
   

�إ�صابة �أجرت 184,260 فح�صا ك�صفت عن 2,948 
»ال�شحة« تعلن �شفاء 4,189 

حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عن تقدمي 71,710 جرعات 
خالل ال�صاعات الـ 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي 
مت تقدميها حتى اليوم )اأم�س( 3,185,872 جرعة ومعدل توزيع 

اللقاح 32.21 جرعة لكل 100 �صخ�س.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح #كوفيد19 و�صعيا 
التي  و  التطعيم  عــن  الــنــاجتــة  املكت�صبة  املــنــاعــة  اإىل  الــو�ــصــول  اإىل 

�صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على الفريو�س.
املجتمع  ووقــايــة  ال�صحة  وزارة  خطة  مــع  ومتا�صيا  اخــرى  جهة  مــن 
لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر 
 19  - كوفيد  امل�صتجد  كــورونــا  بفريو�س  امل�صابة  احلـــاالت  وح�صر 
 184,260 اإجــراء  الــوزارة عن  اأعلنت   .. واملخالطني لهم وعزلهم 
فح�صا جديدا خالل ال�صاعات الـ 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف 

املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع نطاق 
بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة   2,948 عن  الك�صف  يف  الفحو�صات 
م�صتقرة  حــاالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�صيات  من  امل�صتجد  كــورونــا 
احلاالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة,  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع 

امل�صجلة 303,609 حاالت.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة م�صابة نتيجة تداعيات االإ�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 850 
مل�صابني  جديدة  حالة   4,189 �صفاء  عن  الــوزارة  اأعلنت  حالة.  كما 

بفريو�س كورونا امل�صتجد.                               )التفا�صيل �س3(

املواجهة م�صتمرة بني الثالثي يف انتظار احل�صم

�عتمد نتائج �أول تقييم للقنو�ت �لذكية وفق نظام �لنجوم وهناأ �لد�خلية باملركز �لأول

حممد بن را�شد: عام 2020 اأثبت �شحة روؤيتنا يف 
اإطالق حكومة جميع خدماتها رقمية قبل 8 اأعوام

•• دبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
االإمـــارات طورت  اأن دولــة  "رعاه اهلل",  دبــي  الـــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
منوذجاً ا�صتثنائياً يف �صناعة م�صتقبل احلكومات, وو�صعت معايري جديدة 
لتطوير اأف�صل اخلدمات احلكومية يف العامل, واأن جهود تطوير وتقييم 
اأن  اإىل  اخلدمات احلكومية �صرتكز على القنوات الرقمية, م�صريا �صموه 
جتربة عام 2020 اأثبتت �صحة روؤيتنا يف اإطالق حكومة جميع خدماتها 

رقمية منذ عام 2013.
لت�صنيف  العاملي  النجوم  نظام  نتائج  �صمّوه  اعتماد  مبنا�صبة  ذلــك,  جــاء 
ومراكز  الرقمية,  الــقــنــوات  تقييم  االأوىل  للمرة  �صملت  التي  اخلــدمــات 
جهة,  االت�صال احلكومية, وغطت نحو 100 قناة تقدمي خدمات يف 28 
من  اأكــر  يف  جنــوم   5 على  بح�صولها  الداخلية  وزارة  نتائجها  وت�صدرت 

فئة.
وزارة  نهيان, بح�صول  اآل  زايــد  بن  �صيف  ال�صيخ  اأخــي  اأهنئ  �صموه:  وقــال 
الذكي  وتطبيقها  االإلــكــرتوين  ملوقعها  جنوم   5 ت�صنيف  على  الداخلية 
املتميز  وفريقها  اخلــدمــات,  تــقــدمي  يف  متفرد  منـــوذج  الداخلية  ..وزارة 
كافة  احلــكــومــي يف  لــفــريــق عملنا  قـــدوة  وهـــو  والــثــنــاء  االإ�ـــصـــادة  ي�صتحق 

املجاالت.  

حمدان بن زايد: الإمارات حمطة مهمة يف 
م�شرية العمل الإن�شاين وتعزيز جمالته

•• اأبوظبي-وام:

حمدان  الــ�ــصــيــخ  �ــصــمــو  اأكـــــد 
ممثل  نـــهـــيـــان  اآل  زايــــــد  بــــن 
الظفرة  منطقة  يف  احلــاكــم 
االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س 
اأن دولــة االإمارات  االإمــاراتــي 
بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نهيان  اآل  زايـــــد  بـــن  خــلــيــفــة 
رئي�س الدولة " حفظه اهلل " 
توؤكد يوميا ريادتها يف العمل 
اإيجاد  يف  ومتيزها  االإن�صاين 
البدائل وابتكار احللول التي 
املعاناة  تــخــفــيــف  يف  تــ�ــصــاهــم 
التنمية  جمـــــاالت  تــعــزيــز  و 

الب�صرية واالإن�صانية.
ال�صدد  واأ�ــصــار �صموه يف هــذا 
ا�صطلعت  التي  املبادرات  اإىل 
خــــالل جائحة  الـــدولـــة  بــهــا 
وجــــهــــودهــــا  كوفيد19- 
الت�صدي  يف  �ــصــاهــمــت  الــتــي 
ودوليا  اإقــلــيــمــيــا  لــلــجــائــحــة 
الوقائية  االإجـــراءات  وتعزيز 
واالحــــــــرتازيــــــــة لـــلـــحـــد من 
من  العديد  يف  الوباء  تف�صي 

الدول.   )التفا�صيل �س2(

قيود على �ل�صفر يف �أوروبا .. و102.6 مليون �إ�صابة حول �لعامل

فريق ال�شحة العاملية يحقق يف اأول بوؤرة لكورونا بال�شني
•• عوا�صم-وكاالت:

الكبرية  الــتــجــاريــة  االأحـــد مــراكــزهــا  اأمــ�ــس  اأغــلــقــت فرن�صا 
وحـــدودهـــا اأمــــام الــوافــديــن مــن خـــارج االحتــــاد االأوروبـــــي, 
وكندا  واأملانيا  الربتغال  غــرار  على  قيودها  بذلك  م�صددًة 

للجم املوجة الثالثة من االإ�صابات بفريو�س كورونا.
واأظهرت بيانات جممعة اأن اإجمايل عدد االإ�صابات بفريو�س 
حتى  مليون   102.6 من  يقرتب  العامل  اأنحاء  يف  كورونا 

�صباح اأم�س االأحد.
واأظـــهـــرت اأحـــــدث الــبــيــانــات املــتــوفــرة عــلــى مــوقــع جامعة 
بتوقيت   0600 ال�صاعة  عند  هوبكنز" االأمريكية,  "جونز 
مليون   102 اإىل  و�صل  االإ�ــصــابــات  اإجــمــايل  اأن  غرينت�س, 
املتعافني  اأن عدد  البيانات  اأظهرت  كما  األف حالة.  و577 
الوفيات  اإجــمــايل  جتــاوز  فيما  مليون,   56.8 مــن  يقرتب 
املليونني و 219 األف حالة. وتت�صدر الواليات املتحدة دول 
الربازيل  ثم  الهند  تليها  االإ�صابات,  عدد  حيث  من  العامل 
واململكة املتحدة ورو�صيا وفرن�صا واإ�صبانيا واإيطاليا وتركيا 
وجنوب  وبولندا  واملك�صيك  واالأرجنتني  وكولومبيا  واأملانيا 
العامل  املتحدة دول  الواليات  تت�صدر  واإيــران. كما  اأفريقيا 
اأعداد الوفيات, تليها الربازيل واملك�صيك والهند  من حيث 

واململكة املتحدة واإيطاليا وفرن�صا.
هذا وزار فريق خرباء منظمة ال�صحة العاملية الذي يحقق 
يف مدينة  �صوقاً  االأحــد  اأم�س  كوفيد19-,  وبــاء  يف م�صادر 
كــورونــا يف  لفريو�س  االأوىل  الــبــوؤرة  كانت  ال�صينية  ووهــان 
بر�س  فران�س  وكالة  يف  �صحافيون  اأفــاد  ما  ح�صب  ال�صني, 

وكتب اأحد اخلرباء بيرت دازاك يف تغريدة اأن فريق منظمة 
للبيع  �صوق  جــداً,  مهمة  مواقع  اإىل  "بزيارات  قــام  ال�صحة 

باجلملة واالآن �صوق هوانان للثمار البحرية".
يف  املتخ�ص�صة  األيان�س  ايكوهيلث  منظمة  رئي�س  واأ�ــصــاف 
الوقاية من االأمرا�س ومقرها الواليات املتحدة, من املفيد 
االنت�صار  فهم  امل�صرتكة,  لفرقنا  بالن�صبة  جــداً  واالأ�صا�صي 
الوبائي لكوفيد, كيف بداأ بالتف�صي يف نهاية العام 2019.

القومية  تاميز  غلوبال  �صحيفة  ن�صرت  اأيــام,  ب�صعة  ومنذ 
مقاال يقلل من اأهمية هذه ال�صوق يف حتديد م�صدر الوباء, 

موؤكداً اأن حتقيقات ت�صري اإىل اأنه لي�س من�صاأ الفريو�س.
اإال اأن ال�صحيفة كتبت االأحد اأنه ال ميكن ا�صتبعاد احتمال 
�صل�صلة  من  منتجات  عرب  و�صل  كــورونــا  فريو�س  يكون  اأن 

التربيد يف ووهان, ب�صكل حمدد اأكر اإىل �صوق هوانان.
احليوانات  اإن  البداية  يف  قالت  ال�صينية  ال�صلطات  وكانت 
الربية التي كانت ُتباع يف �صوق هوانان هي امل�صدر املحتمل 

للوباء, اإىل حّد اأنها منعت بيعها.
لكن مذاك, ت�صري و�صائل اإعالم ر�صمية اإىل احتمال اأن يكون 
الفريو�س ن�صاأ خارج ال�صوق, طارحًة امكانية اأن يكون املر�س 

ُنقل اإىل ووهان.
املر�س  م�صدر  م�صاألة  حــول  علمي  تاأكيد  اأي  هناك  ولي�س 
هوانان, خ�صو�صاً  �صوق  ن�صاأ يف  قد  يكون  اأال  املحتمل  ومن 
درجة  اإىل  للتحّور  طــويــاًل  وقــتــاً  ي�صتغرق  الــفــريو�ــس  الأن 
معدياً  اأ�صبح  قــد  كــان  اأنـــه  غــري  جـــداً.  معدياً  فيها  ي�صبح 
االأول  كانون  اكت�صافه يف  االإعـــالن عن  لــدى  بعيد  اإىل حــّد 

دي�صمرب 2019.

كانوا يف املكان.
هوانان  �ــصــوق  اأُغــلــقــت   ,2020 يناير  الــثــاين  كــانــون  منذ 
حية,  برّية  حيوانات  ُتباع  كانت  حيث  البحرية  للماأكوالت 
حمققي  فريق  ل�صيارات  اإال  بالدخول  احلرا�س  ي�صمح  ومل 

منظمة ال�صحة.
ا�صتمّر  �صحي  حجر  من  اخلمي�س  املحققون  خرج  وبعدما 

حتقيقهم امليداين اجلمعة. بداأوا  يوماً,   14
وهذه الزيارة ملنظمة ال�صحة العاملية �صديدة احل�صا�صية من 
يف  تاأخرت  باأنها  املتهمة  لبكني  بالن�صبة  ال�صيا�صّية  الناحية 
التحرك يف اأواخر العام 2019 يف مواجهة اأوىل االإ�صابات 

ال�صني. و�صط  يف  الواقعة  الهائلة  املدينة  يف  بكوفيد19- 
هذه  حيال  �صمت  �صبه  ال�صيني  ال�صيوعي  النظام  ويلتزم 
االأجانب.  اخلــرباء  مهمة  اأهمية  من  بكني  وتقلل  الــزيــارة 
وقال متحدث با�صم وزارة اخلارجية ال�صينية جتاو ليجيان 
اجلمعة اإنه لي�س حتقيقاً, راف�صاً توجيه اأ�صابع االتهام اإىل 

بالده.
ومل يرد اخلــرباء االأحــد على اأي �صوؤال لدى و�صولهم اإىل 
�صيارتهم  واأحــدهــم رفــع زجــاج  االأطـــراف,  ال�صوق املرتامية 

عندما �صاأله مرا�صل عما ينتظر من الزيارة.
وطلب عنا�صر االأمن من ال�صحافيني املوجودين يف حميط 
ال�صوق املغادرة وهّز اأحدهم �صلماً طوياًل كان م�صور يجل�س 

عليه اللتقاط �صور اأف�صل.
اأحــد اخلــرباء على �صحافيني كانوا  رّد  وبعد وقــت ق�صري, 
ي�صاألون ب�صوت عاٍل من بعيد ما اإذا كان الفريق را�صياً عن 

الزيارة, برفع اإبهامه يف اإ�صارة تدّل على نعم.

و��صنطن تدين �لتكتيكات �لوح�صية حيال �ملتظاهرين

توقيفات وا�شعة يف رو�شيا وطوق اأمني مبو�شكو 
 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأوقـــفـــت الــ�ــصــرطــة الــرو�ــصــيــة اأكر 
االأحد  اأمــ�ــس  �صخ�س   2800 مــن 
مو�صكو  يف   700 نـــحـــو  بــيــنــهــم 
واأغــلــقــت و�ــصــط عـــدة مـــدن مبــا يف 
ذلك العا�صمة, فيما ت�صهد البالد 
للمطالبة  جــــديــــدة  تــــظــــاهــــرات 
األيك�صي  املــعــار�ــس  عـــن  بــــاالإفــــراج 

نافالني.
االأمريكي  اخلـــارجـــيـــة  وزيــــر  اأكــــد 
اأن  االأحــــد  اأمــ�ــس  بلينكن  اأنـــتـــوين 
التكتيكات  تدين  املتحدة  الواليات 
الــتــي متــار�ــصــهــا رو�صيا  الــوحــ�ــصــيــة 
املعار�صني  املـــتـــظـــاهـــريـــن  حـــيـــال 
املعار�س  عـــن  بــــاالإفــــراج  مــطــالــبــاً 
بلينكن  وكــتــب  نــافــالــنــي.  األيك�صي 
املتحدة  الواليات  تغريدة تدين  يف 
ا�صتخدام رو�صيا امل�صتمّر للتكتيكات 
الوح�صية �صد متظاهرين �صلميني 
الثاين  لـــالأ�ـــصـــبـــوع  و�ــصــحــافــيــني 
على الــتــوايل وجتـــّدد دعــوتــهــا اإىل 
بينهم  من  املوقوفني  عن  االإفـــراج 
منظمة  وقالت  نافالني.   األيك�صي 
اإن  اأو يف دي-انــفــو غري احلكومية 
�صخ�س على االأقل اأوقفوا   2200
تظاهرات  خــالل  رو�صيا  يف  االأحـــد 
املعار�س  عـــن  بــــاالإفــــراج  مــطــالــبــة 

األيك�صي نافالني, من بينهم 520 
التي تطوقها  العا�صمة مو�صكو  يف 

ال�صرطة.
املتخ�ص�صة  املـــنـــظـــمـــة  وقـــــالـــــت 
التوقيفات  اإن  التظاهرات  مبتابعة 
مو�صكو  يف  رئــيــ�ــصــي  بــ�ــصــكــل  جــــرت 
�ــصــانــت بطر�صربغ  ــا يف  اأيــ�ــصً ولــكــن 
البالد,  )242( ثاين كربى مدن 
يف   )194( كــرا�ــصــنــويــار�ــصــك  ويف 
فالديفو�صتوك  يف  اأو  �ــصــيــبــرييــا, 

)120( يف ال�صرق االق�صى.
الربملان  عــ�ــصــوان يف  وانــتــقــد  هـــذا 
موؤ�ص�صة  تــوجــيــه  بــ�ــصــدة  الــرو�ــصــي 
نافالني  األيك�صي  املعار�س  النا�صط 

على هام�ش �أزمة �د�ء �ليمني �لد�صتورية
هل دور الرئي�س التون�شي هو دور رمزي اأم ل؟

•• الفجر - تون�س:

جدل  اثــارة  يف  الد�صتورية  لليمني  اجلــدد  الـــوزراء  اأداء  م�صالة  ت�صتمر 
�صيا�صي يف تون�س جتاوز م�صالة مدى د�صتورية موقف الرئي�س الراف�س 
للتحوير الوزاري, وبالتايل تنظيمه موكب اأداء اليمني, اىل طبيعة دور 

الرئي�س ذاته يف النظام ال�صيا�صي.
وتعليقا على ت�صريح لرئي�س الربملان, ال�صبت, اأكد حم�صن مرزوق رئي�س 
الربملان  اأن ما قاله رئي�س  له, االحــد,  حركة م�صروع تون�س يف تدوينة 
هو تعبري �صادق عن فكره االنقالبي العميق.         )التفا�صيل �س15(

تعلن  امل��ت��ح��دة  الأمم 
لإدارة  مر�شحني  قائمة 
الليبية النتقالية  احلكومة 

•• نيويورك-رويرتز:

قالت االأمم املتحدة اإن ال�صخ�صيات 
ال�صالم  حمادثات  يف  ت�صارك  التي 
ــــي تـــعـــقـــد بـــرعـــايـــة  ــــت الـــلـــيـــبـــيـــة ال
املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة وافــــقــــت على 
لرئا�صة  ي�صعون  مر�صحني  قائمة 
التح�صري  تتوىل  انتقالية  حكومة 
النتخابات عامة يف نهاية 2021.

وت�صمل قائمة املر�صحني املعتمدين 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  ـــالـــح,  �ـــص عــقــيــلــة 
الـــنـــواب يف �ـــصـــرق الـــبـــالد, ووزيــــر 
الوطني  الـــوفـــاق  داخــلــيــة حــكــومــة 
فــتــحــي بـــا�ـــصـــاغـــا, ووزيــــــر الـــدفـــاع 
�ــصــالح الــنــمــرو�ــس , ونــائــب رئي�س 
و�صتتوىل  معيتيق.  اأحمد  الـــوزراء 
احلكومة االنتقالية االإ�صراف على 
التي  لــالنــتــخــابــات  اال�ـــصـــتـــعـــدادات 
تهدف اإىل اإنهاء عقد من الفو�صى 
انق�صام  اإىل  اأدى  الـــذي  والــ�ــصــراع 
ليبيا وعرقل �صادرات النفط التي 

يعتمد عليها اقت�صاد البالد.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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م�سبار الأمل .. م�سرية قهرت 
التحديات و�سطرت الإجنازات

اأخبار الإمارات

ال�رشق الأو�سط اجلديد.. 
فر�ص وحتديات اأمام بايدن

عربي ودويل

البطل الدويل حممد �سهاب: ن�ستعد 
لإطالق بطولة »�سنوكر زوون جراند بري« 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
ال�شريفني يف وفاة الأمري تركي بن نا�شر بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي-وام:

اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بعث �صاحب 
اآل  بن عبدالعزيز  �صلمان  امللك  ال�صريفني  اأخيه خادم احلرمني  اإىل  تعزية  برقية 
تعازيه  �صادق  فيها عن  اأعــرب   .. ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود 
بن  نا�صر  بــن  تركي  االأمـــري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لــه  املغفور  وفــاة  يف  وموا�صاته 
عبدالعزيز اآل �صعود, داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وي�صكنه 

ف�صيح جناته واأن يلهم اآل �صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
تعزية  برقيتي  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود .

ال�صرطة تعتقل بع�س  املتظاهرين خالل م�صرية لدعم نافالني يف �صانت بطر�صربغ  )ا ف ب(
جو  االأمــريــكــي  الرئي�س  اإىل  دعــوة 
بايدن, ح�صب و�صائل اإعالم, بطلب 
م�صوؤولني  عــلــى  عــقــوبــات  فـــر�ـــس 

رو�س كبار.
نائب  الــيــوم, و�ــصــف  رو�صيا  ووفــقــاً 
رئـــيـــ�ـــس جمـــلـــ�ـــس الـــــدومـــــا اإيــــغــــور 
الــتــي وجهها,  الـــدعـــوة  لــيــبــيــديــف, 
ح�صب �صبكة )�صي اإن اإن( االأمريكية, 
ــنــدوق حمـــاربـــة الــفــ�ــصــاد الذي  �ــص
ي�صنف  )والـــذي  نافالني  يرتاأ�صه 
عميال اأجنبيا يف رو�صيا( اإىل بايدن 
الدولة,  واإهانة  للذات  اإهانة  باأنها 
اخلطوة  هـــذه  بـــاأن  قناعته  مــبــديــا 

غري �صحيحة.

قتلى وجرحى يف تفجريين منف�شلني �شمال �شوريا 
 •• بريوت-اأ ف ب:

�صتة  بــيــنــهــم  �ــصــخــ�ــصــاً   11 قـــتـــل 
تفجريين  يف  االأحــــــــد  مـــدنـــيـــني 
مفخختني,  ب�صيارتني  منف�صلني 
اأحــدهــمــا يف مــديــنــة اعــــزاز واآخـــر 
قرب مدينة الباب الواقعتني حتت 
�صيطرة القوات الرتكية والف�صائل 
املــوالــيــة لــهــا �ــصــمــال �ــصــوريــا, وفق 
الــ�ــصــوري حلقوق  املر�صد  اأفـــاد  مــا 

االإن�صان
واأفاد املر�صد مبقتل �صتة مدنيني 
�صيارة  تــفــجــري  يف  طــفــلــة  بــيــنــهــم 
الــثــقــايف يف  املــركــز  قـــرب  مفخخة 
عن  اأي�صاً  اأ�صفر  مــا  اعـــزاز  مدينة 

اإ�صابة 22 اآخرين.
و�ــصــاهــد مــرا�ــصــل فــرانــ�ــس بــر�ــس يف 
مــ�ــصــتــعــلــة يف مكان  ــيــارة  �ــص اعـــــزاز 
احلادث يت�صاعد منها دخان اأ�صود 
ويحمل  حولها,  املــارة  يهرع  بينما 
بقطعة  مــلــفــوفــاً  طـــفـــاًل  اأحـــدهـــم 

قما�س ملّطخة بالدماء.
ا�صتهدف تفجري  ويف وقــت الحــق, 
ملقاتلني  حــاجــزا  مفخخة  �ــصــيــارة 
�ـــصـــوريـــني مـــوالـــني لــرتكــيــا قرب 

مقتل  اىل  اأدى  مــا  الــبــاب  مــديــنــة 
خم�صة منهم على االأقل.

التي  وت�صهد مناطق �صمال �صوريا 
وف�صائل  تــركــيــا  عــلــيــهــا  تــ�ــصــيــطــر 
تفجريات  لـــهـــا  مـــوالـــيـــة  �ـــصـــوريـــا 
ب�صيارات ودراجات مفخخة, ونادراً 
ما تعلن اأي جهة م�صوؤوليتها عنها. 
اأنــقــرة املقاتلني  تــّتــهــم  وغــالــبــاً مــا 
االأكراد الذين ت�صّنفهم »اإرهابيني« 

بالوقوف خلفها.
مفخخة  �ـــصـــيـــارة  تــفــجــري  واأدى 

مدنيون يحاولون اإنقاذ ال�صحايا يف موقع انفجار بريف حلب  )ا ف ب(
مدنيني  ثمانية  مقتل  اإىل  ال�صبت 
اأطـــفـــال يف مدينة  اأربـــعـــة  بــيــنــهــم 

عفرين �صمال غرب �صوريا.
ويف 2 كــانــون الــثــاين يــنــايــر, قتل 
مـــــدين واأ�ـــصـــيـــب تــ�ــصــعــة اآخــــــرون 
بــــانــــفــــجــــار �ــــصــــيــــارة مـــفـــخـــخـــة يف 
جــنــديــر�ــس بـــريـــف عـــفـــريـــن, كما 
�صيارة  نــفــ�ــصــه  الـــيـــوم  يف  انــفــجــرت 
للخ�صر يف  �ــصــوق  قـــرب  مــفــخــخــة 
بلدة را�س العني احلدودية ما اأدى 

اىل قتلى وجرحى.

�أحمر �صاطع لألي�ش �إيكمان:
هكذا اأعاد �شي جني بينغ 
اخرتاع ال�شيوعية ال�شينية!

•• الفجر –خرية ال�صيباين:

ت�صي  مــــــاو  وفــــــــاة  مـــنـــذ 
دينغ  ـــــول  وو�ـــــص تــــونــــغ 

اتخذت  بــيــنــغ,  �ــصــيــاو 
يبتعد  م�صاًرا  ال�صني 

ال�صيوعية  عن  تدريجياً 
لالقرتاب   من الليربالية. 

هذه املالحظة التب�صيطية, التي �صاعت على نطاق وا�صع, مت تفكيكها 
هنا بوا�صطة األي�س اإيكمان يف كتابها الذي ح�صل على جائزة الكتاب 

اجليو�صيا�صي لعام 2020 وجائزة اليوم 2020.
ُيظهر التحقيق القوي املقدم, اأن �صي جني بينغ, ومنذ بداية رئا�صته, 
مل يتوقف عن ن�صر جم�صات احلزب يف جميع طبقات املجتمع, من 
الرئي�س  واإذا كان  اإىل اخلــارج.  ا  اأي�صً املوؤ�ص�صات, ولكن  اإىل  املدر�صة 
من  ال�صعب  على  اأف�صل  ب�صكل  ال�صيطرة  اإىل  الــداخــل  يف  يطمح 
خالل الو�صفات التقليدية لل�صيوعية, فاإن هدفه الدويل هو اإن�صاء 
الكتلتني. وتتطلع  اإحدى  راأ�س  منوذج مانوي, وو�صع ال�صني على 
املتخ�ص�صة يف ال�صينيات اإىل فهم املارك�صية اللينينية التي اأعاد �صي 
جني بينغ ت�صكيلها بجرعة من الرباغماتية, اأكر من معرفة ما اإذا 

كانت ال�صني ال تزال �صيوعية اأم ال.              )التفا�صيل �س13(

بتوجيهات حممد بن ر��صد ودعما للجهود �لدولية ملكافحة �لوباء
دبي تطلق مبادرة عاملية لنقل لقاحات كوفيد- 19�إىل �لبلد�ن �لنامية )�لتفا�صيل �ش3( 

بتوجيهات حممد بن ر��صد ودعما للجهود �لدولية ملكافحة �لوباء
دبي تطلق مبادرة عاملية لنقل لقاحات كوفيد- 19�إىل �لبلد�ن �لنامية )�لتفا�صيل �ش3( 
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوما بتعيني 
ق�شاة يف حماكم مركز دبي املايل العاملي

•• دبي -وام: 

الدولة,  رئي�س  نائب  مكتوم,  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
 6 املر�صوم رقم  الإمــارة دبــي,  "رعاه اهلل", ب�صفته حاكماً  الــوزراء  رئي�س جمل�س 
ل�صنة 2021 بتعيني القا�صيني جيم�س �صكوت جليني, وبيرت هيرني جرو�س يف 
حمكمة اال�صتئناف يف حماكم مركز دبي املايل العاملي, والقا�صيني نا�صر ها�صم 
نا�صر عبداهلل اآل نا�صر, ومها خالد حممد كدفور املهريي يف املحكمة االبتدائّية 
دوره, وُين�صر  يف حماكم مركز دبي املايل العاملي, وُيعمل بهذا املر�صوم من تاريخ �صُ

يف اجلريدة الر�صمّية.

 2019 خالل  الإمارات  �شكان  عدد  ن�شمة  مليون   9.5
•• اأبوظبي -وام:

 2019 العام  ن�صمة خالل  9.5 مليون  اىل  االمــارات  �صكان  ارتفع عدد 
بح�صب  وذلــــك  �ــصــبــقــه  الــــذي  الـــعـــام  مـــع  مــقــارنــة   1.5% ن�صبته  بــنــمــو 
اأحدث االأرقام التي اأ�صدرها ام�س املركز االحتادي للتناف�صية واالح�صاء. 
ووفقا للمعايري االإح�صائية فاإن عدد ال�صكان ال�صجلي هو العدد ال�صامل 
جلميع االأفراد املوجودين على قيد احلياة داخل حدود الدولة يف حلظة 
واقع  الدميوغرافية, من  يتم معرفة خ�صائ�صهم  والذي  زمنية حمددة 
العمر  ارتــفــاع  االأرقــــام  واظــهــرت  لــلــدولــة.  الر�صمية  االإداريــــة  ال�صجالت 
الكثافة  �صنة فيما بلغت   79.9 بال�صنوات اىل  امليالد  املتوقع للفرد عند 
ال�صكانية يف الدولة 133.8 لكل 1000 كم. وميثل العمر املتوقع عند 
ا�صتمرت  اإذا  الــفــرد  يعي�صها  قــد  التي  االإ�صافية  ال�صنوات  معدل  املــيــالد 

اجتاهات الوفيات احلالية على حالها, ويعرف هذا امل�صطلح اأي�صا بتوقع 
وبلغ معدل  اأخـــرى.  اأعــمــار  اأو عند  الـــوالدة  قيد احلياة عند  البقاء على 
ن�صبة  يعني  امل�صطلح  اأن هذا  %2.1, علما  الدولة  ال�صن يف  كبار  اإعالة 
الكبار يف ال�صن اأي الذين بعمر 65 �صنة فما فوق اإىل ال�صكان الذين هم 
يف �صن العمل اأي بني 15 - 64 �صنة. وبالعودة اىل تفا�صيل النمو الذي 
فقد   2019 اىل   2010 �صنوات  ع�صر  الدولة خالل  �صكان  �صهده عدد 
8.394 مليون  2010 اىل  8.264 مليون ن�صمة يف  ارتفع العدد من 
ن�صمة يف العام 2011 قبل ان يقفز اىل 8.526 مليون ن�صمة يف العام 
 2014 العام  . وخــالل   2013 8.661 مليون يف  نحو  واىل   2012
ارتفع عدد ال�صكان اىل نحو 8.798 مليون ن�صمة ثم و�صل اىل 8.938 
يف  مليون   9.121 اىل  جمــددا  يرتفع  ان  قبل   2015 العام  يف  مليون 
 9.366 و   2017 الــعــام  يف  مليون   9.304 نحو  واىل   2016 الــعــام 

مليون يف العام 2018 ثم بلوغ امل�صتوى امل�صجل يف العام 2019 وامل�صار 
�صنة   15 الدولة  �صكان  امل�صتغلني من  ن�صبة  . وعلى م�صتوى  �صابقا  اإليه 
فاأكر ح�صب الن�صاط االقت�صادي فقد جاء قطاع الت�صييد باملركز االأول 
حيث بلغت ن�صبة امل�صتغلني %13.7 تاله قطاع اأن�صطة اال�صر املعي�صية 
التي ت�صتخدم افرادا بن�صبة %10.5 ثم قطاع جتارة اجلملة والتجزئة 
بن�صبة  التحويلية  ال�صناعة  وقــطــاع   9.5% بن�صبة  املــركــبــات  واإ�ــصــالح 
النقل والتخزين %4.2 ونف�س  قطاع  يف  امل�صتغلني  ن�صبة  وبلغ   7.2%
ن�صبة  اأما على �صعيد   . االإقامة والطعام  ان�صطة خدمات  الن�صبة لقطاع 
العاملون  جاء  فقد  املهنة  ح�صب  فاأكر  �صنة   15 ال�صكان  من  امل�صتغلني 
%15.3 تالهم االخت�صا�صيون  االأول وبن�صبة  باملركز  االأولية  املهن  يف 
بن�صبة %12.2 ثم عاملو البيع واخلدمات بن�صبة %11.7 واحلرفيون 

واملهن املرتبطة بهم %11.1 , ثم جاءت بعد ذلك بقية املهن .

�عتمد نتائج �أول تقييم للقنو�ت �لذكية وفق نظام �لنجوم وهناأ �لد�خلية باملركز �لأول

حممد بن را�شد: عام 2020 اأثبت �شحة روؤيتنا يف اإطالق حكومة جميع خدماتها رقمية قبل 8 اأعوام

- جتربة متعامل متكاملة 
االإمــــارات  دولـــة  حــكــومــة  وت�صعى 
يف  نـــوعـــيـــة  نـــقـــلـــة  اإحــــــــــداث  اإىل 
جتــــــارب املــتــعــامــلــني مــــن خالل 
رقــمــيــة موحدة  مــنــ�ــصــة  تــطــويــر 
احلكومية  اخلــدمــات  كافة  تقدم 
طلب,  ودون  ا�ــصــتــبــاقــي  بــ�ــصــكــل 
املــتــعــامــل عناء  وتــخــتــ�ــصــر عــلــى 
لدى  املــوجــودة  املعلومات  تــوفــري 
احلـــكـــومـــة, ومتــكــنــه مـــن اإجنــــاز 
الهوية  خـــــالل  مــــن  مـــعـــامـــالتـــه 
الرقمي,  والـــتـــوقـــيـــع  الـــرقـــمـــيـــة 
ر�صوم  ت�صديد  اإمكانية  له  وتوفر 
اخلدمات عرب و�صائل دفع مرنة.

النجوم  نـــظـــام  تــطــبــيــق  و�ــصــيــتــم 
على  اخلــدمــات  لت�صنيف  العاملي 
�صت�صملها  الــتــي  اخلــدمــات  كــافــة 
املــنــ�ــصــة, لــ�ــصــمــان تــوفــري جتربة 
متعامل فعالة ومب�صطة و�صريعة, 
بتقدمي  القيادة  روؤيــة  يحقق  مبا 

•• دبي-وام:

ال�صيخ حممد  ال�صمو  اأكد �صاحب 
رئي�س  نــائــب  اآل مكتوم  را�ــصــد  بــن 
الـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــوزراء 
دولة  اأن  اهلل",  "رعاه  دبــي  حــاكــم 
االإمارات طورت منوذجاً ا�صتثنائياً 
احلكومات,  م�صتقبل  �صناعة  يف 
لتطوير  جديدة  معايري  وو�صعت 
اأفــ�ــصــل اخلـــدمـــات احلــكــومــيــة يف 
العامل, واأن جهود تطوير وتقييم 
على  �صرتكز  احلكومية  اخلدمات 
�صموه  م�صريا  الرقمية,  القنوات 
اأثبتت   2020 اإىل اأن جتربة عام 
حكومة  اإطـــالق  يف  روؤيــتــنــا  �صحة 
عام  منذ  رقمية  خدماتها  جميع 

.2013
اعتماد  مبـــنـــا�ـــصـــبـــة  ذلـــــــك,  جــــــاء 
العاملي  النجوم  نظام  نتائج  �صمّوه 
�صملت  الــتــي  اخلــدمــات  لت�صنيف 
القنوات  تــقــيــيــم  االأوىل  لــلــمــرة 
الــــرقــــمــــيــــة, ومـــــراكـــــز االتـــ�ـــصـــال 
احلــكــومــيــة, وغــطــت نــحــو 100 
قناة تقدمي خدمات يف 28 جهة, 
وت�صدرت نتائجها وزارة الداخلية 
اأكر  يف  جنــوم   5 على  بح�صولها 

من فئة.
ال�صيخ  اأخــي  "اأهنئ  �صموه:  وقــال 
�صيف بن زايد اآل نهيان, بح�صول 
ت�صنيف  عــلــى  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
االإلــــكــــرتوين  ملــوقــعــهــا  جنــــوم   5
وتطبيقها الذكي ..وزارة الداخلية 
منوذج متفرد يف تقدمي اخلدمات, 
االإ�صادة  ي�صتحق  املتميز  وفريقها 
قـــدوة لفريق عملنا  والــثــنــاء وهــو 

احلكومي يف كافة املجاالت".

تنعك�س  اخلــدمــات  لتقدمي  فعالة 
اإيجابا على جودة حياة املتعاملني 
احلكومية  اجلــهــات  مــن  نــريــد   ..
الرقمية  خــــدمــــاتــــهــــا  حتـــ�ـــصـــني 
لتحقيق  عملها  وتــــرية  وتــ�ــصــريــع 
اإىل  بالو�صول  امل�صتقبلية  اأهدافنا 

اأف�صل حكومة يف العامل".
ال�صيخ  الــ�ــصــمــو  �ــصــاحــب  واأ�ـــصـــاف 
مكتوم:  اآل  ــــد  را�ــــص بــــن  حمـــمـــد 
الرقمية  اخلدمة  قنوات  "تقييم 
عدد  لتقلي�س  توجهاتنا  يــواكــب 
مـــراكـــز اخلـــدمـــات خـــالل عامني 
اإىل  واالنـــتـــقـــال   ,50% بــنــ�ــصــبــة 
من�صة رقمية موّحدة ت�صهل حياة 
عملنا  فريق  وجّهنا   .. املتعاملني 
اخلدمات  نــقــل  وتـــــرية  بــتــ�ــصــريــع 
الرقمية  املــنــ�ــصــة  اإىل  احلــكــومــيــة 
املوحدة .. و�صنقّيم هذه اخلدمات 

بنظام النجوم العاملي".

- جناح كبري لوز�رة �لد�خلية 
العاملي  الـــنـــجـــوم  نـــظـــام  وغـــطـــى 
قنوات  كافة  اخلــدمــات,  لت�صنيف 
ت�صمل  التي  احلكومية  اخلــدمــات 
مراكز خدمات املتعاملني, ومراكز 
مثل  الرقمية  والقنوات  االت�صال 
والتطبيقات  االإلكرتونية  املواقع 
الداخلية  وزارة  وحققت  الذكية, 
القنوات  فــئــة  يف  كـــبـــرياً  جنـــاحـــاً 
الـــرقـــمـــيـــة حـــيـــث حـــ�ـــصـــل املـــوقـــع 
الذكي  والــتــطــبــيــق  االإلــــكــــرتوين 
تــ�ــصــنــيــف خم�س  عـــلـــى  ـــــوزارة  لـــــل

جنوم.
االإلكرتوين لوزارة  املوقع  وح�صل 
جنوم   5 ت�صنيف  على  الداخلية 
على  جـــهـــة   17 حــ�ــصــلــت  فـــيـــمـــا 

الــ�ــصــمــو نائب  واأ�ــــصــــاف �ــصــاحــب 
رئي�س الدولة: "اأعلنا خالل العام 
5 مراكز  اأفــ�ــصــل  نــتــائــج  املــا�ــصــي 
خــــدمــــة عـــلـــى مـــ�ـــصـــتـــوى الــــدولــــة 
واأ�صواأ 5 مراكز ..كرمنا املتميزين 
بالتغيري  املـــتـــاأخـــريـــن  وطـــالـــبـــنـــا 
والـــتـــحـــ�ـــصـــني وتــــطــــويــــر قـــنـــوات 
اأحدث  توظف  متقدمة,  خــدمــات 
وطّورنا  التكنولوجية,  الو�صائل 
ليواكب  الـــعـــاملـــي  الـــنـــجـــوم  نـــظـــام 
..اأولوياتنا  للم�صتقبل  تطلعاتنا 
تتطلب  املقبلة  للمرحلة  الوطنية 
خدمات  لــتــكــون  جــديــداً  م�صتوى 
م�صتوى  على  االأفــ�ــصــل  حكومتنا 
العامل ..ت�صبق تطلعات املتعاملني 

متكنهم وت�صهل حياتهم".
مرنة  "حكومتنا  �صمّوه:  واأ�ــصــاف 
.. روؤيتها م�صتقبلية .. وخدماتها 
اأن  يــجــب  واأداوؤنـــــــــا   .. ا�ــصــتــبــاقــيــة 
 .. للم�صتقبل  تــ�ــصــوراتــنــا  يعك�س 
يف  نف�صها  فــر�ــصــت  الــتــكــنــولــوجــيــا 
املت�صارعة  العاملية  املــتــغــريات  ظــل 
واأ�صبحت العامل االأهم يف ت�صكيل 
 .. احلــكــومــات  م�صتقبل  مــالمــح 
التكنولوجيا  ا�صتثمار  مــن  بــد  ال 
مدى  نقيم  اأن  علينا   .. ل�صاحلنا 
تقدمي  يف  الرقمية  قنواتنا  كفاءة 
عــلــى فر�س  والـــبـــنـــاء  اخلــــدمــــات 

التح�صني".
دولــــة  "حكومة  �ــــصــــمــــّوه:  وقــــــال 
ا�صتباقياً  نهجاً  تتبنى  االإمـــــارات 
النا�س  �صاماًل هدفه ت�صهيل حياة 
مـــن احل�صول  املــتــعــامــل  ومتــكــني 
و�صرعة  ب�صهولة  اخلــدمــات  عــلــى 
دولة االإمارات ..وروؤيتنا تقوم على 
اآليات  وابــتــكــار  امل�صتمر  التطوير 

ت�صنيف 4 جنوم, هي هيئة تنظيم 
العامة  قطاع االت�صاالت, والهيئة 
املالية,  ووزارة  املـــدين,  لــلــطــريان 
العامة  والهيئة  الزكاة,  و�صندوق 
لــلــ�ــصــوؤون االإ�ــصــالمــيــة واالأوقـــــاف, 
والبيئة,  املــنــاخــي  الــتــغــري  ووزارة 
ووزارة املوارد الب�صرية والتوطني, 
االحتادية  والهيئة  زايــد,  وجامعة 
احلكومية,  الــبــ�ــصــريــة  لـــلـــمـــوارد 
والهيئة االحتادية للكهرباء واملاء, 
املجتمع,  ووقــايــة  ال�صحة  ووزارة 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  ووزارة 
املجتمع,  تنمية  ووزارة  املتقدمة, 
ووزارة  وال�صباب,  الثقافة  ووزارة 
ووزارة  التحتية,  والبنية  الطاقة 
اخلـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــــدويل, 

ووزارة االقت�صاد.
التطبيقات  مـــ�ـــصـــتـــوى  وعـــــلـــــى 
الذكي  التطبيق  ح�صل  الــذكــيــة, 
 5 ت�صنيف  على  الداخلية  لــوزارة 
6 جهات على  جنوم فيما ح�صلت 
ت�صنيف 4 جنوم, هي هيئة تنظيم 
املوارد  ووزارة  االتــ�ــصــاالت,  قطاع 
والهيئة  والـــتـــوطـــني,  الــبــ�ــصــريــة 
الب�صرية  لــــلــــمــــوارد  االحتـــــاديـــــة 
العامة  والـــهـــيـــئـــة  احلــــكــــومــــيــــة, 
لــلــ�ــصــوؤون االإ�ــصــالمــيــة واالأوقـــــاف, 
والبيئة,  املــنــاخــي  الــتــغــري  ووزارة 

و�صندوق الزكاة.
 5 االت�صال فح�صلت  واأمــا مراكز 
4 جنوم, هي  جهات على ت�صنيف 
والتوطني,  الب�صرية  املــوارد  وزارة 
التغري  ووزارة  الــزكــاة,  و�ــصــنــدوق 
العامة  والهيئة  والبيئة,  املناخي 
لــلــ�ــصــوؤون االإ�ــصــالمــيــة واالأوقـــــاف, 

ووزارة ال�صحة ووقاية املجتمع.

التطوير  اأوجـــه  اأبـــرز  تتمثل  كما 
تركز  اإ�ــصــافــة معايري جــديــدة  يف 
ب�صكل  اخلــــدمــــات  تـــقـــدمي  عـــلـــى 
االإلكرتونية  وامل�صاركة  ا�صتباقي, 
امل�صرتك  والت�صميم  للمتعاملني, 
لتطوير  واملجتمع  احلكومة  بني 
اخلدمات بهدف االرتقاء بتجربة 
الرتكيز  اإىل  اإ�ــصــافــة  املــتــعــامــل, 
التي  االإيجابية  العمل  بيئة  على 
مــوظــفــي مراكز  تـــدعـــم ومتـــكـــن 

اخلدمات.
اآليات  تقييم  على  النظام  ويركز 

اأفــــ�ــــصــــل خـــــدمـــــات حـــكـــومـــيـــة يف 
العامل.

العاملي  الـــنـــجـــوم  نـــظـــام  ويــــركــــز 
�صمن  اخلــــــدمــــــات  لـــتـــ�ـــصـــنـــيـــف 
مــعــايــريه اجلـــديـــدة عــلــى جتربة 
مدى  وتقييم  املتكاملة,  املتعامل 
جنـــاح اجلــهــة مــن خـــالل حتديد 
م�صتوى ن�صوجها يف ت�صهيل حياة 
املــتــعــامــل, ومتــكــيــنــه مـــن جتربة 
وفعالة,  و�صريعة  �صل�صة  خدمات 
يف  املتعامل  رحــلــة  تنا�صق  ومـــدى 

خمتلف قنوات تقدمي اخلدمة.

املتعاملني  بــيــانــات  اجلــهــة  اإدارة 
وحتــلــيــلــهــا واال�ـــصـــتـــفـــادة مــنــهــا يف 
وتوفري  املتعامل,  جتربة  حت�صني 
احتياجاته,  تــنــا�ــصــب  خــــدمــــات 
وت�صاهم يف ت�صريع رحلة ح�صوله 
اجلهات  وت�صجيع  اخلــدمــة,  على 
النا�صئة  التكنولوجيا  ال�صتخدام 
ال�صت�صراف احتياجات املتعاملني, 
وتقدمي  جتـــربـــتـــهـــم,  وحتـــ�ـــصـــني 
وتطوير  بــــاقــــات,  يف  اخلــــدمــــات 
متطلبات  تنا�صب  ذكــيــة  خــدمــات 

خمتلف �صرائح املجتمع.

الذكي وتطبيقها  الإلكرتوين  ملوقعها  جنوم   5 على  الداخلية  بح�شول  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  اأخي  • اأهنئ 
العامل يف  حكومية  خدمات  اأف�شل  توفري  املقبلة  للمرحلة  • اأولوياتنا 

اإىل املن�شة الرقمية املوحدة .. و�شنقّيم هذه اخلدمات بنظام النجوم العاملي احلكومية  اخلدمات  نقل  وترية  بت�شريع  عملنا  فريق  • وجّهنا 
املتعامل ومتكني  النا�س  حياة  ت�شهيل  هدفه  �شاماًل  ا�شتباقيًا  نهجًا  تتبنى  • حكومتنا 

حمدان بن زايد: الإمارات حمطة مهمة يف م�شرية العمل الإن�شاين وتعزيز جمالته
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
ال�صيخ  ال�صمو  االإمــارات بقيادة �صاحب  اأن دولــة  االإمــاراتــي  هيئة الهالل االأحمر 
ريادتها يف  يوميا  " توؤكد  اهلل  " حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 
العمل االإن�صاين ومتيزها يف اإيجاد البدائل وابتكار احللول التي ت�صاهم يف تخفيف 

املعاناة و تعزيز جماالت التنمية الب�صرية واالإن�صانية.
واأ�صار �صموه يف هذا ال�صدد اإىل املبادرات التي ا�صطلعت بها الدولة خالل جائحة 
كوفيد19- وجهودها التي �صاهمت يف الت�صدي للجائحة اإقليميا ودوليا وتعزيز 

االإجراءات الوقائية واالحرتازية للحد من تف�صي الوباء يف العديد من الدول.
وقال �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان يف ت�صريح مبنا�صبة مرور 38 عاما 
بف�صل توجيهات ودعم  اأر�صت  الدولة  اإن  االإماراتي  االأحمر  الهالل  تاأ�صي�س  على 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل نهيان  "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  الــوزراء حاكم دبي 
ملواجهة  متفردا  نهجا  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  ظبي  اأبــو  عهد  ويل 
اأكرب  التداعيات االإن�صانية الناجمة عن وطاأة الكوارث و�صدة االأزمــات ما كان له 

االأثر يف تعزيز م�صرية العمل االإن�صاين والتنموي حول العامل.
اأجل  والعطاء من  البذل  اهتمت كثريا مبجاالت  االإمـــارات  دولــة  اأن  �صموه  واأكــد 
االأ�ص�س  الر�صيدة  قيادتها  وعـــززت  الــكــرمي  العي�س  يف  ال�صعوب  تطلعات  حتقيق 
ويفخر  يعتز  الــذي  االإن�صاين  املجال  يف  احل�صاري  الدولة  بنيان  عليها  قام  التي 
به كل مواطن نهل من معني املغفور له الوالد ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
" طيب اهلل ثراه " ن�صري االإن�صانية وموؤ�ص�س �صرح االإمارات االإن�صاين وعلى ذات 
اأق�صى  النهج ت�صري قيادة الدولة الر�صيدة ومت�صي مب�صرية اخلري والعطاء اإىل 
مراميها. و قال �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان: " ال �صك اننا نفتخر بهذه 
القيادة الر�صيدة التي اأ�ص�صت للخري نهجا متفردا واأفردت للعطاء االإن�صاين حيزا 
كبريا يف تفكريها واهتمامها وكانت مثاال للتعاطي اخلالق مع الق�صايا االإن�صانية 
التي توؤرق الكثريين من حولنا كما نفخر اأي�صا مب�صاندة اأهل اخلري واملح�صنني 
الداخل  يف  االإن�صانية  ومبادراتنا  جناحاتنا  خلف  دائما  وهم  مل�صاريعنا  واملانحني 
واخلــارج فلهم منا ال�صكر والعرفان ومن املوىل عز وجل االأجر والثواب". وقال 
اإن الهالل االأحمر ي�صت�صرف عام اال�صتعداد للخم�صني الذي يج�صد روؤية  �صموه 
وا�صرتاتيجية القيادة الر�صيدة للخم�صني عاما القادمة كاأكرب ا�صرتاتيجية عمل 
وطنية من نوعها اأطلقتها القيادة الر�صيدة على م�صتوى الدولة االحتادية وعلى 
اإجنازات كبرية وملمو�صة على  امل�صتويات املحلية كافة و�صيكون لهيئتنا الوطنية 
ال�صعيد االإن�صاين خالل العام كما �صيكون للمتطوعني الن�صيب االأكرب يف جت�صيد 
العمل  مــن خــالل مواقعهم يف جمــاالت  الــواقــع  اأر�ـــس  اال�صرتاتيجية على  هــذه 
املختلفة. واأ�صار �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإىل اأن م�صرية الهالل االأحمر 
كبرية  ونقالت  متالحقة  تطورات  املا�صية  عاما   38 الـ  خالل  �صهدت  االإماراتي 
ولوج�صتية حمدودة  ب�صرية  باإمكانات  كانت جمعية �صغرية  اأن  فبعد  االأمــام  اإىل 
واالإقليمي  الــدويل  امل�صتويني  على  بالبنان  لها  ي�صار  عاملية  هيئة  االآن  اأ�صبحت 
وتعزيز  االإنــ�ــصــاين  العمل  مب�صرية  الــدفــع  يف  جتــاوزهــا  ميكن  ال  مهمة  وحمــطــة 

االإن�صانية  للم�صاعدات  املانحة  الوطنية  اجلمعيات  مــن  اأ�صبحت  كما  جمــاالتــه 
ال�صدد  املانحني يف هذا  قائمة  لتتبواأ مكانة متقدمة �صمن  اأهلها  ما  والتنموية 
على  املحافظة  على  االإمــاراتــي  االأحــمــر  الهالل  هيئة  حر�س  �صموه  واأكــد  عامليا. 
املكت�صبات التي حتققت وتعزيز اجلهود م�صتقبال وتو�صيع مظلة امل�صتفيدين من 
خدماتها واأن�صطتها االإن�صانية و االنتقال بالربامج و امل�صاريع اإىل مرحلة متقدمة 
يف جمال التنمية ال�صاملة والتمكني االجتماعي لل�صرائح والفئات ال�صعيفة التي 
ت�صتهدفها يف الداخل و اخلارج. وقال �صموه اإن متطلبات العمل االإن�صاين يف تزايد 
ال�صراكة  اآليات  تفعيل  يتطلب  ما  االأزمـــات  وكــرة  الــكــوارث  �صدة  ب�صبب  م�صتمر 
مع املوؤ�ص�صات و الهيئات و االأفــراد وكافة القطاعات ملواجهة تداعياتها وتخفيف 
اآل  زايــد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  وقــال  واملنكوبني.  ال�صحايا  كاهل  على  وطاأتها 
نهيان " ت�صتقبل هيئتنا الوطنية عهدا مليئا بالتحديات االإن�صانية وال�صحية التي 
ت�صتوجب ح�صد الطاقات وو�صع اخلطط واال�صرتاتيجيات لتخفيف وطاأتها عن 
وزادت  الربامج  تو�صعت  املحلي  امل�صتوى  "على  �صموه  واأ�صاف  املتاأثرين".  كاهل 
اآثارها على بع�س  التي تركت  العوامل  الكثري من  ب�صبب  املهام  االأعباء وت�صعبت 
من  عــدد  يف  احتياجاتها  لتوفري  الوطنية  لهيئتها  جلــاأت  التي  املتعففة  االأ�ــصــر 
جماالت احلياة ال�صرورية وكان لزاما علينا اأن نواكب هذه امل�صتجدات ونفرد لها 
نح�صب  لذلك مت طرح جمــاالت جديدة  الداخلية  واأن�صطتنا  براجمنا  حيزا من 
اأنها تعزز جهودنا على ال�صاحة املحلية وحتقق تطلعاتنا يف م�صاندة ذوي الدخل 
املحدود و االأ�صر املتعففة واأ�صحاب احلاجات". وقال �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
االأليم  الواقع  ال�صاحات  عدد من  املاثلة يف  التحديات  "خارجيا جت�صد  نهيان  اآل 
الذي يعي�صه �صحايا الكوارث واالأزمات حيث ازدادت �صدة النزاعات ومتددت رقعة 
الفارين  وامل�صردين  والنازحني  الالجئني  القارات وكر عدد  واجلــوع بني  الفقر 
من وطاأة تلك االأحداث وتف�صت االأمرا�س واالأوبئة التي وجدت يف الدول الفقرية 
ال�صاحة  امل�صتجدات على  مرتعا خ�صبا النت�صارها لذلك كان لزاما علينا مواكبة 
االإن�صانية االإقليمية والدولية والتحرك نحو املت�صررين منها والوقوف بجانبهم 

وم�صاندتهم على جتاوز ظروفهم".
ت�صرت�صد  االأحمر  الهالل  اأن هيئة  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  واأكــد 
يف  الدولة  ا�صرتاتيجية  مبحاور  والتنموية  االإن�صانية  حتركاتها  و  عملها  خالل 
االأولويات  واحتياجاته يف مقدمة  مكان  كل  االإن�صان يف  ت�صع  والتي  ال�صدد  هذا 
اإن�صانية كما  اأخــرى غري  اعتبارات  اأي  اأو  اأو طائفته  اأو عرقه  النظر جلن�صه  دون 
ترتكز حتركات الهيئة واأن�صطتها على املبادئ االأ�صا�صية للحركة الدولية لل�صليب 
املتوفرة  املزايا  من  الق�صوى  اال�صتفادة  على  وتعتمد  االأحمر  الهالل  و  االأحمر 
لديها وت�صخري عنا�صر القوة التي متتلكها لتحقيق املزيد من التميز يف العطاء و 

اإحداث نقلة نوعية يف الربامج واالأن�صطة و امل�صاريع .
املزيد من  بذل  منا جميعا  تتطلب  القادمة  املرحلة  اإن  الهيئة  رئي�س  �صمو  وقــال 
اجلهود والعمل �صويا من اأجل اإعالء راية هيئتنا الوطنية واملحافظة على املكانة 
منا  واحــد  لكل   " �صموه  واأ�ــصــاف  حققتها  التي  الطيبة  وال�صمعة  تبواأتها  التي 
وا�صرتاتيجياتها  الهيئة  خطط  تنفيذ  يف  دوره  وم�صاندين  ومتطوعني  كعاملني 
النهاية  اأنها يف  اإال  االأدوار  هــذه  كــان حجم  ومهما  الــواقــع  اأر�ــس  على  وتطبيقها 

حتدث الفرق املطلوب يف حت�صني حياة ال�صعفاء وتعبئة قوة االإن�صانية.

(١) سماع التقريـــر السنــوي لمجـلــس ا�دارة عن نشاط الشركـــة وعن مركزها المالي خــالل السنــة المالّيــة  المنتهيـة في
 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.      

(٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالّية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
(٣) مناقشة ميزانّية الشركة وحساب ا�رباح والخسائر للسنة المالّية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.

(٤) مناقشة مقترح مجلس ا�دارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
(٥) مناقشة مقترح مجلس ا�دارة بشأن توزيع أو عدم توزيع مكافأت على أعضاء مجلس ا�دارة وفي كل ا�حوال يجب أن

ال تزيد مكافأت ا�عضاء عن (١٠٪) من صافي ا�رباح السنوية في حال التوزيع.
(٦) إبراء ذّمة أعضاء مجلس ا�دارة ومدققي حسابات الشركة عن المسؤولّية عن أعمالهم خالل السنة المالّية المنتهية في

 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
(٧) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.

مالحظات:
١- وفقًا للماّدة (١٧٨) من قانون الشركات التجاريّة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ وتعديالته، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه 
من غير أعضاء مجلس ا�دارة لحضور اجتماع الجمعية المشار إليه أعاله بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون 
صادراً على نموذج التوكيل المرقم الصادر عن الشركة المرفق لكم وسوف لن يعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقًا من قبل 
الكاتب العدل. ويجب أال يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة فيما عدا ا�شخاص االعتباريّة 

(ويمّثل ناقصي ا�هلّية وفاقديها النائبين عنهم قانونًا مثل والد القاصر أو الوصي الشرعي).

٢- سيكون اجتماع الجمعّية العمومّية العاديّة صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (٥٠٪) من مجموع رأس مال 
الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا االجتماع فسوف ينعقد االجتماع الثاني يوم ا�ربعاء الموافق  ٠٣ مارس ٢٠

٢١ في ذات الزمان والمكان بمن حضر.

