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اجتم�عية الوطني الحت�دي توا�شل 
من�ق�شته� مو�شوع التالحم الأ�شري 

•• دبي-وام

الب�شرية  وامل���وارد  وال�شكان  والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  وا�شلت 
التالحم  �شاأن مو�شوع  الوطني االحت��ادي مناق�شة تقريرها يف  للمجل�س 
وذلك  امل�شتدامة،  االجتماعية  التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  ودوره  االأ�شري 
خالل اجتماعها يف مقر االأمانة العامة بدبي، برئا�شة �شعادة �شرار حميد 
بالهول الفال�شي رئي�س اللجنة. ح�شر االجتماع �شعادة كل من هند حميد 
ال�شام�شي،  علي  وحميد  املهريي،  اأحمد  وجميلة  اللجنة،  مقررة  العليلي 
عبدالرحمن  وناعمة  الك�شف،  عي�شى  وحممد  ال�شام�شي،  را�شد  وخلفان 
تنمية  وزارة  تنفيذ  على  للمو�شوع  بحثها  يف  اللجنة  وتركز  املن�شوري. 
املجتمع الأهداف ال�شيا�شة الوطنية لالأ�شرة ب�شاأن تعزيز التالحم االأ�شري، 
والتن�شيق مع اجلهات املعنية الإعداد الت�شريعات وال�شيا�شات يف �شاأن تعزيز 
هذا التالحم، ومناق�شة التحديات التي تواجه االأ�شرة املواطنة، والتاأكيد 

على اأهمية دور الوالدين جتاه االأبناء.               )التفا�شيل �س2(

درهم �شيولة ف�ئ�شة �شحبه�  ملي�رات   6
امل�شرف املركزي من ال�شوق خالل ين�ير

•• اأبوظبي-وام 

بلغت قيمة ال�شيولة الفائ�شة التي جرى �شحبها من ال�شوق خالل �شهر 
االأرقام  وذل��ك بح�شب ما تظهره  دره��م  6 مليارات  2021 نحو  يناير 
ال�شادرة عن امل�شرف املركزي. وتعك�س القيمة الكبرية التي مت �شحبها 
ل��دى اجلهاز  ال�شيولة  وف��رة  م��دى  ال�شوق  العام اجل��اري من  بداية  مع 
املتخ�ش�شة  الدولية  املوؤ�ش�شات  ت�شنفه  ب��ات  ال��ذي  االإم��ارات��ي  امل�شريف 
اخلليج  منطقة  م�شتوى  على  امل�شرفية  االأج��ه��زة  اأق���وى  قائمة  �شمن 

وال�شرق االأو�شط.                        )التفا�شيل �س15(

اأعرب عن جزيل �سكره وتقديره لقادة الدول ال�سقيقة على م�ساعرهم ال�سادقة 

حممد بن را�شد يتلقى ه�تفي� تع�زي ق�دة عدد 
من الـدول ال�شـقيقة بوفـ�ة حمـدان بن را�شـد 

 تدهور احلري�ت ي�شع 
تركي� حتت املراقبة الأوروبية

•• بروك�سل-اأ ف ب

يونيو  املراقبة حتى حزيران  اأنقرة حتت  و�شع  االأوروب���ي  االحت��اد  ق��رر 
الرئي�س  الب��داء رف�شه لتدهور احلقوق واحلريات يف تركيا رغم وعود 
رج��ب طيب اردوغ����ان يف ه��ذا ال�����ش��دد.وي��رغ��ب االأوروب���ي���ون يف تطبيع 
العالقات مع تركيا بعد عام من التوترات، لكنهم �شيعمدون اىل حترك 
تدرجي وم�شروط وميكن العودة عنه كما اأعلن رئي�س املجل�س االأوروبي 
موجة  االأوروب��ي��ة.وب�����ش��ب��ب  القمة  اىل  ال��دع��وة  ر�شالة  يف  مي�شال  ���ش��ارل 
واجلمعة  اخلمي�س  االجتماع  �شيعقد  بكوفيد19-،  اجلديدة  االإ�شابات 

عرب الفيديو وهي �شيغة ال تتيح اجراء مناق�شات.
واألغيت املناق�شات حول رو�شيا لهذا ال�شبب ومت حتويلها اىل اإيجاز حيث 
الرئي�س  مع  االخ��رية  ات�شاالته  على  املجتمعني  مي�شال  �شارل  �شيطلع 
الرو�شي فالدميري بوتني الذي ندد مبوقف االحتاد االأوروب��ي اخلاليف 
اأن القرارات ب�شاأن تركيا تاأجلت  اأوروبي  مع مو�شكو.واأو�شح دبلوما�شي 
حتى حزيران يونيو م�شيفا اأن اليوم الثاين من القمة اجلمعة �شيكون 
موجزا.و�شتتيح م�شاركة الرئي�س االأمريكي جو بايدن يف القمة اإي�شال 

ر�شالة م�شرتكة حازمة حيال الرئي�س الرتكي.
اأعلن وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن خالل حمادثاته الثالثاء واالأربعاء 
يف حلف �شمال االأطل�شي اأنه مل يعد �شرا على اأحد اأن لدينا خالفات مع 

تركيا.
اجل�شور  قطع  يرف�شون  �شواء  حد  على  واالأوروب��ي��ني  االأمريكيني  لكن 
مع اأنقرة. وذكر بلينكن بان “تركيا حليف قدمي وقيم ولدينا م�شلحة 

كبرية يف احلفاظ عليه �شمن حلف االأطل�شي.

ال�شفرية الأمريكية   يف لبن�ن: 
حكومة  لت�شكيل  الوقت  ح�ن 

•• بريوت- رويرتز

دع�������ت ال���������ش����ف����رية االأم����ري����ك����ي����ة 
اخلمي�س  اأم�������������س  ب����������ريوت  يف 
ال�شيا�شيني اللبنانيني اإىل تنحية 
البالد  الإن��ق��اذ  جانبا  خالفاتهم 
بعد  وذل��ك  العديدة،  اأزماتها  من 
حتول  التي  اخلالفات  من  اأ�شهر 
ب�شاأن  ات��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  دون 
ت�شكيل حكومة جديدة.وان�شمت 
�شيا  دوروثي  االأمريكية  ال�شفرية 
ملجموعة من امل�شوؤولني الغربيني 
الذين يحثون الزعماء املنق�شمني 
على االتفاق على حكومة جديدة

ت��ع��ال��ج االن��ه��ي��ار االق��ت�����ش��ادي يف 
ل��ب��ن��ان وال����ذي مي��ث��ل اأ����ش���واأ اأزمة 

ت�شهدها البالد منذ عقود.
بعد  ت���������ش����ري����ح����ات  يف  وق������ال������ت 
مي�شال  اللبناين  الرئي�س  لقائها 
ع���ون ب��ع��د م��ا ي��ق��رب م��ن ثمانية 
كاملة  ح��ك��وم��ة  دون  م���ن  اأ���ش��ه��ر 
الوقت  يحن  اأمل  ال�شالحيات... 
يف  وللبدء  املطالب؟  عن  للتنازل 

تقدمي تنازالت؟.

 الق�ئمة العربية تعقد مهمة 
اإ�شرائيلية حكومة  ت�شكيل 

•• القد�س-رويرتز

ت���واج���ه ف���ر����س رئ��ي�����س ال������وزراء 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
لت�شكيل حكومة ائتالفية جديدة 
بنتيجة  تخرج  مل  انتخابات  بعد 
التعقيدات  م��ن  امل��زي��د  ح��ا���ش��م��ة 
املتطرف  ال��ي��م��ني  رف�����س  ب�شبب 
حمتملة  ب��رمل��ان��ي��ة  ���ش��راك��ة  الأي 
م���ع ح����زب اإ����ش���الم���ي.واأظ���ه���رت 
التي  لالنتخابات  جزئية  نتائج 
حزب  اأن  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج����رت 
نتنياهو  بزعامة  املحافظ  ليكود 
اأغلبية  ي��ح��ق��ق��وا  مل  وح��ل��ف��ائ��ه 
 120 م��ن  امل��وؤل��ف  الكني�شت  يف 
م���ق���ع���دا، مم���ا اأث������ار اح���ت���م���ال اأن 
ي�شعى الزعيم املخ�شرم لنوع من 
العربية  ال��ق��ائ��م��ة  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف 

املوحدة.
وبينما ي�شتبعد معلقون �شيا�شيون 
املوحدة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ���ش��م 
لكن  نتنياهو،  بقيادة  حكومة  يف 
قد  ال��ق��ائ��م��ة  اأن  ت��وق��ع  بع�شهم 
ذل��ك بعدم دعم  ب��دال من  تتعهد 
اأي ت�شويت بحجب الثقة تقدمه 
املعار�شة. ومن املتوقع اأن حت�شل 
ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة امل��وح��دة على 

اأربعة مقاعد يف الكني�شت.
وذكر املعلقون اأن مقابل مثل تلك 
معتاد،  غري  حليف  من  احلماية 
قد يوافق نتنياهو على اإجراءات 
اأو�شاع االأقلية العربية  لتح�شني 

يف اإ�شرائيل ون�شبتها 21 باملئة.

النائب منجي الرحوي يك�سف:

تون�س: ُمر�شح للمحكمة الد�شتورية ينتمي لحت�د القر�ش�وي
•• الفجر - تون�س

ك�شف النائب منجي الرحوي اأم�س اخلمي�س 
للمحكمة  ال��ن��ه�����ش��ة  ح����رك����ة  م���ر����ش���ح  اأن 
لعلماء  العاملي  لالحتاد  ينتمي  الد�شتورية 
النائب  ل�شان  على  ج��اء  ما  مفندا  امل�شلمني 
البحريي يف  الدين  النه�شة نور  عن حركة 
اأن  االأربعاء من  االأول  اأم�س  العامة  اجلل�شة 
املر�شحني  لقائمة  ال��داع��م��ني  م��ن  ال��رح��وي 
وا�شفا البحريي ب� “الكاذب” م�شيفا انه لو 
املر�شحني  لقائمة  الداعمني  من  فعال  ك��ان 

ل��ك��ان ق��د ���ش��ّوت عليها. واأك���د ال��رح��وي خ��الل مداخلة اإذاع��ي��ة ان��ه مل 
للمحكمة  االأ�شا�شي  القانون  تنقيح  قانون  م�شروع  اق��رتاح  على  ي�شوت 
الد�شتورية واأنه يرف�س التخفي�س يف عدد اال�شوات املطلوب النتخاب 

اع�شاء املحكمة.                                                  )التفا�شيل �س11(

حتطم ط�ئرة ع�شكرية بريط�نية وجن�ة ط�قمه�
•• لندن-وكاالت

اأفادت �شبكة �شكاي نيوز الربيطانية، بتحطم طائرة ع�شكرية بريطانية 
يف كورنوال جنوب غرب اإجنلرتا، اأم�س اخلمي�س.

وحتطمت الطائرة التابعة للقوات اجلوية امللكية، وهي من طراز هوك 
تي1، بعد اأن متكن طاقمها من القفز، ومل ي�شفر احلادث عن قتلى.

ونقلت ال�شبكة الربيطانية عن االإ�شعاف اجلوي يف كورنوال، اإن قواتها 
هيل�شتون،  مبنطقة  الطائرة  حم��رك  يف  عطل  عن  لتقارير  ا�شتجابت 

حيث اأ�شيب رجالن على متنها بجروح طفيفة.
باأذى، و�شيتم  اإن الطيارين مل ي�شابا  ومن جانبها قالت وزارة الدفاع، 

فتح حتقيق يف احلادثة.
الطوارئ موجودة  بيان: خدمات  ديفون وكورنوال يف  �شرطة  واأ�شافت 
عن  تقارير  ورود  عقب  هيل�شتون  يف  مارتينز  �شانت  منطقة  يف  حاليا 

حتطم طائرة.

وج���ل اأن يتغمده بوا�ش����ع رحمت���ه 
مكت����وم  اآل  وي��ل��ه��م  ور���ش��وان��������������ه 
جميل  االإم�����ارات  و�شعب  ال��ك�����رام 

ال�شرب وال�شلوان.
�شاحب  اأع�����������رب  ج����ان����ب����ه  م������ن 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

�شكره  ج���زي���ل  ع����ن  م���ك���ت���وم،  اآل 
ال�شقيقة  ال��دول  لقادة  وتقديره 
اأخوة  اأب��دوه من م�شاعر  ما  على 
موفور  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا  ����ش���ادق���ة، 
دوام  ولدولهم  والعافية  ال�شحة 

االأمن واال�شتقرار.

االآن.ُيذكر اأن املبادرة ال�شعودية 
ال��ي��م��ن تلقى  ب�����ش��اأن احل���ل يف 

دعماً دولياً متزايداً.
ي������اأت������ي ذل��������ك ف����ي����م����ا رح���ب���ت 
ب�شماح  امل����ت����ح����دة  ال������والي������ات 
�شفن  الأرب��ع  اليمنية  احلكومة 
وق���ود جت��اري��ة ب��دخ��ول ميناء 
تدفق  اأن  احل��دي��دة.واع��ت��ربت 
بالغ  اأم�������ٌر  وال�������ش���ل���ع  ال����وق����ود 
امل�شاعدات  الإي�����ش��ال  االأه��م��ي��ة 
الواليات  االإن�����ش��ان��ي��ة.وق��ال��ت 
امل����ت����ح����دة اإن������ه������ا ت�����ق�����در ه����ذا 
اتخذته حكومة  ال��ذي  ال��ق��رار 
م�شددة  اليمنية،  اجلمهورية 
الوقود  ع��ل��ى ����ش���رورة و���ش��ول 
اأ�شواق البالد دون تاأخري،  اإىل 

و�شماِن  امل�شت�شفيات،  لت�شغيل 
واملياه،  ال��غ��ذاء  على  احل�شول 
وامل�شاعدة ب�شكل عام يف تخفيف 

معاناة ال�شعب اليمني.
ب���ي���ان،  ودع�������ت وا����ش���ن���ط���ن يف 
اخل����ط����وات  م�����ن  امل�����زي�����د  اإىل 
الفوري  االإن���ه���اء  ي�شمن  مب��ا 
ل���ل���ه���ج���وم يف م����������اأرب، ووق����ف 
ال�����ش��ام��ل، واأن  ال���ن���ار  اإط������الق 
جت��ل�����س ج��م��ي��ع االأط������راف اإىل 
ط���اول���ة امل��ف��او���ش��ات م���ن اأجل 
�شياق  ويف  و����ش���ع���ب���ه،  ال���ي���م���ن 
مت�شل، جدد االحتاد االأوروبي 
وو�شفها  ب���امل���ب���ادرة  ت��رح��ي��ب��ه 
باالإيجابية، وباأنها خطوٌة نحو 

ال�شالم.

وزير اخلارجية الفرن�شي خالل املوؤمتر ال�شحفي  يف طرابل�س  )رويرتز(

مبوعدها،  جت���رى  اأن  دي�����ش��م��رب 
لتقدمي  م�������ش���ت���ع���دون  ون�����ح�����ن 

امل�شاعدة.
ك����م����ا ������ش�����دد وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
ال���ف���رن�������ش���ي ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ وق���ف 
املوافقة  النار الذي متت  اإط��الق 
عليه يف اأكتوبر املا�شي، م�شيفا: 
واإعادة  العالقات  ب��دء  ه��ذا  يعني 
���ش��اح��ل��ي��ا، وعلى  ال���ط���ري���ق  ف��ت��ح 
امل������دى ال���ط���وي���ل �����ش����ي����وؤدي هذا 
ال���ش��ت��ع��ادة اال���ش��ت��ق��رار واالأم�����ن. 
كما نعمل على االن�شحاب الكامل 
لت�شتعيد  االأج���ان���ب،  ل��ل��م��رت��زق��ة 

ليبيا �شيادتها.
واختتم لودريان حديثه بالقول: 
الأول مرة منذ مدة طويلة توجد 
ل��ف��ر���س ج���دي���دة، وجئنا  ن���اف���ذة 
م�شاندتنا  على  للتاأكيد  هنا  اإىل 

للحكومة الليبية.
امل�شري،  الرئي�س  اأك��د  ذل��ك،  اإىل 
ال�����ش��ي�����ش��ي، ورئي�س  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 
حممد  الليبي،  الرئا�شي  املجل�س 
اليوم  ل��ق��ائ��ه��م��ا  خ����الل  امل���ن���ف���ي، 
على  ال�����ق�����اه�����رة،  يف  اخل���م���ي�������س 
االأجنبية  القوات  خ��روج  �شرورة 

واملرتزقة من ليبيا.

•• القاهرة-طرابل�س-وكاالت

ت��رك��ي��ا يف  ن�شرتهم  م��رت��زق��ة  ب���داأ 
ليبيا االن�شحاب من البالد، وفق 
ما اأفاد م�شدر دبلوما�شي فرن�شي 
امل�������ش���در هذه  اخل���م���ي�������س.وق���ال 
واحدة من البوادر امل�شجعة التي 
ولوحظت  ���ش��وه��دت  الح��ظ��ن��اه��ا. 
يزال  اأن��ه ال  اإىل  حتركات م�شريا 

يتتم تو�شيح وتاأكيد االأمر.
اخلارجية  وزي���ر  اأك���د  ذل���ك،  اإىل 
ال��ف��رن�����ش��ي اإي����ف ج���ان ل��و دري����ان، 
يف م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي ع���ق���ده مع 
ن���ظ���ريي���ه االأمل���������اين واالإي�����ط�����ايل 
على  الليبية،  طرابل�س  مبدينة 
دعم االحت��اد االأوروب��ي للحكومة 
الليبية اجلديدة، م�شددا على اأنه 
جميع  ان�شحاب  على  العمل  يتم 

املرتزقة من ليبيا.
وقال يف املوؤمتر ال�شحفي: اأجري 
رئي�س  انتخاب  بعد  ال��زي��ارة  ه��ذه 
ليبية جديدة وح�شولها  حكومة 
مهمة  مرحلة  ه��ذه  ال��ث��ق��ة.  على 
لليبيا  ت�شمح  اأن  وي��ج��ب  للبالد 

با�شتعادة ا�شتقرارها و�شيادتها.
وت���اب���ع: اأث��ب��ت ع��رب وج����ودي هنا 

الهجرة  ذل�����ك  يف  مب����ا  اأوروب����������ا، 
غ���ري ال�����ش��رع��ي��ة واالإره�������اب. كما 
ليبيا مهم ال�شتقرار  ا�شتقرار  اأن 
االأو�شط  وال�شرق  اإفريقيا  �شمال 

ومنطقة ال�شاحل.
ولفت جان اإيف لودريان، اإىل اأنه 
ال�شلطات  م��ع  م��ن��اق�����ش��ات  خ���الل 

يف ل��ي��ب��ي��ا م����ع ن���ظ���ريي االأمل������اين 
االأوروبي  االحت��اد  اأن  واالإيطايل، 
موحد فيما يتعلق بامللف الليبي، 
وهذه الوحدة �شرورية الأن ليبيا 

من الدول القريبة لنا.
نلتفت  اأن  ع���ل���ي���ن���ا  واأ��������ش�������اف: 
على  ليبيا  االأزم����ة يف  ل��ت��داع��ي��ات 

ب�شيطة  بر�شالة  بعثنا  الليبية، 
االأوروب������ي  االحت������اد  اأن  م��ف��اده��ا 
اجلديدة،  احل��ك��وم��ة  ج��ان��ب  اإىل 
االنتقال  ب����دء  ع��ل��ى  مل�����ش��اع��دت��ه��ا 
ال�شعب  ينتظره  ال��ذي  االإيجابي 
ال��ل��ي��ب��ي، وه�����ذا ي��ع��ن��ي اأن�����ه على 
 24 يف  امل������ق������ررة  االن����ت����خ����اب����ات 

•• القاهرة- وكاالت

اأعلن رئي�س هيئة قناة ال�شوي�س، 
اخلمي�س،  رب��ي��ع،  اأ�شامة  الفريق 
بالقناة  امل���الح���ة  ح���رك���ة  ت��ع��ل��ي��ق 
موؤقتاً، حلني االنتهاء من اأعمال 
البنمية  احلاويات  �شفينة  تعومي 
  EVER GIVEN ال��ع��م��الق��ة 
اجل���ان���ح���ة ب��ال��ك��ي��ل��و م���رت 151 
ترقيم قناة.واأو�شح ربيع اأن حركة 
االأربعاء،  �شهدت  بالقناة  املالحة 
بور�شعيد  �شفينة من    13 عبور 
���ش��م��ن ق��اف��ل��ة ال�����ش��م��ال ك���ان من 
يف  م�شريتها  اإك���م���ال  امل�����ش��ت��ه��دف 
اخلا�شة  للتوقعات  وف��ق��اً  القناة 
بانتهاء اإجراءات تعومي ال�شفينة 
توا�شل  م���ع  اأن����ه  اإال  اجل���ان���ح���ة، 
البد  كان  ال�شفينة  تعومي  اأعمال 
ال�شيناريو  وف����ق  ال��ت��ح��رك  م���ن 
مبنطقة  ب���االن���ت���ظ���ار  ال����ب����دي����ل 
ال�������ك�������ربى حلني  ال������ب������ح������ريات 

مقاربة غري قابلة للتطبيق يف دول اأوروبية:

هل حق� تخل�شت ال�شني من وب�ء كوفيد- 19 ...؟
•• الفجر –خرية ال�سيباين

يبدو  ف��رباي��ر،   14 ر�شمًيا منذ  واح���دة فقط  اإع���الن حالة حملية  م��ع 
ب�شاأن  ملحة  ال��ع��امل.  بقية  يتعرث  بينما  النفق،  نهاية  ت�شهد  ال�شني  اأن 

ا�شرتاتيجية ال�شني “�شفر خطر«:
يف  يتلخ�س  جديدا  تعريفا  موؤخرا  فرن�شا  ا�شتعارت  الوباء،  من  للحد 
ينتمي  ال  فعل  هي  الفرملة  ال�شني،  يف  اإغالق”.  دون  “فرملة  عبارة 

ملفردات احلكومة: نوقف ب�شكل عنيف وال نفرمل انت�شار الفريو�س.
 )التفا�شيل �س10(

ب�شكل  امل��الح��ة  ح��رك��ة  ا�شتئناف 
كامل بعد تعومي ال�شفينة.

ال�شفينة،  ت��ع��ومي  ج��ه��ود  �شملت 
والدفع   ال�����ش��د  ب���اأع���م���ال  ال��ق��ي��ام 
يف  ق��اط��رات عمالقة   8 بوا�شطة 
مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة 

�شد 160 طنا.

املالكة  الياباني����ة  ال�شركة  قدمت 
قناة  يف  اجل����ان����ح����ة  ل��ل�����ش��ف��ي��ن��ة 
اخلمي�س،  اعتذاره��ا،  ال�ش��وي�س 
���ش��������������اع��ة من   24 ن���ح���و  ب��ع��������������������د 
اهتمام���ا  اأث��������������ار  ال����ذي  احل����ادث 
عامليا بالنظر اإىل اأهمي����ة املج�رى 

املائي العاملي.

مواقــيت ال�صالة
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التطعيم �شمل املاليني من ال�شينيني

ما تزال ال�شفينة اجلانحة تعرقل حركة املرور يف قناة ال�شوي�س )رويرتز(

م�شر تعلن تعليق املالحة بقن�ة ال�شوي�س

»ال�سحة« جتري 235,564 فح�سا خالل 24 �ساعة
جديدة اإ�ش�بة   2,043

 بكورون� و2,200 ح�لة �شف�ء 
 •• اأبوظبي- وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
 235،564 اإج��راء  عن  ال���وزارة  ..اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخالطني  كوفيد19- 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل  ج��دي��دا  فح�شا 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،043 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية 

الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 448،637 حالة.
)التفا�شيل �س2(

�ص 09

�ص 12

�ص 18

العادات والتقاليد يف املجتمع الإماراتي عنوان 
جل�شة حوارية يف اأيام ال�شارقة الرتاثية

اأخبار الإمارات

اأ�شرتازينيكا يوؤكد فعالية لقاحه 
والعامل يكافح موجات جديدة من الوباء 

عربي ودويل

اجلولة الثانية من دوري اأم الإمارات 
للجوجيت�شو تنطلق اليوم

الفجر الريا�شي

 •• دبي-وام

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��ل��ق��ى 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�شد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، 
التعازي  هاتفية  ات�شاالت  خالل 
امل��غ��ف��ور له  ال��وط��ن  ب��وف��اة فقيد 
حمدان  ال�شيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اإذن 
اآل م��ك��ت��وم .. م��ن كل  ب��ن را���ش��د 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ن 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  ����ش���ع���ود، 
و�شاحب  ال�شقيقة،  ال�����ش��ع��ودي��ة 
اجل����الل����ة ال�����ش��ل��ط��ان ه��ي��ث��م بن 
عمان  �شلطان  �شعيد،  اآل  ط���ارق 
ال�شقيقة، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اأمري  ث����اين،  اآل  ب��ن ح��م��د  مت��ي��م 
دول����ة ق��ط��ر ال�����ش��ق��ي��ق��ة. واأع����رب 
ق������ادة ال�������دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة خالل 
ل�شاحب  ال��ه��ات��ف��ي��ة  ات�����ش��االت��ه��م 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
تعازيهم  ���ش��ادق  ع��ن  م��ك��ت��وم،  اآل 
له  املغف���ور  وف���اة  يف  وموا�شاتهم 
ب���اإذن اهلل تعال��ى، داعني الل��ه ع��ز 

•• عوا�سم-وكاالت

ب��ا���ش��م خارجية  امل��ت��ح��دث��ة  ق��ال��ت 
فرن�شا اآنيي�س فون، اخلمي�س، اإن 
املبادرة  اأوروب���ا  مع  تدعم  بالدها 

ال�شعودية الإنهاء اأزمة اليمن.
واأ�شافت يف حديث ل�)العربية( اأن 
الطريق  ال�شعودية متهد  املبادرة 
ومتهد  اليمن،  يف  االأزم��ة  الإنهاء 
اليمنية. االأطراف  ملحادثات بني 
فرن�شا  خارجية  با�شم  املتحدثة 
اأ�شافت اأن اأي حمادثات يجب اأن 
احلوثيني  اأن�شطة  وقف  تت�شمن 
احلّل  اأن  على  م�شددة  املزعزعة، 
�شيا�شي  ب��ات��ف��اق  اليمني  ل��ل��ن��زاع 
�شامل برعاية اأممية، واأ�شافت اأن 
فرن�شا ت�شتنكر االأن�شطة احلوثية 
يف كّل مّرة حت�شل فيها هجمات، 
ونت�شامن مع ال�شعودية وتربطنا 

بها �شراكة ا�شرتاتيجية.
ال���ع���م���وم  مل���ج���ل�������س  ج���ل�������ش���ة  ويف 
الوزراء  رئي�س  ق��ال  الربيطاين، 
جون�شون،  بوري�س  ال��ربي��ط��اين، 
اإن�����ه ال ي�����ش��ت��ب��ع��د ن�����ش��ر ق�����وات يف 
اليمن، يف اإطار مهمة م�شتقبلية 
رئي�س  اأن  امل����ت����ح����دةاإال  ل������الأمم 
ال������وزراء ال��ربي��ط��اين ���ش��دد على 
اأن تكون  اأن ظروف اليمن يجب 
خم��ت��ل��ف��ة مت���ام���اً ع��م��ا ه���ي عليه 
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 235,564 فح�سا خالل 24 �ساعة

�شف�ء  ح�لة  و2,200  بكورون�  جديدة  اإ�ش�بة   2,043
•• اأبوظبي- وام

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد19- واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت 
ال��وزارة عن اإج��راء 235،564 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 
املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  2،043 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 448،637 حالة.
10 ح��االت م�شابة وذل��ك م��ن تداعيات  ال���وزارة ع��ن وف��اة  اأعلنت    كما 
االإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،466

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

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
2،200 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد19-" وتعافيهم التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيهم الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولهم امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 431،773 حالة.

»ال�شحة« تعلن تقدمي 127,047 جرعة 
من لق�ح كوفيد- 19 خالل 24 �ش�عة

•• اأبوظبي- وام

127،047 جرعة من  تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
اجلرعات التي مت تقدميها حتى اليوم 7،730،375 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 78.16 جرعة لكل 100 �شخ�س .
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

اأبوظبي للطفولة املبكرة تطلق م�شروع� لتطوير خدم�ت الإر�ش�د الأ�شري �شمن منظومة »مع�« 
•• اأبوظبي-وام 

هيئة  م��ع  ا�شرتاتيجية  وب�شراكة  املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأطلقت 
االأ�شري  االإر���ش��اد  خ��دم��ات  لتطوير  م�شروعاً  معاً   - املجتمعية  امل�شاهمات 
اأمور  الأول��ي��اء  الدعم  تقدمي  املعنية من  اأبوظبي ومتكني اجلهات  اإم��ارة  يف 
8 �شنوات ملواجهة التحديات  0 حتى  اأعمارهم بني  االأطفال الذين ترتاوح 

املرافقة للخالفات االأ�شرية.
"معاً"  من  االجتماعي  االأث��ر  عقود  منظومة  اإط��ار  �شمن  امل�شروع  ويندرج 
العربي بهدف و�شع حلول م�شتدامة  نوعها يف منطقة اخلليج  االأوىل من 
للتحديات االجتماعية املركبة. وتعك�س املبادرة حر�س اجلانبني على تعزيز 
ملعاجلة  فعالة  برامج  وتقدمي  التكاملية  اال�شرتاتيجية  وال�شراكة  التعاون 
االآثار ال�شلبية للطالق على االأطفال ومواجهة التحديات االجتماعية من 
خالل حلول مبتكرة وم�شتدامة مبنية على قيا�س اأثر النتائج لتنمية الدعم 

ال�شامل للطفولة املبكرة.
وقال املهند�س ثامر را�شد القا�شمي املدير التنفيذي لقطاع امل�شاريع اخلا�شة 
الهيئة  يف  نعمل  اإننا  املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  يف  باالإنابة  والتوا�شل 
على توطيد وتطوير التعاون مع هيئة امل�شاهمات املجتمعية وتعزيز �شراكتنا 
اال�شرتاتيجية ب�شكل فّعال والعمل والتن�شيق امل�شرتك بني فرق عملنا لدعم 
عمل  ف��رق  وت�شكيل  واملعلومات  البيانات  وت��ب��ادل  امل�شرتكة  ال��ربام��ج  تنفيذ 

ت�شغيلية حلل التحديات لدعم التنمية ال�شاملة للطفل.
لتحقيق  امل�����ش��روع  وتنفيذ  وتطوير  اإع���داد  على  اجل��ان��ب��ان  ي�شرف  واأ���ش��اف 
م�شتهدفات االأثر االجتماعي االإيجابي امل�شتدام من خالل املعايري املحددة 
التوعوية  اال���ش��ت�����ش��ارات  ل��ت��ق��دمي  ي��ه��دف  امل�����ش��روع  اأن  للم�شروع..مو�شحا 

للوالدين يف مرحلة الطالق لبيان اآثاره االجتماعية اخلطرية على االأطفال. 
اأكد في�شل احلمودي املدير التنفيذي باالإنابة لقطاع احلا�شنة  من جانبه 
والعقود االجتماعية يف هيئة امل�شاهمات املجتمعية - معاً اأن امل�شروع اجلديد 
االأثر االجتماعي على تقدمي حلول مبتكرة  �شيعمل خالل منظومة عقود 
املعنية من  االأط��راف  ال�شراكة بني  النتائج من خالل  ومبنية على حتقيق 
املعنيني  وال�شركاء  وامل�شتثمرين االجتماعيني  مزودي اخلدمة االجتماعية 
اإىل اأن هناك اأكرث من 40 دولة حول العامل ت�شتخدم  يف هذا املجال الفتاً 
لتمويل اخلدمات  ناجحة  دولية  باعتبارها طريقة  االجتماعي  االأثر  عقود 

العامة.
اأبوظبي  هيئة  مع  ب�شراكة  تنفيذه  �شيتم  ال��ذي  امل�شروع  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
للطفولة املبكرة ياأتي يف اإطار منظومة عقود االأثر االجتماعي والتي تعترب 
االأوىل من نوعها يف منطقة اخلليج العربي وتعد اأداة مالية مبتكرة معرتف 
بها دولياً ت�شاهم يف تعزيز توجيه اال�شتثمارات لدعم الربامج وامل�شاريع ذات 
االأثر االجتماعي امل�شتدام من خالل دعوة امل�شتثمر االجتماعي من القطاع 
اإمارة  يف  االجتماعي  االأث��ر  ذات  وامل�شاريع  الربامج  يف  باال�شتثمار  اخلا�س 
اأبوظبي من خالل تقدمي التمويل ملزود اخلدمة، على اأ�شا�س قاعدة " الدفع 

مقابل النتيجة".
االأثر  ع��ق��ود  منظومة  �شمن  اأطمح"  االأول"  امل�����ش��روع  اأط��ل��ق��ن��ا   : واأ����ش���اف 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الهمم  اأ�شحاب  ت��زوي��د  بهدف  املا�شي  ال��ع��ام  االجتماعي 
ال��ع��م��ل و�شنتابع  ���ش��وق  اإدم��اج��ه��م يف  املهنية و���ش��م��ان  ب��امل��ه��ارات واخل����ربات 
م�شريتنا الرائدة عرب اإطالق م�شروعنا الثاين بال�شراكة مع هيئة اأبوظبي 

للطفولة املبكرة.
وعرب عن ثقته باأن هذا امل�شروع �شيحقق جناحاً ي�شاف ل�شجل الربنامج مما 

لهم،  والتوجيه  الدعم  تقدمي  عرب  املجتمع  اأف��راد  حياة  حت�شني  يف  ي�شاهم 
لتعزيز مكانة اأبوظبي كاأف�شل الوجهات للعي�س واالإقامة.

"معاً" �شمن  نفذتها  التي  الدرا�شات  واق��ع  من  امل�شروع  اأهمية  تقييم  ومت 
منظومة عقود االأثر االجتماعي بحيث ميكن من خالله حتقيق االأهداف 

املن�شودة.
وهي  املتحدة  اململكة  يف  م��رة  الأول  االجتماعي  االأث���ر  �شندات  تطبيق  ومت 
العامة وت�شمل احلكومة  طريقة معتمدة دوليا وناجحة لتمويل اخلدمات 
ومقدم اخلدمة االجتماعية وامل�شتثمر االجتماعي وذلك من خالل ا�شتخدام 
�شراكات متعددة االأطراف للجمع بني املوؤ�ش�شات املختلفة ذات ال�شلة الإيجاد 

حلول للتحديات االجتماعية.
وتعمل منظومة عقود االأثر االجتماعي على اإبرام اتفاقيات تعاقدية تعتمد 
مبداأ "الدفع مقابل النجاح". ومُينح مزودو اخلدمات االجتماعية احلرية 
نتائج  بتحقيق  االل��ت��زام  مقابل  االجتماعية  للتحديات  احل��ل��ول  ابتكار  يف 

اجتماعية قابلة للقيا�س.
ميتلكون  ممن  االأف���راد  مثل  اخلا�س  القطاع  من  امل�شتثمرين  كبار  ويقوم 
الرثوة واملوؤ�ش�شات اخلريية و�شناديق اال�شتثمار باال�شتثمار يف عقود االأثر 
النتائج  حتقيق  ب��ع��د  امل�شتثمر  اإىل  ب��ال��دف��ع  احل��ك��وم��ة  وت��ق��وم  االج��ت��م��اع��ي 

املرجوة.
و�شتعمل هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة على متويل امل�شروع من خالل دعم 
التنفيذ الإيجاد حلول م�شتدامة  �شيتوىل مهمة  الذي  امل�شتثمر االجتماعي 
لتحديات اأثر اأ�شرار الطالق على االأطفال و �شيتم يف نهاية امل�شروع قيا�س 
جناح النتائج املرجوة وفقاً لالأهداف االجتماعية املتفق عليها من قبل مقيم 

م�شتقل يتم تعينه من قبل اللجنة التوجيهية.

الت�شغيلية  امل�شروع على ثالث مراحل بداية من و�شع اخلطة  ويتم تنفيذ 
وحتديد التدخل االإر�شادي املثبت فعاليته الذي يهدف اإىل احلد من التاأثري 
وكذلك   8-0 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  االأطفال  على  للطالق  ال�شلبي 
مقيم  واختيار  االجتماعي  االأث��ر  وقيا�س  املن�شودة  االجتماعية  املخرجات 
م�شتقل الإجراء التقييم امل�شتمر للم�شروع واآثاره وحتديد الفئة امل�شتهدفة 

ومزودي اخلدمة وامل�شتثمر االجتماعي.
عقود  منظومة  �شمن  تعاقدية  اتفاقيات  اإب���رام  الثانية  املرحلة  وتت�شمن 
االأث��ر االجتماعي مع م��زودي اخلدمة وامل�شتثمر االجتماعي ملواجهة وحل 
التحديات االجتماعية لتنمية الطفولة املبكرة و�شواًل لبدء التنفيذ واملتابعة 

من خالل اللجنة التوجيهية للم�شروع يف مرحلته الثالثة.
 3 اجتماعي على  اأثر  امل�شروع على خلق  يركز  الثالث  للمراحل  وا�شتكمااًل 
لتح�شني  واالأط��ف��ال  االأزواج  على  االأول  امل�شتوى  ويركز  رئي�شة  م�شتويات 
مهارات التعامل االأبوي يف مرحلة الطالق وتعزيز املهارات ال�شخ�شية بني 
يف  االأط��ف��ال  تربية  يف  والكفاءة  للوالدين  بالنف�س  الثقة  وزي���ادة  الوالدين 
مرحلة الطالق وما بعدها وتقليل ال�شغط النف�شي لدى الوالدين وتعزيز 
وتقليل  الأطفالهم،  والعاطفي  االجتماعي  النمو  دعم  على  الوالدين  ق��درة 

امل�شاكل ال�شلوكية والعاطفية لالأطفال.
و يركز امل�شتوى الثاين على االأهل لتح�شني لغة التوا�شل بني االأهل واحلد 
بعد  وال��رف��اه��ي��ة  التكيف  وحت�شني  االأ���ش��ري  امل�شتوى  على  اخل��الف��ات  م��ن 
لتح�شني  املبكرة  الطفولة  منظومة  يف  الثالث  امل�شتوى  ويتمثل  ال��ط��الق. 
ال�شحة العقلية والبدنية للطفل مما يقلل احلاجة للتدخل القانوين واحلد 
من امل�شاكل ال�شلوكية وتعزيز امل�شاركة يف التعليم وزيادة امل�شاركة يف االأن�شطة 

االإيجابية.

ال�شعبة الربمل�نية لـ »الوطني الحت�دي« ت�ش�رك يف الجتم�ع الرابع للجنة الربمل�نية اخلليجية الأوروبية

ال�شادرة  التقارير  على  ال��رد  اآلية 
ب�شاأن  االأوروب������������ي  االحت��������اد  م����ن 
جمل�س  دول  يف  االإن�������ش���ان  ح��ق��وق 
ال����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي، وحت�����والت 
ال��ط��اق��ة وخ��ف�����س ان��ب��ع��اث��ات ثاين 
جائحة  وتاأثريات  الكربون  اأك�شيد 

كورونا.

لت�شهيل  االأورب������ي  االحت����اد  ودول 
للتاأهب  ال���ط���ب���ي���ة  االإم���������������دادات 

للجوائح امل�شتقبلية.
وق���ال ���ش��ع��ادة ح��م��د ال��رح��وم��ي اإن 
ال�����ش��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة االإم���ارات���ي���ة 
العديد  االج��ت��م��اع  خ���الل  ق��دم��ت 
م���ن امل���ق���رتح���ات ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 

الغذائي التي اتبعتها دول جمل�س 
جائحة  خ��الل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
كفاءة،  اأك��رث  كانت  /كوفيد19-/ 
االأزمة  تف�شي  �شريعة قبل  وجاءت 
اجلائحة  اأن  ح��ي��ث  ك�����اٍف،  ب��وق��ت 
املجل�س  دول  يف  ال�شلطات  دف��ع��ت 
�شال�شل  لتاأمني  التدابري  لت�شريع 

بني دول جمل�س التعاون واالحتاد 
اإ�شافة  على  واالت��ف��اق  االأوروب�����ي، 
الربملانية  ال��ل��ج��ن��ة  الج��ت��م��اع  ب��ن��د 
االأوروبية  اللجنة  م��ع  اخلليجية 
والغذائي  امل���ائ���ي  االأم������ن  ب�������ش���اأن 
ب�شاأن  وبند  املياه،  حتلية  وتقنيات 
التعاون  جمل�س  دول  بني  التعاون 

املائي  االأم���ن  اأن  �شعادته  واأ���ش��اف 
الق�شايا  م���ن  ي��ع��ت��رب  وال���غ���ذائ���ي 
احل���ي���وي���ة وامل��ف�����ش��ل��ي��ة واأول����وي����ة 
التعاون  جم��ل�����س  دول  يف  وط��ن��ي��ة 
ل�������دول اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي���ة، وق���د 
والتقارير  ال�����درا������ش�����ات  اأث���ب���ت���ت 
اأن تدابري االأمن  الدولية موؤخراً، 

جمل�س  دول  بني  العالقات  تعزيز 
ال��ت��ع��اون واالحت����اد االأوروب�����ي على 
الذكاء  جماالت  يف  التعاون  راأ�شها 
اال�شتدامة  وحتقيق  اال�شطناعي 
يف جم���ال االأم����ن ال��غ��ذائ��ي خالل 

االأزمات والطوارئ.
كما مت خالل االجتماع االتفاق على 

•• دبي-وام

�شاركت ال�شعبة الربملانية للمجل�س 
االجتماع  يف  االحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي 
الرابع للجنة الربملانية اخلليجية 
االجتماع  ع��ن  املنبثقة  االأوروب���ي���ة 
الدوري لروؤ�شاء جمال�س ال�شورى 
وال��ن��واب وال��وط��ن��ي واالأم����ة بدول 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 

العربية.
ومثل ال�شعبة يف االجتماع - الذي 
عقد "عن بعد" - �شعادة حمد اأحمد 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال��رح��وم��ي 
املجل�س الوطني االحتادي، و�شعادة 
ال�����ش��ام�����ش��ي ع�شو  خ��ل��ف��ان را����ش���د 
املجل�س الوطني االحتادي، اأع�شاء 
جم��م��وع��ة ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
االجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س 

الت�شريعية اخلليجية.
ع��ر���س مرئيات  االج��ت��م��اع  ومت يف 
ال�شعب الربملانية ملجال�س ال�شورى 
وال��ن��واب وال��وط��ن��ي واالأم����ة بدول 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
ب�����ش��اأن احل����وار الربملاين  ال��ع��رب��ي��ة 

االإم����������دادات ب�����ش��ك��ل ي��ت��ف��وق على 
العديد من دول العامل.

اأ����ش���ار ���ش��ع��ادة خلفان  م���ن ج��ان��ب��ه 
دول  اأن  اإىل  ال�����ش��ام�����ش��ي  را�����ش����د 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
العربية تواجه حتديات عدة توؤثر 
يف اأو����ش���اع االأم����ن ال��غ��ذائ��ي ومن 
اأهمها ندرة املوارد املائية املتجددة، 
وكيفية احلفاظ على املتبقي منها، 
املناخية  ال��ظ��روف  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ل���ذل���ك تقرتح  ال����رتب����ة،  ون���وع���ي���ة 
اأن  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة 
تتبنى اللجنة الربملانية اخلليجية 
للتعاون  م���ق���رتح���ات  االأوروب�����ي�����ة 
م��ع ال��ربمل��ان االأوروب����ي منها تبني 
���ش��ي��ا���ش��ات ال��ت��ج��ارة امل��ف��ت��وح��ة مع 
ومعايري  االأوروب��������������ي،  اجل�����ان�����ب 
التعاون  وزيادة  الدولية،  ال�شالمة 
ملواجهة  ال�����ش��ن��اع��ة  م�شتوى  ع��ل��ى 
النظام  يفر�شها  التي  التحديات 
ا�شتدامة،  االأك��رث  العاملي  الغذائي 
التقنيات  جم�����ال  يف  وال����ت����ع����اون 
احلديثة وخا�شة يف جمال الذكاء 

اال�شطناعي.

جلنة ال�شك�وى يف الوطني الحت�دي تطلع على 15 �شكوى وت�شتعر�س خطته� التطويرية 
•• اأبوظبي-وام

اطلعت جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني 
االحتادي، خالل اجتماعها برئا�شة �شعادة 
�شكوى،   15 ع��ل��ى   ، اأح���م���د  ج��ا���ش��م  ع��ل��ي 
كما  املنا�شبة،  ال��ق��رارات  ب�شاأنها  وات��خ��ذت 

ا�شتعر�شت اخلطة التطويرية.
اأن��ه مت خالل   ، اأحمد  واأو�شح علي جا�شم 
�شكوى   15 ع���ل���ى  االط�������الع  االج����ت����م����اع 
القانوين  بالراأي  مرفقة  للجنة  مرفوعة 
بع�س  ردود  ع��ل��ى  اط��ل��ع��ت  ك��م��ا  ب�����ش��اأن��ه��ا، 
اجلهات ذات العالقة بال�شكاوى املعرو�شة 

واتخذت ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.
ع��ل��ى اخلطة  اط��ل��ع��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأف������اد 
ال��ت��ط��وي��ري��ة امل��ق��رتح��ة ح���ول اآل���ي���ة بحث 
ب�شاأنها،  م��الح��ظ��ات��ه��ا  واأب�����دت  ال�����ش��ك��اوى 
للمجل�س  ال����ع����ام����ة  االأم������ان������ة  ووج�����ه�����ت 
ليتم  التطويرية  اخلطة  �شياغة  ب��اإع��ادة 
للجنة،  ق�����ادم  اج���ت���م���اع  يف  ا���ش��ت��ع��را���ش��ه��ا 
وت�شمنت اخلطة اآلية عمل اللجنة احلايل، 
وموؤ�شرات القيا�س لفاعلية عملها، ودرا�شة 
اللجان  مع  اللجنة  عمل  ملقارنة  معيارية 

املماثلة يف عدد من برملانات دول العامل.
واأ�شار اإىل ان اللجنة ب�شدد رفع تقاريرها 
ثالثة  ك��ل  دوري  ب�شكل  املكتب  هيئة  اإىل 
اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى اأن ي��ت�����ش��م��ن ال��ت��ق��ري��ر اأه���م 
التي تواجه  اللجنة واالإ�شكاليات  اإجنازات 
انتهت  وم��ا  عليها،  التغلب  وط��رق  اللجنة 
وارتباط  اإل��ي��ه��ا،  ال������واردة  ال�����ش��ك��اوى  ل��ه��ا 
واملو�شوعات  ب��ال��ق��وان��ني  ال�����ش��ك��اوى  ه���ذه 
العامة حمل النظر احلايل وامل�شتقبلي يف 

املجل�س.

اجتم�عية الوطني الحت�دي توا�شل من�ق�شته� ملو�شوع التالحم الأ�شري
•• دبي-وام

 وا�شلت جلنة ال�شوؤون االجتماعية 
وال����ع����م����ل وال���������ش����ك����ان وامل����������وارد 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ب�������ش���ري���ة 
يف  ت��ق��ري��ره��ا  مناق�شة  االحت����ادي 
االأ�شري  التالحم  مو�شوع  ���ش��اأن 
التنمية  اأه��داف  ودوره يف حتقيق 
امل�����ش��ت��دام��ة، وذلك  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االأمانة  مقر  يف  اجتماعها  خالل 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  ب���دب���ي،  ال��ع��ام��ة 
الفال�شي  ب��ال��ه��ول  حميد  ���ش��رار 

رئي�س اللجنة.
���ش��ع��ادة ك��ل من  ح�شر االج��ت��م��اع 
ه���ن���د ح���م���ي���د ال���ع���ل���ي���ل���ي م���ق���ررة 
املهريي،  اأحمد  وجميلة  اللجنة، 
وخلفان  ال�شام�شي،  علي  وحميد 
عي�شى  وحممد  ال�شام�شي،  را�شد 
عبدالرحمن  ون��اع��م��ة  ال��ك�����ش��ف، 
امل���ن�������ش���وري. وت���رك���ز ال��ل��ج��ن��ة يف 
تنفيذ  ع��ل��ى  ل��ل��م��و���ش��وع  ب��ح��ث��ه��ا 
الأه����داف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
لالأ�شرة  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
االأ�شري،  ال��ت��الح��م  تعزيز  ب�����ش��اأن 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
وال�شيا�شات  الت�شريعات  الإع���داد 
التالحم،  ه����ذا  ت��ع��زي��ز  ����ش���اأن  يف 
تواجه  التي  التحديات  ومناق�شة 
على  والتاأكيد  امل��واط��ن��ة،  االأ���ش��رة 
اأهمية دور الوالدين جتاه االأبناء، 
الت�شريعية  ال��ت��ح��دي��ات  وك��ذل��ك 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق�����ش��اي��ا االأ����ش���ري���ة، 

مب���خ���ت���ل���ف ق����ط����اع����ات����ه، م����وؤك����دا 
االأ�شرة  تلعبه  الذي  ال��دور  اأهمية 
واأ�شار  وا���ش��ت��ق��راره.  امل��ج��ت��م��ع  يف 
املو�شوع  تناق�س  اللجنة  اأن  اإىل 
���ش��م��ن حم���وري���ن رئ��ي�����ش��ني هما: 
ا�شرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع 
ال�شيا�شة  اأه���������داف  حت���ق���ي���ق  يف 
تعزيز  �شاأن  يف  لالأ�شرة  الوطنية 
التالحم االأ�شري، وجهود الوزارة 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق  يف 
الإعداد الت�شريعات وال�شيا�شات يف 

�شاأن تعزيز التالحم االأ�شري.
بالهول  �����ش����رار  ����ش���ع���ادة  واأك��������د 
التوعوية  ال��ربام��ج  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

ومالءمتها للتغريات االجتماعية 
واالقت�شادية، ومتكني دور االأ�شرة 
الربامج  واأه���م���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
التوعوية يف التعامل مع الق�شايا 
واخل�����الف�����ات االأ������ش�����ري�����ة. وق����ال 
الفال�شي  ب��ال��ه��ول  ���ش��رار  ���ش��ع��ادة 
مناق�شة  ت���وا����ش���ل  ال���ل���ج���ن���ة  اإن 
حتقيق  يف  الأه��م��ي��ت��ه  ت��ق��ري��ره��ا 
م��ت��الح��م��ة، وطلبت  اأ����ش���رة  ب��ن��اء 
املعلومات من اجلهات  املزيد من 
ال���دول���ة ح���ول حماور  امل��ع��ن��ي��ة يف 
التقرير،  يف  لت�شمينها  املو�شوع 
ت�شب  بتو�شيات  للخروج  وذل��ك 
املجتمع  االأ���ش��رة يف  دور  تعزيز  يف 

االأ�شرة  ا�شتقرار  على  للمحافظة 
م�شروع  اإعداد  و�شرورة  املواطنة، 
ق��ان��ون ع���ام ل��الأ���ش��رة ي��ه��دف اىل 
املجتمعي  االأم����ن  منظومة  دع���م 
م��ن خ���الل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى كيان 
وج����ود  اأه���م���ي���ة  واإىل  االأ�������ش������رة، 
لتهيئة  متخ�ش�شة  عمل  ب��رام��ج 
ال�����ش��ب��اب امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال�����زواج، 
امل�شوؤوليات  لتحمل  واإع���داده���م 
ال��ت��واف��ق بني  االأ���ش��ري��ة، وحتقيق 
االأزواج، وتوفري خدمات التدخل 
الطالق،  بعد  لالأ�شر  االجتماعي 
االأزمات  تخطي  على  مل�شاعدتهم 

النف�شية واالجتماعية.
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اأخبـار الإمـارات
»اخل�رجية« تت�شلم ن�شخة من اأوراق 

اعتم�د �شفري دولة توف�لو
•• اأبوظبي-وام

ت�شّلمت �شعادة علياء حممد املحرزي وكيل وزارة م�شاعد ل�شوؤون املرا�شم يف وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل اليوم بديوان عام الوزارة ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة اأوني�س ماكوى �شيماتى �شفري دولة 

توفالو املعني لدى الدولة.
ومتّنت املحرزي ل�شفري دولة توفالو التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون 

الوثيقة بني دولة االإمارات وبالده.
اأع��رب �شفري دول��ة توفالو اجلديد عن �شعادته بتمثيل ب��الده لدى دول��ة االإم��ارات ملا  ومن جانبه 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ال�شيا�شة  بف�شل  مرموقة  ودولية  اإقليمية  مكانة  من  به  حتظى 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

اأك�دميية �شيف بن زايد تنفذ مب�درة حي�ة غريك بقطرة دمك
••  اأبوظبي-الفجر

نظمت اإدارة التاأهيل ال�شرطي باأكادميية �شيف بن زايد للعلوم ال�شرطية 
واالأمنية وبالتعاون مع اإدارة خدمات بنك الدم باأبوظبي حملة تربع بالدم 

حتت عنوان "حياة غريك بقطرة دمك" يف مبنى اإدارة التاأهيل ال�شرطي 
بالعني مب�شاركة 135�شابطا و�شباط �شف وم�شتجدين.

