
   

�أجرت 184,981 فح�صا ك�صفت عن 2,631 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 3,589 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

جرعة   103,469 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
خالل ال�صاعات الـ 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت 
تقدميها حتى ام�س 5,005,264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 50.61 
جرعة لكل 100 �صخ�س. ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري 
اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن  لقاح كوفيد19- و�صعياً 
التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س 
ال�صحة ووقاية  اأخــرى و متا�صيا مع خطة وزارة  كوفيد19-.من جهة 
املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف 
املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد - 19 
واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 184,981 فح�صا 
املجتمع  فئات خمتلفة يف  املا�صية على   24 الـ  ال�صاعات  جديدا خالل 

با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�صيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�صي  اإجــراءات  تكثيف   و�صاهم 
اإ�صابة  2,631 حالة  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 
وجميعها  خمتلفة,  جن�صيات  مــن  امل�صتجد  كــورونــا  بــفــريو�ــس  جــديــدة 
يبلغ  وبــذلــك  الــالزمــة,  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  حـــاالت 

جمموع احلاالت امل�صجلة 345,605 حاالت.
 كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة م�صابة وذلك من تداعيات االإ�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,001 
حالة.  واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها 
وموا�صاتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني, 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
3,589 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س  الــوزارة عن �صفاء  اأعلنت   كما 
بعد  املر�س  اأعرا�س  التام من  وتعافيها   19  - كوفيد  امل�صتجد  كورونا 

تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى.

كمال العكروت االأمريال املتقاعد وم�صت�صار الرئي�س ال�صب�صي

�صوماليون يهرعون اىل موقع االنفجار يف مقدي�صو  )ا ف ب( 

اأكرث من 12,000 مادة اإعالمية 
اإقليمية وعاملية غطت جناح م�شبار 
املريخ  اإىل  الو�شول  يف  الأم��ل 

•• دبي-وام:

املهمة  جنـــــاح  ـــــداء  اأ�ـــــص تــــــــرددت 
�صمن  االأمـــل,  مل�صبار  التاريخية 
ال�صتك�صاف  االإمـــــــارات  مــ�ــصــروع 
االإعالم  و�صائل  كربى  يف  املريخ, 
التقليدية  والعاملية  واالإقليمية 
و�صائل  جــانــب  اإىل  والــرقــمــيــة, 
ــيــة, حــيــث و�صل  املــحــل االإعـــــــالم 
#العرب_ و�ــصــم  مـــع  الــتــفــاعــل 
غري  م�صتوى  اإىل  اإىل_املـــريـــخ 
م�صبوق بتحقيقه اأكرث من 2.7 
مليار تفاعل, مما يعك�س حر�س 
و�صائل االإعالم يف خمتلف اأنحاء 
احلدث  هــذا  تغطية  على  العامل 
االإمارات  اأدخــل  الذي  التاريخي, 
الف�صائية  املــــهــــمــــات  تـــــاريـــــخ 
كــــاأول دولـــة عــربــيــة تــقــود مهمة 
ا�صتك�صافية نحو الكوكب االأحمر 
وخام�س دولة يف العام حتقق هذا 

االإجناز.
االإعالمية  احلملة  �صجلت  وقــد 
االأمل  م�صبار  لــو�ــصــول  الــعــاملــيــة 
اأطلقها  الــتــي  املـــريـــخ  مــــدار  اإىل 
دولة  حلكومة  االإعــالمــي  املكتب 
االإمـــــــارات اأرقـــامـــا قــيــا�ــصــيــة, مع 
تغطية موؤ�ص�صات اإعالمية عاملية 

عريقة للحدث الهام, 
)التفا�صيل �س3(

انفجار �صيارة ملغمة يف �صوق �صعبي �صمال حلب.. املدنيون مازالوا يدفعون ثمن الفو�صى يف بالدهم

ميلي�صيات مو�لية الإير�ن تعيد �النت�صار يف �صوريا 

ع�شرات القتلى بتفجري يف �شوق �شعبي �شمال حلب 

ق�صف �صاروخي حوثي يدمر م�صجدً� غرب �ليمن

التحالف العربي يت�شدى لهجوم حوثي على مطار اأبها
•• اليمن-وكاالت:

ا�صتهدف ق�صف �صاروخي مليلي�صيا احلوثي االنقالبية املدعومة 
جنوبي  احلــوك  مبديرية  ال�صكني  منظر  حي  ال�صبت,  اإيرانًيا, 
للهدنة  املت�صاعدة  خروقاتها  �صمن  اليمن,  غربي  احلــديــدة, 
احلوثية  امليلي�صيات  اأن  حمــلــيــة,  مــ�ــصــادر  واأفـــــادت  االأممـــيـــة. 
باجتاه  كاتيو�صا,  نوع  �صيطرتها �صاروخني  اأطلقت من مناطق 
حي منظر ال�صكني, ما اأ�صفر عن تدمري م�صجد بالكامل حيث 

�صاوته باالأر�س.
ال�صكني  انفجارات عنيفة هزت احلي  الق�صف دوي  اأحــدث  كما 

واأرعبت ال�صاكنني يف منازلهم.
واأفاد اأهايل حي منظر, اأن امليلي�صيات احلوثية ق�صفت م�صجد 

االإ�صالمي,  الــتــعــاون  ملنظمة  الــعــام  االأمــــني  دان  نــاحــيــتــه,  مــن 
باأ�صد  ال�صبت,  بــيــان  يف  العثيمني,  اأحــمــد  بــن  يو�صف  الــدكــتــور 
اأبها  ا�ــصــتــهــداف مــطــار  مــعــاودة ميلي�صيات احلــوثــي  الــعــبــارات, 

الدويل باململكة العربية ال�صعودية.
و�صدد العثيمني على اأن منظمة التعاون االإ�صالمي تدين هذه 
املمار�صات االإجرامية التي تنفذها ميلي�صيات احلوثي االإرهابية 

با�صتهداف املدنيني واالأعيان املدنية.
واأ�صاف: نحّمل هذه امليلي�صيات ومن يقف وراءها وميدها باملال 

وال�صالح امل�صوؤولية الكاملة.
التام مع  املنظمة  العام جمــددا وقــوف وت�صامن  االأمــني  واأكــد 
اململكة العربية ال�صعودية يف كل ما تتخذه من اإجراءات ملواجهة 

هذا االإرهاب اخلطري وحماية اأمنها وا�صتقرارها.

امل�صاجد يف حــي منظر, و  واأهـــم  اأكــرب  اأحــد  الــذي يعد  القا�صي 
بح�صب  االأهــــايل,  وا�صتنكر  فــيــه.  الـــذي  االأثــــاث  جميع  اأتــلــفــت 
ميلي�صيات  بــه  تقوم  مــا  امل�صرتكة,  للقوات  الع�صكري  االإعـــالم 
الــذي تبقى منهم حويل  اأهــايل احلــي  احلوثي من عبث بحق 

الق�صف احلوثي. جراء  نزحوا  االأهايل  اأغلب  كون  فرداً   80
اإىل ذلــــك, اأكــــد املــتــحــدث الــر�ــصــمــي بــا�ــصــم قــــوات حتــالــف دعم 
باملر�صاد  بالوقوف  التحالف  قــوات  جنــاح  اليمن,  يف  ال�صرعية 

ملحاولة حوثية ممنهجة ال�صتهدفت مطار اأبها الدويل.
وقال العميد الركن تركي املالكي, اإن قوات التحالف امل�صرتكة 
مفخخة  طائرة  وتدمري  اعرتا�س  من  ال�صبت,  �صباح  متكنت 
من دون طيار, اأطلقتها امليلي�صيات احلوثية االإرهابية بطريقة 

ممنهجة ومتعمدة ال�صتهداف مطار اأبها الدويل.

�الأمري�ل يف حلظة غ�صب و�صر�حة:

العكروت يكذب املرزوقي وين�شح امل�شي�شي بالن�شحاب!

قتلى وجرحى يف انفجار �شيارة مفخخة مبقدي�شو 

بريطانية  مدرعة   100
ل��ب��ن��ان اإىل  ت�������ش���ل 

•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الربيطانية, 
عربة   100 و�صول  عن  ال�صبت, 
مــدرعــة اإىل لبنان مــن نــوع الند 
روفر, باالإ�صافة اإىل طاقم اأفراد 
بريطاين لتدريب القوات امل�صلحة 

اللبنانية على ا�صتخدامها.
الربيطانية  الدفاع  وزارة  وقالت 
يف تــــغــــريــــدة عـــلـــى حـــ�ـــصـــابـــهـــا يف 
�صيارة   100 ـــول  و�ـــص تـــويـــرت: 
الند روفر مدرعة اإىل لبنان مع 
لـــواء مــن قـــوات الــهــجــوم اجلوي 
لتدريب  �صخ�صا   16 من  مكون 
على  اللبنانية  امل�صلحة  الــقــوات 

ا�صتخدامها.
واأ�صافت وزارة الدفاع الربيطانية 
يف تغريدة ثانية اأن تزويد لبنان 
بهذه املدرعات يهدف اإىل الدفاع 

عن حدوده مع �صوريا.
اأن املدرعات  اإىل  الــوزارة  واأ�صارت 
مـــن �ــصــاأنــهــا تــعــزيــز فــر�ــس منع 
االإرهــــابــــيــــني مـــن الــــدخــــول اإىل 
املخدرات  ووقــف مهربي  اأوروبـــا, 
ــــحــــة الـــــذيـــــن يــــعــــربون  ــــل واالأ�ــــص

احلدود.
ويــــعــــيــــ�ــــس لـــــبـــــنـــــان عـــــلـــــى وقـــــع 
اندالع  منذ  �صيا�صية  ا�صطرابات 
االحتجاجات فيه على نحو وا�صع 
يف اأكتوبر 2019, التي اأدت اإىل 
احلريري  �صعد  حكومة  اإطــاحــة 
حكومة  بـــعـــدهـــا  ومـــــن  حــيــنــهــا, 

ح�صان دياب.

�لوجه �الآخر للمعركة �صد كوفيد- 19
الدول الفقرية, اخلا�شر 

الأكرب يف احل�شول على اللقاح
•• الفجر - توما�س اأبغرال – ترجمة خرية ال�شيباين

يف اأوائل فرباير, مت جتاوز عالمة 100 مليون جرعة من اللقاحات امل�صادة 
وهو  البيانات(,  يف  )عاملنا  لـ  وفًقا  العامل,  اأنحاء  جميع  يف  كوفيد  لفريو�س 
من�صور على االإنرتنت ي�صرد يف الوقت الفعلي البيانات املتاحة عن اللقاحات. 
حمالت التطعيم على قدم و�صاق يف اأوروبا والواليات املتحدة ورو�صيا وال�صني, 
ولكن �صيتعني على الدول الفقرية االأوىل االنتظار حتى نهاية فرباير لروؤية 

هذا الكنز الثمني ي�صل.
غا�صًبا من التفاوت يف احل�صول على اللقاح بني البلدان الفقرية والغنية, قام 
العاملية, ب�صرب  ال�صحة  العام ملنظمة  املدير  اأدهانوم غيربي�صو�س,  تيدرو�س 

الطاولة يف 18 يناير, قائاًل اإن العامل على و�صك ف�صل اأخالقي كارثي.
كيف و�صلنا اإىل هنا؟ خالل االأ�صهر االأوىل للوباء, كان هناك وعي جماعي 
االأع�صاء  الــدول  وافقت   ,2020 لقاح متاح للجميع. يف مايو  اإىل  باحلاجة 
يف منظمة ال�صحة العاملية البالغ عددها 194 دولة على قرار ين�س على اأن 

الو�صول اإىل اللقاح يجب اأن يكون �صريًعا ومن�صًفا.      )التفا�صيل �س10(

•• الفجر-تون�س:

قــــال كــمــال الـــعـــكـــروت االأمـــــريال 
الرئي�س  ــتــ�ــصــار  ومــ�ــص املـــتـــقـــاعـــد 
ال�صب�صي  قــايــد  الــبــاجــي  الــراحــل 
ان�صدادا �صيا�صيا  البالد تعي�س  ان 
الطبقة  تــغــيــيــب  بــ�ــصــبــب  خــطــريا 
العليا  لــلــمــ�ــصــلــحــة  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة 
املنظومة  هذه  ان  واأعترب  للبالد 
ـــبـــالد مــنــذ ع�صر  الـــتـــي حتــكــم ال
�ــصــنــوات فــ�ــصــلــت فــ�ــصــال ذريـــعـــا يف 

حتقيق طموحات التون�صيني.
وا�ـــصـــاف الــعــكــروت الـــذي حتدث 
حملية  قناة  على  اجلمعة  م�صاء 
الق�صايا  مــــن  جمـــمـــوعـــة  حـــــول 
املثرية للجدل مع ت�صخي�س دقيق 
الــبــالد, قــال, ان  العام يف  للو�صع 
امل�صي�صي مطالب اليوم باال�صتقالة 

•• مقدي�شو-اأ ف ب:

قــتــل ثــالثــة اأ�ــصــخــا�ــس عــلــى االأقل 
يف  بجروح  اآخــرون  ثمانية  واأ�صيب 
انفجار �صيارة مفخخة قرب حاجز 
تفتي�س اأمني على طريق رئي�صي يف 
م�صوؤولني  وفــق  ال�صبت,  مقدي�صو 

اأمنيني و�صهود عيان.
الرحمن  االأمن عبد  وقال م�صوؤول 
حمــمــد لــوكــالــة فــرانــ�ــس بــر�ــس اإن 
ال�صيارة  تـــطـــارد  كـــانـــت  الــ�ــصــرطــة 
بعد  على  ر�صدتها  بعدما  املــعــاديــة 
ب�صعة كيلومرتات عن املوقع الذي 
انفجرت فيه. ق�صى ثالثة مدنيني 
وردتنا  الـــتـــي  املـــعـــلـــومـــات  بــحــ�ــصــب 
اآخرون  ثمانية  واأ�صيب  االآن  حتى 

بجروح.
النار  اأطلقت  ال�صرطة  اأن  واأو�ــصــح 
عــلــى الــ�ــصــيــارة وطــاردتــهــا مــا �صمح 
بالهرب  االأ�ــصــخــا�ــس  مــن  لــلــعــديــد 
واالبــــتــــعــــاد, وبـــالـــتـــايل احلـــــد من 

اخل�صائر املمكنة لالنفجار.
وقال �صهود عيان اإنهم �صمعوا �صوت 

الأنه فقد م�صداقيته... فال يعقل 
مع  اتفاقيات  احلكومة  تعقد  ان 
ترتاجع  ثم  الغا�صبة  القطاعات 
الكامور  يف  حــدث  ما  اإىل  م�صريا 

�صيارات  و�ـــصـــاهـــدوا  نـــاريـــة  اأعـــــرية 
قبل  تتفرق  وهي  تك-تك  وعربات 

وقوع االنفجار القوي.
عثمان  �صاهر  العيان  �صاهد  وقــال 
نـــاد ريــا�ــصــي عــلــى مقربة  كــنــت يف 
مـــن مـــكـــان وقـــــوع االنـــفـــجـــار, لكن 
النار  اإطالق  اأننا �صمعنا  احلمد هلل 
العديد  نبه  وهـــذا  االنــفــجــار.  قبل 
واأنــا منهم, وهربنا من  النا�س  من 

من ت�صادم بني اجلي�س واملدنيني 
يتحمل  و�ـــصـــابـــقـــة  جـــــدا  خـــطـــري 
امل�صي�صي م�صوؤوليتها. )التفا�صيل 

�س11(

ت�صل  اأن  قــبــل  لــنــخــتــبــئ  املــنــطــقــة 
ال�صيارة اإىل موقع االنفجار.

كان  اأحمد  عائ�صة  ال�صاهدة  وقالت 
كنت  جـــــدا.  قـــويـــا  االنـــفـــجـــار  دوي 
داخل متجر وراأيت ال�صرطة تطارد 
للطريق.  االآخــر  امل�صار  على  �صيارة 
ال�صيارات  من  بالعديد  ا�صطدمت 
تنفجر  اأن  قبل  التك-تك  وعربات 

على مقربة من حاجز التفتي�س.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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بلدية مدينة �أبوظبي تنجز م�رشوع 
�صي�نة و ت�أهيل حديقة �لدولفني

�أخب�ر �لإم�ر�ت

�صحف عربية: ب�يدن لن 
ي�صمح ب�إير�ن م�صلحة نووي�ً

عربي ودويل

�لإم�ر�ت ترفع ر�صيده� �إىل 11 

ميد�لية يف دولية »م�صب�ر �لأمل«

�لفجر �لري��صي

و�صل �ىل �لبالد وهناأ �لدولة بو�صول )م�صبار �الأمل( �إىل �ملريخ
الرئي�س الأوكراين ل� »وام«: تعزيز العالقات 

الثنائية مع الإمارات اأحد اأولويات �شيا�شتنا اخلارجية
•• اأبوظبي - وام:

و�صل البالد اأم�س فخامة فلودميري زيلين�صكي رئي�س جمهورية اأوكرانيا ال�صديقة 
يف زيارة عمل اإىل الدولة. وكان يف ا�صتقبال فخامته والوفد املرافق لدى و�صوله 

مطار الرئا�صة يف اأبوظبي .. معايل عبد اهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد.
ويف حوار ح�صري اأجراه مع وكالة اأنباء االإمــارات )وام( اأ�صاد الرئي�س االأوكراين, 
مقدما  واالإمـــارات  بــالده  بني  امل�صرتك  التعاون  بعالقات  زيلين�صكي,  فولودميري 
التهنئة لالإمارات قيادة وحكومة و�صعبا على جناح و�صول م�صبار االأمل اإىل مداره 
حول كوكب املريخ. وامتدح زيلين�صكي جهود دولة االإمارات احلثيثة ملحاربة فريو�س 
املجتمع  يف  الت�صامح  قيم  وتعزيزها  دعمها  وثمن  ودولياً  حملياً  امل�صتجد  كورونا 
�صيا�صة بالده  اأولويات  اأهم  اأحد  االإمــارات  الثنائية مع  العالقات  اأن تعزيز  موؤكدا 

اخلارجية.                       )التفا�صيل �س2(

•• حلب-وكاالت:

هّز  عــنــيــف  انـــفـــجـــار  دوي  ــمــع  �ــُص
ل�صيطرة  اخلا�صعة  الراعي  بلدة 
والف�صائل  الـــرتكـــيـــة  الــــقــــوات 
املـــوالـــيـــة لــهــا �ــصــمــال حــلــب عند 

احلدود ال�صورية الرتكية.
وتبني اأنه ناجم عن انفجار �صيارة 
ملغمة و�صط �صوق �صعبي, ووفًقا 
اأ�صفر  ملــ�ــصــادر املــر�ــصــد الــ�ــصــوري, 
�صخ�صني  مــقــتــل  عـــن  االنـــفـــجـــار 
بـــجـــروح  اآخـــــريـــــن   9 واإ�ـــــصـــــابـــــة 
متفاوتة كح�صيلة اأولية, بع�صهم 
يف حالة خطرة, مما يرجح ارتفاع 

ح�صيلة اخل�صائر الب�صرية.
الـــ�ـــصـــوري ر�صد  املـــر�ـــصـــد  وكـــــان 
يف الـــرابـــع مــن الــ�ــصــهــر اجلــــاري, 
الــعــثــور عــلــى جــثــة مــلــقــاة باأحد 
�ــــــصــــــوارع مـــديـــنـــة اإعـــــــــــزاز قـــرب 
ناري  طــلــق  اآثــــار  عليها  الــ�ــصــوق, 
بـــالـــراأ�ـــس, وبــجــانــبــهــا ورقــــة كتب 
نف�صه  ت�صوله  مــن  كــل  اإىل  عليها 
املحررة  املــنــاطــق  بــاأمــن  بــالــعــبــث 
االأبرياء  املدنيني  بــاأرواح  والعبث 
ونقل  واالغــتــيــاالت  بالتفجريات 
االإرهـــابـــيـــني من  اإىل  املــعــلــومــات 
النظام  وع�صابات   pkkو داعــ�ــس 
بعدة  قام  االإرهابي  هذا  املجرم.. 

الــــثــــاين(  مقتل  يـــنـــايـــر)كـــانـــون 
طفلتني  بـــيـــنـــهـــم  ـــيـــني  مـــدن  7
�صيارة  انفجار  جـــراء  و�صيدتني, 
املركز  قــــرب  انــفــجــرت  مــفــخــخــة 

الثقايف مبدينة اإعزاز �صمايل.
املر�صد  اأفــادت م�صادر  اإىل ذلــك, 
الـــــ�ـــــصـــــوري حلـــــقـــــوق االإنــــ�ــــصــــان 
ال�صرقي,  الـــــزور  ديـــر  ريـــف  مـــن 
الــغــربــيــة لنهر  الــ�ــصــفــاف  عــنــد 

مــــواقــــع  اإىل  قــــدميــــة  مـــــقـــــرات 
جديدة, ونقل �صالح وذخرية اإىل 
منطقتي  يف  جديدة  م�صتودعات 
الــبــوكــمــال واملـــيـــاديـــن واأطـــــراف 

مدينة دير الزور.
وتعمد امليلي�صيات املوالية الإيران 
املـــدين  بــالــغــطــاء  الــتــمــويــه  اإىل 
خــــوفــــاً مــــن الـــقـــ�ـــصـــف املـــتـــكـــرر, 
والذي تكبدت فيه خ�صائر ب�صرية 
االآونة  يف  ال�صيما  فادحة  ومادية 

االأخرية.
وكـــــــان املـــر�ـــصـــد الــــ�ــــصــــوري ذكـــر 
اأن طــريانــا م�صريا  يــومــني  قــبــل 
�صباح  عـــمـــد,  الـــهـــويـــة  جمـــهـــول 
�صيارة  ا�صتهداف  اإىل  اخلمي�س, 
من  قادمة  اأ�صلحة  �صحنة  حتمل 
العراق, وذلك بالقرب من معرب 
العراق  ع�صكري غري �صرعي بني 
امليلي�صيات  ت�صتخدمه  و�ــصــوريــا, 
لــلــتــنــقــل بـــني الــبــلــديــن واإدخـــــال 
قرب  منه,  وال�صحنات  التعزيزات 
مدينة البوكمال بريف دير الزور 
انفجارات  دوي  و�ــصــط  ال�صرقي, 
ا�صتهداف  عقب  باملنطقة  عنيفة 
ال�صيارة املحملة بذخرية و�صالح, 
مـــعـــلـــومـــات حتى  تـــــرد  فــيــمــا مل 
اخل�صائر  حـــجـــم  عــــن  الــلــحــظــة 

الب�صرية واملادية.

وتفجريات  اإرهــــابــــيــــة  ــيــات  عــمــل
باملناطق املحررة.. �صرايا املجد.

ووفًقا مل�صادر حملية, فاإن اجلثة 
التفجريات  منفذي  الأحــد  تعود 
الف�صائل  نــفــوذ  مــنــاطــق  �ــصــمــن 
املــوالــيــة لــرتكــيــا, يف ريـــف حلب 
ال�صمايل ومتت ت�صفيته يف وقت 

�صابق واإلقائه يف �صوارع اإعزاز.
ووّثـــق املــر�ــصــد الــ�ــصــوري, يف 31 

املوالية  امليلي�صيات  اأن  الــفــرات, 
اإعادة  اإىل  الإيــران عمدت جمــدداً 
الــتــمــو�ــصــع يف املــنــطــقــة يف اإطـــار 
حماولتها امل�صتمرة للتمويه بغية 
املت�صاعدة  اال�صتهدافات  تــفــادي 
ـــواء مـــن قبل  عــلــى مــواقــعــهــا �ـــص
اأو  االأوىل  بـــالـــدرجـــة  اإ�ـــصـــرائـــيـــل 

التحالف بدرجة اأقل.
وقـــامـــت تــلــك املــيــلــيــ�ــصــيــات بنقل 

دول قليلة حازت مثل هذ� �المتياز

ما الذي ينق�س ال�شني لت�شبح القوة املهيمنة؟
•• الفجر -اإيف برييز –ترجمة خرية ال�شيباين

يف  الثانية  االقت�صادية  الــقــوة  هــي  ال�صني 
لقد �صعدت  املتحدة.  الواليات  بعد  العامل 
 30 اإىل هذه املرتبة فيما يزيد قلياًل عن 
اخلطوة  قطع  االآن  �صت�صتطيع  فهل  عاًما. 
االأخرية وتعّو�س الواليات املتحدة كقائدة 
ماينارد  جــــون  كــــان  الـــعـــاملـــي؟  لــالقــتــ�ــصــاد 
كينز يحب اأن يقول اإننا ال نتوقع جيدا اال 

املا�صي.

الــثــمــانــيــنــات, خاطر  اأواخـــــــر  يف  وهــــكــــذا, 
عزرا  هــارفــارد,  جامعة  يف  ال�صهري  االأ�صتاذ 
فوغل, بالتنبوؤ باأن اليابان �صت�صبح رقم 1 
عاملًيا وحتل حمل الواليات املتحدة. وكتب 
اليابان  بعنوان  مبيًعا  الكتب  اأف�صل  اأحــد 
تتقدم  مل  الــيــابــان  لكن  االأوىل,  املرتبة  يف 
اأبــــًدا على الــواليــات املــتــحــدة. لــذلــك يلزم 
توخي احلذر ال�صديد عند اإجراء مثل هذه 

التنبوؤات.
)التفا�صيل �س13(

انتهاكاتها  ت��وا���ش��ل  تركيا 
العراق �شمال  يف  الع�شكرية 

•• دهوك-وكاالت:

نفذ اجلي�س الرتكي �صربات جوية 
حمافظة  يف  مــنــاطــق  ا�ــصــتــهــدفــت 
كرد�صتان  الإقــلــيــم  الــتــابــعــة  دهــــوك 

العراق �صمال البالد.
الــــرتكــــي و�صط  الــقــ�ــصــف  ويــــاأتــــي 
اجلي�س  بــــني  املـــــعـــــارك  ا�ـــصـــتـــمـــرار 
الرتكي وحزب العمال الكرد�صتاين 
العراق  �صمال  مناطق  يتخذ  الــذي 
املا�صية قتل  االأيـــام  لــه, ويف  مــالذا 
عددا من اجلنود االأتراك يف املعارك 

الدائرة الطرفني.
الرتكية,  الـــدفـــاع  وزارة  واأعـــلـــنـــت 
الــ�ــصــبــت, قــتــل اثـــنـــني اآخـــريـــن من 
اإطار  يف  الكرد�صتاين  العمال  حزب 
عمليتها الع�صكرية يف �صمال العراق. 
وقالت الوزارة عرب موقع )تويرت( 
متوا�صلة  الن�صر  خملب  عملية  اإن 
العراق.  بــ�ــصــمــال  جــــارا  منطقة  يف 
وقــــد مت حتــيــيــد اثـــنـــني مـــن حزب 
العمال الكرد�صتاين مت ر�صدهما يف 

املنطقة يف عملية جوية.

خف�س  ت���در����س  ف��رن�����ش��ا 
ال�شاحل منطقة  يف  قواتها 

•• باري�س-وكاالت:

تعقد فرن�صا وحليفاتها اخلم�س يف 
املقبل  االأ�صبوع  االأفريقي  ال�صاحل 
اجتماعاً ملناق�صة التمرد يف املنطقة 
وتبحث  نـــــزاعـــــات,  متـــزقـــهـــا  الـــتـــي 
لها خف�س  يتيح  دعــم  عــن  بــاريــ�ــس 

عديد قواتها فيها.
اخلم�س  ال�صاحل  دول  قــادة  ويعقد 
- بــوركــيــنــا فــا�ــصــو وتـــ�ـــصـــاد ومـــايل 
وموريتانيا والنيجر - يف العا�صمة 
املقبل  االإثــنــني  جنامينا  الت�صادية 
الرئي�س  فـــيـــه  �ـــصـــيـــ�ـــصـــارك  لــــقــــاء 

الفرن�صي ماكرون عرب الفيديو.
يومني,  ت�صتمر  التي  القمة  وتاأتي 
فرن�صا  تــــعــــزيــــز  عــــلــــى  عـــــــام  بــــعــــد 
على  ال�صاحل  منطقة  يف  انت�صارها 
املعركة  يف  الـــزخـــم  ــتــعــادة  ا�ــص اأمــــل 
الــتــي طــــال اأمــــدهــــا, لــكــن رغــــم ما 
يو�صف بانها جناحات ع�صكرية, ال 
على  ي�صيطرون  اجلــهــاديــون  يـــزال 
مــ�ــصــاحــات �ــصــا�ــصــعــة مـــن االأرا�ـــصـــي 

وي�صنون هجمات بال هوادة.

طريق احلرير يغوي اجلميع

ج�صع الدول املتقدمة
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة راأ�س اخليمة ت�شتقبل وفد الإدارة العامة للعمليات املركزية الإحتادية

•• راأ�س اخليمة-وام:

املدراء  بح�صور  اخلــيــمــة,  راأ�ـــس  ل�صرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  ا�صتقبلت 
العامة  االإدارة  الــ�ــصــرطــة..د  �صباط  مــن  وعـــدد  ونــوابــهــم,  الــعــامــني 
للعمليات املركزية االإحتادية, برئا�صة العميد ركن دكتور علي �صامل 
العميد  يرافقه  االحتــاديــة,  املركزية  العمليات  عام  مدير  الطنيجي 
والكوارث,  االأزمـــــات  اإدارة  مــديــر  احلــبــ�ــصــي  اهلل  عــبــد  �ــصــامل  دكــتــور 
واأع�صاء فريق عمل منظومة اجلاهزية واال�صتعداد بوزارة الداخلية, 
بهدف مناق�صة التوجه اال�صرتاتيجي ملنظومة اجلاهزية واال�صتعداد 

والدعم االأمني بوزارة الداخلية.
التوجه  تدعم  التي  املوا�صيع  العديد من  مناق�صة  اللقاء,  مت خالل 

االإ�صرتاتيجي لوزارة الداخلية, وتعزز �صمان اجلاهزية واال�صتعداد 
والــــدعــــم االأمــــنــــي, مـــن خــــالل ا�ــصــتــعــرا�ــس جمــمــوعــة مـــن النظم 
اجلاهزية  جمــال  يف  والـــريـــادة  اجلـــودة  حتقق  الــتــي  االإ�صرتاتيجية 

واال�صتعداد, وتعزز �صرعة االإ�صتجابة.
واكد اللقاء اأن التوجه اال�صرتاتيجي للوزارة يج�ّصد روؤيتها باأن تكون 
دولة االإمارات العربية املتحدة, من اأف�صل دول العامل اأمناً و�صالمة, 
ور�صالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة احلياة 
ملجتمع االإمارات, عرب تقدمي اأف�صل اخلدمات االأمنية وفقاً للمعايري 

االإ�صرتاتيجية.
كما اأكـــد �ــصــرورة دعــم هــذا الــتــوجــه االإ�ــصــرتاتــيــجــي الــبــنــاء وتعزيز 

اجلاهزية واال�صتعداد و�صرعة االإ�صتجابة.

اأبوظبي للخاليا اجلذعية ينجح يف عالج 6 مر�شى باأورام الدم 
•• اأبوظبي-وام:

وا�صل مركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية جناحه يف متابعة الرحلة العالجية 
ملر�صى يعانون من اأورام خبيثة يف الدم.. وقدم العالج ل�صتة مر�صى يعانون 

من اأورام الدم اخلبيثة جميعهم ب�صدد التعايف.
ياأتي هذا االإجنــاز ملر�صى �صرطان الدم بعد تد�صني عمليات زراعــة النخاع 
يعد  والـــذي   "ADSCC"املركز يف  بنجاح   "AD-BMT" العظمي 
زراعة  برنامج  اإطـــالق  جــرى  وقــد  االأورام.  مــن  الــنــوع  هــذا  ملر�صى  تقدما 
للخاليا اجلذعية  اأبوظبي  املا�صي مببادرة من مركز  اأغ�صط�س  يف  النخاع 
ملر�صى اأورام الدم  ال�صحية  الرعاية  معايري  اأعلى  "ADSCC" لتوفري 

با�صتخدام زراعة اخلاليا اجلذعية املكونة للدم.
املتعددة,  املايلوما  مــن  تــعــاين  عالجها  مت  الــتــي  املختلفة  احلـــاالت  وكــانــت 

 "  B-Cell  " الليمفاوية  الغدد  و�صرطان  البالزما,  بخاليا  واللوكيميا 
املنت�صر, و�صرطان الغدد الليمفاوية هودجكني.. و اختلفت مدة العالج لكل 
مري�س, فرتاوحت بني 19 يوًما اإىل �صهر واحد. ومّكَنت فعالية هذا العالج 
من   "  ADSCC" اجلذعية  للخاليا  اأبوظبي  مركز  املتميزة  بنتائجه 
الدولية,  الربنامج من قبل هيئات االعتماد  اعتماد  ال�صعي للح�صول على 
ويتوجه املركز اإىل اأبعد من ذلك, اذ يتخذ نهجاً �صاماًل ل�صمان اال�صتخدام 
وتطبيق  واالبتكارية,  امل�صتدامة  املمار�صات  وتفعيل  للتكنولوجيا,  ال�صليم 
البحوث االنتقالية. و�صي�صتمر برنامج زراعة النخاع "AD-BMT" من 
قبول املر�صى للعالج, و�صيعمل قريًبا على رفع قدراته اال�صتيعابية ليتمكن 
من عالج اأكرث من مري�س يف الوقت ذاته.. ويتطلع املركز اأي�صا اإىل عالج 
اأمرا�س املناعة الذاتية واأمرا�س نق�س املناعة االأولية باالإ�صافة اإىل اأمرا�س 

الدم االأخرى.

��صتعد�د� لطرح خمرجاته يف �لفعالية �لرئي�صية ملجل�س حممد بن ز�يد الأجيال �مل�صتقبل 2021

خمترب اليوبيل يختتم فعالياته بجل�شة ع�شف ذهني حتت عنوان خارطة امل�شتقبل خالل اخلم�شني عاما القادمة

•• اأبوظبي-وام:

اأول  اليوبيل"  "خمترب  اخــتــتــم 
زايد  بــن  "جمل�س حممد  مــراحــل 
الأجيال امل�صتقبل 2021" بدورته 
عــ�ــصــف ذهني  بــجــلــ�ــصــة  الـــثـــالـــثـــة 
ح�صرها معايل الدكتور اأحمد بن 
الفال�صي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
وزيــــــــر دولــــــــة لــــــريــــــادة االأعـــــمـــــال 
واملتو�صطة,  ال�صغرية  واملــ�ــصــاريــع 
وا�ــصــتــمــع خــاللــهــا الأفـــكـــار وحلول 
ومن  امل�صتقبل"  "خارطة  ت�صكل 
الفعالية  خــــالل  عــر�ــصــهــا  املـــقـــرر 
بن  حمــمــد  لـ"جمل�س  الرئي�صية 
زايد الأجيال امل�صتقبل" التي تعقد 

افرتا�صياً يف 14 مار�س القادم.
على  اليوبيل"  "خمترب  وي�صتمل 
عــقــد لثالثة  افـــرتا�ـــصـــي  خمــتــرب 
بــاإ�ــصــراف نخبة مــن اخلرباء  اأيـــام 
خالله  ونــــاقــــ�ــــس  واملـــخـــتـــ�ـــصـــني, 
الـــذيـــن مت   100 الـــــ  املـــ�ـــصـــاركـــون 
جمموعات  عــــدة  عــلــى  تــوزيــعــهــم 

يــدعــم جهود  اأمــثــل مبــا  على نحو 
�صناعة  يف  الــوطــنــيــة  مــوؤ�ــصــ�ــصــاتــنــا 
غــد اأفــ�ــصــل لــدولــة االمـــــارات عرب 
واأدوات  افــرتا�ــصــيــة,  بيئة  تــوفــري 
�صيناريوهات  وجمموعة  تعليمية, 
ب�صكل  تــعــمــل  املــ�ــصــتــقــبــل  حتـــاكـــي 
متكامل لتوجيه طاقات امل�صاركني 
ما  اأف�صل  تقدمي  على  وحتفيزهم 
لــديــهــم مــن اأفــكــار اإبــداعــيــة تكون 
ركيزة اأ�صا�صية يف تطوير القطاعات 
الرئي�صة يف دولــة االمــارات. وعلى 
اأيـــــام الــتــي انعقد  مــــدار الــثــالثــة 
اأبدى  االفــرتا�ــصــي,  املخترب  فيها 
امل�صاهمة  على  حر�صاً  املــ�ــصــاركــون 
لدولة  يف �صناعة م�صتقبل م�صرق 
االمـــــــــــارات مــــن خــــــالل حـــــــوارات 
ت�صورات مبتكرة  معمقة, وتقدمي 
حول م�صتقبل عدد من القطاعات 
والطب,  التعليم,  مثل  الرئي�صية 
التكنولوجيا  ودور  والـــــزراعـــــة, 
املتقدمة يف الو�صول اإىل م�صتقبل 
مــ�ــصــرق, وذلـــــك مـــن خــــالل طرح 

دولتنا  اإجنــازات  بــاأن ر�صيد  توؤمن 
يف امل�صتقبل هو ما ن�صتثمره اليوم 
قــــدرات و�ــصــقــل مهارات  لــتــطــويــر 
الرئي�صية  الركيزة  ليكونوا  �صبابنا 
واالأهم يف حتقيق اأهدافنا الوطنية 
وخــطــطــنــا اال�ــصــرتاتــيــجــيــة خالل 

اخلم�صني عاماً املقبلة.
مفهوم  ان  مـــعـــالـــيـــه  واأ�ـــــــصـــــــاف 
ريـــــادة  روح  تــنــمــيــة  عـــلـــى  الـــعـــمـــل 
االأعـــمـــال لـــدى الــ�ــصــبــاب هـــو نهج 
االإمـــارات  دولــة  يف  ومتاأ�صل  ثابت 
الــتــي بــاتــت الــيــوم تــزخــر بالكثري 
مــــن قــ�ــصــ�ــس الـــنـــجـــاح الـــريـــاديـــة 
و"خمترب  �ــصــبــابــهــا,  �صنعها  الــتــي 
مثالية  من�صة  ي�صكل  اليوبيل" 
والتعليم  لالإلهام  تعاونية  وبيئة 
والتوا�صل وحتفيز املواهب ال�صابة 
والــنــا�ــصــئــة عــلــى تــقــدمي جمموعة 
من الروؤى واالإبداعات التي ت�صكل 
حلواًل مبتكرة يف قطاعات متعددة 
م�صتقبل  �ــصــنــاعــة  مــ�ــصــرية  تــدعــم 
معاليه  وقـــــال  لــدولــتــنــا.  مــ�ــصــرق 

مــن حتــويــل هـــذه الــتــحــديــات اىل 
اأعــمــالــهــم ..  فــر�ــس ت�صهم يف منــو 
كما ناق�صوا اأفكاراً ومقرتحات عدة 
للحد من هدر الطعام الذي يقدر 
حجمه على م�صتوى دولة االمارات 

بحوايل 15 مليار درهم �صنوياً.
يقدم  الـــثـــالـــثـــة,  ـــــــه  دورت وخــــــالل 
الأجيال  زايد  بن  حممد  "جمل�س 
ينظمه  الــذي   "2021 امل�صتقبل 
مــكــتــب �ـــصـــوؤون الــتــعــلــيــم يف ديـــوان 
ويل عهد اأبوظبي منوذجا مبتكرا 
القيادة  بـــني  الـــتـــوا�ـــصـــل  لــتــعــزيــز 
الـــر�ـــصـــيـــدة لـــدولـــة االإمـــــــــارات مع 
�صبابها, من خالل حوارات تفاعلية 
وافرتا�صية  مــيــدانــيــة  مــ�ــصــرتكــة 
لتحفيز ال�صباب على تبادل الروؤى 
حلول  اإىل  والــو�ــصــول  واالأفــــكــــار, 

ت�صهم يف �صناعة امل�صتقبل.
وقد مت ت�صميم هذا النموذج وفق 
درا�صة ا�صتطالعية مت اإجراوؤها مع 
ال�صباب ال�صتك�صاف روؤاهم اجلديدة 
حــــول اأجـــنـــدة دولـــــة االإمــــــــارات يف 

الق�صايا االأكرث احلاحاً يف ع�صرنا 
احلــــــايل, والـــتـــي متـــحـــورت حول 
اال�صتدامة,  مــثــل  مـــو�ـــصـــوعـــات, 
الفردية,  الــكــربــونــيــة  والــبــ�ــصــمــة 
ا�صتهالك  وتر�صيد  الطعام,  وهدر 
التعليم,  قطاع  وتطوير  الطاقة, 
جانب  اإىل  التكنولوجيا,  و�صناعة 
لالأخبار  للت�صدي  مبتكرة  اآلــيــات 
املــــفــــربكــــة والـــــكـــــاذبـــــة. ويـــهـــدف 
توفري  اإىل  اليوبيل"  "خمترب 
لتحفيز  تعاونية  ديناميكية  بيئة 
طاقاتهم  اإطــــــالق  عــلــى  الــ�ــصــبــاب 
اأجــــل طــــرح وبلورة  الــكــامــنــة مـــن 
لر�صم  جـــديـــدة  اإبـــداعـــيـــة  اأفــــكــــار 
التنمية  مل�صار  م�صتقبلية  خريطة 
والــــتــــطــــور لــــدولــــة االإمـــــــــــارات يف 
الــقــادمــة. وقال  اخلــمــ�ــصــني عــامــاً 
عبداهلل  بن  اأحمد  الدكتور  معايل 
حــمــيــد بــالــهــول الــفــال�ــصــي : دعم 
باملواهب  واالهتمام  االأعمال  رواد 
اأولوية  والنا�صئة  ال�صابة  الوطنية 
التي  الــر�ــصــيــدة  لقيادتنا  رئي�صية 

يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  حلول   9
واالرتقاء  القطاعات  هذه  تطوير 
فيها.  املقدمة  اخلدمات  مب�صتوى 
لتطوير  امل�صاركون مقرتحاً  وقدم 
لتكون  احلالية  التعليم  منظومة 
االأفراد  وت�صتهدف  اأكــرث,  موجهة 
ب�صكل اأكرب, والعمل على منظومة 
وت�صمن  الع�صر,  تواكب  تعليمية 
ما  ملرحلة  ال�صباب  جاهزية  تعزيز 

بعد الدار�صة.
راأى  الــتــكــنــولــوجــيــا  �صعيد  وعــلــى 
املثلى  ــتــفــادة  اال�ــص اأن  ــاركــون  املــ�ــص
ال�صناعية  الثورة  تكنولوجيا  من 
تتحقق  اأن  ميـــكـــن  ال  الــــرابــــعــــة 
واملجتمعات  االأفــــــراد  يــغــري  مـــامل 
يتعني  فيما  احلالية,  �صلوكياتهم 
التكنولوجيا  �صناعة  يف  التو�صع 
على م�صتوى دول العامل. واقرتح 
امل�صاركون �صرورة عمل احلكومات 
تواجه  التي  العقبات  تذليل  على 
خالل  مــن  ال�صباب  االأعــمــال  رواد 
توفري الدعم واملوارد التي متكنهم 

بهذه  الــــيــــوم  فـــــخـــــورون  نـــحـــن   :
التي  املبتكرة  واالأفــكــار  املقرتحات 
م�صتدامة,  ريادية  مل�صاريع  توؤ�ص�س 
واإجنــــــــــــازات �ـــصـــبـــابـــيـــة اأخــــــــرى يف 
قدرتنا  مــــن  وتــــعــــزز  املــ�ــصــتــقــبــل, 
االإجنـــازات  م�صرية  موا�صلة  على 
املــئــويــة لدولة  الــــروؤيــــة  وحتــقــيــق 

االإمارات ب�صدارة دول العامل.
مـــن جـــانـــبـــه, قــــال �ـــصـــعـــادة حممد 
الــنــعــيــمــي, مـــديـــر مكتب  خــلــيــفــة 
�ــــصــــوؤون الــتــعــلــيــم يف ديـــــــوان ويل 
فعاليات  تتما�صى   : اأبوظبي  عهد 
توجيهات  مع  اليوبيل"  "خمترب 
ال�صباب  باإ�صراك  الر�صيدة  القيادة 
واملــــواهــــب الــوطــنــيــة الــنــا�ــصــئــة يف 
القادمة,  اخلم�صني  مالمح  ر�صم 
ت�صميم  خــالل  مــن  حر�صنا  وقــد 
اعتماد  على  املخترب  هــذا  اأن�صطة 
ومـــــدرو�ـــــس يحفز  عــلــمــي  مــنــهــج 
االبتكار ل�صمان حتقيق اال�صتفادة 
ال�صابة  الــطــاقــات  مـــن  الــقــ�ــصــوى 
وتوظيفها  الــنــا�ــصــئــة,  واملــــواهــــب 

الدرا�صة  اأظــهــرت  حيث  امل�صتقبل, 
اإىل اال�صتفادة من قدرات  احلاجة 
ال�صباب وتعزيز م�صاركتهم يف ر�صم 

مالمح م�صتقبل دولة االإمارات.
"جمل�س  برنامج  ت�صميم  مت  كما 
حممد بن زايد الأجيال امل�صتقبل" 
من�صة  لي�صكل  احلــالــيــة  بـــدورتـــه 
للحوار مع ال�صباب حول امل�صتقبل, 
مــــــن خــــــــالل الـــــرتكـــــيـــــز عــــلــــى 3 
كيفية حتفيز  هــي,  رئي�صة  حمــاور 
ال�صباب على التاأقلم مع املتغريات 
العامل  ي�صهدها  الــتــي  املــتــ�ــصــارعــة 
ومعارف  مـــهـــارات  اكــتــ�ــصــاب  عـــرب 
جــديــدة لــزيــادة قــدراتــهــم واإثــــراء 
جاهزيتهم  وتـــعـــزيـــز  خـــرباتـــهـــم 
ت�صليط  اإىل  باالإ�صافة  للم�صتقبل, 
ال�صوء على اأفكار ال�صباب املبتكرة 
واملبدعة الإيجاد فر�س جديدة يف 
املـــجـــاالت, وكــذلــك الرتكيز  كــافــة 
واملهم  املــحــوري,  ال�صباب  دور  على 
خالل  التميز  م�صرية  موا�صلة  يف 

اخلم�صني عاما القادمة.

قطاعات التعليم, والطب, والزراعة, ودور التكنولوجيا يف امل�شتقبل و�شبل احلد من هدر الطعام وتعزيز قطاع ريادة العمال خالل اخلم�شني عامًا القادمة على  ركزت  اليوبيل  خمترب  •  نقا�شات 
اأيام جرى خاللها مناق�شة اأهم التحديات الراهنة وجمموعة من الأفكار الإبداعية حللها ثالثة  ملدة  افرتا�شي  خمترب  على  •  ا�شتمل 

امل�شتقبل هو ما ن�شتثمره اليوم لتطوير قدرات و�شقل مهارات �شبابنا يف  دولتنا  اإجنازات  ر�شيد   : الفال�شي  بالهول   • اأحمد 
خليفة النعيمي : خمترب اليوبيل �شكل من�شة مثالية للتعرف على روؤى ال�شباب مل�شتقبل دولة المارات يف اخلم�شني عامًا القادمة •  حممد 

جامعة خليفة : اإطالق القمر ال�شناعي امل�شغر »ظبي �شات« 20 فرباير اجلاري

الرئي�س الأوكراين ل�)وام(: تعزيز العالقات الثنائية مع الإمارات اأحد اأولويات �شيا�شتنا اخلارجية

•• اأبوظبي-وام:

للعلوم  خــلــيــفــة  جــامــعــة  اأعــلــنــت 
اأم�س عن جاهزية  والتكنولوجيا 
ال�صناعي  القمر  �صات"  "ظبي 
ت�صميمه  مت  الــــــــذي  املـــ�ـــصـــغـــر 
طلبة  ــــــــدي  اأي عـــلـــى  وتــــطــــويــــره 
�صركتي  مـــن  وبـــدعـــم  اجلـــامـــعـــة 
الياه �صات لالت�صاالت الف�صائية 
نورثروب  و�صركة  �صات"  "الياه 
اإىل  لالنطالق  العاملية  غرومان 
اجلاري  فــربايــر   20 يف  الف�صاء 
يف  فاليت"  "والوب�س  مركز  من 

تقييم  �صات" اإىل  "ظبي  وي�صعى 
ا�صرتاتيجيات حتديد االجتاهات 
من  واختبارها  التحكم  واأنظمة 
با�صتخدام  ال�صور  التقاط  خالل 
يف  توجيهها  يتم  رقمية  كــامــريا 

م�صارات حمددة.
حتديد  خــــورازمــــيــــات  وتــ�ــصــاهــم 
التحكم  واأنـــظـــمـــة  االجتـــــاهـــــات 
يف تــعــزيــز مــ�ــصــتــوى دقـــة حتديد 
اجتــــاهــــات الـــقـــمـــر الــ�ــصــنــاعــي و 
التي  للتغريات  ا�صتجابته  زمــن 
تطراأ على االجتاهات مقارنة مع 
اخلوارزميات التقليدية االأخرى. 

على  االأمريكية  فريجينيا  واليــة 
التابع  اأنــتــاريــ�ــس  ـــاروخ  �ـــص مـــن 

ل�صركة نورثروب غرومان.
وتــكــمــن املــهــمــة الــرئــيــ�ــصــة للقمر 
الفر�صة  تـــوفـــري  يف  الــ�ــصــنــاعــي 
لــــلــــطــــلــــبــــة لـــتـــ�ـــصـــمـــيـــم منـــــــاذج 
باأنظمة  املــتــعــلــقــة  الـــربجمـــيـــات 
الــتــحــكــم وحتــــديــــد االجتــــاهــــات 
واخـــتـــبـــارهـــا حيث  وتـــوظـــيـــفـــهـــا 
مت الــعــمــل عــلــى هـــذا املــ�ــصــروع يف 
خمــتــرب الـــيـــاه �ــصــات لــلــفــ�ــصــاء يف 
مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا 

الف�صاء واالبتكار.

 .. امل�صادر  اأما فيما يتعلق بنظام 
ملقدار  يحتاج  �صات"  "ظبي  فـــاإن 
بــكــثــري مـــن نظرائه  اأقــــل  طــاقــة 
امل�صتهدفة  االجتــاهــات  لتحقيق 
�صت�صكل  بـــذلـــك  جنـــح  حــــال  ويف 
مرجعاً  اخلــــــوارزمــــــيــــــات  تـــلـــك 
يف  بــه  اال�صتعانة  ميكن  معتمداً 
جمال مهمات االأقمار ال�صناعية 

م�صتقباًل.
"ماي  ال�صناعي  القمر  اأن  يذكر 
1-" والــــذي طــــوره طلبة  �ــصــات 
جامعة خليفة كاأول قمر �صناعي 
واإن�صاوؤه  تــ�ــصــمــيــمــه  مت  مــ�ــصــغــر 

واختباره ومن ثم ت�صغيله كجزء 
الدولة  يف  اأكــادميــي  برنامج  مــن 

انطلق يف فرباير 2019.
على   -1 �ـــصـــات  مـــــاي  واحــــتــــوى 
بحجم  جتريبية  خلوية  بطارية 
�صنعها  مت  مــعــدنــيــة  نــقــد  قطعة 
بــــا�ــــصــــتــــخــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مت 
اإ�صافة  اجلــامــعــة  يف  تــطــويــرهــا 
جي  "يف  بـــكـــامـــريا  لــال�ــصــتــعــانــة 
خمترب  يف  تــطــويــرهــا  مت  اإيه" 
با�صتخدام  للف�صاء  �صات"  "ياه 
ي�صهل احل�صول  مكونات جتارية 

عليها.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صاد الرئي�س االأوكراين, فولودميري 
زيلين�صكي, بعالقات التعاون امل�صرتك 
بني بالده واالإمارات مقدما التهنئة 
لالإمارات قيادة وحكومة و�صعبا على 
اإىل  االأمل"  "م�صبار  و�ــصــول  جنــاح 
املــريــخ. وامتدح  مـــداره حــول كوكب 
زيــلــيــنــ�ــصــكــي جــهــود دولــــة االإمــــــارات 
كورونا  فـــريو�ـــس  ملــحــاربــة  احلــثــيــثــة 
امل�صتجد حملياً ودولياً وثمن دعمها 
املجتمع  يف  الت�صامح  قيم  وتعزيزها 
الثنائية  العالقات  تعزيز  اأن  موؤكدا 
مـــع االإمــــــــارات اأحــــد اأهــــم اأولـــويـــات 

�صيا�صة بالده اخلارجية.
حوار  يف  زيلين�صكي  قــال  وتف�صيال 
اأنباء  وكـــالـــة  مـــع  اأجـــــــراه  حــ�ــصــري 
اإىل  و�ــصــولــه  "وام" عقب  االإمـــــارات 
زيارة  اأول  ال�صبت يف  اأبوظبي, م�صاء 
ال�صرق  ملــنــطــقــة  بــهــا  يــقــوم  ر�ــصــمــيــة 
االأو�صط كرئي�س لبالده.. اإن عالقات 
الــتــعــاون بــني اأوكـــرانـــيـــا واالإمــــــارات 
هذا  يف  كــبــرياً, م�صرياً  �صهدت منــواً 
ال�صادرات  وترية  ارتفاع  اإىل  ال�صدد 
الزراعية وال�صناعية االأوكرانية اإىل 

دولة االإمارات.
التي  الكبرية  االإمكانيات  اإىل  واأ�صار 
الزراعة  بــالده يف جمــال  بها  تتمتع 
و�ــصــادراتــهــا فــهــي واحـــــدة مـــن اأهم 
الـــــــدول املـــ�ـــصـــدرة لــلــقــمــح والــــــذرة 
اأوكرانيا  باإمكان  اإنه  وال�صعري, وقال 
توفري ما يحتاجه ال�صوق االإماراتي 

من هذه ال�صلع وغريها.

ذلــك اإحدى  دولــة االإمـــارات معترباً 
اأولويات �صيا�صته اخلارجية.

واأ�ـــــصـــــاد بـــاإمـــكـــانـــيـــات االإمــــــــــارات يف 
دولــــة  اإن  وقــــــال  كــــافــــة..  املــــجــــاالت 
قــــدرتــــهــــا على  اأثــــبــــتــــت  االإمــــــــــــارات 
الــتــطــور الــ�ــصــريــع فــبــاالإ�ــصــافــة اإىل 
الهائلة,  االقت�صادية  "اإمكانياتها 
يف  فقط  لي�صت  بريادة  تتمتع  فاإنها 
والتكنولوجية  االقت�صادية  املجاالت 
ولــــكــــن يف جمــــال  واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
 " اأيــ�ــصــاً  عملية الــ�ــصــالم االإقــلــيــمــيــة 
بـ"االتفاق  الــ�ــصــدد  هـــذا  يف  مــنــوهــاً 
الرئي�س  واأو�ــــصــــح  االإبراهيمي". 
االإعـــفـــاء  اتــفــاقــيــة  اأن  االأوكـــــــــراين 
املتبادل من احل�صول على تاأ�صريات 
ال�صياحة  وعــــززت  �صهلت  الـــدخـــول 
املــتــبــادلــة بـــني الـــدولـــتـــني. وحتدث 
الفعاليات  عــن  االأوكــــراين  الرئي�س 
الــعــاملــيــة الـــتـــي تــ�ــصــتــ�ــصــيــفــهــا دولـــة 
االإمارات, م�صرياً اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الفنانني والريا�صيني واملفكرين 
االأوكرانيني زاروا الدولة للم�صاركة 

يف فعاليات هامة قبل عامني.

ـــيـــة يف  وبــحــ�ــصــب الــ�ــصــفــارة االأوكـــران
اأبوظبي, فقد بلغت قيمة ال�صادرات 
الدولة  اإىل  االأوكـــرانـــيـــة  الــغــذائــيــة 
 ,2019 يف  دوالر  مليون   252.2
ال�صم�س  زهـــــرة  زيــــت  مـــن  اأغــلــبــهــا 
والدواجن  والبي�س  اللفت  وبـــذور 
الرئي�س  ولـــفـــت  الـــقـــمـــح.  ودقــــيــــق 
الرئي�صة  الفكرة  اأن  اإىل  زيلين�صكي 
 2020 اإك�صبو  يف  اأوكــرانــيــا  جلــنــاح 
بــــدبــــي �ـــصـــتـــتـــمـــحـــور حــــــول االأمــــــن 
الغذائي, واأن ت�صميم اجلناح �صيكون 

على �صكل �صنبلة القمح.
املجتمع  يف  الــتــ�ــصــامــح  بــقــيــم  ونـــــوه 
 15 "نحو  اإن  وقــــــال  االإمــــــاراتــــــي 
اأوكـــــراين يقيمون يف  األـــف مــواطــن 
زاروهـــا  �صائح  األـــف  و250  الــدولــة 
يف 2019", م�صيفاً اإنهم "يقّدرون 
يف  الدينية  ال�صعائر  ممار�صة  حرية 
يف  الــ�ــصــالة  باإمكانهم  اإذ  االإمـــــارات, 

كني�صة تتحدث بلغتهم االأم".
وثمن جهود دولة االإمارات احلثيثة 
امل�صتجد  كـــورونـــا  فــريو�ــس  ملــحــاربــة 
دعمها  اإىل  بــــاالإ�ــــصــــافــــة  حمـــلـــيـــاً, 
لــلــجــهــود الــدولــيــة لــلــ�ــصــيــطــرة على 
لن  "اأوكرانيا  اإن  وقـــال  اجلــائــحــة.. 
املحملة  االإمــاراتــيــة  الطائرة  تن�صى 
و�صلت  التي  االإن�صانية  بامل�صاعدات 
اإىل بالده يف اأبريل 2020 ملواجهة 
الفريو�س, باالإ�صافة اإىل م�صاعدتها 
اإعــــادة عـــدد كــبــري مــن املواطنني  يف 

االأوكرانيني اإىل موطنهم".
اأنــه مهتم  واأكــد الرئي�س االأوكـــراين 
بــتــعــزيــز الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة مع 

االإمـــــــارات  اأن دولـــــة  " اأعـــلـــم  وقـــــال 
�صت�صتاأنف هذا العام عقد الفعاليات 
ا�صتئناف  �صيتم  وبــالــتــايل  املختلفة 
املــــجــــاالت  املــــ�ــــصــــرتك يف  تـــعـــاونـــنـــا 

الثقافية واالإن�صانية".
رفيعة  وفـــــوداً  اأن  زيلين�صكي  واأكــــد 
�صت�صارك  اأوكـــرانـــيـــا  مـــن  املــ�ــصــتــوى 
دولة  يف  عقدها  مــزمــع  فعاليات  يف 
االإمارات, مثل موؤمتر الدفاع الدويل 
 2020 "اآيدك�س" واك�صبو   2021
"قيادة  لـــــ  الـــ�ـــصـــكـــر  مـــقـــدمـــا  دبـــــــي, 
بناء  ا�صتكمال  �صهلت  التي  االإمــارات 
اإكــ�ــصــبــو 2020  جــنــاح اأوكــرانــيــا يف 
دبي يف دي�صمرب املا�صي بالرغم من 
التحديات املرتبطة بتف�صي فريو�س 
�صعيد  وعـــلـــى  املــ�ــصــتــجــد.  كــــورونــــا 
العالقات االقت�صادية والتجارية بني 
البلدين, اأكد الرئي�س االأوكراين اأن 
االإمارات تعد �صريكاً جتارياً موثوقاَ 
ورئــيــ�ــصــيــاً لــلــ�ــصــركــات االأوكـــرانـــيـــة, 
�صركة   200 من  اأكــرث  اأن  مو�صحاً 

اأوكرانية تعمل يف دولة االإمارات.
التبادل  اإجــمــايل  قيمة  اأن  واأ�ــصــاف 
الــتــجــاري بــني الــدولــتــني و�ــصــل اإىل 
مليار دوالر يف عام 2019.  1.07

جانب  "اإىل  اأنــــه  زيــلــيــنــ�ــصــكــي  واأكـــــد 
ــــة  ــــزراعــــي �ـــــــصـــــــادرات املــــنــــتــــجــــات ال
ال�صناعية اإىل دولة االإمارات, ن�صعى 
التجاري  تــعــاونــنــا  هيكل  ي�صمل  اأن 

املنتجات عالية التقنية".
وقال " يف هذا ال�صدد, ندعو �صركاءنا 
امل�صرتكة  امل�صروعات  على  للرتكيز 
التقنية,  عالية  املنتجات  جمــال  يف 

اإذ متتلك اأوكرانيا التقنيات املنا�صبة 
وميكننا التعاون �صوياً لتطوير هذه 
االأ�صواق  اإىل  وت�صديرها  املنتجات 
ميكن  املــثــال  �صبيل  فعلى  النا�صئة, 
الـــفـــ�ـــصـــاء جمــــااًل  قـــطـــاع  يـــكـــون  اأن 
مكتب  متتلك  التقنية" حيث  عــايل 
"يوجنوي"  احلــكــومــي  الــتــ�ــصــمــيــم 
و  ت�صميم  جمــال  يف  عظيمة  خــربة 

اطالق �صواريخ و اأج�صام ف�صائية.
واأكد الرئي�س فولودميري زيلين�صكي 
اأن تدفق اال�صتثمارات عامل رئي�صي 
االقت�صادي  اال�ــصــتــقــرار  حتقيق  يف 
لال�صتثمار,  حمــفــزة  بيئة  وتــوفــري 
التعاون  حمـــــاور  تــ�ــصــمــل  وبـــالـــتـــايل 
واالإمـــارات  اأوكــرانــيــا  بــني  الرئي�صية 
تعزيز التعاون يف جماالت اال�صتثمار 
م�صروعات  اإىل  واأ�ـــصـــار  واالإبداع". 
ـــركـــة مـــــوانـــــئ دبــــــي الـــعـــاملـــيـــة يف  �ـــص
اأودي�صا  منطقة  يف  احلــاويــات  ميناء 
ناجح  كـــمـــثـــال  اأوكـــــرانـــــيـــــا  جــــنــــوب 
جلــــذب اال�ـــصـــتـــثـــمـــارات االإمـــاراتـــيـــة 
م�صرياً  االأوكــــرانــــيــــة,  الــ�ــصــوق  اإىل 
"اأوكرانيا  اأن  اإىل  نف�صه  الــوقــت  يف 
املالئمة  الظروف  تهيئة  على  تعمل 
للم�صتثمرين و�صتوا�صل التعاون مع 
االإماراتية  وال�صركات  امل�صتثمرين 
الرئي�س  واأو�ــصــح  ال�صدد".  هــذا  يف 
اأن  نـــهـــايـــة حـــديـــثـــه  االأوكــــــــــراين يف 
التحديات  مـــن  "وبالرغم  بـــــالده 
طريق  يف  م�صتمرة  تواجهها,  الــتــي 
االإ�صالحات لتعيئة اأف�صل الظروف 
مع  االقــتــ�ــصــاديــة  الــعــالقــات  لتنمية 

دول العامل".

حماكم راأ�س اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع الإمارات للملكية الفكرية
•• راأ�س اخليمة-وام:

وقــعــت دائـــــرة حمــاكــم راأ�ـــــس اخلــيــمــة اتــفــاقــيــة تعاون 
مبقر  الفكرية  للملكية  االإمـــارات  جمعية  مع  م�صرتك 
الطرفني  بــني  املثمر  الــتــعــاون  بــهــدف حتقيق  الــدائــرة 
وتبادل  الــفــكــريــة  امللكية  خــدمــات  تــطــويــر  جمـــاالت  يف 
اأحمد حممد  امل�صت�صار  اخلربات. وقع االتفاقية �صعادة 
الدكتور  اللواء  و�صعادة  املحاكم  دائرة  رئي�س  اخلاطري 
عــبــد الــقــدو�ــس عــبــد الــــرزاق الــعــبــيــديل رئــيــ�ــس جمل�س 
وبح�صور  الــفــكــريــة  للملكية  االمـــــارات  جمعية  اإدارة 
عام  مدير  الكمايل  حممود  حممد  الدكتور  امل�صت�صار 
يف  الق�صائية  والــدرا�ــصــات  الق�صائي  الــتــدريــب  معهد 
وزارة العدل. ومبوجب بنود االتفاقية �صيعمل الطرفان 
على تبادل البيانات واملعلومات واال�صدارات والن�صرات 
والــقــوانــني والــدرا�ــصــات واملــمــار�ــصــات املطبقة مــن قبل 
وغريها  الفكرية  امللكية  حقوق  جمــاالت  يف  الطرفني 
ذات العالقة بهذه املجاالت وا�صتخدام اأحدث االأ�صاليب 

التوعوية يف جمال امللكية الفكرية وت�صريعاتها وال�صعي 
واحلقوق  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  اأهمية  الإبــراز 
بــرنــامــج دبــلــوم خــبــري ملكية فكرية  الــتــابــعــة واعــتــمــاد 
امللكية  حقوق  حــول  الوعي  ن�صر  على  العمل  �صيتم  كما 
الــفــكــريــة مـــن خـــالل تــقــدمي ور�ــــس الــعــمــل والـــــدورات 
برامج  وو�ــصــع  ال�صاأن  بهذا  املتعلقة  املــبــادرات  واإطـــالق 
متطورة حلماية حقوق امللكية الفكرية وتبادل البيانات 
واملعلومات والن�صرات واالإ�صدارات اجلديدة التي ت�صدر 
عن الطرفني. و تزود دائرة املحاكم اجلمعية باالأحكام 
التي اأمرت املحاكم بن�صرها وال�صوابق الق�صائية املتعلقة 
مبــو�ــصــوعــات املــلــكــيــة الــفــكــريــة ومتــكــني اجلــمــعــيــة من 
امللكية  حقوق  جمــال  يف  اخلــربه  تقارير  من  اال�صتفادة 
الفكرية مع عدم االإخالل بالت�صريعات املنظمة ل�صرية 
وتطوير  العلمي  البحث  اأهــداف  يخدم  ومبا  املعلومات 
امل�صاعدات  وتــوفــري  املــجــال  هــذا  يف  العملية  املمار�صات 
مهنة  ملمار�صة  اجلمعية  قبل  من  للمر�صحني  الالزمة 

اخلربة مع عدم االإخالل مببداأ تكافوؤ الفر�س.
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اأخبـار الإمـارات
بعد �نت�صار فيديو ل�صخ�س يربز نتيجة �إيجابية لفح�س كورونا يف مكان عام

النيابة العامة يف اأبوظبي تاأمر بحب�س �شابني على ذمة التحقيق بتهم تعري�س �شحة الآخرين للخطر وخمالفة التدابري الوقائية
•• اأبوظبي-وام:

اأمرت النيابة العامة يف اأبوظبي بحب�س �صابني على ذمة التحقيق بتهم 
اخلا�صة  الوقائية  التدابري  وخمالفة  للخطر  االآخرين  �صحة  تعري�س 
انت�صار  خلفية  عــلــى  وذلــــك  كوفيد19-  فــريو�ــس  انــتــ�ــصــار  مــن  بــاحلــد 
مقطع فيديو يظهر فيه اأحد املتهمني وهو يتجول يف مكان عام ويربز 
اإيجابية لفح�س فريو�س كورونا على هاتفه املتحرك, بينما قام  نتيجة 
التوا�صل  مــواقــع  على  الفيديو  مقطع  ون�صر  بت�صويره  الــثــاين  املتهم 

االجتماعي.
وكانت نيابة اأبوظبي؛ قد قامت بر�صد مقطع الفيديو مو�صوع الق�صية 

واأ�صدرت  املتهمني  هوية  وحتــديــد  االجتماعي,  التوا�صل  مــواقــع  على 
قانونا, وقررت  املقررة  وفقا لالإجراءات  املتهمني  واإح�صار  ب�صبط  اأمراً 

حب�صهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
�صلوك  كل  مع  بحزم  �صتتعامل  اأنها  اأبوظبي؛  يف  العامة  النيابة  واأكــدت 
تطبيق  يف  الــتــهــاون  اأو  االآخــريــن  و�ــصــالمــة  ب�صحة  اال�صتهتار  يت�صمن 
اأو  امل�صتجد  كــورونــا  انت�صار فــريو�ــس  االإجــــراءات االحــرتازيــة للحد مــن 
احل�س عليه, وذلك حتقيًقا لدورها املجتمعي وتر�صيًخا ل�صيادة القانون 
التعليمات  مع  املجتمع  فئات  كافة  وتعاون  التزام  اأهمية  اإىل  ..م�صرية 
على  حفاظا  الــدولــة  يف  املخت�صة  اجلــهــات  ت�صدرها  الــتــي  واالإر�ـــصـــادات 

�صالمة املجتمع و�صحة اأفراده.

اأو خمالط  بالفريو�س  اأنــه م�صاب  يتبني  �صخ�س  كل  على  اأنــه  واأ�صافت 
الواجب  واالإجـــراءات  التعليمات  بكافة  التام  االلتزام  م�صاب؛  ل�صخ�س 
بها  تقوم  التي  التوعوية  احلمالت  مع  متا�صيا  احلالة,  هذه  يف  اتباعها 
على  املرتتبة  العقوبات  الوقوع حتت طائلة  ولتفادي  املخت�صة,  اجلهات 

خمالفتها.
القانون  33 مــن  املـــادة  اأن  الــعــامــة؛  النيابة  اأو�ــصــحــت  اأخـــرى  مــن جهة 
ال�صارية  االأمــرا�ــس  �صاأن مكافحة  2014 يف  ل�صنة   14 رقــم  االحتــادي 
ين�س على اأن امل�صاب عند معرفة اإ�صابته مبر�س من االأمرا�س الواردة 
باجلدول رقم /1/ املرفق بهذا القانون والتي تت�صمن فريو�س كورونا 
امل�صتجد, االلتزام بالتدابري الوقائية وتنفيذ الو�صفات الطبية والتقيد 

اإىل  الــعــدوى  نقل  دون  احليلولة  بــهــدف  لــه,  تعطى  الــتــي  بالتعليمات 
كــل من  معاقبة  على  القانون  ذات  مــن   38 املـــادة  تن�س  كما  االآخــريــن, 
يخالف اأي حكم من اأحكام املادة 33 من هذا القانون باحلب�س والغرامة 
اأو  األــف درهــم,  اآالف درهــم وال تتجاوز خم�صني  التي ال تقل عن ع�صرة 

باإحدى هاتني العقوبتني.
كما تن�س املادة 348 من قانون العقوبات االحتادي على عقوبة احلب�س 
من  فعاًل  عمداً  يرتكب  من  لكل  العقوبتني  هاتني  اإحــدى  اأو  والغرامة 
للخطر,  حرياتهم  اأو  اأمنهم  اأو  �صحتهم  اأو  النا�س  حياة  تعري�س  �صاأنه 
وتكون العقوبة احلب�س اإذا ترتب على الفعل حدوث �صرر اأيا كان مع عدم 

االإخالل باأية عقوبة اأ�صد يقررها القانون.