٣- يمكن الحصول على نسخة كاملة من التقرير السنوي لمجلس ا�دارة ونسخة من تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ في مكان انعقاد االجتماع.

٤- سوف يتم تسجيل المساهمين من الساعة ١٢:٠٠ ظهراً إلى الساعة ١٢:٤٥ ظهراً وذلك يوم االربعاء الموافق ٢٤ فبراير 
٢٠٢١ في نشركة القدرة القابضة بأبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة.

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:

وتفّضلـوا بقبـول فائـق الّتقديـر واالحتـرام،،
مجلس ا�دارة – شركة الريان ل�ستثمار ش.م.خ.

يتشّرف مجلس إدارة شركة الريان ل�ستثمار ش.م.خ بدعوتكم إلى حضور اجتماع الجمعّية العمومّيـــة 
الموافــــق  ٢٤ فبراير ٢٠٢١  يــوم االربعــــاء  السنويّــةـ الذي سينعقـد فـي تمــام الســاعة ١٢:٠٠ م  

وذلك في مبنى شركة القدرة القابضة الطابق السادس بأبوظبي للنظر في جدول ا�عمال التالي:

Investment

AGM دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الريان لالستثمار ش.م.خ. 
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 184,260 فح�صا ك�صفت عن 2,948 �إ�صابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 4,189 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي -وام: 

لتو�صيع  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  متا�صيا مع خطة 
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر 
وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد 
عن  الـــوزارة  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   -
اإجراء 184,260 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات الـ 24 
اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

الدولة  يف  والفح�س  التق�صي  اإجــــراءات  تكثيف    و�صاهم 
2,948 حالة  وتو�صيع نطاق الفحو�صات يف الك�صف عن 
جن�صيات  مــن  امل�صتجد  كــورونــا  بفريو�س  جــديــدة  اإ�ــصــابــة 
للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  حـــاالت  وجميعها  خمتلفة, 
ال�صحية الالزمة, وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 
303,609 حاالت.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة 
م�صابة نتيجة تداعيات االإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد, 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 850 حالة.
  واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س 

بال�صفاء  ومتنياتها  املتوفني,  لــذوي  وموا�صاتها  تعازيها 
التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�صابني,  العاجل جلميع 
وااللتزام  بالتعليمات  والــتــقــيــد  الــ�ــصــحــيــة  اجلــهــات  مــع 

بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 4,189 حالة جديدة مل�صابني 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام 
من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة 
حاالت  جمــمــوع  يــكــون  وبــذلــك  امل�صت�صفى,  دخــولــهــا  منذ 

ال�صفاء 276,958 حالة.

اأ�شغال ال�شارقة تنجز مبنى �شاحية �شهيلة بكلباء
•• ال�صارقة-وام:

اأجنزت دائرة االأ�صغال العامة يف ال�صارقة االأعمال االإن�صائية النهائية ملبنى جمل�س �صاحية �صهيلة يف حي البطني 
مبدينة كلباء وذلك تنفيذا لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى 
حاكم ال�صارقة خلدمة املواطنني وتعزيز م�صتوى اخلدمات التي تقدمها دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى يف تلبية 

حاجات ال�صكان كمراكز حتقق التوا�صل بني اأفراد املجتمع وامل�صوؤولني.
�صوؤون  دائــرة  مع  بالتعاون  ال�صواحي  جمال�س  بناء  اإن  الــدائــرة  رئي�س  ال�صويدي  �صاهني  بن  علي  املهند�س  وقــال 
ال�صواحي والقرى يج�صد �صيا�صة حكومة ال�صارقة ويقع �صمن اخلطة التنموية للدائرة ال�صاعية للتطوير الدائم 
والو�صول اإىل اأرقى امل�صتويات يف خمتلف اأوجه احلياة .. م�صريا اإىل اأن اإن�صاء هذه املجال�س يتم وفق طرز عمرانية 
اإ�صالمية وع�صرية وتتوزع مرافقها ب�صكل يلبي عدة احتياجات ويتنا�صب مع مهامها واخلدمات التي تعمل على 

تقدميها.

بتوجيهات حممد بن ر��صد ودعما للجهود �لدولية ملكافحة �لوباء

دبي تطلق مبادرة عاملية لنقل لقاحات كوفيد- 19 اإىل البلدان النامية

لنقلها اإىل املقا�صد املختلفة.
�ــصــبــكــة مراكز  ا�ــصــتــخــدام  و�ــصــيــتــم 
امل�صتوى  ذات  والــتــوزيــع  التخزين 
العاملي التابعة ملوانئ دبي العاملية, 
التوزيع  ممار�صات  مع  واملتوافقة 
اللقاحات  لتخزين  دولياً  املعتمدة 
ال�صحيح  الــــوقــــت  يف  لـــلـــتـــوزيـــع 
املالئمة  احلـــرارة  درجـــات  وح�صب 

على امل�صت�صفيات والعيادات.
موانئ  جمــمــوعــة  �ــصــُتــطــبــق  كــمــا 
التتبع  تـــقـــنـــيـــات  الـــعـــاملـــيـــة  دبــــــي 
"كارجوز  تقنية  مــثــل  والــتــعــقــب, 
 ,"Cargoes Flow ـــو  فـــل
لـــتـــوفـــري مـــعـــلـــومـــات فــــوريــــة عن 
مواقع ال�صحنات والتحكم امل�صتمر 
يف درجــــــــات احلــــــــــرارة ومـــراقـــبـــة 
ا�صتخدام  و�ـــصـــيـــتـــم  الـــ�ـــصـــحـــنـــات. 
مــوانــئ وحمــطــات املــجــمــوعــة, مبا 
يف  علي"  جــبــل  "ميناء  ذلــــك  يف 
العامل,  مـــوانـــئ  اأكــــرب  اأحــــد  دبــــي, 
االأجهزة  وتوزيع  وتخزين  ل�صحن 
احلقن  مثل  الطبية,  وامل�صتلزمات 

وم�صحات التعقيم.
�صلّيم,  بـــن  اأحـــمـــد  �ــصــلــطــان  وقــــال 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
دبي  "موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
االإن�صانية  تتمكن  "لن  العاملية": 
اإذا  اإال  من هزمية فريو�س كورونا 
اأ�صبح من املمكن توزيع اللقاحات 

اإىل  توزيعها  ثــّم  ومــن  وتخزينها, 
غ�صون  يف  العامل  حــول  نقطة  اأي 

تقدير". اأبعد  على  �صاعة   48
للخدمات  الــعــاملــّيــة  املــديــنــة  وُتــعــد 
االإنــ�ــصــانــيــة اأكـــرب جتــّمــع يف العامل 
االإن�صايّن  العمل  وجهات  ملنّظمات 
انطالقاً من مقرها يف دبي, وهي 
رئــيــ�ــصــي يف مبادرة  �ــصــريــك  اأيــ�ــصــاً 
خرباتها  وت�صّخر  اللقاحات,  نقل 
الـــوا�ـــصـــعـــة يف جمــــــال اخلــــدمــــات 
مواد  لنقل  االإن�صانية  اللوج�صتية 
االإغـــاثـــة, مثل االأغــذيــة واالأدويــــة 
التحتية  البنية  ذات  االأ�ـــصـــواق  يف 
العاملية  املدينة  وعقدت  املحدودة. 
مع  �ــصــراكــة  االإنــ�ــصــانــيــة  للخدمات 
االإمارات لل�صحن اجلوي يف العديد 
االإن�صانية,  الــ�ــصــحــن  مـــهـــام  مـــن 
اأي�صاً   2020 عــام  خــالل  ووقعتا 
يف  التعاون  لتوثيق  تفاهم  مذكرة 

رحالت امل�صاعدة االإن�صانية.
مـــن جـــانـــبـــه, قــــال مـــعـــايل حممد 
اللجنة  رئي�س  ال�صيباين,  اإبراهيم 
املدينة  عــلــى  لـــالإ�ـــصـــراف  الــعــلــيــا 
االإن�صانية:  لــلــخــدمــات  الــعــاملــيــة 
"بتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
 , مـــكـــتـــوم  اآل  را�ــــصــــد  بــــن  حمـــمـــد 
للخدمات  العاملية  املدينة  تطورت 
اأكرب  لت�صبح  دبـــي  يف  االإنــ�ــصــانــيــة 
تلعب  اإذ  العامل,  يف  اإن�صاين  مركز 

كوفيد19-  لــقــاحــات  مــن  جــرعــة 
االإ�صافية  التطعيم  وم�صتلزمات 

نيابة عن مبادرة "كوفاك�س".
اجلوي  لل�صحن  االإمـــارات  وتتمتع 
بخربات تزيد على الع�صرين عاماً 
يف جمال نقل االأدوية عرب العامل. 
وطورت ال�صركة العاملية الرائدة يف 
احل�صا�صة  لــالأدويــة  اجلــوي  النقل 
اللقاحات,  ذلــك  لــلــحــرارة, مبــا يف 
بنية حتتية وقدرات وا�صعة النطاق 
وال�صريع  االآمـــن  النقل  اأجـــل  مــن 
ال�صيدالنية  لــلــمــ�ــصــتــحــ�ــصــرات 

احل�صا�صة للحرارة.
رئي�س  نــائــب  �صلطان,  نبيل  وقـــال 
طــــريان  يف  الــ�ــصــحــن  دائـــــــرة  اأول 
االإمــــــارات  "ت�صّدرت  االإمــــــــارات: 
خــــالل جائحة  اجلـــــوي  لــلــ�ــصــحــن 
نقل  عمليات   "  19  - كوفيد   "
وتوزيع االإمدادات الطبية ومعدات 
العامل.  عــرب  ال�صخ�صية  الــوقــايــة 
واأن�صاأنا موؤخراً اأكرب مركز جوي يف 
العامل خم�ص�س لتخزين لقاحات 
يف  عــاملــيــاً  وتــوزيــعــهــا  كوفيد19- 
"دبي اجلنوب". وبف�صل اأ�صطولنا 
احلديث من الطائرات ذات الهيكل 
التي  خطوطنا  و�صبكة  العري�س, 
تغطي اأكر من 135 مدينة عرب 
مراكز  ذلك  يف  مبا  ال�صت  القارات 
يف  وخــرباتــنــا  الرئي�صية,  االأدويـــــة 

وقال �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد 
اآل مكتوم , الرئي�س االأعلى الرئي�س 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــطــــريان االإمـــــــــارات 
على  االآن  نــحــن   " واملـــجـــمـــوعـــة: 
اإطالق  مع  تاريخية  حلظة  اأعتاب 
"كوفيد19-",  جــائــحــة  لــقــاحــات 
اأوجــه احلياة  التي عّطلت خمتلف 
الـــعـــامل. وتقف  اأنـــحـــاء  يف جــمــيــع 
دولة االإمــارات العربية املتحدة يف 
طليعة العامل يف توزيع اللقاحات, 
�صاحب  حـــر�ـــس  مـــن  وانـــطـــالقـــاً 
الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حمــمــد بــن را�صد 
م�صاهمة  تــعــزيــز  عــلــى  مــكــتــوم  اآل 
اإيجاد  ت�صهيل  يف  االإمـــــارات  دولـــة 
فاإن  املجتمعات,  لتعايف  عاملي  حــل 
هذه املبادرة توّحد جهود املنظمات 
الرئي�صية لت�صريع التوزيع العاملي 
عاجل  ب�صكل  املــطــلــوبــة  لــلــقــاحــات 

عرب دبي".
" يــــقــــّدم كل   : �ـــصـــمـــوه  واأ�ـــــصـــــاف 
املـــبـــادرة جمموعة  طـــرف يف هـــذه 
حمددة ومتكاملة من نقاط القوة 
اللقاحات, ما  توزيع  والــقــدرات يف 
ي�صّخر  �صامل  ببناء حل  لنا  ي�صمح 
املزايا اللوج�صتية والبنية التحتية 
القوية لدبي كمركز رئي�صي لدعم 
اجلهود الدولية يف هذا ال�صاأن. واأنا 
على ثقة اأن با�صتطاعتنا معاً تلّقي 
اللقاح  جــرعــات  مــن  كبرية  كميات 

يف كل اأرجاء العامل. اإن مكانة دبي 
كمركز عاملي حتتم علينا م�صوؤولية 
وقدراتنا  التحتية  بنيتنا  تكامل 
الهدف  هـــــذا  اأجــــــل حتــقــيــق  مــــن 
حــافــظــت موانئ  لــقــد  املـــ�ـــصـــرتك. 
التجارة  تــدفــق  على  العاملية  دبــي 
اجلائحة  هــــذه  مـــراحـــل  كـــافـــة  يف 
على  الــعــامل  دول  ح�صول  ل�صمان 
االإمدادات احليوية التي حتتاجها, 
موانئنا  با�صتخدام  فخورون  واإننا 
اللوج�صتية  وعملياتنا  وحمطاتنا 
الذكية لتوزيع اللقاحات واالأجهزة 
وامل�صتلزمات الطبية وامل�صاهمة يف 

التغلب على الوباء ".
وكــــانــــت جمـــمـــوعـــة مــــوانــــئ دبـــي 
االأربعاء  يـــوم  اأعــلــنــت  قــد  الــعــاملــيــة 
النطاق  وا�صعة  �صراكة  املا�صي عن 
املــــتــــحــــدة  االأمم  مـــنـــظـــمـــة  مــــــع 
للطفولة /يوني�صف/ لدعم جهود 
تــوزيــع لــقــاحــات فــريو�ــس كوفيد-
املتعلقة  الطبية  وامل�صتلزمات   19
الدخل  منخف�صة  البلدان  يف  بها 
البلدان  مـــن  الــدنــيــا  والــ�ــصــريــحــة 
متو�صطة الدخل. وتعترب االتفاقية 
من  االأكــرب  الطرفني  بني  املوقعة 
قيمتها  وتــقــّدر  االآن  حــتــى  نــوعــهــا 
وتهدف  الـــــــــــــدوالرات,  مبــــاليــــني 
اليوني�صف  منظمة  دور  دعــم  اإىل 
ملياري  وتوريد  �صراء  يف  الريادي 

دوراً حمورياً يف ت�صهيل اال�صتجابة 
يف  االإنــ�ــصــانــيــة  لــــالأزمــــات  االأوىل 
و�صّهلت  الــــعــــامل.  اأنــــحــــاء  جــمــيــع 
توزيع  االأزمـــة  انــدالع  املدينة منذ 
اال�صتجابة  مــن   80% مــن  اأكـــر 
ال�صحة  ملنظمة  الــعــاملــيــة  الطبية 

العاملية يف مكافحة كوفيد19-".
دبي  "حتر�س  مــعــالــيــه:  واأ�ـــصـــاف 
مكافحة  جـــهـــود  ا�ـــصـــتـــمـــرار  عـــلـــى 
اجلائحة مع مبادرة نقل اللقاحات 
اأم�س  واالإمـــدادات الطبية التي يف 
احلـــاجـــة اإلـــيـــهـــا املــجــتــمــعــات عرب 
م�صوؤولون  جميعاً  فنحن  الــعــامل, 
عــن بــذل كــل مــا يف و�صعنا للتعايف 

من هذا الوباء وتبعاته".
وتــنــ�ــصــم جمـــمـــوعـــة مــــوانــــئ دبي 
العاملية, ال�صركة الرائدة يف جمال 
العاملية  الــتــوريــد  �ــصــال�ــصــل  حــلــول 
عرب �صبكتها من املوانئ واملحطات 
جميع  يف  اللوج�صتية  والعمليات 
القارات, اإىل مبادرة نقل وتخزين 
"كوفيد19-".  لــقــاحــات  وتــوزيــع 
اللوج�صتية  العمليات  و�صت�صهل 
العاملية  دبــي  مــوانــئ  تنفذها  التي 
خمتلف  من  اللقاحات  جمع  مهام 
اأوروبــــــــــا  الـــتـــ�ـــصـــنـــيـــع يف  مـــــواقـــــع 
االأمريكية  املـــتـــحـــدة  والـــــواليـــــات 
املطارات  اإىل  ت�صليمها  ثم  والهند, 
اجلافة  واملوانئ  البحرية  واملوانئ 

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــصــد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  الــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
اهلل"  "رعاه  دبـــي  حــاكــم  الــــــوزراء 
"كوفاك�س  ملــــــبــــــادرة  ودعــــــمــــــاً   ,
اأطلقتها  الــتــي   ,"COVAX
العاملية وجهودها  ال�صحة  منظمة 
الـــعـــادل  الـــتـــوزيـــع  اإىل  الـــرامـــيـــة 
لقاحات  من  جرعة  ملياري  لنحو 
الـــعـــام  خــــــالل  "كوفيد19-" 
اأم�س  دبي  اإمارة  اأطلقت   ,2021
ح�صدت  جـــديـــدة  عــاملــيــة  مــــبــــادرة 
مــن خــاللــهــا خـــربات وقــــدرات كل 
و"�صبكة  االإمارات"  "طريان  من: 
ومطارات  العاملية"  دبـــي  مـــوانـــئ 
للخدمات  الــعــاملــيــة  واملــديــنــة  دبـــي 
االإن�صانية, لنقل وتخزين وت�صريع 
مع  العامل,  حول  اللقاحات  توزيع 
الرتكيز ب�صكل خا�س على البلدان 
اأُ�صري �صكانها ب�صدة  النامية, التي 
من الوباء وتواجه حتديات يف نقل 

وتوزيع امل�صتح�صرات الطبية.
و�ــصــيــ�ــصــتــفــيــد هــــذا الــتــحــالــف من 
االنت�صار العاملي لطريان االإمارات 
املتميزة  الــلــوجــ�ــصــتــيــة  والــــقــــدرات 
ملــــوانــــئ دبـــــي الـــعـــاملـــيـــة والـــكـــفـــاءة 
ــيــة وقــــــــــدرات املـــنـــاولـــة  ــغــيــل الــتــ�ــص
واالإمكانات  دبــي,  ملطارات  العالية 
املدينة  بها  تتمتع  الــتــي  املــتــطــورة 
التي  االإن�صانية  للخدمات  العاملية 
النطالق  املــــحــــوري  املــــركــــز  تـــعـــد 
والهيئات  املـــنـــظـــمـــات  عـــمـــلـــيـــات 
االإغاثة  بــاأعــمــال  املعنية  الــدولــيــة 
املنطقة,  يف  االإن�صانية  وامل�صاعدات 
العمل  مــن  اال�صتفادة  اإىل  اإ�صافة 
مــع جمــمــوعــة اأو�ــصــع مــن اجلهات 
�صركات  ذلك  العالقة, مبا يف  ذات 
ال�صحن  ووكـــالء  االأدويــــة  ت�صنيع 
والكيانات  احلكومية  والـــوكـــاالت 
اأجل  االأخرى لنقل اللقاحات, من 
النجاح  مــ�ــصــتــويــات  اأعـــلـــى  �ــصــمــان 
لهذه املبادرة ذات التاأثري االإيجابي 

الكبري على ال�صعيد العاملي.

التعامل مع �صحنات االأدوية, فاإننا 
نتمتع االآن بو�صع جيد للعمل مع 
لقاحات  لنقل  املــبــادرة  يف  �صركائنا 
�صمان  اأجل  19" من   - " كوفيد 
و�صولها اإىل خمتلف اأركان العامل, 
البلدان  جمــتــمــعــات  وخــ�ــصــو�ــصــاً 

النامية".
وحتتوي حمطتا االإمارات لل�صحن 
اجلوي يف دبي على مرافق ل�صل�صلة 
ال�صحن املرّبد تزيد م�صاحتها على 
15000 مرت مربع, وقد با�صرت 
"كوفيد- لقاحات  �صحن  الناقلة 
دي�صمرب  منذ  رحالتها  19" على 
دبي,  مــطــارات  وت�صهم   .2020
ــل ملــطــار دبـــي الــــدويل ودبي  املــ�ــصــغِّ
املبادرة  جهود  يف  �صنرتال,  وورلــد 
اإ�صافية  من خالل توفري م�صاحة 
لتخزين  خمــ�ــصــ�ــصــة  مــــرافــــق  يف 
مطار  يف  "كوفيد19-"  لقاحات 
دبي الدويل. و�صوف تعمل مطارات 
دبـــــــي, بـــالـــتـــعـــاون مــــع االإمـــــــــارات 
ال�صحة  وهــيــئــة  اجلــــوي  لل�صحن 
اجلهات  وجميع  وال�صركاء  دبي  يف 
جميع  تلبية  ل�صمان  ال�صلة,  ذات 
ال�صارمة  التنظيمية  االإر�ـــصـــادات 

لنقل اللقاحات.
الرئي�س  غــريــفــيــث,  بـــول  واأو�ـــصـــح 
"ي�صّهل  دبـــي:  ملــطــارات  التنفيذي 
اإىل  الو�صول  املــركــزي  دبــي  موقع 
العامل  �ــصــكــان  مـــن   80% نــحــو 
ما  فقط,  �صاعات  اأربـــع  غ�صون  يف 
اجلهود  تــوحــيــد  مــــبــــادرة  يــجــعــل 
وتطوير مركز التوزيع االأبرز على 
م�صتوى العامل قراراً ا�صرتاتيجياً. 
و�صوف ت�صهد االأ�صهر املقبلة طفرة 
التوزيع  عــلــى  الــطــلــب  يف  كـــبـــرية 
الــفــعــال واالآمــــن واملوثوق  الــعــاملــي 
لكميات كبرية من لقاحات كوفيد-
19, لقد اأردنا اأن نكون على اأهبة 
اال�صتعداد لال�صتجابة لهذا الطلب 
املبادرة  هــذه  فــاإن  لــذا  وا�صتيعابه, 
املــنــا�ــصــب لتلبية  الــوقــت  جـــاءت يف 
احلاجة العاملية, كما اأنها �صتنعك�س 
ال�صفر  على م�صتقبل  اأي�صاً  اإيجاباً 

حول العامل".

دبي( و)موانئ دبي العاملية( و)املدينة العاملية للخدمات الإن�شانية( لتنفيذ املبادرة بكفاءة عالية  و)مطارات  اجلوي(  لل�شحن  )الإمارات  بني  •  �شراكة 
بن را�شد على تعزيز م�شاهمة دولة الإمارات يف ت�شهيل اإيجاد حل عاملي لتعايف املجتمعات وراء انطالق املبادرة حممد  ال�شيخ  حر�س  �شعيد:  بن  • اأحمد 

تلّقي كميات كبرية من اللقاح وتخزينها, وتوزيعها اإىل اأي نقطة حول العامل يف غ�شون 48 �شاعة على اأبعد تقدير معًا  • با�شتطاعتنا 
اأكرث من 80 % من ال�شتجابة الطبية ملنظمة ال�شحة العاملية يف مكافحة كوفيد- 19 توزيع  �شّهلت  الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة  ال�شيباين:  • حممد 

حتتم علينا م�شوؤولية تكامل بنيتنا التحتية وقدراتنا لتاأكيد فر�س الق�شاء على فريو�س كورونا العاملية  دبي  مكانة  �شليم:  بن  • �شطان 
الو�شول اإىل نحو 80 % من �شكان العامل يف غ�شون اأربع �شاعات فقط ي�شهل  لدبي  املركزي  اجلغرايف  املوقع  غريفيث:  • بول 

العري�س و�شبكة خطوطها التي تغطي اأكرث من 135 مدينة عرب القارات ال�شت عنا�شر تدعم عمليات التوزيع الهيكل  طائرات  من  احلديث  الإمارات  طريان  • اأ�شطول 
اأكرب مركز جوي يف العامل خم�ش�س لتخزين لقاحات كوفيد- 19 وتوزيعها عامليًا يف دبي اجلنوب اأن�شاأت  اجلوي  لل�شحن  • الإمارات 

الإمارات تعرب اإىل امل�شتقبل امل�شتدام من بوابة البتكار
•• اأبوظبي -وام:

جنحت دولة االإمارات يف حتويل االبتكار اإىل ثقافة حياة ونهج اإداري لتطوير 
العمل احلكومي وتعزيز التنمية االقت�صادية امل�صتدامة بعد تخطيط دقيق 
وا�صرتاتيجيات عمل وا�صحة املعامل اأثمرت يف تربعها على املركز االأول عربيا 

و34 عامليا يف موؤ�صر االبتكار العاملي لعام 2020.
وطنيا  حدثا  اأ�صبح  الــذي   2021 االبتكار  �صهر  االإمـــارات  يف  اليوم  ويــبــداأ 
القدرات,  وبــنــاء  لالبتكار  عــاملــي  كمركز  الــدولــة  مكانة  تعزيز  اإىل  يــهــدف 
وحتفيز اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س واالأفــراد على تبني ممار�صات 

االبتكار, اإىل جانب اإطالق وتنفيذ مبادرات واأفكار مبتكرة نوعية.
ومل تكن النتائج التي حققتها االإمارات يف جمال االبتكار وليدة ال�صدفة بل 
جاءت نتيجة �صيا�صة وا�صحة املعامل يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
300 مليار درهم حتى  100 مبادرة وطنية وميزانية تزيد على  تت�صمن 
�صيا�صات وطنية جديدة يف املجاالت  جمموعة  اأي�صاً  ت�صمل  ..كما   2021
تغيري  بهدف  واملالية  والتعليمية  والتكنولوجية  واال�صتثمارية  الت�صريعية, 
معادالت االقت�صاد الوطني ودفعه بعيداً عن االعتماد على املوارد النفطية 
ال�صنوات  خــالل  االإمـــارات  لدولة  متقدمة  ومعرفية  علمية  نقلة  وحتقيق 

املقبلة.
وت�صعى دولة االإمارات وب�صكل حثيث وم�صتمر اإىل تعزيز قدراتها يف جمال 

املثلى  البيئة  اأ�ص�س  وتر�صيخ  واالبتكار  باالإبداع  املدعومة  امل�صتدامة  التنمية 
لتخريج اأجيال جديدة من املواهب الالزمة لرفد �صوق العمل باحتياجاته 
الطموحة  التطلعات  ومواكبة  االإبـــداع  على  الــقــادرة  العقول  من  املتزايدة 

مل�صتقبل التنمية االقت�صادية يف الدولة.
االإماراتي  املــواطــن  يف  اال�صتثمار  اإىل  الــدولــة  يف  االبــتــكــار  �صيا�صة  وتــهــدف 
اإىل دعم عدد  واالرتقاء مبعارفه يف جمال العلوم والتكنولوجيا كما ترمي 
من املجاالت من اأبحاث الف�صاء و�صناعات الطريان املتخ�ص�صة وال�صناعات 
اأبحاث الطاقة ال�صم�صية والطاقة النووية ال�صلمية  الدوائية العاملية ودعم 

وبرامج الذكاء اال�صطناعي وغريها.
وي�صكل عام 2014 وبالتحديد يف �صهر اأكتوبر منه نقطة حتول رئي�صية يف 
م�صرية االبتكار بالدولة حيث اأطلق �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل", 
�صمن  االإمـــارات  جلعل  تهدف  والتي  لالبتكار"  الوطنية  "اال�صرتاتيجية 

الدول االأكر ابتكاراً على م�صتوى العامل حتى عام 2021.
 3 خــالل  للتنفيذ  وطنية  مــبــادرة   30 حينها  يف  اال�صرتاتيجية  وت�صمنت 
ودعم  اجلــديــدة  الت�صريعات  مــن  جمموعة  ت�صمل  اأوىل  كمرحلة  �ــصــنــوات 
املتخ�ص�صة وجمموعة حمفزات  الوطنية  القدرات  وبناء  االبتكار  حا�صنات 
العمل  منظومة  وتغيري  البحثية  العاملية  ال�صراكات  وبناء  اخلا�س  للقطاع 
وطنية  قطاعات   7 يف  االبتكار  وحتفيز  االبتكار  من  مزيد  نحو  احلكومي 

رئي�صية هي الطاقة املتجددة والنقل وال�صحة والتعليم والتكنولوجيا واملياه 
والف�صاء.

اأقــر جمل�س الــوزراء اإعــالن عام 2015 عاماً لالبتكار يف  ويف عام 2015 
الدولة, واأ�صدر املجل�س توجيهاته جلميع اجلهات االحتادية بتكثيف اجلهود 
وتعزيز التن�صيق, والبدء مبراجعة ال�صيا�صات احلكومية العامة, بهدف خلق 
يف هذا  عاملياً  االأوىل  للمراكز  االإمـــارات  بدولة  ت�صل  لالبتكار  بيئة حمفزة 

املجال.
واأعلن �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم, يف اأغ�صط�س 2015 
 22 بتاريخ  يبداأ  نوفمرب  �صهر  يف  لالبتكار  اإمــاراتــي  اأ�صبوع  تخ�صي�س  عن 
للم�صاركة,  واالأكادميية  كل اجلهات احلكومية واخلا�صة  داعياً   ,28 وحتى 
وفتح �صموه الباب للجمهور القرتاح فعاليات االأ�صبوع عرب و�صائل التوا�صل 
يف  واملبتكرين  لالبتكار  وجهة  كــاأهــم  االأ�ــصــبــوع  لرت�صيخ  وذلــك  االجتماعي 

املنطقة.
وبعد جناح اأ�صبوع االإمارات لالبتكار على مدار �صنتني يف 2015 و2016 
كــامــاًل خــالل �صهر فرباير  مت االإعـــالن عــن امــتــداد االأ�ــصــبــوع ليكون �صهراً 
باالبتكار يف جميع اأنحاء دولة  �صنويا يحتفي  لي�صبح حدثا وطنيا   2018
املا�صية جمموعة كبرية  ال�صنوات  االإمــارات. وحققت دولة االإمــارات خالل 
من االإجنــازات يف جمال االبتكار �صملت خمتلف مناحي احلياة لعل اأبرزها 
االأنظمة  تطوير  يف  االبتكار  اأ�صهم  حيث  التعليم  قطاع  يف  حتقيقه  مت  مــا 

املدار�س,  يف  الذكية  واالأجــهــزة  احلا�صوب,  ا�صتخدامات  وتعزيز  التعليمية, 
وافتتاح مزيد من موؤ�ص�صات التعليم العايل االإلكرتونية يف الدولة, وتاأ�صي�س 
واالبتكار  االإبــداع  لتعزيز  التقنية  واملعاهد  البحثية  املوؤ�ص�صات  من  العديد 
مثل مدينة م�صدر يف اأبوظبي وجممع دبي للعلوم وجممع حممد بن را�صد 

للعلماء, وجامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي.
االبتكار  �صكل  الــعــامل,  امل�صتجد يف  كــورونــا  انت�صار فريو�س  اأزمــة  بــدء  ومنذ 
النا�صئة  التحديات  مواجهة  يف  والفعال  االأبـــرز  ال�صالح  االإمـــارات  دولــة  يف 
االإبداعية  االأفكار  الكثري من  الإطــالق  اإىل فر�س  الفريو�س وحتويلها  عن 
الوباء, وحتقيق  وطــاأة  التخفيف من  اأ�صهمت يف  التي  واالبتكارية اخلالقة 
اأعلى معايري ال�صحة  ا�صتمرارية العمل يف جميع القطاعات احليوية, وفق 

وال�صالمة العامة.
الدولة  جهود  تعزيز  يف  العلمي  االبتكار  ت�صخري  اأوجــه  من  العديد  وبــرزت 
ملواجهة الوباء بعدما �صجلت االإمارات ت�صل�صل اجلينوم اخلا�س بالفريو�س, 
ود�صنت اأكرب خمترب يف العامل - خارج ال�صني - لفح�س وت�صخي�س االإ�صابة 

بـ"كوفيد - 19", وافتتحت ع�صرات مراكز الفح�س باملركبة.
مـع  داعـم  كعالج  للم�صابني  اجلذعية  باخلاليا  عالجاً  االإمـــارات  وطــورت 
واجلهــات  االأكــادميــيــة  املوؤ�ص�صــات  قدمت  كما  التقليـدي,  الطبـي  التدخـل 
احلكوميــة و�صــركات القطــاع اخلــا�س يف الدولة ع�صرات االبتكارات النوعية 

التي �صــكلت خطــوات مهمــة وملهمــة فــي م�صـرية احتواء اآثار الوباء.
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اأخبـار الإمـارات
وزعت �صتالت �أ�صجار وزهور على منت�صباتها

مفو�شية مر�شدات ال�شارقة ت�شارك اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 
بفعاليات »اغر�س باختيارك«

•• ال�صارقة-الفجر:

بلدية  مــع  بــالــتــعــاون  الــ�ــصــارقــة  مــر�ــصــدات  مفو�صية  نظمت 
ال�صارقة �صل�صلة من الفعاليات االجتماعية والتوعية, �صمن 
 103 تــوزيــع  على  ت�صمنت  باختيارك"  "اغر�س  مــبــادرة 
الزهرات  من  منت�صباتها  على  االإمــاراتــي  اللوز  من  �صجرة 
واملر�صدات وعائالتهن لغر�صها وتعزيز الر�صائل التي حملها 

اأ�صبوع ابوظبي لال�صتدامة الذي ي�صادف من 18 اإىل 21 
يناير اجلاري. 

اأنـــــواع النباتات  وركــــزت الــفــعــالــيــة عــلــى الــتــعــرف واخــتــيــار 
تعليم مهارات  اإىل جانب  املكان  املالئمة لطبيعة  واالأ�صجار 
�صتالت  املفو�صية  وزعتها  التي  االأ�صجار  و�صملت  الــزراعــة, 

اأ�صجار اللوز واأنواعاً خمتلفًة من الزهور. 
الزهرات  توعية  باختيارك"  "اغر�س  مــبــادرة  وا�صتهدفت 

وعـــــائالتهّن  املتقـــــدمــــــات  واملر�صــــــدات  واملــــر�صــــــدات 
اجلهود  اإطــار  يف  والطبيعة,  البيئة  على  احلفاظ  ب�صرورة 
ال�صديقة  املــمــار�ــصــات  لرت�صيخ  املفـــو�صية  تبــــذلها  الــــتي 

للبيئة يف اأو�صاط اأفراد املجتمع االإماراتي.
توفري  يف  اخلــ�ــصــراء  امل�صاحات  دور  على  ال�صوء  وت�صليط   
وتعزيز  التلوث  االأر�ــس من  لالإن�صان وحماية  حياة �صحية 

ا�صتدامتها.

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�شريفني بوفاة الأمري تركي بن نا�شر بن عبدالعزيز
•• االمارات-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�صارقة برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
ال�صقيقة,  ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
اأعرب فيها عن �صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة املغفور له �صاحب ال�صمو امللكي 
االأمري تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز اآل �صعود داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد 
الفقيد بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اآل �صعود الكرام جميل 

ال�صرب وال�صلوان.
كما بعث �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�صارقة و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم 
ال�صارقة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 

بن عبدالعزيز اآل �صعود.

كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان برقية تعزية اإىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد 
له  املغفور  بوفاة  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود  اآل  العزيز 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز اآل �صعود.
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته بوفاة الفقيد .. 

�صائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته.
كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي و �صمو ال�صيخ نا�صر بن را�صد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي 
تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل 

�صعود .
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 
بن عبد العزيز اآل �صعود عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة بوفاة املغفور 

له �صاحب ال�صمو امللكي االأمري تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز اآل �صعود .
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته بوفاة الفقيد .. 

�صائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته.
كما بعث �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية 
برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 

اآل �صعود.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
اأم القيوين برقية تعزية اىل اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 
عبدالعزيز اآل �صعود عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة , اأعرب فيها عن 
�صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري تركي بن نا�صر 
بن عبدالعزيز اآل �صعود , داعيا العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته 

واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اآل �صعود الكرام ال�صرب وال�صلوان.
كما بعث �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعال ويل عهد اأم القيوين برقية 

اآل  بن عبدالعزيز  �صلمان  امللك  ال�صريفني  خــادم احلرمني  اإىل  تعزية مماثلة 
�صعود.

كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خــادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 
ال�صقيقة يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  اآل �صعود عاهل  العزيز  �صلمان بن عبد 
امللكي االأمــري تركي بن نا�صر بن عبد العزيز  ال�صمو  وفاة املغفور له �صاحب 

اآل �صعود.
و اأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته بوفاة الفقيد.. 
�صائال اهلل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم 

اآل �صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
راأ�س  عهد  ويل  القا�صمي  �صقر  بــن  �صعود  بــن  حممد  ال�صيخ  �صمو  بعث  كما 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  اإىل خادم احلرمني  تعزية مماثلة  برقية  اخليمة 

عبد العزيز اآل �صعود.

�شقر غبا�س يبحث �شبل تعزيز العالقات الربملانية مع رئي�س الحتاد الربملاين الدويل
•• اأبوظبي -وام: 

غبا�س  �ـــصـــقـــر  مــــعــــايل  ا�ــصــتــقــبــل 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
يف  للمجل�س  العامة  االأمانة  مبقر 
اأبوظبي �صباح اأم�س معايل دوارتي 
الربملاين  االإحتــاد  رئي�س  بات�صيكو 
الـــدويل الــذي يــزور الــبــالد حاليا 
الوطني  املـــجـــلـــ�ـــس  مـــــن  بـــــدعـــــوة 

االحتادي.
ورحـــــب مـــعـــايل �ــصــقــر غــبــا�ــس يف 
بداية اللقاء مبعايل رئي�س االحتاد 
الـــربملـــاين الــــــدويل, مـــوؤكـــدا عمق 
التي  املتميزة  الثنائية  الــعــالقــات 
جتــمــع االحتــــاد الــربملــاين الدويل 

واملجل�س الوطني االحتادي.
و بــحــث مــعــايل �ــصــقــر غــبــا�ــس مع 
معايل دوارتي بات�صيكو �صبل تعزيز 

م�صالح  يخدم  جديد  دويل  نظام 
االإن�صانية جمعاء.

فـــيـــمـــا اأعــــــــــرب رئــــيــــ�ــــس االحتـــــــاد 
الربملاين الدويل عن �صكره ملعايل 
�صقر غبا�س على حفاوة اال�صتقبال 
...مــــوؤكــــدا امــتــنــانــه جلــهــود دولة 
االإمـــارات و الدعم الــذي حظي به 
خـــالل انــتــخــابــات رئــا�ــصــة االحتـــاد 

الربملاين الدويل و فوزه بها.
الدكتور  مـــعـــايل  الـــلـــقـــاء  حــ�ــصــر 
كل  �ــصــعــادة  و  النعيمي  را�ــصــد  علي 
و�صارة  ال�صعفار  اأحمد  اأ�صامة  من 
حمــمــد فــلــكــنــاز والـــدكـــتـــورة موزه 
الــعــامــري ومـــرية �صلطان  حمــمــد 
املهريي  عبيد  ومـــروان  ال�صويدي 
الوطني االحتادي  املجل�س  اأع�صاء 
اأع�صاء جمموعة االحتاد الربملاين 
اللقاء �صعادة  الــدويل . كما ح�صر 

�صعوب  والتوا�صل بني  واال�صتقرار 
العامل.

و اأكد معايل �صقر غبا�س موا�صلة 
دعـــم املــجــلــ�ــس الــوطــنــي االحتــــادي 
لالحتاد الربملاين الدويل واأعماله 
لتعزيز  الــداعــمــة  وا�صرتاتيجيته 
دور الربملانات يف خمتلف املجاالت 
وعرب عن ا�صتعداد املجل�س ب�صفته 
بدورته  العربية  املجموعة  رئي�س 
احلــالــيــة لــلــمــ�ــصــاركــة بــفــعــالــيــة يف 
يعزز  اأن  �ــصــاأنــه  مــن  اأي عمل  دعــم 
امل�صتويني  دور وعمل االحتاد على 

االإقليمي والدويل.
اإىل  غــبــا�ــس  مــعــايل �صقر  اأ�ـــصـــار  و 
الـــربملـــاين  االحتـــــــاد  دور  اأهـــمـــيـــة 
املقبلة, يف ظل  املرحلة  الــدويل يف 
تواجهها  التي  املختلفة  التحديات 
الــبــ�ــصــريــة, �ـــصـــواء جـــــراءاالأزمـــــات 

عالقات التعاون الربملانية واأهمية 
املربمة  الــتــعــاون  اتــفــاقــيــة  تفعيل 
بــني اجلــانــبــني والــتــي تعد االأوىل 
التي يعقدها االحتاد منذ تاأ�صي�صه 
موؤ�ص�صة  مــــع  "1889م"  عـــــام 
العامل,  مــ�ــصــتــوى  عــلــى  بــرملــانــيــة 
نــظــرا لــلــدور املــهــم الـــذي ي�صطلع 
به املجل�س من خالل دبلوما�صيته 
الربملانية الفاعلة التي يواكب من 
ويطرح  الــدولــة  توجهات  خاللها 
االأمن  اإىل حتقيق  الهادفة  روؤيتها 
املنطقة  واال�ــصــتــقــرار يف  والــ�ــصــالم 

والعامل.
التعاون  تفعيل  �صبل  اللقاء  تناول 
بـــني االحتــــــاد الــــربملــــاين الــــدويل 
�صيما  ال  الــــدولــــيــــة  ـــنـــظـــمـــات  وامل
الــتــاأكــيــد على  مــع  املــتــحــدة  االأمم 
ال�صالم  نــ�ــصــر  يف  الـــربملـــانـــات  دور 

كوفيد19-  اأزمـــــة  مــثــل  الــعــاملــيــة 
اأو  االإقـــلـــيـــمـــيـــة  الــــ�ــــصــــراعــــات  اأو 
التهديدات الدولية, اأو على �صعيد 
التنمية  خطة  م�صتهدفات  حتقيق 
امل�صتدامة 2030 و اأو�صح معاليه 
التعامل  يف  احلــالــيــة  التجربة  اأن 
اأهمية  اأثــبــتــت  كوفيد19-,  مـــع 
وجـــــود اآلــــيــــات لــلــتــنــ�ــصــيــق الــــدويل 
ل�صمان تكامل اجلهود بني الدول 
و�صرورة  االأوبئة,  ومواجهة  لفهم 
معنية  روؤى  هــــنــــاك  تــــكــــون  اأن 
االإقت�صادية  االآثـــار  مــع  بالتعامل 
التي تخلفها اجلوائح واالأوبئة ما 
الربملانات  لعب  �ــصــرورة  ي�صتدعي 
على  التعاون  دفع عمليات  دورا يف 
ــيــمــي والـــــدويل,  املــ�ــصــتــويــني االإقــل
دولـــيـــة حمورها  عـــالقـــات  وبـــنـــاء 
�ــصــالمــة و�ــصــعــادة الــ�ــصــعــوب, وبناء 

و يف ختام اللقاء ا�صطحب معايل 
املجل�س  رئـــيـــ�ـــس  غـــبـــا�ـــس  �ـــصـــقـــر 
الــوطــنــي االحتــــادي مــعــايل رئي�س 
االإحتاد الربملاين الدويل يف جولة 
زايد  قــاعــة  �صملت  املجل�س  داخـــل 

الرحمن  عـــبـــد  عـــمـــر  الــــدكــــتــــور 
للمجل�س  الــعــام  االأمـــني  النعيمي 
عفراء  و�صعادة  االحتــادي  الوطني 
امل�صاعد  الـــعـــام  االأمـــــني  الــبــ�ــصــطــي 

لالت�صال الربملاين.

الــتــي يــتــم فــيــهــا عــقــد جــلــ�ــصــاتــه و 
متحف االحتــاد الــذي يــوؤرخ الأبرز 
املجل�س  بــهــا  مـــر  الـــتـــي  املـــحـــطـــات 
امل�صرية  اإجنـــــازات وتــطــور  ويــوثــق 

الربملانية يف الدولة.

اللجنة العليا للحكومة الرقمية يف اأبوظبي تتفقد �شري العمل يف اإن�شاء »م�شنع مت«وكيل ال�شحة يتفقد خدمات الطب الوقائي واملركز ال�شحي بدبا احل�شن ومركز �شدنا ال�شحي 
•• دبي-وام:

تفقد �صعادة الدكتور حممد �صليم العلماء وكيل 
جمل�س  رئــيــ�ــس  املجتمع  ووقــايــة  ال�صحة  وزارة 
اإدارة موؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية مركز 
الطب الوقائي واملركز ال�صحي يف "دبا احل�صن" 
باإمارة  "�صدنا" ال�صحي  ال�صارقة ومركز  باإمارة 
اإطــار اجلــوالت امليدانية التي  الفجرية وذلــك يف 
يــقــوم بــهــا بــاملــنــ�ــصــاآت الــ�ــصــحــيــة لــ�ــصــمــان تقدمي 
وتعزيز  واملتكاملة  ال�صاملة  ال�صحية  الــرعــايــة 
اجلـــــــودة والـــ�ـــصـــالمـــة الــ�ــصــحــيــة وفـــقـــا الأحـــــدث 
املعايري العاملية واالإطالع على م�صتوى اخلدمات 
ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات  �صبكة  ال�صحية يف 

واملناطق الطبية التابعة للوزارة يف الدولة.
اطلع العلماء خالل اجلولة - التي رافقه خاللها 
�صعادة الدكتور يو�صف حممد ال�صركال مدير عام 
مركز  يف  ال�صحية  للخدمات  االإمـــارات  موؤ�ص�صة 
اإجــــراءات  بــدبــا احل�صن - على  الــوقــائــي  الــطــب 
فحو�س اللياقة الطبية للعمالة بغر�س االإقامة 
و وجه باالإ�صراع يف تنفيذ خطط ال�صيانة وتو�صعة 
الو�صول  لت�صهيل  بــاخلــدمــات  واالرتـــقـــاء  املــركــز 
تطبيق  مــع  املــعــامــالت  واإجنـــاز  الطبي  للفح�س 

االإجراءات االإحرتازية ح�صب املعايري املعتمدة.
و يف حمطته الثانية اطلع العلماء وال�صركال على 
اجلهود التي تبذلها الفرق الطبية وخط الدفاع 
االأول يف مركز �صدنا ال�صحي بكفاءة ومتيز من 
كوفيد19-"  فح�س"  اإجـــــراءات  تنظيم  خــالل 
العاملية من  املمار�صات  اأعلى  اللقاح وفق  وتقدمي 
ناحية ا�صتقبال وت�صجيل املراجعني واتخاذ جميع 

التدابري الوقائية.

التفقدية  جولتهما  والــ�ــصــركــال  الــعــلــمــاء  وتــابــع 
للوقوف على  ال�صحي  دبا احل�صن  بزيارة مركز 
املعدات  وتــوفــر  الت�صغيلية  اجلــاهــزيــة  م�صتوى 
الكايف  الــدوائــي  واملــخــزون  الطبية  وامل�صتلزمات 
وجهود الفرق الطبية يف تقدمي العناية الطبية 
اإجراءات ت�صجيل  الالزمة للمر�صى واطلعا على 
املــر�ــصــى واأ�ــصــلــوب الــعــنــايــة بــهــم وفــــرز احلـــاالت 
و املــخــالــطــني وتــفــقــدا غـــرف الــعــزل واآلــيــة عمل 
املجتمع  اللقاح الأفراد  ال�صريع وتقدمي  الفح�س 
يف  واالإداري  الطبي  الــكــادر  جهود  على  واأثنيا   ..
على  احلفاظ  و  ال�صحية  الرعاية  توفري  �صبيل 
�صحة اأفراد املجتمع و�صالمتهم الإجتياز مرحلة 
اإجـــراء  اأهــمــيــة  عــلــى  الــتــاأكــيــد  "كوفيد19-"مع 
للطواقم  دوري  بــ�ــصــكــل  الـــالزمـــة  الــفــحــو�ــصــات 

الطبية.
تطبيق  تـــوا�ـــصـــل  ــــــــوزارة  ال اأن  الــعــلــمــاء  اأكـــــد  و 

�صمن  الطبية  مرافقها  لتطوير  اإ�صرتاتيجيتها 
املــعــايــري واملـــوا�ـــصـــفـــات الــعــاملــيــة الإجنــــــاز جميع 
و  الوطنية  االأجــنــدة  �صمن  ال�صحية  املــوؤ�ــصــرات 
املرموقة..  ال�صحية  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  مــع  لتتما�صى 
تثن  مل  "كوفيد19-"  مرحلة  اأن  اإىل  م�صريا 
اإ�صتكمال  العمل قدما نحو  الــوزارة عن موا�صلة 
الطبية  الــربوتــوكــوالت  اأف�صل  بتطبيق  خطتها 
االإكلينيكية  اجلــــــودة  مــعــايــري  و  والـــعـــالجـــيـــة 
القطاع  مكت�صبات  يعزز  مبا  واالبتكار  واحلوكمة 
للمرافق  التناف�صية  املــكــانــة  يــر�ــصــخ  و  الــ�ــصــحــي 
الــ�ــصــحــيــة بــالــدولــة جمــــددا الــثــقــة بــقــدرة دولة 
املرحلة نظرا لكفاءة  االإمــارات على تخطي هذه 
واأ�صاد  بــالــدولــة  واال�صت�صفائي  ال�صحي  النظام 
الدفاع  الطبية يف خط  الكوادر  وت�صحية  بعطاء 
اأفــــراد  الـــبـــارز يف حــمــايــة �ــصــحــة  االأول ودورهـــــا 

املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

اإمارة  الرقمية يف  للحكومة  العليا  اللجنة  قامت 
اأبوظبي, برئا�صة معايل علي را�صد الكتبي, رئي�س 
العليا  اللجنة  رئي�س  احلــكــومــي  االإ�ــصــنــاد  دائـــرة 
"م�صنع  اإىل  تفقدية  بزيارة  الرقمية,  للحكومة 
فــريــدا من  لالبتكار  مــركــزا  يعترب  والـــذي  مت", 
نوعه, يجمع كافة اجلهات احلكومية حتت �صقف 
واحد ملناق�صة وتبادل االأفكار وتعزيز االبتكار, مبا 
ي�صاهم يف ت�صريع جهود التحول الرقمي يف اإمارة 

اأبوظبي.
ورافــق معايل رئي�س اللجنة يف هــذه الــزيــارة كل 
مــن اأ�ــصــحــاب الــ�ــصــعــادة االأعــ�ــصــاء, �ــصــعــادة اللواء 
مكتوم علي ال�صريفي, مدير عام �صرطة اأبوظبي, 
دائرة  وكيل  الفال�صي,  بن جر�س  و�صعادة حممد 
را�ــصــد عبدالكرمي  و�ــصــعــادة  بــاأبــوظــبــي,  الــطــاقــة 
االقت�صادية  الــتــنــمــيــة  دائـــــرة  وكــيــل  الــبــلــو�ــصــي, 
دائرة  وكيل  ال�صاهي,  عبداهلل  و�صعادة  باأبوظبي, 
علي  حمد  املهند�س  و�ــصــعــادة  والــنــقــل,  البلديات 
باأبوظبي,  املجتمع  تنمية  دائرة  وكيل  الظاهري, 
و�ــصــعــادة عــامــر حــ�ــصــني احلـــمـــادي, وكــيــل دائـــرة 
التعليم واملعرفة باأبوظبي, و�صعادة الدكتور جمال 
باأبوظبي,  ال�صحة  دائـــرة  وكيل  الكعبي,  حممد 
و�صعادة فهد �صامل الكيومي, وكيل دائرة االإ�صناد 
املهند�س حممد عبد احلميد  احلكومي, و�صعادة 

الع�صكر, مدير عام هيئة اأبوظبي الرقمية.
اإن�صاء  يف  العمل  �صري  لتفقد  الزيارة  هذه  وتاأتي 
املــبــادرات التي  اأحــدث  "م�صنع مت" الــذي يعترب 
يــتــم تــطــويــرهــا حتــت اإ�ـــصـــراف ومــتــابــعــة اللجنة 
العليا للحكومة الرقمية يف اإمارة اأبوظبي, وذلك 
يف �صياق جهودها الرامية اإىل تفعيل اإطار حوكمة 
اأبوظبي,  حكومة  م�صتوى  على  الرقمي  التحول 
وحتقيق نقلة نوعية يف مفهوم تقدمي اخلدمات 

احلكومية واالنتقال نحو امل�صتقبل الرقمي.
ويندرج "م�صنع مت" �صمن التوجهات احلكومية 
تدعم  اأن  �صاأنها  مــن  فــريــدة  اأ�صاليب  تبني  نحو 
االبتكار التكنولوجي, حيث �صي�صبح "م�صنع مت" 
حا�صنة اإبداعية م�صرتكة ومن�صة مبتكرة جتمع 
خمتلف ال�صركاء واملخت�صني من ممثلي اجلهات 
اأبوظبي  وجمتمع  اخلــا�ــس  والقطاع  احلكومية 

وجتارب  اأ�صاليب  وتطوير  ت�صميم  يف  لي�صاهموا 
كما  احلكومية,  اخلــدمــات  لتقدمي  فــريــدة  عمل 
�صي�صعى "م�صنع مت" اإىل �صناعة جتارب فارقة يف 
بيئة مالئمة  العمل احلكومي من خالل توفري 
لتبادل االأفكار االإبداعية وتطوير حلول وممكنات 
رقمية مبتكرة وتبني التقنيات الرقمية احلديثة 
املهارات  و�ــصــقــل  املــتــخــ�ــصــ�ــصــة  الــــقــــدرات  وبـــنـــاء 
ن�صر  اأجــل  من  والتدريب  التوعية  عرب  الرقمية 

ثقافة االبتكار الرقمي يف اإمارة اأبوظبي.
على  التفقدية  الــزيــارة  خــالل  اللجنة  واطــلــعــت 
فريق  قــدم  حيث  مت",  "م�صنع  ومــرافــق  اأقــ�ــصــام 
العمل  م�صارات  عن  للجنة  موجزاً  �صرحاً  العمل 
الــتــي يــجــري حــالــيــاً تنفيذها واملــراحــل الــتــي مت 
اإجنـــازهـــا لــلــو�ــصــول اإىل املــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 
"م�صنع مت" الذي ميتد على  اكتمال امل�صروع يف 

م�صاحة تبلغ اأكر من 4.100 مرت مربع.
"م�صنع مت" جمموعة كبرية ومتنوعة  و�صيقدم 
مــن املــرافــق املــتــطــورة الــتــي تــوفــر بيئة مالئمة 
العمل  كــغــرف  االأفــكــار  للعمل واالإبـــــداع وتــبــادل 
لتقدمي  واملُجهزة  الوا�صعة  والقاعات  امل�صرتكة, 
واجلل�صات  واملــحــا�ــصــرات,  التعريفية,  الــعــرو�ــس 
وحــلــقــات تطوير خدمة  والــتــوعــوّيــة,  احلــواريــة 
االإعالمية  واالأن�صطة  العمل  وور�ــس  املتعاملني, 
املتعلقة  واالجتماعات  الذهني  الع�صف  وجل�صات 

بت�صميم وتطوير احللول الرقمية املبتكرة.

بامل�صتوى  �صعادتهم  عــن  اللجنة  اأع�صاء  واأعـــرب 
االإن�صائية  اإليه �صري االأعمال  املتميز الذي و�صل 
اإجنازات  مــن  يعزز  الــذي  "م�صنع مت" االأمـــر  يف 
امل�صتقبل  نــحــو  رحــلــتــهــا  يف  اأبـــوظـــبـــي  حــكــومــة 

الرقمي.
املميزة  وال�صعادة باجلهود  املعايل  اأ�صحاب  واأ�صاد 
الـــعـــايل مـــن التعاون  لــفــرق الــعــمــل وبــاملــ�ــصــتــوى 
والتكامل بني خمتلف اجلهات والهيئات والدوائر 
"م�صنع مت" الذي  اإن�صاء  على  للعمل  احلكومية 
طــراز من  اأحــدث  على  مبنى م�صمم  اأول  يعترب 
فــــرق اجلـــهـــات احلكومية  كــافــة  نــوعــه ويــجــمــع 
االأفكار  ملناق�صة  واحـــد  �صقف  حتــت  اأبــوظــبــي  يف 
وتــطــويــر وتــقــدمي اجلــيــل الــقــادم مــن اخلدمات 

واحللول واملمكنات الرقمية.
الرقمية  لــلــحــكــومــة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  وتــ�ــصــطــلــع 
ا�صرتاتيجية  واعـــتـــمـــاد  مـــراجـــعـــة  ــوؤولــيــة  مبــ�ــص
احلكومة الرقمية, وحتديد االأولويات واملبادرات 
مع  مواءمتها  مــن  والــتــاأكــد  الرقمية  والــربامــج 
تــوجــهــات حــكــومــة اأبــوظــبــي ..كــمــا تــقــوم اللجنة 
مبــهــام اأخـــــرى تــتــ�ــصــمــن دعــــم تــنــفــيــذ املـــبـــادرات 
اجلــهــات احلكومية,  لـــدى  الــرقــمــيــة  والـــربامـــج 
ومراجعة  املفتوحة,  البيانات  ممار�صات  وتعزيز 
الالزمة  التو�صيات  وو�صع  واملخاطر  التحديات 
حلـــلـــهـــا, ومـــــواءمـــــة وحـــــل الـــتـــحـــديـــات الـــــــواردة 
الــفــرعــيــة للمبادرات  الــعــمــل  الــلــجــان وفـــرق  مــن 

ال�شارقة اخلريية: مركز غ�شيل الكلى وفر اأكرث من 4680 جل�شة خالل 9 اأ�شهر
•• ال�صارقة-وام:

ك�صفت جمعية ال�صارقة اخلريية ان مركز غ�صيل الكلى اخلريي التابع لها 
متكن منذ افتتاحه يف منت�صف اأبريل من العام املا�صي حتى منت�صف يناير 
اىل  درهــم  مليون   3.5 بتكلفة  غ�صيل  جل�صة   4686 تقدمي  من  اجلــاري 
جانب اأعداد اأخرى من املر�صى امل�صتفيدين امل�صجلني مبختلف امل�صت�صفيات 
واجلهات ال�صحية على م�صتوى الدولة والذين تكفلت اجلمعية بعالجهم.