للعلوم  زايد  بن  �شيف  اأكادميية  ال�شام�شي مدير  اللواء ثاين بطي  واأك��د 
املبادرات  تنفيذ  على  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ح��ر���س  واالأم����نية  ال�ش�����رطية 

اأنه  اإىل  االإيجابية الفتا  واملواطنة  املجتمعية  امل�شاركة  وتعزيز  االإن�شانية 
مت مراعاة االإجراءات االحرتازية والوقائية من جائحة فريو�س كورونا 

امل�شتجد.
 وذكر العقيد ح�شني علي اجلنيبي مدير اإدارة التاأهيل ال�شرطي ب�شرطة 

والعمل  االجتماعي  التكافل  ثقافة  تر�شخ  التربع  حمالت  اأن  اأبوظبي، 
التطوعي الفتاً اإىل اهتمام �شرطة اأبوظبي بت�شجيع املنت�شبني على التربع 
واأهدافها  املجتمعية  ال�شراكة  مفهوم  وتعزيز  للمحتاجني،  بدمائهم 

االإن�شانية النبيلة التي ت�شهم يف اإنقاذ االأرواح وحياة املر�شى. 

جديدًا يف »كلن� �شرطة« ي�شتفيدون من 16 ور�شة ب�شرطة اأبوظبي 1865ع�شوا 
•• اأبوظبي-الفجر

املتدربني  م���ن   1865 ا���ش��ت��ف��اد 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني يف اإم�����ارة  
تدريبية  ور�شة   16 من  اأبوظبي 
مببادرة  اجل��دد  االأع�شاء  لتاأهيل 
، ت�شمنت تنفيذهم  �شرطة  "كلنا 
تطوعية  ����ش���اع���ة   156078
العام  امل���ي���داين خ���الل  ال��ع��م��ل  يف 

الور�س التي �شارك فيها املواطنني 
اإىل جانب املقيمني من 28 جالية 
زيادة  على  ركزت  ت�شمنت حماور 
االأع�شاء  ل����دى  االأم���ن���ي  احل�������س 
اجل�������دد وت���ع���ري���ف���ه���م ب���امل���ج���االت 
وتقنية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال�����ش��رط��ي��ة 
املعلومات واآلية البالغات وكيفية 
التطوعية.  االأعمال  يف  الت�شجيل 
واأكد اهتمام �شرطة اأبوظبي برفع 

العون  يد  قدموا  حيث   ،2020
وامل�شاعدة الأف��راد املجتمع يف ظل 
ملواجهة  االح���رتازي���ة  االإج�����راءات 
نحو  اإىل  وا����ش���ت���ج���اب���وا  ك����ورون����ا، 

بالغاً.  7717
ال��دك��ت��ور حمود  العميد   واأو���ش��ح 
اإدارة  م����دي����ر  ال����ع����ف����اري  ���ش��ع��ي��د 
قطاع  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������ش���رط���ة 
اأن  اأبوظبي  ب�شرطة  املجتمع  اأمن 

من  �شرطة"  "كلنا  اأع�شاء  كفاءة 
املهارات  وتنمية  التدريبات  خالل 
ال�شرطية  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 
االأم����ن����ي �شمن  احل�������س  وزي��������ادة 
تكري�س  يف  التطويرية  خططها 
ال�شاملة  الريادة واجلودة  معايري 

مبجاالت العمل ال�شرطي.
�شرطة  ك��ل��ن��ا  م���ب���ادرة  اأن  واأ�����ش����ار 
ت��ف��ت��ح ال���ب���اب اأم�����ام ج��م��ي��ع اأف����راد 

جم���ت���م���ع اإم����������ارة اأب����وظ����ب����ي من 
يجدون  ممن  اجلن�شيات  خمتلف 
اأن��ف�����ش��ه��م ال���ك���ف���اءة وامل����ق����درة  يف 
ع�شويتها،  اإىل  ل���الن�������ش���م���ام 
واالإ���ش��ه��ام يف احل��ف��اظ ع��ل��ى اأمن 
املحلية  جم���ت���م���ع���ات���ه���م  واأم����������ان 
مكت�شبات  و  ال�شكنية  واأح��ي��ائ��ه��م 
االإم������ارة واالأم�����ن واالأم������ان الذي 

ينعم به اأفراد املجتمع كافة.

جمل�ش�ن افرتا�شي�ن ل�شرطة اأبوظبي حول القراءة واأهميته� يف حي�تن�
•• اأبوظبي-الفجر

والقراءة  االأدب������اء  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
جمل�شني  اأب����وظ����ب����ي  ب�������ش���رط���ة 
اف����رتا�����ش����ي����ني ح�������ول ال�����ق�����راءة 
واأهميتها  يف حياتنا وذلك تزامنا 
�شعار"  ال���ق���راءة  حت��ت  �شهر  م��ع 
اأ�شرتي تقراأ" االأول ناق�س اأهداف 
اإن�شاء  “ت�شتطيع  ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب 
لويز  للكاتب  ا�شتثنائية"  ح��ي��اة 
ريت�شتارد�شون،  و���ش��ريي��ل  ه���اي 
والثاين  ا�شتعر�س اأهمية القراءة 

بعنوان  "غذِّ عقلك".

يف  النف�شية  ال�شحة  على  ت��وؤث��ر 
البيئة ال�����وظيفية وب������يئة امل���نزل 
وح�����ش��ر امل��ج��ل�����س ع���دد ك��ب��ري من 

املنت�شبني.
اأول يا�شر حممد  وحتدث املالزم 
البلو�شي يف املجل�س الثاين بعنوان 
عدة   موا�شيع  عقلك"  عن  "غذِّ 
يف ور�شة عمل ركزت على  اأهمية 
الكتاب  اختيار  وكيفية  ال��ق��راءة، 
التميز  كيفية  و  ن���ق���روؤه؟  ومل����اذا 
بالقراءة و اأوقات القراءة املنا�شبة 
وذل����ك ب��ح�����ش��ور ع���دد ك��ب��ري  من 

املنت�شبني واجلمهور.

امل��وظ��ف��ني وامل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
ت����وف����ري ال�����ربام�����ج واالأن�������ش���ط���ة 
االأدبية  وال���ربام���ج  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
تخدم  التي  واملعرفية  والثقافية 
ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة يف 
ق����ارئ وحم�شن  وج����ود جم��ت��م��ع 

لغويا وثقافيا وفكريا. 
با�شمة  االإداري  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
كتاب"  ف���ك���رة  اجل��ن��ي��ب��ي  حم��م��د 
"ت�شتطيع اإن�شاء حياة ا�شتثنائية" 
ا�شرتاتيجيات  ث��الث  خ��الل  م��ن 
واأهم م�شمونها االإجناز والنجاح 
فكر   : االأوىل  "اال�شرتاتيجية 

ال���دك���ت���ور جمال  ال��ع��م��ي��د  واأك������د 
ال���ن���ق���ب���ي رئ���ي�������س جلنة  حم���م���د 
االأدب����اء وال���ق���راءة احل��ر���س علي 
الوطنية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  دع����م 
ل��ل��ق��راءة م���ن خ���الل امل��ج��ال�����س و 
والربامج  املجتمعية    امل��ب��ادرات 
التي ت�شهم يف بناء جمتمع قارئ 
واٍع متفتح ومتح�شر ومت�شامح و 
اأك��رث و�شوحاً مع الذات  ذا روؤي��ة 
م�شرية  ق����ي����ادة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 

التنمية الذاتية.
ولفت اإىل  اهتمام �شرطة اأبوظبي 
بتوفري الدعم الالحمدود لدعم 

بال�شعادة  ت�شعر  جتعلك  ب��ف��ك��رة 
وال��ث��ان��ي��ة :اخ���رت خ��ي��ارا يجعلك 
افعل   : والثالثة  بال�شعادة  ت�شعر 
ب��ال�����ش��ع��ادة م�شرية  ي�����ش��ع��رك  م���ا 
اأو�شاع  ي�شتعر�س  الكتاب  اأن  اإىل 
احل��ي��اة واالأح������داث وال��ت��ي متثل 
مرحلة للو�شول اإىل ن�شج فكري 
ال������ذات كما  اأع���م���ق م���ع  ذا وع����ي 
جعل  كيفية  ح���ول  ن�����ش��ائ��ح  ق���دم 
املحيطة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
اأك�����رث م��ت��ع��ة و ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
الفكرة،  نوع  اختيار  يف  ال�شلوكية 
وط��ري��ق��ة اخ��ت��ي��ار امل�����ش��اع��ر التي 

الإ�شع�ف الوطني والأوملبي�د اخل��س الإم�راتي يطلق�ن مب�درة »درب ب�أم�ن« لدعم اأ�شح�ب الهمم هيئة البيئة تغلق حممية الوثبة ل�شم�ن جن�ح مو�شم تع�شي�س الطيور
•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
الوثبة  اإغ���الق حممية  ع��ن  ال��ي��وم 
ل���الأرا����ش���ي ال��رط��ب��ة م��وؤق��ًت��ا اأم���ام 
االأربعاء  ي���وم  م��ن  اب���ت���داًء  ال�����زوار 
املحمية  ت��وا���ش��ل  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���ادم 
ال�شتاء  ف�شل  يف  زواره���ا  ا�شتقبال 

خالل �شهر نوفمرب املقبل.
وج������اء اإغ�������الق امل��ح��م��ي��ة م����ع بدء 
م��و���ش��م ت��ع�����ش��ي�����س ال���ط���ي���ور حيث 
تع�شي�س طيور  بدء  الهيئة  �شجلت 
بعد  ف��رباي��ر  �شهر  يف  الفالمنجو 
�شهر  ب��داي��ة  م��ع  تع�ش�س  ك��ان��ت  اأن 
مار�س حيث مت حتى االآن ت�شجيل 
1،000 ع�س مما  ي��ق��ارب م��ن  م��ا 
يف  التع�شي�س  مو�شم  اأن  اإىل  ي�شري 

املحمية �شيكون مو�شماً ناجًحا.
الذي  املحمية  اإغ���الق  و�شي�شاهم 
يتزامن مع ارتفاع درجات احلرارة 
واق��رتاب ف�شل ال�شيف يف حماية 
الطيور عالوة على ذلك،  اأع�شا�س 
عمليات  با�شتكمال  الهيئة  �شتقوم 
والبنية  امل��ح��م��ي��ة  م��راف��ق  ���ش��ي��ان��ة 
تفاعلية  اأج����واء  لتوفري  التحتية 
ال  جتربة  وتوفري  للبيئة  �شديقة 

تن�شى للزوار.
كما ك�شفت الهيئة عن ت�شجيل بدء 
من  اأخ���رى  اأن����واع  خم�س  تع�شي�س 
�شملت  وال��ت��ي  املحمية  يف  الطيور 
اأنواع من الطيور املهاجرة واملقيمة 
الهامة مثل: الزقزاق اال�شكندراين 

•• اأبوظبي-وام

اأطلق االإ�شعاف الوطني واالأوملبياد 
، م��ب��ادرة دّرب  اخلا�س االإم��ارات��ي 
م���ب���ادرة جمتمعية  وه���ي  ب���اأم���ان، 
ال���ب���ي���ئ���ة  ت�����وف�����ري  اإىل  ت�����ه�����دف 
ال��ت��دري��ب��ي��ة االآم��ن��ة ل��الع��ب��ني من 
االإعاقة  ذوي  من  الهمم  اأ�شحاب 
خ��������الل متكني  م������ن  ال����ذه����ن����ي����ة 
باملهارات  وم��ع��ل��م��ي��ه��م  م��درب��ي��ه��م 
لتقدمي  ال�������الزم�������ة  وامل�����ع�����رف�����ة 
االأندية  بكافة  االأولية  االإ�شعافات 
واالأكادمييات  الريا�شية  واملراكز 
وم��دار���س االأب��ط��ال امل��وح��دة على 
م�����ش��ت��وى ال����دول����ة، وذل����ك �شمن 
االإ�شعاف  يقدمه  تدريبي  برنامج 
العاملية  للمعايري  وف��ق��اً  الوطني 
امل��ب��ادرة �شمن  تاأتي  امل��ج��ال.  بهذا 
ب����رام����ج امل�������ش���وؤول���ي���ة واخل����دم����ة 
ويف  الوطني  لالإ�شعاف  املجتمعية 
التعاون املربمة مع  اتفاقية  اإطار 
منذ  االإماراتي  اخلا�س  االأوملبياد 
حتت  املبادرة  وانطلقت   .2019
ب��ن��ت �شهيل  رع���اي���ة م��ع��ايل ���ش��م��ا 
ب��ن ف��ار���س امل��زروع��ي وزي���رة دولة 
جمل�س  ورئي�شة  ال�شباب  ل�شوؤون 
االأم������ن������اء ب����االأومل����ب����ي����اد اخل���ا����س 
االإماراتي، يف اإطار فعالية اأقيمت 
ع�����رب ت���ق���ن���ي���ة االت���������ش����ال امل���رئ���ي 
اأحمد الهاجري الرئي�س  بح�شور 
الوطني،  ل��الإ���ش��ع��اف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الوطني  املدير  الها�شمي  وط��الل 
ل���الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س االإم����ارات����ي 
وجم��م��وع��ة م���ن امل�����ش��وؤول��ني من 
امل�شاركني يف  الطرفني وعدد من 

جناح  اأن  اإىل  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأ�����ش����ار 
املحمية با�شتقطاب الطيور الهامة 
اإيجابياً  م��وؤ���ش��راً  ي��ع��د  للتع�شي�س 
بيئة  وتوفر  الظروف  حت�شن  على 
م��الئ��م��ة ل��ت��ك��اث��ر ال��ط��ي��ور االأم����ر 
النظم  ا�شتدامة  على  يوؤكد  ال��ذي 
الهيئة  وجن��اح  املحمية  يف  البيئية 
باإدارتها بفعالية مما �شاهم بزيادة 
تع�شي�شها  وف��ر���س  الطيور  اأع���داد 

املبكر.
وق�������د اأث����ب����ت����ت حم���م���ي���ة ال���وث���ب���ة 
ل���الأرا����ش���ي ال��رط��ب��ة اأن���ه���ا حتظى 
عدد  و���ش��ل  ح��ي��ث  ك��ب��رية  ب�شعبية 
 17،000 م��ن  اأك���رث  اإىل  زواره����ا 
زائ����ر م��ن��ذ ب��داي��ة اف��ت��ت��اح��ه��ا اأم���ام 
ومن  امل��ا���ش��ي  يناير  ب�شهر  ال����زوار 
االإجمايل  العدد  ي�شل  اأن  املتوقع 

واأبو املغازل وقطقاط اأحمر اللغد 
اأبي�س  والزقزاق املطوق وقطقاط 
تع�ش�س على  ما  عادة  والتي  الذيل 
الياب�شة بالقرب من الطرق وحول 

البحريات.
املدير  ال���ه���ا����ش���م���ي  اأح����م����د  وق������ال 
التنوع  لقطاع  باالإنابة  التنفيذي 
والبحري  ال������ربي  ال���ب���ي���ول���وج���ي 
"�شعدنا باكت�شاف مو�شم  بالهيئة: 
املبكر  الفالمنجو  طيور  تع�شي�س 
املا�شي  ال�شهر  خ��الل  ب���داأ  وال���ذي 
مو�شم  ا����ش���ت���م���رار  ول�����ش��م��ان   ...
اإغالق  �شيتم  ب��ن��ج��اح،  التع�شي�س 
الرطبة  لالأرا�شي  الوثبة  حممية 
كجزء من التزامنا باحلفاظ على 
البيولوجي  والتنوع  الطيور  اأن��واع 

الذي تاأويه املحمية".

 20،000 اأك��رث من  اإىل  للمو�شم 
ي�شتقبل  امل���وق���ع  ك����ان  ح��ي��ث  زائ����ر 
الزوار ملدة يومني يف االأ�شبوع حيث 
يعترب هذا الرقم االأعلى لعدد زوار 
للجمهور  ال�����ش��م��اح  م��ن��ذ  امل��ح��م��ي��ة 

بزيارتها يف العام 2014.
مب�شاهدة  ال������زوار  ا���ش��ت��م��ت��ع  وق����د 
الطيور وممار�شة هواية الت�شوير 
وال���ت���ن���زه ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى االأن������واع 
ومن  املحمية  تاأويها  التي  الهامة 
خالل م�شارات امل�شي املحددة داخل 
املحمية متكن ال��زوار من التعرف 
ال�����ش��م��ات واملوائل  ع��ل��ى  ق���رب  ع��ن 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واأن����������واع احل���ي���وان���ات 
املحمية  ت��اأوي��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ن��ب��ات��ات 
عن  الفالمنجو  طيور  وم�شاهدة 

قرب.

ال�شالمة، وتر�شيخ ثقافة االإ�شعاف 
ب����ني اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع وال����دائ����رة 
الهمم،والتي  باأ�شحاب  املحيطة 
حت��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
دع��م��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا، م����وؤك����داً على 
التي  اجل��ه��ود  ا�شتثمار  م��وا���ش��ل��ة 
ت�����ش��م��ن ا����ش���ت���دام���ة اإدم��������اج هذه 
الفئة العزيزة على قلوب اجلميع 
االآمنة  البيئة  وت��وف��ري  ومتكينها 
اأهدافها.  لتحقق  املجتمع  يف  لها 
الها�شمي  اأك��د طالل  ومن جانبه 
"دّرب  م����ب����ادرة  اإط�������الق  اأه���م���ي���ة 
الوثيق  التعاون  اط��ار  " يف  باأمان 
االإماراتي  اخلا�س  االأوملبياد  بني 
اأجل  ال��وط��ن��ي، م���ن  االإ����ش���ع���اف  و 
�شمان م�شاركة اأخر التطورات يف 
الطبية  والرعاية  ال�شحة  قطاع 
م��ع امل��درب��ني ب��االأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
م�شتوى  اأعلى  وتوفري  االإماراتي، 

ال��ور���س ال��ت��دري��ب��ي��ة. ج��اء اإطالق 
االأ�شبوع  فعاليات  �شمن  امل��ب��ادرة 
اخلا�س  ل���الأومل���ب���ي���اد  االح���ت���ف���ايل 
اأق��ي��م مبنا�شبة  ال���ذي  االإم���ارات���ي 
ا�شت�شافة  ع���ل���ى  ع���ام���ني  م������رور 
ل���دورة االأل��ع��اب العاملية  اأب��وظ��ب��ي 
لالأوملبياد اخلا�س 2019، وذلك 
ا���ش��ت��م��راري��ة االإرث  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً 
للفعاليات  واملجتمعي  الريا�شي 
ا�شت�شافتها  ال�����ت�����ي  ال�����ك�����ربى 

العا�شمة خالل االأعوام املا�شية.
الهاجري،  �شالح  اأحمد  اأو���ش��ح  و 
اأهمية  يج�شد  امل��ب��ادرة  اإط��الق  اأن 
االإ�شعاف  بني  امل�شتمرة  ال�شراكة 
اخلا�س  واالأومل�����ب�����ي�����اد  ال���وط���ن���ي 
االإماراتي، التي اأثمرت يف حتقيق 
العديد من النجاحات واالإجنازات 
تعزيز  اإىل  ت��وؤدي  والتي  امل�شرتكة 
م�شتويات  ورف����ع  ال���وق���اي���ة  ���ش��ب��ل 

من الرعاية املقدمة لالعبني من 
االإعاقة  ذوي  من  الهمم  اأ�شحاب 
ال���ذه���ن���ي���ة. وت��ت�����ش��م��ن امل����ب����ادرة 
ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن ال�������دورات 
مدار  على  االفرتا�شية  التوعوية 
و�شالمة  �شحة  ت�شتهدف  ال��ع��ام 
امل��ج��ت��م��ع، وق���د اع��ت��م��دت اإدارت�����ي 
االإ�شعاف  م���ن  ك���ل  يف  ال���ت���دري���ب 
اخلا�س  واالأومل�����ب�����ي�����اد  ال���وط���ن���ي 
االإم��������ارات��������ي حم��������اور ال���������دورات 
باللغتني  �شتقدم  وال��ت��ي  امل��ذك��ورة 
العربية واالإجنليزية وفق املعايري 
الدولية  واالع����رتاف����ات  ال��ع��امل��ي��ة 
يف ه���ذا امل��ج��ال، وم���ن ق��ب��ل فريق 
ال��وط��ن��ي م��ن املدربني  االإ���ش��ع��اف 
املوؤهلني واملعتمدين دولياً، وذلك 
ل�شمان ا�شتفادة اأكرب عدد ممكن 
من العاملني يف املجتمع الريا�شي 

الأ�شحاب الهمم بدولة االإمارات.

اأبوظبي لل�شحة الع�مة يطلق مب�درة ن�شلكم اأينم� كنتم
•• اأبوظبي-وام:

دائرة  رئي�س  اآل حامد  بن حممد  عبداهلل  ال�شيخ  معايل  وجه 
بحيث  التطعيم"  "اخرت  حملة  اأب��وظ��ب��ي..ب��ت��ك��ث��ي��ف  ال�شحة 
ت�شتهدف كبار ال�شن من املواطنني واملقيمني والتي تركز على 
التوا�شل والو�شول لكل �شخ�س من هذه الفئة وتوفري الفح�س 
 " امل��ب��ادرةا���ش��م  ه��ذه  اأط��ل��ق على  وق��د   . والتطعيم يف منازلهم 
ن�شلكم اأينما كنتم ".. وذلك يف اإطار حر�س وتوجيهات القيادة 
الر�شيدة بتوفري جميع االإمكانات للحفاظ على �شحة جميع 

اأفراد املجتمع يف مواجهة فريو�س كوفيد 19.
اأينما  "ن�شلكم  مبادرة  العامة  لل�شحة  اأبوظبي  مركز  واأطلق 
كنتم" بالتعاون مع مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء ومكتب �شوؤون 

املجال�س يف ديوان ويل العهد و�شركة �شحة وموؤ�ش�شة التنمية 
مع  اأبوظبي ..متا�شياً  اإم���ارة  ل��الإع��الم يف  واأب��وظ��ب��ي  االأ���ش��ري��ة 
ال�شن.و  كبار  و�شالمة  �شحة  على  للحفاظ  ال��راه��ن  الو�شع 
�شيتم خالل الفرتة القادمة الرتكيز على تطعيم اأكرب عدد من 
هذه الفئات . وتهدف هذه املبادرة اإىل تطعيم كبار ال�شن من 
املواطنني واملقيمني ورفع م�شتوى الوعي ال�شحي حول اأهمية 
التطعيم ورفع الوعي فيما يخ�س اال�شتمرار باالإلتزام بتطبيق 
التدابري الوقائية ملقدمي الرعاية لفئة كبار ال�شن وباالأخ�س 
غري املوؤهلني للتطعيم. واأكد �شعادة مطر النعيمي مدير عام 
واجب  ال�شن  كبار  خدمة  اأن  العامة  لل�شحة  اأبوظبي  مركز 
وطني يحظى بكل التقدير واالهتمام من القيادة الر�شيدة يف 

كافة االأوقات وال�شيما يف ظل هذا الو�شع اال�شتثنائي .
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العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
البديع  ال�ش�����ادة/الفن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحجر والرخام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1076423 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بدر �شالح علي الغيالين اجلنيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح علي عبداهلل الغيالين اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/برميارك التجارية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3770804 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ديوان لال�شتثمار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 DEWAN INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد عبدالرحيم ال�شاعر املرزوقى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عبداهلل علي ال�شام�شي العمال اال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1152005 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

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

العمال االملنيوم
رخ�شة رقم:CN 2822586 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

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

مول للعقارات
رخ�شة رقم:CN 3864401 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

ايزي وا�س
رخ�شة رقم:CN 2487729 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

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

للتجارة
رخ�شة رقم:CN 2518753 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ور�شه  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القوايف للحدادة
رخ�شة رقم:CN 1796987 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

احلرير االزرق العمال اال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1200203 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  العاملي  البناء  نظام  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ م م رخ�شة رقم:CN 1161557 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة هادى حممد هادى �شليمان املن�شورى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على عناد على الكعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد �شعيد يو�شف طنا�س

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة نظام البناء العاملي للمقاوالت العامة ذ م م

UNIVERSAL BUILDING SYSTEM GENERAL CONTRACTING L L C 

اإىل/ نظام البناء العاملي للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
UNIVERSAL BUILDING SYSTEM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
 - العامة  للمقاوالت  العمران  ال�ش�����ادة/اأ�شول  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:CN 2614882 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ع�شام عبداهلل �شعيد على العولقى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / ع�شام عبداهلل �شعيد على العولقى من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد م�شطفى زكريا عطيه  %49
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ اأ�شول العمران للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
  OSOOL AL AMRAN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ اأ�شول العمران  للمقاوالت العامة ذ.م.م
OSOOL ALAMRAN GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/النيزك الف�شي للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 2253718 تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / مر�شل ربيع ح�شن على ال�شيعرى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / مر�شل ربيع ح�شن على ال�شيعرى من 25 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن ربيع ح�شن على ال�شيعرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على ربيع ح�شن على ال�شيعرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شامل على �شامل املنهاىل

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ النيزك الف�شي للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL NAIZAK AL FEDHI GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ النيزك الف�شي للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL NAIZAK AL FEDHI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة كاير لت�شليح ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 3803752 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل جا�شم احمد خمي�س احلو�شنى  100 %

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد را�شد قروا�س الرميثى
تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة كاير لت�شليح ال�شيارات
CAIR AUTO REPAIRING WORKSHOP

اإىل / اميزينج تايلز العمال البالط والرخام
 AMAZING TILES MARBLE & CIRAMIC WORKS   

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال التطيني للمباين )البال�شرت(  4330009
 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح ميكانيك املركبات  4520003

 تعديل ن�شاط / حذف �شمكرة املركبات  4520001
 تعديل ن�شاط / حذف دهان ور�س املركبات  4520002

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة حران خليفه للحدادة

رخ�شة رقم:CN 1113911 تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد النخريه جوعان حممد ال�شام�شى  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حران خليفه حمد النعيمى

تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة حران خليفه للحدادة

HARAN KHALIFA SMITHERY WORKSHOP

اإىل/ ور�شه داربار للحدادة

  DARBAR BLACK SMITH WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

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

العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  امل�شتقبلية  النظرة  التجاري:�شركة  اال�شم 
ذ.م.م

عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، غرب 6 - ق 3 - ط1 - مكتب 214-
واخرون البادي  حممد  �شعيد  احمد  ال�شيد  املالك  وحدة   ،  350

CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1041638 

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات   2
االدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/3/23 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/03/24  - بالرقم:2155004039 
امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:الهندي  باال�شم   CN رقم:3828729 
تعديل  طلب  بالغاء  الطازجة  والفواكه  للخ�شروات 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل عبدالر�شيد 

حميد خان لتجارة االقم�شة واملالب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1180145 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فريده بيجم زوجه عبدالر�شيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالر�شيد حميد خان عبداحلنيف خان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
زهرة  وكافترييا  ال�ش�����ادة/مقهى  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN بني يا�س رخ�شة رقم:1050161 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /

�شاملني مبخوت حممد العامرى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 �شاملني مبخوت حممد العامرى من 100 % اإىل %0
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شلوى حممد ا�شماعيل فايد %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

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

هور�س للكمبيوتر
رخ�شة رقم:CN 2480304 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلبل االبي�س للتجارة العامة

رخ�شة رقم:CN 2810297 تقدموا الينا بطلب
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اح�شان اهلل رحمت اهلل  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / بدر عبداهلل طالب عبداهلل العربى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / بدر عبداهلل طالب عبداهلل العربى من 100 % اإىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اجلبل االبي�س للتجارة العامة

AL JABAL AL ABIAD GENERAL TRADING

اإىل / اجلبل االبي�س للتجاره العامه ذ.م.م
AL JABAL AL ABIAD GENERAL TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام

اأك����د ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س دائ�������رة االأرا�����ش����ي 
وال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري يف ع��ج��م��ان اأن 
ب��ن را�شد  ال�شيخ ح��م��دان  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
وقائدا  عظيما  رج��ال  ك��ان  مكتوم  اآل 
وطنه  خدمة  يف  حياته  كر�س  ملهما 
واأب����ن����اء ���ش��ع��ب��ه ب��ك��ل ����ش���دق وحمبة 
ووف���اء، رج��ل ���ش��رب اأروع االأم��ث��ل��ة يف 
لالأجيال  قدوة  وكان  والعطاء  البذل 
ملا يتمتع به من خ�شال اإن�شانية راقية 
وا�شحة  ب�شمة  ت��رك��ت  ثاقبة  وروؤي����ة 
واالإقت�شادية  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  يف 

واالإج��ت��م��اع��ي��ة. واأ���ش��اف ف��ق��دت دولة 
وطنية  ق��ام��ة  االأول  اأم�����س  االإم�����ارات 

ال�شامية  ب��امل��ب��ادئ  ات�����ش��م��ت  ���ش��اخم��ة 
وحر�شت على دعم االأعمال االإن�شانية 
املحبة  ف����ن����ال  ال���ب�������ش���ري���ة  وخ�����دم�����ة 
واالإح��رتام وترك خلفه ذكرى عطرة 
را�شخة يف قلوب اجلميع. واأعرب عن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����س 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه اهلل" واإىل  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
عموم اآل مكتوم الكرام .. داعيا اهلل اأن 
يتغّمد فقيد االإم��ارات ال�شيخ حمدان 
ب��وا���ش��ع رحمته  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
اأهله  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  وي�شكنه 

ال�شرب وال�شلوان.

•• الذيد-الفجر

اأك����د را���ش��د امل��ح��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س 
والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  اأم�����ور  اأول����ي����اء 
ملجل�س  وال��ت��اب��ع  الو�شطى  باملنطقة 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب�����اأن االإم�������ارات 
وطنيا  رم��زا  فقدت  املتحدة  العربية 
تعاىل  ب���اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  برحيل 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
املالية -طيب  نائب حاكم دبي وزير 
اهلل ثراه- تاركا يف نفو�شنا بفقده اأملا 
كبريا بعد اأن �شطر باإن�شانيته اخلري 

الكبري.
وبقلوب  احلزن  ببالغ  املحيان  واأ�شار 
نرفع  وق�����دره  اهلل  ب��ق�����ش��اء  م��وؤم��ن��ة 
ال��ت��ع��ازي ل��ق��ي��ادة و���ش��ع��ب االإم�����ارات 

اجللل  م�شابنا  يف  اأن��ف�����ش��ن��ا  ون��ع��زي 
ب��وف��اة ف��ق��ي��د االإم������ارات ال����ذي ر�شخ 
واحلكمة  االإن�������ش���ان���ي���ة  م����ن  م����ع����اٍن 
والعطاء مبداد ال ينتهي من �شفاء 
كافة  جت��اه  االإح�����ش��ان  ونبل  امل�شاعر 

���ش��ع��وب امل��ع��م��ورة امل��غ��ف��ور ل��ه -ب����اإذن 
اهلل تعاىل- ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اأعالم  اآل مكتوم فهو رمز كبري من 

الدولة .
�شاهدا  ك���ان  ال��ف��ق��ي��د  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وم�شاركا باإ�شهاماتها يف بناء الدولة 
حكام  م��ن  اإخ��وان��ه  برفقه  الع�شرية 
االإمارات وعمل على تعزيز مكت�شبات 
االحت��اد يف كافة امل��ج��االت ل��ذا كانت 
الطفرة الكبرية يف جماالت الرتبية 
وال���ت���ع���ل���ي���م وال�������ش���ح���ة واخل����دم����ات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وغ���ريه���ا ال�����ذي كان 
موؤكدا  اخلالدة  مبواقفه  لها  داعما 
االإن�شانية  م���ن  من����وذج  ال��ف��ق��ي��د  اأن 
ا�شتكمال  اأج��ل  الوطنية من  وال��روح 

النجاح يف م�شرية الدولة .

•• دبا احل�سن -الفجر

احلمودي  ر���ش��ود  را���ش��د   عزى حممد 
الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�س  رئي�س 
دب���ا احل�شن  وال��ط��ال��ب��ات يف م��دي��ن��ة 
االإم������ارات يف فقيدها  و���ش��ع��ب  ق��ي��ادة 
املغفور له -باإذن اهلل تعاىل- حمدان 

بن را�شد اآل مكتوم .
اأنف�شنا والقيادة برحيل  وقال نعزي  
مكتوم   اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الفقيد هو  اأن  اإىل جوار ربه م�شيفا 
العطاء  الوطن ورج��ل  بناة هذا  اأح��د 
واالإن�شانية ن�شري الفقراء وامل�شاكني 

راعي املتميزين يف التعليم وال�شحة.
كان  ال��ف��ق��ي��د  اأن  احل���م���ودي  واأ�����ش����ار 
�شاهدا وم�شاركا يف تاأ�شي�س الوطن له 

واالإن�شانية  اخلري  عمل  يف  اإ�شهامات 
داخ�������ل ال�����دول�����ة وخ����ارج����ه����ا ت����راأ�����س 
تطوير   اإىل  و�شعى  تنموية  موؤ�ش�شات 
له  االإن�شان  وتنمية  الب�شرية  امل���وارد 
عالقات قوية مع احلكام واملواطنني 
واأي���������ش����ا ل����ه ع����الق����ات ق���وي���ة خ����ارج 

الدولة.
اإىل  ال�شدد  ه��ذا  احل��م��ودي يف  ولفت 
التطور  قاد م�شرية  الوطن  فقيد  اأن 
والتنمية يف اإمارة دبي مع اإخوانه اآل 
مكتوم  ن�شاأل اهلل له الرحمة واملغفرة 
واإنا  اإن��ا هلل  ف�شيح جناته  ي�شكنه  واأن 

اإليه راجعون.

رئي�س الربمل�ن العربي يعزي يف وف�ة 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 

•• القاهرة-وام

تقدم معايل عادل بن عبدالرحمن الع�شومي رئي�س الربملان العربي نيابة عن الربملان العربي 
لدولة االإمارات قيادة و�شعبا بخال�س التعازي واملوا�شاة يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم، داعياً اهلل اأن يتغمده بوا�شع رحمته ويلهم ذويه ال�شرب وال�شلوان.

ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اإىل �شاحب  العزاء  اأي�شا بخال�س  العربي  الربملان  كما تقدم رئي�س 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف وفاة اأخيه .. 
وقال اإن دولة االمارات العربية املتحدة فقدت برحيل ال�شيخ حمدان رمزا من رموزها االأوفياء 

الذي قدم م�شرية حافلة بالعطاء خا�شة خالل قيادته لهيئة اآل مكتوم اخلريية.

جمل�س ال�شب�ب العربي ينعي 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 

•• القاهرة-وام

نعى جمل�س ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة، اليوم، املغفور له 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم الذي وافته املنية اأم�س االأول.

وتقدم املجل�س بخال�س العزاء اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ب��ن را�شد  ال�شيخ ح��م��دان  اأخ��ي��ه  "رعاه اهلل" يف وف��اة  دب��ي  حاكم 
اآل مكتوم، معربا عن بالغ احلزن واالأ�شى لوفاة املغفور له باإذن 

اهلل.

•• راأ�س اخليمة-وام

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة اأن دولة االإمارات فقدت برحيل املغفور له ال�شيخ حمدان 
العمل  اأخل�س  الذي  املخل�شني  اأحد رجاالتها  اآل مكتوم  را�شد  بن 
بالبذل  حافلة  م�شرية  خ��الل  االحت���اد  ق��ي��ام  منذ  ال��وط��ن  لرفعة 

والعطاء لبلده و�شعبه واالإن�شانية.
واأع��رب �شموه يف كلمة له، عن خال�س تعازيه وموا�شاته ل�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
بن  ال�شيخ حمدان  "رعاه اهلل" و�شمو  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي واأجنال الفقيد ال�شيخ 
هيئة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  بن  را�شد 
اآل مكتوم  اآل مكتوم اخلريية وال�شيخ �شعيد بن حمدان بن را�شد 
وال�شيخ مكتوم بن حمدان بن را�شد اآل مكتوم واإىل ذويه واأ�شرة اآل 
مكتوم الكرام، �شائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن 

ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهمهم ال�شرب وال�شلوان.
وقال �شموه : اإن فقيد الوطن حمل االأمانة منذ قيام احتاد دولة 
االإم��ارات وكان حمل ثقة لالآباء املوؤ�ش�شني بتوليه وزارة املالية يف 
بداية نه�شة الدولة .. وكان الفقيد �شندا لوالده املغفور له ال�شيخ 
م��راح��ل تطور  على  و�شاهدا  واإخ��وان��ه  اآل مكتوم  �شعيد  ب��ن  را���ش��د 

الدولة حتى و�شولها لعام اخلم�شني.

ويل عهد راأ�س اخليمة : حمدان بن را�شد ك�ن رمزا للعط�ء واخلري والإن�ش�نية 

املكتب التنفيذي يعتمد 
اأنظمة تقنية ملواجهة غ�شل 

الأموال ومتويل الإره�ب
•• اأبوظبي-وام

عن  االإره����اب  ومت��وي��ل  االأم����وال  غ�شل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب  اأع��ل��ن 
التي  املالية،  للجرائم  للت�شدي  التقنية  االأنظمة  اعتماد جمموعة من 
تعمل على تلقي وجمع البيانات، وفح�شها ودرا�شتها ومن ثم تعميمها 

على ال�شلطات املخت�شة عند احلاجة التخاذ االإجراءات الالزمة.
امل�شرفية  التقارير  لرفع   goAML برنامج  االأنظمة  ه��ذه  وت�شمل 
وبرنامج  ب�شاأنها،  القانونية  االإج�����راءات  وات��خ��اذ  وحتليلها  امل�شبوهة 
و  اخلا�س  القطاع  و  املالية  معلومات  وح��دة  بني  للرتا�شل   IEMS
"فوري تيك" الذي  اإنفاذ وتطبيق القانون يف الدولة، و برنامج  جهات 
املتعلقة  املالية  بالق�شايا  يتعلق  ما  يف  الفورية  االإج���راءات  اتخاذ  يتيح 
اجلمركي  "نظام  ومن�شة  ال�شامل،  ال��دم��ار  اأ�شلحة  انت�شار  مبكافحة 
اأف�شل املعايري  املوحد" االإلكرتونية املوحدة على م�شتوى الدولة وفق 
العاملية والتي �شت�شهم على املدى البعيد يف ت�شهيل التجارة واالقت�شاد 
واحل��د من عمليات  امل�شروع  االإجت��ار غري  امل�شافرين ومكافحة  وحركة 
" الذي يقوم على   Declare " التهريب يف الدولة، وكذلك برنامج 
قبل  الثمينة  وامل��ع��ادن  واالأح��ج��ار  النقدية  املبالغ  انتقال  حركة  ح�شر 
امل�شافرين عرب احل��دود اجلمركية  الو�شول وبعد و�شولها وفق حركة 

البحرية، الربية، اجلوية.
من  االإره���اب  ومتويل  االأم���وال  غ�شل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب  وي��اأم��ل 
خالل اعتماد هذه االأنظمة التقنية، يف تعزيز اجلهود التي تبذلها دولة 
االإمارات للحد من التدفقات غري امل�شروعة لالأموال، وتعزيز ا�شرتداد 

االأ�شول ومكافحة جميع اأ�شكال اجلرائم املالية العابرة للقارات.
كما �شيقوم املكتب التنفيذي بالتعاون مع ال�شلطات الرقابية يف الدولة 
بتعزيز التن�شيق الوطني من خالل تبادل املعلومات مع اجلهات املعنية 

املحلية ملواجهة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب وانت�شار الت�شلح.
الوطنية  اال�شرتاتيجية  على  ل��الإ���ش��راف  العليا  اللجنة  اعتمدت  وق��د 
اإج���راءات وت��داب��ري، بناء على  االأم���وال ومتويل االإره���اب  ملواجهة غ�شل 
مقرتح من املكتب التنفيذي ملواجهة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب مع 
اإلزام املوؤ�ش�شات املالية واالأعمال واملهن غري املالية املحددة يف تطبيقها 
املكتب  م��ب��ادرات  �شمن  م��ن  ه��ذا  ويعترب  املخاطر.  عالية  ال���دول  ب�شاأن 
منظومة  لتطوير  االإره���اب  ومتويل  االأم���وال  غ�شل  ملواجهة  التنفيذي 

الدولة يف هذا املجال وتطبيق اأف�شل املمار�شات الدولية.

عبدالعزيز النعيمي: حمدان بن را�شد 
كر�س حي�ته يف خدمة وطنه ب�شدق ووف�ء 

را�شد املحي�ن رئي�س جمل�س اأولي�ء اأمور الطلبة والط�لب�ت ب�ملنطقة 
الو�شطى : فقدن� رمزا وطني� برحيل ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 

حممد را�شد ر�شود احلمودي رئي�س جمل�س اأولي�ء اأمور الطلبة والط�لب�ت 
مبدينة  دب� احل�شن: الفقيد اأر�شى قواعد العمل الإن�ش�ين والوطني 

رئي�س املحكمة الحت�دية العلي�: حمدان بن را�شد 
مث�ل يف حب الوطن ورمز للحكمة والتوا�شع 

•• اأبوظبي-وام

اأكد �شعادة امل�شت�شار حممد حمد 
البادي رئي�س حمكمة االحتادية 
العليا اأن ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم قامة وطنية موؤثرة يف 
بقاع  ك���ل  يف  ال���ع���ط���اء  ���ش��ج��الت 
القا�شي  عليها  ي�شهد  االأر������س 
جميعاً  ل��ن��ا  وم����ث����ااًل  وال��������داين، 
ال���وط���ن وع��م��ل اخلري،  يف ح���ب 
وحتقيق  ال�������������دوؤوب،  وال����ع����م����ل 
االإجن�������ازات وق���د دون ا���ش��م��ه يف 

�شجل العطاء والتميز.
" بقلوب موؤمنة بق�شاء   : وق��ال 
نباأ  تلقينا   ، احل��زن  وببالغ  اهلل، 
حمدان  ال�شيخ  ل��ه،  املغفور  وف��اة 
اآل مكتوم، وكان رجاًل  را�شد  بن 

للحكمة  رم��زا  متوا�شعاً،  حمباً 
و�شارك املوؤ�ش�شني يف بناء الدولة 
عملوا  والذين   ، وجد  باإخال�س 
يدركون  بالقرب  ل��ه  املغفور  م��ع 
حكمته  وي��درك��ون  بو�شوح  ذل��ك 
وتوا�شعه  ع��م��ل��ه  يف  واإخ��ال���ش��ه 
راأي��ه وكان حري�س دائما  و�شداد 
التميز  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  احل���ر����س 
�شعادته  واأ������ش�����اف  والرقي". 
ث���راه  اهلل  "طيب  ب��رح��ي��ل��ه  اأن�����ه 
موؤثراً،  وطنياً  رم��زاً  خ�شرنا   "
و�شاهم  ال��دول��ة،  م�شرية  عاي�س 
اإخال�س،  بكل  نه�شتها  ب��ن��اء  يف 
لي�س للكلمات اأن تعرّب عن حزننا 
�شيبقى  ا���ش��م��ه  ل��ك��ن   ، ل��ف��ق��دان��ه 
الغايل..  وطننا  تاريخ  يف  خالداً 
ن�شاطر حكامنا و�شعبنا، م�شاعر 

عن  ون����ع����رب  واالأمل،  احل��������زن 
لهم،  القلبية  وموا�شاتنا  تعازينا 
اأن مي��ّن على الفقيد  داع��ني اهلل 
وي�شكنه  وال���غ���ف���ران،  ب��ال��رح��م��ة 
ال�شرب  ويلهمنا  ج��ن��ات��ه،  ف�شيح 

وال�شلوان.
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العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 355
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عمران �شلطان عبداهلل العوي�س - اجلن�شية : االإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل 
عن )90%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شادة / �شركة اوما االإمارات للتجارة العامة - ذ م م ليكن 
معلوما للجميع بان ال�شيد/ عمران �شلطان عبداهلل العوي�س - اجلن�شية : االإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن 
)10%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ نرياجن �شنغال ميكنات - اجلن�شية :الهند ، يف الرخ�شة 
امل�شماة )تقنيات االت�شاالت( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة  رقم )602141(  ال�شادرة من دائرة التنمية 
م�شوؤولية  ذات  �شركة  اىل  فردية  موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري   : اخرى  تعديالت  بال�شارقة.   االإقت�شادية 
حمدودة - تغيري اال�شم التجاري من )تقنيات االت�شاالت( اىل )التحالف لل�شبكات ذ م م( - تغيري الن�شاط من 
االآل  احلا�شب  وبرامج  نظم  ت�شميم  بالتجزئة،   - ولوازمها  االآيل  احلا�شب  اجهزة  بيع   ، احلا�شوب  برامج  )جتارة 
ي، �شبكات احلا�شوب ، مكتب( لي�شبح )ت�شميم نظم وبرامج احلا�شب االيل ، ت�شميم نظم قواعد البيانات جميع 
البيانات من م�شدر او اكرث ، تخزين البيانات وا�شرتجاعها ، جتهيز البيانات(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2021/05712

املخطر : حمد عبداهلل كاظم زبا الكعبي - اجلل�شية : االإمارات ، يحمل بطاقة هوية رقم 784199094763762
العنوان : ال�شارقة - الرحمانية 2 - بالقرب من جامع �شعيد بن عثمان بن عفان - الهاتف : 0561611115

املخطر اليهم : 1 - �شا�س التعمري لالن�شاءات ذ م م رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة بالرقم 727862
ال�شارقة - مويلح - خلف �شارع املدينة اجلامعية - �شقة رقم 106 ملك احمد بن �شامل بن خمي�س ال�شويدي 

هاتف  0556766951
علي - اجلن�شية : �شوريا ويحمل بطاقة هوية رقم 784197493713743 احلاج  القادر  عبد  ماجد   / ال�شيد   -2

العنوان : ال�شارقة - مويلح - خلف �شارع املدينة اجلامعية - هاتف 0556972222 - 0556766951
مو�شوع االإخطار: املطالبة مببلغ وقدره 150،000 درهم مائة وخم�شون الف درهما فقط ال غري

الوقائع:- نتيجة التعامل التجاري بني املخطر و املخطر اليه قام املخطر اليه بتحرير �شيك للمخطر �شيك واحد ، وبقيمة اإجمالية 
)150،000( درهم با�شم / حمد عبداهلل كاظم ريا الكعبي واملبينة بالو�شف التايل :  1- ال�شيك رقم )000405( وامل�شحوب على 

م�شرف ال�شارقة اال�شالمى بتاريخ 2021/2/14
مت تقدمي على املخطر ال�شيكات على البنك املذكور ، اال انها اعيد دون �شرفه ال�شبب احل�شاب مغلق. مرفق �شورة من ال�شيك و من 
مذكرة �شادرة من بنك االإمارات اال�شالمي با�شباب اعادة ال�شيكات/حاولنا االت�شال باملدعى عليه مرارا وتكرارا حلل الق�شية لكن دون 
جدوى. لذلك ، يكلف املخطر )املخطر اليه( ب�شداد مبلغ 150،000 درهم يف مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمه هذا االإخطار 
واال �شي�شطر املخطر التخاذ كافة االجراءات القانونية ورفع املو�شوع اإىل املحكمة التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن 

اي عطل او �شرر تعر�س له املخطر مع حتميل املخطر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب وم�شاريف املحاماة.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
 اإخطار عديل بالوفاء بقيمة ال�شيكات 38000 درهم  

برقم املحرر 2021/09053
اإخطار عديل بالوفاء بقيمة ال�شيكات  38000 درهم

املخطر / اف�شلى خان خيال كل. افغان�شتان اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784195821381753 
العنوان / العني - املنطقة ال�شناعية رقم الهاتف 0507330047

وميثلها   565333 رقم  رخ�شة  بال�شارقة  االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  امل�شلحة  النجارة  ملقاوالت  املامون   / اإليه  املخطر 
BA6823752 ال�شيد/ �شاه وزير اجلبار . باك�شتان اجلن�شية يحمل جواز �شفر رقم

هاتف  اجلروان  �شعيد  حممد  �شعيد  ملك   2 رقم  طابق   208 رقم  -مكتب  نهيان  ال  زايد  ال�شيخ  -�شارع  مويلح  العنوان/ال�شارقة 
رقم/0545287869

املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء ب�شداد قيمة �شيك مببلغ 38000 درهم اماراتي
املخطر اليه حرر عدد 1 �شيك للمخطر بقيمة 38000 درهم اماراتي مقابل العالقات التجارية

وعليه فان املخطر يطلب من املخطر اليه �شداد املبالغ امل�شتحقة واملرتتبه يف ذمته
وحيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�شرفه اإال اأنه ارتد دون �شرف لعدم وجود الر�شيد الكايف بيانات ال�شيك كالتايل

ال�شيك رقم 000150 مببلغ 38000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2019/11/25 امل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى

لذلك فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك املذكور اعاله واملرتتبة يف ذمتكم خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �شن�شطر 
التخاذ االإجراءات القانونية

واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

ف����ق����د امل�������دع�������و/ راجن����ي����ت 
�شاوهان رام�شي�س �شاوهان ، 
الهند  اجلن�شية - جواز �شفره 
)3004102L(  رق������م 
ع����ل����ي����ه  ي����������ج����������ده  م������������ن   
االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0556898036

فقدان جواز �شفر

ياداف  راهول  املدعو/  فقد 
الهند     ، ي�����اداف  ���ش��ي��اجم��ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0847554P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0556898036

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل��دع��و/ ع��ل��ى عدنان 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  ف�����ش��ل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )DE1403181( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0505910305

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ ر�شوان فا�شل 
باك�شتان     ، ف��ا���ش��ل  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )8804572AC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0559698543

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ ج�����الل خ���ان 
باك�شتان   ، ب���خ�������س  ام���������ام 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )KT4142081(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

Date 26/ 3/ 2021  Issue No : 13199
Case Management Office

Sharjah Federal Court of First Instance
Notification by Publication in Arabic and English Languages

To the respondents/ I- Maitee Ze Barredo Tolentino 2- Cielica Cabigas Calpito
We like to inform you that claimant / Mariam Omar Zainal Hussain

Case number 6278/2020 civil commercial one day department third
Has filed the abovementioned case requesting the following
To oblige the respondents to pay the debt subject of the claim of AED 6000 (Only Six 
Thousand Dirhams) and the delay interest of 9% from the date of the amount transfer on 
30/10/2019 And to oblige the respondents to pay the fees and expenses. Therefore, you are 
obliged to attend personally or through a legal attorney before the Case Management Office, 
office number (10) in Sharjah Federal Court of First Instance, and to submit a reply brief 
regarding the case to which all documents should be attached, on Wednesday corresponding 
to 31/03/2021 at 8:30 am., in order to view the abovementioned case as respondent And in 
case of your non-attendance then the legal procedures shall be taken against you in absentia.