�أطلقها �ملكتب �الإعالمي حلكومة دولة �الإمار�ت على مدى 9 �أيام مع بدء �لعد �لتنازيل 

اأكرث من 12,000 مادة اإعالمية اإقليمية وعاملية غطت جناح م�شبار الأمل يف الو�شول اإىل املريخ يف حملة اإعالمية غري م�شبوقة
يت�صدر �لرتند �لعاملي باأكرث من 2.7 مليار تفاعل #�لعرب_�إىل_�ملريخ  • و�صم 

•• دبي-وام:

ترددت اأ�صداء جناح املهمة التاريخية 
مل�صبار االأمل, �صمن م�صروع االإمارات 
و�صائل  كــربى  يف  املــريــخ,  ال�صتك�صاف 
االإعــــــــــالم واالإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــعـــاملـــيـــة 
التقليدية والرقمية, اإىل جانب و�صائل 
االإعالم املحلية, حيث و�صل التفاعل 
اإىل  #العرب_اإىل_املريخ  و�صم  مع 
اأكرث  بتحقيقه  م�صتوى غري م�صبوق 
يعك�س  ممــا  تــفــاعــل,  مليار   2.7 مــن 
حــر�ــس و�ــصــائــل االإعـــــالم يف خمتلف 
اأنحاء العامل على تغطية هذا احلدث 
التاريخي, الذي اأدخل االإمارات تاريخ 
دولــة عربية  كــاأول  الف�صائية  املهمات 
الكوكب  ا�صتك�صافية نحو  تقود مهمة 
االأحمر وخام�س دولة يف العام حتقق 

هذا االإجناز.
وقـــــد �ــصــجــلــت احلـــمـــلـــة االإعـــالمـــيـــة 
اإىل  االأمــــل  م�صبار  لــو�ــصــول  الــعــاملــيــة 
اأطــلــقــهــا املكتب  الـــتـــي  املـــريـــخ  مـــــدار 
االإعـــالمـــي حلــكــومــة دولـــة االإمـــــارات 
قيا�صية, مع تغطية موؤ�ص�صات  اأرقاما 
اإعالمية عاملية عريقة للحدث الهام, 
العاملية  التلفزيون  حمطات  اأبــرزهــا 
ذات املتابعة وا�صعة النطاق مثل "�صي 
اإن اإن" و"يورو نيوز" و"بي بي �صي" 
االأنـــبـــاء  ووكــــــاالت   "24 و"فران�س 
و"وكالة  "رويرتز"  مــثــل  الــعــاملــيــة 
اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  الفرن�صية",  االأنــبــاء 
�صحف عاملية مثل "نيويورك تاميز" 
و"الغارديان"  بو�صت"  و"وا�صنطن 
اإىل  و"االإندبندنت",  واالأوبزرفر" 
والقنوات  الــ�ــصــحــف  كــــربى  جـــانـــب 
االإعــــــالمــــــيــــــة الــــعــــربــــيــــة واملــــــواقــــــع 
االإلــــكــــرتونــــيــــة الـــعـــلـــمـــيـــة املـــوثـــوقـــة 
phys."و  " نيو�صاينت�صت   " مــثــل 
العلمية  الرقمية  واملن�صات   "com
مبوازاة  نت",  "�صي  مثل  املتخ�ص�صة 
التغطية الرقمية الكثيفة على قنوات 
الــتــوا�ــصــل االجــتــمــاعــي, الــتــي �صجت 
من�صاتها عرب "تويرت" و"اإن�صتغرام" 
التغريدات  بـــــــاآالف  بوك"  وفـــيـــ�ـــس 
والتعليقات التي و�صلت اإىل اأكرث من 

وتعليق. تغريدة   56,000
ـــعـــات  ـــاب ـــت و�ـــصـــجـــلـــت الـــتـــغـــطـــيـــات وامل
االإعــــالمــــيــــة عــــرب و�ـــصـــائـــل االإعــــــالم 
لرحلة  والعاملية  واالإقليمية  املحلية 
12,000 مقالة  نحو  االأمــل  م�صبار 
وحتـــقـــيـــق ومــــــــادة �ـــصـــحـــفـــيـــة, حيث 
ا�ــصــتــحــوذت املـــقـــاالت والــتــغــطــيــات يف 
االإعــــــــالم االإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــاملـــي على 
%75 من  بــنــ�ــصــبــة  االأ�ـــصـــد  نــ�ــصــيــب 
اإجمايل التغطيات, اأي 8,900 مادة 
االإعالم  ا�صتحوذ  حــني  يف  اإعــالمــيــة, 
اإجـــمـــايل  مــــن   25% عـــلـــى  املـــحـــلـــي 
 3000 مــن  اأكـــرث  بنحو  التغطيات 
مـــادة اإعــالمــيــة, االأمــــر الـــذي يظهر 
باالإجناز  الــكــبــري  الــعــاملــي  االهــتــمــام 
االإمــــاراتــــي, نــظــرا النــعــكــا�ــصــاتــه على 
م�صرية العلوم والتقنية الف�صائية يف 

امل�صتقبل.
معايل  قــــــال  اخلـــ�ـــصـــو�ـــس,  هــــــذا  يف 
حممد بــن عــبــداهلل الــقــرقــاوي وزير 
اإن التغطية   : الــوزراء  �صوؤون جمل�س 
املكتب  نــظــمــهــا  الــــتــــي  االإعــــالمــــيــــة 
االإعـــالمـــي حلــكــومــة دولـــة االإمـــــارات 
لرحلة م�صبار االأمل اإىل املريخ جاءت 
مبــ�ــصــتــوى احلــــدث الــتــاريــخــي الذي 
التجربة  يف  فـــارقـــة  عـــالمـــة  يــ�ــصــكــل 
االإماراتية امللهمة, كدولة تعانق ثقافة 

اأن  اإىل  الفتا  وعمال,  فكرا  امل�صتحيل 
ي�صكل  اإماراتي  اإجناز  االأمل  "م�صبار 
فخرا لالإمارات والعرب ومك�صبا لكل 
اإن�صان يف العامل يوؤمن بدور العلم يف 

خلق واقع اأف�صل للب�صرية".
ونوه معايل القرقاوي بالدور احليوي 
الذي قامت به و�صائل االإعالم املحلية, 
ب�صقيها التقليدي والرقمي, وقال : " 
املحلية  االإعالمية  موؤ�ص�صاتنا  اأثبتت 
عرب خمتلف املنابر واملن�صات اأنها على 
مل�صروع  تغطيتها  يف  املــ�ــصــوؤولــيــة  قــدر 
والتطوير  الفكرة  االأمــل, من  م�صبار 
للمريخ",  والو�صول  االإطــالق  وحتى 
واملـــواقـــع  الــ�ــصــحــف  اأن  اإىل  مــ�ــصــريا 
املحلية  التلفزة  وحمطات  االإخبارية 
ومنابر االإعالم اجلديد حر�صت على 
التاريخية  الف�صائية  املهمة  متابعة 
لالإمارات ومواكبتها وممار�صة دورها 
والرتويجي  والــتــعــريــفــي  الــتــنــويــري 
مبا يرتقي ومعايري االأداء االإعالمي 

املتكامل".
م�صبار  "رحلة  بـــــاأن  مــعــالــيــه  وخـــتـــم 
االإمارات,  لرحلة  انعكا�س  هي  االأمــل 
امل�صروع  خــا�ــصــهــا  الــتــي  والــتــحــديــات 
كحلم بدا م�صتحيال حتول خالل �صت 
�صنوات اإىل واقع تلتقي مع التحديات 
م�صريتها  يف  االإمـــارات  خا�صتها  التي 
كدولة �صنعت من ال �صيء كل �صيء".

العطر  �صعيد  �صعادة  اأكــد  جانبه,  من 
االإعــــالمــــي حلكومة  املــكــتــب  رئــيــ�ــس 
االإعالمية  "التغطية  اأن  االإمــــــارات 
الــتــي وفـــرهـــا املــكــتــب بــالــتــنــ�ــصــيــق مع 
واملنافذ  واملــواقــع  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
االإعالمية يف الدولة تثبت اأن االإعالم 
اأ�صا�صية يف نقل  امل�صوؤول ي�صكل رافعة 
احلقيقية  االإمـــــــــارات  ـــــة  دول �ـــصـــورة 
حر�س  املكتب  اأن  مو�صحا  للعامل", 
الفني  الدعم  اأ�صكال  كل  تقدمي  على 
واللوج�صتي واملعلوماتي لل�صحافيني 
و�صائل  على  واملوؤثرين  واالإعالميني 
مبا  الــدولــة  يف  االجتماعي  التوا�صل 
يعك�س دور املكتب كمرجعية اإعالمية 
االإعالمي  اخلــطــاب  بتوحيد  معنية 
احلمالت  وتن�صيق  الر�صائل  وتوحيد 

االإعالمية املحلية واالحتادية.
وثــمــن الــعــطــر اأيــ�ــصــا الــــدور اخلالق 
الذي قامت به العديد من املوؤ�ص�صات 
االإعــالمــيــة االإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة يف 
التاريخي,  احلـــــدث  هــــذا  مــتــابــعــتــهــا 
العاملية  االإعـــــالم  " و�ــصــائــل   : قــائــال 
احـــتـــفـــت بــــو�ــــصــــول مـــ�ـــصـــبـــار االأمــــــل 
االإماراتي اإىل املريخ, م�صلطة ال�صوء 
قطاع  قـــيـــادة  يف  االإمـــــــارات  دور  عــلــى 
املنطقة,  يف  الــفــ�ــصــائــيــة  الــ�ــصــنــاعــات 
االإماراتية  الـــكـــفـــاءات  دور  ومـــــربزة 
يف  معرفية  نقلة  اإحــــداث  يف  الــ�ــصــابــة 
هذا  اأن  اإىل  الفــتــا  العربي",  الــعــامل 
امل�صبوق  غـــري  االإعــــالمــــي  االهـــتـــمـــام 
املريخ  ال�صتك�صاف  االإمــارات  مب�صروع 
االإعالمي  املكتب  وجــود  اأهمية  يعزز 
كمظلة  االإمــــــــــارات,  دولـــــة  حلــكــومــة 
اإعـــالمـــيـــة تــنــ�ــصــيــقــيــة, مبـــا يــ�ــصــهــم يف 
بناء �صبكة عالقات وات�صاالت موؤثرة 
تــنــطــلــق مـــن احلـــ�ـــصـــول عــلــى اخلرب 

واملعلومة من امل�صدر املوثوق".

- م�صبار �الأمل يف عيون �لعامل.
ال�صحفية  املـــــقـــــابـــــالت  وحــــظــــيــــت 
الرقمي  الــفــ�ــصــاء  وعـــرب  ال�صخ�صية 
بــــحــــ�ــــصــــة كــــــبــــــرية مـــــــن الـــتـــغـــطـــيـــة 
حيث  التاريخي,  للحدث  االإعالمية 

�ــــصــــرف مــــديــــر مــــ�ــــصــــروع االإمــــــــــارات 
االأمل",  "م�صبار  املــريــخ  ال�صتك�صاف 
االإعـــــــالم عــلــى املــــراحــــل املــقــبــلــة من 

املهمة العلمية للم�صبار.

-#�لعرب_�إىل_�ملريخ.
وحظي و�صم #العرب_اإىل_املريخ, 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقه  الــذي 
نائب  مــكــتــوم  اآل  را�ـــصـــد  بـــن  حمــمــد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي "رعاه اهلل" يف فرتة مبكرة 
املــريــخــيــة االأوىل  املــهــمــة  مـــن عــمــر 
عــربــيــا, بـــتـــداول الفـــت عــرب خمتلف 
من  اأكــرث  حمققا  الرقمية,  املن�صات 

تفاعل. مليار   2.7
واملن�صات  االإعــــالم  و�ــصــائــل  واحــتــفــت 
الرقمية واملواقع االإخبارية والعلمية 
واالأكادمييني  املــوؤثــريــن  اإىل  اإ�ــصــافــة 
م�صبار  مب�صروع  وامل�صاهري  والعلماء 
وامل�صتقبلية,  العلمية  واأهدافه  االأمل 
دولة  اأول  االإمــــــارات  بــكــون  واأ�ـــصـــادت 
وخام�س  االإجنـــاز,  هــذا  عربية حتقق 
دولة يف العامل تنجح يف الو�صول اإىل 
املــريــخ, وثــالــث دولــة يف الــعــامل ت�صل 

اإليه من املحاولة االأوىل.

- تغطية ��صتثنائية.
التقليدي  االإعـــــالم  مـــن  كـــل  وواكـــــب 
بخطوة  خـــطـــوة  احلـــــدث  واجلــــديــــد 
مبتابعات متوا�صلة ومتنوعة ملختلف 
املريخية  الف�صائية  املــهــمــة  مــراحــل 
و�صاهد  نــوعــهــا,  مــن  االأوىل  العربية 
اأنـــحـــاء العامل  املــتــابــعــون يف خمــتــلــف 
والبث  التلفزيونية  الــقــنــوات  وعـــرب 
احلي املبا�صر عرب االإنرتنت فعاليات 
الكوكب  اإىل  االأمــــل  مــ�ــصــبــار  و�ــصــول 
التغطيات  ا�صتعر�صت  كما  االأحــمــر. 
تغلب  الــــتــــي  الــــتــــحــــديــــات  ــلــة  ــ�ــص ــل �ــص
لتفا�صيل  وعــر�ــصــت  املــ�ــصــروع,  عليها 
الــتــي طورها  االبـــتـــكـــارات اجلـــديـــدة 
الكواكب  ا�صتك�صاف  جمــال  يف  فريقه 
الف�صاء  يف  هائلة  ب�صرعات  وال�صفر 

العميق.

- �لتلفزة �لعاملية يف قلب �حلدث.
واأفــــــــــــردت بـــعـــ�ـــس اأبـــــــــرز الـــو�ـــصـــائـــل 
"�صي  قنوات  مثل  العاملية  االإعالمية 
خا�صة  تغطيات  االأمــريــكــيــة  اإن"  اإن 
تابعت احلدث على مدار يوم و�صول 
اأجرت  املريخ, فيما  اإىل  االأمل  م�صبار 
اإخــبــاريــة دولــيــة مثل "بي بي  قــنــوات 
 "24 و"فران�س  الــربيــطــانــيــة  �صي" 
مـــقـــابـــالت خـــا�ـــصـــة مــــع فــــــرق عمل 
املريخ  ال�صتك�صاف  االإمـــارات  م�صروع 
"م�صبار االأمل" ويف مقدمتهم معايل 
�ـــصـــارة بــنــت يــو�ــصــف االأمـــــريي وزيـــرة 
رئي�صة  املتقدمة,  للتكنولوجيا  دولــة 
جمل�س اإدارة وكالة االإمارات للف�صاء, 
�ــــصــــرف, مدير  عــــمــــران  واملـــهـــنـــد�ـــس 
املريخ  ال�صتك�صاف  االإمـــارات  م�صروع 

االأمل". "م�صبار 

�ل�صحف  يت�صدر  �الأم��ل  م�صبار   -
�لعاملية.

والعديد  االأنــــبــــاء  وكـــــاالت  و�ــصــلــطــت 
مــن الــ�ــصــحــف الــعــاملــيــة الــ�ــصــوء على 
االإجناز الذي حققه م�صروع االإمارات 
ال�صتك�صاف املريخ, وفيما اأوردت وكالة 
االأمل  م�صبار  و�صول  نباأ  "رويرتز" 
اإىل املريخ, ن�صرت �صحيفة "نيويورك 
جناح  فــيــه  تــنــاولــت  تاميز" تــقــريــرا 

من  �صحفية  مقابلة   430 اأجــريــت 
خمتلف  ميثلون  �صحفيا   413 قبل 
واالإقليمية  املحلية  االإعـــالم  و�صائل 
والـــعـــاملـــيـــة, نـــ�ـــصـــرت حــــــوايل 80% 
املحلية  االإعــــــــالم  و�ـــصـــائـــل  يف  مــنــهــا 
واالإقليمية, يف حني ا�صتحوذ االإعالم 
واالنت�صار  الــتــاأثــري  �ــصــاحــب  الــعــاملــي 
اإجمايل  مــن   20% على  الكبريين 
اأجريت مع  التي  املقابالت ال�صحفية 
كبار امل�صوؤولني وفريق م�صبار االأمل, 

من مهند�صني ومهند�صات.
كـــمـــا حـــظـــي جنــــــاح مـــ�ـــصـــبـــار االأمــــــل 
املريخ  مدار  اإىل  بالو�صول  االإماراتي 
ـــوؤثـــريـــن واالأكـــادميـــيـــني  بــاهــتــمــام امل
الف�صاء  عــامل  اأبــرزهــم  من  والعلماء, 
املــ�ــصــري الــعــاملــي فـــاروق الــبــاز وعامل 
نيل  الــربوفــ�ــصــور  الفلكية  الــفــيــزيــاء 
يف  العاملي  واخلبري  تاي�صون  ديغرا�س 
روبنز,  تــوين  الـــذات  وتطوير  حتفيز 
الذين  امل�صاهري  الكثري من  وغريهم 
املـــتـــابـــعـــني على  يــتــابــعــهــم مــــاليــــني 

من�صاتهم الرقمية املتعددة.

- �إحاطات �إعالمية.
اإي�صال  عـــلـــى  احلــــر�ــــس  اإطـــــــار  ويف 
املــعــلــومــات الــدقــيــقــة يف وقــتــهــا ومبا 
يتواكب مع اأحدث امل�صتجدات يف رحلة 
املكتب االإعالمي  م�صبار االأمــل, نظم 
حلكومة دولة االإمارات, اأربع اإحاطات 
اإعالمية, ثالث منها يف املرحلة التي 
بنجاح  االأمـــل  م�صبار  و�ــصــول  �صبقت 
يف  نظمت  والرابعة  املريخ,  مــدار  اإىل 
الــيــوم الــتــايل لــدخــول املــ�ــصــبــار مدار 
االإحاطات  هــذه  ح�صر  حيث  املــريــخ, 
160 اإعالميا من 90 جهة اإعالمية 

حملية واإقليمية وعاملية.
ووفرت االإحاطات االإعالمية لو�صائل 
والبيانات  املعلومات  خمتلف  االإعالم 
االإمـــــارات  مبهمة  اخلــا�ــصــة  العلمية 
ال�ــصــتــكــ�ــصــاف املـــريـــخ, بــاالإ�ــصــافــة اإىل 
اأحدث امل�صتجدات مع معطيات واأرقام 
حول  وافــيــة  واإجــابــات  و�صيناريوهات 
املــهــمــة وتــطــوراتــهــا, و�ــصــارك يف هذه 
االإحاطات اإىل جانب الكادر ال�صحايف, 
م�صوؤولو م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف 
املريخ مبا يف ذلك اأع�صاء من الفريق 
وفريق  الهند�صي  والــفــريــق  العلمي 
التا�صع من فرباير  و�صهد  العمليات. 
االأمل  م�صبار  و�ــصــول  يــوم   ,2021
مدار املريخ, فعالية اإعالمية �صخمة 
االإعـــالمـــي حلكومة  املــكــتــب  نــظــمــهــا 
دولة االإمارات يف حميط برج خليفة, 
بدبي, بح�صور 220 �صحفيا ميثلون 
131 جهة اإعالمية من وكاالت اأنباء 
عاملية وو�صائل اإعالم متنوعة ومواقع 
اإخـــبـــاريـــة حمــلــيــة واإقــلــيــمــيــة, حيث 
اأكرب  اإىل  خليفة  بــرج  واجهة  حتولت 
�صا�صة عر�س يف العامل ملحطات رحلة 
امل�صبار و�صوال اإىل اللحظة التاريخية 
بنجاح  امل�صبار  مهمة  اإجنـــاز  بــاإعــالن 

وو�صوله اإىل املريخ.
ويف اليوم التايل لدخول م�صبار االأمل 
املكتب  االأحــمــر, عقد  الــكــوكــب  مـــدار 
االإعـــالمـــي حلــكــومــة دولـــة االإمـــــارات 
االإعــــالم  لــو�ــصــائــل  �صحفيا  مـــوؤمتـــرا 
العاملة يف الدولة داخل مركز حممد 
اأطلع  حيث  بدبي,  للف�صاء  را�صد  بن 
كـــل مـــن مـــعـــايل �ـــصـــارة بــنــت يو�صف 
للتكنولوجيا  دولــة  وزيـــرة  االأمـــريي, 
وكالة  اإدارة  جمل�س  رئي�صة  املتقدمة, 
عمران  واملهند�س  للف�صاء,  االإمــارات 

اأول دولة  بــاأن ت�صبح  االإمــــارات  دولــة 
الو�صول  يف  عامليا  واخلام�صة  عربية 
ال�صحيفة  واأرفقت  املريخ,  اإىل كوكب 
مـــع الــتــقــريــر �ـــصـــورا تــظــهــر حلظات 

االحتفال بنجاح امل�صروع.
بو�صت"  "وا�صنطن  �ــصــحــيــفــة  اأمـــــا 
فاعتربت اأن جناح املهمة ميثل حلظة 
االإمارات  دولة  اإىل  بالن�صبة  تاريخية 
برناجمها  تــطــويــر  اإىل  ت�صعى  الــتــي 
يفتح  امل�صروع  بــاأن  منوهة  الف�صائي, 
املــــجــــال اأمـــــــام مـــرحـــلـــة نــ�ــصــطــة من 

ا�صتك�صاف الف�صاء العميق.
"الغارديان"  �ـــصـــحـــف  واأ�ـــــــصـــــــادت 
اإىل  و"االإندبندنت",  و"االأوبزيرفر" 
جانب �صحف حملية واإقليمية, بكون 
م�صبار االأمل اأول الوا�صلني اإىل املريخ 
الـــعـــام مــتــقــدمــا عــلــى مهمتني؛  هـــذا 
اأمريكية,  واالأخــــرى  �صينية  واحـــدة 
اأي�صا لبلوغ الكوكب االأحمر  خططتا 

يف �صهر فرباير.

عاملية  �صخ�صيات  �ح��ت��ف��اء   -
باحلدث �لتاريخي.

واإعالمية  علمية  �صخ�صيات  وبــادرت 
العلمي  بـــاحلـــدث  بــاالحــتــفــاء  عــاملــيــة 
الــتــاريــخــي, مــن خــالل ن�صر حمتوى 
عن  يتحدث  باملنا�صبة  خــا�ــس  رقــمــي 
املريخ.  ال�صتك�صاف  االإمــارات  م�صروع 
واأحد  الفلكية  الفيزياء  عــامل  واأعـــد 
العلمية  الــــربامــــج  مــقــدمــي  اأ�ـــصـــهـــر 
م�صتوى  على  بالف�صاء  املتخ�ص�صة 
ديغرا�س  نــيــل  الـــربوفـــ�ـــصـــور  الـــعـــامل 
حول  خــا�ــس  فيديو  مقطع  تاي�صون 
مــ�ــصــبــار االأمـــــــل, اأ�ــــصــــار فــيــه لــــالإرث 
املعرفة  اإنتاج  يف  للمنطقة  التاريخي 
م�صبار  م�صروع  اأن  معتربا  والعلماء, 
يــ�ــصــكــل مـــنـــارة مــلــهــمــة الأبناء  االأمـــــل 
اإن مهمة  االإمـــــارات واملــنــطــقــة قــائــال 
اأجلنا  مـــن  عــظــيــمــة  مــهــمــة  ــبــار  املــ�ــص

جميعا.
جمال  يف  العاملي  اخلبري  احتفى  كما 
الـــتـــحـــفـــيـــز وتــــطــــويــــر الــــــــذات تـــوين 
روبـــنـــز الــــذي يــتــابــعــه املـــاليـــني حول 
الــعــامل بـــاقـــرتاب مــ�ــصــبــار االأمــــل من 
فيديو  مــقــطــع  يف  اأهــــدافــــه  حتــقــيــق 
التهنئة  فيه  ووجـــه  للمنا�صبة  اأعـــده 
لقيادة االإمارات و�صعبها على االإجناز 
التاريخي الذي يعرب عن قدرة قيادة 

الدولة على حتدي امل�صتحيل.

- 6 ندو�ت �فرت��صية.
و�صهدت مرحلة ما قبل الو�صول اإىل 
الندوات  من  جمموعة  تنظيم  املريخ 
التي  االإقليمية  العلمية  االفرتا�صية 
م�صاركات  و�ــصــهــدت  تــبــاعــا  انــعــقــدت 
الف�صاء  قـــطـــاع  يف  خلـــــرباء  نــوعــيــة 
العربية  واململكة  االإمـــارات  دولــة  من 
وذلك  واالأردن,  ومــ�ــصــر  الــ�ــصــعــوديــة 
للف�صاء  امل�صرية  الــوكــالــة  مب�صاركة 
لــتــدريــ�ــس علوم  واملـــركـــز االإقــلــيــمــي 
الــفــ�ــصــاء لــغــرب اآ�ــصــيــا الــتــابــع لالأمم 
ال�صعودية  والهيئة  االأردن  يف  املتحدة 
عاملية  نــــدوات  اإىل  اإ�ــصــافــة  للف�صاء, 
اأبرزها مع جمل�س االأعمال االإماراتي 
االأمريكي وخمترب كولورادو لفيزياء 
العاملي  ــ�ــس  واملــجــل اجلـــــوي  الـــغـــالف 
�صفارة  املتحدة مع  اململكة  لل�صباب يف 
العلوم  ومتحف  بريطانيا  يف  الدولة 

يف لندن.
بــ�ــصــكــل خا�س  الـــــنـــــدوات  وتـــطـــرقـــت 
والدويل  الــعــربــي  الــتــعــاون  اآفـــاق  اإىل 

املختلفة,  الــــفــــ�ــــصــــاء  جمــــــــاالت  يف 
التي  النجاح  واال�ــصــتــفــادة مــن منـــاذج 
م�صتوى  على  االأمـــل  م�صبار  حققها 
الت�صميم والتنفيذ والتطوير وابتكار 
اإيجابا  ينعك�س  مبــا  جــديــدة,  تقنيات 
املعرفة يف  نقل  تعزيز ممار�صات  على 
هــذا املــجــال احلــيــوي وتــطــويــر قطاع 
الــفــ�ــصــاء مــن حــيــث انــتــهــى االآخــــرون 

بدل البدء من ال�صفر.

- مو�قع علمية.
املتخ�ص�صة  العاملية  املواقع  وان�صمت 
والتكنولوجيا  والــفــ�ــصــاء  بــالــعــلــوم 
املــتــقــدمــة مــبــكــرا اإىل ركـــب االإعــــالم 
االأمل  م�صبار  مبــ�ــصــروع  التعريف  يف 
وخمتلف مراحل ت�صميمه وتطويره 
"نيو  مثل  مــواقــع  ون�صرت  وتنفيذه, 
 "phys.com"و �صاينت�صت" 
ــيــة حـــول  ــيــل بــــيــــانــــات عـــلـــمـــيـــة تــفــ�ــص
التقنيات اجلديدة التي ابتكرها فريق 
االإماراتية  الــكــوادر  من  امل�صبار  عمل 

بالتعاون مع �صركاء املعرفة.
العاملية  الــعــلــمــيــة  املـــواقـــع  واأ�ــصــهــبــت 
مبوا�صفات  جــمــهــورهــا  تــعــريــف  يف 
الثالثة  العلمية  االأجــهــزة  وتفا�صيل 
املــ�ــصــبــار عــلــى متنه,  الـــتـــي يــحــمــلــهــا 
عــلــى مدى  بــهــا  �صتقوم  الــتــي  واملــهــام 
عامني  يعادل  ما  كامل,  عــام مريخي 
بـــالـــتـــقـــومي االأر�ـــــصـــــي, واملــتــمــثــلــة يف 
للكوكب  اجلــــــوي  الــــغــــالف  درا�ـــــصـــــة 
�صاملة عن  وتــقــدمي �ــصــورة  االأحــمــر 
الـــظـــروف اجلــويــة عــلــى مــــدار اليوم 
وبني الف�صول, وذلك للمرة االأوىل يف 

تاريخ املهمات املريخية ال�صابقة.

- تغطيات رقمية.
كما عر�صت املواقع واملن�صات الرقمية 
املتخ�ص�صة باأحدث اأخبار التكنولوجيا 
"�صي  مواقع  مثل  واالبتكار  املتقدمة 
التي  نت" و"فريج" الأهــم االبتكارات 
طورها فريق عمل م�صبار االأمل, مبا 
حمركات  ا�صتخدام  منهجية  ذلــك  يف 
على  املــوجــودة  ال�صتة  العك�صي  الدفع 
الإبطاء  دقيقة   27 ملــدة  امل�صبار  من 
كيلومرت   121,000 مــن  �صرعته 
يف ال�صاعة اإىل 18000 كيلومرت يف 
ال�صاعة كي تكون جاذبية املريخ قادرة 

على التقاطه.

- جامعات �أكادميية.
العاملية  عـــدد مــن اجلــامــعــات  ونــ�ــصــر 
ا�صتك�صاف  جمـــــال  يف  املــتــخــ�ــصــ�ــصــة 
حول  مف�صلة  علمية  تقارير  الف�صاء 
املريخ  ال�صتك�صاف  االإمـــارات  م�صروع 
مب�صاهمته  م�صيدة  االأمل",  "م�صبار 
العاملي  الــعــلــمــي  املــجــتــمــع  خــدمــة  يف 
جامعات  ور�صدت  الب�صرية.  واملعرفة 
دولية من االأبرز عامليا يف تخ�ص�صات 
الف�صاء مثل جامعة كولورادو بولدر 
تقنيات  اأحــــــدث  اأريـــــزونـــــا  وجـــامـــعـــة 
ابتكرها  الــتــي  الــفــ�ــصــاء  ا�ــصــتــكــ�ــصــاف 
م�صروع م�صبار االأمــل, و�صرحت دوره 
اال�ــصــرتاتــيــجــي يف نــقــل املــعــرفــة اإىل 
اجليل القادم من العلماء واملهند�صني 

االإماراتيني والعرب.

- مبادر�ت مبتكرة.
لتغطية  االإعالمية  احلملة  و�صهدت 
عدد  اإطــــالق  االأمــــل  م�صبار  مــ�ــصــروع 
االإعالمية  واخلــطــط  املـــبـــادرات  مــن 
�صاهمت  والــتــي  املبتكرة  الرتويجية 
ال�صوء على مهمة االإمارات  بت�صليط 
ال�صتك�صاف املريخ وتعزيز الوعي حول 
اأهــداف ومهام مهمة م�صبار االأمل .. 
و�صملت هذه احلملة تطبيق املبادرات 

باالأحمر.  عربي  ت�صامن   -  : التالية 
ت�صامنا مع مهمة م�صبار االأمل ودعما 
معامل  �صهدت  اأهدافها,  لتحقيق  لها 
عمرانية بارزة يف عوا�صم عربية عدة 
اإ�صاءة واجهاتها باللون االأحمر, مما 
حفز التفاعل اجلماهريي العربي مع 
كوكب  امل�صبار  لو�صول  التنازيل  العد 
كل  االأحــمــر  باللون  واكت�صى  املــريــخ. 
التخ�ص�صي  منطقة  يف  زون«  »ذا  من 
الريا�س,  الـــ�ـــصـــعـــوديـــة  بــالــعــا�ــصــمــة 
يف  العاملي  التجاري  البحرين  ومركز 
واأبراج  املنامة,  البحرينية  العا�صمة 
وبرج  الكويتية,  العا�صمة  يف  الكويت 
القاهرة يف العا�صمة امل�صرية, واملدرج 
الروماين يف العا�صمة االأردنية عمان, 
واملتحف العراقي وبرج بغداد مول يف 

العا�صمة العراقية بغداد.
باللون  الدولة  معامل  اأبــرز  واأ�صيئت 
بـــــرج خليفة  مـــثـــل  ـــا  اأيـــ�ـــص االأحـــــمـــــر 
العاملية  والــقــريــة  امل�صتقبل  ومتحف 
بدبي, وق�صر الوطن وق�صر االإمارات 
اأبــوظــبــي, وجزيرة  هـــزاع يف  وا�ــصــتــاد 
مرمي  وجــزيــرة  احلكمة  وبيت  العلم 
ومبنى  الفجرية,  وقلعة  ال�صارقة,  يف 
بعجمان,  والتخطيط  البلدية  دائــرة 
ومــقــر هــيــئــة مــنــاطــق راأ�ـــــس اخليمة 

االقت�صادية.

- �ملريخ يرحب بالقادمني للدولة.
العاملي  االإعـــالمـــي  لــلــزخــم  وتــعــزيــزا 
الــــذي ولــــده مــ�ــصــروع مــ�ــصــبــار االأمـــل 
اإىل مداره  و�ــصــولــه  مــع  وبــالــتــزامــن 
حــول الــكــوكــب االأحــمــر وبـــدء مهامه 
العلمية, وجد زوار الدولة والقادمون 
اإليها عرب مطارات دبي مفاجاأة �صارة 
املريخ"  "ختم  خالل  من  بانتظارهم 
الــذي زين  االأول من نوعه يف العامل 
�ــصــفــحــات جـــــــوازات �ــصــفــرهــم بحرب 
خا�س جدا هو "حرب املريخ" الفريد 
يف فــكــرتــه وتــكــويــنــه واملــ�ــصــنــوع من 
مزيج يحاكي التكوينات اجليولوجية 
لــكــوكــب املــريــخ ولــونــهــا االأحـــمـــر, مع 

ت�صميم خا�س مل�صبار االأمل.

- رو�د �مل�صتقبل.
ويف لفتة رمزية جت�صد االأمل باأجيال 
متكينها  عــلــى  واحلـــر�ـــس  املــ�ــصــتــقــبــل 
والتكنولوجيا  ــــعــــارف  وامل بــالــعــلــوم 
ال�صتك�صاف  توؤهلها  التي  واخلـــربات 
النجاح  م�صرية  وا�صتكمال  الف�صاء 
بو�صوله  االأمـــل  م�صبار  حققها  التي 
اأبـــعـــد نــقــطــة كونية  املـــريـــخ وبــلــوغــه 
ح�صل  تــاريــخــهــم,  يف  الــعــرب  ي�صلها 
 ,2021 فــــربايــــر   9 يـــــوم  مـــوالـــيـــد 
تاريخ و�صول امل�صبار اإىل املريخ, على 
واألوانها  بت�صاميمها  حتاكي  مالب�س 
مالب�س رواد الف�صاء لتخليد الذكرى 

التاريخية.
ويعد متكني علماء ومهند�صي وخرباء 
والعامل  االإمــــارات  دولـــة  يف  امل�صتقبل 
وتر�صيخ  الــفــ�ــصــاء  قــطــاع  الــعــربــي يف 
بالعلوم  الــ�ــصــاعــدة  االأجـــيـــال  �ــصــغــف 
والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات 
اال�صرتاتيجية  االأهــــــداف  اأهــــم  مـــن 
املريخ  ال�صتك�صاف  االإمــــارات  مل�صروع 

االأمل". "م�صبار 

- قمر� �ملريخ يف �صماء دبي.
ويف اإطار احلملة املواكبة ملهمة م�صبار 
االأمل والتي نظمها املكتب االإعالمي 
احت�صنت  االإمــــــارات,  دولـــة  حلــكــومــة 
وحتديدا  االإمـــــــارات  دولــــة  �ــصــحــراء 
نوعية  جتربة  بدبي,  القدرة  منطقة 
وفـــريـــدة مــن نــوعــهــا, �ــصــهــدت عر�س 
"فوبو�س"  لــقــمــري  �ــصــوئــي  جت�صيد 

لكوكب  الـــتـــابـــعـــني  "دميو�س"  و 
متطورة  تــقــنــيــة  بــا�ــصــتــخــدام  املـــريـــخ 
م�صتوى  عــلــى  مــــرة  الأول  تــ�ــصــتــخــدم 
املنطقة, والقــت هــذه املــبــادرة تفاعال 
التوا�صل  و�صائل  على  خا�صة  كبريا 
الرتا�صل  وتــطــبــيــقــات  االجـــتـــمـــاعـــي 
الـــــفـــــوري الــــتــــي الـــتـــقـــطـــت احلـــــدث 

وتداولته على نطاق وا�صع.

يف  و�ملوؤثرون  �لفنية  �ل�صاحة   -
مهمة تاريخية.

وقد تغنى جمموعة من اأبرز االأ�صوات 
الفنية الغنائية العربية مبهمة م�صبار 
االأمل واأبرزهم كاظم ال�صاهر وح�صني 
باأ�صواتهم  �ــصــاركــوا  حيث  اجل�صمي, 
االإجناز  فــرحــة  جمهورهم  اجلميلة 
االإماراتي والعربي الكبري, وهو االأمر 
الذين �صاهم يف الرتويج ملهمة م�صبار 

االأمل يف حلظته التاريخية.
املـــــــوؤثـــــــرون على  لـــعـــب  وبـــــــدورهـــــــم, 
التوا�صل  ومــواقــع  الرقمية  املن�صات 
االجتماعية دورا متميزا يف التعريف 
ومراحلها  االأمـــــــل  ــبــار  مــ�ــص مبــهــمــة 
واملخاطر  تخطتها  التي  والتحديات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــهـــددهـــا, اإ�ـــصـــافـــة اإىل 
اإماراتيا  واالعتزاز  الفخر  روح  تعزيز 
من  االأوىل  املريخية  باملهمة  وعربيا 
�صاند  حيث  الــعــرب,  تــاريــخ  يف  نوعها 
املـــوؤثـــرون رحــلــة مــ�ــصــبــار االأمــــل على 
مواقع التوا�صل االجتماعي واملن�صات 
الرقمية بحمالت توعوية وحتفيزية 

نالت ا�صتح�صان املتابعني.

- ال �صيء م�صتحيل.
وجــ�ــصــد و�ـــصـــول مــ�ــصــبــار االأمـــــل اإىل 
كوكب املريخ رغم كل التحديات التي 
مــر بــهــا خـــالل رحــلــتــه الــتــي جتاوزت 
وبجهود  كــيــلــومــرت,  مــلــيــون   493
وبالتعاون  ــابــة,  �ــص اإمـــاراتـــيـــة  كـــــوادر 
مــع �ــصــركــاء املــعــرفــة �ــصــعــار "ال �صيء 
الهوية  حتــمــلــه  الــــــذي  م�صتحيل" 

االإعالمية املرئية لدولة االإمارات.
مهام  لت�صهيل  اجلــهــود  كــل  بــذل  ومت 
و�ـــصـــائـــل االإعـــــــــالم يف تــغــطــيــة هـــذا 
الــــــذي جنــــح بنقل  الـــعـــاملـــي  احلــــــدث 
االإمارات,  لدولة  احل�صارية  ال�صورة 
الرقمية  الندوات  عرب جمموعة من 
واملقابالت  االفــرتا�ــصــيــة  واجلــلــ�ــصــات 
ال�صحفية  واملـــوؤمتـــرات  التلفزيونية 
املعلومات  و�صول  ل�صمان  واالأخــبــار, 
اإىل  ال�صليمة  واملعطيات  ال�صحيحة 
واالإقليمية  املحلية  االإعـــالم  و�صائل 

والعاملية وممثليها.

- �صفر�ء �الأمل.
اإ�صرتاتيجيا  �صريكا  االإعـــالم  و�صكل 
ومتابعة  الــدقــيــقــة  املــعــلــومــة  لــنــقــل 
اجلمهور,  اإىل  وتـــقـــدميـــه  احلــــــدث 
حــيــث حتـــول االإعــالمــيــون وخمتلف 
املوؤ�ص�صات االإعالمية الذين �صاركوا يف 
ال�صتك�صاف  االإمــارات  م�صروع  تغطية 
املريخ مبثابة �صفراء للمهمة العلمية 
االإن�صانية مل�صبار االأمل و�صلة الو�صل 

بينها وبني اجلمهور العاملي.

- �ليوبيل �لذهبي لالإمار�ت.
وتزامن و�صول م�صروع م�صبار االأمل 
احتفال  مع  املريخ  كوكب  اإىل  بنجاح 
الذهبي  بــالــيــوبــيــل  االإمــــــــارات  دولــــة 
لتاأ�صي�س احتادها قبل خم�صني عاما, 
م�صرية  املـــريـــخ  اإىل  رحــلــتــه  لــتــتــوج 
والتطور  الــبــنــاء  مــن  عــامــا  خم�صني 
ف�صال  ولتد�صن  امل�صتدامة,  والتنمية 
جــديــدا وحمــطــة تنموية جــديــدة يف 

رحلة قطار االإمارات نحو امل�صتقبل.
هذا ويهدف م�صبار االأمل اإىل درا�صة 
ب�صكل  املريخ  لكوكب  اجلــوي  الغالف 
متكامل على مدى عام مريخي يعادل 
االأر�صي.  بالتقومي  عاميني  حـــوايل 
 1000 اإىل جــمــع  املــ�ــصــروع  ويــهــدف 
واملعلومات  البيانات  من  جيجابايت 
اجلديدة عن الكوكب االأحمر لي�صعها 
علمية  مــوؤ�ــصــ�ــصــة   200 مــتــنــاول  يف 
جديدا  جيال  ويلهم  جمانا,  وبحثية 
واملبتكرين  واملهند�صني  العلماء  مــن 

ال�صغوفني بالف�صاء والتكنولوجيا.

 �لقرقاوي : 
• التغطية الإعالمية جاءت مب�شتوى احلدث التاريخي الذي ي�شكل عالمة فارقة يف التجربة الإماراتية امللهمة, كدولة تعانق ثقافة امل�شتحيل فكرا وعمال

لكل اإن�شان يف العامل يوؤمن بدور العلم يف خلق واقع اأف�شل للب�شرية ومك�شبا  والعرب  لالإمارات  فخرا  ي�شكل  اإماراتي  اإجناز  الأمل  • م�شبار 
اأنها على قدر امل�شوؤولية يف تغطيتها مل�شروع م�شبار الأمل, من الفكرة والتطوير وحتى الإطالق والو�شول للمريخ واملن�شات  املنابر  خمتلف  عرب  املحلية  الإعالمية  موؤ�ش�شاتنا  •  اأثبتت 

 �صعيد �لعطر : 
للعامل احلقيقية  الإمارات  دولة  �شورة  نقل  يف  اأ�شا�شية  رافعة  ي�شكل  امل�شوؤول  الإعالم  اأن  تثبت  الإعالمية  • التغطية 

اأهمية وجود املكتب الإعالمي حلكومة دولة الإمارات, كمظلة اإعالمية تن�شيقية, مبا  يعزز  املريخ  ل�شتك�شاف  الإمارات  مب�شروع  امل�شبوق  غري  الإعالمي  • الهتمام 
ي�شهم يف بناء �شبكة عالقات وات�شالت موؤثرة تنطلق من احل�شول على اخلرب واملعلومة من امل�شدر املوثوق

�شحفية 20 % منها مع موؤ�ش�شات ومن�شات اإعالمية عاملية وا�شعة النت�شار مقابلة   430 •
الإماراتي من بينهم عامل الفيزياء الفلكية نيل ديغرا�س تاي�شون واخلبري العاملي توين روبنز الأمل  م�شبار  مب�شروع  العامليني  واملوؤثرين  امل�شاهري  من  وا�شعة  • اإ�شادة 
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اأخبـار الإمـارات
ت�صليح �لقاب�صة �الإمار�تية توؤكد �مل�صاركة يف �آيدك�س 2021  

املطرو�شي : نعر�س اأ�شلحة و اأنظمة تدريب متقدمة جديدة للمركبات القتالية
•• ابوظبي-الفجر: 

اأكد ال�صيد �صامل املطرو�صي  املوؤ�ص�س و الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
الدورة  يف  امل�صاركة  اأهمية  على   , " االإماراتية  القاب�صة  " ت�صليح 
»اآيدك�س  الـــدويل  الــدفــاع  ومــوؤمتــر  معر�س  مــن  ع�صرة  اخلام�صة 
25 فرباير  21 ولغاية  ونافدك�س2021«, خالل الفرتة ما بني 
اجلاري,.والذي يقام حتت الرعاية الكرمية ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
,  يف مركز  اآل نهيان, رئي�س الدولة »حفظه اهلل«   خليفة بن زايد 
اأبوظبي الوطني للمعار�س.اأدنيك . وذكر يف بيان �صحايف ام�س, ان 
جناح " ت�صليح القاب�صة " �صوف يعر�س اأحدث ما تو�صل اإليه قطاع 

ومبتكرة,  متطورة  ومعدات  تكنولوجيا  من  الدفاعية  ال�صناعات 
ل�صركات اأوروبية وامريكية . وذكر املطرو�صي ان  "  ت�صليح القاب�صة 
ابــرام العديد من العقود  املعر�س, عن  اأيــام  خالل  تعلن  �صوف   "
" ان  وقــال   . وعامليني  حمليني  �صركاء  مــع  اجلــديــدة  واالتفاقيات 
جناح املجموعة يتيح لل�صركاء التعرف على اخر تطورات تكنولوجيا 
اأهمية  "على  .مـــوؤكـــداً   " الــعــامل  يف  الع�صكري  والت�صنيع  الــدفــاع 
امل�صنعني  مــع  التكنولوجية  واملعرفة  اخلـــربات  تــبــادل  يف  املعر�س 
واخلــرباء والعار�صني من خمتلف الــدول " .   واأو�ــصــح انــه �صيتم 
خالل امل�صاركة يف املعر�س الك�صف عن املنتجات التكتيكية واالآليات 
يهدف  وعــر�ــصــهــا  القاب�صة  ت�صليح  جمــمــوعــة  قــبــل  مــن  احلــديــثــة 

احلكومية  والهيئات  الدفاع  دوائــر  مع  والعالقات  الثقة  بناء  اإىل 
" لقد  واأ�ــصــاف  االأو�ــصــط.  ال�صرق  امل�صلحة يف  والــقــوات  وال�صركات 
 2021 اآيدك�س   " يف  ت�صليح  ملجموعة  الرابعة  امل�صاركة  اكت�صبت 
ال�صرق  منطقة  يف  الوحيد  الــدويل  الدفاعي  واملــوؤمتــر  املعر�س   "
االأو�صط و�صمال اإفريقيا �صمعة طيبة يف جلب العالمات التجارية 
ح�صور  وال�صيوف  للم�صاركني  ميكن  انــه  وقــال   . عاملياً  املعروفة 
عر�س تو�صيحي ل�صركاء جمموعة ت�صليح  القاعة رقم 11 جناح 
�صي 6 مبقر املعر�س , مبدفعية مبتكرة واأنظمة تدريب متقدمة. 
 ,  Guardiaris من  القتالية  للمركبات  جديدة  تدريب  ونظم 
وهو ا�صم معروف لربامج املحاكاة ونظام حماكاة التدريب املتنقل 

من �صلوفينيا ,  كما �صيتم عر�س جمموعة من االأ�صلحة املتقدمة 
من  للرقابة  اخلا�صعة  واالأجــهــزة   ,  Tanfoglio �ــصــركــة   مــن 
Simgun , واأنواع االأهداف التقليدية من Militec , واملعدات 
املتوافقة مع اأنظمة الدفاع من Armament ,  واأعترب ال�صيد 
املطرو�صي ان انعقاد معر�س ايدك�س يف مثل هذه الظروف ال�صعبة 
ال�صناعات  دعم  االمــارات على موا�صلة  دولــة  قيادة  يعك�س حر�س 
ال�صناعات  قــطــاع  يعد  حيث  وعــاملــيــاً,  واإقليمياً  حملياً  الدفاعية 
الدفاعية اليوم من الركائز االقت�صادية الهامة يف الوقت احلا�صر.  
العاملية  املن�صات  اأهــم  2021 يعترب من  ايدك�س  ان معر�س  واكــد 

ال�صتعرا�س اأحدث االأنظمة الدفاعية املبتكرة . 

بتبني �صعار�ت )م�صبار �الأمل( وتوعية كو�درها ومتعامليها وتنظيم فعاليات خا�صة باملنا�صبة و�إنارة و�جهاتها بلون �لكوكب �الأحمر 

اجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة ت�شامنت باأ�شكال متعددة مع مهمة م�شبار الأمل يف حلظات الرتقب والفرح
•• دبي-وام: 

واكبت اجلهات واملوؤ�ص�صات من القطاعني احلكومي 
واخلا�س على امتداد م�صاحة الدولة مهمة " م�صبار 
لتّكثف  بلحظة,  حلظة  حتدياتها  بجميع   " االأمـــل 
ال�صاعات  خــا�ــصــة يف  املــ�ــصــبــار  ملهمة  املــعــنــوي  دعــمــهــا 
االأخرية احلرجة التي �صبقت دخوله مدار االلتقاط 
فرباير  من  التا�صع  يــوم  املريخ  كوكب  حــول  بنجاح 
2021. وتنوعت اأ�صكال م�صاندة اجلهات واملوؤ�ص�صات 
ال�صتك�صاف  االإمــــارات  مل�صروع  الــداعــمــة  وال�صركات 
وموؤ�ص�صة,  جهة   200 عددها  جتــاوز  والتي  املريخ, 
لت�صمل اإطالق حمالت توعوية وتعريفية بـ " م�صبار 
االأمل " واأهدافه ومهمته والكوادر االإماراتية التي 
عملت على تطويره, وت�صليط ال�صوء على احلقائق 
امل�صروع  �صجلها  التي  العلمية  واملعطيات  واالأرقـــام 

منذ انطالق العمل به عام 2014.
�صعار  بتبني  كــربى  و�صركات  موؤ�ص�صات  قامت  كما 
�صاحب  ا�صتخدمه  الــذي   " بنجاح  املهمة  متت   "
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل", 
تعبريا عن اإجناز مهمة " م�صبار االأمل ", وهي تعد 

من اأ�صعب املهمات عامليا يف قطاع الف�صاء.
ودعــمــت املــوؤ�ــصــ�ــصــات واجلـــهـــات مــن خمــتــلــف اأنحاء 
�صعاره  " بو�صع  االأمـــل  " م�صبار  م�صروع  االإمــــارات 
وو�ــصــومــه وارتـــبـــاطـــات املــحــتــوى اخلـــا�ـــس بـــه على 

�صفحاتها على من�صات التوا�صل االجتماعي .
الداخلي  االتـــ�ـــصـــال  بـــرامـــج  �ــصــمــن  و�ــصــعــت  كــمــا 
متكاملة  حزمة  تنفذها  التي  واملوؤ�ص�صي  واخلارجي 
من املواد التعريفية اخلا�صة مبهمة "م�صبار االأمل" 
االأوىل من نوعها عربياً واخلام�صة عاملياً التي ت�صل 
كوكب املريخ بنجاح, لت�صبح االإمارات ثالث دولة يف 

العامل ت�صل املريخ من املحاولة االأوىل.
لتلك  التابعة  واملرافق  املباين  من  العديد  واكت�صت 
اجلـــهـــات واملــوؤ�ــصــ�ــصــات و�ـــصـــركـــات الــقــطــاع اخلا�س 
املريخ,  لــون كوكب  االأحــمــر,  باللون  الــدولــة,  داخــل 
ومتعددة  العلمية,  املهمة  بهذه  الفخر  عن  تعبرياً 
االأهداف, مبا يعرب عن ح�س ت�صامني م�صرتك من 
جانب القطاعني العام واخلا�س يف الدولة, ويعك�س 
ابتهاجاً بنجاح هذه املهمة التاريخية, التي قامت بها 
االإمارات بنجاح كاأول دولة عربية واإ�صالمية, برغم 
اأن ن�صف الرحالت الف�صائية املريخية تتعر�س اإىل 
الف�صل, وهذا ما تعر�صت له دول عظمى وكربى يف 

العامل, يف جتاربها لدخول مدار املريخ.
�صعارات  كــربى  و�صركات  وجهات  موؤ�ص�صات  وتبّنت 
مهمة " م�صبار االأمل " يف ن�صراتها الداخلية وتلك 
املرتبطة بالتوا�صل مع متعامليها و�صبكة مزوديها, 
عمله  وفــرق  امل�صبار  و�صور  ال�صعارات  تلك  وو�صعت 
االإن�صانية  خلري  اأهدافه  عن  الدولة  قيادة  وكلمات 
واملن�صات  االإلــكــرتونــيــة  ومواقعها  �صفحاتها  على 

الرقمية واالجتماعية اخلا�صة بها.

- دعم موؤ�ص�صي و�صعبي.
الــقــائــد العام  املــــري,  وقـــال مــعــايل عــبــداهلل خليفة 
ل�صرطة دبي, اإن م�صاركة خمتلف املوؤ�ص�صات يف دعم 
الت�صامن  لتوؤكد م�صتوى  اأتــت  االأمــل  م�صبار  مهمة 
االإمــــارات  مــ�ــصــروع  مــع  الــكــامــل  واملوؤ�ص�صي  ال�صعبي 
ال�صتك�صاف املريخ, حيث كانت قلوب وعقول اجلميع 
جمتمعة على االأمل بو�صول العرب اإىل املريخ وهي 
ال�صيخ  ال�صمو  التي و�صعها �صاحب  االأ�صمل  الروؤية 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اهلل" للم�صروع  "رعاه  دبــي  حــاكــم  الــــوزراء  جمل�س 
الذي حتدى امل�صتحيل منذ البداية ليكون اأول مهمة 
وقت  يف  االأحمر  الكوكب  اإىل  ت�صل  عربية  ف�صائية 
قيا�صي وبجهود كوادر اإماراتية �صابة توؤ�ص�س لقطاع 
ف�صائي عربي تناف�صي قادر على حتقيق االإجنازات 

وامل�صاهمة يف منو القطاع الف�صائي العاملي.
بدوره اأ�صار معايل مطر حممد الطاير, املدير العام 
ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�صالت 
بدبي, اإىل اأن جناح و�صول م�صبار االأمل اإىل مداره 
وارد  " غري  " امل�صتحيل  اأن  يوؤكد على  املريخ  حــول 
فـي قامو�س اأبنـاء زايد الذين عقدوا العزم لتحقيق 
بــن �صلطان  لــه ال�صيخ زايـــد  املــغــفــور  حــلــم والــدهــم 
هذا  " اأّن  واأ�ــصــاف   ." ثـــراه  اهلل  " طيب  نهيان  اآل 
االإجنــاز التاريخي الــذي و�صع االإمــارات يف م�صاف 

يــعــد فخراً  الــفــ�ــصــاء ال  الـــرائـــدة يف �صناعة  الــــدول 
العربية  لالأمة  فخراً  بل  فح�صب  االإمـــارات  لدولة 
واالإ�ــصــالمــيــة, وبــارقــة اأمـــل بــــاأّن االأجـــيـــال القادمة 
يف  ا�صتثمرت  الــتــي  الر�صيدة  قيادتنا  بثقة  جــديــرة 
�صباق  فـي  حقيقياً  رهاناً  وعدتهم  وتاأهيلهم  بنائهم 
امل�صتقبل, كما اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم اأن االإجناز احلقيقي الذي نفخر به 
ت�صكل  اإمــاراتــيــة  علمية  قـــدرات  بناء  هــو جناحنا يف 

اإ�صافًة نوعيًة للمجتمع العلمي العاملي".
اأن دعم وم�صاندة جميع اجلهات  اإىل  واأ�صار الطاير 
م�صبار  وجنــاح  وطنية,  م�صوؤولية  تعترب  للم�صروع 
املــريــخ جـــاء ثــمــرة لعقول  اإىل  الــو�ــصــول  االأمــــل يف 
االبــتــكــار والعزمية,  بـــني  �ــصــابــة جــمــعــت  اإمـــاراتـــيـــة 
العامل  مــ�ــصــتــوى  عــلــى  االأول  هـــو  اإجنــــــازا  وحــقــقــت 
العربي, مما اأكد اأن االإن�صان االإماراتي هو اال�صتثمار 
لدولة  بداية  خري  هو  االإجنـــاز  هــذا  واأن  احلقيقي, 

االإمارات للخم�صني عاما القادمة.
وقالت �صعادة مرمي عيد املهريي, مدير عام املكتب 
الذي  زايـــد  " حلم   : اأبــوظــبــي  االإعــالمــي حلكومة 
"م�صبار  املريخ  االإمــارات ال�صتك�صاف  م�صروع  حققه 
اإجنـــازه  مت  اإمـــاراتـــي  م�صبار  اأول  بــو�ــصــول  االأمل" 
العلماء  مــن  فــذة  اإمــاراتــيــة  وعــقــول  �صواعد  بجهود 
يف  جنحوا  الذين  املبدعني  واملخت�صني  واملهند�صني 
بلوغ مدار كوكب املريخ والتحليق باآمال وطموحات 
القادمة  عاماً  للخم�صني  ال�صباب  اأجيال  وتطلعات 
دولة  انــ�ــصــمــت  اأن  بــعــد  مــ�ــصــبــوقــة,  غـــري  اآفـــــاق  اإىل 
فقط  دول  خلم�س  احل�صري  الــنــادي  اإىل  االإمــــارات 
عاماً  خم�صني  بــعــد  املــريــخ  اإىل  بــالــو�ــصــول  جنــحــت 
املوؤ�ص�صني الحتادها الذي  االآبــاء  تاأ�صي�س  فقط على 
والثقة  اأيــ�ــصــاً,  الــعــام  هــذا  الذهبي  بيوبيله  نحتفل 
التي و�صعتها قيادة الدولة ظهرت يف �صورة نا�صعة 
لتج�صد  بروتوكوالت  دون  للعامل  مبا�صرة  نقلها  مت 
�صعار الهوية االإعالمية لدولة توؤمن خلف قيادتها 

الر�صيدة اأاّل �صيء م�صتحيل".
بـــدورهـــا قــالــت �ــصــعــادة هــبــة فـــطـــاين, املـــديـــر العام 
للمكتب االإعالمي حلكومة راأ�س اخليمة : " االإجناز 
املريخ  اإىل  االأمــل  م�صبار  بو�صول  املتمثل  التاريخي 
هو ثمرة روؤية ا�صت�صرافية لقيادة ر�صيدة اأخذت على 
عاتقها مهمة اال�صتثمار يف مورادها الب�صرية ال�صابة 
 .. امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف  االأ�صا�س  باعتبارها 
نفو�س  يف  يختلج  واالعـــتـــزاز  بالفخر  غــامــر  �صعور 
املواطنني واملقيمني, وانطالقة متجددة ت�صتهل بها 
االإبداع  اأخــرى من  عاما  االإمـــارات م�صرية خم�صني 
واالبتكار والنجاحات التي تعزز مكانتها على خارطة 
هو  االأمــل  م�صبار  اأن  اإىل  ولفتت   ." واملعرفة  العلم 

للعرب  التاريخي  الـــدور  ا�صتعادة  يف  مهمة  خــطــوة 
جمتمع  لبناء  وركيزة  االإن�صانية,  احل�صارة  بناء  يف 
علمي اإماراتي بعقول �صباب االإمارات الذين يثبتون 
والطموح,  التحدي  قــدر  على  اأنــهــم  يــوم  بعد  يوما 
قامو�صهم..اليوم  لكلمة م�صتحيل يف  واأنــه ال وجود 
االإمـــارات  فيه  ت�صهم  جديد  ع�صر  على  موؤ�صر  هــو 
بقوة يف م�صرية العلوم احلديثة, ع�صر اأ�صا�صه العلم 
ت�صخري  وهدفه  املــبــدع,  ال�صباب  ممكناته  واملعرفة, 

العلم واملعرفة خلدمة االإن�صان".
العام لدائرة  املدير  املري,  �صعيد  �صعادة هالل  واأكد 
ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي اأن حر�س خمتلف 
االإمارات  دولــة  يف  والتجارية  ال�صياحية  املوؤ�ص�صات 
على اإبداء دعمها ملهمة م�صبار االأمل خ�صو�صاً عند 
دخوله بنجاح مدار االلتقاط حول كوكب املريخ من 
اأول مرة بتاريخ 9 فرباير 2021 كان دلياًل وا�صحا 
م�صروع  حققه  الــذي  والتفاعل  املتابعة  حجم  على 
اإطالق  منذ  االأحمر  الكوكب  ال�صتك�صاف  االإمـــارات 
و�صوله  اأن  كــمــا   ,  2020 يــولــيــو  �صهر  يف  املــ�ــصــبــار 
يلهم جميع القطاعات  اإجنــازاً عظيماً  بنجاح ي�صكل 
والت�صميم  الــعــزم  بنف�س  الــعــمــل  عــلــى  الـــدولـــة  يف 
العمل  �صنوات  طــوال  امل�صبار  فريق  اأبداهما  اللذين 
املعرفة  ا�صتخدام  �صرورة  على  والتاأكيد  املتوا�صلة, 
واالبتكار والتفكري االإيجابي لتخطي كل التحديات 
التي واجهت هذه املهمة الف�صائية اال�صتثنائية بكل 
لـدبي  املنتدب  الع�صو  املالك,  وقال خالد  املقايي�س. 
اأّكـــدت مــن جديد  االإمــــارات  دولـــة  " اإنَّ   : القاب�صة 
هي  وها  انتظاره,  بدل  امل�صتقبل  �صناعة  يف  ريادَتها 
م�صروع  الــتــي حّققها  الــّنــوعــيــة  بـــاالإجنـــازات  الــيــوم 
�س بنية حتتّية غري  االإمارات ال�صتك�صاف املريخ توؤ�صِّ
والعربي  االإمــاراتــي  الف�صاء  قطاع  لبناء  م�صبوقة 
اال�صتثمارات  وجــذب  الــكــفــاءات  متكني  على  الــقــادر 
قطاعات  وخلق  واخلا�س  احلكومي  القطاعنينْ  من 
اقــتــ�ــصــاديــة جــديــدة قــائــمــة عــلــى املــعــرفــة واالبتكار 
اإ�صاءة  على  العمل  وكــان  والتكنولوجيا,  والتطوير 
مــعــامل الـــّدولـــة بــالــلــون االأحـــمـــر مبــا فــيــهــا املعامل 
الــرئــيــ�ــصــّيــة الــّتــابــعــة لــدبــي الــقــابــ�ــصــة كـــربج العرب 
جمريا والقرية العاملية وكوكا-كوال اأرينا ومبنى ذا 
جرين بالنيت و�صوارع �صيتي ووك ومّظالت جزيرة 
بلوواترز لفتًة طبيعّية ترجمت ِح�سَّ الت�صامن العارم 
من خمتلف قطاعات االأعمال وكافة �صرائح املجتمع 
مع املهّمة التاريخية ملِ�صبار االأمل, و�صن�صتمر بدعم 
احلمالت اخلا�صة بالّتعريف بهذا امل�صروع ونتائجه 

يف امل�صتقبل." - م�صاركة مكثفة من القطاعني.
وجـــاء احــتــفــاء الــقــطــاعــني الــعــام واخلـــا�ـــس مبهمة 
م�صبار االأمل ورحلتها التاريخية مبراحلها واأبعادها 

واإجنازاتها, ليرتجم م�صاعر اأبناء االإمارات وكل من 
يتواجد على اأر�صها, وعن دعم متكامل لهذه املهمة, 
وللحظات ال�صعبة واالأكرث ح�صا�صية, والتي ا�صتطاع 

م�صبار االأمل عبورها بكل اقتدار.

- تفاعل .
الــتــوا�ــصــل االجتماعي,  لــو�ــصــائــل  املــتــابــعــون  ور�ــصــد 
من  الــتــاريــخــي,  بـــاالإجنـــاز  م�صيدة  كــثــرية  تعليقات 
داخــــل االإمـــــــارات ومـــن الـــعـــامل الــعــربــي, وخمتلف 
االأمل,  م�صبار  مبهمة  جميعها  نــّوهــت  اجلن�صيات, 
املهمة,  مــن  االأخـــرية  اللحظات  املــاليــني  تابع  حيث 
العامل,  وقــف  التي  ال�صعبة,  اللحظات  وخ�صو�صا, 
زف  مت  حيث  االأمــــل,  م�صبار  مهمة  نتائج  منتظرا 
الب�صرى, ل�صعب االإمــارات, والعرب, و�صعوب العامل 
بنجاح م�صبار االأمل ودخوله مدار الكوكب االأحمر 

من املرة االأوىل.
قدرة  توؤكد  التي  التهاين  ماليني  االإمـــارات  وتلقت 
االإمـــــــــارات عــلــى حتــقــيــق املــ�ــصــتــحــيــالت, عـــرب هذا 
�صنوات,  �صبع  وال�صرب  املهمة,  جنــاح  على  االإ�ــصــرار 
اإ�ــصــافــة اإىل مــرحــلــة مــا بــعــد انــطــالق املــ�ــصــبــار اإىل 
فيديو,  ت�صجيالت  العرب  و�صارك ماليني  الف�صاء, 
للحظات االأخرية, واإعالن االإمارات عن جناح املهمة 
واإمتامها, مبا ي�صكل م�صهدا يعد فريدا من نوعه يف 
العامل العربي, ويعرب عن تطلع العرب اإىل اإجنازات 

عربية من هذا امل�صتوى.

- �أبرز �ملعامل.
ويف دبي اأكت�صى برج خليفة الربج االأطول يف العامل 
اإ�صافة اإىل برج العرب,  بلون املريخ, اللون االأحمر, 
الفندق ال�صهري عامليا وامل�صتوحى ت�صميمه من تراث 
ثقافيا  التي تعد تعبرياً  العاملية  االإمــارات, والقرية 
واإن�صانيا عن التنوع واالنفتاح على الثقافات العاملية, 

حيث ت�صارك ع�صرات الدول باأجنحتها فيها.
كما اكت�صى مبنى املركز املايل العاملي الذي يعد مركزا 
باللون  واالقت�صاد,  والــتــجــارة  املــال  ل�صناعة  عاملياً 
االأحمر, اإ�صافة اإىل برواز دبي الذي يعترب اأعجوبة 
امل�صتقبل  متحف  اأي�صا,  وتــزيــن  واملــعــمــار,  البناء  يف 
بذات اللون, وكل مباين االت�صاالت, ومركز حممد 
دبي,  ومتحف  االحتــاد,  ومتحف  للف�صاء,  را�صد  بن 
ومكتبة  واإك�صبو2020,  العاملي,  التجارة  ومــركــز 
دبـــي, ومبنى  واأكــادميــيــة �صرطة  را�ــصــد,  بــن  حممد 
العامة  االإدارة  ومبنى  دبي,  ل�صرطة  العامة  القيادة 
لالأدلة اجلنائية, ونادي �صباط �صرطة دبي, وهيئة 
الطرق واملوا�صالت ومعامل قناة دبي املائية, وهيئة 
كهرباء ومياه دبي "ديوا" , وذلك تعبرياً عن حلظات 

واالإن�صانية,  والــعــرب  االإمـــــارات  تــاريــخ  يف  عظيمة 
حلظات �صنعتها االإرادة والت�صميم والقدرة.

و�ــصــارك الــقــطــاع الــفــنــدقــي والــ�ــصــيــاحــي يف دبـــي, يف 
االإمارات  م�صبار  االأمـــل,  م�صبار  بو�صول  االحتفاء 
تــزيــنــت ع�صرات  املـــريـــخ, حــيــث  اإىل مـــدار  والـــعـــرب, 
واجـــهـــات الــفــنــادق بـــاالإ�ـــصـــاءة احلـــمـــراء, يف مواقع 
دبي,  يف  الفنادق  اأ�صهر  وتزينت  دبــي,  مــن  خمتلفة 
�صهدوا  النزالء ممن  اإعجاب  و�صط  االأحمر,  باللون 
تلك اللحظات التاريخية, وعربوا عن فرحهم التي 
اإعــالن جناح املهمة عرب توثيقها  بلغت ذروتها عند 
اأبوظبي,  الــعــا�ــصــمــة  اأمـــا  وتــ�ــصــويــرهــا.  وت�صجيلها 
�صيبقى  الــذي  فرباير,  من  التا�صع  يوم  تزينت  فقد 
واكت�صت  والعرب,  االإمــارات  اأبناء  ذاكــرة  يف  حمفوراً 
بينها  ومــن  االأحــمــر,  باللون  املهمة  املــواقــع  ع�صرات 
خليفة,  وجامعة  االإمـــــارات,  وق�صر  الــوطــن,  ق�صر 
واملعلم ال�صهري ملبنى �صركة برتول اأبوظبي الوطنية 
التزود  وحمطات  الكورني�س,  منطقة  يف  "اأدنوك" 
املايل  اأبــوظــبــي  ومــركــز  لل�صركة,  التابعة  بــالــوقــود 
العاملي, وجزيرة يا�س, ومول املارينا, وبلدية اأبوظبي, 
بن  و�صتاد هزاع  زايــد,  ال�صيخ  العني, وج�صر  وبلدية 
حلظاتها  يف  و�ــصــراكــة  للمهمة,  دعــمــا  وذلـــك  زايــــد, 
االأحمر,  الــلــون  اأ�ـــصـــرق  الــ�ــصــارقــة  الــتــاريــخــيــة. ويف 
البهجة  االأمــل, وعن  تعبرياً عن دعم مهمة م�صبار 
واكت�صت  امل�صبوقة  غري  العلمية  املهمة  هــذه  بنجاح 
لال�صتثمار  ال�صارقة  لهيئة  التابعة  الــبــارزة  املعامل 
االأحمر, ومبنى جزيرة  "�صروق" باللون  والتطوير 
العلم وقطب جزيرة العلم, وبيت احلكمة, وجزيرة 
مرمي, واأدنوك مويلح. كما �صهدت الفجرية, ليلة ال 
تن�صى حني اكت�صى عدد من مبانيها باللون االأحمر, 
الفجرية,  قلعة  اأ�صيئت  حيث  امل�صبار,  ملهمة  دعما 
وبرج الفجرية, اإ�صافة اإىل الفجرية مول, وال�صوارع 
من دوار الق�صر اإىل دوار بلدية الفجرية, وحمطة 

اأدنوك, باللون االأحمر.
وهـــي ذات الــزيــنــة املــمــتــدة, والــتــي تــعــرب عــن الفرح 
اأي�صا,  �ــصــهــدتــهــا  الــتــي  املــهــمــة,  والـــ�ـــصـــرور, وجنــــاح 
عجمان, حيث اكت�صت واجهة هيئة ال�صياحة باللون 
االأحـــمـــر, واحلـــي الـــرتاثـــي, ومــبــنــى دائــــرة البلدية 
والتخطيط, وتقاطع ج�صر ال�صيخ حميد بن را�صد, 
وتقاطع ج�صر ال�صيخ مكتوم, وتقاطع ج�صر الرو�صة, 
واأدنــوك الــزوراء. كما �صاركت راأ�س اخليمة بفعالية 
التا�صع من فرباير, حيث اكت�صت واجهات  يف م�صاء 
قلعة  بينها,  ومـــن  االأحـــمـــر,  بــالــلــون  مهمة  مــواقــع 
راأ�س اخليمة  التاريخية, ومقر هيئة مناطق  �صاية 
راأ�س  ومتحف  اخليمة,  راأ�ـــس  وغــرفــة  االقت�صادية, 
اخليمة الوطني, وبلدية راأ�س اخليمة, ومقر القيادة 

واجلزيرة  واأدنـــوك,  اخليمة,  راأ�ــس  ل�صرطة  العامة 
يف  امل�صاهدة  ومن�صة  القوا�صم,  وكورني�س  احلمراء, 

جبل جي�س, وفنادق �صهرية يف راأ�س اخليمة.

