
   

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة مانح 
رئي�سي للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية حول العامل

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بقيادة  الإم��ارات  اأن  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  رئي�س هيئة  الظفرة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" مانح رئي�شي للم�شاعدات الإن�شانية والتنموية حول العامل.
وقال �شموه اإن الدولة و�شعت ن�شاطها الإغاثي والإن�شاين والتنموي 
الطبيعية  وال���ك���وارث  ل��الأزم��ات احل���ادة  املحلي واخل��ارج��ي م��واك��ب��ة 
والطوارئ ال�شحية التي اجتاحت العامل خالل العام املا�شي وذلك 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  توجيهات  بف�شل 
»رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو 

ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.      )التفا�شيل �س9(

بالتن�صيق مع وزارتي اخلارجية وال�صحة
دبي تت�سلم اأول دفعة من لقاح اأ�سرتازينيكا امل�ساد لكوفيد - 19 

•• دبي-وام: 

اأول دف���ع���ة م���ن لقاح  ال�����ش��ح��ة يف دب����ي ع���ن و����ش���ول  اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة 
»اأ���ش��رازي��ن��ي��ك��ا« اإىل م��ط��ار دب���ي ق��ادم��ة م��ن ال��ه��ن��د، وذل���ك يف اإطار 
خطط الهيئة لتنويع اللقاحات واإتاحة فر�س الختيار بني خمتلف 
التطعيمات اأمام امل�شتهدفني من التطعيم، ومتا�شيا مع اجلهود التي 

تبذلها خمتلف اأجهزة الدولة لل�شيطرة على كوفيد- 19.
واأعربت �شحة دبي عن �شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارتا 
يف  املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�شحة  ووزارة  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 

مواجهة اجلائحة واحلد من انت�شارها.            )التفا�شيل �س5(

امراأة تتلقى لقاح كورونا يف مركز تطعيم يف بروك�شل  )رويرز(

قوات اجلي�س حتا�شر الربملان   )رويرز(

قوات الأمن الأفغانية ترافق معتقلني من طالبان يف هرات   )ا ف ب(

رئي�س الدولة وحممد بن زايد يتلقيان 
ر�سالتني من رئي�س تركمان�ستان

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ر�شالتني خطيتني من 
فخامة الرئي�س قربان قويل بريدي حممدوف رئي�س 
بالعالقات  تتعلق  ال�شديقة  تركمان�شتان  جمهورية 

الهتمام  ذات  وال��ق�����ش��اي��ا  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
امل�شرك.

اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  الر�شالتني  ت�شلم 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر �شوؤون 
الرئا�شة لدى ا�شتقباله يف ق�شر الوطن ام�س معايل 
جمهورية  خارجية  وزي���ر  ن��ائ��ب  ماتييف  ن��ي��از  ب���ردي 

تركمان�شتان، 
  )التفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد يطلق من�شة )ا�شتثمر يف دبي(    )وام(

تراأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي ووجه باأن تكون دبي املدينة الأف�صل عامليًا يف ممار�صة الأعمال

حممد بن را�سد يطلق من�سة ا�ستثمر يف دبي
•• دبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تراأّ�س 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
التنفيذي  املجل�س  اجتماع  اهلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم 
لإم����ارة دب���ي يف جم��م��ع حم��م��د ب��ن را���ش��د للطاقة 
ال�شم�شية، بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكتوم، ويل عهد  را�شد  بن 
التنفيذي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 

لرئي�س  الأول  النائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأطلق  التنفيذي.  املجل�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم خالل الجتماع من�شة 
»ا�شتثمر يف دبي«، املن�شة الرقمية املوّحدة لتاأ�شي�س 
عاملية  كوجهة  دبي  مكانة  تر�شيخ  بهدف  الأعمال، 
ورواد  للم�شتثمرين  الأم��ث��ل  واخل��ي��ار  لال�شتثمار 
تقدمه  مبا  بطرح  وذل��ك  وعاملياً،  حملياً  الأع��م��ال 
بنمط  الأع��م��ال  مل��زاول��ة  املن�شة من جتربة فريدة 

ين�شجم مع اأ�شلوب دبي الذكي.)التفا�شيل �س2(

توزعت على 77 دولة يف العامل

اإعطاء 100 مليون جرعة لقاح �سد كوفيد-19
•• باري�س-اأ.ف.ب:

100 مليون  اأك��ر من  اإعطاء  مت 
امل�شادة  ال���ل���ق���اح���ات  م����ن  ج���رع���ة 
اأنحاء  جميع  يف  ك��ورون��ا  لفريو�س 
�شهرين من  اأق��ل من  بعد  العامل، 
التطعيم  ح��م��الت  اأوىل  اإط�����الق 
الأول  ك��ان��ون  ب��داي��ة  يف  اجلماعية 
وكالة  ل���ت���ع���داد  وف���ًق���ا  دي�����ش��م��رب، 

فران�س بر�س.
بتوقيت   08،00 ال�شاعة  ولغاية 
اأعطيت  ال����ث����الث����اء،  غ���ري���ن���ت�������س 
على  ج��رع��ة   101،317،005
الأقل يف 77 دولة اأو منطقة على 
الأقل، وفًقا لإح�شاء اأجرته وكالة 
م�شادر  اإىل  ا�شتنادا  بر�س  فران�س 

ر�شمية.
بعيد  ح��د  اإىل  ا���ش��رائ��ي��ل  ت��ت�����ش��در 
حيث  ال��ع��امل،  يف  التح�شني  �شباق 
م���ن ثلث  اأك����ر  الآن  ح��ت��ى  ت��ل��ق��ى 
واحدة  جرعة  ال�شكان   )37%(
ُخم�س  وح���������ش����ل  الأق�����������ل.  ع����ل����ى 
على   )21%( الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني 
اجلرعة الثانية، م�شتكملني بذلك 

عملية التطعيم.
وتتطلب جميع اللقاحات املتداولة 

من  ع�شرات  لب�شع  اللقاح  اأعطت 
م���ن مرحلة  ك���ج���زء  الأ����ش���خ���ا����س 
ا  جتريبية، رائدة. كما مل يبداأ اأي�شً
ع��دد حم���دود م��ن ال���دول الغنية، 
مثل اليابان اأو كوريا اجلنوبية اأو 

اأ�شراليا، عملية التطعيم بعد.
لقاحات  �شبعة  ت���داول  حالياً  يتم 
اأمريكا  حول العامل. اختارت دول 
ال�شمالية واأوروبا واإ�شرائيل ودول 
التي  اللقاحات  الغالب  يف  اخلليج 
بايونتيك  ف��اي��زر  ���ش��رك��ة  ط��ورت��ه��ا 
وموديرنا  الأمل��ان��ي��ة(  )الأم��ريك��ي��ة 
)الأمريكية(، يف حني مت ا�شتخدام 
اك�شفورد  ا����ش���رازي���ن���ي���ك���ا  ل���ق���اح 
قريًبا  �شي�شل  ال��ذي  الربيطاين، 
اإىل الحتاد الأوروبي بعد اأن متت 
اململكة  م��وؤخ��را، يف  عليه  امل��واف��ق��ة 
املتحدة والهند، اإ�شافة اإىل بورما 
واملغرب و�شريالنكا. تعتمد الهند 
��ا ع��ل��ى ال��ل��ق��اح ال���ذي طورته  اأي�����شً

�شركة بهارات بايوتيك املحلية.
ي���ت���م اإع����ط����اء ل���ق���اح ���ش��ب��وت��ن��ي��ك-

غاماليا  م��رك��ز  ط����وره  ال����ذي  يف، 
ال���رو����ش���ي، يف رو���ش��ي��ا وك���ذل���ك يف 
و�شربيا  وب��ي��الرو���س  الأرج��ن��ت��ني 

واجلزائر.

لتوفري  جرعتني  العامل  يف  حالًيا 
التح�شني الأمثل.

اجل����رع����ات  م�����ن   65% ت����رك����ز 
العامل  اأن���ح���اء  امل��ع��ط��اة يف ج��م��ي��ع 
املرتفع  ال���دخ���ل  ذات  ال��ب��ل��دان  يف 
الدويل(،  البنك  تعريف  )بح�شب 
فقط   16% ي��ق��ط��ن��ه��ا  وال�����ت�����ي 
م��ن ���ش��ك��ان ال���ع���امل. واإ���ش��اف��ة اإىل 
اإ���ش��رائ��ي��ل، ف����اإن ه���ذه ال�����دول هي 
تلك املوجودة يف اأمريكا ال�شمالية 

واأوروبا واخلليج.

وتتقدم اململكة املتحدة هذه الدول 
)9،8 مليون جرعة اإىل 13،7% 
م����ن ال�������ش���ك���ان( ت��ل��ي��ه��ا ال����ولي����ات 
جرعة،  م��ل��ي��ون   32،2( امل��ت��ح��دة 
 3،4( الإم����ارات  ودول���ة   )7،9%
مليون جرعة، ل تتوفر بيانات عن 

الن�شبة( و �شربيا )6،2%(.
اإعطاء  الأوروب������ي، مت  الحت����اد  يف 
 2،3% اإىل  12،7 مليون جرعة 
م��ن ال�����ش��ك��ان. وع��ل��ى راأ�����س الدول 
 )5،4%( م��ال��ط��ا  ت��اأت��ي   ،27 ال���� 

وبولندا   )3،2%( الدمنارك  ثم 
فقد  ف��رن�����ش��ا  يف  اأم����ا   .)3،1%(
اإع��ط��اء 1،5 م��ل��ي��ون ج��رع��ة ل�  مت 

ال�شكان. من   2،2%
ال�شني  للعمالقني  بالن�شبة  اأم���ا 
والهند اللتني تندرجان �شمن فئة 
اأعطتا على  املتو�شط، فقد  الدخل 
جرعة،  ماليني  و4   24 التوايل 
لعدد  بالن�شبة  متاأخرتان  لكنهما 

�شكانهما.
العامل )35%(  �شكان  يقيم ثلث 
حملة  ب���ع���د  ت����ب����داأ  مل  ب����ل����دان  يف 
معظمها  يف  وه������ي  ال���ت���ط���ع���ي���م. 
وتنتظر،  ت���راق���ب  حم���روم���ة  دول 
وف���ق م��ا ذك���ر م��دي��ر ع���ام منظمة 
اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية  ال�شحة 
غ���ي���ربي�������ش���و����س، ال��������ذي ي���ح���ارب 

�شعبوية اللقاح.
الدخل  بلد منخف�س  اأي  يبداأ  مل 
وا�شعة  تطعيم  حملة  الآن  ح��ت��ى 
البلدان  ه����ذه  ت��ن��ت��ظ��ر  ال���ن���ط���اق. 
ال�شهر من  دفعة هذا  اأول  ا�شتالم 
التي  كوفاك�س،  األية  �شمن  اللقاح 
العاملية  ال�شحة  منظمة  و�شعتها 

وحتالف اللقاحات غايف.
التي  غينيا،  تعد  الفئة،  ه��ذه  ويف 

بعد انقالب ميامنار.. اجلي�س يحا�سر نواب الربملان

�سل�سلة تفجريات حت�سد قتلى وجرحى يف اأفغان�ستان
لتجني�س  ي�ستعد  ب��اي��دي��ن 
م���ه���اج���ر م�����الي�����ني   9

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ي��ط��ل��ب ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي جو 
بايدن من حكومته ت�شهيل جتني�س 
موؤهلني  م��ه��اج��ر  م��الي��ني  ت�����ش��ع��ة 
للح�شول على اجلن�شية الأمريكية 
يف اإطار �شل�شلة اجراءات تهدف اىل 
العودة اىل تقاليد الوليات املتحدة 

با�شتقبال مهاجرين.
الدميوقراطي  ال��رئ��ي�����س  وي���اأم���ر 
ال�شوابط  ك���ل  مب���راج���ع���ة  اأي�������ش���ا 
والندماج  ال�شرعية  الهجرة  على 
�شلفه دونالد ترامب  التي طرحها 
جذرية  "تغريات  اىل  ���ش��ي��وؤدي  م��ا 
اأعلن  ك��م��ا  ال��ه��ج��رة،  �شيا�شة"  يف 

م�شوؤولون كبار يف احلكومة.
وق��ال ه���وؤلء امل�����ش��وؤول��ون الكبار يف 
الإدارة الأمريكية اإن هذه التعليمات 
املرا�شيم  م��ن  �شل�شلة  يف  �شت�شدر 
�شيوقعها  التي  بالهجرة  اخلا�شة 
ب��اي��دن خ���الل ال��ن��ه��ار م���وؤك���ًدا من 
تقليد  موا�شلة  يف  رغبته  خاللها 

الرحيب باملهاجرين.
اإن  �شحايف  ت�شريح  خ��الل  وق��ال��وا 
ا�شا�س  على  ت�شتند  ا�شراتيجيته 
اأن بالدنا اأكر اأمانا وقوة وازدهارا 
بوجود نظام هجرة �شليم وعقالين 

واإن�شاين.

ثالثة خرباء ي�صرحون:
هكذا ميكن للعامل اأن يتعافى، رغم الأزمات!

•• الفجر - فران�شوا كليمن�شو – ترجمة خرية ال�شيباين

ما  اأن يكون عامل  اأمل  ال�شروط على  ثالثة خرباء جيو�شيا�شيني ي�شعون 
بعد الذي قيد الت�شّكل مكاًنا اأف�شل.

ما الذي ميكن اأن ت�شرك فيه اأفكار اأمريكي من اأ�شل هندي، نا�شر اجلغرافيا 
ال�شيا�شية يف اأ�شهر القنوات الإخبارية العاملية، وموؤرخ فرن�شي متخ�ش�س يف 
�شراعات القوة ال�شراتيجية؟ وكيف يتفاعل معها رميي ريو، هذا امل�شوؤول 

الكبري الذي اأ�شبح اأحد كبار امل�شرفيني يف التنمية امل�شتدامة؟ 
املبادرة تخاطر مبحاولة فهم العامل الذي �شندخله بحلول نهاية 2021.

اأو احل��ذرة لهوؤلء اخل��رباء الثالثة من نف�س  املتفائلة  بعيًدا عن الطبيعة 
اجليل، نفهم بال�شتماع اإليهم اأن الرهان الأكرب �شيكون العالقة ال�شينية 
�شيكون حا�شًما لبقية  بينغ،  بايدن و�شي جني  �شيفعله جو  الأمريكية. فما 
ا على قدراتنا الب�شرية  العامل. لكن هذا ل يكفي، لأن كل �شيء �شيتوّقف اأي�شً

للتكيف والت�شبث واملقاومة. يف مواجهة الأعداء.      )التفا�شيل �س13(

•• رانغون-وكاالت:

يف  ال��ربمل��ان  اأع�شاء  من  املئات  ظل 
الإق����ام����ة اجلربية  ق��ي��د  م��ي��امن��ار 
احلكومية  ا�شراحتهم  مقر  داخل 
يف ع��ا���ش��م��ة ال���ب���الد، ال���ث���الث���اء، يف 
الوطنية  الرابطة  ح��زب  دع��ا  حني 
م����ن اأج�������ل ال���دمي���ق���راط���ي���ة ق����ادة 
زعيمته  �شراح  اإط��الق  اإىل  اجلي�س 
وزعيمة البالد اأوجن �شان �شو ت�شي 

فورا.
وتاأتي هذه التحركات بعد يوم من 
وت�شمن  اجل��ي�����س،  ن��ف��ذه  ان���ق���الب 
اع��ت��ق��ال ك��ب��ار ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، ومن 
بينهم الزعيمة احلائزة على جائزة 

نوبل لل�شالم، اأونغ �شان �شو ت�شي.
اإن�����ه و400  وق�����ال اأح�����د ال����ن����واب 
م��ن اأع�����ش��اء ال���ربمل���ان مت��ك��ن��وا من 
التحدث داخل جممع ال�شراحات، 
والتوا�شل مع دوائرهم النتخابية 
لهم  ي�شمح  لكن مل  ال��ه��ات��ف،  ع��رب 
مبغادرة املجمع ال�شكني يف نايبيداو 

الذي يحا�شره اجلي�س.
وقال النائب اإن ال�شيا�شيني، الذين 
الوطنية  الرابطة  حل��زب  ينتمون 

•• كابول-رويرتز:

واأ�شيب  الأق���ل  ث��الث��ة على  ُق��ت��ل 
يف  ت��ف��ج��ريات  �شل�شلة  يف  ���ش��ب��ع��ة 
اأفغان�شتان اأم�س الثالثاء، بعدما 
طالبان  حركة  غربية  دول  دع��ت 
عنف  موجة  اإنهاء  اإىل  الرهابية 

نفت احلركة امل�شوؤولية عنها.
وحلف  وا�شنطن  ت��راج��ع  وبينما 
���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي خ��ط��ط �شحب 
بحلول  اأفغان�شتان  م��ن  قواتهما 
كابول  يف  ان���ف���ج���ار  وق����ع  م���اي���و، 
ا�شتهدف �شيارة دفع رباعي واأ�شفر 
هو  اأحدهما  �شخ�شني  عن مقتل 
منظمة  م���دي���ر  ع���اط���ف  حم���م���د 
الإ���ش��الح اخل��ريي��ة غري  جمعية 
�شرطة  ذك��رت  ح�شبما  احلكومية 

العا�شمة.
ووق��ع ان��ف��ج��اران اآخ���ران باملدينة 
وا�شتهدفا  اإ���ش��اب��ات  ع��ن  اأ���ش��ف��را 
تابعة لقوة مكافحة  �شيارة جيب 

املخدرات واأخرى مدنية.
النفجارات  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت 
قنابل  با�شتخدام  مت��ت  ال��ث��الث��ة 
ل�شقة. و�شرح ذبيح اهلل جماهد 

بدء الت�سويت على منا�سب الرئا�سي 
قانونية اعرتا�سات  و�سط  الليبي 

•• جنيف-وكاالت:

ب���������داأ اأع�����������ش�����اء م���ل���ت���ق���ى احل�������وار 
مدينة  يف  اأم�س،  الليبي،  ال�شيا�شي 
الت�شويت  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة،  ج��ن��ي��ف 
الرئا�شي،  امل��ج��ل�����س  م��ن��ا���ش��ب  ع��ل��ى 
تطالب  قانونية  اعرا�شات  و�شط 
ا�شتقالة  بعد  اإل  الت�شويت  ب��ع��دم 
املنا�شب  متقلدي  م��ن  امل��ر���ش��ح��ني 

ال�شيادية احلالية.
رئي�س  م��ن�����ش��ب  ع���ل���ى  وي���ت���ن���اف�������س 
امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���ش��ي ون��ائ��ب��ي��ه، 25 
الليبية  الأق����ال����ي����م  م����ن  م��ر���ش��ح��ا 
�شخ�شيات  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ال���ث���الث���ة، 
�شيا�شية وع�شكرية وق�شائية وازنة، 
يواجه تر�شحها معار�شة من داخل 
احلوار  مبلتقى  القانونية  اللجنة 
بدء عملية  التي رف�شت  ال�شيا�شي، 
من  ا�شتقالتهم  بعد  اإل  الت�شويت 

منا�شبهم.
املر�شحة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ب���ني  وم���ن 
والتي  ال��رئ��ا���ش��ي  املجل�س  ل��رئ��ا���ش��ة 
للقوانني  خمالفا  تر�شحها  اعترب 
رئي�س  ال�����ب�����الد،  يف  ب���ه���ا  امل���ع���م���ول 

الربملان عقيلة �شالح

م��ن اأج���ل ال��دمي��ق��راط��ي��ة واأح����زاب 
اأ�شغر، اأم�شوا ليلة بال نوم قلقني 
لكنهم  اع��ت��ق��ال��ه��م،  اح���ت���م���ال  م���ن 

بخري.
وذكر النائب، الذي حتدث �شريطة 
ع���دم ال��ك�����ش��ف ع���ن ه��وي��ت��ه حر�شا 
نظل  اأن  علينا  ك��ان  �شالمته:  على 

م�شتيقظني واأن نكون منتبهني.
ا����ش���ت���ي���الء اجل���ي�������س على  وج��������اء 
اجتمع  ال��ذي  ال�شباح  يف  ال�شلطة 
ف���ي���ه ال����ن����واب م����ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
البالد يف العا�شمة، لفتتاح الدورة 

لرويرز  طالبان  با�شم  املتحدث 
بانفجارات  ل��ه��م  ع��الق��ة  ل  ب��اأن��ه 

كابول.
ب�شرق  اأب������اد  ج����الل  م��دي��ن��ة  ويف 
خوجياين  اهلل  اآي����ة  ق���ال  ال���ب���الد 
اإقليم  ح���اك���م  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث 
اإن جنديا ُقتل  ننكرهار لرويرز 
واأ�شيب اثنان يف انفجار ا�شتهدف 

�شيارتهم.
ووقع انفجار اآخر يف اإقليم باروان 
م�شئول  ا�شتهدف  البالد  بو�شط 

اأمن كبريا.

ال��ربمل��ان��ي��ة اجل���دي���دة، وي���اأت���ي بعد 
وقوع  احتمال  م��ن  القلق  م��ن  اأي���ام 

النقالب.
على  ال���ش��ت��ي��الء  اإن  اجلي�س  وق���ال 
ال�شلطة كان �شروريا، لأن احلكومة 
مزاعم  ب�شاأن  اإج���راء  اأي  تتخذ  مل 
اأجريت  )ال��ت��ي  النتخابات  ت��زوي��ر 
يف نوفمرب املا�شي وفاز فيها حزب 
املقاعد  باأغلبية  احلاكم  ت�شي  �شو 
باإجراء  الربملانية(، ولأنها �شمحت 
فريو�س  جائحة  رغ��م  النتخابات 

كورونا.

وق���ال الحت����اد الأوروب������ي وحلف 
����ش���م���ال الأط���ل�������ش���ي وع�������دد من 
اإن  الأحد  يوم  الغربية  ال�شفارات 
تتحمل م�شئولية معظم  طالبان 

هذا العنف املوجه.
هجمات  اإن  ب���ي���ان  يف  واأ����ش���اف���وا 
احلركة تقو�س موؤ�ش�شات الدولة 
اآمنة  غري  بيئة  خلق  يف  وت�شاهم 
مي���ك���ن ل���ل���ج���م���اع���ات الإره����اب����ي����ة 

والإجرامية العمل فيها بحرية.
وت��وق��ف��ت حم��ادث��ات ال�����ش��الم بني 
الأفغانية،  واحل��ك��وم��ة  ط��ال��ب��ان 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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هزاع بن زايد: �صناعة الكفاءات الوطنية الفائقة يف التخ�ص�صات 
الهند�صية وال�صناعية تت�صدر اأولويات القيادة الر�صيدة 

اأخبار الإمارات

لبنان يقرتب من النفجار 
واحلكومة ترفع الدعم عن اخلبز

عربي ودويل

ليفربول يجد �صالته 
الدفاعية يف ديفي�ص وكاباك

الفجر الريا�صي

رئي�س  مكرمة  درهم  مليون   24
الدولة لأ�سحاب الإجنازات الريا�سية

•• اأبوظبي- وام:

الدولة »حفظه اهلل«،  نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اأم��ر �شاحب 
مليونا   24 بقيمة   2019 ع��ام  يف  الريا�شية  الإجن���ازات  لأ�شحاب  مكرمة  مبنح 
و392 األفا و473 درهما ي�شتفيد منها 680 ريا�شيا من 29 احتادا ويتم توزيعها 
الحرازية  لالإجراءات  تطبيقا  ال�شنوية  الحتفالية  اإقامة  دون  الريا�شيني  على 

املعتمدة، وحر�شا على �شالمة و�شحة اجلميع.
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  وثمن 
لأ�شحاب  ع��ام  ك��ل  تتجدد  ال��ت��ي  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مكرمة  الوطنية 
الإجنازات الريا�شية، برعاية ومتابعة كرمية من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، لتكون موعدا لتكرمي كل 
الدولة للمبدعني يف  الدولية، ودليال على تقدير  املحافل  من رفع علم بالده يف 
املجال الريا�شي، وجت�شيدا لتوجيهات القيادة الر�شيدة بال�شتثمار يف اأبناء الوطن 

ومتكينهم يف كافة املجالت.                          )التفا�شيل �س19(

اأم��ام  اأ���س��ه��ر   6 اإ���س��رائ��ي��ل: 
ن��ووي �سالح  لإن��ت��اج  اإي���ران 

•• القد�س-وكاالت:

الإ�شرائيلي،  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  ق���ال 
ي��وف��ال ���ش��ت��اي��ن��ت��ز، اأم�������س، اإن اأم���ام 
اإيران نحو 6 اأ�شهر لإنتاج ما يكفي 
الالزمة  الن�����ش��ط��اري��ة  امل�����واد  م���ن 
ل�����ش��ن��ع ���ش��الح ن����ووي واح�����د، وهي 
توقعها  ال��ت��ي  امل���دة  �شعف  تقريبا 
الرئي�س  اإدارة  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 

الأمريكي جو بايدن.
واإ�شرائيل قلقة من نية اإدارة بايدن 
مع  امل��ربم  النووي  لالتفاق  العودة 
تعار�س  وه���ي   ،2015 يف  اإي�����ران 
وتقول  طويلة.  فرة  منذ  التفاق 
الإدارة  ان�������ش���ح���اب  اإن  وا����ش���ن���ط���ن 
التفاق  م��ن  ال�شابقة  الأم��ريك��ي��ة 

كانت له نتائج �شلبية.
الأمريكي   وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  وق���ال 
من�شبه  ت���ول���ي���ه  م�����ن  ي������وم  ق���ب���ل 
الوقت  اإن  اجل�����دي�����دة،  ب����������الإدارة 
اإي�����ران لزيادة  ال����ذي ق��د حت��ت��اج��ه 
درجة  اإىل  ال��ي��وران��ي��وم  ت��خ�����ش��ي��ب 
النقاء املطلوبة ل�شنع �شالح نووي 
اإىل ما  اأك��ر من ع��ام  تقل�شت من 

تقريبا. اأ�شهر   4 اأو  بني 3 

بايدن... م�شاكله الداخلية قبل اخلارجية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

تراأّ�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
املجل�س  اج��ت��م��اع  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة دب����ي يف جممع 
ال�شم�شية،  للطاقة  را�شد  بن  حممد 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�شمو 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ 
النائب  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
التنفيذي.  املجل�س  لرئي�س  الأول 
واأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل مكتوم خالل الجتماع  بن را�شد 
املن�شة  دبي"،  يف  "ا�شتثمر  من�شة 
الأعمال،  لتاأ�شي�س  املوّحدة  الرقمية 
كوجهة  دب���ي  م��ك��ان��ة  تر�شيخ  ب��ه��دف 
الأمثل  واخل��ي��ار  لال�شتثمار  عاملية 
حملياً  الأعمال  ورواد  للم�شتثمرين 
وع���امل���ي���اً، وذل����ك ب��ط��رح مب���ا تقدمه 
امل��ن�����ش��ة م��ن جت��رب��ة ف��ري��دة ملزاولة 
اأ�شلوب  مع  ين�شجم  بنمط  الأع��م��ال 
دب����ي ال����ذك����ي، ل��ت��ك��ون ب���ذل���ك اأك���رب 
امل�شتثمرين  مت��ن��ح  م��وّح��دة  من�شة 
فر�شة احل�شول على رخ�س جتارية 
وبدء الأعمال خالل دقائق معدودة، 
الوقت  يوفر  و�شل�س  �شهل  وباأ�شلوب 

واجلهد.
واأثنى �شموه على جهود فريق عمل 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��ق��ي��ادة  دب����ي  ح��ك��وم��ة 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم  ال�شيخ  �شمو  واأخ��ي��ه  مكتوم، 
مكتوم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
البيئة  بتعزيز  يتعلق  فيما  ل�شيما 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف الإم��������ارة وزي�����ادة 
ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��ار وت��و���ش��ي��ع دائ���رة 
وا�شتقطاب  الأم����وال،  روؤو����س  ج��ذب 
امل��واه��ب واأ���ش��ح��اب الأف��ك��ار املبدعة 
وت�شهيل  ال���ك���ب���رية،  وال���ط���م���وح���ات 
بقطاع  ال�شلة  ذات  الإج���راءات  كافة 
عامة،  ب�شورة  والأع��م��ال  ال�شتثمار 
موجهاً �شموه مب�شاعفة اجلهود من 
الأف�شل  املدينة  دب��ي  تكون  اأن  اأج��ل 
الأعمال  ممار�شة  يف  عاملياً  والأ�شهل 
وت�شخري كافة المكانيات والطاقات 

لتحقيق هذا الهدف. 
من جانبه ، اأكد �شمو ال�شيخ حمدان 
اأن  اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
دبي ما�شية بعزم يف تنفيذ خططها 
واإر�شاء اأ�ش�س وا�شحة ورا�شخة لنمو 
الروؤية  بف�شل  اقت�شادها  وحتفيز 
ال�شت�شرافية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
والتي  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
التي  امل���ق���وم���ات  م��ق��دم��ة  ك���ان���ت يف 

ع����ّززت ق���درة الإم�����ارة ع��ل��ى مواكبة 
وجهة  وجعلها  املت�شارعة،  املتغرّيات 
امل�شتويني  على  متميزة  اقت�شادية 
دبي  متتلك  اإذ  وال��ع��امل��ي،  الإق��ل��ي��م��ي 
لال�شتثمار،  جاذبة  اقت�شادية  بيئة 
ا�شتمرارية  م��ق��وم��ات  ك��اف��ة  وت��وف��ر 
ملواكبة  وم�شتعدة  الأع��م��ال،  وجن��اح 
خم���ت���ل���ف ال�����ظ�����روف وال���ت���ح���دي���ات 
مبتكر،  ب�شكل  فر�س  اإىل  وحتويلها 
العاملية  ال���ظ���روف  ظ��ل  يف  وخ��ا���ش��ة 
تاأثرياتها  انعك�شت  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة 
اأثبتت  بينما  القطاعات،  جميع  على 
البنية التحتية الرقمية القوية التي 
واأ�شهمت  عقدين  منذ  دبي  اأ�ش�شتها 
فعالة،  اقت�شادية  حلول  ت�شميم  يف 
ت��ل��ب��ي��ة طموحات  ع��ل��ى  ق�����ادرة  اأن���ه���ا 
جمتمع امل�شتثمرين ورواد الأعمال. 
وق����ال ���ش��م��وه " ن��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
اإزالة  اآل مكتوم من خالل  بن را�شد 
�شعوبات  اأي  وتذليل  العقبات  كافة 

وت�شهيل  وتوحيد  امل�شتثمرين،  اأم��ام 
احلكومة  مفهوم  وتبّني  الإج���راءات 
ال���واح���دة وامل���راب���ط���ة، ون��ح��ن نِعد 
دبي  ج��ع��ل  روؤي��ت��ه يف  بتنفيذ  ���ش��م��وه 
ممار�شة  �شهولة  يف  الأف�شل  املدينة 
الأع�����م�����ال ول�����ن ي��ث��ن��ي��ن��ا ����ش���يء عن 
ومن�شة  عاملياً.  واح��د  الرقم  ت�شدر 
جديدة  خ��ط��وة  دبي"  يف  "ا�شتثمر 
امل�شتقبل  ن���ح���و  ت��وج��ه��ات��ن��ا  ت���دع���م 
واإ���ش��اف��ة ت��ع��زز ق��درت��ن��ا على حتقيق 
وتر�شيخ  اأف�����ش��ل،  اقت�شادية  نتائج 
كاأف�شل وجهة عاملية  الإم��ارة  مكانة 
اأن  على  �شموه  و�شدد  لال�شتثمار". 
الكبرية  وال��ث��ق��ة  ال��ط��ي��ب��ة  ال�����ش��م��ع��ة 
ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دب����ي يف اأو����ش���اط 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��امل��ي��ني، ت��ن��ب��ع من 
الأ�شا�شية  امل��ق��وم��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
وتكامل  اقت�شادها،  م��رون��ة  ومنها: 
وكفاءة  وق����وة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة،  بيئتها 
ع�شرية  كمدينة  التحتية،  بنيتها 
م��ث��ال��ي��ة وخ�شبة  وب��ي��ئ��ة  وم��ت��ج��ددة 

جميع  م��ن  امل�شتثمرين  ت�شتقطب 
اجلن�شيات، فيما جنحت دبي يف بناء 
ا�شتثمارية متكاملة قائمة  منظومة 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
ومبا  امل�شتمر  والتح�شني  للتطوير 
القت�شادي  ال���ق���ط���اع  من����و  ي���دع���م 

ويعزز كفاءته.
واأع�������رب ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب����ي عن 
�شمو  لأخ��ي��ه  وتقديره  �شكره  عميق 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
"ا�شتثمر  عمل  فريق  لقيادة  مكتوم، 
يف دبي" الذي وّجه �شموه اأن يوا�شل 
اإ���ش��راف وبقيادة �شمو  ج��ه��وده حت��ت 
نائب حاكم دبي، لتحقيق مزيد من 
الإجنازات كان من بينها اإطالق هذه 
كثمرة  ج���اءت  ال��ت��ي  امل��وح��دة  املن�شة 
20 جهة حكومية،  اأكر من  تعاون 
حيث �شي�شتكمل هذا الفريق املتميز 
الإجراءات  وت�شهيل  لتوحيد  عطاءه 
امل�شتثمرين  ي��خ��دم  مب��ا  وت�شريعها 
دبي  مكانة  وت��اأك��ي��د  الأع��م��ال  ورواد 

تف�شياًل  والأك��ر  الأمثل  كالوجهة 
والأ����ش���ه���ل م���ن ن��اح��ي��ة الإج�������راءات 
وممار�شة  ب���ال����ش���ت���ث���م���ار  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  و���ش��ه��د  الأع����م����ال. 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  بح�شور 
اأول  اإ�������ش������دار  دب�������ي،  ن����ائ����ب ح����اك����م 
ع���رب من�شة  رخ�����ش��ت��ني جت���اري���ت���ني 
الأعمال  لرائدة  دبي"،  يف  "ا�شتثمر 
وامل�شتثمر  امل��ط��وع  منى  الم��ارات��ي��ة 

الربيطاين �شينا تابيواند.
دبي"  يف  "ا�شتثمر  من�شة  وت��ع��ت��رب 
الأعمال،  مل��زاول��ة  امل��وح��دة  ال��ن��اف��ذة 
وت�������ش���م���ل خ�����دم�����ات ال���راخ���ي�������س 
ع��ل��ى كافة  ال���ت���ج���اري���ة واحل�������ش���ول 
يف  احلكومية  وامل��واف��ق��ات  املتطلبات 
اأي  م��راج��ع��ة  دون  م��رك��زي��ة  من�شة 
ت��وف��ر جمموعة  م��رك��ز خ��دم��ة، كما 
القيمة  ذات  واخلدمات  الباقات  من 
امل�شروع  يف  ال��ب��دء  لت�شهيل  امل�شافة 

التجاري.

ومت���ّك���ن امل��ن�����ش��ة امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 
احل�������ش���ول ع��ل��ى ال�������روؤى والأف����ك����ار 
حول الفر�س ال�شتثمارية وتوقعات 
على  والتعرف  التنموية،  القطاعات 
الأع��م��ال يف  تاأ�شي�س  ك��اف��ة خ��ط��وات 
دبي، بالإ�شافة اإىل اخليارات املتاحة 
التجارية  امل��ن��اط��ق  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
ف�شاًل  احل��رة،  املناطق  ويف  باملدينة 
ب��خ�����ش��و���س خارطة  ع���ن م��ع��ل��وم��ات 
دب�������ي، وال���ق���ط���اع���ات  الأع������م������ال يف 
وتكاليف  احل���ي���وي���ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
اح����ت���������ش����ان الأع�������م�������ال ال���ت���ج���اري���ة 
الأجنبي  ال���ش��ت��ث��م��ار  واإح���������ش����اءات 

املبا�شر وغريها.
دبي"  يف  "ا�شتثمر  من�شة  وت��ت�����ش��م 
تلبية  ن���اح���ي���ة  م�����ن  ب���ال�������ش���م���ول���ي���ة 
ورواد  امل�������ش���ت���ث���م���ري���ن  اح���ت���ي���اج���ات 
دبي،  يف  اأعمالهم  لتاأ�شي�س  الأعمال 
الأعمال  دورة  املن�شة  تغطي  حيث 
البحث  من  ابتداًء  مراحلها،  بكامل 
وت�شجيل  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ال��ف��ر���ش��ة  ع���ن 

ال����ش���م ال���ت���ج���اري، واحل�����ش��ول على 
املوافقة الأولية لإ�شدار الرخي�س 
احلكومية  اجل����ه����ات  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
املتعلقة بها، وانتهاًء باحل�شول على 

الرخ�شة التجارية.
ك��م��ا ت���ق���دم امل��ن�����ش��ة جم��م��وع��ة من 
القيمة  ذات  واخل����دم����ات  ال���ب���اق���ات 
امل�شروع  يف  ال��ب��دء  لت�شهيل  امل�شافة 
املن�شاأة  اإ�شدار بطاقة  التجاري مثل 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  وامل��ط��ل��وب��ة 
امل����وارد  ووزارة  واجل��ن�����ش��ي��ة  ل��ل��ه��وي��ة 
وتخ�شي�س  وال���ت���وط���ني  ال��ب�����ش��ري��ة 
ح�����ش�����س ال���ع���م���ال���ة، وت���وث���ي���ق عقد 
التنمية  دائ��������رة  م����ن  ال���ت���اأ����ش���ي�������س 
اإيجاري  عقد  وتوثيق  القت�شادية، 
وع�شوية  ال��ع��ق��اري،  الت�شجيل  م��ن 

غرفة دبي.
يف  "ا�شتثمر  م��ن�����ش��ة  خ����الل  وم����ن 
الطالع  امل�شتثمر  ي�شتطيع  دبي"، 
على جميع املعلومات التي يحتاجها 
اإ�شدار  و����ش���روط  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ب�����ش��اأن 

الراخي�س التجارية وجميع الر�شوم 
ذات ال�شلة يف دبي لأكر من 2000 
ن�شاط جتاري.. كما ميكنه احل�شول 
على تراخي�س ل�شركته والراخي�س 
ف��وراً، من خالل  التجارية الأخ��رى 
ومتكاملة  ���ش��ل�����ش��ة  رق��م��ي��ة  جت���رب���ة 
الوقت  يوفر  ما  امل�شتثمر،  حمورها 
زي����ارة  اإىل  احل���اج���ة  دون  واجل���ه���د 
الورقية  واملعامالت  اخلدمة  مراكز 
كما  ال�����ش��رك��ات.  لتاأ�شي�س  امل��ط��ل��وب��ة 
تقدم املن�شة الفر�شة لإدارة الأعمال 
�شخ�شية  متابعة  ل��وح��ة  خ��الل  م��ن 
والرخ�س  ال�شركاء  ع��ن  ملحة  ت��ق��دم 
وغريها  الرئي�شية  الأداء  وموؤ�شرات 

من اخل�شائ�س املفيدة.
ومت تطوير من�شة "ا�شتثمر يف دبي" 
التي تراعي جتربة امل�شتثمر ال�شاملة 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ب��ق��ي��ادة 
دائرة  كل من:  وم�شاركة  التنفيذي، 
ودبي  ب��دب��ي،  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
ت�شكيل  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ذك���ي���ة، 
ف���ري���ق ع��م��ل م���ك���ون م���ن اأك�����ر من 
وزارة  ميثلون  حكوميا  موظفا   70
ووزارة  والتوطني،  الب�شرية  امل���وارد 
للدفاع  العامة  والإدارة  القت�شاد، 
املدين بدبي، وجمل�س املناطق احلرة 
لالإقامة  ال���ع���ام���ة  والإدارة  ب���دب���ي 
و�شرطة  ب��دب��ي،  الأج���ان���ب  و����ش���وؤون 
وموؤ�ش�شة  الدولة،  اأمن  وجهاز  دبي، 
وبلدية  الأمنية،  ال�شناعات  تنظيم 
دب���ي، وحم��اك��م دب���ي، وج��م��ارك دبي، 
ودائ��رة الأرا���ش��ي والأم���الك، ودائرة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري، وهيئة 
دبي للطريان املدين، وهيئة ال�شحة 
واملوا�شالت،  ال��ط��رق  وهيئة  ب��دب��ي، 
و����ش���ل���ط���ة م���دي���ن���ة دب������ي امل���الح���ي���ة، 
وجمل�س  الت�شالت،  تنظيم  وهيئة 
ال�شوؤون  ودائ������رة  ال���ري���ا����ش���ي،  دب����ي 
وهيئة  اخلريي،  والعمل  الإ�شالمية 
وهيئة  الب�شرية،  والتنمية  املعرفة 
التعاون  اإىل  اإ�شافة  املجتمع،  تنمية 
القطاع  م����ع  امل���ب���ا����ش���ر  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال�شراتيجي  ال����داع����م  اخل����ا�����س، 
جل���ه���ود ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة يف 
الإم����ارات  ب��ن��ك  يف  متمثاًل  الإم�����ارة 

دبي الوطني.
 وا�شتغرق العمل على م�شروع اإعداد 
اأ���ش��ه��ر �شملت  اأرب���ع���ة  امل��ن�����ش��ة ن��ح��و 
عمل،  ���ش��اع��ة   80،000 م��ن  اأك����ر 
ومرابطة  متكاملة  من�شة  تطوير 
جاذبة  كوجهة  دب��ي  مبكانة  ترتقي 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، ح��ي��ث ���ش��ت��ت��وىل دائ���رة 
اإدارة  ب��دب��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإليها  ال��و���ش��ول  ميكن  ال��ت��ي  املن�شة 

من خالل الرابط
"invest.dubai.ae" 

وجه باأن تكون دبي املدينة الأف�صل والأ�صهل عامليًا يف ممار�صة الأعمال

حممد بن را�سد يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي ويطلق من�سة )ا�ستثمر يف دبي(

• �صموه اأثنى على جهود تعزيز البيئة ال�صتثمارية و�صهد اإ�صدار اأول رخ�صتني عرب املن�صة لرائدة اأعمال اإماراتية ورجل اأعمال بريطاين 
جت�ّصد ريادة الإمارة يف تبني مفهوم احلكومة الواحدة واملرتابطة  اجلديدة  املن�صة  حممد:  بن  • حمدان 

• اأ�صكر اأخي مكتوم بن حممد ملتابعته امل�صتمرة وقيادته جلهود فريق ا�صتثمر يف دبي الذي �صيوا�صل عمله حتت اإ�صرافه

من�صة ا�صتثمر يف دبي: 
دبي وا�صتخراج الرخ�س التجارية خالل دقائق معدودة يف  الأعمال  لتاأ�صي�س  موحدة  رقمية  من�صة  • اأول 

موحدة وموثوقة ت�صم معلومات اأكرث من 2000 ن�صاط جتاري يف الإمارة من�صة  • اأكرب 
مراكز اخلدمة لزيارة  احلاجة  دون  واملعامالت  اخلدمات  واإمتام  الإجرائية  العمليات  • توحيد 

• توفري خدمات ذات قيمة م�صافة ومنها: فتح احل�صاب البنكي واإ�صدار بطاقة املن�صاأة وخدمات ت�صّهل تاأ�صي�س ال�صركات
• اأدوات تفاعلية لتوجيه امل�صتثمر حول الأن�صطة التجارية الأكرث طلبًا ح�صب املواقع اجلغرافية من خالل خارطة الأعمال

•• اأبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
ال�شاعات  181،635 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف     و�شاهم 
بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  ح��الت   3،310 عن  الك�شف  يف  الفحو�شات 
م�شتقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
احلالت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع 

امل�شجلة 309،649 حالة.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالت م�شابة نتيجة تداعيات الإ�شابة 
 866 بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة     واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
3،791 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء     كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 285،201 حالة.

•• دبي-   حم�شن را�شد

اإدارة  املدر�شي،  التطوير  قطاع  يف  ممثلة  والتعليم،  الربية  وزارة  وجهت 
التدري�شية  الهيئات  جميع  التدري�شي،  ال��ك��ادر  ورع��اي��ة  املهني  التطوير 
اأخ���ذ اجلرعة  ب�����ش��رورة  ال��دول��ة،  والفنية والإداري�����ة، يف خمتلف م��دار���س 

الثانية من اللقاح، للتطعيم �شد فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد19(.
واأفادت الوزارة يف تعميم لها يخاطب اإدارات املدار�س، باأن اجلوعة الثانية 
املعلمني  ت��دري��ب  معهد  يف  ال��ك��وادر،  جلميع  متوفرة  �شتكون  ال��ل��ق��اح،  م��ن 

جميع  ت�شتهدف  زمنية  ج��دول  اإع���داد  مت  اإذ  الرئي�شي،  املبنى  عجمان  يف 
الثانية،  اجلرعة  تطعيم  يبداأ  اأن  املقرر  ومن  التعليم،  قطاع  يف  املوظفني 
 4 3و   ، املوافق  واخلمي�س  الأربعاء  اليوم  تت�شمن  الأوىل  على مرحلتني، 

فرباير  اجلاري، من العا�شر وحتى الثالثة والن�شف ع�شرا.
ي��وم الثنني  ب��دء من  اأي��ام متوالية،  ت�شتمر لأرب��ع��ة  اأن  ال���وزارة  واأو�شحت 
املوافق 8 من ال�شهر اجلاري، وحتى يوم اخلمي�س املوافق 11 من ال�شهر 
ذاته، من ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا وحتى الثالثة والن�شف ع�شرا.

وعلى جانب اأخر دعت الوزارة، ممثلة يف قطاع الرعاية والأن�شطة الطالبية، 

اإدارة تطوير مهارات الطلبة، جميع مدار�س الدولة، للم�شاركة يف الحتفاء 
باليوم العاملي لالأخوة الإن�شانية - برنامج املدار�س واجلامعات الذي تنظمه 
الإن�شانية،   لالأخوة  العليا  اللجنة  مع  بالتعاون  والتعاي�س،  الت�شامح  وزارة 
برعاية ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�شامح والتعاي�س، ب�شكل 
مع  تزامنا  فرباير2021،  افرا�شي )عن بعد(، خالل الفرة 4 اإىل 6 

اليوم العاملي لالأخوة الإن�شانية.
بها  ي�����ش��ارك  امل���دار����س،  ل��ط��الب  خم�ش�شة  اأن�����ش��ط��ة  ال��ربن��ام��ج  ويت�شمن 
املبدعون والكتاب واملوؤلفني والهيئات التعليمية، مبنية على ثوابت الوثيقة 

ثقافات وجن�شيات  املجتمع من  اأف��راد  اإ�شراك  على  الركيز  ومبادئها، مع 
خمتلفة للعمل معاً يف م�شاريع تخدم الإن�شان واملجتمع والعامل، اإذ يهدف 
املهرجان اإىل الحتفاء باليوم العاملي لالأخوة الإن�شانية، ون�شر قيم الت�شامح 
والتعاي�س وبناء ج�شور الأخوة والوئام الإن�شاين، من خالل عقد فعاليات 
ال�شالم  حملية ودولية تر�شخ مبادئ وثيقة الأخوة الإن�شانية، وتعزز قيم 
طالب  توعية  اإىل  الربنامج  خالل  الفعاليات  وتركز  املتبادل،  والح��رام 
احللقات الأوىل  والثانية والثالثة، بقيم الت�شامح والتعاي�س وال�شالم بني 

اأفراد املجتمع.

)ال�سحة( تعلن تقدمي 123،740 جرعة من 
لقاح كوفيد 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 123،740 جرعة خالل 
24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها  ال�شاعات ال� 
جرعة   36.04 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   3،564،517 اأم�س  حتى 
لقاح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي  �شخ�س.   100 لكل 
#كوفيد19 و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم 
والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س " كوفيد-

."19

اأجرت 181,635 فح�صا ك�صفت عن 3,310 اإ�صابة

)ال�سحة( تعلن �سفاء 3،791 حالة جديدة من كورونا

مبعهد تدريب املعلمني يف عجمان

الرتبية توفر اجلرعة الثانية للقاح �سد فريو�س كورونا جلميع الهيئات التدري�سية والفنية والإدارية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

مع اقراب م�شبار الأمل من الو�شول 
اإىل م���دار امل��ري��خ، اأو���ش��ك ح��ل��م جناح 
دولة  ت��ق��وده��ا  ف�����ش��ائ��ي��ة  م��ه��م��ة  اأول 
عربية ل�شتك�شاف الكواكب اأن يتحول 
لت�شبح  ملمو�س،  وواق���ع  حقيقة  اإىل 
العامل  يف  دول�����ة  خ��ام�����س  الإم���������ارات 
ورغم  التاريخي،  الإجن���از  ه��ذا  حتقق 
امل�شبار من تخطي العديد من  متكن 
القادمة  امل���راح���ل  اأن  اإل  ال��ت��ح��دي��ات 
الأ�شعب  تعد  التاريخية  مهمته  من 

والأكر خطورة.
وم��ن��ذ ب��داي��ت��ه ك��م��ج��رد ف��ك��رة ُطرحت 
ال��ت��ي عقدتها  اخل��ل��وة احل��ك��وم��ي��ة  يف 
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات ن��ه��اي��ة عام 
يا�س،  بني  �شري  جزيرة  يف   2013
�شمن اأفكار اأخرى لالحتفال بطريقة 
اخلم�شني  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  مم���ي���زة 
الإم������ارات  م�����ش��روع  م���ر   ،2021 يف 
الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
واملخاطر  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
وامل�شاعب، و�شهد اأي�شاً م�شرية حافلة 
متكن  ال��ت��ي  النوعية  الإجن�����ازات  م��ن 
العمل من حتويل  فريق  من خاللها 
ت�شاف  اإىل حمطات جناح  التحديات 
�شطره  ب��الإجن��ازات  حافل  �شجل  اإىل 
اأبناء وبنات دولة الإمارات من الكوادر 
بامل�شروع  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����ش��اب��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

بحروف من نور يف كتب التاريخ.
التي مر  امل�شرية احلافلة  ه��ذه  ورغ��م 
7 �شنوات  ب��ه��ا م�����ش��ب��ار الأم����ل ط����وال 
ال�شعاب  ت���خ���ط���ي  م����ن  م���ت���وا����ش���ل���ة 
اإىل  امل�شتحيل  وحت��وي��ل  وال��ت��ح��دي��ات 
يخرق  ال���ذي  امل�شبار  اأن  اإل  مم��ك��ن، 
ال��ف�����ش��اء ح��ال��ي��اً ب�����ش��رع��ة ت��زي��د على 
على  ال�شاعة  يف  كيلومر  األف   121
ب��ع��د اأي����ام م��ع��دودة م��ن ال��و���ش��ول اإىل 
ال��ك��وك��ب الأحمر،  ه��دف��ه ح���ول م���دار 
����ش���ي���واج���ه ال���ت���ح���دي الأ����ش���ع���ب وهو 
ع��م��ل��ي��ة اإب���ط���اء ���ش��رع��ت��ه ب�����ش��ك��ل ذاتي 
اإىل  مبا�شر  ب�شري  ت��دخ��ل  دون  وم��ن 
18 األف كيلومر يف ال�شاعة، متهيداً 
الل��ت��ق��اط حول  م����دار  اإىل  ل��دخ��ول��ه 
حال  -يف  لح��ق��اً  انتقاله  قبل  امل��ري��خ، 
جناح هذه العملية- اإىل املدار العلمي 
ومن ثم بدء مهمته العلمية يف جمع 
يتو�شل  مل  التي  واملعلومات  البيانات 
الكوكب  قبل حول  الإن�شان من  اإليها 
الأر�س  بكوكب  �شبهاً  الأك��ر  الأحمر 

يف املجموعة ال�شم�شية.
وت�����ش��ت��م��ر م��ه��م��ة امل�����ش��ب��ار ط����وال �شنة 
مريخية كاملة تبلغ بح�شابات الأر�س 
من  اأك���ر  فيها  يجمع  ي��وم��ا،   687
البيانات  م����ن  غ��ي��غ��اب��ي��ت   1000
ال���ت���ي ���ش��ي��ت��م م�����ش��ارك��ت��ه��ا جم���ان���اً مع 
بالف�شاء  واملهتمني  العلمي  املجتمع 
من اجلامعات ومراكز الأبحاث حول 

العامل.
كمجرد  الأمل"  "م�شبار  ولدة  ومنذ 
ف���ك���رة يف اخل���ل���وة ال�����وزاري�����ة ق��ب��ل 7 
القيادة  ال��ف��ور  ع��ل��ى  تبنتها  ���ش��ن��وات، 
الر�شيدة للدولة بروؤيتها ال�شت�شرافية 
الثاقبة، اإذ وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
الفكرة،  ب��درا���ش��ة  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
مت  ا�شراتيجية  خطة  اإىل  وحت��ول��ت 
كافة  م��ن  للم�شروع  التخطيط  فيها 
امل�شبار  وت�����ش��ن��ي��ع  لت�شميم  ج��وان��ب��ه 
اإىل  و�شوله  يتزامن  بحيث  واإطالقه 
الذهبي  اليوبيل  مع  الأحمر  الكوكب 

لدولة الإمارات.
للدولة  الر�شيدة  القيادة  ا�شتلهمت  و 
حلم  امل��ري��خ،  ل�شتك�شاف  توجهها  يف 
الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
الف�شاء  رح����الت  "اإن  ق����ال:  ع��ن��دم��ا 
يفخر بها كل اإن�شان على وجه الأر�س، 
وقدرته،  ب��اهلل  الإمي����ان  جت�شد  لأن��ه��ا 
ون���ح���ن ن�����ش��ع��ر ك��ون��ن��ا ع���رب���اً ب�����اأن لنا 
امل�شروع ويف هذه  يف هذا  عظيماً  دوراً 
الهائل  بالتقدم  وف��خ��ورون  الأب��ح��اث، 
القواعد  ب��ف�����ش��ل  ال��ف�����ش��اء،  ع��ل��وم  يف 
التي اأر�شاها العلماء العرب منذ مئات 
ال�شنني، وناأمل اأن يعم ال�شالم ويدرك 
التي تهددهم ب�شبب  الب�شر الأخطار، 
املوؤ�ش�س  ال���وال���د  اأب����دى  اإذ  التاأخر"، 
و�شغفاً  الف�شاء  بعلوم  كبرياً  اهتماماً 
واإجنازاتها  ج��دي��ده��ا  على  بالتعرف 
لقائه  يف  ذل��ك  وجت�شد  وتطبيقاتها، 
مع  املا�شي  ال��ق��رن  �شبعينيات  مطلع 
التي  التاريخية  اأبولو  م�شوؤويل رحلة 

الأمريكية  "نا�شا"  وك��ال��ة  بها  ق��ام��ت 
ل�شتك�شاف القمر.

ويف ال�شاد�س ع�شر من يوليو 2014، 
ل�شتك�شاف  م�����ش��ب��ار  اإر�����ش����ال  حت����ول 
للدرا�شة  خ�����ش��ع��ت  ف��ك��رة  م���ن  امل���ري���خ 
والتخطيط الدقيق اإىل مبادرة وطنية 
ال�شمو  �شاحب  اأعلنها  ا�شراتيجية 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شمو  اهلل"و�شاحب  "حفظه  الدولة 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه اهلل" حتت  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
ل�شتك�شاف  الإم������ارات  م�����ش��روع  ا���ش��م 
ال�شمو  �شاحب  له  اختار  وقد  املريخ. 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ا�شم 
اأمل  ر�شالة  ليكون  الأمل"  "م�شبار 
من دولة الإم��ارات اإىل �شباب و�شعوب 

املنطقة.
وج�������اء اإط��������الق م�������ش���روع الإم���������ارات 
الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
تتويجاً جلهود نقل املعرفة وتطويرها 
2006 يف مركز  ب���داأت يف ع��ام  ال��ت��ي 
ثمرة  وه��و  للف�شاء،  را�شد  بن  حممد 
ت��ع��اون وث��ي��ق ب��ني ف��ري��ق م��ن العلماء 
الإماراتيني  واملهند�شني  والباحثني 
القدرات  ل��ت��ط��وي��ر  دول��ي��ني  و���ش��رك��اء 
مهمات  وهند�شة  لت�شميم  ال��الزم��ة 
حممد  م��رك��ز  تكليف  ومت  ف�����ش��ائ��ي��ة. 
حكومة  ق��ب��ل  م��ن  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن 
ب���اإدارة وتنفيذ جميع  دول��ة الإم����ارات 
مراحل امل�شروع، يف حني تتوىل وكالة 
الإمارات الف�شاء الإ�شراف العام على 
امل�����ش��روع. ومي��ّث��ل م�����ش��روع الإم�����ارات 
الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
للم�شتقبل  الإم����������ارات  دول������ة  روؤي�������ة 
اأ�شا�س  امل��ع��رف��ة  ف��ي��ه  ���ش��ت��ك��ون  ال�����ذي 
الب�شرية،  القدرات  بناء  يف  ال�شتثمار 
م�شتدام،  م����ع����ريف  اق���ت�������ش���اد  وب����ن����اء 
الدولة،  يف  التنموية  امل�شرية  وتعزيز 
والت�شدي للتحديات من خالل اإيجاد 
ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة، وا���ش��ت��ك�����ش��اف فر�س 
للغد، وتطوير قطاعات جديدة لرفد 

الروة الوطنية.
اآفاقه ونتائجه  وكم�شروع وطني، فاإن 
���ش��ت�����ش��م��ل ك�����ل م����واط����ن����ي ال�����دول�����ة. 
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ذل��ك وم��ن��ذ البداية، 
اأكدت حكومة دولة الإمارات اأن هدف 
امل�������ش���روع ل��ي�����س ف��ق��ط ال���و����ش���ول اإىل 
الكوكب الأحمر، ولكن اأي�شاً اأن يكون 
املنطقة ع��رب تقدمي  ل��الأم��ل يف  رم���زاً 
العامل  يف  ال�����ش��ب��اب  ل��ت��م��ك��ني  من�����وذج 
العربي يف املجالت العلمية والتقنية، 
من  تعمل  اإيجابية  ق��وة  يجعلهم  مب��ا 
اأج�����ل خ���دم���ة اأوط���ان���ه���م وت�����ش��اه��م يف 
ا�شتقراراً  اأك����ر  ع��امل��ي  جم��ت��م��ع  ب��ن��اء 
وازده����اراً. وي��ه��دف م�شروع الإم���ارات 
ل�شتك�شاف املريخ "م�شبار الأمل" اإىل 
والعلوم  الف�شاء  قطاعات  منو  تعزيز 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة يف دول����ة 
وامل�شاهمة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
يف  امل��ع��ريف  القت�شاد  وتدعيم  بناء  يف 

الدولة.
وف����ور ت��ل��ق��ي م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�شد 
التكليف ببدء تنفيذ امل�شروع، انطلقت 
رح���ل���ة حت���وي���ل احل���ل���م وال���ف���ك���رة اإىل 
العمل  ف��رق  وت�شكلت  ملمو�س،  واق��ع 
اأبناء  م���ن ك�����وادر وط��ن��ي��ة ���ش��اب��ة م���ن 
وب��ن��ات ال��وط��ن ال��ذي��ن وا���ش��ل��وا الليل 
الوطنية  املهمة  ه��ذه  لإجن���از  بالنهار 
التي  الزمنية  امل��دة  خ��الل  التاريخية 
ح��ددت��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة وه���ي 6 
امل�شبار  و�شول  يتزامن  حتى  �شنوات، 
مع احتفالت الدولة بيومها الوطني 
اخلم�شني، يف حني اأن املهام الف�شائية 
 10 بني  ما  تنفيذها  ي�شتغرق  املثيلة 
اإىل 12 عاماً، وكان هذا حتدياً كبرياً 
الدعم  بف�شل  ح��ول��وه  العمل  لفريق 
الالحمدود من القيادة الر�شيدة اإىل 
حافز اإ�شايف يدفعهم لبذل املزيد من 
للم�شروع  الأول  اليوم  ومنذ  اجلهد. 
ك����ان ت��وج��ي��ه ال���ق���ي���ادة وا����ش���ح���اً، وهو 
�شرائه  وع��دم  امل�شبار  تطوير  يتم  اأن 
ه���ذا حت���دي���اً جديداً،  وك����ان  ج���اه���زاً، 
حتول اإىل فر�س لبناء قدرات الكوادر 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف امل�������ش���روع عرب 
املكت�شبة  اخل���ربة  ب��ني  ي��دم��ج  برنامج 
عام  منذ  عملوا  مهند�شني  قبل  م��ن 
ا�شطناعية  اأقمار  تطوير  يف   2006
اإىل  ن����ق����ل م����ع����رف����ة وخ���������ربة  وب�������ني 
الإماراتيني،  واملهند�شني  الباحثني 
دوليني،  معرفة  �شركاء  مع  بالتعاون 
ف��ك��ان ال��ن��ه��ج يف ت��ط��وي��ر امل�����ش��ب��ار هو 
البناء على ما انتهى اإليه الغري، بدًل 
من اأن نبداأ من ال�شفر، وهذا ما مكن 
الفريق ب�شياغة اأهداف علمية تعترب 
فريدة من نوعها �شتزود العلماء حول 
التقاطها  ي�شبق  العامل مبعلومات مل 
ال��ك��وك��ب. وع��م��ل ف��ري��ق م�شروع  ع��ن 
مركز  يف  املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات 
حممد بن را�شد للف�شاء على ت�شميم 
ت��ط��وي��ره م���ع �شركاء  امل�����ش��ب��ار وع��ل��ى 
ك���ول���ورادو يف  امل��ع��رف��ة يف جامعة  نقل 
بولدر وجامعة ولية اأريزونا وجامعة 

كاليفورنيا بريكلي.
للمرة  املعرفة عملوا  �شركاء  اأن  يذكر 
الأوىل م��ع دول��ة الإم����ارات يف تطوير 
عزز  مم��ا  ال��ف�����ش��اء  اإىل  ك��ام��ل  م�شبار 
من خربة فريق العمل الإماراتي من 
م��راح��ل تطوير  الن��خ��راط يف جميع 
الأنظمة  تطوير  وق��ي��ادت��ه��م  امل�����ش��روع 
الفيزياء  خم��ت��رب  وع��م��ل  امل�����ش��ب��ار.  يف 
اجلوّية والف�شاء يف جامعة كولورادو 
املعرفة  ن��ق��ل  ���ش��ري��ك  ب���ول���در وه���و  يف 
النظم  هند�شة  تطوير  يف  �س  املتخ�شّ
واأدوات املقيا�س الطيفي بالأ�شعة فوق 
ال�شتك�شاف،  وك���ام���ريا  البنف�شجية 
اأري���زون���ا وهي  وك��ذل��ك جامعة ولي���ة 
اأدوات  تطوير  يف  املعرفة  نقل  �شريك 
امل���ق���ي���ا����س ال��ط��ي��ف��ي ب���الأ����ش���ع���ة حتت 
لعلوم  ب��ريك��ل��ي  احل����م����راء، وخم���ت���رب 
وهو  كاليفورنيا،  جامعة  يف  الف�شاء 
العلمي  للفريق  املعرفة  نقل  �شريك 

وح�شا�س املقيا�س الطيفي بالأ�شعة ما 
فوق البنف�شجية.