Sharjah Federal Court of First Instance
Case Management Office
(signature & stamp) 
Seal of SHARJAH FEDERAL COURT OF FIRST INSTANCE

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Sharjah Federal Court of First Instance 
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : اأ �س م ا للتجارة العامة ذ م م

ASMA'S :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 
بتاريخ:2021/3/5 املودعة بالرقم : 346265 

بيانات االأولوية :
باإ�شم : اأ �س م ا للتجارة العامة ذ م م

املوطن : تاجر ابوظبي
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
متاجرة الكرتونية

و�شف العالمة : عبارة عن كلمة باللغة االجنليزية ASMA'S بحروف التينية
اال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
االإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  26  مار�ص 2021 العدد 13199

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 361
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ا�شرف بافاكل نهاتو وياليل - هندي اجلن�شية 
ويرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف الرخ�شة )ا�شرف 
ال�شيد/  اىل  وذلك   )771149( رقم  رخ�شة  والعبايات(  املالب�س  وتطريز  خلياطة 

روبيل مالك �شركار - بنغايل اجلن�شية. 
ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013
يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
 الكاتب العدل- ت�شهيل �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2021/20
اجلن�شية  بنغالدي�س   ، الدين  كوليم  �شاميون  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وال�شيد/ طارق عزيز عبدال�شتار ، بنغالدي�س اجلن�شية ، يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شتها البالغة )100%( لل�شيدة/ �شيده عاي�شه �شبانه �شي حمبوب بريان ، هندية اجلن�شية 
، كما ويرغب ال�شركاء بتغيري اال�شم التجاري من : فخر النجاح لتف�شيل وخياطة املالب�س 
الن�شائية اىل : بيت الهناء لتف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية برخ�شة وكيل خدمات مهندية 
- رقم : 773486 - تنازل �شركاء الرخ�شة الخر وتغري اال�شم التجاري.  وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . 
فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا االعالن فمن لديه  ا�شبوعني من 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2021/21 
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممود عبا�س عي�شى احمد اإماراتي اجلن�شية ، 
يرغب يف التنازل عن كامل ح�شته البالغة )100% لل�شيد/ حممود عدنان حاج علي 
ال�شامي رخ�شة  ال�شاج  / مطعم  امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  ، يف  �شوري اجلن�شية 

مهنية رقم )775104( 
ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
�شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013
يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 352
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبيد احمد �شلطان القطري ال�شويدي - االإمارات اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة/ كريتانا كاتريفيل 
كاتريفيل موتو�شامى - الهند اجلن�شية بالرخ�شة امل�شماة )تاج املدينة لتعبئة املواد الغذائية( 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )527274( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 

بال�شارقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 353
يرغب يف   ، الهند   : - اجلن�شية  توتاتيل مامينجى  ال�شيد/ �شديق  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد حني�س فاربارامبيل 
اال�شيل(  املذاق  )كافترييا  امل�شماة  الرخ�شة  يف  الهند   : اجلن�شية   - فاروبارامبيل  �شيداالفى 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )739166( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 

بال�شارقة.  تعديالت اخرى :  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 359
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل خليفه حممد �شامل الكعبي ، االإمارات اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ عبدالرحمن 
تاأ�ش�شت  الر�شون(  )كافترييا  امل�شماة   بالرخ�شة  اجلن�شية  باك�شتانية   - من�شا  حممد 
االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )212652( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة 
بال�شارقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 357
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حمد �شعيد �شامل بالعبد ال�شويدي - اجلن�شية : االإمارات يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ حاجي عارف - اجلن�شية : اأمريكا ، 
يف الرخ�شة امل�شماة )امل�شرقني لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 

رقم )608750( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة.
ال�شيارات  لتجارة  )امل�شرقني  من  التجاري  اال�شم  تغيري   - خدمات  وكيل  ا�شافة   : اخرى  تعديالت 
ال�شيارات  الن�شاط من )جتارة  - تغيري  امل�شتعملة(  ال�شيارات  لتجارة  ال�شفا  امل�شتعملة( اىل )جنوب 

امل�شتعملة ذات املقود االأي�شر ( اىل )جتارة �شيارات الركاب امل�شتعملة( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 362
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شيخه �شعيد غامن احلزمى - اجلن�شية : االإمارات ، ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ اغا �شريين �شلطاين - 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  امل�شماة )املعراج مليزان  ، يف الرخ�شة  اجلن�شية : افغان�شتان 

مبوجب رخ�شة رقم )563769( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة. 
تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 356
�شريالنكا   - فريناندو  برميايل  انو�شا  ويراهانديجي  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ علي را�شد 
خمي�س حممد الزيودى - االإمارات اجلن�شية بالرخ�شة امل�شماة )�شالون جبل الرايات للحالقة( 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )741422( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 

بال�شارقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 360
اجلن�شية   - عبدالرحمن  عبدالرحمن  كونهى  مو�شى  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد 
)املحطة  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، الهند   : اجلن�شية   - كونيل  �شريولكانديل  حممد  �شجري 
لتجارة الهواتف املتحركة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )708226( ال�شادرة 

من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : اليوجد.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 357
البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  الهند   - جاكراتن  كي�شن  رام  ال�شيد/   -1  : من  كال  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الهند   ، �شارما  الخان  رام  �شارما  �شاند  فول  ال�شيد/  اىل  وذلك   %40 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�شية 2- ال�شيد/ �شاهاديف جاج راتان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 60% وذلك اىل 
ال�شيد/ فول �شاند �شارما رام الخان �شارما ، الهند اجلن�شية ،  بالرخ�شة امل�شماة )مغ�شلة بيند باك�س - فرع 
1( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )606082( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة.   
تعديالت اخرى : تغيري اال�شم التجاري من )مغ�شلة بيند باك�س - فرع 1(  اىل )مغ�شلة البيا�س ال�شاطع( 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. 
فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 363
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ فدا حممد حاجي �شالح حممد - افغان�شتان اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 25% وذلك اىل ال�شيد/ غالم ح�شرت كل عبدالغفار - 
افغان�شتان اجلن�شية بالرخ�شة امل�شماة )خمبز احلنظل( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 

رقم )756714( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة. 
تعديالت اخرى : اليوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اأخبـار الإمـارات

••ا ل�سارقة-الفجر

مم���ا ي��ق��ول��ه ل��ن��ا ال�������رتاث، اإن�����ه وليد 
ال��ط��ب��ي��ع��ة وال��ث��ق��اف��ة وامل�����ش��اع��ر التي 
تتناول  ل��ذل��ك  اأح�����ش��ان��ه��ا،  يف  تت�شكل 
ال���رتاث بو�شفها  ال��ت��اري��خ قطع  ع��ل��وم 
النف�شية  امل���ك���ون���ات  ل��ف��ه��م  م��ف��ات��ي��ح 
لفك  واأدوات  لل�شعوب،  وال��وج��دان��ي��ة 
�شيفرة العالقات بني البيئات املختلفة 
داخل املجتمع الواحد اأو بني االأمم مع 

بع�شها. 
رك��ن جمهورية  يف  يبدو جلياً  م��ا  ه��ذا 
ل��ب��ن��ان ال����ذي ي��ح��ل ���ش��ي��ف��اً ع��ل��ى "اأيام 
�شجر  ف��رائ��ح��ة  الرتاثية"،  ال�����ش��ارق��ة 
اجل�����وري  وال���������ورد  وال����زي����ت����ون  االأرز 
الفينيقي  ال��ت��اري��خ  وع��ب��ق  وال���ق���رف���ة، 
ال�����ق�����دمي، و����ش���م���وخ اجل����ب����ال وت���ع���دد 
يف  جميعها  تتج�شد  الطبيعة،  األ����وان 

املعرو�شات من االأزياء الرتاثية وقطع 
ال�شابون واملنحوتات اخل�شبية واحللي 
امل�شغولة يدوياً باأيادي لبنانية ماهرة. 
وع��ل��ى م��دخ��ل ال��رك��ن، ت��ع��ود م�شممة 
اإىل  معتوق  فاطمة  اللبنانية  االأزي����اء 
باعتزاز  ت�شرح  وه��ي  الفينيقي  العهد 
اللبنايّن  ال����زّي  ت��ط��ور  ظ��اه��ر م�����ش��رية 
ال����وط����ن����ّي، وت����ق����ول يف ح���دي���ث���ه���ا عن 
للراأ�س  غ���ط���اء  وه����و  "الطنطور"، 
خم���روط���ي ال�����ش��ك��ل وي��ع��ت��رب م���ن اأهم 
قطع االأزياء الرتاثية: "اعتاد العري�س 
اأن يقدم لعرو�شه طنطوراً مزيناً  على 
باحلجارة الكرمية لتحتفظ به طوال 
ببيعه  تقوم  اأو  تتنازل عنه  حياتها وال 

مهما كانت الظروف". 
"الطنطور"  اأن  معتوق  فاطمة  وتبني 
االجتماعية،  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ي���دل  ك���ان 
الذهب  م���ن  ي�����ش��م��م��ون��ه  ف���االأغ���ن���ي���اء 

واالأحجار  االأمل���ا����س  ع��ل��ي��ه  وي�����ش��ي��ف��ون 
ال��ك��رمي��ة غ��ال��ي��ة ال��ث��م��ن، اأم���ا الطبقة 
املتو�شطة فت�شتخدم الف�شة واالأحجار 
االأقل ثمناً، بينما ي�شنعه الفقراء من 
الزاهية،  ب��االأل��وان  ويغطونه  اخل�شب 
وبالرغم من التباين يف القيمة املادية 
وقيمته  رم���زي���ت���ه  اأن  اإال  ل��ل��ط��ن��ط��ور 

املعنوية واحدة يت�شارك فيها اجلميع، 
وال�شموخ  ال�����ش��م��و  ع����ن  ت��ع��ب��ري  ف���ه���و 

واالعتزاز باالنتماء للوطن. 
واملزرك�شة  امل��ل��ون��ة  امل��الب�����س  ع���ن  اأم����ا 
وامل�������ش���ن���وع���ة ب������اأن������واع خم��ت��ل��ف��ة من 
معتوق:  فتقول  واخل��ي��وط،  القما�س 
ت�شاميمه  ا���ش��ت��وح��ى  ال��ل��ب��ن��اين  "اإن 

وتعدد  الطبيعة  ج��م��ال  م��ن  ت��اري��خ��ي��اً 
األوانها"، وتو�شح اأن املالب�س املعرو�شة 
ك��ل منها منطقة من  ال��رك��ن ميثل  يف 
مناطق لبنان، فمالب�س اجلبل تختلف 
ع���ن م��الب�����س ال�����ش��ه��ول، وك���ذل���ك عن 
مالب�س ال�شاحل، وتك�شف اأن م�شممي 
االأزياء قدمياً حر�شوا على اأن تتنا�شب 
املالب�س مع طبيعة احلياة واالأعمال يف 
تراعي كذلك ظروف  واأن  كل منطقة 

املناخ واحلرارة �شيفاً و�شتاًء. 
وح���ول امل�����ش��غ��والت ال��ي��دوي��ة االأخ����رى، 
ماأمون  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  ي���وؤك���د 
�شقري، اأن لبنان من اأوائل الدول التي 
�شنعت ال�شابون على م�شتوى العامل، 
ال�شناعة  ه��ذه  نقلوا  الفينيقيني  واأن 
ب�شفنهم امل�شنوعة من اأرز جبال لبنان 
وزيتونها اإىل �شواحل العامل وقدموها 

لل�شعوب واحل�شارات االأخرى. 

•• دبا احل�سن  -الفجر

دب���ا احل�شن  م��دي��ن��ة  اخ��ت��ت��م جمل�س 
ال�شواحي  ����ش���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
التي  املجتمعية   م��ب��ادرت��ه  وال��ق��رى 
نظمها يف اإطار �شعيه  خلدمة املجتمع 
التوعية  ل��ت��ع��زي��ز  اجل���ه���ود  وت��ك��ات��ف 
واال�شرتاطات  كورونا  جائحة  ب�شاأن 
ب����ه����دف احل����ف����اظ على  ال���وق���ائ���ي���ة 
ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة م���ن خ����الل حملة 

)نلتزم...لننت�شر(.
بعد  للحملة  ال�����ش��ت��ار  ا���ش��ت��دال  ي��اأت��ي 
االأه���������داف  م�����ن  ع�������ددا  ح���ق���ق���ت  اأن 
وامل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي ت��ل��ت��ق��ي م���ع جهود 
املخت�شة  اجل���ه���ات  وك���اف���ة  ال����دول����ة 
والتدابري  االإج���������راءات  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
اأقرتها  التي  واالح��رتازي��ة  الوقائية 
ال�����دول�����ة يف م���واج���ه���ت���ه���ا احل����ازم����ة 
)كوفيد  ك��ورون��ا  لفريو�س  والواعية 
19( خلف�س عدد احلاالت املتزايدة 

ووقاية اجلميع ب�شكل احرتازي .
يف  ا�شتهدفت  ال��ت��ي  احلملة  وعملت 
�شرائح  جميع  واأه��داف��ه��ا  ب��راجم��ه��ا 

وف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع ال���ق���ي���ام ب���ع���دد من 
توا�شلت  والتي  املختلفة  الفعاليات 
العام  وح���ت���ى  امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام  م���ن���ذ 
اجل�����اري وب��ا���ش��ر ف��ي��ه��ا امل��ج��ل�����س مع 
الدوائر ذات ال�شلة تنفيذ الفعاليات 
وبكافة  املختلفة  ال��ت��وع��ي��ة  وب���رام���ج 

اجلهات  م����ع  وب���ال�������ش���راك���ة  ال���ل���غ���ات 
املعنية يف دبا احل�شن . جناح احلملة 
متيزها  ظل  يف  الفرتة  تلك  توا�شل 
ب�������ش���راك���ة جم��ت��م��ع��ي��ة ن���وع���ي���ة من 
�شبع جهات حكومية  م�شاركة  خالل 
وت�شافر جهودها مع جمل�س مدينة 

ب��رام��ج توعية  دب��ا احل�شن الإط���الق 
متنوعة . وبهذه املنا�شبة اأقام جمل�س 
مدينة دبا احل�شن مبقره م�شاء اأم�س 
االأول حفل لتكرمي اجلهات امل�شاركة 
ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة خ��م��ي�����س ب���ن �شامل 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  ال�شويدي 

�شوؤون  دائ��رة  رئي�س  ال�شارقة  الإم��ارة 
ماجد  وال�شيخ  وال��ق��رى  ال�����ش��واح��ي 
الدائرة   مدير  القا�شمي  �شلطان  بن 
و�شعادة �شليمان بن جمعوه اليحائي 
دب���ا احل�شن  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س جمل�س 
ولفيف  ال�شخ�شيات  كبار  من  وع��دد 

من املدعوين وممثلي اجلهات.
امل�شاركة  اجل���ه���ات  ت���ك���رمي  وج�����رى 
املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  وهي 
 " ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
 " احل�شن  دب��ا  �شرطة  م��رك��ز  ممثله 
ودائرة  االقت�شادية  التنمية  ودائ��رة 

وجمل�س  االج���ت���م���اع���ي���ة  اخل����دم����ات 
بدبا  والطالبات  الطلبة  اأمور  اأولياء 
احل�شن  دبا  مدينة  وبلدية  احل�شن 
ون���������ادي دب������ا احل�������ش���ن ال���ري���ا����ش���ي 
�شليمان بن  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��اد  وال��ث��ق��ايف. 
رئ��ي�����س جمل�س  ال��ي��ح��ائ��ي  ج��م��ع��وه 

كافة  مب�شاركة  احل�شن  دب��ا  مدينة 
مدينة  يف  والعاملة  املعنية  اجل��ه��ات 
دب����ا احل�����ش��ن ل��ت��الق��ي اأدواره���������ا يف 
ت���ق���دمي خ���دم���ة ن���وع���ي���ة مت��ث��ل��ت يف 
واأ�شار  التوعية جراء جائحة كورونا 
)نلتزم...لننت�شر(  ح��م��ل��ة  اأن  اإىل 
جممل  يف  الدولة  جهود  مع  جنحت 
اجل���ه���ود  ت���وح���ي���د  اإىل  م���رئ���ي���ات���ه���ا 
امل�����ش��رتك��ة م��ع اجل��ه��ات امل�����ش��رتك��ة يف 
ن�شر ثقافة الوعي بخطورة اجلائحة 
ال�شلبية  ال����ع����ادات  ب��ع�����س  وجت���ن���ب 
بالنظافة وعالقتها  التوعية  بجانب 
اإبراز  على  والعمل  العامة  بال�شحة 
وخمتلف  ال�����ش��واح��ي  جم��ال�����س  دور 
ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة امل�������ش���ارك���ة يف 
ووقاية  اجل��ائ��ح��ة  ل��ه��ذه  ال��ت�����ش��دي 
اجلميع من هذا الفريو�س . واأعرب 
اجلهات  لكافة  �شكره  عن  اليحيائي 
املجتمعية  احلملة  ه��ذه  يف  امل�شاركة 
دعما  اأع��م��ال مثلت  م��ن  وم��ا قدمته 
يف  املعنية  املوؤ�ش�شات  جلهود  وتعزيزا 
الدولة يف وقاية املجتمع من فريو�س 

كورونا .

•• العني-الفجر

برعاية وح�شور ال�شيخة د. �شما بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان نظم مركز 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
الثقايف مبنا�شبة يوم ال�شعادة العاملي 
ال�شعادة  واليوم العاملي لالأم"ملتقى 

واالأمومة.
د.  االإع��الم��ي��ة  امللتقى  اأدارت  ح��ي��ث 
التنفيذي  الرئي�س  ال��روي��ن��ي  ن�شوة 
مل��ج��م��وع��ة ب���ريم���ي���دي���ا االإم����ارات����ي����ة 
بح�شور د. هالة اإبراهيم �شامل نائب 
لهيئة  التابعة  العائلة  ق��ري��ة  م��دي��ر 
تنمية املجتمع – وم�شت�شارة نف�شية 
توفيق  م�����وزة  وال�����ش��ي��دة  واأ����ش���ري���ة، 
عيادات  يف  زائ��ر  م�شت�شار  الظاهري 
نائب  النف�شية  ال�شحة   – نيواليف 
رئي�س جلنة املراأة يف االحتاد الدويل 
�شيخة  واالأ�شتاذة  امل�شتدامة  للتنمية 
مدر�شة  م��دي��رة  ال�شام�شي  خليفة 

املريجب �شابقا وال�شاعرة االإماراتية 
بكلمة  امللتقى   ب��داأ  االأحبابي.  نايلة 
ال�شيخة د. �شما بنت حممد بن خالد 
نعي�س  )مازلنا  فيها  ج��اء  نهيان  اآل 
اأجواء االحتفال بعيد االأم ، فاالأم لو 
نحتفل بها كل يوم لن نوفيها حقها 
مبا تقدم لنا من حمبة �شادقة غري 

م�شروطة ، وم��ن عطاء بال ح��دود ، 
كل اأدباء و�شعراء العامل تغنوا باالأم، 
م��ن��ه��م م���ن و���ش��ف��ه��ا ب���اأن���ه���ا م���الك، 
مدر�شة  ب��اأن��ه��ا  و�شفها  م��ن  وم��ن��ه��م 
ف��ه��ي مدر�شة   ، ���ش��ح��ي��ح  ذل���ك  وك���ل 
وهي مالك وهي العامل( ثم قالت: 
ب��االإجن��اب فقط،  لي�شت  االأم��وم��ة   (

اأم مل تنجب لكنها امتلكت  فكم من 
املحبة  وزرع�������ت  ����ش���ادق���ة  م�����ش��اع��ر 
االإن�شانية  و  التعاي�س  و  والت�شامح 
ث���م حتدثت   ) االأط����ف����ال  ن��ف��و���س  يف 
وقالت  االأوىل  ال��ع��م��ر  ���ش��ن��وات  ع���ن  
ع�شنا ال�شعادة احلقيقة كوننا باأمان 
اأم���ن���ا، وح����ني ك���ربن���ا تبداأ  ب��ح�����ش��ن 

باالنف�شال  ونبداأ  �شخ�شيتنا  تتكون 
من ح�شنها ونفقد جزءا كبريا من 
ذل���ك االأم����ان وت��ل��ك ال�����ش��ع��ادة ولكن 
ينتظرنا؛  ال���داف���ئ  ح�����ش��ن��ه��ا  دائ���م���ا 
و  ال�����ش��ع��اب  اأوق����ات  ك��ي يح�شننا يف 
اأ�شبحنا يف عمر  ل��و  االأزم����ات، حتى 
باالأمان  ال�شعور  فن�شتعيد  متقدم؛ 
بطاقة  احل���ي���اة  يف  رح��ل��ت��ن��ا  ون��ك��م��ل 
متجددة كطاقة اأمنا (  واأ�شارت اإىل 
ال��ت��غ��ريات وال��ت��ح��والت ال��ت��ي حتدث 
يف املجتمع وحتول �شبكات التوا�شل 
االج��ت��م��اع��ي و ان���ع���زال ال��ك��ث��ري من 
�شا�شات هواتفهم  وراء  االأ�شرة  اأفراد 
ف��ت��غ��ريت ن��وع��ي��ة ال��ع��الق��ة ب��ني االأم 
واأف��راد االأ�شرة . وقد طرحت �شورة 
للحالة التي اأ�شبح فيها الكل مق�شر 
الذي  الوقت  يف  �شواء  اأمهاتنا  جت��اه 
الذي  االهتمام  اأو يف  نخ�ش�شه لهن 
نقدمه موؤكدة اأن االأم ال تتوقف عن 
اأداء دورها رغم كل التغريات: فتكمل 

ال�شعادة  و  االأم��ان  وتعطينا  ن�شالها 
االأ�شري  ال��ت��م��ا���ش��ك  ع��ل��ى  وحت��اف��ظ 
ال�����ذي ه���و ال��ت��م��ا���ش��ك امل��ج��ت��م��ع��ي و 
الداعم  االجتماعي  االأم���ان  حتقيق 
ر�شالة  ويف   . املجتمع  من��و  و  لتطور 
حمدة  ال�شيخة  �شموها  لوالدة  والء 
اأقدم   : قالت  نهيان  اآل  حممد  بنت 
يحده  ال  ال��ذي  ال�شكر  حمدة  الأم��ي 
����ش���م���اء، ف��ق��د ك���ان���ت م��ع��ل��م��ت��ي التي 
علمتني املحبة ال�شادقة لكل النا�س 
امل�شروطة  غ���ري  حم��ب��ت��ه��ا  وق���دم���ت 
اأطفال  لكل  بل  الأبنائها فقط،  لي�س 
العامل، ثم ا�شتطردت قائلة: علمتني 
اأمي حمدة كيف اأكون جزءا فاعال يف 
االإمارات  دولة  الغايل  وطني  خدمة 
العربية املتحدة، فقد كانت ومازالت 
العطاء و املحبة و اخلري  قدوتي يف 
وال�شكر، ثم وجهت ر�شالة �شكر لكل 
اأم يف العامل تعمل على تربية اأبنائها 
املحبة.  و  ال��ت��ع��اي�����س  و  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى 

خليفة  �شيخة  االأ�شتاذة  تناولت  وقد 
ال�شام�شي يف حديثها حمور ال�شعادة 
االأ�شرة  ع��ل��ى  واأث���ره���ا  واالإي��ج��اب��ي��ة 
توفيق  م��وزة  امل�شت�شارة  قدمت  فيما 
ال�شعادة  ب���رام���ج  حم���ور  ال��ظ��اه��ري 
تخفيف  يف  ودوره��������ا  واالإي���ج���اب���ي���ة 
جائحة  خ��الل  النف�شية   ال�شغوط 
هالة  ال���دك���ت���ورة  اأم����ا   ،  19 ك��وف��ي��د 
���ش��امل ف��ق��د ج���اء حديثها  اإب��راه��ي��م 
ح��ول االأدوار اجل��دي��دة ل��الأم يف ظل 
التغريات العاملية، ومدى حمافظتها 

وُختمت  االأ���ش��ا���ش��ي��ة،  اأدواره������ا  ع��ل��ى 
جل�شة امللتقى باأبيات �شعرية قدمتها 
االأحبابي  نايلة  االإماراتية  ال�شاعرة 
فيها  تغنت  االأوىل  ق�شيدتني،  عرب 
اإم����ارات  ب��ح��ب االأم، وال��ث��ان��ي��ة ب��ح��ب 
ال�شعادة ، بح�شور عدد كبري اأعربوا 
تقدمه  مبا  و�شكرهم  اإعجابهم  عن 
خالد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شات 
من  والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل 
ب��رام��ج اج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ترثي 

ال�شاحة االأدبية واالجتماعية.

•• ال�سارقة-وام

الباروت  اأمي����ن ع��ث��م��ان  ���ش��ع��ادة  اأك����د 
االأمني العام للربملان العربي للطفل 
داجم���ة  "مدينة  م�������ش���روع  اأه���م���ي���ة 
لطفولة �شعيدة" وروؤيته يف توجهات 
العمل  نحو  التون�شية  اجل��م��ه��وري��ة 
امل�شاعي  �شمن  نوعية  اإ���ش��اف��ة  على 
الطفل  حقوِق  تر�شيَخ  اإىل  الهادفة 

ومتكينه.
ال��ب��اروت - يف كلمة له خالل  و�شكر 
الإطالق  االفتتاحية  اجلل�شة  اإنعقاد 
التون�شية  ب��اجل��م��ه��وي��ة  امل�������ش���روع 
الطفل  حقوق  مر�شد   - افرتا�شيا 
ب���ت���ون�������س ل��ت��ن��ظ��ي��م��ه ه�����ذه امل����ب����ادرة 

العربي  ال���ربمل���ان  ودع�����وة  ال��ن��وع��ي��ة 
"مفهوم  اإط�����الق  ل��ل��ط��ف��ل حل�����ش��ور 
 .. �شعيدة"  لطفولة  داجم��ة  مدينة 
املنا�شبُة  تكوَن هذه  اأن  ناأمل   : وقال 
اإ�شافًة نوعيًة �شمن امل�شاعي الهادفة 
ومتكينه  الطفِل  حقوِق  تر�شيَخ  اإىل 
على  ال��رتك��ي��ز  ت�شجع  اأن  ن��اأم��ل  كما 
ال�����دع�����ِم ال���ف���ن���ي جل���م���ي���ع اجل���ه���ات 
الفاعلِة يف تنمية املدن العربية ومبا 
ال�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ي�شجعها 
وامل�شتندة  االأطفال  حلقوِق  املراعية 

اإىل قيٍم ومبادٍئ.
واأ����ش���اف : م���ن خ����الِل جت��رب��ِت��ن��ا يف 
اأثبَت  فقد  للطفل  العربي  ال��ربمل��ان 
��ه��م ق���ادروَن على  االأط��ف��اُل ال��ع��رِب اأنَّ

يعنيهم من  فيما  باإيجابيٍة  امل�شاركِة 
ق�شايا وهم اأي�شاً على قدٍر كبرٍي من 
تابعوا  من  بذلَك  �شهد  وق��د  الوعي 
الرثية  ونقا�شاتهم  احلية  جل�شاتهم 
وهم  بال�شارقة  برملانهم  قبة  حت��ت 
ب���ذك���اٍء م��و���ش��وع��اٍت غايًة  ي��ب��ح��ث��ون 
العربي  ال��ط��ف��ل  م��ث��ل  االأه���م���ي���ة  يف 
وال��ت��ق��ن��ي��ة وح���ُق ال��ط��ف��ل ال��ع��رب��ي يف 
ال�شحة  يف  ال��ط��ف��ل  وح����ُق  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وحياُة الطفل العربي بعد "كوفيد-

امل�شتقبل  ا�شت�شراُف  بجانب   "19
والطفُل العربي واالبتكار.

ووجه الباروت ال�شكر ل�شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 

البي�شاء  االأي���ادي  �شاحِب  ال�شارقة 
وال��ذي ك��ان �شباقاً وم��ب��ادراً يف فكرة 
العربية  الطفولة  تنمية  ا�شتدامة 
منذ العام 1995 من خالل ملتقى 
ال�شارقة لالأطفال العرب ثم تطويِر 
ُتوجت  حتى  العبقرية  الفكرِة  ه��ذه 
للطفل  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  بتاأ�شي�س 
باإمارة  ا�شت�شافتُة  و   2018 يف عام 
متت  له  دائ��ٍم  مقٍر  واإن�شاِء  ال�شارقة 
ف��ي��ه م���راع���اُة ج��م��ي��َع م��ع��اي��رِي امل���دِن 
مباٍن  م����ن  ل���الأط���ف���ال  ال�������ش���دي���ق���ِة 
وف�������ش���اءاٍت وم���واق���ف وغ���ريه���ا من 

املرافِق احليوية.
للطفل  ال��ع��رب��َي  ال���ربمل���اَن  اأن  واأك����د 
يقوُم بالعديد من املبادراِت يف اجتاه 

هذا  وم��ن  العربية  الطفولة  متكني 
بااللتقاِء  يت�شرف  فالربملان  املنطلق 
لالرتقاء  م����ب����ذوٍل  ج���ه���ٍد  ك�����ِل  م����ع 
العربية  ال���������دول  يف  ب���ال���ط���ف���ول���ة 
ويحر�ُس كَل احلر�ِس على االنفتاِح 
التطوير  من���������اذِج  خم���ت���ل���ِف  ع���ل���ى 
راأ�ِشها  وعلى  بها  الناجحة لالقتداء 
املدينُة  "ال�شارقُة  الطموُح  النموذُج 

ال�شديقُة للطفل".
ي�شار اإىل اأن اإطالق م�شروع "مدينة 
�شعيدة" من جانب  داجمة لطفولة 
الطفل  ح����ق����وق  ح���م���اي���ة  م���ر����ش���د 
اجلامعة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب���ت���ون�������س 
واملركز  التون�شية  للمدن  الوطنية 
واحلكم  امل��ح��ل��ي��ة  للتنمية  ال�����دويل 

الر�شيد ياأتي بهدف توعية االأطفال 
باأهمية  اجلن�شني  م��ن  وامل��راه��ق��ني 
املحلية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  يف  امل�����ش��ارك��ة 

امل���ح���ل���ي���ني اإىل  امل���������ش����وؤول����ني  ودف�������ع 
الرتكيز على دمج حقوق الطفل يف 
املجتمع  وحتفيز  التنمية  م�شاريع 

وال����ق����ط����اع اخل�����ا������س على  امل��������دين 
داجمة  م�شاريع  تنفيذ  يف  االإ���ش��ه��ام 

لفائدة االأطفال.

جمل�س مدينة دب� احل�شن يختتم  حملة »نلتزم لننت�شر« وي�شيد بنت�ئجه�  يف توعية املجتمع 

برعاية وح�سور �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

مركز ال�شيخ حممد بن خ�لد اآل نهي�ن الثق�يف ينظم ملتقى ال�شع�دة 
والأمومة مبن��شبة يوم ال�شع�دة الع�ملي واليوم الع�ملي لالأم

•• الكويت-وام 

اعتماده  اأوراق  من  ن�شخة  النيادي  حامد  مطر  الدكتور  �شعادة  ق��دم 
اإىل معايل ال�شيخ الدكتور اأحمد نا�شر املحمد ال�شباح وزير خارجية 
دولة الكويت، �شفريا لدولة االإمارات لدى الكويت وذلك يف مقر وزارة 

اخلارجية يف العا�شمة الكويتية.
ونقل �شعادة ال�شفري النيادي خالل اللقاء حتيات �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومتنياته حلكومة 

و�شعب الكويت مزيداً من التقدم واالزدهار يف املجاالت كافة.
واأكد �شعادته بذل كافة اجلهود لتو�شيع اآفاق التعاون يف املجاالت كافة، 

مبا يحقق م�شالح وطموحات البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
ال�شباح  املحمد  نا�شر  اأحمد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  حمل  جانبه  من 

.. �شعادة ال�شفري حتياته اإىل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، 
م�شيدا ب��ال��ع��الق��ات االأخ���وي���ة ال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة االإم����ارات 

بالكويت.
يف  والنجاح  بالتوفيق  ال�شفري  ل�شعادة  متنياته  ع��ن  معاليه  واأع���رب 
مهام عمله، موؤكدا ا�شتعداد حكومة بالده لتقدمي كل الدعم لت�شهيل 
نائب  الظفريي  اأحمد  جم��دي  ال�شفري  �شعادة  اللقاء  ح�شر  مهامه. 
وزير اخلارجية، و�شعادة ال�شفري �شاري عجران العجران م�شاعد وزير 
اللوغاين  �شامل  �شالح  ال�شفري  و�شعادة  املرا�شم،  ل�شوؤون  اخلارجية 
و�شعادة  اخل��ارج��ي��ة،  وزي���ر  مكتب  ل�����ش��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد 
اخلارجية  وزير  م�شاعد  نائب  ال�شرمي،  عبدالرحمن  اأحمد  امل�شت�شار 
ل�����ش��وؤون م��ك��ت��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة، وع����دد م��ن ك��ب��ار م�����ش��وؤويل وزارة 

اخلارجية بالكويت.

�شفري الإم�رات يقدم اأوراق اعتم�ده اإىل وزير خ�رجية الكويت 

اإطالق م�شروع مدينة داجمة لطفولة �شعيدة بتون�س 

حك�ي�ت الأرز واألغ�ز �شفن الفينيق يرويه� الركن اللبن�ين  يف »اأي�م ال�ش�رقة الرتاثية 18« 
•• اأبوظبي-وام

لل�شحة  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة  االإق��ل��ي��م��ي  �شبه  امل��ك��ت��ب  ب��ح��ث 
بوزارة  احليوانية  ال���رثوة  قطاع  م��ع  باأبوظبي  احليوانية 
مبملكة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  اال�شغال 
االأع�شاء  الدول  مع  والتوا�شل  ال�شراكات  تعزيز  البحرين 
ال��ت��ي ت�����ش��اه��م  يف ح��م��اي��ة ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة  يف املنطقة. 
وا�شتعرا�س اجلانبان - خالل االجتماع الذي عقد افرتا�شيا 
واأهم  االإقليمي  �شبه  باملكتب  املنوطة  وامل�شوؤوليات  املهام   -
لل�شحة  العاملية  املنظمة  تتبانها  التي  وامل�شاريع  الربامج 
احل��ي��وان��ي��ة وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل ل��ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة االأم���ن 
احليوي ودعم تنمية الرثوة احليوانية يف دول املنطقة مثل 
مكافحة االمرا�س العابرة للقارات وتعزيز التجارة االآمنة 
للحيوانات احلية والربامج ال�شحية امل�شرتكة التي تهدف 
االأه��داف االأممية  الواحدة وخدمة  ال�شحة  لتحقيق مبداأ 
احلو�شني  علي  حممد  الدكتور  واأك��د  امل�شتدامة.  للتنمية 

لل�شحة  العاملية  للمنظمة  االإق��ل��ي��م��ي  �شبه  املكتب  م��دي��ر 
تعزيز  على  دائما  يحر�س  املكتب  اأن  باأبوظبي  احليوانية 
العالقات مع الدول االأع�شاء من خالل التوا�شل امل�شتمر 
الدول  ممثلي  اأو  احلكومية  والهيئات  اجل��ه��ات  م��ع  ���ش��واء 
والتحديات لدى  ملناق�شة االحتياجات  املنظمة وذلك  لدى 
الدول وبحث �شبل التعاون ملا فيه م�شلحة الدول االأع�شاء 
وحتقيق االأهداف اال�شرتاتيجية للمنظمة.  من جانبه اأكد 
اأحمد ح�شن وكيل الرثوة احليوانية  �شعادة الدكتور خالد 
العمراين  والتخطيط  البلديات  و���ش��وؤون  االأ�شغال  ب���وزارة 
اأه��م��ي��ة ال��ل��ق��اء يف ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ع��اون ب��ني مملكة 
خلدمة  احل��ي��وان��ي��ة  لل�شحة  العاملية  واملنظمة  البحرين 
و�شحة  احليوانية  ب��ال��رثوة  املتعلقة  واالأن�����ش��ط��ة  ال��ربام��ج 
احليوان وتعزيز مردودها. واأ�شار اإىل دور املكتب يف املنطقة 
و�شوؤون  اال�شغال  ب��وزارة  البحرين ممثلة  وا�شتعداد مملكة 
يف  الفعالة  امل�شاركة  على  العمراين  والتخطيط  البلديات 

دعم برامج واأن�شطة املكتب.

املكتب �شبه الإقليمي للمنظمة الع�ملية لل�شحة احليوانية 
ب�أبوظبي يعقد اجتم�ع� مع �شوؤون البلدي�ت يف البحرين 
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هيئة مكتب ا�شت�ش�ري ال�ش�رقة تقر برن�مج اأعم�له� حتى نه�ية دور النعق�د احل�يل
•• ال�سارقة -وام

اأق����رت ه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب امل��ج��ل�����س اال���ش��ت�����ش��اري الإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة خالل 
حتى  جل�شاتها  اأعمال  برنامج  املجل�س  مبقر  االأول  اأم�س  اجتماعها 
نهاية دور االنعقاد احلايل وهو الثاين من الف�شل الت�شريعي العا�شر 
واطلعت على عدد من االأ�شئلة الربملانية واملقرتحات التي تقدم بها 
من  تعزز  اأن  �شاأنها  من  التي  االآليات  تلم�س  بهدف  املجل�س  اأع�شاء 

تطوير عدد من املرافق واخلدمات يف اإمارة ال�شارقة .
�شعادة علي  الذي عقد بنظامي احل�شور وعن بعد  تراأ�س االجتماع 
حنان  من  كل  بح�شور  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  ال�شويدي  ميحد 

حميد  وال��دك��ت��ور  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  نائب  اجل���روان  را���ش��د 
والتعليم  الرتبية  ���ش��وؤون  جلنة  رئي�س  ال��زع��اب��ي  ال�شويجي  جا�شم 
الطنيجي رئي�س جلنة  �شامل  وال�شباب والثقافة واالإع��الم و حممد 
واملرافق  االأم��ن  و���ش��وؤون  والبلديات  واالأوق���اف  االإ�شالمية  ال�شوؤون 
االقت�شادية  اللجنة  رئي�س  امل��دف��ع  جا�شم  حممد  �شيف  و  ال��ع��ام��ة 
وال�شناعية واملالية و الدكتور عبداهلل اإبراهيم الدرمكي رئي�س جلنة 
اإعداد م�شروع التو�شيات و فاطمة علي املهريي رئي�شة جلنة �شوؤون 
ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  البلو�شي  مو�شى  ع��ب��داهلل  الدكتور  و  االأ���ش��رة 
اإ�شحاق  �شاهني  الدكتور  و  االجتماعية  وال�شوؤون  والعمل  ال�شحية 
واالقرتاحات  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤو  جلنة  رئي�س  امل��ازم��ي 

والطعون وال�شكوى و�شعادة اأحمد �شعيد اجلروان اأمني عام املجل�س 
مقرر هيئة املكتب وعبدالعزيز بن خادم رئي�س ق�شم اللجان الربملانية 

.
دوره يف خدمة  املجل�س  ال�شويدي موا�شلة  �شعادة علي ميحد  واأك��د 
املجتمع باإمارة ال�شارقة وتلم�س ق�شاياه ومناق�شة خمتلف مو�شوعاته 
التي مت�س املوطنني والوقوف على اأهم برامج وخطط التنمية التي 
ت�شهدها اإمارة ال�شارقة يف خطتها احلالية .. م�شيدا بجهود اأع�شاء 
املجل�س اال�شت�شاري وح�شهم الوطني يف مناق�شة خمتلف املو�شوعات 
العامة ل�شيا�شات دوائر وهيئات حكومة ال�شارقة وتطرقهم اإىل اأدق 
العام وحت�شني املخرجات وفق روؤى  التفا�شيل بهدف جتويد االأداء 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  ال�شارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال�شارقة رئي�س  القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم  حممد بن �شلطان 

املجل�س التنفيذي لالإمارة.
وا�شتعر�س االجتماع جل�شات املجل�س العامة املقبلة حتى نهاية الدورة 
احلالية يف �شهر يونيو القادم بجانب االأ�شئلة الربملانية واملقرتحات 
ال�شيا�شات  ب�شاأن  واملواطنني  املجل�س  اأع�شاء  من  ع��دد  قدمها  التي 

العامة يف اإمارة ال�شارقة و تطوير املرافق يف خمتلف اخلدمات.
ووافقت هيئة مكتب املجل�س على عدد من االأ�شئلة الربملانية بجانب 

اإحالة عدد من املقرتحات اإىل اللجان املخت�شة باملجل�س.

الع�دات والتق�ليد يف املجتمع الإم�راتي عنوان جل�شة حوارية يف اأي�م ال�ش�رقة الرتاثية
•• ال�سارقة-وام

االجتماعية  ال���ب���اح���ث���ة  ط���رح���ت 
ال�شعبي  ال�������رتاث  يف  واخل����ب����رية 
الإعادة  اأفكار  حزمة  املغني  فاطمة 
بناء الت�شور حول دور املراأة داخل 
للعادات  قراءتها  �شوء  يف  االأ���ش��رة 
االإماراتي  املجتمع  يف  والتقاليد 
..موؤكدة اأن اإدراج تقاليد "ال�شنع" 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �شمن  ك���م���ادة  ال����ع����ادات 
ي��غ��ن��ي عن  ال����درا�����ش����ي ال  امل���ن���ه���ج 
احلياة  يف  التقاليد  تلك  ممار�شة 
اليومية ال�شتيعاب اأثرها يف تعزيز 
االألفة بني  حلمة املجتمع وزراع��ة 
ال���ع���ائ���الت ودوره������ا االأ����ش���ا����ش���ي يف 

املغني  ف��اط��م��ة  ن�����ش��ح��ت  ال�����ش��ع��ب��ي 
من  بالتحرر  ال�����ش��اب��ات  ال��ب��اح��ث��ات 
ال���ن���م���ط���ي���ة واالن����ف����ت����اح ع���ل���ى كل 
غربلتها  ث���م  امل���ت���اح���ة  امل��ع��ل��وم��ات 
وت�شنيفها وعدم التقيد مبا ميكن 
فهم  دون  ي��ح��ول  ج���داراً  يخلق  اأن 
وطبيعة  ال�شعبي  امل����وروث  ل��وح��ة 
البيئات  يف  التقاليد  بني  التداخل 
/البحرية  االأرب��������ع  االإم����ارات����ي����ة 

والزراعية واجلبيلة والبدوية/.
املغني  ف��اط��م��ة  ال��ب��اح��ث��ة  اأن  ي��ذك��ر 
اأ���ش�����ش��ت م��ت��ح��ف��اً يف م��ن��زل��ه��ا ي�شم 
وكانت  ال������رتاث  م���ن  م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا 
اال�شت�شاري  امل��ج��ل�����س  يف  ع�������ش���واً 
 2004 ب����ني  ال�������ش���ارق���ة  الإم��������ارة 

اإىل  متوازنة  ب��روؤي��ة  تنظر  جعلها 
ما يعتربها البع�س ثنائية �شدية 
هذه  اأن  ت��رى  حيث  اجلن�شني  بني 

النظرة مفتعلة.
الباحثة افرتا�س وجود  وعار�شت 
الرجل  ب��ني  ح��ادة  تناق�س  عالقة 
اأن يظل  وامل��راأة .. وقالت : ينبغي 
بعيداً  ذات��ه��ا  لتحقيق  امل���راأة  تطلع 
وحدة  ع��ل��ى  ال�شلبي  ال��ت��اأث��ري  ع��ن 
كيان االأ���ش��رة ودوره���ا امل��ح��وري يف 
ما  وك��ل  لالأبناء  ال�شوية  التن�شئة 
يحمي ال�شعادة العائلية مبا ميكن 
غايات  حتديد  من  املجتمع  اأف���راد 
دون  ال����ذات  حتقيق  مل��ف��ه��وم  نبيلة 
رجاًل  ك��ان  �شواء  الفرد  يتوهم  اأن 

واخل�شو�شيات  ال��ه��وي��ة  ح��م��اي��ة 
االإن�������ش���اين  ال���ع���م���ق  ذات  امل��ح��ل��ي��ة 

االإيجابي.
ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ل�����ش��ة حوارية 
عقدت يف ركن الربنامج االأكادميي 
ال�شارقة  بقلب  ال���رتاث  �شاحة  يف 
ال�شارقة  "اأيام  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
الرتاثية 18" حيث تناولت املغني 
بع�س اأ�شكال العادات والتقاليد يف 
راأت م��ن خالل  االإم�����ارات و  دول���ة 
التح�شيل  يف  ال�شخ�شية  جتربتها 
ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ح���اق���ه���ا ب���االأع���م���ال 
اأن  املختلفة  والبحثية  الوظيفية 
الكامل  بالدعم  حظيت  م�شريتها 
م���ن ق��ب��ل اأ����ش���رت���ه���ا االأم������ر ال���ذي 

يقوم  ل��ذات��ه  حتقيقه  اأن  اإم����راأة  اأو 
على ال�شدام مع االأ�شرة اأو التخلي 

عنها.
�شوؤال  املغني يف ردها على  واأ�شارت 
ح����ول م�����ش��اري��ع��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي��ة اإىل 
تفا�شيل رحلتها يف الرتاث ال�شعبي 
كمدربة  جتربتها  واإىل  االإم��ارات��ي 
والتقاليد  العادات  تعلم  جمال  يف 
االإماراتي"  ال�����ش��ن��ع  "برنامج  يف 
م���ن طقو�س  ال��ك��ث��ري  ..م��و���ش��ح��ة 
ال���رتح���ي���ب ب��ال�����ش��ي��ف واح������رتام 
ب��ع��ادات �شائدة  م���روراً  االأك��رب �شناً 
يف ط��ق��و���س اخل��ط��وب��ة وال�����زواج يف 

البيئات االإماراتية املختلفة .
الرتاث  توثيق  وح��ول جتربتها يف 

 2009 و   2007 ب��ني  ال�����ش��ارق��ة 
م�شاعداً  ع����ام����اً  اأم���ي���ن���اً  وع���م���ل���ت 
للتنمية  ال���ع���رب���ي���ة  ل�"اجلمعية 

من  ال����ع����دي����د  ول�����ه�����ا  و2007 
كما  ال�شعبي  ال���رتاث  يف  االأب��ح��اث 
تولت رئا�شة جمل�س �شيدات اأعمال 

والنف�شية"  واالجتماعية  االإداري��ة 
يف م�شر وح�شلت على العديد من 

اجلوائز.