اإن مركز غ�صيل  التنفيذي للجمعية  املدير  �صلطان بن خادم  وقال عبداهلل 
الكلى ثمرة عطاء املح�صنني ودعمهم امل�صتمر مل�صرية العمل اخلريي ويعك�س 
االإمــارات مبواطنيه ومقيميه وتطلعهم للم�صاهمات اخلريية  �صخاء �صعب 

واالإن�صانية ..م�صيفا اأن املركز ميثل جتربة رائدة يف جمال العمل ال�صحي 
اخلريي حيث تتوفر به احدث االأجهزة املتخ�ص�صة يف غ�صيل الكلى. واأكد 
فــاإن اجلمعية م�صتمرة يف  االإدارة  لتوجيهات جمل�س  تنفيذا  اأنــه  خــادم  ابن 
نهجها مبزيد من التو�صع يف حجم م�صاريعها ال�صحية مبا يخدم الكثريين 
املح�صنني  تــربعــات  ت�صلم  يف  ُيــخــتــزل  ال  اخلـــريي  فالعمل  امل�صتحقني  مــن 
وت�صليمها مل�صتحقيها فح�صب بل اأ�صبحت اجلمعية من خالل مركز غ�صيل 
املتربع  و�صعه  الــذي  الدرهم  ثمرة  اإن  حيث  املتجدد  للعطاء  مركزا  الكلى 
ي�صتمر عطاوؤه للم�صتحقني ب�صكل دائم ومتجدد ومن هذا املنطلق فاإن روؤية 
اجلمعية ترمي اإىل مزيد من التو�صع يف هذا امل�صروع لي�صم الكثريين من 

الفئات امل�صتحقة.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153



االثنني   1  فبراير   2021  م   -   العـدد   13153  
Monday    1  February   2021   -  Issue No   13153

05

اأخبـار الإمـارات
حماكم دبي توا�شل م�شريتها الرائدة يف حتقيق �شيادة القانون يف ظل اأزمة كورونا عام 2020

•• دبي-الفجر:

�صرح �صعادة طار�س عيد املن�صوري مدير عام حماكم دبي, اأن حماكم دبي 
ت�صعى اإىل حتقيق العدالة وامل�صاواة من خالل حماية حقوق النا�س وتطبيق 
القانون على كافة اأفراد املجتمع دون اأي حتّيز اأو تهاون, من خالل الدقة 
و�صرعة الف�صل يف الدعاوى وتنفيذ االأحكام والقرارات واالأوامر الق�صائية 
ونظم  مــوؤهــلــة  وطنية  كـــوادر  على  باالعتماد  واملـــحـــررات,  الــعــقــود  وتــوثــيــق 
واإجــراءات وتقنيات حديثة ومتطورة لتج�صيد روؤيتها يف اأن تكون "حماكم 

رائدة ومتميزة عاملياً". 
حتقيق  يف  الــرائــدة  م�صريتها  وا�صلت  دبــي  حماكم  اأن  اإىل  �صعادته,  واأ�ــصــار 
�صيادة القانون يف ظل اأزمة كورونا 2020, حيث بلغ عدد الق�صايا امل�صجلة 
املحكومة )2659(  الق�صايا  التمييز )2821( ق�صية, وعدد  يف حمكمة 

ق�صية ويف حمكمة اال�صتئناف بلغ عدد الق�صايا امل�صجلة )11222( ق�صية, 
وعدد الق�صايا املحكومة )11031( ق�صية, اأما يف املحاكم االبتدائية فقد 
بلغ عدد الق�صايا امل�صجلة )28045( ق�صية, وعدد الق�صايا املحكومة اإىل 

)30227( ق�صية.
واأ�صاف �صعادته, اأن عدد الق�صايا امل�صجلة الكرتونياً بلغ )97245( ق�صية, 
التقا�صي  عملية  اأن  حيث  طلبا,   )590560( الذكية  الطلبات  عدد  وبلغ 
واإدارة االأحكام عن بعد تعترب تتويجاً ل�صل�صة من االإجنــازات الرائدة التي 
اإجراءات  واأمتتة  الق�صائية,  االإجــراءات  تطوير  جمال  يف  الدائرة  حققتها 
املحاكم, موؤكداً اأن حماكم دبي تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع روؤية 
على  وامل�صاهمة  الذكية,  احلكومية  نحو اخلدمات  التحول  دبي يف  حكومة 

بناء م�صتقبل خال من الورق يف عام 2021.
عن  خدماتها  تــقــدمي  ا�صتاأنفت  املحاكم  اأن  دبــي  حمــاكــم  عــام  مــديــر  وذكـــر 

بعد متا�صياً مع االإجــراءات الوقائية واالحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا 
املحامني  مــن  الـــدائـــرة  متعاملي  بــاإمــكــان  حــيــث   ,)19 )كــوفــيــد  امل�صتجد 
اجلل�صات  اإىل  للدخول  احلديثة  التقنية  االأنظمة  ا�صتخدام  واملتقا�صني, 
التي تقدمها  االأخــرى  والتقدمي على خمتلف اخلدمات  املرئية  الق�صائية 

حماكم دبي.
حــيــث اأعــلــنــت حمــاكــم دبـــي مــ�ــصــبــقــاً بــ�ــصــاأن اإجـــــــراءات الــتــقــا�ــصــي عـــن بعد 
واملحاميني  للمتقا�صني  فيها  تتيح  والــتــي  املحاكم,  خــدمــات  وا�صتمرارية 
الطلبات  نظام  على  الدخول  اأو  للدائرة,  االلكرتونية  االأنظمة  ا�صتخدام 
الذكية, والت�صجيل يف برنامج ال�صالفة بح�صاب م�صتخدم موثق اأو من خالل 
جميع قنوات الت�صجيل املتوفرة, كما تتم كافة الدعاوى والطلبات والت�صوية 
الودية عن بعد من خالل مكاتب املحاماة اأو مكاتب التعهيد اأو عن طريق 

النظام االلكرتوين للمحاكم.

ويتم اإجراء كافة االإعالنات الق�صائية بوا�صطة الر�صائل الهاتفية اأو الربيد 
ويتم  الذكي,  الدخول  ح�صاب  من  امل�صتمدة  البيانات  وتعتمد  االلكرتوين, 
ال�صوتي وذلك  اأو  املرئي  الدعاوى عن بعد بتقنية االت�صال  حت�صري كافة 

باحل�صور عن بعد وتبادل امل�صتندات واإ�صدار القرارات الالزمة.
وقدم �صعادته ر�صالة �صكر للجهود املبذولة من الق�صاة, واأعرب عن تقديره 
لدورهم يف تطوير م�صرية الق�صاء, موؤكداً �صعادته اأننا نعي�س اليوم يف ظل 
هذه االأزمة مرحلة ا�صتثنائية وعلينا اأن نتكاتف جميعاً لتحقيق متطلبات 
التقا�صي  اإجــراءات  و�صهولة  ال�صتمرارية  �صماناً  الطارئة,  احلالية  املرحلة 
وحفاظاً على حقوق املتقا�صني, لنحقق بذلك ر�صالة وروؤية الدائرة "حماكم 
رائدة متميزة عاملياً" من خالل حتقيق عدالة نافذة تت�صم بالدقة وال�صرعة, 
العدالة  خالل  من  للمجتمع,  الو�صول  مي�صرة  ق�صائية  خدمات  وتقدمي 

واال�صتقاللية وال�صفافية واالبتكار والعمل بروح الفريق الواحد.

•• اأبوظبي-وام:

بــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات �ــصــاحــب ال�صمو 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�صيخ حممد بن 
اأبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد االأعلى  عــهــد 
للقوات امل�صلحة �صيتم تدريب وتاأهيل 
اخلدمة  جمندي  مــن  الـ15  الدفعة 
الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية 
و�صرطة دبي وباإ�صراف هيئة اخلدمة 
يف  للم�صاركة  واالحتياطية  الوطنية 

تنظيم معر�س اإك�صبو 2020 دبي.
ال�صيخ  الـــركـــن طـــيـــار  الـــلـــواء  وثـــمـــن 
اأحــــمــــد بــــن طـــحـــنـــون بــــن حمـــمـــد اآل 
الوطنية  اخلدمة  هيئة  رئي�س  نهيان 
القيادة  تـــوجـــيـــهـــات  واالحـــتـــيـــاطـــيـــة 
اخلدمة  جمــنــدي  بتن�صيب  الر�صيدة 
 15 الــدفــعــة  واالحــتــيــاطــيــة  الوطنية 
اإك�صبو  معر�س  تنظيم  يف  للم�صاركة 
2020 دبي وذلك بالتعاون مع وزارة 
الداخلية و�صرطة دبي ومكتب "اإك�صبو 
دولة  "حظيت  2020" وقـــال:  دبــي 
املــتــحــدة بحكومة  الــعــربــيــة  االإمـــــارات 
عــ�ــصــكــريــة ووطنية  وقـــيـــادات  ر�ــصــيــدة 
ثاقبة  امتلكوا نظرة  قــادة   .. خمل�صة 
وو�صعوا  امل�صتقبل  اآفــــاق  ا�صت�صرفت 
االأمن  حتقيق  اأولــويــة  اأعينهم  ُن�صب 
واإدامــــة اال�ــصــتــقــرار وبــنــاء دولـــة قوية 

على امل�صتوى االإقليمي والعاملي".
جاء ذلك خالل ا�صتقبال مركز تدريب 
امل�صلحة,  الـــقـــوات  يف  الــلــحــمــة  �ــصــيــح 
�ــصــبــاب الــوطــن مــن جمــنــدي الدفعة 
التاأ�صي�صية  الوطنية  للخدمة  الـ15 
اإجراءات  و�صط  الثانية"  "املجموعة 
وقائية واحرتازية ل�صمان �صالمتهم, 
لتوفري  االإجــــــــــراءات  كـــافـــة  واتــــخــــاذ 
لـــكـــل جمندي  الـــقـــ�ـــصـــوى  احلـــمـــايـــة 
اأجـــل احلفاظ  مــن  الوطنية  اخلــدمــة 

عليهم وحمايتهم من اجلائحة ..وهي 
قبل  من  مبا�صر  ب�صكل  تتابع  اأولــويــة 
بن  اأحمد  ال�صيخ  طيار  الركن  الــلــواء 

طحنون بن حممد اآل نهيان.
هــيــئــة اخلدمة  رئـــيـــ�ـــس  اأعـــــــرب  وقـــــد 
الــوطــنــيــة واالحــتــيــاطــيــة عـــن فخره 
اأبناء  مـــن  االأفـــــــواج  بــهــذه  واعــــتــــزازه 
خلدمة  الـــتـــحـــقـــوا  ممـــــن  الــــــوطــــــن, 
املرحلة  هــذه  اأهمية  مــوؤكــداً  وطنهم, 
مـــن حــيــاتــهــم, ودورهــــــا الــرئــيــ�ــصــي يف 
والوالء  النبيلة  القيم  وتر�صيخ  بناء 
واالنــ�ــصــبــاط وااللـــتـــزام واجلـــديـــة يف 
نفو�صهم, وتعزيز قدراتهم الع�صكرية, 
تن�صئة  الـــقـــادمـــة  االأجــــيــــال  وتــنــ�ــصــئــة 
وطنية �صليمة, وم�صاعدتها على اإدراك 
وكيفية  تواجهها  قد  التي  التحديات 
امل�صوؤولية  مبــنــتــهــى  لــهــا  الــتــ�ــصــدي 

واحلذر.
الوطنية  اخلـــدمـــة  بـــرنـــامـــج  ويـــركـــز 
عــلــى حتويل  مــنــه  االأوىل  املــرحــلــة  يف 
املــجــنــديــن مــن الــ�ــصــبــغــة املــدنــيــة اإىل 
الـــ�ـــصـــبـــغـــة الـــعـــ�ـــصـــكـــريـــة مـــــن خـــالل 
ال�صالح  وحمل  الع�صكرية  التدريبات 
ال�صبط  وتـــعـــويـــدهـــم  وا�ـــصـــتـــخـــدامـــه 
م�صتوى  وتــعــزيــز  الع�صكري  والــربــط 

القيم  وتــر�ــصــيــخ  الــبــدنــيــة  لــيــاقــتــهــم 
الوطنية يف نفو�صهم و�صقل مهاراتهم 
ذلك  بعد  لتبداأ  وتطويرها  القيادية 
مرحلة التدريب التخ�ص�صي التي يتم 
التدريب فيها على مهن وتخ�ص�صات 
حمددة تخدم وزارة الداخلية والقيادة 
العامة ل�صرطة دبي ليتم توزيعهم يف 
تت�صمن  والتي  املختلفة  التخ�ص�صات 
اإك�صبو  معر�س  تاأمني  يف  م�صاركتهم 
2020 ليمار�صوا وب�صورة فعلية هذه 
عالية  بحرفية  والتخ�ص�صات  املــهــن 
جنباً اإىل جنب مع اإخوانهم العاملني 
يف �صرطة دبي اإىل جانب العديد من 
املــحــا�ــصــرات الــتــي �ــصــيــتــلــقــونــهــا على 
بهدف  متخ�ص�صني  مــدربــني  اأيــــدي 
والوطنية  االإ�ــصــالمــيــة  الــقــيــم  تــعــزيــز 
واالنتماء  الـــوالء  قيم  لديهم  وتــعــزز 

للوطن.
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن القيادة العامة 
لــ�ــصــرطــة دبـــي ومــكــتــب " اإكــ�ــصــبــو دبي 
" قد ثمنا توجيهات القيادة   2020
اخلدمة  جمــنــدي  بتن�صيب  الر�صيدة 
 15 الــدفــعــة  واالحــتــيــاطــيــة  الوطنية 
اإك�صبو  معر�س  تنظيم  يف  للم�صاركة 
2020 دبي وذلك بالتعاون مع وزارة 

الداخلية و�صرطة دبي.
�صمو  الفريق  بدعم  اجلــانــبــان  واأ�ــصــاد 
نائب  نهيان  اآل  زايــد  �صيف بن  ال�صيخ 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
اأحمد بن  ال�صيخ  الركن طيار  واللواء 
رئي�س  نهيان  اآل  حممد  بــن  طحنون 
واالحتياطية  الوطنية  اخلدمة  هيئة 
والتنظيمية  ال�صرطية  اجلهود  لكافة 
 2020 اإك�صبو  لفعاليات  واالإداريـــــة 
دبــي, من اأجــل اإخـــراج احلــدث العاملي 
مبــــا يـــلـــيـــق بــ�ــصــمــعــة ومــــكــــانــــة دولــــة 
واأ�صخم  اأفــ�ــصــل  تنظيم  يف  االإمـــــارات 

الفعاليات الدولية.
الدكتور  اللواء  �صعادة  من جانبه قال 
الفال�صي,  هويدي  بن  �صعيد  ال�صالل 
االإدارة  ل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد 
والـــدعـــم الــلــوجــ�ــصــتــي يف �ــصــرطــة دبي 
ــــدعــــم واال�ـــصـــنـــاد  ورئـــيـــ�ـــس قــــطــــاع ال
لـــتـــاأمـــني حدث  الــلــجــنــة االأمـــنـــيـــة  يف 
املجل�س  وعـــ�ـــصـــو   ,2020 اكــ�ــصــبــو 
ال�صت�صافة  لــلــتــحــ�ــصــري  االأمــــــنــــــي 
الربنامج  اإن  الــدويل,  اك�صبو  معر�س 
الوطنية  اخلــدمــة  ملجندي  التدريبي 
واالحتياطية يف �صرطة دبي �صيلتحق 
 ,15 – الــدفــعــة  1955 جمــنــداً  بــه 

على اأن يتلقون تدريبات اإدارية اأمنية, 
وفنية تخ�ص�صية, وتدريبات عملية يف 
اأنه  مبيناً  دبي,   2020 اك�صبو  موقع 
الدفعة  تــخــريــج  يــتــم  اأن  املــتــوقــع  مــن 

االأوىل يف �صهر مايو املُقبل.
التدريبي  الـــربنـــامـــج  اأن  واأو�ـــــصـــــح 
يــهــدف اإىل تــعــزيــز وتــطــويــر قـــدرات 
وكــفــاءات جمــنــدي اخلــدمــة الوطنية 
تعريفهم  خـــالل  مـــن  واالحــتــيــاطــيــة 
وال�صرطية  الــقــانــونــيــة  بــــاالإجــــراءات 
الوظيفية,  مهامهم  تــاأديــتــهــم  اأثــنــاء 
اأن �صرطة دبــي تــويل جمندي  مــوؤكــداً 
بالغاً,  اهــتــمــامــاً  الــوطــنــيــة  اخلـــدمـــة 
كــونــهــم ميــثــلــون اإ�ـــصـــافـــة نــوعــيــة يف 
وحتقيق  ــــــــدويل,  ال احلــــــدث  تــــاأمــــني 
العاملية  الريادة  الوطنية يف  االأهــداف 
تنظيم  ومــنــهــا  املـــجـــاالت  يف خمــتــلــف 

اأ�صخم الفعاليات.
واأ�ـــــــصـــــــاد �ــــصــــعــــادة الــــــلــــــواء الـــ�ـــصـــالل 
الوطنية  اخلــدمــة  جمــنــدي  بتن�صيب 
 15- الــــدفــــعــــة   - واالحــــتــــيــــاطــــيــــة 
اإك�صبو  حـــدث  تــنــظــيــم  يف  لــلــمــ�ــصــاركــة 
مع  بــالــتــعــاون  وذلــــك  دبــــي   2020
موؤكداً  دبــي,  و�صرطة  الداخلية  وزارة 
جهود  دعــم  يف  �صي�صاهم  التن�صيب  اأن 

دبي   2020 اإكــ�ــصــبــو  حــــدث  تــنــظــيــم 
وبـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الــــوطــــن مــــن خالل 
اإك�صاب املجندين العديد من اخلربات 

العملية يف امليدان.
واأ�صاف اأن جُمندي اخلدمة الوطنية 
العمليات  قــطــاعــي  عــلــى  �ــصــيــتــوزعــون 
على  موزعني  جمندا   1738 بواقع 
االإدارة العامة المن املطارات, واالإدارة 
واملن�صاآت  الـــهـــيـــئـــات  المـــــن  الـــعـــامـــة 
للمرور,  العامة  واالإدارة  والــطــوارئ, 
 217 بعدد  اجلنائي  البحث  وقــطــاع 
العامة  االإدارة  يف  مـــوزعـــني  جمــنــدا 
للتحريات واملباحث اجلنائية, ومراكز 
الربنامج  اأن  اإىل  الفـــتـــاً  الــ�ــصــرطــة, 
اأبريل  بـــدايـــة  يف  �ــصــيــعــقــد  الــتــدريــبــي 

املقبل على مدار 5 اأ�صهر.
التدريبي  الــربنــامــج  اأن  اإىل  واأ�ـــصـــار 
الدفعة  الــوطــنــيــة  اخلـــدمـــة  ملــجــنــدي 
الــــدورات  مــن  �صل�صة  يت�صمن   15
يف  تاأتي  التي  واملتقدمة  التخ�ص�صية 
الدولة  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة  اإطــــار مــواكــبــة 
نحو متكني الكوادر الوطنية ورفدها 
باملهارات التخ�ص�صية واملهنية, و�صمن 
عالقات ال�صراكة والتعاون بني القيادة 
العامة  والهيئة  دبــي  ل�صرطة  العامة 

لــلــخــدمــة الــوطــنــيــة واالحــتــيــاطــيــة يف 
القوات امل�صلحة.

واأو�صح �صعادة اللواء الدكتور ال�صالل 
ــعــيــد بــــن هــــويــــدي الـــفـــال�ـــصـــي اأن  �ــص
الـــذي �صيقدمه  الــتــدريــبــي  الــربنــامــج 
الدعم  قـــطـــاع  يف  الــــتــــدريــــب  فـــريـــق 
باملعرفة  املــجــنــديــن  �صيُمد  واال�ــصــنــاد 
والـــعـــلـــم فــيــمــا يــخــتــ�ــس بـــــاإجـــــراءات 
اخلــا�ــصــة بــتــاأمــني حـــدث اإكــ�ــصــبــو دبي 
اإحلاقهم  جـــانـــب  اإىل  هــــذا  الــــــدويل, 
وور�س  ذاتــه مبحا�صرات  العام  خــالل 

عمل ومتارين وتدريبات خمتلفة.
واأكــــد عـــدد مــن اأولـــيـــاء االأمـــــور اأنهم 
يــ�ــصــعــرون بــالــفــخــر والـــ�ـــصـــعـــادة كون 
لالإمارات  �صفراء  �صيكونون  اأبنائهم 
ويـــرون   2020 اإكــ�ــصــبــو  مــعــر�ــس  يف 
على  تقع  كــبــرية  م�صوؤولية  هــنــاك  اأن 
عاتقهم فعليهم متثيل الدولة اأف�صل 

متثيل يليق باالإمارات واإجنازاتها.
واأ�صاد اأحمد خليفة ال�صويدي ويل اأمر 
مببادرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايــد اآل نهيان الــذي اأتــاح الأبنائنا 
اإكــ�ــصــبــو 2020  فــر�ــصــة املــ�ــصــاركــة يف 

 2020 اإك�صبو  يف  الــتــطــوع  اإن  حيث 
�صرف  اخلدمة  وهــذه  للوطن,  خدمة 
جلميل  ردا  اأبناوؤنا  بها  يقوم  وتكرمي 

عطاء الوطن.
وقالت فخرية ا�صد االأمريي ولية امر 
 2020 اإك�صبو  يف  اأبنائنا  م�صاركة  اإن 
جديرين  و�صنكون  جميعا  لنا  �صرف 
بهذه املكانة وعلينا اأن نتكاتف جميعاً 
اأيادينا  تــكــون  واأن  املــحــفــل,  هــــذا  يف 
اإىل االأمــــام  مــرتا�ــصــة ونــنــظــر دائـــمـــاً 

ب�صعار التفاوؤل واجلد واالجتهاد.
وعرب حممد عبداهلل البحر ويل امر 
ال�صمو  ل�صاحب  وتقديره  �صكره  عن 
نهيان  اآل  زايـــــد  بـــن  حمــمــد  الــ�ــصــيــخ 
بتن�صيب جمندي اخلدمة  الذي وجه 
اك�صبو  يف  واالحــتــيــاطــيــة  الــوطــنــيــة 
2020 الإخراج هذا احلدث مبا يليق 
الريادية  ومكانتها  االإمــــارات  ب�صمعة 
..م�صريا اىل ان هناك �صعوراً ال ميكن 
نف�صه,  املتطّوع  اال  يح�ّصه  وال  و�صفه, 
ورد  مقابل,  دون  من  خدمة  فتقدمي 
املرء  للبلد ميــنــح  جـــزء مــن اجلــمــيــل 

حالة من ال�صعادة.

•• دبي- حم�صن را�صد

ك�صفت وزارة الرتبية والتعليم, عن اإدخال خ�صائ�س جديدة على منظومة 
اإذ ا�صتملت  التعلم الذكي املتكاملة, التي متت فيها تطبيق املرحلة االأوىل, 
دفرت  وتاأ�صي�س  لــلــقــرارات,  جــديــدة  خطة  اإنــ�ــصــاء  "كيفية  على  امل�صتجدات 
و�صلوكيات  لت�صجيل ح�صور  واآليات جديدة  وتعميمات,  واإعالنات  التقييم, 

الطلبة".
واأفادت الوزارة ممثلة يف قطاع اخلدمات امل�صاندة, "اإدارة االأعمال الرقمية", 
يف تعميم لها يخاطب اأع�صاء الهيئة االإدارية والتعليمية, باأن جميع املعلمني 
LMS با�صتخدام  اأبو ظبي, ت�صجيل الدخول اإىل  اإمــارة  مبا فيهم معلمي 
وا�صتخدام اخل�صائ�س اجلديدة,  بهم,  االإلكرتوين اخلا�س  الربيد  معرف 

اعتبارا من يوم اأم�س االحد املوافق 31 يناير 2021.
امل�صافة  امل�صتجدات  اأدلة تو�صح ماهية  اأربعة  الــوزارة مع تعميمها  واأرفقت 
وكيفية التعامل معها, اإذ ركز دليل االأول على  اإدارة املناهج, وكيفية  اإن�صاء 
خطة جديدة "خطة املقرر", التي تتكون من جمموعة وحدات حتتوي على 
اأثناء  والطالب  املعلم,  اأن يطالعها  بدورها على مواد يجب  درو�ــس حتتوي 

الدرا�صة.
اإن�صاء  اأن يقوم املعلم باإن�صاء الوحدات املختلفة ثم  وبح�صب الدليل, ينبغي 
در�س, مو�صحاً  بكل  املتعلقة  املواد  اإ�صافة  ثم  بكل وحدة,  الدرو�س اخلا�صة 
كيفية اإ�صافة وحدة اأو در�س �صمن خطة املقرر, وطريقة اإن�صاء در�س جديد 
التعليمية,  بــاالأهــداف  الــدر�ــس  ربــط  اإمكانية  وتوفري  حمتوياته,  واإ�صافة 
املادة  بــاأهــداف  اأو  وال�صف,  املــادة  بنف�س  النظام  بيانات  قاعدة  يف  املرتبطة 
فقط, اأو بال�صف فقط, اأو ربطه باأهداف مل يتم ربطها مبادة اأو �صف بعينه 

, ف�صال عن تفعيل اخلطة لتظهر للمعلم الذي ين�صرها بدوره للطالب,
واأفادت الوزارة باأن املعلم ي�صتطيع اإدارة حمتويات الدر�س عن طريق قائمة 
اإذ  الدر�س, وتثبيت حمتوى جديد,  اإلغاء تفعيل  خم�ص�صة, وكذا ي�صتطيع 
تعد تلك اخلا�صية ميزة جديدة متت اإ�صافتها اإىل نظام بوابة التعلم الذكي, 
املحتوى  تثبيت  من  التمكن  ال�صالحية  هذه  ميلك  الذي  لل�صخ�س  وتتيح 

بداخل حائط املن�صور .
اإدارة  اأو اأي �صخ�س لديه �صالحيات, يعد م�صوؤول  اأن املعلم  واأكدت الــوزارة 
من�صورات احلائط, اإذ يتم منح االإذن مل�صوؤول املقرر, وكذلك من يقوم باإن�صاء 
تلك  توظيف  طرائق  مو�صحة  اإداراتــهــا,  �صالحية  لديه  �صتكون  املجموعة 
تثبيت  توفري ميزة  اإىل  واإداراتــهــا, م�صرية  املجموعات  واإن�صاء  ال�صالحيات 
املن�صور على الويب والهاتف املتحرك, وم�صرح للمعلمني واالداريني بعمل 
تثبيت للمن�صور, ويف حال قيام �صخ�س اآخر لديه االإذن بتثبيت من�صور اآخر 
الطالب  املثبت, ويف حال ح�صول  القدمي  املن�صور  اإلغاء  اإىل  ذلك  �صيوؤدي   ,
اأو جتاوز  اإداري يف املجموعة, �صيكون قــادًرا على تثبيت امل�صاركات  اإذن  على 

امل�صاركات املثبتة.
واأو�صح الدليل اأنه مت اإ�صافة رابط ن�صخ املادة نظام بوابة التعلم الذكي, اإذ 
يعد ميزة جديدة ت�صمح ملن لديه االإذن بن�صخ رابط املحتوى وم�صاركته مع 
الطالب ممن ميلك حق الو�صول اإىل املقرر اأو املادة نف�صها , موؤكدة ان تلك 
امليزة توفر على املعلمني والطلبة معاناة البحث و�صرعة الو�صول للمحتوى 
ب�صرعة فائقة, على ان مينح االذن اإىل م�صوؤويل الدورة التدريبية "املعلم اأو 
اأي �صخ�س لديه �صالحيات اإدارية", علما باأن ميزة ن�صخ رابط املواد متاحة 

على الويب فقط.
الدليل الثاين ركز على حماور رئي�صية ت�صم "تاأ�صي�س دفرت التقييم , وربطه 
, وطريقة ن�صر الدرجات",  النهائية  , والدرجة  الدرجات  بالنظام,  ودفرت 
يقوم  عالمات  و�صع  نظام  ا�صتخدام  للمعلم,  التقييم  دفــرت  نظام  يتيح  اإذ 
باإدخاله من خالل �صا�صات النظام, لذلك تعمل الــوزارة على دمج مميزات 
�صعيا  وذلك  التعلم,  اإدارة  بنظام  والطالب,  باملعلمني  املتعلقة,  املنهل  نظام 
لتعزيز املن�صات التعليمية من اأجل توفري من�صة واحدة, ميكن للمعلمني 

اأداء مهامهم اليومية من خاللها.
دفرت  تتمثل يف  املتكاملة  املنهل  نــظــام  اإحـــدى ممــيــزات  اإن  الــــوزارة  وقــالــت 
�صا�صة  يف  الــدرجــات  ت�صجيل  يف  تتمثل  والتي  بالواجبات  اخلا�صة  التقييم 
اإدارة التعلم, والقدرة على ربط تقييم  دفرت درجات املنهل من داخل نظام 
)تقييمات( معني من نظام اإدارة التعلم بـ "التقييم امل�صتمر" يف دفرت درجات 

املنهل, وعر�س دفرت التقييم واإدخال درجات التقييمات من خالل نظام اإدارة 
التعلم, ميكن عر�س �صا�صة دفرت تقييم املنهل داخل املقرر اخلا�س لنظام 
وح�صابات  والقواعد  الدفرت  وظائف  جميع  على  احلفاظ  مع  التعلم  اإدارة 

الدرجات بدون اأي تغري.
واأكدت الوزارة اأن كل معلم ي�صتطيع اإدخال الدرجات بالطريقة التي اعتاد 
عليها �صابقاً, مع مالحظة اأنه ال يوجد اأي تغيري يف قواعد دفرت التقديرات. 
الـــدرجـــات, ال ميــكــن للمعلمني  املــوافــقــة عــلــى  املــثــال, مبــجــرد  عــلــى �صبيل 
النتيجة" من  تغيري  "طلب  اإر�صال  اإىل  املدر�صة  م�صوؤول  ويحتاج  تغيريها, 

خالل املنهل.
واأفادت الوزارة باأنه, ميكن ربط اأو اإلغاء الربط بني دفرت التقييم داخل نظام 
اإدارة التعلم مع دفرت التقييم اخلا�س باملنهل, اإذ ان من الوظائف االأ�صا�صية 
لنظام اإدارة التعلم قدرة املعلم على اإن�صاء الواجبات واالأن�صطة التي ي�صتطيع 
من خاللها تقييم عمل الطالب, ومع وجود خا�صية التكامل اجلديدة مع 
دفرت التقييم اخلا�س بنظام املنهل ي�صتطيع املعلم ربط تقييمات االأن�صطة 

املوجودة على نظام اإدارة التعلم بدفرت الدرجات اخلا�س باملنهل.
واأكدت الوزارة اأنه يف حال اعتماد الدرجات, ال ميكن للمعلمني اإلغاء الن�صاط 
املربوط بدفرت الدرجات وينبغي االت�صال مب�صوؤول املدر�صة وتقدمي الطلب 
"الإلغاء املوافقة" على النتائج, ويف حال اأراد املعلم تغري درجة طالب بعينه 
داخل  مــن  الــدرجــة  تغري  يجب  �صابقا  الــدرجــات  بدفرت  ربطه  مت  لن�صاط 
دفرت  على  تلقائي  ب�صكل  التعديل  و�صيتم  التعلم  اإدارة  نظام  على  الن�صاط 

الدرجات اخلا�س بنظام املنهل.
وركز الدليل الثالث على االإعالنات التعاميم, وت�صمن كيفية اإن�صاء تعميم 
ون�صره وا�صتالمه واالطالع عليه, او التعديل عليه او حذفه, اإذ ميكن ق�صم 
اأو م�صوؤول  املدر�صة  ال�صخ�س املخول له مثل مدير  االإعالنات والتعميمات 
اأنه مت حت�صني هذه االأداة , نظراً  البوابة اأو الرواد الإن�صاء اإعالن, مو�صحاً 

للدور املهم الذي تلعبه االإعالنات والتعميمات يف البيئة التعليمية.
اإذ تركز  وال�صلوك للطالب,  ت�صجيل احل�صور  الرابع يحاكي  الدليل  وجاء 
من  ال�صلة,  ذات  الت�صغيلية  واملهام  التعليمية  املن�صات  تعزيز  على  الــوزارة 

خالل دمج خ�صائ�س املنهل املتعلقة باملعلمني والطالب بنظام اإدارة التعلم, 
)بوابة التعلم الذكي(, من اأجل توفري من�صة واحدة ميكن للمدر�صني من 
خاللها اأداء مهامهم اليومية. و�صيتم ت�صغيل هذا التكامل على مراحل وفق 

ميزات متنوعة.

مركز تدريب �شيح اللحمة ي�شتقبل جمندي الدفعة ال�15 للخدمة 
الوطنية التاأ�شي�شية املجموعة الثانية للم�شاركة يف تنظيم اإك�شبو

خ�صائ�ش جديدة على منظومة �لتعلم �لذكي بعد �صم معلمي �بوظبي

اآليات جديدة لت�شجيل ح�شور و�شلوكيات الطلبة ودرجات تقييمهم اإلكرتونيًا

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 
اإعالن ب�شاأن الأرباح النقدية غري امل�شتلمة من جانب م�شاهمي ال�شركات امل�شاهمة العامة

 املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�شركات ما قبل تاريخ 01 مار�س 2015
باالإ�صارة اإىل التوجيهات ال�صادرة عن هيئة االأوراق املالية وال�صلع ب�صاأن االأرباح النقدية غري امل�صتلمة من جانب 
م�صاهمي ال�صركات امل�صاهمة العامة املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�صركات قبل تاريخ 01 مار�س 2015.

تدعو �صركة الرمز كوربوري�صن لالإ�صتثمار والتطوير �س.م.ع  ال�صادة امل�صاهمني م�صتحقي توزيعات االأرباح 
للتاأكد من  التايل  االإلكرتوين  الرابط  2015, لزيارة  01 مار�س  الفرتة ما قبل  امل�صتلمة عن  النقدية غري 
https://www.alramz.ae/investorrelations/( وجود ا�صم امل�صاهم كم�صتحق لتوزيعات االأرباح النقدية

companyannouncements( مع �صرورة موافاة ال�صركة ويف حالة ا�صتحقاق امل�صاهم الأية توزيعات نقدية 

بامل�صتندات التالية ليت�صنى �صرف االأرباح: 
1.كتاب موقع من امل�صاهم اأو من ميثله قانوناً موجه لل�صركة يت�صمن طلب اإ�صدار �صيك اأو اإجراء حتويل 

بنكي بقيمة االأرباح النقدية امل�صتحقة. 
2.الهوية االإماراتية االأ�صلية للم�صاهم ون�صخة عنها اأو جواز ال�صفر االأ�صلي للم�صاهم ون�صخة عنه.

3.يف حالة وجود توكيل عام اأو خا�س عن امل�صاهم, يرجى توفري م�صتند الوكالة االأ�صلي وامل�صدق اأ�صواًل مع 
ن�صخة عنه, وكذلك الهوية االإماراتية للوكيل ون�صخة عنها اأو جواز ال�صفر االأ�صلي للوكيل ون�صخة عنه.

4.اأية م�صتندات اأخرى تطلبها ال�صركة.
مع التاأكيد على اأنه ومن تاريخ 14 فرباير 2021 �صيتم حتويل كافة االأرباح التي مل يتم ا�صتالمها من قبل 
م�صتحقيها اإىل هيئة االأوراق املالية وال�صلع والتي �صتكون م�صوؤولة عن �صرف قيمة االأرباح مل�صتحقيها من 
امل�صاهمني عند املطالبة بها و�صتقوم الهيئة بن�صر بيان على املوقع االإلكرتوين للهيئة ومواقع االأ�صواق املالية 

يو�صح ا�صطالعها بهذا الدور بكافة تفا�صيله يف حينه.  
وتف�صلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير,,,

�صركة �لرمز كوربوري�صن لال�صتثمار و�لتطوير �ش.م.ع

اإع��������الن 
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العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ميجا فيجن لتجارة االدوات 

الكهربائية وال�صحية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3819322 

تعديل ن�صب ال�صركاء
م�صتاق احمد �صودري احمد ح�صني �صودري من 25% اىل %17

تعديل ن�صب ال�صركاء
حممد اني�س احلق حممد عبداحلق من 24% اىل %16

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد �صيد احلق �صودري مفيظ الرحمن %16

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
احل�صرات  ملكافحة  ال�صـــــادة/اب�صر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

والتنظيفات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1764180 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة امريه �صليم املحمد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة ح�صن حممد ح�صني احلو�صني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن حممد ح�صني احلو�صني

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

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN  باال�صم التجاري:�صالون هني  رقم:2397916 
للرجال , بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
ال�صـــــادة/غنى  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لتجارة املالب�س اجلاهزة
رخ�صة رقم:CN 2829368 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/االتفاق 

للو�صاطة التجارية
رخ�صة رقم:CN 3774881 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
ال�صـــــادة/كلور  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

دوت للخط والر�صم
رخ�صة رقم:CN 1063953 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مفاق�س ال�صيح

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3809140 

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مفاق�س ال�صيح

MAFAQS ALSAIH

اإىل /مفاق�س ال�صيح- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

MAFAQS ALSAIH - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
واحللول  للخدمات  ال�صـــــادة/ادفان�صد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الزراعية رخ�صة رقم:3767345 
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ادفان�صد للخدمات واحللول الزراعية
ADVANCED AGRICULTURE SOLUTIONS AND SERVICES

اإىل /ادفان�صد للخدمات واحللول الزراعية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 ADVANCED AGRICULTURE SOLUTIONS AND SERVICES -  

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اجنازات لنظم البيانات - ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1067934 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جي 42 كومباني�س مانيجمنت ري�صرتكتد 

G42 Companies Management RSC LTD ليمتد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جي 42 انفرا�صرتك�صر ايه اي هولدينغ 

G42 Infrastructure AI Holding RSC LTD ري�صرتكتد ليمتد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صركة التكنولوجيا القاب�صة

TECHNOLOGY HOLDING COMPANY

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ليوا للطاقة املحدودة
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/بيان فوين فود

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2832971 
تعديل اإ�صم جتاري من/ بيان فوين فود

BEIN VENNEZ FOOD

اإىل /حمالنا غري كافيه
MAHLANA GHYR CAFE  

تعديل ن�صاط/ا�صافة م�صروبات باردة و�صاخنة )5630004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة عبد اخلالق لت�صليح التمديدات ال�صحية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1111682 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبداخلالق حاجي ا�صرف علي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبداخلالق حاجي ا�صرف علي من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صماعيل �صيف كرم علي البلو�صي من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ا�صماعيل �صيف كرم علي البلو�صي من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من 15000 اىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة عبد اخلالق لت�صليح التمديدات ال�صحية

ABDUL KHALIQ INTERIOR SANITARY WORK EST
اإىل /حاجي عبد اخلالق لتاأجري معدات البناء ذ م م

HAJEE ABDUL KHALEQUE BUILDING EQUIPMENT RENTAL LLC  
تعديل ن�صاط/ا�صافة تاأجري اآالت ومعدات الت�صييد والبناء او الهدم )7730009(

تعديل ن�صاط/ا�صافة تاأجري امل�صخات واملولدات واملحركات )7730008(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات ال�صحية )4329906(

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

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:انوفيو الب للتكنولوجيا ذ.م.م
فرج  عي�صى  فرج   , هيلي  �صناعية   , هيلي  ال�صركة:�صناعية  عنوان 

الفالحي
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1223863 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية واال�صت�صارات ال�صريبية   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/17  لل�صركة  قانوين  كم�صفي  ذ.م.م, 
قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2105000430  تاريخ التعديل: 2021/01/31
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:غاما لوج�صتك�س لل�صحن ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة اأبوظبي , �صرق 9-2 - ق 16 - مكتب 1901 - 

وحدة , ال�صيخ حممد بن �صلطان بن �صرور
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2500207 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

ال�صخ�س  �صركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�صادة/اكتيف  تعيني   -  2
بناء  بتاريخ:2020/10/4 وذلك  لل�صركة  قانوين  ذ.م.م, كم�صفي  الواحد 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 

العدل بالرقم:2056007372  تاريخ التعديل: 2021/01/31
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:مطعم وكافيه واتر ملون ذ.م.م
عنوان ال�صركة:حمل رقم 9 , وحدة بناية/�صركة التطوير واال�صتثمار 

ال�صياحي/�س.م.ع P7 جزيرة ابوظبي - البطني غرب 35 ق
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2223490 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

ال�صخ�س  �صركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�صادة/اكتيف  تعيني   -  2
بناء  بتاريخ:2021/1/28 وذلك  لل�صركة  قانوين  ذ.م.م, كم�صفي  الواحد 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 

العدل بالرقم:2105001069  تاريخ التعديل: 2021/01/31
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:دير تيكنيكال ال�صالح االالت اخلفيفة و�صيانتها ذ.م.م
, وحدة موؤ�ص�صة   18 83 - ور�صة  14 - ق  م   , ال�صركة:امل�صفح  عنوان 

فردو�س للمقاوالت العامة واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2521051 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

2 - تعيني ال�صادة/�صارتفورد لتدقيق احل�صابات, كم�صفي قانوين لل�صركة 
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/24 
تاريخ  بالرقم:2005013956   العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل: 2021/01/31
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/اجلراح للنقليات العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1459419 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة �صالح بخيت عو�س احمد اجلنيبي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة عادل زيدان االحمد %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صربي علي عبداهلل �صعيد الق�صعوري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  

تعديل اإ�صم جتاري من/ اجلراح للنقليات العامة
AL JARAH GENERAL TRANSPORT

اإىل /اجلراح للنقليات العامة ذ م م
AL JARAH GENERAL TRANSPORT L.L.C  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:مي�صرت الين لتنظيف ال�صيارات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي , �صرق 19 - ق 52 - مكتب 0.3 مبنى 

انالند ريل ا�صتيت انف�صتمنت كومباين - �صركة ال�صخ�س الواحد
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1443940 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/ام ايه بارترنز حما�صبون قانونيون, كم�صفي قانوين   2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/25  لل�صركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156001138  

تاريخ التعديل: 2021/01/31
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/بقالة ال�صدرة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2607744 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد زايد �صعيد حارب املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عمر عبدالرحمن حممد العطا�س الها�صمي

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

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
ال�صرق  ال�صـــــادة/اآيروكونرتول  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

االو�صط للتجارة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1441810 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خالد عبداحلافظ من�صر اجلهوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداملح�صن فهد را�صد را�صد الدو�صرى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/الور مل�صتح�صرات التجميل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3776139 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد بطي خليفه حا�صوم الرميثي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صامل حمد علي �صامل الكلباين

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

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
مركز تريندز ينظم ندوة حول تاأثري الف�شاء يف اإعادة

 ت�شميم م�شتقبل الب�شرية الثالثاء
•• اأبوظبي-وام: 

ينظم "مركز تريندز للبحوث و االإ�صت�صارات" يوم الثالثاء املقبل 
اإعــــادة ت�صميم  "تاأثري الــفــ�ــصــاء يف  نـــدوة عــن بــعــد, حتــت عــنــوان 
ال�صيا�صية  لــلــجــغــرافــيــا  اجلـــديـــدة  احلــــدود  الــبــ�ــصــريــة:  م�صتقبل 
واالبتكار واالكت�صاف" وذلك عرب بث مبا�صر على موقعه باللغتني 

العربية واالإجنليزية.
ياأتي تنظيم املركز لهذه الندوة من منطلق اإدراكه الأهمية قطاع 
الف�صاء وتزايد ا�صتخداماته, التي غرّيت �صكل احلياة يف خمتلف 

املجاالت خا�صة يف جماالت ا�صتك�صاف االأجرام ال�صماوية وتطوير 
تطبيق  اإىل  اإ�صافة  ال�صناعية,  واالأقــمــار  االت�صاالت  تكنولوجيا 
الــفــ�ــصــاء لال�صتخدامات  تــكــنــولــوجــيــا  اإلــيــه  تــو�ــصــلــت  مــا  اأحــــدث 
االأر�صية ف�صاًل عن تزايد االهتمام الدويل باقت�صاديات الف�صاء, 
والتناف�س حول كيفية اال�صتغالل التجاري واالقت�صادي للم�صادر 
الطبيعية يف الف�صاء. و ت�صلط هذه الندوة ال�صوء على التطورات 
املجاالت  يف  وا�صتخداماته  الف�صاء  قطاع  يف  وامل�صتقبلية  الراهنة 
واالأمنية  االقت�صادية  وتداعياتها  الع�صكرية,  و  املدنية  املختلفة, 
وال�صياحة  الف�صاء  ا�صتيطان  جهود  اإىل  وتتطرق  واجليو�صيا�صية 

الف�صائية اأي�صاً, خا�صة مع اإعالن العديد من ال�صركات اخلا�صة 
يف االآونة االأخرية عن تنظيم رحالت �صياحية اإىل الف�صاء.

ي�صارك يف هذه الندوة نخبة من اأف�صل اخلرباء واملتخ�ص�صني يف 
قطاع الف�صاء على م�صتوى العامل من بينهم الدكتور �صيمونيتا 
دي بيّبو, مديرة مكتب االأمم املتحدة ل�صوؤون الف�صاء اخلارجي يف 
النم�صا الذي يلقي الكلمة الرئي�صية والدكتور فاروق الباز " مدير 
الواليات  بو�صنت يف  بجامعة  ُبعد  اال�صت�صعار عن  متقاعد مبركز 
االأقمار  �صناعة  يف  خبري  فيال�صا,  وماركو�س  االأمريكية  املتحدة 

ال�صناعية من اململكة املتحدة واأخرون.

•• اأبوظبي-وام: 

للتنمية  الــــــــوزاري  املــجــلــ�ــس  اأكـــــد 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الــــوزراء وزيـــر �ــصــوؤون الــرئــا�ــصــة اأن 
تـــــويل �صحة  االإمــــــــــارات  حـــكـــومـــة 
اأهمية  املجتمع  و�صالمة  االإنــ�ــصــان 
ـــعـــه عــــلــــى راأ�ـــــــس  قــــ�ــــصــــوى, وتـــ�ـــص
اأولوياتها, وهي تعمل على التطوير 
امل�صتمر وحتقيق اال�صتدامة يف هذا 
الــقــطــاع املـــحـــوري لــبــنــاء االأ�ـــصـــرة 
الــ�ــصــحــيــة الــ�ــصــلــيــمــة اخلــالــيــة من 

االأمرا�س.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �صمو ال�صيخ 
اأمـــ�ـــس اجتماع  زايــــد  بـــن  مــنــ�ــصــور 
الذي  للتنمية  الــــــوزاري  املــجــلــ�ــس 
عــقــد يف جمــمــع قــ�ــصــر الـــوطـــن يف 
�صمن  مت  و  اأبـــوظـــبـــي  الــعــا�ــصــمــة 
اأجندته مناق�صة عدد من املبادرات 
واملوا�صيع يف اإطار تطوير منظومة 

العمل احلكومي.

ـــول �لــرقــمــي  ـــح ـــت خـــطـــة �ل
�لعتماد  يقلل  مبا  للخدمات 
�ملــــر�كــــز  ــــن  م  50% ـــى  عـــل

�حلكومية �لحتادية.
جل�صته  خـــــالل  املـــجـــلـــ�ـــس  نـــاقـــ�ـــس 
مراكز  مــن   50% تقلي�س  خطة 
اخلــــدمــــة احلـــكـــومـــيـــة االحتــــاديــــة 
للمن�صات  مــعــامــالتــهــا  وحتـــويـــل 
يعزز  عامني, ومبا  الرقمية خالل 
الرقمية  اخلدمات  ا�صتخدام  تبني 
ويرفع من كفاءة تقدمي اخلدمات 

ويحافظ على ر�صا املتعاملني.
ا�ــصــتــعــرا�ــس ومــنــاقــ�ــصــة خطة  و مت 
تقلي�س عــدد مــراكــز اخلــدمــات يف 
احلكومة االحتادية والتي متت بعد 
تقييم �صامل للمراكز وفقا ملعايري 
حمــــددة تــركــز عــلــى تــوفــر مراكز 
اجلغرايف  الـــنـــطـــاق  نــفــ�ــس  �ــصــمــن 
و حجم  اال�ــصــتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  و 
و  املــقــدمــة  اخلــدمــات  على  الطلب 

جودة التحول الرقمي.
وت�صمنت اخلطة يف املرحلة االأوىل 
ح�صر 282 مركز خدمة, على اأن 
يتم اإغالق 59 مركزا خالل الربع 
االأول من �صنة 2021 نظرا لتوفر 
املن�صات  على  املراكز  هــذه  خدمات 
الرقمية, مع اإغالق املراكز املتبقية 
بــخــطــة تــدريــجــيــة مـــا بـــني عامي 
مع  تــتــنــا�ــصــب   2022 و   2021

الــتــحــول الــرقــمــي يف خــدمــات هذه 
ا�صتمرارية  ي�صمن  ومبـــا  املـــراكـــز 

توفر اخلدمات للمتعاملني.

�لأمر��ش  من  �ملجتمع  حماية 
�لور�ثية.

املجل�س  نــاقــ�ــس  اآخـــــر  جـــانـــب  مـــن 
درا�صة  اجــتــمــاعــه,  اأجـــنـــدة  �ــصــمــن 
الوراثية  االأمـــرا�ـــس  اأنـــــواع  بــ�ــصــاأن 
املـــطـــلـــوب فــحــ�ــصــهــا قــبــل الــــــزواج, 
بهدف تقليل ن�صبة حدوث وانت�صار 
على  واحلفاظ  الوراثية  االأمرا�س 

�صحة و�صالمة االأ�صرة.
واأكــــــد �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ مــنــ�ــصــور بن 
زايد اأن حكومة االإمــارات ت�صري يف 
فقط  تلبي  ال  تنموية  روؤيـــة  اإطـــار 
تخطط  بــل  احلــا�ــصــر..  احتياجات 
يف نف�س الوقت للم�صتقبل, وهدفنا 
�صحية  اإمـــاراتـــيـــة  اأ�ـــصـــرة  نــبــنــي  اأن 
االأوىل  ــبــنــة  الــل تـــكـــون  و�ــصــلــيــمــة, 
لــبــنــاء جمــتــمــع مــثــمــر وقـــــادر على 
الوطن  مـــنـــجـــزات  عــلــى  احلـــفـــاظ 

ومكت�صباته".
�صحة  " تـــلـــعـــب  �ــــصــــمــــوه:  وقـــــــال 
التنمية  يف  حمــوريــا  دورا  االأ�ـــصـــرة 
االجتماعية واالقت�صادية على حد 
حري�صة  االإمــارات  وحكومة  �صواء, 

على و�صع نظام �صحي ي�صتند اإىل 
اأف�صل املعايري و املمار�صات العاملية, 
الــوقــت نف�صه مــن جودة  ويــعــزز يف 

حياة مواطنينا".
ن�صبة  تقليل  الــدرا�ــصــة  ت�صتهدف 
حـــــــــدوث وانــــتــــ�ــــصــــار االأمـــــــرا�ـــــــس 
الـــوراثـــيـــة, ووقـــايـــة االأطـــفـــال من 
واجل�صدية,  الــذهــنــيــة  االإعــــاقــــات 
وخـــفـــ�ـــس نـــ�ـــصـــبـــة الــــوفــــيــــات بني 
االأطـــفـــال نــتــيــجــة االإ�ـــصـــابـــة بهذه 
تخفيف  اإىل  باالإ�صافة  االأمــرا�ــس, 
على  واالجتماعي  النف�صي  العبء 
العبء  وتخفيف  واملجتمع,  االأ�صرة 
م�صتوى  على  االقت�صادي  ال�صحي 

الدولة.
ومن �صاأن نتائج الدرا�صة اأن تدعم 
جهود الت�صدي لالأمرا�س الوراثية 
الــتــي ميــكــن الــوقــايــة مــنــهــا وذلك 
بالتعرف على اإمكانية حدوثها قبل 
احلمل عن طريق اإجراء فح�س ما 
التحليل  بــا�ــصــتــخــدام  الـــــزواج  قــبــل 
من  االأول  يعترب  والـــذي  اجليني, 
حتليل  تقنية  ا�ــصــتــخــدام  يف  نــوعــه 
لتحديد  الكامل  اجليني  الت�صل�صل 
اجلينية  والــــتــــغــــريات  الـــطـــفـــرات 
الوراثية  االأمــرا�ــس  عــن  امل�صوؤولة 
ـــنـــحـــيـــة, وربــــطــــهــــا بـــخـــدمـــات  ـــت امل

فحو�صات ما قبل الزواج.
اإىل  اأيـــ�ـــصـــا  ــــة  الــــدرا�ــــص تــــهــــدف  و 
اإلــــكــــرتوين موحد  �ــصــجــل  اإيــــجــــاد 
االإماراتية  اجلــيــنــيــة  لـــالأمـــرا�ـــس 
على م�صتوى الدولة, ي�صمل نتائج 
حول  الــــزواج  قبل  مــا  الفحو�صات 
االأمــــرا�ــــس الـــوراثـــيـــة املــتــنــحــيــة و 
تــوفــري خمــتــرب وطــنــي متخ�ص�س 
مزود  اجلينية  الفحو�صات  علم  يف 
بكادر موؤهل ل�صمان اال�صتدامة يف 
وتقييم  وحتديث  اخلــدمــة,  توفري 
لتواكب  الــ�ــصــحــيــة  الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــات 
احلديث,  الــوراثــة  علوم  متطلبات 
املهني  التقييم  متطلبات  وحتديث 
العاملية فيما  املعايري  وفق   PQR
اجلينية..  الــتــخــ�ــصــ�ــصــات  يــخــ�ــس 
اأهمية  ثــقــافــة  نــ�ــصــر  اإىل  اإ�ـــصـــافـــة 
الــفــحــو�ــصــات اجلــيــنــيــة بـــني اأفــــراد 
املجتمع من خــالل دعــم احلمالت 

التثقيفية والتوعوية.

لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة 
�مل�صافة  �لــقــيــمــة  �ــصــريــبــة 

وتعديالته.
التعديالت  بع�س  املجل�س  ناق�س  و 
التنفيذية  الالئحة  على  املقرتحة 
امل�صافة  القيمة  �صريبة  لــقــانــون 

وتعديالته, وذلك بهدف التحديث 
والتطوير امل�صتمر للقانون واأحكامه 
بناء على اأف�صل املمار�صات العاملية, 
و�صمانا حلقوق كافة االأطراف من 

م�صتهلكني وقطاعات االأعمال.
تعديل  على  املقرتح  التعديل  ن�س 
القيمة  �ــصــريــبــة  ا�ـــــصـــــرتداد  مـــــدة 
امل�صافة مل�صاكن املواطنني اجلديدة 
12 �صهرا من تاريخ  لتكون خالل 
بدال  اجلــديــد  امل�صكن  بناء  اكتمال 
من مدة االأ�صهر ال�صتة املعمول بها 
حاليا االأمر الذي يراعي الظروف 
املـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تــــرافــــق اإنـــ�ـــصـــاء 
من  ومتكنهم  مل�صاكنهم  املواطنني 
اال�صتفادة من اال�صرتداد ال�صريبي 
واإكــــــمــــــال اإجــــــــــــراءات اال�ـــــصـــــرتداد 
مع  يتما�صى  مبــا  عالية,  باأريحية 
تـــوجـــهـــات الــــدولــــة لــتــعــزيــز رفــــاه 

مواطنيها ودعمهم.

لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة 
حماية �لبيئة وتنميتها.

و ناق�س املجل�س كذلك التعديالت 
التنفيذية  الالئحة  على  املقرتحة 
وتنميتها  الــبــيــئــة  حــمــايــة  لــقــانــون 
البيئي  االأثــــر  تقييم  نــظــام  بــ�ــصــاأن 
واالأن�صطة,  وللمن�صاآت  للم�صاريع 

االآثار  تقييم  بــهــدف  يــاأتــي  والـــذي 
املرتتبة على اإقامة بع�س امل�صاريع 
و االأنــ�ــصــطــة عــلــى الــبــيــئــة واملــــوارد 
الطبيعية واحلفاظ عليها, وكذلك 
االإن�صان  �ــصــحــة  حـــمـــايـــة  �ـــصـــمـــان 
للتنمية..  الــ�ــصــلــبــيــة  االآثـــــــار  مـــن 
رفع  الـــالئـــحـــة يف  �ــصــتــ�ــصــهــم  كـــمـــا 
البيئي  واالمــتــثــال  االلــتــزام  ن�صبة 
احلد  تطبيق  و�ــصــمــان  لــلــمــنــ�ــصــاآت 
تقييم  نظام  متطلبات  من  االأدنـــى 

االأثر البيئي.
ـــافـــة لــــذلــــك, يـــهـــدف هذا  ـــاالإ�ـــص ب
حتقيق  �ــــصــــمــــان  اإىل  الـــتـــقـــيـــيـــم 
تلبي  م�صتدامة  اقت�صادية  تنمية 
للمجتمع  احلــــالــــيــــة  احلــــــاجــــــات 
خمتلف  يف  امل�صتقبلية  وحــاجــاتــه 
القطاعات,ومبا ي�صاهم يف االرتقاء 
باالأداء البيئي وبناء اقت�صاد متنوع, 

وحماية االأنظمة البيئية.
املقرتحة  الــــالئــــحــــة  و�ـــصـــتـــعـــالـــج 
التحديات التي تعيق تطبيق نظام 
امل�صاريع  على  البيئي  االأثــر  تقييم 
كافة و مبراعاة ظهور العديد من 
ت�صمينها  يــتــم  مل  الــتــي  املــ�ــصــاريــع 
حتديد  مــــع  الــــنــــظــــام,  يف  �ـــصـــابـــقـــا 
هذا  تطبيق  ت�صمن  التي  االآلــيــات 

النظام.