ول�شرعة اإجناز املهمة الوطنية، جرى 
تق�شيم فريق عمل امل�شروع اإىل 6 فرق 
اإدارة امل�شروع  عمل فرعية هي: فريق 
تطوير  وف����ري����ق  ال��ع��ل��م��ي  وال���ف���ري���ق 
ال��ع��ل��م��ي��ة وفريق  امل�����ش��ب��ار والأج����ه����زة 
الربامج  وف���ري���ق  ب��امل�����ش��ب��ار  ال��ت��ح��ك��م 
عمليات  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن  التعليمية، 
الأمل"  "م�شبار  عمل  فريق  اكت�شاب 
الالزمة،  وامل��ع��ارف  واخل���ربات  العلوم 
امل�شبار،  ت�����ش��م��ي��م  ع���م���ل���ي���ات  ب��������داأت 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��دق��ي��ق ل��ك��اف��ة مراحل 
امل�شروع، وبداأ بناء امل�شبار داخل مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء ليتم اإجنازه 
مع  ذلك  وتزامن  يف فرباير 2020، 
ق��ي��ام ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
عملية  بح�شور  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
امل�شبار،  الأخ��رية من  القطعة  تركيب 
الأخري  ت�شكل اجلزء اخلارجي  والتي 
ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اأ���ش��م��اء  منه وحت��م��ل 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد ُحّكام 
وتواقيع  �شموهم،  وتواقيع  الإم��ارات، 
���ش��م��و اأول�����ي�����اء ال���ع���ه���ود، ك���م���ا حتمل 
امل�شافة  تخت�شر  الأم���ل  "قوة  ع��ب��ارة 
بالإ�شافة  وال�شماء"،  الأر������س  ب���ني 
"ل  اإىل علم دول��ة الإم���ارات و�شعارها 
تخطى  اأن  وع��ق��ب  م�شتحيل".  ���ش��يء 
بناء  الأم��ل حتدي  فريق عمل م�شبار 
امل�شبار بكفاءة يف وقت قيا�شي يقل عن 
الف�شائية  امل�شاريع  يف  امل��ع��ت��اد  ن�شف 
املثيلة، حتى ظهر حتدي جديد متثل 
اإىل  امل�شبار  نقل  كيفية  يف  امل���رة  ه��ذه 
حمطة الإط��الق يف اليابان بالتزامن 
كورونا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  تف�شي  م��ع 
ما  امل�شتجد "كوفيد 19" عاملياً، وهو 
واملوانئ  امل��ط��ارات  اإغ��الق  عليه  ترتب 
حول العامل، وو�شع قيود �شارمة على 
الإجراءات  �شمن  ال��دول  بني  التنقل 
الحرازية ملكافحة تف�شي الفريو�س، 
وكان على فريق العمل اأن ي�شع خططاً 
بديلة لنقل امل�شبار يف املوعد يف �شوء 
ه���ذا ال��ت��ح��دي امل�����ش��ت��ج��د، ح��ت��ى يكون 
املحدد  التوقيت  ل��الإط��الق يف  ج��اه��زاً 
 ،2020 ي��ول��ي��و  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ���ش��ل��ف��اً 
يف  اإجن��ازاً جديداً  الفريق  �شجل  وهنا 
جنح  اإذ  ال��ت��ح��دي��ات،  تخطي  م�����ش��رية 
عرب خطة حمكمة راعت كل التدابري 
الحرازية يف نقل امل�شبار اإىل حمطة 
جناح  ق�شة  يف  اليابانية،  تناغا�شيما 

ت�شتحق اأن تروى وتتناقلها الأجيال.
اإىل حمطة  امل�شبار  وت�شكل ق�شة نقل 
ال��ي��اب��ان جت��رب��ًة ملهمة  الإط�����الق يف 
واأن��ه��ا مت��ت يف  ذات��ه��ا، خ�شو�شاً  بحد 
ظل ظروف �شعبة وغري م�شبوقة يف 
�شابقًة  الب�شرية  لها  ت�شهد  مل  العامل 
ترتب  وم��ا  احل��دي��ث،  تاريخها  ط���وال 
ولوج�شتية،  فنية  حتديات  من  عليها 
الأمل  ف��ري��ق م�شبار  ذل��ك جن��ح  وم��ع 
اإمتام عملية النقل ح�شب اجلدول  يف 
الزمني املقرر، يف رحلة ا�شتغرقت اأكر 

من 83 �شاعة براً وجواً وبحراً، ومرت 
بثالث مراحل رئي�شية، روعي خاللها 
لوج�شتية  واإج������راءات  ت��داب��ري  ات��خ��اذ 
اإىل  امل�شبار  اإي�شال  ل�شمان  حمكمة، 
وج��ه��ت��ه ال��ن��ه��ائ��ي��ة ق��ب��ل الإط������الق يف 

و�شعية مثالية.
ثم جاءت اللحظة احلا�شمة التي ظل 
ال�شرب  ب��ف��ارغ  يرقبها  العمل  ف��ري��ق 
الدوؤوب،  العمل  من  �شنوات   6 ط��وال 
وه��ي حلظة الإط��الق التي حت��دد لها 
 15 ال�����ش��اع��ة الأوىل م��ن ���ش��ب��اح ي���وم 
يوليو 2020 بتوقيت الإمارات، ولكن 
م�شل�شل التحديات ال�شعبة عاد ليطل 
براأ�شه من جديد، اإذ تبني اأن الظروف 
اجلوية غري املالئمة لإطالق ال�شاروخ 
فريق  ليقوم  امل�شبار،  �شيحمل  ال���ذي 
باإعادة جدولة موعد الإطالق  العمل 
من  املمتدة  الإطالق"  "نافذة  �شمن 
علماً  اأغ�شط�س،   3 وحتى  يوليو   15
باأن عدم جناح الفريق يف اإجناز عملية 
الإطالق خالل هذه الفرة كان يعني 
عامني.  مل���دة  باأكملها  امل��ه��م��ة  ت��اأج��ي��ل 
وبعد درا�شات دقيقة لتنبوؤات الأحوال 
اجلوية بالتعاون مع اجلانب الياباين 
قرر الفريق اإطالق م�شبار الأمل يوم 
ال�شاعة  ع��ن��د  ي��ول��ي��و  م���ن  ال��ع�����ش��ري��ن 

الإمارات. بتوقيت  �شباح   01:58
الف�شائية  املهام  تاريخ  يف  مرة  ولأول 
العد  ي�����ردد  ال��ف�����ش��اء  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
ال���ت���ن���ازيل ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، اإي����ذان����اً 
متابعة  و�شط  الأم��ل،  م�شبار  باإطالق 
م��ئ��ات امل��الي��ني م��ن ال��دول��ة واملنطقة 
اأنفا�شهم  اجل��م��ي��ع  وح��ب�����س  وال���ع���امل، 
التي  ل��ل��ح��ظ��ات احل��ا���ش��م��ة  ان���ت���ظ���اراً 
خمرقاً  ال�����ش��اروخ  خاللها  �شي�شعد 
ب�شرعة  ل����الأر�����س  اجل������وي  ال����غ����الف 
يف ال�شاعة حاماًل  كيلومر  األف   34
اإل دقائق  الأم��ل، وم��ا هي  مع م�شبار 
تاأكد جناح عملية الإط��الق، ثم  حتى 
الإطالق  �شاروخ  عن  امل�شبار  انف�شال 
اإ�شارة  اأول  ا���ش��ت��الم  ولح���ق���اً  ب��ن��ج��اح، 
اأ�شهر   7 امل�شبار يف رحلته املمتدة  من 
يقطع خاللها 493 مليون كيلومر، 
كما تلقى امل�شبار اأول اأمر من حمطة 
دبي  يف  باخلوانيج  الأر���ش��ي��ة  التحكم 
وت�شغيل  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  الأل�������واح  ب��ف��ت��ح 
واإط���الق  الف�شائية  امل��الح��ة  اأن��ظ��م��ة 
ذلك  لي�شكل   ، العك�شي  الدفع  اأنظمة 
الف�شائية  امل�شبار  رحلة  بداية  فعلياً 
اإىل ال��ك��وك��ب الأح��م��ر، ت��رج��م��ًة حللم 
زاي��د، واإي��ذان��اً بدخول دول��ة الإمارات 
م�شبوق  غري  ف�شائي  باإجناز  التاريخ 
على م�شتوى الوطن العربي، وليكون 
ف�شائية  مهمة  اأول  الأمل"  "م�شبار 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ك��واك��ب ت��ق��وده��ا دولة 
عند  التحديات  تتوقف  ومل  ع��رب��ي��ة. 
الناجح  الإط��������الق  ب���ع���د  احل�����د  ه�����ذا 
حتديات  ظهرت  ولكن  الأم���ل،  مل�شبار 
اأك��ر �شعوبة وخطورة  اآخ��ر  ن��وع  م��ن 
كطبيعة املهام الف�شائية ال�شتك�شافية 
متر  حيث  باملخاطر،  دائ��م��اً  املحفوفة 

الأحمر  ال��ك��وك��ب  اإىل  امل�����ش��ب��ار  رح��ل��ة 
ب�����ش��ت م����راح����ل، ه���ي ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
العمليات  مرحلة  الإط����الق:  مرحلة 
املبكرة، واملالحة يف الف�شاء، والدخول 
اإىل مدار املريخ، والنتقال اإىل املرحلة 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وامل��رح��ل��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، ولكل 
اخلا�شة  طبيعتها  امل��راح��ل  ه��ذه  م��ن 
تتطلب  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة  وحت��دي��ات��ه��ا 
ال��ت��ع��ام��ل معها ب��ك��ل دق���ة وك��ف��اءة من 

جانب فريق العمل.
عملية  م����ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ف���ف���ي 
مت�شارعاً  ال�شاروخ  انطلق  الإط���الق، 
ب��ع��ي��داً ع��ن الأر������س، ومت خ���الل هذه 
ال�شاروخ  حمركات  ا�شتخدام  املرحلة 
التي تعمل بالوقود ال�شلب، ومبجرد 
ال�شاروخ للغالف اجلوي مت  اخ��راق 
التخل�س من الغطاء العلوي لل�شاروخ 
الأمل"  "م�شبار  يحمي  ك���ان  وال����ذي 
للغالف  ال�������ش���اروخ  اخ������راق  اأث����ن����اء 
الثانية  املرحلة  ل��الأر���س. ويف  اجل��وي 
التخل�س  مت  الإط�������الق  ع��م��ل��ي��ة  م���ن 
وو�شع  الأوىل،  املرحلة  حمركات  من 
بعد  لتعمل  الأر�����س،  م��دار  يف  امل�شبار 
على  الثانية  امل��رح��ل��ة  ذل��ك حم��رك��ات 
الكوكب  نحو  م�شاره  يف  امل�شبار  و�شع 
الأح���م���ر م���ن خ����الل ع��م��ل��ي��ة حم����اذاة 
�شرعة  وك����ان����ت  امل����ري����خ،  م����ع  دق���ي���ق���ة 
كيلومر   11 املرحلة  امل�شبار يف هذه 
 39600 اأي  ال����واح����دة،  ال��ث��ان��ي��ة  يف 
انتقل  ث����م  ال�������ش���اع���ة.  يف  ك���ي���ل���وم���ر 
الثانية من  املرحلة  اإىل  الأمل  م�شبار 
مبرحلة  واملعروفة  التاريخية،  رحلته 
�شل�شلة  بداأت  وفيها  املبكرة،  العمليات 
بت�شغيل  م�شبقاً  امل��ع��دة  الأوام�����ر  م��ن 
العمليات  ه��ذه  ت�شمل  الأم���ل،  م�شبار 
وت�شغيل  املركزي،  الكمبيوتر  تن�شيط 
ن��ظ��ام ال��ت��ح��ك��م احل�����راري مل��ن��ع جتمد 
ال�شم�شية  الأل��������واح  وف���ت���ح  ال����وق����ود، 
املخ�ش�شة  امل�شت�شعرات  وا���ش��ت��خ��دام 
بعدها  لتبداأ  ال�شم�س،  لتحديد موقع 
مناورة تعديل مو�شع امل�شبار وتوجيه 
بدء  اأج��ل  م��ن  ال�شم�س،  نحو  الأل����واح 
عملية �شحن البطاريات املوجودة على 
العمليات  انتهاء  وف���ور  امل�شبار،  م��ن 
يف  الأمل"  "م�شبار  ب�����داأ  ال�����ش��اب��ق��ة 
اأول  هي  البيانات  من  �شل�شلة  اإر���ش��ال 
اإ�شارة ت�شل اإىل كوكب الأر�س، وهذه 
�شبكة  قبل  من ِ التقاطها  مت  الإ���ش��ارة 
وبالأخ�س  العميق  الف�شاء  م��راق��ب��ة 
العا�شمة  يف  ت���ق���ع  ال����ت����ي  امل���ح���ط���ة 

الإ�شبانية مدريد.
دبي  الأر���ش��ي��ة يف  املحطة  تلقي  وف��ور 
ب��ا���ش��ر ف���ري���ق العمل  ه����ذه الإ������ش�����ارة، 
اإجراء �شل�شلة من الفحو�شات للتاأكد 
 45 ملدة  ا�شتمرت  امل�شبار  �شالمة  من 
العمليات  يوماً، فح�س خاللها فريق 
جميع  للم�شبار  الهند�شي  وال��ف��ري��ق 
الأج���ه���زة ل��ل��ت��اأك��د م��ن ع��م��ل الأنظمة 
امل�شبار  من  على  املوجودة  والأج��ه��زة 
امل���رح���ل���ة، تخطى  ه����ذه  ويف  ب���ك���ف���اءة. 
فريق عمل م�شبار الأمل بنجاح حتدي 

عمليات توجيه امل�شبار ليكون يف اأف�شل 
م�����ش��ار ���ش��وب ال��ك��وك��ب الأح���م���ر، وقد 
جنح الفريق يف اإجراء اأول مناورتني، 
يف  والثانية  اأغ�شط�س   11 يف  الأوىل 

.2020 اأغ�شط�س  من   28
امل�شار  توجيه  م��ن��اورت��ي  اإجن���از  وب��ع��د 
ب���ن���ج���اح، ب������داأت امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة يف 
�شل�شلة  ع��رب  الأمل"،  "م�شبار  رح��ل��ة 
توا�شل  اإذ  العتيادية،  العمليات  من 
ال���ف���ري���ق م����ع امل�������ش���ب���ار ع����رب حمطة 
اإىل  ب��واق��ع م��رت��ني  الأر���ش��ي��ة  التحكم 
ثالث مرات يف الأ�شبوع، مدة كل منها 
ت��راوح ما بني 6 اإىل 8 �شاعات. ويف 
ال��ث��ام��ن م��ن ن��وف��م��رب امل��ا���ش��ي، اأجنز 
الأم������ل بنجاح  م�����ش��ب��ار  ع��م��ل  ف���ري���ق 
مناورة توجيه امل�شار الثالثة، ليتحدد 
-ع��ل��ى اإث���ره���ا- ب��دق��ة م��وع��د و�شول 
امل�شبار اإىل مدار املريخ يوم 9 فرباير 
م�شاء   7:42 ال�شاعة  عند   2021

بتوقيت الإمارات.
فريق  قام  اأي�شاً  املرحلة  هذه  وخ��الل 
العلمية  الأج����ه����زة  ب��ت�����ش��غ��ي��ل  ال��ع��م��ل 
وفح�شها  ال���ف�������ش���اء  يف  م�����رة  لأول 
نحو  توجيهها  عرب  وذل��ك  و�شبطها، 
ال��ن��ج��وم ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���ش��الم��ة زواي����ا 
امل���ح���اذاة اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا، وال��ت��اأك��د من 
و�شولها  مبجرد  للعمل  ج��اه��زة  اأن��ه��ا 
املرحلة  ه��ذه  نهاية  وم��ع  امل��ري��خ.  اإىل 
املريخ  م��ن  الأمل"  "م�شبار  اق���رب 
التاريخية  مهمته  مراحل  اأه��م  لتبداأ 
واأكرها  الأحمر  الكوكب  ل�شتك�شاف 
خ��ط��ورة، وه���ي م��رح��ل��ة ال��دخ��ول اإىل 

مدار املريخ.
وتعد مرحلة الدخول اإىل مدار املريخ 
والتي ت�شتغرق 27 دقيقة قبل و�شول 
امل�شبار بنجاح اإىل مداره املحدد حول 
واأخطر  اأ�شعب  من  الأح��م��ر  الكوكب 
التحكم  اأن  املهمة، وخ�شو�شاً  مراحل 
اأي  دون  من  تلقائياً  �شيكون  بامل�شبار 
تدخل من املحطة الأر�شية. ف�شيعمل 

امل�شبار طوال هذا الوقت ب�شكل ذاتي.
م�شبار  م�����ش��روع  تخلل  م��ا  ك��ل  ورغ���م 
وم�شاعب  حت�����دي�����ات  م�����ن  الأم����������ل 
هذه  اأن  اإل  ب��داي��ت��ه  م��ن��ذ  وخم���اط���ر 
ال��دق��ائ��ق ه��ي الأ���ش��ع��ب والأخ���ط���ر اإذ 
على  كلياً  جناحها  يف  العتماد  يكون 
عمليات الربجمة التي قام بها فريق 
امل�شبار،  وت�����ش��م��ي��م  ب��ن��اء  ع��ن��د  ال��ع��م��ل 
ي�����ش��ع��ب جت��رب��ت��ه��ا يف ظروف  وال���ت���ي 
م�����ش��اب��ه��ة ع��ل��ى ك���وك���ب الأر���������س، ويف 
ه����ذه امل��رح��ل��ة ���ش��ريك��ز ف��ري��ق العمل 
ع��ل��ى اإدخ�����ال م�����ش��ب��ار الأم����ل يف مدار 
اآم���ن،  امل��ري��خ ب�شكل  الل��ت��ق��اط ح���ول 
وم���ن اأج���ل اإمت����ام ه���ذه امل��ه��م��ة بنجاح 
���ش��ي��ت��م ح�����رق ن�����ش��ف ك��م��ي��ة ال���وق���ود 
لإبطائه  امل�شبار  خ��زان��ات  امل��وج��ودة يف 
يف  ب��اإدخ��ال��ه  ي�شمح  ال����ذي  احل���د  اإىل 
مدار اللتقاط، وت�شتمر عملية حرق 
ال��وق��ود ب��ا���ش��ت��خ��دام حم��رك��ات الدفع 
دقيقة   27 مل���دة  يف"  "دلتا  العك�شي 
لتقليل �شرعة امل�شبار من 121،000 

كم/�شاعة،   18،000 اإىل  كم/�شاعة 
مت  فقد  دقيقة،  عملية  لكونها  ونظراً 
املرحلة  لهذه  التحكم  اأوام���ر  تطوير 
عرب درا�شة عميقة من الفريق حددوا 
اأن  ميكن  التي  ال�شيناريوهات  ك��ل  يف 
ك���ل اخلطط  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  حت����دث 
ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ي��ة ل��ت��ك��ون ال���ي���وم الأوام�����ر 

جاهزة لهذه اللحظة احلرجة.
�شيدخل  امل���ه���م���ة  ه�����ذه  جن�����اح  وب���ع���د 
البي�شاوي  الأويل  م���داره  يف  امل�شبار 
الواحدة  ال���دورة  م��دة  وت�شل  ال�شكل 
�شاعة،   40 اإىل  ف��ي��ه  ال��ك��وك��ب  ح���ول 
و�شيراوح ارتفاع امل�شبار من 1000 
ك���ي���ل���وم���ر ف�����وق ���ش��ط��ح امل����ري����خ اإىل 
و�شي�شتمر  ك��ي��ل��وم��ر.   49،380
اأ�شابيع  ل��ع��دة  امل����دار  ه���ذا  امل�����ش��ب��ار يف 
لإعادة فح�س واختبار جميع الأجهزة 
امل�شبار  م��ن  على  امل��وج��ودة  الفرعية 
العلمية  امل��رح��ل��ة  اإىل  الن��ت��ق��ال  ق��ب��ل 
التي �شيتم خاللها اإجراء اأول ات�شال 
عرب  الأر�شية  املحطة  مع  امل�شبار  مع 

�شبكة الت�شالت يف اإ�شبانيا.
ال�شاد�شة  امل���رح���ل���ة  ت����ب����داأ  ولح�����ق�����اً، 
العلمية،  امل���رح���ل���ة  وه����ي  والأخ��������رية 
الأمل"  "م�شبار  �شيتخذ  وخ��الل��ه��ا 
م������داراً ب��ي�����ش��اوي��اً ح����ول امل���ري���خ على 
اإىل   20،000 ارتفاع يراوح ما بني 
فيه  وي�شتغرق  كيلومر،   43،000
كاملة  دورة  �شاعة لإمت��ام   55 امل�شبار 
حول املريخ. ويعد املدار الذي اختاره 
للغاية  م��ب��ت��ك��راً  الأم����ل  م�شبار  ف��ري��ق 
مل�شبار  و�شي�شمح  ن��وع��ه،  م��ن  وف��ري��داً 
باأول  العلمي  املجتمع  ب��اإم��داد  الأم���ل 
ال��غ��الف اجلوي  ع��ن  ���ش��ورة متكاملة 
ل��ك��وك��ب امل���ري���خ وط��ق�����ش��ه خ����الل عام 
ات�شال  م��رات  ع��دد  و�شتقت�شر  كامل. 
الأر�شية  املحطة  الأمل" مع  "م�شبار 
على مرتني فقط يف الأ�شبوع وتراوح 
مدة الت�شال الواحد ما بني 6 اإىل 8 
لعامني،  املرحلة  هذه  ومتتد  �شاعات، 
امل�شبار  ي��ج��م��ع  اأن  امل���خ���ط���ط  وم�����ن 
خاللها جمموعة كبرية من البيانات 
للمريخ  اجل��وي  الغالف  عن  العلمية 
ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ات��ه. و���ش��ي��ت��م ت��وف��ري هذه 
العلمي  اإىل املجتمع  العلمية  البيانات 
التابع  العلمية  ال��ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  ع��رب 

مل�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ.
الأمل  م�����ش��ب��ار  رح��ل��ة  تنتهي  ل  وه��ن��ا 
وم�شاعب  حت���دي���ات  م���ن  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
وخماطر، ولكن تبداأ رحلة اأخرى من 
وتر�شيخ  وتخطيه،  امل�شتحيل  حت��دي 
هوية  يف  اأ�شا�شية  كقيمة  التوجه  هذا 

الدولة وثقافة اأبنائها.
وم��ه��م��ا ك��ان��ت ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات التي 
عند  الأم���ل  م�شبار  مهمة  �شت�شهدها 
اقرابه من املريخ، يكفي فريق العمل 
فخراً  ال�شابة  الوطنية  ال��ك��وادر  م��ن 
اأب��ن��اء وبنات  اأن  ل��ل��ع��امل  اأث��ب��ت��وا  اأن��ه��م 
و�شعبها  قيادتها  مثل  الإم���ارات  دول��ة 
اإذ عملوا طوال  ل يعرفون امل�شتحيل، 
بداية  امل�شروع  اإجن��از  على  �شنوات   7
من الت�شميم والتجهيز ونقل امل�شبار 
اإىل ال��ي��اب��ان رغ��م ظ���روف ك��ورون��ا ثم 
وال��ت��ح��ك��م يف م�شار  ب��ن��ج��اح  اإط���الق���ه 
م��ن��اورات توجيه  اإج���راء  الرحلة ع��رب 
اإجنازاً  يعد  ذل��ك  وك��ل  بكفاءة،  امل�شار 

عربياً اإماراتياً كبرياً بكل املقايي�س.
واخلال�شة اأن رحلة م�شبار الأمل من 
ب��داي��ت��ه��ا ك��ف��ك��رة ح��ت��ى الق�����راب من 
والت�شميم  بالتجهيز  م����رورا  امل��ري��خ 
 - نتائجها  كانت  ومهما   - والإط���الق 
واأن  متجدداً  �شيظل  الأم���ل  اأن  ت��وؤك��د 
اأر�س  ع��ل��ى  مم��ك��ن��اً  �شيظل  امل�شتحيل 
ق��ام��و���س قيادتها  الإم����ارات ويف  دول���ة 

و�شعبها.
6 �شنوات  اأرق����ام م��ن رح��ل��ة امل�����ش��ب��ار: 
وب���ن���اء وجتهيز  ت�����ش��م��ي��م  ا���ش��ت��غ��رق��ه��ا 
ملهام  �شنة   12 مقابل  الأم���ل  م�شبار 

ف�شائية مثيلة.
وب����ح����راً  وج����������واً  ب��������راً  �����ش����اع����ة   83
ا�شتغرقتها رحلة نقل امل�شبار من دبي 

ملحطة الإطالق.
�شرعة  ال�����ش��اع��ة  يف  ك��ل��م  األ���ف   121
ذاتياً  باإنقا�شها  �شيقوم  حالياً  امل�شبار 
مل���دار  ال����دخ����ول  ع��ن��د  األ���ف���ا   18 اإىل 

املريخ.
يف  امل�����ش��ب��ار  �شيق�شيها  ي��وم��اً   687

مهمته حول املريخ.
البيانات  م����ن  غ��ي��غ��اب��ي��ت   1000
�شيجمعها  امل�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  ال��ع��ل��م��ي��ة 

امل�شبار.
يقطعها  ك��ي��ل��وم��ر  م���ل���ي���ون   493

امل�شبار و�شوًل للكوكب الأحمر.

حتديات عديدة واجهت م�صبار الأمل طوال 7 �صنوات حولتها عقول و�صواعد اأبناء وبنات الإمارات اإىل درو�س اأمل للب�صرية

م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ اأثبت منذ بدايته كفكرة اأنه ل م�ستحيل يف قامو�س دولة الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهلل" و  "حفظه  ال��دول��ة 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة ر�شالتني خطيتني من فخامة الرئي�س قربان قويل 
ال�شديقة  رئي�س جمهورية تركمان�شتان  بريدي حممدوف 
ذات  والق�شايا  البلدين،  ب��ني  الثنائية  بالعالقات  تتعلق 

الهتمام امل�شرك. 
ت�شلم الر�شالتني �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة لدى ا�شتقباله 

يف ق�شر الوطن ام�س معايل بردي نياز ماتييف نائب وزير 
خارجية جمهورية تركمان�شتان، الذي �شلمه ر�شالة خطية 
موجهة اإىل �شموه من معايل ر�شيد مرييدوف نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير اخلارجية يف تركمان�شتان. 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
املوا�شيع  م��ن  ع��دد  وب��ح��ث  وتركمان�شتان  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شتثمارية امل�شركة يف قطاعات الطاقة، و�شبل تعزيزها 
ال��ب��ل��دي��ن وال�شعبني  ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى  ي��ع��ود  وت��ط��وي��ره��ا مب���ا 

ال�شديقني.
 ح�شر اللقاء معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 

وزير الطاقة والبنية التحتية .

رئي�س الدولة وحممد بن زايد يتلقيان ر�سالتني من رئي�س تركمان�ستان

• فور ولدة امل�صروع كفكرة يف اخللوة الوزارية عام 2014 تبنته القيادة الر�صيدة بروؤيتها ال�صت�صرافية الثاقبة
• هدف امل�صروع لي�س فقط الو�صول للمريخ ولكن اأن يكون رمزًا لالأمل باملنطقة عرب متكني ال�صباب وبناء قدراتهم يف املجالت العلمية والتقنية

الآن:  حتى  الأمل  م�صبار  تخطاها  التي  التحديات  • اأبرز 
ت�صميم وجتهيز واإطالق امل�صبار يف 6 �صنوات مقابل ما بني 10 اإىل 12 عاما 

• لأول مرة يف تاريخ املهام الف�صائية ل�صتك�صاف الف�صاء يرتدد العد التنازيل باللغة العربية اإيذانًا باإطالق م�صبار الأمل 
• باقرتاب امل�صبار من الكوكب الأحمر تبداأ اأهم واأ�صعب مراحل مهمته التاريخية واأكرثها خطورة لدخول مدار اللتقاط حول املريخ 
• التحدي الأ�صعب الذي يواجه امل�صبار يف هذه املرحلة هو اإبطاء �صرعته ب�صكل ذاتي من 121 األف اإىل 18 األف كلم يف ال�صاعة عرب حمركات الدفع العك�صي 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

بالتعاون  ال��وط��ن��ي  الأر����ش���ي���ف  ن��ظ��م 
العامة  لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��ع 
بعنوان:  وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت��وع��وي��ة  ور����ش���ة 
وذل���ك  التطعيم"  خ���ي���ارك  "ليكن 
الحرازية  الإج���راءات  مع  ان�شجاماً 
منه  وحر�شاً  الر�شمية،  والتوجيهات 
و�شالمتهم،  امل��وظ��ف��ني  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى 
اللقاح  تلقي  يف  ال�شرعة  على  وحثهم 
"كورونا  كوفيد19  لفريو�س  امل�شاد 
امل�شتجد" الذي توفره الدولة جماناً، 
وي�شهم  �شحتهم،  على  ينعك�س  ولأن��ه 

يف عودة احلياة اإىل طبيعتها.
قدمتها  -ال����ت����ي  ال����ور�����ش����ة  اأط���ل���ع���ت 
ال���دك���ت���ورة ع��ائ�����ش��ة ال���ظ���اه���ري )عن 
التفاعلية-  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع����رب  ب���ع���د( 

حّث  يف  اللقاح  اأهمية  على  امل�شاركني 
الذي  ال��ربوت��ني  �شنع  على  اخل��الي��ا 
يطلق ا�شتجابة مناعية داخل اجل�شم 
اإذا  ب��ال��ع��دوى  الإ���ش��اب��ة  م��ن  لتحميه 

وك�شفت  احلقيقي،  الفريو�س  هاجمه 
ال������ذي يحوي  ال���ل���ق���اح  ع����ن ح��ق��ي��ق��ة 
اإنتاجه  يتم  ال��ذي  املقتول  الفريو�س 
ع��ن ط��ري��ق زراع����ة ال��ف��ريو���س و�شط 

باحلرارة  ق��ت��ل��ه  ث��م  خم�ش�شة  ب��ي��ئ��ة 
هذا  اأن  م��وؤك��دة  الكيميائية،  امل���واد  اأو 
لدى  حتى  امل��ر���س،  ي�شبب  ل  ال��ل��ق��اح 
نق�س  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�س 

املناعة، وهو الو�شيلة الآمنة والفعالة 
للوقاية من الإ�شابة باملر�س.

موانع  على  ال�شوء  الور�شة  و�شلطت 
واآث�������اره اجل��ان��ب��ي��ة، م�شرية  ال���ل���ق���اح، 
اتباع  ع��ن  ال��ت��وق��ف  يعني  ل  اأن���ه  اإىل 
والتدابري  الح���رازي���ة  الإج�������راءات 
انت�شار  من  باحلد  اخلا�شة  الوقائية 
احل�شن  بتطبيق  وعرفت  الفريو�س، 

اأي�شاً. 
باأنها  ال��ف��ريو���ش��ات  ال��ور���ش��ة  وع��رف��ت 
ت�شيب  اأن  مي��ك��ن  ���ش��غ��رية  ج�شيمات 
وجتعلهم  والنبات،  واحل��ي��وان  الب�شر 
ثم  ت��ت��ك��اث��ر،  اأن  م���ر����ش���ى، ومي��ك��ن��ه��ا 
تطرقت اإىل املناعة والتطعيم، واأنواع 
ال��ل��ق��اح��ات احلديثة  واأن�����واع  امل��ن��اع��ة، 
ال�شريرية  وال��ت��ج��ارب  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
با�شتخدام  ال��ت�����ش��ري��ح  ���ش��ب��ق��ت  ال��ت��ي 

اللقاح. 
وعددت الور�شة -التي تابعها موظفو 
الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي- ال��ق��ن��وات التي 
�شواء  كوفيد19،  فريو�س  بها  ينتقل 
الأ�شطح  بلم�س  اأو  ال��رذاذ  طريق  عن 
بال�شخ�س  ب��ال��ت��وا���ش��ل  اأو  امل��ل�����ش��اء 
العامة  املمار�شات  بينت  ث��م  امل�����ش��اب، 
كغ�شيل  الفريو�س  انت�شار  م��ن  للحد 
وال�����ش��اب��ون، والبتعاد  ب��امل��اء  ال��ي��دي��ن 
عن امل�شافحة والتخل�س من املناديل 
وجتنب  ال�شحيح،  بال�شكل  امل�شتعملة 
مل�س الفم والعني، واللتزام بالكمامة 
والتباعد اجل�شدي، والبقاء باملنزل يف 

حال املر�س.. وغريها.
اتباع  على  امل�شاركني  الور�شة  وحثت 
كالنوم  ال�����ش��ح��ي��ة؛  احل���ي���اة  اأمن������اط 
التدخني،  ع����ن  والإق����������الع  اجل����ي����د، 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����وزن ال�����ش��ح��ي .. 
وغريها.

من  ع��دداً  الور�شة يف اخلتام  و�شهدت 
ال�شتف�شارات والت�شاوؤلت التي اأثارها 

اللقاحات  اأنواع  بخ�شو�س  امل�شاركون 
احل�شول  واأ�شاليب  بينها،  وال��ف��روق 
واآثارها  امل��ن��ا���ش��ب  وال��ت��وق��ي��ت  عليها، 

اجلانبية وغريها.  

وزارة الداخلية حت�سل على ت�سنيف خم�س جنوم ملوقعها الإلكرتوين وتطبيقها الذكي تتويجا مل�سرية عطاء متوا�سلة
•• اأبوظبي-وام:

العاملي"  "النجوم  نظام  نتائج  وف��ق  متقدما  موقعا  الداخلية  وزارة  حققت 
الذي مت اعتماده من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، لت�شنيف 
اخلدمات التي �شملت للمرة الأوىل تقييم القنوات الرقمية، ومراكز الت�شال 
وحققت  جهة،   28 يف  خدمات  تقدمي  قناة   100 نحو  وغطت  احلكومية، 
الإلكروين  امل��وق��ع  ح�شل  حيث  الرقمية  ال��ق��ن��وات  فئة  يف  جن��اح��ا  ال����وزارة 
والتطبيق الذكي للوزارة على ت�شنيف خم�س جنوم، لتكون بذلك هي الوزارة 

الأوىل التي حتقق هذا الإجناز وهذا الت�شنيف املتقدم.
ح�شول  تعزز  �شاملة  ذكية  خ��دم��ات  تقدمي  على  الداخلية  وزارة  وحت��ر���س 
املتعاملني على اخلدمات ب�شهولة وي�شر ب�شورة تعزز جودة احلياة للمجتمع 
الإمارات  حكومة  وتوجيهات  الر�شيدة،  القيادة  روؤي��ة  وفق  وذل��ك  الإم��ارات��ي 
اخلدمات  لتقدمي  فعالة  اآل��ي��ات  وابتكار  امل�شتمر،  التطوير  على  تقوم  التي 
214 خدمة ذكية عرب القنوات الرقمية وتعمل الفرق  ،حيث تقدم الوزارة 
عملها  وت��رية  وت�شريع  املقدمة،  الرقمية  اخل��دم��ات  حت�شني  على  املخت�شة 
العاملية  �شدارتها  تعزيز  يف  امل�شتقبلية  الإم����ارات  حكومة  اأه���داف  لتحقيق 
وموقعها الريادي على موؤ�شرات التناف�شية العاملية وامل�شاهمة يف حتقيق روؤية 

الإمارات 2021 يف اأن تكون الإمارات �شمن اأف�شل دول العامل.
الذكية  اخل��دم��ات  ع��ام  احل��ارث��ي مدير  اأحمد  املهند�س ح�شني  العميد  واأك��د 
مبنظومة  لالرتقاء  م�شتمرة  ب�شورة  العمل  على  احلر�س  الرقمي  والأم��ن 
الفريق  �شيدي  من  ومتابعة  بدعم  ال���وزارة  تقدمها  التي  الذكية  اخلدمات 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
اخلدمات  لتعزيز  الرامية  الإم���ارات  حكومة  ا�شراتيجية  ووف��ق  الداخلية، 
احلياة  ج��ودة  حت�شني  على  وتعمل  املتعاملني  توقعات  تفوق  ب�شورة  املقدمة 

للمجتمع الإماراتي.
العاملي" يعد  "النجوم  نظام  وفق  للداخلية  املتقدم  الت�شنيف  هذا  اأن  واأك��د 

ال�شرطية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  فيها  ب��ذل��ت  ومت��ي��ز  وري����ادة  ع��ط��اء  مل�شرية  تتويجا 
وبناء  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  البتكار  مفاهيم  تتبنى  التي  املتوا�شلة  اجلهود 
اخلدمات ال�شتباقية وفق اأحدث الو�شائل التكنولوجية ، الأمر الذي يدفعنا 
الت�شديد  امل�شرية من خالل  املزيد من اجلهد و�شول ل�شتدامة هذه  لبذل 
على اأهمية التقييم امل�شتمر ملدى كفاءة قنواتنا الرقمية يف تقدمي اخلدمات 
لكافة  و�شمولها  اخل��دم��ات  تنوع  اإىل  واأ���ش��ار  التح�شني.  فر�س  على  والبناء 
وال�شرطة  وامل��رور  املدين  الدفاع  فيها خدمات  الداخلية مبا  وزارة  قطاعات 
وزارة  تطبيق  عرب  جمتمعية  توعوية  خدمات  تقدمي  يف  التفرد  جانب  اإىل 

الداخلية مما يدعم جهودها يف حتقيق اأهدافها الإ�شراتيجية.

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب��ن زاي����د اآل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اأن �شناعة الكفاءات   ، اأبوظبي  لإمارة 
كافة  يف  وال��ف��ائ��ق��ة  املتميزة  الوطنية 
التخ�ش�شات الهند�شية والتكنولوجية 
اأولويات  �شدارة  يف  تاأتي  وال�شناعية، 
�شاحب  يف  ممثلة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
"حفظه اهلل"  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الكوادر  ه���ذه  مت��ث��ل  ح��ي��ث   ، امل�شلحة 
ال���وط���ن���ي���ة؛ اأغ����ل����ى ث�������روات ال���وط���ن، 
وامل�شدر الرئي�شي للتطور والتقدم يف 

كافة مناحي احلياة.
ا�شراتيجية  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
اإ�شراك  ت��ق��وم ع��ل��ى  ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، 
القطاع ال�شناعي واخلا�س يف حتديد 
خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م ل��ك��اف��ة امل���وؤه���الت 
امل��ه��ن��ي��ة ل���ت���دري���ب وت��ع��ل��ي��م ال����ك����وادر 

الوطنية على اأعلى امل�شتويات.
اأ�شبوع  افتتاح  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي والب���ت���ك���ار 2021 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  ينظمه  ال��ذي 
للعام  وامل���ه���ن���ي،  ال��ت��ق��ن��ي  وال���ت���دري���ب 

الفرة  خ��الل  ال��ت��وايل،  على  ال�شابع 
من 1 حتى 4 فرباير اجل��اري، حتت 
اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  رعاية 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اأب��وظ��ب��ي ، وب��ح�����ش��ور معايل  لإم�����ارة 
وزير  احل���م���ادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ح�شني 
الدكتور  و�شعادة   ، والتعليم  الربية 
عام  م��دي��ر  ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
التقني واملهني، ونخبة من املتحدثني 
بالدولة،  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار  العامليني 
حيث تقام كافة الفعاليات عرب تقنيات 

الت�شال املرئي لأول مرة.
اإبراهيم  ب����ن  ح�����ش��ني  م���ع���ايل  وق������ال 
املنتدى  خ��الل  كلمته  يف   - احل��م��ادي 
ال����ت����ي ان���ط���ل���ق���ت ف���ع���ال���ي���ات���ه ال���ي���وم 
اف��را���ش��ي��ا - : " ب��داي��ة.. اأ���ش��ك��ر لكم 
واإ�شهاماتكم  وم�شاركتكم  ح�شوركم 
احليوية،  جم���الت���ك���م  يف  امل����ت����ع����ددة 
القادة  م��ن��ت��دى  م��ع��ن��ا يف  وت��واج��دك��م 
التعليم  "اأ�شبوع  �شمن  ي��اأت��ي  ال���ذي 
التقني والإبتكار2021" حتت �شعار 
"القطاع اخلا�س �شريك يف التنمية"، 

واأهمية،  ق����وة  احل�����دث  ه����ذا  وي������زداد 
اأي�����اد راع���ي���ة وداع���م���ة له،  لأن ه��ن��اك 
التعليم،  ور�شالة  التعلم  بقيمة  توؤمن 
والتنمية الب�شرية، فكل ال�شكر ل�شمو 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ه��زاع بن  ال�شيخ 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
الكرمية  رع���اي���ت���ه  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي، 

والدائمة لهذ احلدث البارز".
اأبوظبي  واأ�شاد معاليه مببادرة مركز 
ومتكني  تدريب  "التوظيف:  التقني 
بتوجيه  م��ن خاللها  وال���ذي جن��ح   ،"
القطاع  يف  ال���ع���م���ل  ن���ح���و  ال�������ش���ب���اب 
اخل�����ا������س، م��ث��م��ن��ا ج���ه���ود امل����رك����ز يف 
الرتقاء مبخرجات التعليم والتدريب 
التقني واملهني من اأجل اإعداد الكوادر 
الب�شرية املواطنة القادرة على امل�شاركة 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
العمل  ب�شوق  النخراط  و  امل�شتدامة 

مبا يعزز القدرات التناف�شّية للدولة.
واأو����ش���ح وزي����ر ال��رب��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اأن 
التعلم  م�����ش��ارات  اإىل  تنظر  الإم����ارات 
ع��ل��ى اخ��ت��الف��ه��ا م��ن م�����ش��اف��ة واح���دة، 
مت�شاٍو،  وب��اه��ت��م��ام  واح�����د،  وم��ن��ظ��ور 

ف��ال��ت��ن��م��ي��ة امل���ع���رف���ي���ة والإن�������ش���ان���ي���ة 
والنه�شة  احل���������ش����ارة  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
ت��ت��ط��ل��ب وج����ود خمرجات  ال�����ش��ام��ل��ة، 
التعليم  يف  ب�شرية  وك��ف��اءات  تعليمية 
املهني كما هو احلال يف التعليم العام، 
لتفوق  ركيزة  اأ�شحى  املهني  فالتعليم 
الدول اقت�شادياً وتنموياً ويعد جمال 
خ�����ش��ب��ا ل��ي��ب��دع ال���ط���ال���ب وي��ب��ت��ك��ر يف 

جمالت �شناعية ل غنى عنها .
وقال : " اإن حتقيق التكاملية يف قطاع 
التعليم، مرهون باجلهود الكبرية التي 
تبذل على نطاق وطني وا�شع، وتنظيم 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
التقني واملهني" اأ�شبوع التعليم التقني 
والإبتكار2021"، ي�شري بو�شوح اإىل 
تكاملية ا�شراتيجية التعليم يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة".
واأ�����ش����اف : " اأن���ن���ا ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى ثقة 
و"اأ�شبوع  ال��ق��ادة  منتدى  ب���اأن  وي��ق��ني 
والإبتكار2021"  التقني  التعليم 
ب�شكل عام؛ �شيطرح علينا الكثري من 
الأف��ك��ار وال���روؤى وامل��ب��ادرات اجلديدة 
الوطن  ط��م��وح��ات  لتحقيق  ال��الزم��ة 

الغايل والقيادة الر�شيدة ".
من جانبه ثمن �شعادة الدكتور مبارك 
رعاية   - كلمته  يف   - ال�شام�شي  �شعيد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو 
مبا  الكبري  احل���دث  ل��ه��ذا  امل�شتمرة   ،
على  الر�شيدة  القيادة  حر�س  يعك�س 
الوطني  دوره  اأداء  م��ن  امل��رك��ز  متكني 
اإىل  الهام وفق معايري عاملية، م�شرياً 
اأن "اأبوظبي التقني" يقدم نخبة من 
تتوافق مع  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
توجيهات القيادة الر�شيدة واحلكومة، 
الكفاءات  ���ش��ن��اع��ة  يف  ت�����ش��اه��م  وال��ت��ي 
ال�شباب  ومتكني  وتوظيفها  الوطنية، 
من العمل يف القطاع العام واخلا�س .

لأبوظبي  املتميزة  الربامج  اإىل  ولفت 
التعليم  "اأ�شبوع   ، يف  ممثلة  التقني 
التقني والإبتكار"، وامل�شابقات الوطنية 
والآ�شيوية للمهارات، و"نعم لعمل"، و 
برنامج دبلوم جتارة التجزئة لتدريب 
وتاأهيل املواطنني والتي تركز جميعها 
التعليم والتدريب الالزم  على توفري 
املهني  وال��ت��وج��ي��ه  امل����ه����ارات  ل��ت��ن��م��ي��ة 
ك��و���ش��ي��ل��ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال���ت���وظ���ي���ف بني 

مواطني الدولة .
وقال اإن منتدى القادة ياأتي انطالقاً 
م����ن روؤي�������ة ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة ب����اأن 
القطاعني  ب���ني  وال��ت��ك��ام��ل  ال���ت���ع���اون 
الأف�شل  ال�شبيل  ه��و  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
ال�شاملة،  التنموية  الأه��داف  لتحقيق 
الب�شرية  بالكوادر  العمل  �شوق  ورف��د 
اق��ت�����ش��اد متنوع  ب���ن���اء  ال����ق����ادرة ع��ل��ى 
العالية  باإنتاجيته  مي��ت��از  وم�����ش��ت��دام 
الأعمال  يف  ال��ري��ادة  ل��ل��دول��ة  ويحقق 
على  وتناف�شيتها  مكانتها  من  ويعزز 

م�شتوى العامل.
ولفت �شعادة الدكتور مبارك ال�شام�شي 
نخبة  يت�شمن  القادة  منتدى  اأن  اإىل 
املتحم�س  ال�شباب  من اخل��رباء وجيل 
الذي يتمتع مبهارات ومعارف منت�شرة 
والقطاعات،  ال�����ش��ن��اع��ات  خمتلف  يف 
موؤكدا حر�س على "اأبوظبي التقني" 
على دعم وم�شاندة �شباب الإمارات يف 
حتقيق طموحاتهم ودعمهم لتوظيف 
جزًءا  لي�شبحوا  ومواهبهم  مهاراتهم 
اأ�شا�شًيا من م�شرية الوطن على مدى 
ال�����ش��ن��وات ال���ق���ادم���ة، مب���ا ي�����ش��م��ن اأن 

ي�شبحوا قادة الغد.
التقني"  "اأبوظبي  ع���ام  م��دي��ر  واأك����د 
بتو�شيات  اخل�������روج  ������ش�����رورة  ع���ل���ى 
ومبادرات هامة تتوافق مع توجيهات 
امل�شلحة  لتحقيق  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
التوفيق  م��ت��م��ن��ي��ا   .. ل��ل��وط��ن  ال��ع��ل��ي��ا 
جوي�س  األ��ي��ك�����ش��ا  وق���دم���ت   . للجميع 
للم�شتقبل  ال�شتعداد  مهارات  مديرة 
العاملية،  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  ���ش��رك��ة  يف 
خ��الل امل��ن��ت��دى ورق���ة عمل ح��ول دور 
واأكدت  امل�شتقبل،  �شناعة  يف  امل��ه��ارات 
بني  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  اأن  خ���الل���ه���ا 
ي�شهم  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
يف تطوير العمل املوؤ�ش�شي واحلكومي 
ال�شباب  ب���ق���درات  ال���دائ���م  والرت����ق����اء 

واأجيال امل�شتقبل.
روب  ال��������ربوف�����������������ش��������ور  وت���������ط���������رق 
ملنظمة  التنفيذي  امل��دي��ر  ث��وم��ا���ش��ون 
ال�شرالية   VETASSESS
ت��ط��وي��ر طريق  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��دول��ي��ة 
الهجينة  اىل  التقليدية  التدريب من 
من خالل العمل امل�شرك مع القطاع 
الب�شري  امل��ال  را���س  لتح�شني  اخلا�س 

ومهارات الطلبة والعاملني وهو الأمر 
ال���ذي ي���ري اأه����داف ���ش��اح��ب العمل 
اإبراهيم  اأكد �شالح  اأي�شا. من جانبه 
احل���م���ادي م��دي��ر ع����ام ك���ارف���ور "بني 
الفر�شة  م��ن��ح  ع��ل��ى  احل��ر���س  يا�س" 
لهم  العمل  الفر�س  وتوفري  لل�شباب 
امل����ج����الت امل��خ��ت��ل��ف��ة م�������ش���ريا اىل  يف 
ال��ع��الق��ة ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��ق��وي��ة مع 
التقني" من خالل برنامج  "اأبوظبي 
التجزئة"  لتجارة  التقني  "اأبوظبي 
ال�شاب  م���ن  ك��ث��ري  ا���ش��ت��ق��ط��ب  ال�����ذي 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  يف  للعمل 

ومنها كارفور.
امل�شكري  عبدالرحمن  حت��دث  ب���دوره 
التعاونية  اأبوظبي  مدير فرع جمعية 
من  جناحة  ق�شة  ح��ول  بالكورني�س، 
العملي  ب��ال��ت��دري��ب  م����رورا  ال��درا���ش��ة 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وح��ت��ى و�شولة  يف 
م���وؤك���دا على   ، احل����ايل  م��ن�����ش��ب��ه  اىل 
التحاقه  منذ  ب���داأت  جناحة  ق�شة  اأن 
و"اأبوظبي  للعمل"،  "نعم  بربناجمي 
وكالهما  التجزئة"  ل��ت��ج��ارة  التقني 
"اأبوظبي التقني" حيث  من مبادرات 
العمل يف  متكن م��ن المل���ام مب��ه��ارات 
اأه��ل��ة للنجاح  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، مب��ا 
اأ�شبوع  اأع����م����ال  وت�����ش��ت��م��ر  وال��ت��م��ي��ز. 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي والب���ت���ك���ار 2021 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  ينظمه  ال��ذي 
والتدريب التقني واملهني للعام ال�شابع 
على التوايل حتى 4 فرباير اجلاري، 
اجلل�شات  م����ن  ال���ع���دي���د  وي��ت�����ش��م��ن 

احلوارية وور�س العمل.

برعاية �صموه.. )اأبوظبي التقني( يد�صن منتدى القادة يف انطالقة اأ�صبوع التعليم والإبتكار 2021  

هزاع بن زايد: �سناعة الكفاءات الوطنية الفائقة يف التخ�س�سات الهند�سية وال�سناعية تت�سدر اأولويات القيادة الر�سيدة 
اأغلى ثروات الوطن وامل�صدر الرئي�صي للتقدم يف كافة مناحي احلياة    الوطنية  • الكوادر 

رعايته الكرمية والدائمة لهذا احلدث البارز   على  زايد  بن  هزاع  ال�صيخ  �صمو  ن�صكر  احلمادي:  • ح�صني 
اأبوظبي التقني ت�صاهم يف متكني �صباب الوطن من القطاع العام واخلا�س   برامج  ال�صام�صي:  • مبارك 

بالتعاون مع مركز اأبوظبي لل�صحة العامة

الأر�سيف الوطني ينظم ور�سة توعوية حول التطعيم واأهميته يف العودة اإىل احلياة الطبيعية

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2021/00321 
مقدم من املخطر:�شركة املكعب الذهبي للنقليات ذ.م.م ميثلها ال�شيد/عدي خليل ورد
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من كاتب العدل بدبي بتاريخ 2020/12/20
�شد:املخطر اليها الوىل:قمر اخلان لتجارة مواد البناء ذ.م.م - املخطر اليه الثاين:حممد هيثم �شعيد اجلبان - �شوري اجلن�شية - املخطر 

اليه الثالث:حممد حممد هيثم اجلبان - �شوري اجلن�شية
G1 ملك منى حميد زوجة �شامي عبدالعزيز يا�شي اخلويطر - هاتف  ال�شرق - �شقة رقم  العنوان:ال�شارقة - منطقة املجرة - خلف �شارع 

رقم:0569031688  -    املو�شوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ )200.000( درهم
الف  خم�شون  اماراتي  درهم   )50.000( بقيمة  فرن�شا  بلوم  بنك  على  وم�شحوب  يف:2020/9/30  املوؤرخ   122 رقم  بنكيه  �شيكات  اربعة  مبوجب 
درهم اماراتي ، رقم 123 املوؤرخ يف 2020/10/30 وم�شحوب على بنك بلوم فرن�شا بقيمة )50.000( درهم اماراتي خم�شون الف درهم اماراتي ، 
رقم 124 املوؤرخ يف 2020/11/30 وم�شحوب على بنك بلوم فرن�شا بقيمة )50.000( درهم اماراتي خم�شون الف درهم اماراتي ، رقم 125 املوؤرخ 
يف 2020/12/30 وم�شحوب على بنك بلوم فرن�شا بقيمة )50.000( درهم اماراتي خم�شون الف درهم اماراتي والذي اعيدو ب�شبب عدم تطابق 
التوقيع وحيث ان املنذر اليها الوىل مدينة للمنذر بهذا املبلغ مقابل اعمال جتارية ويت�شامن املنذر اليه الثاين والثالث كونهما املخوليني 
بالتوقيع على ال�شيكات وحيث طالب املنذر املنذر اليهم ب�شداد قيمة ال�شيكات ال ان املنذر اليهم ا�شتغلت كل ذلك وماطلت يف ال�شداد واعتادت 
�شرب الجل ثم الجل وتعد بال�شداد ال انه ات�شح انه ما كانوا يهدفوا ال لك�شب الوقت وملا كان ذلك فانه يهم املنذر ومبوجب هذا النذار 
تكليف املنذر اليهم بوفاء و�شداد املبلغ امل�شتحق عليه وقدره )200.000( درهم مائتان الف درهم يف خالل خم�شة ايام من تاريخ هذا النذار وال 

حق للمنذر اتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة باقت�شاء حقوقه
بناء عليه:يوجه املنذر هذا النذار للمنذر اليها للعلم مبا ا�شتمل عليه ولتكليفها ر�شميا ب�شرعة الوفاء و�شداد املديونية املر�شدة يف ذمتها 
وقدرها )200.000( درهم مائتان الف درهم اماراتي وذلك يف خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم هذا النذار وال حق املنذر كافة الجراءات 
بذلك  منا  اخطار  وهذا  به  جاء  مبا  للعلم  الخطار  هذا  على  التوثيق  العدل  الكاتب  ال�شيد  من  واطلب  حقوقه  باقت�شاء  الكفيلة  القانونية 

وجميع العمال يف املوقع متوقفه
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

Date 03/ 02/ 2021  Issue No : 13155
Real Estate Summary 245/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party 1- Hazim Al Amiri

Unknown place of residence
The prevailing party : Real Estate Investment Public Corporation
Represented by - Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 26-07-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation: 
1- Ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 703,463) and the 
interest of 9% per annum from the claim date until the full payment. 
2- Ordering the defendant to pay the charges, the expenses and One Thousand 
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public..

DUBAI COURTS
GOVERNMENT OF DUBAI

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1161/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/473 مدين كلي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1299820 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف
القانونية -  �شفته بالق�شية :  طالب الإعالن : �شات وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات 

طالب التنفيذ 
�شفته   - ع��ام��ة  م�شاهمة  �شركة   - انرنا�شيونال  �شكل  ان��د  دري���ك   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

بالق�شية : منفذ �شده  -  جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�س 
املنفذ به وذل��ك للعلم مبا جاء به  571 منطقة جممع دبي لال�شتثمار الول وف��اء للمبلغ 

ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2020/12/27.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  213/2020/250 بيع عقار مرهون 

مو�شوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون - باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 ل�شنة 
2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف امارة دبي

طالب الإعالن : بنك دبي التجاري �س.م.ع -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- كو�شتوديو بير رودريجو�س - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية 
- املنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم الر�س 846 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى لريفريا 
ا�شتي�س - ايه - رقم الوحدة a214  - رقم الطابق 2 - امل�شاحة 63.57 مر مربع وفاء للمبلغ 

املطالب به )448.106( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

•• دبي -وام:

"ك�شوة  مبادرة  يف  امل�شاركة  تو�شيع  عن  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
 2021 خري" عرب تخ�شي�س ال��دورة املقبلة يف الربع الأول من العام احلايل 
ل�شتقطاب مهارات وقدرات اأ�شحاب الهمم يف امل�شاهمة يف اإعادة تهيئة وتدوير 
املالب�س الر�شمية امل�شتعملة التي تتربع بها اجلهات احلكومية واخلا�شة ملنتجات 

قابلة لال�شتخدام الالئق من ِقبل الفئات امل�شتهدفة من املبادرة.
وقالت رو�شة املحرزي مديرة اإدارة الت�شويق والت�شال املوؤ�ش�شي بقطاع الدعم 
الإداري املوؤ�ش�شي يف الهيئة.. اإنه من خالل اإدراكنا بالقدرات واملهارات اليدوية 

التي يتمتع بها اأ�شحاب الهمم يتم التن�شيق والتعاون مع املراكز املعنية باأ�شحاب 
تعزيز  يف  الفئة  ه��ذه  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  لال�شتفادة  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الهمم 
اإعادة  اإبداعاتهم الفنية واحلرفية يف  "ك�شوة خري" من خالل ا�شتثمار  مبادرة 
والهيئات  وال�شركات  الهيئة  بها  تتربع  التي  املالب�س  وت�شميم  وتدوير  تهيئة 
احلكومية اإىل منتجات منا�شبة ل�شتخدام الفئات املحتاجة يف الدول ال�شقيقة 

وال�شديقة.
ال��دورة �شتكون داخل املراكز املعنية - كل على حدة -  واأ�شافت اإن فعالية هذه 
ولي�س عرب اأن�شطة جماعية على غرار ال�شنوات ال�شابقة وذلك حلماية اأ�شحاب 
الهمم املنت�شبني لها من تداعيات فريو�س كورونا عرب وقايتهم من الختالط 

من  املقبلة  ال���دورة  تخ�شي�س  واإن  اجل�شدي  التباعد  لإج���راء  وفقاً  باجلمهور 
على  ح��ر���ش��ن��ا  م��ن  ينطلق  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خري" يف  "ك�شوة 
م�شاركة هذه الفئة يف مبادرتنا مما يعني اإدماجهم يف فعالياتنا املجتمعية الأمر 
الذي يرفع من معنوياتهم وُي�شعرهم بقيمتهم يف جمتمعهم مو�شحة اأنه �شيتم 
اإعطاء املراكز املعنية فرة زمنية ملدة �شهر لالنتهاء من ت�شاميم املالب�س اأو اأي 
منتجات قابلة لال�شتخدام م�شرية اإىل اأنه �شيتم اختيار �شركةمتخ�ش�شة تتوىل 
تعقيم وتو�شيل املالب�س للمراكز ومن ثم ا�شتالمها بعد النتهاء منها للتعقيم 
والت�شليم للهيئة على اأن تقوم جمعية دار الرب بتوزيعها على الفئات املُ�شَتَحقة 
rta.ae/" يف الدول املعنية. واأو�شحت املحرزي اأنه مت اإن�شاء من�شة اإلكرونية

الر�شمية  باأزيائها  بالتربع  الراغبة  للجهات  تتيح   "clothesforgood
لتتوىل  تربعاتها  ج��اه��زي��ة  م��وع��د  وحت��دي��د  املن�شة  يف  بالت�شجيل  امل�شتعملة 
الهيئة  برنامج  ح�شب  تاأهيلها  اإج����راءات  يف  للبدء  ا�شتالمها  املعنية  ال�شركة 
م�شرية اىل اأن املن�شة تت�شمن خانة ت�شتمل على اأجوبة الأ�شئلة الأكر تداوًل 
اإطالقها يف  "ك�شوة خري" منذ  اإجن��ازات مبادرة  اإىل جانب نبذة عن  اأو تكراراً 
�شهر مار�س من عام 2018 من حيث عدد قطع املالب�س التي مت اإعادة تاأهيلها 
وعدد امل�شتفيدين منها يف الدول املعنية وعدد املتطوعني الذين �شاهموا يف دعم 
املبادرة اإىل جانب اجلهات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�س التي �شاركت يف 

املبادرة.

طرق دبي ت�ستثمر مواهب اأ�سحاب الهمم الإبداعية لتعزيز مبادرة ك�سوة خري 
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اأخبـار الإمـارات
تطعيمات كورونا يف الإمارات.. روؤية اإن�سانية تتخطى حدود اجلغرافيا

•• اأبوظبي-وام:

التطعيم  مراكز  اأح��د  اأم��ام  الفلبينية  اجلن�شية  من  ا�شبينو  �شريا  تقف 
بالعا�شمة  م�شهور  ت�شوق  املقام يف مركز  امل�شتجد  كورونا  �شد فريو�س 
الإماراتية اأبوظبي وهي بغاية ال�شعادة واحلما�س لتلقي اجلرعة الأوىل 
واأ�شرع  وب��اأب�����ش��ط  تعقيد  اأي  دون  عليها  �شتح�شل  ال��ت��ي  التطعيم  م��ن 

الطرق.
وتعترب ا�شبينو نف�شها حمظوظة جدا بالإقامة يف الإمارات خالل فرة 
جائحة كورونا كونها تنعم بجميع ما وفرته الدولة من و�شائل الدعم 
والوقاية من هذا الفريو�س واحلد من تداعياته على كافة ال�شعد، وها 
هي اليوم حت�شل على التطعيم جمانا وبوقت مبكر قيا�شا بالآخرين يف 

كثري من دول العامل.

وتعد الإم��ارات واح��دة من اأوىل دول العامل التي ب��داأت حملة التطعيم 
اجلماعي للمواطنني واملقيمني مع توفريه باملجان، وهو ما ميثل خطوة 

مهمة يف م�شار مواجهتها للجائحة، واحلد من انت�شارها.
وعلى جانب ا�شبينو تقف ال�شابة الأوغندية ريبيكا ناماكول يف �شف ثان 
خم�ش�س للذين قدموا لتلقي اجلرعة الثانية من التطعيم، وقد ظهر 
عليها الن�شجام التام مع نغمات املو�شيقى الهادئة التي ت�شدح يف املكان 

م�شيعة جوا من الهدوء والطم�اأنينة لدى اجلميع.
ربيكا اأ�شادت بدورها بالتنظيم الدقيق وال�شال�شة التي تتميز بها كافة 
التطعيم  مراكز  انت�شار  اأن  موؤكدة  التطعيم،  عملية  ومراحل  اإج��راءات 
التقدير وهو ينم عن مدى  اأم��ر ي�شتحق  الإم���ارات  يف كل مكان بدولة 
حر�س القيادة الر�شيدة بالدولة على اإي�شال هذه التطعيمات لكل فئات 

املجتمع اأينما كانوا.

الدولة  �شكان  م��ن  باملئة   50 وتطعيم  حت�شني  الإم�����ارات  وت�شتهدف 
نهاية مار�س، حيث وفرت  لقاح كورونا بحلول  املوؤهلني للح�شول على 
اللقاح يف مئات املن�شاآت ال�شحية احلكومية واخلا�شة واملجال�س ومراكز 

اللقاح عن طريق املركبة، وغريها من املواقع.
بدوره عرب ادان اأمليدا من ا�شبانيا بعد ح�شوله على التطعيم عن تقديره 
الكبري للقيم الإن�شانية والأخالقية التي ت�شود يف دولة الإمارات والتي 
او يف تقدمي  اللقاحات  اأو مقيم يف عملية توفري  مل متيز بني مواطن 

الرعاية ال�شحية الالزمة لكل من اأ�شيب بهذا الفريو�س.
وطنيًّا  اللقاحات  توزيع  بعملية  العامل  دول  طليعة  يف  الإم���ارات  وتاأتي 
واإقليميًّا ودوليًّا؛ فقد عملت على تاأمني لقاح »كورونا« حيث جتاوز عدد 
3،5 مليون �شخ�س، كما  اليوم  الدولة حتى  اللقاح يف  احلا�شلني على 
اأعلنت عن عدة مبادرات لنقل وتخزين وت�شريع توزيع اللقاحات حول 

ا يف البلدان النامية، الأمر الذي يعك�س موقفها الوا�شح  العامل، خ�شو�شً
من رف�س وعدم الت�شامح مع "قومية اللقاح".

