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

   

الإمارات تدين ب�سدة حماولة احلوثيني ا�ستهداف 
خزانات برتولية يف ميناء راأ�س تنورة واأرامكو بالظهران

•• ابوظبي -وام:

اأعربت دولة االإمارات عن اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين ملحاوالت 
ميلي�شيات احلوثي االإرهابية املدعومة من اإيران ا�شتهداف �شاحات 
اأرامكو  �شركة  ومرافق  تنورة،  راأ���س  ميناء  البرتولية يف  اخلزانات 
ال�شعودية بالظهران، من خالل طائرة مفخخة و�شاروخ بال�شتي، 

اعرت�شتهما قوات التحالف. 
اأن هذا  ب��ي��ان ل��ه��ا  ال����دويل يف  واأك����دت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
اإم��دادات واأم��ن الطاقة، وال��ذي يعك�س  االعتداء اجلبان ي�شتهدف 
بجميع  وا�شتخفافها  ال���دويل  للمجتمع  احل��وث��ي  جماعة  حت��دي 

القوانني واالأعراف الدولية.
 وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�شما 
امل��ن�����ش��اآت احليوية  ال��ت��ي ت�شتهدف  امل��ت��ك��ررة  االأع���م���ال  ل��وق��ف ه���ذه 
ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  وا���ش��ت��ق��رار  واأم���ن  وامل��دن��ي��ة 
موؤكدة اأن ا�شتمرار هذه الهجمات يف االآونة االأخرية يعد ت�شعيدا 
تقوي�س  اإىل  امللي�شيات  ه��ذه  �شعي  على  ج��دي��داً  ودل��ي��اًل  خ��ط��ريا، 

االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�شامن دولة االإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه 
الهجمات االإرهابية، والوقوف معها يف �شف واحد �شد كل تهديد 
اإجراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها  وا�شتقرارها،  اأمنها  يطال 

حلفظ اأمنها و�شالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
واأكد البيان اأن اأمن االإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية 
ال�شعودية كل ال يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه 

الدولة تهديداً ملنظومة االأمن واال�شتقرار فيها.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

اأفكار انتحارية، اأ�شئلة حول لون ب�شرة ابنهما اآرت�شي ... 
كما هو متوقع، قد تت�شرر �شورة التاج الربيطاين اأكرث 
م�شاء  �شا�شك�س  لعائلة  املتفجرة  االعرتافات  خالل  من 

االأحد على التلفزيون االأمريكي.
من  ان�شحابهما  على  بقليل  ع��ام  م��ن  اأك���رث  م���رور  بعد 
ميغان  وزوجته  هاري  االأمري  اعرتافات  املالكة،  العائلة 

•• اخلرطوم-وكاالت:

مرمي  ال�شودانية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة  تاأكيد  م��ع  تزامنا 
ل��ب��ن��اء عالقة  ب���الده���ا  اإىل ح���اج���ة  امل���ه���دي،  ال�������ش���ادق 
بني  االت��ه��ام��ات  ن��ربة  ا�شتدت  م�شر،  م��ع  ا�شرتاتيجية 

اخلرطوم واأدي�س اأبابا ب�شكل الفت االثنني.
ويف حني قالت وكالة االأنباء ال�شودانية الر�شمية )�شونا( 
لف�شيل  لوج�شتياً  دعماً  قدمت  االإثيوبية  احلكومة  اإن 
اإثيوبية ال�شودان  �شوداين م�شلح، اتهمت جلنة برملانية 
وم�شر بالوقوف وراء اأعمال العنف التي ي�شهدها اإقليم 
بني �شنقول، القريب من �شد النه�شة االإثيوبي، الذي 

تدور خالفات عميقة حوله بني البلدان الثالثة.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء االأمل��ان��ي��ة ع��ن وزي����رة اخلارجية 
لل�شودان،  امل�شري  الرئي�س  زي��ارة  اإن  قولها  ال�شودانية 
لبناء  البلدين  ح��اج��ة  ا�شتدت  وق��ت  يف  ج���اءت  ال�شبت، 

عالقة ا�شرتاتيجية من اأجل التنمية واال�شتقرار.
اأكدت  االإث��ي��وب��ي،  النه�شة  �شد  مبو�شوع  يتعلق  وفيما 

•• الريا�ض-وكاالت:

اأدانت ال�شفارة االأمريكية يف اململكة العربية ال�شعودية، 
االثنني، هجمات ميلي�شيات احلوثي املدعومة من اإيران، 

يف االآونة االأخرية، على اأرا�شي اململكة.
بيان: تدين  الريا�س يف  االأمريكية يف  ال�شفارة  وذك��رت 
على  االأخ���رية  احلوثية  الهجمات  االأم��ريك��ي��ة  ال�شفارة 

اململكة العربية ال�شعودية.
ال�شنيعة  احل��وث��ي��ني  اع���ت���داءات  ُتظهر  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��اف 
على املدنيني والبنية التحتية احليوية عدم احرتامهم 
لتحقيق  بال�شعي  اهتمامهم  وع���دم  الب�شرية  للحياة 
ال�شالم. وجددت ال�شفارة االأمريكية التاأكيد على وقوف 
ال�شعودية  العربية  اململكة  جانب  اإىل  املتحدة  الواليات 
اإن التزامنا بالدفاع عن اململكة واأمنها  و�شعبها. وقالت 

اأمر ثابت.
راأ�س  ميناء  ا�شتهداف  االأح��د،  م�شاء  ال�شعودية  واأعلنت 
مدينة  يف  اأرام��ك��و  ل�شركة  تابعة  �شكنية  ومنطقة  تنورة 

الظهران، �شرقي اململكة، بهجومني منف�شلني.

دور بدين يتطلب اليقظة امل�ستمرة
رجال الرئي�س: حتقيق حول 

اخلدمة ال�سرية الأمريكية
•• الفجر –خرية ال�شيباين

تتمثل مهمتهم الرئي�شية يف حماية رئي�س الواليات 
ولكن  امل�شتمرة،  اليقظة  يتطلب  بدين  دور  املتحدة. 

ا روح ا�شرتاتيجي، الأن التهديد حقيقي جدا. اأي�شً
 3 ال�شاعة   ،2021 يناير   20 العا�شمة،  وا�شنطن 
م�شاًء، كرر ديفيد ت�شو هذا املوعد مائة مرة يف راأ�شه، 
باأنه يف  القول  املكان.  م��رات على عني  عدة  وتقريباً 
ح��ال��ة ا���ش��ت��ن��ف��ار وت���اأه���ب ال ت��ف��ي ب��ال��غ��ر���س. يف تلك 

وينفري،  اأوب��را  احلوارية،  الربامج  الإمرباطورة  ماركل 
بي  �شي  قناة  7 مار�س على  االأح��د،  بثها م�شاء  التي مت 
االأخرية  احللقة  وكاأنها  منتظرة  كانت  االأمريكية،  اإ���س 
من “التاج”، امل�شل�شل الناجح على نتفليك�س واملخ�ش�س 
يف  التليفزيونية،  القناة  ت���رتدد  ومل  باكنغهام.  لق�شر 
دفع ما يقرب من 8.5 مليون يورو مقابل هذا التفرد، 
وقامت بذكاء بتقطري مقتطفات طوال االأ�شبوع ال�شابق 
ملا �شي�شكل مقابلة �شادمة.              )التفا�شيل �س15(

االإفريقي  االحت���اد  ق��ي��ادة  على  البلدين  ات��ف��اق  امل��ه��دي 
يف  ال�شد  لبحرية  الثاين  امللء  اأن  للمباحثات، مو�شحة 
بالن�شبة  لكن  البلدين للخطر،  �شيعر�س  املقبل،  يوليو 

لل�شودان فاخلطر قريب جداً.
اأمنها  يف  حت��دي��ات  ت��واج��ه  م�شر  اأن  �شحيح  واأ���ش��اف��ت 
ال�شروع يف  بعد  �شيعط�س مبا�شرة  ال�شودان  لكن  املائي، 

امللء، مبا يهدد حياة 20 مليون �شوداين.
على  اتفقتا  والقاهرة  اخل��رط��وم  اأن  املهدي  واأو�شحت 
اإفريقي  دب��ل��وم��ا���ش��ي  حت���رك  وع��ل��ى  مواقفهما  تن�شيق 
م��و���ش��ع ل�����ش��رح خ���ط���ورة امل����لء االأح������ادي ل��ل�����ش��د للقادة 
بها  تقوم  التي  الفردية  الت�شرفات  وخماطر  االأفارقة، 

اإثيوبيا.
وتابعت: يف الوقت ذاته �شيكون هناك حترك مع املجتمع 
املتحدة  واالأمم  االأوروب�������ي  االحت�����اد  خ��ا���ش��ة  ال�����دويل، 
للبلدين  اإن  قائلة  اأ���ش��اف��ت  لكنها  امل��ت��ح��دة،  وال��والي��ات 
اإثيوبيا  اأ�شرت  اإذا   - عنها  تك�شف  مل   - اأخ��رى  خيارات 

على امللء االأحادي.

اإن  ال�شعودية،  الطاقة  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  م�شدر  وق��ال 
اإحدى �شاحات اخلزانات البرتولية يف ميناء راأ�س تنورة 
تعر�شت �شباح االأح��د، لهجوم بطائرة م�شرية من دون 

طيار قادمة من البحر.
االأنباء  وك��ال��ة  ن�شرتها  ت�شريحات  يف  امل�����ش��در  واأو���ش��ح 
اإ�شابات  اأي  اأن الهجوم مل تنتج عنه  ال�شعودية )وا���س(، 

اأو خ�شائر يف االأرواح اأو املمتلكات.
اأ�شار امل�شدر اإىل حماولة متعمدة اأخرى لالعتداء  كما 
على مرافق �شركة اأرامكو ال�شعودية، حيث �شقطت م�شاء 
االأحد �شظايا �شاروخ بال�شتي قرب احلي ال�شكني التابع 
من  االآالف  ي�شكنه  ال��ذي  الظهران،  مدينة  يف  لل�شركة 

موظفي ال�شركة وعائالتهم من جن�شيات خمتلفة.
اإ���ش��اب��ات اأو  اأن��ه مل ينجم ع��ن ه��ذا االع��ت��داء اأي  وك�شف 

خ�شائر يف االأرواح اأو املمتلكات.
االعتداءات  ه��ذه  اأن  ت��وؤك��د  اململكة  اأن  امل�شدر  اأك���د  كما 
التخريبية تعد انتهاكا �شافرا جلميع القوانني واالأعراف 
الدولية، واأنها بقدر ا�شتهدافها الغادر واجلبان للمملكة، 

ت�شتهدف، بدرجة اأكرب، االقت�شاد العاملي.

و�شمعته  املهنية  بحياته  يراهن  بالتحديد،  اللحظة 
وحياته. اإنه رهان يتجدد وم�شتمر، لكن هذه اللحظة 
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا م��ن ح��ي��ث اأن��ه��ا اأخ��ط��ر، ويف يوم 

ح�شا�س ا�شال.           )التفا�شيل �س13(

�شوارع مغلقة بالكتل الب�شرية وال�شاحنات يف و�شط بريوت   )رويرتز(

•• بريوت-وكاالت:

اأم�س  ���ش��ب��اح  حم��ت��ج��ون  اأق���ف���ل 
االثنني، طرقاً رئي�شية يف خمتلف 
غالبية  ب��ي��ن��ه��ا  ل���ب���ن���ان،  اأن����ح����اء 
العا�شمة  اإىل  امل���وؤدي���ة  امل���داخ���ل 
�شعر  ت�شجيل  وق��ع  على  ب���ريوت، 
مقابل  قيا�شياً  ت��ده��وراً  ال�شرف 
ال���دوالر وغ��رق ال��ب��الد يف جمود 

�شيا�شي من دون اأفق.
وطالب رئي�س اجلمهورية اجلي�س 
ال�شماح  ب��ع��دم  االأم�����ن  واأج����ه����زة 
بقطع الطرقات، معترباً اأن على 
اأن  والع�شكرية  االأمنية  االأجهزة 
وتطبق  كاملة  بواجباتها  ت��ق��وم 
عون  وراأى  ت��ردد.  دون  القوانني 
اأن ما يجري من قطع الطرقات 
يتجاوز جمرد التعبري عن الراأي 
يهدف  اإىل عمل تخريبي منظم 

ل�شرب اال�شتقرار.
مت  التوايل،  على  ال�شابع  ولليوم 
اإق���ف���ال غ��ال��ب��ي��ة م���داخ���ل بريوت 
حت��ت ���ش��ع��ارات ع����ّدة، وق���د اأطِلق 
يوم  �شعار  اأم�س  احتجاجات  على 

الغ�شب.
واأ����ش���رم امل��ح��ت��ج��ون ال���ن���ريان يف 
واأ�شعلوا  للنفايات  م�شتوعبات 
الوكالة  حتّدثت  كما  االإط����ارات. 

اإقفال  ع���ن  ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي��ة 
ع�����دة جنوب  ط����رق����اً  حم��ت��ج��ني 
املطار،  اأب���رزه���ا ط��ري��ق  ب����ريوت، 
خ�شو�شاً  ال�����ش��م��ال  م��ن��اط��ق  ويف 
ط��راب��ل�����س، وال���ب���ق���اع ���ش��رق��اً ويف 
جنوب البالد. ويف بريوت نف�شها 
رئي�شيا  طريقا  املحتجون  اأغ��ل��ق 

اأمام م�شرف لبنان املركزي.
ويف ����ش���ور ح�����اول رج����ل اإح�����راق 
البنزين على  نف�شه بعدما �شكب 
ج�شمه، لكن الدفاع املدين اأوقفه 
يف الوقت املنا�شب، وفقا ملاً ن�شرته 
ال����وك����ال����ة ال���وط���ن���ي���ة ل����الإع����الم 

الر�شمية.
و�شّجلت اللرية يف االأيام االأخرية 
م�شبوق  غ��ري  قيا�شياً  انخفا�شاً 
منذ دخول لبنان دوامة االنهيار 
ون�شف  ع����ام  ق��ب��ل  االق���ت�������ش���ادي 
ال�شرف  �شعر  اق���رتب  اإذ  ال��ع��ام، 
م��ق��اب��ل ال�����دوالر م���ن ع��ت��ب��ة 11 
وت�شّبب  ال�شوداء.  ال�شوق  يف  األفاً 
االأ�شعار،  يف  اإ�شايف  بارتفاع  ذل��ك 
املحال  على  للتهافت  النا�س  دفع 
الغذائية  امل��واد  ل�شراء  التجارية 

وتخزينها.
ويتزامن اإقفال الطرق، االثنني، 
مع دخول لبنان املرحلة االأخرية 
م�����ن ت���خ���ف���ي���ف ق����ي����ود االإغ�������الق 

منت�شف  منذ  امل��ف��رو���س  امل�����ش��دد 
للحد  حماولة  يف  املا�شي  ال�شهر 
لفريو�س  امل��ت��زاي��د  التف�شي  م��ن 

كورونا.
و������ش�����ه�����دت حم��������ال ب����ي����ع امل��������واد 
ال���غ���ذائ���ي���ة ح�������وادث ����ش���ادم���ة يف 
االأيام االأخرية، مع التهافت على 

بحثية تهدف اإىل درا�شة تداعيات 
االأزمات املتعددة يف لبنان وطرق 
مقاربتها، يف تقرير االثنني، من 
انهيار  تداعيات  ظهرت  واإن  اأن��ه 
تدهور  يف  ج��ل��ي��اً  ال���ل���رية  ق��ي��م��ة 
للبنانيني  ال�����ش��رائ��ي��ة  ال����ق����درة 
يرافق  وم��ا  لبنان،  يف  واملقيمني 

�شراء �شلع مدعومة، مل متر دون 
�شدامات، يف بلد يعي�س اأكرث من 
الفقر،  خ��ط  حت��ت  �شكانه  ن�شف 
البطالة  م��ع��دالت  ف��ي��ه  وت��رت��ف��ع 

تدريجياً.
وحّذر مر�شد االأزمة يف اجلامعة 
االأمريكية يف بريوت، وهو مبادرة 

ذلك من تناف�س حمموم واأحياناً 
�شلع  م��ن  يعر�س  م��ا  على  عنيف 
بع�س  يف  م���دع���وم���ة  وب�������ش���ائ���ع 
امل��ح��الت، ف��اإن االأ���ش��واأ مل يحدث 

بعد.
االقت�شادية  االأزم����ة  ثقل  ورغ���م 
اجلهود  تثمر  مل  ال�شيولة،  و�شّح 
دولية  ���ش��غ��وط  رغ���م  ال�شيا�شية 
عن ت�شكيل حكومة، منذ ا�شتقالة 
حكومة ح�شان دياب بعد اأيام من 

انفجار املرفاأ املرّوع.
املكلف  ال����وزراء  رئي�س  اأن  ي��ذك��ر 
�شعد احل��ري��ري على خ��الف مع 
الرئي�س مي�شال عون، ومل يتمكن 
من ت�شكيل حكومة جديدة تنفذ 
ل�شرف  امل��ط��ل��وب��ة  االإ����ش���الح���ات 
م�������ش���اع���دات دول����ي����ة مب���ل���ي���ارات 

الدوالرات.
�شيف  م����ن����ذ  ل����ب����ن����ان  وي�������ش���ه���د 
اأزم���ات���ه  اأ�����ش����واأ   ،2019 ال���ع���ام 
االقت�شادية التي اأدت اإىل خ�شارة 
 80% اأك��رث من  املحلية  العملة 
م����ن ق��ي��م��ت��ه��ا م���ق���اب���ل ال�������دوالر، 
الت�شخم  م����ع����دالت  وف���اق���م���ت 
وت�شّببت بخ�شارة ع�شرات االآالف 
وظائفهم وم�شادر دخلهم، فيما 
ن�شب احتياطي امل�شرف املركزي 

بالدوالر.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:21            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:32  
الع�صاء......   07:45

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

الأمم املتحدة ت�سيد بجهود 
الإمارات يف دعم ومتكني املراأة

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شادت هيئة االأمم املتحدة للمراأة بجهود دولة االإمارات يف حماية املراأة وتوفري كافة 
ال�شبل لتمكينها يف كافة املجاالت.

واأكدت الهيئة يف بيان لوكالة اأنباء االإمارات )وام( مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة الذي 
ي�شادف 8 مار�س من كل عام اأن دولة االإم��ارات اتخذت العديد من التدابري و�شنت 

الت�شريعات التي دفعتها لت�شدر دول الوطن العربي يف جهود متكني املراأة.
وقالت الدكتور موزة ال�شحي مديرة مكتب ات�شال هيئة االأمم املتحدة يف دول جمل�س 
التعاون يف بيانها: تعتز هيئة االأمم املتحدة للمراأة بعالقات التعاون الطويلة االأمد 
مع حكومة االإمارات واالحتاد الن�شائي العام بقيادة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة 
االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية، ويف اليوم العاملي للمراأة، نثمن هذه ال�شراكة ون�شعى 
�شويا لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني وتدعم هيئة االأمم املتحدة للمراأة جهود الدول 

االأع�شاء يف منظمة االأمم املتحدة الهادفة اإىل حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني.

�ص 09

�ص 10

�ص 17

حمدان بن حممد يطلق م�رشوع 
“مدار�ص دبي” كنموذج تعليمي مبتكر

اأخبار الإمارات

بعد 10 �سنوات من احلرب.. 
ل �سالم يف اأفق �سوريا

عربي ودويل

علي مبخوت وكايزر و�سمبيه 
يفوزون بجوائز الأف�سل 

الفجر الريا�سي
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الدبيبة ينا�سد الربملان الليبي متكني احلكومة من مبا�سرة مهامها 

املتظاهرون يغلقون غالبية مداخل بريوت ب�سبب تردي االأو�ساع االقت�سادية 

احتجاجات ت�سعل لبنان وعون يطالب اجلي�س بفتح الطرقات

اإ�سابة الرئي�س ال�سوري 
وزوج���ت���ه ب��ك��ورون��ا

•• دم�شق-وكاالت:

اأع���ل���ن���ت ال���رئ���ا����ش���ي���ة ال�������ش���وري���ة، 
ال��رئ��ي�����س ب�شار  اإ���ش��اب��ة  االث���ن���ني، 
اأ���ش��م��اء بفريو�س  االأ���ش��د وزوج��ت��ه 

كورونا امل�شتجد.
وقال بيان الرئا�شة: بعد �شعورهما 
اأعرا�س  ت�شبه  خفيفة  ب��اأع��را���س 
اأجرى  كورونا،  بفريو�س  االإ�شابة 
االأ�شد  واأ���ش��م��اء  االأ����ش���د  ال��رئ��ي�����س 
فح�س ال�PCR، واأظهرت النتيجة 

اإ�شابتهما بالفريو�س.
وزوجته  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأ�����ش����اف 
ب�شحة جيدة وحالتهما م�شتقرة.

اأي�����ش��ا: الرئي�س  ال��ب��ي��ان  وج���اء يف 
ال�شالمة  يتمنيان  واأ�شماء  االأ�شد 
وجلميع  ال�شوريني  لكل  والعافية 
�شعوب العامل من هذا الفريو�س، 
وي������دع������وان ج���م���ي���ع ال�������ش���وري���ني 
لال�شتمرار باّتباع اإجراءات احلذر 

والوقاية قدر االإمكان.
الرئي�س  ي��وج��ه  ب��ال��ق��ول:  وخ��ت��م 
ال���ت���ح���ي���ة لكل  االأ������ش�����د واأ�����ش����م����اء 
ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة على 
مل����واج����ه����ة  االأوىل  اخل������ط������وط 
اآثاره  م��ن  والتخفيف  ال��ف��ريو���س 

على امل�شابني به.

الكاظمي يدعو حلوار وطني 
�سامل ي�سمن وحدة العراق

•• بغداد-وكاالت:

ال�����ع�����راق،  وزراء  رئ����ي���������س  دع�������ا 
م�شطفى الكاظمي، االثنني، اإىل 
حوار وطني على كافة امل�شتويات 

ي�شمن وحدة العراق.
اأمامه  العراق  اإن  الكاظمي  وقال 
فر�شة تاريخية ال�شتعادة دوره يف 

املنطقة.
وال�����ش��ب��ت، غ����رد ال��ك��اظ��م��ي على 
تويرت: مبنا�شبة اللقاء التاريخي 
والت�شامح،  ال�����ش��الم  قطبي  ب��ني 
ال�شيد  االأع���ل���ى  امل��رج��ع  ���ش��م��اح��ة 
البابا  وقدا�شة  ال�شي�شتاين،  علي 
ف��رن�����ش��ي�����س، ول���ق���اء االأدي��������ان يف 
عن  نعلن  التاريخية،  اأور  مدينة 
ت�شمية يوم ال�شاد�س من اآذار من 
للت�شامح  ي��وم��اً وط��ن��ي��اً  ك��ل ع���ام، 

والتعاي�س يف العراق.
فرن�شي�س،  ال���ب���اب���ا  وغ������ادر  ه����ذا 
�شباح االثنني، العراق بعد زيارة 
تاريخية هي االأوىل حلرب اأعظم 

اإىل العراق.
البابا  ج������ال  اجل����م����ع����ة،  وم����ن����ذ 
 84 العمر  من  البالغ  فرن�شي�س 
عاماً بني بغداد واأربيل، واملو�شل 

وقرقو�س يف �شمال العراق.

الربملان الليبي يجتمع لبحث منح الثقة للحكومة )رويرتز(

اأوبرا وينفري، �شبق ي�شنع احلدث

�شابطان يوقفان رجاًل على مدرج املطار يحاول االقرتاب من بايدن

منح  جل�شة  تاأجيل  اإىل  بالربملان 
ال��ث��ق��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة، وط��ال��ب��وا باأن 
ت�شبقها جل�شة تخ�ش�س العتماد 
خمرجات حوار تون�س وت�شمينها 
ب����االإع����الن ال��د���ش��ت��وري وف���ق���اً ملا 

للحكومة  ال��ث��ق��ة  م��ن��ح  م��ن��اق�����ش��ة 
املقرتحة.

على  املعرت�شون  النواب  وحتدث 
ب���رن���ام���ج اجل��ل�����ش��ة ك���ذل���ك على 
تقرير  ع��ل��ى  االط������الع  �����ش����رورة 
مالحقه  ب���ك���ل  اخل�������رباء  جل���ن���ة 
�شبهات  اأي  دح���������س  الأه����م����ي����ة 
ل��ل��ر���ش��اوى وال��ت��اأك��د م��ن �شالمة 
و�شفافيتها  ال�شيا�شية  العملية 
الوحدة  ح��ك��وم��ة  ت��ق��ع  ال  وح��ت��ى 
الوطنية حتت االبتزاز اخلارجي 

اأو الداخلي.
وي���������ش����رتط مت����ري����ر احل���ك���وم���ة 
ت�����ش��وي��ت االأغ��ل��ب��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة من 
اأدوا  ال���ذي���ن  ال����ربمل����ان  اأع�������ش���اء 
وعددهم  ال��د���ش��ت��وري��ة،  ال��ي��م��ني 
 86 ت�شويت  اأي  ع�شوا،   170

نائباً ل�شاحلها.
الثقة  م���ن���ح  ت���ع���رث  ح����ال����ة  ويف 
ل��ل��ح��ك��وم��ة اجل����دي����دة م����ن قبل 
الربملان، يوؤول ملفها اإىل اأع�شاء 
ملتقى احلوار ال�شيا�شي، وعددهم 
للفقرة الثالثة  وفقاً  وذلك   ،75
م���ن امل�����ادة ال��راب��ع��ة م���ن خارطة 
للحل  التمهيدية  املرحلة  طريق 

ال�شامل.

•• طرابل�ض-وكاالت:

وج�����ه رئ���ي�������س ح���ك���وم���ة ال���وح���دة 
الدبيبة،  عبداحلميد  الوطنية 
الليبي  ال�شعب  اأب��ن��اء  اإىل  كلمة 
النواب  ع��ق��د جم��ل�����س  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ل��ل��ن��ظ��ر يف منح  ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة 

الثقة للحكومة.
اجلديدة  احلكومة  رئي�س  واأك���د 
اأال  �������ش������رورة  ع����ل����ى  ك���ل���م���ت���ه  يف 
ت�����ش��ت��ث��ن��ي احل����ك����وم����ة اأح���������دا يف 
وح����دة  اإىل  ال���ط���ري���ق  خ��ري��ط�����ة 
الوطن منا�ش�����دا الن�����واب بتمكني 
احل��ك��وم��ة م��ن م��ب��ا���ش��رة مهامها 
ال�����ش��ع��ب��ة م���ن م���واج���ه���ة اأزم�����ات 
ال��ك��ه��رب��اء وحت����دي ت��ف�����ش��ي وباء 

كورونا.
جمل�س  اأع�شاء  الدبيبة،  ونا�شد 
فر�شة  ي����ف����وت����وا  اأال  ال������ن������واب 
واأن  مبلتقاهم  امل��ج��ل�����س  ت��وح��ي��د 
كل  على  الوطن  م�شلحة  يغلبوا 
وال�شيقة  اخل��ا���ش��ة  احل�����ش��اب��ات 
م��ن مبا�شرة  احل��ك��وم��ة  ومت��ك��ني 
مهامها على الفور، وعدم ترحيل 
اإج�����راء ن��ي��ل ال��ث��ق��ة ع��ل��ى مرحلة 
اأخرى، مما قد يوؤدي اإىل عرقلة 

اأو�شت به  امل�شار االنتخابي الذي 
خمرجات جنيف وحرمان ال�شعب 
الليبي من الو�شل اإىل انتخابات 

حقيقة ونزيهة.
42 ع�شوا  دعا  ال�شياق،  ويف هذا 

ع��ل��ي��ه يف خارطة  ه��و م��ن�����ش��و���س 
التمهيدية  ل��ل��م��رح��ل��ة  ال��ط��ري��ق 

للحل ال�شامل. 
واع��ت��ربوا اأن ه��ذا االإج���راء يجب 
اإمت��ام�����������������ه ق��ب��������������ل ال�����ش��������������روع يف 

اعرتافات االأمري هاري وميغان ماركل:
الزواج ال�سري، عن�سرية وت�سهري، واأفكار انتحارية!

مرمي املهدي عن التعنت الإثيوبي: لل�سودان وم�سر خيارات اأخرى

اأدانت هجمات ميلي�سيات احلوثي املدعومة من اإيران

الوليات املتحدة : ملتزمون بالدفاع عن ال�سعودية واأمنها
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي للغة العربية ينظم �سل�سلة حما�سرات متخ�س�سة

••  اأبوظبي-وام:

اأطلق مركز اأبوظبي للغة العربية يف دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي 
افرتا�شياً  متخ�ش�شاً  برناجماً  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع  بالتعاون 
ي�شّلط ال�شوء على اللغة العربية ودورها حتت �شعار "لغة امل�شتقبل - 

�شل�شلة حما�شرات حول العربّية يف عامل متغري".
الدكتور  يقّدمها  افرتا�شية  حم��ا���ش��رات  ث��م��اين  ال��ربن��ام��ج  يت�شّمن 
عماد حممد حمرة، حما�شر برنامج ماج�شتري الل�شانيات التطبيقية 
يف اجلامعة االفرتا�شية ال�شورية، وذلك يومي االإثنني واالأربعاء من 
املحا�شرات  متابعة  للجمهور  وميكن  القراءة،  �شهر  خالل  اأ�شبوع  كل 
م�شاًء   7 ال�شاعة  مت��ام  يف  تيمز  مايكرو�شوفت  من�شة  ع��رب  مبا�شرة 

للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأّن  ي��ذك��ر  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم�����ارات  بتوقيت 
العربية يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي قد اأعلن م�شبقاً و�شمن 
ا�شتعداده لالإعالن  الوطني للقراءة عن  بال�شهر  براجمه االحتفائية 
عن 30 كتاباً عن م�شروع كلمة للرتجمة واإ�شدارات، و�شيتعاون املركز 
مع عدد من ال�شالونات االأدبية على تنظيم ندوات افرتا�شية لتعريف 
ال�شيخ زايد للكتاب ندوتني  الكتب، فيما تنّظم جائزة  اجلمهور بهذه 
االأدب  على  وليلة  ليلة  األف  حكايات  اأثر  االأوىل  تتناول  افرتا�شيتني، 
على  ال�شوء  الثانية  الندوة  ت�شّلط  بينما  الع�شرين،  القرن  يف  العاملي 
متثيل االأ�شوات واملو�شوعات العربية يف الن�شر االأكادميي فيما يقّدم 
املركز حمتوى رقميا يوميا لالحتفاء بالثقافة واملعرفة والقراءة على 

حد �شواء.

�سفري الدولة لدى جنوب اأفريقيا ي�ستقبل 
وزيرة العالقات الدولية يف ناميبيا

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شعادة حم�س �شعيد الهاملي �شفري الدولة لدى جمهورية 
جنوب افريقيا، وال�شفري غري مقيم لدى جمهورية ناميبيا، معايل 
نيتومبو نيدميوبيال ناندي ندايوثان، نائبة رئي�س جمل�س الوزراء 
ووزيرة العالقات الدولية بجمهورية ناميبيا والوفد املرافق ملعاليها 
العالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى  للدولة.  زيارتها  خ��الل 
الثنائية، وبحث عدد من املوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك، كما ناق�س 

اجلانبان �شبل تطوير العالقات بني البلدين يف املجاالت كافة. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون الرئي�س املنتخب جلمهورية النيجر

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
املنتخب جلمهورية  الرئي�س  ب��ازوم  اإىل فخامة حممد  تهنئة  اهلل" برقية 

النيجر مبنا�شبة فوزه يف االنتخابات الرئا�شية.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة بربقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد بازوم.

»�سحة اأبوظبي« متنح مدينة ال�سيخ خليفة الطبية خم�س ما�سات
•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي   - ال�شحة  دائ���رة  ك�شفت 
الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  اأن 
جهودها  ي��ع��ك�����س  اإجن�������ازاً  ح��ق��ق��ت 
رع���اي���ة �شحية  ج����ودة  ت��ق��دمي  يف 
متميزة  ج����������ودة  مب���������ش����ت����وي����ات 
"فائق  ت�شنيف  ع��ل��ى  بح�شولها 
التميز" لتكون اأول من�شاأة �شحية 
خم�س  ع���ل���ى  حت�������ش���ل  ح���ك���وم���ي���ة 
جلودة  اأبوظبي  موؤ�شر  يف  ما�شات 

اخلدمات ال�شحية "موؤ�شر".
ج������اء ذل������ك ع���ل���ى ه���ام�������س حفل 
ت��ك��رمي ع��ق��د اأم�����س مب��ق��ر مدينة 
بح�شور  ال��ط��ب��ي��ة  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
حممد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  معايل 
 - ال�شحة  دائ��رة  رئي�س  حامد  اآل 
اأب��وظ��ب��ي وال��دك��ت��ورة م���رمي بطي 
ملدينة  التنفيذي  املدير  امل��زروع��ي 

ال�شيخ خليفة الطبية.
ت�شلمت  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  وخ�����الل 
ال���دك���ت���ورة م����رمي امل����زروع����ي من 
اللوحة  حامد  اآل  ع��ب��داهلل  معايل 
و�شعها  ���ش��ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة 
لتكون  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  واج���ه���ة  ع��ل��ى 
التزامها  ع��ل��ى  وا����ش���ح���اً  ب���ره���ان���اً 
ا�شتثنائية  جتربة  تقدمي  ب�شمان 
للمر�شى ونتائج �شريرية متميزة 

وبجودة عالية.
حامد  اآل  عبداهلل  معايل  واأو���ش��ح 

اأبوظبي : يوا�شل القطاع ال�شحي 
احلافلة  م�������ش���ريت���ه  االإم����������ارة  يف 
باالزدهار والنمو بالعمل جنباً اإىل 
جنب مع املن�شاآت ال�شحية للم�شي 
ب��ج��ودة اخل��دم��ات ال�شحية  ق��دم��اً 
املقدمة واالرتقاء بها حيث نفخر 
ال�شيخ  مدينة  جهود  على  ونثني 
خليفة الطبية الكبرية يف حتقيق 
ه����ذا االإجن������از ال����ذي ي��ع��د خطوة 
"اأبوظبي  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و  م��ه��م��ة 

جمتمع معافى".
خليفة  ال�شيخ  مدينة  اأن  واأ���ش��اف 
الطبية كانت وال زال��ت ج��زءا من 
رحلة الرعاية ال�شحية يف اأبوظبي 
�شنوات  غ�����ش��ون  ال��ت��ي جن��ح��ت يف 
ق��ل��ي��ل��ة يف ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا على 
كوجهة  ال�شحية  الرعاية  خارطة 
رائدة توفر خدمات رعاية �شحية 

مب�شتويات جودة متميزة.
و���ش��رح��ت ال��دك��ت��ورة م���رمي بطي 
ملدينة  التنفيذي  املدير  امل��زروع��ي 
ح�شول  اأن  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
ت�شنيف  ع���ل���ى  ال��ط��ب��ي��ة  امل���دي���ن���ة 
ج����ودة  يف  ما�شات"  "اخلم�س 
تتويج  ه����و  ال�����ش��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
من  ف���رد  ل��ك��ل  العظيمة  ل��ل��ج��ه��ود 
اأفراد مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 
فكل ما حققته املدينة الطبية هو 
نتاج عمل جماعي �شارك فيه كافة 
مقدمي الرعاية ال�شحية لتقدمي 

من  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة 
الطاقم الطبي واالإداري جلهودهم 
ت��ق��دمي جودة  يف  للتميز  امل��ب��ذول��ة 
اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة ف�����ش��ال عن 
الفعالة  وامل�شاهمة  الكبري  ال��دور 
جائحة  حت����دي����ات  م����واج����ه����ة  يف 

كوفيد19-.
ال�شيخ  مدينة  اأن  الدائرة  وذك��رت 
"فائق  اأداء  الطبية حققت  خليفة 
خمتلفة  جم�������االت  يف  التميز" 
ت�شمل خمرجات رقابة الت�شريعات 
وبيئة العمل االآمنة، حيث �شجلت 
يف بيئة العمل االآمنة ن�شبة 100 
% ملدة عامني متتاليني /2018 

اأن روؤية القائد املوؤ�ش�س املغفور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ت�شكل  زال����ت  م���ا  ث����راه  ط��ي��ب اهلل 
اأ�شا�شاً للقطاع ال�شحي يف احلا�شر 
وامل�شتدام  امل�شرق  م�شتقبله  وتلهم 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  راه���ن���ت  ح��ي��ث 
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ع��ل��ى ���ش��ح��ة ورف���اه 
كل  و�شخرت  وا�شتثمرت  االإن�شان 
اأ�ش�س  واالإمكانيات لو�شع  اجلهود 
يوفر  متميز  �شحي  قطاع  توفري 
جلميع  متطورة  �شحية  خ��دم��ات 
على  ويعمل  واملقيمني  املواطنني 
..موجهاً  مب�شتوياتها  االرت���ق���اء 
�شكره اجلزيل جلميع العاملني يف 

اأداء  2019/ كما ح�شلت على  و 
خمرجات  جم����ال  يف  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 

العالجات ال�شريرية.
ل���دوره���ا ال��ف��اع��ل يف دعم  ون���ظ���راً 
االبتكار واالرتقاء بتجربة املر�شى 
فقد اأ�شارت الدائرة اإىل اأن مدينة 
قامت  ق��د  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
ع��ام واحد  76 بحثا خ��الل  بن�شر 
يف   %  85.7 ن�شبة  حققت  ك��م��ا 
جتربة املر�شى املقيمني وهو اأعلى 
من متو�شط ر�شا املر�شى يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
وقال �شعادة الدكتور جمال حممد 
ال�شحة  دائ��������رة  وك���ي���ل  ال���ك���ع���ب���ي 

االرتقاء دون توقف حيث �شنوا�شل 
ت��وظ��ي��ف ك���ل ج���دي���د وم��ب��ت��ك��ر يف 
و�شنواظب  ال��ي��وم��ي��ة  مم��ار���ش��ات��ن��ا 
ا�شتثنائية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
تليق ب�شرح عظيم كمدينة ال�شيخ 
�شالمة  و�شتبقى  الطبية  خليفة 
خدماتنا  رك����ي����زة  ه����ي  امل���ر����ش���ى 

ال�شحية.
جدير بالذكر اأن برنامج اأبوظبي 
ال�شحية  اخل�������دم�������ات  جل����������ودة 
ال�شوء  لت�شليط  يهدف  "موؤ�شر" 
املتميزة  ال�����ش��ح��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى 
وال�����ت�����ي ت����ق����دم خ�����دم�����ات رع���اي���ة 
ل�شكان  ا�شتثنائية  بجودة  �شحية 
االإمارة وفق ت�شنيف نظام املا�شات 

اجلديد.
وُيعد برنامج موؤ�شر اأبوظبي جلودة 

عالية  ك��ف��اءة  ذات  اآم��ن��ة  خ��دم��ات 
الرفيعة  اجل������ودة  ف��ي��ه��ا  جت��ت��م��ع 

والنتائج االإيجابية.
لدائرة  اجلزيل  بال�شكر  وتقدمت 
ال�������ش���ح���ة اأب�����وظ�����ب�����ي جل���ه���وده���ا 
املبذولة يف بناء قطاع �شحي متني 
وا�شحة  بروؤية  يتمتع  ومتما�شك 
وا�شرتاتيجية طموحة تهدف اإىل 
االرتقاء بجودة اخلدمات ال�شحية 
وجت���رب���ة امل��ر���ش��ى يف االإم�������ارة .. 
وقالت : اإن موؤ�شر اأبوظبي جلودة 
لنا  فخر  ه��و  ال�شحية  اخل��دم��ات 
القطاع  وهو تعزيز لريادة  جميعاً 
ال�شحي يف االإمارة وجعلها اأيقونًة 

للجودة يف ال�شياحة العالجية.
قيادتنا  ت��ط��ل��ع��ات  ان   : واأ���ش��اف��ت 
الر�شيدة ت�شتلزم منا اال�شتمرار يف 

اخلدمات ال�شحية "موؤ�شر" االأول 
املنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن 
والنوعية  ال�����ش��م��ول��ي��ة  ح��ي��ث  م���ن 
"جودة"  لربنامج  ام��ت��داداً  وي��اأت��ي 
ال����دائ����رة يف عام  اأط��ل��ق��ت��ه  ال�����ذي 
جودة  م�����ش��ت��وى  ل��ق��ي��ا���س   2014
تقدمها  التي  ال�شحية  اخل��دم��ات 
االإمارة  ل�شكان  ال�شحية  املن�شاآت 
كما يركز برنامج "موؤ�شر" على 9 
حماور رئي�شية تت�شمن خمرجات 
وخمرجات  ال�شريرية  العالجات 
املري�س  �شعادة  الت�شريعات  رقابة 
و���ش��وت امل��ري�����س و���ش��ه��ادة �شمان 
الطبي  ال���ك���ادر  و����ش���ع���ادة  اجل�����ودة 
ال�شحية  املن�شاأة  داخل  واملوظفني 
والفوترة ال�شحيحة وبيئة العمل 

االآمنة والبحث واالبتكار.

انطالق املرحلة الثانية �سمن احللقة اخلام�سة من برنامج املنكو�س

امل�شاهد  لينقل  ال��رب��اب��ة،  ن��غ��م��ات 
بعذب  امل��وروث م�شحوباً  اإىل عمق 

الكلمات واأجمل االأ�شوات.
و����ش���ارك ال�����راوي ���ش��امل ب��ن ملهي 

بقرار  اثنني  مت�شابقني،   4 منهم 
بت�شويت  واث��ن��ني  التحكيم  جلنة 
 8 ال���  قائمة  ليكملوا  امل�شاهدين، 

�شمن املرحلة الثالثة.

الربنامج،  اأم�����ش��ي��ة  وا���ش��ت�����ش��اف��ت 
بن  الربابة ح�شن  وع��ازف  ال�شاعر 
م�شاعد، والذي قدم لوحة جميلة 
م���ن ل���وح���ات حل���ن امل��ن��ك��و���س على 

•• اأبوظبي - وام: 

انطلقت اأم�س االول ثانية اأم�شيات 
املرحلة الثانية من رحلة التناف�س 
املنكو�س  فن  يف  االأول  اللقب  على 
حلقته  �شمن  املنكو�س"  "برنامج 
اإدارة  تنتجه جلنة  الذي  اخلام�شة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
وال��رتاث��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي وذل���ك على 
�شاطئ  م�شرح  من  مبا�شرة  الهواء 
وقناة  بينونة  ق��ن��اة  وع��رب  ال��راح��ة 

االإمارات.
االأم�شية  م��ن  اأرب��ع��ة جن��وم  وتبقى 
والرتقب  القلق  ع��ا���ش��وا  امل��ا���ش��ي��ة، 
ط������وال اأ����ش���ب���وع يف ان���ت���ظ���ار ق����رار 
امل�����ش��اه��دي��ن، ح��ي��ث اأ���ش��ف��رت نتائج 
الت�شويت عن تاأهل كل من نهيان 
م��ب��ارك امل��ن�����ش��وري م��ن االإم�����ارات 
 ،%  91 ع����ل����ى  ح�������ش���ول���ه  ب����ع����د 
من  الهمامي"  ح�����ش��ني  و"�شالح 
 49 على  ح�شوله  بعد  ال�شعودية 

اأبيات �شعرية من  اآل ج��وزاء  جابر 
ك��ل��م��ات ال�����ش��اع��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
احمد  واأط��ل  ال�شبيعي،  اهلل  دخيل 
بكلمات  امل��زروع��ي  ب��و حميد  زاي���د 
املزروعي،  لل�شاعر �شامل بن ملهي 
فقدم  طينان  اآل  ���ش��امل  �شعود  اأم���ا 
بندر  ب��ن  �شلطان  لل�شاعر  بيتني 
فهد  ع����ب����داهلل  واأط�������ل  ع���م���ر،  اآل 
كلمات  ي������ردد  وه�����و  ال�������ش���خ���اب���رة 
ال�����ش��اع��ر ف��ه��د اخل�������ش���ران، فيما 
قدم نا�شر هادي املن�شوري خالل 
م��ن كلمات  ال��ث��اين بيتني  ظ��ه��وره 

ال�شاعر �شلطان بن بندر اآل عمر.
وتاأهل بقرار جلنة التحكيم خالل 
االأم�شية الثانية من املرحلة الثانية 
كل من �شعود �شامل اآل طينان من 
ال�شخابرة  فهد  وعبداهلل  الكويت 
من ال�شعودية، لين�شما اإىل قائمة 

ال� 8 �شمن املرحلة الثالثة.
�شامل  وه���م  املت�شابقني  بقية  اأم���ا 
نا�شر اآل �شامل من الكويت، و�شعود 

اللذين  زميلهما  اإىل  لين�شما   ،%
تاأهال بقرار جلنة التحكيم خالل 
بن  ه��ادي  وهما  ال�شابقة  االأم�شية 
رب��ع��ه م���ن ال��ك��وي��ت، وم�����ش��ع��ود بن 
�شعفول من ال�شعودية، وليحجزوا 
الربع نهائي  مقاعدهم يف حمطة 
غادر  فيما  املناف�شة،  م�شمار  م��ن 
من  ع���ام���ر  اآل  حم���م���د  امل�����ش��اب��ق��ة 
حفيظ  بن  بخيت  وخلف  الكويت، 

املزروعي من االإمارات.
اخلام�شة  احللقة  خ��الل  وتناف�س 
الثانية،  املرحلة  اأم�شيات  وثانية 
6 جنوم من 3 دول خليجية، وهم 
�شامل نا�شر اآل �شامل من الكويت، 
و���ش��ع��ود ب��ن ج��اب��ر اآل ج����وزاء من 
حميد  بو  زاي��د  واحمد  ال�شعودية، 
االإم�������ارات، و�شعود  م��ن  امل���زروع���ي 
الكويت،  م����ن  ط���ي���ن���ان  اآل  ����ش���امل 
وع����ب����داهلل ف��ه��د ال�����ش��خ��اب��رة من 
ال�شعودية، ونا�شر هادي املن�شوري 
�شيتاأهل  وال���ذي���ن  االإم�������ارات،  م��ن 

املزروعي جمهور املنكو�س وحمبي 
ال������رتاث ب��ح��ك��اي��ات م���ن امل�����وروث 
وذلك  باملنكو�س  امل��رت��ب��ط  ال��ث��ق��ايف 
املنكو�س"،  "�شرية  ف��ق��رة  خ����الل 
بعلوم  وع���ط���ره���ا  ن��ق�����ش��ه��ا  ح���ي���ث 
وق�ش�شهم  ومواقفهم  االأج��دادن��ا 
اأهمية  وت���ع���زز  ب��احل��ك��م��ة،  امل��ل��ي��ئ��ة 

توا�شل االأجيال مع املوروث.
لوحة  االأم���������ش����ي����ة  جن������وم  وق��������دم 
اأ�شواتهم  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ق��ت  اإب���داع���ي���ة 
ب���اأرق���ى ال��ك��ل��م��ات واالأحل�������ان، وقد 
املنكو�س"  ع��ل��ى  ال�����ش��وت  "جروا 
ل��ه��م يف احللقة،  ث����اٍن  ع��رب م����روٍر 
تقييمه  اأو  احت�شابه  يتم  ال  وه��ذا 
اخلا�شة  ال�����درج�����ة  ����ش���م���ن  م�����ن 
مب�شاركة النجوم، ويت�شمن املرور 
اختيار  م��ن  وحل���ن  بيتني  ت��ق��دمي 

املت�شابقني.
بيتني  �شامل  اآل  نا�شر  �شامل  واأدى 
ال�شاعر  ك��ل��م��ات  م���ن  ال�����ش��ع��ر  م���ن 
بن  �شعود  وق���دم  ال��ق��وايف،  �شلطان 

بن جابر اآل جوزاء من ال�شعودية، 
املزروعي  حميد  ب��و  زاي���د  واح��م��د 
م����ن االإم�������������ارات، ون���ا����ش���ر ه����ادي 
املن�شوري من االإمارات فينتظرون 
دع����م وت�����ش��وي��ت امل�����ش��اه��دي��ن لهم 
اثنان  ليتاأهل  االأ�شبوع،  مدار  على 
م���ن���ه���م ل��ل��م��ح��ط��ة ال����ق����ادم����ة من 
الت�شويت  خ����الل  م���ن  امل�����ش��اب��ق��ة 
ع���رب م���وق���ع ب���رن���ام���ج امل��ن��ك��و���س /

 /www.almankous.ae
حيث  ب����ه،  اخل���ا����س  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأو 
االأم�شية  رحلة  م��ن  جنمني  تبقى 

االأخرية من املرحلة الثانية.
القادم  االأ�شبوع  يف  اللقاء  ويتجدد 
الثالثة  امل���رح���ل���ة  ان���ط���الق���ة  م����ع 
حيث  امل�شابقة،  م��ن  النهائية  رب��ع 
جديدة  حم���ط���ة  ه���ن���اك  ���ش��ت��ك��ون 
مبعايري خمتلفة وتناف�س من نوع 
 10 ال�شاعة  اآخ���ر، وذل���ك يف مت��ام 
الراحة  �شاطئ  م�شرح  م��ن  م�����ش��اًء 
وعرب قناة بينونة وقناة االإمارات.

مركز النقل املتكامل يطلق خدمة ت�ساريح ال�سرتاكات حمددة املدة للمواقف العامة
•• اأبوظبي -وام:

اأعلن مركز النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، 
عن اإطالقه خدمة جديدة تتيح للمتعاملني من اأفراد وموؤ�ش�شات احل�شول 
امل�شرح  املركبة  التي تخّول  املدة  ا�شرتاكات مواقف حمددة  على ت�شاريح 
االأر�شفة  ذات  الفرعية  ال�شطحية  العامة  باملواقف  املتكرر  ال��وق��وف  لها 
اأبوظبي  مدينتي  اأنحاء  خمتلف  يف  واالأزرق  االأ���ش��ود  باللونني  امل�شبوغة 
وال��ع��ني، وذل��ك من دون احلاجة اإىل دف��ع الر�شوم يف كل م��رة وق��وف، يف 
اأو  لل�شكان  املخ�ش�شة  املواقف  يف  الوقوف  الت�شاريح  هذه  تخول  ال  حني 
باللونني  امل�شبوغة  االأر�شفة  ذات  الرئي�شية  املواقف  اأو  الفلل  مناطق  يف 

االأبي�س واالأزرق.
ا�شتخراج  املتعاملني  مب��ق��دور  اأ���ش��ب��ح  اجل��دي��دة،  اخل��دم��ة  ه��ذه  وبف�شل 

ت�شاريح وقوف �شهرية اأو ربع �شنوية اأو ن�شف �شنوية اأو �شنوية ملركباتهم، 
ال�شتخدام  اال���ش��رتاك  ر���ش��وم  تبلغ  اإذ  الت�شريح،  وم���دة  يتنا�شب  بر�شم 
املواقف العامة ال�شطحية الفرعية بجميع القطاعات يف مدينتي اأبوظبي 
اأ�شهر، فيما يبلغ   3 ملدة  ملدة �شهر، و1174 درهماً  391 درهماً  والعني 
2348 دره���م���اً، ور���ش��م اال�شرتاك  ال�����ش��ن��وي  ال��ن�����ش��ف  ر���ش��م اال����ش���رتاك 
4695 درهماً. وتتيح هذه اخلدمة، مل�شتخدمي املواقف العامة  ال�شنوي 
مركبة  لكل  ت�شريح  على  للح�شول  التقدم  واأف��راد  جهات  املتعاملني  من 
مرخ�شة لديهم وال حتمل لوحة عمومية، فيما ُي�شمح للجهات املختلفة 
و�شركات تو�شيل الربيد واخلدمات مبا فيها الدراجات النارية باحل�شول 

على ت�شريح لكل مركبة اأو دراجة نارية لديهم.
يقوم  امل��دة ال  الت�شريح حمدد  اأن  املتكامل  النقل  اأو�شح مركز  ذل��ك،  اإىل 
مقام ت�شريح مواقف ال�شكان، بل مقام تذكرة التعرفة املطبقة حالياً على 

املواقف ال�شطحية العامة الفرعية، والبالغة درهمني لل�شاعة و15 درهماً 
لليوم .. وُيطبق حالياً نظام الدفع على املواقف ال�شطحية من ال�شاعة 8 

�شباحاً وحتى 12 منت�شف الليل.
كما ال يعطي ت�شريح اال�شرتاك حمدد املدة حامله احلق يف حجز موقف 
عام بعينه اأو الوقوف يف االأماكن املخ�ش�شة اأو املمنوعة اأو املحجوزة، وُيعد 
االأمامية للمركبة  الواجهة  اإذ ال داعي لعر�شه على  اإلكرتونياً  الت�شريح 
بيانات  تعديل  للمتعاملني  ميكن  اأن��ه  اإىل  املركز  اأ�شار  الوقت  نف�س  يف   ..
اأم��ا يف حال  رقمها،  تغيري  اأو  املركبة  بيانات  تعديل  الت�شريح يف حال مت 
ترك  طلب  الت�شريح  �شاحب  تقدمي  �شرورة  اإىل  املركز  نوه  فقد  ال�شفر 
لتجنب  ل��ذل��ك،  املخ�ش�شة  امل��واق��ف  اإي��داع��ه��ا يف  ليتم  امل��رك��ب��ة،  وت��خ��زي��ن 

اعتبارها مركبة مهملة وعدم اإزالتها.
اأج���ل اال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ة اجل��دي��دة ميكن للمتعاملني تقدمي  وم��ن 

ط��ل��ب اإ����ش���دار ت�شريح اال����ش���رتاك حم���دد امل���دة م��ن خ���الل زي����ارة املوقع 
ق�شم   –  www.itc.gov.ae امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل  مل��رك��ز  االل���ك���رتوين 
بطاقة  املتمثلة يف  الثبوتية  الوثائق  اإرف��اق  – مع  االلكرتونية  اخلدمات 
الهوية وملكية املركبة، ويتم منح الت�شريح مبا�شرة بعد ا�شتيفاء ال�شروط 

والوثائق املطلوبة و�شداد الر�شوم املقررة لذلك.
جدير بالذكر اأن هذه املبادرة تاأتي يف اإطار اجلهود املتوا�شلة التي يبذلها 
مركز النقل املتكامل لتوفري حلول مبتكرة لتنظيم واإدارة املواقف العامة 
املزيد  املدة  اال�شرتاكات حمددة  ت�شاريح  اأبوظبي، حيث ت�شفي  اإم��ارة  يف 
من املرونة على عمل "مواقف" والراحة مل�شتخدمي املواقف العامة، كما 
توفر لهم خدمات على نطاق اأو�شع وت�شمح لهم بالوقوف املتكرر يف املواقف 
الفرعية بجميع القطاعات املنظمة باالإمارة ومن دون اأي تكاليف اإ�شافية، 

كما جتنب املتعاملني ارتكاب اأي خمالفات مفاجئة وغري مق�شودة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  اأكد 
عهد  ويل  م���ك���ت���وم،  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
دب���ي رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي اأن 
ب��ن��اء االإن�����ش��ان ه��و ق��اع��دة انطالقنا 
للم�شتقبل املن�شود للوطن واملواطن، 
واأن ا�شتثمارنا يف التعليم املتميز هو 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رهان 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
هذا  اإىل  للعبور  اهلل"،  "رعاه  دب���ي 
اأهمها  اأ�ش�س متكاملة  امل�شتقبل وفق 
ال��ت��م��ي��ز ال��ع��ل��م��ي، وال��ت�����ش��ب��ع بحب 
التوا�شل  ع��ل��ى  وال���ق���درة  امل��ع��رف��ة، 
الفريق،  �شمن  وال��ع��م��ل  ال��غ��ري  م��ع 
واالعتزاز بالهوية الوطنية وال�شعور 

باالنتماء.
حممد  فل�شفة  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ت�شتند  ل��دب��ي  ب���ن را����ش���د 
كركيزة  املتميز  التعليم  �شمان  اإىل 
املقبلة، م�شدداً  ُتبنى عليها االأجيال 
على حر�س حكومة دبي على توفري 
الطاقات  مت���ّك���ن  ال���ت���ي  امل���ق���وم���ات 
ل�شمان  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  وت��ر���ّش��خ 
عملية تعليمية ع�شرية ذات معايري 
عاملية. جاء ذلك خالل تروؤ�س �شموه 
اأم�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع 
ال�شرطة بدبي، بح�شور  مبقر كلية 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
املجل�س  ل��رئ��ي�����س  االأول  ال���ن���ائ���ب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ح��ي��ث اأط��ل��ق ���ش��م��و ويل 
دبي"  "مدار�س  م�����ش��روع  دب���ي  ع��ه��د 

مدر�شي  من��وذج  تقدمي  اإىل  الهادف 
منا�شبة،  ب��ت��ك��ل��ف��ة  وم��ب��ت��ك��ر  م��ت��ف��رد 
تعليمي  من������وذج  دع����ائ����م  واإر�������ش������اء 
ذي  تعليماً  يوفر  ا�شتثنائي  اإماراتي 
معايري عاملية امل�شتوى، ويعزز القيم 
اإمكانات  وي�شتوعب  املهارات  ويرفع 
تر�شيخ  مع  وينميها،  الطلبة  جميع 
االإماراتية  ال��ه��وي��ة  اإىل  االن���ت���م���اء 
عن  ف�شال  واالإ���ش��الم��ي��ة،  والعربية 
النهو�س  واع��دة ميكنها  اأجيال  بناء 
�شي�شتجد  وم��ا  امل�شتقبل  مبتطلبات 

فيه من وظائف.
ترتكز   : دب��ي  عهد  ويل  �شمو  وق���ال 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
جمموعة  على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
مبادئ وا�شحة من اأهمها اأن التعليم 
ال�شتدامة  ال�����ش��ب��ي��ل  ه����و  امل���ت���م���ي���ز 
فتطلعاتنا  ال��ت��ن��م��وي��ة،  م�����ش��ريت��ن��ا 
للم�شتقبل تتطلب خمرجات رفيعة 
اأ�شا�شها  التعليمية  للعملية  امل�شتوى 
وتطوير  ال��ط��ل��ب��ة  ق�������درات  ت��ن��م��ي��ة 

مهاراتهم ب�شكل يواكب الطموحات.
اليوم  اأط���ل���ق���ن���ا  ����ش���م���وه:  واأ������ش�����اف 
مدر�شي  ك��ن��م��وذج  دبي"  "مدار�س 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ي���رثي  ج��دي��د 
ريادياً  تعليماً  دب��ي، ويقّدم  اإم��ارة  يف 
وط��ن��ي��اً مب��ن��ه��اج ع���امل���ي، وي�����ش��ه��م يف 
تطوير املهارات التعليمية واحلياتية 
للطالب واالرتقاء بها و�شقلها، مع 
ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ال��ق��ي��م االإم���ارات���ي���ة 
وال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة، ل��ت��م��ك��ني جيل 
خمتلف  يف  الدولة  اأبناء  من  جديد 
جماالت الريادة واالإبداع واالبتكار، 
للم�شاهمة  وم���وؤه���اًل  ق����ادراً  ل��ي��ك��ون 
امل�شتقبل.  �شناعة  يف  اإيجابي  ب�شكل 
املتغريات  ق���ائ���اًل:  ���ش��م��وه  واأو����ش���ح 
العامل  ي�����ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي  امل��ت�����ش��ارع��ة 
اأبنائنا  دع����م  ت��ت��ط��ل��ب  ح��ول��ن��ا  م���ن 
ومعارف  ج��دي��دة  مبمكنات  الطلبة 
متنوعة ومهارات تكفل لهم النجاح 
يف ظ���ل ع����امل خم��ت��ل��ف مت���ام���اً عّما 
"مدار�س  وجت�شد   .. ال��ي��وم  نعي�شه 

امل�شتقبل  الأج����ي����ال  روؤي���ت���ن���ا  دبي" 
خططنا  يف  ج��دي��دة  خ��ط��وة  وت�شكل 
التنمية  ا�شتمرارية م�شرية  ل�شمان 

واحلفاظ على دميومتها.
وق��ال �شمو ويل عهد دبي : التعليم 
القطاعات  ���ش��دارة  يف  و�شيظل  ك��ان 
التي توليها حكومة دبي كل الدعم 
قيمة  ن������درك  ف��ن��ح��ن  وال����رع����اي����ة، 
ال��ن��ه��و���س بحياتنا  واأث����ره يف  ال��ع��ل��م 
طموحاتنا  مب�شتقبلنا..  واالرت��ق��اء 
كبرية.. ومهمتنا اأكرب ونعمل اليوم 
للم�شتقبل  تاأ�شي�س هذا اجليل  على 
البيئة  خ��ل��ق  خ����الل  م���ن  االأف�������ش���ل 
التعليمية التي تعينهم على حتقيق 

هذه الطموحات.

اتفاقية �سراكة  
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  �شهد  وق��د 
توقيع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
دبي  حكومة  ب��ني  ال�شراكة  اتفاقية 
ب��ال��ب��دء يف  "تعليم" اإي��ذان��اً  و���ش��رك��ة 

اإط����ار  يف  دبي"  "مدار�س  ت�����ش��غ��ي��ل 
القطاعني  ب���ني  ال���وث���ي���ق  ال���ت���ع���اون 
هذه  الإدارة  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 
الكفاءات  باأف�شل  ورفدها  املدار�س، 
اعتمد  ك��م��ا  التعليمية،  واخل����ربات 
التوجيهية  اللجنة  ت�شكيل  �شموه 
املُ�شِرفة على "مدار�س دبي" برئا�شة 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمانة 
وموؤ�ش�شة  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  وع�����ش��وي��ة 
املعرفة  وه��ي��ئ��ة  امل���ع���رف���ة  ����ش���ن���دوق 

والتنمية الب�شرية.
وّقع االتفاقية معايل عبداهلل حممد 
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  الب�شطي، 
التنفيذي رئي�س اللجنة التوجيهية 
خالد  وال�شيد  دبي،  مدار�س  مل�شروع 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير،  اأحمد 
���ش��رك��ة ت��ع��ل��ي��م، وال���ت���ي ت��ن�����ّس على 
ل�"مدار�س  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اإط���الق 
ت�����ش��غ��ي��ل م��در���ش��ت��ني يف  دبي" ب��ب��دء 
و"الرب�شاء"  "مردف"  م��ن��ط��ق��ت��ي 
ال��ع��ام الدرا�شي  ب��داي��ة  م��ن  اع��ت��ب��اراً 

املقبل 2021 - 2022. و�شتتوىل 
وت�شغيل  اإدارة  "تعليم"  ����ش���رك���ة 
يف  افتتاحهما  املخطط  امل��در���ش��ت��ني 
29 اأغ�شط�س 2021، من الرو�شة 
االأول،  العام  يف  الرابع  ال�شف  حتى 
الف�شول  ب��ق��ي��ة  ف��ت��ح  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
الدرا�شية تباعاً خالل االأعوام املقبلة 
مردف  يف  امل��در���ش��ت��ان  و���ش��ت��وف��ر   ..
يف  درا���ش��ي  مقعد   800 وال��رب���ش��اء 
الت�شغيل،  م���ن  االأوىل  ال�������ش���ن���وات 
و�شتطبقان املنهاج االأمريكي بجودة 

اأكادميية عالية. 

ل��ل��ط��ل��ب��ة   م���ن���ح درا�����س����ي����ة 
االإماراتيني 

تقدمي  على  دبي"  "مدار�س  وتركز 
االأكادميية  ل���ل���ج���ودة  ن���اج���ح  م���ث���ال 
املعايري  اأف�شل  وفق  م�شمم  وتعليم 
ال��ع��امل��ي��ة ع���امل���ي م���ع ال���رتك���ي���ز على 
والثقافة  وال��ه��وي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
االإ�شالمية  وال��رتب��ي��ة  االإم���ارات���ي���ة 

احلديثة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ع��ل��وم 
بتكلفة  ال��ط��ل��ب��ة  واإت��اح��ت��ه��ا جل��م��ي��ع 
االأم���ور، كما متنح  الأول��ي��اء  منا�شبة 
للطلبة  االأول���وي���ة  دبي"  "مدار�س 
حتقيقاً  دبي  اإم��ارة  من  االإماراتيني 
على  ح�شولهم  يف  االأ�شمى  للهدف 
درا�شية  اإذ توفر منحاً  تعليم متميز 
اإجمايل  م���ن   100% اإىل  ت�����ش��ل 
ل��ل�����ش��روط ومعايري  ال��ر���ش��وم وف��ق��اً 
اال����ش���ت���ح���ق���اق املُ������ح������ددة. وت���ه���دف 
منوذج  اإ�شافة  اإىل  دبي"  "مدار�س 
قطاع  اإىل  ومبتكر  ج��دي��د  مدر�شي 
التعليم يف دبي ليكون منارة للتميز 
االأكادميي بال�شراكة بني القطاعني 
هذه  اإدارة  يف  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 
امل����دار�����س ب��اأف�����ش��ل اأ����ش���ل���وب ممكن 
م��ع اإم��داده��ا ب��ال��ك��ف��اءات واخلربات 
وتطبيق  امل����ت����م����ي����زة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
القطاع  م���ن  ال��ن��اج��ح��ة  امل��م��ار���ش��ات 
م���ث���ال يحتذى  وت���ق���دمي  اخل���ا����س، 
تنا�شب  اجل��������ودة  ع���ال���ي���ة  مل�����دار������س 

الطلبة  واح���ت���ي���اج���ات  ت��ف�����ش��ي��الت 
واأولياء االأمور. 

 اللجنة التوجيهية
التوجيهية  ال���ل���ج���ن���ة  وت���خ���ت�������س 
ب��اإق��رار ال��روؤي��ة واالأه����داف واخلطة 
دبي، ورفعها  ملدار�س  اال�شرتاتيجية 
العتمادها،  التنفيذي  املجل�س  اإىل 
لتاأ�شي�س  ال�����ش��راك��ة  من���ط  واإق�������رار 
القطاع  م����ع  امل������دار�������س  وت�������ش���غ���ي���ل 
اآل��ي��ات واإج���راءات  اخل��ا���س، واعتماد 
متابعة  اأط��ر  ذل��ك  يف  مب��ا  ت�شغيلها، 
املُختار،  ل  املُ�شغِّ االأداء والرقابة على 
ومتابعة خمرجات الربنامج ل�شمان 
للطلبة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج������ودة  حت�����ش��ني 
االإم����ارات����ي����ني، وال���ت���اأك���د م���ن توفر 
والبيانات  والب�شرية  املالية  امل���وارد 
وفق  للتنفيذ  ال��الزم��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 
االأولويات املعتمدة مبقت�شى اخلطة 
ال�شاملة للربنامج، مبا يف ذلك اإقرار 
الرتتيبات الالزمة للعام االأكادميي 
املدر�شي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وي��ع��ت��رب  االأول. 
اخل���ا����س ق��ط��اع��اً ح��ي��وي��اً يف اإم�����ارة 
املنت�شبني  الطلبة  حلجم  نظراً  دبي 
اإليه، ما ي�شتوجب التاأكد من جودة 
معقولة،  بر�شوم  املُقدمة  اخلدمات 
االأم�������ر ال������ذي ي��ت��م��ا���ش��ى م����ع روؤي�����ة 
م�شروع "مدار�س دبي" طويلة املدى 
الرئي�شية  االأه�����داف  ت��خ��دم  وال��ت��ي 
�شمن  وامل������درج������ة  دب������ي  حل���ك���وم���ة 
االأج����ن����دات احل��ك��وم��ي��ة االحت���ادي���ة 
يتلقى  اأن  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  وامل��ح��ل��ي��ة، 
االإماراتيني  الطلبة  من   100%

تعليماً جيداً فما فوق.