ملمار�صة  جــاذبــة  بيئة  توفري 
�لأعمال وت�صهيلها.

احلكومية  اجلــــهــــود  �ـــصـــوء  يف  و 
مثالية  اأعـــــمـــــال  بـــيـــئـــة  ـــتـــوفـــري  ل
االأعــــمــــال  ورواد  لــلــمــ�ــصــتــثــمــريــن 
والت�صهيل عليهم, وتطوير القوانني 
العالقة  ذات  والت�صريعات  املالية 
و�صهولتها,  االأعــــمــــال  مبــمــار�ــصــة 
املــجــلــ�ــس مــ�ــصــروع الالئحة  نــاقــ�ــس 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــقـــانـــون االحتــــــادي 
باالأموال  احلــقــوق  �ــصــمــان  بــ�ــصــاأن 
املنقولة. و �صت�صاهم هذه الالئحة 
يف تعزيز تقدم الدولة يف موؤ�صرات 
ما  وبالتحديد  الدولية  التناف�صية 
باملوؤ�صرات  املرتبطة  بــاملــواد  يتعلق 
الفرعية اخلا�صة بتقدمي االأموال 
�صمن  ك�صمان  املختلفة  املنقولة 

موؤ�صر "قوة احلقوق القانونية".
مل�صروع  العامة  االأحكام  ت�صمنت  و 
تنظيم  اأي�صا  التنفيذية  الالئحة 
ال�صجل وحفظه, و�صروط اال�صتفادة 
ومعلومات  الــ�ــصــجــل,  خــدمــات  مــن 
الـــتـــ�ـــصـــجـــيـــل, ونـــــفـــــاذ االإ�ـــــصـــــهـــــار, 
ونفاذ  الت�صجيل,  بعد  والتعديالت 
الــ�ــصــمــان يف مــواجــهــة الغري,  حــق 
والقانون  والتنفيذ,  واالأولـــويـــات, 
املتوقع  تــطــبــيــقــه.. ومـــن  الـــواجـــب 

اأن يح�صن ذلك من مرتبة الدولة 
االئتمان  على  احل�صول  حمــور  يف 
االأعمال  ممــار�ــصــة  تــقــريــر  �ــصــمــن 

ال�صادر عن البنك الدويل.
ناق�س  التنظيمية  الــ�ــصــوؤون  يف  و 
الدائمة  اللجنة  ت�صكيل  املجل�س 
اخلارجية  وزارة  يف  لــالتــفــاقــيــات 
الـــــدويل وذلـــــك بهدف  والـــتـــعـــاون 
االحتادية  اجلــهــات  مــع  التن�صيق 
واملحلية ب�صاأن االإجراءات اخلا�صة 
و�صمان  وتــوقــيــعــهــا,  بــاالتــفــاقــيــات 
القرار  واتـــخـــاذ  الــتــ�ــصــاور  �ــصــرعــة 
املجل�س  نــاقــ�ــس  كــمــا  بخ�صو�صها. 
ــــــــوزراء  تـــعـــديـــل قـــــــرار جمـــلـــ�ـــس ال
لدولة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  بـــ�ـــصـــاأن 
املتحدة للرتبية  العربية  االإمــارات 
والثقافة والعلوم, من خالل و�صع 
اللجنة  عمل  لنظام  جديد  ت�صور 
تبعيتها  نقل  مت  اأن  بعد  وهيكلتها 
على  وال�صباب  الثقافة  وزارة  اإىل 
الوطنية  الــلــجــنــة  تــفــعــيــل  يــتــم  اأن 
درا�صة  على  بــنــاء  طريقة  باأف�صل 
اأفـــ�ـــصـــل املــــمــــار�ــــصــــات واملــــقــــارنــــات 
املنظمات  ومــتــطــلــبــات  املـــعـــيـــاريـــة 
واأولوياتها,  الــــدولــــة  وتـــوجـــهـــات 
ومبا يتواءم مع طموحات واأهداف 
الـــعـــمـــل مع  الــــدولــــة يف جمــــــاالت 
لها.  التابعة  واملنظمات  اليون�صكو 
و يف التقارير احلكومية, ا�صتعر�س 
اجتماعه  اأجـــنـــدة  �ــصــمــن  املــجــلــ�ــس 
عـــددا مــن الــتــقــاريــر احلــكــومــيــة يف 
احلكومي,  الــعــمــل  تــطــويــر  اإطـــــار 
والــــتــــي تــ�ــصــمــنــت االطــــــــالع على 
وزارة  قبل  املتخذة من  االإجـــراءات 
االأداء  لــتــطــويــر وحتــ�ــصــني  املــالــيــة 
املايل للجهات االحتادية, واالطالع 
على نتائج م�صاركة وزارة املالية يف 
ل�صندوق  الــ�ــصــنــويــة  االجــتــمــاعــات 
الدوليني  البنك  وجمموعة  النقد 
دوري  وتقرير   ,2020 اأكتوبر  يف 
عن اأداء جهاز االإمارات لال�صتثمار 
للفرتة من 2020/01/01 اإىل 
2020/09/30, واالطالع على 
مالحظات  مــعــاجلــة  مــ�ــصــتــجــدات 
بــ�ــصــاأن احل�صاب  املــحــا�ــصــبــة  ديـــــوان 
للمعا�صات  العامة  للهيئة  اخلتامي 
والتاأمينات االجتماعية عن ال�صنة 
ديــــوان  وتــقــريــر   ,2018 املــالــيــة 
اخلتامي  احل�صاب  ب�صاأن  املحا�صبة 
لال�صتثمار  االإمـــــــــــــارات  جلــــهــــاز 
وملــ�ــصــرف االإمـــــــارات املـــركـــزي عن 

ال�صنة املالية 2019.

ناق�ش برئا�صة من�صور بن ز�يد �لأمر��ش �لور�ثية �ملطلوب فح�صها قبل �لزو�ج

املجل�س الوزاري للتنمية يناق�س خطة التحول الرقمي للخدمات مبا يقلل العتماد على 50 % من املراكز احلكومية الحتادية خالل عامني

•• اأبوظبي-الفجر:

واأ�صول  التحتية  البنية  قطاع  خالل  من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأجنــزت 
على  الــواقــع  امل�صاة  جل�صر  التجميلية  االإنــــارة  حتديث  م�صروع  البلدية 
اأبوظبي مقابل كارفور, وذلك  اآل مكتوم يف  �صارع ال�صيخ را�صد بن �صعيد 
�صمن اإطار خطتها املتوا�صلة لالرتقاء باملظهر اجلمايل للمرافق العامة 

اأنواع  اأحدث  ا�صتخدام  واإبداعية عرب  واخلدمية, وتوفري مناظر خالبة 
االإنارة لتزيني اجل�صور واملرافق ب�صكل عام.

واأو�صحت البلدية اأن هذا امل�صروع اأ�صفر عن فوائد عديدة منها على �صبيل 
املثال ال احل�صر : 

اجلمايل  اجلــانــب  اإظــهــار  امل�صاة,  ج�صر  داخــل  االإ�ــصــاءة  م�صتوى  حت�صني 
اأبوظبي,  ملدينة  والعمرانية  اجلمالية  اللمحة  اإبـــراز  و  اجل�صر,  ملج�صم 

اإ�ــصــفــاء جتــربــة اإنـــــارة جتميلية جــديــدة و مــبــتــكــرة تــواكــب االأحـــــداث و 
يف  املختلفة  ال�صيناريوهات  تطبيق  طريق  عــن  وذلــك  العامة  املنا�صبات 
اإبراز  خمتلف املنا�صبات, حيث تتيح االإنارة اجلديدة ا�صتغالل اجل�صر يف 
املنا�صبات الوطنية, وم�صاهمة البلدية يف التفاعل مع االأحداث املختلفة 

حملياً واإقليمياً وعاملياً.
و  تطوير  يف  م�صتمرة  امل�صتقبلية  خططها  و�صمن  اأنها  البلدية  واأكـــدت 

و  التقنيات  اأحـــدث  با�صتخدام  وذلــك  االإمــــارة,  معامل  جتميل  و  حت�صني 
مميز,  جمايل  طابع  اإ�صفاء  يف  ت�صاهم   التي  التجميلية  االإنـــارة  اأجــهــزة 
وذلك عن طريق ا�صتخدام اآخر واأحدث تقنيات االإنارة )LED( , بجانب 
ا�صتخدام تقنيات و وحدات االإنارة التزيينية مبا ي�صهم يف جتميل و اإظهار 
معامل ج�صور امل�صاة يف مدينة اأبوظبي وي�صفي طابعاً جماليا على االإمارة, 

وبالوقت ذاته تعزيز قيم اال�صتدامة, وتر�صيد ا�صتهالك الطاقة .

من�صور بن ز�يد: 
• حكومة �لإمار�ت ت�صري يف �إطار روؤية تنموية ل تلبي فقط �حتياجات �حلا�صر.. بل تخطط يف �لوقت نف�صه للم�صتقبل 

�لأ�صرة تلعب دور� حموريا يف �لتنمية �لجتماعية و�لقت�صادية على حد �صو�ء  • �صحة 
• هدفنا �أن نبني �أ�صرة �إمار�تية �صحية تكون هي �للبنة �لأوىل لبناء جمتمع مثمر وقادر على �حلفاظ على منجز�ت �لوطن ومكت�صباته 
�لعاملية.. ويعزز يف �لوقت نف�صه من جودة حياة مو�طنينا  و�ملمار�صات  �ملعايري  �أف�صل  �إىل  ي�صتند  �ل�صحي  • نظامنا 

ت�صمن �مل�صروع حتديث و ت�صميم و تركيب �إنارة ذ�ت طابع جمايل �إبد�عي

بلدية مدينة اأبوظبي ترتقي بالإنارة التجميلية جل�شر امل�شاة على �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد  

احتاد الكتاب ينعى عبيد طوير�س
•• اأبوظبي-وام:

نعى احتاد كتاب و اأدباء االإمارات عبيد �صلطان طوير�س ع�صو االحتاد و اأحد اأهم املوؤ�ص�صني للتاريخ 
ال�صحفي يف االإمارات الذي انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم اأم�س االأول ال�صبت.

وفقدت ال�صاحة الثقافية االإماراتية برحيله اأحد االإعالميني البارزين واملوؤ�ص�صني يف م�صرية ال�صحافة 
واملوؤ�ص�صات  الهيئات  من  عــدد  يف  ع�صويته  عرب  العام  بال�صاأن  املبكر  ا�صتغاله  جانب  اإىل  االإماراتية 

الوطنية االإماراتية ومنها احتاد كتاب واأدباء االإمارات التي كان ع�صوا فيها منذ عام 1986.
وتوجهت �صاحلة غاب�س اأمني ال�صر العام لالحتاد بخال�س العزاء اإىل اأ�صرة الفقيد و جميع الكتاب 
واالأدباء االإماراتيني برحيل عبيد طوير�س موؤكدة اأنه كان منوذجا للمثقف الذي جمع بني االإبداع 
املقايي�س,  بكل  اليوم حدثا موؤملا  ي�صكل رحيله  لذا  العالية  وال�صخ�صية  املهنية  الرفيع واالأخالقيات 

وخ�صارة لل�صاحتني الثقافية وال�صحفية.
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•• اأبوظبي-الفجر:

عــقــد مـــوؤخـــراً افــرتا�ــصــيــاً يف مقر 
اجتماعاً  لالأر�صاد  الوطني  املركز 
لــتــوقــيــع مذكرة  االنــــرتنــــت  عـــرب 
العلمي  الـــتـــعـــاون  بـــ�ـــصـــاأن  تــفــاهــم 
الغالف  عــلــوم  جمــال  يف  والتقني 
اجلـــــــــوي بــــــني املــــــركــــــز الـــوطـــنـــي 
االأر�ــــس  عــلــوم  ووزارة  لـــالأر�ـــصـــاد 

بجمهورية الهند.
على  الــعــمــل  االتــفــاقــيــة  وت�صمنت 
الـــــــــــرادار يف كال  �ــصــبــكــة  تـــكـــامـــل 
التنبوؤ  يف  والـــتـــعـــاون  الـــبـــلـــديـــن, 
باالأعا�صري املدارية, باالإ�صافة اىل 
تبادل معلومات االأقمار ال�صناعية, 
املبكر,  واالإنــذار  ت�صونامي  منذجة 
تكامل  وجـــوب  على  اأيــ�ــصــاً  ون�صت 
الزلزالية,  الــ�ــصــبــكــات  مــعــلــومــات 
العوا�صف  مـــن  املــبــكــر  واالإنــــــــذار 
الـــرمـــلـــيـــة والـــــرتابـــــيـــــة, وتــــبــــادل 

اخلــــــربات يف جمــــال االبـــتـــكـــارات 
العلمية والبحث والتدريب.

عبد  الــدكــتــور  �صعادة  ا�صتهل  وقــد 
اهلل املندو�س, مدير املركز الوطني 
لالأر�صاد ورئي�س االحتاد االآ�صيوي 
لالأر�صاد اجلوية, االجتماع بكلمة 
عرب فيها عن �صكره وتقديره لكل 
من �صعادة مادهافان ناير راجيفان, 
وكيل وزارة علوم االأر�ــس, حكومة 
مروتيوجناي  والــدكــتــور  الــهــنــد, 
االأر�صاد  عـــام  مــديــر  مــوهــابــاتــرا, 
اجلوية  ـــاد  االأر�ـــص اإدارة  اجلـــويـــة, 
الــهــنــديــة, حــكــومــة الــهــنــد, املمثل 
الدائم للهند لدى املنظمة العاملية 

لالأر�صاد اجلوية.
اأنـــــه ميكن  اإىل  املـــنـــدو�ـــس  واأ�ــــصــــار 

لكال الطرفني و�صع برامج رائدة 
وجمـــمـــوعـــات خـــــرباء مـــن خالل 
التعاون  لتحقيق  الر�صائل  تبادل 
كلمته  يف  املــنــدو�ــس  واأملـــح  املن�صود, 
خارجية  وزارتــــــــي  تـــرحـــيـــب  اإىل 
والهند  املتحدة  العربية  االإمـــارات 

بهذه اخلطوة العظيمة.
االجتماع  خــــالل  املـــنـــدو�ـــس  ونــــوه 
الـــعـــاملـــيـــة  املــــنــــظــــمــــة  طــــلــــب  اإىل 
االإ�صالح  ب�صاأن  اجلوية  لالأر�صاد 
لتنفيذ  املــــوارد  وتعبئة  االإقــلــيــمــي 
ا�ــصــرتاتــيــجــيــتــهــا بــ�ــصــكــل فـــعـــال يف 
اإىل  تطلعه  عــن  واأعــــرب  املنطقة. 
ا�صتمرار الهند يف تقدمي امل�صاعدة 
اآ�صيا  الــثــاين  اأعــ�ــصــاء االإقــلــيــم  اإىل 
العاملية  مــ�ــصــاركــتــهــا  خـــــالل  مــــن 

املنظمات  مــظــلــة  حتـــت  الــنــ�ــصــطــة 
احلكومية الدولية كما يف النموذج 
املنظمة  واإمــــــــــداد  الــــتــــايــــالنــــدي 
العاملية لالأر�صاد اجلوية باخلرباء 
نهاية  االئتمانية. ويف  وامل�صاهمات 
االجــــتــــمــــاع اأعــــلــــن املــــنــــدو�ــــس عن 
يف  جديدة  رئا�صية  لفرتة  تر�صحه 
الدورة املقبلة, داعياً ممثلي الهند 
اإىل دعم هذا الرت�صح. ي�صار اإىل اأن 
يتبواأ  املــنــدو�ــس  اهلل  الــدكــتــور عبد 
حالياً من�صب رئي�س االإقليم الثاين 
اآ�صيا منذ عام 2017  وهو اأي�صاً 
ع�صو املجل�س التنفيذي للمنظمة 
ورئي�س  لالأر�صاد اجلوية,  العاملية 
واملــنــاخ يف جمل�س  االأر�ــصــاد  جلنة 

التعاون لدول اخلليج العربية

•• اأبوظبي-وام:

ازدانــــــت مــ�ــصــرية مــ�ــصــروع االإمــــــارات 
االأمل"  "م�صبار  املــريــخ  ال�صتك�صاف 
جاء  التي  االإجنــــازات  مــن  مبجموعة 
واجهها  حتــديــات  خ�صم  يف  حتقيقها 
فريق عمل امل�صروع وجنح يف حتويلها 
اإىل فر�س ليوؤكد من خاللها اأن "الال 
م�صتحيل" بات نهجا اإماراتيا را�صخا.

"م�صبار  اقـــرتاب موعد و�ــصــول  ومــع 
االأمل " اإىل مداره حول كوكب املريخ 
 , املقبل  فــربايــر  �صهر  مــن  التا�صع  يف 
تر�صد وكالة اأنباء االإمارات "وام" يف 
التقرير التايل م�صرية امل�صروع واأبرز 
وما متخ�س  واجهها  التي  التحديات 
عــنــهــا مـــن اإجنـــــــــازات. وجـــــاء اإعــــالن 
م�صروع  عــن  الر�صيدة  الــدولــة  قــيــادة 
"م�صبار  املريخ  ال�صتك�صاف  االإمـــارات 
االأمل" يف عام 2014 لي�صكل اأ�صخم 
علمية  وطنية  ا�صرتاتيجية  مــبــادرة 
من نوعها ولتكون دولة االإمارات اأول 
ف�صائية  مهمة  تــر�ــصــل  عــربــيــة  دولـــة 
يف  ي�صهم  مبــا  االأحـــمـــر  الــكــوكــب  اإىل 
اإثراء املجتمع العلمي العاملي وخدمة 

االإن�صانية.
اأول  وهــو   - االأمل"  "م�صبار  ويحمل 
الكواكب  ال�صتك�صاف  عــربــي  م�صروع 
اأمــــل لــكــل �صعوب  االأخـــــرى - ر�ــصــالــة 
املــنــطــقــة الإحــــيــــاء الـــتـــاريـــخ الـــزاخـــر 
يف  واالإ�صالمية  العربية  بــاالإجنــازات 
االإمارات  دولة  ويج�صد طموح  العلوم 
حتدي  اإىل  امل�صتمر  قــيــادتــهــا  و�ــصــعــي 
املــ�ــصــتــحــيــل وتــخــطــيــه وتــر�ــصــيــخ هذا 
التوجه قيمة را�صخة يف هوية الدولة 
يــعــد م�صاهمة  كــمــا  اأبــنــائــهــا  وثــقــافــة 
اإماراتية يف ت�صكيل و�صناعة م�صتقبل 
واعــــــد لـــالإنـــ�ـــصـــانـــيـــة. و�ــصــكــلــت املــــدة 
وتكلفته  املــ�ــصــروع  الإجنـــــاز  الــزمــنــيــة 
اأحد اأبرز التحديات واالإجنازات التي 
ال�صتك�صاف  االإمـــارات  م�صروع  حققها 
املريخ فقد ا�صتغرق تطويره 6 �صنوات 
املريخ  فقط يف حني ت�صتغرق مهمات 

امل�صابهة من 10 اإىل 12 �صنة.
" يف  " م�صبار االأمــل  كما جنح فريق 
الــتــي مت  املــ�ــصــروع  االلــتــزام مبيزانية 
200 مليون دوالر وهي  بـ  حتديدها 
م�صابهة  مقارنة مب�صاريع  االأقــل  تعد 
ــ�ــصــرعــة يف  ممــــا يــجــعــلــه منــــوذجــــا لــل

االإجناز والكفاءة يف اإدارة املوارد .
ورغم جائحة فريو�س كورنا امل�صتجد 
جتـــاوز   .. الــعــاملــيــة  "كوفيد19-" 
اإجنـــــاز  اآخـــــــر ومت  املــــ�ــــصــــروع حتـــــدي 
مــن دبي  االأمــــل  مــ�ــصــبــار  نــقــل  عملية 
اليابان  يف  تــانــيــغــا�ــصــيــمــا  قـــاعـــدة  اإىل 
عمل  فريق  كفاءة  عك�س  باهر  بنجاح 
امل�صروع  القائم على  الوطنية  الكوادر 
الـــدولـــة يف تاأهيل  واأكــــد جنـــاح روؤيــــة 
امل�صاريع  دفـــة  لــقــيــادة  الــوطــن  اأبـــنـــاء 

اال�صرتاتيجية يف الدولة.
وت�صمنت عملية نقل امل�صبار يف �صوء 
 "19  - "كوفيد  جــائــحــة  تـــداعـــيـــات 
تق�صيم فريق عمل نقل م�صبار االأمل 
اإىل 3 فرق حيث و�صل الفريق االأول 
2020 وخ�صع  اأبريل   6 اإىل اليابان 
ال�صحي ثم خرج منه  للحجر  بعدها 
بينما   .. امل�صبار  ا�صتقبال  يف  ليكون 
يوم  امل�صبار  مع  الثاين  الفريق  و�صل 
21 اأبريل من العام ذاته كما مت ت�صكيل 
دولة  يف  تواجد  احتياطي  اآخــر  فريق 
وامل�صاندة  الــدعــم  لتقدمي  االإمـــــارات 

ال�صرورة.  اقــتــ�ــصــت  حــــال  الــعــاجــلــة 
االأمل  م�صبار  نقل  رحلة  وا�صتغرقت 
من دبي اإىل موقع االإطــالق للف�صاء 
يف جزيرة تانيغا�صيما يف اليابان اأكر 
مراحل  بثالث  ومرت  �صاعة  من 83 
ا�صتوجبت  الــــدقــــة  بـــالـــغـــة  رئــيــ�ــصــيــة 
تــفــعــيــل اإجـــــــــــراءات عــلــمــيــة حمــــددة 
وتوفري ال�صروط اللوج�صتية املتكاملة 
ل�صمان اإجناز عملية نقل امل�صبار على 
الكوادر  االأمثل. وخا�س فريق  النحو 
بالتحدي  مــلــيــئــة  رحــلــة  االإمـــاراتـــيـــة 
واالإجنـــــــاز والــ�ــصــغــف بــالــعــلــوم خالل 
تواجده يف اليابان ا�صتعدادا النطالق 
الف�صائية  املحطة  من  االأمــل  م�صبار 

بجزيرة تانيغا�صيما يف اليابان.
ال�صاعة  مــــدار  عــلــى  الــفــريــق  وعــمــل 
الإجنــــاز اال�ــصــتــعــدادات االأخــــرية وفق 
ــــدقــــة كما  ب جــــــــدول زمــــنــــي حمـــــــدد 
اختبار  عــلــى  م�صتمر  ب�صكل  حــر�ــس 
قبل  الف�صائية  املركبة  وظائف  كافة 
اإقــالعــهــا مبــا يف ذلـــك اأنظمة  مــوعــد 
االتـــ�ـــصـــال والــــربجمــــيــــات واملـــالحـــة 
والتحكم عن بعد والقيادة اإ�صافة اإىل 
وكذلك  امل�صبار  ودفــع  الطاقة  اأنظمة 
العلمية  لــالأجــهــزة  اخــتــبــارات  اإجــــراء 
يف  الناجح  اإطــالقــه  قبل  امل�صبار  على 
ال�صاعة  متام  يف   2020 يوليو   20
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ـــبـــار االأمـــــــل  ـــص ــــروع مـــ� ـــــقـــــود مــــ�ــــص وي
ي�صم  عمل  فريق  املــريــخ  ال�صتك�صاف 
200 مهند�س وباحث, يعملون  نحو 
العلمية  الــتــخــ�ــصــ�ــصــات  خمــتــلــف  يف 
والــتــقــنــيــة والــهــنــد�ــصــيــة واالإداريـــــــــة, 
هذا  يف  الن�صائية  املــ�ــصــاركــة  وو�ــصــلــت 
34 يف املــائــة مــن فريق  املــ�ــصــروع اإىل 
م�صبار  جتهيز  عملية  وخالل  العمل. 
االأمــــل جنــح فــريــق الــعــمــل يف حتقيق 
عـــدد مـــن االإجنـــــــازات الــعــلــمــيــة التي 
القدرات  تعزيز  على  احلر�س  عك�صت 
الهند�صية  للكوادر  العلمية  والكفاءة 
وكذلك  امل�صروع  يف  العاملة  الوطنية 

تكري�س ثقافة االبتكار.
ويف هذا ال�صدد مت ت�صنيع 66 قطعة 
من امل�صبار يف االإمارات باالإ�صافة اإىل 
جرى  حــديــث  تقني  ت�صميم   200
ابتكاره خالل العمل على امل�صبار كما 
األـــف طــالــب وطالبة   60 اإ�ــصــراك  مت 
برامج  وخــا�ــصــوا  املــ�ــصــروع  مبخرجات 
باالإ�صافة  متنوعة  وتعليمية  علمية 

اإىل اإجناز 87 ورقة علمية.
كما جنح فريق عمل امل�صبار يف املحطة 
الـــدولـــة يف تطوير  داخــــل  االأر�ـــصـــيـــة 
ــيــلــة اتـــ�ـــصـــال مبـــوجـــات الـــراديـــو  و�ــص
لتخطي  املـــ�ـــصـــبـــار  مــــع  بـــاالجتـــاهـــني 
التي  البعد  متناهية  امل�صافات  حتدي 

�صيقطعها يف رحلته نحو املريخ.

•• دبي -وام:

يف اإطار توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الق�صائي  العمل  بدعم  الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل", 
واالإ�صهام يف تعزيز اال�صتقرار االأ�صري والتما�صك املجتمعي, اأ�صدر �صمو ال�صيخ 
مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم, نائب حاكم دبي رئي�س املجل�س الق�صائي 
يف  ال�صخ�صية  االأحـــوال  م�صائل  يف  التنظيمية  االإجــــراءات  دليل  ب�صاأن  قـــراراً 
حماكم دبي, بهدف دعم العمل الق�صائي يف جمال االأحــوال ال�صخ�صية, من 
خالل توحيد املعايري املو�صوعية الالزمة يف م�صائل االأحوال ال�صخ�صية. واأكد 
�صعادة طار�س عيد املن�صوري, مدير عام حماكم دبي اأن قرار �صمو نائب حاكم 
دبي رئي�س املجل�س الق�صائي باإ�صدار هذا الدليل االإجرائي يعد دعامة جديدة 
للمنظومة الق�صائية يف جانب االأحوال ال�صخ�صية والعناية باالأ�صرة التي هي 
حمل اهتمام دولة االإمارات وقيادتها احلكيمة ممثلة يف �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 

الــوزراء حاكم  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�صد 
اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايــد  ال�صمو  "رعاه اهلل" و�صاحب  دبي 
الر�صيدة  قيادتنا  ت�صع  حيث  امل�صلحة,  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

االأ�صرة ورعايتها وا�صتقرارها يف مقدمة االأولويات.
واأو�صح �صعادته اأنه روعي يف و�صع الدليل اأن يكون وا�صحاً وحمدداً وال يحتمل 
االأحوال  التنظيمية يف م�صائل  باالإجراءات  االختالف واالجتهاد فيما يتعلق 
ال�صخ�صية يف حماكم دبي, اإذ ياأتي لو�صع احللول املنا�صبة لبع�س التحديات 
ال�صخ�صية بغية حتقيق  االأحــوال  الق�صائية يف م�صائل  املنظومة  التي تواجه 
اإمــارة دبي,  االأ�صري يف  اإىل حتقيق اال�صتقرار  ُتف�صي  فة  عدالة ناجزة وُمن�صِ
ومبا يتوافق مع املبادئ العامة لل�صريعة االإ�صالمية واأحكام القانون. واأ�صاف 
مدير عام حماكم دبي اأن قرار �صموه باإ�صدار هذا الدليل يحمل قدراً كبرياً 
من االأهمية كونه ي�صهم ب�صورة كبرية يف اإقرار اأ�ص�س العدل يف كيان املجتمع, 
من خالل اإيجاد ال�صمانات القانونية التي توؤدي اإىل تعزيز ا�صتقرار االأ�صرة 

ومن ثم املجتمع ككل.

نظراً  اأنــه  دبــي  قا�صي متييز مبحاكم  احلو�صني,  د. جا�صم  القا�صي  واأ�ــصــاف 
االإماراتي,  املجتمع  على  تاأثري  ال�صخ�صية من  االأحــوال  دعــاوى  به  تتمتع  ملا 
وحر�صاً على حتقيق اال�صتقرار االأ�صري, واإقرار اأ�ص�س العدالة الناجزة, ولكي 
ال تختلف االجتهادات الق�صائية يف امل�صاألة الواحدة, فاإن هذا الدليل �صيكون 
واالإداريني  للق�صاة  املنازعات, ومرجعاً  الف�صل يف  املحاكم عند  تتبعه  منهجاً 
مبحاكم دبي, ومعيناً الأ�صحاب العالقات االأ�صرية ممن لديهم دعاوى اأو مواد 

يف م�صائل االأحوال ال�صخ�صية.
يف  املبتكرة  النوعية  االأحــكــام  بع�س  مت�صمناً  ف�صول  ت�صعة  يف  الدليل  وياأتي 
امل�صائل ذات ال�صلة باالأحوال ال�صخ�صية والتي مل ي�صبق تطبيقها يف املحاكم 
ومن بينها دعاوى اليوم الواحد اأو حمكمة اليوم الواحد يف م�صائل االأحوال 
ال�صخ�صية, واأوامر االأداء يف جمال االأحوال ال�صخ�صية والعالقات االأ�صرية, 
�صفر  منع  و�صوابط  ال�صخ�صية,  االأحـــوال  جمــال  يف  عرائ�س  على  واالأوامـــر 
وف�س  الــرتكــات  لت�صفية  البديلة  واحلــلــول  بال�صفر,  لــه  واالإذن  املح�صون 
ودور  بعد  عــن  االتــ�ــصــال  بتقنية  االأ�ــصــري  والتوجيه  بــهــا,  املتعلقة  املــنــازعــات 

االأ�صري وواجبات  التوجيه  املوجهني ومهام جلان  اال�صراف على  القا�صي يف 
التوجيه  ال�صلح لدى  ال�صلح ومنوذج تعذر  اتفاقيات  االأ�صري ومناذج  املوجه 

االأ�صري.
كما ي�صمل الدليل اأحكام روؤية املح�صون والتوا�صل معه بتقنية االت�صال عن 
بعد و�صلطة قا�صي التنفيذ يف تعديل مواعيد الروؤية واجلزاءات التي ميكن 
التي ت�صدرها  االإ�صهادات  ال�صخ�صية  االأحــوال  اتخاذها, كذلك ت�صديقات  له 
املحكمة �صواء باحل�صور اأو با�صتخدام تقنية االت�صال عن بعد, واأي�صا الطلبات 
املتعلقة مب�صائل االأحوال ال�صخ�صية وعنا�صر كل دعوى وامل�صتندات املطلوبة.

وي�صم الدليل اجلديد كذلك جداول ي�صرت�صد بها القا�صي لتقدير النفقات 
لالأ�صرة  الكرمي  العي�س  ي�صمن  مبا  النفقة  تقدير  معايري  توحيد  اأجــل  من 
وعدم ارهاق املكلف باالإنفاق, واأخرى ي�صرت�صد بها القا�صي لتقدير مواعيد 
و�صفة  املح�صون  عمر  مع  ويتنا�صب  االأ�ــصــري  اال�صتقرار  يحقق  مبا  الــروؤيــة 
القا�صي عند كتابة منطوق  الــروؤيــة, عــالوة على منــاذج ي�صرت�صد بها  طالب 
احلكم و�صواًل الإعداد �صيغة موحدة لالأحكام يف دعاوى االأحوال ال�صخ�صية. 

•• اأبوظبي-وام:

االإن�صانية  العاملي لالأخوة  املنتدى  اأن�صطة وجل�صات  املقبل  تنطلق يوم اخلمي�س 
الذي تنظمه وزارة الت�صامح والتعاي�س بالتعاون مع اللجنة العليا لوثيقة االأخوة 
دولية  مب�صاركة   , االإن�صانية  االأخــوة  مهرجان  فعاليات  هام�س  على  االإن�صانية 

وعربية بارزة.
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  يفتتحه  الــذي   - املنتدى  يركز 
من  عليها  والبناء  العامل  دول  بني  امل�صرتكات  اإيجاد  على  والتعاي�س-  الت�صامح 
اأجل م�صتقبل االإن�صان على هذا الكوكب, وبحث �صبل التعاون امل�صرتك فيما بينها 

من اأجل خطط م�صتدامة ي�صاهم فيها اجلميع.
 " عنوان  حتمل  والتي  االفتتاح  جل�صة  اأهمها,  من  جل�صات  عــدة  املنتدى  ي�صم 
االأخوة االإن�صانية من اأجل العمل امل�صرتك لتحقيق م�صتقبل اأف�صل" اإ�صافة اإىل 
5 جل�صات حوارية متخ�ص�صة تبداأ االأوىل باإلقاء ال�صوء والرتكيز على دور االأمم 
املتحدة يف تعزيز قيم االأخوة االإن�صانية, وجل�صة خا�صة تت�صمن حوار مع حممد 
اإبراهيم, موؤ�ص�س ورئي�س موؤ�ص�صة حممد اإبراهيم يف اململكة املتحدة لدوره البارز 
باإلقاء  الثالثة  اجلل�صة  تتعلق  فيما  الوطني,  امل�صتوى  على  كورونا  مكافحة  يف 
ال�صوء على دور القيم االإن�صانية يف الق�صاء على العن�صرية بني املجتمعات , اأما 

الرابعة فتناق�س اآليات غر�س ثقافة الت�صامح وال�صالم وفق التجارب العاملية اأما 
اجلل�صة اخلام�صة فرت�صد جهود امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة واأ�صحاب 

الهمم.
اإننا  والتعاي�س,  الت�صامح  بـــوزارة  الــعــام  املــديــر  ال�صابري  عــفــراء  �صعادة  وقــالــت 
كاإماراتيني ن�صعر بالفخر واالإعتزاز الأن اإقرار االمم املتحدة ليوم عاملي لالأخوة 
االأخوة  مهرجان  تنظيم  وكــذلــك  لــالأخــوة,  العاملي  املنتدى  وانعقاد  االإن�صانية 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  املخل�صة  اجلهود  ثمار  اإال  هي  ما  االإن�صانية 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة الذي عمل 
على مدى �صنوات لكي يجتمع العامل على مبادئ وثيقة االأخوة االإن�صانية, التي 
 ,2019 عام  باأبوظبي  الكاثوليكية  الكني�صة  وبابا  االأزهــر  �صيخ  ف�صيلة  وقعها 

لتكون بداية لعمل عاملي كبري من اأجل االإن�صان يف كل مكان.
الت�صامح  وزيــر  نهيان  اآل  نهيان بن مبارك  ال�صيخ  اأن معايل  ال�صابري  ذكــرت  و 
والتعاي�س �صيفتتح املنتدى الذي فر�صت االإجراءات االإحرتازية جلائحة كورونا 
لالأخوة  العاملي  باليوم  احــتــفــااًل  املقبل  اخلمي�س  افــرتا�ــصــي  منتدى  يــكــون  اأن 
التح�صري  يف  العمل  �صري  م�صتمر  ب�صكل  يتابع  معاليه  اأن  مــوؤكــدة  االإن�صانية, 
للمنتدى بحيث يخرج بال�صورة التي تليق با�صم االإمارات واأهمية ق�صايا االخوة 

االإن�صانية على ال�صعيدين املحلي والدويل.

واأو �صحت اأنه ي�صارك يف املنتدى العاملي لالأخوة االإن�صانية نخبة من ال�صخ�صيات 
املحلية والدولية ملناق�صة الق�صايا العاملية ذات العالقة بالقيم االإن�صانية ب�صكل 
ميثل  حيث  خا�س,  ب�صكل  والت�صامح  والتعاي�س  االإن�صانية  االأخــوة  وبقيم  عــام, 
املنتدى دعوة اجلميع للتعبري عن روؤيتهم وجتاربهم ال�صخ�صية يف جمال تعزيز 
وعلى  الــواقــع,  اأر�ــس  على  اإ�صهاماتهم  خــالل  من  املجتمع,  يف  االإن�صانية  القيم 
نحٍو يتحقق من خالله تنمية قيم التعارف واحلوار والعمل امل�صرتك يف �صبيل 
االإ�صهام يف م�صتقبل العامل, موؤكدة اأن املنتدى يحظى باهتمام كبري من قيادات 
عمل  بـــاأوراق  جميعا  �صي�صاهمون  وعامليني  حمليني  ووزراء  الدولية  املنظمات 
قائد  " "كلمة  ومن�صة  ال�صت,  جل�صاته  خالل  املنتدى  مبو�صوع  تتعلق  وكلمات 
ُملهم" التي يتحدث من خاللها بيرت ماورير, رئي�س اللجنة الدولية لل�صليب 
اأ�صكاله, و ليما غبوي, نا�صطة �صالم وحائزة  اإنهاء الفقر بجميع  االأحمر حول 

على جائزة نوبل لل�صالم حول جتربتها اخلا�صة.
واأو�صحت ال�صابري اأن مهرجان االخوة االإن�صانية هذا العام ي�صم كذلك منتدى 
اآليات تعزيز مبادئ وثيقة االأخوة االإن�صانية يف العمل احلكومي , وتتحدث قيادات 
اإماراتية بارازة لت�صليط ال�صوء على التجربة االإماراتية بكافة جوانبها يف جمال 
الت�صامح والتعاي�س واالأخوة االإن�صانية, وكذلك حول اأحد ثوابت وثيقة االأخوة 
االإن�صانية هو العالقة بني ال�صرق والغرب ك�صرورة ق�صوى لكليهما اإ�صافة اإىل 

اأهمية تر�صيخ احلقوق االإن�صانية العامة امل�صرتكة , وت�صليط ال�صوء على اجلهود 
التي تبذلها وزارة اخلارجية والتعاون الدويل االإماراتية نحو حتقيق هذا االأمر 
على اأر�س الواقع , والنجاحات التي حققتها عرب اعتماد 4 فرباير يوماً لالأخوة 
االإن�صانية, اإ�صافة اإىل تعزيز ثوابت وثيقة االأخوة االإن�صانية يف منظومة العمل 
احلكومي من خالل تطوير معايري االأداء, خ�صو�صاً تلك التي تت�صمن ثوابت 
وثيقة االأخوة االإن�صانية, من خالل التوعية الهادفة التي تغطي جماالت اهتمام 

هذه الوثيقة.
وعربت �صعادتها عن تقديرها للدور الكبري الذي تبذله اللجنة العليا لالأخوة 
االإن�صانية من اأجل التح�صري اجليد لهذه املنتديات ومهرجان االخوة االإن�صانية, 
اهتمامها  عمق  على  يدل  ما  وهو  والتعاي�س,  الت�صامح  لــوزارة  رئي�صي  ك�صريك 
بق�صايا االأخوة االإن�صانية واأهمية اأن تتحول اإىل ثقافة عامة بني �صعوب العامل, 
مثمنة دور االأمم املتحدة والهيئات الدولية التي اأبدت حما�صة كبرية للم�صاركة 

باملهرجان واملنتديات امل�صاحبة له .
ودعت ال�صابري كافة و�صائل االإعالم وخمتلف فئات املجتمع اإىل متابعة اأن�صطة 
واأفــكــارهــم خالل  واالإ�ــصــهــام مبداخالتهم  اأيــامــه اخلم�س,  مــدى  املهرجان على 
اأن كافة الفعاليات �صتبث مبا�صرة عرب موقع وزارة  اجلل�صات النقا�صية, موؤكدة 

الت�صامح والتعاي�س ومن�صاتها على و�صائل التوا�صل االجتماعي.

 متا�صيًا مع توجيهات حممد بن ر��صد لتعزيز �لتما�صك �لأ�صري

مكتوم بن حممد ي�شدر قرارًا ب�شاأن دليل الإجراءات التنظيمية يف م�شائل الأحوال ال�شخ�شية يف حماكم دبي
 طار�ش �ملن�صوري: �لأحو�ل �ل�صخ�صية لأفر�د �ملجتمع و�صمانات �ل�صتقر�ر �لأُ�َصِري يف مقدمة �هتمامات �لقيادة �لر�صيدة

نهيان بن مبارك يفتتح املنتدى العاملي لالأخوة الإن�شانية اخلمي�س املقبل

للتعاون �لعلمي و�لتقني يف جمال علوم �لغالف �جلوي

املركز الوطني لالأر�شاد بدولة الإمارات ووزارة 
علوم الأر�س الهندية يوقعان مذكرة تفاهم 

•• اأبوظبي-وام:

�صجرة  األــف   50 لــزرع  اأقدر" الهادفة  "مغامرات  مــبــادرة  فعاليات  تتوا�صل 
و�صركة  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  مع  بال�صراكة  وذلــك   ,2021 العام  يف  قــرم 
للمحافظة  االإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  ورعاية  لال�صتثمار,  اجلبيل  جزيرة 
الدولة  اإطــار جهود  القادمة, وذلــك يف  50 عاماً  الـ  الفطرية يف  على احلياة 
لتقليل تداعيات التغري املناخي وت�صميم م�صتقبل م�صتدام لالأجيال احلالية 
جزيرة  اإىل  والنا�صئة  ال�صباب  مــن  امل�صاركني  ح�صور  ويتوا�صل  والــقــادمــة. 
تثقيفية  فعاليات  تنظيم  مت  حيث  و�صركائها,  "اأقدر"  مــن  بتنظيم  اجلبيل 
وترفيهية على هام�س الفعالية الرئي�صية لغر�س اأ�صجار القرم, وتهدف املبادرة 
اإىل اال�صتفادة من القيمة احلقيقة لهذه ال�صجرة التي متثل جانباً من االإرث 
االإماراتي االأ�صيل ومن اجلمال الطبيعي الذي تزخر به دولتنا. ويتم تقدمي 
�صرحا للم�صاركني حول م�صمون املبادرة واأهمية غر�س االأ�صجار وفوائد �صجر 
يتبعها جولة يف  التي متثلها من خالل حما�صرة متخ�ص�صة,  والقيم  القرم 
وتنتهي  املحمية,  اأ�صجار  بني  " للتجول  "الكاياك  خالل  من  اجلبيل  جزيرة 

الفعالية بغر�س اأ�صجار القرم يف اجلزيرة والتعرف على النظام البيئي لهذه 
االأ�صجار. واأّكد امل�صت�صار الدكتور اإبراهيم الدبل, الرئي�س التنفيذي لربنامج 
خليفة للتمكني "اأقدر" : " اأننا �صعداء مع ا�صتمرار هذه املبادرة وحجم التفاعل 
الذي ن�صهده مع بدء الفعاليات , حيث تهدف املبادرة اإىل امل�صاهمة االإيجابية 
يف حت�صني البيئة املناخية يف دولة االإمــارات للخم�صني �صنة القادمة وتطوير 
مهارات االأفراد وتعزيز العمل اجلماعي وتر�صيخ الوعي باأهمية املحافظة على 
البيئة و�صجرة القرم, باعتبارها من اأهم االأ�صجار يف املنظومة البيئية بدولة 
يف  وم�صاهمتها  امللوثات  من  الــهــواء  تنقية  يف  اأهميتها  عن  ف�صاًل  االإمــــارات, 
مكافحة ظاهرة التغري املناخي وحماية ال�صواطئ من اجنراف الرتبة". من 
جهته اأو�صح املقدم �صلطان حارب الكعبي من برنامج خليفة للتمكني "اأٌقدر" 
اأن املبادرة تعد برناجماً وطنياً يقدم فعاليات تثقيفية وترفيهية للم�صاركني 
والنا�صئة مب�صامني وطنية  ال�صباب  املر�صومة ويعزز وعي  االأهــداف  لتحقيق 

وبيئية و�صحية اإىل جانب تر�صيخ روح العمل اجلماعي وال�صلوكيات االإيجابية, 
اأهمية توحيد  املجتمعي حول  الوعي  تعزز  املبادرات  اأن مثل هذه  اإىل  م�صرياً 
املفعم  االإماراتي  الغد  �صباب  وبناء  البيئة  حلماية  والوطنية  املحلية  اجلهود 
الروات  اإدارة  رئي�س قطاع  العلكيم,  �صيف  قال  ناحيته  والعطاء. من  باالأمل 
 "  : االإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  يف  املميزين  للعمالء  امل�صرفية  واخلــدمــات 
نت�صرف يف امل�صرف باأن نوحد جهودنا مع برنامج خليفة للتمكني "اأقدر" من 
اأجل دعم مبادرة "مغامرات اأقدر" التي تهدف اإىل دعم جهود دولة االإمارات 
للحد من تداعيات التغري املناخي واحلفاظ على بيئتنا املحلية عرب زراعة 50 
اأن دور امل�صرف ياأتي  اإىل  اأنحاء الدولة", م�صرياً  األف �صجرة قرم يف خمتلف 
كراعي رئي�صي للمبادرة تاأكيداً على اأهمية دور كافة عنا�صر املجتمع وموؤ�ص�صاته 
عاماً   50 الـــ  يف  اخلالبة  االإمـــارات  وبيئة  الفطرية  احلياة  على  املحافظة  يف 
املقبلة, وامل�صاهمة الفعالة يف جهود الدولة للحد من تداعيات التغري املناخي 

و�صمان م�صتقبل م�صرق وم�صتدام لنا ولالأجيال القادمة. واأ�صاف ن�صعى من 
خالل هذه املبادرة اإىل تكرمي اإرث والدنا املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان " طيب اهلل ثراه ", الذي اأوىل الزراعة واحلفاظ على البيئة اهتماماً 
خا�صاً, فعمل على زراعة االأ�صجار املختلفة وال �صّيما �صجر القرم باعتباره من 
اأهم االأ�صجار يف املنظومة البيئية بدولة االإمارات, ونقدر كافة اجلهود املبذولة 
من اأجل تر�صيخ الوعي باأهمية احلفاظ على البيئة وا�صتدامتها. وكان برنامج 
 aqdar.ae/mangrove املوقع  خ�ص�س  قد  "اأقدر"  للتمكني  خليفة 
املوقع  ويتيح  قــرم,  �صجرة  األــف   50 اأقدر" لــزراعــة  "مغامرات  بـ  لال�صرتاك 
دعم املبادرة مادياً فقط,  اإمكانية  االأول  اخليار  يتيح  اإذ  للم�صاركة,  3 خيارات 
القدوم  القرم دون  امل�صاهمة بزراعة �صجرة  اإمكانية  الثاين  فيما يتيح اخليار 
اإىل اجلزيرة مع احل�صول على �صهادة م�صاركة, اأما اخليار الثالث فهو اخليار 
اإىل جانب ممار�صة كافة  اخلا�س بالقدوم اإىل اجلزيرة وزراعة �صجرة القرم 
الفعاليات االإ�صافية, مع احل�صول على �صهادة م�صاركة, ويت�صمن هذا اخليار 
15 عاماً, وحزمة  9 اإىل  حزمة خا�صة للبالغني واأخــرى لالأطفال من عمر 

خا�صة للمجموعات من 10 اأ�صخا�س فما فوق.

توا�شل فعاليات مبادرة مغامرات اأقدر لزراعة 50 األف �شجرة قرم

م�شبار الأمل .. م�شرية قهرت التحديات 
و�شطرت الإجنازات ور�شخت الال م�شتحيل نهجا
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عربي ودويل

الفدرايل  االأمــن  جهاز  من  عمالء  اإن  اأغ�صط�س,  اآب  يف  نوفيت�صوك 
و�صعوا ال�صم يف بطانة مالب�صه الداخلية الزرقاء.

االأرثوذك�صية  الــطــقــو�ــس  بــوتــني  فــالدميــري  الــرئــيــ�ــس  اأدى  وعــنــدمــا 
لالحتفال بعيد الغطا�س هذا ال�صهر من خالل غم�س نف�صه يف املاء 
املثلج, كان يرتدي �صروال �صباحة اأزرق, ما ا�صتدعى تهكماً من اأن�صار 
نافالني الذين قالوا اإن بوتني كان يرتدي مالب�س خ�صمه الداخلية. 
بعدما اأم�صى خم�صة اأ�صهر يف اأملانيا يتعافى من الت�صمم, عاد نافالني 

اإىل رو�صيا هذا ال�صهر ليتم اعتقاله على الفور.
ودعا النا�صط املناه�س للف�صاد البالغ 44 عاًما اإىل م�صريات حا�صدة, 
اإطــالق حتقيق عن عقار فخم على  وحّفز االحتجاجات من خــالل 

�صاحل البحر االأ�صود الرو�صي زعم اأنه ملك لبوتني.
1,35 مليار  تفوق  كلفته  اإن  نافالني  يقول  الذي  املجمع,  اأن  ُيزعم 

اأ�ــصــرار بالغة بب�صر  اأحلــقــوا  الثلج  اأن رمــاة كــرات  اأنــبــاء تا�س  وكالة 
ال�صائق. فتح املحققون منذ ذلك احلني 21 ق�صية جنائية مرتبطة 
اإنفاذ  مــ�ــصــوؤويل  �صد  العنف  يف  حتقيقات  ذلــك  يف  مبــا  بالتجمعات, 

القانون.
ببناء  قيامهم  ب�صبب  الــبــالد  اأنــحــاء  يف  اأ�صخا�س  اأربــعــة  اعتقال  مت 
�صيا�صية  �صعارات  عليها  يرفعون الفتات كتب  ثلج  لرجال  جم�صمات 

منها “احلرية احلقيقة رو�صيا” و “ي�صقط القي�صر«.
توقع العديد من املتظاهرين مواجهة عواقب حل�صور امل�صريات التي 

�صهدت اعتقال اأكر من اأربعة اآالف �صخ�س يف جميع اأنحاء البالد.
تطبيق م�صاركة الفيديو ال�صهري لدى املراهقني,  على “تيك توك”, 
ت�صم  باأغنية  لالحتجاجات  ت�صتعد  من�صورات  امل�صتخدمون  �صارك 

كلمة “�صاأُ�صجن«.

 •• مو�صكو-اأ ف ب

من مالب�س داخلية زرقاء اللون وفر�س املرحا�س اإىل ا�صتخدام الثلوج 
لر�صم غرافيتي, يبدع املتظاهرون يف حركة االحتجاج لدعم املعار�س 

الرو�صي امل�صجون األيك�صي نافالني يف التعبري عن احتجاجهم.
االأخرية  التجمعات  مــن  الــعــاديــة  غــري  لــلــرمــوز  ملخ�س  يلي  فيما 

املناه�صة للحكومة وما تعنيه.
ق�صرية  �صراويل  رو�س  متظاهرون  عّلق  دي�صمرب,  االأول  كانون  منذ 
مالب�س  فيها  يــرتــدون  �ــصــوًرا  ون�صروا  ال�صوارع,  الفتات  على  زرقــاء 
اأبرز  لتعر�س  كرمز  االحتجاجات,  يف  ورفعوها  فقط  زرقــاء  داخلية 

معار�س يف يف البالد للت�صميم.
وقــــال نــافــالــنــي, الــــذي تــعــر�ــس لــهــجــوم بــا�ــصــتــخــدام غـــاز االأع�صاب 

دوالر , ي�صم كل �صيء من حلبة تزلج على اجلليد حتت االأر�س اإىل 
كازينو. لكن ما علق يف اأذهان املعار�صني هو التكلفة املزعومة لفر�صاة 

املرحا�س الراقية 700 يورو )619 دوالًرا( املوجودة يف املجمع.
ن�صخ  اأنــه  بــدا  مــا  املتظاهرين  مــن  العديد  جلب  �صاخر,  اإجـــراء  ويف 

اأرخ�س بكثري اإىل م�صريات نهاية االأ�صبوع املا�صي.
مكافحة  �صرطة  حمتجون  ر�ــصــق  مو�صكو,  يف  الــتــظــاهــرات  وخـــالل 
الفدرايل بكرات  االأمــن  اإنها تخ�س جهاز  �صيارة قيل  ال�صغب وحتى 

الثلج.
جدار  على  لنافالني”,  “احلرية  ذلك  يف  مبا  مطالبهم,  كتبوا  كما 
على  ميحوها  وهــو  �صرطياً  م�صور  مقطع  ور�ــصــد  بالثلوج,  مغطى 
االأحــيــان, حيث قام  للعنف يف بع�س  االأحـــداث حتولت  الــفــور. لكن 
وذكرت  الــفــدرايل,  االأمــن  جهاز  �صيارة  نافذة  بتحطيم  متظاهرون 

تعرف على رموز الحتجاجات لدعم نافالني يف رو�شيا 

••اإ�صالم اأباد-رويرتز

اأربـــعـــة مــ�ــصــوؤولــني يف حلف  قــــال 
�صمال االأطل�صي اإن القوات الدولية 
تــعــتــزم الــبــقــاء يف اأفــغــانــ�ــصــتــان ملا 
اأيار  مايو  يف  النهائي  املوعد  بعد 
املحدد يف اتفاق حركة طالبان مع 
الــواليــات املــتــحــدة يف خــطــوة من 
حركة  مع  التوتر  ت�صعيد  �صاأنها 
بان�صحاب  تطالب  الــتــي  طــالــبــان 

كامل.
املــ�ــصــوؤولــني لرويرتز  اأحـــد  وقـــال 
كامل  ان�صحاب  هناك  يكون  “لن 
اأبريل  نــهــايــة  بــحــلــول  لــلــحــلــفــاء 

ني�صان«.
ـــوؤول الـــــذي طلب  ــــاف املـــ�ـــص واأ�ــــص
ب�صبب  هــويــتــه  عــن  الك�صف  عـــدم 
الوفاء  يتم  “مل  االأمــر  ح�صا�صية 
االإدارة  وجـــود  ويف  بــالــ�ــصــروط... 
االأمريكية اجلديدة �صيكون هناك 
�صتجري  ال�صيا�صة,  يف  تعديالت 
املت�صرع  امليل لالن�صحاب  معاجلة 
الذي كان �صائدا وميكن اأن ن�صهد 
حم�صوبة  خـــــروج  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة 

بدرجة اأكرب«.
االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وكــانــت 
وقعت  قد  ترامب  دونالد  ال�صابق 
اأوائــل العام  اتفاقا مع طالبان يف 
املــا�ــصــي يــدعــو النــ�ــصــحــاب جميع 
الـــقـــوات االأجــنــبــيــة بــحــلــول مايو 
املت�صددين  الـــتـــزام  مــقــابــل  اأيـــــار 

ب�صمانات اأمنية.
الذي مل  باالتفاق,  ترامب  واأ�صاد 

•• عوا�صم-وكاالت

االأمريكي  الرئي�س  اخــتــيــار  �صكل 
جو بايدن لروبرت مايل كمبعوث 
اأمــريــكــي جــديــد الإيــــران م�صاحات 
مــن الــ�ــصــجــال الــوا�ــصــع, ورغــــم اأن 
اإال  العهد  حــديــث  يـــزال  ال  تعيينه 
اأن “مايل” من مهند�صي االتفاق 
 ,2015 الـــنـــووي االإيـــــراين لــعــام 
انتقادات  مــن  ي�صلمه  مل  مــا  وهـــو 
يتهمونه  الــذيــن  املحافظ  اليمني 

بالت�صاهل مع “بلد عدو«.
ت�صكل  وبــحــ�ــصــب �ــصــحــف عــربــيــة, 
مـــهـــمـــة روبـــــــــرت مــــــايل الـــنـــوويـــة 
مــا بني  مــرحــلــة مف�صلية  الإيــــران 
النووي  لــالتــفــاق  ـــــران  اإي امــتــثــال 
والفرتة  وا�صنطن لالتفاق  وعودة 
بـــني امتالك  الــفــا�ــصــلــة  الــزمــنــيــة 
طهران قنبلة نووية وهو ما اأكدت 

اإدارة بايدن اأنه لي�س ببعيد.

مبعوث خا�ش
االأو�صط”  “ال�صرق  �ــصــحــيــفــة 
خربة  على  الــثــنــاء  اأن  اإىل  اأ�ــصــارت 
نوايا روبرت مايل  ونزاهة وح�صن 
ال تكفي مــع مهامه اجلــديــدة ويف 
مــــايل �صياًل  تــلــقــى  ذلــــك  مــقــابــل 
مـــن انـــتـــقـــادات الذعــــة مـــن �صقور 
هناك  اأن  مو�صحة  اجلــمــهــوريــني 
انــعــكــا�ــس لــالنــقــ�ــصــام الــعــمــيــق يف 
واأثـــــار اختيار  املــتــحــدة,  الـــواليـــات 
ال�صقور  ــــاط  ــــص اأو� غــ�ــصــب  مــــايل 
كتب  حيث  املــحــافــظ.  اليمني  مــن 
ال�صيناتور اجلمهوري توم كوتون, 
جــــداً  املـــثـــري  “من  تــــغــــريــــدة:  يف 
بايدن  الرئي�س  اأن يفكر  لال�صتياء 
با�صم روبرت مايل لقيادة ال�صيا�صة 

االإيرانية«.

