
الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�شتهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة

التحالف يعرت�ش »مفخخة« للحوثيني ويدمر ور�ش تركيب ال�صواريخ

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

   

الحتاد الأوروبي ي�صرع 
التطعيم �صد فريو�ش كورونا 

•• لندن-�أ ف ب:

التلقيح �ضد فريو�س  ت�ضريع حمالت  اإىل  الأوروب���ي  الحت��اد  ي�ضعى 
رو�ضيا  املتحدة  ال��ولي��ات  اتهمت  وق��ت  يف  دول��ه  يف  البطيئة  ك��ورون��ا 

بالت�ضليل ب�ضاأن لقاحات رخ�ضت لها وا�ضنطن.
الوزارة  دائ��رة  اإن  اخلارجية  وزارة  با�ضم  الناطق  براي�س  نيد  وق��ال 
املكلفة مراقبة الدعاية اخلارجية والت�ضدي لها، حددت اأربع من�ضات 
تن�ضر  الرو�ضية  ال�ضتخبارات  اأجهزة  عليها  ت�ضرف  رو�ضية  انرتنت 
حتوي  املواقع  هذه  ال�ضحافيني  ام��ام  واأ�ضاف  الإعالمي.  الت�ضليل 

معلومات م�ضللة حول لقاحني �ضمح بهما يف الوليات املتحدة.
يف اأمريكا الالتينية جتاوزت عتبة الوفيات جراء كوفيد19-، 700 
2019 بح�ضب تعداد لوكالة  دي�ضمرب  الأول  وف��اة منذ كانون  األ��ف 

فران�س بر�س الثالثاء ا�ضتنادا اإىل ارقام ر�ضمية.
وبلغ عدد الوفيات امل�ضّجلة ر�ضمياً يف دول املنطقة ال�34 ما جمموعه 
م�ضّجلة(،  اإ�ضابة   22،140،444 اأ���ض��ل  )م��ن  وف��اة   700،022
م��ن اجل��ائ��ح��ة يف العامل  ت�����ض��ّرراً  اأك���ر  ث��اين منطقة  ب��ذل��ك  لتكون 
وكندا  املّتحدة  ال��ولي��ات  واأم���ام  وف��اة(  اأوروب���ا )876،511  خلف 

وفاة(. )547،986 وفاة( واآ�ضيا )292،925 
وبعدما تراجع املنحنى الوبائي قلياًل خالل اخلريف، �ضّجلت اأعداد 
الالتينية  اأمريكا  يف  كوفيد19-  عن  الناجمة  والوفيات  الإ�ضابات 

تزايداً مطرداً يف كانون الأول دي�ضمرب.
اأوروبا اإىل ت�ضريع  ويف مواجهة الفريو�س وحتوراته املختلفة ت�ضعى 

حملة التلقيح.
ننتظر  دير ليني  اأور���ض��ول فون  الأوروب��ي��ة  املفو�ضية  رئي�ضة  وقالت 
)ت�ضلم( يف املعدل نحو مئة مليون جرعة يف ال�ضهر يف الف�ضل الثاين، 
ويف املجمل 300 مليون بحلول نهاية حزيران يونيو، متحدثًة عن 
للقاحات  قريباً  الرتخي�س  واحتمال  الت�ضليم  عمليات  وت��رية  زي��ادة 

جديدة.

بحث مع لفروف العالقات الثنائية وعددا من الق�شايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية اأن يكون بناء ال�صالم وال�صتقرار منهج عمل للمنطقة

�شرية ذاتية ت�شطب ال�شورة الكاريكاتورية:
الزعيم ال�صوفياتي بريجنيف البطل امل�صاد!

•• �لفجر - توما�س فريينزي – ترجمة خرية �ل�شيباين

عاًما،  ع�ضر  ثمانية  طيلة  ال�ضوفياتي  الحت��اد  بريجنيف  ليونيد  حكم 
اأق�ضر من �ضتالني ولكن لفرتة اأطول من خروت�ضوف، الذي خلفه عام 
1964. وح�ضب املوؤرخ اأندريه كوزوفوي، الذي خ�ض�س له �ضرية ذاتية، 
عنه،  �ضلبية  �ضورة  ت��رك   ،)2021 )ب��ريي��ن،  امل�ضاد  البطل  بريجنيف 

�ضورة زعيم غري كفء، انتهازي وفا�ضد.
ويعتقد املوؤلف اأن الوقت قد حان لو�ضع حد لتلك ال�ضورة الكاريكاتورية 
اأمر بغزو  اأنه  التاريخ  اأجل حماولة فهم دواف��ع رجل �ضوف ي�ضجل  من 

ت�ضيكو�ضلوفاكيا عام 1968، ثم غزو اأفغان�ضتان عام 1979 .
)التفا�ضيل �س12(

•• �أبوظبي- و�م- �ليمن- وكاالت: 

ال�ضديدين  وا�ضتنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  الإم����ارات  دول���ة  اأع��رب��ت 
اإيران،  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثي  ميلي�ضيات  ملحاولت 
ا�ضتهداف املدنيني والأعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
يف مدينة خمي�س م�ضيط يف اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة 

ام�س، من خالل طائرة مفخخة، اعرت�ضتها قوات التحالف.
بيان �ضادر عن وزارة اخلارجية  الإم���ارات - يف  دول��ة  واأك���دت 
الإرهابية  الهجمات  ه��ذه  ا���ض��ت��م��رار  اأن   - ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
الدويل  للمجتمع  ال�ضافر  حتديها  يعك�س  احل��وث��ي  جلماعة 

وا�ضتخفافها بجميع القوانني والأعراف الدولية.
فوريا  موقفا  يتخذ  اأن  على  ال���دويل  املجتمع  ال���وزارة  وحثت 
املن�ضاآت  ت�ضتهدف  التي  املتكررة  الأعمال  هذه  لوقف  وحا�ضما 
اأن ا�ضتمرار  احليوية واملدنية واأمن وا�ضتقرار اململكة، موؤكدة 
ه���ذه ال��ه��ج��م��ات يف الآون�����ة الأخ�����رية ي��ع��د ت�����ض��ع��ي��دا خطريا، 
الأمن  تقوي�س  اإىل  امللي�ضيات  هذه  �ضعي  على  جديداً  ودلياًل 

وال�ضتقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�ضامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء 

واحد �ضد  والوقوف معها يف �ضف  الإرهابية،  الهجمات  هذه 
كل تهديد يطال اأمنها وا�ضتقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه 
من اإجراءات حلفظ اأمنها و�ضالمة مواطنيها واملقيمني على 

اأرا�ضيها.
اململكة  الإم���ارات العربية املتحدة واأم��ن  اأم��ن  اأن  البيان  واأك��د 
العربية ال�ضعودية كل ل يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه 
وال�ضتقرار  الأم���ن  ملنظومة  تهديداً  ال��دول��ة  تعتربه  اململكة 

فيها.
ويف اليمن اأعلن حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن، اأم�س الثالثاء، 
اعرت�س  و  للملي�ضات احلوثية  تركيب �ضواريخ  ور�س  تدمري 
الإرهابية،  احلوثي  جماعة  اأطلقتها  مفخخة  م�ضرية  طائرة 

املدعومة من اإيران، �ضوب خمي�س م�ضيط يف جنوبي اململكة.
ال�ضواريخ  اع���رتا����س وت��دم��ري  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  وي��وا���ض��ل 
ال��ب��ال��ي�����ض��ت��ي��ة وال���ط���ائ���رات امل�����ض��رية امل��ف��خ��خ��ة ال��ت��ي تطلقها 
ميلي�ضيات احلوثي الإرهابية جتاه اململكة ل�ضتهداف الأعيان 

املدنية واملدنيني بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
ياأتي هذا فيما اأعلن حتالف دعم ال�ضرعية يف اليمن، عن بدء 
امللي�ضيات  �ضد  جوية  ب�ضربات  نوعية  ع�ضكرية  عملية  تنفيذ 

احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران.
الع�ضكرية  العملية  اإن  اليمن  يف  ال�ضرعية  دعم  حتالف  وق��ال 
وعدد  �ضنعاء  املحتلة  بالعا�ضمة  احلوثية  القدرات  ت�ضتهدف 

من املحافظات اليمنية.
واأ����ض���در ال��ت��ح��ال��ف ف��ي��دي��و ل���ض��ت��ه��داف دق��ي��ق م��ن مقاتالت 
البال�ضتية  ال�����ض��واري��خ  وت��رك��ي��ب  ل���ور����س جت��م��ي��ع  ال��ت��ح��ال��ف 
وور�س تفخيخ الطائرات دون طيار يف اأحد مع�ضكرات امللي�ضيا 

احلوثية.
�ضابق  وق��ت  اأع��ل��ن يف  اليمن  ال�ضرعية يف  دع��م  وك���ان حت��ال��ف 
اأطلقتها ميلي�ضيات  10 طائرات م�ضرية ملغومة  عن تدمري 
الأقل  على  ط��ائ��رات   5 بينها  اإي����ران،  م��ع  املتحالفة  احل��وث��ي 

اأطلقت باجتاه ال�ضعودية.
مناطق  ت�ضتهدف  كانت  امل�ضرية  الطائرات  اإن  التحالف  وقال 

مدنية.
7 طائرات  اعرت�س  اإن��ه  التحالف  ق��ال  املا�ضي،  ال�ضبت  وي��وم 
م�ضيط،  خمي�س  ���ض��وب  اأط��ل��ق��ت  ���ض��اع��ة   24 خ���الل  م�����ض��رية 
املدينتان  اأطلقت �ضوب ج��ازان. وتقع  اأخ��رى م�ضرية  وطائرة 

يف جنوب ال�ضعودية.

•• بريوت-وكاالت:

الطرقات  ق��ط��ع  لبنانيون  وا���ض��ل 
ال��ث��الث��اء، يف خمتلف  اأم�����س  �ضباح 
الثامن  لليوم  اللبنانية،  امل��ن��اط��ق 
على التوايل، احتجاجاً على تردي 
واملعي�ضية  الق��ت�����ض��ادي��ة  الأو����ض���اع 
وارتفاع �ضعر �ضرف الدولر مقابل 

اللرية اللبنانية.
وا�ضتمر قطع الطرقات بال�ضيارات 
والإط��ارات والأحجار وم�ضتوعبات 
ال���ن���ف���اي���ات يف ب�������ريوت، وال���ب���ق���اع، 
واجل��ب��ل، و���ض��م��ال وج��ن��وب لبنان، 

منذ الإثنني.
ال�ضعبية  الح��ت��ج��اج��ات  وانطلقت 
ال��ث��الث��اء امل��ا���ض��ي ب��ع��د ب��ل��وغ �ضعر 
لرية  اآلف   10 ال������دولر  ����ض���رف 
املناطق  ك��اف��ة  و���ض��م��ل��ت  ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
اللبنانية، من ال�ضمال اإىل اجلنوب، 
اإ�ضافة  ل���ب���ن���ان،  وج���ب���ل  وال�������ض���رق 
و�ضاحيتها  ب��ريوت،  العا�ضمة  اإىل 

اجلنوبية.
واأدى ارتفاع �ضعر �ضرف الدولر يف 
اأ�ضعار  ارتفاع  اإىل  ال�ضوداء  ال�ضوق 
كبري  ب�ضكل  ال�ضتهالكية  ال�ضلع 
وتدين القدرة ال�ضرائية، حيث بات 
احلّد الأدنى لالأجور يف لبنان، اأقل 

من 70 دولراً.
وانتقد قائد اجلي�س العماد جوزيف 

•• �رست-وكاالت:

الليبية،  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
واحداً  وزي��راً  اختار  اأنه  الثالثاء، 
احلكومية،  ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ة  يف  ف��ق��ط 
مطالبا جميع الأطراف بالتوافق 

من اأجل م�ضتقبل ليبيا.
نائب  التعديالت من�ضب  وطالت 
رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��ت��ع��ي��ني ح�ضني 
بدل عن �ضقر  القطراين  عطية 
التخلي  ج��ان��ب  اإىل  ب����وج����واري، 
املر�ضحة  �����ض����درة  ب����و  مل���ي���اء  ع����ن 
اخلارجية  وزارة  حقيبة  ل��ت��ويل 
وتركها �ضاغرة اإىل حني ت�ضميتها 
رئ��ي�����س احلكومة  ب��ني  ب��ال��ت�����ض��اور 
اإزاحة  واملجل�س الرئا�ضي، كما مّت 
وزير  م��ن من�ضب  ال��ت��ائ��ب  م���ارن 
امل��راأة، وتغيري وزير  دولة ل�ضوؤون 
اجلازوي  خ��ال��د  امل��ق��رتح  ال�ضحة 

بعلي الزناتي.
ال��دب��ي��ب��ة خ����الل كلمة  وحت�����دث 
اأم���������ام ال�����ربمل�����ان ع�����ن امل���ع���وق���ات 
اعرت�ضته  ال���ت���ي  وال�����ض��غ��وط��ات 
احلكومة،  ت�ضكيل  ف���رتة  خ���الل 
م�ضيفا اأن املحا�ض�ضة والتوازنات 
اإل  فر�ضت نف�ضها واأنه مل يخرت 
التي  احل��ك��وم��ة  واح���دا يف  ع�ضوا 
ي�ضكلها  اأن  امل���ف���رو����س  م���ن  ك����ان 

كاملة.

رئي�س  ق������رار  ال���دب���ي���ب���ة  وان���ت���ق���د 
ال�ضراج  ف���اي���ز  ال����وف����اق  ح��ك��وم��ة 
مبنعه من التوا�ضل مع موؤ�ض�ضات 
الدولة احلالية وم�ضوؤوليها، وقال 
اإن هذا القرار منعه من الأجهزة 
ال�ضري  ح��ول  ي  للتق�ضّ املخت�ضة 
ال���ذات���ي���ة ل��ل�����ض��خ�����ض��ي��ات ال���ت���ي مت 

اختيارها لتويل حقائب وزارية.
يكن  مل  اأن���ه  اإىل  الدبيبة  واأ���ض��ار 
مو�ضعة  حكومة  لت�ضكيل  مرتاحا 
دولة  وزراء  و6  وزي����را   27 م��ن 
حكومة  ت��ك��ون  اأن  ي��ف�����ض��ل  وك����ان 
م�ضغرة ل يتجاوز عدد اأع�ضائها 
عمل  حكومة  اأن��ه��ا  خا�ضة   ،17
الأ�ضا�ضية  مهمتها  ط��وي��ل��ة  غ��ري 
وحتقيق  امل����وؤ�����ض���������ض����ات  ت���وح���ي���د 

الطائفيني  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ني  ع�����ون 
الأزم����ة،  م��ع  لتعاملهم  ل��ب��ن��ان  يف 
الو�ضع  ا����ض���ط���راب  م���ن  حم������ذراً 
ال�ضباط  اأن  م�����ض��ي��ف��اً  الأم����ن����ي، 
املجتمع  م���ن  ج����زء  ال��ع�����ض��ك��ري��ني 
اللبناين الذي يعاين من �ضعوبات 
الع�ضكريون  وق����ال:  اق��ت�����ض��ادي��ة. 

يعانون ويجوعون مثل ال�ضعب.
قائاًل:  للم�ضوؤولني  حديثه  ووجه 
اإىل اأين نحن ذاهبون، ماذا تنوون 
م��ن مرة  اأك��ر  تفعلوا، ح��ذرن��ا  اأن 
م����ن خ����ط����ورة ال���و����ض���ع، واإم����ك����ان 

انفجاره.
التوتر  اإن  �ضيا�ضي  م�ضدر  وق���ال 

ب��ني ال��رئ��ي�����س وق��ائ��د اجل��ي�����س زاد 
بعد طلب فتح الطرق.

ولطاملا و�ضف اجلي�س باأنه املوؤ�ض�ضة 
الوحيدة تقريباً التي يجمع عليها 

اللبنانيون. 
اللبنانية  للرئا�ضة  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
احلكومة  م���������ض����وؤويل  ك����ب����ار  اأن 
وامل�ضوؤولني الأمنيني اتفقوا خالل 
اإج�����راءات م��ن بينها  اج��ت��م��اع على 
ب�ضبط  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  تكليف 
اأحكام  ي��خ��ال��ف��ون  ال���ذي���ن  ج��م��ي��ع 
وقانون  والت�ضليف  النقد  ق��ان��ون 
تنظيم مهنة ال�ضرافة مبا يف ذلك 

مكاتب ال�ضرافة الأجنبية.

اإىل  بالبالد  والو�ضول  امل�ضاحلة 
انتخابات يف موعدها املحدد.

ت�ضغري  اأن���ه ل يجب  على  و���ض��دد 
كل  ح�ضول  درج���ة  اإىل  الأه����داف 
م���دي���ن���ة ع���ل���ى م��ن�����ض��ب وزي������ر اأو 
املطلوب  واأن  باحلكومة،  م�ضوؤول 
و�ضعها  و  ب��ل��ي��ب��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري  ه���و 
الكارثي والذي يحتاج اإىل التوافق 

وجتاوز اخلالفات والنق�ضامات.
اإىل ذلك، ا�ضتاأنف الربملان الليبي، 
الثالثاء، جل�ضته يف مدينة �ضرت، 
يف  للنظر  ن��ائ��ب��ا   132 ب��ح�����ض��ور 
برنامج احلكومة والت�ضويت على 
منحها الثقة بعد التعديالت التي 
الت�ضكيلة  ع��ل��ى  ال��دب��ي��ب��ة  اأدخ��ل��ه��ا 

الوزارية.
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ح��م��دان ب��ن حم��م��د ي�����ص��در ق���رارا 
احلكومية  ال��ر���ص��وم  جتميد  بتمديد 
2023 م��ط��ل��ع  ح���ت���ى  دب�����ي  يف 

•• دبي -و�م:

ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأ�ضدر 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، قرارا 
اخلدمات  ر���ض��وم  جتميد  ب��ت��م��دي��د 
احلكومية يف دبي حتى مطلع العام 
لال�ضتقرار  دع��م��ا  وذل���ك   ،2023
والنف�ضي  والجتماعي  القت�ضادي 
وتعزيزا  املجتمع،  م��ك��ون��ات  لكافة 
لتناف�ضية الإمارة وجاذبيتها لرواد 
ولدفع  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  الأع�����م�����ال 
امل�ضتدامة، ومواكبة  عجلة التنمية 

اجتاهات ال�ضوق.
اأن  دب������ي  ع���ه���د  ويل  ����ض���م���و  واأك��������د 
ه��ذا ال��ق��رار ي��اأت��ي يف اإط���ار حر�س 
����ض���اح���ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
اآل م��ك��ت��وم ع��ل��ى مراعاة  را���ض��د  ب��ن 
مكوناته،  بكافة  املجتمع  م�ضلحة 
م�����ن م����واط����ن����ني وم���ق���ي���م���ني، مبا 
ي�ضتدعيه ذلك من اتخاذ القرارات 
ال��ت��ي ت��ع��ني اجل��م��ي��ع ع��ل��ى تخطي 
املرحلة احلالية و�ضمان ال�ضتقرار 

املجتمعي.    )التفا�ضيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله وزير اخلارجية الرو�ضي   )وام(

لبنانيون يغلقون ب�ضياراتهم احد �ضوارع بريوت   )رويرتز(

الدبيبة يتحدث عن التحديات اأمام الربملان يف �ضرت   )رويرتز(

مارين لوبان الرقم ال�ضعب يف مع�ضكر اليمني

مل يكن عمالقا �ضيا�ضيا

اللبنانيون يحتجون على تردي الأو�شاع املعي�شية لليوم الثامن
قائد اجلي�ش اللبناين يهاجم ال�صيا�صيني الطائفيني: 

الع�ص��كريون يج�وع��ون ويعان��ون مث�ل ال�ص��عب

الدبيبة يدخل تعديالت على حكومته للح�صول على ثقة الربملان

م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف املريخ 
ين�صر �صورا جديدة التقطها م�صبار الأمل

•• دبي-و�م:

ن�ضر م�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ �ضورا جديدة للكوكب الأحمر التقطها »م�ضبار 
وجودتها،  العلمية  واأجهزته  الفرعية  واأنظمته  امل�ضبار  كفاءة  يوؤكد  ما  وه��و  الأم���ل«، 
را���ض��د مبنطقة  ب��ن  م��رك��ز حممد  التحكم يف  م��رك��ز  م��ع  وال��ف��ع��ال  ال�ضل�س  وال��ت��وا���ض��ل 
اخلوانيج يف دبي. كما يوؤكد اأن مهمة امل�ضبار مت�ضي وفق اخلطط املو�ضوعة واملدرو�ضة، 
التالية  للمرحلة  امل�ضبار  لتهيئة  العلمية متهيدا  الأجهزة  اختبار  والتي مت فيها حاليا 
من املهمة وهي مرحلة النتقال اإىل املدار العلمي عرب جمموعة عمليات لتوجيه م�ضار 

امل�ضبار لنقله اإىل هذا املدار باأمان.
وياأتي ن�ضر هذه ال�ضور التي التقتطها الأجهزة العلمية ل� »م�ضبار الأمل« بالتزامن مع 
التا�ضع من فرباير  املريخ يف  اإىل مدار اللتقاط حول  مرور �ضهر على و�ضوله بنجاح 
املا�ضي، لت�ضبح الإم��ارات بذلك خام�س دولة يف العامل حتقق هذا الإجن��از التاريخي. 
و�ضبق للم�ضبار اأن التقط يف اليوم التايل لو�ضوله اأول �ضورة له للمريخ وذلك من على 

ارتفاع نحو 25 األف كيلومرت فوق �ضطح الكوكب الأحمر.    )التفا�ضيل �س5(

�ص 08

�ص 10

�ص 19

مطار �أبوظبي يطلق خمترب فح�ص 
“PCR ” �لفوري، �لأول من نوعه يف �ملنطقة

�أخبار �لإمار�ت

بعد �لهجوم �حلوثي على ر�أ�ص 
تنورة... �إير�ن ر�أ�ص �أفعى�لإرهاب

عربي ودويل

مي�شي يف باري�ص: كابو�ص بر�شلونة 
وحلم بعيد �ملنال ل�شان جرمان؟ 

�لفجر �لريا�شي
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•• �أبوظبي - و�م:

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
الأعلى للقوات امل�ضلحة .. معايل 
�ضريجي لف��روف وزير خارجية 
ج���م���ه���وري���ة رو����ض���ي���ا الحت����ادي����ة 

ال�ضديقة.
ورح����ب ���ض��م��وه خ����الل ال��ل��ق��اء - 
الذي جرى يف ق�ضر ال�ضاطئ يف 
اأبوظبي - بزيارة معاليه اإىل دولة 
الإمارات، وبحث معه .. عالقات 
م�ضتوى  وت����ع����زي����ز  ال�������ض���داق���ة 
ال����ت����ع����اون خ���ا����ض���ة يف امل���ج���الت 
والقت�ضادية  ال����ض���ت���ث���م���اري���ة 
وال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ي ���ض��ه��دت منواً 
 .. املا�ضي  العام  خ��الل  ملحوظا 
خمتلف  تنمية  �ضبل  اإىل  اإ�ضافة 
جوانب التن�ضيق والعمل امل�ضرتك 
الإم���ارات ورو�ضيا مبا  بني دول��ة 
يحقق امل�ضالح املتبادلة للبلدين 

و�ضعبيهما ال�ضديقني.
اإىل  اجل�����ان�����ب�����ان  ت�����ط�����رق  ك����م����ا 
م�������ض���ت���ج���دات ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا 
مواجهتها  يف  ال��ب��ل��دي��ن  وج��ه��ود 

واأه�����م�����ي�����ة ت���و����ض���ي���ع ال����ت����ع����اون 
اإطار  يف  ال�����ض��اأن  ب��ه��ذا  امل�ضرتك 
لحتواء  الدولية  اجلهود  دع��م 

والإن�ضانية  ال�ضحية  تداعياتها 
والجتماعية.

اخلارجية  ووزي��ر  �ضموه  وبحث 

الق�ضايا  م���ن  ع�����ددا  ال���رو����ض���ي 
والتطورات الإقليمية والدولية 
ذات الهتمام امل�ضرتك واجلهود 

امل������ب������ذول������ة ل������دع������م ال���������ض����الم 
وال�ضتقرار يف املنطقة.

)التفا�ضيل �س2(

مفاو�صات  تعرقل  اإثيوبيا 
ت��ب��داأ اأن  ق��ب��ل  ال�����ص��د 

•• عو��شم- وكاالت:

بعد طلب م�ضر وال�ضودان و�ضاطة 
رب���اع���ي���ة خ�����الل م���ف���او����ض���ات �ضد 
اإثيوبيا  رف�ضت  املرتقبة،  النه�ضة 
مت�ضكها  م���ع���ل���ن���ة  ال����ط����ل����ب  ه�������ذا 

بالو�ضاطة الإفريقية.
الر�ضمي  ال��ن��اط��ق  ق���ال  ذل����ك،  اإىل 
ب��ا���ض��م اخل��ارج��ي��ة الإث��ي��وب��ي��ة دينا 
اأبابا  اأدي�������س  اإن  ال��ث��الث��اء  م��ف��ت��ي، 
ب�ضاأن  ال��ك��ون��غ��ويل  ال���وف���د  اأب��ل��غ��ت 
للو�ضاطة  ال����راف���������س  م���وق���ف���ه���ا 
بالو�ضاطة  مت�����ض��ك��ت  و  ال��رب��اع��ي��ة 
الوفد  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  الإف��ري��ق��ي��ة. 
مبادرة  اأي  ي��ط��رح  مل  ال��ك��ون��غ��ويل 
املرتقبة  ال��ت��ف��او���س  عملية  ح���ول 
على  م�����ض��ددا  النه�ضة،  �ضد  ب�����ض��اأن 
رف�����س اإدخ�����ال اأط�����راف اأخ�����رى يف 
مفاو�ضات �ضد النه�ضة يف ظل قيام 

وجود الو�ضاطة الإفريقية.
اخلارجية  با�ضم  املتحدث  واأ�ضاف 
الإث��ي��وب��ي��ة اأن ب���الده مل ت��دع��م اأي 
م�ضدداً  ���ض��ودان��ي��ة،  معار�ضة  ق��وى 
على اأن بالده ل تتدخل يف ال�ضوؤون 

الداخلية لدول اجلوار.

النتخابات الرئا�شية الفرن�شية:

توحيد اليمني لعام 2022، املهمة م�صتحيلة؟
•• �لفجر - جريوم بوزي – ترجمة خرية �ل�شيباين

اليمني، مميًزا  تعددية  رينيه رميون  اأظهر   ،1982 ُن�ضر عام  يف عمل 
بني ثالثة اجتاهات ميينية: ال�ضرعية، والأورليانية، والبونابارتية.

على  جينيالوجية،  مبقاربة  تتميز  التي  ه��ذه،  ال��ق��راءة  �ضبكة  وتنّزلت 
امل���دى ال��ط��وي��ل، ح��ي��ث اأن ال��ي��م��ني ال��ي��وم ل ي���زال ي��ت��ق��اط��ع م��ع ثالثة 
مكونات: حمافظة وليربالية و�ضلطوية. ومع ذلك، فاإن حالة التمركز 

الأيديولوجي للتجمع الوطني يف النظام الرميوندي ل تزال معقدة.
القومي،  واإذا كان حزب مارين لوبان جزًء من تقليد �ضلطوي لليمني 
غري  اأحياًنا  تبدو  القت�ضادية  امل�ضائل  يف  يقرتحها  التي  احللول  ف��اإن 

ماألوفة.
التجمع  ثم  الوطنية،  للجبهة  ال�ضيطنة  انعطاف  �ضمح  ونتيجة لذلك، 
الوطني، باإغراء الطبقات العاملة - التي كانت ت�ضوت حتى ذلك احلني 
ب�ضبب  بالإهمال  الناخبون  فيها  �ضعر  التي  املناطق  يف  -خا�ضة  للي�ضار 
العوملة، مثل غراند اي�ضت اأو اوت - دي فرن�س، على �ضبيل املثال، وجلذب 
الطبقات الو�ضطى اإليها الذين �ضعروا بخيبة اأمل من حزب الحتاد من 

اأجل احلركة ال�ضعبية، اأن�ضار القانون والنظام.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�صحة تطلق برناجما تدريبيا تطوعيا لطلبة اجلامعات

•• دبي -و�م:

تدريبي تطوعي  برنامج  اإط��الق  املجتمع عن  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
لطلبة اجلامعات بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بال�ضارقة مب�ضاركة 
مار�س  �ضهر  م��دار  على  وميتد  الإخت�ضا�ضات  خمتلف  من  طالب   107
اجلاري لدعم الكادر ال�ضحي يف ال�ضتجابة جلائحة "كوفيد19-" وتعزيز 
�ضحة القلب وال�ضرايني يف اإطار حر�س الوزارة على رفع جاهزية املتطوعني 
يف  الإم���ارات  دول��ة  م�ضتوى  على  املبذولة  للجهود  الداعم  دوره��م  وتر�ضيخ 
يف  وال�ضرايني  القلب  لأمرا�س  الوطني  للموؤ�ضر  ودعما  اجلائحة  مواجهة 

الأجندة الوطنية 2021 .
ياأتي الربنامج التدريبي يف اإطار حر�س الوزارة على رفع جاهزية ال�ضباب 

وتعزيز دورهم الفعال يف التعامل مع الأوبئة واحلد من تاأثرياتها املجتمعية 
التعليمية ليكونوا  املراكز  القلب وال�ضرايني يف  وتعزيز بيئة داعمة ل�ضحة 
تدريبهم  خ��الل  من  القلبية  ال��ط��وارئ  ح��الت  كافة  مع  للتعامل  موؤهلني 
اأجل  من  واملهارات  املعارف  خمتلف  واإك�ضابهم  متخ�ض�س  ب�ضكل  وتثقيفهم 
امل�ضاهمة الفاعلة يف الوقاية من الأوبئة ودعم منظومة اخلدمات ال�ضحية 

والإ�ضعافية يف الدولة.
واأ�ضار �ضعادة الدكتور يو�ضف حممد ال�ضركال مدير عام موؤ�ض�ضة الإمارات 
اإك�ضاب  اإىل  يهدف  التدريبي  الربنامج  اإط��الق  اأن  اإىل  ال�ضحية  للخدمات 
ال�ضحية وتعزيز  الأزم��ات  للتعامل مع  الطلبة اخلربات واملهارات الالزمة 
اإىل   "19 "كوفيد  جائحة  انت�ضار  ملواجهة  املجتمع  م�ضاعدة  يف  قدراتهم 
القلبي  الإنعا�س  ح��الت  مع  التعامل  �ضبل  ح��ول  الإر���ض��ادات  تقدمي  جانب 

�ضمن  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال�ضحية  املنظومة  ق���درات  ب��دع��م  ي�ضهم  وال���ذي 
�ضل�ضلة اجلهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الحرتازية التي تتخذها 
– 19" اإىل جانب ن�ضر الوعي  "كوفيد  انت�ضار فريو�س  الدولة للحد من 
ن�ضبة جناة  لرفع  ال�ضليم  الت�ضرف  واأهمية  القلبية  بالأمرا�س  املجتمع  يف 
امل�ضابني بالأزمات القلبية يف الدولة ودعم اأهداف املوؤ�ضر الوطني لأمرا�س 
القلب وال�ضرايني وفق الأجندة الوطنية 2021 الرامية اإىل خف�س ن�ضبة 

امل�ضاعفات والوفيات الناجمة عن اأمرا�س القلب وال�ضرايني .
واأكد على كفاءة نظام خدمات الإ�ضعاف والطوارئ يف م�ضت�ضفيات الدولة مع 
احلر�س على دعمه بتعزيز امل�ضوؤولية املجتمعية لالأفراد لإنقاذ حياة املر�ضى 
التطوع يف  والتعامل مع احل��الت اخلطرية يف زمن قيا�ضي وتنمية ثقافة 
من  متنوعة  ب�ضرية  قاعدة  بناء  جانب  اإىل  املجتمع  داخ��ل  ال�ضحي  املجال 

طلبة اجلامعات يف جمال الإنعا�س القلبي .
من جانبها اأو�ضحت الدكتورة منى الكواري مديرة اإدارة الرعاية التخ�ض�ضية 
يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  طلبة  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ي�ضتهدف  ال��ربن��ام��ج  اأن 
ال�ضارقة وي�ضمل يف املراحل املتقدمة الطلبة من جامعات اأخرى ويت�ضمن 
اإىل جانب تعزيز مهارات الطلبة على �ضعيد التعامل مع جائحة "كوفيد - 
19" جمموعة من التدريبات التفاعلية الكفيلة بتعليمهم املهارات الالزمة 
املنقذ  القلبي  الإنعا�س  الطارئة وتقدمي  الت�ضرف يف احلالت  حول كيفية 
الطارئة  الطبية  اخل��دم��ات  و���ض��ول  ح��ني  اإىل  احل��رج��ة  الأوىل  الدقائق  يف 
وال�ضرايني وعوامل  للقلب  الوطني  املوؤ�ضر  اإىل جانب حلقات تدريبية عن 
حتقيق جودة حياة �ضحية والتدريب على ال�ضتجابة ال�ضحيحة وال�ضريعة 

يف حالت الأزمات القلبية قبل تدخل فريق الإ�ضعاف.

بحث مع لفروف العالقات الثنائية وعددا من الق�شايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية اأن يكون بناء ال�صالم وال�صتقرار منهج عمل للمنطقة 

بهدف حتقيق ال�شتقرار القت�شادي والنف�شي والجتماعي لكافة مكونات املجتمع 

حمدان بن حممد ي�صدر قرارا بتمديد جتميد الر�صوم احلكومية يف دبي حتى مطلع 2023

•• �أبوظبي -و�م:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
م��ع��ايل �ضريجي لف���روف وزير   .. امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

خارجية جمهورية رو�ضيا الحتادية ال�ضديقة.
اأبوظبي -  ال�ضاطئ يف  ال��ذي ج��رى يف ق�ضر  اللقاء -  ورح��ب �ضموه خ��الل 
بزيارة معاليه اإىل دولة الإمارات، وبحث معه .. عالقات ال�ضداقة وتعزيز 
والتجارية  والقت�ضادية  ال�ضتثمارية  املجالت  يف  خا�ضة  التعاون  م�ضتوى 
اإ�ضافة اإىل �ضبل تنمية  والتي �ضهدت منواً ملحوظا خالل العام املا�ضي .. 
خمتلف جوانب التن�ضيق والعمل امل�ضرتك بني دولة الإم��ارات ورو�ضيا مبا 

يحقق امل�ضالح املتبادلة للبلدين و�ضعبيهما ال�ضديقني.
يف  البلدين  وج��ه��ود  ك��ورون��ا  جائحة  م�ضتجدات  اإىل  اجلانبان  تطرق  كما 

مواجهتها واأهمية تو�ضيع التعاون امل�ضرتك بهذا ال�ضاأن يف اإطار دعم اجلهود 
الدولية لحتواء تداعياتها ال�ضحية والإن�ضانية والجتماعية.

والتطورات  الق�ضايا  م��ن  ع��ددا  ال��رو���ض��ي  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  �ضموه  وبحث 
الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�ضرتك واجلهود املبذولة لدعم ال�ضالم 

وال�ضتقرار يف املنطقة.
الثنائية  العالقات  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  وثمن �ضاحب 
تعزيزها يف جميع  امل�ضرتك على  احلر�س  م��وؤك��داً   .. الحت��ادي��ة  رو�ضيا  مع 

املجالت.
وقدم �ضموه خالل اللقاء .. روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة للمرحلة 
املقبلة والتي جعلت تعزيز ال�ضالم وال�ضتقرار والزدهار �ضمن اأولوياتها .. 
موؤكدا �ضموه اأهمية اأن يكون بناء ال�ضالم وال�ضتقرار منهج عمل للمنطقة 

مبا يخدم خططها للتنمية والزدهار ويعزز اأمان �ضعوبها.

وقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء .. بت�ضليم 
معايل �ضريجي لفروف )و�ضام الحتاد( ومعايل ميخائيل بوجدانوف نائب 
وزير خارجية رو�ضيا و�ضام زايد الثاين من الطبقة الأوىل اللذين منحهما 
الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب 
بني  العالقات  تعزيز  يف  الكبري  لدورهما  وتكرمياً  جلهودهما  تقديراً   ..
خمتلف  على  الأم���ام  اإىل  ودفعها  ورو�ضيا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

امل�ضتويات.
ومتنى �ضموه لوزير خارجية رو�ضيا ونائبه دوام التوفيق والنجاح والتميز 

يف خدمة بلدهما ال�ضديق.
اأعرب معايل �ضريجي لفروف ومعايل ميخائيل بوغدانوف  من جانبهما 
عن جزيل �ضكرهما وتقديرهما اإىل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة و�ضاحب 
.. موؤكدين  الكرمية  املبادرة  نهيان لهذا  اآل  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو 

اعتزازهما بهذا التقدير الرفيع الذي حظيا به من دولة الإم��ارات والذي 
يعد تثميناً للعالقات املزدهرة بني البلدين.

كما اأعربا عن اعتزازهما بالإ�ضهام يف تر�ضيخ عالقات ال�ضداقة التي جتمع 
رو�ضيا ودولة الإمارات واحلر�س على موا�ضلة دعمها وتطويرها يف جميع 

املجالت.
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو   .. اللقاء  ح�ضر 
والتعاون الدويل و�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان وال�ضيخ 
حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة مطارات اأبوظبي 
ل�ضاحب  الدبلوما�ضي  امل�ضت�ضار  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  ومعايل 
الدولة  �ضفري  اجلابر  اأحمد  الدكتور حممد  و�ضعادة  الدولة  رئي�س  ال�ضمو 
لدى رو�ضيا الحتادية و�ضعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد 

اأبوظبي.

•• دبي -و�م:

تنفيذا لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، اأ�ضدر �ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي، قرارا بتمديد جتميد ر�ضوم اخلدمات احلكومية يف دبي حتى 
والجتماعي  القت�ضادي  لال�ضتقرار  دعما  وذل��ك   ،2023 العام  مطلع 

وجاذبيتها  الإم��ارة  لتناف�ضية  وتعزيزا  املجتمع،  مكونات  لكافة  والنف�ضي 
ومواكبة  امل�ضتدامة،  التنمية  عجلة  ولدفع  وامل�ضتثمرين  الأعمال  ل��رواد 

اجتاهات ال�ضوق.
اإط���ار حر�س �ضاحب  ال��ق��رار ي��اأت��ي يف  اأن ه��ذا  واأك���د �ضمو ويل عهد دب��ي 
املجتمع  اآل مكتوم على مراعاة م�ضلحة  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
اتخاذ  من  ذلك  ي�ضتدعيه  مبا  ومقيمني،  مواطنني  من  مكوناته،  بكافة 
ال���ق���رارات ال��ت��ي ت��ع��ني اجل��م��ي��ع ع��ل��ى تخطي امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة و�ضمان 

الوفاء  م��ن  املختلفة  الأع��م��ال  ق��ط��اع��ات  ومت��ك��ني  املجتمعي  ال���ض��ت��ق��رار 
بالتزاماتها، منوها �ضموه اإىل اأن حكومة دبي لديها من املرونة ما ميكنها 
من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الو�ضع العاملي الراهن من حتديات 
بناء على ر�ضد وتقييم دقيق لأبعاد املوقف املختلفة. وي�ضمل قرار جتميد 
الر�ضوم احلكومية عدم ا�ضتحداث اأو فر�س اأي ر�ضوم جديدة اإل يف حال 
ا�ضتحداث خدمات جديدة بعد التاأكد من وجود املربر واملنفعة احلقيقية 

للمجتمع.

الر�ضوم احلكومية  ق��رار جتميد  ليمدد  دبي  �ضمو ويل عهد  ق��رار  وياأتي 
القت�ضادية  احل��زم  تدعم  مهمة  اإ�ضافة  يف   ،2018 م��ار���س  يف  ال�ضادر 
اخلم�ضة التي اأطلقتها حكومة دبي على مدار الثني ع�ضر �ضهرا املا�ضية 
التي  التبعات  الآن وذلك للتخفيف من حدة  2020 وحتى  منذ مار�س 
درهم  مليار   7.1 الدعم  قيمة  جت��اوزت  اإذ  كوفيد19-  جائحة  خلفتها 
ب�ضكل  احلكومية  الر�ضوم  م��ن  العديد  وتخفي�س  اإل��غ��اء  على  وا�ضتملت 

موؤقت اأو دائم �ضمن خمتلف القطاعات.

املركز الوطني لالأر�صاد يطلق حملة بحثية للطائرات بدون طيار لدرا�صة تاأثري ال�صحن الكهربائي يف تعزيز هطول الأمطار
•• �أبوظبي-و�م: 

اأطلق املركز الوطني لالأر�ضاد من 
خ��الل ب��رن��ام��ج الإم�����ارات لبحوث 
ال���ض��ت��م��ط��ار ح��م��ل��ة بحثية  ع��ل��وم 
لدرا�ضة فعالية ال�ضحن الكهربائي 
ال�ضحب  قطرات  �ضلوك  تعديل  يف 
يف بيئة الإم��ارات العربية املتحدة، 
والذي بدوره قد يوؤثر على عمليات 

هطول الأمطار يف الدولة.
وي�����ج�����ري ت���ن���ف���ي���ذ احل���م���ل���ة حتت 
جايل�س  ال���ربوف���ي�������ض���ور  اإ������ض�����راف 
الغالف  فيزياء  اأ�ضتاذ  هاري�ضون، 
اجلوي بجامعة ريدينج يف اململكة 
امل���ت���ح���دة، واحل���ا����ض���ل ع��ل��ى منحة 
الإمارات  لربنامج  الثانية  ال��دورة 
ل��ب��ح��وث ع��ل��وم ال���ض��ت��م��ط��ار وذلك 
واملتخ�ض�ضني  اخل��رباء  من  بدعم 
م����ن امل����رك����ز ال���وط���ن���ي ل���الأر����ض���اد 
علوم  لبحوث  الإم����ارات  وب��رن��ام��ج 
ال�ضتمطار والعديد من املنظمات 
املحلية  والأك����ادمي����ي����ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
والدولية من بينها جامعة ريدينج 

التعاون  ل��ت��وث��ي��ق  �ضعينا  اإط����ار  يف 
الربنامج  ب��ني  امل�����ض��رتك  وال��ع��م��ل 
وال��ع��ل��م��اء احل��ا���ض��ل��ني ع��ل��ى منحه 
العلمية  اأبحاثهم  مراحل  كافة  يف 
مواءمتها  ي�����ض��م��ن  مب���ا  ال����رائ����دة 
وطموحاته  الربنامج  اأه���داف  مع 
امللحة  ال���ت���ح���دي���ات  م���واج���ه���ة  يف 
القاحلة،  املناطق  يف  املائي  لالأمن 
روابطنا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  ك��م��ا 
م���ع ���ض��ب��ك��ة وا����ض���ع���ة م���ن اخل����رباء 
العامل  ح��ول  البحثية  واملوؤ�ض�ضات 
يف �ضبيل تطوير تقنيات مبتكرة يف 

جمال ال�ضتمطار.
ال�ضحنات  ان��ب��ع��اث  تقنية  وت�ضمح 
�ضغرية  م���ن�������ض���ة  ب����ا�����ض����ت����خ����دام 
ال�ضحن  لتو�ضيل  ال���وزن  وخفيفة 
الطريقة  م��ن  ب���دًل  ال�ضحب  اإىل 
التي  ال�ضحب  لتلقيح  التقليدية 
اأك���رب حجماً  ط��ائ��رات  اإىل  حت��ت��اج 
ن���ر ج�����ض��ي��م��ات �ضلبة  وت��ت�����ض��م��ن 
الف�ضة  يوديد  ال�ضحب مثل  داخل 

اأو امللح.
وتعليًقا على اأهمية عمله البحثي، 

بوا�ضطة الطائرة بدون طيار ويتم 
عند  ال�ضحنات  ه���ذه  ع��ن  الك�ضف 
املجال  ع���م���ود  ب��وا���ض��ط��ة  ال�����ض��ط��ح 

الكهربائي .
�ضعادة  ق����ال   .. امل��ن��ا���ض��ب��ة  وب���ه���ذه 
امل��ن��دو���س، مدير  ع��ب��داهلل  الدكتور 
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���ض��اد رئي�س 
الحت���������اد الآ������ض�����ي�����وي ل����الأر�����ض����اد 
امل��رك��ز الوطني  اجل��وي��ة: ي��وا���ض��ل 
ل����الأر�����ض����اد وب���رن���ام���ج الإم��������ارات 
الدعم  ال�ضتمطار  ع��ل��وم  لبحوث 
على  احلا�ضلة  للم�ضاريع  املتميز 

وجامعة باث يف اململكة املتحدة.
اأكادميية  م��ن  احل��م��ل��ة  وان��ط��ل��ق��ت 
الطائرات  با�ضتخدام  دبي  يف  �ضند 
ب�������دون ط����ي����ار امل����ج����ه����زة ب���������اأدوات 
متخ�ض�ضة مت تطويرها واختبارها 
وفنلندا  املتحدة  اململكة  يف  �ضابقاً 
واأجهزة  ال�����ض��ح��ن��ات  م��ر���ض��ل  م��ن��ه��ا 
حالياً  ويجري  ال�ضحن،  ا�ضت�ضعار 
تقييم فعالية هذه الأدوات يف بيئة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
يف  الغبار  جزيئات  وج��ود  اأن  حيث 
اأجواء الدولة قد توؤدي اإىل تواجد 
كبرية  ب��درج��ة  م�ضحونة  ظ���روف 
م��ق��ارن��ة م���ع اأج�����واء ب��ري��ط��ان��ي��ا .. 
اأوًل  الطلعات اجلوية  تنفيذ  ويتم 
يف اأيام تكون الأجواء فيها �ضافيًة، 
الختبار  تنفيذ  �ضيتم  ذل��ك  وبعد 
بوجود ال�ضباب اخلفيف بناء على 

توافر هذه الظروف.
وت��ن��ف��ذ ط��ل��ع��ات ال���ط���ائ���رات بدون 
منخف�ضة  ارت���ف���اع���ات  ع��ل��ى  ط��ي��ار 
ح���ول ع��م��ود اأر����ض���اد ج��وي��ة مزود 
بحقل كهربائي .. وتنبعث ال�ضحنة 

قال الربوفي�ضور جايل�س هاري�ضون 
اإىل  ي��ه��دف  امل��ب��ت��ك��ر  م�����ض��روع��ه  اإن 
الكهربائي  ال�ضحن  فعالية  تقييم 
لقطرات ال�ضحب وجزيئات الهباء 
اجلوي يف تعديل �ضلوك القطرات 
درا�ضة  ع���ن  ف�����ض��اًل  واجل�����ض��ي��م��ات 
فيزيائية  امل���ي���ك���رو  خ�����ض��ائ�����ض��ه��ا 

والكهربائية بوجود ال�ضباب.
امل�ضروع  اأن  ه��اري�����ض��ون  واأو�����ض����ح 
طيار  ب���دون  ال��ط��ائ��رات  ي�ضتخدم 
باعتبارها طريقة فعالة من حيث 
ال�ضحن  لتو�ضيل  واملرونة  التكلفة 
الذي  الدعم  مثمناً  ال�ضحب،  اإىل 
لالأر�ضاد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  يقدمه 
علوم  لبحوث  الإم����ارات  وب��رن��ام��ج 
تزويد  خ�����الل  م����ن  ال����ض���ت���م���ط���ار 
املعدات  ب��ك��اف��ة  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ف��ري��ق 
وال���ت���ج���ه���ي���زات ال����الزم����ة لإجن�����از 
امل�����������ض�����روع وحت����ق����ي����ق الأه�����������داف 

املن�ضودة.
يذكر اأن برنامج الإمارات لبحوث 
ع��ل��وم ال���ض��ت��م��ط��ار وال����ذي ي�ضرف 
قد  لالأر�ضاد  الوطني  املركز  عليه 

م��ن��ح��ة ال���ربن���ام���ج ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا من 
تطوير  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  امل�������ض���اه���م���ة 
حلول عملية ملعاجلة حتديات �ضح 
امتداداً  الدعم  ه��ذا  وميثل  امل��ي��اه، 
يف  نبذلها  التي  احلثيثة  للجهود 
العلمي  ال��ب��ح��ث  لت�ضجيع  امل��رك��ز 
وتعزيز  ب��ن��اء  اأج���ل  م��ن  التطبيقي 
القدرات املحلية والعاملية يف جمال 
الدعم  وب��ف�����ض��ل   .. ال���ض��ت��م��ط��ار 
الر�ضيدة،  قيادتنا  م��ن  امل��ت��وا���ض��ل 
نحن ما�ضون يف التزامنا بت�ضخري 
�ُضّح  من  للحد  احلديثة  التقنيات 
القاحلة  املناطق  يف  �ضيما  ل  املياه 
و�ضبه القاحلة حول العامل ف�ضاًل 
كمركز  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  ع��ن 
املتعلقة  العلمية  للبحوث  ع��امل��ي 

بال�ضتمطار.
املزروعي،  علياء  قالت  جهتها  من 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج الإم�����ارات لبحوث 
ي��اأت��ي الدعم  ع��ل��وم ال���ض��ت��م��ط��ار: 
برنامج  ي���ق���دم���ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
الإمارات لبحوث علوم ال�ضتمطار 
منحته  ع��ل��ى  احل��ا���ض��ل��ني  للعلماء 

الرابعة  ال��دورة  اأعلن عن انطالق 
ا�ضتقبال  ب��اب  وفتح  الربنامج  من 
من  البحثية  امل�ضاريع  مقرتحات 
ال��ع��امل وذل��ك خالل  خمتلف دول 
امللتقى  م���ن  اخل��ام�����ض��ة  ال��ن�����ض��خ��ة 

اأقيم  ال���ذي  لال�ضتمطار  ال����دويل 
افرتا�ضياً حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�ضور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون 

الرئا�ضة.

نورة الكعبي: اإطالق ا�صرتاتيجية ع�صرية لل�صناعات الثقافية والإبداعية العام اجلاري
•• �أبوظبي-و�م:

ال���وزارة يف  اأن  وال�ضباب  الثقافة  الكعبي وزي��رة  ن��ورة بنت حممد  اأك��دت معايل 
املراحل النهائية من اإعداد ا�ضرتاتيجية لل�ضناعات الثقافية والإبداعية مدتها 
الإجمايل  املحلي  الناجت  الثقايف يف  القطاع  زي��ادة م�ضاهمة  بهدف  �ضنوات   10
الثاين من  اليوم  اأعمال  للدولة. وقالت معاليها - خالل كلمة رئي�ضية �ضمن 
من  تتكون  التي  ال�ضرتاتيجية  اإط��الق  �ضيتم  اإن��ه   - اأبوظبي  الثقافية  القمة 
2021 وال��ت��ي ت�ضع  ال��ع��ام اجل���اري  40 م��ب��ادرة خ��الل  اأه���داف ونحو  ثمانية 
ال�ضيا�ضة القت�ضادية الوطنية ال�ضناعات الثقافية والإبداعية وت�ضبح خارطة 
القطاعات  اأف�ضل  بني  من  الإب��داع��ي  القطاع  جلعل  لدينا  املرجعية  الطريق 
القت�ضادية يف الإم��ارات. واأ�ضافت : " اأن كل هذه اجلهود ل تعني �ضيًئا اإذا مل 
يكن لدينا اآلية منتظمة ومنا�ضبة لقيا�س الأثر القت�ضادي ب�ضكل مت�ضق وعلى 
جميع امل�ضتويات وعلى الرغم من اأن لدينا اأرقاًما اأولية حول م�ضاهمة الناجت 

املحلي الإجمايل والتوظيف يف قطاع ال�ضناعات الثقافية والإبداعية بالإمارات 
اإل اأننا نعمل حالًيا على عمل �ضراكة مع منظمة دولية متخ�ض�ضة لو�ضع اإطار 
�ضامل لقيا�س الأثر القت�ضادي و�ضيتم القيام بذلك على امل�ضتويني الحتادي 
واملحلي لتمكيننا من بناء جميع �ضيا�ضات الدعم القت�ضادي امل�ضتقبلية لدينا 
كبرية  خطوات  قطعت  الإم���ارات  اإن  معاليها  وقالت  والأرقام".  احلقائق  على 
احتفالنا  ومع  النمو  م�ضار  على  والإبداعية  الثقافية  ال�ضناعات  قطاع  لو�ضع 
بال�ضنة الدولية لالقت�ضاد الإبداعي من اأجل التنمية امل�ضتدامة 2021 نتطلع 
هذا  منو  ا�ضتمرار  من  للتاأكد  �ضركائنا  مع  جنب  اإىل  جنًبا  العمل  اإىل  ب�ضدة 
القطاع احليوي. واأ�ضافت : " نعمل حاليا على تنفيذ عدة اإجراءات تهدف اإىل 
حتفيز النمو يف القطاع الثقايف حيث يتمثل الهدف الأ�ضا�ضي يف و�ضع الأ�ض�س 
وال�ضيا�ضات  الأط��ر  توفري  و�ضمان  الدولة  يف  القطاع  ورعاية  وقيا�س  لتجميع 
اإقامة �ضراكات دولية وقد وقعنا  اإىل  املطلوبة لقطاع ثقايف مزدهر كما ن�ضعى 
التعاون  اإندوني�ضيا لتو�ضيع  الأ�ضبوع مذكرة تفاهم مع  �ضابق من هذا  يف وقت 

يف ال�ضناعات الثقافية والإبداعية". واأعلنت معايل نورة الكعبي خالل كلمتها 
اأن الإمارات �ضت�ضت�ضيف املوؤمتر العاملي لالقت�ضاد الإبداعي دي�ضمرب املقبل يف 
اأن دول��ة الإم��ارات ط��ورت على مدى العقود  اإىل  2020 دب��ي. واأ�ضارت  اإك�ضبو 
القليلة املا�ضية بنية حتتية ثقافية قوية حيث اعتمدت ر�ضميا يف عام 2018 
م�ضطلح " الثقافة وال�ضناعات الإبداعية " يف اأجندتها الثقافية لعام 2031 
وقد عملنا على البناء على هذا الزخم لتعزيز اجلهود يف جميع اأنحاء القطاع 

و�ضمان التعاون بني اجلهات الحتادية واملحلية.
وقالت معاليها : " لقد �ضرعنا يف رحلة طموحة لتعزيز اإمكانات النمو للقطاع 
الثقايف وحلماية  الثقايف يف الدولة، كما اتخذنا خطوات فاعلة لدعم املجتمع 
هذا النظام من ال�ضعوبات القت�ضادية اأطلقنا الربنامج الوطني لدعم املبدعني 

بقطاع ال�ضناعات الثقافية والإبداعية العام املا�ضي".
ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات  املبدعني  من  العديد  �ضاعد  الربنامج  ه��ذا  اأن  واأ�ضافت 
واملتو�ضطة بالقطاع الثقايف يف التغلب على بع�س امل�ضاعب التي �ضببتها جائحة 

الأعمال  قدم منًحا مالية لأ�ضحاب  الربنامج  اأن  اإىل  منوهة   ،" "كوفيد19 
الثقافية  ال�ضناعات  جم��الت  يف  الأع��م��ال  ورج��ال  ال�ضغرية  وال�ضركات  احل��رة 
والإبداعية ومت تخ�ضي�س ما جمموعه 4.6 مليون درهم لهذا امل�ضروع الذي يعد 

الأول من نوعه يف املنطقة لدعم الإنتاج الثقايف اأثناء جائحة "كوفيد19".
ت��وؤدي زي��ادة الرقمنة املقرتنة  اأن  اإن��ه يف دول��ة الإم���ارات ميكن  وقالت معاليها 
بالتقنيات النا�ضئة مثل الواقع الفرتا�ضي واملعزز اإىل خلق اأ�ضكال جديدة من 
الهائلة،  ال�ضوقية  الإمكانات  ذات  الأعمال  ومن��اذج  والن�ضر  الثقافية  التجارب 

موؤكدة اأن م�ضتقبل القت�ضاد الإبداعي العاملي م�ضرق وواعد.
كما اأكدت اأن القمة الثقافية اأبوظبي حدث مرموق نتطلع خالل مناق�ضاته اإىل 
اكت�ضاب روؤى قيمة ودرو�س جديدة اإذ يت�ضم القطاع الثقايف والإبداعي باأهمية 
الأمام  اإىل  للدول  والقت�ضادية  الجتماعية  الأعمال  ج��داول  دفع  يف  متزايدة 
واأنه يحظى باأهمية خا�ضة يف دولة الإمارات وذلك يف اإطار الرتكيز على تنويع 

القت�ضاد.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -و�م:

الإ�ضالمية  ال�������ض���وؤون  دائ�����رة  اأع��ل��ن��ت 
قيمة  اأن  ب���دب���ي  اخل������ريي  وال���ع���م���ل 
ال��ت��ي قدمها  امل�����ض��اع��دات الإن�����ض��ان��ي��ة 
ق���ط���اع ال��ع��م��ل اخل�����ريي خ����الل عام 
 371 اأك���ر م��ن  اإىل  و���ض��ل   2020
ن�ضبتها  ت�ضل  ب���زي���ادة  دره���م  م��ل��ي��ون 
بعام  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة   400 نحو  اإىل 

.  2019
ياأتي ذلك انطالقا من اإدراك الدائرة 
والإن�ضانية  القت�ضادية  للتحديات 
فر�ضتها  التي  ال�ضعبة  والجتماعية 
جائحة " كوفيد19- " العام املا�ضي 
يف ب����ادرة ت��وؤك��د ا���ض��ت��م��رار ت��ق��دمي كل 
قطاعات  م���ن  ك���ل  يف  ال���دع���م  اأوج������ه 
واإطعام  والإ���ض��ك��ان  وال�ضحة  التعليم 
الطعام وغريها من املجالت اخلريية 

والإن�ضانية.
املدير  املهريي  دروي�����س  اأحمد  واأ���ض��ار 
يف  اخل��ريي  العمل  لقطاع  التنفيذي 
توؤكد  التقرير  نتائج  اأن  اإىل  ال��دائ��رة 
ري������ادة دب����ي امل��ت��وا���ض��ل��ة يف جم���الت 
ال���ع���م���ل اخل�������ريي والإن�����������ض�����اين مبا 
يتما�ضى مع توجيهات �ضاحب ال�ضمو 
اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، موؤكدا 
اأن الدائرة ويف اإطار نهجها الإن�ضاين 
اأحدثت  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه��ا  م��ن��ذ  امل��ت��وا���ض��ل 
اخلريي  العمل  اآليات  يف  نوعية  نقلة 
تف�ضي  م��ن��ذ  وح���ر����ض���ت  والإن�������ض���اين 
قيمة  غ��ر���س  على  "كورونا"  جائحة 
دعم  اأج���ل  م��ن  والت�ضافر  الت�ضامن 

خمتلف �ضرائح املجتمع.
ولفت املهريي اإىل اأنه نظرا للظروف 
العام  الأزم��ة  اأحدثتها  التي  الطارئة 
اإن�ضاء �ضندوق  الدائرة  ارت��اأت  املا�ضي 
الالزمة  امل�ضاعدات  جميع  فيه  توجه 
وفق  امل�ضتحقة  الفئات  اإىل  لإي�ضالها 

و�ضفافة  وا���ض��ح��ة  ومنهجيات  اآل��ي��ات 
كافة  حل��وك��م��ة  �ضعينا  م���ع  ت��ت��م��ا���ض��ى 
الأع���م���ال اخل��ريي��ة والإن�����ض��ان��ي��ة وفق 
اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف 
امل�ضاعدات  ام��ت��دت  حيث  امل��ج��ال  ه��ذا 
ل��ت��ت��ج��اوز ح��اج��ز الإم������دادات الطبية 
اإع������ادة رعايا  وال��غ��ذائ��ي��ة ب���ل ���ض��م��ل��ت 
العالقني  ال�ضقيقة  الدول  الكثري من 

خارج اأوطانهم .
ال�ضادر  ال�ضنوي  التقرير  ب��اأن  واأف���اد 
ع���دد  اأن  اإىل  ي�������ض���ري  ال���ق���ط���اع  ع����ن 
بلغ  كافة  امل�ضاعدات  من  امل�ضتفيدين 
م�ضتفيد  األ����ف   203 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا 
امل�ضاعدات  م��ن  الأك����رب  الن�ضبة  واأن 
�ضندوق  مبادرة  �ضمن  كانت  املقدمة 
الت�ضامن املجتمعي �ضد كوفيد19- 
امل�ضاعدات يف العام  اإجمايل  حيث بلغ 
2020 اأكر من 295 مليون درهم 
من باب تعزيز جهود اإمارة دبي للحد 
من تداعيات فريو�س كورونا امل�ضتجد 
والقت�ضادية  والإن�����ض��ان��ي��ة  ال�ضحية 
اجلهات  مع  بالتن�ضيق  والجتماعية 
واجلمعيات  العالقة  ذات  احلكومية 

واملوؤ�ض�ضات اخلريية واأفراد املجتمع.
اخلا�ضة  امل�������ض���اع���دات  اأن  واأو������ض�����ح 
ب���امل���ب���ادرات اخل���ريي���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
القطاعني  م���ن  ال�����ض��ري��ك��ة  اجل���ه���ات 
ال�����ع�����ام واخل������ا�������س وه������ي م�����ب�����ادرات 

بالتعاون  متت  اخلري" والتي  "مدن 
زاي����د لالإ�ضكان  ال�����ض��ي��خ  ب��رن��ام��ج  م��ع 
وبلغت  اليوم"  "الإمارات  و�ضحيفة 
و648  م��الي��ني   4 ال��ت��ربع��ات  قيمة 
"ياك  وم���ب���ادرة  دره��م��ا  و848  األ��ف��ا 
"الإمارات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  العون" 
اليوم" وحماكم دبي وبقيمة تربعات 
ماليني   7 اإىل  و����ض���ل���ت  اإج���م���ال���ي���ة 

و612 األفا و938 درهما.
امل�ضاعدات  اإجمايل  اأن  املهريي  وب��ني 
اخلارجية  الإن�������ض���ان���ي���ة  ل��ل��م�����ض��اري��ع 
"مركز  ع��ن  ف�ضال  ال��ط��ع��ام  واإط���ع���ام 
مت  ال�����ذي  الكلى"  ل��غ�����ض��ي��ل  ال���ط���وار 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ح��ة بدبي 
الق�ضر  و���ض��وؤون  الأوق����اف  وموؤ�ض�ضة 
اخلريية  اجلمعيات  جانب  اإىل  بدبي 
امل�����ض��روع وه���ي جمعية  امل�����ض��اه��م��ة يف 
اخلري"  "بيت  وجمعية  الرب"  "دار 
وجمعية "دبي اخلريية بالإ�ضافة اإىل 
وبنك  الإ�ضالمي  دب��ي  بنك  م�ضاهمة 
نور" بلغت قيمتها 24 مليونا و289 

األفا و311 درهما.
ولفت اإىل اأن امل�ضاعدات املقدمة لقطاع 
التعليم بلغت 6 ماليني و884 األفا 
امل�ضاعدات  بلغت  بينما  و288 درهما 
مليونا   12 ال�ضحة  بقطاع  اخلا�ضة 

و19 األفا و627 درهما.
من جانبه اأكد الدكتور اأحمد حممد 
الزكاة  ���ض��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  احل��ب��ت��ور 
وال�����ض��دق��ات ب��ال��دائ��رة احل��ر���س على 
الإن�ضانية  امل�ضاعدات  جميع  و���ض��ول 
اإىل  ال���ن���ظ���ر  دون  م�����ض��ت��ح��ق��ي��ه��ا  اإىل 
فامل�ضاعدة  ثقافاتهم  اأو  معتقداتهم 
ت�ضل اإىل كل اإن�ضان يحتاج اإىل الدعم 
ع��ل��ى ه����ذه الأر�������س ال��ط��ي��ب��ة، معربا 
امل�ضاهمني  ج��م��ي��ع  اإىل  ���ض��ك��ره  ع���ن 
اإم����ارة دبي  ب��دع��م العمل اخل���ريي يف 
وكذلك اإىل جميع اجلهات احلكومية 
واخل����ا�����ض����ة ال����داع����م����ة ل���ل���م���ب���ادرات 
الإن�ضانية التي ت�ضرف عليها الدائرة 

•• �أبوظبي- و�م:

 اأك����د ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زايد 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
الإم���ارات���ي���ة  ال���ع���الق���ات  اأن  ال������دويل 
ال��رو���ض��ي��ة م��ت��ط��ورة وم�����ض��ت��دام��ة كما 
�ضراكة  ال�����ض��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  يجمع 

ا�ضرتاتيجية قوية.
رو�ضيا  اأن جمهورية  اإىل  �ضموه  واأ�ضار 
الحتادية ال�ضديقة اأثبتت اأنها �ضريك 
فعال يعتمد عليه وبالأخ�س يف جمال 
مكافحة "كورونا" معربا عن ثقته اأن 
العالقات الثنائية بني البلدين �ضوف 
ت�ضتمر يف الزدهار يف جميع املجالت.

ال�ضحفي  امل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
امل�����ض��رتك ال����ذي ع��ق��ده ���ض��م��وه اأم�س 
م���ع م��ع��ايل ���ض��ريج��ي لف�����روف وزير 
خ��ارج��ي��ة رو���ض��ي��ا الحت��ادي��ة وذل���ك يف 
بها  يقوم  التي  الر�ضمية  الزيارة  اإطار 

معاليه اإىل الدولة.
زايد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  وتوجه 
بال�ضكر  كلمته  م�ضتهل  يف  نهيان  اآل 
والعرفان اإىل معايل �ضريجي لفروف 
الحت��ادي��ة على  رو�ضيا  وزي��ر خارجية 
التي وجدها �ضموه  حفاوة ال�ضتقبال 
�ضهر  ملو�ضكو  الأخ����رية  زي��ارت��ه  خ��الل 
الهتمام  وك���ذل���ك  امل��ا���ض��ي  دي�����ض��م��رب 
ب��ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات الإم���ارات���ي���ة مع 

رو�ضيا الحتادية.
واأك����د ���ض��م��وه اأن دول���ة الإم�����ارات تعد 
رو�ضيا  ج���م���ه���وري���ة  م�����ع  ����ض���راك���ت���ه���ا 
ا�ضرتاتيجية  ����ض���راك���ة  الحت�����ادي�����ة 
امل�ضالح  م��ن  ت��اري��خ  على  مبنية  قوية 

امل�ضرتكة.
وقال �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان " اإن بالدي ترى رو�ضيا �ضريكا 
يعد  ال�ضدد  ه��ذا  ويف  واأ�ضا�ضيا  مهما 
بني  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  توقيع 
ب���ارزة  2018 خ��ط��وة  ال��ب��ل��دي��ن ع���ام 
اأ�ضهمت يف تعزيز عالقاتنا الثنائية".

واأ�ضار �ضموه اإىل اأن عاملنا اليوم ي�ضهد 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ت���ح���دي���ات والأزم�������ات 
اآفة  جانب  اإىل  "كورونا"  بينها  وم��ن 

والعنف  الكراهية  وانت�ضار  التطرف 
املوؤ�ضفة،  التي يواجه عاملنا تداعياتها 

وعلينا العمل �ضويا ملواجهتها".
عالقتنا  "ا�ضتمرت  ���ض��م��وه  واأ����ض���اف 
الثنائية يف التطور والزدهار يف جميع 
املجالت، ويف هذا ال�ضياق فاإن بالدي 
حجم  تزايد  اإزاء  الر�ضا  ببالغ  ت�ضعر 
التبادل القت�ضادي ففي العام 2019 
قدرت التجارة الثنائية غري النفطية 
8 يف  بن�ضبة منو  دولر  مليار   3.7 ب� 

املائة مقارنة بعام 2018".
ال����ع����الق����ات  اإن   " �����ض����م����وه  وق����������ال 
لي�ضت  ب��ل��دي��ن��ا  ب���ني  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 
تطورا  �ضهد  ال���ذي  ال��وح��ي��د  اجل��ان��ب 
ملحوظا ل�ضيما يف الآونة الأخرية اإذ 
ركيزة  اأي�ضا  القن�ضلية  العالقات  تعد 
حيث  البلدين  بني  العالقة  يف  مهمة 
زار الإمارات 800 األف رو�ضي يف عام 
2019 ونحن نت�ضرف باأنه هناك 17 
األف مواطن رو�ضي يقيمون يف الدولة 

ويعدون الإمارات بلدهم الثاين".
اأثبتت   ": ق���ائ���ال  ����ض���م���وه  واأ������ض�����اف 
ج�����م�����ه�����وري�����ة رو������ض�����ي�����ا الحت�������ادي�������ة 
يعتمد  ف��ع��ال  �ضريك  اأن��ه��ا  ال�ضديقة 
مكافحة  جم���ال  يف  وب��الأخ�����س  عليه 
"كورونا" واليوم ن�ضتمر يف جني ثمار 
تعاوننا الوثيق ويف 26 يناير من هذا 
العام مت الإعالن عن �ضراكة جتريبية 

بني جامعة الإم��ارات ومعهد غاماليا 
ال���ف���ي���درايل لأب���ح���اث الأوب����ئ����ة وعلم 
يعزز  رو�ضيا مما  الدقيقة يف  الأح��ي��اء 
�ضموه  بلدينا" م��وؤك��دا  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
الب�ضرية وخلق  اإىل خدمة  اأننا ن�ضعى 

م�ضتقبل اأف�ضل اأمنا للعامل.
عن  اأع�����رب  اأن  "اأود  ���ض��م��وه  واأ����ض���اف 
بالغ �ضكري للحكومة الرو�ضية وذلك 
"اإك�ضبو  يف  املهمة  م�ضاركتها  لتاأكيد 
من  تاأجيله  مت  ال��ذي  دبي"   2020
هذا  م���ن  اأك���ت���وب���ر  اإىل   2020 ع����ام 

العام".
وقال �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل 
تعزيز  باأهمية  ب��الدي  "توؤمن  نهيان 
املجالت  �ضتى  يف  ال��دول��ي��ة  عالقتها 
اأجمع  العامل  تعاونها مع دول  وزي��ادة 
ونوؤمن باأن هناك اإمكانيات وجمالت 
عديدة لال�ضتمرار يف حت�ضني تعاوننا 
امل�ضرتك كالتعاون يف جمالت الطاقة 
والأعمال امل�ضرفية والعلوم والبتكار 
وا�ضتك�ضاف الف�ضاء والثقافة وال�ضحة 
اأن هناك جمال يف  والتكنولوجيا كما 
غاية الأهمية نتطلع لتطوير التعاون 
فيه م��ع رو���ض��ي��ا وه��و الأم���ن الغذائي 
من  مهمة  م�ضاركة  هناك  كانت  فقد 
اجلانب الرو�ضي يف معر�س "جلفود" 
خ����الل ال�����ض��ه��ر امل���ا����ض���ي ون��ت��ط��ل��ع اأن 
ي���ح���ظ���ى ه������ذا ال����ق����ط����اع مب����زي����د من 

اله��ت��م��ام ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى �ضعيد 
القطاعني احلكومي واخلا�س".