•• دبي-وام:

اأ����ش���در ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
اآل مكتوم، ويل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
الإم��ارة دب��ي، ق��رار املجل�س رقم 5 
الالِئحة  ب��اإ���ش��دار   2021 ل�شنة 
ل�شنة   1 رق��م  للقانون  التنفيذّية 
امل����ايل  ال���ن���ظ���ام  ب�������ش���اأن   2016

حلكومة دبي.
وحّدد القرار االأنظمة والتطبيقات 
املتعلقة  الذكية  املالية  واحل��ل��ول 
املالية  امل�����وارد  وت��خ��ط��ي��ط  ب�����اإدارة 
تعتمدها  ال�����ت�����ي  احل����ك����وم����ي����ة 
دائ����رة امل��ال��ي��ة، ك��م��ا األ����زم اجلهات 
االأنِظمة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  احل��ك��وم��ي��ة 
املالّية  واحل����ل����ول  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الذكية املُعتمدة من دائرة املالية، 
وال�شالحيات  ل���الآل���ي���ات  وف����ق����اً 

بت�شغيل  ��ة  اخل��ا���شّ واالإج���������راءات 
اأو تطبيق، وُتعترب كافة  ُكل نظام 
العمليات املالية التي تتم بوا�شطة 
واحللول  والتطبيقات  االأن��ظ��م��ة 
املالية الذكية املعتمدة من الدائرة 
متى  القانونية،  الآث��اره��ا  ُمنِتجة 
ُمتوافقة مع  العمليات  تلك  كانت 

الت�شريعات ال�شارية.
للجهات  ي���ج���وز  ل���ل���ق���رار،  ووف���ق���اً 
احل���ك���وم���ي���ة اع����ت����م����اد االأن���ظ���م���ة 
املالية  واحل����ل����ول  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الذكية اأو املُحا�شبية اخلا�شة بها، 
ال�شروط  م���ن  ع���دد  م���راع���اة  م���ع 
االأنِظمة  ت��ل��ك  ت��ت��واف��ق  اأن  م��ن��ه��ا 
املالية  واحل����ل����ول  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ل�شنة   1 رقم  القانون  الذكية مع 
امل����ايل  ال���ن���ظ���ام  ب�������ش���اأن   2016
ال�شادرة  والقرارات  دبي  حلكومة 
عن  ال�شادرة  والتعاميم  مبوجبه 

املالية..  ال�����ش��الح��ي��ات  ج����دول   -
يتوىل  اأن  ع���ل���ى  ال����ق����رار  ون���������سّ 
اعتماد  احلكومية  اجلهة  م�شوؤول 
ج��������دول ال���������ش����الح����ي����ات امل���ال���ي���ة 
املالية  دائ��رة  وتزويد  للموظفني، 
عند  ُيراَعى  اأن  على  عنه،  بن�شخة 
اعتماد هذا اجلدول القواعد التي 
مبوجب  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  تعتمدها 
ال�شادرة  وال��ت��ع��ام��ي��م  ال����ق����رارات 

عنها يف هذا ال�شاأن.
ك����م����ا ت�������ش���م���ن ال������ق������رار ق����واع����د 
املبا�شر  ال�������ش���ح���ب  واإج��������������راءات 
وال�شرف من االحتياطي اخلا�س، 
املعامالت  ت�شوية  ���ش��روط  وح���ّدد 
احلكومية،  اجل��ه��ات  ب��ني  امل��ال��ي��ة 
ت�ش����وية  واإج�����������راءات  وق����واع����د 
ب���ني اجلهات  امل���ال���ي���ة  امل���ع���ام���الت 
الفائ�س  وم��ع��اجل��ة  احل��ك��وم��ّي��ة، 
العامة،  امل����وازن����ة  يف  ال��ع��ج��ز  اأو 

م�شتخدميها  التزام  عدم  حال  يف 
املحددة  واالل��ت��زام��ات  بال�شوابط 

يف هذا القرار.
العامة  االإي����رادات  ال��ق��رار  ل  وف�شّ
اخل��ا���ش��ع��ة ل���ق���واع���د واإج��������راءات 
حت�����ش��ي��ل االأم�������وال ال��ع��ام��ة التي 
و�شمانات  ال���ق���رار،  ه���ذا  ح��دده��ا 
املُ�شتحّقة  العامة  االأم���وال  ���ش��داد 
اأورد  ك���م���ا  احل���ك���وم���ي���ة،  ل��ل��ج��ه��ة 
واال�شرتاطات  ال��ق��واع��د  ال���ق���رار 
تق�شيط  حال  يف  اتباعها  الواجب 
االأموال العامة وتاأجيل �شداد هذه 
االأق�����ش��اط، وح���ّدد ال��ت��داب��ري التي 
احلكومية  اجل��ه��ات  ع��ل��ى  اأوج����ب 
التق�شيط  ط��ال��ب  ب��ح��ق  ات��خ��اذه��ا 
الذي يتخّلف عن �شداد اأي ق�شط 
كتابي  ُع����ذر  دون  ع��ل��ي��ه  ُم�����ش��ت��َح��ق 
يقبله م�شوؤول اجلهة احلك������ومية 
اإىل  اإ����ش���اف���ة  ���ه،  ي���ف���ّو����شُ م����ن  اأو 

تلك  ت��ت��واف��ق  واأن  امل��ال��ي��ة،  دائ����رة 
واحللول  والتطبيقات  االأن��ظ��م��ة 
ُمعتمد  ه��و  م��ا  م��ع  الذكية  املالية 
واأن يتم ربطها  املالية،  دائ��رة  من 
ب���ه���ا، ك��م��ا ي��ج��ب احل�������ش���ول على 
دبي  ودائ��رة  املالية  دائ��رة  موافقة 
تلك  اإن�����ش��اء  على  املُ�شبقة  الذكية 
واحللول  والتطبيقات  االأن��ظ��م��ة 

املالية الذكية.
ق���واع���د حت�شيل  ال����ق����رار  ون���ّظ���م 
وتوريدها،  ال���ع���ام���ة  االإي����������رادات 
وتوريدها،  حت�شيلها  واإج����راءات 
حت�شيلها،  ت����ع����ه����ي����د  واآل��������ي��������ة 
واخ��ت�����ش��ا���ش��ات م��دي��ر ع���ام دائرة 
العامة،  امل��وازن��ة  تنفيذ  يف  املالية 
اجلهة  م�������ش���وؤول  واخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
احل���ك���وم���ي���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ امل����وازن����ة 
قواعد  القرار  نّظم  كما  ال�شنوية، 

تفوي�س ال�شالحيات املالية.

والتعاقد  ال��ت��ف��او���س  م��ن��ه��ا  ع���دة 
واملالية  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات  م��ع 
الإ�شدار اأدوات الّدفع االإلكرتوين، 
وح���د االئ��ت��م��ان امل�����ش��م��وح ب��ه لكل 
ملوظفي  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ي��ت��م  ب��ط��اق��ة 
اجلهات احلكومية ل�شداد النفقات 
ع�����ن ط����ري����ق ����ش���ب���ك���ة االإن�����رتن�����ت 
العمل،  حاجة  تقت�شيه  ما  ح�شب 
اجلهات  ط���ل���ب  ع���ل���ى  وامل����واف����ق����ة 
للموازنة  اخل��ا���ش��ع��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الّدفع  اأدوات  بتخ�شي�س  العاّمة 
احلكومية  للجهات  االإل���ك���رتوين 
نفقات  ����ش���داد  يف  ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
�شبكة  ط���ري���ق  ع���ن  م�����ش��رتي��ات��ه��ا 
االإن������رتن������ت، ك���م���ا ت����ت����وىل دائ�����رة 
التي  احل�������االت  امل���ال���ي���ة حت���دي���د 
يجوز فيها ا�شتخدام اأدوات الّدفع 
الّنفقات،  ل�������ش���داد  االإل�����ك�����رتوين 
االإلكرتوين  الّدفع  اأدوات  واإل��غ��اء 

وال��ق��واع��د ال��واج��ب االل���ت���زام بها 
م�����ن اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة عند 
ال�شنوية،  امل���وازن���ة  م��ن  ال�����ش��رف 
اال�شتخدام  ويف مقدمتها �شرورة 
االأمثل لالعتمادات املالية املقررة 

لها.
وح���ّدد ال��ق��رار اإج����راءات ال�شرف 
احل���ك���وم���ي، وم����واع����ي����ده، مب���ا يف 
املوردين  م�شتحقات  �شرف  ذل��ك 
�شرفها  ي��ت��م  وال���ت���ي  واملُ���ق���اول���ني 
يوم  ت�شعني  اأق�شاها  م��دة  خ��الل 
عمل من تاريخ اال�شتالم النهائي 
للمواد اأو اخلدمات، اأو وفقاً للمدد 

املحّددة يف العقود املرُبمة معهم.
اإج���راءات عملية  ال��ق��رار  اأورد  كما 
الدفع  ب�������اأدوات  ال��ن��ف��ق��ات  ����ش���داد 
االإلكرتوين، اإذ تتوىل دائرة املالية 
االإ�شراف على هذه العملية، ويكون 
�شالحيات  ذل����ك  ���ش��ب��ي��ل  يف  ل��ه��ا 

القواعد الواجب اتباعها من قبل 
اجلهات احلكومية عند التع�����امل 
مع التربعات واالإعانات، والدفاتر 
املالية  وامل�����ش��ت��ن��دات  وال�����ش��ج��الت 
ال��واج��ب االح��ت��ف��اظ بها م��ن قبل 

اجلهات احلكومية.
ون�ّس القرار على اأن ُي�شدر املدير 
ال���ع���ام ل���دائ���رة امل��ال��ي��ة ال���ق���رارات 
الالزمة  والتعليمات  والتعاميم 
وُيلغى  القرار،  هذا  اأحكام  لتنفيذ 
قرار املجل�س التنفيذي رقم /5/ 
ل�شنة 2019 ب�شاأن تق�شيط بع�س 
املُ�شتحقة  وال���غ���رام���ات  ال��ر���ش��وم 
اإم��ارة دبي،  للجهات احلكومية يف 
كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر 
فيه  ي��ت��ع��ار���س  ال����ذي  امل����دى  اإىل 
واأحكام هذا القرار الذي ُين�شر يف 
اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من 

تاريخ ن�شره.

خالل تروؤ�س اجتماع املجل�س التنفيذي بح�سور مكتوم بن حممد 

حمدان بن حممد يطلق م�سروع )مدار�س دبي( كنموذج تعليمي مبتكر بال�سراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س

حمدان بن حممد ي�سدر الالئحة التنفيذية لقانون النظام املايل حلكومة دبي

الالئحة حتدد الأنظمة والتطبيقات واحللول املالية الذكية املتعلقة باإدارة وتخطيط املوارد املالية احلكومية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 14،742 جرعة خالل 
ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها 
لكل   63.57 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   6،287،751 اأم�س  حتى 
100 �شخ�س . ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-
اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي  19 و�شعياً 

�شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.
من جهة اأخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع 
وح�شر  املبكر  االكت�شاف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
واملخالطني  "كوفيد19-"  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  امل�شابة  احل��االت 
جديدا  فح�شا   181،571 اإج���راء  عن  ال���وزارة  ..اأعلنت  وعزلهم  لهم 
خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع 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،483 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 413،332 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 13 حاالت م�شابة وذلك من تداعيات االإ�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،335 
حالة.   واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن اأ�شفها وخال�س تعازيها 

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.
بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   1،857 �شفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت    كما 
املر�س بعد  اأعرا�س  التام من  "كوفيد19-" وتعافيهم  امل�شتجد  كورونا 
تلقيهم الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولهم امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 394،649 حالة.

اأجرت 181,571 فح�سا ك�سفت عن 2,483 اإ�سابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 1،857 حالة جديدة من كورونا
املا�سية  �ساعة   24 ال�  خالل  كوفيد19-  لقاح  من  جرعة  تقدمي 14,742 

ترتكز على التعليم املتميز كاأ�سا�س يبنى عليه االأجيال املقبلة  للم�ستقبل  را�سد  بن  حممد  • روؤية 
عهد دبي :  طموحاتنا كبرية .. ومهمتنا اأكرب لبناء اأجيال امل�ستقبل • ويل 

كان و�سيظل يف �سدارة القطاعات التي توليها حكومة دبي كل الدعم والرعاية • التعليم 
جيل جديد يف خمتلف جماالت الريادة واالإبداع لتمكني  املواطنني  % للطلبة   100 اإىل  ت�سل  درا�سية  • منح 
• امل�سروع هدفه تقدمي تعليم مدر�سي مبتكر بتكلفة منا�سبة واإر�ساء دعائم منوذج تعليمي اإماراتي ا�ستثنائي مبعايري عاملية امل�ستوى 

االإيرادات العامة وتوريدها واخت�سا�سات م�سوؤويل اجلهات احلكومية واآلية تفوي�س ال�سالحيات املالية  حت�سيل  قواعد  • تنظيم 
الدفع االإلكرتوين باأدوات  النفقات  �سداد  و�سروط  ومواعيده  احلكومي  ال�سرف  اإجراءات  • حتديد 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة خليفة حت�سد الت�سنيف الأعلى بالدولة يف الهند�سة والتكنولوجيا وفق موؤ�س�سة كيو اإ�س العاملية

•• اأبوظبي -وام:

على  ح�شولها  ام�����س  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم  خليفة  ج��ام��ع��ة  اأع��ل��ن��ت 
الت�شنيف االأعلى يف دولة االإمارات يف 7 تخ�ش�شات يف فئة "الهند�شة 
214 عاملياً  67 مرتبة لتح�شل على املركز  والتكنولوجيا" متقدمة 
اإ�س لت�شنيف  ملوؤ�ش�شة كيو  اأح��دث ت�شنيفات  الفئة وذلك وفق  يف هذا 
االإجناز  هذا  وياأتي    .2021 التخ�ش�شات  ح�شب  العاملية  اجلامعات 
 21 املرتبة  اأي�شا  خليفة  جامعة  فيه  حققت  ال��ذي  الوقت  يف  املتميز 
مراكز.    7 اجلامعة  قفزت  حيث  البرتولية  الهند�شة  جمال  يف  عاملياً 
يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احل��م��ادي،  �شلطان  ع��ارف  الدكتور  وق��ال 

موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه  ال��ذي  العاملي  التقييم  ه��ذا  "ي�شاهم  خليفة:  جامعة 
كيو اإ�س لت�شنيفات اجلامعات العاملية ح�شب املو�شوع 2021 جلامعة 
ت�شنيف  ذات  كموؤ�ش�شة  االأكادميية  اجلامعة  مكانة  تر�شيخ  يف  خليفة 

مرموق وجودة تعليمية عاملية امل�شتوى".
وا�شاف انه يف ظل اجلائحة العاملية التي اأوجدت العديد من التحديات 
مكانتها  اإثبات  من  خليفة  جامعة  متكنت  االأكادميية  املوؤ�ش�شات  لدى 
حمليا وعامليا ملا تتمتع به من مميزات تتمثل يف نخبة اأع�شاء الهيئة 
بها  تقوم  متطورة  وبحوث  واخل���رباء  الكفاءات  ذوي  من  االأك��ادمي��ي��ة 
اجلامعة وعليه ف�شي�شاهم هذا الت�شنيف العاملي يف حتفيزنا لتحقيق 

املزيد من التميز و�شول اإىل مراتب اأعلى يف ال�شنوات املقبلة".

نفت جامعة خليفة �شمن قائمة اأف�شل 200 جامعة عاملية يف  وقد �شُ
تخ�ش�س الهند�شة املدنية واالإن�شائية ويف اأف�شل 250 جامعة عاملية 
الكهربائية واالإلكرتونية  والهند�شة  الكيميائية  الهند�شة  يف جماالت 
لت�شنيفات  اإ����س  ك��ي��و  موؤ�ش�شة  ت�شنيفات  يف  امليكانيكية  وال��ه��ن��د���ش��ة 

اجلامعات العاملية ح�شب التخ�ش�س.
وت��ع��ت��رب ت�����ش��ن��ي��ف��ات م��وؤ���ش�����ش��ة ك��ي��و اإ�����س ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ح�شب 
برامج  اأداء  على  تركز  حيث  النطاق  ووا�شعة  م�شتقلة  التخ�ش�شات 
اجلامعات والتي بلغ عددها 13883 والتي ُتقدم للطلبة يف 1440 

جامعة يف 85 موقعاً يف العامل ول� 51 تخ�ش�س اأكادميي.
ورك�����زت م��وؤ���ش�����ش��ة ك��ي��و اإ�����س ل��ت�����ش��ن��ي��ف��ات اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ح�شب 

اجلامعات  تقييم  عند  ج��وان��ب  اأرب��ع��ة  ع������لى   2021 الت������خ�ش�شات 
لدى  اجلامعة  و�ش����معة  االأك������ادميية  ال�ش�����معة  م��ن  ك������اًل  �شم����لت 
اأ�شحاب العمل واالقتبا�شات البحثية للورقة البحثية الواحدة وموؤ�شر 

اإت�س.
الواحدة  البحثية  اإ�س بقيا�س االقتبا�شات للورقة  وتقوم موؤ�ش�شة كيو 
بدل قيا�س اقتبا�شات اأع�شاء الهيئة االأكادميية، وذلك بهدف حتقيق 

درجة عالية من امل�شداقية يف االإح�شائيات.
يذكر اأن جامعة خليفة حتتل املرتبة 211 يف ت�شنيفات موؤ�ش�شة كيو 
اأف�شل   �شمن  جاءت  حيث  اإ�س لت�شنيفات اجلامعات العاملية 2021 
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�سقر غبا�س يبحث مع �سفراء اأوزبك�ستان وكازاخ�ستان وبنغالدي�س ومالطا و�سمال مقدونيا �سبل تعزيز التعاون الربملاين
•• اأبوظبي- الفجر:

مقر  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  ا�شتقبل 
امل��ج��ل�����س ب��اأب��وظ��ب��ي ك��ال ع��ل��ى ح���دة ���ش��ع��ادة ب��خ��ت��ي��ار اإب��راه��ي��م��وف �شفري 
جمهورية  �شفري  مينيلبيكوف  م��ادي��ار  و���ش��ع��ادة  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  جمهورية 
كازاخ�شتان و�شعادة حممد اأبوجعفر �شفري جمهورية بنغالدي�س و�شعادة 
حممدي  القادر  عبد  و�شعادة  مالطا  جمهورية  �شفرية  كاليا  كاميلريي 
النعيمي  عمر  الدكتور  �شعادة  بح�شور  مقدونيا  �شمال  جمهورية  �شفري 
االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي. و�شعادة عفراء الب�شطي االأمني 

العام امل�شاعد لالت�شال الربملاين باملجل�س.
الثنائية يف �شتى  التعاون  اللقاءات بحث �شبل تعزيز عالقات  ومت خالل 
املجل�س  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  وال��ع��الق��ات  ال��ت��ع��اون  تفعيل  �شيما  ال  امل��ج��االت 
التاأكيد على  ال��دول، مع  الوطني االحت��ادي واملجال�س الربملانية يف هذه 
اأهمية اإن�شاء جلان �شداقة برملانية وتبادل الزيارات واخلربات الربملانية 
وتعزيز التن�شيق والت�شاور حيال خمتلف الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك 

بني دولة االإمارات وهذه الدول.
واأكد معايل �شقر غبا�س على اأهمية االرتقاء بالعمل الربملاين اإىل م�شتوى 
التحديات امل�شتقبلية وتعزيز دور املوؤ�ش�شات الربملانية عرب الدبلوما�شية 

الربملانية، كما مت تبادل وجهات النظر حول جممل التطورات االإقليمية 
االأو���ش��ط ومكافحة  ال�����ش��رق  االأو����ش���اع يف  ت��ط��ورات  وال��دول��ي��ة خ�شو�شا 

االإرهاب والتطرف.
دبلوما�شية  �شيا�شية  ت�شعى حللول  االإم��ارات  دول��ة  اأن  ايل  معاليه  واأ�شار 

ملختلف االزمات يف املنطقة والعامل.
والتعاي�س  الت�شامح  اأفكار  بن�شر  االإم���ارات  دول��ة  التزام  معاليه  اأك��د  كما 
يف  من��وذج��ا  تعترب  ال���دول���ة  واإن  امل��ج��ت��م��ع،  يف  االآخ����ر  واح�����رتام  ال�شلمي 
اأر�شها ما يزيد عن  اأف��راد املجتمع ويعي�س على  الت�شامح والتعاي�س بني 

جن�شية.  200

جامعة ال�سارقة تعقد امتحانات املنت�سف لف�سل الربيع عن بعد للم�ساقات النظرية وح�سوريا للم�ساقات العملية واملتقدمة

الطلبة  ت���دري���ب  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ق���د 
هذه  على  مكّثف  ب�شكل  واالأ���ش��ات��ذة 
التقنيات واحللول االبتكارية وذلك 
باإ�شراف  لهم  تدريبية  ور���س  بعقد 

وتوفري  واالإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
التقني م��ن خالل  ال��دع��م  خ��دم��ات 
والدعم  اخل���دم���ات  م��ك��ت��ب  م��ن�����ش��ة 
التقني االفرتا�شية يف مركز تقنية 

معهد القيادة االأكادميية يف التعليم 
االأكادميية  احلو�شبة  وق�شم  العايل 
امل��ع��ل��وم��ات ك��م��ا مت  يف م��رك��ز تقنية 
ت��وف��ري دل��ي��ل اال���ش��ت��خ��دام باللغتني 

ال�����ش��ارق��ة حل��م��اي��ة ورعاية  ج��ام��ع��ة 
اأع�شاء  م��ن  فيها  العاملني  جميع 
الهيئة التدري�شية واالإدارية وطلبة 

اجلامعة.
املهدي عميد  الدكتور ح�شني  واأك��د 
امل�شاندة  االأك����ادمي����ي����ة  اخل����دم����ات 
حلواًل  تطبق  ال�����ش��ارق��ة  جامعة  اأن 
اب��ت��ك��اري��ة مل��راق��ب��ة االم��ت��ح��ان��ات عن 
ب��ع��د ب��ا���ش��ت��خ��دام اأك����رث م��ن من�شة 
التوا�شل  خالله  من  يتم  وتطبيق 
خالل  مبا�شر  ب�شكل  ال��ط��ال��ب  م��ع 
م���دة االم��ت��ح��ان ل��الإج��اب��ة ع��ل��ى اأي 
اأ����ش���ئ���ل���ة ت��ت��ع��ل��ق ب���االم���ت���ح���ان وحل 

اإليها  ت��و���ش��ل��ت  ال��ت��ي  االإل����ك����رتوين 
اجل���ام���ع���ة ب���ع���د اإج���������راء ع�����دد من 
امليدانية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال�����درا������ش�����ات 
خالل  اجلامعة  خ��ربة  على  املبنية 
التدري�س عن بعد يف فرتة اجلائحة 
البيئة  توفر  اجلامعة  اأن  ..م��وؤك��دا 
الإجراء  للطلبة  املنا�شبة  ال�شحية 
احل�شور  تتطلب  التي  االمتحانات 
للحرم اجلامعي للم�شاقات املتقدمة 
والدرا�شات العليا وامل�شاقات املعملية 
االإكلينيكي،  ال��ت��دري��ب  وم�����ش��اق��ات 
وذلك �شمن االإجراءات االحرتازية 
تطبيقها يف  ي��ت��م  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ي��ة 

اإن وج�����دت، كما  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل�����ش��اك��ل 
للمراقبة  حماكاة  احل��ل  ه��ذا  يوفر 
املراقب  ي�شتطيع  ح��ي��ث  امل��ب��ا���ش��رة 
مدة  خ����الل  ال���ط���ال���ب  ي�����ش��اه��د  اأن 
االم���ت���ح���ان م����ن اأك������رث م����ن زاوي�����ة 
با�شتخدام كامريتني ويتفاعل معه 
بال�شوت وال�شورة وقد مت جتريب 
هذه التقنية يف كليات الطب وطب 
االأ�شنان والهند�شة والعلوم، والعلوم 
املا�شية  الف�شول  خ��الل  ال�شحية 
يف  وفعاليتها  جناحها  اأثبتت  وق��د 
النزيه  ال��ت��ق��ي��ي��م  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق 
اجلامعة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  وال���ع���ادل. 

•• ال�شارقة - وام: 

امتحانات  ال�����ش��ارق��ة  جامعة  ب���داأت 
للعام  ال���رب���ي���ع  ل��ف�����ش��ل  امل��ن��ت�����ش��ف 
 2020 احل�����������ايل  االأك����������ادمي����������ي 
2021-، حيث ُتعقد خالل الفرتة 
اجل�����اري  م����ار�����س   17 اإىل   7 م����ن 
النظرية،  امل�شاقات  ملعظم  بعد  عن 
والدرا�شات  املتقدمة  امل�شاقات  اأم��ا 
وم�شاقات  املعملية  وامل�شاقات  العليا 
التدريب االإكلينيكي، والتي تتطلب 
�شخ�شي  ب�����ش��ك��ل  ال��ط��ال��ب  ح�����ش��ور 

ف�شُتعقد يف احلرم اجلامعي.
ب��ت��وف��ري قاعات  وق���ام���ت اجل��ام��ع��ة 
مع  االم��ت��ح��ان��ات  ل��ع��ق��د  خم�ش�شة 
االج��راءات االحرتازية  اتخاذ كافة 
و�شالمة  و����ش���ح���ة  اأم������ن  ل�����ش��م��ان 
ال�شحية  االأو���ش��اع  ظ��ل  يف  الطلبة 
التباعد  ت��ع��ل��ي��م��ات  وف����ق  ال���راه���ن���ة 
االجتماعي واال�شرتاطات الوقائية 

املعمول بها يف الدولة.
وقال االأ�شتاذ الدكتور حميد جمول 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  النعيمي 
ا�شتخدام  على  تعتمد  اجلامعة  اإن 
التكنولوجية  ال�����ط�����رق  اأح���������دث 
امل�شاقات  اإدارة  املتوفرة يف منظومة 
امتحانات  ل���ع���ق���د  االإل����ك����رتون����ي����ة 
للم�شاقات  ب���ع���د  ع����ن  امل���ن���ت�������ش���ف 
وذل��ك من خالل تطبيق  النظرية، 
التقييم  وط���رائ���ق  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 

طلبات  ت�شتقبل  وال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
اخلدمة والدعم على مدار ال�شاعة 

خالل اأيام االأ�شبوع.
عمر  ماهر  الدكتور  االأ�شتاذ  ولفت 
التعليم  يف  ال��ق��ي��ادة  م��ع��ه��د  م��دي��ر 
ال�������ش���ارق���ة اإىل  ب���ج���ام���ع���ة  ال����ع����ايل 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ع����دد من  امل��ع��ه��د ق����ام  اأن 
ال��ت��ق��ن��ي��ات واحللول  ح���ول  ال���ور����س 
االمتحانات  اإج��راء  عند  االبتكارية 
االإل��ك��رتون��ي��ة؛ مت خ��الل��ه��ا عر�س 
جت�����ارب ع��م��ل��ي��ة ال����ش���ت���خ���دام نظام 
امل���راق���ب���ة االإل����ك����رتوين ب���اأك���رث من 
االخ��ت��ب��ار، وتدريب  اأث���ن���اء  ك��ام��ريا 
اأحدث  على  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
وبناء  االأ�شئلة  اإعداد  ا�شرتاتيجيات 
الور�س  ع���ن  ف�����ش��اًل  االم��ت��ح��ان��ات، 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التفاعلية 
التدري�شية  الهيئة  اأع�����ش��اء  ثقافة 
التكنولوجية  االأدوات  ب����اأح����دث 
على  الطلبة  لتحفيز  امل�شتخدمة 
امل�شاركة  على  وت�شجيعهم  التعلم 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
يف  م�شتمر  امل��ع��ه��د  اأن  اأك����د  ك��م��ا   ..
الرتبوية  ال��ت��ج��ارب  اأف�شل  ت��ق��دمي 
ومناذج ت�شميم التعليم التي اأثبتت 
التعليمية  العملية  لتعزيز  جناحها 
الطلبة  اإع��داد  يف اجلامعة، وكذلك 
وتزويدهم  العمل  ل�شوق  وتاأهيلهم 
باملعارف واملهارات يف ظل التطورات 
املت�شارعة التي ت�شهدها املجتمعات.

جامعة ال�سارقة تطلق مبادرة العيادة الطبية الفرتا�سية خلدمة اأفراد املجتمع

بالتعاون مع ال� »يوني�سف« .. الأعلى لالأمومة والطفولة يطلق حملة الوقاية من الإ�سابات

•• ال�شارقة -الفجر:

متا�شيا مع االإجراءات الوقائية التي تتبعها جامعة ال�شارقة للحد من انت�شار 
اال�شرتاتيجية  خطتها  اأرك��ان  اأهم  الأحد  وتطبيقا  "كوفيد19-”،  فريو�س 
توفر  جمتمعية  م��ب��ادرة  اجل��ام��ع��ة  د�شنت  املجتمع،  وتنمية  خ��دم��ة  وه���ي: 
الو�شول املجاين اإىل اال�شت�شارات الطبية عن ُبعد لكافة �ُشكان ال�شارقة حتت 
عنوان "العيادة الطبية االفرتا�شية"، بح�شور �شعادة االأ�شتاذ الدكتور حميد 
جمول النعيمي، مدير اجلامعة، واالأ�شتاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير 

اجلامعة ل�شوؤون الكليات الطبية والعلوم ال�شحية وعميد كلية الطب.
اإىل تطوير اخلدمات  الرامية  ا�شرتاتيجية اجلامعة  اإط��ار  املبادرة يف  تاأتي 
ال�شحية يف احلرم اجلامعي والتي �شوف تقدم خدمة اال�شت�شارات الطبية 
والفنية،  واالإداري���ة  التدري�شية  هيئاتها  واأع�شاء  اجلامعة  لطلبة  املجانية 
واأفراد املجتمع يف اإماره ال�شارقة، بجانب �شريحة كبرية من فئة االأفراد من 
ذوي االحتياجات اخلا�شة ممن ال ي�شتطيعون احل�شور �شخ�شيا للعيادات 

ال�شحية.
والتحدث  املراجعني  ملقابلة  من�شتني  االفرتا�شية  الطبية  العيادة  وت�شمل 
واحلجز،  للت�شجيل  م��زودة بربنامج  وهي  املخت�شني،  االأطباء  اىل  مبا�شرة 
واأي�����ش��ا ع��ن ط��ري��ق ا���ش��ت��خ��دام  من�شات ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، وم��ن اأهم 
الباطنة  اأمرا�س  االفرتا�شية:  الطبية  العيادة  التي تخدمها  التخ�ش�شات 
الن�شاء  واأم��را���س  التنف�شي،  اجلهاز  واأم��را���س  اله�شمي،  واجلهاز  العامة، 
والوالدة، واالأطفال، والعيادة النف�شية، واأي�شا هناك عيادة خم�ش�شة للرد 
على ا�شتف�شارات اجلمهور حول "كوفيد- 19" ، وميكن الت�شجيل واحلجز 
اآليا حيث �شيتم اإر�شال رابط للمراجع عن طريق الوات�س اأب ، وعند حلول 
املوعد املحدد يقوم املراجع بفتح هذا الرابط ليتوا�شل مبا�شرة باأحد اأطباء 
املر�شي  التاريخ  باأخذ  الطبيب  يقوم  ذلك  بعد  وال�شورة،  بال�شوت  العيادة 
واإذا  اأخ��رى.  لتخ�ش�شات  التحويل  اأو  املمكنة  املعاجلة  �شبل  يقرر  ثم  ومن 
تطلب االأمر فيقوم املراجع با�شتالم الو�شفات اأو طلبات الفح�س املخربي 

عن طريق الربيد االإلكرتوين اأو الوات�س اأب.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة االأمم املتحدة 
توفري  �شاأنها  من  والتي  االإ�شابات  من  الوقاية  حملة  "يوني�شف"  للطفولة 
الن�شائح واملعلومات للم�شاعدة على العناية بالطفل واحلفاظ على �شالمته. 
وبهذه املنا�شبة قالت �شعادة الرمي بنت عبداهلل الفال�شي االأمني العام للمجل�س 
اإال  تكتمل  لن  االإ�شابات  من  الوقاية  حملة  اإن  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى 
بتكاتفنا جميعاً ..م�شيفة اأن القيادة الر�شيدة لدولة االإمارات تعي متاماً مدى 
املادية والب�شرية حتى  الدولة مواردها  اأهمية مرحلة الطفولة، لهذا كر�شت 
العي�س  على  مل�شاعدتهم  وت�شعى  واآمنة  له حياة كرمية  لتقدم  بالطفل  ت�شمو 
بكامل طاقاتهم، ومن هذا املنطلق �شمم املجل�س بالتعاون مع /يوني�شف/ هذه 
، حيث اختريت   www.scmc.gov.ae املوقع االإلكرتوين  املبادرة على 
اأهم الن�شائح واملعلومات مل�شاعدة االآباء واالأمهات واالأطفال وجلي�شي االأطفال 
املعلومات  تنوع  على  اأي�شا  وحر�شنا  �شالمتهم  على  وللحفاظ  بهم  لالعتناء 
الرئي�شية  امل�شببات  اأحد  هي  االإ�شابات  اأن  اإىل  الفال�شي  واأ�شارت  والن�شائح. 
للوفاة بني االأطفال يف دولة االإمارات العربية املتحدة، ونذكر فيما يلي بع�شاً 
منها كاحلروق والت�شمم والغرق وحوادث الطرق وال�شقوط وكر�شي ال�شيارة، 
طريق  عن  منها،  والوقاية  بها  التنبوؤ  ميكن  الأ�شباب  االإ���ش��اب��ات  ه��ذه  وتعود 
تعديالت  واإج���راء  املخاطر،  لتحديد  ال��دوري��ة  ال�شالمة  وفحو�س  اإج���راءات 
على البيئة املحيطة بالطفل يف املنازل للحد من املخاطر، اإىل جانب االإ�شراف 
على االأطفال عن كثب حلمايتهم من االإ�شابات االأليمة التي قد توؤثر نف�شيا 

وج�شديا على منو الطفل وا�شتمراريته يف حياته نحو م�شتقبل زاهر.
من   79% ب��اأن  تفيد  واالإح�����ش��اءات  البيانات  بع�س  اأن  الفال�شي  واأو�شحت 
املدر�شة  ثم  وم��ن  املنزل،  يف  حت��دث  لالأطفال  مميتة  الغري  االإ�شابات  معظم 
واالأماكن العامة، لهذا ينبغي علينا كموؤ�ش�شات اال�شتمرار يف م�شاعدة وحت�شني 
ومتكني وتثقيف املجتمع حول ما ينبغي القيام به للتقليل من هذه احلوادث 
التوعوية. من  ال��ربام��ج  ن�شر  ع��رب  وذل��ك  االإ���ش��اب��ة،  �شدة  م��ن  وكيفية احل��د 
اآدم ممثل منظمة االأمم املتحدة لطفولة لدول اخلليج / جانبه قال الطيب 

اليوني�شيف/ باأن اإطالق هذه املبادرة يوؤكد با�شتمرار اأن دولة االإمارات العربية 
�شد  العنف  اإنهاء  جانب  اإىل  الق�شايا  ه��ذه  ملعاجلة  االأول��وي��ة  اأعطت  املتحدة 
من  العديد  منع  اإىل  ت�شعى  احلملة  هذه  اأن  اإىل  م�شرياً  الدولة،  يف  االأطفال 
االإ�شابات التي ُي�شاب بها االأطفال واأن هذه احلملة مبعلوماتها املتاحة على 
اجلميع  متناول  ويف  التكاليف  منخف�شة  و�شيلة  تعترب  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
للو�شول اإىل جميع العائالت يف دولة االإمارات. واأ�شاف اأن هذه احلملة ُتر�شخ 
يف ال�شياق االأكرب عزم دولة االإمارات العربية املتحدة حلماية االأطفال، موؤكداً 
باأن منظمة ال� /يوني�شف/ �شتقدم الدعم الكامل لنجاح هذه احلملة من خالل 

جميع و�شائل التوا�شل املتوفرة لديها.
اإط��الق ه��ذه احلملة واحل��زم��ة تكمن يف وق��ت يتزايد  اإىل  اآدم  واأ���ش��ار الطيب 
اأو خارجه،  فيه اأعداد حوادث اإ�شابات االأطفال الغري متعمدة �شواء يف املنزل 
االآباء  ع��دد ممكن من من  اأك��رب  اإىل  الو�شول  ه��ذه احلملة هو  فالهدف من 
االإ�شابة  ن��وع  ح��ول  وم��وج��زة  ب�شيطة  بر�شائل  ال��رع��اي��ة  ومقدمي  واالم��ه��ات 
وكيفية منعها باللغتني العربية واالإجنليزية تتما�شى مع ثقافة دولة االإمارات 
من  حتميه  اأو  طفل  حياة  تنقذ  اأن  ميكن  ب�شيطة  ..فر�شالة  املتحدة  العربية 
اإعاقة، م�شيفاً اأن منظمة اليوني�شف حتث جميع الهيئات واجلهات احلكومية 
بالوقوف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  كافة يف  املجتمع  واأف��راد  واخلا�شة 
جنباً اإىل جنب مع املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة يف تعميم هذه احلزمة 
على اأو�شع نطاق وحماية اأطفالنا من هذه احلوادث. وتوجه الطيب اآدم بهذه 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد  بال�شكر والتقدير ل�شمو  املنا�شبة 
االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية "اأم االإمارات" على رعايتها لهذه احلملة وغريها من 
احلمالت التي تدعم حماية االأطفال وتنميتهم ورفاههم. كما توجه بال�شكر 
ل�شعادة الرمي الفال�شي، االأمني العام للمجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة على 
جهودها املتوا�شلة يف �شبيل حماية االأطفال وتعزيز حقوقهم كاملة، معرباً عن 
�شعادته ب�شراكة املنظمة اال�شرتاتيجية مع املجل�س يف هذه احلملة وغريها من 
امل�شاريع والربامج وال�شعي اإىل تعزيزها من اأجل حتقيق االأهداف امل�شرتكة يف 

جمال برامج التنمية امل�شتدامة حلقوق االأطفال وحت�شني اأو�شاعهم.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد الفجرية يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء 

موؤ�س�سة حمد بن حممد ال�سرقي الإن�سانية
•• الفجرية - وام:

ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
حممد  بن  حمد  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الفجرية  عهد 
اأمناء  ملجل�س  ال��دوري  االجتماع  االإن�شانية  لالأعمال  ال�شرقي 
امل�شت�شار  الرقباين  حممد  بن  �شعيد  معايل  بح�شور  املوؤ�ش�شة 
جمل�س  رئي�س  نائب  الفجرية  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�س 
واعتماد  املوؤ�ش�شة،  عمل  خطة  ملناق�شة  وذل��ك  املوؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 

ميزانية العام املا�شي واقرار موازنة العام اجلاري 2021.
ورحب �شموه يف م�شتهل االجتماع – الذي عقد ام�س يف مكتبه 
املوؤ�ش�شة متمنيا  اأمناء  – باأع�شاء جمل�س  االأم��ريي  بالديوان 
لهم النجاح يف جماالت تطوير عمل املوؤ�ش�شة، وتلبية احتياجات 
خمتلف �شرائح املجتمع التي ت�شب يف جمال العمل االإن�شاين. 
وتطبيقها  املوؤ�ش�شة  عمل  خطط  متابعة  اأهمية  �شموه  واأك���د 
دولة  خطط  مع  يتوافق  ومبا  املحددة  الزمنية  خطتها  �شمن 
قيم  ن�شر  اأهمية  اإىل  ..الفتا  االإن�شاين  ال�شعيد  االإم��ارات على 

اخلري ودعم �شرائح املجتمع االأكرث حاجة، يف اإمارة الفجرية، 
مبا ين�شجم مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد 
�شموه  واطلع  الفجرية.  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 
امل�شاعدات  اأب��رز  املوؤ�ش�شة على  القا�شي مدير  را�شد  �شهيل  من 
التي وفرتها املوؤ�ش�شة على ال�شعيد التعليمي وال�شحي، م�شيدا 
م�شاعداتها  الإي�شال  املوؤ�ش�شة  اإدارة  اخذتها  التي  ب��االإج��راءات 
للفئات امل�شتهدفة. ح�شر االجتماع �شعادة �شامل الزحمي مدير 

مكتب �شمو ويل عهد الفجرية واأع�شاء جمل�س االأمناء.

•• دبي-وام:

وّقعت "املدر�شة الرقمية"، اأول مدر�شة 
مذكرتي  م��ت��ك��ام��ل��ة،  ع��رب��ي��ة  رق��م��ي��ة 
الهالل  "هيئة  م���ن  ك����ٍل  م���ع  ت��ف��اه��م 
العطاء"،  و"دبي  االإماراتي"  االأحمر 
اللوج�شتية  العمليات  تعزيز  ب��ه��دف 
تعليم  توفري  لت�شهيل  عاملياً  للمبادرة 
احللول  ب��ا���ش��ت��خ��دام  م��ت��ق��دم  رق���م���ي 
ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة الأك���رث من 
مليون متعلم خالل ال�شنوات اخلم�س 
االأقل  املجتمعات  يف  خ��ا���ش��ة  امل��ق��ب��ل��ة، 
والنازحني  الالجئني  وجتمعات  حظاً 
والكوارث.  النزاعات  واملت�شررين من 
االأوىل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت��وق��ّي��ع  مت 
و"هيئة  الرقمية"  "املدر�شة  ب���ني 
بح�شور  االإماراتي"  االأح��م��ر  الهالل 
العلماء وزير  �شلطان  بن  معايل عمر 
واالقت�شاد  اال�شطناعي  للذكاء  دولة 
ال����رق����م����ي وت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ع���م���ل عن 
"املدر�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ب��ع��د 
�شعادة  ع��ن  نيابة  ووقعها  الرقمية"، 
الفالحي  ع��ت��ي��ق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
بن  فهد  �شعادة  للهيئة  ال��ع��ام  االأم���ني 
للتنمية  ال��ع��ام  االأم���ني  ن��ائ��ب  �شلطان 
والدكتور  الهيئة  الدويل يف  والتعاون 
مل�شروع  ال��ع��ام  االأم����ني  ع��ل��ي  اآل  ول��ي��د 

املدر�شة الرقمية.
العلماء  ���ش��ل��ط��ان  ع��م��ر  م��ع��ايل  واأك�����د 
من�شة  متثل  الرقمية"  "املدر�شة  اأن 
ل��ت��ك��ام��ل ج���ه���ود دع�����م ال��ت��ع��ل��ي��م عرب 
املتقدمة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ت���وظ���ي���ف 
الطلبة  اآالف  مل��ئ��ات  الفر�شة  الإت��اح��ة 
لال�شتفادة من حلول تعليمية رقمية 
التعليمي  امل��ح��ت��وى  ت��وف��ر  م��ت��ق��دم��ة 
املتطور با�شتخدام حلول التكنولوجيا 
االأقل  املجتمعات  يف  خا�شة  ال��ذك��ي��ة، 
مبا  والنزوح،  اللجوء  وخميمات  حظاً 
املعارف  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  م��ن  ميكنهم 

والعلوم اأينما كانوا ويف اأي وقت.
الرقمية  امل��در���ش��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 

ح��ري�����ش��ة ع���ل���ى ب���ن���اء وت���ع���زي���ز اأط����ر 
احل�شور  ذات  املنظمات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
االإن�شاين  ال��ع��م��ل  جم����ال  يف  ال��ع��امل��ي 
واملجتمعي، مثل هيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي ودبي العطاء، لتج�شيد روؤى 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
لبناء  للجميع  التعليم  بتوفري  اهلل"، 
اقت�شادات وجمتمعات م�شتقبلية على 

اأ�ش�س املعرفة واالبتكار.
ال���������ش����راك����ات  ع����ق����د  اأن  واأ���������ش��������اف 
اال�شرتاتيجية واتفاقيات التعاون مع 
والدولية  واالإقليمية  املحلية  اجلهات 
الفاعلة الإتاحة خيارات التعلم الرقمي 
ي�شهم يف توحيد اجلهود الرامية اإىل 
وتوفري  التحديات  خمتلف  مواجهة 
املقومات اللوج�شتية والفنية والتقنية 
التعليمي  ال��ت��م��ك��ني  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 
وامل���ع���ريف الأك����رب ���ش��ري��ح��ة مم��ك��ن��ة من 
االأقل  املجتمعات  يف  خا�شة  الطلبة، 

حظاً.

�سراكات لدعم التعليم 
وتعزز املذكرة ال�شراكة اال�شرتاتيجية 
اأجندة  دع����م  يف  امل�����ش��رتك  وال���ت���ع���اون 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ع����رب ت����ب����ادل اخل�������ربات يف 
خمتلف مراحل امل�شروع، والتعاون يف 
الو�شول  اللوج�شتية، ودعم  العمليات 
اإىل الفئات امل�شتهدفة مثل الالجئني 
املجتمعات  يف  وال��ط��ل��ب��ة  وال���ن���ازح���ني 
الدعم  وت���وف���ري  وال��ن��ائ��ي��ة،  ال��ن��ام��ي��ة 
امل���ي���داين وامل��ت��اب��ع��ة ل�����ش��ري ال��ع��م��ل يف 
التوا�شل  وت�شهيل  امل�شتفيدة،  املواقع 
واملنظمات  اجل���ه���ات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
وتوفري  واملحلية،  الدولية  االإن�شانية 
ال���دع���م ال��ل��وج�����ش��ت��ي ل��رتك��ي��ب نظم 
تاأمني  يف  والتعاون  الرقمي،  التعليم 
م�شاحات التعليم وجتهيزها يف مواقع 
املبادرة  اأه����داف  ت��خ��دم  ا�شرتاتيجية 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  و���ش��ت��دع��م  وف���ئ���ات���ه���ا. 

االأح����م����ر االإم������ارات������ي، ان���ط���الق���اً من 
الوا�شع  وح�شورها  الدولية  خرباتها 
الرقمية،  للمدر�شة  ر�شمي  ك�شريك 
واملناطق  ال�����دول  يف  امل����ب����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ 
م�شاحات  جت��ه��ي��ز  ع���رب  امل�����ش��ت��ه��دف��ة، 
باالإنرتنت،  االت�شال  و�شمان  التعلم، 
واحلر�س على توفر العدد الكايف من 
اللوج�شتي،  الدعم  وتقدمي  االأجهزة، 
وف��ري��ق عمل  وت��وف��ري جل��ن��ة عمليات 
امل����واق����ع،  وم���ن�������ش���ق���ني رئ���ي�������ش���ي���ني يف 
والتن�شيق مع كافة االأطراف لتحقيق 
الهالل  وي�������ش���رف  امل����ب����ادرة.  اأه�������داف 
االأح��م��ر االإم���ارات���ي مب��وج��ب املذكرة 
املتمثلة  اللوج�شتية  العمليات  ع��ل��ى 
والفئات  ال��الج��ئ��ني  اإىل  ب��ال��و���ش��ول 
امل�شتهدفة، ويتابع ميدانيا �شري العمل 
يف املواقع امل�شتفيدة، وي�شهل التن�شيق 
الدولية  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع 
املدر�شة  م���ع  ي��ت��ع��اون  ك��م��ا  وامل��ح��ل��ي��ة، 
التعلم  م�شاحات  ت��اأم��ني  يف  الرقمية 

وجتهيزها بالتجهيزات االإلكرتونية.

  مرحلة جتريبية 
وكانت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
ب��ا���ش��رت م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل�����اري دعم 
املرحلة التجريبية للمدر�شة الرقمية، 
تطبقها  ال���ت���ي  االأوىل  ت���ع���د  وال����ت����ي 
االأردين  االإم��ارات��ي  املخيم  امل��ب��ادرة يف 

منطقة  يف  ال���������ش����وري����ني  ل���الج���ئ���ني 
االأردنية  باململكة  ال��ف��ه��ود  مريجيب 
املدر�شة  منظومة  الختبار  الها�شمية 
الهالل  وحمتواها، حيث عملت هيئة 
االأحمر على تن�شيق خمتلف العمليات 
التعلم  م�شاحة  لتوفري  اللوج�شتية 
التي  التجربة  يف  امل�شاركني  للطالب 
ت�شتمر على مدى 60 �شاعة تعليمية، 
و�شمان توفر خمتلف التجهيزات التي 
يحتاجها الطلبة من اأجهزة كمبيوتر 
توفري  اإىل  اإ���ش��اف��ة  لوحية  اأج��ه��زة  اأو 
خدمة االت�شال باالإنرتنت، والتن�شيق 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  املبادرة  بني 
جناح  ل�شمان  املخيم  واإدارة  االأردن��ي��ة 

التجربة.

  �سراكة ا�سرتاتيجية 
بدوره اأكد �شعادة الدكتور حممد عتيق 
الفالحي، االأمني العام لهيئة الهالل 
الهيئة  ت��رح��ي��ب  االإم����ارات����ي  االأح���م���ر 
املدر�شة  مع  اال�شرتاتيجية  ب�شراكتها 
عن  التعليم  فر�س  لتعزيز  الرقمية 
الدول  يف  وم��رن��ة  ذك��ي��ة  بطريقة  بعد 
التي تعاين حتديات كثرية يف م�شرية 

التعليم ب�شبب االأزمات والكوارث.
ت��ه��ت��م مب��ث��ل هذه  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق�����ال 
روؤية  جت�شد  التي  الذكية  ال�شراكات 
�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
رئ��ي�����س ال���ه���الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي، 
يف ت��وح��ي��د اجل���ه���ود وت�����ش��اف��ره��ا من 
الدول  يف  التعليم  م�شرية  دف��ع  اأج���ل 
اإن�شانية  اأزم��ات  تواجه  التي  واملناطق 
ال�شدد،  ه����ذا  يف  ت��ن��م��وي��ة  وحت���دي���ات 
و�شعيه  ���ش��م��وه  اه��ت��م��ام  اإىل  م�����ش��ريا 
الدائم البتكار احللول التي جتعل من 
التعليم متاحا للجميع يف كل االأحوال 
والطوارئ،  االأزم��ات  ورغم  والظروف 
يف  التعليم  باأهمية  �شموه  من  اإمي��ان��ا 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
املدر�شة  م���ب���ادرة  اأن  ال��ف��الح��ي  واأك����د 
م�شتوى  يف  نقلة  �شتحدث  ال��رق��م��ي��ة 
الأبناء  امل��وج��ه��ة  التعليمية  اخل��دم��ات 
املخيمات  دخ��ل  والنازحني  الالجئني 
وخارجها، م�شريا اإىل اأن هيئة الهالل 
ت��دخ��ر و���ش��ع��ا يف �شبيل  ل���ن  االأح���م���ر 
حتقيق اأهداف املبادرة وتو�شيع مظلة 
التعليمية  براجمها  من  امل�شتفيدين 

واالأكادميية يف العديد من الدول.

 عطاء للتعليم 
الثانية  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ورّك��������زت 
"املدر�شة  ب��ني  ت��وق��ي��ع��ه��ا  ج���رى  ال��ت��ي 
اللتني  العطاء"،  و"دبي  الرقمية" 
بن  حممد  "موؤ�ش�شة  حتت  تن�شويان 
را�شد اآل مكتوم العاملية"، على تن�شيق 

التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  اجل���ان���ب���ني  ج���ه���ود 
التعلم  خ����ي����ارات  ت���وف���ري  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا 
الذكية  احل���ل���ول  ب��ت��وظ��ي��ف  ال��رق��م��ي 
وامل����رن����ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وامل��ت��ع��ل��م��ني حول 
توائم  م��واد تعليمية  واإت��اح��ة  ال��ع��امل، 
عن  ف�شاًل  والعاملية،  العربية  املناهج 
لتقدمي  م��رخ�����ش��ني  معلمني  ت��وف��ري 
ال�����درو������س ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اف���رتا����ش���ي���اً، 
التي  ال����الزم����ة  وامل����ع����دات  واالأدوات 
الذاتي  التعلم  ع��ل��ى  الطلبة  ت�شاعد 
واكت�شاب املعارف واملهارات واحل�شول 
الرتكيز  م��ع  معتمدة،  ���ش��ه��ادات  على 
توفري  اأج��ل  العمل من  على موا�شلة 
ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ج��م��ي��ع وخ��ا���ش��ة يف ال����دول 
الالجئني  وجم��ت��م��ع��ات  ح��ظ��اً  االأق�����ل 
وال���ن���ازح���ني وال������دول امل��ت�����ش��ررة من 
املذكرة  والكوارث. ومبوجب  االأزم��ات 
�شريكاً  العطاء"  "دبي  ����ش���ت���ك���ون 
ا�شرتاتيجياً وداعماً رئي�شياً للمدر�شة 
اجلانبان  ي���ت���ع���اون  ح��ي��ث  ال��رق��م��ي��ة، 
االآليات  وت��وف��ري  امل��ب��ادرة  تعزيز  على 
مع  عاملياً،  التجربة  لتعميم  ال��الزم��ة 
املطلوبة  اخل����ربات  ل��ت��وف��ري  ال��ت��ع��اون 
الرقمي،  التعليم  ا�شرتاتيجية  لدعم 
مع  اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات  ودع���م 
املتحدة  االأمم  ووك�������االت  م��ن��ظ��م��ات 
العاملية  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ري  وامل��ن��ظ��م��ات 
اإىل  ال��و���ش��ول  وت�شهيل  واالإق��ل��ي��م��ي��ة، 
التعليم  ل���دع���م  ال���دول���ي���ة  ال����ربام����ج 
وتن�شيق  معها،  وال��ت��ع��اون  وال�����ش��راك��ة 
حمالت  لتنظيم  امل�����ش��رتك��ة  اجل���ه���ود 
املذكرة  وتتيح  الرقمي.  التعليم  دع��م 
تقدمي املقرتحات اخلا�شة بال�شراكات 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وت����وف����ري اخل�����ربات 
امل�شروع  لدعم  وامل��ق��رتح��ات  واالأف��ك��ار 
وتطويره وا�شتدامته، وتقدمي الدعم 
و�شائل  ع���رب  ل��ل��م�����ش��روع  االإع����الم����ي 
االإع�������الم ال��رق��م��ي��ة، وال���ت���ع���اون على 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، وت��ن�����ش��ي��ق فرق 
اال�شت�شارات  وتقدمي  ميدانية،  عمل 
امل�شتفيدة  املجتمعات  يف  العمل  ح��ول 

وتقييم  ومتابعة  ور�شد  امل��ب��ادرة،  من 
مبوجب  ال��ط��رف��ان،  وات��ف��ق  نتائجها. 
امل���ذك���رة ال��ت��ي وّق��ع��ه��ا ك��ل م��ن �شعادة 
الدكتور طارق حممد القرق، الرئي�س 
العطاء" والدكتور  "دبي  ل�  التنفيذي 
ال��ع��ام مل�شروع  اآل ع��ل��ي، االأم���ني  ول��ي��د 
فريق  ت�شكيل  على  الرقمية،  املدر�شة 
عمل م�شرتك بني اجلانبني للتن�شيق 
وامل���ت���اب���ع���ة وت��ط��ب��ي��ق ب���ن���وده���ا. وق���ال 
الدكتور طارق حممد القرق، الرئي�س 
وع�شو  ال���ع���ط���اء  ل���دب���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
توقيع  ي�����ش��ع��دن��ا  اإدارت�����ه�����ا:  جم��ل�����س 
موؤ�ش�شة  م���ع  ه���ذه  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  م��ب��ادرات حممد 
العاملية لدعم مبادرة املدر�شة الرقمية 
اأدت   .. ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  ال�����ش��رك��اء  ك��اأح��د 
جائحة كوفيد19- اإىل ظهور العديد 
التعليم  ن��ظ��ام  �شمن  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 
ال���ع���امل���ي، وك�����ان االأط����ف����ال يف ال����دول 
الفقرية االأكرث ت�شرراً، مما اأكد ب�شكل 
حلول  وج���ود  اإىل  احل��اج��ة  على  كبري 
مبتكرة مثل مبادرة املدر�شة الرقمية 
.. وم���ن خ���الل خ��ربت��ن��ا ال��وا���ش��ع��ة يف 
جمال التعليم و�شبكتنا من ال�شراكات 
بنقل  امل�شاهمة  اإىل  نتطلع  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال��الزم��ة لتعزيز  ال��ت��ج��رب��ة وامل��ع��رف��ة 
اأك�����رب و�شمان  ب�����ش��ك��ل  امل����ب����ادرة  ه����ذه 
اال�شرتاتيجية  اأه����داف����ه����ا  حت��ق��ي��ق 
حملياً واإقليمياً وكذلك دولياً. وتدعم 
م���ذك���رت���ا ال��ت��ف��اه��م حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
حتت  املن�شوية  الرقمية"،  "املدر�شة 
اآل  موؤ�ش�شة مبادرات حممد بن را�شد 
م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك توفري 
كانوا  حيثما  للطالب  التعلم  ف��ر���س 
منهج  وط���رح  ال��ظ��روف،  خمتلف  ويف 
تعليمي رقمي متكامل ومرن ومعتمد 
ال��درا���ش��ي��ة يراعي  امل���راح���ل  مل��خ��ت��ل��ف 
متعّلم  لكل  ال�شخ�شية  االح��ت��ي��اج��ات 
باال�شتفادة  وامل��ه��ارات  املعارف  ويطّور 
اال�شطناعي  ال���ذك���اء  تطبيقات  م��ن 
ف�شاًل  املتقدمة،  الرقمية  والتقنيات 

وتر�شيخ  التعليمي،  امل�شتوى  رفع  عن 
الرقمي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ق��ي��ا���ش��ي��ة  م��ع��اي��ري 
م����ع خمتلف  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ال���ت���ع���اون 
والدولية  واالإقليمية  املحلية  اجلهات 
الرقمي  ال��ت��ع��ّل��م  مب�����ش��ت��ق��ب��ل  امل��ع��ن��ي��ة 
مليون  تعليم  اإىل  و���ش��واًل  وامل�شتمر، 
ال��ع��امل خ���الل ال�شنوات  ط��ال��ب ح���ول 
وحتى   2021 م��ن  القادمة  اخلم�س 

.2026

 مدر�سة رقمية عربية 
املدر�شة  م���ب���ادرة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال���رق���م���ي���ة ت���ط���ب���ق ح����ال����ي����اً ال���ف���رتة 
الرقمية  امل��در���ش��ة  لنظام  التجريبية 
حتى اأغ�شط�س 2021، بهدف اختبار 
كفاءة  و�شمان  التعليمية  امل��واد  كافة 
امل�شتخدم  جت���رب���ة  وج�������ودة  ال���ن���ظ���ام 
واملواد التعليمية التي توفرها املدر�شة 
برناجمها  الن��ط��الق  متهيداً  رق��م��ي��اً، 
بداية  مع  بالتزامن  ر�شمياً  التعليمي 
ال��درا���ش��ي اجل��دي��د يف �شبتمرب  ال��ع��ام 

.2021
وت�شتهدف مبادرة "املدر�شة الرقمية"، 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
 ،2020 نوفمرب  "رعاه اهلل" يف  دبي 
التعلم  ب����خ����ي����ارات  ال���ط���ل���ب���ة  مت���ك���ني 
والنامية  النائية  املناطق  يف  الرقمي 
واالأقاليم التي ال تتوفر فيها الظروف 
يحتاجها  ال��ت��ي  امل��ق��وم��ات  اأو  املالئمة 
توفر  ك��م��ا  تعليمهم،  ملتابعة  الطلبة 
ُبعد،  للتعلم عن  معتمداً  نوعياً  خياراً 
ع�شرية  تعليمية  ومناهج  م��واد  ع��رب 
وتطبيقات  التكنولوجيا  من  ت�شتفيد 
ال����ذك����اء اال���ش��ط��ن��اع��ي ل��ل��ت��ك��ي��ف مع 
وامل�شتويات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
التعليمية املتباينة للطلبة، م�شتهدفة 
املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  االأوىل  ب��ال��درج��ة 
واالأق�������������ل حظا  ه�������ش���ا����ش���ة  االأك�����������رث 

والالجئني والنازحني.

خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة

املدر�سة الرقمية تتعاون مع الهالل الأحمر الإماراتي ودبي العطاء لت�سهيل و�سول التعليم الرقمي اإىل مليون طالب وطالبة 
بتوفري التعليم للجميع لبناء اقت�سادات وجمتمعات م�ستقبلية على اأ�س�س املعرفة واالبتكار   را�سد  بن  حممد  روؤية  لتحقيق  م�سرتك  تعاوٌن  العلماء:  • عمر 

نظام التعليم العاملي مما اأكد احلاجة اإىل وجود حلول مبتكرة مثل مبادرة املدر�سة الرقمية  �سمن  حتديات  اإىل  اأدت   19 كوفيد-  جائحة  القرق:  • طارق 
نقلة يف م�ستوى اخلدمات التعليمية املوجهة الأبناء الالجئني والنازحني داخل املخيمات وخارجها  �ستحدث  الرقمية  املدر�سة  مبادرة  الفالحي:  • حممد 

الالجئني والفئات امل�ستهدفة مبوجب املذكرة  اإىل  والو�سول  اللوج�ستية  العمليات  يدعم  االإماراتي  االأحمر  • الهالل 
مع منظمات ووكاالت االأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية العاملية واالإقليمية  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات  تدعم  العطاء  • دبي 

•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة خالل  اال�شت�شاري المارة  باملجل�س  االأ�شرة  �شوؤون  ناق�شت جلنة 
اجتماعها الذي عقدته اأم�س مبقر املجل�س فر�س ت�شافر جهودها لتنفيذ 
عدد من مبادراتها لبناء اأ�شري متما�شك وم�شتقر يرتكز على حماور عليا 

ت�شمن �شمو اأفرادها بالقيم وتر�شيخ املوروث االأ�شيل يف كيانها.

اأع�شائها  بح�شور  اللجنة  رئي�شة  املهريي  علي  فاطمة  االجتماع  تراأ�س 
وعبداهلل  الكتبي  حلي�س  بن  وعفراء  اللجنة  مقرر  املازمي  جمعة  جا�شم 
حم��م��د ال�����ش��ام�����ش��ي و���ش��ي��ف ع��ل��ي ال��ط��ل��ي��ع ال��ظ��ه��وري وحم��م��د عبداهلل 
اإ�شالم  االعالمي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  وم��ن  الري�شي  عبدالرحمن 

ال�شيوي.
وا�شتعر�س االجتماع االآراء التي اأدرجتها اللجنة يف اإطار خطتها لتمكني 

املوؤ�ش�شات العاملة يف اإمارة ال�شارقة واملعنية باالأ�شرة من حتقيق اأهدافها 
يف تعزيز التالحم االأ�شري ومتكني االأ�شرة واالأفراد وم�شاندتهم يف تن�شئة 
جيٍل واعد قادر على مواجهة التغريات ال�شريعة يف احلياة باالإ�شافة اإىل 
تر�شيخ قيم االإيجابية وال�شعادة وجودة احلياة كاأ�شلوب حياة يف املجتمع 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  بتوجيهات  ع��م��ال 
�شمو  قرينته  ومتابعة  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 

ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة 
االأ�شرة. وناق�شت اللجنة نتائج زيارتها لدائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى 
واطالعها على اأدوارهم املتمثلة يف تعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة 
للتما�شك االأ�شري ..اىل جانب بحث عدد املو�شوعات ذات ال�شلة باأعمال 
اللجنة خالل الفرتة املقبلة والقيام بزيارات ولقاءات ت�شهم يف توجهات 

ال�شارقة لبناء اأ�شرة م�شتقرة وتعزيز ال�شالت االجتماعية القوية.

 جلنة �سوؤون الأ�سرة با�ست�ساري ال�سارقة تناق�س مبادراتها لبناء اأ�سري متما�سك وم�ستقر

جوب  اواه  امل����دع����و/  ف��ق��د 
ال�������ك�������ام�������ريون     ، ن�����ي�����ل�����ي 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)1079239( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0568740195

فقدان جواز �سفر

توتى  عبدالعزيز  نوفل  حممد  امل��دع��و/  فقد 
حممد ، الهند   اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
االت�شال  عليه  يجده  من   )L2829597(

بتليفون رقم  0552395088

ا�شماعيل فقدان جواز �سفر امل����دع����و/  ف���ق���د 
اوغ����ن����دا   ، م������ريو  حم���م���د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )B1380321( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0506676692

فقدان جواز �سفر
رامينتو  لوتا  املدعو/  فقد 
ال���ف���ل���ب���ني   ، رام�������ون���������������س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P6841605A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
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•• دبي-الفجر:

االإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  جلنة  وا�شلت 
واالأوق������������اف وامل������راف������ق ال����ع����ام����ة يف 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي خالل 
اج���ت���م���اع���ه���ا ال�������ذي ع���ق���دت���ه اأم�������س 
االث��ن��ني امل��واف��ق 8 م��ار���س 2021 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  م��ق��ر  يف 
يف دبي، برئا�شة �شعادة خلفان را�شد 
اللجنة،  رئي�س  ال�شام�شي  النايلي 
يف  احت���ادي  ق��ان��ون  م�شروع  مناق�شة 
ح�شر  امل����الك.  احت���اد  تنظيم  ���ش��اأن 
كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع 
امل��ه��ريي مقررة  اأح��م��د  م��ن: جميلة 
الرحومي  اأح���م���د  وح��م��د  ال��ل��ج��ن��ة، 
النائب االأول لرئي�س املجل�س، و�شهيل 
ح�شن  و�شابرين  ال��ع��ف��اري،  ن��خ��ريه 
الزعابي،  حممد  وك��ف��اح  ال��ي��م��اح��ي، 
املن�شوري.  ع��ب��دال��رح��م��ن  ون��اع��م��ه 
النايلي  را���ش��د  خلفان  ���ش��ع��ادة  وذك���ر 
اأن اللجنة  ال�شام�شي رئي�س اللجنة، 

مناق�شة  اجتماعها  خ��الل  وا���ش��ل��ت 
ال���ذي يتكون من  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع 
التي  املواد  على  واطلعت  مادة،   40
القانون.  م�����ش��روع  يف  ا���ش��ت��ح��دث��ت��ه��ا 
مع  �شتناق�س  اللجنة  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
واملخت�شة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ممثلي 
امل��ق��ب��ل جتربتهم  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل 

للتعرف  امل��الك  ب�شاأن احت��اد  املحلية 
يف  ومقرتحاتهم  مالحظاتهم  على 
�شتناق�س  ثم  وم��ن  اخل�شو�س،  ه��ذا 
القانون  م�������ش���روع  م������واد  ال���ل���ج���ن���ة 
وما  عليه  اأجرتها  التي  والتعديالت 
ا�شتحدثته من مواد للمرة النهائية 
اإعداد  يليها  احل��ك��وم��ة،  ممثلي  م��ع 

واعتماده  ب�شاأنه  النهائي  التقرير 
يف  ملناق�شته  املجل�س  لرئا�شة  ورفعه 

اإحدى اجلل�شات املقبلة.
م�شروع  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����ار 
ب��ح�����ش��ب م���ا ه���و وارد من  ال���ق���ان���ون 
احل��ك��وم��ة ح����دد ب����اأن ي��ك��ون الحتاد 
املالك جمعية عمومية ت�شم جميع 

بانتخاب  وت��خ��ت�����س  ال��ع��ق��ار،  م���الك 
جمل�س االإدارة، وتعيني مدير احتاد 
العقار،  اإدارة  ن��ظ��ام  واإق����رار  امل���الك، 
واإع����داد ال��ن��ظ��ام االأ���ش��ا���ش��ي، وتقرير 
لرئي�س  م���ال���ي���ة  م����ك����اف����اآت  ����ش���رف 
وامل�شادقة  االإدارة،  جمل�س  واأع�شاء 
لالحتاد،  التقديرية  امليزانية  على 
حتددها  اأخ����رى  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  واأي 
القانون.  لهذا  التنفيذية  الالئحة 
ت�شكيل  العمومية  اجلمعية  وع��ل��ى 
اإذا  امل�����الك  احت�����اد  الإدارة  جم��ل�����س 
ع��ل��ى ثالثني  ال��ع��ق��ار  وح����دات  زادت 
خلفان  �شعادة  وتابع  عقارية.  وح��دة 
القانون  مل�شروع  وفقا  اأنه  ال�شام�شي 
املالك  اأم���ني �شندوق احت���اد  ي��ت��وىل 
املالية  امل��وارد  حت�شيل  اخت�شا�شات 
خا�س  م�شريف  ح�شاب  يف  واإي��داع��ه��ا 
با�شم احتاد املالك لدى اأحد البنوك 
واإع���داد م�شروع  ال��دول��ة،  العاملة يف 
واحل�شاب  ال���ت���ق���دي���ري���ة  امل���ي���زان���ي���ة 

اخلتامي. 

•• ال�شارقة-وام:

لل�شمان  ال�������ش���ارق���ة  ����ش���ن���دوق  ن���ظ���م 
املوارد  االجتماعي بالتعاون مع دائرة 
اأي��ام ندوة  اأم�س وملدة ثالثة  الب�شرية 
افرتا�شية لعدد من موظفي حكومة 
حلكومة  التعاقد  ق��ان��ون  يف  ال�شارقة 
وال�شوابط  القرارات  تتناول  ال�شارقة 
التقاعد  على  املقبلني  توعية  ب��ه��دف 

باأوجه قانون ال�شمان االجتماعي.

حممد  يقدمها  التي  الندوة  وتتناول 
ال�شارقة  ���ش��ن��دوق  م�شت�شار  خليفة 
32 حم���ورا  ل��ل�����ش��م��ان االج���ت���م���اع���ي 
ال��ي��وم��ني االأول��ي��ني للندوة  وزع���ت يف 
وت��خ��ت��ت��م ب��ل��ق��اء ح������واري ت��ف��اع��ل��ي يف 

تطبيق قانون الت�شامن االجتماعي.
را�شد  ع��ب��ي��د  ����ش���ع���ادة حم���م���د  واأك�������د 
ال�شام�شي مدير عام �شندوق ال�شارقة 
م�شاركة  اأهمية  االجتماعي  لل�شمان 
الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  مع  ال�شندوق 

الندوة  لتقدمي  ال�����ش��ارق��ة  حكومة  يف 
وحماور  مهما  مو�شوعا  تتناول  التي 
حلكومة  التقاعد  ق��ان��ون  يف  م��ت��ع��ددة 
تكامل  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����ش���ار  ال�����ش��ارق��ة. 
وال����دائ����رة  ال�������ش���ن���دوق  ب����ني  االأدوار 
حكومة  م����وظ����ف����ي  ك����اف����ة  ل���ت���وع���ي���ة 
ال�����ش��ارق��ة م���ن امل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه��م لدى 
ال�شندوق يف اطالعهم على املمار�شات 
التطبيقية التاأمينية املعمول بها وفق 
ق��ان��ون ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي ليكون 

امل��وظ��ف ق����ادرا ع��ل��ى مم��ار���ش��ة العمل 
ال���ق���رارات وال�����ش��واب��ط والقدرة  وف��ق 
على توعية املوؤمن عليه لدى �شاحب 
القانون  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ���ش��م��ن  ال���ع���م���ل 

واأهمية التاأمني االجتماعي.
ولفت ال�شام�شي اإىل حر�س ال�شندوق 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن ال���ور����س 
املوؤمن  امل��وظ��ف��ني  ل��ك��اف��ة  وال�������دورات 
ال�����ش��ن��دوق الطالعهم  ل���دى  ع��ل��ي��ه��م 
ال�شمان  ق��ان��ون  تطبيق  ج��وان��ب  على 

االجتماعي �شواء يف مفهومه واملخاطر 
تطور  وم��راح��ل  واالجتماعية  املهنية 
احل��م��اي��ة ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة وامل��خ��اط��ر التي 
يت�شل  وما  النظام وخ�شائها  يغطيها 

بتطبيقه يف خمتلف احلاالت.
اأهمية  خليفة  حممد  اأك��د  جانبه  من 
االطالع على تطبيق �شوابط واأحكام 
وكذلك  االجتماعي  ال�شمان  ق��ان��ون 
كونها  االجتماعية  التاأمينات  اأهمية 
اال�شتقرار  لتحقيق  االأم�����ان  ���ش��م��ام 

يف  خا�شة  الهانئة  املعي�شية  واحل��ي��اة 
ظل ما حققته دولة االمارات العربية 
احلكومة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل  امل��ت��ح��دة 
االهتمام  ت�����ويل  وال����ت����ي  ال���ر����ش���ي���دة 
باملواطن يف مقدمة اأولياتها ..م�شلطا 
ال�شوء على نظم التاأمني االجتماعي 
�شمولية  خ���الل  م���ن  دوره�����ا  ور����ش���وخ 
الت�شريعات لكافة افراد املواطنني �شد 
الطبقة  ل��ه��ا  تتعر�س  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 
الدخل  ان��ق��ط��اع  اىل  وت����وؤدى  العاملة 

والعجز،  ال�����ش��ي��خ��وخ��ة،  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
والوفاة، واإ�شابات العمل، واملر�س.

