
   

اأبوالغيط : جمل�س التعاون اخلليجي 
لبنة اأ�صا�صية يف ال�صرح العربي

•• القاهرة -وام:

اأك���د اأح��م��د اأب��وال��غ��ي��ط الأم����ن ال��ع��ام جلامعة 
الدول العربية اأن جمل�س التعاون لدول اخلليج 
اأ�صا�صية يف ال�صرح العربي و  العربية يعد لبنة 
اأن  على  م�صددا  امل�صرتك  للعمل  مهمة  رك��ي��زة 
جناح جمل�س التعاون اإ�صافة للجامعة العربية 

دون �صك.
اأم�س عقب  اجلامعة  وزعته  بيان  ذل��ك يف  ج��اء 
لقاء اأمينها العام اأحمد اأبوالغيط مبقر الأمانة 

العامة .. الدكتور نايف مبارك احلجرف الأمن 
العام ملجل�س التعاون اخلليجي و ذلك يف اإطار زيارته للقاهرة.

والتحديات  العربية  ال��ت��ط��ورات  جممل  ت��ن��اول  اللقاء  اأن  البيان  اأو���ص��ح  و 
العاملية  التغريات  الأ�صعدة كافة خا�صة يف �صوء  املنطقة على  التي تواجه 
التي ت�صتلزم تكثيفا للتعاون والتن�صيق على امل�صتوى العربي .. منوها اإىل 
التن�صيق  تعزيز  اأج��ل  التحرك عمليا من  كيفية  تباحثا حول  الطرفن  اأن 
بن اجلامعة العربية وجمل�س التعاون من خالل تبادل اخلربات وتكثيف 

املباحثات امل�صرتكة حول خمتلف الق�صايا وامللفات.
فوؤاد  اليوم  �صباح  التقى  الغيط  اأب��و  اأن  اإىل  البيان  اأ�صار  اأخ��رى  ناجية  من 
العربية  الق�صايا  خمتلف  ب�صاأن  تباحثا  و  ال��ع��راق  خارجية  وزي��ر  ح�صن 
حيال  اجل��دي��دة  الأمريكية  الإدارة  م��واق��ف  ب�صاأن  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  و 

املنطقة.
�صربل وهبة وزير اخلارجية واملغرتبن  العام للجامعة  الأم��ن  التقى  كما 

للبنان وتبادل وجهات النظر يف �صاأن اآخر تطورات الأزمة اللبنانية.
تاأتي زيارة الوزيرين للقاهرة يف �صوء انعقاد جمل�س اجلامعة العربية على 
امل�صتوى ال��وزاري يف دورة غري عادية اليوم الثنن من اأجل دعم الق�صية 

الفل�صطينية.

اقتحام مبنى الكابيتول.. هل قام ترامب بدور حتري�صي �صيندم عليه؟    )اأر�صيفية(

مبعوثة الأمم املتحدة بالإنابة لليبيا �صتيفاين ويليامز خالل موؤمتر يف جنيف

حتديد الطاقة اال�صتيعابية للن�صاطات التجارية 
واالقت�صـاديـة وال�صـياحيـة يف اإمـارة اأبوظبــي

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث الناجمة عن جائحة  اأعلنت جلنة 
اأبوظبي، عن حتديد الطاقة ال�صتيعابية للن�صاطات  اإمارة  كورونا يف 
التجارية والقت�صادية وال�صياحية يف اإمارة اأبوظبي، ابتداًء من ام�س 
الأحد 7 فرباير 2021، وذلك تعزيًزا لالإجراءات الوقائية لحتواء 

العدوى واحلد من انت�صار فريو�س كوفيد19-.
واعتمدت اللجنة حتديد الطاقة ال�صتيعابية للمراكز التجارية بن�صبة 
وال�صواطئ اخلا�صة واأحوا�س ال�صباحة  الريا�صية  وال�صالت   ،40%
وال�صواطئ  الفندقية  وامل��ن�����ص��اآت  وامل��ق��اه��ي  وامل��ط��اع��م   ،50% بن�صبة 

واحلدائق العامة بن�صبة 60%.
كما اعتمدت اللجنة حتديد الطاقة ال�صتيعابية ملركبات الأجرة بن�صبة 

.75% بن�صبة  النقل  وحافالت   45%
واعتمدت اللجنة اإغالق دور ال�صينما ومنع اإقامة احلفالت والتجمعات 
 10 ب��اأع��داد الأ���ص��خ��ا���س ف��ال تتجاوز  اأب��وظ��ب��ي، م��ع التقيد  اإم���ارة  يف 
العائلية و20 �صخ�صا  القران واملنا�صبات  اأ�صخا�س يف احتفالت عقد 

عند ت�صييع اجلنائز واإقامة العزاء.
كافة  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة  التفتي�س  ح��م��الت  بتكثيف  ال��ل��ج��ن��ة  واأو����ص���ت 
القطاعات للتاأكد من اللتزام بكافة الإجراءات الحرتازية، وحتويل 

املخالفن للنائب العام ح�صب القوانن املعتمدة.

املاليني يرتقبون م�شري اأول مهمة ف�شائية عربية ال�شتك�شاف الكواكب

يوم واحد يف�صل العرب عن الو�صول اإىل املريخ بقيادة االإمارات
 

وفق ا�شتطالع للراأي للعودة التدريجية للمدار�س
الرتبية تدعو اأولياء االأمور اختيار نوع 

التعليم الراغبني يف اإحلاق اأبنائهم به
•• الفجر – حم�شن را�شد:

طالبت موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي، اأولياء الأمور اختيار نوع التعليم 
الذي يرغبون يف اإحلاق ابنائهم به، بن التعليم الواقعي والتعلم عن ُبعد، 
ال��درا���ص��ي اجلاري  ال��ع��ام  نهاية  املقبلة وح��ت��ى  ال��ف��رتة  )اأون لي���ن(، خ��الل 
وفقاً للعودة التدريجية  املقبل  الأ�صبوع  تطبيقه  واملزمع   2021-2020
مدار�صهم  باإفادة  الأم��ور  اأولياء  املوؤ�ص�صة  ودعت  الدرا�صية.  املراحل  ملختلف 
مبنظومة التعليم الراغبن يف الن�صمام اإليها الفرتة املقبلة، على اأن تقوم 
املدر�صة بتجميع وفرز الختيارات وحتديد املنظومة �صواء كانت، واقعية اأو 

عن ُبعد.      )التفا�صيل �س7(

الدفاع عن حقوق االأقليات من اأولويات بايدن 

ال�صيوخ االأمريكي يحاكم ترامب غدًا ب�صاأن اأحداث الكابيتول
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

و����ص���ع ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي جو 
ب�����اي�����دن ال���������ذي وع�������د ب���ان���ت���ه���اج 
»القيم  حتمل  خ��ارج��ي��ة  �صيا�صية 
الدميقراطية« الأمريكية، حقوق 
بن  العامل  يف  اجلن�صية  الأقليات 
رئي�س  اأي  م���ن  اأك����ر  اأول���وي���ات���ه، 
���ص��اب��ق وب���خ���الف �صلفه  اأم��ري��ك��ي 

دونالد ترامب.
الدميوقراطي  ال��رئ��ي�����س  واأع�����اد 
اإط��������الق م�����ب�����ادرة ات���خ���ذه���ا ع���ام 
باراك  الأ�صبق  الرئي�س   2011
الرتويج حلقوق  اأج��ل  اأوباما من 
اأف�������راد جم��ت��م��ع امل���ي���م يف اأن���ح���اء 

العامل.
ال�صيا�صة  ح��ول  له  خطاب  اأول  يف 
بايدن  الرئي�س  طلب  اخلارجية، 
اخلمي�س من الوكالت الأمريكية 
امل��وج��ودة يف اخل��ارج تقدمي خطة 

عمل خالل 180 يوماً.
وكتب يف مذكرة رئا�صية �صدرت يف 
اليوم نف�صه جميع الب�صر يجب اأن 
ويجب  وكرامة  باحرتام  ُيعاملوا 
ب���دون  ال��ع��ي�����س  ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن  اأن 
خ��وف، بغ�س النظر ع��ن م��ن هم 

ومن يحبون.
وب���ع���د ع����ام ع��ل��ى مت���ري���ر جمل�س 
يجد  الأول،  ع��زل��ه  ق���رار  ال��ن��واب 

اأو�صاط  يف  الذعر  العتداء  واأث��ار 
اأع�����ص��اء ال��ك��ون��غ��ر���س، ال��ذي��ن كان 
امل�صاركون فيه ي�صتهدفونهم، كما 
اأ���ص��ع��ل غ�����ص��ب ك��ث��ريي��ن، م���ا دفع 
اإج���راءات  لبدء  الدميوقراطين 
انق�صاء  م��ع  تزامناً  ت��رام��ب  ع��زل 

عهده الرئا�صي.
يناير،  ال���ث���اين  ك���ان���ون   13 ويف 
وّج�����ه جم��ل�����س ال���ن���واب ل���ه تهمة 
ليكون  التمّرد«  على  »التحري�س 
ت�����رام�����ب ال���رئ���ي�������س الأم�����ريك�����ي 

الوحيد الذي يعزل مّرتن.
رئي�س  اأي  دي����ن  اأن  ي�����ص��ب��ق  ومل 
اأمريكي من قبل خالل حماكمة 
الدميوقراطيون  ويهدف  لعزله. 
ترامب  حظر  اإىل  املحاكمة  ع��رب 
م��ن ت��ويل اأي من�صب ف���درايل يف 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، يف ح����ال مت��ك��ّن��وا من 

حتقيق هدف اإدانته.
وغّطت �صبكات الإعالم الأمريكية 
ال��ك��اب��ي��ت��ول بالبث  ال��ه��ج��وم ع��ل��ى 
ال�صور  اآلف  وه����ن����اك  امل���ب���ا����ص���ر 
وال���ت�������ص���ج���ي���الت امل�����������ص�����ّورة عن 
ال���وق���ائ���ع، مب���ا ف��ي��ه��ا ت��ل��ك التي 
اأظ���ه���رت ب��ع�����س امل�����ص��ارك��ن وهم 
يريدنا  ت��رام��ب  اأن  على  ي�����ص��ّرون 
اإىل  هنا. وي�صري معار�صو ترامب 
عرب  ال��ه��ج��وم  يف  دورا  ل��ع��ب  اأن����ه 
انتهاك ق�صمه وحتري�س اأن�صاره.

الرئي�س الأمريكي ال�صابق دونالد 
ن��ف�����ص��ه حم����ور حماكمة  ت���رام���ب 
ث��ان��ي��ة غ���ري م�����ص��ب��وق��ة ت���ب���داأ غداً 
الثالثاء يف جمل�س ال�صيوخ الذي 
اإن  حتديد  اأع�صائه  على  �صيتعّن 
كان قد حّر�س بالفعل على هجوم 

دام ا�صتهدف مقّر الكابيتول.
و�صيخترب اأع�صاء جمل�س ال�صيوخ 
عندما  ل��ل��ج��دل  م���ث���رية  ���ص��اب��ق��ة 
يجتمعون لّتخاذ قرار ب�صاأن عزل 

رئ��ي�����س مل ي��ع��د يف م��ن�����ص��ب��ه، ول 
حزبه  يف  ثقل  مركز  ي�صّكل  ي��زال 
كان  ال��ت��ي  ال�صلطة  دون  م��ن  ول��و 

مينحه اإياها البيت الأبي�س.
املقبل  الأ�صبوع  اإج���راءات  وترتكز 
�صهدها  ال����ت����ي  ال���ف���و����ص���ى  ع���ل���ى 
ال���������ص����اد�����س م�����ن ك�����ان�����ون ال���ث���اين 
ي��ن��اي��ر ع��ن��دم��ا اق��ت��ح��م امل��ئ��ات من 
الكونغر�س  م��ق��ر  ت��رام��ب  اأن�����ص��ار 
وا������ص�����ط�����دم�����وا م������ع ال�������ص���رط���ة 

جل�صة  ان���ع���ق���اد  م���ن���ع  حم����اول����ن 
جو  ف��وز  على  للم�صادقة  ر�صمية 

بايدن يف النتخابات.
ال���ذي يعتربه  ال��ت��ح��ّرك  وو���ص��ف 
حماولة  دمي���وق���راط���ي���ون  ن�����واب 
من  اإرهابين  اأي��دي  على  انقالب 
على  هجوم  اأخطر  باأنه  ال��داخ��ل، 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة الأم��ريك��ي��ة منذ 
احلرب الأهلية يف �صتينات القرن 

التا�صع ع�صر.

انق�صام يف الربملان الليبي حول مكان جل�صة منح الثقة للحكومة اجلديدة

تدمري م�شرية حوثية اأطلقت باجتاه ال�شعودية

رئي�س الوزراء اليمني يحدد �صروطًا للجلو�س مع احلوثي
•• اليمن-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء اليمني معن عبد امللك، يف لقاء 
مع �صكاي نيوز عربية، اإن اجللو�س مع احلوثين 
ونية  وا�صح  م�صار  وج��ود  ي�صرتط  الطاولة  على 

للمناق�صة.
اليمني يف ظل  ال���وزراء  رئي�س  ت�صريحات  وت��اأت��ي 
م�صار  اأي  عرقلة  يف  احلوثي  ميلي�صيات  ا�صتمرار 
التفجري  اآخ��ره��ا  وك��ان  اليمن،  يف  للحل  �صيا�صي 
ال���ذي وق���ع يف م��ط��ار ع���دن م��ع و���ص��ول احلكومة 
اجل���دي���دة اإىل ال���ب���الد. واأ�����ص����اف ع��ب��د امل���ل���ك يف 
ت�صريحات لربنامج مع جيزال الذي تبثه �صكاي 
ن��ي��وز ع��رب��ي��ة: ن��ح��ن ن��دع��م خ��ط��ة ال�����ص��الم، لكن 
احلوثين ل نية لهم بذلك. نحن نعمل على عدم 
تعقيد معي�صة اليمنين اأو امل�س بال�صق الإن�صاين.

وقال عبد امللك اإن دول كربى تعلم اأن احلوثين 
وق��ع يف  ال��ذي  ع��دن  انفجار مطار  م�صوؤولون عن 
نهاية دي�صمرب املا�صي، موؤكدا اأن الهجوم احلوثي 

مت بتخطيط اإيراين.
واأ�صفر النفجار الذي وقع يف مطار عدن يف 30 
واإ�صابة  �صخ�صا   25 مقتل  عن  املا�صي،  دي�صمرب 
اأك����ر م���ن 110 اآخ���ري���ن، وج����اء ب��ال��ت��زام��ن مع 

و�صول حكومة عبد امللك اإىل املطار.
م��ي��دان��ي��اً، اأع���ل���ن ال��ت��ح��ال��ف ل��دع��م ال�����ص��رع��ي��ة يف 
ال��ي��م��ن، ف��ج��ر الأح����د، اع��رتا���س وت��دم��ري طائرة 
بدون طيار مفخخة اأطلقتها امليلي�صيات احلوثية 
جت����اه امل��م��ل��ك��ة. وق����ال امل��ت��ح��دث ال��ر���ص��م��ي با�صم 
اإن  املالكي،  تركي  الركن  العميد  التحالف  ق��وات 
امل�صرتكة متكنت �صباح ام�س من  التحالف  قوات 
)مفخخة(  طيار  بدون  طائرة  وتدمري  اعرتا�س 
بطريقة  الإرهابية  احلوثية  امليلي�صيات  اأطلقتها 
املدنية  الأع��ي��ان  ل���ص��ت��ه��داف  ومتعمدة  ممنهجة 
الأنباء  وكالة  وفق  اجلنوبية،  باملنطقة  واملدنين 

ال�صعودية )وا�س(.
واأكد التحالف، اأن ميلي�صيات احلوثي تنتهك القانون 

الدويل الإن�صاين مبحاولت ا�صتهداف املدنين.

ــف مـــدفـــعـــي ملـــواقـــع  ــص ــ� ق
بحماة امل�صلحة  الف�صائل 

•• حماة-وكاالت:

ال�صوري  اجل��ي�����س  ق�����وات  ق�����ص��ف��ت 
ب��امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة حم��ي��ط قرية 
ال�صرقي،  اإدل������ب  ب���ري���ف  جم��دل��ي��ا 
الأكراد  ودوير  ال�صرمانية  وقريتي 
الغربي،  ال�����ص��م��ايل  ح���م���اة  ب���ري���ف 
بجبل  ك��ب��ان��ة  حم����ور  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
الأكراد يف ريف الالذقية، دون ورود 

معلومات عن خ�صائر ب�صرية.
وك����ان امل��ر���ص��د ال�������ص���وري ق���د وّثق 
مقتل، 4 بينهم �صابط برتبة مالزم 
اجلي�س  ق��وات  من   8 واإ�صابة  اأول، 
ال�����ص��وري ج���راء ال��ه��ج��وم اخلاطف 
الن�صر  جي�س  ف�صيل  ن��ف��ذه  ال���ذي 
ال�صوري  على مواقع قوات اجلي�س 
يف ق��ري��ة ال��ف��ط��اط��رة ب��ري��ف حماة 
ال�صوري  امل��ر���ص��د  ال��غ��رب��ي. ور���ص��د 
�صاروخياً  ق�صفاً  الإن�صان،  حلقوق 
ال�صوري على  ق��وات اجلي�س  نفذته 
عدة مناطق يف ريفي اإدلب اجلنوبي 

وال�صرقي.

•• بنغازي- طرابل�س- وكاالت:

مل تبدد اأجواء التفاوؤل التي رافقت 
ال�صيا�صية  ال�صلطة  ع��ن  الإع����الن 
اأن  اجلديدة يف ليبيا، املخاوف من 
داخل  والنق�صام  اخلالفات  حت��ول 
الربملان دون عقد جل�صة منح الثقة 

للحكومة اجلديدة.
ه���ذه امل���خ���اوف ب����رزت ب��ع��د �صدور 
من  اأح��ده��م��ا  منف�صلن،  ب��ي��ان��ن 
الربملانية يف ط��ربق، ودعت  الكتلة 
اإىل  املقاطعن  ال��ن��واب  خالله  من 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة وراأب  امل�����ص��ال��ح  ت���رك 
ال���ربمل���ان  اإىل  وال�����ع�����ودة  ال�������ص���دع 
بنغازي  يف  مب����ق����ره  والل����ت����ح����اق 
ت�صكيل  م���ع  الإي���ج���اب���ي  ل��ل��ت��ع��اط��ي 
احلكومة، والثاين �صادر عن الكتلة 
طرابل�س  يف  امل���وج���ودة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
وطلبت من خالله اأع�صاء الربملان 
من جميع اأنحاء البالد لاللتحاق 
وذلك  طرابل�س،  يف  الربملان  مبقر 
ملنح احلكومة املزمع ت�صكيلها الثقة 

اعتربت اأنه ينبئ مب�شتقبل غام�س:
مو�صي: تون�س انزلقت من 

دولة قانون اإىل حكم الفتاوي!
•• الفجر -تون�س:

اإذاعي  ت�صريح  يف  مو�صي  عبري  احل��ر  الد�صتوري  احل��زب  رئي�صة  قالت 
ال�صعب حتت  ن���واب  ب��رمل��اين لكتلتها مبجل�س  ي��وم  الأح���د خ��الل  اأم�����س 
والنزلق  القانون  دول��ة  انهيار  الراهنة:  الد�صتورية  ''الأزم���ة  عنوان 
نحو حكم الفتاوي'' اإن الأزمة الد�صتورية الراهنة �صببها رداءة �صياغة 
الد�صتور وعدم معرفة طريقة �صياغة الن�صو�س القانونية خا�صة على 

امل�صتوى الإجرائي.
واأ�صافت باأن امل�صهد ال�صيا�صي يف و�صعية برملان �صادق على حتوير وزاري 
بنتيجة تعترب عري�صة اإثر حتالفات �صد الطبيعة وغري منطقية ح�صب 
قولها ف�صال عن رف�س رئي�س اجلمهورية قي�س �صعيد قبول التحوير 

وال�صماح للوزراء اجلدد باأداء اليمن.
)التفا�صيل �س12(

ومراقبة عملها.
وي���������ص����ل����ط ان����ق���������ص����ام امل���وؤ����ص�������ص���ة 
على  ال�صوء  ليبيا،  يف  الت�صريعية 
تواجهها  رمب����ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
التي  اجل��دي��دة  الليبية  احل��ك��وم��ة 
الدبيبة  احل��م��ي��د  ع��ب��د  ���ص��رياأ���ص��ه��ا 
ت�صكيلها قبل  والذي يتوجب عليه 
اجل�����اري،  ال�����ص��ه��ر  م���ن   26 ي����وم 

اإىل  ع���م���ل���ه���ا  ب����رن����ام����ج  وت�����ق�����دمي 
الربملان للم�صادقة عليها يف جل�صة 
بحلول  اأي  يوما   21 خ��الل  عامة 
ر�صميا يف  ال��ب��دء  م��ار���س، قبل   19

ممار�صة مهامها.
ول���ك���ن امل��ح��ل��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي حممد 
ل�»العربية.نت«،  ي��ق��ول  ال��رع��ي�����س، 
اجلل�صة، يف  ه��ذه  ي�صعب عقد  اإن��ه 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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كيف خا�ص رئي�ص وحدة العناية املركزة مب�شت�شفى 
ميديكلينيك - العني املعركة �شد الفريو�ص

اأخبار الإمارات

كوريا ال�شمالية: ا�شرتاتيجية 
الع�شكرة زمن بايدن...!

عربي ودويل

رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو تعلن 
اأجندة بطولتها يف فرباير ومار�ص 2021

الفجر الريا�شي

تريد طي �شفحة ترامب

جني ب�صاكي، الوجه اجلديد للبيت االأبي�س !
•• الفجر – خرية ال�شيباين

خالل اأيام قليلة، فر�صت املتحدثة با�صم الرئا�صة الأمريكية، على طريقة �صل�صة بايدن، 
نغمة جديدة مع ال�صحافة. لقد وعدت ب�ال�صفافية و املعلومات الدقيقة.. بورتريه:

نكتة عن القوة الف�صائية العزيزة جًدا على دونالد ترامب، اأو �صوؤال حول لون الطائرة 
الرئا�صية بذكاء... لقد تغري الأ�صلوب كثرًيا يف غرفة ال�صحافة بالبيت الأبي�س طيلة 
يزيد عن اأ�صبوع الآن. الوجه اجلديد لرئا�صة بايدن تدعى جن ب�صاكي... ويف غ�صون 

ثمانية اأيام، اأحدثت ثورة يف النقاط ال�صحفية للرئا�صة الأمريكية.
ا�صتخدمت جينيفر ب�صاكي، املحرتفة املخ�صرمة، هذا ال�صياق مبهارة لإظهار ال�صفافية 
اأيام. لقد �صمحت لكامريا قناة �صوتامي ال�صريك،  عندما و�صلت اإىل املِْقَراأ قبل ب�صعة 
املتحدث  قناع  راأي��ن��ا  لها.  �صحفي  موؤمتر  لأول  ر  حت�صّ وه��ي  ال�صتار  خلف  مبتابعتها 
الر�صمي على وجهها، متوترة قلياًل، تقوم برق�صة �صغرية للتخل�س من التوتر مرددة 

نغما خفيفا لهذا اليوم الكبري... ثورة! .                       )التفا�صيل �س12(

•• دبي - وام:

اإىل  بات العرب على بعد يوم واحد من الو�صول 
اقرتاب  بعد  وذل��ك  التاريخ،  يف  م��رة  لأول  املريخ 
اللتقاط  اإىل مدار  الدخول  الأم��ل« من  »م�صبار 
عربية  مهمة  اأول  �صمن  الأح��م��ر  الكوكب  ح��ول 

ل�صتك�صاف الكواكب تقودها دولة الإمارات.

ال��ث��الث��اء املوافق  وي�����ص��ل »م�����ص��ب��ار الأم�����ل« غ����داً 
اإىل م���دار الل��ت��ق��اط حول   "2021 ف��رباي��ر   9
العميق  الف�صاء  يف  �صافر  بعدما  امل��ري��خ،  ك��وك��ب 
يف  م��رت  كيلو  األ���ف   121 يبلغ  �صرعة  مبتو�صط 
اأ���ص��ه��ر، م��ن��ذ انطالقه   7 ال�����ص��اع��ة، ط����وال ن��ح��و 
يف  اليابان  يف  الف�صائية  تاناغا�صيما  قاعدة  من 
 493 نحو  قاطعاً   ،2020 يوليو  الع�صرين من 

مليون كيلومرت. و�صيكون هناك بثاً حياً للحدث 
الإم����ارات  بتوقيت  م�����ص��اًء  ال�صابعة  ال�صاعة  عند 
الإنرتنت  وم���واق���ع  ال��ت��ل��ف��زي��ون  حم��ط��ات  تنقله 
وم��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي وم����ن خالل 
https://www. باحلدث  اخلا�س  ال��راب��ط 
.  emiratesmarsmission.ae/live
)التفا�صيل �س2(

ب���ن بنغازي  ب���رمل���ان م��ن��ق�����ص��م  ظ���ل 
�صالح،  عقيلة  ي��راأ���ص��ه  وط��راب��ل�����س 
وه�������و ����ص���خ�������ص���ي���ة غ�����ري م���ت���واف���ق 
ع��ل��ي��ه��ا، ي���ط���ال���ب ع�����دد ك���ب���ري من 
اأن الفرتة  النواب بتغيريه، خا�صة 
احلكومة  ل��ت�����ص��ك��ي��ل  امل��خ�����ص�����ص��ة 
وم�����ص��ادق��ة ال����ربمل����ان ع��ل��ي��ه��ا غري 
اخلالفات،  هذه  كل  لتجاوز  كافية 
م��ت��وق��ع��ا ع��ج��ز ال���ربمل���ان ع��ل��ى عقد 
النواب  ك��ل  بح�صور  ع��ام��ة  جل�صة 
يعني  ما  هو  للحكومة،  الثقة  ملنح 
ومنحها  ال�����ص��الح��ي��ة  ه���ذه  �صحب 

مللتقى احلوار ال�صيا�صي.
بالإنابة  الأمم��ي��ة  املبعوثة  وك��ان��ت 
خالل  اأك����دت  وي��ل��ي��ام��ز،  �صتيفاين 
مبدينة  ����ص���ح���ايف  م����وؤمت����ر  اآخ�������ر 
جينيف، اأن اأمام الربملان 21 يوما 
للحكومة  ال��ث��ق��ة  م��ن��ح  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
ع��ب��د احلميد  ب��رئ��ا���ص��ة  اجل���دي���دة 
منح  عدم  اأن  اإىل  م�صرية  الدبيبة، 
الثقة يعني اأن القرار �صيعود يف هذا 

ال�صاأن مللتقى احلوار ال�صيا�صي.

و�صاطة  اإىل  تدعو  اخلرطوم 
النه�صة �صد  ملف  يف  اأممية 

•• اخلرطوم-وكاالت:

املائية  وامل�������وارد  ال�����ري  وزي�����ر  دع����ا 
الأحد،  ع��ب��ا���س،  يا�صر  ال�����ص��ودان��ي��ة، 
�صد  الو�صاطة يف  تو�صيع مظلة  اإىل 

النه�صة لت�صمل الأمم املتحدة.
امل��لء الثاين ل�صد  اإن  ال��وزي��ر  وق��ال 
اأح����ادي����ة يهدد  ب�������ص���ورة  ال��ن��ه�����ص��ة 

احلياة على كل النيل الأزرق.
واأكد اأن �صد النه�صة ميكن اأن يكون 
وتبادل  الإق��ل��ي��م��ي  ل��ل��ت��ع��اون  ب�����وؤرة 

املنافع بدل التناف�س والنزاع.
�صباح  مب��ك��ت��ب��ه،  ع���ب���ا����س  وال���ت���ق���ى 
الأحد، مع مبعوث مفو�س الحتاد 
وزي��ر اخلارجية  الأوروب���ي اخلا�س 
هافي�صتو،  اوليف  بيكا  الفنلندي، 
لبحث ملف �صد النه�صة الإثيوبي، 
دول  املفاو�صات بن  واآخر تطورات 

ال�صودان واإثيوبيا وم�صر،
اللقاء  خ����الل  ال�����ري  وزي�����ر  واأك������د 
�صد  لقيام  الداعم  ال�صودان  موقف 
يف  اإثيوبيا  حقا  باعتباره  النه�صة 
ي��وؤث��ر ذلك  األ  ���ص��ري��ط��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة، 
ب�صمان  وذلك  ال�صودان،  على  �صلبا 

توقيع اتفاق قانوين ملزم.
الأوروبي  للم�صوؤول  الوزير  و�صرح 
خم��اط��ر اإع����الن اإث��ي��وب��ي��ا ال��ب��دء يف 
امللء الثاين لل�صد ب�صورة اأحادية يف 
اتفاق  غري  من  حتى  املقبل،  يوليو 
اأو تبادل معلومات، مبينا اأن القرار 
على  مبا�صر  ب�صكل  يوؤثر  الإثيوبي 
احلياة  كل  وعلى  الرو�صري�س  �صد 

على النيل الأزرق خلف ال�صد.

عبري مو�صي رئي�صة الد�صتوري احلر
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 192,241 فح�شا ك�شفت عن 3,093 اإ�شابة

ال�صحة تعلن �صفاء 4،678 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 112,521 جرعة من لقاح كوفيد 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 112،521 جرعة خالل 
24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها  ال�  ال�صاعات 
جرعة   43.62 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   4،313،868 اأم�س  حتى 
لقاح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا  ذل��ك  ي��اأت��ي  �صخ�س.   100 لكل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم  اإىل  #كوفيد19 و�صعيا 
والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س " كوفيد 
- 19". من جهة اأخرى و  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 

لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر 
19" واملخالطن   - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�صابة  احل��الت 
جديدا  فح�صا   192،241 اإج����راء  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت   .. وع��زل��ه��م  لهم 
با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  خالل 
اإج��راءات التق�صي  اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.     و�صاهم تكثيف 
 3،093 عن  الك�صف  يف  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  الدولة  يف  والفح�س 
م��ن جن�صيات خمتلفة،  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت  وجميعها 
ال��وزارة عن  اأعلنت  326،495 حالة.     كما  يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 

وفاة 7 حالت م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، 
ال�صحة  وزارة  921 حالة.     واأعربت  الدولة  الوفيات يف  يبلغ عدد  وبذلك 
املتوفن،  ل��ذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابن، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  اجلهات  مع 
 4،678 �صفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.     كما  و�صالمة  ل�صحة  �صماناً 
حالة جديدة مل�صابن بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها 

امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 305،759 حالة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
احلاكمة العامة لغرينادا باليوم الوطني لبالدها

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
العامة  احل��اك��م��ة  ج��ري��ن��ادا  ل  �صي�صيليا  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"، 
لغرينادا، وذلك مبنا�صبة اليوم الوطني لبالدها. كما بعث �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتن 
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  وبعث �صاحب  �صي�صيليا ل جرينادا.  اإىل فخامة 
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  را�صد 

تهنئة مماثلتن اإىل الدكتور كيث ميت�صل رئي�س وزراء غرينادا.

االإمارات على موعد مع التاريخ .. م�صبار االأمل يبلغ املريخ غدا
•• اأبوظبي-وام:

�صتكون دولة الإمارات العربية املتحدة يوم التا�صع من فرباير اجلاري على 
موعد مع التاريخ و اأوىل خطواتها العلمية الرائدة مبجال الف�صاء وعلومه 
عندما يبلغ " م�صبار الأمل " غاية رحلته بالو�صول اإىل الكوكب الأحمر.. 
لت�صطر الإمارات بذلك ا�صمها باأحرف من ذهب يف �صجل الدول الرائدة يف 
ارتياد الف�صاء وعلومه ولتحقق حلم القائد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه". "م�صبار الأمل" الذي يعد اأول م�صبار 
عربي ينطلق خ��ارج م��دار الأر���س �صيكون يف حال جناحه بتخطي الدقائق 
ال�27 العمياء والو�صول اإىل مدار اللتقاط يف املوعد املحدد ، اأول الوا�صلن 
تليه مركبة الف�صاء ال�صينية "تيانوين1- " ومركبة الف�صاء الأمريكية " 
بري�صيفريان�س" اللتان تق�صدان الغاية نف�صها كوكب املريخ وت�صبح الإمارات 
خام�س دولة يف العامل ت�صل اإىل مدار املريخ، وثالث دولة يف العامل ت�صل اإىل 

مدار الكوكب الأحمر من املحاولة الأوىل.
ويف تب�صيط علمي وجيز تر�صد وكالة اأنباء الإمارات "وام" يف هذا التقرير 
مراحل الو�صول وحمطاته والثمار املتوقعة لهذه الرحلة التاريخية. بداية 
التقاط  اإىل مدار  امل�صبار لدى اقرتابه من كوكب املريخ الدخول  �صيحاول 
الو�صول  م��ن  دقيقة   30 قبل  امل�صبار  �صرعة  تخفي�س  ويتم  امل��ري��خ،  ح��ول 
للمريخ ل�صمان التقاط اآمن و�صل�س. وي�صتغرق ا�صتقبال اإ�صارات الراديو من 
�صمم  فقد  التحدي  ه��ذا  ولتخطي  دقيقة،   20 ح��وايل  الأر����س  اإىل  املريخ 
اللتقاط  عملية  اإكمال  خاللها  من  ي�صتطيع  بطريقة  الأمل"  "م�صبار 

ب�صكل اآيل دون احلاجة للتحكم من املحطة الأر�صية.

املحطة  يف  امل�صبار  من  اإ�صارة  اأول  ا�صتقبال  الأر�صي  التحكم  فريق  ويتوقع 
الأر�صية مبجرد و�صولها اإىل الأر�س من اأ�صرع نقطة.

- اأول �شورة للمريخ..
باملدار  م���روره  اأث��ن��اء  للمريخ  الأوىل  ���ص��ورت��ه  الأمل"  "م�صبار  و�صيلتقط 
الأق���رب  امل����دار  "مدار اللتقاط" وه���و  ب��ا���ص��م  اأي�����ص��اً  امل��ع��روف  ال��ب��ي�����ص��اوي 
العلمي  امل��دار  اإىل  اللتقاط  م��دار  الإنتقال من  يف  وبعد جناحه  للكوكب.. 

�صيبداأ امل�صبار مهمته العلمية.
و�صول  م��ن  واح���د  ي��وم  بعد  ال�صينية  "تيانوين1-"  مركبة  ت�صل  بينما 
املركبة يف  العا�صر من فرباير.. ويف حال جنحت  الأمل" وذلك يف  "م�صبار 
فيها جمهورية  تنجح  التي  الأوىل  املرة  �صتكون  املريخ،  �صطح  الهبوط على 
القيام  تنجح يف  دولة  املريخ وثاين  �صطح  الهبوط على  ال�صعبية يف  ال�صن 
بذلك بعد الوليات املتحدة التي تعد الدولة الوحيدة التي جنحت يف انزال 

مركبة ف�صائية على �صطح املريخ حتى الآن.
التي  "جيزيرو"  فوهة  على  الأمريكية  "بري�صيفريان�س"  مركبة  وتهبط 
كانت يف وقت م�صى مزدهرة باملياه.. و�صتعكف على البحث عن دلئل وجود 

حياة �صابقة اأو ميكروبية على �صطح الكوكب الأحمر. 