ويكت�شب توزيع لقاحات كورونا يف الإمارات ميزة اإن�شانية فريدة خا�شة 
الذي  الأم����ر  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  تعي�س  200 جن�شية  م��ن  اأك���ر  م��ع وج���ود 
اجلغرافية  املناطق  كافة  من  اأ�شخا�شا  ت�شمل  التطعيم  عملية  يجعل 
بالعامل ومن خمتلف الأديان والأعراق والأجنا�س، وهو ما ين�شجم مع 
وتقبل  والعتدال  الت�شامح  لقيم  عاملية  حا�شنة  تعد  التي  الدولة  نهج 

الآخرين.
لقاحات �شد فريو�س كورونا   3 الآن  اعتمدت حتى  الإم���ارات  اأن  يذكر 
ولقاح  بيونتيك"  "فايزر-  ل��ق��اح  و  "�شينوفارم"  ل��ق��اح  ه��ي:  امل�شتجد 
العامل يف معدلت  دول  �شدارة  الإمارات يف  تاأتي  كما   ،"V "�شبوتنيك 
توزيع جرعات التطعيم اليومية بالن�شبة لكل 100 ن�شمة من ال�شكان.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

اإدارة  ب��ف��ري��ق  ال��ظ��ف��رة مم��ث��ل��ة  ب��ل��دي��ة منطقة  وف����رت   
احلديثة   الر�س  معدات  من  جمموعة  العامة  ال�شحة 
لها يف كل من  التابعة  امل�شالخ  لتطهري وتعقيم جميع 
مدينة زايد وغياثي وال�شلع وجزيرة دملا واملرفاأ وليوا 
الأمن  متطلبات  وفق  العمل  وتطوير  لتح�شني  وذل��ك 
لبلدية  التابعة  امل��وا���ش��ي  واأ���ش��واق  امل�شالخ  يف  احل��ي��وي 
ال�شتدامة  ق����درات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال��ظ��ف��رة   منطقة 

البيئية واإدارة الطوارئ وا�شتمرارية الأعمال .
بكافة  اللتزام  على  الظفرة  منطقة  م�شالخ  وحتر�س 
الإج������راءات وال��ت��داب��ري الح���رازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة التي 
اأمن  ي�شمن  مب��ا  واملعنية  املخت�شة  اجل��ه��ات  ح��ددت��ه��ا 
الإجراءات  من  جمموعة  من  وذل��ك  اجلميع  و�شالمة 
التي مت اتخاذها للحفاظ على �شالمة كافة اجلمهور 

والعاملني يف امل�شالخ .
ال�شركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ظ���ف���رة  ب���ل���دي���ة   وت���ن���ف���ذ 
ال�شيانة  اأع����م����ال  امل���ط���وري���ن  م���ن  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني 
والتطوير مب�شالخ مدن منطقة الظفرة، وفق متطلبات 
الأمن احليوي للمحافظة على �شحة و�شالمة املجتمع. 
وت�شمنت اأعمال ال�شيانة بامل�شالخ اإن�شاء ممرات تعقيم 
ال�شيارات  لغ�شيل  اأماكن  وحتديد  وامل��خ��ارج،  للمداخل 
للحيوانات،  ا�شتقبال  حظائر  واإن�شاء  النفايات  ورم��ي 

وزيادة الأحمال الكهربائية للم�شالخ.
من  انطالقاً  الظفرة  مبنطقة  امل�شالخ  تطوير  وياأتي 
�شحة  على  باملحافظة  الل��ت��زام  على  البلدية  ح��ر���س 

امل��ج��ت��م��ع، وت��ط��ب��ي��ق ال���ش��راط��ات ال�شحية  و���ش��الم��ة 
والإج����راءات الح��رازي��ة.  وق��د قامت البلدية ممثلة 
اإدارة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  ب��ف��ري��ق 
وامل�شاندة  اخلدمات  بقطاع  والتكنولوجيا  التخطيط 
واأ�شواق  م�شالخ  جميع  يف  املراقبة  ك��ام��ريات  بركيب 
املوا�شي وتوفري البطاقات التعريفية للذبائح واللحوم 
اأبوظبي  هيئة  ل���ش��راط��ات  تطبيقا  وذل���ك  بامل�شالخ، 
ل���ل���زراع���ة وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات الأم����ن 

احليوي.
خالل  م��ن  مركبتك  يف  خلك  خ��دم��ة  البلدية  وت��ق��دم   
اإغالق  بعد  مركباتهم،  يف  للمتعاملني  الذبائح  ت�شليم 
تقدمي  ���ش��رع��ة  لت�شهيل  اجل��م��ه��ور،  ان��ت��ظ��ار  ����ش���الت 
اخلدمة واملحافظة على �شحة اجلميع. والتاأكيد على 
ا�شتمرار  م��ع  الوقائية  ب���الإج���راءات  الل��ت��زام  ���ش��رورة 
خملفات  ترحيل  و���ش��رع��ة  بامل�شالخ  النظافة  عمليات 
التوعوية  ح���م���الت  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ذب���ح، 
البيئية  ال�شتدامة  ق���درات  تعزيز  بهدف  والتثقيف. 
واإدارة الطوارئ وا�شتمرارية الأعمال والأمن املوؤ�ش�شي، 

واملحافظة على �شحة و�شالمة املجتمع.
تطوير  خطة  وم�شتجدات  العمل  �شري  متابعة  وي��ت��م 
تطويرها  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الظفرة،  منطقة  م�شالخ 
واملطاعم  التجارية  كاملحالت  خدمية  مبان  واإ���ش��اف��ة 
الحتياجات.  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ج���دي���دة  ح��ظ��ائ��ر  واإ����ش���اف���ة 
وحتر�س بلدية منطقة الظفرة على ت�شجيع ال�شتثمار 
وال�شراكة مع القطاع اخلا�س لتوفري اأف�شل اخلدمات 

لإ�شعاد املجتمع. 

•• ال�شارقة-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
عهد  ويل  ال���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن 
املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب 
بح�شور  ال�شارقة  لإم���ارة  التنفيذي 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ���ش��امل بن 
�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ، 
للمجل�س،  الأ����ش���ب���وع���ي  الج���ت���م���اع 
�شمو  مبكتب  ام�س  �شباح  عقد  ال��ذي 

احلاكم.
عدداً  جل�شته  خ��الل  املجل�س  واعتمد 
روؤية  بتحقيق  املتعلقة  املوا�شيع  من 
يف  العمل  منظومة  وتطوير  الإم���ارة 
املوؤ�ش�شات والدوائر والهيئات املحلية.

كما اعتمد املجل�س تفوي�س �شالحية 
خف�س ر�شوم دائرة الطريان املدين يف 
اإمارة ال�شارقة، وذلك يف اإطار حر�س 

املجل�س على دعم ا�شتمرارية الأعمال 
يف مطار ال�شارقة الدويل والتخفيف 
19 على  اآث�����ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د  م���ن 
ال�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

املطار.
واطلع املجل�س على التقرير ال�شنوي 
للموارد  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  لأع����م����ال 
واملت�شمن   ،2020 ل�شنة  الب�شرية 
خالل  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات  تفا�شيل 
والقرارات  املن�شرمة  اأع���وام  الثالثة 
اللجنة  اأ���ش��درت��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ع��ام��ي��م 
والتظلمات  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  واحل������الت 
والبحوث  وال���درا����ش���ات  وال�����ش��ك��اوى، 

التي قامت اللجنة بدرا�شتها.
ل�شنة   5 رق��م  ق���رار  املجل�س  واأ���ش��در 
2021 ب�شاأن خمالفات �شون التنوع 
الطبيعية  امل���ح���م���ي���ات  يف  احل����ي����وي 
القرار  وي��ه��دف  ال�����ش��ارق��ة،  اإم�����ارة  يف 
واحلياة  احل��ي��وي  التنوع  حماية  اإىل 

والبحرية  الربية  للكائنات  الفطرية 
اأية  وح��ظ��ر  الطبيعية،  امل��ح��م��ي��ات  يف 
الإ�شرار  �شاأنها  اأن�شطة من  اأو  اأعمال 
الغرامات  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل  م���ن  ب��ه��ا 

الإدارية.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر دائ����رة 
والروة  وال��زراع��ة  البلديات  ���ش��وؤون 
الدائرة  جهود  واملت�شمن  احليوانية 
�شواطئ  ا���ش��ت��دام��ة  ع��ل��ى  يف احل��ف��اظ 
الإمارة وتطبيقها لإج��راءات الوقاية 
وال�����ش��الم��ة مل���رت���ادي ال�����ش��واط��ئ من 
اأف�شل املمار�شات العاملية  خالل تبني 

يف هذا املجال.
الدائرة  ���ش��ع��ي  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 
الأزرق  ال���ع���ل���م  ب����رن����ام����ج  لع����ت����م����اد 
بناًء  تطويرها  يتم  ال��ت��ي  لل�شواطئ 
منح  وي��ت��م  ال���ش��ت��دام��ة،  مفهوم  على 
التعليم  موؤ�ش�شة  قبل  م��ن  الع��ت��م��اد 
البيئي بالدمنارك، ويحظى باعراف 

من قبل برنامج الأمم املتحدة للبيئة 
 3550 م���ن  اأك����ر  ت��ط��ب��ي��ق��ه يف  ومت 
���ش��اط��ئ��ا وم��ر���ش��ى يف اأك�����ر م���ن 40 

دولة.
�شاطئ  جت���رب���ة  ال���ت���ق���ري���ر  وع����ر�����س 
احل���م���ري���ة يف جم����ال احل���ف���اظ على 
ا�شتدامة ال�شواطئ من خالل تطبيق 
عدد من املعايري والتي ت�شمنت اإجناز 
وبرامج  البيئية  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ع��دد 
على  واحل��ف��اظ  املجتمعي،  التثقيف 
الأمن  واإج���راءات  البحر،  ج��ودة مياه 
ال�شواطئ  ملرتادي  املتبعة  وال�شالمة 

وخدمات اإدارة البيئة.
�شوؤون  دائ��رة  بحر�س  املجل�س  واأ���ش��اد 
البلديات والزراعة والروة احليوانية 
على تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية 
ال�شواطئ  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  جم����ال  يف 
البحرية، مثمناً جهود بلدية منطقة 
ال��دوؤوب يف  البيئية و�شعيها  احلمرية 

الرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة.
واط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ج����دول اأعمال 
اجلل�شة العا�شرة لدور النعقاد العادي 

الثاين من الف�شل الت�شريعي العا�شر 
للمجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة، 
 ، امل��ق��ب��ل  اخلمي�س  ي���وم  �شتعقد  ال��ت��ي 

وامل��ت�����ش��م��ن��ة ت��و���ش��ي��ات امل��ج��ل�����س حول 
�شيا�شة هيئة الطرق واملوا�شالت.

مناق�شة  اأي�����ش��اً  اجل��ل�����ش��ة  خ���الل  ومت 

جملة من املو�شوعات املتعلقة بال�شاأن 
ب�شاأنها  املجل�س  واتخذ  لالإمارة  العام 

القرارات املنا�شبة.

•• ال�شارقة-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة القرار رقم 4 ل�شنة 
املنازعات الإيجارية يف اإمارة ال�شارقة. ت�شكيل جلان ف�س  باإعادة  2021م 
2007م  2 ل�شنة  القانون رقم  21 من  املادة  ا�شتناًدا لن�س  ون�س القرار 
ولئحته  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  وامل�شتاأجر  املوؤجر  بني  العالقة  تنظيم  ب�شاأن 
التنفيذية وتعديالتها، على اأن ُتن�شاأ ثمان جلان لف�س املنازعات الإيجارية 
اإم��ارة ال�شارقة وجلنتني ا�شتئنافيتني وخم�س دوائ��ر تنفيذ وت��وزع على  يف 
�شليمان،  ال��دي��ن  حميد  القا�شي  برئا�شة  الأوىل:  اللجنة  الآت���ي:  ال�شكل 
وع�����ش��وي��ة ال�����ش��ي��د ح��م��د غ��ري��ب امل��ح��م��ود وال�����ش��ي��د ح�����ش��ن اأح��م��د عبداهلل 

اخليال.
اللجنة الثانية: برئا�شة القا�شي يحيى عبداجلبار العاين، وع�شوية ال�شيد 

عبيد �شامل اخليال وال�شيد علي حممد �شعيد الرا�شدي.
ال�شيد  وع�شوية  ك�شك  حممد  اأ�شامي  القا�شي  برئا�شة  الثالثة:  اللجنة 

حمد غريب املحمود وال�شيد ح�شن اأحمد عبداهلل اخليال.
اللجنة الرابعة: برئا�شة القا�شي ح�شام ح�شن الهامور، وع�شوية وال�شيد 

عبيد �شامل اخليال وال�شيد علي حممد �شعيد الرا�شدي.
اللجنة اخلام�شة: برئا�شة القا�شي غالب اأحمد الكالوب، وع�شوية وال�شيد 

علي حميد حم��دان املرا�شدة وال�شيد علي را�شد علي النقبي.
اللجنة ال�شاد�شة: برئا�شة القا�شي حممد ح�شن املرزوقي، وع�شوية ال�شيد 

ح�شن حارب املنذري وال�شيد عبداهلل علي عبيد املهريي.
اأحمد عو�شني، وع�شوية  ال�شيد  القا�شي ه�شام  برئا�شة  ال�شابعة:  اللجنة 

ال�شيد ح�شن حارب املنذري وال�شيد عبداهلل علي عبيد املهريي.
اللجنة الثامنة: برئا�شة القا�شي الدكتور عبداهلل �شامل النقبي، وع�شوية 

ال�شيد علي حميد حمدان املرا�شدة وال�شيد علي را�شد علي النقبي.
احلو�شني،  مطر  ���ش��امل  القا�شي  برئا�شة  الأوىل:  ال�شتئنافية  اللجنة 
ال�شارقة  مبحكمة  احل��م��ادي،  يو�شف  يعقوب  الدكتور  القا�شي  وع�شوية 
الحتادية ال�شتئنافية والقا�شي �شربي �شم�س الدين، باملحكمة الحتادية 

العليا.

املهريي،  عبيد  بطي  اأحمد  القا�شي  برئا�شة  الثانية:  ال�شتئنافية  اللجنة 
وع�شوية والقا�شي الدكتور عمر عبيد الغول، مبحكمة ال�شارقة الحتادية 
العمودي،  ع��ب��داهلل  حممد  عبدالرحيم  ال��دك��ت��ور  والقا�شي  ال�شتئنافية 

مبحكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية.
دائرة التنفيذ الأوىل: برئا�شة القا�شي احلبيب بن بوبكر حمزة، مبحكمة 

ال�شارقة الحتادية البتدائية.
دائرة التنفيذ الثانية: برئا�شة القا�شي �شالح ح�شني احلمادي، مبحكمة 

ال�شارقة الحتادية البتدائية.
اخلدمي،  خمي�س  وليد  الدكتور  القا�شي  برئا�شة  الثالثة:  التنفيذ  دائ��رة 

مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية.
مبحكمة  ع��ب��داهلل،  اأحمد  وائ��ل  القا�شي  برئا�شة  الرابعة:  التنفيذ  دائ��رة 

ال�شارقة الحتادية البتدائية.
مبحكمة  زينل،  علي  عبداهلل  القا�شي  برئا�شة  اخلام�شة:  التنفيذ  دائ��رة 

ال�شارقة الحتادية البتدائية.
ووفقاً للقرار يتوىل القا�شي الدكتور حممد عبيد الكعبي – رئي�س حمكمة 

ال�شارقة الحتادية البتدائية – الإ�شراف العام على جلان ف�س املنازعات 
الإيجارية وال�شتئنافية ودوائر التنفيذ امل�شار اإليها.

ال�شارقة  – رئ��ي�����س حمكمة  ال�شلمان  را���ش��د  اأح��م��د  ال��ق��ا���ش��ي  ي��ت��وىل  ك��م��ا 
على  والإداري  الفني  التفتي�س  باأعمال  القيام   – ال�شتئنافية  الحت��ادي��ة 

اأحكام وقرارات جلان ف�س املنازعات الإيجارية وال�شتئنافية امل�شار اإليها.
وتتبع اللجان بلدية مدينة ال�شارقة مالياً واإدارياً.

وحدد القرار مدة الع�شوية يف اللجان �شنتني ميالديتني وت�شتمر اللجان 
جديدة  جل��ان  تعيني  يتم  اأن  اإىل  مدتها  انتهاء  ل��دى  اأعمالها  ت�شريف  يف 

ويجوز اإعادة تعيني من انتهت مدة ع�شويتهم.
وذلك  الق�شائي����������ة  العطلة  فت��رة  يف  جل�شاتها  عقد  يف  اللجان  وت�شتمر 

بالتن�شيق مع دائرة التفتي�س الق�شائي بوزارة العدل.
ويلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم 4 ل�شنة 2020م باإعادة ت�شكيل جلان 

ف�س املنازعات الإيجارية يف اإمارة ال�شارقة وتعديالته.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما 

يخ�شه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

بلدية الظفرة توفر معدات ر�س 
حديثة لتطهري وتعقيم امل�سالخ 

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• دبي-وام: 

لقاح  م��ن  دفعة  اأول  و���ش��ول  ع��ن  دب��ي  ال�شحة يف  هيئة  اأعلنت 
يف  وذل��ك  الهند،  من  قادمة  دبي  مطار  اإىل  "اأ�شرازينيكا" 
الختيار  واإتاحة فر�س  اللقاحات  لتنويع  الهيئة  اإط��ار خطط 
ب��ني خم��ت��ل��ف ال��ت��ط��ع��ي��م��ات اأم����ام امل�����ش��ت��ه��دف��ني م��ن التطعيم، 
الدولة  اأج��ه��زة  خمتلف  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  م��ع  ومت��ا���ش��ي��ا 

لل�شيطرة على "كوفيد- 19".
التي  للجهود  وت��ق��دي��ره��ا  �شكرها  ع��ن  دب���ي  "�شحة  واأع���رب���ت 
ال�شحة  ووزارة  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارت���ا  تبذلها 
انت�شارها،  من  واحل��د  اجلائحة  مواجهة  يف  املجتمع،  ووق��اي��ة 
الهند  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  امل�شتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  والتن�شيق 
"فايزر-  لقاحات  اإىل  لين�شم  "اأ�شرازينيكا"،  لقاح  لتوفري 
املو�شعة  احلملة  �شمن  تقدمها  و"�شينوفارم" التي  بيونتك"، 

2020، من خالل ما يزيد على  اأطلقتها دبي دي�شمرب  التي 
العديد  اإن�شاء  على  الهيئة  تعمل  كما  للتطعيم،  مركزا   120
من املراكز خالل الأ�شابيع املقبلة ل�شتيعاب الإقبال على تلقي 

التطعيم من قبل اأفراد املجتمع.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة،  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
امل�������ش���ان���دة وال��ت��م��ري�����س رئ��ي�����س اللجنة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات 
اإن  بدبي..  ال�شحة  هيئة  يف  كوفيد19-  لتطعيم  التوجيهية 
"وان �شنرال"،  �شيكون متاحاً يف مركز  "ا�شرازينيكا"،  لقاح 
 60 اإىل   18 عمر  م��ن  املواطنني  م��ن  التطعيم  يف  للراغبني 
�شنة، واملقيمني من اأ�شحاب الهمم، وامل�شابني باأمرا�س مزمنة 
ممن يحملون اإقامة دبي "�شارية" من عمر 18 اإىل 60 �شنة، 
الت�شال  الت�شال مبركز  امل�شبق من خالل  بالت�شجيل  وذلك 
800342. ولفتت اخلاجة اإىل اأن اللقاح  على الرقم املوحد 
للمنت�شبني  امل��ي��داين  التطعيم  مركز  يف  اأي�شاً  متاحا  �شيكون 

خلط الدفاع الأول واملهن احليوية، مو�شحة اأن تنظيم مواعيد 
تطعيم هاتني الفئتني، �شيكون بالتن�شيق والتعاون مع الدوائر 

احلكومية واملوؤ�ش�شات التي يعملون بها.
وحثت "هيئة ال�شحة" جميع اأفراد املجتمع على تلقي اللقاح 
وتعزيز اجلهود املبذولة للحفاظ على �شحة و�شالمة املجتمع، 
والنخراط يف حملة التطعيم ال�شاملة التي ت�شتهدف تطعيم 
100 باملئة من �شكان دبي بنهاية العام احلايل، م�شددة على 
اإت��ب��اع الإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة وال��ت��داب��ري الحرازية  ���ش��رورة 
يف  الأه��م  ال�شمانة  ت�شكل  والتي  املجتمع  فئات  كافة  قبل  من 
حما�شرة الفريو�س وتفادي انتقاله، موؤكدة �شرورة ال�شتمرار 
ب��ه��ا، مب��ا يف ذلك  املُ��و���ش��ى  ال��ت��داب��ري الح���رازي���ة  يف تطبيق 
حتى  الجتماعي،  التباعد  على  واحلفاظ  الكمامات  ا�شتخدام 
من جانب احلا�شلني على التطعيم، ومبا يكفل اأعلى م�شتويات 

ال�شالمة للجميع.

•• دبي-الفجر:

يف  اخليل  �شارع  على  3 حافالت  بني  وق��ع  ت�شادم  ح��ادث  اأدى 
دبي، عن وفاة �شخ�شني واإ�شابة 10 اآخرين باإ�شابات متفاوتة، 
احل��اف��الت عن  اإح���دى  لقائد  ان��ح��راف مفاجئ  ب�شبب  وذل���ك 
م�����ش��اره، وا���ش��ط��دام��ه ب��احل��اف��ل��ت��ني ال��ل��ت��ني ك��ان��ت��ا ت�����ش��ريان يف 

م�شارهما ال�شحيح.
الإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي،  �شعيد  مهري  �شيف  العميد  وان��ت��ق��ل 
املقدم  بالوكالة  نائبه  يرافقه  دب��ي  �شرطة  يف  للمرور  العامة 
حممد عبداهلل خلفان، ومناوبو ق�شم خرباء املعاينة من اإدارة 
الأ�شباب  ملعرفة  الأدل��ة  وجمع  احل��ادث  ملعاينة  ال�شري  ح��وادث 
بتنظيم  املرورية  الدوريات  قامت  فيما  وقوعه،  اإىل  اأدت  التي 

مهمة  وت�شهيل  احل��ادث،  مكان  وتاأمني  وامل���رور،  ال�شري  حركة 
و�شول �شيارات الإ�شعاف والإنقاذ للقيام مبهامها، كما مت على 

وجه ال�شرعة اأخذ الإجراءات الالزمة.
وحول احلادث، اأو�شح العميد �شيف مهري �شعيد املزروعي، اأنه 
اأم�س الثالثاء عند ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف تلقت  يف �شباح 
غرفة القيادة وال�شيطرة يف القيادة العامة ل�شرطة دبي بالغاً 
عن وقوع حادث ا�شطدام بليغ بني 3 حافالت على �شارع اخليل 
حيث انتقلت على الفور الدوريات ال�شرطية املرورية اإىل مكان 

احلادث".
واأ�شاف العميد املزروعي" اأنه من خالل املعاينة الأولية تبني 
اإىل  م�شربها  من  حافلة  ان��ح��راف  اإىل  يعود  احل��ادث  �شبب  اأن 
اأخ��رى كانت يف  الي�شار ما ت�شبب يف ا�شطدامها بحافلة  جهة 

اأخرى  م�شارها ال�شحيح، ومن �شدة ال�شطدام انحرفت مرة 
انحرفت  ثم  الثانية،  باحلافلة  وا�شطدمت  اليمني  جهة  اإىل 
وفاة  ع��ن  اأ�شفر  م��ا  وت��ده��ورت،  ح��دي��دي  بحاجز  وا�شطدمت 
ال�شخ�شني واإ�شابة 10 اآخرين باإ�شابات تراوحت بني البليغة 

واملتو�شطة والب�شيطة.
ال�شلوكيات  اأخطر  من  اأن  املزروعي  مهري  �شيف  العميد  واأك��د 
ال��ت��ي ح����ذرت ���ش��رط��ة دب���ي م��ن��ه��ا م������راراً الن���ح���راف املفاجئ 
والن�شغال بغري الطريق، م�شرياً اإىل اأن معظم احلوادث التي 
واأخطاء  خمالفات  نتيجة  كانت  اخلارجية  ال�شوارع  يف  وقعت 
ت�شببت يف اإزهاق اأرواح اأبرياء، منا�شداً اجلميع باللتزام واأخذ 
احليطة واحلذر اأثناء القيادة، والتقيد بقانون ال�شري واملرور، 
حفاظاً على اأرواح و�شالمة الآخرين من م�شتخدمي الطريق.

تنفيذي ال�سارقة ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل جلان ف�س املنازعات الإيجارية يف الإمارة 

بالتن�سيق مع وزارتي اخلارجية وال�سحة.. دبي تت�سلم اأول 
دفعة من لقاح اأ�سرتازينيكا امل�ساد لكوفيد - 19 

ب�صبب انحراف مفاجئ...  

وفاة �سخ�سني واإ�سابة 10 اآخرين يف حادث �سري بني 3 حافالت بدبي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

وزير  ن�شيبة،  اأن��ور  زك��ي  معايل  عقد 
– ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى جلامعة  دول����ة 
اجتماًعا  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
افرا�شيا ظهر ام�س مع �شعادة بير 
كالي�س ال�شفري البلجيكي لدى دولة 
الإم��������ارات، ب��ح��ث��ا م���ن خ��الل��ه �شبل 
ما  امل�شرك  الثقايف  التعاون  تعزيز 
بح�شور  ال�شديقني،  البلدين  ب��ني 
اأع�������ش���اء جم��ل�����س جامعة  ع����دد م���ن 

الإمارات.
بال�شفري  ن�����ش��ي��ب��ة  ال����وزي����ر  ورح������ب 
الت�شال  ت��ق��ن��ي��ة  -ع����رب  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
ب��ال��ع��الق��ات املميزة  واأ����ش���اد  امل��رئ��ي - 
التي تربط البلدين وحر�س الدولة 

ع���ل���ى ت���ع���زي���زه���ا يف ���ش��ت��ى امل���ج���الت 
بالعلوم  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ�������ش���و����ش���اً 
والفنون.  وال��ث��ق��اف��ة  والتكنولوجيا 
الدكتور غالب  ا�شتعر�س  من جانبه 

جامعة  مدير  الربيكي،  احل�شرمي 
اللقاء  خ����الل  ب���الإن���اب���ة،  الإم��������ارات 
اأوج����ه ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي م��ع اململكة 
البلجيكية ، واأ�شار اىل انه مت توقيع 
مذكرة تفاهم حول التعاون امل�شرك 
الدولة  يف  امل��ح��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  ب���ني 
واإح�����دى اجل��ام��ع��ات ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة. و 
بتطور  كالي�س  ال�شفري  �شعادة  اأ�شاد 
هذا  ان��ه يف  وق��ال  الثنائية  العالقات 
البلجيكية  ال�����ش��ف��ارة   حتتفل  ال��ع��ام 
ل���دى ال���دول���ة مب����رور خ��م�����ش��ني عام 
الدبلوما�شية  العالقات  اإق��ام��ة  على 
ال�شفارة  و�شتعد  الم���ارات،  دول��ة  مع 
بهذه  لالحتفال  الفعاليات  من  عدد 
العالقات  عمق  تعك�س  التي  املنا�شبة 

التاريخية .

اإدارة الأحوال ال�سخ�سية يف حماكم دبي حتقق املرونة يف اإجراءات 
املتعاملني �سمن مبادراتها يف ظل اأزمة كوفيد 19

•• دبي – الفجر:

اإدارة الأح��وال ال�شخ�شية يف حماكم دبي بتحقيق املرونة  جنحت 
 ،19 اإج��راءات املتعاملني �شمن مبادراتها يف ظل اأزمة كوفيد  يف 
ال��ك��ب��ري، واحل��ف��اظ على �شالمة املجتمع  ال��ت��ح��دي  مل��واج��ه��ة ه��ذا 

و�شحته، ومبا يدعم ا�شتمرار ان�شيابية العمل وكفاءته.
حيث اأو�شح مو�شى غامن مدير اإدارة الأحوال ال�شخ�شية يف حماكم 
ت�شجيل  بعد"، يف  "الإ�شالح عن  دب��ي، جنحنا من خ��الل مبادرة 
اآلف   6 تداول  ومت  بعد،  عن  اأ�شري  ملف  عدد 5 اآلف و 399 
والت�شوية  الأ�شريني،  املوجهني  قبل  من  بعد  عن  ملف  و 514 

الودية يف عدد 4  اآلف و 698  ملفا، وذلك عن طريق الكتفاء 
بالت�شال الهاتفي و�شبك اخلطوط يف بع�س احلالت عن طريق 
برنامج الت�شال املرئي يف احلالت الأخرى بح�شب الأن�شب لكل 
املتعاملني  �شالمة  على  احلفاظ  اأج��ل  من  وذل��ك  وظرفها،  حالة 
يف ظل الأزمة ال�شحية العاملية واحلر�س على بقائهم بعيداً عن 
مع  يتوافق  مب��ا  العمل  منظومة  تطوير  جانب  اإىل  التجمعات، 
التوجهات احلكومية من تقليل اأعداد املراجعني للجهات، وتوفري 

اخلدمات التي ت�شل اإليهم اأينما تواجدوا.
كما اأ�شار مدير اإدارة الأحوال ال�شخ�شية، حققت مبادرة "الإ�شالح 
ال�شغط،  تخفيف  منها:  الإيجابية  النتائج  من  ع��دد  بعد"،  عن 

والتقليل من ال�شكاوى ب�شبب التاأخر يف املواعيد والتاأخر يف مدة 
النتظار، وفتحت ت�شور م�شتقبلي للعمل بطريقة مبتكرة.

بعد" اأو���ش��ح مو�شى  "نافذة خدمة عن  م��ب��ادرة  ويف احلديث عن 
غ��امن، ه��ي م��ب��ادرة تخ�س الأم��ه��ات واأ���ش��ح��اب الأم��را���س املزمنة 
تنفيذ  بق�شم  اخلا�شة  العمالء  خدمة  من�شق  وظيفة  ال�شاغلني 
وا�شتقبال  اخل��دم��ة  ن��اف��ذة  خ��دم��ات  لإدارة  ال�شخ�شية  الأح����وال 
ن��اف��ذة اخلدمة  ب��ع��د، م��ن خ���الل ت��وف��ري �شا�شة يف  ال��ع��م��الء ع��ن 
ونقل �شوت و�شورة املوظف من املنزل ل�شمان ا�شتمرارية العمل 
 330 خدمة  مت  فقد  م�شريا  املعني،  ال�شعبة  رئي�س  اإ���ش��راف  مع 

متعامال خالل 2020.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي،  يف  الأمل"  "ائتالف  اأع��ل��ن 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ب���ني  ���ش��راك��ة  وه����و 
واخل��ا���س تتخذ م��ن دول���ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ق��راً ل��ه��ا وتهدف 
عملية  ت��ن�����ش��ي��ق  ع��ل��ى  الإ�����ش����راف  اإىل 
ملليارات اجلرعات من  الآمن  التوزيع 
عن  ال��ع��امل،  ح���ول  كوفيد19-  ل��ق��اح 
للخدمات  "بولوريه  من  كل  ان�شمام 
لوجي�شتيك�س"  و"�شيفا  اللوج�شتية" 
اإت�س  و"دي بي �شنكر لل�شحن" و"دي 
اإك�شربي�س" و"ميكو  اإل" و"فيديك�س 
اإ�س  و"اآر  اللوج�شتية"  ل��ل��خ��دم��ات 
قائمة  اإىل   "UPS"و جلوبال"  اإي��ه 
�شركاء الئتالف من �شركات ال�شحن 
جتاوز  يف  للم�شاعدة  العاملية  ال��رائ��دة 

التحديات اللوج�شتية املتعددة.
توظيف  يف  اخل���ط���وة  ه����ذه  وت�����ش��ه��م 
التحتية  وال��ب��ن��ى  ال��وا���ش��ع��ة  اخل����ربات 
ال�شركات يف دعم  ه��ذه  ل��دى  املتطورة 
الئتالف،  ���ش��رك��اء  جم��م��وع��ة  ج��ه��ود 
املعقدة  الح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  ب���ه���دف 
ل��ت��خ��زي��ن ج��رع��ات ال��ل��ق��اح يف درج���ات 
حرارة باردة وفائقة الربودة وتو�شيلها 
هذا  وي�شاعد  العامل.  اأنحاء  كافة  اإىل 
اأه���داف  ال��الف��ت، يف حتقيق  ال��ت��ط��ور 
دائرة  تقوده  الذي  الأمل"  "ائتالف 
جمموعة  وي�شم  – اأبوظبي  ال�شحة 
الرائدة يف حلول �شل�شلة  من اجلهات 
التوريد يف اإمارة اأبوظبي وهم: موانئ 
والحتاد  رئي�شي؛  ك�شريك  اأب��وظ��ب��ي 
لل�شحن؛ و�شركة رافد؛ و�شركة �شكاي 

�شيل ال�شوي�شرية.
وت��ت��ط��ل��ب ب��ع�����س ال���ل���ق���اح���ات ق����درات 
�شالمتها  ل�شمان  خا�شة  لوج�شتية 
وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا ن���ظ���راً ل��ن��ط��اق��ات درج���ات 
احلرارة املتنوعة التي حتتاجها والتي 
8 درج��ات مئوية،  اإىل   2 ت�شمل: من 
درجة  و80-  م��ئ��وي��ة،  درج����ة  و20- 
جمال  ال��دك��ت��ور  �شعادة  وق��ال  مئوية. 
ال�شحة  دائ���رة  وك��ي��ل  الكعبي  حممد 
الأمل"  "ائتالف  "يعترب  اأبوظبي:   -
جزءاً من اجلهود الكبرية التي تبذلها 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة لدعم 
/كوفيد- حماربة  يف  العاملية  اجلهود 

اإي�شال  ل�����ش��م��ان  يعمل  ح��ي��ث   ،/19

مئات  اإىل  /كوفيد19-/  ل��ق��اح��ات 
الرغم من  العامل على  املاليني حول 
التي  الكبرية  اللوج�شتية  التحديات 
واملحافظة  اللقاح  نقل  عملية  تواجه 
على فعاليته. واأ�شبح اليوم من خالل 
الرائدة  �شحن  ���ش��رك��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
احتياجات  تلبية  ع��ل��ى  ق�����ادراً  ع��امل��ي��اً، 
احلكومية  غ���ري  وامل��ن��ظ��م��ات  ال������دول 
من  الدوائية  ال�شركات  من  والعديد 

جميع اأنحاء العامل".
الوحيدة  امل��ن�����ش��ة  الئ���ت���الف  وي�����ش��ك��ل 
ب��ني عدد  وث��ي��ق��اً  ت��ع��اون��اً  ال��ت��ي ت�شهد 
التي وقعت مع منظمة  ال�شركات  من 
"يوني�شيف"  للطفولة  املتحدة  الأمم 
وامل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي على 
ميثاق توزيع اللقاحات، والتي �شت�شعى 
م��ن خ���الل ت��ع��اون��ه��ا ه���ذا اإىل حتقيق 

الهدف الرئي�شي للميثاق.
ل���ل���خ���دم���ات  "بولوريه  وت����ع����ت����رب 
ال�شركات  اأه������م  م����ن  اللوج�شتية" 
العاملية  ال��ت��وري��د  �شل�شلة  ت��دع��م  ال��ت��ي 
�شركات   10 اأك����رب  ���ش��م��ن  وم�����ش��ن��ف��ة 
العامل  يف  لوج�شتية  وخ��دم��ات  �شحن 
متكاملة  �شبكة  من  متلكه  ما  بف�شل 
دول   109 يف  م��ك��ت��ب   600 ت�����ش��م 
 36،000 م��وظ��ف��ي��ه��ا  ع����دد  وي��ب��ل��غ 
خالل  من  ال�شركة  وجنحت  موظف. 
يف  التوريد  ل�شل�شلة  املوثوقة  اإدارت��ه��ا 
املرونة  م��ن  عالية  م�شتويات  حتقيق 
ال���ت���ي م��ك��ن��ت��ه��ا م����ن م���واج���ه���ة كافة 
تاأمني  ع���رب  وامل���خ���اط���ر  ال�����ش��ع��وب��ات 
وموا�شلة  ل��ل�����ش��ح��ن  ب��دي��ل��ة  خ���ي���ارات 
بو�شفها  و�شيا�شاتها  خططها  تطوير 
يف  م�شوؤولياته  يتحمل  رئي�شياً  لعباً 

دعم �شل�شلة التوريد العاملية.
الرئي�س  ل������ورت������ال،  ف���ي���ل���ي���ب  واأك���������د 
الأو������ش�����ط  ال���������ش����رق  ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف 
"بولوريه  ل�����ش��رك��ة  اآ����ش���ي���ا،  وج���ن���وب 
ا�شتعداد   .. اللوج�شتية"  للخدمات 
جميع  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��ع��م��ل  ال�����ش��رك��ة 
توزيع  جهود  لدعم  العالقة  اأ�شحاب 
العامل.  حول  /كوفيد19-/  لقاحات 
للخدمات  "بولوريه  "تلتزم  وق����ال: 
احللول  اأف�شل  بتوفري  اللوج�شتية" 
بني  ال��رب��ط  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  اللوج�شتية 
وتخزينها  ال��ل��ق��اح��ات  اإن���ت���اج  م���راك���ز 
وتو�شيلها اإىل مرافق الرعاية الطبية 

التي �شتقدمها اإىل اجلميع. ول�شمان 
بت�شكيل  قمنا  املهمة  تلك  يف  النجاح 
ت�شميم  يتوىل وظيفة  حتالف خا�س 
م��ت��ط��ورة ت�شمن  ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ح���ل���ول 
تنفيذ عملية توزيع اللقاحات ب�شال�شة 

وي�شر وجتاوز وكافة العقبات".
الفرعية  لوجي�شتيك�س"  "�شيفا  اأم���ا 
�شي  اإي����ه  اإم  "�شي  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
رائدة  �شركة  فتعترب  جروب"،  اإم  جي 
اللوج�شتية  عاملياً يف جمال اخلدمات 
ت�شّغل  وال���ت���ي  ال��ث��ال��ث  ال���ط���رف  م���ن 
التوريد  و�شل�شلة  للنقل  وتقدم حلوًل 
ومتعددة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�������ش���رك���ات  اإىل 
كما  واملتو�شطة.  الكبرية  اجلن�شيات 
اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة  توفر 
اإدارة  وخدمات  التعاقدية  اللوج�شتية 
املوؤلف  عملها  طاقم  بف�شل  ال�شحن 
من  واأك�����ر  م��وظ��ف   78،000 م���ن 
1،000 من�شاأة يف ما يزيد عن 160 
"�شيفا  امل��خ��ت�����ش��ون يف  وي��رك��ز  دول����ة. 
اخل���ربات  ذوي  م���ن  لوجي�شتيك�س" 
الوا�شعة على ت�شميم حلول متكاملة 
تلبية  بهدف  للمتعاملني  وخم�ش�شة 
الحتياجات املعقدة واملتغرية ل�شل�شلة 

التوريد جلميع قطاعات الأعمال.
التنفيذي  الرئي�س  ك��ول،  غيوم  وق��ال 
"اإن  لوجي�شتيك�س":  "�شيفا  ل�شركة 
ا�شتمرار تف�شي اجلائحة العاملية يوؤكد 
اإىل  اللقاحات  اإي�شال  �شمان  �شرورة 
جميع اأنحاء العامل، الأمر الذي ياأتي 
على راأ�س اأولويات القطاع اللوج�شتي 
امللقاة على عاتقنا. تتمتع  وامل�شوؤولية 
الأدوية  التخ�ش�شية مبجالت  الفرق 
والرعاية ال�شحية يف "�شيفا" بخربات 
اللقاحات،  اإي�����ش��ال  جم���ال  يف  ك��ب��رية 
الوا�شعة  �شبكتنا  على  ب��ن��اًء  و�شنقوم 
ومركبات  م�����ش��ت��ودع��ات  ت�����ش��م  ال���ت���ي 
م��������ربدة ب���ت���وظ���ي���ف ه�������ذه اخل�������ربات 
مل�شاعدة "ائتالف الأمل" على حتقيق 

اأهدافه".
لل�شحن"  �شنكر  بي  "دي  �شركة  وتعد 
للخدمات  رائ�����������داً  ع����امل����ي����اً  م�����������زوداً 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة، ح��ي��ث ت�����ش��اه��م يف دعم 
ح��رك��ة ال��ب�����ش��ائ��ع ال��ع��امل��ي��ة م��ن خالل 
ما توفره من خدمات ال�شحن الربية 
جانب  اإىل  واجل�����وي�����ة،  وال���ب���ح���ري���ة 
امل�شاريع  لعقود  اللوج�شتية  اخلدمات 

منذ  التوريد،  �شل�شلة  واإدارة  الكربى 
جانب  واإىل  ع���ام���اً.   140 م��ن  اأك����ر 
بها،  تتمتع  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة  خ��ربات��ه��ا 
ت�شم ال�شركة فريق عمل كبري موؤلف 
 2،100 يف  موظف   77،000 م��ن 
تخزين  ومرافق  العامل،  ح��ول  مكتب 
م��ت��ط��ورة مت��ت��د ع��ل��ى م�����ش��اح��ة 8.4 
م��ل��ي��ون م��ر م��رب��ع م��وزع��ة يف 130 
املتميزة  خ��دم��ات��ه��ا  وت�����ش��م��ن  دول�����ة. 
ا�شتمرارية تدفق الب�شائع وال�شحنات 
�شل�شلة  ام��ت��داد  على  وي�شر  ب�شال�شة 
كري�شتوفر  واأع���رب  العاملية.  التوريد 
ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  �شميث، 
ال�شرق  لل�شحن"،  ���ش��ن��ك��ر  ب���ي  "دي 
فخره  ع�����ن  واأف����ري����ق����ي����ا،  الأو�������ش������ط 
الأمل" لتوفري  "ائتالف  مع  بالعمل 
الكفيلة  اللوج�شتية  اخلدمات  اأف�شل 
ع��م��ل��ي��ة تخزين  ب��امل�����ش��اه��م��ة يف جن���اح 
/كوفيد19-وتوزيعها  ل���ق���اح���ات 
نعمل  "�شوف  وق�����ال:  ال���ع���امل.  ح���ول 
���ش��ن��ك��ر ليف+"  ب���ي  "دي  خ����الل  م���ن 
العاملية  و�شبكتنا  اللوج�شتية  للحلول 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ع��ل��ى تعزيز  واخل�����ربات 
اخلا�شة  ال��ت��وري��د  �شل�شلة  م��وث��وق��ي��ة 
ال��ل��ق��اح و���ش��رع��ت��ه��ا، لتقدمي  ب��ت��وزي��ع 
اجل���م���ي���ع يف  اإىل  امل����رج����وة  ال���ف���ائ���دة 
املنطقة والعامل". بدورها تعترب "دي 
اإت�س  "دي  اإت�س اإل" التي ت�شم �شركة 
جتارية  عالمة  لل�شحن"،  العاملية  اإل 
اللوج�شتي،  ال��ق��ط��اع  يف  رائ���دة  عاملية 
وتقدم جمموعة وا�شعة من اخلدمات 
التو�شيل  ت�شمل  ال��ت��ي  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
ل���ل���ط���رود، وحلول  وال������دويل  امل��ح��ل��ي 
ال�شحن اخلا�س بالتجارة الإلكرونية 
وت�شليم الطلبيات، والتو�شيل الدويل 
ال�������ش���ري���ع، وال���ن���ق���ل ال�����ربي واجل����وي 
اإدارة  حلول  اإىل  بالإ�شافة  والبحري، 
�شل�شلة التوريد ال�شناعية. ومع اأكر 
من 380،000 موظف يف اأكر من 
220 دولة ومنطقة حول العامل، فاإن 
"دي اإت�س اإل" توفر ربطاً اآمناً وموثوقاً 
بني الأفراد وال�شركات وتعزز التدفق 
ال��ع��امل��ي��ة. وتعترب  ل��ل��ت��ج��ارة  امل�����ش��ت��دام 
"ال�شركة  وب��ج��دارة  اإل"  اإت�����س  "دي 
اللوج�شتية الأوىل يف العامل" بف�شل 
ح��ل��ول��ه��ا امل��خ�����ش�����ش��ة ل���الأ����ش���واق ذات 
امل��رت��ف��ع��ة، وقطاعات  ال��ن��م��و  م��ع��دلت 

والرعاية  التكنولوجيا، وعلوم احلياة 
والت�شنيع،  وال��ه��ن��د���ش��ة،  ال�����ش��ح��ي��ة، 

والطاقة، وال�شيارات، والتجزئة.
التنفيذي  الرئي�س  اأمادو ديالو،  وقال 
ل�شركة "دي اإت�س اإل العاملية لل�شحن"، 
"ت�شكل  ال�����ش��رق الأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا: 
ال�شراكة مع "ائتالف الأمل" امتداداً 
للتزامنا الرا�شخ بتعزيز الرابط بني 
الأفراد حول العامل وحت�شني حياتهم، 
وفريقنا الآن على اأمت ال�شتعداد لبدء 
العمل. اإن م�شاركتنا على مدى العقود 
الإن�شانية  امل�����ش��اري��ع  دع��م  يف  املا�شية 
�شراكاتنا  تعزيز  يف  �شاهمت  العاملية 
مع عدد من الهيئات ال�شحية العاملية 
الكبري  ل���ل���ت���اأث���ري  ون����ظ����راً  ال�����ب�����ارزة. 
ل��ل��ج��ائ��ح��ة ع��ل��ى ال���ع���امل، ف��ق��د عملت 
�شبكتها  توظيف  اإل" على  اإت�س  "دي 
لدعم  وخرباتها  وم�شادرها  العاملية 
نقل الإم��دادات الطبية الأ�شا�شية اإىل 

احلكومات والهيئات ال�شحية".
اإك�شربي�س" اأكرب  "فيديك�س  تعد  كما 
وتوفر  العامل  يف  �شريع  �شحن  �شركة 
اإىل  و�شريعة  موثوقة  �شحن  خدمات 
دول��ة ومنطقة حول   220 اأك��ر من 
العامل، وتوظف �شبكة عاملية متطورة 
م��ن خ��دم��ات ال��ن��ق��ل ال����ربي واجلوي 
�شحن  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ش��ري��ع  وت�����ش��اه��م يف 
احل�شا�شية  ذات  وال�شحنات  الب�شائع 
ال���ع���ال���ي���ة ل���ل���وق���ت وف�����ق�����اً ل���ت���واري���خ 
توفري  م��ع  حم��ددة  ا�شتالم  ومواعيد 
عدم  حال  يف  الر�شوم  باإعادة  �شمانات 
"فيديك�س  �شبكة  وت�شم  بها.  اللتزام 
اإك�شربي�س" الفريدة التي ُطورت على 
م���دار 47 ع��ام��اً، اأك���ر م��ن 5،000 
طائرة  و680  ل���وج�������ش���ت���ي،  م���رف���ق 
�شحن،  مركبة   200،000 و  �شحن، 
بالإ�شافة اإىل فريق عمل موؤهل يبلغ 
تعداده اأكر من 600،000 موظف 
ح����ول ال���ع���امل. واأك�����د ج��ي��م�����س ميوز، 
فيديك�س  ل�شركة  الإقليمي  الرئي�س 
اإك�شربي�س يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
اأن  واأف��ري��ق��ي��ا،  الهندية  ال��ق��ارة  و�شبه 
ال�شركة تتمتع بكل املقومات الرئي�شية 
عملية  يف  امل�شاهمة  من  متكنها  التي 
يف  /كوفيد19-/  ل���ق���اح���ات  ت���وزي���ع 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل ب��ف�����ش��ل م���ا متلكه 
خدمات  و�شبكة  مم��ي��زة،  خ���ربات  م��ن 

اأف�شل  ج��ان��ب  اإىل  ع��امل��ي��ة،  لوج�شتية 
عن�شراً  �شتكون  التي  التقنية  احللول 

اأ�شا�شياً يف اإمتام هذه العملية بنجاح.
يف  ال��ع��م��ل  ف����رق  "متتلك  واأ������ش�����اف: 
خ����ربات  اإك�شربي�س"  "فيديك�س 
نقل  ع��م��ل��ي��ات  وا����ش���ع���ة يف  وم���ع���رف���ة 
الدوائية  املنتجات  وك��اف��ة  ال��ل��ق��اح��ات 
من  الأم���ر  ه��ذا  يعد  حيث  احل�شا�شة، 
لتويل  يوؤهلنا  م��ا  اأعمالنا  اأ�شا�شيات 
الأمل"  "ائتالف  �شمن  املهمة  ه��ذه 
م�شدر  ف��ي��ه  م�شاركتنا  نعترب  ال���ذي 

فخر وت�شريف كبريين لل�شركة".
ل���ل���خ���دم���ات  "ميكو  �����ش����رك����ة  اأم����������ا 
يف  اأعمالها  ب���داأت  ال��ت��ي  اللوج�شتية" 
تقدمي  يف   1978 ع��ام  منذ  اأبوظبي 
خدمات ال�شحن لقطاع النفط والغاز، 
ف���ق���د مت��ك��ن��ت م���ن���ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا من 
�شاهمت  متالحقة  جن��اح��ات  حتقيق 
متجاوزة  ج��دي��دة  قطاعات  بدخولها 
كل التحديات التي واجهتها. وواكبت 
القت�شادي  التنويع  خطط  "ميكو" 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  تبنتها  ال��ت��ي 
حمفظة  ت��و���ش��ي��ع  يف  لتنجح  امل��ت��ح��دة 
اأع��م��ال��ه��ا وت��ن��وي��ع��ه��ا ل��ر���ش��خ بذلك 
ال�شركات  اأف�������ش���ل  ���ش��م��ن  م��ك��ان��ت��ه��ا 
�شل�شلة  وخدمات  حللول  رائ��د  كمزود 
ال��ت��وري��د امل��ت��ك��ام��ل��ة. وت�����ش��م حمفظة 
�شبكة  "ميكو" حالياً  اأعمال وخدمات 
العاملية  ال�����ش��ح��ن  خل��دم��ات  م��ت��ط��ورة 
الربية والبحرية واجلوية، اإىل جانب 
والتخزين  ال�شحنات،  مناولة  اأع��م��ال 
واإعادة  والتفريغ،  وال�شحن  والتوزيع، 
وغريها  والتخلي�س  ال��ربي،  ال�شحن 
لقطاعات  اخل�����دم�����ات  م����ن  ال���ك���ث���ري 
الرعاية  ق���ط���اع  ف��ي��ه��ا  مب���ا  م��ت��ن��وع��ة 
�شوزا،  دي  ك��ل��ي��ف��ورد  واأك����د  ال�شحية. 
ورئي�س  للرئي�س،  التنفيذي  النائب 
للخدمات  "ميكو  ل����دى  ال��ع��م��ل��ي��ات 
"ميكو"  ���ش��رك��ة  اأن  اللوج�شتية"، 
اإىل قائمة �شركاء  فخورة بان�شمامها 
دعم  الأمل" وم�شاهمتها يف  "ائتالف 
انت�شار  مل��ح��ارب��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ود 
بف�شل  /كوفيد19-/  ف�����ريو������س 
املتطور وم�شتودعات  ال�شحن  اأ�شطول 
التخزين املربد لديها. وقال: "ي�شعدنا 
اأن نكون جزءاً من هذه املبادرة املهمة 
التي تقودها اإمارة اأبوظبي من خالل 

واملخازن  اللوج�شتية  �شبكتنا  توظيف 
املربدة املتطورة التي منتلكها يف دعم 
الإمارة  يف  ال��ت��وري��د  �شل�شلة  اإم��ك��ان��ات 

واملنطقة".
ك��م��ا ت�����ش��م ق��ائ��م��ة ال�����ش��رك��اء اجل���دد، 
�شركة "اآر اإ�س اإيه جلوبال" التي توفر 
حلول رقمية لل�شحن و�شل�شلة التوريد 
وت��ت��خ��ذ م��ن دول���ة الإم�����ارات العربية 
بح�شور  وتتمتع  ل��ه��ا،  م��ق��راً  امل��ت��ح��دة 
وا����ش���ع يف ك���ل م���ن ال�����ش��رق الأو����ش���ط، 
وال�شني.  وال��ه��ن��د،  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��رق 
ت�شهيل  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زه���ا  وي���ن�������ش���ب 
من  ب��ال��ع��امل  النا�شئة  الأ����ش���واق  رب��ط 
خ��الل ت��وف��ري خ��دم��ات ذك��ي��ة للقطاع 

اللوج�شتي و�شل�شلة التوريد.
املوؤ�ش�س  ���ش��اه،  اأج����اي  اأبي�شيك  وق���ال 
التنفيذي  وال����رئ����ي���������س  امل�����������ش�����ارك 
اإيه جلوبال":  اإ�س  – "اآر  للمجموعة 
�شبكة  يف  مب�شاركتنا  فخورون  "نحن 
اأبرز  ت�شم  ال��ت��ي  الأمل"  "ائتالف 
م������زودي اخل����دم����ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة يف 
ال���ع���امل ب��ه��دف دع���م ع��م��ل��ي��ات توزيع 
لقاحات كوفيد19- ، كما اأننا عازمون 
بو�شعنا لدعم جهود  ما  بذل كل  على 
التوزيع يف جميع اأرجاء املنطقة، عرب 
و�شبكتنا  ال��ط��وي��ل��ة  خ��ربت��ن��ا  ت��وظ��ي��ف 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��م��ن  ال���وا����ش���ع���ة 
توفر  ب��دوره��ا  واأفريقيا".  الأو����ش���ط 
الرائدة  العاملية  ال�شركة   "UPS"
جمموعة  ال���ل���وج�������ش���ت���ي،  امل����ج����ال  يف 
التي ت�شمل نقل  متنوعة من احللول 
الدولية  التجارة  وت�شهيل  ال�شحنات 
اإدارة  بهدف  املتطورة  التقنيات  ون�شر 
اأكرب.  بكفاءة  ال��دويل  الأع��م��ال  قطاع 
اأت��الن��ت��ا مقراً  وت��ت��خ��ذ ال�����ش��رك��ة م���ن 
اأكر  يف  خدماتها  وتقدم  لها  رئي�شياً 

من 220 دولة ومنطقة حول العامل، 
ويعود ح�شورها يف مناطق �شبه القارة 
واأفريقيا  الأو���ش��ط  وال�شرق  الهندية 
مقرها  وي����ق����ع   ،1989 ع������ام  اإىل 
اأنها  ك��م��ا  دب����ي،  اإم������ارة  الإق��ل��ي��م��ي يف 
حلدث  الر�شمي  اللوج�شتي  ال�شريك 

دبي".  2020 "اإك�شبو 
ب��ال��ع��م��ل على   UPS ���ش��رك��ة  وت��ل��ت��زم 
ا���ش��ت��دام��ة، وذلك  اأك���ر  حتقيق ع��امل 
راأ�س  على  عمالئها  و�شع  خ��الل  م��ن 
على  حتر�س  حيث  اأولوياتها،  قائمة 
ت���وف���ري خ���دم���ات���ه���ا ل���ه���م م����ن خالل 
فريقها املتخ�ش�س والذي ي�شم اأكر 
م���وظ���ف حم���رف،  األ�����ف   528 م���ن 
اأكر  م�شتقبل  ل��ري���ش��م  ب��ت��ف��اٍن  يعمل 

اإ�شراقاً عرب اإي�شال ما هو مهم.
وقال جان فران�شوا كوندامني، رئي�س 
وحدة الأ�شواق النا�شئة والعالية النمو 
�شركة  "تتمتع   :"UPS" �شركة  يف 
لدعم  الكاملة  باجلهوزية   "UPS"
الرامية  الأمل"  "ائتالف  اأه������داف 
اإي�����ش��ال ال��ل��ق��اح��ات احل��ي��وي��ة اإىل  اإىل 
من  وذل���ك  ال��ع��امل.  ح���ول  املجتمعات 
خ���الل خ����ربات ال�����ش��رك��ة ال��ط��وي��ل��ة يف 
ومتطلبات  احتياجات  خمتلف  تلبية 
"ائتالف  �شنزود  حيث  امل��ب��ادرة،  ه��ذه 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  و���ش��رك��اء  الأمل" 
كفاءة  ذات  ذك��ي��ة  لوج�شتية  ب��ح��ل��ول 
التي  ال���ل���ق���اح���ات  لإي���������ش����ال  ع���ال���ي���ة 
التي  امل��ج��ت��م��ع��ات  ح��م��اي��ة  يف  �شت�شهم 
و�شيكون  يومياً".  فيها  ونعمل  نعي�س 
كل  ج��ه��ود  بف�شل  الأمل"  "ائتالف 
اإي�شال  ت�شهيل  على  ق����ادراً  ال�����ش��رك��اء 
مراكز  اإىل  /كوفيد19-/  ل��ق��اح��ات 
النقل الرئي�شية وامل�شتودعات واملن�شاآت 

الطبية حول العامل.

•• دبي-الفجر:

ح�شلت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
اإدارة  يف  العاملي  العتماد  �شهادة  على 
 GC-Mark« ال�شحية  الأزم����ات 
  »Crisis Management
وهي  البالتينية  الفئة  درجة  حمققة 
اأعلى درجة يف فئات التقييم اخلا�شة 
ب��ال�����ش��ه��ادة، حيث ي��وؤك��د ه��ذا الإجن���از 
باملعايري  وال��ت��زام��ه��ا  ال����وزارة  تطبيق 
املبذولة  جلهودها  وتتويجاً  العاملية 
والأزم�����ات  ال���ط���وارئ  ادارة  يف جم���ال 
وامل����خ����اط����ر م�����ن خ������الل اجل���اه���زي���ة 
برامج  وتوفري  ال�شتباقية  واخلطط 
ا�شتمرارية  ل�شمان  املنا�شبة  العمل 
ال��وزارة على  الأعمال. ويعزز ح�شول 
العتماد الدويل يف اإدارة الأزمات من 
مكانتها يف م�شاف املوؤ�ش�شات العريقة 
واملعايري  املمار�شات  لأف�شل  املطبقة 
التدقيق  ع��م��ل��ي��ة  ومت����ت  ال���دول���ي���ة.. 
املحكمني  م��ن  م��ن قبل فريق خ��رباء 
يف  الأزم��������ات  اإدارة  ن���ظ���ام  مب���راج���ع���ة 
ال������وزارة وال���ت���اأك���د م���ن حت��ق��ي��ق كافة 
واملمار�شات،  وامل��ع��اي��ري  ال���ش��راط��ات 
وب��ن��اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ت��دق��ي��ق مت منح 
 GC Mark امل��ط��اب��ق��ة   ���ش��ه��ادات 
ال����ت����ي مت���ث���ل جم���م���وع���ة م����ن جهات 
م��ث��ل جمموعة   اأوروب������ا  الع��ت��م��اد يف 
DQS العاملية واملتخ�ش�شة يف جمال 
اعتماد وت�شديق الأنظمة واملوا�شفات 
  IQ-net وم���ن���ظ���م���ة  الداري��������������ة، 

للتميز.  الأمل������اين  وامل���رك���ز  ال��ع��امل��ي��ة، 
وت�شلم �شهادة العتماد الدويل �شعادة 
اأم��ني ح�شني الأم��ريي وكيل  الدكتور 
ال�شحة  ل�����ش��ي��ا���ش��ة  امل�����ش��اع��د  ال������وزارة 
العامة والراخي�س بح�شور الدكتور 
عبد الكرمي عبداهلل الزرعوين مدير 
م��رك��ز ع��م��ل��ي��ات ال���ط���وارئ والأزم�����ات 
والكوارث وفاطمة الوايل مدير اإدارة 

ال�شراتيجية وامل�شتقبل. 

تعزيز اأنظمة اجلودة
الأمريي  اأمني  الدكتور  �شعادة  واأثنى 
على اأداء فريق العمل يف الوزارة على 
ه���ذا الإجن����از ال���ذي ي��ع��زز م��ن مكانة 

ال���ري���ادي���ة، وحتقيقاً  الم�����ارات  دول����ة 
تعزيز  يف  ال���������وزارة  ل����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
العالجية  وال�شالمة  اجل��ودة  اأنظمة 
املعايري  وال��دوائ��ي��ة وف���ق  وال�����ش��ح��ي��ة 
الإمارات  دولة  مكانة  وتعزيز  العاملية 
التناف�شية يف املجال ال�شحي. م�شرياً 
�شعادته اإىل اأن احل�شول على العتماد 
للمرافق  التناف�شية  ال��ك��ف��اءة  ير�شخ 
الثقة  وي���ج���دد  ب���ال���دول���ة،  ال�����ش��ح��ي��ة 
النوعية  ال�شحية  باخلدمات  العاملية 
يف الإمارات، كما ي�شكل حافزاً للم�شي 
ُق��دم��اً يف اخل��ط��ط امل��و���ش��وع��ة لإمتام 
املن�شاآت  جل��م��ي��ع  ال�����ش��ح��ي  الع��ت��م��اد 
بف�شل   ،2021 ال��ع��ام  يف  ال�����ش��ح��ي��ة 

اأف�شل  وتوفري  الر�شيدة  القيادة  دعم 
نظام �شحي  لبناء  وامل��وارد  الإمكانات 

فعال وم�شتدام.

كفاءة املنظومة ال�صحية
واأكد �شعادة الدكتور الأمريي حر�س 
الوزارة على موا�شلة اجلهود للتطوير 
وتعزيز  اجل������ودة  م��ع��اي��ري  وت��ط��ب��ي��ق 
املرحلة  خ��الل  البتكار  روح  وتر�شيخ 
املقبلة واملحافظة على املكت�شبات التي 
خالل  م���ن  الإم�������ارات  دول����ة  حققتها 
ريادتها العاملية يف اإدارة اأزمة كوفيد-

19 بكل ثقة واقتدار واإطالق مبادرات 
القادمة  ال��ت��ح��دي��ات  ت��واك��ب  وح��ل��ول 

ومتكينه  امل��ج��ت��م��ع  ق������درات  ل��ت��ع��زي��ز 
امل�شتقبل.  يف  اأزم���ات  اأي  مواجهة  من 
التي  الر�شيدة  الإدارة  اأن  اإىل  منوهاً 
اأب�����رزت دول����ة الإم�������ارات خ���الل اأزم���ة 
كفاءة  على  دلياًل  تعترب  كوفيد19- 
املعنية  واملوؤ�ش�شات  ال�شحية  املنظومة 
ال��ت��ي ا���ش��ت��ط��اع��ت ال��ت��ع��ام��ل م��ع كافة 
ال���ت���ح���دي���ات وامل����خ����اط����ر م����ن خ���الل 
يوؤكد  وال��ذي  ال�شتباقي،  التخطيط 
يف  وبثبات  بقوة  ما�شية  الإم���ارات  اأن 
العاملية  الريادة  حتقيق  نحو  م�شارها 

حتى يف ظل الأزمات والتحديات.

خطط م�صبقة لال�صتجابة
عبداهلل  الكرمي  عبد  الدكتور  واأ���ش��ار 
الزرعوين مدير مركز اإدارة الطوارئ 
والأزم������ات وال���ك���وارث ب����ال����وزارة، اإىل 
على  ب��احل�����ش��ول  ال��������وزارة  جن����اح  اأن 
الأزم����ات،  اإدارة  ال����دويل يف  الع��ت��م��اد 
ياأتي ثمرة للجهود واخلطط امل�شبقة 
التي طبقتها الوزارة لتعزيز القدرات 
لال�شتجابة  ال����ك����وادر  ك���ف���اءة  ورف�����ع 
املنا�شبة يف حالت الطوارئ والأزمات 
مدربني  متطوعني  واإع����داد  وت��اأه��ي��ل 
قادرين على اإدارة عمليات ال�شتجابة 
ا�شتدعائها  اآل��ي��ة  وتنظيم  امل��ي��دان��ي��ة، 
وحت��ري��ك��ه��ا اأث����ن����اء ح�����دوث احل����الت 
التن�شيق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال���ط���ارئ���ة، 
املعنية  اجلهات  مع  املعلومات  وتبادل 
واملعايري  امل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  وف���ق���اً 

الدولية.