االأفغانية,  احلكومة  فيه  ت�صارك 
بـــاعـــتـــبـــاره ميـــثـــل نـــهـــايـــة حـــرب 
م�صتمرة منذ 20 عاما. وخف�س 
 2500 اإىل  االأمــريــكــيــة  الــقــوات 
اأقـــــــــل عـــــــدد منذ  جـــــنـــــدي وهـــــــو 

.2001
اإنه يجري  وقالت م�صادر احللف 
االآن بحث التخطيط ملا �صيحدث 
ذلك  و�صيكون  ني�صان  اأبــريــل  بعد 
اجتماع  يف  رئــيــ�ــصــيــا  مـــو�ـــصـــوعـــا 
حللف �صمال االأطل�صي يف فرباير 

�صباط.
اإن  وخـــرباء  دبلوما�صيون  ويــقــول 
بعد  اأهمية  يـــزداد  احللف  موقف 

تهمي�س ترامب له.
وبـــــــداأت حمــــادثــــات الـــ�ـــصـــالم بني 
وحركة  االأفــــغــــانــــيــــة  احلـــكـــومـــة 
اأيــــلــــول  �ـــصـــبـــتـــمـــرب  طــــالــــبــــان يف 
العنف  ظـــل  لــكــن  ــة  ـــ ـــ ـــ الــدوحـــ يف 

مرتفعا.
املتحدثة  اأوانا لوجني�صكو  وقالت 
اأي  يــــريــــد  “ال  احلــــلــــف  ـــم  ـــص ـــا� ب
مـــن اأعـــ�ـــصـــاء احلـــلـــف الـــبـــقـــاء يف 
اأفغان�صتان لفرتة اأطول مما يلزم, 
لكننا اأو�صحنا من قبل اأن وجودنا 
بــ�ــصــروط... احلــلــفــاء ما  مرتبط 
عام  ب�صكل  الو�صع  يبحثون  زالــوا 

ويت�صاورون ب�صاأن امل�صي قدما«.
اآالف  عـــ�ـــصـــرة  نـــحـــو  اإن  وقــــالــــت 
االأمريكيون,  فيهم  مبن  جندي, 

احتمال  اإزاء  االأخــــرية  االأ�ــصــابــيــع 
االتفاق  لــبــنــود  وا�ــصــنــطــن  تغيري 
واالإبقاء على القوات يف اأفغان�صتان 

بعد مايو اأيار.
بالدوحة  قيادي يف طالبان  وقال 
اأكدوا  لكنهم  خماوفنا  “اأو�صحنا 
لنا احرتام اتفاق الدوحة والعمل 
بــــه. ومــــا يـــــدور عــلــى االأر�ــــــس يف 
اآخر.  �صيء  اإىل  ي�صري  اأفغان�صتان 
ولــــهــــذا قــــررنــــا اإر�ـــــصـــــال وفـــودنـــا 

للحديث مع حلفائنا«.
اإيــــــران  طـــالـــبـــان  مــــن  وفـــــد  وزار 
ــبــوع املــا�ــصــي وذكر  ورو�ــصــيــا االأ�ــص
جتـــري  احلـــــركـــــة  اأن  الــــقــــيــــادي 

ات�صاالت بال�صني.
ر�صمية  غــري  اجــتــمــاعــات  وكــانــت 
جُترى بني املفاو�صني يف الدوحة 
االأ�صابيع  يف  تــعــر  الــتــقــدم  لــكــن 
لقرابة  تــــوقــــف  بـــعـــد  االأخـــــــــرية 
مفاو�صون  قــــال  حــ�ــصــبــمــا  �ــصــهــر 

ودبلوما�صيون.
املتحدث  اهلل جماهد  ذبيح  وقــال 
اإن  لـــــرويـــــرتز  ـــم طــــالــــبــــان  ـــص ـــا� ب
ملتزمني  زالـــــــوا  مــــا  املــ�ــصــلــحــني 

بعملية ال�صالم.
اإذا مل  اأنـــه  �ــصــك يف  “ال  واأ�ـــصـــاف 
ف�صتكون  الـــدوحـــة  اتـــفـــاق  ُيــنــفــذ 
هناك تداعيات و�صيقع اللوم على 
الطرف الذي ال يحرتم االتفاق”. 
وتابع “تذهب توقعاتنا اأي�صا اإىل 

اأفغان�صتان.  يف  االآن  مـــوجـــودون 
اإن من  املـــ�ـــصـــوؤول بــاحلــلــف  وقــــال 
امل�صتوى  هــذا  ي�صتمر  اأن  املتوقع 
اأيار  بعد مايو  هــو عليه  مــا  قــرب 
لكن ما بعد ذلك مل يت�صح بعد«.

احلكومات  وبع�س  كابول  وتقول 
طالبان  اإن  االأجنبية  واملنظمات 
مل تلتزم بال�صروط ب�صبب العنف 
قــطــع �صالتها  وعــــدم  املــتــ�ــصــاعــد 

التهديدات  ومن  االإرهابيني  من 
االأخرى«.

ومل يــــرد الــقــ�ــصــر الـــرئـــا�ـــصـــي يف 
اأفغان�صتان على طلب التعليق.

* قلق متز�يد
قـــــــال مـــــ�ـــــصـــــدران مـــــن طـــالـــبـــان 
اأ�صبحت  احلـــركـــة  اإن  لـــرويـــرتز 
تـــ�ـــصـــعـــر بـــقـــلـــق مــــتــــزايــــد خــــالل 

تنظيم  مــثــل  م�صلحة  بــجــمــاعــات 
القاعدة وهو ما تنفيه طالبان.

االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وبـــداأت 
ال�صلطة  ت�صلم  الــذي  بــايــدن,  جو 
الثاين,  كـــانـــون  يــنــايــر   20 يــــوم 
مــراجــعــة التـــفـــاق الــ�ــصــالم الذي 

اأبرمه ترامب.
وقال متحدث با�صم وزارة الدفاع 
اإن  )الـــبـــنـــتـــاجـــون(  االأمـــريـــكـــيـــة 

لكن  بالتزاماتها  تف  مل  طالبان 
بالعملية  ملتزمة  ظلت  وا�صنطن 
القوات يف  م�صتويات  تبت يف  ومل 

امل�صتقبل.
اخلارجية  وزارة  ممثل عن  وقــال 
نهاية  “بو�صع  ملتزم  بــايــدن  اإن 
بامل�صوؤولية  االإح�صا�س  مــن  تنبع 
 ... تنتهي‘  ال  الــتــي  ‘للحروب 
االأمريكيني  حــمــايــة  جــانــب  اإىل 

ـــــه  اأن اإىل  الـــ�ـــصـــحـــيـــفـــة  ـــــوهـــــت  ون
تاأخذ  االنتقادات,  هذه  ومبواجهة 
الإظهار  وقتها  حالياً  بايدن  اإدارة 
اأنها لن تقوم باأي خطوة مت�صرعة 
وقالت  الـــ�ـــصـــائـــك.  املـــلـــف  هــــذا  يف 
االأبي�س,  الــبــيــت  بــا�ــصــم  املــتــحــدثــة 
اأعــطــي جدواًل  “لن  �ــصــاكــي:  جــني 
ب�صاأن  املــفــاو�ــصــات  لــبــدء  زمنياً” 
القول  ورف�صت  الــنــووي,  االتــفــاق 
للقاء  م�صتعداً  بــايــدن  كــان  اإذا  مــا 
روحاين,  ح�صن  االإيــــراين  نــظــريه 
اأو على االأقل التحدث معه هاتفياً, 

كما فعل باراك اأوباما يف 2013.
وحتى االآن, تبدي الواليات املتحدة 
نواياها  بــ�ــصــاأن  مــتــعــمــداً  غــمــو�ــصــاً 
اإن  بالقول  مكتفية  املــلــف,  هــذا  يف 
الذي  النووي  امللف  حــول  “اتفاقاً 
�صيتطلب  طـــارئـــة  �ــــصــــرورة  يــعــد 
“نقطة  و�صي�صكل  الوقت”,  بع�س 
“اتفاق  على  للتفاو�س  انطالق” 

اأكر ا�صتدامة واأقوى«.
ال�صحيفة  اأ�صارت  اآخر  ويف مو�صع 
اال�صتخبارات  جهاز  رئي�س  اأن  اإىل 
ي�صع  كــوهــني  يو�صي  االإ�ــصــرائــيــلــي 
برنامج  عــلــى  االأخـــــرية  الــلــمــ�ــصــات 
املتحدة,  لــلــواليــات  املقبلة  زيــارتــه 
الرئي�س  مع  لقاء  ت�صمل  قد  التي 
بايدن  جــــو  اجلــــديــــد  االأمــــريــــكــــي 
على  وا�صنطن  يف  كوهني  و�صريكز 
الواليات  ونوايا  االإيراين  املو�صوع 
اأن كوهني  واأكــدت م�صادر  املتحدة 
معلومات  عـــر�ـــس  عـــلـــى  مــ�ــصــمــم 
ومــطــالــب اإ�ــصــرائــيــلــيــة مــقــابــل اأي 
وا�صنطن  تـــعـــتـــزم  جـــديـــد  اتــــفــــاق 
اإبــرامــه مع طهران, وهــي مطالب 

)اإيـــران(  اجلمهورية  اقـــرتاب  مــع 
احل�صول  مــــن  فـــخـــطـــوة  خـــطـــوة 
الإنتاج  تكفي  ان�صطارية  مواد  على 
اأكـــده  مـــا  وهـــو  )نووي(”,  �ــصــالح 
اأن على  الــبــيــت االأبــيــ�ــس اجلــمــعــة 
االتفاق  مبتطلبات  االلتزام  اإيــران 
2015 بني  عـــام  املــــربم  الـــنـــووي 

طهران وجمموعة الـ1+5.
املبعوث  اأن  الــ�ــصــحــيــفــة  وذكــــــرت 
االأمــــــريــــــكــــــي اجلــــــديــــــد الإيـــــــــران 
ـــارزيـــن  حتـــــدث مــــع مـــ�ـــصـــوؤولـــني ب
واأملانيا,  وفــرنــ�ــصــا  بــريــطــانــيــا  مـــن 
االأوروبية  االأطــراف  تقييم  ملعرفة 
الــــنــــووي  املـــ�ـــصـــاركـــة يف االتـــــفـــــاق 
 2015 اإيــــــــران عـــــام  املــــوقــــع مــــع 
ال�صيا�صيني  مــع  احلــــايل  لــلــو�ــصــع 
الربيطانيني والفرن�صيني واالأملان 
وهو ما متحور حول “االإملام بامللف 
النووي االإيــراين وتقييم ما نفكر 

فيه جميع االأطراف.

ملاذ� مايل؟
�صحيفة  حتـــدثـــت  جـــانـــبـــهـــا  مــــن 
اختيار  عن  االإماراتية  “اخلليج” 
بايدن  جـــو  االأمـــريـــكـــي  الــرئــيــ�ــس 
املــخــ�ــصــرم وخبري  الــدبــلــومــا�ــصــي 
الـــ�ـــصـــرق االأو�ــــصــــط روبــــــرت مايل 
االإيرانية  ــوؤون  ــ�ــص لــل لـــه  مـــنـــدوبـــاً 
مذكرة باأن مايل ن�صر العديد من 
باال�صرتاك  والــدرا�ــصــات  االأبــحــاث 
اأك�صفورد  جــامــعــة  يف  الــبــاحــث  مــع 
ق�صايا  تــــنــــاولــــت  اآغـــــــــا  حـــ�ـــصـــني 
بينها  من  اأو�صط  ال�صرق  وم�صاكل 
االأخطاء”  وماأ�صاة  ديفيد  “كامب 
و”ثالثة  االأخرية”  و”املفاو�صات 

مــن �ــصــاأنــهــا كــبــح طــمــوحــات اإيـــران 
االإقليمية ولي�س فقط النووية.

�صيطالب  الــ�ــصــحــيــفــة  وبــحــ�ــصــب 
كوهني باإ�صالح جذري يف االتفاق, 
اإلـــيـــه يف عام  الــتــو�ــصــل  الـــــذي مت 
اأكر  الــتــزامــات  ي�صمل   ,2015
عدم  ل�صمان  طهران  من  �صرامة 
اأ�صلحة  على  متكنها من احل�صول 
ترى  مــا  كوهني  و�صيحدد  نــوويــة. 
اأ�صا�صية  مــكــونــات  اأنــهــا  اإ�ــصــرائــيــل 

اإيــران, مع اقرتابها من احل�صول 
على ما يكفي من املواد االن�صطارية 

المتالك �صالح نووي.
ــــهــــت الـــ�ـــصـــحـــيـــفـــة حلـــديـــث  ــــب ون
�صبكة  عــلــى  لــربنــامــج  �ــصــولــيــفــان 
االإنرتنت يرعاه “املعهد االأمريكي 
وجهة  “من  وقـــــولـــــه:  لـــلـــ�ـــصـــالم 
املبكرة  االأولــويــات  اإحـــدى  نظرنا, 
الهامة يجب اأن تكون التعامل مع 
مت�صاعدة,  نووية  اأزمــة  تعترب  ما 

على النظام االإيراين االلتزام بها, 
تخ�صيب  اإيــران  توقف  اأن  وت�صمل 
اإنتاج  عـــن  وتــتــوقــف  الـــيـــورانـــيـــوم, 
متقدمة,  مـــركـــزي  طــــرد  اأجـــهـــزة 
امل�صلحة  املنظمات  والكف عن دعم 
اللبناين,  راأ�ــصــهــا حــزب اهلل  وعــلــى 
واإنـــــهـــــاء وجــــودهــــا الــعــ�ــصــكــري يف 
الـــعـــراق و�ــصــوريــا والــيــمــن, ووقف 
اأن�صطتها �صد اأهداف اإ�صرائيلية يف 
اخلارج ومنح حق الو�صول الكامل 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
جميع جوانب برناجمها النووي.

�أولويات
�صحيفة  ذكــــــــرت  جـــانـــبـــهـــا  مـــــن 
عن  نــقــاًل  الــ�ــصــعــوديــة  “املدينة” 
م�صت�صار االأمن القومي االأمريكي 
االأولويات  من  اأن  �صوليفان  جيك 
الق�صوى واملبكرة الإدارة جو بايدن 
التعامل مع االأزمة املت�صاعدة مع 

�صيفكر  االأطل�صي  �صمال  حلف  اأن 
احلــــرب وحتا�صي  هـــذه  اإنـــهـــاء  يف 
املــزيــد مــن االأعــــذار الإطــالــة اأمد 

احلرب يف اأفغان�صتان«.
ووا�صنطن  احلـــلـــف  و�ـــصـــيـــواجـــه 
باملوافقة  طالبان  الإقــنــاع  حتــديــا 

على التمديد ملا بعد مايو اأيار.
اآ�ــصــلــي جــاكــ�ــصــون, املديرة  وقــالــت 
امل�صاركة مبركز درا�صة اجلماعات 
التنمية  مـــعـــهـــد  يف  املـــ�ـــصـــلـــحـــة 
فكرية  موؤ�ص�صة  وهــو  اخلــارجــيــة 
املوقف  ظــل  اإذا  اإنــــه  بــريــطــانــيــة, 
غري وا�صح فاإن طالبان قد ت�صّعد 
للهجوم  تــعــود  الــهــجــمــات ورمبــــا 

على القوات الدولية.
“يعلي  احلــل  غياب  اأن  واأ�ــصــافــت 
طالبان  داخــل  مف�صدين  اأ�ــصــوات 
الـــواليـــات  اأن  قـــط  يــ�ــصــدقــوا  مل 
ودفعوا  طواعية  �صرتحل  املتحدة 
حتى  الــهــجــمــات  ت�صعيد  بــاجتــاه 
اإبـــرام االتــفــاق بــني الواليات  بعد 

املتحدة وطالبان«.
وقــــال دبــلــومــا�ــصــي اأوروبــــــي كبري 
الدفاع يف حلف  وزراء  اجتماع  اإن 
املـــقـــرر يومي  �ــصــمــال االأطــلــ�ــصــي 
17 و18 فرباير �صباط �صيكون 
اكت�صب قوة  الذي  فر�صة للحلف 

لتحديد �صكل العملية.
االإدارة  وجـــود  ظــل  “يف  واأ�ـــصـــاف 
نتيجة  هــنــاك  �صتكون  اجلــديــدة, 
اأكرب  ب�صكل  الــتــعــاون  على  قائمة 
�صمال  حـــلـــف  لـــــــدول  و�ـــصـــيـــكـــون 

االأطل�صي راأي«.

رجال يف مركب واحد”, و”حما�س 
اإىل  اإ�ــصــافــة  ال�صلطة”  وخمــاطــر 
العديد من املقاالت يف �صحف مثل 
نــيــويــورك تــاميــز وفـــوريـــن افريز 

ووا�صنطن بو�صت ولوموند.
مايل  اأن  اإىل  الــ�ــصــحــيــفــة  ونــبــهــت 
واملدير  الــرئــيــ�ــس  مــنــ�ــصــب  تــــوىل 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــجـــمـــوعـــة االأزمــــــــات 
تعيينه  قبل  وا�صنطن  يف  الدولية 
يف املــنــ�ــصــب اجلــــديــــد. وعـــمـــل يف 
جمل�س االأمن القومي يف الواليات 
اأوباما من  بــاراك  اإدارة  املتحدة يف 
حتى   2014 فرباير”�صباط” 
 ,2017 الثاين”  يناير”كانون 
وقـــبـــلـــهـــا كـــــــان مـــــديـــــر بـــرنـــامـــج 
اإفريقيا  و�صمال  االأو�ــصــط  ال�صرق 
الدولية  االأزمــــــــات  جمــمــوعــة  يف 
القومي  االأمــن  مل�صت�صار  وم�صاعداً 
خـــــــالل حكم  بـــــريجـــــر  �ــــصــــانــــدي 
كــلــيــنــتــون, ومدير  بــيــل  الــرئــيــ�ــس 
االإن�صان  وحــقــوق  الــدميــقــراطــيــة 
االإنــ�ــصــانــيــة يف جمل�س  والـــ�ـــصـــوؤون 

االأمن القومي.
ال�صراع  يف  خــــبــــرياً  مـــــايل  يـــعـــد 
الــفــلــ�ــصــطــيــنــي وقد  االإ�ـــصـــرائـــيـــلـــي 
املو�صوع.  هــذا  حــول  باإ�صهاب  كتب 
كلينتون  للرئي�س  خا�س  كم�صاعد 
ال�صالم  فــــريــــق  يف  ـــواً  عـــ�ـــص كـــــان 
ترتيب  يف  و�ـــصـــاعـــد  االأمــــريــــكــــي 
قــمــة كــامــب ديــفــيــد لــعــام 2000 
وكـــان مــايل يف 2015 كــان مايل 
يتعلق  فيما  الرئي�س  اأوبــامــا  رجــل 
مبــلــف الـــ�ـــصـــرق االأو�ـــــصـــــط؛ حيث 
االأو�صط  ال�صرق  مكتب  يقود  كــان 
يف جمــلــ�ــس االأمـــــــن الـــقـــومـــي. يف 
نوفمرب”ت�صرين الثاين” 2015 
عني مايل م�صت�صاراً خا�صاً الأوباما 

ملحاربة تنظيم داع�س االإرهابي.

م�شادر من الناتو : القوات الأجنبية باقية يف اأفغان�شتان ملا بعد مايو 

�شحف عربية: ال�شرق الأو�شط اجلديد.. فر�س وحتديات اأمام بايدن

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ماليني  النت�صال  لالأجور  االأدنــى  احلد  مل�صاعفة  بايدن  جو  مقرتح  يحدث  قد 
لالأكر  اجتماعية  ثــورة  امل�صرعني  بيد  واملوجود  الفقر  براثن  من  االأمريكيني 

حرماًنا يف الواليات املتحدة حيث التفاوتات االجتماعية واالقت�صادية �صارخة.
م�صروع  عر�صه  خــالل  فرجينيا,  عن  الدميوقراطي  النائب  �صكوت,  بوبي  قــال 
واأخالقًيا عن احلد  اقت�صادًيا  الدفاع  كان ال ميكن  الوباء,  “حتى قبل  القانون 
االأدنى الفدرايل لالأجور البالغ 7,25 دوالًرا” يف ال�صاعة, والذي مل يتغري منذ 
24 متوز/يوليو 2009. وعلى الرغم من اأن هذه املبادرة حتظى ب�صعبية كبرية 
بني ال�صكان - حتى يف �صفوف اأع�صاء احلزب اجلمهوري - وتوؤيدها النقابات منذ 
اأكر من عقد, اإال اأنها واجهت معار�صة من امل�صرعني اجلمهوريني حتت �صغط 

ال�صركات التي ترف�س حتمل تكاليف اإ�صافية.
وقال �صناتور فريمونت بريين �صاندرز املر�صح الرئا�صي التقدمي ال�صابق الذي 
اأطلق على 7,25 دوالًرا ا�صم “اأجر املجاعة” اأماًل يف اإقناع امل�صككني: “هذا لي�س 
طرًحا راديكالًيا. .... يف اأغنى دولة يف العامل, عندما يعمل النا�س 40 �صاعة يف 

االأ�صبوع, ال ينبغي اأن يعي�صوا يف الفقر«.
يوؤثر الركود االقت�صادي الناجم عن الوباء ب�صكل رئي�صي على ال�صركات ال�صغرية, 
ا يف قطاع املطاعم. لذلك فهي ال تنظر باإيجابية اإىل االقرتاح املدرج يف  وخ�صو�صً

خطة االإنقاذ ال�صخمة البالغة 1,900 ترليون دوالر.
وهكذا ا�صتقبل نائب رئي�س االحتاد الوطني للمطاعم �صون كينيدي بفتور املقرتح 

يف عام 2019, ح�صل 1,6 مليون عامل على اأجور ت�صاوي اأو تقل عن احلد االأدنى 
الفدرايل, اأو %1,9 من جميع العمال الذين يتقا�صون رواتبهم بال�صاعة, وفًقا 
ملكتب االإح�صاء. وهذا عدد �صغري الأن احلد االأدنى لالأجور الذي اأدخله فرانكلني 

روزفلت يف عام 1938 اأثناء الك�صاد العظيم, اأ�صبح نظرًيا مبرور الوقت.
ففي حني تطبق الواليات اجلنوبية والو�صطى ب�صكل عام احلد االأدنى لالأجور, 
فاإن الواليات الواقعة يف ال�صرق وكاليفورنيا الغنية حددت معداًل اأعلى من 12 
ذلك  يف  مبــا  الكبرية  ال�صركات  وتــدفــع  ال�صاعة.  يف  دوالًرا   15 حتى  اأو   13 اأو 

اأمازون و�صتاربك�س بالفعل 15 دوالًرا يف ال�صاعة جلذب العمالة.
وبذلك ي�صل راتب ماغي بري�صريز املوظفة يف جمموعة فريد ماير يف �صياتل اإىل 

17,59 دوالًرا مقابل 10 دوالرات يف عام 2013.
له  اأن تدفع  ل�صخ�س ما, عليك  “عندما ميكنك توفري عمل  بري�صريز:  وقالت 
اإن دفع مرتب  اأجًرا يوؤمن له حياة كرمية«. ويفيد مكتب امليزانية بالكونغر�س 
من 15 دوالًرا يف ال�صاعة بحلول عام 2025 �صيزيد اأجور 27,3 مليون �صخ�س 
يف  يت�صبب  قد  هذا  اأن  ا  اأي�صً يقدر  لكنه  الفقر.  من  اأ�صرة  مليون   1,3 وينت�صل 
خ�صارة 1,3 مليون وظيفة. وقال غريغوري داكو, كبري االقت�صاديني يف اأك�صفورد 
التحول  على  االقــرتاح  ينطوي  املحتمل,  التاأثري  عن  بعيًدا  اإنــه  اإيكونوميك�س, 
االجتماعي الذي يرغب فيه جو بايدن. و�صدد على اأن هذا “يوؤكد اإرادة االإدارة 
اإىل  التي قادت  امل�صاواة االجتماعية والعرقية  اأكرب على عدم  يف الرتكيز ب�صكل 
ظل  يف  حتى  االقــرتاح  مترير  ال�صعب  من  و�صيكون  املا�صي«.  العام  ا�صطرابات 

هيمنة الدميوقراطيني على كال املجل�صني.

ا واأنه يفهم اأنه ينبغي دفع احلد االأدنى لالأجور بالكامل, بغ�س النظر  خ�صو�صً
املطاعم  االإكراميات الأ�صحاب  اإذ ت�صمح  العمالء.  املفرو�صة على  االإكرامية  عن 
بدفع دوالرين اأو ثالثة دوالرات يف ال�صاعة للموظفني يف حني تغطي االإكرامية 

ال�صهرية الفرق للو�صول اإىل 7,25 دوالًرا.
وقال اإن هذا االإجــراء “�صوف ي�صتتبع تكاليف ال ميكن التغلب عليها” للعديد 
مــن املــوؤ�ــصــ�ــصــات الــتــي لــن يــكــون اأمــامــهــا خــيــار �ــصــوى اال�ــصــتــغــنــاء عــن مــزيــد من 
املوظفني اأو االإغالق نهائًيا. وردت وزيرة اخلزانة اجلديدة جانيت يلني بالقول 
من  االأمريكيني  من  املاليني  ع�صرات  �صينت�صل  لالأجور  االأدنــى  احلد  “رفع  اإن 
ا لعدد ال يح�صى من ال�صركات ال�صغرية يف جميع  براثن الفقر بينما يخلق فر�صً

اأنحاء البالد«.
تدريجية  زيــادة  اإىل  م�صرية  تنفيذه,  كيفية  على  يتوقف  كله  االأمــر  اإن  وقالت 

و�صواًل اإىل 15 دوالًرا بحلول عام 2025, ما يرتك “وقًتا كافًيا للتكيف«.
اجلــدل حمتدًما  يــزال  ال  االقت�صاد؟  على  �صيء  اأم  اأثــر جيد  لذلك  �صيكون  هل 
ا واأن الواقع االقت�صادي لي�س هو  منذ فرتة طويلة بني االقت�صاديني, خ�صو�صً
نف�صه بالن�صبة ملن يعملون يف نيويورك )حيث يتوفر العديد من الفر�س وتكلفة 
كثافة  اأقــل  االقت�صادي  الن�صيج  )حيث  مي�صي�صيبي  يف  اأو   )... مرتفعة  املعي�صة 

واحلياة اأرخ�س بكثري ...(.
ولكن اإدارة بايدن ت�صلط ال�صوء على �صل�صلة من االأحداث االإيجابية التي ت�صتتبع 
مثل هذه اخلطوة اإذ اإن حت�صني االأجور �صيوؤدي اإىل اإنفاق مليارات الدوالرات يف 

ا�صتهالك مزيد من ال�صلع واخلدمات التي تقدمها ... ال�صركات ال�صغرية.

اأملانيا تتوعد باإجراءات
 �شد تاأخر ت�شليم اللقاحات 

•• برلني-اأ ف ب

التي  املختربات  بحّق  قانونّية  اإجــراءات  باّتخاذ  االأملانّية  احلكومة  توّعدت 
“ال حترتم تعّهداتها” يف جمال ت�صليم اللقاحات امل�صاّدة لكوفيد-19 اإىل 
االحّتاد االأوروبــي, و�صط ت�صاعد التوّترات ب�صبب تاأخري من جانب �صركة 
مقابلة  يف  األتماير  بيرت  االقت�صاد  وزيــر  وقــال  الربيطانّية.  اأ�صرتازينيكا 
حترتم  مل  �صركات  هناك  اأّن  تبنّي  “اإذا  االأملــانــّيــة,  فيلت  دي  �صحيفة  مــع 
واأ�صاف  التزاماتها, �صيتعنّي علينا اّتخاذ قرار ب�صاأن العواقب القانونّية”. 

“ال ميكن الأّي �صركة تف�صيل دولة اأخرى على االحّتاد االأوروبي«.
ت�صاعدت حّدة اخلطاب يف االأ�صابيع االأخرية بني القادة االأوروبيني وخمترب 
اأ�صرتازينيكا الربيطاين الذي تاأّخر مراًرا يف ت�صليم جرعات لقاحه امل�صاّد 
اأ�صرتازينيكا  ويّتهم االحّتاد االأوروبي ب�صكل �صمني خمترب  لكوفيد-19. 
على ح�صاب  اللقاحات,  ت�صليم  عملّية  االأف�صلّية لربيطانيا يف  اأعطى  باأّنه 

التزاماته التعاقدّية مع بروك�صل.
لكّن ال�صركة الربيطانّية لي�صت املخترب الوحيد الذي واجه اّتهامات يف هذا 

املجال من جانب امل�صوؤولني االأوروبيني.
ا باّتخاذ اإجراءات قانونّية بحّق  ففي االأ�صبوع املا�صي, توّعدت اإيطاليا اأي�صً

�صركة فايزر االأمريكّية ب�صبب التاأّخر يف ت�صليم اللقاحات.

حتول اجتماعي يف اأمريكا.. بايدن ي�شاعف احلد الأدنى لالأجور 
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�صلطة  اختيار  طريق  على  الليبية  االأطـــراف  بلغتها  مهمة  مرحلة   
الرابع  يف  انــتــخــابــات  بتنظيم  ت�صمح  مــوؤقــتــة,  انــتــقــالــيــة  تــنــفــيــذيــة 
والع�صرين من دي�صمرب املقبل. فبعثة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
وع�صرين  اأربعة  و�صمت  الرئا�صي  للمجل�س  املر�صحني  قائمة  اأعلنت 
خالل  الــوزراء  رئي�س  ملن�صب  املر�صحني  قائمة  �صمت  كما  مر�صحا. 
الفرتة التمهيدية, 10 اأ�صخا�س. وتعهد جميع املر�صحني باحرتام 
ما  الليبي يف  ال�صيا�صي  احلــوار  ملتقى  اأقرها  التي  الطريق  خارطة 
يتعلق بالفرتة التمهيدية. كما تعهد املر�صحون, يف حالة اختيارهم 
املخت�صة  الــرقــابــيــة  للجهات  اإقــــرار  بــتــقــدمي  التنفيذية,  لل�صلطة 
مبمتلكاتهم الثابتة واملنقولة داخل وخارج ليبيا. و�صددوا التزامهم 

اأي�صاً بعدم خو�س االنتخابات يف نهاية الفرتة التمهيدية.
اإىل  امتثالهم  توؤكد  قانوناً  اإفــادة خطية ملزمة  املر�صحون  كما وقع 
اأن  املقرر  املقبلة, من  الليبي احلــايل. يف اخلطوات  قانون اجلن�صية 
الليبي  ال�صيا�صي  احلــوار  مللتقى  اجتماعاً  املتحدة  االأمم  بعثة  تعقد 
مـــن فرباير  االأول واخلــامــ�ــس  بـــني  �ــصــويــ�ــصــرا  اأعــ�ــصــائــه يف  بــكــامــل 
وخالل  التنفيذية.  ال�صلطة  على  الت�صويت  عملية  الإجــراء  املقبل, 
اإىل  املر�صحني  دعوة جلميع  الدولية  البعثة  �صتوجه  االجتماع,  هذا 
جل�صة تفاعلية مع اأع�صاء امللتقى الإتاحة الفر�صة للمر�صحني لطرح 

روؤيتهم ب�صاأن تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها امللتقى.

ن�صرت  “االنت�صار النووي لي�س �صريعاً ولكنه مرعب”,  حتت عنوان 
اإىل  ال�صاعية  الـــدول  عــن  يتحدث  تقريراً  “اإيكونومي�صت”  جملة 
حيال  قلقون  اخلــرباء  اأن  اإىل  الفتة  النووي,  النادي  اإىل  االن�صمام 
درا�ــصــة حديثة  اإىل  التقرير  واأ�ــصــار  اآ�ــصــيــا.  و�ــصــرق  االأو�ــصــط  ال�صرق 
اأن  اإىل  تلفت  والدولية”,  اال�صرتاتيجية  الدرا�صات  “مركز  اأجراها 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان, بداأ على نحو متزايد, يتحدث 
الرئي�س  اإن  املجلة  وقــالــت  نــوويــة.  قنبلة  بـــالده  امــتــالك  عــن  علناً 
الرتكي ا�صتكى اأمام اأع�صاء حزبه يف �صبتمرب “اأيلول” 2019 من 
اأن دواًل عدة متتلك �صواريخ قادرة على حمل روؤو�س نووية, الفتاً اإىل 
اأن عدم امتالك تركيا اأ�صلحة مماثلة, “اأمر ال ميكنني قبوله«. ومع 
ذلك, ي�صكك �صنان اأولغن الدبلوما�صي الرتكي ال�صابق الذي يراأ�س 
مركز “اأيدام” لالأبحاث ومقره ا�صطنبول, يف اأن يت�صرف اأردوغان 
قد يعجب اجلمهور  البداية  “يف  واأ�صاف:  بناء على هذا اخلطاب. 
االقت�صادية  التكلفة  لكن  نــوويــة,  اأ�صلحة  امــتــالك  بفكرة  الــرتكــي 
اأزمات  تركيا  وتــواجــه  االأمـــد«.  وطويلة  جــدا  كبرية  �صتكون  لرتكيا 
عدة مع جريانها, ال �صيما مع االحتاد االأوروبي على خلفية التنقيب 
عن الغاز يف �صرق البحر املتو�صط, باالإ�صافة اإىل ملفات اأخرى, مثل 

ليبيا و�صوريا.

اأ�صدرته  اأمر  يف  الطعن  دانيال بريل  االأمريكي  ال�صحايف  عائلة  تعتزم 
بريطاين  باك�صتاين  متطرف  عــن  بــاالإفــراج  عليا  باك�صتانية  حمكمة 
املحكمة  اأيــدت   .2002 يف  الوح�صي  وقتله  خلطفه  بالتخطيط  متهم 
وثالثة  �صيخ  �صعيد  عــمــر  اأحــمــد  تــربئــة  اخلمي�س  باك�صتان  يف  العليا 
رجال اآخرين العام املا�صي, يف قرار اأثار غ�صب الواليات املتحدة. وكان 
عندما  �صرتيت جورنال  وول  ل�صحيفة  اآ�صيا  بريل مدير مكتب جنوب 
تقرير  اإعــداد  اأثناء   2002 الثاين/يناير  كانون  كرات�صي يف  خطف يف 
عن مت�صددين . وبعد �صهر تقريبا وعدد من املطالب بدفع فدية, �ُصّلم 
ت�صجيل فيديو يظهر قطع راأ�صه اإىل القن�صلية االأمريكية. قال الوالدان 
وزميلته  بريل  �صديقة  تويرت  على  ن�صرته  بيان  يف  بريل  وجوديا  روث 
ال�صابقة يف �صحيفة وول �صرتيت جورنال, اإ�صراء نعماين “تعتزم عائلة 
بريل تقدمي التما�س مراجعة �صد القرار غري القانوين والظامل«. وقال 
حمامو اأ�صرة بريل اإن اأحمد عمر �صيخ لعب دورا حا�صما يف التخطيط 
خلطف واحتجاز ال�صحايف, قبل اأن ياأمر املجموعة التي كانت حتتجزه 
واإن  القتل,  اإنه غري �صالع يف  الدفاع عنه يقولون  بقتله لكن حماميي 
احلكم ال ي�صتند اإىل اأدلة كافية. وقالت اأ�صرة ال�صحايف القتيل يف بيان 
 18 اأن اأحمد عمر �صيخ الــذي اعــرتف اأخــرًيا بعد  اأمــر ال ي�صدق  “اإنه 
اإىل املحكمة بــدوره يف  عاًما من االأكاذيب يف ر�صالة مكتوبة بخط اليد 
اختطاف دانيال بريل من اأجل احل�صول على فدية يتم تربئته ويطلق 

�صراحه جمددا للعامل ملوا�صلة اأن�صطته االإرهابية الدولية«.

عوا�صم

طرابل�ص

وا�سنطن

ا�سالم اباد

بريطانيا تطلق تاأ�شرية 
جديدة ملواطني هونغ كونغ 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

تاأ�صرية جديدة ملاليني من مواطني  تق�صي مبنح  بريطانيا خطة  تطلق 
هونغ كونغ متهد حل�صولهم على اجلن�صية الربيطانية, لتفتح بذلك الباب 
ال�صينية  القمع  حملة  من  ال�صابقة  م�صتعمرتها  من  الهرب  يف  للراغبني 
للمعار�صة. و�صيتمكن اأي �صخ�س يحمل جواز �صفر بريطانيا ملا وراء البحار 
واأفراد اأ�صرهم من التقدم عرب االإنرتنت للح�صول على تاأ�صرية ت�صمح لهم 
التقدم  ميكنهم  �صنوات,  خم�س  وبعد  املتحدة.  اململكة  يف  والعمل  بالعي�س 
هذه  الربيطانية  الهجرة  خطة  وتــاأتــي  اجلن�صية.  على  للح�صول  بطلب 
ردا على قرار بكني العام املا�صي فر�س قانون �صامل لالأمن القومي على 
هونغ كونغ الإ�صكات احتجاجات كبرية وعنيفة يف بع�س االأحيان, مطالبة 
بالدميوقراطية. وقد اتهمت بريطانيا ال�صني بعدم الوفاء بوعد قطعته 
قبل اإعادة املنطقة اإليها باأن يحتفظ هذا املركز املايل باحلريات االأ�صا�صية 
جون�صون  بوري�س  الــوزراء  رئي�س  وقــال  عاما.  خم�صني  ملدة  واال�صتقاللية 
التاريخية  عالقاتنا  “بتكرمي  قامت  اململكة  اإن  االأ�صبوع  هذا  اخلطة  عن 
وال�صداقة العميقة مع �صعب هونغ كونغ ودافعت عن احلرية واال�صتقالل 
بجواز  االعرتاف”  عن  “�صتتوقف  اأنها  اجلمعة  ال�صني  واأعلنت  الذاتي«. 
ال�صفر الربيطاين ملا وراء البحار اعتبارا من االأحد “كوثيقة �صفر وهوية”, 

موؤكدا اأن بكني “حتتفظ بحق اّتخاذ خطوات اإ�صافية«.

ل احلرب ول الثورة.. تهديد اآخر يقو�س �شلطة الأ�شد

زعيم اقليم تيجراي الإثيوبي يتوعد »مبقاومة ممتدة« 

الربملان العربي : الدول العربية اأكرث من عانى من ظاهرة الإرهاب واكتوى بنارها

اإ�شرائيل توافق على اإر�شال 5 اآلف جرعة من اللقاح اإىل الفل�شطينيني 
•• القد�س-اأ ف ب

االإ�صرائيلية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
مـــوافـــقـــة الــــدولــــة الـــعـــربيـــة على 
من  جــرعــة  اآالف  خم�صة  اإر�ـــصـــال 
لــفــريو�ــس كورونا  املــ�ــصــاد  الــلــقــاح 
اإىل ال�صلطة الفل�صطينية لتطعيم 
الكوادر الطبية لديها, وذلك بعد 
ل�صمان  الإ�صرائيل  دولية  دعــوات 
على  ــ�ــصــطــيــنــيــني  الــفــل حـــ�ـــصـــول 

اللقاح.
واأكــد متحدث با�صم وزيــر الدفاع 
لوكالة  غانت�س  بيني  االإ�صرائيلي 

فران�س بر�س اخلطوة.
خم�صة  �صرن�صل  اأننا  “اأوؤكد  وقــال 
اآالف لقاح للطواقم الطبية لدى 

ال�صلطة الفل�صطينية«.
كانون   19 يف  اإ�ـــصـــرائـــيـــل  بــــــداأت 
تطعيمات  حملة  االأول-ديــ�ــصــمــرب 
واالأ�صرع  االأو�ــصــع  تعترب  طموحة 
يف العامل. وتلقى اأكر من ثالثة 
ماليني من �صكان اإ�صرائيل البالغ 
تــ�ــصــعــة ماليني  نـــحـــو  تـــعـــدادهـــم 
اجلرعتني  من  جرعة  اأول  ن�صمة 

املطلوبتني من لقاح فايزر.
ويف ال�صفة الغربية التي احتلتها 
مل   ,1967 الـــعـــام  يف  اإ�ــصــرائــيــل 
البالغ  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــون  يــحــ�ــصــل 
تعدادهم نحو 2,8 مليون ن�صمة, 

بعد على اللقاح �صد الفريو�س.
واأحــ�ــصــت الــ�ــصــفــة الــغــربــيــة حتى 
ظــهــر اأمـــ�ـــس االأحـــــد, نــحــو 108 

اآالف اإ�صابة بالفريو�س, و1307 
وفــيــات. يف حــني �صجلت يف قطاع 
اإ�صابة  األـــف   51 مــن  اأكـــر  غـــزة 

و522 وفاة.
يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  وقــالــت 
اإنها  الغربية  ال�صفة  يف  اهلل  رام 
مبا�صرة  اإ�صرائيل  مــن  تطلب  مل 
على  احلــــ�ــــصــــول  يف  املــــ�ــــصــــاعــــدة 

اللقاحات �صد الفريو�س.
ال�صهر  ذاتـــهـــا  الــ�ــصــلــطــة  واأعــلــنــت 
اأربـــعـــة عقود  اجلــــــاري, تــوقــيــعــهــا 
لــلــحــ�ــصــول عـــلـــى لـــقـــاحـــات �صد 

اللقاح  بــيــنــهــا  كــــورونــــا  فـــريو�ـــس 
ت�صليمها  يــتــم  اأن  عــلــى  الــرو�ــصــي, 
بحلول �صهرين وت�صمل �صبعني يف 

املئة من ال�صكان.
الفل�صطينية  ال�صلطة  تتلق  ومل 
اأن  واأمــــلــــت  لـــقـــاح,  اأي  االآن  اإىل 
بداية  االأوىل  الــ�ــصــحــنــة  تــتــ�ــصــلــم 
اآلية  بــفــ�ــصــل  ـــبـــاط/فـــربايـــر,  �ـــص
الدول  مل�صاعدة  الدولية  كوفاك�س 

االكر فقرا.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
قـــد دعــــت يف بيان  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــة 

يحث  اأن  اإىل  الــــدويل  “املجتمع 
اإ�ـــصـــرائـــيـــل, كـــقـــوة حمــتــلــة, على 
مبوجب  الـــتـــزامـــاتـــهـــا  احــــــــرتام 
الــــــقــــــانــــــون الـــــــــــــدويل وتـــــوفـــــري 

اللقاحات«.
وجلاأت خم�س منظمات اإ�صرائيلية 
لــــلــــدفــــاع عــــن حــــقــــوق االإنــــ�ــــصــــان 
االإ�صرائيلية  املحكمة  اإىل  اجلمعة 
ال�صجناء  بتلقيح  مطالبة  العليا 
اأن  ومــــعــــتــــربة  الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني 
قـــانـــوين  “واجب  االأمـــــــــر  هــــــذا 

واأخالقي«.

البنتاغون يعلق خطة 
تلقيح معتقلي غوانتانامو 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلن البنتاغون  اأم�س االأول ال�صبت تعليق العمل بخطة الإعطاء معتقلي 
غوانتانامو لقاحات م�صادة لكوفيد-19 بعد اأن اأثار االإعالن عنها موجة 
ا�صتياء, يف الوقت الذي تكافح فيه الواليات املتحدة الإي�صال اللقاحات اىل 

العاملني ال�صحيني على اخلطوط االأمامية وامل�صنني االأمريكيني.
“مل  تويرت  على  تغريدة  جــون كريبي يف  البنتاغون  با�صم  املتحدث  وقــال 
م�صيفا “نحن نعّلق امل�صي  يتم اإعطاء اللقاح الأي معتقل يف غوانتانامو”, 
قدما باخلطة يف الوقت الذي نراجع فيه بروتوكوالت حماية القوات. نبقى 

ملتزمني مب�صوؤوليتنا يف احلفاظ على �صالمة قواتنا«.
“احلرب  معتقلي  كوبا  يف  غوانتانامو  خليج  يف  البحرية  القاعدة  وت�صم 
والعقل  القاعدة  يف  بــارزة  �صخ�صيات  وبينهم  االإرهاب”,  على  االأمريكية 

املدبر املزعوم وراء هجمات 11 اأيلول/�صبتمرب خالد �صيخ حممد.
اأمريكية يف وقت  اإعــالم  و�صائل  اأبلغت  قد  االمريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 
اأ�صا�س  “على  و�صجنائها  معتقليها  �صتلّقح  باأنها  االأ�صبوع  هــذا  من  �صابق 

تطوعي«.
اأبرز  الفعل عنيفا مــن م�صرعي احلــزب اجلــمــهــوري, مبــن فيهم  رد  وجــاء 
“اأخربنا  الذي كتب على تويرت  ع�صو كونغر�س يف احلزب كيفن مكارثي 
االأول  اليوم  يف  الفريو�س  لدحر  خطة  لديه  �صتكون  باأنه  بايدن  الرئي�س 
لواليته. مل يخربنا اأبدا اأنها �صتكون اإعطاء اللقاح لالإرهابيني قبل معظم 

االأمريكيني«.
غري  اأمـــر  “اإنه  �صتيفانيك  اإلــيــز  نــيــويــورك  عــن  الكونغر�س  ع�صو  وقــالــت 
مربر وغري اأمريكي اأن يختار الرئي�س بايدن اإعطاء االأولوية يف اللقاحات 
املحاربني  اأو  ال�صن  كبار  ح�صاب  على  غوانتانامو  يف  املدانني  لالإرهابيني 

االأمريكيني القدامى واملتقدمني يف ال�صن«.
اإذ  كوفيد-19  وبــاء  من  ت�صررا  العامل  دول  اأكــر  املتحدة  الواليات  وتعد 

�صجلت 436 األف وفاة ونحو 26 مليون اإ�صابة.
وتعهد بايدن تلقيح 100 مليون اأمريكي يف اأول 100 يوم له يف من�صبه, 
امدادات  نق�س  بينها  عــدة  عــرات  التلقيح  حملة  واجهت  االآن  حتى  لكن 

اللقاحات.
ووفقا مل�صوؤويل ال�صحة اأعطت الواليات املتحدة حتى االآن نحو 30 مليون 

جرعة لقاح من اأ�صل 50 مليون مت توزيعها.

وذلك تلبيَة للدعوة الواردة من االحتاد الربملاين الدويل اإىل 
الربملان العربي .

نــظــمــهــا االحتـــاد  ميــثــل االجــتــمــاع خــتــام �صل�صلة اجــتــمــاعــات 
االإرهـــاب,  ملكافحة  املتحدة  االأمم  ومكتب  الـــدويل  الــربملــاين 
حقوق  وحماية  لدعم  موحد  منوذجي  ت�صريع  اإىل  للو�صول 

�صحايا االإرهاب وتعوي�صهم.
و نوه العاين يف كلمته التي وزعها الربملان اليوم اإىل اأن الربملان 
االإرهاب,  ملكافحة  م�صرتكة  جلنة  مــوؤخــراً  ا�صتحدث  العربي 
�صتعمل على ت�صحيح ال�صورة املغلوطة عن الدول العربية يف 
التي  االإرهابية  ال�صاأن من خالل ر�صد وتوثيق اجلرائم  هذا 
تتعر�س لها املجتمعات العربية واإ�صدار تقارير دورية ب�صاأنها 

وقال اإن مو�صوع دعم �صحايا االإرهاب �صيحتل اأولوية متقدمة 
على جدول اأعمال هذه اللجنة.

العربية مع  الـــدول  تعامل  اأدوات  و  اآلــيــات  تــعــدد  اإىل  اأ�ــصــار  و 
�صحايا العمليات االإرهابية م�صدداً على �صرورة �صن ت�صريعات 
�صحايا  ودعــم  رعاية  تكفل  والوطني  العربي  امل�صتويني  على 
هذا  يف  وطنية  عربية  �صناديق  واإن�صاء  االإرهــابــيــة,  العمليات 

ال�صاأن.
�صحايا  على  الــواقــع  ال�صرر  بجرب  االلــتــزام  اأن  على  د  �ــصــَدّ و 
االإرهاب وتعوي�صهم عن اآثار اجلرمية االإرهابية اأ�صحى مبداأً 
معايري  و�صع  يتطلب  مــا  الـــدويل  القانون  قــواعــد  يف  را�صخا 
جرائم  �ــصــحــايــا  بــتــعــويــ�ــس  الــــدول  مبقت�صاها  تــلــتــزم  ثــابــتــة 

لهوؤالء  املقدم  التعوي�س  ي�صمل  اأن  �صرورة  مــوؤكــداً  االإرهـــاب, 
اأ�صكال الدعم والرعاية يف النواحي القانونية  ال�صحايا كافة 
والتعليمية  وال�صحية  واملــالــيــة  واالجتماعية  واالقت�صادية 

والثقافية وغريها.
بهدف  عقدت  التي  ال�صتة  االجتماعات  نتائج  الــعــاين  ــن  وثــَمّ
ال�صاأن اعتماداً  اإىل ت�صريعي منوذجي موحد يف هذا  التو�صل 
عــلــى اخلــــــربات الــوطــنــيــة واالإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي مت 
�صل�صلة  اأن  اإىل  ونــوه  االجتماعات..  هــذه  خــالل  ا�صتعرا�صها 
هذه االجتماعات �صيكون لها دور كبري يف زيادة الوعي العاملي 
االإرهــــاب  �صحايا  ومــــــوؤازرة  ملــ�ــصــاعــدة  الق�صية  هـــذه  بــاأهــمــيــة 

وذويهم.

•• القاهرة -وام:

اأكر الدول التي  اأن الدول العربية تعد  اأكد الربملان العربي 
من  وبالتايل هي  بنارها  واكــتــوت  االإرهـــاب  عانت من ظاهرة 
الدول احلري�صة على دعم ورعاية �صحايا االإرهاب م�صرياً يف 
هذا ال�صياق اإىل اأنه يعمل على اإعداد م�صروع قانون ا�صرت�صادي 
يف هذا ال�صاأن. جاء ذلك يف كلمة األقاها الدكتور ظافر العاين 
القومي  واالأمــن  وال�صيا�صية  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�س 
بالربملان يف االجتماع امل�صرتك ال�صاد�س بني االحتاد الربملاين 
الدويل ومكتب االأمم املتحدة ملكافحة االإرهاب حول مو�صوع 
الذي عقد افرتا�صياً  االإرهــاب و  دعم وحماية حقوق �صحايا 

•• عوا�صم-وكاالت

اأن حكم االأ�صد م�صمون يف  اأظــن  »ال 
املدى الطويل”, بتلك العبارة خل�س 
ال�صابق  واالأممــي  االأمريكي  امل�صوؤول 
وروؤيته  حتــلــيــلــه  فــيــلــتــمــان  جــيــفــري 
والتحديات  ال�صوري  النظام  لو�صع 

الذي تهدد بقاءه يف امل�صتقبل.
فقد اأو�صح اأن التحديات االجتماعية 
�صتخلق  والــبــنــيــويــة  واالقــتــ�ــصــاديــة 
كـــثـــرياً مـــن املــ�ــصــاكــل الــتــي ال ميكن 
اأكر  معها,  التعامل  دم�صق  لنظام 

مما فعلته االنتفا�صة ال�صورية.
كما اعترب يف حديث ل�صحيفة ال�صرق 
االأو�صط , االأحد اأن اإيران وحزب اهلل 
الإنقاذ  �صابقا  �صارعوا  الذين  ورو�صيا 
ينقذوه  لـــن  “ع�صكريا”,  الــنــظــام 

اقت�صادياً هذه املرة.
حكم  اأن  اعــتــبــاره  مــن  الــرغــم  فعلى 
“الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد اأ�صبح 
قبل  عليه  كـــان  ممــا  اأقــــوى  ع�صكرياً 

“تهديد  اإن  فيلتمان  قــال  �صنوات”, 
يــعــد عــ�ــصــكــريــاً وال ب�صبب  االأ�ـــصـــد, مل  الــبــقــاء حلــكــم 

االنتفا�صة, بل لرتاجع الو�صع االقت�صادي«.

ف�صل �ل�صيا�صة �لأمريكية يف �صوريا
�صوريا,  يف  االأمــريكــيــة  ال�صيا�صة  اأن  راأى  ذلـــك,  اإىل 
وباراك  ترمب  دونــالــد  ال�صابقني  الرئي�صني  الإدارتـــي 

 •• نريوبي-رويرتز

اأفادت ر�صالة �صوتية يفرت�س اأنها من الزعيم ال�صابق 
الإقليم تيجراي االإثيوبي باأن االإقليم ملتزم “مبقاومة 
وحلفاءها  االحتــاديــة  احلكومة  قــوات  واتــهــم  ممتدة” 

باالغت�صاب والنهب.
وتــعــد الــر�ــصــالــة املــنــ�ــصــوبــة لــزعــيــم االإقــلــيــم دبر�صيون 
منذ  عنه  ت�صدر  عامة  ت�صريحات  اأول  جرباميكائيل 
ات�صال  كان على  اأنه  الثاين رغم  ت�صرين  11 نوفمرب 
كانون  دي�صمرب  من  االأول  االأ�صبوع  حتى  بال�صحفيني 
االأول. ُن�صر الت�صجيل ال�صوتي على �صفحة الفي�صبوك 
احلاكم  بــاحلــزب  مرتبطة  اإعالمية  بو�صيلة  اخلا�صة 
ال�صابق يف االإقليم - اجلبهة ال�صعبية لتحرير تيجراي 
- الذي يقاتل احلكومة منذ الرابع من نوفمرب ت�صرين 

الثاين.
وجاء يف الت�صجيل اأن احلكومة االحتادية “لها هيمنة 
ع�صكرية موؤقتة” واأ�صار اإىل انتهاكات حلقوق االإن�صان 
مثل االغت�صاب والنهب وهو ما اأ�صارت له كذلك تقارير 

لالأمم املتحدة.
وقال “نحن منخرطون يف مقاومة ممتدة«. ومل يت�صن 

ملفات كثرية, �صكك يف “ا�صتجابة االأ�صد«
االأمني  �صغل من�صب  الــذي  االأمــريكــي,  امل�صوؤول  واأكــد 
لل�صوؤون  املتحدة  لــالأمم  العام  لالأمني  امل�صاعد  العام 
ال�صيا�صية وم�صاعد وزير اخلارجية االأمريكي ل�صوؤون 
ال�صرق االأو�صط, وجود “�صائعات” باأنه �صيكون املبعوث 
قــال: ب�صراحة, مل  اأنــه  اإال  الــ�ــصــوري,  اجلــديــد للملف 
مبعوث  تعيني  اأن  اأظـــن  ذلـــك.  حـــول  اأحـــد  بــي  يت�صل 

اأهداف  اإزاء  ملمو�صة  نتائج  حتقيق  يف  ف�صلت  اأوبــامــا 
اختبار  اإىل  داعــيــاً  داعــ�ــس,  هزمية  با�صتثناء  وا�صنطن 
مــقــاربــة جــديــدة تــقــوم عــلــى اتــخــاذ االأ�ــصــد “خطوات 
يف  عنها  الــعــودة  ميكن  ال  و�صفافة  وحمـــددة  ملمو�صة 
�صاأن االإ�صالح ال�صيا�صي” مقابل اإقدام وا�صنطن على 

اأمور بينها تخفيف العقوبات.
حول  �صنوات  قبل  دم�صق  فاو�س  الــذي  فيلتمان,  لكن 

ومل  تاريخه.  اأو  الت�صجيل  �صحة  من  التاأكد  لرويرتز 
اأبي  الــــوزراء  رئي�س  با�صم  املتحدثة  �صيوم  بيلني  تــرد 
اأحمد اأو ر�صوان ح�صني املتحدث با�صم جلنة الطوارئ 
التابعة للحكومة االإثيوبية واملكلفة مبتابعة ال�صراع يف 

تيجراي على ات�صاالت ور�صائل لطلب التعليق.
وكــــان اأبــــي قـــد اأعـــلـــن الــنــ�ــصــر عــلــى اجلــبــهــة ال�صعبية 
مقلي  على  قــواتــه  �صيطرت  اأن  بعد  تيجراي  لتحرير 
ا�صتمرار  تتوتر عن  االأنباء ظلت  لكن  االإقليم  عا�صمة 

القتال مب�صتويات منخف�صة.
االآالف  مئات  وا�صطر  حتفهم  االأ�صخا�س  اآالف  ولقي 
ملـــغـــادرة مــنــازلــهــم مــع نق�س الـــغـــذاء واملـــيـــاه واالأدويـــــة 
 5 على  �صكانه  يزيد عدد  الــذى  االإقليم  اأنحاء  بجميع 

ماليني ن�صمة.
ال�صوتي  الت�صجيل  يف  جرباميكائيل  دبر�صيون  وقــال 
“مدن وريف تيجراي تتعر�س لق�صف مكثف يف الليل 

والنهار«.
اإذ  الطرفني  من  اأي  مزاعم  من  التاأكد  ال�صعب  ومــن 
تعزل احلكومة االإقليم عن ال�صحفيني وعمال االإغاثة 
كما اأن و�صائل االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية ال تعمل 

يف اأغلب مناطق االإقليم.

اإدارة  اأولـــــويـــــة  يف  لــيــ�ــس  لـــ�ـــصـــوريـــا, 
بايدن«.