- �لعو��صم �لعربية.
م�صبار  مبهمة  اأيــ�ــصــاً  العربية  الــعــوا�ــصــم  واحــتــفــت 
الر�صمية  للت�صريحات  اإ�صافة  اإذ  االإمــاراتــي,  االأمــل 
وبرقيات  املهمة,  هذه  بنجاح  لالإمارات  باركت  التي 
التهنئة, والتعبري الر�صمي عن الفخر باملهمة التي 
اأجنــزتــهــا االإمـــــارات عــرب و�ــصــائــل االإعــــالم العربي, 
ومــنــ�ــصــات الــتــوا�ــصــل االجــتــمــاعــي, قــامــت عوا�صم 
حلظة  فرحتها  نب�س  االإمـــــارات  مبــ�ــصــاركــة  عــربــيــة 
املهمة  لهذه  الــعــرب  ماليني  ترقب  و�صط  بلحظة, 
الـــتـــي وحـــدتـــهـــم, يف حلـــظـــات تــاريــخــيــة, تـــقـــول اأن 

امل�صتقبل واعد ملن ال يعرتف بامل�صتحيل.
اإ�صاءة معامل �صهرية فيها  و�صهدت عوا�صم عربية, 
االإمارات  م�صروع  دعــم  عن  تعبريا  االأحــمــر,  باللون 
م�صبار  مهمة  بنجاح  والبهجة  املــريــخ,  ال�صتك�صاف 
االأمل يف الو�صول اإىل الكوكب االأحمر, حيث اكت�صت 

ع�صرات املواقع بهذا اللون يف ذات التوقيت.
وواجهات  ملــواقــع  اإ�ــصــاءة  خمتلفة,  مناطق  و�صهدت 
خمتلفة, مثل منطقة ذا زون يف منطقة التخ�ص�صي 
البحرين  ومــركــز  الــريــا�ــس,  ال�صعودية  بالعا�صمة 
املنامة,  البحرينية  العا�صمة  يف  العاملي  الــتــجــاري 
واأبــــــــراج الـــكـــويـــت يف الــعــا�ــصــمــة الــكــويــتــيــة, وبـــرج 
الروماين  وامل�صرح  امل�صرية,  العا�صمة  يف  القاهرة 
العا�صمة  ال�صنني يف  اآالف  قبل  اأقيم  الــذي  ال�صهري 
مول  بغداد  وبرج  العراقي  واملتحف  عّمان,  االأردنية 
العراقية بغداد وذلك تعبريا عن دعم  العا�صمة  يف 
االإمارات من جهة, وم�صاعر ال�صعوب العربية, التي 
" لكل  االإمــــل  " م�صبار  مهمة  اعــتــبــار  مــع  تفاعلت 
العرب, واأن العرب و�صلوا اإىل اأبعد نقطة يف الف�صاء 

من اأجل م�صتقبل اأف�صل.

- ترقب للبيانات �لعلمية.
م�صبار  �صيجمعها  الــتــي  البيانات  الــعــامل,  وينتظر 
جامعة   200 مــن  اأكــــرث  ت�صتفيد  و�ــصــوف  االأمـــــل, 
البيانات  هذه  من  وبحثي,  علمي  ومركز  وموؤ�ص�صة 
التي ت�صمل تقدمي �صورة متكاملة للغالف اجلوي 
فهم  تكوين  مع  التاريخ,  يف  االأوىل  للمرة  للمريخ 
املناخية على �صطحه, ور�صد  التغرّيات  ب�صاأن  اأعمق 
الـــظـــروف املــنــاخــيــة لــلــكــوكــب االأحـــمـــر عــلــى مـــدار 
اجلوية,  الظواهر  ومراقبة  الف�صول,  وبــني  الــيــوم 
احلرارة,  درجــة  يف  والتغريات  الغبارية  كالعوا�صف 
ظاهرة  ت�صكيل  يف  املناخية  التغرّيات  تاأثري  ودرا�صة 
هروب غازي االأوك�صجني والهيدروجني من غالفه 
الغالف  بــني طبقات  العالقة  درا�ــصــة  اجلـــوي, عــرب 
ك�صف  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  والــعــلــويــة,  ال�صفلية  اجلـــوي 
اأ�صباب تاآكل �صطح املريخ, والبحث عن الروابط بني 
ومن  االأحمر.  للكوكب  القدمي  واملناخ  اليوم  طق�س 
على  م�صاعدتنا  االأحمر  الكوكب  مناخ  حتليل  �صاأن 
معرفة ما اإذا كانت هناك اإمكانية للحياة على �صطح 
و�ُصبل  االأر�ــس,  كوكب  م�صتقبل  وا�صت�صراف  املريخ, 

احلفاظ على احلياة فيه.
و�ـــصـــوف يــجــمــع مــ�ــصــبــار االأمـــــل اأكــــرث مـــن 1000 
املريخ,  البيانات اجلديدة عن كوكب  غيغابايت من 
بحيث يتم اإيداعها يف مركز للبيانات العلمية يف دولة 
اأر�صية  ا�صتقبال  االإمــارات من خالل عدة حمطات 
العلمي  الفريق  يقوم  و�صوف  العامل,  منت�صرة حول 
لــلــمــ�ــصــروع بــفــهــر�ــصــة وحتــلــيــل هـــذه الــبــيــانــات التي 
ذلك  بعد  ليتم  مــرة,  الأول  للب�صرية  متاحة  �صتكون 
املريخ  بعلوم  املهتم  العلمي  املجتمع  مع  م�صاركتها 

حول العامل يف �صبيل خدمة املعرفة االإن�صانية.
وتــتــجــلــى االأهــــــداف االإ�ــصــرتاتــيــجــيــة لــلــمــ�ــصــروع يف 
تــطــويــر بــرنــامــج ف�صائي وطــنــي اإمـــاراتـــي, واإعــــداد 
الــكــفــاءة يف جمال  عــالــيــة  اإمــاراتــيــة  ب�صرية  مــــوارد 
واالأبحاث  املــعــرفــة  وتــطــويــر  الــفــ�ــصــاء,  تكنولوجيا 
بالنفع  تعود  التي  الف�صائية  والتطبيقات  العلمية 
مبني  م�صتدام  القت�صاد  والتاأ�صي�س  الب�صرية,  على 
االبتكار,  وت�صجيع  الــتــنــويــع  وتــعــزيــز  املــعــرفــة  عــلــى 
واالرتقاء مبكانة االإمارات يف �صباق الف�صاء لتو�صيع 
االإمــارات يف جمال  اإمكانات  الفوائد, وتعزيز  نطاق 
االكت�صافات العلمية, واإقامة �صراكات دولية يف قطاع 

الف�صاء تعود بالنفع على اجلميع. 

200 جهة وموؤ�ش�شة حكومية وخا�شة �شاندت اأول مهمة ف�شائية مريخية عربية يف فرتة ترقب الو�شول اإىل املريخ يوم 9 فرباير من  •  اأكرث 
• رفعت مقولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد )متت املهمة بنجاح(, �شعارًا لالأيام املا�شية

�شعارات مهمة م�شبار الأمل على �شفحاتها ومواقعها الإلكرتونية تبنت  كربى  و�شركات  • موؤ�ش�شات 
العام واخلا�س بكوادرهما وخدماتهما ومواد الت�شال اخلارجي والداخلي لديهما واكبا اللحظات احلرجة ثم الفرحة العارمة بنجاح املهمة يف الو�شول اإىل الكوكب الأحمر • القطاعان 

�شملت احلمالت التوعوية باأهداف م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ وتوزيع مواد تعريفية مبراحل املهمة واملوؤ�ش�شات  اجلهات  من  الأمل  م�شبار  مهمة  دعم  • اآليات 
من�شات الت�شال الإعالمي واملوؤ�ش�شي و�شفحات التوا�شل الجتماعي اخلا�شة بها على  الأمل  م�شبار  �شاندت  واملوؤ�ش�شات  • اجلهات 

من املوؤ�ش�شات واجلهات وال�شركات على امتداد م�شاحة الدولة اأ�شاءت مبانيها ومرافقها بلون كوكب املريخ الأحمر ت�شامنًا مع املهمة • العديد 

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 22894/2020 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Twenty Twenty For Cars Rental - with an address at Emirate of  Dubai, Deira, Midriff 
Street, Villa No.5, Mobile No: 0504592014 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  316020
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED   
316020, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
71285

Registered at
Dubai

Class
Q

Colour
Grey

Man year
2015

Model
Hyundai Accent 

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 22548/2020 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Elian Kumayarakat Hamza Kumayarakat - Nationality Indian - with an address at 
Emirate of  Sharjah, Nahda Area, Tiger Building, Flat No. 303, Mobile No: 0555071352 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 58905
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
000,0000, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
84147

Registered at
Dubai

Class
L

Colour
Grey

Man year
2015

Model
Nissan Altima

Date 14/ 02/ 2021  Issue No : 13164
A Defendant's Notice by Publication

Before the Lawsuits Management Office, Sharjah Court,
Federal Civil Court of First Instance

In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0000481, Civil Summary 

To the Defendant: Asim Jamil Muhammad Banares
Unknown Residence: Ajman, Outside the country according to the person's data
We notified you the Plaintiff filed the above-mentioned Lawsuit requesting as follows: 
To obligate the Defendant to pay an amount of AED 116950 in addition to fees and 
expenses and Attorney's fees and the judgement shall be self-executing immediately.
You are assigned to response in Hearing dated 24/02/2021 before the Lawsuit's 
Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance- Office No. 
(Lawsuit's Director's Office No.11) personally or by an Attorney in addition to submit 
a Plea for the Lawsuit attached to all exhibits in your capacity as the Defendant. 
Contact WhatsApp on the number: 065024274

Director of Judicial Services
Shamma Ahmed Rashid Al Salman
Issued on 11/02/2021

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم 408/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2969/2020 جتاري جزئي , ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )3,950 درهم ( , �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب االعالن:  خالد �صامل م�صبح حميد املهريي  - �صفته بالق�صية:  طالب التنفيذ 

املطلوب اعالنهم:  1- ماركة هو�صبيتاليتي انف�صتمنت 1 �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  منفذ 
�صده

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ 
املحكمة  املحكمة. وعليه فان  التنفيذاأو خلزينة  ( اىل طالب  املنفذ به وقــدره )3950 درهم 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان : الفجر 

املطرو�صي  �صقر  مــنــى  �ــصــعــادة  رحــبــت 
للتنمية  عـــام جــمــعــيــة عــجــمــان  مــديــر 
القتها  كلمة  يف  والثقافية  االجتماعية 
موؤكدة  باحل�صور  زووم  بــرنــامــج  عــرب 
امل�صابقات  هـــذه  مــثــل  اقـــامـــة  �ـــصـــرورة 
اال�صتثنائية  الــظــروف  هــذه  يف  خا�صة 
وبــالــرغــم مــن املــرحــلــة الــراهــنــة التي 
لت�صجيع  وذلــــــك  الـــــدولـــــة,  تــ�ــصــهــدهــا 
لـــالإقـــبـــال عــلــى فــهــم وتدبر  الــ�ــصــبــاب 
م�صرية  ال�صريفة,  النبوية  االأحــاديــث 

التي  املــــبــــادرات  هـــذه  مــثــل  اأهــمــيــة  اإىل 
اإدارة اجلمعية واالهتمام بالن�سء وال�صباب,  تتما�صى مع ر�صالة وروؤية جمل�س 
االأ�صيلة  والعادات  ال�صمحة  القيم  ون�صر  واملعرفة  العلم  يف  املناف�صة  روح  وبث 
يف املجتمع, حيث تعترب امل�صابقة احياء لل�صنة النبوية ال�صريفة, ووجهت كلمة 
اجلائزة  الأن  على جائزة  يح�صل  ولــو مل  فائز حتى  اجلميع  بــاأن  للمت�صابقني 

احلقيقية هى التجربة وامل�صاركة وحفظ وتدبر كالم �صيد اخللق.
نتائج  والثقافية  االجتماعية  للتنمية  اعالن جمعية عجمان  ذلك خالل  جاء 
»عن  والتي نظمتها  االأوىل  ن�صختها  ال�صريف" يف  النبوي  " احلديث  م�صابقة 
ُبعد« يف الفرتة من �صهر اكتوبر اإىل نهاية �صهر نوفمرب العام املا�صي, برعاية 
�صركة  املــهــريي �صاحب  حــارب  بــن  �صلطان  االأعــمــال خليفة  مــن رجــل  كرمية 
عام  مدير  املطرو�صي  �صقر  منى  �صعادة  بح�صور  وذلــك  للعقارات,  الرا�صخون 
التحكيم وال�صيخ  اجلمعية وال�صيخ حممد بن حممد على �صران رئي�س جلنة 
�صلمان النجار ع�صو جلنة التحكيم الذكور واالناث وعدد كبري من املت�صابقني, 

كما ا�صرتك 70 مت�صابقا من اجلن�صني يف فئات امل�صابقة الثالث. 
وجاءت نتائج امل�صابقة كما يلي الفئة االأوىل 40 حديث ح�صل على املركز االأول 
عائ�صة اأمين وادي والثاين اأحمد طالب �صيد والثالث اأمنية ع�صام عبدالغني 
30 حديث ح�صلت  الثانية  ابراهيم وادي والفئة  والثالث مكرر عبدالرحمن 
مكرر  والــثــاين  عا�صور  حممد  ليمار  والــثــاين  االأول  املــركــز  على  ادريــ�ــس  ثناء 
الهمم,  الأ�صحاب  الثالثة  والفئة  عثمان  حممد  زيــاد  والثالث  ادري�س  فاطمة 
الثاين,  باملركز  وموؤيد حامت اجلنيد  االأول  باملركز  فازت خالدة حامت اجلنيد 
كما منح امل�صاركون جوائز ت�صجيعية. ومن جانبه اأكد �صعادة خليفة �صلطان بن 
حارب املهريي مدير عام �صركة الرا�صخون للعقارات �صرورة دعم هذه امل�صابقات 
متا�صيا مع دعوة القيادة الر�صيدة بالتعاون مع الهيئات واملوؤ�ص�صات احلكومية 
القيم  ن�صر  االإمــاراتــي يف  ال�صعب  تاأكيدا على تالحم  والقطاع اخلا�صة وذلــك 
املعرفة  املواطنيني واملقيمني لرت�صيخ مفهوم  املجتمع من  اأفــراد  واملبادئ بني 

وبث روح التعاون واالهتمام بالكتاب وال�صنة.

•• دبي- وام:

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  اأ�صدر �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
املجل�س التنفيذي الإمارة دبي قرار املجل�س رقم 3 ل�صنة 2021 بتعديل بع�س 
اللوحات  تنظيم  ب�صاأن   2013 ل�صنة   23 رقــم  التنفيذي  املجل�س  قــرار  اأحكام 
اجلريدة  يف  الــقــرار  ُين�صر  اأن  على  دبــي,  يف  الــطــرق  على  التكميلية  االإر�ــصــاديــة 

الر�صمّية, وُيعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ ن�صره.
ون�ّس القرار على اأن ُي�صتبدل بن�صو�س املواد 1 , 4 , 6 , و11, من القرار االأ�صلي, 
ن�صو�س جديدة تتعلق بت�صميم وتركيب اللوحة االإر�صادّية التكميلّية, والتي يتم 
و�صعها ب�صكل دائم اأو موؤقت على اأحد طرق االإمارة بهدف اإر�صاد اجلمهور اإىل 
املواقع الثقافّية وال�صياحّية والتجارّية واخلدمّية ومواقع الفعاليات واملعار�س 

وغريها من املواقع احليوية يف دبي.
كما �صملت املواد امل�صتبدلة �صروط منح الت�صاريح التي ُي�صمح مبوجبها برتكيب 
اللوحة االإر�صادّية التكميلّية يف املواقع املحددة فيها, باالإ�صافة اإىل تكلفة اللوحة 

االإر�صادّية التكميلّية وغريها من الن�صو�س اجلديدة.
ت�صميم وتركيب اللوحة االإر�صادّية التكميلّية ون�صت املادة 4 وفقاً لن�صها اجلديد 
على اأن يتم ت�صميم وتركيب و�صيانة واإزالة اللوحة االإر�صادّية التكميلّية وفقاً 
لل�صروط واملعايري واملوا�صفات الفنية املحددة يف دليل و�صائل التحكم املرورية 

املعد من موؤ�ّص�صة املرور والطرق بهيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي.
و�صيانة  وتركيب  وت�صنيع  ت�صميم  باأعمال  يقوم  اأن  له  املُ�صّرح  على  يجب  كما 
واإزالة اللوحة االإر�صادية التكميلّية عن طريق املقاول املُعتمد من هيئة الطرق 
التنفيذّية  املُخّططات  تقدمي  يتوىّل  والذي  االأعمال,  بهذه  للقيام  واملوا�صالت 
التف�صيلية  امليدانية  الدرا�صات  واإجــراء  التكميلّية,  االإر�صادّية  اللوحة  لرتكيب 
للمواقع التي �صيتم تركيبها فيها, وتقدمي طلب احل�صول على الت�صريح و�صداد 

الر�صوم والتاأمينات املُقّررة.
�ُصروط منح الت�صريح وحددت املادة 6 �صروط منح الت�صريح, وت�صمل: اأن يكون 
طالب الت�صريح جهة حكومية, اأو من�صاأة خا�صة ُمرّخ�صة يف اإمارة دبي, واأن يكون 
من اجلهات التي تنطِبق عليها اال�صرتاطات واملعايري وال�صوابط التي يحددها 
املدير العام ورئي�س جمل�س املُديرين يف هيئة الطرق واملوا�صالت مُبوجب قرار 
ي�صُدر عنه يف هذا ال�صاأن, واأن تت�صمن اللوحة االإر�صادّية التكميلّية ا�صم و�صعار 

ح له, واأال تت�صّمن اللوحة اأي دالالت اإعالنية جتارية. املُ�صرَّ
باللغة  التكميلّية  االإر�صادّية  اللوحة  ن�س  كتابة  الت�صريح,  �صروط  ت�صمل  كما 
احلالتني  كلتا  ويف  جانبها,  اإىل  االإجنليزّية  اللغة  ا�صتخدام  جــواز  مع  العربّية, 
واملقا�صات  املُوا�صفات  فيه  ُتراعى  واأن  �صحيحة,  بلغة  اللوحة  ن�س  كتابة  يجب 
رق بهيئة الطرق واملوا�صالت, �صواًء من حيث  دها ُموؤ�ّص�صة املُرور والطُّ التي حُتدِّ
�صة للغة العربّية عن 50 من  نوع اخلط اأو حجمه, على اأال تقل امل�صاحة املُخ�صّ

�صة للكتابة يف اللوحة االإر�صادّية التكميلّية, واأال تت�صّمن  امل�صاحة الُكّلية املُخ�صّ
اأو  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  تخالف  دالالت  اأو  اإ�ــصــارات  اأو  اأ�صماء  اأي  اللوحة 
يــوؤدي و�صع  واأال  الدولة,  املرعية يف  التقاليد  اأو  العامة  االآداب  اأو  العام  النظام 
اللوحة االإر�صادّية التكميلّية اإىل حجب املباين الدينية اأو التاريخية اأو الثقافية 

اأو مباين اجلهات احلكومية اأو املرافق العامة.
و�صملت ال�صروط كذلك, اأال ُيوؤّدي و�صع اللوحة االإر�صادّية التكميلّية اإىل حجب 
اأي لوحة ُمرورّية اأو لوحة اإر�صادّية تكميلّية اأو لوحة اإعالنّية, واأال ُيوؤّدي و�صعها 
االإ�صرار  اأو  الطريق,  عــن  وؤيــة  الــرُّ حجب  اأو  املُ�صاة  اأو  املـُــرور  حركة  اإعــاقــة  اإىل 

باالأ�صخا�س اأو االأموال العامة اأو اخلا�صة.
تكلفة اللوحة االإر�صادّية التكميلّية ون�صت املادة 11 يف ن�صها اجلديد, على اأن 
ح له تكلفة ت�صميم وت�صنيع وتركيب اللوحة االإر�صادّية التكميلّية,  يتحّمل املُ�صَرّ
تكلفة:  اإىل حتمله  باالإ�صافة  الت�صريح,  انتهاء مدة  اإزالتها عند  تكلفة  وكذلك 
تغيري اللوحة اأو تعديلها اأو نقلها من موقع اإىل اآخر, واإ�صالح اللوحة املُت�صررة 
له  املُ�صّرح  يتحمل  كما  بها,  ال�صرر  بــاإحلــاق  املُت�صببة  اجلهة  عن  النظر  بغ�س 
ر�صوم اإدارية واإ�صرافية قدرها 25 % من التكلفة النهائية لقيمة االأعمال التي 
الدورية  اأو  الوقائية  وال�صيانة  التكميلّية,  االإر�صادّية  للوحات  الهيئة  تنفذها 
للوحة االإر�صادّية التكميلّية, وفقاً ملا حتدده موؤ�ص�صة املرور والطرق بهيئة الطرق 

واملوا�صالت يف هذا ال�صاأن.

•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار التعاون امل�صتمر وال�صراكة اال�صرتاتيجية بني االأر�صيف الوطني ووزارة 
الوطني  االأر�صيف  رفــد  املتحدة,  العربية  االإمـــارات  دولــة  يف  والتعليم  الرتبية 
باأفالم  الــدولــة  مــدار�ــس  يف  الوطنية  والرتبية  االجتماعية  الــدرا�ــصــات  مناهج 
وثائقية تاريخية وطنية ق�صرية, تدعم املنهاج وت�صرح تفا�صيله, وترثي الذاكرة 
الب�صرية والذهنية للطلبة باملبادئ الوطنية, مبا يعزز الوالء واالنتماء, وير�صخ 

الهوية الوطنية, ويكّون لديهم ذاكرة تاريخية.
واأتاح االأر�صيف الوطني ع�صرة اأفالم وثائقية من "ذاكرة الوطن" لوزارة الرتبية 
اإىل ت�صمينها  الــوزارة  "الديوان", كما عمدت  اإدراجها يف من�صة  والتعليم, ومت 
طريق  عن  التاريخي  الوثائقي  الفيلم  اإىل  الو�صول  واأتاحت  املدر�صية  بالكتب 
عرب  الفيلم  م�صاهدة  الطالب  ي�صتطيع  حيث  فيلم,  بكل  خــا�ــس  للم�صح  رمــز 
الوطني  االأر�صيف  اأنتجها  التي  االأفــالم  الـــوزارة  �صنفت  وقــد  املحمول.  جهازه 
وفق ما ين�صجم مع مو�صوعاتها من الدرو�س, حيث دعمت "الرتبية والتعليم" 
اأنــتــجــت مبــ�ــصــوؤولــيــة وطــنــيــة. وتتعدد  الــتــي  مناهجها الــوطــنــيــة بــهــذه االأفــــالم 
موا�صيع االأفالم الوثائقية التي ُترثي املناهج املدر�صية, فمنها ما يوثق جوانب 
من ال�صرية العطرة للمغفور له - باإذن اهلل - ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان, 
واإخوانه االآباء املوؤ�ص�صني, ومنها اأفالم تتناول ما�صي االإمارات واحل�صارات التي 
التي  املعارف  تدعم  الأنها  الطلبة  من  اإقبااًل  االأفــالم  هذه  القت  وقد  �صهدتها. 

يتلقونها يف الكتب وفق روؤية ب�صرية واإخراج �صينمائي م�صوق.
وعن هذا التعاون, قال �صعادة عبداهلل ماجد اآل علي, املدير التنفيذي لالأر�صيف 
اأبعاداً  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الوطني  االأر�صيف  بني  التعاون  ياأخذ  الوطني: 
ا�صرتاتيجية, تتيح لالأر�صيف الوطني اأداء دوره يف تطوير املعارف الطالبية من 
اأن  واأ�صاف  الوطن يف حا�صره وم�صتقبله.  التي يحتاجها  ال�صخ�صية  بناء  اأجل 
الدولة,  يف  والتعليم  الرتبية  ومنظومة  مل�صاريع  قوي  داعــم  الوطني  االأر�صيف 
اإمياناً منه بر�صالته الوثائقية ودوره املجتمعي, م�صرياً اإىل اأن امل�صاريع واملبادرات 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  الوطني  االأر�صيف  بني  تربط  التي  واملهمة  الكثرية 
الداعمة  املوؤ�ص�صات  فئة  الرتبوية" �صمن  خليفة  "جائزة  على  للح�صول  اأّهلته 
و"الرتبية  الوطني  االأر�صيف  بني  التعاون  اأن  علي  اآل  واأّكــد  والتعليم.  للرتبية 
ال�صليمة  الوطنية  التن�صئة  ت�صتهدف  التي  باالإجنازات  وحافل  والتعليم" وثيق 
لطلبة الوطن الذين ي�صكلون عماد م�صتقبله, وذلك من خالل حتقيق الفائدة 

ومعرفة  ات�صااًل  اأكرث  وجعلهم  التاريخية,  بال�صواهد  مقرونة  للطلبة  العلمية 
بتاريخ وطنهم الذي يعد من اأركان هويتنا الوطنية.

وي�صمل التعاون بني االأر�صيف الوطني ووزارة الرتبية والتعليم برامج وم�صاريع 
ومـــبـــادرات عـــدة, حــيــث يــعــد االأر�ــصــيــف الــوطــنــي وجــهــة للباحثني مــن الطلبة 
التاريخية  والوثائق  واملــ�ــصــادر,  املــراجــع  اأهــم  فيه  يجدون  اأعــمــارهــم؛  مبختلف 
تاريخ  يخ�ّس  فيما  عليها  يعتمدوا  لكي  والتقني؛  التقليدي  ب�صكلها  املعرو�صة 

وطننا وتراثه.
هويتي  "وطني..  التعليمي:  الوطني  برناجمه  الوطني  االأر�ــصــيــف  اأطــلــق  كما 
ال�صاحلة  املواطنة  مبادئ  ال�صابة  االأجــيــال  نفو�س  يف  يغر�س  وانتمائي" الــذي 
التي تعزز حر�صهم على �صون وحفظ مقدرات وطنهم يف امل�صتقبل, وجاء ذلك 

الربنامج بالتوازي مع الرحالت الطالبية اإىل مقر االأر�صيف الوطني.
"ملتقى  �صنوياً  الوطني  االأر�صيف  يعقد  والتعليم,  الرتبية  وزارة  وبالتعاون مع 
دولة  روؤيــة  جت�صيد  اإىل  يهدف  وهــو  ثقافية,  تظاهرة  اأ�صحى  املعلمني" الــذي 
نفو�س  الوطنية يف  الهوية  تر�صيخ  املتحدة عرب حر�صه على  العربية  االإمــارات 
اأبناء االإمارات, وتعزيز االنتماء للوطن والوالء للقيادة احلكيمة. ويعمل امللتقى 
على تقلي�س الفجوات بني املعلمني والطلبة, واأولياء االأمور عرب تعزيز املعرفة 
االإماراتي,  وبــاملــوروث  املتحدة,  العربية  االإمـــارات  دولــة  بتاريخ  املعلمني؛  لــدى 
من  قرباً  تزيدهم  التي  االإمــاراتــيــة  واالأعـــراف  والتقاليد  بالعادات  وتعريفهم 
الوطنية يف  االأر�صيف وخرباته  الــوزارة ت�صتعني بجهود  اأن  اإىل  اإ�صافة  الطلبة. 

اإعداد مناهج التاريخ والرتبية الوطنية.
نادي  والتعليم"  و"الرتبية  الوطني  االأر�ــصــيــف  بــني  امل�صتمرة  امل�صاريع  ومــن   
وتراثهم  بتاريخهم  الطلبة  وعــي  تنمية  ي�صتهدف  الـــذي  الطالبي  املــوؤرخــني 
امل�صروع  ي�صكل هذا  اإذ  التعليمية وتكميلها؛  العملية  واإجنــازات وطنهم, وتعزيز 
الدرا�صة  نــظــريــة عــلــى مــقــاعــد  عــلــوم  بــني مــا يتلقاه الطلبة مــن  هــمــزة و�ــصــل 
"اأر�صيفي  حملة  اجلهتني  بني  امل�صرتكة  املبادرات  ومن  لها.  العملي  والتطبيق 
"وثق",  م�صتقبلي" املنبثقة عن احلملة الوطنية لتوثيق ال�صجالت ال�صخ�صية 
وقد ا�صتهدفت توعية طلبة املدار�س باأهمية توثيق املواد وال�صجالت ال�صخ�صية 
"زايد  باعتبارها ذاكرة الوطن يف امل�صتقبل. وكذلك املبادرة الوطنية التعليمية 
اأ�صفرت عن عدد كبري من الق�ص�س التي تعمقت يف ذاكرة  التي  100 حكاية", 
100 مادة  اإعــداد  الطلبة على  اأن حتفز  باملتابعة احلثيثة  وا�صتطاعت  الوطن, 
يف  اإليها  تو�صلوا  التي  احلكايات  فيها  يعر�صون  املوؤ�ص�س  القائد  عن  ق�ص�صية 

قراءاتهم املتعمقة يف ال�صرية العطرة لل�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان, طيب اهلل 
ثراه. كما اأن مبادرة "حكاياتنا امللهمة" اأ�صهمت يف توجيه طاقات الطالب اإىل 
الكتابة عن برامج وطنية تاريخية مدرو�صة وموجهة ت�صهم يف تنمية املجتمع, 
االأمل  ون�صر  واملجتمعية,  االإن�صانية  واملــبــادرات  امل�صاريع  على  ال�صوء  وت�صليط 
نوعية  وحت�صني  والــتــفــاوؤل,  االإيجابية  وتعزيز  والــعــطــاء,  اخلــري  قيم  وتر�صيخ 
احلياة يف املجتمع االإماراتي. وت�صكل مبادرات "زايد 100 حكاية" و"حكاياتنا 
فمبادرة  الطالبي,  لــالإبــداع  ذهبياً  مثلثاً  اخلم�صني"  ُكتَّاب  و"مبادرة  امللهمة" 
ُكتَّاب اخلم�صني التي انتهى االأر�صيف الوطني من تقييم االأعمال امل�صاركة فيها 
من  جيل  اإعــداد  يف  لُت�صهم  ممت  �صُ وقــد  لالأجيال,  املُ�صرق  امل�صتقبل  ت�صت�صرف 
التاأليف  جمال  يف  معارفهم  وتنمية  ورعايتهم  بهم  العناية  اأجــل  من  املبدعني 

والكتابة وتعزيز قيم املعرفة و�صواًل اإىل التميز الثقايف.
ولعل املحطة االأبرز يف التعاون بني املوؤ�ص�صتني هي �صل�صلة م�صاريع "القراءة يف 
ذاكرة الوطن" التي مّت اإطالقها بالتزامن مع "عام زايد", وت�صمنت عدداً من 
املبادرات التي ي�صتفيد منها كافة طلبة املدار�س يف دولة االإمارات العربية املتحدة, 
وقد ركزت على االإرث اخلالد للمغفور له, باإذن اهلل, لل�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان, واإجنازاته وحكمته, وم�صاعيه احلميدة يف �صبيل بناء االإن�صان, وروؤاه التي 
�صبقت ع�صره يف اإطار اال�صتدامة الوطنية. ومما ت�صمنته هذه ال�صل�صلة: مبادرة 
اإثراء مائة مكتبة مدر�صية بكتب تاريخية ووطنية, واإثراء مائة مدر�صة اأخرى 
باأقوال حكيم العرب ال�صيخ زايد, رحمه اهلل, ومبادرة طباعة مليون كتيب من 
من  "زايد  وكتاب  امل�صتقبل",  اإىل  رحلة  "خليفة..  التالية:  التعليمية  الكتيبات 

التحدي اإىل االحتاد", وكتاب "ق�صر احل�صن.. تاريخ حكام اأبوظبي".
االأر�صيف  كــان  التي  املدر�صية  بالرحالت  بــداأ  الطرفني  بني  التعاون  اأن  ُيذكر 
الوطني )مركز الوثائق والبحوث �صابقاً( ي�صتقبلها مبقره, وتطورت فيما بعد 
 2009 اإطالقها يف عام  التي تهدف منذ  ال�صاب",  املــوؤرخ  "جائزة  اإىل م�صروع 
اإىل تعزيز االنتماء والوالء, والهوية الوطنية, وتنمية الوعي التاريخي يف عقول 
تنمية مهاراتهم من حيث  على  م�صاعدتهم  اأثرها يف  لها  وكان  الطلبة,  اأجيال 
النقد والتحليل, واحلث على االأ�صالة يف التفكري والتعبري, وا�صتخدام املداخل 
العربية  االإمــــارات  دولــة  تــاريــخ  يف  البحث  على  والت�صجيع  البحث,  يف  املبتكرة 
املتحدة وحماية تراثها, وقد اآتت هذه اجلائزة التي تقرتب من دورتها الثانية 
دولة  تــاريــخ  يف  البحث  اإىل  الطلبة  مــن  كــبــرياً  عـــدداً  جذبت  اإذ  ثمارها؛  ع�صرة 

االإمارات واالإبحار يف حقبه الزمنية.

بقر�ر من حمد�ن بن حممد 

تعديل قرار تنظيم اللوحات الإر�شادية التكميلية على الطرق يف اإمارة دبي

بالتعاون مع �لرتبية و�لتعليم

الأر�شيف الوطني يرفد مناهج الرتبية الوطنية باأفالم وثائقية تاريخية تعزز احل�ّس الوطني

•• اأبوظبي-وام:

املزروعي, قائد عام �صرطة  الركن طيار فار�س خلف  اللواء  اأكد معايل 
يف  بالدولة  االإذاعــيــة  للقنوات  واحلــيــوي  الهام  الــدور  اأهمية  اأبوظبي, 
العمل  ..موؤكدا  الوقائية  التدابري  املجتمع مبختلف  اأفــراد  تعزيز وعي 
وكافة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  بني  واملثمرة  امل�صتمرة  وال�صراكة  امل�صرتك 
امل�صتقبلية  الـــروؤى  يحقق  مبــا  الوطنية  االإعــالمــيــة  املنظومة  مكونات 

للقيادة الر�صيدة ويدعم الريادة احلكومية.
االإعالم  و�صائل  مبختلف  لالإعالميني  الــبــارزة  اجلهود  معاليه  وثمن 
مبنا�صبة  املحلية  بــاالإذاعــات  العاملني  جميع  والتقدير  بال�صكر  وخ�س 
..موؤكدا  13 فرباير من كل عام  الذي ي�صادف  العاملي لالإذاعة  اليوم 
االأهمية البالغة للبث االإذاعي يف التوا�صل على مدار ال�صاعة مع جمهور 

امل�صتمعني مبختلف اإمارات الدولة والقدرة الهائلة التي يتميز بها اأثري 
االإذاعة يف بناء ج�صور توا�صل م�صتدام بني �صرطة اأبوظبي وجمهورها 

من خمتلف الثقافات واالأعمار.
واأ�ــصــاد بــالــدور املهم الــذي تقوم به فــرق الــربامــج االإذاعــيــة يف التوعية 
اإن االإذاعـــة هي الو�صيلة االأ�ــصــرع واالأكـــرث قــدرة على الو�صول  ..وقـــال 
مل�صتخدمي الطرق وخا�صة يف اأوقات الذروة املرورية والظروف اجلوية 
املتقلبة. واأ�صار اإىل تنويع �صرطة اأبوظبي نطاق املادة االإذاعية اليومية 
والر�صائل العاجلة لتنبيه اجلمهور بامل�صتجدات باالإ�صافة لبث فقرات 
واالإر�صادية  واملجتمعية  االأمــنــيــة  التوعية  على  تــركــز  يومية  اإذاعــيــة 
واأ�صرارها  املــخــدرات  خمــاطــر  مثل  االجتماعية  الق�صايا  خمتلف  يف 
و�صرورة االلتزام بالقوانني املرورية والتوعية مبخاطر بع�س الظواهر 

وال�صلوكيات ال�صلبية.

•• اأبوظبي -وام:

ثقافة  نحو  "م�صارات  االأول  كتابه  وال�صالم  للت�صامح  العاملي  املجل�س  اأ�صدر 
الت�صامح وال�صالم" من تاأليف نخبة من املفكرين من االإمارات وعدة بلدان 

اأخرى.
و الكتاب متاح حالًيا على االإنرتنت ككتاب الكرتوين وهو موجه لل�صيا�صيني 

واالأكادمييني والباحثني والطالب , و�صيكون متاًحا يف ن�صخ ورقية.
وال�صالم معايل" اأحمد اجلروان" اإن  للت�صامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  وقال 
اإىل  ويــهــدف  املــجــال  هــذا  الــعــامل يف  اأبـــرز مفكري  تاأليفه  الكتاب عكف على 
زيادة م�صاعر االنفتاح واالحــرتام جتاه االآخرين والت�صامن وامل�صاركة على 
اأ�صا�س ال�صعور باالأمان يف الهوية, والقدرة على التعرف على االأبعاد العديدة 
تقديره  عن  واالجتماعية.واأعرب  الثقافية  ال�صياقات  خمتلف  يف  لالإن�صان 

اأ�صتاًذا بارًزا يف جماالت الت�صامح وال�صالم   14 للجهود الكبرية التي بذلها 
من االإمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية والربتغال واألبانيا 
واإيطاليا ونيوزيلندا واإ�صبانيا الذين �صاهموا يف تاليف هذا الكتاب معتربا اأن 
هذه جمرد بداية" و �صنعمل دائما من خالل الربامج املختلفة للمجل�س يف 
�صبيل متهيد الطريق لعامل ي�صوده الت�صامح وال�صالم" وقال اإننا نعي�س اليوم 
وديانات  وثقافات  خلفيات  من  باأنا�س  حماطون   , الثقافات  متعدد  عامل  يف 
خمتلفة..و اأ�صبح تر�صيخ الت�صامح وال�صالم اأمًرا بالغ االأهمية..و بدون هذه 
ال�صفات , يتعر�س اال�صتقرار االجتماعي والوئام املجتمعي للخطر, وقبول 

بع�صنا البع�س ال يزال بعيد املنال.
واأكد اأن ن�صر ثقافة الت�صامح وال�صالم اأمر �صروري ملعاجلة الق�صايا املعا�صرة 
لل�صالم العاملي "وهذا ي�صمل التفكري يف اأهمية رف�س العنف واعتماد و�صائل 

اأكرث �صلمية حلل اخلالفات وال�صراعات".

من تاأليف نخبة من املفكرين.. املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم ي�شدر كتابه الأول قائد عام �شرطة اأبوظبي : الإذاعات املحلية داعم اأ�شا�شي يف بناء الوعي املجتمعي

• �للوحات منها د�ئم وموؤقت وتر�صد �جلمهور �إىل �ملو�قع �لثقافّية و�ل�صياحّية و�لتجارّية و�خلدمّية ومو�قع �لفعاليات �ملختلفة  
• تعديل �صروط �حل�صول على ت�صاريح �للوحات �الإر�صادية ل�صمان عدم خمالفتها للنظام �لعام �أو �الآد�ب �لعامة �أو �لتقاليد �ملرعية يف �لدولة
•  مر�عاة عدم �إعاقة �للوحات حلركة �ملرور �أو �مل�صاة �أو حجب �لروؤية عن �لطريق �أو �الإ�صر�ر باالأ�صخا�س �أو �الأمو�ل �لعامة �أو �خلا�صة
�لدينية �أو �لتاريخية �أو �لثقافية �أو مباين �جلهات �حلكومية �أو �ملر�فق �لعامة للمباين  حجبها  عدم  من  • �لتاأكد 

• �إمكانية ��صتخد�م �الإجنليزية �إىل جانب �للغة �لعربية �لتي يجب �أال تقل ن�صبتها عن 50 % من �مل�صاحة �لكلية �ملخ�ص�صة للكتابة يف �للوحة

جمعية عجمان للتنمية الجتماعية تعلن عن 
الفائزين يف م�شابقة احلديث النبوي ال�شريف 

 

انت�صار  على  ال�صوء  ت�صليط  من  العاملية  ال�صحة  منظمة  متكنت 
فريو�س كورونا, وجعلت العامل يتحد حلل هذه امل�صكلة الع�صال, 
لقاح  اإىل  للو�صول  والعلماء  لــلــخــرباء  االمــكــانــيــات  كــل  و�ــصــخــرت 
الوقت  نف�س  ويف  خــطــورتــه,  مــن  ويــحــد  الــفــريو�ــس  تف�صي  ميــنــع 
ف�صلت منظمات حقوق املراأة وغريها من اجلهات االجتماعية من 
العربية,  اكت�صاف لقاح �صد الطالق ومينع تف�صيه يف جمتمعاتنا 

فكرونا تقتل �صخ�س والطالق يقتل ا�صخا�س.
موؤمترات  بــاالأ�ــصــرة  واملعنية  احلقوقية  للمنظمات  نــرى  ال  ملـــاذا 
املت�صررين  وعــدد  اليومية  الطالق  ن�صبة  عن  واالإعــالن  �صحفية 
الطالق  لقاح مينع  العلماء برتكيب  يتحرك  م�صتمر حتى  ب�صكل 
ويخف�س من ن�صبة انت�صاره, فالطالق ال يقل خطورة عن خطورة 
ف�صل  للطالق  املــ�ــصــاد  والــلــقــاح  الــعــامل,  يف  املنت�صرة  الــفــريو�ــصــات 
املتخ�ص�صني يف احتوائه, وذلك لرتاجع دور االخ�صائيني النف�صيني 
ورجال الدين وغريهم, فالتوعية ون�صر ثقافة االختالف وتغيري 

منط احلوار قد ي�صاهم يف احلد من انت�صار فريو�س الطالق.
فريو�س  وكاأنه  كبرية  ب�صرعة  املنطقة  يف  الطالق  فريو�س  انت�صر 
انت�صر يف  الــطــالق  اأن  اإال  والــنــ�ــصــاأة  البيئة  اخــتــالف  فمع  خــطــري, 
املحاوالت يف  العديد من  ومع  اله�صيم,  كالنار يف  العربي  املجتمع 
عامل  هناك  بــان  املهتمني  بع�س  ويعتقد  فــائــدة,  ال  لكن  احتوائه 
مــ�ــصــرتك بــني هــنــا وهـــنـــاك, تــلــك الــنــظــرة الــ�ــصــمــولــيــة مــن خالل 
اوقات طويلة  العامل وق�صاء  واالنفتاح على  االجتماعي  التوا�صل 
وبرود  االأزواج  بــني  �صمت  خلقت  الــتــى  االفــرتا�ــصــيــة  احلــيــاة  مــع 
عاطفي مميت يحول احلياة املفعمة باحليوية واملبهجة اإىل �صكون 
مطبق وغيمة من الكاأبة واحلزن توؤدي يف النهاية اإىل االنف�صال 
والتباعد, لذا نطالب من املنظمات امل�صوؤولة عن الطفولة واالأ�صرة 
واملراأة اأن تتعلم من منظمة ال�صحة العاملية وتخرج بتقرير يومي 
الطالق  انت�صار  االإجـــراءات االحرتازية للحد من  لتعلن فيه عن 
ال�صلح  ون�صبة  ب�صببه  امل�صردون  ون�صبة  الطالق  ن�صبة  عن  وتعلن 

ليعرف املجتمع بحجم الوباء اجلديد.  
وال�صوؤال هل الكمامة حتد من فريو�س الطالق, قد تفيد الكمامة 
يف ذلــك وارتــدائــهــا عند االخــتــالف قــد مينع االأخـــر مــن التمادي 
ال�صمت واالن�صحاب  ارتدى كمامة  دام هناك طرف  والتطاول ما 
الهدوء  امل�صكلة يف جو من  للعتاب وحل  ويعاود  االأخــر  يهدء  لكي 
والنقا�س املبني على البينة واالقناع, رمبا تنفع الكمامة وحتد منه 

اإن مت�صكنا بها.
�أ�صامة عبد �ملق�صود 

لقاح �صد �لطالق

حكايات على 
مائدة �لع�صاء 
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اأخبـار الإمـارات

الـــدكـــتـــور حمــمــد عبداهلل  ا�ــصــتــقــبــل 
العلي, رئي�س جمل�س االإدارة والع�صو 
للبحوث  "تريندز  لــ�ــصــركــة  املــنــتــدب 
وفد  املــركــز  مقر  يف  واال�صت�صارات", 
الذي  االإماراتية  ال�صحفيني  جمعية 
باملركز  تــعــريــفــيــة  جـــولـــة  يف  رافـــقـــه 
الوفد  اّطلع  حيث  املختلفة  واإداراتــــه 
البحثية  االأنـــ�ـــصـــطـــة  عـــلـــى  الـــــزائـــــر 
املركز,  اإدارات  ملــخــتــلــف  والــعــلــمــيــة 
البحثية  بـــراجمـــهـــا  عـــلـــى  وتــــعــــرف 
املــركــز من  الــتــي ي�صعى  والــتــدريــبــيــة 
م�صاف  اإىل  االرتــــقــــاء  اإىل  خــاللــهــا 

مراكز التفكري العاملية املرموقة.   
عبداهلل  حمــمــد  الـــدكـــتـــور  ــــح  واأو�ــــص
التي  العلمية  الفل�صفة  للوفد  العلي 
بو�صفه  "تريندز"  مـــركـــز  يــتــبــعــهــا 
موؤ�ص�صة بحثية فكرية م�صتقلة ت�صعى 
اأدق  وحتليل  اأف�صل  فهم  تقدمي  اإىل 

ملختلف الق�صايا والتطورات املختلفة 
وال�صرق  اخلليج  مبنطقتي  املحيطة 
ي�صهدها  التي  والــتــطــورات  االأو�ــصــط, 
العامل, وذلك وفق ال�صوابط العلمية 
املـــتـــعـــارف عــلــيــهــا دولـــيـــاً لــــدى اأعــــرق 

مراكز التفكري والبحث العلمي. 
وتابع العلي مو�صحاً اأن خطة تريندز 
تت�صمن   2021 لـــعـــام  الـــ�ـــصـــنـــويـــة 
البحثية  الـــفـــعـــالـــيـــات  مــــن  الـــعـــديـــد 
والعلمية املهمة التي من �صاأنها تعزيز 

للمركز,  واال�صت�صاري  العلمي  الــدور 
دعم  اأو  القرار  �صناع  �صواء يف خدمة 
املوؤ�ص�صات املختلفة يف و�صع ال�صيا�صات 
املقرتحات  تقدمي  خالل  من  العامة 

والتو�صيات يف خمتلف املجاالت. 

املنا�صبة,  هــذه  يف  الــعــلــي,  اأعـــرب  كما 
التعاون  "تريندز" لتعزيز  تطلُّع  عن 
االإماراتية,  ال�صحفيني  جمعية  مــع 
الأنـــــه يـــوؤمـــن بــاأهــمــيــة الــتــكــامــل بني 
اللذين  واالإعالمي  البحثي  العملني 
التعريف  جــهــود  دعــــم  �ــصــاأنــهــمــا  مـــن 
اإىل  االإقليمي  امل�صتوى  على  باملركز 
ال�صاملة  التنمية  جــهــود  دعــم  جــانــب 
مــا يتناوله  واملــ�ــصــتــدامــة مــن خـــالل 
اأولوية  متــثــل  ق�صايا  مــن  ويناق�صه 
يف  خا�صة  واملجتمعات,  الـــدول  لــدى 

اأوقات االأزمات.
ال�صحفيني  جمعية  وفـــد  �ــصــم  وقـــد 
نقي  عبدالرحمن  االأ�صتاذ  االإماراتية 
العام وعدد من  ال�صر  اأمني  الب�صتكي 
عن  اأعــربــوا  الــذيــن  اجلمعية  اأع�صاء 
"تريندز",  مــركــز  بــزيــارة  �صعادتهم 
وثـــمـــنـــوا الـــــــدور الــــــذي يـــقـــوم بــــه يف 

اإثــــراء مــ�ــصــرية الــبــحــث الــعــلــمــي. كما 
املختلفة,  العلمية  باإ�صداراته  اأ�صادوا 
الندوات  بــني  مــا  املتنوعة  وفعالياته 
تتناول  التي  واملحا�صرات  واملوؤمترات 
الــقــ�ــصــايــا واملــ�ــصــتــجــدات الــراهــنــة يف 

املجاالت كافة.  
الدكتور  اأهــــدى  الـــزيـــارة  نــهــايــة  ويف 
مركز  درع  الــعــلــي  اهلل  عــبــد  حمــمــد 
ال�صحفيني  جمعية  لوفد  "تريندز" 
لــدورهــا الفاعل  االإمــاراتــيــة تــقــديــراً 
واحلــــيــــوي يف الـــنـــهـــو�ـــس بــــاالإعــــالم 
واالرتقاء بر�صالته يف تنوير املجتمع, 
واأولوياته  قــ�ــصــايــاه  عـــن  والــتــعــبــري 
املــخــتــلــفــة. كــمــا اأهــــــدى الــعــلــي وفد 
اجلمعية ن�صخة من اأحدث االإ�صدارات 
ال�صادرة  "تريندز"  ملــركــز  العلمية 
بــالــلــغــتــني الــعــربــيــة واالإجنــلــيــزيــة يف 

العديد من املجاالت.

•• اأبوظبي -الفجر:

و  تاأهيل  املدينة م�صروع  بلدية مركز  اأبوظبي من خالل  بلدية مدينة  اأجنــزت 
قدرها  بتكلفة  الدولفني  حديقة  يف  الطبيعي  التجميل  اأ�ــصــول  جميع  �صيانة 
مب�صتوى  لالرتقاء  املتوا�صل  ال�صعي  اإطــار  �صمن  وذلــك  درهــم,  مليون  حــوايل 

املرافق الرتفيهية واإ�صعاد ال�صكان.

وا�صتملت االأعمال اإعادة تاأهيل منطقة األعاب االأطفال, حيث مت تغيري االأر�صيات 
الداخلية  االإنـــارة  ت�صغيل  اإىل  باالإ�صافة  املــظــالت,  وكذلك  القدمية,  املطاطية 
متعدد  ملعب  بتنفيذ  موقعها  تاأهيل  واإعــــادة  قدمية  نــافــورة  واإزالــــة  املحيطة, 
االأغرا�س, وا�صتبدال اللوحات االإر�صادية بلوحات تعريفية اأخرى جديدة تتوافق 
التجميل  اأ�ــصــول  تاأهيل  واإعـــادة  اأبوظبي,  مدينة  لبلدية  املوؤ�ص�صية  الهوية  مع 
وزهور,  تربة  ومغطيات  خ�صراء,  م�صطحات  من  الزراعية  واالأ�صول  الطبيعي 

وتاأهيل النوافري.    واأو�صحت البلدية اأن حديقة الدولفني ت�صكل خياراً ترفيهياً 
جاذباً لل�صكان والزوار نظراً الحتوائها على العديد من املرافق واخلدمات, حيث 
ت�صم 10 مناطق لل�صواء, باالإ�صافة اإىل ملعب مظلل لالأطفال, وكذلك ملعب 
متعدد االأغرا�س لكرة القدم وكرة ال�صلة, واخلدمات االأخرى التي توفر ملرتادي 

احلديقة الراحة واال�صتمتاع بالبيئة ال�صحية واجلمالية ملكونات احلديقة.
على  واملميزة  املفتوحة  احلدائق  تعد من  الدولفني  اأن حديقة  بالذكر  اجلدير 

�صارع ال�صيخ زايد بن �صلطان, وتقع بنهاية الكورني�س ال�صرقي )كورني�س القرم(, 
وهي من احلدائق القدمية بجزيرة اأبوظبي حيث اأن�صئت قبل 30 عاماً, وتتميز 
البحرية  الواجهة  على  احلديقة  وتطل  متكاملة,  خدمية  مبــرافــق  احلديقة 
النافورة  وكذلك  نــوافــري,  عــدة  على  احتوائها  اإىل  باالإ�صافة  الــقــرم,  وحممية 
الرئي�صية مبدخل احلديقة والتي حتتوي على جم�صمات للدولفني ) وهي �صبب 

ت�صمية احلديقة بحديقة الدولفني(.

•• اأبوظبي-وام:

بن  اأحمد  بنت  ميثاء  ال�صيخة  اأكــدت 
مبارك اآل نهيان رئي�صة جمل�س اإدارة 
نهيان  اآل  اأحمد  بنت  ميثاء  موؤ�ص�صة 
والثقافية,  املــجــتــمــعــيــة  لــلــمــبــادرات 
جناح مبادرة "ونا�صة" التي اأطلقتها 
املوؤ�ص�صة موؤخراً بالتن�صيق مع الهيئة 
واالأزمات  الــطــوارئ  الإدارة  الوطنية 
والكوارث, بالتزامن مع اليوم العاملي 
لالأخوة االإن�صانية, يف تاأكيد على روح 
املحبة والتاآلف والتاآخي بني كل من 
يــحــيــون عــلــى اأر�ــــس االإمـــــارات مهما 

اختلفت ثقافاتهم وانتماءاتهم.
وقالت : " ا�صتهدفنا يف اإطار م�صوؤولية 
االأ�صقاء  االإنــ�ــصــانــيــة جتـــاه  املــوؤ�ــصــ�ــصــة 
الت�صامح  قيم  تر�صيخ  واالأ�ــصــدقــاء, 
والتي  االإن�صاين,  والتاآخي  والتاآلف 

اأبرز �صيم اأهل االإمــارات, فروؤى  تعد 
ال  اأن  على  عودتنا  الر�صيدة  قيادتنا 
االأخوة,  اأوا�صر  تعزيز  ناألو جهدا يف 

والرتابط, والتالحم والتعا�صد".
واأ�ــصــافــت : " املــوؤ�ــصــ�ــصــة �ــصــاهــمــت يف 
اجتماعي  جمــلــ�ــس  بــتــوفــري  املـــبـــادرة 
للمقيمني, اإ�صافة اإىل توفري م�صاحة 
يف  الــرتفــيــهــيــة  لــالألــعــاب  خم�ص�صة 
مــديــنــة االإمـــــارات االإنــ�ــصــانــيــة والتي 
ت�صم عدداً متنوعاً من املقيمني من 

خمتلف اجلن�صيات.
فريق  املتطوعني من  اأن  اإىل  ولفتت 
التطوعي"  للعمل  نخل�س  "نعمل 
عمل  للموؤ�ص�صة,  التطوعي  الــــذراع 
االجتماعي  املــجــلــ�ــس  جتــهــيــز  عــلــى 
املعايري, والذي  الأعلى  وتاأثيثه وفقاً 
اإىل  اأهلكم",  بــني  بـ"جمل�س  �صمي 
ترفيهية  م�صاحة  تخ�صي�س  جانب 

واألعابا  الطاولة  تن�س  لعبة  تت�صمن 
اإلـــكـــرتونـــيـــة واألـــعـــابـــا اأخــــــرى, حتى 
اأوقاتاً  املــديــنــة  يف  املــقــيــمــون  يق�صي 
بع�صهم  بني  وان�صجاما  األفة  ت�صهد 

البع�س.
وثمنت ال�صيخة ميثاء بنت اأحمد اآل 
نخل�س  "نعمل  فــريــق  جــهــود  نهيان 
املبادرة,  اإجنــاح  للعمل التطوعي" يف 
املتطوعني  حــر�ــس  اأن  اإىل  مــ�ــصــرية 
الـــــذيـــــن الـــتـــحـــقـــوا بـــالـــفـــريـــق عرب 
على  اإمارات",  "متطوعني  من�صة 
اأعمال  ال�صتكمال  املبا�صر  االإ�ــصــراف 
جتهيز املجل�س االجتماعي وامل�صاحة 
الرتفيهية,  لـــالألـــعـــاب  املــخــ�ــصــ�ــصــة 
البذل  يف  رغبتهم  على  تاأكيداً  ميثل 
والــــعــــطــــاء والــــتــــعــــاون االإنــــ�ــــصــــاين, 
وانــعــكــا�ــصــاً لــنــهــج دولــــة االإمــــــارات يف 
املــبــادرات اخلــرييــة الداعمة  تــقــدمي 

للب�صرية.
املـــبـــادرة جنــحــت يف  اأن  اإىل  واأ�ـــصـــارت 
للمتطوعني,  غنية  جتــربــة  تــقــدمي 
امليداين  العمل  انخرطوا يف  والذين 
الــتــطــوعــي, مبــا يــعــزز مــن خربتهم 
ومــعــرفــتــهــم بـــاأنـــواع الــتــطــوع واآثــــاره 
املــجــتــمــعــيــة االإيـــجـــابـــيـــة ومـــــــردوده 
الــهــام, الفــتــة اإىل حر�س  االإنــ�ــصــاين 
التطوع  قيمة  تر�صيخ  على  املوؤ�ص�صة 
تطلقها,  الــتــي  املـــبـــادرات  خمتلف  يف 
الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات  مواكبة 
الداعمة لتمكني املتطوعني من اأداء 
الفر�س امليدانية, مبا ي�صهم يف تعزيز 
التالحم املجتمعي واالإخاء االإن�صاين 
بـــني �ــصــرائــح املــجــتــمــع, ومبــــا يدعم 
خمتلف  قبل  مــن  املخل�صة  اجلــهــود 

اجلهات خالل الفرتة الراهنة.
الوطنية  الهيئة  جهود  على  واأثــنــت 

الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث, 
ــلــة يف مـــواجـــهـــة جــائــحــة "  املــتــوا�ــص
موؤكدة  " وتــداعــيــاتــهــا,   19 كــوفــيــد 
ودعمها  الـــهـــيـــئـــة  ا�ـــصـــتـــجـــابـــة  عـــلـــى 
خمتلف  اإجنــاح  �صبيل  يف  املتوا�صلني 
االإن�صانية  املــجــتــمــعــيــة  املـــــبـــــادرات 
الوطنية  اجلــهــود  مــع  تن�صجم  الــتــي 

للت�صدي للوباء.
من جانبهم اأعرب عدد من املقيمني 
باملبادرة,  �ــصــعــادتــهــم  عــن  املــديــنــة  يف 
وطن  هـــي  االإمــــــــارات  اأن  مـــوؤكـــديـــن 
االإنــ�ــصــانــيــة ووطــنــهــم الـــثـــاين الذي 
قدم لهم والأ�صرهم كافة �صبل رعاية 
والدعم النف�صي واالجتماعي يف اأ�صد 

الظروف وما زال ي�صملهم بعطائه.
وقال اأحمد علي اأحد : " �صبق ملوؤ�ص�صة 
اأقامت  واأن  نهيان  اآل  ميثاء  ال�صيخة 
فعاليات مبهجة الأطفالنا خالل عيد 

االأ�صحى املا�صي �صمن مبادرة "بني 
املــوؤ�ــصــ�ــصــة توا�صل  " والـــيـــوم  اأهــلــكــم 
مبادرة  �ــصــمــن  االإنـــ�ـــصـــاين  عــطــاءهــا 
مل�صناه  ما  يوؤكد  ما  " وهو  " ونا�صة 
الوطن  هــذا  اأقدامنا  وطــاأت  اأن  منذ 
وال�صعي  اأهله,  �صمة  هو  العطاء  بــاأن 
الإ�صعاد االآخرين هدف �صامي ي�صعى 
له اجلميع ". اأما منري هابي�س فقال 

اإن�صاين  نــ�ــصــهــده مــن عــطــاء  " مــا   :
بغريب  لــيــ�ــس  اجــتــمــاعــيــة  ورعــــايــــة 
تربى  الـــذي  االإمـــــارات  جمتمع  على 
بن  زايــد  ال�صيخ  له  املغفور  قيم  على 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
الأي  االلتفات  دون  واملنح  العطاء  يف 
اعتبارات اأخرى, فاالإن�صان هو حمور 
اأثنت  ذلـــك  اإىل  االإمارات".  عــطــاء 

الدائم  ال�صعي  على  كومابات  مــوانــا 
لتوفري جميع االحتياجات اأوال باأول 
بـــدءاً مــن تــوفــري الــرعــايــة ال�صحية 
اخلدمات  وخمــتــلــف  واالجــتــمــاعــيــة 
عــلــى مـــدار الــ�ــصــاعــة ودعـــم الطالب 
و�صوال  بــعــد,  عــن  التعليم  ملــوا�ــصــلــة 
والرتفيه  الــراحــة  �صبل  تــوفــري  اإىل 

واحتياجات احلياة االجتماعية.

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�شروع �شيانة و تاأهيل حديقة الدولفني

ميثاء �آل نهيان : ونا�صة تر�صخ �لتاآخي �ملجتمعي

ونا�شة مبادرة اأطلقتها موؤ�ش�شة ميثاء بنت اأحمد بالتعاون مع هيئة الأزمات والكوارث 

•• ال�شارقة -وام:

ح�صد طلبة جامعة ال�صارقة ثالثة مراكز متقدمة يف جائزة غرفة ال�صارقة 
للمبدعني, والتي اأُعلنت نتائجها موؤخراً, �صمن الفعاليات اخلتامية للمنتدى 

الدويل ال�صاد�س لالبتكار وريادة االأعمال بجامعة ال�صارقة.
الثانية  بــاملــراكــز  الــ�ــصــارقــة  مــن طلبة جامعة  ثــالث جمــمــوعــات  فـــازت  فقد 
يف  والهند�صة  والعلوم,  واملعلوماتية,  احلو�صبة  كليات  من  والرابعة  والثالثة 

فئة االأبحاث العلمية.
"حمطة هجينة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة ال�صم�صية الكهرو�صوئية" 
وهو العمل الفائز باملركز الثاين يف فئة البحوث العلمية واملقدم من الطالبات 
بجامعة  الهند�صة  كلية  من  النقبي  وعائ�صة  حممد,  و�صيماء  ال�صحي,  �صوق 
ال�صارقة تخ�ص�س هند�صة الطاقة امل�صتدامة واملتجددة عن البحث "حمطة 
هجينة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة ال�صم�صية الكهرو�صوئية" وتعتمد 
الطاقة  ال�صتهالك  م�صتداماً  بــديــاًل  لت�صبح  للدرا�صة  امل�صتوحاة  الفكرة 

املتزايد وقلة املياه العذبة وبديل عن امل�صادر التقليدية التي ت�صر بالبيئة, 
ال�صم�صية  للمدخنة  جديد  تكوين  حــول  للبحث  االأ�صا�صية  الفكرة  وتـــدور 
العذبة  املــيــاه  الإنــتــاج  املجمع  اأ�صفل  البحر  مياه  حو�س  باإ�صافة  التقليدية 
با�صتخدام ال�صم�س كم�صدر رئي�صي الإنتاج الطاقة حيث يتم ت�صخني االأر�س 
حتت املجمع والذي بدوره ي�صخن الهواء باحلمل احلراري وا�صتبدال �صقف 
املجمع بخاليا كهرو�صوئية �صفافة لتوليد املزيد من الكهرباء, كما اأن هذه 
اأداء النظام ب�صكل عايل ميكن لهيئة الكهرباء  االإ�صافات اجلديدة تعزز من 

واملياه اال�صتفادة يف تطبيق هذه الفكرة لتقليل من ا�صتهالك الطاقة.

املركز الثالث يف فئة البحوث العلمية حققته الطالبة �صعدية لياقات من كلية 
العلوم بجامعة ال�صارقة تخ�ص�س الكيمياء عن فكرة بحثها اخلا�س بتقدمي 
االأ�صابع  ب�صمات  لتحليل  كبديل  التكلفة  حيث  من  وفعالة  جديدة  تقنية 
يف  الكيميائية  الرتكيبات  مقارنة  خــالل  من  املختلفة  االأ�صطح  على  املعتاد 
ب�صكل  االأ�صابع  ت�صاعد على ك�صف ب�صمات  التي  املختلفة  والبهارات  التوابل 
ب�صمات  كانت  مــا  اإذا  الكت�صاف  التقنية  هــذه  ا�صتخدام  ميكن  كما  اأفــ�ــصــل, 
ا�صتخدام عدة طرق  الــوراثــةومت  علم  بوا�صطة  اأو حمــددة  االأ�صابع موروثة 
لتجربة مدى جناح التقنية من خالل املعدات امل�صتخدمة واالأ�صطح املتفاعلة 

مع التقنية باالإ�صافة اإىل الكميات امل�صتخدمة للبهارات والتوابل يف التجارب 
مل�صاعدة اجلهات املخت�صة يف تخ�ص�صات علم الوراثة والطب ال�صرعي وعلم 

اجلنائيات.
الرفاعي,  حذيفة  الطلبة  من  املقدم  البحث  الرابع  املركز  على  "وح�صل 
تخ�ص�س  ال�صارقة  بجامعة  واملعلوماتية  احلو�صبة  كلية  من  عرابي  ومــرمي 
علوم احلا�صوب عن البحث "ت�صخي�س مر�س كوفيد19- عن طريق االأ�صعة 
املقطعية با�صتخدام الذكاء اال�صطناعي" فكرة البحث هي ت�صخي�س مر�س 
عن  نف�صه  الــوقــت  يف  التنف�صي  بــاجلــهــاز  املتعلقة  واالأمـــرا�ـــس  كوفيد19- 
طريق االأ�صعة املقطعية با�صتخدام الذكاء اال�صطناعي, ومت خالل التجربة 
لتدريب نظام  واالأ�صحاء  للمر�صى  املقطعية  االأ�صعة  ا�صتخدام مناذج ل�صور 
للك�صف عن مر�س كوفيد19-  فعاليته  اال�صطناعي ومعرفة مدى  الذكاء 
ما مييز هذا البحث هو اأن نتيجة الفح�س �صريعة وتظهر النتائج يف الوقت 
نف�صه, واأنها غري مكلفة للمري�س وكانت جامعة ال�صارقة داعمة للفكرة حيث 

اأنها وفرت خمترباتها للتجارب التي عمل عليها الفريق البحثي.

جامعة ال�شارقة حت�شد 3 مراكز يف جائزة 
غرفة ال�شارقة للمبدعني

مركز تريندز ي�شتقبل وفد جمعية ال�شحفيني الإماراتية
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�ملو�صوع / �إعالن بالن�صر �نذ�ر عديل 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ )569.958.57( درهم وذلك خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من 
تاريخ ا�صتالمه االإنذار , واإال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا 
فيها اإقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار اأمر االأداء للمطالبة باملبلغ باالإ�صافة اىل الفوائد القانونية مع 

حتميله بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
بالوكالة املحامي / عبداهلل حمد عمران ال�صام�صي 

وينوب عنه / طه هديوه راغب العا�صي  - مبوجب الوكالة رقم 2020/1/191564
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1403(

املنذر : م�صرف الهالل - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - �صارع املنامه - منطقة دبي للتعهيد بناية رقم 1 بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق 

contactus@lawfirmint.net        042959506 الثاين - هاتف رقم
املنذر اليه : رجاء فيا�س عبيد - لبناين اجلن�صية - العنوان / اإمارة دبي - �صارخ اخليل - بناية �صي�صون - بجانب 

بناية اتالنت�س - �س بـــ 211186 - هاتف 0507143814 
�ملو�صوع / �إعالن بالن�صر �نذ�ر عديل 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صداد مبلغ )296.149.49( درهم وذلك خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ 
ا�صتالمهم االإنذار , واإال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها 
اإقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار اأمر االأداء للمطالبة باملبلغ باالإ�صافة اىل الفوائد القانونية مع حتميله 

بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
بالوكالة املحامي / عبداهلل حمد عمران ال�صام�صي 

وينوب عنه / طه هديوه راغب العا�صي  - مبوجب الوكالة رقم 2020/1/191564
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/529(
املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 

بوكالة االأ�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
املنذر اليه : ن�صال عمر حرب جامو�س - اردين اجلن�صية  

 .03( وقــدره  بذمته  املرت�صد  املبلغ  �صداد  اىل  للمبادرة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك 
الف وت�صعمائة وواحــد وع�صرون درهم وثالثة  214.921 درهــم( )مئتان واربعة ع�صر 
فل�صا( ل�صالح البنك املنذر وذلك خالل )5( اأيام من تاريخ االإعالن باالإنذار ويف حال 
االإجراءات  كافة  التخاذ  م�صطر  �صيكون  املنذر  فــاإن  املحددة  املــدة  خالل  ال�صداد  عدم 
القانونية والق�صائية يف مواجهة املنذر اليه للمطالبة باملبلغ املرت�صد له بذمة املنذر 

اليه مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000481 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�صيم جميل حممد باناري�س 
جمهول حمل االإقامة : عجمان - خارج الدولة ح�صب بيانات ال�صخ�س 

نعلمكم باأن املدعي قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها :
116950 درهم , باالإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل  الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره 

اتعاب املحاماة مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل. 
انت مكلف بالرد بجل�صة 2021/2/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية 
او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي  11( �صخ�صيا  الدعوى رقم  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك  بو�صفك مدعي عليه.   التوا�صل عرب 

الوات�صاب رقم : 065024274 -  حرر بتاريخ / 2021/2/11 م 
مدير اخلدمات الق�شائية
�شمة اأحمد را�شد ال�شلمان       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
انذار عديل - رقم املحرر 2021/1/21801   

  املنذر / فرج عبد الكرمي مبارك - اماراتي اجلن�صية - هويه رقم / 784198736463195
  ب�صفته من ورثه عبد الكرمي مبارك ووكيل كل من )�صليمة مبارك خليفة - عائ�صة - حممد -

  مبارك - ماجدة- اأمنة - عبد الكرمي مبارك - احمد عبد الكرمي مبارك فرج الفال�صى(
قد اأوكل املحامي/العمر را�صد الغافري بالوكاله رقم / 67689/1/2018 وعنه االأ�صتاذ/حممد عبد البا�صط حممد 
مقابل  زعيبل  حديقة  بجوار   -  21 �صارع   -  1 زعيبل   - دبي   : عنوانه   - رقم/2019/10922  الوكاله  مبوجب  زاهر 
 : االلكرتوين  الربيد   -  28506  91019: هاتف متحرك:0523067679 مكاين   -  1 رقم  فيال   -  6 رقم  بوابة 

Alfalaisufaraj@gmail.com
�صد / املنذر اليه/ نبيل عبد الكرمي مبارك - ب�صفته متوىل اداره ال�صركه -  عنوانهم : دبي - ديرة - اأم الرمول - بجوار 
تلفون:043805333 هاتف متحرك : 0501477778 مكاين :   1 رقم  )كراج(  م�صتودع   -  34 �صارع   -  RTA

�صندوق بريد: 10428  P.0.BOX  -  36192  90462
املو�صوع / انذار عدىل ببطالن وف�صخ عقد اال�صتثمار املربم بتاريخ 17/10/2004 وت�صليم اإداره ال�صركه

نعلنكم باأننا نرغب يف ف�صخ اتفاقيه ا�صتثمار واإداره موؤ�ص�صة تاك�صي املدينة املوقعة بتاريخ 17/10/2004 وذلك ا�صتنادا 
البند رقم 13(اتفق الطرفان بان مده هذه االتفاقيه هي �صته �صنوات تبداأ اعتبارا من 2004 قابله للتجديد ملدة مماثلة 
باتفاق الطرفني وتعترب االتفاقية متجدده تلقائيا ملدد مماثلة يف حالة عدم قيام اأيا من الطرفني اإخطار الطرف االآخر 

بعدم رغبته يف جتديد االتفاق ورغبته يف انهاء االتفاق وذلك قبل ثالثه اأ�صهر .... (
كما اأننا �صوف ن�صتلم اداره ال�صركه بناء على حكم املحكمه, ونطلب منكم ت�صليمنا ال�صركة خاليه من اى ديون اأو مديونيات 
اأو اى التزامات ماليه اأخرى , ومتكينا من ا�صتالم كافة االأوراق وامل�صتندات واملوازنات املالية و اعالمنا با�صول ال�صركه وكافة 
املعلومات والبيانات وت�صليم كافة امل�صتندات التي بحوزتكم التي حت�صلتم عليها مبوجب كونك متثل االإداره وكذلك العهد 
التي بحوزتكم واجماال كافة االأمور املتعلقة باالداره من اأ�صول م�صتندات وح�صابات, يف اقرب وقت ممكن حيث اننا �صوف 
ننتقل اال�صتالم اداره ال�صركه وكل اأ�صولها وح�صاباتها ونعلمك باأن عقد االإ�صتثمار املوكل انت مبوجبه باإداره ال�صركه يعترب 
امل�صتحقه عليكم, ويف حاله وجد  املبالغ  اأنكم مل تقومو بدفع  ال�صركه الفعلني كما  اأن من وكلك لي�صو مالك  باطل حيث 
مقاومه لذلك �صوف نتخذ االجراء القانوين الالزم , يالحظ وجود بع�س االأ�صرار املتعمده بال�صركه واملتمثله بعدم دفع 
ر�صوم جتديد عقد االمتياز وكذلك املديونيه على ال�صركه التي بلغت ثمانية مليون درهم برجاء تو�صيح اأ�صباب هذه االأ�صرار 
اأي جهة ايا كانت واعداد ك�صف ح�صابي باالأرباح ويف حاله  ومن املت�صبب فيها وت�صديد كافه املديونيات على ال�صركه لدى 

االإ�صرارا العمد بال�صركة �صوف يتم مالحقتكم قانونيا واتخاذ االجراء القانوين املنا�صب قبلكم علما باأن هذا هو االنذار
القانوين الثاين لكم.  لذلك - تنذركم بتجهيز كافة امل�صتندات واالأوراق واالجراءات الالزمة لت�صليم االداره اىل املنذر وذلك 
خالل مده اق�صاها 5 اأيام من تاريخ االإعالن واال �صوف ن�صطر اىل اإتخاذ كافة االإجرائات القانونية التي حتفظ حق املنذر 

مع حتمل املنذر اليها كافه ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماه.
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات
عرب �الت�صال �ملرئي عن ُبعد 

»املوؤ�ش�شات العقابية« يف �شرطة دبي ُت�شعد طالبة جامعية بتمكني والدها من ح�شور حفل تخرجها
•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�س القيادة العامة ل�صرطة دبي على اإ�صعاد اأفراد املجتمع بكافة فئاته, �صاهمت االإدارة 
اإ�صعاد طالبة جامعية عرب متكني  دبي, يف  �صرطة  واالإ�صالحية يف  العقابية  للموؤ�ص�صات  العامة 
والدها النزيل يف املوؤ�ص�صات من م�صاركتها فرحة تخرجها وذلك عرب االت�صال املرئي عن ُبعد. 
واأكد العميد علي حممد ال�صمايل مدير االإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية, حر�س 
القيادة العامة ل�صرطة دبي الدائم وبتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد 
العام ل�صرطة دبي, بالعمل على اإ�صعاد اأفراد املجتمع بكافة فئاته, مبيناً اأن الطالبة قدمت طلباً 
اإىل املوؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية من اأجل متكني والدها من م�صاهدة وقائع حفل تخرجها عن 
ُبعد, وم�صاركتها فرحتها يف احلفل الب�صيط الذي نظمته اجلامعة مراعاة للظروف االحرتازية 

اخلا�صة مبكافحة فايرو�س كورونا " كوفيد 19". واأ�صار العميد ال�صمايل اإىل اأن االإدارة العامة 
يوم  اإ�صعادها يف  اأجل  من  الطالبة  تلبية طلب  على  واالإ�صالحية حر�صت  العقابية  للموؤ�ص�صات 
تخرجها الذي ياأتي بعد �صنوات من الدرا�صة والتعب, اإىل جانب حر�صها على اإ�صعاد والدها الذي 
اإليها ب�صكل مبا�صر, وهو ما ينعك�س على م�صتوى الدعم  �صي�صاهد فرحة تخرج ابنته ويتحدث 
العقابية وفرت  للموؤ�ص�صات  العامة  االإدارة  اأن  اإىل  ال�صمايل  العميد  النف�صي له والأ�صرته. ولفت 
االت�صال املبا�صرة عرب خدمات الفيديو كنفرن�س بني الطالبة ووالدها, حيث �صهد الوالد كافة 
وقائع حفل التخرج من حت�صريات ابنته حل�صور احلفل اإىل اإ�صتالمها لل�صهادة والتي كانت يف 
اأجواء عائلية متلوؤها ال�صعادة والبهجة, وخالطتها دموع الفرح واالعتزاز.  وعقب حفل التخريج, 
توجه الوالد وابنته بال�صكر لالإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية على حر�صها على 

اإ�صعادهما يف املنا�صبة التي ُتعد من اللحظات الهامة لهما الأفراد اأ�صرتهما كافة.