ال���ت���اأم���ني  ق�����ان�����ون  اأن  اإىل  واأ�������ش������ار 
االج��ت��م��اع��ي م��ن اأه���م ال��ق��وان��ني التي 
للمواطنني  االجتماعي  االم��ن  حُتقق 
املوؤمن  ي��راع��ي  االول  امل��ق��ام  ويف  الأن���ه 
والعجز  ال�شيخوخة  اأوق����ات  يف  عليه 
واملر�س  ال��ع��م��ل  واإ����ش���اب���ات  وال����وف����اة 
العاملني  اىل  ال��رع��اي��ة  ه���ذه  ومت��ت��د 
املدنيني بالقطاع احلكومي االحتادي 

املحلية  ب����احل����ك����وم����ات  وال����ع����ام����ل����ني 
والقطاع اخلا�س.

•• دبي-وام:

"دور  نظمت هيئة ال�شحة بدبي ام�س ندوة افرتا�شية حول 
امل�شتقبل"  باحثي  وت��اأه��ي��ل  العلمي  البحث  دع��م  يف  ال��ق��راءة 
مب�شاركة نخبة من ممثلي اجلامعات بدولة االإم��ارات وذلك 

�شمن م�شاركتها يف فعاليات �شهر القراءة الوطني.
والدرا�شات  ال��ب��ح��وث  اإدارة  نظمتها  ال��ت��ي   - ال��ن��دوة  ح�شر 
املوؤ�ش�شي  والتطوير  اال�شرتاتيجية  بقطاع  البيانات  وحتليل 
بالهيئة - عدد من املهتمني واملعنيني من داخل وخارج الهيئة 

مبن فيهم موظفو الهيئة والقطاع الطبي اخلا�س.
و���ش��ارك يف ال��ن��دوة - ال��ت��ي اأدارت���ه���ا ال��دك��ت��ورة وف���اء الناخي 
من  ك��ل   - البيانات  وحتليل  وال��درا���ش��ات  البحوث  اإدارة  م��ن 

بجامعة  الطب  كلية  عميد  يانكوف�شكي  يانو�س  الربوف�شور 
ال�شحة  كلية  عميد  ح��م��دي  �شامر  وال��ربوف�����ش��ور  االإم�����ارات 
وال���درا����ش���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ح���م���دان ب���ن حم��م��د الذكية 
والدكتورة رمي القرق مديرة اإدارة اال�شرتاتيجية والتطوير 
ال�شحية  والعلوم  للطب  را�شد  بن  حممد  بجامعة  املوؤ�ش�شي 
والربوفي�شور نبيل �شليمان رئي�س ق�شم طب العائلة بجامعة 

ال�شارقة.
القراءة  باأهمية  املتعلقة  امل��ح��اور  م��ن  ع��ددا  ال��ن��دوة  وناق�شت 
الباحثني  ق���درات  وب��ن��اء  العلمي  البحث  يف  ال��ف��اع��ل  ودوره����ا 
النا�شئني وكيفية ت�شجيعهم على تطوير مهاراتهم القرائية 
واأنواع  العلمي  البحث  جم��ال  يف  ال��ق��راءة  ممار�شات  واأف�شل 
وقراءة  االإلكرتونية  وال��ق��راءة  والتخ�ش�شية  احل��رة  القراءة 

الكتب التقليدية وغريها من م�شادر املعرفة االأخرى واأهمية 
كل منها يف اإثراء وتعزيز امللكة املعرفية لدى الباحثني واأفراد 

املجتمع ب�شكل عام.
مع  ال�شخ�شية  جتاربهم  ال��ن��دوة  يف  املتحدثون  وا�شتعر�س 
اجلاد  العلمي  البحث  يف  منها  اال���ش��ت��ف��ادة  وكيفية  ال��ق��راءة 
والن�شر العلمي واالأكادميي ب�شفة خا�شة ..وقدموا عددا من 
الن�شائح واالإر�شادات املهمة والتوجيهية حول القراءة اجلادة 
وكيفية تنميتها لدى الباحثني النا�شئني يف القطاع ال�شحي.

خمتلف  خاللها  ت�شارك  �شنوية  منا�شبة  القراءة  �شهر  ويعد 
املوؤ�ش�شات �شواء احلكومية اأو اخلا�شة اأو املوؤ�ش�شات التعليمية 
والثقافية عرب عدد من املبادرات والربامج التي ت�شهم يف بناء 

جمتمع قارئ مت�شلح بالعلم واملعرفة.

جلنة باملجل�س الوطني الحتادي توا�سل مناق�سة 
م�سروع قانون احتادي ب�ساأن تنظيم احتاد املالك

�سحة دبي تنظم ندوة افرتا�سية حول دور القراءة يف دعم البحث العلمي

•• راأ�ض اخليمة-وام:

ق��ائ��د عام  النعيمي  ب��ن ع��ل��وان  ال��ل��واء علي عبد اهلل  ا���ش��اد 
�شرطة راأ�س اخليمة مبنا�شبة يوم املراأة العاملي مبا حققته 
امل��راأة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة وامل��راأة الع�شكرية 
القيادة  اإجن��ازات بف�شل اهتمام  على وجه اخل�شو�س من 
والتقدم  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  ك��ل  لها  وف���رت  ال��ت��ي  الر�شيدة 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ال��وط��ن  نه�شة  يف  الفعالة  وامل�شاركة 

اأخيها الرجل.
واأ�شاف "�شتبقى ابنة الوطن كذلك، كما اأراد لها �شاحب 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اأك��رث من روؤية  ق��ال: »ال �شيء ي�شعدين  حفظه اهلل، حني 
ت��اأخ��ذ دوره���ا يف املجتمع وحت��ق��ق املكان  امل����راأة االإم��ارات��ي��ة 
الالئق بها.. يجب اأال يقف �شيء يف وجه م�شرية تقدمها.. 
املراكز مبا  اأعلى  يتبواأن  اأن  الرجال يف  للن�شاء احلق مثل 

يتنا�شب مع قدراتهن وموؤهالتهن".
وقال قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة ي�شعدين ونحن نحتفل 
بيوم املراأة اأن نحتفي اأوال باأم االإمارات �شمو ال�شيخة فاطمة 
املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت 
ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
التنمية االأ�شرية نحتفي بدورها الكبري يف م�شرية الدولة 
وم�شرية العامل كله .. هي النموذج الرفيع البنة االإمارات 

�شاحبة العطاء الكثري واالإجناز الالحمدود ..هي القدوة 
الذي  والنموذج  املثال  وه��ي  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة  ال�شاحلة 

يحتذى به دائماً يف العطاء واالإجناز.
وبنات  اأبناء  نحن  كذلك  وي�شرفنا  ي�شعدنا  " كما  وا�شاف 
االإمارات ويف يوم املراأة اأن نتذكر بكل فخر واعتزاز النموذج 
دولة  وال��ق��ي��ادة يف  ال�شعب  ب��ني  ال��ق��وي  للتالحم  امل��رم��وق 
اأن هياأ اهلل لنا القيادة  االإم��ارات ..لقد كان حظنا موفوراً 
امراأة  اأو  رج��اًل  االإن�شان  ول��دور  املجتمع  مل�شرية  احلكيمة 
على حد �شواء يف �شنع حا�شره وت�شكيل م�شتقبله" . واأ�شار 
اإمنا هو منا�شبة �شنوية متجددة  امل��راأة العاملي  اإن يوم  اإىل 
ن�شعر فيها بعظيم الفخر واالعتزاز مبا يوؤكده هذا اليوم 
وطنية  ب��ق��ي��ادة  اهلل  بحمد  نحظى  االإم������ارات  يف  اأن��ن��ا  م��ن 
واعية وبروؤية ا�شرتاتيجية ر�شيدة ملجتمع ناجح يكون فيه 
االإن�شان الرجل وامل��راأة على حد �شواء هو غاية كل ن�شاط 
الو�شيلة  ه��ي  اجلميع  م��ن  الكاملة  امل�����ش��ارك��ة  فيه  وت��ك��ون 
اأو م��ب��ادرة ..ومب��ا نالحظه من دور  وال��ه��دف يف كل جهد 
مرموق للمراأة الع�شكرية كذلك يف حماية مكا�شب الوطن 
واحلفاظ على اإجنازاته واالإ�شهام يف تقدمه وما نالحظه 
الدولة  االإم���ارات مبكانة هذه  بنات  من وعي �شادق لدى 
يف العامل واإدراك كامل مبا يدور يف هذا العامل من حولنا 
من تطورات تفر�س علينا اأن نكون دائماً يف و�شع ا�شتعداد 

ومبادرة بعزمية قوية واإرادة ال تلني .

قائد �سرطة راأ�س اخليمة : يوم املراأة العاملي فر�سة 
لالإ�سادة باإجنازاتها ودورها الرائد يف املجتمع

ال�سارقة لل�سمان الجتماعي ينظم ندوة حول قانون التقاعد

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2157/2021(

املنذر : ال�شركة العربية الدولية لتجارة املواد الغذائية - �شركة ذات ال�شخ�س الواحد - ذ م م 
بوكالة املحامي / خليفة يو�شف بن عمري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

املنذر اليهما : 1- يونك واي لتجارة املواد الغذائية -  �س ذ م م  ، 2- عبداحلي حممد نبي 
العنوان : االإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - القوز - بردبي - مكتب رقم s32 - الهاتف 

 0506972455 :
درهم   955637.79 اجماليها  والبالغ  للمنذرة  بذمتكم  املرت�شدة  املبالغ  كامل  ���ش��داد  ب�شرورة  وننذركم  نخاطبكم 
امل�شتحقة  الفواتري  قيمة  هي  فل�شا(  و�شبعون  وت�شعة  درهما  وثالثون  و�شبعة  و�شتمائة  الفا  وخم�شون  وخم�شة  )ت�شعمائة 

مقابل التوريدات ال�شادرة للمنذر اليهما وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ اعالمكم مب�شمون هذا االإنذار. 
ف��ورا مببلغ  بذمتكم  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  اىل  امل��ب��ادرة  اليه  املنذر  ينبه على  االإن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذرة ومبوجب  ف��اإن   ، لذلك 
فل�شا( خالل  و�شبعون  وت�شعة  درهما  و�شبعة وثالثون  و�شتمائة  الفا  )ت�شعمائة وخم�شة وخم�شون  درهم   955637.79
�شهر من تاريخ االإنذار حتى ال ن�شطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية لتح�شيل كامل حقوق موكلنا ، وحتميلكم جميع 
ما قد ين�شاأ عن ذلك من م�شاريف ور�شوم واتعاب حماماة وفوائد تاأخريية ، ف�شال عن املطالبة بالتعوي�س عما ا�شابه من 
اأ�شرار نتيجة تاأخركم يف ال�شداد مع احتفاظ موكلنا املنذر برفع دعوى اخالء باملطالبة بكافة حقوقه القانونية االخرى 

وذلك يف خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالم هذا االإنذار. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   
اعالن بالن�شر
)2021/2139(  

املعلنة : موؤ�ش�شة خمتارة عبداجلبار جالل التجارية 
 - ج��الل  عبداملجيد  عبداجلبار  خمتارة  ال�شيدة/  عن  وكيلة  ب�شفتها   ، عبداهلل  م��رمي   / املحامية  بوكالة 
�شعودي اجلن�شية مبوجب وكالة املحررة باخلارج باململكة العربية ال�شعودية امل�شدقة لدى وزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل االإمارات برقم  20013001566 بتاريخ : 2020/8/18
العنوان : االإمارات - اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - �شارع املرابع - بناية قرقا�س - مثلث رقم 102 - الدور 

االأول  الهاتف املتحرك : 0554244385  هاتف : 042222018
 info@amt-legal.com : الربيد االلكرتوين

املعلن عليهما / 1- �شركة ال�شرق االو�شط للخدمات  ، 2 - �شركة مينار للتجارة  - ذ م م  - العنوان / اإمارة 
�شارقة - املنطقة ال�شناعية 5 - �شندوق الربيد : 7133 - هاتف رقم 0508881253 - 0097165432453 

درهم(  وثمامنائة  الف  مائة وخم�شون  وق��دره )150800  ب�شداد مبلغ  اليهم  املعلن  املعلنة  تعلن    : املو�شوع 
وذلك يف خالل  مدة )5( ايام )خم�شة اأيام( واإال �شوف ت�شطر املعلن ا�شفا التخاذ كافة اإجراءات القانونية 
تتكبده من  �شوف  ما  بكافة  اليهما  املعلن  ، ومطالبه  القانونية  وفوائد  باملبلغ  للمطالبة  اليهم  املعلن  �شد 

ر�شوم وم�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 18/2019/427 عقاري جزئي  
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- عبدالعبا�س كاظم عبد  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/10/10 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�شالح/ املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
بواقع  والفائدة  درهما  وت�شعون  ثمانية  و�شبعمائة  الف  واربعون  �شتة  اربعمائة  دره��م(   446.798(
امل�شاريف  الزمته  ، كما  التام  ال�شداد  املطالبة احلا�شل يف 2019/8/21 وحتى  تاريخ  �شنويا من   %9
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
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�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 18/2019/296 عقاري جزئي  

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- علي ح�شن حممد خالد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/8/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اال�شتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ش�شة 
 %9 بواقع  والفائدة  درهما   و�شتون  ومائتني ثالثة  الف  وت�شعون  ت�شعة  �شتمائة  دره��م(   699.263(
امل�شاريف  الزمته  كما   ، ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى   2020/5/25 يف  احلا�شل  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
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�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1008/2020/204 تنفيذ �شرعي  
مو�شوع التنفيذ :  حيث اأن الطالبة ب�شدد تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 

)2019/1475( اأحوال نف�س م�شلمني دبي بعد اأن ا�شبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي 
وملزم للمنفذ �شده  

بالق�شية  �شفته   - اجلن�شية  تون�شية   - الزرمديني  عباده  ن�شرين   : االإع���الن  طالب 
�شفته   - اجلن�شية  ايطايل   - عماري  �شامي   -1  : اإعالنه  املطلوب   ، التنفيذ  طالب   :

بالق�شية : منفذ �شده 
احلكم  تنفيذ  ب�شدد  امل��ذك��ور  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�شوع 
ال�شادر يف الدعوى رقم )2019/1475( اأحوال نف�س م�شلمني دبي بعد اأن ا�شبح احلكم 
قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �شده.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
اأيام  من تاريخ ن�شر  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 7 

هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   

اعالن بالن�شر 
 247/2021/208 تنفيذ مدين  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  االء حممد �شكيب �شريف -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/راما احمد رجب  

وميثله / مرمي عبداهلل مراد البلو�شي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)21927.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   

اعالن بالن�شر 
 150/2021/211 تنفيذ عقاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  ثروة ا�شكان لالإ�شتثمار - �س ذ م م -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نبيل م�شطفى احمد حممد �شريف  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)660422( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيدة/ عائ�شة 
يت�شمن  الت�شديق على حمرر  االإم���ارات  وطلب   : ، اجلن�شية  النقبي  الغاوي  �شيف خلفان 
ن�شاط   ، والهدايا  للزهور  فالمنجو  التجاري  اال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل( 
ال�شناعية  والنباتات  الزهور  بيع   ، بالتجزئة   - الطبيعية  والنباتات  الزهور  بيع  الرخ�شة 
واملجففة - بالتجزئة ، بيع الهدايا - بالتجزئة ، بيع العطور - بالتجزئة واملرخ�س من دائرة 
التنمية االقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 765615 ال�شادرة بتاريخ 2019/2/26 
 - عبداهلل  ابراهيم  �شعيد  حممد  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.   االإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف 
اجلن�شية : االإم��ارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
  عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   
 اعالن بالن�شر

               يف  االإ�شتئناف رقم 375/2020/13 ا�شتئناف اأمر على عري�شة �شرعي 
مو�شوع الدعوى: اوال:يف ال�شكل الق�شاء بقبول اال�شتئناف �شكال لقيده يف امليعاد م�شتوفى كافة 

ال�شرائط القانونية - ثانيا:يف املو�شوع الق�شاء بالغاء القرار ال�شادر يف االمر على عري�شة 
رقم:906/2020 عرائ�س �شرعية دبي واعتباره كاأن مل يكن - ثالثا:الق�شاء بالزام امل�شتاأنف 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن جميع درجات التقا�شي  
طالب االإعالن : احمد حممود حمي الدين اجلربي  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- كفاح �شفيق دروي�س احللو  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.
جمهول حمل االإقامة 

لها جل�شه  وح���ددت     / رق��م  بالدعوى  ال�شادر  ال��ق��رار/احل��ك��م  ا�شتاأنف  ق��د   : االإع���الن  مو�شوع 
بعد وعليه يقت�شي  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2021/3/14   يوم االحد 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  221/2021/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/276 مدين جزئي واملعدل باال�شتئناف رقم 
2019/188 ا�شتئناف مدين ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )806145( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن :احمد طعمه حمد علقم ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته الويل الطبيعي على ابنه حممد طعمه 
علقم -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

ب�شفته ويل  احلو�شني  عبداهلل  را�شد  احمد  يو�شف   -2 1- عمران عقيل حممد ح�شن   : اإعالنهم  املطلوب 
طبيعي على ابنه �شعيد يو�شف احمد را�شد احلو�شني 3- طلعت ابراهيم علي عطيه ب�شفته ويل طبيعي على 

ابنه ابراهيم طلعت ابراهيم علي - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم
 جمهويل حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية  )806145( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 701/2021/60 امر اأداء

درهم   )300.000( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  االم��ر  با�شدار  املطالبة  الدعوى:   مو�شوع 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/11/12 وحتى متام ال�شداد 

والر�شوم وامل�شاريف.
طالب االعالن:  مريينت انترييرز �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- الفا للب�شريات ���س.ذ.م.م  2- حممد ح�شني ح�شني اليعاقبة - �شفتهما 
بالق�شية:  مدعى عليهما

مو�شوع االإعالن :طلب ا�شت�شدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/2/3 
درهم  ثالثمائة  دره��م   )300.000( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام 
ال�شداد  مت��ام  وحتى   2020/11/12 تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، ام��ارات��ي 
والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 8/2021/26 عقاري كلي 

مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره )43.333.334( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام
طالب االإعالن / 1-ال�شياح وابناوؤة لال�شتثمار �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  �شم�شه جمعه عمري الفال�شي -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االقامة 

امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : االإع����الن  م��و���ش��وع 
بالت�شامن مببلغ وقدره )43.333.334( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/3/16  ال�شاعة 
09.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد : املراأة �سريكة جناحاتنا وركيزة ا�ستدامة اإجنازاتنا الوطنية
•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اأن املراأة يف جمتمع دولة االإمارات مواطنات ومقيمات تعد �شريكة لنجاحاتنا 

وركيزة ال�شتدامة اإجنازاتنا الوطنية يف املجاالت كافة.
الذي  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  خا�شة  ت�شريحات  يف   - �شموه  وتوجه 
ال�شيخة  �شمو  اإىل  واإع����زاز  تقدير  بتحية   - ع��ام  ك��ل  م��ن  م��ار���س   8 ي�شادف 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية مثمنا جهود 

�شموها الرائدة يف متكني املراأة حمليا وعربيا واإقليميا وعامليا.
التي  التحديات  ق��در  كانت على  االإم���ارات  امل���راأة يف جمتمع  اإن  �شموه  وق��ال 
فر�شتها على العامل جائحة "كوفيد - 19" توؤدي دورها على الوجه االأكمل 
�شمن خط دفاعنا االأول وتدعم جهود الدولة يف الت�شدي وحماية املجتمع 

وامل�شي قدما يف م�شار التعايف بالقطاعات كافة.
واأ�شار �شموه اإىل اأننا نفاخر العامل مبا قدمته املراأة يف جمتمعنا - الذي يزخر 
حتديات  مواجهة  يف  ملهمة  جن��اح  ق�ش�س  من   - جن�شية   200 من  باأكرث 
اجلائحة فالطبيبة كانت والزالت توؤدي دورها بكفاءة واقتدار حلماية �شحة 
و�شالمة اأفراد املجتمع واملعلمة تتحدى قيود اجلائحة يف �شبيل اأداء ر�شالتها 

اأجيال امل�شتقبل باالإ�شافة اإىل الكثري من النماذج امل�شيئة  ال�شامية لتن�شئة 
للن�شاء يف جمتمعنا.

اأن ال��دور البارز الذي تقوم به  اآل نهيان  واأك��د �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
والتمكني  والرعاية  الدعم  م�شرية  ثمرة  الوطنية  اإجنازاتنا  رحلة  يف  امل��راأة 
املراأة  منحت  امل�شرية  هذه  اأن  موؤكدا  الر�شيدة  قيادتنا  من  بها  حتظى  التي 

كافة مقومات التميز والنجاح.
واأ�شاف �شموه اأن املراأة �شتظل على الدوام القلب الناب�س بالعطاء يف جمتمع 
دولة االإمارات وامللهمة الأجيال امل�شتقبل و�شتبقى رعايتها وتوفري كافة اأ�شكال 

الدعم واالهتمام لها يف �شدارة اأولويات القيادة الر�شيدة.

مرمي الرميثي: القيادة الإماراتية ال�ستثنائية 
قدمت للعامل مناذج متفردة للمراأة الإماراتية

منى املطرو�سي :املراأة الإماراتية �سانعة امل�ستحيل

•• اأبوظبي -وام:

قالت �شعادة مرمي حممد الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة 
االإم������ارات من  اب��ن��ة  م��ا حققته  اإن  االأ���ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإجن��ازات وتفرد مل ياأت من فراغ فقد كان وراء حتقيق 
تلك املكانة قيادة اآمنت بدور املراأة يف املجتمع، وبقوتها، 
تكلف  وما  ومنزلها  ذاتها  اإدارة  على  وقدرتها  وقيمتها 
التعامل  يف  االإماراتية  تفردت  لذا  وطنية  مهام  من  به 
مع اأزمة كوفيد 19، وكانت ال�شريك وامل�شاند والعامل 
باأمانة واإخال�س �شمن اخلطوط االأوىل ملكافحة الوباء 
جنباً اإىل جنب مع �شقيقها الرجل، ويف املنزل كانت االأم 
واملدّر�شة وامل�شرفة وامل�شوؤولة التي حافظت على اأ�شرتها 
وكانت �شركيا حقيقياً الأفرادها تقف معهم وت�شاندهم 

وتقوم باأدوارها بكفاءة عالية.
العامل  التي يحتفل فيها  املنا�شبة  انه يف هذه  واأ�شافت 
"حتقيق م�شتقبل مت�شاو  بيوم املراأة العاملي حتت �شعار 
اأتقدم  اأن  وي�شرفني  covid -19" ي�شرين  زم��ن  يف 
بجزيل ال�شكر وعظيم التقدير اإىل مقام �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اآل  اهلل" واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإم��ارات ملا قدمته هذه 
ال��ق��ي��ادة ال��ف��ري��دة يف ع�����ش��رن��ا احل��دي��ث م��ن دع���م غري 
ق���ادرة على  اأ�شبحت  االإم��ارات��ي��ة حتى  ل��ل��م��راأة  حم���دود 
من  وتفاٍن  باإخال�س  عاملًة  امليادين  كافة  يف  امل�شاركة 

اأجل خدمة وطنه وجمتمعها.

وقالت اإنه ال تختلف امل��راأة التي تدير منزلها عن تلك 
التي تقف يف اخلطوط االأوىل ملواجهة وباء كوفيد19، 
كثرية  �شوؤون  يف  وخبرية  ومتطوعة،  وممر�شة  طبيبة 
تقف فيها مع اأفراد املجتمع ت�شاندهم وتقدم لهم الدعم 
التنمية  موؤ�ش�شة  يف  ون��ح��ن  ���ش��وره،  �شتى  يف  امل��ط��ل��وب 
االأ�شرية جزء من هذا املجتمع وموؤ�ش�شات الدولة التي 
كانت �شّباقة يف التعامل مع االأزمة، وحققت العديد من 
االإجنازات يف جمال عملها لتمكني املراأة داخل املوؤ�ش�شة 
ويف املجتمع كذلك، وال�شك اأن لتوجيهات �شمو ال�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك رئ��ي�����ش��ة االحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي العام 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية االأثر الكبري الذي دفع 
باملوؤ�ش�شة اإىل تقدمي اأف�شل اخلدمات واملبادرات الأفراد 

االأ�شرة يف جمتمع اأبوظبي من مواطنني ومقيمني.
واأكدت اأنه مت وبناء على متابعة واهتمام �شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك ودعم رئي�س واأع�شاء جمل�س اأمناء 
التوازن بني اجلن�شني  �شيا�شة  واعتماد  اإعداد  املوؤ�ش�شة، 
يف املوؤ�ش�شة، بعد درا�شة الو�شع وتقييم الن�شج املوؤ�ش�شي 
م�شاريع  ال�شيا�شة  وت�شمنت  اجلن�شني  بني  ال��ت��وازن  يف 
ومبادرات وموؤ�شرات موزعة بح�شب امل�شتويات الربونزية 
ال��دل��ي��ل، وبح�شب  امل���ذك���ورة يف  وال��ذه��ب��ي��ة  وال��ف�����ش��ي��ة 
والإمي����ان  امل��وؤ���ش�����ش��ة،  يف  امل��ع��ن��ي��ة  التنظيمية  ال���وح���دات 
يف  وم�شاهمته  اجلن�شني  بني  التوازن  باأهمية  املوؤ�ش�شة 
فقد  امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف  جميع  حتقيق  ت�شريع 
حققت املوؤ�ش�شة ن�شبة %77.5 يف تويل املراأة املنا�شب 
القيادية من جمموع قيادات موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية، 
كما بلغت ن�شبة متثيل املراأة العاملة يف املجاالت الفنية 
املوؤ�ش�شة  يف  العاملة  القوى  جمموع  من  واملتخ�ش�شة 

للرجال.  14% مقابل   86%

�سعيد بن طحنون : املراأة الإماراتية اأثبتت للعامل باأ�سره اأنها رمز العطاء واأيقونة التميز

اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية تطلق موؤ�سر املراأة يف الدبلوما�سية 2021

•• العني - وام:

�شعيد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  م��ع��ايل  اأك���د 
امل�����راأة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
باأ�شره  ل��ل��ع��امل  اأث��ب��ت��ت  االإم���ارات���ي���ة 
 ، التميز  واأيقونة  العطاء  رم��ز  اأنها 
عملية  يف  االأ���ش��ا���ش��ي  ال�شريك  فهي 
وا�شتطاعت  وال���ت���ق���دم  ال���ت���ط���وي���ر 
اإر����ش���اء جت��رب��ة ن��اج��ح��ة ومم���ي���زة يف 
جم����ال االإب��������داع يف ك���اف���ة جم���االت 
احل��ي��اة وه���ي االأم امل��ث��ال��ي��ة واالأخ���ت 
واالبنة  ال�شاحلة  والزوجة  احلانية 
تبتكر  التي  العاملة  وال�شيدة  البارة 
وهي  االأوىل  ب��امل��راك��ز  اإال  تقنع  وال 

ب��االإ���ش��اف��ة ل��ذل��ك ك��ل��ه ع��م��اد البيت 
 " ورك��ن��ه االأ���ش��ا���ش��ي . وق���ال معاليه 
يف ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��راأة ن��ق��دم لها 
تهنئة  وال�شكر،  والتقدير،  التهنئة، 
وتقدير  ب���ه���ا،  ف���ي���ه  ن��ح��ت��ف��ي  ب���ي���وم 
ل��ع��ط��ائ��ه��ا ودوره����������ا، و����ش���ك���ر يعرب 
ع��ن اأن��ن��ا اأم���ة حت���رتم ال��ن�����ش��اء، ففي 
االإمارات حملنا بحب وامتنان واحدا 
يعرب  الثقافية،  مورثاتنا  اأرف��ع  من 
عن حت�شر اأمتنا منذ فجر بزوغها، 
وجداتنا  اأمهاتنا  بتوقري  فاحرتمنا 
الالئي زرعن يف قلوبنا وعقولنا من 
حب  على  وربيننا  اأطيبها،  االأخ��الق 
الوطن، حتى �شرنا غرا�شا يف رمال 

اأن  واأك��د معاليه  اأر�شه ال تنف�شل". 
املكا�شب  ع��ددا من  امل���راأة قد حققت 
واالإجن����������ازات امل�����ش��ي��ئ��ة ب���دع���م من 

�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
اآل نهيان ''طيب اهلل ثراه'' موؤ�ش�س 
احلديثة  نه�شتها  وب����اين  ال���دول���ة 
اأت����اح ل��ه��ا ك��ل ف��ر���س التعليم  ال���ذي 
القتحام  ت�شجيعها  ع��ل��ى  وح���ر����س 
وحتقيقها  ال��ع��م��ل  م���ي���ادي���ن  ك���اف���ة 
حقوقها  ت��ك��ف��ل  ت�شريعية  م��ك��ا���ش��ب 
ال��د���ش��ت��وري��ة . ك��م��ا ت���وج���ه.. معاىل 
طحنون  ب��ن  �شعيد  الدكتور  ال�شيخ 
ال�شيخة  �شمو  م��ق��ام  اإىل  نهيان  اآل 
االحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى 
الرئي�شة  وال���ط���ف���ول���ة  ل����الأم����وم����ة 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 

التهنئة  اآيات  اأ�شمى  االمارات"  "اأم 
ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  والتربيكات 
يف  امل��������راأة  دور  ت���ع���زي���ز  يف  ل����دوره����ا 
املجاالت  يف  �شموها  وعطاء  املجتمع 
واهتمامها  واالإن�شانية  االجتماعية 
واالأ�شرة  وبالطفولة  امل���راأة  بتمكني 
والوطن  االإم�������ارات  دول����ة  يف  ل��ي�����س 
دول  خمتلف  يف  بل  فح�شب  العربي 
"يف  بالقول:  العامل.. وختم معاليه 
هذا اليوم ال نن�شى اأمهات ال�شهداء.. 
والعنوان  وال��ع��ط��اء  اخل���ري  م��ن��ارات 
جتلياتها  باأبهى  للت�شحية  ال��دائ��م 
والوطنية  ���ش��وره  ب��اأج��م��ل  وال�����ش��رب 

بتمام معانيها".

•• اأبوظبي -وام:

قرقا�س  اأن������ور  اأك���ادمي���ي���ة  اأط��ل��ق��ت 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة اأم�����س وت��زام��ن��اً مع 
االأحدث  الن�شخة  العاملي  امل��راأة  يوم 
الدبلوما�شية  يف  امل��راأة  "موؤ�شر  من 
فعالية  خ�����الل  وذل������ك   "2021
نقا�شية  جل�شة  ت�شمنت  افرتا�شية 
ح����ول ال����ت����وازن ب���ني اجل��ن�����ش��ني يف 
ال�شيا�شة اخلارجية وال�شلك  جمال 
موؤ�شر  وي���ه���دف  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي.  
ُن�شر  ال���ذي  الدبلوما�شية  يف  امل���راأة 
اإىل   2018 ع�����ام  يف  م�����رة  الأول 
يف  لل�شفريات  املئوية  الن�شبة  تتبع 
40 اقت�شاداً على  اأكرب  ال��دول ذات 
اإىل االحتاد  اإ�شافة  العامل  م�شتوى 

االأوروبي.
ومت����ت����از ن�����ش��خ��ة ه������ذا ال����ع����ام من 
اجلغرايف  نطاقها  بتو�شع  امل��وؤ���ش��ر 
ال�شتعرا�س التقدم املحقق يف اختيار 
لبعثاتهن  كرئي�شات  الدبلوما�شيات 
امل�شمولة.   ال���دول  ل��دى  اخل��ارج��ي��ة 
وُيظهر موؤ�شر 2021 اأنه من بني 
 842 هناك  �شفريا حاليا   4060
�شفرية من االإناث وبن�شبة اإجمالية 
جاءت  حيث  امل��ائ��ة  يف   20.7 تبلغ 
ال�����ش��وي��د ع��ل��ى راأ�����س ال��ق��ائ��م��ة حيث 
ما  ال�����ش��وي��دي��ات  ال�����ش��ف��ريات  �شكلت 
ن�شبته 48.1 يف املائة من اإجمايل 

ال�شفراء املعينني.

الثانية  امل���رت���ب���ة  يف  ك���ن���دا  وج������اءت 
وحلت  امل����ائ����ة  يف   46.3 ب��ن�����ش��ب��ة 
بن�شبة  ال��ث��ال��ث��ة  ب��امل��رت��ب��ة  ال���روي���ج 
اأ�شرتاليا بن�شبة  44 يف املائة تليها 
الرابعة  املرتبة  يف  املائة  يف   40.2
اأف��ري��ق��ي��ا باملرتبة  وم���ن ث��م ج��ن��وب 

اخلام�شة وبن�شبة 39.1 يف املائة.
التي  اجلهود  اأي�شاً  املوؤ�شر  وناق�س 
لتعزيز  االإم���������ارات  دول�����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
امل����راأة يف جم���االت العمل  م�����ش��ارك��ة 
الدبلوما�شي اإذ اإن قرابة 49.5 يف 
اخلارجية  وزارة  موظفي  من  املائة 
ب��دول��ة االإمارات  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
م��ن ال��ن�����ش��اء. واأع��ق��ب االإع����الن عن 
جل�شة  تنظيم  امل��وؤ���ش��ر،  خم��رج��ات 

نقا�شية افرتا�شية بعنوان "املراأة يف 
الدبلوما�شية .. ماذا بعد؟" ناق�شت 
يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  موا�شيع 
اخلارجية  ال�شيا�شة  اإدارة  جم��االت 
وال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي و����ش���ارك 
ال�شفريات  م���ن  ك��وك��ب��ة  ب��اجل��ل�����ش��ة 
فران�شي�شكا  ���ش��ع��ادة  وه��ن  امل��م��ي��زات 
�شفرية  اإ�����ش����ك����وب����ار  م���ي���ن���دي���ز  اإي 
و�شعادة  ال����دول����ة  ل����دى  امل��ك�����ش��ي��ك 
م��ار���ش��ي غ��رو���ش��م��ان ���ش��ف��رية كندا 
لدى الدولة و�شعادة كالرا كابريرا 
ب��ني اجلن�شني يف  امل�����ش��اواة  ���ش��ف��رية 
ا�شبانيا  يف  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
�شفرية  كاردو�شو  اإليزابيث  و�شعادة 

لوك�شمبورغ لدى الدولة.

وت�����ط�����رق�����ت ال�����������ش�����ف�����ريات خ����الل 
ووجهات  روؤاه������ن  اإىل  ن��ق��ا���ش��ات��ه��ن 
اأية  جتاوز  بكيفية  املتعلقة  نظرهن 
حتديات قد تواجه الن�شاء املنت�شبات 
كلمته  ويف  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي.   للعمل 
برناردينو  �شعادة  ق��ال  االفتتاحية 
ل����ي����ون، امل����دي����ر ال����ع����ام الأك���ادمي���ي���ة 
الدبلوما�شية:  ق���رق���ا����س  اأن��������ور 
با�شت�شافة جمموعة من  "ت�شرفنا 
الالتي  امل��ل��ه��م��ات  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ات 
اآف�����اق جديدة  ع��م��ل��ن ع��ل��ى ت��ق��دمي 
الدبلوما�شي  ال��ع��م��ل  يف  م��ب��ت��ك��رة 
فخر  م�شدر  �شك  بال  اأنهن  موؤكدا 
لل�شابات  وق��دوة  لبلدانهن  واعتزاز 
عاملنا  يف  م���ك���ان  ك���ل  يف  وال���ف���ت���ي���ات 

الكبري".
ال��دك��ت��ورة مرمي  قالت  م��ن جانبها 
املدير  ن���ائ���ب  امل���ح���م���ود  اإب����راه����ي����م 
قرقا�س  اأن�������ور  الأك����ادمي����ي����ة  ال����ع����ام 
موؤ�شر  "يعترب  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة: 
م�شدراً  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  يف  امل������راأة 
تطور  م��دى  على  ل��الط��الع  مفيداً 
م�شاركة املراأة يف ال�شوؤون اخلارجية 
فخورون  ون���ح���ن  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
بن�شخته   2021 م��وؤ���ش��ر  ب��اإط��الق 

االأكرث �شمواًل حتى االآن".
هذه  اإجن��از  يف  "ا�شتندنا  وا�شافت: 
اأع�شاء  م���ن  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��خ��ة 
االأكادميية  وطلبة  التدري�س  هيئة 
ي�شعدين  اإماراتية  ام��راأة  وب�شفتي 
اأي�شاً اأن اأرى دولتي تخطو خطوات 
كبرية لتعزيز متكني املراأة يف عملها 

الدبلوما�شية".
اأن����ور قرقا�س  اأك��ادمي��ي��ة  وحت��ر���س 
�شمن  تكون  اأن  على  الدبلوما�شية 
ال����داع����م����ني االأ����ش���ا����ش���ي���ني مل���ب���ادئ 
امل�������ش���اواة ب���ني اجل��ن�����ش��ني يف جمال 
ملكانتها  تاأكيداً  الدبلوما�شي  العمل 
املميزة كمركز اأكادميي ا�شتثنائي يف 
الدبلوما�شية  ال��ق��درات  بناء  جم��ال 
حيث  الفكرية  وال��ق��ي��ادة  والبحوث 
االأكادميية  خ��ري��ج��ات  ن�شبة  بلغت 
من  امل������ائ������ة  يف   65 االآن  ح����ت����ى 
تاأ�شي�س  م��ن��ذ  اخل��ري��ج��ني  اإج��م��ايل 

االأكادميية. 

•• عجمان -الفجر:

املطرو�شي  �شقر  منى  �شعادة  اأك��دت 
للتنمية  عجمان  جمعية  ع��ام  مدير 
ما  اأن  م��ال��ث��ق��اف��ي��ة  و  االج��ت��م��اع��ي��ة 
و����ش���ل���ت اإل����ي����ه امل���������راأة االإم����ارات����ي����ة 
ال�شعيد  ع���ل���ى  ومت���ي���ز  ت���ق���دم  م����ن 
بف�شل  ج����اء  وال��ع��م��ل��ي  االإن�������ش���اين 
القيادة  م���ن  ال����الحم����دود  ال���دع���م 
للتعبري  امل�شاحة  ومنحها  الر�شيدة 
وامل�شاركة احلقيقية يف  اأفكارها  عن 
البناء والتنمية امل�شتدامة يف جميع 
املجاالت، فبهذا الت�شجيع وامل�شاندة 
متكنت من الوقوف جنبا بجنب مع 
ال���رج���ال يف م��ي��دان العمل  ���ش��واع��د 
والرتبية وتر�شيخ ال�شورة الذهنية 
واالنتماء  ب����ال����والء  ال���ن�������سء  ع���ن���د 

للوطن الغايل.

ل��ق��د ���ش��ارك��ت ج��دات��ن��ا واأم��ه��ات��ن��ا يف 
مرحلة  يف  ووقفت  ال��رج��ال  �شناعة 
ب��ك��ل ج�شارة  ال���دول���ة  م���راح���ل  م���ن 
تربية  يف  ���ش��اه��م��ت  وج����ل����د،  وق������وة 
وقت  يف  امل�شوؤولية  وحت��م��ل  االأب��ن��اء 
للبحر  فيه  يخرجون  ال��رج��ال  ك��ان 

ل����ف����رتات ط���وي���ل���ة ل��ت��ت��ح��م��ل اأع���ب���اء 
عن  لتعرب  �شموخ  يف  وتقف  املعي�شة 
ال��ق��ي��ادة ورف��ع��ة الوطن  ق��درت��ه��ا يف 
جماديف  ع���ل���ى  ق��ب�����ش��ت��ه��ا  وحت���ك���م 
احلياة لتنقل العلم واملعرفة لالأبناء 
القوة  امل��ج��ت��م��ع مب��ل��ح��م��ة يف  ومت���د 

واملثابرة واالأحرتام.
االإماراتية  امل������راأة  مت��ك��ن��ت  وال���ب���وم 
بدخولها  ال���ت���ق���دم  راي�����ة  رف����ع  م���ن 
واملجاالت  والطريان  الف�شاء  عامل 
لتحقيقها  ���ش��ع��ت  ال���ت���ى  ال��دق��ي��ق��ة 
واملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  خ��ربات��ه��ا  ب�شقل 
والتعلم واإميانها بقدراتها يف حتقيق 
���ش��ورة م�شرفة  ور���ش��م  ال��ن��ج��اح��ات 
وال�شعي  االأمم،  ب���ني  ل���الإم���ارت���ي���ة 
ال�شعوب  ب��ني  واح��د  رق��م  تكون  الأن 
املراأة  لتمثل  الدولة  له  تهدف  ومبا 

العربية يف املحافل العاملية.

جمارك دبي حتتفل بيوم املراأة العاملي
•• دبي -وام: 

املراأة  بيوم  دب��ي  جمارك  احتفلت 
8 مار�س  ي���واف���ق  ال����ذي  ال��ع��امل��ي 
اأُقيم االحتفال  من كل عام حيث 
)اخرتت  �شعار  حت��ت  ال��ع��ام  لهذا 
تقنية  ع����رب  وذل�������ك  ال����ت����ح����دي( 
اأحمد  بح�شور  امل��رئ��ي  االت�����ش��ال 
حمبوب م�شبح مدير عام الدائرة 

وعدد من موظفات الدائرة .
ه���ن���اأ مدير  االح���ت���ف���ال  وخ������الل 
بهذا  امل���وظ���ف���ات  ال�����دائ�����رة  ع�����ام 
املوظفات  اأداء  على  مثنياً  ال��ي��وم 
بحما�س  يعملن  الالئي  بالدائرة 
وكفاءة عالية جنباً اإىل جنب مع 

الرجل.

امل�������راأة يف  ح��ق��ق��ت  "لقد  وق������ال: 
نوعية  ن���ق���ل���ة  االإم�����������ارات  دول�������ة 
تطوير  يف  مب�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ك���ب���رية 
الدولة بكافة املجاالت، وكان لها 
التي  االإجن�����ازات  يف  ا�شا�شي  دور 
م�شاركة  فهي  االم���ارات  حققتها 
بالوزارات  املواقع  اأعلى  يف  فاعلة 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  وال��دوائ��ر 
حتقيق  يف  رئي�شية  مبهام  وتقوم 
ال����ري����ادة ال��ع��امل��ي��ة ل���ل���دول���ة على 
توجت  وال��ت��ي  امل�����ش��ت��وي��ات  جميع 
رحلة  يف  امل���ري���خ  اىل  ب��و���ش��ول��ن��ا 

م�شبار االأمل التاريخية.
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
يف دولة االإمارات اأولت للمراأة يف 
وامل�شاندة  الرعاية  كل  جمتمعنا 

التعليم  اأب���������واب  ل���ه���ا  وف���ت���ح���ت 
بالوظائف  واالرت����ق����اء  وال��ع��م��ل 
يف ت��ك��اف��وؤ ت����ام ب���ني ك���اف���ة اأف�����راد 
مقدمة  يف  ي�شعنا  مم��ا  املجتمع 
املراأة  التي عززت م�شاركة  الدول 
والتطوير  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  يف 
..الف��ت��اً اإىل ت��ق��دم االإم�����ارات اىل 
وال�مركز  ع��رب��ي��اً  االأول  امل���رك���ز 
امل�شاواة بني  موؤ�شر  يف  عامليا   18
برنامج  لتقرير  وف��ق��اً  اجلن�شني 
للعام  االإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 

.2020
تقدمها  ت��ت��وج  ال���دول���ة  اأن  واأك����د 
ال���ك���ب���ري ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د امل�������ش���اواة 
ب���ني اجل��ن�����ش��ني ب���االن���ط���الق اىل 
اخل���م�������ش���ني ع����ام����اً ال����ق����ادم����ة يف 
م�����ش��ريت��ن��ا ال��ت��ن��م��وي��ة ال����رائ����دة 
جهود  ت�����ش��اف��ر  اىل  م�����ش��ت��ن��دي��ن 
ن�شاًء ورجال  املجتمع  افراد  كافة 
االمارات  اه��داف مئوية  لتحقيق 
للعامل  ن����ق����دم  ل���ك���ي   2071
من����وذج����ا ف����ري����دا م����ن ن���وع���ه يف 
على  والعمل  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 
النوعية  ب����االإجن����ازات  ا���ش��ت��ب��اق��ه 
جديد  م�شتوى  اىل  تنقلنا  التي 
لن�شاهم  واالزده�����ار  ال��ت��ق��دم  م��ن 
يف تعزيز التطور االإن�شاين بكافة 

املجاالت.
وث��م��ن م��دي��ر ع���ام ج���م���ارك دبي 
ال�����دور احل���ي���وي ال����ذي ت��ق��وم به 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ب���ال���دائ���رة يف 
تطوير  يف  امل���راأة  م�شاركة  تعزيز 
م�شاهمة  ودع��م  اجلمركي  العمل 

اأح���م���د حم���ب���وب م�شبح  ���ش��ع��ادة 
م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة ع��ل��ى دعمه 
امل�����ش��ت��م��ر جل��م��ي��ع امل���وظ���ف���ات يف 
ال��دائ��رة وتقديره ل��دور امل���راأة يف 
اإىل  ال�شام�شي  واأ���ش��ارت  املجتمع. 
العاملي  امل���راأة  بيوم  االح��ت��ف��ال  اأن 
التحدي/  ���ش��ع��ار /اخ����رتت  حت��ت 
جاء ليكون ُمعرباً عن قدرة املراأة 
على حتمل امل�شوؤولية واأنها �شمام 
فمنذ  واملجتمع  لالأ�شرة  االأم���ان 
اأك���رث م��ن ق���رن وال��ع��امل يحتفل 
ب��ي��وم امل�����راأة ال��ع��امل��ي ل��ي��ك��ون لكل 
عام �شعار ُمعرب عن ق�شية مهمة 
اأهمية  ل��ن��ا ذل���ك  ل��ي��ب��ني  ل��ل��م��راأة 
ولفتت  امل��ج��ت��م��ع.  يف  امل������راأة  دور 
التي  الر�شيدة  القيادة  اإىل جهود 
دع��م��ت ج��ه��ود امل����راأة وع��ززت��ه��ا يف 

خدمة  يف  دب��ي  جمارك  موظفات 
املثابر  العمل  خالل  من  املجتمع 
تعمل  التي  الوظائف  خمتلف  يف 
بحما�س  بالدائرة  املوظفات  فيها 
وكفاءة عاليني جنباً اإىل جنب مع 
حتت�شن  حيث  االكفاء  املوظفني 
جمارك دبي 754 موظفة منهن 
255 يعملن يف وظائف ميدانية 
جمركيات  ك��م��ف��ت�����ش��ات  واأم���ن���ي���ة 
مب�شتوى  االرت����ق����اء  يف  ���ش��اه��م��ن 
جهود  ودع���م���ن  وال���ع���م���ل  االأداء 
ال����دائ����رة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي���ت���ه���ا ب���اأن 
الرائدة  اجلمركية  االإدارة  تكون 
للتجارة  ال����داع����م����ة  ال����ع����امل  يف 
مت�شل  ����ش���ِي���اق  ويف  امل�������ش���روع���ة. 
رئي�شة  ال�شام�شي  م��رمي  �شكرت 
دبي  الن�شائية يف جمارك  اللجنة 

ال��ق��ي��ادي��ة و���ش��ن��ع القرار  امل��راك��ز 
جمال�س  يف  متثيلها  ن�شبة  ورف��ع 
احلكومي  ب���ال���ق���ط���اع  االإدارة 
واخل�����ا������س وه�������ذا ي����وؤك����د م���دى 
منحتها  ال���ت���ي  ال���غ���ال���ي���ة  ال���ث���ق���ة 
ال��ق��ي��ادة ل��ل��م��راأة يف االم����ارات من 
كافة  ودعمها يف  خالل حتفيزها 
االحتفالية  و���ش��ه��دت  امل���ج���االت. 
�شعار  حت����ت  حم���ا����ش���رة  ت��ن��ظ��ي��م 
تقنية  ع��رب  التحدي"  "اخرتت 
االت�����ش��ال امل��رئ��ي ق��دم��ت��ه��ا موزة 
الهاملي مدربة معتمدة ومدربة 
اكادميية  م��وؤ���ش�����ش��ة  وه����ي  ح��ي��اة 
اأزِه������ر ح��ي��ث حت��دث��ت ع���ن عاملنا 
املليء بالفر�س والتحديات ودور 
امل����راأة يف ال��ت��اأق��ل��م وال���ق���درة على 

التغيري ب�شكل ايجابي.

�سمر مو�سى: املراأة �سريك اأ�سا�سي 
يف التنمية امل�ستدامة والتطوير

اأكدت الدكتورة �شمر مو�شى خبري التنمية االأ�شرية باأن االحتفاء بيوم املراأة 
العاملي يف نف�س املوعد من كل عام نقطة حما�شبة وانطالقة ملرحلة جديدة 
يف نف�س الوقت، ولو مل تكن املراة اثبتت قدرتها يف العهود القدمية ومتكنت 
بجنب  جنبا  والتنمية  للبناء  اال�شيل  امل��ح��رك  و���ش��ارت  ذات��ه��ا  اث��ب��ات  م��ن 
للرجل وم�شدرا من م�شادر الالهام واالإبداع، �شاركت يف الرتبية والتعليم 

اأن��ه��ا يف  وم��ع  للن�سء  الطريق  وم��ه��دت 
حقبة زمنية كانت تعاين من االأمية 
يف  فيل�شوفة  مبثابة  كانت  اأن��ه��ا  اإال 
و�شناعة  واالر���ش��اد  الن�شح  ت��ق��دمي 
وامل�شجع  ال���داع���م  ف��ه��ي  ال����رج����ال، 
الفكر  اأ�شحاب  من  للكثري  واملحفز 

والتنوير على م�شتوى العامل.
العلمي  وحت�����ش��ي��ل��ه��ا  ال���وق���ت  وم����ع 
نف�شها  اثبتت  املجتمع  يف  ومتكينها 
احلياة  م��ن��اح��ي  يف  ب���ق���وة  ودخ���ل���ت 
لت�شارك يف جميع املجاالت احليوية 
الفنون  يف  ���ش��اه��م��ت  وال���دق���ي���ق���ة، 
بالعلم  هواياتها  وا�شقلت  واالإب���داع 

االنتماء  ملفهوم  واأفكارها  بقيمها  ر�شخت  االأ�شرة،  وبناء  واحتواء  واملعرفة 
للوطنية،  اأكبادها  لفذات  قدمت  التى  ال�شهيد  اأم  فكانت  للوطن  وال��والء 
هى من دعمت و�شنعت امل�شتحيل لتكون �شمن ل�شنة املتفوقات يف العامل، 
االأم��ان لت�شعد  التميز وو�شلت لرب  جت��اوزت با�شرارها و�شربها خطوط 
ال�شغرية  اأ�شرتها  الدائم من  وت�شجيعها  نف�شها،  بعلمها وثقتها يف  لالأفق 
وا�شرتها املمتدة اإىل اأن دعمتها القيادة الر�شيدة ورفعت من �شاأنها لتواكب 

الع�شروتكون على قدر امل�شوؤولية.
اعتمدت املراأة على التوازن املجتمعي فما كانت لتنجح اإال باإميان املجتمع 
يف  الناب�س  وال�شعاع  ال�شوء  فهى  املتميزة،  وثقافاتها  ومعرفتها  بقدراتها 
قلب االأمة و�شانعة الرجال يد بيد مع االأب واالأخ والزوج، وهبت الرحمة 
فمنحتها ملن حولها، منحت العاطفة ف�شملت اأ�شرتها، املراة م�شدر ال�شعادة 
وت�شبح  وتنجز  لتبتكر  املنا�شب  والدعم  للثقة  حتتاج  فقط  والطماأنينة، 

م�شارك اأ�شا�شي يف التنمية امل�شتدامة والتطوير

Date 9/ 3/ 2021  Issue No : 13184
Real Estate Summary 285/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party / 1- Sarwat Aliya
Unknown place of residence

The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 25-08-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendants to pay the plaintiff an amount of (AED 427,144) and the 
interest of 9 % per annum from the judicial claim date until the full payment and 
ordered him to pay the expenses and Three Hundred Dirhams as attorney's fees 
and rejected other claims.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the 
day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات
املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم : املراأة من اأهم اأدوات قاطرة ال�سالم والت�سامح يف املجتمعات

•• اأبوظبي-وام:

اأهم  من  امل��راأة  اأن  وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�س  اأك��د 
واأثبتت  املجتمعات  يف  والت�شامح  ال�شالم  ق��اط��رة  اأدوات 
اإدارة  يف  به  التفريط  ميكن  ال  وحيويا  مهما  دورا  لها  اأن 

االأزمات �شواء داخل االأ�شرة واملجتمع.
ب��ن حممد اجل����روان رئي�س املجل�س  اأح��م��د  وق���ال م��ع��ايل 
ن�شاء  بيان هناأ فيه جميع  للت�شامح وال�شالم - يف  العاملي 
اإجنازاتها  ع��ل��ى  ل��ل��م��راأة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال��ع��امل 
للت�شامح  العاملي  املجل�س  اإن   - كافة  املجاالت  يف  الكبرية 
وال�شالم يعترب دعم املراأة وم�شاندة حقوقها والدعوة اإىل 

متكينها من اأهم اأهدافه اال�شا�شية اإمياناً منه بكون املراأة 
من اأهم اأدوات قاطرة ال�شالم والت�شامح يف املجتمعات، وملا 
حتمله على عاتقها من اإ�شهامات كبرية يف املجتمع بداية 
والعلمي  العملي  ال��ن�����ش��اأ ومت��ي��زه��ا  ت��رب��ي��ة وحت�����ش��ني  م��ن 
اأن��ه بالرغم من  يف خمتلف امل��ج��االت. واأ���ش��اف اجل���روان 
اأنحاء  جميع  يف  امل���راأة  تواجهها  التي  الكبرية  التحديات 
كافة  تخطي  يف  الكبرية  بقدراتها  نوؤمن  اأننا  اإال  العامل، 
التحديات، م�شيدا مبا قدمته املراأة موؤخرا من ت�شحيات 
عظيمة من خالل الوقوف يف اخلطوط االأمامية جلبهة 
يف  ع��ام��الت  بو�شفهن  "كوفيد19-"  جلائحة  الت�شدي 
ال�شحية وكونهن مبتكرات، ونا�شطات يف  الرعاية  جمال 

املجتمع، ومناذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة.
املراأة  اأن  وال�شالم،  للت�شامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  واأك��د 
اأو  املنزل  اأثبتت مبختلف تخ�ش�شاتها وحيث تواجدت يف 
به  التفريط  ميكن  ال  وحيويا  مهما  دورا  لها  اأن  خارجه، 
يف اإدارة االأزمات، �شواء داخل االأ�شرة واملجتمع واأي�شا على 

نطاق العمل والتوعية.
ودعا اجلروان يف بيانه املجتمع الدويل اإىل تقدمي املزيد 
املنا�شب  لتويل  لها  الفر�شة  واإت��اح��ة  للمراأة  الدعم  من 
القيادية خا�شة واأنها اأثبتت بالتجارب العملية اأنها قادرة 
ع��ل��ى حت��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة ب��ل وجن��ح��ت ومت��ي��زت مبختلف 

املجاالت.

البواردي ي�ستقبل ال�سفري التون�سي
•• ابوظبي - وام: 

ا�شتقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع يف مكتبه بوزارة الدفاع �شباح اأم�س �شعادة املعز 
بن عبد ال�شتار بنميم �شفري اجلمهورية التون�شية لدى الدولة والوفد املرافق، بح�شور �شعادة مطر �شامل الظاهري 

وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار �شباط وم�شوؤويل الوزارة.
التوفيق والنجاح وطيب  ا�شتالم مهام عمله اجلديد ومتنى له  التون�شي وهناأه مبنا�شبة  بال�شفري  ورحب معاليه 

االإقامة.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون وال�شداقة التي تربط دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية تون�س 
االإقليمية  الق�شايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات  وتبادال  امل�شرتكة،  امل�شالح  يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  و�شبل 

والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
االحرتازية  19" واالإج���راءات   - " كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  جائحة  م�شتجدات  اجلانبان  ا�شتعر�س  كما 

والوقائية يف البلدين، وتدابري العمل امل�شرتك ملواجهة اأي تطورات اأو تداعيات للحد من انت�شاره.

منال بنت حممد تهنئ موظفات حكومة دبي باليوم العاملي للمراأة

عزة النعيمي: الإمارات بتوجيهات القيادة الر�سيدة منوذج يحتذى يف دعم ومتكني املراأة

دار زايد للثقافة الإ�سالمية: قيادتنا متكن املراأة وتقدر م�ساهماتها يف بناء املجتمع والوطن

•• دبي -وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ح���رم  ه��ن��اأت 
ال��وزراء وزير �شوؤون  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بن  ب��ن��ت حم��م��د  م��ن��ال  ال�شيخة  �شمو  ال��رئ��ا���ش��ة 
را�شد اآل مكتوم رئي�شة جمل�س االإمارات للتوازن 
كافة  للمراأة  دبي  رئي�شة موؤ�ش�شة  بني اجلن�شني 
م��وظ��ف��ات ح��ك��وم��ة دب���ي ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمراأة 
���ش��م��وه��ا ع��ط��اءه��ن االأ����ش���ري واملهني  ..م��ث��م��ن��ة 
خ�����الل ال���ت�������ش���دي جل���ائ���ح���ة ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
امل�شتجد "كوفيد – 19" وح�شورهن الباهر يف 
اأنهن جزء من  كافة امليادينن ..وموؤكدة �شموها 
الدولة متمنية لهن  والتنمية يف  البناء  م�شرية 

وعائالتهن ال�شحة وال�شالمة.
الربيد  بها عرب  بعثت  ر�شالة  �شموها يف  وقالت 
االإل�����ك�����رتوين ل���ك���اف���ة م���وظ���ف���ات ح���ك���وم���ة دبي 
 8 مبنا�شبة ي���وم امل����راأة ال��ع��امل��ي ال���ذي ي�����ش��ادف 
وحتى  املا�شي  العام  "منذ  ع��ام:  كل  من  مار�س 
والزلنا  التحديات  من  الكثري  معا  اجتزنا  االآن 
ن�شري يف درب املواجهة مع "كوفيد- 19" وكما 
مبحبة  العامرة  االإم���ارات  فدولة  جميعا  نعرف 
اأبدا ولطاملا  اأهلها وقادتها ال تعرف اال�شت�شالم 
كان التحدي و�شوال الأعلى االإجنازات هو اأ�شلوب 
على  يعي�س  م��ن  وك��ل  ومواطنيها  قادتها  ح��ي��اة 
اأر�شها ف�شكراً لكن على كل ذاك العطاء املتدفق 
العمل  للعائلة وعطاء يف  دائما عونا  فقد كننت 

واأوال واأخريا �شندا للوطن".
حكومة  ملوظفات  ر�شالتها  يف  �شموها  واأ�شافت 
اأود  ل��ل��م��راأة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  "مبنا�شبة  اأن���ه  دب���ي 
يف  الباهر  ح�شوركن  على  جميعا  اأ�شكركن  اأن 
كافة امليادين واأمتنى لكن دوام التميز والعطاء 
وال���ري���ادة و���ش��ك��را الأن��ك��ن ج���زء م��ه��م يف م�شرية 

البناء والتنمية لهذا الوطن احلبيب".

ب��ح��ث موظفات  ر���ش��ال��ت��ه��ا  ���ش��م��وه��ا  واخ��ت��ت��م��ت 
ب���ه���ذه الطاقة  ح��ك��وم��ة دب����ي ع��ل��ى االح���ت���ف���اظ 
بقولها  للمعايل  للو�شول  والطموح  االإيجابية 
لكن  متنياتي  اأطيب  مع  بخري  واأننت  عام  "كل 

عودة  وحتى  وال�شالمة..  بال�شحة  ولعائالتكن 
اأن  اأمت��ن��ى  االأوىل  طبيعتها  اإىل  ق��ري��ب��ا  احل��ي��اة 
والتطلع  وال��ط��م��وح  بال�شغف  جميعا  نحتفظ 

لو�شول املعايل".

•• عجمان-وام:

بن  حميد  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  النعيمي  اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�شيخة  ثمنت 
الر�شيدة  القيادة  تقدمه  الذي  الالحمدود  الدعم  النعيمي اخلريية  را�شد 
للمراأة االإماراتية يف �شتى املجاالت، االأمر الذي جعلها منوذجاً ُيحتذى على 

ال�شعيدين االإقليمي والعاملي.
– اإن  العاملي للمراأة  اليوم  النعيمي يف كلمة مبنا�شبة  ال�شيخة عزة  واأك��دت 
القيادة الر�شيدة �شخرت كافة االإمكانيات لو�شع املراأة االإماراتية يف املكانة 

التي ت�شتحقها حملياً ودولياً باعتبارها �شريكا اأ�شا�شيا يف بناء هذا الوطن، 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  م�شيدة 
والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة 
الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية "اأم االإمارات" من اأجل دعم املراأة 
ومتكينها. واأ�شارت يف هذا ال�شياق اإىل اأن املراأة االإماراتية اأثبتت على مدى 
اأعوام من العمل واجلهد واملثابرة كفاءتها وجاهزيتها وقدرتها على حتمل 
امل�شوؤولية يف �شتى املجاالت، وهي االأ�شا�س يف �شناعة اأمة قائمة على مبادئ 

االأخالق احلميدة ومت�شفة بقيم الت�شامح واخلري.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخة  �شمو  اإىل  التهاين  بخال�س  االإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  تقدمت 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية "اأم االإمارات" 

وجميع الن�شاء االماراتيات واملقيمات يف الدولة مبنا�شبة يوم املراأة العاملي.
للثقافة  زايد  لدار  العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�شال  الدكتورة  واأعربت 
االإ�شالمية بهذه املنا�شبة عن الفخر باجنازات موظفات الدار وم�شاهماتهن 
املتميزة يف م�شرية العمل وتطويره، موؤكدة دعم م�شريتهن مببادرات عديدة 
تعمل على متكينهن من حتقيق االإجن��ازات واالب��داع حتقيقا لنهج املوؤ�ش�س 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف متكني املراأة 
وتقدير م�شاهماتها يف بناء املجتمع والوطن.

"اختاري  �شعار  العام حتت  هذا  العاملي  امل��راأة  يوم  ياأتي   : الطنيجي  وقالت 
املراأة  متكن  بقيادة  نفخر  االإم����ارات  دول��ة  يف  نحن  احلمد  وهلل  التحدي"، 
�شديدة من  بتوجيهات  وذلك  والوطن،  املجتمع  بناء  م�شاهماتها يف  وتقدر 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 

اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.

»ال�سحفيني الإماراتية« حتتفي بيوم املراأة العامليعفراء بن هندي : ثقة القيادة احلكيمة �سر تاألق املراأة الإماراتية
•• عجمان-وام:

ت��ق��دم��ت ���ش��ع��ادة ع���ف���راء ب��خ��ي��ت بن 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ع�����ش��و  ه���ن���دي 
االإحت������ادي ب��خ��ال�����س وا���ش��م��ي اآي���ات 
ال�شيخة  �شمو  م��ق��ام  اإىل  التهنئي 
االحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى 
الرئي�شة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية "اأم 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  االمارات" 
املحوري  ب���دوره���ا  م�����ش��ي��دة  ل��ل��م��راأة 
و  تعزيز حقوقها  و  امل���راأة  رعاية  يف 

دورها يف املجتمع االماراتي.
واأكدت بن هندي يف ت�شريح خا�س 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ل�"وام" 
االإماراتية  امل���راأة  متكني  اأن  للمراأة 
ل��ي�����س جم�����رد ����ش���ع���ار ُي�������ردد واإمن�����ا 
ه���و واق����ع م��ل��م��و���س ت�����ش��ه��ده جميع 
املجاالت والقطاعات يف ظل قيادتنا 
بقدرة  دائ��م��اً  اآم��ن��ت  ال��ت��ي  احلكيمة 
بنات االإم��ارات على �شناعة التاريخ 
م�شرية  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  وامل�شاهمة 
التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
متكني  اأن  ه���ن���دي  ب����ن  واأ�����ش����اف����ت 

من  جلياً  يت�شح  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة 
امل��ت��م��ي��ز يف خمتلف  اأدائ����ه����ا  خ����الل 
وتقلدها  احل����ي����وي����ة  ال���ق���ط���اع���ات 
املنا�شب  اأعلى  واإ�شتحقاق  ب��ج��دارة 
متثيل  ن�شبة  ُتقدر  حيث  الدولة  يف 
املراأة االإماراتية يف املجل�س الوطني 
ا�شافة  امل��ئ��ة  يف   50 ب����  االإحت�������ادي 
املجل�س  رئي�س  من�شب  تبوئها  ايل 
الوطنى خالل الدورة ال�شابقة وهو 
برنامج  يف  مهمة  حمطة  ي�شكل  ما 
اأطلقه  ال����ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ت��م��ك��ني 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
االإماراتية  امل����راأة  اأن  م��وؤك��دة  اهلل" 
حم��ظ��وظ��ة ب��ق��ي��ادة دول���ة االإم����ارات 
املراأة  ق��درات  تنمية  احلري�شة على 

واإ�شراكها يف �شنع القرار اإىل جانب 
اأخ��ي��ه��ا ال��رج��ل وامل�����ش��اه��م��ة يف بناء 
الوطن واإعالء رايته والدفاع عنه .

واأ���ش��ادت ب��ن ه��ن��دي ب��ال��دور اجلبار 
االإماراتية  امل�����راأة  ب��ه  ق��ام��ت  ال����ذي 
الت�شدي  ال��دول��ة يف  الإجن���اح جهود 
الطبيبة  ، فهي  كورونا  اإىل جائحة 
دوراً حمورياً  لعبت  التي  واملمر�شة 
وف���ع���ااًل ���ش��م��ن خ��ط ال���دف���اع االأول 
الت�شحية  م��ع��اين  اأروع  جم�����ش��دة 
وهي  واالإن�شانية  ال��وط��ن  �شبيل  يف 
امل��ع��ل��م��ة ال��ت��ي ���ش��اع��ف��ت اجل��ه��ود يف 
عن  التعليم  منظومة  اإجن��اح  �شبيل 
�شحت  التي  االأم  كذلك  وه��ي  بعد، 
وتاأقلمهم  اأب��ن��ائ��ه��ا  جن���اح  �شبيل  يف 
التي  اجل��دي��دة  التعليم  تقنية  م��ع 
واأ�شرة  فر�شت نف�شها على كل بيت 

يف العامل.
وحت��دث��ت ب��ن ه��ن��دي ع��ن جتربتها 
ال�������ش���خ�������ش���ي���ة واإ�����ش����ت����ف����ادت����ه����ا من 
التي  ال���ت���م���ك���ني  اإ�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
اإنتهجتها دولة االإمارت م�شتعر�شة 
واملهنية  التعليمية  حياتها  مراحل 
اجلوائز  من  العديد  ح�شدت  حيث 
واملوؤ�ش�شات  وال��دوائ��ر  الهيئات  م��ن 

احلكومية واخلا�شة.

•• دبي-الفجر:

حت����ت����ف����ي ج����م����ع����ي����ة ال�������ش���ح���ف���ي���ني 
الذي  العاملي  امل���راأة  بيوم  االإم��ارات��ي��ة 
ي�شادف 8 مار�س من كل عام، وذلك 
اف��رتا���ش��ي��ة متا�شيا  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ع��رب 
مع االإج���راءات االح��رتازي��ة ملواجهة 

جائحة كورونا.
رئي�س  نائب  املعيني  ف�شيلة  وه��ن��اأت 
ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س 
االإم���ارات���ي���ة ك��اف��ة ال��زم��ي��الت بهذه 
لهن  املجتمع  تقدير  املنا�شبة موؤكدة 
على جهودهن الكبرية التي اأدت اىل 
�شحافة  ق��ط��اع��ي  يف  ك��ب��رية  ط��ف��رة 

واالإعالم يف االإمارات. 
تتابع  "اإن اجلمعية   : املعيني  وقالت 
ب��ت��ق��دي��ر واع����ج����اب واه����ت����م����ام تلك 
اجلهود الكبرية التي تقوم بها املراأة 
امليادين  كافة  يف  ع��ام  ب�شكل  العاملة 
ويف القلب منها �شاحة االإعالم التي 
خا�شت فيها املراأة  كفاحا قبل عقود 
من اجل  حتقيق ما بلغته املراأة اليوم 
من مكانة وخربة يف جمال ال�شحافة 

واالإعالم."
الكبرية  اجلهود  اأن  املعيني  واأ�شافت 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��زم��ي��الت يف جمال 
و�شتظل  ك��ان��ت  واالإع����الم  ال�شحافة 

ال�شحافة  ت��اري��خ  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ة 
الوطنية يف ظل اإ�شرار بنات االمارات 
�شاحبة  ب�����الط  يف  ال���ت���واج���د  ع���ل���ى 
ال�شعبة  الظروف  كل  رغ��م  اجلاللة 
امل��راأة يف ه��ذه املهنة  بخ�شو�س عمل 
ال�����ش��اق��ة وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ال��ع��م��ل يف 
اأوقات طويلة من اأجل احل�شول على 
للقارئ  وتو�شيلها  الدقيقة  املعلومة 
رئي�س  نائبة  واأ���ش��ارت  امل�شاهد."  اأو 
ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جم��ل�����س 
التي  للظروف  اأن��ه نظراً  االإم��ارات��ي��ة 
ال����ع����امل ح���ال���ي���ا ويف ظل  ب���ه���ا  مي����ر 
ملواجهة  االح�����رتازي�����ة  االإج����������راءات 
فريو�س كورونا فاإن اجلمعية حتتفل 
ع���ن ب��ع��د ب��ي��وم امل�����راأة ال��ع��امل��ي الذي 
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واأر�شلت تهنئة عرب و�شائل التوا�شل 
االجتماعي لكافة الزميالت اللواتي 
يعملن يف قطاع ال�شحافة واالإعالم.