�صوؤال حول موقع ملف  رد على  ويف 
�صوريا �صمن اأولويات بايدن, اأجاب:” 
اأولويات  لكن  بــايــدن,  اإدارة  يف  ل�صت 
ال�صوؤون  يف  اأمـــــا  ــيــة.  حمــل االإدارة 
اخلارجية, فاأتوقع اأن االأولويات هي 
العالقة مع ال�صني واالتفاق النووي 
ورو�صيا  ال�صمالية  وكوريا  اإيــران  مع 
و�ــصــيــانــة الــتــحــالــفــات وحــلــف �صمال 
االأطــلــ�ــصــي )الــنــاتــو(. �ــصــوريــا لي�صت 
اأولــــويــــة, لــكــن لــهــا عـــالقـــة بجميع 
راأ�س  اأ�صع �صوريا يف  االأولــويــات. لن 
ق�صايا  مــن  جــزء  لكنها  االأولـــويـــات, 
اأخـــرى ويــجــب اتــخــاذ قــــرارات حول 

كيفية التعاطي مع �صوريا.
ال�صابقة  االأمريكية  االإدارة  اأن  يذكر 
العقوبات  مــن  الــعــديــد  فعلت  كــانــت 
�صد  قي�صر”  “قانون  بــنــد  حتـــت 
اأركـــــــان الـــنـــظـــام الـــ�ـــصـــوري, ورجــــال 
اأعــــمــــال مــرتــبــطــني بـــه عــلــى مدى 
�ــصــنــوات وجـــــوالت مــتــتــالــيــة, يف وقت 
اأزمة اقت�صادية فاقمتها �صنوات احلرب  تواجه دم�صق 

الطويلة, ف�صال عن جائحة كورونا.
العديد  تــعــايل  اإىل  االقــتــ�ــصــاديــة  االزمـــــة  اأدت  وقــــد 
�صيطرة  مــنــاطــق  �صيما يف  ال  مـــوؤخـــرا,  االأ�ـــصـــوات  مــن 
االأحوال  واملحا�ص�صة, وتدهور  الف�صاد  �صاكية  النظام, 

املعي�صية.
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عربي ودويل

»�أحمر �صاطع« لألي�ش �إيكمان:

هكذا اأعاد �شي جني بينغ اخرتاع ال�شيوعية ال�شينية...!
يغو�ش �لكتاب يف �ل�صني �ملعا�صرة, ويك�صف �ختالف �خلطاب د�خل �لبالد وخارجها

•• الفجر –خرية ال�صيباين
تونغ  تــ�ــصــي  ـــاو  م وفــــاة  مــنــذ     
وو�صول دينغ �صياو بينغ, �تخذت 
تدريجيًا  يبتعد  م�صاًر�  �ل�صني 
من  لــالقــر�ب  �ل�صيوعية  عــن 
�ملالحظة  ـــذه  ه ــيــة.  ــيــر�ل ــل �ل
على  �صاعت  �لتي  �لتب�صيطية, 
هنا  تفكيكها  مت  ــع,  ــص و�� نــطــاق 
بو��صطة �ألي�ش �إيكمان يف كتابها 
�لكتاب  جائزة  على  ح�صل  �لذي 
 2020 لـــعـــام  ــيــا�ــصــي  �جلــيــو�ــص

وجائزة �ليوم 2020.

املقدم,  الــقــوي  التحقيق  ُيظهر     
بداية  ومــنــذ  بــيــنــغ,  �ــصــي جـــني  اأن 
ن�صر  عــــن  يـــتـــوقـــف  مل  رئـــا�ـــصـــتـــه, 
جميع  يف  احلــــــــــــزب  جمـــــ�ـــــصـــــات 
اإىل  املدر�صة  من  املجتمع,  طبقات 
ا اإىل اخلارج.  املوؤ�ص�صات, ولكن اأي�صً
واإذا كان الرئي�س يطمح يف الداخل 
على  اأف�صل  ب�صكل  ال�صيطرة  اإىل 
الو�صفات  خـــــالل  مــــن  الـــ�ـــصـــعـــب 
هدفه  فــاإن  لل�صيوعية,  التقليدية 
اإن�صاء منــوذج مانوي,  هــو  الـــدويل 
اإحدى  راأ�ـــس  على  ال�صني  وو�ــصــع 

الكتلتني.
   وتتطلع املتخ�ص�صة يف ال�صينيات 

ظهرت  الــدولــيــة,  ال�صاحة  على     
امل�صوؤولني  مــــن  جــــديــــدة  طــبــقــة 
اكت�صاحا,  اأكــر  والدبلوما�صيني, 
مع �صي جني بينغ. مل تعد ال�صني 
تــخــفــي منــوذجــهــا عــنــد عــر�ــصــه يف 
العك�س من ذلك  بل على  اخلـــارج, 
اإىل جعله  وت�صعى  بــه  فــخــورة  هــي 

منوذًجا يحتذى.
اأكر      ي�صتخدم ال�صفراء خطاًبا 
�ــصــرا�ــصــة مـــن اأجــــل الـــوقـــوف �صد 
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة وجـــلـــب دول 
الــ�ــصــني. قوية  فــلــك  جــديــدة اىل 
بــــوجــــود الـــعـــديـــد مــــن املـــوؤيـــديـــن 
هذه  فـــاإن  الــدولــيــة,  ال�صاحة  على 
تو�صيع  اإىل  ا  اأي�صً تطمح  االخــرية 
“طرق احلرير  نفوذها من خالل 
نف�صها  تـــقـــدمي  مـــع  اجلديدة”, 
متعدد  للعمل  ال�صامنة  اأنها  على 

االأطراف.
اإيكمان �صورة  األي�س     يقدم عمل 
ال�صيني  للنظام  ال�صينية  باالأ�صعة 
اأكــــر من   2020 عـــام  بــدايــة  يف 

التي  اللينينية  املارك�صية  فهم  اإىل 
ت�صكيلها  بــيــنــغ  جــــني  �ـــصـــي  اأعـــــــاد 
بجرعة من الرباغماتية, اأكر من 
معرفة ما اإذا كانت ال�صني ال تزال 

�صيوعية اأم ال.

تفكيك �خلطاب �لغربي
   ولفهم النظام ال�صيا�صي يف بكني, 
الدقيقة  مــعــرفــتــهــا  خــــالل  ومــــن 
األي�س  اأجـــــرت  املـــانـــدريـــن,  بــالــلــغــة 
اإيكمان ما يقرب من 400 مقابلة 
يف املجاالت ال�صيا�صية واالقت�صادية 
الذين  مــع  ال�صينية,  والــثــقــافــيــة 
على  الــبــالد  متــوقــع  يف  ي�صاهمون 

الــ�ــصــاحــة الــدولــيــة. وتــكــ�ــصــف هذه 
احلـــــــوارات عـــن خــــوف اأعـــمـــق من 
مما  لل�صلطة  الــهــرمــي  الت�صل�صل 

كان عليه يف عهد هو جينتاو.
اآخــــر, خــطــابــات القادة,     مــ�ــصــدر 
اأقل  مبن�صوب  درا�صتها  متت  التي 
مثل  طولها,  ب�صبب  الــبــالد  خـــارج 
اخلـــطـــاب الـــــذي األـــقـــاه �ــصــي جني 
بينغ خالل موؤمتر احلزب التا�صع 
ا�صتمر  والـــذي   2017 عــام  ع�صر 
ثــالث �ــصــاعــات. وقــد مت بــنــاء هذه 
وتوجيه  مــتــني,  ب�صكل  الن�صو�س 
ودرا�صتها  لــقــراءتــهــا  ــوؤولــني  املــ�ــص

ون�صرها.

ال�صيطرة على اجلماهري والدعاية 
التي ت�صاعف االإ�صارة واالإحالة اإىل 
ال�صيوعية. عالوة على ذلك, كما يف 
عهد �صتالني, ُو�صع الفن والثقافة 
االأيديولوجيا.  خــدمــة  يف  ــا  اأيــ�ــصً
وبــيــنــمــا يــتــم الــتــ�ــصــامــح مـــع قطاع 
خـــا�ـــس كـــبـــري, فــــاإنــــه يـــظـــل حتت 
ال�صيطرة ال�صارمة جلهاز الدولة. 
90 مليون ع�صو     ي�صم احلــزب 
املنت�صرة يف جميع  ومئات اخلاليا 
الفئات االجتماعية. ومن املدر�صة 
اإىل العمل, يواجه الفرد يف حياته 
بـــاإحلـــاح  تـــذّكـــر  دورات  الــيــومــيــة 

اأ�صا�صيات عقيدة �صي جني بينغ.

   تتناق�س هذه ال�صيا�صة الداخلية 
مع خطب القادة يف اخلارج الذين 
لّينوا خطاباتهم وجّملوها, لتامني 
الدولية.  املــعــايــري  مـــع  تــنــاغــمــهــا 
التفكري  تـــفـــادي  اأن  يــجــب  لــذلــك 
خطاب  خــــــالل  مـــــن  الـــ�ـــصـــني  يف 
 2017 عـــام  دافـــو�ـــس  يف  رئي�صها 
حيث, بكل انتهازية, ا�صتغل الفراغ 
دونالد  خلفه  الــذي  الدبلوما�صي 
تــرامــب الإغــــواء النخب املــالــيــة يف 

العامل.
   وُين�صح بالتوقف عند ال�صفحات 
مقاربة  كـــامـــل  لــفــهــم   38-37
الــكــاتــبــة الــتــي قــدمــت اأفــكــارهــا يف 

2018-2019 خالل موؤمترات, 
وبالتايل �صقلت تفكريها. مقاربة 
جديرة بالثناء, فهي ت�صرح للقارئ 
الرئي�صية  االأفـــــكـــــار  املــ�ــصــتــعــجــل 
واملالحظات  املقدمة,  يف  املــوجــودة 
الع�صر للجزء االأول ميكن قراءتها 
بريدها  وتــــركــــت  تـــرتـــيـــب,  دون 
املقدمة  نـــهـــايـــة  يف  االإلـــــكـــــرتوين 

جلمع اأي تعليقات من القارئ.

�لتفكري يف مارك�صية
 �لقرن �حلادي و�لع�صرين

املارك�صية  ــا�ــصــيــات  اأ�ــص تـــــزال  ال     
�صيما  وال  قــــائــــمــــة,  الــلــيــنــيــنــيــة 

)ي�صار(  العمال  حــزب  مــن  اأي�صاً 
الرئي�س  ــــه  ــــي اإل يــنــتــمــي  الـــــــذي 
الــ�ــصــابــق لـــويـــز اإنــا�ــصــيــو لــــوال دا 
هي  االأبـــــرز  ومناف�صــته  �صيلفا. 
احلركة  حــزب  مــن  تابت  �صيمون 
الــــدميــــوقــــراطــــيــــة الـــربازيـــلـــيـــة 

)ميني و�صط(.
لـــــن يــــكــــون اأمـــــــــام بـــولـــ�ـــصـــونـــارو 
“حتى  هــامــ�ــس كــبــري لــلــمــنــاورة 
يقول  كما  مر�صحاه”,  فــاز  ولــو 
لــفــرانــ�ــس بــر�ــس املــحــلــل يف مركز 

“برو�صبيكتيفا” تياغو فيدال.
حتالف  اأن  اإىل  ذلــــــك  ويــــعــــزو 
اإال  بــوعــده  يفي  لــن  “�صنرتاو” 
ت�صمح  التي  الظروف  اكتملت  اإذا 
بــذلــك بــنــظــره.  وهـــذه الظروف 
فاالقت�صاد  حالياً,  مكتملة  غــري 
بول�صونارو  و�ــصـــــــــــــــــــــــــــــعــبــيــة  هــ�ــس 
حكومته  و�صتبقى  تـــراجـــع,  اإىل 
وفق  ل�صنرتاو”,  “رهينــــة  لذلك 

املحلل.
�صيليفيو  يــــرى  ال  جــهــتــه,  مـــن 
“كونغر�صو  �صبكة  مدير  كو�صتا 
فوز  اأن  االإعـــالمـــيـــة  فوكو”  اإم 
�صينهي  بــولــ�ــصــونــارو  مــر�ــصــحــي 

متاماً م�صاكل الرئي�س.
يدفع  �صنرتاو  “حتالف  واأو�ــصــح 
وهذا  دعمه  مقابل  غالياً  الثمن 
اإ�صافية يف عمل  �صيطرح م�صاكل 

الربملان يف امل�صتقبل«.

•• برازيليا-اأ ف ب

يـــ�ـــصـــعـــى الـــرئـــيـــ�ـــس الــــربازيــــلــــي 

للدفع  بــــولــــ�ــــصــــونــــارو  جـــــايـــــري 
يدعمهمــــا  رجـــلـــني  بـــانـــتـــخـــاب 
لــرئــا�ــصــة غــرفــتــي الــربملــان اليوم 
اإقالــة  عمليــــــة  لتجنب  االثــنــني 
اإعادة  اأمــام  الطريق  وفتح  بحقه 
مهدد  لكنه   ,2022 يف  انتخابه 
الدعم  لقــــــــــاء  غــال  ثمن  بــدفــع 
لتحقيق  تلقــــــاه  الــذي  ال�صيا�صي 

هذا الهدف.
النواب  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــصــا  وميــلــك 
الربازيل  يف  الــ�ــصــيــوخ  وجمــلــ�ــس 
�ـــصـــالحـــيـــة اخــــتــــيــــار الـــقـــوانـــني 
ويعود  للت�صويت.  �صتطرح  التي 
البّت  الـــنـــواب  لــرئــيــ�ــس جمــلــ�ــس 
بجواز قبول طلبات “العزل” اأي 

اإقالة الرئي�س.
الأزمة  املبهمة  الإدارتـــــه  ونــتــيــجــًة 
اإىل  اأدى  الــذي  وبــاء كوفيد-19 
تقريباً  �صخ�س  األــف   225 وفاـة 
�صعبية  تــراجــعــت  الــــربازيــــل,  يف 
الــرئــيــ�ــس الــيــمــيــنــي املــتــ�ــصــدد من 
االأول/دي�صمرب  كانون  %37 يف 
الــثــاين/ كـــانـــون  يف   31% اإىل 

ن�صـــــــبة  ارتفعــــت  فيمــــــا  يناير..  
 ,40% اإىل   32% مــن  رف�صـه 
“داتافولها”  مـــركـــز  بــحــ�ــصــب 

لال�صتطالعات.
طلباً   61 النواب  جمل�س  وتلقى 
ت�صهد  فيما  بول�صونارو,  الإقــالــة 
البالد تظاهرات مطالبة برحيله, 
مــن �صمن جمــمــوعــات من  حتى 
ال�صلطة  و�صوله  دعــمــت  اليمني 

قبل عامني.
وقـــــــال بــــولــــ�ــــصــــونــــارو االأربـــــعـــــاء 
الكر�صي  هـــــــذا  على  “�صـــــاأبقى 

 ,”2022 عـــام  اأواخـــــــــــــــــــــــر  حــتــى 
التهديد  اأهـــمـــيـــة  مــــن  مـــقـــلـــاًل 

بعزله.
الربازيلي  االقــتــ�ــصــاد  وتــ�ــصــرر 
الوباء,  من  ب�صدة  اأ�ــصــاًل,  املتعب 
اإعادة  االأ�صـــــــواق  تخ�صــــــى  فيما 
دفــــع مــ�ــصــاعــدات طــارئــــــــــــــــــــــــــة من 
 68 لنحو  �صمحت  كــانــت  جــديــد 
مليون فقري بالنجاة يف 2020, 
لــكــنــهــا اأفـــــرغـــــت اأكـــــــر خـــزائـــن 

الدولة.
على  املــقــابــل  يف  ال�صغط  ويــــزداد 
بول�صونارو لي�صتاأنف االإ�صالحات 

وعمليات البيع للقطاع اخلا�س.
دعم  اإىل  يحتاج  بــذلــك,  ولــيــقــوم 
اللذين  الــربملــان  غرفتي  رئي�صي 
جل�صة  خـــالل  انتخابهما  �صيتم 

تبداأ االثنني.
وبــعــدمــا اأيــــد جمــمــوعــة اأحــــزاب 
مدى  على  ال�صلطة  على  تناوبت 
بول�صونارو  و�ـــصـــل  عــــامــــاً,   28
احلزب  رايـــة  حتــت  ال�صلطة  اإىل 
الــلــيــربايل )ميني(  اال�ــصــرتاكــي 
الذي غادره بنهاية املطاف. وهو 

حالياً ال يتبع اأي حزب.
تعهد  ال�صيا�صية,  حملته  خـــــــالل 
وممار�صات  الــفــ�ــصــاد  بــاإنــهــــــــــــــــــــــــــاء 
مثل  التقليدية”  “ال�صــــــــيا�صة 
وزاريــــــة  منا�صــــــــب  تاأمــــــني 
مقابــــــــل  ــــــــواب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــنـــ واإداريـــــــــة 

دعمهم.
ـــونـــارو تــــقــــارب مع  لـــكـــن بـــولـــ�ـــص
اأحزاب  وهو حتالف  “�صينرتاو” 
احلياة  عــلــى  تــهــيــمــن  حمــافــظــة 

ال�صيا�صية الربازيلية منذ عقود, 
اأ�ــصــواتــهــا ح�صب  تــفــاو�ــس عــلــى 
الظروف واملكا�صب التي ميكن اأن 

يحققها منها.
يدعم  الـــنـــواب,  جمل�س  لــرئــا�ــصــة 
بول�صونارو اآرثر لريا من احلزب 

التقدمي )ميني(.
 واأملح باأنه �صيقّدم للتحالف ثالث 
وزارات ال �صيما الثقافة, من بني 

تقدميات اأخرى.
اأبرز خ�صم للريا هو باليا رو�صي 
الدميوقراطية  احلــــركــــة  مــــن 
تقريباً  حتالفت  التي  الربازيلية 
مــــع كــــل حــــكــــومــــات الـــيـــمـــني اأو 
نهاية  مـــنـــذ  املــتــعــاقــبــة  الـــيـــ�ـــصـــار 
يف  الع�صكرية  الديكتاتورية  عهد 

.1985

الرئي�س  دعــــم  رو�ـــصـــي  ويــتــلــقــى 
املنتهية واليته للربملان روديرغو 
الدميوقراطيني  حــزب  من  مايا 
)ميـــــــــني و�ــــــــصــــــــط(, املــــنــــاهــــ�ــــس 
املحافظة  الدينية  للمجموعات 
املت�صددة ال �صيما االإجنيلية التي 
الأ�صواتها  بــولــ�ــصــونــارو  يــحــتــاج 

ليعاد انتخابه.
االأول/ كــــانــــون  يف  مـــايـــا  وقــــــال 

حتاول  “احلكومة  اإن  ديــ�ــصــمــرب 
رئا�صة  عــلــى  احلـــ�ـــصـــول  يــائــ�ــصــة 
املــجــلــ�ــس مــن اأجـــل )مــنــع و�صع( 
وحترير  البيئة  حلماية  �صيا�صات 

مبيعات ال�صالح«.
يدعم  ال�صيوخ,  جمل�س  ولرئا�صة 
من  با�صيكو  رودريغو  بول�صونارو 
املدعوم  الدميوقراطيني,  حــزب 

حمامو ترامب يتخلون 
عن مهمتهم بالدفاع عنه 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ال�صابق  االأمريكي  الرئي�س  عن  الدفاع  فريق  يف  املحامني  من  عدد  تخلى 
دونالد ترامب, عن مهّمتهم بالدفاع عنه قبل ب�صعة اأيام من حماكمته يف 
جمل�س ال�صيوخ �صمن اآلية عزله, وفق ما اأفادت �صبكة “�صي اإن اإن” وو�صائل 

اإعالم اأمريكية اأخرى .
ونقلت القناة التلفزيونية عن م�صادر مل تك�صف هويتها اأن خم�صة حمامني 
اجلمهوري,  امللياردير  وكــالء  فريق  يقودا  اأن  ُيفرت�س  كــان  اثنان  بينهم 

تراجعوا عن الدفاع عنه بعد خالفات ب�صاأن اال�صرتاتيجية القانونية.
وذكرت “�صي اإن اإن” اأن ترامب كان يرغب يف اأن يوا�صل حماموه الدفاع 
اأدت  الرئا�صية  االنتخابات  اأثناء  هائلة  تزوير  عملية  ح�صول  فر�صية  عن 
اإىل فوز الدميوقراطي جو بايدن, بدال من الرتكيز على �صرعية مقا�صاة 
يف  راغــب  غري  كــان  ال�صابق  الرئي�س  اأن  اإىل  م�صريًة  واليته,  انتهت  رئي�س 

مناق�صة االأمر.
ولفتت القناة اإىل اأن من بني هوؤالء املحامني بوت�س باورز وديبوراه باربيري 
“�صي ان  اأن يراأ�صا فريق الدفاع عن ترامب. ونقلت  اللذين كانا ُيفرت�س 

ان” وو�صائل اإعالم اأخرى عنهما قولهما اإن القرار “جاء من الطرفني«.
ال�صحافية,  املعلومات  ردا على هذه  ترامب  واأكــد جاي�صون ميلر م�صت�صار 
فريقنا  ب�صاأن  بعد  نهائيا  قــرارا  نتخذ  مل  لكننا  كثرياً,  “عملنا  تغريدة  يف 

القانوين, �صنفعل ذلك قريبا«.
وي�صع قرار املحامني ترامب الذي تفيد معلومات اأنه يبذل جهودا �صاقة 
اأمام عقبات جديدة قبل  الثانية,  التاريخية  الإعــداد دفاعه قبل حماكمته 

اأيام فقط من بدء املحاكمة.
ومع ذلك, حتى بوجود فريق قانوين يف حالة فو�صى يبدو اأنه من املرجح 

ب�صكل متزايد اأن يفلت من االإدانة.
اأن تبداأ يف التا�صع من �صباط/فرباير حماكمة ترامب بتهمة  ومن املقرر 
“التحري�س على التمرد” بعد اقتحام اأن�صاره مقر الكونغر�س يف ال�صاد�س 

من كانون الثاين/يناير.
الدميوقراطيني  جــانــب  اإىل  فقط  جمهوريني  خم�صة  مــوافــقــة  مــع  لكن 
اخلم�صني يف جمل�س ال�صيوخ على امل�صي قدما يف املحاكمة, ُيرّجح اأال توؤمن 

غالبية الثلثني املطلوبة لذلك اأي 67 �صيناتورا.
اأقـــل حــدة من  اإجــــراء  الــلــوم اإىل تــرامــب وهــو  املــقــابــل, يتطلب توجيه  يف 
اال�صتبعاد, ت�صويت ما ال يّقّل عن 10 اأع�صاء جمهوريني يف جمل�س ال�صيوخ 

لتبنيه, وهو ما يعترب البع�س اأنه ممكن.
وميكن اأن ي�صمح ذلك لرتامب بالرت�صح للرئا�صة مرة اأخرى يف 2024, 
وهو احتمال يوؤيده االآن جزء كبري من اجلمهوريني على الرغم من اقتحام 
الكابيتول من قبل ح�صد من املتطرفني املوالني لرتامب يف حماولة الإلغاء 

نتائج االنتخابات.

امل�صالة.  حـــــول  ــلــة  حمــ�ــص كـــونـــه 
بقوة  املقرتحة موثقة  التف�صريات 
ال�صنوات  يف  تــاأكــيــد  اإىل  وحتـــتـــاج 
الــقــادمــة. اخــتــارت املــوؤلــفــة حجما 
وبياًنا  �صفحة”   224“ ق�صريا 
�صنوات  �صبع  على  يعتمد  تف�صيلًيا 

من العمل.
الأنه  حــا�ــصــم  عـــام   2021 عـــام     
املــئــويــة للحزب  الـــذكـــرى  يـــوافـــق 
الـــ�ـــصـــيـــنـــي. يف هـــذه  الـــ�ـــصـــيـــوعـــي 
جني  �صي  يرغب  املئوية,  الذكرى 
بينغ يف تقدمي �صيوعية قادرة على 
املارك�صية  اأ�صا�صيات  بني  التوفيق 
اللينينية مع ال�صماح لها بالتكيف 
واالنــتــ�ــصــار عــلــى حتــديــات القرن 
احلـــــــادي والـــعـــ�ـــصـــريـــن, مــــن اأجــــل 
األي�س  قـــراءة  اإن  منــوذًجــا.  جعلها 
النظام  يف  غــو�ــصــا  تــقــدم  اإيــكــمــان 
كلي�صيهات  اأي  بعيًدا عن  ال�صيني, 
انطالقا من  اإن�صاوؤها  خمتزلة مت 

الغرب.
عن �صالت �ف �ر

الرئي�س ال�صيني يجدد �صباب ال�صيوعية

غالف الكتاب

من املدر�شة اإىل العمل, يواجه الفرد يف حياته اليومية دورات تذكره باملبادئ الأ�شا�شية لعقيدة �شي جني بينغ

�شجن طهران الكبري... اإنه اجلحيم!   •• عوا�صم-وكاالت

ُيعاين  التي  الكارثية  االأو�ــصــاع  انرتنا�صيونال”  “اإيران  موقع  تناول 
االإن�صان  حقوق  انتهاكات  وتفا�صيل  الكبري  طهران  �صجن  نــزالء  منها 
واالأو�صاع الكارثية التي تتعلق بظروف احتجاز ال�صجناء. وقال اأرا�س, 
“ف�صافويه” جنوب  با�صم  واملعروف  �صجن طهران  ال�صابق يف  ال�صجني 
العا�صمة االإيرانية: “الو�صع ُمرّوع. املياه غري �صاحلة لل�صرب, املرافق 
ال�صحية مزرية. هناك ماء �صاخن ملدة ن�صف �صاعة يف اليوم. االأجنحة 
و�صخة. كل ما ناأكله هو مغرفة من العد�س واحلجارة والنقانق املتعفنة 
املجّمدة. هناك املزيد من البق والفئران اأكر من الب�صر. بب�صاطة, اإنه 
االأحداث”  “جناح  يف  ال�صجناء  وُيطلق  اجلحيم«.  من  االآخــر  اجلانب 
ال ُي�صمح فيه بالرتفيه,  على �صجن “ف�صافويه” ا�صم “وادي �صابارك”. 
اأخـــرى من  اأجــــزاء  كــاأثــقــال يف  ُت�صتخدم  الــتــي  املعدنية  املــيــاه  زجــاجــات 
ال�صجن حمظورة هنا. لقد حّول االكتظاظ الهائل النظافة ال�صخ�صية 
اأمــرا�ــس جلدية, وتنت�صر  الــنــزالء مــن  ُيــعــاين العديد مــن  اإىل مــزحــة. 

اأمرا�س مثل التهاب الكبد واالإيدز. و�صرح علي, �صجني �صابق اآخر من 
وادي �صبارك: “�صحيح اأن الكثريين منا جاوؤوا من ال�صواحي, لكننا كنا 
ريا�صيني. ال ُي�صمح لنزالء �صجن االأحــداث بامل�صي ملدة ن�صف �صاعة يف 
اليوم. نعاين جميعاً من اآالم الظهر وال�صاق. البع�س اأ�صبح مدمناً على 
املخدرات اأو يتعّر�س لل�صرب. اأما احلّرا�س فُيداعبون روؤو�صنا واأج�صادنا 
كلما �صنحت لهم الفر�صة«. لكل وحدة اأو ق�صم يف �صجن طهران الكبري, 
�س للُمجرمني االأحداث, ي�صّم يف املتو�صط 500 �صخ�س,  جناح خُم�صّ
اأو اأكر من �صعف طاقته الر�صمية. يف الواقع, ُولد العديد من ال�صجناء 
اإىل الطبقة الفقرية. يتجّنب حّرا�س  يف الثمانينيات, وينتمون عموماً 
اأ�صواأ  الأنها من بني  االأجنحة  هــذه  اأعمالهم يف  تــويّل  واملـــدراء  ال�صجن 
الهائل  العمل  حجم  عن  النظر  ب�صرف  باأكمله.  ال�صجن  يف  الوظائف 
النف�س  واإيـــــذاء  والــنــزاعــات  الــعــنــف  م�صتوى  فـــاإن  االإكــتــظــاظ,  ب�صبب 

واالإنتحار بني ال�صجناء يف وادي �صابارك مرتفع للغاية, بحيث ُي�صبح 
من امل�صتحيل حتّمل امل�صوؤولية عنهم جميعاً. وبينما يتجّنب احلّرا�س يف 
وادي �صبارك هذه االأق�صام, فاإن جتار املخدرات املُدانني ال يفعلون ذلك, 
بل ي�صتخدمون �صالتهم مع موّظفي ال�صجن حّجة للو�صول اإىل هذه 
مكان  هو  بل  فح�صب,  واالأدويـــة  باحلبوب  مليئاً  لي�س  الق�صم  االأق�صام. 
جيد للبحث عن زبائن جدد. وروى ر�صا, �صجني ُنقل موؤخراً اإىل وادي 
ال�صجن  “حّرا�س  قائاًل:  ال�صجن,  ارتكبه حرا�س  الذي  العنف  �صبارك, 
ي�صربونهم  اجلميع.  ي�صربون  امل�صجونني-  احلــرا�ــس  بــاالأحــرى  اأو   -
ب�صّدة حتى يتعبوا. كلما اأرادوا نقل �صجني اأو اإر�صاله اإىل زنزانة احلب�س 
االنفرادي, ي�صربونه خارج الزنزانة اأواًل باالأنابيب والع�صي«. واأ�صاف: 
مــن حمجرها  عــامــاً   19 اأو   18 العمر  مــن  يبلغ  �صاب  عــني  “�صقطت 
القتالع  الــفــارابــي  م�صت�صفى  اإىل  نقله  ومّت  لل�صرب.  تعّر�صه  ب�صبب 

عينيه«. يبدو اأن ال ملجاأ لنزالء وادي �صابارك. من املفرت�س اأن يلتزم 
احلرا�س بقواعد موؤ�ص�صة ال�صجون, لكن ال مُيكن لل�صجناء اللجوء اإىل 
اآلية التظّلم وال مُيكنهم طلب امل�صاعدة. وهذا بدوره يوؤدي اإىل تفاقم 
ال�صغط النف�صي الذي يعانون منه, ما يوؤدي اإىل زيادة خطر االنتحار 
واإيــذاء النف�س. ُي�صّنف نزالء اأجنحة االأحــداث يف �صجن طهران باأنهم 
“الفروع” هم املُّتهمون واملحكوم عليهم بجرائم  “فروع” اأو “اأ�صرار”. 
بالنظام  االإخـــالل  بتهمة  اعُتقلوا  مــن  فهم  “االأ�صرار”  اأمــا  �صغرية. 
املُّتهمني بجرائم مالية وجرائم  ال�صباب  الفئة  املجتمعي, وت�صمل هذه 
يف غ�صون ذلك, مّت  عرب االإنرتنت وبالطبع “تهديد االأمن القومي”. 
االأتاباكية,  االإ�صالم�صهرية,  طهران:  اأحياء  باأ�صماء  الزنازين  ت�صمية 
النتيجة  هو  الكابو�س  “هذا  بــاأن  املوقع  تقرير  وختم  �صفيدباال.  خاك 
احلتمية ملا تفعله اجلمهورية االإيرانية ب�صبابها ومراهقيها. كثري من 
هوؤالء النا�س ي�صعرون باالإحباط, يفتقرون اخلبز واأب�صط حقوقهم. ال 
ُيفّكرون ب�صكل حريتهم يف امل�صتقبل, وال بكيفية البدء برتميم اأج�صادهم 

واأرواحهم اجلريحة«.

م�شتقبل بول�شونارو اأمام الربملان الربازيلي اليوم
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عربي ودويل

مودي يتعهد بامل�شي قدمًا يف الإ�شالحات بالهند 
للعلم الوطني. وت�صر حكومته على اأن قطاع الزراعة بحاجة 
اإدخال اإ�صالحات, لكن املزارعني الغا�صبني يخ�صون من  اإىل 
الزراعي احلكومي �صت�صعهم حتت  التنظيم  اإلغاء  اأن قوانني 
رحمة ال�صركات الكربى التي تهيمن بالفعل على ال�صناعات 
اأحــداث الثالثاء, �صدد  اأول تعليق علني له على  االأخــرى. يف 
مودي على اأن احلكومة ما زالت “ملتزمة بتحديث الزراعة«. 
“جهود  اإن  ال�صهري االأحــد  االإذاعـــي  وقــال مــودي يف خطابه 

احلكومة �صتتوا�صل اأي�صا يف امل�صتقبل«.
 26 “يف  احلاكم  الهندو�صي  القومي  احلــزب  زعيم  واأ�ــصــاف 
كــانــون الــثــاين/يــنــايــر, �ــصــعــرت الــبــالد بــحــزن �ــصــديــد عندما 

�صاهدت اإهانة االلوان الثالثة” لعلم البالد.
والثالثاء, احت�صد املتظاهرون يف القلعة احلمراء املدرجة يف 

•• نيودلهي-اأ ف ب

الهند  اأن  اأم�س  مــودي  ناريندرا  الهندي  الـــوزراء  رئي�س  ــد  اأّك
منتقدا  اجلــديــدة,  الزراعية  االإ�صالحات  يف  قدما  �صتم�صي 
اأعــمــال ال�صغب الــدامــيــة الــتــي انــدلــعــت االأ�ــصــبــوع املــا�ــصــي يف 
منذ  م�صتمرة  للمزارعني  احتجاج  حملة  اأعقاب  يف  العا�صمة 
اأ�صابيع. واجتاح اآالف املزارعني الغا�صبني الثالثاء نيودلهي, 
العا�صمة  اآتــني على ظهر جـــرارات من خميمات على حــدود 
حــيــث نــظــمــوا اعــتــ�ــصــامــات كــبــرية مــنــذ 26 تــ�ــصــريــن الثاين 
نوفمرب. لكن التجمع حتول اإىل اأعمال �صغب وفو�صى اأ�صفرت 
عن مقتل �صخ�س واإ�صابة املئات من رجال ال�صرطة. وو�صف 
“اإهانة”  بــاأنــه  تاريخية  قلعة  على  املــزارعــني  هــجــوم  مـــودي 

400 عام, ورفعوا  يبلغ عمرها  والتي  العاملي  قائمة الرتاث 
اأنــهــم مل يزيلوا العلم  اأعـــالم احتـــادات دينية وزراعــيــة, رغــم 
الوطني من اأعلى املبنى التاريخي. جاءت تعليقات مودي فيما 
اعتقلت ال�صرطة �صحافيا واحًدا على االأقل وقدمت �صكاوى 
�صد اآخرين, ما اأثار خماوف من قمع اإعالمي ب�صبب تغطية 
االحــتــجــاجــات. واعــُتــقــل مــانــديــب بــونــيــا, الـــذي يكتب ملجلة 
اأحد مواقع  �صينغو,  ال�صبت يف  باالإنكليزية,  الناطقة  كارافان 

االحتجاج الرئي�صية.
اأنـــه مت تــ�ــصــويــره وهـــو ُيقتاد  اإعــــالم حملية  وذكــــرت و�ــصــائــل 
ُيتهم بجرائم غري  اأن  املتوقع  االأحــد, حيث من  املحكمة  اإىل 
عــن خم�س  يقل  مــا ال  ت�صجيل  الــثــالثــاء, مت  ومنذ  معروفة. 
املعار�س يف  الكونغر�س  �صكاوى �صد �صحافيني هنود وع�صو 

الربملان ب�صاأن عدة مزاعم, مبا يف ذلك التحري�س على الفتنة 
والتاآمر االإجرامي. ودعت جلنة حماية ال�صحافيني, الهيئة 
الهندية الإطالق  ال�صلطات  االإعــالم,  و�صائل  ملراقبة  الدولية 

�صراح بونيا و�صحايف اآخر ورد اأنه مت اعتقالهما, على الفور.
وقالت جلنة حماية ال�صحافيني ومقرها نيويورك يف تغريدة 
الهندية  ال�صلطات  “على  ال�صبت  م�صاء  من  متاأخر  وقــت  يف 
و�صّددت  تــدخــل«.  دون  عملهم  ــــاأداء  ب لل�صحافيني  الــ�ــصــمــاح 
ال�صرطة ال�صبت االإجراءات االأمنية حول املخيمات بعد قطع 
االتــ�ــصــال بــاالإنــرتنــت يف املــنــاطــق املــحــلــيــة, مــع و�ــصــول اآالف 
املزارعني اإىل املواقع لالن�صمام اإىل االحتجاجات. لطاملا كان 
 70 نحو  به  يعمل  �صيا�صي, حيث  األغام  الــزراعــة حقل  قطاع 

باملئة من ال�صكان البالغ عددهم 1,3 مليار ن�صمة.

املواجهة م�صتمرة بني الثالثي يف انتظار احل�صم

•• الفجر -تون�س
اجلدد  الــــوزراء  اأداء  م�صالة  ت�صتمر 
جدل  اثــــارة  يف  الــد�ــصــتــوريــة  لليمني 
�صيا�صي يف تون�س جتاوز م�صالة مدى 
الراف�س  الرئي�س  مــوقــف  د�صتورية 
الــوزاري, وبالتايل تنظيمه  للتحوير 
دور  طبيعة  اىل  اليمني,  اأداء  موكب 

الرئي�س ذاته يف النظام ال�صيا�صي.
وتعليقا على ت�صريح لرئي�س الربملان, 
رئي�س  مـــرزوق  حم�صن  اأكـــد  ال�صبت, 
له,  تدوينة  يف  تون�س  م�صروع  حركة 
رئــيــ�ــس الربملان  قــالــه  مــا  اأن  االحــــد, 
هو تعبري �صادق عن فكره االنقالبي 

العميق.
ت�صريح  مـــــــرزوق,  حمــ�ــصــن  واعـــتـــرب 
اإر�صاء  �صرورة  حــول  الغنو�صي  را�صد 
الــنــظــام الـــربملـــاين دلــيــل عــلــى رغبة 
ال�صلطة  مينحها  نــظــام  يف  النه�صة 

املطلقة ويفكك الدولة.

دور رمزي
را�صد  التون�صي  الربملان  رئي�س  وكان 
الرئي�س  دور  اأن  اعترب  الغنو�صي, قد 
“رمزي” فيما يرتبط باأزمة اليمني 
الد�صتورية للوزراء اجلدد يف التعديل 
تعمق  تـــ�ـــصـــريـــحـــات  يف  احلــــكــــومــــي 
اجلمهورية  رئــا�ــصــة  بــني  اخلـــالفـــات 

ورئا�صة الربملان. 
افرتا�صي  حـــوار  يف  الغنو�صي  وقـــال 
ميتنع  “الرئي�س  زوم:  تطبيق  على 
للفريق اجلديد من  الق�صم  اأداء  عن 
الوزراء وبالتايل هو راف�س للتعديل 

الوزاري«.
اأن له احلق  “الرئي�س يعتقد  وتابع: 
ويرف�س  الــــوزراء  بع�س  يقبل  اأن  يف 
البع�س االآخر, هذه اإ�صكالية املزج بني 

النظام الرئا�صي والنظام الربملاين«.
نظامها  تــونــ�ــس  اإن  الــغــنــو�ــصــي  وقـــال 
الــدولــة هــو دور  بــرملــاين ودور رئي�س 
اإن�صائيا, ومو�صوع  رمزي ولي�س دورا 
احلــكــم وجمــلــ�ــس الـــــوزراء يــعــود اإىل 
احلـــــــزب احلـــــاكـــــم وهــــــو بـــاالأ�ـــصـــا�ـــس 

م�صوؤولية احلكومة. 
اإقــامــة نظام  اأن احلاجة هي  واأو�ــصــح 
احلكم  مقاليد  مينح  كــامــل  بــرملــاين 
االنتخابات  يف  الــفــائــز  احلــــزب  اإىل 

الت�صريعية. 
الدر�س  “رمبا  الربملان  رئي�س  وتابع 
الذي �صن�صل اإليه هو ان نقيم نظاما 
برملانيا كامال فيه ف�صل حقيقي بني 
التنفيذية  والــ�ــصــلــطــة  الــ�ــصــلــطــات... 
كلها يف يد واحدة يف يد احلزب الفائز 
يف االنتخابات وهو الذي يقدم رئي�صا 

للوزراء«.
واأكــــــد الــغــنــو�ــصــي, اأنـــــه لــيــ�ــس هناك 
تــهــم مــثــبــتــة تـــديـــن الـــــــوزراء اجلـــدد 
ب�صبب  امل�صي�صي,  هــ�ــصــام  حــكــومــة  يف 
حكم  الف�صاد  تهمة  اأن  مبينا  الف�صاد, 
يــ�ــصــدره فــقــط الــقــ�ــصــاء, مــعــتــربا اأن 
هذه االتهامات جمرد مكائد هدفها 

اإ�صقاط التحوير. 
الد�صتور  اأن  الــغــنــو�ــصــي,  واأ�ــــصــــاف 
ال�صلطة  بني  ال�صلطات  توزيع  فر�س 
النظام  واأن  والت�صريعية,  التنفيذية 
مـــــــازال قيد  تـــونـــ�ـــس  ــيــا�ــصــي يف  الــ�ــص
للتعود  وقـــت  اىل  ويــحــتــاج  الــتــجــربــة 

عليه.
تعطل  اأن  اإىل  الربملان,  رئي�س  واأ�صار 
ــتــوريــة فتح  احـــــداث املــحــكــمــة الــد�ــص
قبل  من  الد�صتور  تاأويل  اأمــام  الباب 

الرئي�س قي�س �صعيد.

خطاب تهدئة
الرئي�س  �ـــصـــمـــت  ا�ــــصــــتــــمــــرار  ومــــــع 

�صعيد,  نوفل  �صقيقه  ن�صر  التون�صي, 
اليمني  اداء  بــخــ�ــصــو�ــس  تـــدويـــنـــة 
الــد�ــصــتــوريــة لـــلـــوزراء اجلــــدد حتمل 
تون�س  اجلمر:  على  للنفخ  ال  عنوان 

لن ترق�س على حافة الهاوية. 
واأملح نوفل �صعيد ايل اأنه ال �صحة ملا 
يروج حول رف�س الرئي�س اداء الوزراء 
متحدثا  الد�صتورية  لليمني  اجلــدد 

فقط عن “تاأخر اداء اليمني«.
االتفاق  اأّن  “طاملا  تدوينته  يف  وقــال 
حا�صل باأّن الف�صل 89 من الد�صتور 
الوزارية  التحويرات  على  ينطبق  ال 
واآداء  الــتــ�ــصــمــيــة  فـــوريـــة  مـــبـــداأ  فــــاّن 
اليمني )الفقرة 5 من الف�صل 89( 
اأّنه  معناه  مبا  بدورهما  ينطبقان  ال 
لن تكون هناك خمالفة للد�صتور لو 
اليمني  اآداء  وتاأخر  الت�صمية  تاأخرت 

بع�س الوقت«.
وتابع �صقيق الرئي�س يف خطاب تهدئة 
“�صحيح اأن الد�صتور قد �صنع ب�صمته 
االأزمة, كما يف عديد املنا�صبات, ولكن 
�ــصــمــت الــد�ــصــتــور عــن الــتــعــر�ــس اىل 
اأ�صعف,  قــد  الـــوزاريـــة...  التحويرات 
على االأقــل هــذه املـــّرة, برتكه جماال 
زمنيا, وفتح م�صاحة للذكاء ال�صيا�صي 
للتون�صيني يبعد البالد عن الرق�س 

على حافة الهاوية«.
اعترب  �صعيد  الرئي�س قي�س  اأن  يذكر 

اأن “التحوير احلكومي” مل يحرتم 
االإجراءات التي ن�ّس عليها الد�صتور 
الــتــونــ�ــصــي, وحتـــديـــداً مــا نــ�ــّس عليه 
التداول  �ـــصـــرورة  اأي   ,92 الــفــ�ــصــل 
االأمر  تعلق  اإذا  الـــــوزراء  جمل�س  يف 
باإدخال تعديل على هيكلة احلكومة, 
اإىل جانب اإخالالت اإجرائية اأخرى«.

الثقة للتعديالت  وكان الربملان منح 
رئي�س  بـــهـــا  تـــقـــدم  الـــتـــي  ـــــة  ـــــوزاري ال

احلكومة ه�صام امل�صي�صي.
ويف �ــصــيــاق الـــقـــراءة الــد�ــصــتــوريــة ملا 
يجري, اأّكد اأ�صتاذ القانون الد�صتوري 
رافع بن عا�صور, اأّن اأداء اليمني اأمام 
الرئي�س اإجراء جوهري حتى يتمكن 
مــبــا�ــصــرة مهامه,    مـــن  �ــصــخــ�ــس  كــــّل 
وهــــــذه اخلــــطــــوة الـــد�ـــصـــتـــوريـــة غري 
مــرتــبــطــة بــتــوفــر �ـــصـــروط مــعــيــنــة يف 

االأ�صخا�س املعنيني باأداء اليمني.
ميدان  يف  الـــرئـــيـــ�ـــس  اأّن  واأ�ـــــصـــــاف 
تقدير  ميكنه  وال  مقّيد  اخت�صا�س 
كي  لــه  ق�صائية  �صلطة  وال  االأ�ــصــيــاء 
اأّن  اإذ  جمرما,  ما  �صخ�صا  اأّن  ي�صرح 
ال�صبهات  يــتــم عــن طــريــق  احلــكــم ال 
الــتــمــتــع بقرينة  ومـــن حـــق اجلــمــيــع 

الرباءة, وفق تعبريه.
و�صّدد بن عا�صور على اأّن اأداء اليمني 
رئي�س  د�صتوري حممول على  واجــب 
اجلــمــهــوريــة, ويف حــال رفــ�ــس �صعيد 

ا�صتقبال الوزراء اجلّدد الأداء اليمني, 
�صيوؤدي  ذلــــك  اأّن  فــيــه  �ــصــك  ال  ممـــا 
وك�صف  عميقة.  د�صتورية  اأزمـــة  اإىل 
الأداء  يــرتــاح  ال  كــان  اإذا  الرئي�س  اأّن 
االأ�صخا�س,  بع�س  قبل  مــن  اليمني 
“االإجراء  نـــظـــريـــة  اعـــتـــمـــاد  ميـــكـــن 
تعدي  مــن  ميــّكــن  الـــذي  امل�صتحيل” 

االإجراء نف�صه.
واأ�صار رافع بن عا�صور اإىل اأّنه ميكن 
من   83 الف�صل  اإىل  الــرجــوع  اأي�صا 
�صعيد  قي�س  يعترب  حيث  الــد�ــصــتــور, 
نف�صه يف حالة �صغور موؤقت, ويفّو�س 
ه�صام  احلكومة  لرئي�س  �صالحياته 
امل�صي�صي ملّدة زمنية معينة, ثّم يوؤدي 
رئي�س  اأمـــام  اليمني  اجلـــدد  الــــوزراء 
احلكومة, ولكن هذه اخلطوة تتطلب 
توافق بني رئي�س اجلمهورية ورئي�س 

احلكومة, وفق قوله.
�صعيد  قــيــ�ــس  اأّن  اأتــ�ــصــور  “ال  وقــــال 
�صوف يخري اأن تبقى الدولة معطلة 

من اأجل جزئيات ال اأهمية لها«.
كرمي  منى  اأّكــــدت  الــ�ــصــيــاق,  ذات  ويف 
الدريدي اأ�صتاذة القانون الد�صتوري, 
اأداء الــوزراء اجلدد اليمني اإجراء  اأّن 
جوهري ال ميكن لرئي�س اجلمهورية 
اخت�صا�س  يف  الأّنـــه  رف�صه  اأو  قبوله 
مــقــّيــد, وكـــان مــن املــفــرو�ــس اأن يتم 
تنظيم موكب اأداء اليمني بعد ثالث 
اأّيام من جل�صة منح الثقة على اأق�صى 

تقدير.
�صعيد  قي�س  رف�س  حــال  “يف  وقــالــت 
قــبــول الــــوزراء اجلـــدد تــاأديــة اليمني 
اأمــــامــــه, فــــاإّنــــه لـــن يــنــجــر عـــن ذلك 
وجود  عــــدم  ظــــّل  الأنـــــه يف  �ـــصـــيء  اأي 
حمكمة د�صتورية التي ميكنها احلكم 

باالإدانة«.
رف�س  �صعيد  قي�س  قرر  “اإذا  وتابعت 
يعترب يف  فــهــو  الــيــمــني  الـــــوزراء  اأداء 
مّت  واإذا  للد�صتور,  وا�صح  خــرق  حــال 
اإر�ــــصــــاء حمــكــمــة د�ــصــتــوريــة يف فرتة 
على  حما�صبته  فيمكنها  اإذا  حكمه 

هذا اخلرق«.
ودعـــــــت مـــنـــى كـــــرمي الـــرئـــيـــ�ـــس اإىل 
وقبول  الدولة  اإحكام منطق  �صرورة 
اأداء اليمني, الأّن رئي�س احلكومة هو 
اجلدد,  وزرائــه  عن  الوحيد  امل�صوؤول 

وفق تقديرها.

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي

مــارا الغو  اإىل منتجع  تــرامــب  دونــالــد  اإن رحيل 
تداعيات  قيا�س  املبكر  من  كان  واإذا  جــًدا,  حديث 
املوؤ�صرات  بع�س  فان  اجلمهوري,  للحزب  رئا�صته 

ت�صري اىل هذا االجتاه او ذاك.
يف وقـــت �ــصــابــق مــن هـــذا االأ�ــصــبــوع, ذكـــرت بع�س 
ن�صبًيا من  كــبــرًيا  عــــدًدا  االأمــريــكــيــة  املــنــ�ــصــورات 

االن�صقاقات بني اأع�صاء احلزب.
غا�صبون من الهجوم على الكابيتول هيل وموقف 
ل  قــــادة احلــــزب مـــن تــ�ــصــريــحــات الــرئــيــ�ــس, ف�صّ

ع�صرات االآالف من االأع�صاء املغادرة.
اإن هذه املوجة غري م�صبوقة, وقال موقع ذي هيل, 
تاريخيا,  فقط.  اجلليد  جبل  قمة  تكون  قد  اإنها 
اأو  اأحــزابــهــم,  الــنــاخــبــون  يــغــري  اأن  مفاجئا  لي�س 
يــفــ�ــصــلــون عـــدم االنــتــمــاء ر�ــصــمــيــا بــني حمطتني 

انتخابيتني, لكن اخل�صائر كبرية.
ـــورة الـــقـــامتـــة, هـــنـــاك بع�س  ورغــــــم هـــــذه الـــ�ـــص
يرتكون  الذين  الناخبون  االإيجابية:  املالحظات 
اإىل  بــالــ�ــصــرورة  ينتقلون  ال  اجلــمــهــوري  احلـــزب 

احلزب الدميقراطي.
ي�صاعد  االنــتــداب  فــاإن  اأعــ�ــصــاء,  خ�صارة  �صّح  واإذا 
يف تــغــطــيــة بــعــ�ــس هـــــذا الـــعـــجـــز. لـــذلـــك ميكن 
الـــفـــجـــوة بحلول  �ــصــد  االأمــــــل يف  لــلــجــمــهــوريــني 

انتخابات التجديد الن�صفي لعام 2022.
ان  مــــرات؛  عـــدة  �صمعتم  اأو  قــــراأمت  ان  �صبق  لــقــد 
حمافظ  ف�صيل  بني  منق�صم  اجلمهوري  احلــزب 
تــرامــب. ولــئــن الحظ  واأنــ�ــصــار دونــالــد  تقليدي 
قادة احلزب واال�صرتاتيجيون اإحباط املحافظني, 
وتاأثري  عــدد  معرفة  ينتظرون  زالــوا  ما  اأنهم  اإال 
موؤيدي الرئي�س, الذين �صيتطورون داخل احلزب 

يف غ�صون ب�صعة اأ�صهر.

ل يز�ل تر�مب موؤثر�
اال�صرتاتيجيات  وخــرباء  قادتهم  يراقب  وبينما 
اجلمهوريني  مــــن  الـــعـــديـــد  فـــــان  ويـــنـــتـــظـــرون, 
الكوجنر�س قد اختاروا مع�صكرهم.  املنتخبني يف 
الــ�ــصــيــوخ عقد  عـــ�ـــصـــًوا يف جمــلــ�ــس   45 عـــار�ـــس 
حمــاكــمــة عــــزل دونـــالـــد تـــرامـــب, والـــعـــديـــد من 
امل�صوؤولني املنتخبني على ا�صتعداد لغلق امللف رغم 

خطورة االتهامات.
ال�صيوخ هذا, يجب  اأع�صاء جمل�س  واإىل ت�صامن 
يف  املنتخبني  اجلــمــهــوريــني  املمثلني  ن�صيف  اأن 
كبرية  �صغوًطا  ميار�صون  الذين  النواب  جمل�س 
خط  عــن  خــرجــوا  الــذيــن  الع�صرة  زمالئهم  على 

احلزب بالت�صويت ل�صالح االإقالة.
ثم هناك ظاهرة النائب اجلمهوري من كاليفورنيا 
طموحه  يخفي  ال  االأخــري  فهذا  مكارثي.  كيفني 
ويقود كتلته يف جمل�س النواب. اإنه يحلم بوظيفة 
رئي�س املجل�س اإذا متكنت قواته من احل�صول على 

االأغلبية عام 2022.
وكان مكارثي قد انتقد رئي�صه ب�صدة بعد الهجوم 
اإليه  االتــهــام  اأ�صابع  ووجــه  هيل,  الكابيتول  على 
كــلــمــاتــه ب�صرعة  يــبــتــلــع  املـــ�ـــصـــوؤول. مل  بــاعــتــبــاره 
بــل التقى دونــالــد تــرامــب يف مــارا الغو  فح�صب, 
ب�صدة,  االخـــري  هــذا  يوّبخه  حتى  اخلمي�س,  يــوم 

ويح�صل على عفو “االب الروحي«.
ت�صاءل الكثري منا عما اإذا كان الهجوم على مبنى 
لدونالد  النهاية  ناقو�س  مبثابة  هيل  الكابيتول 
تــرامــب وكــيــو انـــون والــيــمــني املــتــطــرف. واإذا بدا 
تاأثري  عن  لالبتعاد  نافذة  اجلمهوري  للحزب  اأن 
ما  �صرعان  اأنها  فيبدو  تطرفاً,  االأكــر  عنا�صره 
اأُغلقت... ما زالت قب�صة دونالد ترامب و�صطوته 

حقيقية جدا.
ترجمة خرية ال�صيباين

الآلف من اجلمهوريني يغادرون ال�شفينة...!

*ا�صتاذ تاريخ, وحما�صر, ومعلق �صيا�صي كندي خمت�س يف ال�صيا�صة والتاريخ االمريكيني

على هام�ش �أزمة �أد�ء �ليمني �لد�صتورية

هل دور الرئي�س التون�شي هو دور رمزي اأم ل...؟

ما عالقة الربنامج النووي الإيراين بالدميوغرافيا الإيرانية؟

حمتجون يعطلون العمل مبركز للتلقيح يف لو�س اأجنلي�س
•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

عطل حمتجون لفرتة وجيزة العمل يف مركز للتطعيم 
يف  �صتاديوم”  “دودجر  ملعب  يف  كورونا  فريو�س  �صد 
يف  التلقيح  مــراكــز  اأكـــرب  اأحـــد  اأجنلي�س,  لــو�ــس  مدينة 
الواليات املتحدة, ح�صبما اأفادت و�صائل اإعالم اأمريكية 

.
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  من�صورات  يف  وظهر 
املركز  مــدخــل  اأمـــــام  متجمعني  االأ�ــصــخــا�ــس  عــ�ــصــرات 
االإغالق  عمليات  باإنهاء  تطالب  الفتات  يرفعون  وهم 

ويروجون لنظريات موؤامرة مناه�صة للتلقيح.
وكتب ميكيل جوليت اأحد م�صتخدمي و�صائل التوا�صل 
هناك  اأن  “يبدو  تــويــرت  على  تــغــريــدة  يف  االجــتــمــاعــي 
املن�صاأة  اإغــالق  و�صبب  فقط  متظاهرا  ثالثني  حــواىل 

باأكملها لي�س وا�صحا«.
ونقلت و�صائل االإعالم االأمريكية عن م�صوؤولني يف اإدارة 
االإطفاء اأن امل�صوؤولني اأغلقوا املوقع ملدة �صاعة تقريبا, 
اأ�صرت  اأن ق�صم �صرطة لو�س اأجنلي�س  على الرغم من 
الحقا على اأن املوقع مل يتم اإغالقه واأنه �صيتم توزيع 

جميع اللقاحات.
وي�صكل احلادث اأحدث حتد لتوزيع اللقاح يف الواليات 
املتحدة التي �صجلت اأكرب عدد من االإ�صابات والوفيات 

يف العامل.
واأ�صيب اأكر من 26 مليون �صخ�س بالفريو�س تويف 
ح�صب  الــوبــاء,  بداية  منذ  البالد  يف  األفا   439 منهم 

اأرقام ن�صرتها جامعة جونز هوبكنز ال�صبت.
وتعهد الرئي�س جو بايدن بتطعيم مئة مليون �صخ�س 
املــئــة االأوىل مــن واليــتــه. لكن هــذه احلملة  يف االأيــــام 
دونالد  ال�صابق  الرئي�س  بــداأت ببطء يف عهد  كانت قد 

ترامب.
يف  ارتفاعا  �صهدت  التي  اأجنلي�س  لو�س  منطقة  وتقوم 
بتلقيح  حاليا  ال�صتاء  يف  بكوفيد-19  االإ�صابات  عــدد 
العاملني الطبيني يف اخلطوط االأمامية واالأ�صخا�س 

الذين تزيد اأعمارهم عن 65 عاما.
وحتى اأفراد تلك املجموعات يواجهون �صعوبات كبرية 
نظرا  لــقــاح  عــلــى  للح�صول  مــواعــيــد  عــلــى  للح�صول 
فايزر/يبايونتيك  مــن  املــتــوفــرة  اجلــرعــات  عــدد  لقلة 

وموديرنا.