•• اأبوظبي : الفجر

اأكـــــد عــــدد مـــن اخلــــــرباء والـــقـــيـــادات 
الرتبوية يف الوطن العربي على اأهمية 
دور ور�صالة جائزة خليفة الرتبوية يف 
العربية  االإمــارات  دولة  تر�صيخ مكانة 
امل�صتويني  عــلــى  ـــهـــا  وريـــادت املـــتـــحـــدة 
االإقليمي والدويل من خالل ما تقوم 
التميز يف  تعزيز ثقافة  به اجلائزة يف 
منذ  وعربياً  حملياً  التعليمي  امليدان 
 .  2007 العام  يف  م�صريتها  انطالق 
التي  املنجزات  اأن  اإىل  واأ�ــصــار اخلــرباء 
الفرتة  هــذه  خــالل  اجلــائــزة  حققتها 
على ال�صعيدين املحلي والعربي يدفع 
الرتبوية  اجلـــوائـــز  �ـــصـــدارة  اإىل  بــهــا 
املــتــخــ�ــصــ�ــصــة يف املــنــطــقــة والــــعــــامل, 
منظومة  تـــطـــور  اأن  عــلــى  مـــوؤكـــديـــن 
ريادة  مــن  تــعــزز  االإمـــاراتـــيـــة  التعليم 
ومتيزها  الـــرتبـــويـــة  خــلــيــفــة  جـــائـــزة 
امليدان  يف  ــــــــداع  االإب ثــقــافــة  نــ�ــصــر  يف 
التعليمي .  جــاء ذلــك خــالل اجلل�صة 
احلوارية التي نظمتها االأمانة العامة 
" جائزة  بــعــنــوان  بــعــد  لــلــجــائــزة عـــن 
 ," عربية  عــيــون  يف  الــرتبــويــة  خليفة 
العام  االأمـــني  العفيفي  اأمـــل  بح�صور 
لـــلـــجـــائـــزة, وحتـــــدث فــيــهــا كـــل مـــن : 

االأفندي  اأحـــمـــد  بـــن  �ــصــعــيــد  الــدكــتــور 
العليا الرتبوية  عميد كلية الدرا�صات 
والدكتورة   عبدالعزيز,  امللك  بجامعة 
م�صارك   اأ�صتاذ  ال�صويالن  فهد  زهــاء  
فاطمة  والــدكــتــورة   الكويت,  بجامعة 
حممد الكاف اأ�صتاذ م�صاعد يف مناهج 
بجامعة  وتــدريــ�ــصــهــا  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
رحاب  والــدكــتــورة  قــابــو�ــس,  ال�صلطان 
اللغة  قــ�ــصــم  رئــيــ�ــس  اأحـــمـــد  حمـــمـــود 
ومي�صاء   , القاهرة  بجامعة  ال�صينية 
�صفيق حماد مكتب االأمني العام بوزارة 
واأدار  ــــة,  ــــي االأردن والــتــعــلــيــم  الــرتبــيــة 
ع�صو  العربي  خالد  الدكتور  اجلل�صة 

اللجنة التنفيذية للجائزة . 
اأمـــــل  رحــــبــــت  اجلـــلـــ�ـــصـــة  بـــــدايـــــة  ويف 
ميثلون  الــذيــن  بامل�صاركني  العفيفي 
يف  واملتخ�ص�صني  اخلـــرباء  مــن  نخبة 
الوطن  م�صتوى  على  الرتبوي  ال�صاأن 
اجلائزة  اعــتــزاز  اإىل  م�صرية  الــعــربــي, 
يف  التميز  ثقافة  تر�صيخ  يف  بــدورهــم 
امليدان الرتبوي على م�صتوى الوطن 
العربي من خالل ما يبذله كل منهم 
يف التعريف بر�صالة اجلائزة واأهدافها 
ــــــجــــــاالت املـــطـــروحـــة  والــــــربامــــــج وامل
العفيفي  واأكــدت    . املختلفة  بدوراتها 
امل�صتويني  على  اجلائزة  متيز  اأن  على 

واحدة  منها  يجعل  والــعــربــي  املــحــلــي 
يف  املتخ�ص�صة  اجلـــوائـــز  اأفــ�ــصــل  مـــن 
املجال الرتبوي اإذ ت�صعى اجلائزة منذ 
 2007 الــعــام  يف  م�صريتها  انــطــالق 
يف  رئي�صياً  حمــــوراً  التميز  جــعــل  اإىل 
االأداء اليومي ملختلف عنا�صر العملية 
الـــدكـــتـــور خالد  واأكـــــد    . الــتــعــلــيــمــيــة 
العربي على اأهمية هذه اجلل�صة التي 
ومنجزات  جهود  على  ال�صوء  ت�صلط 
املا�صية,  الــــفــــرتة  خـــــالل  اجلـــــائـــــزة 
اجلائزة  روؤيــــة  اأيــ�ــصــاً  ت�صت�صرف  كــمــا 
وخططها امل�صتقبلية للمرحلة املقبلة, 
بهذه  التعريف  يف  املن�صودة  واجلــهــود 
على  للجائزة  اال�صت�صرافية  الــروؤيــة 
امل�صتوى العربي من خالل ما يقوم به 
ال�صقيقة  العربية  دولهم  يف  املن�صقون 
يف هذا ال�صدد .  وقال الدكتور �صعيد 
الرتبوية  خليفة  جــائــزة  اإن  االأفــنــدي 
وهذا  قلوبنا,  على  غالياً  ا�صماً  حتمل 
بــحــد ذاتـــــه ميــثــل حــــافــــزاً قـــويـــاً على 
املــ�ــصــتــويــني املــحــلــي والــعــربــي جلميع 
العاملني يف امليدان الرتبوي ليدفعهم 
�صرف  لنيل  والتميز  اجلــهــد  ملوا�صلة 
اأن اجلــائــزة تعترب  هــذه اجلــائــزة, كما 
االأكــــرث �ــصــمــولــيــة مــن حــيــث الرتكيز 
املجتمع  وخدمة  العلمي,  البحث  على 

والتدري�س, كما اأنها متد مظلة التميز 
من  وا�صعة  جغرافية  م�صاحة  لتغطي 
اآفاق  يــفــتــح  اإىل اخلــلــيــج مبــا  املــحــيــط 
اأمــام جميع العاملني  االإبــداع والتميز 
تقييم  عمليات  تتم  الــذيــن  املــيــدان  يف 
مطلقة,  ب�صفافية  اأعمالهم  وحتكيم 
وهـــو مـــا يــتــيــح لــلــجــائــزة هـــذه املكانة 
ال�صاأن  تــتــ�ــصــدرهــا يف  الــتــي  املــرمــوقــة 
الـــرتبـــوي والــــذي جــعــلــت مــنــه جائزة 
البارزة  املحاور  اأحــد  الرتبوية  خليفة 
يف �صبيل تر�صيخ التميز حملياً وعربياً.  
جائزة  اإن  االأفــــنــــدي  الـــدكـــتـــور  وقــــال 
خــلــيــفــة الـــرتبـــويـــة متــيــز نــفــ�ــصــهــا من 
االإبــداع واالإجناز  الرتكيز على  خالل 

يف حقول الرتبية فهي لي�صت موجهة 
امل�صار  حمـــدودة  التقليدية  لــالأعــمــال 
االإبداع  لت�صمل  مظلتها  تت�صع  واإمنـــا 
التكرمي  ي�صتحقون  الــذي  واملــبــدعــني 
وهو داأب اجلوائز العاملية املرموقة كما 
الرتبوي  املــــردود  تــراعــي  اأن اجلــائــزة 
امل�صتفيدين  باعتبارهم  الطلبة  على 
والبحث  الــرتبــويــة  العلوم  نتائج  مــن 
الــعــلــمــي وخـــدمـــة املــجــتــمــع وحمـــــوراً 
.  ومن  الــتــعــلــيــم  نــهــ�ــصــة  اأ�ـــصـــيـــاًل يف 
الــدكــتــورة  زهــــاء  فهد  جانبها قــالــت 
الرتبوية  خليفة  جائزة   : ال�صويالن 
متــيــزت بــاأ�ــصــالــتــهــا وابــداعــاتــهــا, فقد 
حملت �صعار التميز, ودعت الرتبويني 
حمليا  الرتبوي  احلقل  يف  والعاملني 
وعلى م�صتوى الوطن العربي اإىل اإثراء 
امليدان الرتبوي من خالل الك�صف عن 
ممار�صاتهم الرتبوية الفريدة يف كافة 
اجلــائــزة جاهدة  ت�صعى  كما  املــجــاالت, 
جماالتها  وتو�صيع  ذاتــهــا  تطوير  اإىل 
الــتــطــور يف احلــقــل الرتبوي  لــتــواكــب 
والــتــعــلــيــمــي. وقـــــد اأثـــبـــتـــت اجلـــائـــزة 
جــدارتــهــا وقــدرتــهــا على الــتــجــدد من 
يف  ال�صامية  ر�صالتها  موا�صلة  خــالل 
من  الرغم  على  املتميزين  ا�صتقطاب 
االأزمـــــة احلــالــيــة, وجنـــد يف كـــل �صنة 

اجلائزة  لهذه  املتقدمني  عــدد  يتزايد 
عام   يف  انطالقها  منذ  ح�صدت  الــتــي 
املتميزة  االأعمال  من  العديد   2007
�صاعية اإىل حتقيق هدفها يف النهو�س 
واالرتقاء بالتعليم يف الوطن العربي. 
الــــدكــــتــــورة فـــاطـــمـــة حممد  وقــــالــــت 
الكاف خالل اجلل�صة احلوارية : تعد 
اجلوائز  من  الرتبوية  خليفة  جائزة 
العربي  الوطن  م�صتوى  على  املتميزة 
والــتــي تــرتجــم تــالحــمــهــا مــع امليدان 
الرتبوي ب�صكل خا�س واملجتمع ب�صكل 
عــام, وحــر�ــس اجلــائــزة على النهو�س 
بالتعليم على م�صتوى الوطن العربي 
الرتبوي,  واالإبــــداع  التميز  ومــواكــبــة 
املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات  حتـــفـــيـــز  اإىل   ــــافــــة  اإ�ــــص
مب�صتوى  لالرتقاء  املتميزة  التعليمية 
التعليم االأكادميي وتطوير اإمكاناتهم 
اأن  اإىل  الــرتبــويــة, م�صرية  وقــدراتــهــم 
خـــالل م�صريتها يف  اجلــائــزة جنــحــت 
التعليمي  للتميز  عربية  قــاعــدة  بــنــاء 
اأ�صبحت  بــل  املـــيـــدان,  واالأكـــادميـــي يف 
رايـــــــة لـــــالإبـــــداع يـــطـــمـــح اجلـــمـــيـــع يف 
من  اإليها  لالنت�صاب  التعليمي  امليدان 
خالل ما تطرحه من جماالت تغطي 
التعليمية  العملية  مــنــاحــي  خمتلف 
وتطرقت    . والـــعـــايل  الــعــام  ب�صقيها 
الدكتورة رحاب حممود خالل اجلل�صة 
اإىل اأن اأهمية التعليم وتطويره م�صاألة 
منطقة  اأي  يف  جــــدل  حمـــل  تــعــد  مل 
مــن الـــعـــامل, فــقــد اأثــبــتــت كــل جتارب 

اأ�صا�س  التعليم هو  اأن  املتقدمة  الــدول 
التقدم, حيث اأ�صبح هو جوهر ال�صراع 
العاملي, وتفر�س علينا ثورة املعلومات 
والتكنولوجيا التحرك ب�صرعة لنلحق 
بركب هــذه الــثــورة, وممــا ال �صك فيه 
اأن املعلم هو العن�صر االأ�صا�صي واالأهم 
اأن  وعلينا   التعليم,  تطوير  عملية  يف 
نــثــمــن الــــدور الــفــعــال الــــذي تــقــوم به 
يف  الــرتبــويــة  خليفة  جــائــزة  موؤ�ص�صة 
املعلمني وتكرمي  االإبــداع لدى  حتفيز 
التعليمي  الــقــطــاع  لتعزيز  جــهــودهــم 
داخل االإمارات وخارجها. واأو�صحت اأن 
جائزة خليفة الرتبوية حتظى مبكانة 
العربية  م�صر  جمهورية  يف  مرموقة 
التعليمية  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  خمــتــلــف  لـــدى 
واأع�صاء  والــبــاحــثــني  واالأكــــادميــــيــــة, 
الذين  واالإداريــة,  التدري�صية  الهيئات 
الرت�صح  على  كــبــرية  بــاأعــداد  يقبلون 
للجائزة من خالل املجاالت املطروحة 
الــكــبــري يعك�س  بـــهـــا, وهـــــذا االأقــــبــــال 
�صعيد  على  وريــادتــهــا  اجلــائــزة  مكانة 
اأعداد  وفــوز  العربية  م�صر  جمهورية 
دوراتها,  خمتلف  يف  بــاجلــائــزة  منهم 
ونــطــمــح خـــالل الــفــرتة الــقــادمــة اإىل 
العمل  يف  لريادتها  اجلــائــزة  موا�صلة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والــــــرتبــــــوي مـــــن خـــالل 
طـــرح جمـــاالت تــواكــب الــتــطــور الذي 
ي�صهده هذا القطاع يف االألفية الثالثة 
يف  متطورة  تقنيات  على  تركز  والــتــي 
افرتا�صية  وبيئة  التعليمية  العملية 

التعليمية خا�صة يف �صوء  للموؤ�ص�صات 
�صهدتها  الـــتـــي  املــتــمــيــزة  املـــمـــار�ـــصـــات 
الفرتة  خــــالل  الـــعـــامل  دول  خمــتــلــف 
االأخرية .  واختتمت اجلل�صة مبداخلة 
فيها  قالت  التي  حماد  �صفيق  مي�صاء 
اإن جائزة خليفة الرتبوية يف عيون   :
اإال  املــيــدان الــرتبــوي االأردين مــا هــي 
جتــ�ــصــيــد الأوجــــــه الـــتـــعـــاون بـــني دولـــة 
واململكة  ال�صقيقة  العربية  االإمــــارات 
االأردنية الها�صمية, وال �صيما يف قطاع 
عالية  مبكانه  يحظى  الـــذي  التعليم 
الــطــرفــني, وحتت�صن  لـــدى  وممـــيـــزة 
ب�صتى  واملــعــرفــة  العلم  خليفة  جــائــزة 
املـــــجـــــاالت, وذلــــــك بــاهــتــمــامــهــا بكل 
لالأفراد  املختلفة  الرتبوية  املمار�صات 
العنان  لتطلق  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 
م�صتوى  عـــلـــى  املـــمـــيـــزة  الأعـــمـــالـــهـــم 
عاملية.  معايري  �صمن  العربي  الوطن 
هو  التعليم  تــطــويــر  الأن   : واأ�ــصــافــت 
عربي,  اإقـــلـــيـــمـــي,  جمـــتـــمـــعـــي,  �ــــصــــاأن 
عــاملــي, تــ�ــصــاركــي, وركــيــزة اأ�ــصــا�ــصــيــة يف 
جاءت  الطلبة  الأبنائنا  امل�صتقبل  بناء 
كل  لتحت�صن  الرتبوية  خليفة  جائزة 
االأعمال واملمار�صات الرتبوية املتميزة 
املعلم  وم�صاركة  الــرتبــوي,  املــيــدان  يف 
االأردين ما هي اإال اإ�صرار على مواكبته 
واهتمامه مبا يحفز البيئة التعليمية 
عــلــى مــ�ــصــتــوى الـــوطـــن الـــعـــربـــي, ما 
ويبث  واأدائــهــم,  الطلبة  على  ينعك�س 

روح التناف�س لديهم. 

•• دبي-الفجر:

متـــكـــن مـــركـــز �ـــصـــرطـــة املــــرقــــبــــات يف 
متو�صط  حتــقــيــق  مــــن  دبـــــي  �ـــصـــرطـــة 
التعامل  يف  جـــديـــد  ا�ــصــتــجــابــة  زمــــن 
مــع احلـــاالت الــطــارئــة, وذلــك بعد اأن 
حقق معدل 2.10 دقيقة اإثر تعامله 
بحرفية عالية مع 221 حادثاً خالل 
االخ�صا�س,  منطقة  يف  املا�صي  العام 
كافة  بني  ا�صتجابة  معدل  اأعلى  وهــو 
م�صتوى  عـــلـــى  الـــ�ـــصـــرطـــيـــة  املـــــراكـــــز 
�صرطة دبي. كما ومتكن مركز �صرطة 
املرقبات -الذي ُيعد اأول مركز �صرطة 
تقليدي يتحول اإىل مركز ذكي يف اإطار 
خطة �صرطة دبي للتحول الكامل اإىل 
مدار  على  تعمل  ذكية  �صرطة  مراكز 
من  بــ�ــصــري-,  تــدخــل  دون  �صاعة   24
حتقيق زمن قيا�صي اأي�صاً يف التعامل 
"حميط  الـــطـــارئـــة يف  احلــــــاالت  مـــع 
مـــقـــداره  ا�ــصــتــجــابــة  بـــزمـــن  املركز" 

التي  النتائج  وجـــاء  دقــيــقــة.   1.16
ال�صادر  التقرير  وفــق  املــركــز  حققها 
عن االإدارة العامة للعمليات يف �صرطة 
دبي حول نتائج زمن و�صول الدوريات 
االأمــنــيــة يف احلـــوادث الــطــارئــة خالل 

العام املا�صي لكافة املراكز ال�صرطية.
واأثنى معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
الــفــريــق املـــري الــقــائــد الــعــام ل�صرطة 

التي حققها مركز  النتائج  على  دبــي, 
العاملني  وجـــهـــود  املــرقــبــات  �ــصــرطــة 
مدى  تعك�س  النتائج  اأن  مــوؤكــداً  فيه, 
دبي  ل�صرطة  العامة  الــقــيــادة  حــر�ــس 
مع  ال�صريعة  اال�صتجابة  على  الدائم 
خمتلف احلوادث الطارئة والبالغات 
ال�صرتاتيجيتها  حتــقــيــقــاً  اجلــنــائــيــة 
االآمنة"  "املدينة  دبـــي  تــكــون  اأن  يف 

واالإقامة  للعي�س  املُف�صلة  والــوجــهــة 
وال�صياحة عاملياً.

رفع م�صتوى �لثقة
خبري  الــلــواء  �صعادة  اأكـــد  جانبه,  مــن 
م�صاعد  املــنــ�ــصــوري  اإبـــراهـــيـــم  خــلــيــل 
القائد العام ل�صوؤون البحث اجلنائي, 
احلر�س على ت�صخري كل ت�صخري كل 

االإمكانيات لتحقيق �صرعة اال�صتجابة 
الـــطـــارئـــة مبـــا ينعك�س  مـــع احلـــــاالت 
ن�صب  ورفــع  الثقة  م�صتوى  رفــع  على 
املجتمع, م�صرياً  ال�صعادة يف  موؤ�صرات 
ال�صرطية  املـــراكـــز  جــاهــزيــة  اأن  اإىل 
يف �ــصــرطــة دبـــي �ــصــاهــمــت مـــوؤخـــراً يف 
ح�صولها على ثقة %98 من ال�صكان 
االجتماعي  امل�صح  نتائج  وفــق  وذلـــك 
الــ�ــصــاد�ــس الــــذي اأعـــدتـــه هــيــئــة تنمية 
مركز  مــع  بال�صراكة  دبــي  يف  املجتمع 
اللواء  واأكــــــد  كــمــا  لـــالإحـــ�ـــصـــاء.  دبــــي 
�صرطة  مــركــز  حتقيق  اأن  املــنــ�ــصــوري 
2.10 دقيقة يف زمن  املرقبات ملعدل 
الــطــارئــة يف  احلـــاالت  مــع  اال�صتجابة 
منطقة اخت�صا�صه يعد اإجنازاً جديد 
للمركز بعد حتوله اإىل مركز �صرطة 
القيادة  توجهات  يدعم  ما  وهــو  ذكــي, 
امل�صتقبلية  دبـــــي  لــ�ــصــرطــة  الـــعـــامـــة 
يف �ــصــرعــة اال�ــصــتــجــابــة مـــع احلــــاالت 
االأمن  لتعزيز  الــطــارئــة  والــبــالغــات 

واالأمان يف املجتمع.

�لتكنولوجيا و�لتغطية �الأمنية
غامن,  علي  العميد  اأ�ــصــاد  جانبه,  من 
ع�صو  املــرقــبــات,  �صرطة  مركز  مدير 
ال�صرطة,  مـــراكـــز  مـــديـــري  جمــلــ�ــس 
بــالــدور الــكــبــري الـــذي يــوؤديــه �صباط 
واأفــراد مركز �صرطة  ال�صباط  و�صف 
املــرقــبــات يف احلــفــاظ عــلــى االأمــــن يف 
منطقة االخت�صا�س, وهو ما �صاهم يف 
اإىل  اجلديد  اال�صتجابة  زمــن  حتقيق 
البالغات  يف  انخفا�س  حتقيق  جانب 

اجلنائية املقلقة.
حتقيق  اأن  غــامن  علي  العميد  اأو�ــصــح 
اال�صتجابة  زمــــن  يف  جـــديـــد  مـــعـــدل 
مــع احلــــاالت الــطــارئــة يــاأتــي متا�صياً 
ت�صخري  على  دبــي  �صرطة  حر�س  مــع 
واال�صتفادة  وتطويعها  التكنولوجيا 
من التقنيات احلديثة والكوادر الفنية 
والب�صرية يف مكافحة اجلرمية واحلد 
تفوق  راقــيــة  خــدمــات  وتــقــدمي  منها 
العميد  ونــــوه  املــتــعــامــلــني.  تــطــلــعــات 
االأمنية  التغطية  اأن  اإىل  غــامن  علي 
املرقبات  �ــصــرطــة  مـــركـــز  مــنــطــقــة  يف 

وذلك   ,100% ن�صبة  عــلــى  و�ــصــلــت 
للدوريات  اجلــيــد  االنــتــ�ــصــار  بــفــ�ــصــل 
االأمـــنـــيـــة مبــخــتــلــف اأنـــوعـــهـــا وهــــو ما 
للحاالت  اال�صتجابة  �صرعة  اإىل  اأدى 
التوزيع  اأن  اإىل  باالإ�صافة  الــطــارئــة, 
خالل  من  املراقبة  لكامريات  اجليد 
االأمنية  والـــربامـــج  عـــيـــون,  مــ�ــصــروع 
مع  املجتمعية  والــ�ــصــراكــة  املــخــتــلــفــة, 
دوائر  مــن  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء 
حــكــومــيــة ومــوؤ�ــصــ�ــصــات خــا�ــصــة �صاهم 
واالأمــــان يف منطقة  االأمـــن  تعزيز  يف 

االخت�صا�س.

خالل ملتقى جائزة خليفة �لرتبوية يف عيون عربية عن بعد

خرباء: »خليفة الرتبوية« ر�شخت ثقافة التميز حمليًا وعربيًا

�أول مركز حتول من »تقليدي« �إىل »ذكي« 

مركز �شرطة دبي املرقبات يحقق 2.10 دقيقة يف ال�شتجابة للحالت الطارئة

�ملتخ�ص�صة   �جلو�ئز  �أف�صل  من  و�حدة  منها  جعل  �جلائزة  متيز   : �لعفيفي  • �أمل 
�ملقبلة للمرحلة  �مل�صتقبلية  وخططها  �جلائزة  روؤية  ��صت�صر�ف   : �لعربي  • خالد 

�خلليج �إىل  �ملحيط  من  و�الأكادميي  �لرتبوي  �لتميز  مظلة  متد  �جلائزة   : �الأفندي  • �صعيد 
�لفريدة  �لرتبوية  �ملمار�صات  عن  و�لك�صف  �لرتبوي  �مليد�ن  �إثر�ء   : �ل�صويالن  • زهاء  

للتميز عربية  قاعدة  بناء  يف  م�صريتها  خالل  �جلائزة  جنحت   : �لكاف  • فاطمة 
• رحاب حممود : »خليفة �لرتبوية« حتظى مبكانة مرموقة لدى �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�الأكادميية مب�صر 

وحمليًا  عربيًا  �ملميزة  �لرتبوية  لالأعمال  �لعنان  تطلق  �صفيق:  • مي�صاء 
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/650(
املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 

بوكالة االأ�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
املنذر اليه : ح�صام ه�صام �صكرى قطينه - اجلن�صية االردن 

املرت�صد بذمته  املبلغ  �صداد  للمبادرة اىل  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك 
الف  الف ومائتان وواحــد  وقــدره )21. 160.201 درهــم( )مائة و�صتون 
وع�صرون فل�س( وذلك خالل )5( اأيام من تاريخ االإعالن باالإنذار حتت 
الر�صوم  كــافــة  حتميلكم  مــع  القانونية  االإجـــــراءات  كــافــة  اتــخــاذ  طائلة 

وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1397(

املنذرة : جنيد لتجارة لوازم التمديدات ال�صحية والكهربائية )�س ذ م م( فرع 
املنذر اليه : اأبو ال�صعود ح�صني ابو ال�صعود حممد 

يتوجه املنذر بهذا االإنذار الإنذاره باالآتي :
املبلغ املرت�صد بذمتها )41.605.1( درهم  اليه ب�صرورة �صداد  املنذر  املنذرة تنذر  فاإن 
الفائدة  اىل  باالإ�صافة  فل�س(  وواحــد  درهــم  وخم�صة  و�صتمائة  الــف  واربــعــون  )واحــد 
القانونية من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ 
بلوغ هذا االإنذار اليها واإال �صن�صطر يف حال عدم ال�صداد اىل اللجوء اىل الق�صاء مع 
املطالبة بالتعوي�س عما فات املنذرة من ك�صب وما حلق بها من خ�صارة مع حتميلكم 

الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/195(
املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 

بوكالة االأ�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
املنذر اليه : فاو�صتينو �صريفريا اوركولو - اجلن�صية الفلبني 

املرت�صد  املبلغ  �ــصــداد  اىل  للمبادرة  اليه  املــنــذر  ينذر  املــنــذر  البنك  فــاإن 
بذمته وقدره )85. 129.233 درهم( )مائة وت�صعة وع�صرون الف ومائتان 
اأيام   )5( وذلك خالل  فل�س(  وثمانون  وخم�صة  درهم  وثالثون  وثالثة 
من تاريخ االإعالن باالإنذار حتت طائلة اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 

مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/640(
املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 

بوكالة االأ�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
املنذر اليه : حممد �صرياز حممد خالق اخرت - باك�صتاين اجلن�صية  

اإجمايل مبلغ وقدره  املبلغ املرت�صد  �صداد  للمبادرة اىل  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك 
واربعة  درهم  و�صتون  وثمانية  الفا وخم�صمائة  و�صبعون  درهم( )مائة   170.568  .14(
ع�صر فل�س( ل�صالح البنك املنذر وذلك خالل )5( اأيام من تاريخ االإعالن باالإنذار ويف 
حال عدم ال�صداد خالل املدة املحددة فاإن املنذر �صيكون م�صطر التخاذ كافة االإجراءات 
القانونية والق�صائية يف مواجهة املنذر اليه للمطالبة باملبلغ املرت�صد له بذمة املنذر 

اليه مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



األحد   14  فبراير   2021  م   -   العـدد   13164  
Sunday    14  February   2021   -  Issue No   1316408

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

�إع����������الن
ال�صـــــادة/بي�صت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

�صوي�س لال�صت�صارات ال�صريبية
رخ�صة رقم:CN 2478205 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
ال�صـــــادة/كوين  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 2907580:هوم �صناك�س رخ�صة رقم
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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ماك�س اجنل�س لتعليم 

CN قد تقدموا الينا بطلب اللغات ذ.م.م رخ�صة رقم:3893631 
تعديل ن�صب ال�صركاء

فوؤاد خليل ابراهيم ح�صن الفردان من 51% اىل %75
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/�صتلوج العمال ال�صيانة 

CN الكهربائية واملكيفات رخ�صة رقم:2089020 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة موهان �صينغ كارتر �صينغ %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جوركريات �صينج موهان �صينج

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

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

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/املليحي للطاقة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2851028 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نا�صر احمد نا�صر املليحي %100
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة �صعيد نا�صر �صامل احمد احلمريي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/دا�س لرتكيب احوا�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صباحة رخ�صة رقم:1081862 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خمي�س غامن جا�صم غريب املزروعي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف خمي�س غامن جا�صم غريب املزروعي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/نادي ابوظبي للجولف- 

CN �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:1529235 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل مدير / اإ�صافة فران�صي�صكو دى النكا�صرت دافيد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة اولد كاونتي لالإ�صتثمارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
Old County Investments - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف الدار العقارية - �س م ع 
ALDAR PROPERTIES - P J S 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/كافترييا ند ال�صبا 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1111182 
تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا ند ال�صبا 

NID AL SHABA CAFETERIA 

اإىل /مطعم ند ال�صبا 
NID AL SHABA RESTAURANT 

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مطعم 5610001
تعديل ن�صاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 5610003

تعديل ن�صاط / حذف خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

�إع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/املروة للقرطا�صية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1049971 
تعديل اإ�صم جتاري من/ املروة للقرطا�صية 

AL MARWA STATIONERY 
اإىل /�صوبر تاور للخياطة واالأقم�صة

SUPER TOWER TAILORING & TEXTILES 
تعديل ن�صاط / اإ�صافة خياطة املالب�س الرجالية العربية 1410903

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع املن�صوجات واالأقم�صة - بالتجزئة 4751001
تعديل ن�صاط / حذف بيع ادوات القرطا�صية - بالتجزئة 4761003

تعديل ن�صاط / حذف بيع الو�صائل و النماذج التعليمية - بالتجزئة 4761002
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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

�إع����������الن
ال�صخ�س  �صركة  املعلومات-  لنظم  ال�صـــــادة/اخت�صا�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:1068404 
 تعديل اإ�صم جتاري من/ اخت�صا�س لنظم املعلومات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

EKHTISAS INFORMATION TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /اإخت�صا�س للخدمات الفنية والتقنية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
 EKHTISAS TECHNICAL & TECHNOLOGY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات مقاومة ال�صداأ و التاآكل للمن�صاآت اخلر�صانية و املعدنية 4390014
تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات مقاومة ال�صداأ و التاآكل للمن�صاآت ال�صناعية و البرتولية و الغازية 0910016

تعديل ن�صاط / اإ�صافة تركيب و�صيانة معدات واأجهزة القيا�س والتحكم 3320006
تعديل ن�صاط / اإ�صافة املقاوالت الكهربائية 4220904
تعديل ن�صاط / اإ�صافة املقاوالت امليكانيكية 4220903

تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صميم نظم وبرامج احلا�صب االأيل 6201001
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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14 

اإعـــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/اإم اإت�س باور �صي�صتيمز ال�صرق االأو�صط 

IN-1002022 :لت�صنيع املكائن وقطع غيارها ذ.م.م رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:

تعديل ا�صم ال�صريك من: ميت�صوبي�صي هيتا�صي باور �صي�صتمز ليمتد 
اإىل ميت�صوبي�صي باور املحدودة

تعديل اال�صم التجاري:
من: اإم اإت�س باور �صي�صتيمز ال�صرق االأو�صط لت�صنيع املكائن وقطع غيارها ذ.م.م

 اإىل اإم اإت�س اي باور ال�صرق االأو�صط لت�صنيع املكائن وقطع غيارها ذ.م.م
تعديل ال�صركاء بخروج وتنازل ال�صيد: ال�صيخ حامد خادم بطي اآل حامد

اإىل: بن بطي لتمثيل ال�صركات ذ.م.م
وعلى كل من لديه اإعرتا�س على االإجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوعني من تاريخ ن�صر االإعالن , 
واإال فلن يقبل مكتب تنمية ال�صناعة اأي اإعرتا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية �ل�صناعة

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: الفار�س العاملية لالألومنيوم

Alfares intl. aluminum طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: الفار�س العاملية لالألومنيوم
تاريخ: 2021/02/09 املودعة بالرقم: 344606 

بيانات االأولوية: 
اال�صم: الفار�س العاملية لالألومنيوم 

وعنوانه: �صيح �صعيب رقم اربعة دبي مدينة دبي ال�صناعية.
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
اأعمال التمديدات والرتكيبات ال�صحية وتركيب االأ�صقف املعلقة والقواطع اخلفيفة واعمال تركيب املعدات 
الكهروميكانيكية و�صيانتها اعمال النجارة وتركيب االأر�صيات وتركيب الزجاج وا�صغال االلومنيوم واملباين 

و�صيانتها.
�صكل خيمة مثلثة  بــداأً على  اأ�صفل  باالجنليزية  ال�صركة  وا�صم  اأعلى  بالعربي  ال�صركة  ا�صم  العالمة:  و�صف 

حرف A باللونني ازرق وف�صي.
  اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  14  فرباير 2021 العدد 13164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  فرباير 2021 العدد 13164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  فرباير 2021 العدد 13164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  فرباير 2021 العدد 13164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  فرباير 2021 العدد 13164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  فرباير 2021 العدد 13164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  فرباير 2021 العدد 13164

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  14  فرباير 2021 العدد 13164

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
انذار قانوين - رقم املحرر 2021/1/17246   

العنوان : االمارات - دبي - جمريا    مقدم من: املنذر حممد ابراهيم �صدقه -م�صرى اجلن�صية  
- مبنى فورتوناتو 272 هاتف / 0555855842  بوكالة املحامي/عمر را�صد الغافرى مبوجب  

 / الوكالة  مبوجب  زاهر  عبدالبا�صط  حممد   / اال�صتاذ  وعنه   173621/1/2020  / رقم  الوكالة     
لالجنحه والفيالت رخ�صه رقم ) 735976 ( الفريدا  �صركة   : اإليها  املنذر   / �صد   -  2019/10922

العنوان : اإمارة دبي - هاتف 5 5 5 097142785 0
�ملو�صوع: )�إنذ�ر بف�صخ �التفاقية ورد �لقيمة �اليجارية �مل�صدده )�لدفعه �لثانية مبلغ 166,666 درهم �مار�تي, 

ورد �لتاأمني مبلغ )50000( درهما( 
مبوجب اإتفاقية موؤرخه بتاريخ 1/7/2019 ومعدلة بتاريخ 12/12/2019 ملدة �صنه واحدة فيما بني املنذر و املنذر اإليها 
ب�صاأن اإ�صتئجار �صقه فندقية فاخرة يف الفريدا لالجنحه والفيالت وتقع يف مر�صى دبي يف اإمارة دبي , لغر�س ت�صغيلها يف امل�صاج 
من  بدال  املنذر  حل  اأن  وبعد  هذا  اأق�صاط  ثالث  على  الدفع  م�صتحقة  درهم,   500000 �صنوي  اإيجار  بدل  مقابل   , والتدليك 
امل�صغل القدمي/ال�صيد/فينج جياو�صينى اجلن�صية وكان هذا االأخري قد �صدد الدفعة االوىل من االيجار قبل اأن يحل حمله املنذر 
باالتفاقية امل�صار اإليها. وحيث اأن املنذر قد قام ب�صداد الدفعه االخريه من االيجار مبلغ وقدره )166,666( درهم اماراتي عن 
الفرتة من 1/3/2020 وحتى نهاية �صهر 7/2020 ,ومل ي�صتفاد طيله تلك الفرتة املذكورة, بل حلت عليه باخل�صارة الفادحه 
من جراء ت�صرفات واإخالل املنذر اإليها بالتزاماتها يف االتفاقية املربمة بينهم وهي متمثلها يف غلق الفندق من �صهر 3/2020 
اإىل غاية �صهر 7/2020 وبالتاىل غلق املاأجور والتوقف عن العمل باال�صافة عدم القيام بواجباته املن�صو�س عليها يف االتفاقية 
ومنها البند رقم 8 من االتفاقية والتي تن�س على يجب على امل�صغل ت�صغيل مركز امل�صاج مبوجب ترخي�س الطرف االول )املنذر 
اليه( ووقت وت�صغيل مركز امل�صاج �صوف يكون من ال�صاعه 10 �صباحا وحتى 12 منت�صف الليل “ وهو ما تقاع�س عنه املنار اليه 
بعدم اعطاء الرتخي�س للمنذر , كذا عدم ا�صدار تا�صريات العمل ملوظفي مركز امل�صاج بعد ت�صغيل الفندق مرة اأخرى , كما مل 
ي�صمن ويوفر  اخلدمات املن�صو�س عليها باالتفاقية ل�صالح املنذر واملتمثله يف البنود االتية من  االتفاقية 10-9-8-6-4-3-

11-12-14-15 ,  كما اأن املنذر اليها رف�صت اعطاء املنذر مبلغ التاأمني وقدره 50,000 درهم بعد انتهاء مدة العقد بالرغم 
من عدم وجود ا�صرار باملكان اأو وجود خمالفه بالعقد من جانب املنذر  هذا وكانت املنذر اإليها مل تلتزم بااللتزامات املتعهده بها 
يف االتفاقية و على الرغم من مطالبتها مرارا وتكرارا بوجوب تنفيذ التزاماتها اإال اأنها اإمتنعت, و نتج عن ذلك اأ�صرار وخ�صائر 
جامه وفادحة وك�صب فائت للمنذر , وكل هذا ب�صبب يرجع اإىل املنذر اليها وهو غلق املاأجور باال�صافه اإىل االإخالل بااللتزامات 
االخرى املنوه عنها اأعاله واأخرى �صيبديها  املنذر فيما بعد.,, لذلك / فاملنذر يوجه هذا االنذار للمنذر اليها للعلم مبا جاء به 
وما ا�صتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا, مع تنفيذ ما جاء به يف موعد اأق�صاه �صبعة اأيام من تاريخ اإ�صتالمكم هذا االنذار, ويف حال 
عدم ورود اأي رد من جانبكم , فاإن املنذر وحفاظا على حقوقه �صوف ي�صطر اىل اإتخاذ كافة االجراءات القانونية يف حقكم والكفيلة 

بحفظ حقوقه مع ت�صمينكم الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة. 
 بوكالة / حممد عبد البا�صط زاهر

  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي



األحد   14  فبراير   2021  م   -   العـدد   13164  
Sunday    14  February   2021   -  Issue No   13164

09

اآراء الكتاب

م�صاحة ن�صتعر�س فيها �الأفكار و�الإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب �المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

�ملريخ يتكلم عربي
يعترب يوم التا�صع من فرباير يوما عربيا , ذرفت فيه العيون الدموع فرحا 
من طنجة اإىل عدن , ومن املحيط اإىل اخلليج , ومن ال يفرح ويرق�س طرب 
, ويتحقق  املــريــخ  الــعــرب  يعانق م�صبار  , حــني  الــهــام  العاملي  بذلك احلــدث 
احللم الــذي طــال انتظاره , واأبــى اإال اأن ياأتي ذلــك االإجنــاز والــعــامل  يرزح 
حتت جائحة كورونا , وكل �صيء �صبه متوقف على االأر�س وال�صماء , والبحار 

ولكن اأبناء دولة االإمارات, يخرتقون 
املريخ بكل فخر واعتزاز , فمن حقنا 

اأن نفخر ونتاأكد اننا بخري .
العربي  الزعيم  نتذكر  اأن  البد  وهنا 
بن  زايــد  الــدولــة  موؤ�ص�س  لــه  املغفور 
�صلطان , طيب اهلل ثراه , عندما كان 
اأحاديثه عن دور الرجال يف  يكرر يف 
�صنع امل�صتحيل وا�صتثمر طاقات اأبناء 
العظيم  اليوم  الدولة, واأعدهم لهذا 
الذي ال�صك و�صع االإمــارات والعرب 
يف مكانتها بني االأمم و�صطر التاريخ 

لت�صبح مفخرة لالأجيال القادمة .
ومــ�ــصــبــار االأمـــــل لـــن يــكــون االجنــــاز 

االأخري , والرحلة لن تتوقف الن القيادة احلكيمة حكومة متحو من ذاكرة 
اأبناء االإمارات معنى امل�صتقبل , وت�صري نحو االجنازات بخطى ثابتة مت�صلحة 

بالعلم واملعرفة والطموح.
نا�صر �صاملني 

�لرت�بط �الجتماعي
االجتماعي  بالرتابط  اإال  االإمـــارات  ت�صهدها  التى  االإجنـــازات  لهذه  كــان  ما 
فاحلياة  الع�صر,  هذا  اإىل  واال�ــصــرار  والقيم  املبادئ  رايــة  ت�صليم  وا�صتمرار 
االجتماعي  الرتابط  مفهوم  ر�صخت  واالأجـــداد  االأبــاء  عا�صها  التى  االأولــيــة 
واالنتماء االأ�صري, خا�صة واأن الرجال يف املا�صي كانوا يخرجون اإىل الغو�س 
لفرتات ت�صل الأربعة �صهور ويرتكون من خلفهم الن�صاء وال�صباب ال�صغري, 
اال�صا�صية فكان هناك  الركيزة  كان هو  املجتمعي  والتما�صك  الرتابط  والن 

تالحم ومودة ورحمة تعم على املجتمع باأكمله.
اأ�ــصــحــاب املحالت  ومــن �ــصــور الــرتابــط املجتمعي يف هــذه املــرحــلــة تــعــاون 
الغذائية وغريها  املواد  الفرجان وتلبية متطلباتهم من  اأهل  التجارية مع 
وت�صديد ما عليه نظري ما  البيت  عــودة عاهل  من �صروريات احلياة حلني 
ا�صتهلكته االأ�صرة, كانت القيم والوفاء وال�صدق ال�صمة ال�صائدة التى ترعرع 

املجتمع,  عليها  ومنى  االأجيال  عليها 
التالحم  وال�صور متعددة وكثرية يف 
واالخاء واملثابرة واجللد على احلياة 
اأن  االأ�صرة  ال�صعبة, فما كان من رب 
يرتكها اإال وهو على يقني من وجود 

ما هم ي�صدون ويعاونون اأ�صرهم.
لـــهـــذه الــتــنــ�ــصــئــة الــ�ــصــلــيــمــة واجلــــو 
ال�صحي واملناخ النف�صي ال�صوي امتد 
ليكونوا جيل لديه الطموح واالأمل يف 
رد اجلميل للوطن , فاجتهد لي�صقل 
ويــدرك معنى  واملعرفة  بالعلم  نف�صه 
ال�صلطان لينفذ اإىل الف�صاء ويرتبع 

على عر�س املريخ ويحقق طموح االأباء 
واالأجداد, كل هذه االإجنازات وليدة ال�صرب واجلهد والتعب, كما جاءت من 
اإتاحة الفر�صة للحلم وعدم وجود �صقف للطموح ووقوف القيادة الر�صيدة 
وتدعم  ال�صندوق  خــارج  وتفكر  لتبدع  االإماراتية  والعقول  ال�صواعد  خلف 
الناجح ليبتكر وت�صاند االأفكار وتتابع العامل عن كثب لت�صبح من االأوائل 

وترفع راية التميز عالية. 
منى �صقر �ملطرو�صي/خبرية تنمية �جتماعية 

�ملَو�َيْه.. حتية �خل�صم
املوايه حتية اجتماعية متاأ�صلة يف االإمــارات واخلليج العربي وهي ماأخوذة 
طريف  مالم�صة  خــالل  من  �صخ�صني  بني  تتم  حيث  "املواجهة",  لفظ  من 
االأنف وتتم بني االأ�صرة واالأ�صدقاء, ويعود تاريخها لـ3000 عام مع تف�صري 
املوايه  واحلــيــاة,  االأنفا�س  وم�صاركة  االأرواح  لتقريب  عــادة  باأنها  اأ�صطوري 
اأ�صلوب جميل وقدمي وعريق فيه من االأ�صالة العربية �صكال  باخل�صوم هو 
وم�صمونا حيث يكون املوايه عندما يلتقي �صخ�س باآخر مبالم�صة االأنوف 

لبع�صها البع�س.
اإلــقــاء التحية بحك ومل�س االأنـــف بــاالأنــف مــن الــعــادات العريقة  املــوايــة هــي 
العربية ال�صاربة بجذورها يف اأعماق التاريخ والتي تعود اإىل ع�صور متاأخرة. 
اأهل  بها  ميتاز  ميزة  حالًيا  تعترب  والتي  امل�صادر  من  الكثري  اإليها  اأ�ــصــارت 
اخلليج  اأهــل  كــان  واإن  والــعــراق  ال�صام  بادية  واأهــل  القبائل  وبع�س  اخلليج 
االأ�صليني  القدمي  ا�صرتاليا  �صعب  لــدى  مــوجــودة  وهــي  غريهم,  من  اأكــرث 
توارثوها من اأ�صالفهم, وعند ال�صعب املاوريويف نيوزالدا اي�صاً, واالأنف هو 
مو�صع العزة والقوة عند العرب وهو الع�صو البارز والعايل واأو�صط الوجه 

رب به املثل يف العز وال�صموخ,  لهذا �صُ
باأنِفِه  اأنَفُه, و�صمخ  اأََنــَف, ورفع  فيقال 
اإ�صارة اإىل عزته وقوته. وعند الرغبة 
يف االإهانة واالإذالل يقال: رغم اأنفه, 

ك�صر اأنفه وحتف اأنفه.
اأمثالهم:  االإمـــــارات يف  اأهـــل  ويــقــول   
تقطعه,  تـــروم  مــا  وجــعــك  واإن  خ�صم 
ا: ربيعك خ�صمك اأي اأنه  ويقولون اأي�صً
والتنف�س  الهواء  وم�صدر  العزة  رمز 
ال�صروريان للحياة, واملواية باخل�صم 
اأو اثنني  هي حك االأنــف باالأنف مرة 
ومن  بالتحية,  التفوه  دون  ثــالث  اأو 

ثم تبداأ املحاياة اأي التحية بامل�صافحة 
مثاًل ثــم الــ�ــصــوؤال عــن االأخــبــار والــعــلــوم  ثــم يتبادالن االأحــاديــث واالأخبار, 
الــقــاء, وحــك االأنف  اأن ينتهي  اإىل  الــواحــدة تلو االأخـــرى  تــرد  واملــعــلــومــات 
مرة واحدة تكون لو كان ال�صديقان دائما اللقاء من نف�س القبيلة مثاًل اأو 
جريان, وتكون مرتان كاإلقاء التحية ورّدها اأو جوابها, اأما الثالث مرات اإن 
امللتقيان مل يلتقيا منذ مدة طويلة فتكون نوًعا من التحية احلميمة  كان 
االأنف  بكرثة مالم�صة  عنه  ُيعرّب  الــذي  الزائد  ال�صوق  فيها  التي  والعميقة 

لالأنف ثالث مرات. 
اخلال  اأو  العم  اأو  اجلد  اأو  كــاالأب  �صًنا  منه  باالأكرب  االأ�صغر  يلتقي  وعندما 
اأنفه, واإن التقى  اأو يقبل  اأنفه باأنفه  فاإنه يبداأ بتقبيل راأ�صه ومن ثم يحك 
�صخ�س ب�صخ�س اأعلى منه مقاًما يف املجتمع فاإنه يقوم بتقبيل اأنفه ومن ثم 
يقوم بحك اأنفه باأنفه تقديًرا واحرتاًما ملكانته, واإن كان البع�س يقبل يده 
اأهل ال�صعودية وانتقلت  اليمنى تعبرًيا عن القول �صلمت ميينك وهي عادة 

اإىل غريهم من اأقطار خليجية وعربية.
نف�صي عميق  اأثــر  ولها  بها منطقة اخلليج وهــي مميزة   هي حتية تخت�س 
بني النا�س فعندما يحيي �صخ�س باخل�صم ي�صعر فعال باالحرتام, والغريب 
عند  انح�صرت  فقد  الكويت  مثل  اخلليج  دول  بع�س  يف  تنقر�س  بــداأت  انــه 
اأبناء بع�س القبائل وتخلى احل�صر عنها حتى بات الكثريين منهم يجهلون 

معناها وطريقتها.
ويقول االإعالمي حممد �صالح "ابو عايدة" عن املواية: "اأنه عندما يتالقى 
املاألوفة لل�صالم هي عن  االإمــارات فاإن الطريقة  العرب وخ�صو�صا يف دولة 
اقبل  واإذا  اليد,  مد  االأنــف مع  ال�صالم عن طريق  اأي مبعنى  املوايه  طريق 
البيت  ورب  املكان  ب�صاحب  ال�صالم  فيبداأ  املجال�س  من  جمل�س  على  �صيف 
ولي�س بال�صيوف ومن بعده يبداأ ال�صالم عن ميينه وهذه االأمور بداأ يجهلها 
البع�س, كما اأن حب اخل�صوم يكون مرة واحدة ال اأكرث, واملعروف اأن هناك 
اأمــور يف حياة الب�صر طــرق خمتلفة لــالحــرتام وتــبــادل التحية وذلــك على 
كانوا  الذين  وخا�صة  العربية  فال�صعوب  والتقاليد.  والعادات  البيئة  ح�صب 
وتقدير  الفخر واالعتزاز  نوع من  لهم  "البدو" كان  ال�صحراء  يعي�صون يف 
عبارة عن  فهي  والقهوة  التمر  مثل  اأخــرى  بــعــادات  ارتبطوا  كما  االآخــريــن 
�صل�صلة من احللقات املرتابطة مع بع�صها, ولكن �صمعنا يف االآونة االأخرية 
واأنا  ال�صنة  العادة يف بع�س من �صهور  باأنه البد من ترك هذه  من االأطباء 
ويناير  دي�صمرب  وهــي  ال�صهور  تلك  يف  باالأنف  التالم�س  اأحتا�صى  �صخ�صيا 
اإذا  االأحــيــان  بع�س  االأنــفــلــونــزا, ويف  اأكـــون حامل لفريو�س  وفــربايــر فرمبا 
اأن حــرارة اليد  اأرى  ا�صطررت اكتم نف�صي لكي ال ينتقل الفريو�س وبراأيي 

تكفي وهي اأقوى من حرارة اخل�صوم".
مازن متيم   /كاتب �صحفي

�الأ�صرة و�ملجتمع
العقيدة  من  امل�صتمدة  والرحمة  املــودة  يف  يكمن  االجتماعي  الــرتابــط  �صر 
وهذا  االأ�صرية,  املنظومة  اأطــراف  بني  الدافئة  االإن�صانية  امل�صاعر  و�صل�صلة 
الرتابط ينبع من االأ�صرة وعالقتها املتينة ببع�س, الأن الطرفني اإذا و�صعا 

لتحقيقه  بــيــنــهــمــا  مـــ�ـــصـــرتك  هـــــدف 
�صتبداأ  اأولوياتهما,  اأهــم  من  واأ�صبح 
احلــيــاة تــاأخــذ �ــصــكــاًل ومــفــهــوًم �صوياً 
لـــوجـــود عـــامـــل مــ�ــصــرتك يــ�ــصــعــى كل 

طرف الإجناحه وا�صتمراره.
والعطاء  الــ�ــصــعــادة  اأن  يــعــلــم  وكــلــنــا 
يـــعـــتـــربان عــــــدوى حـــمـــيـــدة البـــــد اأن 
نغذي بها االأبناء من خالل احتوائهم 
الذي  لهم  ال�صليم  النموذج  وتــقــدمي 
�صين�صاأ  الــنــمــوذج  بـــه, وهـــذا  يــحــتــذوا 
خ�صال  بــنــ�ــصــر  اأوال,  االأبــــويــــن  مـــن 
كان  ورمبـــا  بالوعد  والــوفــاء  ال�صدق 

ال�صر احلقيقي الذي ي�صهم يف ال�صحة 
ال�صبب م�صحكاً  االأبــاء الأبنائهم, قد جند هذا  النف�صية لالأبناء هو ح�صن 
لكن الدرا�صات اأثبتت اأن الطفل يف مرحلة تكوين �صخ�صيته يحتاج لالحتواء 

النف�صي باحل�صن لي�صعر باالأمان.
االرتقاء باالأ�صر يعود بالنفع على املجتمع وينتقل التفاهم والتعاون بدرجات 
كــهــدف يجتمعون  مــ�ــصــرتك  مــ�ــصــروع  بــوجــود  االأ�ـــصـــرة  تهتم  �ــصــريــعــة, فكما 
له  ويعطي  حــولــه  يلتف  قــومــي  مــ�ــصــروع  اإىل  يحتاج  اأيــ�ــصــا  املجتمع  عليه, 
االأولوية الإجناحه, كما اأن الرتابط االجتماعي كلما خلق جواً من التفاهم 
واحلوار امل�صتمر كانت العالقة وطيدة ومتينة, فنحن نعي�س ع�صر التقنية 
والتكنولوجيا التى قطعت اأوا�صر الرتابط لكن لعلنا ن�صتفيد منها ونحولها 

املزيفة  والــــورود  املكتوبة  ال�صحكة  مــن  بــدال  بالفعل  اجتماعي  لتوا�صل 
واحللويات التي تفتقد للطعم والرائحة.

االإن�صان وحكمة اهلل يف  الرتابط االجتماعي موجود الأنها من قوام فطرة 
اأن االإن�صان اجتماعي بطبعه والتكنولوجيا دخيلة عليه وهذا وا�صح  خلقه, 
جدا عندما نتنازل عن هواتفنا وحياة الرفاهية لوقت جنتمع فيه, يف هذه 
التائهة ومدى ع�صقنا للحوار وال�صحك احلقيقي  اأنف�صنا  اللحظة نكت�صف 
اإذا  اإال  للتباعد  مواقع  اإال  هى  ما  التوا�صل  مواقع  واأن  الطبيعية  وال�صعادة 
ا�صتخدمناها يف الرتابط االجتماعي وبناء ج�صر متني من الود واالألفة بني 

اأفراد اأ�صرة واملجتمع.
حممد �صعيب

�ل�صمت �لزوجي 
معظم الكتاب و�صفو ال�صمت الزوجي على اأنه خر�س واحلقيقة اأن اخلر�س 
علة اجبارية ين�صاأ االإن�صان عليها اأو تكون حالة طارئة ب�صورة الزامية بينما 
ال�صمت اختياري قد ميار�س على �صخ�س دون االآخر, لذلك ال�صمت الزوجي 

اأوقع واأ�صمل, ومهما كان امل�صمى فالهدف وال�صكل وامل�صمون �صبه واحد .
ويف ت�صوري ومن واقع خربتي يف هذا 
الزوجي  ال�صمت  اأن  على  اأنــوه  املجال 
ينتج من عدة تراكمات بني الزوجني, 
وغــالــبــا ر�ــصــم �ــصــورة خــيــالــيــة للزواج 
النف�صية  ال�صغوط  قبل االرتباط, ثم 
الزوج  املــاديــة على عاتق  وااللــتــزامــات 
جتعله متوتر طول الوقت, فتبداأ اأوىل 
العاطفي  بــالــفــتــور  الــ�ــصــمــت  مــراحــل 
االهتمام  وتــــراجــــع  االآخـــــــر,  وجتـــنـــب 
واإ�ــــصــــدال الــ�ــصــتــار عــلــى كــلــمــات احلب 
وبناء حوار للمناق�صة, مما يت�صبب يف 
التباعد التدريجي وذبول �صجرة املودة 

التى كان ي�صتظل حتتها الزوجني.
الزوجة يف احتياج دائم للود واحلب واالطــراء من زوجها واظهار االهتمام, 
الأن تكوينها بب�صاطة مييل اإىل احلياة االجتماعية واأن تكون يف بوؤرة االهتمام, 
فهى حتتاج اإىل االأمان واالنتماء واحلماية, ويف حال وجود �صمت �صتعتربه 
اهانة موجهة الأنوثتها فتبداأ يف التمرد والعند, فن�صبة الزوجات التى تلجاأ اإىل 
الق�صاء ب�صبب الربود العاطفي مرتفعة جدا, وهذا يرجع الفتقار الزوجني 
للعالقات الدافئة واحلوار امل�صتمر ما ينتج عن ذلك حتول �صلوك الزوجة اإىل 
عدواين قد ي�صل حلد ارتكاب اجلرائم, فمو�صوع ال�صمت الزوجي عظيم وال 
ي�صتهان به, وعلى الزوج اأن يراعي هذا ال�صعور الأهميته خا�صة واأن امل�صوؤولية 
املــوؤديــة لهذا  املتطلبات  احــتــواء  الـــزوج على  قــدرة  ب�صبب عــدم  الــكــربى تقع 
الزوجني,  عاتق  على  تقع  زوجي  م�صوؤولية وجود �صمت  كانت  وان  التحول, 
لكن الزوج قادر على تاأ�صي�س العالقة وبناء ج�صر متني من الود لتجنب هذا 

ال�صمت الرهيب الن نتائجه وخيمة جدا على االأ�صرة باأكملها.   
�صمر مو�صى/كاتبة

حمطات 
خديعة �لتو��صل

خدعة كربى تلك التي تقبع يف دهاليز اأ�صالك وجم�صمات الهواتف الذكية 
املبا�صرين على  الب�صر  تعرفت على مليارات  اأن  بعد  الغبية, خا�صة  اأو حتى 
تطبيقاتها الكا�صفة على الكذب, لتكت�صف اأن الغالبية االأغلب من املتعاملني 
قد اأ�صبعوا الكذب افرتاء على كذبه, وحتايال على كل ميوعاته الكاذبة, ومن 
هنا اأدركت ك�صحفية اأو اإعالمية يف بالط �صاحبة اجلاللة واإن كنت برتبة 
اأن االإعالم الر�صمي  اأول امل�صوار,  با�س �صحفي, واعترب نف�صي حتى االآن يف 
واإن ولد كاذبا ولكنه عا�س على االأقل وهو يحاول اخلروج من ثوبه املدن�س, 
التي  ال�صيا�صية  القيادات  قيم  بع�س  تغري  مع  واالأمانة  ال�صدق  عــوامل  اإىل 
بعينها طاملا  دولة  اأعني  االهتمام, وال  من  نوعاً مالئماً  �صعوبها  بدت تويل 
اأن حديثي هنا للعوامل االفرتا�صية, والنا�س ال يهمها ال�صيا�صات طاملا اأنها 
اأكرث  �صعيدة  واأنها  التطبيقية,  املليء بخرياته  الواي فاي  ت�صبح يف حميط 

من �صعادة قي�س بليلى وعنرتَة العب�صي على انتهاء عبو�صه مب�صاهدة عبله.
فالكذب مل يعد كما كان عملة نادره, 
عليه  الــطــلــب  كـــرث  اأن  بــعــد  ال�ــصــيــمــا 
االأكاذيب  �صوق  يف  اأ�صهمه  وت�صاعدت 
ال�صدق  مـــواجـــهـــة  يف  االحــــرتافــــيــــة, 
الذي مل ي�صتهوي حتى الباحثني عنه 
نتيجة قلة مربراته, لدرجة اأن النا�س 
االأمثلة  بــعــ�ــس  اإىل  متــيــل  اأ�ــصــبــحــت 
لتعيق حتركه خا�صة, ككذب م�صفط 
ال�صدق  الأن  خمــــربــــط,  �ـــصـــدق  وال 
اإقــنــاعــا يف  اأقـــل  امللخبط  اأو  املــخــربــط 

معر�س املتناولني باالألفاظ.

حارث �لبحر 
الهكتارات  وينحتون  االأر�ــس,  الفالحون يحرثون  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
مكتوم  ال  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  كان   , وثماراً  خ�صراوات 

يحرث البحر لبناء املعامل املعمارية يف قلب االإمارات ولوؤلوؤة اخلليج.

واليوم ها هو ذا نف�س الرجل وقد خط و�صطر وكتب واأعــد للدنيا بجدارٍة 
باأن  �صموه  قــال  الــذي وكما  الــعــرب  االأمـــل مب�صبار  عــز  فيها  وحتــد ملحمة 
اآمال العرب حتققت بدخولنا التاريخ قبل دخول امل�صبار اإىل مدار الكوكب, 
فاملحاوالت الب�صرية والأكرث من خم�صني باملئة باءت بالف�صل, وال يهم طاملا 

اأن االإ�صرار العربي قد و�صل اإىل اأبعد نقطة كونية يف تاريخهم.
جينات العربي قادرٌة على تطوير ذاتها, فهي ال تتعلم االإبداع يف غري اأر�صها, 
وال ت�صمو على اأر�س غريها, فهي ت�صمخ برتاب الوطن وتغني من اأجل قامته 
يعي�س  احلــرة, حــرا  املواطن يف قلب �صحراءه  بيت  رفعته,  اأجــل  وحتيا من 

وينهل من مناهل العلم ثم ينري العامل بنور فكرته وباآ�صاله فنه الوايف.
مي��ر� علي/كاتبة

�لكلمات 
مايو   31  1934- مــار�ــس   3  ( �ــصــريــا  لــكــمــاال  )الــكــلــمــات(  ق�صيدة  نــقــدم 
وال�صري  الق�صرية  الق�ص�س  اأي�صا  ال�صعرية  غري  املوؤلفات  من   ,)2009

الذاتية ف�صال عن الكتابة عن املراأة والطفولة وتقول يف ق�صيدتها.  
الكلمات من حويل

تنمو يف داخلي
 مثل اأوراق ال�صجر

ال اأحاول اأبدا 
اإيقاف منوها البطيء

لكني اأقول لنف�صي
اإن الكلمات

 م�صدر االإزعاج لدى احلياة
فاحذر من �صلبياتها

التي تندفع عن ت�صغيل ال�صاقني
هي بحر االأمواج الباهتة

هي انفجار يف الهواء املحرتق
او اأف�صل ما عندك 

جلرح القلب
وال�صكني املف�صل 

لقطع حلق �صديقك
الكلمات

هي م�صدر االإزعاج
لكن تنمو يف داخلي 

مثل اأوراق ال�صجر
ال يبدو اأنها تتوقف 

عن النمو
�أحمد جدير 

طاقة �حلب 
لبقية  املحفز  هــي  بــل  اإيجابية  واأكــرثهــا  الكونية  الــطــاقــات  اأقـــوى  مــن  احلــب 
اأنف�صنا ومع  به مع  نتفاعل  الذي  الروحي  االإيجابية, وهي اجلوهر  الطاقات 
الكون ومع االآخرين, كما اأن مركزها )�صاكرا القلب( امل�صوؤولة عن رفع املناعة 
العاطفية يف اجل�صم ومنع اأي طاقة ملوثة و�صلبية خارجية من اخرتاق اجلدار 
الطاقي, حيث تتغذى هذه الطاقة باحلب وبا�صت�صعار املحبة يف كل ما حولك, 
وت�صبح  الــالواعــي  العقل  ير�صلها  التي  الكهرومغناطي�صية  الـــرتددات  فتزداد 
على اهتزاز فكري عايل وت�صعر باالأمان والطماأنينة وال�صالم الداخلي وتبداأ 
باإر�صال طاقات احلب ال�صادقة كاأ�صعة نور ت�صل ملن حتب عرب امل�صارات الطاقية 
الأنها طاقة ذكية ال تعرف م�صافات وال حدود, والأن الكون مراآة لك �صتنعك�س 

عليك وتعود حمملة بكل االإيجابيات. 
ب�صدق,  يحبه  من  عناق  ف�صل  ينكر  منا  فمن  وعالجية  �صفائية  طاقة  وهــي 
اأنت  مــا  وبتقبل  اأنــانــيــة  دون  لنف�صك  بــازديــاد حبك  الطاقة  هــذه  قــوة  وتـــزداد 
واملواقف  ال�صدمات  مــع  والت�صالح  ذاتـــك  ومب�صاحمة  وحــا�ــصــرك  مبا�صيك 
واالأمرا�س واالآالم التي مرت بك كي تتحرر وتعي�س ب�صالم واأمان وهدوء دون 

ت�صبح  باحلب  با�صتمرار,  نف�صك  تدين  اأن 
اإن�صان اأجمل واأرقى واأجنح الأنه يغريك 
دوماَ نحو االأف�صل فهو ينمو يف اأفئدتنا 
ويتملكنا  ويعرتينا  اأرواحــنــا  يف  ويهيم 
بكل امل�صاعر االإيجابية املوجهة الأنف�صنا 
ما  اأف�صل  لنخرج  وللكون  ولــالآخــريــن 

لدينا.
الروحي,  احلقيقي  باحلب  نحيا  نحن 
احلــــب الــغــري املـــ�ـــصـــروط عــنــدمــا نقدم 
طــقــو�ــس احلـــب بــاإخــال�ــس وعــطــاء دون 
اأن  تعلق,  اأو  اآالم  ودون  تكلف  اأو  ت�صنع 
نحب االآخرين كما هم ولي�س كما نريد 
اأن نغريهم ومهما بعدت امل�صافات فتعلق 

االأرواح اأ�صمى واأرقى اأنواع احلب, ابحث عن احلب يف نف�صك اأواَل حتى تتمكن من 
اإر�صال طاقته لتدرك معنى اجلمال حولك, توا�صلوا باحلب وتهادوا احلب فهو 
نعمة من اهلل.  عندما ي�صكن احلب قلبك يوقظ الروح وينرث �صذاه لي�صتهوي 
ال�صعادة ومتتلئ مبن  فتب�صر جفونك  توهج احلياة  وي�صتميل  الع�صق  ب�صا�صة 
�صكن الروح حتى واإن غابت املالمح وُت�صرق �صم�صاَ ال تغيب ومُت�صي قمراَ يغُف 

على ترانيم دعاء يخت�صر كل امل�صافات ل�صخ�س يخت�صر اجلميع.
منال �حلبال /�إعالمية

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 71/2019/250 بيع عقار مرهون  

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهم/1-  فاطمة حجي نا�صر عبداهلل , 2-حممد عبداهلل اأحمد املال , 3-احمد عبداهلل اأحمد املال 
, 4- عبدالرحيم عبداهلل اأحمد املال , 5- عبداللطيف عبداهلل اأحمد املال , 6- ه�صام عبداهلل اأحمد املال , 7- نور 
الهدى عبداهلل املال زوجة حممود حممد رين�س علي , 8- طالعة عبداهلل زوجة عبدالرحمن فر�س اهلل حممد 
العو�صي , 9-جناح عبداهلل اأحمد املال , 10- نائلة عبداهلل احمد ا�صد املال , 11- عاطفة عبداهلل احمد املال ال 

نا�صر , 12- مرمي عبداهلل اأحمد املال - جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك االإمارات دبي الوطني )�س م ع(

وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي. 
قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ )2020/8/10( اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )30.000.000( درهم 
خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
وفقا لن�س املادة 295 من قانون االإجراءات املدنية )نوع العقار : قطعة ار�س - املنطقة : القرهود - رقم االر�س 

: 368- امل�صاحة : 3716.15 مرت مربع( وذلك للعلن بناء جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 70/2019/250 بيع عقار مرهون  

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهم/1-  حممد عبداهلل احمد املال , 2- فاطمة حجي نا�صر عبداهلل , 3-نور الهدى عبداهلل 
احمد املال زوجة حممود حممد رين�س علي , 4-نائلة عبداهلل احمد ا�صداملال , 5- عبدالرحيم عبداهلل 

احمد املال -  جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك االإمارات دبي الوطني )�س م ع(

وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي. 
قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ )2020/6/23( اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )20.000.000( 
العقار حمل الرهن  اأعــاله واإال بيع  التنفيذ  التبليغ يف ملف  درهــم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 
بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون االإجراءات املدنية )نوع العقار : قطعة ار�س - املنطقة : 

القوز ال�صناعية الثالثة - رقم االر�س : 53 - امل�صاحة : 13933.87 مرت مربع( 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
821/2021/60 اأمر اأداء 
اىل املدعي عليه / 1- عبدالرحمن حممد غلوم عبداهلل  

مبا ان املدعي / دار التمويل - �س م ع  
وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي  

توؤدي  بــان  عليه  املدعي  بالزام   2021/2/9 بتاريخ  االبتدائية  دبــي  حمكمة  قــررت 
وواحد  ومــائــة  الــف  وعــ�ــصــرون  وت�صعة  )مــائــة  درهـــم   129.141.51 مبلغ  للمدعي 
من  �صنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا(  وخم�صون  وواحــد  درهم  واربعون 
تاريخ 2017/9/26  وحتى متام ال�صداد بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر )2020/825(

املنذر : ا�س بي كيه للعقارات 
املنذر اليه / املثايل للخدمات الفنية 

فاإن املنذر ينبه على املنذر اليه باالأتي : 
1( �صداد امل�صتحق مبلغ 16323 درهم للفرتة من 2020/2/10 وحتى 2021/1/5 وما ي�صتجد من 
ايجار من تاريخ 2021/1/6 حتى تاريخ ال�صداد وذلك خالل 30 يوما من ا�صتالمه هذا االإنذار. 
2( اخالء العني امل�صتاأجرة يف حالة عدم دفع االإيجار وت�صليم العني للمنذر خالية من ال�صواغل 
مع �صداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صة.  3( وبخالف ذلك �صي�صطر املنذر التخاذ 
به  املطالب  املبلغ  ب�صداد  جــربا  اليه  املــنــذر  والـــزام  حقوقه  بحفظ  القانونية  االإجــــراءات  كافة 
والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع االإخالء التام.  مع حفظ كافة احلقوق االخرى 

للمنذر ايا كان نوعها ال�صابقة واجلالية وامل�صتقبلية.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

ال�صمال الثالث كيدال وغاو ثم متبكتو. يف 11 كانون الثاين/يناير 2013, 
اأطلقت فرن�صا عملية �صرفال يف مايل لوقف تقدم االإرهابيني. ويف نهاية كانون 
الثاين/يناير, ا�صتعاد اجلنود الفرن�صيون واملاليون مدينة غاو ثم دخلوا اإىل 

متبكتو دون قتال قبل اأن ي�صيطروا على مطار كيدال.
بعد ثالثة اأ�صابيع من بدء التدخل الفرن�صي, لقي الرئي�س الفرن�صي فرن�صوا 

هوالند ا�صتقبال الفاحتني يف باماكو ومتبكتو.
الإحالل  املتكاملة  املتحدة  االأمم  “عملية  اأطلقت  متوز/يوليو  من  االأول  يف 

اال�صتقرار يف مايل” )مينو�صما(, وحلت حمل قوة افريقية.
والعرب  الــطــوارق  مــن  متمردة  جمموعات  ا�صتعادت   ,2014 اأيــار/مــايــو  يف 
ال�صيطرة على كيدال بعد مواجهات مني فيها اجلي�س املايل بهزمية كبرية. يف 
االأول من اآب/اغ�صط�س حلت حمل “�صرفال” عملية “برخان” ذات االأبعاد 
االإقليمية مب�صاركة ثالثة اآالف جندي فرن�صي يف منطقة ال�صاحل. وقد بلغ 

احلني, فر�صت حالة الطوارئ ب�صكل �صبه متوا�صل يف البالد.
لبالد  القاعدة  بتنظيم  املرتبطون  االإرهابيون  احتد   ,2017 اآذار/مار�س  يف 
املغرب االإ�صالمي وحركة الداعية الفوالين املتطرف امادو كوفا الذي ظهر 
“جماعة ن�صرة االإ�صالم وامل�صلمني”  2015 يف و�صط مايل, حتت مظلة  يف 

بقيادة الزعيم املتطرف اإياد اأغ غايل املنتمي اإىل الطوارق.
الـــذي �صن  الــكــربى  الــ�ــصــحــراء  داعــ�ــس يف  اأيــ�ــصــا تنظيم  املنطقة  وانــتــ�ــصــر يف 
�صل�صلة من الهجمات الوا�صعة يف نهاية 2019 على قواعد ع�صكرية يف مايل 
نف العدو االأول خالل قمة بو )جنوب غرب فرن�صا( يف كانون  والنيجر. و�صُ
الثاين/يناير 2020 بني باري�س و�صركائها يف جمموعة دول ال�صاحل اخلم�س 

)موريتانيا ومايل والنيجر وبوركينا فا�صو وت�صاد(.
 2020 يف  “برخان”  وا�صلت  داعــ�ــس  تنظيم  على  تركيزها  اإىل  باالإ�صافة 

�صيا�صتها يف الق�صاء على الكوادر االإرهابية.