تتقدم  اجلمعية  ب��اأن  املعيني  ونوهت 
بخال�س ال�شكر والتقدير للزميالت 
بت�شخري  يقمن  ال��الئ��ي  واالأع�����ش��اء 
االرتقاء  اأج��ل  م��ن  امكانيتهن  كافة 
ب���ال���ع���م���ل ال�������ش���ح���ف���ي واالإع�����الم�����ي 
وال�����رب�����ط ب����ني م��ت��ط��ل��ب��ات اال����ش���رة 
وال��ع��م��ل ال�����ش��ح��ف��ي يف وق����ت واح���د 
امل�����ش��ق��ة ملراعاة  اأم����ر يف غ��اي��ة  وه����ذا 
اإىل  واالجتماعية  العائلية  الظروف 

جانب عملهن.
واأو�شحت املعيني اأن املراأة ال�شحفية 
يف االم���ارات ت��ب��واأت م��راك��ز مرموقة 
حيث  واالإع����الم  ال�شحافة  ق��ط��اع  يف 
و�شلت اىل من�شب رئي�شة حترير يف 
االإذاعة  وجم��ايل  املحلية  ال�شحافة 
وال��ت��ل��ي��ف��زي��ون وت�����ش��درت امل�����ش��ه��د يف 
واالإعالمي  ال�شحفي  العمل  ميدان 
ن�شبة  و����ش���ل���ت  وق�����د  ع�������ام.  ب�����ش��ك��ل 
ال�شحفيات من بني اأع�شاء اجلمعية 
اىل 31 % حيث ان عدد الزميالت 
296 �شحفية كما ان عدد الزمالء 
عدد  ام��ا  �شحفي   940 ال�شحفيني 
 1236 فهو  اجلمعية  يف  االأع�����ش��اء 

ع�شواً.

الإمارات حلقوق الإن�سان: املراأة الإماراتية بذلت جهودا 
هائلة وقدمت م�ساهمات جلية يف مواجهة اجلائحة وتداعياتها

•• دبي- وام:

االإن�شان  االإم��ارات حلقوق  نائب رئي�س جمعية  �شعادة وداد بوحميد  اأك��دت 
الثامن من مار�س  ال��ذي ي�شادف  العاملي  امل��راأة  بيوم  االإم���ارات  احتفال  اأن 
من كل عام هو احتفاء مبا حققته املراأة االإماراتية من اإجنازات ي�شار اإليها 
القيادة  توجيهات  بف�شل  وذل��ك  العامل  لن�شاء  ق��دوة  منها  جعلت  بالبنان 
الن�شائي  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد  الر�شيدة ودعم �شمو 
العام رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 
بهذه  لها  ت�شريح  يف  بوحميد  واأ���ش��ارت  االإمارات".  "اأم  االأ�شرية  التنمية 
املنا�شبة اإىل اأن هذا االحتفاء بهذه املنا�شبة ونحن يف عام ا�شتثنائي ياأتي يف 
ظل تتوج فيه املراأة االإماراتية خم�شني عاما م�شت من االإجنازات الرائدة 
التميز  من  مبزيد  مقبلة  عاما  خلم�شني  فيه  وت�شتعد  املجاالت  مبختلف 
واالزدهار وجت�شيدا لل�شعار الذي اأطلقته االأمم املتحدة "املراأة يف ال�شفوف 
امل�شاواة يف عامل كوفيد19-" حيث بذلت  القيادية لتحقيق م�شتقبل من 
املراأة االإماراتية جهودا هائلة وقدمت م�شاهمات جلية يف مواجهة اجلائحة 
فريو�س  اأزم��ة  لتداعيات  الت�شدي  يف  حموريا  دورا  لعبت  كما  وتداعياتها 
كورونا امل�شتجد منذ البداية بكل اإخال�س وتفان وبرز هذا الدور من خالل 
خالل  من  �شواء  للجائحة  للت�شدي  االأول  ال��دف��اع  خطوط  يف  م�شاركتها 
الكوادر ال�شحية اأو القيادية اأو التطوعية، لتوؤكد قدرتها على تاأدية املهام 
مهما كربت بكفاءة عالية. واأ�شافت نائب رئي�س جمعية االإم��ارات حلقوق 
االإن�شان  حقوق  بكفالة  اإال  يتحقق  ال  وارتقائها  االأمم  تطور  اأن  االإن�شان، 
على نحو �شامل ويف مقدمتها �شمان حقوق امل��راأة حيث ت�شارك امل��راأة اإىل 
جانب الرجل يف �شتى االأعمال واملجاالت من خالل اإتاحة الفر�س وتوفري 
احلراك  عنا�شر  اأه���م  اأح���د  باعتبارها  لها  ال��الزم��ة  واالأدوات  االإم��ك��ان��ات 
التنموي يف ظل االأطر القانونية التي ال تت�شق مع املعايري الدولية فح�شب 
بل ومتثل جوهر النظم واملواريث االأخالقية التي تقوم عليها املجتمعات .

»املباركة«: م�ستقبل م�سرق للمراأة الإماراتية يف اخلم�سني املقبلة
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت الدكتورة ال�شيخة موزة بنت 
مبارك بن حممد اآل نهيان رئي�شة 
اأن  املباركة  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
منوذجاً  قدمت  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
اأولته  ب��ف�����ش��ل م���ا  ل��ل��ع��امل  ف���ري���داً 
من  مل�شريتها  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 

دعم ومتكني واإعالء ملكانتها.
املوؤ�ش�س  القائد  "حر�س  وق��ال��ت: 
بن  زاي��د  ال�شيخ  الوالد  له  املغفور 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
على اأن تكون املراأة �شريكاً فاعاًل يف 
م�شرية التنمية الوطنية وهو نهج 
ال�شري  الر�شيدة  قيادتنا  توا�شل 
عليه م�شت�شرفة م�شتقباًل م�شرقاً 
اخلم�شني  يف  االإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة 

عاماً املقبلة".
�شجل  ال��ت��اري��خ  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
بحروف من نور وم��داد من ذهب 
ال�شيخة  ل�����ش��م��و  ال����رائ����د  ال������دور 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
االأ�شرية "اأم االإمارات" التي دخلت 
عطاء  واالأف��ئ��دة  القلوب  حمبتها 
العمل  ميادين  جميع  يف  واإب��داع��اً 
الن�شائية  امل�شرية  خا�شة  الوطني 
"اأم  التي قدمت من خاللها �شمو 
للمراأة  مبدعاً  االإمارات" منوذجاً 
االإماراتية املعتزة بهويتها الوطنية 
احل�شاري  ب���اإرث���ه���ا  وال����ف����خ����ورة 
الع�شر.  ملواكبة  دائ��م��اً  واملتطلعة 
جاء ذلك خالل اجلل�شة احلوارية 
املباركة  م��وؤ���ش�����ش��ة  نظمتها  ال��ت��ي 
بالتعاون مع اأكادميية فاطمة بنت 
تزامناً  الن�شائية  للريا�شة  مبارك 
مع يوم املراأة العاملي بعنوان "املراأة 
اإطاللة اأمل يف االألفية اجلديدة" 

مب�شاركة نخبة من املتحدثات".
امل��ط��ي��وع��ي مدير  وق���ال���ت م���ه���رة 
للتخطيط  االإق����ل����ي����م����ي  امل�����رك�����ز 
الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم 
ذك���ر  ع���ن���د  ي����ط����ول  احل����دي����ث  اإن 
واإجنازاتها  دوره���ا  وماهية  امل���راأة 
الفرتة  وكيف متكنت خ��الل ه��ذه 
لنف�شها  ت�شنع  اأن  م��ن  القيا�شية 
وا�شرتاتيجياً  ري�����ادي�����اً  م���وق���ع���اً 
لتدوين  خ����الل����ه  م����ن  ان���ط���ل���ق���ت 
ولعل  االإجن�����������از  م�����ن  ����ش���ف���ح���ات 
هذه  اأه���م  م��ن  التعليمي  اجل��ان��ب 
متكنها  اإىل  فباالإ�شافة  اجلوانب 
من احل�شول على اأرقى الدرجات 
اأ�شا�شياً  �شريكاً  ك��ان��ت  التعليمية 
وو�شع  والتخطيط  التدري�س  يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���ب���واأت 

مراكز قيادية يف �شلك التعليم.
االإم���ارات���ي���ة  امل������راأة  اأن  واأ����ش���اف���ت 

اأث��ب��ت��ت يف م��واق��ع��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م اأن���ه���ا ق�����ادرة على 
ت���ق���دمي االإ����ش���اف���ة ال���ك���ب���رية منذ 
اللحظة  وحتى  التاأ�شي�س  ب��داي��ات 
ب��ل ومت��ي��زت وت��ف��وق��ت ع��ل��ى ذاتها 
19 مبثابة  وكانت جائحة كوفيد 
لنظامنا  احل���ق���ي���ق���ي  االخ����ت����ب����ار 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���ع���ام���ل���ني ف��ي��ه من 
املاثلة  التحديات  مواجهة  خ��الل 
التعليم  م�������ش���رية  م���وا����ش���ل���ة  يف 

والتعلم.
ولفتت اإىل اأن هذا التحدي مل يكن 
فما  زاي��د  وبنات  اأبناء  على  ع�شياً 
اليوم  نح�شده  املا�شي  يف  ن��زرع��ه 
وال�شريع  ال�شل�س  االنتقال  حيث 
من التعلم الواقعي اإىل التعلم عن 
بعد بف�شل االإعداد امل�شبق و�شرعة 
القيادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  اال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال�شبل  ه���ي���اأ  م���ا  وه����و  ال���ر����ش���ي���دة 
ت��ع��ل��م رقمية  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ن��م��ت��ل��ك 
تقنية  ع��ال��ي��ة ومم���ك���ن���ات  ب���ج���ودة 

وكوادر تعليمية مدربة.
�شلمى  اأك�����������دت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�������ن 
للجنة  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال���درم���ك���ي 
الوطنية لدولة االإم��ارات العربية 
املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 
اأهمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  ب����وزارة 
الثقايف  ال���ع���م���ل  يف  امل����������راأة  دور 
يف  وك��ذل��ك  وال�شبابي  واملجتمعي 
قدمت  التي  االإبداعية  ال�شناعات 
من خاللها املراأة االإماراتية عدداً 
التي يحتذى  املبدعة  النماذج  من 
بها حملياً واقليمياً ودولياً ولدينا 
يف دول��ة االإم��ارات الكثري والكثري 
يف  املبدعة  الن�شائية  النماذج  من 
والفنون  واالآداب  الثقافة  حقول 
الت�شكيلية والرتاثية وغريها من 
جماالت االإب��داع التي تتميز فيها 

املراأة االإماراتية يوماً بعد يوم.
وق����ال����ت اإمي��������ان ع����ب����داهلل ح����ارب 
احلماية  اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��الح��ي 
االجتماعية بوزارة تنمية املجتمع 
اإن متكني املراأة يف دولة االإمارات مل 

االأيام  يعد حمور حديثنا يف هذه 
فنحن بف�شل اهلل واهتمام القيادة 
ما  مرحلة  بلغنا  احلكومة  ودع���م 
بعد التمكني ال �شيما ونحن نعي�س 
تطلعات ري��ادّي��ة يف ع��ام اخلم�شني 
عام اكتمال روؤية االإمارات 2021 
التي  ال��ري��ادة  مئوية  اإىل  و���ش��واًل 
بروح  اإليها  ن�شعى  ونحن  ننتظرنا 

وهمة عالية.
االإم���ارات���ي���ة  "املراأة  واأ�����ش����اف����ت: 
التقليدية  امل�شميات  ك��ل  جت���اوزت 
يف  بها  نحتفي  اأن  ُي��ف��رت���س  ال��ت��ي 
ه����ذا ال��ل��ق��اء ف��ن��ح��ن ن��ت��ح��دث عن 
املجل�س  اأع�������ش���اء  م���ن   %  50/
اأكرث من  الوطني االحت��ادي وعن 
املوظفني  اإج���م���ايل  م���ن   66%
يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي االحت����ادي 
اأع���������ش����اء  م������ن   30% ون�����ح�����و 
جمل�س ال��وزراء/ ..هذه هي املراأة 
االإم��ارات��ي��ة بلغة االأرق����ام ..امل����راأة 
ا�شتثنائية  بقيادة  اهلل  التي حباها 
بكل  تتج�ّشد  ح����دود  ب��ال  ورع���اي���ة 
ال�شيخة  ���ش��م��و  م���ن  وع���ط���اء  ح���ب 
..ف�شموها  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
ك��ان��ت وال ت����زال ���ش��ن��د امل�����راأة منذ 
التكوين  م��رح��ل��ة  ويف  ال��ت��اأ���ش��ي�����س 
وحتى مرحلة التمكني و�شواًل اإىل 
م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ت��م��ك��ني ..وهي 
ولي�س  اخل��م�����ش��ني  ع�����ام  م���رح���ل���ة 
�شهاًل اأن تبلغ املراأة االإماراتية هذه 
فلكل  الواقع  بهذا  وتظفر  املواقع 
موّفقة  بداية  جن��اح  طريق  نهاية 
االإمارات  دولة  ..لقد عملت  حتماً 
الوالد  املوؤ�ش�س  القائد  ومنذ عهد 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
على  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
ال��ت��ي ُتعّزز  امل��ق��ّوم��ات  ت��وف��ري ك��ل 
علو مكانة ابنة االإمارات يف جميع 

املجاالت التنموية".
وت�����ط�����رق�����ت ال������دك������ت������ورة م������روة 
اإ�شماعيل مديرة ق�شم طب االأ�شرة 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  برجيل  مب�شت�شفى 
يف  االأول  ال�����دف�����اع  خ�����ط  ج����ه����ود 

مواجهة جائحة كورونا وما قدمه 
ك���ل م��ن��ه��م م���ن ت�����ش��ح��ي��ات خالل 
هذه اجلائحة خا�شة ذلك اجلهد 
ال��وط��ن��ي ال���ب���ارز ال����ذي ق��ام��ت به 
املراأة خالل تلك الفرتة الع�شيبة 
وجنحت يف اأداء دورها بكفاءًة غري 
على  امل��ر���ش��ى  رع��اي��ة  يف  م�شبوقة 
من  الكثري  وه��ن��اك  ال�شاعة  م��دار 
اقت�شت  ال��ت��ي  الن�شائية  ال���ك���وادر 
عن  بعيداً  يكن  اأن  العمل  ظ��روف 
اجلائحة  واأ�شرهن خالل  بيوتهن 
مدعاة  ���ش��ت��ظ��ل  ال���ن���م���اذج  وه������ذه 
الوطني  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��ف��خ��ر 
لالأجيال  نربا�شاً  �شريهن  وتبقى 
والبذل  وال����ف����داء  ال��ت�����ش��ح��ي��ة  يف 

والعطاء للوطن واملجتمع.
وق���ال���ت اإمي�����ان ال����ط����رودي العبة 
كرة قدم ملنتخب اأكادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�شة الن�شائية اإن 
م�شرية الريا�شة الن�شائية يف دولة 
املتحدة جديرة  العربية  االإم��ارات 
لهذه  ملا  ودولياً  اإقليمياً  باالقتداء 
امل�����ش��رية م���ن خ�����ش��و���ش��ي��ة وري����ادة 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة يف  فقد جنحت 
اأن ت�شنع مكانة متميزة يف م�شرية 
خمتلف  يف  ال����ري����ا�����ش����ي  ال���ع���م���ل 
اأك���ادمي���ي���ة  االأل�����ع�����اب ول���دي���ن���ا يف 
للريا�شة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الن�شائية مناذج مبدعة نفخر بهن 
واملناف�شات  االأل���ع���اب  خم��ت��ل��ف  يف 

املحلية واالإقليمية والدولية.
الدكتورة  اأكدت  ويف ختام اجلل�شة 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  الكندي  رمي 
اهتمام  ع��ل��ى  امل���ب���ارك���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
امل���راأة  مب�����ش��رية  امل��ب��ارك��ة  موؤ�ش�شة 
على  املوؤ�ش�شة  وحر�س  االإماراتية 
الوعي  وزي������ادة  ال�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
امل�شرية  ه�����ذه  جت�����اه  امل��ج��ت��م��ع��ي 
ور�شد عالمات التميز يف خمتلف 
انخرطت  التي  التنموية  املجاالت 
م�شرية  ان��ط��الق  منذ  امل����راأة  فيها 
االحتاد و�شواًل اإىل تلبية متطلبات 

مئوية االإمارات 2071.
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•• دبي-وام:

حت���ت رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن �شاحب 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�  ال���دورة  تنطلق   .. اهلل"  "رعاه 
دبي  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���س  م���ن   17
الدويل لالإغاثة والتطوير –ديهاد 
 17 اإىل   15 امل��ق��ب��ل م��ن  االأ���ش��ب��وع 
مار�س اجلاري يف مركز دبي الدويل 

للموؤمترات واملعار�س.
وفريو�س  "االإغاثة  ���ش��ع��ار  وحت���ت 
كورونا .. اأفريقيا حموراً" �شتناق�س 
الدورة ال� 17 من معر�س وموؤمتر 
"ديهاد" املو�شوعات االأكرث اإحلاحاً 
مع الرتكيز على اأفريقيا والق�شايا 
التي متخ�شت عن جائحة فريو�س 
اإىل ق�شايا  اإ�شافًة  امل�شتجد  كورونا 
اأخ���������رى م���ث���ل ت�����اأث�����ري ال����ن����زاع����ات 
تغري  وت��اأث��ري  االإن�شانية  واالأزم����ات 
والتح�شر  ال�شكاين  وال��ن��م��و  امل��ن��اخ 
والعديد  العمل  وف��ر���س  والتعليم 

من الق�شايا االأخرى.
الرئي�س  ���ش��اب��ا  جيو�شيبي  واأع����رب 
العاملية  ل���ل���م���دي���ن���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل��ل��خ��دم��ات االإن�����ش��ان��ي��ة يف دب���ي عن 
معر�س  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة  ������ش�����روره 
لالإغاثة  ال������دويل  دب����ي  وم����وؤمت����ر 
اأنه لطاملا  "ديهاد" حيث  والتطوير 
"املدينة العاملية للخدمات  حر�شت 
جزءاً  تكون  اأن  دبي"  يف  االإن�شانية 
اأن  م����ن ه�����ذا احل������دث خ�������ش���و����ش���اً 
ال��ع��ام يف ظل  امل��وؤمت��ر �شُينظم ه��ذا 
يواجهها  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال��ظ��روف 
العامل يف مكافحة جائحة فريو�س 
كورونا لل�شنة الثانية على التوايل.

فر�شة  مي���ث���ل  احل������دث  اإن  وق������ال 
وتعزيز  امل�شتفادة  ال��درو���س  لتبادل 
ا���ش��ت��ع��دادن��ا ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة حل���االت 
ال�����ط�����وارئ ب��ال�����ش��ك��ل امل���ن���ا����ش���ب .. 
املدينة  ب���ذل���ت  ل���ذل���ك  وجت�������ش���ي���داً 
العاملية للخدمات االإن�شانية يف دبي 
للم�شاعدات  اأكرب مركز  تعد  والتي 
كبرية  ج��ه��وداً  العامل  يف  االإن�شانية 
كوفيد19-  ل�����وب�����اء  ا����ش���ت���ج���اب���ًة 
البنية  ���ش��اع��دت  ذل���ك  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اللوجي�شتية  والتجهيزات  التحتية 
عبور  ت�شهيل  يف  دب���ي  يف  امل��ت��ط��ورة 
ون��ق��ل ال��ل��ق��اح��ات وامل������واد االأخ����رى 

النامية  ال��ب��ل��دان  اإىل  �شال�شة  بكل 
التحتية  البنية  ت��ط��ور  اأ���ش��ه��م  ك��م��ا 
ت�شريع  يف  اللوج�شتية  واخل��دم��ات 
ا�شتكمال حمالت التطعيم يف مبادرة 
مل��ح��اول��ة ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ه���ذا الوباء 
مع  بال�شراكة  ف��خ��ره  ع��ن  ..م��ع��رب��ا 
"ال�شحنات  ق�شم  االإم����ارات  ط��ريان 
وموانئ  دب���ي  وم���ط���ارات  اجلوية" 
اجلميع  ت�شارك  حيث  العاملية  دب��ي 
يف  ل��وج�����ش��ت��ي  "حتالف  اإط�����الق  يف 
دبي لنقل اللقاحات" وذلك لت�شريع 
اإىل  كوفيد19-  ل��ق��اح��ات  ت���وزي���ع 

كافة اأنحاء العامل عرب دبي.
ال��دك��ت��ورة منال  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
وع�شو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  ت�����رمي 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة "نور دبي" اإن 
فعالة  من�شة  يعترب  ديهاد  معر�س 
االإن�شانية  املوؤ�ش�شات  مع  للتوا�شل 
اأن  ..م���وؤك���دة  امل���ج���االت  خمتلف  يف 
يف  دبي" م�����ش��ت��م��رة  "نور  م��وؤ���ش�����ش��ة 
دعم اأهداف التنمية امل�شتدامة عرب 
والتعاون  اال�شرتاتيجية  ال�شراكات 
واملوؤ�ش�شات  احلكومات  م��ع  الفعال 
املعي�شي  امل�شتوى  لرفع  االإن�شانية 
االإعاقات  على  والق�شاء  ال���دول  يف 
املوؤ�ش�شة  اأن  واأ���ش��اف��ت  ال��ب�����ش��ري��ة. 
قامت يف هذا العام بتوقيع �شراكات 
اأثيوبيا  للق�شاء على الرتاخوما يف 
العمى  م��ك��اف��ح��ة  ب���رام���ج  ول���دع���م 
على  ب��ذل��ك  متغلبة  بنغالدي�س  يف 
جائحة  تفر�شها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
كوفيد19- على الربامج االإن�شانية 

حول العامل. وقالت الدكتورة اأهونا 
العام؛  االأم���ني  م�شاعدة  اإزي��اك��ون��وا 
لربنامج  االإقليمي  املكتب  م��دي��رة 
اأفريقيا  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم 
اإنه يف ع�شر تتقل�س فيه امل�شاعدات 
اآثار وباء كوفيد- االإن�شانية وتزداد 
الدويل  املجتمع  على  ينبغي   19
واأكرث من اأي وقت م�شى اأن يلتزم 
اأجل  من  اأك��رب  ب�شكل  مب�شوؤولياته 
اإىل  امل�شاعدات  تقدمي  من  التحول 
الهدف  ولتحقيق   .. احلاجة  اإنهاء 
املن�شود يجب علينا تفعيل العالقة 
والتنمية  االإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل  ب���ني 
اع��ت��م��اد خطط ت�شميم  م��ن خ��الل 
كما   .. م�شرتكة  وتنفيذ  ومت��وي��ل 
يجب علينا اأن ندعم اأفريقيا ونب�ّشر 
مب�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا امل�������ش���رق م����ن خالل 
توظيف جميع االأدوات املتاحة لدينا 
واملجتمعات  احلكومات  م�شاندة  يف 
االأف��ري��ق��ي��ة يف جهودهم  وال�����ش��ع��وب 
اإمكانات  ا�شتثمار كافة  اإىل  الرامية 
ه��ذه االأر�����س ال��ت��ي ت��زخ��ر بكنوز ال 
اأعمال  مع  وبالتزامن  بثمن.  تقدر 
معر�شاً  "ديهاد"  ي�����ش��م  امل���وؤمت���ر 
موؤ�ش�شة   600 مب�����ش��ارك��ة  غ��ن��ي��اً 
ت��ع��ت��رب م����ن اأب�������رز امل���ن���ظ���م���ات غري 
احلكومية  واجلمعيات  احلكومية 
اإ�شافة  االإن�شانية  بال�شوؤون  املعنية 
اإىل ال�شركات واملوردين والعالمات 
وباالإ�شافة   .. ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
 17 ال����  ال����دورة  �شتجمع  ذل���ك  اإىل 
"ديهاد"  وم����وؤمت����ر  م���ع���ر����س  م����ن 

اأك���رب امل��ان��ح��ني م��ع اجل��ه��ات املعنية 
اخلريية  املوؤ�ش�شات  واأك��رب  الفاعلة 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم������������ارات  يف 
حممد  م����ب����ادرات  "موؤ�ش�شة  م��ث��ل 
العاملية"  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
العمل  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  دب����ي  و"جمل�س 
بن  حممد  و"موؤ�ش�شة  االإن�شاين" 
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد 
ال�شوؤون  و"دائرة  واالإن�شانية" 
اخلريي"  وال���ع���م���ل  االإ�����ش����الم����ي����ة 
و"هيئة الهالل االأحمر االإماراتي" 
و"دبي  املتحدة"  االأمم  و"منظمة 
العاملية  و"املدينة  العطاء" 
باالإ�شافة  االإن�شانية"  ل��ل��خ��دم��ات 
اإىل الهيئات الدولية مثل "احلركة 
والهالل  االأحمر  لل�شليب  الدولية 
االأحمر" واملنظمات غري احلكومية 
واجل��ه��ات االأخ���رى .. وذل��ك للعمل 
�شوياً من اأجل البحث عن اأ�شحاب 
ودعم  اإحل��اح��اً  االأك��رث  االحتياجات 
االأف����راد ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون حتديات 
اإن�شانية �شخمة يف منطقة اأفريقيا 
وب��ن��ف�����س ال����وق����ت اال����ش���ت���ف���ادة من 
خمتلف  يف  وخ���ربات���ه���م  جت���ارب���ه���م 
املعر�س  و�شي�شمل  ه��ذا   .. املجاالت 
و�شي�شت�شيف  خم��ت��ل��ف��ة  اأن�����ش��ط��ة 
لالأمم  وجناح  لفرن�شا  جناح  اأي�شاً 
من  العديد  اإىل  باالإ�شافة  املتحدة 
باالإ�شافة  االأخ�����رى.  ال��ع��م��ل  ور����س 
"ديهاد"  ب��رن��ام��ج  ي�شمل  ذل��ك  اإىل 
ل��ه��ذا ال���ع���ام ال��ت��ح��دي االأخ�����ري من 
لالإن�شانية"  ال���دويل  "الهاكاثون 

الثمانية  ال����ف����رق  ���ش��ت��ق��دم  ح���ي���ث 
العربية  واململكة  م�شر  من  املوؤهلة 
املتحدة  وال������والي������ات  ال�������ش���ع���ودي���ة 
العربية  واالإم����������ارات  االأم���ري���ك���ي���ة 
امل���ت���ح���دة جم���م���وع���ة م����ن االأف����ك����ار 
ملواجهة  االإب�����داع�����ي�����ة  واحل������ل������ول 
ال���ت���ح���دي���ات االإن�������ش���ان���ي���ة امل���ح���ددة. 
الهاكاثون  اأهمية  تقت�شر  وال  ه��ذا 
الدور  يف  فقط  لالإن�شانية  ال��دويل 
العقول  ا�شتقطاب  يف  يلعبه  ال���ذي 
ال���ع���امل وجمعهم  يف  ذك�����اًء  االأك�����رث 
ي�����ش��اه��م يف ت�شخري  اأي�����ش��اً  ب��ل  م��ع��اً 
اإم���ك���ان���ات ال�����ش��ب��اب ل��ي�����ش��ت��ف��اد منها 
وتوظيف  جمتمعاتهم،  خ��دم��ة  يف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات الإي���ج���اد احللول  اأح����دث 
مناطق  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
املبادرة  ه���ذه  وت��ع��ت��رب   .. االأزم������ات 
فريدًة من نوعها فهي انطلقت من 
دول��ة االإم��ارات اأر���س الالم�شتحيل 
وتعليقاً  جمعاء.  الب�شرية  خلدمة 
على م�شاركتهم يف "ديهاد" ..قالت 
م��ن��ى ال��ك��ن��دي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  "مبادرات 
مكتوم العاملية" اإن م�شاركة موؤ�ش�شة 
اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  "مبادرات 
مكتوم العاملية" يف معر�س وموؤمتر 
والتطوير  ل��الإغ��اث��ة  ال����دويل  دب���ي 
مببادرات  للتعريف  تاأتي  "ديهاد" 
والتي  املتنوعة  املوؤ�ش�شة  واإجن���ازات 
زخماً  احلالية  ال��ف��رتة  يف  اكت�شبت 
اإ�شافياً يف �شوء التحديات ال�شحية 
العامل  يواجهها  ال��ت��ي  واالإن�����ش��ان��ي��ة 
ظل  يف  املوؤ�ش�شة  اأن  على  ..م��وؤك��دة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
ل���الرت���ق���اء  م���ا����ش���ي���ة يف خ��ط��ط��ه��ا 
ر�شم  يف  وامل�شاهمة  احل��ي��اة  ب��ج��ودة 
يف  جمعاء  االإن�شانية  ودعم  الب�شمة 
خمتلف املجاالت. جدير بالذكر اأن 
الدورة ال� 17 من معر�س وموؤمتر 
"ديهاد" تنعقد حتت رعاية موؤ�ش�شة 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل االإن�����ش��ان��ي��ة ودائ���رة 
والعمل  االإ�����ش����الم����ي����ة  ال���������ش����وؤون 
باثفايندر  وم���ن���ظ���م���ة  اخل��������ريي 
لالإغاثة  احلياة  وموؤ�ش�شة  الدولية 
موؤ�ش�شة  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اندك�س لتنظيم املوؤمترات واملعار�س 

- ع�شو يف اندك�س القاب�شة.

•• دبي-وام:

هيئة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
ال�شنوي  لقاءها  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق 
ت��ق��ن��ي��ة االت�������ش���ال املرئي  ع���ن ط���ري���ق 
بالتزامن مع احتفاالتها باليوم العاملي 
الثامن  2021 الذي ي�شادف  للمراأة 
من مار�س من كل عام. وت�شمن اللقاء 
الن�شائية  الكوادر  اإجن��ازات  ا�شتعرا�س 
وخطة   2020 ال����ع����ام  يف  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ولقاء   2021 لعام  الن�شائية  اللجنة 
املتميزات واالإع��الن عن  املوظفات  مع 
جانب  اإىل  الن�شائية  اللجنة  �شفريات 
ملوظفات  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ف��ري��ق  ت��ك��رمي 
الهيئة على جهودهن يف العام 2020. 

واأكدت موزة املري مدير اإدارة تنفيذي 
م��ك��ت��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
يف  الن�شائية  اللجنة  رئي�س  امل��دي��ري��ن 
معايل  ب��ق��ي��ادة  الهيئة  ح��ر���س  الهيئة 
العام  امل���دي���ر  ال���ط���اي���ر  م��ط��ر حم��م��د 
امل���دي���ري���ن يف هيئة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
تقدير  ع���ل���ى  وامل����وا�����ش����الت  ال����ط����رق 
ال��دور الذي تقوم به موظفات الهيئة 
ال��ل��وات��ي لديهن  االأم���ه���ات  خ�����ش��و���ش��اً 
اأط���ف���ال يف ع��م��ر ال��درا���ش��ة ك��م��ا تثمن 
حتقيق  يف  العظيمة  جهودهن  الهيئة 
التوازن بني م�شوؤوليات املنزل والعمل 
وت��ن��ظ��ي��م ال����وق����ت ل��ل��ن��ج��اح االأ�����ش����ري 
واملهني يف اآن واحد. واأ�شافت: "اأثبتت 
امل��راأة يف االم��ارات وبالتحديد العاملة 

منها قدرتها على الت�شدي للتحديات 
ذل��ك جلياً  وك���ان  االإجن����ازات  وحتقيق 
ال��ذي ك��ان مليئاً   2020 خ��الل العام 
بالتحديات على م�شتوى العامل اأجمع 
اال�شتثنائية  ال��ظ��روف  فر�شت  حيث 
جلائحة كوفيد 19- حتديات وقيودا 
امل�شتوى  ع��ل��ى  امل�������راأة  ع��ل��ى  اإ���ش��اف��ي��ة 
ومرة  وامل��ه��ن��ي  واالأ����ش���ري  ال�شخ�شي 
اأك��دت امل��راأة االإماراتية قدرتها  اأخ��رى 
مما  الظروف  خمتلف  يف  التميز  على 
"قدمت  وق���ال���ت:  �شعوبتها".  ب��ل��غ��ت 
 2020 ال���ع���ام  ال��ه��ي��ئ��ة يف  م��وظ��ف��ات 
املهني  ال�شعيد  على  به  يحتذي  مثااًل 
واأظهرت  وال��ري��ا���ش��ي  واالج��ت��م��اع��ي 
مرونتها  الهيئة  يف  الن�شائية  اللجنة 

واأثمرت  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
ج��ه��وده��ا يف ط���رح م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 40 
ترفيهية  �����ش����واء  م���ت���ن���وع���ة  ف���ع���ال���ي���ة 
العام  واج��ت��م��اع��ي��ة وري��ا���ش��ي��ة خ���الل 
امل���ا����ش���ي ك���م���ا ح���ق���ق���ت ال���ل���ج���ن���ة 26 
ميدالية يف خمتلف امليادين الريا�شية 
حتى العام 2020 اإىل جانب املبادرات 
ال���ت���وا����ش���ل وذل������ك عرب  االأخ��������رى يف 
مع  املفتوح  اللقاء  فعالية  ا�شتحداث 
اللقاء  خ��الل  ومت  الهيئة".  موظفات 
خلطة  الرئي�شية  امل��ح��اور  ا�شتعرا�س 
 2021 ع��ام  خ��الل  الن�شائية  اللجنة 
واالأم  امل�����راأة  مت��ك��ني  يف  متثلت  وال��ت��ي 
بني  ال��ت��وازن  حتقيق  ل�شمان  العاملة 
احلياة ال�شخ�شية واالأ�شرية باالإ�شافة 

اإىل التطوير املهني من خالل الدورات 
امل����ج����االت  ال���ت���دري���ب���ي���ة يف خم���ت���ل���ف 
بالتنمية  واخل���ا����ش���ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
تطوير  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
ال���ذات وامل��ه��ارات وااله��ت��م��ام بال�شحة 
املري  واختتمت  واجل�شدية.  النف�شية 
 23% ن�شبة  ال�شيدات  "متثل  قائلة: 
م���ن جم��م��ل م��وظ��ف��ي ه��ي��ئ��ة الطرق 
الفئة  من   19% ون�شبة  واملوا�شالت 
املجال  م��ن   54% ون�����ش��ب��ة  ال��ق��ي��ادي��ة 
ون�شبة  الو�شطى  واالإدارة  التخ�ش�شي 
الوظيفية  الفئات  باقي  م��ن   40%
مبادرات  جن��اح  يعك�س  ال���ذي  ..االأم����ر 
الن�شائية  وال��ل��ج��ن��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال���ق���ي���ادة 
بالهيئة  ال��ن�����ش��ائ��ي  ال��ع��ن�����ش��ر  دع����م  يف 

تطوير  يف  ا�شتمرارنا  بذلك  موؤكدين 
ك����وادرن����ا ال��ن�����ش��ائ��ي��ة وت��ع��زي��ز دوره����ن 
يف م�شرية ب��ن��اء ال��دول��ة واإب���رازه���ن يف 
و�شملت  والدولية".  املحلية  املحافل 
للجنة  االف���رتا����ش���ي  ال���ل���ق���اء  اأج����ن����دة 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة متثلت 
الن�شائية  اللجنة  اإجن����ازات  ع��ر���س  يف 
مفتوح  ح�����وار  وع���ق���د   2020 ل��ل��ع��ام 
املحريبي  م���وزة  املتميزة  املوظفة  م��ع 
تنفيذ  ق�شم  ومدير  اإدارة  مدير  نائب 
موؤ�ش�شة  يف  ال����ق����ط����ارات  م�������ش���اري���ع 
�شفريات  ع���ن  واالإع�������الن  ال���ق���ط���ارات 
من   2021 للعام  الن�شائية  اللجنة 
ال��ق��ط��اع��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات. ويف  خمتلف 
17 موظفة  ت��ك��رمي  ال��ل��ق��اء مت  خ��ت��ام 

الن�شائي  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ف��ري��ق  ���ش��م��ن 
الهيئة  اإجن���ازات���ه���ن ومت��ث��ي��ل��ه��ن  ع��ل��ى 
الريا�شية  وامل���ح���اف���ل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
واأث��م��رت االإجن����ازات يف ال��ف��وز باملركز 
االأول يف دور ال�شيخة هند عن بطولة 
تن�س الطاولة وكذلك ح�شدت الهيئة 
ترايثلون  بطولة  يف  متقدمة  م��راك��ز 

فاز  ح���ي���ث   2020 ل��ل�����ش��ي��دات  دب�����ي 
يف  االأول  املركز  بذهبية  الهيئة  فريق 
الفئة املفتوحة ل�شباق �شوبر �شربينت 
وف�شية املركز الثاين يف الفئة املفتوحة 
ل�شباق �شوبر �شربنت وبرونزية املركز 
الثالث يف فئة املواطنات ل�شباق �شوبر 

�شربنت.

•• ال�شارقة-وام: 

ت����راأ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ال��ق��ا���ش��م��ي ويل  �شلطان  ب��ن  حم��م��د 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
ال�شرطية  العلوم  اأكادميية  جمل�س 
اجتماع  اأم�������س  ���ش��ب��اح  ب��ال�����ش��ارق��ة 
جمل�س االأك��ادمي��ي��ة ال���ذي ع��ق��د يف 
مبقر  الرئي�شية  االجتماعات  قاعة 

االأكادميية.
االجتماع  خ���الل  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
م��وع��د ت��خ��ري��ج ط��ل��ب��ة ال��دف��ع��ة 21 
اأواخ����ر �شهر م��ار���س اجل���اري وذلك 
التخرج  م��ت��ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��ك��م��ال  ب��ع��د 
التطور  خطط  و�شمن   .. الكاملة 
اأف�����ش��ل الربامج  االأك���ادمي���ي وط���رح 
االأكادميية املتخ�ش�شة وافق املجل�س 
على طرح تخ�ش�س اجلودة والتميز 
برنامج  ���ش��م��ن  االأم���ن���ي  ال��ع��م��ل  يف 

الدكتوراه.
واأث���ن���ى ���ش��م��و رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س على 

االأكادميية  ب��ذل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���ه���ود 
املتكامل،  االإدارة  ن���ظ���ام  ل��ت��ج��دي��د 

الرائدة  اإح�����دى اجل���ه���ات  ق��ب��ل  م���ن 
نظام  ل�شهادات  املانحة  واملتخ�ش�شة 

والبيئة  اجل��ودة  يف  املتكامل  االإدارة 
وذلك  املهنية،  وال�شالمة  وال�شحة 
ب���ع���د ال���ت���دق���ي���ق ال������ذي اأج�������ري من 
ق��ب��ل ال�����ش��رك��ة امل��ان��ح��ة ع��ل��ى ملفات 
االأك��ادمي��ي��ة واالط����الع ع��ل��ى جميع 
االجراءات املتبعة ومدى مطابقتها 

لال�شرتاطات واملعايري املطلوبة.
م�شتجدات  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط���ل���ع 
ن�شختها  يف  العلمي  البحث  ج��ائ��زة 
قطعتها  ال���ت���ي  وامل����راح����ل  ال��ث��ان��ي��ة 
اأ�شاد  ح��ي��ث  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا  ���ش��م��ن 
باأهداف اجلائزة ودورها يف  املجل�س 
ثقافة  وتر�شيخ  التناف�س  روح  دع��م 
املتخ�ش�شني  ب��ني  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال����دول����ة وال���وط���ن 
االأبحاث  خمرجات  وتبني  العربي، 
والتو�شيات  امل�����ش��ارك��ة  وال��درا���ش��ات 
اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا، وال��ت��ي ت��دع��م العمل 
وت���ع���ود عليه  ال�����ش��رط��ي واالأم����ن����ي 

اإي��ج��اب��ي��ة، وت���ق���دمي حلول  ب��ن��ت��ائ��ج 
ت�شع  وم��ت��ق��دم��ة  معمقة  ودرا����ش���ات 
اال�شرتاتيجيات  وت��ر���ش��م  اخل��ط��ط 
والتوعوية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال���ربام���ج 
وتنظم احلمالت االأمنية وفقا لهذه 

البحوث والنتائج املرتتبة عليها.

�شيف  ال�����ل�����واء  االج����ت����م����اع  ح�������ش���ر 
�شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري 
املجل�س،  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ال�������ش���ارق���ة 
عبداهلل  العميد  املجل�س،  واأع�����ش��اء 
الدكتور  والعميد  عامر،  بن  مبارك 
ال��ع��ث��م��ن��ي مدير  خ��م��ي�����س  حم���م���د 

عبداهلل  والعميد  االأك��ادمي��ي��ة،  ع��ام 
اإب��راه��ي��م ب��ن ن�����ش��ار، و���ش��امل عبيد 
علي  و�شلطان  ال�شام�شي،  احل�شان 
حممد  و�شلطان  امل��ه��ريي،  بطي  بن 
ع��ب��ي��د ال���ه���اج���ري، وامل����ق����دم حممد 

حمد ال�شويدي مقرر املجل�س.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأكادميية العلوم ال�سرطية

•• دبي-وام: 

اأكادميية �شرطة دبي، على �شهادة االعتماد كاأف�شل بيئة عمل لعام  ح�شلت 
2021 التي متنحها منظمة Great Place to Work، وذلك للعام 
الثاين على التوايل كاأول اأكادميية �شرطية تنال هذه ال�شهادة على م�شتوى 
املوظفني  على  املنظمة  تطرحه  ال��ذي  اال�شتبيان  على  بناء  وذل��ك  ال��ع��امل، 
التي تلبي  النموذجية اجلاذبة،  البيئة  لقيا�س جتربة عملهم ومدى توفري 
غامن  غيث  الدكتور  االأ�شتاذ  العميد  وق��ال  اإ�شعادهم.  اإىل  وتهدف  طلباتهم 
ثمرة  ج��اء  العاملي  االإجن��از  ه��ذا  اإن  دب��ي،  �شرطة  اأكادميية  ال�شويدي، مدير 
العام ل�شرطة دبي، رئي�س  دعم معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد 
اأحمد بن  الدكتور حممد  االأ�شتاذ  اللواء  االأكادميية، ومتابعة  اإدارة  جمل�س 

اجلهود  وت�شافر  والتدريب،  االأكادميية  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  فهد، 
وكافة  والتدري�شي  االإداري  الطاقم  قبل  م��ن  ال����دوؤوب  والعمل  وال��ط��اق��ات 
موظفي االأكادميية من الع�شكريني املدنيني، رغم حتديات جائحة فريو�س 
كورونا كوفيد 19. واأو�شح اأن االأكادميية و�شعت اإ�شعاد موظفيها يف مقدمة 
االأبعاد  االأف��ك��ار وامل���ب���ادرات اخل��الق��ة وتطبيق  اأول��وي��ات��ه��ا، م��ن خ��الل تبني 
 Great اخلم�شة لبيئة العمل ال�شعيدة النموذجية وفق موجهات منظمة 
يف بناء الثقة واالحرتام وتطبيق العدالة، والفخر   ،  place to work
ومد ج�شور عالقات الزمالة، لرفع موؤ�شر ال�شعادة لدى موظفي ومنت�شبي 

االأكادميية، لتكون ال�شعادة مبثابة اأ�شلوب حياة.
ال�شمو  �شاحب  ملقولة  العملية  الرتجمة  على  "حر�شنا  ال�شويدي:  واأ�شاف 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي، "رعاه اهلل": "دولة االإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان قادرة على مواجهة االأزمات و�شناعة امل�شتقبل"، حيث مل 
التي فر�شتها  اال�شتثنائية  الظروف  اأم��ام  االأي��دي  االأكادميية مكتوفة  تقف 
العامة  ال��ق��ي��ادة  وال���ط���وارئ يف  االأزم����ات  بتطبيق خطة  ف��ب��ادرت  اجل��ائ��ح��ة، 
ل�شرطة دبي، ل�شمان ا�شتمرارية االأعمال، وتوفري كافة الربامج واالأنظمة 
للموظفني  املبا�شرة  املتابعة  جانب  اإىل  بعد،  عن  التعليم  جم��ال  يف  الذكية 
والطالب يف خط الدفاع االأول للوقوف على احتياجاتهم، والنزول امليداين 
لتقدمي الدعم النف�شي واملعنوي، والتاأكد من تطبيق االإجراءات االحرتازية 

حفاظا على �شحتهم و�شالمتهم و�شالمة اأ�شرهم.
وتوجيهات  روؤي���ة  ترجمة  اإىل  دوم��ا  ت�شعى  االأك��ادمي��ي��ة  اأن  ال�شويدي  وت��اب��ع 
مب�شتويات  لالنتقال  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

اأبعاد جديدة، من خالل بناء القدرات يف  ال�شعادة وجودة حياة املجتمع اإىل 
عملي  ب�شكل  وممار�شتها  والوعي  الثقافة  ون�شر  واالإيجابية  ال�شعادة  جمال 
التي  ال�شعيدة  املدينة  م��ب��ادرة  تفعيل  وكذلك  كافة،  احلكومية  اجلهات  يف 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأطلقها 
رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة دبي، لقيا�س موؤ�شر م�شتوى ال�شعادة العامة 
للمواطنني واملقيمني، وحتقيق التوجهات اال�شرتاتيجية ل�شرطة دبي خا�شة 
اإ�شعاد املجتمع، فجاء هذا االإجناز لي�شاف اإىل ر�شيد اإجنازاتها على �شعيد 
التوايل  على  ال��ث��اين  للعام  بح�شولها  املوؤ�ش�شي،  وال��ت��ف��وق  التميز  م�شرية 
 Great "اأف�شل بيئة عمل"، التي متنحها املنظمة االأمريكية  على �شهادة 
املهني  التمّيز  حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  للجهات   Place to Work

ملوظفيها، وتوفر لهم اأف�شل بيئة عمل.

Great Place to Work اأكادميية �سرطة دبي حت�سل على �سهادة اأف�سل بيئة عمل من املنظمة الأمريكية

•• اأبوظبي- وام: 

قال معايل علي �شامل الكعبي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
التنمية االأ�شرية اإن العامل يحتفل بيوم املراأة العاملي حتت 
 ،"covid -19 زمن  مت�شاو يف  م�شتقبل  "حتقيق  �شعار 
واجنازاً  حقيقة  ال�شعار  ه��ذا  االإم����ارات  ابنة  ج�شدت  وق��د 
النتائج  حتقيق  يف  �شريكة  ت��ك��ون  اأن  وا�شتطاعت  ومت��ي��زاً 
اإىل  وق��ف��ت  ف��ق��د  كوفيد19،  ج��ائ��ح��ة  مل��واج��ه��ة  ال��ط��ي��ب��ة 
جانب �شقيقها الرجل يف ال�شفوف االأوىل ما يعك�س جناح 
ا�شرتاتيجيات الدولة يف متكينها وتعدد اأدوارها واأن�شطتها 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  والدنا  عهد  منذ  املجتمع  يف  واأعمالها 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
القيادة  تتوا�شل يف ظل  امل���راأة  اأن م�شرية متكني  وا���ش��اف 
الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و���ش��اح��ب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
االأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 

اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات.

الذي  الكبري  اأن وراء هذا احل�شور والتقدم  واأك��د معاليه 
�شمو  والت��زال  بذلتها  كبرية  االإم���ارات جهود  ابنة  حققته 
الن�شائي  االحت����اد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
العام رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة 
االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية "اأم االإمارات" التي تبنت 
برامج متكني املراأة وتعزيز اأدوراها يف املجتمع، وذلك من 
خالل اإطالق �شموها اال�شرتاتيجية الوطنية لتمكني املراأة 
الكثري  حتقيق  من  االإماراتية  امل��راأة  مّكنت  التي  وريادتها 
من طموحاتها حتى اأ�شبحت اليوم منوذجاً ُيقتدى به يف 
احل�شور والتميز والتفوق فقد ت�شدرت املوؤ�شرات العاملية 
واحتلت ال�شدارة يف جماالت كثرية، واأ�شبحت ت�شغل اأعلى 
ال��درج��ات الوظيفية وم��واق��ع ات��خ��اذ ال��ق��رار، وه��ي كذلك 

�شريك اأ�شا�شي يف التنمية امل�شتدامة.
ع�شوية  يف   50% ن�شبة  مُتثل  امل���راأة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
ال�شمو  ق��رار �شاحب  بناء على  الوطني االحت��ادي  املجل�س 
تاريخية  خ��ط��وة  وه����ي  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
عّززت ريادة االإم��ارات اإقليمياً ودولياً يف جمال دعم املراأة، 
وت�شجيع  دع��م  من  وج��دت  ما  وبف�شل  اليوم  فاالإماراتية 
وم�شاندة تعمل يف خمتلف القطاعات وقد اأثبتت جدارتها 

وتفوقها خا�شة اأثناء اأزمة كوفيد19.

•• ال�شارقة -وام: 

جمل�س  رئي�س  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  اأك���د 
ال�����ش��ارق��ة لالت�شال  ل���الإع���الم ح��ر���س ج���ائ���زة  ال�����ش��ارق��ة 
احلكومي منذ اإطالقها على تعزيز الوعي بدور االت�شال 
..موؤكداً  املجال  هذا  يف  املتميزة  التجارب  ونقل  احلكومي 
ال��دع��م ملختلف  ك��ل  اأه��داف��ه��ا يف تقدمي  موا�شلة اجل��ائ��زة 
منظومة  تطوير  على  ينعك�س  مب��ا  واالأف�����راد  ال��ق��ط��اع��ات 

االت�شال احلكومي حملياً ودولياً.
الدويل  املركز  التي نظمها  العمل  ذل��ك خ��الل ور�شة  ج��اء 
حلكومة  االإع��الم��ي  للمكتب  التابع  احلكومي  لالت�شال 
جالل  حممد  �شعادة  بح�شور  افرتا�شيا  اأم�����س  ال�شارقة 
لالت�شال  ال�شارقة  ج��ائ��زة  حتكيم  جلنة  رئي�س  الري�شي 
احل��ك��وم��ي وم�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن امل���وؤث���ري���ن ع���رب و�شائل 
التوا�شل االجتماعي من دولة االمارات وخمتلف مناطق 
القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  وقال  العربي.  الوطن 
انه انطالقاً من اإدراكنا للدور املهم للموؤثرين عرب و�شائل 
التوا�شل االجتماعي مت اإدراج فئات جديدة ت�شهم يف دعم 
االأدوار الهادفة والبناءة املتوافقة مع القيم املجتمعية التي 
عليهم  يعود  مب��ا  امل�����ش��وؤول  املثمر  التوا�شل  مفاهيم  تعزز 

وعلى املجتمع بالنفع العام.

واأ�شار اإىل اأن الن�شخة الثامنة من اجلائزة التي ت�شعى اإىل 
اإ�شافة املزيد من املخرجات وتعزيز االإجنازات اأدرجت فئات 
ال�شارقة  اإم��ارة  تتبناه  الذي  التطوير  فكر  جديدة حتاكي 

وت�شتهدف تكرمي املبدعني يف �شتى املجاالت.
النقبي  ج��واه��ر  قدمتها  التي  العمل  ور���ش��ة  وا�شتعر�شت 
م��دي��ر امل��رك��ز ال����دويل ل��الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ب��ع�����س فئات 
�شخ�شية  "اأف�شل  فئة  منها  ا�شتحداثها  مت  التي  اجلائزة 
موؤثرة عرب التوا�شل االجتماعي" التي ت�شتهدف الوطن 
من�شات  ع��رب  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  للموؤثرين  ومت��ن��ح  ال��ع��رب��ي 
حققوا  مم��ن  املختلفة  امل��ج��االت  يف  االجتماعي  التوا�شل 
املفاهيم  تعزيز  يف  و�شاهموا  اجلمهور  مع  مثمرا  توا�شال 

واالأفكار التي تعود بالنفع على الفرد واملجتمع.
وتطرقت النقبي اإىل فئة اأف�شل �شورة / فيديو يف االت�شال 
الذين  على  وتركز  للعامل  نطاقها  تو�شع  التي  احلكومي 
تاأثرياً  وحقق  عامة  ق�شية  خ��دم  اإيجابيا  �شدى  اأح��دث��وا 
على م�شتوى التوا�شل بني امل�شوؤولني واملجتمع من خالل 
و�شائل  م��وؤث��ري  جت��ارب  الور�شة  ونقلت  فيديو.  اأو  �شورة 
التوا�شل االجتماعي امل�شاركني بها وا�شتعر�شت اأدوارهم يف 
تعزيز الوعي املجتمعي بالعديد من املو�شوعات والق�شايا 
وم�شاهماتهم يف دعم الربامج احلكومية الإي�شال ر�شائلها 

التوعوية وم�شاندة جهودها.

علي الكعبي: ال�سيخة فاطمة �ساندت املراأة منذ بواكري 
الحتاد وحتققت روؤيتها يف متكني ابنة الإمارات

معر�س وموؤمتر ديهاد ينطلق الأ�سبوع القادم يف دبي

جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي ت�ستعر�س جتارب 
نخبة من موؤثري و�سائل التوا�سل الجتماعي

طرق دبي ت�ستعر�س اإجنازات اللجنة الن�سائية للعام 2020 وخطط 2021
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عربي ودويل

الفائز  كانت  امل�شجون،  زوجها  مكان  نف�شها  ر�شحت  التي 
قمع  حملة  البيالرو�شية  االأم���ن  ق���وات  و���ش��ّن��ت  الفعلي. 
اإىل  املعار�شة  زعماء  ودفعت  واأوقفت متظاهرين  قا�شية، 
ليتوانيا  يف  تعي�س  ال��ت��ي  تيخانوف�شكايا  وق��ال��ت  امل��ن��ف��ى. 
�شي�شقط يف مرحلة ما  النظام  باأن هذا  “نحن مقتنعون 
الأن ال�شغط الذي يتعر�س له ياأتي من الداخل بقدر ما 

ياأتي من اخلارج«.
واأ�شافت “يف مرحلة ما، لن يكون قادرا على جتنب بدء 

مفاو�شات للخروج من هذه االأزمة ال�شخمة«.
و�شدد على اأنه “يجب زيادة ال�شغط«.

ت�شليمها  ليتوانيا  م��ن  ب��ي��الرو���س  طلبت  اجلمعة،  وي���وم 
تيخانوف�شكايا “ملحاكمتها بجرائم �شد النظام وال�شالمة 

اأحيطت  �شديدة،  اأمنية  حرا�شة  وبرفقة  اأي�شا.  املتحدة 
اأم  وه���ي  ع��ام��ا   38 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  تيخانوف�شكايا 

لطفلني، بع�شرات املوؤيدين خارج مقر االأمم املتحدة.
منعقد  املتحدة  ل��الأمم  التابع  االإن�����ش��ان  حقوق  وجمل�س 
ب�شاأن  ق����رارا  يتبنى  ب���اأن  تيخانوف�شكايا  وت��اأم��ل  ح��ال��ي��ا، 
اأيلول/�شبتمرب،  يف  ال�شابقة  جل�شته  وخ��الل  بيالرو�س. 
قرارا  واعتمد  ب��ي��الرو���س  ب�شاأن  عاجلة  مناق�شة  اأج���رى 

يدعو ال�شلطات اإىل بدء مفاو�شات مع املعار�شة.
الهيئة  توا�شل  اأن  يف  ت��اأم��ل  اإن��ه��ا  تيخانوف�شكايا  وق��ال��ت 
من  اخل��روج  يف  بالدها  م�شاعدة  ع�شوا   47 من  املوؤلفة 
االأمم  م��ن  م�شتقلني  خبريين  �شتلتقي  وه��ي  “القمع” 

املتحدة يف االأيام القليلة املقبلة لعر�س ق�شيتها.

•• جنيف-اأ ف ب

املنفى  يف  املقيمة  البيالرو�شية  امل��ع��ار���ش��ة  زعيمة  ق��ال��ت 
�شفيتالنا تيخانوف�شكايا اإنها ال تعتزم وقف معركتها �شد 
املتحدة  االأمم  نا�شدت  فيما  لوكا�شنكو  األك�شندر  حكومة 
�شرحت  كما  النظام،  على  ال�شغط  تكثيف  يف  امل�شاعدة 

لوكالة فران�س بر�س يوم االأحد.
امل�شبوقة  غري  التظاهرات  من  اأ�شهرا  بيالرو�س  و�شهدت 
االنتخابات  ب��ع��د  ان��دل��ع��ت  وال���ت���ي  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل��ن��اه�����ش��ة 
والتي  املا�شي  اآب-اأغ�شط�س  يف  للجدل  املثرية  الرئا�شية 

�شهدت فوز لوكا�شنكو بوالية �شاد�شة.
ويقول خ�شومه اإن االنتخابات مزورة واأن تيخانوف�شكايا 

وهو طلب رف�شته ليتوانيا على الفور. العامة””، 
وعند �شوؤالها عما اإذا كانت ت�شعر باالأمان يف اأوروبا غداة 
“اأ�شعر  تيخانوف�شكايا  قالت  ت�شليمها،  بيالرو�س  طلب 
باالأمان )...( يف االحتاد االأوروبي”، وهي كانت قد جلاأت 
بالدها  يف  احتجاجية  حركة  ق��ادت  بعدما  ليتوانيا  اإىل 

عقب انتخابات العام 2020.
واأ���ش��اف��ت ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س “هناك ح��د اأدن����ى من 

االأخطار لكن ذلك لن مينعني من موا�شلة القتال«.
يف  للم�شاركة  جنيف  يف  حاليا  م��وج��ودة  تيخانوف�شكايا 
لالأفالم  ال��دويل  املهرجان  نظمه  بيالرو�س  حول  نقا�س 
الفر�شة  ه��ذه  ت�شتغل  لكنها  االإن�����ش��ان،  ح��ق��وق  وم��ن��ت��دى 
اأمام م�شوؤويل االأمم  لرفع ق�شية املعار�شة البيالرو�شية 

 زعيمة املعار�سة البيالرو�سية ت�سعد ال�سغط على لوكا�سنكو 

•• بريوت-اأ ف ب

ب���ع���د ع���ق���د م����ن ال���ع���ن���ف وم���اأ����ش���اة 
ال�شورية  احل���رب  جعلت  اإن�����ش��ان��ي��ة 
تراجعت  القرن،  ه��ذا  بداية  تطبع 
وت����رية امل���ع���ارك وح�����ّدة ال��ق��ت��ال يف 
البالد، لكن اجلراح ال تزال نازفة 

واأفق ال�شالم غري منظور.
اأن  ب���دا   ،2011 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
ونظامه  االأ�����ش����د  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����س 
و�شط  ال�شقوط  م��ن  قو�شني  ق��اب 
اأطاحت  التي  بالثورات   ي�شمى  ما 
باأنظمة عّدة حكمت بالدها لعقود 

بقب�شة حديدية.
يزال  ال  ���ش��ن��وات،  ع�شر  بعد  ول��ك��ن 
االأ�شد يف مكانه بعد انت�شار باهظ 
ف��ر���ش��ة حقيقية  ي��وّف��ر  ال��ث��م��ن مل 
ال�����ش��ع��ب، وهو  م���ع  م�����ش��احل��ة  الأي 
اليوم �شيادة حمدودة على  ميار�س 
اأجنبية  لقوى  فري�شة  باتت  اأر���س 

متناحرة.
ا������ش�����ت�����غ�����رق ا������ش�����ت�����ع�����ال م����وج����ة 
�شوريا  يف  وق����ت����ا  االح����ت����ج����اج����ات 
منذ  التظاهر حم��ظ��وراً  ك��ان  حيث 
اليها  انتقلت  اأن  اىل  ق���رن،  ن�شف 
وبدت  وليبيا.  وم�شر  تون�س  م��ن 
على  االأوىل،  ال��ت��ج��م��ع��ات  ب��ع�����س 
اأمام  االحتجاجية  الوقفات  غ��رار 
مبثابة  دم�شق،  يف  الليبية  ال�شفارة 
دع�����م ل��الن��ت��ف��ا���ش��ات اجل����اري����ة يف 
مبا�شراً  اأخ����رى، ال حت��دي��اً  ب��ل��دان 
البالد  حكمت  التي  االأ���ش��د  لعائلة 

الأربعة عقود.
وي�شتعيد النا�شط احلقوقي البارز 
م������ازن دروي�����������س يف م���ق���اب���ل���ة عرب 
الهاتف مع وكالة فران�س بر�س ما 
اأجل  من  نهتف  “كنا  قائال  ح�شل 
ك�شكل  وال��دمي��وق��راط��ي��ة  احل��ري��ة 
وم�شر  لتون�س  الدعم  اأ�شكال  من 
وليبيا، لكننا يف احلقيقة كنا نهتف 

ل�شوريا«.
اعتقل  ال�������ذي  دروي�����������س  وي����ق����ول 
م����رات ع���دة يف ���ش��وري��ا، اآخ���ره���ا يف 
الأك���رث   2012 ����ش���ب���اط/ف���رباي���ر 
م���ن ث����الث ���ش��ن��وات ق��ب��ل االإف�����راج 
مغادرته  ث����م   2015 ع�����ام  ع���ن���ه 
ال�شاغل  ���ش��غ��ل��ن��ا  “بات  ال����ب����الد، 
ال��ت��ي تو�شل  ال�����ش��رارة  ع��ن  البحث 
من  �شوؤال:  وهاج�شنا  اإلينا،  ال��دور 
يف  ال�شوري؟”،  ال��ب��وع��زي��زي  ه���و 
اإ�شارة اىل البائع املتجّول التون�شي 
اأ�شرم  ال���ذي  ال��ب��وع��زي��زي  حم��ّم��د 
النار يف نف�شه يف 17 كانون االأول/
ذلك  و���ش��ك��ل   ،  2011 دي�����ش��م��رب 

�شرارة انتفا�شة تون�س.
اىل اأن اأقدم فتيان على كتابة عبارة 
يف اإ�شارة  “اإجاك الدور يا دكتور”، 
اىل االأ�شد، طبيب العيون املتمّرن يف 
لندن، على جدار يف مدينة درعا يف 
جنوب البالد، يف اإ�شارة اىل م�شري 
العابدين  زي���ن  ال��ت��ون�����ش��ي  ن��ظ��ريه 
اإىل  للفرار  ا�شطر  ال��ذي  علي  ب��ن 
امل�شري  الرئي�س  اأو م�شري  املنفى، 
ا�شتقال حتت  الذي  مبارك  ح�شني 

�شغط ال�شارع واجلي�س.
وتعر�شوا  درع�����ا  ف��ت��ي��ان  واع���ت���ق���ل 
املحتجني  دف������ع  م�����ا  ل���ل���ت���ع���ذي���ب، 
للخروج اإىل ال�شارع. مل يكن تاريخ 
التاريخ  وه����و  اآذار/م������ار�������س،   15
فران�س  وك���ال���ة  ت�����ش��ت��خ��دم��ه  ال����ذي 
بدء  لتوثيق  عديدة  وجهات  بر�س 
االأول  اليوم  ال�شورية،  االنتفا�شة 
الذي  ال��ي��وم  لكنه  ل��الح��ت��ج��اج��ات، 
ب�شكل  ال���ت���ظ���اه���رات  ف��ي��ه  خ���رج���ت 
م��ت��زام��ن يف اأن���ح���اء خم��ت��ل��ف��ة من 

البالد.
رانيا  والكاتبة  ال�شحافية  وت�شف 
عليها  اأملت  التي  اللحظة  زيد  اأبو 
اإىل  ع������ودة  “ال  ك���ت���اب���ه���ا:  ع����ن����وان 
واالأمل  واخل�شارة  احلياة  ال���وراء: 
قائلة   ،“ احل����رب  زم���ن  ���ش��وري��ا  يف 
العظيم،  اخل����وف  ج����دار  “ت�شّدع 
املواجهة  ك��ان��ت  ال�شمت.  وحت��ط��م 
وج���ودي���ة، ل���الأط���راف ك���اف���ة، منذ 

بدايتها«.
االحتجاجات  م��ا حت��ّول��ت  ���ش��رع��ان 
اىل نزاع دام اأجرب ن�شف عدد �شكان 
�شوريا البالغ قرابة 22 مليون اإىل 
م��غ��ادرة م��ن��ازل��ه��م، يف اأك���رب موجة 

نزوح منذ احلرب العاملية الثانية.
وفّر ن�شف النازحني خارج البالد، 
وق����ادت ق����وارب امل���وت ع����دداً كبرياً 
اأوروب����������ا، يف  ����ش���واط���ئ  اإىل  م��ن��ه��م 
ظاهرة كان لنطاقها الوا�شع تاأثرياً 
على الراأي العام وامل�شهد ال�شيا�شي 

واالنتخابات يف القارة العجوز.
وو�����ش����ط ال���ف���و����ش���ى ال���ت���ي وّل���ده���ا 
اأعلن تنظيم  داع�س  النزاع امل�شلح، 
ووح�شية   تطرفاً  االأك��رث  املجموعة 
والعراق  �شوريا  يف  “دولته”  قيام 

املجاور.
اإيران  اأر���ش��ل��ت  ال��ن��زاع،  ع�شكرة  م��ع 
اخل�شمان  امل���ت���ح���دة،  وال�����والي�����ات 
اللدودان، قوات اإىل �شوريا حلماية 
تركيا.  فعلت  كذلك  م�شاحلهما، 
وب������داأت رو���ش��ي��ا يف ن��ه��اي��ة اأي���ل���ول/

تدخل  اأك������رب   2015 ���ش��ب��ت��م��رب 
ع�شكري خارج حدودها منذ انهيار 
خطوة  يف  ال�����ش��وف��ي��ات��ي،  االحت������اد 
امل��ي��دان ل�شالح  ال��ك��ف��ة يف  رّج��ح��ت 

االأ�شد.
احلرب،  م��ن  ���ش��ن��وات  ع�شر  خ���الل 
ُقتل قرابة 400 األف �شخ�س، وفق 
االإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد 
الذي يوا�شل احت�شاب عدد القتلى 
عن  الدولية  املنظمات  توّقف  بعد 
ذلك منذ فرتة طويلة. ُقتل معظم 
املدنيني منهم، وعددهم االإجمايل 
الذي  النظام  يد  على  األ��ف��اً،   117
واج�������ه ال�������ش���ك���ان امل����ع����ار�����ش����ني له 

بوح�شية فاجاأت اأ�شد خ�شومه.
معرفتي  “رغم  دروي�������س  وي���ق���ول 
اإىل  ي�شل  اأن  اأت��وق��ع  مل  ب��ال��ن��ظ��ام، 
لكنني  العنف...  من  امل�شتوى  هذا 

كنت خمطئاً«.
وا�����ش����ت����خ����دم ال����ن����ظ����ام االأ����ش���ل���ح���ة 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ���ش��د م��ن��اط��ق مدنية 
الإخ�����ش��اع ج��ي��وب امل��ع��ار���ش��ة فيها. 
كثيفة  غ������ارات  ط���ائ���رات���ه  و����ش���ّن���ت 
مناطق  على  املتفّجرة  بالرباميل 
م��اأه��ول��ة ب��ال�����ش��ك��ان، خم��ل��ف��ة املوت 

الع�شوائي.
�شيا�شات  منهجي  ب�شكل  واع��ت��م��د 
احل�������ش���ار وال���ت���ج���وي���ع الإخ�������ش���اع 
اجلو  �شالح  ي��رتدد  ومل  خ�شومه. 
ُي���ح�������ش���ى من  ال  ع�����دد  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

ال�شربات �شد من�شاآت طبية.
يف مدينة حلب )�شمال( التي كانت 
للبالد  االقت�شادية  العا�شمة  ُتعّد 
وجوهرة تراثية كونها واح��دة من 
اأقدم املدن املاأهولة يف العامل، مّتت 

ت�شوية اأحياء عدة باالأر�س.
ال�شريع  ال����ن����ظ����ام  ق����م����ع  ل  ح����������َوّ
ث���ّم ت�شاعد  ل��الح��ت��ج��اج��ات، وم���ن 

ت�����ش��دي��ه��م ل��ت��ن��ظ��ي��م داع���������س منذ 
2014، على مناطق وا�شعة  العام 
بعد  �شوريا  �شرق  و�شمال  �شمال  يف 
العام  داع���������س  يف  ع��ل��ى  ق�����ش��ائ��ه��م 

.2019
وي�����ق�����ول دب���ل���وم���ا����ش���ي غ����رب����ي يف 
“اإذا  بر�س  فران�س  لوكالة  املنطقة 
ال��ي��وم على  ك��ان االأ���ش��د ال ي�شيطر 
ك��ام��ل االأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة، فيعود 
اإىل عناده  ذل��ك يف ج��زء كبري منه 
اأن��ه مل ي��واف��ق ي��وم��اً على  وحقيقة 
ا�شتخدام  على  واأ�شّر  التفاو�س... 
م��ا كان  اإىل  ال��ع��ودة  ال��ق��وة لفر�س 

الو�شع عليه قبل العام 2011«.
اإطالق  لوقف  ات��ف��اق  اأر���ش��ى  وفيما 
واأنقرة  مو�شكو  اإليه  تو�شلت  النار 
ه������دوءاً ن�����ش��ب��ي��اً يف م��ن��ط��ق��ة اإدل����ب 
احتمال  ي��ب��دو  ع���ام،  منذ  م�شتمراً 
���ش��ّن االأ����ش���د ه��ج��وم��اً ل��ط��امل��ا هّدد 
احلا�شر.  ال��وق��ت  يف  م�شتبعداً  ب��ه 
اإّن م��ن ���ش��اأن اأي  وي��ق��ول حم��ل��ل��ون 
القوتني  ي�����ش��ع  اأن  ج��دي��د  ه��ج��وم 
الع�شكريتني، اأي رو�شيا وتركيا، يف 

�شدام مبا�شر.
اأقّل  على  ال��ي��وم  ال��ن��ظ��ام  وي�شيطر 
م���ن ث��ل��ث��ي م�����ش��اح��ة ال���ب���الد، لكن 
اليه  بالن�شبة  ب��راق��ا  لي�س  امل�شهد 
على  ال�شيادة  خارطة  معاينة  لدى 

حدود البالد.
وي��و���ش��ح ال��ب��اح��ث امل��ت��خ�����ش�����س يف 
فابري�س  ال�������ش���وري���ة  اجل���غ���راف���ي���ا 
ن�����ش��ره موؤخراً  ت��ق��ري��ر  ب��االن�����س يف 
“ت�شيطر  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���وات  اأّن 
م��ن حدود  فقط  املئة  يف   15 على 
هي  “احلدود  وي�شتنتج  �شوريا”. 
اأداء  بامتياز، وبطاقة  ال�شيادة  رمز 
النظام ال تزال فارغة تقريباً على 

تلك اجلبهة«.
وت�������ش���ي���ط���ر ال�������ق�������وات ال����رتك����ي����ة 
واالأمريكية والكردية اأو املجموعات 
املدعومة من طهران، بحكم االأمر 
الواقع، على ما تبقى من احلدود.