- مهام ثالث..
و�صتعمل املهام الثالث من اأجل الهدف نف�صه لكن ب�صكل منف�صل ل�صتك�صاف 
الكوكب الأحمر و�صتقوم كل مهمة بتوفري معلومات قيمة ومف�صلة من اأجل 
و�صيعمل  للمريخ و�صطحه..  للغالف اجلوي  واأ�صمل  اأف�صل  لفهم  الو�صول 

الكوكب  وطق�س  ملناخ  خريطة  اأول  ر�صم  على  خا�س  الأمل" ب�صكل  "م�صبار 
باأكمله. و�صتكون جميع هذه الكت�صافات نقلة نوعية على طريق فهم مناخ 
اأ�صا�صياً يف متهيد  الكوكب الأحمر وغالفه اجلوي الذي بدوره يعد عاماًل 
اآخر  كوكب  �صطح  على  م�صتقبلية  ب�صرية  م�صتوطنة  اأول  لإق��ام��ة  الطريق 
غري كوكبنا "الأر�س". وكوكب املريخ - التواأم العجوز لكوكب الأر�س - يعد 
اخليار الأمثل لإن�صاء اأول م�صتوطنة ب�صرية يف كوكب خارجي حيث اأن جميع 
الأدلة العلمية والأبحاث حول الكوكب تثبت اأنه كان يوما ما مزدهراً باملياه 
واجلو الرطب واأن غالفه اجلوي كان يف يوٍم ما اأي�صا ثقياًل كثقل غالفنا 
املريخ  كوكبي  اأن  عن  النقاب  احلديثة  املناخية  النمذجة  وك�صفت  اجل��وي. 
ب��دوره يعد  املريخ  اأن  بالأر�س.. غري  �صبيهن جداً  املا�صي  كانا يف  والزهرة 
اخليار الأمثل نظراً ل�صتقرار درجات احلرارة على �صطحه مقارنًة بكوكب 
"م�صبار الأمل" عند ت�صوير اخلريطة  الزهرة املُلتهب. ولن تتوقف جهود 
املتح�صل  واملعلومات  البيانات  �صت�صهم  بل  الغالف اجلوي  الكاملة لطبقات 
و�صتعطي  وتغيرياته.  الكوكب  طق�س  وفهم  درا�صة  يف  ال�صاأن  هذا  يف  عليها 
ب�صاأن كيفية  املعنين  للعلماء  ثراًء  اأكر  القيمة فكرة  املعلومات  نتائج هذه 
التغلب على �صعوبات الدخول اإىل الكوكب الأحمر، ف�صاًل عن درا�صة كيفية 
اأكر  م�صادر  لبحث  الأح��م��ر  الكوكب  يف  امل��ت��اح  واجل��و  ب��ال��غ��ازات  ال�صتعانة 
اأول  اأن  ل�صك  و  والطاقة.  كالغذاء  الكوكب  على  والبقاء  للعي�س  ا�صتدامة 
م�صتوطنة ب�صرية على الإط��الق خارج كوكب الأر���س لن تكون على كوكب 
يعد  ال��ذي  القمر  �صطح  على  �صتكون  بل  اقامتها  يف  النجاح  ح��ال  يف  املريخ 
املكان الأن�صب لالأبحاث والتجارب ب�صبب قربه من كوكب الأر�س، والغالف 
واأن زاروا  الب�صر �صبق  لكون  .. ونظراً  ال��ذي يتميز به  اجل��وي الرقيق ج��داً 

القمر ولديهم ال�صتعداد لزيارته مرة اأخرى.
اأول  اإقامة  مع  موعد  على  الب�صري  اجلن�س  �صيكون   ،2030 ع��ام  وبحلول 
م�صتوطنة ماأهولة على �صطح القمر �صتمهد الطريق اإىل م�صتوطنة مماثلة 
العلمية  النقلة  ه��ذه  حتقق  اإن  و�صعوبة.  حتدياً  الأك��ر  املريخ  �صطح  على 
الف�صاء  وك���الت  تتكاتف  مل  م��ا  ممكنة  ت��ك��ون  ل��ن  الف�صاء  ق��ط��اع  يف  املهمة 
املختلفة وتت�صافر جهود خمتلف الدول حول العامل لو�صع قواعد وخطط 
منظمة لكت�صاف الف�صاء. وللم�صاهمة يف توحيد هذه الأهداف وامتام املهام 
�صوب القمر فقد ان�صمت دولة الإمارات اإىل 7 دول يف اتفاقية "اأرمتي�س" 

وهي اتفاقية دولية لإقامة تعاون �صلمي ملوا�صلة اكت�صاف القمر.

- م�شروع را�شد..
وكانت دولة الإمارات اأعلنت يف �صبتمرب من العام املا�صي عن م�صروع "را�صد"، 
دبي  ملوؤ�ص�س  تخليداً  ال�صم  بهذا  �ُصميت  امارتية  ف�صائية  مركبة  اأول  وهي 
اآل مكتوم رحمه اهلل.. و �صتنطلق املركبة  املغفور له ال�صيخ را�صد بن �صعيد 

الإماراتية اإىل القمر يف عام 2024.
وختاما فاإن الهدف الأكرب من وراء كل هذا العمل الدوؤوب واجلهود العلمية 
الكبرية ل يقف عن اكت�صاف املريخ اأو القمر واإمنا اكت�صاف الف�صاء عموما 

من اأجل فهم �صامل لكل ما حولنا مبا ي�صب جميعه يف �صالح الب�صرية.
وها هي الإمارات تاأخذ مكانها يف هذا املحفل العاملي العلمي الكبري بتد�صن 
�صيخلدها  التي  مل�صتها  لت�صع  والإن�صانية  الإن�صان  م�صتقبل  هدفها  رحلة 
الف�صاء  ارت��ي��اد  ع��رب  العلم  اأب���واب  ط��رق  الفتية  دولتنا  لتوا�صل  و  ال��ت��اري��خ 

انطالقا من املريخ الذي �صيكون له ما بعده.

يوم واحد يف�شل العرب عن الو�شول اإىل املريخ بقيادة االإمارات

املاليني يرتقبون م�صري اأول مهمة ف�صائية عربية ال�صتك�صاف الكواكب

هناك  اأن  اإذ  ب��ام��ت��ي��از،  م��ري��خ��ي��اً 
املتحدة  ال���ولي���ات  ه���ي  دول،   3
بالإ�صافة  وال�����ص��ن  الأم��ري��ك��ي��ة 
اإىل دولة الإم��ارات، تت�صابق على 
الأحمر  ال��ك��وك��ب  اإىل  ال��و���ص��ول 
حال  ويف  ال�������ص���ه���ر،  ه�����ذا  خ�����الل 
الأمل" يف تخطي  "م�صبار  جناح 
الدقائق ال�27 العمياء والو�صول 
املوعد  يف  الل���ت���ق���اط  م����دار  اإىل 
اإىل  ي�صل  ق��د  بتاأخري  اأو  امل��ح��دد 
ال�صيناريوهات  ح�صب  �صاعتن 
وا�صتعد  ح��دده��ا  ال��ت��ي  املحتملة 
الإمارات  لها فريق عمل م�صروع 
�صتكون  امل�����ري�����خ،  ل����ص���ت���ك�������ص���اف 
الإمارات يف مقدمة هذا ال�صباق، 
و�صت�صبح خام�س دولة يف العامل 
كما  امل�����ري�����خ،  م������دار  اإىل  ت�����ص��ل 
العامل  يف  دول�����ة  ث���ال���ث  ���ص��ت��ك��ون 
الأحمر  الكوكب  م��دار  اإىل  ت�صل 

من املحاولة الأوىل.
ويف ح��ال جن��اح و���ص��ول الإمارات 
املحاولة  م��ن  امل��ري��خ  ك��وك��ب  اإىل 
حققت  ال����دول����ة  ت���ك���ون  الأوىل، 
ي��ف��وق ن�صبة جناح  ع��امل��ي��اً  اإجن����ازاً 
الكوكب  م������دار  اإىل  ال����و�����ص����ول 
الأحمر والتي ل تتعدى تاريخياً 
اأنظار املالين يف  %50. وتتجه 
دول��ة الإم����ارات وال��وط��ن العربي 
واملجتمع  الإ����ص���الم���ي  وال����ع����امل 
"م�صبار  العلمي حول العامل اإىل 
الإمارات  م�صروع  �صمن  الأمل" 
تف�صله  ال��ذي  املريخ  ل�صتك�صاف 
�صاعات معدودة عن حتقيق اإجناز 
تاريخ  يف  م�صبوق  غ��ري  ت��اري��خ��ي 
من  حالة  و�صط  وذل��ك  املنطقة، 

•• دبي - وام:

ب���ات ال���ع���رب ع��ل��ى ب��ع��د ي���وم واحد 
من الو�صول اإىل املريخ لأول مرة 
يف ال���ت���اري���خ، وذل����ك ب��ع��د اق����رتاب 
اإىل  الدخول  الأمل" من  "م�صبار 
الكوكب  ح����ول  الل���ت���ق���اط  م�����دار 
عربية  مهمة  اأول  �صمن  الأح��م��ر 
دولة  تقودها  الكواكب  ل�صتك�صاف 

الإمارات.
غ����داً  الأمل"  "م�صبار  وي�������ص���ل 
فرباير   9 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء   "
اللتقاط  م�����دار  اإىل   "2021
حول كوكب املريخ، بعدما �صافر يف 
�صرعة  مبتو�صط  العميق  الف�صاء 
األ������ف ك��ي��ل��و م����رت يف   121 ي��ب��ل��غ 
ال�صاعة، طوال نحو 7 اأ�صهر، منذ 
تاناغا�صيما  ق��اع��دة  م��ن  انطالقه 
الع�صرين  يف  اليابان  يف  الف�صائية 
نحو  ق��اط��ع��اً   ،2020 ي��ول��ي��و  م��ن 
و�صيكون  كيلومرت.  مليون   493
هناك بثاً حياً للحدث عند ال�صاعة 
الإمارات  بتوقيت  م�صاًء  ال�صابعة 
تنقله حمطات التلفزيون ومواقع 
التوا�صل  وم��ن�����ص��ات  الإن����رتن����ت 
الرابط  الج��ت��م��اع��ي وم���ن خ���الل 
https://www. ب��احل��دث  اخل��ا���س 

.  emiratesmarsmission.ae/live

- التحدي االأ�شعب..
عند  الأمل"  "م�صبار  وي��ن��ت��ظ��ر 
دخ��ول��ه اإىل م��دار الل��ت��ق��اط حول 
اأ�صعب  م���ن  امل���ري���خ غ�����داً، واح������داً 
التحديات التي مر بها منذ ولدته 
كفكرة يف اخللوة الوزارية حلكومة 
 ،2014 ع�����ام  الإم������������ارات  دول�������ة 
خطة  اإىل  الفكرة  تتبلور  اأن  قبل 
علمي  وم�������ص���روع  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
عمالق ذي اأهداف غري م�صبوقة يف 
تاريخ الب�صرية، حتت ا�صم م�صروع 
الإم����������ارات ل���ص��ت��ك�����ص��اف امل���ري���خ. 
الأ�صعب  التحدي  ه��ذا  ويتلخ�س 
الف�صاء  يف  املنطلق  امل�صبار  اأن  يف 
ب�����ص��رع��ة 121 األ����ف ك��ي��ل��وم��رت يف 
ال�صاعة عليه اأن يقوم ذاتياً باإبطاء 
كيلومرت  األ����ف   18 اإىل  ���ص��رع��ت��ه 

نقطة  دب��ي  �صتكون  اخل��وان��ي��ج  يف 
ات�صال بن كوكبي الأر�س واملريخ 
كاملة  مريخية  �صنة  م���دار  على 
بح�صابات  يوماً   687 اإىل  متتد 
اإر�صال  الفريق  ويوا�صل  الأر���س، 
الأوام���ر وتلقي الإح��داث��ي��ات من 
اإىل  ب��اأم��ان  و�صوله  حتى  امل�صبار 
املرحلة  اإىل  ث���م  ال��ع��ل��م��ي  امل�����دار 
اأن كل  التاأكد من  وبعد  العلمية، 
مل��ا خطط له  الأم���ور ت�صري وف��ق��اً 
ال��ف��ري��ق، ���ص��ي��ك��ون ال��ت��وا���ص��ل مع 
مرات  ث��الث  اإىل  مرتن  امل�صبار 
اأ�صبوعياً، ومدة كل نافذة ات�صال 
من 6 اإىل 8 �صاعات يومياً، علماً 
ال��ت��اأخ��ر يف الت�����ص��ال نظراً  ب����اأن 
لبعد امل�صافة يرتاوح ما بن 11 
لإر�صال  وذل���ك  دق��ي��ق��ة،   22 اإىل 
واأجهزته  امل�����ص��ب��ار  اإىل  الأوام������ر 
ل�صتقبال  وك����ذل����ك  ال���ع���ل���م���ي���ة، 
يجمعها  التي  العلمية  البيانات 
امل�����ص��ب��ار ط�����وال م��ه��م��ت��ه، وذل���ك 
العلمين  ال�صركاء  مع  بالتعاون 
ال���دول���ي���ن ل��ل��م�����ص��روع. وق����د مت 
الأر�صي  التحكم  م��رك��ز  جتهيز 
بهذه  للقيام  م�صتوى  اأعلى  على 
املهمة من خالل الكوادر الوطنية 

ال�صابة.

- روؤية وطموح القيادة..
بنت  �������ص������ارة  م�����ع�����ايل  واأك�������������دت 
ي��و���ص��ف الأم�������ريي وزي������رة دول���ة 
رئي�صة  امل��ت��ق��دم��ة  للتكنولوجيا 
الإم������ارات  وك���ال���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
م�صبار  جن������اح  اأن  ل���ل���ف�������ص���اء.. 
م���دار  اإىل  ال���و����ص���ول  يف  الأم������ل 
املريخ - حال تخطيه ما ينتظره 
م��ن حت��دي��ات - ���ص��ي��ك��ون اإجن����ازاً 
غ��ري م�صبوق،  واإم���ارات���ي���اً  ع��رب��ي��اً 
اآم��������ال مئات  اأن������ه حم����ط  ح���ي���ث 
"عربية  دول���ة   56 م��ن  امل��الي��ن 
واإ�صالمية". وهو م�صروع طموح 
وبحثي  علمي  ح�صور  لت�صجيل 
ع��رب��ي وع��امل��ي م�����ص��ّرف يف جمال 
ترجمة  ال���ك���واك���ب،  ا���ص��ت��ك�����ص��اف 
وطموحات  وت��وج��ي��ه��ات  ل���روؤي���ة 

القيادة الر�صيدة للدولة.

خالل  يف  وذل��ك  فقط،  ال�صاعة  يف 
"ال�27  با�صم  تعرف  دقيقة   27
با�صتخدام  وذلك  العمياء"،  دقيقة 
ال�صتة  العك�صي  ال��دف��ع  حم��رك��ات 

امل�صبار. بها  يف" املزود  "دلتا 
ال���دق���ائ���ق احلرجة  ه����ذه  وخ�����الل 
مبركز  م��ت��اأخ��راً  الت�����ص��ال  �صيكون 
امل���ح���ط���ة الأر����ص���ي���ة  ال���ت���ح���ك���م يف 
اأن يقوم  باخلوانيج يف دبي، وعليه 
اأن  عليه  كما  ذات��ي��اً،  العملية  بهذه 
على  بالتغلب  اأي�����ص��اً  وح���ده  ي��ق��وم 
اأثناء  حتديات  من  يواجهه  قد  ما 
هذه الدقائق التي �صتحدد م�صري 
7 �صنوات ق�صاها فريق امل�صروع يف 
ت�صميم  يف  وم��ث��اب��رة  ب���داأب  العمل 
امل�صبار،  وب��رجم��ة  وب��ن��اء  وت��ط��وي��ر 
ح��ت��ى ي��ك��ون ج���اه���زا مل��ج��اب��ه��ة هذا 
الدقائق  ه���ذه  وت��خ��ط��ي  ال��ت��ح��دي 
ال��ع��م��ي��اء، كما فعل م��ع ما   27 ال��� 
املريخية من  واجهه طوال رحلته 

حتديات.
وت�����زداد ���ص��ع��وب��ة ه���ذه امل��رح��ل��ة يف 
كون الت�صال �صيكون متاأخراً بن 
هنا  وم��ن  وامل�صبار،  التحكم  مركز 
جاءت ت�صمية هذه الدقائق ال�صبع 
اأن  حيث  ب�"العمياء"،  والع�صرين 
امل�صبار وبال تدخل ب�صري �صيعالج 
الفرتة  ه����ذه  يف  حت���دي���ات���ه  ك���اف���ة 
بطريقة ذاتية، ويف حال وجود اأي 
اثنن  م��ن  اأك���ر  فنية يف  اأع���ط���ال 
العك�صية  ال���دف���ع  حم���رك���ات  م���ن 
امل�صبار يف عملية  التي ي�صتخدمها 
يف  ذل��ك  �صيت�صبب  �صرعته،  اإب��ط��اء 
اأن يتيه امل�صبار يف الف�صاء العميق 
ل  احل��ال��ت��ن  كلتا  ويف  يتحطم  اأو 

ميكن ا�صرتجاعه.
غداً  احلا�صمة  اللحظة  و�صتكون 
املحطة  ف����ري����ق  ي��ت��م��ك��ن  ع���ن���دم���ا 
ا�صتالم  اخلوانيج من  الأر�صية يف 
تخطيه  ف��ور  امل�صبار  م��ن  الإ���ص��ارة 
اإيذاناً  ال��ع��م��ي��اء  ال�27  ال��دق��ائ��ق 
ب�����اإع�����الن جن������اح امل���ه���م���ة يف ه���ذه 

املرحلة.

- فرباير �شهر املريخ..
�صهراً  اجل�������اري،  ف���رباي���ر  وي���ع���د 

م�صروع  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق����ال����ت 
املريخ  ل���ص��ت��ك�����ص��اف  الإم����������ارات 
يف  بامتياز  الأمل" جنح  "م�صبار 
ن�صر ثقافة الأمل والالم�صتحيل 
الإمارات،  دول��ة  وبنات  اأب��ن��اء  بن 
وعماًل  ف����ك����راً  اأ����ص���ب���ح���ت  ح���ت���ى 
اأنه  معاليها  واأو�صحت  وم�صرية. 
الأربع  الف�صائية  الرحالت  رغم 
ال��ت��ي مت��ك��ن��ت م��ن ال��و���ص��ول اإىل 
م�صبار  ق��ب��ل  الأح����م����ر،  ال��ك��وك��ب 
الأم����ل، وك��ذل��ك ال��دار���ص��ات التي 
مت اإج���راوؤه���ا ح��ول امل��ري��خ اإل اأن 
ال��ب�����ص��ري��ة م���ا زل���ت ل ت��ع��رف اإل 
ال��ق��ل��ي��ل ع��ن��ه، وخ�����ص��و���ص��اً فيما 
ي��ت��ع��ل��ق مب��ن��اخ��ه وم���ن ه��ن��ا تربز 
الأهمية العلمية مل�صروع الإمارات 

ل�صتك�صاف املريخ.
" م��ه��م��ا كانت  وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا 
الذي  ال�����ص��ع��ب  ال��ت��ح��دي  نتيجة 
�صيواجهه م�صبار الأمل غداً عند 
اللتقاط حول  اإىل مدار  دخوله 
بفريق  ف��خ��ورون  فنحن  امل��ري��خ، 
الوطنية  ال����ك����وادر  م���ن  ال��ع��م��ل 
�صواعد  اأجن���زت���ه  ومب���ا  ال�����ص��اب��ة، 
الوطن  وب����ن����ات  اأب����ن����اء  وع����ق����ول 
حت���ت م��ظ��ل��ة م�����ص��روع الإم������ارات 

ل�صتك�صاف املريخ".

- برنامج علمي نوعي..
الإم����ارات  م�����ص��روع  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ل�صتك�صاف املريخ "م�صبار الأمل" 
مبادرة ا�صرتاتيجية وطنية اأعلن 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ع��ن��ه��ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اهلل"و�صاحب  "حفظه  ال���دول���ة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
 ،2014 ي���ول���ي���و   16 يف  اهلل" 
لتكون دولة الإمارات - عند جناح 
الأم�����ل - خام�س  م�����ص��ب��ار  م��ه��م��ة 
املريخ  اإىل  ال��ع��امل ت�صل  دول��ة يف 
تنفيذاً للربنامج العلمي النوعي 
الكوكب  ل�صتك�صاف  متلكه  الذي 
الأحمر. ومت تكليف مركز حممد 
بن را�صد للف�صاء من قبل حكومة 

مل�صري هذه  والن��ت��ظ��ار  ال��رتق��ب 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي حت��م��ل م��ع��ه��ا اآم���ال 
وط����م����وح����ات ����ص���ع���وب اأك������ر من 
يف  واإ�صالمية  عربية  دول��ة   56
مدار  اإىل  م����رة  لأول  ال���و����ص���ول 

الكوكب الأحمر.

مـــراحـــل  ثـــــالث  ـــــــاز  اإجن  -
بنجاح..

وكان امل�صبار قد اأجنز بنجاح، منذ 
من  اأ�صهر   7 نحو  قبل  انطالقه 
على  اليابانية  تناغا�صيما  قاعدة 
 3 اإيه"،   2 "اإت�س  ال�صاروخ  منت 
مراحل هي: الإط��الق، العمليات 
املبكرة، واملالحة يف الف�صاء التي 
زمنية،  م����دة  اأط�����ول  ا���ص��ت��غ��رق��ت 
مناورات   3 بنجاح  فيها  وج���رت 
يف  ليكون  امل�صبار  لتوجيه  دقيقة 
اإىل  للو�صول  دق��ة  الأك���ر  امل�صار 
امل�صبار  ع��ل��ى  و���ص��ي��ك��ون  وج��ه��ت��ه، 
املرحلة  ب��ن��ج��اح  ي��ن��ج��ز  اأن  غ�����داً 
ودقة  �صعوبة  والأك����ر  ال��راب��ع��ة 
الدخول  مرحلة  وه��ي  وخ��ط��ورة 
اإىل مدار املريخ، وحال جناحه يف 
ذلك �صتتبقى اأمامه مرحلتان يف 
مهمته املريخية هما الدخول اإىل 
املدار العلمي ثم املرحلة العلمية 
التي �صيدور خاللها امل�صبار حول 
 55 ك���ل  الأح���م���ر دورة  ال��ك��وك��ب 
يرتاوح  بي�صاوي  م��دار  يف  �صاعة 
م��ا ب��ن 20 األ���ف ك��ي��ل��وم��رت اإىل 
اختار  وق��د  كيلومرت،  األ��ف   43
املدار  هذا  للم�صبار  العمل  فريق 
خط  اأعلى  مبا�صرة  ليكون  املميز 
ال�صتواء اخلا�س باملريخ ما يتيح 
البيانات  جلمع  موقع  اأف�صل  له 
العلمية وال�صور عن هذا الكوكب 
ب����الأر�����س �صمن  ���ص��ب��ه��اً  الأك������ر 

املجموعة ال�صم�صية.

- دبي ت�شل االأر�س باملريخ..
وف���ور دخ���ول م�����ص��ب��ار الأم����ل اإىل 
م����دار الل���ت���ق���اط، وجن����اح فريق 
ل�صتك�صاف  الإم�������ارات  م�����ص��روع 
املريخ يف الت�صال مع امل�صبار عن 
الأر�صي  ال��ت��ح��ك��م  م��رك��ز  ط��ري��ق 

وتنفيذ  ب������اإدارة  الإم�������ارات  دول����ة 
جميع م��راح��ل امل�����ص��روع، يف حن 
ت��ت��وىل وك��ال��ة الإم�����ارات الف�صاء 

الإ�صراف العام على امل�صروع.
وج�����رى اإط������الق م�����ص��ب��ار الأم����ل 
يوليو  م��ن  الع�صرين  يف  بنجاح 
اأول  امل�����ص��ب��ار  و���ص��ي��ق��دم   2020
درا����ص���ة ���ص��ام��ل��ة ع��ن م��ن��اخ كوكب 
امل��ري��خ وط��ب��ق��ات غ��الف��ه اجلوي 
املختلفة عندما ي�صل اإىل الكوكب 
ال��ت��ا���ص��ع م��ن فرباير  الأح��م��ر يف 
عام 2021، وذلك بالتزامن مع 
مرور خم�صن عاماً على تاأ�صي�س 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
وتت�صمن اأهداف "م�صبار الأمل" 
مداره  اإىل  بنجاح  و�صوله  -عند 
ح���ول ال��ك��وك��ب الأح���م���ر- تقدمي 
اجلوي  للغالف  متكاملة  �صورة 
تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  للمريخ 
�صي�صاعد  ال��ذي  الأم��ر  الب�صرية، 
العلماء على التو�صل لفهم اأعمق 
من  املريخ  كوكب  حت��ول  لأ�صباب 
اإىل  الأر���س  كوكب م�صابه لوكب 
كوكب ذي ت�صاري�س قا�صية. ومن 
�صاأن فهم الغالف اجلوي لكوكب 
فهم  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��دن��ا  اأن  امل���ري���خ 
كوكب الأر�س والكواكب الأخرى 
ب�صكل اأف�صل، وبالتايل ا�صتق�صاء 
ال���ف�������ص���اء  ال���ع���ي�������س يف  ف�����ر������س 
م�صتوطنات  وب����ن����اء  اخل����ارج����ي 
الأخ���رى.  ال��ك��واك��ب  على  ب�صرية 
من  اأك���ر  الأم���ل  م�صبار  ويجمع 
البيانات  من  غيغابايت   1000
اجلديدة عن كوكب املريخ، بحيث 

للبيانات  م��رك��ز  يف  اإي��داع��ه��ا  يتم 
خالل  م��ن  الإم����ارات  يف  العلمية 
اأر�صية  ا�صتقبال  حم��ط��ات  ع���دة 
ال���ع���امل، و�صوف  م��ن��ت�����ص��رة ح���ول 
للم�صروع  العلمي  الفريق  يقوم 
البيانات  ه��ذه  وحتليل  بفهر�صة 
التي �صتكون متاحة للب�صرية لأول 
م�صاركتها  ذل��ك  بعد  ليتم  م���رة، 
جماناً مع املجتمع العلمي املهتم 
ب���ع���ل���وم امل����ري����خ ح�����ول ال����ع����امل يف 
الإن�صانية.  املعرفة  خدمة  �صبيل 
ال�صرتاتيجية  الأهداف  وتتجلى 
برنامج  ت��ط��وي��ر  يف  ل��ل��م�����ص��روع 
ف�صائي وطني قوي، وبناء موارد 
الكفاءة  عالية  اإم��ارات��ي��ة  ب�صرية 
الف�صاء،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال  يف 
وت���ط���وي���ر امل���ع���رف���ة والأب�����ح�����اث 
الف�صائية  والتطبيقات  العلمية 
الب�صرية،  على  بالنفع  تعود  التي 
م�صتدام  لق��ت�����ص��اد  وال��ت��اأ���ص��ي�����س 
وتعزيز  امل����ع����رف����ة  ع���ل���ى  م���ب���ن���ي 
ال���ت���ن���وي���ع وت�����ص��ج��ي��ع الب���ت���ك���ار، 
والرت����ق����اء مب��ك��ان��ة الإم�������ارات يف 
���ص��ب��اق ال��ف�����ص��اء ل��ت��و���ص��ي��ع نطاق 
الإمارات  جهود  وتعزيز  الفوائد، 
العلمية،  الك��ت�����ص��اف��ات  جم��ال  يف 
قطاع  يف  دولية  �صراكات  واإق��ام��ة 
ال��ف�����ص��اء ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة.
ر�صائل  الأم��ل  م�صبار  يحمل  كما 
املنطقة  اإىل  و���ص��الم  واأم���ل  فخر 
جتديد  اإىل  وي���ه���دف  ال��ع��رب��ي��ة 
لالكت�صافات  ال��ذه��ب��ي  ال��ع�����ص��ر 

العربية.

ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء بتوقيت االإمارات تنقله حمطات التلفزيون ومواقع االإنرتنت ومن�صات التوا�صل االجتماعي يف ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء عند  للحدث  حي  •  بث 

تت�صابق على الو�صول اإىل املريخ خالل فرباير اجلاري.. واالإمارات �صتكون باملقدمة حال تخطي م�صبار االأمل ما ينتظره من حتديات �صعبة دول   3 •

التاريخي من املحاولة االأوىل االإجناز  هذا  حتقق  العامل  يف  دولة  ثالث  االإمارات  • يف حال جتاوز م�صبار االأمل غدًا "الـ 27 دقيقة العمياء" �صت�صبح 

يعيد فريق املحطة االأر�صية باخلوانيج االت�صال بامل�صبار بعد تخطية "الـ27 دقيقة العمياء" اإيذانًا باإعالن جناح املهمة عندما  �صتحدث  غدًا  احلا�صمة  • اللحظة 

غدًا �صتكون دبي نقطة ات�صال بني كوكبي االأر�س واملريخ طوال �صنة مريخية كاملة متتد اإىل 687 يومًا من خالل حمطة اخلوانيج املهمة  جناح  • حال 

قيادة دولة االإمارات يف حتقيق اإجناز عربي وعاملي غري م�صبوق يف املجالني الف�صائي والعلمي وطموحات  روؤية  يرتجم  االأمل  م�صبار   : االأمريي  • �صارة 
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اأخبـار الإمـارات
املجل�س الوطني االحتادي يعقد جل�صته ال�صاد�صة غدا 

•• اأبوظبي-وام:

يعقد املجل�س الوطني الحتادي برئا�صة معايل �صقر غبا�س رئي�س 
للف�صل  الثاين  العادي  النعقاد  دور  من  ال�صاد�صة  جل�صته   ، املجل�س 
2021م  فرباير   9 املوافق  الثالثاء  غدا  ع�صر،  ال�صابع  الت�صريعي 
يف مقره يف اأبوظبي، يناق�س خاللها م�صروع قانون احتادي يف �صاأن 
احل�صول على املوارد الوراثية وم�صتقاتها والتقا�صم العادل واملن�صف 
التغري  وزارة  �صيا�صة  ومو�صوع  ا�صتخدامها،  عن  النا�صئة  للمنافع 
ال�صمكية  للموارد  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  ب�صاأن  والبيئة  املناخي 

واحليوانية والزراعية.

معايل  اإىل  �صوؤاًل  النقبي  عالي  �صعيد  �صذى  الع�صو  �صعادة  وتوجه 
املناخي  التغري  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

والبيئة حول "ال�صيد با�صتخدام الطعم احلي".
�صيا�صة  املتبناة، على مو�صوع  املو�صوعات  بند  املجل�س �صمن  ويطلع 
وال�صباب  والثقافة  التعليم  ���ص��وؤون  للجنة  وال�صباب  الثقافة  وزارة 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  �صيا�صة  وم��و���ص��وع  والإع�����الم،  وال��ري��ا���ص��ة 
والحتياطية للجنة �صوؤون الدفاع والداخلية واخلارجية، كما يطلع 
�صادرة  ر�صالة  على  للحكومة،  ال�صادرة  الر�صائل  بند  املجل�س �صمن 
الطاقة  وزارة  "�صيا�صة  مو�صوع  مناق�صة  على  املوافقة  طلب  ب�صاأن 

والبنية التحتية".

تلتقط �صورًا ملونة عالية الدقة لكوكب املريخ و ت�صتخدم لقيا�س اجلليد واالأوزون يف الطبقة ال�صفلى لغالفه اجلوي الرقمية  اال�صتك�صاف  •  كامريا 
باالأ�صعة حتت احلمراء يقي�س درجات احلرارة وتوزيع الغبار وبخار املاء والغيوم اجلليدية يف الطبقة ال�صفلى للغالف اجلوي للمريخ الطيفي  •  املقيا�س 

الطيفي باالأ�صعة فوق البنف�صجية يقي�س االأوك�صجني والهيدروجني واأول اأوك�صيد الكربون يف الطبقة احلرارية للغالف اجلوي للمريخ • املقيا�س 
�صاملة ملناخ كوكب املريخ واأ�صباب تاآكل غالفه اجلوي �صورة  �صتوفر  العلمية  • االأجهزة 
مت تطويرها بجهود م�صرتكة ملركز حممد بن را�صد للف�صاء و�صركاء املعرفة • االأجهزة 

م�شبار االأمل يحمل 3 اأجهزة علمية مبتكرة ت�شتعد الختبار كفاءتها خلدمة الب�شرية

هــل تنجح اأجهــزة م�صـبار االأمــل يف ك�صــف اأ�صــرار الكـوكـب االأحــمر؟ 

للغالف  �����ص����ور   8 ع�����ن  ي���ق���ل  ل 
وي�صتهدف  ل��ل��م��ري��خ.  اخل����ارج����ي 
امل��ق��ي��ا���س ال��ط��ي��ف��ي ب���الأ����ص���ع���ة ما 
ف����وق ال��ب��ن��ف�����ص��ج��ي��ة حت��دي��د مدى 
الكربون  اأك�صيد  اأول  وتنوع  وف��رة 
احلراري  الغالف  يف  والأك�صجن 
على نطاقات زمنية �صبه مو�صمية، 
الأبعاد  ثالثي  الرتكيب  وح�صاب 
لالأك�صجن  امل���ت���غ���رية  وال���ن�������ص���ب 
ال�����غ�����الف  يف  وال������ه������ي������دروج������ن 

اخلارجي.

معلومات  غيغابايت   1000  -
غري م�شبوقة..

وي��ج��م��ع م�����ص��ب��ار الأم����ل اأك����ر من 
البيانات  م��ن  غيغابايت   1000
اجلديدة عن كوكب املريخ، بحيث 
للبيانات  م��رك��ز  يف  اإي��داع��ه��ا  ي��ت��م 
العلمية يف الإم��ارات، و�صوف يقوم 
الفريق العلمي للم�صروع بفهر�صة 
وحتليل هذه البيانات التي �صتكون 
ليتم  م��رة،  لأول  للب�صرية  متاحة 
ب��ع��د ذل���ك م�����ص��ارك��ت��ه��ا جم���ان���اً مع 
بعلوم  امل���ه���ت���م  ال��ع��ل��م��ي  امل��ج��ت��م��ع 
املريخ حول العامل يف �صبيل خدمة 

املعرفة الإن�صانية.
الأمل"  "م�صبار  اأه��داف  وتت�صمن 
مداره  اإىل  بنجاح  و���ص��ول��ه  -ع��ن��د 
ح����ول ال��ك��وك��ب الأح����م����ر- تقدمي 
اجلوي  ل��ل��غ��الف  متكاملة  ���ص��ورة 
تاريخ  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ل��ل��م��ري��خ 
�صي�صاعد  ال���ذي  الأم����ر  ال��ب�����ص��ري��ة، 
اأعمق  لفهم  التو�صل  على  العلماء 
لأ���ص��ب��اب حت��ول ك��وك��ب امل��ري��خ من 
ك���وك���ب م�����ص��اب��ه ل��ك��وك��ب الأر������س 
���ص��اأن فهم  اإىل كوكب ج��اف. وم��ن 
اأن  املريخ  لكوكب  اجل��وي  الغالف 
الأر�س  كوكب  فهم  على  ي�صاعدنا 

والكواكب الأخرى ب�صكل اأف�صل.

- برنامج علمي نوعي..
الإم�����ارات  م�����ص��روع  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
"م�صبار الأمل"  ل�صتك�صاف املريخ 
اأعلن  وطنية  ا�صرتاتيجية  مبادرة 
عنها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

الطول بن 245-275 نانومرت 
ب���ي���ن���م���ا ����ص���ي���ك���ون ن����ط����اق ال������رتدد 
 –  305 ب��ن  الطويلة  للموجات 
335 نانومرت، اأما بالن�صبة لنظام 
تردد  ف�صيكون  الأخ����رى  ال��ع��د���ص��ة 
 645  –  625 الأح���م���ر  ال���ل���ون 
ن��ان��وم��رت وال��ل��ون الأخ�����ص��ر 506 
الأزرق  واللون  نانومرت   586 –

نانومرت.  469 –  405
وت�����ت�����ل�����خ�����������س م�����ه�����م�����ة ك������ام������ريا 
درا�صة  يف  ال��رق��م��ي��ة  ال���ص��ت��ك�����ص��اف 
الغالف  م����ن  ال�����ص��ف��ل��ى  ال��ط��ب��ق��ة 
اجل�������وي ل���ل���ك���وك���ب الأح�����م�����ر من 
الدقة  عالية  �صور  التقاط  خ��الل 
الب�صري  العمق  وقيا�س  للمريخ، 
الغالف اجلوي،  املتجمد يف  للماء 

وقيا�س مدى وفرة الأوزون.

باالأ�شعة  الطيفي  املقيا�س   -
حتت احلمراء..

اأم���ا اجل��ه��از ال��ث��اين ف��ه��و، املقيا�س 
احلمراء  حت��ت  ب��الأ���ص��ع��ة  الطيفي 
درجات  يقي�س  ال��ذي   EMIRS
ال��غ��ب��ار وبخار  وت���وزي���ع  احل������رارة 
الطبقة  والغيوم اجلليدية يف  املاء 
ال�����ص��ف��ل��ى ل��ل��غ��الف اجل������وي. وقد 
ت��ط��وي��ر ه���ذا اجل��ه��از للتقاط  مت 
دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات ال�����غ�����الف اجل�����وي 
مراآة  با�صتخدام  للمريخ،  املتكاملة 
امل�صح ال�صوئي لتوفري 20 �صورة 
يف ال��دورة الواحدة بدقة تبلغ من 

بك�صل. لكل  كم   300 اإىل   100
الطيفي  املقيا�س  ه��ذا  وي�صتهدف 
ال�صفلي  اجل����وي  ال��غ��الف  درا����ص���ة 
حتت  الأ�صعة  نطاقات  يف  للمريخ 
احل���م���راء، وت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات من 
بالتزامن  ال�صفلي  الغالف اجلوي 
م������ع م�����الح�����ظ�����ات م������ن ك����ام����ريا 

ال�صتك�صاف.
ويحتوي املقيا�س الطيفي بالأ�صعة 
حت���ت احل���م���راء ع��ل��ى م�����راآة دوارة 
تقي�س الأ���ص��ع��ة حت��ت احل��م��راء يف 
مايكرومرت   40 اإىل   6 ن���ط���اق 
حول  اأف�صل  فهماً  ليعطينا  مم  �صُ
اليوم.  خ��الل  الطق�س  حالة  تغري 
�صي�صتخدم  التحديد  وج��ه  وع��ل��ى 

خالل  بامل�صبار  اللحظي  الت�صال 
هذه املرحلة.