حمققة درجة الفئة البالتينية وهي اأعلى درجة يف فئات التقييم

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حت�سل على العتماد الدويل يف اإدارة الأزمات والطوارئ ال�سحية

ائتالف الأمل يف اأبوظبي يو�صع نطاق تغطيته العاملية عرب �صراكات جديدة مع �صركات �صحن اإقليمية وعاملية رائدة

�سركات ال�سحن اجلديدة ت�ساعد يف ت�سريع اإي�سال 
العامل اأنحاء  كافة  اإىل  لقاحات كوفيد-19 

زكي ن�سيبة و�سفري بلجيكا يبحثان �سبل تعزيز التعاون الثقايف  
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اأخبـار الإمـارات
وزارة الت�سامح والتعاي�س تطلق منتدى تعزيز الأخوة الإن�سانية يف العمل احلكومي الأحد املقبل

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق يوم الأحد املقبل جل�شات منتدى تعزيز "مبادئ وثيقة الأخوة 
الإن�شانية يف العمل احلكومي" الذي تنظمه وزارة الت�شامح والتعاي�س 
40 وزارة وهيئة احتادية،  اأكر من  الت�شامح يف  بالتن�شيق مع جلان 
على هام�س فعاليات مهرجان الأخوة الإن�شانية الذي تطلقه الوزارة 

بالتعاون مع اللجنة العليا لالأخوة الإن�شانية.
ويناق�س املنتدى الآليات والأدوات واجلهود التي ت�شتخدمها موؤ�ش�شات 
يتم  حيث  وم��ب��ادئ��ه��ا،  الوثيقة  ث��واب��ت  وتفعيل  تر�شيخ  نحو  ال��دول��ة 
ا�شت�شافة واإ�شراك نخبة من ال�شخ�شيات الرائدة يف العمل احلكومي 
ل�شتعرا�س جتاربهم املوؤ�ش�شية وال�شتفادة من خرباتهم وممار�شاتهم، 
ل�شيما جهودهم يف تطوير الأداء احلكومي، وحتقيق ال�شعادة والرفاه، 

ون�شر قيم الت�شامح والتعاي�س والأخوة الإن�شانية، كما يناق�س املنتدى 
اأي�شاً ا�شت�شراف م�شتقبل القيم الإن�شانية ودورها يف �شناعة م�شتقبل 

الأجيال، والأبعاد امل�شتقبلية لوثيقة الأخوة الإن�شانية.
اآل نهيان وزير  اإىل املنتدى معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك  ويتحدث 
وزير  اأن��ور بن حممد قرقا�س  الدكتور  ، ومعايل  والتعاي�س  الت�شامح 
ال��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة ال���ذي ي��ت��ن��اول ع��الق��ة ال�����ش��رق والغرب 
ال�شدد،  ه��ذا  يف  الإماراتية  والتجربة  امل�شركة  الإن�شانية  واحلقوق 
ومعايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الربية والتعليم حول دور 
مبادئ  واإب��راز  الأجيال  م�شتقبل  �شناعة  يف  الإن�شانية  الأخ��وة  وثيقة 
والتع�شب  ال��ت��ط��رف  ومكافحة  الأخ����الق،  ن�شر  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الوثيقة 
املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو  عي�شى  بنت  ح�شة  ومعايل  وغريها، 
ال�شعادة من خالل ثوابت وثيقة الأخوة  التي تر�شد مالمح حتقيق 

الإن�شانية ومعايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية 
املجتمع يف اأبوظبي الذي ير�شد العالقة بني وثيقة الأخوة الإن�شانية 
�شيما  ول  الإماراتية  املوؤ�ش�شات  بها  تطلع  التي  املجتمعية  امل�شاهمات 
عام  مدير  النعيمي  حممد  �شلطان  الدكتور  و�شعادة  "معا"،  موؤ�ش�شة 
خالل  وير�شد  ال�شراتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز 
على  الإن�شانية  الأخ��وة  وثيقة  لتفعيل  ال�شراتيجية  الأب��ع��اد  كلمته 
واأثر  الدولية  العالقات  الإن�شانية ومنو وازده��ار  املجتمعات  م�شتقبل 

ذلك على التنمية امل�شتدامة.
وقالت �شعادة عفراء ال�شابري املدير العام بوزارة الت�شامح والتعاي�س 
جلان  بها  قامت  التي  والأن�شطة  التجارب  اأه��م  �شيتناول  املنتدى  اإن 
من  تعمل  والتي  الدولة،  وموؤ�ش�شات  وزارت  بكافة  املنت�شرة  الت�شامح 
التعاي�س  ثقافة  تعزيز  على  والتعاي�س  الت�شامح  وزارة  تعاونها  خالل 

لتكون  املوؤ�ش�شات،  بهذه  العمل  بيئة  يف  الإن�شانية  والأخ��وة  والت�شامح 
كل منها املثال والنموذج لتطبيق مبادئ وثيقة الخوة الإن�شانية على 
الإماراتي  احلكومي  العمل  �شورة  للعام  تقدم  بحيث  ال��واق��ع،  ار���س 
ال�شعادة  لتحقيق  درب��ه��ا  على  ال�شري  للجميع  ميكن  رائ���دة  كتجربة 
والنمو وال�شتدامة، يف اإطار احرام الآخرين ونبذ الت�شدد، وتغليب 
ان هناك  التعاي�س واحل��وار والتعاطف والتعاون مع اجلميع، موؤكدة 

جتارب ملهمة قامت بها جلان الت�شامح بالعديد من املوؤ�ش�شات.
واأكدت ال�شابري اأن هناك العديد من التجارب امللهمة التي قدمتها 
موؤ�ش�شة،  كل  اأن�شطة  باختالف  وتختلف  تتنوع  والتي  الت�شامح  جلان 
الت�شامح  وزارة  مل���ب���اردة  ال���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  ا���ش��ت��ج��اب��ت  مثمنة 
والتعاي�س باإن�شاء هذه اللجان التي حققت ن�شاطا وا�شعا خالل املرحلة 

املا�شية.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل رئي�س اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر

حالة نادرة لطفلة بعمر ال�صهرين

ال�سعودي الأملاين دبي يجري جراحة لإ�سالح ت�سيق و�سل حوي�سي حالبي

•• اأبوظبي - وام:

بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
�شعادة  اأم�����س  بق�شره  والتعاي�س 
اللجنة  رئ���ي�������س  م����اوري����ر  ب���ي���ر 
الدولية لل�شليب الأحمر والوفد 
امل���راف���ق ال���ذي ي��ق��وم ب���زي���ارة اإىل 

الدولة.
اللقاء  خ�����الل  م��ع��ال��ي��ه  ورح������ب 
برئي�س اللجنة الدولية لل�شليب 
الأح��م��ر وال��وف��د امل��راف��ق وتبادل 
الق�شايا  ح��ول  الأح��ادي��ث  معهم 
الإن�شانية وال�شيا�شات املهمة ذات 

هذه الأزمة الإن�شانية التي اأثرت 
على الكثري من بلدان العامل.

الدولية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأ����ش���اد 
لل�شليب الأحمر بجهود الإمارات 
املنظمات  عمل  تعزيز  يف  الرائدة 
خالل  م��ن  والإغ��اث��ي��ة  الإن�شانية 
املادية  تقدمي الدعم وامل�شاعدات 
وال��ع��ي��ن��ي��ة ال�����ش��خ��ي��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
لتداعيات  ال�شريعة  ا�شتجابتها 
وتواجدها  "كورونا"  ج��ائ��ح��ة 
الإن�شانية  ال�شاحة  على  ال��ق��وي 

الدولية.
وق����ال ���ش��ع��ادة ب��ي��ر م���اوري���ر اإن 
لل�شليب  مهم  �شريك  الإم����ارات 

خمتلف جمالت العمل الإن�شاين 
وذلك اإعالء لقيم ومبادئ الأخوة 
الإن�شانية والت�شامن العاملي بني 

بني الب�شر.
الإم���ارات  دول��ة  اإن  وق��ال معاليه 
تاأ�ش�شت على قيم اإن�شانية را�شخة 
ال�شيخ  له  املغفور  دعائمها  اأر�شى 
زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 
نهجه  ع��ل��ى  وت�����ش��ري  ثراه"  اهلل 
باتت  ال���ر����ش���ي���دة ح��ت��ى  ال���ق���ي���ادة 
للعمل  م�شيئة  م��ن��ارة  الإم�����ارات 

الإن�شاين.
العطاء  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ������ش�����اف 
الإن�������������ش������اين وم��������د ي������د ال����ع����ون 

اله��ت��م��ام امل�����ش��رك مب��ا يف ذلك 
عمليات اللجنة الدولية لل�شليب 
رئي�شية  �شياقات  عدة  يف  الأحمر 
"كوفيد  جل��ائ��ح��ة  وال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال�شليب  ط���م���وح  ك���ذل���ك   "19
الأحمر يف تاأ�شي�س مركز اإقليمي 

للقانون الدويل.
الإم���ارات  دول���ة  اأن  واأك���د معاليه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
تدعم  اهلل"  "حفظه  ال�����دول�����ة 
اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة ال���رام���ي���ة اإىل 
اإيجاد احللول للق�شايا الإن�شانية 
واإر�شاء م�شاريع اخلري والتنمية يف 

متييز  دون  للجميع  وامل�����ش��اع��دة 
الوطنية  ثوابتنا  من  ثابتا  ميثل 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة ت��ن��ط��ل��ق منها  ورك���ي���زة 
العامل  الإم���ارات يف عالقتها مع 

اأجمع.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س اللجنة 
ال���دول���ي���ة ل��ل�����ش��ل��ي��ب الأح���م���ر اإن 
دول��ة الإم���ارات مثال يف الرتقاء 
الإن�شانية  امل����ب����ادرات  وت���ط���وي���ر 
على  وال����ت����ن����م����وي����ة  واخل������ريي������ة 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وال������ذي جتلى 
"كورونا"  جائحة  خالل  بو�شوح 
ال�شعوب  وم�شاعدة  العون  مد  يف 
تداعيات  ل��ت��خ��ط��ى  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

••  دبي – الفجر: 

اأجرى فريق اأطباء جراحة الأطفال 
الأمل����اين  ال�����ش��ع��ودي  امل�شت�شفى  يف 
باملنظار لطفلة  دبي عمل جراحي 
اإ�شالح  العمر:  م��ن  �شهرين  تبلغ 
 ، ت�شيق و���ش��ل ح��وي�����ش��ي ح��ال��ب��ي 
كلوي  ا�شت�شقاء  اكت�شاف  مت  حيث 
للر�شيعة  الي�شرى  الكلية  داخ���ل 
خالل فرة احلمل ، وبعد الولدة 
م�شت�شفيات  ب��اإح��دى  مت��ت  وال��ت��ي 
على  احلالة  ت�شخي�س  مت  الدولة، 
اأنها ت�شيق و�شل حوي�شي حالبي 
مع تدهور �شريع يف وظائف الكلى 
اجلراحي  ال��ت��دخ��ل  ي�شتدعي  مم��ا 

امل�شت�شفى يف اليوم التايل مبا�شرة 
دون اآلم تذكر.

وقال د. كمالي�س اأن من فوائد هذه 
العملية ، اأنها ل ت�شبب اآلم كبرية 
للطفل بعد العملية مع فرة تعايف 
�شريعة ، كما اأن �شغر حجم اجلرح 
يجعله  مم،   3 ي��ت��ج��اوز  مل  ال����ذي 
اأي ندوب،  غري وا�شح ، ول يرك 
العمليات  من  النوع  ه��ذا  اأن  حيث 

ي�شمن نتائج جتميلية ممتازة. 
فيما قالت د. رمي عثمان الرئي�س 
م�شت�شفيات  ملجموعة  التنفيذي 
اأنها   ، الإم���ارات  الأمل��اين  ال�شعودي 
بها  يقوم  التي  الأوىل  امل��رة  لي�شت 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ب���ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، فقد 

ملا   ، الأمل���اين  ال�شعودي  الأط��ب��اء يف 
يف  خ����ربات  م��ن  امل�شت�شفى  مت��ل��ك��ه 

جمال جراحة الأطفال .
ال�شعودي  ادارة  ومن جهتها ذكرت 
المل�����اين ، ان����ه ومب���راج���ع���ة الأه����ل 
ا�شت�شاري  ب��ال  كمالي�س  د.  لعيادة 
ج��راح��ة الأط���ف���ال ، وال����ذي اطلع 
وط��ل��ب عدة   ، الطفلة  ح��ال��ة  ع��ل��ى 
 ، اأخ�����رى  ت�شخي�شية  ف��ح��و���ش��ات 
الكلى  وت�شوير   ، اأ�شعة  �شور  م��ن 
بالنظائر امل�شعة ، تبني ان الطفلة 
ت���ع���اين م���ن ت�����ش��ي��ي��ق ���ش��دي��د عند 
نقطة الو�شل بني حوي�شة الكلية 

واحلالب. 
مع  الطفلة  ح��ال��ة  مناق�شة  وب��ع��د 

ا���ش��ت�����ش��ارة عدة  ، وع���ن���د  ال����ف����وري 
اأطباء كان احلل املقرح هو اإجراء 
عمل جراحي مفتوح لعالج امل�شكلة 
وهو ما رف�شه الأه��ل ، اإل اأن اأحد 
با�شت�شارة  ن�����ش��ح��ه��م  الأ����ش���دق���اء 

باإجراء  ق����رار  ات���خ���اذ  مت   ، الأه�����ل 
عملية راأب للبطن باملنظارلإ�شالح 
�شق �شغري ل  ، من خالل  امل�شكلة 
يتجاوز 3 مم ، كانت حالة الطفلة 
م�شتقرة بعد العملية وخرجت من 

ونتطلع  وع��امل��ي��ا  اإقليميا  امل��ل��ح��ة 
ال�شراكة خلدمة  تعزيز هذه  اإىل 

ت�شاور  ه����ن����اك  ح���ي���ث  الأح�����م�����ر 
الإن�شانية  الق�شايا  م�شتمر حول 

يف  واخل��ريي��ة  الإن�شانية  اجل��ه��ود 
دول العامل.

لتدخل  حت����ت����اج  ال����ت����ي  احل��������الت 
ج����راح����ي ، �����ش����واء ك����ان����ت ح����الت 
ب�����ش��ي��ط��ة اأوم���ع���ق���دة ، ع��ل��ى اأي����دي 
امل�شاكل  فريق متخ�ش�س يف عالج 
بها  ي�شاب  التي  تلك  اأو   ، اخللقية 
الأط���ف���ال لح��ق��ا، م���وؤك���دة ان هذا 
النوع من العمليات يتطلب تعاون 

يبلغ  ل��ر���ش��ي��ع  اأج���ري���ت  واأن  ���ش��ب��ق 
يقوم  واليوم   ، اأ�شهر   7 العمر  من 
ل��ر���ش��ي��ع بعمر  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب��ن��ف�����س 
ال�شهرين، مما يوؤكد كفاءة  الكادر 
اأن  ، واأ�شافت  امل�شت�شفى  الطبي يف 
ق�شم جراحة الأطفال يف ال�شعودي 
ملختلف  ع���الج���اً  ي���ق���دم   ، الأمل������اين 

الخت�شا�شات  متعدد  طبي  فريق 
وم������خرب،  م�����ن جراحة وتخ������دير 
امل������ركزة  ال�����عناية  اإىل  بالإ�شافة 
ل�����ش��م�����������ان ال����ع����الج  ، وال���رع���اي���ة 
اأو  تعقيدات  اأي  وجت��ن��ب  املنا�شبة 
على  ت��وؤث��ر  م�شتقبلية  ان��ت��ك��ا���ش��ات 

حياة الطفل.

منتدى الأخوة الإن�سانية يف عيون �سبابية ينطلق الثنني املقبل مب�ساركة �سباب 21 دولة
•• اأبوظبي -وام:

�شهدت الأيام الثالث املا�شية اإقبال 
ك��ب��ريا م��ن ج��ان��ب ق��ي��ادات �شبابية 
عربية وعاملية للم�شاركة يف منتدى 
�شبابية  الإن�شانية يف عيون  الأخ��وة 
الت�شامح  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع مركز  وال��ت��ع��اي�����س 
اأبوظبي  وم��رك��ز  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ب��اب 
مهرجان  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ب��اب 

الأخوة الإن�شانية.
وي��ف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
الثامن  يف  ج��ل�����ش��ات��ه  وال��ت��ع��اي�����س 
املنتدى  وي��رك��ز  اجل�����اري،  ف��رباي��ر 
على  "اإفرا�شيا"  ي��ن��ط��ل��ق  ال����ذي 
الإن�شانية،  الأخ����وة  وثيقة  م��ب��ادئ 
الوثيقة  جت�شيد  يف  ال�شباب  ودور 
على اأر�س الواقع، وي�شم عدة اأوراق 
عمل تقدمها �شخ�شيات �شبابية من 
الدور  لها  العربية  ال��دول  خمتلف 
وم�شاريع  تنفيذ مبادرات  البارز يف 
يتعلق  اإيجابي  اأث��ر  ذات  جمتمعية 

والتقني، اإ�شافة اىل م�شاركة نخبة 
من ال�شباب الرائد �شاحب الب�شمة 
من  ُت��ع��ل��ي  جمتمعية  م���ب���ادرات  يف 
وت�شاعد  الإن�����ش��ان��ي��ة،  ال��ق��ي��م  ���ش��اأن 
التع�شب  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
خالل  م��ن  والعن�شرية،  والتمييز 
عدة حماور رئي�شية تتعلق بعالقة 
الإن�شانية،  الأخ��وة  بوثيقة  ال�شباب 
مب�شاركة  املنتدى  ترحيب  م��وؤك��دة 
وال�شباب  اجل��ام��ع��ات  ط���الب  ك��اف��ة 
من الإمارات وحول العامل العربي 

تعر�س جتارب مماثلة.
وي�شلط املنتدى ال�شوء على جتارب 
لن�شر  ال�شباب يف توظيف قدراتهم 
الإن�شانية  والأخوة  التعاي�س  ثقافة 
م�����ن خ�������الل وا�����ش����ئ����ل ال���ت���وا����ش���ل 
الو�شائل  من  وغريها  الجتماعي، 
ر�شائل  حت���م���ل  ان  مي��ك��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
جمهور  اإىل  �شبابي  بفكر  مبتكرة 
والعامل،  العربي  بالعامل  عري�س 
ال�شباب  دور  امل��ن��ت��دى  ي��ر���ش��د  ك��م��ا 
التطرف  م����واج����ه����ة  يف  ال����ف����ّع����ال 

من  اأن  م�شيفة  ال�����ش��ب��اب  وخ��ا���ش��ة 
ال��ت��ي ميكن الركيز  ال��ن��ق��اط  اأه���م 
نبذ  يف  ال�شباب  ب��دور  تتعلق  عليها 
ومواجهة التطرف بجميع ا�شكاله، 
الأخالقية  ال��ق��ي��م  ن�����ش��ر  واأه���م���ي���ة 
ب���ا����ش���ت���خ���دام م�����ه�����ارة احل���������وار يف 
كما  ال��ع��ق��ائ��د.  م��ت��ع��ددة  املجتمعات 
يتناول املنتدى دور ال�شباب يف نبذ 
ومواجهة التطرف بجميع ا�شكاله، 
واملواطنة ودورها يف تعزيز ال�شالم 

والتعاي�س.

الإن�شانية،  الأخ�����وة  مب��و���ش��وع��ات 
اإ�شافة اإىل مناق�شت جتارب �شبابية 
فريق  ق��ب��ل  م��ن  تنفيذها  مت  ح��ي��ة 
ال�����ش��ب��اب م���ن خمتلف  م��ت��ط��وع��ي 
مبادرة  مثل  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  دول 
�شالم يف ال�شعودية، ومبادرات رواد 
الإع��الم لدعم وتعزيز قيم الخوة 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  الإن�����ش��ان��ي��ة 
املنتدى  ي�����ش��م  ك��م��ا  الج���ت���م���اع���ي، 
جل�شة تنظم بالتعاون مع منظمات 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  ���ش��ب��اب��ي��ة 

املبا�شر  ال��ب��ث  م��ت��اب��ع��ة  م���ن خ���الل 
اجلل�شات،  م��ت��اب��ع��ة  اأو  ل��ل��م��ن��ت��دى 
م���رح���ب���ة ب����الف����ك����ار والإب������داع������ات 
واملقرحات التي يرغب ال�شباب يف 

تقدميها للمنتدى.
التي تركز عليها  املحاور  اأهم  وعن 
ال�شابري  اأك����دت  امل��ن��ت��دى  جل�شات 
مل�شاركة  ح���رة  من�شة  امل��ن��ت��دى  اأن 
ثقافة  ت��ع��زي��ز  اإط������ار  يف  اجل���م���ي���ع، 
الإن�شانية وحتويل مبادئها  الأخوة 
املجتمع  ل���دى  ح��ي��ات��ي  ���ش��ل��وك  اإىل 

وتاأكيد  امل��واط��ن��ة  مفهوم  وتر�شيخ 
وواجبات  ب��ح��ق��وق  ال���وع���ي  اأه��م��ي��ة 
املجتمع و�شمان حقوق  كل فرد يف 

جميع افراد املجتمع.
ال�شابري  ع���ف���راء  ���ش��ع��ادة  وق���ال���ت 
الت�شامح  ب���������وزارة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
ال�شبابي  امل��ن��ت��دى  اإن  وال��ت��ع��اي�����س 
من  ن���خ���ب���ة  اإ�������ش������راك  اىل  ي�����ش��ع��ى 
من  والعامليني  املحليني  املتحدثني 
واملبتكرة  املبدع  التجارب  اأ�شحاب 
والجتماعي  الإن�����ش��اين  ال��ع��م��ل  يف 

نهيان  ال�شيخ  معايل  اأن  واأو�شحت 
بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�شامح 
والتعاي�س �شوف يفتتح املنتدى يوم 
اإفتتاحية  كلمة  خالل  من  الثنني 
امل�شاركني،  كافة  وح��وار مبا�شر مع 
امل��ن��ت��دى معايل  اإىل  ت��ت��ح��دث  ك��م��ا 
�شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي 
ال�شباب،  ل�������ش���وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
والدكتورة دينا ع�شاف من�شق الأمم 
امل��ت��ح��دة، ي��ت��ب��ع ذل���ك ع��ر���س لأهم 
جتارب امل�شاركني من كافة القطار 
اأف�����اق العمل  ال��ع��رب��ي��ة، وم��ن��اق�����ش��ة 
املرحلة  ب��ني اجل��م��ي��ع يف  امل�����ش��رك 
املقبلة بالتن�شيق مع وزارة الت�شامح 

والتعاي�س.

جامعة العني حتتفل بتخريج دفعة ال�ستعداد للخم�سني افرتا�سيا
•• العني -وام:

احتفلت جامعة العني بتخريج الدفعة الرابعة ع�شرة من طلبتها التي حملت 
ا�شم "دفعة ال�شتعداد للخم�شني" حتت رعاية وح�شور معايل ال�شيخ نهيان 

بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س.
واأقيم حفل التخرج هذا العام افرا�شياً حفاظاً على �شحة و�شالمة املجتمع 
يف ظل جائحة كوفيد19- وبلغ عدد الدفعة 1670 خريجاً وخريجة من 
1220 خريجاً  خمتلف الكليات يف كال املقرين يف العني واأبوظبي، منهم 
من برامج البكالوريو�س، و149 من برامج املاج�شتري، و301 من برامج 

الدبلوم.
وقال ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان يف كلمته خالل احلفل.. " ي�شعدين 
اأن اأكون معكم اليوم يف حفل تخريج هذه الدفعة اجلديدة من جامعة العني، 
داعياً اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يتاح لنا يف امل�شتقبل القريب فر�شة اللقاء معاً 
املتجدد  واأن يكون هذا الحتفال  اأن تزول حمنة فريو�س كورونا،  بعد  من 
عن  وللتعبري  واخلريجات،  باخلريجني  لالعتزاز  دائماً  جم��اًل  عام  كل  يف 
اآمالنا وطموحاتنا فيهم، ومتنياتنا الطيبة لهم مب�شتقبل ناجح واإجنازات 

متوا�شلة يف خدمة اأنف�شهم واملجتمع والعامل كله".
ال�شتعداد  ا�شم عام  باإطالق  العني  " اأحيي مبادرة جامعة  واأ�شاف معاليه 
للخم�شني على هذه الدفعة من اخلريجني واخلريجات، وما ميثله ذلك من 
التزام قوي باأن امل�شتقبل الذي نرجوه اإمنا يعتمد على قدرات اأبناء وبنات 
الوطن، ومتكينهم من حتقيق كل ما وهبه اهلل لهم من اإمكانات لت�شخريها 

لتحقيق الإجنازات التي تخدم وطنهم".
واأ�شاد معاليه باجلهود احلثيثة التي تبذلها جامعة العني لتحقيق اجلودة 

ناجح  ب�شكل  تعتمد  ثرية  تعليمية  جتربة  وتقدمي  العمل،  جوانب  كافة  يف 
برامج  وط��رح  الهادفة،  العلمية  البحوث  واإج���راء  احلديثة،  التقنيات  على 
تعليمية جديدة ومتطورة لها مكانة مرموقة يف التعليم الإلكروين، اإىل 

جانب عالقاتها املمتدة مع موؤ�ش�شات املجتمع والوطن.
للجامعة  املفو�س  امل��دي��ر  عطاطرة  ال��دي��ن  ن��ور  الدكتور  توجه  جانبه  م��ن 
ال�شابق  العام  " لقد كان  بالتهنئة للخريجني، وقال خماطباً اخلريجني.. 
وال�شعاب  التحديات  هذه  جتاوزنا  وقد  بامتياز  للتحديات  عاما   2020
بنجاح بف�شل اهلل وتوفيقه ودعم واهتمام القيادة الر�شيدة التي رفعت �شعار 
"ل ت�شلون هم" منذ اللحظة الأوىل وقد ترجم هذا ال�شعار يف اجتياز دولتنا 
احلبيبة هذه اجلائحة بنجاح وو�شلنا اىل مرحلة التعايف وت�شدرنا امل�شهد 
بالدعم  م�شيداً  احلمد"..  وهلل  الخ��ت��ب��ار  يف  بنجاحنا  وال���دويل  الإقليمي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  القيادة  تقدمه  الذي  امل�شتمر 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، لكافة القطاعات ب�شكل 

عام وقطاع التعليم ب�شكل خا�س.
" اليوم  كلمته  اجلامعة يف  رئي�س  الرفاعي  غالب  الدكتور  قال  من جانبه 
حتتفل جامعة العني بتخرج كوكبة من اأبنائها وبناتها، جاءوا ليجنوا ثمار 
ما قدموا من جهد، وليحملوا �شعلة العلم اإىل كل �شرب يف ربوع الوطن، فهو 

يف اأم�س احلاجة اإىل �شواعدهم ليتقدم ويزدهر".
مباركاً  ذوي��ه��م،  واإىل  واخلريجات  اخلريجني  جميع  اإىل  بالتهنئة  وتوجه 
لهم على تخرجهم من اجلامعة ومذكراً اإياهم اأن هذا اليوم ميثل البداية 
ما يف  بذل كل  والعمل على  املجتمع،  لتحمل م�شوؤولياتهم جتاه  احلقيقية 
و�شعهم لتحقيق طموحات الوطن، يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوبتيك 

بالنيت للنظارات
رخ�شة رقم:CN 2010666 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

بنت امللوك للتجميل
رخ�شة رقم:CN 1033795 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

لتنظيم حفالت العرا�س واملنا�شبات
رخ�شة رقم:CN 2875533 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

العني لالأفراح واملنا�شبات
رخ�شة رقم:CN 1321852 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كولدن روك للخدمات الكهروميكانيكية - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م   رخ�شة رقم:1127947 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اكرب علي �شاقي �شويف �شاند خان %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد علي �شيف علي املزيني %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمعه ح�شن حممد البلو�شي

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  
تعديل اإ�شم جتاري من/ كولدن روك للخدمات الكهروميكانيكية 

 �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GOLDEN ROCK ELECTROMECAHNICAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /كولدن روك للخدمات الكهروميكانيكية ذ م م
GOLDEN ROCK ELECTROMECAHNICAL L.L.C  

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

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

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمموعة الحتاد الدارية - �شركة ال�شخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ.م.م   رخ�شة رقم:1130615 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مروان بطر�س زكريا بطر�س ابو منه من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مروان بطر�س زكريا بطر�س ابو منه من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة و�شيم حت�شني �شراره %49

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ جمموعة الحتاد الدارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

UNITED MANAGEMENT GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /جمموعة الحتاد الدارية ذ م م

UNITED MANAGEMENT GROUP L.L.C  

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لين لال�شتثمار والعقارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1076444 
LULU 1 SPV LTD تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة لولو 1 ا�س بيه يف ليميتد
LULU 1 SPV LTD تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لولو 1 ا�س بيه يف ليميتد

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

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ لين لال�شتثمار والعقارات ذ.م.م 

LINE INVESTMENT AND PROPERTY LLC

اإىل /لين لال�شتثمار والعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
LINE INVESTMENT AND REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ح�شانه البطني

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1673187 

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ ح�شانه البطني

AL BUTIN NURSERY

اإىل /ح�شانه البطني- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL BUTIN NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
وادارة  العامة  للمقاولت  ال�ش�����ادة/رواج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العقارات رخ�شة رقم:1066909 
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ رواج للمقاولت العامة وادارة العقارات
BOOM GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE MANAGEMENT

اإىل /رواج للمقاولت العامة وادارة العقارات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 BOOM GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE MANAGEMENT  

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فلور دي لي�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2299894 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ فلور دي لي�س

FLEURDELIS

اإىل /فلور دي لي�س- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FLEURDELIS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

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

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فريتكال لين للديكور وال�شيانة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�شة رقم:2039920 
تعديل اإ�شم جتاري من/ فريتكال لين للديكور وال�شيانة العامة

VERTICAL LINE DECOR & GENERAL MAINTENANCE

اإىل /فريتكال لين لدارة العقارات
VERTICAL LINE PROPERTY MANAGEMENT  

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة املباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
تقنية  حللول  اي�شت  ميدل  اي  ا�س  ال�ش�����ادة/تي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املعلومات ذ.م.م  رخ�شة رقم:2133171 

تعديل مدير/ا�شافة تان اجن هاو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مزن هولدينغ ري�شركتد ليمتد

MOZN HOLDING RSC LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة تران�شمك�س �شي�شتمز انرنا�شيونال بيه تي ئي 

TRANSMEX SYSTEMS INTERNATIONAL PTE LTD ليمتد

nexus agencies تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نيكزي�س للوكالت

بيه تي ئي  انرنا�شيونال  �شي�شتمز  تران�شمك�س  �شركة  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

transmex systems international pte ltd ليمتد

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

ال�شم التجاري:�شيمكو انرنا�شونال جروب ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، �شرق 0.25 مبنى ال�شيد �شعيد خلفان 

مطر �شعيد
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2645635 

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

ذ.م.م،  قانونيون  حما�شبون  البكري  ال�شادة/ح�شام  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/12/29  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر 

بالرقم:2217E329AE783FB73476  تاريخ التعديل: 2021/2/2
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

العقارات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1171441 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد علي مال اهلل احمد ال�شحي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمال احمد احمد احمد زياده

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لت�شليح  نيوكا�شل  ال�ش�����ادة/كراج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شيارات رخ�شة رقم:1161194 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حممد علي حميد بن ديول الدرمكي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد نبيل نور الدين اجلعربي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حميد بن ديول الدرمكي

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

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

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
والطب  الركبة  جلراحة  اأبوظبي  ال�شادة/مركز  يعلن 
دائرة  من  جتارية  برخ�شة  وامل�شجلة  ذ.م.م  الريا�شي 
وم�شجلة   CN1092310:برقم القت�شادية  التنمية 
 MF1943 رقم  ترخي�س  مبوجب  ال�شحة  هيئة  لدى 
تقدموا بطلب للغاء الرخي�س اعتبارا من 2021/1/24 
، فعلى كل  التاأمني  �شركات  التعامل مع  يتم وقف  وعليه 
هيئة  مراجعة  العالن  هذا  على  واعرا�س  حق  له  من 
وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  ال�شحة 
فان الهيئة غري م�شوؤولة عن اأي حق او دعوى بعد انق�شاء 

هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة
مركز اأبوظبي جلراحة الركبة والطب الريا�صي ذ.م.م. 

اإعالن عن ت�سفية مركز اأبوظبي جلراحة 
الركبة والطب الريا�سي ذ.م.م

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل عثمان غني خلياطة 

املالب�س الن�شائيه ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1044011 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم �شامل خلفان �شعيد الهطايل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل خلفان �شعيد نا�شر الهطايل

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

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

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
لالملنيوم  كال�س  ال�ش�����ادة/هاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والزجاج رخ�شة رقم:2117886 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ماجد حممد عو�س حممد املنهايل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مريه عو�س ي�شلم ال�شيعري

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

ال�شم التجاري:جنم ال�شرق الو�شط للمعدات البحرية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح م 9 - ق 67 - مكتب 8 املالك/بخيت احمد حم 

�شامل الكثريي/واخرون
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1857898 

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

2 - تعيني ال�شادة/ايه اي ام لتدقيق احل�شابات، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/2/1 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري 
تاريخ  بالرقم:23501/1/2021   العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية 

التعديل: 2021/2/2
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

فا�شكو�س
رخ�شة رقم:CN 2239524 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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بلدية ال�سارقة تطلق خدمة ال�ستعالم عن الدعاوى الإيجارية رقميا 
•• ال�شارقة -وام:

الإيجارية  الدعاوى  عن  ال�شتعالم  خدمة  ال�شارقة  مدينة  بلدية  اأطلقت 
ب�����ش��ورة رق��م��ي��ة ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع الإل���ك���روين ب��ح��ي��ث مي��ك��ن للمتعامل 
احلاجة  دون  املوقع  خ��الل  من  اإجن��ازه��ا  ومراحل  الق�شية  عن  ال�شتف�شار 
ملراجعة مراكز اخلدمة املختلفة لال�شتف�شار والطالع على جمريات احلكم 

بها .
وقال ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اإن هذه اخلدمة تاأتي 
�شمن جمموعة من اخلدمات التي اطلقتها البلدية خالل املرحلة الثانية 
اإيفوتيك  �شركة  مع  بالتعاون  تنفذه  وال��ذي  الرقمي  التحول  برنامج  من 

لتحويل كافة خدماتها اإىل رقمية .
واأكد خالد بن فالح ال�شويدي م�شاعد املدير العام لقطاع خدمة املتعاملني 

واخت�شار  املقدمة  اخلدمات  وج��ودة  كفاءة  تعزيز  على  حتر�س  البلدية  اأن 
الوقت واجلهد على جميع املتعاملني وتطبيق اأف�شل املمار�شات يف جمالت 
هذه  تتوافق  كما  الرقمية  لبنيتها  الأم��ث��ل  ال�شتغالل  خ��الل  م��ن  عملها 

اخلدمة مع توجهات البلدية كموؤ�ش�شة بال ورق .
ميكن  اأن��ه  الإي��ج��اري  التنظيم  اإدراة  مدير  القائد  حامد  اأو�شح  جانبه  من 
للمتعامل ال�شتعالم عن الدعوى الإيجارية من خالل الدخول اإىل املوقع 
خدمات  ثم  والذكية  الإلكرونية  اخلدمات  واختيار  للبلدية  الإل��ك��روين 
اإدارة التنظيم الإيجاري واختيار خدمة ال�شتعالم عن الدعوى اليجارية 
هاتف  ورق��م  ونوعها  الدعوى  رقم  ت�شمل  والتي  الالزمة  البيانات  باإدخال 
املالك اأو رقم هاتف امل�شتاأجر وفق �شفة املتقدم على اخلدمة و�شيقوم املوقع 
طباعة  للمتعامل  ميكن  حيث  بالدعوى  املتعلقة  التفا�شيل  كافة  بعر�س 

احلكم يف حال �شدوره ومتابعة الإجراءات الالزمة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سًا توعوية �سمن فعالية عا�سمتي حفاظًا على البيئة واملظهر العام
•• اأبوظبي -الفجر:

عرب  عا�شمتي  فعاليات  تنظيم  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ت��وا���ش��ل 
باأهمية و�شرورة  املجتمع  اأفراد  توعية  بهدف  الفرعية،  مراكزها 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ظ��ه��ر احل�����ش��اري ال���ع���ام ال����ذي تتمتع 
و�شركائها  ال��ب��ل��دي��ة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تفعيل  وك��ذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  ب��ه 

ال�شراتيجيني، وتعزيز التوا�شل مع كافة �شرائح املجتمع.
وقد نظم مركز بلدية املدينة، �شمن فعالية عا�شمتي، ور�شة عن 
املدار�س، وذلك  ا�شتهدفت طالب  ال�شغري"،  "املفت�س  بعنوان  ُبعد 
الور�شة  هدفت  حيث  اخلا�شة،  الدولية  املنهل  مدر�شة  بالتعاون 
اإىل تعزير قيم مكافحة الظواهر ال�شلبية واملحافظة على املظهر 

التي  القوانني  ب�شاأن  ال��ط��الب  ت�����وعية  اإىل  بالإ�ش�����افة  الع�����ام، 
ت�شاهم يف املحافظة على مظهر املدينة، كما مت يف نهاية الور�شة 
الرد على جميع ا�شتف�شارات الطالب امل�شاركني املتعلقة مبو�شوع 

الور�شة. 
من جانبه نظم مركز بلدية م�شفح ور�شة عن ُبعد �شمن فعالية 
اأبوظبي  مركز  م��ع  بالتعاون  العمال،  فئة  ا�شتهدفت  عا�شمتي، 
توعية  بهدف  ك��ري،  لي��ف  وم�شت�شفى  )ت��دوي��ر(،  النفايات  لإدارة 
واملظهر  النظيفة  ال�شحية  البيئة  على  املحافظة  باأهمية  العمال 
احل�شاري العام للمدينة، حيث ت�شمنت طرح العديد من الن�شائح 
عن  تعريفي  فيديو  عر�س  اإىل  بالإ�شافة  ال�شاأن،  بهذا  التوعوية 

البيئة وكيفية املحافظة عليها.

اأكد اأن رحلة ال�صتعداد للخم�صني تبداأ من الرتكيز على اأطفال احلا�صر

ذياب بن حممد بن زايد يرعى حفل تخريج 104 من اخت�سا�سيي حماية الطفل

•• اأبوظبي-وام:

ب���رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ذي�����اب بن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأب�����وظ�����ب�����ي،  ع����ه����د  ويل  دي�����������وان 
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
امل��ب��ك��رة، اأق��ي��م ي��وم الأح���د املا�شي 
ح��ف��ل اف��را���ش��ي ل��ت��خ��ري��ج 104 
برنامج  ���ش��م��ن  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني 
تدريب اخت�شا�شي حماية الطفل 
مع  ب�شراكة  الهيئة  نظمته  ال��ذي 
الأمريكية،  ج��ورج��ت��اون  ج��ام��ع��ة 
ب��ه��دف اإع������داد وت��اأه��ي��ل ع���دد من 
العاملني يف  واملواطنات  املواطنني 
باإمارة  املجتمعي  الدعم  قطاعات 
اأب���وظ���ب���ي وال�����دول�����ة يف جم����الت 
املبكر  وال��ك�����ش��ف  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة 
لالأطفال  الإ������ش�����اءة  ح�����الت  ع���ن 
الإب���الغ عن احلالت  ورف��ع كفاءة 
ل�شمان  بفعالية،  معها  والتعامل 
الرعاية  ���ش��ب��ل  خم��ت��ل��ف  ت���وف���ري 
لالأطفال،  وال����دع����م  واحل���م���اي���ة 
و�����ش����وًل ل��ت��ع��زي��ز من����و وازده�������ار 
ال�شعادة  وحتقيق  الأطفال  جميع 
املعايري  اأف�شل  وف��ق  لهم  وال��رف��اه 

واملمار�شات العاملية.
ال�شيخة  ���ش��م��و  احل���ف���ل  وح�����ش��ر 
م����رمي ب��ن��ت حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
العليا ع�شو  اللجنة  نهيان رئي�شة 
و�شمو  الهيئة،  الأم��ن��اء يف  جمل�س 
بن  حم��م��د  ب��ن��ت  �شم�شة  ال�شيخة 
جمل�س  ع�����ش��و  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
بنت  ح�شة  ومعايل  الهيئة،  اأمناء 
ب���و ح��م��ي��د وزي������رة تنمية  ع��ي�����ش��ى 
ال��دك��ت��ور مغري  م��ع��ايل  و  املجتمع 
خ��م��ي�����س اخل��ي��ي��ل��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
امل�شت�شار  و�شعادة  املجتمع  تنمية 
علي حممد البلو�شي النائب العام 
حممد  �شناء  و�شعادة  اأبوظبي،  يف 
�شهيل رئي�س فريق تاأ�شي�س الهيئة، 
مركز  من  ل��وجن  توبي  والدكتورة 
التابع  الب�شرية  والتنمية  الطفل 
واخلريجون  جورجتاون،  جلامعة 

امل�شاركون بالربنامج.
وقال �شموه بهذه املنا�شبة: "�شعداء 
اليوم بتتويج نخبة من اأبناء وبنات 
متطلبات  ا�شتكملوا  ممن  الوطن 
التدريبي لخت�شا�شيي  الربنامج 
اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الطفل  حماية 
نوعه  م���ن  الأول  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 

واملمار�شات املت�شلة مبجال حماية 
اأبناء  م��ن  نخبة  وت��اأه��ي��ل  ال��ط��ف��ل 
القطاع  الوطن لريادة هذا  وبنات 
م�شتقبال  الربنامج  وق��ي��ادة  املهم 
لإعداد الكفاءات الوطنية الالزمة 
الأطفال  فرعاية  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
الطفولة  تنمية  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
اإحدى الأولويات التي نركز عليها 
الجتماعي  ال��ق��ط��اع  منظومة  يف 
ون���ح���ن ن��ت��ط��ل��ع ل��ت��اأ���ش��ي�����س جيل 
العطاء  ع��ل��ى  ق����ادر  ال�����ش��ب��اب  م���ن 
املعريف  ب��ال��وع��ي  ومم��ك��ن  بفعالية 
على  للتغلب  ال���الزم���ة  وامل���ه���ارات 
ذلك  اإىل  واملتغريات."  التحديات 
حممد  علي  امل�شت�شار  �شعادة  ق��ال 
البلو�شي يف معر�س حديثه خالل 
بني  اجلهود  لت�شافر  اإن  احلفل: 
راأ�شها  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
وما  ال��ط��رح،  قوية  العهد  حديثة 
مل�شناه من تعاون ملحوظ وكفاءة 
الربامج  اأح�����د  اجن�����از  يف  ع��ال��ي��ة 
الهامة بل الأكر اأهمية يف جمال 
م�شلحته  وحتقيق  الطفل  حماية 
ال��ف�����ش��ل��ى ..���ش��ي��رك ذل���ك الأث���ر 
الطفل  ق��ان��ون  تطبيق  يف  العميق 
يقوم  تخ�ش�شية  ب�شيغة  ودمي���ة 
الطفل  ح��م��اي��ة  اخت�شا�شيو  ب��ه��ا 
ل��ت��وف��ري و���ش��ائ��ل الأم�����ن والأم�����ان 
الطفل من دعم  وك��ل ما يحتاجه 

قانوين ونف�شي.
�شامل  الخ���ت�������ش���ا����ش���ي  واأل������ق������ى 
احلو�شني من موؤ�ش�شة زايد العليا 
اخلريجني  كلمة  الهمم  لأ�شحاب 
مت�شرفني  ن��ق��ف  خ��الل��ه��ا:  وق����ال 
ال�شامية  الر�شالة  بحمل  جميعاً 
الغالية  والأم��ان��ة  بها،  ُكلِّفنا  التي 
واأق�شمنا  لتحملها،  ر�شحنا  التي 
ب��ك��ل دق���ة واإخال�س،  اأدائ���ه���ا  ع��ل��ى 
وت�شريعات  ب��ق��وان��ني  مت�شلحني 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
اأ���ش��ات��ذت��ن��ا الكرام  ي��األ��و  وال��ت��ي مل 

الكفاءات الوطنية الالزمة يف هذا 
اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  املجال، 
خالل  األقتها  كلمة  للطفل." ويف 
بنت  ح�شة  م��ع��ايل  ثمنت  احل��ف��ل 
القيادة  ج��ه��ود  ب��وح��م��ي��د  ع��ي�����ش��ى 
حماية  تعزيز  جم��ال  يف  احلكيمة 
وتوجهت  املجتمع  وتنمية  الطفل 
للخريجني:" اأنتم الآن يف مرحلة 
الربنامج،  لهذا  العملي  التطبيق 
والقدرة  املعرفة  لديكم  وبالتاأكيد 
على التعامل مع خمتلف احلالت، 
نتيجة الأثر الكبري لهذا الربنامج 
الأفكار  ت��ب��ادل  ح��ي��ث  م��ن  عليكم، 
واخل����������ربات وامل����م����ار�����ش����ات ح���ول 
احلالت التي مت عر�شها للو�شول 
املنا�شبة  امل���ع���اجل���ات  اأف�����ش��ل  اإىل 
واإبداء  املناق�شة  خ��الل  وم��ن  لها، 
املجموعات  ب��ني  املختلفة  الآراء 
امل�شاركة لتقدمي احللول الناجعة 
اآراء  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  احل���الت،  لتلك 
الأخوة الأخ�شائيني الجتماعيني 
من  والقانونيني."  وال��ن��ف�����ش��ي��ني 
مغري  الدكتور  معايل  هناأ  جانبه 
اخلريجني  اخل���ي���ي���ل���ي  خ���م���ي�������س 
اللتحاق  على  بحر�شهم  واأ���ش��اد 
قدراتهم  ل��ت��ن��م��ي��ة  ب���ال���ربن���ام���ج 
خرباتهم  واإث���������راء  وم���ه���ارات���ه���م 
مب���ج���ال ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل، وق����ال: 
يهدف  الذي  املنجز  بهذا  "نفخر 
اإىل توطني وبناء اأف�شل اخلربات 

على م�شتوى الدولة، وال��ذي جاء 
احلكيمة  قيادتنا  حلر�س  ترجمة 
على تعزيز منو وازده��ار الأطفال 
اأب��وظ��ب��ي وت��وف��ري كافة  اإم�����ارة  يف 
���ش��ب��ل احل���م���اي���ة وال���رع���اي���ة لهم، 
م���ن خ���الل ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام موحد 
اأبوظبي �شمن  الطفل يف  حلماية 
ملنع  م���ت���ك���ام���ل���ة  ا����ش���رات���ي���ج���ي���ات 
الإ�شاءة والإهمال، وتطوير قدرات 
موؤ�ش�شات  يف  العاملني  وم��ه��ارات 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  املجتمعي  الدعم 
ب��خ��ربات��ه��م يف جمال  والرت����ق����اء 

حماية الطفل".
وتابع �شموه: "اإن حماية الأطفال 
لهم،  وداع��م��ة  اآم��ن��ة  بيئة  و�شمان 
التي  والواجبات  املهام  اأ�شمى  من 
ونبني  لنخطط  ال��ي��وم  ب��ه��ا  ن��ق��وم 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وه���ي رك��ي��زة م��ه��م��ة يف 
واإبداعات  تنمية وا�شتثمار طاقات 
اأطفالنا ال�شغار ليكونوا قادة الغد 
ال�شتعداد  فرحلة  نه�شته،  ورواد 
القادمة تبداأ من  للخم�شني عاماً 
احلا�شر  اأط���ف���ال  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 
ومتكينهم  تهيئتهم  على  والعمل 
وحت��ق��ي��ق ال��ن��م��اء ل��ه��م. وم���ن هنا 
اأبوظبي  هيئة  يف  روؤي��ت��ن��ا  انبثقت 
كل  يتمتع  ب���اأن  امل��ب��ك��رة  للطفولة 
والعافية  بال�شحة  �شغري  ط��ف��ل 
واأن  ب��ال��ن��ف�����س  ب��ال��ث��ق��ة  وي��ت��ح��ل��ى 
يكون حمباً لالطالع وق��ادراً على 

التعلم وتنمية قيم متينة يف بيئة 
اأبوظبي،  اآمنة وداعمة لالأ�شرة يف 
علينا  ي�����ش��ت��وج��ب  الأم�������ر  وه������ذا 
وتوحيد  العمل  م�شاعفة  جميعاً 
دائماً  الأط����ف����ال  جل��ع��ل  اجل���ه���ود 
ون����واة تفكرينا  اه��ت��م��ام��ن��ا  حم���ور 
�شموه:  واأ����ش���اف  وتخطيطنا." 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  ب���داأن���ا  "لقد 
لال�شتثمار  متينة  اأ���ش�����س  ب��و���ش��ع 
يف مت��ك��ني راأ�����س امل���ال ال��ب�����ش��ري يف 
الطفولة  ق���ط���اع  ت��ن��م��ي��ة  جم�����ال 
املواطنني  خربات  وتعزيز  املبكرة، 
بدورهم  للنهو�س  املجال  ه��ذه  يف 
القطاع  ه��ذا  تنمية  دف��ع عجلة  يف 
القطاعات  اأه�����م  اأح�����د  ب��اع��ت��ب��اره 
احليوية التي ترتكز عليها عملية 
وامل�شتدامة  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ووجه  القطاعات."  خم��ت��ل��ف  يف 
���ش��م��وه ر���ش��ال��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني جاء 
اأم���اٍن  مبعث  ال��ي��وم  "اأنتم  ف��ي��ه��ا: 
ال�شغار،  لأط���ف���ال���ن���ا  وا����ش���ت���ق���رار 
اأمنهم  ع���ل���ى  ال�������ش���اه���رة  وال����ع����ني 
خاللكم  م��ن  نتطلع  و�شالمتهم، 
والدعم  احل��م��اي��ة  ك��ل  ت��وف��ري  اإىل 
والتوعية  وال��ت��وج��ي��ه  ل��الأط��ف��ال، 
لر�شيخ  ل��ل��م��ج��ت��م��ع،  ال�����الزم�����ة 
ث��ق��اف��ة ح��م��اي��ة واح�����رام الطفل، 
اأوؤك���د على دورك���م املهم  اأن��ن��ي  كما 
يف ت��وط��ني وق��ي��ادة ه��ذا الربنامج 
م�����ش��ت��ق��ب��اًل، لإع��������داد امل����زي����د من 

الق�شائية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  يف 
وج���ام���ع���ة ج����ورج����ت����اون ..ج����ه����داً 
الأكادميية  امل��ع��رف��ة  ت��ق��دمي  م���ن 
ل���ن���ا، حفظاً  ال��ع��م��ل��ي  وال���ت���دري���ب 
حلقوق الطفل و�شعياً نحو تعزيز 
بيئة  لتبقى  الغالية  اإماراتنا  بيئة 

اآمنة داعمة للطفولة".
دعم  "يف ظل  واأ���ش��اف احلو�شني: 
وتوجيهاتها  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
ن�����درك ج��م��ي��ع��اً ونقف  ال�����ش��ام��ي��ة 
مثمنني ما لهذه املرحلة العمرية 
واأثر  اأهمية  من  الإن�شان  حياة  يف 
كبري يف م�شتقبل الفرد واملجتمع، 
وهذا جانب من اجلوانب التي مت 
ت��ن��اول��ه��ا وا���ش��ت��ع��را���ش��ه��ا ع��رب هذا 
باأهمية  م���روراً  املتميز  ال��ربن��ام��ج 
الوعي املجتمعي واإدراك اأن حماية 
م�����ش��وؤول��ي��ة اجلميع،  ه��ي  ال��ط��ف��ل 
اأبناء  من  طليعة  ذل��ك  اأثمر  حيث 
للقيام  اهلل  ب��اإذن  املوؤهلني  الوطن 
مهنيني  كمخت�شني  ب��واج��ب��ات��ه��م 
حلماية الطفل يحملون م�شوؤولية 
الق�شائية، ويف قلوبهم  ال�شبطية 
ثقة قيادتهم وجمتمعهم بدورهم 
���ش��ي�����ش��ط��ل��ع��ون به."  ال�����ذي  امل���ه���م 
 104 م�شاركة  ال��ربن��ام��ج  و�شهد 
 12 مواطنني ومواطنات ميثلون 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
متثلت  والحت�����������������ادي،  امل����ح����ل����ي 
51 اخت�شا�شية  اأبوظبي  ب�شرطة 
العليا  واخت�شا�شيا، موؤ�ش�شة زايد 
اخت�شا�شية   22 الهمم  لأ�شحاب 
زاي����د  دار  واح�������د،  واخ��ت�����ش��ا���ش��ي 
5 اخت�شا�شيات  للرعاية الأ�شرية 
واخت�شا�شي واحد، دائرة الق�شاء 
موؤ�ش�شة  اخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ات،   5
ال���رع���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة و����ش���وؤون 
دائرة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ات،   4 ��ر  ال��ق�����شّ
اخت�شا�شيتان  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
ال�شيخ  م���دي���ن���ة  واخ���ت�������ش���ا����ش���ي، 
اخت�شا�شيات،   3 الطبية  خليفة 

العامة  لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ت��ان، م����راك����ز اإي������واء 
التنمية  موؤ�ش�شة  اخت�شا�شيتان، 
اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ت��ان، هيئة  الأ����ش���ري���ة 
اأب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ط���ف���ول���ة امل���ب���ك���رة 
اخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ة واخ���ت�������ش���ا����ش���ي، 
املجتمع  تنمية  وزارة  اإىل  اإ�شافة 

اخت�شا�شية واحدة.
وتلقى اخلريجون خالل الربنامج 
عرب  اأ�شابيع  لع�شرة  ا�شتمر  ال��ذي 
تدريباً  رئ��ي�����ش��ي��ة  م���راح���ل  خ��م�����س 
الق�شائي  ال�����ش��ب��ط  ع��ل��ى  م��ك��ث��ف��اً 
وم��ن��ظ��وم��ة ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل عرب 
متكاملة،  ت����دري����ب����ي����ة  وح����������دات 
"ودمية"  ب���ق���ان���ون  وال���ت���ع���ري���ف 
به  اخلا�شة  التنفيذية  والالئحة 
من قبل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي 
والأكادمييني  اخل��رباء  وع��دد من 
الأمريكية،  جورجتاون  جامعة  يف 
عملية  ت����دري����ب����ات  ع�����ن  ف�������ش���ال 
وحماكاة حلالت افرا�شية تتعلق 
والتعامل  ل���الأط���ف���ال  ب���الإ����ش���اءة 

الأمثل معها.
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وتعكف 
امل��ب��ك��رة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ن��ظ��ام حماية 
ابتداًء  امل��راح��ل  جميع  يف  الطفل 
اإىل  ال��وق��اي��ة و���ش��وًل  م��ن مرحلة 
اإع����ادة ال��ت��اأه��ي��ل، وت��ط��وي��ر قدرات 
لدعم  املجتمع  واأف����راد  ال��وال��دي��ن 
و�شمان  الأط�����ف�����ال  اح���ت���ي���اج���ات 
اتباع  على  والت�شجيع  رفاهيتهم، 
�شلوكيات قومية تعود بالنفع على 
الأطفال وتعزز من منوه وقدراته، 
خم�ش�شة  ع���م���ل���ي���ات  وت�����ش��م��ي��م 
والت�شريعات  ال�شيا�شات  لتطوير 
املبكرة،  الطفولة  بتنمية  املتعلقة 
تتبع ا�شراتيجية ا�شتباقية قابلة 
لإع������ادة ال��ت��ط��ب��ي��ق اع���ت���م���اداً على 
العلمية، وتتمتع  امل�شاركة والأدل��ة 
والتطبيق  للتنفيذ  قوية  بقابلية 

على اأر�س الواقع.

و�صالمتهم اأمنهم  على  ال�صاهرة  والعني  لأطفالنا  وا�صتقرار  اأمان  مبعث  اأنتم  حممد:  بن  • ذياب 
اجلهود ليبقى الأطفال دائمًا حمور اهتمامنا ونواة تفكرينا  م�صاعفة  جميعًا  •  علينا 
املبكرة اأحد اأهم القطاعات احليوية التي ترتكز عليها التنمية ال�صاملة  • الطفولة 

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة مانح رئي�سي للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية حول العامل 
•• اأبوظبي-وام: 

الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأن الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مانح رئي�شي للم�شاعدات 

الإن�شانية والتنموية حول العامل.
املحلي  والتنموي  والإن�����ش��اين  الإغ��اث��ي  ن�شاطها  و�شعت  ال��دول��ة  اإن  �شموه  وق��ال 
واخلارجي مواكبة لالأزمات احلادة والكوارث الطبيعية والطوارئ ال�شحية التي 
اجتاحت العامل خالل العام املا�شي وذلك بف�شل توجيهات ودعم �شاحب ال�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
واأ�شاد �شموه باجلهود الإن�شانية ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى  العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة  الن�شائي 
وقال  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  لهيئة  الفخري  الرئي�س  والطفولة  لالأمومة 
الإن�شانية  ال�شاحة  على  الدولة  مكانة  تعزز  ال�شدد  هذا  �شموها يف  مبادرات  اإن 
الب�شرية و�شون  املعاناة  املتنامي لتخفيف  الدولية وت�شاند دور الهالل الحمر 

الكرامة الإن�شانية.
واأ�شاف �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان " ان الإمارات تبنت ا�شلوبا متفردا 
ونهجا متقدما يف التعامل مع جائحة كورونا ما جعلها يف مقدمة الدول التي 
جنحت يف احلد من انت�شار اجلائحة على ارا�شيها و�شاهمت يف تعزيز الجراءات 
الوقائية والحرازية يف العديد من الدول الأخرى من خالل توفري احتياجاتها 
من امل�شتلزمات ال�شحية والطبية " م�شريا �شموه اإىل اأن ا�شراتيجية الدولة يف 
هذا ال�شدد ج�شدت معنى الأخوة الإن�شانية على اأر�س الواقع فعال ل قول من 
خالل م�شاعداتها لع�شرات الدول التي حالت امكاناتها ال�شحية دون ال�شيطرة 

على اجلائحة على اأرا�شيها.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان عرب تقنية الت�شال 
اإدارة الهالل الأحمر الأول للعام احلايل، ونقل  املرئي عن بعد اجتماع جمل�س 
�شموه لأع�شاء جمل�س الإدارة تقدير قيادة الدولة الر�شيدة للدور الرائد الذي 
الكوارث  من  املتاأثرين  ل�شالح  ال��دول��ة  ا�شتجابة  تعزيز  يف  الهيئة  به  ت�شطلع 

والأزمات و تخفيف وطاأة املعاناة الب�شرية حول العامل .
واأكد �شموه اأن العام املا�شي �شهد طفرة كبرية يف حتركات هيئة الهالل الأحمر 

على �شاحتها املحلية وتواجدها يف جميع مناطق الدولة مب�شاعداتها الإن�شانية 
على  �شخ�س  مليون   2.2 م��ن  اأك���ر  منها  ا�شتفاد  ال��ت��ي  املجتمعية  وب��راجم��ه��ا 

م�شتوى الدولة.
بال�شاأن املحلي  زي��ادة الهتمام  ال�شيخ حمدان بن زايد ال نهيان اىل  ودعا �شمو 
وم�شاعفة الدعم املقدم وتو�شيع مظلة م�شاعدات الهالل الأحمر داخل الدولة 
خالل العام احلايل مو�شحا �شموه " اىل ان هيئة الهالل الحمر الم��ارات ما 
و�شلت اإليه الهيئة من ريادة ومتيز يف جمالت العطاء الإن�شاين الرحبة �شتظل 
تعزز  التي  وال��ربام��ج  والأن�شطة  امل��ب��ادرات  من  املزيد  لتقدمي  جميعا  لنا  دافعا 

جانب امل�شوؤولية املجتمعية ".
ظل  يف  الهيئة  عاتق  على  امللقاة  الإن�شانية  امل�شوؤولية  اأهمية  على  �شموه  و�شدد 
التحديات الإن�شانية الراهنة على ال�شاحتني املحلية والإقليمية والدولية وقال 
لتلبية  واحل��رك��ة  العمل  يف  جديدا  اأ�شلوبا  فر�شت  التحديات  تلك  " اإن  �شموه 
العديد من  ت�شهدها  التي  الأح��داث  ب�شبب  املتزايدة  الإن�شاين  العمل  متطلبات 

املناطق حول العامل".
واكد �شموه على اأن الهيئة ظلت تتابع عن كثب املتغريات على ال�شاحة الإن�شانية 
الدولية وتعمل ملواكبتها عرب اخلطط املعدة بعناية وال�شراتيجيات ال�شتباقية 
وال�شت�شرافية التي تراعي متطلبات العمل الإن�شاين امل�شتقبلية وتواكبه باملزيد 

من املبادرات النوعية التي تعزز مكانة الدولة الرائدة يف املجال احليوي.
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  اأن  اإىل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��ار 
الإماراتي �شهدت خالل ال� 38 عاما املا�شية تطورات متالحقة ونقالت كبرية 
اإىل الأمام فبعد اأن كانت جمعية �شغرية ت�شم 8 موظفني اأ�شبحت اليوم هيئة 
عاملية ي�شار لها بالبنان على امل�شتويني الدويل والإقليمي ت�شم 1100 موظف 
و48 الف متطوع ما اأهلها لتتبواأ مكانة متقدمة �شمن قائمة املانحني يف هذا 
ال�شدد عامليا بف�شل دعم ال�شركاء وم�شاندة اأهل اخلري واملح�شنني واملتطوعني 

لرباجمها الإن�شانية وم�شاريعها التنموية.
وب�شاأن ا�شتخدام التكنولوجيا العاملية والتقنية احلديثة يف تنفيذ م�شاريع الهيئة 
وب�شكل خا�س الأمن املائي وحفر الآبار قال �شموه " تقوم هيئة الهالل الحمر 
املاء  توفري  بهدف  درا���ش��ات  بعمل  م�شدر  و�شركة  خليفة  جامعة  مع  وبالتعاون 
الب�شري  لالإ�شتهالك  و�شالح  النقي  للماء  متجدد  م�شدر  واإ�شافة  الهواء  من 
واملنازل  ال��ربي��ة  النقل  و�شائل  يف  ا�شتخدامها  ميكن  م��ول��دات  ع��رب  وال��زراع��ي 
وال�شركات واملنا�شبات والفعاليات الكربى واملناطق ال�شكنية وباقي الدول التي 

تعاين من �شح يف املياه".

ملا  الم����ارات  دول��ة  يف  كبرية  باأهمية  حتظى  التقنية  ه��ذه  ان  اىل  �شموه  ولفت 
املياه  من  كبرية  كميات  وتوفري  النتاجية  التكلفة  تقليل  يف  كبري  دور  من  لها 
العذبة ال�شاحلة لل�شرب وكذلك ل�شتخدامها يف عمليات ري املزارع واحلدائق 

واملحميات واجلزر واملناطق الوعرة و البعيدة".
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأج���رى  الإدارة  جمل�س  اجتماع  م�شتهل  ويف 
نهيان ات�شال هاتفيا بوفد الهالل الأحمر املوجود حاليا يف اندوني�شيا لإي�شال 

امل�شاعدات الإماراتية للمتاأثرين من الزلزال هناك.
واأطلع �شموه من رئي�س الوفد على �شري عمليات الهيئة الإغاثية وحتركات الوفد 
الهيئة  ا�شتجابة  بتعزيز  الوفد  �شموه  ووجه  ت�شررا  الأ�شد  املناطق  يف  امليدانية 
الإن�شانية ل�شالح املاأثرين وتلبية الحتياجات ال�شرورية لهم ودرا�شة احتياجات 
املناطق املت�شررة من امل�شاريع التنموية امل�شتقبلية. وبحث اجتماع جمل�س اإدارة 
رئي�س  امل��زروع��ي  م�شلم  حمدان  الدكتور  معايل  بح�شور  الأحمر  الهالل  هيئة 
جمل�س الإدارة واأع�شاء املجل�س و�شعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني 
للنهو�س  اآلياتها  وتفعل  الهيئة  م�شرية  تعزز  التي  امل��ح��اور  م��ن  العديد  ال��ع��ام 

بالعمل الإن�شاين اإىل اآفاق اأرحب وترقية جمالته املختلفة.
واأطلع جمل�س الإدارة على تقارير قدمها الأم��ني العام �شملت الإجن��ازات التي 
يف  تنفيذها  اجل��اري  التنموية  وامل�شاريع  والربامج  املا�شية  الفرة  خالل  متت 
عدد من الدول منها م�شاريع توفري املياه يف كل من ال�شودان وموريتانيا حيث 
يجري تنفيذ 10 اآبار ارتوازية يف ولية �شمال كردفان بال�شودان ي�شتفيد منها 
اأنوال  تنفيذها يف منطقة  اأخرى جاري  بئرا   12 اإىل  اإ�شافة  �شخ�س  األف   30
وتاأهيل  �شيانة  م�شروع  جانب  اإىل  �شخ�س  األ��ف   40 منها  ي�شتفيد  مبوريتانيا 
م�شت�شفى ال�شيخ زايد لرعاية الن�شاء يف اقليم ال�شند بباك�شتان والذي مت ان�شاوؤه 
مببادرة من املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" ويقدم 

امل�شت�شفى خدماته ال�شحية والعالجية حلوايل 120 األف �شخ�س �شنويا.
الإغاثية  العمليات  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ع��ام  اأم��ني  ا�شتعر�س  الإغ��اث��ي  امل��ج��ال  ويف 
اإغاثة  التي مت تنفيذها خالل الفرة املا�شية والتي �شملت املرحلة الوىل من 
املت�شررين من اإع�شار جوين يف الفلبني وا�شتفاد منها 35 األف �شخ�س وت�شمل 
املرحلة الثانية تنفيذ م�شاريع تنموية بهدف اإعادة اإعمار املناطق املت�شررة من 

خالل �شيانة 5 مدار�س وبناء 500 م�شكن للمتاأثرين.
الهيئة  نفذته  ال��ذي  الطارئة  ال�شتجابة  برنامج  على  الإدارة  جمل�س  واط��ل��ع 
األف   52 ا�شتفاد منه  وال��ذي  الأخ��رية يف ماليزيا  الفي�شانات  للمت�شررين من 

�شخ�س.