الإمارات  دولة  " تثني  �ضموه  واأ�ضاف 
ال�ضرتاتيجية  الت����ف����اق����ي����ة  ع���ل���ى 
لال�ضتثمار  م����ب����ادل����ة  ����ض���رك���ة  ب�����ني 
متهد  وال��ت��ي  و"�ضبريبنك" ال��رو���ض��ي 
الإماراتي  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  ال��ط��ري��ق 

الرو�ضي يف جمال ال�ضتثمار.
واختتم �ضموه كلمته قائال "اإننا على 
الثنائية بني بلدينا  اأن العالقات  ثقة 
جميع  يف  الزده�����ار  يف  ت�ضتمر  ���ض��وف 
كافة  الرغم من  على  وذل��ك  املجالت 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال���ع���امل ، 
بجمهورية  ت���رح���ب  ال���ي���وم  ف���ب���الدي 
و�ضديق  ���ض��ري��ك  الحت����ادي����ة  رو���ض��ي��ا 

يعتمد عليه".
كان  �ضريجي  " �ضديقي  �ضموه  وتابع 
لتطوير  خ��ا���س  دور  وف��ري��ق��ك��م  ل��ك��م 
هذه العالقة ف�ضكرا لكم و�ضكرا على 
معكم  للعمل  واتطلع  ال��ي��وم  زيارتكم 
يف امل�ضتقبل واتطلع اأن تبقى العالقة 
الإم��ارات��ي��ة ال��رو���ض��ي��ة من���وذج متطور 

متنوع وعالقة تخدم البلدين".
من جانبه اأكد معايل �ضريجي لفروف 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اأهمية  على 
الإم����ارات����ي����ة ال���رو����ض���ي���ة م�����ض��ريا اإىل 
احلر�س على تعزيز اجلهود من اأجل 
التعاون والعمل على م�ضاريع  تطوير 

م�ضرتكة جديدة بني البلدين.
وق��ال معاليه" اإن��ه منذ زي��ارة فخامة 
الرئي�س فخامة فالدميري بوتني اإىل 
دول��ة الإم��ارات يف عام 2019 ونحن 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ض��راك��ت��ن��ا وهناك 
زيادة يف التبادل التجاري بني البلدين 
بن�ضبة 80 يف املائة ونعمل بديناميكية 
امل�ضتمرة يف  ال��زي��ادة  تعزيز  اأج���ل  م��ن 
حجم التبادل التجاري ولدينا خطط 
م�ضرتكة من اأجل م�ضاريع م�ضتقبلية 
يف قطاعات عدة مثل القطاع امل�ضريف 
والقطاع  والكهرباء  واملياه  وال�ضحي 

الزراعي".
م�ضاركة  وج����ود  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ض���ار 
مثمرة من اجلانب الرو�ضي يف العديد 
تنظمها  التي  العاملية  الفعاليات  من 
"جلفود  الإم���ارات مثل معر�س  دول��ة 

دبي".
رو�ضيا  ج��م��ه��وري��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
يف  م�ضاركتها  اإىل  تتطلع  الحت��ادي��ة 
واإىل  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و  م��ع��ر���س 
الإم����ارات يف  تعزيز تعاونها م��ع دول��ة 

اإطار هذا املعر�س العاملي.
اأنه خالل زيارته لدولة  وبني معاليه 
الإم����������ارات ت���ط���رق���ت امل���ب���اح���ث���ات اإىل 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  الأو���ض��اع 
وع�����ددا م���ن الأم�����ور الإق��ل��ي��م��ي��ة مثل 
اإىل  بالإ�ضافة  وليبيا  و�ضوريا  اليمن 
التفاق البراهيمي لل�ضالم بني دولة 
اأن  ، موؤكدا  اإ�ضرائيل  الإم��ارات ودول��ة 
رو�ضيا ترحب مبعاهدات ال�ضالم التي 
ودولة  املنطقة  دول  بني  توقيعها  يتم 
اإ�ضرائيل وتتطلع كذلك اإىل امل�ضاهمة 
الفل�ضطيني  امل���ب���ا����ض���ر  احل��������وار  يف 

الإ�ضرائيلي
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  واأك����د 
اآل نهيان - ردا على عدد من الأ�ضئلة 
الإعالم  و�ضائل  ممثلو  طرحها  التي 
حول  وت��رك��زت  والرو�ضية  الإم��ارات��ي��ة 
النمو امل�ضتمر يف العالقات الإماراتية 
ال��رو���ض��ي��ة وال�����ض��اأن ال�����ض��وري ... على 

�ضرورة التعاون والعمل الإقليمي
عودة  م�����ض��وار  "بدء  اإن  ���ض��م��وه  وق����ال 

منه  لب���د  اأم���ر  حميطها  اإىل  ���ض��وري��ا 
والأمر ل يتعلق مبن يريد اأو ل يريد 
فامل�ضاألة هي م�ضاألة امل�ضلحة العامة .. 

م�ضلحة �ضوريا وم�ضلحة املنطقة"
"منغ�ضات"  "اإن هناك  واأ�ضاف �ضموه 
بني الأطراف املختلفة ولكن ل ميكن 
اإىل  ����ض���وري���ا  ع�����ودة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإل 
الأدوار  وب��ح��ث  الإق��ل��ي��م��ي  حم��ي��ط��ه��ا 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت��ع��ود ف��ي��ه��ا ���ض��وري��ا اإىل 
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وه����و م���ا يتطلب 
جهد من اجلانب ال�ضوري واأي�ضا من 

زمالئنا يف اجلامعة العربية"
التحدي  اأن  "اعتقد  ���ض��م��وه  وق�����ال 
الأك���رب ال��ي��وم ال���ذي ي��واج��ه التن�ضيق 
والعمل امل�ضرتك مع �ضوريا هو "قانون 
جمالت  وج����ود  م���ن  ولب����د  قي�ضر" 
تفتح الباب للعمل امل�ضرتك مع �ضوريا 
ق���ان���ون قي�ضر  واإب����ق����اء   ، ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا 
غاية  الأم���ر يف  ال��ي��وم يجعل  ه��و  كما 
اأي�ضا  واإمن��ا  لنا كدول  ال�ضعوبة لي�س 
على القطاع اخلا�س ، واعتقد اأن هذا 
لب��د اأن ي��ك��ون احل���وار ال���ذي نتحدث 
ف��ي��ه ب�ضكل وا���ض��ح م��ع اأ���ض��دق��ائ��ن��ا يف 

الوليات املتحدة الأمريكية".
دولة  العالقات بني  ركائز قوة  وحول 
الإمارات وجمهورية رو�ضيا الحتادية 
يكون  اأن  ه��ي  "الركيزة  ���ض��م��وه  ق���ال 
زميلي  اأرى يف  واأن����ا  اأ���ض��دق��اء  ل��دي��ك 
معايل �ضريجي لفروف �ضديق فنحن 
ال�ضيا�ضة  اأم����ور  يف  ف��ق��ط  ن��ت��ح��دث  ل 
وال��ع��الق��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ول��ك��ن اأمور 
العالقات  تقوية  يف  ي�ضهم  م��ا  اأخ���رى 

واأي�ضا ينعك�س على عمل فرقنا".
واأ�ضاف �ضموه " الطفرة التي و�ضلت 
الرو�ضية  الإم��ارات��ي��ة  العالقات  اإليها 
ما كانت لتحدث لول وجود اأ�ضخا�س 
رئي�س  بوتني  فالدميري  فخامة  مثل 
و�ضاحب  الحتادية  رو�ضيا  جمهورية 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة ووجود معايل 
�ضريجي لفروف وزير خارجية رو�ضيا 
الحتادية لول ذلك كان من ال�ضعب 
ون�ضتطيع  الطفرة  هذه  اإىل  ن�ضل  اأن 
بناء هذه العالقة والثقة بني البلدين 
العالقات  ان  م��ط��م��ئ��ن  اأن�����ا  وال����ي����وم 
الإم����ارات����ي����ة ال��رو���ض��ي��ة ل��ي�����ض��ت فقط 

متطورة واإمنا اأي�ضا م�ضتدامة".
وردا على �ضوؤال لوكالة اأنباء الإمارات 
التبادل  يف  الكبري  النمو  "وام" حول 
التجاري بني دولة الإمارات وجمهورية 
املا�ضي  العام  خالل  الحتادية  رو�ضيا 
 – "كوفيد  العامل بجائحة  تاأثر  رغم 
البلدين  يتطلع  التي  19" واملجالت 
اإىل تعزيزها خالل املرحلة املقبل ، اأكد 
�ضموه اأنه "مع زيارة كل اإماراتي وكل 
الإم��ارات وجمهورية  اإىل دولة  رو�ضي 
ي�ضبحون  ف��اإن��ه��م  الحت���ادي���ة  رو���ض��ي��ا 
العالقة لنه عندما  لهذه  دافعة  قوة 
والإمكانات  الفر�س  م��دى  اإىل  ننظر 
لتطوير  متحم�ضني  نعود  البلدين  يف 
�ضموه  واأ�ضاف  رو�ضيا".  مع  العالقة 
بني  للتنقل  املتنوعة  اخلطوط  "ان 
ال��ب��ل��دي��ن م��ن ع���دة م���دن رو���ض��ي��ة اإىل 

الإمارات والعمل على زيادة الرحالت 
فر�س  تعزيز  يف  ي�ضهم  اإ�ضافية  مل��دن 
ال���ض��ت��ث��م��ار وال���ت���ب���ادل ال��ت��ج��اري بني 
اأكد  اأي�ضا  ال�ضدد  البلدين". ويف هذا 
معايل �ضريجي لفروف اأن العالقات 
الإماراتية الرو�ضية يف كل عام ت�ضبح 
اأكر عمقا و�ضمول موؤكدا اأن القطاع 
م�ضتمرا  منوا  وي�ضهد  ثري  ال�ضياحي 

بني البلدين.
ا�ضتمرار  يف  ثقته  ع��ن  معاليه  وع��رب 
النمو امل�ضتمر يف العالقات الإماراتية 
ك��اف��ة وذل���ك يف  امل��ج��الت  الرو�ضية يف 
ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين 
ا�ضتقبل   .. ذل���ك  ع��ق��ب  ال�����ض��دي��ق��ني. 
�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل على 
غداء عمل يف ق�ضر الإمارات باأبوظبي 
معايل �ضريجي لفروف وزير خارجية 

رو�ضيا الحتادية والوفد املرافق.
العالقات  ت��ع��زي��ز  �ضبل  ب��ح��ث  وج���رى 
الثنائية وال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بني 
التعاون  وتنمية  ال�ضديقني  البلدين 
امل�ضرتك يف املجالت كافة اإ�ضافة اإىل 
وامل�ضتجدات  الق�ضايا  من  ع��دد  بحث 
الهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
امل�ضرتك. ح�ضر اللقاء معايل الدكتور 
امل�ضت�ضار  ق��رق��ا���س  حم��م��د  ب���ن  اأن�����ور 
رئي�س  ال�ضمو  ل�ضاحب  الدبلوما�ضي 
الدولة و�ضعادة الدكتور حممد اأحمد 
الدولة  ���ض��ف��ري  ���ض��ل��ط��ان اجل���اب���ر  ب���ن 
ل����دى رو�ضيا  ال���ع���ادة  ف����وق  وم��ف��و���س 

الحتادية.

•• دبي -و�م:

ب���ل���غ اإج������م������ايل ق���ي���م���ة امل�������ض���اع���دات 
الإن�ضانية التي قدمتها هيئة ال�ضحة 
بدبي ملر�ضى مع�ضرين خالل الثالث 
�ضنوات املا�ضية 340 مليونا و307 
منها  ا���ض��ت��ف��اد  دره��م��ا  و464  اآلف 
ميثلون  �ضخ�ضا  و331  األ��ف   102
50 جن�ضية وذلك �ضمن حزمة من 
التي  والإن�ضانية  العالجية  الربامج 
بالتعاون  ال�ضحة"  "�ضندوق  نفذها 
امل��وؤ���ض�����ض��ات احلكومية  م��ع ع���دد م��ن 
واخلا�ضة واملوؤ�ض�ضات اخلريية واأفراد 

املجتمع املحلي.
خالل  امل�ضاعدات  ه��ذه  قيمة  وبلغت 
و360  مليونا   216 املا�ضي  ال��ع��ام 
منها  ا���ض��ت��ف��اد  دره���م���ا  و861  األ���ف���ا 
 55 ب���  م��ق��ارن��ة  مري�ضا   23942
يف  دره��م��ا   588 األ��ف��ا  و18  مليونا 
األفا   32 منها  ا�ضتفاد   2019 ع��ام 
و861 مري�ضا و68 مليونا و928 
ا�ضتفاد   2018 ع���ام  يف  دره���م  األ���ف 

منها 45528 مري�ضا.
وا���ض��ت��ع��ر���س ���ض��امل حم��م��د ب��ن لحج 
بهيئة  ال�ضحة"  "�ضندوق  م���دي���ر 

ال�����ض��ح��ة ب��دب��ي اجل���ه���ود وامل����ب����ادرات 
ال��ت��ي نفذها  ال��ع��الج��ي��ة  وال����ربام����ج 
الثالثة  الأع������وام  ال�����ض��ن��دوق خ���الل 
ال�ضركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ا����ض���ي���ة 
الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ني وم��ن��ه��ا ب��رن��ام��ج " 
م���ن خالله  " وال�����ذي مت  م�����ض��اع��دة 
ت��ق��دمي م�����ض��اع��دات ع��الج��ي��ة و�ضلت 
قيمتها اإىل 47 مليونا و110 اآلف 
درهما ا�ضتفاد منها 3997 مري�ضا.

واأ�ضار اإىل املبادرات العالجية للمر�ضى 
من  الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي  املع�ضرين 
وبالتعاون  ال�ضحة  ���ض��ن��دوق  خ���الل 
مثل  الإ�ضرتاتيجيني  �ضركائها  م��ع 

"عالج  وم���ب���ادرة  "العيون"  م���ب���ادرة 
"انقذ  النف�ضية" ومبادرة  الأم��را���س 
ومبادرة  التطوعية  والعيادة  قلبا" 
وع���رب  الكلى".  م���ر����ض���ى  "عالج 
م��دي��ر ���ض��ن��دوق ال�����ض��ح��ة ع��ن �ضكره 
وال�ضركاء  الأف����راد  لكافة  وت��ق��دي��ره 
هذا  يف  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  الإ����ض���رتات���ي���ج���ي���ني 
املجال لدورهم الفاعل يف اإجناح كافة 

التي  والإن�ضانية  اخل��ريي��ة  ال��ربام��ج 
"�ضندوق  خ��الل  من  الهيئة  نفذتها 
ال�ضحة" ومنهم بنك دبي الإ�ضالمي 
وموؤ�ض�ضة نور دبي و�ضحيفة الإمارات 
ال����ي����وم و����ض���رك���ات الأدوي���������ة ودائ������رة 
ال�ضوؤون ال�ضالمية والعمل اخلريي 
لالأعمال  را�ضد  بن  وموؤ�ض�ضة حممد 
الإن�ضانية واخلريية وجمعية دار الرب 

وجمعية بيت اخلري وموؤ�ض�ضة تراحم 
اخلريية  دب�����ي  وج��م��ع��ي��ة  اخل����ريي����ة 
ال�ضارقة  وجمعية  "رحمة"  وجمعية 
 " " اأمل واأم�����ل  اخل���ريي���ة وب���رن���ام���ج 
واملتربعني  اجلمعيات  م��ن  وغ��ريه��ا 
اأف����راد املجتمع وال�����ض��رك��اء ممن  م��ن 
ك����ان ل��ه��م ا���ض��ه��ام��ات ك��ب��رية يف هذا 

املجال .
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مع�صرين ملر�صى  دبي  �صحة  من  اإن�صانية  م�صاعدات  درهم  مليون   340 2020 خالل  دبي(  )اإ�صالمية  م�صاعدات  درهم  مليون   371

•• �أبوظبي -و�م:

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 37،460 جرعة من لقاح " 
كوفيد - 19" خالل ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   6،325،211 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي 

�ضخ�س.  100 لكل  جرعة   63.95
ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد19- " و�ضعياً اإىل 

الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 
اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�س " كوفيد19- ".

لتو�ضيع  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اأخ��رى ومتا�ضيا مع خطة  من جهة 
وزيادة نطاق الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت 
وعزلهم  لهم  "كوفيد19-" واملخالطني  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  امل�ضابة 
ال�  ال�ضاعات  219،593 فح�ضا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  ..اأعلنت 
24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات 

الدولة  يف  والفح�س  التق�ضي  اإج����راءات  تكثيف  الطبي.   و�ضاهم  الفح�س 
وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 2،373 حالة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة 
جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح��الت 
 10 وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  ح���الت.   كما   415،705 امل�ضجلة  احل���الت 
حالت م�ضابة وذلك من تداعيات الإ�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد، وبذلك 
يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،345 حالة.   واأعربت وزارة ال�ضحة ووقاية 

ومتنياتها  املتوفني،  لذوي  وموا�ضاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�ضفها  عن  املجتمع 
بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�ضحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �ضماناً ل�ضحة 
و�ضالمة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة عن �ضفاء 1،784 حالة جديدة مل�ضابني 
بفريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد19-" وتعافيهم التام من اأعرا�س املر�س 
بعد تلقيهم الرعاية ال�ضحية الالزمة منذ دخولهم امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�ضفاء 396،433 حالة.

اأجرت 219,593 فح�شا ك�شفت عن 2,373 اإ�شابة

)ال�صحة( تعلن �صفاء 1،784 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 37,460 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية 

•• بكني- و�م:

عقدت �ضفارتا دولة الإمارات ودولة اإ�ضرائيل لدى جمهورية 
الإنرتنت  ع��رب  م�ضرتكة  جل�ضة  بكني  يف  ال�ضعبية  ال�ضني 
حول دور املراأة يف جمايل البتكار وريادة الأعمال مع بع�س 

رائدات الأعمال احتفاء باليوم العاملي للمراأة .
الدولة لدى  وق��َدم �ضعادة علي عبيد علي الظاهري �ضفري 
�ضفرية  اآب��ا،  بن  اإيريت  و�ضعادة  ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية 
ومتنياتهما  احل��ارة  حتياتهما  ال�ضني  ل��دى  اإ�ضرائيل  دول��ة 

الطيبة للمراأة يف جميع اأنحاء العامل بهذه املنا�ضبة.
بالعمل  �ضعادته  ع��ن  ال��ظ��اه��ري  عبيد  علي  �ضعادة  واأع���رب 
ال�ضفارة  مع  املنا�ضبة  بهذه  امل�ضرتك  الحتفال  تنظيم  على 
الإ�ضرائيلية حتت عنوان "املراأة يف جمال البتكار والحتفال 
باليوم العاملي للمراأة"، م�ضتعر�ضا يف هذا ال�ضاأن جهود دولة 
الإمارات لتعزيز دور املراأة يف م�ضرية التنمية التي ت�ضهدها 

الدولة.
اأن د�ضتور دولة الإم��ارات كر�س حقوقا مت�ضاوية  واأ�ضار اإىل 
بنف�س  وال���رج���ال  ال��ن�����ض��اء  يتمتع  ح��ي��ث  امل��واط��ن��ني،  جلميع 

ال��و���ض��ع ال��ق��ان��وين، وامل��ط��ال��ب��ة ب��الأل��ق��اب، واحل�����ض��ول على 
يف  احل��ق  اإىل  بالإ�ضافة  املهن،  ممار�ضة  يف  واحل��ق  التعليم، 

وراثة املمتلكات، كما الرجال متاماً.
الن�ضيج  الإم���ارات���ي���ة يف  ل��ل��م��راأة  امل���رك���زي  ال����دور  اأن  واأك����د 
الجتماعي والقت�ضادي لدولة الإمارات يتطور وينمو منذ 

تاأ�ضي�س الدولة.
اإ�ضرائيل لدى  اأب��ا �ضفرية  اإي��ري��ت بن  �ضعادة  اأك��دت  ب��دوره��ا 
ال�ضني اأهمية هذه املنا�ضبة لت�ضليط ال�ضوء على الإجنازات 

التي حققتها املراأة على امل�ضتوى العاملي.

�صفارتا الإمارات واإ�صرائيل لدى ال�صني تنظمان فعالية احتفالية باليوم العاملي للمراأة
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-�لفجر:

�ضدر للزميلة فاطمة بنت ال�ضاذيل 
اجلّمايل ع�ضوة جمعية ال�ضحفيني 
الإماراتية كتاب بعنوان "كان قوياً، 
اأقوى" عن دار �ضمارت مايند  كنت 
للتوزيع والن�ضر الإماراتية، يتناول 
الكتاب جتربة اجلمايل ال�ضخ�ضية 
دّونتها  والتي  ال�ضرطان  مع مر�س 
ت��واج��ده��ا يف مدينة  ف���رتة  خ���الل 
والتي  اأب��وظ��ب��ي  يف  الطبية  خليفة 

ا�ضتمرت 9 اأ�ضهر.
وال�������ض���ح���ف���ي���ة ف���اط���م���ة اجل����ّم����ايل 
 1983 يناير  من  الثاين  مواليد 
على  وح��ا���ض��ل��ة  اجلن�ضية  تون�ضية 
ال�ضحافة  يف  ال����ض���ت���اذي���ة  ���ض��ه��ادة 
وعلوم الأخبار من معهد ال�ضحافة 
وع��ل��وم الخ���ب���ار يف ج��ام��ع��ة منوبة 
دبي  يف  �ضحفية  وتعمل  التون�ضية 

بو�ضت .
للزميلة  اإ���ض��دار  اأول  ه��و  وال��ك��ت��اب 

�ضابقة  جت������ارب  ل���ه���ا  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
يف ك��ت��اب��ة ���ض��ي��ن��اري��وه��ات الأف�����الم 
فلمني  ل��ه��ا  اإن  ح��ي��ث  ال��وث��ائ��ق��ي��ة، 
"الأرخبيل"  ه����م����ا  وث����ائ����ق����ي����ني 
على  احلا�ضل  حمقاء"  و"قرارات 

جائزة تنويه اجلمهور يف مهرجان 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  لأف�����الم  ت��ورن��ت��و 

و�ضمال اإفريقيا يف كندا.
"كان  ا���ض��داره��ا  يف  الكاتبة  وت�ضري 
يكن  مل  اأقوى" ب��اأن��ه  ك��ن��ت  ق���وي���اً، 

مع  لكن  الكتاب،  لن�ضر  نية  لديها 
و�ضائل  ع���رب  ال��ك��ث��ريي��ن  ت���وا����ض���ل 
لال�ضتف�ضار  الجتماعي  التوا�ضل 
عن تفا�ضيل املر�س بحكم اأن لديهم 
قريب اأو �ضديق م�ضاب به، �ضعرت 

ن�ضر  ك��م��ت��ع��اف��ي��ة  واج���ب���ه���ا  م���ن  اأن 
وكيف  امل��ر���س  م��ع  التعامل  ثقافة 
خا�ضًة  مواجهته،  للمري�س  ميكن 
الناجني  بق�ض�س  تفرح  كانت  اأنها 

خالل تواجدها يف امل�ضت�ضفى.
ومن تلك الروؤية، اأرادت ال�ضحفية 
الإي���ج���اب���ي���ة  روح  ب�����ث  اجل�����ّم�����ايل 
لأن  الأمل  ق�ض�س  ون�ضر  والتفاوؤل 
الن��ت�����ض��ار ع��ل��ى امل���ر����س ي���ب���داأ من 
الأزمة  ب���اأن  واإمي��ان��ه  اأوًل  املري�س 
�ضتم�ضي واأن النت�ضار لي�س باملوت 
اهلل  ب��ي��د  الث���ن���ني  لأن  احل���ي���اة،  اأو 
الكون،  يف  و�ضنته  وتعاىل  �ضبحانه 
ب���ل الن��ت�����ض��ار احل��ق��ي��ق��ي ي��ك��ون يف 
يف  ال���ذات  وتقبل  ال�ضت�ضالم  ع��دم 
اأ�ضعف حالتها والتحلي بالعزمية 
ال�ضتمرار  من  لتتمكن  والإ���ض��رار 
والوقوف من جديد، الكتاب متوفر 
والإلكرتونية  الورقية  بالن�ضختني 
اأم�������ازون ويف خمتلف  م��وق��ع  ع���رب 

املكتبات.

الإمارات للتنمية تنظم )عملة ال�صعادة( 
•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر:

" يف جمعية  ال�ضع�ادة  " عمل�ة  املهنية حما�ضرة بعنوان  – ا�ضت�ضاري طب الأ�ضرة وال�ضحة  قدم الدكتور من�ضور حبيب 
الإمارات للتنمية الإجتماعية براأ�س اخليمه مب�ضاركة 20 �ضخ�س.

واأكد حبيب اأن عنوان املحا�ضرة مرتبط بالهدف الذي ي�ضعى اإليه كل �ضخ�س وهو حتقيق ال�ضعادة، م�ضرية اإىل اأنه قام 
بتقدمي الطرق التي ميكن من خاللها كيفية ال�ضيطرة على العقل والتخل�س من الأفكار ال�ضلبية.

وقال: على الإن�ضان الذي يرغب يف اأن يكون اأكر �ضعادة اأن يتخل�س من اأي اأفكار �ضلبية وهو ما يجعله تلقائيا يبتعد 
عن التوتر العقلي ما يجعله اأكر اإنتاجية واإيجابية يف عمله بالإ�ضافة اإىل العي�س اأكر �ضعادة حول جميع املحيطني به. 

وتطرق اإىل بع�س التدريبات والتمارين العملية والتي ي�ضتطيع الإن�ضان اأن ميار�ضها من اأجل حتقيق ال�ضعادة.
هدفت اجلمعية من خالل تنفيذ هذة املحا�ضرات اإىل غر�س ثقافة ال�ضعادة والإيجابية بني اأو�ضاط جيل ال�ضباب الذي 
يعّول عليه يف قيادة م�ضرية التقدم والنه�ضة، ا�ضتلهاماً من الروؤية الثاقبة ل�ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

اآل مكتوم، الذي عّلمنا اأن التحلي بالطاقة الإيجابية وتوظيفها يف م�ضاقات احلياة، هما اأول مقومات النجاح والتميز«.

ويل عهد عجمان يطلع على ا�صرتاتيجية وبرامج 
وخطط وم�صاريع وزارة التغري املناخي والبيئة

•• عجمان-و�م: 

اطلع �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان على ا�ضرتاتيجية 
وبرامج وخطط وم�ضاريع وزارة التغري املناخي والبيئة التي تنفذها حاليا.

جاء ذلك خالل ا�ضتقبال �ضموه يف مكتبه بديوان احلاكم ام�س معايل الدكتور 
قدم  ال��ذي  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل 
التي  امل�ضاريع  واأه���م  امل�ضتقبلية  للمرحلة  ال���وزارة  �ضيا�ضة  ح��ول  واف��ي��ا  �ضرحا 
خا�ضة.  وعجمان  عامة  الدولة  م�ضتوى  على  املقبلة  املرحلة  خالل  �ضتنفذها 
ويل  �ضمو  مكتب  رئي�س  الغمال�ضي  را�ضد  اإبراهيم  اأحمد  �ضعادة  اللقاء  ح�ضر 
عهد عجمان ويو�ضف حممد النعيمي مدير عام الت�ضريفات وال�ضيافة وعدد 

من كبار امل�ضوؤولني.

•• عجمان -�لفجر:

رحالت  ت�ضغيل  ا�ضتئناف  عن  بعجمان  النقل  هيئة  اأعلنت 
م��ع تطبيق  القيوين  واأم  اإم��ارت��ي عجمان  ب��ني  احل��اف��الت 
كافة الإجراءات الحرتازية والوقائية حفاظاً على �ضالمة 
الركاب وال�ضائقني.  وتبداأ الرحالت من ال�ضاعة ال�ضابعة 
التا�ضعة وع�ضر دقائق م�ضاًء، وذلك  وت�ضتمر حتى  �ضباحاً 

انطالقاً من حمطة امل�ضلى يف عجمان مروراً بعدة حمطات 
و�ضوًل اإىل حمطة اللولو يف اأم القيوين  واأكد ال�ضيد عمر 
اأن الهيئة اتخذت  لوتاه املدير التنفيذي لقطاع العمليات 
فريو�س  انت�ضار  م��ن  للحد  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  كافة 
كورونا امل�ضتجد "كوفيد 19" حفاظاً على �ضالمة الركاب 
وال�ضائقني، وذلك من خالل التعاون مع �ضركة متخ�ض�ضة 
لتعقيم احلافالت وحمطات النقل ب�ضكل دوري وم�ضتمر. 

ا�صتئناف ت�صغيل خط احلافالت بني عجمان واأم القيوين 

 ال�صحفية فاطمة اجلّمايل تتحدث عن جتربة التعايف من ال�صرطان يف ا�صدارها )كان قويًا، كنت اأقوى(

•• �أبوظبي- �لفجر: 

رئي�س  غبا�س  �ضقر  معايل  ا�ضتقبل 
مقر  يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
املجل�س باأبوظبي �ضعادة فران�ضي�ضكو 
�ضفري  ه����رين����ان����دي����ز  ������ض�����اك�����ون  ج 
لر�س  و�ضعادة  كو�ضتاريكا  جمهورية 
هرنيك بريا برييز �ضفري جمهورية 
غواتيمال و�ضعادة ريكاردو لفيريي 
�ضفري جمهورية بنما و�ضعادة جوليو 
���ض��ي��م��ون ك��ا���ض��ت��ان��و���س زوي����ن �ضفري 
بح�ضور  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان.  ج��م��ه��وري��ة 
�ضعادة الدكتور عمر النعيمي الأمني 
الحتادي.  الوطني  للمجل�س  العام 
و����ض���ع���ادة ع���ف���راء ال��ب�����ض��ط��ي الأم����ني 
الربملاين  لالت�ضال  امل�ضاعد  ال��ع��ام 

باملجل�س. 
�ضبل  ب���ح���ث  ال����ل����ق����اءات  خ�����الل  ومت 
الثنائية  ال��ت��ع��اون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز 
تفعيل  ���ض��ي��م��ا  امل���ج���الت ل  ���ض��ت��ى  يف 
بني  الربملانية  وال��ع��الق��ات  ال��ت��ع��اون 
املجل�س الوطني الحتادي واملجال�س 
الربملانية يف هذه الدول، مع التاأكيد 
على اأهمية تبادل الزيارات واخلربات 
الربملانية وتعزيز التن�ضيق والت�ضاور 
حيال خمتلف الق�ضايا ذات الهتمام 
ب��ني دول��ة الإم����ارات وهذه  امل�ضرتك 
التوا�ضل  ت��ع��زي��ز  واأه���م���ي���ة  ال������دول 
واحل�ضارات  وال�����ض��ع��وب  ال���دول  ب��ني 
التوا�ضل  ج�����ض��ور  وم���د  وال��ث��ق��اف��ات 

والتعاون بني املجتمعات.
وقال معايل �ضقر غبا�س اإن املجل�س 

الوطني كموؤ�ض�ضة ت�ضريعية حري�س 
�ضنع  ج����ه����ود  يف  امل�������ض���اه���م���ة  ع���ل���ى 
م�ضتقبل اآمن واأف�ضل ونحر�س على 
فيها  وامل�ضاهمة  اجلهود  هذه  تعزيز 
من خالل م�ضاركة الربملانيني ومن 
خالل عملهم، موؤكدا على اأهمية دور 
والدبلوما�ضية  الربملانية  املوؤ�ض�ضات 
اجلهود  ك���اف���ة  دع����م  يف  ال���ربمل���ان���ي���ة 
اأف�ضل  م�ضتقبل  ل��ت��وف��ري  امل��ب��ذول��ة 

ل�ضعوب العامل.
فيما اأكد معاليه على اأهمية تطوير 
املجل�س  الربملاين بني  التعاون  اآف��اق 
الوطني الحت���ادي م��ع ب��رمل��ان��ات كل 
من جمهورية كو�ضتاريكا، وجمهورية 
ب���ن���م���ا، وج����م����ه����وري����ة غ���وات���ي���م���ال، 
وجمهورية الدومينيكان. من خالل 

عقد جلان �ضداقة برملانية م�ضرتكة 
ب�����ني اجل����ان����ب����ني ل���ت���ع���زي���ز ت����ب����ادل 
الربملانية؛  واخل������ربات  امل��ع��ل��وم��ات 
والتن�ضيق لتوحيد الآراء واملواقف يف 

خمتلف املحافل الربملانية الدولية.
ال���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ة  اإىل  م���ن���وه���ا    
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب����ني  امل�������ض���رتك���ة 
اأمريكا  دول  وجم��م��وع��ة  الحت����ادي 
ال��الت��ي��ن��ي��ة )غ������رولك( يف الحت���اد 
،  ح��ي��ث تعترب  ال������دويل  ال����ربمل����اين 
دولة  توقعها  التي  الأوىل  التفاقية 
ع��رب��ي��ة م���ع جم��م��وع��ة ال��غ��ر ولك؛ 
وذل����ك لأه��م��ي��ة ال����دور ال����ذي تلعبه 
الدويل  الربملاين  الحت��اد  اأعمال  يف 
ومبا  الأخ����رى،  الربملانية  وامل��ح��اف��ل 
دولة  ب��ني  املتنامية  امل�ضالح  يج�ضد 

ظل  يف  امل��ج��م��وع��ة  ودول  الإم�������ارات 
املبادئ امل�ضرتكة والأ�ض�س التي ميكن 
ال�ضالم  اإ���ض��اع��ة  م��ث��ل  عليها  ال��ب��ن��اء 
ال������دويل حيال  والأم������ن وال���ت���ع���اون 
احرتام  وت��اأك��ي��د  الق�ضايا،  خمتلف 
مبادئ  واإع�������الء  الإن���������ض����ان،  ح���ق���وق 
والقانون  امل��ت��ح��دة  الأمم  واأه�����داف 
ال�ضوؤون  يف  التدخل  وع��دم  ال���دويل، 
وال�ضيادة  الأخ��رى  للدول  الداخلية 
واأ�ضار معاليه ايل ت�ضامن  الوطنية 
ودعم دولة الإمارات العربية املتحدة 
هذه  خ�����الل  ال����ع����امل  دول  جل��م��ي��ع 
ال���ف���رتة، يف ج��ه��وده��م ال��رام��ي��ة اإىل 

احتواء انت�ضار )كوفيد- 19(.
واكد معايل �ضقر غبا�س اإىل اأهمية 
القطاع  ل���دع���م  ال���ربمل���ان���ي���ني  دور 

كوفيد19-،  اأزم���ة  خ��الل  ال�ضحي 
الحتادي  الوطني  املجل�س  اأقر  فقد 
قانون  م�������ض���روع   2020 م���اي���و  يف 
العامة"؛  "ال�ضحة  ب�����ض��اأن  احت���ادي 

نظام  و����ض���ع  اإىل  ال���ق���ان���ون  ي���ه���دف 
واإع����داد  ال�����ض��ح��ي��ة،  امل��خ��اط��ر  لإدارة 
الالزمة  الوطنية  ال��ط��وارئ  خطط 
وو�ضع  م��ن��ه��ا،  احل���د  اأو  مل��واج��ه��ت��ه��ا 

اآليات ر�ضد اأ�ضباب املر�س والإ�ضابة 
والوفاة ب�ضكل كامل ودقيق، والعمل 
على احلد من املخاطر التي قد توؤثر 

على �ضحة الإن�ضان واملجتمع

�صقر غبا�ش يبحث مع �صفراء كو�صتاريكا وغواتيمال وبنما والدومينيكان �صبل تعزيز التعاون الربملاين

•• جاكرتا -�لفجر:

اخ���ت���ت���م م����ع����ايل ���ض��ه��ي��ل ب����ن حممد 
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزي�����ر  امل�����زروع�����ي، 
زيارة  ل���ه،  امل��راف��ق  وال��وف��د  التحتية، 
اإندوني�ضيا  جل���م���ه���وري���ة  ر����ض���م���ي���ة 
الثنائية  العالقات  تعزيز  اإىل  هدفت 
اأ�ضاد  ال��ب��ل��دي��ن، ح��ي��ث  ب���ني  امل��ت��م��ي��زة 
باأنها  وو�ضفها  الزيارة  بنتائج  معاليه 
امل�ضرتكة  ال��رغ��ب��ة  وت��رتج��م  اإيجابية 
بالتعاون  الرت��ق��اء  يف  القيادتني  م��ن 
م�ضتويات  اإىل  الندوني�ضي  الإماراتي 
البلدين  م�����ض��ال��ح  ت���خ���دم  م��ت��ق��دم��ة 
امل�ضتقبلية  وال��ت��وج��ه��ات  ال�ضديقني 

للحكومتني. 
وقال معاليه: كلنا ثقة باأهمية العمل 
اإندوني�ضيا،  جمهورية  م��ع  وال��ت��ع��اون 
الق�ضوى  ال�ضتفادة  �ضمان  يف  ودوره 
الزدهار  لتحقيق  كافة  الفر�س  م��ن 

العالقات  عمق  اإط���ار  يف  البلدين  يف 
والتي  ال�������ض���دي���ق���ني  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
مت��ث��ل من���وذج���اً ف���ري���داً وم��ت��ق��دم��اً يف   
ن�ضتهدف  وع��ل��ي��ه  امل�������ض���رتك،  ال��ع��م��ل 
املتميزة  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  يف  ال�ضتثمار 
خمتلف  تخدم  التي  امل��ب��ادرات  بتعزيز 

القطاعات احليوية.
وعلى هام�س الزيارة ا�ضتقبل  فخامة 
جمهورية  رئ���ي�������س  وي��������دودو  ج���وك���و 
اإن��دون��ي�����ض��ي��ا ب��ال��ق�����ض��ر ال���رئ���ا����ض���ي يف 
�ضهيل  املهند�س  معايل  بوغر  �ضاحية 
حممد املزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية   وال��ذي نقل حتيات �ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��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���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"  "رعاه 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الإندوني�ضي  الرئي�س  امل�ضلحة فخامة 
جمهورية  لرئي�س  �ضموهم  ومتنيات 
التقدم  من  مزيدا  و�ضعبه  اإندوني�ضيا 

والرقي. 
الإندوني�ضي  الرئي�س  فخامة  ورح��ب 
مبعايل وزير الطاقة والبنية التحتية 
وحمله حتياته ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  "حفظه اهلل" و�ضاحب 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب����ي 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�ضيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
واأعرب   ، اهلل  حفظه  امل�ضلحة  للقوات 
هذه  ت�ضهم  ب���اأن  تطلعه  ع��ن  فخامته 
الثنائي   ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف  ال���زي���ارة 

م��ث��م��ن��اً  متتني  امل���ج���الت،  يف خمتلف 
الذي مت حتقيقه   العالقات   وتوطيد 

حتى الآن . 
لقاءات  معاليه  عقد  ال��زي��ارة  وخ��الل 
ثنائية مع اأ�ضحاب املعايل الوزراء كال 
البحرية  ال�ضوؤون  تن�ضيق  وزي��ر   : من 
امل��ال��ي��ة رئي�س  وال���ض��ت��ث��م��ار، ووزي�����رة 
ال�ضتثمار  لهيئة  ال��رق��اب��ي  امل��ج��ل�����س 
ووزير  ال��دف��اع،  ووزي���ر  الإندوني�ضية، 
تن�ضيق  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  ال���ط���اق���ة، 
ال����ض���ت���ث���م���ار، ح���ي���ث ب���ح���ث جم����الت 
ال�ضيادية،  وال�����ض��ن��ادي��ق  ال���ض��ت��ث��م��ار 
والتطعيم ولقاح فريو�س كوفيد19-، 
والطريان  املعدنية،  وامل��وارد  والطاقة 
اللوج�ضتية،  واخل����دم����ات  وامل����وان����ئ 
وم�����ض��ائ��د الأ�����ض����م����اك، وامل���ان���غ���روف، 

والت�ضنيع الع�ضكري، وال�ضياحة.
الدولة  وف��د  ت��راأ���س معاليه  وك��ذل��ك   
امل�ضارك يف منتدى الأعمال الإماراتي، 

الإندوني�ضي الإقت�ضادي  الذي تراأ�ضه 
الإن���دون���ي�������ض���ي معايل  م����ن اجل����ان����ب 
تن�ضيق  وزي����ر  ل��ه��وت��ب��ن�����ض��ارب��اجن��ي��ت��ان 
ال���������ض����وؤون ال���ب���ح���ري���ة وال����ض���ت���ث���م���ار ، 
اأ�ضحاب املعايل من اجلانبني  ح�ضره 
رجال  وكبار  والإندوني�ضي  الإم��ارات��ي 
ومت  ال�ضديقني  البلدين  يف  الأع��م��ال 
اتفاقيات  ع��دة  توقيع  املنتدى  خ��الل 
يف جم������الت الق���ت�������ض���اد الإب�����داع�����ي، 
ومزارع املانغروف، وال�ضياحة، املوانئ، 
البيع  الطاقة،  الع�ضكرية،  ال�ضناعات 

بالتجزئة. 
كما ق��ام امل��زروع��ي خ��الل زي��ارت��ه اإىل 
اإندوني�ضيا بو�ضع حجر اأ�ضا�س م�ضجد 
 ) �ضولو   ( مدينة  زايد"  يف  " ال�ضيخ 
راأ�س  م�ضقط  الو�ضطى  ج���اوا  باإقليم 
ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س ج����وك����و وي�������دودو 
من  مب��ك��رم��ة  ت�ضييده  �ضيتم  وال����ذي 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 

نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، وذلك 
الدكتور حممد مطر  �ضعادة  بح�ضور 
العامة لل�ضوؤون  الهيئة  الكعبي رئي�س 
عبداهلل  و���ض��ع��ادة  والأوق����اف،  الدينية 
���ض��امل ال��ظ��اه��ري �ضفري ال��دول��ة لدى 
جمهورية اإندوني�ضيا ورابطة الآ�ضيان، 
من  الأ�ضا�س  حجر  و�ضع  ح�ضر  فيما 
معايل  م��ن  ك��ل  الإندوني�ضي  اجل��ان��ب 
اململوكة  ال�ضركات  وزي��ر  طاهر  اإري��ك 

ياقوت خليل قومات  للدولة، ومعايل 
حاكم  ونائب  الدينية،  ال�ضوؤون  وزي��ر 
مدينة  وعمدة  الو�ضطى،  ج��اوا  اإقليم 

�ضولو.
�ضم  ملعاليه  امل��راف��ق  ال��وف��د  اأن  ي��ذك��ر 
مطر  حممد  الدكتور  �ضعادة  من  كل 
العامة لل�ضوؤون  الهيئة  الكعبي رئي�س 
ال��دي��ن��ي��ة والأوق������اف، ���ض��ع��ادة عبداهلل 
�����ض����امل ال����ظ����اه����ري ����ض���ف���ري ال����دول����ة 
ورابطة  اإندوني�ضيا  جمهورية  ل��دى 

الآ����ض���ي���ان، ���ض��ع��ادة ���ض��ل��ط��ان ب��ن �ضليم 
الرئي�س التنفيذي ملوانئ دبي، وال�ضيد 
املكتب  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  را���ض��د عبيد 
اأبوظبي،  لديوان ويل عهد  التنفيذي 
مكتب  مدير  الفليتي  ط��الل  وال�ضيد 
معايل وزير الطاقة والبنية التحتية، 
ل�ضركات  مم��ث��ل��ني  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
وطنية مثل اأدنوك، وكراكال، ومربان 
الإ�ضالمي،  دب���ي  وم�����ض��رف  ل��ل��ط��اق��ة، 

وطريان الإمارات، وطريان الحتاد.

و�شع حجر اأ�شا�س م�شجد ال�شيخ زايد وح�شر توقيع عدة اتفاقيات

�صهيل املزروعي يختتم زيارته لإندوني�صيا لتعزيز العالقات الثنائية يف خمتلف املجالت

•• �بوظبي-�لفجر:

اأط��ل��ق ب��رن��ام��ج ذاك����رة ال��ع��امل التابع 
للرتبية  امل����ت����ح����دة  الأمم  مل��ن��ظ��م��ة 
)اليون�ضكو(-  وال���ع���ل���وم  وال���ث���ق���اف���ة 
التنفيذي  للدليل  العربية  الن�ضخة 
وذلك  ال��ت��ف��اع��ل��ي؛  ال��رق��م��ي  للحفظ 
اأهمية يف عمليات احلفظ  م��ن  ل��ه  مل��ا 
اأهمية  ����ض���رح  يف  ول�������دوره  ال���رق���م���ي، 
قيمته  وت��و���ض��ي��ح  ال��رق��م��ي  احل���ف���ظ 
و�ضناع  وال�ضيا�ضيني،  للم�ضوؤولني، 
القرار يف ع�ضر الإنرتنت والف�ضاءات 

املفتوحة.
وقبل اإ�ضدار الن�ضخة العربية للدليل 
ال��ع��امل برئا�ضة  ب��رن��ام��ج ذاك����رة  ق���دم 
ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل حممد  ����ض���ع���ادة 
الري�ضي مدير عام الأر�ضيف الوطني 

الأ�ضلية  ال��ن�����ض��خ��ة  ل��ت��ط��وي��ر  دع���م���ه 
على  يحفز  لكي  الإجنليزية،  باللغة 
ي�ضارك  اإذ  النطاق؛  الوا�ضع  التوا�ضل 
ال���رق���م���ي عدد  احل���ف���ظ  يف حت���ال���ف 
الرتاث  تنتج  التي  اجلهات  من  كبري 
وحتر�س  عاملياً،  والرقمي  الوثائقي 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع 
العامل على ا�ضتدامة موادها الرقمية 
املحتوى  ا���ض��ت��خ��راج  اآل���ي���ات  وت��ط��وي��ر 

وحفظه.
وعن هذا الدليل، قال �ضعادة الدكتور 
برنامج  اإن  الري�ضي:  حممد  عبداهلل 
اليون�ضكو  منظمة  يف  ال��ع��امل  ذاك����رة 
للحفظ  التنفيذي  الدليل  هذا  اأوىل 
ال��رق��م��ي اأه��م��ي��ة ك��ب��رية؛ اإمي���ان���اً منه 
ا�ضتدامة  ع��ل��ى  ال��ت�����ض��ج��ي��ع  ب��اأه��م��ي��ة 
للدول  ال���وث���ائ���ق���ي  ال�������رتاث  ح���ف���ظ 

اإذ  ال��ي��ون�����ض��ك��و،  منظمة  يف  الأع�����ض��اء 
اإىل  الإر�����ض����اد  يف  ي�����ض��ه��م  ال��دل��ي��ل  اإن 
تطوير اآليات حفظ املحتوى الرقمي 
و�ضهولة ا�ضتخراجه، وي�ضاعد اأع�ضاء 
حت��ال��ف احل��ف��ظ ال��رق��م��ي يف خمتلف 
اإمكانية  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 
و�ضول مرنة اإىل املحتوى واخلدمات 
ال���رق���م���ي���ة ع���ل���ى امل������دى ال���ط���وي���ل يف 
ظ��ل امل�����ض��اع��ي اجل����ادة وال��دائ��م��ة من 
وهذا  اآم���ن،  رق��م��ي  اإرث  ت�ضكيل  اأج���ل 
ي�ضاعد على توفري احتياجات  ب��دوره 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة على 
وبناء  الرقمية،  ومكتباتها  اأر�ضيفاتها 
تقلي�س  يف  وي�ضهم  امل���ع���ارف،  ق��اع��دة 
اأنه  �ضعادته  واأ�ضاف  الرقمية.  الهوة 
احلفظ  فيه  اأ�ضحى  ال��ذي  الوقت  يف 
ال��رق��م��ي ي�����ض��ك��ل حت���دي���اً ع��امل��ي��اً، فاإن 

ال��رق��م��ي يعمل من  حت��ال��ف احل��ف��ظ 
اأجل الت�ضدي لذلك التحدي، ويتيح 
لأع�ضائه مزيداً من املوارد على �ضبكة 

الإنرتنت.
وقال الري�ضي اإن الن�ضخة العربية من 
الدليل تعّد بوابة ملن يرغب بامل�ضاركة 
ال��رق��م��ي، الذي  يف حت��ال��ف احل��ف��ظ 
ال�ضركات  الكثري من  بع�ضوية  يتمتع 
العاملية، وموؤ�ض�ضات الأر�ضيف الوطنية، 
والبحوث  العايل  التعليم  وموؤ�ض�ضات 
والتلفزيون،  الإذاع����������ة  وحم����ط����ات 
املهنية  والهيئات  التمويل،  وه��ي��ئ��ات 
وغريها التي تتفق مع روؤية التحالف 
التحالف  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  وم��ب��ادئ��ه، 
بال�ضتعداد  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  ي��ه��ت��م 
ت�ضغل  التي  وبالق�ضايا  للم�ضتقبل؛ 
كالذكاء  وغ����ريه����ا،  الأر����ض���ي���ف  دور 

ال���ض��ط��ن��اع��ي، وب��ن��اء ال���ق���درات وفق 
املمار�ضات  املمار�ضات، وتطوير  اأف�ضل 
عمليات  عليها  تعتمد  التي  واملعايري 
الكفاءات،  وتطوير  الرقمي،  احلفظ 
ولذا فاإن الن�ضخة العربية من الدليل 
التنفيذي �ضتكون يف غاية الأهمية يف 
التكنولوجيا  بتطوير  الل��ت��زام  ظ��ل 
الرقمية وال�ضتغالل الأمثل للموارد 
اإطار  يف  امل�ضتقبلي  التعاون  اأج��ل  من 

هذا التحالف.
املعرفة  ت��ب��ادل  اأه��م��ي��ة  �ضعادته  واأك���د 
جمال  يف  املتخ�ض�ضني  جمتمع  م��ع 
احلفظ الرقمي على م�ضتوى العامل، 
تعزيز  ا���ض��ت��دام��ة  ع��ل��ى  يعمل  وال����ذي 
امل��ح��ت��وى ال���رق���م���ي، مب���ا ي��ت��ي��ح��ه من 
جمال  يف  تدريبية  ودورات  ن�ضاطات 
احلفظ الرقمي عرب �ضبكة الإنرتنت، 

اإي���ج���اب���ي وفعال  ب�����ض��ك��ل  ي�����ض��ه��م  مم���ا 
يف ب��ن��اء ال��ق��درات وامل��ه��ارات م��ن اأجل 

التغلب على التحديات النا�ضئة.
الدليل  اأن  اإىل  الإ�������ض������ارة  وجت������در 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ح��ف��ظ ال��رق��م��ي يوفر 
العامة  ال���ر����ض���ائ���ل  م����ن  جم���م���وع���ة 
واملحددة للتوا�ضل مع كبار امل�ضوؤولني 
الهتمام  ب���ه���دف  ال�����ق�����رار  و����ض���ن���اع 
ال���رق���م���ي يف ���ض��م��ي��م عمل  ب��احل��ف��ظ 
املوؤ�ض�ضات، والأر�ضيفات الوطنية التي 
تعمل على جمع ال�ضجالت التاريخية 
وال�ضيا�ضية،  والجتماعية  والثقافية، 
تدرك  وه��ي  وا�ضتخدامها،  وحفظها 

متاماً اأهمية ذلك يف اأدائها ملهامها. 
الرقمي  احلفظ  حتالف  اأ���ض��در  وق��د 
- وهو كيان تعاون عاملي غري ربحي، 
�ضون  على  اأع�ضائه  م�ضاعدة  هدفه 

ال��رق��م��ي وح��ف��ظ��ه، وي�ضرف  ت��راث��ه��م 
اأن�ضطته وجهوده- هذا  اأع�ضاوؤه على 
عديدة  ب��ل��غ��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���دل���ي���ل 
ب���ف���ائ���دة احلفظ  امل��ع��ن��ي��ني  ل���ي���ع���ّرف 
ال��رق��م��ي واأه��م��ي��ت��ه، وال��ف��ر���س التي 
ع��م��ل��ي��ات احلفظ  ت��وف��ره��ا  اأن  مي��ك��ن 
الدليل  وحم��ت��وى  ل��ل��م��وارد،  الرقمي 

متاح على املوقع: 
h t t p s : / / w w w .
d p c o n l i n e .
o r g / d o c m a n /
miscellaneous/our-
w o r k / 2 4 2 7 - e x e c -
guide-consolidated-
t e x t - i n -a r a b i c -v 3 -

revised
وا�ضع  نطاق  على  ا�ضتخدامه  وميكن 

واملكتبات،  الأر���ض��ي��ف��ات  دور  قبل  م��ن 
التعليم  وم���وؤ����ض�������ض���ات  وال�������ض���رك���ات 
ال���ع���ايل، وغ��ريه��ا م��ن اجل��ه��ات التي 
تن�ضئ البيانات وت�ضتخدمها، وتتطلع 
والتطوير  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأج�������ل  م����ن 
املوارد  اإتاحة  ا�ضتمرار  ل�ضرتاتيجية 
�ضجالت  �ضرية  م��راع��اة  م��ع  الرقمية 
بنزاهتها  امل�����ض��ا���س  وع����دم  امل��وؤ���ض�����ض��ة 

ودقتها.

برنامج ذاكرة العامل يف اليون�صكو يطلق الن�صخة العربية للدليل التنفيذي للحفظ الرقمي
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اأخبـار الإمـارات
بها وال�صعف  القوة  نقاط  حتدد  جمالت   5 وفق  اخلا�صة  للمدار�ش  ت�صنيفات   3

 •• دبي - حم�شن ر��شد

يف  اخلا�ضة  املدار�س  من  عدد  م��دراء  والتعليم  الرتبية  وزارة  خاطبت 
الإمارات ال�ضمالية، من خالل مدراء النطاق، ب�ضرورة كتابة التقارير 
اخلا�ضة باملدار�س اخلا�س، وتزويدها بها اليوم الأربعاء على اأن يت�ضمن 
التقرير م�ضتوى الت�ضنيف اخلا�س بتلك املدار�س والتي حددتها بثالث 
وال�ضعف  القوة  نقاط  ذكر  اأو �ضعيف مع  اأو متو�ضط  م�ضتويات، جيد 

والتحديات التي تواجه كل من�ضاأة.
وحددت الوزارة 5 جمالت يتم بناًء عليها ت�ضنيف تلك املدار�س تتعلق 
الطلبة  و�ضوؤون  الأكادميية وجودة احلياة  وال�ضوؤون  املدر�ضية  بالقيادة 

واخلدمات املدر�ضية والبنية التحتية والتكنولوجية.

وت�ضمنت املعايري الفرعية للت�ضنيف يف القيادة املدر�ضية، جودة القيادة 
التعليم  ج��ودة  الأك��ادمي��ي��ة،  ال�����ض��وؤون  ويف  والتوا�ضل،  القيادة  وتاأهيل 
والتعلم والتح�ضيل الدرا�ضي ومتكني املعلمني والدعم الأكادميي واأداء 
املعلمني، ويف جودة احلياة و�ضوؤون الطلبة، ت�ضجيل الطلبة و�ضلوكهم 

واحل�ضور والن�ضراف وتطبيق لئحة ال�ضلوك واملنهل.
عن  التقرير  يف  كتابتها  يجب  ال��ت��ي  الفرعية  امل��ع��اي��ري  ت�ضمنت  كما 
واحلافالت  امل��در���ض��ي،  املبنى  املدر�ضية،  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  امل��دار���س، 
والإداري���ة  التدري�ضية  الهيئة  وا�ضتقرار  ال��ع��ام،  والإ���ض��راف  املدر�ضية، 
تناولت  والتكنولوجية،  التحتية  البنية  جمال  ويف  العاملني،  وبيانات 
امل��ع��اي��ري ال��ف��رع��ي��ة ب��امل��خ��ت��ربات وال�����ض��ب��ك��ات وامل��ك��ت��ب��ات وغ���رف م�ضادر 

التعليم.

واأكدت الوزارة على اأهمية اأن تتناول كتابة التقارير نقاط القوة التي 
متيزت بها املدار�س خالل فرتة التعليم عن ُبعد وامل�ضاكل التي واجهتها 
املدر�ضة خالل هذه الفرتة، مبا يخت�س بالتعليم والتعلم، واملمار�ضات 

العامة من قبل النطاق، مع ت�ضنيف املدار�س وفق امل�ضتويات الثالث.
وكانت الوزارة قد ر�ضدت الأيام املا�ضية عدد من املالحظات والتحديات 
التي تواجه بع�س املدار�س اخلا�ضة يف اإمارات الدولة تتعلق باجلوانب 
التعليمية والإدارية والبنية التحتية بالإ�ضافة للحاجة لور�س تدريبية 
اأهلية  عدم  بينها  ومن  الكوادر،  لتاأهيل  متخ�ض�ضة  ولقاءات  وتاأهيلية 
عدد من الكوادر الدارية للعمل يف تلك املدار�س و�ضعف القيادية لدى 
اإدارات املدار�س و�ضعف عام يف اأداء املعلمني يف املواقف ال�ضفية مع �ضعف 

ا�ضتجابة وتقبل املعلمني للمالحظات يف الزيارات ال�ضفية اأي�ضاً.

�صعود بن �صقر يلتقي �صفري جورجيا 
•• ر�أ�س �خليمة -و�م:

التقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة، ام�س �ضعادة باتا كالندادزه �ضفري جمهورية جورجيا 

لدى الدولة .
ورحب �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة ب�ضعادة ال�ضفري خالل الجتماع 
الذي مت عن ُبعد بتقنية الت�ضال املرئي، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز 

اآفاق التعاون بني البلدين ال�ضديقني على خمتلف ال�ضعد.
بالغ �ضكره وتقديره ل�ضاحب  ك��الن��دادزه، عن  باتا  من جانبه عرب �ضعادة 
ال�����ض��م��و ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ت��ي تربط 

البلدين.

ال�شور توؤكد اأن الأجهزة العلمية الثالثة التي يحملها امل�شبار تعمل بكفاءة

م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف املريخ ين�صر �صورا جديدة التقطها م�صبار الأمل
•• دبي-و�م:

الإم��ارات ل�ضتك�ضاف  ن�ضر م�ضروع 
للكوكب  ج����دي����دة  �����ض����ورا  امل����ري����خ 
الأمل"،  "م�ضبار  التقطها  الأحمر 
امل�ضبار  ك����ف����اءة  ي����وؤك����د  م����ا  وه������و 
واأن���ظ���م���ت���ه ال���ف���رع���ي���ة واأج���ه���زت���ه 
والتوا�ضل  وج���ودت���ه���ا،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال�ضل�س والفعال مع مركز التحكم 
يف مركز حممد بن را�ضد مبنطقة 
اخل��وان��ي��ج يف دب����ي. ك��م��ا ي��وؤك��د اأن 
مهمة امل�ضبار مت�ضي وفق اخلطط 
والتي  وامل�����درو������ض�����ة،  امل���و����ض���وع���ة 
الأجهزة  اخ��ت��ب��ار  ح��ال��ي��ا  ف��ي��ه��ا  مت 
امل�ضبار  لتهيئة  مت��ه��ي��دا  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وهي  املهمة  م��ن  التالية  للمرحلة 
العلمي  املدار  اإىل  مرحلة النتقال 
لتوجيه  ع��م��ل��ي��ات  ع���رب جم��م��وع��ة 
املدار  هذا  اإىل  لنقله  امل�ضبار  م�ضار 

باأمان.
وي����اأت����ي ن�����ض��ر ه����ذه ال�������ض���ور التي 
ال��ت��ق��ت��ط��ه��ا الأج����ه����زة ال��ع��ل��م��ي��ة ل� 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  الأمل"  "م�ضبار 
م����رور ���ض��ه��ر ع��ل��ى و���ض��ول��ه بنجاح 
املريخ  ح���ول  الل��ت��ق��اط  م���دار  اإىل 
املا�ضي،  ف���رباي���ر  م���ن  ال��ت��ا���ض��ع  يف 
خام�س  ب��ذل��ك  الإم������ارات  لت�ضبح 
دولة يف العامل حتقق هذا الإجناز 

التاريخي.
اأن التقط يف اليوم  و�ضبق للم�ضبار 
له  ����ض���ورة  اأول  ل��و���ض��ول��ه  ال���ت���ايل 
ارتفاع  ع��ل��ى  م���ن  وذل�����ك  ل��ل��م��ري��خ 
نحو 25 األف كيلومرت فوق �ضطح 

الكوكب الأحمر.
اللتقاط  م��دار  اإىل  و�ضوله  ومنذ 
املريخ  ح���ول  الأمل"  "م�ضبار  دار 
كل  واح���دة  دورة  ب��واق��ع  م��رة   21
اللتقاط  م������دار  يف  ����ض���اع���ة   33
 42454 اإىل  كلم   1073 البالغ 
ك��ل��م، وخ���الل ه���ذه ال��ف��رتة اأجرى 
فريق العمل بنجاح جميع عمليات 
ويجري  امل�����ض��ب��ار،  لأن��ظ��م��ة  فح�س 
الفحو�ضات  ه��ذه  ا�ضتكمال  حاليا 
قبل  بالكامل   120 البالغ عددها 
املدار  اإىل  الن��ت��ق��ال  ع��م��ل��ي��ات  ب���دء 
ال��ع��ل��م��ي امل��ق��رر اأن ت��ب��داأ ي���وم 22 
مار�س اجلاري، كما التقط الفريق 
عمليات  لإج��������راء  �����ض����ورة   825
التي  العلمية  ل��الأج��ه��زة  امل��ع��اي��رة 

الرتكيب  وح�ضاب  مو�ضمية،  �ضبه 
املتغرية  وال��ن�����ض��ب  الأب���ع���اد  ث��الث��ي 
ل��الأوك�����ض��ج��ني وال���ه���ي���دروج���ني يف 

الغالف اخلارجي.
يوا�ضل  خم���ط���ط  ه����و  مل����ا  ووف����ق����ا 
مريخية  �ضنة  مل��دة  مهمته  امل�ضبار 
اأر����ض���ي���ا/،  ي���وم���ا   687/ ك���ام���ل���ة 
ب��ح��ي��ث مت��ت��د م���ن اب���ري���ل 2021 
اأن  ل�ضمان   ،2023 اأب��ري��ل  حتى 
الثالثة  العلمية  الأج��ه��زة  تر�ضد 
متنه  ع��ل��ى  امل�����ض��ب��ار  يحملها  ال��ت��ي 
كل البيانات العلمية املطلوبة التي 
اإليها الإن�ضان من قبل  مل يتو�ضل 
حول مناخ املريخ، وقد متتد مهمة 
اإذا  اأخ����رى،  مريخية  �ضنة  امل�ضبار 
تطلب الأمر ذلك، جلمع املزيد من 

املريخ  ك���وك���ب  ل���درا����ض���ة  امل�������ض���ب���ار 
بالأ�ضعة  ال��ط��ي��ف��ي  امل��ق��ي��ا���س  ف��ه��و 
 ،EMUS البنف�ضجية  ف���وق  م��ا 
واأول  الأوك�����ض��ج��ني  ي��ق��ي�����س  ال����ذي 
الطبقة  يف  ال����ك����رب����ون  اأوك�������ض���ي���د 
والهيدروجني  للمريخ  احل��راري��ة 
والأوك�ضجني يف الغالف اخلارجي 
للمريخ. وهو مقيا�س فوق بنف�ضجي 
املكانية  التغريات  ملراقبة  م�ضمم 
الرئي�ضة  ل��ل��م��ك��ون��ات  وال���زم���ن���ي���ة 
للمريخ.  احل��������راري  ال����غ����الف  يف 
الطيفي  امل���ق���ي���ا����س  وي�������ض���ت���ه���دف 
بالأ�ضعة ما فوق البنف�ضجية حتديد 
اأوك�ضيد  اأول  وت���ن���وع  وف����رة  م���دى 
الغالف  يف  والأوك�ضجني  الكربون 
زمنية  ن���ط���اق���ات  ع���ل���ى  احل��������راري 

ال����ك����وك����ب، م����ا ي����رف����ع م����ن درج����ة 
ال�ضرعة  رغ��م  ال�ضور  وج���ودة  دق��ة 
امل�ضبار  ب��ه��ا  ي����دور  ال��ت��ي  امل��رت��ف��ع��ة 
ح����ول امل���ري���خ، ف��خ��الل وج�����وده يف 
دورة  امل�����ض��ب��ار  ي���دور  العلمي  امل����دار 
مرة  الأح��م��ر  الكوكب  ح��ول  كاملة 

�ضاعة. كل 55 
اأما يف ما يخ�س عد�ضة الأ�ضعة فوق 
البنف�ضجية ف�ضيكون نطاق الرتدد 
ل��ل��م��وج��ات ق�����ض��رية ال���ط���ول بني 
بينما  ن��ان��وم��رت،   /275-245/
للموجات  ال����رتدد  ن��ط��اق  ���ض��ي��ك��ون 
 /335 –  305/ ب��ني  ال��ط��وي��ل��ة 
لنظام  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  اأم�����ا  ن���ان���وم���رت، 
تردد  ف�ضيكون  الأخ�����رى  ال��ع��د���ض��ة 
 /645 – ال��ل��ون الأح��م��ر /625 
الأخ�ضر /506  واللون  نانومرت، 
– 586/ نانومرت، واللون الأزرق 

نانومرت.  /469 –  405/
اأي�ضا جهازا  الأمل  م�ضبار  ويحمل 
ثانيا وهو املقيا�س الطيفي بالأ�ضعة 
 ،EMIRS احل�������م�������راء  حت������ت 
ال������ذي ي��ق��ي�����س درج��������ات احل������رارة 
والغيوم  املاء  وبخار  الغبار  وتوزيع 
ال�ضفلى  ال��ط��ب��ق��ة  يف  اجل���ل���ي���دي���ة 
.. وقد مت تطوير  للغالف اجلوي 
ديناميكيات  للتقاط  اجلهاز  ه��ذا 
للمريخ،  املتكاملة  اجل��وي  الغالف 
ال�ضوئي  امل�����ض��ح  م����راآة  ب��ا���ض��ت��خ��دام 
ال������دورة  يف  �����ض����ورة   20 ل���ت���وف���ري 
الواحدة بدقة تبلغ من 100 اإىل 

لكل بيك�ضل. كم   300
الطيفي  املقيا�س  ه��ذا  وي�ضتهدف 
ال�ضفلي  اجل����وي  ال���غ���الف  درا����ض���ة 
حتت  الأ���ض��ع��ة  نطاقات  يف  للمريخ 
احل���م���راء، وت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات من 
بالتزامن  ال�ضفلي  اجلوي  الغالف 
م�������ع م�����الح�����ظ�����ات م�������ن ك�����ام�����ريا 

ال�ضتك�ضاف.
اأم���ا اجل��ه��از ال��ث��ال��ث ال���ذي يحمله 

حراري منخف�س وبالتايل درجات 
حرارة ليلية باردة/.

وقال املهند�س عمران �ضرف مدير 
م�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ 
"م�ضبار الأمل" اإن ن�ضر �ضور التي 
على  العلمية  الأج��ه��زة  التقطتها 
ت�ضري  املهمة  اأن  يوؤكد  امل�ضبار  منت 
وف���ق���ا مل���ا مت ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ه منذ 

البداية.
واأ�ضاف اأن م�ضبار الأمل على و�ضك 
مهمته  من  اخلام�ضة  املرحلة  ب��دء 
يوم  امل��ري��خ  ل�ضتك�ضاف  الف�ضائية 
مرحلة  وهي  اجل��اري  مار�س   22
ثم  العلمي"،  امل��دار  اإىل  "النتقال 
والأخرية  ال�ضاد�ضة  املرحلة  لحقا 
اأب��ري��ل املقبل وهي  ت��ب��داأ يف  وال��ت��ي 
املرحلة العلمية، حيث يبداأ امل�ضبار 
اخلا�ضة  ال���ض��ت��ك�����ض��اف��ي��ة  م��ه��م��ت��ه 
الكوكب  م���ن���اخ  وحت���ل���ي���ل  ب���ر����ض���د 

الأحمر.
امل�����ض��روع من  اأن ف��ري��ق عمل  واأك���د 
تعاملوا  ال�ضابة  الوطنية  ال��ك��وادر 
املهمة  مراحل  من  مرحلة  كل  مع 
الف�ضائية للم�ضبار بكل دقة وكفاءة 
وخماطر  لتحديات  وف��ق��ا  وم��ه��ارة 
اخلا�ضة  وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  م��رح��ل��ة  ك���ل 

وحتدياتها النوعية.
ب����دوره����ا، ق��ال��ت امل��ه��ن��د���ض��ة ح�ضة 
امل�ضروع  م��دي��ر  ن��ائ��ب  امل��ط��رو���ض��ي، 
التي  ال�ضور  اإن  العلمية  لل�ضوؤون 
تلك  �ضواء  بنجاح،  امل�ضبار  اأر�ضلها 
التايل  ال���ي���وم  يف  ال��ت��ق��ط��ه��ا  ال���ت���ي 
التقطها  ال��ت��ي  ت��ل��ك  اأو  ل��و���ض��ول��ه، 
الأخ���رية،  امل��ع��اي��رة  خ��الل عمليات 
توؤكد كفاءة الأجهزة العلمية التي 
وتوؤكد  متنه،  على  امل�ضبار  يحملها 
اإجراء  العمل يف  اأي�ضا جناح فريق 
عمليات املعايرة لهذه الأجهزة بكل 
اأن فريق  واأ���ض��اف��ت  دق���ة وم���ه���ارة. 
ال�ضتعدادات  ك��ل  ا�ضتكمل  العمل 

وللتاأكد  امل�ضبار على متنه  يحملها 
من كونها تعمل بكفاءة.

وتظهر ال�ضور التي ن�ضرها م�ضروع 
الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ "م�ضبار 
اأوقات  يف  الأحمر  الكوكب  الأمل" 
وحالت خمتلفة، وتعد هذه ال�ضور 
التي  نوعها  من  الأوىل  التاريخية 
الأجهزة  هذه  مبثل  التقطاها  يتم 

العلمية عالية الكفاءة والدقة.
التي  الأوىل،  ال�����ض��ورة  يف  وي��ظ��ه��ر 
الإ�ضتك�ضاف  ك���ام���ريا  ال��ت��ق��ط��ت��ه��ا 
"اأوليمبو�س  ب���رك���ان  ال���رق���م���ي���ة، 
بركان  اأك���رب  ي��ع��د  ال���ذي  موؤن�س"، 
على كوكب املريخ واأك��رب بركان يف 
ال�ضورة  اأم��ا  ال�ضم�ضية.  املجموعة 
ال��ت��ق��ط��ه��ا مطياف  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
على  من  البنف�ضجية  فوق  الأ�ضعة 
ارتفاع 36 األف كيلومرت، اإذ ميثل 
عند طول  املجمع  ال�ضوء  ل��ون  كل 
ب��ن��ف�����ض��ج��ي خمتلف،  ف����وق  م���وج���ي 
وي����وف����ر م���ع���ل���وم���ات ف����ري����دة حول 
ال��ع��ل��وي للمريخ  ال��غ��الف اجل���وي 
تواجد  وم��دى  الف�ضاء  حافة  م��ن 
والأك�ضجني  ال��ه��ي��دروج��ني  ذرات 
وبف�ضل  ال��ك��رب��ون،  اأك�����ض��ي��د  واأول 
مثل هذه ال�ضورة وما �ضتبينه من 
الإمارات  م�ضروع  �ضي�ضهم  دللت 
الأمل"  "م�ضبار  املريخ  ل�ضتك�ضاف 
يف حت�ضني معرفة املجتمع العلمي 
اجلوي  ال��غ��الف  ارت���ب���اط  بكيفية 
وكيفية  للمريخ  وال�ضفلي  العلوي 
ف��ق��دان ال��غ��الف اجل���وي ب��ب��طء يف 
النظام  ت��اري��خ  م���دار  على  الف�ضاء 

ال�ضم�ضي.
اأم����ا ال�����ض��ورة ال��ث��ال��ث��ة، ت��ع��د �ضور 
الأ�ضعة  مطياف  التقطها  حرارية 
حتت احلمراء، حيث يظهر اجلانب 
مالحظة  وميكن  للمريخ،  الليلي 
على  العرب"  "اأر�س  ت�����ض��اري�����س 
ك��وك��ب امل��ري��خ يف ال�����ض��ورة /خمول 

امل�ضبار  الالزمة لبدء عمليات نقل 
ال��ت��ال��ي��ة من  امل��رح��ل��ة  اإىل  ب���اأم���ان 
املدار  اإىل  "النتقال  وه���ي  امل��ه��م��ة 
العلمية  املرحلة  ولحقا  العلمي"، 
الأمل خاللها  �ضيقوم م�ضبار  التي 
كاملة  مريخية  �ضنة  م���دار  وع��ل��ى 
بتوفري اأول �ضورة كاملة عن مناخ 
الكوكب الأحمر والظروف اجلوية 
على �ضطحه على مدار اليوم وبني 
ف�ضول ال�ضنة، ما يجعله فعليا اأول 
الأح��م��ر يف  للكوكب  ج��وي  مر�ضد 

تاريخ مهمات ا�ضتك�ضاف املريخ.
ويحمل "م�ضبار الأمل" على متنه 
كامريا  ه���ي:  ع��ل��م��ي��ة،  اأج���ه���زة   3
وهي   EXI الرقمية  ال�ضتك�ضاف 
كامريا رقمية متخ�ض�ضة للتقاط 
لكوكب  ال��دق��ة  عالية  ملونة  �ضور 
اأي�����ض��ا لقيا�س  وت�����ض��ت��خ��دم  امل���ري���خ، 
الطبقة  يف  والأوزون  اجل���ل���ي���د 
ال�����ض��ف��ل��ى ل��ل��غ��الف اجل�����وي، حيث 
البتكارات  اإح��دى  الكامريا  ت�ضكل 
خ�ضي�ضا  وامل�����ض��م��م��ة  ال���ن���اج���ح���ة 
درا�ضة  يف  امل�ضبار  اأه���داف  لتحقيق 
الأحمر.  للكوكب  اجل��وي  الغالف 
ال�ضتك�ضاف  ك�����ام�����ريا  وت���ع���ت���رب 
اإ�ضعاعية  ، كامريا   EXI الرقمية 
متعددة الطول املوجي، قادرة على 
التقاط �ضور بدقة 12 ميغابيك�ضل 
مع احلفاظ على التدرج الإ�ضعاعي 
املف�ضل  العلمي  للتحليل  ال����الزم 
عد�ضتني  من  الكامريا  وتتكون   ..
اإحداهما لالأ�ضعة الفوق بنف�ضجية 
والأخ�������������رى ل�����الأط�����ي�����اف امل���ل���ون���ة 
ت�����ض��ت��خ��دم لل���ت���ق���اط �����ض����ور ذات 

تفا�ضيل وا�ضحة للمريخ.
الق�ضري  ال���ب���وؤري  ل��ل��ب��ع��د  ومي��ك��ن 
مقدار  م��ن  يخف�س  اأن  ل��ل��ع��د���ض��ة 
ال�ضوئي  للتعري�س  الالزم  الزمن 
للتقاط  ج����دا  ق�����ض��ري  وق����ت  اإىل 
���ض��ور ث��اب��ت��ة اأث���ن���اء ال�����دوران حول 

البيانات وك�ضف املزيد من الأ�ضرار 
عن الكوكب الأحمر.