مدار  اإىل  الأم�����ل  م�����ص��ب��ار  وي�����ص��ل 
اللتقاط حول املريخ يوم الثالثاء 
م�صاء   7:42 ال�صاعة  عند  املقبل 
الإم����������ارات، فيما  ب��ت��وق��ي��ت دول�����ة 
���ص��ي��ك��ون ه���ن���اك ب���ث���ا ح���ي���ا حلدث 
و�صول امل�صبار عند ال�صابعة م�صاء 
عرب حمطات التلفزيون ومن�صات 
و�صبكة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 

الإنرتنت.
تعد  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه  لأن  ون����ظ����را 
الأخطر يف مهمة امل�صبار بالكامل، 
واختبار  فح�س  اإع���ادة  �صيتم  فاإنه 
املوجودة  الفرعية  الأجهزة  جميع 
على منت امل�صبار قبل النتقال اإىل 

املرحلة العلمية.
بنجاح  اأن��ه��ى  الأم���ل  م�صبار  وك���ان 
التاريخية  مهمته  يف  م��راح��ل   3
انطالقه  منذ  نوعها،  من  الأوىل 
يف  للف�صاء  تانيغا�صيما  مركز  من 
"اإت�س  ال�صاروخ  منت  على  اليابان 
يوليو  من  الع�صرين  يوم  اإيه"   2
 01:58 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د   2020
ف���ج���را ب��ت��وق��ي��ت دول�����ة الإم�������ارات، 
ومرحلة  الإط���الق  مرحلة  وه���ي: 
العمليات املبكرة، ومرحلة املالحة 
امل�صبار  اأم���ام  ويتبقى  الف�صاء،  يف 
اأخ��رى هي الدخول  ثالث مراحل 
املدار  اإىل  والن��ت��ق��ال  امل��ري��خ،  اإىل 
التي  العلمية  املرحلة  ث��م  العلمي 
�صيقوم خاللها امل�صبار عرب اأجهزته 
البيانات  واإر���ص��ال  بجمع  العلمية 
ولكل من  الأح��م��ر،  الكوكب  ح��ول 
هذه املراحل خماطرها وطبيعتها 
التي  النوعية  اخلا�صة وحتدياتها 
دقة  ب��ك��ل  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  تتطلب 
وك��ف��اءة وم��ه��ارة م��ن ج��ان��ب فريق 
الإمارات  م�صروع  وتخطي  العمل. 
"م�صبار الأمل"  ل�صتك�صاف املريخ 
ب��ن��ج��اح م��ن��ذ ب��داي��ت��ه ع���ام 2014 
اأبرزها  ك��ان  التحديات  م��ن  ع���دداً 
جائحة  فر�صتها  ال��ت��ي  ال���ظ���روف 
ومتكن  ال�����ع�����امل،  ح������ول  ك�����ورون�����ا 
دبي  م��ن  امل�صبار  نقل  م��ن  الفريق 
بنجاح من  واإط��الق��ه  ال��ي��اب��ان  اإىل 

يف  والأوزون  اجلليد  لقيا�س  اأي�صاً 
الطبقة ال�صفلى للغالف اجلوي.

عن  عبارة  اجلهاز  ه��ذا  وتف�صياًل، 
الطول  متعددة  اإ�صعاعية  ك��ام��ريا 
التقاط  ع���ل���ى  ق���������ادرة  امل�����وج�����ي، 
مع  بك�صل  ميجا   12 ب��دق��ة  ���ص��ور 
الإ�صعاعي  ال��ت��درج  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
املف�صل..  العلمي  للتحليل  ال��الزم 
م���ن عد�صتن  م��ك��ون��ة  وال���ك���ام���ريا 
بنف�صجية  الفوق  اأحدهما لالأ�صعة 
امللونة  ل����الأط����ي����اف  الأخ����������رى  و 
ت�����ص��ت��خ��دم لل���ت���ق���اط ����ص���ور ذات 
للمريخ. وميكن  وا�صحة  تفا�صيل 
للعد�صة  الق�صري  ال��ب��وؤري  للبعد 
الزمن  م���ق���دار  م���ن  ي��خ��ف�����س  اأن 
اإىل  ال�����ص��وئ��ي  للتعري�س  ال����الزم 
وق��ت ق�صري ج���داً لل��ت��ق��اط �صور 
ثابتة اأثناء الدوران حول الكوكب، 
م���ا ي��رف��ع م���ن درج����ة دق���ة وج���ودة 
ال�صور رغم ال�صرعة املرتفعة التي 
يدور بها امل�صبار حول املريخ، ففي 
العلمي  امل�����دار  يف  وج�����وده  خ����الل 
حول  ك��ام��ل��ة  دورة  امل�����ص��ب��ار  ي����دور 
ال���ك���وك���ب الأح����م����ر م�����رة ك����ل 55 
الكامريا  �صاعة. ويتكون م�صت�صعر 
بدقة  اللون  اأحادية  م�صفوفة  من 
 .3:4 اأبعادها  بك�صل  ميجا   12
وميكن التقاط ال�صورة وتخزينها 
على �صريحة الذاكرة بحيث ميكن 
ودقتها  ال�صورة  حجم  يف  التحكم 
مما يقلل من معدل نقل البيانات 
التحكم  وم�����رك�����ز  امل�������ص���ب���ار  ب�����ن 
امل�صت�صعر  وي�����ص��ت��ط��ي��ع  الأر�����ص����ي. 
التقاط 180 �صورة عالية الدقة 
ذلك  وي���ع���ن���ي  ال�����واح�����دة  امل������رة  يف 
 4K بدقة  فيلم  ت�صوير  اإمكانية 
ا�صتخدام  وي��ع��ت��رب  احل��اج��ة.  ع��ن��د 
اإ�صافية  ميزة  املنف�صلة  املر�صحات 
ميكنها توفري دقة اأف�صل لكل لون 
م��ن الأل�����وان. ك��ذل��ك ف��اإن��ه��ا توفر 
تفا�صيل اأكر دقة يف ال�صورة مما 
ي�صاهم يف تقليل درجة عدم اليقن 
للت�صوير  الإ����ص���ع���اع  ق��ي��ا���س  ع��ن��د 
عد�صة  يخ�س  فيما  اأم���ا  العلمي. 
ف�صيكون  البنف�صجية  فوق  الأ�صعة 
ن��ط��اق ال����رتدد ل��ل��م��وج��ات ق�صرية 

ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" يف 
دولة  لتكون   ،2014 يوليو   16
الإمارات - عند جناح مهمة م�صبار 
العامل  الأم����ل - خ��ام�����س دول����ة يف 
للربنامج  تنفيذاً  املريخ  اإىل  ت�صل 
ال������ذي متلكه  ال���ن���وع���ي  ال���ع���ل���م���ي 

ل�صتك�صاف الكوكب الأحمر.
ومت تكليف مركز حممد بن را�صد 
ل��ل��ف�����ص��اء م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة دولة 
الإم�������ارات ب������اإدارة وت��ن��ف��ي��ذ جميع 
م��راح��ل امل�����ص��روع، يف ح��ن تتوىل 
الإ�صراف  الف�صاء  الإم��ارات  وكالة 

العام على امل�صروع.
وجرى اإطالق م�صبار الأمل بنجاح 
امل�صبار  و�صيقدم   2020 يوليو  يف 
اأول درا�صة �صاملة عن مناخ كوكب 
امل���ري���خ وط���ب���ق���ات غ���الف���ه اجل���وي 
املختلفة عندما ي�صل اإىل الكوكب 
م���ن فرباير  ال��ت��ا���ص��ع  الأح���م���ر يف 
مع  بالتزامن  وذل��ك   ،2021 عام 
الحتفال باليوبيل الذهبي للدولة 
على  عاماً  خم�صن  م��رور  "ذكرى 
قيام احتاد دولة الإمارات العربية 

املتحدة".
اإىل مدار  وخالل مرحلة الدخول 
فرباير  م���ن  ال��ت��ا���ص��ع  يف  امل����ري����خ، 
على  ال��ف��ري��ق  ���ص��ريك��ز   ،2021
اإدخ�������ال م�����ص��ب��ار الأم������ل يف م���دار 
اآمن.  ب�صكل  املريخ  ح��ول  التقاط 
ومن اأجل اإمتام هذه املهمة بنجاح 
الوقود  كمية  ن�صف  ح���رق  �صيتم 
"م�صبار  خ����زان����ات  يف  امل�����وج�����ودة 
الذي  احل��د  اإىل  الأمل" لإب��ط��ائ��ه 
ي�صمح باإدخاله يف مدار اللتقاط. 
الوقود  ح���رق  ع��م��ل��ي��ة  و�صت�صتمر 
با�صتخدام حمركات الدفع العك�صي 
لتقليل  دقيقة   27 يف" ملدة  "دلتا 
 121،000 م��ن  امل�����ص��ب��ار  ���ص��رع��ة 
ك��م-  18،000 اإىل  ك��م/���ص��اع��ة 
عملية  ل��ك��ون��ه��ا  ون����ظ����راً  ����ص���اع���ة. 
امل�صبار  ت�صميم  مت  ف��ق��د  دق��ي��ق��ة، 
ت�صغيله  يتم  بحيث  املرحلة  لهذه 
ل���ع���دم توفر  ب�����ص��ك��ل ذات������ي، ن���ظ���راً 

ل��ل��ب��ح��ث يف احلالة  امل��ق��ي��ا���س  ه���ذا 
من  ال�����ص��ف��ل��ى  للطبقة  احل���راري���ة 
الغالف اجلوي، والتوزيع اجلغرايف 

للغبار وبخار املاء واجلليد املائي.

- املقيا�س الطيفي باالأ�شعة ما 
فوق البنف�شجية..

املقيا�س  ه����و  ال���ث���ال���ث  واجل�����ه�����از 
ال����ط����ي����ف����ي ب�����الأ������ص�����ع�����ة م������ا ف����وق 
ويقي�س   EMUS البنف�صجية 
الكربون  اأوك�صيد  واأول  الأك�صجن 
للمريخ  احل�����راري�����ة  ال��ط��ب��ق��ة  يف 
وال����ه����ي����دروج����ن والأوك�������ص���ج���ن 
للمريخ.  اخل����ارج����ي  ال���غ���الف  يف 
بنف�صجي  ف������وق  م���ق���ي���ا����س  وه������و 
املكانية  التغريات  ملراقبة  م�صمم 
يف  الرئي�صية  للمكونات  والزمنية 
"على  للمريخ  احل����راري  ال��غ��الف 
 200 اإىل   100 ب��ن  م��ا  ارت���ف���اع 
"على  اخل���ارج���ي  كلم" وال���غ���الف 
املقايي�س  كلم" على   200 ارتفاع 
اجلهاز  ه����ذا  وي��ت��م��ت��ع  ال���زم���ن���ي���ة. 
من  اختيارها  ميكن  طيفية  بدقة 
نانومرت  و1.8  ن��ان��وم��رت   1.3
ن��ان��وم��رت ون���ط���اق ط��ي��ف من  و5 
170 نانومرت لإجراء  100 اإىل 
لالنبعاثات  املطلوبة  امل��الح��ظ��ات 
فوق البنف�صجية من الهيدروجن 
واأول   "O" والأوك�صجن   "H"

." CO " اأوك�صيد الكربون
ويتكون هذا املطياف من تل�صكوب 
ُي���غ���ذي مطياف  ال��ع��د���ص��ة  اأح�����ادي 
رولن���د،  ب��دائ��رة  امل����زود  الت�صوير 
الفوتونات  ع���ّد  لعملية  وامل��ج��ه��ز 
وحت���دي���د م��وق��ع��ه��ا. وي�����ص��ل دقة 
مقيا�س املطياف يف حتديد الأماكن 
للم�صافات التي تقل عن 300 كم 
كافية  م�صافة  وه��ي  ال�صطح،  ع��ن 
ل��ت��م��ي��ي��ز الخ����ت����الف امل���ك���اين بن 
الذي  للمريخ  احل����راري  ال��غ��الف 
 200 – يقع على ارتفاع "100 
الذي  اخل���ارج���ي  وال���غ���الف  كم"، 
 200 اأع��ل��ى م��ن  يقع على ارت��ف��اع 
كم مرت. ويوفر املقيا�س يف الدورة 
ال��واح��دة م��ا ل يقل ع��ن �صورتن 
ل��ل��غ��الف احل������راري ل��ل��م��ري��خ وما 

•• دبي-وام:

العلمية  الأه���داف  حتقيق  بغر�س 
الب�صرية  ت��اري��خ  يف  امل�صبوقة  غ��ري 
ملهمة "م�صبار الأمل" اإىل الكوكب 
الأحمر، يحمل امل�صبار على متنه 3 
على  ق��ادرة  مبتكرة،  علمية  اأجهزة 
نقل �صورة �صاملة عن مناخ املريخ 
املختلفة  اجل��وي  غالفه  وطبقات 
العاملي  العلمي  املجتمع  مينح  مما 
الغالف  ل��ع��م��ل��ي��ات  اأع���م���ق  ف��ه��م��اً 

اجلوي لكوكب املريخ.

- �شورة متكاملة ملناخ املريخ..
�صمن  الأمل"  "م�صبار  وي��ه��دف 
ل�صتك�صاف  الإم���������ارات  م�������ص���روع 
�صورة  اأول  ت���وف���ري  اإىل  امل����ري����خ 
متكاملة للغالف اجلوي للمريخ. 
لذلك �صممت ثالثة اأجهزة علمية 
حديثة خ�صي�صا لإمتام هذه املهمة 
ودرا�صة اجلوانب املختلفة للغالف 

اجلوي للكوكب الأحمر.
وع��ن��د و���ص��ول م�����ص��ب��ار الأم����ل اإىل 
امل��رح��ل��ة ال�����ص��اد���ص��ة والأخ�������رية يف 
املرحلة  وه����ي  امل��ري��خ��ي��ة  رح��ل��ت��ه 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ب��ع��د ا���ص��ت��ك��م��ال اإجن����از 
املراحل اخلم�صة ال�صابقة: الإطالق 
وال��ع��م��ل��ي��ات امل��ب��ك��رة وامل���الح���ة يف 
اللتقاط  مل��دار  والدخول  الف�صاء 
والن��ت��ق��ال ل��ل��م��دار ال��ع��ل��م��ي، تبداأ 
وعلى مدار  الثالثة  الأجهزة  هذه 
 687 تعادل  كاملة  مريخية  �صنة 
�صنة  للتمديد  قابلة  اأر�صياً،  يوماً 
مهامها  اأداء  يف  اإ�صافية،  مريخية 
امل��ت��ع��ددة، يف ر���ص��د ك��ل م��ا يتعلق 
على  امل��ري��خ  ط��ق�����س  ت��غ��ري  بكيفية 
ال�صنة  ف�صول  وب��ن  ال��ي��وم،  م���دار 
درا�صة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ري��خ��ي��ة، 
اأ�صباب تال�صي غازي الهيدروجن 
العليا  الطبقة  من  الأوك�صجن  و 
ل��ل��م��ري��خ، والتي  ل��ل��غ��الف اجل����وي 
ت�صكل الوحدات الأ�صا�صية لت�صكيل 
تق�صي  وك����ذل����ك  امل�������اء،  ج���زئ���ي���ات 
الغالف  ط���ب���ق���ات  ب����ن  ال���ع���الق���ة 
ومراقبة  والعليا،  ال�صفلى  اجل��وي 
العوا�صف  مثل  اجلوية،  الظواهر 
ال����غ����ب����اري����ة، وت������غ������ريات درج�������ات 
اأمناط  تنّوع  عن  ف�صاًل  احل���رارة، 

املناخ تبعاً لت�صاري�صه املتنوعة.

اال�ــشــتــكــ�ــشــاف  ــــريا  ــــام ك  -
الرقمية.. 

الأم��������ل ثالثة  م�������ص���ب���ار  وي���ح���م���ل 
اأجهزة علمية لدرا�صة مناخ كوكب 
ال�صتك�صاف  كامريا  اأولها:  املريخ، 
كامريا  وه�����ي   EXI ال���رق���م���ي���ة 
رقمية للتقاط �صور ملونة عالية 
ت�صتخدم  و  امل��ري��خ  لكوكب  ال��دق��ة 

ا�صتغرق  وق��د  تانغا�صيما.  ق��اع��دة 
�صنوات،   6 الأم���ل  م�صبار  تطوير 
املريخ  مهمات  ا�صتغرقت  ح��ن  يف 
 12 اإىل  �صنوات   10 امل�صابهة من 
�صنة، كما مت اإجناز امل�صروع بن�صف 
للم�صاريع  الع���ت���ي���ادي���ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
العلمية الأخرى اإىل كوكب املريخ 
مليون   200 التكلفة  بلغت  حيث 
دولر، وت��ع��ت��رب م��ن ب��ن الأق����ل يف 
العامل قيا�صا مبهمات وم�صروعات 
مماثلة وذلك بف�صل جهود الكوادر 
والعلمية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة 

الوطنية.
ويعد م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف 
عربي  م�������ص���روع  اأول  ه����و  امل����ري����خ 
وم�صبار  الأحمر،  الكوكب  لدرا�صة 
اآم��������ال مئات  ه����و حم����ط  الأم��������ل 
"عربية  دول����ة   56 م���ن  امل���الي���ن 
طموح  م�صروع  وهو  واإ�صالمية" . 
وبحثي  ع��ل��م��ي  ح�����ص��ور  لت�صجيل 
عربي م�صّرف يف جمال ا�صتك�صاف 
كوكب املريخ، وعند و�صول م�صبار 
املريخ  م�����دار  اإىل  ب��ن��ج��اح  الأم������ل 
الإم��������ارات خام�س  دول����ة  ���ص��ت��ك��ون 
دولة يف العامل حتقق هذا الإجناز 
م�صروعها  ����ص���م���ن  ال����ت����اري����خ����ي، 
النوعي ل�صتك�صاف كوكب  العلمي 
الإماراتي  ال��وج��ود  وه���ذا  امل��ري��خ. 
مي��ّث��ل ت��ط��ل��ع��ات وط��م��وح��ات دولة 

الإمارات.
الب�صرية  امل�������ص���روع  ه����ذا  وي���خ���دم 
ب�صكل عام واملجتمع العلمي ب�صكل 
امل��ع��ل��وم��ات التي  خ���ا����س، وي�����ص��ع 
ي��ج��م��ع��ه��ا م���ن خ����الل اأب���ح���اث���ه يف 
ك��وك��ب امل��ري��خ م��ن دون م��ق��اب��ل يف 
موؤ�ص�صة   200 م��ن  اأك��ر  متناول 
علمية ومركز اأبحاث حول العامل، 
ك���م���ا ي���ر����ص���خ م�������ص���روع الإم��������ارات 
�صباب  اه��ت��م��ام  امل��ري��خ  ل�صتك�صاف 
ال��ع��رب��ي لدرا�صة  ال��دول��ة وال��ع��امل 
والهند�صة  وال��ري��ا���ص��ي��ات  ال��ع��ل��وم 
فيها،  والتخ�ص�س  والتكنولوجيا 
ك���م���ا ي�����ص��ه��م م�������ص���روع الإم��������ارات 
كوادر  ب��ن��اء  يف  امل��ري��خ  ل�صتك�صاف 
جمال  يف  الكفاءة  عالية  اإم��ارات��ي��ة 
والبتكار  ال��ف�����ص��اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والف�صائية.  العلمية  والأب���ح���اث 
العلمي  امل�����ص��روع  ه���ذا  ي�صهم  ك��م��ا 
الطموح يف اإحداث حتولت جذرية 
يف تطوير ق���درات دول���ة الإم���ارات 
وال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف جم���ال البنى 
وال�صناعية  الهند�صية  التحتية 

والعلمية والبحثية.
ويتزامن و�صول م�صبار الأمل اإىل 
م��ع احتفالت  امل��ري��خ  م��دار كوكب 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
لإعالن  اخلم�صن  الوطني  باليوم 

الحتاد.

االإمارات للف�صاء تعلن اختيار 10 فائزين لالن�صمام اإىل نوابغ الف�صاء العرب يف دورته االأوىل
•• اأبوظبي-وام:

 10 اخ��ت��ي��ار  للف�صاء  الم�����ارات  وك��ال��ة  اأع��ل��ن��ت 
من  الأوىل  ال������دورة  اإىل  ل��الن�����ص��م��ام  ف��ائ��زي��ن 
الربنامج  العرب"،  ال��ف�����ص��اء  "نوابغ  ب��رن��ام��ج 
العلمي التدريبي املكثف الأول من نوعه عربياً 
يوليو  اإطالقه  ومت  الوكالة  عليه  ت�صرف  ال��ذي 
مل�صبار  الناجح  الإط���الق  م��ع  بالتزامن  املا�صي 
ل�صتك�صاف  عربية  ف�صاء  مهمة  اأول  يف  الأم���ل 

املريخ.
نخبة  ورع��اي��ة  احت�صان  اإىل  الربنامج  ويهدف 
واأ�صحاب  ال��ع��رب  ال��ن��واب��غ  م��ن  متميزة  علمية 
و�صابات  �صباب  من  العلمية  والكفاءات  املواهب 
وتدريبهم يف جمال  لإعدادهم  العربي،  الوطن 
بخرباتهم  للم�صاهمة  وتقنياته  الف�صاء  علوم 
وابتكاراتهم يف رفد القطاع الف�صائي يف املنطقة 
غري  والعلمية  املهنية  الآف���اق  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة 
وتعزيز  امل�صتقبل،  يف  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  امل���ح���دودة 
اقت�صاد  ل��ب��ن��اء  واأوط��ان��ه��م  جمتمعاتهم  ت��وج��ه 

معريف قائم على البتكار.
اأكر  ال��ع��رب  الف�صاء  ن��واب��غ  برنامج  تلقى  وق��د 
الراغبن يف الن�صمام  األ��ف طلب من   37 من 
ثالثة  الربنامج  ويت�صمن  الأوىل،  دورت���ه  اإىل 
الدرا�صات  وم�صار  امل��واه��ب  م�صار  ه��ي  م�����ص��ارات 
املواهب  م�صار  وي��وف��ر  اخل���رباء.  وم�صار  العليا 
الوطن  يف  امل��دار���س  طلبة  م��ن  للنوابغ  فر�صة 
الف�صاء  ع��ل��ى جم����ال  اأك����ر  ل��ل��ت��ع��رف  ال��ع��رب��ي 
يف  كبري  ب�صكل  ي�صاهم  مما  وتقنياته،  وعلومه 
للدخول  وتوجيههم  وتهيئتهم  مواهبهم  �صقل 

يف هذا املجال احليوي.

اأما م�صار الدرا�صات العليا فيتيح فر�صة للطلبة 
العرب املوهبن يف جمالت العلوم والتكنولوجيا 
ل��درا���ص��ة ع��ل��وم وت��ق��ن��ي��ات ال��ف�����ص��اء ع��رب تقدمي 
املاج�صتري  درجتي  على  للح�صول  تعليمية  منح 
و�صيحظى  الم�����ارات،  جامعة  يف  ال��دك��ت��وراه  اأو 
مراكز  يف  العملي  ال��ت��دري��ب  بفر�صة  ال��ف��ائ��زون 
يف  الف�صائية  والتطوير  الأب��ح��اث  وخم��ت��ربات 

دولة الإمارات.
العلماء  ل��ف��ئ��ة  اخل����رباء  م�����ص��ار  تخ�صي�س  ومت 
وامل��خ��ت�����ص��ن وال��ع��ام��ل��ن يف جم���ال ال��ف�����ص��اء اأو 
املجالت ذات العالقة من القادرين على امل�صاهمة 
ذلك  يف  مبا  الف�صاء،  وتقنيات  علوم  تطوير  يف 
ت�صميم وت�صنيع الأقمار ال�صطناعية ومعاجلة 
و�صروط  معايري  على  بناء  الف�صائية  البيانات 
والفائزون  م�����ص��روع.  ك��ل  طبيعة  تنا�صب  فنية 
الذين وقع عليهم الختيار يف م�صار املواهب هم 
الدين  ، و�صالح  17 عاماً  ال�صيد �صبيع  حممد 
من  عاماً  جالل 17 عاماً ، ونوران ال�صيد 16 
 16 اليو�صف  ون��وران  العربية،  جمهورية م�صر 
اململكة  م��ن  ع��ام��اً   16 العبداهلل  وفاطمة  ع��ام��اً 
العربية ال�صعودية، وحممد زكريا 15 عاماً من 
ال�صعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
وحممد اجلروب 16 عاماً من اململكة الأردنية 

الها�صمية.
فهم  العليا  ال��درا���ص��ات  م�صار  يف  ال��ف��ائ��زون  اأم���ا 
ماريا حممد من جمهورية جزر القمر، وحممد 
من  امل�صماري  واأ�صماء  �صوريا،  من  اجل��واد  عبد 

اململكة العربية ال�صعودية.
وي���اأت���ي اإع�����الن اأ����ص���م���اء ال��ف��ائ��زي��ن ب��ع��د تقييم 
م��ن ال��ل��ج��ان ال��ت��ي ت��األ��ف��ت م��ن ع��ل��م��اء وباحثن 

لختيار  جم��الت��ه��م  يف  خمت�صن  واأك��ادمي��ي��ن 
الثالثة  امل�صارات  اإىل  لالن�صمام  كفاءة  الأك��ر 
ل��ل��ربن��ام��ج، وخ�����ص��ع��ت ط��ل��ب��ات ال��ت�����ص��ج��ي��ل اإىل 
ع��م��ل��ي��ات ف���رز وت��ق��ي��ي��م م���ن جل���ان ت��خ��ت�����س كل 
منها بواحد من امل�صارات الثالثة وفقاً للقواعد 
فائزاً   15 لختيار  وذل��ك  املعتمدة،  وال�صروط 
العرب  الف�صاء  ن��واب��غ  برنامج  اإىل  لالن�صمام 
مل�صار  ال��ع��ل��ي��ا، و7  ال���درا����ص���ات  مل�����ص��ار   3 ب���واق���ع 

املواهب، 5 مل�صار اخلرباء.
لالن�صمام  امل��ر���ص��ح��ن  تقييم  عملية  و���ص��م��ل��ت 
األ يقل  ال�����ص��روط  ف��ك��ان��ت  امل���واه���ب  م�����ص��ار  اإىل 
واأن  املائة  يف   90 عن  للمرت�صح  العلمي  املعدل 
التطوعية  الن�صاطات  يف  فاعلة  جهود  له  يكون 
الف�صاء  مب��ج��ال  ���ص��غ��وف��اً  ي��ك��ون  واأن  وال��ع��ل��م��ي��ة 
نتائج  فيتطلب  العليا  ال��درا���ص��ات  م�صار  ..اأم����ا 
اللغة  اختبار  ونتيجة  الرتاكمي  العلمي  املعدل 
م�صار  اإىل  وب��ال��ن�����ص��ب��ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة،  وامل��ق��اب��ل��ة 
واملخت�صن  العلماء  لفئة  املخ�ص�س  اخل���رباء 
ال��ف�����ص��اء ج���رت عمليات  وال��ع��ام��ل��ن يف جم���ال 
الرئي�صي  العلمي  التخ�ص�س  ح�صب  التقييم 
و�صنوات اخلربة العملية وطبيعة امل�صاريع التي 
اأدائهم يف  اإىل تقييم  مت العمل عليها بالإ�صافة 
املختارة  النخبة  ب��اأن  علماً  ال�صخ�صية  املقابلة 
التي �صيتم اختيارها لحقاً يف هذا امل�صار �صتعمل 
والذي  الأقمار ال�صطناعية  اأحد م�صاريع  على 
�صيتم ت�صنيعه يف املركز الوطني لعلوم الف�صاء 
مع  وال��ت��ع��اون  بالتن�صيق  الم�����ارات  ج��ام��ع��ة  يف 
اأية  يف  اأو  الف�صائي  للتعاون  العربية  املجموعة 

مراكز ف�صائية اأخرى بالدولة.
�صهد  العرب" قد  الف�صاء  "نوابغ  برنامج  وكان 

اإقباًل قيا�صياً من الراغبن يف اللتحاق به و�صط 
العربي،  ال��وط��ن  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  م��ن  تفاعل كبري 
للت�صجيل  امل��ت��ق��دم��ن  ق��ائ��م��ة  م�صر  وت�����ص��درت 
طلباً،   6447 العراق  تليها  طلباً،  ب�19391 
 3107 وامل���غ���رب  4836 ط��ل��ب��اً،  ث��م اجل���زائ���ر 
والأردن  طلباً،   692 الإم����ارات  ودول���ة  طلبات، 
و�صوريا  طلباً،   422 وفل�صطن  طلباً،   681
370 طلباً، وال�صعودية  وتون�س  طلبات،   406

طلباً.  361
واأكدت معايل �صارة بنت يو�صف الأمريي وزيرة 
دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س اإدارة 
وكالة الإمارات للف�صاء اأن برنامج نوابغ الف�صاء 
العرب ي�صتهدف احت�صان اأبرز املواهب والعقول 
العلمية العربية وترجمة �صغفهم بعلوم الف�صاء 
التدريب  ت��وف��ري  م��ن خ��الل  اأف��ك��اره��م  وتطوير 
وامل�صاهمة يف تعزيز ورفد  املنا�صب،  التخ�ص�صي 
العربي  الوطن  يف  الف�صائية  ال�صناعات  قطاع 
من خالل ال�صتثمار الأمثل يف الكوادر العربية 
ال�����ص��اب��ة، وه���و م��ا يعك�س روؤي����ة دول���ة الإم����ارات 
اإم��ارات��ي ه��و اإجن���از للعرب، واأي  ب��اأن اأي اإجن���از 
العام على  بالنفع  اإجن��از عربي ي�صكل قوًة تعود 

املنطقة.
اأطلقه  ال��ذي  الربنامج  ه��ذا  اإن  معاليها  وقالت 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" يهدف اإىل متكن وبناء قدرات 
الف�صاء،  علوم  بدرا�صة  املهتمن  العرب  الطلبة 
لالهتمام  واإلهامهم  حتفيزهم  اإىل  بالإ�صافة 
بهذا القطاع، كما اأنه يج�صد دور دولة الإمارات 
العقول  يف  ال�صتثمار  اإىل  الهادفة  ومبادراتها 

املجالت  يف  وخ�صو�صاً  ال�صعوب،  خلري  العربية 
والقطاع  امل��ع��رف��ة  واق��ت�����ص��اد  ب��الب��ت��ك��ار  املتعلقة 
���ص��ع��ادة الدكتور  اأك����د  ال��ف�����ص��ائ��ي. م���ن ج��ان��ب��ه 
امل��ه��ن��د���س حم��م��د ن��ا���ص��ر الأح��ب��اب��ي، م��دي��ر عام 
وكالة الإمارات للف�صاء، اأن برنامج نوابغ الف�صاء 
العرب، هو برنامج علمي مكثف لتدريب كفاءات 
من ال�صباب العربي على تقنيات وعلوم الف�صاء، 
كما ي�صتهدف الربنامج رعاية نخبة من النوابغ 
ال��واع��دة، م��ن داخ��ل الوطن  العربية  وامل��واه��ب 

العربي لت�صجيعهم وتنمية مواهبهم.
ال��دورة الأوىل من  اإن بدء تنفيذ  وق��ال �صعادته 
هذا الربنامج مع ان�صمام الفائزين يف م�صاري 
امل���واه���ب وال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا ���ص��وف ي��ع��زز من 

التعاون الف�صائي العربي، حتت مظلة املجموعة 
العربية للتعاون الف�صائي والتي ت�صم 14 دولة 
الف�صاء  "نوابغ  برنامج  اأن  اإىل  ي�صار  عربية. 
متخ�ص�س  تدريبي  برنامج  اأول  يعد  العرب" 
م��ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة لإع�����داد م��واه��ب عربية 
تخ�ص�صات  خمتلف  يف  وعملياً،  علمياً  متمّكنة؛ 
ال��ف�����ص��اء والأب����ح����اث وال��ت��ق��ن��ي��ات واملهام  ع��ل��وم 
املرتبطة بها اإىل جانب تاأهيلهم لالن�صمام اإىل 
�صوق وظائف امل�صتقبل واإعدادهم لت�صلم مواقع 
متقدمة يف قطاع ال�صناعات الف�صائية العربية، 
وابتكاراتهم  اإجنازاتهم  خالل  من  ي�صكلوا  وكي 
العلمية اإ�صافة نوعية للمجتمع العلمي العاملي، 

مبا ي�صهم يف خدمة الب�صرية.
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

الأول  ال��دف��اع  اأب��ط��ال خ��ط  ي�صطر 
يف الإم�������ارات ي��وم��ي��اً ال��ع��دي��د من 
ال��ب��ط��ولت ال��ت��ي ك��ان��ت وم���ا تزال 
مواجهة  يف  جن���اح���ن���ا  يف  ����ص���ب���ب���اً 
اجلائحة  فر�صتها  التي  التحديات 
التي �صربت العامل باأكمله. وكانت 
اأعمالهم واأفعالهم �صبباً مبا�صرا يف 
وامل�صتقبل  احل��ا���ص��ر  م��الم��ح  ر���ص��م 
مثلما فعل الدكتور ديفيد �صيمون، 
املعدية  الأم�����را������س  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي 
واحل���الت احل��رج��ة منذ اأك��ر من 
كوفيد  فريو�س  اأن  اإل  عاًما،   25
مل  كلًيا  ج��دي��ًدا  و�صًعا  �صكل   -19
والبالغ  املتمر�س،  للطبيب  ي�صبق 
التعامل  ع���ام���ا،   48 ال��ع��م��ر  م���ن 
جتربته  عن  ف�صاًل  قبل،  من  معه 
اأثناء  باملر�س  الإ�صابة  يف  ال�صعبة 

اإنقاذه حلياة الآخرين.
ا�صت�صاري  �صيمون  الدكتور  ي�صغل 
الرعاية احلرجة، واملجري الأ�صل، 
رئ���ا����ص���ة وح������دة ال���ع���ن���اي���ة امل���رك���زة 
ميديكلينيك  م�صت�صفى  يف   ICU
ويعد   ،2015 ع����ام  م��ن��ذ  ال���ع���ن 
واحداً من اآلف الأبطال العاملن 
قام  الذين  الأمامية  اخلطوط  يف 
بتكرميهم  ال���وط���ن  ف��خ��ر  م��ك��ت��ب 
الذي  ال�صتثنائية  اجل��ه��ود  نظري 

النا�س  ���ص��ح��ة  ي��ب��ذل��ون��ه��ا حل��م��اي��ة 
اأثناء اجلائحة.

للفريو�س  ال�صريع  النت�صار  ومّثل 
للدكتور  �صدمة  الإ�صابات  وحجم 
���ص��ي��م��ون ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن خربته 
الرعاية  مر�صى  عالج  يف  الوا�صعة 
احلرجة حيث يقول: "كان كوفيد-

19 �صيًئا جديًدا وغري م�صبوق على 
الإطالق، واعترب اجتياح الفريو�س 
العامل يف اأوائل عام 2020 كارثة 
الطبية،  ب��امل��ق��اي��ي�����س  ب��ي��ول��وج��ي��ة 
واجهناها  التي  ال�صعوبة  وتكمن 
يف اأن التعامل مع الفريو�س ب�صكل 
ا�صتباقي غري ممكن، نحن نتعامل 
معه بعد حدوثه وانت�صاره، ووقتها 
مل تكن لدينا اأية و�صفاٍت طبيٍة اأو 
نهج معتمد للتعامل معه، ومل نكن 
ا�صرتاتيجيات  لتطبيق  م�صتعدين 
العمليات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ت��ه��وي��ة 
لحتوائه".لكن  ال���������ص����روري����ة 
�صيمون  الدكتور  ط��ور  م��ا  �صرعان 
العدد  م��ع  للتعامل  ا�صرتاتيجية 
املتزايد من املر�صى املحجوزين يف 
وعالجهم،  امل��رك��زة  العناية  وح��دة 
ك��م��ا ق����ام مب�����ص��ارك��ة جت��رب��ت��ه مع 
اأنحاء  جميع  يف  الأط��ب��اء  زم��الئ��ه 
العامل، واأثنى على دائرة ال�صحة - 
اأبوظبي لإر�صادها ودعمها امل�صتمر 

لهم.