كما وقف جمل�س الإدارة من خالل عر�س الأمني العام على �شري عمليات حملة 
العامل  25 دولة حول  الر�شيدة يف  القيادة  ال�شتاء اجل��اري تنفيذها بتوجيهات 
ت�شمل  التي  ال�شتوية  احتياجاتهم  لهم  توفر  �شخ�س  مليون  منها  وي�شتفيد 
الغذائية  واملكمالت  والغذائية  ال�شحية  وال��ط��رود  التدفئة  واأج��ه��زة  املالب�س 
لالأطفال. كما اطلع املجل�س على م�شروع املدر�شة الرقمية احد مبادرات حممد 
وتنفذه  العامل  مليون طالب حول  ي�شتهدف  الذي  العاملية  اآل مكتوم  را�شد  بن 
الأردن  لبنان  ه��ي  دول  ب��اأرب��ع  الأوىل  وت��ب��داأ مرحلته  م��راح��ل  ع��دة  على  الهيئة 
خالل  من  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  لتعزيز  امل�شروع  ويهدف  و�شوريا  العراق 
اتاحة فر�س التعليم لالجئني والنازحني ومناطق الكوارث والأزمات وتطوير 
الرقمية  والتقنيات  ال�شطناعي  الذكاء  تطبيقات  خالل  من  واملهارات  املعارف 
خالل  الأح��م��ر  ال��ه��الل  اإدارة  جمل�س  اط��ل��ع  املحلي  امل�شتوى  وع��ل��ى  احل��دي��ث��ة. 
اجتماعه على امل�شاعدات الجتماعية املقدمة للم�شتهدفني داخل الدولة خالل 
امل�شاعدات  2.2 مليون �شخ�س وت�شمنت  اأكر من  املا�شي وا�شتفاد منها  العام 
اأ�شحاب  تاأهيل  وبرامج  ال�شجناء  وم�شاعدات  والتعليمية  والطبية  الإن�شانية 
الهمم ودعم املوؤ�ش�شات والربامج املو�شمية اإىل جانب امل�شاعدات التي مت تقدميها 
للمتاأثرين من جائحة كوفيد19- على م�شتوى الدولة وبرامج توعية املجتمع 

التي ت�شمنت حماور اأ�شا�شية �شملت برنامج ال�شحة العامة و�شالمة املجتمع.
ويف حمور اآخر ا�شتعر�س جمل�س اإدارة هيئة الهالل الأحمر امل�شاريع ال�شتثمارية 
لتنمية موارد الهيئة وتوفري م�شادر دخل اإ�شافية لتمويل براجمها وم�شاريعها 
برقية  اخلا�س  برناجمها  جانب  اإىل  العامل  م�شتوى  على  املنت�شرة  التنموية 

وتطوير اآليات جمع التربعات وا�شتحداث منافذ تربعات حديثة.
يذكر اأن قيمة الربامج الإن�شانية وامل�شاريع التنموية التي نفذتها هيئة الهالل 
630 مليونا و669  الأحمر خالل العام املا�شي داخل الدولة وخارجها بلغت 
األفا و901  212 مليونا و141  الفا و579 درهما حيث بلغت داخل الدولة 
درهم فيما بلغت خارج الدولة 418 مليونا و527 األفا و678 درهما ت�شمنت 
منها  ا�شتفاد  درهما  و453  الفا  و747  مليونا   84 بقيمة  الإغاثية  العمليات 

مليونان و343 األفا و179 �شخ�شا يف ع�شرات الدول حول العامل .
ا�شتفاد  األف و288 درهما  96 مليونا و500  التنموية  امل�شاريع  وبلغت تكلفة 
 24 الإن�شانية  امل�شاعدات  بلغت  فيما  �شخ�شا  و688  األفا  و475  مليون  منها 
اإىل  �شخ�شا  و299  األفا   671 ا�شتفاد منها  دره��م  و302  األفا  و166  مليونا 
األفا و635 درهما عبارة عن قيمة برنامج كفالة  213 مليونا و113  جانب 

اليتام الذي ا�شتفاد منه 88 األفا و4 ايتام يف ع�شرات الدول.

لوكا  ريكها   / امل��دع��و   فقد 
الهند     ، لوكا  ت��ريوم��الي��اه 
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عربي ودويل
 املحكمة الأوروبية حلقوق الن�سان تدين تركيا  

 •• بروك�شيل-اأ ف ب

ق�شت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان الثالثاء باأن اإدانة الق�شاء الركي لفنان بريطاين 
اأعد عام 2006 لوحة نقدية مركبة لرجب طيب اأردوغان حني كان رئي�شا للوزراء، ي�شكل 
 ،2006 عام  ا�شطنبول  ال�شالم يف  اأج��ل  تظاهرة من  التعبري. مبنا�شبة  انتهاكا حلريته يف 
كلب  ج�شد  ف��وق  اأردوغ����ان  راأ����س  تظهر  ل��وح��ة  ديكن�شون  مايكل  ال��ربي��ط��اين  الفنان  ع��ر���س 
العراق.  الركي لحتالل  ال�شيا�شي  الدعم  اأمريكي لنتقاد  علم  �شكل  على  مم�شوكا مبقود 
مرة  ديكن�شون  وقام  التظاهرة،  منظمي  بحق  مالحقات  اآن��ذاك  الركية  ال�شلطات  واأطلقت 
اأخرى بعر�س اللوحة املركبة علنا اأثناء حماكمتهم. ثم كان بدوره مو�شع مالحقات جنائية 
بتهمة اإهانة رئي�س الوزراء. ويف اإطار هذا الإجراء ، اأم�شى مايكل ديكن�شون ثالثة اأيام رهن 
احلجز الحتياطي قبل اأن يحكم عليه بدفع غرامة تزيد عن ثالثة اآلف يورو عام 2010. 
واعترب الق�شاء الركي اأن عمله من �شاأنه اأن يذل ويهني رئي�س الوزراء كما انه مي�س ب�شرفه 

و�شمعته. ومت تاأجيل اإ�شدار احلكم ملدة خم�س �شنوات ثم األغي احلكم يف عام 2015.

عند مداخل نيودلهي. والأ�شبوع املا�شي �شهدت تظاهرة مواجهات 
عنيفة بني ال�شرطة واملحتجني، وقد مت اعتقال ع�شرات املزارعني 
الحتجاجات  ت��غ��ط��ي  “كارافان”  ا���ش��م  حت��م��ل  مل��ج��ل��ة  وم��را���ش��ل 
الهند  داخ���ل  ت��وي��ر  حظرهم  ال��ذي��ن  ب��ني  وم��ن  م�شتمّر.  ب�شكل 
ح�شاب جملة “كارافان” اإ�شافة اإىل ح�شابات مزارعني نا�شطني 

ونقابيني وبع�س قادة املعار�شة وممثل وخبري اقت�شادي.
تعليق  ال�����ش��روري  م��ن  يكون  “قد  توير  با�شم  متحدثة  وق��ال��ت 
الو�شول اإىل حمتوى معنّي يف بلد ما” يف حال مّت تقدمي طلب 

“حمّدد«.
واأ�شار متحدث با�شم املزارعني اإىل اأّن ح�شاباتهم “مل ترتكب اأي 

با�شتثناء دعم الحتجاجات امل�شتمرة منذ فرة طويل. خطاأ”، 
احل�شاب  حظر  اإّن  “كارافان”  حترير  رئي�س  ك��اي  فينود  وق��ال 

•• نيودلهي-اأ ف ب

ع�شرات  الهندية  بطلب من احلكومة  موؤقتاً  توير  حظر موقع 
تنّظم  اإع��الم  وو�شائل  ونقابيني  ملزارعني  والتغريدات  احل�شابات 
قانون  �شّد  نيودلهي  العا�شمة  يف  جماعية  احتجاجات  وت��دع��م 
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  وزاري  وقال م�شدر  الزراعي.  الإ�شالح 
حظر  العمالقة  الرا�شل  ة  من�شّ من  طلبت  الهندية  احلكومة 
“خطراً كبرياً على النظام العام«.  250 ح�شاباً وتغريدة �شّكلت 
بعد  ولكن  الثنني  الأول  اأم�س  ظهر   بعد  احل�شابات  حظر  ومت 
�شاعات كان بالإمكان الدخول اإليها جمّدداً. وينظم ع�شرات الآلف 
من املزارعني الهنود احتجاجات منذ 26 ت�شرين الثاين/نوفمرب 
�شد حترير قطاع الزراعة الهندي، وقد اقاموا خميمات اعت�شام 

قبل  من  اع��ت��داءات مماثلة”  �شل�شلة من  اعتداء يف  “اأحدث  هو 
ال�شلطات �شّد جملته ب�شب تغطيتها. وانتقدت منظمة “مرا�شلون 
بال حدود” ب�شّدة تعليق احل�شابات وو�شفته باأّنه “حالة �شادمة 

من الرقابة ال�شارخة«.
اأوام����ر احل��ظ��ر، ف���اإن وزارة  اإ���ش��دار  “من خ��الل  وق��ال��ت املنظمة 
التي  الأورويلية  وزارة احلقيقة  تت�شرف مثل  الداخلية  ال�شوؤون 
املزارعني«.  “احتجاجات”  ب�شاأن  اخلا�شة  روايتها  فر�س  تريد 
ومنذ اأحداث العنف خالل تظاهرة الثالثاء املا�شي، مت ت�شجيل 
و�شيا�شيني  يقّل عن خم�س ق�شايا جنائية �شّد �شحافيني  ما ل 
معار�شني بتهمة التحري�س والتاآمر ب�شبب تغطيتهم وتغريداتهم 
عن التظاهرة الدامية. وغالباً ما تقطع الهند النرنت يف مواقع 

احتجاجات املزارعني للحّد من ت�شاركهم املعلومات.

تويرت يحظر ح�سابات بطلب من نيودلهي على خلفية احتجاجات 

••برلني-اأ ف ب

الأوروب�������ي  الحت������اد  دول  ت�����ش��ع��ى 
اخل���ا����ش���ع���ة ل���ق���ي���ود ����ش���ارم���ة مع 
ن�شخ جديدة من فريو�س  انت�شار 
حمالت  ت�������ش���ري���ع  اإىل  ك�����ورون�����ا 
كوفيد-19  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ت��ط��ع��ي��م 
زيادة  ع��دة  اإع��الن خمتربات  بعد 

كميات اللقاحات التي �شتوفرها.
التفاوؤل  اإىل  ي��دف��ع  م��وؤ���ش��ر  ويف 
خالفا  وب��ول��ن��دا  اإي��ط��ال��ي��ا  خففت 
جل��ارات��ه��ا الأوروب����ي����ة، اإج�����راءات 
مكافحة كوفيد-19 واأعادت فتح 

املتاحف خ�شو�شا.
الأملاين  بايونتيك  خمترب  ووع��د 
اأم�س الأول الثنني ت�شليم الحتاد 
الأوروبي ما ي�شل اإىل 75 مليون 
جرعة اإ�شافية من لقاحه يف الربع 
الثاين من ال�شنة. وينوي حتالف 
عمليات  “زيادة  بايونتيك/فايزر 
الت�شليم اعتبارا من 15 �شباط/

واأو�شح �شريك بوتينغ  فرباير”. 
الهدف  اأن  لل�شركة  امل��ايل  امل��دي��ر 
“كمية اجلرعات التي  هو ت�شليم 
الأول”  ال���رب���ع  يف  ب��ه��ا  ال��ت��زم��ن��ا 
بالإ�شافة اإىل “75 مليون جرعة 
اإ�شافية اإىل الحت��اد الأوروب��ي يف 
العقود  مب��وج��ب  الثاين”  ال��رب��ع 

احلالية.
برلني  يف  الث��ن��ني  اجتماع  وعقد 
بني امل�شوؤولني الأملان والكثري من 
���ش��رك��ات الأدوي����ة مل��ح��اول��ة انعا�س 
اأملانيا  حملة التطعيم البطيئة يف 
اأوروبية  دول  يف  احل���ال  ه��ي  ك��م��ا 

عدة.
وان����ط����ل����ق الج����ت����م����اع مب���واق���ف 
اإيجابية مع التزام خمتربات عدة 
امل�شادة  للقاحات  انتاجها  ت�شريع 
الكميات  اأن  م���ع  لكوفيد-19 

•• عوا�شم-وكاالت

جديد  مت��رد  اندلع  اأ�شابيع،  منذ 
�شد الرئي�س الركي رجب طيب 
اأردوغ���������ان يف واح������دة م���ن اأك���ر 
الركية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
بوغازيت�شي  جامعة  حرم  �ُشهرة، 
يتقدم  وي���وم���ي���اً،  اإ���ش��ط��ن��ب��ول.  يف 
التدري�س احتجاجاً  اأع�شاء هيئة 
�شامتاً �شّد رئي�س اجلامعة الذي 

عينه اأردوغان.
رجل  ب��ول��و،  مليح  تعيني  يعترب 
ب�شالته  امل������ع������روف  الأع������م������ال 
بزعامة  والتنمية  العدالة  بحزب 
اأردوغ�����������ان، خ���ط���وة اأخ�������رى من 
نفوذه  لتو�شيع  الركي  الرئي�س 
احل����ي����اة  ج������وان������ب  يف خم���ت���ل���ف 

الجتماعية والثقافية الركية.
الأكادمييون  ينتخب  فتقليدياً، 
م��ن �شفوفهم،  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
ال���رئ���ي�������س، ح�شب  ب��ت��ع��ي��ني  ل��ك��ن 
اأردوغ������ان معركة  اأط��ل��ق  رغ��ب��ت��ه، 
اجلواهر  اإح���دى  على  لل�شيطرة 

املوؤ�ش�شية يف تركيا.

ثقافة ليربالية
بوغازيت�شي  ج���ام���ع���ة  وُت���ع���ت���رب 
يف  اجلامعات  اأف�شل  م��ن  واح���دة 
ب��ح��رم جامعي  وت��ت��م��ت��ع  ت��رك��ي��ا، 
ُم����ذه����ل، حم���اط���ة ب��ح�����ش��ن من 
احل�شى على �شواطئ البو�شفور.

“روبرت”  وكانت جزءاً من كلية 
التي تاأ�ّش�شت يف اأمريكا وافتتحت 
يف 1863، وهي ت�شتهر بالثقافة 
الغربي.  التوّجه  ذات  الليربالية 

اأ�شا�شا  عليه  اتفق  مما  اأق��ل  تبقى 
مع الحتاد الأوروبي.

انغيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  وراأت 
الت�شليم  ع��م��ل��ي��ات  ان  م���ريك���ل 
الأوروب����ي  الحت���اد  يف  “الأبطاأ” 
رف�س  اإىل  خ�������ش���و����ش���ا  ع����ائ����دة 
تراخي�س  اإ�����ش����دار  الأوروب�����ي�����ني 
ع���ل���ى وج�����ه ال�������ش���رع���ة ك���م���ا فعل 

الربيطانيون.
واأكدت “�شحيح اأن العملية كانت 
النقاط  بع�س  �شعيد  على  اأب��ط��اأ 
اإل اأن ثمة اأ�شبابا موجبة لذلك” 
مع  امل����ف����او�����ش����ات  اأن  م���و����ش���ح���ة 
�شيما  ول  �شاقة  كانت  املختربات 
حول النقطة املتعلقة مب�شوؤوليتها 

يف احرام مهل الت�شليم.
اأم�����ل  خ���ي���ب���ة  “اتفهم  واأق�����������رت 
و�شائل  وحت���م���ل  املواطنني”. 
ب����ق����وة على  الع��������الم الأمل����ان����ي����ة 
بالتاأخر  املتهم  الأوروب��ي  الحت��اد 

تقدمها يف كل بلد.
طوابري  يف  زوار  وق���ف  روم����ا،  يف 
وكني�شة  الكولي�شيوم  مدخل  عند 
���ش��ي�����ش��ت��ي��ن��ا الث����ن����ني م����ع اإع������ادة 

فتحهما اأمام الزيارات.
العاملية  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ل��ك��ن 
املبكر  “من  اأن�������ه  م�����ن  ح�������ذرت 
ب�شبب  ال�����ت�����داب�����ري  تخفيف” 
ا�شتمرار “النت�شار الكبري جدا” 

للفريو�س.
وا���ش��ت��م��رت دول اأخ���رى ك��ث��رية يف 
ال���ع���امل ب��ت�����ش��دي��د ال���ت���داب���ري ول 
�شيما على �شعيد التنقل وال�شفر 
ت�شببت  ال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة  ملكافحة 
مليون   2،2 م����ن  اأك������ر  ب����وف����اة 

�شخ�س حتى الآن.
حدودها  الثنني  فرن�شا  واأغلقت 
م����ع ال��������دول غ����ري الأع���������ش����اء يف 
الحت���اد الأوروب�����ي على غ���رار ما 

فعلت الربتغال واأملانيا وكندا.

اإح�شانه  وع���دم  اللقاحات  بطلب 
و���ش��ي��ع��م��د خمترب  ال���ت���ف���او����س. 
�شب  ال����������ذي  اأ������ش�����رازي�����ن�����ي�����ك�����ا 
الأوروب�������ي�������ون جام  امل���������ش����وؤول����ون 
يف  ت��اأخ��ره  ب�شبب  عليه  غ�شبهم 
ت�شليم اللقاحات، يف نهاية املطاف 
لقاحه  ت�شليم  زيادة عمليات  على 
الذي رخ�س له اجلمعة يف الحتاد 
الأوروب��ي بن�شبة %30 يف الربع 

الأول من ال�شنة احلالية.
وك���ان ا���ش��رازي��ن��ي��ك��ا اأك���د اأن���ه لن 
“ربع”  �شوى  ت�شليم  من  يتمكن 
الحتاد  بها  وع��د  التي  اجل��رع��ات 
يف  “انخفا�س  ب�شبب  الأوروب�����ي 

بذلك  ل��ي�����ش��ل   ،2022 ل����ع����ام 
�شتح�شل  ال��ت��ي  اجل���رع���ات  ع����دد 
مليون.   100 اإىل  م��ن��ه��ا  عليها 
العامة  ال�شحة  خ��دم��ة  واأع��ل��ن��ت 
الربيطانية يف انكلرا اأنها قامت 
اإعطاء  بعد  حا�شمة”  ب�”خطوة 
امل�شنني  دور  “كل  ل��ن��زلء  ال��ل��ق��اح 
اأو “اأكر من  املوؤهلة يف اإنكلرا”، 

10 اآلف” موؤ�ش�شة.
واأط��ل��ق امل��رك��ز الأوروب����ي ملكافحة 
الذي  منها  وال��وق��اي��ة  الأم���را����س 
ي�شم حوايل ثالثني دولة الثنني 
عمليات  مب��ت��اب��ع��ة  ت�����ش��م��ح  اآل���ي���ة 
اأوروب��ا للوقوف على  التطعيم يف 

اأوروبا.  يف  م�شانعه  اأح��د  انتاح” 
اتهم  الأوروب�������ي  الحت�����اد  اأن  اإل 
اأعطى  ب��اأن��ه  �شمنا  ا�شرازينيكا 
على  املتحدة  للمملكة  الأف�شلية 
ح�����ش��اب ال���ت���زام���ات ت��ع��اق��دي��ة مع 

بروك�شل.
ال��ع��ام��ة لل�شحة  امل���دي���رة  وق��ال��ت 
�شاندرا  الأوروب���ي���ة  املفو�شية  يف 
“اجلداول  ب��ام��ت��ع��ا���س  غ��ال��ي��ن��ا 
عن  متحدثة  ملزمة”  الزمنية 
ال�شبع  ل��ل��دول  فعلية”  “م�شكلة 
الحتاد  يف  الأع�����ش��اء  والع�شرين 

الأوروبي.
اأور�شول  املفو�شية  رئي�شة  اأن  اإل 

اأن الحتاد  اأك��دت  فون دير ليني 
الأوروب��ي متم�شك بهدفه املتمثل 
البالغني  م����ن   70% ب��ت��ل��ق��ي��ح 

“بحلول نهاية ال�شيف«.
الأملانية  ب���اي���ر  ���ش��رك��ة  واأع���ل���ن���ت 
العمالقة انها �شتنتج اعتبارا من 
مناف�شتها  طورته  لقاحا   2022
وتنوي انتاج 160  “كيورفاك”. 

مليون جرعة يف 2022.
احلكومة  اأع���ل���ن���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
الربيطانية اأنها �شت�شتخدم خيار 
اإ�شافية  40 مليون جرعة  �شراء 
م��ن ال��ل��ق��اح ال���ذي ت��ط��وره �شركة 
النم�شوية  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ف��ال��ن��ي��ف��ا 

للرئي�س  ه��دف��اً  جعلها  م��ا  وه���ذا 
املحافظني،  واأن�������ش���اره  ال���رك���ي 
مواقفها  ي�������ش���ج���ب���ون  ال�����ذي�����ن 

الليربالية.
�شبقت النقالب  التي  الأ�شهر  يف 
ا�شتهدف   ،2016 يف  ال��ف��ا���ش��ل 
الأك���ادمي���ي���ني، فطرد  اأردوغ��������ان 
وظائفهم  م����ن  م��ن��ه��م  الآلف 
ت��وق��ي��ع��ه��م ع��ري�����ش��ة تدعو  ب��ع��د 
اأوائل  ال�شالم مع الأك��راد يف  اإىل 

.2016
ويف وق���ت لح���ق م��ن ذل���ك العام 
مر�شوماً  اأ�����ش����در   ،)2016(
روؤ�شاء  ت��ع��ي��ني  يف  احل����ّق  مي��ن��ح��ه 

اجلامعات.
وجنت اجلامعة من اأ�شواأ عمليات 
واأع�شاء  الطالب  لكن  التطهري، 
هيئة التدري�س اأدركوا اأن املعركة 
ت��ل��وح يف الأف������ق. واأُج�������ربوا على 
الو�شط  احل�����ل  ُم���ر����ش���ح  ق����ب����ول 
مل��ن�����ش��ب رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة قبل 
اأع��وام، وُحوكم العديد من  اأربعة 
ال���ط���الب ال���ذي���ن اح���ت���ج���وا على 

التدخل الركي يف �شوريا.

تعيني وتظاهرات راف�صة
ال����ث����اين  ي����ن����اي����ر-ك����ان����ون   1 يف 
بولو  اأردوغ����������ان  ع����ني  امل���ا����ش���ي، 
غ�شون  ويف  ل��ل��ج��ام��ع��ة.  رئ��ي�����ش��اً 
الطالب  م���ئ���ات  ت���ظ���اه���ر  اأي��������ام، 
وا�شتبك بع�شهم مع  لالحتجاج، 

ب�شفته  ب���ول���و  ع��ل��ى  ي��ع��ر���ش��ون 
طريقة  على  ول��ك��ن  ال�شخ�شية، 
وق������ارن  امل���ن�������ش���ب.  ت���ع���ي���ي���ن���ه يف 
اأكر  املتظاهرون تعيينه بق�شايا 
100 رئي�س بلدية منتخب،  من 
اأقيلوا من منا�شبهم وا�شتبدالهم 
يف  احلكومة  عينتهم  باأ�شخا�س 

ال�شنوات املا�شية.
واأبدى الأ�شاتذة والطالب قلقهم 
من عواقب تعيينه على م�شتقبل 
ذي  اجلامعي  وحرمها  اجلامعة 
ال��ف��ك��ر احل����ر ال�����ش��ه��ري. واأع�����رب 
الطالب عن خ�شيتهم من اإغالق 
وبالتايل  والأن�����ش��ط��ة،  ال���ن���وادي 
اأعلنها  التي  الكلية  تغيري مبادئ 
يف  اجلامعة  اإدارة  جمل�س  ر�شمياً 
باحلرّيات  تتعلق  والتي   ،2012
الأك������ادمي������ي������ة وال����ش���ت���ق���الل���ي���ة 
ف�شاًل عن  والعلمية،  الأكادميية 

القيم الدميوقراطية للجامعة.

 vs ا�صتيالء عدائي
ت�صحيح التمييز

ينيغون،  اإب��راه��ي��م  خليل  وو���ش��ف 
الذي اأُقيل من من�شبه يف اإحدى 
اجلامعات الركية لتوقيعه على 
 ،2016 يف  ال�������ش���الم  ع��ري�����ش��ة 
عدائي”  “ا�شتيالء  ب���  ال��ت��ع��ي��ني 
الأخرية  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى  على 
اأ�شكال  م��ن  ب�شكل  حتتفظ  ال��ت��ي 
ال�شتقاللية الأكادميية، ُم�شيفاً 

اأغ��ل��ق��ت املدخل  ال��ت��ي  ال�����ش��رط��ة، 
اجلامعي،  ل���ل���ح���رم  ال���رئ���ي�������ش���ي 
�شباط  م��ع  امل�شاحنات  وت��زاي��دت 
ي���رت���دون م��الب�����س م��دن��ي��ة داخل 
واعتقلت  اجل����ام����ع����ي.  احل��������رم 
ال�����ش��ل��ط��ات م���ا ل ي���ق���ّل ع���ن 30 
ملنازلهم  م���داه���م���ات  يف  ط���ال���ب���اً 
وقدم  الأوىل.  الحتجاجات  بعد 
العديد من الطالب �شكاوى بعد 

ع�شرات  واع���ت���ق���ل���ت  اجل���ام���ع���ي، 
الطالب اأثناء حماولتهم اقتحام 

احلرم اجلامعي.
ول����ك����ن ال�����ط�����الب اأك����������دوا اأن���ه���م 
حتى  احتجاجاتهم  �شُيوا�شلون 

�شحب تعيني بولو اأو ا�شتقالته.

تغيري مبادئ
واأك����������د امل����ت����ظ����اه����رون اأن�����ه�����م ل 

تعّر�شهم للتفتي�س ُعراة.
الطالب  حت���ّول  ذل���ك،  على  ورداً 
اإىل اأ�شكال اأخرى من الحتجاج، 
ف��ن��ي��ة، ور�شم  م��ع��ار���س  واإن�������ش���اء 
وت�شغيل  وت��األ��ي��ف  ال��ك��اري��ك��ات��ري، 
اأن��ح��اء احلرم  الأغ���اين يف جميع 

اجلامعي.
حاد،  ب�شكل  التوترات  وت�شاعدت 
احلكومة  اأع�شاء  �شجب  اأن  بعد 

الأع�����م�����ال ال���ف���ن���ي���ة لأف���������راد من 
واح���ت���ج���زت  امل�����ي�����م«.  “جمتمع 
و�شادرت  ط��الب  اأرب��ع��ة  ال�شرطة 
املتظاهرون  وط��ال��ب  اأع��الم��ه��م. 
ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة والأح������زاب 
اإىل  ب���الن�������ش���م���ام  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
احتجاجات حا�شدة اأم�س الثنني، 
و�شط ح�شور كبري لل�شرطة التي 
للحرم  الرئي�شي  املدخل  اأغلقت 

الفرن�شية  احل��ك��وم��ة  و���ش��ت��م��دد 
جتميد عمليات طرد امل�شتاأجرين 
عن  ف�شال  الدفع  عن  املتخلفني 

اإغالق مدرجات التزلج.
الأرب����ع����اء فريقا  امل��ان��ي��ا  وت��ر���ش��ل 
���ش��خ�����ش��ا و50   26 ي�����ش��م  ط��ب��ي��ا 
التي  الربتغال  اإىل  تنف�س  جهاز 
تعاين “من و�شع ماأ�شوي” على 
انغرييت  ال��دف��اع  ما قالت وزي��رة 

كرامب-كارانباور.
ويف جنوب اإفريقيا ت�شلم الرئي�س 
�شرييل رامابوزا الثنني ال�شحنة 
الأوىل من لقاحات اأ�شرازينيكا/

اك�شفورد.
واأم�������ام الن����ت����ق����ادات ل���ب���طء هذه 
اجلنوب  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  العملية، 
“اإىل  ع���ائ���د  ذل�����ك  اإن  اإف���ري���ق���ي 
امل�شبوق على  العاملي غري  الطلب 
جانب  اإىل  ال��ل��ق��اح��ات،  ج���رع���ات 
القدرة ال�شرائية الأعلى بكثري يف 

الدول الأغنى«.
ا�شطرت  م��ا  ال��ت��ي غالبا  ك��وب��ا  يف 
اخلا�شة  ع��الج��ات��ه��ا  اإي���ج���اد  اإىل 
ب�������ش���ب���ب احل���������ش����ار الأم�����ريك�����ي 
امل����ف����رو�����س ع���ل���ي���ه���ا م���ن���ذ ال���ع���ام 
ثان  ل��ق��اح  م�����ش��روع  ب���ات   1962
التجارب  م��ن  الثانية  املرحلة  يف 
تبداأ  اأن  كوبا  وت��اأم��ل  ال�شريرية. 
الأول  الن�شف  يف  التطعيم  حملة 

من ال�شنة.
امل��ت��ح��دة، تلقى نحو  ال��ولي��ات  يف 
13 مليون �شخ�س جرعة واحدة 
واظهرت  اللقاح.  من  الأق��ل  على 
�شكلوا  ال�شود  اأن  الث��ن��ني  درا���ش��ة 
الأ�����ش����خ����ا�����س  م�����ن  ف����ق����ط   5%
احتمال  اأن  ح����ني  يف  امل��ل��ق��ح��ني 
دخولهم امل�شت�شفى ب�شبب كوفيد-

واحتمال  ب�2،89%  اأع��ل��ى   19
وفاتهم اأعلى ب�2،1%.

اأن هذا “هجوم متوّقع منذ فرة 
طويلة �شد الأو�شاط الأكادميية 
بينما كان اأردوغ��ان ي�شتويل على 
الجتماعية  احل���ي���اة  م�������ش���ارات 

واحداً تلو الآخر«.
اأردوغان  اأن�شار  ينظر  املقابل،  يف 
اأنها  ع���ل���ى  اخل����ط����وة  ه�����ذه  اإىل 
التمييز  م���ن  ع���ق���ود  “ت�شحيح 
ال��ذي��ن ُحرموا  امل��ح��اف��ظ��ني  ���ش��د 
العام  التعليم  من  طويلة  لفرة 

والوظائف احلكومية«.
املوالية  ال�����ش��ح��اف��ي��ة  وق����ارن����ت 
ل����ل����ح����ك����وم����ة ه���������الل ك������اب������الن، 
بوغازيت�شي  جامعة  يف  املتخرجة 
املتدينني  املُ��ح��اف��ظ��ني  ن�����ش��ال   ،
اإك�س”  “مالكومل  ب���ن�������ش���ال 
اأن  ُمعتربة  ال�شود،  والأمريكيني 
ولي�س  لالأمة،  “تنتمي  اجلامعة 

للنخبة فقط«.

دعاية حكومية
ال��ع��دي��د م��ن خريجي  وا���ش��ت��ن��ك��ر 
ب���وغ���ازي���ت�������ش���ي ه������ذا ال���و����ش���ف، 
حكومية”  “دعاية  اأنه  معتربين 
ف����اجل����ام����ع����ة م����وؤ�����ش���������ش����ة ع���ام���ة 
احلا�شلني  ل��ل��ط��الب  وم��ف��ت��وح��ة 
على اأعلى الدرجات يف امتحانات 

القبول على م�شتوى البالد.
وقالت زينب بريق، طالبة العلوم 
ال�شيا�شية يف �شنتها الأخرية، اإنها 
الح��ت��ج��اج��ات لأن  اإىل  ان�����ش��ّم��ت 
غري  ك��ان  اجلامعة  رئي�س  تعيني 
“اأنا  ُم�شيفة  “دميوقراطي”، 
اأنه  اأعتقد  م�شلمة.  اأن��ا  ُمتدينة. 

ميكننا جميعاً التعاي�س«.

خمترب بايونتيك يعد بت�صليم الحتاد الأوروبي  75 مليون جرعة اإ�صافية 

تعبئة يف اأوروبا للح�سول على لقاحات كوفيد-19

التمرد يت�ساعد �سّد اأردوغان يف جامعة ا�سطنبول املرموقة

�سو ت�سي.. اأبرز �سخ�سية مبيامنار يف املعتقل من جديد  •• رانغون-رويرتز

العتقال  م��ن  ت�شي  �شو  �شان  اأوجن  رحلة  يف  املهمة  بالتواريخ  قائمة  يلي  فيما 
ال�شيا�شي اإىل موقع القيادة يف بالدها املنكوبة ثم اإىل املعتقل من جديد:

ميامنار  ا�شتقالل  بطل  اب��ن��ة  ت�شي  �شو  ولدة   :1945 ح��زي��ران  يونيو   19  -
1988: عودة �شو  اأوجن �شان. واغتيال الأب وهي بعد ابنة عامني. -  اجل��رال 
يف  وانغما�شها  حتت�شر  وه��ي  والدتها  لرعاية  ميامنار  اإىل  بريطانيا  من  ت�شي 
ع�شرات  منذ  امل�شتمر  الع�شكري  احلكم  على  البالد  اجتاحت  عامة  احتجاجات 

ال�شنني.
- 1989: اجلي�س يفر�س الإقامة اجلربية على �شو ت�شي بعد �شحق الحتجاجات 
على  املطل  بيتها  يف  اعتقالها  اأث��ن��اء  ت�شي  �شو  ف��وز   :1991  - الآلف.  ومقتل 
اإخ��الء �شبيلها وانتظامها   :1995  - بحرية يف ياجنون بجائزة نوبل لل�شالم. 
1999: وفاة   - بيتها.  اأم��ام  اأن�شارها  اإلقاء خطب على جتمعات كبرية من  يف 
زوجها الأ�شتاذ اجلامعي الربيطاين مايكل اأري�س بال�شرطان. وهي تقرر البقاء 
 :2000 يف ميامنار خ�شية اأن مينعها املجل�س الع�شكري احلاكم من العودة. - 
موالون  بلطجية   :2003  - ���ش��ه��را.   19 مل���دة  اأخ����رى  م���رة  ت�شي  ���ش��و  اع��ت��ق��ال 
 :2007  - اأن�شارها.  م��ن  ع��ددا  ويقتلون  عليها  يعتدون  الع�شكري  للمجل�س 

البوذيني وم�شلمي الروهينجا يف ولية راخني ت�شفر عن �شقوط 80 قتيال على 
الأقل. واإح��راق اآلف املنازل. و�شو ت�شي تغادر البالد يف جولة تزور فيها خم�س 
�شيتوي  بع�س مناطق  ت��زال م�شتعلة يف  احل��رائ��ق ل  كانت  بينما  اأوروب���ا  دول يف 
عا�شمة الولية. - نوفمرب ت�شرين الثاين 2015: حزب الرابطة الوطنية من 
اأجل الدميقراطية يحقق فوزا �شاحقا يف النتخابات و�شو ت�شي تتوىل ال�شلطة يف 
من�شب اأن�شىء خ�شي�شا لها حتت م�شمى م�شت�شار الدولة. - اأكتوبر ت�شرين الأول 
2016: م�شلحون من الروهينجا يهاجمون ثالثة مواقع حدودية لل�شرطة يف 
ال�شرطة. وجي�س ميامنار ينفذ  �شمال ولية راخني ويقتلون ت�شعة من �شباط 
عملية اأمنية ت�شفر عن فرار حوايل 70 األف �شخ�س من الولية اإىل بنجالد�س 
املجاورة. - 25 اأغ�شط�س اآب 2017: م�شلحون من الروهينجا ي�شنون هجمات 
يف خمتلف اأنحاء �شمال ولية راخني واجلي�س يرد بحملة ع�شكرية تدفع اأكر 
من 730 األفا من اأفراد الروهينجا اإىل الرحيل اإىل بنجالد�س. - 19 �شبتمرب 
اأيلول 2017: �شو ت�شي تتناول اأزمة ولية راخني يف خطاب األقته يف نايبيداو 
وتقول اإن العمليات الع�شكرية انتهت يف وقت كان الروهينجا يفرون فيه هاربني 

زيادة كبرية يف اأ�شعار الوقود تطلق �شرارة احتجاجات مناه�شة للحكومة بقيادة 
ويف ح�شور  الرهبان البوذيني يف انتفا�شة اأطلق عليها ا�شم “ثورة الزعفران”. 
عند  وج��ي��زة  لفرة  ال��ره��ب��ان  ت�شي  �شو  حتيي  ال�شغب  مكافحة  ل�شرطة  مكثف 
بوابات بيتها لتوؤجج املظاهرات التي �شرعان ما قمعها اجلي�س. - 2010: حزب 
الرابطة  ت�شي  �شو  انتخابات عامة. وحزب  �شاحقا يف  اأن�شاأه اجلي�س يحقق فوزا 
التي  القوانني  اإن  قائال  النتخابات  يقاطع  الدميقراطية  اأج��ل  م��ن  الوطنية 
تنظمها “ظاملة«. واملجل�س الع�شكري ين�شب حكومة �شبه مدنية بقيادة اجلرال 
اأي��ام و�شط فرحة عارمة  واإخ��الء �شبيل �شو ت�شي بعد ب�شعة  ال�شابق تني �شني. 
مع  ميامنار  الغربية    العقوبات  اإلغاء معظم   :2012  - العاملية.  الأو�شاط  يف 
�شدور قرارات تني �شني برفع الرقابة والإفراج عن مئات املعتقلني ال�شيا�شيني 
واإطالق �شل�شلة من الإ�شالحات. - اأبريل ني�شان 2012: �شو ت�شي تقرر خو�س 
انتخابات فرعية وحزبها يفوز بعدد 43 مقعدا من 44 مقعدا كانت مطروحة 
للتناف�س عليها. - مايو اأيار 2012: �شو ت�شي ت�شارك يف اأول جل�شة لها بربملان 
ا�شتباكات بني   :2012 اأوائ��ل يونيو حزيران  العا�شمة نايبيداو. -  ميامنار يف 

وقراهم حترق. و�شو ت�شي تواجه انتقادات دولية متزايدة على تناولها لالأزمة. 
اأبرز  ت�شحب  الدولية  العفو  منظمة   :2018 ال��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب   13  -
جوائزها اخلا�شة بحقوق الإن�شان من �شو ت�شي وتتهمها باإطالة اأمد النتهاكات 
احلقوقية بعدم احلديث عن العنف بحق الروهينجا. - 29 يناير كانون الثاين 
نواب  م��ع  الدميقراطية  اأج���ل  م��ن  الوطنية  ال��راب��ط��ة  ح��زب  ا�شتباك   :2019
حتد  اأك��رب  يف  الد�شتور  لتعديل  ترمي  خ��ط��وات  احل��زب  اق��رح  عندما  اجلي�س 
املن�شو�س  ال�شيا�شية  30 عاما لنفوذ اجلي�س يف احلياة  من نوعه خالل قرابة 
الدولية  العدل  2020: حمكمة  الثاين  يناير كانون   23  - الد�شتور.  عليه يف 
تاأمر ميامنار باتخاذ خطوات عاجلة حلماية �شكانها من الروهينجا من الإبادة 
اجلماعية يف قرار اأويل فيما يتعلق باتهامات وجهتها جامبيا. - 26 يناير كانون 
الثاين 2021: الربيجادير جرال زاو مني تون املتحدث با�شم اجلي�س يحذر 
النتخابات  على  اخل��الف  ت�شوية  يتم  مل  اإذا  اإجراء”  “�شياأخذ  اجلي�س  اأن  من 
بها  اإن  ق��ال  التي  الناخبني  ق��وائ��م  يف  التحقيق  النتخابات  جلنة  م��ن  ويطلب 
تناق�شات. - 28 يناير كانون الثاين: جلنة النتخابات ترف�س ادع��اءات وجود 
تزوير يف النتخابات وتقول اإنه ل توجد خمالفات كبرية توؤثر على م�شداقية 
النتائج. - اأول فرباير �شباط: اعتقال �شو ت�شي والرئي�س وين ميينت و�شخ�شيات 

قيادية من احلزب احلاكم واجلي�س يقول اإن ذلك رد على تزوير النتخابات.
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عربي ودويل

 اأعلنت املفو�شية الأوروبية اأنها �شتغرّي ا�شراتيجيتها حلملة التلقيح 
املبكرة �شّد كوفيد-19 بحيث تخف�س اعتمادها على ا�شرازينيكا، 
التزامها  ع��ن  الربيطانية-ال�شويدية  ال�شركة  تخلف  بعد  وذل���ك 
بت�شليم اجلرعات املّتفق عليها مع الحتاد الأوروب��ي. وقالت رئي�شة 
اإن  اأمام الربملان الوروبي  اإدارة ال�شحة يف املفو�شية �شاندرا غالينا 
100 مليون  اأكر من  25 باملئة فقط من  ال�شركة �شمنت ت�شليم 
“م�شكلة حقيقية”  ه���ذا مي��ث��ل  اأّن  اىل  لف��ت��ة  ب��ه��ا،  ت��ع��ّه��دت  ج��رع��ة 
�شي�شكل  ك���ان  “ا�شرازينيكا  اأن  واأ���ش��اف��ت  ال�27.  ال��ت��ك��ت��ل  ل���دول 
اأي الأ�شهر الثالثة الأوىل من عام  اللقاح اجلماعي للربع الأول”، 
2021، لكّنها اعتربت عدم قدرة ا�شرازينيكا “على ت�شليم الكميات 

املن�شو�س عليها يف العقد اأمراً اإ�شكالياً لكل الدول الأع�شاء«.
اأّن املفو�شية تتطّلع الآن اإىل اللقاحات التي ت�شنعها  واأّكدت غالينا 

�شركتا بيونتيك/فايزر وجون�شون اند جون�شون لردم الفجوة.
وقالت “�شيكون هناك املزيد من الكميات يف الربع الثاين، لأنه عقد 
جديد �شيدخل حّيز التنفيذ. لذا لن يكون لدينا بيونتيك وموديرنا 
�شتكون  الكميات  اأّن  اأي  ج��دي��د،  عقد  م��ع  لكن  بيونتيك  ب��ل  ف��ق��ط، 
املتنامي  التوّتر  على  ال�شوء  غالينا  تعليقات  و�شّلطت  م�شاعفة«. 
الربيطانية  ال�شركة  اأعلنت  اأن  منذ  وبروك�شل  اأ�شرازينيكا  ب��ني 
من  متّكنها  ع��دم  متوّقع  غري  وب�شكل  الثاين/يناير  كانون   22 يف 
ادارة  جمل�س  رئي�س  و�شرح  عليها.  املتفق  الكميات  بت�شليم  اللتزام 
ا�شرازينيكا اأن �شركته وعدت فقط “ببذل اأق�شى اجلهود” للوفاء 

باللتزام يف العقد.

دان���ت احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال��ث��الث��اء ت��ه��دي��دات ط��ال��ت موظفي 
يف  ال��ت��ج��اري��ة  بريك�شت  ق��واع��د  تطبيق  م��راق��ب��ة  مكلفني  م��رف��اأي��ن 
اإيرلندا ال�شمالية، ودعت اإىل الهدوء من اأجل خف�س التوتر. وقال 
الوزير امل�شوؤول عن تن�شيق عمل احلكومة مايكل غوف اأمام الربملان 
متاما«.  “مرفو�شة  ولرن  بلفا�شت  مرفاأي  يف  التخويف  اأعمال  اإن 
واأ�شاف “من الأهمية مبكان اأن يتحلى اجلميع يف اإيرلندا ال�شمالية 

وبالطبع يف اململكة املتحدة، بالهدوء والعتدال حلل امل�شكالت«.
املرفاأين  التفتي�س يف  الوزير بعد تعليق عمليات  وجاءت ت�شريحات 
ال��ث��الث��اء، ب��ع��دم��ا ت��ل��ق��ى م��وظ��ف��ون ت��ه��دي��دات م��رت��ب��ط��ة بالقواعد 

اجلديدة ملرحلة بريك�شت املثرية للجدل يف الإقليم الربيطاين.
املعربين  يف  موظفيها  م��ن  ُط��ل��ب  اإن���ه  الأوروب���ي���ة  املفو�شية  وق��ال��ت 
احلدوديني يف اإيرلندا ال�شمالية “عدم احل�شور للقيام بواجباتهم” 
املحلية  بال�شلطات  دفع  ما  عنف”  باأعمال  “التهديد  بعد  الثالثاء 
ل�شحب موظفيها. وكانت �شلطة الزراعة والبيئة وال�شوؤون الريفية 
الإث��ن��ني وقف  م��ت��اأخ��رة  �شاعة  اأع��ل��ن��ت يف  ق��د  ال�شمالية  اإي��رل��ن��دا  يف 
اإجراءات فح�س املواد الغذائية امل�شنعة من مواد حيوانية، يف مرفاأي 
قام  لرن  مرفاأ  ويف  املوظفني«.  م�شلحة  اأج��ل  “من  ولرن  بلفا�شت 
ال�شلوك  “ت�شاعد  بعد  موظفيه  م��ن   12 ب�شحب  املحلي  املجل�س 
فيما وجهت اأ�شابع التهام  ال�شيء والتهديد يف الأ�شابيع املا�شية”، 

لوحدويني مت�شددين.

دعا كبري الدبلوما�شيني ال�شينيني يانغ جيه ت�شي ال�شني والوليات 
املتحدة  اأم�س الثالثاء اإىل اإعادة عالقتهما اإىل م�شار بناء ووا�شح، 
بالده  �شوؤون  التدخل يف  الكف عن  وا�شنطن  على  ينبغي  اإن��ه  قائال 
املركزية  اللجنة  مدير  ويانغ،  والتبت.  ك��وجن  ه��وجن  مثل  الداخلية 
�شيني  م�����ش��وؤول  اأع��ل��ى  ه��و  ال�شيوعي،  للحزب  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
رئا�شة  بايدن  جو  تويل  منذ  وا�شنطن  مع  العالقات  ب�شاأن  يتحدث 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. وت��راج��ع��ت ال��ع��الق��ات ب��ني البلدين خ��الل حكم 
الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب اإىل اأ�شواأ م�شتوى منذ اإقامة العالقات 
الدبلوما�شية بينهما يف 1979 حيث اختلف اجلانبان ب�شاأن ق�شايا 
و�شينجيانغ  وت��اي��وان  ك��وجن  وه��وجن  والتكنولوجيا  التجارة  ت�شمل 
وبحر ال�شني اجلنوبي. وقال يانغ “يتعني اأن تكف الوليات املتحدة 
عن التدخل يف هوجن كوجن والتبت و�شينجيانغ وغريها من الق�شايا 
ق�شايا  باأنها  وو�شفها  و�شيادتها”،  ال�شني  اأرا�شي  بوحدة  املرتبطة 

مت�س م�شالح بكني الأ�شا�شية وكرامتها الوطنية.

عوا�شم

بروك�صل

لندن

بكني

طهران تطلب من الأوروبيني التو�سط لدى وا�سنطن 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

دعا وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف الحتاد الأوروبي اإىل التو�ّشط 
بني ب��الده وال��ولي��ات املتحدة لإن��ق��اذ الت��ف��اق ال��ن��ووي امل��ربم بني ال��دول الكربى 
ال�شابق  الرئي�س  عهد  يف  وا�شنطن  منه  ان�شحبت  وال��ذي  الإيرانية  واجلمهورية 
دونالد ترامب. وجاء يف ت�شريحات اأدىل بها ظريف ل�شبكة “�شي.ان.ان” الإخبارية 
اإما لعودة “متزامنة” للبلدين اإىل  اأنه “ميكن اأن تكون هناك اآلية”  الأمريكية 
التفاق النووي، واإما “تن�شيق ما ميكن القيام به«. واقرح ظريف اأن يحّدد وزير 
خارجية الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل “التدابري التي يجب اأن تتخذها الوليات 
املتحدة وتلك التي يجب اأن تتخذها اإي��ران«.  ويرمي التفاق الذي اأبرم يف فيينا 
واأملانيا وفرن�شا  ورو�شيا  وال�شني  املتحدة  )الوليات  الكربى  وال��دول  بني طهران 
الإيرانية  اإىل منع اجلمهورية  الأوروب��ي  املتحدة( وبو�شاطة من الحتاد  واململكة 
ويح�شر  النووي  برناجمها  على  �شارمة  قيوداً  ويفر�س  ذري��ة،  قنبلة  حيازة  من 
طابعه باملدين وال�شلمي. يف املقابل، رفع املجتمع الدويل كل العقوبات القت�شادية 
ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  لكّن  الإيرانية.  التي كانت مفرو�شة على اجلمهورية 
اعترب اأّن التفاق غري كاف على ال�شعيد النووي ول يت�شّدى للربنامج ال�شاروخي 
البال�شتي الإيراين وغريه من الأن�شطة الإيرانية “املزعزعة” لال�شتقرار يف ال�شرق 
2018 واأع��اد فر�س عقوبات  الأو���ش��ط، وق��ّرر �شحب ب��الده من التفاق يف العام 
على طهران ثم �شّددها. ولطاملا نّدد الأوروبيون بقرار امللياردير اجلمهوري، وعلى 
الوزير  اإدلء  اإنقاذ التفاق. وقبيل  مدى ثالث �شنوات مل يّدخروا جهداً ملحاولة 
الإيراين بت�شريحه، قال متحّدث با�شم املفّو�شية الأوروبية اإّن “الحتاد الأوروبي 
يحاول اإيجاد ال�شبل الكفيلة بعودة الوليات املّتحدة اإىل التفاق وبعودة اإيران اإىل 

احرام التزاماتها بالكامل«.

لبنان يقرتب من النفجار واحلكومة ترفع الدعم عن اخلبز

هل كان بايدن �سائبًا بتعيني روبرت مايل مبعوثًا خا�سًا باإيران؟

رو�سيا ت�سجل اأكرث من 16 األف اإ�سابة جديدة بكوروناماكونيل ي�سف نائبة جمهورية مت�سّددة بال�سرطان
•• مو�شكو-وام:

خالل  “كورونا”  اإ�شابة جديدة و539 حالة وفاة بفريو�س   16643 اأم�س ت�شجيل  اأعلنت رو�شيا 
ال�24 املا�شية، ما ميثل انخفا�شا بعدد الإ�شابات وارتفاعا يف حالت الوفيات مقارنة مع  ال�شاعات 
معدلت اأم�س الأول 17648 اإ�شابة و437 وفاة. واأو�شح مركز العمليات الرو�شي اخلا�س مبكافحة 
الفريو�س يف تقريره اليومي اأنه بت�شجيل هذا العدد اجلديد من الإ�شابات والوفيات ي�شبح اإجمايل 

عدد حالت “كوفيد-19” ثالثة ماليني و884 األفا و730 اإ�شابة، منها 74158 حالة وفاة.
تاتيانا  والبيولوجية،  الطبية  الفيدرالية  الوكالة  لرئي�س  الأوىل  النائبة  قالت  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
“كورونا”،  فريو�س  �شد  الثالث  للقاحها  ال�شريرية  بالتجارب  للبدء  ت�شتعد  رو�شيا  اإن  ياكوفليفا، 
والذي تطوره الوكالة، على اأن تبداأ الفحو�شات يف �شهر يوليو القادم. وبداأت وزارة ال�شحة الرو�شية 
واإيعاز  تعليمات  على  بناء  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  ع��دوى  �شد  لل�شكان  اجلماعي  التطعيم  حملة 

الرئي�س فالدميري بوتني موؤخرا ببدء التطعيم ال�شامل �شد كورونا جلميع املواطنني .

اإطالق النار املرّوعة يف املدار�س مدبرة م�شبقا 
هو �شخ�س ل يعي�س يف العامل احلقيقي«.

واأ�شاف اأّن تايلور غرين، برويجها “لأكاذيب 
�شخيفة” ومت�ّشكها ب�”نظريات املوؤامرة” هي 

“�شرطان للحزب اجلمهوري«.
و�شارعت النائبة اإىل الرّد على ماكونيل. وقالت 
يف تغريدة على توير اإّن “ال�شرطان احلقيقي 
اجلمهوريون  ال���ربمل���ان���ي���ون  ه����م  للحزب” 
�شيء  فعل  �شوى  ي�شعهم  ل  ال��ذي��ن  ال�شعفاء 
واأ�شافت “لهذا  واحد: “اأن يخ�شروا باأناقة”. 

ال�شبب نحن نخ�شر بلدنا«.
ت�شرين  تايلور غرين )46 عاماً( يف  انتخبت 

ن��ائ��ب��ة ع��ن ولي���ة جورجيا،  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 
ترّوج  التي  التاآمرية  بالنظريات  توؤمن  وه��ي 
املتطرفة  اليمينية  اأن�����ون”  “كي����و  حركة  لها 
وت���رّدد م��زاع��م ت��رام��ب ب��اأّن��ه ف��از بالنتخابات 
الفوز  �شرقوا  الدميوقراطيني  لكّن  الرئا�شية 

منه.
يف الفرة الأخرية، ارتفعت اأ�شوات تنتقد هذه 
النائبة وتطالبها بال�شتقالة ب�شبب ت�شريحات 
اأدلت بها يف املا�شي هاجمت فيها اأحد �شحايا 
املجزرة التي �شهدتها ثانوية باركالند وب�شبب 
لإعدام  فيها  ت��دع��و  وك��اأن��ه��ا  ب��دت  ت�شريحات 

دميوقراطيني.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ال�شيوخ  جمل�س  يف  اجلمهوريني  زعيم  هاجم 
نائبة  ماكونيل  ميت�س  ال�شناتور  الأم��ريك��ي 
ال�شابق  للرئي�س  م��وؤّي��دة  مت�شّددة  جمهورية 
باأنها”�شرطان  اإي��اه��اً  وا�شفاً  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
النابعة  مواقفها  ب�شبب  اجلمهوري”  للحزب 

من اإميانها بنظريات املوؤامرة.
“ذي هيل”  بيان ل�شحيفة  وق��ال ماكونيل يف 
اإّن  بخ�شو�س النائبة مارجوري تايلور غرين 
اأّن��ه مل تتحطم رمّبا طائرة فوق  “من يعتقد 
البنتاغون يف 11 اأيلول-�شبتمرب، واأّن عمليات 

 •• عوا�شم-وكالت

مزيد  اإىل  لبنان  يف  الأو���ش��اع  تتجه 
ال�شلطات  ق���رار  بعد  خا�شًة  ال��ت��اأزم، 
م�����راج�����ع�����ة ����ش���ي���ا����ش���ة دع��������م امل��������واد 
والدواء،  واملحروقات،  ال�شتهالكية، 
يف ظل الأزمة القت�شادية وا�شتمرار 
ووفقاً  والجتماعي.  امل��ايل  النهيار 
ل�شحف عربية �شادرة اأم�س الثالثاء، 
من املتوقع اأن يفاقم قرار رفع �شعر 
فيما  ال�شعبية،  الحتجاجات  اخلبز 
اأ�شارت تقارير اإىل دور تركي حمتمل 

يف تاأجيج العنف والتوتر يف البالد.

اختبار �صاق 
عن رفع �شعر اخلبز قال “اإندبندنت 
كان  ال������ذي  ال����ق����رار  اإن  عربية”، 
اللبنانيني  يهدد  �شهر،  منذ  منتظراً 
خا�شًة  ه��ائ��ل��ة،  اج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ك��ارث��ة 
الف�شاد  وقف  اأن حجة  يدركون  اأنهم 
يتخذها  �شماعة  العام،  امل��ال  واإه���دار 
الف�شاد  على  للتغطية  ال�شيا�شيون 

امل�شتفحل.
فيه  ت���ت���ح���دث  ال�������ذي  ال�����وق�����ت  ويف 
الف�شاد  ال�شيطرة على  ال�شلطات عن 

لرئي�س  ال�������ش���اب���ق  امل�����ش��ت�����ش��ار  ك�����ش��ف 
اجلمهورية جان عزيز، اأن قر�س البنك الدويل الذي 
العائالت  م�شاعدة  على  لتوزيعه  لبنان،  عليه  ح�شل 
األف عائلة غري   100 �شيوزع على  واملعوزة،  الفقرية، 
لريتفع  الر�شميني،  املحتاجني  ق��وائ��م  على  م��درج��ة 

العدد من 50 األف اإىل 150 األف.
الأرقام  يف  للفارق  الوحيد  التف�شري  اأن  عزيز،  واعترب 
�شتكون من ح�شة  عائلة  األ��ف  “مئة  اأن  هو  الر�شمية، 
متوياًل  القر�س  ثلثا  ي�شبح  وبالتايل  الأح���زاب  تلك 
بيئتها  القر�س ل�شتنها�س  ت�شتخدم  لأح��زاب  �شيا�شياً 
بها  مير  التي  القا�شية  القت�شادية  الظروف  م�شتغلة 
اللبنانيون«. ومن جهته قال النائب ري�ش�ار قيوجميان، 
“الدولة تتو�شل م�شاعدات وقرو�س  اإن  املوقع،  ح�شب 
وتهدر مليارات ال��دولرات، حيث اأن ح�شيلة التهريب 
246 مليون دولر، وه������ي قيم�����ة الق�����ر�س من البنك 
وبرنامج  الجتماعي  الأم���ان  �شبكة  لتغطية  ال���دويل 
الفقر، 200 مليون دولر واأكر يخ�شرها اللبنانيون 

•• وا�شنطن-وكالت

ك��ت��ب ال���ب���اح���ث م�����ارك اإي�����ش��ك��وب��و���س يف م���وق���ع جملة 
روبرت  تعيني  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  اإنر�شت”  “نا�شيونال 
مايل مبعوثاً خا�شاً باإيران، فّجر اأول جدٍل رئي�شي حول 

ال�شيا�شة اخلارجية للرئي�س الأمريكي جو بايدن.
الفر�شيات يف  وا�شع بع�س  اأن��ه يقو�س على نطاق  كما 
ال�شرق  حيال  الأ�شمل  بايدن  با�شراتيجية  يتعلق  ما 
الأو����ش���ط. وع���ني ب��اي��دن م���ايل مت��ه��ي��داً لإح���ي���اء خطة 
العمل امل�شركة ال�شاملة املعروفة بالتفاق النووي مع 

اإيران املوقع يف 2015.

مفاو�س يف التفاق النووي
اإدارة  �شيا�شات  تنفيذ  كثب يف  عن  م��ايل منخرطاً  ك��ان 
ب����اراك اأوب���ام���ا يف ال�شرق  ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ���ش��اب��ق��اً 
الأمريكي  املفاو�س  اأن توىل مهمة  له  الأو�شط، و�شبق 

الرئي�شي يف التفاق النووي.
وتعر�س تعيني مايل ل�شيل من النتقادات من العاملني 
يف حقل ال�شيا�شة اخلارجية بوا�شنطن، وتوىل ال�شناتور 
الأول، وغرد على  الهجوم  �شن  توم كوتون  اجلمهوري 
توير قائاًل يف ال�شهر املا�شي: “من املثري جداً للقلق 
اأن الرئي�س بايدن فكر يف تعيني روبرت مايل م�شوؤوًل 
عن اإدارة ال�شيا�شة مع اإيران. ميلك مايل �شجاًل حافاًل 
لإ�شرائيل... والعداء  الإي��راين،  النظام  مع  بالتعاطف 
اإىل هذه  اأن��ه��م حمظوظون  ي�شدقوا  ل��ن  اهلل  اآي���ات  اإن 

الدرجة، يف حال تعيينه«.
النواب  جمل�شي  يف  اجل��م��ه��وري��ون  امل�����ش��رع��ون  واع��ت��رب 
يعتزم  ل  ب��اي��دن  اأن  يثبت  م���ايل  تعيني  اأن  وال�����ش��ي��وخ، 
“تعيني  اإن  احلكم بتوافق من احلزبني. وقال كوتون، 
راديكاليني من اأمثال مايل يكذب كالم بايدن وبلينكن 

عن الوحدة«.

اأجرب على ال�صتقالة
والنحياز  اإ���ش��رائ��ي��ل  مبناه�شة  الت��ه��ام��ات  وراف���ق���ت 
بيل  �شابقاً  الرئي�س  اإدارة  يف  عمله  منذ  م��ايل  لإي���ران، 
واأُجرب  امل��ا���ش��ي.  ال��ق��رن  م��ن  الت�شعينيات،  يف  كلينتون 

ت�شريف  حكومة  وعجزت  امل�شارف،  وظيفة  وتعطلت 
املطلوب  احلكومة  وع��ج��زت  ت�شريفها،  ع��ن  الأع��م��ال 
اأ�شبح  ب��اخ��ت�����ش��ار  وال���ت���ك���ّون،  الئ���ت���الف  ع��ن  تكليفها 
امل���ال وال�����ش��ل��ط��ة وال�����دواء وال�����ش��ح��ة وال���غ���ذاء والأم���ن 
والكهرباء  وال�شولر  والغاز  والهواء  واملاء  وال�شتقرار 

والت�شالت حتت ال�شفر«.
واأ�شار الكاتب اإىل اأن غباء ال�شا�شة وج�شعهم وف�شادهم 
وحر�شهم املر�شي على م�شاحلهم الذاتية ال�شخ�شية 
وقمة  القاع  اأعماق  اىل  لبنان  اأو�شل  للغاية،  ال�شّيقة 

التدهور واأعلى درجات اخلطر.
بداأت  فيها،  اآتية ل ريب  “ثورة اجلياع  قائاًل:  واأردف 
مدن  يف  و�شتنتهي  ب���ريوت  يف  و�شتمر  ط��راب��ل�����س  م��ن 
اجلنوب، زلزال متوح�س مدمر فاقد لل�شرب واملنطق 
�شا�شة  واأم���الك  وم��ق��رات  بيوت  اأم���ام  اآت  والعقالني���ة 
ال��غ��ا���ش��ب��ة مقراتهم  ت��ق��ت��ح��م اجل��م��اه��ري  ك���ي  ل��ب��ن��ان 
وتعدمهم بال قانون اأو حماكمة يف ال�شوارع وامليادين 

العامة«.

املدع������وم  الته����ريب  نتيج�������ة  ودائعه����م  من  �ش�������هرياً 
هذه  اأوق��ف��وا  املحروق������ات،  �ش�����يما  ل  �ش�������وريا،  اإىل 

اجلرمية«.
ويوؤكد الربملاين اللباين اأن الدولة ت�شتدين “من اأجل 

متويل مافيا التهريب«.