الإم������ارات  م�����ض��روع  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
"م�ضبار  امل�����ري�����خ  ل����ض���ت���ك�������ض���اف 
عام  ب�ضكل  الب�ضرية  الأمل" يخدم 
خا�س،  ب�ضكل  ال��ع��ل��م��ي  وامل��ج��ت��م��ع 
ال��ت��ي يجمعها  امل��ع��ل��وم��ات  وي�����ض��ع 
كوكب  يف  اأب�����ح�����اث�����ه  خ�������الل  م�����ن 
متناول  يف  مقابل  دون  م��ن  امل��ري��خ 
علمية  م��وؤ���ض�����ض��ة   200 م��ن  اأك���ر 
وم��رك��ز اأب��ح��اث ح��ول ال��ع��امل، كما 
�ضباب  اه���ت���م���ام  امل�������ض���روع  ي���ر����ض���خ 
ال��ع��رب��ي لدرا�ضة  وال��ع��امل  ال��دول��ة 
والهند�ضة  وال��ري��ا���ض��ي��ات  ال��ع��ل��وم 
فيها،  والتخ�ض�س  والتكنولوجيا 
كوادر  ب��ن��اء  يف  امل�����ض��روع  ي�ضهم  كما 
جمال  يف  الكفاءة  عالية  اإم��ارات��ي��ة 
والبتكار  ال��ف�����ض��اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والف�ضائية.  العلمية  والأب���ح���اث 
العلمي  امل�����ض��روع  ه���ذا  ي�ضهم  ك��م��ا 
الطموح يف اإحداث حتولت جذرية 
الإم����ارات  ق���درات دول���ة  يف تطوير 
ال��ع��رب��ي يف جم���ال البنى  وال���ع���امل 
وال�ضناعية  ال��ه��ن��د���ض��ي��ة  التحتية 

والعلمية والبحثية.

جميع الختبارات وعمليات فح�ش لأنظمة البالغ عددها 120 يف فرتة زمنية اأقل من املخطط لها ا�صتعدادا لالنتقال اإىل املدار العلمي من  بنجاح  • النتهاء 
امل�صار لتوجيه  عمليتني  اإجراء  �صيتم  حيث  اجلاري  مار�ش  • فريق العمل م�صتعد لبدء عمليات النتقال اإىل املدار العلمي يوم 22 

• فريق العمل يجري بنجاح جمموعة من عمليات املعايرة لالأجهزة العلمية التقط من خاللها 825 �صورة توؤكد كفاءة الأجهزة
حول املريخ ما يقارب 21 مرة منذ و�صوله يف 9 فرباير املا�صي بواقع دورة واحدة كل 33 �صاعة يف مدار اللتقاط البالغ 1073 كلم اإىل 42454 كلم  دار  • امل�صبار 

جلنة املرافق العامة  باملجل�ش ال�صت�صاري تدر�ش م�صروع قانون اإعادة تنظيم قوة ال�صرطة 
•• �ل�شارقة - �لفجر:

والأوقاف  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  جلنة  تدار�ضت 
وال��ب��ل��دي��ات و����ض���وؤون الأم����ن وامل���راف���ق العامة 
خالل  ال�ضارقة  لإم���ارة  ال�ضت�ضاري  باملجل�س 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال����ذي ع��ق��دت��ه مب��ق��ر امل��ج��ل�����س يف 
قانون  م�ضروع  ام�س  �ضباح  ال�ضارقة  مدينة 
ل�ضنة 2021 ب�ضاأن اإعادة تنظيم قوة ال�ضرطة 
ال��ل��ج��ن��ة �ضاحبة  ك��ون��ه��ا  ال�����ض��ارق��ة  اإم������ارة  يف 
الخت�ضا�س واملحال اإليها من املجل�س لدرا�ضته 

واإعداد تقريرها ب�ضاأن مواده القانونية .
تراأ�س الجتماع �ضعادة حممد �ضامل الطنيجي 
رئي�س جلنة املرافق العامة وح�ضره من قبل 
اللجنة �ضعادة عبيد حممد القاب�س الطنيجي 
را�ضد  اأحمد  و�ضعادة  والأع�ضاء  اللجنة  مقرر 
علي النقبي و�ضعادة عبداهلل م�ضبح اخلا�ضوين 
و�ضعادة  الندا�س  �ضيف  علي  �ضعادة  و  الكتبي 

عبيد  و�ضعادة  الكو�س  اأحمد  حممد  الدكتور 
عو�س الطنيجي وح�ضره  امل�ضت�ضار القانوين 
للمجل�س يو�ضف ح�ضن األ علي واآمنه با�ضليب 

م�ضوؤول �ضوؤون اجلل�ضات.
وت���دار����ض���ت ال��ل��ج��ن��ة خم��ت��ل��ف ال�������روؤى حول  
وب��ح��ث��ت يف خمتلف مواده  ال��ق��ان��ون  م�����ض��روع 
ال�ضت�ضاري  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اأح���ال���ه  اأن  ب��ع��د 

لإمارة ال�ضارقة اإىل جلنة ال�ضوؤون الإ�ضالمية 
واملرافق  الأم��ن  و�ضوؤون  والبلديات  والأوق��اف 
الرابع  البند  لن�س  ا�ضتنادا  باملجل�س   العامة 
من املادة 7 من القانون رقم 2 ل�ضنة 1999م 
ب�ضاأن اإن�ضاء املجل�س التنفيذي لإمارة ال�ضارقة 
وعمال باأحكام املادة 71 من الالئحة الداخلية 

للمجل�س ال�ضت�ضاري.

اأه�����داف م�ضروع  ال��ل��ج��ن��ة خم��ت��ل��ف  ون��اق�����ض��ت 
ال�ضرطة يف  ق��وة  تنظيم  ال����واردة يف  ال��ق��ان��ون 
اإمارة ال�ضارقة ومما ت�ضعى اإليه من املحافظة 
العامة  والآداب  ال��ع��ام  وال��ن��ظ��ام  الأم����ن  ع��ل��ى 
يف  واملقيمني  للمواطنني  الطماأنينة  وتوفري 
ثقافة  تعزيز  الهام يف  دوره��ا  بجانب  الم���ارة 
املجتمع يف ظل  اأف���راد  ل��دى  القانون  اح���رتام 

تبعيتها للقيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة  .
كما واطلعت اللجنة وتباحثت يف اخت�ضا�ضات 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ���ض��ب��ي��ل  يف  ال�����ض��رط��ة  ق����وة 
م��ن ت��وع��ي��ة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة احرتام 
ال��ت�����ض��ري��ع��ات وال���ن���ظ���ام ال���ع���ام والل����ت����زام به 
وغريها من الخت�ضا�ضات املنظمة وما يلحق 
مب�ضروع القانون من مواد تت�ضل باإدارة القوة 
الق�ضائية  وال�ضبطية  والنفقات  والتجهيزات 
اللجنة  طرحت  التي  الآخ���رى  امل���واد  بخالف 

فيها راأيها .

تنويه :تعديل موعد عقد اجتماع اجلمعية العمومية عرب تقنية 
الت�شال املرئي وذلك يوم اخلمي�س املوافق 11 مار�س 2021 يف 

متام ال�شاعة الثالثه ع�شرا بدل من 18/مار�س/2021
حل�ضور  امل�ضاهمني  ال�ضادة  دع��وة   ، ���س.م.خ  القاب�ضة  بلووم  �ضركة  ادارة  جمل�س  ي�ضر 
اجتماع اجلمعية العمومية لل�ضركة املزمع عقدها يف يوم اخلمي�س املوافق 11 مار�س 
2021  وذلك يف متام ال�ضاعة الثالثة ع�ضرا، وذلك ملناق�ضة البنود املدرجة يف جدول 

العمال ادناه :
1 - ال�ضتماع اإىل ومناق�ضة التقرير ال�ضنوي ملجل�س الإدارة عن ن�ضاط ال�ضركة ومركزها 

املايل خالل ال�ضنة املالّية املنتهية يف 2020/12/31 والت�ضديق عليه.
2 - ال�ضتماع اإىل تقرير مراجعي احل�ضابات اخلارجيني عن ال�ضنة املالّية املنتهية يف 

2020/12/31 والت�ضديق عليه. 

يف  املنتهية  املالّية  لل�ضنة  واخل�ضائر  الأرب���اح  وح�ضاب  ال�ضركة  ميزانّية  مناق�ضة   -  3
2020/12/31 والت�ضديق عليهما.

4 - تعيني مراجعي احل�ضابات اخلارجيني لل�ضركة لعام 2021 وحتديد اأتعابهم.
5 - توزيع الأرباح على امل�ضاهمني.

6 - توزيع مكافاأت اأع�ضاء جمل�س الإدارة.
اإبراء ذّمة اأع�ضاء جمل�س الإدارة ومراجعي احل�ضابات اخلارجيني عن امل�ضوؤولّية   - 7

عن اأعمالهم خالل ال�ضنة املالّية املنتهية يف 2020/12/31.
ع��ق��ده يف  امل��زم��ع  العمومية  اإج��ت��م��اع اجلمعية  ت��ق��دمي م��وع��د عقد  امل��واف��ق��ة على   -  8

2021/03/18 اىل تاريخ 2021/03/11.

. و�ضيتم ار�ضال الرابط للم�ضاركة يف الجتماع من خالل الربيد اللكرتوين اخلا�س 
بامل�ضاهمني او من ينوب عنهم.

 لذا يرجى من ال�ضادة امل�ضاهمني الراغبني باحل�ضور الدخول اىل الرابط يف املوعد 
املحدد لعقد الجتماع. 

بلووم القاب�شة �س.م.خ 

�صركة بلووم القاب�صة �ش.م.خ
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي - و�م:

اأك����دت ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة 
ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة 
الإمارات"،  "اأم  الأ���ض��ري��ة  التنمية 
قاد ملف  العام  الن�ضائي  الحت��اد  اأن 
بكفاءة  الإم����ارات����ي����ة  امل�������راأة  مت��ك��ني 
ن��وع��ي��ة يف  واق���ت���دار ليحقق ق��ف��زات 
ف����رتة ق��ي��ا���ض��ي��ة م���ن ع��م��ر ال���دول���ة، 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ل��ت��ت��م��ك��ن 
الأوىل  امل��رات��ب  حتقيق  من  املتحدة 
وال���������ض����دارة اإق���ل���ي���م���ي���اً مب���وؤ����ض���رات 
الروؤية  بف�ضل  العاملية،  التناف�ضية 

امل�ضتنرية للقيادة الر�ضيدة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ك��ل��م��ة ���ض��م��وه��ا يف 
الفرتا�ضي  امللتقى  فعاليات  افتتاح 
ل����ل����م����راأة  ال����رق����م����ي����ة  "القيادة 
نيابة  األ��ق��اه��ا  وال��ت��ي  الإماراتية"، 
ال�ضيخ  �ضمو  ال��ف��ري��ق  ���ض��م��وه��ا،  ع��ن 
�ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية،  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
وذلك بالتزامن مع يوم املراأة العاملي 
الذي ي�ضادف 8 مار�س من كل عام.
الر�ضيدة  القيادة  اإن  �ضموها،  وقالت 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
للمراأة  م���ع���رف���ي���اً  واق�����ع�����اً  ر����ض���م���ت 
حملياً  مكانتها  ي��وؤّ���ض��ل  الإم��ارات��ي��ة 
النوعي  وي��ع��زز ح�����ض��وره��ا  وع��امل��ي��اً، 
والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت  يف 
والتخ�ض�ضات  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
وال�ضاأن  والب���ت���ك���ار  الق���ت�������ض���ادي���ة 
العام، حتى �ضارت اأيقونة يف التميز 
ل�ضيدات  اإل���ه���ام  وم�����ض��در  وال��ع��ط��اء 
ل  التي  بطموحاتها  اأج��م��ع،  ال��ع��امل 

تعرف امل�ضتحيل.
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  واأك����دت 
م����ب����ارك، اأن����ن����ا يف دول������ة الإم��������ارات 
ب��ق��ي��ادة �ضاحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  "رعاه اهلل" و�ضاحب 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة، 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ض���اء  ال�����ض��ي��وخ 
ل��الحت��اد حكام الإم����ارات، نحن من 
عزميتنا  و  بقيادتنا  التميز  ن�ضنع 
التي  التحديات  جميع  ب��اأن  ون��وؤم��ن 
تواجهنا و بالأخ�س حتديات العامل 
ملراجعة  ف��ر���س  اإل  ه��ي  م��ا  الرقمي 
تلبية  ل�ضمان  وال��ربام��ج،  اخل��ط��ط 
واملحافظة  امل�ضتجدة  الح��ت��ي��اج��ات 
الرقمية  الإي��ج��اب��ي��ة  امل��واط��ن��ة  ع��ل��ى 

وتعزيز جودة احلياة.
الإماراتية  امل�����راأة  ���ض��م��وه��ا  وه���ن���اأت 
يوم  مبنا�ضبة  العامل،  ن�ضاء  وجميع 
املراأة العاملي، وقالت �ضموها: بف�ضل 
دعم وت�ضجيع املغفور له ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، 
املراأة  ك��ل جن��اح��ات  ك��ان وراء  ال���ذي 
جميع  جهود  توحيد  مت  الإماراتية، 
اجلمعيات الن�ضائية يف الدولة حتت 
مظلة الحتاد الن�ضائي العام يف عام 

1975، واأثمن جهود فريق الحتاد 
لقيادته ملف متكني  العام  الن�ضائي 
واقتدار  ب��ك��ف��اءة  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
وال��ذي حقق قفزات نوعية يف فرتة 
الإم�����ارات  دول����ة  لتتمكن  ق��ي��ا���ض��ي��ة، 
العربية املتحدة من حتقيق املراتب 
الأوىل وال�ضدارة اإقليمياً مبوؤ�ضرات 

التناف�ضية العاملية.
القلبية  اأمنيتنا  �ضموها:  واختتمت 
الإم���ارات���ي���ة وج��م��ي��ع ن�ضاء  ل��ل��م��راأة 
العامل مبزيد من التطور والزدهار 
يواكب  مب����ا  ح��ي��ات��ه��ن  م�������ض���رية  يف 
املبهرة،  واأح���الم���ه���ن  ط��م��وح��ات��ه��ن 
املحورية  اأدواره�����������ن  ل��ي�����ض��ت��ك��م��ل��ن 
مر  على  ال�ضتثنائية  واإجن��ازات��ه��ن 

التاريخ.
بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  وكان 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  زايد 
الداخلية، قد حتدث  وزي��ر  ال���وزراء 
اإننا   : �ضموه  امللتقى، وقال  بداية  يف 
بوجود  الإم���������ارات  يف  حم��ظ��وظ��ني 
بل  املجتمع،  وت��رع��ى  ترعانا،  ق��ي��ادة 
اأنحاء  لكافة  والدعم  الرعاية  تقدم 
ال��ع��امل، وال��ي��وم ون��ح��ن و���ض��ط هذه 
اجل��ائ��ح��ة، ن��رى اأن ق��ي��ادة الإم���ارات 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  راأ�ضها  وعلى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�ضاحب  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  و�����ض����اح����ب  اهلل" 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
للداخل  اهتمامها  ت��وج��ه  امل�ضلحة، 
وال�ضحة  ال�ضالمة  بتعزيز  واخل��ارج 

والوقاية.
وقدم �ضموه ال�ضكر والتقدير ل�ضمو 
رئي�ضة  بنت مبارك  فاطمة  ال�ضيخة 
رئي�ضة  ال����ع����ام  ال��ن�����ض��ائ��ي  الحت�������اد 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ضة 
الأ�ضرية "اأم الإمارات"، التي امتدت 
اأي��ادي��ه��ا اخل���رية لكل ال��ع��امل، وعلى 
امل���راأة  مل�����ض��رية  ال��دائ��م  دع���م �ضموها 
جميع  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  الإم����ارات����ي����ة، 
املجالت ومنها املجال العلمي، حيث 
تواجدت بن�ضبة 34 % �ضمن فريق 
م�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ، 

وهي الن�ضبة الأعلى عاملياً.
ال�ضهل  م��ن  لي�س  اأن���ه  ���ض��م��وه  واأك����د 
اإح�ضاء اإجنازات "اأم الإمارات" فهي 
ال��ع��امل��ي، ومبادرات  ال��ع��ط��اء  اأي��ق��ون��ة 
البلدان  م��ن  ك��ث��رياً  �ضملت  �ضمّوها 
حول العامل، دعماً لالأ�ضر املت�ضررة 
م�����ن ج����ائ����ح����ة ف�����ريو������س ك�����ورون�����ا، 
روما  من  احتوائه،  جلهود  وتعزيزاً 

اإىل اخلرطوم وغريها.
�ضمو  دع����م  اإىل  ���ض��م��وه  اأ�����ض����ار  ك��م��ا 
ال�������ض���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
اأي�ضا  جتلى  ال���ذي  اهلل"  "حفظها 
حملت  التي  الإن�ضانية  ر�ضالتها  يف 
الأمل والتفاوؤل، خلط الدفاع الأول 
يف الإم���������ارات، ف��ك��ان��ت ح���اف���زاً لهم 
وال�ضعوبات  التحديات  تخطي  على 
يف م��واج��ه��ة ال��وب��اء حل��م��اي��ة جميع 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، م��ب��ي��ن��اً ���ض��م��وه اأنه 
بجهود قيادتنا الر�ضيدة، وجهود "اأم 

الإم����ارات  دول���ة  حققت  الفر�ضان"، 
ال�ضرق  م�ضتوى  على  الأول  امل��رك��ز 
تقرير  يف  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط 
والقانون  الأع��م��ال  واأن�ضطة  "املراأة 
البنك  ع����ن  ال���������ض����ادر   "2021

الدويل.
وقال �ضموه : مهما قلنا ل ن�ضتطيع 
فهي  الإمارات" حقها،  "اأم  ن��ويف  اأن 
املوؤ�ض�س  ال����وال����د  ال���ق���ائ���د  ���ض��ري��ك��ة 
"طيب اهلل ثراه" بعطائها وجهدها، 
ف���ربن���ام���ج ال�����ض��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت 
يف  تاأ�ضي�ضه  وم��ن��ذ  للتطوع  م��ب��ارك 
اأكد امل�ضاركة الإيجابية  عام 2017 
حتقيق  يف  الإم�������������������ارات  ل�����ب�����ن�����ات 
النه�ضة  م�ضرية  ودع��م  الإجن����ازات، 
الوطنية، حيث جند اليوم اأكر من 
العنا�ضر  تديرها  �ضركة  األ��ف   20
الن�ضائية الوطنية ورائدات الأعمال 
النجاحات  املراأة  وتقدم  الإماراتيات 

تلو النجاحات.
من جانبها هناأت �ضعادة نورة خليفة 
لالحتاد  العامة  الأمينة  ال�ضويدي، 
الإماراتية  امل�����راأة  ال���ع���ام،  ال��ن�����ض��ائ��ي 
يوم  مبنا�ضبة  ال��ع��امل  ن�ضاء  وجميع 
املراأة العاملي، كما اأعربت عن فخرها 
املراأة  عليه  ح�ضلت  مب��ا  واع��ت��زازه��ا 
م��ك��ا���ض��ب وحقوق  م���ن  الإم����ارات����ي����ة 
تعليمية غري م�ضبوقة، حيث احتلت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
غياب  م���وؤ����ض���ر  يف  الأوىل  امل���رت���ب���ة 
اللتحاق  يف  اجلن�ضني  بني  الفجوة 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ث��ان��وي حت���ت ���ض��ن 15 
موؤ�ضر  يف  الأوىل  وامل���رت���ب���ة  ع���ام���ا، 
ب��ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة، واملرتبة  الإمل���ام 
اإغ�����الق  م���وؤ����ض���ر  يف  ع���امل���ي���اً  الأوىل 
فجوة الأمية بني اجلن�ضني، لت�ضبح 
ُيحتذى  وع��امل��ًي��ا  اإق��ل��ي��م��ًي��ا  من���وذًج���ا 
امل���راأة  طمحت  مثلما   : وق��ال��ت  ب���ه. 
الإماراتية يف ثقل خرباتها العملية 
يف كل املجالت، فاإنها طمحت اأي�ضاً 
وع��م��ل��ت ب��ح��ب واإخ���ال����س م��ن اأجل 
م��ن��ا���ض��رة ال��ن�����ض��اء وامل��ه��م�����ض��ات حول 
املعي�ضية  ظروفهن  لتح�ضني  العامل 
ودع��م��ه��ن يف حت��ق��ي��ق امل�������ض���اواة بني 
جائحة  ظ��ل  يف  �ضيما  ل  اجلن�ضني، 
املنطلق  هذا  ومن   ،"-19 "كوفيد 
اإط������الق  ع�����ن  ن���ع���ل���ن  اأن  ي�������ض���ع���دن���ا 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  م��ب��ادرة 
الأفريقيات  الفتيات  لتعليم  مبارك 
هام�س  على  الرقمية،  الأم��ي��ة  ملحو 
فعاليات امللتقى الفرتا�ضي "القيادة 
حيث  الإماراتية"،  للمراأة  الرقمية 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  الحت������اد  ���ض��ي��ع��م��ل 
للمراأة  امل���ت���ح���دة  الأمم  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
الرتبية  وزارة  م����ع  وب����ال����ت����ع����اون 
والتعليم و�ضركاءه ال�ضرتاتيجيني، 
على تعزيز دور املراأة الفعال يف هذا 

القطاع احليوي.
القائمني  ج��ه��ود  �ضعادتها،  وثمنت 
على برنامج خليفة للتمكني "اأقدر" 
العاملية  للريادة  منوذجاً  قدم  ال��ذي 
وا�ضتدامتها،  املجتمعات  متكني  يف 
موؤهلة  ك������وادر  خ����الل مت��ك��ني  م���ن 
قادرة على مواكبة حتديات احلا�ضر 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جميع  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل، 
هذا  لدعم  بالدولة  املعنية  اجلهات 
امل��ل��ف امل��ه��م، م��وؤك��دًة ال��ت��زام الحتاد 
الن�ضائي العام يف التعاون مع جميع 

اجلهات املعنية ل�ضتحداث املبادرات 
وتعزيز  لإب��راز  الهادفة  والفعاليات 
دور املراأة يف نه�ضة وتطور املجتمع.

وا�ضعة  مب�ضاركة  امللتقى  حظى  وقد 
م���ن اجل��م��ه��ور ت��خ��ط��ت ال���� 8 اآلف 
بفعاليات احلدث  م�ضارك وم�ضاركة 
اف���ت���ت���ح���ت حم��������اوره معايل  ال�������ذي 
وزيرة  حميد  ب��و  عي�ضى  بنت  ح�ضة 
تنمية املجتمع، والتي �ضاركت بورقة 
حتت  الأول،  امل���ح���ور  خ����الل  ع��م��ل 
ودوره���ا  الإم���ارات���ي���ة  "املراأة  ع��ن��وان 
جائحة  خ��الل  الرقمية  ال��ق��ي��ادة  يف 
وال��ت��ع��ل��ي��م عن  ال���ع���م���ل   .. ك����ورون����ا 
احلياة  ج��ودة  �ضيا�ضة  واإط���الق  بعد 
حمد  ���ض��ع��ادة  مب�����ض��ارك��ة  الرقمية"، 
الهيئة  ع��ام  مدير  املن�ضوري،  عبيد 
الت�ضالت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة 
واحل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة، ك��م��ا حتدثت 
ال�ضحاك  اآم���ن���ة  ال���دك���ت���ورة  ���ض��ع��ادة 
لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  ال�ضام�ضي، 
الرعاية والأن�ضطة يف وزارة الرتبية 
والتعليم، عن الدور القيادي للمراأة 
يف حت���ق���ي���ق م�����ض��ت��ق��ب��ل م���ت�������ض���اٍو يف 

مواجهة جائحة كورونا.
حممد  الدكتور  �ضعادة  وا�ضتعر�س 
التنفيذي  امل�����ض��ت�����ض��ار  ال���ك���وي���ت���ي، 
للمجل�س الأعلى لالأمن الإلكرتوين، 
خالل املحور الثاين جهود الدولة يف 
متكني املجتمع الإماراتي يف الف�ضاء 
الإيجابية  املواطنة  وتعزيز  الرقمي 
وت���ن���م���ي���ة ال�������ق�������درات، ك���م���ا حت���دث 
املجل�س  رئي�ضة  الطنيجي،  �ضالمة 
واملتحدث  ل��الأط��ف��ال  ال���ض��ت�����ض��اري 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ال��ر���ض��م��ي جل���ائ���زة 
ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
الأمن  و�ضفرية  امل��دار���س  يف  التنمر 
"الطفل  مو�ضوع  عن  الإل��ك��رتوين، 
الإم����ارات����ي يف ال��ف�����ض��اء ال��رق��م��ي .. 
الطموحات والإمكانات وال�ضالمة"، 
و�ضاركت اأي�ضاً النقيب علياء النقبي، 
نائب مدير اإدارة ال�ضراكات الدولية 
م��ك��ت��ب ال�������ض���وؤون ال���دول���ي���ة ب�����وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة، ب��ورق��ة عمل ع��ن متكني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 

للمراأة يف ال�ضالمة الرقمية.
ك��م��ا ن��اق�����س امل���ح���ور ال���ث���ال���ث ال���ذي 
"م�ضاهمة الدولة  اأقيم حتت عنوان 
يف ت��ع��زي��ز ال�����ض��الم��ة ال��رق��م��ي��ة على 
م�ضتوى العامل" الذكاء ال�ضطناعي 
ب����ني دول����ة  م�������ض���رتك  م���������ض����روع   ..
والأمم  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ال�ضطناعي،  ال���ذك���اء  يف  امل��ت��ح��دة 
�ضيلدز،  ال��ب��ارون��ة ج��وان��ا  مب�����ض��ارك��ة 
م��وؤ���ض�����ض��ة ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��امل��ي "نحن 
رئي�س  األن،  واي��������رين  نحمي"، 
لقمة  ال���دويل  ال�ضت�ضاري  املجل�س 
برييدز،  وايراكلي  نحمي"،  "نحن 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  م��رك��ز  رئ��ي�����س 
املتحدة  الأمم  مبعهد  وال��روب��وت��ات 
الإق����ل����ي����م����ي لأب�������ح�������اث اجل����رمي����ة 
والعدالة، كما حتدث �ضعادة هرنيك 
ال�ضويد  �ضفري مملكة  ه��ومل،  لن��در 
ل���دى ال���دول���ة، ع��ن م��و���ض��وع قيادة 
املراأة يف العلم واحلاجة لثورة رقمية 

�ضاملة.
واأك�����دت م��ع��ايل ح�����ض��ة ب��ن��ت عي�ضى 
يف  املجتمع  تنمية  وزي���رة  بوحميد، 
الماراتية  بعنوان" امل��راأة  لها  كلمة 

الرقمية خالل  ال��ق��ي��ادة  يف  ودوره���ا 
جائحة كوفيد 19"، �ضمن فعاليات 
الإمارات  دول��ة  م�ضتقبل  اأن  امللتقى، 
الرقمية  ب���ال���ري���ادة  م�����ض��رق��اً  ي��ب��دو 
وبح�ضور لفت للمراأة الإماراتية، يف 
ظل الدعم والت�ضجيع الذي حتظى 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  قبل  م��ن  ب��ه 
قيمة  اإىل  م�������ض���رية  م����ب����ارك،  ب���ن���ت 
احلياة  جل���ودة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�ضيا�ضة 
ال�ضرتاتيجية  وامل��ب��ادرات  الرقمية، 
جمل�س  قبل  م��ن  اإطالقها  مت  التي 
باعتبارها  ال��رق��م��ي��ة،  احل��ي��اة  ج���ودة 
ث��م��رة ع��ط��اء امل����راأة الإم��ارات��ي��ة اإىل 
ولكونها  ال���رج���ل،  �ضقيقها  ج��ان��ب 
واملجتمع،  والأ�ضرة  البيت  ت�ضتهدف 
التوازن  حم���ور  امل�����راأة  ت�ضكل  ح��ي��ث 

والعطاء والرتقاء فيه.
وقالت معاليها، اإن القيادة الرقمية 
ل���ل���م���راأة الإم���ارات���ي���ة ه���ي ج����زء من 
ري����ادّي����ة يف دولة  م��ن��ظ��وم��ة رق��م��ي��ة 
الأم������ل  روح  ت���ع���ك�������س  الإم���������������ارات، 
وال����ض���ت���ع���داد ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل ب���روؤي���ة 
منجزات  ولدينا  الر�ضيدة،  قيادتنا 
كثرية تتوىل فيها املراأة زمام املبادرة، 
ب���ه���ا روؤي�������ة جم��ت��م��ع رقمي  وت����ع����زز 
روح  اإط��ار حتفيز  واإيجابي، يف  اآم��ن 
املبادرة واملناف�ضة والإب��داع لعامل ما 
بعد كورونا، حيث املجتمع الرقمي، 
واحل�����ي�����اة ال���رق���م���ي���ة، واخل����دم����ات 

الرقمية، واحلكومة الرقمية.
واأ���ض��اف��ت م��ع��ال��ي��ه��ا: واق��ع��ن��ا اليوم 
جودة  �ضيا�ضة  فلدينا  بكثري،  اأف�ضل 
ت�ضتثمر  ال���ت���ي  ال���رق���م���ي���ة  احل����ي����اة 
املجتمع  لتمكني  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  يف 
 ،2071 الإم���ارات  مب��ه��ارات مئوية 
�ضمن ممّكنات الو�ضول اإىل الريادة 
عن  وال��ع��م��ل  التعليم  يف  املجتمعية 
توّجهات  م��واك��ب��ة  اإط�����ار  ويف  ب��ع�����د، 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة جل���ودة 
جمتمعات  ل��ب��ن��اء   2031 احل���ي���اة 
رق��م��ي��ة اآم��ن��ة واإي��ج��اب��ي��ة .. ك��م��ا اأن 
مبوؤ�ضرات  تت�ضدر  الإم�����ارات  دول���ة 
انت�ضار  ون�����ض��ب��ة  ال��رق��م��ي��ة،  احل���ي���اة 
ال�ضكان  ع���دد  لإج���م���ايل  الإن���رتن���ت 
ي�ضل اإىل %99 وبذلك حتتل دولة 
الإم��ارات املركز الأول عاملياً، كما اأن 
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  ا���ض��ت��خ��دام  ن�ضبة 
عاملياً  الأع���ل���ى  ���ض��م��ن  الج��ت��م��اع��ي 

وتقارب 90%".
من ناحيتها رحبت �ضعادة فومزيلي 
العام  الأم��ني  وكيلة  نكوكا،  مالمبو 
التنفيذية  وامل��دي��رة  املتحدة  ل��الأمم 
ل���ل���م���راأة،  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل��ه��ي��ئ��ة 
بالتعاون مع دولة الإمارات العربية 
الن�ضائي  ب��الحت��اد  مم��ث��ل��ًة  امل��ت��ح��دة 
مبادرة  تنفيذ  ع��ل��ى  للعمل  ال���ع���ام، 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
ملحو  الأف��ري��ق��ي��ات  ال��ف��ت��ي��ات  لتعليم 
الأم��ي��ة ال��رق��م��ي��ة، ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
الن�ضاء وال��ف��ت��ي��ات يف  دع��م وت��دري��ب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق ح���ول العامل، 
وال�ضرق  واأف���ري���ق���ي���ا  اآ����ض���ي���ا  م��ن��ه��ا 
التطلع  عن  معربة  اأي�ضاً،  الأو���ض��ط 
التي  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����ض��اه��م��ة  ه���ذه  اإىل 
القرن  يف  امل���راأة  متكني  اإىل  �ضتوؤدي 
متطلباتها  وت��ل��ب��ي��ة  ع�����ض��ر  احل�����ادي 

اجلديدة يف جمال العمل الرقمي.
وت��ق��دم��ت ���ض��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 
اليوم  مبنا�ضبة  العامل  ن�ضاء  جميع 
بجهود  اأ���ض��ادت  كما  ل��ل��م��راأة،  العاملي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
الن�ضاء  ال��دوؤوب على تزويد  وعملها 
باملهارات الرقمية وتعزيز اإمكاناتهن 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم���الت  يف 

وفر�س  وال��ري��ا���ض��ي��ات  وال��ه��ن��د���ض��ة 
امل���ه���ارات  اأن  ب���ه���ا، م����وؤك����دًة  ال��ع��م��ل 
الرقمية متثل اإحدى اأهم اخلربات 
الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  املطلوبة 
التي مير بها العامل نظراً لتداعيات 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ال��ت��ي اأث�����رت على 
ج��م��ي��ع ال��ب�����ض��ري��ة وب���الأخ�������س على 

الن�ضاء والفتيات.
ك��م��ا اأع�����رب ���ض��ع��ادة ه���رني���ك لندر 
لدى  ال�ضويد  مملكة  �ضفري  ه���ومل، 
ل�ضمو  وامتنانه  �ضكره  عن  ال��دول��ة، 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك، لريادة 
ملف  يف  املهمة  واإجن��ازات��ه��ا  �ضموها 
الإمارات  بدولة  امل��راأة  ومتكني  دعم 
العربية املتحدة، م�ضرياً اأن مو�ضوع 
امللتقى يعترب وثيق ال�ضلة مبو�ضوع 
العنوان  ميثل  الذي  املراأة"  "قيادة 
العاملي  لليوم  ال��ع��ام  ه��ذا  الرئي�ضي 
الن�ضائية  القيادة  اأن  لفتاً  للمراأة، 
التقدم  م�������ض���رية  ت���ق���ود  اأ����ض���ب���ح���ت 

والتطور يف جميع املجالت.
التغيري  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  وق������ال: 
ال�������ض���ري���ع يف م���ل���ف مت���ك���ني امل�������راأة 
الأ���ض��ف ل يزال  اإن��ه وم��ع  اإل  عاملياً، 
العمل  امل��راأة �ضئياًل يف �ضوق  متثيل 
مبجال الرقمي، حيث ل ت�ضكل �ضوا 
تكنولوجيا  ط��الب  من  قليلة  ن�ضبة 
املعلومات والت�ضالت واملتخ�ض�ضني 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  العاملني 
والت�ضالت يف اأوروبا، كما هو احلال 
وتكنولوجيا  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ع��ل��وم  يف 
اخللفية،  ه���ذه  ظ��ل  ويف  امل��ع��ل��وم��ات 
يجب النظر يف ال�ضيا�ضات واملبادرات 
بني  الفجوة  على  للق�ضاء  اجلديدة 
�ضتعزز  ب���دوره���ا  وال���ت���ي  اجل��ن�����ض��ني، 

الرخاء على جميع امل�ضتويات.
الرقمية  ال��ث��ورة  اأن  : مب��ا  واأ���ض��اف 
هي امل�ضتقبل، فاإن وجود املراأة يف كل 
البحث  اإىل  ال��ق��رار  �ضنع  م��ن  �ضيء 
والأع�����م�����ال اأم�����ر ج��ي��د ل��ي�����س فقط 
ف���ردي ول��ك��ن بالن�ضبة  اأ���ض��ا���س  ع��ل��ى 
اإدراج الن�ضاء  اأن  للمجتمع ككل، كما 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  والفتيات 
اأمر �ضروري ل�ضمان م�ضاركة الن�ضاء 
ب�ضكل كامل يف القت�ضاد واحل�ضول 
على فر�س عمل مت�ضاوية، اإىل جانب 
اأنه عن�ضر حا�ضم لتحقيق التقدم يف 
جميع اأهداف وغايات خطة التنمية 

امل�ضتدامة لعام 2030.
الدكتورة  �ضعادة  اأك��دت  جانبها  من 
الوكيل  ال�ضام�ضي،  ال�ضحاك  اآم��ن��ة 
وبناء  ال���رع���اي���ة  ل���ق���ط���اع  امل�������ض���اع���د 
القدرات يف وزارة الرتبية والتعليم، 
بنت  ف���اط���م���ة  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  اأن 
مبارك، وعلى خطى الوالد املوؤ�ض�س 
�ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، وا�ضلت 
ن�ضاطها لتجعل من العمل الن�ضائي 
يف الإمارات منوذجاً يحتذى به على 
بتعامل  م�����ض��ي��دًة  ال���ع���امل،  م�����ض��ت��وى 
حكومة دول��ة الإم����ارات م��ع جائحة 
حرفية  بكل  امل�ضتجد  كوفيد19- 
�ضوابط  و���ض��ع��ت  ح��ي��ث  واق�����ت�����دار، 
يف  املوظفات  الأمهات  عمل  لتنظيم 
بعد، ممن  الحت��ادي��ة عن  احلكومة 

التعليم  يف  اأب��ن��ائ��ه��ن  تعليم  يتابعن 
املرحلة  ه���م يف  وال���ذي���ن  ب��ع��د،  ع���ن 
ال�ضاد�س  ال�����ض��ف  م���ن  ال���درا����ض���ي���ة 
لديهن  م��ن  اأو  دون،  فما  الب��ت��دائ��ي 

اأطفال من اأ�ضحاب الهمم.
الرتبية  وزارة  ت��ع��ام��ل  اآل���ي���ة  وع����ن 
اأن  اأو�ضحت  اجلائحة،  مع  والتعليم 
خ��ط��وات��ه��ا مدرو�ضة  ك��ان��ت  ال�����وزارة 
ق��ب��ل اجل���ائ���ح���ة، ح��ي��ث ع��م��ل��ت على 
الفرتا�ضي  ال��ذك��ي  التعلم  تطبيق 
منذ �ضنوات، م�ضتفيدة من التقنيات 
لأغرا�س  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
منظومة  ت��ف��ع��ي��ل  ومت  ال���ت���ع���ل���ي���م، 
مليون   1.2 حل��وايل  الذكي  التعلم 
طالب وطالبة من خمتلف املدار�س 
 20 من  اأك��ر  وتفعيل  واجلامعات، 
املدر�ضة  يف  ال��ذك��ي  للتعلم  من�ضة 
الإم���ارات���ي���ة، واأق���ام���ت ���ض��راك��ات مع 
املطورة  التعليمية  احللول  م��زودي 
الأكر فعالية على امل�ضتوى العاملي، 
وط�����ورت م��ن��ظ��وم��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ذكية 
التقليدية  التعليم  ملنظومة  موازية 
وزارة  اأن  اإىل  م�����ض��رية  ال���دول���ة،  يف 
 2020 ع���ام  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
وخالل جائحة كوفيد19 امل�ضتجد، 
�ضفراوؤنا  ب��رن��ام��ج  م���ب���ادرة  اأط��ل��ق��ت 
ب�ضكل  "ا�ضتعداد" ونفذتها  الوطني 
بعد/ خ��الل �ضيف  /ع��ن  افرتا�ضي 

.2020
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  امل�����ض��ت�����ض��ار  واأك����د 
لربنامج  التنفيذي  الرئي�س  الدبل 
"اأقدر" ري��ادة دولة  للتمكني  خليفة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بدعم 
وروؤية قيادتها يف م�ضريتها الداعمة 
ل���ل���م���راأة، ح��ي��ث اه��ت��م��ت الإم�������ارات 
والرتقاء  امل�����راأة  وق�����ض��اي��ا  ب�����ض��وؤون 
بقدراتها ومتكينها يف كافة املجالت 
للرجل  احلقيقي  ال�ضريك  فكانت 
حمققة  ال�ضاملة،  التنمية  م�ضار  يف 
يف  بفعالية  والإ�ضهام  املنجزات  معه 

م�ضرية التنمية والتطوير.
وقال : نعمل ب�ضكل وثيق يف برنامج 
كافة  م��ع  "اأقدر"  للتمكني  خليفة 
املوؤ�ض�ضات يف �ضبيل حتقيق الأهداف 
وال�ضرتاتيجيات الوطنية يف تنمية 
مهارات وقدرات كافة فئات املجتمع 
قطاعات  خ��ا���س  ب�ضكل  ون�ضتهدف 
النا�ضئة  م���ن  وال��ف��ت��ي��ات  ال�����ض��اب��ات 
لتعزيز  ���ض��م��م��ت  ري����ادي����ة  ب���ربام���ج 
وتعزيز  ل��ه��ن  ال��ق��ي��ادي��ة  ال�ضخ�ضية 
املجتمع  يف  وم���ك���ان���ت���ه���ن  دوره��������ن 
الإماراتي لي�ضكلن لبنة طيبة ت�ضهم 
يف تعزيز التما�ضك املجتمعي والبناء 

الأ�ضري املتوحد.
خطط  وج�����ود  اإىل  ال���دب���ل  واأ�����ض����ار 
وفعاليات  وب���رام���ج  "اأقدر"  ل����دى 
تن�ضجم مع التوجهات احلكومية يف 
وننفذ  الرقمية  تعزيز جودة احلياة 
وزارة  مع  بالتعاون  ريادية  مبادرات 
الرتبية والتعليم من خالل املدار�س 
الآم��ن��ة رق��م��ي��ا، وم���ن خ���الل �ضايرب 
�ضي3 وهي جمموعة من املعلومات 
وامل���ع���ارف ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
ال�ضحيح  ال���ض��ت��خ��دام  يف  ق��درات��ه��م 
التوا�ضل  وو�����ض����ائ����ل  ل����الإن����رتن����ت 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة  و����ض���م���ان  الج���ت���م���اع���ي 
اإيجاد احللول يف مواجهة  ت�ضهم يف 
ال��ت��ح��دي��ات ال��رق��م��ي��ة وال���وق���وف يف 
ناحيته  من  التقنية.  املعيقات  وج��ه 
قال �ضعادة الدكتور حممد الكويتي، 
امل�ضت�ضار التنفيذي للمجل�س الأعلى 
ل��الأم��ن الإل���ك���رتوين، خ��الل املحور 
" جهود الدولة  الثاين حتت عنوان 
يف مت��ك��ني امل��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي يف 
املواطنة  وت��ع��زي��ز  ال��رق��م��ي  الف�ضاء 
اإن  القدرات"،  وت��ن��م��ي��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
اأ�ض�س  تروي ق�ضة جناح قامت على 
اإجنازات  خاللها  من  حققت  متينة 
نوعية، مبا ير�ضخ مكانتها بو�ضفها 
الدولة الأكر اأماناً عاملياً، ملا متلكه 
ولتبنيها  متقدمة  حتتية  بنى  م��ن 
روؤى وتوجهات ا�ضتباقية قائمة على 
ا�ضت�ضراف علمي وواقعي للم�ضتقبل 

املجتمع  وداعماً جلهودها يف متكني 
م�ضرعات  م��واك��ب��ة  م���ن  الإم����ارات����ي 
الف�ضاء الرقمي من خالل التحديث 
امل�����ض��ت��م��ر ل��ل�����ض��ي��ا���ض��ات وامل�����ب�����ادرات 
للحماية املجتمعية وتوظيف الذكاء 
ال����ض���ط���ن���اع���ي يف ك���اف���ة امل����ج����الت، 
اإطار ونهج متكيني  املتمثل يف و�ضع 
الرقمي  الف�ضاء  يف  ل��ل��م��راأة  �ضامل 

لكونها نواة هذا املجتمع.
واأ����ض���اف : ب���رزت ج��ه��ود ال���دول���ة يف 
قيادة املراأة منذ الأزل بدءاً من قطاع 
ل  ج���زءاً  ال��ي��وم  تعد  حيث  التعليم، 
الوطنية،  الإ�ضرتاتيجية  يتجزاأ من 
الوظائف  م��ن  الكثري  ت�ضغل  حيث 
احل��ي��وي��ة وال��ف��ع��ال��ة. وان��ط��الق��اً من 
دور  لتعزيز  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  دع��م 
ال�ضعيد الوطني  امل��راأة كرائدة على 
الرقمي لن�ضف  التحول  والعاملي يف 
ب���ع���ده، ونظراً  وم����ا  امل��ق��ب��ل  ال���ق���رن 
لبناء  الأ����ض���ا����ض���ي���ة  ال��ل��ب��ن��ة  ل��ك��ون��ه��ا 
لغر�س  الرئي�ضي  وامل��غ��ذي  املجتمع 
الرقمية،  الإي��ج��اب��ي��ة  امل��واط��ن��ة  قيم 
وتاأ�ضي�ضاً ملا �ضبق جاء اإن�ضاء جمل�س 
ال�����ض��ي��رباين مب��ث��اب��ة دعامة  الأم����ن 
لتعزيز  م�����ض��رع��ة  وط��ن��ي��ة  اأ���ض��ا���ض��ي��ة 
ال���ض��ت��ب��اق��ي��ة واجل���اه���زي���ة ���ض��د اأي 
اأو ه��ج��م��ات، وو���ض��ع اأطر  ت��ه��دي��دات 
وحوكمة  وم�ضاركة  لتبادل  وطنية 
امل����ع����ل����وم����ات امل����رت����ب����ط����ة ب�����الأم�����ن 
ال�ضيرباين بني اجلهات والقطاعات 

مبختلف اأنواعها.
واأك����دت ���ض��الم��ة ال��ط��ن��ي��ج��ي، رئي�س 
لالأطفال،  ال����ض���ت�������ض���اري  امل��ج��ل�����س 
ب��ا���ض��م املجل�س  ال��ر���ض��م��ي  وامل��ت��ح��دث 
حول  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
ال��وق��اي��ة م���ن ال��ت��ن��م��ر يف امل���دار����س، 
و�ضفرية الأمن الإلكرتوين، اأن دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وفرت 
الطفل  ل��ت��ن�����ض��ئ��ة  امل���ق���وم���ات  ج��م��ي��ع 
ا�ضتقراره  ل�����ض��م��ان  �ضليمة  تن�ضئة 
وخلق بيئة مبدعة ومنتجة كي ي�ضق 
ط��ري��ق��ه ن��ح��و احل��ي��اة ب��ق��وة وتفاوؤل 
واآماله،  ط��م��وح��ات��ه  جميع  وليلبي 
من  لتمكينه  ج��اه��د  ب�ضكل  وت�ضعى 
الرقمي  للف�ضاء  الآم��ن  ال�ضتخدام 
م��ن خ���الل امل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة التي 

و�ضعتها موؤ�ض�ضات الدولة.
العامل  ب�����اأن  ال��ط��ن��ي��ج��ي  واأ����ض���اف���ت 
اأم��ام منعطف حتركه جائحة  اليوم 
جمرُب  اجلميع  واأ�ضبح  كوفيد19، 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اي�����س م���ع ال����واق����ع ال���ذي 
حتديات  وق��ب��ول  اجل��ائ��ح��ة  فر�ضته 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع���رب الإن���رتن���ت م���ن اأجل 
ال�ضتفادة من اإمكاناته، اإل اأن دولة 
امل�ضتويات  اأعلى  الإمارات كانت على 
وقدمت  ال�ضاأن  بهذا  اجلاهزية  من 
التعليم  مل��ن��ظ��وم��ة  ن��اج��ح��اً  من���وذج���اً 
ال�ضبكية  اجلاهزية  بف�ضل  بعد  عن 
ور�ضخت اأ�ض�س وطرق التعلم بجميع 
ال�����ض��ور ل�ضتدامة  وب����اأروع  اأ���ض��ك��ال��ه 
دولة  اأن  لف��ت��ًة  التعليمية،  العملية 
ا�ضرتاتيجية  بت�ضميمها  الإم����ارات 
ل��ل��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي وال��ت��ي نفذت 
مئوية  �ضمن  م�ضاريع  خاللها  م��ن 
بها  واع���ت���م���دت   2071 الإم��������ارات 
الرقمي  ال��ع��ل��م  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�����ض��ك��ل 
يواكب  م�����ض��ت��ق��ب��ل  اإىل  ل���ل���و����ض���ول 
ال����ت����غ����ريات م�����ن خ������الل م�������ض���ارات 
اأن  ورائ���ه���ا  م��ن  ت�ضعى  تكنولوجية 
تكون الأوىل و�ضاحبة الريادة لي�ضت 
على دول املنطقة فح�ضب، واإمنا على 

العامل.
ومت توزيع جوائز م�ضابقات "اأقدر" 
التوعوية يف ثالث فئات هي "النا�ضئة 
 15 مبجموع  والأ�ضرة"  وال�����ض��ب��اب 
مت�ضابقا، وذلك على هام�س فعاليات 
"القيادة  الف�����رتا������ض�����ي  امل���ل���ت���ق���ى 
الرقمية للمراأة الإماراتية"، كما مت 
بالدول  املراأة  لتعليم  اإطالق مبادرة 
الن�ضائي  الحت��اد  بتنفيذ  الأفريقية 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  ووزارة  ال���ع���ام 
منح  يف  "اأقدر"  برنامج  وم�ضاهمة 
اإلكرتونية  لرخ�س  اأحقية   3000

متنوعة.

برعاية ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

�صيف بن زايد ي�صهد انطالق امللتقى الفرتا�صي )القيادة الرقمية للمراأة الإماراتية( بالتزامن مع يوم املراأة العاملي

•• �لظفرة -�لفجر:

ال��ب��ل��دي��ة يف  ال��ظ��ف��رة مم��ث��ل��ًة مب��رك��ز  ب��ل��دي��ة منطقة  تنفذ 
املوؤدي  ال��دوار  تاأهيل  واإع���ادة  تطوير  اأعمال  املرفاأ  مدينة 
ملدخل م�ضروع املغرية ال�ضكني باملدخل ال�ضرقي للمدينة. 
بهدف تعزيز كفاءة اإدارة الأ�ضول والبنى التحتية واملرافق 
الإمارة  جاذبية  لتعزيز  فعاليتها  على  واحل��ف��اظ  العامة 
ومنط وجودة احلياة، واإبراز املظهر اجلمايل العام واإ�ضفاء 
مرحلة  من  النتهاء  مت  وقد  املنطقة.   على  جمالية  مل�ضة 
اأعمال الهيكل اخلر�ضاين والتي ت�ضكل %45 من الأعمال 
التطويرية للدوار الذي تبلغ م�ضاحته الإجمالية 2242 
خ�ضراء  م�ضطحات  مربع  مرت   1610 منها  مربع  مرت 

ال��و���ض��ط��ي��ة ومن  ال���ن���اف���ورة  و632 م���رت م��رب��ع م�����ض��اح��ة 
املتوقع اجناز امل�ضروع خالل �ضهر اأبريل القادم. وت�ضمنت 
ال��دوار من الداخل  تاأهيل  اأعمال التطوير ترميم واإع��ادة 
وا�ضتبدال طبقات الأ�ضفلت املحيطة به مع تنفيذ ت�ضكيالت 
جمالية متنا�ضقة باحل�ضى امللون تعمل على تباين الألوان 
اىل  بالإ�ضافة  التطوير  اأعمال  يف  امل�ضتخدمة  والعنا�ضر 
اإن�ضاء نافورة و�ضطية بت�ضميم م�ضتمد من تراث منطقة 
الظفرة وذلك لأهمية موقع الدوار باملنطقة، حيث يعترب 
املرفاأ.  ومدينة  ال�ضكني  امل��غ��رية  مل�ضروع  وواج��ه��ة  م��دخ��ل 
وتوا�ضل بلدية منطقة الظفرة اأعمال التطوير والتح�ضني 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى م���دن امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ق��دمي اأف�����ض��ل اخلدمات 

وحتقيق �ضعادة ور�ضا املجتمع. 

بلدية منطقة الظفرة تنفذ اأعمال تطوير دوار م�صروع املغرية ال�صكني باملرفاأ

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 16/2019/2512 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى :  املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )96.615.78 درهم( والر�ضوم 

وامل�ضارف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ احلكم وحتى ال�ضداد التام.  
طالب الإعالن : موارد للتمويل  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- خمي�ضة عتيقة بالل مراماة العميمي - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/8/28 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�ضالح/موارد للتمويل بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ �ضتة وت�ضعني 
الف و�ضتمائة وخم�ضة ع�ضر درهم وثمانية و�ضبعني فل�ضا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2019/3/20 وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضروفات ومببلغ الف 
يوما  لال�ضتئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب  مقابل  دره��م 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة ال�صارقة تطلق حملة ل�صبط الدراجات 

الكهربائية والنارية والهوائية املخالفة
•• �ل�شارقة-و�م:

اأطلقت القيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة ممثلة باإدارة املرور والدوريات 
الدراجات  ل�ضبط  وا���ض��ع��ة  ِ)ب��ي��ئ��ة( حملة  ���ض��رك��ة  م��ع  ع���اون  وب��ال��ت 
الإمارة  اأرج���اء  مبختلف  املخالفة  والهوائية  وال��ن��اري��ة  الكهربائية 
الدراجات و�ضالمة  تلك  قائدي  �ضالمة  ،اإنطالقاً من حر�ضها على 
م�ضتخدمي الطرق متا�ضياً مع اأهدافها التي جت�ضد اإ�ضرتاتيجية وزارة 
الداخلية الرامية اإىل جعل  الطرق اأكر اأمنا. واأو�ضح الرائد حممد 
را�ضد ال�ضحي رئي�س ق�ضم املباحث وال�ضبط املروري باإدارة ال مرور 

والدوريات ب�ضرطة ال�ضارقة ان اإدارة املرور والدوريات اأطلقت احلملة  
ال�ضكوتروالدراجات  الكهربائية  ال���دراج���ات  ا���ض��ت��خ��دام  م��ن  للحد 
يف  اأ�ضفرت  وق��د  والفرعية  الرئي�ضة  الطرق  على  والهوائية  النارية 
ا�ضبوعها الأول عن �ضبط 104 دراج��ات كهربائية و 53 دراج��ة نا 
رية و 305 دراجات هوائية خمالفة ،ومتثلت اأبرز تلك املخالفات يف 
قيادة الدراجات بالأماكن والطرق املخ�ض�ضة للمركبات وعدم اإلتزام 
قائديها باإ�ضرتاطات ال�ضالمة اخلا�ضة، مثل اإرت داء اخلوذة واللب�س 
الف�ضفوري وغريها من الإ�ضرتاطات التي ت�ضمن �ضالمة م�ضتخدم 

ها وقد مت اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفني.

•• �لعني-و�م:

يف  احليوية  والتقانات  الوراثية  للهند�ضة  خليفة  مركز  من  بحثي  فريق  اأج��رى 
للمحتوى  حتليال  املركز،  مدير  اأم��ريي  خالد  الدكتور  بقيادة  الإم���ارات  جامعة 
امليكروبي لل�ضبخة بدولة الإمارات كنموذج م�ضابه للحياة على �ضطح كوكب املريخ. 
واأنظمة  جينات  باكت�ضاف  يهتم  خليفة  مركز  اأن  اأم��ريي  خالد  الدكتور  واأو���ض��ح 
تطوير  يف  ل�ضتخدامها  ال�ضحراوية  البيئة  م��ع  التكيف  باإمكانها  بيولوجية 
حما�ضيل زراعية قادرة على التكيف يف املناخ احلار، وكذلك درا�ضة الكائنات التي 
بيولوجية قادرة  واأنظمة  اكت�ضاف جينات  اأهمية يف  ملا لها من  ال�ضبخة  تعي�س يف 
كميات  وج��ود  اأظهرت  التحاليل  اأن  اإىل  ولفت  ال�ضعبة.  البيئات  يف  التاأقلم  على 
على  وتاأقلمها  العالية  بقدرتها  عرفت  والتي  للملوحة  املحببة  للبكترييا  وفرية 
النمو يف املناطق �ضديدة امللوحة، علماً باأن ال�ضاللت البكتريية التابعة للف�ضيلة 

�ضطح  على  والتكيف  التاأقلم  على  العالية  القدرة  لها  اأن  يعتقد  للملوحة  املحبة 
كوكب املريخ.   جدير بالذكر اأن هذه النظرية نبعت من فكرة وجود مياه �ضائلة 
اأظهرت الدرا�ضة وجود العديد من الأن��واع البكتريية  على الكوكب الأحمر، كما 
التابعة لنف�س هذه الف�ضيلة، لها القدرة العالية على النمو يف املناطق ذات الربودة 
اأظهرت  كما  العالية،  البنف�ضجية  فوق  لالأ�ضعة  اإىل مقاومتها  بالإ�ضافة  العالية، 
نتائج التحليل اأن هذه املجموعة من البكرتيا ميكنها املثيل الغذائي يف حالة عدم 
نتائج  اأظ��ه��رت  اأخ��رى  جهة  من  ال�ضوء.  من  عليه  وح�ضولها  الأوك�ضجني  توفر 
التحاليل لل�ضبخة بدولة الإمارات عن وجود ما يقارب 15 جمموعة من اجلينات 
النتائج  ه��ذه  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  يتم  و���ض��وف  للملوحة،  املحبة  البكترييا  عائلة  يف 
با�ضتخدام هذه املجموعة من هذه البكترييا حتت ظروف م�ضابه لكوكب املريخ، 
بالإ�ضافة اإىل اأنه ميكن ال�ضتفادة من هذه املعلومات يف جمال الهند�ضة الوراثية 

للنبات وتطويرها م�ضتقباًل.

•• دبي-�لفجر:

ال�ضحية  ال�����ض��وؤون  وا���ض��ل��ت جل��ن��ة 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
الذي  اجتماعها  خ���الل  الحت����ادي 
ع���ق���د ام�������س ال���ث���الث���اء امل����واف����ق 9 
الأمانة  م��ق��ر  يف   ،2021 م��ار���س 
برئا�ضة  دب��ي،  يف  للمجل�س  العامة 
ال�ضرهان  ع��ب��داهلل  ن��اع��م��ة  ���ض��ع��ادة 
املجل�س  ل��رئ��ي�����س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب 
رئ��ي�����ض��ة ال��ل��ج��ن��ة، م��ن��اق�����ض��ة م���واد 
�ضاأن  يف  احت�����ادي  ق���ان���ون  م�����ض��روع 
ممثلي  بح�ضور  النف�ضية،  ال�ضحة 

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع.
اللجنة  اأع�ضاء  الجتماع  يف  �ضارك 
���ض��م��ي��ه عبداهلل  ك���ل م����ن:  ����ض���ع���ادة 
واأحمد  اللجنة،  م��ق��ررة  ال�ضويدي 
�ضعيد  و�ضذى  ال�ضويدي،  بو�ضهاب 
بن  ح�ضن  وع����ذراء  النقبي،  ع��الي 
اليماحي،  اأح��م��د  رك��ا���س، وحم��م��د 
وال���دك���ت���ورة م����وزه حم��م��د حمرور 

العامري.
ال�ضرهان  ن��اع��م��ة  ���ض��ع��ادة  وذك�����رت 
وا�ضلت  اللجنة  اأن  اللجنة،  رئي�ضة 
القانون  م�����ض��روع  م�����واد  م��ن��اق�����ض��ة 
ال�����ذي ي��ت��ك��ون م���ن 58 م�����ادة مع 

ووق���اي���ة  ال�������ض���ح���ة  وزارة  مم��ث��ل��ي 
املقارن،  اجل��دول  وكذلك  املجتمع، 
بحيث مت النتهاء من مناق�ضة عدد 
والتوافق  ك��ام��ل،  ب�ضكل  امل����واد  م��ن 
ع���ل���ى ال���ت���ع���دي���الت ال���ت���ي ارت���اأت���ه���ا 
اللجنة  باأن  اللجنة ب�ضاأنها، منوهة 
املقبل  اجتماعها  خ��الل  �ضتوا�ضل 
مناق�ضة بقية مواد م�ضروع القانون 

مع ممثلي الوزارة.
م�ضروع  اأن  اإىل  �ضعادتها  واأ����ض���ارت 
القانون يهدف اإىل تنظيم العالقة 
ال��ن��ف�����ض��ي وخمتلف  امل���ري�������س  ب���ني 
الأطراف املتعاملة معه، مبا ي�ضمن 

توفري الرعاية ال�ضحية الالزمة له 
بها يف  املعمول  املعايري  اأف�ضل  وفق 
هذا املجال، وحماية وحفظ حقوق 
وتقليل  النف�ضي،  املري�س  وك��رام��ة 
لال�ضطرابات  ال�����ض��ل��ب��ي��ة  الآث��������ار 
والأ�ضرة  الأف���راد  حياة  يف  النف�ضية 
املري�س  اندماج  وتعزيز  واملجتمع، 

النف�ضي يف املجتمع.
وبح�ضب املذكرة الإي�ضاحية الواردة 
تتناول مواد م�ضروع  من احلكومة 
ال����ق����ان����ون ال���ت���ع���ري���ف���ات واأه��������داف 
القانون، ونطاق �ضريانه. والأحكام 
املتعلقة برتخي�س خدمات ال�ضحة 

املر�ضى  ق��ي��د  و���ض��ج��ل  ال��ن��ف�����ض��ي��ة، 
النف�ضيني. والأحكام املتعلقة بلجنة 
واخت�ضا�ضاتها  واملراجعة  املراقبة 
املتعلقة  والأح�����ك�����ام  وق����رارات����ه����ا. 
باحلقوق العامة واحلقوق املرتبطة 
للمري�س  ال�����ض��ح��ي��ة  ب���ال���رع���اي���ة 
املري�س،  ح��ق��وق  ووثيقة  النف�ضي، 
املر�ضى،  ح���ق���وق  رع����اي����ة  وجل���ن���ة 
اخت�ضا�ضات  ب��ي��ان  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
جل���ن���ة رع�����اي�����ة ح����ق����وق امل���ر����ض���ى. 
الدخول  ب��اأن��واع  املتعلقة  والأح��ك��ام 

اإىل املن�ضاأة ال�ضحية النف�ضية.
القانون  م�����ض��روع  م����واد  وتت�ضمن 

ب�ضوابط  املتعلقة  الأح��ك��ام  ك��ذل��ك 
اخلارجية  ال���ع���الج���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
بيان  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الإل���زام���ي���ة، 

العالجية اخلارجية  الرعاية  تعذر 
العالج.  حتويل  وطلب  الإل��زام��ي��ة، 
والأحكام املتعلقة مبوافقة املري�س 

وموافقة  الإل����زام����ي،  ال���دخ���ول  يف 
ال����دخ����ول  ال���ن���ف�������ض���ي يف  امل����ري���������س 

الطوعي، والعالج الطارئ.

•• دبي-و�م:

اأعلنت هيئة املراأة العربية منح �ضمو ال�ضيخة لطيفة بنت حممد بن را�ضد 
العربية  "ال�ضيدة  جائزة  دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�ضة  مكتوم،  اآل 
الأوىل" لهذا العام، وذلك تقديراً للدور الذي ت�ضطلع به �ضموها يف النه�ضة 
الكبرية التي ي�ضهدها القطاع الثقايف والإبداعي يف اإمارة دبي، ولإ�ضهامات 
الثقايف  امل�ضهد  اإث���راء  �ضاأنها  من  مبتكرة  ثقافية  م��ب��ادرات  دع��م  يف  �ضموها 
الإماراتي والعربي. وقال حممد الدليمي الأمني العام لهيئة املراأة العربية 
�ضمو  اختيار  على  بالإجماع  ���ض��اَدق  العربية  امل���راأة  هيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  اإن 
التقدير  عن  تعبرياً  لهذه اجلائزة؛  را�ضد  بن  بنت حممد  ال�ضيخة لطيفة 
النتاجات  تطوير  يف  الفاعلة  واإ�ضهاماتها  مببادراتها  الكبريين  والعتزاز 
اإىل  الهادفة  امل��ب��ادرات  من  متميزة  باقة  اإط��الق  عرب  والإبداعية  الثقافية 
تعزيز مكانة القطاع الثقايف يف املنطقة، وتر�ضيخ مفهوم رعاية �ضتى �ضنوف 
الفنون الإبداعية التي ترفد املجتمعات العربية بعنا�ضر اجلمال وال�ضالم 

والقيم الإن�ضانية النبيلة.
العربي  اأن يكون لدينا يف عاملنا  الفخر  انه من دواع��ي   : الدليمي  واأ�ضاف 
منوذج ن�ضائي قيادي م�ضرف بقيمة ومكانة �ضمو ال�ضيخة لطيفة بنت حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم التي نذرت نف�ضها لتعزيز مكانة الثقافة والفنون واإبراز 
الدور احليوي املهم املرتبط بهذا القطاع يف عملية حتفيز تفاعل احل�ضارة 
العربية مع جميع احل�ضارات الإن�ضانية .. وب�ضفتها رئي�ضة للهيئة املوؤمتنة 
�ضمو  تعمل  دب��ي،  جمل�س  يف  وع�ضواً  دب��ي،  يف  والفنون  الثقافة  قطاع  على 
ال�ضيخة لطيفة بنت حممد على تعزيز مكانة الإمارة كمركز عاملي للثقافة 

ومنارة لالإ�ضراق الفني والإبداعي.
جامعة  رح��اب  من  انطلقت  الأوىل" التي  العربية  "ال�ضيدة  جائزة  ومُتنح 

الدول العربية يف عام 2004، كل اأربع �ضنوات اإىل اإحدى القيادات الن�ضائية 
العربية رفيعة امل�ضتوى تقديراً لإ�ضهاماتهن الكبرية يف دعم العمل التنموي 
يعك�س  بها، ما  والرتقاء  العربية  املجتمعات  والإبداعي خلدمة  والإن�ضاين 
الوجه امل�ضرق لقدرة املراأة العربية على اإحداث تاأثري اإيجابي وا�ضع النطاق 
يتم  و�ضوف  املنطقة.  وكذلك  وطنها  م�ضتوى  وعلى  املجتمعي  يف حميطها 
املراأة  هيئة  �ضتعلن  احتفالية  يف  حممد  بنت  لطيفة  ال�ضيخة  �ضمو  تكرمي 
العربية عن تفا�ضيلها يف وقت لحق. / قيادة القطاع الثقايف / وياأتي هذا 
التقدير العربي ل�ضمو ال�ضيخة لطيفة بنت حممد بن را�ضد يف �ضوء ما تقوم 
به �ضموها من جهود وا�ضحة ومنذ توليها م�ضوؤولية قيادة فريق العمل يف 
هيئة الثقافة والفنون يف دبي من اأجل حتقيق نه�ضة �ضاملة يف كافة م�ضارات 
العمل الثقايف يف الإمارة، من خالل ا�ضرتاتيجية عمل وا�ضحة م�ضتلهمة من 
روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، وتوجهات دبي التنموية، حيث 
قادت �ضموها جهود تطوير هذا القطاع احليوي و�ضوًل اإىل اإطالق خارطة 
الطريق املحدثة للهيئة يف يوليو املا�ضي لل�ضنوات ال�ضت املقبلة، والتي تدور 
وملتقًى  ل��الإب��داع  وحا�ضنة  للثقافة،  عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز  ح��ول 
الإمارة  يف  الثقايف  للقطاع  ال�ضريع  "التعايف  �ضمان  على  عالوة  للمواهب، 

من تبعات الأزمة العاملية املتمثلة يف انت�ضار وباء كوفيد19-.
امل�ضارات  التكامل بني خمتلف  وا�ضحاً يف حتفيز  �ضموها جهداً  اأب��دت  وقد 
املكونة للم�ضهد الثقايف العام يف اإمارة دبي، من خالل �ضل�ضلة من الزيارات 
اآراء ومقرتحات  اإىل  التي حر�ضت فيها على ال�ضتماع  امل�ضتمرة  واللقاءات 
القائمني على العمل الثقايف واملبدعني والفنانني حول كيفية حتقيق تقدم 
اأكرب يف ت�ضجيع املجالت الإبداعية مبا يتما�ضى مع روؤية دبي والدور الذي 
تتطلع للقيام به كحا�ضرة لالأن�ضطة الثقافية والإبداعية يف املنطقة. وكانت 

اإ�ضهامات �ضموها حا�ضرة يف كل الأوقات حتى يف اأ�ضعبها خالل الأزمة التي 
وباء  انت�ضار  املا�ضي ج��راء  العام  دبي خالل  اإم��ارة  الثقايف يف  بالقطاع  اأملّ��ت 
بتوجيهات  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  اأطلقت  حيث  عاملياً،  كوفيد19- 
ب��اق��ات حتفيزية  امل��ج��ال،  م��ع ج��ه��ود حكومة دب��ي يف ه��ذا  �ضموها وات�����ض��اق��اً 
واإج��راءات ان�ضب هدفها على م�ضاعدة الأن�ضطة الثقافية والإبداعية على 
م��واج��ه��ة ال��ت��داع��ي��ات الق��ت�����ض��ادي��ة امل��وؤث��رة ال��ت��ي جنمت ع��ن اجل��ائ��ح��ة مع 
ت�ضاعد حد الأزمة العاملية التي بداأت مطلع العام 2020، حيث كان القطاع 
الثقايف يف دبي من بني القطاعات امل�ضتفيدة من حزم التحفيز املتعددة التي 
اأطلقتها حكومة الإمارة وجتاوزت يف جمملها 7.1 مليار درهم خالل اأقل 

من عام واحد.
وتويل �ضمو ال�ضيخة لطيفة بنت حممد اهتماماً كبرياً بدعم ورعاية �ضتى 
املبادرات الثقافية واملجتمعية التي من �ضاأنها الإ�ضهام يف منو البيئة والبنية 
على  الإبقاء  على  امل�ضتمر  العمل  وكذلك  دب��ي،  الثقايف يف  للقطاع  التحتية 
الدورية  الفعاليات  ت�ضجيع  خ��الل  من  للقطاع  واملنتجة  الن�ضطة  احلالة 
التي حتتفي بالإبداع يف خمتلف �ضوره واأ�ضكاله ومنها "اآرت دبي"، معر�س 
واأفريقيا  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  م�ضتوى  على  ال��رائ��د  ال���دويل  الفنون 
وجنوب اآ�ضيا؛ ومعر�س "�ضكة" الفني، املبادرة ال�ضنوية الأبرز لدعم املواهب 
والربامج  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  عن  ف�ضال  والإقليمية،  الإماراتية  الفنية 
املهرجان  للت�ضميم"،  دبي  "اأ�ضبوع  وت�ضمل  �ضمّوها  رعاية  حتت  ُتقام  التي 
الإبداعي الأكرب يف املنطقة؛ ومعر�س اخلّريجني العاملي، اأول معر�س دويل 
خم�ض�س لعر�س م�ضاريع اخلريجني من اأبرز اجلامعات العاملية يف قطاعي 

الت�ضميم والتكنولوجيا.
وتكّر�س �ضمو ال�ضيخة لطيفة بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم جهودها لرفع 
الوعي الثقايف واملعريف وت�ضجيع الأفراد على التعّلم وغر�س ثقافة القراءة يف 

عقولهم .. ويف هذا ال�ضدد، اأطلقت �ضمّوها جمموعة من املبادرات الهادفة 
اإىل جتديد وحتديث مكتبات دبي العامة، �ضمن جهود "هيئة دبي للثقافة 
يف ت�ضجيع  مهم  دور  من  العامة  للمكتبات  ملا  امل�ضمار،  هذا  والفنون" يف 
م�ضارب  خمتلف  من  والنهل  الط��الع  على  امل�ضجع  املناخ  واإي��ج��اد  ال��ق��راءة 

املعرفة من خالل ما ت�ضمه من كتب وموؤلفات تغطي كافة اأفرع املعرفة.
اإىل بناء  وتقوم روؤية �ضمو رئي�ضة هيئة الثقافة والفنون يف دبي، والهادفة 
اقت�ضاد قائم على الإبداع والبتكار يف اإمارة دبي، على اإميانها الرا�ضخ باأن 
املجتمع  اأف���راد  ل��دى  امللهمة  الأف��ك��ار  اإىل  ت�ضتند  والبتكار  الزده���ار  ثقافة 
"كريتوبيا"،  فيها  مب��ا  املتمّيزة  امل��ب��ادرات  م��ن  ع���دداً  �ضمّوها  تراأ�ضت  حيث 
ة الفرتا�ضية املخ�ض�ضة لدعم وتطوير وجذب املواهب ورّواد الأعمال  املن�ضّ
لالرتقاء  ممكن  ه��و  مب��ا  القيام  على  حتر�س  وه��ي  الإب��داع��ي،  املجتمع  يف 
وبرامج  املجتمعية  اخل��دم��ات  وم��ب��ادرات  املهني  التطوير  برامج  مب�ضتوى 

توجيه اخلريجني اجُلدد.
تكامل  ل�ضرورة  �ضموها  روؤي���ة  يف  القت�ضادي  ال�ضق  اأهمية  على  وت��اأك��ي��داً 
ا�ضتدامتها،  اإيجاد �ضمانات  واأهمية  والإبداعية  الثقافية  املنظومة  عنا�ضر 
و�ضعياً اإىل متكني الكفاءات ال�ضابة من موا�ضلة طريق الإبداع، اأطلقت �ضمو 
اأول   2021 العام  اآل مكتوم مطلع  را�ضد  بن  بنت حممد  ال�ضيخة لطيفة 
فروع "مدر�ضة احلياة" يف منطقة حّتا الرتاثية يف اإمارة دبي، وهي مبادرة 
نوعية تعك�س حر�س �ضموها على اإتاحة املجال اأمام رواد الأعمال واملواهب 
للثقافة  دب��ي  هيئة  ا�ضتمرار  اأك���دت  حيث  ال��ن��ج��اح،  طريق  لبدء  ال�ضاعدة 
ال�ضغرية  ال�ضركات  دع��م  على  العمل  يف  �ضركائنا،  مع  وبالتعاون  والفنون 
واملتو�ضطة الإبداعية على م�ضتوى اإمارة دبي للدفع بعجلة منو ال�ضناعات 
رائدة  �ضياحية ثقافية  الإمارة كوجهة  لتعزيز مكانة  والإبداعية،  الثقافية 

على اخلارطة ال�ّضياحية يف املنطقة والعامل.