•• باري�س-اأ ف ب

واإر�صال  الــ�ــصــاحــل  الــعــ�ــصــكــري يف منطقة  االلـــتـــزام  مــن  اأعـــــوام  ثــمــانــيــة  بــعــد 
من  والعديد  جنديا  خم�صني  من  اأكــرث  منهم  قتل  الذين  الع�صكريني  اآالف 
االنت�صارات التكتيكية التي تبدو ترجمتها �صيا�صيا �صعبة, تفكر فرن�صا اليوم 

يف ت�صحيح جهودها.
بع�س املحطات قبل قمة جنامينا التي �صتعقدها الثالثاء باري�س و�صركاوؤها: 
احلركة  يف  الــطــوارق  املــتــمــردون  �صن   ,2012 الثاين/يناير  كــانــون   17 يف 
الوطنية لتحرير ازواد ومقاتلون اآخرون الكثريون منهم عائدون من ليبيا, 

هجوما يف �صمال مايل.
يف نهاية اآذار/مار�س �صيطر الطوارق الذين اأبعدوا ب�صرعة من قبل �صركائهم 
االإ�صالمي على مناطق  املغرب  القاعدة يف بالد  بتنظيم  املرتبطني  امل�صلحني 

اإىل  العنف  اأعــمــال  امتدت  احلــني,  ذلــك  منذ  جندي.   5100 اليوم  عددهم 
اجلنوب ثم اإىل بوركينا فا�صو والنيجر املجاورتني. يف �صباط/فرباير 2021, 
اأكد برنار اإميييه رئي�س اال�صتخبارات اخلارجية الفرن�صية اأن دول خليج غينيا 

وال �صيما بنني و�صاحل العاج اأي�صا اأ�صبحت هدفا للقاعدة.
واالأجنبية  املــالــيــة  الــقــوات  على  الهجمات  ت�صاعفت   ,2015 مــن  اعــتــبــارا 
وهجمات  ال�صنع  يدوية  بعبوات  جرت  وقد  اأجانب.  يرتادها  التي  واالأمــاكــن 

خاطفة جلهاديني على دراجات نارية وغريها.
يف 07 اآذار/مار�س, اأ�صفر اعتداء على مطعم يف باماكو عن خم�صة قتلى وكان 

االأول الذي ي�صتهدف غربيني يف العا�صمة املالية.
تبنت الهجوم جماعة “املرابطون” االإرهابية التي يقودها خمتار بلمختار.

كما تبنت هجوما وقع يف 20 ت�صرين الثاين/نوفمرب على فندق “رادي�صون 
بلو” يف باماكو واأدى اىل �صقوط ع�صرين قتيال بينهم 14 اأجنبيا. ومنذ ذلك 
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   ومــع ذلــك, خلف الكوالي�س, هناك 
اآخــــر يـــحـــدث. مــنــذ بداية  �ــصــيــنــاريــو 
الغربية  الــــــــدول  اأبـــــرمـــــت  الـــــوبـــــاء, 
ـــائـــيـــة مـــــع �ـــصـــركـــات  اتــــفــــاقــــيــــات ثـــن
فارما”  التكنولوجيا احليوية و”بيج 
لقاحات  يـــــطـــــورون  كــــانــــوا  الــــذيــــن 
يكون  اأن  دون  و�ــصــرائــهــا  مــر�ــصــحــة, 
لديها اأي �صمان للفعالية. �صرعان ما 
اأدى هذا اإىل جتاوز الطاقة االإنتاجية 
توريلي,  اإل�س  تو�صح  كما  الــعــامل,  يف 
اإىل  الو�صول  حلملة  ال�صابقة  املديرة 

االأدوية يف منظمة اأطباء بال حدود.
  اإن الواليات املتحدة هي التي اأطلقت 
ا�صتثمار  خــالل  من  اللقاحات,  �صباق 
“وارب  عملية  يف  دوالر  مليارات   10
الواعدة.  اللقاحات  لتخزين  �صبيد”, 
ــــيــــة نف�س  واعـــتـــمـــدت الـــــدول االأوروب

امل�صار ب�صرعة.

كوفاك�س, �آلية 
ت�صامن لقاح م�صوهة

اأنــ�ــصــاأت منظمة ال�صحة     ومــع ذلــك 
اآلية ت�صامن عاملية  اأبريل  العاملية يف 
للقاحات يف  العادل  التوزيع  اأجل  من 
العامل: �صندوق كوفاك�س الت�صامني, 
باملائة   20 تلقيح  اإىل  يــهــدف  الـــذي 
من جميع دول العامل تقريًبا يف عام 

.2021
الــتــحــالــف العاملي     يــقــود كــوفــاكــ�ــس 
لــلــقــاحــات جـــــايف, وهــــي مــنــظــمــة بني 
تاأ�ص�صت  واخلــا�ــس  الــعــام  القطاعني 
التفاو�س  عن  م�صوؤولة   ,2000 عام 
ــاأن �ـــصـــراء وتـــوزيـــع الــلــقــاحــات يف  بــ�ــص
ال�صحة  ومنظمة  الــفــقــرية,  الــبــلــدان 

الــعــاملــيــة, الــتــي تــوفــر اخلـــربة الفنية 
حمالت  ودعـــم  اللوج�صتيات  الإدارة 
الثالث  ال�صريك  الوطنية.  التطعيم 
ابتكارات  اجــــل  مـــن  الــتــحــالــف  هــــو, 
التاأهب لالأوبئة, م�صوؤول عن م�صاريع 
مبحفظة  املتعلقة  والتطوير  البحث 

لقاحات كوفاك�س.
ت�صرتي  اأن  االأ�صلية  الفكرة  »كانت    
كــوفــاكــ�ــس الــلــقــاحــات بــكــمــيــات كبرية 
لــلــتــفــاو�ــس عــلــى اأ�ـــصـــعـــار اأفــ�ــصــل مع 
توزيعها  يتم  والتي  االأدويـــة,  �صركات 
بــعــد ذلــــك عــلــى اجلـــمـــيـــع, بـــــداًل من 
يقول كني  �صراء كل بلد على حدة”, 
التنمية  يف  الدرا�صات  اأ�صتاذ  �صادلني, 

بكلية لندن لالقت�صاد.
الــــدول املــتــقــدمــة ال تريد     غــري ان 
باملائة   20 تطعيم  على  تقت�صر  اأن 
بكميات  ت�صرتي  وبينما  �صكانها,  من 
كــبــرية مــن �ــصــركــات االأدويــــــة, فاإنها 
جمعت  الــتــي  كــوفــاكــ�ــس,  عــن  تتخلى 
عام  نــهــايــة  فــقــط  دوالر  مــلــيــار   2.4
االآلية  تــدعــي  االآن,  وحــتــى   .2020
مليار   1.3 تــاأمــني  مــن  متكنت  اأنــهــا 
كاأولوية  اإر�صالها  �صيتم  التي  جرعة, 

تعرب عن اأ�صفها اإل�س توريلي.
  للقاح الذي طورته جامعة اأك�صفورد 
النامية: ميكن  للبلدان  اأخــرى  ميزة 
تـــخـــزيـــنـــه يف درجــــــة حــــــــرارة بــــني 2 
و8 درجــــات مــئــويــة. ولــيــ�ــس هـــذا هو 
اللذين  لــلــقــاحــني  بــالــنــ�ــصــبــة  احلـــــال 
ومودرنا,  بــفــايــزر  �ــصــركــتــا  طــورتــهــمــا 
م�صنجر  تقنية  على  يعتمدان  اللذان 
تخزيًنا  ويتطلبان  املبتكرة,  ايه  ان  ار 
طـــويـــل االأجـــــــل عـــنـــد درجــــــة حـــــرارة 
مئوية  درجــة   70-( جــًدا  منخف�صة 
لـــــالأول و-20 لـــلـــثـــاين(.    كــمــا مت 
طــلــب لــقــاحــني جـــديـــديـــن مـــن قبل 
واملتو�صطة  ال�صعيفة  البلدان  بع�س 
اآند  وجون�صون  نوفافاك�س  الــدخــل: 
متاأخرين  دخـــــال  وقـــــد  جـــونـــ�ـــصـــون. 
لــلــ�ــصــبــاق, واأعــلــنــا عــن نــتــائــج املرحلة 
يف  ال�صريرية  الــتــجــارب  مــن  الثالثة 
باملائة   89 بن�صبة  يناير,  �صهر  نهاية 
واأعلنت  للثاين.  باملائة  و66  لــالأول 
مثل  جون�صون,  اآنــد  جون�صون  �صركة 
اأنها تريد بيع لقاحها  اأ�صرتا-زينيكا, 
لقاًحا  وقد طورت  التكلفة”,  “ب�صعر 
عــلــى عك�س جميع  اجلـــرعـــة,  اأحـــــادي 

ومتو�صطة  �ــصــعــيــفــة  دولــــة   92 اإىل 
الدخل. وما يقرب من 90 باملائة من 
337 مليون جرعة وزعتها كوفاك�س 
 2021 عـــام  مــن  االأول  الــنــ�ــصــف  يف 
ولكن  الـــبـــلـــدان.  هـــذه  اإىل  �ــصــتــذهــب 
من  باملائة   70 تلقيح  يتطلب  بينما 
7.8 مليار �صخ�س على هذا الكوكب 
اإىل  جرعتني, يبدو اجلهد غري كاٍف 

حد كبري.
   ومــع ذلــك, مت ت�صور �صيناريو من 
قـــبـــل بــعــ�ــس الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة مثل 
املطلوبة  اللقاحات  فائ�س  ال�صويد: 
الفقرية  الـــــــدول  يـــغـــذي  اأن  ميـــكـــن 

للبلدان  التكلفة”  “ب�صعر  تنتج  اأنها 
الــ�ــصــعــيــفــة واملــتــو�ــصــطــة الـــدخـــل, اأي 
ال  لكن  للجرعة,  دوالرات   3 حــوايل 

�صيء موؤكد.
  »ال نعرف تكاليف االإنتاج احلقيقية. 
اإىل  تقليدية  تقنية  اللقاح  وي�صتخدم 
اإنتاج  تكلفة  متو�صط  ويبلغ  مــا,  حــد 
دوالر  مــن  اأقـــل  التقليدية  اللقاحات 
واحــــد. لــقــد دفــعــت دول مــثــل جنوب 
اإفـــريـــقـــيـــا والـــــربازيـــــل اأكــــــرث مــــن 5 
دوالرات للجرعة, اأو حتى 7 دوالرات 
ال�صعر الذي  اأي مبا يتجاوز  الأنغوال, 
البداية,  االأدويــة يف  اأعلنته جمموعة 

اأف�صل  االأع�صاء يف كوفاك�س, لكن يف 
قبل  هــذا  يحدث  لن  ال�صيناريوهات, 

ال�صيف.
اأوجــــــه الــقــ�ــصــور يف     ويف مـــواجـــهـــة 
البلدان  مـــن  املـــزيـــد  بــــداأ  كــوفــاكــ�ــس, 
الــ�ــصــعــيــفــة واملـــتـــو�ـــصـــطـــة الــــدخــــل يف 
الــــدخــــول يف اتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة مع 
جمــــمــــوعــــات �ـــصـــيـــدالنـــيـــة كــــبــــرية, 
من  �ــصــغــرية  لكميات  بالن�صبة  حــتــى 
الـــلـــقـــاحـــات. وبـــذلـــك اأبــــــرم االحتــــاد 
يناير  منت�صف  يف  اتفاقات  االأفريقي 
مع جمموعات اأ�صرتا-زينيكا وبفايزر 
وجون�صون اآند جون�صون لتلقي 670 

�صاقة,  املــفــاو�ــصــات  جـــرعـــة.  مــلــيــون 
خا�صة اأن ال�صفافية يف �صروط العقود 

اأبعد ما تكون عن التحقق.

لقاحات جديدة �أكرث 
مالءمة للدول �لنامية

التي  الــلــقــاحــات اخلم�صة  بــني     مــن 
3 ومتت  املـــرحـــلـــة  اأكـــمـــلـــت جتــــــارب 
املوافقة عليها اأو هي يف طور املوافقة 
ال�صحة  مــنــظــمــة  قـــبـــل  مــــن  عــلــيــهــا 
-اأ�صرتا- اأك�صفورد  لقاح  فاإن  العاملية, 

زيــنــيــكــا هـــو االأرخــــ�ــــس عــلــى الـــــورق. 
اأ�صرتا-زينيكا  جمــمــوعــة  وزعـــمـــت 

الــلــقــاحــات االأخــــــرى, بــ�ــصــعــر 8.50 
دوالر للجرعة. �صعر لقاح نوفافاك�س 

اأعلى, 16 دوالًرا للجرعة.
  ويــعــد هـــذان الــلــقــاحــان, الــلــذان قد 
يحظيان مبوافقة ال�صلطات ال�صحية 
يف االأ�صابيع املقبلة, خرًبا جيدا للدول 
النامية, حيث �صيتم اإنتاجهما بكميات 

كبرية, مثل اأك�صفورد اأ�صرتا زينيكا.
  اأخرًيا, مت توزيع اللقاحات الرو�صية 
البلدان.  مــــن  عـــــدد  يف  والــ�ــصــيــنــيــة 
لقاح  طلب  مت  رو�صيا,  اإىل  باالإ�صافة 
ع�صر  �صبعة  قــبــل  مــن   V �صبوتنيك 
دولــة, منها بع�س الــدول ذات الدخل 
مــثــل م�صر   , واملــتــو�ــصــط  الــ�ــصــعــيــف 
احلليفة  والــــــدول  وفــيــتــنــام  والــهــنــد 
مثل فنزويال اأو اإيران. �صعره حوايل 
7.5 دوالر للجرعة الواحدة, وميكن 
تخزينه يف الثالجة عند 2-8 درجة 
املــنــ�ــصــورة يف  للنتائج  ووفــًقــا  مــئــويــة, 
املجلة الطبية ذي الن�صيت, فهو فعال 

بن�صبة 91 فا�صل 6 باملائة.
توزيع  مت  ال�صيني,  اجلــانــب  عــلــى     
ولكن  الــفــقــرية,  الــبــلــدان  يف  لقاحني 
بــكــمــيــات اأقـــــل بــكــثــري: لـــقـــاح خمترب 
�ــصــيــنــوفــاك, وهــــي �ــصــركــة خــا�ــصــة يف 
بكني متتلك كورونا فاك, و�صينوفارم, 
الذراع ال�صيدالنية للدولة ال�صينية. 
البلدان  من  قليل  عــدد  يف  وجندهما 
وم�صر  واأوكــــرانــــيــــا  الــفــلــبــني  مـــثـــل 
بلومربج  وتــقــول كلية  وبــاكــ�ــصــتــان.   
بـــجـــامـــعـــة جونز  الـــعـــامـــة  لــلــ�ــصــحــة 
اللقاحات,  انت�صار  رغــم  اإنــه  هوبكنز, 
العامل  �صكان  ُخم�س  تطعيم  يتم  لــن 

حتى عام 2022.

�لوجه �الآخر للمعركة �صد كوفيد-19

الدول الفقرية, اخلا�شر الأكرب يف احل�شول على اللقاح
بينما يتطلب تلقيح 70 باملائة من �صكان �لعامل جرعتني, يبدو �أن جهود كوفاك�س غري كافية �إىل حد كبري

لقاحات نوفافاك�س وجون�صون اآند جون�صون خرب جيد للبلدان النامية

كوفاك�س لتلقيح الدول الفقرية

لقاح �صبوتنيك V الرو�صي امل�صاد لفريو�س كورونا ج�صع الدول املتقدمة

االلية االممية تواجه �صعوبات

•• الفجر -توما�س اأبغرال 
ترجمة خرية ال�شيباين

   يف �أو�ئل فرب�ير, مت جتاوز عالمة 100 مليون جرعة 
�أنحاء  جميع  يف  كوفيد  لفريو�س  �مل�صادة  �للقاحات  من 
على  من�صور  وهو  �لبيانات”,  يف  “عاملنا  ل�  وفًقا  �لعامل, 

�الإنرتنت ي�صرد يف �لوقت �لفعلي �لبيانات �ملتاحة عن 
�أوروبا  �للقاحات. حمالت �لتطعيم على قدم و�صاق يف 
و�لواليات �ملتحدة ورو�صيا و�ل�صني, ولكن �صيتعني على 
فرب�ير  نهاية  حتى  �النتظار  �الأوىل  �لفقرية  �ل��دول 

لروؤية هذ� �لكنز �لثمني ي�صل.
   غا�صًبا من �لتفاوت يف �حل�صول على �للقاح بني �لبلد�ن 

غيربي�صو�س,  �أدهانوم  تيدرو�س  قام  و�لغنية,  �لفقرية 
�لطاولة  ب�صرب  �لعاملية,  �ل�صحة  ملنظمة  �لعام  �ملدير 
يف 18 يناير, قائاًل �إن “�لعامل على و�صك ف�صل �أخالقي 

كارثي ».
  كيف و�صلنا �إىل هنا؟ خالل �الأ�صهر �الأوىل للوباء, كان 
هناك وعي جماعي باحلاجة �إىل لقاح متاح للجميع. يف 

مايو 2020, و�فقت �لدول �الأع�صاء يف منظمة �ل�صحة 
�لعاملية �لبالغ عددها 194 دولة على قر�ر ين�س على 
�أن �لو�صول �إىل �للقاح يجب �أن يكون “�صريًعا ومن�صًفا 
�لقادة  و�أ�صار  معقولة”.  وباأ�صعار  و�آمًنا  �جلودة  وعايل 
“منفعة عامة عاملية  �إىل م�صطلح  �الأوروبيون بو�صوح 

و�حدة للقرن �حلادي و�لع�صرين«.

رغم انت�شار اللقاحات, لن يتم تطعيم
 ُخم�س �شكان العامل حتى عام 2022

توجيه فائ�س اللقاحات املطلوبة اإىل الدول 
الفقرية, �شيناريو لن يحدث قبل ال�شيف

تريد �صركتان بيع لقاحها »ب�صعر �لتكلفة«, وطّورت لقاًحا بجرعة و�حدة, على عك�س �الآخرين

اأمل وخيبة مع ت�شريع حملة التلقيح يف الوليات املتحدة •• بيثي�شدا-اأ ف ب

ميثل االإعالن عن بدء حملة التلقيح �صد فريو�س كورونا يف �صيدليات الواليات 
املتحدة بالن�صبة للبع�س فر�صة للقاء االأحفاد والآخرين خطوة اأوىل نحو العودة 
كوفيد- من  حماية  على  قريبا  �صيح�صلون  باأنهم  معرفتهم  مع  طبيعية  حلياة 

وبداأت �صيدليات يف اأنحاء الواليات املتحدة اجلمعة تطعيم املواطنني بعد   .19
ح�صولها على مليون لقاح ار�صلتها اإدارة الرئي�س جو بايدن, يف موؤ�صر جديد على 

ت�صارع وترية حملة التطعيم يف البالد.
يف يوم بارد يف بيثي�صدا على اأطراف العا�صمة وا�صنطن, كانت جمموعات من كبار 
ال�صن ي�صلون ب�صكل م�صتمر لتلقي جرعة اأوىل من اثنتني, من لقاح موديرنا يف 

�صيدليتهم املحلية �صي.يف.اإ�س.
وقال تيد بوت�صرت )76 عاما( “االأمر رائع و�صهل جدا«.

لتلقي  الكرتوين  موقع  على  �صجلتهما  ابنتهما  اأن  بوت�صرت  ليز  زوجته  و�صرحت 

التطعيم يف الواليات املتحدة. وقد تلقى 35,8 مليون �صخ�س حتى االآن جرعة 
اأوىل على االأقل, ما ميثل 10 باملئة من عدد ال�صكان.

حلجز  ابنها  مل�صاعدة  مــريمــرياين  تهمينة  احتاجت  بوت�صرت,  الــزوجــني  ومــثــل 
موعدها على االنرتنت يف �صاعة مبكرة اخلمي�س.

واملراأة البالغة 81 عاما وكانت ذات يوم تعمل �صحافية يف بلدها االأم اإيران, قالت 
اإنها تتطلع للقاء اأحفادها يف وقت قريب.

اأما املتقاعد يل البالغ 72 عاما والذي امتنع عن اإعطاء ا�صمه بالكامل, فقال اإنه 
�صعيد بتلقيه اللقاح بعدما حاول الأ�صابيع مو�صحا “ت�صجلنا يف كل مكان ا�صتطعنا 
كانت  التي  زوجته  لعدم متكن  اأ�صف  لكنه  والــواليــة«.  املقاطعة  فيه, يف  الت�صجل 
برفقته, من احل�صول على اللقاح اجلمعة ما يعني ا�صطرارهما للعودة االثنني 

اللقاح قبل يوم ال�صاعة 6,30 �صباحا. وقالت املراأة البالغة 67 عاما وتعمل لدى 
املواعيد ممتلئة, لكن  “حاولت االت�صال هاتفيا وكانت  للفنون  الوطني  املعر�س 
وا�صافت ممازحة اإنها “�صعرت ببع�س  ابنتنا حاولت على الكمبيوتر وجنحت”. 

االأمل” لدى تلقيها اللقاح.
مواطنني  تطعيم  اأدويـــة,  تبيع  التي  واملتاجر  ال�صيدليات  من   6500 نحو  بــداأ 
لي�صمل  الربنامج  يتو�صع  اأن  ويتوقع  فدرالية.  �صراكة  اإطــار  يف  االأوىل  باجلرعة 

50 األف موقع.
ت�صهيل  مع  احلكومية  ال�صحة  دوائــر  عن  العبء  لتخفيف  طريقة  ذلــك  واعترب 
اأمــاكــن مثل  يف  االنــفــلــونــزا  لــقــاحــات  تلقي  على  اأ�ــصــخــا�ــس معتادين  على  االأمـــر 
�صيدليات �صي يف اإ�س ورايت اإيد وول غرينز. وبعد بداية ع�صوائية, تت�صارع حملة 

حفل  ح�صور  من  التمكن  نود  اجلامعة.  من  �صيتخرج  “حفيدنا  وقــال  للموعد. 
“ناأمل اأن يحمل ال�صيف نتائج اأف�صل لكوفيد مع  اإذا ح�صل. واأ�صاف  التخرج” 

اللقاح. اآمل اأن يتمكنوا من تطعيم عدد كبري من النا�س حتى ذلك الوقت«.
لقاح  عــلــى  للح�صول  االكــــرتوين  الت�صجيل  نــظــام  ت�صفح  وجــــدوا  اآخــريــن  لــكــن 

حمبطا.
يف  طابور  يف  تنتظر  اخلمي�س  يــوم  اأم�صت  اإنها  عاما(   74( اإلكينز  فــاي  وقالت 
مدر�صة لتلقي اللقاح, ولكن قيل لها اأن اللقاح يعطى ملن هم فوق 75 عاما ولي�س 

65, كما يقول االإعالن.
وا�صافت “ُرف�صت حماولتنا مع العديد من االأ�صخا�س الذين انتظر بع�صهم ما 

ي�صل اإىل ثالث �صاعات يف الربد«.
واأكدت اإلكينز وزوجها جيم بارنيت اأنهما مل يتمكنا من حجز موعد لدى �صيدلية 
�صي يف تي رغم م�صاعيهما احلثيثة, لكنهما جاءا مع ذلك اإىل ال�صيدلية يف حال 

األغى اأحدهم موعده.
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عربي ودويل

  لقي 19 �صخ�صا على االأقل م�صرعهم واأ�صيب ع�صرات بجروح يف 
انفجار مب�صنع للمفرقعات واالأ�صهم النارية يف الهند, ح�صبما اأعلنت 

ال�صلطات  اأم�س ال�صبت.
ووقع االنفجار بعد ظهر اجلمعة يف فريودوناغار بوالية تاميل نادو. 

وهو اأ�صواأ كارثة من نوعها ت�صهدها الوالية الواقعة جنوبا.
وقال امل�صوؤول املحلي اآر كانان لوكالة فران�س بر�س اأن ح�صيلة القتلى 

ميكن اأن ترتفع يف ال�صاعات املقبلة.
منهم  البع�س  الــعــالج.  جــريــحــا   34 يتلقى  االآن  “حتى  واأ�ـــصـــاف 

حروقهم بالغة«.
وقال اإن قرابة 74 �صخ�صا كانوا يف امل�صنع وقت احلادث.

وبح�صب تقارير و�صائل اإعالم فاإن امل�صنع غري قانوين. وذكر املوقع 
يف  حتقق  وال�صرطة  مفقود  املالك  اإن  نيوزمينيت”  “ذا  االإخــبــاري 

احلادث.
 200 بقيمة  تعوي�صات  عن  مــودي  ناريندرا  الـــوزراء  رئي�س  واأعلن 

األف روبية )2700 دوالر( لعائالت املتوفني.
 

بفريو�س  واالإ�ــصــابــات  الوفيات  ح�صيلة  يف  انخفا�صا  رو�صيا  �صهدت 
األفا  الـ15  اإىل م�صتوى ما حتت   ”19  - “كوفيد  امل�صتجد  كورونا 

خالل ال�صاعات الـ24 املا�صية.
ت�صجيل  اليومي  تقريرها  يف  الرو�صية  ال�صحية  ال�صلطات  واأعلنت 
14861 اإ�صابة جديدة بالفريو�س خالل اليوم االأخري , مقارنة بـ 
15089 اإ�صابة يف اليوم ال�صابق, , لي�صبح اإجمايل عدد االإ�صابات 
التي مت ت�صجيلها اأربعة ماليني و57 األفا و698 ا�صابة و تراجعت 
502 حالة وفاة خالل اآخر 24 �صاعة  ح�صيلة الوفيات بت�صجيلها 
الوفيات  عــدد  اإجــمــايل  لريتفع  االول,  اأم�س  وفيات   507 /مقابل 
الناجمة عن الوباء يف البالد اإىل 79696 حالة, ومتاثل 18765 
مري�صا لل�صفاء لي�صل جمموع املتعافني اإىل ثالثة ماليني و577 

األفا و907 .

تنّظم منطقة كاتالونيا يف �صمال �صرق اإ�صبانيا التي �صهدت حماولة 
عليها  تطغى  حملية  انتخابات  االأحــد  اليوم   ,2017 عــام  انف�صال 
�صان�صيز  بيدرو  اال�صرتاكي  الــوزراء  رئي�س  وياأمل  اأزمــة كوفيد-19 

خاللها طرد االنف�صاليني من احلكم يف رهان دقيق.
موعدها  االإقليمية  احلكومة  اأرجـــاأت  التي  االنتخابات  هــذه  وتــاأتــي 
يف  اأبقاها  الق�صاء  لكن  الــوبــاء  تف�صي  ب�صبب  اأيــار/مــايــو  نهاية  اإىل 
منذ  حاد  ب�صكل  االإ�صابات  عدد  ارتفاع  �صياق  يف  االأ�صا�صي,  تاريخها 
اأو  الفريو�س  يحملون  الذين  لالأ�صخا�س  ويحّق  العام.  نهاية  اأعياد 
بني  االقـــرتاع  مــراكــز  اإىل  التوجه  �صحي  حلجر  يخ�صعون  الــذيــن 
اإغالقها,  قبيل  بتوقيت غرينت�س  م�صاء  وال�صابعة  ال�صاد�صة  ال�صاعة 
يف قرار مثري للجدل. وحاول القّيمون على مراكز االقرتاع الذين 
واقية,  بزات  االنتخابات  يوم  القرعة و�صريتدون  اختيارهم عرب  مت 
االن�صحاب ب�صكل جماعي من تاأدية هذه املهمة. وقّدم قرابة 31 األف 

�صخ�س من اأ�صل 82 األفاً طلب ان�صحاب.
معر�صة  لي�صت  االنــتــخــابــات  اأن  تــوؤكــد  الــتــي  ال�صلطات  حتـــّدد  ومل 

للخطر, عدد الطلبات التي ُقبلت.
وُرف�س طلب ان�صحاب رودريغو �صان�صيز وهو م�صريف يبلغ 53 عاماً 
اأن تخ�صع  الــ�ــصــرطــان  تــعــاين مــن مــر�ــس  الــتــي  ينبغي على زوجــتــه 

جلل�صة عالج كيميائي قبل ثالثة اأيام من االنتخابات.

اإيطاليا  يف  للحكومة  رئي�صا  الد�صتورية  اليمني  دراغــي  ماريو  اأدى 
منطقة  اقت�صادات  ثالث  يف  م�صبوقة  غــري  اأزمـــة  مــن  اأ�صابيع  عقب 
اليورو. وردد دراغي الرئي�س ال�صابق للبنك املركزي االأوروبي “اأق�صم 

اأن اأكون وفيا للجمهورية«.
الرئا�صي  الق�صر  يف  مــاتــاريــال  �صريجو  الرئي�س  اأمـــام  يقف  وكـــان 
خالل املرا�صم التي بثها التلفزيون ب�صكل مبا�صر. و�صيرتاأ�س خبري 
االقت�صاد البالغ 73 عاما حكومة وحدة وطنية جديدة حتل مكان 
ائتالف جوزيبي كونتي )ي�صار و�صط( الذي انهار قبل �صهر, ليقود 

بالده لتجاوز التداعيات املدمرة لوباء كوفيد-19.

عوا�شم
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اإعادة فرز جزئية لأ�شوات 
الناخبني يف الإكوادور 

•• كيتو-اأ ف ب

فــرز جزئية  اإعـــادة  �صتجرى  اأنـــه  االإكـــــوادور  يف  االنــتــخــابــات  �صلطة  اأعلنت 
املا�صي  االأحــد  يف  جــرت  التي  الرئا�صية  االنتخابات  يف  الناخبني  الأ�ــصــوات 
بنتائج متقاربة جدا  الثانية  املرتبة  اللذين جاءا يف  املر�صحني  بطلب من 
من اأجل خو�س الدورة الثانية. وح�صل امل�صريف ال�صابق املحافظ غيريمو 
الدورة  نتائج متقاربة جدا يف  ياكو بريي�س على  الي�صاري  واملحامي  ال�صو 
االأوىل التي فاز فيها االقت�صادي اال�صرتاكي اأندري�س اأراوز وريث الرئي�س 
البالد  الذي حكم  الالتينية  اأمريكا  الي�صار يف  رافايل كوريا, رمز  ال�صابق 
اأعلنت رئي�صة املجل�س االنتخابي الوطني ديانا   .2017 اإىل   2007 من 
مقاطعة  اأ�ــصــوات  من   100%“ اأن  كيتو  يف  �صحايف  موؤمتر  يف  اأتامينت, 
غوايا�س” التي ت�صم اأكرب عدد من الناخبني و “%50 من اأ�صوات 16 
مقاطعة” �صتتم “مراجعتها«. واأ�صافت “مبجرد اكتمال عملية املراجعة, 
االنتخابي  الوطني  املجل�س  قــرار  يــاأتــي  النهائية«.  النتائج  اإعـــالن  �صيتم 
ياكو بريي�س )51 عاماً(,  االأ�صوات. ح�صل  %99,99 من  ت�صجيل  بعد 
الذي ندد بوجود تالعب باالأ�صوات ملنع و�صوله اإىل اجلولة الثانية, على 
املحافظ غيريمو ال�صو )65  اأن جتــاوزه  بعد  االأ�ــصــوات,  %19,38 من 
اأراوز يف املركز االأول بفارق كبري  وحل   .19,74% عاماً( بح�صوله على 

بح�صوله على %32,31 من االأ�صوات.

بريطانيا تدخل على خط توتر�ت �خلليج 

�شحف عربية: بايدن لن ي�شمح باإيران م�شلحة نوويًا

الع�شكريون يوا�شلون حملة العتقالت يف بورما 

الرئي�س الأمريكي يبداأ اإلغاء �شيا�شة الهجرة  •• وا�شنطن-اأ ف ب

الذين  الـــلـــجـــوء  لــطــالــبــي  �ــصــُيــ�ــصــمــح 
املك�صيك  يف  االنــتــظــار  عــلــى  اأجــــــربوا 
االأمــريكــيــة يف  ال�صلطات  تــبــت  ريــثــمــا 
املتحدة  الــواليــات  بــدخــول  طلباتهم, 
اعــتــبــارا مــن االأ�ــصــبــوع الــقــادم ح�صبما 
جو  االأمــريكــي  الرئي�س  اإدارة  اأعلنت 

بايدن .
االأمن  وزارة  بــايــدن طــلــب مــن  وكـــان 
الــداخــلــي يف وقـــت �ــصــابــق هـــذا ال�صهر 
“ابقوا  برنامج  الإنهاء  خطوات  اتخاذ 
والذي  لــلــجــدل  املــثــري  املك�صيك”  يف 

األــــف طــالــب جلـــوء على  واأعـــيـــد 70 
تلك  اإطـــــار  يف  املــكــ�ــصــيــك,  اإىل  االأقـــــل 
الثاين/يناير  كــانــون  منذ  ال�صيا�صة 
2019 عندما بداأ تطبيق الربنامج, 
ولغاية كانون االأول/دي�صمرب 2020, 
الهجرة  “جمل�س  مــنــظــمــة  بــحــ�ــصــب 

االأمريكي” غري احلكومية.
اأنها  االأمـــريكـــيـــة  الــ�ــصــلــطــات  واأكــــــدت 
تعمل عن كثب مع احلكومة املك�صيكية 
ومـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة وجـــمـــعـــيـــات غري 

�صيا�صات  مـــن  جــــزءا  الـــربنـــامـــج  كــــان 
غري  الهجرة  لوقف  املت�صددة  ترامب 
الــ�ــصــرعــيــة والــتــي عــرفــت بــهــا اإدارتــــه 
حدودي,  جدار  لبناء  م�صاع  وتت�صمن 
عن  اأوالد  ف�صل  اإىل  اأدت  واإجـــــراءات 

اآالف العائالت املهاجرة.
بـــعـــد تــ�ــصــلــم بــــايــــدن مـــهـــامـــه يف 20 
كــانــون الــثــاين/يــنــايــر, اأعــلــنــت اإدارتـــه 
عــزمــهــا عــلــى اإلـــغـــاء الــتــدابــري االأكرث 
اإثــــــارة لــلــجــدل, واإنـــ�ـــصـــاء فــريــق عمل 
جلمع �صمل العائالت التي ف�صلت يف 
اإدارته  و�صفتها  التي  ال�صيا�صات  اإطــار 

ب”العار الوطني«.

و�صعه �صلفه دونالد ترامب.
ع�صرات  الـــربنـــامـــج  اإطـــــار  يف  واأعـــيـــد 
غري  ـــجـــوء  الـــل طـــالـــبـــي  مــــن  االالف 
اأمريكا  مــن  وغالبيتهم  املك�صيكيني 
الو�صطى, اإىل احلدود بانتظار دار�صة 
باأزمة  تــ�ــصــبــب  مـــا  لــلــجــوء  طــلــبــاتــهــم 
جائحة  فاقمتها  املنطقة  يف  اإن�صانية 

كوفيد-19.
“اعتبارا  اأنه  بيان  الوكالة يف  واأعلنت 
وزارة  تــبــداأ  �صباط/فرباير,   19 مــن 

االأمـــن الــداخــلــي املــرحــلــة االأوىل من 
بــرنــاجمــهــا ال�ــصــتــئــنــاف مــ�ــصــار موؤّمن 
اجلنوبية  احلـــــــــدود  عـــلـــى  ومـــنـــظـــم 

الغربية«.
ويــتــم الــنــظــر حــالــيــا يف طــلــبــات جلوء 
و�صيخ�صع  تقريبا.  �صخ�س  األــف   35
كوفيد,  لفحو�س  الــطــلــبــات  مــقــدمــو 
االأمـــــن  وزارة  يف  ـــوؤول  ـــص مـــ� بــحــ�ــصــب 
الـــداخـــلـــي طـــلـــب عـــــدم الــكــ�ــصــف عن 

ا�صمه.

حكومية عند احلدود.
ـــدد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة االأمـــريكـــي  و�ـــص
اأول  مـــايـــوركـــا�ـــس وهــــو  األـــيـــخـــانـــدرو 
هذا  يتوىل  اأ�صل التيني  اأمريكي من 
م�صممة  وا�صنطن  اأن  على  املن�صب, 
ومنظم  اآمــن  هجرة  نظام  “بناء  على 
واإن�صاين”. وقال يف بيان اإن “التدابري 
االأخــــــــــرية هــــي مـــرحـــلـــة جــــديــــدة يف 
التزامنا اإ�صالح �صيا�صات الهجرة التي 

ال تتوافق مع قيم اأمتنا«.

•• عوا�شم-وكاالت

بريطانيا  دخــــول  تك�صف  خــطــوة  يف 
على خط التوترات يف اخلليج, عينت 
اململكة املتحدة مبعوثاً خا�صاً جديداً 
ميلي�صيا  توؤكد  فيما  اخلليج,  ملنطقة 
اأنها  وت�صعيدها,  بخطواتها  احلوثي 

ال ترغب بال�صالم.
اأم�س  �ــصــادرة  عربية  ل�صحف  ووفــقــاً 
ال�صبت, اأكدت اإدارة الرئي�س االأمريكي 
اأبداً  ت�صمح”  “لن  اأنــهــا  بــايــدن,  جــو 
الإيران اأن تكون م�صلحة نووياً, بينما 
مل تنجح اأي من املحاوالت االأمريكية 
بالنظام  لـــــالإطـــــاحـــــة  االآن  حــــتــــى 

االإيراين.

بريطانيا تدخل على �خلط
�صحيفة  اأفــــــــادت  الــتــفــا�ــصــيــل,  ويف 
تعيني  بــعــد  الــلــنــدنــيــة,  “العرب” 
مبعوثاً  لــيــ�ــصــرت  اإدوارد  بــريــطــانــيــا 
نقاًل  اخلليج,  ملنطقة  جــديــداً  خا�صاً 
عن مراقبني اإن “بريطانيا تريد اأن 
تكون طرفاً رئي�صياً يف ق�صايا اخلليج 
جنباً اإىل جنب مع الواليات املتحدة, 
وت�صتفيد من مناخ التوتر يف املنطقة 
لتثبت  واإيــــران  اليمن  ملفي  خا�صة 

وجودها وحتمي م�صاحلها«.
املا�صية  االأيــام  لندن خالل  واأظهرت 

االإيــراين, وقالت  النووي  وا�صحاً جتاه مو�صوع  حزماً 
“اأن�صطة طهران  اإن  واأملانيا  بيان ثالثي مع فرن�صا  يف 
بــه يف  مـــدين مــوثــوق  مــ�ــصــّوغ  اأي  اإىل  الــنــوويــة تفتقر 
اإيران”, داعية اإياها يف الوقت نف�صه اإىل “و�صع حد لها 
اللتزاماتها  اآخر  انتهاك  اأي  عن  واالمتناع  اإبطاء  دون 

النووية«.
مبيعات  ا�صتئناف  املا�صي  يوليو  يف  بريطانيا  واأعلنت 
االأ�صلحة اإىل ال�صعودية على الرغم من ال�صغوط التي 
مار�صتها منظمات تعنى بحقوق االإن�صان وو�صائُل اإعالم 

بريطانية ُعرفت مبواقفها املناوئة للريا�س.
وي�صري مراقبون اإىل اأن “بريطانيا حتتاج اإىل عالقات 
اأوثق مع اخلليجيني, خا�صة اأنها �صتفتقد عقب اخلروج 
مــن االحتـــاد االأوروبــــي امــتــيــازات لطاملا متتعت بها يف 
عن  تبحث  �صيجعلها  مــا  امل�صرتكة  االأوروبـــيـــة  ال�صوق 
خيارات اأخرى, ومتثل منطقة اخلليج برثائها النفطي 
هذه  اأحــد  املتزايدة  والع�صكرية  االأمنية  واحتياجاتها 

اخليارات«.
الثقل  اإىل  اخلليج  دول  “حتتاج  ال�صحيفة,  وبح�صب 
الدويل لربيطانيا فيما حتتاج االأخرية اإىل الثقل املايل 

•• رانغون-اأ ف ب

الع�صكريون  االنــقــالبــيــون  يــوا�ــصــل 
تطال  الــــتــــي  االعـــــتـــــقـــــاالت  حـــمـــلـــة 

املــعــار�ــصــني لــكــنــهــم يــواجــهــون �ــصــغــوطــا مــتــزايــدة مع 
التظاهرات  وا�صتمرار  �صدهم  مواطنني  جلــان  ظهور 
وتبني قرار يف االأمم املتحدة من اأجل عودة �صريعة اإىل 
الدميوقراطية واالإفراج عن اأونغ �صانغ �صون �صي التي 

كانت احلاكمة الفعلية للبالد.
مع  ال�صبت,  اأمــ�ــس  االنــقــالب  �صد  التعبئة  وتــتــوا�ــصــل 
تــظــاهــرات جــديــدة بــــداأت يف الــ�ــصــبــاح. ومــئــات االآالف 
الــرغــم من  الــ�ــصــوارع على  اإىل  نــزلــوا  املتظاهرين  مــن 
العديد من عمليات التوقيف التي اأمرت بها املجموعة 

الع�صكرية احلاكمة.
ملجل�س  ا�صتثنائية  جل�صة  خــالل  املتحدة  االأمم  وقالت 
�صباط/ مــن  االأول  انــقــالب  اإنــه منذ  االإنــ�ــصــان,  حقوق 

350 مــن م�صوؤولني  اأكـــرث مــن  اعــتــقــال  “مت  فــربايــر 
واأعــ�ــصــاء يف  ونــا�ــصــطــني  لــلــدولــة  �صيا�صيني وممــثــلــني 
وطالب”,  ورهــبــان  �صحافيون  بينهم  املــدين,  املجتمع 
“غري  املتظاهرين  �صد  العنف  ا�صتخدام  ان  معتربة 

مقبول«.
وخــالل هذه اجلل�صة, واجــه نظام اجلــراالت �صغوطا 
اأونغ �صان  مع تبني قرار يطالب باالإفراج الفوري عن 

�صو ت�صي.
انحاء  كــل  يف  عــفــوي  ب�صكل  ت�صكلت  اجلــمــعــة,  ومــ�ــصــاء 
االحياء  مراقبة  عن  م�صوؤولني  ملواطنني  جلــان  بورما 
التي ي�صكنونها يف حال نفذت ال�صلطات اعتقاالت بحق 

معار�صني.
واأظهر مقطع فيديو مت ت�صويره يف احد احياء رانغون 
العا�صمة االقت�صادية وكربى مدن البالد, العديد من 
ال�صكان يجتاحون �صارعا ُمتحّدين حظر التجول الذي 
عملية  عــن  �صائعات  بعد   ,20,00 ال�صاعة  عند  يــبــداأ 

مداهمة لل�صرطة التي ح�صرت العتقال من�صقني.
وطرق هوؤالء على االواين مرّددين “نحن, �صعب �صان 

اليمن وحتقيق  الأمن  االأ�صلم  الطريق  كونها  الدولية, 
دويل  جهد  “كل  اأن  اإىل  م�صريًة  املنطقة”,  ا�صتقرار 
جــديــد يــجــب اأال يــ�ــصــب يف اإ�ــصــاعــة الـــوقـــت, واإمنــــا يف 
على  الإجــبــارهــا  امليلي�صيا  هــذه  على  امل�صتمر  ال�صغط 

االن�صياع للقرارات الدولية«.

بايدن لن ي�صمح بت�صليح �إير�ن نوويًا
ـــيـــة الــكــربى, اإيـــــران, من  فيما حـــذرت الــــدول االأوروب
اإدارة  اأكـــدت  الــنــووي,  االتــفــاق  لن�س  خرقها  ا�صتمرار 
اأبداً”  ت�صمح  “لن  اأنها  بايدن,  جو  االأمريكي  الرئي�س 
باإيران م�صلحة نووياً ب�صرف النظر عن اقرتاب موعد 
فيها ممن  يفوز  ومن  االإيرانية,  الرئا�صية  االنتخابات 

ي�صنفون معتدلني اأو حمافظني.
نيد  االأمــريكــيــة  اخلــارجــيــة  وزارة  با�صم  الناطق  واأكـــد 
كان  مر�صحاً,  كــان  ومنذ  بــايــدن,  الرئي�س  اأن  براي�س, 
م�صلحة  بــاإيــران  يقر  “لن  اأنـــه  يف  للغاية”  “وا�صحاً 
نووياً”. وقال: “نحن نتبع نهجاً دبلوما�صياً ل�صمان اأن 

اإيران لن تتمكن اأبداً من امتالك �صالح نووي«.
و�ُصئل براي�س عن ت�صاور االإدارة مع االأ�صدقاء وال�صركاء 

اقت�صاد  بــنــاء  على  لــنــدن  �صي�صاعد  مبــا  اخلليج  لـــدول 
جديد يف مرحلة ما بعد بريك�صت«.

�حلوثي وتقوي�س �الأمن
وعلى �صعيد اآخر, قالت �صحيفة “البيان” االإماراتية, 
يف افتتاحيتها, اأن ما اأقدمت عليه امليلي�صيا االنقالبية 
يعزز من �صرورة  وال�صعودية  اليمن  الأمــن  تهديد  من 
الفو�صى,  ن�صر  يف  احلوثيني  خــطــورة  الــعــامل  يعي  اأن 
فهذه  بكاملها,  املنطقة  يف  ال�صالم  يهدد  الــذي  االأمـــر 
اجلماعة تعي�س حالة من اجلنون واله�صترييا, وتنتهك 
عرب  واالإن�صاين,  الــدويل  القانون  مبادئ  �صارخ  ب�صكل 
ما  االآمــنــني,  واملــدنــيــني  االآهــلــة,  للمناطق  ا�صتهدافها 
يبعد فر�س ال�صالم, ويرفع حالة االحتقان والتوتر يف 

املنطقة.
اتــخــاذ موقف  الــعــامل  “اإن على   : ال�صحيفة  واأ�ــصــافــت 
�صارم وحازم من هذه املمار�صات واالنتهاكات, ومراجعة 
العدائية  الــعــمــلــيــات  تـــزايـــد  �ــصــاهــم يف  الــــذي  الـــــرتدد 
الدويل  فاملجتمع  املدنيني,  على  االإرهابية  والهجمات 
مطالب بتحّمل م�صوؤولياته يف تنفيذ قرارات ال�صرعية 

ليحيي احل�صد الذي جتمع اأمام امل�صت�صفى رافعا �صعار 
“اإذا  هتوت  مني  ثان  وقال  الثالثة.  با�صابعه  املقاومة 

واجهت م�صاكل �صاأجلاأ اإليكم«.
القطاع  اأطــبــاء وطــالب وموظفون يف  �صار  رانــغــون,  يف 
املدينة.  يف  الــرئــيــ�ــصــيــة  الــ�ــصــرايــني  اأحـــــد  يف  اخلـــا�ـــس 
�صعارات  بع�صهم  ورفـــع  التجّمعات  حظر  حتـــدوا  وقــد 
اأجل  مــن  الــوطــنــيــة  “الرابطة  رمـــز  االأحـــمـــر  بــالــلــون 
الدميوقراطية” حزب اأونغ �صان �صو ت�صي, بينما حمل 
اآخرون �صور امل�صوؤولة ال�صابقة البالغة من العمر 75 

عاما.
لفران�س  عــامــا(   24( فــيــو  يـــان  واي  الــطــبــيــب  وقــــال 
عـــودة احلكومة  بــعــد  اإال  الــعــمــل  نــ�ــصــتــاأنــف  “لن  بــر�ــس 

ت�صونغ, هل نحن مّتحدون؟ نحن كذلك! نحن كذلك!«. 
رانغون  �صمال  تــاجــرا يف  يعمل  الـــذي  زار  تــني  و�ــصــرح 
�صيقتادون  من  نعرف  نكن  “مل  بر�س  فران�س  لوكالة 
اىل  لالن�صمام  خرجنا  ال�صجيج  �صمعنا  عندما  لكن 

واأ�صاف “حتى لو اأطلقوا النار ال نخاف«. جرياننا”. 
يف منطقة باثني )جنوب( املعروفة مبظالتها التقليدية 
باجتاه  ليال  االأ�ــصــخــا�ــس  مــئــات  �ــصــار  بــالــَيــد,  املر�صومة 
ق�صبان  اأو  بع�صي  م�صلح  بع�صهم  الــعــام,  امل�صت�صفى 
الذي  االأطــبــاء  كبري  عن  للدفاع  حماولة  يف  حديدية, 

انت�صر نباأ اعتقاله من قبل اجلي�س يف املدينة.
املعروفة  الطبيب  خـــرج  متناق�صة,  مــعــلــومــات  وبــعــد 
اعتقاله,  يتم  املناه�صة لالنقالبيني لكن مل  مبواقفه 

كيفية  حــول  والكونغر�س  واحلــلــفــاء 
�صوء  يف  الق�صية  هــذه  مــع  التعامل 
يف  االإيــرانــيــة  الرئا�صية  االنــتــخــابــات 
فاأجاب  املــقــبــل,  )حــــزيــــران(  يــونــيــو 
مع  تتعامل  املــتــحــدة  “الواليات  اأن 
القومي,  اأمننا  منظور  من  املو�صوع 
واأمن �صركائنا وحلفائنا يف املنطقة«.
االأمـــريـــكـــي يف وقت  املـــوقـــف  وجـــــاء 
واأملانيا,  وفرن�صا  بريطانيا  اعــتــربت 
اإيــــــــران  اأن  مــــ�ــــصــــرتك,  مــــوقــــف  يف 
مبا�صرة  فــر�ــصــة  بـــفـــقـــدان  جتـــــازف 
اتفاق  لتنفيذ  الدبلوما�صية  اجلهود 
برناجمها  بــ�ــصــاأن  بــالــكــامــل   2015
اإنتاج معدن  بداأت يف  بعدما  النووي, 

اليورانيوم.

تغيري �لنظام �الإير�ين
قال االأ�صتاذ  ويف �صحيفة “اخلليج”, 
الفخري لالقت�صاد يف جامعة والية 
كاليفورنيا )فري�صنو(, وموؤلف كتاب 
�صا�صان  الــكــاتــب  اإيران”,  “احتواء 
اإدارة  “اأطاحت  اإن  فـــايـــزمـــانـــ�ـــس: 
دونالد ترامب بخطة العمل ال�صاملة 
امل�صرتكة الأوباما بجرة قلم, واأطلقت 
الدميقراطيات,  الدفاع عن  موؤ�ص�صة 
اإيران  �صد  �صغط”  “اأق�صى  حملة 
وكان  النظام”  “تغيري  اأمــــل  عــلــى 
اآخـــرهـــا اغــتــيــال اجلــــرال االإيــــراين 
قتل  عــلــى  االإ�ــصــرائــيــلــيــني  ومــ�ــصــاعــدة  �صليماين  قــا�ــصــم 
“حتى االآن  اآخــر«. واأ�صاف الكاتب  اإيــراين  عامل نووي 
مل تنجح اأي من املحاوالت االأمريكية الإطاحة النظام 
االإيراين. فلماذا؟ الأن بلداً مثل اإيران, مع تاريخ طويل 
من القومية, من ال�صعب اإطاحته مع وجود حكومة ذات 
عقلية م�صتقلة, مهما كانت تلك احلكومة ا�صتبدادية. 
ال�صاه.  �صقوط  ت�صبب يف  الذي  بالقومية هو  فال�صعور 
ومن وجهة نظر العديد من االإيرانيني, اإذا كان هناك 
رجل قوي يحكم اإيران, فال ينبغي على االأقل اأن يكون 
رجل الواليات املتحدة. واإيران تفهم هذا الواقع, وهذا 
بالن�صبة  العدو  املحافظة على مفهوم  اأهمية  �صبب  هو 
لها«. وتابع قائاًل: “اأما خمطط الرئي�س بايدن لتغيري 
العقوبات  رفــع  عــدة يف  اأمــور  فيتمثل من بني  النظام, 
والكف عن حب�س االإيرانيني بتهم واهية والتوقف عن 

اغتيال االإيرانيني«.
ت�صبح  اأن  اإيـــــران  عــلــى  “�صيتعني  اأنـــه  الــكــاتــب  ويـــرى 
اأي �صوء يواجهه  اأمام مواطنيها عن  م�صوؤولة بالكامل 
املجتمع واإال فاإنها �صتواجه غ�صب ال�صعب الذي حارب 
دوماً احلكم امل�صتبد و�صي�صعى بنف�صه الإ�صقاط النظام«.

التهمنا  ت�صي.  �صو”  لـ”االأم  املدنية 
تتفرق  ان  قـــبـــل  التهديدات”, 
جتمعات  وجــرت  امل�صاء.  يف  احل�صود 
يف مدن عدة اأخرى غنى خاللها ال�صباب واأّدوا “رق�صات 
وكانت االحتجاجات �صلمية اإىل  مناه�صة لالنقالب”. 

حد كبري, لكن التوتر كان وا�صحا.
البالد.  جنوب  يف  اعت�صاما  بوح�صّية  ال�صرطة  وفّرقت 
بالر�صا�س  طفيفة  بــجــروح  عـــدة  اأ�ــصــخــا�ــس  واأ�ــصــيــب 

املطاطي واعُتقل خم�صة اآخرون على االأقل.
االأعمال  جـــدول  �صلب  بــورمــا يف  يف  الــو�ــصــع  يـــزال  ال 

الدويل منذ اثني ع�صر يوًما.
واأعلنت وا�صنطن اخلمي�س جتميد اأ�صول و�صفقات يف 
حاليني  ع�صكريني  م�صوؤولني  لع�صرة  املتحدة  الواليات 
مبن  االنــقــالب,  عــن  مــ�ــصــوؤولــني  تعتربهم  �صابقني  اأو 
اأونــغ هالين. كما فر�صت عقوبات  فيهم قائدهم مني 
على ثالث �صركات مملوكة اأو ي�صيطر عليها اجلي�س يف 

جمال جتارة االأحجار الكرمية املربحة.
للجي�س  التقليديتان  الداعمتان  ومو�صكو  بكني  لكّن 
جل�صة  خالل  ثابتا  دعما  اأخــرى  مرة  قّدمتا  البورمي, 
جمل�س حقوق االإن�صان التابع لالأمم املتحدة, حيث اأكد 

�صفرياهما اأن االأمر يتعلق “ب�صاأن داخلي” لبورما.
مـــن جــهــتــهــا, دانــــت جمــمــوعــات االنـــرتنـــت العمالقة 
املــعــلــومــاتــي �صي�صمح  بــ�ــصــاأن االأمـــــن  مبــ�ــصــروع قـــانـــون 
بـــيـــانـــات تتعلق  نـــقـــل  بـــاإجـــبـــارهـــا عـــلـــى  لــلــعــ�ــصــكــريــني 

بامل�صتخدمني.
الرئي�صية  االتــ�ــصــال  و�ــصــيــلــة  في�صبوك  �صبكة  وقــالــت 
املحتوى  انت�صار  من  �صتقلل  اإنها  البورميني,  ملاليني 
“معلومات  بن�صر  اتهمته  الــذي  اجلي�س,  يديره  الــذي 
ت�صرين  بانتخابات  بانتظام  اجلي�س  وطــعــن  كــاذبــة«. 
الثاين/نوفمرب التي فاز فيها حزب “الرابطة الوطنية 

من اأجل الدميوقراطية” بغالبية �صاحقة.
وعــا�ــصــت بــورمــا حتــت حكم اجلي�س ملــا يــقــرب مــن 50 
عاما منذ ا�صتقاللها عام 1948 و�صهدت قمعا دمويا 

يف 1988 و2007.

�الأمري�ل يف حلظة غ�صب و�صر�حة:
العكروت يكذب املرزوقي وين�شح امل�شي�شي بالن�شحاب...!

امللف الذي اأطلع عليه ب�صفته م�صت�صارا لالأمن القومي خطري 
جدا اإذا اأثبته الق�صاء. احلوار تطرق اأي�صا اإىل ادعاءات الرئي�س 
اأجنبية باأن هناك من  املوؤقت من�صف املرزوقي يف و�صائل اأعالم 
اأت�صل بقيادات يف اجلي�س لتنفيذ انقالب وقال  ال�صيا�صيني من 
املـــرزوقـــي اوال عـــار متــامــا مــن ال�صحة,  الــعــكــروت ان مــا قــالــه 
متحديا املرزوقي باأن يقدم معطى واحد عن زعمه, وموؤكدا اأن 
اأي �صراع  التون�صي عقيدة جمهورية وهو خارج  عقيدة اجلي�س 
�صيا�صي واي غنيمة حكم, وم�صريا اإىل اأن اجلي�س هو الذي توىل 
حماية امل�صار االنتقايل وتنظيم االنتخابات التي مكنت املرزوقي 

من دخول ق�صر قرطاج

فال يعقل ان تعقد احلكومة اتفاقيات مع القطاعات الغا�صبة ثم 
ترتاجع م�صريا اإىل ما حدث يف الكامور من ت�صادم بني اجلي�س 
واملدنيني خطري جدا و�صابقة يتحمل امل�صي�صي م�صوؤوليتها. كما 
اأن را�صد الغنو�صي مل يعد له ما يقدمه يف تون�س فحتى  اأعترب 
يكون  اأن  على  قـــادرا  يعد  ومل  كــبــرية  م�صاكل  يــواجــه  حــزبــه  يف 
اإيــاه باالن�صحاب حتى ال ي�صطر للخروج  رجل وفــاق... نا�صحا 
فا�صتغرب  �صعيد  قي�س  الرئي�س  عــن  اأمـــا  ال�صغري.  الــبــاب  مــن 
العكروت بحثه عن االألقاب مثل القائد االعلى للقوات الع�صكرية 
واالأمنية م�صريا اإىل اأن الد�صتور يخ�صه برئا�صة جمل�س االأمن 
القومي وبالتايل فهذه ال�صفة تكفل له ان يكون امل�صوؤول االأول 

عن اأمن التون�صيني وا�صتقالل البالد. واأكد العكروت اأن النظام 
ال�صيا�صي والقانون االنتخابي هما م�صكلة تون�س اليوم وباإمكان 
الرئي�س اأن يح�صم هذا امللف يف اأطار جمل�س االأمن القومي الن 
بدون  التقدم  وال ميكن  باخلطر  منذرا  البالد  العام يف  الو�صع 
العكروت  واأ�صار  وال�صيا�صي.  االنتخابي  النظامني  يف  اإ�صالحات 
اأن حركة النه�صة ب�صدد جتيي�س اأن�صارها للنزول اإىل ال�صارع... 
يهدد  الأنـــه  بــالــنــار  لعب  بــاأنــه  و�صفه  جــدا  وهـــذا منحى خطري 
بني  معركة  جمــال  هــو  الــ�ــصــارع  �صي�صبح  اإذ  االجتماعية  ال�صلم 
الدفع نحو ك�صف حقيقة  العكروت �صرورة  واأعترب  التون�صيني. 
اأن  موؤكدا  الرباهمي  وحممد  بلعيد  �صكري  ال�صهيدين  اغتيال 

•• الفجر- تون�س
قال كمال العكروت االأمريال املتقاعد وم�صت�صار الرئي�س الراحل 
الباجي قايد ال�صب�صي ان البالد تعي�س ان�صدادا �صيا�صيا خطريا 
ب�صبب تغييب الطبقة ال�صيا�صية للم�صلحة العليا للبالد واأعترب 
ان هذه املنظومة التي حتكم البالد منذ ع�صر �صنوات ف�صلت ف�صال 
الذي  العكروت  واأ�صاف  التون�صيني.  طموحات  حتقيق  يف  ذريعا 
حتدث م�صاء اجلمعة على قناة حملية حول جمموعة من الق�صايا 
املثرية للجدل مع ت�صخي�س دقيق للو�صع العام يف البالد, قال, 
م�صداقيته...  فقد  الأنه  باال�صتقالة  اليوم  مطالب  امل�صي�صي  ان 
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•• الفجر -تون�س
   م�صل�صل �أزمة �لتحوير �لوز�ري م�صتمر وت�صتمر 
مع حلقاته �لقطيعة بني �لق�صرين �أي بني رئا�صة 
�ملاأزق  هذ�  و�أم��ام  �جلمهورية,  ورئا�صة  �حلكومة 
�لد�صتوري يبدو �أن رئي�س �حلكومة ه�صام �مل�صي�صي 
�جلمعة  �الأول  �أم�س  �أعلن   حيث  �ملو�جهة  �ختار 

لن ي�صتقيل.  �أنه  فرب�ير  �صباط-   12
   موقف �صرح به �مل�صي�صي �أمام حز�مه �ل�صيا�صي 
و�أعلنه لعموم �لتون�صيني وقال يف ت�صريح �عالمي 
“لن �أ�صتقيل �أنا جندي يف خدمة �لبالد”, وموؤكد� 
�ليمني,  �أد�ء  �إىل  �جلدد  �ل��وزر�ء  دعوة  عدم  �ن 
ومل�صالح  �لعمومي  للمرفق  كبري  تعطيل  يف  ت�صبب 

�لدولة �لتون�صية.

و�صف يف �ل�صابق نظام �إردوغان باأنه »م�صتبد«

العالقات بني تركيا واإدارة بايدن متوترة من البداية 
اإن  لــالأبــحــاث  بروكينغز  معهد  ن�صره  مــقــال  يف  داالي  غاليب  الباحث  وقـــال 
الرئي�س االأمريكي ال�صابق “حمى تركيا من العديد من االإجراءات العقابية 
املحتملة«. لكنه عندما قرر يف نهاية واليته معاقبة تركيا حليازتها �صواريخ 
اإ�س-400 الرو�صية وفق ما يقت�صي القانون االأمريكي, فعل ذلك بعد مقاومة 
اأثار بلينكن اهتمام العديد من اأع�صاء جمل�س ال�صيوخ اجلمهوريني  طويلة. 
خالل جل�صة تثبيته يف من�صب وزير اخلارجية من خالل حديثه عن تركيا 

باعتبارها “�صريكا ا�صرتاتيجيا مزعوما ال يت�صرف يف نواح كثرية كحليف«.
اأكرث  خّط  باعتماد  والي�صار  اليمني  من  الكونغر�س  اأع�صاء  ُينادي  وبالفعل, 
ت�صدًدا. وكتب 54 من اأع�صاء جمل�س ال�صيوخ االأمريكي من جميع االأطياف 
اقوى مع نظريه  اعتماد نربة  اإىل  يدعونه  االأ�صبوع  بايدن هذا  الرئي�س  اإىل 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

بعدما �صهدت تقّلبات يف عهد الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب, تبدو العالقات 
جو  االأمــريكــي  الرئي�س  اإدارة  ظــّل  يف  متوّترة  وتركيا  املتحدة  الــواليــات  بــني 

بايدن, لكن املواجهة قد تزداد حّدة بني الدولتني مع اأنهما حليفتان.
واإذا كان الرتتيب الذي يّت�صل به الرئي�س االأمريكي اجلديد بنظرائه هو املراآة 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  ي�صعر  اأن  فيفرت�س  الثنائية,  العالقات  حلالة 
اإردوغان بالقلق. فبعد اأكرث من ثالثة اأ�صابيع على دخوله البيت االأبي�س, مل 
اأنتوين  اأن وزير اخلارجية االأمريكي  باإردوغان حتى االآن. كما  يت�صل بايدن 

بلينكن مل يت�صل بنظريه الرتكي مولود ت�صاو�س اأوغلو.
باأف�صل حاالته خالل  يكن  واأنــقــرة مل  وا�صنطن  احلــوار بني  اأن  املوؤكد  ومــن 

ال�صنوات االأربع املا�صية, وقد �صهد اأزمات حادة وغري م�صبوقة.
بح�صب  حميمة”,  �صخ�صية  عالقة  جتمعهما  “كانت  واإردوغـــان  ترامب  لكّن 
مل  “�صداقة”  وهي  اخلارجية.  العالقات  كوك من جمل�س  �صتيفن  الباحث 

يكّف الدميوقراطيون عن توجيه اللوم ب�صببها اإىل امللياردير اجلمهوري.

�صاعفت  اأ�صابيع,  ثالثة  ومنذ  االنــ�ــصــان.  حقوق  مبلف  يتعلق  مــا  يف  الــرتكــي 
وزارة اخلارجية االمريكية حتذيراتها القوية لل�صلطات الرتكية التي تواجه 
وا�صتمرار  اجلن�صية  االأقليات  �صد  الكالمية  هجماتها  خلفية  على  انتقادات 

اعتقال رجل االأعمال عثمان كافاال الأ�صباب “واهية«.
يف  “توّرط”  اأّي  بيان  يف  تنفي  اأن  على  االأمــريكــيــة  اخلــارجــيــة  حر�صت  كما 
املحاولة االنقالبية يف تركيا عام 2016 والتي اأُطِلقت على اثرها موجة غري 

م�صبوقة من القمع �صد املجتمع املدين.
“تركيا تقوم بحملة قمع, وال�صمت االأمريكي يف هذا  اإن  وقال �صتيفن كوك 
البلدين,  بني  العالقات  ي�صتبعد ح�صول حت�صن يف  كان الفتاً”. ومل  ال�صدد 

لكنه �صدد على اأنه “ينبغي اأن ال تكون هناك توقعات كبرية” يف هذا االإطار.