م�صانق
الدين  ع���م���اد  ق����ال  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����ش��رق  ويف ���ش��ح��ي��ف��ة 
يهربوا،  مل  “اإن  اللبنانيني:  ال�شيا�شيني  ع��ن  اأدي���ب، 
�شتعدمهم  جرائمهم،  ع��ن  ي��ع��ت��ذروا  اأو  ي�شتقيلوا،  اأو 
اجلماهري قريباً �شنقاً يف ميادين عامة بعد حماكمات 
نادي  م�شتقبل  ه��و  “هذا  م��و���ش��ح��اً  فورية”،  ث��وري��ة 
اخلم�شة اآلف �شيا�شي لبناين الذين يتوارثون ال�شلطة 

واملال والف�شاد منذ عام 1943 يف لبنان«.
النا�س،  واختنقت �شدور  الأمور،  “ا�شتحكمت  واأ�شاف 
العامة  اخلزانة  وفرغت  م��داه،  ال�شعبي  الغ�شب  وبلغ 
امل�شاعدات،  ت��ق��دمي  ع���ن  ال���ع���امل  وت���وق���ف  امل�����ال،  م���ن 

بال�شيا�شة التي يتعني انتهاجها مع اإيران.
لبايدن  وحليف  اأوب��ام��ا  اإدارة  يف  �شابق  م�����ش��وؤول  وق���ال 
“يغايل  اإن��ه  م��ايل،  عن  الأمريكية  “بوليتيكو”  ملجلة 
اإ�شرائيل  اإىل  اإي��ران،  الق�شايا، من  يف ي�شاريته يف هذه 
اإىل �شوريا، ولن يكون اأمراً م�شاعداً تعيينه للقيام بهذا 

الدور«.
اإ�صادات مبالغ فيها

ومع ذلك، قوبلت عودة مايل باإ�شادات مبالغ فيها من 
معظم الدميوقراطيني و�شريحة وا�شعة من العاملني 

يف حقل ال�شيا�شة اخلارجية يف وا�شنطن.
وغ����رد ال��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي ال�����ش��اب��ق دن��ي�����س رو�����س قائاًل: 
وه���ي خطاأ  م���ايل  روب����رت  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  “�شاهدت 
ب��ب�����ش��اط��ة...اإن��ه ج���دّي، عميق التفكري وي��ع��رف م��ا هو 
امل��ه��م. اإن���ه لي�س دوغ��م��ائ��ي��اً، واأع����رف اأن���ه ي���زن الأم���ور 
اخليارات  خمتلف  اإي��ج��اب��ي��ات  ك��ذل��ك  وي��ع��رف  بعناية، 

الر�شمي  غ��ري  امل�شت�شار  من�شب  م��ن  ال�شتقالة  على 
اجتمع مع  اأن��ه  تبني  بعدما   ،2008 اأوباما يف  حلملة 
حركة حما�س، عندما كان يعمل مع جمموعة الأزمات 
 ،2015 اأوب��ام��ا يف  اإدارة  اإىل  ع��ودت��ه  وب��ع��د  ال��دول��ي��ة. 
تغيري  على  القائمة  الإدارة  �شيا�شة  مع  بحدة  اختلف 
ال�شورية  املعار�شة  م�شاعدة  ورف�س  �شوريا.  يف  النظام 
اإىل  ال��و���ش��ول  دون  ال��ن��زاع  �شتطيل  اأن��ه��ا  منه  اع��ت��ق��اداً 

الأهداف الأمريكية احلقيقية.
ومل ي�����ش��ك��ل الع����را�����س ع��ل��ى ت��ع��ي��ني م����ايل م���ن قبل 
اآخرين  وم�����ش��رع��ني ج��م��ه��وري��ني  ك���وت���ون  ال�����ش��ن��ات��ور 

مفاجاأة.
لكن اأي�شاً هناك قلة من الدميوقراطيني �شارعت اإىل 
اأن جعل مايل  ال��راي��ات احل��م��راء، ويعتقد ه���وؤلء  رف��ع 
يف واج��ه��ة امل��ف��او���ش��ات ح��ول الت��ف��اق ال��ن��ووي، �شيثري 
ا�شتقطاباً ل �شرورة له داخل اإدارة بايدن يف ما يتعلق 

اأزمة جديدة
العرب  �شحيفة  لفتت  جهتها،  وم��ن 
اللندنية اإىل اأن رفع وزارة القت�شاد 
بن�شبة  اخل��ب��ز  كي�س  �شعر  اللبنانية 
ان����ه����ي����اراً  ي�����ش��ه��د  ب���ل���د  يف   ،20%
���ش��ي��ع��زز موجة  ح��������اداً،  اق���ت�������ش���ادي���اً 
البالد،  يف  ال�شعبية  الح��ت��ج��اج��ات 
املواجهات  ب��ع��د  ب��ق��وة  ع����ادت  وال���ت���ي 
الأخرية بني قوات الأمن وجمموعات 
الذين خرجوا منددين  ال�شباب  من 

بردي الأو�شاع املعي�شية.
وحذر مراقبون من تردي الأو�شاع، 
اإذا ا�شتمر ال�شيا�شيون يف �شراعاتهم 
لالأزمة  ح��ل  حم��اول��ة  ع��ن  وتغا�شوا 
ت�شل  قد  التي  احل���ادة،  القت�شادية 
ت��وف��ري رغيف  ال��ع��ج��ز ع��ن  اإىل ح��د 

اخلبز املدعوم للعائالت الفقرية.
ونقلت ال�شحيفة عن الكاتب اللبناين 
كان ميكن  “اإذا  ح�شني عبداحل�شني 
و�شف لبنان ب�شفينة تيتانيك تغرق 
الأ�شواأ  فاإن  ال�شيا�شيني،  اإنكار  و�شط 
تعد  الزعر مل  اأن فطائر  ذلك  من 

ُمتوفرة، اإل باخلبز غري املدعوم«.
وح����ّذر خ���رباء م��ن اخ��ت��ف��اء الطبقة 
اأكر  ال��ل��رية  خ�شارة  بعد  الو�شطى، 
الدولر  اأم��ام  %80 من قيمتها  من 

يف ال�شوق ال�شوداء. 

تخريب تركي؟
اأنه  فاأو�شحت  اللبنانية،  ال��وط��ن  ن���داء  �شحيفة  اأم���ا 
طرابل�س  يف  الحتجاجية  التظاهرات  ا�شتمرار  رغ��م 
فاإن الأ�شئلة التي طرحها اللبنانيون ظلت بال اأجوبة 
وت�شاءلت  وتطوراتها.  الأح��داث  حقيقة  ملعرفة  عليها 
من  العنيفة  التظاهرات  انتقال  �شبب  عن  ال�شحيفة 
و�شط بريوت اإىل طرابل�س؟، واإذا كان الهدف من ذلك 
حتويل طرابل�س اإىل بوؤرة توتر دائم. وقالت ال�شحيفة 
“حكي كثرياً عن اأن تركيا تخّطط للتدخل يف طرابل�س 
اإىل  امل��ف��اج��ئ��ة  احل���ري���ري  ب���زي���ارة  م��ذك��رة  وال�شمال” 
بوقف  املكلف  ال��وزراء  رئي�س  مبحاولة  موحية  تركيا، 
التقاه من  “هل  اللبناين  ال�شمال  الركي يف  التدخل 
اأجل التن�شيق ملنع انتقال الفو�شى اإىل ال�شمال ووقف 

دعم جمموعات يعتربها مناف�شة«.

له  اأك��ن  اأخ��رى.  و�شلبياتها، ومنفتح على وجهات نظر 
اإيران  “�شقور”  باأن  اآخ��رون  وي�شعر  كبرياً«.  احراماً 
عن  للتعبري  م���ايل  ي�شتهدفون  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
اإحباطهم من عزم بايدن على العودة اإىل �شيا�شات عهد 

اأوباما الرامية اإىل التقارب مع اإيران.
اإن�شتيتيوت  “كوين�شي  وقال جو �شرينكوين الزميل يف 
يف  “يرغبون  اإنهم  كرافت”  �شتايت  ري�شبون�شبل  ف��ور 
وتالياً  احل��ائ��ط،  على  وت�شمريه  م��ايل  روب���رت  ه��زمي��ة 
مع  �شيا�شته  يف  امل�شي  اأن  واإظ��ه��ار  ثمناً  ب��اي��دن  تكبيد 

اإيران �شيكون �شعباً«.
اإىل من�شب ديبلوما�شي  اإع��ادة مايل  اأن  الباحث  ويرى 
اإ���ش��ارة ح�شن نية  اإي��ران وكاأنه  اأن يقابل يف  ب��ارز ميكن 
الإدارة اجلديدة، وط��الق رم��زي وا�شح مع  من جانب 
ا�شراتيجية “ال�شغط الأق�شى” التي حكمت �شيا�شة 

دونالد ترامب مع اإيران يف الأعوام الأربعة املا�شية.
اأو ت�شاهله مع  وبالرمزية ذاتها، فاإن براغماتية مايل، 
ذعٍر  م�شدر  تكون  اأن  ميكن  منتقديه،  بح�شب  اإي���ران 

للحكومة الإ�شرائيلية.

املعار�صة ال�صورية
وع����الوة ع��ل��ى اإي�����ران، ف���اإن تعيني م���ايل ي��ن��ط��وي على 
اف���را����ش���ات ���ش��م��ن��ي��ة يف م�����ش��األ��ة اأ���ش��ا���ش��ي��ة اأخ�����رى يف 

ا�شراتيجية بايدن لل�شرق الأو�شط.
قدمتها  التي  للم�شاعدات  �شر�شاً  معار�شاً  م��ايل  ك��ان 
الأهلية،  احل��رب  يف  ال�شورية  للمعار�شة  اأوب��ام��ا  اإدارة 
اأوب���ام���ا لإ�شقاط  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ���ش��ك��ل��ت ج��وه��ر  ال��ت��ي 

الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد.
وقال مايل يف مقابلة يف 2018: “كنا جزءاً من الأمور 
واأ�شاف اأن التدخل  التي اأوقدت النزاع عو�س وقفه”. 
رو�شيا  م��ن  اإج����راءات م�شادة  يف  �شبباً  ك��ان  الأم��ري��ك��ي 
الإن�شانية  الكلفة  فاقم  ما  اآخرين،  ولعبني خارجيني 

للنزاع.
الأو�شط  ال�شرق  �شيا�شات  على  ملايل  املتوقع  النفوذ  اإن 
قد يعقد حزمات من العقوبات امل�شتقبلية على دم�شق، 
ويف الوقت نف�شه يعرقل جهود وا�شنطن لتعزيز و�شع 

املعار�شة ال�شورية ركيزة اأ�شا�شية يف مواجهة الأ�شد.

»هيومن رايت�س« تطالب دم�سق بتوزيع من�سف للقاحات  •• بريوت-اأ ف ب

رايت�س  “هيومن  م��ن��ظ��م��ة  �����ش����ّددت 
دع��م جماعات  ���ش��رورة  على  ووت�س” 
الإغ���اث���ة ال��دول��ي��ة م���ن اأج����ل �شمان 
اإن�شافا  والأك������ر  الأو����ش���ع  ال��ت��وزي��ع 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ل��ل��ق��اح��ات 
يف ج���م���ي���ع اأن�����ح�����اء �����ش����وري����ا، مب����ا يف 
ذل��ك امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ة ع��ن �شيطرة 

احلكومة.
وق��ال��ت ب��اح��ث��ة ���ش��وري��ا ل���دى املنظمة 
“ينبغي  ت��ق��ري��ر  يف  ال���ك���ّي���ايل  ����ش���ارة 

لل�شيطرة على تف�شي الوباء«.
و���ش��ج��ل��ت احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة حتى 
مناطق  يف  اإ���ش��اب��ة   14،096 الآن 
نفوذها، ادت اإىل وفاة 926 �شخ�شا، 
بينما اأح�شت الإدارة الذاتية الكردية 
يف  وف�����اة(   296( اإ����ش���اب���ة   8،490
مقابل 21،006 اإ�شابة بينها 400 
الف�شائل  ���ش��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق  يف  وف����اة 
)اإدلب  البالد  �شمال غرب  املقاتلة يف 

ال�شحة  وزي��ر  وق��ال  العاملية.  ال�شحة 
ح�شن العيا�س يف 21 كانون الثاين/

يناير اأمام جمل�س ال�شعب “لن نر�شى 
ع��ل��ى ح�شاب..  ال��ل��ق��اح  ه���ذا  ي��اأت��ي  اأن 
اعتربته  م��ا  يف  ال�شورية”،  ال�شيادة 
غري  “من  اأن���ه  على  م��وؤ���ش��راً  املنظمة 
�شملت  قد  احلكومة  تكون  اأن  املرجح 
ال���ب���الد.. يف خططها«.  ���ش��رق  ���ش��م��ال 
اإدلب  يف  املحلية  ال�شلطات  وتقّدمت 

بذل  باللقاحات  ���ش��وري��ا  ي����زودون  مل��ن 
ل�����ش��م��ان و�شول  ج��ه��ده��م  ق�����ش��ارى 
الأ�شعف  الفئات  اإىل  كورونا  لقاحات 
م���ك���ان وجودهم  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ّس 
احلكومة  ب�����اأّن  وذّك������رت  ال���ب���الد«.  يف 
ال�شورية “مل تخجل اأب��داً من حجب 
ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ك�����ش��الح حرب” 
الألعيب  “ممار�شة  اأّن  م��ن  حم��ذرة 
العاملي  باللقاح يقّو�س اجلهد  نف�شها 

اأط��ب��اء ومنظمات  ل��ك��ّن  وحم��ي��ط��ه��ا(. 
اأعلى  الأرق�������ام  ت���ك���ون  اأن  ي��رج��ح��ون 
الفح�س  ق��������درات  ب�����ش��ب��ب  ب���ك���ث���ري، 
فيها،  امل�شكوك  وال��ت��ق��اري��ر  امل��ح��دودة 

خ�شو�شاً يف �شمال �شرق �شوريا.
الأ�شبوع  ال���������وزراء  جم��ل�����س  وواف�������ق 
الأنباء  وكالة  اأوردت  ما  وفق  املا�شي، 
الن�شمام  ع��ل��ى  “�شانا”  ال��ر���ش��م��ي��ة 
منظمة  ع���رب  “كوفاك�س”  مل����ب����ادرة 

وحميطها، وفق املنظمة بطلب ر�شمي 
اإىل كوفاك�س للح�شول على اللقاح، يف 
اتخذت ترتيبات للح�شول على  حني 
مناطق  يف  م�شتقل  ب�شكل  اللقاحات 

نفوذ الإدارة الكردية.
و�شددت هيومن رايت�س ووت�س على اأن 
“احلكومة ال�شورية تتحّمل امل�شوؤولية 
ال�شحية  الرعاية  لتوفري  الأ�شا�شية 
مذكرة  اأرا�شيها”  ع��ل��ى  ل��ل��ج��م��ي��ع 
الأغذية  م���راراً  و”حجبت  �شبق  اأن��ه��ا 
والأدوي�����ة وامل�����ش��اع��دات احل��ي��وي��ة عن 

املعار�شني ال�شيا�شيني واملدنيني«.
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2015/12/10     املودعة حتت رقم:   244951 
بتاريخ: 2016/07/12 و امل�شجلة   

با�ش��م: جمموعة �شلطان للعناية ال�شحية.
وعنوانه: �س.ب 30559، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  (
املنتجات: الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي يف الفئة 35.

الواق�عة بالفئة: 35 
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

ا�شم مالك العالمة: جمموعة �شلطان للعناية ال�شحية.
ا�شم املتنازل له: م�شتودع العناية ال�شحية لالدوية ذ.م.م.

مه�نته: ال�شناعة والتجارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 45459 ، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/01/16.

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2021/01/20
اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
فاين واي انرنا�شيونال للتجارة ذ.م.م.

بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل  العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم :   295010        بتاريخ 08 / 07 / 2018م
بتاريخ 08 / 12 / 2018م                  امل�شجلة حتت رقم :  

با�ش��م:  فاين واي انرنا�شيونال للتجارة ذ.م.م.
وعنوانه:  �س.ب 44175، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد ومناديل من الورق لإزالة م�شتح�شرات التجميل 
ومناديل من الورق للموائد ومنا�شف من الورق يف الفئة 16.

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
بيانات التعديل.

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اأعاله.
تاريخ التعديل : 2021/01/17              تاريخ التاأ�شري : 2021/01/24   

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
رو�شة الريف لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 324384           بتاريخ :2020/1/21   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: رو�شة الريف لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 232306، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
زيتون  زيت  ال�شفراء،  ال��ذرة  زيت  لالآكل،  ده��ون �شاحلة  ذرة،  زيت  الهند،  زيت جوز  لالأكل،  زي��وت �شاحلة 

للطعام، زيت نخيل للطعام، خ�شروات معلبة يف الفئة 30.
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية Ponkathir وفوقها منطوقها اللفظي باللغة العربية كلمة 
الأبي�س يتخللهم من الي�شار ر�شم �شنبلة قمح باللون البني والعالمة  باللون  "بونكاتري" كتبت ب�شكل مميز 

داخل اإطار ي�شبه ورق ال�شجر باللون الأحمر والربتقايل كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
رو�شة الريف لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 324385           بتاريخ :2020/1/21   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: رو�شة الريف لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 232306، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
زيتون  زيت  ال�شفراء،  ال��ذرة  زيت  لالآكل،  ده��ون �شاحلة  ذرة،  زيت  الهند،  زيت جوز  لالأكل،  زي��وت �شاحلة 

للطعام، زيت نخيل للطعام، خ�شروات معلبة يف الفئة 29.
الواق�عة بالفئة: 29

الالتينية  ال��ك��ل��م��ة  وف��وق��ه��ا   PARISUDHA ال��الت��ي��ن��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  ع���ن  ع���ب���ارة   : ال��ع��الم��ة  و����ش���ف 
�شبه  اإطار  the brand of purity والعالمة داخل  الالتينية  العبارة  واأ�شفلها   ESSENTIAS

م�شتطيل بالألوان الأحمر والأبي�س والربتقايل كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اإ�شماعيل ابراهيم ابراهيم بوناكاندي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 339197           بتاريخ :2020/11/11    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: اإ�شماعيل ابراهيم ابراهيم بوناكاندي. 
و عنوانة: �س.ب 77473، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأطقم غري يدوية للهواتف، �شماعات الراأ�س، لبادات الفاأرة يف  اأجهزة ملحقة باحلا�شوب،  هواتف حممولة، 

الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 09

و�شف العالمة : عبارة عن كلمة اإجنليزية مبتكرة "iberr" مكتوب باللون الأزرق الداكن ، وحتته مكتوب 
هو  كما  نقاط  به  اأزرق  ت�شميم  يوجد  الأمين  اجلانب  باللون الأ�شود "SIMPLY MAGIC" على 

مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155   

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جونقينج وان

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 339380           بتاريخ :2020/11/15    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: جونقينج وان. 
وعنوانة: �س.ب 116283، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املياه ولالأغرا�س  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة لالإنارة 

ال�شحية يف الفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

و�شف العالمة : على خلفية �شوداء، ُكتبت الأحرف الإجنليزية G و Z باللون الأ�شفر بني الأحرف يوجد 
ر�شم اأحمر اللون مكون من دوائر ومربعات كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بلوم �شمارت لتجارة املعدات الريا�شية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 339465           بتاريخ :2020/11/16    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: بلوم �شمارت لتجارة املعدات الريا�شية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 251088، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ثابتة  هوائية  دراج��ات  الأج�شام،  تدريب  اأجهزة  الأج�شام،  بناء  اأجهزة  لوحية،،  األعاب  اللعب،  واأدوات  اللعب 

للتمارين يف الفئة 28.
الواق�عة بالفئة: 28

كما مبني  الأ�شود  باللون  ب�شكل مميز  كتبت   YESOUL الالتينية  الكلمة  عبارة عن   : العالمة  و�شف 
اإعطاء �شعار اجلولة احلمراء يف �شكل راأ�س احل�شان على راأ�س كما هو مو�شح بال�شكل  بال�شكل املرفق يتم 

املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155   

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بلوم �شمارت لتجارة املعدات الريا�شية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 339470           بتاريخ :2020/11/16    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: بلوم �شمارت لتجارة املعدات الريا�شية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 251088، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
دراجات هوائية، مركبات كهربائية يف الفئة  12.

الواق�عة بالفئة: 12
HIMO كتبت ب�شكل مميز باللون الأ�شود كما هو مو�شح  و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية 

بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ماجينتا �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 332081           بتاريخ :2020/7/6    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ماجينتا �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 6515 الرمول، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأخ��رى، احليوانات احلية،  ال��واردة يف فئات  الغابات و الغالل غري  الب�شاتني و  الزراعية ومنتجات  املنتجات 
الفواكه و اخل�شروات الطازجة، البذور و النباتات و الزهور الطبيعية، املواد الغذ ائية اخلا�شة باحليو انات، 

ال�شعري املنبت، اأ�شماك حية يف الفئة  31
الواق�عة بالفئة: 31

يف  الأزرق،  باللون  مكتوبة   ROYAL ATLANTIC الإجنليزية  باللغة  كلمات  عن  عبارة  و�شف 
�شمكة  ذيل  اأنه  الأعلى كلمة Royal وحتتها كلمة Atlantic احلرف Y من كلمة Royal ي�شور على 

تغو�س يف املاء وموجات �شغرية حولها كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اميت بهاغوااندا�س �شاولين 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 334312           بتاريخ :2020/8/22   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: اميت بهاغوااندا�س �شاولين.
وعنوانة: دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
عد�شات ل�شقة، نظارات، اأطر للنظارات، نظارات �شم�شية يف الفئة  9.

الواق�عة بالفئة: 09
باللون  ب�شكل كبري و مميز  786 كتبت   EYEWEAR الالتينية  الكلمة  : عبارة عن  العالمة  و�شف 

الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شركة نذير با�شا �شيد لتجارة املعدات امليكانيكيه والهند�شيه ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 335485           بتاريخ :2020/9/13    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شركة نذير با�شا �شيد لتجارة املعدات امليكانيكيه والهند�شيه ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 379670، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
حمولت  �شم�شية  بطاريات  البطاريات،  �شحن  للمركبات،اأجهزة  كهربائية  بطاريات  ل��الإ���ش��اءة،  بطاريات 

)كهربائية(،كبالت كهربائية يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 09

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية SOLAR SAM SUN كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز 
باللون الأزرق الداكن كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مادلني لالدوات املنزلية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 335715           بتاريخ :2020/9/16    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مادلني لالدوات املنزلية �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 1597، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، اأباريق �شاخنة )غري م�شخنة كهربائياً(، اأطباق زجاجية 
عميقة،) األواح زجاج )مادة خام،اأواين زجاجية مطلية،قوارير عزل،اأواين من الزجاج النقي،طناجر �شغط 
غري كهربائية،متاثيل من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج، اأواين عميقة لل�شلطة،�شحون فناجني،اأواين 

فخارية يف الفئة  21.
الواق�عة بالفئة: 21

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم تخيلي لقاعدة طنجرة طبخ باللونني الأ�شود والأبي�س مكون من خطوط 
مموجة ب�شكل مميز وتتو�شطهم دائرة �شغرية باللون الأ�شود حيث يظهر مقب�شي الطنجرة من اجلانبني 
من  وبها  الأ�شود  باللون  الطبخ  طنجرة  لنف�س  اخلارجي  لل�شكل  تخيلي  ر�شم  ميينها  وعلى  الأ�شود  باللون 

الأ�شفل خطني متوازيني باللون الأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
لوتونومي ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 340071           بتاريخ :2020/11/26   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: لوتونومي ذ.م.م. 
وعنوانة: هيئة املنطقة احلرة الدولية، الفجرية، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اآخرون  يقدمها  واإجتماعية  �شخ�شية  والأف��راد، خدمات  املمتلكات  اأمنية حلماية  قانونية، خدمات  خدمات 

تلبية حلاجات الأفراد، الأبحاث القانونية، خدمات املرافعات يف الفئة 5 4.
الواق�عة بالفئة: 45

اأن  حيث  ال��رم��ادي،  باللون  مكتوبة   LAWTONOMY.CO الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
ال�شكل  راأ�شًيا على الطرف الأمي��ن بالإ�شافة لوجود رقم مثلث  الأحرفL A W باللون الداكن مكتوبة 

باللون الأزرق والرمادي على الطرف الأي�شر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
يونيفر�شل للم�شروبات �س.ذ.م.م. 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 340138           بتاريخ :2020/11/28    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: يونيفر�شل للم�شروبات �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب234879 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر 

الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات يف الفئة  32.
الواق�عة بالفئة: 32

و�شف العالمة : عبارة الكلمة الالتينية BHEEMA واأ�شفلها منطوقها اللفظي باللغة العربية الكلمة 
املرفق. بال�شكل  مو�شح  هو  كما  الأ�شود  باللون  "بييما" مكتوبة 

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
يونيفر�شل للم�شروبات �س.ذ.م.م. 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 340139           بتاريخ :2020/11/28    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: يونيفر�شل للم�شروبات �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب234879 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر 

الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات يف الفئة  32.
الواق�عة بالفئة: 32

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية Black Fighter واأ�شفلها منطوقها اللفظي باللغة العربية 
الكلمة "بالك فير" مكتوبة باللون الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم اك�شيربي�س كيت�شينز �س.ذ.م.م. 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 340142           بتاريخ :2020/11/28    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: مطعم اك�شيربي�س كيت�شينز �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب185594 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
امل�شنوعة من  الدقيق وامل�شتح�شرات  الإ�شطناعي،  والتابيوكا وال�شاغو والنب  النب وال�شاي وال�شكر والأرز 
احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية وم�شحوق 

اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، يف الفئة 30.
الواق�عة بالفئة: 30

�شطرين  على  مكتوب   DOUGHLICIOUS التجارية  العالمة  ا�شم  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
O به عالمة ق�شمة على جانبه الأمين كما هو مو�شح بال�شكل  باأحرف اإجنليزية باللون الأزرق، احلرف 

املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

  
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

اإك�شاء لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م.
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 340378           بتاريخ :2020/11/30    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: اإك�شاء لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب261183 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي، ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة  35.

الواق�عة بالفئة: 35
exaa كتبت ب�شكل مميز باللون الأحمر وجزء من احلرف  و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية 
Building Materials Trading LLC كتبت  الالتينية  العبارة  واأ�شفلها  الرمادي  باللون   X
باللون  الأحمر حيث كتب احلرف ك  "اإك�شاء" باللون  اليمني كلمة  الأ�شود ويليها من  باللون  ب�شكل مميز 
 X الالتيني  الأ�شود ويتو�شطهم احلرف  البناء �س.ذم.م" باللون  "لتجارة مواد  الكلمات  واأ�شفلها  الرمادي 
ب�شكل كبري ومميز باللونني الحمر والرمادي داخل �شكل هند�شي معني باللون الأ�شود والعالمة ككل على 

خلفية م�شتطيلة ال�شكل باللون الرمادي كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155  

 يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
وي ديدا للتجارة العامة �س ذ م م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 341289           بتاريخ :2020/12/16    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: وي ديدا للتجارة العامة �س ذ م م. 
وعنوانة: �س.ب 68163، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد غري معدنية للبناء،األواح غري معدنية للبناء، اأ�شقف غري معدنية، طالءات غري معدنية للمباين، مواد 

تقوية غري معدنية للبناء، مواد تغليف غري معدنية جلدران املباين يف الفئة  19
الواق�عة بالفئة: 19

و�شف العالمة : ن�س العالمة التجارية Weideda مكتوب باأحرف اإجنليزية �شفراء اللون مع نقطة 
حمراء للحرف  i هناك منحنى اأحمر اللون حول ن�س العالمة التجارية كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كافترييا الف �شاي 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 341682           بتاريخ :2020/12/22    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: كافترييا الف �شاي.
وعنوانة: دبي مركز الت�شوق جي اأف 14 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الفئة   املطاعم يف  و  الكافترييات  امل�شروبات، خدمات  و  الأطعمة  ال�شراب، خدمات توفري  و  الطعام  خدمات 

.43
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العالمة : داخل �شعار دائري مع خط داخلي اأبي�س مكتوب ن�س Alif Shay / األف �شاي باللغة 
الإجنليزية والعربية مع ت�شميم منحنى على اجلانب الأي�شر من الن�س كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
تالت ا�شماعيل

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 341805           بتاريخ :2020/12/23   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: تالت ا�شماعيل. 
وعنوانة:6  بي اورموند ترييز، �شارع ريجينت، ت�شيلتينهام جي ال 1 50 يتج ار، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
عطور لأزالة الروائح الكريهة، عطور و م�شتح�شرات جتميل ، زيوت عطرية يف الفئة 03.

الواق�عة بالفئة: 03
و�شف العالمة : �شورة مثل قطرة مع خط خارجي لونه ذهبي وبني من الداخل، ن�س العالمة التجارية 
لالأزهار  ت�شميم  هناك  التجارية  العالمة  ن�س  راأ���س  على  بي�شاء،  اإجنليزية  باأحرف  نقي" مكتوب  "عامل 

الذهبية وحتت �شورة الن�شو�س يوجد ورقتني باللون الذهبي كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155
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عربي ودويل

اإذا مل نغرّي النموذج، فاإن 
الأزمة القادمة �ستكون كارثة كاملة

الوباء هو عودة املخاوف 
الكبرية وعودة العقل وال�صيا�صة

ميكن لهذه الأزمة اأن تخرج 
الأوروبيني من �سذاجة مزدوجة

�صيفعله  مــا 
بايدن  ــو  ج
جني  و�ــصــي 
بينغ   �صيكون 
ـــا  ـــًم ـــص ـــا� ح
لــــبــــقــــيــــة 
ـــــــعـــــــامل ال

من اإيجابيات الوباء، اأن الإن�سانية دجمت فكرة امل�سري امل�سرتك، رغم النق�سامات القومية اأو الجتماعية 
ك�سف الوباء امل�ساكل والتحديات التي اأهملناها، و�سيمنحنا الفر�سة للتفكري يف طريقة اإ�سالح العامل

فريد زكريا: »من اجليد لأوروبا 
اأن تلعب دور الو�صيط«

1964 لأبوين  ولد يف بومباي عام 
واحدة  يف  تعليمه  وتلقى  م�شلمني، 
الأنغليكانية  امل���دار����س  اأف�����ش��ل  م���ن 
درا�شاته  ي��ت��اب��ع  اأن  ق��ب��ل  ال���ب���الد،  يف 
الأمريكيتني  اجلامعتني  يف  العليا 

املرموقتني يف ييل وهارفارد. 
ال�شحافة واجلغرافيا ال�شيا�شية هما 
�شغفه، وقد اأجرى مقابالت مع جميع 
ع��ظ��م��اء ه���ذا ال���ع���امل، م��ن��ه��م هري 
الواقعية.  ال�شيا�شة  �شيد  كي�شنجر، 
برنامج  مقدم  زكريا،  فريد  لنا  ق��ال 
اإ���س كل يوم اأح��د على �شبكة  جي بي 
بطبعي...  متفائل  “اأنا  ان،  ان  �شي 
ياأمل  اأن  عليه  مهاجر  لأن��ن��ي  اأوًل، 

الأف�شل ول يخ�شى الأ�شواأ«.
يف الوقت الذي تتجاوز فيه الوليات 
وفاة  األ��ف حالة   400 املتحدة عتبة 
اأعلى  ع��دد  وه��و  كوفيد-19،  ج���راء 
من عدد القتلى الذي �شجلته القوات 
العاملية  احل����رب  خ���الل  الأم��ري��ك��ي��ة 
للتفاوؤل؟  زم���ن  ه���ذا  ف��ه��ل  ال��ث��ان��ي��ة، 
اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ب�����ش��ر  اأن  “اأعتقد 
على  اأنف�شهم  حلمل  كبرية  �شدمات 
�شدمة  ميثل  ال��وب��اء  وه��ذا  التغيري، 
كبرية، اإنه يك�شف امل�شاكل والتحديات 
الفر�شة  و�شيمنحنا  اأهملناها،  التي 

للتفكري يف طريقة اإ�شالح العامل.«
يف حوزتنا مثالني من الأ�شهر ال�شتة 
يف  اأوروب������ا:  اإىل  “انظروا  امل��ا���ش��ي��ة. 
����ش���ارت ك���ل الأم������ور ب�شكل  ال���ب���داي���ة 
كل  ح��ّم��ل  �شنغن،  منطقة  يف  خ��اط��ئ 
جل���اره.  م�شائبه  م�����ش��وؤول��ي��ة  ط���رف 
ثم توىل اإميانويل ماكرون واأجنيال 
م���ريك���ل م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م��ا م���ن اأج���ل 
ت�����ش��ح��ي��ح ال���و����ش���ع وف���ع���ل م����ا يلزم 
للنجاح من خالل مزيد من التعاون 
اأدى ذلك  بني ال��دول الأع�شاء. وقد 
هذه  ال��ت��ح��ف��ي��ز  خ���ط���ة  ظ���ه���ور  اإىل 
التي تعزز الحت��اد من خ��الل تبادل 
الديون. ومل يعتقد اأحد يف الو�شول 

اىل مثل هذه النتيجة«.
الأمريكي.  الت�شميم  م��ع  ول��ن��ق��ارن 
تبني  اإذا مت  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  “يف 
خ��ط��ة ال��ت��ح��ف��ي��ز ال���ت���ي و���ش��ع��ه��ا جو 
دولر،  تريليون   1.9 البالغة  بايدن 
والطاقة  التحتية  البنية  ف�شتنع�س 
والتكوين  التعليم  وب��رام��ج  البديلة 
الوظيفي، اأي العديد من املو�شوعات 
ال�شيا�شية  ال��ط��ب��ق��ة  اأ���ش��ي��ب��ت  ال��ت��ي 
طويلة”.  ل��ف��رة  ب��ال�����ش��ل��ل  ح��ي��ال��ه��ا 
اىل  دائ���م���ا  احل����ال  ب��ن��ا  �شينتهي  ه���ل 
كل  م���ع  “نعم،  جم�����ددا؟  ال��ن��ه��و���س 
جديد...  ت�����وازن  اإىل  ن�����ش��ع��ى  اأزم�����ة 

ولي�س بدون �شعوبة«.
الت�شخي�س:  يف  نخطئ  األ  ب�����ش��رط 
ه��ذه مبثابة  اجل��ائ��ح��ة  اأزم���ة  “تبدو 
تكرار ملا ميكن اأن يحدث مع الأ�شواأ. 
خطري  ب�شكل  الآن  حتى  ع�شنا  لقد 
الكوكب،  ح����رق  خ����الل  م���ن  ل��ل��غ��اي��ة 
وال�شتهالك  الإن����ت����اج  خ����الل  وم����ن 
الب�شرية،  بداية  منذ  يحدث  مل  كما 
مل  واإذا  الطبيعية.  املوائل  وبتدمري 
القادمة  الأزم��ة  ف��اإن  النموذج،  نغرّي 

�شتكون كارثة �شاملة وكاملة. »
لتخفيف  الفر�شة  انتهزنا  ل��و  م���اذا 
للتوّجه  ال��ك��ربى  الكتل  ب��ني  التوتر 
اأوروب��������ا  “تظل  الأ�����ش����ا�����ش����ي؟  ن���ح���و 
منوذًجا معجزة بالنظر اإىل احلروب 
لكنها  واأمل��ان��ي��ا،  فرن�شا  عرفتها  التي 
بعد. نحن  ا�شراتيجياً  لي�شت لعباً 
معجبون بها كما هي، ولكن لي�س ملا 
كمنظمة.  ب��ه  القيام  على  ق���ادرة  ه��ي 
املتحدة  ال���ولي���ات  �شتحتفظ  وك��م��ا 

ب����دوره����ا ال���ق���ي���ادي يف ع�����امل ي�����زداد 
مع  القطبية  الثنائية  م��ن  اق��راب��ا 
لأوروبا  اجليد  من  �شيكون  ال�شني، 
و�شيط،  ث��ال��ث،  ط��رف  دور  تلعب  اأن 
ورمبا و�شيط من اأجل جتنب احلرب 

الباردة بني هاتني القوتني.
م�شطلح  زك���ري���ا  ف���ري���د  ي�����ش��ت��خ��دم 
احل����رب ال����ب����اردة، ل��ك��ن��ه ي��ع��ل��م جيًدا 
الب�شاطة.  ب���ه���ذه  ل��ي�����س  الأم������ر  اأن 
بلغت  ال������ب������اردة،  احل�������رب  “خالل 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ب����ني  ال����ت����ج����ارة 
دولر  ملياري  ال�شوفياتي  والحت���اد 
تبلغ  ال�����ش��ني،  م��ع  ال��ي��وم،  ال�شنة.  يف 
وللحفاظ  ال��ي��وم!  يف  دولر  مليار   2
املناف�شة  ب����ني  ال�����ت�����وازن  ه�����ذا  ع���ل���ى 
اأوروبا”.  اإىل  ن��ح��ت��اج  وال����ت����ع����اون، 
“الوقوع  ع���دم  ب�����ش��رط  اي�����ش��ا،  ه��ن��ا 
ال��ق��وم��ي��ة واحل���روب  واآلم  ف��خ��اخ  يف 
ممكن؟  غري  وال�شعبوية”.  ال��ب��اردة 
اإىل  �شنحتاج  �شعًبا.  الأم��ر  “�شيكون 
املزيد  وخا�شة  ال�شيا�شي،  ال�شتقرار 
فريد  يعرف  ال���دويل،  التعاون  من 
اإىل  الع�شر  ال�شنوات  �شتكون  زكريا، 
وغري  �شعبة  التالية  ع�شر  اخلم�شة 
على  ال�شتقرار  لتحقيق  موؤكدة”، 
الف�شل  خماطر  م��ع  الأر�����س،  كوكب 
الأم���ل.  وخ��ي��ب��ات  وال��ت��ع��رج  احلتمية 
وكما يلخ�س يف ف�شلني من ف�شول 
كتابه: “اربطوا اأحزمتكم”، حتى لو 

“ل �شيء مكتوب« ...
العودة  امل���ن�������ش���ورة:  اع���م���ال���ه  *اآخ������ر 
للغد  درو�������س   10- امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل 

)من�شورات �شان �شيمون، 2021(

توما�س جومارت: 
»وا�صنطن وبكني تريدان 
التحكم يف الرتمو�صتات«

العالقات  ع��ل��ى  اأط���روح���ت���ه  رك�����زت 

منّظم  يف  التحكم  �شيتوىل  م��ن  ه��و 
ال�شدد،  ه���ذا  ويف  ال��ع��امل��ي.  احل����رارة 
اأق�شى  اإيالء  ينبغي على الأوروبيني 
ق���در م���ن اله��ت��م��ام مل��خ��ت��ل��ف برامج 
تهدف  التي  اجليولوجية  الهند�شة 

اإىل تعديل املناخ على نطاق وا�شع ».
اأن ال��ث��ق��اف��ة الأم��ري��ك��ي��ة ل  خ��ا���ش��ة 
 ،1992 “عام  ر�شانة.  كلمة  تعرف 
اأ�شلوب احلياة  ‘اأن  اأعلن جورج بو�س 
ول  الأمريكي غري قابل للتفاو�س’. 
لغالبية  بالن�شبة  كذلك  الم��ر  ي��زال 
توما�س  ي���ق���ول  ك��م��ا  الأم���ري���ك���ي���ني، 
اجليو�س  اأن  واأ����ش���ي���ف  ج����وم����ارت. 
الأمريكية رمبا تكون اأف�شل ا�شتعداًدا 
اأن  املناخي. وحقيقة  التغرّي  لعواقب 
ج��ون ك��ريي ع�شو يف جمل�س الأمن 
الوثيقة  ال���رواب���ط  ي��و���ش��ح  ال��ق��وم��ي 

بني الق�شايا البيئية والع�شكرية«.
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة م���ن امل��ن��اق�����ش��ة، مل 
لكلمتي  م����ازال  اإذا  م��ا  وا���ش��ًح��ا  ي��ع��د 
كبريا،  معنى  و”تفاوؤل”  “ت�شاوؤم” 
كما  ال�������ش���روري،  م���ن  ي��ك��ن  مل  واإذا 
“اإعادة  ج���وم���ارت،  ت��وم��ا���س  ي��و���ش��ي 
الت�شلح فكرًيا ولي�س ع�شكرًيا فقط«.

احل���روب اخلفية  ن�شره:  ك��ت��اب  اآخ���ر 
القادمة  اجليو�شيا�شية  -حتدياتنا 

)من�شورات تالندييه، 2021(.

رميي ريو: 
»دبلوما�صية الأحياء

 بدًل  من األعاب القوة«
ماذا عن ن�شف الكرة اجلنوبي؟ هل 
كان  اإذا  عاملي؟  الوباء  هذا  اأن  ن�شينا 
يتوقع  فرن�شا  يف  عاملي  لع��ب  هناك 
على م��دى ال��ث��الث��ني ال��ق��ادم��ة، فهو 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة، وزارة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وك���ال���ة 
منت�شف  يف  ال�������ش���اب���ق���ة،  ال����ت����ع����اون 
ال���ط���ري���ق ب����ني ب���ري����ش���ي وال�������ش���وؤون 

نهاية  يف  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
جومارت،  توما�س  لكن  اخلم�شينات، 
للعالقات  ال��ف��رن�����ش��ي  امل��ع��ه��د  م��دي��ر 
اأب��ن��اء ما  بالتاأكيد م��ن  ال��دول��ي��ة ه��و 
ع�شكري،  اب����ن  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة.  ب��ع��د 
مبرا�شالت  ب�شدة  متاأثر  كاثوليكي، 
����ش���اردان يف خ��ن��ادق حرب  ت��ي��الر دو 
حملل  ال���رج���ل   ،1918-1914

لالجتاهات واملذاهب.
الدبلوما�شية  رئ���ي�������س  ���ش��م��ع  ل���ق���د 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ج�����ان اإي������ف ل����ودري����ان، 
يبدو  بعد”  م���ا  “عامل  اأن  ي��خ�����ش��ى 
ب�شكل  “ولكن  ق��ب��ل  م���ا  ع����امل  م��ث��ل 
هو؟  م��وق��ف��ه  ع���ن  وم������اذا  اأ�شواأ”. 
�شديد  انه  لي�س مطمئًنا متاًما غري 
الإيجابية  النقاط  بني  اليقظة. من 
“الإن�شانية  اأن  اإىل  ي�شري  ل��ل��وب��اء، 

الغربيني؟  ع��ن  نيابة  بالعمل  ي��ق��وم 
الذي  التحدي  اأن  نن�شى  ل  “دعونا 
كل  وق���ب���ل  اأوًل  ه���و  ب���اي���دن  ي���واج���ه 
�شيء داخلي، مع و�شع �شحي كارثي 
درجة  اىل  ال�شروخ  متعدد  وجمتمع 
لي�س  ل��ل��م��ن��اورة  ال����دويل  هام�شه  اأن 
اعترب  التي  اللحظة  وا�شعا جًدا من 
يعودوا  مل  ان��ه��م  الأم��ري��ك��ي��ون  فيها 

ي�شتفيدون من العوملة«.
وحتى لو كانت تلك هي احلال، فهل 
احل�شنة  ب��ال��ن��واي��ا  مليئة  اأم��ري��ك��ا  ان 
لإ�شالح العامل؟ “يعتقد الأوروبيون 
اأن الت�شيري املتعدد الأطراف هو احلل 
التحديات  مل��واج��ه��ة  املمكن  ال��وح��ي��د 
توما�س  يجيب  والرقمية،  املناخية 
جومارت، ولكن لي�س هذا هو احلال 
ال�شوؤال  ح��ي��ث  وب��ك��ني،  وا���ش��ن��ط��ن  يف 

دجمت فكرة امل�شري امل�شرك، بغ�س 
اأو  القومية  النق�شامات  عن  النظر 
الأزم���ة  “هذه  واأن  الجتماعية”، 
ال�شيا�شية  ال�شلطات  ق��درة  اأظ��ه��رت 
ع���ل���ى ات����خ����اذ ت����داب����ري ب��ح��ج��م غري 

م�شبوق«. 
“ال�شتعداد  ل��ه،  بالن�شبة  ال�شا�شي 
لالأزمات الأخرى التي من املوؤكد اأن 
اأو  بيئية  اأو  كانت �شحية  �شواء  تن�شاأ 
رقمية”. مو�شوع اآخر للر�شا، هزمية 
التي  “النتائج  ال���دمي���اغ���وج���ي���ني. 
ال�شعبويون  ال��زع��م��اء  عليها  ح�شل 
يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة وال����ربازي����ل، 
الذين  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  وح��ت��ى يف 
الأزمة،  بداية  يف  املخاطر  من  قللوا 
خطباء  فال�شعبويون  كارثية.  نتائج 
املفارقات،  وم��ن  معاجلني.  ولي�شوا 

ان عودة املخاوف الكربى، التي يبدو 
اأنها تطفو على ال�شطح من الع�شور 
الوقت  نف�س  يف  ت��ت��واف��ق  ال�شحيقة، 

وعودة احلكمة وال�شيا�شة ».
فاح�شة  ن��ظ��رة  يلقي  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ا���ش��ت��ع��داد الأوروب����ي����ني 
لعامل  وال�����ش��ي��ن��ي��ني  والأم���ري���ك���ي���ني 
يخربنا  بالقلق.  ي�شعر  ف��اإن��ه  ال��غ��د، 
تخرج  اأن  مي��ك��ن  الأزم�������ة  ه����ذه  اأن 
���ش��ذاج��ة مزدوجة.  م��ن  الأوروب���ي���ني 
يقظة  ح��ال��ة  يف  الأوروب���ي���ة  فالنخب 
ي��ق��ظ��ة موؤملة  ك��ام��ل��ة،  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ب�شدد  ال�شني  اأن  يفهمون  ما  بقدر 
ان��ت��زاع امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن الحتاد 
يف  ال��دول��ي��ة  ال�شاحة  على  الأوروب����ي 
هل يجب اأن نكون  اأقل من جيل”.  
بايدن  ج���و  لأن  ذل����ك  ب��ع��د  ����ش���ع���داء 

اخل��ارج��ي��ة، ت��راق��ب ال���دول الفقرية 
ك���ل تقدم.  ك�����ش��رك��اء يف  وال�����ش��اع��دة 
“يذكرنا هذا الوباء باأنه يجب علينا 
نعي�س  ال���ذي  ‘العامل  ب��ني  التمييز 
منه’،  نعي�س  ال���ذي  و’العامل  فيه’ 
هكذا يلخ�س رميي ريو، مدير وكالة 
تعبري  م�شتعريا  الفرن�شية،  التنمية 
اأغلق  الذي  برونو لتور،  الفيل�شوف 

للتو اآخر كتاب له.
ينتميان  وال�شتهالك  البقاء  وك���اأن 
ح�شب  خم��ت��ل��ف��ت��ني  ����ش���ي���ادت���ني  اإىل 
“لقد  واق���ت�������ش���اده���ا.  ج��غ��راف��ي��ت��ه��ا 
با�شت�شافة  لحظت،  عندما  دمت  �شُ
منت�شف  يف  امل�شرك  التمويل  قمة 
والتي جمعت لأول مرة يف  نوفمرب، 
باري�س 450 بنًكا للتنمية العمومية 
يف العامل، اأن توافًقا قوًيا للغاية كان 
ات�شاع  –رغم  امل��رف��ق  ه��ذا  يف  ممكًنا 
التنمية  اأه������داف  -ح�����ول  م�����ش��اح��ت��ه 
باملناخ  الم��ر  تعلق  �شواء  امل�شتدامة، 
النماذج  اأو  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع  اأو 
الق��ت�����ش��ادي��ة اجل���دي���دة، ك��م��ا يقول، 
ه�����ذا الإج�����م�����اع اجل����دي����د ه����و �شبب 
حقيقي لالأمل ». يرف�س رميي ريو 
الأمريكي  ال�شيني  التناف�س  اختزال 
يف ره��ان��ات ال��ق��وة وال�����ش��ل��ط��ة. يريد 
العمل من  القدرة على  اأن يرى فيه 
 ،2015 “عام  ال��ع��ام.  ال�شالح  اأج��ل 
التي  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  مع 
مت تبنيها يف الأمم املتحدة واتفاقية 
����ش���ارك���ت يف هذه  ل��ل��م��ن��اخ،  ب���اري�������س 
اخلطوات الأ�شا�شية نحو دبلوما�شية 
ج����دي����دة ل��ل��ت��ع��اي�����س، وال����ت����ي ميكن 
ت�شريع ظهورها الآن بعد اأن مت رفع 
بالن�شبة له،  حاجز دونالد ترامب”. 
ال��ذي ح��دده جو بايدن  ف��اإن الهدف 
و���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ، ب��ت��ح��ق��ي��ق احلياد 
و2060   2050 ب���ني  ال���ك���رب���وين 
اإىل  اإ����ش���ارة  وه���و  “تقدما”،  مي��ث��ل 
الأطراف”  املتعدد  التعاون  “جتدد 
الذي �شي�شود يف النهاية على “األعاب 

القوة الكارثية«.
اإن اأفق 2050 هذا، بالن�شبة مل�شريف 
التنمية امل�شتدامة، لي�س بعد غد بل 
“اليوم، اأفريقيا لي�شت ال�شني  غًدا. 
حاليا  متتلك  لكنها  بعد،  اأوروب����ا  اأو 
الناجت املحلي الإجمايل وعدد �شكان 
ال��ه��ن��د. ي��ا ل��ه م��ن ت��ق��دم مت اإح����رازه 
خ���الل ث��الث��ني ع���اًم���ا ف��ق��ط! يقول 
ي��ب��دو عامل  رمي��ي ري��و مبتهجا. ق��د 
الوباء خميًفا، ولكن للتغلب  ما بعد 
على اخلوف، من ال�شروري التفكري 
يف ‘عامل ما بعد عامل ما بعد’ اي يف 

افق عام 2050 ».
اإفريقيا  ���ش��ت��ت��ع��اف��ى  ل����ه،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اأن  ن�شينا  “لقد  وبائها.  من  ب�شرعة 
اإف��ري��ق��ي��ا م��رن��ة و���ش��اب��ة، وق��د طورت 
���ش��وق��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة وم�����ش��ادر منوها 
الداخلي، واأن قادتها ا�شتجابوا جيًدا 
اإف��ري��ق��ي��ا وتعلمنا  ت��ذك��رن��ا  ل���الأزم���ة. 
الطبيعة  م���ع  ال��ع��ي�����س  اأن�����ه مي��ك��ن��ك 
تتكيف  اأن������ك  ط���امل���ا  وال���ف���ريو����ش���ات 
وتكون يقًظا”. مبا يكفي لال�شتثمار 
وكالة  تقر�س  “عندما  امل�شتقبل،  يف 
التنمية الفرن�شية املال على ع�شرين 
اأو ثالثني عاما، تطلب من عمالئها 
بلدهم  �شكل  �شيكون  كيف  اإخ��ب��اره��ا 
عامل  يف  ت�شتثمر  انها   ،2050 ع��ام 
مل  اإذا  ال�شمني:  املعنى   ...“  050

ن�شدق ذلك، �شن�شرف النظر.
امل�شاحلة  املن�شورة:  اأع��م��ال��ه  اأح���دث 
العامة،  امل���ن���اق�������ش���ات  )م���ن�������ش���ورات 
الأفريقي  والق���ت�������ش���اد   )2019
لديكوفارت،  )م��ن�����ش��ورات   2021

)2021

اأفريقيا اليوم لي�صت ال�صني اأو اأوروبا, لكنها متتلك الناجت املحلي الإجمايل للهند وعدد �صكانها
�شي جني بينغ  تعاون ام �شدام؟بايدن  م�شاكله الداخلية قبل اخلارجية

العامل والوباء .. رب �شارة نافعة

اوروبا يف دور  والقطب الو�شيطافريقيا متلك مفاتيح امل�شتقبل

ثالثة خرباء ي�صرحون:

هكذا ميكن للعامل اأن يتعافى، رغم الأزمات...!  
•• الفجر -فران�شوا كليمن�شو 

ترجمة خرية ال�شيباين
على  ال�صروط  ي�صعون  جيو�صيا�صيني  خرباء  ثالثة 
اأمل اأن يكون “عامل ما بعد” الذي قيد الت�صّكل مكاًنا 

اأف�صل.

ما الذي ميكن اأن ت�صرتك فيه اأفكار اأمريكي من اأ�صل 
اأ�صهر القنوات  هندي, نا�صر اجلغرافيا ال�صيا�صية يف 
يف  متخ�ص�س  فرن�صي  ومـــوؤرخ  العاملية,  الإخبارية 
�صراعات القوة ال�صرتاتيجية؟ وكيف يتفاعل معها 
رميي ريو, هذا امل�صوؤول الكبري الذي اأ�صبح اأحد كبار 

امل�صرفيني يف التنمية امل�صتدامة؟ 

العالــــم  فهـــــم  مبحاولـــــة  تخاطــــر  املبــــــادرة 
عــــــــام  نهايـــــــة  بحلـــــول  �صــــــندخله  الـــــذي 

.2021
لهوؤلء  احلـــذرة  اأو  املتفائلة  الطبيعة  عــن  بعيًدا 
نفهم  اجليـــــل,  نفــ�س  مــن  الثالثـــــة  ـــرباء  اخل
�صيكون  الأكبـر  الرهـــــان  اأن  اإليهــم  بال�صتماع 

العالقة ال�صينية الأمريكية. فما �صيفعله جو بايدن 
و�صي جني بينغ, �صيكون حا�صًما لبقية العامل.

�صــــيتوّقف  �صـــيء  كــــل  لأن  يكفـي,  ل  هــــذا  لكن   
والت�صبث  للتكيـــف  الب�صـرية  قدراتنـا  على  اأي�صـــًا 
الأعــــداء؟  مــن  نــوع  اأي  مواجهـــة  يف  ــقــاومــة.  وامل

اأنف�صنا.
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االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
موؤ�ش�شة هري لتجارة الأدوات املنزلية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 343162           بتاريخ :2021/1/14   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: موؤ�ش�شة هري لتجارة الأدوات املنزلية. 
وعنوانة: بردبي الفهيدي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأو  التلوين  فرا�شي  )ع��دا  فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  وللمطبخ،  املنزيل  لال�شتعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
�شبه م�شغول )عدا  زجاج  اأو  �شلك جلي، زجاج غري م�شغول  تنظيف،  اأدوات  الفرا�شي،  الدهان(، مواد �شنع 

الزجاج امل�شتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة: 21

 kitchenware ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  ن�����س  الأزرق،  ب��ال��ل��ون  م�شتطيل  م��رب��ع  يف   : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
ن�س  راأ���س  على  بع�س  ف��وق  ُو�شعت  و�شحون  لكوب  �شورة  مع  الأبي�س  باللون  مكتوب   Luxehome

العالمة التجارية كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شوبرماركت طالل �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 342233           بتاريخ :2020/12/29    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شوبرماركت طالل �س.ذ.م.م. 
وعنوانة: �س.ب 14528، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
وامل�شتح�شرات  الدقيق  الإ�شطناعي،  وال��نب  وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  وال��ك��اك��او  وال�شاي  ال��نب 
الأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 
اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج، بيتزا، �شوكولتة، 

لَى، كعك، �شندوي�شات يف الفئة  30. م�شروبات اأ�شا�شها ال�شاي، ب�شكويت، كعك حُمَّ
الواق�عة بالفئة: 30

له  اللون  برتقايل  املربع هناك �شندوق  بداخل  الأ�شود،  ال�شندوق  داخل  يقع  كله  ال�شعار   : العالمة  و�شف 
اللون وورقة  اإجنليزية بي�شاء  OLIVE بحروف  زوايا منحنية مكتوب بداخلها ن�س العالمة التجارية 
كما هو مو�شح  بي�شاء  اإجنليزية  باأحرف  الن�س مكتوب  هناك  الربتقايل  املربع  ، حتت  اأدن��اه  مائلة  زيتون 

بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ار جي للتجارة �س ذ م م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 342032           بتاريخ :2020/12/27   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ار جي للتجارة �س ذ م م. 
وعنوانة: �س.ب 88152، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، اأباريق �شاخنة )غري م�شخنة كهربائياً(، اأطباق زجاجية 
عميقة،) األواح زجاج )مادة خام،اأواين زجاجية مطلية،قوارير عزل،اأواين من الزجاج النقي،طناجر �شغط 
غري كهربائية،متاثيل من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج، اأواين عميقة لل�شلطة،�شحون فناجني،اأواين 

فخارية يف الفئة  21.
الواق�عة بالفئة: 21

و�شف العالمة : العالمة التجارية SARA  مكتوبة باللون الأحمر يف خط خا�س كما هو مو�شح بال�شكل 
املرفق.

ال�شراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيك �شا�شان )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 341909           بتاريخ :2020/12/26    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م
با�ش��م: بوتيك �شا�شان )�س.ذ.م.م(. 

وعنوانة: �س.ب 177 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

عطورو م�شتح�شرات جتميل يف الفئة  03.
الواق�عة بالفئة: 03

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية FENNEC PERFUMES كتبت يف �شطرين ب�شكل 
مميز ويعلوها ر�شم تخيلي لراأ�س ثعلب الفنك والعالمة باللون الوردي الفاحت على خلفية باللون الأحمر 

الآجوري كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولةاالإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد  - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

 منوذج اإعالن الن�صر عن اإنتقال امللكية 
تعلن اأدارة العالمات التجارية  و امل�شنفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل/ �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية ر�شم ل�شكل �شدا�شي 

الأ�شالع بداخله ر�شم ملبنى ب�شكل مميز  .
 املودعة حتت رقم : 73889      بتاريخ:  9  / 10 / 2005 .  

 و امل�شجلة بتاريخ:     3  / 7 / 2006
با�ش��م:  نورث ت�شاينا فارما�شوتيكال  جروب كوربوري�شن.

وعنوانه:  رقم 388 هيبينغ  دونغلو ،  �شي جياز هونغ �شيتي  جمهورية ال�شني
�صورة العالمة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات الواق�عة بالفئة   :  5
الأدوية لالآعرا�س الب�شرية ، املقويات ) اأدوية ( ، ال�شراب الدوائي ، الن�شاء لإغرا�س احلمية اأو لإغرا�س �شيدلنية 
، امل�شتح�شرات ال�شيدلنية ، غل�شرين لغايات طبية ، م�شتح�شرات بكتريية لالأ�شتخدام ىلطبي و البيطري ، دواء 
على �شكل مواد خام ، الدواء ال�شيني التقليدي و اأدوية خمرعه ، الأدوية الكيميائية احليوية ، اأغذية حمية معدة 
لغايات  الطبية ، م�شروبات حمية معدة لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�شتخدام الطبي ، اإ�شافات غذائية لغايات 
طبية ، املطهرات ، امل�شتح�شرات لإبادة احليوانات ال�شارة ، امل�شتح�شرات للق�شاء على النباتات ال�شارة ، �شناديق 

الإ�شعافات الأولية  املعباأة الأدوية للغايات البيطرية  ، و جميع املنتجات مت�شمنة يف الفئة ) 5 (  . 
* بيانات التعديل :

ا�شم من اإنتقلت اليه العالمة :   نورث ت�شاينا فارما�شيتيكال كو.، األ تي دي.
عنوان:  رقم 388 اإي�شت هيبينج رود ، �شيجيازهواجن ، هيبي بروفين�س ، جمهورية ال�شني. 

تاري�خ انت�قال امللكية:  20 / 1 / 2021
تاريخ تاريخ التاأ�شري:  21 / 1 / 2021

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

منوذج اإعالن الن�صر عن اإنتقال امللكية 
تعلن اأدارة العالمات التجارية  و امل�شنفات الفكرية عن تقدم 

الوكيل/ �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
. NCPC بطلب انتقال ملكية  العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم : 73888      بتاريخ:  9  / 10 / 2005 .  
 و امل�شجلة بتاريخ:     3  / 7 / 2006

با�ش��م:  نورث ت�شاينا فارما�شوتيكال  جروب كوربوري�شن.
وعنوانه:  رقم 388 هيبينغ  دونغلو ،  �شي جياز هونغ �شيتي  ، جمهورية ال�شني.                                                                         

�صورة العالمة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات الواق�عة بالفئة   :  5
الأدوية لالآعرا�س الب�شرية ، املقويات ) اأدوية ( ، ال�شراب الدوائي ، الن�شاء لإغرا�س احلمية اأو لإغرا�س �شيدلنية 
، امل�شتح�شرات ال�شيدلنية ، غل�شرين لغايات طبية ، م�شتح�شرات بكتريية لالأ�شتخدام ىلطبي و البيطري ، دواء 
على �شكل مواد خام ، الدواء ال�شيني التقليدي و اأدوية خمرعه ، الأدوية الكيميائية احليوية ، اأغذية حمية معدة 
لغايات  الطبية ، م�شروبات حمية معدة لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�شتخدام الطبي ، اإ�شافات غذائية لغايات 
طبية ، املطهرات ، امل�شتح�شرات لإبادة احليوانات ال�شارة ، امل�شتح�شرات للق�شاء على النباتات ال�شارة ، �شناديق 

الإ�شعافات الأولية  املعباأة الأدوية للغايات البيطرية  ، و جميع املنتجات مت�شمنة يف الفئة ) 5 (  . 
بيانات التعديل :

ا�شم من اإنتقلت اليه العالمة :   نورث ت�شاينا فارما�شيتيكال كو.، األ تي دي.
عنوان:  رقم 388 اإي�شت هيبينج رود ، �شيجيازهواجن ، هيبي بروفين�س ، جمهورية ال�شني. 

تاري�خ انت�قال امللكية:  20 / 1 / 2021
تاريخ تاريخ التاأ�شري:   21 / 1 / 2021 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  3  فرباير 2021 العدد 13155

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

ال�شم التجاري:ون توول للدعاية والعالن ذ.م.م
عنوان ال�شركة:الطابق الول مكتب 0101 وحدة ح�شن ابراهيم ح�شن 

الفردان C13 �شارع املطار غرب 14-2 ق
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1166027 

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

قانوين  كم�شفي  احل�شابات،  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/2/1  لل�شركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150001258  

تاريخ التعديل: 2021/2/2
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

CN 2648910:لتجارة العامة رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

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

الف�شية لل�شيانة العامة والديكور
 رخ�شة رقم:CN 2719036 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيك�شا للهواتف املتحركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2882908 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شالح نعيمات %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل عبا�س حممد البلوكي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل عبا�س حممد البلوكي من 100% اىل%51

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  

تعديل اإ�شم جتاري من/ هيك�شا للهواتف املتحركة
XEXA MOBILE PHONE

اإىل /هيك�شا للهواتف املتحركة ذ م م
XEXA MOBILE PHONE L.L.C  

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

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

االأربعاء 03 فرباير 2021 العدد 13155

اإعالن ببيع معدات ومنقوالت طبية باملزاد العلني ن�رشا
يف الق�ضية التنفيذية رقم 3722 / 2018 تنفيذ اإيجارات

قرر قا�صي التنفيذ اإجراء البيع باملزاد العلني للمعدات الطبية واملنقولت 
عمري  بن  )ملجموعة  واململوكة  ني�صن  مب�صت�صفى  اخلا�صة  عليها  املحجوز 
اأن  اأن تبداأ املزايدة مببلغ )8.863.228.00 درهم(, على  , على  الطبية( 
تكون اإجراءات البيع يوم الثالثاء املوافق 2021/02/09 يف متام ال�صاعة 
العا�صرة �صباحًا بالقاعة امللحقة مببني اإدارة التنفيذ بدائرة الق�صاء املقر 
الرئي�صي يف اأبوظبي حتى متام البيع , وعلى راغبي ال�صراء �صداد امل�صروفات 

والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل عن 20% من الثمن الأ�صا�صي .
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2021/02/01

ق�ضم التنفيذ باأبوظبي

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 65/2021/18 عقاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : ف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء والزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )500.685( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة يف دي�شمرب 2016 وحتى ال�شداد التام والزام املدعي 

عليهما بدفع الفائدة التاأخريية ح�شب التفاقية والبالغة مبلغ )10.014( درهم والزام املدعي عليهما 
بتعوي�س جابر لل�شرر مببلغ 176.000 درهم 

طالب الإعالن / 1-طارق حممد جمال حممد فهمي - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  تنميات جلوبال للتطوير العقاري ���س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  -  

جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء والزام املدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعي مبلغ )500.685( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة يف دي�شمرب 2016 
وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهما بدفع الفائدة التاأخريية ح�شب التفاقية والبالغة مبلغ )10.014( 
درهم والزام املدعي عليهما بتعوي�س جابر لل�شرر مببلغ 176.000 درهم. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  
اأو من ميثلك  املوافق  2021/2/10  ال�شاعة 8.30 �س بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/446 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :ا�شت�شدار المر بالزام املطلوب �شدهما بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره )6.153.50( 

درهما �شتة الف ومائة وثالثة وخم�شون درهما وخم�شون فل�شا - والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول المر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة  

طالب الإعالن : الطليه املمتازة لتجارة ال�شباغ -  �شفته بالق�شية : مدعي 
�شفتهما   - كومارا�شوامى  كومار  مانوج  كومارا�شوامى   -2 ���س.ذ.م.م  انتريي�س  كريو   -1  : اإعالنه  املطلوب 

بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :  طلب ا�شت�شدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/1/21 بالزام 
وثالثة  ومائة  الف  �شتة  درهما   )6.153.50( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
وخم�شون درهما وخم�شون فل�شا والفوائد القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى 

ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ورف�شت النفاذ املعجل 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 482/2018 عقاري كلي واملعدل بال�شتئناف 
رقم 256/2019 ا�شتئناف عقاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 186387.5 درهم( ، �شامال للر�شوم 

وامل�شاريف مع تنفيذ احلكم وفق ماورد يف منطوقه
طالب الإعالن : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- وايدو رينزميا - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم تنفيذ احلكم ال�شادر 
يف الدعوى رق��م:482/2018 عقاري كلي واملعدل بال�شتئناف رقم 256/2019 ا�شتئناف عقاري ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )186387.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل تنفيذ 
احلكم وفق ماورد يف منطوقه ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4128/2018/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/2307 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 7264375.67 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب الإعالن : م�شرف المارات ال�شالمي �س.م.ع -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهما : 1- م�شنع بن تاون للمنتجات الورقية ���س.ذ.م.م 2- نارونها اآرثو لي�شلي - 
�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما  -  جمهويل حمل الإقامة 

ار�س  اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة  بانه مت احلجز على  : نعلنكم  الإع��الن  مو�شوع 
بياناتها رقم الر�س 898 - املنطقة الثنية اخلام�شة - رقم الوحدة 2206 - املبنى يف ثري تاور - 
رقم الر�س 6312 - املنطقة الثنية الرابعة - رقم املبنى 378/1283 وذلك يف حدود قيمة املطالبة 

يف التنفيذ اعاله ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اعالن بالن�شر        

 13222/2020/13عمايل جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ايه ان �شي للمقاولت �س.ذ.م.م   - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :جميل احمد حممد عبدالودود قي�شر 

وميثله : احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )382942( درهم 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام  ، وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2021/2/3 ال�شاعة 10:00 �شباحا يف 
قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اعالن بالن�شر        

 925/2020/20 جتاري كلي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- روبرت فران�شي�س نورتون  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :البنك التجاري الدويل �س.م.ع 

وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)25.393.237.73( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
قاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021/2/21 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2019/165 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - ا�شبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 - مكتب 
نا�شر ال�شام�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

املنفذ �شده : �شعيد مطر �شعيد بن بليله - ب�شفته مدين ا�شلي وكفيل �شخ�شي ملديونية املدعي عليهما بن بليلة 
للمقاولت - �س ذ م م - بن بليلة للعقارات - �س ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - ملك �شعيد مطر �شركة بن بليلة للعقارات 
- مبنى 6 بي �شكوير - مكتب رقم 207 

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2021/2/10 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
البيع )�شركة الم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  �شيجرى بيع 
عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( اللكروين  موقعها 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع 
امل��زاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر  من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 592 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ىل �شولريوم - رقم الوحدة 

: 512 - امل�شاحة : 93.37 مر مربع - التقييم : 603.015.00  درهم ، يباع لعلى عطاء 
�شقة �شكنية - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 592 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ىل �شولريوم - رقم الوحدة 

: 513 - امل�شاحة : 93.37 مر مربع - التقييم : 789.790.00  درهم ، يباع لعلى عطاء 
�شقة �شكنية - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 592 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ىل �شولريوم - رقم الوحدة 

: 514 - امل�شاحة : 93.37 مر مربع - التقييم : 890.153  درهم ، يباع لعلى عطاء 
�شقة �شكنية - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 592 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ىل �شولريوم - رقم الوحدة 

: 515 - امل�شاحة : 93.37 مر مربع - التقييم : 960.613.00  درهم ، يباع لعلى عطاء
�شقة �شكنية - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 592 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ىل �شولريوم - رقم الوحدة 

: 516 - امل�شاحة : 93.37 مر مربع - التقييم : 890.153  درهم ، يباع لعلى عطاء 
�شقة �شكنية - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 592 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ىل �شولريوم - رقم الوحدة 

: 517 - امل�شاحة : 93.37 مر مربع - التقييم : 792.115  درهم ، يباع لعلى عطاء
�شقة �شكنية - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 592 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ىل �شولريوم - رقم الوحدة 

: 518 - امل�شاحة : 93.37 مر مربع - التقييم : 603.015.00  درهم ، يباع لعلى عطاء 
ار�س ف�شاء �شيح �شعيب 2 - رقم الر�س 33 - رقم البلدية : 531 - 386 - امل�شاحة : 5901.11 مر مربع 

، التقيم 9845438 يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س بي اي وورلد للتجارة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2604381 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جيلتو ت�شينابيلى جيم�س %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اينو جاكوب جاكوب فارجي�س

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

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

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل

نافالني ميثل اأمام الق�ساء وعقوبة ال�سجن تلوح يف الأفق 
الأبرز  واملعار�س  للف�شاد  املناه�س  النا�شط  و�شجن  املتظاهرين. 
كانون   17 يف  رو�شيا  اإىل  عودته  لدى  نافالني  األيك�شي  للكرملني 
عقب  اأمل��ان��ي��ا  يف  لأ�شهر  ا�شتمرت  نقاهة  ف��رة  بعد  الثاين-يناير، 
بوتني  فالدميري  الرئي�س  املعار�س  اتهم  مزعومة  ت�شميم  عملية 
بالوقوف خلفها. واأدى ت�شميمه املزعوم ثم اعتقاله اإىل اندلع اأكرب 
الأخ��رية، وتوترات  ال�شنوات  موجة من الحتجاجات يف رو�شيا يف 
خارجية  رئي�س  ي�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  ج��دي��دة.  رو���ش��ي��ة-غ��رب��ي��ة 

الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل، اجلمعة اإىل مو�شكو.
اأوروب��ا وزيرة  وعرّبت الرئي�شة احلالية ملنظمة الأمن والتعاون يف 
الرو�شي �شريغي  الثالثاء لنظريها  اآن ليند  ال�شويدية  اخلارجية 
ب�شاأن  الأوروب���ي  والحت���اد  ال�شويد  “قلق  عن  مو�شكو  لف��روف يف 

التدهور يف جمال الدميوقراطية وحقوق الإن�شان يف رو�شيا«.