جلنة باملجل�ش الوطني الحتادي توا�صل مناق�صة مواد م�صروع 
قانون احتادي يف �صاأن ال�صحة النف�صية مع ممثلي احلكومة

نح كل اأربع �شنوات لإحدى القيادات الن�شائية املوؤثرة يف املنطقة متمُ

لطيفة بنت حممد تفوز بجائزة هيئة املراأة العربية
• ا�شرتاتيجية عمل اأقرتها �شموها ا�شتلهامًا لروؤية حممد بن را�شد تقف وراء حراك قوي مييز اأجندة دبي الثقافية 

• اأمني عام الهيئة العربية للمراأة: ال�شيخة لطيفة نذرت نف�شها لتعزيز مكانة الثقافة اإبراز الدور احليوي للقطاع يف حتفيز تفاعل احل�شارة العربية مع جميع احل�شارات الإن�شانية 

درا�صة حتليلية للمحتوى امليكروبي لل�صبخة امل�صابهة للحياة على املريخ

•• دبي-و�م:

�ضهد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي حفل 
تخريج الدورة احلادية والع�ضرين من خريجي كلية را�ضد بن �ضعيد البحرية 
الذي جرى يف ميدان الكلية يف منطقة الطويلة على الطريق بني اأبوظبي 
ودبي بح�ضور معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 

القوات امل�ضلحة وعدد من كبار ال�ضباط.
بداأ الحتفال لدى و�ضول �ضمو راعي احلفل بال�ضالم الوطني ثم اآيات من 
الذكر احلكيم بعدها مر طابور اخلريجني اأمام املن�ضة الرئي�ضية على هيئة 
ا�ضتعرا�س ع�ضكري عك�س لياقة اخلريجني البدنية وان�ضباطهم ومهاراتهم 
التدريبية والع�ضكرية، واأق�ضموا اأن يكونوا خمل�ضني ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
بالأوامر  اهلل" ملتزمني  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�ضادرة لهم عن روؤ�ضائهم ومعاهدين اهلل عز وجل باأن ي��ذودوا عن �ضيادة 

و�ضالمة  الوطنية  مكت�ضباتها  عن  يدافعوا  واأن  وا�ضتقاللها  الإم��ارات  دولة 
اأرا�ضيها يف الرب واجلو والبحر.

ويف كلمته باملنا�ضبة حيا قائد الكلية �ضمو راعي احلفل واحل�ضور، م�ضريا اإىل 
اأن كلية را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم البحرية ت�ضهد تطورا ملمو�ضا يف التنظيم 
البحرية  الع�ضكرية  العلوم  ميدان  يف  جديد  هو  ما  كل  ومواكبة  والتدريب 
والعلوم  امليادين  �ضتى  يف  البا�ضلة  امل�ضلحة  قواتنا  تطور  مع  مواكبة  لتظل 

الأكادميية والع�ضكرية احلديثة.
وعلى  الر�ضيدة  قيادتنا  اأن  القايدي  �ضامل  �ضعيد  بحري  ركن  العميد  واأك��د 
راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة "حفظه اهلل" حتر�س دوما على توفري جميع و�ضائل 
خالل  م��ن  امل�ضلحة  قواتنا  واأف����راد  لقطاعات  وال��ت��دري��ب  والتعلم  التطور 
القيادة احلكيمة منذ  اأن�ضاأتها  التي  املتخ�ض�ضة  الع�ضكرية  واملعاهد  الكليات 
عهد الراحل الكبري ال�ضيخ زايد موؤ�ض�س دولتنا احلديثة "طيب اهلل ثراه ".

اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والعرفان  بال�ضكر  وتوجه 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخيه 
امل�ضلحة  لقواتنا  الدائم  دعمهما  على  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
البا�ضلة ومتابعتهما ال�ضخ�ضية مل�ضرية تطورها و�ضول بها م�ضاف اجليو�س 
العاملية قيادات واأفرادا وت�ضليحا وتدريبا وتعليما باركهما اهلل و�ضدد خطاهما 

على درب خدمة الوطن العزيز واإعالء �ضاأنه.
وهناأ يف ختام كلمته اخلريجني ودعاهم لأن يكونوا قدوة لإخوانهم الذين 
�ضيتبعون خطاهم يف الأخالق والإخال�س والوفاء للوطن وقيادته املعطاءة 

واأن يتحملوا م�ضوؤولياتهم بكل كفاءة وثقة بالنف�س واإميان باهلل تعاىل.
وعقب كلمة قائد الكلية كرم �ضمو ويل عهد دبي املتفوقني ال�ضبعة وهناأهم 
الأوىل متمنيا  املراتب  والتدريبي وح�ضولهم على  التعليمي  اإجنازهم  على 
لهم ولزمالئهم التوفيق يف م�ضريتهم العملية واأداء مهامهم بنجاح ومتيز.

و�ضهد �ضموه بعد ذلك مرا�ضم ت�ضليم وت�ضلم العلم من الدورة 21 اإىل الدورة 
بالإن�ضراف  احلفل  راعي  الطابور  قائد  ا�ضتاأذن  ثم  بالق�ضم  م�ضحوبا   22
وغادر اخلريجون ميدان الحتفال على هيئة ا�ضتعرا�س ع�ضكري نال اإعجاب 

وت�ضفيق احل�ضور .
ال�ضور  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�ضيخ  ل�ضمو  وال��ت��ق��ط��ت 
وقائد  امل�ضلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  جانبه  واإىل  اخلريجني  مع  التذكارية 
الكلية وعدد من كبار ال�ضباط و�ضط فرحة اخلريجني الذين هناأهم �ضمو 
راعي احلفل على تخرجهم واجتيازهم مرحلة التدري�س والتدريب بنجاح، 
بناء  على  احل��ر���س  ك��ل  حري�ضة  الر�ضيدة  قيادتهم  اأن  �ضموه  لهم  م��وؤك��دا 
الإن�ضان وتفوقه يف خمتلف مواقع وميادين العمل الوطني كي تظل دولتنا 
احلبيبة يف طليعة الدول املتقدمة وفخورة باأبنائها وبناتها الذين يبدعون 
يف جمالت عملهم ويتحلون بالقيم الوطنية والإن�ضانية النبيلة التي تعك�س 

هويتهم العربية والإ�ضالمية .

حمدان بن حممد ي�صهد حفل تخريج الدورة ال�21 من كلية را�صد بن �صعيد البحرية
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اأخبـار الإمـارات
املجل�ش الن�صائي مبحاكم دبي يحتفل بيوم املراأة العاملي 

•• دبي -و�م: 

احتفل جمل�س اجلوهرة الن�ضائي يف حماكم دبي، بيوم املراأة العاملي 
الذي يوافق 8 مار�س من كل عام حيث اأُقيم الحتفال حتت �ضعار " 
املراأة يف القيادة" عرب تقنية الت�ضال املرئي، تقديراً وتكرمياً للمراأة 
بح�ضور  وذل��ك  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  واإ�ضهاماتها  الفّعال  ودوره���ا 
���ض��ع��ادة ط��ار���س ع��ي��د امل��ن�����ض��وري م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي، وم���دراء 
حماكم  عام  مدير  املن�ضوري  عيد  طار�س  �ضعادة  اكد  و  القطاعات 
اإيجابية وحمفزة تدعم  التزام حماكم دبي بتوفري بيئة عمل  دبي 
املهنية  حياتها  بني  التوازن  حتقيق  على  وت�ضاعدها  العاملة  امل��راأة 
العلمية  اإمكاناتها  لت�ضخري  الكاملة  الثقة  ومتنحها  والجتماعية، 

والعملية لتكون �ضريكاً اأ�ضا�ضياً يف بناء الوطن، وها نحن نرى الآن 
ابنة الإم����ارات م��ن حتقيق الإجن����ازات يف  ثمار ذل��ك، حيث متكنت 

جميع املجالت .
الرئي�س  ال���ب���داوي  اب��ت�����ض��ام  ال��ق��ا���ض��ي  ���ض��ع��ادة  ا���ض��ادت  وم���ن جانبها 
الفخري ملجل�س اجلوهرة الن�ضائي يف حماكم دبي، مبا حققته املراأة 
يف دولة الإم��ارات من اإجنازات يف ظل الزمة التي مير بها العامل، 
بف�ضل اهتمام القيادة الر�ضيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح 
اإىل جنب اأخيها  والتقدم وامل�ضاركة الفعالة يف نه�ضة الوطن جنباً 
الرجل، اإ�ضافة اإىل الدعم الكبري الذي توليه القيادة الر�ضيدة لها 
م�ضرية  بناء  يف  اأ�ضا�ضياً  رك��ن��اً  اأ�ضبحت  حتى  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 

التطوير.

 كهرباء دبي تطلق برنامج اختاري التحدي 
•• دبي - و�م:

اأطلق معايل �ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي برنامج "اختاري التحدي" لت�ضليط ال�ضوء على ق�ض�س 
الناجحة  الن�ضائية  النماذج  واإب��راز  واإجنازاتهن  الهيئة  موظفات  جناحات 
الطاير  معايل  لقاء  خ��الل  الربنامج  اإط��الق  ج��اء  وحتفيزها.  وت�ضجيعها 
اللجنة  اإجن��ازات  على  لالطالع  افرتا�ضياً  الهيئة  يف  الن�ضائية  اللجنة  مع 

وال�ضتماع اإىل اقرتاحاتها واأفكارها واآرائها.
وهّناأ الطاير اللجنة الن�ضائية يف الهيئة مبنا�ضبة اليوم العاملي للمراأة الذي 
ي�ضادف 8 مار�س من كل عام م�ضيداً بدور موظفات الهيئة يف دعم م�ضرية 

التميز والريادة يف الهيئة وتر�ضيخ مكانتها العاملية.
واأكد الطاير موا�ضلة الهيئة توفري كافة مقومات الدعم للمراأة حيث تعد 

واحدة من اأبرز املوؤ�ض�ضات الوطنية الداعمة للمراأة يف قطاع الطاقة ل �ضيما 
متكافئة  الهيئة فر�ضاً  املتجددة والنظيفة وال�ضتدامة حيث توفر  الطاقة 
للرجل واملراأة وتركز على متكني املراأة بدايًة من املنا�ضب القيادية و�ضوًل 
واجلهات  للموؤ�ض�ضات  واأمن���وذج���اً  ق���دوة  جعلها  مم��ا  الفنية  ال��وظ��ائ��ف  اإىل 
الهيئة  ان  واأ�ضاف معاليه  الدولة وخارجها.  احلكومية واخلا�ضة يف داخل 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  ال��وال��د  له  املغفور  اأر���ض��اه  ال��ذي  النهج  وف��ق  ت�ضري 
لتمكني  الر�ضيدة  القيادة  روؤي��ة  وتدعمه  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
املجتمع من خالل متكني املراأة وتعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني وحتفيز بيئة 
والتفاين  والقدرات  الكفاءات  وتقدير  والتميز  الكفاءة  على  تقوم  تناف�ضية 
الطاير من فاطمة  والعاملية. واطلع  املحلية  املعايري  اأف�ضل  العمل وفق  يف 
الهيئة  ن�ضاطات  على  الهيئة  يف  الن�ضائية  اللجنة  رئي�ضة  اجل��وك��ر  حممد 

واللجنة خالل ال�ضنوات املا�ضية الهادفة اإىل متكني املراأة .

حتمل عنوان  )نظرة للم�شتقبل(

 »جمل�ش حممد بن زايد لأجيال امل�صتقبل« يعد درا�صة ا�صتطالعية اأوىل من نوعها ملعرفة طموحات وت�صورات ال�صباب الإماراتي للم�صتقبل 

•• �بوظبي- �لفجر:  

ي��ك�����ض��ف جم��ل�����س حم��م��د ب���ن زايد 
لأجيال امل�ضتقبل، و�ضمن فعاليات 
دورت����ه ال��ث��ال��ث��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام التي 
ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت  تعقد 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة، عن 
ال�ضتطالعية،  ال���درا����ض���ة  ن��ت��ائ��ج 
اآلف   3 ح�������وايل  ���ض��م��ل��ت  ال����ت����ي 
اإم����ارات����ي، والتي  ط��ال��ب ج��ام��ع��ي 
ملعرفة  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ت��ع��د 
اأجندة  حول  وروؤيتهم  ت�ضوراتهم 
دولة المارات يف امل�ضتقبل، وخالل 

ال��ت��وا���ض��ل الج���ت���م���اع���ي، وال�����دور 
اليومية،  حياتهم  يف  تلعبه  ال��ذي 
تعليقات   7 ع��ل��ى  اأي�����ض��اً  وت�ضتمل 
اأنف�ضهم  ال�����ض��ب��اب  م���ن  م��ت��ع��م��ق��ة 
ت�ضهم يف دعم واإثراء النتائج التي 

تو�ضلت اإليها.
وقال �ضعادة حممد خليفة النعيمي 
م��دي��ر م��ك��ت��ب ����ض���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
"تعد  اأب��وظ��ب��ي:  دي���وان ويل عهد 
اأحد  ال�ضتطالعية  الدار�ضة  هذه 
اأهم املبادرات الرئي�ضية  ل�"جمل�س 
حممد بن زايد لأجيال امل�ضتقبل" 
تتزامن  التي  ال��ع��ام  لهذا  ب��دروت��ه 
الذهبي  باليوبيل  الح��ت��ف��ال  م��ع 
يف  ت�ضهم  والتي  الم���ارات،  لدولة 

نوفمرب    9 ول��غ��اي��ة  اأك��ت��وب��ر   25
كمي  م�ضح  على  املا�ضي  العام  من 
عرب �ضبكة الإنرتنت لآراء حوايل 
اإماراتي،  جامعي  طالب   3000
من  الثانية  امل��رح��ل��ة  رك���زت  بينما 
نوعية،  جمموعات  على  الدرا�ضة 
ت�ضمنت طالب جامعات اإماراتيني 
وعدد من اخلريجني، واأع�ضاء يف 

جمل�س الإمارات لل�ضباب.
ال�ضتطالعية  الدرا�ضة  وتتطرق 
اإىل جم��م��وع��ة م��ن وج��ه��ات نظر 
ال�����ض��ب��اب الإم����ارات����ي يف ع���دد من 
فيها  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة مب����ا  امل����ج����الت 
موؤ�ض�ضات  ق���درة  يف  ثقتهم  م���دى 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ال���دول���ة على 

ا����ض���ت���ن���دت ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
وبيانات  اأدل���ة  على  املبنية  ال���روؤى 
الدار�ضة  عينة  اآراء  م��ن  م�ضتقاة 
نف�ضها،  امل�ضتهدفة  وامل��ج��م��وع��ات 
نف�ضه  الوقت  يف  �ضاأنها  من  والتي 
القرار  �ضناع  اإل��ه��ام  يف  امل�ضاهمة 
وامل�ضوؤولني يف القطاعني احلكومي 
املمار�ضات  ب���اأف�������ض���ل   واخل����ا�����س 
اأهداف  لتحقيق  وال�ضرتاتيجيات 
 ،2071 م��ئ��وي��ة دول����ة الإم������ارات 
التطلعات  مع  يتما�ضى  وذل��ك مبا 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل�����ض��ب��اب��ه��ا وق��ادت��ه��ا يف 

امل�ضتقبل.
ينظمه  ال�����ذي  امل��ج��ل�����س  وي���ه���دف 
مكتب �ضوؤون التعليم يف ديوان ويل 

اخلم�ضني عاماً القادمة.
هذا  دورة  حم����اور  م���ع  ومت��ا���ض��ي��اً 
العام من "جمل�س حممد بن زايد 
لأجيال امل�ضتقبل" الذي يقام حتت 
�ضعار  "واقع جديد، اآفاق جديدة" 
"نظرة  ب��ع��ن��وان  ال���دار����ض���ة  ت���اأت���ي 
للم�ضتقبل” لت�ضكل اأول ا�ضتطالع 
ع���ل���ى م�����ض��ت��وى دول������ة الإم��������ارات 
ل�ضتك�ضاف  ب�����الأدل�����ة  م���دع���وم���اً 
حول   فيها  ال�ضباب  اآراء  وت��وث��ي��ق 
على  وحت��ت��وي  امل�ضتقبل،  اأج���ن���دة 
تنفيذه  م��ف�����ض��ل مت  م�����ض��ح  ن��ت��ائ��ج 

على مرحلتني .
ا�ضتملت املرحلة الأوىل التي جرى 
تنفيذها خالل الفرتة املمتدة بني 

باعتباره  الريادية  مكانته  تعزيز 
املن�ضة املثالية والأكر ديناميكية 
ال�ضباب  ت�����ض��ورات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
دولتهم  م�ضتقبل  ح��ول  وروؤي��ت��ه��م 
ع�����رب جم���م���وع���ة م�����ن ال���ت���ج���ارب 
توفري  تت�ضمن  التي  الفرتا�ضية 
بيانات ح�ضرية حول اآراء ال�ضباب 
الإماراتي عن اأجندة الدولة خالل 

اخلم�ضني عاماً القادمة.
نتائج  �ضكلت  �ضعادته:"  واأ���ض��اف 
اأ�ضا�ضية يف  رك��ي��زة  ال��دار���ض��ة  ه��ذه 
ت�ضميم حماور املجل�س الرئي�ضية 
و  متغري"  "عامل  يف   امل��ت��م��ث��ل��ة 
"ال�ضنوات  و  جديدة"  "فر�س 
والتي  القادمة"،  اخل���م�������ض���ون 

القت�ضادية  التحديات  مواجهة 
والج����ت����م����اع����ي����ة  ال���ن���اج���م���ة عن 
كورونا  ف��ريو���س  انت�ضار  تداعيات 
امل�ضتجد، وذلك اإىل جانب وجهات 
بالثقافة  ت���رت���ب���ط  اأخ�������رى  ن���ظ���ر 
ب�ضاأن  وت��وق��ع��ات��ه��م  الإم����ارات����ي����ة، 
اأف�ضل ال�ضرتاتيجيات واملمار�ضات 
التي من �ضاأنها امل�ضاهمة يف تغيري 

هذا الواقع يف امل�ضتقبل.
وت�ضتعر�س الدار�ضة ال�ضتطالعية  
فيها  امل�������ض���ارك���ني  ال�������ض���ب���اب  اآراء 
اأخرى  رئي�ضية  مو�ضوعات  ح��ول 
املتجددة يف �ضناعة  الطاقة  كدور 
لل�ضحة  وت���ت���ط���رق  امل�������ض���ت���ق���ب���ل، 
النف�ضية، وتتناول اآرائهم يف مواقع 

احلالية،  دورت��ه  يف  اأبوظبي،  عهد 
اإىل توفري منوذج مبتكر وم�ضتدام 
ل�ضمان التوا�ضل الدائم بني �ضباب 
الوطن وقيادته الر�ضيدة من اأجل 
ت��وظ��ي��ف ال�����ض��ب��ل وامل��م��ك��ن��ات كافة 
فر�س  وخلق  وتاأهيلهم،  لدعمهم 
و�ضمان  امل�ضتقبل،  يف  لهم  اأف�ضل 
ت��وف��ري ج��م��ي��ع ال��و���ض��ائ��ل وامل����وارد 
توظيفها  مي��ك��ن  وال���ت���ي  امل��ت��اح��ة 
لإعداد ال�ضباب الإماراتي لت�ضكيل 

امل�ضتقبل.
وباإمكان املعنيني يف الطالع على 
اآراء ال�ضباب احل�ضول على ن�ضخة 
من هذه الدرا�ضة عرب زيارة املوقع 
الإلكرتوين ملجل�س حممد بن زايد 
الرابط:  ع��رب  امل�ضتقبل  لأج��ي��ال 
h t t p s : / /m b z m f g .

com/ar-ae/lobby

الدورة الثالثة للمجل�ش  فعاليات  �صمن  الدرا�صة  نتائج  عن  • الك�صف 
ت�صمنت حوايل 3000 طالب جامعي اإماراتي داخل الدولة وخارجها ملعرفة ت�صوراتهم حول اأجندة الدولة يف امل�صتقبل كبرية  عينة  على  الدرا�صة  • ُنفذت 

حماور جمل�ش حممد بن زايد لأجيال امل�صتقبل هذا العام م�صتقاة من نتائج هذه الدرا�صة ال�صتطالعية النعيمي:   خليفة  • حممد 

ميكن من خالله احل�شول على النتيجة يف غ�شون 90 دقيقة

مطار اأبوظبي الدويل يطلق خمترب فح�ش »PCR« الفوري اجلديد، الأول من نوعه يف املنطقة
•• �أبوظبي- �لفجر: 

اأع���ل���ن���ت م����ط����ارات اأب���وظ���ب���ي عن 
 )PCR(فح�س خمترب  اإط���الق 
نوعه  من  الأول  اجلديد،  الفوري 
داخل املطارات يف املنطقة، لتوفري 
خدمة الفح�س ال�ضريع لفريو�س 
مطار  يف  )كوفيد19-(  ك��ورون��ا 
بال�ضراكة  وذلك  الدويل،  اأبوظبي 
م�ضغل  اأك����رب  هيلث"  "بيور  م���ع 
و�ضركة  امل���ح���ل���ي���ة،  ل���ل���م���خ���ت���ربات 
"طموح للرعاية ال�ضحية" وبهدف 
املبذولة ل�ضتئناف  تعزيز اجلهود 
ت�ضغيل الرحالت اجلوية، وت�ضهيل 
وتتبع  ال�ضحي  احلجر  اإج����راءات 

امل�ضابني بالفريو�س.
ت����اأت����ي ه�����ذه اخل����ط����وة ب���ن���اء على 
توجيهات �ضعادة ال�ضيخ حممد بن 
حمد بن طحنون اآل نهيان، رئي�س 
اأبوظبي،  م��ط��ارات  اإدارة  جمل�س 
احلد  يف  امل�����ض��اه��م��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وموا�ضلة  ال��ف��ريو���س  انت�ضار  م��ن 
توفري جتربة �ضفر �ضهلة ومريحة 
اإط�����ار  ل���ل���م�������ض���اف���ري���ن، وذل�������ك يف 
مطارات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���ه���ود 
و�ضالمة  �ضحة  ل�ضمان  اأبوظبي 
وامل��وظ��ف��ني يف مطار  امل�����ض��اف��ري��ن 

اأبوظبي الدويل.

تفاعل  ف��ح�����س حت��ل��ي��ل  وي��ع��ت��رب   
 )PCR( املت�ضل�ضل  البوليمرياز 
يتوفر  ال�����ذي  اجل���دي���د  ال����ف����وري 
اإىل  القادمني  امل�ضافرين  جلميع 
اأ�ضرع  من  واح��داً  جماناً،  اأبوظبي 
العامل،  يف  نوعه  من  الفحو�ضات 
ح��ي��ث مي��ك��ن م���ن خ���الل���ه اإج�����راء 
األ��ف فح�س يومياً   20 اأك��ر من 
للم�ضافرين واملوظفني، واحل�ضول 
على النتيجة يف غ�ضون 90 دقيقة 

من اإجراء الفح�س.
ها�ضم  �ضريف  ق��ال  ال�ضدد  وب��ه��ذا 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ه��ا���ض��م��ي، 
توفري  "اإن  اأب���وظ���ب���ي:  مل����ط����ارات 
الفح�س ال�ضريع لفريو�س كورونا 
يف مطار اأبوظبي الدويل من خالل 
الفوري   )PCR(فح�س خمترب 
اجل����دي����د، وب��ال�����ض��راك��ة م���ع بيور 
للمختربات  م�ضغل  اأك���رب  هيلث" 
للرعاية  "طموح  و�ضركة  املحلية، 
اإىل  ي�����ض��اف  ب�����ارزاً  اإجن�����ازاً  يعترب 
م�������ض���رية ال�������ض���رك���ة ال����ري����ادي����ة يف 
الدولية ل�ضتئناف  تعزيز اجلهود 
ب�ضكل  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  ت�ضغيل 
قطاع  اإن��ع��ا���س  يف  وامل�ضاهمة  اآم���ن 

الطريان". 
خمترب  اإط�������الق  "اإن  واأ������ض�����اف: 
الأول  اجل��دي��د  ال��ف��وري  الفح�س 

ال�����ض��ح��ي. وي�����ض��ت��ث��ن��ى اأي�������ض���اً من 
اإجراءات العزل ال�ضحي امل�ضاركون 
الوطني  ال��ت��ط��ع��ي��م  ب���رن���ام���ج  يف 
واملتطوعون  ل�"كوفيد19-"، 
للدرا�ضات  ال��ث��ال��ث��ة  امل���رح���ل���ة  يف 
ال�����ض��ري��ري��ة ل��ل��ق��اح، ال��ذي��ن تظهر 
لديهم عالمة "النجمة" اأو حرف 
وذلك  احل�ضن،  تطبيق  يف   "E"
اأنه  كما  ال�ضفر.  عند عودتهم من 
مل�ضافري  الختبار  اإج��راء  يتم  لن 
ال���رتان���زي���ت ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه��م اإىل 

وجهاتهم النهائية.
ت��ط��وي��ر وت�����ض��غ��ي��ل املخترب  ج���رى 
اأك����رب  هيلث"  "بيور  ق���ب���ل  م����ن 
م�ضغل للمختربات املحلية و�ضركة 
التي  ال�ضحية"  للرعاية  "طموح 
تتخذ من دولة الإم��ارات العربية 
خدمة  وتتوفر  لها،  مقراً  املتحدة 
ال�ضاعة،  م������دار  ع���ل���ى  ال��ف��ح�����س 
املوظفني  ع����دد  اإج���م���ايل  وي�����ض��ل 
ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون يف امل��خ��ت��رب على 
موظفاً،   190 اإىل  ت���وف���ريه���ا 
تقدر  م�ضاحة  على  املخترب  ويقع 
وج����اء  م����رب����ع.  م����رت   4000 ب����� 
اإطالق اخلدمة اجلديدة يف مطار 
اأبوظبي الدويل يف اإطار الإجراءات 
ال�ضاملة  الح���رتازي���ة  وال��ت��داب��ري 
املطار  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 

وق���ب���ل م���غ���ادرت���ه���م امل����ط����ار يجب 
اختبار  خل��ي��م��ة  ال���ت���وج���ه  ع��ل��ي��ه��م 
حيث  ب��امل��ط��ار  املت�ضلة   )PCR(
اإلكرتوين  ����ض���وار  ت��رك��ي��ب  ���ض��ي��ت��م 
والتاأكد  امل�ضافرين  مل��راق��ب��ة  ذك��ي 
ال�ضحي  ب��ال��ع��زل  ال��ت��زام��ه��م  م���ن 
ملدة 10 اأيام. وي�ضتثنى امل�ضافرون 
ال����دول اخل�ضراء  م��ن  ال��ق��ادم��ون 
اأبوظبي،  ح��ك��وم��ة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي 
و�ضولهم  ع��ن��د  ح�����ض��ل��وا  وال���ذي���ن 
على نتيجة فح�س �ضلبية لختبار 
العزل  اإج����راءات  )PCR  ) م��ن 

م����ن ن����وع����ه داخ�������ل امل������ط������ارات يف 
امل���ن���ط���ق���ة، ي��ع��ك�����س ال���ت���زام���ن���ا يف 
مبوا�ضلة  اأب����وظ����ب����ي  م�����ط�����ارات 
اأف�ضل  جهودنا لتقدمي كل ما هو 
ومبتكرة  م��ت��ط��ورة  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
�ضفر  جت����رب����ة  ت����وف����ري  ل�������ض���م���ان 
امل�ضافرين  جلميع  ومريحة  اآمنة 
واإن  ال���دويل،  اأبوظبي  مطار  عرب 
خدمة الفح�س الفوري لن ت�ضهم 
امل�ضافرين  ثقة  ا�ضتعادة  يف  فقط 
من  اأي�ضاً  �ضتعزز  بل  امل��ط��ار،  عرب 
ك���ف���اءة ع��م��ل��ي��ات��ن��ا ودورن�����ا يف دعم 

انت�ضار  من  للحد  العاملية  اجلهود 
الفريو�س".

امل�ضافرين  ج���م���ي���ع  ���ض��ي��خ�����ض��ع 
اأبوظبي  م���ط���ار  اإىل  ال���ق���ادم���ني 
1 و3  املبنيني رق��م  ال���دويل ع��رب 
للفح�س ال�ضريع جماناً يف خمترب 
و�ضت�ضلهم  ال����ف����وري،  ال��ف��ح�����س 
نتائج الختبار عرب ر�ضائل ن�ضية 
ق�ضرية على الأرقام اخلا�ضة بهم 
كما  "وات�ضاب".  تطبيق  ع��رب  اأو 
النتائج  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  ميكنهم 
عرب تطبيق احل�ضن الإلكرتوين. 

ل�ضمان �ضحة و�ضالمة امل�ضافرين 
واملن�ضاآت  امل���راف���ق  يف  وامل��وظ��ف��ني 
اإطالق  �ضملت  وال��ت��ي  ل��ه،  التابعة 
وال�ضالمة  ال�ضحة  �ضفراء  مبادرة 
وم�ضاعدة  ل���دع���م  امل��خ�����ض�����ض��ون 
امل�ضافرين من خالل الإجابة عن 
ت�ضاوؤلتهم املتعلقة ب�ضبل احلفاظ 
اأثناء  و���ض��الم��ت��ه��م  �ضحتهم  ع��ل��ى 
ال�ضفر، وتقدمي امل�ضورة لهم حول 
جانب  اإىل  ب��اأم��ان.  بقائهم  كيفية 
املطار  املتواجدين يف  دع��وة جميع 
التباعد  ب���اإج���راءات  الل���ت���زام  اإىل 
معدات  وارت����������داء  الج���ت���م���اع���ي، 
وتوفري  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة،  احل���م���اي���ة 
معقمات لليدين.  وجدير بالذكر، 

قام  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ط��ار  اأن 
التقنيات  م��ن  جمموعة  بتطبيق 
والتي  مرافقه،  كافة  يف  اجلديدة 
للتعقيم  ب���واب���ات  اإط�����الق  ���ض��م��ل��ت 
واأنظمة  »���ض��رتي��ك�����س«،  م��ن ط���راز 
بامل�ضاعد،  الالتالم�ضية  التحكم 
التي  احل��راري  الر�ضد  وكامريات 
الذكاء  تقنيات  اأحدث  تعتمد على 
ا�ضت�ضعار  واأج��ه��زة  ال���ض��ط��ن��اع��ي، 
الأ�ضخا�س،  لتتبع حركة  احل��رارة 
وم�������ض���اع���دة م���وظ���ف���ي امل����ط����ار يف 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى الأ���ض��خ��ا���س الذين 
تظهر عليهم اأعرا�س الفريو�س اأو 
الذين ل يلتزمون بارتداء كمامة 

الوجه.

ك���ات���ري���ن   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
بارديال  ب���ورا����س  ث��ريي�����ض��ى 
اجل���ن�������ض���ي���ة  ال�����ف�����ل�����ب�����ني   ،
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )B1332772P(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0506123410

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ �ضليمان ح�ضني 
بنغالد�س     ، ع���ل���ي  م���ي���ه���ر 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )0619566BX( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0567723531

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ م��������روان 
اجلن�ضية  امل��غ��رب   ، م��ي��م��ى 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )7138689WC (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0501774876

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو  / عو�س عبداهلل 
اليمن     ، ب���ع���ل���ول  ع����و�����س 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )08134379( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0551379696

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل����دع����و/ ن�����ض��اب اهلل 
باك�ضتان     ، خان  عبدالودود 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
 )2748262AW (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0504065422

فقدان جواز �صفر
امل���دع���و/ حم��م��د رزفى  ف��ق��د 
�ضريلنكا   ، ���ض��ه��ي��ب  حم��م��د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   -  )4215109N(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ���ض��ريلن��ك��ا  ب�����ض��ف��ارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ فريد اهلل ولد 
افغان�ضتان  ج����ول  غ����زين 
�ضفره  ج�������واز  اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )O1609909( رق���م 
يعر  مم�������ن  ي������رج������ى   -
بال�ضفارة  ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه 
اقرب  او  الف��غ��ان�����ض��ت��ان��ي��ة 

مركز �ضرطة بالمارات. 

فقدان جواز �صفر

ع���ل���ى جمال  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الردن   ، �����ض����ح����رور  اح����م����د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)770425( - يرجى ممن 
بال�ضفارة  ت�ضليمه  عليه  يعر 
مركز  اق�������رب  او  الردن������ي������ة 

�ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

امل��دع��و/ ج��م��ال احمد  فقد 
الردن   ، ���ض��ح��رور  حم��م��د 
�ضفره ج��������واز   اجل���ن�������ض���ي���ة 
يرجى   )770424( رق��م 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  بال�ضفارة الردنية 
بالمارات.    ���ض��رط��ة  م��رك��ز 

فقدان جواز �صفر

�ضري  ع����ل����م  امل������دع������و/  ف����ق����د 
ب���اك�������ض���ت���ان   ، حم����م����د  ب������ري 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)5120261(  يرجى ممن 
بال�ضفارة  ت�ضليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�ضتانية 

�ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي
•• �ل�شارقة -و�م: 

ت���راأ����س ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�ضمي  �ضلطان  بن  حممد 
عهد و نائب حاكم ال�ضارقة رئي�س 
الجتماع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي،  امل��ج��ل�����س 
التنفيذي،  للمجل�س  الأ���ض��ب��وع��ي 
بن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور 
نائب  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  �ضامل 
حاكم ال�ضارقة نائب رئي�س املجل�س 

التنفيذي.
�ضباح  عقد  ال��ذي  الجتماع  بحث 
عددا  احل��اك��م  �ضمو  مبكتب  اأم�����س 
املتعلقة  ال��ه��ام��ة  امل��و���ض��وع��ات  م��ن 
احلكومي  ال���ع���م���ل  مب�������ض���ت���ج���دات 

تقرير  ع����ل����ى  امل���ج���ل�������س  واط�����ل�����ع 
حول  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة 
موؤ�ضرات �ضهولة ممار�ضة الأعمال 
و�ضعي الدائرة لتعزيز بيئة العمل 
العديد  ت�ضمن  حيث  القت�ضادي، 
النمو  حل����رك����ة  امل�����وؤ������ض�����رات  م�����ن 
وجمموعة  القت�ضادية  لالأن�ضطة 
ال��ت��ي م��ن �ضاأنها  ال��ت��و���ض��ي��ات  م��ن 
وحتفيز  الأعمال  ممار�ضة  ت�ضهيل 
واعتمد  الق���ت�������ض���ادي���ة،  ال��ب��ي��ئ��ة 
املقدمة  ال���ت���و����ض���ي���ات  امل���ج���ل�������س 
ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  ووج��ه 
املجل�س  واع���ت���م���د  الخ��ت�����ض��ا���س. 
�ضوؤون  دائ���رة  م��ن  املقدمة  امل��ذك��رة 
ال���ب���ل���دي���ات وال������زراع������ة وال�������روة 

واع�������ت�������م�������د امل�����ج�����ل�����������س اخل����ط����ة 
 ،-2023  2021 ال�ضرتاتيجية 
املت�ضمنة 44 ن�ضاطا مب�ضاركة 29 
جهة، وحددت جملة من الأهداف 
واخلدمات  امل��ب��ادرات  تطوير  منها 
م�ضوؤولية  وتعزيز  لل�ضن،  املراعية 
ال�ضن،  كبار  نحو  اخلا�س  القطاع 
ون�ضر ثقافة معايري املدن املراعية 
الوعي  ورف���ع  ال�����ض��ارق��ة،  يف  لل�ضن 
ال�ضن،  م���راع���اة  ح����ول  امل��ج��ت��م��ع��ي 
م�ضاركة  م��ن  ال�ضن  ك��ب��ار  ومت��ك��ني 
خرباتهم يف املجتمع بالإ�ضافة اإىل 
اإدماج  ت�ضاهم يف  م��ب��ادرات  اإط��الق 

كبار ال�ضن.
وتناول التقرير ما حققته اخلطة 

وخدمة  ال�ضارقة  روؤي��ة  يحقق  مبا 
اأر�س  على  والقاطنني  امل��واط��ن��ني 

الإمارة.
اخلطة  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  واط�����ل�����ع 
ال�ضرتاتيجية ملتابعة ع�ضوية اإمارة 
ال�ضارقة يف ال�ضبكة العاملية للمدن 
اأهداف  واملت�ضمنة  لل�ضن،  املراعية 
يف  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  وغايات 
اإيجاد بيئة مثلى تتيح لكبار ال�ضن 
ال���ض��ت��ف��ادة م��ن م��وارده��ا ب�ضهولة 
وحت�ضني نوعية احلياة لهم وذلك 
من خالل تطويع كافة الإمكانيات 
واخلدمات  الأن�ضطة  جميع  لأداء 
كبار  ادم����اج  حتقيق  ت�ضمن  ال��ت��ي 

ال�ضن يف املجتمع.

 ،2020-2017 ال�ضرتاتيجية 
م��ن خم��رج��ات مت خ��الل��ه��ا تنفيذ 
ون�ضاط  م����ب����ادرة   40 م���ن  اأك�����ر 
املراعية  امل��دن  م��ع حم��اور  تتوافق 
التقرير  ت�����ض��م��ن  ك���م���ا  ل���ل�������ض���ن، 
كافة  يف  الإجن����از  ن�ضب  م��وؤ���ض��رات 
املحاور.  وقدم املجل�س �ضكره لكافة 
م��ت��اب��ع��ة ع�ضوية  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ني 
العاملية  ال�ضبكة  يف  ال�ضارقة  اإم��ارة 
ولكافة  ل��ل�����ض��ن  امل���راع���ي���ة  ل��ل��م��دن 
ع��ل��ى جهودهم  امل�����ض��ارك��ة  اجل��ه��ات 
املقدرة يف حتقيق الأهداف املرجوة 
خلدمة  الإم��ك��ان��ي��ات  كافة  وتهيئة 
كبار ال�ضن وتعزيز دورهم يف تنمية 

املجتمع.
ال�������ض���ارق���ة، و���ض��ي�����ض��ه��م ال���ع���ق���د يف 
يف  العزب  ا�ضتعمال  عملية  تنظيم 

احل��ي��وان��ي��ة امل��ت�����ض��م��ن��ة ع��ق��د منح 
اإمارة  مراعي  يف  عزبة  انتفاع  حق 

احليوانية  ال���روة  وتنمية  تربية 
وتوفري اخلدمات املنا�ضبة.
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جلنة يف الوطني الحتادي تعتمد تقريرها حول مو�صوع �صيا�صة وزارة الداخلية ب�صاأن الدفاع املدين
•• دبي-و�م: 

واخلارجية  والداخلية  الدفاع  �ضوؤون  جلنة  اعتمدت 
ام�س  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي  الوطني  للمجل�س 
يف مقر الأمانة العامة بدبي، برئا�ضة معايل الدكتور 
اخلا�س  تقريرها  اللجنة،  رئي�س  النعيمي  را�ضد  علي 
الدفاع  ���ض��اأن  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  �ضيا�ضة  مب��و���ض��وع 

املدين.
اللجنة  ان  النعيمي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  او���ض��ح  و 
�ضيا�ضة  مو�ضوع  ح��ول  تقريرها  مناق�ضة  م��ن  انتهت 
وزارة الداخلية يف �ضاأن الدفاع املدين واعتمدته، �ضمن 

اإدارات الدفاع املدين  حماور تدريب وتاأهيل منت�ضبي 
وف���ق ال��ت��ط��ورات ال��ع��م��ران��ي��ة وب���رام���ج ال��ت��وع��ي��ة حول 
مع  والتن�ضيق  املجتمع،  يف  وال�ضالمة  الأم��ن  �ضروط 
اجلهات املخت�ضة يف توحيد �ضروط الأمن وال�ضالمة 

للمباين واخلدمات املقدمة من الدفاع املدين.
ووجهت  ال��ت��ق��ري��ر  ن��اق�����ض��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  وا����ض���ار 
الداخلية  وزارة  ملمثلي  ال���ض��ت��ف�����ض��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د 
البيانات  اأي�ضا على عدد من  املو�ضوع، واطلعت  ب�ضاأن 
القطاع،  ب��ه��ذا  املتعلقة  وامل�����ض��ت��ج��دات  والإح�����ض��ائ��ي��ات 
واجلهود التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع املدين 

لتعزيز خدماتها على م�ضتوى الدولة.

يف  املو�ضوع  ه��ذا  اأهمية  على  النعيمي  الدكتور  واأك��د 
ظل النه�ضة التي ت�ضهدها الدولة وا�ضتمرار امل�ضاريع 
ع��م��راين على  ت��و���ض��ع  م��ن  ال��ت��ن��م��وي��ة، وم���ا ي�ضاحبها 
امل�ضتويات ال�ضكنية والتجارية وال�ضناعية، م�ضددا على 
اأهمية دور الدفاع املدين من حيث ا�ضتعداده ومواكبته 

ملتطلبات التو�ضع والتنمية يف الدولة.
ح�ضر الجتماع اأع�ضاء اللجنة �ضعادة كل من: نا�ضر 
حم��م��د ال��ي��م��اح��ي م���ق���رر ال��ل��ج��ن��ة، واأح���م���د عبداهلل 
ال�ضحي، و�ضهيل نخريه العفاري، وعبيد خلفان الغول 
عبداهلل  ويو�ضف  اليماحي،  اأحمد  وحممد  ال�ضالمي، 

البطران.

»يف خدمتكم« ب�صرطة عجمان تقدم 340 خدمة 
لكبار املواطنني واأ�صحاب الهمم يف منازلهم

•• عجمان-و�م:

ال�ضاملة يف  ال�ضرطة  اإدارة مراكز  ال�ضام�ضي مدير  اأعلن العقيد علي جرب 
 340 " قدمت  " يف خدمتكم  مبادرة  اأن  ل�ضرطة عجمان  العامة  القيادة 
خدمة لكبار املواطنني واأ�ضحاب الهمم يف منازلهم خالل الأعوام الثالثة 
املقدمة،  باخلدمات  ر�ضا اجلمهور  لتعزيز  �ضعيها  اإط��ار  وذلك يف  املا�ضية، 
ال�ضام�ضي  العقيد  واأو�ضح  اجلمهور.  جتاه  املجتمعية  للم�ضوؤولية  وتاأكيداً 
اأن �ضرطة عجمان من خالل مبادرة يف خدمتكم التي اأطلقت بهدف تقدمي 
اخلدمات  من  العديد  �ضهلت  الهمم،  واأ�ضحاب  املواطنني  لكبار  اخلدمات 
ملن  و�ضهادة  حالة،  اإثبات  و�ضهادة  اجلنائية،  البالغات  فتح  منها  املختلفة، 
يهمه الأمر وغريها من اخلدمات. ولفت اإىل اأن �ضرطة عجمان ل تدخر 
جهداً لبذل كل اجلهود املمكنة يف تقدمي اخلدمات وفق اأعلى معايري اجلودة 
العاملية لتعزيز ر�ضا و�ضعادة اجلمهور حول اخلدمات املقدمة، م�ضرياً اإىل 

اأن كبار املواطنني واأ�ضحاب الهمم واملر�ضى على راأ�س اأولوياتها.

اأكد اأن حكومات امل�شتقبل الناجحة هي الأقدر على ال�شتفادة من درو�س وحتديات كورونا

القرقاوي: اقت�صاد امل�صتقبل �صيكون خمتلفًا واأكرث مرونة وقدرة على مواجهة التغريات والتحولت
وقطاعاتها الرئي�شية وت�شميم اآليات جديدة لأ�شاليب عملها اقت�شاداتها  تطوير  تتطلب  ا�شرتاتيجية  حتول  بنقطة  متر  العامل  •  حكومات 

ين�شى عام 2020 الذي اخترب قدرة احلكومات على التكيف مع التحديات والتعامل معها مبرونة لن  •  العامل 
•• دبي -و�م:

رئي�س  ال���وزراء  ���ض��وؤون جمل�س  وزي��ر  القرقاوي  بن عبداهلل  اأك��د معايل حممد 
موؤ�ض�ضة القمة العاملية للحكومات، اأن حكومات امل�ضتقبل الناجحة هي الأقدر على 
ال�ضتفادة من درو�س وحتديات جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد–19"، 
الرئي�ضية،  وقطاعاتها  اقت�ضاداتها  لتطوير  اإ�ضرتاتيجية  حت��ول  نقطة  لتكون 
توا�ضلها مع  وتقدمي خدماتها وطرق  لأ�ضاليب عملها  اآليات جديدة  وت�ضميم 

مواطنيها.
القمة  "حوارات  لأعمال  الفتتاحية  اجلل�ضة  خالل  معاليه  كلمة  يف  ذل��ك،  جاء 
العاملية للحكومات" التي انطلقت اأم�س الثالثاء، برعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
اخلرباء  م��ن  ونخبة  عامليني  ومتحدثني  ق���ادة  وت�ضتقطب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
واملتخ�ض�ضني وعددا من م�ضوؤويل املنظمات الدولية ورواد الأعمال من خمتلف 
العاملية اجلديدة  اأبرز الجتاهات  العامل، على مدى يومني بهدف بحث  اأنحاء 
ال��ه��ادف��ة لتعزيز ج��اه��زي��ة احل��ك��وم��ات يف مواجهة  ال����روؤى والأف���ك���ار  وم�����ض��ارك��ة 
للحكومات"  العاملية  القمة  "حوارات  اإن  القرقاوي  وقال  امل�ضتقبلية.  التحديات 
احلكومات،  وعمل  الب�ضرية  مل�ضتقبل  والت�ضورات  الآراء  لتبادل  مثالية  فر�ضة 
وا�ضت�ضراف التغريات التي �ضن�ضهدها بعد 2021، موؤكداً اأن ال�ضراكات الدولية 
القائمة على النظرة الإيجابية للم�ضتقبل وال�ضعي الدائم لتعزيز ال�ضالم ودعم 
البتكار والرتقاء بجودة حياة الأف��راد ت�ضكل ركائز رئي�ضية يف حتقيق تطلعات 

جمتمعات العامل.
املقبل"،  العقد  "توجهات عاملية كربى يف  التي جاءت بعنوان  واأ�ضاف يف كلمته 
اإىل اأن عام 2021 �ضي�ضكل مرحلة مهمة يف تاريخ العامل، اإذا تعاونت احلكومات 

فيما بينها ملعاجلة الق�ضايا امللّحة وا�ضت�ضراف حلول مبتكرة لها، وتابع: "يجب 
اأن يكون اقت�ضاد امل�ضتقبل خمتلفاً واأكر مرونة وقدرة على مواجهة التغريات 
التكنولوجيا  والتحولت، وعلينا ت�ضميم مقايي�س جديدة للنجاح، وتعزيز دور 

واإ�ضراك املجتمعات يف ت�ضميم امل�ضتقبل".

- اختبار جاهزية احلكومات وت�ضميم امل�ضتقبل
حتديات  املا�ضي  يف  الب�ضرية  واجهت   : للحكومات  العاملية  القمة  رئي�س  وق��ال 
حتول  نقطة  �ضكلت  التي  املحطات  ببع�س  دائماً  يذكرنا  التاريخ  لكن  خمتلفة، 
ملواجهة  فر�ضة  وف��ر  ال��ذي   2020 ع��ام  العامل  ين�ضى  ول��ن  الب�ضرية،  رحلة  يف 
اأن��ظ��م��ة الرعاية  اأت��اح��ت ل��ن��ا اخ��ت��ب��ار  حت��دي��ات ج��دي��دة يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات، 
مبرونة"،  معها  والتعامل  التكيف  على  احلكومات  وق��درة  والتعليمية  ال�ضحية 
اأن ل يقت�ضر على  املقبلة يجب  اأن تركيز احلكومات خالل الفرتة  اإىل  م�ضريا 
جهود حتقيق التعايف من اآثار اجلائحة، بل يجب اأي�ضا موا�ضلة توحيد اجلهود 

العاملية لت�ضميم م�ضتقبل اأف�ضل للمجتمعات.
واأ�ضاف اأن اجلائحة األقت بظاللها على ال�ضعيد الجتماعي والنف�ضي يف جميع 
املجتمعات، فاجليل الذي �ضهد تبعات هذا الوباء �ضيجد نف�ضه اأمام العديد من 
احلرب  عاي�س  ال��ذي  اجليل  غ��رار  على  النف�ضية  ب�ضحته  املرتبطة  التحديات 
العاملية الثانية، لهذا على احلكومات دور حموري يتمثل يف تطوير ا�ضرتاتيجيات 
�ضاملة تراعي احتياجات جمتمعاتها يف العقد املقبل، حيث يواجه اجليل احلايل 
امل�ضتدامة  واحل��ي��اة  والوظيفي  القت�ضادي  ب��الأم��ن  مرتبطة  متعددة  خماطر 
وال�ضحة النف�ضية. واأكد القرقاوي اأن ا�ضتجابة العامل يف مواجهة الوباء تعززت 
ليتم  التحديات،  على  التغلب  اأج��ل  من  وامل���وارد  والقلوب  العقول  توحد  بفعل 
تطوير عدة لقاحات للفريو�س يف 8 اأ�ضهر فقط بف�ضل التعاون بني العلماء ودعم 

علينا موا�ضلة  : يجب  وق��ال  العلمية.  والأو���ض��اط  والقطاع اخلا�س  احلكومات 
يف  للقاحات  واملن�ضف  ال��ع��ادل  التوزيع  ل�ضمان  الإيجابي  الإن�ضاين  النهج  ه��ذا 
ي�ضبع  عندما  �ضيتعافى  العامل  اأن  دائماً  نتذكر  اأن  ويجب  العامل،  اأنحاء  جميع 
النا�س اآمنني يف كل مكان". واأ�ضاف: "ت�ضري تقديرات البنك الدويل اإىل وجود 
مليار   3.3 نحو  يعي�س  فيما  املدقع،  الفقر  من  يعانون  �ضخ�س  مليون   150
�ضخ�س اأكر من %40 من �ضكان العامل حتت خط الفقر، ولهذا فاإن توجيه 
اأولوية  منتجة،  وظائف  اإىل  النا�س  واإع��ادة  ال�ضحيح،  م�ضارها  اإىل  اقت�ضاداتنا 
ق�ضوى جلميع حكومات العامل". - جل�ضات حوارية تركز على التحديات العاملية 
التحولت  العاملية للحكومات على  القمة  الأول حل��وارات  اليوم  وركزت جل�ضات 
الرئي�ضية يف القطاعات احليوية، وتناولت "جل�ضة تر�ضيخ الثقة وامل�ضداقية يف 
اإيدملان الرئي�س التنفيذي  اجليل القادم من القادة" التي حتدث فيها ريت�ضارد 
والقطاع  احلكومات  بني  ال�ضفاف  والتعامل  التعاون  اأهمية  "اإيدملان"،  ل�ضركة 
املهارات  وتعزيز  ال�ضتدامة  مثل  امللّحة  للتحديات  للت�ضدي  واملجتمع  اخلا�س 

امل�ضتقبلية، وتوفري البيانات واملعلومات واملعطيات ال�ضحيحة.
املتحد  والبنك  هولدينغز"  "اإيرز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ايلوميلو  توين  و�ضارك 
اإلوميلو يف جل�ضة بعنوان  لأفريقيا و�ضركة تران�ضكورب، موؤ�ض�س موؤ�ض�ضة توين 
بعده" ا�ضتعر�س فيها �ضبل تفعيل  2021 وما  اأفريقي:  "امل�ضتقبل من منظور 
التعاون  اأفريقيا  لقادة  ميكن  وكيف  القارة،  بها  تتمتع  التي  الهائلة  الإمكانات 

لتحقيق نقالت نوعية للمجتمعات.
كما ت�ضمنت احلوارات جل�ضة بعنوان "امل�ضتقبل من منظور اآ�ضيوي" �ضارك فيها 
رئي�س  �ضاران  و�ضمري  "اإنفو�ضي�س"،  ل�ضركة  امل�ضارك  املوؤ�ض�س  نايلكاين  ناندان 
موؤ�ض�ضة اأوبزيرفر للبحوث، وتناولت دور دول القارة الآ�ضيوية يف ر�ضم م�ضتقبل 

النظام العاملي اجلديد بعد جائحة كورونا.

وا�ضتعر�ضت جل�ضة "التمويل الالمركزي من اأجل بناء اقت�ضاد متكامل" التي 
حتدثت فيها يوتا �ضتايرن الرئي�س التنفيذي واملوؤ�ض�س ل�»باريتي تيكنولوجيز«، 
بدائل عملية مرنة ل مركزية  وج��ود  اأهمية  تاأكيد  دور جائحة كوفيد19- يف 
املالية  امل�ضفرة والتقنيات  البيانات  التقليدية وتطوير توظيف  املالية  لالأنظمة 
اجلديدة يف الأن�ضطة القت�ضادية عاملياً. ويف جل�ضة بعنوان "العمالت الرقمية: 
هل �ضيكون العام 2021 نقطة حتول يف التعامالت املالية"� طرح كل من اأنتوين 
ل�ضركة  امل�ضارك  واملوؤ�ض�س  ل�ضركة لليرتال  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ض�س  يوريو 
�ضتيلر  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  واملدير  التنفيذي  الرئي�س  ديك�ضون  ودينيل  اإثرييوم، 
عريقات  و�ضقر  كابيتال،  ت�ضني  بلوك  �ضركة  موؤ�ض�س  بري�س  وب��روك  للتنمية، 
وخبري بلوك ت�ضني وا�ضت�ضاري القطاع احلكومي يف "اآي بي اأم"، روؤاهم وتوقعاتهم 
مل�ضتقبل تقنية البلوك ت�ضني التي ميكنها اأن توؤدي اإىل حلول العمالت امل�ضفرة 

حمل البنوك واخلدمات امل�ضرفية يف ال�ضنوات املقبلة.
وا�ضت�ضافت جل�ضة "العبقرية يف اتخاذ القرارات يف اأوقات الأزمات" الربوفي�ضور 
دانيال كانيمان اأ�ضتاذ علم النف�س احلائز على جائزة نوبل يف العلوم القت�ضادية، 
وموري�س  والبتكار،  لل�ضالم  برييز  مركز  رئي�س  برييز  نيخيميا  ي�ضارك  فيما 
ليفي رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ببلي�ضي�س يف جل�ضة "البتكار يف مد ج�ضور 

ال�ضالم من اأجل الزدهار".
بعنوان  بجل�ضة  الأول  يومها  يف  للحكومات  العاملية  القمة  ح���وارات  واختتمت 
املعطيات: ت�ضور م�ضتقبلي للعقد القادم" �ضارك  ودرا�ضة  العالمات  "مالحظة 
بجامعة  الهند�ضة  واأ���ض��ت��اذ  امل�ضتقبل  م�ضت�ضرف  �ضافو  ب��ول  الربفي�ضور  فيها 
�ضتانفورد، وكورين يوزيو رئي�س حترير جملة "بوبيولر �ضاين�س" يف حوار حول 
التحديات  املجتمع من  اأف��راد  وفورية حلماية  اإج��راءات حا�ضمة  اتخاذ  �ضرورة 

حالياً وم�ضتقباًل.

خالل اجلل�شة احلوارية )املراأة جتارب ملهمة عامليًا(

»خليفة الرتبوية« : الإماراتية منوذج لالإبداع حمليًا واإقليميًا ودوليًا

خمتلف اجلهات . 

الإماراتية حمظوظة
يف ب���داي���ة اجل��ل�����ض��ة رح���ب���ت اأم���ل 
واحل�ضور  بامل�ضاركات  العفيفي 
ت�ضلط  ال���ت���ي  اجل��ل�����ض��ة  ه�����ذه  يف 
ال�������ض���وء ع��ل��ى اإب�����داع�����ات امل������راأة، 
وخ��ا���ض��ة ال��ن��م��وذج الإم���ارات���ي يف 
م�ضريتها،  ودعم  باملراأة  النهو�س 
الإماراتية  امل��راأة  اأن  على  موؤكدة 

•• �أبوظبي - رم�شان عطا

ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم���ان���ة  اأك�����دت 
امل���راأة  اأن  ع��ل��ى  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
ع�ضرها  ت���ع���ي�������س  الإم�����ارات�����ي�����ة 
وري��ادة واإبداعاً يف  الذهبي متيزاً 
الأل��ف��ي��ة اجل��دي��دة وذل���ك بف�ضل 
الرعاية التي توليها اإياها قيادتنا 
ال��ر���ض��ي��دة مم���ا م��ك��ن ل���ل���م���راأة يف 
التعليم والعمل واملراكز القيادية 
التنمية  جم������الت  خم��ت��ل��ف  يف 
الوطنية.  واأ�ضارت الأمانة العامة 
املتميزة  امل�������ض���رية  ه����ذه  اأن  اإىل 
خالل  واإب��داع��اً  عطاًء  �ضتتوا�ضل 

اخلم�ضني عاماً املقبلة . 
جاء ذلك خالل اجلل�ضة احلوارية 
بعد  ع��ن  اجل��ائ��زة  نظمتها  ال��ت��ي 
العاملي  امل�������راأة  ي����وم  م���ع  ت���زام���ن���اً 
" امل������راأة جتارب  ب��ع��ن��وان  وذل�����ك 
الكلمة  واأل��ق��ت   ، عاملياً"  ملهمة 
ال�ضيخة  معايل  فيها  الرئي�ضية 

تتمتع بدعم ل حمدود من �ضمو 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����ض��ي��خ��ة 
ال��ن�����ض��ائ��ي العام  رئ��ي�����ض��ة الحت����اد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������س الأع����ل����ى 
اأم   " الأ���ض��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ض�ضة 

الإمارات". 
وعر�ضت معاليها خالل اجلل�ضة 
ع�����دداً م���ن امل��ح��ط��ات ال����ب����ارزة يف 
م�ضرية املراأة من بينها تعيني اأول 
وزيرة اإماراتية يف الدولة يف العام 
2004، ويف العام 2006 منحت 
والرت�ضح  ال��ت�����ض��وي��ت  ح��ق  امل�����راأة 
العام  ويف  ال��وط��ن��ي،  امل��ج��ل�����س  يف 
الإماراتية  املراأة  تراأ�ضت   2012
ويف  الحت����ادي،  الوطني  املجل�س 
�ضاحب  اأ�����ض����در   2019 ال���ع���ام 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
يف  متثيل  ن�ضبة  برفع  ق���راراً  اهلل 
اإىل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 

القا�ضمي  خ����ال����د  ب���ن���ت  ل���ب���ن���ى 
مب�ضاركة كل من : ال�ضيخة خلود 
لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  القا�ضمي 
الرقابة بوزارة الرتبية والتعليم، 
العام  الأم���ني  ال��درم��ك��ي  و�ضلمى 
الإمارات  لدولة  الوطنية  للجنة 
للرتبية  امل�����ت�����ح�����دة  ال����ع����رب����ي����ة 
الثقافة  بوزارة  والعلوم  والثقافة 
مدير  علي  اآل  ووف���اء  وال�����ض��ب��اب، 
بالتكليف  ال�ضبابي  التفاعل  اإدارة 
 ، لل�ضباب  الحت���ادي���ة  ب��امل��وؤ���ض�����ض��ة 
اخت�ضا�ضي  امل��ن�����ض��وري  وم����رمي 
باأكادميية فاطمة بنت  موؤمترات 
مبارك للريا�ضة الن�ضائية، واأمل 
التخطيط  يف  م�ضت�ضار  امل�ضافري 

ال�ضرتاتيجي واإدارة املواهب . 
العفيفي  اأم��ل  اجلل�ضة  وح�ضرت 
خليفة  جل����ائ����زة  ال����ع����ام  الأم�������ني 
الرتبوية واأدارتها �ضعاد ال�ضويدي 
للجائزة  ال����ع����ام  الأم�������ني  ن���ائ���ب 
ب��ح�����ض��ور ع����دد م���ن امل��ت��اب��ع��ني يف 

حمظوظة بالقيادة الر�ضيدة التي 
فتحت اأم��ام��ه��ا اآف����اق الإب�����داع يف 
الوطنية،  التنمية  جميع ميادين 
وهو اإبداع �ضتوا�ضل املراأة متيزها 
ف��ي��ه خ���الل اخلم�ضني  وري��ادت��ه��ا 

عاماً املقبلة. 

مكانة املراأة 
معايل  األ�����ق�����ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�������ن 
الكلمة  القا�ضمي  لبنى  ال�ضيخة 
موؤكدة  اجل��ل�����ض��ة  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
التي  املنا�ضبة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ت�ضلط ال�ضوء على ما حظيت به 
بالغ  اهتمام  الإماراتية من  املراأة 
م��ن م��وؤ���ض�����س ال��دول��ة امل��غ��ف��ور له 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه" الذي اأكد دائماً 
على مكانة امل��راأة ودوره��ا يف بناء 
را�ضخ  نهج  وهو  وتنميته،  الوطن 
ال�ضري  الر�ضيدة  قيادتنا  توا�ضل 
الإماراتية  امل����راأة  اأن  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه، 

املجال  يف  ���ض��ي��م��ا  ل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
بلوغ  م��ن  متكنت  وق��د  التعليمي 
مواقع متقدمة يف مراكز �ضناعة 
م�ضتوى  رفع  وا�ضتطاعت  القرار 
الأه����داف  حتقيق  يف  م�ضاركتها 
التنموية. كما اأدى ولوج املراأة اإىل 
وات�ضاع  الرتبوي  العمل  جمالت 
الن�ضائية  الكفاءات  التحاق  ن�ضب 
اإىل  التعليمي  امل��ج��ال  يف  بالعمل 
تربوية  ن�����ض��ائ��ي��ة  ق���ي���ادات  ظ��ه��ور 
م���ت�������ض���ل���ح���ة ب���ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة 
واخل���ربة، لينجحن خ��الل فرتة 
وج���ي���زة م���ن اإث����ب����ات ذات���ه���ن من 
خالل جتويد العمل والرتقاء به 
اأرح��ب �ضمن مرتكزات  اآف��اق  اىل 

مهنية را�ضخة.
اآل علي نبذة حول  وقدمت وف��اء 
م����ا ح��ق��ق��ت��ه امل��������راأة الم���ارات���ي���ة 
م��ه��م��ة يف خدمة  اإجن�������ازات  م���ن 
جم���ت���م���ع���ه���ا ب���ف�������ض���ل اله���ت���م���ام 
ب��ه��ا من  وال��رع��اي��ة ال��ت��ي حظيت 
التي  واجل��ه��ود  الر�ضيدة  القيادة 
ق��دم��ت��ه��ا ���ض��م��و " اأم الإم������ارات " 
والنهو�س  ق�������ض���اي���اه���ا  ل����دع����م 
فاأم  املجتمع،  خ��دم��ة  يف  ب��دروه��ا 
الإمارات مثلنا الأعلى ، وقدوتنا 
بف�ضل  والتي  الوطني،  العمل  يف 
جهودها باتت الكثري من ال�ضابات 
رفيعة  ق��ي��ادي��ة  م��ن��ا���ض��ب  حت��ت��ل 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  كثري  يف  امل�ضتوى 
ولها  واخل�����ا������ض�����ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
يف  والوا�ضحة  ال��ب��ارزة  ب�ضماتها 
الكثري من النجاحات والإجنازات 
التي  وال��ت��اري��خ��ي��ة  احل�������ض���اري���ة 
حققتها دولة الإمارات". وعربت 
مرمي املن�ضوري عن اعتزاز املراأة 
قيادتنا  ت��ول��ي��ه  مب���ا  الإم���ارات���ي���ة 
ال��ر���ض��ي��دة ل��ه��ا م��ن دع���م ومتكني 
التنمية  م���ي���ادي���ن  خم���ت���ل���ف  يف 
اأ�ضرة  ورع��اي��ة  وع��م��ل  تعليم  م��ن 
من  وغ��ريه��ا  ريا�ضية  وم�ضاركة 
وا�ضعة  اآفاقاً  تفتح  التي  املجالت 
اأمام املراأة خلدمة وطننا الغايل، 
وم��ن ب��ني ه��ذه امل��ج��الت م�ضرية 
ال��ت��ي �ضجلت  ال��ري��ا���ض��ي  ال��ع��م��ل 

واليوم  الأع�������ض���اء،  م��ن   50%
خمتلف  يف  وزي���������رات   9 ل���دي���ن���ا 

احلقائب الوزارية. 
القا�ضمي  لبنى  ال�ضيخة  وق��ال��ت 
الإماراتية  امل����راأة  م��ن��ج��زات  اإن   :
م�ضرية  ان����ط����الق  م���ن���ذ  ك����ث����رية 
الإحتاد، اإذ ت�ضغل املراأة الإماراتية 
ال�ضلك  يف  امل���ن���ا����ض���ب  خم���ت���ل���ف 
و�ضوق  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي 
وغريها  الأع��م��ال  وري���ادة  العمل 
من املجالت الريا�ضية والعلمية 
بدولة  دف��ع  ما  وه��و  والتطبيقية 
موؤ�ضرات  ���ض��دارة  اإىل  الإم�����ارات 
اأي�ضاً  وه��و  ال��دول��ي��ة،  التناف�ضية 
م���ا ي��ف��ت��ح اآف������اق امل�����ض��ت��ق��ب��ل اأم����ام 
دور ب���ارز ل��ل��م��راأة الإم���ارات���ي���ة يف 
وقالت    . املقبلة  عاماً  اخلم�ضني 
ال�ضيخة خلود القا�ضمي : اإننا يف 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الريادة  ن��ح��و  مب�����ض��ريت��ن��ا  ن��ف��خ��ر 
لقيادتنا  طموحٍة  بروؤيٍة  د  والتفرُّ
الر�ضيدة، هذه الروؤية التي اآمنت 
الدعم  لتمنحها  امل����راأة،  ب��ق��درات 

الكامل واملطلق. 
ل���ق���د خ���ط���ت امل��������راأة الإم����ارات����ي����ة 
خطواٍت وا�ضعة يف جمال متكينها 

م��ن خ��الل��ه��ا امل����راأة مت��ي��زاً كبرياً 
وت�ضدرت  الأل����ع����اب  خم��ت��ل��ف  يف 
واقليمياً  التتويج حملياً  من�ضات 
امل�ضافري  اأم��ل  .  وقالت  ودول��ي��ا ً 
يف م��داخ��ل��ت��ه��ا خ���الل اجل��ل�����ض��ة : 
املراأة  تاأثري  ي��زداد  ي��وم  بعد  يوماً 
القطاعات  الإماراتية يف خمتلف 
الأول  وال�ضبب  الفاعلة  احليوية 
ل��ه��ذه الإجن�����ازات ي��ع��ود اإىل دعم 
وتعزيز  ل��ه��ا  امل�����ض��ت��م��ر  ال���ق���ي���ادة 
ت��واج��ده��ا يف ���ض��دة ال���ق���رار، كما 
وجمهودها  ن�ضاطها  اإىل  وي��ع��ود 
اإرادت����ه����ا التي  ال�����ض��خ�����ض��ي وق����وة 
للو�ضول  ال�ضعاب  ك�ضر  تخولها 
خم�ضة  ق���ب���ل   ، اأح����الم����ه����ا  اإىل 
ع��ق��ود ت��اأ���ض�����ض��ت دول����ة الإم������ارات 
واملراأة  الرجل  بني  ال��ت��وازن  على 
وع��م��ل��ت الإم��������ارات ع��ل��ى متكني 
تكون  اأن  يف  وم�����ض��اع��دت��ه��ا  امل�����راأة 
اأن  يف املقدمة دوم��اً.  وهنا نذكر 
مراتب  ت�ضدرت  الإم����ارات  دول���ة 
املوؤ�ضرات  م��ن  ع���دد  يف  متقدمة 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��دع��م حقوق 
وتقف  ه�����ذا  امل��������راأة ومت���ك���ي���ن���ه���ا، 
دول��ة الإم��ارات يف مقدمة الدول 
امل���ن���ا����ض���رة حل���ق���وق امل��������راأة على 
من  �ضل�ضلة  عرب  العاملي  امل�ضتوى 
املبادرات والربامج التي ت�ضتهدف 
دعم ومتكني املراأة يف العديد من 

املجتمعات والدول.
ال�ضويدي  ����ض���ع���اد  وط�����������������رح��ت 
خالل اجلل�ضة عدداً من الأ�ضئلة 
احل���واري���ة ع��ل��ى امل��ت��ح��دث��ات مما 
اجلل�ضة  ع���ل���ى  ف���ع���ال���ي���ًة  اأ����ض���ف���ى 
و���ض��م��������������ل��ت الأ����ض���ئ���ل���ة ع������دداً من 
املحاور حول دور املراأة الإماراتية 
القادمة،  ع������اماً  اخل������م�ضني  يف 
واآل���ي���ة مت��ي��ز امل������راأة خ����الل هذه 
 ،2071 امل��م��ت��دة ح��ت��ى  ال���ف���رتة 
اإبداعات  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  م�ضلطة 
امل����������راأة يف م���������ض����روع الإم����������ارات 
قدمته  وما  الف�ضاء،  ل�ضتك�ضاف 
املراأة من جهد رائد يف هذا املجال 
يف  الوطنية  م�ضريتها  م��ن  يعزز 

الدولة . 