ال����ق����وى  اأن  ب�����االن�����������س  وي����ع����ت����رب 
ب�شكل  ال��ب��الد  “تق�ّشم  اخل��ارج��ي��ة 
نفوذ  م���ن���اط���ق  اإىل  ر����ش���م���ي  غ����ري 
اأح���ادي  ب�شكل  وت�شيطر  م��ت��ع��ددة، 

على معظم حدودها«.
جمموعة  ب���ّث���ت���ه  ب���ودك���ا����ش���ت  ويف 
املا�شي  ال�شهر  ال��دول��ي��ة  االأزم�����ات 

ن��ف��وذ ال��ف�����ش��ائ��ل اجل��ه��ادي��ة الذي 
ع��������ززه االإف������������راج اجل����م����اع����ي عن 
من  القاعدة  تنظيم  م��ن  مقاتلني 
االنتفا�شة  ال�����ش��وري��ة،  ال�����ش��ج��ون 

ال�شورية اإىل حرب مدمرة.
وجنح العنف املفرط يف اأداء تنظيم 
داع�س وقدرته على جذب مقاتلني 
زرع  وخ����ارج����ه����ا، يف  اأوروب����������ا  م����ن 
ال��غ��رب ب�شكل ق�شى  اخل��وف ل��دى 
املوؤيدة  احل��م��ا���ش��ة  ع��ل��ى  ت��دري��ج��ي��اً 
اهتمام  وان�����ش��ّب  للدميوقراطية. 
ال����ع����امل ع���ل���ى ق���ت���ال االإره����اب����ي����ني 
ال�شوري،  ال�شعب  ن�شال  متنا�شيا 
و�شرعان ما عاد االأ�شد ليقّدم نف�شه 

كح�شن منيع �شد االإرهاب.
ويقول دروي�س، وهو من امل�شاركني 
املحلية  التن�شيق  جلان  تاأ�شي�س  يف 
االإع����داد وتنظيم  داأب���ت على  ال��ت��ي 
بداية  يف  ���ش��وري��ا  يف  ال��ت��ظ��اه��رات 
دخلنا  اأننا  “اأعتقد  االحتجاجات، 
كنا  ال�شذاجة..  م��ن  بكثري  ال��ث��ورة 
نتعامل مع املو�شوع ب�شكل عاطفي 
اعتربنا  وروم���ان�������ش���ي،  و����ش���اع���ري 
وحدها  االأخ��الق��ي��ة  منظومتنا  اأن 
لدينا  تكن  “مل  م�شيفاً  كافية”، 
اأدوات فيما االآخرون، �شواء النظام 
اأم اجلماعات االإرهابية كان لديهم 
مالية  واإمكانات  حقيقيون  �شركاء 

مهولة«.

�شباط/فرباير 2016، اأكد االأ�شد 
ا�شتعادة  م��ن  اأق���ّل  لي�س  ه��دف��ه  اأن 
ك��ام��ل االأرا����ش���ي ال�����ش��وري��ة. وقال 
“�شواء كانت لدينا ا�شتطاعة اأم مل 
�شنعمل عليه دون  يكن، هذا هدف 
ترّدد. من غري املنطقي اأن نقول اأن 

هناك جزءاً �شنتخّلى عنه«.
بعد ذلك، متكنت قواته من فر�س 
ح�شار خانق على االأحياء ال�شرقية 
هجوم  م��ع  ت��راف��ق  حلب  مدينة  يف 
ع�شكري وا�شع بدعم جوي رو�شي. 
الحقاً  ذات�����ه  ال�����ش��ي��ن��اري��و  وت����ك����ّرر 
ومناطق  ال�����ش��رق��ي��ة  الغوط�����ة  يف 

اأخرى. 
الهجمات  ه����ذه  م��ع��ظ��م  وان���ت���ه���ت 
اإجالء  ت�شمنت  ت�شوية  باتفاقات 
املدنيني  م����ن  االآالف  ع���������ش����رات 
اإدل���ب يف  اإىل حمافظة  وامل��ق��ات��ل��ني 
���ش��م��ال غ����رب ���ش��وري��ا ح��ي��ث يقيم 
قرابة ثالثة ماليني ن�شمة حالياً، 
ن�شفهم نازحون تقريباً، يف ظروف 
حترير  هيئة  �شيطرة  حتت  �شعبة 

ال�شام )جبهة الن�شرة �شابقاً(.
وعّززت تركيا التي تن�شر 15 األف 
�شوريا نفوذها خ�شو�شاً  جندي يف 
يف املناطق ال�شمالية ال�شورية قرب 

حدودها.
االأكراد  املقاتلون  حاليا  وي�شيطر 
ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا دع���م���اً اأم���ريك���ي���اً يف 

ال��ث��ورة ع��راة فيما  “دخلنا  وي��ق��ول 
اأ�شلحتهم  ب��ك��ل  االآخ������رون  دخ��ل��ه��ا 

واإمكاناتهم«.
�شلمياً  امل��ح��ت��ج��ني  ����ش���وت  وخ���ف���ت 
اخلارجي  ال���دع���م  ذه����ب  وق����ت  يف 
اإىل الع��ب��ني اآخ���ري���ن، داع���م���ني يف 

معظمهم للنزاع امل�شلح.
الرئي�س  و���ش��ف   ،2012 ع���ام  يف 
االأم��ريك��ي ب��اراك اأوب��ام��ا ا�شتخدام 
االأ�شد لالأ�شلحة الكيماوية ب�”خط 
لكن عندما مّت جتاوز هذا  اأحمر”. 
اخلط بعد عام عرب هجوم كيميائي 
قرب  ال�شرقية  الغوطة  ا�شتهدف 
دم�����ش��ق، ام��ت��ن��ع اأوب���ام���ا ع��ن القيام 
كثريون،  انتظره  ع�شكري  بتدخل 
طبعت  حا�شمة  حلظة  ذل��ك  و�شكل 
�شربة  توجيه  دون  وح��ال��ت  ع��ه��ده 

قوية لنظام االأ�شد.
وك��ان��ت ال��ف�����ش��ائ��ل امل��ع��ار���ش��ة التي 
ق��ات��ل��ت حت���ت راي������ات ع����دة وتلقى 
ب��ع�����ش��ه��ا مت����وي����اًل و�����ش����الح����اً من 
ال�شنتني  يف  مت���ك���ن���ت  اخل�����������ارج، 
االأوليني من اإحلاق خ�شائر كبرية 
اأ�شعفته  ال���ذي  ال�����ش��وري  باجلي�س 

اأي�شا االن�شقاقات.
املبكر  اإي������������ران  ت�����دخ�����ل  اأّن  اإال 
راأ�شها  على  لها  املوالية  والف�شائل 
ملي�شيات حزب اهلل اللبناين، ومن 
عام  احلا�شم  الرو�شي  التدخل  ثم 

امليدان  امل��ع��ادالت يف  2015، غ��رّي 
ل�����ش��ال��ح االأ����ش���د، بعدما  ت��دري��ج��ي��اً 
ك��ان��ت ق��وات��ه ق��د ف��ق��دت �شيطرتها 
ع���ل���ى ن���ح���و ث���م���ان���ني يف امل���ئ���ة من 
م�شاحة �شوريا ت�شمل مدنا رئي�شية 
ف�شائل  وو���ش��ل��ت  ن��ف��ط.  وح���ق���ول 

املعار�شة اإىل اأعتاب دم�شق.
وب������دع������م م������ن ط�������ائ�������رات وع����ت����اد 
وم�شت�شارين رو�س، ومب�شاندة من 
على  لطهران  موالية  جمموعات 
ا�شتعاد  اللبناين،  اهلل  ح��زب  راأ�شها 
قواته  ونفذت  املبادرة،  زمام  االأ�شد 
�شيا�شة  م��ت��ب��ع��ة  ان��ت��ق��ام��ي��ة  ح��م��ل��ة 
ال�شتعادة  املحروقة”  “االأر�س 

املناطق التي خ�شرتها.
ع��ل��ى وق���ع ح�����ش��ار حم��ك��م، ق�شفت 
اأو جيب  معقل  ك��ل  ال��ن��ظ��ام  ق���وات 
فيه  وع��اث��ت  امل��ع��ار���ش��ة،  للف�شائل 
ا�شت�شالم  ت�����ش��م��ن  ح���ت���ى  دم��������اراً 

املقاتلني املعار�شني.
وت�شّدرت �شور االأطفال امل�شوهني 
ال��ذي��ن مّت �شحبهم م��ن حت��ت ركام 
الرباميل  دّم��رت��ه��ا  �شكنية  اأب��ن��ي��ة 
اىل  اإ�شافة  وال�شواريخ،  املتفجرة 
�شكلت  التي  وامل�شت�شفيات  املدار�س 
و�شائل  ل��ل��ق�����ش��ف،  دائ����م����اً  ه����دف����اً 
االإع������الم ح���ول ال���ع���امل ع���ام���اً بعد 

عام.
يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س يف 

يف  املجّمد”  “ال�شراع  ب���ع���ن���وان 
�شوريا، تقول الباحثة دارين خليفة 
املتاحة  ال�شيئة  اخل��ي��ارات  “اأف�شل 
ه��و مت���ادي اجلمود”  ال��ي��وم  لدينا 
اأّن جت������اوزه يف  م��ع��ت��ربة  ال���ق���ائ���م، 
حم��اول��ة لت�شوية ال��ن��زاع مي��ّر عرب 
املعي�شية  للظروف  ج��ذري  حت�شني 

التي يواجهها ال�شعب ال�شوري.
�شّجل  امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام  اأّن  ورغ������م 
ح�شيلة القتلى االأدنى منذ اندالع 
النزاع مع تراجع االأعمال القتالية 
اإىل ح���د ك��ب��ري، م���ا ق���د ي��وح��ي اأن 
احلرب انتهت نوعاً ما، اإال اأّن حياة 
�شوريني كرث هي اليوم اأكرث �شوءاً 

من اأي وقت م�شى.
ويقول ح�شام )39 عاماً( املقيم يف 
الهاتف  دم�شق لفران�س بر�س عرب 
توقف  مب��ع��ن��ى  احل������رب  “انتهت 
ما  جراحنا  لكن  وامل��ع��ارك،  القتال 

زالت تنزف«.
االأزم����ة  ه��و  “االقت�شاد  وي�����ش��ي��ف 
قد  ل��ذا  منها اجلميع،  يعاين  التي 
لكن  عملياً،  انتهت  احل���رب  ت��ك��ون 

املعاناة مل تنته«.
وي���ع���اين ن��ح��و ���ش��ت��ني يف امل���ئ���ة من 
���ش��ك��ان ���ش��وري��ا ح��ال��ي��اً، وف���ق االأمم 
امل�����ت�����ح�����دة، م�����ن ان������ع������دام االأم�������ن 
ال�شورية  الغذائي. وخ�شرت اللرية 
98 يف املئة من قيمتها خالل عقد 
ملنظمة  تقرير  وق���ّدر  ال��زم��ن.  م��ن 
كلفة  ال�شهر  ه��ذا  العاملية  ال��روؤي��ة 
تريليون  ب�1،2  ال�����ش��وري��ة  احل���رب 

دوالر.
وال يجد العديد من ال�شوريني ما 
يتطلعون اإليه يف بلد باتت مقدراته 
بيد املنتفعني من احلرب واالأجهزة 

االأمنية.
�شّكلت  امل��ح��زن،  امل�شهد  ه��ذا  و�شط 
العدالة  م��ن  ن��وع  حتقيق  اإمكانية 
ل�شحايا النزاع بارقة اأمل ل�شريحة 

وا�شعة من ال�شوريني.
ق�شت  ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر،   24 ففي 
حم��ك��م��ة اأمل���ان���ي���ة ب��ال�����ش��ج��ن اأرب�����ع 
�شنوات ون�شف ال�شنة لع�شو �شابق 
يف اال�شتخبارات ال�شورية بعد اإدانته 
�شد  ج��رائ��م  يف  “التواطوؤ  بتهمة 
اأول حماكمة  اإطار  يف  االإن�شانية”، 
يف العامل تتعلق بانتهاكات من�شوبة 

اإىل نظام االأ�شد.
ال�شيقة  ودائرته  االأخري  لكّن هذا 

ما زاال بعيدين عن اأي م�شاءلة.
عاما(   55( االأ���ش��د  ي�شتعد  ب��ل  ال 
العام  م��ن��ذ  ال�����ش��ل��ط��ة  يف  امل����وج����ود 
انتخابات لوالية  2000، خلو�س 
املقبل  ال�����ش��ي��ف  راب����ع����ة  رئ���ا����ش���ي���ة 
ي��رج��ح اأن ي��ف��وز ب��ه��ا، يف وق���ت مل 
يف  املبذولة  الدولية  اجلهود  تثمر 
التو�شل اىل ت�شوية �شيا�شية الإنهاء 

النزاع.
حتت  �شيا�شية  ت�����ش��وي��ة  دون  وم���ن 
تتمكن  ل��ن  امل��ت��ح��دة،  االأمم  �شقف 
املنظمات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  م���ن  دم�����ش��ق 
لدعمها  املانحة  واجلهات  الدولية 
االقت�شاد  ا���ش��ت��ن��ه��ا���س  ع��م��ل��ي��ة  يف 
امل��ن��ه��ك ومت���وي���ل ع��م��ل��ي��ات اإع�����ادة 
حلفاء  اأن  ي���ب���دو  ف��ي��م��ا  االإع����م����ار، 
كافية  م�����وارد  دم�����ش��ق ال مي��ل��ك��ون 

لذلك.
وي�����ق�����ول رئ����ي���������س ب���ع���ث���ة االحت�������اد 
برتران  �شوريا جيل  اإىل  االأوروب���ي 
“�شوريا واحدة من البلدان ال�شابة 
يف امل���ن���ط���ق���ة، ون�����ش��ب��ة ك���ب���رية من 
�شكانها مل تكن قد ول��دت حتى يف 

العام 2011«.
وي�شيف “هوؤالء الفتيات والفتيان 
�شي�شبحون �شباباً يف �شوريا خالل 
خم�س اأو ع�شر �شنوات، و�شرييدون 
بدورهم م�شتقباًل واآفاقاً اقت�شادية 
للنظام  ميكن  ال  �شيا�شية  وحريات 
يجر  مل  اإذا  ل���ه���م  مي���ن���ح���ه���ا  اأن 

اإ�شالحات«.
وي��ق��ر دروي�����س )47 ع��ام��اً( املقيم 
ال�شورة  ب�����اأن  ب���اري�������س،  يف  ح��ال��ي��اً 
اأن روح  ي�����ش��دد ع��ل��ى  ل��ك��ّن��ه  ق��امت��ة 

الثورة لن تخمد.
ويقول احلقوقي الذي يراأ�س املركز 
التعبري  وحرية  لالإعالم  ال�شوري 
تتطلب  ال���ك���ب���رية  “التغيريات 
كربى”،  وت�شحيات  ط��وي��اًل  وق��ت��اً 
ثورة  هناك  اأن  اأعتقد  “ال  م�شيفاً 

انتهت اأو جنحت اأو ف�شلت ».
اأول  ه��ذه  “كانت  مبت�شماً  ويختم 
اأخطاأنا  لذلك  فيها،  ن�شارك  ث��ورة 
اأداوؤن������ا  ي���ك���ون  اأن  ن��ع��دك��م  ك���ث���رياً، 

اأف�شل يف الثورة املقبلة«.

ماأ�ساة اإن�سانية تطبع بداية هذا القرن  

 بعد 10 �سنوات من احلرب.. ل �سالم يف اأفق �سوريا

ن�������������������زاع 
ن�سف  اأج��رب 
�سكان  ع���دد 
اإىل  ���س��وري��ا 
م�������غ�������ادرة 
م���ن���ازل���ه���م

اأر�س �سورية 
ب���������ات���������ت 
ف���ري�������س���ة 
ل���������ق���������وى 
اأج���ن���ب���ي���ة 
م��ت��ن��اح��رة
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عربي ودويل

بجروح  الع�شرات  واأ�شيب  حتفهم  وحرا�س  مهاجرين  ثمانية  لقي   
اإثر اندالع حريق يف مركز اإيواء يف العا�شمة اليمنية، وفق ما اأفادت 
املنظمة الدولية للهجرة. واأفادت املديرة االإقليمية للمنظمة ملنطقة 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا كارميال غودو “تاأكد مقتل ثمانية 
اأعلى  للقتلى  االإجمالية  اأن احل�شيلة  اإيل  التقارير  ت�شري  اأ�شخا�س، 
بكثري«. واأ�شافت اأن “املنظمة الدولية للهجرة ت�شتجيب على وجه 
اخل�شو�س عرب تقدمي الرعاية ال�شحية الطارئة الأكرث من 170 
جريحا، حاالت اأكرث من 90 منهم خطرية«. واأ�شارت غودو اإىل اأن 
ي��زال غ��ري وا�شح”،  “ال  امل��رك��ز يف �شنعاء  ان���دالع احل��ري��ق يف  �شبب 
خالل  املهاجرون  واجهها  عديدة  خماطر  من  واح��د  “اإنه  م�شيفة 
اآالف  اأن  وُيعتقد  ال��ي��م��ن«.  يف  االأزم���ة  م��ن  املا�شية  ال�شت  ال�شنوات 
بع�شرات  ال��ن��زاع  �شنوات  اأودت  حيث  اليمن،  يف  عالقون  املهاجرين 
االآالف واأدت اإىل نزوح املاليني يف اإطار اأزمة اإن�شانية تعتربها االأمم 
�شنويا رحالت  املهاجرين  اآالف  العامل. ويخو�س  االأ�شواأ يف  املتحدة 
حمفوفة باملخاطر على منت قوارب من القرن االإفريقي اإىل البلد 
الذي يرزح حتت وطاأة احلرب، اإذ يهدف كثريون ال�شتكمال الرحلة 
غرق  املا�شي،  واالأ�شبوع  عمل.  فر�س  عن  بحثا  اخلليج  دول  باجّتاه 
20 �شخ�شا على االأقل بعدما األقى مهّربون بع�شرات املهاجرين يف 

البحر بني جيبوتي واليمن، بح�شب املنظمة الدولية.
                         

       
اأ�شرتاليا علقت  اإن  باين  االأ�شرتالية ماريز   قالت وزيرة اخلارجية 
ب�شبب حملة قمع مكثفة  م��ي��امن��ار  م��ع  ال��دف��اع��ي  ال��ت��ع��اون  ب��رن��ام��ج 
ي�شنها اجلي�س يف ميامنار على االحتجاجات احلا�شدة �شد االنقالب 
الذي وقع ال�شهر املا�شي. وقالت باين يف بيان يف �شاعة متاأخرة من 
م�شاء االأحد اإن اأ�شرتاليا �شتعيد اأي�شا توجيه االحتياجات االإن�شانية 
واأ�شافت  االأخ����رى.  العرقية  واالأق��ل��ي��ات  الروهينجا  اإىل  العاجلة 
التي تظهر  واالحتياجات  االإن�شانية  اأولوية لالحتياجات  “�شنعطي 
م�شاركتنا  تكون  اأن  ل�شمان  ون�شعى  اإحل��اح��ا  واالأك���رث  ال�شاحة  على 
مع  ولي�س  خاللها  وم��ن  احلكومية  غ��ري  املنظمات  م��ع  االإن�شانية 
العالقات  وتقت�شر  باحلكومة«.  ال�شلة  ذات  الكيانات  اأو  احلكومة 
الدفاعية الثنائية االأ�شرتالية مع جي�س ميامنار على املجاالت غري 
القتالية مثل تعليم اللغة االإجنليزية. وجتمع مئات يف �شيدين اأكرب 
على  االأ�شرتالية  احلكومة  حلث  االأ�شبوع  مطلع  يف  اأ�شرتاليا  مدن 
“نوا�شل حث قوات  اتخاذ موقف قوي �شد االنقالب. وقالت باين 
عن  واالمتناع  النف�س  �شبط  ممار�شة  على  بقوة  ميامنار  يف  االأم��ن 

العنف �شد املدنيني«.

لت كوريا اجلنوبّية والواليات املّتحدة اإىل اّتفاق ب�شاأن م�شاهمة  تو�شّ
ال��ب��الد، وف��ق ما  الع�شكري االأم��ريك��ي يف  ال��وج��ود  امل��ال��ّي��ة يف  �شيول 
االأّول  اليوم  يف  االثنني،  اأم�س  اجلنوبّية   الكورّية  ال�شلطات  اأعلنت 
من املناورات الع�شكرّية ال�شنوّية امل�شرتكة مع اجلنود االأمريكّيني. 
حتالف  يجمعهما  اللتني  ووا�شنطن  �شيول  ب��ني  العالقة  و�شهدت 
الرئي�س  اّتهم  اإذ  االأخ��رية،  ال�شنوات  يف  كبرية  ا�شطرابات  ع�شكري، 
بعدم  اجلنوبّية  كوريا  ترامب  دونالد  ال�شابق اجلمهوري  االأمريكي 
اأرا�شيها،  امل�شاهمة ب�شكل كاٍف يف الوجود الع�شكري االأمريكي على 
28500 جندي  نحو  وينت�شر  ال��دوالرات.  اإّياها مبليارات  مطالًبا 
ك���وري �شمايل  اأم��ريك��ي يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ّي��ة حلمايتها م��ن ه��ج��وم 
حمتمل. وطلبت االإدارة االأمريكّية يف بادئ االأمر من كوريا اجلنوبّية 
دفع 5 مليارات دوالر �شنوًيا. وكان هذا املبلغ اأكرث من خم�شة اأ�شعاف 
املبلغ الذي حّددته االّتفاقية ال�شابقة التي انتهت �شالحّيتها نهاية 
عام 2019 والتي مبوجبها كانت �شيول ت�شاهم مببلغ 920 مليون 
ا. وقالت وزارة اخلارجّية الكورّية اجلنوبّية اإّن اجلانَبني  دوالر �شنويًّ
ّدد قيمته. واأ�شافت يف بيان “احلكومة  وّقعا اّتفاًقا “مبدئًيا” مل حُتَ
ال�شريع  توقيعها  عام، من خالل  اأكرث من  ا�شتمّرت  م�شكلة  �شتحّل 
وبعد ذلك، يتوّجب اأن تتّم املوافقة على هذا االتفاق يف  على اّتفاق”. 

اجلمعية الوطنّية الكورّية اجلنوبّية.

عوا�شم

�سنعاء

�سيدين

�سيول

بدء حماكمة ال�سرطي
 املتهم بقتل جورج فلويد 

•• مينيابولي�ض-اأ ف ب

الواليات  ب�شمال  مينيابولي�س  يف  تاريخية  حماكمة  االثنني  اأم�س  ب��داأت  
املتحدة مع مثول ال�شرطي االأبي�س الذي قتل االأمريكي االإفريقي جورج 
فلويد يف 25 اأيار/مايو، يف جرمية اأ�شعلت حركة احتجاج �شد العن�شرية 

مل تقت�شر على الواليات املتحدة بل عمت العامل باأ�شره.
ف��ال��رج��ل ال��ب��ال��غ 44 ع���ام���ا ق�����ش��ى م��ن��ه��ا 19 يف ���ش��ف��وف ال�����ش��رط��ة يف 
اأمام  و�شيمثل  العمد،  بالقتل غري  احلا�شر  الوقت  متهم يف  مينيابولي�س، 

املحكمة حرا بعدما اأطلق �شراحه بكفالة.
وتدّخل �شوفني مع ثالثة من زمالئه ال�شرطيني يف 25 اأيار/مايو لتوقيف 
جورج فلويد لال�شتباه با�شتخدامه ورقة مالية مزورة بقيمة ع�شرين دوالرا 
ل�شراء علبة �شجائر. وبقي �شوفني راكعا على عنق جورج فلويد املمدد اأر�شا 
خاللها  ياأبه  مل  طويلة  دقائق  ت�شع  مدى  على  اليدين،  مكّبل  بطنه  على 
لتو�ّشل االأربعيني االأ�شود ونداءاته املتكررة اإذ كان يكافح اللتقاط اأنفا�شه، 
ووا�شل ال�شغط حتى بعدما دخل يف غيبوبة، و�شط هلع عدد من املارة يف 

و�شط ال�شارع حيث جرت عملية التوقيف.
ردده  �شعار  اإىل  التنّف�س”  ميكنني  “ال  االأخ���رية  فلويد  كلمات  وحت��ول��ت 
ماليني املتظاهرين الذين نزلوا اإىل ال�شوارع من ميامي اإىل لو�س اأجنلي�س 
العامل  اأنحاء  اأ�شداوؤه يف  وت��رددت  املاأ�شاة،  وقائع  نقل  بعد م�شاهدة فيديو 

مثل لندن وباري�س و�شوال اإىل �شيدين للمطالبة باإحقاق العدالة.
وفتحت التعبئة ال�شعبية نقا�شا جوهريا يف الواليات املتحدة حول الو�شائل 
وب��ع��دم��ا تراجعت  ال��ع��ن�����ش��ري.  ال��ب��ل��د  ال�����ش��رط��ي��ون وم��ا���ش��ي  ال��ت��ي يتبعها 
املحاكمة وال  اق��رتاب موعد  ع��ادت جم��ددا مع  االحتجاجات يف اخل��ري��ف، 

�شيما يف مينيابولي�س التي �شهدت عدة جتمعات يف نهاية اال�شبوع.

 الزعيمة اجلديدة حلزب العمل الإ�سرائيلي.. جاهزة للمعركة 

زيارة البابا اإىل العراق.. ف�سحة اأمل اأم جناح عابر؟ 

�سدامات ليلية بني ال�سرطة ومتظاهرين يف اأثينا 
بينما  “اأتاأمل”،  ي�شرخ  وه��و  ال�شاب  �شوت  و�شمع  العائلية. 
امل��ك��ان ع��ن غ�شبهم حيال  امل���وج���ودون يف  اأع���رب االأ���ش��خ��ا���س 

ت�شّرف ال�شرطي بهذه الطريقة اأمام اأطفالهم.
واأفادت ال�شرطة باأنها اأر�شلت الدورية على منت دراجات نارية 
تطبيق  م��ن  للتاأكد  تفتي�س  بعمليات  “للقيام  ال�شاحة  اإىل 

االإجراءات ملنع تف�شي فريو�س كورونا واحلد من انت�شاره«.
ال�شكان  ب�شاأن خرق  �شكاوى عديدة  وجود  اإىل  القوة  واأ�شارت 

قواعد احتواء كوفيد.
وذكرت ال�شرطة اأنها تعّر�شت لهجوم نّفذه 30 �شخ�شا اأثناء 
مرور الدورية، ما اأدى اإىل اإ�شابة عن�شرين. ومت توقيف 11 

�شخ�شا خالل العملية.
واأو�شحت يف بيان اأنه �شيتم فتح حتقيق داخلي ب�شاأن ال�شرطي 

اأثارت  امل��دين. لكن احل��ادث��ة  ال��ذي مت ت�شويره وه��و ي�شرب 
م��وج��ة غ�����ش��ب يف ���ش��ف��وف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني امل��ع��ار���ش��ني الذين 
ال�شابق  الي�شاري  ال��وزراء  رئي�س  ال�شرطة. وقال  ن��ددوا بعنف 
األيك�شي�س ت�شيربا�س اإن “لدى البلد حكومة فقدت ال�شيطرة 

متاما على الوباء وال تعرف... اإال ا�شتخدام القوة«.
اأن  خري�شتيد�س  بافلو�س  اال�شرتاكيني  با�شم  الناطق  وذك��ر 

عنف ال�شرطة اليونانية “اأخذ بعدا خطريا«.
بيلوين  اأري�شتوتيليا  با�شم احلكومة  الناطقة  �شددت  بدورها، 
على اأن احلكومة “حتاول، بدعم من النا�س، اإخراج البالد من 

هذه االأزمة ال�شحية غري امل�شبوقة باأقل اخل�شائر املمكنة«.
واأ�شافت “لكن لالأ�شف، هناك معار�شة تغّذي التوتر وتوؤدي 

اإىل احتقان املناخني ال�شيا�شي واالجتماعي«.

•• اأثينا-اأ ف ب

اأثينا  يف  ومتظاهرين  ال�شرطة  ب��ني  ليلية  ���ش��دام��ات  وق��ع��ت 
ال�شرطة وهو  انت�شر ت�شجيل م�شور يظهر عن�شرا يف  بعدما 
التزام  مراقبة  تتوىل مهمة  دوري��ة  م��رور  ل��دى  �شابا  ي�شرب 

تدابري االإغالق.
 500 ح���وايل  لتفريق  امل�شيل  ال��غ��از  ال�شرطة  وا�شتخدمت 
جنوب  يف  �شاحية  يف  �شمريين  نيا  �شاحة  يف  جتّمعوا  �شخ�س 
اأثينا لالحتجاج على احلادثة التي وقعت يف املكان ذاته يف وقت 

�شابق من اليوم.
واأظهرت ت�شجيالت عن�شر ال�شرطة وهو ي�شرب ال�شاب بقوة 
با�شتخدام ع�شا يف ال�شاحة التي تعد موقعا رائجا للتجّمعات 

•• تل اأبيب-اأ ف ب

ت��ع��م��ل ال���زع���ي���م���ة اجل����دي����دة حلزب 
العمل االإ�شرائيلي مرياف ميخائيلي 
احلياة  اإع��ادة  مهمة  لها  اأوكلت  التي 
اإر�شاء  اأج��ل  من  حملة  على  للحزب، 
االجتماعية  الدميوقراطية  قواعد 
جانب  اإىل  ال���ن�������ش���وي���ة  وم���ن���ا����ش���رة 

الق�شايا البيئية.
تقول ميخائيلي )54 عاما( يف مقر 
حملتها االنتخابية يف مدينة تل اأبيب 
ال�شاحلية قبل االقرتاع املقرر يف 23 
من ال�شهر اجلاري، اإن “حزب العمل 

فقد م�شداقيته وعموده الفقري«.
)احلزب  يكون  اأن  “ينبغي  وت�شيف 
ال���ع���م���ل( ح�����زب ي�������ش���ار ال���و����ش���ط يف 
واإعادتها  ال��ب��الد  لتجديد  احلكومة 

اإىل امل�شار ال�شحيح«.
لكن الطريق اإىل ذلك �شيكون �شعبا. 
العمل تراجعا ح��ادا منذ  �شهد حزب 
ال�شيا�شة  ج��ن��وح  م���ع  ت���راف���ق  ج��ي��ل، 
ب�شكل  ال��ي��م��ني  ن��ح��و  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
كبري، ال �شيما يف عهد رئي�س الوزراء 

بنيامني نتانياهو املم�شك بال�شلطة منذ العام 2009. 
فاز  )الكني�شت(،  الربملان  يف  مقعدا   120 اأ�شل  ومن 
اأجريت  التي  االنتخابات  بثالثة منها يف  العمل  حزب 
العام  44 مقعدا يف  ل��دي��ه  ك��ان  بعدما  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 
يف  احل��زب  اأجم��اد  اإىل  ميخائيلي  تلتفت  مل   .1992
على  التاأثري  املبا�شر على  اهتمامها  بل �شبت  املا�شي، 
لنتانياهو  املناه�س  النا�شئ  املع�شكر  و�شيا�شات  لهجة 
الذي من املمكن اأن ينجح يف احل�شول على اأغلبية 61 

مقعدا.
اأهمية  “االأكرث  ف���اإن  العمل  ح��زب  لزعيمة  بالن�شبة 
حل���زب ال��ع��م��ل اأن ي��ك��ون ل��دي��ه اأك����رب ع���دد مم��ك��ن من 
اأجل التغيري وبحيث ال  الكتلة من  املقاعد داخل تلك 
ميكن بناء حتالف بديل” بدونه. منذ انتزاعها املن�شب 

•• بغداد-اأ ف ب

اأي���ام، ك��ان العراق  على م��دى ث��الث��ة 
حمّط اأنظار العامل، هذه املرة حلدث 

�شّكل  التاريخ  اأعظم يف  زي��ارة حلرب  ب��اأّول  �شعيد متّثل 
تنظيمها بالن�شبة لبغداد رهاناً دبلوما�شياً واأمنياً، فيما 

تاأمل باأن حتقق منها مكا�شب �شيا�شية واقت�شادية.
العراقية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  للمتحّدث  بالن�شبة 
انتقال”  “نقطة  الزيارة  هذه  ت�شّكل  ال�شحاف،  اأحمد 

للعراق.
اأن���ه “ما مل ي��ك��ن ال��ع��راق اآمناً   واأك����د ل��ف��ران�����س ب��ر���س 
وم�شتقراً ملا كانت �شخ�شية مب�شتوى البابا قد جتولت 
فيه”، متحدثاً اأي�شاً عن اأفق “تقوية العالقات الثنائية 

واملتعددة” مع دول اأخرى بف�شل هذه الزيارة.
وقبل ثالث �شنوات فقط، طوى العراق �شفحة تنظيم 
داع�س الدامية، الذي �شيطر يف العام 2014 على ثلث 

اأرا�شيه.
ت�شبب  االأرجنتيني،  البابا  اأيام قليلة من و�شول  وقبل 
التي  االأ���ش��د  عني  قاعدة  على  جديد  �شاروخي  هجوم 
ال��ع��راق، مبقتل  االأن��ب��ار بغرب  اأمريكية يف  ق��وات  ت�شّم 

متعاقد مدين اأمريكي مع التحالف الدويل.
اأن  اأن تظهر للعامل  اأرادت بغداد  البابا،  با�شتقبال  لكن 
املرحلة  تلك  بعد  ال��ب��الد  م��ن جديد يف  ا�شتتب  االأم���ن 

ال�شعبة.
اأراد العراق اأي�شاً التاأكيد على “التعاي�س” بني جميع 
االجتماعي،  ن�شيجه  ت��ك��ّون  التي  واالأع����راق  ال��ط��وائ��ف 
والتي مل يتعرف العامل على بع�شها اإال ب�شبب انتهاكات 
االأهلية  احلرب  خالل  اأو  بحقها  الوح�شية  االإرهابيني 

الدامية بني عامي 2006 و2008.
واأعلن رئي�س الوزراء العرايف م�شطفى الكاظمي، بعد 
لقاء البابا فرن�شي�س يف زيارته املرجع ال�شيعي االأعلى 
علي ال�شي�شتاين، ال�شاد�س من اآذار/مار�س يوماً وطنياً 

“للت�شامح والتعاي�س«.
ي�شرح املحلل ال�شيا�شي فرهد عالء الدين من موؤ�ش�شة 
املجل�س العراقي اال�شت�شاري اأن “العراق يواجه الكثري 

اإىل احلكومة  ان�شمامه  وا�شعة بعد  تعر�س النتقادات 
االئتالفية االأخرية التي �شكلها نتانياهو.

الدميوقراطية  ت���اأه���ي���ل  “اإعادة  اأن  اإىل  وت�������ش���ري 
�شوت  واإىل  اللعبة  ق��واع��د  اإىل  وال��ع��ودة  االإ�شرائيلية 
العقل متثل معا االأ�شا�س الوحيد” لت�شكيل االئتالف 
كافيا،  لي�س  نتانياهو  “ا�شتبدال  وت�شيف  احلكومي. 
نحن بحاجة اإىل ا�شتبدال )نتانياهوزمي(” اأو جماعة 
نتانياهو. وينظر الكثري اإىل نتانياهو الذي �شغل اأطول 
مدة يف من�شبه يف اإ�شرائيل منذ العام 2009، وقبلها 
بني عامي 1996 و1999، على اأنه �شخ�شية معززة 

لالنق�شام وب�شكل كبري.
النجاحات  ال���وزراء جملة من  ذل��ك، حقق رئي�س  وم��ع 
اآخ���ره���ا توقيع  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة واالق���ت�������ش���ادي���ة، ك����ان 

من خ�شومها يف االنتخابات التمهيدية للحزب يف 24 
اأعادت ميخائيلي احلياة للحزب  الثاين/يناير،  كانون 
ثالث  وت�شبح  بريت�س  عمري  ال�شابق  الزعيم  لتخلف 

امراأة تقود احلزب منذ تاأ�شي�شه.
انتخابات  اإىل  الدعوة  متت  االأول/دي�شمرب  كانون  يف 
هي الرابعة خالل عامني، واأظهرت ا�شتطالعات الراأي 
يكفي من  الفوز مبا  العمل يف  ح��زب  ف�شل  البداية  يف 

االأ�شوات لالحتفاظ مبقعد واحد.
ل��ك��ن وب��ع��د ت���ويل م��ي��خ��ائ��ي��ل��ي زع���ام���ة احل�����زب، ت�شري 
اأن عدد مقاعد احلزب �شتت�شاعف  اإىل  اال�شتطالعات 

اإىل �شتة.
�شيا�شية  اإب��رام �شراكة  العمل  مل ت�شتبعد زعيمة حزب 
قد  كان  �شلفها  واأن  خا�شة  اأ�شا�شية،  قواعد  وفق  لكن 

للمناف�شة  م�شرحاً  ب��ات  بلد  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دخ��الت 
االأعظم،  واختار احلرب  واإي��ران.  املتحدة  الواليات  بني 

بعناية، م�شار وحمطات رحلته لهذا الهدف.
واأو�شح املحلل ال�شيا�شي �شجاد جياد الباحث يف مركز 
“�شانتوري فاوندي�شن” لفران�س بر�س اأن �شورة البابا 
على  ال�شوء  “تلقي  املو�شل  يف  كني�شة  اأنقا�س  و�شط 
عجز  على  املحلية،  �شلطاتهم  من  العراقيني  مطالب 
احل��ك��وم��ات، وب���طء اإع����ادة االإع���م���ار ال���ذي مي��ن��ع عودة 

النازحني«.
ال�شعيدي،  اأ�شامة  العراقي  ال�شيا�شي  للمحلل  بالن�شبة 

نن�شاها  ب��اأن  ال��زي��ارة  لنا  �شمحت  التحديات ورمب��ا  من 
لبع�س الوقت، لكن هذه امل�شاعب ال تزال موجودة«.

التحديات  زي��ارت��ه  اأي��ة ح��ال يف  البابا على  مل يتجاهل 
التي يعاين منها العراق.

 كان احلرب االأعظم قد اأبدى اأي�شاً دعماً ملئات االآالف 
احتجاجاً  ����ش���وارع  اإىل  ن��زل��وا  ال����ذي  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ن 
الذي  الدموي  بالقمع  مندداً  والف�شاد،  احلكومة  على 

تعر�شوا له.
ومل ي��ت��وان يف خطبه ال��ت��ي األ��ق��اه��ا خ��الل ال��زي��ارة عن 
التنديد ب�”الف�شاد” املزمن يف العراق، ودعا اأي�شاً لوقف 

اأربع  مع  العالقات  تطبيع  اتفاقيات 
دول عربية.

ل��ك��ن احل���ك���وم���ات االئ��ت��الف��ي��ة التي 
ال�شنوات  يف  ب�شرعة  ت��ع��رثت  �شكلها 
االأخرية كما بداأت حماكمته يف اأيار/

مايو املا�شي بتهم تتعلق بالف�شاد.
نتانياهو  م�����ش��اع��دي  بع�س  وي�شعى 
به،  االإط���اح���ة  اإىل  ال��ي��وم  ال�شابقني 
بينهم من ان�شقوا عن حزبه الليكود 

اأو غريهم من الوزراء ال�شابقني.
للحياة  قابل  ائ��ت��الف  اأي  و�شيحتاج 
وي���ن�������ش���م اإل����ي����ه ح�����زب ال���ع���م���ل اإىل 
لديها  ال���ت���ي  االأح���������زاب  ا���ش��ت��ي��ع��اب 

اأجندات ميينية مماثلة لليكود.
اأخرى  اأح��زاب  اأر�شية م�شرتكة مع  اإيجاد  فاإن  وعليه، 
اأمرا  يكون  لن  لنتانياهو  م�شرتكة  معار�شة  بخالف 
اإنه  ميخائيلي  ق��ال��ت  ال���ذي  العمل  ح��زب  على  �شهال 
فقد م�شداقيته بعدما ان�شم يف املا�شي اإىل ائتالفات 

بقيادة اليمني.
وتدرك ميخائيلي جيدا “وجود نقاط خالف كثرية” 

وت�شري اإىل اأن اإعادة احلياة حلزبها لن تكون �شريعة.
وت�شيف “نحن بحاجة اإىل اإعادة البناء )...( �شي�شتغرق 

االأمر وقتا لكن اإذا مل نبداأ فلن يحدث ذلك اأبدا«.
اأن اغتيال رئي�س ال��وزراء وزعيم  ت�شري ميخائيلي اإىل 
حزب العمل اإ�شحاق رابني عام 1995 على يد اإ�شرائيلي 
مت�شدد ومعار�س ملحادثات ال�شالم مع الفل�شطينيني، 

هز احلزب وناخبيه واأثار �شعورا باخلوف.

اإىل  ه���دف���ت  “الزيارة  ه�����ذه  ف������اإن 
الداخلي  امل�شتوى  على  النظر  لفت 

والدويل ملكانة واأهمية العراق«.
حجم  ال����ع����امل  اأدرك  وق�����د  واالآن 
الثقافات”  و”تعدد  والديني”  احل�����ش��اري  “املوروث 
يف العراق، فيما تابع جولة البابا من اأور، املوقع الذي 
اإىل  و���ش��واًل  اب��راه��ي��م،  النبي  راأ����س  اأن��ه م�شقط  يعتقد 
امل�شلمني  من  كبري  لعدد  العليا  املرجعية  مقّر  النجف 
اأن  ال�شيا�شية  للطبقة  “بّد  ف��ال  ال��ع��امل،  يف  ال�شيعة 
وهذا  ال�شعب  على هذا  املحافظة  امل�شوؤولية يف  تتحمل 

البلد«.
“اإعادة  م��ن  ب��ّد  ال  اأن��ه  بر�س  لفران�س  ال�شعيدي  واأك���د 
نظر يف كل البنى التحتية” بعد هذه الزيارة، “لي�شبح 
البلد موؤهاًل و�شاحلاً للعي�س«. من جهته رّحب م�شدر 
اأي  ح��دوث  ب�”عدم  بر�س  لفران�س  ت�شريحات  اأمني يف 
“هذا  م�شيفاً  جداً”،  �شغري  ب�شكل  ول��و  اأم��ن��ي  خ��رق 
االأمنية  بقواته  العراق  جن��اح  على  ووا�شح  دام��غ  دليل 

واال�شتخبارية” يف اإمتام هذه الزيارة.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ال���زي���ارة ف��ت��ح��ت االأب������واب اأم���ام 
يتمتع حتى  العراق ال  ال�شياحة يف مواقع عديدة لكن 
يزال  وال  ال�شتقبالهم.  الالزمة  التحتية  بالبنى  االآن 
طويلة،  ل�شاعات  الكهرباء  من  حمرومني  العراقيون 
عديدة  اأول��ي��ة  بخدمات  نق�شاً  مواجهتهم  ع��ن  ف�شاًل 

مثل املياه.
وباء  مواجهة  ع��ن  ع��اج��زة  ال��ب��الد  م�شت�شفيات  اأن  كما 

كوفيد-19 الذي يجتاح العامل.
ال تلغي االإيجابية العابرة للزيارة بالن�شبة جلياد اأي�شاً 
اأن���ه “ال ي���زال ه��ن��اك زع��م��اء ط��وائ��ف يوؤججون  واق���ع 
ت��ت��دخ��ل بال�شاأن  ت���زال  ال��ت��وت��رات االت��ن��ي��ة، واإي�����ران ال 
امل�شلحة”  املجموعات  م�شكلة  اأي�شاً  وهناك  العراقي، 
اأي�����ش��اً وجود  بلد مل ينتف فيه مت��ام��اً  ال��ن��ف��وذ، يف  ذات 
ف�شائل  اإىل  باالإ�شافة  االإرهابي  داع�س  لتنظيم  خاليا 

موالية الإيران.
وي�شيف اأنه “لالأ�شف، اأعتقد اأننا �شن�شمع اأخباراً كثرية 

عن العراق، لكنها �شتكون اأخباراً حزينة ال �شعيدة«.

اإ�سرائيل تبداأ تطعيم العمال الفل�سطينيني �سد كورونا 
•• القد�ض-اأ ف ب

اإ���ش��رائ��ي��ل ر���ش��م��ي��ا حملة  اأط��ل��ق��ت 
ت���ل���ق���ي���ح ����ش���د ف�����ريو������س ك����ورون����ا 
يحملون  ال���ذي���ن  للفل�شطينيني 
ت�����ش��اري��ح ع��م��ل يف اإ���ش��رائ��ي��ل اأو يف 
ال�شفة  يف  امل��ق��ام��ة  م�شتوطناتها 

الغربية املحتلة.
ب����ي����ان �����ش����ادر ع����ن خدمة  واأك��������د 
اأن  االإ�شرائيلية  الطبية  ال��ط��وارئ 
امل�شعفني يف منظمة “جنمة داوود 
تلقيح  ت��ول��وا  الطبية  احلمراء” 
العمال بلقاح موديرنا يف “حمالت 
التلقيح على احلواجز االإ�شرائيلية 
ويف املناطق ال�شناعية” يف ال�شفة 
 700 تلقى  اخل��م��ي�����س،  ال��غ��رب��ي��ة. 
ع��ام��ل ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ال��ل��ق��اح �شمن 
“جنمة  وق��ال��ت  جت��ري��ب��ي��ة،  حملة 

 حاكم نيويورك ي�ستبعد 
ا�ستقالته بعد اتهامات جديدة 

•• نيويورك-اأ ف ب

ا�شتبعد حاكم والية نيويورك اأندرو كومو مرة اأخرى ا�شتقالته بعد تعر�شه 
التهامات جديدة بالتحر�س اجلن�شي ودعوات للتنحي وجهها له م�شوؤولون 
�شنوات  ع�شر  منذ  من�شبه  ي�شغل  ال���ذي  احل��اك��م،  تعر�س  دمي��ق��راط��ي��ون. 
واأ�شبح رمًزا ملكافحة الوباء، لالتهام بالفعل من قبل ثالث ن�شاء يف االأيام 

الع�شرة املا�شية ب�شبب ت�شرفات اأو تعليقات غري الئقة ذات داللة جن�شية.
ال�شبت  جورنال”  �شرتيت  “وول  و  بو�شت”  “وا�شنطن  �شحيفتا  ن�شرت 
�شهادتني جديدتني تتعلقان ب�شلوك م�شابه للحاكم البالغ من العمر 63 

عاًما. وو�شف متعاونون �شابقون للحاكم بيئة العمل باأنها “�شامة«.
ب�شبب  اأ�شتقيل  “لن  ال��ه��ات��ف  ع��رب  م��وؤمت��ر �شحايف  خ��الل  احل��اك��م  وق���ال 

مزاعم” وطعن يف “م�شداقية” االتهامات املوجهة اإليه.
االأربعاء، بعد اإطالق االدعاءات، اأعرب كومو عن “اعتذاره البالغ” للواتي 

تعر�شن لال�شاءة، نافيا القيام باأي ت�شرف غري الئق.
اأندريا �شتيوارت كازينز، زعيمة االأغلبية الدميقراطية يف  االأحد، ان�شمت 
جمل�س ال�شيوخ بوالية نيويورك، اإىل عدد من زمالئها يف الربملان املحلي 

لدعوة اأندرو كومو للتنحي.

وت�شمل  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا.  اإىل  ج��زئ��ي��ا 
يف  الفل�شطينيني  التلقيح  عمليات 
والذين  املحتلة  ال�شرقية  القد�س 
األف   300 ع���ن  ت���ع���داده���م  ي��زي��د 

ن�شمة.
وا�شعة  دع���وات  اإ�شرائيل  وواج��ه��ت 
النطاق من االأمم املتحدة وغريها 
تلقيح  ل�������ش���م���ان  اجل�����ه�����ات  م�����ن 
واقعني  ب�شفتهم  الفل�شطينيني 
االح��ت��الل وحما�شرين من  حت��ت 

قبل اإ�شرائيل.
املحتلة  الغربية  ال�شفة  و�شجلت 
ن�شمة،  مليون   2،8 يعي�س  حيث 
األ����ف  اإ�����ش����اب����ة   142 م����ن  اأك�������رث 
و1596 وفاة بالفريو�س منذ بدء 
الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  يف  تف�شيه 

العام املا�شي.
ودف����ع ال���ت���زاي���د امل���ط���رد يف اأع����داد 

داوود” اإن العملية كانت “ناجحة«. 
ويعي�س نحو 475 األف م�شتوطن 
بال�شفة  م�����ش��ت��وط��ن��ات  يف  ي��ه��ودي 
الغربية يعتربها اجلزء االأكرب من 

املجتمع الدويل غري �شرعية.
وكانت ال�شلطة الفل�شطينية اأعلنت 
يف 19 �شباط/فرباير املا�شي اأّنها 
اتفاق  اإىل  اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ع  لت  تو�شّ
العربية  ال���دول���ة  مب��وج��ب��ه  ت��ق��وم 
بتلقيح مئة األف عامل فل�شطيني.

واإ�شرائيل بني الدول الرائدة على 
عمليات  جل��ه��ة  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى 
ال��ت��ل��ق��ي��ح ال��ت��ي مّت���ت ن�����ش��ب��ة لعدد 
تلقيح  م����ن  ان���ت���ه���ت  اإذ  ال�������ش���ك���ان، 
فايزر/بايونتيك  ل��ق��اح  ج��رع��ت��ي 
نحو 40 يف املئة من �شكانها البالغ 
ن�شمة،  م��الي��ني  ت�شعة  ت��ع��داده��م 
بالعودة  االأح������د  احل���ي���اة  وب�������داأت 

الغربية،  ال�����ش��ف��ة  يف  االإ����ش���اب���ات 
اإعالن  اإىل  الفل�شطينية  ال�شلطة 
اأ�شبوع  ومل�����دة  ال�����ش��ام��ل  االإغ������الق 
والقرى  ونابل�س  اهلل  رام  ملدينتي 
املحيطة بالقد�س ال�شرقية املحتلة، 
بيت  مدينة  اإغ��الق  اإىل  باالإ�شافة 

حلم ملدة 48 �شاعة.
عدة  على  الفل�شطينيون  وح�شل 
عدة  م����ن  ال���ل���ق���اح���ات  م����ن  اآالف 
قدمتها  ل��ق��اح��ات  ب��ي��ن��ه��ا  م�����ش��ادر 
الطواقم  ال���ش��ت��خ��دام  اإ����ش���رائ���ي���ل 

الطبية.
الفل�شطينية  احل���ك���وم���ة  وك���ان���ت 
اأع���ل���ن���ت ع����ن ت���ع���اق���ده���ا م����ع اأرب�����ع 
�شركات لتوفري اللقاحات الالزمة 
ت�شل  اأن  املفرت�س  كان من  والتي 
مل  لكنها  املا�شي  ال�شهر  منت�شف 

ت�شل بعد.
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عربي ودويل
مقتل متظاهَرين يف بورما ودعوات نقابية ل�سل القت�ساد

لالقت�شاد”  طويلة  ولفرتة  كامل  “اإغالق  اإىل  النقابات  اأك��رب  من  ت�شع  ودع��ت 
اعتبارا من االثنني. وكتبت النقابات يف بيان م�شرتك “لقد حان وقت التحرك” 
م�شرية اإىل اأن ال�شماح با�شتمرار الن�شاطات االقت�شادية �شي�شاعد اجلي�س الذي 
وهو  الن�شيج،  م�شانع  اأغلقت  لذلك،  ونتيجة  البورمي«.  ال�شعب  طاقة  “يقمع 
قطاع كان ي�شهد ازدهارا قبل انقالب االأول من �شباط/فرباير، ومراكز الت�شوق 

وامل�شارف ومكاتب الربيد.
اأّنه �شيتم طرد املوظفني الذين ال  من جانبها، حذرت املجموعة الع�شكرية من 
ي�شتاأنفون اأعمالهم االثنني. وتوؤثر هذه الدعوات اإىل االإ�شراب الذي بداأ بعيد 
اأ�شال، مع  ال�شعيف  البورمي  االنقالب على عدد هائل من قطاعات االقت�شاد 

م�شارف غري قادرة على العمل وم�شت�شفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.
تظاهر  )ج��ن��وب(،  داوي  بلدة  ق��رب  االحتجاجات.  اإىل  عرقية  اأقليات  وان�شمت 
املئات من عرقية كارينز ملوحني باأعالمهم الزرقاء والبي�شاء واحلمراء وداعني 

•• رانغون-اأ ف ب

اأغلقت  حيث  بورما  يف  االثنني  اأم�س  للدميوقراطية   موؤيدان  متظاهران  قتل 
النقابات  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��دع��وة  بعد  اأب��واب��ه��ا  وامل�����ش��ان��ع  وال�����ش��رك��ات  امل�����ش��ارف 
على  وال�����ش��غ��ط  ال��ب��الد  اق��ت�����ش��اد  خ��ن��ق  ب��ه��دف  االإ����ش���راب���ات  لتكثيف  الرئي�شية 
املجموعة الع�شكرية. وي�شارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال يف القطاع 
اأنحاء  كل  يف  للدميوقراطية  املوؤيدة  التظاهرات  يف  ال�شباب  جانب  اإىل  اخلا�س 
متظاهرون  ونقل  متعددة  انفجارات  دوي  �شمع  )و�شط(،  مييتكيينا  يف  البالد. 
م�شرجون بالدماء بعيدا عن مكان اإطالق النار، وفقا لل�شور التي ن�شرت على 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
ع��دد من  واإ���ش��اب��ة  “مقتل رجلني”  ع��ن  ا�شمه  ك�شف  ع��دم  واأف���اد م�شعف طلب 

االأ�شخا�س بجروح من بينهم امراأة اأ�شيبت بر�شا�شة يف ذراعها.

امل�شلح  اجلناح  من  متمردون  التظاهرات  وي��راف��ق  الدكتاتورية”.  “اإنهاء  اإىل 
اأعمال عنف حمتملة من  الحتاد كارن الوطني قدموا حلماية املتظاهرين من 
قبل قوات االأمن. كذلك، ان�شمت العديد من الن�شاء البورميات اإىل التظاهرات 

لالحتفال باليوم العاملي للمراأة.
وت��ظ��اه��ر اآالف ال��ب��ورم��ي��ني م��ن ره��ب��ان وط���الب وم��وظ��ف��ني حكوميني االأح���د، 

خ�شو�شا يف مانداالي )و�شط( حيث مت تنظيم تظاهرة �شخمة.
وا���ش��ت��خ��دم��ت ال��ق��وى االأم��ن��ي��ة امل��ن��ت�����ش��رة ب���اأع���داد ك��ب��رية ال��غ��از امل�����ش��ّي��ل للدموع 
�شهادات  وفق  التجمعات،  لتفريق  احلية  الذخرية  وكذلك  املطاطي  والر�شا�س 
جمعتها وكالة فران�س بر�س. ومت توقيف ع�شرات املتظاهرين واإ�شابة عدد اآخر 

وفقا جلمعية م�شاعدة ال�شجناء ال�شيا�شيني.
وقالت املنظمة البورمية غري احلكومية اإن التظاهرات التي نظمت “يف مناطق 

�شكنية وداخل مبان دينية وم�شت�شفيات وجامعات، مت قمعها ب�شكل عنيف«.

انت�شرت قوات االأمن م�شاء االأحد يف اأحياء عدة يف رانغون و�شيطرت على العديد 
حقوق  اأج���ل  م��ن  “اأطباء  منظمة  ون���ددت  امل��دي��ن��ة.  يف  العامة  امل�شت�شفيات  م��ن 
االإن�شان” غري احلكومية باحتالل القوى االمنية مل�شت�شفيات قائلة اإن “موجة 

العنف االأخرية اأثارت قلقها«.
ونّفذت ال�شرطة ال�شبت عمليات ليلية ا�شتهدفت م�شوؤولني يف الرابطة الوطنية 
من اأجل الدميوقراطية، احلزب الذي تتزعمه اأونغ �شان �شو ت�شي التي اأطاحها 
م�شوؤول  خاللها  وُقتل  املا�شي.  �شباط/فرباير  من  االأول  يف  ع�شكري  انقالب 

حملي يف احلزب هو خني مونغ الت البالغ 58 عاما.
اأن النواب الذين ال يعرتفون ب�شرعية  وح��ّذرت املجموعة الع�شكرية االأحد من 
االنقالب و�شكلوا جلنة لتمثيل احلكومة املدنية يرتكبون “خيانة عظمى” قد 
ت�شل عقوبتها اإىل ال�شجن 22 عاما. وقتل اأكرث من 50 متظاهرا منذ االنقالب 

الذي اأطاح �شو ت�شي احلائزة جائزة نوبل لل�شالم عام 1991.

لجئون �سوريون يف تركيا يحلمون بالعودة اإىل بلدهم 
•• غازي عنتاب-اأ ف ب

�شوريون  الجئون  يحلم  تركيا،  يف 
بلدهم،  اإىل  ب���ال���ع���ودة  ت��رك��ي��ا  يف 
للغاية،  ����ش���يء  و����ش���ع���ه  ب��ع�����ش��ه��م 
وب��ع�����ش��ه��م اأف�����ش��ل ح����اال، ل��ك��ن يف 
اأي  كل االأح���وال، لن يقدموا على 
الرئي�س ب�شار  خطوة للعودة طاملا 

االأ�شد يف احلكم.
مليون   5،6 ح�����وايل  اأ����ش���ل  م���ن 
الهجرة منذ  �شلكوا طريق  �شوري 
ب����دء ال���ن���زاع ال�����ذي ي���دخ���ل عامه 
اآذار/مار�س،   15 احلادي ع�شر يف 
جل���اأ اأك���رث م��ن 3،6 م��الي��ني اإىل 
تغيرياً  فاأحدثوا  امل��ج��اورة،  تركيا 
املحافظات  يف  عميقاً  دميوغرافياً 
ال���رتك���ي���ة احل����دودي����ة ع��ل��ى غ���رار 

غازي عنتاب وهاتاي.
تعّد  الر�شمية،  االأرق����ام  وبح�شب 
األف   450 غ���ازي ع��ن��ت��اب ح���وايل 
كل  �شخ�س من  اأي  �شوري،  الج��ئ 
معظم  ويتحّدر  مقيمني.  خم�شة 
حلب  مدينة  من  فيها  ال�شوريني 
التي تبعد 110 كلم من اجلانب 

االآخر من احلدود، ومنطقتها.
مي���ل���ك ا���ش��م��اع��ي��ل ع��ب��ط��ي��ن��ي مع 
اإينونو،  ج���ادة  يف  مطعماً  عائلته 
الرئي�شية  التجارية  ال�شوارع  اأحد 
ع��ن��ت��اب، مركز  غ�����ازي  م��دي��ن��ة  يف 
اال�شم  حت���م���ل  ال����ت����ي  امل���ح���اف���ظ���ة 
العودة  “اأمتنى  وي��ق��ول  نف�شها. 
اإىل �شوريا، لكنني اأحاول يف الوقت 
اجلن�شية  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ن��ف�����ش��ه 
االأ�����ش����د يف  ال���رتك���ي���ة، الأن ط���امل���ا 
بالن�شبة  امل�شتحيل  م��ن  احل��ك��م، 

اإلينا العودة«.
 2013 عام  اإ�شماعيل حلب  غادر 
و�شقيقاته  واأ����ش���ق���ائ���ه  اأه���ل���ه  م���ع 
من  “هرباً  واأب��ن��ائ��ه��م��ا،  وزوج���ت���ه 
ال���ربام���ي���ل امل���ت���ف���ج���رة ال���ت���ي كان 
وُقتل  حّينا”.  على  النظام  يلقيها 

اأحد اأ�شقائه يف عملية ق�شف.
اأمام م�شواتي دجاج و�شي�س �شاورما 
ر  دّوار و�شحن فالفل كبري، يح�شّ

•• �شورنوخ-اأ ف ب

قيل ل�شتيبان موف�شي�شيان اإن منزله 
ما زال يف اأرمينيا لكن ن�شف حظرية 
البقر املرفقة به تقع االآن يف االأرا�شي 
التي ت�شيطر عليها اأذربيجان بعدما 
تغيري  اإىل  املا�شي  ال��ع��ام  ح��رب  اأدت 
الدولتني  ب���ني  احل�����دود  يف  ج����ذري 

ال�شوفياتيتني ال�شابقتني.
 71( ال�شابق  الغابات  حار�س  يقول 
ف��ن��اء منزله  ي��ق��ف يف  ف��ي��م��ا  ع���ام���ا( 
االمامي “يظهر نظام حتديد املواقع 
العاملي )جي بي اإ�س( اأن احلدود متر 
يكون  اأن  ميكن  كيف  لكن  هنا.  م��ن 

االأمر كذلك؟«.
ع��ل��ى م�����ش��اف��ة اأم���ت���ار ق��ل��ي��ل��ة، يراقب 
بندقيتي  اأرمينيان مزودان  حار�شان 
كال�شنيكوف، احلدود ب�شكل م�شتمر. 
اإىل جانبهما الفتة مو�شوعة حديثا 
وخلفها  اأذربيجان  تدخل  اإنك  تقول 
ي��رف��رف ع��ل��م ال��دول��ة ف���وق مع�شكر 

مراقبة احلدود.
اأق��رب وجود  ك��ان  اأ�شهر قليلة،  حتى 
�شورنوخ  قرية  �شرق  يف  اأذرب��ي��ج��اين 

التي تبعد ع�شرات الكيلومرتات.
اإقليم  اأرا���ش��ي  تقع  اجلانبني،  وب��ني 
ناغورين قره باغ الذي �شيطر عليه 
املقاتلون االأرم��ن بعد حرب اندلعت 
االحتاد  انهيار  عقب  عاما   30 قبل 

ال�شوفياتي.
�شتة  بعد  انقلب  القوى  ميزان  لكن 
يف  ان��دل��ع  ال��ذي  القتال  م��ن  اأ�شابيع 
�شهدت  فيما  املا�شي  اأيلول/�شبتمرب 
اأرمينيا �شراعا للموافقة على ت�شليم 
اإىل  االأرا���ش��ي  من  �شا�شعة  م�شاحات 

اأذربيجان.
النار  اإط��الق  لوقف  اتفاق  اأدى  فقد 
ت��و���ش��ط��ت ف��ي��ه رو���ش��ي��ا، ل��ل��ع��ودة اإىل 
احل�������دود امل����ع����رتف ب���ه���ا دول����ي����ا بني 
البلدين والتي كانت موجودة لعقود 

على الورق فقط.
ب�شكل  احل��دود  ر�شم  �شورنوخ، مت  يف 
مبهم على طول الطريق الذي مير 

طلبيات  ال�������ش���وري���ون  امل���وظ���ف���ون 
ليت�شلمها  اأو  التو�شيل  خل��دم��ات 
القيود  ظّل  يف  باأنف�شهم،  الزبائن 
املفرو�شة الحتواء تف�شي فريو�س 

كورونا.
العمل  اأن  ا���ش��م��اع��ي��ل  وي����ع����رتف 
مزدهر، اإال اأنه لن يرتدد يف العودة 
النظام.  �شقط  �شوريا يف حال  اإىل 
متاجر  خ��ل��ف��ن��ا  “تركنا  وق�������ال 

ومنازل ومزرعة كبرية«.
اإينونو  م��ن ج����ادة  ه���ذا اجل����زء  يف 
امل����ع����روف����ة اأك������رث ب���ا����ش���م ال����ب����ازار 
االإيراين، ي�شتثمر �شوريون معظم 
االأ�شماء  اأن  ل���و  ح��ت��ى  امل����ح����الت، 
باالأحرف  مكتوبة  الواجهات  على 

الرتكية كما يفر�س القانون.
ويقول زكريا ال�شباغ )23 عاماً(، 
وهو بائع فواكه جمففة، “غادرنا 
هرباً من نظام االأ�شد، اإن قيل لنا 
لن  ���ش��ق��ط،  االأ���ش��د  ن��ظ��ام  اإن  االآن 
تركيا”،  اأح��دا )مّنا( هنا يف  ت��رى 
م�شيفاً “هل راأيت كل هذه املحال 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�����ش��وري��ني يف 

ب�شيطة.  مب���وارد  العي�س  اآخ����رون 
مثل زينة علوي التي فقدت زوجها 
وتعي�س   2014 ع����ام  ق�����ش��ف  يف 
اليوم مع بناتها االأرب��ع وابنيها يف 
ب��ائ�����س، على  �شقة ح��ق��رية يف ح��ّي 

مقربة من و�شط املدينة.
وحرمتها اأزمة الوباء من ممار�شة 
تعتمد  االآن  وباتت  اأعمال �شغرية 
على فاعلي اخلري الإطعام عائلتها 
بدل  دوالرا   60 ي��ع��ادل  م��ا  ودف���ع 

اإيجار منزلها.
ت�شتخدم زينة موقدة على الفحم 
لتدفئة القاعة الرئي�شية يف ال�شقة 
وكنبة  فر�شتني  على  التي حتتوي 

قدمية.
ت��ت��ح��دث ع��ن ب��ل��ده��ا ب��ح��ن��ني، لكن 
ع����ودة  اح���ت���م���ال  ت����ذك����ر  اأن  دون 

قريبة.
اإن  )الأط����ف����ايل(  “اأقول  وت���ق���ول 
���ش��وري��ا ب��ل��د ج��م��ي��ل واحل���ي���اة فيه 
مميزة، واإننا كنا نعي�س يف منزلنا 
اأن ن�شطر للقيام  �شعداء من دون 
ب��ن��وع ال��ع��م��ل ال���ذي ن��ق��وم ب��ه هنا، 

�شيرتكونها  اجلميع  ال�شارع؟  هذا 
و�شيذهبون فوراً اإىل �شوريا«.

تاجر  وهو  ويرى خ�شر احل�شني، 
اأن���ه يف ح��ال بقي  41 ع��ام��اً،  يبلغ 
االأ���ش��د يف احلكم “ما م��ن اأم��ل يف 
اأع��زاء على قلبي،  اأوالدي  ال��ع��ودة، 
من امل�شتحيل اأن اأخترب جمدداً ما 

�شبق اأن ع�شناه«.
ال�شعر،  ل��ت�����ش��ف��ي��ف  ���ش��ال��ون��ه  يف 
اأب����و ال��ن��ار البالغ  ي��ع��ر���س حم��م��د 
ال�شيناريوهات  وزبائنه  عاماً   28
�شوريا  اإىل  ل��ع��ودت��ه��م  امل��ح��ت��م��ل��ة 

واملخارج املحتملة للنزاع.
ال��ذي يق�ّس �شعر  ويقول احل��الق 
اإىل  العودة  “يف حال  اأ�شيب،  زبون 
ولن  �شُن�شجن،  البداية  يف  �شوريا، 
يعرف اأحد اأي �شيء عن م�شرينا، 
كرث  وث��م��ة  من�شق،  ع�شكري  ف��اأن��ا 
مثلي..”. وي�شيف “من امل�شتحيل 

اأن يعود اأحد طاملا النظام باٍق«.
ويف حني متكن جتار جادة اإينونو 
م��ن اإع�����ادة ب��ن��اء ح��ي��اة ج��دي��دة يف 
�شوريون  ي���ح���اول  ع��ن��ت��اب،  غ����ازي 

لكن هذه م�شيئة رب العاملني«.
ال��وايل من جهتها،  وغ���ادرت عهد 
ح���ل���ب م�����ع اب���ن���ه���ا ال����وح����ي����د ع���ام 
2014، بعد عام من مقتل زوجها 
الذي كان يقاتل �شد قوات النظام. 
اليوم  ب��ق��ال��ة  حم��ل  �شاحبة  وه���ي 
ومقّربة من الكثري من العائالت 

ال�شورية التي تقطن احلّي.
عاماً   39 البالغة  ال�شيدة  وتقول 
من  م���وج���وداً،  زال  م��ا  “الطاغية 
موجوداً،  زال  م��ا  و���ش��ّردن��ا  قتلنا 
ل��ن��ع��ي�����س يف ظل  ���ش��ن��ع��ود  ف��ك��ي��ف 

حكمه؟«.
ال�شارع  يف  اأم�����ش��ي  “هل  وت�شيف 
مقابل  يف  م��ع��ل��ق��ة  ���ش��ورت��ه  الأرى 
ال��دم��ار ال���ذي ق��ت��ل اأط���ف���ااًل ويّتم 
اأطفااًل وقتل ن�شاء؟ كيف �شاأعود؟ 

لن اأعود بالتاأكيد«.
ع��ل��ى ج����دار ق����رب ال��ب��ق��ال��ة، ُكتب 
ب��ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة يبدو  ���ش��ع��ار 
ال�شوريني  م�شاعر  يلّخ�س  وكاأنه 
يف املنطقة حيال احتمال عودتهم 

اإىل بلدهم: “رمبا يوماً ما«.