•• مو�شكو-اأ ف ب

مثل املعار�س الرو�شي األيك�شي نافالني اأمام املحكمة اأم�س الثالثاء 
وهي  عليه،  املفرو�شة  الق�شائية  الرقابة  �شروط  انتهاك  بتهمة 
ق�شية قد توؤدي اإىل �شجنه ل�شنوات رغم ال�شغوط الغربية وحركة 
الحتجاج يف رو�شيا. واأح�شر نافالني املحتجز حاليا، اإىل القف�س 
الزجاجي املخ�ش�س للمتهم قبل اأن تعلن املحكمة فتح اجلل�شة عند 

ال�شاعة 11،20 �شباحا )08،20 ت غ(.
20 �شخ�شا فيما دعا  ويف اخل��ارج، اأوقفت ال�شرطة ما ل يقل عن 

اأن�شار املعار�س اإىل جتمع حظرته ال�شلطات اأمام مبنى املحكمة.
داعمة  احتجاجات  �شهدت  اأ�شبوع  نهاية  بعد عطلة  اجلل�شة  وتاأتي 
الآلف من  ت��وق��ي��ف  ع��ن  اأ���ش��ف��رت  رو���ش��ي��ا  اأن��ح��اء  ك��ل  لنافالني يف 

وتاأتي الحتجاجات يف رو�شيا اأي�شا قبل اأ�شهر قليلة من النتخابات 
الت�شريعية املقرر اإجراوؤها يف اخلريف، يف ظل تراجع �شعبية حزب 

رو�شيا املوحدة احلاكم.
�شروط  م��رارا  خلرقه  نافالني  �شجن  يجب  اإن��ه  ال�شلطات  وتقول 
الرقابة الق�شائية التي فر�شت عليه كجزء من حكم مدته ثالث 
ق�شية  يف   2014 ع��ام  التنفيذ  وق��ف  م��ع  ال�شنة  ون�شف  �شنوات 

اختطاف، وهو حكم نددت به املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان.
الإقامة اجلربية،  العقوبة قيد  نافالني جزءا من  اأم�شى  وبعدما 

يواجه اإمكان احتجازه ملدة عامني ون�شف العام.
وبالن�شبة اإىل اأن�شار املعار�س، ي�شعى الرئي�س الرو�شي اإىل ا�شتبعاد 
اأحد م�شاعدي  ليونيد فولكوف  دائ��م. وكتب  ب�شكل  الأول  منتقده 
منطقي:  اأم��ر  اليوم  املحكمة  يف  يحدث  “ما  توير  على  نافالني 

بوتني يرمي نافالني يف ال�شجن لأنه جنا من عملية الغتيال«.
منذ عودته، �شّعد الق�شاء الرو�شي الإجراءات �شد األيك�شي نافالني 
الإقامة  ره��ن  تقريبا  جميعهم  وو���ش��ع��وا  ال�شيا�شيني،  وحلفائه 

اجلربية اأو �شجنوا اأو حوكموا خالل الأ�شابيع الأخرية.
“املعايري ال�شحية”  ويواجه بع�شهم عقوبة ال�شجن بتهم انتهاك 
ال�شارية يف مواجهة فريو�س كورونا امل�شتجد عرب تنظيم تظاهرات 
امل�شاركة يف  اآخرون اتهامات بتحري�س قا�شرين على  فيما يواجه 

جتمعات حمظورة.
اأ�شبوعني  نهايتي  خ��الل  موؤيديه  ح�شد  م��ن  متكن  املعار�س  لكن 
متتاليني يف تظاهرات حا�شدة، خ�شو�شا يف املناطق الرو�شية التي 
املرة،  وه��ذه  بطر�شبورغ.  �شان  اأو  مو�شكو  من  اأك��ر  مهم�شة  كانت 

�شاركت يف الحتجاجات اأكر من مئة مدينة.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

مي���ّث���ل الن�����ق�����الب ال���ع�������ش���ك���ري يف 
لت�شميم  م��ب��ك��راً  اخ���ت���ب���اراً  ب���ورم���ا 
للدفاع  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  اإدارة 
العامل،  يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ع���ن 
ل��ك��ن ب��خ��الف م��ا ح���دث ق��ب��ل نحو 
ع�شرة اأعوام عندما رعت الوليات 
لل�شلطة  انتقالية  عملية  املتحدة 
اأمام  الآن  اخل���ي���ارات  ف���اإن  ه��ن��اك، 

الإدارة اجلديدة حمدودة.
الدميوقراطية  �شعود  ُع��ّد  وطاملا 
للرئي�س  رئي�شياً  اإجن���ازاً  بورما  يف 
ونائبه  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك  ال�������ش���اب���ق 
�شّكل  ب��اع��ت��ب��اره  ب���اي���دن  ح��ي��ن��ذاك 
فلك  يف  ت��دور  مغلقة  لدولة  فتحاً 

ال�شني. 
ل��ك��ّن ال��زع��ي��م��ة امل��دن��ي��ة اأون����ع �شان 
لل�شالم  ن��وب��ل  وح��ام��ل��ة  ت�شي  ���ش��و 
التي اعتقلت مع م�شوؤولني اآخرين 
الثنني اثر الإنقالب، كانت تخ�شر 
مع  مت�شارع  ب�شكل  الغربي  الدعم 
وح�����ش��ي��ة اجلي�س  ح���ي���ال  ���ش��م��ت��ه��ا 
الروهينغا،  اأق��ل��ّي��ة  ���ش��ّد  ال��ب��ورم��ي 
وه���و ���ش��م��ت ف�����ّش��ره ال��ب��ع�����س باأنه 

حماولة لعدم معادة اجلي�س.
وحّذر بايدن يف بيان قوي الثنني 
العقوبات  فر�س  اإع���ادة  من  بورما 
ع��ل��ي��ه��ا، م��ع��رب��اً ع��ن دع��م��ه الثابت 
مل�����ب�����داأ ال����دمي����وق����راط����ي����ة ال�����ذي 
ي��ت��واف��ق م��ع وع���وده خ��الل حملته 
�شلفه  �شفحة  ب��ط��وي  النتخابية 
دونالد ترامب الذي اعتاد الإ�شادة 

باحلّكام امل�شتبّدين.
اإّن  ب�����ي�����ان�����ه  يف  ب�������اي�������دن  وق�����������ال 
عن  ���ش��ت��داف��ع  امل��ت��ح��دة  “الوليات 
مكان  اأي  يف  ال����دمي����وق����راط����ي����ة 
مطالباً  لعتداء”،  فيه  تتعّر�س 
اجلي�س البورمي ب�”التخلي ب�شكل 
ا�شتوىل  التي  ال�شلطة  ع��ن  ف��وري 

عليها«.
�شفري  اأول  ميت�شل  دي��ري��ك  وق���ال 

ب�����ورم�����ا بعد  ل�������دى  ل���وا����ش���ن���ط���ن 
اإن  امل�����دين،  ان��ت��ق��ال��ه��ا اىل احل��ك��م 
ت��ع��د تتمّتع  امل��ت��ح��دة مل  ال���ولي���ات 

بنف�س النفوذ.
واأ�شاف “اأعتقد اأن اأزمة الروهينغا 
ب�شكل  ال����وراء  اإىل  الأم����ور  اأع����ادت 
حتّدثنا  هو  اجللي  وال�شبب  كبري، 
عالنية عن الإبادة اجلماعية التي 
ح�شلت وعملنا �شّدها، ولكن ذلك 

جاء على ح�شاب عالقاتنا«.
اليوم  يراأ�س  الذي  ميت�شل  وح�ّس 
الوطني  ال���دمي���ق���راط���ي  امل���ع���ه���د 
التن�شيق  ع��ل��ى  ب����الده  الأم���ريك���ي 
العامل  اإّن على  مع حلفائها، وقال 
ال�شاحق  الن���ت�������ش���ار  ي���ح���رم  اأن 
الوطنية  ال��راب��ط��ة  حّققته  ال���ذي 
للدميقراطية بزعامة �شو ت�شي يف 

انتخابات العام املا�شي.

 وا�سنطن توّقع عقدًا ب�232 مليون دولر 
لإنتاج فحو�س �سريعة لكوفيد-19 

•• وا�شنطن-اأ ف ب
مع  دولر  مليون   232 بقيمة  عقداً  وّقعت  اأّنها  املّتحدة  ال��ولي��ات  اأعلنت 
ميكن  لكوفيد-19  �شريعة  فحو�شات  ل�شراء  الأ�شرالية  “اإيلوم”  �شركة 

اإجراوؤها يف املنزل ودون و�شفة طبّية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يف بيان اإّنها، وبالتن�شيق مع وزارة ال�شّحة، 
�س  املخ�شّ اإنتاجها  ل��زي��ادة  اإي��ل��وم  ل�شركة  دولر  مليون   231.8 “منحت 

للوليات املّتحدة من اختبار كوفيد-19 املنزيل«.
ب��زي��ادة قدرتها  لإي��ل��وم  ي�شمح  اأن  العقد  ه��ذا  ���ش��اأن  م��ن  اأّن  البيان  واأو���ش��ح 
�شة للوليات املّتحدة اإىل 640 األف اختبار يومياً بحلول  الإنتاجية املخ�شّ
املّتحدة �شتح�شل مبوجب  اأّن الوليات  اإىل  كانون الأول/دي�شمرب، م�شرياً 

العقد على 8.5 مليون من هذه الفحو�س.
كوفيد-19،  ملكافحة  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  م�شت�شار  ���ش��الف��ي��ت،  اآن����دي  وق���ال 
األف  مئة  بت�شليم  و�شتقوم  اإنتاجها  “زادت  اإي��ل��وم  �شركة  اإّن  لل�شحافيني 
فح�س �شهرياً اإىل الوليات املتحدة بني �شباط/فرباير ومّتوز/يوليو، وهو 

اأمر جّيد ولكنه ل يكفي«.
اإىل خف�س �شعر هذا الفح�س  اأّن زيادة الإنتاج �شتوؤّدي يف النهاية  واأو�شح 

الذي يكّلف حالياً حوايل 30 دولراً.
على  الأول/دي�شمرب  كانون  منت�شف  املنزيل ح�شل يف  الفح�س  هذا  وكان 

موافقة وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية.
وهذا الفح�س الذي ُيباع يف ال�شيدليات دون و�شفة طبّية يتيح لأي �شخ�س 
اأنفه يف �شندوق �شغري يّت�شل بهاتفه الذكي عرب تقنية  اأن يدخل م�شحة 
�س لهذا الغر�س، ليح�شل على نتيجة  البلوتوث ومن خالل تطبيق خم�شّ

الختبار يف غ�شون ربع �شاعة.
وت�شل كفاءة هذا الفح�س يف ك�شف وجود الفريو�س اإىل 95%.

وعلى الّرغم من اأّن هذا الفح�س هو، على غرار بقية اختبارات امل�شت�شّدات، 
اأقّل دّقة من اختبارات تفاعل البوليمرياز املت�شل�شل )بي �شي اآر( يف اكت�شاف 
وجود الفريو�س، فاإّن العديد من خرباء ال�شحة العامة يقودون منذ �شهور 

حمالت ل�شتخدام هذه الفحو�شات على نطاق وا�شع.
ويقول املدافعون عن هذه الفحو�س املنزلية اإّنها تتيح للنا�س اأن يفح�شوا 
اأنف�شهم مّرات عّدة يف الأ�شبوع، ح�شب حاجة كل منهم، واأن يح�شلوا على 
نتيجة �شبه فورية، مقابل يوم اأو اأكر ت�شتغرقها نتيجة فحو�س “بي �شي 

اآر” املخربية.
ظهرت  اإذا  ا�شتخدامها  “ميكنكم  الفحو�س  هذه  اأّن  على  �شالفيت  و�شّدد 
ل  الذين  الأ�شخا�س  لختبار  اأي�شاً  وكذلك  كوفيد-19  اأع��را���س  عليكم 
اأو  العمل  اإىل  ب��اأم��ان  يذهبوا  اأن  م��ن  ميّكنهم  مم��ا  اأع��را���س  عليهم  تظهر 
دولر من  30 مليون  ق��دره  اإي��ل��وم ح�شلت على متويل  وكانت  امل��در���ش��ة«. 

املعاهد الوطنية الأمريكية لل�شحة لتطوير هذا الختبار.
الثاين- ت�شرين  منت�شف  يف  الأمريكية  والأدوي��ة  الأغذية  وكالة  ووافقت 
لكّن هذا  نوفمرب على اختبار �شريع اآخر طّورته �شركة “لو�شريا هيلث”، 

الفح�س ل ميكن �شراوؤه اإل بو�شفة طبّية.

“رمبا اعتربها  الغرب  اأّن  وا�شاف 
العامل  يف  للدميوقراطية  اأيقونة 
لكن  ال��ربي��ق.  ه���ذا  اأن يخبو  ق��ب��ل 
بالدميقراطية  م��ه��ت��م��اً  ك��ن��ت  اإذا 
احرام  عليك  ع��ن��ده��ا  ال��ع��امل،  يف 
متّثله  وه��ي  الدميقراطي  اخل��ي��ار 

بو�شوح«.
يتعلق  ل  “الأمر  اأن  اىل  ول��ف��ت 

بال�شخ�س، بل بالعملية«.
فان  وا���ش��ن��ط��ن  ن�����ادر يف  اأم�����ر  ويف 
باإجماع  ح��ظ��ي��ت  ب���ورم���ا  ���ش��ي��ا���ش��ة 
واجلمهوريني،  ال��دمي��وق��راط��ي��ني 
البارز  اجلمهوري  ال�شناتور  وك��ان 
�شريحاً  داع��م��اً  م��اك��ون��ي��ل  ميت�س 
ل�شو ت�شي. وقالت �شوزان دمياجيو 
لل�شالم  ك���ارن���ي���غ���ي  م���ع���ه���د  م�����ن 
الدويل اإّن على اإدارة بايدن اختبار 
الدبلوما�شية والمتناع عن فر�س 

الدرا�شات ال�شراتيجية والدولية 
لكن  بيانات  اإ���ش��دار  ال�شهل  “من 
اخلطوة  م����ا  م���ع���رف���ة  الأ�����ش����ع����ب 

التالية التي يجب القيام بها«.
واأ�شاف “ما الذي يجب اأن تفعله! 
معاقبة  ب����الإم����ك����ان  اأن������ه  اأع���ت���ق���د 
رمّبا  الع�شكرية.  ال�شركات  بع�س 
القليل  اإح�����داث  اإىل  ذل���ك  ي�����وؤّدي 
ال�شركات  ه���ذه  لأّن  ال�شغط  م��ن 
م��ن��غ��م�����ش��ة ب��ع��م��ق يف ال���ع���دي���د من 

قطاعات القت�شاد«.
اللتان  ال��رئ��ي�����ش��ي��ت��ان  وال���دول���ت���ان 
معهما  التن�شيق  لوا�شنطن  ميكن 
لتمّتعهما  وال��ه��ن��د  ال���ي���اب���ان  ه��م��ا 
ب��ع��الق��ة داف���ئ���ة م���ع ب����ورم����ا، وقد 
ب�شحن  اأي���ام  قبل  نيودلهي  ق��ام��ت 
1،5 مليون جرعة من لقاح م�شاّد 

لكوفيد-19 اإىل نايبيداو.
ودية  ع��الق��ات  ال�شني  ط���ّورت  كما 
مع القيادة املدنية يف بورما، لكّنها 
مببادرتها  اه��ت��م��ام��ا  اأك�����ر  ب����دت 
من  اأك����ر  والطريق”  “احلزام 
يعي�شون  الذين  هناك  اجل���رالت 
اأح���ي���ان���اً  يف ع����زل����ة وي���ت�������ش���رف���ون 
ب��ط��ري��ق��ة ف��ي��ه��ا ����ش���يء م���ن جنون 

العظمة.
�شيء مثري  “هناك  وقال هيبريت 
لل�شخرية هو اعتقادي باأّن ال�شني 
ل���ن ت��ت��م��ّك��ن م���ن ب��ن��اء ع��الق��ة مع 
اأونغ  التي كانت مع  اجلي�س كتلك 

�شان �شو ت�شي«.
للت�شّدد  ال���غ���رب  ت���اأّه���ب  م���ع  ل��ك��ن 
املجل�س  اأم��ام  يكون  لن  بورما،  مع 
الع�شكري اجلديد هناك من خيار 

�شوى العتماد على ال�شني.
ومع وعود بايدن بالركيز جمدداً 
على حلفاء الوليات املتحدة، حيث 
العديد منهم يف جنوب �شرق اآ�شيا 
تت�شّدى  وا�شنطن  لروؤية  يتوقون 
“ما  اأّن  ه��ي��ربت  اع��ت��رب  ل��ل�����ش��ني، 
ذلك  يجعل  الآن  ب��ورم��ا  يف  ح��دث 

اأكر �شعوبة«.

اأداة  وه���ي  ف����وري،  ب�شكل  ع��ق��وب��ات 
يومي  ب�شكل  ت��رام��ب  ا�شتخدمها 

خالل وليته.
اختبار  “بورما  اأّن  واأ�����ش����اف����ت 
بايدن  لإدارة  م��ت��وّق��ع  غ��ري  مبكر 
ال����ت����ي ت���ع���ت���رب ح����ق����وق الإن���������ش����ان 
ا�شا�شيني  ركنني  والدميوقراطية 

لل�شيا�شة اخلارجية الأمريكية«.
رفيع  مبعوث  “اإيفاد  اأّن  واعتربت 
نايبيداو  اىل  ال�شرعة  وج��ه  على 
الرئي�شيني  احلزبني  بدعم  يتمّتع 
ي��ك��ون خطوة  ق���د  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف 

تالية منا�شبة«.
حتّولها  ب����ورم����ا  ب�������داأت  وع���ن���دم���ا 
وا�شنطن  ف������اإن  ال���دمي���وق���راط���ي 
كلينتون  ه����ي����الري  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
اآنذاك  اخل��ارج��ي��ة  �شيا�شتها  ت��ق��ود 
هذا  اىل  ب�����زي�����ارة  ق���ام���ت  وال����ت����ي 

2011، مت��ّك��ن��ت من  ع���ام  ال��ب��ل��د 
اإق���ن���اع الإ����ش���الح���ي���ني ع���رب وعود 
وتخفيف  اق��ت�����ش��ادي��ة  مب�����ش��اع��دات 
ب��دي��ل للحّكام  وت��اأم��ني  ال��ع��ق��وب��ات 
القوميني املت�شّددين عن العتماد 

الوا�شع على ال�شني.
لي�س  الآن  املتحدة  ال��ولي��ات  لكّن 
قائد  اىل  لتقدمه  ال��ك��ث��ري  ل��دي��ه��ا 
ع�شكري دفعته طموحاته اإىل اإدارة 

ظهره لعقد من التغيري.
ف��زع��ي��م الإن���ق���الب اجل�����رال مني 
لعقوبات  خ���ا����ش���ع  ه��ل��ي��ن��غ  اأون�������غ 
ب�شبب  ���ش��اري��ة  ت����زال  اأم��ريك��ي��ة ل 
احلملة التي �شّنها �شّد الروهينغا 
باأنها  املتحدة  ال��ولي��ات  وو�شفتها 

تطهري عرقي.
ه�����ي�����ربت خبري  م�����������وراي  وق���������ال 
مركز  يف  اآ�شيا  �شرق  جنوب  �شوؤون 

مبنا�صبة الحتفال بيوم املراأة العربية

رئي�س الربملان العربي: املراأة العربية منوذج للت�سحية والعطاء غري املحدود
•• القاهرة-الفجر:

الذي  العربية  امل���راأة  ي��وم  مبنا�شبة 
من  الأول  يف  ب���ه  الح���ت���ف���ال  ي��ت��م 
ن �شاحب  ف��رباي��ر م��ن ك��ل ع��ام، ثمَّ
املعايل ال�شيد عادل بن عبدالرحمن 
العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  الع�شومي 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  العظيمة  اجل��ه��ود 
امل�شتويات،  العربية على كافة  املراأة 
اأن تثبت جدارتها  ا�شتطاعت  والتي 
وك��ف��اءت��ه��ا يف ك���اف���ة امل���ج���الت مما 
املنا�شب  خم��ت��ل��ف  ل��ت��ت��ب��واأ  ���ل���ه���ا  اأهَّ
والعربية  الوطنية  امل�شتويات  على 
جهودها  ع���ن  ف�����ش��اًل  وال����دول����ي����ة، 
النوعية التي جعلتها �شريكاً اأ�شا�شياً 

للرجل فى بناء وتقدم املجتمع.
على  العربي  الربملان  رئي�س  د  و�شدَّ
العربية  امل����راأة  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال  اأن 
ا�شتثنائياً،  ح��دث��اً  ي��ع��د  ال��ع��ام  ه���ذا 
ياأتي يف وق��ت تقوم فيه  اأن��ه  خا�شة 
امل������راأة ال��ع��رب��ي��ة ب�����دور حم�����وري يف 
مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها 
امل����راأة  اأن  م�شيفاً  امل�����ش��ب��وق��ة،  غ��ري 
العربية تاأتي يف ال�شفوف الأمامية 
ل�شيما  الأزم������ة  ه���ذه  م��واج��ه��ة  يف 
كوادر  م��ن  العظمى  الغالبية  واأن 
الأطباء والتمري�س هم من الن�شاء 
الذي  ذات����ه  ال���وق���ت  وال��ف��ت��ي��ات، يف 

اأعباًء  ال��ع��رب��ي��ة  امل����راأة  ف��ي��ه  تتحمل 
واأ�شرية  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
جائحة  م��ن��ه��ا  ���ش��اع��ف��ت  ����ش���دي���دة 
كورونا، وهو ما يجعل منها م�شدراً 
ملهماً  ومنوذجاً  والعتزاز،  للفخر 

للت�شحية والعطاء غري املحدود. 
ويف هذا ال�شياق، دعا رئي�س الربملان 
يف  املعنية  املوؤ�ش�شات  ك��اف��ة  العربي 

ودعم  م�شاندة  اإىل  العربية  ال��دول 
املراأة العربية والتخفيف من الآثار 
الجتماعية والقت�شادية والنف�شية 
ب�شبب  والفتاة  امل���راأة  على  ال�شلبية 
�شرورة  عن  ف�شاًل  اجلائحة،  ه��ذه 
و�شع خطط وبرامج تكون موجهة 
العربية  ب��امل��راأة  للنهو�س  خ�شي�شاً 
واجتماعياً  واق��ت�����ش��ادي��اً  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً 

وث��ق��اف��ي��اً، و���ش��م��ان وح��م��اي��ة جميع 
حقوقها.

اأن  ع����ل����ى  “الع�شومي”  واأك����������د 
ال�����ربمل�����ان ال���ع���رب���ي ي���ح���ر����س على 
مت��ك��ني امل�����راأة ال��ع��رب��ي��ة ودع����م بناء 
لتعزيز  املجالت  جميع  يف  قدراتها 
التنمية  عملية  يف  الإيجابي  دوره��ا 
مب��ف��ه��وم��ه��ا ال�����ش��ام��ل، م�����ش��رياً اإىل 

باأولوية  حت��ظ��ى  الق�شية  ه���ذه  اأن 
اجلديدة  العمل  خطة  يف  متقدمة 
تقديراً  وذل����ك  ال��ع��رب��ي،  ل��ل��ربمل��ان 
حققتها  التي  الكبرية  ل��الإجن��ازات 
املراأة العربية، واإدراكاً حلجم وِعظم 
تتحملها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  امل�شئولية 
ال�شغرية  اأ���ش��رت��ه��ا  وتنمية  ب��ن��اء  يف 
ووطنها وجمتمعها العربي الكبري.

انقالب بورما اختبار مبكر لدعم بايدن للدميوقراطية يف العامل 

الأمم املتحدة تخ�سى على الروهينجا بعد انقالب ميامنار 
•• نيويورك-رويرتز

قال متحدث با�شم الأمم املتحدة اإن املنظمة الدولية تخ�شى اأن يفاقم 
امل�شلمني ل  الروهينجا  األ��ف من   600 اأزم��ة نحو  انقالب ميامنار 
يزالون يف البالد، يف حني يعتزم جمل�س الأمن الجتماع للنظر يف 

اأحدث امل�شتجدات.
ت�شي  �شو  ���ش��ان  اأوجن  حكومة  م��ن  ال�شلطة  م��ي��امن��ار  جي�س  وان��ت��زع 
يف  اآخ���ري���ن  �شيا�شيني  زع��م��اء  م��ع  واع��ت��ق��ل��ه��ا  دمي��ق��راط��ي��ا  املنتخبة 

مداهمات يف ال�شاعات الأوىل من ال�شباح.
2017 يف  ع��ام  راخ��ني يف ميامنار  بولية  ع�شكرية  وت�شببت حملة 
األ��ف من الروهينجا اإىل بنجالد�س، حيث ل   700 اأك��ر من  ن��زوح 
العام لالأمم  الأم��ني  يزالون يعي�شون يف خميمات لالجئني. واتهم 

اأنطونيو جوتريي�س ودول غربية جي�س ميامنار بالتطهري  املتحدة 
املتحدة  الأمم  با�شم  املتحدث  وق��ال  اجلي�س.  نفاه  ما  وهو  العرقي، 
�شتيفان دوجاريك اأم�س الأول الثنني “هناك حوايل 600 األف من 
الروهينجا بقوا يف ولية راخني، منهم 120 األفا هم فعليا حبي�شو 
املخيمات ل ميكنهم التنقل بحرية كما اأن ح�شولهم على اخلدمات 
ال�شحية والتعليمية الأ�شا�شية حمدود للغاية. »لذلك فاإننا نخ�شى 

اأن جتعل الأحداث الو�شع اأ�شواأ بالن�شبة لهم«.
ويعتزم جمل�س الأمن الدويل املكون من 15 ع�شوا مناق�شة الو�شع 
يف ميامنار يف جل�شة مغلقة اأم�س الثالثاء ح�شبما ذكر دبلوما�شيون.

ورئي�س  املتحدة  الأمم  بريطانيا لدى  �شفرية  باربرا وودورد  وقالت 
اأن  “نريد  لل�شحفيني  ت�شريحات  يف  �شباط  فرباير  ل�شهر  املجل�س 
نتناول التهديدات البعيدة املدى لل�شلم والأمن، وبالطبع العمل عن 

اإىل رابطة دول  م�شرية  واآ�شيان”  اآ�شيا  كثب مع جريان ميامنار يف 
جنوب �شرق اآ�شيا. واأعاقت ال�شني، تدعمها رو�شيا، اأي اإجراء موؤثر 

يف جمل�س الأمن �شد ميامنار بعد احلملة الع�شكرية يف 2017.
معرفة  يف  تاأمل  اإنها  لرويرز  املتحدة  ب��الأمم  ال�شني  بعثة  وقالت 
امل��زي��د ع��ن اأح���دث ال��ت��ط��ورات يف م��ي��امن��ار م��ن خ��الل الإف����ادة التي 

يطرحها جمل�س الأمن .
وقال متحدث با�شم البعثة ال�شينية “نرجو اأي�شا اأن يكون اأي حترك 

للمجل�س داعما ل�شتقرار ميامنار ل معّقدا للموقف«.
ويف بكني، قال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية وانغ ون بني 
بخ�شو�س الجتماع  “كل الأطراف”  اإن احلكومة على توا�شل مع 
“حل  اإىل  الو�شول  يف  ت�شهم  اأن  يجب  ال��دويل  املجتمع  اأف��ع��ال  واإن 

�شلمي«.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

اأزمة  من  تنتقل  ل  رئا�شة  على  التعّود  �شيتطلب 
البيئة  يف  ك��ام��ل��ة  م��ك��ان��ة  ت�شغل  ول  اأخ�����رى،  اإىل 

الإعالمية، بع�س الوقت.
ورمبا بدا الذين كانوا يتابعون ال�شيا�شة الأمريكية 
الت�شاوؤل عما  اأو خم�س �شنوات فقط يف  اأرب��ع  منذ 

يجري.
طوال  ع��ن��ه  ن�شمع  ل  مل���اذا  ال��رئ��ي�����س؟  يفعل  م���اذا 
النتباه  الذي جذب  لل�شريك  الوقت؟ ماذا حدث 

ليال ونهارا؟
يف الواقع، الرئي�س اجلديد يف غاية الن�شاط منذ 
بب�شاطة  عاد  الأبي�س  البيت  ان عمل  ال  و�شوله، 

اإىل م�شاره الطبيعي.
وانتهت  التالية،  التغريدة  انتظار  يف  الأرق  انتهى 
والأكاذيب  ب��الإه��ان��ات  املليئة  الرئا�شية  اخل��ط��ب 

وال�شراخ.
بال�شحافة  يوميا  الرئي�س  با�شم  املتحدثة  تلتقي 
الأ�شئلة  والإجابة على  واقعية،  لتقدمي معلومات 
ظلوا  الذين  اأ�شالفها،  عك�س  على  مراوغات،  دون 
�شامتني لأ�شهر اأو يقدمون مزيًجا من الأكاذيب 

املخزية والوقاحة.
امل����وؤمت����رات ال�����ش��ح��ف��ي��ة ل��ف��ري��ق م��ك��اف��ح��ة كوفيد 
م�شرح  اأي  لل�شيا�شيني  يعد  مل  حيث  مت�شابهة، 
للعلماء  الطريق  وف�شحوا  ه��ن��اك،  لال�شتعرا�س 

الذين اأ�شبحوا الآن اأحراًرا يف ترك العلم يتكلم.

ن�صاط مكثف
كل هذا، ل يعني اأن فريق بايدن يبقى �شلبًيا، بل 
على العك�س، اإنه يكّثف الإجراءات التنفيذية، التي 
األغى العديد منها اأوامر ترامب التنفيذية الأكر 
اإثارة للجدل، وعمله املنظم لإعادة البناء، يتناق�س 

مع فو�شى الإدارة ال�شابقة.

اتفاقية باري�س  ب��اإع��ادة  اأك��ان الأم��ر يتعلق  و���ش��واء 
الأخالق  ا�شتعادة  اأو  التمييز،  حماربة  اأو  للمناخ، 
يف �شفوف موظفي احلكومة والدارة، اأو مكافحة 
لي�شت  ب���اي���دن  اإدارة  ف����اإن  ب��ج��دي��ة،  كوفيد-19 

مكتوفة الأيدي.
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل الأوام�����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ي��ج��ب على 
من  ا�شتفادة  اأق�شى  على  ح�شوله  ت��اأم��ني  ب��اي��دن 
�شيناتورا   60 مي��ل��ك  ل  اأن����ه  ف��ب��م��ا  ال��ك��ون��غ��ر���س. 
عليه  ف�شيتعني  التعطيل،  على  للتغلب  املطلوبني 
الإجراء  ت�شتحق  التي  القوانني  بعناية  يختار  اأن 
بخ�شو�س  وال��ت�����ش��وي��ة  للم�شاحلة  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 

امليزانية، املتاح مرة واحدة يف ال�شنة.
واإذا بدا بايدن متكتما يف العلن، فذلك لأنه يق�شي 
وقًتا هائاًل يف التفاو�س مع زمالئه ال�شابقني يف 
�شيء ميكن  ل  اأن��ه  ال�شيوخ، مدرًكا متاًما  جمل�س 
و�شط بني  ح��ّل  دون  ومي��ّر  وا�شنطن  يتقدم يف  اأن 

احلزبني.

الهدوء اأخريا
هذا تغيري عن ترامب، الذي كان متمّيزا يف اإثارة 

ال�شراع واحتكار كل الهتمام لنف�شه.
ورح���ي���ل���ه ع���ن وا���ش��ن��ط��ن وخ�����ش��وف��ه م���ن و�شائل 
اأك��ر �شعوبة  الأم��ر  الجتماعي، يجعل  التوا�شل 
اإىل  اأب��ًدا  يفتقروا  الذين مل  الأع��م��دة،  كتاب  على 
املحتوى يف مواجهة ف�شائح ترامب واأكاذيبه. غري 
الإقالة  حماكمة  بالكامل.  ينته  مل  ال�شريك  ان 
قادمة و�شت�شتمر احلرب الأهلية بني اجلمهوريني 

حتى يتخل�س احلزب من الّرهن الرامبي.
“�شليبي  ب��اي��دن  ت��رام��ب م��ن  دون��ال��د  لطاملا �شخر 
يكون  ل  ق���د  ب���اي���دن  اأن  رغ���م  ذل����ك،  وم���ع  جو”. 
من  ا�شطرابا  اأق��ل  ورئا�شته  دائ��م،  اهتمام  م�شدر 

�شلفه، ميكن اأخرًيا النوم ب�شهولة.
ترجمة خرية ال�شيباين

�سدمة العودة اإىل الو�سع الطبيعي يف البيت الأبي�س...!

*اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية / مركز الدرا�شات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية

�شاحب املعايل ال�شيد عادل بن عبدالرحمن الع�شومي 
رئي�س الربملان العربي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 اأعلن املدير الفني ملنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فان 
مارفيك عن القائمة املو�شعة لالأبي�س للتجمع الداخلي 
الذي �شيقام يف دبي للفرة من 6 اإىل 10 فرباير اجلاري 
امل�شركة  الت�شفيات  مل��ب��اري��ات  الإع����داد  ب��رن��ام��ج  �شمن 
املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 ونهائيات كاأ�س 

اآ�شيا 2023 التي �شتنطلق يف �شهر مار�س املقبل .
علي خ�شيف   : هم  28 لعباً  املو�شعة  القائمة  و�شمت   
ال�شام�شي  حممد   ، احلو�شني  ع��ادل   ، الظنحاين  فهد   ،

 ، را�شد  �شامل   ، برغ�س  �شالح  حممد   ، الإحبابي  بندر   ،
خليفة احلمادي ، �شاهني عبدالرحمن ، ح�شن املحرمي 
�شعيد   ، جابر  يو�شف   ، خمي�س  حممود   ، عبا�س  وليد   ،
اأحمد ، ماجد �شرور ، ماجد ح�شن ، علي �شاملني ، عبداهلل 
رم�شان ، خليل احلمادي ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك 
، حممد  كانيدو  كايو   ، ، علي �شالح  الزعابي  ، طحنون 
وزايد  تيجايل  �شبي�شتيان   ، مبخوت  علي   ، عيد  جمعة 
العامري .و�شيتم الإعالن عن القائمة النهائية للمع�شكر 
يومي  �شُتلعب  التي   15 ال���  اجلولة  مباريات  نهاية  بعد 

اخلمي�س واجلمعة .

••  م�شقط - الفجر: 

الثقافة  وزي���ر  �شعيد  اآل  هيثم  ب��ن  ي��زن  ذي  ال�شيد  زار 
وال��ري��ا���ش��ة وال�����ش��ب��اب ال��ع��م��اين م��ق��ر اأك��ادمي��ي��ة  عمان 
ال��ت��ع��رف على  ���ش��ي��اق  ال��ع��ام��رات، يف  ب��ولي��ة  للكريكيت 
تفقد  كما  ال�شلطنة،  يف  الكريكيت  ري��ا���ش��ة  متطّلبات 
مرافق الأكادميية املختلفة وناق�س اخلطط امل�شتقبلّية 

لها. 
وكان يف ا�شتقباله بالأكادميية قي�س بن خالد اآل �شعيد 
نائب رئي�س النادي العماين للكريكيت واأع�شاء جمل�س 

اإدارة النادي. 
وتتمتع اأكادميّية ُعمان للكريكيت مبرافق متطورة ذات 
البطولت  ا�شت�شافة  لل�شلطنة  تتيح  عاملية  موا�شفات 

املختلفة. 
للكريكيت  ال��ُع��م��اين  ال��ّن��ادي  يف  ممثلة  ع��م��ان  وت�شتعد 
الت�شفيات  م��ن  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  ل�شت�شافة 

املوؤهلة لبطولة كاأ�س العامل للكريكيت. 
باهتمام  ع��م��ان  �شلطنة  يف  الكريكيت  ريا�شة  وحت��ظ��ى 
ولها  وال�شباب  والريا�شة  الثقافة  وزارة  قبل  وا�شع من 

جمهور وا�شع من ممار�شيها وحمبيها. 

•• اأبوظبي-وام:

الأول  اأم�����������س  م�������ش���اء  اخ���ت���ت���م���ت 
�شلطان  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
بن زايد للبولو يف ن�شختها الأوىل 
خالل  غنتوت  بنادي  اأقيمت  التي 
الأول  اإىل  يناير   19 م��ن  ال��ف��رة 
�شمو  برعاية  اجل��اري  من فرباير 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ف���الح  ال�����ش��ي��خ 
ل�شباق اخليل  نادي غنتوت  رئي�س 
م����ن جمل�س  وب����دع����م  وال����ب����ول����و، 
وجمعية  ال���ري���ا����ش���ي  اأب����وظ����ب����ي 

الإمارات للبولو .
العواين  ع��ارف حمد  �شعادة  وت��وج 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ني 
" بطاًل  " اأن��ك��ورا  الريا�شي فريق 
ب���ن زاي����د للبولو  ���ش��ل��ط��ان  ل��ك��اأ���س 
بعد تغلبه يف املباراة النهائية على 

فريق اأبوظبي بنتيجة / 5 / 6 /، 
وذلك يف احتفالية ح�شرها �شعادة 

نائب  املن�شوري  حوفان  بن  �شعيد 
غنتوت  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

و�شعادة  وال��ب��ول��و،  اخل��ي��ل  ل�شباق 
زايد خليفة زايد العبودي الزعابي 

وعمرو  للنادي،  التنفيذي  امل��دي��ر 
زيدان رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد 

ال�شعودي للبولو. 
فريق  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  يف  وج������اء 

غنتوت / ب / بعد تغلبه على فريق 
يف   /  7  /  6  / بنتيجة  اأننج�شلي 

الثالث  امل���رك���زي���ن  حت���دي���د  ل���ق���اء 
والرابع.

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت اأم�س الأول مناف�شات اجلولة الأوىل من بطولة اأبوظبي الكربى ل�شيد 
اأقيمت على مدار الأي��ام الأربعة املا�شية، حتت رعاية �شمو ال�شيخ  الكنعد التي 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية، ومتابعة ال�شيخ 
حممد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اإدارة النادي الرئي�س 

التنفيذي.
324 زورق��ا هم نخبة ال���زوارق يف ال��دول��ة، وح��ل يف املركز  �شارك يف املناف�شات 
�شمكه  لأك��رب  ا�شطياده  بعد  احل��م��ادي  جا�شم  زورق  عرب  احل�شن  فريق  الأول 
كنعد بلغ وزنها 34،45 كجم، يف حني جاء ثانيا ح�شني اأحمد اجل�شمي بوزن 

املن�شوري  حممد  علي  زورق  عرب  الطيار  فريق  وثالثا  كجم،   29،81 وق��دره 
�شباق  90 نقطة يف  الأول  املركز  29،20 كجم، وح�شل �شاحب  ب��وزن وق��دره 
 ، 80 نقطة  الثاين على  املو�شم، فيما ح�شل �شاحب املركز  املناف�شة على لقب 
و72 نقطة للمركز الثالث. ومت تتويج الفائزين باملراكز الأوىل يف حفل عقد 

اأم�س بعد انتهاء املناف�شات.
اأن  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  عام  الرميثي مدير  �شامل  واأك��د 
الإقبال الكبري على امل�شاركة اأكرب دليل على جناح البطولة، كما اأنه موؤ�شر مهم 
على ات�شاع قاعدة ممار�شي هذه الريا�شة الراثية التي تاأخذنا يف رحلة اإىل زمن 
ال�شعبي  امل��وروث  البطولت احلفاظ على  الأج��داد، م�شيفا ن�شتهدف من هذه 
والأخرية  الثانية  اجل��ول��ة  اأن  اإىل  لفتا  التقليدية،  ال�شيد  األ���وان  لأح��د  املهم 

للمو�شم احلايل �شتقام يف �شهر مار�س املقبل والتي �شتعلن عن بطل املو�شم.

»اأنكورا« بطال لكاأ�س �سلطان بن زايد للبولو

»احل�سن« يفوز باملركز الأول يف اجلولة 
الأوىل من بطولة اأبوظبي ل�سيد الكنعد

الأبي�س  قائمة  يف  لعبًا   28
املو�سعة ملع�سكر دبي

وزير الريا�سة وال�سباب العماين 
يزور اأكادميية الكريكيت 

•• ال�شارقة-وام:

وال�شهم  للقو�س  الإم���ارات  كاأ�س  بطولة  مناف�شات  اختتمت 
الثقايف  احل��م��ري��ة  ن���ادي  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الأوىل"  "املرحلة 

الريا�شي مب�شاركة 8 اأندية على م�شتوى الدولة.
�شنة   20 ال�شباب حتت  " فئة  وال�شهم  القو�س  وحقق فريق 
على  متقدمة  مراكز  الريا�شي  الثقايف  احلمرية  نادي  " يف 

م�شتوى اأندية الدولة يف البطولة. ونال الالعب رحمة خالد 
رحمة ال�شام�شي على املركز الثاين يف فئة ال�شباب حتت 20 
�شنة م�شافة 70 مرا وح�شل الالعب حممد عبد الرحمن 
على املركز الثالث لنف�س الفئة، كما نال الالعب عبد الرحمن 

ومي�س على املركز الرابع لنف�س الفئة.
ادارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  جمعة  �شعادة  واأع���رب 
با�شت�شافة  �شعادته  ع��ن  الريا�شي  الثقايف  احلمرية  ن���ادي 

واإجن��اح هذه البطولة �شمن الإج���راءات الح��رازي��ة باأعلى 
الن�شاط  وا�شتمرارية  اجلميع  �شالمة  على  حر�شا  املعايري 

الريا�شي.
وال�شهم  للقو�س  الإم�����ارات  احت���اد  ج��ه��ود  ال�شام�شي  وث��م��ن 
ا�شتمرارية  البطولت وحر�شه على  تنظيمه مثل هذه  على 
ال��ن�����ش��اط ال��ب��دين ل��الع��ب��ني م��ا ي��ع��زز م��ن ت��ط��وي��ر م�شتوى 

الالعبني و�شقل مهاراتهم لفرات طويلة.

اختتام مناف�سات بطولة كاأ�س الإمارات  
للقو�س وال�سهم بال�سارقة اأ���ش��ي��ب رئي�س ن���ادي ري���ال م��دري��د الإ���ش��ب��اين ل��ك��رة القدم 

فلورنتينو بريي�س بفريو�س كورونا، ح�شب ما اأعلن النادي 
امللكي .

ابطال  دوري  القيا�شي يف  والرقم  الليغا  وقال حامل لقب 
اأوروبا )13( يف بيان اإن بريي�س )73 عاما( "ل يعاين من 

اأية عوار�س".
وياأتي الختبار الإيجابي لبريي�س بعد اأ�شبوع على اإعالن 
م���درب ال��ن��ادي امل��ل��ك��ي جن��م��ه ال�����ش��اب��ق زي���ن ال��دي��ن زيدان 
اإىل  اأع��را���س على زي��دان وع��اد  اأي  بالفريو�س. ومل تظهر 

ملعب التدريبات يف العا�شمة مدريد �شباح  اأم�س الثالثاء 
بعد فرة من احلجر ال�شحي.

الثانية كرئي�س لنادي ريال  ويق�شي بريي�س فرة وليته 
الوىل  الفرة  بعد  وذلك  مدريد ا�شتهلها يف عام 2009، 

بني عامي 2000 و2006.
اأنا  ي��وؤك��د  م��دري��د  "ريال  بيانه  يف  امللكي  ال��ن��ادي  واأو���ش��ح 
لفح�س  اإيجابية  نتيجة  ق��دم  بريي�س  فلورنتينو  رئي�شنا 
اأنه ل يعاين  كوفيد19- يخ�شع له ب�شفة منتظمة رغم 

من اأية اأعرا�س".

اإ�سابة بريي�س  رئي�س ريال مدريد 
بفريو�س كورونا 
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•• ال�شارقة- الفجر: 

من  للمبارزة،  ال�شارقة  ن��ادي  جنح 
الربع على عر�س بطولة الحتاد 
بعدما  رج����ال،  ل��ل��م��ب��ارازة،  الأوىل 
مت��ك��ن م���ن احل�����ش��ول ع��ل��ى ثالثة 
م��راك��ز ح��ي��ث ن���ال امل��رك��ز الأول يف 
الأول يف  وامل���رك���ز  ال�����ش��اب��ر،  ���ش��الح 
يف  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الفلوريه  �شالح 
البطولة  الآي��ب��ي��ه، يف خ��ت��ام  ���ش��الح 
الألعاب  �شالة  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي 
ال���ري���ا����ش���ي���ة ب����ن����ادي ال�������ش���ارق���ة يف 

احلزانة.
ال��ن��ادي على ن�شيب  اأب��ط��ال  وح���از 
الأ�شد من امليداليات، بتتويجهم ب� 
من اأ�شل 12  ملونة  ميداليات   8

ميداليتني  منها  متاحة،  ميدالية 
ذهبيتني، وميدالية ف�شية وخم�س 
البطولة  يف  ب��رون��زي��ة،  م��ي��دال��ي��ات 
45 لع���ب���اً،  ف��ي��ه��ا  �����ش����ارك  ال���ت���ي 

واختتمت اأم�س الأول.
التتويج  و���ش��ه��د  ال��ب��ط��ول��ة  ح�����ش��ر 
����ش���ع���ادة ع��ي�����ش��ى ه����الل احل���زام���ي، 
الريا�شي،  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س 
املدفع،  ����ش���امل  ب���ن  ع��ل��ي  و����ش���ع���ادة 
ال�شارقة  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
�شليمان  وامل���ه���ن���د����س  ال���ري���ا����ش���ي، 
ع�شو  ال���ه���اج���ري،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
رئي�س  ال�شارقة  نادي  اإدارة  جمل�س 
الفردية وقادة احتاد  الألعاب  اإدارة 

املبارزة.
ه���الل: نهنئ  ���ش��ع��ادة عي�شى  وق���ال 

ن����ادي ال�����ش��ارق��ة وال���الع���ب���ني على 
النتيجة الطيبة، ون�شيد بالتنظيم 
الأك���ر م��ن رائ��ع وال��ك��وادر ال�شابة 
عماًل  وقدمت  القيادة  تولت  التي 
مم����ي����زاً، وت����اب����ع: ل���دي���ن���ا ك���ف���اءات 
واإمياننا  ال�شارقة،  ن��ادي  يف  مميزة 
حتقيق  على  ق���ادرون  باأنهم  عميق 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ط��م��وح��ات 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، وط��م��وح��ات��ن��ا يف 

املجل�س.
نادي  لفرق  املميز  النتائج  وت��اب��ع: 
نتاج  الأل����ع����اب  ك���اف���ة  ال�����ش��ارق��ة يف 
والدعم  الكبري  لالهتمام  طبيعي 
ال��ذي يقدمه �شاحب  ال��الحم��دود 

للريا�شة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو 
بالهتمام  ون�����ش��ي��د  وال��ري��ا���ش��ي��ني 
النادي  اإدارة  جمل�س  يوليه  ال��ذي 
وباإذن  لها،  الفردية  الألعاب  واإدارة 
اهلل �شتتواىل النتائج املميزة لكافة 
فرق الإمارة ونحن ما زلنا يف بداية 

الطريق لقادم اأف�شل. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ش��ع��ادة ع��ل��ي بن 
التي  املميزة  النتائج  املدفع:  �شامل 
لروؤية  ترجمة  هي  فرقنا  حققتها 
�شاحب ال�شمو الذي يويل الريا�شة 
وي��ق��دم لها دعماً  خ��ا���ش��اً  اه��ت��م��ام��اً 
م�شتمراً لإميانه بدور الريا�شة يف 
مو�شحاً  والن�سء،  ال�شباب  ت�شكيل 
لتحقيق  با�شتمرار  يعملون  اأن��ه��م 

النجاح وال�شتمرار عليه.

واأبدى املدفع �شعادته بعودة ن�شاط 
اأوىل  وا�شت�شافة  الفردية  الألعاب 
ن�شعد  وق������ال:  امل����ب����ارزة  ب���ط���ولت 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك���اف���ة الحت�������ادات 
املميزة  النتيجة  تكون  اأن  ونتمنى 

انطالق  ن��ق��ط��ة  امل����ب����ارزة  ل��ف��ري��ق 
ال�شارقة  ن���ادي  اأخ����رى،  ل��ب��ط��ولت 
ي�شعى دائماً للمناف�شة على املراكز 
الأوىل يف جميع البطولت، م�شيداً 
يقدمه  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ب���ال���دع���م 

لكافة  الريا�شي،  ال�شارقة  جمل�س 
الإدارة  جمل�س  اأن  مبيناً  ال��ف��رق، 
ي��ع��م��ل ج���اه���داً ل��ال���ش��ت��م��رار يف ما 
بداأته املجال�س ال�شابقة التي حققت 
جناحات عديدة، وينبغي علينا بذل 

اأع�شاء  كافة  من  والركيز  اجلهد 
واإدارات  اإدارة  جمل�س  من  املنظمة 
ولعبني  فنية  واأج��ه��زة  وم�شرفني 
وامل�شي قدماً يف  للمحافظة عليها 

اإ�شافة اإجنازات جديدة.

••  لوزان – الفجر:

اختارت اللجنة الأوملبية الدولية 25 قائدا �شابا، بينهم اللبنانية 
اأ�شخا�س ميثلون القارة  مي�شاء ب�شيب�س من �شمن قائمة �شبعة 
الآ�شيوية، كجزء من برنامج ميتد اأربع �شنوات بدعم من ال�شريك 

الأوملبي العاملي بانا�شونيك. 
امل�شتقبليون  ال��ق��ادة  ينتمي  ال��دول��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وبح�شب 
ق��ارات، و�شي�شتفيدون من قوة الريا�شة  25 بلدا من خم�س  اإىل 

لإحداث تغيري اإيجابي يف جمتمعاتهم. 
الذين  ال�����ش��ب��اب  ال���ق���ادة  م��ن  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل  ه���ذا  و�شي�شتفيد 

ت��خ��ت��اره��م ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة م��ن ن�شخة م��ط��ورة لهذا 
�شنوي  من  �شيتحول  حيث   ،2016 ع��ام  انطلق  ال��ذي  الربنامج 
اإىل منوذج مدته اأربع �شنوات.  وب�شفتهم �شفراء للحركة الأوملبية، 
فاإن القادة ال�شباب للجنة الأوملبية الدولية �شيلعبون اأدوارا ن�شطة 
ب�شكل  الأوملبية  وللحركة  الدولية  اللجنة  اإىل  امل�شورة  تقدمي  يف 
ع��ام يف موا�شيع حم���ددة، م��ن خ��الل ال��روي��ج ل��الأل��ع��اب والقيم 
الأوملبية يف جميع اأنحاء العامل.  وقال توما�س باخ رئي�س اللجنة 
مهمة  يف  الأوملبية  الأ�شرة  يف  جميعا  نت�شارك  الدولية:  الأوملبية 
برنامج  يعمل  ال��ري��ا���ش��ة.  م��ن خ��الل  اأف�����ش��ل  ال��ع��امل مكانا  جعل 
من  ال�شباب  متكني  على  الدولية  الأوملبية  للجنة  ال�شباب  القادة 

وتابع:  جمتمعاتهم.   يف  املهمة  هذه  لتنفيذ  العامل  اأنحاء  جميع 
بف�شل �شريكنا الأوملبي بانا�شونيك، نحن قادرون على البناء على 
جناح الن�شخ الأوىل من هذا الربنامج وتو�شيعه ب�شكل اأكرب. فمع 
الركيز ال�شديد على بناء ن�شاطات اجتماعية م�شتدامة مرتكزة 

على الريا�شة، �شيتم منح 25 �شابا فر�شا فريدة. 
مع  ا�شما،   350 �شمت  قائمة  25 من  ال�  املر�شحني  اختيار  ومت 

�شغف وا�شح بالريا�شة جلميع املر�شحني. 
الآ�شيوية  القائمة  �شمن  من  ب�شيب�س  مي�شاء  اللبنانية  وكانت 
للقادة ال�شبعة التي �شمت اأي�شا اأ�شماء من ال�شني والهند وكوريا 

اجلنوبية وماليزيا والفيلبني و�شنغافورة. 

•• جوارا باري-وام:

املتوالية،  جناحاتها  حتقيق  اجلوجيت�شو  ملحريف  اأبوظبي  رابطة  وا�شلت 
مكانة  ي��ع��زز  م��ا  ال��ك��ربى  الأح����داث  تنظيم  يف  القيا�شية  الأرق����ام  وحتطيم 

اأبوظبي كاأكرب مطور لريا�شة اجلوجيت�شو يف العامل.
يف  ب��ال��ع��امل  ري��ا���ش��ي  ح���دث  اأك���رب  تنظيم  يف  ال�شبق  ل��ل��راب��ط��ة  ك���ان  ومثلما 
2020 �شارك فيه 1096 لعبا ولعبة، وهو بطولة اأبوظبي جراند �شالم 
للجوجيت�شو يف ريو دي جانريو مطلع دي�شمرب املا�شي، عادت رابطة اأبوظبي 
ملحريف اجلوجيت�شو جمددا لتحقق اإجنازا جديدا ميثل قيمة م�شافة كاأكرب 
الدوري  وه��و  الآن،  حتى   2021 لعام  القتالية  الفنون  يف  ريا�شي  ح��دث 
العاملي للجوجيت�شو مبدينة جوارا باري الربازيلية الذي اختتمت مناف�شاته 
يف �شاعة متاأخرة من م�شاء اأم�س مب�شاركة 835 لعبا ولعبة من 8 دول، 
"كوفيد 19" والنت�شار عليه. وحر�شت  يف اإعالن جديد لتحدي فريو�س 
املعتمد مبنتهى  الطبي  الربوتوكول  تطبيق  على  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
اأقيم  الدقة، واإلزام كل امل�شاركني بجميع �شوابطه، للخروج باحلدث الذي 

على يومني يف اأف�شل �شورة.
قيمة  اجلوجيت�شو  ملحريف  العاملي  ال���دوري  يف  ب��اري  ج��وار  جولة  وتكت�شب 

كربى كونها الن�شاط الوحيد يف العامل لريا�شة اجلوجيت�شو منذ بداية عام 
2021، والن�شاط الوحيد للعبة يف الربازيل التي متتلك اأكر من مليونني 
نزالت  �شهدت  اأنها  ريا�شة اجلوجيت�شو، كما  األف لعب م�شجل يف  و500 

حما�شية كربى بني عدد كبري من الالعبني امل�شنفني يف العامل.
و�شاهمت البطولة يف تعريف العامل بتلك املدينة ال�شغرية التي يبلغ عدد 
األف ن�شمة، وتقع يف جنوب �شرق الربازيل، واأ�شبحت اإحدى   127 �شكانها 
اجلولت املهمة جلمع النقاط من اأجل املناف�شة على ال�شدارة يف الت�شنيف 

ال�شنوي الدويل مع نهاية كل عام.
و�شهدت البطولة توزيع 161 ميدالية ذهبية على الفائزين باملراكز الأوىل، 
برونزية  ميدالية  و117  الثاين،  املركز  لأ�شحاب  ف�شية  ميدالية  و147 
لأ�شحاب املركز الثالث، فيما توجت اأكادميية "جي اف تيم" بجائزة الأف�شل 

خالل هذه اجلولة من الدوري الدويل اخلا�س بالرابطة.
والآ�شيوي  الإم��ارات��ي  الحت��ادي��ن  رئي�س  الها�شمي  املنعم  عبد  �شعادة  واأ���ش��اد 
النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل بالنجاح الكبري للبطولة، م�شريا اإىل 
اأنها كانت املتنف�س الوحيد لالعبي العامل وخ�شو�شا يف الربازيل ل�شتقطاب 
الإجراءات  تطبيق  مراعاة  مع  لهم  تناف�شية  بيئة  اأف�شل  وتوفري  طاقتهم، 
الحرازية مبنتهى الدقة، ولن نن�شى دور ال�شركاء املنظمني املحليني ودعم 

الأ�شود  زول �شاحبة احلزام  راأ�شهم فريناندا  الربازيل وعلى  امل�شوؤولني يف 
عام  اجلوجيت�شو  ملحريف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بذهبية  ال��ف��وز  لها  �شبق  التي 

كجم".  72 وزن  يف   2012
وقال الها�شمي : " اعتادت الإم��ارات على تقدمي اجلديد للعامل يف ريا�شة 
باري  ج��وارا  بطولة  حققته  وما  املختلطة،  القتالية  والفنون  اجلوجيت�شو، 
من جناحات اعرف بها اجلميع، �شهادة جناح جديدة تعزز م�شريتنا املميزة 
يف ن�شر اللعبة، و�شناعة الأبطال، وتنظيم الأح��داث العاملية الكربى ب�شكل 
احرايف، خ�شو�شا اأن تنظيم اأي حدث ريا�شي يف هذا التوقيت ميثل حتديا 
جناح،  فر�س  اإىل  لتحويلها  دائما  ون�شعى  التحديات،  نقبل  ونحن  كبريا، 
باأجندتها  ملتزمة  اأن��ه��ا  اجلوجيت�شو  مل��ح��ريف  اأب��وظ��ب��ي  لرابطة  ويح�شب 
الدولية التي تت�شمن اأكر من 80 بطولة مبختلف قارات العامل يف املو�شم 

احلايل".
170 لعبا ولعبة حزام  ب��اري �شهدت م�شاركة  " جولة ج��وارا   : واأ���ش��اف 
اأ�شود، وهي ن�شبة كبرية تعك�س قوة املناف�شة على املراكز الأوىل، وتوؤكد ثقة 
وتعزز  اجلوجيت�شو،  ملحريف  اأبوظبي  رابطة  ببطولت  امل�شنفني  الالعبني 
ل  حيث  العامل،  يف  اجلوجيت�شو  لريا�شة  مطور  كاأكرب  اأبوظبي  مكانة  من 
يقت�شر دورها على ن�شر اللعبة وتطوير براجمها وتنظيم البطولت، لكنه 

ميتد لتمكني اأبطالها واحل�شول على العرافات الدولية بها من املنظمات 
التحديثات  اإج����راء  ع��ن  ف�شال  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  ك���ربى  يف  للم�شاركة  ال��ع��امل��ي��ة 
من  ق��در  اأك��رب  حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  فيها  التحكيم  ق��وان��ني  على  امل�شتمرة 
وحتقيق  ال��ن��زالت،  يف  والإث���ارة  الت�شويق  معدلت  ورف��ع  الالعبني،  حماية 
تر�شيخ قيم  التكنولوجيا، مع  و�شائل  اأحدث  با�شتخدام  التحكيمية  العدالة 
الن�شباط، واحرام  واأبرزها  العامل،  الريا�شة لدى كل ممار�شيها يف  هذه 
املناف�س، والثقة بالنف�س، وال�شرب والتحمل. من جانبه قال طارق البحري 
باري  ج��وارا  " بطولة   : للجوجيت�شو  �شالم  جراند  اأبوظبي  ج��ولت  مدير 
الأبطال  م�شرية  لتعزيز  ال��راب��ط��ة  ب��ط��ولت  �شل�شلة  �شمن  مهمة  حمطة 
فر�شة  وك��ان��ت  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  مبيدالياتها  للفوز  ال��ط��احم��ني 
الذي توقفت فيه  الوقت  املتناف�شني، يف  اأب��رز  لختبار قدراتهم يف مواجهة 
اأن�شطة العامل الريا�شية، وقد حر�شنا على اختيار اأف�شل احلكام الدوليني 

لإدارتها".
�شاعدنا يف  الذي  الربازيل  املحلي يف  ال�شريك  اإىل  بال�شكر  البحري  وتوجه 
قدم  كما  �شورة،  اأف�شل  يف  باحلدث  للخروج  كبريا  جهودا  وب��ذل  التنظيم، 
اهتمامه ومتابعته احلثيثة ودعمه  الها�شمي على  ل�شعادة عبداملنعم  ال�شكر 

الكبري للرابطة مبا كان له الأثر الكبري يف حتقيق تلك النجاحات املهمة.