القا�شمي: اهتمام القيادة الر�شيدة باملراأة الإماراتية نهج را�شخ  • لبنى 
منجزات الإماراتية ل حمدودة منذ انطالق م�شرية الحتاد  القا�شمي:  • خلود 

املقبلة اخلم�شني  خالل  والريادة  الإبداع  من  م�شرية  الإماراتية  العفيفي:  • اأمل 
الإماراتية حققت اإجنازات كثرية يف جمالت الثقافة وال�شناعات الإبداعية  الدرمكي:  • �شلمى 

اآل علي: فخورون بجهود ال�شابات الإماراتيات يف خمتلف ميادين العمل  • وفاء 
من�شات التتويج  وت�شدرت  الألعاب  خمتلف  يف  متيزًا  �شجلت  الإماراتية  املن�شوري:  • مرمي 
موؤ�شرات التناف�شية الدولية  يف  للمراأة  متقدمة  مراتب  ت�شدرت  الإمارات  امل�شافري:  • اأمل 

 2071 روؤية  يف  ملهم  منوذج  الإماراتية  ال�شويدي:  • �شعاد 
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عربي ودويل

تفيدان اأن نائباً اأوروبياً “ل ميكنه ال�ضتفادة من من�ضبه لتجّنب املثول 
اأمام الق�ضاء الوطني” واأن “دولة القانون يف اإ�ضبانيا متينة«.

و�ضّوت الربملان الأوروبي الثالثاء على رفع احل�ضانة عن ثالثة نواب 
من كاتالونيا من بينهم رئي�س هذه املنطقة ال�ضابق كارلي�س بوت�ضيمون، 

املطلوبني يف اإ�ضبانيا على خلفية حماولة النف�ضال العام 2017.
واأيدت هذا الإجراء غالبية النواب )400 يف مقابل 248( وامتنع 45 
عن الت�ضويت يف نهاية اقرتاع �ضري بو�ضر م�ضاء الثنني، وفق الربملان. 
واأعلن بوت�ضيمون الذي يعي�س يف املنفى منذ ف�ضل حماولة النف�ضال، 
اأنه  الت�ضويت،  �ضبقت  التي  الأي��ام  اأُج��ري��ت معه يف  كثرية  يف مقابالت 
الربملان  ���ض��ّوت  ح���ال  يف  الأوروب���ي���ة  املحكمة  اأم����ام  احل��ك��م  �ضي�ضتاأنف 

الأوروبي ل�ضالح مدريد.

•• مدريد-�أ ف ب

رّح��ب��ت احل��ك��وم��ة الإ���ض��ب��ان��ي��ة بت�ضويت ال��ربمل��ان الأوروب�����ي ع��ل��ى رفع 
احل�ضانة عن ثالثة نواب كاتالونيني انف�ضاليني قائلة اإن ذلك يظهر 

اأن “م�ضكالت كاتالونيا يتم حلها يف اإ�ضبانيا«.
بيان  يف  لي��ا  غونزالي�س  اأرانت�ضا  الإ�ضبانية  اخلارجية  وزي���رة  وق��ال��ت 
مقت�ضب اإن ت�ضويت الربملان الأوروبي “يبعث بر�ضالة ثالثية” اإحداها 

اأن “م�ضكالت كاتالونيا يتم حلها يف اإ�ضبانيا ولي�س يف اأوروبا«.
الإ���ض��ب��ان��ي��ة، وهو  ال���ذي تتبناه احل��ك��وم��ة  “هذا ه��و اخل���ط  واأ���ض��اف��ت 
التوا�ضل مع القوى ال�ضيا�ضية الكاتالونية لإيجاد حل من خالل احلوار 
الت�ضويت،  لهذا  الأخ��ري��ني  الر�ضالتني  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت  واملفاو�ضات«. 

  كبري الأطباء: اإ�صابات كوفيد-19 يف بريطانيا �صتزيد رغم التطعيم احلكومة الإ�صبانية ترّحب برفع احل�صانة عن نواب كاتالونيني 
•• لندن-رويرتز

الإ�ضابة  زي��ادة يف ح��الت  �ضت�ضهد  اإن بريطانيا  الثالثاء  اأم�س  اإجنلرتا كري�س ويتي   الأطباء يف  قال كبري 
بفريو�س كورونا يف وقت ما، م�ضيفا اأنه ل ميكن منع كل الوفيات باملر�س حتى على الرغم من م�ضي حملة 

التطعيم قدما بنجاح.
اأ�ضاف ويتي اأن احلذر يف اإعادة فتح القت�ضاد �ضيوؤثر على حجم وتوقيت زيادة احلالت جمددا، لكن اللقاحات 

لن تتمكن من منع كل الوفيات الناجمة عن الإ�ضابة باملر�س.
واأردف لأع�ضاء جمل�س النواب “ت�ضري كل الت�ضورات اإىل اأنه �ضتكون هناك زيادة جديدة، وهذا �ضيعني اأن من 
مل يتم تطعيمهم اأو من مل يكن اللقاح جمديا معهم وينتهي الأمر ببع�ضهم يف امل�ضت�ضفى، �ضيكون م�ضري 

بع�ضهم املوت لالأ�ضف«.
واأ�ضاف “معدل الوفيات �ضينخف�س نتيجة التطعيم لكن لي�س اإىل ال�ضفر مع الأ�ضف«.

•• عو��شم-وكاالت  

�ضراحة  الت��ه��ام  اأ���ض��اب��ع  توجهت 
بالتورط  وميلي�ضياتها  اإي��ران  اإىل 
يف الهجوم على ميناء راأ�س تنورة 
النفطي يف ال�ضعودية، ثاين هجوم 
نفطية يف  من�ضاآت  على  نوعه  من 
اململكة بعد بقيق وهجرة ُخَري�س 

يف �ضبتمرب)اأيلول( املا�ضي.
ووفقاً ل�ضحف عربية �ضادرة اأم�س 
الثالثاء، رجحت م�ضادر �ضعودية 
ان���ط���الق ال��ه��ج��وم م���ن اإي������ران اأو 
العراق ولكن لي�س من اليمن كما 

تدعي ميلي�ضيا احلوثي. 

اإيراين �شريح
الكويتية،  اجل��ري��دة  �ضحيفة  يف 
باأ�ضابع  �ضعودية  م�ضادر  اأ���ض��ارت 
ا�ضتهداف  يف  اإي����ران  اإىل  الت��ه��ام 
“اأرامكو”  ل�ضركة  من�ضاآت نفطية 
يف �����ض����رق امل���م���ل���ك���ة، رغ�����م ادع�����اء 
تنفيذه  احل���وث���ي���ة  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 

الهجوم من اليمن.
امل�ضادر  ع���ن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
الهجوم  م��ن��ط��ل��ق  اأن  ال�����ض��ع��ودي��ة 
يكن  مل  لكنه  ال���ع���راق،  اأو  اإي�����ران 
م�ضت�ضار  لفت  حيث  ال��ي��م��ن،  م��ن 
الطائرة  اأن  اإىل  امللكي  ب��ال��دي��وان 
امليناء،  ا�ضتهدفت  التي  طيار  دون 
جاءت من مياه اخلليج، التي تطل 
عليها اململكة واإيران والعراق، وهو 
طائرة  �ضري  مل�ضار  معاك�س  اجت��اه 
�ضمال  من  انطلقت  اأنها  يفرت�س 

اليمن معقل احلوثيني.
تاأكد  اأن  اإىل  امل�������ض���ادر،  واأ�����ض����ارت 

••و��شنطن-وكاالت

“موؤ�ض�ضة  البارز يف  امل�ضت�ضار  حذر 
الدميوقراطيات”  ع���ن  ال����دف����اع 
الرئي�س  غ���ول���دب���ريغ  ري���ت�������ض���ارد 
الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن م��ن تكرار 
تفاو�ضها  عند  اأوب��ام��ا  اإدارة  خطاأ 
م���ع اإي������ران، وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن مع 
للوكالة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  اإع��������الن 
رافاييل  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية 
ك��ذب��ت على  اأن ط���ه���ران  غ��رو���ض��ي 
امل��ف��ت�����ض��ني الأمم���ي���ني ح���ول وجود 
مواد ومن�ضاآت نووية مل ت�ضرح بها، 
بتحقيقات  يف تطور مقلق يرتبط 
يف �ضلوك اإيراين ي�ضبق الن�ضحاب 

الأمريكي من التفاق النووي.
يثري هذا البيان �ضوؤاًل مهماً لإدارة 
اإيران  على  �ضيتوجب  ه��ل  ب��اي��دن، 
عملها  ع��ن  �ضفاف  ح�ضاب  ت��ق��دمي 
واحلا�ضر  املا�ضي،  ال�ضري  النووي 
كان  اإذا  عنها؟  العقوبات  رفع  قبل 
اإيران  اجلواب ل، ف�ضيكافئ بايدن 
ال���ن���ووي، ويعر�س  خ��داع��ه��ا  ع��ل��ى 
انت�ضار  م���ن  احل���د  ن��ظ��ام  ���ض��الم��ة 
الأ�ضلحة النووية للخطر، وي�ضمن 
الأ�ضلحة  لإنتاج  ال�ضعي  موا�ضلتها 
كما  الطويل،  امل��دى  على  النووية 

اأو�ضح غولدبريغ.

حني اأدركت نية اأوباما
“ذا  م���وق���ع  امل�����ض��ت�����ض��ار يف  وك���ت���ب 
يف  ع�����ض��و  اإي�����ران  اأن  دي�ضبات�س” 
ال�ضالح  انت�ضار  من  احلد  معاهدة 
�ضجل طويل يف  لها  لكن  ال��ن��ووي، 
اإخفاء ن�ضاطاتها النووية، يف خرق 

للتزاماتها وفقاً للمعاهدة.
يف اأواخر 2002، ك�ضفت جمموعة 
اإي��ران��ي��ة م��ع��ار���ض��ة م��ن�����ض��اأة �ضرية 
نطنز،  يف  ال��ي��وران��ي��وم  لتخ�ضيب 
الثقيلة  امل��ي��اه  لت�ضنيع  وم��ن�����ض��اأة 

اخلليج،  ف����وق  ال���ط���ائ���رة  حت��ل��ي��ق 
�ضواطئ  م��ن  انطلقت  اأن��ه��ا  يعني 
تنورة  راأ����س  مليناء  املقابلة  اإي����ران 
م���ن���اط���ق يف  م����ن  اأو  ال�������ض���ع���ودي، 
العراق، رغم �ضعف هذا الحتمال 
قوات  من  �ضديدة  “رقابة  ظل  يف 
وا�ضنطن  ت��ق��وده  ال���ذي  التحالف 
على الأج��واء، بالتزامن مع توتر 
مع  املتكررة  والحتكاكات  الو�ضع 

امليلي�ضيات املدعومة من اإيران«.

ب�شمات �شفري
ومن جهتها، قالت �ضحيفة العرب 
الأولية،  امل��وؤ���ض��رات  اإن  اللندنية، 
الهجوم  يف  اإي������ران  ت����ورط  ت���وؤك���د 
تنورة،  راأ����س  ميناء  على  الأخ���ري 
م�����ض��ارع��ة احلوثيني  رغ���م  وذل����ك 
با�ضتخدام   “ العملية،  تبني  اإىل 
م�ضرية  ط�����ائ�����رة  ع�������ض���رة  اأرب���������ع 
يف  بالي�ضتيٍة،  ���ض��واري��َخ  وث��م��ان��ي��َة 
�ضياق ما �ضماه عمليِة تواُزن الردِع 

ال�ضاد�ضة«.
بدورها  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  واأو����ض���ح���ت 
“اإىل  ُت�����ض��ري  الت���ه���ام  اأ���ض��اب��ع  اأن 
ال���ع���راق  اإي���������ران يف  م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 
ب����ال����وق����وف خلف  ات���ه���م���ت  ال����ت����ي 
ع��م��ل��ي��ة ا���ض��ت��ه��داف م��ن�����ض��اأة بقيق 
يو�ضع  ال��ذي  الأم��ر  املا�ضي،  العام 
النظام  لت�ضمل  امل�ضوؤولية  دائ���رة 
اأن  بعد  ب�ضورة مبا�ضرة  الإي��راين 
باإر�ضال  ع��ادة  ُتتهم  طهران  كانت 

ا�ضتهداف  م��ن  وم��ال��ي��اً،  ع�ضكرياً 
املدن واملن�ضاآت النفطية واملدنيني 

يف ال�ضعودية!
اأر�ضلت  اأم��ري��ك��ا  العك�س  ع��ل��ى  ب��ل 
مفاو�ضات  لإج����راء  ر�ضميا  وف���دا 
�ضلطنة  يف  ح��وث��ي��ة  ق����ي����ادات  م���ع 
احلوثيني  رفعت  اأن  بعد  ُعمان” 

من قائمة اجلماعات الإرهابية.
وا�ضنطن  اأن  ال���ك���ات���ب  واع����ت����رب 
�ضيا�ضتها  يف  ح��اداً  تناق�ضاً  تك�ضف 
جلماً  ت���ري���د  “فهي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ع�ضكرياً يف العراق، ولكنها ل تهتم 
كثريا مبا يفعله احلوثيون، وهم 
من  اإيرانية،  ع�ضكرية  ذراع  اأي�ضا 
ال�ضعودية”  �ضد  عدائية  هجمات 
معترباً اأن الأمر حماولة لل�ضغط 
ال�ضعودية  “لبتزاز  الريا�س  على 
يف م��ل��ف��ات ���ض��ي��ا���ض��ي��ة ل��ل��ت��دخ��ل يف 
للمملكة،  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���������ض����وؤون 
لالأ�ضف لي�س هناك تف�ضري اآخر«.

التي  ه���ي  “اإيران  اأن  واأ�����ض����اف 
حت����رك امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات امل�����ض��ل��ح��ة يف 
ذلك،  ادع��ت عك�س  ال��ع��راق، مهما 
ا�ضتئناف  ع��ن  ال��ي��وم  ن�ضمع  وق���د 
ال��ه��ج��م��ات ال�����ض��اروخ��ي��ة م��ن قبل 
ه�����ذه امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات ����ض���د اأه������داف 
اأمريكية اأو عراقية اأو تابعة لقوات 
ال�ضفارة  اأو  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
اأجنبية  ���ض��ف��ارات  اأو  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال���ع���راق، وذل����ك كجزء  اأخ����رى يف 
من اأوراق ال�ضغط ال�ضيا�ضي على 

ال�ضواريخ والطائرات امل�ضرية اإىل 
احلوثيني فقط«.

ات���ه���ام  اأن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  واأك���������دت 
ال���دف���اع  وزارة  ب���ا����ض���م  امل���ت���ح���دث 
املالكي،  تركي  العميد  ال�ضعودية 
اإيران بتهريب �ضواريخ وطائرات 
اإىل جماعة احلوثي اليمنية التي 
كثفت هجماتها على اململكة، اإ�ضارة 
ال�ضعودية  ات���ه���ام  ع��ل��ى  ���ض��ري��ح��ة 
لإي���������ران ب����ال����ت����ورط امل���ب���ا����ض���ر يف 

الهجمات على من�ضاآتها.
ت�ضاعد  ب��ني  ال�ضحيفة،  ورب��ط��ت 
واإيران  ال�ضعودية،  على  الهجمات 
تعزز  الت�ضاعدي  املنحى  اإن  قائلًة 
ب��ع��د “ ب��ع��د ظ���ه���ور ال�����ض��اب��ط يف 
احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين ح�ضن 
اإيرلو يف �ضنعاء، واإع��الن طهران 
احلكومة  ل����دى  ���ض��ف��رياً  ت��ع��ي��ي��ن��ه 
احلوثية غري املعرتف بها دولياً” 
م�ضيفًة “وت�ضري معطيات عديدة 
كامل  ب�ضكل  طهران  �ضيطرة  اإىل 
امليلي�ضيات  ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  ع��ل��ى 
اإىل ما يخدم  احلوثية وتوجيهها 
املنطقة،  يف  الإي��ران��ي��ة  ال�ضيا�ضات 
اإحلاق  ذل��ك  على  ت��رت��ب  ل��و  حتى 
اجلماعة  ع���ل���ى  م���ب���ا����ض���ر  �����ض����رر 

احلوثية ومفاقمة عزلتها«.

اإيران اأوًل واأخريًا
عبدالرحمن  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  وم����ن 
ال�ضرق  ���ض��ح��ي��ف��ة  يف  ال����را�����ض����د 

الإره���اب  قائمة  م��ن  ا�ضمهم  رف��ع 
الأمريكية«.

حرام يف العراق
 حالل يف اليمن

ويف ال�����ض��ي��اق ذات�����ه  ت��ق��ري��ب��اً قال 
�ضحيفة  يف  اإب��راه��ي��م،  عبداملنعم 
“اإيران  اأن  موؤكداً  اخلليج،  اأخبار 
ملي�ضياتها  ب��ت��ح��ري��ك  ت��ك��ت��ف��ي  ل 
لحظنا  ب��ل  ال���ع���راق،  يف  امل�ضلحة 
امللي�ضيات  ب��ت��ح��ري��ك  ق��ام��ت  اأن��ه��ا 
ال��ي��م��ن، ح��ي��ث زادت  احل��وث��ي��ة يف 
ال�ضاروخية  هجماتها  حجم  من 
والألغام  امل�ضرية  الطائرات  وعرب 
البحرية �ضد ال�ضفن يف الأرا�ضي 
ال�ضعودية، ومدينة ماأرب اليمنية 

لل�ضيطرة عليها«.
واعترب الكاتب اأن “اإيران وا�ضحة 
التي  اأول��وي��ات��ه��ا، فهي  يف حت��دي��د 
ُت�ضعد ع�ضكرياً يف العراق وكذلك 
الطرف  ل��الأ���ض��ف  لكن  ال��ي��م��ن،  يف 
الأمريكي ي�ضوب موقفه الغمو�س 
ذلك  والقلق،  احل��رية  اإىل  ويدعو 
حكومة  ت���ط���ال���ب  وا����ض���ن���ط���ن  اأن 
باتخاذ  ال�����ع�����راق  يف  ال���ك���اظ���م���ي 
امللي�ضيات  ل���ردع  ح��ازم��ة  م��واق��ف 
ا�ضتهداف قواعدها  الإيرانية عن 
العراق،  يف  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  وق��وات��ه��ا 
وا�ضنطن احلزم  لدى  لي�س  بينما 
احلوثي  م��ل��ي�����ض��ي��ات  مل��ن��ع  ال���ك���ايف 
يف ال��ي��م��ن وامل��دع��وم��ة م��ن اإي���ران 

الأو�ضط: “14 �ضاروخاً على حي 
اأربيل  يف  اأمريكية  وقاعدة  �ضكني 
قتلت اأمريكياً وجرحت 9، وتلتها 
10 ���ض��واري��خ ع��ل��ى ق���اع���دة عني 
الأ�ضبوع  وهذا  الأمريكية.  الأ�ضد 
ع�������ض���رات ال�������ض���واري���خ وط���ائ���رات 
�ضماء  يف  ت��دم��ريه��ا  مت  ال���درون���ز 
ومن�ضاأة  م��دن،   4 ف��وق  ال�ضعودية 
�ضفينة  ا�ضتهدفت  كما  ب��رتول��ي��ة. 
اإ�ضرائيلية يف خليج ُعمان، اإ�ضافة 
اإي�����ران  ا���ض��ت��خ��دم��ت��ه��ا  ن��اق��ل��ة  اإىل 
لتهريب النفط اإىل �ضوريا، تقول 
اإ�ضرائيل اإنها تعمدت �ضكب نفطها 
الإ�ضرائيلية،  ال�����ض��واط��ئ  ق��ب��ال��ة 
ال�ضاحل  اإىل  ال���ت���ل���وث  وو�����ض����ل 

اللبناين. 
جديدة  ن���اف���ذة  اإي�������ران  وف��ت��ح��ت 
بعمليات كوماندوز داخل الأرا�ضي 

الباك�ضتانية«.
العمليات  هذه  اأن  الكاتب  واعترب 
لي�ضت �ضوى عينات قليلة اأو مناذج 
الع���ت���داءات  “قائمة  تت�ضمنها 
الطويلة، وهي جميعها  الإيرانية 
مرتابطة ومتقاربة زمنياً، وتهدف 
لإر�ضال ر�ضائل �ضواء لوا�ضنطن اأو 
دول امل��ن��ط��ق��ة، ل��ك��ن ت��ب��ق��ى اإي����ران 
العنف  مت��ار���س  ال��ت��ي  نف�ضها  ه��ي 
�ضواًء  ع��ام��اً،   40 منذ  املنطقة  يف 

كانت هناك مفاو�ضات اأم ل«.
للوليات  اأن  ال���ك���ات���ب،  واأو�����ض����ح 
امل����ت����ح����دة ال���������دور ال���رئ���ي�������ض���ي يف 

ت�����ض��ج��ي��ع اإي���������ران، ووك���الئ���ه���ا يف 
املنطقة  اأم���ن  تهديد  يف  ال��ت��م��ادي 
“قيادات  اأن  م���ع���ت���رباً  وال����ع����امل، 
بني  ي��رق�����ض��ون  اجل��دي��دة  الإدارة 
امل��ت��ن��اق�����ض��ات، ف��ه��م ي��ق��دم��ون بيد 
الهجمات  �ضد  الع�ضكري  ال��دع��م 
بالتحية  وي���ل���وح���ون  الإي���ران���ي���ة، 
ب��ال��ي��د الأخ������رى ل��ل��م�����ض��وؤول��ني يف 
معاقبة  يف  ي�����ض��ت��م��رون  ط���ه���ران. 
اإيران اقت�ضادياً، ومن جهة اأخرى 
للحكومة  ال�ضماح  يف  رغبة  هناك 
دولر  مليارات   4 بدفع  العراقية 
غاز،  م�ضرتيات  مقابل  ل��ط��ه��ران 
وت��ط��ال��ب ط���ه���ران مب��ل��ي��ار دولر 
ال�ضماح  وك���ذل���ك  ف���وائ���د،  ف��وق��ه��ا 
فاتورة  ب��دف��ع  ل��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة 
لالإيرانيني 7 مليارات دولر بعد 
خطف �ضفينة وبحارتها والتهديد 
الأ�ضول  على  العتداء  با�ضتمرار 

الكورية«.
ال�ضيا�ضة  اأن هذه  واأ�ضاف الرا�ضد 
باإعادة  تعد  كانت  التي  الأمريكية 
واليمن  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ال�����ت�����وازن 
الوعود  م��ن  واح�����داً  ك���ان  “الذي 
الت�ضريحات  وم���ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
بايدن  الرئي�س  لإدارة  ال��الح��ق��ة 
الواقع حدث  العنف، يف  بتخفيف 
ت�ضاعف  فقد  مت��ام��اً،  العك�س  ل��ه 
امل��رة من جانب  القتال فيه. هذه 
من  زادوا  ال�����ذي�����ن  احل����وث����ي����ني 
بعد  مبا�ضرة  الع�ضكري  ن�ضاطهم 

ك�ضفت   ،2009 ويف  اآراك.  يف 
اأخرى  �ضرية  من�ضاأة  اأوب��ام��ا  اإدارة 
لتخ�ضيب اليورانيوم حتت مدينة 
ق���م. يف احل��ال��ت��ني، اأب��ل��غ��ت اإي����ران 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
بعد  فقط  النووية  ن�ضاطاتها  عن 

ك�ضفها.
اإىل اأن  وت��اب��ع غ��ول��دب��ريغ م�����ض��رياً 
اإيران  على  النووي فر�س  التفاق 
اأن تك�ضف بطريقة �ضفافة ما�ضيها 
النووي. وذكر التفاق اأن العقوبات 
املنافع  بتحويل  لل�ضماح  ُترفع  لن 
�ضماح  ق��ب��ل  اإي������ران  اإىل  الأخ������رى 
الأمميني  ل��ل��م��ف��ت�����ض��ني  الأخ�������رية 
اإىل  ل  �ضعت  اإذا  ملعرفة  بالتحقيق 
بل  وح�����ض��ب  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�ضيب 

اأي�ضاً اإىل بناء �ضالح نووي.
اأوباما  اأن  م��درك��ة  اإي���ران  وواف��ق��ت 
�ضيعلنون  الأوروب����ي����ني  و���ض��رك��اءه 
النظر  بقطع  ���ُض��ّوي  امل��و���ض��وع  اأن 
من  ج���دي  بتحقيق  �ضماحها  ع��ن 
مفاجئ،  غري  وب�ضكل  لكن  عدمه. 
وجد تقرير املفت�ضني “التبا�ضات” 
يف اأجوبة اإيران التي منعتهم اأي�ضاً 
ع�ضكرية  نووية  من�ضاأة  زي��ارة  من 
قبل اأن تنتهي من تنظيفها. ورغم 
العقوبات  اأمريكا  رفعت  ذل��ك،  كل 
اإىل  اإي��ران و�ضمحت بو�ضولها  عن 
ع�����ض��رات امل��ل��ي��ارات م��ن ال����دولرات 
حظره  الأم��ن  جمل�س  اأنهى  بينما 

على تخ�ضيب اإيران اليورانيوم.

النطاق الكامل
 للخداع النووي

كانت  ع��ن��دم��ا   ،2018 ب���داي���ة  يف 
وا�ضنطن ع�ضواً يف التفاق النووي، 
من�ضاأة  الإ�ضرائيلي  املو�ضاد  اخرتق 

الت�������ف�������اق ال��������ن��������ووي، وت����ف����ر�����س 
حماولة  اأي  على  ج��دي��ة  حت��دي��ات 
الآن  ال��وا���ض��ح  م��ن  اأوًل  لإح��ي��ائ��ه. 
الدولية  الوكالة  اإي��ران خدعت  اأن 
ك�ضف  اأي  ت��ق��دم  ومل   ،2015 يف 
ن�ضاطاتها  ع��ن  ك��ام��ل  اأو  حقيقي 

النووية غري املعلنة.
الطرف عن  اأن غ�ُس  ذل��ك  ويعني 
اإل  ي��وؤد  النووي حينها مل  اخل��داع 
لذلك،  اخل������داع،  م���ن  امل���زي���د  اإىل 
الإدارة  مطالبة  غ��ول��دب��ريغ  ي��ك��رر 

احلالية بتفادي اأخطاء املا�ضي.
ثانياً، تظهر اأوجه ق�ضور حرجة يف 
نظام التفتي�س ب�ضكل وا�ضح. ويبدو 
اأن  تعرف  مل  الدولية  الوكالة  اأن 
نووياً  اأر�ضيفاً  تخبئ  كانت  اإي���ران 
ويبدو  امل��و���ض��اد.  ي�����ض��رق��ه  اأن  ق��ب��ل 
عن  فكرة  اأي  متلك  مل  اأنها  اأي�ضاً 
م�����ض��ت��ودع تخزين  اإي������ران  اإن�������ض���اء 
نووية غري معلنة  �ضري، ومن�ضاآت 
قبل اأن يك�ضفها نتانياهو. والأكر 
اإثارة للقلق هو منع اإيران الوكالة 

من تفتي�س من�ضاآتها الع�ضكرية.
الدولية للطاقة  الوكالة  اإن  ثالثاً، 
ال��ذري��ة ت��دق��ق يف ان��ت��ه��اك��ات بداأت 
التفاق  وا���ض��ن��ط��ن يف  ك��ان��ت  ح��ني 

النووي.
ال�ضيئة  ت�����ض��رف��ات��ه��ا  ع��ك�����س  وع��ل��ى 
الأخبار  ت�����ض��درت  ال��ت��ي  الأخ�����رى 
اليورانيوم،  تخ�ضيب  مثل  اأخ���رياً 
النووي الإيراين،  مل يكن اخل��داع 
وا�ضنطن  ان�������ض���ح���اب  ع���ل���ى  رداً 
العقوبات  وف���ر����س  الت���ف���اق  م���ن 
جوهرياً  ان��ت��ه��اك��اً  ك���ان  ب��ل  عليها. 
ل��الل��ت��زام��ات��ه��ا ال��ن��ووي��ة مب��ا فيها 
من  احلد  مبعاهدة  املرتبطة  تلك 

الأ�ضلحة النووية.

و�ضحب  ط����ه����ران  ق�����رب  ت���خ���زي���ن 
النووية،  لالأ�ضلحة  �ضرياً  اأر�ضيفاً 
اإي��ران عن الوكالة الدولية  اأخفته 

للطاقة الذرية.
وقال الأكادمييون الذين راأوا جزءاً 
تنظيم مذهل  اإن���ه  الأر���ض��ي��ف  م��ن 
اأ�ضلحة  ب���ن���اء  ع��ل��ى  اإي�������ران  ل��ع��م��ل 
النظام كل حتركاته  نووية. �ضجل 
التحركات  ه����ذه  واأر�����ض����ف  ب���دق���ة 

ل�ضبب ما، وفقاً لغولدبريغ.
 ،2018 ���ض��ب��ت��م��رب)اأي��ل��ول(  ويف 
الإ�ضرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ك�ضف 
“م�ضتودع  وجود  نتنياهو  بنيامني 
نووي �ضري لتخزين كميات هائلة 

مل����واد نووية  ق���ط، ف���وج���دت اآث������اراً 
يف اث��ن��ت��ني م��ن��ه��ا. ق���د ت��ك��ون هذه 
اأباده،  باأخرى يف  املن�ضاآت مرتبطة 
 .2019 يف  نتنياهو  ك�ضفها  التي 
مبن�ضاأة  امل��ح��ي��ط��ة  الأ����ض���ئ���ل���ة  اأم�����ا 
ت����ورك����وزاآب����اد، ف���ق���ال غ��رو���ض��ي اإن 
الوكالة “قلقة للغاية من احتمال 
وجود مواد نووية غري م�ضرح بها 
يف هذا املوقع غري املعلن، ومن اأي 
مواد نووية مماثلة مل تبلغ اإيران 

عنها«.

ثالث مالحظات بارزة
ت��ق��و���س ه���ذه الك��ت�����ض��اف��ات جوهر 

من التجهيزات واملواد من برنامج 
اإيران النووي ال�ضري«.

���ض��ور جت��اري��ة لالأقمار  واأظ���ه���رت 
تنقل  ك��ان��ت  اإي����ران  اأن  ال�ضناعية 
يف  تركوزاآباد  حي  اإىل  م�ضتوعبات 

طهران قبل تعقيمه.
الوكالة  دققت  املوالية،  ال�ضنة  ويف 
املن�ضاأة  الذرية يف  الدولية للطاقة 
ووج�����دت اآث�������اراً مل����واد ن���ووي���ة غري 
معلنة م�ضرية اإىل انتهاك م�ضتمر 
ال�ضالح  انت�ضار  من  احل��د  ملعاهدة 

النووي.
وزارت��������ا  ك�������ض���ف���ت   ،2019 ويف 
الأمريكيتان  وال��ت��ج��ارة  اخل���زان���ة 

الأ�ضلحة  ب���رن���ام���ج  م��وؤ���ض�����س  اأن 
فخري  حم�ضن  الإيرانية  النووية 
املا�ضية،  ال�ضنة  ُق��ت��ل  ال���ذي  زاده، 
والبتكار  الأب���ح���اث  م��ن��ظ��م��ة  ق���اد 
وهي  الإي��ران��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  يف 
وظفت  �ضرية  ع�ضكرية  جمموعة 
علماء اأ�ضلحة نووية. ويف ظل هذه 
التطورات، بداأ الرتكيز ببطء على 
ح��ج��م اخل����داع ال���ن���ووي الإي����راين 

الوا�ضع.
وقال املدير العام للوكالة الدولية 
راف���اي���ي���ل غ���رو����ض���ي يف الأ����ض���ب���وع 
ثالث  فت�ضت  وك��ال��ت��ه  اإن  امل��ا���ض��ي، 
اإيران  تعلنها  مل  اإ�ضافية  من�ضاآت 

اأمريكا قبل الدخول يف مفاو�ضات 
جديدة حول ملفها النووي«.

وا�ضحة  “اإيران  ال��ك��ات��ب  وت��اب��ع 
التي  اأول��وي��ات��ه��ا، فهي  يف حت��دي��د 
ُت�ضعد ع�ضكرياً يف العراق وكذلك 
الطرف  ل��الأ���ض��ف  لكن  ال��ي��م��ن،  يف 
الأمريكي ي�ضوب موقفه الغمو�س 
ذلك  والقلق،  احل��رية  اإىل  ويدعو 
حكومة  ت���ط���ال���ب  وا����ض���ن���ط���ن  اأن 
باتخاذ  ال�����ع�����راق  يف  ال���ك���اظ���م���ي 
امليلي�ضيات  ل���ردع  ح��ازم��ة  م��واق��ف 
ا�ضتهداف قواعدها  الإيرانية عن 
العراق،  يف  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  وق��وات��ه��ا 
وا�ضنطن احلزم  لدى  لي�س  بينما 
مل��ن��ع م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات احلوثي  ال���ك���ايف 
يف ال��ي��م��ن وامل��دع��وم��ة م��ن اإي���ران 
ا�ضتهداف  م��ن  وم��ال��ي��اً،  ع�ضكرياً 
املدن واملن�ضاآت النفطية واملدنيني 

يف ال�ضعودية«.
ذلك  يف  “األي�س  ق��ائ��اًل  وت�����ض��اءل 
ال�ضيا�ضة  يف  ك����ب����ري  ت���ن���اق�������س 
اإي������ران  اأذرع  جت�����اه  الأم���ري���ك���ي���ة 
ت���ري���د جلماً  ف��ه��ي  امل��ن��ط��ق��ة؟،  يف 
ع�ضكرياً يف العراق، ولكنها ل تهتم 
وهم  احلوثيون  يفعله  مبا  كثرياً 
من  اإيرانية  ع�ضكرية  ذراع  اأي�ضاً 
هجمات عدائية �ضد ال�ضعودية!«.

تف�ضري  ه��ن��اك  لي�س  اأن���ه  واأو����ض���ح 
اآخ�����ر ����ض���وى رغ���ب���ة وا���ض��ن��ط��ن يف 
ا�ضتخدام احلوثيني كورقة �ضغط 
ال�ضعودية،  �ضد  اأخ���رى  �ضيا�ضية 
ال�ضاروخية  وا�ضتخدام هجماتهم 
ال�ضعودية  لب�����ت�����زاز  امل�������ض���ت���م���رة 
يف م��ل��ف��ات ���ض��ي��ا���ض��ي��ة ل��ل��ت��دخ��ل يف 

ال�ضوؤون الداخلية للمملكة.

حجة وحجة م�شادة
و�ضع  ب��اي��دن  اأن  امل�ضت�ضار  اأ���ض��اف 
�ضرطاً وا�ضحاً وحمدداً للعودة اإىل 
التفاق النووي، وهو امتثال اإيران 

ال�ضارم لالتفاق.
اأ�ضا�س  ُبني على  الأخ��ري  اأن   ومب��ا 
طموحاتها  ع����ن  اإي���������ران  ت���خ���ل���ي 
ال��ن��ووي��ة وع��ل��ى ك�ضف ���ض��ف��اف عن 
فاإن  ال�ضرية،  ال��ن��ووي��ة  ن�ضاطاتها 
من  ت��ط��ل��ب  اأن  ب��اي��دن  اإدارة  ع��ل��ى 
ن�ضاطاتها  ج��م��ي��ع  ك�����ض��ف  اإي�������ران 
قبل  ال�ضرية  وم��واده��ا  ومن�ضاآتها 
ف�ضيت�ضكل  واإل  ال��ع��ق��وب��ات،  رف���ع 
لي�ضرح  الرئي�س  على  كبري  �ضغط 
م�ضلحة الأمن القومي الأمريكي 
يف ات����ف����اق ن������ووي ي���دف���ع لإي������ران 
لالإبقاء  ال����دولرات،  من  املليارات 
الع�ضكرية  النووية  ن�ضاطاتها  على 

�ضرية.
ي�������ض���دد امل����داف����ع����ون ع����ن الت���ف���اق 
النووي اأن اأر�ضيف اإيران ذو طبيعة 
النووي  التهديد  بينما  تاريخية، 
تخ�ضيب  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي  احل���ا����ض���ر 
اإل  يعاجله  وال���ذي ل  ال��ي��وران��ي��وم 

اإحياء التفاق النووي.
اإيران  اإخفاق  باأن  غولدبريغ  ويرد 
النووية  ن�����ض��اط��ات��ه��ا  اإع�������الن  يف 
ان��ت��ه��اك��اً ن�ضطاً  ب��ل  ل��ي�����س ت��اري��خ��اً 
ملعاهدة احلد من انت�ضار الأ�ضلحة 
النووية. ومل تكن الوكالة الدولية 
ك�ضفه  ق��ادرة على  ال��ذري��ة  للطاقة 

با�ضتخدام نظامها للتدقيق.
ال�ضمت  اأن  ع��ل��ى  ال��ك��ات��ب  وي�����ض��دد 
لتعهداتها  اإي����������ران  خ������رق  ع���ل���ى 
النووية الأهم يف مقابل تطمينات 
فارغة يوؤمنها اتفاق نووي معيب، 
�ضخماً  ا�ضرتاتيجياً  خطاأ  �ضيكون 
بل  فقط  اإي����ران  منه  ت�ضتفيد  ل��ن 
العامل  ح��ول  اأخ���رى  اأنظمة  اأي�ضاً 

تراقب هذه التطورات.

بعد الهجوم احلوثي على راأ�ش تنورة... اإيران راأ�ش اأفعى الإرهاب

مَل يجب على اإيران ك�صف ما�صيها النووي قبل رفع العقوبات؟
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عربي ودويل

فت�ضت ال�ضرطة املالية الإيطالية يف مدينة بوردينوين �ضركة تعمل 
يف ت�ضنيع اأجزاء الطائرات واملروحيات والطائرات دون طيار.

وح�ضب وكالة الأنباء الإيطاية نوفا، اأمر نائب املدعي العام يف املدينة 
كارميلو باربارون باملداهمة لال�ضتباه يف بيع ال�ضركات منتجاتها ذات 

ال�ضتخدام املزدوج يف اإيران دون ترخي�س من احلكومة الإيطالية.
واأو�ضحت الوكالة اأن ال�ضركة مملوكة ملجموعة من هونغ كونغ منذ 
يقيمون  لل�ضركة  ج��دداً  امل�ضاهمني مديرين  اجتماع  2018، وعني 

يف ال�ضني.
بعد   ،1992 منذ  ال�ضركة  تالحق  ال�ضبهات  اأن  ال��وك��ال��ة  وك�ضفت 
اإيرانية  حربية  �ضفينة  اإىل  اإيطايل  زورق  مبقت�ضاها  حتول  �ضفقة 
ومروحيات  طيار  دون  بطائرات  م��زودة  الإي���راين،  الثوري  للحر�س 

و�ضواريخ كروز.

“اأبو  جماعة  م��ن  م�ضلحاً   14 ا�ضت�ضالم  الفلبيني  اجلي�س  اأع��ل��ن 
م�ضوؤولون  وع��ده��م  حيث  ال��ب��الد،  جنوب  �ضولو  اإقليم  يف  �ضياف”، 

اأمنيون مب�ضاعدتهم رغم عنف اجلماعة يف املنطقة امل�ضطربة.
ال���ث���الث���اء، عن  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة  م��ان��ي��ال تاميز”  “ذا  ���ض��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
م�ضاة   101 الفرقة  قائد  باوتي�ضتا،  اأنطونيو  ج��رنال،  الربيغيدير 
اأن “الإرهابيني �ضلموا اأي�ضاً اأ�ضلحة متنوعة، معظمها من الأ�ضلحة 
النارية القدمية،  اأم�س الأول الثنني، يف مرا�ضم �ضهدها كبار القادة 

يف مقر اجلي�س ببلدة تاليباو«.
اأعلن  ال��ذي  داع�����س  م��ع  املتحالفة  �ضياف”،  “اأبو  جماعة  اأن  يذكر 
اأ�ضواأ عمليات  م�ضوؤوليته عن تفجريات يف الفلبني، نفذت عدداً من 
اأخ��رى من  التفجري يف �ضولو وبا�ضيالن ومدينة زامبوانغا واأج��زاء 

مينداناو.
يف  الفلبني،  يف  عنفاً  امل�ضلحة  اجلماعات  اأك��ر  �ضياف،  اأب��و  وتورطت 
لرهائن من  الوح�ضي  والقتل  اخلطف مقابل احل�ضول على فدية، 

الفلبينيني والأجانب على مدار العقود املا�ضية.

اأم�س  ال��رو���ض��ي��ة دم��ي��رتي بي�ضكوف  ال��رئ��ا���ض��ة  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  ق���ال 
الثالثاء اإنه ل يعلم اإذا طالب الرئي�س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد امل�ضاعدة 
بعد اإ�ضابته وزوجته بفريو�س كورونا، لكنه اأكد اأن الرئي�س الرو�ضي 
الأ�ضد  ط��ل��ب  اإذا  ال��ف��ور،  ع��ل��ى  الأم����ر  �ضينظر يف  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 

امل�ضاعدة.
الرو�ضية:  �ضبوتنيك  وك��ال��ة  ح�ضب  لل�ضحافيني  بي�ضكوف  وق���ال 
“ب�ضراحة لي�س عندي معلومات عن كيفية عالج الرئي�س وزوجته، 

واأي�ضا ل اأعلم اإذا طلب م�ضاعدة من اأي نوع«.
للمتخ�ض�ضني  اأن  تعلمون  كما  يقني،  على  “لكني  املتحدث  وت��اب��ع 
اأدنى  عندي  ولي�س  كورونا،  فريو�س  عالج  يف  وا�ضعة،  خربة  الرو�س 
بالطبع،  بوتني  الرئي�س  ف�ضينظر  اأي طلب،  كان هناك  اإذا  اأن��ه  �ضك 

فيه على الفور«.
واأعلنت الرئا�ضة ال�ضورية  اأم�س الأول الثنني اإ�ضابة الرئي�س ب�ضار 
حالتهما  اأن  مو�ضحة  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  وزوج��ت��ه  الأ���ض��د 

م�ضتقرة.

بني  من�ضقة  ع��ودة  على  الثالثاء  اأم�س  الرو�ضية   اخلارجية  �ضجعت 
الوليات املتحدة واإيران اإىل التفاق النووي.

وقال وزير اخلارجية الرو�ضي �ضريغي لفروف: “اإذا اعتمدنا فقط 
على م�ضاألة من �ضيعود اأوًل اإىل احرتام التزاماته، فاإن هذا النقا�س 

ميكن اأن يتوا�ضل اإىل ما ل نهاية«.
واأ�ضاف خالل زيارة ر�ضمية اإىل الإمارات “نعترب اأن من املمكن متاماً 

البدء بخطوات متزامنة ومن�ضقة من الإيرانيني والأمريكيني«.
ويف الأ�ضبوع املا�ضي اأعلنت الوليات املتحدة اأنها ل تزال “م�ضتعدة 
للقاء يران” لإنقاذ التفاق، رغم رف�س طهران التي تعترب اأن الوقت 

لي�س “منا�ضباً” بعد لذلك.

عو��شم

روما

مانيال

مو�شكو

و��شنطن

وترية التلقيح �صد كوفيد-19 
يف اأفريقيا تت�صارع 

•• الأمم املتحدة -اأ ف ب

اأعلنت الأمم املّتحدة اأّن وترية التلقيح �ضّد كوفيد-19 يف اأفريقيا تت�ضارع 
للفريو�س  امل�ضاّدة  الّلقاحات  من  �ضحنات  ال��ق��اّرة  دول  من  ت�ضع  ت�ضّلم  مع 
لإتاحة  العاملية  ال�ضّحة  منظمة  اأن�ضاأتها  التي  “كوفاك�س”  اآلية  مبوجب 

الّلقاحات للدول املنخف�ضة الدخل.
من  “مزيداً  اإّن  دوجاريك  �ضتيفان  الأممية  املنّظمة  با�ضم  املتحّدث  وق��ال 
�ُضّلمت  كوفاك�س  م��ن  املدعومة  لكوفيد-19  امل�����ض��اّدة  الّلقاحات  ج��رع��ات 
وليبرييا  وم��الوي  واإثيوبيا  وتوغو  املوزمبيق  هي  اأفريقية  دول  ت�ضع  اإىل 

وجيبوتي و”�ضاو تومي وبرين�ضيبي” واأوغندا ومايل«.
واأو�ضح اأّنه �ضباح  اأم�س الأول الثنني “تلّقت املوزمبيق وتوغو ما يقرب من 
“املرحلة الأوىل من حملة التلقيح  اأّن  اإىل  م�ضرياً  ن�ضف مليون جرعة”، 
الأ�ضخا�س  من  وغريهم  ال�ضحيني  بالعاملني  البلدين  هذين  يف  �ضتبداأ 

املعّر�ضني للخطر«.
واأ�ضاف اأّنه يوم الأحد ت�ضّلمت اأثيوبيا “مبوجب اآلية كوفاك�س 2.2 مليون 

جرعة، ومن املقّرر اأن تبداأ التطعيمات يف الأيام املقبلة«.
فقد ت�ضّلمت من  اأّماأ مالوي وليبرييا ومايل و”�ضاو تومي وبرين�ضيبي” 

جهتها الّلقاحات يوم اجلمعة.
اآذار/  11 يف  التطعيم  حملة  �ضتبداأ  “جيبوتي  اأّن  اإىل  دوج��اري��ك  ولفت 

بينما “�ضتبداأ على مراحل حملة التلقيح يف اأوغندا التي ت�ضّلمت  مار�س”، 
اأكر من 850 األف جرعة من لقاحات كوفاك�س«.

املعار�صة ال�صورية.. ف�صل يف تقدمي بديل جدي للنظام 

القوى الأمنية تنت�صر يف رانغون بعد ليلة من املداهمات 

% ن�صبة اإ�صغال امل�صت�صفيات الفل�صطينية مبر�صى كورونا تتجاوز 100 
اللتزام بهذا ندراأ اخلطر عن جمتمعنا واأنف�ضنا وخماطر ال�ضابة 

بال�ضاللت اجلديدة املتنا�ضلة للفريو�س«.
ودعا ا�ضتية “الدول ال�ضديقة وال�ضركات املنتجة للقاحات وجمموعة 
توريد  على  والعمل  لنا  بالتزاماتها  ال��وف��اء  اإىل  العاملية  كوفاك�س 
الدفعات التي وعدنا باحل�ضول عليها كتربعات اأو تلك التي �ضددنا 

ثمنها وتاأخرت مواعيد توريدها«.
اآمنة  بيئة  ت��وف��ري  “من  ميكن  ال��ل��ق��اح��ات  على  احل�����ض��ول  اإن  وق���ال 
من  والع�ضرين  الثاين  يف  اإج��راوؤه��ا  املقرر  الت�ضريعية  لالنتخابات 
الفل�ضطينية  ال�ضحة  وزارة  بيانات  قاعدة  وتفيد  املقبل«.  اأي��ار  �ضهر 
بت�ضجيل 226735 اإ�ضابة بفريو�س كورونا منذ انت�ضار الفريو�س 

قبل حوايل عام وتعايف 201793 ووفاة 2400.

الوحدات  عدد  م�ضاعفة  رغم  باملئة  مئة  املكثفة  العناية 
الثالثة  امل��وج��ة  “توا�ضل  وت��اب��ع  اجل��ائ��ح��ة«.  ب��داي��ة  منذ 
الفل�ضطيني  جمتمعنا  على  التاأثري  كورونا  جائحة  من 

ب�ضدة«.
وذكر ا�ضتية يف بداية اجتماع احلكومة اأن “اأعداد الإ�ضابات 
يف ازدياد واأعداد الوفيات ب�ضكل يومي مما ي�ضطرنا اإىل 

اإجراءات م�ضددة ومبا�ضرة وغري م�ضبوقة«.
والأماكن  واملن�ضاآت  الأ���ض��واق  اإغ��الق  ف��اإن  “لذلك  وق��ال 
العامة اإ�ضافة اإىل منع الفعاليات واملنا�ضبات العامة هو 

اخليار الذي كان ل بد منه يف عدد من املحافظات«.
وت�ضهد بع�س حمافظات ال�ضفة الغربية اإغالقا �ضامال 

فيما ت�ضهد اأخرى اإغالقا جزئيا ملواجهة انت�ضار فريو�س 
كورونا. واأعلنت وزيرة ال�ضحة مي الكيلة اأم�س ت�ضجيل 
135 يف  كورونا منها  اإ�ضابة جديدة بفريو�س   1828

قطاع غزة و13 وفاة جميعها يف ال�ضفة الغربية.
اج��ت��م��اع احل��ك��وم��ة عن  ا�ضتية خ��الل كلمته يف  وحت���دث 
اللقاحات التي ل يبدو اأن هناك موعدا حمددا لو�ضولها 

اإىل الفل�ضطينيني.
للقاحات  العاملية  التوريد  �ضال�ضل  تاأخر  ظل  “يف  وق��ال 
ال��دول وحماولت  تزاحم  ب�ضبب  املحددة  عن مواعيدها 
املتاح  الوحيد  ال�ضالح  فاإن  التطعيم...   ال�ضتحواذ على 
ويف  اجل�ضدي  والتباعد  الكمامة  ه��و  ال��ي��وم  اأي��دي��ن��ا  ب��ني 

•• ر�م �هلل-رويرتز

اأم�س  ا�ضتية  حم��م��د  الفل�ضطيني  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
العناية  ووح��دات  امل�ضت�ضفيات  اإ�ضغال  ن�ضبة  اإن  الثالثاء 
امل���رك���زة ف��ي��ه��ا مب��ر���ض��ى ف��ريو���س ك���ورون���ا جت����اوزت مئة 

باملئة.
رام اهلل  للحكومة يف  الأ�ضبوعية  واأ�ضاف خالل اجلل�ضة 
اأن ن�ضبة الإ�ضغال جتاوزت مئة باملئة بالرغم من “افتتاح 
جائحة  منذ  الطبية  وامل��راك��ز  امل�ضت�ضفيات  م��ن  العديد 
املتخ�ض�ضة يف  املراكز  ذلك عدد من  اإىل  ُي�ضاف  كورونا 
اإ�ضغال وحدات  ن�ضبة  تتجاوز  ... كذلك  الكورونا  مر�س 

•• بريوت-�أ ف ب

خالل ع�ضر �ضنوات من عمر النزاع يف 
�ضوريا، ف�ضلت املعار�ضة على اختالف 
وتقدمي  �ضفوفها  بتوحيد  مكّوناتها 
وقع  وعلى  النظام.  ع��ن  ج��دي  بديل 
خ�ضائر ميدانية متتالية، بات �ضوتها 
وتتحّرك  م�ضّتتة  وق��ي��ادات��ه��ا  خ��اف��ت��اً 

وفق اأجندات داعميها.
املعار�ضة  جم���م���وع���ات  ت��ن��ج��ح  ومل 
ال�ضيا�ضية املقيمة بغالبيتها يف املنفى 
يف بناء ج�ضور مع الداخل. وغالباً ما 
ال�ضارع  ل�ضوت  متثيلها  بعدم  اُتهمت 
امل��ع��ار���س وال��ف�����ض��ائ��ل امل��ق��ات��ل��ة التي 
من  الأوىل  ال��ن��زاع  �ضنوات  يف  متكنت 
ال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى ن��ح��و ث��ل��ث��ي م�ضاحة 
اجتماعات  اأوىل  ع���ق���دت  ال����ب����الد. 
حزيران/يونيو  م��ط��ل��ع  امل���ع���ار����ض���ة 
الرتكية،  اأنطاليا  مدينة  يف   2011
التظاهرات  ب����دء  م���ن  اأ���ض��اب��ي��ع  ب��ع��د 
يف  و���ض��ارك  ���ض��وري��ا.  يف  الحتجاجية 
ع���ن جماعة  الج��ت��م��اع��ات مم��ث��ل��ون 
الإخ����وان امل��ح��ظ��ورة يف ���ض��وري��ا، وعن 
هيئات  �ضم  ال��ذي  دم�ضق”  “اإعالن 

الداخل واخل��ارج، و�ضخ�ضيات  و�ضخ�ضيات معار�ضة يف 
كردية و�ضبان ي�ضرفون على تنظيم التظاهرات.

يف  اجتماعات  وبعد   ،2011 الأول/اأكتوبر  ت�ضرين  يف 
بعد  ال�ضوري. وحتالف  الوطني  املجل�س  تاأ�ض�س  تركيا، 
عام مع جمموعات اأخرى اأبرزها جلان التن�ضيق املحلية 
اأ�ضبوعياً،  التظاهرات  وتن�ضيق  الدعوة  على  داأبت  التي 
وامل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ال���ك���ردي، حت��ت م�����ض��ّم��ى الئتالف 

الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة ال�ضورية.
الدوحة،  ت��اأ���ّض�����س يف  ال���ذي  الئ��ت��الف  ُينظر اىل  وب���ات 
اأّنه الأكر متثياًل للمعار�ضة. وفيما منيت قوات  على 
الئتالف  حظي  امليدان،  يف  متالحقة  بخ�ضائر  النظام 
باعرتاف ر�ضمي من اأكر من مئة دولة غربية وعربية 
 2012 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  �ضوريا”  “اأ�ضدقاء  م��وؤمت��ر  يف 

بو�ضفه “ممثاًل وحيداً لل�ضعب ال�ضوري«.
مع ع�ضكرة النزاع، تعّددت الف�ضائل املقاتلة التي تلقت 
اأجندات خا�ضة، ومل حتظ  لها  ودول  من جهات  دعماً 

••ر�نغون-�أ ف ب

انت�ضرت القوى الأمنية جمددا  اأم�س 
حا�ضرت  بعدما  ران��غ��ون  يف  الثالثاء 

و�ضط  يف  بالدميوقراطية  املنادين  املتظاهرين  مئات 
املنازل  املا�ضية، مكثفة من عمليات دهم  الليلة  املدينة 

والتوقيف.
عا�ضمة  يف  رئي�ضية  ط��رق  حم��اور  الع�ضكريون  واأق��ف��ل 
البالد القت�ضادية فيما �ضارع التجار اإىل بيع ب�ضائعهم 
�ضحافيو  اأف���اد  م��ا  على  ج��دي��دة  عنف  لأع��م��ال  حت�ضبا 
ال��ث��الث��اء حو�ضر  الث��ن��ني  ب��ر���س. وليل  وك��ال��ة فران�س 
البورميات  م��ن  ال��ك��ث��ري  بينهم  م��ن  امل��ح��ت��ج��ني  م��ئ��ات 
اللواتي نزلن اإىل ال�ضارع ملنا�ضبة اليوم العاملي للمراأة، 
كثرية  جتمعات  �ضهد  ال��ذي  �ضان�ضونغ  حي  يف  ل�ضاعات 

مناه�ضة للمجموعة الع�ضكرية يف الأيام الأخرية.
متظاهرين  ع��ن  بحثا  �ضققا  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  وده��م��ت 

و�ضمع دوي انفجارات بانتظام.
اإخفاء  مغبة  م��ن  الر�ضمية  الع����الم  و���ض��ائ��ل  وح����ذرت 

حمتجني.
وقال اأحد �ضكان املنطقة “فت�ضت ال�ضرطة كل امل�ضاكن 
منزل مبنزل وقد ح�ضروا اإىل �ضقتنا لكننا مل نخف اأي 

�ضخ�س وغادروا بعدها«.
وراأى اآخر “طلبوا منا عدم النظر اإليهم واإل �ضيطلقون 
النار علينا” م�ضيفا اأن امل�ضاكن التي رفعت علم الرابطة 
الوطنية من اأجل الدميوقراطية بزعامة اونغ �ضان �ضو 

ت�ضي ا�ضتهدفت على وجه اخل�ضو�س.
مواطنني  �ضهادات  بح�ضب  الأ�ضخا�س  ع�ضرات  واأوق��ف 

جمعتها وكالة فران�س بر�س.
ودعما للمتظاهرين املحا�ضرين حتدى مئات املواطنني 
اإىل ال�ضوارع. ورددوا  حظر التجول املفرو�س بنزولهم 
هتافات من بينها “افرجوا عن الطالب!” فيما اطلقت 
لتفريقهم.  ال�ضوتية يف حماولة  القنابل  الأم��ن  قوات 
الفجر  �ضاعات  يف  احلي  مغادرة  من  املحتجون  ومتكن 

الأوىل.
“�ضرب  اأن  ال��ر���ض��م��ي��ة م���ن  وح�����ذرت و���ض��ائ��ل الإع������الم 

من�ضة  املعار�ضة:  با�ضم  تتحدث  اأخرى  من�ضات  لحقاً 
واخلارج،  الداخل  من  معار�ضني  �ضمت  التي  القاهرة 
الأ�ضبق  ال���وزراء  رئي�س  نائب  برئا�ضة  مو�ضكو  ومن�ضة 
قدري جميل. يف الداخل، ن�ضطت جمموعات معار�ضة، 
بع�ضها مقبول اإجماًل من النظام، �ضمت اأحزاباً قومية 
بع�س  ي�ضلم  مل  وطنية،  و�ضخ�ضيات  وكردية  وي�ضارية 
اأع�ضائها من العتقال، واأخرى حم�ضوبة على دم�ضق. 

وقد دعيت جميعها اىل جنيف.
2016، وجدت  م��ع ان��ط��الق ج���ولت امل��ح��ادث��ات ع���ام 
جمموعات املعار�ضة نف�ضها مطالبة بتوحيد وفدها رغم 
تباين موقفها خ�ضو�ضاً من م�ضري الأ�ضد. يف ت�ضرين 
الثاين/نوفمرب 2017، تاأ�ض�ضت هيئة التفاو�س العليا 
على وقع �ضغوط دولية للتخلي عن ال�ضروط امل�ضبقة، 

ل �ضيما تنحي الأ�ضد، قبل بدء التفاو�س.
اأبرزها يف مدينة حلب )�ضمال(  وبعد خ�ضائر ميدانية 
يف  دم�ضق  ق��رب  ال�ضرقية  الغوطة  ث��م   ،2016 نهاية 

توّقعت،  كما  النظام  ق��وات  لدحر  ك��اف  ع�ضكري  بدعم 
خل�ضية الغرب من تكرار �ضيناريو الفو�ضى الليبي.

�ضيما  ل  امل��ت�����ض��ددة  التنظيمات  ن��ف��وذ  ت�ضاعد  واأ���ض��ه��م 
املعار�ضة  باإ�ضعاف   2014 ال��ع��ام  منذ  داع�����س  تنظيم 
املقاتلني  اآلف  ا�ضتقطابه  وم���ع  وع�����ض��ك��ري��اً.  �ضيا�ضياً 
ان�ضّب  اخل���ارج،  يف  دام��ي��ة  هجمات  وتنفيذه  الأج��ان��ب 
ت��رك��ي��ز امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب��ق��ي��ادة وا���ض��ن��ط��ن ع��ل��ى دعم 
املعار�ضة(  تكتل  خ��ارج  بقيت  )التي  الكردية  الف�ضائل 
خ�ضوم  دع��م  عن  عو�ضاً  املتطرفني  ملواجهة  وحلفائها 
الئ��ت��الف مع  �ضارك   ،2014 العام  الأ���ض��د. يف مطلع 
الأمم  باإ�ضراف  مفاو�ضات  جولتي  يف  النظام  من  وف��د 
اإح���راز  امل��ت��ح��دة �ضعيا لإي��ج��اد ح��ل ل���الأزم���ة، م��ن دون 
تقدم. وبرعاية �ضعودية، ت�ضكلت نهاية 2015 الهيئة 
من  وا���ض��ع��ة  اأط��ي��اف��اً  ���ض��ّم��ت  ال��ت��ي  للمفاو�ضات  العليا 
متهيداً  مقاتلة،  وف�ضائل  الئ��ت��الف  اأب��رزه��ا  املعار�ضة 
لبدء مفاو�ضات جديدة مع النظام يف جنيف. وظهرت 

حمتجني  الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  على  انت�ضرت 
اأح���ده���م ملقى على  ب��ال��دم��اء،  ه��ام��دي��ن وم�����ض��ّرج��ني 

الأر�س ووجهه لالأ�ضفل وجزء من جمجمته مقتلع.
ويف ماندالي يف و�ضط البالد �ضدمت األيتان ع�ضكريتان 
حالة  يف  منهما  اث��ن��ان  منهم  �ضتة  فاأ�ضيب  املحتجني 
ال�ضيا�ضيني  ال�ضجناء  م�ضاعدة  جمعية  وقالت  خطرة. 
“يف ج��و من  ي��وم  ي��وم��ا بعد  ال��ب��الد  ي��غ��رق  اأن اجلي�س 
اخلوف” م�ضرية اإىل اأن 60 مدنيا قتلوا منذ النقالب 

واأوقف اكر من 1800.
وباتت املداهمات ت�ضتهدف ب�ضكل اأكرب يف الأيام الأخرية 
وم�ضوؤولني  اإع����الم  وو���ض��ائ��ل  حكومية  غ��ري  منظمات 

�ضيا�ضيني.
“ميامنار  ونفذت ال�ضرطة والثنني عملية �ضد وكالة 

املوؤيدة  اليومية  التظاهرات  بعد  نفد”  قد  احلكومة 
ودفعت  اأ�ضابيع.  خم�ضة  منذ  امل�ضتمرة  للدميوقراطية 
اأحداث �ضان�ضونغ اإىل �ضل�ضلة من الحتجاجات الدولية 
اجلديدة فيما دعت الأمم املتحدة “اإىل �ضبط النف�س 

اإىل احلد الأق�ضى” و”الفراج” عن املتظاهرين.
ب��ورم��ا و�ضفارتا  الأوروب����ي يف  بعثة الحت���اد  واأ���ض��درت 
ال�ضابقة  امل�ضتعمرة  القوة  وبريطانيا  املتحدة  الوليات 

يف البالد، دعوات مماثلة.
ق��م��ع��ه��ا يف حماولة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  امل��ج��م��وع��ة  وت���وا����ض���ل 
الذي  النقالب  على  ال�ضلمية  املعار�ضة  على  للق�ضاء 
اطاح حكومة اونغ �ضان �ضو ت�ضي يف الأول من �ضباط/
عدة  وج��رح  متظاهرين  ثالثة  الثنني  وقتل  فرباير. 
)و�ضط(  مييتكيينا  م��ن  م�����ض��اه��د  واأظ���ه���رت  اأخ���ري���ن. 

وا�ضحاً  ب��دا   ،2018 ني�ضان/اأبريل 
املعار�ضة  دع���م���ت  ال���ت���ي  ال������دول  اأن 
تتعاطى  ب��ات��ت  ق��ي��ادات��ه��ا  وا�ضتقبلت 

بواقعية اأكرب مع بقاء الأ�ضد.
2017، طغت حمادثات  من  وب��دءاً 
اأ�ضتانا برعاية رو�ضيا وايران، حليفتي 
للمعار�ضة،  الداعمة  وتركيا  دم�ضق، 

على م�ضار جنيف واأ�ضعفته.
تفاو�س  امل���ع���ار����ض���ة  ك���ان���ت  وب���ع���دم���ا 
مرحلة  ع���ل���ى  ج���ن���ي���ف  يف  ال����ن����ظ����ام 
متهيداً  الأ���ض��د،  رحيل  بعد  انتقالية 
املحادثات  ب��ات��ت  �ضيا�ضية،  لت�ضوية 
د�ضتورية  جلنة  على  ال��ي��وم  تقت�ضر 
لبحث  الطرفني  ع��ن  ممثلني  ت�ضّم 
جديد.  د����ض���ت���ور  و����ض���ع  اأو  ت���ع���دي���ل 
“نية  بغياب  تقدماً  حتقق  مل  لكّنها 

للت�ضوية” باعرتاف الأمم املتحدة.
املعار�ضة  ت���ف���رز  مل  اخل���ال����ض���ة،  يف 
يتمتع  حم����اوراً  ت�ضكل  ب��دي��ل��ة  ق��ي��ادة 
ب���امل�������ض���داق���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال������دويل، 
وبقيت رهينة اأجندات دول تدعمها اأو 
حتّركها، ما �ضّكل خيبة اأمل حقيقية 
للنا�ضطني و”الثّوار«. ويقول النا�ضط 
الذي  دروي�س  مازن  البارز  احلقوقي 
اعتقل لنحو اأربعة اأعوام يف �ضجون النظام وخطف عدد 
اإحدى  ه��ي  “املعار�ضة  دم�ضق،  ق��رب  عمله  ف��ري��ق  م��ن 
اخليبات«. وي�ضيف “بع�س املعار�ضني يعملون ك�ضفراء 
لدول اأخرى وميثلون م�ضاحلها يف �ضوريا تعاملوا مع 
الهم  وك��ان  اأ�ضهر  خ��الل  �ضي�ضقط  اأن��ه  ل��و  كما  النظام 
الأ�ضا�ضي من �ضيحظى مبن�ضب، بينما كنا نحن نحلم 

بتغيري النظام واحلريات وحقوق الن�ضان«.
يف اإدل����ب ال��ت��ي ن���زح ال��ي��ه��ا ب��ع��د خ��روج��ه م��ن الغوطة 
ال�ضرقية قرب دم�ضق، يقول خالد عكا�ضة )23 عاماً( 
“عند انطالق الثورة، خرجنا من اأجل  لفران�س بر�س 
نظام  يحكمها  ل  التي  امل�ضتقبل  ب�ضوريا  حلمنا  ه��دف، 

دكتاتوري يتحكم بكل �ضاردة وواردة«.
اأقول  لن  ك��ث��رياً.  “خ�ضرنا  ال��زم��ن،  بعد عقد من  لكن 
ف�ضلت املعار�ضة لكن املكا�ضب التي حققتها ل تعادل اأبداً 
تدمر  اأعمارنا،  �ضنوات من  انتظرناه. خ�ضرنا ع�ضر  ما 

البلد فيما النظام زاد قمعاً واإجراماً«.

التحرير  لالأنباء. وقال رئي�س  ناو” 
�ضوي وين “نحن اأول و�ضيلة اإعالمية 
ي��ه��اج��م��ه��ا ال��ن��ظ��ام. ن��ع��م��ل يف خوف 
املجموعة  اأن  يوؤكد  مكتبنا  دهم  لكن 
وقد  الع�ضكرية لن تت�ضامح مع الإبالغ عن جرائمها”. 
�ضحبت الت�ضاريح من الوكالة ومن موؤ�ض�ضات اإعالمية 
م�ضتقلة اأخرى. وي�ضتهدف حزب الرابطة الوطنية من 
الكثري  توقيف  مع  خا�س  ب�ضكل  الدميوقراطية  اأج��ل 
من م�ضوؤولني يف الأيام الأخرية ومقتل م�ضوؤول حملي 

فيه.
احلكومية  امل�ضت�ضفيات  على  ال�ضيطرة  اجلي�س  واك��د 
وح����رم اجل��ام��ع��ات “بطلب م���ن امل��واط��ن��ني ال���ذي���ن ل 

يريدون عدم ال�ضتقرار«.
ال�ضكك  يف  وعمال  وحمامون  ومهند�ضون  اأطباء  وك��ان 
اأثر على عدد هائل  اأ�ضربوا منذ النقالب ما  احلديد 
مع  اأ�ضال،  ال�ضعيف  البورمي  القت�ضاد  قطاعات  من 
مغلقة  وم�ضت�ضفيات  العمل  على  ق��ادرة  غري  م�ضارف 

ومكاتب حكومية فارغة.
الر�ضميني  امل��وظ��ف��ني  الع�ضكرية  امل��ج��م��وع��ة  وح����ذرت 
ب�ضرف الذين ل يعيدون اإىل العمل اعتبارا من الثامن 

من اآذار/مار�س.
الع�ضكرية  للمجموعة  جديدة  دبلوما�ضية  �ضربة  ويف 
امل��ت��ح��دة ح���ذو زم��ي��ل��ه يف  ب��ورم��ا يف اململكة  ح���ذا �ضفري 
وقد  اآخ��ري��ن.  بورميني  ودبلوما�ضيني  املتحدة  الأمم 
ناأى بنف�ضه الثنني عن النظام احلاكم راهنا داعيا اإىل 

الإفراج عن اأونغ �ضان �ضو ت�ضي.
وينتهج اجلرنالت �ضيا�ضة الآذان ال�ضماء ب�ضاأن اإدانات 
لنداءات  ال�ضتجابة  ح��ي��ال  املنق�ضم  ال���دويل  املجتمع 

ال�ضكان.
غربية  ودول  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وف��ر���ض��ت 
اأخرى عقوبات حمددة الأه��داف. لكن ال�ضني ورو�ضيا 
وهما حليفتا اجلي�س يف بورما مل ينددا بالنقالب. ومل 
يتمّكن جمل�س الأمن الدويل اجلمعة من التو�ضل اإىل 
اتفاق على رد م�ضرتك، ومن املقرر اأن ت�ضتمر املفاو�ضات 

هذا الأ�ضبوع.