وا�صار اإىل اأن “تركيا والواليات املتحدة لديهما م�صالح خمتلفة وال تت�صاركان 
القَيم نف�صها”, م�صيفا “ميكن للبلدين العمل �صويا يف بع�س الق�صايا, ولكن 
اختالفات  تثري  التي  فالق�صايا  فعليا”.  بينهما  يربط  �صيء  هناك  يعد  مل 
بينهما كــثــرية بــالــفــعــل. كـــان بــايــدن و�ــصــف يف الــ�ــصــابــق نــظــام اإردوغـــــان باأنه 

“م�صتبد«.
وا�صنطن يف  �صوريا, حلفاء  االأكــراد يف  املقاتلني  فــاإن م�صري  اإ�صافة اىل ذلك 

حماربة املتطرفني والذين ت�صفهم انقرة ب”االإرهابيني” ال يزال معّلقا.
اإىل توتر العالقات  املتو�صط  واأدت االأزمة الرتكية-اليونانية يف �صرق البحر 

بني تركيا وبقية دول حلف �صمال االطل�صي.
اأحد اأكرب امل�صارف  كما اأن االإجراءات اجلنائية االأمريكية �صد “خلق بنك”, 
ا عقبة  الرتكية, النتهاكه العقوبات املفرو�صة على اإيران, ال تزال ت�صكل اأي�صً
تبقى  اإحلــاًحــا  االأكـــرث  اال�صرتاتيجية  الق�صية  لكّن  الــعــالقــات.  حت�صن  امــام 
اإنها  تقول  التي  اأنقرة  اأ�صارت  وقد  ا�س-400.  الرو�صي  الدفاع  نظام  م�صكلة 
ت�صغيل  لعدم  املفاو�صات  �صياق  يف  م�صتعدة  اأنها  اإىل  العالقات,  حت�صني  تريد 

هذه ال�صواريخ املثرية للجدل.

امل�صي�صي لن ا�صتقيل

�صعيد على موقفه من التحوير

�حلل �ل�صيا�صي يزد�د تعقيد�:

تون�س: امل�شي�شي يختار املواجهة... ولن ي�شتقيل...!
جنيب �ل�صابي: قي�س �صعّيد ُهزم �صيا�صيا ولي�س من حقه تعطيل �لبالد

ـــا جــنــدي يف  “ اأن امل�صي�صي  وقـــال 
البالد وعلي واجــب جتاه  خدمة 
ال  واجلندي  وموؤ�ص�صاتها  الدولة 
يــفــّر مــن املـــيـــدان وهــنــاك واجب 
وموؤ�ص�صات  الـــبـــالد  هــــذه  جتــــاه 
االأزمة  اأن  على  م�صددا  الدولة” 
البالد,  بها  متر  التي  ال�صيا�صية 
وعــدم دعــوة الــوزراء اجلــدد الأداء 
يف  ت�صببت  الــد�ــصــتــوريــة  الــيــمــني 
العمومي  للمرفق  كبري  تعطيل 
مل  االأمـــر  واأن  الــدولــة  وم�صالح 

يعد يحتمل االنتظار.
اأنه مّت التوجه   واأ�صاف امل�صي�صي 
اأكدت  التي  االإداريــة  املحكمة  اإىل 
يف ردهـــا عــلــى مــ�ــصــاألــتــني, االأوىل 
امل�صاألة  وهــذه  االخت�صا�س  عــدم 
كانت منتظرة ومعروفة والثانية 
اأن االخت�صا�س املطلق واحل�صري 
بيد  االإ�صكاليات  هذه  مثل  لف�س 

املحكمة الد�صتورية.

��صت�صارة جديدة
    وبعد ثالث مرا�صالت لرئا�صة 
اأ�صتاذة  مع  واجتماع  اجلمهورية 
القانون الد�صتوري, ورّد املحكمة 
واأن  االخت�صا�س,  بعدم  االداريـــة 
اال�صت�صارة  يف  الــــــواردة  الــنــقــاط 
هي اخت�صا�س ح�صري للمحكمة 
الد�صتورية, تّوجه رئي�س احلكومة 
اأخرى  خطوة  يف  املي�صي�س  ه�صام 
حلّل اأزمة التحوير الوزاري, اىل 
د�صتورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة 

م�صاريع القوانني.
مرا�صلته  يف  املــ�ــصــيــ�ــصــي  واكــــد      
الد�صتورية غري  االأزمـــة  هــذه  اأن 
الهيئة  واأنه يجب على  م�صبوقة, 
�صمان  بــغــايــة  راأيــــهــــا  تـــبـــدي  اأن 
ا�صتمرارية الدولة واحلفاظ على 

دميومتها.
   كما اّكد رئي�س احلكومة ه�صام 
اأّن  اذاعـــي  ت�صريح  يف  امل�صي�صي, 
يـــــزال مفتوحا  مـــا  احلــــــوار  بــــاب 
الأزمــــــة  حــــلــــول  اإىل  لـــلـــو�ـــصـــول 
اليمني  واأداء  الـــوزاري  التحوير 

الد�صتورية.
على  احلكومــــة  رئي�س  و�صـــــّدد     
اأّنـــــــه يــعــمــل عـــلـــى ايــــجــــاد جميع 
حللحلـــــة  املــمــكــنــــــــــــــــــــة  احلـــلـــول 
يف  امل�صـــــي  ذلك  يف  مبا  االأزمــــــة, 
من  م�صغرة  بحكومة  العمــــــل 
16 وزيرا ل�صمان ت�صيري �صوؤون 

البالد.
   وعـــــــرّب املــ�ــصــيــ�ــصــي عــــن اأمـــلـــه 
قي�س  الــرئــيــ�ــس  يــتــفــاعــل  اأن  يف 
مع  ممكن  وقــت  اأ�ــصــرع  يف  �صعيد 
طـــلـــب احلـــكـــومـــة بــالــكــ�ــصــف عن 
حمّل  املقرتحني  الـــوزراء  اأ�صماء 

التحفظ.
قي�س  الــرئــيــ�ــس  اأن  اىل  نــ�ــصــري     

�صعيد قد منح امل�صي�صي خيارين, 
اما اأن ي�صتقيل اأو اأن يقوم بتنحية 
الـــــــــوزراء االأربــــــــع الــــذيــــن حتوم 

حولهم �صبهات ف�صاد.
تون�س  قـــلـــب  حــــــزب  ويــــقــــول     
احلاكم,  االئـــتـــالف  يف  الـــطـــرف 
على  يتحوز  احلكومة  رئي�س  اأن 
كـــّل االإثـــبـــاتـــات لــنــظــافــة وزرائــــه 

املقرتحني. 

�جللو�س على
 طاولة �حلو�ر

املحكمة  غـــــيـــــاب  ظــــــل  ويف     
مــــواجــــهــــة  ويف  الـــــد�ـــــصـــــتـــــوريـــــة 
تف�صريات د�صتورية متعددة, يرى 
اإيجاد حل  اأنه ال بد من  كثريون 

�صيا�صي. 
الــ�ــصــيــاق دعـــا االأمني     ويف هـــذا 
التون�صي  الـــعـــام  لـــالحتـــاد  الـــعـــام 
يف  الطبوبي,  الــديــن  نــور  لل�صغل 
�صرورة  اإىل  اإعـــالمـــي,  تــ�ــصــريــح 
اجللو�س على طاولة احلوار من 
بني  النظر  وجهات  تقريب  اأجــل 
حّل  واإيجاد  ال�صيا�صيني  الفرقاء 
والد�صتورية  ال�صيا�صية  لــالأزمــة 

احلا�صلة.
اإىل عدم  الــطــبــوبــي  دعــــا  كــمــا     
املغالبة يف حّل االأزمة ال�صيا�صية, 
مطالبا الوزراء املقرتحني, حمّل 
حتفظ رئي�س الدولة, باالن�صحاب 
وعدم  احلكومية  الرتكيبة  مــن 
اإحراج,  يف  احلكومة  رئي�س  تــرك 

وفق تعبريه.
    و�ـــصـــّدد عــلــى �ـــصـــرورة احرتام 
يف  الــدولــة  وموؤ�ص�صات  الد�صتور 
اليمني  اأداء  اأزمـــة  مــع  التعاطي 
ا�صتقالة  اأّن  معتربا  الد�صتورية, 
الــثــقــة منه  �ــصــحــب  اأو  املــ�ــصــيــ�ــصــي 
بــرملــانــيــة حـــــاّلن ن�ّس  بــاأغــلــبــيــة 

عليها الد�صتور.
باأهمية  الــطــبــوبــي  نـــــّوه  كـــّمـــا     
اجلـــلـــو�ـــس عــلــى طـــاولـــة احلــــوار 
تخدم  الــــتــــي  احلــــلــــول  واإقــــــــــرار 
قائال  والوطن,  ال�صعب  م�صلحة 
�صيم  مــن  لــلــدولــة  “التنازل  اإّن 

الكبار«.
   يف املقابل, �صّرح رئي�س الهيئة 
الــ�ــصــيــا�ــصــيــة حلـــزب اأمـــــل, جنيب 
“ ال�صروق”  لـــ  حـــوار  يف  ال�صابي 
ال�صبت,  اأم�س  ال�صادر  عددها  يف 
اأّن الرئي�س قي�س �صعّيد قد �صاهم 
يف تعطيل الد�صتور برف�صه قبول 
الد�صتورية,  اليمني  الــوزراء  اأداء 
احلكومة  ت�صكيل  اأّن  م�صيفــــــا 
�ـــصـــالحـــيـــاتـــه ح�صب  مــــن  لــيــ�ــس 

تعبريه. 
   ومن ناحية اأخرى, قال ال�ّصابي 
ولي�س  �صيا�صيا  ُهــزم  الرئي�س  اإّن 
ولي�س  الــبــالد  تعطيل  حــقــه  مــن 

الد�صتور  تــاأويــل  �صالحياته  من 
كــمــا يـــّدعـــي حمــّمــال اإّيـــــاه كامل 
احلا�صلة,  االأزمــة  عن  امل�صوؤولّية 
كرئي�س  يت�صرف  اأّنـــه مل  مــوؤّكــدا 
جمهورية كما حدث �صابقا يف عهد 
الــرئــيــ�ــس الـــّراحـــل الــبــاجــي قائد 
ال�صب�صي واأّن الد�صتور مل مينحه 
التحوير  عــلــى  “الفيتو”  رفـــع 

الوزاري ح�صب ت�صريحه.

قطع �لطريق
   وتداولت و�صائل اإعالم حملية 
�صيا�صية  مــــ�ــــصــــادر  عـــــن  نـــقـــال 
بع�س  اأن  بــاملــطــلــعــة,  و�ــصــفــتــهــا 
االأحزاب الداعمة حلكومة ه�صام 
بينها  فــيــمــا  تــــداولــــت  مــ�ــصــيــ�ــصــي 
مــقــرتحــا د�ــصــتــوريــا حلــل االأزمـــة 
اأمـــام  الــطــريــق  لتقطع  الــراهــنــة 

الرئي�س قي�س �صعيد.
   ومــــــن املــــقــــرتحــــات الــــتــــي مت 
الــــــتــــــداول فـــيـــهـــا قــــيــــام اأحـــــــزاب 
الثقة  ب�صحب  وحلفائها  النه�صة 
مـــن احلــكــومــة يف جمــلــ�ــس نواب 
اإمكانية ا�صتقالة  ال�صعب لت�صتبق 
حال  يف  احلــكــومــة  مــن  م�صي�صي 

توا�صل تعطل احلكم.
ب�صاأن امكانية  التداول     كما مت 
بتكوين  م�صي�صي  هــ�ــصــام  تكليف 
ـــــدة بــعــد �صحب  حــكــومـــــــــــــــــة جــديـــ
الــثــقــة مــنــه طــبــقــا لــلــفــ�ــصــل 89 
قي�س  على  الواقع  االأمــر  وفر�س 
�ــصــعــيــد واإجــــبــــاره د�ــصــتــوريــا على 
الد�صتورية  الــيــمــني  اأداء  قــبــول 
بتكوين  م�صـي�صي  ــام  قـــ حـــال  يف 

الربملان  ومنحها  اأخــرى  حكومة 
الثقة.

   وتناق�صت بع�س قيادات اأحزاب 
اأحقية  احلزام الربملاين يف مدى 
هـــذا املــقــرتح د�ــصــتــوريــا يف اإعـــادة 
بتكوين  م�صي�صي  هــ�ــصــام  تكليف 

حكومة بعد �صحب الثقة منه.
اإىل  املــــقــــرتح,      ويــــهــــدف هـــــذا 
الد�صتورية  االآلــــيــــة  ا�ـــصـــتـــعـــادة 
املتعلقة بتكليف �صخ�صية لتكوين 
النه�صة,  حكومة, وت�صبح حركة 
الربملان,  يف  حزب  اأول  باعتبارها 
باختيار  د�ــصــتــوريــا  املــكــلــفــة  هـــي 
احلكومة  لـــــرتاأ�ـــــس  �ــصــخــ�ــصــيــة 
وت�صكيلها يف حال �صحب الربملان 

الثقة من احلكومة..
اختيار  اآلــيــة  تــبــقــى  املــقــابــل   ويف 
لدى  لتكوين احلكومة  �صخ�صية 
حـــــال  يف  اجلــمــهــوريـــــــــــــــــة  رئــيــ�ــس 
با�صتقالته  رئي�س احلكومة  تقدم 

له.
   جدير بالذكر ان ه�صام امل�صي�صي 
قدم منذ اأكرث من اأ�صبوع, تعديال 
وزاريا �صمل 11 حقيبة, و�صادق 
 ,2021 يناير   26 يف  الــربملــان 
اجلدد  لــلــوزراء  الثقة  منح  على 

باأغلبية مريحة.
رئا�صة  رفـــ�ـــصـــت  املـــقـــابـــل  يف     
اجلــمــهــوريــة الــتــعــديــل الـــــوزاري 
للوزراء  الد�صتورية  اليمني  واداء 
اأ�صماء  لــــوجــــود  وذلــــــك  اجلــــــدد 
ف�صاد  �صبهة  يف  ق�صايا  تالحقها 
وت�صارب م�صالح, وعدم د�صتورية 
ذاتــه وهو ما خلق  التحوير بحد 

اجلمهورية  رئا�صة  بني  جتاذبات 
ورئا�صة احلكومة. 

�لت�صاوؤم يف ذروته
   يف االأثناء, وبعيدا عن م�صرحيات 
الــ�ــصــيــا�ــصــة, اظـــهـــرت نــتــائــج �صرب 
كون�صاي”  “�صيغما  موؤ�ص�صة  اآراء 
لل�صهر اجلــاري ارتفاعا كبريا يف 
التون�صيني  لــدى  الت�صاوؤم  ن�صبة 

وتنامي اخلوف من امل�صتقبل.
   وابرزت نتائج �صرب االآراء ان 89 
التون�صيني  من  باملائة   8 فا�صل 
يرون ان تون�س ت�صري يف الطريق 
باملائة   9 فا�صل   70 وان  اخلطاأ 
املايل  الو�صع  ان  يعتربون  منهم 
احلايل للعائالت اأ�صواأ من ال�صنة 

املا�صية.
   وحـــول مــدى ر�ــصــا التون�صيني 
الـــثـــالث  الــــرئــــا�ــــصــــات  اداء  عــــن 
ان  االآراء  �ــصــرب  نــتــائــج  اظـــهـــرت 
الــتــونــ�ــصــيــني لــيــ�ــصــوا را�ــصــني عن 
ب�صفة  ال�صيا�صية  ال�صلطة  اداء 
عــامــة وانــهــم ميــيــزون بــقــوة بني 
خمتلف مكوناتها واجنحتها وان 
انعدام الر�صا عن رئي�س الربملان 
بلغ  اذ  كلي  �صبه  الغنو�صي  را�صد 
 8 فا�صل   85 التون�صيني  لــدى 
غري   2 فا�صل   77 منهم  باملائة 

را�صني متاما.
احلـــكـــومـــة ه�صام  رئــيــ�ــس  امــــا     
امل�صي�صي فقد خ�صر يف �صهر واحد 
نقطة   16 االآراء  �ــصــرب  حــ�ــصــب 
قي�س  الرئي�س  ربح  مقابل  كاملة 

�صعيد 8 نقاط.

2020 ا�صُتهدفت نقطة تفتي�س يف �صمال �صاحل العاج 
على احلدود مع بوركينا فا�صو بهجوم مماثل لعمليات 

متطرفة ال�صاحل وقتل 14 جنديا.
واأفاد تقرير حديث لالأمم املتحدة عن متركز للقاعدة 
اأنهم  يرجح  ا�صخا�س  اأربــعــة  �صجن  حيث  ال�صنغال  يف 
اإرهــابــيــون مــوؤخــرا. و�صهد اجلــانــب املــايل مــن احلدود 

امل�صرتكة للمرة االأوىل هجمات اإرهابية يف 2020.
ال�صاحل  م�صروع  مدير  جيزيكيل  هــرييف  جــان  الحــظ 
يف جمموعة االأزمات الدولية “ع�صكرة للمجتمعات يف 

منطقة ال�صاحل” �صيكون من ال�صعب كبحها.
يف بوركينا فا�صو اأن�صئت وحدات “ملتطوعني للدفاع عن 
الوطن” وهي قوات رديفة للجي�س يف ت�صرين الثاين/

نوفمرب 2019. يف و�صط مايل, ت�صيطر ميلي�صيا “دان 
االأرا�صي  على  ر�صميا  حظرها  رغــم  اأمبا�صاغو”  نــان 
امل�صلحتان  القوتان  وهــاتــان  الــدولــة.  عنها  تغيب  التي 
املتهمان بارتكاب انتهاكات عديدة متالآن “فراغ الدولة 
يف  املــتــحــدة  االأمم  يف  مــ�ــصــدر  يــو�ــصــح  كــمــا  ال�صارخ”, 
بحجم  هجمات  ت�صهد  املنطقة  جيو�س  تعد  مل  مــايل. 
االعتداءات التي اأودت مبئات القتلى يف غ�صون اأ�صابيع 

قليلة يف ع�صرات املع�صكرات يف نهاية 2019.
ويتحدث �صركاء احلكومات عن اأجواء �صيا�صية مواتية 
لعمليات انتخابية يف مراحلها االأخرية يف بوركينا فا�صو 
والنيجر وعن �صلطات انتقالية يف مايل قادرة على بدء 

العمل بعد االنقالب يف اآب/اأغ�صط�س 2020.
باملئة فقط  ت�صعة  ن�صر  2020, مت  عام  نهاية  لكن يف 
من االإداريني املدنيني يف �صمال وو�صط مايل يف “اأدنى 
االأقل”  2015 على  ايلول/�صبتمرب  عدد ي�صجل منذ 
تفلت  املناطق  غالبية  زالــت  وما  املتحدة.  االأمم  ح�صب 

من ال�صلطة املركزية.
ويقول جيزيكيل اإن “االأزمة االأمنية ما هي اإال تعبري 
مبادرات  اإىل  داعيا  الدول”,  حكم  يف  اأعمق  اأزمــة  عن 
من  �ــصــنــوات  �صبع  “بعد  ال�صاحل  منطقة  عــن  ت�صدر 

تبعية لفرن�صا«.

•• باماكو-اأ ف ب

فرن�صا  جيو�س  حققتها  التي  الع�صكرية  النتائج  رغــم 
ودول املنطقة يف مايل والنيجر وبوركينا فا�صو, يوا�صل 
املدنيني,  بحق  املذابح  وت�صتمر  انت�صارهم  االإرهابيون 

ويتزايد عدد النازحني.
يف  مدنيني   105 ُقتل  الثاين/يناير  كانون  بداية  يف 
اإرهابيني  باأيدي  النيجر  غرب  يف  قريتني  على  هجوم 
اأكرب  وهــذه  نيامي(.  بح�صب  داع�س  لتنظيم  )موالني 
املنطقة  يف  جــهــادي  هــجــوم  يف  ت�صجل  لقتلى  ح�صيلة 
اختيار  على  املدنيون  ُيجرب  ما  وغالباً   .2012 منذ 
بني  عالقني  ي�صبحون  اأو  انتقام  من  خوفا  مع�صكرهم 

نارين اأو �صحايا خلط يف املجتمع.
الريفية  املناطق  يف  اجلــدد  لل�صادة  بع�صهم  وي�صت�صلم 
الفتية  الـــدول  تتمكن  مل  حيث  ال�صاحل  يف  ال�صا�صعة 
�صيطرة.  اأدنــى  العامل من فر�س  االأفــقــر يف  وتعد من 
يف  ويتجمعون  �صغرية  حقائب  حاملني  اآخـــرون  ويفر 
جتاوز  الثاين/يناير  كــانــون  بــدايــة  يف  املـــدن.  �صواحي 
عدد النازحني عتبة املليونني للمرة االأوىل يف منطقة 
ال�صاحل. يف 2020 ُقتل 2248 مدنيا يف هذا اجلزء 
2019, ح�صب  عـــام  400 عــن  بــزيــادة  الــ�ــصــاحــل  مــن 
النزاعات  بــيــانــات  “م�صروع  احلــكــومــيــة  غــري  املنظمة 
اند  لوكي�صن  كونفليكت  )ارمــد  واحلوادث”  املل�صحة 

ايفنت داتا بروجيكت - اأكليد(.
انــتــ�ــصــرت اجلــمــاعــات االإرهـــابـــيـــة الــتــي متـــركـــزت اأوال 
احلدودية  املــنــاطــق  يف  ثــم   2012 يف  مــايل  �صمال  يف 
عملها  جمــال  و�صعت  ثــم  والنيجر,  فا�صو  بوركينا  مــع 
يف  )فــرنــ�ــصــا(  بــو  يف  ال�صاحلية  الفرن�صية  الــقــمــة  مــنــذ 
اال�صتخبارات  ون�صرت   .2020 الثاين/يناير  كانون 
قادة  بــني  الجــتــمــاع  فيديو  �صريط  مــوؤخــرا  الفرن�صية 
“خططهم  من  حمــذرة  ال�صاحل,  منطقة  يف  القاعدة 
وهو خطر معروف  للتو�صع باجتاه دول خليج غينيا”, 
حزيران/يونيو  يف  املنطقة.  دول  من  طويل  زمن  منذ 

منطقة ال�شاحل بوؤرة ل�شطرابات مت�شاعدة

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

•• لوك الليربتي

املرتبطة  الـــعـــزل  �ــصــري عــمــلــيــة     مـــع مــالحــظــة 
اأهتّم  يناير,   6 يف  هيل  الكابيتول  على  بالهجوم 
بردود  وكذلك  باملتظاهرين  املتعلقة  بالتحقيقات 

فعل اجلمهور االأمريكي.
   يف هذا ال�صدد, لفتت درا�صة ا�صتق�صائية اأجراها 
االأمريكية  احلياة  حــول  الدرا�صات  مركز  مــوؤخــًرا 
انتباهي الأن النتائج كانت مفاجئة وموؤ�صفة. 30 
اإىل  اأننا يف بع�س االأحيان نحتاج  باملائة يعتقدون 
القرار  �صناع  يف�صل  عندما  العنف  اإىل  الــلــجــوء 
اإذا  اأعــلــى  الن�صبة  جيد.  ب�صكل  حمايتنا  يف  لدينا 
وداخل  اجلمهوريني.  امل�صاركني  على  فقط  ركزنا 
باملائة منهم يفكرون يف   39 فاإن  املجموعة,  هذه 

اإمكانية اللجوء اإىل العنف.
   ال ينبغي النظر اإىل هذه االأرقام يف �صوء اأحداث 
6 يناير فح�صب, بل يجب اأن نتذكر با�صتغراب اأن 
من  واحــدة  يف  يعي�صون  اال�صتطالع  يف  امل�صاركني 
اأقـــدم الــدميــقــراطــيــات يف الــعــامل الــغــربــي! لذلك 
من  هام�صي  ف�صيل  على  حكرا  العنف  يكون  لــن 
املتطرفني.    وحتى ان كان يجب تفادي الغ�صب 
فاإن  العنيفة,  االأعـــمـــال  مــن  امل�صتمر  اخلـــوف  اأو 
اال�صتطالع  يف  عنها  الك�صف  مت  التي  الت�صورات 
يجب اأن توؤخذ على حممل اجلد. لن تتم مهاجمة 
ولكن  متكرر,  ب�صكل  واملوؤ�ص�صات  الكابيتول  مبنى 
اأو  اإمكانية  ال�صكان  ثلث  مــن  اأكـــرث  يــذكــر  عندما 

احلاجة للقيام بذلك, فاإننا ن�صّجل مالحظات.
    البيانات االأخــرى من وثيقة مركز امل�صح حول 
من  ا.  اأي�صً اهتمامنا  ت�صتحق  االأمريكية,  احلياة 
اإنهم  يقولون  الذين  فاإن  امل�صتجوبني,  بني جميع 
االإجنيلي ويدعمون نظريات  اليمني  اإىل  ينتمون 
بكثري.  اأعـــلـــى  بن�صبة  هـــم  انـــــون,  وكــيــو  املــــوؤامــــرة 
بالن�صبة  الديني  اليمني  اأهمية هذا  وعندما نعلم 
لل�صيا�صيني اجلمهوريني, فاإننا نفهم ب�صكل اأف�صل 
قلياًل �صبب رف�س اأع�صاء جمل�س النواب وجمل�س 

ال�صيوخ اإدانة رئي�صهم.
   عــمــومــا, يــوؤكــد هـــذا اال�ــصــتــطــالع, مـــرة اأخـــرى, 
ال�صرخ القائم بني العديد من االأمريكيني, اإ�صافة 
نرى مدى  وبفح�صه,  ال�صيا�صي.  اال�صتقطاب  اىل 

اختالف الت�صورات اعتماًدا على خط احلزب.
   مالحظة اأخرية �صغرية حول �صرب االآراء هذا: 
رغم امل�صاكل والتوترات التي يعاين منها املجتمع 
اأ�صلوب  اأن  االأمريكي, ال يزال الكثريون يعتقدون 
طريقة  تطبيق  واإن  مــتــفــوق,  االأمــريــكــي  احلــيــاة 
احلياة هذه يف اأماكن اأخرى من الكوكب من �صاأنه 

اأن ي�صاعد يف بناء عامل اأف�صل.
اإن املجتمع االأمريكي     لقد قلت مـــراًرا وتــكــراًرا 
فحتى  واإدهــا�ــصــي,  مفاجاأتي  عــن  اأبــــًدا  يتوقف  ال 
وهم منق�صمون ب�صدة, اإىل درجة اأن البع�س يربر 
التباهي  على  االأمريكان  ي�صّر  العنف,  ا�صتخدام 

ببلدهم, ومقتنعون بتفوق قيمهم ونظامهم.
ترجمة خرية ال�صيباين

هل العنف ال�شيا�شي حتمي...؟

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

ارتفاع كبري يف ن�شبة ت�شاوؤم
 التون�شيني وانعدام ثقة �شبه كّلي يف الغنو�شي
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عربي ودويل

�لتحدي 
�حلقيقي 

للواليات �ملتحدة 
هو �أنه, الأول 
مرة, �صيحل 

نظام غري غربي 
على ر�أ�س �لعامل

يف جمال 
�ملعلومات و�لذكاء 

�ال�صطناعي 
و�لف�صاء, 

�لواليات �ملتحدة 
يف موقف دفاعي 

�صد �ل�صني
 قامت �ل�صني, �لتي متتلك �الآن ثاين �أكرب ميز�نية يف �لعامل, ببناء جي�س حديث ال عالقة له بجنود ماو �لفالحني

و�صيحاول االحتاد ال�صوفياتي, بعد 
انهياره  حتى  حظه   ,1945 عــام 

عام 1990.
اللتان  الــوحــيــدتــان  الـــدولـــتـــان     
جنحتا يف افتكاك �صوجلان العامل 
والواليات  العظمى  بريطانيا  هما 
املــتــحــدة عــلــى الـــتـــوايل. مـــا الذي 
قويني؟  الـــبـــلـــديـــن  هـــذيـــن  جـــعـــل 
هذا  �صاعد يف منحهما  الــذي  ومــا 

االمتياز الهائل؟
العامل  على  هيمنتهما  ا�صتندت     
اإىل ثالث ركائز. االأوىل كانت بال 
�صك التفوق البحري خالل القرن 
من  االأول  والن�صف  ع�صر  التا�صع 
القرن الع�صرين من قبل البحرية 
املــلــكــيــة لــربيــطــانــيــا الــعــظــمــى, ثم 
للواليات  االأمـــريـــكـــيـــة  الــبــحــريــة 
املتحدة بعد عام 1945. وبف�صل 
انت�صرت  البحار,  على  �صيطرتها 
الـــقـــوى االأجنــــلــــو �ــصــاكــ�ــصــونــيــة يف 
اأملانيا  �ــصــد  الــعــاملــيــتــني  احلـــربـــني 
والــيــابــان, ثم احلــرب الــبــاردة �صد 

االحتاد ال�صوفيتي.
   الركيزة الثانية كانت �صيطرتهما 
على التجارة واملالية على امل�صتوى 
الــعــاملــي. ومـــع ذلـــك, فـــاإن قوتهما 
ال�صيطرة  عــلــى  فــقــط  تــعــتــمــد  مل 
ال�صلع  تدفق  التي ميار�صانها على 
ــا القدرة  وراأ�ــــس املـــال, ولــكــن اأيــ�ــصً
بقية  على  معايريهما  اإمــالء  على 
العامل. و�صمحت لهما هذه ال�صلطة 
النظام  مـــعـــامل  بــر�ــصــم  املــعــيــاريــة 
الت�صغيل  وقواعد  الــدويل  النقدي 

للتجارة احلرة والتمويل.
املرتبط  هـــو  الـــثـــالـــث  الـــركـــن      
باللغة والثقافة. بعد عام 1945, 
اأ�صبحت اللغة االإجنليزية هي لغة 
االأجنلو  الثقافة  وتغلغلت  العامل, 
حتى  الــنــا�ــس  اأذهــــان  يف  �صك�صونية 

يومنا هذا.
   فــهــل تــ�ــصــتــطــيــع الــ�ــصــني غـــدا, 
بعد ذلك,  اأو   ,2030 بحلول عام 
العامل  يف  االأول  املــركــز  تفتك  اأن 
مــن الــواليــات املــتــحــدة؟ رمبـــا, اإذا 
العنا�صر  اإتقان  يف  ال�صني  جنحت 
الرئي�صية الثالثة للهيمنة العاملية, 
وهي: اإعادة ت�صكيل �صبكات التجارة 

العاملية التي هيمنت عليها القوى 
�ــصــاكــ�ــصــونــيــة مــنــذ بداية  االأجنـــلـــو 
املعايري  الــعــ�ــصــريــن, و�ــصــن  الــقــرن 
االقــتــ�ــصــاديــة والــتــكــنــولــوجــيــة لـ 
وامتالك  “عامل ما بعد الغرب’‘, 
تزال  ال  الــتــي  الناعمة”  “القوة 
الدول  اخت�صا�س  مــن  االآن  حتى 

االأجنلو�صك�صونية.

�لطريق �لذي قطعته �ل�صني 
الختطاف �صوجلان �لعامل 

    قــطــعــت الــ�ــصــني ثـــالثـــة اأربـــــاع 
تقودها  اأن  ميــكــن  الــتــي  الــطــريــق 
اأ�صبحت  فــقــد  الـــعـــامل.  قــمــة  اإىل 
العامل  يف  االأوىل  التجارية  القوة 
واأملانيا.  املــتــحــدة  الـــواليـــات  قــبــل 
اقت�صادها هو الثاين يف العامل بعد 
عندما  املتحدة  الــواليــات  اقت�صاد 
الناجت  اإجــــمــــايل  كــمــعــيــار  نــــاأخــــذ 

   وميــيــل هـــذا املــ�ــصــار الــثــالــث اإىل 
ال  احلـــراري  االحتبا�س  اأن  اإظــهــار 
بع�س  واأن  فقط,  خا�صرين  ي�صنع 
الــبــلــدان تــفــرك اأيــديــهــا مــن االن 
يفتحها  الــتــي  التنمية  اآفـــاق  اأمـــام 
هــــذا الــطــريــق اجلـــديـــد. هــــذا هو 
لبلدان  بــالــنــ�ــصــبــة  خــا�ــصــة  احلــــال 
وال�صويد  رو�ــصــيــا  مــثــل  خمــتــلــفــة 
واأي�صلندا  والـــدمنـــارك  والـــرويـــج 
الع�صكرية,  اجلــبــهــة  عــلــى  وكــنــدا. 
�صرتكز ال�صني على حماية طرقها 
الـــتـــجـــاريـــة اجلــــديــــدة مـــن خالل 
اإقــامــة قــواعــد بــحــريــة عــلــى طول 

هذه الطريق.
للغاية  مــعــقــدة  املــهــمــة  هـــذه  اإن     
اأقل  االإعــداد, وهي لي�صت  وطويلة 
مــن اإعــــادة بــنــاء نــظــام عــاملــي قائم 
و�صعتها  جــــديــــدة  مـــعـــايـــري  عـــلـــى 
الــتــحــول من  الــ�ــصــني. �صيمر هــذا 

واإنها  بــالــدوالر.  حم�صوًبا  املحلي 
على  ف�صلنا,  اإذا  بــالــفــعــل  االأوىل 
الــعــكــ�ــس مــن ذلـــك, الــنــاجت املحلي 
اأ�صا�س  عــلــى  املــحــ�ــصــوب  االإجـــمـــايل 
والذي  ال�صرائية,  الــقــوة  تنا�صف 
النقدية  االآثــــار  حتييد  اإىل  مييل 
للبلدان  االإنــتــاج  اإمكانات  ويف�صل 

قيد النظر.
   من الناحية التكنولوجية, حققت 
املعلومات  يف  كبرًيا  تقدًما  ال�صني 
والروبوتات  اال�صطناعي  والذكاء 
املجاالت,  هــذه  كــل  ويف  والف�صاء. 
نف�صها  املـــتـــحـــدة  الــــواليــــات  جتـــد 
ال�صني.  �ــصــد  دفـــاعـــي  مـــوقـــف  يف 
وعــ�ــصــكــريــا, قــامــت الــ�ــصــني, التي 
ميزانية  اأكـــرب  ثـــاين  االآن  متتلك 

   طــريــق بــحــري ثـــان ينطلق من 
�صنغهاي  يف  الــ�ــصــيــنــيــة  املــــوانــــئ 
وكانتون, وينعرج على طول �صواحل 
وبورما  وماليزيا  ال�صينية  الهند 
و�ــصــريــالنــكــا وبــاكــ�ــصــتــان واإيــــــران 
به  ينتهي  ثم  ال�صوي�س.  قناة  حتى 
املطاف يف البحر االأبي�س املتو�صط 
من  العديد  ال�صني  اأنــ�ــصــاأت  حيث 
بريايو�س  مــثــل  املــحــلــيــة  املــــوانــــئ 
وبلباو.  وفالن�صيا  وتري�صت  وجنوة 
ا,  اأي�صً البحري  الــثــالــث,  الطريق 
ال�صمايل.  املــتــجــمــد  املــحــيــط  هـــو 
وي�صل  �ــصــيــبــرييــا  �ـــصـــواحـــل  يــتــبــع 
اال�صكندنافية  الـــدول  �صمال  اإىل 
واأيــ�ــصــلــنــدا وغــريــنــالنــد حــتــى اإىل 

خليج هد�صون يف �صمال كندا.

ببناء جي�س حــديــث ال  الــعــامل,  يف 
عالقة له بجنود ماو الفالحني.

النفوذ  على  ال�صباق  يف  اأخــــرًيا,     
الــعــاملــي, يــظــهــر وجــــود الــ�ــصــني يف 
جميع القارات وكذلك يف املنظمات 
الــدولــيــة. اإنــهــا مــا انــفــكــت تزحف 
ب�صرب وعــنــاد. وقــد حــدد زعيمها, 
انعقاد  عند  امل�صار  بينغ,  جني  �صي 
ال�صيوعي  للحزب  االأخــري  املوؤمتر 
االوىل  الــقــوة  لت�صبح  الــ�ــصــيــنــي: 
2049, وهو  عــام  الــعــامل قبل  يف 
الذكرى  يـــوافـــق  الـــــذي  الـــتـــاريـــخ 
ال�صيوعيني  لـــــتـــــويل  املـــــئـــــويـــــة 

ال�صينيني ال�صلطة.

طريق طويل و�صاق

نــدفــن الواليات  لــكــن دعــونــا ال     
املــتــحــدة بــ�ــصــرعــة كــبــرية. مل تعد 
نهاية الطريق اأمام ال�صني طويلة 
للغاية, لكنها �صتكون �صعبة للغاية. 
العنا�صر  �ــصــنــتــنــاول  ولــو�ــصــفــهــا, 
اأعاله  املذكورة  الثالثة  الرئي�صية 
لكي  تتقنها متاًما  اأن  والتي يجب 

ت�صبح يف ال�صدارة عاملًيا.
ولــيــ�ــصــت بحرية,  ار�ــصــيــة  قــــوة     
“طرق  م�صروع  يف  ال�صني  �صرعت 
الإعـــــــادة  حمــــاولــــة  يف  احلرير” 
العاملية.  الــتــجــارة  �صبكات  تنظيم 
بـــري ميــتــد مــن املدن  اأول طــريــق 
اآ�صيا  عــــرب  الــــكــــربى  الــ�ــصــيــنــيــة 
اإىل  الــرو�ــصــي,  وال�صهل  الو�صطى, 

اأوروبا الغربية.

خــالل قــنــوات مــتــعــددة مــثــل, على 
املعاهدات  تــوقــيــع  املـــثـــال,  �ــصــبــيــل 
التدريجي  والــتــدويــل  الــتــجــاريــة, 
للعملة ال�صينية, وحتديد املعايري 
انتقال  �صتوجه  التي  التكنولوجية 
الكربون,  بعد  ما  عامل  يف  الطاقة 
املالية يف هونغ  وزيــادة قوة املراكز 
كــــونــــغ و�ـــصـــنـــغـــهـــاي مـــقـــابـــل تلك 

املوجودة يف لندن ونيويورك.
   واملعركة التكنولوجية حول اجليل 
من  واحــدة  �صوى  لي�صت  اخلام�س 
االجتاه.  هذا  يف  االأوىل  اخلطوات 
و�صتتوقف نتيجة هذه املعارك على 
معرفة ما اإذا كانت ال�صني �صت�صبح 
القوة العاملية اأم ال. هذه املعارك يف 
لال�صتخدام  التكنولوجيا  جمــال 
نظريتها  ا  اأي�صً لها  �صيكون  املدين 

يف املجال الع�صكري.
    حتى االآن, هذا هو امليدان الذي 
للواليات  االأ�ــصــبــقــيــة  فــيــه  تــظــل 
املـــتـــحـــدة هـــي االأكـــــــرب. كــمــا تبدو 
اللغة االإجنليزية ال تقبل املناف�صة, 
واالأبطال اخلارقني الذين يثريون 
الــعــامل هم  ال�صباب حــول  اإعــجــاب 
اأمريكيون ولي�صوا �صينيني. ويبدو 
من غري املحتمل اأن تنجح ال�صني 
اللحاق  يف   2049 عــــام  بــحــلــول 
مرة  هنا  لكن  املتحدة.  بالواليات 
يقظني...  نظل  اأن  يجب  اأخــــرى, 
على  الــــ�ــــصــــيــــنــــيــــون  ـــــرياهـــــن  �ـــــص
جامعاتهم اأواًل قبل طرح اأبطالهم 

اخلارقني لتحدي هوليوود.
   ميكن اأن تواجه الواليات املتحدة 
املقبل  العقد  مدى  على  انتكا�صات 
اجلامعي.  تفوقها  تراجع  وت�صهد 
التحدي احلقيقي  فاإن  ذلك,  ومع 
لــلــواليــات املــتــحــدة هــو اأنـــه للمرة 
�صلطوي غري  نظام  �صيحل  االأوىل 
غــربــي حمــل دميــقــراطــيــة غربية 
الــعــامل. وهــذا التطور,  راأ�ـــس  على 
عواقب  لــــه  ــتــكــون  �ــص حتـــقـــق,  اإذا 
ا  اأي�صً ولــكــن  ثــقــيــلــة,  اقــتــ�ــصــاديــة 

�صيا�صية وا�صرتاتيجية.
�أ�صتاذ ممّيز وعميد �صابق لكلية 
�حلقوق يف �جلامعة �لكاثوليكية 
�لغربية يف �أجنيه, وموؤلف كتاب 
“ف�صائل �حلمائية” “ يناير 2020«.

لقد قطعت �ل�صني ثالثة �أرباع �لطريق �لتي ميكن �أن تقودها �إىل قمة �لعامل

�شرعت ال�شني يف حماولة لإعادة تنظيم �شبكات التجارة العاملية

طريق احلرير يغوي اجلميعبلورة دبلوما�صية ناعمة فاعلة

ميكن ا�صتخدام ميناء غوادر يف باك�صتان كقاعدة بحرية للبحرية ال�صينية

املعركة التكنولوجية حامية الوطي�سالتفوق الع�صكري االمريكي م�صتمر

  دول قليلة حازت مثل هذ� �المتياز

ما الذي ينق�س ال�شني لت�شبح القوة املهيمنة...؟
•• الفجر -اإيف برييز –ترجمة خرية ال�شيباين

بعد  �لعامل  يف  �لثانية  �القت�صادية  �لقوة  هي  �ل�صني     
�لواليات �ملتحدة. لقد �صعدت �إىل هذه �ملرتبة فيما يزيد 
�خلطوة  قطع  �الآن  �صت�صتطيع  فهل  عاًما.   30 عن  قلياًل 
لالقت�صاد  كقائدة  �ملتحدة  �لواليات  وتعّو�س  �الأخ��رية 

ال  �إننا  يقول  �أن  يحب  كينز  ماينارد  جون  كان  �لعاملي؟ 
نتوقع جيد� �إال �ملا�صي.    وهكذ�, يف �أو�خر �لثمانينات, 
فوغل,  عزر�  هارفارد,  جامعة  يف  �ل�صهري  �الأ�صتاذ  خاطر 
حمل  وحتل  عاملًيا   1 رقم  �صت�صبح  �ليابان  ب��اأن  بالتنبوؤ 
�لواليات �ملتحدة. وكتب �أحد �أف�صل �لكتب مبيًعا بعنو�ن 
�ليابان يف �ملرتبة �الأوىل, لكن �ليابان مل تتقدم �أبًد� على 

�لواليات �ملتحدة. لذلك يلزم توخي �حلذر �ل�صديد عند 
�إجر�ء مثل هذه �لتنبوؤ�ت.    يف �لبدء, جتدر �الإ�صارة �إىل 
�لدول حازت مثل هذ� �المتياز  �أن عدد� �صغري� جد� من 
ويف  بالطبع.  روما  كانت  �لقدمية  �لع�صور  يف  �لتاريخ.  يف 
وفيليب  �خلام�س  �صارل  �إ�صبانيا  �صنذكر  �حلديث,  �لع�صر 
عمرً�  �لبيزنطية  �الإم��رب�ط��وري��ة  و�أظ��ه��رت  �ل��ث��اين. 

�لعامل.  قلب  قط  تكن  مل  لكنها  �صنة”  “�ألف  ��صتثنائيًا 
ف�صلت.  لكنها  ذل��ك,  حتقيق  من  مرتني  فرن�صا  و�قرتبت 
و�لثانية  ع�صر  �لر�بع  لوي�س  عهد  يف  �الأوىل  �ملرة  كانت 
هذ�  �أملانيا  وحاولت  �الأول.  نابليون  �الإمرب�طور  عهد  يف 
مل  لكنها   ,1939 ع��ام  �أخ��رى  وم��رة   1914 ع��ام  مرتني 

تنجح �أبًد�. 
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 اعالن بالن�شر

اإعالن بالن�شر باللغتني العربية والأجنبية يف الدعوى رقم 2020/2559 
اىل املدعى عليه /  الزيت االول لتزويد ال�صفن بالوقود ملالكها / باناجيوتي�س تامباكي�س 

نعلمكم بان املدعي عليه / اإيه ايه ايه مايتامي �صيبينج اإ�س اإيه يف الدعوى رقم 2020/2559 - الدائرة املدنية والتجارية 
اجلزئية االوىل.  قد طلب اإدخالكم يف الدعوى امل�صار اليها اعاله وتتلخ�س طلباته يف االآتي :

- الزام اخل�صم املدخل بتقدمي ما حتت يدها من م�صتندات تثبت باأن الوقود الذي مت ا�صتالمه كان على �صبيل ال�صحن ولي�س 
كوقود يتم تزويد ال�صفينة به.  - الزام املدعي عليهما ان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره 27. 2930,330 )مليونني وت�صعمائة 
وثالثة الف وثالثمائة وثالثني درهما و�صبعة وع�صرون فل�صا( باالإ�صافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ رفع 
الدعوى حتى متام ال�صداد مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل.  - الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
ببيع  واالمر  جتاري  حتفظي  حجز   2020/2587 رقم  عري�صة  على  االأمر  يف  ال�صادر  التحفظي  احلجز  بتثبيت  احلكم   -
ال�صفينة زيل "zeal" رقم اإي اإم اأو 9486805 واالمر ب�صروط البيع واليوم املعني الإجرائه والثمن اال�صا�صي وذلك وفقا ملا 
هو من�صو�س عليه يف املادة 121 من القانون التجاري البحري اأو على اأي كفالة تودع يف ملف احلجز التحفظي املذكور.   لذا 
  12 ال�صارقة - الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية االوىل - مكتب رقم  اإدارة الدعوى مبحكمة  اأمام مكتب  يقت�صي ح�صورك 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   , معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  االبتدائية  االحتادية  ال�صارقة  مبحكمة 
كافة امل�صتندات , وذلك يوم االأحد املوافق 2021/2/21 , ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها 

اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14
�صركة / ترافل وورلد �س م ح منطقة حرة )رخ�صة رقم : 3220( والكائنة بــــ مدينة دبي املنطقة 
احلرة ملطار دبي , �س ب 54508  , دبي دولة االمارات العربية املتحدة , واملرخ�صة لدى �صلطة 
مت  والذى  للكافة  قرارها  اعالن  يف  املذكورة  ال�صركة  هذه  ترغب   , دبي  ملطار  احلرة  املنطقة 
ب�صاأن اغالق وحل  بتاريخ 2021/2/2  الذي عقد  االإدارة يف اجتماعه  بوا�صطة جمل�س  اتخاذه 

ال�صركة.
وفقا لذلك , تهيب ال�صركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا االعــالن عن طريق الربيد امل�صجل او 

االت�صال ب : ال�صيد : مبارك الكتبي ملراجعة احل�صابات 
�س ب : 235025  دبي  

دبي  , دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97142665311+  /0502762132  

mfsauditing@gmail.com :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�صعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

بــــ  والكائنة    )  92020 رقم  م )رخ�صة  م  ذ  اإيفنت�س منطقة حرة  بي  اإي  تي   / �صركة 
.......... , دبي دولة االمارات العربية املتحدة , واملرخ�صة لدى �صلطة دبى للتطوير,   
بوا�صطة  اتخاذه  مت  والذى  للكافة  قرارها  اعالن  يف  املذكورة  ال�صركة   هذه  ترغب 
جمل�س اإدارة   )ال�صركة الرئي�صية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/2/10 ب�صاأن 

اغالق وحل ال�صركة.
فى  مطالبات  اى  ولــديــه  بــاالمــر  معنى  طــرف  بـــاأى  ال�صركة  تهيب   , لــذلــك  وفــقــا 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعــالن عن 

طريق الربيد امل�صجل او االت�صال ب :  ال�صيدة/ رو�س كري�صتي ماكدونالد  
دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 971504503220+  
ross.macdonald@eventpad.ae :  الربيد االلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

الدعوى رقم 31 ل�شنة 2021 جتاري جزئي 
لدى حماكم دبي  

املرفوعة من : نهر النيل للمقاوالت الكهروميكانيكية - املدعي 
�صد : مودلر كون�صبت�س - �س ذ م م - املدعي عليه 

املدعي عليه )مودلر كون�صبت�س - �س ذ م م( مدعو للح�صور �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة االأول املقرر 
عقده عن بعد عن طريق برنامج زووم , وذلك وفقا ملا يلي : 

 )zoom( تاريخ االإجتماع : 25 فرباير 2021 , ال�صاعة 12 ظهرا , عن طريق تطبيق زووم
Passcode : 273061
Meeitng ID : 836  4904  2396 
https://us04web.zoom.us/j/83649042396?pwd=eUVwWjU5RW80ckJhYVdlclk1Uk1mZz09

وعليكم ا�صحطاب كافة امل�صتندات التي ترغبون بتقدميها للخبري الهند�صي املنتدب للدعوى. 
للتوا�صل واال�صتف�صار بخ�صو�س االإجتماع يتم التوا�صل مع مكتب اخلبري الهند�صي املنتدب للدعوى )دكتور مهند�س / �صيف 

experitse@jic.ae حمدان الكعبي( على هاتف رقم 0529944440 وعلى الربيد االإلكرتوين

دكتور مهند�س / �شيف حمدان الكعبي 
حمكم وخبري هند�شي  

اإعالن بالن�شر 
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

 اإخطار عديل بتنفيذ اأمر اأداء رقم 150/2021 
برقم املحرر 2021/03798

املخطر / جمال احمد ابو ها�صم فل�صطيني اجلن�صية واحمل بطاقة هوية رقم 784196194137608 
العنوان : عجمان - اجلرف 2 - رقم الهاتف : 0502912303 

املخطر اليه : ابريل تينا بالومو اإيجنا�صيو فلبينية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم 784198282926801 
رقم الهاتف : 0588973025 
مو�صوع االإخطار : تنفيذ اأمر اأداء

بناء على القرار ال�صادر رقم 2021/150 من حمكمة ابوظبي بتاريخ 2021/1/23 امر اأداء جتاري جزئي 
اطلب من املخطر اليه ب�صداد املبلغ املحكوم عليه قيمة �صيك جمموعها 10000 درهم والزامه ب�صداد امل�صروفات الق�صائية 

�صيك رقم 000011  بقيمة 5000 درهم 
�صيك رقم 000012  بقيمة 5000 درهم 

االإجراءات  التخاذ  �صن�صطر  واإال  اخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  خالل  املذكور  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  نخطركم  فاإننا  لذلك 
القانونية 

واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اإخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/02295
املخطر / �صاهد اهلل خان حميد اهلل خان - باك�صتاين اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم : 784198317549487 

العنوان : ال�صارقة - بوطينه  - هاتف رقم : 971561250803 
 77641 برقم  عجمان  باإمارة  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�صة   , م  م  ذ   - الطبي  جنات  مركز   : اليها  املخطر 
ردنياأروميثلها مديرها/ حممد �صهيل جنات كل - باك�صتاين اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198969873698

العنوان : عجمان - الرو�صة 3 
هاتف رقم : 971523603694 , 971552484365 

مو�صوع �الإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�صيك
�لوقائع :

حيث ان املخطر اليه حرر ل�صالح املخطر �صيك : 
بتاريخ  الدفع  م�صتحق  امل�صرق  بنك  على  م�صحوب  غري  ال  فقط  درهم  االف  ع�صرة  درهم   10.000 بقيمة   000037 رقم 

لل�صحب.  قابل  ر�صيد  يقابله  ال  ال�صيك  ان  حيث   ,  2019/9/30
وعليه يعلن املخطرة املخطر اليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف فرتة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم االإخطار واإال �صوف 

يقوم باتخاذ االإجراءات القانونية لذلك.
وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا.   

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001912/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد اف�صل �صاهد نظري احمد  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ  بنك دبي االإ�صالمي - �س م ع - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا  ومبا 
ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 684748.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي       
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - نيوباور ل�شناعة البال�شتيك 
اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000081/ 

اإىل املحكوم عليه : نيوباور ل�صناعة البال�صتيك 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ فيكيم انرتنا�صيونال �س م ح - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 250547.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي       

حمكمة عجمان / حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
حمكمة عجمان الإحتادية 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

جتاري  تنفيذ   AJCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001835/ 
اإىل املحكوم عليه : اأحمد �صربي ناجي نزال  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك دبي التجاري - �س م ع - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا ان 
احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 555459.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)كلي(    مدين   AJCEXCICV2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001793/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة �صابال وورلد - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ مدينة ال�صني للعقارات وكيال عنهم / حممد عبدالرحمن عبداهلل املرزوقي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 915856.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - املروان لتجارة مواد البناء - ذ م م   
مدين   SHCEXCICIVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003273/ 

اإىل املحكوم عليه :  املروان لتجارة مواد البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة �صوبرييور ميتالز - م م ح   -  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 143745 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي /اأحمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - طرين �شايف م م ح  غالم ح�شرت �شايف حاجي 
عبدالقدو�س - ب�شفته مالك ومدير املنفذ �شدها الوىل   

)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003056/ 
اإىل املحكوم عليه :  غالم ح�صرت �صايف حاجي عبدالقدو�س - ب�صفته مالك ومدير املنفذ �صدها االوىل طرين 

�صايف م م ح - اإمارة دبي - اخلليج التجاري - مبنى كري�صتال تاور - الطابق الرابع - مكتب 402 - 404 
غالم ح�صرت �صايف حاجي عبدالقدو�س - ب�صفته مالك ومدير املنفذ �صدها االوىل 

اإمارة دبي - اخلليج التجاري - مبنى كالي�صتال تاور - الطابق الرابع - مكتب 402 - 404 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي  

املنفذ بري�صيفن افيي�صن )�س م ح( - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 1243826 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي /وائل اأحمد عبداهلل 

حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - امين خالد العبد 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2018/ M0001941 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : امين خالد العبد 
ال�صارقة البحرية برج البطحاء الطابق العا�صر �صقة رقم 1006 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حممد حمود اال�صدي - اجلن�صية �صوري  -  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 55142 
 )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم.  
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية       
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003935/ 

اإىل املحكوم عليه : لبجزاء ملقاوالت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حممد �صاهد اال�صالم حممد �صالمة اهلل - اجلن�صية : بنغالدي�س 

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك , 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 10567 
 )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم.  
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000254 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 1( نارا للتجارة م م ح  2( املدعي عليها الثانية : قدح طالية 
عيا�صى   عزام  فاروق   : الثالث  عليه  املدعي   )3

جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان املنطقة احلرة مكتب اإ�س اإم اإي 1 مكتب ا�س ام 3113 
 : مكاين  رقم   0566905040 املحمول  الهاتف  رقم  عجمان   1234 بريد  �صندوق 

  44477123777
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/2/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد , 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.      حرر بتاريخ  2021/2/10 م    
مدير اخلدمات الق�شائية  / مرمي اإبراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
  اعالن  

املرجع : 2021/7 
اإماراتي   - احلارثي  املدفع  حممد  احمد  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
برج  )كافترييا  البالغة 100%  يف  كامل ح�صتها  والتنازل عن  البيع  ترغب يف  اجلن�صية 
 , روؤوف موندويل حممد موندويل  ال�صيد/  اىل  وذلك  رقم )524053(  الرملة( رخ�صة 

هندي اجلن�صية. 
تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 175
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ماهر حممد عبدالواحد حممد اجل�صمي - اإماراتي اجلن�صية 
ويرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف الرخ�صة )النجوم الت�صعة لتنجيد 
االأثاث( رخ�صة رقم )534246( وذلك اىل ال�صيد/ �صليم �صاه خداى نزر - باك�صتاين اجلن�صية. 
بوكيل  فردية  موؤ�ص�صة  اىل  فردية  موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت 
خدمات.  تعديالت اخرى :- مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية 

بوكيل خدمات. 
�صان  ل�صنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

  الكاتب العدل
�شناعية   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 174

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صرف الدين ا�صانارو بيالى ا�صانارو بيالى - هندي اجلن�صية 
كوجنو  عي�صى  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
باإمارة  تاأ�ص�صت   )2 فرع  للخياطة  املدام  )�صباب  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  هندي   - كوجنو  اإبراهيم 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )618290( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
املدام للخياطة فرع 2( اىل )جمل�س  تعديالت اخرى :- مت تغيري اال�صم التجاري من )�صباب 

املدام للخياطة( مت تغيري وكيل خدمات.  
�صان  ل�صنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

  الكاتب العدل
�شناعية 5/ ال�شارقة    

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
لدى الكاتب العدل املوقر     

رقم )2021/1408(
مقدم من �ملنذر : �صركة �ل �صرور يونايتد - ذ م م 

موطنه املختار : مكتب املحامي / العوامي املن�صوري للمحاماة واال�صت�صارات القانونية( - اإمارة دبي - واحة دبي لل�صيليكون - 
بناية اي تي بالزا - مكتب رقم 313 - هاتف 043338885 , وميثله املحامي / حممد �صغري علي العوامي املن�صوري مبوجب 
الوكالة امل�صدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 2021/1/4 حتت رقم حمرر )2021/1/1952( وينوب عنه بالتوقيع ال�صيد/ 
خالد عبدالعليم زكي اأبو زيد الزميتي , مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب عدل ال�صارقة - بتاريخ 2018/5/22 حتت رقم حمرر 

 )AJ20180522B52334(
�ملنذر �ليه : �لكرتوفو�س �ليكرتوميكانيال - �س ذ م م   عنوانه : اإمارة دبي - القوز ال�صناعية - م�صتودع رقم 1 - بلوت / 

ار�س رقم 0107 , 0247 - موبايل : 0526084602 هاتف : 042967680 
�ملو�صع / �إعالن �ملنذر �ليه بالن�صر 

 2021/1/17 بتاريخ   )2021/1/11770( بالرقم  العديل  االإنذار  حرر  قد  املنذر  كان  ملا   -  1
2 - وملا كانت اإفادة املعلن الواردة بتاريخ 2021/1/24 اإنه انتقل للعنوان وتبني اإن امل�صتودع مغلق با�صتمرار وال توجد لوحة 
لذا تعذر االإعالن.  3 - وملا كان العنوان املبني للمنذر اليه هو العنوان الوحيد املعروف بالن�صبة للمخطر , وملا كان املنذر ال يعلم 

للمنذر اليه عنوان اأخر خالفه وملزيد من احلر�س لتمام و�صول علم املنذر اليه مب�صمون االإنذار. 
لذلك, فاإن املنذر يلتم�س من عدالتكم اإعالن املنذر اليه باالإنذار بالن�صر يف ال�صحف اليومية 

بوكالة املحامي / حممد العوامي املن�صوري
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1436(

املنذرة / �صوا ميديا م.د.م.�س 
املنذر اليها : كونكور�س دياإلغون�س االإمارات - �س ذ م م 

)جمهول حمل االإقامة( 
اإماراتيا  درهما   25.515 مبلغ  ب�صداد  ويكلفها  اليها  املنذر   - املنذرة  ينذر  االإنــذار  هذا  مبوجب 
تاريخ هذا  اأيام من   5 اإماراتيا( خالل  الف وخم�صمائة وخم�صة ع�صر درهما  )خم�صة وع�صرون 
باتخاذ  الــبــدء  �صوى  املــنــذرة  امــام  يكون هناك  فلن   , ال�صداد  عــن  التخلف  , ويف حــال  االإعـــالن 
االإجــراءات املنا�صبة �صدكم للمطالبة ب�صداد القيمة املذكورة باالإ�صافة اىل 12% فائدة جتارية 
من تاريخ ا�صتحقاق القيمة حتى تاريخ ال�صداد الفعلي , وكذلك مطالبتكم ب�صداد تعوي�صات عن 
اخل�صائر واالأ�صرار التي تكبدها املنذرة , مبا يف ذلك تكاليف وم�صاريف االإجــراءات القانونية 

والق�صائية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1394(

املنذرة : ايه ات�س كيه القاب�صة - �س ذ م م
املنذر اليه : حممد نافيد احمد 

درهم(  396.572( وقــدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
قيمة ال�صيك رقم 000037 امل�صحوب على بنك راأ�س اخليمة خالل ا�صبوع 
تاريخ  منذ   %9 القانونية  والــفــائــدة  االإنـــذار  بهذا  اإعالنهما  تــاريــخ  مــن 
ا�صتحقاق ال�صيك وحتى �صداد املبلغ ويف حال خمالفة املنذر اليها ذلك. 
املقررة حلفظ  القانونية  االإجــراءات  املنذرة التخاذ كافة  �صوف ت�صطر 

حقوق موكلتنا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
لدى الكاتب العدل املوقر     

رقم )2021/1409(
مقدم من �ملنذر : �صركة �ل �صرور يونايتد - ذ م م 

موطنه املختار : مكتب املحامي / العوامي املن�صوري للمحاماة واال�صت�صارات القانونية( - اإمارة دبي - واحة دبي لل�صيليكون - 
بناية اي تي بالزا - مكتب رقم 313 - هاتف 043338885 , وميثله املحامي / حممد �صغري علي العوامي املن�صوري مبوجب 
الوكالة امل�صدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 2021/1/4 حتت رقم حمرر )2021/1/1952( وينوب عنه بالتوقيع ال�صيد/ 
خالد عبدالعليم زكي اأبو زيد الزميتي , مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب عدل ال�صارقة - بتاريخ 2018/5/22 حتت رقم حمرر 

 )AJ20180522B52334(
 ASPECT( اإمــارة دبي - البزن�س باي - ا�صبيكت تاور �ملنذر �ليه : ��صبيكرت�فيجن للمقاوالت - �س ذ م م    عنوانه : 

   043411169  : هاتف   ,  0506513596 موبايل   - ع�صر  ال�صاد�س  الطابق   -  1604 رقم  مكتب   -  )TOWER
�ملو�صع / �إعالن �ملنذر �ليه بالن�صر 

 2021/1/17 بتاريخ   )2021/1/11592( بالرقم  العديل  االإنذار  حرر  قد  املنذر  كان  ملا   -  1
بالعنوان  موجود  غري  اإعالنه  املطلوب  اإن  وتبني  للعنوان  انتقل  اإنه   2021/1/20 بتاريخ  الواردة  املعلن  اإفادة  كانت  وملا   -  2
3 - وملا كان العنوان املبني للمنذر اليه هو العنوان الوحيد املعروف  وباالإت�صال باملنذر اليه. الهاتف مغلق لذا تعذر االإعــالن.  
بالن�صبة للمخطر , وملا كان املنذر ال يعلم للمنذر اليه عنوان اأخر خالفه وملزيد من احلر�س لتمام و�صول علم املنذر اليه مب�صمون 

االإنذار.    لذلك, فاإن املنذر يلتم�س من عدالتكم اإعالن املنذر اليه باالإنذار بالن�صر يف ال�صحف اليومية 
بوكالة املحامي / حممد العوامي املن�صوري

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13164 بتاريخ 2021/2/14   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1177(

املنذر : �صان غوبان جيربوك االإمارات لل�صناعات - ذ م م
املنذر اليه : جمموعة ا�س �صي بيه دي دبليو �صي - �س ذ م م  

قدره  والــبــالــغ  ل�صاحلها  بذمتكم  املــتــوجــب  املبلغ  بــ�ــصــداد  بــالــوفــاء   - اليها  املــنــذر   , املــنــذر  يــنــذر 
)1.176.720.58( )مليون ومائة و�صتة و�صبعون الف و�صبعمائة وع�صرون درهم وثمانية وخم�صون 
فل�س( وذلك خالل مهلة )14( اربعة ع�صر يوما من تاريخ تنفيذ هذا االإنذار , واإال �صوف ت�صطر 
املنذرة اىل اللجوء للق�صاء اللزامكم بدفع املبلغ املرت�صد بذمتكم جربا بقوة القانون. باالإ�صافة 
املبلغ املذكور بواقع 12% من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى ال�صداد  التاأخريية عن �صداد  اىل الفائدة 
التام , مع مطالبتكم بالتعوي�س عن العطل ال�صرر وبدل الك�صب الفائت وما حلق بها من خ�صارة 
عمال بن�س املادة )282( من قانون املعامالت املدنية االإحتادي , مع الزامكم بالر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة. وحفظ حق املنذرة باتخاذ كافة االإجراءات التحفظية �صدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )2021/1396(
املنذرة : جنيد لتجارة لوازم التمديدات ال�صحية والكهربائية )�س ذ م م( فرع دبي 

املنذر اليه : غالب خليفه �صيف خليفه املهريي اإماراتي اجلن�صية
توجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليه الإنذاره باالآتي :

فاإن املنذرة تنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتها )100.070.25( درهم 
القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�صافة  فل�صا(  وع�صرون  درهم وخم�صة  و�صبعون  الف  )مائة 
من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ بلوغ هذا 
االإنــذار اليها واإال �صن�صطر يف حال عدم ال�صداد اىل اللجوء اىل الق�صاء مع املطالبة 
بالتعوي�س عما فات املنذرة من ك�صب وما حلق بها من خ�صارة مع حتميلكم الر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

حرة احلمرية بال�شارقة تروج لمتيازات 
جممع ال�شارقة لالأغذية يف جلفود 2021

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت هيئة املنطقة احلرة باحلمرية يف ال�صارقة, عن انتهاء ا�صتعداداتها 
جلفود  لــالأغــذيــة-  اخلــلــيــج  “معر�س  مــن  الـ26  الـــــدورة  يف  للم�صاركة 
 21 من  العاملي  التجاري  دبــي  مركز  يف  فعالياته  �صتقام  الــذي   ”2021
العار�صني  تعريف  حــول  امل�صاركة  وتتمحور  اجلـــاري,  فــربايــر   24 لغاية 
دورهــا كم�صاهم  واإبــراز  لل�صركات  املنطقة  توفرها  التي  باحلوافز  والــزوار 
رئي�س يف دعم جتارة االأغذية يف االإمارات, ف�صال عن الدور احليوي الذي 
العاملي  القطاع  �صمن  التجارية  العالمات  لتمكني  بــارزة  كوجهة  به  تقوم 
املحلية  االأ�ــصــواق  يف  املتوفرة  الواعدة  الفر�س  اإىل  الو�صول  من  لالأغذية 
الــ�ــصــوء على  و�صت�صلط حــرة احلــمــريــة مــن خــالل جناحها  واالإقــلــيــمــيــة. 
م�صروعها الرائد “جممع ال�صارقة لالأغذية” الذي يعد اأول واأكرب مدينة 

مــتــكــامــلــة لــ�ــصــنــاعــة وجتــــــارة املــــواد 
وتغليفها  تعبئتها  واإعــــادة  الــغــذائــيــة 
على م�صتوى الدولة واملنطقة وي�صم 
نحو 1700 �صركة, حيث يتكون من 
اأرا�ـــــس وخمــــازن ومــكــاتــب وخدمات 
ومرافق متنوعة, وميتد على م�صاحة 
قدم  مليون   11 على  تزيد  اإجمالية 
اأرا�ـــــس ابتداء  مـــربـــع, ويـــوفـــر قــطــع 
باالإ�صافة  مــربــع,  مــرت   2500 مــن 
الــرخــ�ــس واالأنــ�ــصــطــة ذات  اإىل كــافــة 
الــ�ــصــلــة بــ�ــصــنــاعــة االأغـــــذيـــــة. وقـــال 
املــزروعــي مدير  �ــصــامل  �ــصــعــادة �صعود 
“اإن  هيئة املنطقة احلرة باحلمرية: 
ملتقى  اأهــم  يعد  “جلفود”  معر�س 

لقادة القطاع الغذائي يف العامل, كونه 
اال�صتعداد  وكيفية  وم�صتقبله  بالقطاع  تتعلق  التي  االبتكارات  اآخر  يبحث 
ملواكبة تغرياته, لذلك حتر�س هيئة املنطقة احلرة باحلمرية على امل�صاركة 
�صنويا يف املعر�س لتفعيل قنوات التوا�صل املبا�صر مع �صّناع القرار والرواد 
وامل�صتثمرين االإقليميني والدوليني الذين يتطلعون اإىل توظيف الفر�س 
النا�صئة �صمن قطاع ال�صناعات الغذائية”, م�صريا اإىل اأن “جممع ال�صارقة 
لالأغذية” يلعب دور حيوي يف تعزيز االأمن الغذائي للدولة واملنطقة عرب 

ا�صتقطابه الأهم ال�صركات العاملية املتخ�ص�صة بال�صناعات الغذائية.

التنمية الإقت�شادية وتعاونية ال�شارقة تعززان تعاونهما امل�شرتك
الدائرة  اإن  بــالــ�ــصــارقــة  االقــتــ�ــصــاديــة  التنمية  دائــــرة  رئــيــ�ــس 
حتر�س با�صتمرار وانطالقاً من ا�صرتاتيجيتها على امل�صاهمة 
االإمارة  يف  ال�صاملة  االقت�صادية  التنمية  وقيادة  تخطيط  يف 
وتطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملني واإيجاد بيئة اجتماعيه 
واقت�صادية �صاملة م�صتدامة تتيح لكبار ال�صن اال�صتفادة من 
وم�صاركتهم  لهم  احلياة  نوعية  لتح�صني  ب�صهولة  مــواردهــا 
خلرباتهم مع االآخرين وامل�صاهمة يف حتقيق تنميه اجتماعية 
ال�صن وذلك  ال�صارقة داعمة لكبار  من خالل تطبيق مبادرة 
بعر�س املنتجات الزراعية اخلا�صة بكبار ال�صن يف جميع مقار 

جمعية ال�صارقة التعاونية يف االإمارة والرتويج لها.
واأكد اأن مذكرة التعاون املوقعة تعد اإجنازا مهما ين�صجم مع 
�صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  توجيهات �صاحب 

من جانبه اأكد �صعادة ماجد �صامل اجلنيد الرئي�س التنفيذي 
املحلية  املــزارع  اأ�صحاب  تويل  اجلمعية  اأن  ال�صارقة  لتعاونية 
املحلية  وم�صاريعهم  ملنتجاتهم  خا�صاً  دعماً  ال�صن  كبار  من 
و�صمن  الــر�ــصــيــدة  الــقــيــادة  بتوجيهات  منها  الــتــزامــاً  وذلـــك 
ا�صرتاتيجيتها يف تعزيز وت�صويق املنتجات الزراعية الوطنية.

اجلمعيات  اأوىل  باعتبارها  ال�صارقة  تعاونية  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
التعاونية واأكربها يف الدولة تقدم كافة الت�صهيالت الأ�صحاب 
ــــــزارع لــتــوريــد مــنــتــجــاتــهــم الـــزراعـــيـــة لــلــفــروع مـــن حيث  امل
واأولوية  التوريد  واآلية  املــزارع  بت�صجيل  اخلا�صة  االإجــراءات 
عر�س املنتجات اإىل جانب التن�صيق مع دائرة �صوؤون البلديات 
للعمل على تقدمي االإر�صاد بخ�صو�س الزراعة املحلية وتطبيق 

معايري معتمدة للزراعة الع�صوية والزراعة امل�صتدامة.