و�شط هذه القرية الزراعية الفقرية 
وع���رب  ع����ائ����ل����ة.   28 ت�������ش���م  ال����ت����ي 
االأرمنية  ال��ق��وات  ت��راق��ب  احل����دود، 
بقلق.  بع�شا  بع�شها  واالأذربيجانية 
رو�شية  وح�����دة  امل��ع�����ش��ك��ري��ن،  وب����ني 
جنود  ناقلة  مع  احل��دود  حر�س  من 
من  ال�شفلي  اجلانب  وعلى  مدرعة. 
بع�شرات  اأذربيجان  طالبت  القرية، 
العائالت االأرمينية  املنازل واأجربت 

التي عا�شت هناك على املغادرة.
�شتيبانيان  امل��زارع خات�شيك  ويو�شح 
اإنها  وق��ال  اأذربيجاين  “جاء ج��رال 

اأر�شهم«.
اأح����د  م���ن���زل  اإىل  ع��ائ��ل��ت��ه  ان��ت��ق��ل��ت 
اجل����ريان ع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ����ر من 
الطريق وهي تنظر من النافذة كل 
تركته  الذي  املهجور  املنزل  اإىل  يوم 
على م�شافة اأمتار. ويقول �شتيبانيان 
هذه  ب��ال��ط��ب��ع.  م����وؤمل  ���ش��ع��ور  “اإنه 

القدمية. لكن اجلانب االأذربيجاين 
حداثة  اأك�������رث  ت���ق���ن���ي���ات  ا����ش���ت���خ���دم 
باالأقمار  م�شتعينا  خ��رائ��ط  ل��ر���ش��م 
حيث  امل��ك��ان  لتحديد  اال�شطناعية 
تكون،  اأن  ي��ج��ب  احل����دود  اإن  ي��ق��ول 
احل�شول  من  االآن  حتى  متكن  وقد 

على مراده.
هاكوب  القرية  م�شوؤول  ي�شتطيع  ال 
اأر����ش���اك���ي���ان اح���ت���واء م���رارت���ه جراء 

االنقالب املفاجئ يف االأقدار.
اأطلق  ن���ت���وء ���ش��خ��ري،  واق���ف���ا ع��ل��ى 
البذيئة  ال��ك��ل��م��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
ع��ن��د روؤي����ت����ه اأح�����د ح���ر����س احل����دود 
قريبة  م�شافة  على  االأذربيجانيني 

حتته.
ملغادرة  اأي�شا  اأر�شاكيان  ا�شطر  فقد 
منزله وهو يعي�س حاليا مع زوجته 

وابنته يف مكتبه.
ويقول “اإن االمر ي�شبب لك �شعورا 

اأن نعي�س  اأرمنية، وعلينا االآن  اأر�س 
مع اأعدائنا يف اجلوار«.

�شغرية  قطعة  كل  �شاحب  وحتديد 
يف هذه االأر�س، مهّمة متنازع عليها 

ب�شدة.
اإىل  امل�شكلة  م��ن  ك��ب��ري  وي��ع��ود ج���زء 
ال�شوفيات  القادة  ر�شم  عندما  قرن، 
دون  اخل�����ري�����ط�����ة  ع����ل����ى  احل������������دود 
القدمية  ل���ل���ع���داوات  اع��ت��ب��ار  اأدن�����ى 
عا�شت  ال��ت��اري��خ��ي��ة.  االدع�������اءات  اأو 
املنازل  يف  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  ال��ع��ائ��الت 
املتنازع عليها حتى اأواخر الثمانينات، 
ال��ت��وت��ر يف  تفاقم  م��ع  غ���ادرت  لكنها 
ال�شوفياتي  االحت������اد  ج���م���ه���وري���ات 
العرقي يف  التوتر  ع��ودة  اإىل  اإ�شافة 

كل اأنحاء املنطقة.
وي�شر �شكان �شورنوخ على اأن القرية 
اأرمينيا  يف  ت��ك��ون  اأن  يجب  بكاملها 
ال�شوفياتية  اخل����رائ����ط  مب���وج���ب 

من  اأك��رث  هناك  ع�شنا  باالختناق... 
ث��الث��ني ع���ام���ا. ك��ان��ت ح��ي��ات��ن��ا وكل 

ذكرياتنا«.
وت��ق��وم احل��ك��وم��ة االأرم��ي��ن��ي��ة ببناء 
القرية،  للنازحني يف  منازل جديدة 
اأنهم  على  ي�����ش��رون  ال��ق��روي��ني  لكن 
يريدون ا�شتعادة اأرا�شيهم القدمية.

اأي  االإب������الغ ع���ن  ي��ت��م  ويف ح���ني مل 
حادث  اأ�شغر  لكن  االآن،  حتى  عنف 
���ش��ي��ت��ط��ل��ب و����ش���اط���ة دول����ي����ة وم���ن 
ا�شتدامة  ميكن  كيف  روؤي��ة  ال�شعب 

الهدنة احلالية.
وي��و���ش��ح اأر���ش��اك��ي��ان “ذات ي��وم عرب 
اجلانب  اإىل  م����ا  ���ش��خ�����س  خ���ن���زي���ر 
االآخ��ر. وتوّجب على حر�س احلدود 
واالأذربيجانيني  والرو�س  االرمنيني 
امل����واف����ق����ة ع���ل���ى ع���م���ل���ي���ة م���راق���ب���ة 
للمالك  ���ش��م��ح  ب���ع���دم���ا  م�������ش���رتك���ة 

بالذهاب واإح�شاره«.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• فران�شوا كليمن�شو

   يقال عن االأول، يف نيويورك، اأنه قد ي�شتقيل يف 
االأيام املقبلة الأن ال�شغط قوي للغاية، حتى داخل 
احلزب الدميقراطي املحلي، حتى يرحل. يف حني 
الثقة”،  “�شحب  ال�شيف  بحلول  الثاين  �شيواجه 
االقرتاع  طريق  عن  العزل  اأ�شكال  من  �شكل  وهو 
للوباء من  املحلية  اإدارت��ه  انتقاد  يتم  العام، حيث 

واليته يف �شاكرامنتو من قبل املحافظني.
   ول��ك��ن، كما ه��و احل��ال يف كثري م��ن االأح��ي��ان يف 
ت�شعل  التي  الف�شيحة هي  فاإن  املتحدة،  الواليات 
 63 ان���درو ك��وم��و،  ال��ن��ريان ولي�س احل��ك��م.  فتيل 
عاما، وزير االإ�شكان ال�شابق لبيل كلينتون، املتزوج 
اتهم  ب��وب كينيدي،  بنات  اإح��دى  م��رة من  اأول  يف 
بالتحر�س اجلن�شي من قبل اثنني على االأقل من 

معاونيه ال�شابقني، ومن ابنة �شديق.
اأول  53 ع��اًم��ا، ت���زوج يف زواج    غ��اف��ني ن��ي��و���ش��وم، 
ال�شابقة  االأزي��اء  عار�شة  غيلفويل،  كيمربيل  من 
بالتعليق  طالقهما  بعد  انتهت  ع��ام��ة،  وم��دع��ي��ة 
على االأخبار القانونية على قناة فوك�س نيوز، قبل 
الزواج دون جونيور ترامب، االبن االأكرب للرئي�س 
ال�شابق. خالل احلجر ال�شحي الكامل الذي اأمر 
االأخ��رية، مل  ال�شكر  به احلاكم خالل عطلة عيد 
لتناول  ال��ذه��اب  م��ن  اأف�����ش��ل  �شيًئا  احل��اك��م  ي��ج��د 
ومميز  ع�شري  مطعم  يف  االأ���ش��دق��اء  م��ع  الع�شاء 

بنجومه يف وادي نابا.

وقت االختيار لبايدن
فري�ش�ة  ه����و  ال����ذي  باي�����دن،  جل�����و  بالن�ش������بة     
غري  و�شيا�ش����ية  واق��ت�����ش��ادي�����������ة  ���ش��ح��ي��ة  الأزم��������ة 
ال�����وزن  م��ن  ال��رج��ل��ني  هاذي���ن  ف����اإن  م�ش���بوقة، 
الدميقراطي،  اال���ش��ت��ب��ل�����ش��م��ن��ت  داخ��������������ل  ال��ث��ق��ي��ل 

ي�ش����كالن م�ش��در اإحراج هو يف غنى عنه.
ربع  على  ونيويورك  كاليفورنيا  يف  ح�شد  لقد     
التوازن  اأن  لو  املا�شي. وحتى  نوفمرب  اأ�شواته يف 
املدى  على  هناك  للتعديل  قابال  لي�س  ال�شيا�شي 
التما�شك  يف  ت�شاهم  ال  الف�شائح  ف���اإن  الق�شري، 
امل�شوؤولني  م���واج���ه���ة  يف  ل���ل���ح���زب  ال���������ش����روري 
بعد  ي�شتوعبوا  مل  الذين  املنتخبني  اجلمهوريني 
ب��واح��دة من  الت�شحية  م��ن  ب��د  ه��ل ال  هزميتهم. 

هاتني الكرتني؟
   ي��ب��دو ال��و���ش��ع اأك���رث ي��اأ���ًش��ا يف ن��ي��وي��ورك، حيث 
وزي��ر ال��ع��دل ه��و امل�����ش��وؤول ع��ن حتقيقات احلاكم. 
من  اأمريكية  دميقراطية  وه��ي  جيم�س،  ليتيتيا 
الق�شايا  جت���اه  ل��ل��غ��اي��ة  ح�شا�شة  اأف��ري��ق��ي،  اأ���ش��ل 
االعتداء  على  العقاب  من  االإف���الت  يثريها  التي 
خلالفة  مر�شحة  تكون  قد  اإنها  ويقال  اجلن�شي. 

احلاكم يف نهاية واليته الثالثة عام 2022.
   يف كاليفورنيا، يف املقابل، احلزب يف جبهة واحدة 
مع حاكمه، ويغفر له خطاأه يف الذهاب اإىل املطعم، 
ويعد بقطع الطريق اأمام اجلمهوريني يف �شناديق 
االقرتاع اإذا تاأكدت حماولتهم اللجوء اىل “�شحب 

الثقة«.
   كما يتعر�س كومو ونيو�شوم النتقادات �شديدة 
ب�شبب املوجة الثانية من الفريو�س، بعد الت�شفيق 
دونالد  ك��ان  عندما  االأوىل  امل��وج��ة  ذروة  يف  لهما 
ت���رام���ب يف ح���ال���ة اإن���ك���ار ت�����ام. ال��ت��ه��م��ة: ال�����رتدد، 
برفع  ووع���ود  ال�شفافية،  اإىل  االفتقار  االل��ت��ف��اف، 

احلجر ال�شحي دون درا�شة
   ومرة اأخرى، اأن هذا النوع من القادة هو الذي 
اأول  اإن��ه��اء  وي��ن��وي  يبا�شر،  رئي�س  ���ش��ورة  يطم�س 
اأ�شرار  ب��اأق��ل  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  ل��ه يف  ي���وم   100

جانبية ممكنة.
ترجمة خرية ال�شيباين

دميقراطيان ي�سعفان جو بايدن...!

*رئي�س حترير يف �شحيفة لو جورنال دو دميان�س. من موؤلفاته هيالري كلينتون 
من االألف اإىل الياء، باراك اأوباما... عن العرق يف اأمريكا، والعي�س مع االأمريكان...

خوف وغ�سب.. قرية ق�سمتها احلدود بني اأرمينيا واأذربيجان 

م�سر تدين وت�ستنكر ا�ستمرار ميلي�سيا احلوثي يف ارتكاب عملياتها الإرهابية

حتقيق يف اإيطاليا �سد جزائري يف هجمات باري�س

•• القاهرة -وام:

اأعربت م�شر وباأ�شد العبارات عن بالغ اإدانتها وا�شتنكارها 
ال�شتمرار ميلي�شيا احلوثي يف ارتكاب عملياتها االإرهابية 
ال��ن��ك��راء ���ش��د اأرا����ش���ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة من 
خالل اال�شتهداف املتوا�شل للمناطق املدنية واملوؤ�ش�شات 
احليوية مبا يف ذلك مواقع من�شاآت الطاقة والتي توؤثر 
ما  واآخرها  باأ�شرها،  واملنطقة  اململكة  يف  اإمداداتها  على 
راأ�س تنورة  اأم�س االأول كل من ميناء  تعر�شت له م�شاء 
بوا�شطة  هجمات  م��ن  باململكة  اأرام��ك��و  �شركة  وم��راف��ق 

••  روما-اأ ف ب

اإج���راءات  ب��دء  اأم�����س االث��ن��ني  اأعلنت ال�شرطة االإي��ط��ال��ي��ة  
ي�شتبه  عاما   36 العمر  م��ن  يبلغ  ج��زائ��ري  �شد  ق�شائية 
“وثائق مزورة”  وّف��ر  وب��اأن��ه  داع�����س  تنظيم  ب��اأن��ه ع�شو يف 
يف   2015 الثاين/نوفمرب  ت�شرين   13 هجمات  ملرتكبي 
وا�شع،  دويل  تعاون  “بف�شل  التحقيقات  وك�شفت  فرن�شا. 
قرب امل�شتبه به من جمموعات متطرفة ف�شال عن ن�شاطه 
باتاكالن  االإرهابية على  الهجمات  املبا�شر يف دعم منفذي 
وا�شتاد دو فران�س والهجمات امل�شلحة التي حدثت يف باري�س 

اعرتا�شهما  مت  ب��ال��ي�����ش��ت��ي،  و�����ش����اروخ  م�����ش��رية  ط���ائ���رة 
والت�شدي لهما بنجاح. واأكدت م�شر جمددا على �شديد 
التي  الهجمات اخل�شي�شة  تلك  ملثل  وا�شتهجانها  رف�شها 
تتنافى م��ع ال��ق��ان��ون ال���دويل واالإن�����ش��اين، وت��ع��رق��ل من 
من  متثله  عما  ف�شاًل  باليمن،  ال�����ش��الم  اإح���الل  ج��ه��ود 
لوزارة  بيان  و�شدد  وا�شتقرارها.  املنطقة  الأمن  تقوي�س 
مع  و�شعبا،  حكومة  م�شر،  وق��وف  على  اأم�س  اخلارجية 
تتخذه  ما  كل  وت�شامنها مع  ال�شعودية،  و�شعب  حكومة 
ال�شافرة،  االعتداءات  تلك  ملواجهة  اإج��راءات  اململكة من 

واحلفاظ على اأمنها وا�شتقرارها و�شيادتها.

يف 13 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2015، “من خالل تقدمي 
وثائق مزورة ملنفذيها”، وفق بيان ل�شرطة باري )جنوب(. 
على  به  امل�شتبه  ريبوبليكا” اليومية  “ال  �شحيفة  وعّرفت 
مزورة.  اأوراق���ا  حلمله  حاليا  امل�شجون  ت��وام��ي  عثمان  اأن��ه 
وكان من املفرت�س اأن يخرج من ال�شجن يف يونيو. ووفقا 
لل�شحيفة، كان توامي جزءا من خلية تابعة لتنظيم داع�س 
اأنه كان  تعمل يف فرن�شا وبلجيكا، اإىل جانب �شقيقيه. كما 
اللذين  كوا�شي  و�شريف  كوليبايل  اأميدي  مع  ات�شال  على 
نفذا مع �شعيد كوا�شي، هجمات يناير 2015 �شد �شحيفة 

�شاريل اإيبدو ال�شاخرة و�شرطيني ومتجر يهودي.
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عربي ودويل

ال جمال للخطاأ »�سفر ف�سل”, 
واأقل  مهنتهم،  يف  م��ت��اأ���ش��ل  ال��ت��وت��ر     
بعد  ق����ات����اًل.  ي���ك���ون  اأن  خ���ط���اأ مي��ك��ن 
الكابيتول  على  الهجوم  من  اأ�شبوعني 
ترامب،  دون��ال��د  اأن�شار  قبل  م��ن  هيل 
ُي���ع���ّد ح��ف��ل ال��ت��ن�����ش��ي��ب ه����ذا االأق�����وى 
�شغطا عرفته البالد يف ال�شنوات التي 
املجموع،  يف  االأه��ل��ي��ة.  احل���رب  اأعقبت 
25000 من رج��ال احلر�س  مت ن�شر 
املدرعة  امل���رك���ب���ات  و����ش���دت  ال���وط���ن���ي، 
ال�شوارع، وجتوب ال�شماء طائرات دون 
وقنا�شة  هليكوبرت،  وط��ائ��رات  ط��ي��ار 
اأ�شطح املنازل  يف مواقعهم على جميع 
امل��ح��ي��ط��ة، ومت اإخ����راج م��ا ال ي��ق��ل عن 
���ش��ب��ع ���ش��ي��ارات ك���ادي���الك م��درع��ة من 
املراآب لنقل الرئي�س 46 ونائبه كاماال 
ه���اري�������س وث���الث���ة م���ن اأ����ش���الف���ه )اال 
دونالد ترامب، الذي قاطع احلفل من 

ق�شره يف ماراالغو، فلوريدا(.
اأك��رث من     من ال�شعب تخّيل تاأميًنا 
اأي حادث،  هذا. ولذا، مل يتم ت�شجيل 
مما يدل على فعالية ه��وؤالء احلرا�س 
الذين  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ني،  ال�����ش��خ�����ش��ي��ني 
���ش��ع��اره��م غ���ري ال��ر���ش��م��ي ه���و “�شفر 
�شرط  وه��ذا  خطاأ”.  “�شفر  ف�شل”، 
ي��وم��ي ال ي��ع��اين م��ن اأي ث��غ��رة، وعلى 
“املنا�شبات  خ���الل  اخل�����ش��و���س،  وج���ه 
القومي”.  االأم���ن  تهم  التي  اخلا�شة 
وهذه املنا�شبات �شخمة ت�شبح خاللها 
اخلدمة ال�شرية اأقوى وكالة يف البالد. 
اإىل  الو�شول  الأعوانها  ميكن  �شاعتها 
جميع املعلومات التي تنقلها الوكاالت 
املختلفة )�شي اأي ايه، اف بي اي، وكالة 
القوات  وت��ن�����ش��ي��ق  ال���ق���وم���ي(،  االأم�����ن 
“يجب  ع�شالتهم.  واإظهار  امل�شاركة، 
اأن تظل بع�س الو�شائل املو�شوعة غري 
اأن يكون  ال�شروري  مرئية، ولكن من 
تاأثري  البع�س االآخ��ر مرئًيا ليكون له 
واك��رو، ع�شو  يو�شح جوناثان  رادع”، 
اإىل   2001 م��ن  ال�شرية  اخل��دم��ة  يف 

2014، وهو االآن م�شت�شار اأمني.
    مل يكن االأمر دائًما على هذا النحو. 
عندما انتقل اأبراهام لينكولن اإىل اللوج 
اخلا�س به يف م�شرح فورد بوا�شنطن يف 
14 اأبريل 1865 حل�شور م�شرحية 
“ابن عمنا االأمريكي”، مل يهتم كثرًيا 
ب�شالمته. وعلى الرغم من التهديدات 
اأن  منذ  تلقاها  التي  بالقتل  امل�شتمرة 
�شنوات،  خم�س  ق��ب��ل  ال��ع��ب��ودي��ة  األ��غ��ى 
ورغم ن�شيحة جراالته، فاإنه يرف�س 
اأن يحيط نف�شه بحرا�شه ال�شخ�شيني. 
يظل  اأن  يجب  الرئي�س  اأن  يعتقد  اإن��ه 
قريًبا من �شعبه، وميكن الو�شول اإليه. 
ال�شرية،  اخل��دم��ة  اأن  امل��ف��ارق��ات  وم��ن 
واحدة  مهمة  لها  ل��ت��وه،  اأن�شاأها  التي 
امل�شت�شري  التداول  مكافحة  يف  تتمثل 
لالأموال املزيفة. لذلك يف تلك الليلة، 
مل ي���واج���ه ج���ون وي��ل��ك�����س ب����وث، وهو 
اأي  االبي�س،  العرق  تفوق  اأن�شار  من 
م�����ش��ك��ل��ة يف اق��ت��ح��ام امل�����ش��رح واإط����الق 
با�شتخدام  لينكولن  راأ����س  على  ال��ن��ار 
البالد  ع��ا���ش��ت   .44 ع��ي��ار  دي��ري��ن��ج��ر 
حالة �شدمة، لكن هذا مل يكفي الإقناع 
ل�شيقة.     حماية  اىل  باحلاجة  خلفائه 
ع�����اًم�����ا، يف حمطة  ع�����ش��ر  ���ش��ت��ة  ب���ع���د 
اأ.  جيم�س  الرئي�س  تعر�س  بالتيمور، 
غارفيلد لهجوم من قبل رجل جمنون 
ومات بعد فرتة وجيزة متاأثًرا بجروح 
عالجها  مت  نارية  طلقات  عن  ناجمة 
ب�شكل �شيء. وك��ان ال بد من االنتظار 
ويليام  ُقتل  عندما   ،1901 عام  حتى 
االأمريكي اخلام�س  الرئي�س  ماكينلي، 
والع�شرون، على يد فو�شوي من اأ�شل 
منت�شف  يف  اأخ����رى  –ومرة  ب��ول��ن��دي 
اأخ��رى بطلق  ال�شارع يف بوفالو، ومرة 
ناري -ليقرر الكوجنر�س اأخرًيا تكليف 
التي يتوالها  باملهمة  ال�شرية  اخلدمة 
اليوم، رغم اأن مكافحة االحتيال املايل 
ت����زال يف نطاق  امل��زي��ف��ة ال  واالأم�������وال 

اخت�شا�شها.

عمل بطويل ينقذ 
حياة رونالد ريغان

اأمنته  تن�شيب  م��وك��ب  اأول  خ���الل     
قام   ،1905 ع���ام  ال�����ش��ري��ة،  اخل��دم��ة 
ثيودور  بحماية  فقط  عونا  ع�شر  اثنا 
منهم   ،3200 هناك  اليوم،  روزفلت. 
)اأو  الر�شمي  ب��ال��زي  �شابط   1300
البيت  ���ش��رط��ة  ال��ن��ظ��ام��ي��ة،  ال���ف���رق���ة 
االأب����ي���������س(. وي��ن��ق�����ش��م ال���ب���اق���ون بني 
املعلومات  يجمعون  )ال��ذي��ن  املحللني 
املكاتب(  خ��ل��ف  غ��ال��ًب��ا  وي��ع��اجل��ون��ه��ا، 
واالأع�������وان امل��ي��دان��ي��ني، ال���ذي���ن يكون 
اأ�شا�س  على  فقط،  منهم  �شغري  ج��زء 
-وعددهم  الرئي�س  بجانب  ال��ت��ن��اوب، 
ذلك  ك��ل  علًنا.  م��ع��روف  غ��ري  الدقيق 
 2.2 تبلغ  �شخمة  �شنوية  مبيزانية 
فاإن  املقارنة،  �شبيل  على  دوالر.  مليار 
اجلمهورية،  لرئا�شة  االأم��ن��ي  اجل��ه��از 
الذي يحمي الرئي�س الفرن�شي، يتاألف 
من 70 رجاًل ويكلف دافعي ال�شرائب 
8 م���الي���ني ي������ورو ����ش���ن���وًي���ا. ل���ك���ن يف 
جعلت  التي  الدولة  املتحدة،  الواليات 
اأن  د�شتورًيا، ميكن  ال�شالح حًقا  حمل 
ين�شاأ العنف يف اأي مكان ويف اأي وقت.     
اغتيل  التي  الدميقراطيات  قليلة هي 
ف��ي��ه��ا ه���ذا ال��ع��دد م��ن روؤ����ش���اء ال���دول 
فيتزجريالد  ج���ون  اآخ���ره���م  )اأرب���ع���ة، 
اأ�شيبوا  اأو   ،)1963 ع���ام  ك��ي��ن��ي��دي، 
ب��ج��روح خ��ط��رية، ه���ذا دون ذك���ر عدد 
اأو  الفا�شلة  امل��ح��اوالت  م��ن  يح�شى  ال 
املجه�شة. يف 30 مار�س 1981، غادر 
هيلتون  فندق  ريغان  رونالد  الرئي�س 
األقى  ح��ي��ث  ال��ع��ا���ش��م��ة  وا���ش��ن��ط��ن  يف 
العمالية.  املنظمات  اأم��ام  خطاًبا  لتوه 
كان يلوح للجمهور قبل ركوب �شيارته 
املدرعة لينكولن كونتيننتال.     فجاأة، 
ظ��ه��ر رج����ل م�����ش��ل��ح مب�����ش��د���س، جون 
هينكلي جونيور، واأفرغ ما عنده على 
ال�شت  الر�شا�شات  ب��ني  وم��ن  ال��وف��د. 
ال���ت���ي مت اإط���الق���ه���ا، اأ����ش���اب���ت واح����دة 
ف��ق��ط رون���ال���د ري���غ���ان، مم��ا ت�شبب يف 
اأحد  دفعه  حيث  الي�شرى،  رئته  ثقب 
ال�شيارة،  اإىل  ال�����ش��خ�����ش��ي��ني  ح��را���ش��ه 
وتلقى عون اآخر، هو تيموثي مكارثي، 

غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة م���ع ج���راح 
وممر�شة دائما على منت الطائرة.

بالوقود  الطائرة  تزويد  كما ميكن     
والبقاء يف ال�شماء الأطول فرتة ممكنة. 
ورغم حجمها ال�شخم، ودرعها القادر 
طائرة  ف��اإن  االإ�شعاعات،  مقاومة  على 
ال��رئ��ا���ش��ة ق�����ادرة ع��ل��ى االق������رتاب من 
حاجز ال�شوت. مل ُي�شمح جلو بايدن، 
فرباير   5 يف  م��رة  الأول  ركبها  ال���ذي 
املنق�شي، بال�شعود على متنها عندما 
بالقاعدة  التزاما  للرئي�س،  نائبا  كان 
ال���ت���ي حت���ظ���ر ع���ل���ى رئ��ي�����ش��ي ال���دول���ة 

م�شاركة نف�س الرحلة الأ�شباب امنية.

»الوح�س«�سيارة
 تليق بجيم�س بوند

ا  اأي�شً الرئي�س  الطرق، ميتلك     على 
هذا  “الوح�س”.  م��ت��ح��رًك��ا:  ح�����ش��ًن��ا 
�شيارات  على  يطلق  ال���ذي  اللقب  ه��و 
�شنعتها  ال��ت��ي  امل�شفحة  ال��ل��ي��م��وزي��ن 
واحدة  كل  تكلف  ا.  خ�شي�شً ك��ادي��الك 
1.5 مليون دوالر، واالأ�شطول به اثني 
�شيارة  ت��ك��ون  اأن  املفرت�س  م��ن  ع�شر. 
للتدمري،  ق��اب��ل��ة  غ���ري  “الوح�س” 
�شاروخ،  اأو  ل��غ��م  حت��م��ل  ع��ل��ى  وق�����ادرة 
الظل،  م��ن  بحجاب  حماطة  اأن��ه��ا  كما 
وت�شنف خ�شائ�شها الدقيقة على اأنها 
يتم حتديثها بانتظام،  “دفاع �شري”. 
بع�س  ع����ن  ال���ك�������ش���ف  مت  ذل������ك  وم������ع 

اأ�شرارها على مر ال�شنني.
“ذا  اأوت���وم���وب���ي���ل  ت�����ش��ف��ه��ا جم���ل���ة     
بوند  جيم�س  “�شيارة  باأنها  درايف”، 
دخانية  ب�شا�شات  امل���زودة  احلقيقية” 
للدموع  م�شيل  وغ����از  زي���ت  ون��ف��اث��ات 
و���ش��دم��ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة وح��ت��ى )ح�شب 
اأوتوماتيكي  ر�شا�س  مدفع  االإ���ش��اع��ة( 
مو�شوع يف �شندوق ال�شيارة، من اأجل 
ردع مهاجمني حمتملني. ويتم حفظ 
اأكيا�س الدم من نف�س نوع دم الرئي�س 

يف الثالجة.
اإىل مثل هذه  اأح��د بحاجة     مل يكن 
اخلدمة  دور  ولكن  االآن،  حتى  امليزات 
ال�����ش��ري��ة ه��و ت��وف��ري ك��ل ���ش��يء، مب��ا يف 
ذلك، ملا ال، نهاية العامل الزومبي! فقد 

اأنقذه  رئي�شه، مما  نيابة عن  ر�شا�شة 
اأ�شيب رجل �شرطة  من موت حمقق. 
واملتحدث با�شم البيت االأبي�س جيم�س 
اأن يكون  ا فيما كان ميكن  اأي�شً برادي 
كارثة مطلقة، لكن احلادث يظل مثااًل 
ال�شريني  االع��وان  بطولة  على  رمزًيا 

حتى يومنا هذا.

االن�سمام... للنخبة فقط
   يف م��ث��ل ه���ذا ال�����ش��ي��اق اخل���ط���ري، ال 
ميكن اإال للنخبة اأن تطمح لالن�شمام 
اإىل ه��ذه ال��وح��دة. يف ك��ل ع��ام، يتقدم 
 200 مبتو�شط   15000 م��ن  اأك��رث 
فر�شة عمل مطروحة. وعندما �شلمت 
ماري بيث ويلكا�س جانكي ملفها عام 
 23 ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  ك��ان��ت   ،1989
زوج،  اأو  اأطفال  لديها  يكن  ومل  عاًما، 
بدنية مثالية، ودرجة  وكانت يف حالة 
القانون اجلنائي. ومنذ  املاج�شتري يف 
الطفولة، كانت حتلم باحت�شان مهنة 
وبالتايل  ال��ف��ي��درال��ي��ة،  ال�����ش��رط��ة  يف 
الوكاالت...  خمتلف  يف  نف�شها  قدمت 
العملية طويلة، اذ يتم فح�س كل ملف 

بدقة متناهية.
اأبواب  على  م��رة  اأول  ال�شابة  ف�شلت     
ولكن  ال��ف��ي��درايل،  التحقيقات  مكتب 
عام 1991، بعد عامني من التحقيق 
يف  جتنيد  وك��ي��ل  لها  اأع��ل��ن  ملفها،  يف 
اخل��دم��ة ال�����ش��ري��ة ب�����ش��رى ���ش��ارة: لقد 
ال��ت��دري��ب، م��ع وظيفة  ق��ب��ول��ه��ا يف  مت 
اأ�شر  كما  باأمان.  اأكملته  اإذا  م�شمونة 
ال�شخ�شي  ملفها  ان  حم���اوره���ا،  ل��ه��ا 
االإ�شبانية  اأنها تتحدث  مثايل، خا�شة 
ن�����ادر يف ذلك  ب���ط���الق���ة، وه����و م�����ورد 
فهو مل  للجن�س،  بالن�شبة  اأما  الوقت. 
يعد متييزًيا منذ ع�شرين عاًما، حتى 
ل���و ظ��ل��ت ال���ذك���وري���ة ���ش��ائ��ع��ة يف هذه 
اخل���دم���ة، وال���ت���ي ال ت����زال ت�����ش��م 10 

باملائة فقط من الن�شاء اليوم.
ال������وك������الء  ت�������دري�������ب  م������رك������ز  يف     
جورجيا،  ج��ل��ي��ن��ك��و،  يف  ال��ف��ي��درال��ي��ني 
على  اأ�شهر  ثمانية  من  الأك��رث  تدربت 
ال�شي�شتما،  -مار�شت  ال��ي��دوي  القتال 
وه���و ف��ن ق��ت��ايل اب��ت��ك��ره ك��ي ج��ي بي! 

التي  ال�شنة  يف  دوالر  األ��ف   140 م��ن 
ال�شرية، يف  يك�شبها عميل يف اخلدمة 

املتو�شط.

لالأمن, ميزانيات “غري حمدودة«
م�شكلة  ح����ال  ب�����اأي  امل�����ال     ال مي��ث��ل 
�شالمة  ب�شمان  االأم���ر  يتعلق  عندما 
باالأحرى  -اأو  املتحدة  الواليات  رئي�س 
م�شمونة  ح��م��اي��ت��ه��م  الأن  ال���روؤ����ش���اء، 
املر�شودة  واالم��ك��ان��ات  احل��ي��اة،  م��دى 
للبيت  ����ش���ُي�������ش���اف  وه����ك����ذا  ك����ب����رية. 
االأبي�س خمباأ ثاٍن حتت االأر���س، بني 
من  ب��ت��ح��ري�����س  و2012،   2010
قدره  متوا�شع  مببلغ  اأوب��ام��ا،  ب���اراك 
375 مليون دوالر. االأول، الذي بناه 
ف��ران��ك��ل��ني روزف���ل���ت يف ب��داي��ة احلرب 
العاملية الثانية، مل يكن، على ما يبدو، 
عميًقا مبا يكفي لتحّمل هجوم نووي 

حديث.
   تظل هذه املعلومات افرتا�شية، الأن 
نحن  ت�شربت.  العنا�شر  م��ن  القليل 
 ،2020 يونيو  يف  اأن��ه  بب�شاطة  نعلم 
يف قلب احتجاجات حركة حياة ال�شود 
م��ه��م��ة، ت��ف��اخ��ر دون���ال���د ت���رام���ب باأنه 
ووفًقا  �شاعات.  لب�شع  هناك  اإىل  جل��اأ 
وموؤلف  ال�شحفي  كي�شلر،  ل��رون��ال��د 
“يف اخلدمة ال�شرية للرئي�س”،  كتاب 
ف���اإن ه��ذا امل��ل��ج��اأ ال��واق��ع حت��ت الع�شب 
ال�شمايل مدفون على ما يزيد عن 15 

مرًتا وُيلبي اأف�شل املعايري احلالية.
   ع���ن���دم���ا ي��ت��ن��ق��ل رئ���ي�������س ال����والي����ات 
واحدة  على  االعتماد  ميكنه  املتحدة، 
فور�س  “اير  ط��راز  من  طائرتني  من 
مت   747 ب��وي��ن��غ  ط�����راز  م���ن  وان”، 
باأجهزة  وجمهزة  بالكامل،  جتديدها 
اأم���ن���ي���ة ف��ائ��ق��ة ال���ت���ط���ور، م��ث��ل جهاز 
الت�شوي�س على ال��رادار اأو خدع تهدف 
حمتملة.  توجيهية  �شواريخ  �شّد  اإىل 
كل طائرة عبارة عن بيت اأبي�س �شغري 
مربًعا  م���رًتا   370 حقيقي:  متنقل 
جناح  مع  ط��واب��ق،  ثالثة  على  موزعة 
موؤمترات  وق��اع��ة  وم��ك��ات��ب،  رئ��ا���ش��ي، 
ا،  �شخ�شً  70 ا���ش��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
وحتى  اأ���ش��ه��ر،  لعدة  طعام  واحتياطي 

وتقنيات   ، االأ�شلحة  مع  والتعامل   ،  -
املعلومات،  عن  والبحث  اال�شتجواب، 
واالإ���ش��ع��اف��ات االأول���ي���ة، وال��ق��ان��ون ... 
عميلة  �شيجعلها  م��ا  ك��ل   ، ب��اخ��ت�����ش��ار 
حماية  “عون  اخل��ط��اأ.  ع��ن  مع�شومة 
ولي�س حار�شة �شخ�شية، حتر�س على 
وراء  ال�شري  يكفي  ال  الأن��ه  التو�شيح، 
باحل�شور  وال����ردع  امل��ح��م��ي  ال�شخ�س 
اجل�����ش��دي ف���ق���ط، ه���ن���اك ال��ك��ث��ري من 
والتكّيف  والتنظيمي،  البحثي  العمل 
ا  اأي�شً اإنها  املتغرية،  ال�شيناريوهات  مع 
عند  اأو���ش��ح��ت  كما  فكرية”،  وظيفة 
�شدور كتابها “احلامي”، حيث �شردت 

�شريتها املهنية.

تعقب كل ثغرة
امل�شتقبليني،  العمالء  جميع  مثل      
ت��خ�����ش��ع م�����اري ب��ي��ث وي��ل��ك��ا���س يانك 
الأحدث اأجهزة ك�شف الكذب يف العامل، 
وهي مكلفة بتتبع اأ�شغر ثغرة. يحدث 
اأن ينهار البع�س قبل نهاية التدريب، 
وق��ا���ش��ي��ة م��ث��ل ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ة. وحتى 
يعرفون  النهاية  اإىل  ي�شلون  ال��ذي��ن 
املهنية،  حياتهم  خالل  وبانتظام،  اأن��ه، 
���ش��ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��م امل�������رور م����ن خالل 
اأ�شبوعني  هذا.  املكثف  التدريب  مربع 
امل��ي��دان��ي��ني. كل  ل��ل��وك��الء  ك��ل �شهرين 
اإىل  بالن�شبة  �شيء ي�شري على ما يرام 

ويلكا�س، كما ي�شميها زمالوؤها.
    حتى ذاك ال��ي��وم م��ن ع��ام 1992، 
اأحفاد  حلماية  مهمة  يف  كانت  عندما 
جورج بو�س االأب، تلقت مكاملة هاتفية 
اأنه  االأخ���ري  ه��ذا  ابلغها  رئي�شها.  م��ن 
يجب عليها العودة فوًرا اإىل وا�شنطن 
بع�س  “لتو�شيح  م��ق��اب��ل��ة  الإج�������راء 
تبداأ  ال��ت��ي  ه���ي  ما�شيها”.  ع��ن��ا���ش��ر 
ت�شتطيع  ال  ب��رباع��ة  امل��ه��ن��ي��ة  ح��ي��ات��ه��ا 

تخيل ما ينتظرها.
اأح����د امل��ح��ق��ق��ني يف اخلدمة     الح���ظ 
امل�����������ش�����وؤول ع�����ن مت�������ش���ي���ط ك�����ل ملف 
اأثناء  بيث اعرتفت،  اأن ماري  تعريف، 
عندما  احل�شي�س  بتدخني  تر�شحها، 
تتهمها  كما  اإ�شبانيا.  يف  تعي�س  كانت 
بي�س  ب�شرقة  ا،  اأي�شً ال�شرية  اخلدمة 

عندما  املتاجر،  اأح��د  من  الف�شح  عيد 
احلادثة  ذكرها  وع��دم  مراهقة،  كانت 
يف ملفها. بررت العميلة، لكن ال �شيء 
بعد  بف�شلها  اإخطارها  مت  ي�شاعدها، 
ب�شعة اأ�شابيع. “�شفر ت�شامح” عبارة 
ت��وؤخ��ذ على حممل اجل��د يف  اأن  يجب 

اخلدمة ال�شرية.

عمل مرهق, ت�سحية
 كاملة بالنف�س

يعانون  ال  ال���ذي���ن  اأول����ئ����ك  ح��ت��ى      
م����ن م���ث���ل ه�����ذه احل��������وادث ن��������ادراً ما 
يعّمرون. مع العمل االإ�شايف، والتوتر، 
ت�شتمر  ما  نادراً  العائلية،  وال�شعوبات 
ومعنوًيا  ج�شدًيا  -امل��ره��ق��ة  الوظيفة 
اأحياًنا  ع��اًم��ا.  ع�شر  اثني  من  -الأك��رث 
مكث  ا�شتثنائي.  ب�شكل  عاًما،  ع�شرين 
دان اإمييت طيلة واحد وع�شرين عاًما، 
قام خاللها بحماية جورج بو�س االب 

واالبن، وكذلك بيل كلينتون. 

مهمة تتطلب تفان
 و�سعور بالت�سحية.

اأرب���ع وع�شرين  ال��ن��وم طيلة      »ع���دم 
والع�شاء،  ال��غ��داء  ت��ن��اول  وع��دم  �شاعة، 
الليل حتت  وحرا�شة باب املنزل طوال 
املطر، وركوب الطائرة، وتدارك �شاعة 
وتاأمني  ه��ن��اك،  ال��ن��وم  م��ن  �شاعتني  اأو 
ذلك  وتكرار   ... الو�شول.  عند  املبنى 
ي��ق��ول يف كتابه  اأي�����ام م��ت��ت��ال��ي��ة،  ع����دة 
والإكمال  �شرية”.  خدمة  عميل  “اأنا 
يحدث  اأن  ج��ًدا  املحتمل  ال�شورة، من 

هذا يف ذكرى زواجك! »
   ينتقل معظم الوكالء الحقا بالقطاع 
يف  مهاراتهم  وي�شتخدمون  اخل��ا���س، 
ال�شركات.  اأو  ال�شخ�شيات  كبار  خدمة 
بعد فرتة عملها اخلاطفة يف اخلدمة 
ب��ي��ث ويلكا�س  م����اري  ع��م��ل��ت  ال��ع��ام��ة، 
جانكي مع رئي�س هايتي جان برتراند 
االأهلية، يف  ذروة احلرب  اأري�شتيد )يف 
الت�شعينات( ولعائلة فري�شات�شي )بعد 
التجارية،  ال��ع��الم��ة  موؤ�ش�س  اغ��ت��ي��ال 
ج����ي����اين(. مل ت��ك�����ش��ف ع���ن رات���ب���ه���ا يف 
اأعلى  ك��ان بال �شك  الوقت، لكنه  ذل��ك 

ال�شيناريو من  ه��ذا  النظر يف مثل  مت 
الرمزي  اال�شم  حتت  البنتاغون،  قبل 
بعيدة  فر�شية   .CONOP 8888

املنال، لكنها در�شت، من يدري...

اخلوف من الت�سلل
الكابيتول  مبنى  على  الهجوم  منذ     
التاريخ  يف  �شابقة  وه���ي  ي��ن��اي��ر،   6 يف 
ال��ت��وت��ر بدرجة  ت�����ش��اع��د  االأم���ري���ك���ي، 
كبرية يف اأروقة �شارع 950 اإت�س مبقر 
جميع  دائ���م  ب�شكل  “هناك  اخل��دم��ة. 
اأنواع التهديدات االإرهابية، اخلارجية 
والي�شار”،  ال��ي��م��ني  م��ن  وال��داخ��ل��ي��ة، 
الوكيل  ه��ي��ن�����ش��ل��ي،  ي���ق���ول ج��ي��ه ج��ي��ه 
قبل  التجنيد.  يف  املتخ�ش�س  ال�شابق 
االعرتاف باأن “خطر وقوع هجوم من 
اليوم  اأ�شبح  للبي�س  املتع�شبني  قبل 

اأكرث واقعية من اأي وقت م�شى«.
اأكرث االفرتا�شات     دون اعتبار حتى 
ال�شرية:  اخل��دم��ة  ت��ت�����ش��اءل  ت��ط��رف��اً، 
يتحرك  اأن  ل��ل��رئ��ي�����س  مي���ك���ن  ك���ي���ف 
ثلث  فيه  يعترب  بلد  يف  طبيعي  ب�شكل 
الناخبني اأن جو بايدن غا�شب بعد اأن 
�شرق انت�شاره؟ ما يقلق قادتها ب�شكل 
ال��والء من  ان��ع��دام  احتمال  خا�س هو 
ج��ان��ب ع��م��الء م��ع��ي��ن��ني، اأو ح��ت��ى من 

الت�شلل.
حتقيق  ُفتح  يناير،   6 انتفا�شة  بعد    
في�شبوك،  على  �شجع،  �شابط  ب�����ش��اأن 
اأن  رغ��م  التحرك”  على  “الوطنيني 
بانتظام  ي��خ�����ش��ع��ون  ال��ع��م��الء  ج��م��ي��ع 
ويخ�شعون  ال����ك����ذب،  ك�����ش��ف  جل���ه���از 
�شامل(  )حتقيق  اخللفية”  “لفح�س 
كل خم�س اإىل �شبع �شنوات، اإال اأنه من 
املمكن متاًما، كما يوؤكد هين�شلي، “انه 

تطّرف يف وقت اأقل من هذا ».
�شرع  االح����ت����م����ال،  ه�����ذا  ول���ت���ف���ادي     
التن�شيب، يف  ق��ب��ل  ح��ت��ى  ب��اي��دن،  ج��و 
ال�شخ�شي،  حل��ر���ش��ه  ���ش��ام��ل  ت��ط��ه��ري 
بحمايته  قاموا  الذين  اأول��ئ��ك  ودع��وة 
خالل فرتتي واليته كنائب للرئي�س. 
و�شيتعني على رئي�س اخلدمة احلايل، 
جيم�س موراي، اأن يرتك مكانه قريًبا 
اإىل رجل يتمتع بالثقة، ليونزا نيو�شوم، 

الذي قاد فرقة حماية اأوباما.
   دي���ف���ي���د ت�������ش���و، امل����ع����روف م����ن قبل 
مواطنيه با�شم “جو الثاين” )ُينطق 
»ch« باللغة الكورية “جي”(، قد جنا 
م��ن التطهري. واأك���رث م��ن ذل��ك متت 
احلر�س  رئ��ي�����س  من�شب  اإىل  ت��رق��ي��ت��ه 
ال�شديدة  ���ش��رام��ت��ه  ان  ال���رئ���ا����ش���ي. 
اأ�شا�شًيا.  بالتفا�شيل جعلته  واإح�شا�شه 
الرجل فعاليته من خالل  اأظهر  وقد 
التاريخي  لالجتماع  برباعة  تنظيمه 
اأون،  ت��رام��ب وكيم جونغ  ب��ني دون��ال��د 
اأك�شبته  م��ه��م��ة  وه����ي   .2019 ع����ام 
امل���ي���دال���ي���ة ال���ذه���ب���ي���ة ل��������وزارة االأم�����ن 
الداخلية(،  وزارة  يعادل  )ما  الداخلي 

يف 2019.
اأن  ب����اي����دن  ل��ل��رئ��ي�����س ج����و     مي���ك���ن 
يطمئن، ديفيد ت�شو ورجاله ي�شهرون 

ويراقبون.              عن لوباري�سيان

ال ميثل املال م�سكلة عندما يتعلق االأمر ب�سمان �سالمة الرئي�س اأو باالأحرى الروؤ�ساء, الأن حمايتهم م�سمونة مدى احلياة
يفرت�س اأن تكون �سيارة »الوح�س« غري قابلة 
للتدمي�ر، وق�ادرة على حتمل لغم اأو �ساروخ

 خطر وقوع هجوم من قبل املتع�سبني للبي�س 
اأ�سبح الي�وم اأكرث واقعي�ة من اأي وقت م�سى

بايدن ي�شعد على منت طائرة الرئا�شة يف اخللفية ديفيد ت�شو رئي�س احلر�س الرئا�شي

عام 2002 ، تدريب كلب على الك�شف عن املتفجرات امام جورج دبليو بو�ست�شمن اخلدمة ال�شرية حماية املر�شحني للرئا�شة مثل هنا دونالد ترامب ، 2016
عام 2020، بعد حفل تاأبني يف �شانك�شفيل، اأوقف �شابطان رجاًل 

على مدرج املطار يحاول االقرتاب من بايدن

خالل حفل تن�شيب جو بايدن، حا�شر عمالء اخلدمة ال�شرية ال�شيارة الرئا�شية جزء �شغري من 3200 عون فقط يقف بجانب الرئي�س

ا, واحتياطي طعام لعدة اأ�سهر, وغرفة جراحة  على متنها جناح رئا�سي, ومكاتب, وقاعة موؤمترات ت�ستوعب 70 �سخ�سً
الطائرة عبارة عن بيت اأبي�س �سغري متنقل حقيقي: 370 مرًتا مربًعا موزعة على ثالثة طوابق

دور بدين يتطلب اليقظة امل�ستمرة

رجال الرئي�س: حتقيق حول اخلدمة ال�سرية الأمريكية
•• الفجر –خرية ال�شيباين

     تتمثل مهمتهم الرئي�سية يف حماية رئي�س الواليات املتحدة. 
ا روح ا�سرتاتيجي,  دور بدين يتطلب اليقظة امل�ستمرة, ولكن اأي�سً
يناير   20 العا�سمة,  وا�سنطن  ج���دا.      حقيقي  التهديد  الأن 
3 م�ساًء, كرر ديفيد ت�سو هذا املوعد مائة مرة  2021, ال�ساعة 

باأنه  القول   . عينه  املكان  على  م��رات  عدة  وتقريبًا  راأ�سه,  يف 
اللحظة  تلك  يف  بالغر�س.  تفي  ال  وت��اأه��ب  ا�ستنفار  حالة  يف 
رهان  اإنه  وحياته.  و�سمعته  املهنية  بحياته  يراهن  بالتحديد, 
يتجدد وم�ستمر, لكن هذه اللحظة فريدة من نوعها من حيث اأنها 
اأخطر, ويف يوم ح�سا�س اأ�سال.     ا�ستمراًرا لتقليد افتتحه جيمي 
الرئا�سية  كاديالك  من  لتوه  بايدن  جو  نزل   ,1977 عام  كارتر 

اإقامته  مقر  اإىل  للو�سول  بن�سلفانيا  �سارع  طول  على  ال�سري  وبداأ 
وراءه,  االأبي�س.  البيت  املقبلة:  االأربع  ال�سنوات  خالل  ومكتبه 
عائلته باأكملها... على اجلانبني, خلف احلواجز, قلة خمتارة من 
امل�سوؤولني وال�سحفيني, ذهب لتحيتهم بقفزة.    من حوله, حوايل 
خم�سة ع�سر حار�ًسا �سخ�سًيا, بقيادة ديفيد ت�سو, مت تعيينه قبل 
اأ�سابيع قليلة رئي�ًسا للحر�س الرئا�سي, وهو اأحد اأعلى املنا�سب يف 

اخلدمة ال�سرية. وجه مربع, �سعر حملوق, هذا االأمريكي من اأ�سل 
كوري يبقى ب�سكل دائم يف ظل ال�سخ�سية التي يحميها. ببدلتهم 
وربطة عنقهم, و�سارتهم التي ت�سبه جنمة ال�سريف, ونّظاراتهم 
ال�سم�سية امل�سدودة اىل اأنوفهم -من اأجل فح�س امل�ستبه بهم دون 
لفت االنتباه -واإ�سبعهم على ال�سماعة, ي�سكل هو ورجاله فريق 

النخبة امل�سوؤولة عن اأمن الرئي�س االأمريكي.
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العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج �شباب ال�شناعية 

CN لت�شليح ال�شيارات رخ�شة رقم:1788857 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل نا�شر �شليمان �شامل العزيزي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد حممد حميد قنون الدرعي

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

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

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
اليف  قود  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لقطع غيار ال�شيارات رخ�شة رقم:1274232 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد بن حممد بن حميد ال�شوايف %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبداهلل �شالح �شعيد العرياين

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

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

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون بيلول لتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيدات رخ�شة رقم:2275198 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مطر احمد حممد علي احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دافوديل لتجارة املواد 

CN قد تقدموا الينا بطلب الغذائية ذ.م.م رخ�شة رقم:2974374 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عبداهلل غالم عبدالكرمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فاين الين للهواتف 

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركة رخ�شة رقم:1134908 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي مبخوت يعيل را�شي املنهايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد علي املر را�شد النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جيالتو مك�س كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3782963 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / نا�شر �شامل را�شد �شيف اال�شخرى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / نا�شر �شامل را�شد �شيف اال�شخرى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد عبداهلل عبا�س ادري�س %49

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ جيالتو مك�س كافيه

GELATO MIX CAFE 

اإىل/ جيالتو مك�س كافيه ذ.م.م 
 GELATO MIX CAFE L.L.C L.L.C

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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مفرو�شات و�شتائر االمراء

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1102357 

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة مفرو�شات و�شتائر االمراء

AL OMARAA FURNITURE AND CURTAINS EST

اإىل /جبال املدينة خلدمات ادارة املخيمات وم�شاكن العاملني 

JEBAL AL MADINA CAMPS AND LABOUR ACCOMMODATION MANAGEMENT

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات ادارة املخيمات وم�شاكن العاملني 5590001

تعديل ن�شاط / حذف بيع االأثاث املنزيل - بالتجزئة 4759001

تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( 4330015

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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهامور الربونزي العمال تركيب احلجر- 

CN قد تقدموا الينا بطلب �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:1898687 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة في�شل �شيف حممد عبداهلل الكعبى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة غ�شان عبداحلميد القداح %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ذياب على عاي�س مطلق ال�شمرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ الهامور الربونزي العمال تركيب احلجر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL HAMOOR AL BRONZI STONE FIXING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /الهامور الربونزي العمال تركيب احلجر ذ.م.م
AL HAMOOR AL BRONZI STONE FIXING WORKS L.L.C

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ذا اأفانتاج جلوبال ال�شت�شارات املوارد الب�شرية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2798793 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

�شينديو هولدينجز ال تي دي SYNDEO HOLDINGS LTD من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء

�شينديو هولدينجز ال تي دي SYNDEO HOLDINGS LTD من 51 % اإىل %100
ADVANTAGE GLOBAL GROUP تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اأدفانتاج جلوبال جروب
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ذا اأدفانتاج جلوبال ال�شت�شارات املوارد الب�شرية ذ.م.م
THE ADVANTAGE GLOBAL HUMAN RESOURCES CONSULTANCY L.L.C

اإىل /جمموعة �شينديو لال�شت�شارات االدارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SYNDEO GROUP MANAGEMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية 7020003
تعديل ن�شاط / حذف ا�شت�شارات املوارد الب�شرية  7020008

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
لوؤجن  بيوتي  ال�ش�����ادة/ماديهاز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيدات  رخ�شة رقم:2718156 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شباحه اقبال كازى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة ماجد جمعه مهري بو عالمه القبي�شى

تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه على حممد اليا�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ماديها نبى با�شيم با�شيم �شودرى

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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  االقت�شادية بخ�شو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN باال�شم التجاري ملحمة االعتماد  رقم:2097939 
، بالغاء طلب تعديل 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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتوديو 

CN 1044879:شباح رخ�شة رقم�
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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بروفك�س 

CN 2174820:لفح�س املركبات رخ�شة رقم
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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/القهوة 

الذهبية خلدمات ال�شيافة واملنا�شبات
 رخ�شة رقم:CN 2883759 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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

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

اال�شم التجاري:قمر الليل لل�شيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني �شناعية العني مبنى ال�شيد/ عبيد �شويد ال�شمباري 

العامري واخرون
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1125063 

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية واال�شت�شارات ال�شريبية   2
ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/02/14 وذلك بناء على 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

بالرقم:2150001749 تاريخ التعديل:2021/03/08
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�س التجارية

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9 

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

اال�شم التجاري:فارايتي لتنظيم الفعاليات واملعار�س ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شارع حمدان �شرق 8 قطعة 6 طابق 17 

مكتب رقم 1762 املالك/ علي هامل غيث القبي�شي
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1453251 

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

2 - تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/03/03 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155003655
 تاريخ التعديل:2021/03/07

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�س التجارية

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز اليت �شتايل لتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيدات ذ.م.م رخ�شة رقم:2594266 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالعزيز نا�شر احمد عبداهلل الري�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بدر حممد احمد مطر ال�شويدي

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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
النوبي  عبداهلل  ال�ش�����ادة/كراج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب ل�شبغ ال�شيارات رخ�شة رقم:1114439 

تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج عبداهلل النوبي ل�شبغ ال�شيارات 
ABDULLA ALNOUBI CAR PAINT GARAGE 

اإىل /عبداهلل النوبي لالثاث امل�شتعمل 
ABDULLA AL NOUBI FOR USED FURNITURE

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع االأثاث امل�شتعمل - بالتجزئة 4774001
تعديل ن�شاط / حذف دهان ور�س املركبات 4520002

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

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

العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوق النجاح للتجارة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1106768 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوق النجاح للتجارة 
AL NAJAH TRADING MARKET

اإىل /بقالة قمة اليحر
QEMAT AL YAHAR GROCERY

 تعديل عنوان / من العني العني - منطقة اخلبي�شى - بناية - علي حميد علي ال�شام�شي 
اإىل العني العامرة ال�شمر 478818 478818 مركز اأبوظبي الإدارة النفايات و اخرين

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بقالة 4711003
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة 4721001

 تعديل ن�شاط / حذف بيع االألعاب ولعب االأطفال - بالتجزئة 4764001
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة 4630101

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 13184 بتاريخ 2021/3/9 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شتيم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2439783:تو قو كار كري  رخ�شة رقم
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(
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عربي ودويل

االأ�سرة املالكة
 جبهة واحدة

ب��ث هذه  ���ش��اع��ات قليلة م��ن     ق��ب��ل 
اأم�س  بثت  ال��ت��ي  ال�����ش��ادم��ة،  املقابلة 
االأ�شرة  ق����ررت  امل��م��ل��ك��ة،  يف  االث���ن���ني 
جبهة  ال��وق��وف  الربيطانية  امل��ال��ك��ة 
لعائلة  �����ش����ورة  وت����ق����دمي  واح���������دة، 
ال�شنوية  االحتفاالت  خ��الل  موحدة 
متلفز  خ���ط���اب  ويف  ل��ل��ك��وم��ن��ول��ث. 
على  امل��ل��ك��ة  ���ش��ددت  م�شبًقا،  م�شجل 
االأن�������اين  غ����ري  “التفاين  اأه����م����ي����ة 
اأظهره  ال���ذي  بالواجب”  وال�����ش��ع��ور 
م���ق���دم���و ال����رع����اي����ة اأث�����ن�����اء ال����وب����اء، 
البع�س  اأن  امل��وؤك��د  اإ����ش���ارة م��ن  وه���ي 
انتقاد للزوجني  اأنها  �شيف�شرها على 

االأمريين.
   ووفًقا مل�شدر مقرب من امللكة، نقلت 
فاإن  ت��امي��ز،  ���ش��ن��داي  �شحيفة  ع��ن��ه 
م�شاهدة  تنوي  ال  الثانية  اإليزابيث 
اأنها  اإىل  واأ���ش��ارت  حفيدها،  مقابلة 
و�شائل  يف  ح�������ش���ورا  اأك�����رث  ���ش��ت��ك��ون 
اأن  االإع���الم االأ���ش��ب��وع املقبل الإظ��ه��ار 
م�شائل  ع��ل��ى  “يركز  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ظ��ام 
كما ت�شري ال�شحيفة اإىل اأن  مهمة”. 
الذين مل يرتددوا  اأع�شاء احلا�شية، 
“ال�شريك”،  ب����  امل��ق��اب��ل��ة  و����ش���ف  يف 
ي�شتعدون للرد “باعرتافات جديدة” 
على �شلوك الزوجني يف حال تعر�س 

امللكية للهجوم.
للملكة  ال��ت��اأك��ي��د  ب��ع��د  اأن�����ه  ي���ذك���ر    
العائلة  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ان�����ش��ح��اب��ه��م��ا 
امل��ال��ك��ة، ب��ع��د ف���رتة م��الح��ظ��ة، خ�شر 
دوق ودوقة �شا�شك�س، املتزوجان منذ 
مايو 2018، اآخر األقابهما الر�شمية 

يف فرباير.
اأق��������ام ال���ث���ن���ائ���ي يف ك����ن����دا، ث����م يف    
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، يف م��ون��ت��ي�����ش��ي��ت��و، منذ 
ال��ث��ن��ائ��ي ب�شكل  اأخ�����ذ  م���ار����س، وق����د 
حازم م�شافة وا�شتفادا من �شورتهما 
خمتلطني،  ح����داث����ي����ني،  ك����زوج����ني 
االإن�شانية، يف  االأع��م��ال  وحت��وال نحو 
انحيازا  اأك��رث  العام  ال��راأي  بلد حيث 

لهما من اإجنلرتا.
الزوجان  اأن�����ش��اأ  انتقالهما،  وم��ن��ذ     
والتزاما  اأرت�����ش��وي��ل،  م��وؤ���ش�����ش��ت��ه��م��ا، 
ب�������ش���ك���ل خ����ا�����س ب����اإن����ت����اج ب�����رام�����ج ل� 
مليون   100 مقابل  “نتفليك�س”، 
و�شائل  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  وف���ًق���ا  دوالر، 
االإع�����الم االأم��ري��ك��ي��ة، وب��ودك��ا���ش��ت ل� 
ذلك  اإىل  ي�������ش���اف  “�شبوتيفي”. 
من�شة  عنها مع  االإع��الن  �شراكة مت 
اأوبرا   ... م��ع  بالتعاون  يف+،  ت��ي  اآب��ل 

وينفري.
عن لوفيغارو

ثالثة  “قبل  ال���������ش����ري:  ال���������زواج    
اأكدت  تزوجنا”،  زف��اف��ن��ا،  م��ن  اأي����ام 
قائلة  االأح���د،  م�شاء  �شا�شك�س  دوق��ة 
اأ�شاقفة  رئي�س  اأم���ام  نعم  ق��اال  اإنهما 
ك��ان��رتب��ري، ج��و���ش��ت��ني وي��ل��ب��ي، قبل 
مايو   19 يف  ال����ك����ب����ري  ال�����ق�����دا������س 
ذل�����ك...  ي���ع���رف  اأح�����د  2018.”ال 
لكننا ات�شلنا برئي�س االأ�شاقفة، وقلنا 
“انظر، ه��ذا ال��ع��ر���س هو  ل��ه ف��ق��ط، 
اأن يكون احتادنا  نريد  لكننا  للعامل، 
ماركل  م��ي��غ��ان  اأو����ش���ح���ت  بيننا”، 

الأوبرا وينفري.
ميغان  ق���ال���ت  اأبكتني”:  »ك���ي���ت    
اإنها مل تدفع  االأح���د،  م��ارك��ل، م�شاء 
�شلفتها كيت، دوقة كامربيدج، للبكاء 
ق��ب��ل وق���ت ق�����ش��ري م���ن زواج���ه���ا من 
االأمري هاري، خالًفا لل�شائعات حول 
ه��ذا احل���ادث ال���ذي ك��ان م���ادة د�شمة 
دوقة  وقالت  الربيطانية.  لل�شحف 
“حدث  وي��ن��ف��ري:  الأوب����را  �شا�شك�س 
العك�س”. واأ�شافت املمثلة االأمريكية 
ال�شابقة، اأن “اجلميع داخل املوؤ�ش�شة 
موؤكدة  يعرف اأن هذا غري �شحيح”، 
“حملة  اأن هذه احلادثة كانت بداية 
حتّول”  و”نقطة  حقيقية”  ت�شويه 

يف عالقاتها مع العائلة املالكة. 
   »ق���ب���ل اأي������ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن ال���زف���اف، 
منزعجة من ف�شاتني  “كيت”  كانت 
اأبكاين”،  وه���ذا  ال�����ش��رف،  و���ش��ي��ف��ات 
م�شيفة اأنها “كانت تاأمل” اأن تقوم 
ن�شرتها  التي  الرواية  بت�شحيح  كيت 
وح�شب  االع��������الم.  و����ش���ائ���ل  ح��ي��ن��ه��ا 
ميغان، اعتذرت كيت بعد اأيام قليلة، 
واح�شرت باقة ورد مع كلمة ق�شرية 
لالعتذار: “مل اأكن اأرغب يف تقا�شم 
�شمعة  اأ���ش��وه  ال  املالحظة حتى  ه��ذه 
وعندما  كيت... اإنها �شخ�س جيد”. 
���ُش��ئ��ل��ت ع���ن ���ش��ب��ب ام��ت��ن��اع ك��ي��ت عن 
ذلك  يف  امل��ق��دم��ة  ال���رواي���ة  ت�شحيح 
“�شوؤال  ب��ب�����ش��اط��ة:  اأج���اب���ت  ال���وق���ت، 

جيد«.
   »ق�شة كيف اأبكت كيت، كانت بداية 
اأن  يعرفون  وك��ان��وا  حقيقي،  ت�شهري 
يفعلوا  مل  واإذا  �شحيًحا.  لي�س  ذل��ك 
���ش��ي��ًئ��ا ل��و���ش��ع ح��د الأ���ش��ي��اء م��ن هذا 
“ت�شاءلت  �شيفعلون؟  فماذا  القبيل، 

الدوقة.
حممية”:  اأك�����ن  ومل  اإ���ش��ك��ات��ي  »مت 
كانت  اإذا  عما  اأوب���را  ���ش��وؤال  على  رًدا 
ما  اإذا  اأو  “�شامتة”  البقاء  اختارت 
اأن  ميغان  اأو�شحت  “اإ�شكاتها”،  مت 
“تعليمات  تلقى  دائرتها  يف  ف��رد  كل 
التعليق  ب���ع���دم  للغاية”  وا����ش���ح���ة 
فيها  ع��رف  ال��ت��ي  اللحظة  منذ  اأب���ًدا 

اأن��ه��ا وه���اري ي��ت��واع��دان. وق��ال��ت اإنها 
“حممية”،  اأنها  البداية  يف  اعتقدت 
ل��ك��ن ���ش��رع��ان م��ا ت��غ��ري ذل���ك: “كان 
م���ن ال�����ش��ع��ب ح���ًق���ا ال��ت��وف��ي��ق، الأن���ه 
االأم���ور فعال  وب���داأت  ان تزوجنا  اىل 
ل�شت فقط  اأنني  اأدرك��ت  �شوًء،  ت��زداد 
غ���ري حم��م��ي��ة ول��ك��ن��ه��م ك���ان���وا على 
ا�شتعداد للكذب حلماية اأفراد االأ�شرة 
االآخرين، ولي�شوا على ا�شتعداد لقول 

احلقيقة حلمايتي وحماية زوجي«.
ال�شعور  اأ�شتطيع حتّمل  اأك��ن      »مل 
دوق���ة  ���ش��رح��ت  اأكرث”:  ب���ال���وح���دة 
كانت احلياة يف ق�شر  �شا�شك�س كيف 
باكنغهام عزلة بالن�شبة لها. و�شهدت 
يف اإ�شارة اإىل  “مل اأكن وحدي معه”، 
االأم����ري ه����اري، ك��ان��ت ه��ن��اك اأوق����ات 
عليه  وك��ان  العمل،  اإىل  فيها  ي�شطر 
الليل.  منت�شف  يف  اأحياًنا  يغادر،  اأن 
ُي�شمح  ج��ًدا مما  القليل  هناك  وك��ان 
يل بفعله. بالطبع، هذا يوّلد ال�شعور 
ميغان  ق��ارن��ت  وه��ك��ذا  بالوحدة”.  
النا�س  به  فقدانها للحرية مبا �شعر 
ب�شبب احلجر  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ��الل 
فريو�س  ب���وب���اء  امل���رت���ب���ط  ال�����ش��ح��ي 

كورونا.
اأر�شي:  ب�شرة  ل��ون  ب�شاأن     خم��اوف 

كانت  عالقتهما  اأن  بو�شوح،  موؤكدا، 
على  ال��ت��اأك��ي��د  اأع����اد  بينما  م��ت��وت��رة، 
اأن  “اآمل  وق�����ال:  ل��ك��ب��ريه.  حم��ب��ت��ه 

ي�شفي الوقت كل �شيء«.
االأ�شغر  االب����ن  اأ����ش���اد  امل��ق��اب��ل،     يف 
امللكة  ب���ج���دت���ه،  ودي�����ان�����ا  ل���ت�������ش���ارل���ز 
اإل���ي���زاب���ي���ث ال��ث��ان��ي��ة، ق���ائ���اًل اإن�����ه مل 
“يفاجئها” عندما اأعلن تقاعده من 
اأنا  “تربطني  ق��ال:  املالكة.  العائلة 
وتفهًما،  ج��ًدا  جيدة  عالقة  وجدتي 
اإنها  ل���ه���ا...  عميقا  اح���رتام���ا  واأك�����ّن 

عقيدتي... و�شتبقى كذلك«.
  قطع املدد: اأو�شح االأمري اأن ق�شر 
باكنغهام قطع عنه بداية عام 2020 
املوارد، واأنه متكن بعد ذلك من اإعالة 
تركتها  التي  االأم��وال  بف�شل  اأ�شرته 
له والدته االأمرية ديانا. ومل يرتدد 
املاأ�شاوي:  م�شريها  م��ع  امل��ق��ارن��ة  يف 
كان  ك��ي��ف  اأت��خ��ي��ل  اأن  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  “ال 
احلال بالن�شبة لها، اأن متر بكل هذا 
الأنه  ال�شنوات،  تلك  ط��وال  مبفردها 
كان �شعًبا للغاية على كل منا -ولكن 
ع��ل��ى االأق�����ل مي��ك��ن��ن��ا االع���ت���م���اد على 
“لقد  ويلخ�س:  البع�س”.  بع�شنا 
فعلنا كل ما يف و�شعنا” للبقاء داخل 

العائلة املالكة.