العمالت النقدية يف اأي�م ال�ش�رقة الرتاثية .. لوح�ت توثق ت�ريخ الأوط�ن 
•• ال�سارقة-وام

متثل العمالت النقدية �شواء الورقية اأو النقدية جانبا مهما من الرتاث 
على  حتمله  مب��ا  الفنية  ال��ّل��وح��ات  ي�شبه  منها  فكثري  االأوط�����ان،  وت��اري��خ 
�شطحها من ر�شومات واألوان جلها ي�شم �شوراً ملعامل بارزة للدول اأو ر�شوماً 

ل�شخ�شيات وقادة وحّكام .
هذا ما يجده الزائر يف جناح العراق امل�شارك يف فعاليات الدورة ال� 18 من 
ال�شارقة وتتوا�شل حتى  ال�شارقة الرتاثية" التي تقام حالياً يف قلب  اأي��ام 

يجمعنا. الثقايف  الرتاث  �شعار  حتت  املقبل  اأبريل   10
لكل  النقدية  العمالت  تظهر جمموعة من  اجلناح  من�شات  اإح��دى  وعلى 
الفلبينية  العمالت  اإح��دى  ت��ربز  بينها  وم��ن  ول��ون،  وت�شميم  تاريخ  منها 
التي يعود اإ�شدارها اإىل �شنة 935، االأمر الذي جعلها االأقدم يف املجموعة 
التي  الوائلي  ح�شني  مريهان  العراقية  الر�شامة  تعر�شها  التي  الفريدة 

تع�شق العمالت واتخذت منها هواية خا�شة.
جمموعة كبرية من العمالت تعر�شها الوائلي اأمام زوار اجلناح العراقي، 
الذي �شرف  والدها  ورثتها عن  فمنذ عقد وهي م�شغولة بجمعها هواية 

بينما  الثمانينيات  فرتة  اإىل  يعود  اأحدثها  اأن  اإىل  ت�شري  حيث  فيها  عمراً 
اأن ما متتلكه من العمالت القدمية  اأقدمها يعود اإىل الثالثينيات وتبني 
اأي�شاً  لت�شمل  عباءتها  تت�شع  واإمن��ا  العراقية  العملة  على  يقت�شر فقط  ال 

عمالت من خمتلف الدول العربية والغربية.
�شواء  جمموعات  اإىل  متتلكها  التي  القدمية  العمالت  مريهان  وتق�ّشم 
ونظريتها  العراقية  الطبعات  بني  تتاأرجح  وهي  املعدنية  اأو  منها  الورقية 
عقدي  اإىل  يعود  فمعظمها  �شدورها  ت��واري��خ  حيث  م��ن  اأم��ا  ال�شوي�شرية 

ال�شبعينيات والثمانينيات.

العربية  ال��دول  من  ع��دد  اإىل  تنتمي  قدمية  عمالت  الوائلي  تعر�س  كما 
العاملي   PMG م��وق��ع  ق��ب��ل  م��ن  ر���ش��م��ي  ب�شكل  تقييمها  مت  واالأج��ن��ب��ي��ة 

واملتخ�ش�س يف عملية تقييم العمالت الورقية القدمية.

اأي�م ال�ش�رقة الرتاثية حتط رح�له� يف خورفك�ن غدا
•• ال�سارقة-وام

"ال�شبت" �شل�شلة من  تنطلق يف مدينة خورفكان غداً 
وحتتفي  االإم����ارات  ثقافة  ت�شتعر�س  التي  االأن�شطة 
برتاث بلدان من خمتلف اأنحاء العامل �شمن فعاليات 
"اأيام ال�شارقة الرتاثية" وت�شتمر  18 من  ال�  الدورة 

. املقبل  اأبريل  حتى 3 
ال�شارقة  "معهد  ينظمها  التي  االأيام  فعاليات  وتتنوع 
االإب���داع���ي���ة  ال����ور�����س  ب����ني  خ���ورف���ك���ان  يف  للرتاث" 
جانب  اإىل  واملحا�شرات  ال�شعبية  والعرو�س  والفنية 

التقليدية  وامل��اأك��والت  املالب�س  الأك�شاك  ا�شت�شافتها 
واإطالق امل�شابقات اخلا�شة بالكبار وال�شغار وغريها 
من الربامج التي حتّول املدينة خالل اأيام احلدث اإىل 

كرنفال لع�شاق الرتاث ال�شعبي.
ال�شارقة  معهد  رئي�س  امل�شلم  عبدالعزيز  �شعادة  وقال 
الرتاثية  ال�شارقة  الأيام  العليا  اللجنة  رئي�س  للرتاث 
اإىل  االأي���ام  لفعاليات  تنظيمها  يف  ال�شارقة  تتطلع   :
ومقيمي  اأه��ايل  اأم��ام  العامل  بلدان  ت��راث  ا�شتعرا�س 

وزّوار الدولة كافة.
 حيث كانت االأي��ام تعقد �شنوياً على مداخل ال�شارقة 

حماية  جت��اه  االإم����ارة  ر���ش��ال��ة  ع��ن  تعبري  يف  جميعها 
واإح���ي���اء ال����رتاث امل��ح��ل��ي واالإن�������ش���اين ول��ك��ن الظرف 
جعل  "كورونا"  جائحة  فر�شته  ال���ذي  اال�شتثنائي 
فعاليات االأيام تقام هذا العام يف قلب ال�شارقة ومدينة 

خورفكان .
ال�شيخ  ال�شمو  : لقد كانت توجيهات �شاحب  واأ�شاف 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
اأن  �شرورة  توؤكد  البداية  منذ  ال�شارقة  حاكم  االأعلى 
ليتاح  االإم����ارة  م��دن  خمتلف  يف  االأي���ام  فعاليات  تقام 
اأمام اجلمهور الفر�شة لال�شتمتاع باحلدث وامل�شاركة 

واأن�شطة وحما�شرات وتعميم  فيما يقدمه من ور�س 
فائدته خا�شة لدى االأجيال اجلديدة الذين نحر�س 
واأن�شطة  فعاليات  ب�شل�شلة  نخ�شهم  اأن  على  �شنوياً 

نوعية تعمق وعيهم باأهمية الرتاث .
تنظيم  احل��دث يف خورفكان  االأول من  اليوم  وي�شهد 
اأجل  م��ن  الغو�س  على  التعرف  اإىل  تهدف  فعاليات 
اللوؤلوؤ ورحلة اإىل فنون مو�شيقية متنوعة وحما�شرة 
امل��وروث ومعر�س  املتاحف يف احلفاظ على  حول دور 
للرتاث  ال�����ش��رق��ة  ملعهد  ال��ت��اب��ع��ة  املوروث"  "مكتبة 

وغريها من االأن�شطة واملعار�س الدائمة.

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 354
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ناظم الدين �شهاجاهان - بنغالدي�س اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماة )�شالون 
�شباب ال�شاملية للرجال( ال�شادرة من دائرة التنمية  االإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
جتارية رقم )618696( اىل ال�شيد/ حممد عبدالرحمن عبداحلليم عبدالرزاق - 
اجلن�شية : م�شر. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم 
تاريخ هذا  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  وانه �شوف يتم 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 356

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي عبداحل�شني بريزى - ايراين اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة/ امنه ال�شيد حممد احمد 
�شيد �شالح الها�شمي - اإماراتية اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )معمل الدراري للطابوق( 
التنمية   دائرة  من  ال�شادرة     )519103( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية  االإقت�شادية بال�شارقة. تغيريات اخرى : مت تغيري 
املادة )14( فقرة )5( من احكام   بوكيل خدمات( لي�شبح )موؤ�ش�شة فردية(.  وعمالبن�س 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي  القانون 
االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 358

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ خالد وليابويل موريكان�شريى كمال - الهند اجلن�شية 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته البالغة 100% ح�شة اىل ال�شيد/ عبدول ري�شيد باليكال 
بال�شارقة  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  الهند   - حممد 
)بقالة ال�شاهني وال�شهد( مبوجب الرخ�شة رقم )543022( - تعديالت اخرى : حيث مت 

تنازل مالك الرخ�شة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
انذار قانوين 

رقم املحرر )2021/1/52086(
املنذر :  ذى كانا كافية "فرع" )امل�شتاأجر( 

�شد املنذر اليهما : خالد جمال وماجد الغرير  )املالك احلايل( 
خالد وجمال الغرير للعقارات - �س ذ م م )املوؤجر( 

بناية الغرير ، �شارع الكويت ، املنخول : 043529994 
مو�شوع االإنذار / عدم الرغبة يف التجديد 

باملركز ذي ريبون مول - منطقة موتور �شيتى - للفرتة   F4  - F5 ارق��ام  اليهما املحالت  املنذر  املنذرة من  ا�شتاأجرت   -
االيجارية من 2016/6/31 حتى 2021/8/30 بالقيمة االيجارية املبينة بعقد االيجار. 

بني  للعالقة  املنظم   2007/26 رقم  لقانون  املعدل   2008/33 رقم  القانون  من   14 رقم  للمادة  وفقا  انه  وحيث   -
موؤجري وم�شتاأجرى العقارات باإمارة دبي والتي تن�س على يف حال رغبة اأي من طريف عقد االيجار عدم جتديد العقد او 
تعديل اأي من �شروطه فعليه اإخطار الطرف االآخر بذلك قبل مدة ال تقل عن ت�شعني يوما من انتهاء العقد وذلك ما مل 

يتفق الطرفان على خالف ذلك.
- وعليه ورغبة من املنذرة وتوافقا مع ن�س املادة امل�شار اليها اأعاله:  1- توؤكد املنذرة )امل�شتاأجرة( عدم الرغبة يف جتديد 

العالقة االيجارية والتي تنتهي بتاريخ 2021/8/30 مع حفظ حقوق املنذرة يف ا�شرتداد كامل مبلغ التاأمني 
االيجار.  عقد  من  7-5/ج  رقم  للبند  وفقا  التعاقد  وقت  عليها  كانت  ما  اىل  العني  اعادة   -2

دبي.  االيجارية  املنازعات  ف�س  مبركز  ايداعه  �شيتم  املاأجور  مفتاح  ا�شتالم  رف�س  حال  ويف   -3
املنذرة / ذى كانا كافيه "فرع" 

الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / 1- مايتى زى باريدو تولينتينو  2- �شيلكا كابريجا�س كالبيتو 
نعلمكم بان املدعي / مرمي عمر زينل ح�شني  الدعوى رقم 2020/6278 دائرة اليوم الواحد املدنية 

التجارية الثالثة - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
الزام املدعي عليه اداء مبلغ الدين حمل املطالبة بواقع 6000 درهم )�شتة االف درهم( والفائدة 
عليه  املدعي  الزام   -  2019/10/30 يف  احلا�شل  املبلغ  حتويل  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية 
بالر�شوم وامل�شاريف. لذا يقت�شي ح�شوركم اأمام مكتب اإدارة الدعوى مكتب رقم )10( مبحكمة 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك يوم االأربعاء املوافق 2021/3/31 ، ال�شاعة 8.30 �شباحا  
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك 

�شيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001970 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالرحمن حممد غلوم حممد جمعه 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�شارقة منطقة اخلزامية - فيال رقم 16 بالقرب من م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي �س ب 20731 

ال�شارقة هاتف متحرك 0505099770 0563030653 
262.813.41 مائتان واثنان و�شتون الفا وثمامنائة وثالثة ع�شر  احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 

ردهما واحد واربعون فل�شا قيمة املرت�شد بذمة املدعي عليه عن العقود املبينة بالئحة الدعوى. 
- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي ما هو ن�شبة 1% من مبلغ 262.813.41 درهم من تاريخ 2019/4/30 حتى ال�شداد 
التام. - الزام املدعي عليه باداء التعوي�س املنا�شب للمدعي اجلابر لالأ�شرار التي حلقت به عما فاته من ك�شب وما حلقه من خ�شارة 

والذي يقدره املدعي مببلغ 10.000.00 ع�شرة اأالف درهم. 
- الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/31 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ 2021/3/25 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية
حممد ح�شني امني املال       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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عربي ودويل

واعتقل وزيران �شابقان اأي�شا و�شدرت مذكرات توقيف �شد 
عدد من ال�شخ�شيات االأخرى املعار�شة حاليا.

الرئي�س  �شد   2019 ان��ق��الب  يف  بامل�شاركة  متهمة  واآن��ي��ي��ز 
ال�شيوخ  جمل�س  لرئي�س  الثانية  النائبة  وكانت  اال�شرتاكي. 
من  ي��وم��ني  بعد  موؤقتة  كرئي�شة  الد�شتورية  اليمني  واأدت 

ا�شتقالة مورالي�س.
والتهم اجلديدة املوجهة اإىل اآنييز الثالثاء وتتعلق بن�شاطها 
خمالفة  “قرارات  على  التوقيع  هي  للدولة  موؤقتة  كرئي�شة 
باإدارة  مرتبط  تق�شري  اإىل  باالإ�شافة  والقوانني”  للد�شتور 

وباء كوفيد -19 يف بوليفيا.
من جهة اأخرى، اتهمت اآنييز ال�شلطات باأنها تعر�س حياتها 

االإن�شان يف بوليفيا ال�شجن الذي حتتجز فيه اآنييز يف نهاية 
االأ�شبوع املا�شي للتحقق من ظروف اعتقالها. لكنها مل تن�شر 

النتائج التي تو�شلت اإليها بعد.
وكان مورالي�س اأ�شطر لال�شتقالة يف ت�شرين الثاين-نوفمرب 
االنتخابات  يف  ف���وزه  اإع���الن  بعد  انتفا�شة  ب�شبب   2019

الرئا�شية لوالية رابعة لكن املعار�شة اتهمته بالتزوير.
ا�شتقال مورالي�س  35 �شخ�شا،  وبعد تظاهرات ُقتل خاللها 
ثم  املك�شيك  اإىل  وجل��اأ  وال�شرطة  اجلي�س  عنه  تخلى  ال��ذي 
لوي�س  م�شاعده  ف��وز  بعد  بوليفيا  اإىل  ع��اد  وق��د  االأرجنتني. 
االأول-اأكتوبر  ت�����ش��ري��ن  يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف  اآر�����س 

2020 خلفا الآنييز.

••الباز-اأ ف ب

اأقرت نيابة بوليفيا اأربع تهم جديدة تقدمت بها وزارة العدل 
نيابة عن الدولة، �شد جانني اآنييز الرئي�شة املوؤقتة ال�شابقة 
بتهمة  وت��الح��ق  االح��ت��ي��اط��ي  للحب�س  تخ�شع  ال��ت��ي  ل��ل��ب��الد 

القيام بانقالب �شد �شلفها اإيفو مورالي�س.
اآذار-مار�س   14 اعتقلت يف  املوقتة  ال�شابقة  الرئي�شة  وكانت 
و”التاآمر”  و”االإرهاب”  “فتنة”  اإث��ارة  بتهمة  �شكوى  بعد 
حزب  اال�شرتاكية  اأج��ل  م��ن  احل��رك��ة  يف  �شابق  ع�شو  قدمها 
مورالي�س. وهي يف احلب�س االحتياطي يف �شجن يف الباز ملدة 

�شتة اأ�شهر.

من  ال��ع��الج  لتلقي  طبي  م��رك��ز  اإىل  نقلها  برف�س  للخطر 
م�شكلة ارتفاع �شغط الدم.

واأ�شافت  وكتبت يف ر�شالة ُن�شرت “ال اأثق باأطباء احلكومة”. 
“اإنهم جزء من نظام من االإ�شاءة والقمع وقد اأظهروا بالفعل 
اأنهم على ا�شتعداد لتعري�س حياتي للخطر من خالل حقني 
م�شبقة  درا���ش��ات  اأو  احتياطات  دون  اخل��ط��ورة  �شديد  بعقار 
اأي  ت��ذك��ر  اأن  دون  �شجونهم”،  اإب��ق��ائ��ي يف  ه��و  ب��ه��دف وح��ي��د 

تفا�شيل عن هذا العقار.
وعند  وقالت: “�شلبت حريتي اأوال واالآن مي�شون ب�شحتي”. 

توقيفها، قالت اآنييز اإنها �شحية “ا�شطهاد �شيا�شي«.
حلقوق  ال�����ش��ام��ي��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ف��و���ش��ي��ة  مم��ث��ل��ة  وزارت 

الق�ش�ء البوليفي يوجه اته�م�ت جديدة للرئي�شة ال�ش�بقة اآنييز 

كوفيد19-،  وب����اء  ب��داي��ة  م��ن��ذ     
�شجلت الدولة، التي �شهدت والدة 
يزيد  ما  ر�شمًيا،  �شار�س-كوف2- 
األ���ف ح��ال��ة. ويف   100 قلياًل ع��ن 
ع��ام واح���د، قتل ال��وب��اء اأك���رث من 
الفا  و543  فرن�شا،  يف  الفا   92
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، واأك����رث من 
اأقل   ... و  العامل  يف  مليون   2.7
ال�شني، وحتديدا،  5 االف يف  من 
لبيانات  وفًقا  وفاة،  حالة   4839
اأقل  وه��ذا  هوبكنز.  جونز  جامعة 
مثل  ال�شغرية  ال���دول  بع�س  م��ن 
ب��اأي ثمن؟  ب��ن��م��ا.    لكن  اأو  لبنان 
ال�شني  يف  ال�شحية  “االإجراءات 
�شارمة للغاية: مع كل عودة ظهور 
بوؤر للوباء، كما كان احلال بالقرب 
من بكني، ويف �شمال �شرق ال�شني، 
اأو حتى بالقرب من ووه��ان، كانت 
القيود يف غاية ال�شرامة، حتى اأننا 
راأي��ن��ا م��ب��اين مغلقة م��ن اخل���ارج، 
الباحث  ج��ول��ي��ان،  م����ارك  ي��ت��ذك��ر 
املعهد  يف  ال�����ش��ني  يف  امل��ت��خ�����ش�����س 
الدولية.  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ف��رن�����ش��ي 
النت�شار  انبعاث  اأي  ال�شني  تاأخذ 
حمتمل على حممل اجل��د. ورغم 
ع����دم وج�����ود ح�����االت اإ����ش���اب���ة منذ 
لي�شت  اأن��ه��ا  اإال  ف��رباي��ر،  منت�شف 
عليها  منها،  وللتخل�س  حم�شنة، 

اأن تغلق حدودها. »

اخليار املطروح
اأدن���ى �شك يف وج���ود حاالت    عند 
جديدة، ال ترتدد الدولة يف حجب 
حتى  اأو  ك��ب��رية،  ح�شرية  منطقة 
مقاطعة باأكملها يبلغ عدد �شكانها 
38 مليون ن�شمة. هذه “الطريقة 
�شينية  ل��ي�����ش��ت  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
م�شكلة،  اإدارة  يف  تتمثل  ال  ف��ق��ط، 
اأرنو  ولكن يف حلها، ح�شب حتليل 
فرن�شا  تلفزيون  م��را���ش��ل  ميغيه، 
الفرن�شي  وال�شحفي  ال�شني،  يف 
احلجر  ����ش���ّج���ل  ال�������ذي  ال����وح����ي����د 

الداخل.  م��ن  ووه����ان  يف  ال�شحي 
ُي�شغط  العامل،  اآخ��ر من  يف مكان 
ع��ل��ى ال���ف���رام���ل، وُت���ط���ل���ق، ام����ا يف 
دفعة  الفرامل  على  ُي�شغط  اآ�شيا، 
واح�����دة ون��ق��ط��ة اىل ال�����ش��ط��ر. ان 
اخليار لي�س العي�س مع كوفيد، بل 
ا  التخل�س منه. وهذا ينطبق اأي�شً
على تايوان ونيوزيلندا واأ�شرتاليا 
امل��ر���ش��ى ونخترب  ن��ع��زل  ... ه��ن��اك 
ونعلن  االت�����ش��ال.  ح��االت  ونتعقب 
عند  اإن��������ذار  ����ش���اب���ق  دون  احل���ج���ر 
هناك  ووه���ان،  فميني  ال�����ش��رورة. 
الكثري منهم منذ ووه��ان... املهم، 

نوقف املر�س. »
باملعلومات  ال�����ش��خ��ّي��ة  ال�����ش��ه��ادة     
اإي���ط���ايل، حم��ت��ج��ز طيلة  مل��را���ش��ل 
ت�شلط  امل�شت�شفى،  يف  ي��وًم��ا   40
ال�شحي  احلجر  على  قا�شًيا  �شوًء 
ال�شينية. يف غرفة  الطريقة  على 
بدون  مربًعا،  مرًتا   15 م�شاحتها 
ال�شحفي  ي��ق��وم  طبيعية،  اإ���ش��اءة 
دون  ع��اًم��ا،   36 العمر  م��ن  البالغ 
اأعرا�س، بال�شري طيلة 45 دقيقة 
ك��ل ���ش��ب��اح ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى لياقته 
منعا  الأن�������ه مم����ن����وع  اجل�������ش���دي���ة. 
للت�شوق.  م��ن اخل����روج ح��ت��ى  ب��ات��ا 
اتخذتها  ال����ت����ي  “االإجراءات 
مقاربة  من  م�شتمدة  “ال�شني” 
فيليبو  يو�شح  و�شلطوية،  ق�شرية 
���ش��ان��ت��ي��ل��ي، ت��ت��ج��اه��ل ال��ف��رد الذي 
املجتمع  با�شم  به  الت�شحية  ميكن 
العام. ال ميكننا  ال�شالح  اأجل  من 
الأن����ه ال  ح��ًق��ا،  ه���ذا  م��ن  نتعلم  اأن 

قبلوا  ال�����ش��ك��ان  اأن  ه��و  ل��اله��ت��م��ام 
نظام  مع  للغاية،  �شارمة  بقواعد 
اأحد  يفكر  لن  املتبادلة.  للمراقبة 
اإقامة  اأو  ك��ّم��ام��ة  ارت�����داء  ع���دم  يف 
تاأتي  امل��ج��م��وع��ة  ����ش���ري���ة...  ح��ف��ل��ة 
ق��ب��ل ال����ف����رد. ع��ن��دم��ا ي��ع��ت��ق��د اأن 
ه��ن��اك ح��ال��ة يف م��ك��ان م����ا، ميكن 
و�شع �شخ�س يف مدخل كل عمارة 
وم���ب���ن���ى ل���ق���ي���ا����س درج�������ة ح������رارة 
يدخلون  الذين  االأ�شخا�س  جميع 
وي���غ���ادرون«.    »م��ا يثري الده�شة، 
اأنه  ه��و  ميغيه،  اأرن���و  ي�شيف  كما 
قابلتهم  ال���ذي���ن  االأ���ش��خ��ا���س  ك���ل 
ا  �شخ�شً ب��ال�����ش��رورة  ي��ع��رف��ون  ال 
ب�شببه.  م��ات  اأو  كوفيد  ب�  مري�شا 
وحتى لو اأ�شفنا �شفًرا واحًدا على 
الر�شمية  اأو �شربنا االأرقام  االأقل، 
جًدا  ب��ع��ي��دون  فنحن  ع�شرين،  يف 
الواليات  اأو  اأوروب��ا  عما يحدث يف 

املتحدة ».

من امل�ستحيل العي�ش دون 
رمز اال�ستجابة ال�سريعة

    وال��ن��ت��ائ��ج م���وج���ودة، اىل درجة 
اأنه يف ووه��ان، مركز كوفيد19-، 
ر�شمًيا  ح��ال��ة  اأي  ت�شجيل  يتم  مل 
تكون  ال  وعندما  م��اي��و.   22 منذ 
منطقة ما حتت احلجر، ال يخ�شع 
�شيء  ك����ل  ق����ي����ود:  الأي  ال�������ش���ك���ان 
اإلزامية  لي�شت  والكمامة  مفتوح، 
النا�س ويخرجون  باخلارج، يعي�س 
ويرق�شون  ال��ط��ع��ام  وي���ت���ن���اول���ون 
وي�شتقلون  ال��ل��ي��ل��ي��ة،  ال���ن���وادي  يف 

ي��وج��د اأي م���ن ه���ذه االإج�������راءات، 
على  للتطبيق  ق��اب��ل  ال���واق���ع،  يف 
دميقراطياتنا  يف  ال���ن���ح���و  ه�����ذا 

االأوروبية«.
   ومع ذلك، فاإن دوال دميقراطية 
م��ث��ل ن��ي��وزي��ل��ن��دا وت����اي����وان حتقق 
ثالثة  “هناك  ال��ن��ت��ي��ج��ة.  ن��ف�����س 
احتماالت، ُيذّكر اأنطوان فالهاوت، 
الوبائية  االأم��را���س  يف  املتخ�ش�س 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  م��ع��ه��د  وم���دي���ر 

حاالت قليلة جًدا، يلخ�س اأنطوان 
امل�شتحيل  من  و�شيكون  فالهاوت، 
ال���ي���وم.  ح���ال���ة يف  األ������ف   30 م����ع 
ب���ي���ان���ات احلكومة  ه���ل  ل��ك��ن       «
اأن  “يجب  م���وث���وق���ة؟،  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
اخلا�شة  االأرق���������ام  دائ����ًم����ا  ن����اأخ����ذ 
بال�شني بحذر”، يقول جان فن�شن 
بري�شيه، الباحث امل�شارك يف معهد 
العالقات الدولية واال�شرتاتيجية 
املثري  ال�������ش���ني،  يف  امل��ت��خ�����ش�����س 

“العي�س  طريقة  جنيف،  بجامعة 
اأوروب���ا  ك��ل  اعتمدتها  ال��ت��ي  مع”، 
االأدنى  احل��د  اأي�شلندا؛  با�شتثناء 
م���ن احل���رك���ة، ك��م��ا ه���و احل�����ال يف 
كوريا اجلنوبية واليابان والرنويج 
والتخل�س،  وامل����ح����و  وف���ن���ل���ن���دا، 
وفيتنام  وت��اي��وان  ال�شني  فر�شته 
ا  اأي�شً اأ�شرتاليا لديها  ونيوزيلندا. 
���ش��ي��ا���ش��ة ���ش��ف��ر ك��وف��ي��د، ل��ك��ن��ه��ا ال 

تقول ذلك. »

 البحث عن حاالت خمالطة 
بولي�سي« “حتقيق 

    جتمع ا�شرتاتيجية التخل�س هذه 
بني حماية احلدود املعززة اإىل حد 
متاًما”  “�شامل  تنفيذ  مع  كبري، 
االت�شال  ج��ه��ات  وتتبع  لالختبار 
والعزل. و”هذه حتقيقات بولي�شية 
ات�شال  جهات  عن  البحث  عمليا. 
دون  ال�����ش��ه��ود،  ع��ن  ال��ب��ح��ث  ي�شبه 
هناك  الأن  هائلة  و�شائل  ا�شتخدام 

اأراه����ا،  ك��م��ا  “ال�شني  ال��ق��ط��ارات. 
كوفيد19-”،  من  تقريًبا  خالية 
االختالف  ميغيه.  اأرن����و  ي��الح��ظ 
ال��وح��ي��د م��ع احل��ي��اة م��ن ق��ب��ل هو 
الوجود الطاغي لرموز اال�شتجابة 
ال�شريعة ملراقبة التنقالت وحتديد 

حاالت االت�شال وعزل املر�شى.
اإح�����دى  االآن  اأ����ش���ب���ح���ت  ل���ق���د      
رمز  ال�����ش��ني: م�شح  ال��ط��ق��و���س يف 
ع���ن���د مدخل  ب��ه��ات��ف��ك  ���ش��ري��ط��ي 
قطار  حمطة  اأو  حديقة  اأو  �شركة 
لرتك اأثر ملرورك، والتعرف عليك، 
ظهر  اإذا  ال�شحة”:  “رمز  بف�شل 
اللون االأخ�شر، فكل �شيء على ما 
وترتبط  ال��ت��ح��رك.  ميكنك  ي���رام، 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل�������ش���ادة ل��ل��ك��وف��ي��د-
على  للم�شاعدة  هوية  برقم  ا  اأي�شً
حت��دي��د ح����االت ال����ع����دوى.    اإنها 
لي�شت اإلزامية، ولكن من الناحية 
العملية، اأ�شبح من امل�شتحيل عدم 
احل�شول عليها لدخول مكان عام 
املا�شي،  ال��رب��ي��ع  يف  االن��ت��ق��ال.  اأو 
جمرم  حالة  عن  ال�شحافة  اأبلغت 
به  وانتهى  ع��اًم��ا   24 ه��ارب طيلة 
لل�شلطات:  ب��اال���ش��ت�����ش��الم  االأم�����ر 
تتبع،  اأو تطبيق  ب��دون هاتف ذكي 
اأو  دخ���ول متجر  ب��اإم��ك��ان��ه  يعد  مل 

حتى توظيفه يف مواقع البناء.
   لقد مكنت طريقة “�شفر خطر” 
هذه ال�شني من اخلروج من اأزمة 
كوفيد 19- ب�شكل اأ�شرع بكثري من 
الغربية.  العظمى  ال��ق��وى  معظم 
 3 ف��ا���ش��ل   2 اإىل  و���ش��ع��د من��وه��ا 
تراجع  بينما   ،2020 يف  ب��امل��ائ��ة 
 3 بن�شبة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  من��و 
اليورو  ومنطقة  باملائة،   5 فا�شل 
 ،2021 عام  باملائة.   8 فا�شل   6
اق��ت�����ش��اد يف  اأك���رب  ث���اين  ي�شتهدف 
العامل منًوا بن�شبة 6 باملائة، بينما 
منو  توقعات  على  بروك�شل  تعتمد 
ملنطقة  ب��امل��ائ��ة   8 ف��ا���ش��ل   3 تبلغ 

اليورو.            عن لوباري�سيان

مقاربة غري قابلة للتطبيق يف دول اأوروبية:

هل حق� تخل�شت ال�شني من وب�ء كوفيد- 19 ...؟
اخليار لي�ش العي�ش مع كوفيد- 19, ولكن التخل�ش منه

 لو �شربن� الأرق�م الر�شمية يف ع�شرين, فنحن بعيدون جًدا عم� يحدث يف اأوروب� اأو الولي�ت املتحدة

 تتج�هل املق�ربة املعتمدة الفرد الذي ميكن 
الت�شحية به ب��شم املجتمع, ومن اأجل ال�ش�لح الع�م

مع اإعالن ح�لة حملية واحدة فقط ر�شمًي� منذ
 14 فرباير, يبدو اأن ال�شني ت�شهد نه�ية النفق

لقد مكنت طريقة »�سفر خطر« ال�سني من اخلروج من االأزمة ب�سكل اأ�سرع من معظم القوى الغربية

•• الفجر –خرية ال�سيباين
اأن ال�سني ت�سهد نهاية النفق, بينما يتعرث بقية العامل.  14 فرباير, يبدو  اإعالن حالة حملية واحدة فقط ر�سمًيا منذ     مع 
يتلخ�ش يف عبارة  تعريفا جديدا  موؤخرا  فرن�سا  ا�ستعارت  الوباء,  من  للحد  “�سفر خطر«:     ال�سني  ا�سرتاتيجية  ب�ساأن  ملحة 
اإغالق”. يف ال�سني, الفرملة هي فعل ال ينتمي ملفردات احلكومة: نوقف ب�سكل عنيف وال نفرمل انت�سار الفريو�ش.  “فرملة دون 
ال�سامل, واحلجر ال�سحي املحلي ال�سارم, والعزل الق�سري, واملراقبة العامة -توؤتي ثمارها: يف  ال�سينية” -الفح�ش  “الطريقة 

نهاية االأ�سبوع املا�سي, اأعلنت ال�سني اأول حالة حملية للعدوى منذ... 14 فرباير.

ا�شتنفار �شحي �شامل

منع التنقل واغالق احلدود اي�شا

احلجر ال�شحي ال�شامل يف مواجهة كل بوؤرة

�شارع ت�شّوق يف �شنغهاي

التطعيم �شمل املاليني من ال�شينيني
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عربي ودويل

اإ�شعال جدل قدمي يف  اإع��ادة  اإىل  �شيا�شي موؤخًرا  اعتقال حملل  اأدى 
الدكتاتوري،  ح�شني  �شدام  نظام  �شقوط  من  عاًما   18 بعد  العراق 
التي ال تزال ت�شتخدم حتى االآن الإ�شكات  ب�شاأن بع�س قوانني عهده 
االأ�شوات املنتقدة. واأوقفت ال�شلطات م�شاء اخلمي�س املحلل اإبراهيم 
ال�شميدعي يف منزله بعدما اأثار جداًل بتعليقات �شجلت ون�شرت على 
مواقع التوا�شل االجتماعي دون علمه، ينتقد فيها املراجعة االأخرية 
لقانون املحكمة العليا. واأفرج عنه م�شاء االأحد بعدما ا�شتمعت اإليه 
حمكمة يف الكرخ يف غرب بغداد، لكنه ال يزال مالحقاً بتهم “الت�شهري” 
و”اإهانة املوؤ�ش�شات” ون�شر “املعلومات الكاذبة”. وهذه التهم مدرجة 
ب��ع��د فرتة  1969 وال����ذي �شيغ  ال��ع��ائ��د ل��ع��ام  ال��ع��ق��وب��ات  يف ق��ان��ون 
وجيزة من انقالب حزب البعث بزعامة �شدام ح�شني وا�شتيالئه على 
د�شتور  كتابة  اإع��ادة  بعد   2003 العام  ال�شلطة، وظل دون تغيري يف 
العراق باإ�شراف اأمريكيني بهدف تعزيز احلرية والدميوقراطية يف 
البالد، كما قيل يف حينه. ويوؤكد مر�شد احلريات ال�شحافية العراقي 
اأن “مذكرات القب�س بحق ال�شحافيني والنا�شطني واأ�شحاب الراأي 
يف العراق ما زالت ت�شدر م�شتندة اإىل مواد قانونية تعود الأكرث من 
خم�شة عقود، وقد توؤدي االإدانة يف بع�شها اإىل عقوبة ال�شجن املوؤبد اأو 
االإعدام«. وقال رئي�شه زياد عجيلي يف بيان �شحايف “يجب و�شع حد 
للقوانني املوروثة من االأنظمة ال�شمولية ال�شابقة والتي تتعار�س مع 
د�شتور العراق بعد العام 2003”. ورغم اأن املالحقة القانونية على 
اأ�شا�س تلك القوانني تثري قلق الن�شطاء، لكن التهديدات بحقهم ال 

تعّد وال حت�شى اأي�شاً.

  
قتل 17 �شخ�شاً على االأقّل يف �شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية 
“القوات  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  اأّن���ه���م  ُي��ع��ت��ق��د  ���ش��ّن��ه��ا م�����ش��ّل��ح��ون  يف ه��ج��م��ات 

الدميوقراطية املتحالفة”، بح�شب ما اأفادت م�شادر حملية .
وقال دونات كيبوانا، حاكم اإقليم بيني يف والية �شمال كيفو )�شرق( 
وكابوكا  وت�شاين-ت�شاين  �شامبوكو  ق��رى  اإّن  بر�س  فران�س  لوكالة 
الدميوقراطية  القوات  يف  “االأعداء  �شّنه  لهجوم  الثالثاء  تعّر�شت 
�شخ�شاً” وخطفوا عدداً   12 بال�شكاكني  “قتلوا  املتحالفة” الذين 
كوراثويوي،  ماثي  ق��ال  جهته  من  ال�شكان.  من  معروف  غري  اآخ��ر 
اجلي�س  اإّن  بر�س  لفران�س  �شامبوكو،  يف  امل��دين  املجتمع  يف  امل�شوؤول 
اإىل  “حترير ع�شرة رهائن”، م�شرياً  اأ�شفر عن  �شّن هجوماً م�شاّداً 

�شقوط “15 قتياًل، اأحدهم ع�شكري«.
والية  �شمال  اأق�شى  يف  للهجوم  تعّر�شت  التي  الثالث  القرى  وتقع 

�شمال كيفو على احلدود مع والية اإيتوري املجاورة.
كانوا  �شيارتني  ا�شتهدف  كمني  يف  اأ�شخا�س  خم�شة  قتل  واالأرب��ع��اء 
على متنهما اأثناء مرورهم على طريق كا�شيندي املوؤّدي اإىل احلدود 

االأوغندية.

رحبت الواليات املتحدة بال�شماح الأربع �شفن جتارية حمملة بالوقود، 
بدخول ميناء احُلديدة غربي اليمن.

واأك����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة ���ش��رورة و���ش��ول ال��وق��ود اإىل 
االأ�شواق اليمنية دون تاأخري، للتخفيف من معاناة ال�شعب اليمني.

واأ�شافت اأن وا�شنطن تعترب ال�شماح بدخول ال�شفن خطوة يف االجتاه 
اإىل  التو�شل  اأخ��رى، منها  اتخاذ خطوات  وتوؤكد �شرورة  ال�شحيح، 
اإىل  ك��ل االأط����راف للجلو�س  ال��ن��ار، كما دع��ت  وق��ف �شامل الإط���الق 

طاولة املفاو�شات.
ويف وقت �شابق، اأكد وزير اخلارجية اليمني اأحمد عو�س بن مبارك 
بامل�شتقات  املحملة  ال�شفن  من  ع��ددا  اأدخلت  ال�شرعية  احلكومة  اأن 
النفطية اإىل ميناء احلديدة، رغم �شلف وتعنت ميلي�شيات احلوثي 
املدعومة من اإيران. ويف ت�شريحات ن�شرتها وكالة االأنباء ال�شعودية 
اإن ال�شفن دخ��ل��ت م��ي��ن��اء احل��دي��دة رغم  )وا������س(، ق���ال ب��ن م��ب��ارك 
باآلية  املت�شل  �شتكهومل  باتفاق  احلوثي  ميلي�شيات  التزام  “عدم 
املوظفني يف  لدفع مرتبات  ال�شريبية واجلمركية  امل��وارد  ا�شتخدام 
مناطق �شيطرتها، ونهب االأموال املخ�ش�شة لذلك«. واأكد الوزير اأن 
احلكومة ال�شرعية �شوف ت�شتمر مبراقبة الو�شع االإن�شاين والقيام 
النظام  موقف  اإن  ق��ال  كما  مواطنيها.  ع��ن  التخفيف  يف  بواجبها 
بالده،  االأزم���ة يف  الإن��ه��اء  ال�شعودية  م��ب��ادرة  م��ن  ال�شلبي  االإي����راين 

يهدف اإىل اإطالة اأمدها ال�شتنزاف دول املنطقة.

عوا�سم

بغداد

بيني

وا�شنطن

ن�شف �شك�ن اإ�شرائيل ح�شلوا 
على جرعتني من لق�ح كورون� 

•• القد�س-رويرتز

�شكان  ن�شف  اأك��رث من  اأن  اأم�س اخلمي�س  االإ�شرائيلي   ال�شحة  وزي��ر  ذك��ر 
اإ�شرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون ن�شمة ح�شلوا على جرعتني من لقاح 
م�شاد لفريو�س ك��ورون��ا، االأم��ر ال��ذي �شاعد يف ب��دء اخل��روج من االإغالق 

املفرو�س ملواجهة اجلائحة.
وبداأ توزيع لقاح فايزر يف اإ�شرائيل يف دي�شمرب كانون االأول، وات�شع نطاق 

املوؤهلني للح�شول عليه لي�شمل جميع املواطنني فوق 16 عاما.
اأ�شبوع على  م��رور  بعد  كاملة  عليه يف حالة حماية  ويعترب من يح�شلون 

تلقي اجلرعة الثانية.
االإر�شادات  “اتباع  اإىل  االإ�شرائيليني  اإدل�شتاين  يويل  ال�شحة  وزير  وودع��ا 
)ال�شحية( حتى ال يعود فريو�س كورونا مرة اأخرى” وذلك يف بيان اأعلن 
فيه عن تطعيم اأكرث من ن�شف ال�شكان و�شط انخفا�س م�شتمر يف حاالت 

االإ�شابة.
ال�شرقية جزءا  القد�س  يعي�شون يف  الذين  الفل�شطينيني  اإ�شرائيل  وتعترب 
من �شكانها وتقدم لهم اللقاحات. كما وفرت لقاحات للفل�شطينيني الذين 

يعملون داخلها ويف م�شتوطنات ال�شفة الغربية املحتلة.
ود�شن م�شوؤولو ال�شحة الفل�شطينيون برنامج تطعيم حمدودا يف ال�شفة 
ورو�شيا  اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ن  مقدمة  ج��رع��ات  با�شتخدام  غ��زة  وق��ط��اع  الغربية 

واالإمارات ومبادرة كوفاك�س العاملية لتوفري اللقاحات.

 

احتف�لت يف اليون�ن ب�لذكرى املئوية الث�نية ل�شتقالله� 

 البنت�جون يوافق على طلب اإيواء اأطف�ل مه�جرين تون�س: الد�شتوري احلّر يتوّجه اإىل الق�ش�ء الدويل
•• وا�سنطن-رويرتز

اإيواء  طلب  على  موافقتها  )البنتاجون(  االأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
اأطفال مهاجرين ال مرافق لهم يف قاعدتني ع�شكريتني بوالية تك�شا�س، 
الواليات  اإىل ح��دود  الذين ي�شلون  املهاجرين  زي��ادة ح��ادة يف عدد  و�شط 
�شهرين فقط من  بعد  بايدن  الرئي�س جو  ويكافح  املك�شيك.  املتحدة مع 
مع  احل��دود  امتداد  على  املتزايد  الهجرة  حتدي  ملواجهة  ال�شلطة  توليه 
اجلمهوري  �شلفه  �شيا�شات  على  باللوم  فيها  األقي  م�شكلة  وهي  املك�شيك، 
دون  املن�شب  ت��رام��ب  وت���رك  ما”.  ح��د  اإىل  “الوح�شية  ت��رام��ب  دون��ال��د 
امل�شوؤولون  وي�شعى  اإن�شائه.  يف  �شرع  ال��ذي  احل���دودي  اجل���دار  يكتمل  اأن 
االأطفال  اأو�شاع عدد متزايد من  اإي��واء وبحث  اإىل  االأمريكيني جاهدين 
الذين ال مرافق لهم والذين تقطعت ال�شبل بكثري منهم الأيام يف مراكز 

حدودية ت�شبه ال�شجون انتظارا الإيوائهم يف من�شاآت تديرها احلكومة.

الد�شتوري  للحزب  الربملانية  الكتلة  اأع�شاء  من  وفد 
احلر لعدة موؤ�ش�شات دولية.

اأنحاء  ك��ل  ن���دوات �شحفية يف  ج��ان��ب عقد  اإىل  ه��ذا    
ال��دويل لل�شحفيني �شد من  العامل و�شكاية لالحتاد 
ون�شر  احل��ق��ي��ق��ة  حت��ري��ف  ‘احرتفوا  ب��اأن��ه��م  و���ش��ف��ه��م 

االأخبار الزائفة لدى العموم<.
حول  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  �شفارة  ومرا�شلة    
بالنظام  يوؤمن  ال  حزب  رئي�س  اأعلنها  التي  املعلومات 
لت�شفية  االأمريكي  االأخ�شر  ال�شوء  حول  اجلمهوري 
عبري مو�شي من حزبها والتدخل االأجنبي يف املوؤمتر 

املقبل للحزب الد�شتوري احلر.

•• الفجر -تون�س
“ت�شييق  م��ن  الربملانية  كتلته  ل��ه  تتعر�س  م��ا  اأم���ام   
الد�شتوري  احل����زب  ق���رر  وح�شار”  وه��ر���ش��ل��ة  وع��ن��ف 
�شيتوىل رفع  احلر تكليف حمامي دويل خ��ارج تون�س 
الق�شايا الدولية ال�شرورية من ذلك ق�شيتي تعنيف 

�شتعر�شان اأمام الق�شاء الفرن�شي والق�شاء االأملاين. 
   كما قرر احل��زب توجيه ن��داء عاجل ل��الأمم املتحدة 
يف  وال��دخ��ول  االإن�����ش��ان  حلقوق  ال�شامية  وللمفو�شية 
م��ف��او���ش��ات وع���الق���ات داخ���ل ال���ربمل���ان االأف��ري��ق��ي ويف 
املحكمة االأفريقية حلقوق االإن�شان وال�شعوب واإر�شال 

•• اأثينا-اأ ف ب

اخلمي�س  اأم���������س  ال���ي���ون���ان  اأق����ام����ت 
الذكرى  مبنا�شبة  كبرية  اح��ت��ف��االت 

االمرباطورية  عن  اال�شتقالل  حل��رب  الثانية  املئوية 
يحرم  ال��وب��اء  اأن  مع  اأج��ان��ب  ق��ادة  بح�شور  العثمانية، 

اجلمهور من امل�شاركة فيها.
وقبالة الربملان زينت �شاحة �شينتاغما يف اأثينا ب�200 
علم يوناين، بانتظار العر�س الع�شكري ببزات تعود اإىل 
بداية  اآذار-/م���ار����س،   25 تاريخ  وي�شكل  ال��ف��رتة.  تلك 
التمرد يف 1821 الذي اأدى اإىل ا�شتقالل اليونان عن 

االمرباطورية العثمانية بعد عامني.
جتري  اليونانية،  للثورة  الثانية  املئوية  ال��ذك��رى  ويف 
ورو�شيا  بريطانيا  ع��ن  ممثلني  بح�شور  االح��ت��ف��االت 
وفرن�شا، الدول العظمى الثالث التي �شاعدت اليونان 

على نيل ا�شتقاللها.
الرو�شي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  االح���ت���ف���االت  يف  وي�������ش���ارك 
م��ي��خ��ائ��ي��ل م��ي�����ش��و���ش��ت��ني واالأم������ري ت�����ش��ارل��ز ويل عهد 
باريل  فلوران�س  الفرن�شية  اجليو�س  ووزي��رة  بريطانيا 
بح�شور  اأنا�شتا�شيادي�س  نيكو�س  القرب�شي  والرئي�س 
ورئي�س  ���ش��اك��ي��الروب��ول��و  كاترينا  اليونانية  الرئي�شة 

الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�شوتاكي�س.
واأ�شف الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون لتخلفه عن 

احل�شور “ب�شبب االأزمة ال�شحية«.
واأكد يف مقابلة االأربعاء ملحطة “اي ار تي” اليونانية 
دع��م��ه ل��ل��ي��ون��ان يف م��واج��ه��ة ت��رك��ي��ا ال��ت��ي ���ش��اع��ف��ت يف 

االأ�شهر املا�شية اال�شتفزازات يف بحر اإيجه.
واأعلن “علينا يف كل حلظة الوقوف اإىل جانب حلفائنا 
االأوروبيني عندما يتعر�شون لهجمات مت�س �شيادتهم 
فعلته  ما  وهذا  حدودهم.  و�شالمة  ا�شتقاللهم  وتهدد 

فرن�شا بالفعل يف �شيف العام 2020«.
وت���اأ����ش�������ش���ت اجل����م����ه����وري����ة ال����رتك����ي����ة ع���ل���ى اأن���ق���ا����س 

اأطب�ء بال حدود: موظفون� �ش�هدوا جنودا يقتلون مدنيني يف تيجراي 
 •• نريوبي-رويرتز

اأم�س  الطبية  اأطباء بال حدود لالإغاثة  قالت منظمة 
اإقليم  يف  يتنقلون  كانوا  لديها  موظفني  اإن  اخلمي�س 
اأربعة  يقتلون  وه��م  جنودا  �شاهدوا  االإثيوبي  تيجراي 
مدنيني، واأدانت العنف يف ال�شراع الذي ا�شتمر خم�شة 

اأ�شهر.
وت�شبب القتال الذي ن�شب بني قوات احلكومة االإثيوبية 
كانت حتكم  التي  تيجراي،  لتحرير  ال�شعبية  واجلبهة 
على  االآالف  م��ئ��ات  واأج���رب  االآالف  مقتل  يف  االإق��ل��ي��م، 
نحو  يقطنها  ال��ت��ي  املنطقة  يف  م��ن��ازل��ه��م  م��ن  ال��ف��رار 

خم�شة ماليني ن�شمة.
اأواخر  انت�شارها يف  اإع��الن احلكومة  الرغم من  وعلى 
نوفمرب ت�شرين الثاين، اإال اأن املعارك ا�شتمرت. وتقول 
اإن ان��ع��دام االأم��ن مينع  اإغ��اث��ة  االأمم املتحدة ووك���االت 
و�شول امل�شاعدات ملئات االآالف من املدنيني الذين هم 

يف اأم�س احلاجة اإليها.
وقالت اأطباء بال حدود اإن موظفيها كانوا يتنقلون يف 
�شيارة حتمل بو�شوح عالمة املنظمة بني مقلي عا�شمة 
عندما  الثالثاء  يوم  اأديجرات  ومدينة  تيجراي  اإقليم 
من  لقافلة  ن�شب  كمني  تبعات  اأن��ه��ا  ب��دا  م��ا  ���ش��ادف��وا 
“املركبات  بيان  يف  املنظمة  وقالت  االإث��ي��وب��ي.  اجلي�س 

الع�شكرية كانت ال تزال م�شتعلة«. واأ�شافت اأن اجلنود 
االإث��ي��وب��ي��ني اأوق���ف���وا ���ش��ي��ارة امل��ن��ظ��م��ة وح��اف��ل��ت��ي نقل 

�شغريتني كانتا ت�شريان خلفها.
بعد ذلك على  ركاب احلافلتني  “اأجرب اجلنود  وقالت 
لهن  و�شمح  الن�شاء  ع��ن  ال��رج��ال  ف�شل  ومت  ال��رتج��ل 

بالرحيل. وبعد ذلك بقليل مت قتل الرجال«.
ومل ي�شتجب بعد املتحدث با�شم قوة الطوارئ احلكومية 
يف تيجراي وال املتحدثة با�شم رئي�س الوزراء وال االإدارة 

االنتقالية يف تيجراي لطلبات للتعليق على الواقعة.
وقالت اأطباء بال حدود اإن موظفيها �شاهدوا جثث من 

قتلوا على جانب الطريق.
اأوقفت  اجل���ن���ود  م���ن  اأخ�����رى  اأن جم��م��وع��ة  واأ����ش���اف���ت 
ال�شائق  وج��رت  موظفيها  تقل  التي  املركبة  ذل��ك  بعد 
خلارجها ووجهت له �شربات مبوؤخرة بندقية وهددت 

بقتله قبل اأن ي�شمح له باأن يقود عائدا اإىل مقلي.
اأح���م���د ه����ذا االأ�شبوع  اأب����ي  ال�������وزراء  واع�����رتف رئ��ي�����س 
القتال  خالل  فظائع  ارتكاب  جرى  باأنه  االأوىل  للمرة 

كاالغت�شاب، ووعد مبعاقبة مرتكبيها.
وقال اأبي يوم الثالثاء يف خطاب اأمام الربملان “�شتتم 
ارتكب  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  ق���وات  م��ن  ف���رد  اأي  حما�شبة 
اأبناء  م��ن  اأخ��وات��ن��ا  ���ش��د  ون��ه��ب  اغ��ت�����ش��اب  “جرمية” 

تيجراي«.