•• ال�شارقة -وام:

وقعت دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة مذكرة تفاهم مع 
جمعية ال�صارقة التعاونية بهدف دعم تطبيق م�صروع ال�صارقة 
مدينة مراعية لل�صن وخلق توا�صل بني االأجيال عرب اإ�صراك 
االأجيال  اإىل  لنقل اخلربة  التجارية  العمليات  ال�صن يف  كبار 

احلالية وكذلك دعم املنتج الزراعي املحلي وتطويره.
وقع مذكرة التفاهم التي جرت مبقر اقت�صادية ال�صارقة كل 
من فهد اخلمريي مدير اإدارة الت�صجيل والرتخي�س بالدائرة 
الب�صايع يف  اإدارة االإمــداد وترويج  و را�صد بن هويدن مدير 
من  امل�صوؤولني  من  عدد  بح�صور  التعاونية  ال�صارقة  جمعية 
كال اجلانبني. وقال �صعادة �صلطان عبداهلل بن هده ال�صويدي 

القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة ومتابعة �صمو 
ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�صارقة رئي�س املجل�س التنفيذي والتي ت�صع االإن�صان 
م�صاعدة  حتمية  على  وتوؤكد  االهتمام  وحمــور  االأول  هدفها 
العمل  االأ�صواق وممار�صة  اإىل  للدخول  واملواطنات  املواطنني 
االقت�صادي ودعم اأعمالهم ومبادراتهم واأفكارهم لالنطالق 
باأعمالهم اإىل اآفاق النجاح واال�صتدامة وفق معايري االقت�صاد 

العاملي واملتغريات الدولية.
تقدمه  ملا  التعاونية  ال�صارقة  جمعية  بــدور  ال�صويدي  واأ�صاد 
�صراكة  ي�صكل  مما  منتجاتهم  ودعــم  رعاية  يف  مهم  دور  من 
ا�صرتاتيجية نوعية لها االأثر امللحوظ يف منو الرافد التجاري 

الوطني ودعم االقت�صاد امل�صتدام يف االإمارة.

غرفة عجمان تعزز جهودها لدعم امل�شاريع الوطنية النا�شئة

ناق�صت م�صار�ت �لتعاون �القت�صادي �الحتادي - �ملحلي خالل �ملرحلة �ملقبلة

جلنة التكامل القت�شادي تبحث �شبل ت�شريع مبادرات خطة التعايف 
والنهو�س القت�شادي ودعم جهود الدولة يف ملف مواجهة غ�شل الأموال

وزارة املالية تطلق جهات املرحلة الأخرية من م�شروع 
حتول احلكومة الحتادية لأ�شا�س ال�شتحقاق املحا�شبي

االحتـــــــاديـــــــة, وتـــــوفـــــري الـــنـــمـــاذج 
واحلـــلـــول الــفــنــيــة املــتــطــورة للرد 
اجلهات  جميع  ا�صتف�صارات  على 
اإعــــــداد  وتـــوجـــيـــهـــهـــا ودعـــمـــهـــا يف 
عملية  ويف  االفتتاحية,  االأر�ــصــدة 
جمع وتبادل املعلومات والبيانات.

عــددا من  الثالثة  املرحلة  وت�صمل 
وهي,  االحتــاديــة  احلكومة  جهات 
الرتبية  ووزارة  الداخلية,  وزارة 
ووقاية  ال�صحة  ووزارة  والتعليم, 
املجتمع, ووزارة ال�صوؤون اخلارجية 
.. وقد  الــدويل وغريها  والتعاون 
تطبيق  يف  اجلــهــات  هــذه  انطلقت 
اال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  املحا�صبة 
كما   ,2021 يناير   1 من  ابتداء 
متكنت مــن اإجنـــاز خــطــوات هامة 
وااللتزامات  االأ�ــصــول  اأغــلــب  وت�صجيل  بح�صر  يتعلق  فيما 
كما يف 1 يناير 2020 على االأ�صا�س املحا�صبي اجلديد, مما 
�صاهم يف نقل املعرفة واإدارة التغيري يف هذه اجلهات لت�صمني 
املحا�صبة على اأ�صا�س اال�صتحقاق يف ت�صجيل عملياتها املالية 
ب�صكل فّعال. وقامت وزارة املالية بتعديل واأمتتة النظام املايل 
للجهات  اال�صتحقاق  اأ�صا�س  مبادئ  مع  ليتما�صى  االحتــادي 
اطالق  مت  وبــالــتــايل  واالأخــــرية,  الثالثة  املرحلة  االحتــاديــة 
اأ�ــصــا�ــس اال�صتحقاق  الــنــظــام املـــايل االحتــــادي املــحــدث عــلــى 
لها  يتيح  والــــذي  االحتـــاديـــة  اجلــهــات  كــافــة  عــلــى  املحا�صبي 
املالية على مبادئ ومعايري اال�صتحقاق  ت�صجيل معامالتها 
نظام  تطبيق  اجلديد  النظام  يت�صمن  حيث   ,FGAAS
والتي  امللمو�صة  وغــري  امللمو�صة  االأ�ــصــول  عمليات  ملعاجلة 
ت�صمل معاجلة واأمتتة ا�صتهالك االأ�صول وا�صتخراج تقارير 
واأمتتة  االحتــاديــة,  للحكومة  واملــوحــد  التف�صيلي  االأ�ــصــول 
اعرتاف مب�صروف وايرادات احلكومة االحتادية, وا�صتخراج 
التف�صيلية  اال�صتحقاق  اأ�صا�س  على  بناء  اخلتامية  تقارير 

والتجميعية على م�صتوى احلكومة االحتادية.

•• اأبوظبي-وام:

عن  امـــ�ـــس  املـــالـــيـــة  وزارة  اأعـــلـــنـــت 
املرحلة  جهات  اإطــالق  يف  جناحها 
م�صروع  مـــن  واالأخـــــــرية  الــثــالــثــة 
حتول احلكومة االحتادية الأ�صا�س 
كافة  على  املحا�صبي  اال�صتحقاق 
اجلـــهـــات احلــكــومــيــة االحتــــاديــــة, 
التي  الــتــحــديــات  جميع  مــتــجــاوزة 
�صهدها امل�صروع خالل عام 2020 
العمل  نظام  ويف مقدمتها تطبيق 
عــن ُبــعــد, الــــذي فــر�ــصــتــه جائحة 
كان  التي  “كوفيد-19”  كــورونــا 
عــلــى خــطــة عمل  اأثـــر مبا�صر  لــهــا 

م�صروع التحّول.
بــــن حميد  واأكــــــــد مـــعـــايل عــبــيــد 

املرحلة  اإطالق  اأهمية  املالية,  لل�صوؤون  الدولة  وزير  الطاير 
الأ�صا�س  االحتــاديــة  احلــكــومــة  مــ�ــصــروع حتــول  مــن  النهائية 
لتوفري  رئي�صية  خــطــوة  يعد  الـــذي  املحا�صبي,  اال�صتحقاق 
بنية حتتية مبتكرة ومتقدمة, من �صاأنها اأن تعزز من موقع 
الدولة الرائد يف موؤ�صرات التناف�صية العاملية يف املجال املايل, 
امل�صتمرة واحلثيثة  نتيجة للجهود  اأن ذلك جاء  اإىل  م�صرياً 
والــبــنــاء مع  املثمر  والــتــعــاون  املــالــيــة  وزارة  العمل يف  لــفــرق 
املالية  اأثبتت وزارة   : كافة اجلهات االحتادية. وقال معاليه 
يف هذه الظروف اال�صتثنائية التي ت�صهدها الدولة والعامل, 
متحلية  التحديات  خمتلف  جتـــاوز  على  وقــدرتــهــا  تفوقها 
وتنفيذ  تطوير  واالبــداع يف  االبتكار  نهج  ومعتمدة  باملرونة 
وعملية  علمية  حــلــواًل  الـــوزارة  و�صعت  فقد  العمل,  خطط 
ملرحلة العمل عن ُبعد, مع تنفيذ خطة �صاملة ملوا�صلة العمل 
�صمان  مع  بامل�صروع,  املعنية  االأطـــراف  جميع  مع  والتعاون 
املــ�ــصــروع يف املوعد  تــوفــري املمكنات والــدعــم الـــالزم الإجنـــاز 
متخ�ص�س  عمل  فريق  تخ�صي�س  خالل  من  وذلــك  املحدد, 
اجلهات  يف  للم�صتخدمني  واملحا�صبي  الفني  الــدعــم  يــوفــر 

ل�صمان  لــلــمــ�ــصــاريــع  والـــــرتويـــــج 
تــوفــري بــيــئــة تــنــافــ�ــصــيــة تــعــزز من 
جناح واإ�صتدامة امل�صاريع, هذا اإىل 
االعمال  رواد  دليل  توفري  جانب 
القائمة  بـــاملـــ�ـــصـــاريـــع  لــلــتــعــريــف 
التخ�ص�صات  واأبــــــرز  االإمـــــــارة  يف 
الدليل  ليمثل  الــتــوا�ــصــل  واآلــيــات 
ريــادة االعمال  نافذة على  جمــال 
تبادل  بــهــدف  اإمـــــارة عــجــمــان,  يف 
اخلربات وتعزيز التعاون امل�صرتك 
الوطنية  املــ�ــصــاريــع  اأ�ــصــحــاب  بــني 
واأ�صاد  هــذا  ال�صلة.  ذات  النا�صئة 
الرتويج  لقطاع  التنفيذي  املدير 
اأبداها  التي  باملرونة  واالإ�صتثمار 
مواجهة  يف  املـــ�ـــصـــاريـــع  اأ�ـــصـــحـــاب 
تداعيات كوفيد ـ 19, معترباً ذلك 
معيار رئي�صي ملتانة وقوة االقت�صاد 
ال�صغرية  امل�صاريع  على  العتماده 

واملتو�صطة.

وبرامج  مــبــادرات   لتوفري  دورهـــا 
لتطوير جمال االمتياز التجاري. 
الر�صيدة  الــقــيــادة  حــر�ــس  وثــمــن 
على توفري املقومات واملزايا لدعم 
جمتمع االعمال ب�صكل عام و�صباب 
خا�س,  بــ�ــصــكــل  االعــــمــــال  ورواد 
ب�صرورة  املعنية  اجلهات  وتوجيه 
تنويع املبادرات واملحفزات املوجهة 
وم�صاهمته  القطاع  منــو  ل�صمان 
يف الــنــاجت املــحــلــي لـــالإمـــارة االأمر 
الذي يزيد من فر�س العمل بكافة 
والتجارية  اخلـــدمـــيـــة  املــــجــــاالت 

وال�صناعية وفنية وغريها.
عجمان  غـــــرفـــــة  اأن  واأ�ـــــــصـــــــاف 
ت�صعى  االإدارة  جمل�س  بتوجيهات 
والعقبات  الــتــحــديــات  تــذلــيــل  اإىل 
التي قد تعرت�س امل�صاريع الوطنية 
النا�صئة من خالل تكثيف الزيارات 
بهدف ر�صد املقرتحات والتو�صيات 

ال�صارقة  عــــرو�ــــس  حــمــلــة  وحـــظـــيـــت 
هيئة  مــن  اإعــالمــيــة  ب�صراكة  للت�صوق 
ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون, و�صراكة 
التنمية  دائـــــــرة  مــــن  ا�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
االقت�صادية يف ال�صارقة وبلدية مدينة 
لال�صتثمار  ال�صارقة  وهيئة  ال�صارقة, 
جانب  اإىل  )�ــــــصــــــروق(,  والـــتـــطـــويـــر 
امليكانيكي  املركز  مع  املا�صية  ال�صراكة 

.BMW للخليج العربي

•• عجمان- الفجر 

اأ�ــــــصــــــاد حمــــمــــد عــــلــــي اجلـــنـــاحـــي 
الرتويج  لقطاع  التنفيذي  املدير 
واالإ�ــــصــــتــــثــــمــــار يف غــــرفــــة جتـــــارة 
و�ــصــنــاعــة عـــجـــمـــان, مبــــدى تنوع 
النا�صئة  الـــوطـــنـــيـــة  املــــ�ــــصــــاريــــع 
االإقت�صاد  يف  املبا�صرة  وم�صاهمتها 
الغرفة  حـــر�ـــس  مــــوؤكــــداً  املــحــلــي, 
على دعم �صباب االعمال املواطنني 
وتـــوفـــري املــقــومــات لـــالزمـــة لنمو 
فئات  وا�ـــصـــتـــقـــطـــاب  ــاريــعــهــم  مــ�ــص
جــديــدة لــلــبــدء مبــ�ــصــاريــع ناجحة 
عرب تقدمي التدريب واالإ�صت�صارات 
امليدانية  الـــــزيـــــارات  جـــانـــب  اإىل 
التجارية  لــلــعــالمــات  والــــرتويــــج 
زيارته  خــالل  ذلــك  جــاء  القائمة. 
لـ “كويف كافيه” يف منطقة احلي 
بح�صور  عـــجـــمـــان,  يف  الــــرتاثــــي 
تنمية  اإدارة  مدير  كــاجــور  جميلة 
االعمال الوطنية يف غرفة عجمان, 
واإ�صتقبل وفد الغرفة رائد االعمال 

�صعود عبداهلل النعيمي.
واأو�ـــــصـــــح حمـــمـــد اجلـــنـــاحـــي, اأن 
ت�صجيع  اإىل  غرفة عجمان تتطلع 
اأ�ــصــحــاب الــعــالمــات الــتــجــاريــة يف 
جمال  اإىل  لــتــحــويــلــهــا  االإمـــــــــارة 
“فران�صايز”  الــتــجــاري  االمــتــيــاز 
الوطنية  املــ�ــصــاريــع  واأن  خــا�ــصــة 
واالبتكار  بـــاجلـــودة  تــتــ�ــصــم  بـــاتـــت 
م�صيداً  واخلـــدمـــات,  املــنــتــجــات  يف 
االحتادية  اجلــهــات  كــافــة  بــجــهــود 
واملــحــلــيــة املــعــنــيــة يف الـــدولـــة على 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  “عرو�س  حــمــلــة  اخــتــتــمــت 
جتارة  غرفة  نظمتها  التي  للت�صوق” 
اأ�ــصــابــيــع من  الــ�ــصــارقــة �صتة  و�ــصــنــاعــة 
املتميزة,  والــفــعــالــيــات  الــوفــري  الــفــوز 
الثانية  ن�صختها  على  ال�صتار  لت�صدل 
دي�صمرب  مــن  الـ17  يف  انطلقت  التي 
�ــصــهــدت عــطــلــة نهاية  املـــا�ـــصـــي, وقــــد 
ــبــوع االأخـــــرية لــلــعــرو�ــس تنظيم  االأ�ــص
املجاز  واجـــهـــة  اأقـــيـــم يف  كــبــري  حــفــل 
املائية, حظي خالله فائزين ب�صيارتي 
ميني كوبر 2021, اإىل جانب تقدمي 
والهدايا  القيمة  اجلوائز  من  الكثري 
االأن�صطة  اإىل  اإ�ــــصــــافــــة  الــــفــــوريــــة, 
االألعاب  عرو�س  فيها  مبا  الرتفيهية 
الــنــاريــة الــتــي اأقــيــمــت بــالــتــعــاون مع 
اأبرز  اإحــدى  املائية  املجاز  اإدارة واجهة 
لال�صتثمار  الــ�ــصــارقــة  هــيــئــة  وجـــهـــات 

اجلوائز املقدمة من قبل الغرفة, كان 
الكبري يف جنــاح م�صتهدفات  االأثــر  له 
احلملة التي متثلت يف عملية االإقبال 
والت�صوق,  البيع  حركة  على  الوا�صح 
الثانية  الــنــ�ــصــخــة  الــــذي جــعــل  االأمـــــر 
املقايي�س,  بكل  ناجحة  الــعــرو�ــس  مــن 
باالإ�صافة اإىل اأن العديد من الفعاليات 
الرتفيهية التي اأ�صهمت اأي�صا يف زيادة 
تن�صيط  وبــالــتــايل  املـــراكـــز,  زوار  عـــدد 
احلــركــة الــتــجــاريــة والــ�ــصــيــاحــيــة على 
م�صتوى اإمارة ال�صارقة, م�صيدا مبدى 
التن�صيق والتعاون الذي اأبدته الدوائر 
احلكومية من اأجل اإجناح هذا احلدث 
ال�صارقة  هــيــئــة  دور  ومــثــمــنــا  املـــهـــم, 
لالإذاعة والتلفزيون من خالل برنامج 
الذي  الت�صوق”,  “عرو�س  ال�صحوبات 
على  اأ�ــصــبــوعــيــا  تنظيمه  عــلــى  واظــبــت 
تلفزيون ال�صارقة, والذي �صاهم ب�صكل 
والت�صويق  للحملة  الــرتويــج  يف  كبري 

هذا  اأهــمــيــة  يعك�س  االإمـــــارة  م�صتوى 
بالن�صبة  احليوية  املــبــادرات  من  النوع 
لدورها  نــظــرا  وللمت�صوقني  للتجار 
املبيعات  حـــركـــة  تــنــ�ــصــيــط  يف  املــــوؤثــــر 
االقت�صادية  الـــقـــطـــاعـــات  وخمــتــلــف 
وتخفيف االأعباء على االأ�صر والتوفري 
ال�صارقة  “عرو�س  اأن  موؤكدا  عليهم, 
م�صافة  قـــيـــمـــة  ــكــلــت  �ــص للت�صوق” 
على  الغرفة  حتر�س  التي  للفعاليات 
لتعزيز دورها  �صعيها  اإطار  تنظمها يف 
ال�صارقة  اقت�صاد  وتــطــويــر  تنمية  يف 
واإعـــطـــاء قـــوة دفـــع مــ�ــصــتــدامــة لقطاع 
اإ�صعاد  اإىل جانب  االإمــارة,  االأعمال يف 
ال�صارقة وزوارهـــا.   من جانبه  �صكان 
بــوزجنــال م�صاعد  �صعيد  اأ�ــصــار جــمــال 
املن�صق العام لعرو�س ال�صارقة للت�صوق 
الكربى  الت�صوق  مراكز  تعاون  اأن  اإىل 
يف االإمـــــــــارة مــــن خـــــالل زيـــــــادة عدد 
اجلوائز املقدمة للجمهور اإ�صافة اإىل 

من�صق  اجلـــروان  را�صد  اإبراهيم  وقــال 
“عرو�س  حــمــلــة  اإن  الـــعـــرو�ـــس:  عـــام 
الثانية  بن�صختها  للت�صوق”  ال�صارقة 
املتمثلة يف  اأهدافها  جنحت يف حتقيق 
وقطاع  عامة  التجارية  احلــركــة  دعــم 
اخل�صو�س  وجه  على  التجزئة  جتــارة 
حــيــث يــقــدر حــجــم املــ�ــصــرتيــات خالل 
اال�صتثنائية  الت�صويقية  احلملة  فرتة 
800 مليون درهــم بح�صب عدد  نحو 
ق�صائم امل�صرتيات واأرقام زورار املراكز 
املبيعات,  حركة  ومــوؤ�ــصــرات  التجارية 
كما حظيت احلملة با�صتح�صان مراكز 
واملت�صوقني  التجارية  واملحال  الت�صوق 
بــنــجــاح كــبــري وفــــق نتائج  واخــتــتــمــت 
الغرفة  نفذته  الــذي  الــراأي  ا�صتطالع 
بـــهـــدف تقييم  مـــــدة احلـــمـــلـــة  طــــــوال 
اأن  اإىل  م�صريا  لــهــا,  االأولــيــة  النتائج 
املراكز  مــن  كــبــرية  ن�صبة  ا�ــصــتــقــطــاب 
على  احلملة  يف  �صاركت  التي  واملــحــال 

�صيارتي  وكانت  “�صروق«.  والتطوير 
فريدة  ن�صيب  مــن  االأخــــري  الــ�ــصــحــب 
و�صيخ  القمر  جــزر  مــن  �صليمان  علي 
جانب  اإىل  بنجالد�س   مــن  �صانيفول 
مــ�ــصــرتيــات بقيمة  بــقــ�ــصــائــم  فــائــزيــن 
تراوحت بني 3000 و 5000 درهم, 
ال�صارقة  عــرو�ــس  �ــصــحــوبــات  وقــدمــت 
الــعــديــد مـــن فـــر�ـــس الفوز  لــلــتــ�ــصــوق 
بلغ  حــيــث  وزوارهـــــا,  الــ�ــصــارقــة  ل�صكان 
عدد الفائزين ب�صيارات امليني كوبر 7 
فائزين ابت�صم لهم احلظ, ف�صال عن 
اجلوائز التي قدمتها املراكز التجارية 
قيمتها  بلغت  التي  املركزية  واالأ�صواق 
نـــحـــو مـــلـــيـــوين درهـــــــــم, والــــعــــرو�ــــس 
يف  الكربى  والتخفي�صات  الرتويجية 
اأ�صعار  عــلــى  الــتــ�ــصــوق  مــراكــز  خمتلف 
العالمات  واأ�صهر  والب�صائع  املنتجات 
قيمة  احلملة.  مــدة  طــوال  التجارية 

م�صافة

ب�صكل  واأ�صهمت  العرو�س  يف  امل�صاركة 
فاعل يف تن�صيط حركة البيع واالإقبال 
من املت�صوقني وحتقيق معدالت كبرية 
اأن مراعاة  املبيعات, موؤكدين  يف ن�صب 
التجارية  املـــراكـــز  اأ�ــصــحــاب  مــ�ــصــالــح 
وحمــــال الــتــجــزئــة هــو حمـــور اهتمام 
حتقيق  على  والــعــمــل  ال�صارقة  غــرفــة 
الــفــائــدة الــربــحــيــة لــهــم هــو مــن اأهم 

اأولويات الغرفة اأي�صا.

املقدمة.  والــتــخــفــيــ�ــصــات  لــلــعــرو�ــس 
الت�صوق  مـــراكـــز  مـــن  عــــدد  واأعــــربــــت 
لغرفة  �صكرها  عن  باحلدث  امل�صاركة 
جتارة و�صناعة ال�صارقة وللجنة العليا 
حملة  على  القائمة  الفنية  والــلــجــان 
على ما  للت�صوق”,  ال�صارقة  “عرو�س 
متميزة  تنظيمية  جــهــود  مــن  قــدمــوه 
الرتويجية  احلــــمــــالت  جـــانـــب  اإىل 
واملــحــفــزات اخلــ�ــصــومــات الــتــي �صهلت 

الوطني,  االقـــتـــ�ـــصـــادي  الــ�ــصــجــل 
املن�صاآت  على  والــرقــابــة  والتوعية 
الدولة  يف  املــ�ــصــجــلــة  املــ�ــصــتــهــدفــة 
وحدة  نظام  يف  ت�صجيلها  ومتابعة 
 /goAML/ املالية  املعلومات 
ونظام االإبالغ االآيل وتطبيق قرار 
اأن�صطة  �صمن  احلقيقي  امل�صتفيد 
واالأعمال  املــهــن  قــطــاع  وعــمــلــيــات 

غري املالية املحددة.

واأكــــــد مـــعـــايل عـــبـــداهلل بـــن طوق 
التوا�صل  م�صتويات  رفــع  اأن  املــري 
االقت�صاد  وزارة  بـــني  والــتــنــ�ــصــيــق 
االقت�صادية  الــتــنــمــيــة  ودوائــــــــر 
مع  متــا�ــصــيــاً  م�صتمرة  عملية  هــو 
واأنها  الر�صيدة,  القيادة  توجيهات 
حتظى باأولوية لدى حكومة دولة 
االإمارات واحلكومات املحلية نظراً 
الأثرها املبا�صر يف ا�صتيفاء متطلبات 

ا�صتدامة ومنو االأن�صطة واالأعمال. 
وتف�صياًل, اطلعت اللجنة على اأهم 
املبادرات التي مت تنفيذها يف اإطار 
التعايف  خلــطــة  االأوىل  املـــرحـــلـــة 
والتي  االقـــتـــ�ـــصـــادي  والـــنـــهـــو�ـــس 
جتاوزت ن�صبة االإجناز فيها 50% 
من اإجمايل مبادرات هذه املرحلة, 
كما مت ا�صتعرا�س مدى التقدم يف 
املرحلة  مــبــادرات  وتنفيذ  اإطـــالق 

الثانية و�صبل التعاون يف ت�صريعها 
وت�صهيل الو�صول اإىل اأهدافها.

التعاون  �صبل  اللجنة  بحثت  كما 
الــــدولــــة يف ملف  جـــهـــود  دعــــم  يف 
ومكافحة  االأمــوال  غ�صل  مواجهة 
دور  اإطــــــــار  االإرهــــــــــاب يف  متـــويـــل 
املحلية يف هذا  والــدوائــر  الــــوزارة 
مـــــن خـــالل  �ـــصـــيـــمـــا  املـــــجـــــال, وال 
ا�صتيفاء متطلبات تطوير وحتديث 

عجلة  ودفــع  الكلي  االقت�صاد  منو 
كافة  يف  االأعــمــال  بيئة  يف  التنمية 
اأن  اإىل  الـــدولـــة, مــ�ــصــرياً  اإمــــــارات 
وفرت  االقت�صادي  التكامل  جلنة 
التعاون  اأوجــــــه  لــتــنــمــيــة  مــنــ�ــصــة 
وت�صريع  املـــحـــلـــي   - االحتــــــــــادي 
اخلا�صة  والــــقــــرارات  االإجـــــــراءات 
االقت�صادية  املـــــبـــــادرات  بــتــنــفــيــذ 
ومتابعة  الـــتـــحـــديـــات  ومـــعـــاجلـــة 

خمرجات اخلطط واملبادرات التي 
املعنية  اجلــهــات  خمتلف  تــنــفــذهــا 
وناق�صنا   .. الـــدولـــة  يف  بالتنمية 
للجنة  الـــثـــاين  االجـــتـــمـــاع  خــــالل 
تخدم  التي  املو�صوعات  من  عــدداً 
عملية التعايف االقت�صادي, وركزنا 
اجلهود  ا�ـــصـــتـــمـــرار  اأهـــمـــيـــة  عـــلـــى 
اللقاح  اإعــطــاء  لت�صجيع  الوطنية 
كمفتاح رئي�صي لدعم انتعا�س بيئة 

املتعلقة  والــقــ�ــصــايــا  املــ�ــصــتــجــدات 
ف�صاًل  االأعــمــال,  وقــطــاع  بال�صوق 
واملقرتحات  اخلـــطـــط  بــحــث  عـــن 
امل�صتقبلية وفقاً مل�صتهدفات مئوية 

االإمارات 2071.
�صنوا�صل  مـــعـــالـــيـــه:  ــــــاف  واأ�ــــــص
جهودنا امل�صرتكة من خالل جلنة 
التكامل االقت�صادي لبحث امللفات 
وتعزيز  االأولوية  ذات  االقت�صادية 

االأعمال ومنوها, ونبحث يف الوقت 
الراهن مع وزارة ال�صحة و�صلطات 
تطوير  الدولة  املحلية يف  ال�صحة 
تطعيم  عــمــلــيــة  لــتــ�ــصــريــع  اآلــــيــــات 
االقت�صادية  بالقطاعات  العاملني 
الوطني,  التطعيم  برامج  اإطــار  يف 
مما ي�صهم يف فتح تلك القطاعات 
ب�صورة اأكرب اأمام احلركة التجارية 
بالتايل  ويـــعـــزز  واال�ـــصـــتـــثـــمـــاريـــة, 

 بن طوق : �صنعمل من خالل �للجنة على ت�صريع �الإجر�ء�ت
 و�لقر�ر�ت ومعاجلة �لتحديات لدفع عجلة �لنمو �القت�صادي

•• اأبوظبي-وام:

عقدت جلنة �لتكامل �القت�صادي �جتماعها �لثاين برئا�صة معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �القت�صاد, 
وبح�صور وع�صوية معايل �لدكتور �أحمد بالهول �لفال�صي, وزير دولة لريادة �الأعمال و�مل�صاريع �ل�صغرية 
و�ملتو�صطة, ومعايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي, وزير دولة للتجارة �خلارجية, و�أ�صحاب �ل�صعادة 
�لتعاون  وم�صار�ت  �آليات  لبحث  �لدولة,  �إم��ار�ت  كافة  يف  �ملحلية  �القت�صادية  �لتنمية  دو�ئ��ر  ممثلي 

و�لتن�صيق بني �مل�صتويني �الحتادي و�ملحلي خالل �ملرحلة �ملقبلة لدفع م�صرية منو �القت�صاد �لوطني.
على  �لرتكيز  مت  حيث  �الأول,  �الجتماع  خمرجات  تنفيذ  يف  �لعمل  و�صري  م�صتجد�ت  �للجنة  وتابعت 
حمورين رئي�صيني �صمال ��صتعر��س �لو�صع �لتنفيذي خلطة �لتعايف و�لنهو�س �القت�صادي, ودعم جهود 

�لدولة يف ملف مو�جهة غ�صل �الأمو�ل ومكافحة متويل �الإرهاب.

مليون درهم حجم �مل�صرتيات خالل فرتة �حلملة �لت�صويقية �ال�صتثنائية  800

عرو�س ال�شارقة للت�شوق تختتم �شتة اأ�شابيع من اجلوائز والفعاليات املتميزة

اإغالق من�شاأة جتارية ملخالفتها 
الإجراءات الحرتازية بال�شارقة

•• ال�شارقة-وام:

االإجراءات  تطبيق  مبتابعة  املكلفة  االأمنية  التفتي�س  فرق  اأغلقت 
االحــــرتازيــــة بــــاإمــــارة الــ�ــصــارقــة مــنــ�ــصــاأة جتـــاريـــة لـــعـــدم االلـــتـــزام 
كوفيد-19,  فريو�س  مبكافحة  اخلا�صة  االحــرتازيــة  بــاالإجــراءات 
وذلك بالتعاون والتن�صيق مع دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة. 
واأو�صحت جلنة اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث يف اإمارة ال�صارقة 
ب�صكل  التفتي�صية  جوالتها  يف  م�صتمرة  االأمنية  التفتي�س  فرق  اأن 
االإجراءات  واتخاذ  االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  ملراقبة  مكثف 
القانونية الرادعة بحق خمالفي اال�صرتاطات واملعايري واالإجراءات 

املن�صو�س عليها من قبل اجلهات املخت�صة بالدولة واالإمارة.
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•• دبي-وام:

ـــيـــدهـــا من  رفــــعــــت االإمـــــــــــــارات ر�ـــص
امليداليات اإىل 11 " ميدالية بواقع 
5 ف�صيات" و6 برونزيات يف بطولة" 
اأ�صحاب  لـ"قوى   " االأمـــــل  مــ�ــصــبــار 
دبي  الكربى"  "_اجلائزة  الــهــمــم 
الباراملبي  اأ�ــصــاف  اأن  بعد   ,  2021
اأمـــ�ـــس االأول  حمــمــد الــقــايــد مــ�ــصــاء 
البطولة  يف  لـــه  الــثــانــيــة  الــفــ�ــصــيــة 
بــحــ�ــصــولــه عـــلـــى املــــركــــز الــــثــــاين يف 
الكرا�صي  عــلــى  مـــرت   800 ــبــاق  �ــص
ح�صل  و   ,"  34 تــــي   " املـــتـــحـــركـــة 
على  نف�صها  امل�صابقة  يف  نــواد  اأحــمــد 
ح�صلت  بينما  الــربونــزيــة,  امليدالية 

الثالث  املركز  على  اخلالدي  عائ�صة 
وبرونزية رمى الرمح "اأف 33".

وكان اأبطال االإمارات قد د�صنوا هذا 
احلــــدث الــعــاملــي بــــ 6 مــيــدالــيــات 3 
ف�صيات ومثلها برونزيات عن طريق 
الــبــاراملــبــي حممد الــقــايــد الـــذي فاز 
مرت   100 �صباق  يف  الــثــاين  باملركز 
, و�صارت الباراملبية نورة الكتبي على 
الطريق نف�صه حمققة املركز الثاين 
يف م�صابقة دفع اجللة "اأف 32 "فيما 
املركز  على  البلو�صي  يحيي  ح�صل 
100 مرت  م�صابقة  اأي�صا يف  الثاين 
امليداليات  كانت  بينما   ,"  46 "تي 
الربونزية من ن�صيب ذكرى الكعبي 
التي حققت املركز الثالث يف م�صابقة 

وجمعة   ,"  32 "اأف  اجلـــلـــة  دفـــــع 
رمى  م�صابقة  يف  الطنيجي  �صعيد 
القر�س "اأف 56 " , وحممد يو�صف 
وكان   ..  "  43 "تي  مــرت   100 يف 
اليوم  يف  وبرونزية  ف�صية  ر�صيدهم 
الزعابي  ثريا  ح�صلت  فيما  الــثــاين, 
رمى  م�صابقة  الــثــاين يف  املــركــز  على 
جاءت  و   ,"  34 "اأف  فتيات  الــرمــح 
الــثــالــث يف  املــركــز  ال�صناين يف  �ــصــارة 
و�صهد   .33 اأف  اجللة  دفع  م�صابقة 
الـــيـــوم الــثــالــث اأمـــ�ـــس تــ�ــصــجــيــل رقم 
اإيطالية  "ب�صمة  بــــ  جـــديـــد  عـــاملـــي 
�صباتيني  اأمــــربا  حلقت  اأن  بــعــد   "
بذهبية 100 مرت " تي 63 " برت 
" اإ�صافة اإىل حتطيم رقمني اآخرين 

من " اأمريكا الالتينية " و" اأفريقيا 
لوي�س  الــكــولــومــبــي  طــريــق  عـــن   "
"اأف  احلائز على ذهبية رمى الرمح 
الق�صيوي  فــوزيــة  "واملغربية   38
 33 "اأف  الـــرمـــح  رمــــى  مــ�ــصــبــقــة  يف 
حينما  تاألقها  م�صهد  كــررت  "التي 
اليوم  يف  جديد  اأفريقي  رقم  حققت 
االأول  املــركــز  على  بح�صولها  االأول 
 "33 اأف  اجلـــلـــة  دفــــع  مــ�ــصــابــقــة  يف 
�صرور  في�صل  الكويتي  فتيات" وفــاز 
"بينما   42 "اأف  بذهبية دفع اجللة 
على  الظاهري  بطي  ح�صل مواطنه 
اجللة"  دفــع  وف�صية  الــثــاين  املــركــز 
اأمل  البحرينية  " , وحلقت   37 اأف 
"اأف  القر�س  م�صابقة  بف�صية  علي 

العمري  ربا  " لتكرر مواطنتها   54
" نف�صه بح�صولها على  " ال�صيناريو 
املركز الثاين يف م�صابقة الرمح "اأف 
فاطمة  زميلتيهما  و�ــصــارت   "  55
نظام على درب الو�صول اإىل من�صات 
التتويج بح�صولها على املركز الثالث 
من  نف�صها.  امل�صابقة  يف  والربونزية 
بالرقاد  جمعة  ثـــاين  الــتــقــى  جــانــبــه 
لبطوالت  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس 
اأم�س  م�صاء  الهمم  الأ�ــصــحــاب  فـــزاع 
اأحــمــد مــهــالــوف وزير  االول مــعــايل 
حممد  بح�صور  املالديفي  الريا�صة 
حممد فا�صل الهاملي رئي�س اللجنة 
اللجنة  ع�صو  االإماراتية  الباراملبية 
الباراملبية الدولية, وماجد الع�صيمي 

االآ�صيوية  الباراملبية  اللجنة  رئي�س 
ــــطــــوالت فـــــــزاع الأ�ـــصـــحـــاب  مــــديــــر ب
الهمم, حيث وجه الوزير ال�صكر اإىل 
االإمارات ودبي واللجنة املنظمة على 
ا�صت�صافة اأول بطولة عاملية الأ�صحاب 
الهمم بعد جائحة كورونا معربا عن 

كل  رغـــم  الــتــنــظــيــم  �ــصــعــادتــه بح�صن 
رئي�س  التقى  كما  الــتــحــديــات.  هــذه 
الوفود  من  العديد  املنظمة  اللجنة 
العاملي  احلـــــدث  هــــذا  يف  املـــ�ـــصـــاركـــة 
بالتنظيم  �صعادتها  اأبدت  والتي  املهم 
االحرتازية  املعايري  اأعــلــى  وتطبيق 

العاملية والربوتوكول الطبي يف ظل 
اتخذتها  التي  الوقائية  االإجــــراءات 
الـــدولـــة �ــصــمــن خــطــة مـــدرو�ـــصـــة, يف 
اإطار القواعد االإر�صادية التي اأو�صت 
بــهــا اجلـــهـــات املــعــنــيــة وحــكــومــة دبي 

وجمل�س دبي الريا�صي.

•• دبي-الفجر

قادت �صمو ال�صيخة ميثاء بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم فريقها "االإمارات" 
املا�صرتز  لكاأ�س  النهائية  املباراة  يف  بات�صتوين  فريق  مناف�صه  على  الفوز  اإىل 
اربعة اأهداف ون�صف اأحرزت  مقابل  اأهداف  ثمانية  وبنتيجة  للبولو   2021
�صموها منها اأربعة اأهداف و�صنعت هدفني ليتوج فريقها بالكاأ�س الغالية وهو 

فوز معنوي مهم ي�صبق كاأ�س دبي الذهبية .  
ل�صل�صلة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  احلبتور  حممد  االأعــمــال  رجــل  ووجــه 
بطوالت كا�س دبي الذهبية للبولو التهنئة اىل �صمو ال�صيخة ميثاء بنت حممد 
بن را�صد اآل مكتوم رئي�صة فريق االإمارات للبولو مبنا�صبة فوز فريقها بكاأ�س 
االأ�صاتذة للبولو والتي اختتمت يوم اأم�س على مالعب نادي ومنتجع احلبتور 

للبولو والفرو�صية .
كــان من  انــه  اىل  الــفــرق م�صريا  لباقي  اأوفـــر  عــن متنياته بحظ  اأعـــرب  كما 
ان  ارتـــاأت  املنظمة  اللجنة  ان  اال  البطولة  يف  فــرق   10 ت�صارك  ان  املفرو�س 
تقل�س العدد ب�صبب �صيق الوقت موجها ال�صكر اىل �صركة النه�صة للمقاوالت 

راعي البطولة  .
وتوقع احلبتور ان ت�صهد بطولة كاأ�س دبي الذهبية التي تنطلق مبارياتها يوم 
�صاخنة  مناف�صات  جول   18 وبهانديكاب  فرق   8 مب�صاركة  الثالثاء  غد  بعد 

ب�صبب اال�صتعداد اجلاد جلميع الفرق الثمانية امل�صاركة.
الكاأ�س  املنظمة نقل جميع مباريات  اللجنة  النقاب عن عزم  وك�صف احلبتور 
POLOLINE TV حــتــى نوفر  الــهــواء مــبــا�ــصــرة عــرب  الــذهــبــيــة عــلــى 

االجراءات االحرتازية والتباعد االجتماعي ملحبي وع�صاق البولو .

وكانت املباراة النهائية قد �صهدت بداية حذرة للفريقني لينتهي ال�صوط االول 
بالتعادل ال�صلبي رغم تقدم التامريا بن�صف جول ب�صبب فارق الهانديكاب ويف 
ال�صوط الثاين جنح فريق بات�صتوين يف احراز اول اهداف املباراة اال ان فريق 
بنتيجة  ال�صوط  منهيا  تباعا  اأهــداف  ثالثة  باحراز  مناف�صه  باغت  االمــارات 

ثالثة اأهداف مقابل هدف ون�صف .
بات�صتوين با�صافة  الثالث ينجح كل من فريق االمــارات وفريق  ال�صوط  ويف 
�صتة  النتيجة  لت�صبح  بات�صتوين  رفــع  بينما  هما  ر�صيد  اىل  اأهـــداف  ثالثة 
الرابع  الــ�ــصــوط  ويف  االمــــارات  فــريــق  ل�صالح  ون�صف  اأهــــداف  اربــعــة  مقابل 
واالخري ي�صيف فريق االمــارات هدفني بينما يتوقف ر�صيد بات�صتوين عند 
اربعة اهداف ون�صف فقط ليتوج فريق االمارات بكا�س البطولة وينال فريق 

بات�صتوين لقب الو�صيف .

كا�س  �صلم  حيث  الفائزة  الــفــرق  بتتويج  احلبتور  حممد  قــام  املــبــاراة  وعقب 
البطولة اىل �صمو ال�صيخة ميثاء بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم وتوج فريق 
االمارات البطل وفريق بات�صتوين الو�صيف وفريق بن دري الربونزي وفريق 
اف�صل  جائزة  وبانيللو  اجليبني  ابو  رجا  ونال  الرابع  املركز  �صاحر  التامريا 
يف  خيل  اف�صل  عاما" لقب   14" �صنتيا  وا�صمه  بانيللو  خيل  نــال  كما  العــب 

املباراة .
اأما مباراة حتديد الثالث والرابع فقد جمعت بني فريق بن دري بقيادة خالد 
بني  وا�صحة  ندية  �صهدت  والتي  اجليبني  اأبــو  رجا  بقيادة  والتامري  دري  بن 
الفريقن خا�صة ال�صوط الرابع واالخري الذي �صهد �صحوة فريق بات�صتوين 
الــوقــت مل ي�صعف  اإىل هــدف واحــد لكن  اأهـــداف  الــفــارق مــن ثالثة  لي�صيق 
بات�صتوين لتنتهي املباراة بفوز بن دري بخم�صة اأهداف مقابل اأربعة اأهداف . 

•• اأبوظبي-الفجر

بـــن ثعلوب  �ــصــعــادة حمــمــد  اأ�ـــصـــاد 
امل�صارعة  احتــــاد  رئــيــ�ــس  الـــدرعـــي 
العامة  الــهــيــئــة  بــجــهــود  واجلـــــودو 
لـــلـــريـــا�ـــصـــة والـــلـــجـــنـــة االأوملـــبـــيـــة 
الـــريـــا�ـــصـــة  دعـــــــم  الــــوطــــنــــيــــة يف 
والــريــا�ــصــيــني يف الـــدولـــة واإعــــداد 
الــكــفــاءات الــوطــنــيــة وتــاأهــيــلــهــم يف 
ودعمهم  الريا�صات  اأنــواع  خمتلف 
الــــالحمــــدود ملــخــتــلــف االحتــــــادات 
الوطنية  واملــنــتــخــبــات  الــريــا�ــصــة 
,كذلك االهتمام واملتابعة امل�صتمرة 
الريا�صي  اأبــــو ظــبــي  مــن جمــلــ�ــس 
ممــا كــان االأثـــر الطيب يف حتقيق 
النتائج االيجابية خالل امل�صاركات 
العاملية  واملــــحــــافــــل  اخلــــارجــــيــــة 
دولة  ا�صم  عك�س  ايجابي  ,وب�صكل 
ا�صتثمارا  خــفــاقــا  عــالــيــا  االإمـــــارات 
القيادة  وتوجيهات  ورعــايــة  لدعم 

الر�صيدة .
اأ�صهمت  – لقد  الــدرعــي  واأ�ــصــاف 
يف  الطيبة  امل�صرتكة  اجلهود  تلك 

امل�صارعة  احتـــــــاد  مـــ�ـــصـــرية  دعـــــم 
واجلــــــــودو والــــتــــي انــعــكــ�ــصــت على 
وكــافــه منتخبات  االحتــــاد  نــ�ــصــاط 
االأول  املــنــتــخــب  ,خــا�ــصــة  االحتـــــاد 
لتمثيل  يــ�ــصــتــعــد  الـــــذي  لـــلـــجـــودو 
طوكيو  دورة  يف  االإمــــارات  ريا�صة 
االأوملبية  الـــريـــا�ـــصـــيـــة  لـــالألـــعـــاب 

 23 التي تقام خــالل الــفــرتة مــن 
القادم   2021 يوليو   31 وحتى 
التي  االحتـــاد  الجنــــازات  موا�صلة 
جانريو  دي  ريــو  دورة  يف  حتققت 
خاللها  حـــقـــق  الـــتـــي  بــــالــــربازيــــل 
الفائز  �ــصــريجــيــو  تـــومـــا  العـــبـــنـــا 
حتت  وزن  الـــربونـــزيـــة  املــيــدالــيــة 

,تــطــلــعــا الجنــــاز جديد  كــلــغ   81
قيادتنا  وطموحات  اأهــداف  يحقق 
الر�صيدة العتالء من�صات التتويج 

جمددا.
وقال – لقد اأفرز التن�صيق امل�صتمر 
بني احتاد امل�صارعة واجلودو وهيئة 
الريا�صة واللجنة االوملبية وجمل�س 

الـــريـــا�ـــصـــي يف حتقيق  ظــبــي  ـــــو  اأب
االيجابية  الــنــتــائــج  مـــن  الــكــثــري 
التي  الــــظــــروف  تـــلـــك  يف  خـــا�ـــصـــة 
العامل من خالل تطبيق  بها  مير 
وااللتزام  ال�صالمة  معايري  اأعــلــى 
بــكــافــة االإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة يف 
"كوفيد19-" واحلفاظ  مواجهة 

من  �ــصــواء  الب�صري  العن�صر  على 
للقطاع  منت�صبني  اأو  ريــا�ــصــيــني 
اللجنة  ا�صتثمارا جلهود  الريا�صي 
ملنا�صبة  واإنها  الوطنية..  االأوملبية 
اأن نزف التهاين والتربيكات ملعايل 
اأحمد بن عبد اهلل حميد  الدكتور 
الدولة  وزيــــر  الــفــال�ــصــي  بــالــهــول 

لريادة االأعمال وامل�صاريع ال�صغرية 
واملتو�صطة بتكليفه برئا�صة جمل�س 
يف  للريا�صة  العامة  الهيئة  اإدارة 
دورتــهــا اجلــديــدة و�صط طموحات 
كبرية تقود هذا القطاع الريا�صي 
املن�صودة  لــلــطــمــوحــات  الــ�ــصــبــابــي 
اأهله  �ــصــادف  موفق  الختيار  واأنـــه 

اتخذت قرارا  الهيئة قد  .. وكانت 
اإدارة  جمال�س  عمل  فرتة  بتمديد 
بــعــ�ــس اجلــــهــــات الـــريـــا�ـــصـــيـــة اإىل 
االأوملبية  االألــــعــــاب  دورة  بــعــد  مـــا 
اأو  اأقــيــمــت  �ــصــواء   2021 طــوكــيــو 
مل تقم ومن بينهم احتاد االإمارات 

للم�صارعة واجلودو .

�الإيطالية �صاباتيني حتطم �لرقم �لعاملي يف »100 مرت« وتاألق مغربي يف »�لرمح« 

الإمارات ترفع ر�شيدها اإىل 11 ميدالية يف دولية »م�شبار الأمل«

فريق �الإمار�ت يتوج بطال ل� »�ملا�صرتز 2021« للبولو 

»ميثاء بنت حممد« حترز رباعية وترجح كفة فريقها على »بات�شتوين« 

يف ظل تن�صيق تام بني �الأطر�ف �لثالثة 

حممد بن ثعلوب ي�شيد بدعم هيئة الريا�شة والأوملبية وجمل�س اأبو ظبي
متديد عمل جمل�س �إد�رة �الحتاد حتى �أوملبياد طوكيو 2021
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-وام:

اأحرز الفار�س عبداهلل حميد املهريي 
على �صهوة الفر�س " �صا �صا �صا 7 " 
كاأ�س املركز االأول يف ال�صوط التاأهيلي 
جلـــــائـــــزة لــــوجنــــني الـــــكـــــربى الـــــذي 
االأول  الــيــوم  مناف�صات  بــه  اختتمت 
لبطولة كاأ�س حاكم ال�صارقة الدولية 
النجمتني  فــئــة  مــن  احلــواجــز  لقفز 
التي جرت اأم�س االأول على م�صامري 
للفرو�صية  ال�صارقة  نــادي  يف  ال�صباق 

وال�صباق.
مبوا�صفات  التاأهيلي  ال�صوط  وجــاء 
و�صمم  الزمن  �صد  الواحدة  اجلولة 
ارتفاعها  بلغ  حاجزا   12 بـ  م�صارها 
ما  ثنائية  منها  ثالثة  �صم   /145/
فار�س  لــكــل  قــفــزة   15 تنفيذ  يعني 
الفار�س  االأول  املــركــز  بــجــائــزة  وفـــاز 
امل�صارك  املـــهـــريي  حــمــيــد  اهلل  عــبــد 
يف  اجلــــولــــة  واإكــــمــــالــــه   /33/ رقـــــم 

بــلــغ /70.19/  اأفــ�ــصــل زمـــن حــيــث 
املتاأهلني  مــقــدمــة  يف  لي�صبح  ثــانــيــة 
�صقف  ويبقى  البطولة  كاأ�س  ل�صوط 
بتحقيق  عاليا  والتوقعات  االأمنيات 
املـــهـــريي لــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة بعد 
2019 من  الــعــام  بــطــولــة  فـــوزه يف 
الفر�س  ذات  مــع  جنــوم  اخلم�س  فئة 

�صا". �صا  "�صا 
و�صارك يف ال�صوط 54 فار�صا وفار�صة 
فر�صان   5 خطاأ  دون  اجلولة  واأكــمــل 
ومثلهم اأكملوها بنقطة جزاء واحدة 
لــتــجــاوزهــم الــزمــن املــ�ــصــمــوح وقدره 
/80/ ثانية ونال كاأ�س املركز الثاين 
الفار�س الرو�صي فالدميري توغانوف 
رقم  املـــ�ـــصـــارك  "تولوم"  بــــاجلــــواد 
واأكــمــل اجلــولــة يف زمـــن بلغ   /13/
/71.49/ ثانية واأق�صى به الفار�س 
رقم  امل�صارك  حم�صو  عمرو  ال�صوري 
دو  "فاغابون  جـــواده  ب�صحبة   /7/
على  يرتبع  كــان  والـــذي  فوريت�س" 

اجلولة  اإكماله  بعد  املوؤقتة  ال�صدارة 
ومن  ثانية   /76.31/ بلغ  زمــن  يف 
بعدها بداأ حم�صو رحلة الرتاجع اإىل 
الثاين املوؤقت قبل اأن ي�صتقر يف املركز 

الثالث ويتوج به.
البطولة  مناف�صات  انطالقة  وكانت 
الــدولــيــة بــالــ�ــصــوط الــرتحــيــبــي من 
مــرحــلــتــني /خــــا�ــــس/ عــلــى املـــيـــدان 
مــ�ــصــاره بحواجز  اخلـــارجـــي و�ــصــمــم 
بلغ ارتفاعها /130/ �صم و�صارك به 
58 فار�صا وفار�صة واأكمل املرحلتني 
وبــــفــــارق  خــــطــــاأ  دون  فــــار�ــــصــــا   26
الفار�س  االأول  املركز  اأحــرز  التوقيت 
الك�صواين  حمــمــود  حــمــزة  االأردين 
رقم  املــ�ــصــارك  "هابين�س"  بـــاجلـــواد 
الــثــانــيــة يف  املــرحــلــة  واأنـــهـــى   /12/
وظل  ثــانــيــة   /28.85/ بــلــغ  زمــــن 
�صامدا اإىل حني اإنتهاء ال�صوط ونال 
اهلل  الفار�س عبد  الثاين  املركز  كاأ�س 
"ديارادينو"  باجلواد  املهريي  حميد 

املرحلة  واأكــمــل   /32/ رقــم  امل�صارك 
الثانية يف زمن بلغ /30.11/ ثانية 
وذهـــبـــت جـــائـــزة املـــركـــز الــثــالــث اإىل 
الــفــار�ــس االإيـــــراين فــرهــانــغ �صادقي 
"دبليو  باجلواد   /45/ رقم  امل�صارك 
الثانية يف  املرحلة  بيكوليني" واأنهى 

زمن بلغ /30.45/ ثانية.
وحـــــــاز الــــفــــار�ــــس الــــ�ــــصــــوري �ـــصـــادي 
غــريــب عــلــى جــائــزة املــركــز االأول يف 
خليول  الدولية  البطولة  افتتاحية 
�صوط مبوا�صفات   - ال�صغرية  القفز 
حواجز  عــلــى  اخلـــا�ـــصـــة  املــرحــلــتــني 
�صنوات   6 عــمــر  لــلــخــيــول   /120/
للخيول   /130/ احلـــواجـــز  وعــلــى 
فار�صا   15 به  �صارك  �صنوات   7 عمر 
 6 خــــطــــاأ  دون  املـــرحـــلـــتـــني  واأكـــــمـــــل 
الــفــار�ــس �صادي  فــر�ــصــان وتــقــدمــهــم 
بونت�س"  دو  "األيت  بــاجلــواد  غــريــب 
بلغ  زمــن  الثانية يف  املــرحــلــة  واأنــهــى 
املركز  وحـــقـــق  ثـــانـــيـــة   /29.65/

الثاين فار�صنا �صامل اأحمد ال�صويدي 
الفار�س  والــــثــــالــــث  "كووبر"  مــــع 
مع  الزبيبي  اأ�صامة  حممد  ال�صوري 

دبليو". ا�س  "كاتو 
املحلية  املــنــافــ�ــصــات  مــ�ــصــتــوى  وعــلــى 
ميدان  عــلــى  االأول  اأمـــ�ـــس  انــطــلــقــت 
خ�ص�س  بــ�ــصــوط  املـــغـــطـــاة  الــ�ــصــالــة 
للفر�صان املبتدئني على حواجز /70 
ـ 80/ �صم من جولة واحدة مب�صاركة 
19 فار�صا وفار�صة وجنح منهم 14 

فار�صا يف اإكمال اجلولة دون خطاأ.
مرحلتني  مــن  خا�س  �صوط  واأعقبه 
 /105 ـ   100/ حـــــواجـــــز  عــــلــــى 
وفار�صة  فــار�ــصــا   33 بــه  �ــصــارك  �ــصــم 
اأكملوا  مــنــهــم  و17  املــبــتــدئــني  مـــن 
وت�صدرهم  خـــطـــاأ  دون  املــرحــلــتــني 
يـــو�ـــصـــف حممد  الــــفــــار�ــــس مــــــــروان 
باجلواد "ا�س ا�س كواليف" من نادي 
الفر�صان  ومــن  للفرو�صية  ال�صارقة 
وفار�صة  فار�صا   16 �ــصــارك  االأ�ــصــبــال 

10 منهم اأكملوا املرحلتني دون خطاأ 
وحاز جائزة املركز االأول الفار�س ليث 
اآر زد"  ا�س  "كابيتوال  غريب باجلواد 

من نادي ال�صارقة للفرو�صية.
ويف مناف�صات اخليول ال�صغرية عمر 
فار�صا   13 �ــصــارك  �ــصــنــوات   /5 ـ   4/
جنح 10 فر�صان يف اإكمال املرحلتني 
دون خطاأ وك�صب جائزة املركز االأول 
واجلواد  الكربي  علي  حمد  الفار�س 
ال�صارقة  ــــــادي  ن مــــن  "فيودورا" 

للفرو�صية.
املناف�صات  مـــن  الـــثـــاين  الـــيـــوم  ويف 
على  اأقيمت  االول/  اأمــ�ــس   / املحلية 
مبوا�صفات  املغطاة  ال�صالة  مــيــدان 
اجلــــولــــة الــــــواحــــــدة, عـــلـــى حـــواجـــز 
فيها  تــنــافــ�ــس  �ــصــم   /120 ـ   115/
فــر�ــصــان القفز مــن ثــالث فــئــات فئة 
 30 منهم  و�ــصــارك  الــثــاين  امل�صتوى 
فــار�ــصــا واأكــمــل اجلــولــة دون خــطــاأ 9 
فــر�ــصــان وتــ�ــصــدرهــم الــفــار�ــس ع�صام 

نادي  مــن  "اإلوي"  واجلــــواد  زبــيــبــي 
لـــلـــفـــرو�ـــصـــيـــة ومــــــن فئة  الـــ�ـــصـــارقـــة 
 15 تناف�س  /اجلونيورز/  النا�صئني 
فــار�ــصــا واأكــمــل اجلــولــة دون خــطــاأ 7 
عمر  الفار�س  ال�صدارة  وحاز  فر�صان 
نادي  "بابريكا" مــن  احلــاج واجلـــواد 
الــ�ــصــارقــة لــلــفــرو�ــصــيــة وتــبــعــه ثالثة 
بـــالـــنـــادي حــتــى املركز  مـــن زمـــالئـــه 
بخيولهم  فر�صان   7 وتناف�س  الرابع 
ال�صغرية عمر /5 ـ 6/ �صنوات وجنح 
االإمارات  مركز  فر�صان  من  فار�صان 
للفرو�صية يف اإكمال اجلولة دون خطاأ 

اأولهما الفار�س حممد عبد اهلل كتيت 
واجلواد "اأواليف".

على  االأول  املــفــتــوح  الــ�ــصــوط  واأقـــيـــم 
اخلارجي  الــرمــلــي  املـــيـــدان  اأر�ــصــيــة 
مبــوا�ــصــفــات اجلــولــة الـــواحـــدة على 
حواجز /125 ـ 130/ �صم وتناف�س 
على جائزته 36 فار�صا وفار�صة و12 
منهم اأكملوا اجلولة نظيفة دون خطاأ 
تينا  الفار�صة  التوقيت حازت  وبفارق 
"بيوند  بــاجلــواد  االأول  املــركــز  لــونــد 
دبي  نـــادي  مــن  كيه"  دان�صينغ  فبلو 

للبولو والفرو�صية.

•• دبي -وام:

االأول  الــــيــــوم  مـــنـــافـــ�ـــصـــات  �ـــصـــهـــدت 
ال�صقر  لفئة  املخ�ص�صة  للمحليني 
فخر  بطولة  م�صابقات  يف  "احلر" 
االأجيال لل�صيد بال�صقور "التلواح" 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا مـــركـــز حـــمـــدان بن 
حممد الإحياء الرتاث, تفوق فريق 
الــو�ــصــل يف �ــصــوط حــر فــرخ رئي�صي 
قاطعاً  "ذهب"  بـــالـــطـــري  االأول, 
ثانية,   19,543 بــزمــن  املــ�ــصــافــة 
يليه الطري "عنرت" لل�صيخ حمدان 
اآل  جمعة  بــن  مكتوم  بــن  �صعيد  بــن 
ثانية,   20,103 بــزمــن  مــكــتــوم, 
"اإت�س  بالطري  الو�صل  فريق  وثالثاً 

ثانية.  20.490 2" بزمن 

�صوط  دميثان  بــن  �ــصــويــدان  وك�صب 
حر جرنا�س الرئي�صي االأول, بالطري 
ثانية,   19,678 بزمن   "2 "اإ�س 
بالطري  الكتبي  علي  من�صور  يليه 
 19,736 بـــزمـــن   "13008"
ثانية, وثالثاُ غياث الهاليل بالطري 

ثانية.  20,053 "عنرت" بزمن 
ــيــخ جمرن  وكـــ�ـــصـــب حـــمـــد بــــن الــ�ــص
الرئي�صي  فـــرخ  �ــصــوط حــر  الــكــنــدي 
بزمن   "52 "اإت�س  بالطري  الثاين, 
عبيد  �صعيد  يليه  ثانية,   20,196
بزمن   "51 "اإت�س  املهريي بالطري 
عبداهلل  وثــالــثــاً  ثانية,   20,489
 "2 "جالد  بــالــطــري  عــبــيــد  �ـــصـــامل 

بزمن 20,705 ثانية.
ــيــخ جمرن  واأكــــمــــل حـــمـــد بــــن الــ�ــص

حر  ب�صوط  بالفوز  تفوقه  الكندي 
بالطري  الــثــاين,  الرئي�صي  جرنا�س 
ثانية,   19,502 بزمن  "موفق" 
بالطري  الــــثــــاين  املــــركــــز  نـــــال  كـــمـــا 

ثانية,   19,940 بــزمــن  "ادهم" 
القحطاين  فـــالح  �ــصــلــطــان  وثــالــثــاً 
 20,128 بــزمــن  "يا�س"  بالطري 

ثانية.

لفئة  الثاين  اليوم  مناف�صات  اأمــا يف 
"اإم  "ال�صاهني", ح�صد فريق  �صقر 
اأر اإم" املركز االأول يف �صوط �صاهني 
 ,"4 "اإيه  بالطري  اأول,  رئي�صي  فرخ 
19,130 ثانية, وجاء ثانياً  بزمن 
خليفة اأحمد املرر بالطري "اإ�س 3" 
بزمن 19,263 ثانية, وثالثاً �صيف 
"�صباب"  بــالــطــري  ال�صام�صي  مــانــع 

بزمن 19,372 ثانية.
�صاهني  اإم" �صوط  اأر  "اإم  ك�صب  كما 
جرنا�س رئي�صي اأول, بالطري "14" 
بزمن 19,282 ثانية, يليه حمدان 
"الو�صل"  بالطري  الفال�صي  �صيف 
"اإم  وثالثاً  ثانية,   19,367 بزمن 
بزمن   "8 "اإت�س  بــالــطــري  اإم"  اأر 

ثانية.  19,574

وحــقــق فــريــق الــو�ــصــل املــركــز االأول 
ثاين  رئي�صي  فــرخ  �صاهني  �صوط  يف 
 18,915 بــزمــن  "دجر"  بــالــطــري 
بـــن دميثان  �ــصــويــدان  يــلــيــه  ثــانــيــة, 
 19,025 بــزمــن   "53" بــالــطــري 
�صرود  بــــن  را�ــــصــــد  وثـــالـــثـــاً  ثـــانـــيـــة, 
"خلف" بزمن  بــالــطــري  املــنــ�ــصــوري 

ثانية.  19,091
�صاهني  �ــصــوط  دبـــي,  فــريــق  وح�صد 
بالطري  ثــــــاين,  رئــيــ�ــصــي  جـــرنـــا�ـــس 
 18,004 ــــزمــــن  ب "خم�صني" 
بالطري  النخبة  فريق  يليه  ثانية, 
ثانية,   18,600 "عفريت" بزمن 
املن�صوري  �ـــصـــرود  بـــن  عــلــي  وثــالــثــاً 
 18,719 بزمن  "اأ�صود"  بالطري 

ثانية.

وتتجه االأنظار اليوم , نحو االأ�صواط 
االأكـــــرث اأهــمــيــة الــتــي متــثــل م�صك 
التي  "النخبة",  وهي  املو�صم,  ختام 
حققت  التي  ال�صقور  فيها  يتناف�س 
النتائج يف اأ�صواط الفئات على مدار 

االأيام املا�صية.
"النخبة"  مـــنـــافـــ�ـــصـــات  وتـــ�ـــصـــمـــل 
�صوط  وهـــــي:  اأ�ـــــصـــــواط,   8 اإقــــامــــة 

�ــصــيــوخ, و�ــصــوط نخبة  الــفــرخ  نخبة 
�ـــصـــيـــوخ, و�ـــصـــوط نخبة  اجلـــرنـــا�ـــس 
و�صوط  اأول,  رئــيــ�ــصــي  فـــرخ  احلــــرار 
اأول,  رئي�صي  فــرخ  ال�صواهني  نخبة 
و�صوط  عامة,  الفرخ  نخبة  و�صوط 
نخبة اجلرنا�س عامة, و�صوط نخبة 
الــفــرخ عــامــة مـــالك, و�ــصــوط نخبة 

اجلرنا�س عامة مالك.

•• الذيد-الفجر:

لــفــت نــا�ــصــئــو رمــــاة الــبــنــدقــيــة من  
اأع�صاء  الريا�صي من  الذيد  نادي 
املــنــتــخــب الـــوطـــنـــي االأنــــظــــار اإىل 
وم�صاركتهم  و�ــصــجــالــهــم  اأدائـــهـــم 
البطولة  يف  واال�صتثنائية  القوية 
االفرتا�صية  االأوىل  االآ�ــصــيــويــة 
الكبار  مقارعة  يف  جنحوا  اأن  بعد 
يف هــــذه الــبــطــولــة مـــن الـــرجـــال 
وال�صيدات خالل اأحداث البطولة 

�صهر فرباير  اختتمت خالل  التي 
ثالثة  مــــــدى  عـــلـــى  وتــــوا�ــــصــــلــــت 
تقنيات  با�صتخدام  واأقــيــمــت  اأيـــام 

التوا�صل املرئي وااللكرتوين.
�ــــصــــارك بـــفـــريـــق الـــبـــنـــدقـــيـــة من 
احلفيتي  ح�صن  اأحــمــد  النا�صئني 
�صالح  و�صلطان  خليل  واإبــراهــيــم 
كــمــا �ــصــارك بــفــريــق املــ�ــصــد�ــس من 
الــــرجــــال كـــل مـــن الــــرمــــاة  اأمـــني 
املــــنــــ�ــــصــــوري واأحــــــمــــــد عــــبــــد اهلل 
البلو�صي عالوة  االأمريي وعثمان 

عــلــى مــ�ــصــاركــة فــريــق ممــاثــل من 
والبندقية  امل�صد�س  يف  الــ�ــصــيــدات 
اأن رماة  اإال  املناف�صة  . ورغــم حدة 
االإمـــارات ورغــم حتديهم للرجال 
اأنهم  اإال  الــبــطــولــة  يف  والــ�ــصــيــدات 
ومناف�صة  عالية  م�صتويات  قدموا 
قوية يف ظل م�صاركة رماة ال�صني 
اآ�صيا  والــيــابــان وغــريهــم مــن دول 
ورغم قوة املناف�صة حقق الالعبون 
مـــكـــانـــة الفــــتــــه واأرقــــــــــــام تــــــوازي 

قدراتهم .

تاأكيد  اإىل  املـــ�ـــصـــاركـــة  وهــــدفــــت 
الالعبون  التي حققها  االجنــازات 
يف البطولتني العربية واخلليجية 
ال�صابقتني وذلك بعد اأن انخرطوا 
التدريبية  املع�صكرات  من  عــدد  يف 
عالية  تدريبية  حل�ص�س  وتلقيهم 
معمر  املـــدرب  يــدي  على  امل�صتوى 
عماد العالف املدرب واملدير الفني 

لفريق الرماية بنادي الذيد .
بعد  جــاءت  الالفتة  امل�صاركة  تلك 
اهتمام جمل�س ال�صارقة الريا�صي 

بحكومة ال�صارقة بالرماة وتوفري 
كافة االمكانات للعناية مبواهبهم 
الكبري  االهــــتــــمــــام  عـــلـــى  عـــــــالوة 
اإدارة  جمل�س  قــبــل  مــن  والــالفــت 
بالالعبني  الريا�صي  الذيد  نــادي 
وقدرتهم  مبــواهــبــهــم  واالإميـــــــان 
وحتقيق  الـــكـــبـــار  مـــقـــارعـــة  عـــلـــى 
نتائج متميزة يف امل�صاركات املقبلة 
الأبطال  مــ�ــصــاريــع  واأنــهــم  ال�صيما 

اأوملبيني واعدين .
�صامل  �صعادة  اأ�صاد  املنا�صبة  وبهذه 

حممد بن هويدن  رئي�س جمل�س 
الرماة  بنتائج  الــذيــد  نـــادي  اإدارة 
البطولة  يف  املتميزة  وم�صاركتهم 
اإىل  واأ�صار  االفرتا�صية  االآ�صيوية 
اأهمية هذه امل�صاركة للنا�صئني من 
للرجال  وكــذلــك  البندقية  رمـــاة 
من رماة امل�صد�س يف هذه البطولة 
التي خ�ص�صت للكبار بهدف تاأهيل 
م�صتوياتهم  اإىل  ـــار  واأ�ـــص الـــرمـــاة 
الــكــبــرية و�ــصــربهــم عــلــى حتقيق 
اأدائهم  ت�صاعد  حيث  االجنــــازات 

بــ�ــصــكــل مـــتـــوا�ـــصـــل وهــــــــــوؤالء هم 
اأوملومبيني  الأبـــــطـــــال  مـــ�ـــصـــاريـــع 
قــادريــن على رفــع علم الــدولــة يف 
املحافل االإقليمية والدولية املقبلة 
هويدن  ابــن  ولفت    . هلل  مب�صيئة 
�ــصــمــن برنامج  هـــم  الـــرمـــاة  بـــــاأن 
املوهوبني والذي يحت�صنه جمل�س 
االهتمام  ومت  الريا�صي  ال�صارقة 
وتوفري  مــواهــوبــهــم  اإىل  مــبــكــرا  
لتحقيق  لــهــم  االإمــــكــــانــــات  كـــافـــة 
الــدولــة عاليا  اإجنـــازات ترفع علم 

الذي  واالهــتــمــام  املتابعة  اإطـــار  يف 
الرماة  لهوؤالء  الذيد  نادي  يبديه 
وتنظيم  االإمــكــانــات  كافة  وتــوفــري 
لــهــم لزيادة  الــدائــمــة  املــعــ�ــصــكــرات 
البطوالت  خمــتــلــف  يف  خــرباتــهــم 
ومتكينهم من االحتكاك باالأبطال 

العامليني لرفع م�صتوياتهم.

نا�صئو �لنادي من �أع�صاء �ملنتخب �لوطني لرماية �لبندقية يقارعون �لكبار 

رماة نادي الذيد يختتمون م�شاركتهم يف البطولة الآ�شيوية الأوىل الفرتا�شية بفريقي امل�شد�س والبندقية

املهريي يت�شدر تاأهيلي اجلائزة الكربى لبطولة 
كاأ�س حاكم ال�شارقة الدولية لقفز احلواجز

مناف�شات قوية للمحليني يف بطولة فخر الأجيال لل�شيد بال�شقور »التلواح«
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•• دبي –الفجر:

املحدودة  يــال  اأطــلــقــت جمــمــوعــة   
�صوتية  مـــنـــ�ـــصـــة  اأكــــــــرب  مــــالــــكــــة 
والرتفيه  االجــتــمــاعــي  لــلــتــوا�ــصــل 
الــــرقــــمــــي بـــاملـــنـــطـــقـــة الـــربنـــامـــج 
"يال  نــوعــه  مــن  االأول  الــريــا�ــصــي 
ريا�صة" الذي ير�صد ب�صكل يومي 
اأبرز االأحداث الريا�صية يف املنطقة 
اأهم  االحــرتايف  بالتحليل  ويواكب 
االإقليمية  املــالعــب  على  املــبــاريــات 

والعاملية.
اإطــار تفعيل  تاأتي هذه اخلطوة يف 
دور من�صات "يال" للرتفيه الرقمي 

العربي  االجــتــمــاعــي  والـــتـــوا�ـــصـــل 
التثقيفي واملجتمعي وتقدمي قيمة 
وخا�صة  للم�صتخدمني  مــ�ــصــافــة 
ا�صتكمااًل  ُتــعــد  كــمــا  الــ�ــصــبــاب,  فــئــة 
ال�صرتاتيجية املجموعة يف االنت�صار 
الهادف والبناء لدى قطاعات اأكرب 
من م�صتخدمي تطبيقات الرتفيه 

الرقمي يف املنطقة العربية.
يقدم الربنامج يف انطالقته االأوىل 
االإعالمي الريا�صي ال�صهري لطفي 
الذي يحمل خربة طويلة  الزعبي 
الـــربامـــج  ــيــق وتــــقــــدمي  الــتــعــل يف  
التلفزيون  يف  بــــــداأت  الــريــا�ــصــيــة 
اأبوظبي  بــقــنــاة  مـــــــروراً  االأردين 

العربية  بقناة  وانتهاءاً  الريا�صية 
التابعة ملجموعة اإم بي �صي.