•• عوا�صم-وكاالت

عــر�ــس الــبــاحــث يف مــعــهــد املــ�ــصــروع االأمــريــكــي مــايــكــل روبــــني زاويــــة جديدة 
للربنامج النووي االإيراين ترتبط بقلق املر�صد االإيراين اآية اهلل علي خامنئي 
موقع  يف  وكتب  بــالده.  تواجهها  التي  ال�صلبية  الدميوغرافية  التحوالت  من 
“1945” كيف ح�س املر�صد ال�صابق اخلميني االإيرانيني على االإجناب وزيادة 
عدد ال�صكان بعد جناح الثورة. حينها, ارتفعت الفتات تظهر “عائلة اإ�صالمية 

تقية” موؤلفة من اأب واأم و�صبعة اأوالد.
زواج  �صن  وخّف�س  االأ�ــصــرة  لتنظيم  ال�صاه  عــيــادات  اإغـــالق  اإىل  اخلميني  عمد 
حتديد  كلفة  ورفــع  الــزوجــات  تعدد  و�ــصــّرع  البلوغ  �صن  مــع  ليتزامن  الفتيات 
ب�صع  ويف  املجتمع حتملها.  العظمى من  الغالبية  ت�صتطيع  ال  اإىل حد  الن�صل 
اإىل �صبعة. يف ذلك الوقت,  اأوالد العائلة الواحدة  �صنوات, و�صل متو�صط عدد 
االقت�صادي  النمو  الــثــورة  عطلت  االقــتــ�ــصــاديــني.  خمـــاوف  اخلميني  جتــاهــل 
االإيــراين واأغرقت البالد يف ركود عميق. وفاقم غزو العراق تلك التداعيات. 
مبرور الوقت, اأدرك اخلميني اأن ال�صعوبات االقت�صادية ميكن اأن تطلق ثورة 

م�صادة.

لفتات خمتلفة
كاأ�س  بـ”جترع  اإيـــاه  وت�صبيهه  االإيرانية-العراقية  احلــرب  باإنهاء  قبوله  مــع 
قِبل اخلميني بتغيري موقفه االأ�صا�صي من تنظيم االأ�صرة, حيث كان  ال�صم”, 
القرار االأخري على درجة االأهمية نف�صها تقريباً لقرار التوقيع على الهدنة. 
بعد فرتة ق�صرية, ارتفعت الفتات يف خمتلف اأرجاء البالد تظهر �صورة “عائلة 
منت�صرة  الن�صل  حتديد  و�صائل  اأ�صبحت  وطفلني.  واأم  اأب  تقية”:  اإ�صالمية 

عودة جمددً� �إىل �أو�ئل �لثمانينات
قال النائب االإيراين البارز حجة االإ�صالم ح�صني مريزائي يف نوفمرب )ت�صرين 
مل�صاعدة  الــفــر�ــس  مــن  �ــصــنــوات  خم�س  اإىل  “اأربع  هنالك  اإن  املــا�ــصــي  الــثــاين( 
فاإننا  الــذهــبــي,  الــوقــت  هــذا  �ــصــاع  اإذا  الــبــالد.  يف  ال�صكاين  والــنــمــو  اخل�صوبة 
ويف كلمة مبنا�صبة راأ�س ال�صنة االإيرانية حتدث  �صن�صهد اأزمة ب�صكل حتمي”. 
خامنئي عن اأن االنخفا�س يف ن�صبة الوالدات �صيوؤدي اإىل انكما�س ن�صبة ال�صباب 
تطور  حتقيق  اإمكانية  عــدم  وبالتايل, 
كبري. و�صبق خلامنئي اأن اأطلق مواقف 

�صابقة م�صابهة عن املو�صوع نف�صه.
حول  الوطني  املــوؤمتــر  اإىل  توجه  فقد 
باالأ�صئلة  ال�صكانية  الرتكيبة  تغيري 
باإجناب  االهتمام  فقدان  “اإن  التالية: 
اأطفال هو مر�س. بخالف ذلك, يحب 
املرء يف احلاالت الطبيعية اأن يكون له 

اأوالد.
االأ�صخا�س  مـــن  عــــدد  يــفــ�ــصــل  ملـــــاذا   
ـــول عـــلـــى طـــفـــل واحــــــــد؟ ملــــاذا  احلـــ�ـــص
طفلني  عـــلـــى  احلــــ�ــــصــــول  يـــفـــ�ـــصـــلـــون 
ويف وقــت الحــق, دعــا لتنفيذ  فقط؟” 
يف  بالعزوبية”  “تنديد  �ــصــيــا�ــصــات 

ب�صكل وا�صع. يف 15 عاماً, انخف�س معدل االأطفال للعائلة الواحدة من �صبعة 
اأكــرب انخفا�س يف ن�صبة اخل�صوبة على االإطــالق. لكن  �صّكل ذلك  اثنني.  اإىل 

ذلك مل يكن نهاية املطاف وفقاً لروبني.

توقعات �لأمم �ملتحدة
تتدنى  ن�صبة   2006 �صنة  بلغت  اخل�صوبة  اأن  كاتباً  مقالـــــه  الباحث  تــابــع 

عــن مــعــدل اال�ــصــتــبــدال يف اإيــــران قبل 
ال�صـــــنوات  يف  اأكثـــــر  تنخفـــــ�س  اأن 

الالحقة. 
ب�صكل  الحـــقـــاً  الن�صــــبة  هـــذه  تــعــافــت 
تتوقع  املتحـــــدة  االأمم  لــكــن  طــفــيــف, 

ا�صتمرار االنخفا�س.
 حيــــــــن يتحــــــدث املعلقـــــــون الغربيــــون 
عن ت�صخم ن�صــــــبة ال�صـــــــباب يف ال�صرق 
اإيــــــران  االأو�صـــــط, غالبــــــاً ما يخلطون 

مع العامل العربي. 
لكن ن�صــــــــبة الوالدات يف اإيران تعــــــادل 
تلك املوجـــــــودة يف غرينـــــــالنـــــد, وهــــي 
اأو  اليمن  اأو  العراق  الن�صــــــبة يف  ن�صف 

االأرا�صي الفل�صطينية.

املجتمع و”ت�صليط ال�صوء على دور املراأة كاأم وكمدبرة منزل” وتذمر من ن�صبة 
الطالق القيا�صية يف البالد. جمدداً, �صهدت البالد انت�صاراً لاّلفتات امل�صجعة 

على تكوين اأ�صر كبرية.

�لأولد ككا�صحات �ألغام
على  الع�صكرية  قوتها  يف  اإيـــران  اعتمدت  االإيرانية-العراقية  احلــرب  خــالل 
التفوق الدميوغرايف. حني اندلعت احلرب, كان عدد �صكان اإيران 39 مليون 
من  �صكانها  غالبية  وكانت  العراق.  �صكان  اأ�صعاف  ثالثة  يقارب  ما  اأي  ن�صمة 
اأوالد  اإر�صال  تكتيك  اعتماد  اخلميني من  مّكن  ما  هذا  لروبني.  وفقاً  ال�صباب 
اخل�صوبة  ن�صبة  انخفا�س  مع  االألغام.  حقول  لينظفوا  عاماً   14 بعمر  حفاة 
االإيرانية, اأدركت القيادة اأنه مل يعد باإمكانها االعتماد على التفوق الكمي. فلم 

يعد هنالك ما يكفي من املراهقني للحلول مكان من غادروا امليدان.

يقرب من �لهاوية
خامنئي,  اإدراك  ي�صادف  النووية  القدرة  على  للح�صول  اإيــران  �صعي  اأن  يبدو 
النوعي بعدما فقدت  الع�صكري  التفوق  اإىل  االأوان, حلاجة طهران  بعد فوات 
كافية  غري  ا�صتبدال  ن�صبة  مع  ال�صن  يف  متقدمني  �صكاناً  اإن  الكمية.  مزاياها 
ي�صّببون �صعفاً اقت�صادية ميكن اأن يجعل البالد هدفاً �صمن اجلوار. وي�صيف 
روبني اأن الديبلوما�صيني االإيرانيني قد ي�صعون اإىل انتزاع اأكرب مقدار ممكن 
من التنازالت عند التفاو�س مع نظرائهم االأمريكيني, لكن هذه التنازالت لن 
توقف م�صعى اإيران النووي. فالنظام يدرك اأنه يقرتب من الهاوية. يجب اأن 
يكون ال�صوؤال بالن�صبة اإىل بايدن ما اإذا كان باإمكان فريقه امل�صاعدة حتى يلقى 

النظام حتفه الدميوغرايف.

حم�صن مرزوق يف حديث عن االنقالبية



االثنني   1  فبراير   2021  م   -   العـدد   13153  
Monday    1  February   2021   -  Issue No   1315316

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2021/00980 
املخطر:�صركة ديراين للمواد الغذائية )ذات م�صوؤولية حمدودة( وميثلها ا�صوك كومار�صنكالل وميثله عبدالروؤوف 

حممد علي ال�صيباين مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل رقم 33878 اجلن�صية اليمن
العنوان:االمارات امارة دبي ديرة الرا�س حمل رقم 5 ملك حممد احمد زكريا ابراهيم

هاتف رقم:971506330915
املخطر اليه:حممد ابراهيم حممد خو�س - اجلن�صية ايراين

العنوان:االمارات امارة دبي منطقة الرا�س بناية الرا�س مكاين رقم:2826495764 - هاتف رقم:971554153034
املو�صوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ )456750( درهم

عن  بالتوقيع  املخول  قبل  من  املحرر  ال�صيك  مو�صوع  درهم   )456750( مببلغ  للمخطر  �صيك  حرر  اليه  املخطر 
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود 
ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل:ال�صيك رقم 008127 مببلغ )228375( ال�صيك الثاين رقم:008128 مببلغ 

)228375( درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/4/5 وامل�صحوب على بنك حبيب بنك اي جي زيوريخ
وحيث ان املدعي عليه تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون 

جدوى
لذلك:فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ اخطاركم واال �صن�صظر 
التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا 

اخطار منا بذلك وجميع االعمال يف املوقع متوقفة
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/00156 
املخطر:عدنان ذوالفقار - باك�صتاين اجلن�صية - ويحمل هوية اماراتية رقم:784198697096158 ب�صفته وكيال عن ال�صيد/
ذ.م.م(  للتجارة  بهائي  قادر  الدين  فخر  )�صركة  امل�صماه  الرخ�صة  يف  و�صريك  مدير  ب�صفته  بها  قادر  الدين  فخر  عبا�س 
العنوان:دبي -  بتاريخ:2015/12/7 -  العدل يف دبي برقم:2015/1/148314  الكاتب  ال�صيد  مبوجب وكالة م�صدقة لدى 

رقم:0529026854 هاتف   -  S12 بردبي - القوز ال�صناعية االوىل - م�صتودع رقم
رقم:0528968718/  هاتف   - العنوان:عجمان   - الهند  اجلن�صية   - اندونهي  كاالجناي  اليه:عبدالكرمي  املخطر 

0526967618
مو�صوع االخطار:اخطار عديل بالوفاء بقيمة 11.006 درهم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ا�صتلم من املخطر �صيكات مقابل معامالت جتارية وقام املخطر اليه بتحرير ال�صيكات وعند 
تقدمي ال�صيكات للبنك املدعي اعيدت ب�صبب انه بدون ر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�صداد وبيانات ال�صيكات كاالتي:

1- �صيك رقم:000171 بقيمة 5.502 درهم وتاريخ ا�صتحقاقه 2020/5/31 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري
2-  �صيك رقم:000172 بقيمة 5.504 درهم وتاريخ ا�صتحقاقه 2020/6/30 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري

طالب املخطر املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�صداد املبالغ املرت�صدة بذمته وذلك بقيمة 11.006 درهم ولكن 
دون جدوى

وبناءا عليه ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�صاه 
)5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا االخطار واال �صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق- لذلك:فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به 

ونفاذا ملفعوله ول�صريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13153 بتاريخ 2021/2/1 
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2020/55318 
املخطر:حممد ابراهيم �صودري �صودري  نايك حممد - اجلن�صية باك�صتان ويحمل بطاقة هوية رقم:784198252750983 - 

العنوان:ال�صارقة - املنطقة ابو �صغارة - بناية النابلي - �صقة 2001 - رقم الهاتف:0501631761
BP3496942:املخطر اليه:�صجاد م�صتاق بت حممد م�صتاق بت - اجلن�صية باك�صتان ويحمل جواز �صفر رقم

العنوان:ال�صارقة - هاتف رقم:0551101137 - 0509448555
املو�صوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ 20000 درهم اماراتي

املخطر اليه حرر عدد 2 �صيكات للمخطر مببلغ )20000( درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
الر�صيد  ب�صبب عدم توفر  ارتد دون �صرف  انه  اال  ال�صيك  املدعي ل�صرف  ال�صيك توجه  ا�صتحقاق  بتاريخ  انه  عليه حيث 

الكايف بيانات ال�صيكات كالتايل:
ال�صيك رقم:000011 مببلغ 10000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/5/5 امل�صحوب على بنك االمارات دبي الوطني
ال�صيك رقم:000007 مببلغ 10000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/6/5 امل�صحوب على بنك االمارات دبي الوطني

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى 
- لذلك:فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ اخطاركم واال �صت�صطر التخاذ 
االجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

اأم�س  و�صباح  االأول  اأمــ�ــس  د�صنت   
املوافق 31 يناير املا�صي, مناف�صات 
بطولة  الـــال�ـــصـــلـــكـــيـــة  الـــــطـــــيـــــارة 
بال�صقور  لل�صيد  االأجـــيـــال  فــخــر 
مركز  ينظمها  الــتــي  "التلواح", 
الرتاث  الإحياء  حممد  بن  حمدان 
البطولة  وتعد  الــرويــة,  يف منطقة 
االأهــــــــم الــــتــــي تـــتـــ�ـــصـــدر روزنــــامــــة 
مــ�ــصــابــقــات الــ�ــصــيــد بــالــ�ــصــقــور يف 
وتتوا�صل  الرتاثية,  فــزاع  بطوالت 

حتى 16 فرباير اجلاري مب�صاركة 
كبرية من نخبة ال�صقارين واأجود 
ال�صقور. وجاءت انطالقة الطيارة 
والندية,  بالقوة  حافلة  الال�صلكية 
ويف �ــصــوطــي الــعــامــة, حــقــق حممد 
يف  االأول  املــركــز  بــاجلــافــلــه,  خليفة 
العامة  الال�صلكية  الطيارة  �صوط 
 ,"1 "اإ�س  الــطــري  بــوا�ــصــطــة  فــــرخ, 
ثانياً  يليه  ثانية,   52,604 بزمن 
بزمن   "37" بالطري  دبــي  فــريــق 
فريق  وثــالــثــاً  ثــانــيــة,   53,284
 "007 "اأف  بــالــطــري  الــفــر�ــصــان 

بزمن 53,335 ثانية.
العامة  الــال�ــصــلــكــيــة  الــطــيــارة  ويف 
االأول حممد  املركز  جرنا�س, حقق 
"براق"  بالطري  باجلافله,  خليفة 
ك�صب  كما  ثانية,   51,219 بزمن 
الـــثـــاين بالطري  املـــركـــز  بــاجلــافــلــه 
ثانية,   52,511 بزمن  "غرام" 
 150" بالطري  دبــي  فريق  وثالثاً 

مرياج" بزمن 52,637 ثانية.
ويف �صوطي ال�صيوخ, حقق فريق "اأف 
الطيارة  �صوط  االأول يف  3" املركز 
بوا�صطة  فــرخ,  ال�صيوخ  الال�صلكية 

الطري "ماجنوم" بزمن 52,972 
بالطري  الظفرة  فريق  يليه  ثانية, 
"اأ�س 44" بزمن 53,629 ثانية, 
"الهبوب"  "اأف 3" بالطري  وثالثاً 

بزمن 53,732 ثانية.
الال�صلكية  الــطــيــارة  �ــصــوط  اأمـــا يف 
"اأف  فريق  فاأكد  جرنا�س,  ال�صيوخ 
االأول  املــركــز  حمققاً  تفوقه,   "3
بالطري "100" بزمن 52,169 
ثانية, يليه فريق الظفرة باملركزين 

 "161" بالطري  والثالث,  الثاين 
والطري  ثــانــيــة,   52,254 بــزمــن 

2" بزمن 52,259 ثانية. "اإيه 
واأكـــــــــدت دمـــيـــثـــان بــــن �ـــصـــويـــدان, 
يف  بال�صقور  ال�صيد  جلنة  رئي�س 
مــركــز حــمــدان بــن حمــمــد الإحياء 
التطويرية  التعديالت  اأن  الرتاث, 
مناف�صات  عــلــى  اإدخــالــهــا  مت  الــتــي 
الـــطـــيـــارة الــال�ــصــلــكــيــة مـــن خالل 
اإقامة االأ�صواط ب�صكل كامل مل�صافة 

كيلومرت ون�صف, دون القيام بذلك 
واإيــابــاً, �صاهمت يف رفــع قوة  ذهــابــاً 
اأف�صل  اأرقــــام  وت�صجيل  املناف�صات 
والتح�صريات  املــ�ــصــتــويــات  تعك�س 
الــتــي قـــام بــهــا الــ�ــصــقــاريــن, كــمــا اأن 
املــ�ــصــاركــة الــالفــتــة كــانــت مــن قبل 
العامة, وذلك مع  "الفرق" يف فئة 
وتكاتفهم  الــ�ــصــبــاب  اهــتــمــام  تــزايــد 
بال�صقور  ال�صيد  مناف�صات  يف  معاً 
يف ظـــاهـــرة اإيـــجـــابـــيـــة لــلــغــايــة من 
�ــصــاأنــهــا حــث الــعــمــل والــتــعــاون من 
الواحد  الفريق  بــروح  التفوق  اأجــل 

بني اأبناء الوطن.

�أ�صو�ط جري �صاهني
تــقــام الــيــوم االثــنــني اأ�ـــصـــواط فئة 
جري �صاهني فرخ وجرنا�س لل�صيوخ 
اأ�صواط,   5 بواقع  مــالك,  والعامة 
وهـــــي: فــــرخ رمـــــز, جـــرنـــا�ـــس رمـــز, 
رئي�صي, فرخ  رئي�صي, جرنا�س  فرخ 

نقدي.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اإدارة فريق االإمارات للدراجات 
الــهــوائــيــة - بــطــل جــولــة " تــــور دو 
فران�س" العاملية و�صاحب اأهم اإجناز 
2020 - عن  االإمـــارات يف  لريا�صة 
اكتمال ا�صتعداداته للم�صاركة يف اأول 
�صباق  وهــو   ,2021 ملو�صم  �صباقات 
اجلائزة الكربى يف مار�صيلييز املقرر 
لــه مــ�ــصــاء اأمــ�ــس, ومـــن بــعــده اأعلنت 
بت�صكيلة  �صت�صارك  اأنها  الفريق  اإدارة 
مثالية اأي�صا يف جولة ال كومونيتات 

فالينثيانا بني 3 و7 فرباير املقبل.
�صباح  ال�صادر  الر�صمي  البيان  واأكــد 
ـــا  اأوروب اأن الــفــريــق و�ــصــل اإىل  اأمــ�ــس 
بــعــد جنــــاح مــعــ�ــصــكــره الــتــدريــبــي يف 
االإمــارات, والذي تواكب مع التعاقد 
ــفــقــات جــــديــــدة قبيل  اأربـــــــع �ــص مــــع 
انــــطــــالق املـــو�ـــصـــم, مــــن بــيــنــهــم كل 
ترينتني  ومــاتــيــو  غيبونز  ريـــان  مــن 
اللذين �صي�صاركان يف ت�صكيلة الفريق 
لل�صباقات االفتتاحية ملو�صم 2021. 

قال  املــو�ــصــم,  انــطــالق  على  وتعليقاً 
يــو�ــصــكــان مــاتــني فــرنــانــديــز, مدير 
تدريبياً  مع�صكراً  " اأجرينا  الفريق: 
وحظينا  االإمـــــــــــــــارات,  يف  مــــثــــمــــراً 
فــيــهــا بــا�ــصــتــقــبــال حــــار, ومتــكــنــا من 
اجلديد.  للمو�صم  جــيــداً  اال�صتعداد 
كانت احلرارة ترتاوح بني 25 و28 

درجة يف معظم االأيــام, وتدربنا على 
خمتلف اأنواع الت�صاري�س, اإ�صافة اإىل 
الدراجون  متكن  حيث  حفيت  جبل 
من اختبار قدراتهم. ومع اأن برنامج 
التعديالت,  بع�س  �صهد  قد  ال�صباق 
و�صنقدم  قدراتنا,  من  واثقون  لكننا 
اأف�صل اأداء يف اأبرز ال�صباقات. �صنبداأ 

�صباق  يف  مبــ�ــصــاركــتــنــا  املــو�ــصــم  هــــذا 
مار�صيلييز  يف  الــــكــــربى  اجلــــائــــزة 
وجولة فالينثيا, ونتطلع اإىل حتقيق 

فوزنا االأول يف عام 2021".
ماتيو  الـــــــــدراج  قـــــال  جـــانـــبـــه,  مــــن 
عن  االأول  " انــطــبــاعــي   : تــريــنــتــني 
الفريق جيدا جداً, فاالأجواء مميزة 

الدراجني  مـــن  عـــــدداً  ويــ�ــصــم  فــيــه, 
ال�صباب املميزين. لقد تكيفت �صريعاً 
مــع املــجــمــوعــة, و�ــصــعــرت اأنــنــا فريق 
واحــد منذ و�ــصــويل. ومــع اأنــنــي اأعد 
من املجموعة االأكرب �صناً يف الفريق, 
اإال اأن اأهدايف ما تزال نف�صها؛ الفوز, 

وم�صاعدة الفريق على الفوز".

األك�صندر  الــــــدراج  قــــال  جــهــتــه,  مـــن 
االأول  الــ�ــصــبــاق  " اإنــــه   : كــريــ�ــصــتــوف 
معرفة  علينا  وي�صعب  املو�صم,  لهذا 
اأنهيت  بدقة.  االأمـــور  �صتجري  كيف 
مع�صكر التدريب يف االإمارات بنجاح, 
حيث اأجرينا جميعاً تدريبات �صاملة. 
قـــوي ومـــتـــوازن,  لــديــنــا فــريــق  االآن 

�صباقات  يف  الــفــر�ــس  �صن�صتغل  لـــذا 
�ـــصـــنـــحـــاول حتقيق  كـــمـــا  الـــ�ـــصـــرعـــة, 
اأف�صل النتائج يف ال�صباقات اجلبلية. 
تقدمي  يف  الرئي�صي  هدفنا  ويتمثل 
جميع  يف  الفوز  وحتقيق  اأداء  اأف�صل 
الريا�صي  املدير  ويقود  ال�صباقات". 
/�صوي�صرا/  بــيــدرازيــنــي  �ــصــيــمــوين 

يف  �صت�صارك  الــتــي  الــفــريــق  ت�صكيلة 
�صباق اجلائزة الكربى يف مار�صييليز, 
وت�صم كال من اجلنوب اأفريقي رايان 
�صتيك  فيجارد  والرنويجي  غيبونز, 
األك�صندر  والــبــيــالرو�ــصــي  اليــنــجــن, 
روي  والــــربتــــغــــايل  ريـــابـــو�ـــصـــيـــنـــكـــو, 
األي�صاندرو  واالإيـــطـــايل  اأولــيــفــيــريا, 
تريننت  مـــاتـــيـــو  ومـــواطـــنـــيـــه  كـــــويف 

واأوليفيريو ترويا.
كما �صيتوىل الثالثي يوك�صان ماتني 
كورال  واأوريليو  /املدير/  فرنانديز 
/اإ�ــصــبــانــيــا/ وفــابــريــزيــو غـــويـــدي /
الــفــريــق يف جولة  اإيــطــالــيــا/ قــيــادة 
وت�صم  فــالــيــنــثــيــانــا.  كــومــونــيــتــات  ال 
ديفيد  االإ�ــصــبــاين  مــن  كــال  الت�صكيلة 
دي ال كروز, والربتغايل روي كو�صتا, 
جافرييا,  فــرينــانــدو  والــكــولــومــبــي 
كري�صتوف,  األــكــ�ــصــنــدر  والــرنويــجــي 
ماكنالتي,  بــــرانــــدون  واالأمـــــريكـــــي 
ماك�صيميليانو  واالأرجــــنــــيــــتــــنــــي 
ماتيو  ـــــــطـــــــايل  واالإي ريــــتــــ�ــــصــــيــــزي, 

تريننت.

»الإمارات للدراجات« يعلن عن م�شاركته يف �شباق اجلائزة الكربى وجولة »فالينثيانا«

ينظمها مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لر�ث

الطيارة الال�شلكية تد�شن بطولة فخر الأجيال لل�شيد بال�شقور 

•• اأبوظبي-وام:

بن  بن حممد  ال�صيخ حمدان  "زيورخ" ل�صمو  ال�صراعي  املحمل  حلق 
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي بلقب �صباق غنا�صة للمحامل ال�صراعية 
و  ال�صراعية  للريا�صات  اأبــوظــبــي  نـــادي  نظمه  الـــذي  قــدمــا   60 فئة 
اليخوت اأم�س االأول ال�صبت حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ليح�صد املحمل 240 األف 

درهم جائزة مالية.
باملركز  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  حمامل  تكتف  ومل 

االأول بعدما حلق "ال�صقي" ل�صموه باملركز الثاين وح�صد 210 اآالف 
درهم جائزة مالية.. وجاء يف املركز الثالث "مفارج" لل�صيخ زايد بن 
حمدان بن زايد اآل نهيان ليح�صل على مائتي األف درهم جائزة مالية, 
فيما حل رابعاً "مق�ص�س" ملعايل الفريق م�صبح را�صد الفتان وح�صل 
زايد  "ح�صيم" لل�صيخ  مالية, وخام�صاً  درهــم جائزة  األــف   145 على 
األــف درهــم جائزة   140 اآل نهيان وح�صل على  زايــد  بن حمدان بن 
مالية, فيما كان املركز ال�صاد�س من ن�صيب "زلزال" لل�صيخ زايد بن 
حمدان بن زايد اآل نهيان و ح�صل على 130 األف درهم جائزة مالية. 
وجاء "ور�صان" لعلي طار�س عتيق اأحمد القبي�صي �صابعا و ح�صل على 

125 األف درهم جائزة مالية, فيما حل ثامناً "العديد" حلمد را�صد 
120 األف درهم جائزة مالية و تا�صعاً  حممد الرميثي وح�صل على 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  بن حممد  ال�صيخ حمدان  "الو�صف" ل�صمو  حل 
العا�صر جاء  املركز  درهــم جائزة مالية, ويف  األــف   115 وح�صل على 
املهريي وح�صل على 110 اآالف درهم  خادم  را�صد  "دهي�س" خلادم 

جائزة مالية.
املهريي ع�صو جمل�س  اهلل  عبد  ماجد  االأوىل  باملراكز  الفائزين  توج 
عتيق  ومــاجــد  والــيــخــوت  ال�صراعية  للريا�صات  اأبــوظــبــي  نــادي  اإدارة 

املهريي املدير التنفيذي للنادي.

من جهته وجه اأحمد ثاين مر�صد الرميثي رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
اأبوظبي للريا�صات ال�صراعية واليخوت التهنئة ل�صمو ال�صيخ حمدان 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي على تاألق حمامله, وح�صد 
لقبي البطل وو�صيفه .. كما وجه التهنئة اإىل ال�صيخ زايد بن حمدان 
بن زايد اآل نهيان على تواجد حمامله يف اأكر من مركز اأبرزها املركز 
الثالث. و وجه التهنئة اإىل اجلميع على جناح ال�صباق و االلتزام التام 
موؤكداً  املخت�صة,  اجلهات  كافة  من  املعتمدة  االحرتازية  باالإجراءات 
للم�صاركني  العامة  ال�صالمة  على  للحفاظ  دومــا  ي�صعى  الــنــادي  اأن 

وللمجتمع ب�صكل عام.

برعاية حمدان بن زايد .. زيورخ يحلق بنامو�س �شباق غنا�شة للمحامل ال�شراعية

• باجلافله يح�صد ثنائية »�لعامة« و»�أف 3« يتفوق يف »�ل�صيوخ« 
• �صويد�ن بن دميثان: �لتعديالت �جلديدة رفعت حدة �ملناف�صة مب�صاركة لفتة من »�لفرق«

•• دبي - الفجر:

قادت �صمو ال�صيخة ميثاء بنت حممد 
االإمارات  فريق  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
لفوز كبري على فريق زيدان وبنتيجة 
مــقــابــل خم�صة  هـــدف  ونــ�ــصــف   12
التمهيدي  الــــدور  خــتــام  يف  اأهـــــداف 
للبولو   2021 ايفزا  كاأ�س  لبطولة 
ومنتجع  بــــنــــادي  حـــالـــيـــا  واملـــقـــامـــة 
اجلمعة  يــــــوم  وتـــخـــتـــتـــم  احلــــبــــتــــور 
فازفريق احلبتور على  كما   .. املقبل 
بنتيجة  كــافــو  ذئـــاب  فــريــق  مناف�صه 
اأهــــــداف   �ــصــتــة  مـــقـــابـــل  هـــدفـــا   11
الفريقان  يــتــاأهــل  الــنــتــيــجــة  وبـــهـــده 
املقرر  مــن  حيث  الذهبي  املــربــع  اىل 
اأن يقام يوم غد الثالثاء حيث يلعب 
فريق  اأمـــام  املت�صدر  احلبتور  فريق 
ذئاب كافو �صاحب املركز الرابع فيما 
يلتقي فريق االمارات �صاحب املركز 
الــثــاين مــع فــريــق بــنــجــا�ــس �صاحب 

املركز الثالث .
وكــانــت مــبــاراة االمـــارات وزيـــدان قد 

�صهدت تقدما الفتا لفريق االمارات 
الـــذي جنــح يف انــهــاء الــ�ــصــوط االول 
لال�صيء  ونــ�ــصــف  هـــدفـــني  بــنــتــيــجــة 
ل�صمو  والثاين  لوكا�س  للنجم  االول 

ال�صيخة ميثاء بنت حممد بن را�صد 
اآل مكتوم ثم ال�صوط الثاين بنتيجة 
اأما  رد  دون  ون�صف  اأهــــداف  خم�صة 
ال�صوط الثالث فقد كانت كفة فريق 

زيدان هي االرجح حيث احرز ثالثة 
االمارات  فريق  ا�صاف  فيما  اأهـــداف 
ب�صبعة  الـــ�ـــصـــوط  لــيــنــتــهــي  هـــدفـــني 
اأهداف  اأهداف ون�صف مقابل ثالثة 

.
ويـــ�ـــصـــهـــد الـــ�ـــصـــوط الـــــرابـــــع احــــــراز 
النتيجة  لتنتهي  منهما  لكل  هدفني 
بـــتـــقـــدم االمـــــــــارات بــتــ�ــصــعــة اهـــــداف 
ونـــ�ـــصـــف مـــقـــابـــل خـــمـــ�ـــصـــة اأهـــــــداف 
لــفــريــق زيــــدان الـــذي اخــتــفــى متاما 
بينما  واالخــري  اخلام�س  ال�صوط  يف 
غلته ثالثة  االمـــارات من  فريق  زاد 
اأهـــــداف اأخــــرى لــريفــع ر�ــصــيــدة اىل 
املباراة  "جول"منهيا  "درزن"ون�صف 
ل�صاحله وليتاأهل اىل املربع الذهبي 
توما�س  املباراة  وهــداف  جنم  بف�صل 

بانيللو )7اأهداف(.
فريق  اأكـــد  فقد  الثانية  املــبــاراة  اأمـــا 
احلبتور  حمــمــد  بـــقـــيـــادة  احلـــبـــتـــور 
احقيته بالتاأهل بعد ان حقق العالمة 
الثالث  باملباريات  الفوز  يف  الكاملة 
على ح�صاب فريق ذئاب كافو وبنتيجة 
مباراة  يف  اأهـــداف  �صتة  مقابل   11
تقدم فيها الذئاب يف البداية بثالثة 
اأهـــــداف لــال�ــصــيء يف الــ�ــصــوط االول 
بتوقيع النجم اليخاندرو موزيو مما 

اأثــار حفيظة فريق احلبتور وخا�صة 
حممد احلبتور وفاكوندو �صوال جنم 
)7اأهداف(   الفريق  وهــداف  املــبــاراة 
فــقــدا مــعــا هــجــمــات مــكــثــفــة اثمرت 
اأهــداف ليخرج الفريقني  عن ثالثة 

حبايب يف ال�صوط الثاين .
يتقدم  الــثــالــث  الــ�ــصــوط  بـــدايـــة  ويف 
يف  االوىل  لـــلـــمـــرة  احلـــبـــتـــور  فـــريـــق 
املباراة ب�صربة جزائية من املاي�صرتو 
�ــصــوال ومل يـــهـــداأ حــتــى احــــرز هديف 

ال�صوط  نهاية  ويف  اخلام�س  فريقه 
يــنــجــح فــريــق ذئــــاب كــافــو يف احـــراز 

هدفه الرابع بتوقيع اليجاندرو .
الراحة  فــرتة  بعد  اللعب  وي�صتاأنف 
ادراك  يف  كــافــو  ذئـــاب  فــريــق  لينجح 
بهدف  التقدم  ثم  باخلم�صة  التعادل 
�صبب  مما  توما�س  �صنع  من  �صاد�س 
حرجا لفريق احلبتور الذي ي�صغط 
الــتــعــادل ب�صتة  اأخــــرىويــــدرك  مـــرة 
�صوال  الــداهــيــة  ي�صيف  ثــم  اأهـــــداف 

ثــالثــة اأهـــــداف اأخــــرى تــبــاعــا منهيا 
ال�صوط الرابع بتقدم احلبتور بت�صعة 
لذئاب  اأهــــداف  �صتة  مقابل  اأهــــداف 

كافو .
فقد  واالأخـــري  اخلام�س  ال�صوط  اأمــا 
اأ�صاف حممد احلبتور هدف فريقه 
االأهــــداف  م�صل�صل  واخــتــتــم  الــعــا�ــصــر 
بـــهـــدف جميل  اإيـــ�ـــصـــني  وفــيــلــيــكــ�ــس 
للحبتور  هدفا  بـ11  املــبــارة  لتنتهي 

مقال �صتة لذئاب كافو .

�حلبتور يفوز على »ذئاب كافو« ويت�صدر

ميثاء بنت حممد تقود فريق »الإمارات« لفوز كبري على زيدان 

�صاه  ان�صار   / املــدعــو   فقد 
الهند     , حميد  �ــصــاه  حميد 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )8577729R( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0508292299

فقدان جواز �شفر
فـــــقـــــد املــــــــدعــــــــو/ امـــيـــنـــه 
اثيوبيا     , حمـــمـــد  �ـــصـــالـــو 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )5185936EP( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

 0544277805

فقدان جواز �شفر
�صفيق  املــــدعــــو/ حمــمــد  فــقــد 
اال�ــــــصــــــالم خــــور�ــــصــــد عـــــــامل , 
بنغالدي�س اجلن�صية جواز �صفره 
 )BW0912893( رقــــم 
يرجى ممن يعر عليه ت�صليمه 
بــالــ�ــصــفــارة الــبــنــغــالديــ�ــصــيــة او 
اقرب مركز �صرطة باالمارات.   

فقدان �صهادةاأ�صهمفقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ حممد عبيد خمي�س عبيد الظاهري 

- اإماراتي اجلن�صية �صهادة ا�صهم �صادرة من 
�صركة الواحة كبيتال برقم 1180064 

من يجدها عليه االإت�صال بال�صركة املدونة اأعاله 
او رقم تليفون 0506111185

فقدان �صهادةاأ�صهم
فقد املدعو/ حممد عبيد خمي�س عبيد الظاهري 
- اإماراتي اجلن�صية �صهادة ا�صهم رقم 176737 

�صادرة من ال�صركة العاملية القاب�صة "ا�صماك"
من يجدها عليه االإت�صال بال�صركة املدونة اأعاله 

او رقم تليفون 0506111185



االثنني   1  فبراير   2021  م   -   العـدد   13153  
Monday    1  February   2021   -  Issue No   13153الفجر الريا�ضي

1818

•• دبي - الفجر:

ال�صعادة  زيــنــتــه  فــريــد  ريــا�ــصــي  يـــوم   
وعــالمــات الــفــرح يف كــرنــفــال قوارب 
الرتاثية  واملحامل  كاياك  التجديف 
الهمم  الأ�ــصــحــاب  قــدمــا   30 املحلية 
�صمن االأ�صبوع الثاين من مهرجانات 
دبي البحرية التي ابتكرها نادي دبي 
الدويل للريا�صات البحرية يف املو�صم 
اإ�صراك  اأجـــل  الــريــا�ــصــي احلـــايل مــن 
اأفراد املجتمع وزياد االهتمام مبختلف 

الفعاليات واالأن�صطة الريا�صية.
وحـــقـــق الـــكـــرنـــفـــال الـــكـــبـــري والـــــذي 
الناب�س على مياه  دبــي  قلب  اأقيم يف 
االأول  باحلي  الكري�صتالية  البحرية 
اآل مكتوم  را�صد  يف مدينة حممد بن 
يف مــ�ــصــروع جمــمــوعــة مــيــدان , حقق 
م�صاركة  يف  متــثــل  عــريــ�ــصــا  جنـــاحـــا 
من  وريا�صية  ريا�صيا   50 من  اكــر 

دبي  نادي  املختلفة يف  االألعاب  ابطال 
منت�صبي  من  وعــدد  الهمم  الأ�صحاب 

االأندية واملوؤ�ص�صات االأخرى.
باهتمام  الــبــهــيــج  الــكــرنــفــال  وحــظــي 
الفعاليات  تــابــع  حــيــث  كــبــري  اداري 
حممد عبداهلل حارب املدير التنفيذي 
للريا�صات  الـــــــــدويل  دبــــــي  لـــــنـــــادي 
ماجد  اليوني�صيف  و�صفري  البحرية 
الباراملبية  اللجنة  رئي�س  الع�صيمي 
االآ�ــصــيــويــة, املــديــر الــتــنــفــيــذي لنادي 
دبـــي الأ�ــصــحــاب الــهــمــم واملـــقـــدم علي 
البحري  االإنــقــاذ  ق�صم  رئي�س  النقبي 
يف �صرطة دبي وهزمي القمزي مدير 
اإدارة ال�صباقات بالنادي البحري الذي 

ا�صرف على الفعاليات 
واأثـــمـــرت جــهــود الــلــجــنــة املــنــظــمــة يف 
نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية 
دبــــي الأ�صحاب  ــــادي  ن مـــع  بــالــتــعــاون 
دبي  ل�صرطة  العامة  والقيادة  الهمم 

وموؤ�ص�صة املغامرات املائية التي وفرت 
اللوج�صتي  والــدعــم  الــكــايــاك  قـــوارب 
ا�صت�صافت  الــتــي  مــيــدان  وجمــمــوعــة 
الــتــظــاهــرة يف املــكــان اجلــمــيــل والذي 
يــتــو�ــصــط قــلــب دبــــي يف مــ�ــصــهــد رائـــع 
اأرقــــى كليو مــرت مربع  بــالــقــرب مــن 
القيادة  دور  يقت�صر  الـــعـــامل.ومل  يف 
االأمن  توفري  دبي يف  ل�صرطة  العامة 
وقدمت  لـــلـــمـــ�ـــصـــاركـــني  والـــ�ـــصـــالمـــة 
خالل  من  للح�صور  جميلة  مفاجاأة 
مبادرة جمل�س اأ�صحاب الهمم ,  حيث 
اأتيحت الفر�صة للم�صاركني يف خو�س 
التجديف  قــوارب  جتربة مميزة على 
بحارة  بــاإ�ــصــراف  قــدمــا   30 املــحــلــيــة 
بــقــيــادة النوخذة  �ــصــرطــة دبـــي  فــريــق 

حممد م�صموم الفال�صي.

�أبطال وبطالت
واأظــــــــهــــــــر الـــــكـــــرنـــــفـــــال احلــــمــــا�ــــس 

لدى  الكبرية  والرغبة  واالإمــكــانــيــات 
خـــو�ـــس جتربة  الــهــمــم يف  اأ�ـــصـــحـــاب 
الريا�صة  هــــذه  واكـــتـــ�ـــصـــاف  جـــديـــدة 
كاياك  التجديف  قـــوارب  واأن  خا�صة 
املعروفة  الــبــاراملــبــيــة  الــريــا�ــصــات  مــن 
لــهــا مــنــافــ�ــصــات دولية  تـــقـــام  والـــتـــي 
يف  و�ــصــارك  الهمم   الأ�صحاب  وعاملية 
الكرنفال البهيج اأبرز الريا�صيني من 
اأ�صحاب الهمم يف خمتلف الريا�صات 
واالألعاب حيث �صهد الكرنفال م�صاركة 
اأبطاله وبطالته املعروفني من جنوم 
الهمم  الأ�ــصــحــاب  الــوطــنــي  منتخبنا 
تــقــدمــهــم الــبــطــل الــذهــبــي االإجنـــــاز 
الــــقــــوة حممد  رفــــعــــات  االأوملـــــبـــــي يف 
القر�س  رمــي  والعــبــة  خلف  خمي�س 
وفريق األعاب القوى �صهام الر�صيدي 

الــكــرنــفــال م�صكا حينما  وكـــان خــتــام   
عــلــت االبــتــ�ــصــامــة وجـــوه اجلــمــيــع مع 
التذكارية  امليداليات  امل�صاركني  ت�صلم 

بــهــذه املــنــا�ــصــبــة والــتــي حتــمــل ر�صالة 
الدفاع  خـــط  لــفــر�ــصــان  ووفــــــاء  حـــب 
للوطن  الكثري  قدموا  والذين  االأول 

واالإن�صانية مع جائحة كورونا

جناح 
قــــال حمــمــد عـــبـــداهلل حـــــارب املدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــنـــــادي دبـــــــي الـــــــدويل 
للريا�صات البحرية اإن فعالية كرنفال 
الثاين  االأ�صبوع  �صمن  كاياك  قــوارب 
البحرية  دبي  مهرجانات  �صل�صلة  من 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا نــــــادي دبـــــي الـــــدويل 
لــلــريــا�ــصــات الــبــحــريــة حــقــق جناحا 
ل�صريحة  الفر�صة  اإتــاحــة  مــع  كــبــريا 
الهمم  اأ�صحاب  املجتمع هم  مهمة يف 
الريا�صات  خلــو�ــس حتــدي يف جمــال 

البحرية للمرة االأوىل 
واأ�ـــصـــاف حمــمــد عــبــداهلل حــــارب: اإن 
البحرية  دبــــي  مــهــرجــانــات  �ــصــلــ�ــصــلــة 

النادي  اإدارة  جمل�س  اعتمدها  والتي 
بداأت  االأوىل  لــلــمــرة  املــو�ــصــم  هـــذا  يف 
اإ�صراك كافة  توؤتي ثمارها من خالل 
الريا�صية  اأفراد املجتمع يف االأن�صطة 
البحرية واإتاحة الفر�صة ملحبيها  من 
املحرتفني  غري  من  وال�صغار  الهواة 
ممار�صة  عــلــى  وحــثــهــم  لت�صجيعهم 
وباإ�صراف  اأجــواء مثالية  هواياتهم يف 

فني وتنظيمي احرتايف.
ووجـــه املــديــر الــتــنــفــيــذي لــنــادي دبي 
الــــــــدويل لـــلـــريـــا�ـــصـــات الـــبـــحـــريـــة يف 
ملختلف  اجلزيل  ال�صكر  حديثه  ختام 
اجلــــهــــات الـــتـــي اأ�ـــصـــهـــمـــت يف اإجنـــــاح 
احلدث ويف املقدمة جمموعة ميدان 
التي احت�صنت الفعالية يف هذا املكان 
اجلــمــيــل يف قــلــب مــديــنــة حمــمــد بن 
اآل مكتوم ونادي دبي الأ�صحاب  را�صد 
ل�صرطة  الـــعـــامـــة  والـــقـــيـــادة  الــهــمــم 
املوانئ  �صرطة  مــركــز  يف  ممثلة  دبــي 

واملغامرات  الهمم  اأ�صحاب  وجمل�س 
اللوج�صتي  الدعم  وفــرت  التي  املائية 
وجميع و�صائل االإعالم التي حر�صت 

على تغطية الفعالية.

�إ�صادة
اللجنة  الع�صيمي, رئي�س  اأ�صاد ماجد 
الباراملبية االآ�صيوية, املدير التنفيذي 
باملبادرة  الهمم  الأ�صحاب  دبي  لنادي 
الــــــرائــــــدة مــــن نـــــــادي دبــــــي الــــــدويل 
تنظيم  يف  الـــريـــا�ـــصـــات  لــلــريــا�ــصــات 
كــرنــفــال رائـــع وبــديــع وفـــر الأ�صحاب 
خو�س  يف  لها  المثيل  جتربة  الهمم 
حتــــدي ريـــا�ـــصـــي جـــديـــد ويف اأجـــــواء 

مثالية تختلف عن لقاي الفعاليات.
الكرنفال  اأن  الع�صيمي,  ماجد  واأكــد 
ميــثــل نــقــطــة انــطــالق لــتــعــاون كبري 
املوؤ�ص�صات  مــــع  لـــ�ـــصـــراكـــة  وبـــــدايـــــة 
دبــي يف ظل رعاية  اإمـــارة  املختلفة يف 

ودعم �صمو ال�صيخ من�صور بن حممد 
بــن را�ــصــد ال مــكــتــوم رئــيــ�ــس جمل�س 
دبي  جمل�س  واهتمام  الريا�صي  دبــي 
من  ال�صريعة  واال�صتجابة  الريا�صي 
نـــادي دبــي الـــذي حــول فــكــرة طرحت 
يف برنامج اإذاعي اىل برنامج ون�صاط 

فعال وجميل .
الباراملبية  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس  واأ�ـــصـــاف 
االآ�صيوية, املدير التنفيذي لنادي دبي 
الأ�صحاب الهمم: اإن مناف�صات قوارب 
االأن�صطة  اإحــــــدى  تــعــتــرب  الـــكـــايـــاك 
ودورات  البطوالت  يف  عليها  املتعارف 
يتيح  الذي  االأمر  الباراملبية  ريا�صات 
يف  اأبنائنا  مــقــدرات  الكت�صاف  فر�صة 
�صركاء  بتعاون  م�صيدا  الريا�صة  هذه 

النجاح مع النادي.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صارقة على  حافظ تايكواندو نادي 
التوايل,  على  ال�صاد�صة  للمرة  لقبه 
االأول  املركز  كاأ�س  على  ح�صوله  بعد 
لــفــئــة الــــرجــــال لــبــطــولــة االإمـــــــارات 
املفتوحة للتايكواندو )فئة البوم�صا( 
اأم�س  اأول  اأول  ع�صر   اختتمت  التي 
ب�صالة مركز الطفل مبنطقة اجلزات 
اأبــــطــــال ملك  الـــ�ـــصـــارقـــة. وجنـــــح  يف 
بــ�ــصــاط الــتــايــكــوانــدو يف الـــدولـــة من 
الــ�ــصــيــطــرة عــلــى الــبــطــولــة حمققني 

بح�صولهم  الــنــجــاح  مــن  ن�صبة  اأعــلــى 
منها  مـــلـــونـــة  مــــيــــدالــــيــــات   6 عـــلـــى 
وميداليتني  ذهبية  ميداليات  ثــالث 
ف�صيتني وميدالية برونزية واحدة يف 
40 العباً  التي �صارك فيها  البطولة 

من 8 اأندية.
عبدالرحمن  �صليمان  املهند�س  واأ�صاد 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  الهاجري, 
اإدارة  رئــيــ�ــس  الـــريـــا�ـــصـــي  الـــ�ـــصـــارقـــة 
وقال:  بالنتيجة,  الــفــرديــة  االألــعــاب 
فريق  من  م�صتغربة  لي�صت  النتيجة 
على  دائــمــاً  عــودنــا  الــذي  التايكواندو 

حتقيق االإجنازات والفوز بالبطوالت 
التايكواندو  فريق  وتابع:  با�صتمرار. 
ونراهن  النادي  فرق  اأف�صل  اأحــد  هو 
عــلــيــه بـــبـــلـــوغ اأعــــلــــى املـــ�ـــصـــتـــويـــات يف 
املــ�ــصــتــقــبــل الـــقـــريـــب ملـــا ميــتــلــكــه من 
اأميز  يعتربون من  العبني مواطنني 
املدرب  الــدولــة, ويــقــوده  الالعبني يف 
املـــــواطـــــن الــــكــــابــــنت عــــبــــداهلل حـــامت 
الــتــجــربــة واخلــــربة الكبرية  �ــصــاحــب 
الكفاءة  ميــتــلــك  والــــــذي  الــلــعــبــة  يف 
اإمكانيات الالعبني  الالزمة لتطوير 
التتويج.  مــنــ�ــصــات  نــحــو  وقــيــادتــهــم 

ولــفــت رئــيــ�ــس االألـــعـــاب الــفــرديــة اأن 
النتائج اجليدة التي حققها الفريق يف 
انطالقة املو�صم اجلديد بعد التوقف 
وحـــ�ـــصـــولـــه عـــلـــى بـــطـــولـــة االإمــــــــارات 
ببطولة  تتويجه  واأخــــرياً  املــفــتــوحــة, 
االهتمام  عــلــى  يـــربهـــن  الــبــومــ�ــصــا, 
الـــكـــبـــري الــــــذي حتـــظـــى بــــه االألــــعــــاب 
النادي  اإدارة  جمــلــ�ــس  مــن  الــفــرديــة 
امل�صتمرة  واملتابعة  للدعم  باال�صافة 
الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س  قبل  مــن 
وجهوده الوا�صحة يف م�صمار االألعاب 
الفردية والتي انعك�صت نتائجها على 

كافة اأندية االإمارة. وم�صى: االألعاب 
الفردية بنادي ال�صارقة لديها اأهداف 
خاللها  من  تتطلع  طموحة  وخطط 
واملناف�صة  املــراكــز  الأعلى  الو�صول  يف 
خـــارجـــيـــاً بـــقـــوة ال�ـــصـــافـــة اإجنـــــــازات 
ولتحقيق  االإمـــــــارات,  بــا�ــصــم  جــديــدة 
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  روؤيــة 
لــالألــعــاب الــفــرديــة ومــ�ــصــاهــدة بطل 
اإمــاراتــي يرفع علم الــدولــة يف كربى 
الكابنت  اأ�ــــصــــادة  بـــــدوره  املــنــافــ�ــصــات. 
لفريق  الفني  املــديــر  حـــامت,  عــبــداهلل 
م�صيداً  بــالــنــتــيــجــة,  الـــتـــايـــكـــوانـــدو 

بالتطور الوا�صح يف الفريق, ذاكراً اأن 
جائحة  ب�صبب  الن�صاط  توقف  فــرتة 
كوفيد – 19, مل توؤثر على الفريق 
الذي ظل يف حالة تدريبات متوا�صلة 
وجنح يف العودة بقوة وفر�س كلمته. 
عازم  الفريق  اأن  الفني  املــديــر  وذكـــر 
اأف�صل النتائج يف املو�صم  على حتقيق 
والروح  بالالعبني  م�صيداً  احلـــايل, 
املعنوية العالية التي اأظهروها خالل 
بالكاأ�س,  تــوجــتــهــم  والــتــي  الــبــطــولــة 
املتوا�صلة  النتائج اجليدة  اأن  م�صيفاً 
تعود الهتمام جمل�س االإدارة وحر�صه 

با�صتمرار  الـــالعـــبـــني  حتــفــيــز  عــلــى 
والــدعــم غــري املــحــدود الـــذي تقدمه 

الفرق  لكافة  الفردية  االألــعــاب  اإدارة 
بالنادي.