اأج���اب االأم���ري ه���اري: “لقد كنت يف 
اأر خم��رج��ا، كنت  ��ا، مل  اأي�����شً ان���ا  ف��خ 
حما�شًرا لكنني مل اأكن اأعرف ذلك. 
مثل  بالنظام،  حم��ا���ش��ًرا  كنت   )...(
و�شقيقي  والدي  اأفراد عائلتي،  باقي 
�شجينان، لي�س لديهما خيار املغادرة، 

ويل الكثري من التعاطف معهما«.
   يروي طفل ق�شر باكنغهام املتمرد 
والده  م��ع  امل��ت��ده��ورة  ��ا عالقته  اأي�����شً
االأم������ري ت�������ش���ارل���ز، وي���و����ش���ح اأن�����ه يف 
االأخري  ه��ذا  يرفع  ال  معينة  مرحلة 
ال�����ش��م��اع��ة ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ي��ت�����ش��ل به. 
ويعرتف هاري باأنه �شعر باأن “والده 
بوقت  مي��ر  ك��ان  بينما  حًقا”،  ت��رك��ه 
م�شابه،  ب�����ش��يء  م��ر  “الأنه  ع�شيب. 
ما  ي���ع���رف  “اإنه  االأم�������ري:  ي�����ش��ي��ف 
عمل”  هناك  “�شيكون  االأمل”.  ه��و 
نف�س  يف  “لكن  عالقتهما،  لتح�شني 

الوقت، �شاأحبه دائًما«.
   وبخ�شو�س �شقيقه االأم��ري وليام، 
كانا  االأم����ريي����ن  اأن  ه�����اري  اأو�����ش����ح 
خمتلفني”،  طريقني  يف  “ي�شريان 

ك��م��ا زع��م��ت امل��م��ث��ل��ة ال�����ش��اب��ق��ة، وهي 
العائلة  اأف��راد  اأن  االأع���راق،  خمتلطة 
ب�شرة  لون  ب�شاأن  قلقني  كانوا  املالكة 
واأو�شحت  والدت��ه.  قبل  اآرت�شي  ابنها 
ان��ه منذ ب��داي��ة احل��م��ل، اأع��رب��وا عن 
�شواد  م���دى  ح���ول   )...( “خماوف 
وكيف  ذل��ك،  يعني  و”ماذا  ب�شرته”، 
�شا�شك�س  دوق���ة  واأخ����ربت  �شيبدو”. 
اأوبرا وينفري، اأن هذه الكلمات اأبلغها 
الك�شف  يف  الرغبة  دون  زوج��ه��ا،  بها 
االأ�شخا�س  اأو  ال�شخ�س  ه��وي��ة  ع��ن 
التبادل مع هاري  اأج��روا هذا  الذين 

الأنه “�شي�شر بهم كثريا«.
ا  اأي�شً ���ش��ا���ش��ك�����س  دوق�����ة  واأ�����ش����ارت     
منح  رف�����س  باكنغهام  ق�شر  اأن  اإىل 
اأع�������ش���اء  واأن  ل���ل���ط���ف���ل،  احل����م����اي����ة 
اأنه ال ينبغي منح  املوؤ�ش�شة يعتقدون 
اآرت�����ش��ي ل��ق��ب ال��ن��ب��ال��ة، رغ���م اأن هذا 
حاماًل،  كنت  “عندما  التقليد.  ه��و 
اخلا�س  ال��ربوت��وك��ول  تغيري  اأرادوا 
ال  تت�شاءل...  مل���اذا؟  “اآرت�شي”...  ب��� 

يوجد تف�شري«.

    واأعرب هاري عن اأ�شفه لعدم اتخاذ 
للتنديد  علنيا  موقفا  املالكة  العائلة 
مبا يعتربه تغطية عن�شرية من قبل 
الربيطانية.  ال�����ش��ح��اف��ة  م���ن  ج���زء 
ل���ك���ن���ه رف���������س م�������ش���اء االأح��������د اأم�����ام 
حمتوى  عن  املزيد  يقول  اأن  املذيعة 
امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي اأج��راه��ا م��ع عائلته 
حول لون ب�شرة ابنه. “هذه املحادثة، 
ال اأنوي الك�شف عنها اأب��ًدا... يف ذلك 
ال���وق���ت، ك����ان االأم�����ر حم���رًج���ا، لقد 
كان  ه���ذا  ان  “اال  قلياًل”.  ���ش��دم��ت 
الطفل؟  �شيبدو  كيف  البداية،  منذ 
وجت���ل���ى ذل�����ك ع���ن���دم���ا اأ����ش���ب���ح من 
ال��وا���ش��ح اأن��ه��ا )م��ي��غ��ان( ل��ن تتمتع 
عائلتي  اقرتحت  وعندما  باحلماية، 
اأنها ت�شتطيع موا�شلة مهنة التمثيل 

الأنه لن تخ�ش�س لها اموال«.
ك�شفت  انتحارية”:  »خ���واط���ر       
انتحارية  اأف���ك���ارا  اأن  م��ارك��ل  م��ي��غ��ان 
االإعالمية  التغطية  ب�شبب  اعرتتها 
العائلة  واأن  ل�شخ�شها،  الربيطانية 
امل���ال���ك���ة رف�����ش��ت م�����ش��اع��دت��ه��ا. “مل 

احلياة.  قيد  على  ال��ب��ق��اء  اأري���د  اع��د 
ومرعبة  م�شتمرة  اأف��ك��اًرا  كانت  لقد 
قالت  جًدا”،  ووا���ش��ح��ة  وح��ق��ي��ق��ي��ة 
“ذهبت  ���ش��ا���ش��ك�����س. واأ���ش��اف��ت  دوق����ة 
لروؤية املوؤ�ش�شة )اال�شم الذي اأعطته 
امل��ال��ك��ة، مالحظة  ل��ل��ع��ائ��ل��ة  ال���دوق���ة 
للذهاب  بحاجة  اإنني  وقلت  املحرر(، 
اإىل مكان ما للح�شول على م�شاعدة. 
اأ�شعر ب��ه��ذا م��ن قبل  اإن��ن��ي مل  وق��ل��ت 
)...( وقيل يل اإنني ال اأ�شتطيع، واأن 
للموؤ�ش�شة.  م��ف��ي��ًدا  ي��ك��ون  ل��ن  ذل���ك 
�شعرت باخلجل حًقا من قول ذلك يف 
ذلك الوقت، وخجلت من اال�شطرار 
ع��ل��ى وجه  ه�����اري  ع��ل��ى  ف��ر���ش��ه  اإىل 
اأع���رف اخل�شارة  اخل�����ش��و���س، الأن��ن��ي 
اأعرف  كنت  لكنني  منها،  عانى  التي 
ف�شاأفعل...  ذل���ك،  اأق���ل  مل  اإذا  اأن��ن��ي 
مل اأع����د اأرغ����ب يف ال��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 

احلياة«.
   »لقد وقعت يف الفخ”: عندما �شاألته 
اأدار  ق��د  ك��ان  اإذا  عما  وينفري  اأوب���را 
ظهره للعائلة املالكة من اجل ميغان، 

اأ�ساد االبن االأ�سغر لت�سارلز وديانا بجدته, امللكة اإليزابيث الثانية

ت��������رتدد  مل 
ال�������ق�������ن�������اة 
التليفزيونية, 
يف دفع ما يقرب 
من 8.5 مليون 
مقابل  ي����ورو 
ه����ذا ال��ت��ف��رد

اأري��د  اأع���د  مل 
على  ال��ب��ق��اء 
ق��ي��د احل��ي��اة, 
ك���ان���ت ف��ك��رة 
ثابتة ومرعبة 
وح���ق���ي���ق���ي���ة 
ووا�سحة جًدا

الأمري هاري: حمادثة �سدمتني، ل اأنوي الك�سف عنها اأبًدا، كان الأمر حمرًجا، كيف �سيبدو الطفل؟

ميغان ماركل: اأدركت اأنني مل اأكن فقط غري حممية ولكنهم كانوا م�ستعدين للكذب حلماية اأفراد الأ�سرة 

اأوبرا وينفري، �شبق ي�شنع احلدث

االمري ويليام وزوجته كيت

هاري... �شاأظل على حب ابي

اعرتافات باجلملة

اال�شرة املالكة جبهة واحدة

  اعرتافات االأمري هاري وميغان ماركل:

الزواج ال�سري، عن�سرية وت�سهري، واأفكار انتحارية...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

   اأفكار انتحارية, اأ�سئلة حول لون ب�سرة ابنهما اآرت�سي 
... كما هو متوقع, قد تت�سرر �سورة التاج الربيطاين 
اأكرث من خالل االعرتافات املتفجرة لعائلة �سا�سك�س 

م�ساء اأم�س االأول االأحد على التلفزيون االأمريكي.

اأكرث من عام بقليل على ان�سحابهما من     بعد مرور 
وزوجته  ه��اري  االأم��ري  اع��رتاف��ات  املالكة,  العائلة 
اأوبرا  احلوارية,  الربامج  الإمرباطورة  ماركل  ميغان 
على  مار�س   7 االأح��د,  م�ساء  بثها  مت  التي  وينفري, 
وكاأنها  منتظرة  كانت  االأمريكية,  اإ�س  بي  �سي  قناة 
على  الناجح  امل�سل�سل  “التاج”,  من  االأخرية  احللقة 

ترتدد  ومل  باكنغهام.  لق�سر  واملخ�س�س  نتفليك�س 
القناة التليفزيونية, يف دفع ما يقرب من 8.5 مليون 
بتقطري  ب��ذك��اء  وق��ام��ت  التفرد,  ه��ذا  مقابل  ي��ورو 
مقابلة  �سي�سكل  ملا  ال�سابق  االأ�سبوع  طوال  مقتطفات 
التي  املقابلة,  هذه  عمر  �ساعتني  خالل  �سادمة.   
االعرتافات  تخّيب  مل  اأ�سبوعني,  قبل  ت�سجيلها  مت 

مليغان,  االنتحارية  االأفكار  ال�سري,  الزواج  االآمال: 
خماوف العائلة املالكة ب�ساأن لون ب�سرة طفلهما الذي 
مل يولد بعد, رف�س ق�سر باكنغهام توفري احلماية لها 
�سخ�سًيا,  امللكة  الزوجان عن خد�س  امتنع  ولئن   ...
فاإن �سورة العائلة املالكة التي تظهر من هذه املقابلة 

ال بد اأن ترتك اآثاًرا.
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اإع����������الن
كافيه  وورلد  ال�ش�����ادة/بايكرز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2876215 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0*0 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ بايكرز وورلد كافيه 
BIKERS WORLD CAFE 

اإىل /تك�شت كافيه 
TXT CAFE 

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/دارت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1780868:االيام الدارة العقارات رخ�شة رقم
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(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/او�شكار 

CN 2744936:لتجارة اال�شباغ رخ�شة رقم
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(
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/امتار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت وال�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1097574 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(
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  مار�س 2021 العدد 13184

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  مار�س 2021 العدد 13184

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  مار�س 2021 العدد 13184

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  مار�س 2021 العدد 13184
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  469/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1178/2019 جتاري جزئي، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )82429( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : �شركة مطاحن العني للدقيق ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنه : 1- فالدميري ميجو�شكوفيك - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )82429( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13184 بتاريخ 2021/3/9   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8373/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/1727 جتاري كلي، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )2.311.358.36( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : �شركة جنمة الذروة للتجارة ذ.م.م  -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �شرييل اآي تك ام اي بي تي اي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )2311358.36( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  60/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/10009 عمايل جزئي، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )67377( درهم ل�شالح العامل باال�شافة اىل مبلغ وقدره )1368( درهم 
ر�شوم تنفيذ احلكم ومبلغ )2588( درهم ر�شوم الدعوى االبتدائية ل�شالح املحكمة 
طالب االإعالن : �شونيل كومار راما�شانكار جاي�شوال  -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ار�س اجلليد النظمة التكييف ���س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
-  جمهول حمل االإقامة. مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
 ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )67377(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
باالإ�شافة اىل مبلغ 1368 درهم ر�شوم تنفيذ احلكم باالإ�شافة اىل مبلغ وقدره 2588 درهم ر�شوم 
الدعوى االإبتدائية ل�شالح املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 576/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )166.294.75( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام
طالب االإعالن / 1-جي دبليو �شي جلوبال لل�شحن والنقليات �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد البحر - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنهم :  1-  تيكنوفا اند�شرتيز �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمهول حمل االقامة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  :  قد  االإع��الن  مو�شوع 
)166.294.75( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2021/3/14  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اعالن حكم بالن�شر        
171/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- عمران نزير  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/8/17 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�شالح/املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
)659.886( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ يف 2020/4/2 وحتى ال�شداد التام كما الزمته 

الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك. 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�شوري 
االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر        
211/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- احت�شام احمد بن حممد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )422.648( 
الر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م 

وامل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�شوري 
االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر        
285/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- �شاروات عليا  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/8/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )427.144( 
درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام كما الزمته امل�شاريف 

وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�شوري 
االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر        

 822/2021/60 امر اأداء 
اإعالن اأمر اأداء بالن�سر

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ايفيلني �شمري احمد   -  جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :معذا �شاهر �شيف
وميثله:احمد علي حممد من�شور الزيودي 

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/2/10 الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )39.500( درهم ت�شعة وثالثون الف وخم�شمائة 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام 

وبامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 3224 ل�شنة 2019 
اإعالن بيع �شفينة باملزاد العلني )ن�شرا( 

اإىل املنفذ �شدهم / �شركة وادي النيل لل�شحن واملالحة - ذ م م 
ل�شالح املنفذ له / �شركة تي اف دبليو دي دبليو �شي - ذ م م 

تعلن حمكمة ال�شارقة االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني على موقع االإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة 
م�شاءا يوم االأربعاء املوافق 2021/3/24 وذلك لبيع ال�شفينة املحجوز عليها يف ميناء احلمرية واملبني اأو�شافها على النحو التايل : 

 

بقيمة 500.000 دوالر امريكي )خم�شمائة الف دوالر امريكي( اأو ما يعادل حوايل )1.835.000( بالدرهم االإماراتي وذلك تنفيذا للحكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/7376 جتاري كلي ال�شارقة والقا�شي بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 758.649 درهم 
فقط )�شبعمائة وثمانية وخم�شون الفا و�شتمائة وت�شعة واربعون درهم( مع الزامها بفائدة تاأخريية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ 
اإقامة الدعوى وحتى متام ال�شداد على اأال تزيد الفائدة على ا�شل الدين املق�شى به والزمتها بامل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 

وب�شحة وثبوت احلجز التحفظي  ال�شادر مبوجب االأمر على عري�شة رقم 2017/7219. 
ويتوجب على الراغب باالإ�شرتاك يف املزايدة ان يتقدم ب�شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر لل�شفينة.  

للمزادات  لالإمارات  االلكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  ق�شم احلجوزات  ذلك مراجعة  اال�شتف�شار عن  او  بال�شراء  يرغب  فعلى من 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من 

م�شتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن/ رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Ro.Ro.Ship  شفن حمل ب�شائع على العجالت�
 19.7

8223244

3979 طن

6 مرت 
1984 م 

نوع ال�شفينة 
العر�س   

رقم املنظمة البحرية الدولية

احلمولة ال�شافية امل�شجلة

غاط�س ال�شفينة 
�شنة البناء 

SHAKER 2 شاكر�
مرت    125.6

توجو 

7084 طن مرتي 

5VCL5
ايطاليا 

ا�شم ال�شفينة
الطول 

علم ال�شفينة

احلمولة الكلية امل�شجلة

رمز النداء  
مكان البناء 
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  اعالن بالن�شر - اإخطار عديل 

املخطر: يو�شف جا�شم عبد اهلل رجب ال على - اإماراتي اجلن�شية - بوكالة املحامية / مروة الريامي
�شد / املخطر اليه: - �شيف بن عبد اهلل بن علي ال�شعدي - عماين اجلن�شية

مو�شوع االنذار :- حيث اأنه قد مت توجيه اخطار عديل رقم 2020/401 يدوي اإيل املخطر اليه بتاريخ 18/2/2020 ومت 
اأنه قد ا�شتلم املخطر اليه ب�شفته  18/3/2020 وحيث  3082 بتاريخ  اعالن هذا االخطار ن�شرا بجريده الوطن بالعدد رقم 
105000 درهم )مائة وخم�شه االأف درهم( على  مدير / الطوا�س لق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال من املخطر مبلغ 

ثالث دفعات وذلك لتاأ�شي�س املحل كاالتي: -
)خم�شة وثالثون األف درهم( وذلك بتاريخ 27/11/2018 درهم   35000 مببلغ  اأويل  -دفعه   1

مببلغ 35000 درهم )خم�شة وثالثون اإلف درهم( وذلك بتاريخ 8/12/2018 ثانيه  -دفعه   2
وذلك بتاريخ 26/3/2019 درهم(  األف  وثالثون  )خم�شه  درهم   35000 مببلغ  ثالثه  3-دفعه 

فيكون جمموع املبالغ التي قد مت ا�شتالمها من قبل ح�شراتكم 105000 درهم )مائه وخم�شه االف درهم( وذلك بغر�س تاأ�شي�س 
املحل ومل يقم باإعالم املخطر مبا مت يف املحل من تاأ�شي�س اأو اأي اأرباح اأو ما مت دفعه من قبلكم لكي يتم ان�شاء وتاأ�شي�س املحل مع العلم 
اأن تاريخ عقد تاأ�شي�س املحل بتاريخ 27/11/2018 ولقد مر عام كامل من تاريخ ان�شاء ال�شركة ومل يتم تقدمي ك�شوفات االأرباح 
او االأعمال اإيل املنذر من قبل ح�شراتكم ومت اخطار املخطر اليه باإرجاع املبلغ مره اأخري مع التعوي�س عن االأرباح عن مده هذه 
الفرتة وف�شخ عقد التاأ�شي�س املذكور نظرا لعدم التزامه واأي م�شاريف اأخري قد تن�شاأ عن اأيه مالحقات قانونية اأخري من تعيني 

حمكمني اأو ف�شخ العقد التاأ�شي�س وحتمله امل�شئولية القانونية جتاه الغري يف اأي ديون اأو مبالغ الأ�شخا�س اأخرين ب�شبب املحل ؟
واملتعلق   2018/11/27 بتاريخ   2018/634 برقم  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  امل�شدق  التاأ�شي�س  لعقد  وفقا  اأنه  وحيث 
بتاأ�شي�س �شركة الطوا�س لق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال وذلك وفقا للبند رقم 22 واملتعلق باملنازعات )يف حالة اأي نزاع 
اإىل االتفاق بالرتا�شي  اأن يحالوا  ال�شركاء  التاأ�شي�س فاإنه علي  اأي من بنود عقد  اأو علي  ال�شركة  ال�شركاء بخ�شو�س ت�شفية  بني 
لت�شوية هذا النزاع اأما اذا تعذر ت�شوية النزاع بالرتا�شي فان االأمر يحال للف�شل النهائي فيه اأي من ال�شركاء مذكرة اخطار باللجوء 
للتحكم فاأنه علي كل طرف من طريف النزاع تعيني حمكم من قبله وعلى املحكمني تعيني حكم حمكمني اذا عدت ال�شرورة ويجب 

اأن يكون مقر التحكم ح�شب اتفاق جميع االأطراف . 
التحكيم  مركز  واختيار  قبلنا  من  حمكم  وتعيني  قبلك  من  حمكم  بتعني  نخطرك  فاأننا  املذكور  البند  ه��ذا  علي  بناء  اأن��ه  وحيث 
بالتوافق فيما بيننا وذلك للف�شل يف النزاع القائم فيما بيننا واملتعلق بتاأ�شي�س املحل اأو اأي اأرباح اأو ما مت دفعه من قبلكم لكي يتم 
ان�شاء وتاأ�شي�س املحل مع العلم اأن تاريخ عقد تاأ�شي�س املحل بتاريخ 27/11/2018 ولقد مر عام كامل من تاريخ ان�شاء ال�شركة 
ومل يتم تقدمي ك�شوفات االأرباح اأو االأعمال ايل املخطر واإرجاع املبلغ مرة اأخري مع التعوي�س عن االأرباح عن مدة هذه الفرتة وف�شخ 
عقد التاأ�شي�س املذكور نظرا لعدم التزامه واأي م�شاريف اأخري قد تن�شاأ عن اأيه مالحقات قانونية اأخري من تعيني حمكمني اأو ف�شخ 
اأو مبالغ الأ�شخا�س اآخرين ب�شبب املحل من قبل ح�شراتكم  اأي ديون  العقد التاأ�شي�س وحتمله امل�شئولية القانونية جتاه الغري يف 
ومنهلك 15 يوما من تاريخ ا�شتالمكم لهذا االخطار واال �شوف ن�شطر اأ�شفني ايل اللجوء للمحكمة لرفع دعوي تعيني حمكمني 

واللجوء للمحكمة للف�شل فيما بيننا ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى
كاتب العدل بعجمان   

        االإمارات العربية املتحدة       
  وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد-الفجر:

نادي  " نظمها  والرقمي  التقليدي  الريا�شي بني  "االإعالم  بعنوان  حما�شرة 
اإطار  ال�شارقة يف  باإمارة  الذيد  اأم�س مبقره يف مدينة  الريا�شي م�شاء  الذيد 

برناجمه الذي يتوا�شل اأ�شبوعيا بعنوان معك نتطور ونبدع .
بنادي  واملجتمعية  الثقافية  التنمية  جلنة  فعاليات  ط��ار  يف  املحا�شرة  ت��اأت��ي 
االإعالمي  التفاعل  اأوجه  ال�شوء على  ت�شليط  الريا�شي بهدف  الثقايف  الذيد 
ومنطية وظائفه عالوة على بيان ا�شتخداماته احلديثه عرب من�شات التوا�شل 

االجتماعي .
قدم املحا�شرة م�شعب طارق االآغا املن�شق االإعالمي بنادي الذيد وحتدث فيها 
عن االإعالم عموماً والريا�شي خ�شو�شاً والتطور الكبري الذي �شهده االإعالمي 
الرقمي باإمكانياته ال�شل�شة وتكاليفه  املنخف�شة وتاأثريه الكبري وماميتاز به 
اأبرز  على  ال�شوء  م�شلطا  الفعل  وردة  ال�شدى  معرفة  يف  و�شرعة  تفاعل  من 
اأدوار االإعالم الريا�شي التقليدي و�شوره يف التعامل مع االأحداث الريا�شية 
ونقلها للجماهري بجانب التطرق اإىل خ�شائ�س هذا االإعالم وتعامل و�شائل 

االإعالم الريا�شي معها .

املوازنة بني  الذيد من خالل  ن��ادي  االآغ��ا عن جتربة  ال�شياق حتدث  ويف هذا 
من  الرقمي  واملحتوى  وب��رو���ش��ورات  ون�شرات  �شحف  من  التقليدي  االإع���الم 

خالل �شبكات التوا�شل االجتماعي في�شبوك واإن�شتغرام وتويرت وتيلجرام.
كما تطرق يف حديثه اإىل الدور االإن�شاين لالإعالم من خالل  تو�شيل ر�شائل 
اإعالمية اإن�شانية هادفة حدثت مع الريا�شيني جتاوزت احلدود والبلدان وكل 

اأ�شكال التنوع واالختالف حملت يف اأطيافها اأ�شمى املعاين االإن�شانية.
العامل  الالعبني يف  مل�شاهري  فديوهات  م��واد م�شورة من  االآغ��ا  كما عر�س    
م��ن خ��الل جذب  للمر�شى  اأن�شطة خ��ريي��ة ورع��اي��ة �شحية  دع��م  ودوره���م يف 

النادي  العبي  من  احل�شور  ا�شتف�شارات  على  بالرد  وق��ام  للريا�شة  االأن��ظ��ار 
وموظفيه واالأجهزة االإدارية والفنية يف كيفية التعامل مع االإعالم الريا�شي.

ويف نهاية املحا�شرة اأ�شاد خليفة مبارك دملوك الكتبي ع�شو جمل�س اإدارة نادي 
الذيد رئي�س اللجنة الثقافية والتنمية املجتمعية بنادي الذيد بهذا الربنامج 
ومبا قدمه االإعالمي م�شعب االآغا من تعريف باالإعالم الريا�شي التقليدي 
ونقل  العليا  الريا�شية  االأه��داف  اأدوارهما يف خدمة  تكامل  واأهمية  والرقمي 

�شورة �شحيحة و�شفافة عن الواقع الريا�شي.
  ويف اخلتام كرمت اإدارة النادي املحا�شر واأهدته �شهادة تقدير.

•• دبي -وام: 

ختم  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ت�شلم 
موؤ�ش�شة  ورقية" من  ال   100%"
موؤ�ش�شة  اأول  ليكون  ال��ذك��ي��ة،  دب��ي 
خدماتها  ج��م��ي��ع  حت����ول  ري��ا���ش��ي��ة 
ال  م����ع����ام����الت  اإىل  وم���ع���ام���الت���ه���ا 
الرقمية  احللول  خ��الل  من  ورقية 

والتطبيقات الذكية.
ج����اء ذل����ك خ����الل زي�����ارة وف����د دبي 
الذكية اإىل مقر املجل�س �شباح اأم�س 
�شعادة  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان  االثنني 
اأمني عام جمل�س دبي  �شعيد حارب 
رحمة  اآل  اأم���ان  ونا�شر  ال��ري��ا���ش��ي، 
و�شالح  املجل�س،  ع��ام  اأم��ني  م�شاعد 
املرزوقي مدير اإدارة الدعم املوؤ�ش�شي 
ب��امل��ج��ل�����س، و���ش��م ال���وف���د ك���ال من: 
يون�س اآل نا�شر م�شاعد املدير العام 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ذك��ي��ة«  ل��� »دب���ي 
لوتاه  و���ش��ام  دب���ي،  ب��ي��ان��ات  ملوؤ�ش�شة 
حكومة  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر 
دب��ي ال��ذك��ي��ة، م��وزه ���ش��وي��دان مدير 

اإدارة اال�شرتاتيجية واالبتكار.
واأكد �شعادة �شعيد حارب اأن النجاح 
مبواكبة  م����ره����ون  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
احللول  واإي��ج��اد  التقنية  التطورات 
اال�شرتاتيجيات  لتحقيق  املبتكرة 
احل����ل����ول  احل����ك����وم����ي����ة يف جم�������ال 
امل�شتدام  واالق���ت�������ش���اد  ال���رق���م���ي���ة 
ال�����ش��دي��ق��ة للبيئة  ال��ع��م��ل  واأن��ظ��م��ة 
وه���ي ع��وام��ل ال��ن��ج��اح ال��ت��ي ت�شمل 
ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات احل���ي���اة مب���ا فيها 
املجال الريا�شي، و�شيوا�شل املجل�س 
امل�شتقبلية  اخلطط  ملواكبة  جهوده 
م���ا حت��ق��ق ما  واأن  دب�����ي،  حل��ك��وم��ة 
ب��داي��ة الأع��م��ال كثرية �شيتم  اإال  ه��و 
ريادة  لتعزيز  م�شتقباًل  تطبيقها 
�شواء يف  املجاالت  املجل�س يف جميع 
العمل  تطوير  اأو  الفعاليات  تنظيم 
يف  امل�شتمر  التح�شني  اأو  التنظيمي 
ج���دوة اخل��دم��ات وت��ط��وره��ا ملواكبة 

التطورات.
الريا�شي على  وح�شل جمل�س دبي 
ليكون  ورق��ي��ة/  ال   100%/ ختم 

م�شتوى  على  موؤ�ش�شات  اأرب���ع  اأح���د 
الذي  اخلتم  هذا  تنال  دبي  حكومة 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإىل  مي��ن��ح 
اإىل  معامالتها  جميع  حت��ول  التي 

معامالت ال ورقية بالكامل.
وك����ان جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ش��ي قد 
دبي  "ا�شرتاتيجية  اإىل  ان�������ش���م 

�شهر  يف  الالورقية"  ل��ل��م��ع��ام��الت 
 98 يف  و�����ش����ارك   2020 ف���رباي���ر 
دبي  حكومية  نظمتها  عمل  ور���ش��ة 
اإلغاء  الذكية، وحر�س املجل�س على 
كانت  ورق���ة   408623 ا�شتخدام 
حتقيق  م��ن  ليتمكن  �شنوًيا  تطبع 
االإجناز باإلغاء جميع اال�شتخدامات 

قبل  وق��ت ممكن  اأ���ش��رع  الورقية يف 
املا�شي،  ال���ع���ام  م���ن  ن��وف��م��رب  ���ش��ه��ر 
بن�شبة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  لتطبيق 
قبل  ال���ه���دف  ف��ت��ح��ق��ق   ،100%
امل���وع���د ال��ر���ش��م��ي ال��ن��ه��ائ��ي ال���ذي 
حددته حكومة دبي وهو �شهر 12-

.2021-12

قد  الذكية"  "دبي  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
اأع��ل��ن��ت ع���ن ح�����ش��ول جم��ل�����س دبي 
الريا�شي على اخلتم خالل احلدث 
بح�شور  نظمته  ال��ذي  االفرتا�شي 
احلكومية  للجهات  العامني  امل��دراء 
ا�شرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  امل�����ش��ارك��ة 
والتي  ال��الورق��ي��ة  للمعامالت  دب��ي 

خف�س  اإىل  خ���الل���ه���ا  م����ن  ����ش���ع���ت 
الن�شف  اإىل  ال��������ورق  ا����ش���ت���خ���دام 
م�شتهدفاتها  اإجن����از  يف  وا���ش��ت��م��رت 
بالكامل  رقمية  جهات  اإىل  للتحول 
يف نهاية العام اجلاري، لت�شل ن�شبة 
جميع  يف  ال����ورق  ا���ش��ت��خ��دام  خف�س 
لال�شرتاتيجية  امل��ط��ب��ق��ة  اجل��ه��ات 
وّف����ر  م����ا  وه�����و   ،82.82% اإىل 
ورقة،  مليون   269،898،621
حجم  اال�شرتاتيجية  حققت  وبهذا 
وفر الأكرث من مليار درهم، ووفرت 
عمل  ����ش���اع���ة   12،138،416
كانت  ���ش��ج��رة   32،388 واأن���ق���ذت 

ت�شتخدم ل�شناعة الورق.
جميع  الريا�شي  دبي  جمل�س  وحث 
املوؤ�ش�شات الريا�شية االأندية و�شركت 
اإي��ج��اد حلول ذكية  ال��ق��دم على  ك��رة 
جميع  وحت���وي���ل  للبيئة  و���ش��دي��ق��ة 
امل�شتندات واملعامالت اإىل معامالت 
القيادة  ن��ه��ج  ���ش��رًيا ع��ل��ى  ال ورق��ي��ة 
الر�شيدة ودعًما القت�شادنا الوطني 

امل�شتدام واحلفاظ على البيئة.

•• اأبوظبي-وام:

للجوجيت�شو  االإم�����ارات  احت���اد  اأع��ل��ن 
اإط���الق بطولته اجل��دي��دة حتت  ع��ن 
الدولية  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  م�����ش��م��ى 
�شينظمها  التي  ملحرتيف اجلوجيت�شو 
مبدينة  اأري��ن��ا  جوجيت�شو  ���ش��ال��ة  يف 
 13 12 و  ال��ري��ا���ش��ي��ة ي��وم��ي  زاي����د 
رابطة  م��ع  بالتعاون  اجل���اري  م��ار���س 

اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو.
واأك���د االحت���اد وال��راب��ط��ة يف بيانهما 
التي  ال��ب��ط��ول��ة،  اأن  اأم�������س  ال�������ش���ادر 
���ش��ُت��ت��ي��ح ل��الع��ب��ي اجل��وج��ي��ت�����ش��و من 
ملواجهة  ثمينة  فر�شة  ال��دول��ة  اأب��ن��اء 
ال���ع���امل م���ن خُمتلف  ن��خ��ب��ة الع���ب���ي 
توقيت  يف  ت��اأت��ي  واالأوزان،  االأح��زم��ة 
حقيقيا  اخ����ت����ب����اراً  ل���ت���ك���ون  م����ث����ايل، 
الدولية  ل��الأح��داث  جاهزيتهم  مل��دى 
املقبلة ويف مقدمتها بطولة  الكربى 
اإقامتها  املقرر  �شالم  اأبوظبي جراند 

ال�شهر املقبل.
ويف ه��ذا االإط����ار، اأك���د م��ب��ارك �شالح 
يف  ال��ف��ن��ي��ة  االإدارة  م��دي��ر  امل���ن���ه���ايل، 
اأّن  احت����اد االإم�������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 
اأب��وظ��ب��ي ال��دول��ي��ة ملحرتيف  ب��ط��ول��ة 
اجلوجيت�شو ت�شتقطب جمموعة من 
�شالة  يف  للمناف�شة  ال��الع��ب��ني  اأب���رز 

فر�شة  و���ش��ُت��ك��ون  اأري���ن���ا،  جوجيت�شو 
مثالية لالحتكاك الدويل مع العبني 
من العيار الثقيل، واأن ما يقرب من 
30 دولة  م��ن  500 الع���ب والع��ب��ة 
من خمتلف قارات العامل �شي�شاركون 

يف احلدث.
قوية  م���ن���اف�������ش���ات  "نتوقع  وق�������ال: 
ل��الع��ب��ي��ن��ا الأنهم  ك����ربى  وا���ش��ت��ف��ادة 
من  م�شنفني  الع��ب��ني  ���ش��ي��واج��ه��ون 
بطولة  يف  ال�����ع�����امل،  دول  خم���ت���ل���ف 
مبوا�شفات عاملية، و�شي�شب كل ذلك 
يف رفع م�شتوى العبينا يف املنتخبات 
16 ���ش��ن��ة فما  واالأن����دي����ة، م���ن ���ش��ن 

فوق".
وع���������ن ع���������دد ال������الع������ب������ني ال�����ذي�����ن 

املنهايل:  قال  احل��دث  �شي�شاركون يف 
ق���ام���وا  اإم�����ارات�����ي�����اً  الع����ب����ا   123"
م�شاركتهم،  واأك���������دوا  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
وهناك 87 العبا برازيليا، و34 من 
رو�شيا  دول  من  واآخ��ري��ن  كولومبيا، 
وباك�شتان  و���ش��وري��ا  وم�شر  واالأردن 
واإ�شرائيل  وال�����ش��ل��ف��ادور  وفل�شطني 
والهند  وق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان  واأوك���ران���ي���ا 
واملغرب  واأذرب��ي��ج��ان  وك��ن��دا  وفرن�شا 
واأوزبك�شتان  ول��ب��ن��ان  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
والبحرين  واأي�����رل�����ن�����دا  و����ش���رب���ي���ا 

وطاجيك�شتان  وال�����ش��وي��د  واإي��ط��ال��ي��ا 
واي����������������ران وال�����ف�����ل�����ب�����ني وال�������ع�������راق 
..و�شيتناف�س حاملو احلزام االأزرق يف 
مناف�شات  تنطلق  بينما  مار�س،   12
والبني  البنف�شجي  االأحزمة  حاملي 
..و�شتدخل  التايل  اليوم  يف  واالأ�شود 
ال�شنوي  الت�شنيف  �شمن  البطولة 
ملحرتيف  اأب��وظ��ب��ي  راب��ط��ة  يف  املعتمد 
للفائز  مت���ن���ح  ح���ي���ث  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
ُكل  ع��ن  ت�شنيفية  نقطة   600 بها 
االأهمية  بالغة  يجعلها  ما  وه��و  فئة، 

بالن�شبة للمحرتفني".
املرة  ه���ذه  "ُتعد  امل��ن��ه��ايل:  واأ����ش���اف 
ف��ي��ه��ا هذه  ن��ط��ل��ق  ال��ت��ي  االأوىل  ه���ي 
وياأتي  امل�شمى،  ه��ذا  حت��ت  البطولة 
ي�شتعد  اإذ  م���ث���ايل  ت��وق��ي��ت  يف  ذل����ك 
الالعبون للمناف�شة يف اال�شتحقاقات 
نوعية  و�شت�شمح  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��دول��ي��ة 
الالعبني الذين �شيواجهونهم خالل 
م�شريتهم  ب��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
االح����رتاف����ي����ة ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري ..وم�����ن 
ج��ه��ة اأخ�������رى، ���ش��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق كافة 

املعتمدة يف  االح��رتازي��ة  االإج�����راءات 
على  للحفاظ  ال�شحي  ال��ربت��وك��ول 
الأي  ي�شمح  ول��ن  ال��الع��ب��ني،  �شالمة 
احل�شول  ب��ع��د  اإاّل  ب��ال��دخ��ول  الع���ب 
اأنه  كما  حديثة،  �شلبية  م�شحة  على 
االجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  تطبيق  �شيتم 

ب�شكل �شارم".
اأك���د رودري���ج���و فالرييو  م��ن ج��ان��ب��ه 
اأبوظبي  راب��ط��ة  يف  العمليات  م��دي��ر 
التعاون  اأن  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  مل��ح��رتيف 
املثمر مع احتاد االإمارات للجوجيت�شو 

دولية  ببطولة  اخل��روج  يف  �شي�شاهم 
يرتقبها ع�شاق اللعبة ب�شغف كبري.

التعاون  ب��ه��ذا  ���ش��ع��داء  "نحن  وق���ال: 
لعودة الن�شاط الريا�شي الدويل اإىل 
طبيعته يف دول��ة االإم���ارات الأول مرة 
للم�شاركة  البارزين  امل�شنفني  ودعوة 
ك��ال��ع��ادة، بعد ان جنحنا  اأب��وظ��ب��ي  يف 
البطوالت  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
ال�شهور  خ�����الل  خ���ارج���ي���اً  ال����ك����ربى 
اأبوظبي  ا���ش��م  اأ���ش��ب��ح  امل��ا���ش��ي��ة، وق���د 
مقرتنا بنخبة بطوالت اجلوجيت�شو 

ال���ع���امل���ي���ة ك���م���ا اأ����ش���ب���ح���ت م����ن اأب�����رز 
املحطات الأبرز العبي اجلوجيت�شو يف 
اأبوظبي  "جنحت  واأ�شاف:  العامل". 
يف  بها  خا�شة  موا�شفات  اع��ت��م��اد  يف 
من  �شاهمت  واال�شت�شافة،  التنظيم 
واحرتافية  ج����ودة  رف���ع  يف  خ��الل��ه��ا 
حتى  ال��دويل  امل�شتوى  على  التنظيم 
يف  املعتمدة  ه��ي  معايريها  اأ�شبحت 
االحتاد الدويل، واأ�شبحت بطوالتها 
هي االأه��م واالأغلى يف كل البطوالت 

التي تقام بالعامل".

احتاد اجلوجيت�سو ورابطة اأبوظبي للمحرتفني يطلقان بطولة اأبوظبي الدولية 12 و13 مار�س اجلاري

نادي الذيد الريا�سي ينظم ندوة عن الإعالم الريا�سي بني التقليدي والرقمي 

•• اأبوظبي- وام:

بجوائز  الفائزين  اأ���ش��م��اء  االإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  اأعلنت 
االأف�شل ال�شهرية، يف دوري اخلليج العربي، ل�شهر فرباير، التي 
لدوري  الر�شمي  ال��راع��ي  "ات�شاالت"  برعاية  الرابطة  تنظمها 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي. وج���اء اإع����الن ال��ف��ائ��زي��ن م��ع ن��ه��اي��ة الت�شويت 
الذكية  ال��ه��وات��ف  على  ال��راب��ط��ة  وتطبيق  الر�شمي،  امل��وق��ع  ع��رب 
ومتابعي  اجل��م��اه��ري  م��ن  ك��ب��رية  ال��ل��وح��ي��ة، مب�شاركة  واالأج���ه���زة 
دوري اخلليج العربي، من داخل وخارج دولة االإمارات. وتوج علي 

اأف�شل العب يف دوري اخلليج  مبخوت مهاجم اجلزيرة، بجائزة 
يتفوق على  ال��ذي جعله  البارز  اأدائ��ه  بعد  ل�شهر فرباير،  العربي 
�شرييرو،  ت��والين  اإفريقي  اجلنوب  زميله  وه��م  مناف�شني،  اأربعة 
االأهلي، وريان مينديز  �شباب  اإدواردو العب  والربازيلي كارلو�س 
العب الن�شر، والربازيلي جواو بيدرو العب بني يا�س. كما ح�شد 
مدرب اجلزيرة مار�شيل كايزر جائزة اأف�شل مدرب، متفوقاً على 
مهدي علي، مدرب �شباب االأهلي، والربازيلي اأودير هيلمان مدرب 
اأف�شل  الن�شر، جائزة  اأحمد �شمبيه حار�س مرمى  الو�شل. ونال 
وفهد  على علي خ�شيف حار�س مرمى اجلزيرة  حار�س، متفوقاً 

املحرتفني  رابطة  و�شتقوم  يا�س.  بني  مرمى  حار�س  الظنحاين 
االإماراتية بت�شليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم 
العربي،  اخلليج  دوري  م��ن  الع�شرين  اجل��ول��ة  مناف�شات  خ��الل 
اختيار قائمة  املقبل. ويجري  �شتنطلق م�شاء يوم اخلمي�س  التي 
�شركة  من  املقدمة  االإح�شائيات  طريق  عن  �شهر  لكل  املر�شحني 
الريا�شية، وتقت�شر  االإح�شائيات  املتخ�ش�شة يف  "اأوبتا" العاملية، 
وتتاح  فقط،  العربي  اخلليج  دوري  يف  االأداء  على  االإح�شائيات 
موقع  عرب  املر�شحني  قائمة  على  للت�شويت  للجمهور  الفر�شة 

وتطبيق الرابطة قبل اإعالن الفائزين.

مبخوت وكايزر و�سمبيه يفوزون بجوائز الأف�سل 
يف دوري اخلليج العربي ل�سهر فرباير

اإ�سابة اجلزائري »دبي الريا�سي« حتول جميع خدماتها اإىل معامالت ل ورقية
غالم مدافع نابويل 

ت��ع��ّر���س ال����دويل اجل���زائ���ري فوزي 
غالم مدافع نادي نابويل االإيطايل 
على  الفوز  خ��الل  ركبته  يف  الإ�شابة 
االأح��د، وفق ما  االأول  اأم�س  بولونيا 

اأعلن الفريق اجلنوبي.
وجاء يف بيان ل�شاد�س ترتيب "�شريي 
من  "عانى  ع��اًم��ا  ال�30  اب��ن  اأن  اأ" 
وخ�شع  الي�شرى"  ركبته  يف  ال��ت��واء 
الظهري  وخ���رج  االث��ن��ني.  لفحو�س 
على  فقط  دقيقة   22 بعد  االأي�����ش��ر 
انطالق املباراة التي فاز بها نابويل 
مناف�شات  �شمن   1-3 �شيفه  على 
ليحل  والع�شرين  ال�شاد�شة  املرحلة 

مكانه االلباين ال�شيد هي�شاي.
النيجريي  ع����ودة  امل���ب���اراة  و���ش��ه��دت 
تعر�شه  ب���ع���د  او����ش���ي���م���ني  ف��ي��ك��ت��ور 
الإ�����ش����اب����ة يف راأ�������ش������ه م���ن���ذ ق���راب���ة 
الهدف  ���ش��ج��ل  االأ����ش���ب���وع���ني، ح��ي��ث 
من  دقيقة   12 بعد  لفريقه  الثاين 

نزوله بديال يف ال�شوط الثاين.
ويبتعد فريق املدرب جينارو غاتوزو 
بثالث نقاط عن اآخر املراكز املوؤهلة 
ولكن  اأوروب���������ا  اأب����ط����ال  دوري  اإىل 
وّدع  اأن��ه  علًما  موؤجلة،  مباراة  ميلك 
مناف�شات الدوري االأوروبي "يوروبا 
يد  ع��ل��ى  ال�32  ال������دور  م���ن  ليغ" 

غرناطة االإ�شباين.
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••  اأبوظبي-الفجر

�شوؤون  قطاع  مدير  نائب  الكويتي  العفريت  حميد  العميد  ت��وج 
االأمن واملنافذ ب�شرطة اأبوظبي فريق قطاع االأمن اجلنائي باملركز 
االأول لبطولة الدراجات الهوائية "رجال" �شمن درع معايل قائد 

عام �شرطة اأبوظبي للتفوق الريا�شي للمو�شم 2021-2020 .
 اأقيمت البطولة بجزيرة احلديريات يف اأبوظبي مل�شافة 30 كيلو 
مرت ومب�شاركة 10 فرق ميثلون القطاعات ال�شرطية حيث حاز 
فريق �شوؤون االأمن واملنافذ املركز الثاين، وفاز فريق قطاع املهام 

اخلا�شة باملركز الثالث.    

 واأكد نائب مدير قطاع �شوؤون االأمن واملنافذ حر�س �شرطة على 
مو�شحاً  املنت�شبني،  بني  مفهومها  وتعميق  بالريا�شة،  االهتمام 
اأن البطولة تاأتي يف اإطار اخلطة العامة لتعزيز وتطوير املهارات 
حملياً  ري��ا���ش��ي��اً  والتميز  عليها  املنت�شبني  وت�شجيع  الريا�شية 

واإقليمياً ودوليا.

•• دبي - فايز بجبوج

ي�شت�شيف نادي اأبوظبي للجولف على مدار يومي 12 و13 مار�س اجلاري، 
الن�شخة التا�شعة من مناف�شات كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة للجولف، 
التي ينظمها احتاد اللعبة برعاية جمموعة "اإت�س اإ�س بي �شي" للخدمات 
امل�شرفية، ويناف�س على األقابها 100 العب من خمتلف اأندية الدولة، يف 
م�شاركة قيا�شية بتاريخ البطولة التي ا�شتهلت للمرة االأوىل عام 2013. 
ال�شالمة، املتطابقة مع  اأعلى معايري  التي �شتقام �شمن  وت�شهد البطولة 
االإج��راءات االحرتازية العاملة يف الدولة، م�شاركة نخبة العبي والعبات 
اللعبة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  جانب  اإىل  الوطني،  املنتخب 
الظفر  على  مناف�شة  )ال��ن��واخ��ذة( يف  االأول  اجل��ي��ل  م��ن الع��ب��ي  وال��ع��دي��د 

"الكرو�س" و"ال�شايف" املعتمدة يف  م�شابقات  الكوؤو�س، �شمن  اأغلى  بلقب 
البطوالت العربية واخلليجية عامة، لكل من فئات الرجال وال�شيدات.

�سرف : �سعداء بالرعاية وعالقتنا وطيدة مع اللعبة واأ�سرتها 
وعلق عبد الفتاح �شرف، الرئي�س التنفيذي لبنك "اإت�س اإ�س بي �شي" يف 
ارتباطها  اإدارة احتاد اجلولف، على موا�شلة  االإم��ارات، وع�شو جمل�س 
بريا�شة اجلولف، ورعايتها للمو�شم التا�شع على التوايل مل�شابقة كاأ�س 
التي  ال�شراكة  ا�شتمرار  "ي�شرنا  قائاًل:  الدولة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
تربط "اإت�س اإ�س بي �شي" مع احتاد اجلولف، ورعايتنا الأغلى الكوؤو�س 
للعام التا�شع، يف حدث يرتقبه نخبة العبي الدولة والعديد من قيادة 

اللعبة للفوز بلقب الكاأ�س االأغلى يف مو�شم اجلولف".

التي  واملجتمعية  الريا�شية  الفعاليات  من  اجلولف  "تعترب  واأو���ش��ح: 
دعم  مبوا�شلة  جمموعتنا  يف  ونخفر  اجلمهور،  اللتقاء  من�شة  متثل 
هذه البطولة الغالية، �شمن ا�شرتاتيجية املجموعة امل�شرفية الرائدة، 
اللعبة بالدولة، ال �شيما الأف��راد املجتمع  انت�شار  امل�شاعدة على زيادة  يف 

االأ�شغر �شناً".

ال�سام�سي : نحر�س على اإقامتها و�سط االإجراءات االحرتازية 
اأم��ني عام احت��اد اجلولف، مدير  ال�شام�شي  اأك��د خالد مبارك  من جهته 
ال�شالمة،  معايري  اأع��ل��ى  �شمن  ت��ق��ام  البطولة  اأن  الوطنية،  املنتخبات 
ال���دول���ة، وق���ال لقد  ال��ع��ام��ل��ة يف  املتطابقة م��ع االإج������راءات االح���رتازي���ة 
واال�شرتاطات  االحتياطات  كافة  اأبوظبي  ون���ادي  اجل��ول��ف  احت��اد  اتخذ 

توفري  نحو  ال�شحية،  الربوتوكوالت  مع  واملتوافقة  بال�شالمة  املتعلقة 
اأعلى معايري ال�شالمة وتوفري بيئة �شحية واأمنة اأمام جميع امل�شاركني 
واأو�شح  املو�شم".  بطوالت  اأغلى  لقب  على  واملناف�شة  املناف�شات  خلو�س 
مبثابة  االأغ��ل��ى  البطولة  ت��ك��ون  الأن  اللعبة  احت���اد  "يجهد  ال�شام�شي: 
تقام  باأن   ،2021 ن�شخة  �شنوي، وهو ما حر�شنا عليه يف  عر�س جولف 
الكاأ�س الغالية وفق اأعلى معايري ال�شالمة، يف حدث ي�شهد يف الوقت ذاته 
امل�شاركة االأ�شخم بتاريخ البطولة". واختتم: "توا�شل البطولة ارتباطها 
�شي" للخدمات  بي  اإ���س  "اإت�س  جمموعة  مع  التوايل  على  التا�شع  للعام 
امل�شرفية، ونفخر بال�شراكة مع هذه املجموعة، وذلك الإميانهم الرا�شخ 
لعبة  �شعيد  على  جديدة  اأجيال  بناء  نحو  الدعم  �شبل  توفري  اأهمية  يف 

اجلولف".

ي��ع��ت��رب الع�����ب ال���و����ش���ط االأم����ريك����ي 
رم��زا جليل  ماكيني  و�شتون  املوهوب 
يوفنتو�س،  ���ش��م��اء  يف  ق�����ادم  ج���دي���د 
ال��دوري االإي��ط��ايل لكرة القدم  بطل 
يف االأع�������وام ال��ت�����ش��ع��ة االأخ�������رية، اإىل 
ج��ان��ب ال���واع���دي���ن ال�����ش��وي��دي ديان 
كييزا  وف��ي��دي��ري��ك��و  كولو�شيف�شكي 

والهولندي ماتي�س دي ليخت.
اأ����ش���ب���ح م��اك��ي��ن��ي امل����ول����ود يف والي����ة 
تك�شا�س والبالغ من العمر 22 عاما 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ن  الع����ب  اأّول 
األ�����وان ع��م��ال��ق��ة تورينو،  ي��داف��ع ع��ن 
عندما و�شل من نادي �شالكه االأملاين 

ال�شيف املا�شي على �شبيل االإعارة.
اأن��دري��ا بريلو بالدويل  امل���درب  اأ���ش��اد 
باأنه  وو����ش���ف���ه  ال�������ش���اب  االم����ريك����ي 
الأبطال  �شعبة  ف��رتة  يف  "�شخرة"، 
اأزمة االإ�شابات امل�شتمرة  اإيطاليا مع 

التي ت�شرب �شفوفه.
ماكيني  ع���ل���ى  ي��وف��ن��ت��و���س  وي����ع����ّول 
بورتو  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  ع��ن��دم��ا  ال���ث���الث���اء 
نهائي  ث���م���ن  اإي�������اب  يف  ال����ربت����غ����ايل 
بهدف  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م�شابقة 

تعوي�س خ�شارته 1-2 ذهابا.
االأمل  اأع��اد  عاًما(  كييزا )23  وك��ان 
مباراة  يف  العجوز"  "ال�شيدة  لفريق 
الوحيد  هدفه  �شّجل  عندما  الذهاب 
يحتاج  وب��ال��ت��ايل   ،82 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
رجال املدرب بريلو اىل الفوز بهدف 
وح��ي��د اأو اأك���رث مل��وا���ش��ل��ة امل�����ش��وار يف 
التي  ال��ع��ري��ق��ة  ال���ق���اري���ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
الثالثة  ل��ل��م��رة  ل��ق��ب��ه��ا  اىل  ي�����ش��ع��ون 
 ،1996 منذ  واالوىل  تاريخهم  يف 
وت��ف��ادي اخل����روج م��ن ث��م��ن النهائي 

للمرة الثانية تواليا.
اإنهاء  يف  كبري  ب�شكل  ماكيني  �شاهم 
ي���وف���ن���ت���و����س ل�������دور امل���ج���م���وع���ات يف 
االإ�شباين  بر�شلونة  اأم����ام  ال�����ش��دارة 
مرمى  يف  ال��ث��اين  ال��ه��دف  بت�شجيله 
يف  )-3�شفر(  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق 

اجل��ول��ة ال�����ش��اد���ش��ة االخ����رية مبلعب 
"كامب نو" يف كانون االأول/دي�شمرب 
للخ�شارة  ال���ث���اأر  وب��ال��ت��ايل  امل��ا���ش��ي، 
اجل���ول���ة  يف  ت����وري����ن����و  يف  �شفر2- 
ال�شدارة  ف��ري��ق��ه  ف��خ��ط��ف  ال��ث��ان��ي��ة، 

بفارق املواجهات املبا�شرة.
القارية  امل�شابقة  ث��اين ه��دف يف  ك��ان 
هدفا  �شجل  اأن  بعد  ملاكيني  العريقة 
باألوان �شالكه يف مرمى لوكوموتيف 
يف  )-1�شفر(  ال���رو����ش���ي  م��و���ش��ك��و 
العا�شمة الرو�شية يف اجلولة الثانية 
-2018 ل���دور امل��ج��م��وع��ات م��و���ش��م 

.2019
ال�شيدة  ف���ري���ق  م���ع  م��اك��ي��ن��ي  ت���األ���ق 
�شفوفه،  اىل  ان�شمامه  منذ  العجوز 
ما دفع بطل ايطاليا االربعاء املا�شي 
النادي  م��ن  ���ش��رائ��ه  ب��ن��د  تفعيل  اىل 
االمل����اين وت��ع��اق��د م��ع��ه ح��ت��ى 2025 

مقابل 18،5 مليون يورو.
ل�شفاته،  "اخرتناه  ب���ريل���و:  وق����ال 
اأن  ب��ع��د  "االآن  م�شيفا  وتابعناه"، 
اأن  ال��ف��ور، ال ميكنه  ���ش��راوؤه على  مت 
يعتقد اأنه و�شل، اإنها نقطة انطالق 

فقط".
اإىل  اأن��ه و�شل  يعتقد  كان  "اإذا  وتابع 
القمة فقد اأخطاأ وبالتايل فهو لي�س 

على الطريق ال�شحيح".
قليل  ع�����دد  ����ش���وى  ه���ن���اك  ي���ك���ن  مل 
ال��الع��ب��ني االأم��ري��ك��ي��ني الذين  م���ن 
اح��رتف��وا يف ال���دوري االإي��ط��ايل على 
يف  ب���راديل  مايكل  مثل  ال�شنني،  م��ر 
ك��ي��ي��ف��و وروم�����ا، اأرم����ان����دو ف��ري��غ��و يف 
فيورنتينا واأليك�شي الال�س يف بادوفا.
جانب  اإىل  اللعب  عن  ماكيني  وق��ال 
كري�شتيانو  ال����ربت����غ����ايل  اأم������ث������ال 
ت�شاهد  واأن��ت  ن�شاأت  "لقد  رون��ال��دو: 
وتلعب  وتع�شقهم  الالعبني،  ه���وؤالء 
هم  واالآن  ال��ف��ي��دي��و  األ���ع���اب  يف  ب��ه��م 
اأ�شبح  اإن��ه حلم  زم��الوؤك يف الفريق، 

حقيقة".

ال��رغ��م م��ن االإ���ش��اب��ات املزعجة  على 
واالإ�شابة بفريو�س كورونا يف ت�شرين 
ماكيني  ظ��ّل  املا�شي،  االأول/اأك��ت��وب��ر 
خ��ي��اًرا م��وث��وًق��ا ب��ه الأب��ط��ال ال���دوري 
االإيطايل، حيث �شّجل خم�شة اأهداف 

يف 32 مباراة.
بورتو  اأم��ام  بعد اخل�شارة  قال بريلو 
اأ�شا�شيا  االم����ريك����ي  ل��ع��ب��ه��ا  وال���ت���ي 
ا�شتبدله  عندما   63 الدقيقة  حتى 
األ���ف���ارو موراتا  اال���ش��ب��اين  ب��امل��ه��اج��م 
"ماكيني لي�س يف قمة م�شتواه بن�شبة 
يف  م�شكلة  ول��دي��ه  امل��ائ��ة،  يف   100
اللعب  وحتمل  �شخرة  لكنه  الفخذ، 
ي��ك��ن لدينا  رغ���م اال���ش��اب��ة الأن����ه مل 

الكثري من الالعبني املتاحني".
وج����اءت اخل�����ش��ارة يف ال��ربت��غ��ال بعد 
اأربعة اأيام من ال�شقوط اأمام امل�شيف 
منذ  ال������دوري.  يف  �شفر1-  ن��اب��ويل 
ذل�����ك احل������ني، ع�����اد ي��وف��ن��ت��و���س اإىل 
بك�شبه  ال����دوري  يف  ال�شحيح  امل�����ش��ار 
ممكنة،   12 اأ���ش��ل  م��ن  ن��ق��اط   10
الثالث بفوزه  املركز  وعّزز موقعه يف 
على الت�شيو 3-1 ال�شبت مع مباراة 
يف  �شيخو�شها  ن��اب��ويل  �شد  م��وؤج��ل��ة 

اآذار/مار�س اجلاري.  17

اإجن��ازات ماكيني مع ناديه ومنتخب 
اأ�شرع هاتريك  له  �شجل  الذي  بالده 
يف تاريخ كرة القدم االأمريكية بثالثة 
اأه��داف يف 13 دقيقة يف مرمى كوبا 
)-7�شفر( يف دوري اأمم الكونكاكاف 
يف عام 2019، �شاهمت ب�شكل كبري 
يف اخ��ت��ي��اره اأف�����ش��ل الع���ب ك���رة قدم 

اأمريكي لعام 2020.
املنتخب  ل��ق��ائ��د  ماكيني  ق���ال  وق��ت��ه��ا 
االمريكي ال�شابق كارلو�س بوكانيغرا 
باجلائزة:  ف����از  اأن�����ه  ���ش��م��اع��ه  ل����دى 
عندما  اأت���ذك���ر  ك��ب��ري،  ���ش��يء  "هذا 
عاًما   17 حت���ت  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  يف  ك��ن��ت 
وقتها  يفكرون  امل�شوؤولون  يكن  ومل 
يف م�����ش��ارك��ت��ي يف ك��اأ���س ال��ع��امل حتت 
م�شيفا  الت�شفيات"،  اأو  ع��اًم��ا   17
اإنها  ال��ن��ق��ط��ة،  ه���ذه  اإىل  "الو�شول 

رحلة طويلة وطويلة بالتاأكيد".
طفولته  م��ن  ج���زًءا  ماكيني  اأم�����ش��ى 
اأمل����ان����ي����ا ح���ي���ث ع���م���ل وال��������ده مع  يف 
ال������ق������وات اجل�����وي�����ة االأم�����ريك�����ي�����ة يف 
ق����اع����دة رام�������ش���ت���اي���ن ب���ال���ق���رب من 

كايزر�شالوترن.
اأوترباخ  فينيك�س  �شي  اإف  اإىل  ان�شم 
االملاين يف عام 2004. لدى عودته 

ماكيني  لعب  املتحدة،  ال��والي��ات  اإىل 
اإف  لفريق  التابع  ال�شباب  فريق  مع 
اأن  �شي داال���س ملدة �شبع �شنوات قبل 

ينتقل اإىل �شالكه يف عام 2016.
خا�س ماكيني 91 مباراة مع �شالكه 
ال����دوري االأمل����اين و���ش��ّج��ل خم�شة  يف 

اأهداف.
االإدارة  ا�شتالمه  حر�س بريلو عقب 
ملاوريت�شيو  خلفا  ليوفنتو�س  الفنية 
اأبطال  دوري  اأم���ل  خيبة  اإث���ر  ���ش��اري 
اأوروبا املو�شم املا�شي، على �شم العديد 
مقدمتها  يف  ال�����ش��اب��ة  امل���واه���ب  م���ن 
بر�شلونة  و����ش���ط  والع������ب  م��اك��ي��ن��ي 
اآرثر )24 عاما(،  الدويل الربازيلي 
البو�شني  املخ�شرمني  ح�شاب  على 
واالرجنتيني  ب��ي��ان��ي��ت�����س  م���ريال���ي���م 
بليز  والفرن�شي  هيغواين  غون�شالو 

ماتويدي.
تعاقد مع كولو�شيف�شكي )20 عاما( 
عاما(   23( كييزا  وم��ع  ب��ارم��ا،  م��ن 
فيورنتينا،  م��ن  االإع����ارة  �شبيل  على 
ف��ي��م��ا ع���اد م���ورات���ا )28 ع��ام��ا( اإىل 
من  بريلو  مع  لعب  حيث  يوفنتو�س 

.2016-2014
36 هدفا يف جميع  �شّجل يوفنتو�س 
امل�شابقات بف�شل التعاقدات اجلديدة: 
اأحرز موراتا 16 هدفا بينها �شتة يف 
اأوروب��ا، وكييزا  اأبطال  م�شابقة دوري 
خم�شة  وم��اك��ي��ن��ي  اأه��������داف،  ت�����ش��ع��ة 
اأهداف والغلة ذاتها لكولو�شيف�شكي، 

واآرثر هدفا واحدا.
وقال ماكيني لدى فوزه باأول لقب مع 
يوفنتو�س عندما نال الكاأ�س ال�شوبر 
ال��ث��اين/ 20 ك��ان��ون  االإي��ط��ال��ي��ة يف 

ي��ن��اي��ر امل��ا���ش��ي ع��ل��ى ح�����ش��اب نابويل 
اأن  للكلمات  ميكن  "ال  )-2�شفر(: 
اأخرًيا  متكنت  ب��اأن��ك  ال�شعور  ت�شف 
ياأمل  اأن���ه  م�شيًفا  كاأ�س"،  رف��ع  م��ن 
"اأن تكون االأوىل من بني العديد من 

االألقاب".

الأمن اجلنائي ب�سرطة اأبوظبي يفوز باملركز 
الأول لبطولة الدراجات الهوائية

مب�ساركة قيا�سية وو�سط اأعلى معاير ال�سالمة 

للجولف الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  بكاأ�س  الفوز  ين�سدون  لعب   100

ماكيني رمز اجليل اجلديد ليوفنتو�س 
الالعب  ع��رّب  الكلمات  بهذه  الثاين".  بلدي  هي  اإيطاليا 
ال�����ش��اب��ق يف ال�����دوري االإي���ط���ايل وامل�����درب احل����ايل لبورتو 
اإىل  للعودة  �شعادته  ع��ن  كون�شي�شاو  �شريجيو  الربتغايل 
يف  يوفنتو�س  على  �شيفا  فريقه  مع  يحل  حيث  اإيطاليا، 
اإياب الدور ثمن النهائي مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا اليوم 

الثالثاء.
قال كون�شي�شاو خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي عقده ع�شية 
االأعذار  ال��وق��وف خلف  ع��دم  على  م�شددا  املرتقبة  امل��ب��اراة 
للعديد  ال��ربت��غ��ايل  ال���دوري  بطل  افتقاد  اإمكانية  ب�شبب 
العديد  خا�س  فريقا  "�شنواجه  االأ�شا�شيني  العبيه  م��ن 
دوري  مب�شابقة  الفوز  اأج��ل  من  وا�شتثمر  النهائيات،  من 

االأبطال".
واأن  نحن  من  تعك�س  ب�شورة  نلعب  اأن  "�شنحاول  واأ�شاف 
ق�شارى جهدنا  �شنبذل  ولكن  ال�شعاب،  نعي متاما  نفوز. 
للتاأهل. اأن نظهر اأننا من االأندية التاريخية وقدرتنا على 

التاأهل".
ال�  يف  عاما،   46 البالغ  ال�شابق،  الربتغايل  ال��دويل  لعب 
عامي  بني  العام  ون�شف  اأعوام  خم�شة  اأ" خالل  "�شريي 
م�شريته  يف  االأجمل  تعترب  حقبة  اأثناء  1998و2004 
وبارما  الت�شيو  اأن��دي��ة  األ���وان  ارت���داء  على  خاللها  ت��ن��اوب 

واإنرت.
عاد كون�شي�شاو بالذاكرة اإىل مغامرته االإيطالية يف مقابلة 
مع قناة "�شكاي اإيطاليا" قبل مباراة الذهاب التي فاز فيها 
قائال  بورتو،  يف  2-1 على ملعب "ا�شتاد التنني"  فريقه 
"لطاملا ا�شتمتعت يف روما، بارما وميالنو، ولكن رمبا اأقل 
من الناحية الريا�شية يف ميالنو، ولكني ما زلت احتفظ 

دائما بذكريات جميلة".
وبينما مل يفز كون�شي�شاو باأي لقب مع النادي اللومباردي، 
اإاّل انه اأغنى �شجله ب�شتة األقاب خالل مكوثه يف العا�شمة 
االإيطالية روما يف غ�شون عامني ون�شف العام فقط، منها 

كاأ�س �شوبر املحلية يف مباراته االوىل بقمي�س الت�شيو.
يف �شيف 1998، و�شل كون�شي�شاو اإىل "اجلنة االإيطالية" 
للتو قادما من بورتو، و دون ا�شتئذان اأو تردد حفر ا�شمه يف 
تاريخ ناديه اجلديد بت�شديدة قوية يف الدقيقة الرابعة من 
 1-2 تورينو  الفوز يف  اىل  ليقود الت�شيو  االإ�شايف  الوقت 
على يوفنتو�س املزخر بالنجوم اأمثال الفرن�شي زين الدين 
األي�شاندرو  اال�شباين حالياً(،  ريال مدريد  )م��درب  زي��دان 
ديل بيريو، ديدييه دي�شان )مدرب منتخب فرن�شا احلايل(، 

الهولندي اإدغارد ديفي�س واملهاجم فيليبو اإنزاغي.
اعترب هذا الفوز باكورة انت�شارات حتققت يف كاأ�س اأوروبا 
االوروبية  ال�شوبر  والكاأ�س   )1999( الكوؤو�س  حلاملي 

اإيطاليا  وكاأ�س   )2000( االإيطايل  وال��دوري   )1999(
مرتني عامي 2000 و2004.

مبواجهة  جميلة  ب��ذك��ري��ات  يحتفظ  كون�شي�شاو  زال  م��ا 
بريلو  اأن���دري���ا  احل���ايل  العجوز"  "ال�شيدة  ف��ري��ق  م���درب 
خالل ال�شراع الذي جمع بينهما داخل امل�شتطيل االخ�شر 
االأرق����ام  م��ب��اري��ات جمعتهما م��ع��اً مت��ي��ل   6 ك��الع��ب��ني: يف 

لناحية الربتغايل مع 3 انت�شارات وتعادلني وخ�شارة.
النهائي  ث��م��ن  دور  يف  االإي����اب  م��ب��اراة  ع�شية  ب��ريل��و  يثني 
"اإنه العب  اأوروبيا على نظريه، ويقول  للم�شابقة االأعرق 
كبري، مع تقنية وقوة كبرية، تخّرج من املدر�شة الربتغالية 
ال�شراعات  يف  و�شيماو. هو قوي جداً  مثل )لوي�س( فيغو 

الثنائية".
قبل مباراة الذهاب يف بورتو، ذكر كون�شي�شاو اأن ال� "�شريي 
اي  ي��رى  اأن��ه ال  لو  مهما يف م�شريته، حتى  دوراً  اأ" لعبت 
جناح  كالعب  و�شفاته  كمدرب  قدراته  بني  مبا�شر  راب��ط 

�شابق.
يقول كون�شيا�شو "االأعوام التي اأم�شيتها يف اإيطاليا مهمة 
واللعب  تعاقبوا،  الذين  امل��درب��ني  خمتلف  مع   )...( ج��داً 
ب��ج��ان��ب الع��ب��ني ك��ب��ار يف اف�����ش��ل دوري يف ال��ع��امل يف تلك 

احلقبة. لقد تعلمت الكثري".
ن�شاأ  التي  القيم  العبيه  على  الربتغايل  امل���درب  ويفر�س 
البدنية  اللياقة  ال��ق��وة،  امل�شتديرة:  الكرة  ع��امل  يف  عليها 
واالن���ت���ظ���ام، م���ا ي��ذك��ر ب��ف��ري��ق اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د للمدرب 
يف  الت�شيو  يف  ال�شابق  زميله  �شيميوين  دييغو  االرجنتيني 

نهاية حقبة الت�شعينيات.
ب��احل��د من  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  الفل�شفة يف  ل��ه ه��ذه  �شمحت 
كري�شتيانو  م��واط��ن��ه  العجوز"  "ال�شيدة  جن��م  خ��ط��ورة 
خم�س  الذهبية  بالكرة  الفائز  يتمكن  مل  حيث  رون��ال��دو، 
اأمام احلائط الدفاعي  الكافية  امل�شاحات  اإيجاد  مرات من 

ال�شلب واملتكتل لفريق ال� "تنانني".
يعرف كون�شيا�شو جيدا مهارات "�شي اآر7" واخلراب الذي 
واكب  اأنه  االأندية، خ�شو�شا  لدفاعات  اأن يحدثه  باإمكانه 
على اأر�س امللعب بداياته االحرتافية عندما كان رونالدو 
17 عاما، وذلك خالل  ال�  يخطو خطواته االأوىل يف �شن 
مباراة تاأهيلية يف م�شابقة دوري االأبطال يف �شيف 2002 

بني �شبورتنغ ل�شبونة واإنرت الفائز باملواجهتني.
على  ال��ت��ف��وق  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  ثانية  م��رة  كون�شي�شاو  يبحث 
مواطنه وقيادة بورتو اإىل الدور ربع النهائي من امل�شابقة 
االأوروب��ي��ة، على غ��رار ما فعل عام 2019 بعدما كان قد 
اأق�شى يف ال��دور ذات��ه ن��ادي روم��ا املناف�س االأب��دي لفريقه 

ال�شابق الت�شيو.