قد   -19 ك��وف��ي��د  م��ر���ص��ى  وك�����ان 
امل�صت�صفيات  يف  ل��ل��ع��الج  خ�����ص��ع��وا 
املراحل  يف  ال���ع���ن،  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
مع  ول��ك��ن  اجل��ائ��ح��ة،  م���ن  الأوىل 
زي�����ادة احل������الت، ُط��ل��ب م���ن باقي 
الفرق الطبية مبن فيهم الدكتور 
���ص��ي��م��ون ت��ق��دمي ال���دع���م، ف��ق��ام يف 
وح���دة  ب��ت��و���ص��ي��ع   2020 اأب����ري����ل 
العناية املركزة التابعة له، م�صيًفا 
جميع  وت���ك���ري�������س  �����ص����ري����ًرا   12
مر�صى  لرعاية  تقريًبا  موظفيه 

الفريو�س.
وي���ت���ذك���ر ال���دك���ت���ور ���ص��ي��م��ون تلك 
على  ن��ع��م��ل  "كنا  ق���ائ���ال:  ال���ف���رتة 
منا  اأٌي  ي��دخ��ر  ومل  ال�صاعة  م���دار 
جهًدا يف تقدمي يد العون لأولئك 
ومتكَنا  امل��ر���س.  ي�صارعون  الذين 
م��ن ت��ق��دي��ر ع���دد امل��ر���ص��ى املتوقع 

بدقة، كانوا من جن�صياٍت خمتلفة 
م��ت��ف��اوت��ة وتباين  ع��م��ري��ٍة  وف���ئ���اٍت 

مدى تاأثرهم بالفريو�س".
اأرى  اأح���ي���ان���اً  "كنت  وي�����ص��ت��ط��رد: 
مر�صى يف العقد التا�صع من العمر 
ب��ي��ن��م��ا ي�صل  ب�����ص��ه��ول��ة،  ي��ت��ع��اف��ون 
الثالثينيات  يف  ال�����ص��ب��اب  ب��ع�����س 
حرجة.  مراحل  اإىل  اأعمارهم  من 
جهاز  على  امل��ر���ص��ى  اأح���د  وا�صتمر 
ال��ت��ن��ف�����س مل���دة ث��الث��ة اأ���ص��ه��ر ب�صق 
حنجري، ولكنه متكن من النجاة، 
تلك  ال�صفاء  ق�ص�س  اأن  واحلقيقة 

الإيجابية،  بالطاقة  اأمدنا  ما  هي 
اأجهزة  ع��ن  امل�صابن  ف�صل  وك���ان 
وعودتهم  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ت��ن��ف�����س 
من  مكنني  داعما  ملنازلهم  �صاملن 
ق�صوة  برغم  العمل  يف  ال�صتمرار 
الو�صع". واتخذت مواجهة الدكتور 
�صيمون للمر�س منعطفاً جديداً يف 
2020، حينما تبدلت  �صهر مايو 
طبيب  من  و�صعه  وانقلب  الأدوار 
"بدت  ي��ق��ول:  اإىل م��ري�����س، ح��ي��ث 
علّي اأعرا�س فريو�س كوفيد19-، 
لكوفيد- النمطية  ال�صورة  وكنت 

الأ�صعة  �صور  اأظ��ه��رت  فقد  19؛ 
رئتي،  يف  امل��ع��ت��م��ة  ال���ب���ق���ع  ب��ع�����س 
باخلوف  وقتها  �صعرت  وب�صراحة 
حالتي  ت���ف���اق���م  ب�����ص��ب��ب  ال�������ص���دي���د 
ال�صعف  ك��ان  لقد  ك��ب��رية.  ب�صرعٍة 
ال����ذي ���ص��ع��رت ب���ه خم��ت��ل��ف��اً متاًما 
اأي �صعٍف اختربته يف حياتي،  عن 
ومل يكن باإمكاين التحرك م�صافة 
مرتين للو�صول اإىل دورة املياه، اإل 
اأنني جل�صت على �صريري و�صاركت 
باملكاملات اجلماعية مبجرد �صعوري 

بالقليل من التح�صن".

بهذا  م��ر  ك��ي��ف  ���ص��ارح��ا  وي�صتطرد 
من  اأمتكن  "مل  الع�صيب:  الوقت 
تعمل  التي  وزوج��ت��ي  اأبنائي  روؤي���ة 
اأتكلم معهم  كطبيبة تخدير، كنت 
الهاتف فقط. وكان اجللو�س  عرب 
�صعباً  ال�صغرية  امل�صاحة  تلك  يف 
وغ��ري��ب��اً و���ص��ع��رت اأين م��ع��زوٌل عن 
اجل��م��ي��ع. ك��ن��ت اأع�����د الأي������ام التي 
تف�صلني عن العودة لعملي. وقمت 
للفريو�صات  م�����ص��اد  ع����الٍج  ب���اأخ���ذ 

�صريع املفعول".
الدكتور  ت��ع��اف��ى  احل����ظ  وحل�����ص��ن 
على  اأ�صبوعن  م��رور  بعد  �صيمون 
احلجر املنزيل، ومتكن من العودة 
للعمل، وي�صري اإىل اأن خربة املر�س 
املر�صى  م���ع  ت��ع��ام��ل��ه  م���ن  غ����ريت 
فيقول: "جعلتني الإ�صابة باملر�س 
اأثناء  امل��ر���ص��ى  ت��ع��اط��ًف��ا م���ع  اأك����ر 
ت���اأدي���ة ع��م��ل��ي، اأ���ص��ب��ح��ت اأحت����دث 
اإليهم م�صت�صعًرا ما ميرون به. كما 
�صاعدين الت�صايف على التعامل مع 
العاطفي  ال�صعيد  على  عائالتهم 
الأمر الذي كان التحدي الأ�صعب. 
مر�صى  ب��زي��ارة  ي�صمح  يكن  مل  اإذ 
عن  م�����ص��وؤول��ن  وك��ن��ا  كوفيد19- 
مقابلة عائالت املر�صى وتزويدهم 
حالة  ح�������ول  ي����وم����ي����ة  ب����ت����ق����اري����ر 
الأمر  �صعوبة  وت��ك��م��ن  اأح��ب��ائ��ه��م. 
يف احل����الت ال��ت��ي ت��رتاج��ع �صحة 

املري�س فيها ونحتاج لإخبار اأهله، 
ق���ادًرا  اأ���ص��ب��ح��ت  ب��ع��د �صفائي  ل��ك��ن 
�صخ�صًيا  اأن���ا  ب���اأين  طماأنتهم  على 
فاأ�صبحت  امل���ر����س،  م���ن  ت��ع��اف��ي��ت 
يونيو  ويف  �صهولة".  اأك��ر  الأم���ور 
اأعلنت دائرة ال�صحة خلو   ،2020
العن  ف��رع  ميدكلينك  م�صت�صفى 
ذلك  يف  كوفيد19-  ح����الت  م���ن 
�صيمون  الدكتور  منح  مما  الوقت، 
ال��وق��ت حينها للتفكري  امل��زي��د م��ن 
ال�صهور  م������دار  ع���ل���ى  ح�����دث  مب����ا 

املا�صية.
وح��ول ه��ذه ال��ف��رتة ي��ق��ول: "اأظن 
تعلمه  ال�����ذي  الأه������م  ال����در�����س  اأن 
الب�صر هو حتمل  هذه الأزم��ة لكل 
فاإن  اأج�صامهم.  حماية  م�صوؤولية 
مل تهتم اأنت ب�صحتك، من �صيفعل. 
كافة  ع��ل��ى  كوفيد19-  اأث����ر  ل��ق��د 
مناحي حياتي ال�صخ�صية واملهنية، 
ال��ف��رتة، لن  يّف كثريا تلك  واأث���رت 
بن�صيانها  اأرغ���ب  ول  اأب���ًدا،  اأن�صاها 
وي�صعى  الكثري".  ع��ل��م��ت��ن��ي  ف��ق��د 
ح�صد  اإىل  ال���وط���ن  ف��خ��ر  م��ك��ت��ب 
التقدير  لإب���راز  املجتمعي  ال��دع��م 
اخلطوط  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ن  ال���واج���ب 
ال��دك��ت��ور �صيمون  الأم��ام��ي��ة، م��ث��ل 
ت�صحيات  ي��ق��دم��ون  وغ����ريه مم��ن 
جمتمع  و���ص��الم��ة  �صحة  ل�صمان 

دولة الإمارات.

•• ال�شارقة-الفجر:

ُتطل قناة ال�صرقية من كلباء التابعة 
لهيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون 
على م�صاهديها خالل �صهر فرباير 
ب��راجم��ي��ة جديدة  ب�����دورة  اجل�����اري 
وم��ت��ك��ام��ل��ة ت�����ص��ت��م��ل ع��ل��ى ت���ن���ّوع يف 
خاللها  م����ن  ت���خ���اط���ب  امل�������ص���ام���ن 
وت�صلط  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
ال��ع��دي��د م���ن املحاور  ال�����ص��وء ع��ل��ى 
املهمة كالرتاث والق�صايا املجتمعية 

وال�صبابية والتنموية وال�صحية. 

وتطوير  بناء  م�شرية  تنمية.. 
املنطقة ال�شرقية

من  عملن  ال��ربام��ج  قائمة  وت�صم 
ان��ت��اج��ات ال��ق��ن��اة امل�����ص��رتك��ة، يحمل 
ي�صلط  "تنمية"،  ع����ن����وان  الأول 
التطويرية  امل�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
ال�صرقية،  املنطقة  يف  اأن�صئت  ال��ت��ي 
وي�����ص��يء ع��ل��ى اأه����م امل��ن��ج��زات التي 
ا�صت�صافة  �صيتم  حيث  تد�صينها،  مت 
اجلهات  من  لعدد  تابعة  �صخ�صيات 
عن  للحديث  احلكومية  وال��دوائ��ر 

يوم  كّل  التطويرية،  امل�صاريع  جملة 
جمعة ال�صاعة 7 م�صاًء، ويعاد ال�صبت 

فجراً.  و05:15  ظهراً   4:15

املنطقة  جماليات  �شباب..  ملّة 
ال�شرقية بل�شان ابنائها

ُتفتح  �صبابية  اإع��الم��ي��ة  ن��اف��ذة  ويف 
الأماكن  اأب���رز  بجماليات  للتعريف 
ال�صرقية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
�صباب"،  "ملة  ب��رن��ام��ج  ال��ق��ن��اة  ت��ق��دم 
ال���رتف���ي���ه���ي ال�������ذي ي����ع����ّرف ب���اأه���م 
الأماكن يف املنطقة ال�صرقية، ويرّوج 
اأحمد،  عمر  الإع��الم��ي  برفقة  لها، 
الذي ي�صت�صيف يف كّل حلقة �صيوفاً 
يت�صاركون مع امل�صاهد جمالية املكان 
وروعته، كّل جمعة ال�صاعة 6 م�صاًء، 
و7  ل��ي��اًل،   11:30 ال�صبت  وي��ع��اد 

�صباحاً. 

املقايي�س.. رحلة احلياة
والعربي  املحلي  اجلمهور  و�صيكون 
الرتاثي  ال��ربن��ام��ج  م��ع  موعد  على 
باأماكن  يعّرف  ال��ذي  "املقايي�س"، 
يف  وحت����دي����داً  ���ص��اب��ق��اً،  "املقي�س" 

تعني  و"مقي�س"  ك��ل��ب��اء،  م��دي��ن��ة 
ابتكرها  ال��ت��ي  ال�صيفية  ال��رح��الت 
من  لالنتقال  ق��دمي��اً  الم��ارات��ي��ون 
الأم��اك��ن احل���اّرة اإىل ال��ب��اردة، حيث 
يقدمه  ال�����ذي  ال���ربن���ام���ج  ���ص��ي��اأخ��ذ 
م�صاهديه  احلديد،  �صعيد  الدكتور 
عرب  للحديث  منف�صلة  حلقات  ويف 
املكان، وحكايات  �صرية  ت��روي  جولة 
والأ�صباب  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  قاطنيه 

التي دفعتهم لختياره، وغريها من 
الأحداث التي تقّدم على امتداد 17 
ال�صاعة  ثالثاء  كّل  منف�صلة،  حلقة 
 5:15 الأرب���ع���اء  وت��ع��اد  م�����ص��اًء،   7

فجراً واإعادة ثانية 4:15 ع�صراً. 

حــكــايــات  �شيد"..  "رحلة 
ال�شاحل ال�شرقي للدولة 

الرتفيهي  برناجمها  القناة  وتبّث 

املتخ�ص�س يف جمال �صيد الأ�صماك 
يطوف  ال�������ذي  �صيد"،  "رحلة 
خ��الل��ه )اأب���و ع��م��ر( رف��ق��ة �صيادين 
امل�صاهدين  ل��ي��ع��ّرف  متخ�ص�صن، 
يف كّل رحلة من رحالته عن مهمة 
ج��دي��دة للبحث ع��ن ن��وع معن من 
م�صار  وط��رق �صيدها يف  الأ���ص��م��اك 
للدولة  ال�����ص��رق��ي  ال�����ص��اح��ل  يتخلل 
ال�صمكية  ال���روة  ذو  ُع��م��ان  وخليج 

ك���ّل جمعة  ق��ارب��ه��ا  ينطلق  ال��غ��ن��ي��ة، 
فجر  ويعاد  م�صاًء،   7:15 ال�صاعة 
و2:30   ،5:30 ال�����ص��اع��ة  ال�صبت 
اأخرى  جمموعة  تقدم  كما  ظهراً.  
م��ن ب��رام��ج الإن���ت���اج امل�����ص��رتك مثل 
الإعالمية  الف�صحة  عيونهم"  "يف 
باملنطقة  ت���ع���رف  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة 
ال�����ص��رق��ي��ة وج��م��ال��ي��ات��ه��ا م��ن خالل 
من  ع���دد  فيها  اأب����دع  فنية  ل��وح��ات 
برنامج  ج���ان���ب  اإىل  ال���ر����ص���ام���ن، 
يقدم الو�صفات  الذي  اأول"  "طبخ 
والأكالت ال�صعبية التي ا�صتهرت يف 
وطرق  مبكوناتها  وي��ع��رف  املا�صية 

�صناعتها. 

تنّوع 
ال��ق��ن��اة جم��م��وع��ة متكاملة  وت��ق��ّدم 
من الربامج املنوعة كما تبث اجلزء 
ال���ث���ال���ث م����ن ال���ربن���ام���ج ال���رتاث���ي 
على  ي��رك��ز  ال����ذي  ال�صيفة"  "على 
تفا�صيل  واه���م  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
اآن��ذاك م�صت�صيفاً ع��دداً من  العي�س 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��ت��ي ع��ا���ص��روا تلك 
ال��ف��رتة ل����ريووا ���ص��ه��ادات ح��ي��ة عن 

تاريخ املنطقة وعراقتها. 

ما بني املا�شي واحلا�شر
مع  موعد  على  اجلمهور  و�صيكون 
برامج تنموية و�صبابية واجتماعية 
"ملهمة"  اجل��دي��د  ال��ربن��ام��ج  منها 
الن�صاء  اإجن���ازات  ال��ذي ي�صيء على 
يف املنطقة ال�صرقية، واجلزء الثاين 
"عي�صها  ال�����ص��ح��ي  ال���ربن���ام���ج  م���ن 
ملتابعيه جملة  يقدم  �صحية" الذي 
م��ن ال��ن�����ص��ائ��ح ح���ول ح��ي��اة �صحية 
تغيري  يف  ت�����ص��ه��م  ال���ت���ي  م���ت���وازن���ة 
العادات القدمية ال�صيئة اإىل جانب 
�صريعة  الو�صفات  لبع�س  تقدميه 
القناة  ���ص��ت��اأخ��ذ  ف��ي��م��ا  ال��ت��ح�����ص��ري، 
واأ�صيل  متابعيها نحو ما�ٍس عريق 
الذكريات"  "وتبقى  ب���رن���ام���ج  يف 
وهو عبارة عن جل�صة ن�صائية لكبار 
املا�صي  ال�صن يتحدثن عن ذكريات 

وجمالياته. 

�شفحات من التاريخ 
عرب  ي��وم  كل  كعادتها  القناة  وتطل 
برنامج �صباح ال�صرقية الذي يطرح 

والق�صايا  امل��وا���ص��ي��ع  م���ن  ال��ع��دي��د 
التي تهم جميع فئات املجتمع، كما 
الوجبات  ب��اأب��رز  امل�صاهدين  ت��ع��رف 
برنامج  ع��رب  التقليدية  ال�صعبية 
"�صفحة  ب���ع���ده  ل��ت��ف��ت��ح  "ك�صتة" 
يلتقي  ال���ذي  العمل  التاريخ"  م��ن 
تاريخ  ع��ل��ى  ل��ي��ع��رف��ه��م  م�����ص��اه��دي��ه 
امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق��ي��ة، و�����ص����وًل اإىل 
برنامج "حديث امل�صاء" الذي يهتم 
وال�صبابية  الجتماعية  بالق�صايا 
ال�صخ�صيات  م��ن  ع���دداً  م�صت�صيفاً 
وللمهتمن  وامل����وؤث����رة.   ال��ن��اج��ح��ة 
بلغة ال�صاد علومها ومعارفها تقدم 
القناة اجلزء الثالث من برناجمها 
يعرف  ال��ذي  في�س"  م��ن  "غي�س 
واهميتها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب���ف���رادة 
ويفتح  امل��وؤث��رة  ال�صخ�صيات  واأب����رز 
تعلمها  على  للتعرف  متابعيه  ام��ام 
ذاته  ال��وق��ت  يف  ال�صحيح،  بال�صكل 
ت���ق���دم ال���ق���ن���اة ال���ربن���ام���ج الأدب������ي 
�صرية  ي�����ص��ت��ع��ر���س  ال�����ذي  "رواق" 
والعاملي  ال��ع��رب��ي  وال�����ص��ع��ر  الأدب 
الكتاب  م����ن  ن��خ��ب��ة  وي�����ص��ت�����ص��ي��ف 

وال�صعراء الماراتين.

بعد تعافيه من كوفيد - 19 

كيف خا�س رئي�س وحدة العناية املركزة مب�صت�صفى ميديكلينيك - العني املعركة �صد الفريو�س
 مكتب فخر الوطن يكرم الدكتور ديفيد �شيمون جلهوده اال�شتثنائية التي بذلها حلماية �شحة النا�س اأثناء اجلائحة, وتعر�س حياته للخطر بعد اإ�شابته جراء ذلك

تطرح خاللها موا�شيع اجتماعية وتراثية و�شبابية واجتماعية

ال�صرقية من كلباء تقّدم جلمهورها دورة براجمية جديدة ومتنوعة خالل فرباير 2021

•• اأبوظبي-الفجر: 

مع  م�صرتكة  توعوية  حملة  تدوير  النفايات-  لإدارة  اأبوظبي  مركز  نظم 
بلدية مدينة اأبوظبي حتت �صعار "نظفوا الرب" مب�صاركة �صرطة اأبوظبي، 
البيئة  املحافظة على نظافة  باأهمية  اإىل توعية رواد الرب  وتهدف احلملة 
الرمي  مثل  احل�صارية  غري  املمار�صات  عن  الناجتة  امل�صوهات  من  الربية 
الع�صوائي للنفايات، وعدم و�صعها يف الأماكن املخ�ص�صة لها، وحثهم على 

التعامل ال�صليم مع النفايات بكافة اأ�صكالها. 
وترّكز احلملة التي متتد على مدار �صهر كامل، على تر�صيخ ثقافة امل�صوؤولية 
البيئية املجتمعية لدى رواد الرب، ومعاجلة ال�صلوكيات اخلاطئة يف التعامل 

التعامل  عدم  عن  الناجمة  بالتحديات  املعنين  توعية  عرب  النفايات،  مع 
ال�صحيح مع النفايات واآثارها ال�صلبية على البيئة، والرتكيز على احلد من 
ظاهرة الرمي الع�صوائي، لتجنب اأية اأ�صرار على البيئة الربية ال�صحراوية 

من كافة النواحي. 
 و�صًكل املركز وبلدية مدينة اأبوظبي بالتعاون مع ال�صركاء ال�صرتاتيجين 
تهدف  للقيام بجولت ميدانية م�صرتكة،  اأي��ام احلملة،  ط��وال  فريق عمل 
اإىل اإي�صال ر�صائل احلملة واأهدافها املرجوة، اإىل جانب ال�صتفادة من كافة 
قنوات التوا�صل املتاحة لالإيفاء بالغر�س ذاته، والعمل على تعريف اجلمهور 
امل�صتهدف باخلدمات املجانية "لتدوير وبلدية مدينة اأبوظبي" من خالل 

التوا�صل مع مركز ات�صال حكومة اأبوظبي على الرقم  800555. 

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ���ص��امل خ��ل��ف��ان ال��ك��ع��ب��ي، م��دي��ر عام 
" نظفوا الرب"  "اإن تنفيذ حملة  – تدوير،  اأبوظبي لإدارة النفايات  مركز 
و�صركائه  املركز  الكبري عند  التوايل، يرتجم احلر�س  الثانية على  لل�صنة 
ال�صرتاتيجين، على تر�صيخ ا�صرتاتيجية �صاملة تهدف اإىل احلفاظ على 
النظافة العامة واملظهر احل�صاري واجلمايل يف كافة اأرجاء اإمارة ابوظبي، 
والتي بدورها تعزز كل اأ�صكال التنمية امل�صتدامة يف الإمارة وتنفذ توجهات 

وتطلعات حكومة اأبوظبي وروؤيتها للعام 2030.  
واأكد �صعادته اأن احلملة يف �صنتها الثانية تعزز اللتزام باملفاهيم واملمار�صات 
النفايات  مع  والآم��ن  ال�صحيح  التعامل  باآليات  املتمثلة  ال�صليمة  البيئية 
لدى رواد الرب، وتدعم اجلهود املبذولة يف �صبيل احلفاظ على املظهر العام 

بالإمارة وجعله جميال ونظيفاً واآمناً، م�صرياً اإىل اأن تلك احلملة �صتتبعها 
حمالت دورية منظمة، ت�صمن م�صاهمة فاعلة يف الإبقاء على البيئة الربية 

�صحية ونظيفة واآمنة."
عن  امل�صوؤولة  الرئي�صية  احلكومية  اجلهة  ه��ي  ت��دوي��ر  اأن  ذك��ره  واجل��دي��ر 
ونقل،  جمع،  من  النفايات،  اإدارة  خدمات  بتطوير  املتعلقة  الأن�صطة  كافة 
خمتلف  يف  واقت�صادية  فعالة  بطريقة  منها  الآم��ن  والتخل�س  ومعاجلة، 

اأرجاء اإمارة اأبوظبي، بالإ�صافة اإىل مكافحة اَفات ال�صحة العامة.
على  باأهمية احلفاظ  الإم��ارة  �صكان  لتوعية  تاألو جهداً  ل  تدوير  اأن  كما   
ال�صليم، الذي من  البيئي  ال�صلوك  البيئة وت�صجيعهم على ممار�صة وتبني 

�صاأنه دفع عجلة التنمية امل�صتدامة.

للعام الثاين على التوايل

)تدوير( وبلدية مدينة اأبوظبي وال�صرطة ينظمون حملة توعوية حتت �صعار )نظفوا الرب(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

افتتح معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
"الأخوة  تعزيز  منتدى  جل�صات  ام�س 
الإن�صانية يف العمل احلكومي" والذي 
والتعاي�س  ال��ت�����ص��ام��ح  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع جل�����ان ال��ت�����ص��ام��ح يف 
احتادية،  وهيئة  وزارة   40 من  اأك��ر 
واجلهود  والأدوات  الآل��ي��ات  ملناق�صة 
الدولة  موؤ�ص�صات  ت�صتخدمها  ال��ت��ي 
لرت�صيخ وتفعيل ثوابت وثيقة الخوة 

الإن�صانية ومبادئها.
ح�صر جل�صات املنتدى معايل الدكتور 
اأن��ور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
ل��ل�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل ح�صن 
ب��ن اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي��ر الرتبية 
والتعليم ومعايل ح�صة بنت عي�صى بو 
و�صعادة  املجتمع،  تنمية  وزي��رة  حميد 
النعيمي  حم��م��د  ���ص��ل��ط��ان  ال���دك���ت���ور 
للدرا�صات  الإم���ارات  مركز  عام  مدير 
و�صعادة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وال���ب���ح���وث 
ح��م��د ع��ل��ي حم��م��د ال���ظ���اه���ري وكيل 

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي.
نهيان بن مبارك  ال�صيخ  واأك��د معايل 
املنتدى  ه��ذا  اأن  الفتتاحية  كلمته  يف 
يهدف اإىل تبادل الأفكار والآراء حول 
الإن�صانية  الأخ��وة  مبادئ  تعزيز  �ُصبل 
يف عمل حكومة الإمارات وبناء قنوات 
وال���ن���اج���ح يف هذا  امل�������ص���رتك  ل��ل��ع��م��ل 
لأ�صحاب  تقديره  عن  معرباً  املجال، 
املعايل الوزراء ، امل�صاركن يف املنتدى، 
واإىل اأع�صاء جلان الت�صامح يف اجلهات 
احلكومية، مقدراً لهم جميعاً جهودهم 
الطيبة يف اأن يكون الت�صامح والأخوة 
يف  للتميز  خ�صبا  جم���اًل  الإن�����ص��ان��ي��ة 
وو�صيلة  وال��ه��ي��ئ��ات،  ال�������وزارات  ع��م��ل 
بن  امل�صرتك  العمل  لت�صجيع  فعالة 
وحتقيق  امل��ج��ت��م��ع،  م��وؤ���ص�����ص��ات  جميع 
الن���دم���اج ال��ك��ام��ل جميع ال�����ص��ك��ان يف 
ت��ك��ون الأخ����وة  ال���دول���ة، واأن  م�����ص��رية 
الإن�صانية طريقاً للتوا�صل مع الدول 
وال�صعوب، وبناء العالقات الطيبة مع 
الأ�صدقاء والأ�صقاء، وحتقيق التفاهم 
وال�����ص��الم يف رب���وع ال��ع��امل، ب��ه��دف اأن 
والطليعة  املقدمة  يف  الإم���ارات  تكون 
يف  وال�صعوب  ال��دول  جميع  بن  دائماً 
حر�صها على اأن تكون القيم الإن�صانية 
ه���ي الأ����ص���ا����س يف ب��ن��اء احل��ا���ص��ر ويف 
يحقق  ن��ح��ٍو  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ت�صكيل 

ال�صعادة والنماء للب�صر.
اإمنا  املنتدى  ه��ذا  " اإن  معاليه  وق��ال 
ه��و اح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لالأخوة 
اأعلنته الأمم املتحدة  الإن�صانية الذي 
اأبوظبي  وثيقة  اإ���ص��دار  بيوم  اإحتفاء 
لالأخوة الإن�صانية، وهي الوثيقة التي 
تقوم على الثوابت والغايات الأخالقية 
والإن�صانية النبيلة وترف�س التع�صب 
وال���ع���ن���ف وال���ك���راه���ي���ة، وت����دع����و اإىل 
اجلميع  ب���ن  وال���ت���ك���اف���ل  ال��ت�����ص��ام��ن 
كي  اختالفاتهم،  ع��ن  النظر  ب�صرف 

ي��ت��ع��اي�����ص��وا م���ع���اً، وي��ع��م��ل��ون يف عامل 
وال�صالم،  وال�����ص��ع��ادة  امل��ح��ب��ة  ي�����ص��وده 
املراأة  حقوق  على  الوثيقة  توؤكد  كما 
البيئة  وح��م��اي��ة  بالطفل  واله��ت��م��ام 
العبادة  دور  وحماية  املعتقد  وح��ري��ة 
للفئات  وامل�������ص���ان���دة  ال���دع���م  وت���وف���ري 
على  توؤكد  كما  املجتمع،  يف  ال�صعيفة 
يف  موؤ�ص�صة  كل  ودور  الفرد  م�صوؤولية 
والعمل  واحل����وار  ال��ت��ع��ارف  قيم  ن�صر 
والت�صدد  التطرف  ملكافحة  امل�صرتك، 

والإرهاب على كل امل�صتويات".
واأ�صاف معاليه " اإننا نحتفل بوثيقة 
اأبوظبي لالأخوة الإن�صانية فاإمنا نعتز 
البابا  قدا�صة  بح�صور  ���ص��درت  باأنها 
الأكرب  الإم����ام  وف�صيلة  فران�صي�س، 
وهما  الطيب،  اأحمد  الدكتور  ال�صيخ 
الت�صامح  ال�����ص��الم ورم����وز  م��ن ���ص��ن��اع 
والأخ������وة الإن�����ص��ان��ي��ة يف ال���ع���امل، كما 
الثاقبة لدور  نعتز ونفتخر بروؤيتهما 
اأن  يف  املخل�صن  وق��ادت��ه��ا  الإم������ارات 
تكون الأخوة الإن�صانية ويكون التفاعل 
ال��ث��ق��ايف واحل�����ص��اري الإي��ج��اب��ي عرب 
و�صيلة  والثقافات،  والأدي����ان  احل���دود 
م��ه��م��ة ل��ن�����ص��ر ال�������ص���الم وامل���ح���ب���ة بن 
اجلميع". واأعرب معاليه عن اعتزازه 
ب��ال��دور ال��ق��ي��ادي وامل��ح��وري ل�صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اإ�صدار  يف  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
وثيقة اأبوظبي لالأخوة الإن�صانية، بل 
باإعالن  املتحدة  الأمم  قيام  يف  ودوره 
عاملياً  يوماً  الوثيقة  ه��ذه  �صدور  ي��وم 
اأن �صاحب  الإن�صانية، موؤكدا  لالأخوة 
اإمنا  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
اأن  كيف  معا  والعمل  بالقول  يج�صد 
عميقة  دول���ة  ه��ي  احلبيبة  الإم�����ارات 
ي��دع��م��ه��ا �صعب  ال������رتاث والأ������ص�����ول 
���ص��ان��ع ل��ل��ح�����ص��ارة وال��ت��اري��خ حري�س 
اجلميع،  مع  الإيجابي  التوا�صل  على 
دائماً  اإجنازاتها  ترعى  دول��ة  اأنها  كما 
امل�صتنري  الفكر  ت�صجع  قيادة خمل�صة 
اإ�صعاد  اإىل  وال��ت��زام  ع��زم  بكل  وت�صعى 
يف  احلياة،  ج��ودة  حتقيق  واإىل  النا�س 

كل مكان.
يف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه ع����رب م���ع���ال���ي���ه عن 
على  معاً  اجلميع  ي�صري  اأن  يف  الأم���ل 
ه���دى روؤي����ة ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ص�����س املغفور 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  الوالد  له 
نهيان "طيب اهلل ثراه" يف اأن املجتمع 
املت�صامح هو جمتمع ناجح، واأن نقوم 
الت�صامح  حتقيق  يف  بواجبنا  جميعاً 
والأخوة يف املجتمع والعامل واأن تكون 
الأخوة الإن�صانية دائماً طريقة تفكري 
مواجهة  على  ت�صاعدنا  حياة  واأ�صلوب 
�صليم  وق��ل��ٍب  راج���ح  بعقٍل  ال��ت��ح��دي��ات 
املهمة  امل��ع��اين  با�صتمرار  نتمثل  ،واأن 
الإن�صانية،  اأبوظبي لالأخوة  يف وثيقة 
لالأخوة  العاملي  باليوم  الحتفال  ويف 
الإن�صانية، موؤكدا اأن كل ذلك هو جزء 
الإم����ارات  ل��دول��ة  الناعمة  ال��ق��وة  م��ن 
العالقات  ت��ط��وي��ر  اإط���اره���ا  يف  وي��ت��م 

احل�صارات  اأ����ص���ح���اب  م���ع  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
والثقافات املختلفة يف ال�صرق والغرب 
نحو  باإخال�س  وال�صعي  ال�صواء،  على 
حتقيق م�صتقبل للب�صر ي�صوده اخلري 
وال�صالم يف كل مكان. من جانبه قال 
معايل الدكتور اأنور قرقا�س اإن وثيقة 
الأخ����وة الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، التي 
ان��ط��ل��ق��ت م���ن الإم��������ارات، اإمن����ا متثل 
لإحياء  ب��الأم��ل  مفعمة  ع��امل��ي��ة  دع���وة 
ال��ق��ي��م الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي حت�����س على 
والت�صامح  والتعاون  واملحبة،  التاآخي 
بن الب�صر، وبن �صرق العامل وغربه، 
ك��م��ا ت��ع��زز ن��ه��ج ال���دول���ة ال��ق��ائ��م على 
والعي�س  الثقافية  والتعددية  النفتاح 
امل�صرتك، حتى اأ�صحت دولة الإمارات 
وال�صعادة  للت�صامح  ع��امل��ي��ا  من���وذًج���ا 
العديد من  والزده���ار، حيث تقطنها 
وغربه،  ال��ع��امل  �صرق  م��ن  اجلن�صيات 
و�صالم  وحرية  بكرامة  فيها  يعي�صون 
وينعمون  احل��ق��وق  ب��ك��اف��ة  وي��ح��ظ��ون 
تاأكيد  وذل����ك يف  وامل�������ص���اواة،  ب��ال��ع��دل 
الإن�صاين  املجتمع  يجمع  م��ا  اأن  على 
اأك��ر مم��ا يفرقه". واأك���د معاليه  ه��و 
اأن ال��ع��الق��ة ب��ن ال�����ص��رق وال��غ��رب مل 
النماذج  م��ن  تاريخها  م��ر  على  تخل 
الثقايف  ل��ل��ت��ب��ادل  وال��راق��ي��ة  امل�����ص��رف��ة 
واحل�����ص��اري وال��ف��ك��ري، رغ��م م��ا �صاب 
اإ�صكاليات  من  اأحياناأ  بينهما  العالقة 
وم���ع���وق���ات، ويف ع����امل ال���ي���وم ال���ذي 
م�صرتكة  حتديات  ال��دول  فيه  تعي�س 
اأزم��ات ل تعرتف بحدود  وتعاين من 
القيم  تبني  يف  الأهمية  تربز  وطنية، 
م�صي،  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��ر  الإن�صانية 
ب��ن احل�صارات  احل���وار  ق��ن��وات  وفتح 
حول  والأدي�����ان  املختلفة   وال��ث��ق��اف��ات 
فاإن  لذا  لالإن�صانية،  امل�صرتكة  املبادئ 
ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة والن��ف��ت��اح على 
جمتمعاتهم  يف  واإدم��اج��ه��م  اجل��م��ي��ع 
ي��ح��ق��ق ال���وئ���ام ال����ذي ن��ح��ت��اج��ه لبناء 
الدفاع  وهو خط  ناجحة،  قوية  دول��ة 

الأقوى يف وجه الفنت والفو�صى.
اخلارجية  وزارة  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
بت�صمن  ق���ام���ت  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
م��ب��داأي��ن مهمن م��ن م��ب��ادئ الأخ���وة 
والتعاي�س،  الت�صامح  وهما  الإن�صانية، 
ل�صيا�صة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  امل���ح���اور  ���ص��م��ن 
دولة الإمارات اخلارجية حيث �صملت 
الأه������داف حت���ت ه���ذا امل���ح���ور، تعزيز 
مبادرات و�صراكات الت�صامح والتعاي�س 
وتو�صيع  ودول��ي��ا،  اإقليميا  الإم��ارات��ي��ة 
من���وذج���ه���ا يف ال���ت���ن���اغ���م والع����ت����دال 
ودينية  ث��ق��اف��ي��ة  جم������الت  ل��ي�����ص��م��ل 
مكانة  تعزيز  يف  وال�صتمرار  جديدة، 
دولة الإم��ارات كمركز عاملي للت�صامح 
وال��ت��ع��اي�����س وت��ع��زي��ز ال���دورال���ري���ادي 
الإرهاب  مواجهة  يف  الإم���ارات  لدولة 

والتطرف.
اخلارجية  وزارة  " ت�صتمر  واأ���ص��اف.. 
مبادئ  تر�صيخ  يف  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ال�صدد،  ه����ذا  ويف  الإن�������ص���ان  ح���ق���وق 
اأ�صري اإىل انطالق العملية الت�صاورية 

عرباللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان، 
ال���وط���ن���ي���ة حلقوق  لإع��������داد اخل���ط���ة 
طريق  خارطة  ت�صكل  والتي  الإن�صان 
واإط�������ارا م��ن��ه��ج��ي��ا وم��وؤ���ص�����ص��ي��ا توحد 
وت���وث���ق م���ن خ��الل��ه��ا اجل���ه���ود التي 
تعزيز  جم�����ال  يف  ال�����دول�����ة  ت���ب���ذل���ه���ا 

وحماية حقوق الإن�صان".
اإن دول�����ة الإم��������ارات،  وق�����ال م��ع��ال��ي��ه 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  ب�����وزارة  مم��ث��ل��ة 
العمل  موا�صلة  يف  �صت�صتمر  ال��دويل، 
تعزيز  يف  ال���دول���ي���ن  ���ص��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
ث��ق��اف��ة ال�������ص���الم، مب���ا ي��ك��ف��ل اإح����الل 
الزدهار  وحتقيق  ال���ص��ت��ق��راروالأم��ن 
�صتوا�صل  كما  امل�����ص��ت��دام��ة،  والتنمية 
املجتمع  م����ع  ال���ت���ع���اون  يف  ج���ه���وده���ا 
ال����دويل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ب��ادئ الأخ����وة 
فيه  مل��ا  امل�����ص��رتك  والعي�س  الإن�صانية 
اأكد معايل  الب�صرية. من جانبه  خري 
ح�صن احلمادي يف كلمته اأن التحرك 
الكبري لإعالء قيم الأخ��وة الإن�صانية 
الذي تقوده الإمارات ، ما هو اإل ثمرة 
لنهج تر�صخ منذ عقود ، وتوليه القيادة 
الر�صيدة للدولة جل اهتمامها ، ولعل 
م��ن��ت��دى اآل��ي��ات ت��ع��زي��ز م��ب��ادئ وثيقة 
العمل احلكومي  الإن�صانية يف  الخوة 
ما هو اإل امتداد لهذا الفكر الإن�صاين 
واملتقبل  ل��ل��خ��ري  وامل����ح����ب  ال���ن���ا����ص���ج 
لالآخر، وال��ذي متثله الإم��ارات قيادة 

و�صعبا على مدى تاريخها.
جهودا  ت��ب��ذل  الإم������ارات  اإن  واأ����ص���اف 
الت�صامح  ق��ي��م  ل��ت��ح��وي��ل  م��ت��وا���ص��ل��ة 
اإىل  ال��واردة بوثيقة الخوة الإن�صانية 
اأولوية ق�صوى يف الوزرات واملوؤ�ص�صات 
والثقافة  بالتعليم  املعنية  والهيئات 
الرتبية  وزارة  اأن  م��وؤك��دا  وامل��ج��ت��م��ع، 
الوثيقة  م���ب���ادئ  ���ص��م��ن��ت  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اإىل  ال��وط��ن��ي��ة وح��ول��ت��ه��ا  امل��ن��اه��ج  يف 
تعليمية  درو�س ومو�صوعات ومواقف 
وت����رب����وي����ة، ل���ي���ق���وم ط��ل��ب��ة امل����دار�����س 
الإم�����ارات�����ي�����ة ب���درا����ص���ت���ه���ا وق���راءت���ه���ا 
ال��ق��ي��م والعرب  وا���ص��ت��ن��ت��اج  وحت��ل��ي��ل��ه��ا 
من  العديد  تنفيذ  اإىل  اإ�صافة  منها، 
ال���رتب���وي التي  امل���ي���دان  امل����ب����ادرات يف 
بن  والتعاي�س  الت�صامح  روح  تكر�س 
اأن  اإىل  واأ�صار معاليه  الأدي��ان.  جميع 
الوثيقة  وتعميم  بن�صر  قامت  ال��وزارة 
اجلميع  ووج�����ه�����ت  امل������دار�������س  ع���ل���ى 
وتدريبية  تثقيفية  ب��رام��ج  لت�صميم 
التدري�س مبا تت�صمنه  لأع�صاء هيئة 
الوثيقة من مبادئ تدعو اإىل ال�صالم 
والتقارب بن ال�صعوب و�صيادة احلوار 
ب���ن الأدي�������ان ورف�������س ال��ع��ن��ف ال���ذي 
يقو�س روح الت�صامح، ل�صيما والعامل 
يواجه اأزمة غري م�صبوقة ناجمة عن 

تف�صي وباء كورونا.
املجتمع  احتفاء  اأن  اإىل  واأ�صار معاليه 
ال��������دويل ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل����الأخ����وة 
الإن�صانية وتوقيع الوثيقة الأوىل من 
نوعها على اأر�س ابوظبي يوؤكد جناح 
�صيا�صة الإمارات وقيادتها الر�صيدة يف 
التاريخية  املبادارت  العديد من  طرح 

اأ�صهمت  ال��ت��ي  الإن�����ص��ان��ي��ة  وامل���واق���ف 
اأن  م��وؤك��دا   ، الت�صامح  ثقافة  ن�صر  يف 
ثقافة التعاي�س والأخوة لي�صت وليدة 
يف  ���ص��ائ��دة  ثقافة  ه��ي  واإمن���ا  اللحظة 
املنطقة منذ القدم واأن نهج الت�صامح 
وال��ت��ع��اي�����س وال�����ص��الم والأخ�����وة الذي 
تنتهجه دولتنا احلبيبة نابع من اإرث 
قالت  جانبها  م��ن  والأج������داد.  الآب����اء 
م��ع��ايل ح�����ص��ة ب��وح��م��ي��د.. " اإن����ه ملن 
دواعي �صروري اأن اأ�صارككم يف مهرجان 
الن�صجام  وطن  يف  الإن�صانية  الأخ��وة 
والح��رتام، اأنه مهرجان قبول الآخر 
هنا يف الإمارات التي تاأ�ص�صت على قيم 
ال��ع��روب��ة وال��وح��دة وال��ع��ط��اء، فكانت 
لالإن�صان"  وح�����ص��ن��اً  وط��ن��اً  ت����زال  ول 
ال�صعادة من خالل  اأن حتقيق  موؤكدة 
هي  الإن�صانية،  الأخ���وة  وثيقة  ثوابت 
حت�����ص��ي��ل ح��ا���ص��ل جل���ه���ود الإم�������ارات 
التي  الإن�صانية  ومبادراتها  وريادتها 
الوثيقة  ه����ذه  خ����الل  م���ن  ج�����ص��دت��ه��ا 
التي توؤّرخ لالإخاء واملودة والوفاء بن 
اإن  واأ���ص��اف��ت  العامل".  ودول  ���ص��ع��وب 
بني  بن  م�صرتك  قا�صم  هي  ال�صعادة 
للجميع،  املجتمع  عطاء  وهي  الب�صر، 
للحدود  ع��اب��رة  اإن�����ص��ان��ي��ة  قيمة  وه���ي 
بروؤية  التزاماً  واجلن�صيات،  واللغات 
الإن�صان،  ُي�صعد  ما  بكل  حُتيط  قيادة 
م�صددة  حياة،  واأ�صلوب  واقعاً  فتجعله 
على ان هذه الثوابت يدركها اجلميع 
ويلم�صها  ال��ر���ص��ي��دة،  قيادتنا  فكر  يف 
يف اأ���ص��ل��وب ع��م��ل ح��ك��وم��ة الإم������ارات، 
العالقات  واق��ع  يف  تفا�صيلها  ويعي�س 
اأطياف  ب���ن  امل��ت��ب��ادل��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع لإن���ه���ا ث����واب����ت. واأك�������دت اأن 
ثقة مطلقة  اإىل  ت�صتند  الثوابت  هذه 
ج�ّصدها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
" �صنوا�صل   : ق��ال  اهلل" ح��ن  "رعاه 
الإن�صانية  الأخ����وة  راي���ة  ح��م��ل  معكم 
ون���ت���ع���ه���د مب���وا����ص���ل���ة دع������م اجل���ه���ود 
والعامل  املنطقة  ج��ع��ل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وت�صاحماً"..  ����ص���الم���اً  اأك�����ر  م���ك���ان���اً 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ، حن 
الأ�صا�س  الركن  هو  " الت�صامح  ق��ال: 
التفاهم  ي�����ص��وده��ا  جم��ت��م��ع��ات  ل��ب��ن��اء 
واحرتام  امل�صرتك  والعي�س  والتعاون 
وق����ب����ول الآخ��������ر، وه������ذا م����ا مت���ي���ز به 
جمتمع دولة الإم��ارات منذ ن�صاأتها".  
املجتمعات  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأو����ص���ح���ت 
النا�صجة هي التي تويل القيم مكانة 
خا�صة، واأن احلكومات الإيجابية هي 
والت�صريعات  ال�صيا�صات  تتبّنى  التي 
الإن�صانية،  الأخ������وة  مل���ب���داأ  ال���داع���م���ة 
وتدرك اأهمية قيم الت�صامح والتعاي�س 
وقبول الآخر وتعدد الثقافات، ك�صبيل 
وال�صعادة  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق 
نحن   " معاليها  وق��ال��ت  املجتمع.  يف 
واأ�صرة  واح���د  ج�صد  يف  اإخ���وة  جميعاً 

للجميع،  ي��ت�����ص��ع  وجم��ت��م��ع  مم���ت���دة، 
من  ج��زء  ه��ي  املجتمع  تنمية  ووزارة 
كيان الت�صامح والتعاي�س يف الإمارات، 
والوطني  ال��ت��ن��م��وي  ب��واج��ب��ه��ا  ت��ق��وم 
الإن�صانية،  طاقتها  بكامل  واملجتمعي 
اإىل اجل��م��ي��ع بكل  ب��ال��و���ص��ول  وت���ب���ادر 
م��ا اأم��ك��ن م��ن دع���م ومت��ك��ن، ولدينا 
بقانون  ن��ح��ف��ظ��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ط���ف���ول���ة 
"ودمية"،  ق����ان����ون  ال���ط���ف���ل  ح����ق����وق 
متوازنة  ب��ت��ن�����ص��ئ��ة  اأم��ان��ت��ه��ا  ون���رع���ى 
اأفراد  بن  الت�صامح  مبداأ  اإىل  ت�صتند 
وكبار  املجتمع،  ن��ط��اق  وع��ل��ى  الأ���ص��رة 
اأي�صاً  هم  الهمم  واأ�صحاب  املواطنن 
اأول��وي��ة يف �صلم اأج��ن��دة ال����وزارة، وهم 
وقبول  الت�صامح  اأيقونة  وفعاًل  واقعاً 
املقيمن  واأخوتنا  املجتمع،  يف  الآخ��ر 
كذلك،  جن�صية   200 م��ن  اأك���ر  م��ن 
هم اأبناء هذا الوطن الذي اأق�صمنا اأن 
م�صرية  يف  �صركاوؤنا  وه��م  ل��ه،  نخل�س 
تنمية واحدة، نعمل ل�صتدامتها بروح 

الأخوة والت�صامح والتعاي�س".
ال�صرتاتيجي  ال��ع��م��ق  م����دى  وع����ن 
الإن�صانية  الخ�������وة  وث���ي���ق���ة  ل���ب���ن���ود 
الدكتور  امل�صتقبل..قال  يف  وتاأثريها 
افرت�صنا  ل��و  اإن���ه   " النعيمي  �صلطان 
اأن هناك دولة ما تقابلها دولة اأخرى 
على  قيمي  ان�����ص��اين  ن��ه��ج  وف���ق  ت�صري 
هذه  ف��اإن  قيمي،  ان�صاين  وع��ي  النحو 
ت�صم جمتمعا متنوعا،  والتي  الدولة 
اأطفالها  تن�صئ  واع��ي��ة  اأ���ص��رة  وت�����ص��م 
الآخر،  وقبول  الإن�صانية  القيم  وف��ق 
الأجيال اجلديدة  ومدر�صة تغر�س يف 
التعاي�س ال�صلمي وفق مناهج درا�صية 
الأخالقية  ال��رتب��ي��ة  ب���ن  م���ا  مت����ازج 
امل�صارات  اأف�����ص��ل  وب���ن  والإن�����ص��ان��ي��ة، 
واإعالم  املتقدمة،  والعلوم  املناهج  يف 
واع�����ي م���دع���وم مب��ن��ه��ج��ي��ة ت��ع��ل��و من 
ومثقفن  ومفكرين   ، الن�����ص��ان  ���ص��اأن 
بنتاجهم  ي�������ص���اه���م���ون  واع����الم����ي����ن 
املجتمع  رواب�����ط  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ف��ك��ري 
�صيا�صية  وق����ي����ادة  اأط���ي���اف���ه،  ب�����ص��ائ��ر 
م�صت�صرفة للم�صتقبل تنظم جمموعة 
ال��ق��وان��ن وامل���ب���ادرات نحو تعزيز  م��ن 
الإن�صانية،  والأخوة  ال�صلمي  التعاي�س 
فاإن املخرجات ال�صرتاتيجية املتوقعة 
امل�صرتك  ال���ع���ي�������س  ت���ع���زي���ز  ����ص���ت���ك���ون 
يف  ي����وؤدي  ال���ذي  املجتمعي،  وال�����ص��الم 
مهمة  م�صاهمات  اإىل  امل��ط��اف  نهاية 
لالإن�صانية  بل  فح�صب  للدولة،  لي�س 
ك��ل��ه��ا ب���ع���ي���داً ع���ن ال���ت���ط���رف واإع�����الء 

امل�صلحة اخلا�صة على العامة".
ال�صرتاتيجية  الأب���ع���اد  اإن  واأ����ص���اف 
الإن�صانية  الأخ������وة  وث��ي��ق��ة  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
الإرادة  ه����و  حت���ت���اج���ه  وم������ا  واع��������دة 

�صيتال�صى  التي  ال�صحيحة  واملنهجية 
التي  ال��ت��ه��دي��دات  م��ن  ال��ع��دي��د  معها 
تع�صف بالإن�صانية، و�صتبقى الواقعية 
يف العالقات الدولية حا�صرة، موؤكدا 
اأن ما نراه يف وثيقة الأخوة الإن�صانية 
لي�س مزاحمة نظرية الواقعية بنظرية 
ملن�صوب  رف��ع  ه��و  ب��ل  تناف�صها  اأخ���رى 
النظرية،  ت��ل��ك  يف  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م 
بحيث تكون هذه القيمة واقعا وجزءا 
اأ�صيال ل ميكن جت��اوزه يف العالقات 

الدولية ، وتبقى الإمارات منوذجاً.
اإن  النعيمي  �صلطان  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
عبارة من اأجل ال�صالم العاملي والعي�س 
الخوة  لوثيقة  رديفًة  تاأتي  امل�صرتك 
الإن�����ص��ان��ي��ة، ف��ال��ه��دف ال�����ص��ام��ي لهذه 
العاملي،  ال�صالم  حتقيق  هو  الوثيقة، 
العي�س  اىل  ���ص��ي��وؤدي  ب�����دوره  وال�����ذي 
م��داخ��ل��ت��ي هناك  اأن  امل�����ص��رتك، ومب���ا 
ال�صرتاتيجية  الأب���ع���اد  ع��ن  ت��ت��ح��دث 
فال  الإن�صانية  الأخ��وة  وثيقة  لتفعيل 
بد من نظره �صمولية للواقع املعا�س، 
ال�����ذي ي��ن��ب��ئ ع���ن ن���ظ���ام ق��ي��م��ي يتيح 
الب�صر  ب��ن  ال�صلمي  التعاي�س  تعزيز 
كان ول يزال اأحد اأهم �صواغل العمل 
لتفر�س  الواقعية  ت��اأت��ي  ث��م  ال���دويل، 
الدولية  العالقات  واق��ع  على  نف�صها 
من  ل�صل�صلة  ب���دوره���ا  دف��ع��ت  وال���ت���ي 
الأزمات والتهديدات العاملية التي مل 
الواقعية  ت�صتمر  حيث  اأح���د،  ت�صتثِن 
بينما  الواقع،  الأم��ر  �صيا�صة  لتفر�س 
على  للتاأثري  املثالية  النظرية  تكافح 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، وت��اأت��ي حماولة 
املمازجة بن الواقعية واملثالية لتبداأ 
الوثيقة  ر�صائل  وع��ن  النجاح.  ب��ارق��ة 
اأنها  اإىل  النعيمي  اأ���ص��ار  ال��ع��امل  اإىل 
توجه ر�صائل وا�صحة املالمح ليتحمل 
الر�صائل  فجاءت  م�صوؤوليته،  اجلميع 
لن�صر  اجل��اد  بالعمل  العامل  ق��ادة  اإىل 
ث��ق��اف��ة ال��ت�����ص��ام��ح، وال���ت���دخ���ل ف����وراً 
ال��ربي��ئ��ة، واإىل  ال��دم��اء  لإي��ق��اف �صيل 
الدين  ورج���ال  والفال�صفة  املفكرين 
بدعوتهم  والإع���الم���ي���ن  وامل��ث��ق��ف��ن 
والعدل  ال�����ص��الم  ق��ي��م  يكت�صفوا  ل��ك��ي 
امل�صرتك،  والعي�س  الإن�صانية  والأخوة 
بالرتبية  اأب��ن��اءه��ا  ب���اأن  الأ����ص���رة  واإىل 
اإىل  ال�����ص��ل��ي��م��ة،  وال��ن�����ص��اأة  ال�صحيحة 
بريداً  ي��وم��اً  ت��ك��ن  ب��اأن��ه��ا مل  الأدي������ان 
ل��ل��ك��راه��ي��ة، واإىل  ل��ل��ح��روب وب��اع��ث��ة 
ان�صان  لكل  حق  احلرية  ب��اأن  املجتمع 
الدين  يف  والخ����ت����الف  وال���ت���ع���ددي���ة 
واللغة  وال����ع����رق  واجل���ن�������س  وال����ل����ون 
تقوم  امل���واط���ن���ة  وان  اإل���ه���ي���ة،  ح��ك��م��ة 
واحلقوق،  الواجبات  يف  امل�صاواة  على 
اأمر  وحقوق املراأة والأطفال وامل�صنن 

م��ن��ه. م��ن جانبه قال  ج���ذري ل مفر 
���ص��ع��ادة ح��م��د ع��ل��ى حم��م��د الظاهري 
الأخوة  وثيقة  دور  ع��ن  حت��دث  ال���ذي 
اإن  املجتمعية..  اجلهود  يف  الإن�صانية 
على  عملت  تاأ�صي�صها  منذ  الإم����ارات 
والتعاي�س  ال��ت��الح��م  مفاهيم  اإر����ص���اء 
احرتام  على  حر�صت  كما  املجتمعي 
وت���ع���زي���ز ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة حيث 
اآمنا  موطناً  حاليا  الإم��ارات  اأ�صبحت 
200 جن�صية،  م��ن  لأك���ر  وط��م��وح��ا 
املجتمع  التنمية  دائ��رة  التزام  موؤكدا 
ب��ال��روؤي��ة احل��ك��ي��م��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 
اأبوظبي، وعملت خالل تنفيذ  واإمارة 
اجندة القطاع الجتماعي على تعزيز 
التكامل والتما�صك بن فئات املجتمع 
اإطالق  خ��الل  من  اأطيافه،  مبختلف 
امل��ب��ادرات وال��ربام��ج ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
واأ�صاف  توفري حياة كرمية للجميع. 
تعزيز  يف  متوا�صل  ال��دائ��رة  عمل  اإن 
ال����رواب����ط م���ع ك���اف���ة اجل���ال���ي���ات ذات 
وال�صعي  املختلفة،  الدينية  املرجعيات 
جمتمعيا  دجمهم  اإىل  م�صتمر  ب�صكل 
م�صرية  يف  اأ�صا�صيا  ج���زءا  باعتبارهم 
ت�صهدها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
اجلهود  ه���ذه  اأن  م���وؤك���دا  الإم��������ارات، 
الرفاهية  م�صتوى  تعزيز  يف  اأث��م��رت 
وجودة احلياة يف املجتمع ب�صكل وا�صح 
وت��ث��ب��ت��ه الأرق������ام والإح�����ص��ائ��ي��ات ، يف 
ال�صتبيان الآخري حول جودة احلياة، 
األ��ف م�صارك   72 اأك��ر من  مب�صاركة 
م��ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات، ح��ي��ث ارتفعت 
ن�����ص��ب��ة ال�����ص��ع��ور ب��ال��ف��خ��ر ل��ل��ع��ي�����س يف 
و�صلت  حن  يف   ،97% اإىل  اأبوظبي 
اإىل  واحلماية  بالمن  ال�صعور  ن�صبة 
ن�صبة  اأن  الأرق��ام  اأثبتت  كما   ،96%
الظاهري  واأك����د   .83.5% ال��ر���ص��ا 
اإجراءات  تي�صري  على  الدائرة  حر�س 
امل�صلمن  لغري  العبادة  دور  تراخي�س 
�صعائرهم  مم��ار���ص��ة  م���ن  لتمكينهم 
الدينية بحرية تامة، وهذا ما انعك�س 
التي  العبادة  دور  اأع���داد  على  وا�صحا 
و�صلت  والتي  اأبوظبي  اإم��ارة  ت�صمها 
اليوم اإىل 20 دار عبادة مت ترخي�صها 
ال���دي���ان���ات، مو�صحا  لأب���ن���اء خم��ت��ل��ف 
حموريا  دورا  لعبت  ال��ع��ب��ادة  دور  اأن 
خ���الل اأزم����ة ان��ت�����ص��ار ج��ائ��ح��ة كورونا 
وم�صتمر  ملمو�س  ت��ع��اون  خ��الل  م��ن 
املجتمع حيث عملت  دائ��رة تنمية  مع 
النف�صي  ال���دع���م  ر���ص��ائ��ل  ن�����ص��ر  ع��ل��ى 
الإميان  وقيم  الإيجابية  ال��روح  وب��ث 
قامت هذه  كما  رعاياها،  بن  واملحبة 
املبادرات  من  عدد  باإطالق  املوؤ�ص�صات 
النوعية مل�صاعدة املت�صررين من اأزمة 

"كورونا".

•• دبي-وام:

عقدت الأمانة العامة ل� "اللجنة العليا للت�صريعات يف اإمارة دبي" موؤخراً "اللقاء 
"ت�صافر اجلهود  بعنوان  بعد  2021" عن  الت�صريعية  الرقابة  لإدارة  ال�صنوي 
العام  الأم��ن  املهريي  بن م�صحار  �صعيد  اأحمد  املعرفة" وذلك بح�صور  وتبادل 
املتحدثن  م��ن  ونخبة  وامل��وظ��ف��ن  امل��دي��ري��ن  وك��ب��ار  للت�صريعات  العليا  للجنة 
للرقابة  خا�صعة  جهة   32 ممثلي  م��ن  امل�صتوى  رفيعة  مب�صاركة  الر�صمين 
اللتزام  اإط��ار  يف  بعد  عن  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  و�صهد  دب��ي.  اإم���ارة  يف  الت�صريعية 
بالإجراءات الحرتازية مناق�صات مو�صعة عن اأهمية حتقيق المتثال الت�صريعي 
التجارب  اأجنح  تبادل  لت�صهيل  الفّعال  التوا�صل  توطيد ج�صور  اإىل  الدعوة  مع 
ت�صمن  التي  الت�صريعية  الرقابة  اأه��داف  لتحقيق  ال�صاعية  املمار�صات  واأف�صل 
اإمارة دبي وحتقيق الغايات املرجّوة يف  ال�صارية يف  التطبيق الأمثل للت�صريعات 

الو�صول اإىل حكومة رائدة و�صفافة وموثوقة.
اجلهات  ب��ن  امل�صرتكة  اجل��ه��ود  تكاتف  اأه��م��ي��ة  على  م�صحار  ب��ن  اأح��م��د  و���ص��ّدد 
احلكومية يف اإمارة دبي يف �صبيل حتقيق المتثال الت�صريعي الذي ميثل حجر 
الأ�صا�س يف �صمان التطبيق الت�صريعي ال�صليم الذي يدفع م�صار التنمية ال�صاملة 
تتطلب  والتي  املقبلة  عاماً  للخم�صن  ال�صتعدادات اجلارية  وامل�صتدامة يف ظل 
اإمارات  لبناء  التنموية  املتطلبات  ا�صتباق  �صاأنها  من  جديدة  ت�صريعات  تطوير 
ال�صديدة ل�صاحب  التوجيهات  امل�صتقبل كفريق واحد بروح الحتاد متا�صياً مع 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
منظومة  تعزيز  درب  على  �صّباقة  خ��ط��وات  دب��ي  "تخطو  م�صحار:  ب��ن  واختتم 
ح�صن  وه��و  املنظومة  من  الأ�صمى  الهدف  توطيد  لغايات  الت�صريعية  الرقابة 
ومتابعة  دبي  اإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  قبل  النافذة من  الت�صريعات  تطبيق 

للنا�س  ال�صعادة  حتقق  متميزة  حكومة  اإىل  و�صوًل  الت�صريعات  لتلك  تنفيذها 
والرفاهية للمجتمع. و�صّكل اللقاء ال�صنوي من�صة مثالية لطرح الروؤى ومناق�صة 
ال�صبل املثلى لإثراء املعرفة وحتفيز تبادل اأف�صل املمار�صات واأجنح اخلربات بن 
اجلهات احلكومية اخلا�صعة ملنظومة الرقابة الت�صريعية رغبًة يف الو�صول اإىل 
المتثال الت�صريعي التام بن�صبة %100 معربا عن تطلعه اإىل موا�صلة توثيق 
التكامل والتعاون املثمر مع اجلهات احلكومية لتنفيذ خطة الرقابة الت�صريعية 
وا�صعن ن�صب اأعيننا تطويع وت�صخري التكنولوجيا احلديثة يف تطوير وتعزيز 
دور منظومة الرقابة الت�صريعية مبا ي�صمن حتقيق الت�صريعات ال�صارية للغايات 
القانون.  و�صيادة  العدل  مبداأ  الوطني يف حتقيق  التوجه  ويدعم  منها  املرجوة 
وتناولت اجلل�صات النقا�صية حماور عدة اأولها بعنوان "جهود م�صتمرة لتحقيق 
اإدارة  يف  واملتابعة  التقييم  ق�صم  رئي�س  اإبراهيم  م��روة  قدمتها  المتثال" حيث 
الرقابة الت�صريعية ل�صتعرا�س اأبرز اإجنازات ونتائج م�صرية الرقابة الت�صريعية 

معدلت  منو  عن  ك�صفت  والتي  و2019  لعام 2020 مقارنًة بعامي 2018 
اإل  النتائج ما هي  الت�صريعية حيث ان هذه  امتثال اجلهات احلكومية للرقابة 
ثمرة لت�صافر اجلهود بن الأمانة العامة واجلهات اخلا�صعة للرقابة فالرقابة 
يف  واملتمثل  الرئي�صي  هدفها  حتقق  اأن  ميكن  ل  ت�صاركية  عملية  الت�صريعية 
حتقيق المتثال الت�صريعي دون تعاون وجتاوب وعمل اجلهات احلكومية جنباً 
اإىل جنب مع فريق عمل الرقابة الت�صريعية. اأما اجلل�صة الثانية التي قدمتها 
"التجربة  الت�صريعية فحملت عنوان  الرقابة  اإدارة  العبيديل قانوين يف  ب�صاير 
املتبادلة تنفع اجلميع" حيث ناق�صت اأبرز التجارب الناجحة للجهات احلكومية 
اخلربات  وم�صاركة  املعرفة  تبادل  ت�صجيع  و�صبل  الت�صريعية  للرقابة  اخلا�صعة 
املجال  فتح  وذل��ك من خالل  الإم��ارة  ال�صارية يف  للت�صريعات  المتثال  ل�صمان 
مل�صاركة  الت�صريعية  للرقابة  اخلا�صعة  احلكومية  اجلهات  من  جمموعة  ملمثلي 

جتربتهم يف منظومة الرقابة الت�صريعية.

افتتح منتدى تعزيز االأخوة االإن�شانية يف احلكومة 

نهيان بن مبارك يوؤكد اأن االإمارات املثال والقدوة يف تعزيز القيم

العليا للت�صريعات تناق�س »ت�صافر اجلهود وتبادل املعرفة« خالل »اللقاء ال�صنوي الإدارة الرقابة الت�صريعية«

•• دبي-الفجر: 

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك باقت�صادية دبي اأيام 
اخلمي�س واجلمعة وال�صبت باإغالق حملن وخمالفة 31 من�صاأة 
باحلد من  بالتدابري الحرتازية اخلا�صة  اللتزام  لعدم  جتارية 
الكمامات والتباعد  19"، كلب�س  "كوفيد  انت�صار فريو�س كورونا 
ال�صوق  نايف،  البدع،  يف  املفتوحة  الأ���ص��واق  حمالت  يف  اجل�صدي، 
الكبري، الرفاعة، الفهيدي، هور العنز، ال�صبخة، القوز، ال�صغاية 

ويف املراكز التجارية.

لل�صروط  امل�صتوفية  امل��ح��ال  ع���دد  ب��ل��غ  التفتي�س  عملية  وخ���الل 
الأن�صطة  1207 حماًل، وقد تنوعت  اإىل  والتدابري الحرتازية 
جتارة  التالية؛  الأن�صطة  لت�صمل  املخالفة  للمحالت  التجارية 
العطور وم�صتح�صرات التجميل، منظم رحالت �صياحية داخلية، 
جت���ارة ع��ام��ة، جت���ارة امل��ج��وه��رات، حم��ل جت��زئ��ة، جت���ارة الهواتف 
مواد  جت���ارة  والأق��م�����ص��ة،  املن�صوجات  جت���ارة  ول��وازم��ه��ا،  املتحركة 
البناء، جتارة لوازم التدخن، متجر متعدد الأق�صام، �صوبرماركت، 

تف�صيل وخياطة املالب�س الن�صائية، �صرافة.
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ج��ولت��ه��ا  �صتوا�صل  اأن��ه��ا  دب��ي  اقت�صادية  واأ����ص���ارت 

خمتلف ال�صركاء، ولن تتهاون مع املخالفات والتجاوزات التي يتم 
ر�صدها اأو الإبالغ عنها من قبل جمهور امل�صتهلكن واملتعاملن. 
الحرتازية  بالتدابري  ب��الل��ت��زام  التجار  دب��ي  اقت�صادية  وت��وج��ه 

كلب�س الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد اجل�صدي.
وت���دع���و خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات اجل��م��ه��ور ب����الإب����الغ ع���ن اأي ح�����الت اأو 
ظ���واه���ر ���ص��ل��ب��ي��ة خم��ال��ف��ة ل��ل��ت��داب��ري الح����رتازي����ة ع���رب تطبيق 
اأو  اب���ل وغ���وغ���ل وه������واوي  امل��ت��وف��ر ع��ل��ى م��ت��اج��ر  دب���ي  م�صتهلك 
اللكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  اأو   600545555 ع��ل��ى  ب��الت�����ص��ال 

consumerrights.ae

اقت�صادية دبي تغلق حملني وتخالف 31 حماًل لعدم 
االلتزام بالتدابري االحرتازية لكوفيد 19 

• اأنور قرقا�س: نعمل دائما على تعزيز مكانة االإمارات كمركز عاملي للت�شامح والتعاي�س واالأخوة االإن�شانية 
• ح�شة بوحميد: املجتمعات الراقية هي التي توؤمن بالتعاي�س واالأخوة االإن�شانية كاأ�شلوب حياة

واأن�شطتها الرتبوية ومبادراتها مناهجها  �شمن  الوثيقة  مبادئ  �شمنت  الرتبية  • احلمادي: 
• النعيمي : الوثيقة متهد الطريق للم�شتقبل وتدعو قادة العامل واملفكرين واالأ�شر واالإعالم اإىل حتمل م�شوؤولياتهم من اأجل االإن�شانية
% وهو دليل را�شخ على اأن التعاي�س واالأخوة واقع يعي�شه اجلميع  97 اأبوظبي  يف  بالعي�س  املجتمع  فئات  فخر  ن�شبة  • الظاهري: 

طرق دبي تخرج دفعة جديدة يف برنامج 
»اإعداد« لتاأهيل الكوادر املواطنة

•• دبي-وام:

خرجت هيئة الطرق واملوا�صالت دبى دفعة جديدة يف برنامج "اإعداد" والذي يهدف اإىل تاأهيل الكوادر 
ا�صتكمال  الهيئة  ترعاه  الذى  الدرا�صي  البتعاث  برنامج  خريجي  اجلدد  املوظفن  من  ال�صابة  الوطنية 
لرحلتهم التطويرية و�صقل مهاراتهم الوظيفية وذلك يف اإطار حر�صها على ال�صتثمار يف الكوادر الب�صرية 
خا�صة املواِطنة ال�صابة ليكونوا حلقة و�صل فّعالة بن هيئة الطرق واملوا�صالت واأهدافها ال�صرتاتيجية 
قدراتهم  و�صقل  املواطنن  وفتياتنا  �صبابنا  تاأهيل  على  بالعمل  الر�صيدة  حكومتنا  لتوجهات  ومواكبة 

ومهاراتهم لي�صبحوا رافداً يف بناء م�صتقبل الوطن واحلفاظ على مكت�صباته.
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بريل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2721123:للفعاليات رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صوبر�صتار لالعمال الكهربائية وال�صحية
رخ�صة رقم:CN 1040955 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مملكة  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

الطفولة للهدايا
رخ�صة رقم:CN 3709555 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ملزاد  ال�ص�����ادة/املمزر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ال�صيارات  رخ�صة رقم:1003841 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبيد ن�صيب زويد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف امينه علي عبداهلل جا�صم احلمادي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تامي  ال�ص�����ادة/ليف  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للخياطة ن�صائية  رخ�صة رقم:1056342 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صربي علي عبداهلل �صعيد الق�صعوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خليفه �صيف حممد بطي املهريي

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

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

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ميديرا للت�صميم 

CN الداخلي  رخ�صة رقم:2810597 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد عبداهلل �صعيد �صعد املنهايل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فاطمه عثمان �صعيد باجمبور

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ملوك  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لالملنيوم والزجاج   رخ�صة رقم:1104729 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مبارك �صيف را�صد هزمي اخلييلي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد خليفه �صيف �صريع املزروعي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م    الذهبي  جمانة  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1010174 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالرزاق بائى بيديكاييل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد رجب جمعه نا�صر احلو�صني %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف اياليادات بوتان فيتيل مو�صى كوتى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد رجب جمعه نا�صر احلو�صني

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صبيك لبيك لتو�صيل الطلبات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2907720 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبداهلل �صامل �صيف حميد ال�صام�صي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عبداهلل �صامل �صيف حميد ال�صام�صي من 100% اىل %55
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد فوزي عبدالعزيز حممد الدبلى %45

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صبيك لبيك لتو�صيل الطلبات 
SHOBEEK LOBEEK DELIVERY 

اإىل /�صبيك لبيك لتو�صيل الطلبات ذ.م.م
SHOBEEK LOBEEK DELIVERY L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كول بل�س لتلميع ال�صيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2091756 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة �صميه ايوب معروف �صعيد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة عبدالقادر عمر �صعيد بدر اجلابري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف وليد عبدالرحيم عبداهلل

تعديل اإ�صم جتاري من/ كول بل�س لتلميع ال�صيارات 

COOL PLUS CAR POLISHING

اإىل /ت�صري اند تابل للتلميع ال�صيارات 

CHAIR AND TABLE CAR POLISHING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا رد ليف

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:2635460 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة فاطمه مب�صر ب�صور حربي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نبيل خالد عبداهلل �صامل بازهري

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا رد ليف 
RED LEAF CAFETERIA

اإىل /كافترييا بالتينوم �صناك�س بال�س 
PLATINUM SNACKS PALACE CAFETERIA

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمايا املجرة للنجارة امل�صلحة

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1163184 

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صمايا املجرة للنجارة امل�صلحة 

SAMYA ALMAJARA ENFORCED CARPENTRY

اإىل /�صمايا املجرة للنجارة امل�صلحة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

SAMYA ALMAJARA ENFORCED CARPENTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�صيز للكمبيوتر - �صركة  ال�ص�����ادة/�صفن  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1030712 

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صفن �صيز للكمبيوتر - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

SEVEN SEAS COMPUTERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /�صفن �صيز للتكنولوجيا - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

SEVEN SEAS TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الهولندية  ال�ص�����ادة/ال�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدولية للمقاولت ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1847364 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هيثم عبدالعزيز �صالح اجلهيني %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة كرمي خمائيل اخلوري %24
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صليم نور اخلوري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لالملنيوم  عمر  ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والزجاج رخ�صة رقم:1030600 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جورفيندر �صينغ كولونت �صينغ %100
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صامل علي مبارك احمد الربيكي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ليلى نا�صر �صليمان بالعبيد

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �شطب قيد
واملهجر  لبنان  بنك  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
ال�صركة  لبنان( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع  )اجلن�صية: 
يف اإمارة ابوظبي )العنوان: الكورني�س - ابراج الحتاد العقارية 
- �س.ب:63040( واملقيدة حتت رقم )2304( يف �صجل ال�صركات 
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية 
)2( ل�صنة 2015 يف �صاأن ال�صركات التجارية وتعديالتة و القرار 
الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف العرتا�س 
ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من 
تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد اإدارة الت�صجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجهيزات املعدنية للوكالت التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1014906 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صلطان �صعود حممد املعيني  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعود حممد عبدالواحد املعيني

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

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

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ماي�صرتو �صاورما

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:3842252 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ماي�صرتو �صاورما 

MISTRO SHAWARMA

اإىل /ماي�صرتو �صاورما - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
MISTRO SHAWARMA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

الإعالناتكم
يرجى االت�شال على فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

امل�������دع�������و  / امي������ان  ف����ق����د 
اجلن�صية  امل��غ��رب   ، م��ث��ق��ال 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )9 6 5 6 0 3 0 X L (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0564914608

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو  / حممد منظور 
بنغالدي�س     ، ال�������ص������الم 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )0282616BP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0544891866

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ حم���م���د 
حممد  ال��������دي��������ن  ج���������ص����ي����م 
بنغالدي�س     ، ح��ق  ���ص��ام�����ص��ول 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )0533875BW(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0586257509

فقدان جواز �صفر
املدعو/عبدالرحمن  ف��ق��د 
باك�صتان   ، ح�������ص���ن  غ������الم 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )RY9157671(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو/  جن ا�صبينو�صا 
ال����ف����ل����ب����ن   ، ك��������اب��������ال��������ريو 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)P4477021A(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر فقدان �شهادة ملكية عقارت
حميد  �����ص����امل  ي���ون�������س   / ي���ع���ل���ن 
ال�صويدي عن فقدان �صهادة ملكية 
 24704/1999 رق���م  اأر������س 
با�صم  العربية  ال��دول  �صادرة من 
ال�صويدي،  حميد  �صامل  يون�س   /
على من يجدها ت�صليمها لقرب 
اأو الإت�����ص��ال على  م��رك��ز ���ص��رط��ة 

رقم 0543099938 
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اأخبـار الإمـارات
وزير خارجية مالطا يفتتح مقر �صفارة بالده يف اأبوظبي

•• اأبوظبي - وام:

مقر  مالطا  جمهورية  خارجية  وزي��ر  بارتولو  اإيفاري�صت  معايل  افتتح 
اأحمد بن علي حممد ال�صايغ  اأبوظبي بح�صور معايل  �صفارة بالده يف 
م��اري��ا كاميلريي كاليجا  ���ص��ع��ادة  الف��ت��ت��اح  م��را���ص��م  دول���ة. ح�صر  وزي���ر 
علياء  و�صعادة  ال�صفارة  واأع�صاء  الدولة  لدى  مالطا  جمهورية  �صفرية 
يف  املرا�صم  ل�صوؤون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�صاعد  املحرزي 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، وعدد من اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي 
ال��دول��ة. وق��ال معايل بارتولو يف كلمة له خ��الل حفل  ل��دى  املعتمدين 
اأهمية  الفتتاح :" اإن وج��ود �صفارة لبالده يف دول��ة الإم��ارات يدل على 
مرور  مع  اأق��وى  ت�صبح  اأن  ناأمل  والتي  البلدين،  تربط  التي  ال�صداقة 
الزمن".. م�صيفا اأن دولة الإمارات تعترب �صريكا ا�صرتاتيجيا جلمهورية 

مالطا، وعرب عن اأمله يف اأن توطد هذه ال�صراكة ملا فيه م�صلحة البلدين 
ال�صديقن. وتوجه معاليه بال�صكر والتقدير ل�صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل لدوره الفاعل يف تعزيز 
يف  ال�صايغ  اأحمد  معايل  قال  جانبه  من  وتطويرها.  البلدين  عالقات 
اأقامت دولة الإم��ارات العالقات  اأن  " اأنه منذ  املنا�صبة..  كلمة له بهذه 
بن  تتعمق  والعالقة  الدبلوما�صية مع جمهورية مالطا يف عام 1973 
البلدين يف كافة املجالت والأ�صعدة واأن افتتاح �صفارة جلمهورية مالطا 

يف اأبوظبي هي خطوة مهمة يف تعزيز التعاون والعالقات بن البلدين.
ك�صفرية  عملها  م��ه��ام  يف  ال��ت��وف��ي��ق  امل��ال��ط��ي��ة  لل�صفرية  معاليه  ومت��ن��ى 
لبالدها لدى دولة الإمارات.. كما توجه معاليه بال�صكر والتقدير ل�صمو 
ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل لدوره 

الفاعل يف تعزيز عالقات البلدين وتطويرها.