»لول « قادر على الرت�صح لنتخابات الربازيل يف 2022  •• بر�زيليا-�أ ف ب

بات باإمكان الرئي�س الربازيلي ال�ضابق 
لوي�س اينا�ضيو لول دا �ضيلفا مواجهة 
بول�ضونارو  ج��اي��ري  احل���ايل  ال��رئ��ي�����س 
األغى  بعدما  الرئا�ضية  النتخابات  يف 
بتهم  اإدان��ت��ه  العليا  املحكمة  يف  ق��ا���س 

الف�ضاد واأعاد له حقوقه ال�ضيا�ضية.
وك����ان ل��ه��ذا ال���ق���رار وق���ع ك��ب��ري واأع����اد 
الأو�ضاط  يف  ال��ب��ارزة  ال�ضخ�ضية  ه��ذه 
ال�ضاحة  اإىل  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال��ي�����ض��اري��ة 
من  تعاين  التي  ال��ب��الد  يف  ال�ضيا�ضية 
ا�ضتقطاب كبري بعد �ضنتني على تويل 
ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ي��ن��ي امل��ت��ط��رف جايري 
القا�ضي  وراأى  ال�ضلطة.  بلو�ضورانو 
كوريتيبا  حمكمة  اأن  فا�ضني  اد���ض��ون 

)ج���ن���وب( ال��ت��ي ح��ك��م��ت ع��ل��ى ل���ول يف 
اأربع ق�ضايا، “غري خمولة” بت هذه 
الق�ضايا  النظر يف هذه  وب��ات  امللفات. 
م���ن ���ض��الح��ي��ة حم��ك��م��ة ف���درال���ي���ة يف 
الأحكام،  ���ض��دور  وبانتظار  ب��رازي��ل��ي��ا. 
ال�ضابق  ال��ي�����ض��اري  ال��رئ��ي�����س  ا���ض��ت��ع��اد 
)2003-2010( حقوقه ال�ضيا�ضية 
ث��ال��ث��ة. لكن  ل��ولي��ة  ال��رت���ض��ح  وميكنه 
املدعي العام الربازيلي ميكنه اأن يقدم 
املجتمعة  العليا  املحكمة  اأمام  التما�ضا 
تغريدة  يف  وج�����اء  ع���ام���ة.  ج��ل�����ض��ة  يف 
على ح�ضاب حزب العمال الذي ا�ض�ضه 
ومل  بريء”.  “لول   ،1980 يف  ل��ول 

لول  واأم�ضى  ت�ضريح.  ب��اأي  لول  يدل 
)75 ع��ام��ا( ���ض��ن��ة ون�����ض��ف ال�����ض��ن��ة يف 
الف�ضاد،  بتهمة  اإدان���ت���ه  ب��ع��د  ال�����ض��ج��ن 
وت�ضرين   2018 ني�ضان/اأبريل  ب��ني 
عنه  واأف���رج   2019 الثاين/نوفمرب 
العليا  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ب���الج���م���اع  ب���ق���رار 
لالنتخابات.  الرت�ضح  م��ن  منع  لكنه 
ك����ان رئي�س  ال�����ض��ج��ن  اإدخ����ال����ه  وع���ن���د 
يف  للفوز  حظا  الأوف���ر  ال�ضابق  البالد 
النتخابات الرئا�ضية التي كانت مقررة 
 2018 الأول/اك����ت����وب����ر  ت�����ض��ري��ن  يف 
ال����راأي.  ا���ض��ت��ط��الع��ات  ن��ت��ائ��ج  بح�ضب 
ال�ضنة،  ون�����ض��ف  ���ض��ن��ت��ني  م����رور  وب��ع��د 

اإحلاق  على  القادر  الوحيد  لول  يبدو 
املتطرف  اليميني  بالرئي�س  الهزمية 
النتخابات  يف  ب��ول�����ض��ون��ارو  ج���اي���ري 
 50% اأبدى  2022. فقد  املقبلة يف 
اآراوؤه�����م  امل�ضتطلعة  الأ���ض��خ��ا���س  م��ن 
مقابل  يف  ل��ه  للت�ضويت  ا���ض��ت��ع��داده��م 
وتراجعت  احل����ايل.  للرئي�س   44%
ب��ور���ض��ة ���ض��او ب��اول��و اأك����ر م��ن 4 % 
اأثار  ال��ذي  اإع��الن ق��رار القا�ضي  بعيد 
ان��ت��ق��ادات يف اأو���ض��اط الأع���م���ال. وقال 
ان  “�ضي  ع���رب  ال���ربازي���ل���ي  ال��رئ��ي�����س 
فا�ضني  ال��ق��ا���ض��ي  اإن  الربازيل”  ان 
“لطاملا كانت له روابط قوية مع حزب 

العمال. لقد فوجئنا جميعا )بالقرار( 
برمته  يدرك  املجتمع  النهاية  لكن يف 
)الي�ضارية(«.  احل��ك��وم��ة  ل�ضو�ضية 
اإلغاء  لبول�ضونارو  عدة  حلفاء  وانتقد 
وراأى  ل��ول.  ال�ضادرة يف حق  الإدان���ات 
ال��ن��ائ��ب ال��ي��م��ي��ن��ي ب��ي��ب��و ن��ون��ي�����س من 
احلزب الجتماعي الليربايل اأن القرار 
احلزب  يف  ال��ن��ائ��ب  وك��ت��ب  “م�ضني«. 
“لول  تادو يف تغريدة  نف�ضه كورونيل 
اأن نتحمل حما�ضة  مر�ضح! علينا الآن 
ال�ضيوعيني«. يف املقابل، رحب الرئي�س 
الأرجنتيني الي�ضاري الربتو فرنانديز 
بقرار املحكمة العليا معتربا يف تغريدة 

قادة  اأن  اإل  حت��ق��ق��ت!«  “العدالة  اأن 
ح���زب ال��ع��م��ال اخ���ت���اروا احل���ذر خ�ضية 
الق�ضائي  امل�����ض��ار  يف  م�����ض��ت��ج��دات  م��ن 
الذي يحب�س انفا�س الربازيليني منذ 
�ضنوات. وكتبت رئي�ضة احلزب غلي�ضي 
التحليل  “ننتظر  تغريدة  يف  هوفمان 
القانوين لقرار القا�ضي فا�ضني الذي 
اأن �ضريجيو  �ضنوات  بتاأخر خم�س  اأقر 

مورو ما كان ينبغي اأن يحاكم لول«.
واأ�ضارت بذلك اإىل القا�ضي مورو اأحد 
يف  ال��ف�����ض��اد  مكافحة  �ضخ�ضيات  اأب����رز 
ال��ربازي��ل ال��ذي ادان ل��ول يف حمكمة 

البداية يف متوز/يوليو 2017.
واأ�ضبح بعد ذلك وزيرا للعدل يف عهد 
ي�ضتقيل يف  اأن  بول�ضوناور قبل  جايري 

ني�ضان/اأبريل 2020.
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عربي ودويل

مل تكن لربيجنيف �صرا�صة �صتالني، ول حما�صة خروت�صوف، ول جراأة جوربات�صوف

وا�صنطن تاميز: جو بايدن »ديكتاتور«

ازدياد الرغبة للعمل يف موؤ�ص�صات الدولة يف كوبا 

وليته، وتزيد ب� 18 اأمراً عن تلك التي وقعها رئي�ضه ال�ضابق باراك 
اأوباما، واأكر ب�26 اأمراً وقعه جورج دبليو بو�س، وب��24 اأمر وقعه 

بيل كلينتون يف الأيام املئة الأوىل من رئا�ضته.
ومل ي�ضل بايدن بعد اإىل مئة يوم من وليته، لكن ل ت�ضدر اإ�ضارة 

عن اإدارته تدل على اأنه �ضيتباطاأ يف توقيع الأوامر التنفيذية.
ورغم اأن بايدن خا�س حملته النتخابية بالرتكيز على بناء التوافق 
تهدف  اأو  وليربالية،  اإما حزبية  التنفيذية،  اأوام��ره  فاإن  والوحدة، 
اإىل حمو ال�ضيا�ضات الناجحة يف عهد ترامب، خا�ضًة عندما يتعلق 
ل  على  اأو  القليل  على  اإل  يح�ضل  ول��ن  والطاقة.  بالهجرة  الأم��ر 
ببلد  املنق�ضم. فكيف يفرت�س  الكونغر�س  �ضيء لتمرير قراراته يف 
اأن يتحد يف ظل هذه املمار�ضات املثرية لالإنق�ضام التي ميليها البيت 
الأبي�س؟. ويوم الأحد، وقع بايدن اأمراً تنفيذياً من �ضاأنه اأن يعزز 

•• و��شنطن-وكاالت

وجهت الكاتبة كيلي �ضادلر انتقادات لذعة لأداء الرئي�س الأمريكي 
تاميز”،  “وا�ضنطن  ب�����ض��ح��ي��ف��ة  م��ق��اب��ل��ة  يف  م���ذك���رة  ب���اي���دن،  ج���و 
اإن  فيه  ق��ال  ال��ذي  املا�ضي،  الأول(  )ت�ضرين  اأكتوبر  يف  بت�ضريحه 
الت�ضريع بالأوامر التنفيذية يعترب حكماً ديكتاتورياً، ووعد باحلكم 
لتنفيذ  ال��ك��اف��ي��ة  الأ����ض���وات  ع��ل��ى  للح�ضول  ح��زب��ي��ة  غ��ري  بطريقة 
�ضيا�ضاته، لأن اأمريكا بلد دميوقراطي، وحتتاج اإىل التوافق، موؤكدة 

اأن كل هذا الكالم كان غري جمِد.
ولفتت �ضادلر اإىل اأنه بعد اأقل من �ضهرين يف من�ضبه، وقع بايدن 
32 مر�ضوماً وقعها  37 اأمراً تنفيذياً حتى اليوم. وهذا اأكر من 
من  الأوىل  امل��ئ��ة   الأي����ام  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  “الديكتاتور”  �ضلفه 

النتخابات التي تديرها الدولة، وي�ضهل على املجرمني يف ال�ضجون، 
الق����رتاع، وي��ك��ر���س الكثري م��ن الإج�����راءات امل��وؤق��ت��ة ال��ت��ي اأق���رت يف 
انتخابات 2020 ب�ضبب وباء كورونا، ويوجه الوكالت الفيديرالية 
امل�ضللة”،  “املعلومات  بفاعلية  ويكافح  بالربيد،  الت�ضويت  لدعم 
كما تعلمون على غرار التقارير، التي تناولت ابنه هانرت يف ال�ضنة 
النتخابية. ويبدو اأن الأمر التنفيذي يخول لق�ضم ال�ضوؤون املدنية 
عليها  هوية  بطاقة  تطلب  التي  الوليات  مقا�ضاة  العدل  وزارة  يف 
�ضورة للت�ضويت، والتي حتاول �ضطب الناخبني غري املوؤهلني من 

لوائحها.
يف  للجدل  امل��ث��رية  الق�ضايا  م��ن  الكثري  التنفيذي  الأم���ر  ويكر�س 
بيلو�ضي،  نان�ضي  النواب  جمل�س  رئي�ضة  به  تقدمت  قانون  م�ضروع 
والذي ل ميلك اأي فر�ضة لإقراره يف جمل�س �ضيوخ منق�ضم. وتهدف 

اإج���راءات  الأوام����ر التنفيذية الأخ���رى ل��ب��اي��دن، اإىل ال��رتاج��ع ع��ن 
وفائدتها  جن��اح��ه��ا،  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب�����ض��رف  ت��رام��ب  اإدارة  ات��خ��ذت��ه��ا 

للجمهور الأمريكي.
 واألغى بايدن ت�ضييد خط اأنابيب كي�ضتون، واجلدار احلدودي، مما 
اأمام  املجال  ويف�ضح  اأزم��ة مهاجرين،  اأم��ام  يفتح حدودنا اجلنوبية 

نقابات املعلمني لتح�ضل على ما حتتاجه لإبقاء املدار�س مغلقة.
بالوحدة،  يب�ضر  ل  الأوام���ر  ه��ذه  من  اأي��اً  اأن  اإىل  الكاتبة  وخل�ضت 
الأوامر  وبا�ضتخدامه  بلدنا.  الثقافية يف  احل��روب  اإ�ضعال  يعيد  بل 
التنفيذية ب�ضكل غري م�ضبوق، يهدف بايدن اإىل نقل اأجندة فريقه 
م�ضتعداً  يبدو  ول��ذل��ك  ال��ل��ي��ربايل،  والي�ضار  لل�ضحافة  الطموحة 
اليهودية  وقيمه  وتعليمه  الأمريكي  ال�ضعب  بوظائف  للت�ضحية 

امل�ضيحية، مل�ضلحة التقدميني الغوغائيني.   

للريا�ضة  الكوبي  املعهد  يف  ك��ارل��و���س  عمل   ،2012 ع��ام  يف  تخرجه  بعد 
دخله  ب�ضبب  �ضنوات  خم�س  قبل  ا�ضتقال  لكنه  مالكمة.  ك��م��دّرب  )اإن���در( 

ال�ضئيل الذي كان عبارة عن 500 بيزو )20 دولرا( يف ال�ضهر.
ثم انتقل اإىل القطاع اخلا�س وغرّي مهنته جذريا ليعمل خبازا لزيادة دخله 
ال�ضهري. لكنه الآن، �ضيعود اإىل وظيفته القدمية ليتقا�ضى 5500 بيزو 
)229 دولرا(، بزيادة 11 مرة عما قبل. يقول كارلو�س ال�ضغوف باملالكمة 
“اأعتقد اأن الأمر ي�ضتحق املحاولة مرة اأخرى: بهذا الراتب، ميكننا العمل 
العملة  �ضعر �ضرف  لتوحيد  املعقد  الإ�ضالح  اأدى  نحبه«.  ال��ذي  املجال  يف 
الذي اأطلقته احلكومة الكوبية يف اأوائل كانون الثاين/يناير اإىل رفع احلد 

•• هافانا-�أ ف ب

ب�ضبب راتبه ال�ضئيل، تخلى كارلو�س مانويل عن وظيفته كمدّرب مالكمة 
يف املعهد الكوبي للريا�ضة التابع للدولة لي�ضبح خبازا يف القطاع اخلا�س، 
وهو عمل وّفر له دخال اأكرب وراحة بال. اما اليوم فاإنه ي�ضري يف الجتاه 

املعاك�س بعد اأن اطماأن اأنه عمله يف القطاع العام �ضيكون جمزًيا.
وعلى غراره، تقدم 127 األف كوبي بطلبات عمل لوكالت التوظيف العامة 
 11،2 التي يبلغ عدد �ضكانها  املا�ضيني يف هذه اجلزيرة  ال�ضهرين  خالل 
مليون ن�ضمة. وبح�ضب الأرقام الر�ضمية، ح�ضل 60 يف املئة على مبتغاهم.
العمل  دائ��رة  يغادر  كان  فيما  عاما(   39( برييز  مانويل  كارلو�س  ويقول 
واحلمدهلل  لأنني  جدا  �ضعيد  “اأنا  هافانا  غرب  يف  ليزا  ل  حي  يف  البلدية 

ح�ضلت على عر�س العمل الذي كنت اأبحث عنه«.

الهدف؟  بيزو )87 دولرا(.   2100 اإىل  اأ�ضعاف  الأدن��ى لالأجور خم�ضة 
التي حتاول فيها  الأوىل  املرة  العمل. وهذه لي�ضت  الكوبيني على  ت�ضجيع 
الك�ضل  قانونا �ضد  اأ�ضدرت  ال�ضبعينات،  ال�ضلطات حتفيز مواطنيها. ففي 
تفر�س مبوجبه غرامات واأحكاًما بال�ضجن. لكن بعد ذلك، حاولت اإقناعهم 
برواتبها  العمل حل�ضاب احلكومة  اأن  عليهم. غري  العمل  بدل من فر�س 
الزهيدة “مل يكن اخليار الأف�ضل” كما تعرتف مديرة �ضوؤون العمل يف ل 
ليزا اإيلينا مينديز. لكن هذه املرة، يبدو اأن المر جنح. ويو�ضح نائب وزير 
العمل يف وكالة فران�س بر�س خي�ضو�س اأوتامينديز “هذا الأمر من الأ�ضياء 
مرحبا  العمل”  اإىل  باحلاجة  امل��واط��ن��ون  ي�ضعر  اأن  ح��دوث��ه��ا،  اأردن���ا  التي 

“كل  اأن  الفكرة هي  اأن  وي�ضرح  عليها.  التي مت احل�ضول  الأوىل  ب��الأرق��ام 
القطاع  على  الرتكيز  مع  �ضيجدون خيارا،  كوبا  العمل يف  يريدون  الذين 
يف  لل�ضكان”  واخلدمات  ال�ضلع  من  املعرو�س  زي��ادة  اأج��ل(  )من  الإنتاجي 
ظل النق�س امل�ضتمر. يف ال�ضابق، كان من ال�ضعب مقاومة العمل حل�ضاب 
القطاع اخلا�س الكوبي الآخذ يف النمو والذي جعل الأطباء يعملون �ضائقي 

�ضيارات اأجرة واملهند�ضني مر�ضدين �ضياحيني...
2013 حني ندد  اآن��ذاك راوول كا�ضرتو عام  وهو و�ضع ا�ضتنكره الرئي�س 
ب�”الهرم املقلوب وغري العادل” الذي يعني اأن العامل يف الفندق قد يك�ضب 

ما ي�ضل اإىل 10 مرات ما يك�ضبه الطبيب اأو مهند�س الربجميات.
لكن الوباء الذي حرم اجلزيرة من ال�ضياحة، حمركها القت�ضادي، عرقل 
ازدهار القطاع اخلا�س. وتوقف اأكر من 250 األف عامل يف هذا القطاع 

عن العمل.

•• �لفجر -توما�س فريينزي 
ترجمة خرية �ل�شيباين

طيلة  ال�شوفياتي  الحتــاد  بريجنيف  ليونيد  حكم     
ثمانية ع�شر عاًما, اأق�شر من �شتالني ولكن لفرتة اأطول 
وح�شب   .1964 عــام  خلفه  الــذي  خروت�شوف,  مــن 
املوؤرخ اأندريه كوزوفوي, الذي خ�ش�س له �شرية ذاتية, 
ترك   ,)2021 )بريين,  امل�شاد”  البطل  “بريجنيف 
انتهازي  كــفء,  غري  زعيم  �شورة  عنه,  �شلبية  �شورة 

وفا�شد.   ويعتقد املوؤلف اأن الوقت قد حان لو�شع حد 
لتلك ال�شورة الكاريكاتورية من اأجل حماولة فهم دوافع 
رجل �شوف ي�شجل التاريخ اأنه اأمر بغزو ت�شيكو�شلوفاكيا 

. عام 1968, ثم غزو اأفغان�شتان عام 1979 
و�شتالني  )لــيــنــني  الــالمــعــني  ــالفــه  ــش اأ� عك�س  عــلــى    
وخروت�شوف( وخلفه الأكرث �شهرة )جوربات�شوف(, مل 
يكن ليونيد بريجنيف, الذي كان الأمني العام للحزب 
ال�شيوعي ال�شوفياتي والرجل الأول لل�شيوعية العاملية 
من عام 1964 اإىل عام 1982, مل يكن مو�شوًعا لأدب 

تاريخي غزير, وخا�شة باللغة الفرن�شية.    ولأنه كان 
اأحد امل�شوؤولني عن التدمري الذاتي للنظام, ولأن ا�شمه 
ل يزال مرتبًطا بـ “ركود” البالد, وهي اخلطوة الأوىل 
نحو انهيارها النهائي, فقد اأمُلقي به, اإن مل يكن يف طي 
الن�شيان, على الأقل, يف مرتبة دنيا يف تاريخ الحتاد 
)ثمانية  ال�شيا�شي  عمره  طول  ورغــم  ال�شوفياتي.    
يف  لعبه  الــذي  ــدور  وال البالد(,  راأ�ــس  على  عاًما  ع�شر 
فاإنه ظهر يف وقت لحق باعتباره  الباردة”,  “احلرب 

احللقة ال�شعيفة يف ال�شلطة ال�شوفياتية.

�شرية ذاتية ت�شطب ال�شورة الكاريكاتورية:

الزعيم ال�صوفياتي ليونيد بريجنيف »البطل امل�صاد«...!
مل يكن بريجنيف اأبًدا �شاحب روؤية اأو متع�شًبا اأو ليربالًيا, اإنه براغماتي وحمافظ يف الوقت نف�شه

اإىل “قدرته على الت�ضرف كبطل 
البطل  “بريجنيف  م�ضاد”. 
هو عنوان الكتاب، وهي  امل�ضاد”، 
ي���داف���ع عنها  ال���ت���ي  الأط�����روح�����ة 
بريجنيف  ي��ك��ن  “مل  امل����وؤل����ف: 
متع�ضًبا  اأو  روؤي����ة  ���ض��اح��ب  اأب����ًدا 
“براغماتي”  اإن��ه  ليربالًيا”،  اأو 

و”حمافظ” يف الوقت نف�ضه .
التدخل يف

 ت�شيكو�شلوفاكيا واأفغان�شتان
�ضلطة ليونيد  م��اذا تبقى م��ن     
بريجنيف بعد ثمانية ع�ضر عاًما 
م��ن ح��ك��م��ه؟ م��ن ال�����ض��ج��ل الذي 
اأع���ده امل��وؤل��ف ب��دق��ة، نحتفظ، يف 
بالتدخلني  ال�����ض��ل��ب��ي،  اجل���ان���ب 
يحمالن  ال���ل���ذي���ن  ال��ع�����ض��ك��ري��ني 
ت�ضيكو�ضلوفاكيا  يف  ب�����ض��م��ت��ه، 
ينطبق  حيث   ،1968 ع��ام  اأوًل، 
“عقيدة  ع���ل���ي���ه  ����ض���ي���ط���ل���ق  م�����ا 
“ال�ضيادة  اي  بريجنيف”، 
املحدودة” للدول ال�ضيوعية. ثم 
يف اأفغان�ضتان، عام 1979، حيث 
غرق الحتاد ال�ضوفياتي يف حرب 

خا�ضرة.
جتنب  ح������اول  احل����ال����ت����ني،  ويف   
التحرك.  ي��ق��رر  اأن  قبل  الأ����ض���واأ 

)بريين،  ال��ذات��ي��ة  �ضريته  ويف     
له،  خ�����ض�����ض��ه��ا  ال���ت���ي   ،)2021
ي�����ض��ع��ى امل�������وؤرخ ال�������ض���اب اأن���دري���ه 
التاريخ  يف  املحا�ضر  ك���وزوف���وي، 
اإعادة  اإىل  ليل،  بجامعة  الرو�ضي 
ال�ضوفياتي  الزعيم  عمل  تقييم 

ال�ضابق و�ضخ�ضيته. 
لنتزاع  ال��وق��ت  “حان  وي��ك��ت��ب: 
الزدراء  زن���زان���ة  م��ن  بريجنيف 

التي يظل �ضجيًنا فيها«.
اإع�����ادة  اإىل  امل���وؤل���ف  ي�����ض��ع��ى     ل 
ل���ل�������ض���خ�������ض���ي���ة، ول  الع�����ت�����ب�����ار 
ال�ضوفياتي،  النظام  مع  يتعاطف 
ج�ّضدوه.  م���ن  م���ع  ي��ت�����ض��ام��ح  ول 
فوالده، ال�ضاعر فادمي كوزوفوي، 
ووالدته،  كتابه،  له  اأه��دى  ال��ذي 
اإي��ري��ن��ا اإم��ي��ل��ي��ان��وف��ا، ال��ت��ي روت 
بوتابوف”  ���ض��ارع  “اأ�ضاطري  يف 
طبعات  ويف   ،2002 )ف����اي����ارد، 
اجليب من�ضورات �ضريت 2020( 
اإيفين�ضكا،  اأول��غ��ا  وال��دت��ه��ا،  ح��ب 
ل��ب��وري�����س ب��ا���ض��رتن��اك، ع��ان��ا من 
ق�����ض��وة ال��غ��ولغ ق��ب��ل ولدت����ه عام 

.1975

احلقيقة اأكرث تعقيًدا
   م��ط��اردة امل��ن�����ض��ق��ني، رغ���م اأنها 
ت��ت��وق��ف يف عهد  اأق�����ل ح�����دة، مل 
ب��ري��ج��ن��ي��ف. ل���ذل���ك ل��ي�����س لدى 
للر�ضا  �ضبب  ك��وزوف��وي  اأن��دري��ه 

عن الأمني العام ال�ضابق. 
يتجاوز  اأن  ك��م��وؤرخ،  ي��ري��د،  لكنه 
التي  الكاريكاتورية”  “الروؤية 
جتعل منه، من بني األقاب اأخرى 
“جباًنا”،  ب�ضهولة،  اإل��ي��ه  ُتن�ضب 
اأو  “ك�ضول”  “خمطًئا”، 
“واقع  اىل  للو�ضول  “فا�ضًدا”، 

اأكر تعقيًدا«.
ال��ن��ظ��ر يف م�ضريته،  وب���اإع���ادة     
اأ�ضياد  ب�ضلوك  �ضلوكه  وم��ق��ارن��ة 
ال��ك��رم��ل��ني الآخ�����ري�����ن، ق��ب��ل��ه اأو 
لليونيد  تكن  اأن��ه مل  يبدو  بعده، 
و�ضرا�ضة  ����ض���ل���ط���ة  ب���ري���ج���ن���ي���ف 
خروت�ضوف  حما�ضة  ول  �ضتالني، 
امل��ج��ازف��������������ة يف ب��ع�����س الأح���ي���ان، 
وحكمة  ج�����������راأة  ع������ن  ن����اه����ي����ك 

جوربات�ضوف. 
بع�س  ت��ن��ق�����ض��ه  ت��ك��ن  مل  ان����ه  ال 
اخل�ضال. وك��ان ل بد ان يختلف 
هذا  يقول  حتى  خروت�ضوف  م��ع 
الأخ�����ري، ع��ن��دم��ا ���ض��ئ��ل ع���ن ا�ضم 
جمل�س  يف  امل���ح���ت���م���ل،  خ��ل��ي��ف��ت��ه 
ذلك  غ��ري  �ضخ�س  “اأي  خ��ا���س: 

الأحمق!«.
   وي��ق��ول ه��ذا احل��ك��م ال�ضطحي 
الكثري حول انفعالت خروت�ضوف، 

واإذا  بريجنيف.  قيمة  م��ن  اأك��ر 
الأخرية عندما  �ضنواته  ا�ضتثنينا 
م�ضداقيته  وفقد  املر�س  اأ�ضعفه 
لدى حا�ضيته، فقد اأعطى لنف�ضه 
����ض���ورة ي���رث���ى ل���ه���ا، ف��ه��و يظهر 

هو  ب���ل  م�����ض��ت��ع��ل��ة،  �ضخ�ضية  ول 
عك�س البطل الذي اأراد اأن يكون. 
ولئن جنح يف الو�ضول اإىل القمة 
ي�ضرح  ط���وي���ل���ة،  ف����رتة  وال���ب���ق���اء 
اأندريه كوزوفوي، فان ذلك يعود 

اأحياًنا  ح���ي���ات���ه،  خ����الل  ن��ف�����ض��ه، 
واأحياًنا،  وجمتهد”،  “ر�ضني 
اخرى  واأحياًنا  ماهر،  دبلوما�ضي 
دائًما  منتبها  وعقائدي”،  “ذكي 
يتعلق  وف��ي��م��ا  اأق���ران���ه.  راأي  اإىل 

الذي  “الرجل  بال�ضتالينية، فهو 
يريد ت�ضميد اجلروح وم�ضاحلة 

ال�ضوفيات مع ما�ضيهم«.
“عمالًقا  ل��ي�����س  ب��ري��ج��ن��ي��ف     
املوؤلف،  ي��ق��ول  ك��م��ا  �ضيا�ضًيا”، 

تاريخيا، �ضوهت الغزوتان �ضمعته 
ب�ضكل دائم.

   ويف اجل��ان��ب الإي��ج��اب��ي، يبقى 
الوا�ضع  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي  ال��ه��ج��وم 
ال�ضوفياتي  الحت���اد  ق���اده  ال���ذي 
جت��اه ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، والذي 
الأمن  م��وؤمت��ر  تنظيم  اإىل  اأدى 
والتعاون يف اأوروبا، وتوقيع قانون 
 .1975 ع��ام  النهائي  هل�ضنكي 
نيك�ضون  ق���م���ة  م������وؤمت������رات  اأن 
قمة  ���ض��ي��م��ا  ول  -ب���ري���ج���ن���ي���ف، 
�ضمحت   ،1973 ع��ام  وا�ضنطن 
“باكت�ضاب  ال�ضوفياتي  ل��الحت��اد 
يوؤكد  هيبة”،  ث��م  وم���ن  ح�����ض��ور 

اأندريه كوزوفوي.
   لقد بذل الأم��ني العام للحزب 
قوته  ك��ل  ال�ضوفياتي  ال�ضيوعي 
الوليات  يف  حم���اوري���ه،  لإق���ن���اع 
امل����ت����ح����دة، وك����ذل����ك يف الحت�����اد 
اإىل  ب����احل����اج����ة  ال�������ض���وف���ي���ات���ي، 

النفراج.
 ويخل�س املوؤرخ اإىل اأن “بريجنيف 
ك����ان ق����ائ����داً اأك�����ر ن�����ض��اط��اً مما 
وي�ضيف،  البع�س”.  ي��ت��خ��ي��ل��ه 
ب��ع��د ن�����ض��ف ق����رن ت��ق��ري��ًب��ا، “اإن 
وهو�ضه  اخلارجية  بوتني  �ضيا�ضة 
ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ورغ��ب��ت��ه يف 
منها يف   ، ‘انفراج’  اإي��ج��اد ط��رق 
جمال نزع ال�ضالح، تذكرنا بخط 

بريجنيف«.

غالف ال�ضرية الذاتية

اإعادة تقييم عمله و�صخ�صيته وانتزاعه من خانة الزدراء التي ظل �صجيًنا فيها

بريجنيف ونيك�ضون

بريجنيف عك�س ما تعتقدون مل يكن عمالقا �ضيا�ضيا
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عربي ودويل

حتى يفوز بالرئا�صية، على اليمني- 
بكل اجتاهاته- تلبية ثالثة �صروط 

مو�شوع احتاد اليمني يتعار�س مع 
ا�شرتاتيجية »ل ميني ول ي�شار« ملارين لوبان

�صيكون التحدي الرئي�صي ملر�صح اليمني 
ه���و الو�ص���ول اإىل اجلول���ة الثاني��ة

•• �لفجر -جريوم بوزي  ترجمة خرية �ل�شيباين

رميون  رينيه  اأظهر   ,1982 عــام  نمُ�شر  عمل  يف     
تعددية اليمني, مميًزا بني ثالثة اجتاهات ميينية: 

ال�شرعية, والأورليانية, والبونابارتية.
تتميز  الــتــي  ـــذه,  ه الـــقـــراءة  �شبكة  وتــنــّزلــت     
حيث  الطويل,  املــدى  على  جينيالوجية,  مبقاربة 
اأن اليمني اليوم ل يزال يتقاطع مع ثالثة مكونات: 
حمافظة وليربالية و�شلطوية. ومع ذلك, فاإن حالة 
التمركز الأيديولوجي للتجمع الوطني يف “النظام 

الرميوندي” ل تزال معقدة.

الهجرة ال�صرية بني املغرب واإ�صبانيا.. هل يتزايد ال�صغط؟
اإيقاف  ال��ك��ب��ري يف  ل��ه��ا دور  ك���ان  ال��ت��ي  امل��غ��رب��ي��ة،  الأم����ن  ق���وات  بالتن�ضيق م��ع 
ف��ق��دوا عملهم  ق��د  ك��ان��وا  منهم  ع��ددا  اأن  يرجح  ال��ذي��ن  املتبقيني،  املهاجرين 
العام  فاإنه ومنذ بداية  الإ�ضبانية  التقديرات  ،بح�ضب بع�س  مبدينة مليلية. 
اجلاري، متكن فقط نحو389 مهاجرا من العبور اإىل مدينتي �ضبتة ومليلية 
اخلا�ضعتني لل�ضيطرة الإ�ضبانية، وذلك باملقارنة مع ما يقارب 969 مهاجرا 
الذين مت ر�ضدهم يف بداية العام املا�ضي، ما يرجح بح�ضب البع�س اأن يكون 

كورونا قد جنح فيما مل تتمكن منه كل �ضيا�ضات مكافحة الهجرة ال�ضرية.
قد ذكرت  “فرونتيك�س”،  الأوروبية  وال�ضواحل  وكالة حماية احلدود  وكانت 
اإ�ضبانيا  نحو  ال�ضرية  الهجرة  تدفقات  اأن  اأ�ضهر،  قبل  عنها  �ضادر  تقرير  يف 
80 يف امل��ئ��ة منذ  ع��رب احل����دود امل��غ��رب��ي��ة، ق��د ت��راج��ع��ت مب��ا ي��ت��ج��اوز ن�ضبة 
املهاجرون  بداأ   2019 العام  نهاية  ومنذ  ال�ضحية.  الطوارئ  حالة  انطالق 
من  والقريبة  الإ�ضبانية،  ال��ك��ن��اري  ج��زر  نحو  وجهاتهم  ي��غ��ريون  ال�ضريون 

•• عو��شم-وكاالت
املحيطة  ال�ضياجات  اجتياز  الأول الثنني من  اأم�س  60 مهاجرا  متكن نحو 
 150 اأق��دم نحو  املغرب، وذلك بعدما  املتنازع عليها، �ضمايل  مبدينة مليلية 
اإ�ضابة  اأ�ضفر عن  الذي  الأم��ر  الرئي�ضية،  البوابة  الحت�ضاد قرب  �ضخ�ضا عل 
م�ضادر  وبح�ضب  الإ�ضباين.  امل��دين  احلر�س  من  اأف��راد  وثالثة  منهم،  اثنني 
اإ���ض��ب��ان��ي��ة، ف��ق��د مت ن��ق��ل امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ع���ربوا اإىل اأق����رب م��رك��ز �ضحي 
لإجراء فحو�ضات فريو�س كورونا، قبل نقلهم اإىل احلجر ال�ضحي الإلزامي، 
بنحو  اإ�ضبانيا  ال�ضريني نحو  املهاجرين  اأع��داد  تناق�س  توؤكد  و�ضط تقديرات 
�ضاحبت  التي  الإغ��الق  تدابري  ب�ضبب  املا�ضية،  ال�ضنة  بداية  منذ  ال�ضعفني 

انت�ضار الفريو�س امل�ضتجد.
امل���دين الإ���ض��ب��اين ق��د عاينت وج���ود جمموعة كبرية  وك��ان��ت ق���وات احل��ر���س 
الو�ضع  على  ال�ضيطرة  وحاولت  ال��ع��ازل،  ال�ضياج  من  بالقرب  املهاجرين  من 

ال�ضواحل الأطل�ضية املغربية، لت�ضل تلك الأعداد اإىل 18 األفا مع مطلع العام 
اإ�ضبانيا  نحو  ال�ضريني  املهاجرين  لأع��داد  املطرد  الرتفاع  يربز  ما   ،2020
خالل ال�ضنوات املا�ضية، والذي هو مر�ضح للمزيد من الرتفاع بح�ضب بع�س 
التقديرات. و�ضع دفع باملغرب واإ�ضبانيا اإىل تكثيف التن�ضيق بينهما، خ�ضو�ضا 
بعد اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين خالل نوفمرب املا�ضي، ما ينذر 
بينهما  التن�ضيق  واأن  الو�ضع اجلديد، خ�ضو�ضا  ب�ضبب  البلدين  بالقلق لدى 
كورونا  ظ��روف  اأن  اإل  املا�ضي،  يف  حققها  التي  اجلدية  النتائج  من  وبالرغم 
ال�ضريني  املهاجرين  اأع���داد  جتعل  الإفريقية،  ال��دول  على  ال�ضلبية  واآث��اره��ا 
�ضوؤون  املغربي يف  اأو�ضح اخلبري  ال�ضدد  تتزايد. ويف هذا  تكون مر�ضحة لأن 
الهجرة، عبد الرحيم حيليون، يف ت�ضريح ملوقع �ضكاي نيوز عربية اأن “ح�ضر 
الق�ضايا  ال�ضحراء، رهني مبعاجلة  ال�ضاحل وجنوب  الآتية  الهجرة  تدفقات 
والثقايف  التعاون القت�ضادي والجتماعي  ال�ضيا�ضية والأمنية، وتر�ضيخ قيم 

بر�ضلونة،  م��وؤمت��ر  “اإعالن  اأن  حيليون  واأك���د  وال�����ض��م��ال«.  اجل��ن��وب  دول  ب��ني 
املنعقد منت�ضف الت�ضعينيات، هو اأول م�ضروع حقيقي لك�ضر احلواجز املوجودة 
رابطا ذلك  بني ال�ضمال واجلنوب، والتعزيز التدريجي للتما�ضك الإقليمي”، 

ب�ضرورة التعاون الأوروبي الإفريقي لتجفيف منابع الهجرة ال�ضرية.
واأ�ضاف اأن “املغرب كدولة من دول اجلنوب باإمكانياته املتوا�ضعة، ي�ضعب عليه 
ال�ضاحل وال�ضحراء،  التغلب مبفرده على هجرة الأف��واج الكبرية من جنوب 
عليها  ك��ان  التي  الغنية  الأوروب��ي��ة  ال��دول  وخ�ضو�ضا  اجلميع،  انخراط  دون 

تنفيذ مقت�ضيات اإعالن بر�ضلونة ليعي�س اجلميع يف طماأنينة وحياة كرمية«
من  تعترب  التي  وال�ضحراء،  ال�ضاحل  منطقة  اأن  اإىل  عاملية  تقارير  ،ت�ضري 
اأهم املناطق التي  اأي�ضا اإحدى  اأوروب��ا، هي  اأهم م�ضادر الهجرة ال�ضرية نحو 
تنت�ضر فيها م�ضاكل تو�ضف ب�”املالزمة” للهجرة ال�ضرية، من قبيل الإرهاب 

والإجتار بالب�ضر والتهريب، وجتارة املخدرات، وتبيي�س الأموال.

لوبان  م��اري��ن  ح���زب  ك���ان  واإذا     
جزًءا من تقليد �ضلطوي لليمني 
التي  احل����ل����ول  ف�������اإن  ال����ق����وم����ي، 
القت�ضادية  امل�ضائل  يف  يقرتحها 

تبدو اأحياًنا غري ماألوفة.
انعطاف  �ضمح  لذلك،  ونتيجة     
الوطنية،  للجبهة  “ال�ضيطنة” 
ث���م ال��ت��ج��م��ع ال���وط���ن���ي، ب���اإغ���راء 
ال��ط��ب��ق��ات ال��ع��ام��ل��ة -ال��ت��ي كانت 
للي�ضار  ذل��ك احل��ني  ت�ضوت حتى 
ال��ت��ي �ضعر  امل��ن��اط��ق  -خ��ا���ض��ة يف 
ب�ضبب  بالإهمال  الناخبون  فيها 
ال���ع���ومل���ة، م��ث��ل غ���ران���د اي�����ض��ت اأو 
�ضبيل  ع��ل��ى  ف���رن�������س،  -دي  اوت 
املثال، وجلذب الطبقات الو�ضطى 
اأمل  بخيبة  �ضعروا  ال��ذي��ن  اإليها 
م�����ن ح������زب الحت���������اد م�����ن اأج�����ل 
اأن�ضار القانون  احلركة ال�ضعبية، 

والنظام.
   وه���ك���ذا، ف����اإن م��و���ض��وع وحدة 
اليمني يتعار�س مع ا�ضرتاتيجية 
ملارين  ي�ضار”  ول  مي����ني  “ل 
وفًقا  -خطاأً  اقتنعت  التي  لوبان، 
�ضت�ضل  -باأنها  املقال  ه��ذا  ملوؤلف 
يف  ال���دخ���ول  دون  الل���ي���زي���ه  اإىل 
اليمينية  ال���ت���ي���ارات  م���ع  حت��ال��ف 
ال�������ذي يثري  الأخ�����������رى، الأم��������ر 
بالن�ضبة اإىل اجلمهوريني م�ضاألة 
الجتاه الذي يجب اأن حتدث فيه 

الدينامية الحتادية.

ح�شا�شيات جمزاأة
 يف خراب �شيا�شي

لليمني  ال��ث��الث��ة  الجت����اه����ات     
الت�ضعينات  منذ  هي  الرميوندي 
-ال�����ض����ت����ف����ت����اء ع����ل����ى م���ع���اه���دة 

 1992 ع���������ام  م����ا�����ض����رتي����خ����ت 
م��ن م�ضّرع  ن��وًع��ا  اع��ت��ب��اره  ميكن 
الديغويل  احل��زب  تفكك  لعملية 
اجلديد -مت جتاوزها من خالل 
النق�ضامات املتعددة التي �ضاهمت 
اأكر  ان�ضقاقه وجعلت الو�ضع  يف 
�ضياديون؛   / اأوروب��ي��ون  تعقيًدا: 
جريوندان / يعاقبة؛ ليرباليون 

/ دولتيون ...
   مبعنى اآخر، قوى الطرد اأقوى 

من قوى اجلاذبية. 
ال�����ظ�����روف، ف����اإن  ويف ظ����ل ه�����ذه 
اليمني هو  تيارات  حتقيق وح��دة 
مبثابة تربيع دوائ��ر، ولي�س نهًرا 

طوياًل هادًئا.
بكل  ال���ي���م���ني  ي�����اأم�����ل  ول����ك����ي     
بالنتخابات  ال���ف���وز  اجت���اه���ات���ه، 
يجب   ،2022 ل��ع��ام  ال��رئ��ا���ض��ي��ة 
برنامج،  ����ض���روط:  ث��الث��ة  تلبية 
الوقت  يف  مالئم.  و�ضياق  زعيم، 
احل�����ايل، مل ي��ت��م ا���ض��ت��ي��ف��اء هذه 
ال�������ض���روط ال���ث���الث���ة، ب���ل مل يتم 
ا���ض��ت��ي��ف��اء اأي م��ن��ه��ا، ح��ت��ى ل��و مت 

اأخذها فرادى.

برجمية اأيديولوجية 
قدمية

الذي  القطيعة  ب��رن��ام��ج  م��ن��ذ     
اق�����رتح�����ه ن����ي����ك����ول �����ض����ارك����وزي 
اليمني  اأن  ي��ب��دو   ،2007 ع���ام 
حتديث  ن�������ض���ى  ق�����د  ال������ربمل������اين 

برجميته الأيديولوجية.

اإل يف الوهلة الوىل.

جتميع املع�شكر
   ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، رمب���ا تكون 
بالن�ضبة  ثانوية  الأف��ك��ار  م�ضاألة 
لأن  للي�ضار،  منها  اك��ر  لليمني 
مرتبطة  ال�ضيا�ضية  العائلة  هذه 
ت��ق��ل��ي��دي��ا ب����ق����درة ال���زع���ي���م على 
ق��وة جذب  ب��دًل من  ال�ضتقطاب 

مدونة اأيديولوجية.
امل����ر�����ض����ح،  ت���ع���ي���ني     ومب�����ج�����رد 
مع�ضكرك  “جتميع  ي�ضتح�ضن 
بعد  الفرن�ضيني  ج��م��ع  ث��م  اأوًل، 
ومع  )فران�ضوا ميرتان(.  ذلك” 
ذلك، فاإن ديناميكية الوحدة مع 
الو�ضطيني الذين تذرروا اإىل عدة 
اجلمعية  يف  برملانية  جمموعات 
ال����وط����ن����ي����ة )جم����م����وع����ة اأج�����ري 
واحتاد  معا”،  “العمل  اأن�ضامبل 
وامل�ضتقلني،  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
واحلريات والأقاليم( متثل حتدًيا 
جمموعة  ان�ضمت  بينما  ك��ب��رًيا، 
اإىل  الدميقراطية  احلركة  ن��واب 

اإميانويل ماكرون.
امل�ضتقبلي  للمر�ضح  وبالن�ضبة     
التوحد  ك��ان  -اإذا  املوحد  لليمني 
-�ضيكون  مم��ك��ن��ا  م���ر����ض���ح  ح�����ول 
م����ن ال���������ض����روري الإج�����اب�����ة على 
بالتو�ضيح  ي��ت��ع��ل��ق  م��ل��ح،  ����ض���وؤال 
ال�ضيا�ضي.  خلطه  الأيديولوجي 
الوحدة  ت��ت��ح��ق��ق  اأن  ي��ج��ب  ه���ل 
الطيف  و����ض���ط  ن���ح���و  ب���ال���ت���وج���ه 

   وم��ا ك��ان ينبغي القيام ب��ه بعد 
ه��زمي��ة رئ��ي�����س ال����دول����ة، اإج����راء 
اخلم�س  ل���ف���رتة  وا����ض���ح  ت��ق��ي��ي��م 
�ضنوات 2007-2012، وهو نوع 
من جرد النجاحات والإخفاقات، 
مل ي��ت��م ال��ق��ي��ام ب��ه رمب���ا ح��ت��ى ل 
تندلع ح��رب اخل��ن��ادق بني بع�س 
او  ب��درج��ة  امل�ضتعجلني  ال���ورث���اء 

باأخرى.
اأف�ضحت  م���ا  ����ض���رع���ان  وه����ك����ذا،   
الطريق  التاأ�ضي�س  اإع���ادة  عملية 
على  داخ��ل��ي��ة  ح��رب  م��ع  للتحلل، 
اأج��ل احلركة  رئا�ضة الحت��اد من 
 2012 ع��ام  خريف  يف  ال�ضعبية 
بني جان فران�ضوا كوبي وفران�ضوا 
ف��ي��ون، ث��م رحيل ع��دد معني من 
لوران  ���ض��ع��ود  ب��ع��د  ال�ضخ�ضيات 
را���س اجلمهوريني يف  واكيز على 

دي�ضمرب 2017.
كان  اإذا  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة     
لت�ضّلم  ي��ت��داف��ع��ون  ال���ط���احم���ون 
كزافييه  مقدمتهم  ويف  امل�ضعل، 
بيكري�س،  وف���ال���ريي  ب��ريت��ران��د، 
وبرونو ريتايو، فال يبدو اأن اأحًدا 
كزعيم  يظهر  احل��ايل  ال�ضياق  يف 
اجل�ضم  اأن  ح���ني  يف  ك���اري���زم���ي، 
دائًما  يحتاج  اليميني  النتخابي 
عام  �ضرياك  -ج��اك  التج�ضد  اإىل 
اإث���ارة  اأك���ر  ، وب��اأ���ض��ل��وب   1995
عام  �ضاركوزي  نيكول  لالنق�ضام، 
رجل  ع���ل���ى  -وال����ع����ث����ور   2007

العناية الإلهية.

حالة  يف  اأخ����������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن 
التتويج  من  �ضي�ضتفيدان  الفوز، 
الديناميكية  وم��ن  الدميقراطي 

الإيجابية.

وحدة م�شتحيلة
 بدون برنامج

ب��ل��ورة برنامج، حتى لو      يبقى 
اأظ����ه����رت جت���رب���ة م����اك����رون لعام 
اأقل  ك��ان��وا  الناخبني  اأن   2017
ارتباًطا بالركيزة الأيديولوجية. 
ع����������الوة ع����ل����ى ذل����������ك، ت���رت���ب���ط 
وثيًقا  ارتباًطا  الربنامج  م�ضاألة 

ب�ضخ�ضية املتناف�ضني وم�ضارهم.
   هناك العديد من الختالفات 
ب���ني ال��ي��م��ني الج��ت��م��اع��ي الذي 
ي���دع���ي ك���زاف���ي���ي���ه ب���رت���ران���د اأن����ه 
ي��ج�����ض��ده، وال���ي���م���ني الأخ���الق���ي 
الذي يدعي برونو ريتايو متثيله، 
ال�ضرياكي  ال���ت���ق���ن���ي  وال���ي���م���ني 
ل���ف���ال���ريي ب��ي��ك��ري�����س. ه��ن��ا جند 
احل�ضا�ضيات املختلفة املوروثة من 

الديغولية اجلديدة.
التمهيدية  النتخابات  خ��الل     
 ،2016 ل��ع��ام  وال��و���ض��ط  لليمني 
الرئي�ضيون  امل��ت��ن��اف�����ض��ون  ��د  ج�����َضّ
ح�ضا�ضيات  �����ا  اأي�����������ضً ال����ث����الث����ة 
فران�ضوا  ال�����ض��رع��ي��ة  م��ل��ح��وظ��ة: 
جوبيه،  اآلن  والأورل���ي���ان  ف��ي��ون، 
�ضاركوزي،  نيكول  والبونابرتية 
حتى وان كانت احلدود يف الواقع 
اأكر تعقيًدا، ول ميكن اخرتاقها 

مر�شحون »خارج الأ�شوار«؟
تاريخ  يف  ذل������ك،  ع���ل���ى  ع������الوة    
للرئا�ضة  ال��رت���ض��ح  ال��ي��م��ني، مي��ر 
اأو  �ضيا�ضي  حزب  على  بال�ضيطرة 
اأن��ه منبثق من جهاز  الأق��ل  على 

حزبي وا�ضح املعامل.
اأ�ض�س   ،1976 دي�����ض��م��رب  يف     
ج�������اك �������ض������رياك ال���ت���ج���م���ع من 
اأنقا�س  ع��ل��ى  اجل��م��ه��وري��ة  اأج����ل 
احت���اد ال��دمي��ق��راط��ي��ني م��ن اأجل 
كانت  منظمة  وه��ي  اجلمهورية، 
لالإليزيه )1981،  تر�ّضحه  اأداة 
يتم  اأن  قبل   ،)1995  ،1988
ت��ن��ق��ي��ح ب���رن���اجم���ه الأ�����ض����ل����ي يف 
الحتاد من اجل احلركة ال�ضعبية 
2002، كثمن لالحتاد مع  لعام 

الو�ضطية.
اإميانويل ماكرون     ومنذ حملة 
عام 2017، الذي ا�ضتند تر�ّضحه 
ب��دًل من منزل قدمي،  اإىل م�ضاة 
�ضولفريينو  ����ض���ارع  م���ن���زل  م��ث��ل 
)احلزب ال�ضرتاكي(، �ضقت فكرة 
الرت�ضح خ��ارج اجل��دران طريقها 

على اليمني.
ب�����رت�����ران  ك����زاف����ي����ي����ه  غ����������ادر     
اجلمهوريني يف دي�ضمرب 2017، 
واأ���ض�����س م���ا و���ض��ف��ه ع��ل��ى موقعه 
للعامل  اأف�����ك�����ار  “خمترب  ب����اأن����ه 

احلقيقي«.
   واأعادت فالريي بيكري�س اإطالق 
ح��رك��ت��ه��ا اح������رار! يف ���ض��ي��ف عام 
2019 بعد مغادرة اجلمهوريني، 

وتوىل برونو ريتايو مقاليد القوة 
اجلمهورية، وهي موؤ�ض�ضة فكرية 
فيون،  فرن�ضوا  اأن�ضاأها  �ضيا�ضية 
الهاتف  على  ل��ه  تطبيقة  واأط��ل��ق 
لو  ح��ت��ى   ،”2022“ ال����ذك����ي، 
عك�س  على  جمهورًيا  ع�ضًوا  ظل 

مناف�ضيه الثنني.
مقاربة  ه�����ذا  ك����ل  ك�����ان  واإذا     
م��ا، من حيث  اإىل حد  ماكرونّية 
لتحقيق  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
غ���اي���ات���ه���ا، ف�����اإن الخ���ت���الف���ات يف 
بني   2022 ان��ت��خ��اب��ات  م��ق��ارب��ة 

املر�ضحني عديدة.
ل�����ض��ي��ن��ات��ور فيندي  ب��ال��ن�����ض��ب��ة      
ورئي�س جمموعة “اجلمهوريون” 
يف جمل�س ال�ضيوخ، ين�ضح باإجراء 
مقتنع  -لأن��ه  متهيدية  انتخابات 
افتكاك  على  ق���ادًرا  �ضيكون  ب��اأن��ه 
احل�����زب م���ن ال����داخ����ل ك��م��ا فعل 
خريف  يف  فيون  فران�ضوا  معلمه 
ي��ع��ت��رب كل  -ب��ي��ن��م��ا   2016 ع���ام 
وكزافييه  بيكري�س  ف��ال��ريي  م��ن 
برتران، اأن النتخابات الإقليمية 
 ،2021 ي���ون���ي���و  و20   13 يف 
التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات  �ضتكون 

احلقيقية.
   و�ضيعني ف�ضل فالريي بيكري�س يف 
اإيل دو فران�س، اأو كزافييه برتران 
يبدو  وال���ذي  فران�س،  دو  اأوت  يف 
ل�ضتطالعات  وف��ًق��ا  مرجح  غ��ري 
بالن�ضبة  الأخ��رية، �ضيعني  ال��راأي 
الرئا�ضي.  ال�����ض��ب��اق  ن��ه��اي��ة  ل��ه��م��ا 

عدد  ب��ع��ودة  لل�ضماح  ال�����ض��ي��ا���ض��ي، 
الو�ضط  مي��ني  ناخبي  م��ن  معني 
اأم  الذين ان�ضموا اإىل املاكرونية، 
موا�ضلة م�ضار الجتاه ميينا نحو 
)مارين  ال��وط��ن��ي  التجمع  م��ي��اه 

لوبان(؟

لعنة النق�شامات
   لالإجابة على هذا ال�ضوؤال، الذي 
رمبا يجعل من املمكن و�ضع حد 
بني  اجلمهوريني  وت���وزع  لتمزق 
امل���اك���رون���ي���ة وال��ل��وب��ي��ن��ي��ة، يجب 
ال���غ���وردي���ة  ال���ع���ق���دة  ق���ط���ع  اأوًل 
التي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ل���الن���ق�������ض���ام���ات 
ذك��رن��اه��ا ان��ف��ا.    اأخ����رًيا، �ضيكون 
اليمني  ملر�ضح  الرئي�ضي  التحدي 
هو الو�ضول اإىل اجلولة الثانية، 
ال���وق���ت احلايل  ت��ب��دو يف  وال���ت���ي 
ال�ضياق  ي�ضبح  مل  ما  م�ضتحيلة، 
اأك��ر م��الءم��ة.    ويف غياب خط 
او زعيمة معرتف  وا�ضح، وزعيم 
قدرة  ولديه  النحو،  هذا  على  به 
متاأ�ضلة على التوحيد والتجميع، 
قناعاته،  اإن��ك��ار  او  التخلي  دون 
�ضيكون على اليمني الكتفاء بان 
يكون متفرًجا على انفجار جديد 

يدمي لعنة انق�ضاماته.
   اإل اإذا جاء خال�ضه من اخلارج، 
�ضخ�ضية  ت���ب���ن���ي  خ��������الل  م������ن 
ما،  حد  اإىل  وتوافقية  كاريزمية 
يف  الفرن�ضيني  جمع  على  ق���ادرة 
مناخ من عدم الثقة جتاه ال�ضلطة 
الأزمة  ت�ضخمها  التي  ال�ضيا�ضية 

ال�ضحية وعواقبها الجتماعية.
اأ�شتاذ حما�شر يف التاريخ 
ال�شيا�شي بجامعة لورين.

النتخابات الرئا�شية الفرن�شية:

توحيد اليمني لعام 2022، املهمة م�صتحيلة...؟
 يف غياب خط وا�شح, وزعيم, �شيكتفي اليمني باأن يكون متفرًجا على انفجار جديد واإدامة لعنة انق�شاماته

كزافييه برتران  من ابرز املر�ضحنيفالريي بيكري�س من الطاحمني لكر�ضي الرئا�ضة برونو ريتايو على خط ال�ضباق

مارين لوبان الرقم ال�ضعب يف مع�ضكر اليمنياجلامعة ال�ضيفية حلزب اجلمهوريني يف لبول

منذ برنامج القطيعة الذي اقرتحه �شاركوزي, يبدو اأن اليمني الربملاين ن�شي حتديث برجميته الأيديولوجية
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العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
للخيم  واي  ال�ض�����ادة/رايت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

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

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
را�ضد خالد �ضالح وادى من 24% اىل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي م�ضطفى �ضند

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كيان لعمال امل�ضاحة  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2690379 
تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة عمار عبيد احمد �ضيف الكعبى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جواد ح�ضن %100
تعديل وكيل خدمات / حذف عمار عبيد احمد �ضيف الكعبي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 حذف ا�ضماء حممد ال�ضحات ابوالقح�ضان

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

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

CN 2755109:كليوباترا ملواد البناء  رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/خياط  التنمية القت�ضادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1011345:الدريا�س لل�ضيدات  رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضرياز  التنمية القت�ضادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1074589:لالحجار  رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضيمبل 

CN 3906605:كي للعقارات  رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضيفتي 

CN 2025333:كلرز لل�ضيانة العامة  رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:ايه وان ميدل اي�ضت ل�ضناعات ال�ضياج ذ.م.م
Abu Dhabi - Mussaffah - ICAD ll - 45HR18:عنوان ال�ضركة

IN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 2003155 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

قانوين  كم�ضفي   ، احل�ضابات  لتدقيق  دلتا  ال�ضادة/مكتب  تعيني   -  2
قرار حم�ضر اجلمعية  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/17  لل�ضركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150000293 

تاريخ التعديل:2021/03/9
امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تورينو لل�ضفر وال�ضياحة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2725042 
تعديل مدير / حذف م�ضطفى حممد عكيدى
تعديل نوع نرخ�ضة / من �ضياحية اإىل جتارية

تعديل اإ�ضم جتاري من/ تورينو لل�ضفر وال�ضياحة
TORINO TRAVEL & TOURISM
اإىل/ تو�ضيح لتخلي�س املعامالت والرتجمة

TAWDEEH FOR CLEARING TRANSACTIONS AND TRANSLATION 

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات متابعة املعامالت  8299003
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات الرتجمة القانونية  7490005

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع تذاكر ال�ضفر  7911007
 تعديل ن�ضاط / حذف تنظيم الرحالت ال�ضياحية  7912001

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تال لالحذية  ذ م م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1179543 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 خليفه ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�ضيبانى من �ضريك اإىل مالك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء 

 خليفه ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�ضيبانى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عارف جهانكري بياد

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ تال لالحذية  ذ م م
TALA SHOES L L C

اإىل/ تال لالحذية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
  TALA SHOES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
�ضركة   - العالن  و  للدعاية  ال�ض�����ادة/تاجرات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضخ�س الواحد ذ م م رخ�ضة رقم:CN 2622536 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�ضم جتاري من/ تاجرات للدعاية و العالن - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

TAJIRAT ADVERTISMINT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ اي اند ام للو�ضاطة التجارية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

A AND M COMMERCIAL BROKERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة و�ضيط جتاري 4610010

 تعديل ن�ضاط / حذف ت�ضميم واإنتاج العالنات  7310006

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

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضوبر ماركت املدينة النامية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1185970 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حممد �ضيف عبداهلل بيات املحريبى من وكيل خدمات اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد �ضيف عبداهلل بيات املحريبى من 0% اإىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / باراكاىل مو�ضى من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / باراكاىل مو�ضى من 100 % اإىل %49
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضوبر ماركت املدينة النامية
DEVELOPING CITY SUPERMARKET

اإىل/ ديفولبمنت �ضيتى للمواد الغذائية ذ.م.م
DEVELOPING CITTY FOODSTUFF L.L.C  

تعديل عنوان / من اأبوظبي ابو ظبي- م�ضفح- ال�ضناعيةم- 43 -ق- 49 -بناية عو�س جابر املن�ضوري اإىل اأبوظبي امل�ضفح م 
11 477868 477868  ال�ضيد را�ضد �ضيف را�ضد �ضاملني و اخرين

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الأ�ضماك و الأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة  4721013

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع املرطبات واملياه الغازية - بالتجزئة  4722001

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع البي�س - بالتجزئة  4721003

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة  4721010
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع ال�ضمن والزيوت النباتية - بالتجزئة  4721029

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع الأرز - بالتجزئة  4721031
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع ال�ضجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة  4723001

 تعديل ن�ضاط / حذف جممع اإ�ضتهالكي )�ضوبرماركت(  4711002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ميتاداتا لنظم الكمبيوتر

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2362800 
تعديل راأ�س املال / من  null اإىل 100000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ميتاداتا لنظم الكمبيوتر

METADATA COMPUTER SYSTEMS

اإىل/ ميتاداتا لنظم الكمبيوتر - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
METADATA COMPUTER SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمم�ضة قا�ضيون

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3816497 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمم�ضة قا�ضيون

QASSIOUN ROASTERY

اإىل/ حمم�ضة قا�ضيون ذ.م.م

  QASSIOUN ROASTRY L.L.C

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اي�س لب كافيرتيا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2628332 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ اي�س لب كافيرتيا

ICE LAP CAFETERIA

اإىل / �ضب�ضكرايب كافيه

  SUBSCRIBE CAFE 

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

 اإعـــالن �صطب قيد
منطقة  مي�ضا�ضيك�س  ال�ضادة/�ضركة  باأن  القت�ضاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�ضية:  العالمية  املنطقة   - حرة  منطقة  فرع   - ذ.م.م  حرة 
قيد  �ضطب  بطلب  تقدمت  قد  اأبوظبي(   - العالمية  املنطقة 
فرع ال�ضركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: زايد بن �ضلطان - مبنى 
رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:769317(   -  twofour54 3#
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�ضركات  �ضجل  يف   )5177(
القانون الحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية 
�ضاأن  يف  2010م  ل�ضنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�ضادة ا�ضحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�ضهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل: وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الوائل لعمال التمديدات الكهربائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1061316 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة خليل حممد ح�ضن �ضجاعى العبيدىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عجبه مبارك �ضعيد عمر الربيكى
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الوائل لعمال التمديدات الكهربائية

PIONEERS ELECTRICAL INSTALLATION WORKS
اإىل/ بايونري لند لتن�ضيق احلدائق

PIONEER LAND LANDSCAPING 
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات 8130002

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضترياد  4610008
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت الت�ضجري  4220403

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات حقول ومن�ضاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات جتميل الطرق وال�ضوارع اخلارجية  8130001

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت �ضبكات الري  4220402
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اعمال تركيب النوافري  4390015

 تعديل ن�ضاط / حذف اإ�ضالح و�ضيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية.  4329904
 تعديل ن�ضاط / حذف �ضيانة املباين  4329901

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

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/امللتقى كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2242930 
تعديل مدير / اإ�ضافة احمد املتوىل حممد رم�ضان

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة مان لتمثيل ال�ضركات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MAN COMPANIES REPRESENTATION - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل وكيل خدمات / حذف عادل عبداهلل مبارك �ضليم اليعقوبي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ان�س مازن مدنى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ امللتقى كافيه
AL MULTAQA CAFE

اإىل/ امللتقى كافيه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
  AL MULTAQA CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دونت �ضريكل كافيه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3730729 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ح�ضن حممد عو�س �ضبانى الكتبى من �ضريك اإىل مالك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ح�ضن حممد عو�س �ضبانى الكتبى من 50 % اإىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد �ضليم على �ضليم الكتبى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ دونت �ضريكل كافيه ذ.م.م

DONUT CIRCLE CAFE L.L.C

اإىل/ دونت �ضريكل كافيه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

  DONUT CIRCLE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
�ضركة   - العامة  للمقاولت  املغربي  ال�ض�����ادة/حممد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�ضخ�س الواحد ذ م م رخ�ضة رقم:1333341 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد جابر بدر �ضاملني الكثريى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد ابراهيم حممد املغربى املرزوقى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حممد املغربي للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

 MOHAMED ALMAGHREBI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ل�ضالن للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

LACHLAN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• �شرت��شبورغ-�أ ف ب

الثالثاء  اأم�س  ن�ضر   اأوروب��ا يف تقرير  �ضجب جمل�س 
يف  الأوروبية”  ال������دول  ل����دى  اإرادة  وج�����ود  “عدم 
يعربون  ال��ذي��ن  امل��ه��اج��ري��ن  حلماية  �ضيا�ضات  و���ض��ع 
الأرواح  “اآلف  بخ�ضارة  يت�ضبب  ما  املتو�ضط،  البحر 

الب�ضرية«.
يف  الإن�ضان  حقوق  مفو�ضة  مياتوفيت�س  دنيا  وقالت 
�ضنوات  “منذ  التقرير  عر�ضها  عند  اأوروب���ا  جمل�س 
ال��ه��اوي��ة لإبقاء  ن��ح��و  ���ض��ب��اق  اأوروب������ا يف  دول  دخ��ل��ت 
حدودنا،  خارج  حمايتنا  يحتاجون  الذين  الأ�ضخا�س 

ما خلف عواقب كارثية«.
واأ�ضافت “ردهم هو اأحد اأكر الأمثلة ال�ضارخة على 
ال�ضيئة  الهجرة  �ضيا�ضات  فيها  مت�س  التي  الطريقة 

بحقوق الن�ضان وتكلف اآلف الأ�ضخا�س حياتهم«.
ن�ضرت  ال��ت��ي  ال��ت��و���ض��ي��ات  ح�ضيلة  ال��وث��ي��ق��ة  و���ض��ع��ت 
جمل�س  ع��ن  ���ض��ادر  �ضابق  تقرير  يف   2019 ع��ام  يف 
حقوق  “و�ضع  اأن  وه��ي  وا�ضحة  واملالحظة  اأوروب����ا. 
حتى  موؤ�ضفا”  ي��زال  ل  املتو�ضط  منطقة  يف  الن�ضان 

انه “تدهور«.
ونهاية   2019 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  ب���ني  ال���ف���رتة  يف 
من  اأكر  للهجرة  الدولية  املنظمة  اأح�ضت   ،2020

2600 حالة وفاة. و�ضدد التقرير على اأن هذا الرقم 
اقل بكثري من الواقع لن حالت الغرق ل ُتر�ضد يف 

اأغلب الأحيان.
ل  الو�ضع  لتدهور  اأ�ضباب  ع��دة  اأوروب���ا  جمل�س  ع��دد 
امل�ضتاأجرة”  لل�ضفن  التدريجي  ال��دول  “�ضحب  �ضيما 
عمليات  اأم���ام  وق�ضائية  اإداري���ة  عراقيل  اإىل  اإ�ضافة 

الإنقاذ التي تقوم بها املنظمات غري احلكومية.
تقوم  ال���دول  بع�س  مقاربة  ت��زال  “ل  التقرير  وق��ال 
على احلد من العمل املهم الذي توؤديه املنظمات غري 
احلكومية بدل من ان تعترب انها ت�ضد الثغرات التي 

خلقها عدم التزامها بالأمر«.
واعترب جمل�س اأوروبا اأن عدم حترك الدول الأوروبية 
ال�ضواحل  خفر  يقوم  اأن  فر�س”  “زيادة  اىل  يهدف 
واإعادتهم  البحر  يف  الأ���ض��خ��ا���س  ب��اع��رتا���س  الليبي 
حلقوق  اخلطرية  “النتهاكات  رغ��م  البلد  ذل��ك  اىل 

الن�ضان” بحق املهاجرين املرتكبة هناك.
ال���دول الأع�����ض��اء يف  اأخ����ريا، دع��ت دن��ي��ا مياتوفيت�س 
جمل�س اأوروبا وجميع الأطراف املوقعة على التفاقية 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان اإىل اتخاذ تدابري للحفاظ 
على حياة املهاجرين الذين يحاولون عبور املتو�ضط.

م�ضاألة  وه���ي  م���وت،  اأو  ح��ي��اة  م�����ض��األ��ة  “اإنها  وق��ال��ت 
م�ضداقية التزام الدول الأوروبية بحقوق الإن�ضان«.

اأول زيارة لرتامب اإىل نيويورك منذ مغادرته البيت الأبي�ش 

م�صوؤول �صيني: »الوطنية« يف هونغ كونغ تعني الولء للحزب ال�صيوعي
•• هونغ كونغ-�أ ف ب

ال�ضيني  ال�ضيوعي  للحزب  ال��ولء  اأن  كبري  �ضيني  م�ضوؤول  اأو�ضح 
�ضكان  اأحد  اعتبار  بالإمكان  اإذا  ما  لتحديد  اأ�ضا�ضيا  معيارا  �ضيكون 
هونغ كونغ “وطنيا” فيما تعد بكني اإ�ضالحا انتخابيا يهدف اىل 

التثبت من اأهلية املر�ضحني.
التعبئة  املعار�ضة يف هونغ كونغ بعد  الأ�ضوات  ال�ضني كل  واأ�ضكتت 
امل�ضتعمرة  ه���ذه  ه���زت  ال��ت��ي  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة  امل��ط��ال��ب��ة  ال�ضخمة 

الربيطانية ال�ضابقة على مدى اأ�ضهر يف 2019.
املطالبني  املعار�ضة  مر�ضحي  ا�ضتبعاد  لها  �ضيتيح  الإ���ض��الح  وه��ذا 
�ضروري  الج����راء  ه��ذا  مثل  ان  بكني  تعترب  اإذ  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة، 

لعادة ال�ضتقرار اىل هذا املركز املايل. من جانبهم يرى معار�ضو 
بتحقيق  اأم��ل  اآخ��ر  على  تق�ضي  ه��ذه اخلطوة  اأن  ال�ضيوعي  النظام 

الدميوقراطية يف هونغ كونغ.
املنعقدة يف بكني اخلمي�س يف هذا  ال�ضعبية  الوطنية  تبت اجلمعية 
للجمعية  الدائمة  للجنة  تفوي�س حمتمل  اعطاء  بهدف  ال�ضالح 
لتح�ضري م�ضروع قانون. وفيما يرتقب �ضكان هونغ كونغ التفا�ضيل، 
�ضئل م�ضوؤول �ضيني كبري عما يعنيه مبداأ “الوطنية” وخ�ضو�ضا 

ما اذا كان يعني الولء للحزب ال�ضيوعي كما يف ال�ضني القارية.
اأن نائب املفو�س لوزارة اخلارجية ال�ضينية يف هونغ  ورد �ضونغ رو 
كونغ “حني نتحدث عن الوطنية، فاإننا ل نتحدث عن حب ال�ضني 
ال�ضني  جمهورية  ح��ب  ع��ن  نتحدث  ب��ل  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  اأو  الثقافية 

واأ�ضاف  ال�����ض��ي��ن��ي«.  ال�ضيوعي  احل���زب  ب��ق��ي��ادة  احل��ال��ي��ة  ال�ضعبية 
“الوطنيون يجب اأن يحرتموا احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني” مو�ضحا 

“�ضننظر يف ما اذا كان املر�ضحون تنطبق عليهم هذه املعايري«.
وقد وعدت ال�ضني حني ا�ضتعادت امل�ضتعمرة الربيطانية ال�ضابقة يف 
1997، باأن حتتفظ هونغ كونغ بدرجة من احلكم الذاتي وبع�س 

احلريات غري املمنوحة يف ال�ضني القارية، حتى العام 2047.
واأطلق على ال�ضالح النتخابي �ضعار “وحدهم الوطنيون ميكنهم 

اأن يحكموا هونغ كونغ«.
وهذه العبارة كان ا�ضتخدمها الزعيم ال�ضيني دينغ ه�ضياوبينغ عام 
انتهاء  من  قلقني  كانوا  الذين  كونغ  هونغ  �ضكان  لطماأنة   1984

التعددية ال�ضيا�ضية عند اعادة املدينة عام 1997.

جمل�ش اأوروبا يدعو اإىل التحرك حلماية املهاجرين يف املتو�صط

••و ��شنطن-�أ ف ب

الذي  النهائي  املوعد  يف مواجهة 
ح��دده دون��ال��د ت��رام��ب لن�ضحاب 
القوات الأمريكية من اأفغان�ضتان، 
ياأمل جو بايدن يف جتاوز العقبة 
م��ن خ��الل اإج��ب��ار ك��اب��ول وحركة 
طالبان على اإعادة اإطالق عملية 
ال�ضالم مببادرة جديدة طموحة 

وحمفوفة بالأخطار.
اخلارجية  ب��ا���ض��م  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
ب���راي�������س يوم  ن���ي���د  الأم����ريك����ي����ة 
ت�ضجيع  نوا�ضل  “نحن  الث��ن��ني 
جميع الأطراف على اأن ي�ضاركوا 
حثيثة”  وب��ه��م��ة  ب��ّن��اءة  بطريقة 
الأفغانية- ال�ضالم  مفاو�ضات  يف 
الأفغانية التي انطلقت يف اأيلول/

�ضبتمرب يف الدوحة.
ممكن  تقّدم  “اإحراز  اأّن  واأ�ضاف 
الآن، ون��ري��د اأن ن��ب��ذل ك��ّل م��ا يف 
و���ض��ع��ن��ا ل��ت�����ض��ه��ي��ل ح�����ض��ول هذا 

التقّدم«.
تفا�ضيل  يف  اخل��و���س  دون  وم���ن 
اعرتف  الكوالي�س،  يف  يجري  ما 
ب���اأن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة “طرحت 
“ت�ضريع  ب�����ه�����دف  اأفكارا” 

املفاو�ضات«.
املراقبني  ه���ذه اخل��ط��وة  ف��اج��اأت 
الذين حيا بع�ضهم جراأتها واأ�ضف 
املتهور  لالندفاع  الآخ��ر  البع�س 
فيما يواجه الرئي�س بايدن قرارا 
حا�ضما اإذ عليه اأن يعلن ما اإذا كان 
�ضيلتزم باملوعد النهائي املحدد يف 
الأول من اأيار/مايو ل�ضحب اآخر 
من  اأم����ريك����ي  ج���ن���دي   2500
زمني  جل��دول  وفقا  اأفغان�ضتان، 
ح����دده دون���ال���د ت���رام���ب يف اإط���ار 
اتفاق تاريخي اأبرمه قبل عام مع 

طالبان.
نيوز”  “طلوع  ق����ن����اة  وك�����ان�����ت 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة الأف��غ��ان��ي��ة اأف����ادت 

غرفة  يف  �ضخ�ضا   20“ ي��ق��رره 
اعتمادنا  “اإن  واأ�ضاف  واحدة”. 
على اخل��ارج ل يعني اأن علينا اأن 
م�ضروعة«.  غ��ري  ملطالب  نن�ضاع 
وبح�ضب لوريل ميلر “يكاد يكون 
من امل�ضتحيل على طالبان قبول” 
على  رف�ضت  لأنها  بلينكن  خطة 
الدوام اأن تكون جزءا من حكومة 
توما�س  وق�����ال  وط���ن���ي���ة.  وح�����دة 
“فاوندي�ضن  جو�ضلني من مركز 
دميوكرا�ضيز”  اأوف  ديفن�س  فور 
للبحوث “ما زالت طالبان تريد 
ال�ضتبدادية”  اإم���ارت���ه���ا  اإح���ي���اء 
الأمريكي  التدخل  اأطاحها  التي 
وجد  اأن��ه  مو�ضحا   ،2001 ع��ام 
م���وق���ف وا���ض��ن��ط��ن ق��ا���ض��ي��ا جتاه 
الرئي�س غني فيما املتمردون هم 
عن  اأ�ضا�ضي”  “ب�ضكل  امل�ضوؤولون 

اأعمال العنف احلالية.
معهد  م���ن  واردن  ���ض��ك��وت  وك����ان 

ال�ضالم الأمريكي اأكر تفاوؤل.
وهو اأقر باأنه “لي�س من الواقعي 
اأو  نهائي  ات��ف��اق  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 
اأيار/ بحلول  م�ضبق،  اتفاق  حتى 

قد  بلينكن  ر�ضالة  لكن  مايو”. 
املهم”  ال��ت��ق��دم  “ببع�س  ت�ضمح 
“امل�ضائل  حول  املناق�ضات  وتطلق 
من  اأ����ض���ه���ر  ب���ع���د  الرئي�ضية” 

اجلمود.