جناح كبري ل�صل�صلة مهرجانات دبي �لبحرية

ال�شعادة والفرح يزينان كرنفال القوارب لأ�شحاب الهمم
»كاياك« وجتربة  �لر�ثية  باملحامل  ��صتمتعو�  وريا�صية  ريا�صيا   50

حافظ على �للقب للمرة �ل�صاد�صة على �لتو�يل

تايكواندو نادي ال�شارقة ُيتوج ببطولة الإمارات املفتوحة للبوم�شا

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 42273
 باإ�صم : الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه: �س.ب. 51133 , اأبوظبي  , االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2002/09/28 وامل�صجلة حتت الرقم: 42273 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
 2021/04/25 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2031/04/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

EAT 7571

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152729
 باإ�صم :كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. , اأدمز  �صرتيت , بيوريا , اإلينويز
 9540-61629 , الواليات املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ: 2012/01/02 وامل�صجلة حتت الرقم: 152729 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
 2021/02/06 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2031/02/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

EAT 160558

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152730
 باإ�صم :كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. , اأدمز  �صرتيت , بيوريا , اإلينويز
 9540-61629 , الواليات املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ: 2012/01/02 وامل�صجلة حتت الرقم: 152730 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
 2021/02/06 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2031/02/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

EAT 160559

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152731
 باإ�صم :كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. , اأدمز  �صرتيت , بيوريا , اإلينويز
 9540-61629 , الواليات املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ: 2012/01/02 وامل�صجلة حتت الرقم: 152731 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
 2021/02/06 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2031/02/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

EAT 160560

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152732
 باإ�صم :كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. , اأدمز  �صرتيت , بيوريا , اإلينويز
 9540-61629 , الواليات املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ: 2012/01/02 وامل�صجلة حتت الرقم: 152732 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
 2021/02/06 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2031/02/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

EAT 160561

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154886
 باإ�صم : �صيالج جي اإم بي اإت�س  اإنرتنا�صيونال

 وعنوانه: جوبيل�صرتا�صي 34  �صي اإت�س  , زوغ 6300 , �صوي�صرا.
بتاريخ: 2013/01/09 وامل�صجلة حتت الرقم: 154886 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
 2021/03/24 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2031/03/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

EAT 56090

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154887
 باإ�صم : �صيالج جي اإم بي اإت�س  اإنرتنا�صيونال

 وعنوانه: جوبيل�صرتا�صي 34  �صي اإت�س  , زوغ 6300 , �صوي�صرا.
بتاريخ: 2013/01/09 وامل�صجلة حتت الرقم: 154887 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
 2021/03/24 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2031/03/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

EAT 56091

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154596
 باإ�صم : جون�صـون اأند جون�صـون 

وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون  بالزا , نيو برنزويك , نيوجري�صي ,
  08933 ,  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

بتاريخ: 2013/01/09 وامل�صجلة حتت الرقم: 154596 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
 2021/03/21 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2031/03/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  فرباير 2021 العدد 13153

EAT 56014
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن البطل االإماراتي حممد �صهاب 
الـ98  املــلــونــة  املــيــدالــيــات  �ــصــاحــب 
والعربية  اخلليجية  امل�صتويات  على 
االأجندة  اأن  والــعــاملــيــة  واالآ�ــصــيــويــة 
الدولية لل�صنوكر يف العامل مل تعلن 
اإىل  بالو�صول  واأن حلمه  االآن  حتى 
تاأجل  الـ100  الــدولــيــة  املــيــدالــيــة 
من عام 2020 حتى عام 2021, 
الدولية,  الــبــطــوالت  تــوقــف  ب�صبب 
على  اخلــارجــيــة,  امل�صاركات  وتعليق 
اإىل  م�صريا  كــورونــا,  جائحة  خلفية 
يــومــي يف منزله  ب�صكل  يــتــدرب  اأنـــه 
عليها  ي�صرف  التي  االأكــادميــيــة  ويف 
يكون  الريا�صية حتى  زايــد  مبدينة 
م�صتعدا ال�صتئناف الن�صاط والعودة 
تعلن  عندما  الــدولــيــة  للم�صاركات 
االحتــــــادات الــقــاريــة والــعــاملــيــة عن 

روزنامة بطوالتها.
لوكالة  ت�صريحات  يف  �صهاب  وقــال 
اأعــــددت  وام":"  االإمارات"  اأنـــبـــاء 
بطولة  الإقـــــامـــــة  كــــامــــال  تـــ�ـــصـــورا 

زوون جراند بري" للفرق  "�صنوكر 
من عدة جــوالت, ت�صارك فيها فرق 
من اأكادميية مدينة زايد الريا�صية, 
اأبوظبي  اأنــديــة  بــاقــي  واأخــــرى مــن 
وتوقع اأن ت�صل اإىل 20 فريقا ي�صم 
تقام  اأن  عــلــى  3 العــبــني,  منها  كــل 
املناف�صات بواقع جولة كل �صهر واأن 
تكون تاأهيلية للنهائيات التي �صتقام 

يف احتفاالت اليوم الوطني .
الت�صور  هــذا  :" �صاأعر�س  واأ�ــصــاف 
على اجلهات املخت�صة الأخذ املوافقات 
من اأجل اإقامتها مع االلتزام الكامل 
بــتــطــبــيــق االإجــــــــراءات االحـــرتازيـــة 
املعتمدة من الهيئات املعنية, حر�صا 

على �صالمة اجلميع".
توفري  نــ�ــصــتــهــدف  �صهاب:"  وقـــــال 
واالحتكاك  القوي  التناف�س  فر�س 
البطولة  هــــذه  يف  الـــالعـــبـــني  بـــني 
الدولية,  امل�صاركات  غياب  لتعوي�س 
مبثابة  الــبــطــولــة  تــلــك  �ــصــتــكــون  و 
العب  كــل  يح�صل  �ــصــنــوي  ت�صنيف 
مــ�ــصــارك يف كــل جــولــة عــلــى نقاط, 
وتــــتــــوزع تــلــك الـــنـــقـــاط عــلــى فئات 

" االأول  املــراكــز  بــني  بحيث تختلف 
الرابع  " ومــــن  والـــثـــالـــث  والـــثـــاين 
ملجرد  نقاط  اإىل جانب  الثامن  اإىل 
يتم  اجلـــوالت  نهاية  ويف  املــ�ــصــاركــة, 
�صوء  عـــلـــى  الــــالعــــبــــني  تــ�ــصــنــيــف 
مــــا جــمــعــه كــــل العـــــب مــــن نقاط, 
وبالن�صبة لالعبني والفرق من دبي 
والعني وباقي اإمارات الدولة فنحن 
اإىل  نرحب مب�صاركتهم وح�صورهم 
اأبوظبي من اأجل الدخول يف ال�صباق 
الت�صنيفي بال�صروط نف�صها , و�صوف 

يتناف�س اجلميع حتت مظلة تنظيم 
بــاأعــلــى معايري  لــلــحــدث  احــــــرتايف 
الأ�صحاب  وبجوائز جمزية  اجلودة, 

املراكز االأوىل".
وبــالــنــ�ــصــبــة لـــلـــمـــبـــادرات اجلـــديـــدة 
وم�صروع العبور اإىل امل�صتقبل اأو�صح 
اأنـــه مــنــذ اأكـــر مــن 5 �ــصــنــوات وهو 

اأبطال جدد  اأجل �صناعة  يعمل من 
قــادريــن عــلــى ا�ــصــتــدامــة االإجنــــازات 
التي حققها هو وجيله من الالعبني 
والـــتـــي و�ــصــعــتــهــم فـــوق قــمــة الهرم 
واخلليجية  العربية  امل�صتويات  على 

واالآ�صيوية.
العــــبــــي  �ــــصــــمــــن  مـــــــن  اإن  وقـــــــــــال 

االأكــادميــيــة الــذيــن يــتــدربــون معي 
ميكن  ممــيــزيــن  العــبــني  لــديــنــا 5 
اأبطاال  لــيــكــونــوا  عليهم  يعتمد  اأن 
املــ�ــصــتــقــبــل, بــ�ــصــرط اال�ـــصـــتـــمـــرار يف 
اأي�صا  العــــب  ولــديــنــا  الـــتـــدريـــبـــات, 
مهارات  ميلك  الهمم,  اأ�صحاب  من 
لتحقيق  مر�صحا  و�صيكون  كــبــرية, 
يف  امل�صتويات  كافة  على  االإجنــــازات 

وقت قريب".
واأ�صاف :" قريبا �صنحول اأكادميية 
املحلية  من  الريا�صية  زايــد  مدينة 
االأوىل  لتكون  دولية,  اأكادميية  اإىل 
واآ�صيا  االأو�ــصــط  ال�صرق  منطقة  يف 
من  واملتدربني  املواهب  ال�صتقطاب 
وتــاأهــيــلــهــم حتى  الـــعـــامل,  دول  كـــل 
يــ�ــصــبــحــوا اأبــــطــــاال وجنــــومــــا, وفق 
اأعلى  بــهــا  تــتــوفــر  تـــدريـــب  بـــرامـــج 
املـــعـــايـــري الــــدولــــيــــة, ولـــديـــنـــا عدة 
اأهداف من ذلك يف مقدمتها توفري 
فر�س التدريب واالحتكاك لالعبي 
اأبطال  اإىل  لــتــحــويــلــهــم  االإمــــــــارات 
مركزا  اأبــوظــبــي  تكون  واأن  وجنـــوم, 
اإقليما وقاريا لريا�صة ال�صنوكر, مبا 

يعزز مكانتها ويجعلها من�صة تلفت 
اأنـــظـــار الــنــجــوم واالأبــــطــــال مـــن كل 
مرحلة  يف  االآن  ونحن  العامل,  دول 
االإجراءات واحل�صول على املوافقات 

للتحول اإىل ال�صبغة الدولية".
تواجه  التي  التحديات  اأبـــرز  عــن  و 
قال  االإمــــارات  يف  ال�صنوكر  ريــا�ــصــة 
حاليا  يواجهنا  حتد  �صهاب:" اأكــرب 
هو املرحلة االنتقالية بني جيلي من 
الالعبني, واالأجيال القادمة, مبعنى 
�ــصــريــعــا لبناء  نــتــحــرك  لـــو مل  اأنـــنـــا 
اأجيال جديدة قبل اأن نعتزل �صتكون 
�ــصــدارتــنــا الــعــربــيــة واخلــلــيــجــيــة يف 
القارية  اإجنازاتنا  و�صتختفي  خطر, 
تطورا  نـــتـــابـــع  ونـــحـــن  ـــيـــة,  والـــعـــامل
ملحوظا للعبة يف م�صر والبحرين 
واململكة العربية ال�صعودية والكويت 
اأيــ�ــصــا حمــاوالتــهــم النتزاع  ونــتــابــع 
من  واخلليجية  العربية  الــ�ــصــدارة 
االإمـــــــارات, ومـــن اأجــــل ذلـــك فالبد 
ن�صر  جمــال  يف  �صريعا,  نتحرك  اأن 
املواهب  و�ــصــقــل  وتـــاأهـــيـــل  الــلــعــبــة, 
امل�صوؤولة  اجلــهــات  مــن  �صخي  بدعم 

عن الريا�صة يف الدولة".
ريا�صة  يف  اإجنـــــازاتـــــه  اأبـــــــرز  وعـــــن 
م�صريته  اأن  �ــصــهــاب  اأكـــد  الــ�ــصــنــوكــر 
والتي  املف�صلة  ريا�صته  مع  طويلة 
وت�صتمر   ,1993 عـــام  مــنــذ  بــــداأت 
من  حــقــقــت   ": وقــــــال  االآن  حـــتـــى 
فرق  ذهبية  ميدالية   26 خاللها 
اخلليج,  مـــ�ـــصـــتـــوى  عـــلـــى  وفــــــــردي 
برونزية  مــيــدالــيــة  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة 
العربي  املــ�ــصــتــوى  وعـــلـــى  واحـــــــدة, 
و5  ف�صيات  و9  ذهبية   23 حققت 
والفرق,  الـــفـــردي  بـــني  بـــرونـــزيـــات 
حققت  اآ�ــصــيــا  غـــرب  م�صتوى  وعــلــى 
ف�صيات,  و6  ذهبية,  ميداليات   9
امل�صتوى  ــــى  وعــــل وبـــــرونـــــزيـــــتـــــني, 
االآ�ــــصــــيــــوي حــقــقــت ذهـــبـــيـــتـــني, و4 
فــ�ــصــيــات, و6 بــرونــزيــات, اأمـــا على 
املــ�ــصــتــوى الـــعـــاملـــي فــقــد حــقــقــت 5 
برونزيات منهم 3 فردي و2 للفرق 
 98 الــــدويل  الــعــدد  اإجــمــايل  ليبلغ 
امليداليات  عـــن  نــاهــيــك  مــيــدالــيــة, 
اأحــقــقــهــا كــل عـــام من  الــتــي  املحلية 

بداية الت�صعينات وحتى وقتنا هذا.

اأم�س  ر�صمي  بيان  يف  االإ�ــصــبــاين  بر�صلونة  نــادي  نفى 
االأحد ت�صريب عقد قائده االأرجنتيني ليونيل مي�صي, 
كرة  تاريخ  االأغلى يف  اإملــونــدو  اعتربه �صحيفة  الــذي 

القدم.
ن�صره  ر�صمي  بيان  الــنــادي يف  وقــال 

االأحد: "بر�صلونة �صيقف �صد 
اأي حماولة ت�صويه ل�صورة 

مي�صي  لــيــونــيــل  العـــبـــنـــا 
التقليل  وحمـــــــاولـــــــة 
مـــــن اأفــــ�ــــصــــل ريـــا�ـــصـــي 

بالتاريخ".
وثيقة  "هذه  الــبــيــان:  وتــابــع 

عليها  واحلــوزة  وحكومية,  �صرية 
ون�صرها  �ــصــرعــيــة  غـــري  بــطــريــقــة 

وخيمة  عــواقــب  عليه  �صيرتتب 
ملن فعل ذلك".

واخـــتـــتـــم الـــبـــيـــان قـــائـــاًل: 
لظهور  ـــنـــادي  ال "ياأ�صف 
وثيقة  الأنــهــا  عــلــنــاً,  العقد 

خا�صة يحكمها مبداأ ال�صرية 
بر�صلونة  نـــادي  ينفي  الــطــرفــني,  بــني 

ب�صكل قاطع اأي م�صوؤولية يف ن�صر هذه الوثيقة 
اأي  عــن  القانونية  االإجـــــراءات  يتخذ  و�ــصــوف 

�صرر �صببته �صحيفة اإملوندو".
تفا�صيل  االإ�صبانية  اإملوندو  �صحيفة  ون�صرت 
االأرجنتيني  للنجم  احلــايل  العقد  من  مثرية 
ليونيل مي�صي مع نادي بر�صلونة, املمتد على 
مدار 4 موا�صم بدءاً من مو�صم 2017 وحتى 
عن  يزيد  مــا  على  ح�صوله  تك�صف   ,2021
مليوناً   555 وحتـــديـــداً  يــــورو,  مــلــيــار  ن�صف 

و237 األفاً و619 يورو يف جممل هذه الفرتة, 
ما يجعله "اأغلى تعاقد يف تاريخ الريا�صة".

وك�صفت ال�صحيفة االإ�صبانية يف عددها ال�صادر 
العقد, مو�صحة  هــذا  بنود  االأحــد, عن  اأم�س 

تت�صمن  االإجمالية  املالية  القيمة  هــذه  اأن 
االأرجنتيني  لــلــمــهــاجــم  الــثــابــت  الـــراتـــب 

املكافاآت  من  و�صل�صلة  ال�صورة,  وحقوق 
تــبــلــغ قيمتها  الـــتـــي  املـــنـــ�ـــصـــورة  غـــري 

وبـــدالت, وجمموعة من  مــاليــني, 
املتغريات حتدد على اأ�صا�س اأهداف 

متباينة.
لــلــ�ــصــحــيــفــة, فـــــاإن �صايف  وطــبــقــاً 
ال�صرائب  احت�صاب  عقب  القيمة 

اإىل  �صت�صل  االجتماعي,  ال�صمان  خ�صومات  وكذلك 
297 مليون  حـــوايل  املــبــلــغ:  هـــذا  مــن ن�صف  اأكـــر 

يورو.
ولدى اإملوندو ن�صخة من العقد الذي وقعه "الربغوث" 
"ت�صرين  نــوفــمــرب   25 الــكــاتــالــوين يف  الــنــادي  مــع 
بالتعاقد  و�ــصــفــتــه  والـــــذي   ,2017 الثاين" 
الريا�صة", وقد  تاريخ  "االأعلى قيمة يف 

ظل حمتواه �صراً حتى اليوم.

•• اأبوظبي-وام:

ندوة  اأبوظبي,  يف  الق�صاء  بدائرة  الريا�صي  التحكيم   نظم مركز 
العاملي  املن�صطات  مكافحة  قــانــون  " تــاأثــري  بــعــنــوان  افــرتا�ــصــيــة, 
من  نــخــبــة  مبــ�ــصــاركــة  املن�صطات",  مــكــافــحــة  جمـــال  يف  اجلـــديـــد 
وق�صايا  الــريــا�ــصــي  الــقــانــون  جمـــال  يف  الــدولــيــني  املتخ�ص�صني 
التحكيم الريا�صية, وذلك تنفيذاً لتوجيهات �صمو ال�صيخ من�صور 
الـــــوزراء وزيـــر �صوؤون  نــائــب رئــيــ�ــس جمل�س  نــهــيــان,  اآل  بــن زايـــد 
العلمي  النهج  اإثــراء  بالعمل على  الق�صاء؛  دائــرة  رئي�س  الرئا�صة 
كافة  على  والق�صائية  الت�صريعية  امل�صتجدات  ومواكبة  القانوين 

امل�صتويات املحلية واالإقليمية والعاملية.
اأكر  ح�صرها  التي  الندوة  اأن  الريا�صي  التحكيم  مركز   واأو�صح 
مــن 1320من املــخــتــ�ــصــني واملــهــتــمــني بــالــقــانــون الــريــا�ــصــي يف 
مناق�صة التعديالت التي  اإىل  تهدف  واأجنبية؛  عربية  دولة   34
يف  التنفيذ  حيز  دخــل  الــذي  املن�صطات  مكافحة  قــانــون  ت�صمنها 
على  التعديالت  هــذه  باأثر  والتعريف  اجلـــاري,  يناير  من  االأول 
امل�صتويني الريا�صي واملوؤ�ص�صي, وذلك يف اإطار تبني دائرة الق�صاء 
خطة متكاملة لتطوير ون�صر الوعي بالت�صريعات الريا�صية حول 

العامل, ويف املنطقة العربية ب�صكل اأكر حتديدا.
 ويف الكلمة االفتتاحية للندوة رحب؛ اأحمد اإبراهيم املرزوقي مدير 
اأبوظبي؛  يف  الق�صاء  بدائرة  الداخلية  والعمليات  امل�صاندة  قطاع 
تنفيذاً  جــاء  بعد  عن  الندوة  هــذه  انعقاد  اأن  مو�صحاً  بامل�صاركني 
والتزاماً  الر�صيدة  حكومتنا  قررتها  التي  واالإجـــراءات  للتدابري 

بــه منظمة ال�صحة  اأو�ـــصـــت  الـــذي  الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي  مبــبــداأ 
اأمله يف  اأعــرب عن  كما  كورونا.  ملواجهة جائحة فريو�س  العاملية 
يف  للم�صاركني  اأبوظبي  العا�صمة  وا�صت�صافة  قادمة  نــدوات  عقد 

امل�صتقبل القريب.
التحكيم  مــركــز  نظمها  االفــرتا�ــصــيــة  الـــنـــدوة  هـــذه  اأن   واأ�صاف 
الريا�صي باأبوظبي, الذي تاأ�ص�س يف العام 2012 مبوجب االتفاق 
للتحكيم  الـــدويل  واملجل�س  باأبوظبي  الق�صاء  دائـــرة  بــني  املـــربم 
اأول مقر ملحكمة التحكيم الريا�صي"  "اأيكا�س", ليكون  الريا�صي 
عاملية  خــدمــات  تــقــدمي  اإىل  يــهــدف  وهــو  �صوي�صرا,  كا�س" خـــارج 
الريا�صية  الــنــزاعــات  اأنــــواع  جميع  ف�س  يف  وامل�صاهمة  امل�صتوى 
ال�صابقة  الندوة  الذي حققته  الكبري  النجاح  اإىل  م�صرياً  بكفاءة. 
التي حملت عنوان "نظرة ثاقبة على قانون عامل الريا�صة", حيث 
حطمت الرقم القيا�صي يف عدد احل�صور من اأكر من 30 دولة 

خمتلفة.
الفعالية  هــذه  ح�صور  امل�صاركني  املــرزوقــي  �صكر  كلمته  ختام   ويف 
ملكافحة  اجلديد  العاملي  القانون  "تاأثري  مو�صوع,  تناق�س  التي 
 ..2021 يــنــايــر  مــطــلــع  التنفيذ  حــيــز  دخـــل  الــــذي  املن�صطات" 
الــنــدوة وكــافــة فعاليات مركز  اأمــلــه يف حتقيق هــذه  عــن  مــعــربــاً 
واملتخ�ص�س  املفيد  التدريب  بتوفري  اأهدافها  الريا�صي  التحكيم 
لكا�س  التابع  الريا�صي  التحكيم  مركز  بــاإجــراءات  املعنيني  لكافة 

والقوانني التي حتكم النزاعات الريا�صية.
العاملي  املن�صطات  " تاأثري قانون مكافحة  اأن ندوة  بالذكر   جدير 
اجلديد يف جمال مكافحة املن�صطات"؛ عقدت مب�صاركة نخبة من 

ق�صم  رئي�س  نوفيكي  برنت  قبل  من  اإدارتــهــا  مت  حيث  املتحدثني 
"كا�س".. وكلوي  الريا�صي  التحكيم  املن�صطات مبحكمة  مكافحة 
دائرة  وكيل  �صعادة  مبكتب  القانوين  الباحث  �صايرون  فريونيكا 
الربوفي�صور  كل من  الندوة  كما حتدث يف  اأبوظبي..  يف  الق�صاء 
بول غرين اأ�صتاذ يف القانون الريا�صي واملحامي الريا�صي العاملي, 
جمال  يف  ال�صهري  الريا�صي  املحامي  وينزيل  رو�ــس  اإىل  اإ�ــصــافــة 

ق�صايا مكافحة املن�صطات يف "كا�س".
املن�صطات  مكافحة  قــانــون  اأن  الــنــدوة  خــالل  املتحدثون   واأو�صح 
 6 2003 يخ�صع ملراجعة دوريـــة كــل  اإطــالقــه يف عــام  الــذي مت 
اأ�صافة  و2015   2009 عــامــي  يف  حتــديــثــه  مت  حــيــث  �ــصــنــوات, 
اإىل التحديث احلايل يف 2021. مع االإ�صارة اإىل اأن التحديثني 
ال�صابقني كانا اأكر مرونة نحو ت�صديد العقوبات على من تثبت 
التحديث  يتوجه  بينما  املن�صطات,  تعاطي  ق�صايا  يف  اإدانــتــهــم 
اإىل املرونة يف تخفيف العقوبة, مع االأخذ بعني االعتبار  احلايل 
اأن يكون  بالذنب قبل  الريا�صي  اعــرتاف  العوامل منها  عدد من 
وهذا  النية,  ح�صن  اإثــبــات  اإىل  اإ�صافة  التعاطي  على  اأدلـــة  هناك 
االإثبات ح�صب ما اأكد املتحدثون يقع حتديداً على عاتق الريا�صي 

املتهم بالتعاطي.
اأن القانون يت�صمن ن�صو�صا خا�صة  اأكد املتحدثون يف الندوة؛  و 
اأفعالهم  املــ�ــصــوؤولــيــة عـــن  الــقــانــون  يــحــمــلــهــم  بــالــُقــ�ــصــر ممـــن ال 
التنويه  مــع  للعقوبة.  خمفف  الــعــامــل  هــذا  ويعترب  كــاالأطــفــال, 
املــادة التي يتم  اأن القانون يت�صمن مواد خا�صة حول نوعية  اإىل 

تعاطيها وفق مدى خطورتها وكيفية تاأثريها.

اللقب حدا خل�صارتني تواليا  اأجنلي�س ليكرز حامل  و�صع لو�س 
ال�صعوبة  بــالــغ  فــوز  اإىل  الـ27  بنقاطه  ديفي�س  اأنــتــوين  وقـــاده 
االألقاب  يتقا�صم معه عدد  الذي  �صلتيك�س  على غرميه بو�صطن 
القيا�صية )17( بنتيجة 96-95, يف دوري كرة ال�صلة االأمريكي 
الـــراحـــة يف خــ�ــصــارة ديرتويت  اإىل  لــلــمــحــرتفــني. وبــعــد خــلــوده 
بي�صتونز اخلمي�س املا�صي نتيجة تعر�صه ال�صابة يف فخذه, برز 
ديفي�س وا�صاف اإىل نقاطه 14 متابعة. واأنهى "امللك" ليربون 
 21 املباراة مع  اأندية خمتلفة  باللقب مع ثالثة  املتوج  جيم�س 
حدا  فريقه  لي�صع  حا�صمة,  متــريــرات  و7  متابعات   7 نقطة, 
قال  وديــرتويــت.  �صيك�صرز  �صفنتي  فيالدلفيا  اأمـــام  خل�صارتني 
ولقد  تواليا,  مباراتني  بخ�صارة  يقبل  ال  فريق  "نحن  ديفي�س 
مباريات  ثـــالث  لنخ�صر  نــكــن  مل  بــالــتــاأكــيــد  مــبــاراتــني.  خ�صرنا 
ا�صابة العب  و�صهدت  متقاربة جدا,  كانت  املباراة  لكن  تواليا". 
الذي  اخلا�صر  ولــدى  اأخــيــل.  وتــر  يف  �صمارت  ماركو�س  بو�صطن 
لعب على اأر�صه, �صجل جاي�صون تايتوم 30 نقطة و9 متابعات 

واأ�صاف جايلن براون 28.
زرع جيم�س ثالثية منحت فريقه التقدم 88-85 قبل 5:25 
�صلتيك�س  ينجح  اأن  قبل  نقط  �صبع  اإىل  التقدم  رفــع  ثم  دقــائــق, 
بالعودة. وقبل 32,8 ثانية على النهاية, اأنزل تايتوم الفارق اإىل 
نقطة )95-96(. �صّد كيمبا ووكر كرة لديفي�س, لكنه ف�صل يف 
ا�صتثمارها يف الطرف املقابل. التقط زميله االملاين دانيال ثاي�س 
املتابعة دون اأن ينجح يف ا�صقاط الكرة يف ال�صلة. وجاءت النتيجة 
بو�صطن  زيــارة  فريقه  عّو�س  الــذي  لديفي�س  بالن�صبة  مر�صية 

االأخرية يف اآذار/مار�س املا�صي "ثاأرنا نوعا ما. تغلب علينا هذا 
القاعة". ورفع  الفريق بفارق ثالثني يف زيارتنا االأخــرية لهذه 
ليكرز ر�صيده اإىل 15 فوزا مقابل 6 خ�صارات يف املركز الثالث 
اجنل�س  لو�س  جــاره  عن  خ�صارة  بفارق  الغربية,  املنطقة  �صمن 
كليربز واثنتني عن يوتا جاز املت�صدر, اأما بو�صطن فيحتل املركز 

اخلام�س يف املنطقة ال�صرقية.
زارعا  ليالرد  داميان  تعملق  �صيكاغو,  يف  النهاية  �صفارة  وقبل 
على  الــفــوز  اإىل  بــاليــزرز  تــرايــل  بورتالند  ليقود  قاتلة  ثالثية 
 44 بر�صيد  املباراة  ليالرد  وانهى   .122-123 بولز  �صيكاغو 
يف  �صيكاغو  وكــان  حمــاولــة.   17 من  8 ثالثيات  بينها  نقطة, 
نقطة(   20( وايــت  كوبي  �صجل  عندما  الفوز  لتحقيق  طريقه 
قبل   117-122 املقدمة  يف  فريقه  و�صعت  حــرتــني  رميتني 

النهاية. على  ثانية   11,5
لكن ليالرد قل�س الفارق اإىل 120-122بثالثية جميلة قبل 
اإىل اخلطاأ ومن كرة �صاقطة قبل  بعدها  بولز  ُدفع  ثوان.   8,2
لــيــالرد اجنـــازه و�صجل ثالثية رائــعــة منحت  كــّرر  ثـــوان,   6,2
بورتالند  وافــلــت  تامي".  "دامي  يف   122-123 الــفــوز  فريقه 
من اخل�صارة بعد اأن اأهدر تقدما بلغ 19 نقطة يف الربع الثالث. 
�صجل لبولز العبه املهاجم الفنلندي لوري ماركانن 31 نقطة 
وا�صاف اجلناح زاك الفني 26 نقطة. وكانت املواجهة يف ميامي 
و�صاكرامنتو  املا�صي  املو�صم  و�صيف  هيت  ميامي  بــني  حامية 
و�صهدت   .104-105 م�صلحته  يف  امل�صيف  اأنــهــاهــا  كينغز, 
املواجهة عودة جنم ميامي جيمي باتلر بعد غياب ع�صر مباريات 

مرات,   8 قيها  فريقه  خ�صر  كــورونــا  فــريو�ــس  بــرتــوكــول  ب�صبب 
قال  متابعات.  و7  حا�صمة  متــريــرات  و8  نقطة   30 لي�صجل 
ال�صلوفيني  امل�صابني  افتقد  الذي  �صبول�صرتا  اإريك  مدرب هيت 
حتليل  بب�صاطة  ميكنك  "ال  بـــراديل  واإيــفــري  دراغيت�س  غـــوران 
رغبة جيمي بتحقيق الفوز". و�صجل باتلر 20 نقطة يف ال�صوط 
بــاأكــر مــن نقطة  الــتــقــّدم  مــن  يتمكن  مــيــامــي مل  لــكــن  االول, 
اإىل  تقدمه  هيت  ورفــع  اال�صرتاحة.  قبل  اثنتني  بفارق  وتخلف 
رّد فعل قوي من كينغز  قبل  االأخــري,  الربع  مطلع  نقطة   11
لرتتفع حدة االثارة يف الثواين االأخرية. و�صجل دياأرون فوك�س 
30 نقطة للخا�صر. وبف�صل 27 نقطة من العبه ال�صاب الميلو 
املو�صم  املو�صم  الدرافت  بول )19 عاما(, ثالث العب يف الئحة 
يف  الـــدوري  يف  العــب  اأف�صل  هورنت�س  ت�صارلوت  اأوقـــف  املا�صي, 
اأنتيتوكومنبو وفريقه ميلووكي  اليوناين ياني�س  اآخر مو�صمني 
متابعة  و18  نقطة   34 وبــرغــم   .114-126 وهــزمــه  باك�س 
نزوله  بعد  دورا كبريا  بول  لياني�س, لعب  و9 متريرات حا�صمة 
من مقاعد البدالء باال�صافة اإىل 27 نقطة اأي�صا من غوردون 
حيث  اأورليانز  نيو  �صد  ال�صابقة  االأم�صية  غرار  وعلى  هايوارد. 
دفع ميلووكي جمددا  اال�صرتاحة,  23 نقطة على  بفارق  تاأخر 
ثمن تاأخره بفارق ع�صرين نقطة يف الربع الثالث. وعاد ممفي�س 
فريو�س  تداعيات  ب�صبب  موؤجلة  مباريات  خم�س  بعد  غريزليز 

كورونا, وحقق الفوز على �صان اأنتونيو �صبريز 112-129.
اأكر, تقدمهم  اأو  10 نقاط  و�صجل �صبعة العبني من ممفي�س 

البديل دياأنتوين ميلتون مع ع�صرين نقطة.

�لبطل �لدويل حممد �صهاب: ن�صتعد لإطالق بطولة »�صنوكر زوون جر�ند بري« 

اخلارجي الن�شاط  توقف  ب�شبب   2021 اإىل  اأحيل  �شهاب: حلم امليدالية الدولية رقم 100 
�صهاب: م�صروع متكامل لتحويل �أبوظبي �إىل مركز �إقليمي وقاري للعبة �ل�صنوكر 

بر�شلونة ينفي ت�شريب عقد 
مي�شي.. ويتوعد املذنب!

مركز التحكيم الريا�شي يف اأبوظبي ينظم ندوة افرتا�شية 
حول »تاأثري قانون مكافحة املن�شطات العاملي اجلديد«

ليكرز يح�شم كال�شيكو بو�شطن ب�شق النف�س 

يختار  اأن  لــوف,  يواكيم  االأملــاين  للمنتخب  الفني  املدير  ياأمل 
النجم ال�صاعد جمال مو�صياال اللعب يف �صفوف املاكينات بداًل 

من املنتخب االإجنليزي.
توما�س  عــودة  باإمكانية  يتعلق  فيما  ال�صمت  التزم  لــوف  لكن 
مولر وجريوم بواتينغ اإىل املنتخب الوطني خالل كاأ�س االأمم 

االأوروبية ال�صيف املقبل.
و�صاهد لوف املباراة التي فاز فيها بايرن على هوفنهامي 1-4 
�صارك مو�صياال )17 عاماً( كبديل  ال�صبت, حيث  االأول  اأم�س 
الــذي جنح فيه مولر وبواتينغ  الوقت  20 دقيقة فقط يف  يف 
"مل  اإىل مولر وبواتينغ:  اإ�صارة  ال�صباك. وقــال لوف يف  يف هز 

نخطط لهذا". وخرج الثنائي من ح�صابات لوف منذ 2019 
بجانب مات�س هوميلز العب برو�صيا دورمتوند, لكن املدرب مل 
قادوا  الذين  الثالثة  الالعبني  اأي من  اإمكانية عودة  ي�صتبعد 
اقت�صت  اإذا   ,2014 الربازيل  مونديال  بلقب  للتتويج  اأملانيا 
"لي�س هناك ما يقال يف هذا ال�صدد  ال�صرورة. واأو�صح لوف: 
عن  يعلن  عندما  فقط  قــراره  �صيتخذ  اأنــه  اإىل  م�صرياً  االآن", 
قائمته ليورو 2020 التي تاأجلت للعام احلايل ب�صبب جائحة 
كورونا. لكن لوف مل يلتزم ال�صمت عند التطرق اإىل مو�صياال 
الذي �صارك يف 15 مباراة مع بايرن هذا املو�صم و�صجل ثالثة 
اأهداف. وقال لوف ل�صحيفة بيلد اأم �صونتاغ : "اإنه بكل تاأكيد 

اأملانيا  "يحظى بتقدير خا�س يف  موهبة ا�صتثنائية". واأ�صاف: 
يرجع  القرار  ا�صتدعاءه,  اأريــد  اأنني  يعرف  اأنه  اأعتقد  وبايرن, 
االأملانية  اجلن�صيتني  اأملانيا  يف  املــولــود  مو�صياال  ويحمل  له". 
بــايــرن قبل عــامــني قــادمــاً من  اإىل  واالإجنــلــيــزيــة وقــد ان�صم 
ت�صيل�صي بعدما �صبق له اللعب يف �صفوف املنتخب االأملاين حتت 
16 عاماً لكنه ي�صارك االآن يف �صفوف املنتخب االإجنليزي حتت 
21 عاماً. ومازال باإمكان مو�صياال اأن يتخذ قراره فيما يخ�س 
الذي  الــوقــت  يف  �صفوفه,  يف  اللعب  يريد  وطني  منتخب  اأي 
ذكرت فيه بيلد اإم �صونتاغ اأن لوف التقى الالعب ووالدته عقب 

مباراة بايرن اأمام هوفنهامي.

لوف ياأمل يف الظفر مبوهبة بايرن ميونخ ديلوفيو ينتقل ب�شكل دائم اإىل اأودينيزي 
انتقل املهاجم االإ�صباين الدائم الرتحال جريارد ديلوفيو ب�صكل دائم اإىل اأودينيزي االإيطايل, بعد قدومه على 

�صبيل االإعارة يف ت�صرين االأول-اكتوبر من واتفورد االإنكليزي.
اأن يعلن االنتقال الدائم جلريار ديلوفيو من  اأودينيزي كالت�صو  "ي�صعد نادي  قال النادي االإيطايل يف بيان 

واتفورد".
تابع "يوقع االآن عقدا يربطه بالنادي حتى 30 حزيران-يونيو 2024".

يذكر اأن ناديي واتفورد واأودينيزي متلكهما عائلة بوت�صو االإيطالية.
اإيفرتون  اأندية بر�صلونة,  األــوان  ويتميز ديلوفيو )26 عاما و4 مباريات دولية( بكرة تنقالته, فقد حمل 

وواتفورد االإنكليزيني, اإ�صبيلية, ميالن واأودينيزي االإيطاليني يف العقد االأخري.
بدا واعدا يف بداية م�صواره مع بر�صلونة يف عام 2011, لكن كرة النجوم اآنذاك يف الفريق الكاتالوين دفعته 
اإىل خو�س عدة اإعارات بحيث مل ي�صتمر مع اأنديته لفرتة طويلة, با�صتثناء م�صواره االأخري مع واتفورد يف 

"برميريليغ".



 
اإنقاذ »الكلب املتجمد«.. 54 حتت ال�شفر

كلًبا  باأعجوبة,  رو�صيا,  �صرقي  �صمال  �صيبرييا,  يف  قرويون  اأنقذ 
اإذ كان  �صااًل مت العثور عليه متجمًدا وهو حي يف الربد القار�س, 

احليوان يعوي بطريقة حزينة تنم عن معاناته و�صط اجلليد.
حتديدا  باجلليد,  مغطى  كــان  بينما  الكلب  على  ال�صكان  وعــر 
اأطرافه, يف درجة حرارة 54 حتت ال�صفر, وفق ما اأظهر ت�صجيل 

م�صور, ن�صرته �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
�صمعت  عندما  املــوت,  و�صك  على  باجلليد  املغطى  احلــيــوان  وكــان 
�ــصــرخــاتــه امـــــراأة, وكــاأنــه يطلب املــ�ــصــاعــدة, وطــلــبــت بــدورهــا من 

جريانها م�صاعدتها يف اإنقاذه.
وقد مت اإخراج الكلب من و�صط اجلليد بعد اإزالته من حوله باآلة 
اإىل  الذين نقلوه  املحليني  ال�صكان  حادة, مب�صاعدة جمموعة من 
منزل املراأة التي اكت�صفته و�صط اجلليد. ومتكن فريق من اأع�صاء 
نادي ال�صيارات املحلي يف املنطقة, من تخلي�س الكلب من اجلليد 

با�صتخدام عتالت.
الدفء  حيث  املــنــزل  اإىل  ا�صطحابه  مت  الكلب,  حترير  ومبــجــرد   
االأيام  �صيبرييا هذه  ياقوتيا يف  وتعي�س منطقة  الغذاء.  له  وقدم 
ماأهولة  منطقة  اأبــرد  وهي  العقد,  ون�صف  عقد  منذ  �صتاء  اأق�صى 

بال�صكان ب�صكل دائم يف العامل.

مليوين دولر تخرج من قفازات بريين �شاندرز
اأيــقــونــة من  رمبــا ال يــكــون ال�صناتور االأمــريكــي بــريين �ــصــانــدرز 
اأيقونات املو�صة ي�صري النا�س على خطاها.. لكن القفاز الذي ظهر 
به خالل مرا�صم تن�صيب الرئي�س جو بايدن جعل طلبات احل�صول 
فــريمــونــت, مما  �ــصــوف يف واليـــة  غــازلــة  تنهال على  �صبيهه  على 

�صاعدها على جمع تربعات خريية تقرتب من مليوين دوالر.
وقفازا  معطفا  ويرتدي  كمامة  ي�صع  احلفل  خــالل  �صاندرز  كــان 
تقيه  ثقيلة  مبالب�س  متلحفا  وجل�س  تدويره,  املعاد  ال�صوف  من 

الربد.
ومل متر هيئة �صاندرز مقارنة باملالب�س الر�صمية التقليدية التي 
الــكــرام, ودمــج البع�س �صورته بعدد ال  ارتــداهــا من حوله مــرور 

نهائي من م�صاهد التاريخ والفن والثقافة ال�صعبية.
القفاز  اأعطت  التي  املعلمة  اإيلي�س,  جني  على  الطلبات  وانهالت 
ل�صاندرز, للح�صول على مثيل له ولذلك اقرتحت اإيلي�س االت�صال 

بغازلة ُتدعى ليز-اآن كوليدج كانت تدّر�س ابنتها قبل 10 اأعوام.
ووعدت كوليدج )53 عاما(, والتي تنتج �صركتها ال�صغرية )فروم 
املعاد  املــــواد  مــن  ب�صائع  ذاك(  اإىل  هـــذا  )مـــن  اأي  ذات(  تــو  ذيــ�ــس 
تدويرها, "بغزل 100 قفاز على اأن ُيباع الزوج الواحد ب�صعر 200 
دوالر ويذهب جزء من العائد اإىل جمعيات خريية لتوفري الطعام 

يف فريمونت".
ويف خالل يوم واحد, تلقت طلبات ل�صراء القفازات املئة.

وجمع فنان من تك�صا�س 40 األف دوالر جلمعية )ميلز اأون ويلز( 
عندما  وذلــك  ال�صن  كبار  ترعى  التي  عجالت(  على  )وجبات  اأي 
حفل  يف  �ــصــانــدرز  هيئة  على  الكرو�صيه  مــن  دمــيــة  للمزاد  عــر�ــس 

التن�صيب.
قم�صان  ومــنــهــا   , نف�صها  الــفــكــرة  ت�صتلهم  اأخــــرى  �صلع  وجــمــعــت 
مليون   1.8 ال�صهرية,  �صاندرز  �صورة  عليها  ومل�صقات  و�صرتات 

دوالر ل�صالح )ميلز اأون ويلز( وجمعيات غريها.
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مهرجان �شينمائي.. واجلمهور �شخ�س واحدة
ب�صبب جائحة  االإنرتنت  دورته اجلديدة عرب  ياإحياء  اال�صكندينافية  الدول  �صينمائي يف  اأكرب مهرجان  يكتف  مل 
اآالف  بني  من  اختارها  ممر�صة  هو  واحــد,  ل�صخ�س  ولكن  اأي�صاً  ح�صورياً  العرو�س  اإقــامــة  قــرر  بل  كوفيد19-, 
الغربي  ال�صاحل  قبالة  تقع  العامل,  عن  معزولة  �صغرية  جزيرة  على  االأفــالم  كل  مبفردها  �صت�صاهد  املر�صحني, 

لل�صويد.
ال تتعدى م�صاحة جزيرة هامن�صكار ال�صخرية التي تع�صف بها الرياح 250 مرتاً طواًل و150 مرتاً عر�صاً, تنت�صب 

عليها منارة حمراء اللون ت�صمى "باتر نو�صرت", وحتتها ب�صعة بيوت �صغرية.
اأحد  كورونا يف  االعتناء مبر�صى فريو�س  على  فيها  تعمل  التي  الطوارئ  البعيد من �صخب غرفة  املكان  يف هذا 
امل�صت�صفيات, �صتتمتع ال�صويدية ليزا اإنروث )41 عاماً( على مدى اأ�صبوع بامتياز م�صاهدة 70 فيلماً تتناف�س �صمن 

مهرجان "عوتنربغ" يف منزل حار�س املنارة ال�صابق الذي مت حتويله فندقاً �صغرياً.
ورَوت ليزا قبيل و�صولها ال�صبت اإىل املنتجع اأنها تقدمت بطلب تر�ّصحها حل�صور املهرجان بهدف احل�صول على 

ا�صرتاحة ق�صرية من حياتها اليومية التي تطغى عليها االأزمة ال�صحية منذ نحو عام.
ق�صط من  الأخــذ  "فر�صة ممتازة  تالياً  اأنها  "كانت منهكة", معتربة  املرحلة  اإن هذه  بر�س  فران�س  لوكالة  وقالت 

الراحة والتفكري يف العام الذي ان�صرم".
ال ميكن الو�صول اإال بالقارب اأو باملروحية اإىل اجلزيرة التي تعي�س على وقع تقلبات الطق�س وتخلو من ال�صكان 

على مدار ال�صنة, فيما يندر زائروها.
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كارثة يف كاليفورنيا.. انهيار الطريق ال�شريع
انهار جزء �صخم من الطريق ال�صريع االأول يف كاليفورنيا يف وقت �صابق 
اأمطار  ب�صقوط  ت�صببت  التي  ال�صتوية  العا�صفة  جــراء  االأ�صبوع  هــذا  من 

غزيرة وثلوج على املنطقة قرب "بيغ �صور".
وقال م�صوؤولون يف اإدارة الطرق يف كاليفورنيا يف بيان اجلمعة اإن االنهيارات 
التحتية  البنية  على  طغت  االأول  ال�صريع  الطريق  على  املطلة  املنطقة  يف 
بانهيار  وت�صببت  ال�صريع  الطريق  على  وفا�صت  االأمطار,  مياه  لت�صريف 
"رات كريك" على  جزء كبري من الطريق ال�صريع "هايواي 1" يف منطقة 
بعد 24 كيلومرتا اإىل اجلنوب من "بيغ �صور", وهي منطقة جبلية خالبة 

متتد على طول ال�صاحل االأو�صط يف والية كاليفورنيا.
اأنه الحظ  وقال �صرطي دورية الطرق ال�صريعة يف الوالية, جون يريا�س, 
اأثناء قيامه باأعمال الدورية يف وقت متاأخر من يوم اخلمي�س املا�صي انهيار 

جزء من الطريق ال�صريع و�صقوطه يف مياه املحيط الهادئ.
واأظـــهـــرت الــ�ــصــور ولــقــطــات بــوا�ــصــطــة طـــائـــرات مــ�ــصــرية فــجــوة هــائــلــة يف 
�صي  �صبكة  ذكرت  ما  بح�صب  االأر�صية,  االنهيارات  ب�صبب  ال�صريع  الطريق 
اإن اإن االإخبارية االأمريكية. وعلى الفور مت اإ�صدار حتذير للم�صافرين على 
الطريق, كما مت اتخاذ قرار عاجل بالعمل على اإ�صالح ال�صرر يف الطريق 
بعد اإجراء تقييم للمنطقة املت�صررة من االنهيار. واأ�صارت اإدارة الطرق يف 
الوالية اإىل اأنه لي�س وا�صحا كم �صت�صتغرق عملية اإ�صالح الطريق ال�صريع, 

م�صرية اإىل اأنه �صيظل مغلقا اأمام حركة ال�صري حتى اإ�صعار اآخر.

فيلمان يعك�شان �شينما اجلائحة يف مهرجان �شندان�س 
ال�صحي  احلجر  تــدابــري  عــن  الناجمني  والقلق  امللل  ال�صينمائيون  حــّول 
الطويلة اأفالماً ذات موا�صيع مروعة تتعلق بكوارث اأو بنهاية العامل, بينها 
اثنان, اأحدهما فيلم رعب على خلفية فريو�س , والثاين كوميديا عن اليوم 
بالكامل خالل جائحة  وُنّفذ توليفهما  ّورا  ُكتبا و�صُ االأر�ــس,  االأخــري على 

كوفيد19-, وُعر�صا خالل مهرجان �صندان�س ال�صينمائي.
وقال خمرج فيلم "اإن ذي اإيرث" بن ويتلي على اإثر العر�س االأول لفيلمه 
اجلمعة "عانيت نوبة ه�صترييا �صغرية بعد اأ�صبوع من احلجر )...( كنت 

بحاجة اإىل الهدوء, فبادرت اإىل الكتابة عّلها تعينني على ذلك".
ال�صينمائية  املهرجانات  اأبـــرز  مــن  ُيعترب  الــذي  �صندان�س  انــطــالق  و�صّكل 
امل�صتقلة يف الواليات املتحدة ويقام هذه ال�صنة بال�صيغة االفرتا�صية حتى 
3 �صباط/فرباير, فر�صة لكي يروي ال�صينمائيون ما بذلوه من جهد كبري 

ليتمكنوا من ت�صوير اأفالمهم باأمان تام رغم الظروف اال�صتثنائية.
فالعمل يف م�صروع "اإن ذي اإيرث" انطلق يف بريطانيا بعد مرحلة االإقفال 
العام االأوىل يف اآذار/مــار�ــس, وتــدور اأحداثه يف غابة يجري فيها عدد من 

العلماء جتارب غام�صة, يف وقت يجتاح اأحد الفريو�صات خمتلف املدن.

حادث مروع يقتل املغنية 
ال�شكتلندية �شويف 

ُقِتلَت املغنية واملنتجة اال�صكتلندية 
الـــــبـــــوب  مــــو�ــــصــــيــــقــــى  جمـــــــــال  يف 
عاماً" يف   34" �صويف  واالإلــكــرتو 
اأعلنت  مــا  عــلــى  مروع",  "حادث 
�صركتها "تران�صغري�صيف" يف بيان 
املــولــودة يف مدينة  .وكــانــت �صويف 
مع  عملت  اال�صكتلندية  غال�صكو 
فنانني كمادونا وت�صاريل اإك�س �صي 
"غرامي"  , وُر�صَحت جلوائز  اإك�س 
األبوم  اأفــ�ــصــل  فــئــة  يف   2019 عـــام 
اأ�صطوانتها  عــن  اإلــكــرتو   - رقــ�ــس 
على  النقاد  بها  اأ�ــصــاد  التي  االأوىل 
نــطــاق وا�ـــصـــع. واأفـــــاد بــيــان �صادر 
�صويف  بــاأن  "تران�صغري�صيف"  عن 
"ق�صت ب�صكل ماأ�صوي هذا ال�صباح 

جّراء حادث مروع".
واأو�ـــصـــح الــبــيــان الــــذي نــ�ــصــر على 
"�صعدت  �ـــصـــويف  اأن  "تويرت" 
وانزلقت  القمر,  اكتمال  مل�صاهدة 

باخلطاأ و�صقطت".
و�صويف زيون املعروفة با�صم �صويف 
ومنتجة  ومغنية  مو�صيقية  كانت 
ومن�صقة اأ�صطوانات, وهي اأ�صدرت 
"ناثينغ  االأوىل  املــنــفــردة  اأغنيتها 

مور تو �صاي عام 2013.

م�شوؤول �شيني: 7 لقاحات 
م�شادة لكورونا تدخل 

التجارب ال�شريرية 
العلوم  بـــــــــوزارة  مــــ�ــــصــــوؤول  ذكـــــر 
اأن  الــ�ــصــيــنــيــة  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
م�صادة  لــقــاحــات  �صبعة  اإجــمــايل 
يف  م�صنوعة  كـــورونـــا,  لــفــريو�ــس 
ال�صني دخلت التجارب ال�صريرية 
للمرحلة الثالثة, طبقا ملا ذكرته 
اجلديدة  الــ�ــصــني  ـــبـــاء  اأن وكـــالـــة 

االأحد. "�صينخوا"  اأم�س 
لقاحاً   16 االآن  الــ�ــصــني  ولــــدى 
تخ�صع  الــــبــــالد,  يف  مــ�ــصــنــوعــاً 
لــلــتــجــارب الــ�ــصــريــريــة, طــبــقــاً ملا 
العام  املــديــر  يــوانــبــني,  ذكـــره وو 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  لــــــوزارة 
موؤمتر  يف  االجتماعية  للتنمية 

عقد حول اأمرا�س الدم.
فريو�س  ن�صاط  لكبح  لقاح  وكــان 
مـــعـــهـــد بكني  ــــــا, طــــــــوره  كــــــورون
لــلــمــنــتــجــات الــبــيــولــوجــيــة, حتت 
"ت�صاينا  جمـــمـــوعـــة  اإ�ــــــصــــــراف 
نا�صونال بايوتك جروب" والتابع 
ال�صهر  "�صينوفارم"   لــ�ــصــركــة 
املا�صي هو اأول لقاح يح�صل على 
مــوافــقــة �ــصــوقــيــة مــ�ــصــروطــة من 

اإدارة املنتجات الطبية الوطنية.
للتجارب  املوؤقتة  النتائج  وت�صري 
الثالثة  لــلــمــرحــلــة  الــ�ــصــريــريــة 
 79.34% بن�صبة  اللقاح  فعالية 

�صد فريو�س كورونا.

تاأجيل طرح فيلم اإلفي�س 
بري�شلي

مت االإعـــــالن عــن تــاأجــيــل طـــرح فــيــلــم ال�صرية 
الرول  اأنــد  الــروك  اأ�صطورة  حياة  عن  الذاتية 
الراحل  اإلفي�س بري�صلي , اإىل 3 حزيران-يونيو 
�صهر  يف  عر�صه  خمططاً  كــان  اأن  بعد   ,2022
بح�صب  وذلــك  املقبل,  الثاين-نوفمرب  ت�صرين 

ا�صتديوهات "وارنر برو�س".
"فارايتي",  مــوقــع  بح�صب  مــ�ــصــادر  واأرجـــعـــت 
امل�صاهد  تــ�ــصــويــر  عــــدم  اإىل  الــتــاأجــيــل  �ــصــبــب 
الــكــافــيــة الــتــي كـــان مـــن املـــقـــرر تــ�ــصــويــرهــا يف 
اأ�صرتاليا يف اآذار-مار�س املا�صي, قبل اأن ي�صاب 
النجم العاملي  توم هانك�س  الذي يقوم ببطولة 
بـ فريو�س  ويل�صون  ريتا  املمثلة  وزوجته  العمل 
غري  الأجــل  الت�صوير  عملية  وتتوقف  كورونا  

م�صمى.
توم  الكولونيل  دور  الفيلم  ويج�صد هانك�س يف 
بــاركــر, مــديــر اأعــمــال بري�صلي الـــذي جنــح يف 

اكت�صافه وتقدميه للجمهور.

طبيبة يف ال�82 على اخلطوط الأمامية للمواجهة مع اجلائحة 
يف  االأبي�س  ردائها  لو�صع  تخطط  بوغويفا  ماريا  كانت 
خزانتها بعد �صنوات طويلة من العمل الطبي.. لكن بعد 
عام على بدء اجلائحة, ال تزال اخت�صا�صية علم االأوبئة 
بكامل  البلغارية  الوحيدة يف م�صت�صفى مدينة دوبنيت�صا 
ن�صاطها رغم بلوغها 82 عاماً و"الرعب" من الفريو�س.

االأوروبـــي, نق�صاً  اأفقر دولــة يف االحتــاد  بلغاريا,  وتعاين 
ال�صحية,  الــرعــايــة  العاملني يف جمــال  عــدد  يف  �ــصــديــداً 
وظيفية  اآفــاق  عن  بحثاً  الغرب  اإىل  اأ�صغرهم  يهاجر  اإذ 
�صوى  خيار  بوغويفا  ماريا  اأمــام  لي�س  وبالتايل,  اأف�صل. 
اال�صتمرار يف االعتناء مبر�صى كورونا يف مركز الرعاية 
 60 بعد  على  الــواقــعــة  دوبنيت�صا  مدينة  يف  احلــكــومــي, 

كيلومرتاً من العا�صمة �صوفيا.
بب�صاطة, "مل يكن وارداً" لديها, على ما تقول, اأن متكث 
جيدة",  "ب�صحة  تتمتع  هــي  فيما  مكتوفة,  منزلها  يف 
م�صى" اإىل  وقــت  اأي  من  اأكــر  املر�صى  "يحتاج  وبينما 

درايتها وخربتها.
الذين  االآخرين  االأطباء  من  الكثري  يوا�صل  الواقع,  يف 
لكون راتبهم  املهنة, غالباً  التقاعد مزاولة  جتاوزوا �صن 
جتعلها  الثمانني  �صنواتها  لكن  يكفيهم,  ال  التقاعدي 
بخم�صة  ت�صغرها  التي  زميلتها  ف�صلت  وفيما  ا�صتثناًء. 
من  االأوىل  املــوجــة  بعد  العمل  عــن  التوقف  عــامــاً  ع�صر 
من  كــراً  اأن  مع  بوغويفا,  ماريا  تَخف  مل  كوفيد19-, 
ورغم  الوباء,  ب�صبب  حياتهم  فقدوا  البلغاريني  االأطباء 

كونها من فئة ُتعترب معّر�صة للخطر نظراً اإىل �صنها.

يف الرابعة من عمرها وتكت�شف اأثرا مذهال
يف  بريطانية  طفلة  اأن  مــوؤخــرا,  �صحفية,  تقارير  ذكــرت 
على  عا�س  دينا�صور  اآثــار  اكت�صفت  عمرها,  من  الرابعة 
�صنة, وهــو ما حظي برتحيب  215 مليون  االأر�ــس قبل 

وا�صع من قبل العلماء وباحثي االآثار.
اآثار  فــاإن  الربيطانية,  ميل"  "ديلي  �صحيفة  وبح�صب 
ما  اأف�صل  ب�صكل جيد,  التي ظلت حمفوظة  الدينا�صور 

جرى اكت�صافه منذ ع�صر �صنوات.
وحــظــيــت الــطــفــلــة بــاإعــجــاب الــعــلــمــاء وثــنــائــهــم, بعدما 
منطقة  يف  �صاطئ  على  الدينا�صور  اأرجــل  اآثــار  اكت�صفت 

ويلز. با�س" يف  "بيندريك�س 
وانتبهت ليلي وايلدر, اإىل االأثر بينما كانت تتم�صى اإىل 
جانب والدها البالغ 47 عاما, واملثري يف االأمر اأن طول 

االأثر ال يتجاوز 9 �صنتميرتات.
اأحدثه دينا�صور كان مي�صي  االأثــر  اأن هذا  امل�صدر  وذكــر 
عــلــى رجـــلـــني, لــكــنــه غـــري مـــعـــروف عــلــمــيــا حــتــى الوقت 

احلايل.
ويرجح العلماء اأن هذا احليوان ال�صخم الذي عا�س قبل 
215 مليون �صنة, كان بطول 75 �صنتيمرتا وعر�س 2.5 

مرت.
وتقول االأم �صايل, اإن العائلة رجحت اأن يكون االأثر عمال 
فنيا, يف البداية, ثم تبني اأن االأمر يتعلق باآثار دينا�صور 
عرب املكان. وما اإن انتبهت الطفلة اإىل االأثر, حتى نادت 
والدها وطلبت منه اأن ينظر, وعندما عادت العائلة اإىل 
اإىل  يدعو  ما  �صيئا  والحظت  مليا  ال�صور  تاأملت  املنزل, 

الف�صول.

الفلفل الأحمر احلار.. كندي يلتهم امل�شتحيل
تناول  ي�صتطيعون  اأ�صخا�صا  هــنــاك  اأن  املــعــروف 
وماذا  �صرعة؟  بــاأي  ولكن  احلــار,  االأحمر  الفلفل 
عن تناول عدة روؤو�س من الفلفل االأحمر, املعروف 

باأنه االأكر حرا بني اأنواع الفلفل احلار؟
مايك  جنح  الكندية,  باأونتاريو  لندن  منطقة  يف 
جـــاك يف تــنــاول 3 روؤو�ــــس فلفل اأحــمــر حـــار من 
ثوان,   10 مــن  اأقــل  يف  ريرب"  "كارولينا  ف�صيلة 
بذلك  لــيــحــطــم  ثــانــيــة,   9.72 خـــالل  وحتـــديـــدا 
الــرقــم القيا�صي الــعــاملــي الأ�ــصــرع وقــت لــتــنــاول 3 
روؤو�س فلفل اأحمر, والذي تقول مو�صوعة غيني�س 

لالأرقام القيا�صية اإنه االأكر حرا بني الفلفل.
هذا  يتناول  وهــو  جــاك  للكندي  فيديو  ن�صر  ومت 
الــفــلــفــل االأحـــمـــر عــلــى �ــصــفــحــة مـــوقـــع غيني�س 
املا�صي,  االأربــعــاء  في�صبوك  يف  القيا�صية  لالأرقام 
 21 اأن جـــاك متــكــن مــن حتقيق ذلـــك يـــوم  رغـــم 

نوفمرب املا�صي.

اجلدير بالذكر اأن مو�صوعة غيني�س �صادقت على 
فلفل "كارولينا ريرب" كاأكر اأنواع الفلفل حرارة 

يف العامل يف عام 2017.
يوفر  احلــار  الفلفل  اإن  غيني�س  مو�صوعة  وتقول 
يف املتو�صط 1.5 مليون وحدة �صكوفيل احلرارية, 
للفلفل  املــذاق احلــار  قــوة و�صرا�صة  وهــي مقيا�س 
ويلرب  االأمــريكــي  الكيميائي  و�صعه  الــذي  احلــار 

�صكوفيل عام 1912.
ووفقا ملو�صوعة غيني�س, فاإن متو�صط حرارة فلفل 
وحدة   8000 اإىل   2500 بني  تــرتاوح  الهالبينو 
�صكوفيل, بح�صب ما ذكر موقع �صبكة "�صي اإن اإن" 

االإخبارية االأمريكية.
والكندي جاك ماألوف يف عامل االأرقــام القيا�صية 
العاملية, الأنه �صبق اأن حطم ثالثة منها, جميعها 
ملو�صوعة  وفقا  احلـــار,  الفلفل  با�صتهالك  تتعلق 

غيني�س.

�شاكريا تك�شر الأرقام القيا�شية 
ب��� 20 مليار م�شاهدة

املاليني حول  اأذهــل  باإجناز جديد  القيا�صية  االأرقــام  النجمة  �صاكريا   ك�صرت 
العامل, بعد اأن ح�صدت قناتها اخلا�صة على "يوتيوب", اأكر من 20 مليار 
اأكــر من  التي ت�صم  القناة  االآن, وهو رقم �صخم جــداً, وهي  م�صاهدة حتى 

31.9 مليون �صخ�س.
وت�صم قناة �صاكريا على "يوتيوب" كل اأعمالها الغنائية, اإ�صافة اإىل عدد من 
قريبة  قناتها  جعل  ما  وهو  ال�صحافية,  اللقاءات  وبع�س  حفالتها  كوالي�س 
لقلوب ع�صاقها وحمبيها حول العامل, كونها الطريق االأ�صهل واالأن�صب ملتابعة 

اأدق تفا�صيل حياتها يف عامل املو�صيقى والغناء.
ال�صاحة  على  ظــهــورهــا  منذ  الــعــامل,  حــول  كــبــرية  �صعبية  �ــصــاكــريا  ومتتلك 
الغنائية, واأحدثت �صجة يف الو�صط املو�صيقي حول العامل, لتتحول لواحدة 

من اأجنح الفنانات الالتينيات يف التاريخ.

فيل يعطي بجذعه �صيفا لل�صيخ نيهانغ »حماربو �ل�صيخ« خالل موكب »ناجار كريتان« لإحياء �لذكرى 339 مليالد 
�ملحارب �ل�صيخ �صهيد بابا ديب �صينغ, يف �أمريت�صار بالهند.   � ف ب