•• الفجر – حم�شن را�شد:

للتعليم  الإم������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  ط��ال��ب��ت 
امل��در���ص��ي، اأول��ي��اء الأم����ور اخ��ت��ي��ار نوع 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����ذي ي���رغ���ب���ون يف اإحل����اق 
الواقعي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ن  ب���ه،  اأب��ن��ائ��ه��م 
لين"،  ُبعد"،"اأون  "عن  وال��ت��ع��ل��م 
خ���الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة وح��ت��ى نهاية 
-2020 اجل�����اري  ال���درا����ص���ي  ال���ع���ام 
الأ�صبوع  تطبيقه  وامل���زم���ع   2021
املقبل وفقاً للعودة التدريجية ملختلف 

املراحل الدرا�صية.

باإفادة  الأم��ور  اأول��ي��اء  املوؤ�ص�صة  ودع��ت 
مدار�صهم مبنظومة التعليم الراغبن 
املقبلة،  ال��ف��رتة  اإل��ي��ه��ا  الن�����ص��م��ام  يف 
وفرز  بتجميع  املدر�صة  تقوم  اأن  على 
�صواء  املنظومة  وحت��دي��د  الخ��ت��ي��ارات 
كانت، واقعية اأو عن ُبعد، على اأن يتم 
يوم  دوام  بنهاية  للموؤ�ص�صة  اإر�صالها 

اأم�س - الأحد – ال�صابع من فرباير.
اأولياء  يقوم  اأن  ���ص��رورة  على  واأك���دت 
اخلا�صة  ال���ص��ت��م��ارة  بتعبئة  الأم�����ور 
مدار�صهم،  من  م�صبقاً  واملر�صلة  بهم، 
وال�صف  ال���ط���ال���ب  اأ�����ص����م  وت�����دوي�����ن 

ال���درا����ص���ي وامل�������ص���ار ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ون���وع 
املنظومة التي �صيختارها للتعلم، وهل 
يرغب يف ا�صتخدام احلافلة املدر�صية؟، 
اخلا�س  اللقاح  باأخذ  كذلك  والإف���ادة 

بكوفيد 19 يف الأ�صرة اأم ل .
واأفادت املوؤ�ص�صة اأن هذا الإجراء ياأتي 
الرتبية  وزارة  م���ع  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ���ص��م��ن 
بال�صماح  اجل���ه���ود  ���ص��م��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
الواقعي  للتعلم  التدريجية  بالعودة 
املدار�س  يف  الدرا�صية  املراحل  جلميع 
احلكومية، يف خمتلف اإمارات الدولة، 
اب��ت��داًء م��ن 14 ف��رباي��ر اجل���اري، مع 

متاحاً  بعد«  ع��ن  »التعليم  خيار  بقاء 
والأخذ  ال��درا���ص��ي،  ال��ع��ام  نهاية  حتى 
يف العتبار اأهمية التن�صيق بن اأولياء 

الأمور ومديري املدار�س.
واأ�صارت اإىل اأنه �صيتم جمع اآراء اأولياء 
ا�صتبيان  ���ص��م��ن  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  الأم�������ور 
اختيار  يف  اآرائ�����ه�����م  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف 
حتديدها  يف  يرغبون  التي  املنظومة 
ل��درا���ص��ة اأب��ن��ائ��ه��م ح��ت��ى ن��ه��اي��ة العام 
ال��درا���ص��ي اجل����اري، م��ع ال��ت��اأك��ي��د على 
الهجن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��ب��ي��ق  م��وا���ص��ل��ة 
يتميز  والذي  اجلاري  الدرا�صي  للعام 

باملرونة والديناميكية.
اللتزام  اأهمية  على  املوؤ�ص�صة  و�صددت 
بتطبيق الإجراءات الحرتازية واتخاذ 
ال��وق��ائ��ي��ة، وع����دم خمالفة  ال��ت��داب��ري 
وال�صرتاطات  وال���ق���وان���ن  ال���ل���وائ���ح 
الإجرائية والحرتازية للت�صدي ملنع 
تفادياً  انت�صار فريو�س" كوفيد 19"، 
اخلا�صة  والأح��ك��ام  القوانن  لتطبيق 
الأ�صابيع  خ��الل  عملت  حيث  ب��ذل��ك، 
وتقييم  م���راج���ع���ة  ع���ل���ى  امل���ا����ص���ي���ة، 
املدار�س،  يف  الح���رتازي���ة  الإج�����راءات 
الو�صع  متطلبات  ح�صب  وحت��دي��ث��ه��ا 

ال�صحي الراهن.
اأهمية التاأكيد  اأنه مت التاأكيد  واأفادت 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن يف امل���دار����س 
كوفيد  ب��ف��ح�����س  ال���ق���ي���ام  ب���اإل���زام���ي���ة 
ال�  الأن�������ف  مب�����ص��ح��ة  اخل����ا�����س   19
اأيام،  �صبعة  ك��ل  للجميع   "PCR"
للكل مبا فيهم  اإلزامية  �صتكون  واأنها 

احلا�صلن على اجلرعة الأوىل للقاح 
اخلا�صة،  امل��وظ��ف  نفقة  ع��ل��ى  وذل���ك 
املوظفن  ذل��ك  م��ن  ي�صتثنى  اأن  على 
من  ال��ل��ق��اح  جرعتي  على  احلا�صلن 
تقدمي الفح�س، كما ي�صتثنى من هذه 
العاملن احلا�صلن  اأي�صاً  الإجراءات 
على تقرير - �صهادة طبية معتمدة من 

اجلهات ال�صحية الر�صمية يف الدولة، 
اإمكانية تلقيهم للقاح  اإىل عدم  ت�صري 
املر�صية،   - ال�صحية  حلالتهم  وف��ق��اً 
فح�س  باإجراء  اجلهة  تتكفل  اأن  على 
اأي����ام، بعد   7 ك��ل  ل��ه��م  الأن����ف  م�صحة 
توفري تقرير طبي موثق من اجلهات 

الر�صمية بالدولة.          

•• حم�شن را�شد – الفجر: 

عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  ك�صفت 
وثيقة ت�صغيل جميع املن�صاآت التعليم 
واخلا�صة،  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دول���ة،  يف 
 .. "19 " كوفيد  جائحة  اأث��ن��اء  يف 
وال�صرتاطات"  "الربوتوكولت 
امل��ن�����ص��اآت، بح�صب  ���ص��ن��ف��ت خ��الل��ه��ا 
امل�صابة  احل���الت  اكت�صاف  خ��ط��ورة 
ت�صنيفات،  لأربعة  فيها،  بالفريو�س 
D ، C ، B، A، منخف�س ومتو�صط 
وعايل واخلطر احل��رج،  يحدد على 
اأ�صا�صها طبيعة الدوام املدر�صي �صواء 
مبا�صر اأو "عن ُبعد" والن�صب املقررة 
للح�صور والإجراءات وال�صرتاطات 

الحرتازية املتبعة.
واأكدت الوزارة اأن الوثيقة تهدف اإىل 
املن�صاآت  جميع  لت�صغيل  اإط��ار  و�صع 
لتحقيق  ال�����دول�����ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والح���رتاز  ال��وع��ي  م�صتويات  اأع��ل��ى 
"الربوتوكولت"  ن�����ص��ر  خ���الل  م��ن 
وال���������ص��������رتاط��������ات والإج������������������راءات 
الحرتازية التي يجب تتبعها جميع 
املن�صاآت التعليمية يف الدولة من اأجل 
و�صحية  اآمنة  تعليمية  بيئة  حتقيق 
 " ج��ائ��ح��ة  اأث���ن���اء  للتعليم  وحم��ف��زة 

كوقيد 19".
واأفادت اأن ما جاء يف الوظيفة يغطي 
الدولة،  التعليمية يف  املن�صاآت  جميع 
وموؤ�ص�صات  احل�����ص��ان��ات  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ع��ام  التعليم 
وموؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية 
واخلا�صة ومعاهد ومراكز التدريب 
ومكاتب اخلدمات اجلامعية ومكاتب 

ال�صت�صارات التعليمية.
الت�صغيل،  اآل���ي���ة  ال�������وزارة  وو���ص��ع��ت 

اأهمها،  اأب����واب، م��ن   10 م��ن خ��الل 
للوباء،  اخلطورة  م�صتويات  حتديد 
امل��ن�����ص��اأة يف  لت�صغيل  ال��ع��ام  والإط�����ار 
مع  التعامل  وخطة  اجلائحة،  اأثناء 
احلالت الإيجابية املكت�صفة والأدوار 
وم�صتويات  الرئي�صية،  وامل�صوؤوليات 

اخلطورة. 

م�شتويات اخلطورة
وفندت الوثيقة م�صتويات اخلطورة 
الأرب�������ع، ب��ا���ص��رتاط��ات م��ع��ي��ن��ة ففي 
 ،"A" منخف�س  الأول،  امل�����ص��ت��وى 
وي�صار له باللون الأخ�صر، ت�صل فيه 
تراكمياً  امل�صجلة  الإ�صابات  متو�صط 
األ����ف من   100 ل��ك��ل  ي���وم���اً   14 ل���� 
150، ويكون  0 وحتى  ال�صكان من 
التعليمية  امل��ن�����ص��اآت  يف  ال��ت��ع��ل��م  ف��ي��ه 
وتطبق فيه التباعد اجل�صدي ولب�س 
الكمامات وحرية الختيار لالأولياء 
الأمور بن دوام طالبهم يف املدار�س 
ال���درو����س  ومت���ن���ع  ُبعد"،  "عن  اأو 

اخل�صو�صية ح�صورياً.
متو�صط  ال�����ث�����اين  امل�������ص���ت���وى  ويف 
الأ�صفر،  ب��ال��ل��ون   ،"B" اخل���ط���ورة 

الرتاكمي  الإ�صابات  موؤ�صر  ي��رتاوح 
اإ�صابة  ح��ال��ة   250 اإىل   151 م��ن 
ال�صكان، ومعدل  األ��ف من  لكل مائة 
ال��وف��ي��ات ال��رتاك��م��ي م��ن 1.1 حتى 
بن�صبة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف��ي��ه  وي���ك���ون   1.5
يف  ال�صتيعابية  الطاقة  من   50%
ال��ت��ب��اع��د اجل�صدي  امل��ن�����ص��اأة وت��ط��ب��ق 
الختيار  وح��ري��ة  ال��ك��م��ام��ات  ولب�س 
ال���دوام املدر�صي  لأول��ي��اء الأم���ور يف 
ل�����ل�����ط�����الب، م������ع م����ن����ع ال������درو�������س 

اخل�صو�صية احل�صورية.
ويف وامل�صتوى الثالث، عايل اخلطورة 
يرتاوح  الربتقايل،  اللون  ذو   ،"C"
اإىل   251 م���ن  الإ����ص���اب���ة  م��ت��و���ص��ط 
الرتاكمي  وال��وف��ي��ات  ح��ال��ة،   350
فيه  وحت������دد   5 وح���ت���ى   3.1 م����ن 
ال�صتيعابية  للطاقة   %  15 ن�صبة 
وتطبيق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل���ل���م���ن�������ص���اآت 
والعودة  ال��ك��م��ام��ات  ولب�س  التباعد 
للمدر�صة حم�صورة لأبناء العاملن 
يف اخل����ط����وط الأم����ام����ي����ة واأول����ي����اء 
الدرو�س  ومت��ن��ع  ال��ع��ام��ل��ن  الأم�����ور 

اأي�صاً ح�صورياً.
وه���و اخلطر  ال���راب���ع  امل�����ص��ت��وى  ويف 

"D" وال��ذي ي�صنف باللون  احل��رج 
الإ�صابات  م��وؤ���ص��ر  ي�����ص��ل  الأح���م���ر، 
اأكر  اإىل  الن�صبة  لنف�س  الرتاكمي 
الوفيات  وم��ع��دل  ح��ال��ة   351 م��ن 
التعليم  يطبق  �صخ�صن،  من  اأك��ر 
ومتنع   100% ب��ن�����ص��ب��ة  ب��ع��د  ع���ن 
الف�صول  وامل��ح��ا���ص��رات يف  ال��درو���س 

اأو القاعات.
امل�صرتك  ال��ط��ع��ام  ب��ح��ظ��ر  واأف�������ادت 
بالأطعمة  اخل��ا���ص��ة  وال��ب��وف��ي��ه��ات 
وامل�صروبات يف قاعات الطعام اخلا�صة 
الطاقة  وت��خ��ف��ي�����س  وامل�������ص���رتك���ة، 
ل  بحيث  ل��ل��ح��اف��الت،  ال�صتيعابية 
قوائم  ت�صجيل  مع    50% تتعدى 
التزام  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ل��ب��ة،  ب��اأ���ص��م��اء 
�صائقي وم�صريف احلافالت مبعايري 
مثل(  املعتمدة  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة 
اليدين،  وتعقيم  الكمامات  ارت���داء 
الآمنة  ال��ت��ب��اع��د  م�����ص��اف��ات  وتطبيق 
، واأن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ك��ادر الرتبوي 
اإح�صار  امل�صلمن  والطلبة  والإداري 

�صجادات ال�صالة اخلا�صة بهم.
واأك������دت اأي�������ص���اً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة و�صع 
مرتادي  اأع����داد  م��ن  للتقليل  خ��ط��ة 

التعليمية من اخلارج ومنع  املن�صاآت 
اأمر  اأو ويل  �صواء طالب  اأي �صخ�س 
الرتبوي  بامليدان  املعنية  الكوادر  اأو 
عليهم  اإذا ظهرت  املن�صاأة  دخول  من 
بوادر املر�س، والتاأكيد على النظافة 
والتعقيم  وال��ت��ن��ظ��ي��م  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
كانت  اإذا  ات�������ص���ال  خ���ط���ة  واإن���������ص����اء 
املن�صاأة التعليمية لديها حالة كوفيد 
الأدوار  حت��دي��د  م��ع  اإي��ج��اب��ي��ة،   19
من  �صخ�س  اأو  جهة  لكل  الرئي�صية 
التعليمي  وال��ك��ادر  واملن�صاأة  ال����وزارة 

والطالب وويل الأمر.

خماطر فتح املن�شاآت
املخاطر  من  عدد  الوثيقة  وتناولت 
الرئي�صية التي يجب مراعاتها عند 
من  التعليمية  امل��ن�����ص��اآت  ف��ت��ح  اإع����ادة 
اأهمها: انت�صار الفريو�س بن الطلبة 
واملناطق  ال���درا����ص���ي���ة  ال��ف�����ص��ول  يف 
من  ال��ف��ريو���س  |انت�صار  امل�����ص��رتك��ة، 
خالل التجمعات الكبرية يف الأماكن 
ال�صيقة، مبا يف ذلك مناطق املق�صف 
الدخول  ون��ق��اط  التقييم  وم��ن��اط��ق 
واخلروج اإىل املن�صاآت التعليمية التي 

ل�صوابط  نتيجة  التجمعات  ت�صبب 
ال�����ص��الم��ة الإ���ص��اف��ي��ة، م��ث��ل فح�س 
املن�صاآت  احل��رارة عند مداخل  درجة 
بن  ال��ف��ريو���س  ان��ت�����ص��ار  التعليمية، 
غرف  يف  امل���ت���واج���دي���ن  ال���ع���ام���ل���ن 
 ، طويلة  زمنية  ول��ف��رتات  م�صرتكة 
فئة  م��ن  والطلبة  املعلمون  تعر�س 
امل��خ��اط��ر ال��ع��ال��ي��ة م��ث��ل  (احل����الت 
الطبية املزمنة واملعلمات احلوامل)  
ل��ل��ف��ريو���س، ان��ت��ق��ال ال��ف��ريو���س من 
الغذائية ب�صبب  املواد  خالل موردي 
ال�صتعانة مب�صادر خارجية وغريهم 
من املتعاقدين مما يوؤدي اإىل ارتفاع 

خطر الإ�صابة بالفريو�س.

االإطار العام للت�شغيل 
العام  الإط��������ار  ال���وث���ي���ق���ة  وح�������ددت 
املن�صاآت  وت�������ص���غ���ي���ل  ف���ت���ح  لإع����������ادة 
باتباع  اجلائحة  اأث��ن��اء  يف  التعليمية 
املن�صاأة  بيئة  يف  ال�صالمة  اإج����راءات 
�صمن  الح�����رتازي�����ة  والإج������������راءات 
�صيناريو الأمرا�س املعدية باللتزام 
وال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ب��اع��د والإج�������راءات 
ال�صحية  ال��ت��غ��ذي��ة  يف  الح���رتازي���ة 

النقل  وخدمات  املدر�صية  واملقا�صف 
مع اجلهات املخت�صة وتوفري الكادر 
للتعليم الهجن والإجراءات املتخذة 
م���ن ق��ب��ل امل���وردي���ن امل��ع��ت��م��دي��ن من 
امل�صتمرة من جهة  واملتابعة  ال��وزارة 
الأم���ر يف  ال��رق��اب��ة، ودور ويل  قطاع 
اتباع التعليمات والإجراءات يف املنزل 
التدريب  وت��وع��ي��ة  اأب��ن��ائ��ه��م  وجت����اه 
ون�����ص��ر ال��ت��وع��ي��ة م���ع ال�����ص��رك��اء مع 
الأن�صطة  جميع  اإلغاء  على  التاأكيد 

اجلماعية.
ال�صلوك  واأك��دت على تطبيق لئحة 
املعتمدة يف املن�صاآت واتباع الإجراءات 
املتخذة من قبل املمر�س يف العيادة، 
املن�صاآت  يف  وال�صحة  البيئة  ون��ظ��ام 
باخل�صوع  الل�����ت�����زام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لفح�س كوفيد 19 للكادر الأكادميي 
اخل����دم����ات  وم����������زودي  والإداري، 
اأعمارهم  ت��زي��د  ال���ذي���ن  وال���ط���الب 
قبل  اللقاح  ومتلقي  ع��ام��اً،   12 عن 
مبا�صرة العودة للمن�صاآت التعليمية، 
واللتزام بتطبيق التباعد اجل�صدي 
( 1.5 مرت) بن الطلبة يف الف�صول 
الدرا�صية واملختربات وغرف م�صادر 
ال��ت��ع��ل��م، وت��ط��ب��ي��ق م�����ص��اف��ة مرتين 
ب���ن ال��ط��ل��ب��ة يف امل����راف����ق الأخ�����رى 
للمن�صاأة التعليمية، واللتزام باحلد 
امل�صموح  الطالبية  للكثافة  الأق�صى 
يف  ال��واح��دة  ال�صفية  الغرفة  يف  بها 
15 ط��ال��ب) م��ع مراعاة  امل��دار���س ( 
املبنى  ال�صفية ومن��وذج  القاعة  �صعة 

املدر�صي.
الل��ت��زام بفح�س  على  اأي�صاً  واأك��دت 
درج������ة ح�������رارة ال��ط��ل��ب��ة وال����ك����وادر 
الإداري���������ة وال��ت��دري�����ص��ي��ة وم�����زودي 
اخل��دم��ات (م��ث��ال: احل��را���س/ عمال 

املن�صاأة  اإىل  الدخول  قبل  النظافة)  
اأقل  اأن���ه���ا  م���ن  وال���ت���اأك���د  التعليمية 
اإخطار  وي��ج��ب  درج����ة،   37.5 م��ن 
ال�����ص��خ�����س امل�������ص���وؤول يف امل��ن�����ص��اأة يف 
حالة ظهور اأعرا�س كوفيد 19 بن 
الآخرين  امل�صتخدمن  اأو  املوظفن 
للمن�صاأة مثل احلمى ( 37.5 درجة 

مئوية اأو اأعلى)، وال�صعال.

التعليم العايل
وتناولت الربوتوكولت والإجراءات 
بت�صنيف  ال��ع��ايل  التعليم  لأن�صطة 
الأن�صطة ح�صب م�صتويات اخلطورة 
الأرب�����ع م���ن خ���الل ن�����ص��اط��ات داخل 
وخليط  بعد  وع��ن  اجلامعي  احل��رم 
الإجراءات  تطبيق  مع  الإث��ن��ن  بن 
اجلامعات  ���ص��ك��ن  يف  الح�����رتازي�����ة 
وال�صكن اجلامعي وال�صوابط العامة 
الواجب اتباعها يف حالت اخلطورة 
اأن�صطة معاهد  ينطبق على  ما  وهو 
ومراكز التدريب ومكاتب اخلدمات 
ال�صت�صارات  وم��ك��ات��ب  اجل��ام��ع��ي��ة 
اخلطورة  م�����ص��ت��وي��ات  يف  التعليمية 
للتعامل  خطة  و���ص��ع  م��ع  املختلفة، 
خطة  وو�صع  املكت�صفة  احل��الت  مع 
بناًء على  التعليمية  للمن�صاآت  بديلة 
وبالتن�صيق  العامة  ال�صحة  اإر�صادات 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  م��ع 
اإمارة،  لكل  املحلية  ال�صحة  وهيئات 
العزل  اإج���������راءات  ك���اف���ة  وت��ط��ب��ي��ق  
الو�صول  ي��ت��م  ح��ت��ى  امل�������ص���اب  ع��ل��ى 
كان  اإذا  فيما  والنظر  للم�صت�صفى، 
اإغ�����الق امل��ن�����ص��اأة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ربًرا 
وحت����دي����د م�����دة ال���غ���ل���ق ب����ن����اًء على 
م�صتوى اخلطر الذي �صنفته وزارة 

ال�صحة ووقاية املجتمع

وفق ا�شتطالع للراأي للعودة التدريجية للمدار�س

الرتبية تدعو اأولياء االأمور الختيار نوع 
التعليم الراغبني يف اإحلاق اأبنائهم به

ت�شنيف املن�شاآت التعليمية ملنخف�شة ومتو�شطة وعالية وحرجة

)الرتبية( ت�صدر الربوتوكوالت واالإجراءات اخلا�صة بت�صغيل املن�صاآت التعليمية يف ظل كوفيد-19
خارج املن�شاأة  من  الغذائية  املواد  وموردي  الفح�س  ونقاط  التجمعات  يف  املخاطر  • جتنب 

اجلماعية االأن�شطة  جميع  اإلغاء  على  • التاأكيد 
بالفحو�شات ومتلقي اللقاح  •  االلتزام 

والتدري�شية ومزودي اخلدمات االإدارية  والكوادر  الطلبة  حرارة  لدرجة  اليومي  • الفح�س 
وخطة للزيارات امل�شرتك  الطعام  وحظر  للحافالت  اال�شتيعابية  % الطاقة   50 •

•• اأبوظبي-الفجر:

والنقل من خالل  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  بلدية مدينة  اأجنزت 
احلافالت  حمطة  �صيانة  اأع��م��ال  البلدية  واأ���ص��ول  التحتية  البنية  قطاع 

الرئي�صية يف اأبوظبي بتكلفة وقدرها 3.9 مليون درهم.
البنية  مكونات  تعزيز  نحو  البلدية  �صعي  اإط��ار  �صمن  امل�صروع  ه��ذا  ياأتي 
التحتية والرتقاء باملرافق اخلدمية، وتطوير اإمكانات املحطة وفقاً لأرفع 

املقايي�س واملعايري.
وقد ا�صتملت الأعمال �صيانة الأ�صفلت، والكريب�صتون، كما ا�صتهدفت اأعمال 
حتقيق  و  التحتية،  البنية  اأ�صول  على  املحافظة  رئي�صية  ب�صورة  ال�صيانة 
اأف�صل معايري ال�صالمة العامة مل�صتخدمي املحطة، واحلفاظ على املظهر 

العام للمدينة.
ت�صكل  اأبوظبي  الرئي�صية يف مدينة  احلافالت  اأن حمطة  بالذكر  اجلدير 
ع�صب املوا�صالت العامة من اأبوظبي واإليها، وت�صم حافالت النقل العام 
و�صيارات الأجرة ، وتتيح للم�صافرين احل�صول على و�صائل النقل املريحة 
اأو خارجها ، وتقع بالقرب من فندق  اأبوظبي  اأي مكان داخل  والآمنة اإىل 

جراند ميلينيوم و الوحدة مول.

بتكلفة قدرها 3.9 مليون درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال �صيانة االأ�صفلت ملحطة احلافالت الرئي�صية يف مدينة اأبوظبي
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تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�صاعة 
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حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