حمررة من �صجون اإيران: فكرت
 يف النتحار ب�صبب التعذيب النف�صي

•• �شيدين-وكاالت

قالت اأكادميية بريطانية اأ�ضرتالية اعتقلت عامني يف اإيران  اأم�س الثالثاء، 
اإنها احُتجزت يف حب�س انفرادي 7 اأ�ضهر فيما و�ضفته ب� “تعذيب نف�ضي” 
�ضراح  اإي��ران  اأطلقت  املا�ضي  العام  اأواخ��ر  ويف  النتحار.  للتفكري يف  دفعها 
كيلي مورغيلربت، التي اعُتقلت يف 2018 وُحكم عليها بال�ضجن 10 اأعوام 

بتهمة التج�ض�س، مقابل الإفراج عن 3 اإيرانيني حمتجزين باخلارج.
م�ضاحتها  زنزانة  يف  ُحب�ضت  اإنها  علني  حديث  اأول  يف  مورغيلربت  وقالت 
اأربعة اأمتار مربعة دون اأن يكون معها �ضيء �ضوى هاتف لالت�ضال بحرا�س 
عقلك  ذل��ك  “ُيفقدك  اأ�ضرتاليا  نيوز”  “�ضكاي  لقناة  واأ�ضافت  ال�ضجن. 
متاماً. اأمر مدمر للغاية. كنت اأ�ضعر باأمل ج�ضدي«. وقالت خبرية �ضيا�ضات 
بعد  ت��ده��ورت  النف�ضية  حالتها  اإن  م��ل��ب��ورن  جامعة  يف  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق 
اأ�ضبوعني “وفكرت اأنه لو باإمكاين لقتلت نف�ضي«. وبعد 9 اأ�ضهر يف احلب�س 
حكم عليها بال�ضجن 10 اأعوام، وهو ما حاولت اأن تقاومه بالإ�ضراب عن 
الطعام مراراً. ويف اأجراأ حماولتها لالعرتا�س قالت اإنها حاولت الهرب. 
واأ�ضافت يف املقابلة “ذات يوم قلت: �ضاأفعلها، لي�س يل ما اأخ�ضره«. وتابعت 
ف��اأخ��ذت ج��وارب وو�ضعتها  “كانت هناك م�ضامري على ج��زء من اجل���دار، 
األ تكون �ضديدة احلدة«. وعندما و�ضلت  على كفي وت�ضبثت بها على اأمل 
مورغيلربت اإىل �ضطح ال�ضجن قالت اإنه كان باإمكانها الت�ضبث بنتوءات يف 
اإنها قررت الرتاجع  اإىل بلدة قريبة لكنها قالت  اجلدار والنزول والفرار 

لأنها كنت بزي ال�ضجن ول تعرف لغة البلد وخافت عاقبة �ضبطها.

بايدن يعني �صيدتني على راأ�ش قيادتني رفيعتني 
•• و��شنطن-وكاالت

تعيني  للمراأة،  العاملي  اليوم  يف  بايدن  جو  املّتحدة  ال��ولي��ات  رئي�س  اأعلن 
الأمريكية،  الع�ضكرية  القيادات  من  اثنتني  راأ���س  على  �ضابطني  �ضيدتني 
الع�ضكري  املن�ضب  ت�ضغالن مثل هذا  ام��راأة  وثالث  ثاين  بذلك  لت�ضبحان 

الرفيع يف تاريخ البالد.
وقال بايدن اإّنه عنّي ال�ضابط يف القوات اجلوية جاكلني فان اأوفو�ضت، املراأة 
الوحيدة يف اجلي�س الأمريكي برتبة جرنال 4 جنوم، اأعلى رتبة ع�ضكرية يف 

الوليات املتحدة على راأ�س قيادة النقل اللوج�ضتي “تران�ضكوم«.
واأ�ضاف اأنه عنّي ال�ضابط لورا ريت�ضارد�ضون، وهي جرنال 3 جنوم، قائداً 
الو�ضطى  اأمريكا  تغطي  التي  “�ضاوثكوم”،  اجلنوبية  الع�ضكرية  للقيادة 
على  من�ضبها،  ت�ضّلمها  عند  ال�ضابط  هذه  بذلك  و�ضتح�ضل  والالتينية. 
جنمتها الرابعة. و�ضادق جمل�س ال�ضيوخ على تعيني ال�ضابطني لت�ضبحا 
املن�ضب  املتحدة تتبواآن مثل ه��ذا  ال��ولي��ات  ت��اري��خ  ام���راأة يف  ث��اين وث��ال��ث 
يف  التاريخ  دخلت  التي  روبن�ضون  ل��وري  اجل���رنال  بعد  الرفيع  الع�ضكري 
2016 حني عينت على راأ�س القيادة الع�ضكرية ال�ضمالية نورثكوم، قبل اأن 
ويف خطاب مقت�ضب األقاه يف البيت الأبي�س بح�ضور  تتقاعد يف 2018. 
ال�ضابطني قال بايدن اإن “هاتني املراأتني حققتا م�ضرية مهنية برهنت عن 

مهارات ونزاهة واإح�ضا�س بالواجب ل مثيل لها«.

وزير  اأّن  املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  نهاية 
اأنتوين  الأم����ريك����ي  اخل���ارج���ي���ة 
اأر�ضل ر�ضالة يح�ّس فيها  بلينكن 
القادة الأفغان على قبول م�ضروع 
ت�ضكيل  على  ين�ّس  ���ض��الم  اّت��ف��اق 
جديدة”  ج����ام����ع����ة  “حكومة 
بعد  طالبان  حركة  فيها  ت�ضارك 
ت��ت��ّف��ق م���ع ك���اب���ول ع��ل��ى وقف  اأن 

دائم لإطالق النار.
هذه  ف��اإّن  نف�ضه  للم�ضدر  ووفقا 
ال�ضلطة  ����ض���ت���ت���وىّل  احل���ك���وم���ة 
خاللها  ي��ج��ري  انتقالية  ل��ف��رتة 
تتّم  للبالد  جديد  د�ضتور  و�ضع 
ع��ل��ى اأ����ض���ا����ض���ه ان���ت���خ���اب���ات ح����ّرة. 
هذا  اإىل  ال���ط���رف���ان  ول��ي��ت��و���ض��ل 
التفاق، اقرتحت وا�ضنطن، وفقا 
الأفغانية،  التلفزيونية  للقناة 
بينهما  ال�ضالم  حم��ادث��ات  اإح��ي��اء 
تركيا،  يف  املقبلة”  الأ�ضابيع  “يف 
ب���ال���ت���زام���ن م���ع ات��ف��اق��ه��م��ا على 

واأفادت “طلوع نيوز” اأّن بلينكن 
اأ�ضرف  الأف���غ���اين  ال��رئ��ي�����س  اأب��ل��غ 
غ��ن��ي ب����اأّن ك��ل اخل���ي���ارات ل تزال 
م��ط��روح��ة ع��ل��ى ال��ط��اول��ة، لكّنه 
وتفتقر  مبا�ضرة  بلهجة  ح����ّذره، 
الدبلوما�ضية،  امل��ج��ام��الت  اإىل 
ال���ولي���ات  ���ض��ح��ب��ت  اإذا  اأّن������ه  م���ن 
املّتحدة قّواتها من هذا البلد فاإّن 
يتدهور”  ق��د  الأم��ن��ي  “الو�ضع 
حتّقق  اأن  مي��ك��ن  ط���ال���ب���ان  واإّن 

“مكا�ضب ميدانية �ضريعة«.
الرئي�س الأفغاين  وا�ضتنكر نائب 
امل���ق���رتح���ات  ����ض���ال���ح  اهلل  اأم��������ر 
الأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي م��ن ���ض��اأن��ه��ا اأن 
لل�ضلطات  ن��ه��اي��ة  مب��ث��اب��ة  ت��ك��ون 
حكومة  ل���ت�������ض���ك���ي���ل  امل���ن���ت���خ���ب���ة 
انتقالية. وقال الثنني اإن طالبان 
النتخابات  يف  امل�����ض��ارك��ة  ميكنها 
لكن  اتفاق،  كان هناك  اإذا  املقبلة 
اأن  ال����ب����الد ل مي���ك���ن  م�����ض��ت��ق��ب��ل 

“فرتة تهدئة” مّدتها 90 يوما، 
“هجوم  جت���ّن���ب  ب���ه���دف  وذل������ك 
حركة  ت�����ض��ّن��ه  ال������ذي  الربيع” 

طالبان �ضنويا مع ذوبان الثلوج.
املبعوثة  م��ي��ل��ر  ل���وري���ل  وق���ال���ت 
لأفغان�ضتان  ال�ضابقة  الأمريكية 
منظمة  يف  خ���ب���رية  الآن  وه�����ي 
“يبدو  غروب”،  “كراي�ضز 
اإيجاد  حم���اول���ة  ه���و  ال���ه���دف  اأن 
اأخ���رى غ��ري ال�ضطرار  خ��ي��ارات 
الأول  يف  ال��ب��ق��اء  اأو  امل���غ���ادرة  اإىل 
اأيار/مايو. هل هناك طريق  من 

خمت�ضر لعملية ال�ضالم؟«.
ن�������س الت�����ف�����اق ب�����ني ال�����ولي�����ات 
امل���ت���ح���دة وح���رك���ة ط���ال���ب���ان على 
المريكية  ال��ق��وات  كامل  �ضحب 
عن  املتمردون  ينف�ضل  اأن  �ضرط 
تنظيم  مثل  املتطرفة  اجلماعات 
التدخل  وراء  كان  ال��ذي  القاعدة 
بعد  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  الأم����ريك����ي يف 

اأيلول/�ضبتمرب   11 ه��ج��م��ات 
بايدن  اإدارة  واأع��ل��ن��ت   .2001
يتم  الل��ت��زام مل  ه��ذا  اأن  عالنية 
الإي��ف��اء ب��ه. وك��ان ال�ضرط الآخر 
مبا�ضرة  م���ف���او����ض���ات  ب�����دء  ه����و 
املتمردين  ب���ني  م�����ض��ب��وق��ة  غ���ري 
وكابول، اإل اأن حمادثات الدوحة 

متوقفة.
من  احل������د  اإىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  اأم�������ا 
ال��ع��ن��ف ال����ذي م���ن امل��ف��رت���س اأن 
ي�����ض��اح��ب ع��م��ل��ي��ة ال�������ض���الم، فلم 
يتحقق على اأر�س الواقع بل على 
لل�ضياق  ووف���ق���ا  مت���ام���ا.  ال��ع��ك�����س 
الأح����داث، على  التي جت��ري فيه 
ج��و ب��اي��دن احل��ف��اظ ع��ل��ى قوات 
هذا  ك���ان  اإذا  اإل  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان.  يف 
ال��رئ��ي�����س ال���دمي���وق���راط���ي، على 
اإنهاء  غرار دونالد ترامب، يريد 
الوليات  ت��اري��خ  اأط����ول ح���رب يف 

املتحدة.

•• نيويورك-�أ ف ب

ال�ضابق  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ع���اد 
دون��ال��د ت��رام��ب اإىل ن��ي��وي��ورك يف 
زي��ارة هي الأوىل لقطب العقارات 
راأ����ض���ه منذ  م�����ض��ق��ط  اإىل  ال�����ض��اب��ق 
بدا  وق��د  الأبي�س  البيت  مغادرته 
خاللها اأّنه يريد البقاء بعيداً عن 

الأنظار.
20 كانون  انتهاء وليته يف  ومنذ 
ترامب  ان���ت���ق���ل  ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر، 
مارالغو  م��ن��ت��ج��ع��ه  يف  ل���الإق���ام���ة 
مع  احتفظ  لكّنه  فلوريدا،  بولية 
املوؤّلف  ال�ضابق  �ضكنه  مب��ق��ّر  ذل��ك 
م��ن ثالثة ط��واب��ق يف اأع��ل��ى برجه 
الكائن يف اجلادة اخلام�ضة يف حي 

مانهاتن بنيويورك.
الأحد  ليل  م��ن  م��ت��اأّخ��ر  وق��ت  ويف 
و�ضل ترامب اإىل برجه بعيداً عن 
�ضحيفة  لكّن  امل�ضّورين،  عد�ضات 
�ضورة  ن�ضرت  بو�ضت”  “نيويورك 
على  ال�ضابق  الرئي�س  فيها  ظهر 
مقربة من برجه داخل �ضيارة وهو 
ي��ل��ّوح ب��ي��ده ال��ي�����ض��رى م��ن مقعده 

اخللفي.
وظ��ه��ر الإث���ن���ني م��ع ان��ت�����ض��ار خرب 
و�ضوله جتّمع حواىل 20 �ضخ�ضاً 
اأمام  ال�ضابق  الرئي�س  اأن�ضار  م��ن 

ر���ض��م��ي ب�������ض���اأن ه����ذه ال����زي����ارة ول 
مّدتها اأو برناجمها.

فران�س  ل��وك��ال��ة  ���ض��وؤال  ع��ل��ى  ورّداً 
بر�س رف�س جهاز اخلدمة ال�ضرية 
امل�������ض���وؤول ع���ن ح��م��اي��ة ال���روؤ����ض���اء 

ال�ضابقني الإدلء باأّي معلومات.
ال�ضابق  للرئي�س  معار�ضون  وجل��اأ 
الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  اإىل 
للتعبري عن موقفهم منه. واأعرب 
بع�س من ه��وؤلء عن اأملهم يف اأن 
ي��واج��ه ت��رام��ب خ���الل اإق��ام��ت��ه يف 
ل  العدالة،  مع  م�ضاكل  نيويورك 
ملانهاتن  ال��ع��ام  امل��ّدع��ي  واأّن  �ضّيما 
نيويورك  لولية  العامة  واملّدعية 
منف�ضلني  حت��ق��ي��ق��ني  ي���ج���ري���ان 
ب�����ض��ب��ه��ات ت��������وّرط امل���ل���ي���اردي���ر يف 
احتيال م�ضريف و�ضريبي  عمليات 

وتاأميني.
اأعلن  ���ض��ب��اط/ف��رباي��ر  ن��ه��اي��ة  ويف 
املّدعي العام ملانهاتن اأّنه ح�ضل يف 
على  طويلة  قانونية  معركة  ختام 
اإقرارات ترامب ال�ضريبية العائدة 
لثماين �ضنوات والتي كان الرئي�س 

ال�ضابق يرف�س ت�ضليمه اإياها.
ل��ك��ن ح��ت��ى ال��ي��وم مل ي��ّت�����ض��ح متى 
كان  اإذا  م��ا  اأو  التحقيق  �ضينتهي 
���ض��ي��وؤّدي اإىل ت��وج��ي��ه الّت���ه���ام اإىل 

الرئي�س ال�ضابق اأم ل.

اأحداً  اأّن  الرئا�ضة لوليتني«. وبدا 
م��ن ه���وؤلء الأن�����ض��ار مل يعرف ما 
اإذا كان الرئي�س ال�ضابق، البالغ من 
العمر 74 عاماً، �ضينزل لتحّيتهم، 
ك��م��ا ك����ان ي��ف��ع��ل ع��ل��ى ال������دوام مع 

اأن�ضاره، اأم ل.
اأ�ضباب  يكتنف  الغمو�س  ي��زال  ول 
اإىل  ال�ضابق  العقارات  قطب  ع��ودة 
اإعالن  اأي  ي�ضدر  مل  اإذ  نيويورك، 

الربج و�ضط انت�ضار اأمني كثيف.
ورفع بع�س املتظاهرين لفتة كتب 
فيما  عليها “نحن نحّب ترامب”، 
رف���ع اآخ�����رون ع��ل��م��اً ع��م��الق��اً عليه 

�ضعار “ترامب 2024«.
منّظمي  اأح���د  �ضيني،  دي���ون  وق���ال 
ال��ت��ظ��اه��رة، ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
وت���رام���ب  اأ����ض���ب���وع���ني  “منذ  اإّن������ه 
ك���ان  اإذا  م�����ا  ب���������ض����اأن  يغيظنا” 

الرئا�ضية  لالنتخابات  �ضيرت�ّضح 
املقبلة يف 2024 اأم ل.

عليها  قبعة  اعتمر  وق��د  واأ���ض��اف 
عينيه  واأب��ق��ى  ترامب  حملة  �ضعار 
على  ال���ربج  اأع��ل��ى  اإىل  �ضاخ�ضتني 
اأو  ال�ضابق  الرئي�س  يلمح  اأن  اأم��ل 
لنكن  م���زاح���اً،  “كفى  اب��ن��ي��ه  اأح����د 
مر�ضحاً  يكون  اأن  نريده  ج��اّدي��ن: 
يتوىّل  اأن  ن����ري����ده   ،2024 يف 

مع اقرتاب املوعد النهائي لن�شحاب القوات الأمريكية

بايدن يحاول اإعادة اإطالق عملية ال�صالم يف اأفغان�صتان 

 ما م�صري الإدارة الذاتية الكردية يف �صوريا ؟
الإدارة  واأُعلنت  بلدنا”.  البلد  اأن  ن�ضعر  “بتنا   ،2012 وبعد  لدينا«.  يكن 
لكنها  تركيا،  مع  احل��دود  ق��رب  كردية  غالبية  ذات  مناطق  يف  بداية  الذاتية 
تو�ّضعت تدريجياً لت�ضمل مناطق ذات غالبية عربية مع �ضيطرة قوات �ضوريا 
م�ضاحات  على  اأم��ريك��ي،  بدعم  الأك���راد،  املقاتلون  وعمادها  الدميوقراطية، 
�ضا�ضعة كانت حتت حكم تنظيم داع�س. وكانت وحدات حماية ال�ضعب الكردية 
الدفاع عن  2014 معركة  التنظيم وخا�ضت �ضده يف  واج��ه  اأوائ��ل من  من 

مدينة كوباين )عني العرب( احلدودية، وتلقت دعماً ع�ضكرياً اأمريكياً.
واأثار ذلك تدريجياً موجة انتقادات لوا�ضنطن من جانب اأنقرة التي ت�ضّنف 
الكرد�ضتاين  العمال  حل��زب  ام��ت��داداً  وتعدها  “اإرهابية”  كمنظمة  ال��وح��دات 
�ضوريا  “قوات  ت��اأ���ض�����ض��ت   ،2015 ال��ع��ام  يف  ���ض��ده��ا.  مت����رداً  ي��خ��و���س  ال����ذي 
الدميوقراطية” التي ت�ضم وحدات كردية وعربية، وباتت مبثابة جي�س الإدارة 
الذاتية واأبرز خ�ضوم الإرهابيني. وت�ضيطر هذه القوات اليوم على اأكرب حقول 

•• بريوت-�أ ف ب

غرّيت ع�ضر �ضنوات من احلرب واقع الأكراد يف �ضوريا الذين حتولوا من اأقلية 
عانت التهمي�س اإىل قوة ع�ضكرية ت�ضّدت لالإرهابيني وبنت اإدارة ذاتية يف �ضمال 
و�ضمال �ضرق البالد. لكن ماذا عن م�ضتقبلهم يف ظل ا�ضتمرار النزاع وتغري 
2011، عانى الأكراد  موازين القوى على الأر���س؟ على مر عقود قبل عام 
املتالحقة، لكن نفوذهم ت�ضاعد بعد  اتبعتها احلكومات  �ضيا�ضة تهمي�س  من 
ان�ضحاب قوات النظام من مناطق تواجدهم بدءاً من 2012 مع ات�ضاع رقعة 
الكردية. وفيما  الذاتية  الإدارة  وتاأ�ضي�س  بناء موؤ�ض�ضات  النزاع. ومتكنوا من 
غالبية  ا�ضتعادة  من  حلفائها،  من  بدعم   ،2015 منذ  النظام  ق��وات  متّكنت 
املناطق ال�ضورية، تبقى مناطق الإدارة الذاتية يف �ضمال و�ضمال �ضرق �ضوريا 
األدار  خارج �ضلطتها. ويقول امل�ضوؤول الكردي واأحد مهند�ضي الإدارة الذاتية 
�ضيء مينحنا  اأي  هناك  يكن  2011، مل  “قبل  بر�س،  فران�س  لوكالة  خليل 
الأك��راد يف  كان  �ضوريني.  اأننا مقبولون كمواطنني  لنا  يثبت  اأو حافز  الأم��ل 
مل  هويات  حتى  وثقافتهم،  للغتهم  اإنكار  هناك  وك��ان  كامل،  ا�ضطهاد  حالة 

لقوات  وا�ضنطن  دعم  يعترب  )�ضرق(.  ال��زور  دير  واأبرزها يف  ال�ضورية  النفط 
�ضوريا الدميوقراطية اأ�ضبه ب�ضمام اأمان كونها ت�ضكل هدفاً دائماً لأنقرة. واإن 
كانت دم�ضق حتى الآن مل تعلن حربا مفتوحة عليها، لكنها ترف�س بالتاأكيد 
دولياً  التي قادت حتالفاً  وا�ضنطن  الذاتية. وبف�ضل دعم  ب��الإدارة  الع��رتاف 
 2019 اآذار/م��ار���س  يف  الدميوقراطية  �ضوريا  ق��وات  اأعلنت  التنظيم،  �ضد 
الباغوز  اآخر معاقلها يف قرية  ال�ضيطرة على  بعد  “اخلالفة”  الق�ضاء على 
الرتكي يف  الهجوم  بعد  اهتزت  الأم��ريك��ي  ال�ضريك  مع  الثقة  لكن  )���ض��رق(. 
الأمريكية  القوات  ان�ضحاب  بعد  ح�ضل  الذي   2019 الأول/اأكتوبر  ت�ضرين 
قوات  �ضحب  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  واإع��الن  مواقع حدودية  من 
العام  ف�ضيطرت  �ضوريا.  ع�ضكرية يف  عمليات  اأنقرة ثالث  و�ضنت  �ضوريا.  من 
2019 على منطقة  الذاتية، ويف  الإدارة  اأقاليم  اأحد  2018 على عفرين، 

حدودية بطول 120 كيلومرتاً بني مدينتي راأ�س العني وتل اأبي�س.

اأن الدعم  ال��دول��ي��ة داري����ن خليفة  ال��ب��اح��ث��ة يف جم��م��وع��ة الأزم�����ات  وت��و���ض��ح 
الأمريكي اأتاح لقوات �ضوريا الدميوقراطية ال�ضيطرة على مناطق وا�ضعة غنية 
باملوارد الطبيعية، وبالتايل فاإن تداعيات هذا التو�ضع “املحلي واجليو�ضيا�ضي 
بات م�ضكلة اأمريكية«. وتلفت اإىل اأن م�ضري قوات �ضوريا الدميوقراطية يقع 
يف وقت  “يف �ضلب احلوار يف وا�ضنطن حول التواجد الأمريكي يف اخلارج”، 

ثّمة “خ�ضية من البقاء يف حروب ل تنتهي يف ال�ضرق الأو�ضط«.
ورغم اأن معامل ال�ضيا�ضة الأمريكية جتاه �ضوريا مل تت�ضح بعد، لكن الأكراد 
تفاءلوا قليال مع تعيني الرئي�س جو بايدن مبعوث التحالف الدويل ال�ضابق 
ماكغورك  وك��ان  اإفريقيا.  و�ضمال  الأو���ض��ط  لل�ضرق  من�ضقاً  ماكغورك  بريت 

ا�ضتقال من من�ضبه اعرتا�ضاً على قرار ترامب الن�ضحاب من �ضوريا.
اأن تكون مقاربة الإدارة اجلديدة خمتلفة بع�س  “نتوقع  األدار خليل  ويقول 
غري  �ضيا�ضتهم  عليهم.  نعول  اأن  ن�ضتطيع  ل  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  لكننا  ال�����ض��يء، 
م�ضمونة”. وحتذر خليفة من اأن “يوؤدي اأي حتول يف ال�ضيا�ضة الأمريكية اإىل 
“اأنقرة امل�ضرة  راأ�ضها  على  املتناف�ضة”  العنان للقوى  ان�ضحاب مت�ضرع يطلق 

على تغيري الواقع الراهن«.
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اإعــــــــــالن
ال�ضخ�س  �ضركة   - ال�ض�����ادة/مغناتي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م  رخ�ضة رقم:3784420 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مغناتي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

MAGNATI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / ماغناتي - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

MAGNATI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 344871      تاريخ: 2021/02/14

بيانات الأولوية: 
ال�ضم: جون�ض�ون اأند جون�ض�ون

وعنوانه: وان جون�ضون اأند جون�ضون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�ضي ،
  08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   

�شورة العالمة 
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

تطبيقات قابلة للتنزيل على الهواتف املتحركة لال�ضتخدام من قبل مر�ضى جراحة العظام قبل اجلراحة وبعد اجلراحة 
حتديًدا تطبيقات الهواتف املتحركة التي ت�ضمح ملر�ضى جراحة العظام بالتوا�ضل مع مقدمي الرعاية ال�ضحية وت�ضمح 
قابلة  تطبيقات  اجل��راح��ة،  وبعد  اجلراحة  قبل  العظام  جراحة  مر�ضى  ومراقبة  بتنظيم  ال�ضحية  الرعاية  ملقدمي 
للتنزيل على الهواتف املتحركة لال�ضتخدام من قبل مر�ضى جراحة العظام ت�ضتمل على تعليمات يف جمالت التمارين 
واللياقة البدنية واملعلومات حول العمليات اجلراحية وجتهيز املر�ضى للعمليات اجلراحية واإعادة التاأهيل من العمليات 
لال�ضتخدام يف  الرقمي  اجلراحي  العمل  �ضري  لتوليد  امل�ضجلة  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  عتاد  اأنظمة  اجلراحية، 
لتوثيق معلومات  العظام  امل�ضجلة لال�ضتخدام يف جراحة  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  عتاد  اأنظمة  العظام،  جراحة 

املر�ضى اأو الأحداث املتعلقة بجراحة العظام ولتوفري حلول التدريب جلراحة العظام.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم مميز لعقدة باللون الأحمر يف نهاية اأطرافها دائرة �ضغرية باللون الرمادي.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد 

امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

EAT 166570
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون 

CN 1390377:كحيل العني لل�ضيدات  رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كيكري 

CN 2264672:للحلويات  رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا �ضا اند نا�ضتا 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2692984 
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

�ضمري تزمل علي من 44% اىل %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداحلكيم حاجي عبداللطيف
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/02120 
اإماراتي اجلن�ضية واحمل بطاقة هوية رقم )784198524168386( ب�ضفتي  املخطر : عي�ضى حممد ح�ضن خمي�س ب�ضكردي - 

�ضريك بن�ضبة 51% يف الرخ�ضة امل�ضماة )الق�ضر اخل�ضبي للديكور اخل�ضبي ذ م م( واملرخ�ضة برقم )760854( 
 essa.khamis@hotmail.com : العنوان :ال�ضارقة - ال�ضيوح - 10 - فيال رقم 4 - الربيد اللكرتوين

هاتف رقم : 971506780444 
 )E86150242( املخطر اليهم : 1- غو هونكيو - �ضينية اجلن�ضية ، وحتمل جواز �ضفر رقم

وعنوانه : ال�ضارقة - ال�ضجعة - �ضناعية - خلف �ضارع الإمارات - �ضربة رقم 1 - ملك ، ورقم هاتفه )971552257925( 
 )EB3118618( رقم  �ضفر  جواز  ويحمل   ، اجلن�ضية  �ضيني   - جيبينغ  ليانغ   -2

وعنوانه : ال�ضارقة - ال�ضجعة - �ضناعية - خلف �ضارع الإمارات - �ضربة رقم 1 - ملك ، ورقم هاتفه )971552257925( 
مو�ضوع الإخطار : ا�ضتدعاء املخطر اليهم 

الوقائع : 
حيث ان  املخطر واملخطر اليهم �ضركاء يف الرخ�ضة امل�ضماة )الق�ضر اخل�ضبي للديكور اخل�ضبي - ذ م م( واملرخ�ضة برقم )760854( 

حيث ان املخطر يرغب يف اإخراج املخطر اليهم من الرخ�ضة لعدم تواجدهم من حوايل �ضنتني مما �ضبب يل ا�ضرار ج�ضيمة وعدم قدرتي 
على الغاء الرخ�ضة والدخول يف غرامات وخمالفات قانونية ، وعدم دفع اليجار وفواتري الكهرباء واملياه. 

للتوقيع على  ا�ضتالم الخطار  اأيام من  الإقت�ضادية يف خالل خم�ضة  الدائرة  اليهم �ضرورة احل�ضور اىل  املخطر  املخطر  يعلن  وعليه 
الوراق الالزمة لإخراجهم  من الرخ�ضة واإل �ضيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. وعليه يلتم�س املخطر من �ضعادة الكاتب العدل 

بال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2976/2020/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )987.880.22 درهم( والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  
طالب الإعالن :  بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- زينج زاجن - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2020/12/13 يف الدعوى 
بان ي�ضدد  للبنك  املدعي عليه  بالزام  ع   م  الوطني �س  راأ���س اخليمة  اأع��اله ل�ضالح/ بنك  املذكورة 
املدعي مبلغا وقدره 987.880.22 درهم )ت�ضعمائة و�ضبعة وثمانون الف وثمامنائة وثمانون درهما 
درهما واثنان وع�ضرون فل�ضا( م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�ضيطة قدرها 9% �ضنويا ، اعتبارا من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2020/8/20 حتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليه امل�ضاريف ومبلغ 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني  خم�ضمائة درهم مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 16/2019/888 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : يلتم�س املدعي من املحكمة املوقرة ما يلي :  

ت�ضجيل الدعوى وحتديد جل�ضة لنظرها واعالن املدعي عليه بال�ضحيفة على عنوانه الوارد فيها. 
الف وثمامنائة واحد وثالثون درهم  )اثنان وخم�ضون  ب�ضداد مبلغ 52.831.67 درهم  املدعي عليه  وال��زام 

و�ضبعة و�ضتون فل�س( 
والفائدة القانونية بواقع 9% والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 

طالب الإعالن : موارد للتمويل  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- حمد علي احلمدي الدرعي - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/5/22 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
اأعاله ل�ضالح/ موارد للتمويل بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ اثنني وخم�ضني الف وثمامنائة 
وواحد وثالثني درهم و�ضبعة و�ضتني والزمته بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

 اعالن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 908/2020/361 ا�صتئناف امر اداء  

مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4924/2020 امر اأداء 
والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.   

�ضركة  ط��وق  بن  عبيد  ملالكها  احلريق  ومكافحة  لل�ضالمة  ط��وق  بن   : الإع���الن  طالب 
الرحومي -  م م( ميثلها مديرها عتيق حممد عتيق عبداهلل  ذ  الواحد )�س  ال�ضخ�س 
�ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف ، املطلوب اإعالنهم : 1- انرتنا�ضيونال افنيو انف�ضتمنت - �س 

ذ م م - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده
امر   2020 ل�ضنة   4924 رقم  بالدعوى  ال�ضادر  القرار  ا�ضتاأنف  قد   : الإع��الن  مو�ضوع   
بقاعة  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  املوافق 2021/3/28  اأداء.  وحددت لها جل�ضه يوم الحد 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  التقا�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/1145 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1807 جتاري كلي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )6386421 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : نا�ضر بن �ضعيد بن حممد الطوقي - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاولت - �س ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : منفذ �ضده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6386421( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2591/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/2490، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )697876( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : حممد علي �ضعيد عبداهلل -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنه : 1- جوردهان رو�ضواين رو�ضواين - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
 جمهول حمل الإقامة 

املبلغ  ب�ضداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2021/3/8  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   : الإع���الن  مو�ضوع 
املنفذ به وقدره )697876( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع �ضقة �ضكنية - املنطقة 
الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�س 437 - رقم املبنى 1 - ا�ضم املبنى ذا مانهاتن - رقم الوحدة 
B1011/ �ضقة �ضكنية - املنطقة مر�ضى دبي - رقم الر�س 154 - ا�ضم املبنى بليفيديري - رقم 
امل��ادة 295 من  املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�س  املبنى 1  - رقم الوحدة 505 والعائدة لكم بطريق 

قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 5550/2020/60 امر اأداء
مو�ضوع الدعوى:  املو�ضوع طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء بالزام املدعي عليهما ب�ضداد مبلغ 
وقدره )210.600( درهم مائتني وع�ضرة الف و�ضتمائة درهم ، عبارة عن املبلغ املرت�ضد 
يف ذمتهما من قيمة ال�ضيك رقم )000947( املح�ضوب على بنك دبي التجاري املوؤرخ يف 

.2019/10/16
طالب العالن:  جاما لطفاء احلريق �س.م.م - �ضفته بالق�ضية:  مدعى

اروموجام  ك��ارث��ي��ك��اي��ان   -2 ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  الزرق  النجم   -1 اع��الن��ه��م:   امل��ط��ل��وب 
اروموجام - �ضفتهما بالق�ضية:  مدعى عليهما

مو�ضوع الإعالن :قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/3/8 تكليفكم بالوفاء مبا 
جاء اعاله خالل ايام من تبغليكم بالعالن وذلك للوفاء باملطالبة املذكورة اعاله.

رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�صر 

 7985/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما/1-  مهدي لل�ضفريات ذ.م.م 2- �ضاما ح�ضني �ضوكت �ضوكت

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كي لوك للتجارة �س.ذ.م.م 

وميثله / زايد �ضعيد را�ضد �ضعيد ال�ضحي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)65000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�صر 

 8657/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهم/1-  ا�ضوين ناريندرا لودها ب�ضفته مدير دي تي �ضي كوموديتي م.د.م.�س وكفيل مديونيتها 
2- ابهاي ناريندرا لودها ب�ضفته كفيل مديونية دي تي �ضي كوموديتي م.د.م.�س3- فيديليو�س انرتنا�ضيونال 
م.م.ح ب�ضفتها كفيلة مديونية دي تي �ضي كوموديتي م.د.م.�س 4- ناري�س �ضاليك رام تريباثي ب�ضفته كفيل 
اأند باوربي يف تي ال تي دي ب�ضفتها كفيلة  مديونية دي تي �ضي كوموديتي م.د.م.���س 5- توب ورث �ضتيلز 

مديونية دي تي �ضي كوموديتي م.د.م.�س ميثلها ابهاي ناريندرا لودها -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�ضر - فرع دبي  - وميثله / اأكرم اأحمد علي البيتي الها�ضمي 

به وقدره )37992456.20(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  قد 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

املذكور خالل 15  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ضتبا�ضر الج��راءات  املحكمة  وعليه فان 
يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 444/2021/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى :دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما بان يوؤديا 

للمدعية مبلغ وقدره )486.319.07( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�ضداد والزامهما بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة

طالب الإعالن / 1-كاندا�س للديكور الداخلي ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  جو�ضتافو ادولفو مريابال كا�ضرتو -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 

جمهول حمل القامة 
بالت�ضامن  املدعي عليهما  بالزام  الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�ضوع 
والت�ضامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )486.319.07( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزامهما بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�ضي عن  ال�ضاعة 09.30 �س يف قاعة  املوافق  2021/3/16   الثالثاء   يوم  جل�ضة 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�صر        

 707/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- موؤيد بن اأحمد بن يو�ضف �ضيف الدين  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :رويال رود لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )4800( 
درهم قيمة املديونية املرت�ضدة بذمته وتعوي�ضا مدنيا قدره )2000( درهم  عن ال�ضرار املادية 
واملعنوية وفقا ملا جاء ولثبوت توافر اركان امل�ضوؤولية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
المتناع عن ال�ضداد وحتى ال�ضداد التام مع الزام املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة 
وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2021/3/15 ال�ضاعة 09:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�صر 

 8332/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما/1-  برميري المارات خلدمات التموين ذ.م.م - فرع دبي

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/يونيك �ضفن �ضتار للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

وميثله / يو�ضف حممد احمد يو�ضف احلمادي 
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املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
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الفجر الريا�ضي

اأتالنتا  �ضيفه  مع  ال�ضعبة  مواجهته  ميالن  اإن��رت  ح�ضم 
-1�ضفر يف ختام املرحلة ال�ضاد�ضة والع�ضرين من الدوري 
بفارق  ال�ضدارة  يف  جم��ددا  وابتعد  القدم،  لكرة  الإيطايل 
يوفنتو�س  اللدود ميالن وع�ضر عن  ج��اره  نقاط عن  �ضت 

بطل املوا�ضم الت�ضعة املا�ضية.
ودخل اإنرت اإىل مباراته واأتالنتا القادم من اأربعة انت�ضارات 
متتالية ما اأدخله جمددا يف �ضلب ال�ضراع على امل�ضاركة يف 
انت�ضارات  �ضتة  خلفية  على  املقبل،  املو�ضم  الأبطال  دوري 
متتالية، اإحداها على ميالن بالذات -3�ضفر، ما �ضمح له 

بالت�ضدر ثم البتعاد عن "رو�ضونريي".
وبعد فوز ميالن الأحد على فريونا -2�ضفر، اأعاد فريق 
الفارق اىل �ضت نقاط جم��ددا بعد  اأنتونيو كونتي  امل��درب 
املو�ضم  ه��ذا  ع�ضر  والتا�ضع  تواليا  ال�ضابع  ف��وزه  حتقيقه 
بف�ضل هدف وحيد �ضجله ال�ضلوفاكي ميالن �ضكرينيار يف 

الدقيقة 54.
وياأمل "نريات�ضوري" موا�ضلة م�ضواره على هذا املنوال من 
اأجل اإحراز اللقب الأول منذ 2010 حني توج بالثالثية 
التاريخية بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، فيما 
ميني اأتالنتا النف�س با�ضتعادة توازنه �ضريعا بعدما تنازل 
الأبطال ل�ضالح  املوؤهل لدوري  الرابع الأخري  عن مركزه 
بفارق  متخلفا  -1�ضفر،  جنوى  على  ال�ضبت  الفائز  روم��ا 
ثالث نقاط عن يوفنتو�س الثالث الذي تغلب ال�ضبت على 
الكاأ�س  نهائي  ن�ضف  من  خروجه  ظل  ويف   .1-3 لت�ضيو 
على يد يوفنتو�س وانتهاء م�ضواره يف دوري الأبطال عند 
حرمه  م��ا  جمموعته  يف  اأخ���ريا  بحلوله  امل��ج��م��وع��ات  دور 
من�ضبا  اإن��رت  تركيز  �ضيكون  ليغ"،  "يوروبا  اىل  النتقال 
اإن���ه���اء هيمنة غرميه  ال�����دوري وحم���اول���ة  ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى 
اأن  اإل  كونتي،  لفريق  �ضر�ضا  ندا  اأتالنتا  وكان  يوفنتو�س. 
 14 الدقيقة  املرميني غابت حتى  الفر�س احلقيقية عن 
اإنرت  يهدي  اأن  روم��ريو  كري�ضتيان  الأرجنتيني  ك��اد  حني 
�ضبورتيلو من  الكرة حلار�ضه ماركو  اإعادته  التقدم خالل 
م�ضافة بعيدة لكن الخري كان يقظا واأنقذ فريقه بابعاده 

الكرة براأ�ضه من حتت العار�ضة.
اقفال  على  من�ضبا  ك��ان  الفريقني  تركيز  اأن  جليا  وب���دا 
اإنرت  اأم��ام اخل�ضم، ل�ضيما من قبل  املرمى  الطريق نحو 
اإي�ضال  الأم��ل يف  امل��رت��دة مع  الهجمات  اعتمد على  ال��ذي 
الكرة اىل البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لوتارو 

مارتيني�س.
 39 الدقيقة  �ضباكه يف  تهتز  اأن  ك��ادت  بل  يوفق،  لكنه مل 
براأ�ضية الكولومبي دوفان زاباتا اإثر ركلة ركنية لول تاألق 
حولها  ال��ذي  هاندانوفيت�س  �ضمري  ال�ضلوفيني  احل��ار���س 
لركنية كادت اأن ت�ضفر عن هدف لل�ضيوف براأ�ضية الألباين 
بروزوفيت�س  مار�ضيلو  الكرواتي  اأن  اإل  جيم�ضيتي،  بريات 
�ضيد  التعادل  ليبقى   ،)40( املرمى  خط  عن  الكرة  اأبعد 

املوقف حتى �ضافرة نهاية ال�ضوط الأول.
اأت��الن��ت��ا جانبيريو  ويف ب��داي��ة ال�ضوط ال��ث��اين جل��اأ م��درب 
اإيلي�ضيت�س  يو�ضيب  ال�ضلوفيني  النجم  اىل  غا�ضبرييني 
ال���ذي دخ��ل ب��دل م��ن الأوك����راين رو���ض��الن مالينوف�ضكي، 
لفريقه  ال��ه��ج��وم��ي  ال��و���ض��ع  ت�ضليح  ك��ون��ت��ي  ح���اول  فيما 
الت�ضيلي  من  بدل  اإريك�ضن  كري�ضتيان  الدمناركي  بادخال 
ركلة  الت�ضجيل من  افتتاح  اإن��رت يف  اأرت���ورو فيدال. وجن��ح 
الكرة  ف�ضقطت  اجل��زاء،  اأحدثت معمعة يف منطقة  ركنية 
�ضباك  يف  فاأطلقها  �ضكرينيار،  م��ي��الن  ال�ضلوفاكي  اأم���ام 
�ضبورتيلو )54(. وحاول غا�ضبرييني تدارك املوقف، فزج 
بالكولومبي لو�س مورييل بدل من مواطنه زباتا مبا�ضرة 
بعد فر�ضة لالأول من ت�ضديدة مرت قريبة من املرمى اإثر 
اأن يهدي  متريرة من ماتيو بي�ضينا )70(. وكاد مورييل 
اأتالنتا التعادل بت�ضديدة حمكمة لول تاألق هاندانوفيت�س 
يف وجهه )75(. ووا�ضل اأتالنتا حماولته لكن اإنرت عرف 
الأم��ان، ملحقا ب�ضيفه  باملباراة اىل بر  كيف ي�ضمد و�ضار 
هزميته اخلام�ضة للمو�ضم وذلك قبل اأ�ضبوعني من رحلته 
خ�ضارته  تعوي�س  �ضيحاول  حيث  الإ�ضبانية  العا�ضمة  اىل 
اأم��ام العمالق ريال مدريد �ضفر1- يف ذهاب ثمن نهائي 

دوري الأبطال.

•• �أبوظبي-�لفجر

اط��م��اأن ���ض��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
امل�ضارعة  احت����اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
هاتفي  ات�������ض���ال  خ����الل  واجل�������ودو 
بال�ضيد نا�ضر التميمي اأمني ال�ضر 
العام لالحتاد م�ضرف عام املنتخب 
الأول للجودو املكون من الالعبني 
فيكتور �ضكرتوف امل�ضارك يف وزن ) 
حتت 73 كجم(، وايفان رميا رينكو 
على  ك��ج��م(   100 )حت���ت  وزن  يف 
جراند  تبلي�ضي  لبطولة  جاهزيته 
التي   2021 ل��ع��ام  ل��ل��ج��ودو  ب���رى 
 26 من  اعتباراً  جورجيا   يف  تقام 
م��ار���س وح��ت��ى 28 م��ار���س احلايل 
انتهاء  ب��ع��د  دول����ة   70 مب�����ض��ارك��ة 
املرحلة الثانية من مع�ضكر املنتخب 
الأول بال�ضالة الريا�ضية الرئي�ضية 
بالعا�ضمة �ضوفيا البلغارية والتي 
الفردية   امل��ه��ارات  لتطوير  ت��ه��دف 

باإ�ضراف  وال��ه��ج��وم��ي��ة  ال��دف��اع��ي��ة 
اجلديد  املالديفي  اجلديد  امل��درب 

باكال فيا�ضي�ضالف.
ب������داأ العد  وق������ال ال�����درع�����ي- ل���ق���د 
اآ�ضيا  بطولة  لن��ط��الق��ة  ال��ت��ن��ازيل 
مدينة  يف  امل��ق��ام��ة   2021 ل���ع���ام 
ق��ريغ��ي��ز���ض��ت��ان من  ب��ي�����ض��ك��ي��ك يف 
عقب  امل��ق��ب��ل  اإب����ري����ل   10 اإىل   7
امل�ضاركة يف بطولة جورجيا املقبلة 
اأ���ض��ب��وع��ني ،والتي  ال��ت��ي ت��ق��ام ب��ع��د 

دول������ة من   70 م�������ض���ارك���ة  ت�����ض��ه��د 
اأق��وى منتخبات اجل��ودو يف العامل 
فرن�ضا بطلة بطولة  ويف مقدمتها 
بوفد  اأملانيا  ت�ضارك  ،كما  اأبيب  تل 

يتكون من 25 لعبا ولعبة كاأكرب 
ال����وف����ود امل�������ض���ارك���ة وال���ع���دي���د من 
ت�ضتعد  ،وال��ت��ي  العربية  املنتخبات 
للجودو  الإم�����ارات  منتخب  ك��ح��ال 

الريا�ضية  لالألعاب  طوكيو  ل��دورة 
الفرتة  خ��الل  تقام  التي  الأومل��ب��ي��ة 
من 23 وحتى 31 يوليو 2021 

القادم .

امل�ضارعة  احت����اد  رئ��ي�����س  واخ��ت��ت��م 
واجلودو – من الإيجابيات حر�س 
الربتوكول  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
ال�������ض���ح���ي ،وال�����ت�����ي ت��ط��م��ئ��ن على 

جناح برنامج اإعداد املنتخب الأول 
بالرغم  ل���ه  ك��م��ا خ��ط��ط  ل��ل��ج��ودو 
التي  الكورونا  ظ��روف جائحة  من 
الإج������راءات  مم��ن  ال��ك��ث��ري  تطلبت 

لتوجيهات  ت��رج��م��ة  ال��ت��ح��ذي��ري��ة 
امل�ضئولني مما يب�ضر بنتائج ايجابية 
التي  القادمة  طوكيو  دورة  خ��الل 

متثل الهدف الرئي�ضي .

•• �أبوظبي-و�م:

للدراجات  الإم����ارات  فريق  اختتم 
اأم�����س ا���ض��ت��ع��دادات��ه ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
ت��ريي��ن��و-اأدري��ات��ي��ك��و، الذي  ���ض��ب��اق 
يقام بني 10 و16 مار�س اجلاري 
ال�ضباق  هذا  ويت�ضمن  اإيطاليا.  يف 
واخلم�ضني  ال�����ض��اد���ض��ة  ن�ضخته  يف 
م�ضافة  ع���ل���ى  مت���ت���د  م����راح����ل   7
دي  ليدو  من  انطالقاً  1100كم 
الترياين  ال�ضاحل  على  كامايوري، 
الإيطالية  اجل��زي��رة  ب�ضبه  م���روراً 
ديل  ب��ي��ن��دي��ت��و  ����ض���ان  وان���ت���ه���اء يف 
من  الأدرياتيكي  اجل��زء  يف  ترونتو 

اإيطاليا.
مرحلتني  ع��ل��ى  ال�����ض��ب��اق  وي�ضتمل 
ال�ضرعة،  ل�����ض��ب��اق��ات  م��ن��ا���ض��ب��ت��ني 
ج��ب��ل��ي��ة ق�ضرية،  م���راح���ل  وث����الث 
وم���رح���ل���ة واح�������دة ت��ت�����ض��م��ن خط 
ن��ه��اي��ة ج��ب��ل��ي��اً، ف�����ض��اًل ع���ن �ضباق 
واح����د ل���الأف���راد ���ض��د ال���زم���ن؛ ما 
يوفر العديد من الفر�س لدراجي 

فريق الإمارات لتحقيق الفوز.
الدراج  ق��ال  ال�ضباق،  على  وتعليقاً 

دراجي  اأبرز  بوجات�ضار  ال�ضلوفيني 
فريق الإمارات : �ضتكون هذه املرة 
فيها يف  اأ����ض���ارك  ال��ت��ي  الأوىل  ه��ي 
م�ضريا  تريينو-اأدرياتكيو،  �ضباق 
العديد  يت�ضمن  ال�����ض��ب��اق  اأن  اإىل 
م��ن امل���راح���ل ال��ت��ي ت��ن��ا���ض��ب جميع 
الت�ضلق  من مراحل  ب��دءاً  املهارات، 
مروراً ب�ضباقات الأفراد �ضد الزمن 

وان��ت��ه��اء ب�����ض��ب��اق��ات ال�����ض��رع��ة، لذا 
اأداء يف كل  اأف�ضل  �ضنحاول تقدمي 
الفوز  حتقيق  و���ض��اأح��اول  م��رح��ل��ة، 
واآمل  ال�ضرعة،  �ضباقات  يف مراحل 
متميز  اأداء  تقدمي  م��ن  اأمت��ك��ن  اأن 
و�ضيقود  الإم����ارات.  كما يف ط��واف 
ت����ادي ب��وج��ات�����ض��ار ت�����ض��ك��ي��ل��ة فريق 
اإظهار  اإىل  الإم���ارات، حيث يتطلع 

ق��وت��ه يف امل���راح���ل اجل��ب��ل��ي��ة بهدف 
من  ال��ع��ام  الت�ضنيف  بلقب  ال��ف��وز 
�ضيتوىل  بينما  املو�ضم،  هذا  جديد 
مهمة  ج��اف��ريي��ا  ف��رين��ان��دو  زميله 
�ضباقات ال�ضرعة. وت�ضم الت�ضكيلة 
كاًل من الإيطايل ديفيد فورمولو، 
بوجات�ضار  ت�����ادي  وال�����ض��ل��وف��ي��ن��ي 
ومواطنه يان بولنك، والربتغايل 

راف��������ال م���اي���ك���ا وم����واط����ن����ه اإي���ف���و 
والأرج��ن��ت��ي��ن��ي ماك�س  اأول��ي��ف��ي��ريا، 
الكولومبي  عن  ف�ضاًل  ريت�ضيزي، 
و�ضيتوىل   .. ج��اف��ريي��ا  ف��رين��ان��دو 
م��ات��ني فرينانديز  ال��ف��ري��ق  م��دي��ر 
وامل�����دي�����ران ال���ري���ا����ض���ي���ان اأن���دري���ه 
مهمة  م���وري  وم��ان��وي��ل  هاوبتمان 

قيادة ت�ضكيلة الفريق يف ال�ضباق.

•• �أبوظبي - و�م:

اأكد �ضعادة اأن�س العتيبة رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�ضيوي للمالكمة 
اأبوظبي يحر�س على ع��ودة احل��ي��اة بقوة  الآ���ض��ي��وي وم��ق��ره  اأن الحت���اد 
ا�ضتمرت  التوقف  من  طويلة  فرتة  بعد  القارية،  وامل�ضابقات  للبطولت 

ملدة عام على امل�ضتوى العاملي، نتيجة لتاأثريات جائحة "كورونا".
وقال اإنه اأجرى ت�ضويتا اإلكرتونيا اأم�س الأول مع اأع�ضاء املكتب التنفيذي 
لالحتاد الآ�ضيوي ب�ضاأن تنظيم بطولة اآ�ضيوية للرجال وال�ضيدات يف �ضهر 
مايو املقبل مبدينة نيودلهي، وذلك بعد احل�ضول على موافقة الحتاد 
الحرتازية  الإج���راءات  كل  توفري  احل��دث مع  هذا  ل�ضت�ضافة  الهندي 

الآ�ضيوي حفاظا على  املعتمد من الحتاد  الطبي  وتطبيق الربوتوكول 
الالعبني.

" اأن��ه بعد  " وام  الإم���ارات  اأنباء  العتيبة يف ت�ضريحاته لوكالة  واأو���ض��ح 
اإلغاء جولة باري�س التاأهيلية لأوملبياد طوكيو، والعتماد على الت�ضنيف 
اأف�ضل  اأن نوفر  اآ�ضيا، كان من ال�ضروري  الدويل يف اختيار املتاأهلني يف 
طوكيو،  اأوملبياد  يف  القارة  �ضيمثلون  الذين  اآ�ضيا  لالعبي  اإع��داد  برامج 
كانوا قد  التي  العامل  للحفاظ على �ضدارة  اأدائهم  بهدف رفع م�ضتوى 
اأح��رزوه��ا يف ال���دورة الأومل��ب��ي��ة الأخ���رية بريو دي ج��ان��ريو ع��ام 2016، 
البطولة  تلك  اإقامة  على  التنفيذي  املكتب  يف  الت�ضويت  اأجرينا  ولهذا 
ال��ق��اري��ة، ومت��ت امل��واف��ق��ة وال��رتح��ي��ب بها يف نهاية م��اي��و وب��داي��و يونيو 

الهندي الذي يح�ضل  النهائي من الحتاد  الرد  املقبلني، وننتظر فقط 
على املوافقات احلكومية حاليا لإقامة البطولة وتوفري كل الدعم لها 

مبا يتوافق مع الإجراءات الحرتازية املتبعة هناك".
وعن اأجندة البطولت القارية يف اآ�ضيا قال العتيبة : " نحن م�ضممون 
اأن الإم���ارات جنحت يف  ت��اأث��ريات جائحة ك��ورون��ا، خ�ضو�ضا  على جت��اوز 
حتويل هذا التحدي اإىل ق�ضة جناح يف اآليات التعامل مع هذه الأو�ضاع 
من  اأكر  ا�ضت�ضافت  اأنها  تابعنا  وقد  اآثارها،  من  والتقليل  ال�ضتثنائية 
حدث ريا�ضي دويل ونظمته ب�ضكل اأبهر اجلميع، وا�ضتاأنفت كل اأن�ضطتها 
املحلية يف خمتلف الريا�ضات، مع اللتزام بتطبيق الإجراءات الحرتازية 

التي ت�ضمن �ضالمة الالعبني واحلكام واملدربني والإداريني.

واأ���ض��اف : " اأن���ه ب��ن��اء على الإج����راءات 
الحرتازية اعتمدنا يف الحتاد الآ�ضيوي عودة اأجندة البطولت القارية 
املقبل،  �ضبتمرب  يف  للواعدين  اآ�ضيا  بطولة  تنظيم  و�ضيتم  لطبيعتها، 
الثانية من البطولة التي ا�ضتحدثناها العام قبل املا�ضي  وهي الن�ضخة 
الك�ضف  يف  اأهدافها  وحققت  الكويت،  يف  منها  الأوىل  الن�ضخة  واأقيمت 
لكت�ضاب  لهم  القوي  الحتكاك  فر�س  وتوفري  اجل��دي��دة،  امل��واه��ب  عن 
ال�ضباب  بطولة  نقيم  �ضوف  الواعدين  بطولة  وبعد  الدولية،  اخل��ربات 
الن�ضاط  ع���ودة  لتكتمل  اأوزب��ك�����ض��ت��ان  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ع��ام��ا   22 حت��ت 
فاتها  ما  لتعوي�س  الريا�ضة  عجلة  تدور  ال�ضنية،  املراحل  لكل  بالن�ضبة 

خالل فرتة التوقف.

رئي�س الحتاد الآ�شيوي للمالكمة: ا�شتئناف الن�شاط القاري و3 بطولت كربى يف 2021

اأن�ش العتيبة : بطولة الرجال وال�صيدات يف نيودلهي 
ت�صتهدف جتهيز الأبطال لأوملبياد طوكيو 

ت�شهد م�شاركة 70 دولة 

الدرعي يطمئن على جاهزية منتخب اجلودو لبطولة جورجيا

•• �أبوظبي-�لفجر

�ضمن  اللعبة  حكام  وت��رق��ي  ل�ضقل  متقدمة  دورة  لل�ضطرجن  الآ���ض��ي��وي  الحت���اد  ينظم 
التعاون  اإط��ار  يف  زووم  املرئي  الت�ضال  تطبيق  عرب  وذل��ك   2021 لعام  الن�ضاط  خطة 
بهدف  الآ�ضيوي  بالحتاد  احلكام  جلنة  مع  لل�ضطرجن  الآ�ضيوي  الحت��اد  اأكادميية  بني 

من  الآ�ضيوية  الفنية  الكوادر  تطوير  اإىل  و�ضول  الآ�ضيوي  التحكيم  مب�ضتوى  النهو�س 
حكام ومنظمني ومدربني يف خمتلف البلدان الآ�ضيوية .   تقام الدورة خالل الفرتة من 
7 حتى 11 اأبريل املقبل ويحا�ضر يف الدورة املحا�ضر الدويل واخلبري الفني الإماراتي 
مهدي عبدالرحيم رئي�س جلنة احلكام بالحتاد الآ�ضيوي رئي�س جلنة القوانني بالحتاد 
العادي  ال�ضطرجن  فيه  مب��ا  ال�ضطرجن  ق��ان��ون  �ضرح  ال���دورة  برنامج  يت�ضمن    . ال���دويل 

الدولية  التعادل  ك�ضر  واأنظمة  املختلفة  الدولية  الوقت  واأنظمة   ، واخلاطف  وال�ضريع 
والألقاب  ال��دويل  الت�ضنيف  وح�ضابات  والفرق  الفردي  والتزويج  ال�ضوي�ضري  والنظام 
الدولية للحكام والالعبني ، وقواعد مكافحة الغ�س " اللعب النظيف" وا�ضتخدام ال�ضاعة 
الإلكرتونية ، وواجبات ومهام احلكام قبل واأثناء وبعد البطولة . علما باأن الدورة متنح 

.FA ملن يجتاز المتحان بنجاح بن�ضبة 80 باملئة على نورم حكم احتاد دويل

الحتاد الآ�صيوي ينظم دورة ل�صقل وترقي 
حكام ال�صطرجن »اأونالين« 

»الإمارات للدراجات« يختتم ا�صتعداداته 
للم�صاركة يف �صباق تريينو اأدرياتيكو باإيطاليا

اإنرت يح�صم مواجهته ال�صعبة مع اأتالنتا 
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اأكد نادي باري�س �ضان جريمان، غياب جنم الفريق الفرن�ضي نيمار دا �ضيلفا، 
عن مواجهة بر�ضلونة، يف دوري اأبطال اأوروبا.

الأم��راء، يف  يحل بر�ضلونة �ضيفاً على ح�ضاب �ضان جريمان يف ملعب حديقة 
اإياب دور ال�16 من دوري اأبطال اأوروبا.

ختام  يف  الثالثاء،  اأم�س  �ضباح   تدريباته  جريمان  �ضان  فريق  خا�س  حني  يف 
ال�ضتعدادات ملواجهة بر�ضلونة والتي �ضهدت غياب نيمار.

واأكد املوقع الر�ضمي للنادي الباري�ضي، اأن نيمار تغيب عن العمل مع املجموعة 
تدريبات  بخو�س  ب��ه،  اخلا�س  التعايف  برنامج  يف  وا�ضتمر  اليوم،  تدريبات  يف 

بدنية داخل �ضالة الألعاب الريا�ضية منفرداً.
الإ�ضابة،  ب�ضبب  الثانية  للمرة  بر�ضلونة  مباراة  عن  نيمار  غياب  تاأكد  وبذلك 
حيث مل يتمكن الربازيلي من مواجهة فريقه ال�ضابق يف لقاء الذهاب، وبغيابه 
اأن مهمة  عن التدريبات اجلماعية تتبدد فكرة ظهوره يف موقعة الغد. يذكر 
�ضان جريمان الأ�ضهل على الورق للتاأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، 

بعد اأن فاز يف مباراة الذهاب على بر�ضلونة يف كامب نو برباعية 1-4.

ت��ه��اب��ه ج��م��ي��ع الفرق،  ن���ارًي���ا  ث��الث��ًي��ا  ك���ان  اأن  ب��ع��د 
ان��ط��ف��اأت ����ض���رارة ال��ت��ه��دي��ف ل���دى امل�����ض��ري حممد 
روبرتو  والربازيلي  مانيه  �ضاديو  ال�ضنغايل  �ضالح، 
فريمينو يف الآونة الأخرية وكانت اأحد اأ�ضباب تلقي 
اأر�ضه  على  تواليا  هزائم  �ضت  النكليزي  ليفربول 
وهو ما مل يح�ضل للنادي منذ اأن اأب�ضر النور قبل 

عاًما.  129
وخالل الهزائم ال�ضت، �ضجل الثالثي هدفا واحدا 
كان من ركلة جزاء ل�ضالح يف املباراة التي تكبد فيها 
 .4-1 �ضيتي  اأمام مان�ض�ضرت  فريقه خ�ضارة مدوية 
ال�ضل�ضلة  ه���ذه  خ���الل  ل��ي��ف��رب��ول  �ضقط  امل��ق��اب��ل،  يف 
بينها ثالث �ضد فرق  بنتيجة �ضفر1-  اربع مرات 
برينلي  وهي  الرتتيب  ا�ضفل  حتتل  جدا  متوا�ضعة 

وبرايتون وفولهام.
هذه  تبعات  ��ا  اي�����ضً ال��ف��ري��ق  دف���اع  يتحمل  بالطبع، 
يف  ا�ضا�ضية  ركائز  اىل  يفتقد  باأنه  �ضيما  ل  الهزائم 
الهولندي  العمالق  يغيب  الدفاع حيث  قلب  مركز 
والكامريوين  غ��وم��ي��ز  وج���و  داي����ك  ف���ان  ف��ريج��ي��ل 

جويل ماتيب.
ع�ضية مواجهة  ال���ن���ادي  ان�����ض��ار  ي��ق��ل��ق  الم����ر  ه���ذا 
النهائي من  ثمن  ال���دور  اإي���اب  يف  المل���اين  ليبزيغ 
"بو�ضكا�س ارينا"  دوري ابطال اوروب��ا على ملعب 

امل��ح��اي��د يف ب��وداب�����ض��ت ك��م��ا ح�����ض��ل ذه���اب���ا على 
الأر���ض��ي��ة ذات��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ق��دم ال��ف��ري��ق الحمر 
بهدفني نظيفني ليخطو خطوة كبرية نحو بلوغ 

ربع النهائي.
ي�ضبه النقاد ما يح�ضل للثالثي اخلطري 

مب��ث��ل��ث ب���رم���ودا ح��ي��ث ���ض��اع��ت اأح���الم 
ل��ي��ف��رب��ول ب���ال���دف���اع ع���ن ل��ق��ب��ه بطال 
�ضا�ضع  ب��ف��ارق  يتخلف  لأن���ه  لن��ك��ل��رتا 

مان�ض�ضرت  ع��ن  نقطة   18 يبلغ 
�ضيتي املت�ضدر.

امل�ضاءلة  ف���وق  ���ض��الح  ك���ان  واإذا 
كونه �ضجل 24 هدفا يف خمتلف 
مانيه  ف��اإن  الآن،  حتى  امل�ضابقات 
ب�ضتة  وف��ريم��ي��ن��و  ب�11  اك��ت��ف��ى 

اأهداف.
يتمتع  ال���ث���الث���ي  ه�����ذا  ي���ع���د  مل 
بال�ضال�ضة والتكامل يف ما بينهم 

منذ  �ضيما  ل  �ضابقا  ك��ان  كما 
ال��ع��ام احل���ايل. لكن  مطلع 

ما اأ�ضباب هذا الرتاجع التهديفي؟
ال��ب��دن��ي��ة والذهنية  ال��ك��ب��رية  ب���اأن اجل��ه��ود  ���ض��ك  ل 
التي بذلها الثالثي بداأت بالظهور على مردود كل 
الدولية  املباريات  احت�ضاب  دون  فمن  منهم،  واح��د 
ال�ضفر  وم�ضقات  الوطنية  منتخباتهم  �ضفوف  يف 
�ضبيل  على  �ضالح  خا�س  خاللها،  يتكبدونها  التي 
املثال 190 مباراة يف اآخر ثالث �ضنوات ون�ضف مع 
ليفربول، ومانيه 205 مباريات يف ال�ضنوات الربع 
الخ����رية، يف ح��ني خ��ا���س فريمينو م��ا ل يقل عن 

فريقه. مع  ون�ضف  �ضنوات  خم�س  يف   281
امل��درب المل��اين يورغن كلوب الذي  ونظرا ل�ضلوب 
وبعد  اخل�ضم،  على  املتوا�ضل  ال�ضغط  على  يعتمد 
البقاء يف القمة على مدى ال�ضنوات الثالث الخرية 
اوروبا  اب��ط��ال  ب���دوري  الفريق  تتويج  �ضهدت  التي 
اإح��راز لقب  2019 وكاأ�س العامل لالندية ثم  عام 
الدوري النكليزي املمتاز العام املا�ضي للمرة الوىل 
ب��داأ يدفع  الفريق ككل  ان  يبدو   ،1990 ع��ام  منذ 

ثمن هذه اجلهود.
كما  �ضفوفه  تعزيز  اىل  ي��ب��ادر  مل  ال��ف��ري��ق  ان  كما 
ال�ضتوية  او  ال�ضيفية  الن��ت��ق��الت  ���ض��وق  يف  يجب 

ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء ت��ع��اق��ده م��ع اجل��ن��اح ال��ربت��غ��ايل ديوغو 
جوتا ومدافعني متوا�ضعني ب�ضبب ال�ضرورة نظرا 

لال�ضابات الكثرية التي طالت هذا اخلط.
يف  الفريق  حققها  التي  ال�ضلبية  النتائج  ان  ويبدو 
عقول  اىل  تت�ضلل  ال�ضكوك  جعلت  الخ��رية  الون��ة 
الالعبني الذين باتوا يواجهون خطر عدم امل�ضاركة 
فريقهم  لأن  املقبل  املو�ضم  اوروب���ا  ابطال  دوري  يف 
عل  ���ض��اري��ة  مناف�ضة  و���ض��ط  ال�����ض��اب��ع  امل��رك��ز  يحتل 
املراكز الربعة الوىل، ورمبا �ضيتعني عليه التتويج 

باللقب القاري لي�ضمن ذلك.
ل  "المر  ب��ال��ق��ول  فريقه  م�ضكلة  ك��ل��وب  و�ضّخ�س 
اتخاذ  بل  الفر�س،  �ضنع  على  قدرتنا  بعدم  يتعلق 

القرار هو امل�ضكلة".
"الفارق  وا�ضاف مدرب بورو�ضيا دورمتوند ال�ضابق 
ب����ني لع������ب ج���ي���د ولع�������ب مم����ت����از ه����و يف ات���خ���اذ 

القرارات".
ليفربول  ف��اإن  �ضحيحا،  كلوب  يقوله  م��ا  ك��ان  واإذا 
ي�ضبح فريقا عاديا اإذا فقد ثالثي املقدمة جناعته 
الهجومية، وبالتايل فاإن م�ضريه القاري 
الثالثي  ه���ذا  ب��ا���ض��ت��ع��ادة  م��رت��ب��ط 

فعاليته اأمام املرمى.

ر�صميًا.. غياب نيمار عن مواجهة بر�صلونة

•• �ل�شارقة -و�م:

الريا�ضية  الأومل���ب���ي���اد  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ط��ف��ال   59 ���ض��ارك 
ال�ضارقة  جمل�س  نظمها  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  الف��رتا���ض��ي��ة 
هذا  احلكومية  احل�ضانات  لأطفال  وخ�ض�ضها  للتعليم 

العام بالتعاون مع مركز اللياقة الذكية لالأطفال.
اأختتمت  ال��ت��ي  الأومل��ب��ي��اد  خ��الل  الأط��ف��ال  وا�ضتعر�س 
وق����درات����ه����م يف خم��ت��ل��ف مراحل  م���واه���ب���ه���م  م����وؤخ����را 
ب��راءت��ه��م املعهودة  ال��ت��ح��دي��ات الل��ك��رتون��ي��ة واأظ���ه���روا 
وعا�ضوا حلظات  امل�ضابقات  وقدراتهم اجليدة يف جميع 

من املرح وال�ضعادة.
الريا�ضية  الل��ع��اب  م��ن  جم��م��وع��ة  الفعالية  ت�ضمنت 
ثقافة  ومنحه  الطفل  �ضحة  الأول  املقام  يف  تعزز  التي 
الريا�ضة حر�ضاً على تنمية قدرات الأطفال الذهنية و 

العقلية و البدنية.
اأح��م��د امل��ال الأم���ني ال��ع��ام ملجل�س  واأ���ض��اد �ضعادة حممد 
ب���ني الأطفال  ال��ت��ن��اف�����س  ب����اأج����واء  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ض��ارق��ة 
التابعة  احلكومية  احل�ضانات  خمتلف  م��ن  امل�ضاركني 
بني  التنقل  على  كبريا  حر�ضا  اأب���دوا  الذين  للمجل�س 
يف  وال�ضرور  البهجة  اأدخلت  التي  الريا�ضية  الفعاليات 

نفو�ضهم .
واأ�ضار املال اإىل اأن املجل�س حر�س على تنظيم الأوملبياد 
ال�ضلوك  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة  لل�ضنة 
ال�ضغر  منذ  بالتن�ضئة  وربطها  الأط��ف��ال  يف  الريا�ضي 
ك��ون��ه��ا ت��ع��د م���ن ال��ع��وام��ل وال���رك���ائ���ز ال��ه��ام��ة لتعويد 
اأظفارهم  نعومة  منذ  الريا�ضة  ممار�ضة  على  الأطفال 
بكافة  ..م�ضيدا  بينهم  والألفة  التعاون  ثقافة  وتر�ضيخ 

جهود كل من تعاون يف اإجناح هذا احلدث الريا�ضي.

�ضي�ضع الأملاين يواكيم لوف نهايًة حلقبٍة دامت 
للمنتخب  الفني  اجلهاز  راأ���س  على  عاًما   15
اأوروب��ا ال�ضيف  الوطني لكرة القدم عقب كاأ�س 
املجد  اىل  "مان�ضافت"  ال���  قيادته  بعد  املقبل، 
الكروي يف مونديال الربازيل 2014 
قبل اأن تتواىل اخليبات يف ال�ضنوات 

الالحقة.
اأعلن الحتاد الملاين للعبة الثالثاء 
ل����وف ���ض��ي��ت��خ��ل��ى ع���ن م��ه��ام��ه مع  اأن 
اإىل  امل��وؤج��ل��ة   2020 اأوروب����ا  ك��اأ���س  نهاية 

�ضيف 2021 ب�ضبب جائحة فريو�س كورونا.
وجاء يف بيان على موقع الحتاد اأن لوف "طلب 
العامل  كاأ�س  كان ميتد حتى  ال��ذي  اإنهاء عقده 
2022 )يف قطر(، مع نهاية كاأ�س اأوروبا. وقد 

وافق الحتاد الأملاين على طلبه".
اآب/ ويتوىل لوف تدريب املنتخب الأملاين منذ 

الكروي  امل��ج��د  اإىل  وق����اده   2006 اأغ�����ض��ط�����س 
عر�ضة  ك����ان  اأن����ه  اإل  ال����ربازي����ل،  م���ون���دي���ال  يف 
لالنتقادات ل �ضيما بعد خروج املنتخب املدوي 
واملذل من دور املجموعات لكاأ�س العامل 2018 

يف رو�ضيا.
وقال الملاين )61 عاًما( "اأتخذ هذه اخلطوة 
بوعي �ضديد، واأنا اأ�ضعر بفخر وامتنان كبريين، 
للغاية  ذات��ه ما زلت متحم�ضاً  الوقت  ولكن يف 

لكاأ�س اأوروبا املقبلة".
ليورغان  ك��ان م�ضاعًدا  ال��ذي  ل��وف  وت��اب��ع 
اأن  قبل  و2006  كلين�ضمان بني 2004 
اأف�ضل  م��ع  "عملت  الأول  امل���درب  ي�ضبح 
ال��ب��الد منذ قرابة  ال��ق��دم يف  ك��رة  لعبي 
ودعمتهم يف تطورهم. حققت  عاًما   17
األيمة،  وهزائم  معهم  جميلة  انت�ضارات 
ولكن فوق كل �ضيء، العديد من اللحظات 
الفوز  ف��ق��ط  لي�س   - وال�����ض��اح��رة  ال��رائ��ع��ة 

بكاأ�س العامل 2014 يف الربازيل".
ح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب المل�����اين امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف 
مونديال 2006 على ار�ضه وبلغ منذ حينها 
خا�ضها  بطولة  ك��ل  يف  النهائي  ن�ضف  ال���دور 
قبل انتكا�ضة رو�ضيا: و�ضيف يورو 2008 اأمام 
 2012 اأوروب����ا  ك��اأ���ض��ي  نهائي  ن�ضف  اإ���ض��ب��ان��ي��ا، 
م��ون��دي��ال جنوب  الخ���ري يف  وامل��رب��ع  و2016 

اأفريقيا 2010.
يف  ال��ف��وز  حتًما  �ضيبقى  الك���رب  الجن���از  اأن  اإل 
الرجنتيني  اأم����ام  ال���ربازي���ل  م��ون��دي��ال  ن��ه��ائ��ي 
ملاريو  وح��ي��د  ب��ه��دف  وزم��الئ��ه  مي�ضي  ليونيل 

غوت�ضه بعد التمديد.
الحتاد  رئي�س  كيلر  فريتز  اع��ت��رب  جهته،  م��ن 
اإع��ادة هيكلة الكرة  "�ضاهم يف  ل��وف  اأن  الأمل��اين 
لي�س فقط   )....( ال�ضنوات  على مدى  الملانية 
ا لتعاطفه  ب�ضبب اإجنازاته الريا�ضية ولكن اي�ضً

واإن�ضانيته".
معترًبا  ل��وف  خطوة  على  كيلر  واأثنى 
اأن "اإبالغنا بقراره يف هذه املرحلة 

للغاية. مينح الحتاد  الباكرة هو ت�ضرف لئق 
الملاين الوقت الالزم لتعيني خلفه بهدوء".