نع يف اإيطاليا«  كون�سي�ساو مدرب بورتو... »�سُ
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الفجر الريا�ضي

طوكيو  اأوملبياد  افتتاح  حفل  من  فقط  اأ�شهر  خم�شة  قبل 
ب�شبب  املقبل  متوز/يوليو  اإىل   2020 �شيف  من  املوؤجل 
اللجنة  رئي�س  باخ  توما�س  االأمل��اين  يجد  كورونا،  فريو�س 
اأكرب اختبار ينتظره، عندما  اأمام  الدولية نف�شه  االأوملبية 

�شُيعاد انتخابه لوالية ثانية على راأ�س الهيئة الدولية.
اإذ َتِعد الوالية الثانية لباخ البالغ من العمر 67 عاًما باأن 
وي�شوبها  �شعبة  للجدل،  امل��ث��رية  ب��االأح��داث  حافلة  تكون 

عدم اليقني، متاًما مثل االأوىل.
البالغ  اللجنة  اأع�شاء  ت�شويت  ب�شاأن  الت�شويق  وت�شاءل 
كانون  من  االأول  يف  اأعلن  اأن  منذ  ع�شوا،   102 عددهم 
االأول/دي�شمرب الفائت، اأن اأحًدا لن يرت�شح بوجه االأملاين 

لوالية ثانية مدتها اأربع �شنوات.
اأزمة  ظ��ل  يف  �شُينظم  ال���ذي  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  بند  وُيعترب 
�شحية غري م�شبوقة، االأكرث اإحلاًحا يف واليته اجلديدة، 
دورتي  م��ع  تعامله  �شهدت  ���ش��ن��وات  ث��م��اين  م��ن  اأوىل  بعد 
املليئة   2016 ال�شيفية  وري��و   2014 ال�شتوية  �شوت�شي 
الدولة  برعاية  الرو�شية  املن�شطات  وف�شيحة  بامل�شاكل، 
عليه مواجهة فريو�س  ك��ان  اإذ  اأخ��رى.  م�شائل  اإىل جانب 
 2016 اأومل��ب��ي��اد ري��و  ال��ربازي��ل قبل  ال��ذي تف�شى يف  زيكا 
ال��ذي يعترب �شرورة  اأك��رب جتمع ريا�شي يف العامل  وه��ّدد 

اقت�شادية ومالية للعديد من االحتادات الدولية.
متوز/يوليو   23 يف  طوكيو  يف  االوملبية  االلعاب  وتنطلق 
ال�شوؤال  اأن  اإال  اآب/اأغ�شط�س.  من  الثامن  حتى  وت�شتمر 

االأبرز يبقى عن ماهّية تنظيم احلدث الريا�شي االعرق.
ك���ان م��ن امل��ف��رت���س اإع�����ادة ان��ت��خ��اب ب���اخ رئ��ي�����ًش��ا للجنة يف 
احلديثة  االوملبية  االلعاب  مهد  اأثينا  اليونانية  العا�شمة 

التي انطلقت يف العام 1896.
اإال اأن جائحة كوفيد19- حالت دون ذلك، حيث �شيتواجد 
باخ املتوج بامليدالية الذهبية يف املبارزة ل�شالح ملانيا الغربية 
االأوملبية  اللجنة  وال��ذي كان ع�شًوا يف   1976 اوملبياد  يف 
الدولية منذ عام 1991، يف مقر اللجنة يف مدينة لوزان 
اأن  على  للجنة   137 اجلل�شة  �شتعقد  حيث  ال�شوي�شرية 
االأربعاء  م��ن  بالفيديو  االت�شال  ع��رب  االأع�����ش��اء  يتوا�شل 
اإىل اجلمعة، ويجتمع املجل�س التنفيذي االثنني حت�شرًيا 

للحدث الرئي�شي.
املجل�س  يتلقى  اأن  امل���ق���ّرر  م��ن  ب����اخ،  ان��ت��خ��اب  اإع�����ادة  ق��ب��ل 
اللجنة  اإدارة  اأن�����ش��ط��ة  ح���ول  امل�����ش��ت��ج��دات  اآخ���ر  التنفيذي 
لالألعاب  املنظمة  اللجان  من  وتقارير  الدولية  االأوملبية 

االأوملبية القادمة.
من بينها "جدول اأعمال 2020" الذي �شاهم يف تب�شيط 
االوملبية  االلعاب  ال�شت�شافة  ملفاتها  املدن  تقدمي  عملية 

يف حماولة خلف�س التكاليف.

اأدى ذلك يف العام 2017 اىل منح باري�س حق ا�شت�شافة 
دورة  اأجن��ل��ي�����س  ول��و���س   2024 االأومل��ب��ي��ة  االأل���ع���اب  دورة 
2028، حيث كانت املرة االوىل ُيعلن فيها يف اآن واحد عن 
ال�شهر  اللجنة  منحت  كما  ل��دورت��ني،  ا�شت�شافة  حق  منح 
الفائت مدينة بريزبني اال�شرتالية االأف�شلية ال�شت�شافة 
اوملبياد 2032. م�شاعفة العائدات من الرعاية الدولية، 
العقود طويلة االأمد، اإن�شاء "قناة اأوملبية" رقمية؛ حقبة باخ 
كانت مبثابة "نه�شة" للجنة الدولية التي تعمل "كّل يوم 
بيومه" وفق ما قاله جان-لو �شابوليه، االأ�شتاذ الفخري يف 

جامعة لوزان واملتخ�ش�س يف االألعاب االوملبية.
�شاخ�شة على طوكيو، يف ظ��ّل عدم  �شتكون  االأع��ني  اأن  اإال 
والتداعيات  اللوج�شتية  االم��ور  من  الكثري  ح��ول  اليقني 

التي تفر�شها اجلائحة.
مل يكن اإلغاء األعاب طوكيو خارج االحتماالت على الرغم 
واإقامة  كورونا  فريو�س  الحتواء  الوقت  �شد  ال�شباق  من 

احلدث الريا�شي يف فقاعة اآمنة بيولوجًيا.
تزال  ال  الدولية  االأوملبية  اللجنة  اأن  على  م���راًرا  ب��اخ  اأّك��د 
م�شيًفا  العام،  ملتزمة باإقامة اأوملبياد "ناجح واآمن" هذا 

ان احلديث عن اإلغائه هو جمّرد "تكهنات".
االجنبية،  بغياب اجلماهري  االلعاب  تقام  اأن  املتوقع  ومن 
اليابانية  اإعالم حملية ان احلكومة  اأن ذكرت و�شائل  بعد 
ومدينة طوكيو واللجنة املنظمة لالأوملبياد متيل نحو منع 
ح�شور املتفرجني من اخلارج حيث ت�شكل ال�شالمة العامة 
"االأولوية الق�شوى"، ومن املتوقع ان يتخذ القرار النهائي 

ب�شاأن ذلك قبل نهاية اآذار/مار�س احلايل.
من  الزائرين  تدفق  يت�شبب  اأن  من  امل�شوؤولون  يخ�شى  اإذ 
اال���ش��اب��ة، حيث تخ�شع طوكيو  ح���االت  زي���ادة  اخل���ارج يف 
حالًيا حلالة طوارئ وي�شمح بتواجد خم�شة اآالف �شخ�س 

كحد اأق�شى يف االحداث الريا�شية.

•• دبي-وام:

اأك��د حممد ع��ب��داهلل ه��زام الظاهري 
اأمني عام احتاد االإمارات لكرة القدم 
برئا�شة  االحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س  اأن 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  را����ش���د  ال�����ش��ي��خ 
ا���ش��ت��ل��ه��م ت���وج���ه���ات���ه وم����ب����ادرات����ه يف 
قيم  التعامل مع جائحة كورونا من 
االإم���ارات وممار�شات حكومتها  دول��ة 
منوذجا  يكون  اأن  وح���اول  الر�شيدة، 
خالل  م��ن  معها  التعاطي  يف  مثاليا 
�شواء يف مبداأ  امل��ب��ادرات،  العديد من 
االحتواء وتقليل االآثار، اأو يف التطبيق 
ال�شامل،  الرقمي  للتحول  احلقيقي 
الربوتوكوالت  و���ش��ع  خ���الل  م��ن  اأو 
وعودة  التدريبات  لعودة  اال�شتباقية 
الوجه  عن  التعبري  يف  اأو  امل�شابقات، 
احل�شاري االإن�شاين لدولتنا بتقدمي 
وكذلك   ، ل����الحت����ادات  امل�������ش���اع���دات 
ال�شت�شافة  املثالية  االأج����واء  ت��وف��ري 
م��ع�����ش��ك��رات وم���ب���اري���ات ال��ع��دي��د من 
اأن  اإىل  م�شريا  واالأن��دي��ة،  املنتخبات 
اعتماده  مت  ال���ذي  االأ���ش��ا���ش��ي  ال�شعار 
من قبل االحتاد كان وا�شحا للجميع، 
وهو الوقاية اأوال وقبل كل �شيء، من 
خالل احلفاظ على �شحة اأ�شرة كرة 
القدم يف الدولة، واملنطقة والعامل اإن 

اأمكن.
ال�شحفية  املقابلة  ه��زام يف  بن  واأك��د 
ال���ت���ي اأج����رت����ه����ا م���ع���ه وك����ال����ة اأن���ب���اء 
االإم���ارات  فر�س  اأن  وام"  االإمارات" 
من  املتبقية  امل��ب��اري��ات  ا�شت�شافة  يف 
للمجموعة  االآ���ش��ي��وي��ة  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
مونديال  لنهائيات  املوؤهلة  ال�شابعة 
 2023 اآ���ش��ي��ا  اأمم  وك��اأ���س   ،2022
اأن  بعد  كبرية،  املقبل  يونيو  �شهر  يف 
االآ�شيوي  ل��الحت��اد  امل��ل��ف  ت��ق��دمي  مت 
املنتخب  واأن  املا�شي،  االأ�شبوع  نهاية 
ق��ادر على حتقيق طموحات  الوطني 

ال��ت��اأه��ل لكلتا  ال��ري��ا���ش��ي يف  ال�����ش��ارع 
اأي�شا  ه��زام  بن  البطولتني. وحت��دث 
كرة  تلقاه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  ع��ن 
ال��ق��دم م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، ومن 
اآل نهيان  �شمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأب��وظ��ب��ي ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري الحتاد 
ال�شيخ  و�شمو  القدم،  لكرة  االإم���ارات 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، 
ليكون  الدعم  هذا  ا�شتثمار  و�شرورة 
حافزا لتطوير االأداء داخل االحتاد يف 
اأن مبادرات  كل املجاالت، م�شريا اإىل 
االحتاد م�شتمرة يف عام 2021، واأن 
للتطوير  ال�����ش��ام��ل��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اللم�شات االأخرية  ت�شهد حاليا و�شع 

لالإعالن عنها قريبا.
اأن��ه ومنذ  وي��ق��ول ب��ن ه��زام تف�شيال 
االحتاد  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  اعتماد 
ب��رئ��ا���ش��ة ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
النعيمي من اجلمعية العمومية 12 
مار�س من العام املا�شي، انطلق العمل 
يف ك��ل امل���ج���االت، واأن����ه ب��رغ��م ظهور 
ال�شلبية  وتاأثرياتها  ك��ورون��ا  جائحة 
العامل،  دول  ك���ل  يف  ال��ن�����ش��اط  ع��ل��ى 
تتوقف،  مل  االحت�����اد  خ��ط��ط  اأن  اإال 
وجهوده  تعليقها،  يتم  مل  ومبادراته 
وو�شع  الداخل  من  البيت  ترتيب  يف 
تتاأثر  مل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ي��وم واح����د، ك��ل ذل���ك ب��ال��ت��وازي مع 
اأجل  االأزم��ة من  اعتماد خطة الإدارة 
كرة  منظومة  عنا�شر  على  احلفاظ 
بالعمل عن  بداية  ال��دول��ة،  يف  القدم 
االأندية  مع  بالتوا�شل  وم��رورا  بعد، 
القدم،  ك���رة  ومنت�شبي  واجل��م��اه��ري 
ال�شتثمار وقت التوقف وتنظيم ور�س 
التخ�ش�شات،  كل  يف  بعد  عن  العمل 
ال�شحية  والتوعية  الكوادر،  لتطوير 
والور�س  ال��ك��رة،  مم��ار���ش��ي  ل�شالمة 

ومت  واحل���ك���ام،  امل�����ش��اب��ق��ات  يف  الفنية 
للعودة  ال�شحي  ال��ربوت��وك��ول  و���ش��ع 
الربوتوكول  بعده  وم��ن  للتدريبات، 
ال�شحي للمباريات الودية واملباريات 
العديد  ت��ن��ظ��ي��م  مت  ك��م��ا  ال��ر���ش��م��ي��ة، 
االفرتا�شية  الدولية  امل��وؤمت��رات  من 
ال�شخ�شيات  م��ن  ال��ك��ث��ري  مب�����ش��ارك��ة 
جياين  م���ق���دم���ت���ه���م  ويف  ال����دول����ي����ة 
اإن��ف��ان��ت��ي��ن��و رئ��ي�����س االحت����اد ال����دويل، 
رئي�س  اإب��راه��ي��م  ب��ن  �شلمان  وال�شيخ 
االحتاد االآ�شيوي، مبا اأثرى املناق�شات 
بعد  القدم  كرة  م�شتقبل  ال�شت�شراف 

جائحة "كوفيد 19 ".
وع���ن ال��ت��ط��ور االإي���ج���اب���ي ال��ك��ب��ري يف 
االإماراتي،  الكرة  احتاد  بني  العالقة 
و االحت����ادي����ن ال������دويل واالآ����ش���ي���وي، 
احت����اد  "عالقة  ه��������زام:  ب����ن  ي���ق���ول 
ال��ك��رة االإم���ارات���ي ع��ل��ى م��ر الع�شور 
باالحتادين الدويل واالآ�شيوي قوية، 
احلايل  االإدارة  جم��ل�����س  م���ع  ول���ك���ن 
ات���خ���ذن���ا م��ن��ح��ن��ى اآخ������ر ي���ق���وم على 
ممار�شات علمية مدرو�شة من خالل 
 ، ال��دول��ي��ة  ل��ل��ع��الق��ات  ت�شكيل جل��ن��ة 
وتكليفها مبلف تقوية عالقات الكرة 
ب��ن��ظ��ريت��ه��ا يف ك���ل دول  االإم����ارات����ي����ة 
ومنظمات العامل، من منطلق قناعة 
االحت�����اد ب����اأن ك����رة ال���ق���دم مي��ك��ن اأن 
لها،  الناعمة  القوى  تعزيز  ت�شهم يف 
اتفاقيات  ع��دة  توقيع  مت  عليه  وبناء 
ع��دي��دة لال�شتفادة من  م��ع احت���ادات 
وت���ب���ادل اخل�����ربات، وللعلم  جت��ارب��ه��ا 
ف��اإن��ن��ا ان��ت��ه��ج��ن��ا اأ���ش��ل��وب��ا ج���دي���دا يف 
خطة  و�شع  وه��و  االتفاقيات  توقيع 
االتفاقية  تلك  من  لال�شتفادة  عمل 
بت�شكيل  وذل�����ك  ت��وق��ي��ع��ه��ا،  مب���ج���رد 
فريق عمل من داخ��ل االحت��اد الإدارة 
امللف قبل توقيع االتفاقية، لتحديد 
اح���ت���ي���اج���ات���ن���ا واأه����داف����ن����ا م����ن تلك 
للم�شروع  مدير  وتعيني  االتفاقية، 

االحتاد  م��ع  للتوا�شل  التوقيع  بعد 
االآخ������ر، وت��ط��ب��ي��ق االت��ف��اق��ي��ة يف كل 
م�شابقات  م��ن  ال�شلة  ذات  امل��ج��االت 
م�شرتك،  وتن�شيق  واإدارة  وت�����ش��وي��ق 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��دي��ر امل�����ش��روع لدى 

الطرف االآخر".
وح������ول اجل����دي����د يف م�����ب�����ادرة دول����ة 
االإمارات مل�شاعدة االحتادات املحتاجة 
واأي���ن و�شلت  ك��ورون��ا  خ��الل جائحة 
االآن يقول بن هزام:" حاولنا يف احتاد 
الكرة اأن نكون منوذجا معربا عن قيم 
االإم���ارات وممار�شات حكومتها  دول��ة 
را���ش��د بن  ال�شيخ  ف��اأط��ل��ق  ال��ر���ش��ي��دة، 
امل�شاعدات  م��ب��ادرة  النعيمي  حميد 
ال��ط��ب��ي��ة ل�����الحت�����ادات امل���ح���ت���اج���ة يف 
بتوفري  وقمنا   ، ال��ق��ارات  وبقية  اآ�شيا 
معدات الفح�س " بي �شي اآر" وبع�س 
من  ل����الحت����ادات  االأخ������رى  االأدوات 
منطلق �شعورنا بامل�شوؤولية االإن�شانية 
ال���ش��ت��ع��ادة ال��ن�����ش��اط ع��ن��ده��م، ودفع 
الو�شع  مع  للتعاي�س  ال��دوران  عجلة 
م�شتمر  والعمل   ، واحتوائه  ال�شحي 
حاليا لتو�شيع دائرة امل�شتفيدين من 
اأخرى  احت���ادات  مع  التوا�شل  خ��الل 
يف ق��ارات اأخ��رى وذلك بالتن�شيق مع 

االحتادين الدويل واالأ�شيوي".
امل�شتقبل  ا�شرتاتيجية  يخ�س  وفيما 

الحتاد كرة القدم واأين و�شل العمل 
ب��ه��ا وم���ت���ى ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا؟ ي���ق���ول بن 
امللف  ه����ذا  الأه���م���ي���ة  ن���ظ���را  هزام:" 
اال�شرتاتيجية  جل���ن���ة  ت�����ش��ك��ي��ل  مت 
اللجنة  ت��ل��ك  وق���ام���ت  واال���ش��ت��ث��م��ار، 
املا�شية،  ال����ف����رتة  يف  ك���ب���ري  ب��ع��م��ل 
تنظيم  ومت  م�����راح�����ل،  ع������دة  ع���ل���ى 
اخل����ل����وة االف���رتا����ش���ي���ة ال���دول���ي���ة / 
وكذلك   ،/ االإم�����������ارات  ك�����رة  خ���ل���وة 
درا����ش���ة جت����ارب االآخ���ري���ن، وحتديد 
اأخذنا  ح��ي��ث  امل�شتقبلية  االأه������داف 
داخل  ال��ق��دم  ب��ك��رة  املعنيني  ك��ل  اأراء 
ك��ل املالحظات  ت��دوي��ن  ال��دول��ة، ومت 
وال���ت���و����ش���ي���ات، ث����م ق��م��ن��ا ب���ع���د ذلك 
بيت خربة دويل خمت�س يف  باختيار 
اإعداد اال�شرتاتيجيات، ووفرنا له كل 
املرحلة  اإىل  و�شلنا  وحاليا  البيانات، 

االأخرية.
راأي��ه يف قرار تاأجيل الت�شفيات  وعن 
مونديال  لنهائيات  املوؤهلة  االآ�شيوية 
من   2023 اآ���ش��ي��ا  واأمم   ،2022
م���ار����س ح��ت��ى ي��ون��ي��و، وت��غ��ي��ري نظام 
الت�شفيات، وما اإذا كان ذلك يف �شالح 
بن هزام:"  يقول  العك�س  اأو  املنتخب 
ب�شبب  ا�شتثنائي  العامل كله يف و�شع 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا يف 
ال�شتئناف  م�شتعدون  كنا  االإم����ارات 
�شاءت  ل��ك��ن  م���ار����س،  ال��ت�����ش��ف��ي��ات يف 
ال��دول يف  اأن تواجه بع�س  ال��ظ��روف 
اأدت  اآ�شيا الكثري من التحديات التي 
ال�شفر،  على  وال��ق��ي��ود  االإغ����الق  اإىل 
وبالتايل �شدر القرار ا�شتجابة لتلك 
االأو�شاع، وميكن ملنتخبنا اأن ي�شتفيد 
من هذا التاأجيل يف اال�شتعداد ب�شكل 
حتقيق  يف  ال��وق��ت  وا�شتثمار  اأف�شل، 
املزيد من التجان�س واإقامة مباريات 
للتجهيز  اأخ������رى  وجت���م���ع���ات  ودي�����ة 
االأمثل ل�شهر يونيو، ويف خط موازي 
الت�شفيات  ا�شت�شافة  م��ل��ف  ق��دم��ن��ا 

ال�����ش��اب��ع��ة م��ن منطلق  امل��ج��م��وع��ة  يف 
اأف�������ش���ل بيئة  ق���درت���ن���ا ع��ل��ى ت���وف���ري 
 3 ووج���ود  �شليمة،  تناف�شية  �شحية 
مباريات من ال� 4 املتبقية يف االأ�شا�س 
املميزة  التحتية  والبنية  اأر�شنا،  على 

لدولة االإمارات".
ج��اه��زون ال�شت�شافة  " نحن  وق���ال: 
للت�شفيات املجمعة، وقمنا بتوفري كل 
و�شبق  االآ�شيوي،  االحت��اد  ا�شرتاطات 
لنا اأن ا�شت�شفنا الكثري من االأحداث 
واآخرها  كبرية،  باحرتافية  الكربى 
ثوبها  يف   2019 اآ���ش��ي��ا  اأمم  ك���اأ����س 
الأول  منتخبا   24 مب�شاركة  اجلديد 
العامل  ل��ك��اأ���س  ن�شخ   4 وقبلها  م���رة، 
لالأندية، وكاأ�س العامل لل�شباب وكاأ�س 
ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني، وخ����الل جائحة  ال���ع���امل 
مباراة   24 ا�شت�شافة  مت��ت  ك��ورون��ا 
واأندية  ملنتخبات  اأقيمت  دولية  ودي��ة 
خمتلفة على مالعب دولة االإمارات، 
املنظمات ال�شحية  اأن كل  ف�شال عن 
ال���دول���ي���ة ت�����ش��ي��د مب���م���ار����ش���ات دول���ة 
ب�"  اخلا�شة  الفحو�س  يف  االإم����ارات 
كوفيد 19"، واأي�شا بكمية اللقاحات 
ال��ت��ي مت ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى اأغ��ل��ب �شكان 
دول���ة االإم�����ارات، وك��ل ه��ذه معطيات 
الت�شفيات  با�شت�شافة  االأحق  جتعلنا 

اخلا�شة باملجموعة ال�شابعة.
ب��ط��ول��ة غرب  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ويف م��ل��ف 
مار�س  لها  املقرر  من  كان  التي  اآ�شيا 
امل��ا���ش��ي وم��ت��ى مي��ك��ن اأن ت��ق��ام يقول 
بيننا  م�شتمر  التوا�شل  هزام:"  ب��ن 
اآ���ش��ي��ا، وامل�شاورات  وب��ني احت���اد غ��رب 
املقبلة  الفرتة  ت�شهد  و�شوف  دائ��م��ة، 
النهائي من موعدها  للموقف  بلورة 
وال������دول امل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا ع��ل��ى �شوء 
فر�شتها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  امل��ع��ط��ي��ات 
املو�شوع  و�شيح�شم  ك��ورون��ا،  جائحة 

عما قريب".
اأم��ا عن االأول��وي��ات احلالية لالحتاد 

قطاع  تو�شيع  اأن  ه���زام  ب��ن  اأك���د  فقد 
التدريب  م��راك��ز  واإق��ام��ة  املنتخبات، 
والعمل  امل��م��ار���ش��ني،  ق��اع��دة  ل���زي���ادة 
على تطوير وتقوية دوري الدرجتني 
املراحل  وم�شابقات  والثانية،  االأوىل 
الكرة  م�����ش��اب��ق��ات  وع������ودة  ال�����ش��ن��ي��ة، 
ال�شاطئية، وبناء �شراكات ناجحة مع 
احتادات متطورة، والتمثيل اخلارجي 
الناجح، كلها اأولويات يجري الرتكيز 
عليها ب�شكل يومي جنبا اإىل جنب مع 
التحول الرقمي يف كل  ت�شارع وترية 
من  ن�شب  اأك���رب  لتحقيق  اخل��دم��ات، 

النجاح فيها.
وع������ن م���ت���ح���ف ت����اري����خ ك������رة ال���ق���دم 
الفكرة  ك���ان���ت  اإذا  وم����ا  االإم����ارات����ي����ة 
م��ط��روح��ة ومي��ك��ن اأن ت��رى ال��ن��ور يف 
ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة م���ن ع��م��ل االحت���اد 
عام  م��ن��ذ  ب���داأن���ا  هزام":  ب���ن  ي���ق���ول 
ون�شف يف ا�شتغالل خربات االأر�شيف 
�شراكة  اتفاقية  خ��الل  م��ن  الوطني 
لتقدمي  املنا�شبة  تلك  وانتهز  بيننا، 
للوثائق،  جمعهم  ع��ل��ى  ل��ه��م  ال�شكر 
علمي  ب�شكل  وت�شنيفها،  وترتيبها 
م�����درو������س م����ن خ�����الل ف����ري����ق عمل 
قمنا  ذل����ك  ج���ان���ب  واإىل  حم�����رتف، 
االإح�شاء  جلنة  بت�شكيل  االحت���اد  يف 
والتوثيق لت�شجيل البيانات الدقيقة 
ت�شب  كلها  اجلهود  وهذه  وتوثيقها، 
يف تهيئة ال�شاحة الإقامة متحف كرة 

القدم االإماراتية".
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ت��ن��ظ��ي��م االح����رتايف 
�شاحب  ك��اأ���س  نهائي  ن�شف  ملباريات 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ال����ذي وجد 
اإ�����ش����ادة م���ن االحت������اد ال������دويل لكرة 
ال���ق���دم، وك��ي��ف ���ش��ي��ت��م ا���ش��ت��ث��م��اره يف 
الذي  ال��ن��ه��ائ��ي  لتنظيم  اال���ش��ت��ع��داد 
والن�شر،  االأهلي  �شباب  بني  �شيجمع 
مبادرات جديدة  هناك  كانت  اإذا  وما 
يقول  ال��ن��ه��ائ��ي؟  يف  اط��الق��ه��ا  �شيتم 

الدولة هي  " كاأ�س رئي�س  بن ه��زام: 
احتاد  يف  لنا  بالن�شبة  بطولة  اأغ��ل��ى 
16 قمنا  ال�  الكرة، واعتبارا من دور 
امل���ظ���اه���ر منها  ب��ع�����س  ب��ا���ش��ت��ح��داث 
للملعب عن طريق  القدم  ن��زول كرة 
طائرة "الدرون"، ويف ن�شف النهائي 
حر�شنا على تواجد �شا�شات عمالقة 
يف امللعب، وتابعنا لقطة احتفال العب 
الن�شر �شبي�شتيان تيجايل مع اأ�شرته 
�شجله  ال���ذي  بالهدف  ال�شا�شة  على 
ي���ح���دث الأول م����رة يف  وه����و م�����ش��ه��د 
وتلقينا  بالعامل،  القدم  كرة  مالعب 
خ��ط��اب��ا م���ن االحت�����اد ال�����دويل لكرة 
القدم يثمن فيه مبادراتنا التنظيمية 
واالإداري��ة ، وي�شيد بجهودنا يف عودة 
امل���ب���اري���ات ب�شكل  ال��ن�����ش��اط وت��ن��ظ��ي��م 
احرتايف، ومن اأجل ذلك �شوف نرفع 
نهائي  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ط��م��وح��ن��ا  ���ش��ق��ف 
مبهر واط��الق م��ب��ادرات جديدة فيه 
يخ�س  وفيما  اجلميع".  اأنظار  تلفت 
املدرجات  اإىل  اجلمهور  ع��ودة  موعد 
من جديد ولو بن�شبة حمدودة يقول 
بن هزام:" قرار عودة اجلمهور لي�س 
ق��رار احت��اد ال��ك��رة وح���ده، الأن هناك 
جهات خمت�شة بو�شع األيات التعامل 
م���ع ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ون���ح���ن نعمل 
معها.. ونتمنى عودة اجلماهري اليوم 
الفرتات  م��ن  ف���رتة  ال��غ��د، ويف  ق��ب��ل 
اقرتاب  اإىل  ت�شري  امل��وؤ���ش��رات  ك��ان��ت 
ع����ودة اجل��م��ه��ور ل��ل��م��درج��ات، ولكن 
ذلك  دون  ح��ال��ت  ال��و���ش��ع  ت���ط���ورات 
ومت ت��اأج��ي��ل ال���ق���رار، ن��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
املخت�شة،  وق��رارات جهاتنا  بتوجهات 
واآمن  وعندما يكون الظرف منا�شب 
اأول  و�شنكون  اجلماهري،  تعود  �شوف 
عمل  خطة  لدينا  وللعلم  امل��رح��ب��ني، 
ول��ك��ن ال  ل��ع��ودة اجل��م��ه��ور،  متكاملة 
اإال مبوافقة اجلهات  ميكن تطبيقها 

املخت�شة".

الدور  م��ن  اخل���روج  خطر  االإي��ط��ايل  يوفنتو�س  ي��واج��ه 
كرة  يف  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري  مل�شابقة  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 
القدم للمو�شم الثاين تواليا، عندما ي�شت�شيف بورتو 
بورو�شيا  يبدو  فيما  ايابا،  الثالثاء  اليوم  الربتغايل 
لتخطي  مر�شحا  االأمل��اين  دورمتوند 

عقبة اإ�شبيلية االإ�شباين.
1-2 ذهابا  وكان يوفنتو�س خ�شر 
ول��و بهدف  ال��ف��وز  وه��و بحاجة اىل 
التي  القارية  امل�شابقة  ملوا�شلة م�شواره يف  وحيد 
يلهث وراء لقبه الثالث بها منذ تتويجه بالثاين 
مباريات  خم�س  خ�شر  ب��اأن��ه  علما   ،1996 ع��ام 
و1998   1997 اأع�������وام  وق��ت��ه��ا  م���ن  ن��ه��ائ��ي��ة 

و2003 و2015 و2017.
مواجهته  دورمتوند  بورو�شيا  يدخل  املقابل،  يف 
 2-3 ف���وزه  باأف�شلية  ا�شبيلية  �شيفه  اأم���ام 

ذهابا يف االندل�س.
امل���درب  رج����ال  ي�شتند  االوىل،  امل���ب���اراة  يف 
اأندريا بريلو على تاريخ مواجهاتهم لبورتو 
يف تورينو يف امل�شابقة القارية العريقة حيث 
عام  املجموعات  دور  يف   1-3 عليه  تغلبوا 
النهائي  ثمن  اي��اب  يف  -1�شفر  ث��م   ،2001
عام 2017، وهما نتيجتان متنحانه بطاقة ربع النهائي 
الثالثاء يف حال حتقيقه اأي منهما. كما ان بورتو خ�شر يف 
زياراته اخلم�س االخرية اىل ايطاليا، باال�شافة اىل ف�شله 
يف الفوز يف مبارياته ال�13 االأخرية يف دور االق�شاء املبا�شر 

يف دوري االبطال )ت�شع هزائم واربعة تعادالت(.
ومي��ن��ي ي��وف��ن��ت��و���س ال��ن��ف�����س ب��ا���ش��ت��غ��الل ال��ه��دف ال���ذي �شجله 
مهاجمه فيديريكو كييزا يف مباراة الذهاب لالطاحة ب�شيفه 

املتوج باللقب عامي 1987 و2004.
ويعول فريق "ال�شيدة العجوز" على هدافه يف امل�شابقة 
اأهداف  �شتة  �شاحب  موراتا  الفارو  اال�شباين  ال��دويل 

حتى االن، وظهريه الدويل الكولومبي خوان كوادرادو، اأف�شل ممرر يف امل�شابقة حتى االن )5 
متريرات حا�شمة(، اإىل جانب الهداف التاريخي الدويل الربتغايل كري�شتيانو رونالدو والذي 

مت التعاقد معه باال�شا�س �شيف 2018 من اأجل رفع الكاأ�س ذات االأذنني الطويلتني.
ويعاين يوفنتو�س االمرين يف الدوري املحلي، حيث يحتل املركز الثالث بفارق 7 نقاط خلف 
اإنرت ميالن املت�شدر والذي ميلك فر�شة تو�شيعه اىل 10 نقاط يف حال فوزه على اتاالنتا 

م�شاء يف ختام املرحلة ال�شاد�شة والع�شرين.
على  الكبري  بالفوز  معنوياتهم  العبوه  ورف��ع  االخ��رية  االون��ة  يف  توازنه  يوفنتو�س  وا�شتعاد 
الت�شيو 3-1 ال�شبت يف مباراة ابقى فيها املدرب بريلو على الثالثي رونالدو والعب الو�شط 
االمريكي و�شتون ماكيني وقطب الدفاع ليوناردو بونوت�شي على دكة البدالء، قبل ان يدفع 

بهم يف ال�شوط الثاين.
وال تختلف حال بورتو حمليا عن يوفنتو�س حيث يحتل املركز الثاين بفارق 10 نقاط خلف 
�شبورتينغ  �شيفه  امام  بخ�شارته  املحلية  الكاأ�س  م�شابقة  يف  لقبه  وفقد  املت�شدر،  �شبورتينغ 

براغا 2-3 االأربعاء املا�شي يف اإياب ن�شف النهائي )1-1 ذهابا(.
ويف املباراة الثانية، يبدو بورو�شيا دورمتوند االقرب اىل بلوغ ربع النهائي بعد فوزه امل�شتحق 

يف ا�شبيلية. ذهابا   2-3
و�شيحاول الفريق االملاين ن�شيان النك�شة التي تعر�س لها ال�شبت عندما فرط بتقدم بثنائية 
اأم��ام م�شيفه بايرن ميونيخ  اإرلينغ هاالند  ال��دويل الروجي  نظيفة يف ت�شع دقائق لهدافه 
البولندي روبرت ليفاندوف�شكي �شاحب  ال�شابق الدويل  وخ�شر برباعية، كان بطلها هدافه 

ال�"هاتريك".
املو�شم  هذا  امل�شابقة  مت�شدر الئحة هدايف  هاالند  على  الثالثاء  دورمتوند  تعويل  و�شيكون 

بر�شيد ثمانية اهداف بينها ثنائية مباراة الذهاب.
لكن دورمتوند يخ�شى تكرار �شيناريو املو�شم املا�شي يف الدور ذاته عندما خرج على يد باري�س 
ايابا،  �شفر2-  يخ�شر  اأن  قبل  �شاحله  يف   1-2 ال��ذه��اب  م��ب��اراة  ح�شم  بعدما  جرمان  �شان 
"يوروبا ليغ" املو�شم املا�شي، �شعب  خ�شو�شا واأن ا�شبيلية، بطل م�شابقة الدوري االأوروب��ي 

املرا�س قاريا.
بينها  متتالية،  هزائم  ث��الث  بعد  ن�شبيا  احل�شي�س  يف  مبعنويات  امل��ب��اراة  ا�شبيلية  ويدخل 
املحلية،  الكاأ�س  نهائي م�شابقة  اإحداها اىل خروجه من ن�شف  اأدت  بر�شلونة  اأمام  خ�شارتان 

واأخرية اأمام اإلت�شي املتوا�شع 1-2 ال�شبت يف الدوري.
وتبقى اأف�شل نتيجة الإ�شبيلية يف امل�شابقة القارية العريقة الدور ربع النهائي عامي 1958 
الوروبي  ال���دوري  م�شابقة  يف  االأل��ق��اب  ع��دد  يف  القيا�شي  الرقم  يحمل  باأنه  علما  و2018، 

بر�شيد �شتة األقاب ظفر بها يف ال�شنوات ال�14 االأخرية.

اأكد اأن مبادرات احتاد الكرة اأثناء »اجلائحة« ج�سدت قيم واأ�سالة دولة االإمارات

حممد بن هزام ل� »وام«: ا�سرتاتيجية امل�ستقبل و�سلت مراحلها الأخرية و�سوف ترى النور قريبا
ت�سكيل جلنة االإح�ساء وجهود االأر�سيف الوطني متهيد جيد لتاأ�سي�س متحف الكرة االإماراتية

ا�شتعاد الرئي�س املنتخب لنادي بر�شلونة االإ�شباين جوان البورتا من�شباً تركه 
قبل 11 عاماً، عندما قاد املحامي ورجل ال�شيا�شة اإعادة االإعمار االأخرية يف 
النادي الكاتالوين. ال �شيء جديدا بالن�شبة لالبورتا: ال�شخ�س الذي اكت�شح 
انتخابات االأحد التاريخية يف �شياق متوتر، بعد ا�شتقالة �شلفه جوزيب ماريا 
بارتوميو يف ت�شرين االأول/اأكتوبر املا�شي، كان رئي�شا لرب�شلونة بني 2003 
جوزيب  ال�شابق  امل���درب  حقبة  يف  ال��رائ��ع��ة  الت�شكيلة  ومهند�س  و2010 
غوارديوال. بعد و�شوله اإىل من�شب الرئي�س يف الفرتة االأوىل، كان النادي 
غارقاً يف اأزمة وا�شعة النطاق تخللها رحيل ثالثة روؤ�شاء )نونيي�س، غا�شبارت 

ورينا( وجلنة اإدارية انتقالية بني 2000 و2003.
كان البورتا بعمر احلادية واالربعني عند ا�شتقالة جوان غا�شبارت، وت�شدر 
ُينتخب  اأن  قبل  مر�شحني  خم�شة  على  متفّوقا   52% بن�شبة  االنتخابات 
لوالية ثانية يف 2006. ا�شتلم ناديا مل يحرز اأي لقب منذ 1999 ووعد 
ورثة  اأح��د  ري��ك��ارد،  فرانك  الهولندي  امل��درب  ج��ذب  البداية.  منذ  باالألقاب 

فل�شفة الهولندي الطائر يوهان كرويف، العب ومدرب النادي ال�شابق.
الو�شط  العب  ثم  رونالدينيو،  املوهوب  الربازيلي  االلعاب  �شانع  �شّم  كما 

الربتغايل ديكو والهداف الكامريوين �شامويل اإيتو.
بداية  2005، يف  االإ�شباين يف  ال��دوري  بر�شلونة لقب  اأح��رز  �شربة معّلم: 
حقبة رائعة و�شلت اإىل قمتها مع تعملق غوارديوال يف مقعد املدرب ون�شوء 
ا�شطورة االرجنتيني ليونيل مي�شي يف اأر�س امللعب، اإىل جانب العبي الو�شط 

اخلارقني اأندري�س اإينيي�شتا وت�شايف وقلب الدفاع جريارد بيكيه.
عائلة  اأننا  ويعرف  بر�شلونة  يحّب  "ليو  االأخ��ري  انتخابه  بعد  الب��ورت��ا  ق��ال 
"البعو�شة"  ان  علماً  بالبقاء"،  اقناعه  على  ذل��ك  ي�شاعدنا  اأن  اآم��ل  كبرية. 
واجه ادارة بارتوميو ال�شابقة التي منعته املو�شم املا�شي من الرحيل فار�شة 

بندا جزائيا خياليا ملنحه حق االنتقال.
وع��ن امل���درب احل��ايل الهولندي رون��ال��د ك��وم��ان، ال��ق��ادم يف والي��ة بارتوميو 
البورتا  قال  �شراحه،  يطلق  اأن  قبل  ف�شاد  ل�شبهات  املا�شي  االثنني  املوقوف 

الذي ا�شارت تقارير اىل انه يريد جلب ميكل اأرتيتا مدرب ار�شنال االنكليزي 
"ي�شتحق   2022 ال�شابق والذي ينتهي عقده يف  الفريق  ان كومان مدافع 
 12 الب��ورت��ا  جمع  بر�شلونة،  ن��ادي  راأ����س  على  �شنوات  �شبع  يف  االحرتام". 
واأرب��ع��ة يف  و2009(،  اأوروب���ا )2006  اأب��ط��ال  دوري  اث��ن��ان يف  بينها  لقبا، 
الليغا )2005 و2006 و2009 و2010(، كما امتالأت �شناديق النادي 

لرتتفع ميزانيته من 170 اإىل 455،5 ماليني يورو.
ويف اإدارت��ه ال�شابقة، جنحت فرق كرة القدم، كرة ال�شلة، كرة اليد والهوكي 
على عجالت يف احراز بطوالتها القارية. قال جوردي كرويف، جنل يوهان 
"والدي كان �شي�شّوت لالبورتا، هذا االأمر  والعب بر�شلونة ال�شابق، اأخريا 

وا�شح بالن�شبة يل".
�شوتا(،   30،184(  54،28% بن�شبة  االأح��د  انتخابات  يف  البورتا  تفّوق 

وتوين  �شوتا(   16،679(  29،99% على  احلا�شل  فونت  فيكتور  اأم��ام 
فري�شا مع %8،58 )4،769 �شوتا(.

اإذ مل يحقق بر�شلونة  اأمام البورتا،  ال�شعوبة  بالغ  الريا�شي  امللف  و�شيكون 
اأي لقب منذ ني�شان/اأبريل 2019، ويواجه اخلروج من الدور ثمن النهائي 
�شان جرمان  باري�س  ام��ام  ار�شه  �شقوطه على  بعد  اوروب��ا  ابطال  من دوري 
الفرن�شي 1-4، قبل مباراة االإياب االأ�شبوع املقبل على ملعب بارك دي بران�س 
يف العا�شمة الفرن�شية. ف�شال عن اجلانب الريا�شي، يرّوج البورتا، الداعم 
لال�شتقالل، ق�شية كاتالونيا. بعد رحيله عن النادي، اأن�شاأ حزبا ا�شتقالليا 
�شغريا "دميوكرا�شيا كاتاالنا". مّثله يف جمل�س النواب االإقليمي الكاتالوين 

)2010-2012( وكان م�شت�شارا يف بلدية بر�شلونة )2015-2011(.
2015، لكنه تلقى مفاجاأة من  تر�ّشح مرة جديدة النتخابات بر�شلونة يف 
باأكرث  ديونا  خلفه  م�شلِّما  �شنوات  خم�س  بعد  وا�شتقال  عاد  ال��ذي  بارتوميو 
من مليار يورو بح�شب النادي واأفوال ريا�شيا باال�شافة اإىل �شرخ رهيب بني 
بته�شيم  املتهمة  املتهالكة  واالإدارة  وبيكيه،  مي�شي  خ�شو�شا  الفريق،  جنوم 

�شورة جنومها يف و�شائل التوا�شل االجتماعي.

لبورتا اخلبري يف اإعادة بناء قلعة بر�سلونة 

ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

يوفنتو�س يف خطر ودورمتوند مر�سح لتخطي اإ�سبيلية 
باخ لولية جديدة على راأ�س الأوملبية الدولية 



 
ر�سالة ورقية عمرها 300 عام.. 

ك�سف م�سمونها دون فتحها
 300 متكن فريق من املخت�شني من ق��راءة ر�شالة ورقية عمرها 
ب�شبب  التاريخية،  قيمتها  على  للحفاظ  وذل��ك  فتحها،  دون  ع��ام 
الطريقة الفريدة التي اأغلقت بها اأي�شا. وا�شتطاع املخت�شون من 
قراءة الر�شالة التي تعود اإىل القرن ال�شابع ع�شر، با�شتخدام ما�شح 
فتحها  يتم  ر�شالة  اأول  بذلك  ولتكون  ال�شينية،  لالأ�شعة  �شوئي 
ال�شينية  لالأ�شعة  �شوئي  ما�شح  وبا�شتخدام  فتحها.  دون  رقميا 
لندن  يف  م���اري  ك��وي��ن  جامعة  م��ن  ف��ري��ق  ق��ام  احل�شا�شية،  �شديد 
اإىل  ت�شتند  فريدة،  بطريقة  اإغالقها  مت  التي  الر�شالة،  بفح�س 
ا  طي ورقة م�شطحة ب�شكل معقد وتاأمينها لت�شبح مظروًفا خا�شً
ر�شائل عدة  بقراءة  نوعها  االأوىل من  التجربة  وت�شمح هذه  بها. 
من ع�شر النه�شة مل يتم فتحها حتى االآن، يحتفظ بها متحف 

الربيد الهولندي، وذلك دون اإتالف الورقة اأو ك�شر اخلتم.
وكانت الر�شالة، املوؤرخة يف 31 يوليو 1697، عبارة عن طلب من 
ابن عمه بيري لو بري�س، وهو تاجر فرن�شي يف  اإىل  �شيناك  جاك 
يدعى  اآخ��ر  رج��ل  وف��اة  اإ�شعار  م��ن  ن�شخة  على  للح�شول  اله���اي، 

دانيال لو بري�س.
التقنية اجلديدة  اإن  الرقمي  امل�شح  القائمون على جتربة  ويقول 
�شت�شمح للموؤرخني بدرا�شة ن�س هذه الوثائق التاريخية املختومة 
املخت�شون  وا�شتخدام  اأمنتها.  التي  باالأنظمة  االإ���ش��رار  دون  من 
يف  تطويره  مت  ال�شينية،  باالأ�شعة  للغاية  دقيقا  �شوئيا  ما�شحا 
ل��ن��دن، مل�شح  اأب��ح��اث االأ���ش��ن��ان بجامعة كوين م��اري يف  خم��ت��ربات 
يعود  ب��ري��د  ���ش��ن��دوق  م��ن  املفتوحة  غ��ري  الر�شائل  م��ن  جمموعة 
للقرن ال�شابع ع�شر، مليء بالر�شائل التي مل ت�شل اإىل اأ�شحابها.

واحة حفالت لل�سائحني املنهكني من اإجراءات الإغالق
ل��ل��و���ش��ول اإىل ما  ���ش��اع��ة و15 دق��ي��ق��ة ف��ق��ط،  ا���ش��ت��غ��رق��ت ج���ويل 
من  ال��ط��ريان  رحلة  ا�شتغرقتها  التي  امل��دة  اإن��ه��ا  "جنة".  تعتربه 
م�شقط راأ�شها يف مدينة تولوز بجنوب غرب فرن�شا اإىل العا�شمة 

اال�شبانية، مدريد.
تقول ال�شابة )23 عاماً( بينما جتل�س يف اإحدى احلانات مبنطقة 
اأن  اأخ��رياً  هنا  "ميكننا  عري�شة:  بابت�شامة  مدريد،  يف  �شامبريي 
نعي�س بالفعل من جديد، واأن ن�شعر بال�شعادة - اإنها اجلنة". وتهز 

�شديقتها اآن راأ�شها لتاأييد كالمها.
نف�شه  من  ال�شيء  وي�شمع  ي��رى  اأن  للمرء  االأي���ام، ميكن  ه��ذه  يف 
اأ�شخا�س اآخرين مثلهما، حيث اأن االأوروبيني الذين اأنهكهم تف�شي 
االإغالق-  اإج���راءات  فر�س  عليها من  ترتب  وم��ا  ك��ورون��ا  جائحة 
الطالبتني  مثل  الفرن�شيني  امل�شافرين  م��ن  الكثري  بينهم  وم��ن 
جويل واآن - يتوجهون اإىل مدريد باالآالف، هرباً من كاآبة القيود 

املفرو�شة داخل بالدهم.
ويف الوقت الذي قد يكون هناك فيه درجة من اإجراءات االإغالق 
ُي�شمح  باأوروبا،  يف كل مكان  وتقريباً  وتولوز  باري�س  املفرو�شة يف 
دور  اإىل  باالإ�شافة  اأبوابها،  بفتح  مدريد  يف  واحل��ان��ات  للمطاعم 

العر�س ال�شينمائي واملتاحف واملن�شاآت الرتفيهية االأخرى.
�شارت  م��دري��د  اأن  كتبت  اال�شبانية  "البايي�س"  �شحيفة  وك��ان��ت 
"واحة للحفالت"، واأنها اأ�شبحت "جزيرة يف بحر قيود االإغالق 
اأكرث  الفرن�شيون  ويعترب  االأوروبية".  ال��ع��وا���ش��م  يف  امل��ف��رو���ش��ة 

املواطنني الذين جتذبهم تلك االإغراءات ب�شورة رئي�شية.
�شارت  اأن  بعد  رح��ب، وال�شيما  ب�شدر  بهم  و�شط مدريد  ويرحب 
جميع املطاعم واحلانات هناك تعتمد على ال�شائحني من الدولة 

املجاورة، ب�شكل خا�س، يف مثل هذه االأوقات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية ثورية حتول كرات التن�س القدمية اإىل جديدة
تو�شلت �شركة بريطانية اإىل طريقة ثورية لتحويل كرات التن�س القدمية اإىل كرات جديدة، وهي خطوة ميكن اأن 

تنقذ مئات املاليني من الكرات التي ينتهي بها االأمر يف مكب النفايات كل عام.
وقامت �شركة Price Of Bath امل�شنعة لكرات التن�س بتكييف اآلة لطحن الكرات املهملة وحتويلها اإىل غبار ناعم 

ميكن اإعادة تكوينها منه.
وقالت لويز براي�س )47 عاماً( التي تدير ال�شركة مع والدها ديريك "حتاول اأندية التن�س اأن تكون م�شتدامة، لكن 

موردها الرئي�شي وهو كرات التن�س ينتهي به االأمر يف مكب النفايات وال مفر من ذلك".
ويتم ت�شنيع حوايل 300 مليون كرة تن�س على م�شتوى العامل كل عام ولكن يتم اإع��ادة تدوير جزء �شغري منها 
فقط، ويتم حتويل الكرات اإىل اأ�شياء اأخرى، لكن التحدي الذي واجهته ال�شركة هو اإعادة ت�شنيع كرات تن�س مرة 

اأخرى.
املميز من اخلارج، وتقدمت بطلب  االأ�شفر  والقما�س  الغراء واملطاط  با�شتخدام  الكرات  باإ�شالح  ال�شركة  وتقول 
للح�شول على براءة اخرتاع لكرات Phoenix اجلديدة، والتي تلبي متطلبات االحتاد الدويل للتن�س فيما يتعلق 

بكل من الوزن واالرتداد، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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حالة نادرة ت�سبب له اآلمًا مربحة يف الربد
يعاين طفل بريطاين من حالة �شحية نادرة ت�شبب له اآالماً مربحة كلما 
تعر�س للربد. واأم�شى دومينيك ويد من �شالفورد �شهوًرا يف العناية املركزة 
بعد والدته قبل االأوان بعد 27 اأ�شبوًعا فقط من احلمل، واالآن حتاول عائلته 
جمع 35 األف جنيه اإ�شرتليني )44 األف دوالر( الإجراء جراحة ميكن اأن 
قادراً  امللكي  بولتون  م�شت�شفى  يف  امل��ول��ود  الطفل  يكن  ومل  حياته.  تغري 
على التنف�س مبفرده، وكان قد اأ�شيب بعدوى يف االأمعاء حدت من قدرته 
وبعد ثالثة  ال�شمود،  ا�شتمر يف  دومينيك  لكن  ب�شكل جيد،  التنف�س  على 
العام،  �شمال مان�ش�شرت  املركزة مب�شت�شفى  العناية  اأ�شهر ون�شف يف وحدة 
اأ�شهر من والدت��ه مل يعد دومينيك بحاجة   3 كان ق��ادًرا على ذل��ك. وبعد 
اإىل االأوك�شجني، وزاد وزنه، وبدا يقًظا و�شعيًدا كما يقول والداه، ولكنه مل 
يتمكن من احلبو عندما و�شل اإىل ال�شن املنا�شب لذلك، مما جعل والديه 
ي�شعران بوجود خطاأ ما. ومت تاأكيد خماوف والدي دومينيك عندما عر�شا 
االأك�شجني  نق�س  من  عانى  اأن��ه  اأخربوهما  الذين  االأط��ب��اء،  على  طفلهما 
بعد الوالدة، وتعر�س الإ�شابة يف الدماغ ب�شبب ذلك، ومت ت�شخي�س اإ�شابته 
واأع�شابه،  الطبيعي بني دماغه  للتوا�شل غري  الدماغي. ونتيجة  بال�شلل 
يعاين دومينيك من اآالم �شديدة وخا�شة يف الربد، وتقول والدته جيلفانا " 
كان يعاين من ت�شنجات واآالم يف �شاقيه، ورغم منو عظامه، لكن الع�شالت 

ال تعمل بالطريقة التي ينبغي اأن تعمل بها".

لوكا عبد النور... راق�س الباليه الآتي من م�سر 
اأحد  الباليه يف  بالفتيات حني بداأ يتدرب على  النور حماطاً  كان لوكا عبد 
ا�شتديوهات القاهرة، لكّنه على الرغم من بدايته املتاأخرة يف تعّلم الرق�س 
ومن االأحكام امل�شبقة، اأ�شبح اأول م�شري يح�شل على جائزة يف م�شابقة باليه 
للفتيان  اإل��ه��ام  تكون جتربته م�شدر  اأن  وه��و يرغب يف  ل���وزان،  مرموقة يف 
االآخرين يف ال�شرق االأو�شط. منذ �شباط-فرباير الفائت، يعي�س ابن ال�شابعة 
الفرن�شية من  اجلن�شية  اأي�شاً  الذي يحمل  ي�شبه احللم. فال�شاب  ع�شرة ما 
اأكادميية  االأخ��رية يف  الثالث  ال�شنوات  تدريبه خالل  تلقى  وال��ذي  والدته، 
زيورخ للرق�س، متّكن يف م�شابقة "جائزة لوزان" ال�شنوية الدولية من انتزاع 
�شوي�شري. ويروي  اأف�شل مر�شح  الثانية وجائزة اجلمهور وجائزة  اجلائزة 
عبد النور لوكالة فران�س بر�س "عندما اأُعِلنت اأ�شماء املتاأهلني اإىل الت�شفيات 
النهائية، مل اأ�شدق اأنني واحد منهم، فاأجه�شُت بالبكاء". اأما االإعالن عرب 
االإنرتنت عن نتائج امل�شابقة التي اأقيمت بال�شيغة االفرتا�شية اأي�شاً ب�شبب 
جائحة كوفيد19-، فكان هو االآخر "�شدمة، �شدمة جميلة جداً" بالن�شبة 
اإليه، اإذ مل يكن "يتوقع الو�شول اإىل هنا". وال�شاب الذي ي�شتعد لالن�شمام 
عن  يعجز  ي���زال  ال  ا�شمها  ع��ن  االإف�����ش��اح  بعد  ي�شتطيع  ال  باليه  ف��رق��ة  اىل 
ت�شديق تلقيه ر�شائل تهنئة من راق�شني كان حتى االأم�س القريب معجباً 

باأدائهم من خالل مقاطع الفيديو التي كان ي�شاهدها يف طفولته.

اإىل حمبي �ساريل �سابلن.. 
اإليكم هذه املفاجاأة 

مل���ن���ا����ش���ب���ة م�������رور م���ئ���ة ع������ام على 
للممثل  ال���ط���ف���ل  ف���ي���ل���م  ع����ر�����س 
�شابلن  الراحل  �شاريل  االإجنليزي 

، وهو من االأفالم الكوميدية ومن 
ال�شامتة،  ال�شينما  كال�شيكيات 
متخ�ش�شة  فرن�شية  �شركة  تعمل 
اإعادة  التكنولوجيا، على  يف جمال 
ب��ت��ق��ن��ي��ات جديدة،  ال��ع��م��ل  ع��ر���س 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وذل���ك 

بالتعاون مع �شركة توزيع عاملية.
تت�شمن  ال��ف��ي��ل��م  ت��رم��ي��م  اأع���م���ال 
با�شتخدام  ال�شورة  ج��ودة  حت�شني 
اللتني   ،)K2 – K4( ت��ق��ن��ي��ت��ي 
اأعمال  ع���دة  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��م��ا  مت 
����ش���ي���ن���م���ائ���ي���ة ك���ال����ش���ي���ك���ي���ة، وم���ن 
ال�����ش��رك��ة يف  ت���ب���داأ  اأن  امل���ف���رت����س 
ال�شور،  العمل على حت�شني جودة 
يف ف�����ش��ل اخل��ري��ف امل��ق��ب��ل، وذلك 
لفيلم   )K4( ال��ت�����ش��وي��ر  بتقنية 

"الطفل".
اأول  ه��و  "الطفل"  اأن  اإىل  اإ����ش���ارة 
ببطولته  ق��ام  ط��وي��ل  روائ���ي  فيلم 
واأخرجه �شاريل �شابلن، ومت اإنتاجه 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.

طليقة جيف بيزو�س تتزوج.. 
ور�سالة مفاجئة من مالك اأمازون

االأعمال  رج����ل  ط��ل��ي��ق��ة،  ت���زوج���ت 
بيزو�س،  ال�شهري، جيف  االأمريكي 
جمددا، وكان مفاجئا يف االأمر اأن 
ال�شابقة  زوج��ت��ه  اإىل  بعث  االأخ���ري 

بتهنئة.
اأن  اأمريكية  اإع��الم  وذك��رت و�شائل 
���ش��ك��وت ت��زوج��ت مدر�س  م��اك��ن��زي 
علوم من مدينة �شياتل، يدعى دان 

جيوي.
واأج��رت ماكنزي حتديثا حل�شابها 
اإنها  ق��ائ��ل��ة  "اأمازون"،  م��وق��ع  يف 
ت��ع��ي�����س م���ع اأرب����ع����ة اأط����ف����ال )من 
دان يف  وم�����ع  ال�������ش���اب���ق(  زواج����ه����ا 

�شياتل.
ومن جانبه، قال جيف بيزو�س يف 
بيان: "دان رجل عظيم، واأنا �شعيد 

ومتحم�س لكليهما".
االأمريكية،  ال��رواي��ئ��ة  واأ���ش��ب��ح��ت 
اأثرى  ث��ال��ث  ع��ام��ا(   50( ماكنزي 
توقيع  ب���ع���د  ال�����ع�����امل،  يف  ام���������راأة 
اتفاقية طالق مع زوجها ال�شابق، 
عمالق  "اأمازون"،  مالك  بيزو�س، 

التجارة االإلكرتونية.
موظفة  اأول  م���اك���ن���زي  وك����ان����ت 
اأم������������ازون، و����ش���اع���دت  ����ش���رك���ة  يف 
اأعماله  تو�شيع  يف  ال�شابق  زوج��ه��ا 
وت���ط���وي���ره���ا، ل��ك��ن��ه��ا ان���ك���ف���اأت عن 
مف�شلة  الح�����ق،  وق����ت  يف  ال��ع��م��ل 
اأطفالها  ت���رب���ي���ة  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 

وم�شريتها االأدبية.
اأعلن  ال���زواج،  م��ن  عاما   25 وبعد 
يف  انف�شالهما  وم��اك��ن��زي  بيزو�س 
اتفاق  اإىل  وتو�شال   ،2019 يناير 
يق�شي مبنحها 4 باملئة من اأ�شهم 
اأم��ازون، ما يعادل 38 مليار دوالر 

اأمريكي.

اأوزدميري تخطف الأ�سواء 
بهذه الإطاللة

اأوزدمي������ري   ال��رتك��ي��ة  دمييت  امل��م��ث��ل��ة  اأط���ل���ت 
على  ن�شرتها  جديدة  ب�شورة  متابعيها،  على 
االجتماعي،  التوا�شل  موقع  على  �شفحتها 
وظهرت دمييت يف ال�شورة م�شرقة وباإطاللة 
اإعجابهم  ع���ن  م��ت��اب��ع��وه��ا  ف���اأع���رب  ج���ذاب���ة، 
باإطاللتها هذه البعيدة كل البعد عن التكلف 
لها  وو�شعوا  جمالها،  على  واأثنوا  والت�شنع، 
والتعليقات،  االإع��ج��اب  ع��الم��ات  م��ن  الكثري 
�شفحاتهم  ع��رب  �شورتها  وت��داول��وا  وع���ادوا 
واملمثل  دمي���ي���ت  اأن  اإىل  اإ�����ش����ارة  اخل���ا����ش���ة. 
حالياً  ي�شوران  ت�شيليكول  واإبراهيم  الرتكي 
"منزيل"، وكانت  الثاين من م�شل�شل  اجلزء 
لدمييت  فيديو  تركية  اإع��الم  و�شائل  ن�شرت 
عيد  مبنا�شبة  وذل��ك  امل�شل�شل،  كوالي�س  من 
م��ي��الده��ا ال���ذي ���ش��ادف م��ن��ذ ح���وايل ع�شرة 
اأي�����ام، اإذ ت��ل��ّق��ت دمي��ي��ت م��ف��اج��اأة وه���ي عدة 

بالونات ومعايدات كثرية بعيدها.

قتلت ابنها بطريقة ب�سعة  
واأبلغت عن اختفائه

وج��ه الق�شاء يف والي���ة اأوه��اي��و ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، 16 
ت�شببت  اأن  بعد  عاما(،   29( بريتاين جو�شني  اإىل  تهمة 
ب�شعة،  �شنوات بطريقة   6 العمر  البالغ من  بقتل طفلها 

وحماولتها الت�شرت على اجلرمية.
وح���اول���ت ج��و���ش��ن��ي ب���داي���ة ال��ت��خ��ل��ي ع���ن اب��ن��ه��ا جيم�س 
لكنه  ه��ن��اك،  تركته  ب��اأن  ع��ام��ة،  حديقة  يف  هات�شين�شون 
اأدى  مما  م�شرعة،  كانت  التي  ب�شيارتها  وتعلق  بها  حلق 

اإىل اإ�شابته بجروح بليغة.
�شاعة وجدته  ن�شف  م��ن  اأك��رث  بعد  اإل��ي��ه  ع��ادت  وعندما 
ملقى يف موقف �شيارات احلديقة، مع اإ�شابات �شديدة يف 
راأ�شه، تبني اأنها كانت ال�شبب يف وفاته، وفق تقرير الطب 

اجلنائي.
اإىل  وع���ادت  �شيارتها  يف  ابنها  جثة  جو�شني  و�شعت  ث��م 
منزل عائلتها، حيث اأخفت اجلثة يف اإحدى الغرف، ويف 
اليوم التايل األقتها مب�شاعدة ع�شيقها جيم�س هاميلتون 

يف النهر، وجتري ال�شرطة عملية بحث عن اجلثة.
اختفاء  عن  ال�شرطة  االأم  اأبلغت  النهر،  يف  اإلقائه  وبعد 
واأه���ايل مقاطعتها يف  ال�شرطة  دف��ع  ال��ذي  االأم���ر  ابنها، 
اأن بالغها جمرد  م�شاعدتها للبحث عنه، ليتبني الحقا 

خدعة الإبعاد االأنظار عن فعلتها.
ووجهت اإىل هاميلتون )42 عاما( 15 تهمة يوم اجلمعة، 
باالأدلة  والتالعب  اجلثث  ا�شتخدام  اإ���ش��اءة  ذل��ك  يف  مبا 

وتعري�س االأطفال للخطر واالختطاف.

يحول �ساحنة قدمية اإىل منزل 
اإىل  بال�شفر �شاحنة قدمية  حّول رجل بريطاين �شغوف 
منزل رائع منا�شب للعائلة على عجالت بتكلفة 14 األف 

جنيه اإ�شرتليني )18 األف دوالر(.
ومتكن دانيال �شتيفنز )31 عاماً( وهو مهند�س طريان 
من ديربي�شاير، من حتويل ال�شاحنة بالكامل يف 8 اأ�شهر 
فقط، مع اإ�شافة مطبخ ومنطقة لتناول الطعام وم�شاحة 

كافية للنوم خلم�شة اأ�شخا�س.
التي ت�شم زوجته  اأن عائلته  اأدرك  اأن  امل�شروع بعد  وب��داأ 
ثروة  ينفقون  الثالثة  واأطفالهم  ع��ام��اً(   30( اآن  �شايل 
اأوروب��ا قبل  اأنحاء  التخييم يف جميع  اأثناء  االإقامة  على 
االإغ��الق. و�شرعان ما بداأ دانيال يف البحث عن خيارات 

بديلة وا�شتقر على حتويل �شاحنة اإىل منزل اأحالمه.
 LWB Sprinter مر�شيد�س  �شيارة  دان��ي��ال  وا���ش��رتى 
2010 مقابل 6000 جنيه اإ�شرتليني )7500 دوالر( يف 
�شبتمرب )اأيلول( 2019 وعمل بجد لتحويلها اإىل منزل 

متنقل مب�شاعدة عائلته واأ�شدقائه.
اجلزء  وك��ان  الإكماله،  فقط  اأ�شهر   8 امل�شروع  وا�شتغرق 
االأكرث �شعوبة يف العملية هو اخلدمات اللوج�شتية وراء 
للم�شاحة  م��وف��رة  �شتكون  ال��ت��ي  ال��ن��وم  منطقة  ت�شميم 

ولكنها تت�شع خلم�شة اأ�شخا�س يف الوقت نف�شه .

ر جلنازتها تتغلب على ال�سرطان بعد اأن كانت حت�سّ
خالفت امراأة بريطانية توقعات االأطباء ومتكنت 
من التغلب على مر�س ال�شرطان على الرغم من 

اأنها كانت قد بداأت بالتح�شري جلنازتها.
دونيلي  كايلي  اإ�شابة  �شخ�شوا  قد  االأطباء  وكان 
واح���دة من  وه��ي  املبي�س،  ب�شرطان  ع��ام��اً(   18(
بهذا  اإ�شابتها  ت�شخي�س  يتم  التي  الن�شاء  اأ�شغر 
االأمل  وت�����ش��اءل  ف��ق��ط،  ع��ام��اً   13 بعمر  امل��ر���س 
ببقائها على قيد احلياة، كما اأن اإجنابها لالأطفال 

بات اأمراً م�شتحيال.
قد  امل��ره��ق  الكيميائي  ال��ع��الج  اأن  يعتقد  وك���ان 
ت�شبب يف اإ�شابة كايلي بالعقم، وكانت تخ�شى اأن 
خالل  من  االأم��وم��ة  اإىل  الوحيد  طريقها  يكون 
بطفلتها  حملت  ال�شعاب  ك��ل  رغ��م  لكن  التبني، 

فالنتينا.
اأن  وا�شتطاعت  االأط��ب��اء،  توقعات  كايلي  وحت��دث 
تتعافى من املر�شى، بل واأجنبت طفلتها الرائعة 

فالنتينا البالغة من العمر االآن 5 اأ�شهر.
بالفعل، قيل يل  رائعاً  االأم��ر  "كان  كايلي  وتقول 

اإنني لن اأك��ون ق��ادرة على احلمل اأب��ًدا، لكن االآن 
والو�شع  ال�شعاب  ك��ل  رغ��م  معجزة  طفلة  ل��دي 

املروع الذي مررت به".
عناوين  ت�شدرت  قد  بالكبول  من  كايلي  وكانت 
ال�شحف الأول مرة، بعد اأن ك�شفت اأن االأطباء اأنهم 
�شخ�شوا ورمها ال�شخم على اأنه اإم�شاك باخلطاأ، 
عندما بداأت ت�شعر باملر�س واالنتفاخ. وكانت على 
بعد اأيام من املوت، عندما اأر�شلها االأطباء الإجراء 
بو�شة   12 ع��ر���ش��ه  يبلغ  ورًم����ا  ووج����دوا  فح�س 
وي��زن 7 اأرط��ال. وك��ان ال�شرطان - ال��ذي ي�شيب 
انت�شر يف  ف��وق �شن اخلم�شني - قد  الن�شاء  ع��ادة 

الطحال والكبد واالأمعاء ويف احلو�س.
واحتاجت كايلي اإىل عدة عمليات وجل�شات عالج 
التخطيط  االأ�شواأ، بداأت يف  كيماوي. وخوفا من 
�شتحتفل  )اآب(،  اأغ�����ش��ط�����س  يف  ل��ك��ن  جل��ن��ازت��ه��ا. 
من  �شفائها  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات  خم�س  مب���رور  ك��اي��ل��ي 
مر�س ال�شرطان مع طفلتها فالنتينا اإىل جانبها، 

بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

ن�ساء يرتدين مالب�س تقليدية يتجمعن اأثناء حتمي�س الفول ال�سوداين خالل احتفال مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة 
, يف قرية ال�ساحل , يف منطقة القبائل يف اجلبال �سرق اجلزائر العا�سمة.  رويرتز

حنان ترك حتتفل مع اأبنائها اخلم�سة بعيد ميالدها
اأوالدها  وبرفقة  زوجها  مع  ال�46  ميالدها  بعيد  ت��رك  حنان  املعتزلة  امل�شرية  الفنانة  احتفلت 
اخلم�شة، ون�شر ابنها اآدم �شورة عائلية من االحتفال ظهر فيها مع والدته واأخواته غري االأ�شقاء.

وكتب موجهاً لها ر�شالة اأكد فيها اأن كل �شيء و�شل اإليه اأو �شي�شل له بف�شلها و�شيكون مديناً دائماً 
لها، متمنيا لها عيد ميالد �شعيد، وو�شفها باملالك واأف�شل اأم يف العامل.

وعلى الرغم من تعدد زيجاتها ال�5 واختالف اآباء اأوالدها ال�5، اإال اأنها تعي�س معهم جميعاً حالياً 
بالواليات املتحدة االأمريكية.

�شبحانه  اهلل  من  اأمتناها  كنت  اللي  اخلطوة  التمثيل..دي  اعتزايل  اهلل  بف�شل  "قررت  وبكلمات 
التمثيل"، فاجاأت حنان ترك، جمهورها عام  لّيا يف  االأخ��ري  امل�شل�شل  وتعاىل، يعني )اأخ��ت تريز( 

2012، خالل ات�شال هاتفي مع االإعالمي اللبناين ني�شان، مقدم برنامج "اأنا والع�شل"، على 
�شا�شة قناة احلياة، اأثناء ا�شت�شافته الفنانة �شمية اخل�شاب.

اأنها مازالت تتلقى عرو�شاً فنية كثرية على اأمل عودتها  اإال  ورغم اعتزالها حتى االآن، 
الفنية  ال�شاحة  واالختفاء عن  االعتزال  �شنوات من  بعد  الفنية  ال�شاحة  اإىل  جم��دداً 

التي قدمت خاللها العديد من االأعمال ال�شينمائية والدرامية.