*      
1 673665 LEXUS LS 460 2007 G 27580 JTHBL46F175025424 2015/1037   
2 673670 Chevrolet SS 2015 O 3082 2G1F91EJ0F9135820 1931\2017    
3 673969 HYUNDAI ACCENT 2010 Q 93084 KMHCT41B4GU042262 2019/2544   
4 621504 Renault Fluence R 49129 VF1LZLET3FC286486 205\2017\1852
5 627537 MITSUBISHI Pajero C 49082 JMYLYV95WFJ705088 205\2018\195
6 606986 TOYOTA LAND CRUISER 2010 O 32438 JTMHU09J4A5036720 59 2015 3492
7 615973 FORD F150 2014 O 68084 1FTFW1EF4EFA48391 59 2015 3495
8 605416 INFINITI 35FX 2010 H 14872 JNRAS15Y1AM520706 59 2015 3700
9 604554 FORD EXPEDITION 2013 O 31989 1FMJU1G54DEF21257 59 2015 3773
10 616001 KIA Sportage 2013 M 59297 KNAPB8114D7445866 59 2015 3807
11 615987 HONDA Accord 2012 P 83622 1HGCP2633CA605278 59 2015 3832
12 627919 HONDA Accord M 98553 1HGCR2639DA615583 59 2015 3935
13 653422 TOYOTA Corolla 2011 M 26713 RKLBV42E4B4410051 59 2015 4002
14 606751 MERCEDES CLK 280 2007 N 80211 WDBTK54F27T079844 59 2015 4062
15 666918 HONDA Civic 2011 N 64922 JHMFD1625BS401952 59 2015 4115
16 605514 TOYOTA COROLLA 2009 J 28221 JTDBZ42E299032777 59 2015 4122
17 622118 HONDA Civic 2013 O 44946 19XFB264XDE901822 59 2015 4222
18 610340 LAND ROVER LR2 2009 E 59141 SALFA24A29H123375 59 2015 4307
19 619962 HYUNDAI I20 2013 K 88470 MALBB51C6DM441247 59 2015 4820
20 617298 CHEVROLET Optra 2009 D 74558 KL1JJ62619K022216 59 2015 4881
21 605822 TOYOTA COROLLA 2012 O 80153 RKLBC42E9C4509049 59 2015 4899
22 615414 NISSAN URVAN F 43033 JN6BE6DS4D9001806 59 2016 1020
23 607453 TOYOTA HILUX 2014 G 34557 MR0EX12G7E2345332 59 2016 1030
24 610211 NISSAN SUNNY 2012 N 76882 KNMCC42H4CP876080 59 2016 1034
25 618177 Nissan Tiida M 53980 JN1CC11C39T032989 59 2016 104
26 603947 NISSAN SENTRA 2013 P 40591 MNTAB7A98D6001171 59 2016 1042
27 644004 TOYOTA Camry P 80548 6T1BE42K7AX638562 59 2016 1193
28 629689 MITSUBISHI Lancer 2010 P 40638 JMYSRCS1AAU705528 59 2016 1198
29 605686 HYUNDAI ELANTRA 2015 H 87467 KMHDG41C9FU340886 59 2016 1369
30 631587 MITSUBISHI L 200 2012 R 81211 MMBJNKB50CD020727 59 2016 1409
31 610336 TOYOTA CAMRY C 59475 6T1BE42K69X543616 59 2016 1082
32 650543 NISSAN TIDA 2009 E 62213 JN1CC11C29T031476 59 2016 1453
33 604390 TOYOTA COROLLA 2014 I 89007 RKLBB9HE2E5007424 59 2015 4080
34 606273 TOYOTA RAV4 2010 K 54781 2T3ZF4DV2AW037213 59 2016 282
35 653423 LUXUS ES350 2013 L 23071 JTHBK1GGXD2055575 59 2016 1600
36 616690 Range Rover. SPORT 2007 M 43841 SALLSAA547A985356 59 2016 1613
37 610294 TOYOTA YARIS 2014 M 87661 MR2BT9F3XE1072873 59 2016 1670
38 629909 TOYOTA PRADO 2009 O 79535 JTEBU25J695154850 59 2016 1691
39 626010 TOYOTA Yaris 2007 I 49232 JTDBW923X71070998 59 2016 173
40 631583 NISSAN Juke 2012 G 29472 JN8BF55S8CT010426 59 2016 1733
41 615015 KIA Optima N 53927 KNAGM4124B5089388 59 2016 1816
42 665976 HONDA Civic 2004 I 37982 JHMES86134S400285 59 2016 1819
43 665223 TOYOTA Camry 2009 C 94166 6T1BE42K69X577474 59 2015 4390
44 604774 HYUNDAI SONATA 2015 O 52969 KMHE241G9FA041812 59 2015 4499
45 604361 HYUNDAI SONATA 2014 J 61707 KMHEB41C9EA616356 59 2015 4520
46 627086 VOLKSWAGEN Jetta 1981 O 28692 WVWSU11K2BM001164 59 2016 1880
47 614732 TOYOTA Camry 2010 F 16027 6T1BE42K2AX612371 59 2016 1982
48 614990 MERCEDESBENZ E 25811 WDBSK71F29F149503 59 2016 2009
49 660196 NISSAN Sentra 2015 R 17616 MNTBB7A91F6032110 59 2016 2025
50 621284 TOYOTA Haice 2007 I 49230 JTGJX02P475007057 59 2016 219
51 629552 TOYOTA Corolla 2008 P 70968 JTDBZ42E58J010690 59 2016 22
52 631681 TOYOTA Yaris 2008 N 84796 JTDKW923385086731 59 2016 24
53 620447 TOYOTA Corolla 2010 O 91749 JTDBZ42E7AJ059251 59 2016 250
54 609130 TOYOTA Yaris 2009 C 19970 JTDKW923095118472 59 2016 252
55 609291 HUMMER H3 2006 J 52088 5GTDN136668164381 59 2016 27
56 648955 JAC J6 2014 F 40832 LJ12EKS35E4408633 59 2016 38
57 628580 Renault Fluence 2013 I 33827 VF1LZLET9DC267955 59 2016 385
58 606034 HONDA CIVIC 2008 H 57129 JHMFD167X8S401658 59 2016 479
59 615540 TOYOTA Camry D 84637 4T1BE46K39U383038 59 2016 485
60 603847 NISSAN SENTRA 2013 M 70266 MNTBB7A99D6003239 59 2015 4612
61 610900 CHEVROLET LUMINA 2008 F 59259 6G1EK54H98L119913 59 2015 4617
62 631623 CHEVROLET Cruze 2011 F 74778 KL1PJ5C57BK098507 59 2015 4621
63 618180 VOLKSWAGEN Jetta 2013 N 73512 WVWSV1AJ4DM261833 59 2015 4637
64 604538 HYUNDAI SONATA 2011 L 34632 KMHEB41C0BA185448 2455/2012/59
65 617409 Honda Accord 2010 E 80355 JHMCP2630AC406512 2599\2014/59
66 603325 FORD Mondeo 2003 H 29221 WFOHB44F03GB44646 59/ 3312/2007
67 617407 Kia Mohave 2013 J 86745 KNAKN8113D5102530 2601\2014/59
68 609048 Nissan Tiida D 24641 JN1CC13C58T006969 1992/2012/59
69 603765 TOYOTA FORTUNER 2009 G 95492 MHFYX59G698015570 2018/2013/59
70 627290 VOLKSWAGEN Jetta I 19931 WVWSV1AJ1DM258758 59 2016 571
71 622214 Renault Duster J 60293 VF1HSRCA1EA504398 59 2016 578
72 652726 HYUNDAI Accent 2013 G 66947 KMHCT41C6DU356998 59 2016 588
73 614785 NISSAN Sunny 2012 D 45232 MDHBN7AD0CG004260 59 2016 594
74 606789 HYUNDAI ELANTRA 2015 K 41592 KMHDG41C3FU311464 59 2016 717
75 619577 MITSUBISHI L200.. 2014 P 26207 MMBENKA50ED031485 59 2016 738
76 615967 TOYOTA Previa 2013 L 49947 JTNGE52M7DA037300 59 2016 799
77 605079 BMW 320 I H 51047 WBADV3102BE594371 59 2016 800
78 609524 TOYOTA PREVIA 2015 Q 39723 JTNGE52M2FA047784 59 2016 835
79 665632 MITSUBISHI Canter 2008  75427 JL7BCE1J28K005045 59 2016 863
80 604959 CHEVROLET SPARK 2014 E 50722 KL1CJ6C17EC478575 59 2016 93
81 616074 TOYOTA Yaris 2009 G 94214 JTDBW923594027266 59 2016 94
82 629478 KIA Rio 2014 J 94104 KNADM5122E6331845 59 2015 4737
83 660036 FOTON View 2015 E 41576 LVCB1DWA3FS200069 59 2016 961
84 621341 SUBARU LEGACY 2013 Q 95579 JF1BM95E6DG033058 59 2017 235
85 665202 TOYOTA Corolla 2013 H 24753 RKLBV42E2D4613281 59 2017 249
86 629850 HONDA Civic 2014 E 90872 19XFB2623EE900866 59 2017 325
87 630615 TOYOTA Coaster 2014 P 87896 JTGFK5183E4019179 59 2017 38
88 620204 MAZDA 3 2015 O 64766 JM7BM3S74F1310458 59 2017 514
89 616955 Toyota Avanza 2015 D 26349 MHKMC12F8FK000900 59 2017 550
90 620551 MITSUBISHI LANCER EX 2015 Q 52880 JMYSRCY1AFU721588 59 2017 555
91 619291 NISSAN Altima 2013 H 90675 1N4AL3AP6DC226384 59 2017 565
92 629354 NISSAN Sentra 2014 D 16324 MNTBB7A91E6018416 59 2017 596
93 618045 MITSUBISHI Lancer 2008 I 51674 JMYSRCS1A8U736954 59 2016 1043
94 608630 MITSUBISHI LANCER 2009 D 51774 JMYSRCS1A9U725682 59 2015 4379
95 607971 KIA Optima E 69861 KNAGD222425109447 5808/2008/59
96 606696 TOYOTA LAND CRUISER 2003 H 42240 JTEHT05J632034380 6669/2008/59
97 618122 Opel Astra 2006 H 15081 WOLAH643465107616 6100/2008/59
98 605645 FORD Focus E 50275 WF0SD95L63VR50212 7432/2009/59
99 665926 NISSAN TIDA 2011 E 47170 3N1BC1A66BL385386 59 2015 4770
100 666472 FORD MONDEO 2007 J 67185 WF0FB34F97GC06469 59/ 2010/13875
101 608775 CADILLAC ESCALADE 2008 M 74882 3GYFK62878G278373 59 2015 3612
102 642349 Nissan Tiida E 67064 JN1CC13C38T006209 59 2016 238
103 608722 HONDA CITY 2002 G 33298 MRH3A265X2P030110 6760/2006/51
104 609494 HYUNDAI TUCSON 2009 B 40635 KMHJM81B89U950941 59 2016 96
105 651349 NISSAN Pickup 2007 D 16873 JN6DD23S07X216198 915/2011  
106 608137 NISSAN Altima 2007 A 97342 1N4AL11D97C180516 206/2007/1101
107 608460 MITSUBISHI Lancer 2008 J 12645 JMYSTCS3A8U710736 207\2015\1274
108 610379 CHEVROLET Caprice 2008 G 5026 6G1MP54H58L942190 207\2017\2596
109 658325 X CMG QY130K 2007 H 95374 LXGGPA4377A009806 207\2019\4890
110 647335 BMW 320 I J 97016 WBAAV11050FT75810 207\2018\497
111 648376 NISSAN Sunny 2008 J 59097 KNMCC42H88P697029 207\2019\6834
112 621605 MITSUBISHI Pajero 2001 A 73722 JMYLRV73W1J703176 207\2014\323
113 605788 TOYOTA COROLLA 2008 K 38372 JTDBZ42E589032478 700/2010/207
114 674691 MITSUBISHI PAJERO 2014 F 26083 JMYLRV95WEJ717887 2019/4783  
115 818455 ASHOK LEYLAND FALCON 2016 T 77350 MB1PBEFA8GUTA5808 2020/4904  
116 673782 VOLKSWAGEN GOLF 2006 E 95092 WVWGK51K46W116345 2016/2793  
117 820301 MITSUBISHI LANCER 2011 L 48273 JMYSRCS3ABU721013 2018/1796  
118 674820 CHEVROLET TRAVERSE B 15643 1GNKR8ED7CJ351079 2018/2187  
119 674429 TOYOTA HIACE 2013 H 62640 JTGJX02P4D5031337 2019/1307  
120 675316 MAZDA 2 2012 N 82774 MM7DE3HYXCW204065 2019/2429  
121 820300 KIA OPTIMA 2016 C 98028 KNAGN4126G5616271 2019/2442  
122 819885 MASERATI GRANTURISMO 2016 C 9572 ZAMVL45F7G0160500 2019/4677  
123 819884 LEXUS IS 250 2010 I 93303 JTHFF2C21A2500321 2019/4677  
124 819398 NISSAN SENTRA 2016 S 56942 MNTAB7A90G6006773 2019/6173  
125 819401 HONDA CIVIC 2017 U 37360 NLAFC5650HW018613 2019/6173  
126 673770 TOYOTA HIACE 2015 F 12406 JTGSX23P2F6164206 2020/1918  
127 819501 TOYOTA FORTUNER 2015 M 36412 MHFYX59G5F8077070 2018/1454  
128 671405 NISSAN ALTIMA 2016 S 19124 1N4AL3A99GC105967 2020/647  
129 818494 TATA LPO1618 2015 G 52420 MAT449253F0L01127 2020/4904  
130 671411 Renault Duster 2016 P 95722 VF1HSRCA0FA516530 2346\2016   
131 673296 Toyota Hiace 2014 P 91352 JTFPX22P5E0049290 167\2019   
132 818473 TATA 1618 2015 N 42157 MAT449253F0L02329 2020/4904  
133 818674 Hyundai Matrix 2006 E 51896 KMHPM81D06U252881 2018/741  
134 818428 TOYOTA HILUX 2014 P 71342 MR0EX12G2E2351281 2020/4904  
135 818471 ISUZU REWARD NP 2016 S 87713 JAAKP34H5G7P37094 2020/4904  
136 818468 ISUZU REWARD NP 2016 S 87715 JAAKP34H9G7P37096 2020/4904  
137 817557 TOYOTA HILUX 2010 F 96834 MR0EX12G4A2030322 2016/2844  
138 N/A Lexus ES 350 2014 L 29832 JTHBK1GG5E2095970 2284/2019/207
139 N/A Lexus ES 350 2014 L 28978 JTHBK1GGXE2091963 2284/2019/207
140 N/A Lexus ES 350 2013 L 28342 JTHBK1GG3D2050797 2284/2019/207
141 N/A Lexus ES 350 2013 L 28356 JTHBK1GG1D2055514 2284/2019/207
142 603387 LUXUS LS400 N 79592 JT153UF1000192660 208/2015/408
143 625134 Mercedes SL 550 H 55747 WDB2304741F071002 208\2018\120
144 605916 LEXUS LS 400 1995 J 59126 JT8UF22E2S0027772 503/2016/208
145 608056 TOYOTA COROLLA 2008 K 37429 JTDBR42E28J006435 208/2011/531
146 628798 HYUNDAI H1 2010 L 61087 KMJWA37RXAU200949 208\2019\1413
147 616672 MITSUBISHICanter Q 54692 JL736E17XFK016710 209\2016\1334
148 675324 NISSAN XTERRA 2013 O 32270 5N1AN0N62DN816523 209/ 2019/2457
149 671404 MERCEDES S500 2012 D 25057 WDDNG7DB2CA429067 209/ 2019/289
150 673407 Nissan Sunny 2012 H 61603 KNMCC42H8CP864532 3770/2015/209  

منوذج اإعالن الن�شرعن التعديل بعد الت�شجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

التميمي وم�صاركوه
بن�صر التعديالت املو�صحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 320623            بتاريخ : 2019/11/14 
امل�صجلة بالرقم : 320623            بتاريخ : 2020/02/06

باإ�صم املالك: جمموعة ريفويل ذ.م.م
وعنوانه : بناية ريفويل ، �صارع  الفهيدي ، �س. ب. 121 ،  دبي ،

 الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ :  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد :  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9     
بيانات التعديل:

تعديل �صكل العالمة كما هو مو�صح اأعاله
تاريخ التعديل: 2020/11/09

تاريخ التاأ�صري 2020/11/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

EAT 144657

منوذج اإعالن الن�شرعن التعديل بعد الت�شجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

التميمي وم�صاركوه
بن�صر التعديالت املو�صحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 320632            بتاريخ : 2019/11/14 
امل�صجلة بالرقم : 320632            بتاريخ : 2020/02/06

باإ�صم املالك: جمموعة ريفويل ذ.م.م
وعنوانه : بناية ريفويل ، �صارع  الفهيدي ، �س. ب. 121 ،  دبي ،

 الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ :  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد :  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44    
بيانات التعديل:

تعديل �صكل العالمة كما هو مو�صح اأعاله
تاريخ التعديل: 2020/11/09

تاريخ التاأ�صري 2020/11/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

EAT 144659

منوذج اإعالن الن�شرعن التعديل بعد الت�شجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

التميمي وم�صاركوه
بن�صر التعديالت املو�صحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 320625            بتاريخ : 2019/11/14 
امل�صجلة بالرقم : 320625            بتاريخ : 2020/02/06

باإ�صم املالك: جمموعة ريفويل ذ.م.م
وعنوانه : بناية ريفويل ، �صارع  الفهيدي ، �س. ب. 121 ،  دبي ،

 الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ :  واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد :  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35    
بيانات التعديل:

تعديل �صكل العالمة كما هو مو�صح اأعاله
تاريخ التعديل: 2020/11/09

تاريخ التاأ�صري 2020/11/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

EAT 144658

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  8  فرباير 2021 العدد 13159

Date 08/ 02/ 2021  Issue No : 13159
Notary Warning of Publication

No. (1193/2021)
Warner: Abu Dhabi Islamic Bank JPSC 
Warnee: Sakina Raza - British National
Subject:Warner serves this warning on Warnee to effectuate it legally against 
her and she shall pay an amount of AED 1,357,362.10 payable thereby due to 
defaulting the payment of the real estate funding amount registered as real estate 
mortgage of the first degree registered under number 223 of 2016 on 07/11/2016 
in Dubai Land Department on behalf of the Warner bank about the plot located 
in Emirate of Dubai - Fifth Thanya - Plot No. 3595 within the term of no more 
than 30 days (thirty days) upon the date of receiving this notice. In case of 
non payment within the defined date, the bank will take all legal procedures to 
terminate the title of the mortgaged property and sell it for the debt guaranteed 
by the security mortgage as per the procedures stipulated in the law no. 14 of 
2008 on the security mortgage in Emirate of Dubai and Warner shall reserve all 
its other rights without limitation.
Notary Public

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 
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ا�صتقطب م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف املريخ املزيد من الهتمام العلمي العاملي 
مع ن�صر كل من جامعة كولورادو بولدر الأمريكية وجامعة اأريزونا الأمريكية 
اأول  "م�صبار الأمل"،  املريخ  الإم��ارات ل�صتك�صاف  تقارير مف�صلة حول م�صروع 
م�صاهمة  ي�صكل  اأن��ه  معتربة  الكواكب،  ل�صتك�صاف  عربية  دول��ة  تقوده  م�صروع 

ريادية خلدمة املجتمع العلمي العاملي واملعرفة الب�صرية.
التي  العلمية  املهمة  ري��ادة  موؤ�صرا على  الأم��ل  العاملي مب�صبار  الهتمام  وي�صكل 
تقوم بها دولة الإمارات ل�صتك�صاف كوكب املريخ وتعك�س بو�صوح الدور املتنامي 
لدولة الإمارات يف املحافل الدولية وم�صاهمتها يف توفري املعارف والعلوم خلدمة 

الب�صرية.

العلماء  - جامعة كولورادو بولدر االأمريكية : ميالد جيل جديد من 
االإماراتيني..

وج���اء يف ت��ق��ري��ر علمي ن�����ص��ره امل��وق��ع الإل���ك���رتوين جل��ام��ع��ة ك���ول���ورادو بولدر 
الأمريكية اأن م�صروع الإمارات ل�صتك�صاف املريخ يهدف اإىل الهام وتهيئة اأجيال 
واملعارف  بالفر�س  وتزويدهم  الإم��ارات��ي��ة  وال��ق��درات  والعلماء  املهند�صن  من 

الزمة لإثراء املعرفة الب�صرية والعمل نحو م�صتقبل واعد للجميع.
التاريخية  و�صلط التقرير ال�صوء على املرحلة الأ�صعب يف رحلة م�صبار الأمل 
والتي تتمثل يف 27 دقيقة يخف�س فيها امل�صبار �صرعته من 121 األف كيلومرت 
املريخ  اللتقاط حول كوكب  ليدخل مدار  �صاعة  كيلومرت  األف   18 اإىل  �صاعة 

حول  البيانات  جلمع  العلمية  مهامه  بعدها  ليبداأ   ،2021 فرباير   9 ي��وم  يف 
�صارة بنت يو�صف  التقرير على ل�صان معايل  الغالف اجلوي للكوكب. وجاء يف 
الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة ، رئي�س جمل�س اإدارة وكالة الإمارات 
اأه��داف م�صروع الإم��ارات ل�صتك�صاف املريخ م�صبار الأم��ل هو  " اأحد  للف�صاء.. 
حتفيز ال�صباب وتعزيز الإمكانيات العلمية وخا�صة يف جمال علوم الف�صاء. وقد 
راأينا حتول نوعيا يف طموحات طالبنا يف دولة الإمارات كما راأينا اهتماما كبريا 
بامل�صروع على م�صتوى املنطقة". وقال الدكتور دانيال بايكر، مدير اإدارة خمترب 
الأمل  " م�صبار  بولدر..  كولورادو  والف�صاء يف جامعة  اجل��وي  الغالف  فيزياء 
�صيكون قادرا على تقدمي درا�صة �صاملة حول مناخ كوكب املريخ ويقدمها لأول 

مرة للمجمع العلمي".
واأورد التقرير جمموعة من التفا�صيل تقنية حول عملية دخول م�صبار الأمل 
اإىل مدار اللتقاط حول املريخ، وكيف �صيقوم باإجراء هذه العملية ب�صكل تلقائي 
اأي تدخل ب�صري من خالل حرق ما يقارب ن�صف الوقود املوجود على  وب��دون 

منت امل�صبار اأثناء الدخول لإبطائه مبا يكفي للتقاطه يف املدار.
ونقل التقرير عن بيت ويذنيل، من جامعة كولورادو خالل موؤمتر �صحفي عقد 
موؤخرا قوله.. " نحن حمظوظون بالعمل يف هذا امل�صروع، وكل �صيء يبدو جيدا 
جدا يف الوقت احلايل". واأورد التقرير ت�صريحا للربوفي�صور ديفيد برين وهو 
باحث يف املخترب واأ�صتاذ م�صارك يف الفيزياء الفلكية وعلوم الكواكب يف جامعة 
بقعة جغرافية حمددة على  التحليق فوق  للم�صبار  " ميكن  بولدر..  كولورادو 

�صطح الكوكب، ودرا�صة اجلو فوقها على فرتات خمتلفة من اليوم".

الكوكب  عن  م�شبوقة  غري  معلومات  االأمريكية:  اأريــزونــا  جامعة   -
االأحمر..

بدوره ن�صر املوقع الإلكرتوين جلامعة ولية اأريزونا الأمريكية تقريرا مف�صال 
اأن م�صبار  "م�صبار الأمل"، م�صريا اإىل  عن م�صروع الإم��ارات ل�صتك�صاف املريخ 
اإىل مدار  �صي�صل  الكواكب،  دولة عربية ل�صتك�صاف  تقوده  اأول م�صروع  الأم��ل، 
املريخ يوم الثالثاء املقبل، و �صيوفر �صورة �صاملة غري م�صبوقة للغالف اجلوي 
الأر�س/  امل�صبار �صنة مريخية واحدة /حوايل عامن على  املريخي، و�صيق�صي 

يدور حول الكوكب الأحمر جلمع بيانات علمية مهمة.
ونقل املوقع الإلكرتوين جلامعة ولية اأريزونا عن عمران �صرف، مدير م�صروع 
الإمارات ل�صتك�صاف املريخ قوله.. " يتوج قرب و�صول امل�صبار اإىل مداره حول 
املريخ رحلة تطوير دامت �صت �صنوات تعاون خاللها فريق مركز حممد بن را�صد 
للف�صاء مع �صركاء املعرفة، لتمثل تلك املدة اإطارا زمنيا �صريعا وفقا ملعايري مهام 

ا�صتك�صاف الكواكب املثيلة".
كما نقل املوقع الإلكرتوين عن فيليب كري�صتن�صن، الأ�صتاذ واملتخ�ص�س يف علم 
الكواكب يف جامعة ولية اأريزونا قوله.. " �صكل العمل مع العلماء واملهند�صن 
الإماراتين يف اأول مهمة ل�صتك�صاف الكواكب بالن�صبة لهم جتربة جديدة رائعة 
لنا. اإذ اأ�صافوا قدرا كبريا من الإثارة واحلما�س للم�صروع و�صررت بالعمل معهم". 
وتطرق التقرير اإىل الأجهزة العلمية التي �صممت ب�صكل خم�ص�س لهذه املهمة 
ومن بينها املقيا�س الطيفي بالأ�صعة حتت احلمراء الذي �صيقدم روؤية فريدة من 
نوعها لطبقات الغالف اجلوي ال�صفلى والو�صطى لكوكب املريخ، و�صيقي�س توزع 
جزيئات الغبار وال�صحب اجلليدية مع تتبع حركة البخار واحلرارة عرب الغالف 

 9 الثالثاء  املريخ يوم  اإىل م��دار  الأم��ل  اأن ي�صل م�صبار  املرتقب  اجل��وي. ومن 
فرباير 2021 بعد اإطالقه قبل 7 اأ�صهر، ليجمع بيانات علمية غري م�صبوقة 
687 يوما بالتقومي الأر�صي يف مداره  على مدى �صنة مريخية واحدة تعادل 

حول الكوكب الأحمر.

بالتعاون مع وزارة الت�شامح وموؤ�ش�شة وطني االإمارات

وزارة املالية تناق�س املواطنة االإيجابية والتعاي�س املجتمعي �صمن مهرجان االأخوة االإن�صانية

كافة  م��ن  وامل�صتفيدين  امل��وظ��ف��ن 
اخلدمات احلكومية.

اهتمام  "اأن  ال�����ص��اب��ري:  واأ���ص��اف��ت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  دول����ة 
الإن�صانية  الأخ�����وة  وق��ي��م  مب��ب��ادئ 
لي�س وليد ال�صدفة ول هو بالأمر 
اجل��دي��د، اذ اأن��ن��ا دول���ة ق��ام��ت على 
الدولة  وزارات  واأن  امل���ب���ادئ،  ه���ذه 
 – الأفراد  �صاأن  �صاأنها  وموؤ�ص�صاتها 
على  نن�صاأ  وبناتها-  الإم��ارات  اأبناء 
ال�صمة  اأ�صبحت  ال��ت��ي  القيم  ه��ذه 

الأبرز لنا."
اإطالق  اأنه مت  واأو�صحت ال�صابري 
لتعزيز  الإن�صانية  الخوة  مهرجان 
ق���ي���م ال���ت���ع���اي�������س والأخ�����������وة ل���دى 

والتزام  ل��ل��وط��ن،  وح��ب��ن��ا  وولئ���ن���ا 
باإخال�س  العمل  جت��اه  بامل�صوؤولية 

لبناء الوطن ورفعته."
وقالت �صعادتها: "�صنوا�صل يف وزارة 
املواطنة  العمل لن�صر ثقافة  املالية 
والإخاء، وكل  والتعاي�س  الإيجابية 
م��ن��ا م��ن م��وق��ع��ه ���ص��ري��ك وم�صاهم 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ج��ه��ود  دع���م  يف 
املبادئ  ه��ذه  تر�صيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ك��ق��ي��م ���ص��ام��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى املحبة 

واملودة والت�صامح والإن�صانية."
عفراء  ����ص���ع���ادة  ق���ال���ت  وب�����دوره�����ا، 
ال�������ص���اب���ري امل����دي����ر ال����ع����ام ب������وزارة 
اإن��ن��ا جميعاً  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ص��ام��ح 
اإقرار  ك��ون  والع��ت��زاز  بالعز  ن�صعر 

ال���راب���ع من  ال��ي��وم  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ف�����رباي�����ر ي�����وم�����اً ع����امل����ي����اً ل����الأخ����وة 
الإن�صانية هو جهد وجناح اماراتي 
املقدرة  للجهود  ونتيجة  بامتياز، 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  ي���ب���ذل���ه���ا  ال����ت����ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واي�صاً  امل�����ص��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
ل��ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة الإم����ارات����ي����ة عرب 
املحا�صرات  تنظيم  وي��اأت��ي  ال��ع��امل. 
وزارة  تعقدها  التي  العمل  وور����س 
املالية ا�صهام هام للتوعية وتر�صيخ 
الإن�صانية  الأخ�����وة  وث��ي��ق��ة  م��ب��ادئ 
�صينعك�س  ال��ذي  والأم���ر  وثوابتها، 
وعلى  احلكومي  العمل  اآليات  على 

•• دبي-الفجر: 

جل�صة  اأم�����س  امل��ال��ي��ة  وزارة  نظمت 
ح��واري��ة اف��رتا���ص��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
وطني  وم��وؤ���ص�����ص��ة  الت�صامح  وزارة 
"املواطنة  ع��ن��وان  حت��ت  الإم������ارات 
املجتمعي"،  والتعاي�س  الإيجابية 
"مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن  وذل���ك 
ياأتي  وال���ذي  الإن�صانية"،  الأخ����وة 
بالتزامن مع اليوم العاملي لالأخوة 

الإن�صانية. 
�صعادة  اأك����دت  ذل���ك،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
وكيلة  الأم���������ريي،  حم���م���د  م�����رمي 
الإدارة  ل�����ص��وؤون  امل�����ص��اع��د  ال������وزارة 
الدور  اأهمية  على  ال��ع��ام��ة،  املالية 
اجلل�صات  ه��ذه  مثل  تقدمه  ال���ذي 
املمار�صات  ت���ع���زي���ز  يف  احل�����واري�����ة 
واملجتمع،  الوطن  جتاه  الإيجابية 
الذي  ال��ك��ب��ري  ال�����دور  اإىل  م�����ص��رية 
ت�����ص��ط��ل��ع ب����ه دول������ة الإم����������ارات يف 
ب���ن���اء من������وذج ت���ن���م���وي ق���ائ���م على 
لالأخوة  ال�صامية  واملفاهيم  القيم 

الإن�صانية. 
القيادة  "حر�صت  �صعادتها:  وقالت 
الت�صامح  ي��ك��ون  اأن  على  ال��ر���ص��ي��دة 
وال����ت����ع����اي���������س و������ص�����ون احل����ري����ات 
واحرتام الآخر يف اأولويات اأجندتها 

النتماء  ح���ول حم���اور  ع��ن��ا���ص��ره��ا 
احلقيقي والولء والرتباط القلبي 
كون  خلدمته،  والتفاين  بالوطن، 
اإيجابيات كبرية يف  النتماء يحقق 
الولء الفعلي للوطن الذي هو جزء 
ناحية  وم��ن  نه�صته.  واأ�صا�س  منه 
اأخ����رى اأك���د ���ص��ع��ادة ���ص��رار بالهول 
الفال�صي باأن تاأهيل �صرائح �صبابية 
والقدرة على  الكبري  الوعي  حتمل 
هو  اإمن���ا  املجتمع   وتوعية  احل���وار 
الوطني  الن��ت��م��اء  ي��ع��زز  ا���ص��ت��ث��م��ار 
الوطنية  الهوية  وتر�صيخ  واحرتام 
متيزنا  متنحنا  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة 

وتفردنا يف املجتمع الإن�صاين.
اجلل�صة  ت�����ص��م��ن��ت  وت���ف�������ص���ي���اًل، 
قدمتها  الأوىل  ورقتن؛  احلوارية 
الفال�صي  ب��ال��ه��ول  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
الجتماعية  ال�������ص���وؤون  م�����ص��ت�����ص��ارة 
حيث  الإم������ارات،  وط��ن��ي  مبوؤ�ص�صة 
الهوية  مب���ف���ه���وم  ال���ت���ع���ري���ف  مت 
ال�صاحلة،  وامل���واط���ن���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�صاحلة،  وامل���واط���ن���ة  والن���ت���م���اء 
واأن���������واع ال����ق����وة ال���ت���ي ت����وؤك����د على 
املواطن.  ل��دى  البنائي  ال�صتعداد 
اأم��ل حمد  الثانية  ال��ورق��ة  وقدمت 
تخطيط  م�����ص��ت�����ص��ارة  امل�������ص���اف���ري 
ا�صرتاتيجي وتطوير مواهب حيث 

القيم  هذه  اأن  وخا�صة  احلكومية، 
والهوية  ال�صخ�صية  يف  م��ت��اأ���ص��ل��ة 
اأبناء  عليها  ���ص��ار  وق��د  الإم��ارات��ي��ة، 
الإم��ارات منذ تاأ�صي�س الدولة قبل 
ه��ذا، مما  اإىل يومنا  خم�صن عاماً 
الإم����ارات كمثال  دول���ة  ع��زز مكانة 
يحتذى به يف قبول الآخر املختلف، 
والتطرف  العنف  ونبذ  والت�صامح 
جاء  وق��د  والكراهية.  والعن�صرية 
املبادرات  واإط��الق  القوانن  اإ�صدار 
اخلا�صة يف هذا املجال؛ كا�صتحداث 
قانون  وت�����ص��ري��ع  ال��ت�����ص��ام��ح  وزارة 
مكافحة التميز والكراهية، واإطالق 
الربنامج الوطني للت�صامح تعزيزاً 

ودعماً لهذه امل�صرية."
واأ�صافت �صعادتها: "يتحلى جمتمع 
الأخ���الق  ب�صفات  الإم������ارات  دول���ة 
وال�صلوكيات  ال��ن��ب��ي��ل��ة  وال���ق���ي���م 
الإي����ج����اب����ي����ة ال����ت����ي ت����وارث����ه����ا عن 
ال�صفات  ه���ذه  وت��ع��ك�����س  الأج�������داد، 
والتعاي�س  الإيجابية  املواطنة  روح 
ال�������ص���ل���م���ي وال����ت����ف����وق الخ����الق����ي 
واحل�صاري ل�صعبها، وتر�صخ املبادئ 
وال�صلوكيات الإيجابية جتاه الوطن 
الإيجابية  ف��امل��واط��ن��ة  وامل��ج��ت��م��ع، 
نهج  بل  بها،  نتغنى  �صعارات  لي�صت 
حياة نعرب من خالله عن انتمائنا 

وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  وال�������ذي  اجل���م���ي���ع، 
مع  بالتعاون  والتعاي�س  الت�صامح 
الإن�صانية  ل��الأخ��وة  العليا  اللجنة 
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�صامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
وال��ت��ع��اي�����س وي�����ص��ت��م��ر مل���دة 5 اأي���ام 
مب�صاركة �صخ�صيات عربية وعاملية 
الحتادية  اجل��ه��ات  م��ن  وال��ع��دي��د 
وامل��ح��ل��ي��ة، وك��ذل��ك ك��ل م��ن الأمم 
عددا  وي�صم  واليون�صكو،  املتحدة 
املنتدى  اأب��رزه��ا  لعل  الأن�صطة  من 
العاملي لالأخوة الإن�صانية، ومنتدى 
�صبابية،  بعيون  الإن�صانية  الأخ���وة 
والأ�صرة والأخوة الإن�صانية، وكذلك 
ال�صغري  الإن�صانية  الخ���وة  ف��ار���س 

وهو موجه لطالب املدار�س.
ومن جانبه اأكد �صعادة �صرار بالهول 
الوطني  املجل�س  ع�صو  الفال�صي، 
الحتادي واملدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
وطني الإم��ارات باأن املوؤ�ص�صة تركز 
مفهوم  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اأه���داف���ه���ا  يف 
الهوية الوطنية وتطبيق مرتكزات 
امل��واط��ن��ة ال�����ص��احل��ة وال���ت���ي ت�صل 
باأفراد املجتمع اإىل حتقيق املواطنة 

الإيجابية والتعاي�س املجتمعي.
وخالل حديثه عن الهوية الوطنية 
ت���دور  اأن  ب���د  ب���اأن���ه ل  ق���ول���ه  ع����زز 

اأبرزها  ناق�صت جملة من املوا�صيع 
جهود دولة الإمارات يف تعزيز قيم 
التي  الإن�صانية  والقيم  الت�صامح، 
التعاي�س  م��ف��اه��ي��م  ع��ل��ي��ه��ا  ق���ام���ت 

والأخوة الإن�صانية يف الدولة.
كانت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  ي�صار 
ق�����د اق�����رتح�����ت م������ب������ادرة اإط�������الق 
الإن�صانية  ل��الأخ��وة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  اأ���ص��ق��ائ��ه��ا  م���ع 
البحرين  ومم���ل���ك���ة  ال�������ص���ع���ودي���ة 
وذلك  العربية،  م�صر  وجمهورية 
ومكانتها  دوره�������ا  م����ن  ان���ط���الق���اً 
كواحدة من اأوائل الدول يف العامل 
ر�صالة  ن�����ص��ر  جم�����ال  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
والذي  والت�صامح،  واملحبة  الأخ��وة 
اإىل  الإم����ارات  احت�صان  يف  يتجلى 
اأكر من 200 جن�صية من خمتلف 
ال���ث���ق���اف���ات والأدي���������ان والأع��������راق، 
واحلياة  بالحرتام  جميعها  وتنعم 

الكرمية.
اجلمعية  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت���در 
اعتمدت  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة 
الإن�صانية  ل��الأخ��وة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
بالإجماع يف �صهر دي�صمرب املا�صي، 
والذي �صيحتفل به املجتمع الدويل 
كاأول  العام  ه��ذا  اب��ت��داًء من  �صنوياً 

احتفالية بهذه املنا�صبة.

يف املناطق املحيطة باملدار�س على م�شتوى االإمارة

مبادرة اأمن املدار�س ت�صجل انخفا�صًا بن�صبة 33 % يف البالغات اجلنائية و78 % يف املرورية

"اأمن املدار�س" العام املا�صي بلغت 
بالتعاون  وبرناجماً  فعالية   81
ال�صرتاتيجين  ال�������ص���رك���اء  م���ع 
طالب،  األ���ف   132 منها  ا�صتفاد 
جائحة  خ��الل  فعالية   23 بينها 
 83 ا���ص��ت��ف��اد م��ن��ه��ا   19 ك��وف��ي��د 
م��ن خمتلف  و571 ط��ال��ب��اً  األ��ف��اً 
ن�صر  اإىل  الإم���ارة هدفت  م��دار���س 
حول  واإر���ص��ادي��ة  ت��وع��وي��ة  ن�صائح 

فريو�س كورونا.

اجتماعا مع املدار�س   180
واأ�����ص����ار ال��ع��م��ي��د ���ص��ع��ي��د ح��م��د بن 
"اأمن  م���ب���ادرة  اأن  اإىل  ���ص��ل��ي��م��ان 
مع  اج��ت��م��اع��ات  ع��ق��دت  املدار�س" 

•• دبي-الفجر:

ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  �صجلت 
دبي انخفا�صاً يف موؤ�صر البالغات 
تطبيقها  عرب  واملرورية  اجلنائية 
ملبادرة "اأمن املدار�س" خالل العام 
ن�صبة  ان��خ��ف�����ص��ت  امل��ا���ص��ي، ح��ي��ث 
 %  33 اإىل  اجلنائية  ال��ب��الغ��ات 
 ،%  78 اإىل  املرورية  والبالغات 
وذلك يف املناطق املحيطة باملدار�س 

على م�صتوى اإمارة دبي.
املدار�س"  "اأمن  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
الثالث  للعام  تطبيقها  يتم  التي 
حلقة  ب���ن���اء  اإىل  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى 
يف  التعليمي  القطاع  م��ع  توا�صل 
الإمارة، للتعرف على احتياجاتهم 
وتهيئة بيئة مدر�صية اآمنة و�صعيدة 
ُمعززة بالثقافة املرورية واجلنائية 
اأجيال  تاأهيل  ل�صمان  وال�صحية 
واعية بحقوقهم وواجباتهم جتاه 
يف  وت�صاهم  ووط��ن��ه��م،  جمتمعهم 
ال�صرطة  م��ف��ه��وم  ون�����ص��ر  ت��ر���ص��ي��خ 
املجتمعية ما بن جميع امل�صتويات 
التدري�صية  وال��ه��ي��ئ��ة  التعليمية 
التعليمي  ال�����ص��ل��ك  يف  وال��ع��ام��ل��ن 

املجتمع وجهاز ال�صرطة. 
حري�صة  دب��ي  �صرطة  اأن  واأو���ص��ح 
اآمنة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
كافة  دور  مثمناً  وذويهم،  للطلبة 
باإخال�س  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  اجل���ه���ات 
التعليم،  مب��ن��ظ��وم��ة  ل���الرت���ق���اء 
الطلبة  م�����ص��اع��دة  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 
والبتكار  والإب����داع  التفكري  على 
التقدم  حركة  م��ن  ج���زءاً  ليكونوا 
الدولة،  ت�صهدها  التي  والزده���ار 
موؤكداً اأن اأمن الطالب واملدار�س، 
وت��وع��ي��ة اأول���ي���اء الأم������ور ه���و من 
اأول����وي����ات ع��م��ل ���ص��رط��ة دب����ي من 
اأجل تر�صيخ البيئة الآمنة مرورياً 
وج��ن��ائ��ي��اً، وم��ن��ع ال��ت��ج��اوزات بكل 

اأ�صكالها.
وب�����ن ال��ع��م��ي��د ���ص��ع��ي��د ح���م���د بن 
�صليمان اأن مبادرة "اأمن املدار�س" 
ال�صركاء  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة  ُت��ن��ف��ذ 
القطاعن  يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ن 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���س وه���م: وزارة 
املعرفة،  هيئة  والتعليم،  الرتبية 
الدفاع  واملوا�صالت،  الطرق  هيئة 
ال�صحة  دب��ي، هيئة  بلدية  امل��دين، 
دبي، موا�صالت الإمارات، موؤ�ص�صة 

اإىل جانب تر�صيخ  واأولياء الأم��ور 
والت�صريعات  ب��ال��ق��وان��ن  ال��وع��ي 
"قانون  ك���  بالطلبة  تتعلق  ال��ت��ي 

الطفل ودمية". 
وق������ال ال��ع��م��ي��د ���ص��ع��ي��د ح���م���د بن 
�صرطة  م���رك���ز  م���دي���ر  ���ص��ل��ي��م��ان 
ال��را���ص��دي��ة، رئ��ي�����س م���ب���ادرة اأمن 
اإطالقها  املبادرة منذ  اإن  املدار�س، 
يف �صهر فرباير من العام 2018 
البالغات  خ��ف�����س  اإىل  ه���دف���ت 
البيئة  حم����ي����ط  يف  امل��������روري��������ة 
ا�صرتاطات  وت���وف���ري  امل���در����ص���ي���ة، 
الأم��������ن وال�������ص���ح���ة وال�������ص���الم���ة، 
وخ��ف�����س ال���ظ���واه���ر ال�����ص��ل��ب��ي��ة يف 
املجتمع  واإ�صعاد  املدر�صية،  البيئة 
والهيئة  الأم��ور،  واأولياء  املدر�صي 
املبادرة  اأن  اإىل  لفتاً  التدري�صية، 
اأثناء  املا�صي  العام  خ��الل  �صجلت 
جنائياً  12 بالغاً  جائحة كورونا 
اأن  و9 ب��الغ��ات م��روري��ة، م��وؤك��داً 
البالغات  ت��ر���ص��د  ب����داأت  امل���ب���ادرة 
التعليم  لتحول  ن��ظ��راً  اإلكرتونياً 

التقليدي اإىل التعليم عن بعد. 
ال�����ربام�����ج  ع��������دد  اأن  واأ���������ص��������اف 
مبادرة  ُعقدتها  التي  والفعاليات 

فعالية  ���ص��م��ن  م���در����ص���ة   180
ر�صد  خاللها  مت  كنتم"  "اأينما 
احتياجات املدار�س وتعزيز التعاون 
ب�صاأن نظام التعلم عن ُبعد، وبحث 
املدر�صن  تواجه  التي  ال�صعوبات 
اأن  ميكن  وظ��واه��ر  �صلوكيات  م��ن 

تعيق امل�صار التعليمي.