التقارير اىل ان يورغن كلوب  اأ�ضارت  اأن  و�ضبق 
الذي قاد ليفربول اىل لقب الدوري النكليزي 
عاًما،   30 منذ  الوىل  للمرة  امل��ا���ض��ي  امل��و���ض��م 
وه���ان���زي ف��ل��ي��ك م����درب ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ بطل 

اوروبا، هما اأبرز املر�ضحني خلالفته.
اإل اأن مهمة بطل اأوروب��ا ثالث مرات لن تكون 
يف  القرعة  اأوقعته  بعدما  اليورو  يف  اأب��ًدا  �ضهلة 
ال��ربت��غ��ال حاملة  امل����وت اىل ج��ان��ب  جم��م��وع��ة 

اللقب وفرن�ضا بطلة العامل واملجر.
الرغبة، الطاقة  اأملك  زل��ت  "ل  اأك��د  ل��وف  لكن 
وال���ط���م���وح. ���ض��اأب��ذل ك���ل م���ا يف و���ض��ع��ي لأجعل 
ج��م��اه��رين��ا ���ض��ع��داء ون��ح��ق��ق ال��ن��ج��اح يف هذه 

البطولة".
املانيا  منتخب  م��ع  مم��ي��ًزا  �ضجال  ل��وف  وميلك 
189 مباراة  انت�ضاًرا يف   120 ق��اده اىل  حيث 

مقابل 38 تعادل و31 خ�ضارة.
املنتخبات يف  ب��ريه��وف م��دي��ر  اول��ي��ف��ر  واع��ت��رب 
"عاد املنتخب ليلعب  باإ�ضراف لوف  اأنه  الحتاد 
الفريق  كرة قدم جذابة وهجومية، وقد تطور 
الدويل الملاين  والالعبون كثرًيا معه". وتابع 
متاأكد  انه   1996 اأوروب��ا  بكاأ�س  املتوج  ال�ضابق 
ال�ضابيع  �ضين�ضبان يف  "تركيز وطاقة لوف  اأن 
وال�ضهر املقبلة للتح�ضري لكاأ�س اأوروبا. �ضيكون 

لدينا هدف م�ضرتك كبري يف ال�ضيف".
بعد  ل��وف  برحيل  املطالبة  ال���ض��وات  وت��ع��ال��ت 
اخل�ضارة املذلة ب�ضدا�ضية نظيفة امام ا�ضبانيا يف 
ت�ضرين الثاين/نوفمرب الفائت �ضمن مناف�ضات 
لبطل  الق�����ض��ى  ك��ان��ت  الوروب���ي���ة،  المم  دوري 

العامل اربع مرات منذ العام 1931.
اإل اأن الحت��اد المل��اين مل ي��رّد حينها على تلك 
بياًنا  اأ�ضدر  حيث  بلوف  ثقته  وج��دد  املطالبات 
قررت  الأمل�����اين  الحت����اد  "رئا�ضة  اأن  ف��ي��ه  اأك����د 
يواكيم  امل���درب  م��ع  توا�ضل  اأن   )...( ب��الإج��م��اع 
ب��داأت يف  التي  للتجديد  ال�ضعبة  الطريق  لوف 

اآذار/مار�س 2019".
الباب  اي��ام  الع�ضرة  ل��وف فتح منذ قرابة  وك��ان 
مولر،  توما�س  املخ�ضرمني  عودة  اإمكانية  امام 
ه��وم��ل��ز اىل �ضفوف  ب��وات��ن��غ وم��ات�����س  ج����ريوم 
النتقادات  ع��ل��ي��ه  ان��ه��ال��ت  اأن  ب��ع��د  امل��اك��ي��ن��ات 
اجليل  على  ال��ره��ان  ق���راره  عقب  ل�ضتبعادهم 

اجلديد.
ومت ا�ضتبعاد هذا الثالثي من قبل لوف يف اآذار/

لعودة  ال���دع���وات  وت�����ض��اع��ف��ت   ،2019 م��ار���س 
جنمي بايرن ميونيخ اللذين تاألقا ب�ضكل لفت 
التتويج بلقب دوري ابطال  وقادا فريقهما اىل 

اوروبا املو�ضم املا�ضي.
وق���ال ل���وف اإن���ه مي��ك��ن ع��ودت��ه��م اإذا ل���زم الأمر 
نحن  املنتخب.  �ضفوف  اىل  ب�ضرعة  "العودة 
ن���درك ذل���ك مت��ام��ا، ون��ع��ل��م اأن���ه داخ���ل املنتخب 

الوطني، لن يكون ذلك م�ضكلة".

الأوملبياد  يف  ي�صاركون  طفال   59
الريا�صية الرابعة الفرتا�صية 

•• دبي-و�م:

اأع��ل��ن احت���اد الإم�����ارات للرجبي اأم�����س ع��ن اإق��ام��ة م��ب��اراة ودي���ة بني 
مدينة  مالعب  على  الإ�ضرائيلي  ونظريه  الأول،  الوطني  منتخبنا 
19 مار�س اجلاري، وذلك لإبراز دور الريا�ضة يف  دبي الريا�ضية يف 
دعم العالقات الدولية وتر�ضيخ قيم ال�ضالم والت�ضامح. ووجه الحتاد 
اإىل و�ضائل الإع��الم حل�ضور احلدث وتغطيته مع اللتزام  الدعوات 
بكافة الإجراءات الحرتازية التي ت�ضمن �ضالمة اجلميع، علما باأن 

تلك املباراة �ضتكون الأوىل من نوعها التي جتمع منتخبي الإمارات 
واإ�ضرائيل وجها لوجه على مالعب الإمارات.

للرجبي  الإم����ارات  لحت���اد  ال��ع��ام  ال�ضر  اأم���ني  الظالعي  قي�س  ول��ف��ت 
الأيام  بعد خالل  افرتا�ضي عن  �ضيتم عقد موؤمتر �ضحفي  اأن��ه  اإىل 
املقبلة، لالإعالن عن تفا�ضيل برنامج التعاون بني الطرفني، وكذلك 
للمباراة  الزمني  واجل���دول  الإ�ضرائيلي  املنتخب  و�ضول  موعد  عن 
بني  التعاون  لتطوير  الإ�ضرتاتيجية  ال��روؤي��ة  واآف���اق  الأوىل،  ال��ودي��ة 

الحتادين.

مباراة ودية بني املنتخبني الإماراتي 
والإ�صرائيلي للرجبي 19 مار�ش بدبي

لوف ينهي حقبة 15 عامًا مع 
اأملانيا بعد كاأ�ش اأوروبا 

الإي����ط����ايل  ك�����روت�����وين  ن�������ادي  اأدان 
تلقاها  ال��ت��ي  ال��ع��ن�����ض��ري��ة  الإ�����ض����اءات 
املعار  ون��ا���س  اآدم  اجل��زائ��ري  ال���دويل 
التوا�ضل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ن���اب���ويل  م���ن 

الجتماعي.
وك�����ض��ف ال���الع���ب امل���ت���وج ب��ك��اأ���س اأمم 
بالده  منتخب  م��ع   2019 افريقيا 
ع���رب ح�����ض��اب��ه ع��ل��ى ان�����ض��ت��اغ��رام اأن���ه 
ت�ضجيله  بعد  عن�ضرية  اإ�ضاءات  تلقى 
4-2 على  فريقه  ف��وز  خ��الل  ه��دًف��ا 
�ضيفه تورينو الحد �ضمن مناف�ضات 
امل��رح��ل��ة ال�����ض��اد���ض��ة وال��ع�����ض��ري��ن من 

الدوري املحلي.
عرب  ع����اًم����ا(   24( ون���ا����س  و�����ض����ارك 
التعليقات  بع�س  الق�ض�س  خا�ضية 
التي و�ضلته واأردفها بتعليق "هل هذا 

طبيعي؟".
و�ضجل �ضانع اللعاب الهدف الخري 
ال�ضائع،  ب���دل  ال���وق���ت  يف  ال��ل��ق��اء  يف 

كان الثاين له يف خم�س مباريات مع 
ك���روت���وين م��ن��ذ و���ض��ول��ه ع��ل��ى �ضبيل 
ال�ضتوية،  النتقالت  �ضوق  العارة يف 

الثالث  يف  احل��ا���ض��م��ة  ال���ك���رة  وم�����رر 
واختري رجل املباراة.

حيث  م�ضيئة  عبارات  الالعب  وتلقى 
وطالبه  "املوت"  ال��ب��ع�����س  ل��ه  مت��ن��ى 
اأحد  افريقيا" وو�ضفه  اىل  "بالعودة 

التعليقات باأنه "قرد" و"زجني".
كروتوين  رئي�س  فرينا  ج��اين  واأدان 
التي  "الإهانات  ال��رتت��ي��ب  م��ت��ذي��ل 
و�ضائل  ع��ل��ى  ون��ا���س  اآدم  ل��ه��ا  ت��ع��ر���س 

التوا�ضل الجتماعي".
الر�ضمي  امل��وق��ع  على  ب��ي��ان  وت��اب��ع يف 
العن�ضرية  اإدان�������ة  "يجب  ل���ل���ن���ادي 
وا�ضح  ب�ضكل  ظ����رف،  اأي  ويف  دائ��م��ا 

و�ضريح".
عن  احل����دي����ث  ي��ك��ف��ي  "ول  واأردف 
اأن  ال��ن��ا���س+، يجب  م��ن  +قلة  ت�ضرف 

ي��ك��ون ل��ك��ل ���ض��خ�����س م��وق��ف ل لب�س 
اأمثالنا  ل��ال���ض��خ��ا���س  خ��ا���ض��ة  ف���ي���ه، 
من  للماليني  مثال  ي�ضكلون  الذين 

الأطفال".
و�ضدد فرينا على اأن "ونا�س هو لعب 
كرة، ولكن قبل كل �ضيء هو �ضاب. ما 
هي  الآخ��ري��ن  ع��ن  +خمتلًفا+  يجعله 

موهبته فقط".
واأعاد تورينو ن�ضر البيان على ح�ضابه 
"ما من  واأردف����ه بتعليق  ت��وي��رت  ع��رب 
معك.  نحن  اآدم،  يا  للعن�ضرية  مكان 

اطردوا العن�ضرية".
ك���م���ا ت�������ض���ام���ن ن������ادي م���ي���الن ثاين 
الرتتيب حيث كتب على تويرت "نحن 
نقف اىل جانب اآدم ونا�س. نقف �ضد 

اأي �ضكل من اأ�ضكال التمييز".

كروتوين يدين العن�صرية جتاه 
اجلزائري ونا�ش 

تعي�س جماهري نادي املريخ ال�ضوداين حالة من الرتقب والقلق، بعدما اأ�ضبح 
لعبني  م�ضاركة  بعد  اإف��ري��ق��ي��ا،  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  بال�ضتبعاد  م��ه��دًدا  الفريق 
انتهى  ال��ذي  ال��ت��ن��زاين،  �ضيمبا  لقاء  ال�����ض��وداين يف  م��ن قبل الحت���اد  موقوفني 

بالتعادل ال�ضلبي بني الفريقني.
واأفادت تقارير اإعالمية اأن نادي �ضيمبا التنزاين قد تقدم ب�ضكوى اإىل الحتاد 

الإفريقي �ضد نادي املريخ ال�ضوداين على اإثر تلك الأزمة.
الثنائي املوقوف رم�ضان  اإ�ضراك  اأن  اأو�ضح املريخ، عرب �ضفحته الر�ضمية،  كما 
اأر�ضل  �ضوداكال، حيث  اآدم  النادي  رئي�س  بقرار من  كان  عجب وبخيت خمي�س، 
م�ضاركة  بقانونية  فيه  يبلغه  النابي  الدين  ن�ضر  ال�ضابق  الفريق  ملدرب  خطابا 
الالعبني املوقفني. مما اأثار غ�ضب جماهري النادي ال�ضوداين من "�ضوداكال"، 
الحتاد  الإفريقية.كان  البطولة  من  ال�ضتبعاد  حافة  على  املريخ  جعل  بعدما 
على  ين�س  املا�ضي  فرباير   10 بتاريخ  ق��راًرا  اأ�ضدر  قد  القدم  لكرة  ال�ضوداين 

اإيقاف الثالثي رم�ضان عجب، بخيت خمي�س وحممد الر�ضيد ملدة �ضتة اأ�ضهر، 
ب�ضبب توقيعهم على عقود النتقال اإىل �ضفوف الهالل ال�ضوداين خالل �ضهري 
اإىل  اأن يقوموا بالتوقيع على عقود الن�ضمام  �ضبتمرب واأكتوبر املا�ضيني، قبل 
اإىل  العقوبة  ال�ضوداين  الحت��اد  خفف  املا�ضي،  فرباير   17 ويف  ا.  اأي�ضً املريخ 
اأ�ضهر، وذلك بناء على التما�س تقدم به املريختعليًقا على تلك الأزمة،  خم�ضة 
يقول خبري اللوائح الريا�ضية حممد ف�ضل اهلل، اإن لوائح "الكاف" تن�س على 
ويدفع بالعب موقوف اأو غري موؤهل  الغ�س  واقعة  يرتكب  الذي  الفريق  "اأن 
للعب يف مباراة فاإنه يجب اعتباره خا�ضًرا ويتم اإق�ضاوؤه فوًرا من البطولة طاملا 

اأن الواقعة اأ�ضبحت حقيقة وا�ضحة اأمام جلنة كاف املنظمة للم�ضابقة".
عدم  اإث��ب��ات  حالة  يف  "لذا  عربية":  نيوز  "�ضكاي  ملوقع  اهلل  ف�ضل  ي�ضيف  كما 
قانونية م�ضاركة الالعبني، بخيت خمي�س وحممد الر�ضيد، �ضيكون م�ضري نادي 

املريخ هو ال�ضتبعاد من البطولة الإفريقية".

 ثالثي ليفربول الناري...وانطفاأت �صرارة التهديف 

املريخ ال�صوداين يواجه »�صبح ال�صتبعاد« من اأبطال اإفريقيا
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الفجر الريا�ضي

الأمل��اين توما�س توخل يف  املتجدد بقيادة مدربه  دخل ت�ضل�ضي 
�ضلب املناف�ضة على اإحدى البطاقات املوؤهلة اإىل دوري اأبطال 
اأوروبا بفوزه املنطقي على �ضيفه ايفرتون -2�ضفر يف املرحلة 

ال�ضابعة والع�ضرين من بطولة انكلرتا لكرة القدم.
ليبتعد  نقطة   50 الرابع مع  املركز  ت�ضل�ضي ر�ضيده يف  وعزز 
بفارق نقطتني عن و�ضت هام الفائز على �ضيفه ليدز يونايتد 

بثنائية نظيفة.
 8( ال�11  م��ب��اري��ات��ه  م��ن  اأي����ا  ال��ل��ن��دين  ال��ف��ري��ق  يخ�ضر  ومل 
الإ�ضراف  توخل  ت��ويل  منذ  امل�ضابقات  خمتلف  يف  انت�ضارات( 
العام احلايل خلفا لفرانك لمبارد وحقق ثالث  عليه مطلع 
ن��ت��ائ��ج لف��ت��ة خ���الل ه���ذه ال�����ض��ل�����ض��ل��ة، ب��ال��ف��وز ع��ل��ى ليفربول 
اتلتيكو  بنتيجة -1�ضفر خارج ملعبه، وعلى  وتوتنهام حمليا 
مدريد ال�ضباين خارج قواعده اأي�ضا بالنتيجة ذاتها يف ذهاب 

ثمن نهائي دوري اأبطال اوروبا.
الول  ال�ضوط  ك��ان  ال��ف��وز.  "ن�ضتحق  امل��ب��اراة  بعد  وق��ال توخل 
يف  ايقاعنا  م��ن  �ضرعنا  بالكامل.  عليه  �ضيطرنا  لكننا  �ضعبا 

ال�ضوط الثاين وكنا اكر خطورة من الناحية الهجومية".
كارلو  اليطايل  �ضابقا  وت�ضل�ضي  احل��ايل  ايفرتون  م��درب  اأم��ا 
وي�ضتحق  منا  اف�ضل  املناف�س  الفريق  "لعب  فقال  ان�ضيلوتي، 
ال���ف���وز. ل��ن��ك��ن ���ض��ري��ح��ني، ف��ري��ق��ي ل��ي�����س مب�����ض��ت��وى ت�ضل�ضي 
وبالتايل ل ن�ضتطيع اأن نلعب مباراة مفتوحة يف مواجهة فريق 

من هذا العيار".
الفر�ضة  فمنح  ت�ضكيلته،  على  ع��دة  تعديالت  توخل  واأج���رى 
ف�ضل يف فر�س  ال��ذي  كاي هافريت�س  المل��اين  الألعاب  ل�ضانع 
اللندين  الفريق  اىل  انتقاله  منذ  املو�ضم  ه��ذا  اأ�ضا�ضيا  نف�ضه 
قادما من باير ليفركوزن الملاين يف �ضفقة بلغت حوايل 90 
مليون يورو وذلك على ح�ضاب لعب الو�ضط النكليزي الدويل 

ماي�ضون ماونت.
وا�ضتحوذ  الول  ال�ضوط  ط��وال  الف�ضل  الطرف  ت�ضل�ضي  كان 
املئة  يف   80 الحيان  بع�س  يف  بلغت  كبرية  بن�ضبة  الكرة  على 
ال�ضباين  ال��ظ��ه��ري  ���ض��ار  ع��ن��دم��ا  الت�ضجيل  اف��ت��ت��اح  يف  وجن���ح 
عر�ضية  ك��رة  وم���رر  الي�ضرى  اجل��ه��ة  على  الون�ضو  م��ارك��و���س 
�ضددها هافريت�س وحاول مدافع ايفرتون بن غودفري ت�ضتيتها 

لكنه حولها خطاأ داخل �ضباك فريقه )31(.
و�ضجل هافريت�س هدفا مل يحت�ضبه احلكم بداعي مل�ضه للكرة 

.)62(
اعاقه  عندما  لت�ضل�ضي  ال��ث��اين  ال��ه��دف  وراء  هافريت�س  وك��ان 
حار�س ايفرتون جوردان بيكفورد فاحت�ضب احلكم ركلة جزاء 
معززا  بنجاح  جورجينيو  الخت�ضا�ضي  اليطايل  لها  ان��ربى 

تقدم فريقه )65(.
ه���داف يف �ضفوف  اأف�����ض��ل  ب���ات  ف���اإن جورجينيو  ول��ل��م��ف��ارق��ة، 
امل��و���ض��م م�����ض��ارك��ة م��ع تامي  امل��ح��ل��ي ه���ذا  ال�����دوري  ت�ضل�ضي يف 

اأبراهام، بت�ضجيله هدفه ال�ضاد�س جميعها من ركالت جزاء!
بالهدف  المل��اين تيمو فرينر يعزز تقدم فريقه  املهاجم  وك��اد 
لكن  طويلة  اأمامية  ك��رة  من  ببيكفورد  انفرد  عندما  الثالث 
حار�س  تدخل  ث��م   ،)75( ىب��راع��ة  ملحاولته  ت�ضدى  الأخ���ري 
الذي  ماونت  �ضددها  قوية  كرة  لإبعاد  املباراة  اأواخ��ر  ايفرتون 

نزل بديال منت�ضف ال�ضوط الثاين.
وبهذه النتيجة بات توخل اأول مدرب يف ت�ضل�ضي يحافظ فريقه 
على نظافة �ضباكه يف اول خم�س مباريات على ار�ضه يف الدوري 

النكليزي املمتاز.
يف املقابل، مني ايفرتون باأول خ�ضارة له خارج ملعبه يف الدوري 

املحلي منذ ت�ضرين الثاين/نوفمرب املا�ضي.
وعلى امللعب الوملبي يف لندن، ا�ضتغل و�ضت هام خ�ضارة ايفرتون 
لينتزع منه املركز اخلام�س بفوزه امل�ضتحق على ليدز يونايتد 

بهدفني نظيفني.
وحافظ و�ضت هام على اأمله باحتالل مركز موؤهل اىل اإحدى 

امل�ضابقتني الوروبيتني املو�ضم املقبل.
تقدم و�ضت هام عندما احت�ضب احلكم ركلة جزاء له انربى لها 
جي�ضي لينغادر املعار اليه من مان�ض�ضرت يونايتد ،لكن حار�س 
ليدز الفرن�ضي ايالن ميلييه ت�ضدى لها من دون ان يلتقطها 

ليتابعها لينغادر جمددا يف ال�ضباك )21(.
وا�ضاف كريغ داو�ضون الهدف الثاين يف الدقيقة 28.

يتوجه النجم الرجنتيني ليونيل مي�ضي اىل باري�س هذا ال�ضبوع ليخو�س مواجهة فريقه 
النهائي من دوري ابطال  ال��دور ثمن  اياب  بر�ضلونة �ضد باري�س �ضان جرمان الفرن�ضي يف 
املو�ضم  الفرن�ضية  العا�ضمة  اذا كان �ضينتقل اىل �ضفوف فريق  اوروب��ا، و�ضط ت�ضاوؤلت عما 

املقبل.
رئي�س  ان  الرغم من  الكاتالوين على  الفريق  كابو�ضا لن�ضار  لو حتقق  الم��ر  �ضيكون هذا 
النادي اجلديد-القدمي خوان لبورتا اأعلن اثر فوزه يف النتخابات التي اجريت الحد باأنه 
مقتنع اأن مي�ضي "يريد البقاء" يف �ضفوف النادي الذي حقق معه األقابا وح�ضد كوؤو�ضا ل 

تعد ول حت�ضى.
ويخ�ضى بر�ضلونة، على غرار غرميه التقليدي على زعامة الكرة ال�ضبانية ريال مدريد، باأن 
اأبو  مكانته مهددة على ال�ضعيد القاري ل �ضيما من اندية مملوكة من دولة قطر واإم��ارة 

ظبي، وحتديداً �ضان جرمان ومان�ض�ضرت �ضيتي الإنكليزي.
واإذا اأخذنا مقيا�ضاً نتيجة مباراة الذهاب حيث عاد �ضان جرمان بفوز مدو من معقل 

بر�ضلونة ملعب كامب نو بنتيجة 4-1، فان الفريق الفرن�ضي خطا خطوة عمالقة 
نحو بلوغ الدور ربع النهائي، و�ضيحتاج بر�ضلونة اإىل رميونتادا ثانية كما فعل عام 

اأمر م�ضتبعد هذه املرة. وهو  �ضاحله،  يف  المور  يقلب  كي   2017
كان النتقال اإىل اأحد عمالقي الكرة الإ�ضبانية يف ال�ضنوات الأخرية الذروة لأي 
�ضهدت  التي  القيا�ضية  ال�ضفقة  ذل��ك  على  دليل  وخ��ري  تغري  الزمن  لكن  لع��ب، 
مليون   222 مقابل  ج��رم��ان  �ضان  �ضفوف  اىل  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  النجم  انتقال 
البند اجلزائي يف عقد  2017 قادماً من بر�ضلونة، بعدما دفع  يورو �ضيف عام 

الالعب.
الوجهتني  �ضيتي  مان�ض�ضرت  اأو  ج��رم��ان  ���ض��ان  ي��ك��ون  ق��د 

الأك���ر اح��ت��م��اًل يف ح��ال ق��رر مي�ضي ال��رح��ي��ل عن 
30 حزيران/يونيو  بر�ضلونة مع نهاية عقده يف 

املقبل. 
اأن  نف�ضه: هل ميكن  ال��ذي يطرح  ال�ضوؤال  لكن 

ينجح �ضان جرمان يف ح�ضم هذه ال�ضفقة؟
���ض��ان جرمان  ال��ري��ا���ض��ي يف  امل���دي���ر  وخل�����س 

الربازيلي ليوناردو اهتمام فريقه باحل�ضول 
على خدمات مي�ضي بالقول يف ت�ضريحات 

كانون  يف  فوتبول  فران�س  جملة  نقلتها 
"الالعبني  اإن  امل��ا���ض��ي  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
اأمثال مي�ضي يتواجدون دائما  العظماء 

على لئحة باري�س �ضان جرمان".
الطاولة  على  جنل�س  "نحن  واأ���ض��اف 
يتابعون  ال��ذي��ن  جميع  م��ع  ال��ك��ب��رية 

باهتمام هذا المر.
الآن،  حتى  جنل�س  مل  ال��واق��ع،  يف   
هذه  على  لنا  مقعداً  حجزنا  لكننا 

الطاولة".
وما ل �ضك فيه اأن نيمار �ضيكون 

اإىل  جم���دداً  للعب  مغتبطاً 
جانب �ضديقه مي�ضي، ومل 
ل�ضبكة  بالت�ضريح  ي���رتدد 

الأمريكية  اأن"  بي  اأ�س  "اإي 
يف كانون الول/دي�ضمرب املا�ضي 

اريده )اللعب اىل جانب  "هذا ما 
مي�ضي(".

ل���ن ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ���ض��ان ج���رم���ان دفع 
الذي  مي�ضي  انتقال  مقابل  مبلغ  اأي 

�ضيبلغ الرابعة والثالثني من عمره، اإىل �ضفوفه، كما اأن الأرجنتيني �ضين�ضم اإىل ناد مهياأ، 
اأقله يف الوقت احلايل، اإىل التتويج القاري اأكر من فريقه احلايل.

كما اأن مي�ضي �ضيلعب باإ�ضراف مواطنه املدرب ماوريت�ضيو بوكيتينو، علماً باأن كليهما دافع 
عن الوان نادي نيولز اولد بويز يف بداية م�ضريته.

 فبوكيتينو مولود يف موريف احدى وليات �ضانتا يف التي تبعد 150 كلم عن م�ضقط راأ�س 
مي�ضي روزاريو.

�ضان  اىل �ضفوف  مي�ضي  انتقال  امكانية  ب�ضاأن  فريقه  نوايا  الك�ضف عن  بوكيتينو  ي�ضاأ  ومل 
"يتعني علي ان اكون  جرمان بقوله يف حديث خا�س لوكالة فران�س بر�س ال�ضبوع املا�ضي 

حذرا عندما اأتكلم عن لعبني من اندية اخرى. 
على اي حال، فاجلواب �ضهل جدا، الالعبون العظماء ي�ضتطيعون اللعب يف 

اي فريق".
بيد ان مي�ضي ل ميثل امل�ضتقبل خالفا ملهاجم الفريق احلايل كيليان 
الثانية  بر�ضلونة ذهابا، فهو يف  الثالثية يف مرمى  مبابي �ضاحب 

والع�ضرين وهو العمر الذي احرز فيه مي�ضي اول كرة ذهبية له.
تاأمني  يتعني على م�ضوؤويل �ضان جرمان تركيز جمهوداتهم على 

م�ضتقبل نيمار ومبابي مع الفريق. 
ك�ضف  وقد  كالهما ينتهي عقده يف 30 حزيران/يونيو 2022 
الطريق  على  "ي�ضري  الربازيلي  مع  العقد  جتديد  ب��ان  ليوناردو 

ال�ضحيح".
ام��ره بعد يف  املقابل، فان مبابي اعلن �ضراحة بانه مل يح�ضم  يف 
�ضعيد  "انا  م��وؤخ��را  ال�ضدد  ه��ذا  وق��ال يف  م��ن عدمه  البقاء 

للغاية هنا، لطاملا كنت �ضعيدا جدا".
"لكني اريد التفكري بالأمر ماذا اريد  وا�ضاف 
ان  اري��د  اي��ن  ال��ق��ادم��ة،  ال�ضنوات  افعل يف  ان 

اكون".
وبح�ضب م�ضتندات ن�ضرها موقع "فوتبول 
ليك�س"/ فان نيمار يتقا�ضى مبلغا قدره 
يورو خاليا من ال�ضرائب، يف  مليون   30
حني كان من املتوقع ان يرتفع اجر مبابي 

ال�ضنوي اىل 11 مليون يورو.
"موندو  ���ض��ح��ي��ف��ة  ك�����ض��ف��ت  امل���ق���اب���ل،  يف 
ديبورتيفو" يف كانون الثاين/يناير املا�ضي 
بان مي�ضي تقا�ضى مبوجب العقد الخري 
يورو  مليون   555 مبلغ  بر�ضلونة  مع  له 

على مدى ال�ضنوات الأربع الخرية.
�ضحيح بان �ضان جرمان ناد غني، لكنه لي�س 
ت�ضرب  التي  القت�ضادية  الزم��ة  من  ماأمن  يف 
كرة القدم ب�ضبب تداعيات جائحة كوفيد19- وانهيار 

عقد حقوق النقل يف فرن�ضا.
وك�ضفت اخر درا�ضة و�ضعتها �ضركة "ديلويت" للتدقيق 
ايرادات  املا�ضي  املو�ضم  ح�ضد  جرمان  �ضان  ب��ان  امل��ايل، 
تقدر ب�540،6 ماليني يورو اي برتاجع ن�ضبته 100 
وبح�ضب  �ضبقه.  ال��ذي  املو�ضم  مع  ي��ورو مقارنة  مليون 
العا�ضمة  ن��ادي  يخ�ضر  ان  يتوقع  "ليكيب"  �ضحيفة 

الفرن�ضية 204 ماليني يورو ا�ضافية هذا العام.
قد ي�ضكل هذا الأمر موؤ�ضراً لعدم قدرة �ضان جرمان 
على التعاقد مع مي�ضي، لكن يف املقابل، �ضيكون بلوغ 
بر�ضلونة  ح�ضاب  على  الب��ط��ال  دوري  نهائي  رب��ع 

ومي�ضي اأ�ضهل بكثري.

جرمان  ���ض��ان  وب��اري�����س  النكليزي  ليفربول  ي��دخ��ل 
الفرن�ضي اإياب الدور ثمن النهائي من دوري اأبطال 
اأوروب��ا لكرة القدم الأربعاء، بعدما و�ضع كل منهما 
اأمام  اأي خطوة ناق�ضة  اأن  اإل  قدماً يف ربع النهائي، 
ال�ضباين  وبر�ضلونة  راهًنا  املتاألق  الأمل��اين  ليبزيغ 
املنت�ضي من عودة جوان لبورتا اإىل الرئا�ضة ونتائجة 

املحلية قد تغري املعادلة.
اأحلق �ضان جرمان خ�ضارة مذلة 4-1 برب�ضلونة يف 
عقر داره ذهاباً على ملعب "كامب نو" بقيادة جنمه 

ال�ضاب كيليان مبابي �ضاحب الهاتريك.
ماوري�ضيو  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل�����درب  ف���ري���ق  ي��ج��د  ل����ذا 
ربع  اىل  ل��ل��ع��ب��ور  م�����وؤاٍت  م��وق��ع  يف  نف�ضه  بوكيتينو 

النهائي.
ال ان فريق العا�ضمة مني بانتكا�ضة حملية �ضغرية 
نظيفني  بهدفني  �ضقط  عندما  ال��ق��اري  التاألق  بعد 

امام موناكو يف الدوري املحلي.
ال�ضحيحة  ال�����ض��ك��ة  اىل  ع����اد  احل����ني  م�����ذاك  ل��ك��ن 
بعد  على  ويبقى  وب���وردو  دي��ج��ون  على  بانت�ضارين 
الدور  اىل  يعرب  اأن  قبل  ليل،  املت�ضدر  من  نقطتني 

ثمن النهائي من الكاأ�س على ح�ضاب بري�ضت.
اإل اأن على الباري�ضيني التنبه من ذكريات الرميونتادا 
ويف  ذات��ه  املناف�س  اأم��ام   2017 العام  يف  التاريخية 
الدور ذاته، عندما فاز برباعية نظيفة ذهاباً قبل اأن 
ي�ضقط 6-1 يف بر�ضلونة، لكن املفارقة هذه املرة ان 

لقاء العودة �ضيقام يف "بارك دي بران�س".
ا  خ�ضو�ضً مفتوحة،  ال�ضيناريوهات  ك��ل  تبقى  لكن 
نيمار  الربازيلي  �ضان جرمان  تاأكيد غياب جنم  مع 
لعدم جهوزيته وتعافيه من الإ�ضابة، رغم معاودته 

التدريبات موؤخًرا.
نيمار  اإن  الطبية  ن�ضرته  يف  الفرن�ضي  النادي  وق��ال 
التدريب الفردي، و�ضيكون هناك تقرير  "�ضيوا�ضل 

جديد عن حالته يف الأيام املقبلة".
املا�ضية  الثالثة  املوا�ضم  فرن�ضا يف  ويغيب عن بطل 
ا كل من الإيطايل مويز كني ل�ضابته بكوفيد- اأي�ضً

خوان برنات لإ�ضابة يف ركبته. والإ�ضباين   ،19
اأن  ال��ن��ادي  اإدراك  ورغ���م  بر�ضلونة،  ج��ان��ب  م��ن  اأم���ا 
موجوداً  الأم��ل  يبقى  كبرية،  معجزة  تتطلب  املهمة 
�ضغرية  "رميونتادا"  الفريق  حقق  اأن  بعد  ل�ضيما 
ن�ضف  يف  ذه��اًب��ا  -2�ضفر  ت��اأخ��ره  بتعوي�س  اأخ���رى 
ا�ضبيلية اىل فوز -3�ضفر  امام  ا�ضبانيا  نهائي كاأ�س 

اياًبا بعد التمديد ال�ضبوع الفائت.
وق���������ال ال����ه����ول����ن����دي رون�����ال�����د 

النادي  م��درب  كومان 

الكاتالوين "العودة من تاأخر 1-4 هي مهمة �ضعبة 
...

م�ضتطرًدا  كبرًيا"،  فريًقا  ميلكون  انهم  اىل  ا�ضافة 
فر�ضة  هناك  كانت  اإذا  ما  �ضرنى  امل��ب��اراة،  "خالل 

للعبور".
الرئي�س  اأع��ني  ام��ام  لرب�ضلونة  مباراة  اأول  و�ضتكون 
انتخابه  اأعيد  الذي  لبورتا  جوان  اجلديد-القدمي 
الح���د، ه��و ال���ذي ت��راأ���س جمل�س ادارة ال��ن��ادي بني 
يف  ال��رائ��ع��ة  الت�ضكيلة  وهند�س  و2010   2003

حقبة املدرب ال�ضابق جوزيب غوارديول.
وي��ح��ق��ق ب��ر���ض��ل��ون��ة ن��ت��ائ��ج رائ���ع���ة حم��ل��ًي��ا م���ع 10 
انت�ضارات يف اآخر 11 مباراة يف الدوري وحافظ على 
�ضجله خالًيا من الهزائم يف الليغا للمباراة ال�ضاد�ضة 
كانون  م��ن��ذ  حمليا  يخ�ضر  مل  وه���و  ت��وال��ًي��ا،  ع�����ض��رة 
الول/دي�ضمرب املا�ضي �ضوى مرة واحدة خالل 17 

مباراة، كانت امام اإ�ضبيلية يف ذهاب الكاأ�س.
ليبزيغ  و"�ضيفه"  ليفربول  ب��ني  اللقاء  �ضيتجدد 
مرة اأخرى على ملعب "بو�ضكا�س اأرينا" يف العا�ضمة 
داره"  عقر  "يف  اأ�ضقطه  اأن  بعد  بوداب�ضت  املجرية 
من  املفرو�ضة  ال�ضفر  قيود  ب�ضبب  ذهاًبا،  -2�ضفر 

البلدين لحتواء فريو�س كورونا و�ضاللته.
اإل اأن بطل انكلرتا يعاين ب�ضكل غري م�ضبوق حملًيا 
كانت  الح��د،  فولهام  ام��ام  ار�ضه  على  �ضقوطه  بعد 
الدوري  يف  "اأنفيلد"  ملعب  على  ت��وال��ًي��ا  ال�ضاد�ضة 
املمتاز هذا املو�ضم، ليرتاجع اىل املركز الثامن الذي 
ا�ضتون فيال ميلك مباراتني  ا كون  اي�ضً قد يخ�ضره 

موؤجلتني.
من  البع�س  بغياب   2019 ع��ام  اوروب���ا  بطل  ت��اأث��ر 
من  ��ا  اي�����ضً ول��ك��ن  ال��دف��اع  خ��ط  يف  ل�ضيما  عنا�ضره 

م�ضكلة ثقة وعقم هجومي. 
لذا هل يجد الفريق الحمر �ضالته يف اوروبا؟

وق����ال امل����درب المل����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب الث��ن��ني "اإذا 
اأن ذلك غري م�ضمون بعد،  التاأهل، رغم  جنحنا يف 

قد يعطينا الثقة جمدًدا".
�ضتة  حقق  ان  بعد  اأب���ًدا  ي�ضت�ضلم  فلن  ليبزيغ  اأم���ا 
ان��ت�����ض��ارات م��ت��ت��ال��ي��ة يف ال�������دوري، ارب����ع م��ن��ه��ا بعد 
من  فقط  نقطتني  بعد  على  وب���ات  ق��ارًي��ا،  �ضقوطه 
امل��وا���ض��م الثمانية  امل��ت�����ض��در وب��ط��ل  ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ 

املا�ضية م�ضعال املناف�ضة على اللقب.
ك��م��ا ب��ل��غ ف��ري��ق امل�����درب ي��ول��ي��ان ن��اغ�����ض��ل��م��ان ال���دور 
تغلبه  عقب  املحلية  الكاأ�س  مل�ضابقة  النهائي  ن�ضف 
الأربعاء  -2�ضفر  فولف�ضبورغ  على 

املا�ضي.

ت�صل�صي يف �صلب املناف�صة .. بطاقات دوري الأبطال 

•• عمان-و�م:

ورابطة  القدم،  لكرة  اآ�ضيا  غرب  احت��اد  الأول  اأم�س  جدد 
امل�ضرتك  التعاون  " ل ليجا" اتفاقية  الإ�ضباين  ال��دوري 
اإ�ضبانيا  يف  ال��ق��دم  لكرة  امل�ضتدام  النمو  لتعزيز  بينهما، 
وغرب اآ�ضيا، وتن�س التفاقية اجلديدة التي �ضتمتد حتى 
عام 2023 على تبادل املعلومات والتعاون يف العديد من 
املجالت، والعمل من اأجل تطوير كرة القدم الن�ضائية يف 
واأكد  ال�ضباب.  لتنمية  ون��دوات  برامج  وتنظيم  املنطقة، 
قدم  ك��رة  تطوير  اأن  اأم�س  الطرفني  عن  ال�ضادر  البيان 

الربامج  من  العديد  تطبيق  خ��الل  من  �ضيتم  ال�ضيدات 
املمار�ضة، وما  تو�ضيع قاعدة  ي�ضتهدف  والآليات منها ما 
بالتعاون  املحلية والإقليمية  التطوير للم�ضابقات  يحقق 
اآ�ضيا  غ��رب  دول  ال��ق��دم يف  لكرة  الوطنية  الحت���ادات  م��ع 
والكويت  والأردن  وال��ع��راق  والبحرين  الإم����ارات  وه���ي، 
ال�ضعودية  العربية  واململكة  وفل�ضطني  وع��م��ان  ولبنان 
مديرة  فينتورا  مايتي  قالت  و  واليمن.  و�ضوريا  وقطر 
منطقة  يف  الإ���ض��ب��اين  ال���دوري  لرابطة  الإقليمي  املكتب 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا: لدينا التزام قوي بدعم 
تطوير كرة القدم لل�ضيدات لي�س فقط يف اإ�ضبانيا، ولكن 

اتفاقيات  م��ن  يت�ضح  كما  ال���دويل،  ال�ضعيد  على  اأي�ضا 
مثل هذه متاًما، و نحن ندرك ونقدر الطاقات واملهارات 
ارتباطهن  ونثمن  القدم،  كرة  لعبة  يف  لل�ضيدات  املبدعة 
كل  يف  جارفة  �ضعبية  متتلك  التي  املهمة  الريا�ضة  بهذه 
دول العامل، ونعتقد اأن هذه ال�ضراكة �ضتحقق فوائد كبرية 
عام  اأم��ني  ال�ضامل  ق��ال خليل  الطرفني. من جهته  لكال 
احتاد غرب اآ�ضيا لكرة القدم اإن مهمتنا هي تطوير اللعبة 
،و  اأولوياتنا  راأ�س  الن�ضائية على  القدم  املنطقة، وكرة  يف 
ب�ضكل  الإ�ضباين،  ال��دوري  رابطة  مع  ال�ضراكة  �ضت�ضاهم 

كبري يف الو�ضول اإىل هذا الهدف.

اتفاقية �صراكة بني احتاد غرب اآ�صيا ورابطة الدوري الإ�صباين لتطوير كرة القدم الن�صائية

مي�صي يف باري�ش: كابو�ش بر�صلونة 
وحلم بعيد املنال ل�صان جرمان؟ 

بر�شلونة وليبزيغ للقتال من اأجل تاأهل �شعب 

ليفربول و�صان جرمان على 
م�صارف ربع نهائي دوري الأبطال 

ك�ضفت و�ضائل اإعالم بريطانية عن �ضرط الفرن�ضي كيليان 
مبابي، للبقاء مع باري�س �ضان جرمان، لفتة اإىل مطالبته 

براتب كبري.
فاإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  ذك��رت  وح�ضبما 
مبابي اأبلغ اإدارة باري�س �ضان جرمان برغبته يف احل�ضول 
راتب زميله نف�ضه  يف الفريق الربازيلي نيمار، والبالغ 35 

مليون يورو �ضنويا، للموافقة على جتديد تعاقده.
واأ�ضاف تقرير ال�ضحيفة الربيطانية اأن النادي الفرن�ضي 
للموافقة  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   200 ع��ل��ى  احل�����ض��ول  �ضيطلب 
على بيع الالعب حال عدم جتديد تعاقده، ح�ضبما نقلت 
يف  جرمان  �ضان  باري�س  م�ضوؤولو  ويثق  "اآ�س" الإ�ضبانية. 
اأن مبابي �ضيمدد عقده، ولكن يف حالة عدم حدوث ذلك، 

فاإن النادي الفرن�ضي �ضيطرحه للبيع مقابل 200 مليون 
التي  ي��ورو  180 مليون  ال���  اأعلى من  الرقم  ي��ورو، وه��ذا 
للح�ضول   2017 ع��ام  يف  ملوناكو  لنظريه  باري�س،  دفعها 

على خدمات النجم الفرن�ضي.
ويبقى اأمام مبابي خياران، فاإما البقاء يف الدوري الفرن�ضي 
اأو الرحيل اإىل ريال مدريد الإ�ضباين، اأما مان�ض�ضرت �ضيتي 
لكونه ل يرغب يف  الالعب  الدخول يف �ضفقة  ينوي  فال 
الإجنليزي بني  النادي  داخل  املطّبق  الرواتب  هيكل  ك�ضر 

كل جنوم الفريق.
للم�ضري  بديال  الفرن�ضي  الالعب  ليفربول  ي�ضع  كذلك 
احتمال رحيله  تقارير على  ال��ذي حتدثت  حممد �ضالح، 

عن "الريدز" بنهاية املو�ضم احلايل.

�صرط واحد يبقي مبابي يف �صان جرمان



 
حماٍم يك�صف طريقة ملعرفة من يكذب عليك

يف بع�س الأحيان يكون من ال�ضهل جًدا اكت�ضاف كذب �ضخ�س ما، 
الأمر  يتعلق  عندما  مهارة  اأك��ر  يكونوا  اأن  للبع�س  ميكن  ولكن 
بالكذب واإخفاء احلقيقة. وقد يكون املحامون والعاملون يف �ضلك 
الق�ضاء اأقدر من غريهم على اكت�ضاف الكاذبني، حيث يخ�ضعون 
ل�����دورات ت��دري��ب��ي��ة ل���ق���راءة ل��غ��ة اجل�����ض��د وال��ت��م��ي��ي��ز ب��ني املتهمني 
املتخ�ض�س  ماندل  مايكل  املحامي  و�ضارك  والكاذبني.  ال�ضادقني 
يف ق�ضايا الإ�ضابات ال�ضخ�ضية طريقة ب�ضيطة لكت�ضاف الكاذبني 

وهم يحاولون خداعك من خالل ن�ضج الأكاذيب.
 750 اأك��ر من  ويف مقطع فيديو على تيك توك متت م�ضاهدته 
األف مرة بعنوان "خدعة مل�ضاعدتك يف اكت�ضاف الكاذبني" يو�ضح 
ماندل اأنك اإذا كنت ت�ضك يف ق�ضة �ضخ�س ما، فيجب عليك دائًما 

اأن تطلب منه اإعادتها مرة اأخرى.
وي�ضيف ماندل " ال�ضادقون ي�ضيفون احلقائق ويتذكرون املزيد 
من التفا�ضيل وهم يكررون ق�ض�ضهم، يف حني اأن الكاذبني عادة ما 

يحفظون ق�ض�ضهم ويعيدونها كما هي دون اأي زيادة".
يرووا  اأن  اأن تطلب منهم  ه��ي  احل��ي��ل  اإح���دى  اأن  م��ان��دل  وي��ق��ول 
اأكر  ب�ضكل  ي��ف��ك��رون  ه���ذا  و�ضيجعلهم  عك�ضي،  ب�ضكل  ق�ضتهم 

�ضعوبة، واملزيد من املحاولة ي�ضاوي املزيد من الكذب.

مزاد على لوحة العربي باملر�صاد ال�صت�صراقية 
حقبته  اإىل  تعود  دي��الك��روا  اأوج���ني  للر�ضام  با�ضتيل  لوحة  ُتعَر�س 
اآذار-  24 يف  للبيع  ديغا  اإدغ���ار  الر�ضام  ميلكها  وك��ان  ال�ضت�ضراقية 

ما  ع��ل��ى  ب��اري�����س،  "كري�ضتيز" يف  تقيمه  م����زاد  يف  احل����ايل  م��ار���س 
اأعلنت دار املزادات. وقّدرت قيمة اللوحة التي حتمل عنوان "عربي 
باملر�ضاد" مبا بني 250 األف يورو و350 األفاً، وهي بقيا�س 24 × 31 
�ضنتيمرتاً بدرجات لونية زرقاء وخ�ضراء يتميز بها دولكروا، وهي 
يف حالة حفظ جيدة. وكانت اللوحة جزءاً من جمموعة اإدغار ديغا 
التي ت�ضم 230 عماًل للفنان. ومل ُيعرف هذا العمل حتى الآن اإل 
من خالل �ضورة �ضغرية بالأبي�س والأ�ضود. وتاأثر دولكروا بال�ضرق 
بعد رحلته اإىل �ضمال اإفريقيا العام 1832. وكتب يف مرا�ضالته بني 
"العربي  لوحات متّثل  يعمل على  كان  اأنه  و1854   1849 العامني 
باملر�ضاد لالأ�ضد". ومتثل لوحة البا�ضتيل هذه �ضياداً عربياً م�ضلحاً 
ر�ضم  وث��م��ة  اجل��ب��ل.  يف  اأ���ض��د  ل�ضطياد  ال�ضخور  يت�ضلق  ببندقية 

بالغرافيت عن املو�ضوع نف�ضه حمفوظ يف متحف اللوفر.

يف اجلو.. لكمات وتطاير اأ�صنان 
غري  م�ضاجرة  يف  حتقيقا  ال�ضينية  امل��دين  الطريان  اإدارة  فتحت 
اإدارة  عادية على منت طائرة خالل رحلة جوية حملية. وحتقق 
الطريان املدين ال�ضينية يف م�ضاجرة و�ضلت حد الت�ضابك بالأيدي 
وتبادل اللكمات بني طيار وكبري م�ضيفني على منت طائرة ركاب 
بيان، �ضدر  الإدارة يف  املا�ضي. وقالت  ال�ضهر  خالل رحلة حملية 
م�ضاء اأم�س الأول الثنني، اإنها اأخذت احلادث على حممل اجلد، 
اأن اأي حادث يهدد �ضالمة  وجتمع املزيد من املعلومات. واأ�ضافت 
ملا  وفقا  للقانون"،  وفقا  ب�ضرامة  معه  التعامل  "�ضيتم  الطريان 
ذكرته وكالة الأ�ضو�ضيتد بر�س. ذكرت تقارير اإعالمية �ضينية اأن 
امل�ضاجرة ن�ضبت خالل رحلة جوية على منت طائرة تابعة ل�ضركة 

اإيرلينز" يف الع�ضرين من فرباير �ضباط املا�ضي. "دونغهاي 
املياه  دورة  من  خروجه  بعد  الطيار  غ�ضب  فقد  للتقارير،  ووفقا 
عندما وجد اأحد ركاب الدرجة الأوىل ينتظر يف اخلارج مبا�ضرة، 
�ضمان  طريق  عن  بواجباته  القيام  بعدم  امل�ضيفني  كبري  واتهم 

التزام الراكب بالنتظار يف مقعده.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تفا�صيل اإنقاذ عرو�ش بحر من املوت املحقق
يف 10 دقائق، جنحت وزارة البيئة امل�ضرية بالتعاون مع قطاع املجتمع املدين والعاملني يف الأن�ضطة البحرية يف 
اإنقاذ عرو�س بحر من املوت، بعد اأن علقت ال�ضباك على ج�ضم هذا احليوان الذي ُيدعى علميا "الدوجوجن"، وذلك 

مبنطقة مر�ضي مبارك يف البحر الأحمر.
واأعلنت وزيرة البيئة امل�ضرية الدكتورة يا�ضمني فوؤاد عن اإمتام عملية الإنقاذ و�ضحب ال�ضبكة العالقة على احليوان، 
بعدما ورد بالغ من مركب �ضياحي  يفيد بوجود �ضباك على ج�ضم الدوجوجن مبنطقة مر�ضي مبارك حول منطقة 

الذيل، ليتم على الفور رفع حالة ال�ضتعداد من املتطوعني باملنطقة والتحرك مب�ضاركة عدد من املر�ضدين.
وُيعد حيوان عرو�س البحر من احليوانات البحرية املهددة بالنقرا�س، فح�ضب الدكتور حممد �ضامل رئي�س قطاع 
اأن  اإىل  املوجودة، م�ضريا  البحرية  الكائنات  اأه��م  واح��دا من  فيعترب هذا احليوان  البيئة،  ب��وزارة  الطبيعة  حماية 

اإجمايل العدد على كامل ال�ضاحل ل يتعدى ال�70 كائنا.
واأ�ضار �ضامل يف حديثه ملوقع "�ضكاي نيوز عربية"، اإىل اأن ندرته جعلته بوؤرة اهتمام جهاز �ضوؤون البيئة والوزارة، 
مو�ضحا اأن كل اأماكن تواجد هذا الكائن معروفة ب�ضكل دقيق لأجهزة الوزارة وفقا جلهود بحثية يتم تنفيذها بدقة، 
ال�ضاحل  ال��وزارة لتعريف كل احليوانات على  تتبعه  الكائنات من خالل برنامج  اإىل تعريف هذه  اأي�ضا  بالإ�ضافة 

امل�ضري من خالل عالمات موجودة يف الذيل واجل�ضم من امل�ضتحيل اأن تتكرر يف اأكر من حيوان.
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رغم قطع راأ�صها.. حيوانات بحرية ت�صتطيع بناء اأج�صامها
اأن  الراأ�س  املقطوعة  البحرية  الرخويات  لبع�س  ميكن  اأنه  علماء  اكت�ضف 

تنمي القلوب وحتى الأج�ضام اجلديدة لديها بالكامل.
ونقلت جملة خمت�ضة بعلم الأحياء هذه العجيبة من "عجائب الطبيعة" 
اأن ت�ضاعد العلماء يف النهاية يف فهم ومعاجلة جتدد  اأنها ميكن  مو�ضحة 

الأن�ضجة الب�ضرية ب�ضكل اأف�ضل.
درا�ضة  اإنها حتب  �ضاياكا ميتو  الأحياء  الباحثة يف علم  قالت  ال�ضياق،  ويف 
الرخويات البحرية اليابانية لأنها �ضغرية ولطيفة وغريبة. وميكنها حتى 

التمثيل ال�ضوئي لفرتة وجيزة مثل نبات ي�ضحب الطعام من ال�ضم�س.
راأ�ضها  قطعت  بحرية  رخوية  راأت  غريًبا،  �ضيًئا  راأت  املخترب،  يف  يوم  وذات 
اآخران ال�ضيء نف�ضه،  وا�ضتمر الراأ�س يف احلركة والعي�س. ثم فعل زوجان 

وفًقا للدرا�ضة التي ن�ضرت يف دورية "كارنت بيولوجي".
نارا  بجامعة  املائية  البيئة  علم  اأ�ضتاذ  مع  الدكتوراه  طالبة  در�ضت  لذلك 
للن�ضاء، يويت�ضي يو�ضا، التطور، وقطعا روؤو�س 16 من الرخويات البحرية. 
وبداأت �ضتة من املخلوقات يف التجدد، وجنحت ثالثة منها وبقيت على قيد 
احلياة. حتى اأن اأحد الثالثة خ�ضر راأ�ضه واأعاد ج�ضده مرتني. وقام نوعان 

خمتلفان من الرخويات البحرية اليابانية بخدعة التجديد هذه.

بحرية حتمل دللة على حياة باملريخ
يف الوقت الذي تتفقد فيه مركبة بر�ضيفريان�س الف�ضائية التابعة لوكالة 
الطريان والف�ضاء الأمريكية )نا�ضا( �ضطح كوكب املريخ، ي�ضتخدم علماء 
يبحثون عن اأي دللة على وجود حياة على الكوكب البعيد بيانات جمعتها 

مهمة اأقرب اإلينا كثريا.. يف بحرية �ضالدا بجنوب غرب تركيا.
لتلك  الأق���رب  ه��ي  �ضالدا  يف  وال�ضخور  امل��ع��ادن  تر�ضيبات  اإن  نا�ضا  ت��ق��ول 
اأنها  ُيعتقد  والتي  مركبتها  فيها  هبطت  التي  جيزيرو  فوهة  يف  املوجودة 

كانت ذات يوم مغمورة باملاء.
الذين  العلماء  �ضالدا  اأمكن جمعها من بحرية  التي  البيانات  ت�ضاعد  وقد 
اأنها  يعتقد  ال��ت��ي  امل���واد  يف  ميكروبية  حل��ي��اة  متحجرة  اآث���ار  ع��ن  يبحثون 

تر�ضبت حول الدلتا والبحرية املختفية منذ زمن بعيد.
"نظري قوي  اإن بحرية �ضالدا  نا�ضا  العامل بوكالة  ِزربوِكن  ويقول توما�س 

ميكننا من خالله التعلم والتق�ضي".
 2019 واأع���د ف��ري��ق م��ن علماء ال��ك��واك��ب الأم��ري��ك��ي��ني والأت����راك بحثا يف 
ب�ضبب مياهها  الرتكية  مالديف  باأنها  تو�ضف  التي  البحرية  على �ضفاف 
املحيطة  الروا�ضب  اأن  العلماء  ويعتقد  البي�ضاء.  و�ضواطئها  ال��الزوردي��ة 
بالبحرية نتجت عن تاآكل تالل كبرية �ضاهمت كائنات ميكروبية يف ت�ضكيلها. 
وهم يقارنون كذلك الروا�ضب على �ضاطئ �ضالدا باملعادن الكربونية - وهي 
ال��الزم للحياة- التي ُر�ضدت  اأك�ضيد الكربون وامل��اء  التي تكونت من ثاين 

على حواف فوهة جيزيرو.

بريانكا �صوبرا 
تروج لكتابها

ال�ضهرية   الهندية  املمثلة  روج��ت 
ال���ذي  ل��ك��ت��اب��ه��ا  �ضوبرا   ب��ري��ان��ك��ا 
طرحتها م�ضبقاً باللغة الإنكليزية، 
ويحمل على غالفه �ضورتها، ومت 
جترمته حالياً من الإجنليزية اإىل 
�ضوبرا  ذك��رت  ما  بح�ضب  الهندية 
موقع  على  اخلا�ضة  �ضفحتها  يف 
ون�ضرت  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ض��ل 

فيديو للكتاب اخلا�س بها.
وكانت بريانكا قد ت�ضدرت موؤخراً 
ع��الم��ة جتارية  اإط���الق���ه���ا  ب��ع��د   ،
واأعلنت  بال�ضعر  للعناية  خ��ا���ض��ة 
اخلا�ضة  ���ض��ف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  اخل����رب 
الجتماعي  التوا�ضل  موقع  على 
عالمة  اإط����الق����ه����ا  اىل  م�������ض���رية 
"Anomaly"، التي تتميز عن 
اأمر  بالكامل  نباتية  كونها  غريها 
مميز م�ضرية اىل ان املنتج �ضديق 
لأي  مي��ك��ن  زه��ي��د  و���ض��ع��ره  للبيئة 
حوايل  ويبلغ  ي�ضرتيه  اأن  �ضخ�س 

5،99 دولرا اأمريكياً فقط.

كلب بايدن يع�ش 
�صابط اأمن

اأعاد الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
ويلمنغتون  يف  م��ن��زل��ه  اإىل  كلبيه 
بولية ديالوير بعد "حادث ع�س" 
البيت  يف  اأم���ن  �ضابط  ل��ه  تعّر�س 
اأف�����ادت و�ضائل  الأب��ي�����س، ع��ل��ى م��ا 

الإعالم الأمريكية .
عن  اإن"  اإن  "�ضي  ���ض��ب��ك��ة  ون��ق��ل��ت 
اأن  ا�ضميهما  ت��ذك��ر  مل  م�ضدرين 
ت�����ض��رف��ات ع���دوان���ي���ة ����ض���درت عن 
وهو  �ضنوات،  ثالث  البالغ  ميجور 
ب���اي���دن م���ن نوع  اآل  اأ���ض��غ��ر ك��ل��ب��ي 
القفز  منها  �ضيربد"،  "جريمن 
البيت  موظفي  ومهاجمة  والنباح 

الأبي�س وعنا�ضر الأمن.
ح�ضول  اإىل  امل���������ض����دران  واأ������ض�����ار 
يحددا  اأن  دون  ع�س"  "حادث 
اإل  ب��اإ���ض��اب��ات.  ت�ضبب  ك���ان  اإذا  م��ا 
خ���ط���رياً مبا  اع���ُت���رب  احل������ادث  اأن 
الكلبني  باإعادة  يكفي لتخاذ قرار 
عاماً   13 البالغ  وت�ضامب  ميجور 
اإىل منزل اآل بايدن يف ويلمنغتون 

الأ�ضبوع الفائت.
ميجور  وزوجته  بايدن  جو  وتبنى 
بذلك  ف���اأ����ض���ب���ح   .2018 ال����ع����ام 
اأول ك��ل��ب ي��ت��م ت��ب��ن��ي��ه م���ن م���اأوى 
الأبي�س  البيت  يدخل  للحيوانات 
مرا�ضم  اإثر  على  اإليه  انتقاله  بعد 
تن�ضيب الرئي�س اجلديد يف كانون 

الثاين-يناير الفائت.
دونالد  ال�ضابق  الرئي�س  يكن  ومل 
األيف  حيوان  باأي  يحتفظ  ترامب 
مقابلة  ويف  ال���رئ���ا����ض���ي.  امل���ق���ر  يف 
الفائت،  ال�����ض��ه��ر  م��ع��ه��ا  اأج����ري����ت 
اأعربت ال�ضيدة الأوىل جيل بايدن 
اإىل  كلبيها  نقل  ب�ضاأن  قلقها  ع��ن 
مقر اإقامتها اجلديد يف وا�ضنطن.

�صوبر �صاكو يختار فنانة 
لبنانية يف ديو جديد

ديو  لت�ضجيل  �ضاكو   ال��ع��امل��ي  �ضوبر  ال��ف��ن��ان  ي�ضتعد 
غنائي جديد مع الفنانة اللبنانية الأرمينية  �ضارينا 
اإحدى  �ضاطئ  على  كليب  فيديو  و�ضي�ضّور  كرو�س  

اجلزر يف الفرتة املقبلة.
لبنانية  ه��ي  ك��رو���س  �ضارينا  الفنانة  اأن  اإىل  وي�ضار 
اليونان  ب��ني  تعي�س  اأرم��ي��ن��ي��ة  ج���ذور  وم���ن  الأ����ض���ل 
وبريوت والوليات املتحدة وت�ضارك يف اأهم الربامج 
اليونانية وتعاونت مع اأهم النجوم يف اليونان اآخرها 
اإيفيتا �ضرييتي يف ديو بعنوان  مع الفنانة اليونانية 

يروح". "ملا 
وتتمّيز �ضارينا بثقافتها الفنية اإذ جتيد الغناء ب�ضّت 
لغات هي الأرمينية واليونانية والعربية والفرن�ضية 

والإجنليزية والإ�ضبانية.
�ضاكو  �ضوبر  الثانية يختار  للمّرة  اأن��ه  ذك��ره  اجلدير 
مع  تعاون  اأن  �ضبق  اإذ  لبنانية  فنانة  مع  دي��و  الغناء 
"يا  اأغنية  يف  وم�ضاري  دي��اب  مايا  اللبنانية  الفنانة 

نور العني".

ذهبت ل�صراء املخدرات فاحتجزها بحجة كورونا 
اأح���د جتار  م��ن حجز  نف�ضها  اإن��ق��اذ  اإي��ط��ال��ي��ة يف  جنحت 
باإر�ضالها  ك��ورون��ا،  قيود  بحجة  منزله  يف  لها  امل��خ��درات 

ر�ضالة اإلكرتونية )اإمييل( لل�ضرطة.
ذهبت الفتاة اإىل تاجر خمدرات يبلغ من العمر 51 عاماً 
يف اإحدى بلديات مقاطعة ماتريا بجنوبي البالد، ل�ضراء 
تفاجاأت  لكنها  ال�ضخ�ضي،  ل��ال���ض��ت��خ��دام  خم���درة  م���واد 
مكافحة  قيود  ب�ضبب  منزله  يف  البقاء  على  لها  باإجباره 
الفريو�س التاجي وحظر التجوال يف البالد، واأغلق الباب 
عليها. واأثناء حب�ضها يف منزل تاجر املخدرات، مل تتمكن 
الفتاة من اإجراء مكاملات هاتفية لأنها كانت مراقبة منه 
 "today" على مدار ال�ضاعة )�ضوت و�ضورة(، وفقاً ملوقع
الت�����ض��ال برقم  ل��ع��دم متكنها م��ن  ون���ظ���ًرا  الإي���ط���ايل. 
الطوارئ، اأر�ضلت العديد من ر�ضائل الربيد الإلكرتوين 
مطالبة فيها امل�ضاعدة اإىل مركز عمليات �ضرطة ماتريا، 
�ضرحت فيها تفا�ضيل الواقعة معربة عن خوفها ال�ضديد، 
وحددت فيها عنوان املنزل املحتجزة فيه. وحل�ضن احلظ 
بعثتها  التي  الإلكرتونية  الر�ضائل  ال�ضرطة  رجال  تلقى 

الفتاة، فاأر�ضلوا على الفور عدة دوريات لإنقاذها.

اأغلى بيتزا يف اأفريقيا
 999 بقيمة  ب��ي��ت��زا  الإي���ط���ايل  داب��ي��ي��رتو  اخ���رتع مطعم 
ديناراً )360 دولراً اأمريكياً(، بالأطعمة الفاخرة واأوراق 
اأحمد  امل��ط��ع��م،  موؤ�ض�س  ك��ان  ل��الأك��ل.  ال�ضاحلة  ال��ذه��ب 
القيا�ضي لأغلى  الرقم  هرقال، هو من رغب يف حتطيم 

بيتزا يف اأفريقيا.
هذه البيتزا مغطاة بورقة ذهب عيار 24، لكن لي�س هذا 
)الرتافل(  الكماأة  زب��د  مكوناتها  يف  تدخل  اإذ  �ضيء،  كل 

وجنب املوتزاريال و�ضدور البط املدخن.
يلمع فوقها الذهب يف �ضكل رقائق ذهبية اأو رذاذ مع زهرة 

�ضاحلة لالأكل فوق عجينة البيتزا ال�ضهرية.
مل  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  على  النا�س  م��ن  كثري 
يعجبهم ال�ضعر. يقول هرقال "اخرتنا عمل هذه البيتزا 
اجلودة  وعالية  ف��اخ��رة  مكونات  و�ضع  م��ن  نتمكن  حتى 

وعندما فعلنا كل هذا ارتفع �ضعرها".

�صعر قيا�صي.. مبنى مبليار دولر 
بوك�س"  "دروب  ل�����ض��رك��ة  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل���ق���ر  م��ب��ن��ى  ب��ي��ع 
اأعلى  وه��و  دولر،  مليار   1،08 مقابل  يف  للتكنولوجيا 
�ضان  ملبنى جت��اري يف  الإط���الق  على  امل��رب��ع  للمرت  �ضعر 
ريالتي  "كيلروي  البائعة  لل�ضركة  وف��ًق��ا  فران�ضي�ضكو، 

كوربوري�ضن".
الأول  اأم�س  للمبنى   املالكة  ال�ضركة  اأ�ضدرته  بيان  ونقل 
الواقعة يف  املدينة  بلدية  رئي�س  بريد  لندن  الثنني عن 
ولية كاليفورنيا اأن هذا ال�ضعر هو "مبثابة موؤ�ضر قوي 
اإىل اأن النا�س ما زالوا متحم�ضني ليكونوا جزًءا من �ضان 

فران�ضي�ضكو وم�ضتقبلها".
وقد دفعت جائحة كوفيد- 19 عدداً من كربى ال�ضركات 
يف �ضيليكون فايل اإىل اعتماد العمل عن ُبعد على املديني 
املتو�ضط والبعيد، ما جعل موظفني كراً ينتقلون لل�ضكن 
يف مناطق اأدنى كلفة، وت�ضهد زحمة مرورية وتلوثاً اأقل.

انقرا�ش اإن�صان نياندرتال يعود اإىل 24 األف عام
يف  كهف  داخ��ل  عليها  ُع��ر  ب�ضرية  بقايا  توفر 
تقنية  با�ضتخدام  لها  حتاليل  واأُجريت  بلجيكا 
الزمن  حت��دي��د  يف  ت�ضاهم  معطيات  ج��دي��دة، 
اإن�����ض��ان نياندرتال،  اإل��ي��ه ان��ق��را���س  ال���ذي ي��ع��ود 
وهي م�ضاألة �ضغلت العلماء طوياًل، اإذ تبنّي اأن 
هذه البقايا اأقدم بكثري مما كان ُيعتقد �ضابًقا.

�ضابقاً  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي  امل�ضع  ال��ك��رب��ون  فتقنية 
القرن  يف  املكت�ضف  ال��ب�����ض��ري  ال��رف��ات  ل��ت��اأري��خ 
بّينت  بلجيكا  يف  �ضبي  م��غ��ارة  يف  ع�ضر  التا�ضع 
اأن هذه البقايا الب�ضرية تعود اإىل 24 األف عام 
اأن درا�ضة ُن�ضرت الثنني يف جملة  اإل  فح�ضب، 
"بنا�س" العلمية اأظهرت اأن عمرها يرتاوح يف 

الواقع بني 44200 و 40600 �ضنة.
اأك�ضفورد  جامعتي  م��ن  دوفييز  تيبو  واأو���ض��ح 
الدرا�ضة،  م��ع��ّدي  اأح���د  وه��و  مر�ضيليا،  واإك�����س 
بلجيكا  م��ن  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات  م��ت��ع��دد  ف��ري��ق��اً  اأن 
لتح�ضري  طريقة  ابتكر  واأمل��ان��ي��ا،  وبريطانيا 

العينات تتيح جتنب اأي تلوث خارجي.

نياندرتال  اإن�����ض��ان  اأن  اإىل  ال��درا���ض��ة  وخل�ضت 
يف وقت اأبكر   )...( اأوروبا  �ضمال  من  "اختفى 

بكثري مما كان ُيعتقد �ضابقاً".
وي�ضّكل التو�ضل اإىل حتديد تاريخ اأدّق لنقرا�س 
اأوىل مهمة يف فهم  ن��ي��ان��درت��ال خ��ط��وة  اإن�����ض��ان 
اأف�ضل لطبيعته، وكذلك ل�ضبب حلول الإن�ضان 
املعا�ضر مكانه. وتقوم التقنية اجلديدة بدورها 
على الكربون امل�ضع )متغريات م�ضعة للكربون، 
اأف�ضل طريقة  14( الذي يعترب  مثل الكربون 
للتاأريخ، ولكنها تنطوي على حت�ضني لطريقة 

معاجلة العينات.
ومت��ت�����س ك���ل ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة ال���ك���رب���ون من 
ال��غ��الف اجل���وي اأو م��ن ال��ط��ع��ام، مب��ا يف ذلك 
الوقت.  مب����رور  ي��ت��ح��ل��ل  ال����ذي   14 ال���ك���رب���ون 
ونظراً اإىل اأن النباتات واحليوانات تتوقف عن 
ما  ف��اإن  نفوقها،  عند  الكربون  ه��ذا  امت�ضا�س 
تبقى من املادة ي�ضاعد يف حتديد الوقت الذي 

عا�ضت فيه.

�شابة تنزلق اإىل اأر�شية ملعب كانتريافا اخلارجي كجزء من برنامج اأقيم مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة يف بنغالور بالهند ا ف ب

�صيلينا غوميز ت�صدم املتابعني 
باختالف مالحمها 

فاجاأت النجمة العاملية  �ضيلينا غوميز  البالغة من العمر 28 عاماً، ع�ضاقها 
اجلمهور  اعتاد  عما  خمتلفة  مبالمح  فيها  ظهرت  �ضورة  بن�ضر  وحمبيها 
عليها، وذلك يف �ضفحتها اخلا�ضة على موقع التوا�ضل الجتماعي ولحظ 

العديد من حمببيها التغيري الوا�ضح يف وجهها.
وك���ان���ت غ��وم��ي��ز ق���د ن�����ض��رت م����وؤخ����راً اإع������الن األ���ب���وم���ه���ا الإ����ض���ب���اين الأول 
"، وذلك   ZOOM " وال��ذي مت ت�ضجيله عن طريق   ،"Revelación"
الإخبارية  املواقع  ت�ضدر  ال��ذي  اخل��رب  وه��و  كورونا ،  انت�ضار  فريو�س  ب�ضبب 
الفنية ال�ضهرية. واأ�ضارت �ضيلينا غوميز اإىل اأن القيام بتقدمي األبوم اإ�ضباين 

كان جمرد فكرة، ثم بداأت يف �ضري امل�ضروع ب�ضرعة وب�ضكل طبيعي.