اأفــــردت احلــلــقــات االأوىل من  وقـــد 
لبطولة  وا�صعة  م�صاحة  الربنامج 
اأقيمت  كاأ�س العامل لالأندية  التي 
العامل  مــن  فيها  و�ــصــارك  مـــوؤخـــراً 
امل�صري  االأهــــلــــي  فـــريـــق  الـــعـــربـــي 
�ـــصـــاحـــب لـــقـــب نـــــــادي الـــــقـــــرن يف 
يف  �صعبية  اأكــرب  و�صاحب  افريقيا 
وال�صرق  واأفريقيا  العربي  العامل 
املركز  على  فيها  وح�صل  االأو�ــصــط 
اإىل  الــربونــزيــة  وامليدالية  الثالث 
جـــانـــب الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري ممثل 
البطولة عن الدولة املنظمة والتي 

ومميزة  فاعلة  م�صاركات  ح�صدت 
من م�صرتكي التطبيق من حمبي 
وع�صاق كرة القدم ومن كافة اأنحاء 

العامل العربي.
قد  "يال"  "جمموعة  اأن  يـــذكـــر 
انتاج  يف  جـــديـــداً  نــهــجــاً  اعــتــمــدت 
وتقدمي هذه النوعية من الربامج 
لــلــمــرة االأوىل يف  االإذاعـــيـــة وذلـــك 
املذيع  التي متكن  العربية  املنطقة 
مــن تقدمي الــربامــج االذاعــيــة من 
احلاجة  دون  يــخــتــاره  مـــوقـــع  اأي 
لال�صتويوهات املجهزة , وتعد هذه 
الــتــي تقدمها  الــفــريــدة  الــتــجــربــة 
بالتعاون  من�صاتها  عرب  املجموعة 

مــــع جمـــمـــوعـــة مــــن االإعـــالمـــيـــني 
املتخ�ص�صني مبحتوى قيم وهادف 
وكخطوة جديدة مميزة يف م�صرية 
التي  املحدودة"  يــال  "جمموعة 
مميزة  تــطــبــيــقــات  عـــــدة  متـــتـــلـــك 
واالألعاب  الــ�ــصــوتــيــة  لــلــمــحــادثــات 
االإلـــكـــرتونـــيـــة الــ�ــصــعــبــيــة االأكـــــرث 
خدمة  بــهــدف  املنطقة  يف  انــتــ�ــصــاراً 
مــ�ــصــتــخــدمــي الــتــطــبــيــق واتـــاحـــة 
اأنف�صهم  الفر�صة لهم للتعبري عن 
بحرية وتلقائية اأكرب وهو مامييز 
ويجعله  اليف"   "يال  تــطــبــيــق 
"يال  حلقات  اأوىل  بـــداأت  مــتــفــرداً. 
فرباير    07 االأحـــــــد   " ريـــا�ـــصـــة 

اجلاري وتبث من ال�صاعة التا�صعة 
م�صاء وي�صتمر حتى العا�صرة م�صاء 

العا�صرة  ومــن  ال�صعودية  بتوقيت 
م�صاء  عــ�ــصــرة  احلـــاديـــة  اإىل  مــ�ــصــاء 

اإىل  االأحـــد  االإمــــارات مــن  بتوقيت 
اخلمي�س ..

�صينتقل املدافع الفرن�صي دايو اأوباميكانو اىل بايرن ميونيخ بطل اأملانيا يف املوا�صم الثمانية املا�صية 
وذلك اعتبارا من املو�صم املقبل قادًما من مواطنه اليبزيغ, وفق ما ك�صفت �صحف حملية .

43 مليون  البافاري �صيدفع  اأن العمالق  "كيكر" الرائدتان  "بيلد" وجملة  اأفــادت �صحيفة  اإذ 
مع  الــذي ميتد عقده  الــدفــاع  قلب  ل�صراء  اجلــزائــي  البند  لتفعيل  دوالر(  مليون   52( يــورو 
ليكمل  لالأندية  العامل  بكاأ�س  اخلمي�س  املتوج  بايرن  اأن  ويبدو   .2023 العام  حتى  اليبزيغ 

على  باحل�صول  يرغبان  كانا  اللذين  االإجنليزيني  وت�صل�صي  ليفربول  اأزاح  تاريخية,  �صدا�صية 
خدمات اأوباميكانو.

املتوقع  الــذي من  عاًما(   28( اأالبــا  دافيد  النم�صاوي  بدال من  الفرن�صي  �صيحل 
ا عدة  ان يغادر ميونيخ مع نهاية عقده يف يونيو املقبل بعد ان رف�س عرو�صً
لبطل  الريا�صي  املدير  �صاحلميدزيتي�س  ح�صن  البو�صني  وقال  لتجديده. 
اأوروبا ل�صحيفة "بيلد" اإن باإمكانه تاأكيد خرب التوقيع مع ابن الـ22 عاًما. 

"باإمكاين )تاأكيد( ذلك ونحن يف بايرن ميونيخ �صعداء جًدا حيال  واأفاد 
االمر. لقد اأجرينا حمادثات جيدة ومكثفة واحرتافية مع دايو ووكيله 

فولكر �صرتوث على مدى عدة اأ�صهر".
وتابع "كنا ندرك اننا نواجه مناف�صة �صر�صة. قدمنا له روؤيتنا مل�صريته 

يف بايرن ميونيخ".
وك�صف �صاحلميدزيتي�س اأنه مت و�صع اللم�صات االأخرية على ال�صفقة 
خالل تواجد بايرن يف الدوحة عندما فاز يف نهائي مونديال االأندية 

على تيغري�س املك�صيكي.
واأ�صاف "خالل االأ�صبوع املا�صي يف الدوحة, حتدثت مرة اأخرى مع 

جميع املعنيني. يف نهاية املطاف, كان الالعبون والعائلة واالإدارة 
مقتنعني باأن بايرن ميونيخ هو ال�صريك املنا�صب".

فاز  الــذي  املــبــاراة  يف  الــبــدالء  مقاعد  على  اأوباميكانو  وجل�س 
فيها فريقه 2-1 �صد �صيفه اأوغ�صبورغ يف افتتاح املرحلة 21 
لاليبزيغ  الريا�صي  املدير  اأن  اإال  اجلمعة,  البوند�صليغا  من 

ماركو�س كرو�صي تردد يف تاأكيد ال�صفقة.
وقال يف حديث مع موقع "دازون": "يف الواقع, اإنها حقيقة 
الــو�ــصــع, ال  بـــاأن لــديــه بند جــزائــي ونــحــن ال ن�صيطر على 

ميكنني قول اأكرث من ذلك".
اأوباميكانو قبل املباراة املرتقبة  اإراحــة  و�صدد على انه متت 

اأوروبـــا �صد  ابــطــال  الـــدور ثمن النهائي مــن دوري  يف ذهــاب 
حظر  ب�صبب  بــودابــ�ــصــت  اىل  نقلت  الــتــي  االإجنــلــيــزي  لــيــفــربــول 

ال�صيوف من دخول اأملانيا نتيجة قيود مكافحة كوفيد19-.

لدعم وت�صجيع �لريا�صة �لعربية وترجمًة الهتمامات م�صتخدميها  

»جمموعة يال« تطلق الربنامج 
الإذاعي »يال ريا�شة« 

••  الريا�س-الفجر:

 هناأ �صمو االأمري طالل بن بدر بن �صعود رئي�س املجل�س الريا�صي العربي ورئي�س احتاد 
اللجان االأوملبية الوطنية العربية, �صعادة ال�صيخة حياة بنت عبدالعزيز اآل خليفة ع�صو 
جمل�س اإدارة اللجنة االأوملبية البحرينية ورئي�صة جلنة املراأة فيها, مبنا�صبة اختيارها نائبا 
لرئي�س احتاد اللجان االأوملبية العربية باالإجماع يف اجتماع اجلمعية العمومية قبل اأيام. 
بنت  حياة  ال�صيخة  �صعادة  اختيار  بــاأن  البحرينية  االأوملــبــيــة  للجنة  بيان  بح�صب  واأكـــد 

م�صرية  دعــم  يف  املتميزة  جلــهــودهــا  تــقــديــرا  يــاأتــي  املن�صب  لــهــذا  خليفة  اآل  عبدالعزيز 
العمل  يف  املتوا�صل  وعطائها  وحما�صها  الن�صائية  الريا�صة  وباالأخ�س  العربية  الريا�صة 
احتاد  يف  البارز  دورهــا  وباالأخ�س  ت�صغلها  التي  املنا�صب  خمتلف  من  العربي  الريا�صي 
اللجان االأوملبية الوطنية العربية ورئا�صتها للجنة ريا�صة املراأة باالحتاد واإ�صرافها على 
دورة األعاب االأندية العربية لل�صيدات التي تقام كل �صنتني بال�صارقة منذ الن�صخة االأوىل 
2020 , عالوة على جهودها الالفتة عرب منا�صبها  2012 وحتى الن�صخة اخلام�صة 

املتعددة يف اللجنة االأوملبية الدولية واملجل�س االأوملبي االآ�صيوي. 

واأو�صح االأمري طالل باأن اختيار �صعادة ال�صيخة حياة يعرب عن حر�س االحتاد يف تعزيز 
بعد  واإبــراز دورهــا خ�صو�صا  بالرجل  اأ�صوة  الريا�صي  امل�صتوى  العربية على  املــراأة  مكانة 
النجاحات الكبرية التي حققتها املراأة العربية كقائدة ومدربة والعبة وحكمة يف املجال 
الريا�صي.  واأ�صار اأي�صا اإىل اأن ال�صيخة حياة اأ�صبحت اأول امراأة تتقلد من�صب نائب رئي�س 
احتاد اللجان االأوملبية الوطنية العربية وهو اأمر يعك�س ثقة االحتاد بقدرة املراأة العربية 
على العطاء والتميز, متمنيا لها التوفيق والنجاح يف مهام عملها اجلديد للم�صي نحو 

حتقيق اأهداف وتطلعات احتاد اللجان االأوملبية الوطنية العربية. 

الأمري طالل بن بدر يهنىء ال�شيخة حياة باختيارها نائبا 
لرئي�س احتاد اللجان الأوملبية العربية 

جناح كبري ل�شباق جري جمل�س 
ال�شارقة الريا�شي 

بايرن ينتزع احلائط الفرن�شي 
من ليفربول املك�شوف دفاعيا

•• ال�شارقة-وام:

حقق �صباق جري جمل�س ال�صارقة الريا�صي االأول , الذي مت تنظيمه باملدينة 
اجلامعية بال�صارقة يف افتتاح �صباقات املو�صم اجلديد , جناحاً كبرياً .

 50 550 مت�صابقا ومت�صابقة من خمتلف اجلن�صيات و  �صارك يف الفعالية 
مت�صابًقا عن بعد, ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة 
واملدينة  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة  مع  وبالتعاون  حــدود  بال  وثقافة 
اأهـــــداف املجل�س  الـــقـــدرة لــلــخــدمــات الــريــا�ــصــيــة �صمن  اجلــامــعــيــة و�ــصــركــة 
وتعزيز  املجتمع  فئات  و�صط  الريا�صة  ثقافة  ن�صر  العمل على  املجتمعية يف 

منط احلياة ال�صحية وجعل الريا�صة اأ�صلوب حياة.
والفئات  املواطنني  وفئة  املفتوحة  الفئة  فئات:  عــدة  على  ال�صباق  وا�صتمل 

العمرية املختلفة مل�صافات 2.5 كلم و5 كلم و10 كلم.
رئي�س  احلــزامــي  هــالل  عي�صى  �صعادة  من  كل  الفائزين  تتويج  حفل  ح�صر 
جمل�س ال�صارقة الريا�صي و�صعادة اللواء �صيف الزري ال�صام�صي القائد العام 
وال�صيد  حــدود  بال  ثقافة  مبادرة  مدير  احلمادي  ومــرمي  ال�صارقة  ل�صرطة 
وحممد  واملجتمعية  الريا�صية  الفعاليات  اإدارة  مدير  الدوخي  عمر  يا�صر 
علي بن حماد مدير اإدارة االت�صال احلكومي باملجل�س وفاطمة اأحمد �صالح 
م�صاعد مدير االأعمال وتطوير االإت�صال يف موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة.

مل يكن عبور اال�صباين رافايل نادال امل�صنف ثانًيا �صهال اىل الدور الرابع من 
امام الربيطاين كامريون نوري رغم  امل�صرب  املفتوحة لكرة  ا�صرتاليا  بطولة 
فوزه بثالث جمموعات نظيفة ال�صبت, فيما مل جتد امل�صنفة اأوىل االأ�صرتالية 

اآ�صلي بارتي �صعوبة تذكر لتخطي الرو�صية ايكاترينا األك�صندروفا.
اإكمال  املحلية  ال�صلطات  قــرار  بعد  اجلماهري  بغياب  ال�صبت  مباريات  واقيمت 
االغالق  تــدابــري  ب�صبب  االقــــل,  عــلــى  اأيــــام  خلم�صة  متفرجني  دون  الــبــطــولــة 

اجلديدة يف ملبورن خ�صية من تف�صي فريو�س كورونا.
اآماله يف  6-2 و7-5 ليبقي على   ,5-7 69 عاملًيا  نــادال على امل�صنف  وتفوق 
حتقيق لقب ثان يف ا�صرتاليا بعد 2009 �صي�صمح له باالنفراد بالرقم القيا�صي 
لبطوالت الغراند �صالم )21( متفوًقا على ال�صوي�صري روجيه فيدرر الغائب 
عن املناف�صات. ومل يظهر املاتادور اأي معاناة ج�صدية بعد اآالم يف اأ�صفل الظهر 

تعّر�س لها على مدى اأ�صبوعني.
الفائز على  الرابع مع االيطايل فابيو فونييني )17(  ويلتقي نادال يف الدور 

االأ�صرتايل األيك�س دي مينور )23( 6-4, 6-3 و4-6.
اأرينا" "مل  "رود ليفر  الرئي�س  امللعب  الفوز على  نــادال )34 عاًما( بعد  وقال 
اأ�صتفد من الفر�س التي اأتيحت امامي يف بداية كل جمموعة ...انت تلعب امام 

اأف�صل الالعبني يف العامل لذا من الطبيعي ان تعاين قليال".
وعن غياب اجلماهري ا�صاف "اإنه �صعور خمتلف االن, ال اأحد يريد ذلك ولكنه 
لي�س الوقت لنن�صى الو�صع الذي نواجهه يف العامل. ا�صرتاليا كانت من اأف�صل 
البلدان يف العامل )يف مواجهة الوباء( لذا كل االحــرتام ملا يقومون به وناأمل 

عودة اجلماهري".
اأما عن املواجهة املقبلة امام فونييني "لعبنا مرات عدة وتغلب علّي اأحياًنا, يجب 

ان اوا�صل التح�صن ولن تتوقع مباراة �صهلة يف الدور الرابع".
و�صبق ان التقى نادال وفونييني يف 16 منا�صبة كان الفوز من ن�صيب اال�صباين 

خل�صمه. اأربعة  مقابل  مرة   12
اأهدر الرو�صي دانييل مدفيديف امل�صنف رابعا تقدمه مبجموعتني ثم حقق فوزه 

االأول بعد خم�س جمموعات يف م�صريته, اأمام ال�صربي فيليب كراينوفيت�س.
وكان مدفيديف )25 عاما( قد خ�صر حماوالته ال�صت االأوىل يف مباريات خا�صها 
من خم�س جمموعات يف البطوالت الكربى. هذه املرة, تفّوق على كراينوفيت�س 

)33( 6-3 و6-3 و4-6 و3-6 و-6�صفر يف اأكرث من ثالث �صاعات.
جمموعتني,  اأول  يف  القوية  انطالقته  الرو�صي  وتابع 

بعد تتويجه ببطولة باري�س للما�صرتز ثم املا�صرتز 
اخلتامية للمو�صم املا�صي.

الثالثة  املــجــمــوعــتــني  اأحــــــرز  الــ�ــصــربــي  لــكــن 
من  متاأملا  مدفيديف  كــان  فيما  والــرابــعــة 
قا�صية  بكلمات  ومــتــوجــهــا  االيــ�ــصــر  ردفـــه 
ملدربه الفرن�صي جيل �صريفارا الذي ترك 

خل�صارة  يتجه  العــبــه  كــان  فيما  املــدرجــات 
املجموعة الرابعة.

"يف املجموعة الثالثة كنت  قال مدفيديف 
متوترا قليال, وهو رفع من م�صتواه 

رائـــعـــا يف  اداء  قــــدم  قــلــيــال. 

املجموعة الرابعة".
وفيما حقق الرو�صي فوزه ال�صابع ع�صر تواليا, يالقي يف الدور الرابع االأمريكي 

املتوا�صع ماكنزي ماكدونالد امل�صنف 192 عامليا.
�صتيفانو�س  الــيــونــاين  تــخــلــ�ــس  الـــثـــاين,  الـــــدور  مـــبـــاراة مــاراثــونــيــة يف  وبــعــد 
ت�صيت�صيبا�س, امل�صنف خام�صا والذي بلغ املربع االخري يف ملبورن عام 2019, 
من زميله يف التمارين خالل فرتة احلجر ال�صويدي ميكايل اإمير 6-4 و1-6 

و6-1 يف �صاعة ون�صف فقط.
خ�صما  الــكــربى,  الــبــطــوالت  يف  اأول  لقب  عــن  الباحث  ت�صيت�صيبا�س,  ويــالقــي 
ب�صعوبة  الفائز  التا�صع  برييتيني  ماتيو  االيــطــايل  هو  الــرابــع  الــدور  يف  قويا 
�صياأمل  7-6, و7-6 حيث   ,6-7 التا�صع ع�صر  الرو�صي كارن خات�صانوف  على 
االيطايل اأن يكون يف كامل لياقته البدنية بعد معاناته من اآالم اأ�صفل �صلوعه 

يف املجموعة الثالثة.
قال ت�صيت�صيبا�س "احتجت اىل بع�س الوقت للتاأقلم, لكني �صعيد باأدائي, اأظهرت 
نوعية جيدة اليوم". وعلى غراره, كان م�صوار الرو�صي اأندري روبليف امل�صنف 
�صابعا �صهال, فتخطى اال�صباين فيلي�صيانو لوبي�س 7-5 و6-2 و6-3, ليالقي 

الروجي ال�صاب كا�صرب رود الذي بلغ الدور الرابع للمرة االوىل.
األك�صندروفا  ايكاترينا  الرو�صية  ح�صاب  على  الرابع  الــدور  اىل  بارتي  وعــربت 

)32( بفوزها 6-2 و4-6.
ال�صوط  يف  ار�صالها  خ�صرت  بعدما  ن�صبًيا  بطيئة  بداية  اال�صرتالية  وعو�صت 
االفتتاحي ومن ثم تاأخرت ب�صوطني نظيفني قبل ان تفوز ب�صتة ا�صواط متتالية 

وحت�صم املجموعة االوىل ل�صاحلها كا�صرة ار�صال مناف�صتها ثالث مرات.
الثانية مناف�صة قوية بني الالعبتني حيث ك�صرت الرو�صية  و�صهدت املجموعة 
4-2, اال ان االأخرية  3-2 ومن ثم  ار�صال بارتي يف ال�صوط اخلام�س لتتقدم 

ردت التحية يف ال�صوطني الثامن والعا�صر لتح�صمها 4-6.
وقالت بارتي )24 عاًما( عن خو�س املواجهة بغياب اجلماهري "اإنه اأمر غريب 

وحالة مل اختربها من قبل. مل اأرد اأن يوؤثر ذلك على اأدائي".
ا �صوت الكرة, يبدو وكاأنني يف  وتابعت "اأحب تواجد اجلمهور ولكن اأحب اأي�صً

التمارين".
وغابت بارتي عن املناف�صات العام املا�صي التي ا�صتوؤنفت بعد توقف ق�صري ب�صبب 
مدرجات  امام  الفائت  الثاين/يناير  كانون  يف  تعود  ان  قبل  اجلائحة  تداعيات 

ممتلئة يف ملبورن وحتقق لقب دورة "يارا فايل كال�صيك".
وتلتقي املتوجة بروالن غارو�س عام 2019 الباحثة عن لقب ثان يف الغراند 
اال�صتونية  اق�صت  التي  رودجــرز  �صيلبي  االمريكية  الرابع  الــدور  يف  �صالم 

اأنيت كونتافيت امل�صنفة 21 بنتيجة 4-6, 3-6.
ال�صحايا  اأبــــرز  �ــصــاد�ــصــة  امل�صنفة  بلي�صكوفا  كــارولــيــنــا  الت�صيكية  وكــانــت 

ب�صقوطها اأمام مواطنتها كارولينا موت�صوفا 5-7 و7-5.
كرتني  على  ح�صلت  ثم  الثانية  املجموعة  يف  -5�صفر  بلي�صكوفا  وتقدمت 
اأحرزت �صبعة  اأمام امل�صنفة اخلام�صة والع�صرين التي  اأهدرتهما  حا�صمتني 

اأ�صواط متتالية لتفوز يف املباراة.
وفيما ترتكز بلي�صكوفا على ار�صالها, ارتكبت 10 اخطاء مزدوجة اإىل اأكرث من 

اأربعني خطاأ مبا�صرا دفعها يف بع�س االحيان اىل حتطيم م�صربها.
ع�صرة  الثامنة  مرتن�س  اإلــيــز  البلجيكية  الــرابــع  الـــدور  يف  موت�صوفا  وتــالقــي 
ع�صرة  احلــاديــة  بنت�صيت�س  بليندا  ال�صوي�صرية  على  ب�صهولة  والفائزة 
االأوكرانية اإيلينا �صفيتولينا معبدة  طريق  كانت  كما  و1-6.   2-6
فوز  بعد  الــرابــع,  الـــدور  نحو 
املــ�ــصــنــفــة خــامــ�ــصــة على 
الكازاخ�صتانية يولينا 
ال�صاد�صة  بوتينت�صيفا 
 4-6 والــــعــــ�ــــصــــريــــن 
و�صربت  و-6�صفر. 
موعدا  �ــصــفــيــتــولــيــنــا 
يف الـــدور الــرابــع مع 
جي�صيكا  االمـــريكـــيـــة 
عــــامــــا(   26( بــــيــــغــــوال 
الفرن�صية  اأطـــاحـــت  الــتــي 
مالدينوفيت�س  كــريــ�ــصــتــيــان 
الـــدور  وبــلــغــت  و1-6,   2-6
الرابع للمرة االوىل يف م�صاركاتها 

يف البطوالت الكربى.

عبور نادال وبارتي ومدفيديف يفك 
عقدته يف اأ�شرتاليا املفتوحة  
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جمتمع االمارات

جمموعة الفطيم تفتتح متجر وات�شونز يف مول الإمارات
التجارية  العالمة  وات�صونز,  متاجر  ثالث  افتتاح  عن  الفطيم  جمموعة  ك�صفت 
الرائدة يف جمال ال�صحة واجلمال, يف مول االإمارات, بعد النجاح الكبري ملتجريها 
اللذين افتتحتهما يف دبي مول ودبي ف�صتيفال �صيتي مول.ويقدم املتجر اجلديد, 
االأر�صي, لعمالئه كل ما  الطابق  2,900 قدم مربع يف  الذي ميتد على م�صاحة 
ًة لتقدمي  يحتاجونه من خدمات التجميل والعناية بال�صحة, كما ي�صم غرفًة خا�صّ
العالجات. وميكن للزوار اال�صتفادة من خدمات خرباء املكياج املتوّفرين يف جميع 
التي ي�صمها  الفريدة  املنتجات  اإطــالالت جديدة وجتربة  االأوقــات للح�صول على 
ة التي تقّدمها جمموعة من العالمات  املتجر, ف�صاًل عن عالجات الب�صرة اخلا�صّ

املميزة يف هذا القطاع.

بالرتفيه  مليئة  جــديــدة  مغامرة 
منطقة  يف  انتظارك  يف  والت�صلية 
التي  الـــرتفـــيـــهـــيـــة  احلــــديــــريــــات 
جزيرة  يف  مـــوؤخـــرا  افــتــتــاحــهــا  مت 
احلــديــريــات, وتــقــدم لــك خيارات 
التخييم  ت�صمل  ومتنوعة  فــريــدة 
اإم  بي  وم�صارات  ال�صاطئ,  بجانب 
دائمة  م�صار حواجز  واأكــرب  اإكــ�ــس, 
اإنـــهـــا وجهة  االإمـــــــــارات.  دولـــــة  يف 
مــثــالــيــة لــلــرتفــيــه واال�ـــصـــرتخـــاء 
االأعــمــار, فهي  كافة  لل�صيوف من 
والقرية  الـــتـــحـــدي  قـــريـــة  تــ�ــصــم 
 X 321 و�ــصــريكــيــت  الــريــا�ــصــيــة 
وبـــاب الــنــجــوم ومــر�ــصــانــا ومم�صى 
يجعلها  مما  الرتاثي,  احلديريات 
الريا�صة  ملمار�صة  املثالية  الوجهة 
والتعرف  واال�ــصــرتخــاء  والت�صلية 

على اأ�صخا�س جدد.
برنامج  ي�صجع  الفعاليات,  لناحية 
التابع   Learn to Cycle
لــالأوملــبــيــاد اخلــا�ــس االإمـــاراتـــي يف 
الرتفيهية,  احلــديــريــات  منطقة 
اأ�ـــــصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم عــــلــــى ركـــــوب 
الربنامج  يــوفــر  كــمــا  الـــدراجـــات. 
بانتظام  الــدراجــات  لركوب  فر�صاً 
الــعــائــلــة واالأ�ــــصــــدقــــاء. يقام  مـــع 
ال�صاعة  من  ثالثاء  كل  الربنامج 
5 م�صاًء حتى 8 م�صاًء, وهو و�صيلة 
الأولئك الذين يرغبون يف حت�صني 
اأعلى  اإىل  والـــو�ـــصـــول  مــهــاراتــهــم 
م�صتوى ممكن لتحقيق اأهدافهم. 

القرية العاملية حتتفل مع الإمارات بو�شول م�شبار الأمل اإىل املريخ
 ان�صمت القرية العاملية, اأحد اأكرب املنتزهات الثقافية يف العامل والوجهة العائلية االأوىل للثقافة والرتفيه والت�صوق يف املنطقة, لالحتفال مع �صعب االإمارات بنجاح م�صبار االأمل يف مهمته بالو�صول اإىل 
املريخ, بعد مرور نحو �صبعة اأ�صهر على انطالقه للف�صاء اخلارجي. و�صهد جناح املهمة, الذي يعترب اأحدث االإ�صافات على �صجل النجاحات التاريخية لدولة االإمارات العربية املتحدة على م�صتوى العامل, 

فرحة عارمة بني �صيوف القرية العاملية الذين حظوا بفر�صة متابعة احلدث عرب �صا�صات امل�صرح الرئي�صي قبل اأن 
يتم اإطالق عر�س االألعاب النارية اخلا�س واملميز باللون االأحمر يف �صماء الوجهة, احتفااًل باإمتام املهمة بنجاح.  واأّكد 
جناح مهمة ا�صتك�صاف املريخ, الذي تّوج جميع اجلهود اجلبارة التي تبذلها الدولة يف �صعيها للتقدم والتطور, على 
فكرة الاّل م�صتحيل التي ت�صتلهم جميع امل�صاريع يف الدولة ليكون و�صام فخر جديد جلميع �صعب االإمــارات واالأمة 
العربية. وحر�صت القرية العاملية على متابعة تطورات املهمة منذ انطالقها خا�صًة بعد اأن ا�صت�صافت جم�صم طبق 
االأ�صل عن م�صبار االأمل يف �صاالت عر�س متحف ريبليز �صّدق اأو ال ت�صّدق!® خالل املو�صم الرابع والع�صرين, والذي 
اأعمارهم.  وكانت معامل القرية العاملية قد ازدانــت باللون االأحمر منذ الرابع من  اإعجاب ال�صيوف مبختلف  القى 
املهمة من خالل  البث احلي ملجريات  الوجهة بفر�صة متابعة  اللحظة احلا�صمة, وحظي �صيوف  انتظار  فرباير يف 
�صا�صات امل�صرح الرئي�صي. وعّمت الفرحة اأجواء الوجهة عند االإعالن عن جناح املهمة قبل اأن تفاجئ القرية العاملية 
�صيوفها بعر�س مميز لالألعاب النارية احلمراء اللون وعر�س خا�س للنافورة النارية, التي عر�صت يف طياتها �صعار 
“العرب اإىل املريخ” من خالل اأكرب �صا�صة عر�س حتت املاء يف العامل. كما �صارك فريق اإدارة القرية العاملية ال�صيوف 

يف االحتفال يف املوقع يف ليلة عّدت اأحد اأروع الليايل يف مو�صم اليوبيل الف�صي.

ق�شر الإمارات يحتفي بيوم احلب
 مبجموعة فريدة من التجارب الرومان�شية

يحتفي فندق ق�صر االإمارات, بيوم  احلب اليوم االأحد , مبجموعة فريدة 
من التجارب الرومان�صية , وباعتباره الوجهة املثالية ل�صنع ذكريات تدوم 
ال�صيوف  التي متنح  الفاخرة  الرومان�صية  اأطلق عرو�صه  فقد  االأبــد,  اإىل 
فرباير  طيلة  احلــب   �صهر  باحتفاالت  لال�صتمتاع  نـــادرة  فر�صة  والـــزوار 

اجلاري يف اأجواء �صاعرية حتفل بالرفاهية املُطلقة.

�شي القمر دراما اجتماعية م�شوقة 
على قناة اأبوظبي ابتداًء من اليوم

اأعلنت �صبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي التابعة الأبوظبي لالإعالم, عن بدء 
عر�س م�صل�صل �صي القمر اجلزء الثاين من الدراما االجتماعية  اإال اأنا  
االأحــد, وذلك  اليوم  من  اعتباراً    ADTV اأبوظبي وتطبيق  قناة  على 
07:00 م�صاًء بتوقيت دولة  ال�صاعة  اإىل اخلمي�س يف متام  اأيام االأحد 

االإمارات 6 م�صاًء بتوقيت ال�صعودية.
حول  القمر  �صي  حكاية  اأحـــداث  وتـــدور 

ــابــة ثــالثــيــنــيــة تـــزوجـــت مــنــذ عدة  �ــص
اأعوام من حبيبها الذي خططت معه 
اخلطة  بــــداأت  مــعــاً,  حياتهما  لــبــنــاء 
اأن  وبــعــد  اأوال,  املـــــادي  بــاال�ــصــتــقــرار 

هـــداأت اأمـــواج احلــيــاة حــان الوقت 
التفكري باالأطفال, لكن تتفاجاأ 

تــلــك املــــــراأة الــثــالثــيــنــيــة باأن 
فر�صها يف االإجناب اأ�صبحت 

�صعيفة لتبداأ رحلة املعاناة. 
تتجه اإىل اأحد اأهم املراكز 
املتخ�ص�صة فى اخل�صوبة 

واالإجناب..
حياتها  تــتــقــاطــع  وهــــنــــاك   

منت�صف  يف  �ـــصـــابـــة  حـــيـــاة  مــــع 
الع�صرينات من طبقة اجتماعية خمتلفة وتتكون �صداقة من نوع خا�س 

بينهما..
االإجناب  فى  امللحة  الرغبة  جتمعهما  االختالف  �صديدتا  �صخ�صيتان   
التي تثبت من خاللها كال املراأتني اأنها اأنثى مكتملة واأنها كفء لدورها 
الذي خلقت من اأجله يف هذه احلياة. تتعرث خطواتهما اأحياناً ولكنهما 

ال تتوقفان عن حماوالتهما امل�صتميتة لالإجناب.

ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون 
حتتفل باليوم العاملي لالإذاعة 

لالإذاعة  الــ�ــصــارقــة  هــيــئــة  احــتــفــلــت 
العاملي,  االإذاعــــة  بــيــوم  والتلفزيون 
اأمــ�ــس الــ�ــصــبــت, عــرب جمــمــوعــة من 
ت�صلط  الــــتــــي  املـــبـــتـــكـــرة  الـــــربامـــــج 
ودورها  االإذاعــة  اأهمية  ال�صوء على 
تقريب  يف  واملـــعـــا�ـــصـــر  الـــتـــاريـــخـــي 
ثقافات العامل من بع�صها, و�صناعة 
باملتابعات  �ـــصـــواء  املــجــتــمــعــات  وعـــي 
املعرفية  املـــــــــواد  اأو  االإخـــــبـــــاريـــــة 

والثقافية.  
خا�صة  حلقة  ال�صارقة  اإذاعـــة  وبثت 
برنامج  عرب  املنا�صبة  بهذه  احتفاًء 
االأثــــــــري يــــــوم اخلـــمـــيـــ�ـــس املـــا�ـــصـــي, 
ويو�صف  احلمودي,  عائ�صة  قدمتها 
عبداهلل, وت�صمنت احللقة ا�صتقبال 
مكاملات هاتفية من االإذاعات املحلية 
عن  للحديث  والعربية  واخلليجية 
دور االإذاعة التي ال تزال حا�صرة يف 
ظل التطّور التقني وانت�صار و�صائل 

التوا�صل االجتماعي.

انطالق حمل�ة ك�ن �شيفن��ا 
يف مراكز الت�ش�وق بالإمارات ال�شمالي���ة  

بــاإدارة وتطوير مراكز  املخت�س  والعقارات-الذراع  �صركة الين لال�صتثمار  ُتطلق 
من  عــدد  مع  وذلــك  �صيفنــا,  كـن  حملة  العاملية-  اللولو  “جمموعة  يف  الت�صوق 
املبادرات ل�صهر فرباير يف ثالثة موالت باالإمارات ال�صمالية, وهي راأ�س اخليمة 
مول, و لولو مول الفجرية, و مول اأم القيوين. �صوف ي�صتمل عر�س اأنفق واربح 
على 35 فائًزا بجوائز يومية باالإ�صافة اإىل فائز باجلائزة الكربى؛ وذلك يف كل 
مول من املوالت التي ي�صملها هذا العر�س الرتويجي, حيث ميكن للمت�صوقني 
اعتباراً من يوم 7 فرباير وحتى 13 مار�س القادم امل�صاركة يف عر�س اأنفق واربح 

اكت�شف الرتفيه والت�شلية يف منطقة احلديريات الرتفيهية 

ممتعة  برحلة  القيام  للزوار  و�صيتاح 
اأبراجهم  عــلــى  والــتــعــرف  وتعليمية 
من�صة   12 بـــوا�ـــصـــطـــة  الــ�ــصــيــنــيــة 
الغالرييا. وميكن  اأرجــاء  منت�صرة يف 
ملــوالــيــد عـــام الــثــور, وجــمــيــع مواليد 
�صماتهم  اكت�صاف  تليه,  التي  االأبــراج 
ال�صخ�صية  وحــظــوظــهــم  ومــيــزاتــهــم 
ال�صيني.  برجهم  موا�صفات  ح�صب 
اال�صتجابة  رمــــــوز  مــ�ــصــح  اأن  كـــمـــا 
ال�صريعة عند كل من�صة من املن�صات, 
�ــصــيــتــيــح لــلــمــتــ�ــصــوقــني الــتــعــرف على 
عرو�س ال�صنة ال�صينية اجلديدة, كي 
يتمكن الزوار من موا�صلة جتربتهم 

يـــدعـــو الـــغـــالـــرييـــا جــــزيــــرة املـــاريـــة 
املجتمع  واأفـــراد  واالأ�ــصــدقــاء  العائلة 
ال�صنة  راأ�ــس  احتفاالت  يف  للم�صاركة 
الفرتة  وذلــك يف  ال�صينية اجلديدة, 
20 فرباير اجلاري,  11 وحتى  من 
يعد  الــذي  الغالرييا  لــرواد  اإذ ميكن 
الوجهة املف�صلة للمت�صوقني والزوار, 
ال  اأ�صيلة  �صينية  بتجارب  اال�صتمتاع 
تن�صى خالل االحتفاالت براأ�س ال�صنة 
االأبــــراج  ووفـــق  اجلـــديـــدة.  ال�صينية 
الــ�ــصــيــنــيــة, فــــاإن هـــذا الـــعـــام هـــو عام 
الذي  ال�صينية  االأبـــراج  ثــاين  الثور؛ 

يت�صم ب�صفات املثابرة واالإيجابية. 

ال�صجرة للح�صول على بطاقة م�صح 
خم�ص�صة  منها  بطاقة  وكــل  رقمية, 
العرو�س  باأحد  الفوري  لال�صتبدال 
االأمر  التجزئة,  متاجر  من  الرائعة 
الذي ي�صيف جتربة ممتعة وجمزية 
ُيــعــّد املكان  لــلــزوار واملــ�ــصــاركــني. كما 
تذكارية  �ـــصـــور  اللـــتـــقـــاط  مـــثـــالـــيـــاً 
مــــعــــرّبة عــــن هــــــذه املـــنـــا�ـــصـــبـــة. لـــذا 
�صوركم  والــتــقــاط  مل�صاركة  ندعوكم 
التوا�صل  �ــصــفــحــات  عــلــى  وعــر�ــصــهــا 

ت�صتمر لع�صرة اأيام, تعّد وجهة مثالية 
لال�صتمتاع  واالأ�ــــصــــدقــــاء  لــلــعــائــلــة 
بــــالــــعــــرو�ــــس اخلــــا�ــــصــــة واجلـــــوائـــــز 
العديدة, باالإ�صافة اإىل متعة الت�صوق 
هذه  مــن  امل�صتوحى  الطعام  وتــنــاول 
املــنــا�ــصــبــة. وكــعــادتــنــا دومـــــاً, نحر�س 
ال�صحة  معايري  باأعلى  االلتزام  على 
لزوارنا  لن�صمن  هذا  كل  وال�صالمة, 
اال�ــصــتــمــتــاع بــتــجــربــة تــ�ــصــوق ممتعة 

واآمنة.

وفعاليات  اأن�صطة  االحتفال  وي�صمل 
املنا�صبة,  هــذه  جوانب  جميع  تغطي 
تـــوفـــري خــــيــــارات ت�صوق  مـــن خــــالل 
لراأ�س  بـــاهـــرة  وعـــرو�ـــس  حــ�ــصــريــة, 
وخيارات  اجلــديــدة,  ال�صينية  ال�صنة 
واآ�صيوية  �صينية  مـــاأكـــوالت  تـــنـــاول 
�صهية يف مطاعم داي باي دونغ, وبي 
ورويــــال  وك,  واأوربــــــن  تــ�ــصــانــغــز,  اإف 
الذين  للمت�صوقني  و�صيتاح  اأوركــيــد. 
يــنــفــقــون مــبــلــغ 500 درهــــم واأكـــرث 

يف الــغــالــرييــا, احلــ�ــصــول عــلــى هدية 
ال تن�صى؛ وهــي عــبــارة عــن وعــاء من 
عيدان  وجمموعة  ال�صيني  اخلـــزف 
اأي�صاً  وميكنهم  اأ�صلية,  طعام  تناول 
اإ�ـــصـــفـــاء طـــابـــع �ــصــخــ�ــصــي عــلــى هذه 
�صيني  خـــّطـــاط  بــوا�ــصــطــة  الـــهـــديـــة 
مـــوجـــود يف املـــكـــان. وال�ـــصـــتـــالم هذه 
واملـــمـــيـــزة, لي�س  الـــهـــديـــة اخلـــا�ـــصـــة 
اإي�صاالت  تــقــدمي  �ــصــوى  الــــزوار  على 
ال�صراء يف اجلناح ال�صيني يف �صنرتال 

االجــتــمــاعــي الــتــابــعــة لــلــغــالــرييــا من 
 TheGalleriaUAE@ تاغ  خالل 
تعليقه  ويف   .AtTheGalleria#و
عــلــى هـــذه االحــتــفــاالت, قـــال ديفيد 
للغالرييا  الــعــام  املــديــر  روبــنــ�ــصــون؛ 
اأدعــــو  اأن  يــ�ــصــرين  املــــاريــــة:  جـــزيـــرة 
اجلميع واأرحــب بهم للم�صاركة معنا 
ال�صنة  براأ�س  الغالرييا  احتفاالت  يف 
ال�صينية اجلديدة, فهذه االحتفاالت 
املــفــعــمــة بــالــتــجــارب الــ�ــصــيــنــيــة التي 

كيت�صينز يف امل�صتوى 3.
ميكن  الفاخرة,  املجموعة  جناح  ويف 
لــلــزوار الــتــوقــف عــنــد �ــصــجــرة احلظ 
الــتــي تــتــدىل مــنــهــا مــظــاريــف احلظ 
احلمراء؛ وهي عادة �صينية تقليدية 
و�صيكون  والــــــــرثوة.  احلــــظ  جلــلــب 
احتفال هذا العام دون تالم�س, حيث 
با�صتخدام  امل�صاركة  الــزوار  ي�صتطيع 
هـــواتـــفـــهـــم املـــحـــمـــولـــة, مــــن خـــالل 
على  ال�صريعة  اال�صتجابة  رمز  م�صح 

الغالرييا جزيرة املارية ي�شارك اجلميع الحتفال براأ�س ال�شنة ال�شينية اجلديدة 

الريا�صية  التجارية  للعالمة  التابعة  جيم  �صي  اأف  يــو  اأعلنت 
عن   .UFC املتنوعة,  القتال  فــنــون  بــطــوالت  منظمة  العاملية 
االإماراتية  العا�صمة  يف  االأوىل  �صالتها  الإطــالق  الر�صمي  املوعد 
�صارع  على  اجلــديــدة  ال�صالة  تقع    .2021 مــار�ــس  اأبــوظــبــي يف 
اأبوظبي وهــي جــزء من خطة يو اأف �صي جيم   , حممد بن زايــد 

الطموحة للتو�صع يف املنطقة.
Train Different يف جميع  اإىل ريــادة فل�صفتها   حيث تهدف 
االأو�صط  ال�صرق  جيم  �صي  اأف  يو  تقدم  االأو�ــصــط.  ال�صرق  اأنــحــاء 
فنون  يف  التخ�ص�صات  متعدد  النخبة  تدريب  برامج  لالأع�صاء 
الــقــتــال املختلطة مــع اأحـــدث املــعــدات والــتــدريــب الــعــاملــي. ت�صم 

ال�صالة الريا�صية نخبة من املدربني املعتمدين للتاأكد من اأنهم 
املدربون  ي�صمم  �صاملة.  بدنية  لياقة  جتربة  لالأع�صاء  يوفرون 
الفردية  تتنا�صب واالأهــداف  لياقة بدنية فريدة  اخلــرباء برامج 
لكل ع�صو ومنط حياته وخرباته , مع تثقيفهم يف جميع جوانب 
�صي  اأف  يو  نادر مدير  اأبي  و�صام  البدنية.وقال  واللياقة  ال�صحة 
لـفنون  مركزًيا  حمــوًرا  اأبوظبي  اأ�صبحت  االأو�صط  ال�صرق  جيم  
القتال املختلطة  وبطوالت القتال غري املحدود على مدار االأ�صهر 
القليلة املا�صية , و�صت�صبح عا�صمة بطوالت القتال غري املحدود 
يف امل�صتقبل - مما يجعلها املوقع املثايل ل�صالتنا اجلديدة. نحن 
متحم�صون للغاية الفتتاح فرعنا االأول يف اأبوظبي , واأن نكون جزًءا 

ال يتجزاأ من جمتمع اللياقة البدنية الناب�س باحلياة قريًبا جًدا. 
نحن نتطلع اإىل تدريب االأ�صخا�س من جميع االأعمار وخمنلف 
 TrainDifferent باأ�صاليب  البدنية  اللياقة  م�صتويات 
نادر  اأبــي  الفردية.وي�صيف   اأهدافهم  حتقيق  على  مل�صاعدتهم   ,
منا�صبة  تدريبية  برامج  اأبوظبي  جيم  �صي  اأف  يو  �صالة  تنظم 
جلميع االأعمار وخمتلف م�صتويات اللياقة البدنية , مبا يف ذلك 
املبتدئني. مت تطوير الربامج من خالل الو�صول احل�صري اإىل 
اأنظمة التدريب لريا�صيني بطوالت القتال غري املحدود امل�صهود 
لهم دولًيا , مما يوفر لالأع�صاء كل ما حتتاجه العائلة لبدء حياة 

اللياقة البدنية و منط حياة �صحي.

جمهزة باأحدث  �ملر�فق وممتدة على م�صاحة 1600 مرت مربع

يو اأف �شي جيم  تفتتح �شالتها الأوىل باأبوظبي يف مار�س 2021



 
ل�شان طفل ينمو بال توقف

يعمل االأطباء ب�صكل ح�صا�س حلل حالة طبية فريدة من نوعها, 
الذي  بل�صانه,  تتمثل  اأعــوام,  الثالث  يتجاوز  يعاين منها طفل ال 

ي�صل حجمه الأربع اأ�صعاف احلجم الطبيعي.
ويعاين اأوين توما�س, من والية بن�صلفانيا االأمريكية, من مر�س 
نادر للغاية ي�صمى "متالزمة بيكويث فيدمان", وهي حالة ت�صبب 
فرط النمو يف مناطق خمتلفة من اجل�صم, وتوؤثر على طفل واحد 
ميل"  "ديلي  ل�صحيفة  وفــقــا  طــفــل,   15000 كــل  بــني  مــن  فقط 

الربيطانية.
طفلها  ت�صخي�س  عــامــا(,   30( تــومــا�ــس  تــرييــزا  والــدتــه,  وتلقت 
ال�صغري يف عام 2018, بعد اأ�صبوعني فقط من والدته, واكت�صفت 
اأن هذه احلالة تعر�س حياة ابنها خلطر كبري, الأنها جتعله غري 

قادر على التنف�س.
يف البداية, قال االأطباء اإن ل�صان اأوين كان "منتفخا قليال", لكن 
املزيد من االختبارات ك�صفت اأنه كان ي�صد بالفعل جمرى الهواء 

للطفل, مما يدل على اأنه كان اأكرب باأربع مرات من فمه.
وخ�صع اأوين لعملية جراحية مطولة الإزالة بو�صتني من ل�صانه, 
والق�صاء على حالة "انقطاع النف�س االن�صدادي النومي", وتركه 

مع ل�صان ال يغلق فمه بالكامل.
الأن  دائما,  لي�س حال  هذا  اأن  االأطباء  اكت�صف  احلــظ,  ل�صوء  لكن 

ل�صان اأوين ا�صتمر بالنمو حتى يومنا هذا.
واإجراء  النمو,  الإبطاء  طريقة  اإيجاد  جاهدين  االأطباء  ويحاول 
عملية جراحية على ال�صبي ال�صغري, الذي يواجه اإجراءات طبية 

اإ�صافية الإ�صالح م�صاكل الفك التي ت�صببها احلالة.

خيارك يف يوم احلب.. ت�شمية 
�شر�شور با�شم احلبيب 

تتيح حديقة حيوانات يف منطقة برونك�س يف نيويورك للراغبني 
حبيبهم  ا�صم  اإطــالق  مبتكرة,  بطريقة  احلــب  بيوم  االحتفال  يف 
عالقتهما  لتكري�س  املدغ�صقري  الفحاح  نــوع  من  �صر�صور  على 

االأبد". "اإىل 
"قد ال جتدون الكالم  وكتبت احلديقة عرب موقعها االإلكرتوين 
لديهم.  الق�صعريرة  اإثـــارة  دائــمــا  باإمكانكم  لكن  دائــمــا  ال�صحيح 
الأن  احلـــب,  يــوم  ملنا�صبة  �صر�صور  على  حبيبكم(  )ا�ــصــم  اأطــلــقــوا 

ال�صرا�صري... تدوم اأبداً".
ويف مقابل 15 دوالرا, ميكن الأي �صخ�س اأن يهدي احلبيب احلايل, 

اأو ال�صابق, �صهادة تثبت ت�صمية �صر�صور على ا�صمه.
وحتــتــفــي احلــديــقــة الــتــي اأطــلــقــت هـــذه الــ�ــصــهــادات �ــصــنــة 2011 
اجلن�س  بهذا  خمتلفة  بطرق  احلــب,  يوم  ملنا�صبة  �صنويا  وتتيحها 
من ال�صرا�صري امل�صتوطنة يف جزيرة مدغ�صقر: اإذ ميكن �صراوؤها 
على �صكل حيوانات قما�صية يف مقابل 35 دوالرا اأو امل�صاركة بندوات 
"لقاء" �صر�صور فحاح مدغ�صقري والتحدث  الفيديو تتيح  عرب 
60 دوالرا. وقد نفدت كل  اإىل خبري يف هذه احل�صرات يف مقابل 

املنتجات امل�صتوحاة من هذه احليوانات اجلمعة.
ورغم اأن ال�صرا�صري مكروهة اإجماال يف العادة, لكن هذا اجلن�س 
اإىل  تــدخــل  قلما  �صنتيمرتات,  ع�صرة  اإىل  طــولــه  ي�صل  قــد  الـــذي 
اأحيانا كحيوانات منزلية, كما تبنّي  البع�س  بها  املنازل وي�صتعني 

بع�س الن�صائح املقدمة على االإنرتنت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مفاجاأة مروعة.. جثث مقطعة يف 18 حقيبة
عرثت ال�صرطة املك�صيكية على 18 حقيبة بال�صتيكية بها اأجزاء من جثث مقطعة يف �صواحي مدينة غواداالخارا 
املك�صيكية. وقال مكتب االدعاء بوالية خالي�صكو, اإن دورية �صرطة اكت�صفت يف البداية طرفا ب�صريا يف �صارع قريب 
من الطريق ال�صريع يف غوادالخارا, وهو ما قاد ال�صرطة للعثور على 18 حقيبة بال�صتيكية �صوداء حتتوي على بقايا 
ب�صرية يف منطقة زابوبان, وهي �صاحية تتبع ثاين اأكرب مدينة يف املك�صيك, فيما يجري فح�س االأطراف املقطوعة 
اأخــرى من  ب�صرية  113 جثة ورفــات  انت�صال   املك�صيك قد �صهدت  اإليها. وكانت  التي تنتمي  لتحديد عدد اجلثث 
مقربة �صرية يف �صهر نوفمرب املا�صي ببلدة اإل�صالتو , خارج جواداالخارا بوالية  خالي�صكو. كما قتل ع�صرة اأ�صخا�س 
واأ�صيب �صتة اآخرون واختطف �صخ�س يف ثالثة حوادث منف�صلة يف اأنحاء املدينة االأ�صبوع املا�صي. ويف يناير املا�صي, 
اإىل  اإن العنف يف الوالية كان ب�صبب جماعات اجلرمية املنظمة التي ت�صعى   , األفارو  اإنريكي  قال حاكم خالي�صكو, 
"هذه املدينة اأكرب بكثري من اأولئك الذين يريدون اأن تغرق يف اخلوف والقلق". وتعترب  بث اخلوف, م�صيفا اأن 
واحدة  وهي   , "Jalisco New Generation Cartel الوالية موطن منظمة "جالي�صكو نيو جينري�صن كارتل
من اأكرث املنظمات االإجرامية عنفاً وقوة يف املك�صيك. وقد �صهدت والية خالي�صكو العثور على جثث يف مقابر �صرية 
هناك اأكرث من اأي والية اأخرى خالل ال�صنوات املا�صية, ومت اإدراج اأكرث من 80 األف �صخ�س يف عداد املفقودين منذ 
بدء حرب املخدرات يف املك�صيك عام 2006 - حيث لقي ما يقدر بنحو 115 األف �صخ�س م�صرعهم كنتيجة مبا�صرة 

للجرمية املنظمة يف االأعوام ما بني 2018-2007.
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كي�س ماء قابل لالرتداء ملحاربة الربد 
يوفر موقع اأمازون اأداة رائعة تتمثل يف كي�س ماء ميكن ارتداوؤه لتخفيف 
اإىل  اإ�صافة  ال�صهرية,  الــدورة  عن  الناجمة  املوؤملة  والتقل�صات  اجل�صم  اآالم 

احلفاظ على دفء اجل�صم داخل وخارج املنزل.
يعترب كي�س YuYu Body Bottle من االأدوات املف�صلة لدى الكثري من 
امل�صتهلكني حيث ترك اأكرث من 2000 مت�صوق تقييمات رائعة حوله. يبلغ 
قيا�س االأداة 75 �صم, وتعترب مثالية للفها حول اخل�صر اأو الرقبة لتهدئة 
 YuYu االآالم واحل�صول على دفء كاٍف اأثناء ف�صل ال�صتاء. ويعد �صعر كي�س
الذي ي�صل اإىل 30 دوالراً اأمريكياً, اأغلى قلياًل من الطرز التقليدية لهذا 
القابل  وت�صميمها  االإ�صايف  لطولها  يعود  وذلك رمبا  املنتجات,  النوع من 
لالرتداء. باالإ�صافة اإىل ذلك, يتميز هذا الكي�س باأنه م�صنوع من مطاط 
عايل اجلودة قابل للتحلل احليوي مع نتوءات م�صممة بذكاء على ال�صطح 
والتي حتب�س الهواء حتت القما�س مما يجعلها دافئة لـ 6 �صاعات متوا�صلة. 
الدورة  تقل�صات  لت�صكني  عبقرية  فكرة  باأنها  االأداة,  امل�صتهلكون,  وو�صف 
اإىل  اإ�صافة  البطن والع�صالت,  اآالم  ب�صكل كبري, والتخل�س من  ال�صهرية 

ميزة التدفئة التي تقدمها للج�صم ب�صكل كامل.

بيوليه وبوم يفوزان باأبرز جوائز فيكتوار 
املو�صيقي  امل�صهد  يف  الــبــارزة  االأ�ــصــمــاء  اأحــد  بيوليه,  بنجامان  الفنان  فــاز 
الفرن�صي, واملغنية بوم املعروفة بن�صو�صها احل�صا�صة, باجلائزتني الرئي�صتني 
خالل حفل توزيع جوائز فيكتوار املو�صيقية الفرن�صية بن�صختها ال�صاد�صة 
والثالثني . ونال بيوليه جائزتني بارزتني هما اأف�صل فنان واأف�صل األبوم, 

لي�صبح يف ر�صيد املغني البالغ 48 عاما �صت جوائز فيكتوار.
يف  كثرية  مب�صاريع  املو�صيقي  واملــوؤلــف  املغني  بيوليه  م�صرية  زخــرت  وقــد 
الــ�ــصــنــوات االأخــــرية, بــني اأعــمــالــه اخلــا�ــصــة وتــعــاونــاتــه مــع فنانني اآخرين 
خ�ص�صه  األــبــوم  بينها  تكرميية  اأعــمــال  اإىل  اإ�صافة  بـــارادي,  فاني�صا  بينهم 
للمغني ال�صهري الراحل �صارل ترينيه. وتناف�س األبوم بيوليه الفائز غران 
األــبــومــات للمغنني  ريــا�ــصــة فــورمــوال واحـــد, مــع  بريامل�صتوحى مــن عــامل 

جوليان دوريه وغاييل فاي و غران كور ماالد وبن مازويه.
اأما بوم, وهي من املغنيات النا�صطات يف قطاع املو�صيقى يف حركة "مي تو" 
والع�صرين �صمن  الرابعة  �صن  فازت يف  فقد  للتحر�س اجلن�صي,  املناه�صة 
وا�صمها  املغنية,  م�صرية  يف  فيكتوار  جائزة  ثاين  وهــذه  فنانة.  اأف�صل  فئة 
االأ�صلي كلري بوميه, بعدما نالت العام املا�صي مكافاأة يف فئة اأف�صل األبوم 
لفنان جديد.وقد كانت بوم يف مناف�صة قوية على جائزة اأف�صل فنانة مع 
لناحية  االأوىل عامليا  الفرن�صية  املغنية  اأخريا  ا�صتحالت  التي  ناكامورا  اآية 

ن�صبة اال�صتماع.
اأوىل  تــزال يف  "مي تو" التي ال  وتعطي هــذه اجلــائــزة دفعا كبريا حلركة 

خطواتها يف قطاع املو�صيقى يف اإطار تيار نا�صئ يحمل ا�صم "ميوزيك تو".

حذاء ماري جني جنم 
املو�شة يف 2021

 Mary ميثل حـــذاء مـــاري جــني 
الن�صائية  املــو�ــصــة  جنـــم   Jane
اإطاللة  املــــراأة  ليمنح   2021 يف 
كــال�ــصــيــكــيــة اأنــيــقــة تــثــري احلنني 
الذهن  يف  وت�صتدعي  املا�صي  اإىل 

مرحلة الطفولة واملدر�صة.
اأن   "Elle" جمــلــة  ـــحـــت  واأو�ـــص
حـــذاء مـــاري جــني ميــتــاز باإبزمي 
اأنه  اإىل  القدم, م�صرية  عند ظهر 
ياأتي هذا العام بت�صاميم ع�صرية 
تخطف االأنظار, حيث تتاألق بع�س 
املوديالت مبقدمة مربعة ال�صكل 
م�صطح,  ونــعــل   Square Toe
اأخرى  يف حني تخطف موديالت 
االأنـــظـــار اإلــيــهــا مــن خـــالل النعل 

ال�صخم اأو الكعب العايل.
باملو�صة  املعنية  املجـــــلة  واأ�صافت 
تن�صيق  ميـــكـــن  اأنـــــــه  واجلـــــمـــــال 
املربعة  املــقــدمــة  ذات  املـــوديـــالت 
الف�صاتني  مــع  املــ�ــصــطــح,  والــنــعــل 
والـــتـــنـــانـــري املــفــعــمــة بـــاالأنـــوثـــة, 
وميـــكـــن تــنــ�ــصــيــق املــــوديــــالت ذات 
اأو  الف�صاتني  مــع  ال�صخم  النعل 

اجلينز ذي االأرجل الق�صرية.
العايل  الكعب  املــوديــالت ذات  اأمــا 
فتتناغم مع الف�صاتني اأو التنانري 

الطويلة.

جيب ت�شحب اإعالنًا ل�شربينغ�شتني 
بعد ك�شف اعتقاله خممورًا

 ,Stellantis NV �صركة  اأكـــدت 
جيب  ـــيـــارات  لـــ�ـــص االأم  الـــ�ـــصـــركـــة 
ال�صحب املوؤقت الإعالن يظهر فيه 
�صاعات  بعد  �صربينغ�صتني,  برو�س 
قــلــيــلــة مـــن كــ�ــصــف اعــتــقــال املغني 
"ت�صرين  نــوفــمــرب  يف  االأمـــريـــكـــي 
القيادة  ب�صبب  املــا�ــصــي,  الثاين" 

حتت تاأثري الكحول.
"جيب"  بـــا�ـــصـــم  مـــتـــحـــدث  وقــــــال 
االأربعاء  حمــلــيــة  اإعــــالم  لــو�ــصــائــل 
املا�صي: "لن يكون منا�صباً التعليق 
عنها  قــراأنــا  م�صاألة  تفا�صيل  على 
لكن  تــاأكــيــدهــا.  ميكننا  وال  فــقــط, 
االإعالن  وقف  اأي�صاً  ال�صائب  من 
موؤقتاً حتى التاأكد من احلقائق".

وقـــبـــ�ـــس عـــلـــى �ــصــربيــنــغــ�ــصــتــني يف 
الثاين"  تــ�ــصــريــن  نوفمرب"   14
املــــا�ــــصــــي لــــقــــيــــادتــــه بـــيـــنـــمـــا كــــان 
�صاندي  ببلدة  حديقة  يف  خممورا 
هــوك, م�صقط راأ�ــصــه يف واليــة نيو 
جـــري�ـــصـــي, حــ�ــصــب و�ـــصـــائـــل اإعــــالم 

خمتلفة يوم االأربعاء.
ثــــــالث تهم  الـــ�ـــصـــرطـــة  ووجــــهــــت 
القيادة  هــي  عـــامـــاً,   71 لــلــمــغــنــي, 
املتهورة, و�صرب الكحول يف منطقة 
والقيادة  اجلــمــهــور,  اأمــــام  مغلقة 
املغني  ميثل  اأن  ويــجــب  خمــمــورا. 
القليلة  االأ�صابيع  يف  املحكمة  اأمــام 

املقبلة ملواجهة هذه التهم.
اأيـــــام قليلة  وجــــاء االعــتــقــال بــعــد 
اإعــالن ل�صوبر بول  من ظهوره يف 
الــ�ــصــهــرية, اأحـــــد اأكـــــرب االأحــــــداث 
املتحدة,  الـــواليـــات  يف  الــريــا�ــصــيــة 

لعالمة �صيارات جيب.

تو�شية فرن�شية مهمة ب�شاأن جرعة اللقاح
االأول  اأمــ�ــس  فرن�صا  يف  لل�صحة  هيئة  اأبـــرز  اأو�ــصــت 
اأ�صيبوا  الــذيــن  االأ�ــصــخــا�ــس  يح�صل  ـــاأن  ب اجلــمــعــة 
اللقاح  مــن  فقط  واحـــدة  جــرعــة  على  بكوفيد19- 
االأفراد  اأن  لل�صحة  العليا  الهيئة  وذكـــرت  امل�صاد. 
املتعافني من كوفيد19- يكونون قد طوروا ا�صتجابة 
مناعية م�صابهة للقاح, وبالتايل جرعة واحدة منه 
بتو�صيتها  تقرير  يف  امل�صتقلة  الهيئة  وقالت  تكفي. 
اأي�صا دورا يف  اللقاح �صتلعب  "جرعة واحدة من  اإن 
يف  اأ�صيب  الــذي  لل�صخ�س  املناعي  اجلهاز  تذكري" 

ال�صابق بكيفية مكافحة كوفيد19-.
ي�صرع من وترية  اأن  يتوقع  الــقــرار  يف حــال تطبيق 

ن�صر اللقاح يف فرن�صا.
يف  با�صتخدامها  �صرح  التي  الثالثة  اللقاحات  كل 
واأ�صرتازينيكا"  ومودرنا  "فايزر  االأوروبـــي  االحتــاد 
بفارق  منها  جرعتني  على  الــفــرد  ليح�صل  طـــورت 

ب�صعة اأ�صابيع.
احل�صول  اأن  جتــارب  على  قامت  درا�ــصــات  اأو�صحت 
لتعزيز  الــوحــيــد  ال�صبيل  هــو  الــلــقــاح  جرعتي  على 

املناعة �صد الفريو�س اإىل م�صتوى �صبه كامل.

يقطع 1000 كيلومرت على ظهر حمار 
قبل نحو عام, تفتق ذهن ال�صاب ال�صعيدي بهاء العمدة 
ابن حمافظة �صوهاج جنوبي م�صر, عن فكرة غريبة: اأن 
يقطع امل�صافة بني القاهرة واأق�صى جنوب م�صر لكن عرب 

و�صيلة قدمية هي احلمار.
واأراد العمدة من خاللها اأن يعي�س حياة اأجداده, ويتعرف 
على طريقة تنقلهم بني املحافظات, قبل اأن يتم اكت�صاف 

و�صائل النقل احلديثة.
بالدهم  من  ي�صافرون  كانوا  كيف  يعرف  اأن  يريد  وكــان 
اإىل العا�صمة امل�صرية والعك�س, وماذا كانوا يواجهون يف 
رحلتهم. وتبلورت الفكرة يف ذهن ال�صاب امل�صري: ال�صفر 
مــن اجلــيــزة املــال�ــصــقــة لــلــقــاهــرة و�ــصــوال اإىل اأ�ـــصـــوان يف 
اأق�صى جنوبي م�صر على ظهر حمار يف رحلة قد ت�صتغرق 

من 45 اإىل 50 يوما.
اأ�ـــصـــوان جنوبا  وتــبــلــغ املــ�ــصــافــة مــن اجلــيــزة �ــصــمــاال اإىل 
القطار  يقطعها  تــقــريــبــا(  مــرت  كــيــلــو   1000 )حــــوايل 
ال�صعيد  املهتم برتاث  ال�صاب  12�صاعة.   فيما يقرب من 
كان يرغب فى  وتقاليده  امل�صري, واحلديث عن عاداته 
اأهايل  عــن  ي�صتطيع  مــا  كــل  فيها  يجمع  ممميزة  رحــلــة 
ت�صملهم  الــتــي  الثمانية  املــحــافــظــات  مــن  حمــافــظــة  كــل 
والبداية  الــرحــلــة,  لتكون  جــيــدا  خطط  لــذلــك  رحــلــتــه, 
كانت التفكري يف �صراء حمار ال�صتخدامه يف التنقل بني 

املحافظات و�صوال اإىل اأ�صوان.

احلظ يبت�شم لكلبة األيفة.. 5 ماليني دولر من اأجل لولو
تويف �صاحبها يف والية  التي  لولو  الكلبة  تكون حياة  لن 

تيني�صي االأمريكية موؤخًرا حياة كالب عادية.
وذكرت قناة "دبلو تي يف اإف" اأن الكلبة لولو البالغة من 
اأن  بعد  نا�صفيل  يف  رغــد  حياة  �صتعي�س  �صنوات   8 العمر 

ورثت 5 ماليني دوالر, بح�صب و�صية مالكها.
وقالت مارثا بريتون, امل�صوؤولة عن رعاية لولو, للقناة اإن 
بيل دوري�س مالك الكلبة, كان رجل اأعمال ناجحا ومل يكن 
على  و�صيته  وتن�س  املا�صي.  العام  اأواخــر  وتويف  متزوًجا 
الو�صية  ت�صمح  لولو, حيث  لرعاية  املبلغ  هذا  تخ�صي�س 
لولو.  رعــايــة  مقابل  لبريتون  معقول  مبلغ  �ــصــداد  على 
وقالت بريتون, التي كانت �صديقة لدوري�س وكانت تعتني 
حًقا".  الكلبة  يحب  كــان  "لقد  ي�صافر:  عندما  بالكلبة 
وا�صافت اأنها ال تعلم ما اإذا كان باإمكانها اإنفاق 5 ماليني 

دوالر على لولو. وقالت بابت�صامة: ح�صًنا, �صاأحاول.

يحول الثلوج اإىل لوحة ل ت�شدق
ر�صمة  بتنفيذه  هائال,  جناحا  فنلندا  يف  هاو  فنان  حقق 
عمالقة حفرها بوا�صطة خطاه يف الثلج, مب�صاعدة عدد 
من املتطوعني, م�صتقطبا جمهورا وا�صعا ومثريا اهتماما 

كبريا يف و�صائل االإعالم.
وتنك�صف الر�صمة, التي وقعها يان بيكو يف دائرة قطرها 
وقد  علو,  مــن  بالثلج  املك�صوة  امل�صاحة  مــن  مــرتا,   160
ر�صمها يف عطلة نهاية االأ�صبوع املا�صي, لتكون اأكرب ر�صمة 

يف الثلج يف هذا البلد الواقع يف �صمال اأوروبا.
فــال تظهر  االأر�ــــس,  مــن  الر�صمة  جــمــال  مل�س  وال ميكن 
تفا�صيلها اإال من ال�صماء, اإذ تنك�صف خطوطها املتداخلة 

على �صكل دوائر عمالقة.

الديك املدلل يف �شالون احلالقة 
مبدينة  الرجالية  احلالقة  �صالونات  اأحــد  يف 
مراك�س, و�صط املغرب, ينهمك �صفيان مهداوي 
الــواقــف على  زبــونــه  ريــ�ــس  و ت�صفيف  يف ق�س 
كــر�ــصــي احلـــالقـــة, وبــعــنــايــة يغ�صل ريــ�ــصــه قبل 
مقاعد  وعــلــى  وت�صريحه,  بتجفيفه  يــقــوم  اأن 
ينتظرون  "ال�صالون"  زبــائــن  كـــان  االنــتــظــار 
با�صتغراب كبري  دورهم ويراقبون عمل مهدي 

الأن زبونه مل يكن اإال "ديكا" مدلال.
نيوز  لـ"�صكاي  مــهــداوي  �صفيان  احلــالق  يقول 
من  زبــائــن  الــ�ــصــالــون  يف  "ا�صتقبل  عربية": 
حليتهم  تهذيب  اأو  �صعرهم  ق�س  يف  الراغبني 
اأ�صتقبل  اأول مرة  اأن هذه  بطرق ع�صرية, غري 
فيها "فروجا" )ديك(. يبدو االأمر غريب لكن 

هذا ما حدث".
واأثارت الق�صة الغريبة والطريفة اهتمام راود 
بعد  املــغــرب,  يف  االجتماعية  التوا�صل  املــواقــع 
انت�صار فيديو يوثق حلظة اعتناء �صفيان بزبونه 

اال�صتثنائي, والذي كان ي�صتعد لالحتفال بعيد 
ميالده.

كـــان يــومــا يــبــدو كــبــاقــي االأيــــام داخـــل �صالون 
�صفيان للحالقة, قبل اأن يتلقى االأخري ات�صاال 
اأن  فيه  يخربه  زبائنه  اأحــد  طــرف  مــن  هاتفيا 
رجـــال فــرنــ�ــصــيــا مــقــيــمــا يف مــراكــ�ــس يــرغــب يف 
اأخذ موعد يف ال�صالون لـ"ديك" يربيه, ويريد 

االعتناء به مبنا�صبة عيد ميالده.
 " عربية":  نــيــوز  "�صكاي  ملــوقــع  الــ�ــصــاب  يــقــول 
اأنها  الوهلة االأوىل واعتقدت  ا�صتغربت يف  لقد 
مزحة, قبل اأن يتبني يل بعد ذلك اأن ال�صخ�س 
ليوؤكد على �صحة  اأخد موعد  ي�صر فعال على 

كالمه". 
ال�صكوك  ظلت  فقد  للطلب  ا�صتجابته  ورغـــم 
ت�صاور �صفيان حول جدية االأمر اإىل اأن �صاهد باأم 
عينيه الرجل مرفوقا بالديك اأمام ال�صالون, و 

قبل املوعد املحجوز بخم�صة دقائق.

منظر لربج �إيفل و�صفاف نهر �ل�صني �ملغمورة يف باري�س حيث ال تز�ل م�صتويات �ملياه مرتفعة للغاية فوق �مل�صتوى �لطبيعي للنهر. رويرتز

فيلم وثائقي عن بريتني 
�شبريز يحدث �شجة 

عر�س  الــذي   , Framing Britney Spears  التلفزيوين الوثائقي  الفيلم  اأحـــدث 
�صبريز ,  النجمة  بريتني  على  الو�صاية  ق�صية  حــول  جــديــدة  �صجة  املا�صي,  االأ�ــصــبــوع 
الإجراء املزيد من التدقيق يف هذه الق�صية, التي تتعلق بال�صوؤون ال�صخ�صية والتجارية 
" رويرتز " اأن قا�صية حمكمة  وكالة  وذكــرت  ال�صياع.  اأجــل حمايتها من  لربيتني, من 
لو�س اأجنلو�س العليا, بريندا بيني, قالت قبل يومني, اإنه على والد بريتني  جيمي �صبريز  

و�صركة ائتمان مت تعيينها حديثاً, التعاون لو�صع خطة ا�صتثمار تفيد ابنته.
ومل حت�صر بريتني جل�صة املحاكمة, فيما تواجد خارج قاعة املحكمة عدداً من معجبيها, 
املا�صي  العام  اأو�صحت  الذين طالبوا بتحريرها واإنهاء الو�صاية عليها. وكانت بريتني 
اأنها مل تعد تريد اأن يتدخل والدها جيمي يف �صوؤونها, ولكن القا�صية مددت يف كانون 

االأول-دي�صمرب عام 2020 فرتة و�صايته, حتى اأيلول-�صبتمرب عام 2021.