واأكد الرئي�س القرب�شي اأن “اأثينا تبقى منفتحة لكنها 
لي�شت �شاذجة«. وذكر االأمري ت�شارلز الذي ح�شر �شابقا 
حفل افتتاح معر�س الر�شم الوطني اجلديد ب�”املكانة 
اأنه البلد الذي ولد فيه  مبا  املميزة لليونان يف قلبه” 
اأم�����س االأول  وال���ده. وق���ال خ��الل م��اأدب��ة ع�شاء ر�شمي 
اأن تعد  1821 ميكن لليونان  “اليوم كما يف  االأربعاء 

بريطانيا من بني اأ�شدقائها«.
التاريخية  بالعالقات  الرو�شي  ال���وزراء  رئي�س  واأ���ش��اد 
تعزيز  ب”موا�شلة  واع��دا  واليونان  رو�شيا  بني  املميزة 

عالقاتنا من خالل �شمان ا�شتمرارية هذا التلقيد«.

الدولة  وه���ي   1923 يف  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة  االم���رباط���وري���ة 
عالقات  ال��ي��ون��ان  معها  تقيم  ت���زال  ال  ال��ت��ي  امل���ج���اورة 
بعدما  امل��ا���ش��ي  ال�شيف  ال��ت��وت��ر  ح��دة  وزادت  م��ت��وت��رة. 
منطقة  اإىل  تركية  ا�شتك�شاف  �شفينة  اأن��ق��رة  اأر���ش��ل��ت 
باملحروقات.  الغنية  املتو�شط  �شرق  يف  عليها  متنازع 
املنطقة مقاتلتي رافال  وكانت فرن�شا ن�شرت موقتا يف 

و�شفينتني تابعتني للبحرية الوطنية.
من جهته اأعرب رئي�س ال��وزراء اليوناين عن االأمل يف 
“فتح قنوات حوار مع تركيا دون ا�شتفزازات وال اأعمال 

عدائية«.

اخلمي�س  الع�شكري  العر�س  خ��الل 
اإىل  ب��ال��ن��زول  ل��ل��ج��م��ه��ور  ي�شمح  ل��ن 
العزل  ت���داب���ري  اإىل  ن���ظ���را  ال�������ش���ارع 
املطبقة يف اليونان منذ خم�شة اأ�شهر 
املوجتان  ك��ان��ت  بعدما  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�شي  ل��وق��ف 
املوجة  عليه  كانت  مم��ا  بكثري  اأق���وى  والثالثة  الثانية 

االأوىل يف الربيع املا�شي.
اآالف �شرطي وطائرات م�شرية وقنا�شة يف  �شتة  ون�شر 
اأثينا ل�شمان االأمن واحلر�س على احرتام القيود على 

حركة ال�شري.
وذك����ر م�����ش��در اأم���ن���ي اأن����ه مت ح��ظ��ر ت��ظ��اه��رت��ني كانتا 
واحدة  الر�شمية،  االح��ت��ف��االت  هام�س  على  مقررتني 
احلوادث  على  لالحتجاج  والثانية  قومية  ملجموعات 

االأخرية خالل قمع ال�شرطة ملحتجني.
املطلة  ليكابيتو�س  تلة  على  التقليدي  املدفع  و�شيطلق 
على و�شط اأثينا، 21 طلقة �شباح  اأم�س اخلمي�س قبل 
الن�شب  اأم��ام  الزهر  اأكاليل  االأج��ان��ب  ال��ق��ادة  ي�شع  اأن 

التذكاري للجندي املجهول يف �شاحة �شينتاغما.
ويف �شماء اأثينا �شتحلق فوق موقع اأكروبولي�س االأثري 
موؤخرا  ال��ي��ون��ان  ا���ش��رتت��ه��ا  فرن�شية  راف����ال  م��ق��ات��الت 

وطائرات اأف-16 اأمريكية.
يف  ايزنهاور”  ا���س  ا���س  “يو  ال��ط��ائ��رات  ور���ش��ت حاملة 
قاعدة �شودا البحرية على جزيرة كريت يف حني ر�شت 
جنوب  ب��رياو���س  ميناء  يف  ورو�شية  فرن�شية  فرقاطات 
اأثينا. كذلك، اأقر�شت فرن�شا اليونان ب�شاطا يعود اإىل 
“مدر�شة  اجلدارية  اللوحة  ع�شر ميثل  الثامن  القرن 
يف  االثنني  وعلقت  رافائيل.  للر�شام  ال�شهرية  اأثينا” 
ب�شاطا مماثال  معلقا  ي��زال  ال  اليوناين حيث  الربملان 

يف اجلمعية الوطنية.
اليونان  لتحرير  بحياتهم  املتطوعني  مئات  و�شحى 
واالأمريكي  ب��اي��رون  ل��ورد  ال��ربي��ط��اين  ال�شاعر  بينهم 

وليام وا�شنطن اأحد اأقرباء جورج وا�شنطن.

•• ا�ستوكهومل-وكاالت  اأنقرة تت�شرّت على ف�ش�ئح �شب�طه� اجلن�شية

مونيتور”  “نورديك  م��وق��ع  ك�شف 
ال�شويدي اأن نظام الرئي�س الرتكي 
تغا�شى عن  اأردوغ������ان  ط��ي��ب  رج���ب 
فيها  ت�����ورط  جن�شية”  “ف�شائح 

�شباط كبار يف اجلي�س الرتكي.
ون�������ش���ر امل����وق����ع وث����ائ����ق ت����وؤك����د اأن 
اجلي�س  يف  ب����ارزي����ن  “�شباط�����اً 
رغ���م  ترقيات  على  ح�شلوا  الرتكي 
جن�ش�������ية،  لف�شائ����ح  تعر�شه�����م 
ع�شاب�����ة  ج��ان��ب  م��ن  واب��ت��زازه��������������م 
اإجرامي�������ة للح�شول على معلوم���ات 

ع�ش������كرية �ش����رية«.
للمرة  ال���ف�������ش���ائ���ح  ه�����ذه  وك�����ش��ف��ت 
 ،2012 -اأي��������ار  م���اي���و  يف  االأوىل 

ال�����ش��رط��ة مكاتب  داه���م���ت  ع��ن��دم��ا 
وخ����الل  الع�شابات.  اإحدى  ومنازل 
اأقرا�شاً  املحققون  �شادر  التفتي�س، 
م���دجم���ة حت���ت���وي ع��ل��ى امل���ئ���ات من 
مقاطع الفيديو التي تظِهر �شباطاً 
اأت�����راك�����اً، وم��وظ��ف��ني ح��ك��وم��ي��ني يف 

اأو�شاع خملة.
وا���ش��ت��غ��ل��ت ال��ع�����ش��اب��ة االإج���رام���ي���ة 
االأتراك  بال�شباط  لالإيقاع  ن�شاًء، 
بهذه  واب����ت����زازه����م  وت�������ش���وي���ره���م، 
على  ل���ل���ح�������ش���ول  ال����ف����ي����دي����وه����ات 

معلومات �شرية.
اأ�شماوؤهم يف  ال��واردة  ال�شباط  ومن 

الذي  اأك����ار،  خليل  امل��ق��دم  الق�شية، 
مع  اجلن�س  مُيار�س  فيديو  ظهر يف 
جزيرة  اإىل  رح��ل��ة  خ���الل  اأط���ف���ال، 
يف  ك��ان  بينما  التايالندية،  فوكيت 

مهمة ر�شمية اإىل بنغالد�س.
ورغ����م االت���ه���ام���ات اخل���ط���رية التي 
ن��ظ��ام الرئي�س  ف���اإن  اأك�����ار،  واج��ه��ه��ا 
اأردوغ��ان حماه  الرتكي رجب طيب 
من التحقيق اجلنائي، وُرقي ملن�شب 
رئي�س اإدارة التخطيط الوظيفي يف 

القوات اجلوية الرتكية.
وع��ي��ن��ت ال��ع�����ش��اب��ة ال��ع��ق��ي��د حممد 
ل�شالح  مناق�شات  لتويل  دافولكو، 

ال��ع�����ش��اب��ة، حت���ت ت��ه��دي��د االب���ت���زاز 
مبقاطع فيديو اإباحية البنته.

وا�شتهدفت الع�شابة بهلول �شاهني، 
امل�شوؤول عن اأر�شيف الوثائق ال�شرية، 

ل�شعفه ال�شديد اأمام املال.
مقاطع  ال��ع�����ش��اب�����������������ة  و���ش�����������������ّج��ل��ت 
اإباحي������ة لل�شابط يوك�ش�����يل كولك����و 
ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا ع��ن��د ال�����ش��رورة عند 
احل���اج���ة اإل���ي���ه، وه��������������������و ال����ذي رقي 
الع�شكرية  املدر�شة  قائ�������د  لي�شبح 
ال�شف  ل�شب�����اط  الربي��ة  للق������وات 
اأ���ش��������������������ري، ج���ن���وب بحر  ب��ال��������������������ق  يف 

مرمرة.

العمل مع ع�سابة
وا�شتهدف اإيلكاي األتنداغ، ال�شاب������ط 
اخلا�شة،  ال��ق��وات  قي�ادة  يف  الكبي���ر 
مع  اجلن�ش����ية  عالقته  با�شتغالل 
ام�����راأة الإج��ب��������������������اره ع��ل��ى ال��ع��م��ل مع 

الع�شابة. 
اأردوغ�����������ان على  وغ����ّط����ت ح���ك���وم���ة 
املالحقة  م�����ن  ح���م���ت���ه  األ�����ت�����ن�����داغ، 
االإفالت  على  و�شاعدته  اجلنائية، 

من العقاب. 
-�شباط  �شراحه يف فرباير  واأُطل�����ق 

2013 على ذمة املحاكمة.
الق�شية  اأردوغ������ان  األ��غ��ى  والح���ق���اً، 

النائب منجي الرحوي

•• الفجر -تون�س
اأن  اأم�����س اخل��م��ي�����س  ال���رح���وي  ال��ن��ائ��ب منجي     ك�شف 
ينتمي  الد�شتورية  للمحكمة  النه�شة  ح��رك��ة  مر�شح 
على  ج��اء  م��ا  مفندا  امل�شلمني  لعلماء  العاملي  ل��الحت��اد 
البحريي  الدين  نور  النه�شة  النائب عن حركة  ل�شان 
يف اجلل�شة العامة اأم�س االأول االأربعاء من اأن الرحوي 
م��ن ال��داع��م��ني ل��ق��ائ��م��ة امل��ر���ش��ح��ني وا���ش��ف��ا البحريي 
الداعمني  م��ن  ك��ان فعال  ل��و  ان��ه  “الكاذب” م�شيفا  ب��� 

لقائمة املر�شحني لكان قد �شّوت عليها.
  واأك��د ال��رح��وي خ��الل مداخلة اإذاع��ي��ة ان��ه مل ي�شوت 
االأ�شا�شي  القانون  تنقيح  ق��ان��ون  م�شروع  اق���رتاح  على 
عدد  يف  التخفي�س  يرف�س  واأن��ه  الد�شتورية  للمحكمة 

اال�شوات املطلوب النتخاب اع�شاء املحكمة.
واأب��رز الرحوي ان ال ثقة له يف االأغلبية الربملانية      

اع�شاء  ان��ت��خ��اب  �شتفرز  ان��ه��ا  يعتقد  ال  واأن���ه  امل��وج��ودة 
واحليادية  النزاهة  فيهم  تتوفر  الد�شتورية  للمحكمة 
املطلوبتني معتربا ان هذا االئتالف خطري على تون�س 
القر�شاوي  احت��اد  اإىل  ينتمي  مر�شح  تقدمي  اأن  واإىل 
االإخواين يعني اأنه لي�س هناك اقتناع باأن املرجعية هي 

القانون الو�شعي. 
   وكان الربملان التون�شي قد �شادق على تنقيحات كانت 
واإمت���ام  لتنقيح   ،2018 �شنة  احل��ك��وم��ة  ب��ه��ا  ت��ق��دم��ت 
القانون االأ�شا�شي املتعلق باملحكمة الد�شتورية، باأغلبية 

اعرتا�س. ودون  حمتفظني   8 مقابل  نائبا،   111
   وي�شار اإىل اأنه مت اإ�شقاط مقرتح اإق��رار التنا�شف يف 
مب�شاهمة  ج��اء  �شقوطه  ان  وال��الف��ت  املحكمة،  تركيبة 
التيار  كتلتي  واأ���ش��ا���ش��ا  التقدميني  احل��داث��ي��ني  ال��ن��واب 
اق��رتاح �شادر عن  اأن��ه  �شوى  ل�شيء  ال�شعب، ال  وحركة 

الد�شتوري احلر.

النائب منجي الرحوي يك�سف:

تون�س: ُمر�شح للمحكمة الد�شتورية ينتمي لحت�د القر�ش�وي

�شده يف فرباير  املرفوعة  اجلنائية 
اإىل  ترقيته  قبل   ،2016 -�شباط 
اإل��ي��ه حكومة  واأوك��ل��ت  رت��ب��ة عميد، 
اخلا�شة  العمليات  اإدارة  اأردوغ����ان، 
ال�شفحات  اآالف  بني  من  ليبيا.  يف 
متّكنت  ال��ت��ي  ال�شرية  ال��وث��ائ��ق  م��ن 
الع�شابة من احل�شول عليها، توجد 
“الناتو”  ل����  ���ش��ري��ة  وث���ائ���ق  اأي�������ش���اً 
اف  الفيدرايل  التحقيقات  ومكتب 
بي اآي. وختم املوقع تقريره بالقول 
يكن  مل  التحقيق  على  “التكتم  اإن 
اأردوغ���ان  حكومة  عاقبت  اإذ  ك��اف��ي��اً، 
ال�شرطة  وروؤ���ش��اء  العامني  املدعني 
يف  وحّققوا  الع�شابة  ك�شفوا  الذين 
املحققني  معظم  و�ُشِجن  اأن�شطتها، 

الذين �شاركوا يف ك�شفها«.

كتلة الد�شتوري حتتج
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عربي ودويل
كيف تعزز �شي��شة ب�يدن اخلليجية �شعود ال�شني؟

مت�شببني يف حرب اأهلية. واأزال��ت وا�شنطن احلوثيني من الئحة االإره��اب يف 
اإيران  عليها  ت�شيطر  مينية  دول��ة  تقبل  احلالية  االإدارة  اأن  فكرة  تعزز  اإ�شارة 
طهران  يف  النظام  يوؤ�ش�س  املنطقة،  ام��ت��داد  وعلى  احلوثيني.  حكم  بوا�شطة 
اخلليج  دول  على  م��ب��ا���ش��راً  ت��ه��دي��داً  ف��ار���ش��اً  خمينية  �شيعية  كونفيديرالية 

املتحالفة تقليدياً، مع الواليات املتحدة.

الر�سالة االإيرانية الثورية
املنطقة  يف  اال�شتقرار  زرع  اإىل  طهران  على  املنفتحة  اأوب��ام��ا  �شيا�شة  هدفت 

لتتمكن وا�شنطن من الرتكيز على �شرق اآ�شيا وال�شني.
وي�شري قا�شمي جناد اإىل اأن تلك ال�شيا�شة �شمحت لطهران باأن ت�شبح اأقوى. 
وعندما غادر فيه اأوباما البيت االأبي�س، كانت اإيران اأكرب قوة اأجنبية يف اأربع 
احلالية  االإدارة  عودة  اإن  و�شنعاء.  وبغداد،  ودم�شق،  ب��ريوت،  عربية،  عوا�شم 

•• وا�سنطن-وكاالت
العربي،  اخلليج  جت��اه  ب��اي��دن  ج��و  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  �شيا�شات  اإىل  بالنظر 
يبدو اأن االأخري يعاود تكرار خطاأ �شلفه باراك اأوباما. ولهذا اخلطاأ تداعيات 
املالية  ال�����ش��وؤون  م�شت�شار  منها  ي��ح��ذر  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  على  ا�شرتاتيجية 
يف  جن��اد  قا�شمي  �شعيد  الدميوقراطيات  عن  ال��دف��اع  موؤ�ش�شة  يف  واالإي��ران��ي��ة 
جملة “و�شنطن اإكزاميرن«. جاءت اإدارة بايدن اإىل ال�شلطة مع وعد بالعودة 
التي  واإ�شرائيل،  العربية  ال��دول  غالبية  تعار�شه  ال��ذي  النووي  االتفاق  اإىل 
التي يوفرها االتفاق دون  الفر�س االقت�شادية  اأن طهران ت�شتفيد من  ترى 

اال�شطرار اإىل تفكيك برناجمها النووي، اأو تقييد هيمنتها االإقليمية.

كونفيديرالية �سيعية خمينية
الدعم  واأوقفت  وال�شعودية  االإم��ارات  اإىل  اأ�شلحة  بيع  االإدارة اجلديدة  علقت 
الع�شكري للتحالف العربي يف اليمن، الذي يكافح املتمردين احلوثيني الذين 
دولياً  بها  امل��ع��رتف  ال�شرعية  احلكومة  وط���ردوا   ،2014 يف  �شنعاء  احتلوا 

اإي��ران �شتعزز تطلعات النظام الديني الذي، بعدما  اإىل �شيا�شة االنفتاح على 
و�شع �شيطرته على لبنان، و�شوريا، والعراق، ميكن اأن ي�شتهدف الدول العربية 
اخلليجية، حيث توجد ن�شبة من ال�شكان ال�شيعة، ومنذ حمام الدم والفوز يف 

�شوريا، اأ�شبحت الر�شالة االإيرانية الثورية �شيعية ب�شكل اأكرث علنية.

بايدن ي�سرع امل�سار
تعذر ظهور  احتمال  وبالتوازي مع  املنطقة  املتحدة من  الواليات  وبان�شحاب 
امللكيات  �شتجد  اليمن،  يف  االإ�شرائيلي  العربي  التحالف  يف  ع�شكري  تن�شيق 

العربية يف ال�شني حليفاً جديداً.
فال�شني هي اأول �شريك جتاري لدول املنطقة وت�شتورد حوايل ن�شف نفطها 

من اخلليج العربي.
ويف ال�شنوات اخلم�س والع�شرين املا�شية، منت التجارة بني ال�شني ومعظم دول 

اخلليج اإىل حجم يتخطى حجم التجارة بني تلك الدول والواليات املتحدة. 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  الديناميات  اآج��اًل  اأم  عاجاًل  الدينامية  ه��ذه  �شتغري 
للتحالفات وال�شراكات. وقد ي�شرع ابتعاد اإدارة بايدن عن ال�شعودية واالإمارات 

هذا امل�شار، ح�شب الكاتب.

بايدن ي�ساعد بيجينغ
ويذكر قا�شمي جناد اأنه مع قلب اإدارة بايدن �شيا�شات ترامب يف اخلليج العربي، 
ومع املزاج االنعزايل يف الواليات املتحدة، واملطالبة باإعادة القوات االأمريكية، 
يف  ال�شني  مع  العربية  للدول  واال�شتثمارية  االقت�شادية  العالقات  وتنامي 

مقابل انخفا�شها مع الواليات املتحدة، جتد بكني فر�شة مللء الفراغ.
ولكن هذه الفر�شة ال تاأتي دون حتديات يف منطقة حلت عليها لعنة النزاعات 
باحلاجة  االأو���ش��ط  ال�شرق  من  ان�شحابها  اأوب��ام��ا  اإدارة  ب��ررت  لقد  الطائفية. 
للرتكيز على اآ�شيا. وتبدو اإدارة بايدن على امل�شار نف�شه. ويوؤكد الكاتب ختاماً 
ال�شني  ل�شعود  زخماً  �شيعطي  العربي،  اخلليج  من  االأمريكي  االن�شحاب  اأن 

الدويل.

   االأمم املتحدة قلقة من عدم و�سول اللقاحات اإىل الدول منخف�سة الدخل 

اأ�شرتازينيك� يوؤكد فع�لية لق�حه والع�مل يك�فح موج�ت جديدة من الوب�ء 

••وا�سنطن-اأ ف ب

داف����ع خم��ت��رب اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا عن 
���ش��د كويف-19  ل��ق��اح��ه  ف��ع��ال��ي��ة 
اأمريكية  ه��ي��ئ��ة  ���ش��ك��ك��ت  ب��ع��دم��ا 
ناظمة بنتائج التجارب ال�شريرية 
العامل  يف  دول  تكافح  فيما  عليه 

موجات جديدة من الوباء.
وم���ع ت�����ش��ارع ب��رام��ج ال��ت��ل��ق��ي��ح يف 
لنك�شة  اآخر  لقاح  تعر�س  العامل، 
�شلطات  ق��رار  االأرب��ع��اء مع  اأم�س 
عمليات  ت��ع��ل��ي��ق  وم����اك����او  ه���ون���غ 
فايزر/ بلقاح  اجل��اري��ة  التطعيم 

ال�شركة  اأبلغتها  بعدما  بايونتيك 
امل�شاّد  ال���ّل���ق���اح  ل���ه���ذا  امل�����وّزع�����ة 
لكورونا بوجود عيوب يف تو�شيب 
حتتوي  التي  القوارير  من  دفعة 

على جرعات الّلقاح.
ت�����ش��ك��ل �شربة  ال�����ش��ك��وك  وه�����ذه 
التلقيح  ب�شرعة  العلماء  الآم���ال 
النهم يعتربون اأن هذا هو اأف�شل 
اأم���ل ل��وق��ف ال��وب��اء ال���ذي ت�شبب 
مليون   2،7 م����ن  اأك������رث  ب����وف����اة 

�شخ�س يف العامل.
اأ�شرتازينيكا  خم���ت���رب  وداف��������ع 
االثنني عن لقاحه الذي يرف�س 
ق�شم كبري من االأوروبيني تلقيه، 
م����وؤك����دا اأن�����ه ف���ّع���ال ب��ن�����ش��ب��ة 79 
% ���ش��د ف��ريو���س ك���ورون���ا لدى 
يزيد  وال  امل�����ش��ّن��ني  االأ����ش���خ���ا����س 
خ��ط��ر ح�����ش��ول ج��ل��ط��ات دموية، 
ب��ع��د جت�����ارب ���ش��ري��ري��ة اأُج���ري���ت 
�شملت  امل���ت���ح���دة  ال������والي������ات  يف 

32449 �شخ�شا.
للح�شا�شية  الوطني  املعهد  وك��ان 
الواليات  يف  املعدية  واالأم���را����س 
�شدر  ب���ي���ان  يف  اأع������رب  امل���ت���ح���دة 
من  “قلقه  ع���ن  االث���ن���ني  م�����ش��اء 
ا�شتخدمت  رمبا  اأ�شرتازينيكا  اأن 
ه�����ذه  يف  ق������دمي������ة  م�����ع�����ل�����وم�����ات 
التجارب، وهو اأمر اأدى اإىل روؤية 

غري كاملة لفعالية اللقاح«.
ا�شرتازينيكا  خم���ت���رب  وت���ع���ه���د 

الثالثاء بان يقدم يف غ�شون 48 
�شاعة بيانات حديثة لهذه الهيئة 
ال��ن��اظ��م��ة االأم��ريك��ي��ة م��وؤك��دا ان 
عنها  اأعلن  التي  االأولية  النتائج 

“ثابتة«.
وك���ان ل��ق��اح ا���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا يعترب 
الوباء  اأ�شا�شية يف حماربة  ركيزة 
االأ�شهل  اأرخ�����س ثمنا وم��ن  الن��ه 
ت���خ���زي���ن���ه ون���ق���ل���ه م����ق����ارن����ة مع 

اللقاحات االأخرى.
بعدما  ت��راج��ع��ت  فيه  الثقة  لكن 
موؤقتا  دول���ة   12 ح���وايل  علقت 
قليلة  ح��االت  ب�شبب  ا�شتخدامه 
من جتلط ال��دم رغ��م ان منظمة 
ناظمة  وهيئات  العاملية  ال�شحة 
ع���دم وجود  اخ����رى خ��ل�����ش��ت اىل 

رابط بني هذا االمر واللقاح.

والي���ات ال��ربازي��ل ال��ب��ال��غ عددها 
27 والية.

اأثار التحذير خماوف من تكرار 
امل�شاهد املروعة يف مدينة ماناو�س 
ال�شمالية يف كانون الثاين/يناير 
حني اأدى النق�س يف االوك�شيجني 

اىل اختناق ع�شرات املر�شى.
بنزاكني  اأدي����ل  الطبيبة  وق��ال��ت 
لوكالة  م����ان����او�����س  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
و�شف  ميكن  “ال  ب��ر���س  ف��ران�����س 
روؤي��������ة ع����ائ����الت ت����ه����رع الي���ج���اد 
واخلالفات  اأوك�شيجني،  ع��ب��وات 

اأمام حمل بيع هذه العبوات«.
واأ�شافت “كان االأمر مثل حرب، 
يرك�س  ح����ني  ق�������ش���ف  ف���و����ش���ى 
يعرفوا  اأن  ب��دون  يائ�شني  النا�س 

ماذا يفعلون«.

ك��م��ا واج���ه ا���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا ال�شهر 
ت��اأخ��را يف االن��ت��اج واالإم���داد حيث 
%30 فقط من اجلرعات  �شلم 
االأوروبي  االحت��اد  بها  وع��د  التي 
يف الف�شل االأول ما اأثار توترا مع 

بروك�شل.
االأوروب�����������ي  االحت�����������اد  زال  وم�����ا 
�شروط  ت�شديد  ب�����ش��اأن  منق�شما 
على  امل�شنعة  اللقاحات  ت�شدير 
�شي�شتهدف  اإج��راء  وهو  اأرا�شيه، 
ويوؤجج  اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا  جمموعة 
ال������ت������وت������رات م������ع ل�����ن�����دن ال���ت���ي 
حملة  يف  كبي����را  تقدم����ا  حت��رز 

التطعيم.
ال�شبع  ال�����دول  وي��ج��ت��م��ع مم��ث��ل��و 
والع�شرين التي تواجه خالفا مع 
الربيطانية  ال�شويدية  املجموعة 

اأن  ي��ج��ب  “اللقاحات  واأ���ش��������اف 
ع��امل��ي��ة. يجب  ف��ائ��دة  ت��ك��ون ذات 
هذا  جل���ع���ل  ال����ع����امل  ي��ت��ح��������د  اأن 

حقيقة«.
اتخذ الوباء منعطًفا نحو االأ�شواأ 
حيث  ال��������دول  م����ن  ال����ع����دي����د  يف 
اقرتبت االإ�شابات يف جميع اأنحاء 

العامل من 124 مليونا.
جت����������اوزت ح�������ش���ي���ل���ة ال����وف����ي����ات 
للمرة  ال�����ربازي�����ل  يف  ال���ي���وم���ي���ة 
يواجه  فيما  اآالف  ثالثة  االأوىل 
قطاعها ال�شحي �شعوبات كربى 

مع تزايد عدد االإ�شابات.
وق�����ال م�������ش���وؤول���ون ال���ث���الث���اء اإن 
الطبي  االأوك�������ش���ج���ني  اإم��������دادات 
ملر�شى كوفيد -19 تراجعت اإىل 
�شت من  يف  “مقلقة”  م�شتويات 

بكثري  اأق��ل  كمية  ت�شليمها  ب�شاأن 
م��ن ال��ل��ق��اح��ات امل��ت��وق��ع��ة، يف قمة 

يومي اخلمي�س واجلمعة.
اأ�شا�شا  البطيئة  التلقيح  وبرامج 
ك��ون��غ وم���اك���او واجهت  يف ه��ون��غ 
م�����ش��اك��ل اأخ����رى االأرب����ع����اء، حيث 
لقاح  ا�شتخدام  ال�شلطات  علقت 

فايزر/بايونتيك موقتا.
ال�شينيتان  املدينتان  واأو���ش��ح��ت 
الّلتان تتمّتعان بحكم ذاتي اأّنهما 
التطعيم  ح��م��ل��ة  ت��ع��ل��ي��ق  ق����ّررت����ا 
“فو�شون”،  م��ن  ت��ب��ّل��غ��ت��ا  ب��ع��دم��ا 
ال�شينية  ال����دوائ����ي����ة  ال�������ش���رك���ة 
امل�شوؤولة عن توزيع هذا الّلقاح يف 
ذات  دفعة اجلرعات  ب��اأّن  ال�شني، 
من  ت��ع��اين   210102 ال���رق���م 

عيب يف التغليف.

هونغ  يف  ال�����ش��ل��ط��ات  حت����ّدد  ومل 
كونغ وماكاو طبيعة هذه العيوب 
لكّنها اأّكدت اأّنها ال ت�شّكل اأّي خطر 
على �شعيد االأمن ال�شحي. وقد 
اأو�شحت اأنها اتخذت قرارا وقائيا 

بانتظار نتائج التحقيق.
رغ��م ه��ذه االأم���ور �شرعت الدول 
الغنية من حمالت التطعيم لكن 
املخاوف تتزايد حول تزويد بقية 

دول العامل باللقاحات.
وك����ت����ب االأم���������ني ال�����ع�����ام ل�����الأمم 
يف  غوتريي�س  اأنطونيو  امل��ت��ح��دة 
بقلق  “اأ�شعر  االأرب���ع���اء  ت��غ��ري��دة 
ع��م��ي��ق الأن ال��ع��دي��د م���ن ال���دول 
بعد  تتلق  مل  ال��دخ��ل  منخف�شة 
كوفيد- لقاح  من  واح��دة  جرعة 
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دفع جتدد االإ�شابات حكومات يف 
ال��ع��امل اىل اإع���ادة ف��ر���س تدابري 
���ش��ع��ب��ي مبا  ب���ت���اأي���ي���د  ال حت���ظ���ى 
ي�شمل ق��رارات اإغ��الق رغم توفر 

اللقاحات.
يف اأمل��ان��ي��ا، اأع��ل��ن ال��ق��رار يف ختام 
 12 ح��واىل  ا�شتمرت  مفاو�شات 
اأنغيال  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ب���ني  ���ش��اع��ة 
حيث  املقاطعات  وروؤ���ش��اء  مريكل 
و�شتلغى  املتاجر  غالبية  �شتغلق 
ال��دي��ن��ي��ة يف عطلة  االح���ت���ف���االت 
عيد الف�شح من 1 اىل 5 ني�شان/

ابريل كما �شتحظر التجمعات.
“الو�شع  اإن  م����ريك����ل  وق����ال����ت 
خ��ط��ري. ع���دد االإ���ش��اب��ات يتزايد 
اأق�شام  ب�شكل مت�شارع واالأ�شّرة يف 
ب�����داأت متتلئ  ال��ف��ائ��ق��ة  ال��ع��ن��اي��ة 

جمددا«.
جديدا”  “وباء  اأمل��ان��ي��ا  وت���واج���ه 
متحّورة  ن�����ش��خ  ان��ت�����ش��ار  ب�����ش��ب��ب 
التي  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ج���دي���دة وف����ق 
جديد  ف��ريو���س  “لدينا  ح����ذرت 
)...( اإنه اأكرث فتكا بكثري، واأ�شد 

عدوى لفرتة اأطول بكثري«.
ال�شارية  القيود  هولندا  وم��ددت 
ملواجهة كورونا حتى 20 ني�شان/

اب��ري��ل فيما ح��ظ��رت ال���رنوج بيع 
واملطاعم  احل���ان���ات  يف  ال��ك��ح��ول 
يبداأ  ج���دي���دة  اج��������راءات  ���ش��م��ن 

تنفيذها اخلمي�س.
البلجيكية  احل��ك��وم��ة  و���ش��ت��ع��ق��د 
اج��ت��م��اع��ا ط���ارئ���ا االأرب����ع����اء لكي 
االرتفاع  حم���ارب���ة  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ق��رر 

اجلديد يف االإ�شابات.
اخلطوط  يف  ال��ع��ام��ل��ون  وت��ل��ق��ى 
دعما  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  االأم����ام����ي����ة 
لبان�شكي  لوحة  بيع  الثالثاء مع 
جنيه  م��ل��ي��ون   16،75 ب��ق��ي��م��ة 
مليون   20 )ق���راب���ة  ا���ش��رتل��ي��ن��ي 
ي��������ورو( يف م������زاد ع���ل���ن���ي. وه����ذا 
للفنان  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ق��ي��ا���ش��ي  م��ب��ل��غ 
اجلزء  و�شُيخ�ش�س  الربيطاين، 
االأكرب منه جلهاز ال�شحة العام.

الربازيل تتجاوز عتبة 300 األف وفاة  

حرب اللق�ح�ت يف قلب قمة الحت�د الأوروبي 
م�شلحة  “يخدم  ح��ل  على  العمل 

الطرفني” حلل هذا التوتر.
اأ�شرتازينيكا  ����ش���رك���ة  واأع����ل����ن����ت 
اأّن لقاحها  الربيطانية-ال�شويدية 
بن�شبة  فّعال  لكوفيد-19  امل�شاّد 
االأعرا�س  من  الوقاية  يف   76%
امل��ر���ش��ي��ة ل��ل��ف��ريو���س، وذل����ك بناء 
على بيانات حمّدثة لنتائج جتربة 
�شريرية جرت يف الواليات املتحدة 

والبريو وت�شيلي.
وب���ذل���ك ت��ك��ون اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا قد 
لقاحها من  فعالية  ن�شبة  خّف�شت 
النتائج  ه��ذه  ���ش��دور  قبل   79%
خطوة  يف  اأم�����������س،   76% اإىل 
اأقدمت عليها بعد اأن اأعربت الهيئة 
عن  للقاحات  الناظمة  االأمريكية 
قد  ال�����ش��رك��ة  ت��ك��ون  اأن  م��ن  قلقها 

•• بروك�سل-اأ ف ب

على  احل�����ش��ول  ���ش��ع��وب��ات  تهيمن 
ال��ل��ق��اح��ات وه���ي يف ���ش��ل��ب خالف 
ب���ني ب��روك�����ش��ل ول���ن���دن، ع��ل��ى قمة 
االحتاد االأوروب��ي يف حني جتاوزت 
وفاة  األ���ف   300 عتبة  ال���ربازي���ل 
كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  ع��ن  ن��اج��م��ة 
هذا  يف  �شيطرة  اأي  ع��ن  اخل��ارج��ة 

البلد.
ور���ش��دت يف ال��ربازي��ل ث��اين اأكرث 
ال����ب����دان ت�����ش��ج��ي��ال ل��ل��وف��ي��ات بعد 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ح�����وايل 90 
اإ���ش��اف��ي��ة يف غ�شون  اإ���ش��اب��ة  األ����ف 
24 �شاعة. ويف �شنة اأ�شيب 12،2 
كورونا  ب��ف��ريو���س  �شخ�س  مليون 
االأم��ريك��ي اجلنوبي  البلد  ه��ذا  يف 
مليونا   212 �شكانه  ع��دد  البالغ 

فيما تويف منهم 300،685.
ودفعت هذه املوجة الوبائية الثانية 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات يف غ��ال��ب��ي��ة والي����ات 
اإذ  االن���ه���ي���ار،  ح���اف���ة  اإىل  ال���ب���الد 
العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  جتاوز معّدل 
املرّكزة فيها %80، يف حني و�شل 
للمر�شى  االأك�����ش��ج��ني  اح��ت��ي��اط��ي 
امل�����ش��اب��ني ب���اأع���را����س خ���ط���رة اإىل 
من  ���ش��ّت  يف  “مقلقة”  م�شتويات 

واليات البالد ال�شبع والع�شرين.
وت��ث��ري ه���ذه ال���ف���ورة ال��وب��ائ��ي��ة يف 
العامل  يف  متزايدا  قلقا  ال��ربازي��ل 
االأمازوين  املتحور  انت�شار  ب�شبب 
اأ�شد عدوى  يعترب  ال��ذي  “بي1” 

وفتكا.
فورة  اأي�شا  ت�شهد  التي  اأوروب���ا  يف 
وب���ائ���ي���ة ج�����دي�����دة، اأك�������د االحت�����اد 

االأوروبي واململكة املتحدة املختلفان 
اللقاحات  خم���زون���ات  اإدارة  ع��ل��ى 
من  االأوروب���ي���ة  ال��ق��ارة  يف  املنتجة 
قبل خمترب اأ�شرتازينيكا، عزمهما 

حل هذا النزاع بالتفاو�س.
وانطلقت قمة عرب االنرتنت لدول 
االحتاد االأوروبي يف بروك�شل اأم�س 
مل�شاألة  خ�شو�شا  تكر�س  اخلمي�س 
اللقاحات ال�شائكة. ويف حني �شددت 
االأوروب�������ي  االحت������اد  يف  ع����دة  دول 
ال��ق��ي��ود مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة، يغذي 
وم�شاكل  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ح��م��الت  ب���طء 
اأ�شرتازينيكا  ل����ق����اح  اإم������������دادات 

اال�شتياء والتوترات.
املفو�شية  ���ش��ددت  ذل��ك،  على  وردا 
االأوروب�����ي�����ة اآل���ي���ة اال�����ش����راف على 
ت�����ش��دي��ر ال���ل���ق���اح���ات ال���ت���ي اأق����رت 

ا�شتخدمت بيانات قدمية لتحديد 
مدى فعالية الّلقاح.

وق��ال��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا اإن��ه��ا ق��د ت�شع 
“قائمة  ع����ل����ى  ف���رن�������ش���ا  ق����ري����ب����ا 
التدقيق  وت�شدد عمليات  حمراء” 
بالوافدين من فرن�شا التي اأ�شافت 
ثالث مقاطعات اإىل 16 مقاطعة 
اأخرى خا�شعة لتدابري بغية جلم 

انت�شار املر�س.
األعاب  �شعلة  انطلقت  ال��ي��اب��ان،  يف 
اأرجئت  ال���ت���ي  االأومل���ب���ي���ة  ط��وك��ي��و 
ال�����ش��ي��ف اخل��م��ي�����س يف  ه�����ذا  اإىل 
البالد،  �شرق  �شمال  يف  فوكو�شيما 

يف غياب احل�شور.
رح����ب  امل�����ت�����ح�����دة،  ال�������والي�������ات  يف 
االأزمة  اإدارة  املكلفون  امل�����ش��وؤول��ون 
االإيجابية  االآث���ار  ب���اأوىل  ال�شحية 
تراجع  �شيما  وال  التلقيح  حلملة 
دخول امل�شنني اإىل اأق�شام الطوارئ 

يف امل�شت�شفيات.
مديرة  والين�شكي  رو�شيل  وق��ال��ت 
على  لل�شيطرة  االأمريكية  املراكز 
“ن�شهد  منها  والوقاية  االأم��را���س 
ت���راج���ع���ا وا����ش���ح���ا يف عدد  راه���ن���ا 
65 عاما  ف����وق  ه���م  م���ن  زي������ارات 
اإىل اأق�شام الطوارئ مع التقدم يف 

تلقيح هذه الفئة العمرية«.
بوفاة  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  وت�����ش��ب��ب 
العامل  يف  �شخ�شا   2،735،411
ف��ي��م��ا اأع���ط���ي���ت اأك�����رث م���ن 479 
اللقاحات يف ما  مليون جرعة من 
اأو منطقة  164 دولة  ال يقل عن 
بح�شب تعداد لوكالة فران�س بر�س 
اأم�س  ر�شمية  م�شادر  اإىل  ا�شتنادا 

االأول االأربعاء.

يف ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر م��ا اأث���ار 
الرئي�شية  الوجهة  لندن  انتقادات 
القارة  م���ن  امل�������ش���درة  ل��ل��ج��رع��ات 

االأوروبية.
املفو�شية  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  وك�������ان 
االأوروبية فالدي�س دومربوف�شكي�س 
قال خالل موؤمتر �شحايف “يواجه 
وبائيا  و���ش��ع��ا  االأوروب������ي  االحت����اد 
ت�شدير  يف  وي�شتمر  ج���دا  خ��ط��را 
تنتج  دول”  اإىل  ك���ب���رية  ك��م��ي��ات 
لقاحاتها اخلا�شة اأو ت�شجل تقدما 

“اإيجاد  بهدف  ال�شادرات  ملراقبة 
و”�شمان”  لالختالالت”  ح����ّل 
اإمدادات الدول االأوروبية االأع�شاء 

يف االحتاد.
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  و�شارع 
التنديد  اإىل  ج��ون�����ش��ون  ب��وري�����س 
بهذه االإجراءات وحذر من عواقب 
على  التع�شفية”  “احلواجز 

لقاحات �شد فريو�س كورونا.
واأكد االحتاد االأوروبي وال�شلطات 
االأربعاء  االأول  اأم�س  الربيطانية 

ي�شري  وك��ان  التطعيم.  حمالت  يف 
االحت���اد  اأّن  واق����ع  اإىل  ح��دي��ث��ه  يف 
10 ماليني  االأوروب���ي �شّدر نحو 
اإىل  ال��ل��ق��اح��ات  ج��رع��ة م��ن جميع 
يتلق  مل  ل��ك��ن��ه  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة 
منتجة  ج����رع����ة  اأي  امل����ق����اب����ل  يف 
امل��وق��ع مع  العقد  اأّن  رغ��م  ل��دي��ه��ا، 
اإر�شال  ع��ل��ى  ي��ن�����س  ا���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا 
اململكة  يف  م�شنعني  م��ن  ج��رع��ات 

املتحدة.
واأو�شحت املجموعة اأّن عقدها مع 

االأولوية  لندن يفر�س عليها منح 
للطلبات الربيطانية.

املفو�شية  رئي�شة  ح��ذرت  ب��دوره��ا، 
اأور������ش�����وال ف�����ون دير  االأوروب������ي������ة 
الي���ني م��ن اأن االحت����اد االأوروب�����ي 
ولكن  وا�شع”  نطاق  على  “ي�شّدر 
كال  يف  الطريق  يف  ال�شري  “يجب 

االجتاهني«.
اأع����ل����ن  ال������و�������ش������ع،  ه��������ذا  واإزاء 
بروك�شل  اإدخ���ال  دومربوف�شكي�س 
احلالية”  “االآلية  على  “تعديلني 

�شج�ل يف فرن�ش� حول ج�مع متوله جمعية تركية •• باري�س-اأ ف ب

اّت���ه���م وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��رن�����ش��ي ج���ريال���د دارم����ان����ان ب��ل��دي��ة مدينة 
االأرا�شي  على  اأجنبي  ت��دّخ��ل  “بتمويل  فرن�شا(  )���ش��رق  �شرتا�شبورغ 
تقف  جامع  لبناء  مالية  م�شاهمة  تقدمي  على  ملوافقتها  الفرن�شية” 
خلفه جمعية اإ�شالمية موالية لرتكيا. لكّن رئي�شة بلدية �شرتا�شبورغ 
اإىل  ر���ش��ال��ة  يف  نفت  البيئة،  حماية  دع���اة  م��ن  وه��ي  بار�شيغيان،  ج��ان 
اأجهزة  من  حتذير  اأّي  تلّقت  قد  تكون  اأن  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س 
ال��دول��ة بخ�شو�س ه��ذا امل�شجد. وي��اأت��ي ه��ذا اخل��الف يف الوقت الذي 
�شّنته  ال��ذي  الهجوم  منذ  وتركيا  فرن�شا  بني  العالقات  فيه  ت��ده��ورت 
اأنقرة يف ت�شرين االأول/اأكتوبر 2019 على القوات الكردية يف �شوريا 

املتحالفة مع الغرب.
يف  م��ن  ك��ّل  يف  تركيا  تنتهجها  التي  التو�ّشعية  ال�شيا�شة  �شاهمت  كما 

ب��ني قطع  ح��ادث  وق��ع  املتو�شط )حيث  االأب��ي�����س  البحر  و���ش��رق  ليبيا، 
التي  وال�شيا�شة   )2020 حزيران/يونيو  يف  وفرن�شية  تركية  حربية 
بني  اخلالف  تاأجيج  يف  االإ�شالمي،  التطّرف  ملكافحة  فرن�شا  تنتهجها 
باري�س واأنقرة يف االأ�شهر االأخرية. واالثنني وافق جمل�س بلدية مدينة 
اأكرث  بقيمة  املبداأ على تقدمي منحة مالية”  “من حيث  �شرتا�شبورغ 
جمعية  تبنيه  م�شجد  ت�شييد  يف  للم�شاهمة  ي���ورو  مليون   2.5 م��ن 
العاملة  للطبقة  حّي  يف  لرتكيا  املوالية  االإ�شالمية  غورو�س”  “مللي 
يف املدينة. ووفقاً لرئي�شة البلدية فاإّن هذا املبلغ ميّثل “10 باملئة من 
الكلفة االإجمالية الأعمال البناء«. واالأربعاء قال وزير الداخلية “لقد 
اأتيحت يل الفر�شة الأقول لرئي�شة بلدية �شرتا�شبورغ )...( اإّننا، باحلّد 

مو�شحاً  االأدنى، ال جند هذا االأمر متما�شياً مع امل�شالح الفرن�شية”، 
اأّن “هذه اجلمعية املوالية لرتكيا مل ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم 
اجلمهورية«. واأ�شاف دارمانان “نحن نعترب اأّن هذه اجلمعية مل يعد 

بو�شعها اأن تكون جزءاً من الهيئات التي متّثل االإ�شالم يف فرن�شا«.
ت�شريح  يف  الفرن�شي  الرئي�س  حتذير  غ��داة  دارم��ان��ان  ت�شريح  واأت���ى 
متلفز من حماوالت تقوم بها تركيا للتدّخل يف االنتخابات الرئا�شية 

الفرن�شية املقّررة يف 2022.
 )...( �شرتا�شبورغ  يف  خ�شو�شاً  “هناك  ف��اإّن  الداخلية  وزي��ر  وبح�شب 

حماوالت قوية للغاية للتدّخل يف بلدنا، وال �شّيما من قبل تركيا«.
تريد  الرتكية  احلكومة  اأّن  على  امل��وؤ���ّش��رات  من  ع��دد  “لدينا  واأ���ش��اف 

التدّخل يف امل�شائل الفرن�شية، وخ�شو�شاً الدينية«. ولفت دارمانان اإىل 
“احل�شول على  �شعت اإىل  “مللي غورو�س”  فاإّن  اأّنه وفقاً ملعلوماته” 

املال من مكان اآخر، باخل�شو�س يف قطر«.
ورّداً على �شوؤال لوكالة فران�س بر�س، ذّكرت رئي�شة البلدية باأّن م�شروع 
بناء امل�شجد يعود اإىل “حوايل ع�شر �شنوات” واأّن و�شع احلجر االأ�شا�س 
مّت يف 2017 “بح�شور �شلفها )روالن ري�س( واملحافظ )ممّثل الدولة( 

جان-لوك مارك�س، وعدد من الربملانيني«.
كما اأّكدت اأّن البلدية وافقت على تقدمي هذه امل�شاهمة املالية “ب�شروط، 
على  امل�شروع  �شاحب  وتاأكيد  و�شفافة،  قوية  متويل  خطة  تقدمي  هي 
بتدخل  يتعّلق  االأم���ر  ك��ان  “اإذا  واأ���ش��اف��ت  اجل��م��ه��وري��ة«.  بقيم  مت�ّشكه 
واحلكومة،  الدولة  يخ�ّس  اأمر  فهذا  الفرن�شية،  االأرا�شي  على  اأجنبي 
لذلك من واجب الدولة اأن تتحمل م�شوؤولياتها واأن تت�شارك املعلومات 

التي بحوزتها مع امل�شوؤولني املنتخبني املحلّيني«.
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عربي ودويل

ــم  ــوه مـــن ال
االعـــتـــقـــاد
ال�سالم  بــاأن 
اإىل  �سيعود 
ـــة  ـــق ـــط ـــن م
اإذا  ال�ساحل 
ميـــلـــك  مل 
ـــــــه قـــــــادت
 حًقا االإرادة

اأن  ميـــكـــن  ال 
تــــكــــون هــــذه 
اال�سرتاتيجية 
�ساحلية,  اإال 
الأن ال�ساحليني 
هم من ميتلكون 
احلل  مفاتيح 
ــة  ــق ــط ــن امل يف 

لن تبقى العملية اإىل اأجل غري م�سمى:

م� بعد برخ�ن, اأي م�شتقبل ملنطقة ال�ش�حل...؟
•• الفجر -اجلرنال برونو كليمان بويل –ترجمة خرية ال�سيباين 

اإن �سياغته, وو�سع قوة  املو�سوع �سعب وح�سا�ش.     
برخان وم�ستقبل ال�ساحل على امل�ستوى نف�سه , يرتك 
بع�ش الهيمنة للبعد االأمني على ق�سية ال�ساحل. من 
الوا�سح اأن االأمر لي�ش كذلك, غري اأن هذا مييل اإىل 

للغاية,  الثقيل  “برخان”,  عملية  مو�سوع  اأن  اإظهار 
ي�ساهم يف طم�ش اأو توجيه التفكري احلر اإىل حد ما 

حول م�ستقبل منطقة ال�ساحل.
ــــة اأمــنــيــة ُتــ�ــســتــبــدل يف  بــرخــان وتــطــورهــا: روؤي

ا�سرتاتيجية �ساملة
الوجود  وبالتايل معنى  التذكري مبهمتها مطلوب,      

كله  االأمر  ال�ساحل.  منطقة  يف  الفرن�سي  الع�سكري 
يتعلق مبحاربة االإرهاب.