حاز على ن�صيب الأ�صد من امليداليات

نادي ال�سارقة يت�سدر بطولة 
الحتاد للمبارزة

اللجنة الأوملبية الدولية تختار 25 قائدا 
�سابا بينهم اللبنانية مي�ساء ب�سيب�س

لعبا ولعبة �صاركوا يف املناف�صات .. واأكادميية )جي اإف تيم( اأحرزت املركز الأول  835

الدوري العاملي يف جوارا باري .. �سهادة جودة لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو
 عبد املنعم الها�صمي : البطولة تعزز مكانة اأبوظبي كاأكرب مطور لريا�صة اجلوجيت�صو يف العامل

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد الإماراتي الدويل مروان املازمي بطل اخلليج والعرب واآ�شيا يف الكاراتيه 
اأن م�شريته الطويلة مع الإجنازات ل ينق�شها �شوى ميدالية عاملية، واأنه 
الإم��ارات يف دي�شمرب من  �شت�شت�شيفها  التي  العامل  ب�شغف بطولة  ينتظر 

العام اجلاري على هام�س اإك�شبو 2020 لتحقيق هذا احللم.
وا�شار اإىل اأنه مل يتوقف عن التدريبات طوال الفرة املا�شية �شواء كانت 
ال�شالت  يف  بعدها  اأو  ال��وط��ن��ي،  التعقيم  ف��رات  اأث��ن��اء  منزلية  ت��دري��ب��ات 
يتدرب  واأن���ه  املا�شي،  نوفمرب  م��ن  اعتبارا  بذلك  ال�شماح  بعد  الريا�شية 
مع  اأو  الو�شل،  �شالة  يف  الوطني  املنتخب  م��ع  ���ش��واء  مكثف  ب�شكل  حاليا 
نادي ال�شارقة الذي ي�شتعد معه حاليا لنطالق املناف�شات املحلية يف املو�شم 

اجلديد.
مع  ق�شتي  " وام":  الإم���ارات  انباء  لوكالة  ت�شريحاته  يف  املازمي  ويقول 
بداياتي  يف  ال�شبب  وال���دي  وك��ان  تقريبا،  عاما   20 منذ  ب���داأت  الكاراتيه 
امل��ب��ك��رة وان���ا يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة لأن���ه ك���ان ي��ح��ب ال��ري��ا���ش��ات القتالية، 

فئة  يف  األعب  وكنت  فاأحببتها،  الكاراتيه،  ملمار�شة  و�شقيقاي  اأن��ا  و�شجعني 
وهي  ال��ك��ات��ا  لفئة  ���ش��ن��وات  ع��دة  بعد  لكني حت��ول��ت  ال��ب��داي��ة،  يف  الكومتيه 
الأ�شعب بتعليمات من مدرب املنتخب، وا�شتمرت م�شريتي فيها حتى الآن، 
وكلي فخر واعتزاز باأنني حققت العديد من الإجنازات ورفعت علم الدولة 

يف املحافل اخلليجية والعربية والآ�شيوية.
وعن اأهم اإجناز حققه يف م�شريته يقول املازمي:" اإجنازاتي بالع�شرات، لكني 
اعتز باإجنازين كانت لهما ظروفا خا�شة، وكالهما على امل�شتوى الآ�شيوي، 
وهما بالرتيب برونزية دورة الألعاب الآ�شيوية يف مدينة اأن�شيون الكورية 
عام 2014، والتي جاءت بعد مواجهات قوية مع لعبني من العيار الثقيل 
خ�شو�شا من دول �شرق اأ�شيا، كما ان اإجنازات بعثتنا يف هذه الدورة كانت 
الإجناز  اأم��ا  كبري،  باهتمام  ميداليتي  حظيت  وبالتايل  للغاية،  حم��دودة، 
عام  دي�شمرب من  اآ�شيا يف  بطولة  ذهبية  فهو  كثريا  به  اأعتز  ال��ذي  الثاين 

مل  الإ�شابة  وقبل  قبلها،  م�شابا  كنت  التي  البطولة  وهي  بدبي،   2013
يكن لدي الوقت الكاف للتدريب ب�شبب ارتباطي الدرا�شي، لكني حتديت 
نف�شي والإ�شابة و�شيق الوقت وقررت امل�شاركة يف البطولة برغم حتذيرات 
الأطباء، وخ�شلت على موافقة وثقة اجلهاز الفني للمنتخب، وفزت على 
اآ�شيا يف تلك البطولة لأ�شعد من�شة التتويج يف حلظات اأ�شطورية  اأبطال 

مل ولن ان�شاها اأبدا طيلة حياتي".
على  حافظت  املازمي:"  م��روان  يقول  والعربي  اخلليجي  امل�شتوى  وعلى 
مركزي الأول خليجيا حتى العام املا�شي الذي �شهد تعليق البطولت، اأما 
على امل�شتوى العربي فقد حققت العديد من امليداليات والجنازات يف العقد 
 ،2020 2011 وحتى  الثاين من القرن احلادي والع�شرين اعتبارا من 
واأ�شعر بالفخر كوين �شمن اأبطال ال�شف الأول على امل�شتوى العربي، يف 

ظل مناف�شة قوية من جنوم دول �شمال اأفريقيا على وجه التحديد".

وعما اإذا كان قد �شارك يف اأي بطولت افرا�شية"" خالل املرحلة الأخرية 
" �شاركت يف بطولتني  امل��ازم��ي:  يقول  ك��ورون��ا  وب��اء  ب�شبب   " بعد  "عن 
افرا�شيتني، اإحداهما يف ال�شارقة، والثانية بطولة دولية نظمتها النم�شا 
املحلي  امل��و���ش��م  ح��ال��ي��ا لن��ط��الق��ة  واأ���ش��ت��ع��د  الأول،  امل��رك��ز  وح��ق��ق��ت فيهما 
اجل��دي��د، يف نف�س ال��وق��ت ال���ذي ن��ت��درب فيه حت��ت ا���ش��راف اجل��ه��از الفني 
اأ�شبوعيا  تدريبية  ح�ش�س   5 بواقع  بيجي  نادر  الكابن  بقيادة  للمنتخب 

ب�شالة نادي الو�شل".
يقول  ريا�شية  اأ���ش��رة  يف  بن�شاأته  حمظوظا  نف�شه  يعترب  ك��ان  اإذا  وفيما 
الكاراتيه،  للعبة  املحب  ب��وال��دي  حمظوظا  نف�شي  اأعترب  اأكيد  املازمي:" 
و�شقيقاي خالد ومنت�شر، حيث انني اأ�شغرهم، وتعلمت منهما الكثري، وكنا 
حتى وقت قريب كلنا �شمن عنا�شر املنتخب، ولكن خالد اعتزل اللعبة على 
امل�شتوى الدويل والحرايف، ومنت�شر ما زال يلعب يف فئة الكومتيه، ومن 
�شمن التوفيق اأي�شا اأن مدرب املنتخب نادر بيجي من اأف�شل مدربي العامل، 
10 �شنوات، وكان هو �شاحب الف�شل يف حتويلي  ويدربني منذ اكر من 

للعب يف فئة الكاتا ومنحي الثقة الالزمة حتى اأ�شبحت اأحد اأبطالها.

مروان املازمي : فخور باإجنازاتي القارية واتطلع اإىل ميدالية عاملية يف دي�سمرب املقبل

�شيعود ال�شوي�شري روجيه فيدرر اإىل مالعب كرة امل�شرب يف دورة الدوحة 
التي تقام بني 8 و13 اآذار-م��ار���س املقبل، وذل��ك بعد اأك��ر من عام عن 

الغياب ب�شبب خ�شوعه لعمليتني جراحتني يف ركبته اليمنى.
وك�شف امل�شنف اأول عامليا �شابقا عن تاريخ عودته يف حديث لراديو "اأ�س 
ار اأف" ال�شوي�شري الثالثاء قائال "للمرة الأوىل، اأ�شعر اأن ركبتي جاهزة 

مرة اأخرى للمناف�شات".
وك��ان ف��ي��درر )39 ع��ام��ا( اأع��ل��ن يف ك��ان��ون الأول-دي�����ش��م��رب املا�شي عدم 

الكربى،  الأرب��ع  البطولت  اأوىل  املفتوحة،  ا�شراليا  م�شاركته يف بطولة 
والتي تنطلق ال�شبوع املقبل وذلك للمرة الوىل يف م�شريته.

و�شتكون الدورة القطرية التي تقام يف العا�شمة الدوحة حمطته الوىل 
بطولة  يف  مل�شاركته  متهيدا  الكامل  تعافيه  طريق  على  اختبار  ومبثابة 

وميبلدون النكليزية ومن ثم اللعاب الأوملبية يف طوكيو.
ومل يخ�س "امللك روجيه" العام املا�شي �شوى بطولة ا�شراليا املفتوحة 
يف كانون الثاين/يناير حيث خ�شر يف الدور ن�شف النهائي اأمام ال�شربي 

نوفاك ديوكوفيت�س يف طريق الأخري لإحراز اللقب.
وتابع فيدرر "هي حماولتي الأوىل للعودة وامل�شاركة يف اإحدى الدورات. 
لذا من املهم بالن�شبة يل وللفريق اأن تكون الدورة �شغرية ولي�شت كبرية، 

مع كل ال�شغوطات التي تتطلبها".
واأردف قائال "يجب اأن اأكون حا�شراً، من الناحيتني الذهنية واجل�شدية 

واأن اأمتكن من خو�س خم�س مباريات يف غ�شون خم�شة اأيام".
كبريا،  لقبا   20 و�شاحب  عامليا  خام�شا  امل�شنف  فيدرر،  �شجل  زال  وم��ا 

يخلو من ميدالية اأوملبية ذهبية يف فئة الفردي حيث طّوق عنقه مبيدالية 
ف�شية يف اأوملبياد لندن 2012، علما اأنه اأحرز ذهبية الزوجي اإىل جانب 

مواطنه �شتان فافرينكا يف بكني عام 2008.
العام  ا���ش��رال��ي��ا مطلع  ب��ط��ول��ة  ال��ك��ب��ري يف   20 ال����  لقبه  اإح�����رازه  وم��ن��ذ 
نهائي اإحدى الغراند �شالم �شوى  ن�شف  اإىل  فيدرر  ي�شل  مل   ،2018
مرة واحدة، وكان ذلك يف بطولة وميبلدون عام 2019 حني خ�شر اأمام 

ديوكوفيت�س.

فيدرر يعود اإىل املالعب يف دورة الدوحة 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
مكرمة  مب���ن���ح  اهلل"،  "حفظه 
يف  الريا�شية  الإجن���ازات  لأ�شحاب 
مليونا   24 ب��ق��ي��م��ة   2019 ع����ام 
دره����م����ا  و473  األ������ف������ا  و392 

من  ريا�شيا   680 منها  ي�شتفيد 
على  ت��وزي��ع��ه��ا  وي��ت��م  احت�����ادا   29
الحتفالية  اإقامة  دون  الريا�شيني 
ال�������ش���ن���وي���ة ت��ط��ب��ي��ق��ا ل�����الإج�����راءات 
املعتمدة، وحر�شا على  الحرازية 

�شالمة و�شحة اجلميع.
وث����م����ن ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ اأح����م����د بن 
رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 

مكرمة  الوطنية  الأوملبية  اللجنة 
التي  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
تتجدد كل عام لأ�شحاب الإجنازات 
الريا�شية، برعاية ومتابعة كرمية 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون الرئا�شة، لتكون موعدا 
لتكرمي كل من رف��ع علم ب��الده يف 

امل���ح���اف���ل ال����دول����ي����ة، ودل����ي����ال على 
تقدير الدولة للمبدعني يف املجال 
لتوجيهات  وجت�����ش��ي��دا  ال��ري��ا���ش��ي، 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ب��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
اأب���ن���اء ال��وط��ن ومت��ك��ي��ن��ه��م يف كافة 

املجالت.
ريا�شة  " جن��ح��ت   : ���ش��م��وه  وق����ال 
الإم��������ارات يف حت��ق��ي��ق ال��ك��ث��ري من 

املرحلة الأخرية،  الإجن��ازات خالل 
وت��ق��ف ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اأع���ت���اب مرحلة 
جديدة تتطلب ت�شافر كل اجلهود 
بقطاع  العاملة  ال��ك��وادر  ك��اف��ة  م��ن 
ال��ري��ا���ش��ة، ���ش��واء ك��ان��وا لع��ب��ني اأو 
مدربني اأو حكام اأو اإداريني، لتعزيز 
الرقم  ع���ن  وال��ب��ح��ث  امل��ك��ت�����ش��ب��ات، 
جوانب  يف  الأول  وامل����رك����ز  واح�����د 

الإدارة املحرفة، و�شناعة الأبطال، 
والأجيال  امل��واه��ب  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
اجل���دي���دة، ب��ربام��ج م��ع��ت��م��دة وفقا 
�شعيا  ال���دول���ي���ة،  امل���ع���اي���ري  لأع���ل���ى 
جميع  يف  التتويج  من�شات  ل�شعود 

املنا�شبات " .
الدكتور  اأك����د م��ع��ايل  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 
بالهول  حميد  اهلل  عبد  ب��ن  اأح��م��د 
ال���ف���ال����ش���ي وزي�������ر دول�������ة ل����ري����ادة 
ال�شغرية  وامل�������ش���اري���ع  الأع�����م�����ال 
العامة  الهيئة  رئي�س  واملتو�شطة، 
تعك�س  امل����ك����رم����ة  اأن  ل���ل���ري���ا����ش���ة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام  حر�س 
وتقديرها  والريا�شيني،  بالريا�شة 
لأ������ش�����ح�����اب الإجن���������������ازات ال����ذي����ن 
ك��ل املحافل  ال��وط��ن يف  رف��ع��وا علم 
مكرمة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��دول��ي��ة، 
تعد  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
اأجل  من  للريا�شيني  كبريا  حافزا 
موا�شلة الإجنازات ومتثيل الدولة 

باأف�شل �شورة.
بال�شكر  " ن��ت��وج��ه   : معاليه  وق���ال 
ال�شيخ من�شور  �شمو  اإىل  والتقدير 

رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
على متابعة �شموه للريا�شة ب�شكل 
املكرمة  ت��وزي��ع  على  وحر�شه  ع��ام، 
���ش��ن��وي��ا ع��ل��ى اأ���ش��ح��اب الإجن�����ازات، 
ون�����ش��دد اأن��ه��ا ف��ر���ش��ة ���ش��ن��وي��ة اأمام 
العهد  ل���ت���ج���دي���د  ال����ري����ا�����ش����ي����ني 
والولء للقيادة الر�شيدة، والتفاين 
مكانة  تر�شيخ  اأج��ل  من  والجتهاد 

الدولة يف كل املناف�شات " .
العامة  الهيئة  " تتطلع   : واأ���ش��اف 
من  اأك���ر  اإجن�����ازات  اإىل  للريا�شة 
ك��اف��ة ال��ري��ا���ش��ي��ني يف ال���دول���ة، ول 
اأ�شبحت حتظى  الريا�شة  اأن  �شيما 

بقيمة متنامية يف املرحلة الأخرية، 
الناعمة  ال��ق��وة  م��ن عنا�شر  وب��ات��ت 
ل���ل���دول خ�����ارج ح����دوده����ا، ومم����ا ل 
مت�شي  الإم����������ارات  اأن  ف���ي���ه  ����ش���ك 
بقوة من خالل  الطريق  ه��ذا  على 
البطولت  ل���ك���ربى  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
ال���ق���اري���ة وال���ع���امل���ي���ة، وجن���اح���ه���ا يف 
ب�شكل  ال��دول��ي��ة  الأح�����داث  تنظيم 
العالقة  تعميق  يف  ي�شهم  اح��رايف 
الوطنية  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ني 
الريا�شية  والأن���دي���ة  والحت������ادات 
املنظمات  وب��ني  جهة،  من  بالدولة 
ال���ري���ا����ش���ي���ة م����ن جهة  ال����دول����ي����ة 

اأخرى".

الثاين مهمة  ليون  وتنتظر  ب��وردو،  باملخاطر يف �شيافة  املت�شدر رحلة حمفوفة  ليل  يخو�س 
�شهلة اأمام م�شيفه ديجون، فيما ي�شعى باري�س �شان جرمان حامل اللقب للتعوي�س اأمام �شيفه 

نيم اليوم الأربعاء يف املرحلة 23 من بطولة فرن�شا يف كرة القدم.
وكان ليل وليون اأكرب امل�شتفيدين من املرحلة الثانية والع�شرين عندما ا�شتغال جيدا اخل�شارة 
ماوري�شيو  الرجنتيني  اجلديد  مدربه  بقيادة  والوىل  املو�شم  ه��ذا  جرمان  ل�شان  اخلام�شة 

بوكيتينو عندما �شقط اأمام لوريان املتوا�شع 3-2.
ليون  وان��ت��زع  نقطة،   48 بر�شيد  بال�شدارة  وان��ف��رد  -1�شفر  دي��ج��ون  �شيفه  على  ليل  وف��از 
الو�شافة بر�شيد 46 نقطة بفوزه على بوردو 2-1، فيما تراجع فريق العا�شمة حامل اللقب 

اىل املركز الثالث بعدما جتمد ر�شيده عند 45 نقطة.
منذ  وحتديدا  التوايل  على  اخلام�س  ف��وزه  وحتقيق  انتفا�شته  مبوا�شلة  النف�س  ليل  وميني 

خ�شارته املفاجئة على ار�شه امام اجنيه 1-2 يف ال�شاد�س من كانون الثاين/يناير املا�شي.
واعرف مدرب ليل كري�شتوف غالتييه ب�شعوبة فوز فريقه على ديجون �شاحب املركز التا�شع 

ع�شر قبل الخري مطالبا لعبيه ب�شرورة التح�شن امام بوردو الذي وقف ندا قويا امام 
دوب���وا يف  ليو  امل��داف��ع  ه��دف  ل��ول  اق��ل تقدير  التعادل على  ينتزع منه  وك��اد  ليون 

الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�شائع.
وكان  �شعبة  امل��ب��اري��ات  فجميع  ب��ال��ف��وز،  �شعيد  "اأنا  غالتييه  وق���ال 

المر كذلك �شد ديجون، ارتكبنا العديد من الخطاء الفنية 
وخ�شرنا كرات خطرية ومل نعرف كيفية التعامل معها ومل 

ن�شنع الكثري من الفر�س".
ل��دى مواجهة  "علينا تفادي كل ه��ذه الم��ور  واأ���ش��اف 

الذي  م�����ش��ت��وان��ا  وا���ش��ت��ع��ادة  التح�شن  علينا  ب�����وردو، 
العطلة  م���ن  ال����ع����ودة  م��ن��ذ  ب��ل��وغ��ه  ن��ن��ج��ح يف  مل 

ال�شتوية".
وي��خ��و���س ل��ي��ل امل���ب���اراة يف غ��ي��اب لع���ب و�شطه 

ب�����ش��ب��ب الي���ق���اف وهدافه  ان���دري���ه  ب��ن��ج��ام��ان 
ربلة  اإ�شابة يف  ب�شبب  يلماظ  ب��وراق  الركي 

ال�شاق، لكنه يعول على عودة لعب و�شطه 
الذي  �شان�شي�س  ريناتو  الربتغايل  ال��دويل 
الدقائق  وخ���ا����س  ال����ش���اب���ة  م���ن  ت��ع��اف��ى 

الخرية من املباراة �شد ديجون.
�شائغة  لقمة  ب���وردو  يكون  ل��ن  امل��ق��اب��ل،  يف 
قدمه  ال��ذي  ال��رائ��ع  الداء  بعد  خ�شو�شا 
اأمام ليون عندما القرب لتحقيق الفوز 

الرابع تواليا.
واأع��رب م��درب ب��وردو جان-لوي غا�شيه 
"لن  ليون  ام��ام  للخ�شارة  ا�شتيائه  ع��ن 

الالعبني ل ي�شتحقون اخل�شارة"، م�شيفا 
"قدمنا مباراة جيدة جدا وا�شتمتعنا باللعب، واإذا 

حتقيق  باإمكاننا  املقبلة،  امل��ب��اري��ات  يف  ذات��ه  الداء  ك��ررن��ا 
نتائج رائعة".

ويطمح ليون اىل موا�شلة �شحوته بعد عرتيه املفاجئتني 
متز  �شيفه  اأم����ام  وخ�����ش��ر   2-2 ري���ن  م�شيفه  م��ع  )ت���ع���ادل 

�شفر1-(، عندما يحل �شيفا على ديجون اجلريح.
وعاد ليون بقوة بفوزين على �شانت اتيان )-5�شفر( وبوردو 
)2-1(، وهو يتطلع اىل فوز ثالث تواليا يبقيه ثانيا على 

القل ان مل يكن ا�شتعادة ال�شدارة يف حال تعر ليل.
باأي مباراة  التا�شع ع�شر قبل الخ��ري،  ومل يفز ديجون، 

اأر�شه منذ بداية املو�شم وحقق حتى الن فوزين  على 
بنتيجة  ون��ي��م  ني�س  ق��واع��ده على  ك��ان��ا خ���ارج  فقط 

واحدة 1-3.
ال�شعب  بالفوز  غار�شيا  رودي  ليون  م��درب  وا�شاد 

لالعبيه على بوردو، وقال "كان الهدف هو ا�شتعادة املركز الأول وهذا ي�شغط على مناف�شينا 
ليل وباري�س �شان جرمان. من املهم بالن�شبة لنا موا�شلة الفوز. عندما ت�شجل هدف الفوز يف 
الإيجابية. مل ن�شت�شلم وك�شبنا  امل�شاعر  ال�شائع، يكون ذلك دائما قويا من حيث  الوقت بدل 

ثالث نقاط �شتكون مهمة جدا بالن�شبة لنا يف م�شوارنا".
وميلك �شان جرمان فر�شة مواتية للعودة اىل �شكة النت�شارات قبل الكال�شيكو املرتقب �شد 

م�شيفه مر�شيليا الأحد املقبل، وذلك عندما ي�شت�شيف نيم �شاحب املركز الخري.
بقيادة مدربه  مباراة  �شاد�س  الوىل يف  لوريان هي  ام��ام  بخ�شارة مفاجئة  �شان جرمان  ومني 
من�شبه  من  املقال  توخل  توما�س  لالملاين  خلفا  تعيينه  منذ  امل�شابقات  خمتلف  يف  بوكيتينو 
البطال  كاأ�س  يف  مر�شيليا  على  واح��د  بينها  انت�شارات   4( املا�شي  الول/دي�شمرب  كانون  يف 
من  املكون  ال�شارب  الهجومي  رباعيه  على  رهانه  من  الرغم  على  واح��د(،  وتعادل  +ال�شوبر+ 

الربازيلي نيمار وكيليان مبابي ومواطنيه اأنخل دي ماريا وماورو اإيكاردي.
وقال بوكيتينو عقب اخل�شارة"علينا احلفاظ على اجلوانب الإيجابية وامل�شي قدماً".

واأ�شاف مدرب توتنهام ال�شابق "اإنها حادثة، حتدث يف كرة القدم. علينا اأن نوا�شل 
 100 بن�شبة  اإذا مل نلعب  اأن يحدث ذلك  اأنه ميكن  العمل. هذا يجعلنا ندرك 
العا�شمة حمروما من خدمات  فريق  و�شيكون  املئة".  يف 
لوريان،  �شد  امل��ب��اراة  يف  ثنائية  م�شجل  نيمار،  جنمه 
لعب  غ��ي��اب  ي�شتمر  فيما  الي���ق���اف،  ب�شبب  وذل���ك 
ال�شابة  ب�شبب  ف��ريات��ي  م��ارك��و  الي��ط��ايل  ال��و���ش��ط 
الربازيلي  ال��دويل  املدافع  وقائده  كورونا  بفريو�س 
واأندير  ب��رن��ات  خ���وان  وال���ش��ب��ان��ي��ني  ماركينيو�س 

هرييرا ب�شبب ال�شابة.
وت�����ش��ه��د امل��رح��ل��ة درب���ي اجل��ن��وب ب��ني موناكو 

الرابع وني�س الثالث ع�شر.
وع����اد م��ون��اك��و، ب��ق��ي��ادة م���درب���ه ال��ك��روات��ي-

املناف�شة  اىل  ب��ق��وة  كوفات�س  نيكو  المل���اين 
وحقق 5 انت�شارات متتالية ارتقى بف�شلها 
اىل املركز الرابع، فيما يعاين ني�س بفوز 
كما  الخ���رية.  ال�شبع  مبارياته  يف  واح��د 
لن�س.  م�شيفه  مع  مر�شيليا  م��ب��اراة  ت��ربز 
الربتغايل  وم��درب��ه  اجلنوبي  الفريق  ومي��ر 
اندريه-فيا�س بوا�س بفرة �شيئة يف الوقت 
احل����ايل ح��ي��ث م��ن��ي ال�����ش��ب��ت ق��ب��ل املا�شي 
مبارياته  يف  ت��وال��ي��ا  ال��ث��ال��ث��ة  بخ�شارته 
الأرب��ع الخرية التي مل يذق فيها طعم 
ال���ف���وز يف ال�����دوري ع��ن��دم��ا ���ش��ق��ط اأم���ام 

م�شيفه موناكو 3-1.
تواليا  ال���راب���ع���ة  اخل�������ش���ارة  ك���ان���ت  ك���م���ا 
ملر�شيليا يف خمتلف امل�شابقات بعدما كان 
1-2 يف كاأ�س  اأمام �شان جرمان  �شقط 
واحداً  ف��وزاً  الفريق  الب��ط��ال. وحقق 
يف م��ب��اري��ات��ه ال��ث��م��اين الأخ������رية يف 
مر�شيليا  مباراة  وتاأجلت  ال��دوري. 
ب�شبب  ال�����ش��ب��ت  ري���ن  �شيفه  ام����ام 
ع���ل���ى مركز  م�����ش��ج��ع��ي��ه  ه���ج���وم 
التمارين احتجاجا على النتائج 
املباريات،  باقي  ويف  ال�شلبية. 
يلعب رين مع لوريان، ومتز 
مع  وري��ن�����س  مونبلييه،  م��ع 
اجن��ي��ه، و���ش��را���ش��ب��ورغ مع 
مع  اتيان  و�شانت  بري�شت، 

نانت.

عّزز ليفربول اأخريا خياراته الدفاعية 
بالتعاقد مع بن ديفي�س من بري�شتون 
كاباك  اأوزان  والركي  ثانية(  )درجة 
على �شبيل الإعارة قبل �شاعات قليلة 
ال�شتوية  اإغالق فرة النتقالت  من 
القدم  ك����رة  يف  الن��ك��ل��ي��زي  ل���ل���دوري 
معاناة  ب�شبب  بالهدوء  متيزت  والتي 
اأزم����ة ف��ريو���س كورونا  الأن���دي���ة م��ن 

وقواعد بريك�شت اجلديدة.
اىل  اللقب،  حامل  ليفربول،  ا�شطر 
دخول �شوق النتقالت ب�شبب معاناته 
الدفاع  ق��ط��ب  م���رك���زي  يف  ال��ك��ب��رية 
فان  فريجيل  الهولندي  ا�شابة  اث��ر 
�شتبعدهما  والتي  غوميز  وجو  داي��ك 
اليهما  وا�شيف  امل��و���ش��م،  نهاية  حتى 
ال���ك���ام���ريوين ج���وي���ل م��ات��ي��ب ال���ذي 
ان��ت��ه��ى م��و���ش��م��ه ب�����ش��ب��ب ا���ش��اب��ت��ه يف 
توتنهام  ����ش���د  امل�����ب�����اراة  يف  ال���ك���اح���ل 
ا���ش��اب��ة لعب  اخل��م��ي�����س، ف�شال ع��ن 
ال��و���ش��ط ال���ربازي���ل���ي ف��اب��ي��ن��ي��و الذي 
يورغن  المل���اين  امل���درب  عليه  اعتمد 
كلوب على غرار لعب الو�شط الخر 
لتعوي�س  هندر�شون،  جوردان  القائد 

الغيابات يف مركز قلب الدفاع.
وك����ان ك��ل��وب اع��ل��ن م��ن��ذ اأ���ش��اب��ي��ع ان 
�شيكون  دف������اع  ق���ط���ب  م����ع  ال���ت���ع���اق���د 
لفريقه  بالن�شبة  كبرية  دفعة  مبثابة 
عن  وتخليه  نتائجه  ت��راج��ع  ظ��ل  يف 
الثالث  امل��رك��ز  يحتل  حيث  ال�����ش��دارة 
حاليا بفارق 4 نقاط خلف مان�ش�شر 
�شيتي املت�شدر الذي لعب مباراة اأقل، 
وح�شل املدرب الملاين على مبتغاه يف 
ف���رة النتقالت  ال��ي��وم الخ���ري م��ن 

ب�شم بن ديفي�س وكاباك.
واع����رف ك��ل��وب يف ب��ي��ان ع��ل��ى املوقع 
الر�شمي للنادي: "اأنه من الوا�شح اأنه 
يف فرة انتقالت عادية، دون م�شاكل، 
كان  ح��ال  يف  بري�شتون  اإىل  ننظر  لن 

هناك لعب يحظى باهتمامنا".
راأي���ن���اه  اأن  م��ن��ذ  "ولكن  اأك�����د  ل��ك��ن��ه 
اأكر و�شوحا  اأ�شبح و�شعنا  اأن  ومنذ 
 - واجهتنا  التي  امل�شاكل   - وو�شوحا 
لذلك  كثريا  حتم�شنا  راأي��ن��اه  عندما 

وفكرنا باأنه مدافع +رائع+".
"اإنها  ذات���ه  ال��ب��ي��ان  يف  ديفي�س  وق���ال 
فر�شة كبرية. من الوا�شح اأنها كانت 
مفاجاأة عندما مت التطرق اإليها لأول 
مرة، ولكن يف اللحظة التي تبداأ فيها 
يف اأخ���ذ ذل���ك يف الع��ت��ب��ار، ف���اإن هذه 

الفر�شة التي اأتيحت يل ل ت�شدق".
وبعدها بنحو �شاعتني، اأعلن ليفربول 

تعاقده مع كاباك على �شبيل الإعارة 
ح���ت���ى ن���ه���اي���ة امل���و����ش���م، م��و���ش��ح��ا ان 
الدويل الركي )20 عاما( "�شيلتحق 
الأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  ال���ف���ري���ق  ب�����ش��ف��وف 
جاهزا  يكون  ل��ن  وبالتايل  احلايل"، 
خلو�س املباراة �شد برايتون الأربعاء 
والقمة �شد مان�ش�شر �شيتي الأحد. 
دولية(  م���ب���اري���ات   7( ك���اب���اك  وب�����داأ 
�شراي  غلطة  م��ع  ال��ك��روي��ة  م�شريته 
وخ��ا���س م��ع��ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �شغر 
م�شابقة  يف   4 بينها  مباراة   18 �شنه 
 ،2018 ع���ام  اوروب�����ا  اأب���ط���ال  دوري 
وان�����ش��م اإىل ���ش��ت��وت��غ��ارت المل�����اين يف 
قبل   ،2019 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون 
�شالكه  اإىل  املا�شي  ال�شيف  ينتقل  اأن 
الذي يعاين المرين يف البوند�شليغا 

ويحتل املركز الخري.
واعلن ليفربول اي�شا عن اعارة لعب 
تاكومي  ال���ي���اب���اين  ال������دويل  و���ش��ط��ه 
مينامينو )26 عاما( اىل �شاوثمبتون 

حتى نهاية املو�شم.
انتقالت ظلت حكيمة جدا  ويف �شوق 
ب�شبب الزمة القت�شادية، كان تعاقد 
توما�س  المل���اين  امل���درب  م��ع  ت�شل�شي 
املقال  فرانك لمبارد  توخل خلالفة 
م���ن م��ن�����ش��ب��ه، اأب�����رز ال�����ش��ف��ق��ات هذا 

ال�شتاء.
جنح اأر�شنال يف التخل�س من الراتب 
ال�������ش���خ���م ل���الع���ب و����ش���ط���ه ال�����دويل 
الذي  اأوزي���ل  م�شعود  ال�شابق  المل��اين 
ا���ش��ت��ب��ع��د ع���ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة م��ن��ذ بداية 
الركي  انتقل  عندما  وذل��ك  املو�شم، 
كما  فربغ�شة،  ���ش��ف��وف  اىل  ال���ش��ل 
تخلى عن خدمات مدافعيه اليوناين 
بابا�شتاثوبولو�س  ����ش���ق���راط���ي�������س 
�شكودران  والمل�����اين  )اأومل��ب��ي��اك��و���س( 

م�شطفي )�شالكه(، فيما انتقل لعب 
و�شطه الواعد جو ويلوك )17 عاما( 

اىل نيوكا�شل على �شبيل العارة.
على �شعيد الوافدين، ح�شل اآر�شنال 
الدويل  الو�شط  لع��ب  خ��دم��ات  على 
اأوديغارد  م��ارت��ن  ال��واع��د  ال��دمن��ارك��ي 

على �شبيل العارة من ريال مدريد.
اإ���ش��ب��ان��ي��ا، ك��ان��ت الن��ت��ق��الت نادرة  يف 
ومل تتجاوز اأي �شفقة ع�شرة ماليني 
ن�شاًطا  الأك���ر  فالن�شيا  وك���ان  ي���ورو، 
خ���الل ال���� 24 ���ش��اع��ة امل��ا���ش��ي��ة، حيث 
ح�����ش��ل ع��ل��ى خ���دم���ات لع���ب���ني على 
�شبيل الع��ارة هما الإيطايل باتريك 
كوتروين )ولفرهامبتون النكليزي( 

والربتغايل فريو )بنفيكا(.
املهاجم  م��ع  م��دري��د  اأتلتيكو  وتعاقد 
ليون  من  دميبيلي  مو�شى  الفرن�شي 
اأ�شهر  �شتة  مل���دة  الإع�����ارة  �شبيل  ع��ل��ى 
)1،5 مليون يورو(، مع خيار ال�شراء 
بقيمة 33،5 مليون يورو )با�شتثناء 
الريا�شي  املدير  وا�شتعان  املكافاآت(. 
لعب  ب��خ��دم��ات  مونت�شي  ل�شبيلية 
ال�شابق  الأرجنتيني  ال��دويل  الو�شط 
)اأتالنتا  األيخاندرو غومي�س  "بابو" 
ماليني   9 او   8 م��ق��اب��ل  الي���ط���ايل( 

يورو بح�شب ال�شحافة ال�شبانية.
ع���ل���ى خدمات  خ���ي���ت���ايف  ح�����ش��ل  ك���م���ا 
�شبيل  على  كوبو  تاكيفو�شا  الياباين 
ريال  من  املو�شم  نهاية  حتى  الإع���ارة 

مدريد.
ريال  تعاقد  هي  �شفقة  اأغلى  وكانت 
�شو�شيداد مع مهاجم ا�شبيلية كارلو�س 
مقابل   2027 عام  حتى  فرناندي�س 
لتعوي�س  ي����ورو،  م��الي��ني   9 ح����وايل 
اىل  جوزيه  ويليان  الربازيلي  رحيل 

ولفرهامبتون.

الدولة  رئي�س  مكرمة  درهم  مليون   24
لأ�سحاب الإجنازات الريا�سية

•• دبي -وام: 

مكتوم ويل  اآل  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  �شهد 
اأم�س  م�شاء  دب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
والتي  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  لهجن  اللقايا  �شن  حت��دي��ات 
اأقيمت مبيدان "املرموم" على مدار ثمانية ع�شر �شوطاً مل�شافة 

خم�شة كيلو مرات.
حملت الأ�شواط الأربعة الرئي�شية تفوقا ملوؤ�ش�شة هجن العا�شفة 
والتي �شيطرت على �شدارتها حتت قيادة غياث الهاليل والذي 
"ال�شاهينية" للفوز بالتحدي الأول للقايا البكار املحليات  قاد 
الأ�شواط  ث��اين  ويف  دقائق.   7:25:7 وق��دره  توقيتاً  م�شجلة 
القمة  "ال�شاهينية"على  املرة  هذه  قدم  املهجنات  البكار  للقايا 

للقايا  ال��ث��ال��ث  ال�����ش��وط  . ومت��ي��ز  دق��ائ��ق   7:26:4 بلغ  ب��زم��ن 
اجلعدان املحليات بربوز "�شاهني" بقيادة الهاليل وو�شل اإىل 

خط النهاية يف توقيت 7:29:8 دقائق.
اجلعدان  ب�����ش��دارة  ال��ع��ا���ش��ف��ة  ل��ه��ج��ن  "�شاهني" اآخ����ر  وظ��ف��ر 
امل��ع��رك��ة يف زمن  ال��راب��ع وذل���ك بح�شمه  ال�����ش��وط  امل��ه��ج��ن��ات يف 

. دقائق   7:33:6

حمدان بن حممد ي�سهد حتديات �سن 
اللقايا لهجن ال�سيوخ باملرموم 

رحلة �ساقة لليل و�سهلة لليون.. و�سان جرمان للتعوي�س  ليفربول يجد �سالته الدفاعية يف ديفي�س وكاباك

�سول�سار لنجوم يونايتد: اعرت�سوا على التحكيم
اأدعى مدرب مان�ش�شر يونايتد، اأويل �شول�شار، اأن لعبيه لطفاء للغاية، ويحتاجون اإىل اإحداث املزيد من 

ال�شجة مع احلكام، اإذا اعتقدوا اأنهم على حق.
�شيفه  اأم��ام  املا�شي  الأ�شبوع  خ�شر  ال��ذي  امل��ب��اراة  مندوب  اأن  �شول�شار  "ك�شف  ميل:  ديلي  �شحيفة  قالت 
ثم  �شيفيلد،  لفريق  الأول  للهدف  �شمح  مما  مرتني،  خطاأً  ارتكب  احلكم  ب��اأن  اع��رف  يونايتد،  �شيفيلد 
األغى حماولة ليونايتد". يعتقد �شول�شار اأنه كان باإمكان لعبيه مناق�شة ق�شيتهم بقوة اأكرب لإقناع حكم 
ل  اأن��ه  اأك��د على  لكنه  الواقعتني،  فاح�شة على كال  باإلقاء نظرة  بانك�س،  بير  امل�شاعد، واحلكم  الفيديو 
اإثارة املزيد من ال�شجة، نحن جمموعة من  "رمبا كان علينا  ي�شجعهم على خماطبة امل�شوؤولني. وقال: 
الالعبني اللطفاء، رمبا كان علينا التم�شك بهذا الأمر اأو جعلهم ينظرون اإليه قبل بدء املباراة مرة اأخرى، 
�شيء  اأي  تتوقع احل�شول على  "لن  واأ�شاف:  ون�شتخدمها كحافز".  التعلم منها،  علينا  اأ�شياء  لذا فهذه 
جماناً، كان هناك �شرد لفرة طويلة جًدا حول القرارات التي اتخذت لنا، لكنني ل اأريد اأن ميار�س لعبي 

فريقي �شغوًطا غري عادلة على احلكام، نركهم لها، هذه هي وظيفتهم".



 
تعرث على عائلتها املفقودة بعدما 

باعت مرياثها 
اكت�شفت اأرملة بريطانية اأن لديها عائلة مفقودة منذ وقت طويل، 
يف  جدها  عليها  ح�شل  ميداليات  غريب  �شخ�س  ا�شرى  اأن  بعد 

.eBay احلرب العاملية الأوىل على موقع
ومل يكن لدى جو�شلني ترينت )65 عاماً( اأي فكرة عن اأن جدها 
احلرب  خ��الل  امللكية  املدفعية  ���ش��الح  يف  خ��دم  ���ش��ارم��ان  ت�شارلز 
ا اأنه مل يتبق لديها عائلة با�شتثناء ابنتها  العظمى، واعتقدت اأي�شً

بعد وفاة زوجها يف عام 1999.
 35( ي��ورك  �شيمب�شون  اآدم  من  ر�شالة  لتلقي  جو�شلني  دمت  و�شُ
على  باعتها  اأن  بعد  ت�شارلز  ميداليات  ا���ش��رى  اإن��ه  تقول  ع��ام��اً( 
ميداليات  ���ش��راء  يف  احلجز  يف  وقته  ال�شاب  اأم�شى  حيث  امل��وق��ع، 
غري مرغوب فيها عرب الإنرنت ثم حاول مل �شمل اأ�شحابها مع 

عائالتهم.
عائلتها  ت��اري��خ  يف  ال��ب��ح��ث  ب��ع��د  جو�شلني  تعقب  م��ن  اآدم  ومت��ك��ن 
ميدالية  اأه��دى  ثم  بوجودهم،  تعرف  تكن  مل  ب��اأق��ارب  والت�شال 
اخل��دم��ة وم��ي��دال��ي��ة ال��ن�����ش��ر وال��ت��ي ا���ش��راه��ا م��ق��اب��ل 35 جنيه 

اإ�شرليني )44 دولر( جلو�شلني.
وات�شلت جو�شلني باأبناء عمومتها الباقني على قيد احلياة والذين 
و�شل عددهم اإىل 22 �شخ�شا، والتي مل تكن لديها اأي فكرة عن 
�شحيفة  بح�شب  منها،  بالقرب  يعي�شون  بع�شهم  وك��ان  وجودهم، 

مريور الربيطانية.

لأول مرة يف العامل.. اإ�سابة 
كورونا مزدوجة ملري�س واحد

يف واقعة جديدة اأثارت حرية وقلق الأطباء، اأثبت فريو�س كورونا 
امل�شتجد اأن باإمكان �شاللتني خمتلفتني منه اإ�شابة �شخ�س واحد 

ل�"رويرز". وفقا   ،" نف�شه  الوقت  "يف 
دول  اأكر  الربازيل، ثاين  اأجريت يف  التي  الفحو�س  فقد ك�شفت 
كورونا  حالة  اأول  عن  العامل من حيث عدد وفيات "كوفيد 19"، 
"مزدوجة" لدى �شخ�شني، تعر�س كل منهما لالإ�شابة ب�شاللتني 

من الفريو�س يف وقت واحد.
وتو�شل باحثون من جامعة "فيفيل" بولية ريو غراندي دو �شول 
 90 درا�شة على  اإج��راء  بعد  الكت�شاف،  اإىل هذا  الربازيل  جنوبي 

مري�شا ب�"كوفيد 19".
كورونا  ب�شاللتي  املر�شى  اأح��د  اإ�شابة  ثبتت  الأوىل،  احلالة  ويف 
تطورتا ب�شكل منف�شل ور�شدتا يف وليتني برازيليتني خمتلفتني، 

."P.2"و "P.1" واأطلق عليهما
 "P.2" اأما املري�س الثاين، فقد ك�شفت الفحو�س اإ�شابته ب�شاللتي
يف  مرة  لأول  ر�شدت  التي ظهرت يف الربازيل، و"B.1.91" التي 

ال�شويد.
اأن  فهو  ال��درا���ش��ة،  اأوردت  م��ا  بح�شب  ن�شبيا  املطمئن  ال�شيء  اأم��ا 
اأعرا�س املري�شني كانت خفيفة، وهي �شعال جاف يف احلالة الأوىل 
اأي  يكن  مل  فيما  الثانية،  يف  و���ش��داع  احللق  يف  وال��ت��ه��اب  و�شعال 

منهما بحاجة اإىل دخول امل�شت�شفى.
لكنها  الطبي،   "medRxiv" ون�شرت نتائج الدرا�شة على موقع 

مل تن�شر بعد يف جملة علمية ومل تخ�شع ملراجعة النظراء.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سور ل�نيزك يف فناء مدر�سة.. حتى نا�سا وقعت يف الفخ
اأثار  الع�شب املحرق.. م�شهد يف فناء مدر�شة  اأبي�س يت�شاعد و�شريط من  كاأنها متفحمة ودخان  �شوداء  �شخرة 

مزاعم ب�شاأن �شقوط نيزك �شغري هناك، لكن احلقيقة كانت "طريفة".
ووفق ما اأظهرت �شور انت�شرت على و�شائل التوا�شل الجتماعي على نطاق وا�شع، ثار حديث عن �شقوط نيزك يف 

فناء مدر�شة بولية كوينزلند �شمال �شرقي اأ�شراليا.
وبعد انت�شار ال�شور، طلبت اإدارة الطريان والف�شاء الأمريكية )نا�شا( من اإدارة املدر�شة تف�شريا، حتى جاء اخلرب 
اليقني. فقد ات�شح اأن احلجر ال�شغري والدخان والع�شب املحرق، كان جمرد مهمة من اإدارة املدر�شة البتدائية، 

طلبت فيها من الطالب حماكاة ما ميكن اأن يحدث لو �شقط نيزك على الأر�س.
واأظهرت ال�شور على مواقع التوا�شل الجتماعي اأن النيزك حترك مل�شافة اأمتار عدة يف فناء املدر�شة وهو ينفث 

دخانا، خملفا حفرة اأفقية.
وا�شتحوذت ال�شور الغريبة على اهتمام الكثريين من �شكان ولية كوينزلند، وجذب ن�شرها على مواقع التوا�شل 
الجتماعي اآلف التعليقات. وقال مدير املدر�شة مارك األني: "تلقينا ات�شالت عدة من جميع اأنحاء العامل تطلب 
منا تف�شريا ملا جرى، مبا يف ذلك وكالة نا�شا التي طلبت منا تقدمي تقرير اإىل مركز كنيدي للف�شاء". لكن احلقيقة 

اأن احلدث كله جزء من مهمة مدر�شية.
وطلبت املدر�شة من طالبها الت�شرف كما لو اأن نيزكا �شقط على الأر�س، مبا يف ذلك الإبالغ عن اأي معلومات تتعلق 

به، واإجراء مقابالت مع "ال�شهود". 
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ع�سابة ت�سنع لقاحات كوفيد- 19 مزيفة 
األقت القب�س على اأكر  اإن ال�شرطة ال�شينية  اأفادت و�شائل اإعالم ر�شمية 
من 80 �شخ�شا كانوا ي�شنعون لقاحات مزيفة لكوفيد19-، يف الوقت الذي 
ت�شابق فيه ال�شني الزمن لتلقيح املاليني قبل عطلة راأ�س ال�شنة القمرية. 
وكانت الع�شابة منذ اأيلول-�شبتمرب تعبئ مياها ماحلة يف قوارير وتبيعها 

على اأنها لقاحات كوفيد19-، وفق وكالة �شينخوا الر�شمية لالأنباء.
اأنحاء بكني ويف مدن  اأن ال�شرطة داهمت عدة مواقع يف  واأ�شافت الوكالة 
عدة يف منطقتي جيانغ�شو و�شاندونغ يف �شرق البالد، و�شبطت فيها "اأكر 

من ثالثة اآلف لقاح مزيف لفريو�س كوفيد19-".
تعقب  م��ن  متكنت  ال�شرطة  لكن  املباعة،  اللقاحات  ع��دد  ع��ن  يك�شف  ومل 

الأمكنة التي و�شلت اليها.
اأجل حت�شني  اأق�شى جهودها لتطوير لقاحات حملية من  وتبذل ال�شني 
�شباط- منت�شف  يف  اجلديد  القمري  العام  ب��دء  قبل  �شخ�س  مليون   50

فرباير.
وت�شهد هذه املنا�شبة يف العادة �شفر مئات املاليني يف رحالت داخلية، لكن 
خالل  من  منازلهم  مالزمة  على  العام  ه��ذا  ال�شينيني  ت�شجع  ال�شلطات 

فر�س قيود واإعطاء حوافز.

تراجع زوار املوناليزا باملاليني يف 2020
اإىل  جتذب لوحة املوناليزا وغريها من الأعمال الفنية ال�شهرية املاليني 
متحف اللوفر بباري�س �شنوياً. ولكن العام املا�شي ماليني اأقل زارت املتحف 

نتيجة لالإغالقات وقيود ال�شفر.
ونظراً لالإغالق الق�شري الذي ا�شتمر �شتة اأ�شهر يف 2020، يقول متحف 
اللوفر اإن عدد زواره تراجع بن�شبة 72 % من 9.6 مليون زائر يف 2019 

اإىل 2.7 مليون يف 2020، و70 % منهم زوار حمليني.
اأرب��اع ال��زوار الذين يتوافدون على متحف اللوفر غري  وب�شكل عام ثالثة 

اأوروبيني واأغلبهم من ال�شني والوليات املتحدة الأمريكية.
وكان من املقرر يف البداية اأن يعاد فتح متحف اللوفر يف اأوائل 2021 ولكن 
فيما توا�شلت جائحة كورونا العاملية يف اإلقاء ظاللها على فرن�شا، فيجب 

اأن تظل جميع املوؤ�ش�شات الثقافية مغلقة يف الوقت احلايل.   
�شالته  من  الكثري  كانت  اجلائحة،  خ��الل  مفتوحا  املتحف  ك��ان  وعندما 
مغلقة. ولكن لوحة املوناليزا وهي اإحدى اأ�شهر القطع املوجودة به والتمثال 

اليوناين املعروف با�شم "فينو�س دي ميلو" كانا مفتوحان اأمام اجلمهور.
اإن   ،%  50 م��ن  ب��اأك��ر  ال��ذات��ي  التمويل  ال��ذي يعتمد على  املتحف  وي��ق��ول 
وقامت  دولر(  ماليني   108( ي��ورو  مليون  ب�90  تقدر  الناجتة  اخل�شارة 

الدولة بتغطية ن�شف هذا التمويل.

املغني الأمريكي بينيت 
م�ساب بالزهامير 

ك�شف مقربون من املغني الأمريكي 
توين بينيت يف مقال ن�شره موقع 
"اإيه اإيه اآر بي" اأنه م�شاب مبر�س 
الزهامير، لكنه متكن مع ذلك من 
غاغا  ليدي  مع  اأ�شطوانة  ت�شجيل 

من املقرر اأن ت�شدر قريباً.
بينيت  اإ����ش���اب���ة  اك��ت�����ش��اف  وي���ع���ود 
العام  اإىل  باألزهامير  ع��ام��اً(   94(
املر�س  اأع�����را������س  ل���ك���ن   ،2016
لديه  تكن تظهر  ح��ّدة مل  الأك���ر 
اأو�شاطه  واأف���ادت  املرحلة.  تلك  يف 
اأن ذاكرته الق�شرية الأمد تخونه 
���ش��ع��وب��ة يف فهم  ي��ج��د  اإذ  اأح���ي���ان���اً 
مكان وجوده، لكنه ل يزال يتعرف 
على املقربني منه وي�شتطيع اإجراء 
حمادثة، ولو اأنه مل يعد قادراً على 

اإعطاء مقابالت اإعالمية.
وعلى الرغم من ت�شخي�س مر�شه 
اأرب�����ع ���ش��ن��وات، ك���ان ل يزال  ق��ب��ل 
يحيي حفالت العام املن�شرم حتى 
على  كوفيد19-  جائحة  اأج��ربت��ه 
ال��ت��وق��ف يف م��ط��ل��ع اآذار/م����ار�����س. 
�شاأن  م��ن  اإن  اأط��ب��ائ��ه  اأح����د  وق����ال 
حالته  ت��ده��ور  يف  ي�شاهم  اأن  ذل��ك 

ال�شحية.

وفاة املمثل الأمريكي 
دا�سنت داميند 

غ����ّي����ب امل�������وت امل���م���ث���ل الأم����ريك����ي 
بدور  ا�شتهر  ال��ذي  داميند  دا�شن 
"�شيفد  م�شل�شل  يف  "�شكريت�س" 
الثنني  ت�����ويف  اإذ   ، ّبل"  ذا  ب�����اي 
مب��ر���س ال�����ش��رط��ان، ع��ل��ى م��ا اأكد 
م��دي��ر اأع��م��ال��ه روج���ر ب��ول لوكالة 

فران�س بر�س.
داميند  دا����ش���ن  اأن  ب���ول  واأو����ش���ح 
البالغ 44 عاماً "مل يتعذب" اإذ اأن 
قبل  اكُت�شفت  بال�شرطان  اإ�شابته 

ثالثة اأ�شابيع فح�شب.
مي�س  "هيلو  م�����ش��ل�����ش��ل  و����ش���ّك���ل 
نقطة   )1989-1987( بلي�س" 
املولود  امل��م��ث��ل  مل�����ش��رية  الن���ط���الق 
كبري  ج��زء  وانتقل  كاليفورنيا،  يف 
اإىل  من فريق هذا امل�شل�شل لحقاً 

ّبل". ذا  باي  "�شيفد 
على  ُي��ع��َر���س  امل�شل�شل  ه���ذا  وك���ان 
اأربعة  �شي" مل���دة  ب��ي  "ان  حم��ط��ة 
م��وا���ش��م، وب��ل��غ ع���دد ح��ل��ق��ات��ه �شتاً 
كبرية  ب�شعبية  وح��ظ��ي  وث��م��ان��ني، 

خارج الوليات املتحدة.
احلياة  ي���ت���ن���اول  امل�����ش��ل�����ش��ل  وك�����ان 
ثانوية  م��در���ش��ة  ل��ط��الب  اليومية 
خ��ي��ال��ي��ة يف ل���و����س اأجن��ل��ي�����س هي 
مثرياً  الثانوية،  بي�شايد  مدر�شة 
بع�س  الب�شيط  اأ�شلوبه  خالل  من 

امل�شاكل الرئي�شية للمراهقة.
وتوىل دا�شن داميند دور التلميذ 
الذي  "�شكريت�س" ب��اورز  �شامويل 
يف  وطريقته  اهتماماته  تتناق�س 
زاك  �شخ�شية  مع  جذرياً  التفكري 
غو�شيالر(،  ب��ول  )م���ارك  موري�س 

بطل امل�شل�شل بال منازع.

كيم كاردا�سيان ت�ستجم 
يف رحلة عائلية 

كاردا�شيان   الواقع  كيم  تلفزيون  توجهت جنمة 
جير   اأختها  كايلي  اب��ن��ة  �شتورمي  ل���  باملعايدة 
للتوا�شل  م���وق���ع  ع���ل���ى  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  يف  وذل������ك 
الجتماعي، نا�شرة جمموعة من ال�شور اأظهرت 
الطفلة اإىل جانب ابنة كيم �شيكاغو، و درمي ابنة 
روب كاردا�شيان وبالك �شاينا وتروي ابنة كلوي 
واأحلى  اأذكى  "اأنت   : كاردا�شيان" وعلقت عليها 
اأنك  اأ�شدق  �شتورمي! ل  اإلهي  يا  اأعرفها!  فتاة 
بلغت من العمر ثالث �شنوات! اأطفالنا كبريون 

جداً! عيد ميالد �شعيد يا فتاتي املالك!".
رحلة  يف  ال�شتجمام  ق��ررت  كيم  اأن  اإىل  اإ���ش��ارة 
عائلية بعد اأنباء عن طالقها من زوجها مغني 
الراب ال�شهري كانيي وي�شت، وا�شتعر�شت �شوراً 
وكايكو�س  تورك�س  جزيرة  يف  ال�شاطئ  على  لها 
واجلو  ال�شم�س  باأ�شعة  لت�شتمتع  الباهاما�س  يف 

الدافئ.

تغلبت على ال�سرطان 3 مرات فتوفيت بكورونا 
اأن  بعد  كورونا  بفريو�س  اأمريكية  مراهقة  فتاة  توفيت 

متكنت من التغلب على مر�س ال�شرطان 3 مرات.
وعانت اآ�شنب ديك )17 عاماً( معظم حياتها من �شرطان 
زرع نخاع  لعملية  احل��اد، حيث خ�شعت  الليمفاوي  ال��دم 
امل�شت�شّدة،  ال��ت��ائ��ي��ة  ب��اخل��الي��ا  امل��ن��اع��ي  وال��ع��الج  ال��ع��ظ��م 
نوفمرب  ويف  م��رات،   3 املر�س  على  التغلب  من  ومتكنت 

-ت�شرين الثاين املا�شي ثبت اإ�شابتها بفريو�س كورونا.
ومت اإدخال اآ�شنب اإىل امل�شت�شفى قبل اإعطائها الأك�شجني 
اإ�شابتها بحمى �شديدة ملدة �شهر، وبينما بدا الأمر  بعد 
املتحدة  ال��ولي��ات  مي�شوري،  م��ن  امل��راه��ق��ة  الفتاة  وك���اأن 
اأُعيد  اأي��ام،  لب�شعة  املنزل  اإىل  بعد عودتها  تتعافى  كانت 
بالتهاب  اإ�شابتها  ت�شخي�س  ومت  اأخ���رى،  م��رة  اإدخ��ال��ه��ا 
املا�شي،  الأول(  )ك���ان���ون  دي�����ش��م��رب  منت�شف  يف  رئ����وي 
على  ر���ش��ال��ة  ويف  الربيطانية.  م���ريور  �شحيفة  بح�شب 
نفقات  لتغطية  اإطالقها  التي مت  التربعات  موقع جمع 
عالج اآ�شنب قال والدها اإريك قبل اأيام قليلة من وفاتها 
اأكر لأنني قادر على  اأ�شعر ب�شالم  اإنني  اأقول  اأن  "يجب 
اإريك  واأ�شاف  وق�شاء وقت ممتع معها".  اأمريتنا  روؤي��ة 
مرة  مفتوحتني  عينيها  ل��روؤي��ة  الن��ت��ظ��ار  اأ�شتطيع  "ل 
اأخرى و�شماع ذلك ال�شوت يقول: اأحبك يا اأبي، واأرى كم 

�شتكون �شعيدة لروؤية والدتها واإخوتها مرة اأخرى".

ت�سع ر�سيعها على منت مروحية
يبدو اأن طفاًل ر�شيعاً كان يف عجلة للقدوم اإىل احلياة، 
الوقت  يف  اأم��ه  نقل  م��ن  تتمكن  مل  مروحية  اأن  ل��درج��ة 

املنا�شب اإىل اأحد امل�شت�شفيات يف اأملانيا للو�شع هناك.
اإيه  "اإيه دي  الإنقاذ اجلوية  با�شم خدمة  وقال متحدث 
�شي" اإن مارتن تيموتيو�س ولد على من املروحية ال�شهر 
اأو�شنابروك،  مدينة  م�شت�شفى  يف  هبوطها  قبيل  املا�شي 
ب�شرعة  وحتلق  م��راً   150 ارت��ف��اع  على  الطائرة  وكانت 
تزيد عن 200 كيلومر يف ال�شاعة. وقال متحدث با�شم 
خدمة الإنقاذ اجلوية اإن الطفل ولد بوزن 3620 غراماً 
وطول 53 �شنتيمراً، م�شيفاً اأنه واأمه البالغة من العمر 
الإنقاذ  مراقبة  مركز  واأر���ش��ل  ج��ي��دة.  ب�شحة  ع��ام��اً   24
اأيام  اأن دخلت املخا�س قبل  املروحية اإىل منزل الأم بعد 
�شوى ب�شع  املروحية  قليلة مما كان متوقعا. ول حتتاج 
الولدات  ه��ذه  مثل  وتعد  وجهتها.  اإىل  للو�شول  دقائق 
اأو�شرله  ي��وخ��ن  وق���ال  للغاية.  ن���ادرة احل���دوث  اجل��وي��ة 
"اآخر حالة  الإن���ق���اذ اجل���وي���ة:  ب��ا���ش��م خ��دم��ة  امل��ت��ح��دث 
 1992 28 ع��ام��اً. ك��ان ذل��ك يف ع��ام  �شجلناها كانت قبل 

على من طائرة الإنقاذ كري�شتوف 1 يف ميونخ".

�سبط  حمتال جمع اأموال فلكية من اأهايل ال�سعيد
متكن فريق البحث اجلنائي ب�شمال حمافظة املنيا يف �شعيد 
م�شر من القب�س على �شخ�س قام بجمع اأموال �شخمة من 
الأهايل يف مركز مغاغة يف حمافظة املنيا، بحجة توظيفهم 
يف م�شروعات تبني لحقا اأنها زائفة. وكان ح�شني.م ال�شهري 
ب� "م�شر ح�شني" قد جمع ما يزيد عن مليار ون�شف املليار 
بحجة  املواطنني،  من  اأم��ريك��ي(  دولر  مليون   95( جنيه 
ادعاءاته  �شدق  يف  �شكوا  املواطنني  اأن  اإل  لهم،  ا�شتثمارها 
بعد توقفه عن �شداد الأرباح التي كانت تتجاوز 30 يف املئة 

�شهريا من راأ�س املال الأ�شلي يف بع�س الأحيان.

اإر�سال طالئع ال�سياح اإىل الف�ساء نهاية 2021 
تعتزم "�شباي�س اك�س" اإر�شال اأول مهمة �شياحية 
اإىل الف�شاء يف الف�شل الرابع من 2021، على 
اململوكة  الف�شائية  ال�شناعات  �شركة  اأعلنت  ما 

للملياردير اإلون ما�شك.
�شتح�شل   "4 "اإن�شبريي�شن  امل�شماة  هذه املهمة 
"�شباي�س  م���ن   "9 "فالكون  ����ش���اروخ  ب��ف�����ش��ل 
اك�س" الذي اأُطلق من مركز كينيدي الف�شائي 

يف فلوريدا.
و�شت�شم املهمة جاريد اأي�شاكمان موؤ�ش�س ورئي�س 
�شركة "�شيفت 4 بامينت�س"، اأول �شائح ف�شائي 

تر�شله املجموعة.
اأ�شخا�س  ث��الث��ة  رح��ل��ة  اأي�����ش��اك��م��ان  و���ش��ي��م��ّول 
"دراغون"،  كب�شولة  ع��رب  ج��ان��ب��ه  اإىل  اآخ��ري��ن 
و�شيكونون "اأفرادا من العاّمة ُتعلن هوياتهم يف 

الأ�شابيع املقبلة"، وفق البيان.
اإل���ك���روين خ��ا���س يتيح تقدمي  واأن�����ش��ئ م��وق��ع 

طلبات الر�شح للفوز بهذه املقاعد.

مقاعد  هي  الأوىل  املقاعد:  من  فئتان  وهناك 
خالل  من  عليها  احل�شول  وميكن  "ال�شخاء" 
تعنى  ال���ت���ي  جود"  "�شاينت  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت����ربع 
"الزدهار"  والثانية مقاعد  املر�شى،  بالأطفال 
ومي��ك��ن احل�����ش��ول ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ����الل ت�شارك 
�شعيد  على  اخل��ا���ش��ة  ل�شجالتهم  الأ���ش��خ��ا���س 

املبادرات.
وتتاح امل�شابقة ل�شكان الوليات املتحدة فوق �شن 

الثامنة ع�شرة.
فيهم جاريد  الأرب��ع��ة مب��ن  الأف���راد  و�شيخ�شع 
اأي�شاكمان اإىل "تدريب رواد ف�شاء جتاريني من 

�شباي�س اإك�س".
ولفتت ال�شركة اإىل اأن املهمة ت�شتمر اأياما عدة، 
كما اأن ال�شياح الف�شائيني �شيدورون حول مدار 

الأر�س بواقع مرة كل ت�شعني دقيقة.
اجلوي  املحيط  اإىل  املهمة  تدخل  املهمة،  وبعد 

قبل الهبوط قبالة �شواحل فلوريدا.

اأنو�سكا �سارما يف �سورة مع 
ابنتها للمرة الأوىل

بوليوود  اأنو�شكا  جنمة  ن�شرت  املا�شي،  ال�شهر  مولودها  و�شع  بعد 
التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  يف  ج��دي��دة  ���ش��ورة  �شارما  
الج��ت��م��اع��ي، ظ��ه��رت فيها م��ع مولودتها اجل��دي��دة وزوج��ه��ا لعب 
الكركيت  فريات كوهلي ، و�شط بالونات زهرية اللون، لكنها عمدت 
اإىل اأن ل تظهر وجه ابنتها للعلن، واأ�شارت �شارما اإىل اأنهما اأطلقا 
ا�شم " Vamika " عليها، وعلقت بدورها عن مدى فرحها بوجودها 
اأنو�شكا وف��ريات تزوجا يف  اأن  الكثري يف حياتهما. يذكر  الذي غري 
دي�شمرب 2017، واآخر اأعمالها كان فيلم "زيرو" مع املمثل الهندي  

�شاروخان ، والذي �شدر عام 2018.

منظر رائع ملتحف امل�صتقبل يف دبي. ا ف ب