املالية  ال�سلطات  2013, وبناًء على طلب من     عام 
لقطع  فرن�سا  تدخلت  اجلـــوار,  دول  مع  وباالتفاق 
املالية.  العا�سمة  تهدد  اإرهابية  قوة  اأمام  الطريق 
بعد ذلك مت اإطالق عملية �سريفال, وهي قوة الإعادة 

عام  ا�ستبدالها  مت  ما  و�سرعان  املــيــدان,  ا�ستعادة 
2014 بقوة برخان, وهي قوة حتتل امليدان ملوا�سلة 

القتال �سد االإرهابيني.
�ستبقى  بــرخــان  عملية  اأن  ُيق�سد  ال  ــك,  ذل ومــع     
اال�سرتاتيجية  من  جزء  فهي  م�سمى,  غري  اأجل  اإىل 

التالية:

 - وقف تقدم االإرهابيني.
تدريجياً  وت��ق��وي��ت��ه  حت��ال��ف  ب��ن��اء   -

للق�شاء على االإرهاب.
- ا�����ش����ت����ب����دال ال���ع���م���ل االأم������ن������ي يف 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��ام��ل��ة ت�����ش��م��ل على 
وتهدف  التنمية،  اخل�����ش��و���س  وج���ه 
اإىل عودة ال�شالم واالأمن يف منطقة 

ال�شاحل؛
االإره���اب  حم��ارب��ة  م�شوؤولية  نقل   -
املحلية  ال�����ق�����وات  اإىل  ت����دري����ج����ي����اً 
قدراتها  ت��ع��زي��ز  يف  امل�������ش���ارك���ة  ب��ع��د 

العملياتية.
ل����ه����ذه  امل����ن����ط����ق����ي����ة  ال����ن����ت����ي����ج����ة    
اال�شرتاتيجية، هي تغيري يف موقف 
برخان الذي ال ميكن اأن يظل مرئًيا 
كما هو اليوم. ويف هذا ال�شدد، هناك 
احل�شم  االآن  تتطلب  اأ���ش��ب��اب  ث��الث��ة 

ب�شرعة كبرية:
يتح�شن  ال   ، ال�����ش��اح��ل  منطقة  يف   -
ال���و����ش���ع االأم����ن����ي ع��ل��ى ال���رغ���م من 
املمنوحة  الع�شكرية  امل��وارد  �شخامة 
ا�شرتاتيجية  اأن  ع��ل��ى  ي����دل  مم���ا   ،
االأم����ن ال�����ش��ام��ل ق��د ب��ل��غ��ت حدودها 
تطورت  ق���د  ب���رخ���ان  ����ش���ورة  واأن   ،
االآن  اإليها  ينظر  واأ�شبح   ، تدريجياً 
اأنها  على  املحليني  ال�شكان  قبل  من 

قوة احتالل.
ا ، تغرّي الراأي العام  - يف فرن�شا اأي�شً
لاللتزام  مب��ف��ه��وم��ه  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
 ، ال�����ش��اح��ل  ال��ف��رن�����ش��ي جت���اه منطقة 
من  ب��امل��ائ��ة   51 االآن  اأ���ش��ب��ح  ح��ي��ث 
الراأي العام غري موؤيد لالإبقاء على 
برخان ، وهو رقم من املرجح اأن يزداد 
يف حال حدوث املزيد من اخل�شائر يف 
الكتيبة  �شمن  ال�شاحل  يف  االأرواح 
املو�شوع  ان  ���ش��ك  وال  ال��ف��رن�����ش��ي��ة. 
يف  و�شيهيمن  �شيا�شيا،  ب��ع��دا  ات��خ��ذ 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة بعد 
عام. وبالتايل فاإن ال�شغط من اأجل 
ا من فرن�شا؛ تغيري املوقف ياأتي اأي�شً

تعترب  والرئي�شي،  االأخ��ري  ال�شبب   -
بوركينا  )وك����ذل����ك  م����ايل  ���ش��ل��ط��ات 
ال�شالم  اإىل  العودة  اأن  اليوم  فا�شو( 
تتطلب التفاو�س مع جميع اجلهات 
الفاعلة الوطنية ، مبا يف ذلك بع�س 
اجل��م��اع��ات االإره���اب���ي���ة امل��ه��م��ة، مثل 
وامل�شلمني  االإ����ش���الم  ن�����ش��رة  ج��م��اع��ة 
اأغ غايل وجبهة حترير  اإي��اد  بزعامة 
م��ا���ش��ي��ن��ا ال���ت���اب���ع���ة حل����م����ادو ك���وف���ا ، 
ات�شح  ذل��ك،  وم��ع  للقاعدة.  املنتمية 
مت  ن��ف�����ش��ه��ا  امل���ج���م���وع���ات  ه������ذه  اأن 
حت��دي��ده��ا ب��اال���ش��م م��ن ق��ب��ل برخان 
كاأهداف ذات اأولوية يجب حماربتها 
الرئي�س  2021، وقد ردد ذلك  عام 
فرباير  يف  جنامينا  قمة  يف  ماكرون 
كبري  غمو�س  هناك  لذلك،  املا�شي. 
ي��ج��ب ت��و���ش��ي��ح��ه، الأن����ه يف ظ��ل هذه 
اأن  الظروف، مل يعد ممكنا لربخان 

حتمل لواء احلرب �شد االإرهاب.
     ولهذه االأ�شباب، يجب على برخان 
وبالتاأكيد  ب�شرعة،  و�شعها  تغرّي  اأن 
القادم.  ال�شيف  ورمبا   ،2021 عام 
وميكن القيام بذلك على مرحلتني، 

بعد الت�شاور مع اأع�شاء التحالف:
موا�شلة  م���ع   : االأوىل  اخل���ط���وة   -
م�شاألة  ���ش��ت��ك��ون   ، ب��ن�����ش��اط  ال��ق��ت��ال 
ا�شتمرار وت�شريع نقل امل�شوؤولية عن 
املحلية  القوات  اإىل  االأمنية  ال�شوؤون 
اأك��رب من اجلنود  اليوم عدد  )يوجد 
املحليني مقارنة بغري ال�شاحليني يف 
العمليات امل�شرتكة �شد االإرهاب(. يف 
برخان  على  �شيتعني   ، نف�شه  الوقت 
اأي  االأر�������س،  ع��ل��ى  ب�شمتها  ت��ق��ل��ي��ل 
امليدان،  م��وّزع يف  االنتقال من جهاز 
مك�شوف، مرئي، ومتطلب للغاية من 
حيث اخلدمات اللوج�شتية، اإىل جهاز 

جم��ّم��ع، اأق��ل و���ش��وًح��ا، يتحرك وفق 
وي�شتخدم  ا�شتخباراتية،  معلومات 
نظام  وه��و  التكنولوجيا،  من  مزيدا 
اأق����ل ع��ب��ًئ��ا ل��دع��م��ه ل��وج�����ش��ت��ًي��ا، الأنه 
االأر�س.  اأقل على  تاأثري  يعتمد على 
بتخفي�س  ي�شمح  اأن  �شاأنه  وهذا من 

كبري يف القوة العاملة.
برخان  تتدخل   : الثانية  اخلطوة   -
�شمن قوات التحالف ولكن بناء على 
ط��ل��ب ال���ق���وات امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي تتوىل 
على  ال��ع��م��ل��ي��ات  م�����ش��وؤول��ي��ة  بنف�شها 
برخان  �شتغادر  النهاية،  يف  االأر����س. 
امل�����ش��رح ت��دري��ج��ي��اً، وي��ت��م ات��خ��اذ كل 
بالت�شاور مع اجلهات  القرارات  هذه 

الفاعلة االأخرى يف التحالف.

ما هي االآفاق امل�ستقبلية 
يف منطقة ال�ساحل؟

وتغييبها  ل���ربخ���ان  ذك���رن���ا  ب��ع��د     
التدريجي مبرور الوقت، فاإن االآفاق 
املتوقعة يف منطقة ال�شاحل هي على 

النحو التايل.
   ي���ج���ب و����ش���ع ال���ب���ع���د االأم����ن����ي يف 
االأبعاد  ت��دم��ج  �شاملة  ا�شرتاتيجية 
واالأمنية  واالق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية 
يوؤمن  وال����ك����ل   ... واالج���ت���م���اع���ي���ة 

- مرافقة ال�شاحليني : يف هذا امل�شعى 
اإىل  بحاجة  ال�شاحل  دول  اأن  نعلم   ،
ال�شياق،  حلفاء ذوي خربة. ويف هذا 
يجب اأن يوافق املجتمع الدويل على 
االمتثال ملقاربة دعم ومرافقة للحل 
ولي�س  ال�شاحل  �شكان  ي��ق��رره  ال���ذي 

لفر�س حله؛
�شي�شتغرق  ب���ال�������ش���رب:  ال��ت��ح��ل��ي   -
هذه  الأن  ب���ال���ط���ب���ع،  وق����ًت����ا،  االأم�������ر 
اال  ثمارها  توؤتي  لن  اال�شرتاتيجية 
اأن���ه ال  بعد ع��دة ���ش��ن��وات، مم��ا يعني 
اإال  واملرافقة  امل�شاعدة  تخيل  ميكن 
ال�شعب  ال��ط��وي��ل. وم��ن  امل���دى  على 
ال��ق��ب��ول ع��ن��دم��ا ت��ك��ون م��ع��ت��اًدا على 

مطالبة االآخرين بكل �شيء وفورا.

هل عودة ال�سالم ممكنة
 يف منطقة ال�ساحل؟

ن���ع���م، اإن ع�����ودة ال�������ش���الم مم��ك��ن��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��اح��ل، ل��ق��د راأي���ن���ا انفا 
���ش��روط��ه��ا، م��ن ج��ه��ة ال�����ش��اح��ل ومن 
بالطبع  ال��������دويل.  امل��ج��ت��م��ع  ج���ه���ة 
هذه  الأن  ����ش���ه���اًل،  ه�����ذا  ي���ك���ون  ل����ن 
واحلميدة  الطموحة  اال�شرتاتيجية 
مثل  رئي�شية  نقاًطا  تدمج  اأن  يجب 
وا�شتئناف  واملوؤ�ش�شات،  الدولة  عودة 

ننتظر  زلنا  ما  اأننا  اال  اليوم،  بذلك 
ت��ل��ي��ق بهذا  ���ش��ام��ل��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
هذه  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  وال  اال�����ش����م. 
الأن  ���ش��اح��ل��ي��ة،  اال  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شاحليني هم من ميتلكون مفاتيح 
احلل يف منطقة ال�شاحل. لذلك، فاإن 
تعريف هذه اال�شرتاتيجية يعود اإىل 
وللجميع م�شلحة  ال�شاحل،  منطقة 
فيها، اأهل ال�شاحل، وكذلك الفاعلني 

من املجتمع الدويل.

من وجهة نظر 
اأهل ال�ساحل اأواًل:

   وهذا يتطلب االعرتاف باأن االإرهاب 
واال�شطراب،  الفو�شى  �شبب  لي�س 
الفو�شى  على  ت��ق��وم  نتيجة  ولكنها 
التي ت�شببها  القانون  وانعدام �شيادة 

االأدواء امل�شتوطنة:

اأربعة  ق��ب��ول  ي�����ش��ت��دع��ي م��ن��ه��م  ه���ذا 
متطلبات:

يوافق  اأن  يجب   : بالثقة  التحلي   -
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
�شياغته  م��ن  لي�شت  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�شتعًدا  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب  و���ش��ن��ع��ه، 
ال�شهل  للعب دوره فيها... لي�س من 

اأن تكون متوا�شعا؛
- توفري الو�شائل : نحن نعلم ال�شعف 
املادي لدول ال�شاحل ، لذا فاإن االأمر 
يتعلق باملوافقة على توفري الو�شائل 
ب�شخاء من اأجل تاأهيل حقيقي، لي�س 
ولكن   ، االأم��ن��ي  امل�شتوى  على  فقط 
واقت�شادًيا واجتماعًيا  �شيا�شًيا  ا  اأي�شً
م�شاعدة  يف  االن���ط���الق  ومي��ك��ن   ...
الطرفان.  يقررها  ب�شروط  �شخمة 
العطاء  ع����ن  ن���ت���وق���ف  اأن  وي����ج����ب 

بطريقة حم�شوبة ومتعالية.

- فراغ الدولة اأواًل: لفرتة طويلة مل 
ال�شيادية  الدولة تقوم مبهامها  تعد 
يف جماالت ال�شحة والتعليم والتنمية 
وي�شعر  االج����ت����م����اع����ي...  وال���ب���ع���د 
وت�شليمهم  عنهم  بالتخلي  ال�شكان 
ال����ذي يدفعهم  االأم����ر  ل��الإره��اب��ي��ني 
على  ميلي�شيات،  جتنيد  اإىل  اأح��ي��اًن��ا 
حمايتهم.  ل�شمان   ، ع��رق��ي  اأ���ش��ا���س 
ك��ل ه��ذا ال ي��رثي اإال ال��ت��وت��رات بني 
الطوائف واجلماعات، وبالتايل ينال 
اأعم  وب�شكل  الوطني،  التما�شك  من 

يغذي الفو�شى العامة؛
- ثم االجتار غري امل�شروع : االجتار 
باملخدرات والب�شر واالأ�شلحة وما اإىل 
على  ال�شيطرة  ع��ن  وال��ب��ح��ث   ، ذل��ك 
�شراعات  اإىل  ي���وؤدي  التهريب،  ه��ذا 
دموية ت�شاهم يف الفو�شى املحيطة ؛

الف�شاد  اأ���ش��ب��ح   : الف�شاد   ، اأخ����رًيا   -

املنحرفة  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  م���ن  وغ����ريه 
اأكرث  املنظمة  اجلرمية  من  القريبة 
ج�شامة خا�شة اأن تطور هذه االأدواء 
العقاب  مرتبط بثقافة االإفالت من 
ال�شائدة. كل هذا ي�شيف )االقرتاح: 
املحلي.     الو�شع  فو�شى  يف  ي�شاهم( 
وب�������االأخ�������ذ يف االع�����ت�����ب�����ار ك�����ل ه����ذا 
ال��وق��ت لتحديد  ح��ان  ب��ج��دي��ة، فقد 
وحّمالة  واقعية  �شاملة  ا�شرتاتيجية 
االأهداف،  حيث  من  وطموحة  قيم، 
ال�شيا�شية  االأب����ع����اد،  ج��م��ي��ع  ت�����ش��م��ل 
واالقت�شادية واالأمنية واالجتماعية 

ومن وجهة نظر 
املجتمع الدويل فاإن:

املجتمع  م����ن  ال���ف���اع���ل���ني  ج��م��ي��ع     
ال�����دويل ل��دي��ه��م م�����ش��ل��ح��ة يف جناح 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����ش��اح��ل ه����ذه، لكن 

الدوؤوب  والكفاح  ال�شيادية،  املهمات 
امل�شروع،  غري  واالجت��ار  الف�شاد  �شد 
العقاب  م��ن  االإف���الت  ثقافة  ونهاية 
�شيتحدث   ... العدالة  م�شتوى  على 
ال��ب��ع�����س ع��ن روؤي����ة م��ت��ف��ائ��ل��ة ب�شكل 
مبالغ فيه، بل وحتى يوتوبية. ومع 
ذلك، هناك اإ�شارات اإيجابية ملمو�شة 
�شيء  ب������اأن ال  ت��ف��ي��د  االأر���������س  ع���ل���ى 
م�شاألة  هو  �شيء  كل  واأن  م�شتحيل، 
عوامل  ه���ي  االأم���ث���ل���ة  وه����ذه  اإرادة. 

االأمل:
املحّولون يف  ، يدعو حزب  �شيا�شًيا   -
حر  �شيا�شي  ن��ظ��ام  اإق��ام��ة  اإىل  ت�شاد 
وعادل و�شفاف. تخلى زعيمه ال�شاب 
ط��واع��ي��ة ع���ن م��ه��ن��ة واع�����دة كخبري 
نف�شه  ل���ي���ك���ر����س  دويل  اق���ت�������ش���ادي 
لتنظيم حياة �شيا�شية فا�شلة لبلده، 
احلما�س  مالحظة  للجميع  وميكن 

الذي يولده بني ال�شكان؛
- ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى االج���ت���م���اع���ي، يف 
تظهر   ، ال�شاحل  ب��ل��دان  م��ن  العديد 
من�شات تندد بالف�شاد، وكلها ناجحة 
تظهر  وب����امل����ث����ل،  م���ده�������س.  ب�����ش��ك��ل 
اآل��ي��ات امل�����ش��اع��دة االج��ت��م��اع��ي��ة، مثل 
ا  خ�شي�شً امل�شمم  ال�شحي،  التاأمني 
ل��ل��م��ه��ن ال�����ش��غ��رى، ه��ن��ا وه���ن���اك يف 
العام  امل�شتويني  على  اإفريقيا،  غرب 

واخلا�س؛
- ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى االق����ت���������ش����ادي ، 
ُت��ق��رتح م���ب���ادرات ط��م��وح��ة م��ن قبل 
ف��اع��ل��ني غ��ال��ًب��ا م��ا ي��ت��م جت��اه��ل��ه��ا اأو 
ح��ت��ى اح��ت��ق��اره��ا ، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
االقت�شادي  للتجديد  �شرورية  اأنها 
ل��ل��ب��ل��دان. وه�����وؤالء ب��ال��ط��ب��ع فاعلني 
م�شروع  اإن  اخل���ا����س.  ال��ق��ط��اع  م���ن 
ال��ت��ي تربط  امل���م���رات االق��ت�����ش��ادي��ة 
عوا�شم ال�شاحل، املقرتح من املجل�س 
الوطني الأ�شحاب العمل املاليني، هو 

مثال واعد؛
من  �شيكون   ، ب��االأم��ن  يتعلق  فيما   -
اأداء  �شبب  درا���ش��ة  ل��اله��ت��م��ام  امل��ث��ري 
اأف�شل  ب�شكل  ال�شاحل  دول  اإح���دى 
ب��ك��ث��ري م���ن ال���ب���ل���دان االأخ��������رى. اإن 
التقليدية  امل���ه���ارات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
امل��ن��ا���ش��ب��ة مل���واج���ه���ة االإره����اب����ي����ني ال 
والتزام  اإرادة  اإن  ���ش��يء.  ك��ل  تف�شر 
مهم  ال�شالح،  ال�شلوك  مع  قائدها، 
يف الغالب.    وجتدر االإ�شارة، اإىل اأن 
وراء كل هذه املبادرات اإرادة �شيا�شية 
قوية لفر�شها. وهذه �شرورة مطلقة 
وبعيًدا  ا�شرتاتيجية.  اأي  تنفيذ  عند 
ُيرتجم  اأن  يجب  الت�شريحات،  ع��ن 
وال����ت����زام  م��ل��م��و���س  ع���م���ل  اإىل  ه�����ذا 
ال��وه��م االعتقاد  ��ا، فمن  اأي�����شً ح���ازم. 
منطقة  اإىل  ���ش��ي��ع��ود  ال�������ش���الم  ب�����اأن 
حًقا  ق���ادت���ه  ي��ك��ن  مل  اإذا  ال�����ش��اح��ل 
ميلكون االإرادة. وبخالف ذلك، فاإن 
اعتماد بلدان ال�شاحل ال�شرتاتيجية 
ط��م��وح��ة وق��ي��م��ي��ة، م��دف��وع��ة ب����اإرادة 
جمتمع  يدعمها  ح��ازم��ة،  �شيا�شية 
دعمها  ع���ل���ى  ي����واف����ق  ����ش���خ���ّي  دويل 
ب��داًل من فر�س  امل��دى الطويل  على 
اأخرًيا  تعطي  اأن  املرجح  حلوله، من 
الو�شع  م�����ن  اخل���������روج  يف  االأم���������ل 
ال�شاحل.     فيه  غ��رق  ال��ذي  اجلهنمي 
حذار، الزمن يتغري، مل يعد باإمكاننا 
الغ�س م��ع االإف���الت م��ن ال��ع��ق��اب. يف 
كل مكان، يطالب ال�شباب املرتبطون 
ب��امل�����ش��اءل��ة، وه��م على  ال��ع��امل  ببقية 
حق. واالأحداث املفاجئة التي حتدث 
لتذكرنا  م��وج��ودة  ال�شاحل  غ��رب  يف 

بذلك.
*جرنال متقاعد يف اجلي�ش 
الفرن�سي, م�ست�سار دويل يف 

اإفريقيا, املدير ال�سابق للتعاون 
االأمني والدفاعي يف وزارة اأوروبا 

وال�سوؤون اخلارجية

ت�شمل ال�شرتاتيجية املن�شودة جميع الأبع�د, ال�شي��شية والأمنية والقت�ش�دية والجتم�عية 
اجلرنال برونو كليمان بويل )و�شط(. اعادة النظر يف عملية برخان

وراء كل هذه املب�درات اإرادة �شي��شية قوية لفر�شه�

ح�ن الوقت لتحديد ا�شرتاتيجية �ش�ملة واقعية, وطموحة من حيث الأهداف

املطلوب ا�شرتاتيجية �شاملةت�شليم القيادة  لقوات املنطقة

مزيد التناغم بني املحلي والدويل
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•• وا�سنطن-وكاالت 

الطريق  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  فتح 
باإ�شداره  اجلي�س،  يف  العليا  امل��رات��ب  لتبّوء  الأن�����ش��اره 

مر�شوماً يغرّي �شروط دخول كليات تدريب ال�شباط.
واأ�شبح امللتحقون باملدار�س النخبوية، التي تاأ�ش�شت يف 
اأو  اأع�شاًء  يكونوا  اأال  �شرط  موؤهلني  العثماين،  العهد 
منت�شبني اإىل اأي “منظمة اأو هيكل اأو جماعة اإرهابية” 
القبيل.  ب��اأي جماعة من هذا  ات�شال  ومل يكونوا على 
اأردوغ���ان  برئا�شة  القومي  االأم���ن  جمل�س  اإىل  وي��ع��ود 

اتخاذ قرار ت�شنيف املنظمة اإرهابية اأم ال.
التعديل  اإن  الربيطانية  تاميز”  “ذا  �شحيفة  وتقول 
اأردوغ��ان، لالن�شمام  اأع�شاء حزب  اأم��ام  يفتح الطريق 

اإىل اجلي�س واإقفاله اأمام خ�شومه ال�شيا�شيني.
اعتقاالت وطرد

واعتقل ما يقرب من 250 األف �شخ�س اأو ُطردوا من 
وظائفهم يف القطاع العام بعد اتهامهم ب�شالت باأتباع 
الداعية فتح اهلل غولن، الذين يتهمون بتدبري حماولة 

انقالب يف 2016.
اأفراد  اأن اأي  اإرهابية، ما يعني  وجماعة غولن م�شنفة 
يتمكنوا من  ل��ن  املبا�شرين  غ��ول��ن  اأت��ب��اع  ع��ائ��الت  م��ن 

دخول الكليات الع�شكرية.
وميكن اأي�شاً حظر معار�شي التيارات االأخرى. ورفعت 
املحكمة  اأم���ام  ق�شية  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  العامة  النيابة 

الدميوقراطي  ال�����ش��ع��وب  ح���زب  الإغ����الق  ال��د���ش��ت��وري��ة 
احلزب الكردي الرئي�شي، على اأ�شا�س اأنه يدعم “حزب 
العمال الكرد�شتاين”، احلركة الكردية امل�شنفة اأي�شاً، 

جماعة اإرهابية.
الرئي�شي، حزب  املعار�شة  م��راراً حزب  اأردوغ��ان  واتهم 
ال�شعب اجلمهوري العلماين من ي�شار الو�شط، بالتواطوؤ 

مع اأتباع غولن و”حزب العمال الكرد�شتاين«.
ل�شحيفة  امل���ت���ق���اع���د،  ال�����ل�����واء  ي�����اف�����وز،  اأح����م����د  ق�����ال 
القليلة  امل��ع��ار���ش��ة  ال�شحف  اإح����دى  “جمهورييت” 
الطريق  مت��ه��د  ال��ت��غ��ي��ريات  اإن  ال���ب���الد،  يف  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
الأن�شار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اأردوغان، 
موؤ�ش�شة  تقليدياً  يعترب  الذي  اجلي�س،  على  لل�شيطرة 

قوية وم�شتقلة �شيا�شياً يف تركيا.
اأربع  تاريخ مع االنقالبات، وتدخلت  امل�شلحة  وللقوات 
احلكومات  الإ����ش���ق���اط  و1997   1960 ب���ني  م����رات 
ان��ح��رف��ت عن  اأن��ه��ا  اع��ت��رب اجل����رناالت  ال��ت��ي  املنتخبة، 

الدميوقراطية، وتوجهت نحو االإ�شالموية.
وبعد حماولة 2016، حترك اأردوغ��ان لو�شع �شل�شلة 
ال��ق��ي��ادة حت��ت ���ش��ي��ط��رت��ه، ف�����ُش��رح اأك����رث م��ن 20 األف 
اعتقلوا   203 بينهم  اجلي�س،  من   5% اأي  ع�شكري، 

اأم�س االأول.
خا�س،  ب�شكل  �شديدة  ل�شربة  ال�شباط  كبار  وتعر�س 
بعد اإقالة اأكرث من ن�شف اجلرناالت واالأدم��رياالت يف 

البالد.

 ذا ت�ميز: اأردوغ�ن يفتح الب�ب لأن�ش�ره لل�شيطرة على اجلي�س

•• عوا�سم-وكاالت

ب�������ات م�������ش���ري رئ����ي���������س ال����������وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ره������ني ت����روي���������س خ�������ش���وم���ه من 
خيار  يف  ال���������ش����ري  اأو  ال����ي����م����ني، 
اأن  يبدو  فيما  خام�شة،  انتخابات 
املوحدة  العربية  القائمة  رئي�س 
االإخوانية، من�شور عبا�س �شيكون 
الع��ب��اً م��وؤث��راً يف االن��ت��خ��اب��ات بعد 
فوزه ب�5 مقاعد اإثر فرز 89.7% 
م��ن االأ���ش��وات. وم��ن جهة اأخرى 
ت��وا���ش��ل امل���ب���ادرة ال�����ش��ع��ودي��ة حلل 
ا�شتقطاب  ال���ي���م���ن،  يف  االأزم���������ة 
اهتمام املتابعني واملحللني، الذين 
ال ينتظرون انفراجاً قريباً ب�شبب 
ال���ت���ع���ن���ت احل����وث����ي واحل�������ش���اب���ات 

االإيرانية.
اأم�س  ���ش��ادرة  ع��رب��ي��ة  �شحف  ويف 
ال�شعودية  مت�������ش���ي  اخل���م���ي�������س، 
يف ال��ب��ح��ث ع���ن اإن���ه���اء امل��ع��ان��اة يف 
املحللني  معظم  اأن  رغ���م  ال��ي��م��ن، 
املبادرَة  �شريف�شون  احلوثيني  اإن 
ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ل�����ش��الم يف ال��ي��م��ن اأو 
ب�شبب  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  يف  مي���اط���ل���ون 

التبعية املبا�شرة الإيران.

اجلناح اجلنوبي
ك�������ش���ف���ت ن����ت����ائ����ج االن����ت����خ����اب����ات 
التحالف  ف������وز  االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ة 
ال��ي��م��ي��ن��ي ب��ق��ي��ادة ح���زب ل��ي��ك��ود يف 
اال�شتحقاق بفارق �شئيل، ما مينع 
زعيم ليكود بنيامني نتانياهو من 
ت�شكيل حكومة، دون حتالفات مع 
وك�شب  املناف�شة،  اليمينية  القوى 
دعم اأحزاب �شغرية  مثل احلركة 
اجلنوبي،  االإ�شالمية–اجلناح 

االإخوانية.
اإذا  “العرب”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
حكومة  ت�شكيل  ج��ه��ود  ف�شلت   “
نتانياهو  على  �شيتعني  م�شتقرة، 
الدينية  االأح����������زاب  ا����ش���ت���ق���ط���اب 
احل��ل��ي��ف��ة، ف�����ش��اًل ع���ن االأح������زاب 

اأي�شاً  ورمب��ا  املتطرفة،  اليمينية 
القائمة العربية املوحدة«.

وح�������ش���ب ال�������ش���ح���ي���ف���ة، اأح����دث����ت 
املن�شقة  املوحدة  العربية  القائمة 
العربية  امل�����ش��رتك��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ن 
من�شور  ب���ق���ي���ادة  اإ�����ش����رائ����ي����ل  يف 
انتخابات  يف  “املفاجاأة”  ع��ب��ا���س 
ح�شدها  ب��ع��د  ال��راب��ع��ة  الكني�شت 
حمللون  وُي�����رج�����ح  م����ق����اع����د،   5
االإ���ش��الم��ي��ة اجلناح  احل��رك��ة  اأن” 
م�شاومات  يف  �شتدخل  اجل��ن��وب��ي، 
اأمام  �شيكون  ال��ذي  نتانياهو،  م��ع 
اللجوء  ق��رر  اإذا  حقيقية  مع�شلة 
يقبل  ل����ن  ح���ي���ث  احل�����رك�����ة،  اإىل 

حلفاوؤه اليمينيون االأمر«.
واأ�شتاذ  ال�شيا�شي  املحلل  وي��ق��ول 
ال���ع���ل���وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة امل�������ش���ارك يف 
اأب��ي��ب اأم��ل ج��م��ال، اإنه  جامعة ت��ل 
من�شور  عند  حمراء  خطوط  “ال 
االإ�شرائيلية”،  ال�شاحة  يف  عبا�س 

عبا�س  ف�������اإن  ج����م����ال،  وب���ح�������ش���ب 
جميع  “مغازلة  �����ش����ي����ح����اول 

االأطراف«.
ولكن املتابعني يعتربون اأن عبا�س، 
نتانياهو،  مع  التقارب  يرف�س  ال 
الت�شويت  ع��ن  امتنع  ال���ذي  وه��و 
دي�شمرب)كانون  يف  ال��ربمل��ان  حل��ّل 
وت�شيف  ل��ه  دعما  املا�شي  االأول( 
احل���رك���ة  “وذهبت  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
اأمام  معاقلها  اأب���رز  فتح  ح��د  اإىل 
نتانياهو حينما قام االأخري بزيارة 
اإىل النا�شرة، كربى املدن العربية 
داخل اإ�شرائيل، يف فرباير)�شباط( 
بتح�شني  ح��ي��ن��ه��ا  وت��ع��ه��د  امل��ا���ش��ي 
زي�����ادة  48 ع����رب  اأو������ش�����اع ع�����رب 
املوازنات املخ�ش�شة لهم، ومكافحة 

اجلرمية املتف�شية«.
وقال من�شور عبا�س لو�شائل اإعالم 
اإ�شرائيلية اأم�س االأول االأربعاء اإن 
كتلة  “باأي  م��ل��ت��زم��ا  ل��ي�����س  ح��زب��ه 

انفتاحه  يعني  م��ع  مر�شح”  واأي 
على اليمني الذي ميثله نتانياهو، 
الذي  اال�شتيطاين  اليمني  وحتى 

مُيثله بينيت.

العمل مع نتانياهو
االأو�شط”،  “ال�شرق  �شحيفة  ويف 
“املواطنون  جم��ل��ي:  ن��ظ��ري  ق���ال 
يفّوتوا  مل  اإ���ش��رائ��ي��ل،  يف  ال��ع��رب 
ف��ر���ش��ة االن��ت��خ��اب��ات االأخ�����رية، اإذ 
عندهم،  الت�شويت  نتائج  اأظهرت 
اأنهم  وا����ش���ح���ة،  ر����ش���ال���ة  ت��وج��ي��ه 
امل�������ش���ارك���ة يف احل���ي���اة  ي�����ري�����دون 
ب�شكل  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
فاعل، والتاأثري على هذه ال�شيا�شة 
واهتماماتهم.  حقوقهم  ل�شالح 
الن�شوج  مدى  عن  النظر  وبغ�س 
هذه  اإزاء  ال���ي���ه���ودي  امل��ج��ت��م��ع  يف 
العن�شري  املوقف  وع��ن  امل�شاركة، 
ل�����دى غ��ال��ب��ي��ة امل��ن��ت��خ��ب��ني، فقد 

ال���ري���ا����س ون��ف�����ش��ه��ا ال���ط���وي���ل يف 
معاجلة خالفاتها«.

لي�شوا  “ال�شعوديون  واأ�����ش����اف 
ع�شكري  انت�شار  بتحقيق  معنيني 
بتحقيق  م��ع��ن��ي��ون  ل��ك��ن��ه��م  اأب������دا، 
ال�����ش��رع��ي��ة ذل����ك االن��ت�����ش��ار متى 
اأي�شا  م��ع��ن��ي��ة  وال���ري���ا����س  اأرادت، 
بتحقيق ال�شالم، متى وافقت عليه 
ال�شرعية، اإنه قرارها، لتتمكن من 
العودة حلكم اليمن من جديد يف 
مل  والريا�س  �شنعاء.  عا�شمتهم 
ت��خ�����س ه���ذه احل����رب ال��ت��ي �شقط 
جراءها العديد من اأبنائها �شهداء 
اأعيانها  وت���ع���ر����ش���ت  وم�������ش���اب���ني 
ل���الأذى بحثا ع��ن جمد..  امل��دن��ي��ة 
ب����ل دع����م����اً ل�����ش��ع��ب ظ��ل��م��ت��ه هذه 
امللي�شيا والتدخالت الدولية التي 
حتقيق  ب��ق��در  م��ع��ان��ات��ه  تهمها  ال 
ان��ت�����ش��ارات وحت��ق��ي��ق اأج��ن��دت��ه��ا يف 
اأن اململكة  ل��و  ال��ع��رب��ي، و  االإق��ل��ي��م 

قرن«.
وم����ن����ذ ب������دء ت�������ش���اق���ط االأم�����ط�����ار 
االإنقاذ  اأج���ه���زة  ت��ل��ق��ت  ال���غ���زي���رة، 
األ��ف ن��داء م�شاعدة  اأك��رث من 11 
مياه  م��ن  �شخ�س  األ���ف  وانت�شلت 

الفي�شانات.
ووف��ق��ا خل���رباء االأر����ش���اد اجلوية 
م�شم�شا  الطق�س  يكون  اأن  يتوقع 
االأ���ش��ب��وع امل��ق��ب��ل يف امل��ن��اط��ق التي 

غمرتها الفي�شانات.
وق������رب ����ش���ي���دين ع���ل���ى ط�����ول نهر 
االإغاثة  ف���رق  تعمل  ه��وك�����ش��ب��وري 
واملنتجات  امل�������وؤن  اإي���������ش����ال  ع���ل���ى 

االأ�شا�شية اإىل املناطق املعزولة.
وال�شركات  امل��ن��ازل  اآالف  وت��ك��ب��دت 
�شركات  وت��ل��ق��ت  ج�شيمة  خ�����ش��ائ��ر 
األ��ف طلب للح�شول   22 التاأمني 
على تعوي�شات. ويف بع�س املناطق 
ال�����ش��اح��ل��ي��ة ه��ط��ل��ت اأم���ط���ار خالل 
ا����ش���ب���وع ت�������ش���اوي ث��ل��ث��ي االأم���ط���ار 
ع��ادة. وحذر  �شنويا  تت�شاقط  التي 
�شتكون  اأ�شرتاليا  اأن  من  العمالء 
ق�شوى  مناخية  لظروف  معر�شة 

جراء التقلبات املناخية.

ولكن الو�شع اختلف عند �شيطرة 
“وحاولوا  �شنعاء  على  احلوثيني 
الق�شاء على اجلمهورية اليمنية، 
جديدة  ف��ق��ي��ه  والي�����ة  وت��اأ���ش��ي�����س 

مرجعيتها طهران«.
“املعني  اأن  الكاتب،  يعترب  وعليه 
بتحقيق انت�شار ع�شكري و�شيا�شي 
ال�����ش��رع��ي��ة ولي�س  ه���و  ال��ي��م��ن،  يف 
ق����وات  وال  ال�������ش���ع���ودي  اجل���ي�������س 

احللفاء..
 ومبداأ اأن ال�شعوديني مل يحققوا 
ان����ت���������ش����اراً ه�����و خ����دي����ع����ة ك����ربى 
يروجها االإعالم االإيراين وفلوله 
امل��ن��ت�����ش��رون يف و����ش���ائ���ل االإع�����الم 

العربية والغربية..
بهزمية  وع������دت  ال���ري���ا����س  ف����ال   
باب  �شرع  من  هي  وال  احلوثيني، 
ال�شيا�شية  ال��ع��ق��ي��دة  وال  احل����رب، 
اأن  بل  ال�شعودية عقيدة ع�شكرية، 
ال��ك��ث��ري ك���ان ي�����ش��ت��غ��رب م���ن �شرب 

من�شوب معظم االأنهر بلغ ذروته” 
داعية ال�شكان اإىل اليقظة.

من�شوب  ارتفاع  “�شي�شتمر  وقالت 
امل���ي���اه يف ب��ع�����س امل��ن��اط��ق ال��ت��ي مل 
ال��ك��ب��رية من  ال��ك��م��ي��ة  ه���ذه  ت�شهد 
اأو حتى  االأم��ط��ار منذ ن�شف ق��رن 

منحوا اأ�شواتهم لفكرة امل�شاركة«.
زعيم  “دعا  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وح�����ش��ب 
عبا�س،  من�شور  ال��وح��دة  القائمة 
لتلبية  ن���ت���ان���ي���اه���و  م�����ع  ل���ل���ع���م���ل 
احتياجات االأقلية العربية البالغة 
اإ�شرائيل، وهو  �شكان  %21  من 
موقف يرف�شه اأغلب العرب، وهو 
لالن�شقاق  عبا�س  ف�شيل  دف��ع  م��ا 
العربية  ل����الأح����زاب  حت���ال���ف  ع���ن 
وق�����ال عبا�س  االن���ت���خ���اب���ات،  ق��ب��ل 
جيب  يف  “ل�شنا  ت�����ش��ري��ح��ات:  يف 
اأحد. نحن م�شتعدون للتعامل مع 

جميع االأطراف«. 

االنت�سار يف اليمن 
ق���ال حممد  ���ش��ي��اق م��ن��ف�����ش��ل  ويف 
“عكاظ”،  �شحيفة  يف  ال�����ش��اع��د 
اأكرث  ام��ت��داد  وعلى  ال�شعودية  اإن 
التدخل  رف�����ش��ت  ع��ق��ود  �شتة  م��ن 
املتتالية،  ال��ي��م��ن��ي��ة  االأزم��������ات  يف 

•• ريت�سموند-اأ ف ب

بداأ �شكان �شاحل اأ�شرتاليا ال�شرقي 
الذي �شهد في�شانات كبرية، اأم�س 
اخل��م��ي�����س ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف مع 
ب���دء ان��ح�����ش��ار امل���ي���اه ل��ي��ظ��ه��ر معه 

حجم االأ�شرار.
واأوق���ع���ت االأم���ط���ار ال��غ��زي��رة التي 
نيو  على  اأ���ش��ب��وع  ط���وال  ت�شاقطت 
�شاوث ويلز، اأكرث واليات اأ�شرتاليا 

تعدادا لل�شكان، قتيلني.
باملنازل  ج�شيمة  اأ����ش���رار  وحل��ق��ت 
وغطت  زراعية  حما�شيل  واأتلفت 

الوحول الكثري من الطرقات.
االأم��ط��ار، عاد  وبعد توقف هطول 
اآالف ال�شكان اإىل منازلهم لتقييم 

حجم االأ�شرار.
وعنا�شر  اجل���ن���ود  م��ئ��ات  و����ش���ارك 
العمليات،  يف  املتطوعني  االإط��ف��اء 
ال�����وح�����ول  الإزال������������ة  يف حم�����اول�����ة 
االأنقا�س  ورف�����ع  ال���ط���رق���ات  ع���ن 

با�شتخدام اآالت ن�شر.
واعلن بن �شيربد امل�شوؤول يف جهاز 
لوكالة  الريفية  احلرائق  مكافحة 

اإىل  ت�شعى  فرقه  اأن  بر�س  فران�س 
يف  طبيعتها  اإىل  االأم����ور  “اإعادة 
“لكن  اأ���ش��رع وق��ت ممكن”. وق��ال 
بل  ال  اأ���ش��اب��ي��ع  ي�شتغرق  ق��د  ذل���ك 

اأ�شهرا يف بع�س املناطق«.
غمرتها  ال�����ت�����ي  امل����ن����ط����ق����ة  ويف 

ال��ف��ي�����ش��ان��ات ال ي����زال ال��ك��ث��ري من 
 20 اأن  ال�شكان معزولني مو�شحا 
العودة  عن  عاجزين  �شخ�س  األ��ف 

اإىل منازلهم.
وراأت رئي�شة وزراء نيو �شاوث ويلز 
غالدي�س برييجيكليان “نعتقد اأن 

ك���ان���ت ت��ب��ح��ث ع����ن ال��ن�����ش��ر دون 
وحتويلهم  اليمنيني  حلال  النظر 
امل��ع��رك��ة من  اإىل حم��رق��ة النتهت 

�شنوات يف �شهرها االأول«.

بعد اجلزرة.. الع�سا
اخلليج”  “اأخبار  ���ش��ح��ي��ف��ة  ويف 
البحرينية قال عبداملنعم ابراهيم، 
اإن املتابعني يوؤكدون اأن احلوثيني 
�شريف�شون املبادرَة ال�شعودية، واإذا 
وافقوا لفظياً، عليها ف�شيماطلون 
وي��ت��ه��رب��ون م��ن االل��ت��زام��اِت التي 
واأهمها  تنفيذها،  عليهم  يتوّجب 
ال�شامل،  ال����ن����ار  اإط��������الق  وق������ف 
اأثناء  اأخرى  و�شيطالبون ب�شروٍط 

املفاو�شات.
���ش��ب��ب رف�س  اأن  ال��ك��ات��ب  واع��ت��رب 
احلوثيني  اأن  ال�شعودية  امل��ب��ادرة 
ال�شيا�شي  ال����ق����راَر  مي��ل��ك��ون  “ال 
ال..  اأو  ن���ع���م  ل���ي���ق���ول���وا  امل�����ش��ت��ق��ل 
ف��ال��ق��رار ب��ي��ِد اإي������ران، وه���ي التي 
يجُب  م��ا  احلوثيني  على  �شُتملي 
ال�شعودية  امل�����ب�����ادرِة  اإزاء  ف��ع��ل��ه 
لل�شالم”، م�شيفاً اأن “ت�شريحاِت  
طهران  اأن  ت��و���ش��ح  االإي����ران����ي����ني 
ال ت��ري��ُد ل��ه��ج��م��ات احل��وث��ي��ني اأن 
اأن  وتريد  ال�شعودية،  �شد  تتوقَف 
جزءاً  اليمن  يف  نفوَذها  ت�شتخدَم 
ال�شيا�شي  ال�����ش��غ��ط  اأوراِق  م���ن 
خ���الل م��ف��او���ش��ات��ه��ا ال��ق��ادم��ة مع 

وا�شنطن حول ملفها النووي«.
املجتمع  النهاية  الكاتب يف  وحمل 
الدويل، والدول الغربية م�شوؤولية 
اأي�شاً  اليمنية  االأزم����ة  ا���ش��ت��م��رار 
الغرب  “من م�شلحة  اأن   معترباً 
احلوثيني  ا���ش��ت��خ��دام  ي�شتمر  اأن 
خ���ن���ج���راً ل��ط��ع��ن ال�����ش��ع��ودي��ة بني 
حنٍي واآخر، ولكن �شرب ال�شعودية 
املماطالِت احلوثية  بداأ ينفد من 
وهجماتهم املتكررة على االأرا�شي 
اجلزرة  تنفع  مل  واإذا  ال�شعودية، 
ف�شياأتي دوُر الع�شا حل�شم االأمور 

يف اليمن م�شتقباًل«.

�شحف عربية: نت�ني�هو حتت »جن�ح الإخوان«؟ واإيران تت�آمر على املب�درة ال�شعودية

عملي�ت التنظيف بداأت يف اأ�شرتالي� بعد انح�ش�ر الفي�ش�ن�ت 

•• وا�سنطن-وكاالت

كولورادو  لهجوم  بتنفيذه  امل�شتبه  عائلة  اأف��راد  اأح��د  ك�شفت 
تفا�شيل  ع��ن  اأ���ش��خ��ا���س،   10 ب��ح��ي��اة  اأودى  ال���ذي  االأخ����ري، 
مثرية تتعلق بحياته. وحتدث �شهر اأحمد العليوي العي�شى، 
“كينغ  ال��ن��ار داخ����ل م��ت��ج��ر  اإط����الق  ب��ال��وق��وف وراء  امل��ت��ه��م 
�شوبرز” للبقالة يف منطقة تيبل مي�شا، ل�شحيفة “ذا �شن” 
اأحمد كان مييل لالنعزال والوحدة،  اإن  الربيطانية، قائال 
والديه  قبو  يف  وعا�س  االإط���الق،  على  �شديقة  له  تكن  ومل 
الربيطانية،  لل�شحيفة  املو�شى  اأ���ش��ام��ة  وحت��دث  ال�شخم. 
م��و���ش��ح��ا اأن اأح���م���د ك���ان ي��ج��ل�����س وح���ي���دا خ���الل ال���زي���ارات 
العائلية، ونادرا ما كان يتحدث، وا�شفا �شلوكه ب�”الغريب«.

واأ�شاف اأ�شامة: “كان اأحمد يعمل مع عائلته يف مطعم خا�س 
بغبائه”،  ومتيز  االأ�شدقاء،  من  الكثري  لديه  يكن  مل  بهم. 
وال��دي��ه، يف قبو  اأحمد عا�س مع  اأن  وب��نّي  على حد تعبريه. 
األف دوالر   800 7 غرف، ويبلغ ثمنه  مبنزلهم املكّون من 
يف اأرفادا بكولورادو، وكان يعمل مبطعم ل�شقيقه، مّت اإغالقه 
منذ الهجوم. وو�شف اأ�شامة حال عائلة اأحمد لدى �شماعها 
البكاء.  وانفجر يف  م��ذه��وال،  ك��ان  وال��ده  ب��اأن  اعتقاله،  خرب 

واأو�شح اأن عائلته ال تعرف اأي معلومات تتعلق بدوافع اأحمد 
لالإقدام على مثل هذا العمل االإجرامي. ووفق اأ�شامة، فقد 
ظّنت عائلة اأحمد يف بادئ االأمر اأنه �شقط يف حادث اإطالق 
النار، ومل يتوقعوا اأبدا اأن يكون هو منفذ الهجوم.وبعد يوم 
على حادثة اإطالق النار يف كولورادو، بداأت تتك�شف معلومات 
عن بع�س �شحايا الهجوم الذي خّلف 10 قتلى. وقتل منفذ 
“كينغ  ي��ع��م��ل��ون داخ���ل متجر  ك��ان��وا  اأ���ش��خ��ا���س   3 ال��ه��ج��وم 
�شوبرز” للبقالة يف منطقة تيبل مي�شا، حيث وقعت احلادثة 

املاأ�شاوية، هذا اإىل جانب ال�شابط القتيل اإريك تايل.
رعاية  ووكيل  جملة،  م�شور  االآخ��ري��ن  ال�شحايا  بني  وم��ن 
ط��ب��ي��ة، واآخ������رون ك��ان��وا ي��ق�����ش��ون ي��وم��ه��م يف ���ش��اح��ة ت�شوق 

مزدحمة باملوقع، ح�شبما ذكرت “االأ�شو�شيتد بر�س«.
وتراوحت اأعمار اأولئك الذين فقدوا حياتهم يف احلادثة بني 
20 و65 عاما. وقد مت التعرف على كافة ال�شحايا وهم: 
عاما(،   23( �شتاني�شيك  نيفني  عاما(،   20( �شتونغ  ديني 
اأول��دز )25 عاما(، ترالونا بارتكوفياك )49 عاما(،  ريكي 
�شابط ال�شرطة اإريك تايل )51 عاما(، �شوزان فونتان )59 
عاما(، تريي ليكر )51 عاما(، كيفني ماهوين )61 عاما(، 

لني موراي )62 عاما(، جودي ووترز )65 عاما(.

كندا تفر�س عقوب�ت على 9 م�شوؤولني رو�س 
•• اأوتاوا-رويرتز

 9 ق��ررت فر�س عقوبات جديدة على  اإنها  الكندية  وزارة اخلارجية  قالت 
يف  االإن�شان  حلقوق  وممنهجة  ج�شيمة  “انتهاكات  ب�شبب  رو���س  م�شوؤولني 

رو�شيا” وهو ما دعا الكرملني اإىل توعد كندا بالرد.
وقالت اإدارة ال�شوؤون الدولية الكندية)وزارة اخلارجية(، اإن العقوبات تاأتي 
يف اإطار جهد دبلوما�شي لل�شغط على م�شوؤولني رو�س كبار ب�شاأن “ال�شروع 
املحتجني  ومعاملة  نافالني  األيك�شي  ال��ب��ارز  املعار�س  واحتجاز  قتل”  يف 
“�شتوا�شل  بيان،  م��ارك جارنو يف  ال�شوؤون اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  الرو�س. 
نافالني  عن  �شروط  دون  لالإفراج  الرو�شية  احلكومة  على  ال�شغط  كندا 

وموؤيديه الذين حتتجزهم باملخالفة للقانون«.
واأ�شاف “لن متر انتهاكات حقوق االإن�شان اجل�شيمة لرو�شيا دون عقاب«.

واألقي القب�س على نافالني يف وقت �شابق من هذا العام لدى عودته اإىل 
رو�شيا قادما من اأملانيا حيث كان يتعافى من اأثر ت�شممه مبادة لالأع�شاب 

ت�شتخدم يف االأغرا�س الع�شكرية.
االحتاد  اتخذها  �شابقة  خ��ط��وات  م��ع  تتما�شى  عقوباتها  اإن  ك��ن��دا  وق��ال��ت 
االأوروبي والواليات املتحدة. وذكرت وكالة االإعالم الرو�شية اأن الكرملني 
ك��ن��دا بفر�س ما  ق���رار  ���ش��رتد على  اإن مو�شكو  االأرب���ع���اء،  االأول  اأم�����س  ق��ال 

تعتربها عقوبات غري قانونية على رو�شيا.

التف��شيل ال�شخ�شية.. م�ذا ق�لت ع�ئلة العي�شى بعد هجوم كولورادو؟

 كوري� ال�شم�لية اأطلقت �ش�روخني يف البحر 
للبحث يف هذه  القومي  االأم��ن  و�شيك ملجل�س  اجتماع  الكوري اجلنوبي، عن 
الياباين  ال��وزراء  رئي�س  اأّك��د  اأي�شا،  وا�شنطن  حليفة  طوكيو،  يف  امل�شتجدات. 
كانا  اخلمي�س  يانغ  بيونغ  اأطلقتهما  اللذين  املقذوفني  اأّن  �شوغا  يو�شيهيدي 
اأطلقت  ال�شمالية  “كوريا  اإّن  ل�شحافيني  �شوغا  وق��ال  بال�شتيني.  �شاروخني 
�شاروخني بال�شتيني”، م�شرياً اإىل اأّن اآخر جتربة على اإطالق �شاروخ بال�شتي 

اأجرتها بيونغ يانغ تعود اإىل 29 اآذار/مار�س 2020.
قرار  ينتهك  اأّن��ه  كما  واملنطقة،  بلدنا  يف  واالأم��ن  ال�شلم  يهّدد  “هذا  واأ�شاف 
االأمم املتحدة«. يف الواقع، اأ�شدر جمل�س االأم��ن ال��دويل ق��رارات عّدة حتظر 

على بيونغ يانغ موا�شلة براجمها الت�شّلحية يف املجالني النووي والبال�شتي.
وعلى الّرغم من العقوبات الدولية امل�شّددة التي تخ�شع لها، متّكنت بيونغ يانغ 
من اإحراز تقّدم �شريع يف جمال تطوير قدراتها ال�شاروخية يف عهد الزعيم 
كيم جونغ-اأون. وقامت بعدة جتارب نووية واختربت بنجاح �شواريخ بال�شتية 

•• �سيول-اأ ف ب

اأن  دون  اليابان،  بحر  يف  �شاروخني  اخلمي�س  اأم�س  ال�شمالية  كوريا  اأطلقت 
اأّنهما �شاروخان بال�شتيان يف جتربة متّثل  اأّكدت  يحّدد نوعهما، لكّن طوكيو 
انتهاكاً لقرارات جمل�س االأمن الدويل. وي�شكل اإطالق �شواريخ كهذه حتدياً 

كذلك للرئي�س االأمريكي اجلديد جو بايدن.
واأعلن اإطالق ال�شاروخني اأوال يف �شيول حيث قالت رئا�شة االأركان امل�شرتكة 
يف اجلي�س الكوري اجلنوبي يف بيان اإّن “مقذوفني غري حمّددين” اأُطلقا يف 

بحر اليابان الذي ي�شّميه الكورّيون “بحر ال�شرق«.
ومل ي��ح��ّدد ال��ب��ي��ان ن���وع امل��ق��ذوف��ني ل��ك��ّن��ه اأو���ش��ح اأّن��ه��م��ا اأُط��ل��ق��ا م��ن مقاطعة 
هامغيونغ اجلنوبية الواقعة يف و�شط كوريا ال�شمالية ال�شرقي واجتازا م�شاراً 

كيلومرتا.  60 اأق�شاه  بلغ  وعلو  كيلومرتا  بطول 450 
وبح�شب بيان رئا�شة االأرك��ان، فقد عمد اجلي�س الكوري اجلنوبي على االإثر 
اإىل “تعزيز و�شعية املراقبة، بالتن�شيق الوثيق مع الواليات املتحدة”، حليف 
الرئا�شي  الق�شر  االأزرق،  البيت  اأعلن  �شيول  ويف  الرئي�شي.  اجلنوبية  كوريا 

ال�شاروخني  اإط��الق هذين  وياأتي  االأم��ريك��ي.  ال��رب  اإىل  الو�شول  ق��ادرة على 
امل��دى وغري  يانغ �شاروخني ق�شريي  بيونغ  اإط��الق  اأي��ام من  بعيد  اخلمي�س 

بال�شتيني فوق البحر اال�شفر، اأي باجتاه ال�شني ولي�س اليابان.
وجاء اإطالق ال�شاروخني هذين بعد زيارة اإىل املنطقة قام بها وزيرا اخلارجية 
التحالف  ملناق�شة ق�شايا  اأو�شنت  ولويد  بلينكني  اأنتوين  االأمريكيان  والدفاع 
واالأمن يف املنطقة وال �شيما قدرات كوريا ال�شمالية يف جمال ال�شالح النووي 

وال�شواريخ الطويلة املدى، حيث ُينظر اإىل ال�شمال على اأنه تهديد مركزي.
الرئا�شة  ب��اي��دن  ت���ويل ج��و  م��ن��ذ  ���ش��واري��خ  اإط����الق  اأول عملية  ت��ل��ك  وك��ان��ت 
االأم��ريك��ي��ة. اإال اأن م�����ش��وؤول��ني اأم��ريك��ي��ني ق��ل��ل��وا الح��ق��ا م��ن اأه��م��ي��ة هذين 
الع�شكرية  ال��ن�����ش��اط��ات  “خانة  يف  ي�شنفان  اأن��ه��م��ا  مو�شحني  ال�����ش��اروخ��ني 

الطبيعية لل�شمال«.
اأن هذين ال�شاروخني  اأمريكي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه  واأو�شح م�شوؤول 

ال�شواريخ  برنامح  ب�شاأن  الدويل  االأمن  جمل�س  بقرارات  م�شمولني  “غري 
البالي�شتية” لكوريا ال�شمالية.

االأحد  ال�شاروخني  هذين  ب�شاأن  لل�شحافيني  �شخ�شيا  بايدن  الرئي�س  وقال 
ل�شيول وطوكيو،  زيارتهما  خالل  الدفاع«.  وزارة  بح�شب  ع��ادي  اأم��ر  “هذا 
ال��ن��ووي يف  اأهمية ن��زع ال�شالح  �شدد ال��وزي��ران االأم��ريك��ي��ان م��رات ع��دة على 
كوريا ال�شمالية. ردا على ذلك حملت ت�شوي �شون هوي النائبة االأوىل لوزير 
اخلارجية يف كوريا ال�شمالية بقوة على “النظام اجلديد” يف الواليات املتحدة 

من دون اأن تذكر الرئي�س بايدن باال�شم ولو ملرة.
وقالت امل�شوؤولة الرفيعة امل�شتوى اإنه منذ و�شول االإدارة االأمريكية اجلديدة 
املجنونة بالتهديد الذي ت�شكله كوريا ال�شعبية  فر�شيتها  عر�س  يف  “متعن 
الدميوقراطية” اال�شم الر�شمي لكوريا ال�شمالية، ويف كالمها الذي ال اأ�شا�س 

له حول “نزع كامل لل�شالح النووي«.
وكانت �شيا�شة دونالد ترامب غري املعهودة جتاه كوريا ال�شمالية اأدت يف البداية 
اإىل تبادل االإهانات والتهديدات بحرب نووية مع كيم جونغ اأون ثم �شهر ع�شل 

دبلوما�شي ا�شتثنائي متيزت به قمم �شنغافورة وهانوي بني الزعيمني.

عربي ودويل
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املال والأعمال

حم�فظ امل�شرف املركزي : برحيل ال�شيخ حمدان بن را�شد فقدت الإم�رات ق�ئدا ملهم�  
املنطقة  اقت�شادات  بني  حتتلها  التي  املرموقة  املكانة  بلغت  اأن  اإىل 

والعامل.
 واأ�شار اإىل اأنه عند تاأ�شي�س امل�شرف املركزي يف 1973 حتت م�شمى 
 2 رق��م  القانون االحت��ادي  االإم���ارات، مبوجب  النقد لدولة  جمل�س 
رئي�س  اأول  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  له  املغفور  ك��ان   ،1973 ل�شنة 
�شياغة  للجنة  كرئي�س  من�شبه  م��ن  �شاهم  حيث  ل��ه،  اإدارة  جمل�س 
ت�شكيل  يف  امل��ال��ي��ة  لل�شوؤن  ال��دول��ة  وزي���ر  ع�شوية  وح��ام��ال  ال��ق��ان��ون 
قانون م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي واأ�شرف على اإ�شدار 

الدرهم االإماراتي لي�شبح العملة الوطنية للدولة.
 وذكر اأنه منذ حتويل جمل�س النقد اإىل م�شرف االإم��ارات املركزي 
اأواخر العام 1980، مبوجب القانون االحتادي رقم 10 لتلك ال�شنة، 

بني ال�شيا�شات املالية والنقدية.  
  ولفت اإىل اأن املغفور له كانت له روؤية وب�شمة يف منو م�شرف االإمارات 
العربية املتحدة املركزي والذي جاء من خالل حر�شه الدائم على 
التي  وت�شريعاته  و�شيا�شاته  اأهدافه  يف  املركزي  امل�شرف  ا�شتقاللية 
اإىل تعزيز متانة النظام املايل يف الدولة. كما ا�شتمر املغفور  تهدف 
له يف حتديث قانون امل�شرف و تعزيزاالبتكار يف العمل امل�شريف ودعم 
دعم  ،و  والرقابي  امل��ايل  النظام  تطوير  يف  املركزي  امل�شرف  مواقف 

التوطني يف القطاع امل�شريف.
ب��ال��ق��ط��اع اخلا�س  اه��ت��م��ام��ه  ع��ن��ه  ع���رف  ال��راح��ل  اإن   وق���ال معاليه 
هذه  ط��وال  وتفاين  باإخال�س  م�شتدام  اقت�شاد  بناء  يف  وم�شاهمته 

االأعوام التي حققت اإجنازات وجناحات �شت�شتمر لعقود قادمة.

      •• اأبوظبي-وام

العربية  االإم���ارات  م�شرف  حمافظ  �شعيد  عبداحلميد  معايل  اأك��د 
املتحدة املركزي انه برحيل ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم، فقدت 
والتخطيط  دعائمها  اإر���ش��اء  يف  �شاهم  ملهما  ق��ائ��دا  االإم����ارات  دول��ة 

مل�شريتها التنموية عرب كل املراحل.
 واأ�شاف معاليه ان املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد كان اأول من 
الدولة،من خالل توليه من�شب  املالية يف  ال�شيا�شة  حمل م�شوؤولية 
املالية منذ ت�شكيل احلكومة االأوىل بعد قيام االحتاد يف العام  وزير 
وا�شتمر  االإم��ارات��ي  امل��ايل  للنظام  االأوىل  اللبنات  فو�شع   ،1971
وارتقائها  الدولة  لنمو  مواكبته  و�شمان  تطويره  على  االإ�شراف  يف 

وتو�شعة مهامه لت�شمل اأعمال جمل�س النقد، وا�شل املغفور له ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم م�شاهمته اجلوهرية يف تخطيط وتطوير 
مبا  للمالية  كوزير  من�شبه  من  للدولة  والنقدية  املالية  ال�شيا�شات 
ويعزز  امل�شتدامة  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  متطلبات  يلبي 
وتوجيه  االحت��ادي��ة  للميزانية  والتنفيذي  امل��ايل  التخطيط  فعالية 

االإنفاق العام لدعم القطاعات احليوية اقت�شاديا.
و�شلط معاليه ال�شوء على اأبرز قرارات املغفور له التي دعمت م�شرية 
القرو�س  اأزمة  القرارات اخلا�شة بحل  بينها  املركزي ومن  امل�شرف 
العقارية يف ال�شبعينات بتاأ�شي�س امل�شرف العقاري حني ذاك.. منوها 
بدور املغفور له الذي كان له دور فعال يف اإدارة االأزمات املالية لدعم 
املوؤ�ش�شات املالية واملتمثلة يف ال�شراكة والت�شديد على اأهمية التن�شيق 

عمومية الواحة ك�بيت�ل توافق على توزيع 6 اأرب�ح� نقدية لع�م 2020

ور�شة افرتا�شية حول رايل العرب لري�دة الأعم�ل 2021 

ملي�رات درهم �شيولة ف�ئ�شة �شحبه� امل�شرف املركزي من ال�شوق خالل ين�ير  6
 . امل��ال  وراأ����س  واالإق��را���س  وال�شيولة  بالتمويل  ال�شلة 
امل�شرف  عن  ال�شادرة  االأرق���ام  اأظهرت  فقد  وتف�شيال 
االإيداع  �شهادات  ر�شيد  قيمة  اإجمايل  ارتفاع  املركزي 
اإىل م�شتوى 135.2 مليار درهم يف نهاية �شهر يناير 
من العام اجلاري باملقارنة مع 129.3 مليار درهم يف 

. دي�شمرب 2020 
اإحدى االأدوات التي ي�شتخدمها  وتعد �شهادات االإيداع 
واإدارة  النقدية  ال�شيا�شة  لتطبيق  امل��رك��زي  امل�����ش��رف 
ال�شيولة يف ال�شوق املحلية وذلك بجانب بع�س االأدوات 
�شبط  النهائية  ح�شيلتها  يف  ت�شتهدف  التي  االأخ��رى 
االقت�شاد  الدولة وعلى نحو يخدم  ال�شيولة يف  حركة 
الوطني. ي�شار اإىل اأن اإجمايل قيمة ال�شيولة الفائ�شة 
خالل  ال�شوق  من  ب�شحبها  املركزي  امل�شرف  قام  التي 
درهم  م��ل��ي��ار   30.9 ن��ح��و  اإىل  و���ش��ل��ت   2020 ال��ع��ام 
وذلك من خالل �شهادات االإيداع التي ي�شدرها للبنوك 

العاملة يف الدولة .

•• اأبوظبي-وام 

�شحبها من  التي جرى  الفائ�شة  ال�شيولة  قيمة  بلغت 
مليارات   6 ن��ح��و   2021 ي��ن��اي��ر  �شهر  خ���الل  ال�����ش��وق 
دره��م وذل��ك بح�شب م��ا تظهره االأرق���ام ال�����ش��ادرة عن 
ال��ت��ي مت  ال��ك��ب��رية  القيمة  وتعك�س  امل��رك��زي.  امل�����ش��رف 
�شحبها مع بداية العام اجلاري من ال�شوق مدى وفرة 
بات  ال���ذي  االإم���ارات���ي  امل�شريف  اجل��ه��از  ل��دى  ال�شيولة 
قائمة  �شمن  املتخ�ش�شة  الدولية  املوؤ�ش�شات  ت�شنفه 
اأقوى االأجهزة امل�شرفية على م�شتوى منطقة اخلليج 
وال�شرق االأو���ش��ط. وكانت ب��وادر وج��ود وف��رة كبرية يف 
االأخرية  االأ�شهر  يف  ظهرت  قد  البنوك  لدى  ال�شيولة 
تلقتها  التي  الدعم  اأم��وال  باإعادة  منها  عدد  قام  حيث 
من امل�شرف املركزي خالل العام املا�شي والتي ُقدمت 
املوّجهة  ال�شاملة  االق��ت�����ش��ادي  ال��دع��م  خطة  اإط���ار  يف 
و�شملت حزمة من تدابري الدعم للقطاع امل�شريف ذات 

مليون   321،4 ب��ل��غ��ت  اأرب����اًح����ا 
دره����������م ح����ي����ث ح����ق����ق ك��������ّل من 
يف  لال�شتثمار  الواحة  “�شندوق 
و�شط  ب��اأ���ش��واق  االئ��ت��م��ان  اأدوات 
االأو�شط  وال�شرق  اأوروب���ا  و���ش��رق 
الواحة  و”�شندوق  واإفريقيا”، 
باأ�شواق  االأ���ش��ه��م  يف  لال�شتثمار 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا” 
? و14،1?   14،9 بلغت  اأرباًحا 

على التوايل خالل عام 2020.

اال�شتثمارات  وح��دة  اأداء  يف  كبري 
اخل��ا���ش��ة وم�����ش��اه��م��ة ق��وي��ة من 

وحدة االأ�شواق العامة. 
�شنادي�����ق  اأداء  ك��������������������ان  ك��م�����������������ا 
جدي�����ًرا  واالأ���ش�����������������ه��م  االئ��ت��م��ان 
معايري  وجت������اوز  بل  باملالحظة، 
ال��ق��ط��اع م���ن ح��ي��ث ال��ع��وائ�����د يف 

نهاية العام.
االأ�شواق  وح���دة  اأع��م��ال  وح��ّق��ق��ت 
كابيتال  للواحة  التابعة  العامة 

وكذلك  االإدارة  مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��اً 
لرئي�س  ن��ائ��ب��اً  ال��ظ��اه��ري  اأح��م��د 

جمل�س االإدارة.
وق���ال ول��ي��د امل��ق��رب امل��ه��ريي، اإن 
الواحة كابيتال متّكنت من حتقيق 
2020،رغم  ع�����ام  يف  االأرب���������اح 
التي  اال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ال�����ظ�����روف 
الذي جاء  االأمر  العامل  ي�شهدها 
ال�شرتاتيجية  ات��ب��اع��ه��ا  ن��ت��ي��ج��ة 
بتح�شن  مدفوعة  ف��ّع��ال��ة،  حت��ّول 

•• اأبوظبي-وام

كابيتال  ال��واح��ة  م�شاهمو  واف���ق 
خالل االجتماع ال�شنوي للجمعية 
العمومية الذي عقد اأم�س االأول 
على توزيع اأرباح نقدية بواقع 6 
 6% يعادل  ما  اأي  لل�شهم،  فل�س 

من راأ�س املال املدفوع.
وخالل انعقاد اجلمعية العمومية 
ومتا�شيا مع املتطلبات القانونية 
امل�شاهمون  واف����ق  ال�����ش��ل��ة،  ذات 
اأع�شاء  تعيني  على  احل��ا���ش��رون 
ال���واح���ة  ����ش���رك���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
“املجل�س”حيث  اجلديد  كابيتال 
اأع�����ي�����د ان����ت����خ����اب ول����ي����د امل���ق���رب 
االإدارة،  ملجل�س  رئ��ي�����ش��اً  امل��ه��ريي 
لرئي�س  نائباً  الظاهري  اأحمد  و 

جمل�س االإدارة.
ك��م��ا اأع��ي��د ان��ت��خ��اب ك��ل م��ن نادر 
الكتبي وحممد  احلمادي ورا�شد 
الّنوي�س و ر�شيد العمرية اأع�شاء 
يف جمل�س االإدارة فيما مت انتخاب 
حميد ال�شمري ع�شًوا يف جمل�س 
عبيد  كارلو�س  م��ن  ب��داًل  االإدارة 
الذي مل يرت�ّشح الإعادة انتخابه.

وعقب اجتماع اجلمعية العمومية 
بوليد  االإدارة  جم��ل�����س  ال��ت��ق��ى 
تعيينه  واأع������اد  امل���ه���ريي  امل���ق���رب 

اأقل  امل�شروع خالل  العمل يف  بدء 
من عام واحد بعد احل�شول على 

الدعم املطلوب .

التحتية للموانئ  الطاقة والبنية 
واالأمتتة والرقمنة والتاأمني �شد 
والبيانات  ال�شريانية  الهجمات 

الفرق،  واإدارة  االآن���ي���ة  ال��رق��م��ي��ة 
داع����ي����ا ال����ط����الب ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
امل�شابقة التي تتيح لرواد االأعمال 

•• ال�سارقة- وام 

ن��ظ��م م���رك���ز ري������ادة االأع����م����ال يف 
للعلوم  ال���ع���رب���ي���ة  االأك�����ادمي�����ي�����ة 
البحري  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ور����ش���ة ع��م��ل رق��م��ي��ة ه���ي االأوىل 
“ كيف  ���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ب���ع���ن���وان 
ت�شبح رائد اأعمال “ بهدف اإعداد 
ط��ل��ب��ة االأك���ادمي���ي���ة ال��راغ��ب��ني يف 
العرب  “رايل  مب�شابقة  امل�شاركة 
التي  ال�شنوية  االأعمال”  ل��ري��ادة 
القطاع  ع��ل��ى  ال���ع���ام  ه����ذا  ت���رك���ز 
العمل  ور�����ش����ة  ق�����دم  ال����ب����ح����ري. 
ال���دك���ت���ور وائ�����ل د����ش���وق���ي، مدير 
مركز ريادة االأعمال يف االأكادميية 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة 
اأكرث  مب�شاركة  البحري  والنقل 
االأكادميية  م��ن  ط��ال��ًب��ا   50 م��ن 
من م�شر ودولة االإمارات و�شوريا 

واليونان.
املقبل  اأبريل  يف  امل�شابقة  و�شتبداأ 

لتنطلق يف م�شارين االأول مفتوح 
و�شيختتم  اجل��ام��ع��ات  طلبة  لكل 
والثاين  “اإك�شبو-دبي”  خ���الل 
خا�س بطالب االأكادميية و�شتعقد 
�شرم  مبدينة  النهائية  ت�شفياته 

ال�شيخ امل�شرية .
الطريق  االأوىل  ال��ور���ش��ة  ومت��ه��د 
الكبري  ال�شنوي  احل��دث  الإط��الق 
يف ريادة االأعمال مب�شاركة فاعلة 
ال�شارقة  م��ن ف��رع االأك��ادمي��ي��ة يف 
االإقبال  ع��ل��ى  ال��ط��الب  لت�شجيع 
القطاع  االأع���م���ال يف  ري����ادة  ن��ح��و 
حا�شنة  وت���اأ����ش���ي�������س  ال����ب����ح����ري 
الطموحني  االأع��م��ال  رواد  ت��دع��م 
القطاع  يف  ال�شغرية  وال�����ش��رك��ات 
�شعادة  وق��ال  بال�شارقة.  البحري 
عبدالغفار  اإ���ش��م��اع��ي��ل  ال��دك��ت��ور 
االأكادميية  رئي�س  ف��رج  اإ�شماعيل 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة 
انطالق  :”منذ  البحري  والنقل 
االأك���ادمي���ي���ة ون��ح��ن ن�����ش��ع ن�شب 

والتو�شع  للنمو  القابلة  ال�شغرية 
القطاع  ومي���ت���از  م���ط���رد،  ب�����ش��ك��ل 
�شاحة  ي������زال  ال  ب����اأن����ه  ال���ب���ح���ري 
ك��ب��رية اأم�����ام امل��ب��دع��ني م���ن رواد 
نرى  اأن  ه��و  وطموحنا  االأع��م��ال، 
م�شروعه  طالبنا  من  طالب  لكل 
اخلا�س قبل التخرج«. من جانبه 
قال الدكتور الربان اأحمد يو�شف 
البحري  النقل  كلية  عميد  نائب 
االأكادميية  ل���دى  والتكنولوجيا 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي��ة 
 : ال�شارقة  ف��رع  البحري  والنقل 
“ ن�شعى يف االأكادميية اىل اإجراء 
يف  االأزرق  االقت�شاد  تعزز  اأبحاث 
دولة االإمارات ومتكني طالبنا من 
اجلديدة  التقنيات  م��ع  التعامل 
ت�شني  البلوك  حلول  ذل��ك  يف  مبا 
والتكنولوجيا  االأ���ش��ي��اء  واإن��رتن��ت 
واحللول  واالأمت����ت����ة  ال�����ش��ح��اب��ي��ة 
اال�شطناعي  وال��ذك��اء  الروبوتية 
البيانات  وع��ل��وم  االآيل  وال��ت��ع��ل��م 

واالبتكار  االإب����داع  حتفيز  اأعيننا 
على  وت�شجيعهم  ط��الب��ن��ا،  ل���دى 
ال��ت��ف��ك��ري احل�����ر وال���ت���وج���ه نحو 
تروج  وفر�س  م�شروعات  تاأ�شي�س 
ل��ن��م��و ال�������ش���ن���اع���ة، وه������ذا االأم�����ر 
بالقطاع  وث���ي���ق  ب�����ش��ك��ل  م��رت��ب��ط 
روح  ع����ل����ى  ال�����ق�����ائ�����م  ال�����ب�����ح�����ري 
عام،  ب�شكل  واملغامرة  اال�شتك�شاف 
االن�شباط  ب��ن��اء  ب��رام��ج  وت���ع���ززه 
ين�شاأ  التي  وال�شخ�شية  والنظام 
االأكادميية”.  يف  ط��الب��ن��ا  عليها 
من  “ا�شتلهاماً  ف����رج:  واأ����ش���اف 
مت  تبتكر”،  “االإمارات  ���ش��ع��ار 
الور�شة بجهد مقدر  اإطالق هذه 
ال�شارقة،  يف  االأكادميية  ف��رع  من 
الفر�س  اإىل  ط���الب���ن���ا  ل���ن���وج���ه 
واالآف���������اق ال�����واع�����دة اأم���ام���ه���م يف 
االأع���م���ال، ال �شيما  ري����ادة  جم���ال 
يف  للرقمنة  امل��ت�����ش��ارع  التبني  م��ع 
البحري، ما ميثل حلظة  القطاع 
مثالية لتاأ�شي�س ال�شركات التقنية 

يف  غ��اي��ة  الرقمية  االأدوات  وت��ع��د 
االأه��م��ي��ة وت�����ش��اع��د ع��ل��ى حت�شني 
الت�شغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م�����ش��ت��وى 
لل�شناعة  ك��ب��رية  ف��وائ��د  وحتقيق 

املحلية واالإقليمية ».
من  ال�شل�شلة  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 
الطالب  �شت�شاعد  ال��ع��م��ل  ور����س 
امل�شاركني على التفوق يف مهارات 
حت���وي���ل االأف�����ك�����ار ال��ع��ل��م��ي��ة اإىل 
م�����ش��روع��ات جت��اري��ة مب��ا يتطلبه 
ا�شرتاتيجي  ت��ف��ك��ري  م����ن  ذل�����ك 
للوقت  واإدارة  جت����اري  وت�����ش��وي��ق 
ومهارات االت�شال واالإدارة املالية. 
وحول امل�شابقة قال الدكتور وائل 
االإمداد  �شل�شلة  قطاع  اإن  د�شوقي 
ا  فر�شً يحمل  ال��ب��ح��ري  النقل  يف 
واعدة لالبتكار بوا�شطة التقنيات 
اال�شطناعي  وال���ذك���اء  اجل���دي���دة 
ح��ي��ث ت���رك���ز اأح������دث االجت���اه���ات 
الوقود  على  القطاع  ه��ذا  يف  االآن 
النظيف والبديل وتقليل ا�شتهالك 

تن�ق�س  عجم�ن  غرفة   
تطور  يف  البتك�ر  ت�أثري 
القت�ش�دية املف�هيم 

•• عجمان-وام

ناق�شت غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
وتاأثري  العاملية  االقت�شادية  املفاهيم 
االبتكار يف تطور املفاهيم االقت�شادية 
،منوهة مبرونة وديناميكية اقت�شادنا 

الوطني يف التعامل مع املتغريات.
جاء ذلك خالل حلقة نقا�شية عقدت 
املفاهيم  “ا�شت�شراف  ع���ن���وان  حت���ت 
االإقت�شادية العاملية” وتراأ�شها �شعادة 
امل��وي��ج��ع��ي رئ��ي�����س جمل�س  ع���ب���داهلل 
اإدارة الغرفة ،وح�شرها عرب خا�شية 
االت�شال املرئي �شعادة �شامل ال�شويدي 
مدير عام الغرفة واملدراء التنفيذيني 

وكافة موظفي الغرفة.
اأهمية  امل��وي��ج��ع��ي  ع��ب��داهلل  اأو����ش���ح  و 
باإ�شت�شراف  واإرت����ب����اط����ه����ا  احل���ل���ق���ة 
املفاهيم  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
االق���ت�������ش���ادي���ة وت���ط���وره���ا ب���ن���اًء على 
م��ت��غ��ريات االإق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي، ومدى 
املفاهيم  ت���ط���ور  يف  االب���ت���ك���ار  ت���اأث���ري 
احللقة  ت���ن���اول���ت  و  االق���ت�������ش���ادي���ة. 
مفهوم النظام االقت�شادي ب�شكل عام 
، واطلع احل�شور على اأنواع االأنظمة 
االقت�شادية وخ�شائ�س كل نظام على 
ح��دة.. كما تناولت احللقة ع��دداً من 
على  وت��اأث��ريه��ا  االقت�شادية  النماذج 

التطور االقت�شادي يف بع�س الدول.

% ن�شبة الع�ئد ال�شنوي  % اإىل 13   3.6
على توزيع�ت قط�ع الت�أمني خالل 2020

•• اأبوظبي-وام

قطاع  �شمن  م��درج��ة  �شركة   12 الأ�شهم  التوزيعات  على  ال�شنوي  العائد  ت���راوح 
التاأمني يف الدولة بني %3.6 اإىل %13 تقريبا حتى تاريخ 22 مار�س اجلاري 
واملن�شورة على  ال�شركات  ال�شادرة عن هذه  املالية  البيانات  ملا تظهره  وذلك وفقا 
املواقع االإلكرتونية ل�شوقي اأبوظبي ودبي املاليني. وتعك�س ن�شبة العوائد امل�شجلة 
من واقع �شجالت هذه ال�شركات، الربحية املجزية التي يح�شل عليها امل�شتثمرون 
يف قطاع التاأمني يف دولة االإم��ارات والذي يعد من القطاعات الرافدة لالقت�شاد 
ال��وط��ن��ي . وت��ظ��ه��ر ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة اأن ال��ع��ائ��د ع��ل��ى ت��وزي��ع��ات ال�����ش��رك��ة العربية 
االإ�شالمية للتاأمني “�شالمة” بلغ نحو %13 خالل العام 2020 .. فيما و�شل 
ن�شبة العائد على توزيعات �شركة الظفرة للتاأمني %8.9 يف الفرتة ذاتها. وعلى 

م�شتوى العائد على توزيعات �شركة العني االأهلية للتاأمني فقد بلغت 7.48% .. 
فيما و�شلت ل�شركة االإمارات للتاأمني %7.15 ونحو %6.9 لل�شركة الوطنية 
على  العائد  وبلغ  للتاأمني.  الوطنية  اأبوظبي  ل�شركة  و6.8%  العامة  للتاأمينات 
اأعلنت  اإجمايل التوزيعات النقدية التي  وكان   .  3.64% توزيعات �شركة تكافل 
عنها ال�شركات امل�شمولة بالر�شد بلغ نحو 350 مليون درهم عن اأرباحها يف العام 
رغم حالة  ال�شركات  عنها هذه  اأعلنت  التي  ال�شخية  التوزيعات  وتاأتي   .  2020
نتيجة  وال��ع��امل  املنطقة  يف  االقت�شادية  االأن�شطة  جميع  �شهدتها  التي  التباطوؤ 

الظروف امل�شتجدة التي فر�شتها جائحة كورونا خالل العام املا�شي.
ي�شار اإىل اأن قطاع �شركات التاأمني املدرجة يف االأ�شواق املالية ي�شم نحو 30 �شركة 
،علما باأن عددا من هذه ال�شركات مل تف�شح بعد عن تو�شيات جمال�س اإداراتها عن 

التوزيعات النقدية املخ�ش�شة للم�شتثمرين فيها .

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع :  
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/حممد جراغ حممد علي البلو�شي - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن عدد 49% من ح�شته البالغة 100% وذلك اىل الطرفني 
ال�شيد/ فا�شل مو�شى مايلياتيمال ، هندي اجلن�شية عن 29% وال�شيد/ حممد نيهال 
فا�شل فا�شل ميلياتيمال ، هندي اجلن�شية عن 20% مبوجب رخ�شة برقم )546681( 
با�شم/مطعم خورفكان ، ومت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات 
م�شوؤولية حمدودة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  �شوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 87

يف  يرغب  الهند  اجلن�شية   ، بارا  ريكاراث  �شا�شي  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بارا  ال�شيد/ فيجو ركراث  البالغة 100% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع 
راجا�شيكاران - اجلن�شية الهند ، يف الرخ�شة امل�شماة )اجلبل لتنظيف املباين( والتي 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )768155( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تا�ش�شت 
االإقت�شادية يف ال�شارقة ، تنازل �شاحب الرخ�شة الخر.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اليه  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 80/2021/21 تظلم من امر اأداء   

مو�شوع الدعوى : تظلم من القرار ال�شادر بالق�شية رقم 2021/395 اأمر اأداء 
والر�شوم وامل�شاريف.   

طالب االإعالن / 1-  اميك�س )ال�شرق االو�شط( �س.م.ب )م( - االإمارات )حاليا( �شركة امريكان 
اك�شرب�س )ال�شرق االو�شط( �س م ب )�شابقا( - �شفته بالق�شية : متظلم 

املطلوب اإعالنه :1- عا�شم ا�شماعيل بهاتى - �شفته بالق�شية : متظلم �شده
جمهول حمل االقامة

مو�شوع االإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
بالق�شية رقم 2021/395 اأمر اأداء والر�شوم وامل�شايف.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق  
اأو من  2021/3/30 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001704 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ايه تي جي املحدودة - �س م ح  

جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة املنطقة احلرة هاتف 065260498  0504237159  
اىل املدعي عليه بدفع مبلغ 204.142.19 درهم 

اىل املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/4/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه.  حرر بتاريخ  2021/3/25 م.   
مدير اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2425/2020/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : مطالبة مببلغ 28900 درهم مع الفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�شداد التام مع الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن : �شناء لتاأجري ال�شيارات )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : فتيحة حممد برجو قوراري - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- اأغا حممد ا�شد اأغا حممد ع�شكرى ح�شني - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/11/22 يف الدعوى املذكورة 
ي�شدد  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  حم���دودة(  م�شوؤولية  ذات  )�شركة  ال�شيارات  لتاأجري  ل�شالح/�شناء  اأع���اله 
فائدة  اإليه  دره��م( م�شافا  وت�شعمائة  الف  وع�شرون  )ثمانية  دره��م   28.900 وق��دره  مبلغا  املدعية  لل�شركة 
قانونية ب�شيطة قدرها 9% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2020/7/14 حتى متام ال�شداد 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  امل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل  ، والزمت املدعي عليها 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13199 بتاريخ 2021/3/26 

اإعالن بالن�شر
رقم )2021/2583(

املنذر : �شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية - فرع دبي 
املنذر اليه : مانيهاال للنقليات - ذ م م 

ينذر وينبه املنذر على املنذر اليها ب�شرورة جتديد عقد االيجار للغرفة 111 
و�شداد بدل االيجار امل�شتحق منذ تاريخ 2020/4/1 املقدر مببلغ 36000 درهم او 
االخالء التام و�شداد بدل االيجار حتى تاريخ االخالء وفقا للقيمة االيجارية 
تاريخ  يوما من  اأق�شاها ثالثون  وذل��ك خالل مدة   ، ال�شابق  العقد  املبينة يف 
والق�شائية  القانونية  االإج����راءات  الت��خ��اذ  اأ�شفا  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر 
الخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها ببدل االيجار مبا الر�شوم وامل�شاريف 

مع حفظ حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

 نالت الفر�س "اآر اف اآي اأمرية املكتوب" لعلي غامن بن هميلة املزروعي، 
التي  العربية،  للخيول  الظفرة  بطولة  لفعاليات  الثاين  اليوم  جنومية 
انطلقت الثالثاء املا�شي بكورني�س املرفاأ، حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة وبتوجيهات من �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
ال�شيخ  العربية، ومبتابعة من  للخيول  االإم��ارات  رئي�س جمعية  الرئا�شة 

زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س اجلمعية.
و�شجلت "اآر اف اآي اأمرية املكتوب" اأعلى معدل خالل البطولة حتى االآن 
بلغ 93.63 نقطة، وذلك يف ال�شوط االأخري �شمن فعاليات اليوم الثاين، 

عندما اكت�شحت فئة االأفرا�س عمر 7 �شنوات وما فوق.
للخيول  االإم����ارات  جمعية  ال�شبت،  غ���داً  تختتم  ال��ت��ي  البطولة  وتنظم 
العربية، مب�شاركة 500 خيل تعود لنحو 223 مالكاً، وتنق�شم اإىل 30 

فئة، وخ�ش�شت للبطولة جوائز مالية وعينية.
الفعاليات  ا�شتهلت  قد  ال�شمال،  ريح  م�شهورة" ملربط  "دي  املهرة  وكانت 
وحققت  �شنتني،  ع��م��ر  ل��ل��م��ه��رات  "ج"  الق�شم  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ف��وز 
بن �شاحي اآل  اأحمد  دي" لنا�شر  بي  "مريال  وانتزعت  نقطة،   91.25

علي، �شدارة الق�شم "د" حمققة 92.38 نقطة.
 3 بعمر  امل��ه��رات  "اأ" لفئة  الق�شم  بابل،  بابل" ملربط  "زمردة  وت�شدرت 
�شنوات، وح�شلت على 91.88 نقطة، وح�شدت "ع ج بدور" لعدنان عبد 

اهلل ال�شحي، �شدارة الق�شم "ب" وحققت 92.25 نقطة.
"اأ"  الق�شم  �شنوات   -6  4 عمر  االأف��را���س  فئة  يف  االأول  امل��رك��ز  واأح����رزت 
الفر�س "غال بي اأت�س اأم" لعلي غامن هميلة املزروعي، وحققت 91.50 
نقطة، ونالت "دي هال" خلالد �شديق فتح اخلاجة، املركز االأول يف الق�شم 

نقطة.  92.00 على  ح�شلت  حيث  "ب"، 
قد  ال��ه��اج��ري،  ب���رتان  �شعيد  لعليان  الهواجر"  "هلهولة  امل��ه��رة  وك��ان��ت 
خطفت االأ�شواء يف افتتاح فعاليات الن�شخة االأوىل للبطولة بعد ت�شدرها 
فئة املهرات بعمر �شنتني الق�شم "ب"، وحققت اأعلى معدل خالل املناف�شات 

بلغ 93.00 نقطة.
املناف�شات  الهاجري،  غ��امن  للدكتور  الهواجر"  "خلود  املهرة  وا�شتهلت 
 91.13 وحققت  "اأ"،  �شنة  بعمر  املهرات  فئة  يف  االأول  املركز  بتحقيق 
الياه  ملربط  الياه"  "بنف�شج  "ب" املهرة  الق�شم  ���ش��دارة  ..ون��ال��ت  نقطة 
"عجايب  "ج" اإىل  ال��ق�����ش��م  ����ش���دارة  وذه��ب��ت  ن��ق��ط��ة،   91.50 حم��ق��ق��ة 
املنهل" ملربط فهد �شامل الزعابي، حيث ح�شدت 92.00 نقطة .. فيما 
ح�شدت "الرمي بي ات�س اإم" ملربط علي غامن بن هميلة، �شدارة الق�شم 
يف املربط "�شمارة بي ات�س  رفيقتها  ونالت  نقطة،   92.13 "د" وحققت 
املهرة  واعتلت   .. 91.50 نقطة  اإم" املركز االأول يف الق�شم "ه�" وحققت 
الزعابي، �شدارة املهرات بعمر �شنتني "اأ"  �شيف  مغيدر" حل�شن  "غالية 

وح�شلت على 91.63 نقطة.

الحت�د الربازيلي ي�شع قيودًا 
على تعيني واإق�لة املدربني

قال االحتاد الربازيلي لكرة القدم اإنه يتطلع لوقف التغيري املتزايد يف املدربني بني 
اأندية الدرجة االأوىل باإدخال قيود على التعيني واالإقالة بدءاً من املو�شم املقبل.

املدربني  بتغيري  بع�شها  وتقوم  بال�شرب  التحلي  بعدم  الربازيلية  االأندية  وت�شتهر 
ثالث اأو اأربع مرات يف العام.

واأو�شحت �شحيفة فوليا دي �شاو باولو على موقعها، اأن 3 اأندية فقط من بني 20 
هبطت  التي  االأرب��ع��ة  االأن��دي��ة  وقامت  املا�شي  املو�شم  يف  مبدربيها  احتفظت  فريقاً 

بتغيري املدربني ثالث مرات على االأقل لكل منها.
اإقالة مدرب والتعاقد  ووفقاً للوائح اجلديدة لالحتاد الربازيلي، ت�شتطيع االأندية 

مع مدرب جديد من خارج النادي مرة واحدة يف املو�شم.
اأندية  اأي�شاً على املدربني الذين ي�شتقيلون من اأجل االن�شمام اإىل  وينطبق القرار 

اأخرى.
"هذا تطور هائل للكرة  وقال رئي�س االحتاد الربازيلي روجرييو كابوكلو يف بيان: 
اأكرث ن�شجاً  توؤ�ش�س لعالقة  اأي�شاً،  االأندية واملدربني  الربازيلية و�شيكون يف �شالح 
وت�شمح بفرتة اأطول واأكرث ا�شتقراراً يف العمل، وتنهي لعبة الكرا�شي املو�شيقية بني 
املدربني". واأو�شح االحتاد الربازيلي اأنه لو اأقال اأي فريق اأكرث من مدرب واحد فلن 
ي�شتطيع التعاقد مع بديله من خارج النادي و�شيكون علينا تعيني مدرب كان يعمل 

بالفعل داخل النادي ل�شتة اأ�شهر على االأقل.
ويحق للفريق التعاقد مع مدرب من خارج النادي اإذا ا�شتقال املدرب.

)كانون  دي�شمرب   5 يف  وينتهى  )اأي����ار(  م��اي��و   29 يف  ال��ربازي��ل��ي  ال����دوري  وينطلق 
االأول(.

 •• دبي -الفجر

اأم�س االأول ور�شة عمل  القدم  االإم��ارات لكرة  اإدارة احلكام باحتاد   نظمت 
وتطوير  تن�شيط  بهدف  مقيماً   25 مب�شاركة  احل��ك��ام  ملُقّيمي  تن�شيطية 
�شلك  منت�شبي  لكافة  امل�شتمر  التعليم  عملية  �شمن  وال��ق��درات  املعلومات 

التحكيم .
 وركزت ور�شة العمل على تطوير عمل ُمقّيمي احلكام ، حيُث قام املُقّيمون 
ولبنان  االأردن  منتخبي  بني  الودية  الدولية  املباراة  حتكيم  طاقم  بتقييم 
، كتطبيق  باالحتاد  ذي��اب عوانة  االأول على ملعب  اأم�س  م�شاء  التي جرت 
عملي يهدف اإىل قيام كل ُمقّيم بتقييم اأداء وقرارات طاقم حتكيم املباراة 
، وبعد نهاية املباراة وانتهاء عملية التقييم ، وقام كل ُمقّيم باإدخال عملية 
التقييم على النظام االإلكرتوين الحتاد الكرة ) FA-Net ( كما هو متبع 
ومناق�شة   ، تقييم على حدة  كل  يتم مراجعة  ، حيُث  املحلية  امل�شابقات  يف 

املُقّيم يف احلاالت التي حتتاج اإىل حت�شني طريقة تقييمها ب�شكٍل �شحيح.
ب�شفة  احلكام  ملُقّيمي  فنية  عمل  ور���س  عقد  على  احلكام  اإدارة  وحتر�س   

م�شتمرة طيلة املو�شم الريا�شي .

•• اأبوظبي- وام:

 تتوا�شل اليوم "اجلمعة" فعاليات اليوم الثاين من 
الن�شخة ال� 12 ملهرجان الظفرة البحري الذي يقام 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية  حتت 
جلنة  بتنظيم  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
يف  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  م��ع  وبالتعاون  اأب��وظ��ب��ي، 

ال�شراعية واليخوت.
وت�شتمر الفعاليات حتى الثالث من اأبريل املقبل على 

�شاطئ مدينة املرفاأ مبنطقة الظفرة.
وان��ط��ل��ق��ت ام�����س ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان ب��اإق��ام��ة �شباق 
ال��ت��ف��ري�����س ال����ذي ���ش��ه��د اإق���ب���ااًل ك��ب��رياً م��ن ال�شباب 
باإقامة  غ��دا  الفعاليات  تتوا�شل  فيما  ال�شاعدين، 
قدماً،   22 فئة  ال�شراعية  للمحامل  جنانة  �شباقي 
نادي  ينظمهما  اللذين  ال�شراعي  التجديف  و�شباق 

اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية واليخوت.
وت����ق����ام ال�������ش���ب���اق���ات ب�����ش��ك��ل ع�����ام وف�����ق االإج���������راءات 
االحرتازية املتبعة للحد من انت�شار فريو�س كورونا، 
حيث مت الت�شديد على �شرورة اتباع كافة االإجراءات 

و�شالمة  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة  على  للحفاظ  ال��الزم��ة 
املجتمع.

امل�شاركة  على  كبرياً  اإق��ب��ااًل  املا�شية  االأي���ام  و�شهدت 
وذلك  ال��رتاث��ي،  وال��ت��ج��دي��ف  ق��دم��اً   22 �شباقي  يف 
امل�شاركة  يف  للراغبني  الت�شجيل  باب  فتح  مت  بعدما 

باحلدث.
 22 فئة  ال�شراعية  للمحامل  جنانة  �شباق  وي��ق��ام 
امل�شاركة  اأميال بحرية، وتقت�شر  مل�شافة �شبعة  قدماً 
فيه على ال�شباب والنا�شئني بهدف االإعداد للم�شاركة 

يف �شباقات الفئات الكبرية اأمثال 43 و60 قدماً.
اإقباال وا�شعاً  وكذلك �شهد �شباق التجديف الرتاثي 
م���ن البحارة  رغ����م ك��ون��ه ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��ام��اًل خ��ا���ش��اً 

امل�شاركني.
وخ�����ش�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ج���وائ���ز م��ال��ي��ة قيمة 
ل�شباق  دره���م  األ���ف   550 ر���ش��دت  حيث  لل�شباقني 
األ���ف دره���م ل�شباق  ق��دم��اً، و160   22 ف��ئ��ة  ج��ن��ان��ة 
ال��ت��ج��دي��ف ال����رتاث����ي، وي���اأت���ي ذل����ك ب���ه���دف حتفيز 
ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة وال���ت���واج���د يف م��ث��ل هذه 
على  احل��ف��اظ  �شاأنها  م��ن  التي  الرتاثية  الفعاليات 
ال�شباب  نفو�س  يف  وزرع��ه  االأ�شيل  الوطني  ال��رتاث 

منذ ال�شغر. وقال معايل اللواء الركن طيار فار�س 
خلف املزروعي، القائد العام ل�شرطة اأبوظبي رئي�س 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
اأ�شيال  ج��زًءا  ي�شكل  البحري  ال��رتاث  اإن  باأبوظبي، 
م��ن ال����رتاث ال�����ش��ع��ب��ي االإم����ارات����ي، وم���ن امل���وؤك���د اأن 
م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل��ه��رج��ان��ات م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
اأن  اإىل  ..م�شرياً  واالأج���داد  االأب��اء  اإرث  حتافظ على 
ال�شغار  ال�شباب  الفعاليات وال�شباقات يحفز  تنظيم 
االأ�شيل  الوطني  ال��رتاث  حب  نفو�شهم  يف  ويغر�س 
منذ ال�شغر، وكذلك ي�شاعدهم على اإبراز مواهبهم 

الريا�شية واكت�شافها.
الدعم  على  الر�شيدة  للقيادة  ال�شكر  معاليه  ووج��ه 
الدائم للرتاث وكافة االأح��داث املرتبطة به، موؤكداً 
املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  نهج  على  ي�شري  اجلميع  اأن 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

للحفاظ على كافة اأ�شكال الرتاث الوطني.
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اإىل  ال�شكر  املزروعي  ووج��ه 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة على 
�شموه  رع��اي��ة  اأن  م��وؤك��داً  للمهرجان،  �شموه  رع��اي��ة 
اإقامة  موا�شلة  اأن  على  و�شدد  قيمته،  من  ت�شاعف 

يوؤكد  ع�شر  الثاين  للعام  البحري  الظفرة  مهرجان 
اأن  اإىل  املرجوة، م�شرياً  لالأهداف  جناحه وحتقيقه 
�شاطئ مدينة املرفاأ �شوف ي�شت�شيف كافة الفعاليات 

ال�شباقات حتى الثالث من ال�شهر املقبل.
بدوره اأكد اأحمد ثاين الرميثي رئي�س جمل�س اإدارة 
اأن  وال��ي��خ��وت  ال�شراعية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
امل�شاركة يف هذا احلدث الرتاثي الكبري واجب وطني 
اأ�شيل، مثمنا دعم القيادة الر�شيدة يف احلفاظ على 

تراث االأباء واالأجداد.
اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية  اأهداف نادي  اإن  وقال 
املهرجان،  اأه����داف  م��ع  وت��ت��ف��ق  م�شرتكة  وال��ي��خ��وت 
والتي تتمثل يف تو�شيع قاعدة املمار�شني للريا�شات 
البحرية الرتاثية وكذلك احلديثة، وجعلها واحدة 
م��ن اأول���وي���ات ���ش��ب��اب ال��وط��ن، م�����ش��رياً اإىل اأن���ه منذ 
العاملني  وج��م��ي��ع  االإدارة  ت��ب��ذل  ال���ن���ادي،  ت��اأ���ش��ي�����س 
النبيلة،  االأه����داف  ه��ذه  لتحقيق  ك��ربى  جم��ه��ودات 
الكبرية  امل�شاركات  بالفعل من خالل  والتي حتققت 
يف ال�شباقات التي تتخطى االأالف وعلى راأ�شها �شباق 
دملا التاريخي الذي ي�شارك فيه اأكرث من ثالثة اأالف 

بحار �شنوياً.

احت�د الكرة ُينظم ور�شة عمل تن�شيطية للُمقّيمني

اليوم.. انطالق من�ف�ش�ت �شب�ق جن�نة للمح�مل ال�شراعية

»اأمرية املكتوب« تلفت الأنظ�ر يف اليوم الث�ين لبطولة الظفرة للخيول العربية 

•• دبي -الفجر

الدرجة  دوري  مل�شابقة  ع�شر  الثامن  االأ�شبوع  مباريات  اجلمعة  اليوم  م�شاء  تنطلق   
نادي  التعاون مبلعبه  نادي  يواجه  االأوىل  املباراة  ، يف  باإقامة ثالث مباريات  االأوىل 
العروبة ، وي�شت�شيف نادي م�شفوت نادي دبا على ملعب ا�شتاد حمدان بن را�شد بنادي 
حتا ، وُتلعب املباراتان ال�شاعة 17:40، ويف املباراة الثالثة يحل نادي البطائح �شيفاً 

على نادي الذيد ال�شاعة 17:45.
باإقامة  ال�شبت  غ��د  ي��وم  م�شاء  للم�شابقة  ع�شر  الثامن  االأ���ش��ب��وع  م��ب��اري��ات  وتختتم 

ويلعب   ، م�شايف  ملعب  على  العربي  ن��ادي  مع  م�شايف  ن��ادي  يلتقي  حيُث   ، مباراتني 
نادي دبا احل�شن مع نادي احلمرية على ملعب دبا احل�شن ، وُتقام املباراتان ال�شاعة 

.17:40
ويحتل نادي االإمارات قمة جدول امل�شابقة بر�شيد 33 نقطة ، يليه العروبة )ثانياً( 
، والبطائح )ثالثاً( ولكل منهما 31 نقطة ، ثم دبا )رابعاً( 25 نقطة ، ودبا احل�شن 
 ، ، فيما حل احلمرية )�شابعاً(  19 نقطة  ، والعربي )�شاد�شاً(  24 نقطة  )خام�شاً( 
 ، نقطة   16 )تا�شعاً(  م�شفوت  يليهما   ، نقطة   18 ولكالهما  )ث��ام��ن��اً(  وال��ت��ع��اون 

وم�شايف )عا�شراً( 15 نقطة ، والذيد )اأحد ع�شر( وله نقطتان . 

ثالث مب�ري�ت يف انطالق الأ�شبوع الث�من ع�شر 
لدوري الدرجة الأوىل اليوم اإن فريقه تلقى �شربة  قال مدرب هولندا فرانك دي بور، 

قوية يف الهزمية اأمام تركيا يف افتتاح ت�شفيات كاأ�س العامل 
املهاجم  واأح��رز  االأرب��ع��اء.  االأول  اأم�س   2022 القدم  لكرة 
للفوز  االأر�����س  ل��ي��ق��ود �شاحبة  اأه����داف   3 ي��ل��م��اظ  ب����وراك 
قل�شت  التي  هولندا  انتفا�شة  لينهي  اإ�شطنبول،  يف   2-4
بور  دي  واأبلغ   .3-0 تاأخرها  بعد  واح��د  اإىل هدف  الفارق 
ال�شابعة:  املجموعة  يف  امل��ب��اراة  بعد  الهولندي  التلفزيون 
"نتيجة �شيئة و�شربة قوية، لكنها املباراة االأوىل من ع�شر 
التفريط يف  اأج��ل �شمان عدم  و�شنلعب من  الت�شفيات،  يف 
املنتخب الذي  اأي نقاط، )تركيا( مناف�س قوي لكنه لي�س 
�شتعتمد  )تركيا(  اأن  نعلم  "كنا  واأ���ش��اف:  اأمامه".  نخ�شر 

على الهجمات املرتدة وهدفها االأول كان مثااًل على ذلك، 
التحول  عملية  اإيقاف  اأج��ل  بحاجة الرتكاب خطاأ من  كنا 
اإىل الهجوم لكننا مل نفعل ذلك". وا�شتكى دي بور من اإيقاع 
اأننا افتقرنا لل�شرا�شة والرتكيز،  "بدا  لعب فريقه. وقال: 
لكننا �شنعنا عدة فر�س، يجب اأن نحافظ على االإيجابيات 
هذه  ط��ي  علينا  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  �شريعاً  تتغري  االأم���ور  الأن 
ال�شفحة وبخربة الالعبني املوجودين فاأنا واثق من فعل 
�شيئاً، لكني لن  اأن ما حدث كان  "نعتقد  واأ���ش��اف:  ذلك". 

اأبكي على ما حدث، علينا تقدمي اأف�شل من ذلك".
وتعود هولندا ال�شت�شافة التفيا يوم ال�شبت، قبل اأن تخرج 

ملواجهة جبل طارق الثالثاء املقبل.

فرانك دي بور: هولندا تلقت �شربة قوية!
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التنفيذية  االإدارة  رئي�س  الكعبي  عبيد  جمعة  الركن  اللواء  �شهد 
للكفاءة  ال��دف��اع  وزارة  بطولة  فعاليات  ختام  وال��ت��دري��ب،  للتعليم 
التي   2021 التدريبي  للعام  التفوق  درع  اأن�شطة  �شمن  البدنية 
نظمها مركز الرتبية الريا�شية الع�شكري التابع لالإدارة التنفيذية 

للتعليم والتدريب يف الوزارة .
وتوجت قيادة حر�س الرئا�شة باملركز االأول وح�شدت قيادة القوات 
الربية املركز الثاين، فيما اأحرزت قيادة التدريب االنفرادي املركز 

الثالث.
وق��د ق��ام راع��ي احلفل بتوزيع اجل��وائ��ز وال��ك��وؤو���س على الفائزين 
والتدابري  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  بكافة  االل��ت��زام  م��ع  بالبطولة 
الوقائية. تاأتي البطولة - التي �شارك فيها 45 مت�شابقا ميثلون 9 
قيادات من قيادات القوات امل�شلحة - يف اإطار حر�س وزارة الدفاع 
املناف�شة  روح  وب��ث  ملنت�شبيها  البدنية  اللياقة  م�شتوى  رف��ع  على 

والتحدي.

قي�دة حر�س الرئ��شة حت�شد املركز الأول يف 
بطولة وزارة الدف�ع للكف�ءة البدنية

ليفربول يخطط خلطف النجم »العجوز«
ل�شم  ليفربول  �شعي  اإىل  ريا�شية  اإعالمية  تقارير  اأ���ش��ارت 
املرتقب الأكرث من  ا�شتعدادا للرحيل  مهاجم جديد، وذلك 

العب بخط هجوم "الريدز".
حممد  م��ن  امل��ك��ّون  ليفربول  ه��ج��وم  ث��الث��ي  تفكك  ويتوقع 
اأو  العب  برحيل  فريمينو،  وروبريتو  ماين  و�شاديو  �شالح 

اثنني، خالل �شوق االنتقاالت ال�شيفية القادم.
ليفربول  م�شوؤويل  اأن  عن  اإيكو"  "ليفربول  موقع  وك�شف 
يبحثون التعاقد مع الالعب ال�شابق للنادي، هداف اأتلتيكو 

مدريد االإ�شباين هذا املو�شم، لوي�س �شواريز.
اأن  اإىل  "الريدز"  باأخبار  املتخ�ش�س  امل��وق��ع  تقرير  واأ���ش��ار 

م�شوؤويل ليفربول ي�شعون �شواريز �شمن خططهم لتدعيم 
ال��ف��ري��ق يف امل��و���ش��م اجل��دي��د، ب��ع��د االن��ت��ك��ا���ش��ة ال��ت��ي حدثت 
الدوري  بطولة  مناف�شات  �شعيد  على  املو�شم  ه��ذا  للنادي 
االإجنليزي املمتاز، وغريها من امل�شابقات والبطوالت املحلية 

يف اإجنلرتا.
وبنّي التقرير اأن املدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، يريد 
ما  وه��و  كبرية  خ��ربات  لديه  خم�شرم  مهاجم  مع  التعاقد 
جعل اإدارة النادي تفكر يف التعاقد مع �شواريز، حيث جتّهز 
"اآ�س"  نقلت  ح�شبما  م��دري��د،  اأتلتيكو  اإىل  لتقدميه  عر�شا 

االإ�شبانية.

ويحتل لوي�س �شواريز املركز الثاين يف جدول ترتيب هدايف 
19 هدفا، خلف زميله القدمي  ال��دوري االإ�شباين، بر�شيد 

ليونيل مي�شي، قائد وهداف بر�شلونة.
ولعب �شورايز، 34 عاما، يف �شفوف ليفربول خالل الفرتة 
من عام 2011 وحتى 2014، قبل اأن يرحل اإىل بر�شلونة، 
حيث لعب خالل تلك الفرتة 110 مباراة و�شجل 69 هدفا 

مع عمالق ال�شمال االإجنليزي.
وي��ت�����ش��م��ن ع��ق��د ���ش��واري��ز احل����ايل وف���ق ت��ق��اري��ر �شحفية، 
املو�شم  بنهاية  مدريد  اأتلتيكو  عن  الرحيل  من  ميكنه  بندا 

احلايل.

اأب���وظ���ب���ي ملحرتيف  راب����ط����ة  ق������ررت 
اجلوجيت�شو متديد فرتة الت�شجيل 
�شالم"  جراند  اأبوظبي  "بطولة  يف 
جوجيت�شو  �شالة  يف  �شتقام  التي   -
يومي  الريا�شية  زايد  اأرينا مبدينة 
�شمن  امل��ق��ب��ل��ني،  اأب����ري����ل   3 و   2
حتى   - اأب��وظ��ب��ي  ب���ط���والت  �شل�شلة 
على  وذل�����ك  اجل�����اري  م���ار����س   28
�شوء االإقبال الكبري على الت�شجيل 
املتقدمة  االأع���داد  ال�شتيعاب  ورغبة 

للم�شاركة.
كل  اأم���ام  الفر�شة  التمديد  ويتيح 
وال  باجلولة،  امل�شاركة  يف  الراغبني 
اأنها �شتكون اختبارا قويا لكل  �شيما 
امل�شاركة  قبل  والالعبات  الالعبني 
ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  يف 
اجلوجيت�شو بن�شختها الثانية ع�شرة 
ال�����ش��ال��ة نف�شها  ���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى  ال��ت��ي 
اأبريل   9 اإىل   6 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 

املقبل.
رابطة  م��دي��ر  البحري  ط���ارق  واأك���د 
اأنه  اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  اأب��وظ��ب��ي 
اجلودة  معايري  اأعلى  تطبيق  �شيتم 
االحرتازية  االإج�����راءات  يف  وال��دق��ة 
نظام"  فيها  مبا  الدولة  يف  املعتمدة 
يطلق  م����ا  اأو  املعزولة"  امل��ن��ط��ق��ة 
يف  ل��ل��ت��ح��ك��م  "الفقاعة"  ع���ل���ي���ه���ا 
التي  املناطق  بكل  الالعبني  حركة 

يتواجدون بها اعتبارا من و�شولهم 
مغادرتهم  وح���ت���ى  اأب����وظ����ب����ي  اإىل 
الفنادق،  م��واق��ع  ذل��ك  منها، مب��ا يف 
و�شاحات التدريب، و�شالة املناف�شات 
وحافالت النقل، وذلك بالتعاون مع 
على  حفاظا  املخت�شة  اجلهات  كافة 
الالعبني، م�شريا اإىل اأن التعليمات 
عبداملنعم  ����ش���ع���ادة  م����ن  ال���������ش����ادرة 
الها�شمي رئي�س االحتادين االإماراتي 
واالآ�شيوي للجوجيت�شو النائب االأول 
ل��رئ��ي�����س االحت����اد ال����دويل ت��وؤك��د اأن 
واملدربني  الالعبني  و�شالمة  �شحة 

�شيء،  ك��ل  قبل  واحل��ك��ام  واملنظمني 
واأن توفري بيئة اآمنة و�شحية تبقى 

على راأ�س االأولويات.
" ���ش��ت��ك��ون جولة  ال���ب���ح���ري:  وق����ال 
للجوجيت�شو  �شالم  جراند  اأبوظبي 
ال��ع��امل بعد كورونا  االأق����وى يف  ه��ي 
�شوء  على  املحرتفني  عاملية  وق��ب��ل 
�شت�شارك  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  االأ����ش���م���اء 
نخبة  ����ش���ت���ج���م���ع  ح�����ي�����ث  ف�����ي�����ه�����ا، 
العامل،  يف  وال���الع���ب���ات  ال��الع��ب��ني 
اأرينا  ج��وج��ي��ت�����ش��و  ���ش��ال��ة  و���ش��ت��ك��ون 
اأنظار  اإليها  تتجه  التي  املن�شة  هي 

العامل  ك��ل ع�����ش��اق اجل��وج��ي��ت�����ش��و يف 
بطولة  يف  ����ش���واء  اأب����ري����ل،  ���ش��ه��ر  يف 
اأو بطولة  ���ش��الم،  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي 
الأن  للمحرتفني،  العاملية  اأبوظبي 
االأول،  احل���دث  يف  �شي�شاركون  م��ن 
للم�شاركة  امل�����ش��ج��ل��ني  م����ن  ك��ل��ه��م 
و�شت�شهد  ال������ث������اين،  احل���������دث  يف 
ال��ب��ط��ول��ت��ان االإع����الن ال��ر���ش��م��ي عن 
للمو�شم  ال�شنوي  الت�شنيف  نهاية 
الريا�شي، و�شيحر�س كل الالعبني 
اأك���رب عدد  ع��ل��ى ح�شد  وال��الع��ب��ات 
ت�شنيفهم  ل��ت��ح�����ش��ني  ال��ن��ق��اط  م���ن 

الدويل".
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى اأك�����د ع����دد كبري 
اجلوجيت�شو  وجن���م���ات  جن����وم  م���ن 
امل�شنفني عامليا م�شاركتهم يف بطولة 
�شتقام  التي  �شالم  ج��ران��د  اأبوظبي 
مبدينة  اأري��ن��ا  جوجيت�شو  �شالة  يف 
3 اأبريل  2 و  زايد الريا�شية يومي 
���ش��ل�����ش��ل��ة بطوالت  ���ش��م��ن  امل��ق��ب��ل��ني، 
تنظمها  التي  �شالم  اأبوظبي جراند 
رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو 
املهمة  والعوا�شم  امل��دن  ع��دد من  يف 

يف العامل.

وم�����ن اأب��������رز اأ�����ش����م����اء امل�������ش���اه���ري يف 
ع����امل اجل��وج��ي��ت�����ش��و ال���ذي���ن اأك�����دوا 
االأ�شود  احل���زام���ني  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
فران�شي�شكو  ال���الع���ب���ني  وال���ب���ن���ي 
جورج،  وهياجو  اأن�����درادي،  جونا�س 
�شوزا،  وجابريل  بينهريو،  ولوكا�س 
علي  والبحريني  ���ش��اج��ي��ورو،  ول��ي��او 
باتي�شتا،  ب��ات��و  ودي��ي��ج��و  م��ن��ف��ردي، 
ما�شيدو،  وتياجو  ماثي�شني،  وا�شنب 
وجوتريي  ك��اال���ش��ان�����س،  وك����الدي����و 
وايزاك  كانوتو،  وج��امي��ي  باربو�شا، 
واأدام  الجن�����ك�����ر،  وت�����وم�����ي  ب����������راز، 

ورزن���ي�������ش���ك���ي، وب����ات����ري����ك ج���ودي���و، 
وجوتنربج برييرا، وواال���س كو�شتا. 
واإليانا  الري�شا،  بريندا  وال��الع��ب��ات 
ك���اروين، واري����ادين اأول��ي��ف��ي��ريا، واأنا 
مي�شكيتا،  وب��ي��رتي�����ش��ا  رودري���ج���ي���ز، 
مونتريو،  ول���وي���زا  ب���اي���ز،  والري�����ش��ا 
بي�شانها،  وجابرييل  بو�شر،  وجوليا 
وك��ي��ن��دل ري���وزي���ن���ج. وت�����ش��ع رابطة 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو مل�شاتها 
احلدث،  ال�شتقبال  حاليا  االأخ����رية 
اأب�����ش��ط��ة يف   3 ح��ي��ث ي��ج��ري جتهيز 
�شالة جوجيت�شو اأرينا مبدينة زايد 

عليها،  النزاالت  الإقامة  الريا�شية، 
يف  اأب�شطة   7 اإىل  لزيادتهم  متهيدا 
ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
اجل��وج��ي��ت�����ش��و وال���ت���ي ���ش��ت��ك��ون اأكرب 
ع���دد م��ن االأب�����ش��ط��ة ال��ع��ام��ل��ة ب�شكل 
م���ت���وازن ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، مبا 
التعامل  يف  اأب���وظ���ب���ي  جن����اح  ي���وؤك���د 
م��ع اجل��ائ��ح��ة، وي��وؤك��د ك��ذل��ك جناح 
من  املعتمد  ال�شحي  ال��ربوت��وك��ول 
رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو 
ل��وق��اي��ة ال��الع��ب��ني واحل���ف���اظ على 
���ش��الم��ت��ه��م، وال�����ذي مت جت��ري��ب��ه يف 
اجلوالت ال�شابقة مبيامي بالواليات 
املتحدة االأمريكية، وريو دي جانريو 
رو�شيا،  يف  وم��و���ش��ك��و  ال���ربازي���ل،  يف 
باالإ�شافة اإىل جوالت الدوري العاملي 
التي  البطوالت  العامل، وكافة  حول 

تنظمها الرابطة يف العامل.
اأبوظبي  جولة  ج��وائ��ز  قيمة  وتبلغ 
 225 للجوجيت�شو  ���ش��الم  ج��ران��د 
األف دوالر اأمريكي الأ�شحاب املراكز 
االأوىل، وتوؤكد املوؤ�شرات يف الت�شجيل 
من  العبني  م�شاركة  اإىل  االآن  حتى 
م���ن خمتلف  دول�����ة   45 م���ن  اأك�����رث 
البطولة،  ت��ل��ك  يف  ال���ع���امل  ق������ارات 
حتى  للزيادة  قابل  الرقم  ب��اأن  علما 
 28 اإغ��الق باب الت�شجيل يف  موعد 

اجلاري.

•• اأبوظبي-الفجر

 تنطلق اليوم اجلمعة اجلولة الثانية من دوري اأم االإمارات 
للجوجيت�شو يف جوجيت�شو اأرينا- مدينة زايد الريا�شية، 
مب�شاركة وا�شعة من العبات االأندية واالأكادمييات داخل 

الدولة. 
وتطمح امل�شاركات يف مناف�شات اجلولة الثانية من دوري 
اأم االإمارات اإىل حتقيق عدة اأهداف يف اآن، تكمن يف تقدمي 
حتى  واملناف�شة  امل�شوار  موا�شلة  م��ن  ميكنهن  ع��اٍل  اأداء 
النهاية، اإ�شافة اإىل اال�شتفادة من هذه اجلولة يف تعزيز 

جراند  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  مناف�شات  خل��و���س  جاهزيتهن 
اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  وبطولة  ���ش��الم، 

اأوائل ال�شهر املقبل. 
و�شتكون املناف�شات �شمن ثالث فئات هي النا�شئات حتت 
 18 عاماً، والكبار فوق   18 حتت  وال�شابات  عاما،ً   16

عاما. 
الفنية  االإدارة  مدير  املنهايل  �شالح  مبارك  ال�شيد  واأك��د 
من  الثانية  اجلولة  اأن  للجوجيت�شو  االإم���ارات  احت��اد  يف 
الذي  ال��رائ��ع  ال��ف��ن��ي  للم�شهد  تكملة  �شتمثل  ال��ب��ط��ول��ة 
طغى على مناف�شات اجلولة االأوىل. واأ�شاف اأننا الحظنا 

اجلوجيت�شو  بطوالت  اأن  املا�شية  القليلة  االأع��وام  خالل 
امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل�����ش��ي��دات ال ت��ق��ل ح��م��ا���ش��ة وت��ن��اف�����ش��ي��ة عن 
على  اأنها  االإم���ارات  بنت  اأثبتت  ال��رج��ال، حيث  مناف�شات 
ق���در امل�����ش��وؤول��ي��ة وال��ت��ح��دي ومت��ل��ك ال��ق��درة ع��ل��ى متثيل 

الدولة باأف�شل �شورة يف البطوالت املحلية والعاملية. 
ال��الع��ب��ات على  ق��دم��ت��ه  ال���ذي  االأداء  اأن  امل��ن��ه��ايل  وت��اب��ع 
عن  التدريبات  اأهمية  ي��ربز  االأوىل،  اجلولة  يف  الب�شاط 
بعد واملع�شكرات التي نظمها االحت��اد خالل فرتة توقف 
للياقتهن  ا�شتعادتهن  �شرعة  يف  �شاهم  مم��ا  ال��ب��ط��والت، 

البدنية وتطوير اجلوانب الفنية لديهن.

و�شهدت اجلولة االأوىل من دوري اأم االإمارات للجوجيت�شو 
والظفرة  واجلزيرة  والوحدة  العني  اأندية  العبات  تاألق 
"، ح��ي��ث جن��ح��ت يف   777 " واأك���ادمي���ي���ة ب��امل��ز ���ش��ب��ورت 
االأندية  ه��ذه  وتتطلع  امليداليات.  م��ن  ع��دد  اأك��رب  ح�شد 
واالأكادمييات اإىل موا�شلة م�شوار التاألق خالل اجلوالت 

القادمة. 
وح����ول م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ال��ب��ط��ول��ة ق��ال��ت ال��الع��ب��ة الغال 
احلو�شني- حزام اأزرق – فئة النا�شئات، من اأكادمية باملز 
الريا�شية – تيم 777 اأن دوري اأم االإمارات للجوجيت�شو 
ميثل قيمة كبرية جلميع بنات الوطن، كما يحظى بدعم 

كبري من ع�شاق وجمتمع اجلوجيت�شو، حيث �شاهمت هذه 
البطالت  م��ن  جيل  اإع���داد  يف  انطالقتها  منذ  البطولة 

االإماراتيات.
زميالتها  م�شاعدة  اإىل  تتطلع  اأنها  احلو�شني  واأ�شافت 
وف��ري��ق��ه��ا يف حت��ق��ي��ق ع���دد واف����ر م��ن امل��ي��دال��ي��ات امللونة 
و�شوال اإىل من�شة التتويج يف اجلولة اخلتامية. وقالت اإن 
الو�شول اإىل القمة يتطلب عمال كبريا، وقد برهنت اأنني 
م�شاركتي  خ��الل  والفوز  التحديات  مواجهة  على  ق��ادرة 
االأخرية يف بطولة اأبوظبي الدولية ملحرتيف اجلوجيت�شو 

مطلع ال�شهر احلايل. 

متديد الت�شجيل يف »اأبوظبي جراند �شالم للجوجيت�شو« حتى 28 م�ر�س اجل�ري 

مب�ساركة نخبة من الالعبات 

اجلولة الث�نية من دوري اأم الإم�رات للجوجيت�شو تنطلق اليوم
املنهايل: البطولة تلبي االآمال والتوقعات

احت�د الكرة يطمئن على 
الإعالمي عدن�ن حمد

•• دبي -الفجر

 قام اإبراهيم �شلمان احلمادي ع�شو جمل�س اإدارة احتاد االإم��ارات لكرة القدم 
رئي�س جلنة ال�شوؤون املجتمعية والتطوير اأم�س االأول بزيارة االإعالمي القدير 
م�شت�شفيات  اأح��د  يف  بالنجاح  تكللت  عملية جراحية  اإجرائه  بعد  عدنان حمد 
متمنياً   ، االحت��اد  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  حتيات  احل��م��ادي  ونقل   . دب��ي 
مب�شريته  م�شيداً   ، والعافية  ال�شحة  دوام  حمد  ع��دن��ان  القدير  ل��الإع��الم��ي 
ت�شاهم يف  وال��ت��ي  ب��راجم��ه  ال��ت��ي يطرحها يف خمتلف  وامل��وا���ش��ي��ع  االإع��الم��ي��ة 

تخطي الكثري من التحديات الريا�شية ب�شكل عام وكرة القدم ب�شكل خا�س . 
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الفجر الريا�ضي

ج���دد رئ��ي�����س راب��ط��ة ال����دوري االإ���ش��ب��اين ل��ك��رة القدم، 
خافيري تيبا�س، ن�شيحته لنجم كرة القدم االأرجنتيني 

ليونيل مي�شي بالبقاء يف بر�شلونة االإ�شباين.
كيليان  انتقال  اإمكانية  عن  ي��رتدد  تيبا�س مما  و�شخر 
م��ب��اب��ي جن��م ب��اري�����س ���ش��ان ج��ريم��ان واإي��رل��ن��غ هاالند 

العب برو�شيا دورمتوند الأحد االأندية االإ�شبانية.
القيا�شي  الرقم  املا�شي  االأحد  وكان مي�شي حطم يوم 
بر�شلونة  مع  العب  اأي  يخو�شها  التي  املباريات  لعدد 
ال��ن��ادي، وال���ذي ك��ان م�شجاًل با�شم  ت��اري��خ  على م��دار 

زميله ال�شابق ت�شايف هرينانديز.
وحطم مي�شي هذا الرقم بعد �شتة اأيام من حتقيق رقم 
قيا�شي اآخر بت�شجيل 20 هدفاً على االأقل يف كل مو�شم 

على مدار 13 مو�شماً متتالياً يف الدوري االإ�شباين.
وحتى االآن، �شارم مي�شي يف عدد من االأهداف لرب�شلونة 

يف 2021 اأكرث من اأي العب اآخر مع 
فريقه يف اأي من بطوالت الدوري 
اخلم�شة الكبرية يف اأوروب��ا. ورغم 
االآن  ه��ذا، مل يح�شم مي�شي حتى 
موقفه من البقاء اأو الرحيل عن 

الالعب  اأن  رغ��م  بر�شلونة 
 2020 يف  اأب������دى 

رغبته يف الرحيل عن �شفوف النادي قبل اأن يعدل عن 
رغبته ويق�شي مو�شمه احلايل مع الفريق وهو االأخري 

يف عقده احلايل مع النادي الكاتالوين.
غام�شاً  ي��ب��دو  بر�شلونة  م��ع  مي�شي  م�شتقبل  ول��ك��ن 
�شيتي  مان�ش�شرت  من  كل  رغبة  مع  احل��ايل  الوقت  يف 
االإجنليزي وباري�س �شان جريمان الفرن�شي يف التعاقد 

مع الالعب.
وكان تيبا�س األح يف ن�شيحة مي�شي بالبقاء يف اإ�شبانيا 
اأي�����ش��ا وف��ن��د م��ا ي����رتدد ب����اأن ال����دوري  ول��ك��ن��ه ا�شتنكر 

االإ�شباين �شيعاين ب�شكل كبري دون مي�شي.
االإ�شباين  ال����دوري  ب���اأن  ه���ذا  ع��ل��ى  تيبا�س  وا�شت�شهد 
باري�س  اإىل  ن��ي��م��ار  ال���ربازي���ل���ي  رح��ي��ل  م���ن  ي��ع��ان  مل 
اإىل  رون��ال��دو  وال��ربت��غ��ايل كري�شتيانو  ���ش��ان ج��ريم��ان 

يوفنتو�س االإيطايل.
وجدد تيبا�س ن�شيحته اإىل مي�شي اأم�س االأول االأربعاء 
التجارية"  ب�"عالمته  �شي�شر  مي�شي  اأن  اإىل  م�شرياً 
 : لل�شحفيني  تيبا�س  وق��ال  بر�شلونة.  اإذا رحل عن 
ا�شتمر  له  �شاأقول  كنت  ملي�شي  م�شت�شاراً  كنت  "اإذا 
مي�شي  ي�شتمر  اأن  "اأريد  واأو���ش��ح:  بر�شلونة".  يف 
التاريخ.اإذا  يف  الع��ب  اأف�����ش��ل  اإن���ه  بر�شلونة(.  )يف 
كنت تفكر يف ال�شنوات االأخ��رية يف م�شريته الكرة، 
بر�شلونة  ب��ع��الم��ة  م��رت��ب��ط��ا  ي�شتمر  اأن  ي��ج��ب 

التجارية".
واأ�شاف: "بداأ مي�شي م�شريته يف بر�شلونة، 
اال�شتمرار  ع��ل��ي��ه  ي��ت��ع��ني  اأن����ه  واأع���ت���ق���د 
كنت  م�شت�شاره  كنت  اإذا  بر�شلونة.  م��ع 
���ش��اأب��ل��غ��ه ب��اأن��ه م��ن ال�����ش��روري اأن 
ي��ف��ع��ل ك����ل ����ش���يء ل��ل��ب��ق��اء يف 

بر�شلونة".

ق��اد ال��ق��ائ��د وامل��ه��اج��م ال��رتك��ي براق 
ي��ل��م��از م��ن��ت��خ��ب ب����الده ل��ل��ف��وز على 
بت�شجيله   2-4 ال��ه��ول��ن��دي  ن��ظ��ريه 
ثالثية تاريخية هي االأوىل له على 
ال�شعيد الدويل، يف م�شتهل م�شواره 
االأوىل  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن 
للت�شفيات  ال�شابعة  املجموعة  م��ن 
املوؤهلة  ال����ق����دم  ل���ك���رة  االأوروب������ي������ة 

ملونديال قطر 2022 .
الفرن�شي  ل���ي���ل  م���ه���اج���م  و����ش���ج���ل 
35 عاما، ثالثيته يف  ال���  اب��ن  يلماز 
ركلة جزاء  م��ن  و34   15 ال��دق��ائ��ق 
ميالن  مهاجم  اأ���ش��اف  فيما  و81، 
اأوغلو  ت�����ش��ال��ه��ان  ه��اك��ان  االإي���ط���ايل 

الرابع )46(.
غ�شون  يف  هدفني  هولندا  و�شجلت 
اأياك�س  مهاجم  البديل  ع��رب  دقيقة 
ام�������ش���رتدام داي���ف���ي ك��ال���ش��ن )75( 
اإ�شبيلية  م��ه��اج��م  االآخ�����ر  وال��ب��دي��ل 

اال�شباين لوك دي يونغ )76(.
اإيطاليا يف دوري  وبعد حلولها وراء 
عن  الغائبة  هولندا  ا�شتهلت  االأمم، 

باأ�شواأ  م�شوارها   ،2018 مونديال 
التي  اأم��ام م�شيفتها  طريقة ممكنة 
دفاع  اأم��ام  تهديفية  فعالية  اأظهرت 

برتقايل م�شتت.
مت�شلحة  امل����ب����اراة  ه���ول���ن���دا  دخ���ل���ت 
اإذ  ل�شاحلها،  مت��ي��ل  ال��ت��ي  ب���االأرق���ام 
2 م��ب��اراة بينهما )قبل   1 يف خ��الل 
هذه امل��ب��اراة( ف��ازت يف خم�س مقابل 
انتهى  فيما  تعادالت.  و3  لرتكيا   4
ل�شالح  ب��ي��ن��ه��م��ا  االخ�������ري  ال���ل���ق���اء 
اأي���ل���ول/  6 يف  -3�شفر  االت�������راك 

ت�شفيات  ���ش��م��ن   2015 �شبتمرب 
ف�شلت  ال��ت��ي   2016 اأوروب�����ا  ك��اأ���س 
تاأهلت  اأنها  هولندا يف بلوغها، علًما 
اىل نهائيات البطولة القارية املوؤجلة 
من �شيف 2020 اىل املقبل ب�شبب 

فريو�س كورونا.
الربتقايل  امل��ن��ت��خ��ب  ي����ذق  مل  ك��م��ا 
اخل�شارة  ال��ي��وم( طعم  م��ب��اراة  )قبل 
التناف�شية  مبارياته  يف  اأر�شه  خ��ارج 
ال�شبع االخرية )4 انت�شارات مقابل 

تعادالت(.  3

املنتخب  يفز  ه��ول��ن��دا، مل  وب��خ��الف 
ال��رتك��ي ���ش��وى مب��ب��اراة واح����دة من 
 ،2020 ع��ام  يف  الثماين  مبارياته 
 15 يف   2-3 رو����ش���ي���ا  اأم������ام  ك���ان���ت 
�شمن  ال���ث���اين/ن���وف���م���رب  ت�����ش��ري��ن 
االوروبية،  االمم  دوري  مناف�شات 

مقابل 5 تعادالت وخ�شارتني.
واأقحم مدرب هولندا املدافع الدويل 
ال�شابق فرانك دي بور، مهاجم ليون 
ومنحه  دي��ب��اي  ممفي�س  ال��ف��رن�����ش��ي 
الثالثي  ال��ق��ي��ادة، مب��واج��ه��ة  ���ش��ارة 
امل��داف��ع حممد  ليل  لفريق  ال��رتك��ي 
يازيجي  وي���و����ش���ف  ���ش��ي��ل��ي��ك  زك�����ي 

والقائد يلماز.
ا�شتغل  "اأتاتورك"،  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
الهجومية  جن���اع���ت���ه���م  االت����������راك 
لي�شجلوا  الربتغايل  الدفاع  و�شعف 
ال�شوط  يف  ت�شديدتني  م��ن  م��رت��ني 
االأول، فلم يخيب يلماز اآمال مدربه 
الت�شجيل  وافتتح  غوني�س،  �شينول 
املنطقة  خ�����ارج  م���ن  ت�����ش��دي��دة  م���ن 
يوفنتو�س  م��داف��ع  ب��ي��د  ا���ش��ط��دم��ت 

ليخت  دي  م���ات���ي�������س  االإي�������ط�������ايل 
وحولت م�شارها خادعة اىل الزاوية 
كرول  تيم  احل��ار���س  ملرمى  ال�شعبة 
تعر�س  الذي  �شيلي�شن  يا�شرب  بديل 
قبل  التحمية  ف��رتة  خ��الل  الإ�شابة 

املباراة )15(.
ومل يكد املنتخب الهولندي ي�شتفيق 
تلقى  ح��ت��ى  االأوىل،  ال�����ش��ف��ع��ة  م���ن 
خطاأ  م��ال��ني  ارت��ك��ب  عندما  الثانية 
بروميت�س  و���ش��ت  و���ش��ط  الع��ب  على 
يوكو�شلو  اأوك���اي  االنكليزي  األبيون 
املنطقة، فلم يرتدد احلكم يف  داخل 
اال�شارة اإىل عالمة اجلزاء، ترجمها 
بنجاح يلماز ت�شديدة قوية مل يحرك 

لها احلار�س �شاكنا )35(.
اأن��ه��م �شجلوا  واع��ت��ق��د ال��ه��ول��ن��دي��ون 
�شربة  بعد  ال��ف��ارق،  تقلي�س  ه��دف 
ا�شطدمت  ل��ي��خ��ت  دي  م���ن  راأ���ش��ي��ة 
بالقائم ومرت فوق خط املرمى، اإال 

ان الكرة مل تدخل بالكامل )44(.
�شافرة  ي���ط���ل���ق  احل����ك����م  ي���ك���د  ومل 
ال�شوط الثاين، حتى باغت ا�شحاب 

ث��ال��ث من  ب��ه��دف  االر����س �شيوفهم 
مهاجم ميالن ت�شالهان اأوغلو الذي 
ا�شتفاد من غياب الدفاع لي�شدد كرة 
بينية من 25 مرتاً ف�شل احلار�س يف 

�شدها )46(.
ففي  �شاعقا،  الهولندي  ال��رد  وج��اء 
املدرب  رج��ال  �شجل  دقيقة  اأق��ل من 
الذي  كال�شن  ع��رب  هدفني  ب��ور  دي 
الكرة  ع��ل��ى  رائ��ع��ة  بطريقة  �شيطر 
للمرمى  وظ����ه����ره  امل��ن��ط��ق��ة  داخ������ل 
وا���ش��ت��دار و���ش��دد يف ال�����ش��ب��اك برغم 
 ،)75( للت�شدي  ���ش��اك��ري  حم��اول��ة 
ال��ب��دي��ل االآخ���ر دي  ال��ث��اين  لي�شيف 
ت�شتيت  يف  خطاأ  من  م�شتفيدا  يونغ 

الكرة للحار�س )76(.
اآم�������ال  "دفن"  ي����ل����م����از  اأن  غ������ري 
ال���ه���ول���ن���دي���ني ب������������اإدراك ال���ت���ع���ادل 
والثالث  ل��ب��الده  ال���راب���ع  بت�شجيله 
رائعة  بت�شديدة  االأم�شية  له يف هذه 
الزاوية  يف  ا�شتقرت  ح��رة  رك��ل��ة  م��ن 

الي�شرى ملرمى كرول )81(.
ملهاجم  االأوىل  "الهاتريك"  وه���ي 

رافعا  ب���الده،  منتخب  بقمي�س  ليل 
 64 يف  ه����دف����اً   27 اإىل  ر����ش���ي���ده 

مباراة.
على  النهاية  �شافرة  احلكم  واأط��ل��ق 
وق����ع اإه������دار دي���ب���اي رك��ل��ة ج����زاء يف 
الدقيقة الرابعة من الوقت املحت�شب 
بدل ال�شائع �شدها احلار�س �شاكري. 
ف���از منتخب  ذات���ه���ا،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 

ال�����رنوج ع��ل��ى م�����ش��ي��ف��ه ج��ب��ل طارق 
�شورلت  الك�شندر  �شجلها  -3�شفر، 
ثور�شفيدت  وك��ري�����ش��ت��ي��ان   )43(

)45( ويونا�س �شيفن�شون )57(.
ر�شالة  ال���رنوج���ي  امل��ن��ت��خ��ب  ووّج�����ه 
العاملني  و����ش���ع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
2022 يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف من�شاآت 
اإرل��ي��ن��غ هاالند  ارت���دى  ق��ط��ر، حيث 

وم�����ارت�����ن اأودي������غ������ارد وزم����الوؤه����م����ا 
باأحرف  عليها  كتب  بي�شاء  قم�شانا 
داخ����ل  االإن���������ش����ان،  "حقوق  �����ش����وداء 
وخارج امللعب" اأثناء عزف الن�شيدين 

الوطنيني للمنتخبني.
املنتخب  خ�شر  اأخ�����رى،  م���ب���اراة  ويف 
املونتينيغري  �شيفه  اأم���ام  الالتفي 

.2-1

مني منتخب فرن�شا بخيبة يف م�شتهل حملة الدفاع عن لقبه يف كاأ�س العامل ب�شقوطه على اأر�شه بفخ 
التعادل اأمام اأوكرانيا، فيما خ�شرت و�شيفته كرواتيا ب�شورة مفاجئة اأمام �شلوفينيا، واأحلق الرتكي 
براق يلماز خ�شارة مثرية بهولندا. فيما ح�شدت كل من الربتغال وبلجيكا النقاط الثالث يف اجلولة 

االأوىل من الت�شفيات االأوروبية املوؤهلة ملونديال قطر 2022.
يف املجموعة الرابعة ، افتتح منتخب "الديوك" الت�شجيل بف�شل مهاجم بر�شلونة اال�شباين اأنطوان 
اأن يدرك منتخب ال�شيوف التعادل يف الثاين عرب النريان  غريزمان يف ال�شوط االول )19(، قبل 
ال�شديقة بعدما حول مدافع باري�س �شان جرمان بري�شنل كيمبيبي كرة يف مرمى فريقه عن طريق 
اخلطاأ )57(. وبدا املنتخب الفرن�شي، املتاأهل اإىل ن�شف نهائي دوري االأمم االأوروبية على ح�شاب 
ال��ذي عرف  �شيفت�شنكو  اأندريه  ال�شابق  ال��دويل  الهداف  امل��درب  رج��ال  اأم��ام  تائها  القوية،  الربتغال 
كيف يخرج بتعادل اأ�شبه بطعم الفوز. وقال مدرب فرن�شا ديدييه دي�شان لقناة "تي اأف1" الفرن�شية 
والتحرك مبواجهة هوؤالء اخل�شوم"، م�شيفا "الت�شفيات هي رحلة  الدقة  من  املزيد  اإىل  "نحتاج 

طويلة ولي�شت نهرا طويال وهادئا، مل تكن اأبدا كذلك".
مل  الننا  ج��دا  �شعبة  االم��ور  كانت  اخلطة.  "اتبعنا  بالتعادل  ر�شاه  عن  �شيفت�شنكو  ع��رّب  ع��رّب  فيما 
نح�شل على الوقت الكايف للتح�شري وعلّي تهنئة الالعبني على طريقة اللعب اأمام منتخب موهوب 

مثل فرن�شا".
طويلة  ف��رتة  منذ  وحت�شرنا  نقطة،  على  ح�شولنا  ج��دا  مر�شية  نتجية  "كانت  وت��اب��ع 

ودر�شنا هذا املناف�س واملباراة الودية يف ت�شرين االول/اأكتوبر التي قدمت لنا الدرو�س 
حيث ال ميكننا اأن نفتح اللعب اأمامهم وحاولنا اأن نلعب بطريقة مدجمة".

و�شمن املجموعة ذاتها، تعادلت فنلندا مع البو�شنة والهر�شك 2-2.
بهزميتها  االخ��ري،  املونديال  و�شيفة  كرواتيا  منيت  الثامنة،  املجموعة  ويف 

ل�شاندي  ب��ه��دف  -1�شفر  �شلوفينيا  جارتها  اأم���ام  م��ب��اري��ات   9 يف  االوىل 
لوفريت�س.

واأنهت �شلوفينيا على اأر�شها �شل�شلة من 9 مباريات مل تذق خاللها 
ال��ف��وز ع��ل��ى ك��روات��ي��ا، ح��ي��ث ت��ع��ادل��ت 3 م����رات وخ�����ش��رت يف 6 

مباريات.
ب��ف��وز متوا�شع  اأوروب������ا  ب��ط��ل��ة  وا���ش��ت��ه��ل��ت ال��ربت��غ��ال 

-1�شفر بهدف عك�شي القائد ماك�شيم مدفيديف 
التي  امل���ب���اراة  يف  االوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ن 

اأقيمت على ملعب يوفنتو�س االيطايل 
ح���ي���ث ي����ح����رتف جن���م���ه وق����ائ����ده 
قيود  ب�شبب  رون��ال��دو  كري�شتيانو 
فريو�س  بتف�شي  املرتبطة  ال�شفر 

كورونا.
�شانتو�س  ف����رن����ان����دو  امل�������درب  ودف������ع 

على  ق����ادرة  ال��ربت��غ��ال  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ق��وي��ة  بت�شكيلة 
حممد  الدين  �شهر  احل��ار���س  تاألق  ل��وال  هائلة  بنتيجة  اخل��روج 

علييف، حيث �شددت 15 مرة بني اخل�شبات الثالث مقابل وال اأي 
ت�شديدة بينها للخ�شم.

وغاب املدافع املخ�شرم بيبي عن املباراة ب�شبب اال�شابة.
حتت  كانت  "املباراة  الفر�س  منتخبه  اأه���دار  اإىل  �شانتو�س  وت��ط��ّرق 
80 مع  50 يف مباراته ال�  ال�شيطرة"، م�شيفاً بعدما حقق فوزه ال� 
الربتغال "علينا اأن نح�شن من اللم�شة االأخرية اأمام املرمى، ولكن يف 
النهاية فزنا بهدف بالنريان ال�شديقة، ولكن رمبا ن�شتحق ت�شجيل 

املزيد من االأهداف".
بعدها  يحلوا  اأن  قبل  �شربيا  اىل  ال�شبت  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  وي�شافر 
اأم��ام قطر �شفر1- يف  التي خ�شرت  اأي��ام يف لوك�شمبورغ  بثالثة 
كاأ�س  نهائيات  مل�شت�شيف  اعتبارية  تاريخية  م�شاركة  م�شتهل 

العامل دون احت�شاب النتائج.
ويف املجموعة ذاتها، فازت �شربيا على اإيرلندا 2-3.

و�شف مدرب "العنابي" االإ�شباين فليكي�س �شان�شي�س االإنت�شار 

اأن  باملثايل "من الرائع ان ن�شتهل امل�شاركة يف مناف�شة كبرية كالت�شفيات االأوروبية بالفوز، ال �شك 
االنت�شار �شيكون خري حافز لالعبني من اأجل تقدمي االأف�شل يف املواجهتني املقبلتني اأمام اأذربيجان 
وايرلندا". يف املجموعة اخلام�شة، ثاأرت بلجيكا من �شيفتها ويلز التي اأق�شتها من ربع نهائي كاأ�س 

اأوروبا 2016 بفوزها عليها 3-1 على ملعب "كينغ باور" يف لوفني.
و�شجل مهاجم بليجكا "البولدوزر" روميلو لوكاكو الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد اأن بداأ املباراة 
ال�شحية  ال�شلطات  منعت  بعدما  االإيطايل  ال��دوري  مت�شدر  اإن��رت  ناديه  من  حتريره  عقب  اأ�شا�شًيا 

االيطالية ذلك بداية ب�شبب حاالت اإيجابية بكورونا �شمن النريات�شوري.
وافتتحت ويلز يغياب مدربها راين غيغز املتهم منذ ت�شرين الثاين-نوفمرب املا�شي باالعتداء على 

�شديقته، الت�شجيل عرب هاري ويل�شون )10(.
النتيجة بت�شديدة جميلة بيمناه من خارج  عادل كيفن دي بروين جنم مان�شت�شر �شيتي االنكليزي 
املنطقة على ي�شار احلار�س داين وارد )22(، قبل ان مينحها تورغان هازار، �شقيق ادين جناح ريال 

مدريد اال�شباين الغائب ب�شبب اال�شابة، التقدم براأ�شية )28(.
و�شجل لوكاكو هدفه الدويل ال�58 يف 90 مباراة من ركلة جزاء )73(.

قال هازار "كان من املهم اأن نبداأ بفوز على اأر�شنا... من املهم دائما اأن نبداأ الت�شفيات ب�شكل جيد. 
كنا خائفني قليال يف الدقائق ال� 15 االأوىل".

الهولندي  للفوز على نظريه  ب��الده  يلماز منتخب  ب��راق  واملهاجم الرتكي  القائد  وق��اد 
4-2 بت�شجيله ثالثية تاريخية هي االوىل له على ال�شعيد الدويل، �شمن مناف�شات 

املجموعة ال�شابعة.
و�شجل مهاجم ليل الفرن�شي يلماز ابن ال� 35 عاما، ثالثيته يف الدقائق 15 و34 
من ركلة جزاء و81، فيما اأ�شاف مهاجم ميالن االإيطايل هاكان ت�شالهان اأوغلو 

الرابع )46(.
و���ش��ج��ل��ت ه��ول��ن��دا ه��دف��ني يف غ�����ش��ون دق��ي��ق��ة ع��رب ال��ب��دي��ل م��ه��اج��م اأياك�س 
اال�شباين  اإ�شبيلية  مهاجم  االآخ��ر  والبديل   )75( كال�شن  دايفي  ام�شرتدام 

لوك دي يونغ )76(.
وبعد حلولها وراء اإيطاليا يف دوري االأمم، ا�شتهلت هولندا الغائبة عن مونديال 
باأ�شواأ طريقة ممكنة اأمام م�شيفتها التي اأظهرت فعالية  م�شوارها   ،2018

تهديفية اأمام دفاع برتقايل م�شتت.
ويف املجموعة ذاتها، فاز منتخب الرنوج على م�شيفه جبل 
 )43( �شورلت  الك�شندر  �شجلها  -3�شفر،  ط��ارق 
ويونا�س   )45( ث��ور���ش��ف��ي��دت  وك��ري�����ش��ت��ي��ان 

�شيفن�شون )57(.
ووّجه املنتخب الرنوجي ر�شالة احتجاجية 
ال��ع��ام��ل��ني يف م��ن�����ش��اآت كاأ�س  ع��ل��ى و���ش��ع 
ارتدى  حيث  ق��ط��ر،  يف   2022 ال��ع��امل 
اإرل���ي���ن���غ ه���االن���د وم����ارت����ن اأودي����غ����ارد 
وزم���الوؤه���م���ا ق��م�����ش��ان��ا ب��ي�����ش��اء كتب 
"حقوق  �����ش����وداء  ب����اأح����رف  ع��ل��ي��ه��ا 
امللعب"  وخ�����ارج  داخ�����ل  االإن�������ش���ان، 
الوطنيني  الن�شيدين  ع��زف  اأثناء 
اأخرى،  م��ب��اراة  ويف  للمنتخبني. 
خ�����ش��ر امل��ن��ت��خ��ب ال��الت��ف��ي اأم����ام 

�شيفه املونتينيغري 2-1.
فازت  ال��ث��ام��ن��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
مالطا  م�شيفتها  ع��ل��ى  رو���ش��ي��ا 
اأمام  ق��رب���س  وت��ع��ادل��ت   ،1-3
�شيفتها �شلوفاكيا �شلبا. ويتاأهل 
املجموعات  م���ن  ك���ل  م��ت�����ش��در 
املونديال،  نهائيات  اإىل  الع�شر 
منتخبات  ثالثة  اإىل  باال�شافة 

اأخرى عرب ملحق فا�شل.

ثالثية ت�ريخية ليلم�ز تقود تركي� للفوز على هولندا 

اأذربيجان خالل  �شباك  رونالدو يف هز  ف�شل كري�شتيانو 
كيليان  ق��دم  فيما  نظيف،  ب��ه��دف  للربتغال  ب��اه��ت  ف��وز 
ال����ذي تعادل  ف��رن�����ش��ا  م��ن��ت��خ��ب  م���ع  اأداء خم��ي��ب��ا  م��ب��اب��ي 
ت�شفيات  م�شتهل  يف  االأوك���راين،  نظريه  مع  اأر�شه  على 

مونديال 2022.
اأذربيجان  �شيفتها  اأم��ام  �شيئا  عر�شا  الربتغال  وقدمت 
اأم�س االأول االأربعاء لكنها فازت يف النهاية بهدف عك�شي 

يف مباراة ا�شت�شافتها مدينة تورينو االإيطالية.
وو�شع مك�شيم ميدفيديف الكرة باخلطاأ يف �شباكه بعد 

يف  اجلمود  حالة  الربتغال  لتك�شر  احلار�س،  مع  ارتباك 
الدقيقة 37 من املباراة التي اأقيمت يف ملعب يوفنتو�س 
ب�شبب قيود ال�شفر اإىل الربتغال الحتواء انت�شار فريو�س 

كورونا.
ت�شتطع  مل  لكنها  ال���ك���رة،  ع��ل��ى  ال��ربت��غ��ال  وا���ش��ت��ح��وذت 
اأنها ح�شلت على  اأذربيحان جم��ددا، رغ��م  اخ��رتاق دف��اع 

املرمى. على   14 منها  فر�شة   29
 8 الع�شور  مر  على  الربتغال  ه��داف  لرونالدو  والح��ت 
حماوالت على املرمى، لكنه واجه ليلة حمبطة يف ملعب 

فريقه االإيطايل.
اأخ��ط��ر فر�س رون��ال��دو م��ن ركلة ح��رة متاأخرة،  وك��ان��ت 
كثرية  ملحاوالت  ت�شدى  ال��ذي  ال�شيوف  حار�س  اأنقذها 
يف ال�شوط الثاين من البديلني برونو فرنانديز وجواو 

فيلك�س.
وحتل الربتغال �شيفة على �شربيا يوم ال�شبت يف املباراة 
قطر  اأذربيجان  تواجه  بينما  االأوىل،  باملجموعة  التالية 
م�شت�شيفة املونديال يف مباراة لن حتت�شب نقاطها، قبل 

اأن ت�شت�شيف �شربيا يف مباراتها الثانية بالت�شفيات.

رون�لدو ومب�بي.. »ليلة حمبطة« يف ت�شفي�ت املوندي�ل

انت�ساران لبلجيكا والربتغال  

بداية متوا�شعة لفرن�ش� وخميبة لكرواتي� 
وهولندا بت�شفي�ت املوندي�ل 

تيب��س ين�شح مي�شي ب�لبق�ء يف بر�شلونة



بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
نتقدم

بخال�ش العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل
�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

 حممــد بــن را�شــد اآل مكتـــوم
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل

واإىل �سمو ال�سيخ 

 حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم
ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي

واإىل �سمو ال�سيخ 

 مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم
نائب حاكم دبي 

واإىل ال�سيخ را�سد بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم
واإىل ال�سيخ �سعيد بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم
واإىل ال�سيخ مكتوم بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم

واإىل اآل مكتوم الكرام
لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم
�سائلني املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان
اإن� هلل واإن� اإليه راجعون 

عبيد حميد املزروعي 
را�شد حميد املزروعي

عبد اهلل حميد املزروعي