اال�شرتاطات املرورية وال�شراكة
ول���ف���ت ال��ع��م��ي��د ���ص��ع��ي��د ح��م��د بن 
"اأمن  م���ب���ادرة  اأن  اإىل  ���ص��ل��ي��م��ان 
العام  خ����الل  ن���ف���ذت  املدار�س" 
م�صروع  م��ن��ه��ا  م�����ص��اري��ع  امل��ا���ص��ي 
ت���وف���ري ال�����ص����رتاط����ات امل����روري����ة 
بالتعاون  املرورية"  "ال�صواخ�س 
واملوا�صالت،  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
الأن�صطة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  وامل�����ص��ارك��ة 
وامل�صاركة  ل���ل���ط���الب،  ال�����ص��ي��ف��ي��ة 
الطالبي  امل��ج��ل�����س  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ال�صراكة  اأن  الفرتا�صي، مو�صحاً 
�صمن  م�����ن  ت���ع���ت���رب  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
اأ�صا�صيات العمل يف �صرطة دبي منذ 
�صنوات عدة، ومن �صاأنها اأن ت�صاهم 
يف احلد من الظواهر ال�صلبية، اإن 
وج����دت، وخ��ل��ق ال��ث��ق��ة ب��ن اأف����راد 

ال�صرطة"  "عن  خ����دم����ة  ع���ل���ى 
واملُقرتحات  امل��الح��ظ��ات  وت��ق��دمي 
يف اجلانب الأمني، اأو الجتماعي، 
باب  م��ن  ال�صحي  اأو  ال��ث��ق��ايف،  اأو 
متوجهاً  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
اجلزيل  بال�صكر  ذات����ه  ال��وق��ت  يف 
ال��ع��م��ل واأع�������ص���اء جمل�س  ل���ف���رق 

ال�صناعات الأمنية.

التوا�شل مع ال�شرطة 
ودع������ا ال��ع��م��ي��د ���ص��ع��ي��د ح���م���د بن 
اأول�����ي�����اء الأم���������ور اإىل  ����ص���ل���ي���م���ان، 
ال��ت��وا���ص��ل م���ع ���ص��رط��ة دب����ي عرب 
الدخول  اأو   901 الت�صال  مركز 

ومن�صقي  ال�صرطة،  مراكز  م��دراء 
املراكز والإدارات العامة وال�صركاء 
بطريقة  املبادرة  نتائج  ل�صتدامة 
�صرطة  حر�س  وم��وؤك��داً  اإيجابية، 
الفريق  ب�����روح  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  دب����ي 
الواحد بهدف الرتقاء مبنظومة 

الأمن والأمان.

بلدية راأ�س اخليمة ت�صتقبل املتعاملني ابتداء من اليوم �صمن �صروط وتدابري احرتازية ووقائية
•• راأ�س اخليمة - وام: 

املتعاملن  �صعادة  مركز  يف  املراجعن  ا�صتقبال  عن  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  اأعلنت 
ابتداء من اليوم الإثنن وذلك �صمن �صروط واإجراءات احرتازية جديدة تتما�صى مع 

اجلهود املبذولة ملواجهة جائحة "كوفيد 19-".
و�صيتطلب من املتعامل يف الفرتة القادمة اأن يكون قد تلقى اجلرعة الثانية من لقاح 
 .. الثانية  اجلرعة  تلقي  على  اأ�صبوعن  فرتة  مرور  يثبت  ما  19-" واإبراز  "كوفيد 
وتهدف الدائرة من هذه الإج��راءات اإىل احلفاظ على �صحة و�صالمة املجتمع ودعم 
اجلهود ال�صتثنائية التي تبذلها القطاعات املعنية بالدولة يف مواجهة هذه اجلائحة.

اللتزام  �صرورة  املتعاملن  �صعادة  مركز  يف  املتبعة  الحرتازية  الإج���راءات  وت�صمنت 

بلب�س الكمامات واحلفاظ على التباعد الجتماعي وقيا�س درجة حرارة اجل�صم عند 
دخول املركز.

وقال �صعادة منذر حممد بن �صكر الزعابي مدير عام بلدية راأ�س اخليمة اإن الدائرة 
حر�صت ومنذ بداية اجلائحة على اتباع الإجراءات الحرتازية املعتمدة للحفاظ على 

�صحة و�صالمة املجتمع ودعم جهود الدولة يف مواجهة هذه اجلائحة.
واأكد حر�س الدائرة على و�صع خطط ل�صتمرارية الأعمال وا�صتقبال طلبات املتعاملن 
واإجناز معامالتهم خالل تلك الفرتة وياأتي هذا القرار تاأكيدا على حر�س الدائرة 
على تقدمي اأف�صل اخلدمات للمتعاملن وت�صهيل اإجناز معامالتهم وال�صعي دائما اإىل 
الحرتازية  التدابري  اتباع  عرب  و�صالمتهم  �صحتهم  على  احلفاظ  بجانب  اإ�صعادهم 

والوقائية.

)م�شبار االأمل( حمور مقاالت علمية متخ�ش�شة الأعرق اجلامعات العاملية

تقريران جلامعتي كولورادو وجامعة اأريزونا ي�صتعر�صان املرحلة االأهم يف م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ
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عنهما.  كبري  بفارق  لكن  الثالث  املركز  برييز  ياكو  الأ�صلين  ال�صكان 
الت�صويت  يجري  اخلمي�س،  انتهت  التي  النتخابية  احل��م��الت  وبعد 
املوؤلف من جمل�س واحد  الرئي�س و137 ع�صوا يف الربملان  لنتخاب 
قا�صية من  ثانية  الالتينية موجة  اأمريكا  فيه  تكافح  الذي  الوقت  يف 
املتدهور  الق��ت�����ص��ادي  ال��و���ص��ع  ت��ف��اق��م  اإىل  اأدت  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة 
ال�صاد�س  م��ي��الده  بعيد  ال�صبت  احتفل  ال��ذي  اأراوز  وميثل  ال��ب��الد.  يف 
ينتمي  الي�صارية، يف حن  ل��الأح��زاب  الأم��ل  احت��اد  ائتالف  والثالثن، 
)كريو(  الفر�س”  “خلق  اىل حركة  عاما(   65( الأعمال ل�صو  رجل 
اليمينية. واأراوز هو اأحد منا�صري الرئي�س ال�صرتاكي رافائيل كوريا 
الذي حكم لوليتن ول يزال ميثل قوة �صيا�صية يف البالد على الرغم 
نائبا  النتخابات  خو�س  يف  اآم��ال��ه  اأحبطت  التي  بالف�صاد  اإدان��ت��ه  م��ن 
لأراوز. ووعد اأراوز باإعادة البالد اىل امل�صار ال�صرتاكي بعد ابتعاد عن 

الأزمة ال�صحية، وفق بيانات احلكومة. ومن املتوقع اأن ي�صجل القت�صاد 
8،9 باملئة، يف حن و�صل معدل البطالة  الك��وادوري انكما�صا ن�صبته 
ال�صعف  من  اأك��ر  مرتفعا  املا�صي،  ايلول/�صبتمرب  يف  باملئة   8،6 اىل 
الأوىل  ال��دورة  اأن  اإىل  ال��راأي  ا�صتطالعات  اأ�صهر. وت�صري  ت�صعة  خالل 
من القرتاع الرئا�صي لن تكون حا�صمة. ويفرت�س اأن يح�صل املر�صح 
ليفوز من الدورة الأوىل على ن�صف اأ�صوات املقرتعن زائد واحد، اأو 
40 باملئة على الأقل من الأ�صوات مع التقدم بع�صر نقاط مئوية على 
الثانية لالنتخابات يف  ال��دورة  اأن جتري  املقرر  اأق��رب مناف�صيه. ومن 
11 ني�صان/ابريل. وح�صد برييز املر�صح الأول من ال�صكان ال�صلين 
خالل 15 عاما، 12 باملئة من الأ�صوات يف ا�صتطالعات الراي، بينما 
ح�صلجميع املتناف�صن الآخرين على اأقل من اأربعة باملئة، وبينهم املراأة 

الوحيدة يف ال�صباق الرئا�صي خيمينا بينا.

•• كيتو-اأ ف ب

ي��ت��وج��ه الإك����وادوري����ون اىل م��راك��ز الق�����رتاع ل�����الإدلء ب��اأ���ص��وات��ه��م يف 
اأج��واء يطغى عليها  اليمن والي�صار، يف  انتخابات عامة يتناف�س فيها 
اأهم  ب�صكل وا�صح غياب الرئي�س ال�صابق رافائيل كوريا الذي يعد من 

ال�صخ�صيات ال�صرتاكية يف اأمريكا الالتينية واملدان بالف�صاد.
ويف �صياق الأزمة القت�صادية التي تفاقمت ب�صبب الوباء، دعي 13،1 
يتمتع  ل  ال��ذي  مورينو  للينن  خلفا  رئي�س  اختيار  اإىل  ناخب  مليون 
ب�صعبية وتنتهي وليته التي متتد اأربع �صنوات يف 24 اأيار/مايو. ومل 
القت�صادي  اأن  ال���راأي  ا�صتطالعات  وتظهر  ج��دي��دة.   لولية  يرت�صح 
قائمة  يت�صدران  ل�صو  غيريمو  وامل��ح��اف��ظ  اأراوز  اأن��دري�����س  الي�صاري 
حقوق  ع��ن  امل��داف��ع  يحتل  بينما   ،16 ع��دده��م  يبلغ  ال��ذي��ن  املر�صحن 

هذا اخلط دام اأربع �صنوات يف عهد الرئي�س لينن مورينو. كما تعهد 
الأول له يف احلكم،  العام  األ��ف دولر على مليون عائلة خالل  بتوزيع 
اإ�صافة اىل فر�س �صريبة على الأثرياء. اأما ل�صو املدافع عن القت�صاد 
احلر والذي يخو�س النتخابات للمرة الثالثة فقد تعهد يف حال فوزه 
ب�صيا�صة  يلتزم ل�صو  اأن  ويرجح  ع��ام.  مليون وظيفة يف غ�صون  بخلق 
التق�صف التي اتبعها مورينو الذي جلاأ اىل �صندوق النقد الدويل لدعم 

القت�صاد املتعر والقائم على الدولر يف الدولة املنتجة للنفط.
البالد  التي حققتها  الأرب��اح  تعاين الك���وادور من دين ثقيل مع نفاد 
من ارتفاع ا�صعار النفط خالل ولية الرئي�س ال�صابق كوريا وا�صتمرار 
هبوطها. وارتفع الدين العام من 26 باملئة اإىل 44 باملئة من اإجمايل 
الناجت املحلي خالل ولية مورينو. كما �صاعف فريو�س كورونا ال�صغوط 
ب�صبب  مبا�صر  ب�صكل  دولر  مليارات   6،4 بلغت  البالد خ�صائر  وكبدت 

انتخابات يف اأجواء من اال�صتقطاب يف االإكوادور 

•• عوا�شم-وكاالت

الأم����ري����ك����ي  امل�����وق�����ف  اأن  ي����ب����دو 
والأوروب��ي حول عودة املفاو�صات 
اإي�����ران لزال م��ن��ق�����ص��م��اً، بن  م��ع 
النووي  الت��ف��اق  لتوقيع  مندفع 
يف اأق��رب وق��ت، واآخ��ر “مرتيث” 
وم�صار  امل�������ص���ه���د  ب����ل����ورة  حل����ن 

املفاو�صات جتاه امللف النووي.
ووف������ق ���ص��ح��ف ع���رب���ي���ة ����ص���ادرة 
اأم�س الأحد، ت�صري التوقعات اإىل 
الأمريكية  الإدارة  ذه��اب  �صعوبة 
مع النظام الإيراين اإىل اأبعد من 
�صيكون  ال��واق��ع  واأن  امل��ف��او���ص��ات، 
ت�صريحات  ع��ن  للغاية  خمتلفاً 
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج���و بايدن 
حول  الن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  خ���الل 

امللف النووي.

ال تراجع اأمام اإيران
وق���ال���ت ال��ك��ات��ب��ة راغ������دة درغ����ام 
اإن  اللبنانية  النهار  �صحيفة  يف 
امل��ع��ل��وم��ات امل���ت���واف���رة ح��ت��ى الآن 
الرئي�س  اإدارة  اأن  اأوًل،  ت��ف��ي��د 
الأمريكي جو بايدن لن ترتاجع 
وهذا  الإي��ران��ي��ة،  ال�صغوط  اأم���ام 
ما ورد يف الفقرة التي مت حذفها 
ب��اي��دن يف اخلارجية  م��ن خ��ط��اب 
امل�������ص���ادر ع��ن��دم��ا تقرر  ب��ح�����ص��ب 
اليوم  اإىل  اإي�����ران  مو�ص����وع  ت��رك 

التايل.
واأو�صحت اأن الأولوية النووية ل 
تعني الت�صّرع نزوًل عند ابتزازات 
التخ�صيب الإيرانية، بل اإن فريق 
واأن  وقته  ي��اأخ��ذ  اأن  يريد  ب��اي��دن 
الأوروبين  م��ع  بلينكن  يت�صاور 
ك�����اأول�����وي�����ة لت�����خ�����اذ اإج�����������راءات 

م�صرتكة.

والكورية  ال��رو���ص��ي��ة  ال�����ص��واري��خ 
ال�صمالية تعمل بالوقود ال�صائل، 
املوّجهة  ال�����ص��واري��خ  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
ال�صائل.  ب��ال��وق��ود  الف�صاء  نحو 
واأ����ص���ب���ح ال���وق���ود ال�����ص��ائ��ل اأكر 

كفاءة يف ال�صنوات الأخرية. 
مثل  اأخ������������رى  دول  ومت����ت����ل����ك 
اأوك��ران��ي��ا وال�����ص��ن اأي�����ص��اً خربة 
يف ه���ذه الأن��������������واع م��ن حمركات 

ال�صواريخ.
واأو�صح اإنبار “يف الوقت الراهن، 
انتقلت  ال�صمالية  كوريا  اأن  جند 
الوقود  اإىل  ال�صائل  ال��وق��ود  م��ن 
�صواريخها  لإط�������الق  ال�����ص��ل��ب 
املزايا  ب�صبب  املتو�صط  املدى  ذات 

دوراً  املا�صي  الإي��راين يف  الثوري 
اأ�صا�صياً يف هذا ال�صاأن، لكن وكالة 
ال��ف�����ص��اء الإي���ران���ي���ة ���ص��ارك��ت يف 
موؤخراً.  اأُج��ِري��ت  ال��ت��ي  التجربة 
جتربة  �صملت  املا�صي،  العام  ويف 
يعمل  �صاروخاً  كبرية  �صاروخية 
�صائل. وقبل  بوقود �صلب ووقود 
اأي�صاً  اإي��ران  اأج��رت  اأ�صابيع،  عدة 
عليها  اأُطلقت  ع�صكرية  مناورات 
حيث  الأعظم”،  “الر�صول 

اأطلقت عدداً من ال�صواريخ.

ما اأهمية الوقود
 ال�شائل اأو ال�شلب؟

من  ع��������دداً  اأن  اإن�����ب�����ار  ولح�������ظ 

•• عوا�شم-وكاالت

)�صباط(،  فرباير  من  الثالث  يف 
اإي����ران ���ص��اروخ��اً جديداً  اأط��ل��ق��ت 
ي��ح��م��ل ق����م����راً ا����ص���ط���ن���اع���ي���ا، يف 
املدي��ر  اع����ت����ربه����ا  خ��ط�����������������������وة 
ال�صرق  م����رك����ز  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الأو�������ص������ط لإع�����������داد ال���ت���ق���اري���ر 
فرانتزمان  ���ص��ي��ث  وال��ت��ح��ل��ي��الت 
برناجمها  اأن  اإىل  اإيرانية  اإ�صارة 
ال�����ص��اروخ��ي غ���ري م���ط���روح على 
بن  النووي������ة  املباحثات  ط��اول��ة 

وا�صنطن وطهران.
�صحيفة  يف  ف��ران��ت��زم��ان،  وك��ت��ب 
اأن  بو�صت”،  “جريوزاليم 
اأن هذا  ذك��رت  “فورب�س”  جملة 
قذيفة  ق��ادر على حمل  ال�صاروخ 
ح��رب��ي��ة ن����ووي����ة، ب��ي��ن��م��ا اأ����ص���ارت 
و�صائل اإعالم اأخرى اإىل اأن اإطالق 
ال�صاروخ تزامن مع �صروع الإدارة 
الأمريكية اجلديدة للرئي�س جو 
بايدن يف مناق�صة الإتفاق النووي 

مع اإيران.
اإيران  جتربة  اأهمية  اأن  واأ���ص��اف 
ل��ه��ذا ال�������ص���اروخ ت��ت��م��ّث��ل يف عدة 
ح  تو�صِّ اإن��ه��������������������ا  اإذ  ج��وان�����������������������ب، 
ل����ل����ولي����ات امل���ت���ح���دة م�����دى قوة 
الإيراين،  ال�صاروخي  الربنامج 
حمتماَل  ت����ه����دي����داً  ����ل  مت����ثِّ ك���م���ا 

لإ�صرائيل.

تطّور مهم
و�صرح خبري ال�صواريخ تال اإنبار 
اأن هذا الأمر ُيعد “تطوراً مهماً، 
اإذ اأن اإيران ا�صتخدمت يف اإطالق 
حديثة  اإط��الق  مركبة  ال�صاروخ 
“معلومة  اأن  مو�صحاً  متاماً”، 
امل��رك��ب��ة احل��دي��ث��ة و���ص��ل��ت��ن��ا من 
م�����ص��ادر اإي��ران��ي��ة م��ن��ذ اأك���ر من 
ع����ام، وق���د اأُط���ل���ق ال�������ص���اروخ من 
�صناعياً  ق���م���راً  ي��ح��م��ل  اأن  دون 
وهي  جتريبية،  رحلة  باإعتبارها 
تتكّون من ثالث  اإط��الق  مركبة 

مراحل«.
ال�صاروخ  على  اإي����ران  واأطلق����ت 
ا�صم  وه����و  اجلناح”  “ذو  ا����ص���م 
ح�������ص���ان احل�������ص���ن ب����ن ع���ل���ي بن 
��ي ب��ه��ذا الإ�صم  اأب���ي ط��ال��ب، و���ُص��ِمّ

ل�صرعته.
الإهتمام  ُيثري  ما  لإن��ب��ار،  ووف��ق��اً 
والثانية  الأوىل  امل��رح��ل��ت��ن  اأن 
ال�����ص��اروخ احل��ام��ل لالأقمار  م��ن 
الوقود  ت�صتخدمان  ال�صناعية 
ُق����ْط����ر هاتن  وي���ب���ل���غ  ال�������ص���ل���ب. 
امل��رح��ل��ت��ن م���ن ال�������ص���اروخ 1.5 
اجلناح”  “ذو  ُيعد  ولذلك  م��رت، 
ال�صلب  الوقود  اأكرب �صاروخ من 

يف تر�صانة اإيران.

ك�شف جديد
اأو مركبة  ال�صاروخ  اإنبار  وو�صف 

باأنها  ال�صناعية  الأق��م��ار  اإط��الق 
“ك�ْصف جديد«.

اإي���ران لل�صاروخ  وت��زام��ن اإط��الق 
العمالق مع التغطية ال�صحافية 
للتهديدات الإيرانية، ومن بينها 
هة اإىل اإ�صرائيل،  التهديدات املوجَّ
عودة  ب�صاأن  اجل��اري��ة  واملباحثات 
الإتفاق  اإىل  وا�صنطن لالن�صمام 
ال����ن����ووي. وت����دل امل���وؤ����ص���رات اإىل 
الإن�صياع  ق��ب��ل  اأم���ريك���ي  ت�����رّدد 
اإ�صرائيل  وك��ان��ت  اإي����ران.  ملطالب 
اإي��ران من �صعِيها امل�صتمر  رت  حذَّ
لم���ت���الك اأ���ص��ل��ح��ة ن���ووي���ة. كما 
رت اإي����ران اإ���ص��رائ��ي��ل م��ن اأي  ح����ذَّ

هجوٍم �صدها.

لي�شت جمرد جتربة
اأن  اإن��ب��ار  راأى  ذات���ه،  ال�صياق  ويف 
جمرد  “لي�س  ال�����ص��اروخ  اإط���الق 
ملركبة  ف��ع��ل��ي��ة  رح���ل���ة جت��ري��ب��ي��ة 
�صناعية،  اأقماراً  حتمل  �صواريخ 
ول��ك��ن��ه��ا اإ����ص���ارة م��ن ط��ه��ران اإىل 
ال�����ولي�����ات امل����ت����ح����دة، واأوروب����������ا، 
تكنولوجيا  ب������اأن  واإ�����ص����رائ����ي����ل، 
���ة ب��ه��ا غري  ال�������ص���واري���خ اخل���ا����صّ
مباحثات  طاولة  على  مطروحة 

التفاق النووي«.
اإي���ران  “اإذا ك��ان��ت  اإن���ب���ار:  و���ص��األ 
مركبة  م��ث��ل  اإم���ك���ان���ات  مت��ت��ل��ك 
الذي  فما  �صناعي،  قمر  اإط���الق 

لإمكاناِتها  بالن�صبة  ذل��ك  يعنيه 
ب�����������ص�����اأن اإط�����������الق ال���������ص����واري����خ 

البالي�صتية البعيدة املدى؟
قائاًل:  ال�صواريخ  خبري  ويجيب 
�صاروخاً  ل��ي�����س  اأن�����ه  “�صحيٌح 
لكن  ل��ل��ق��ارات،  ع���اب���راً  بالي�صتياً 
�صديدة  اإط��الق متفجرات  مُيكنه 
اآلف  اإىل  مداها  ي�صل  الإنفجار 

الكيلومرتات«.

اأ�شئلة مهمة
اأخ����رى مطروحة  اأ���ص��ئ��ل��ة  ه��ن��اك 
التي  الناقلة  القاذفة  ن��وع  ب�صاأن 
مُيكن اأن تنقل ال�صاروخ الإيراين. 
وكانت اإيران قد عر�صت يف ال�صابق 
ما متتلكه من القاذفات الناقالت 
اإيران  باأحجام خمتلفة. ومتتلك 
برناجماً �صاروخياً وا�صع النطاق 
�صواريخ  تر�صانة  اإىل  بالإ�صافة 
بعيدة املدى وال�صواريخ الدقيقة 
و�صّجيل، وقادر،  �صهاب-3،  مثل: 

وفتح-110، وقيام-1.
لأول  اإي���ران  عر�صت  ذل���ك،  واإىل 
الت�صورية  العرو�س  بع�س  م��رة 
ال���ر����ص���م���ي���ة مل���رك���ب���ات الإط�������الق 
اأكرب  �صتكون  وال��ت��ي  امل�صتقبلية، 
واأثقل  ح��ال��ي��اً  متتلكها  ال��ت��ي  م��ن 

وزناً بكثري.
لديها  ط���ه���ران  اأن  اإن���ب���ار  وذك�����ر 
اإط��الق قمر  خطة لإنتاج مركبة 

 2.5 اإىل  ي�����ص��ل وزن��ه��ا  ���ص��ن��اع��ي 
اأطلقت  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  ط��ن. ويف 
ع�صكرياً،  �صناعياً  ق��م��راً  اإي����ران 
و�صع  امل�صتقبل  يف  حُت����اول  وق���د 
ق���م���ر ����ص���ن���اع���ي اآخ��������ر يف م�����دار 
اأر�����ص����ي ت���زام���ن���ي. وق�����ال اإن���ب���ار: 
وُمراقبة  النتظار  علينا  “يتعّن 
الجتاهات امل�صتقبلية، لأن اإيران 
جمال  يف  ت��ق��دم��اً  اأك���ر  اأ�صبحت 
الفوهات  م��ث��ل  ال�����ص��ل��ب،  ال��وق��ود 
واملتحركة،  ل��ل��ت��وج��ي��ه،  ال��ق��اب��ل��ة 
اإنبار  واأو���ص��ح  املركبة”.  وامل����واد 
ُتعّلق  مل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن 
اإي�����ران  ت��ت��ح��ّدث ع���ن جت���رب���ة  اأو 
ال�صواريخ،  لإط������الق  الأخ�������رية 
بالأ�صلوب  عليها  ت��ع��رت���س  ومل 
الوليات  ت�صتخدمه  الذي  نف�صه 
امل��ت��ح��دة يف ك��ث��ري م���ن الأح���ي���ان 
لإنتقاد جتارب ال�صواريخ الكورية 
�صائعات  وت��������رتّدد  ال�����ص��م��ال��ي��ة. 
مفادها اأن كوريا ال�صمالية تعمل 
تكنولوجيا  اإي����ران يف جم��ال  م��ع 
موؤخراً  ك�صفت  وق��د  ال�����ص��واري��خ، 

عن �صواريخها العمالقة.

اجلهة التي ُتنّفذ التجربة
ور����ص���د ال��ك��ات��ب م�����ص��األ��ة اأخ����رى 
بالغة الأهمية، وهي الإنتباه اإىل 
التجارب  ه��ذه  ذ  تنفِّ التي  اجلهة 
احلر�س  اأدَّى  وق����د  اإي��������ران.  يف 

واأكدت درغام اأنه “ل هرولة، بل 
طويلة  عملية  نحو  توّجه  هناك 
الأمد لأن اإيران متعددة الوجوه 
امل�صاكل  ح��ل  امل�صتطاع  يف  ولي�س 
واأن  ونهائياً،  واح��دة  دفعًة  معها 
ا�صتخدام  اأن  ب��اي��دن  فريق  يفهم 
مظهر  هو  الإيرانية  النتخابات 
ُي�صَمى  م��ا  ت�صجيع  لدع���اء  زائ��ف 
الرئي�س  ن�����ص��ق  ع��ل��ى  ب��امل��ع��ت��دل��ن 
ح�صن روح��اين ووزي��ر اخلارجية 
فيما  ظ�����ري�����ف  ج���������واد  حم����م����د 
�صيفوز  ال���ذي  الفاع������ل  احل��اك��م 
“احلر�س  ه�����و  ب����الن����ت����خ����اب����ات 
من  الأك����رب  امل�صتفيد  الثوري” 
ذل���ك ميده  ال��ع��ق��وب��ات لأن  رف���ع 
للتو�ّصع  ال�����الزم�����ة  ب������الأم������وال 
ففريق  اقليمياً.  هيمنته  وفر�س 
يايدن يخ�صى اأن يخ�صر ول يريد 

اأن يخ�صر«.

انت�شارات موؤقتة
ويف �صحيفة عكاظ ال�صعودية قال 
الكاتب يحيى الأمري اإن اأي اتفاق 
اأن  مع النظام الإي��راين ل ميكن 
ميثل �صوى انت�صارات موؤقتة لن 
اأي��ة حتول  ول��ن متثل  تغري �صيئاً 
ول  للنظام  الأ�صا�صي  التوجه  يف 

لأهدافه.
كما اأكد اأن اأي رهان على التعامل 
الإي����راين  ال��ن��ظ��ام  م��ع  ال�صيا�صي 
النهاية،  يف  خ���ا����ص���ر  ره������ان  ه����و 
الكربى  ال��ت��ح��دي��ات  تكمن  وه��ن��ا 
الأمريكية  الإدارة  تواجهها  التي 
خمتلف  وت���واج���ه���ه���ا  احل���ال���ي���ة، 

القوى الدولية والإقليمية.

اأم  اإي��������ران  اأوًل،  ي����رتاج����ع  م����ن 
اأم���ري���ك���ا؟ ف��م��خ��اوف اإي�����ران بعد 
توجيه  اح��ت��م��ال��ي��ة  ت��راج��ع��ت  اأن 
ت���رك���زت يف موعد  ل���ه���ا،  ���ص��رب��ة 
املقبل����ة،  الإيراني������ة  النتخابات 
جت������ر  اأن  اإىل  حت����ت����اج  ف���ه���ي 
كمك�صب  للتفاو�س  الأمريكين 
املوعد،  ق��ب��ل  احل��ال��ي��ة  للحكومة 
املفاو�س  ي��ع��ل��م  ورق�����������������ة  ت���ل���ك 
لذلك  بها،  والأوروب���ي  الأمريكي 
اأن  اإىل  تلمح  ت�صريحات  يطلق 
املفاو�صات “�صتاأخذ وقتاً طوياًل” 
اأو تتباطاأ بالرد، وباملقابل اللوبي 
الأمريكي - الإيراين، والأوروبي 
ت�صريحات  ي��ط��ل��ق  الإي�������راين   -
اإيران  اق��رتاب  تثري املخاوف من 
م���ن ت�����ص��ن��ي��ع ال�������ص���الح ال���ن���ووي، 
وي��ط��ال��ب ب��اجل��ل��و���س ف�����وراً، كما 
يفعل الرئي�س الفرن�صي اإميانويل 

ماكرون.

الكرة يف امللعب االإيراين
اللندنية  “العرب”  ويف �صحيفة 
قال الكاتب خري اهلل خري اهلل اإن 
اخلطاب الأخري جلو بايدن، وهو 
الأّول له عن ال�صيا�صة اخلارجية 
اأي  م��ن  اإدارت������ه،  �صتّتبعها  ال��ت��ي 
اإ�صارة اإىل امللّف النووي الإيراين، 
الرئي�س  ب��������اأن  ذل������ك  وي�����وح�����ي 
الأمريكي واإدارته ما زال يف �صدد 
ب��ل��ورة م��وق��ف م��وّح��د م��ع اأوروب���ا 
اإط��ار م�صاورات  امللّف يف  من هذا 
وبريطانيا  واأمل��ان��ي��ا  ف��رن�����ص��ا  م��ع 
اخلارجية.  وزراء  م�صتوى  على 
وقت  اإىل  حاجة  هناك  تكون  ق��د 

الإدارة  ذه����ب����ت  “مهما  وق�������ال 
التعامل  يف  احل��ال��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
مع التفاق النووي الإيراين ومع 
النظام الإيراين، فاإنها لن حتقق 
اأية مكا�صب اإل من خالل و�صيلة 
واح����دة وه���ي امل��زي��د وامل��زي��د من 
الإي���راين،  النظام  على  ال�صغط 
ل من اأجل تغيري �صلوكه بل من 

اأجل تغيري تركيبته بالكامل«.
و�صدد على اأن اأية فر�صة قد يتم 
�صتوؤدي  الإي��راين  للنظام  منحها 
�صيا�صية  ه��زمي��ة  اإىل  النهاية  يف 

بينها متلك  فيما  الأدوار  موزعة 
ال�صيا�صية  امل����ن����اورات  يف  خ����ربة 
عادت  �صابقة  اأمريكية  اإدارة  م��ع 
ل��ل��واج��ه��ة م��ن ج��دي��د، وم���ع دول 
اأوروبية مقتنعة باإمكانية احتواء 
فر�صها  م���ن  وال��ت��ك�����ص��ب  اإي������ران، 
ملحور  وج���ذب���ه���ا  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة، 

ي�صد التمدد الرو�صي.
اإي��ران تريد رفع  واأ���ص��ارت اإىل اأن 
ترتاجع  لكنها  اأوًل،  ال��ع��ق��وب��ات 
وت����ط����رح ال���و����ص���اط���ة الأوروب�����ي�����ة 
ليحدد  خ��ارج��ي��ت��ه��ا  وزي�����ر  ع���رب 

مزيد  خلق  واإىل  وا�صرتاتيجية 
املنطقة ويف  من ال�صطرابات يف 
العامل، بينما متثل كل العقوبات 
والإجراءات ال�صارمة بحق النظام 
الإي��راين ودع��م م�صاريع التغيري 
ملي�صيات  وح�����ص��ار  ال���داخ���ل  يف 
بداية لتحقيق  العامل  طهران يف 
اأي�صاً  وح�صاري  �صيا�صي  انت�صار 

للمنطقة وللعامل.

ت�شريع وترية املفاو�شات
ال���ك���ات���ب���ة ����ص���و����ص���ن ال�������ص���اع���ر يف 

اأكدت  الأو���ص��ط،  ال�صرق  �صحيفة 
ين�صط  الإي����������راين  ال���ل���وب���ي  اإن 
وب����ق����وة ل��ت�����ص��ري��ع امل���ف���او����ص���ات، 
بفر�س  ال���دويل  املجتمع  م��غ��ري��اً 
احتوائها من جديد دون التطرق 
واحلقيقية  الواقعية  للمخاوف 
م���ن م�����ص��روع��ه��ا ال��ت��و���ص��ع��ي، وما 
اأمن  اآث��ار مدمرة على  خّلفه من 
املنطقة  واأم�����ن  امل��ائ��ي��ة  امل���م���رات 

ككل.
واأو�صحت اأن امل�صهد اأمام اجلميع 
القرار  م��وح��دة  دول����ة  ه��ن��اك  اأن 

اإذ  ال�����ص��ل��ب،  ل��ل��وق��ود  الت�صغيلية 
مُيكن اإطالق ال�صواريخ من دون 
حت�صري، اإ�صافة اإىل اإطالق وابل 
من القذائف وال�صواريخ، ولذلك 
ا�صتخدام  نحو  ع��ام  ��ه  ت��وجُّ هناك 
وال�صلب،  ال�صائل  الوقودين  كال 
وذل���ك اع��ت��م��اداً على ال��ه��دف من 
بالن�صبة  اأما  ال�صاروخ”.  اإط��الق 
للجيل اجلديد من ال�صواريخ يف 
ال�صن، فاإنها تعمل بوقود دفعي 

�صلب.
�صوى  ي��ت��ب��َق  “مل  اإن����ب����ار  وخ���ت���م 
�صتك�صفه  ال�����ذي  م���ا  ن��ن��ت��ظ��ر  اأن 
برنامج  ب�صاأن  املقبلة  الأي���ام  لنا 

ال�صواريخ الإيراين«.

�صتكون  ح��د  اأّي  اإىل  معرفة  قبل 
متما�صكة  اأمريكية  �صيا�صة  هناك 

جتاه اإيران.
ال���ك���رة يف  اأن  اهلل  خ���ري  واأو�����ص����ح 
اأّن  ب��دا  ل��و  الإي���راين حّتى  امللعب 
هناك تغيرياً اأمريكياً على �صعيد 
ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل���ارج���ي���ة، ح��ي��ث مل 
مثل  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ي��ط��رح 
هذه ال�صيا�صة ومل يحدد الرئي�س 
احلوار  م��اذا  اأج��ل  م��ن  الفرن�صي 

بن طهران ووا�صنطن.
وت�������ص���اءل ال��ك��ات��ب ال��ل��ب��ن��اين هل 
ت��ق��ب��ل اإي�����ران ال���واق���ع امل��ت��م��ث��ل يف 
امتالكها  كّلياً  يرف�س  العامل  اأن 
�صالحاً نووياً يهّدد دول املنطقة، 
حمددة  ودول  املنطقة  يدخل  بل 
وم�صر  ال�����ص��ع��ودي��ة  م��ث��ل  ف��ي��ه��ا 
���ص��ب��اق ن��ح��و امتالك  وت��رك��ي��ا، يف 
ال�صالح النووي؟ اإ�صافة اإىل ذلك 
اإي���ران عمله  ال��ذي تنوي  م��ا  كّله 
ب�صواريخها التي ا�صتهدفت بقيق 
يف ال�صعودية يف �صبتمرب )اأيلول( 
2019 ومطار عدن اأواخر العام 

املا�صي؟
لن  احل�����وار  اأن  اهلل  خ���ري  و����ص���دد 
ووا�صنطن،  ط���ه���ران  ب���ن  ي���ح���ّل 
الذي يقرتحه الرئي�س الفرن�صي 
اأي م�صكلة من  اأجله،  ويعمل من 
اإرادة  اإي��ران يف غياب  ن��وع مع  اأّي 
الواقع،  التعاطي مع  اأمريكية يف 
ويف غياب مثل هذه الإرادة، التي 
تنطلق من اأن اإيران تهيمن على 
لبنان و�صوريا واليمن وت�صعى اإىل 
العراق،  على  هيمنتها  ا�صتكمال 
ماكرون  اإميانويل  جهود  �صتبقى 
التمّني  بينها  جمّرد متنيات من 
 – الفرن�صية  العالقات  بتطبيع 

الإيرانية. 

ماذا يعني اإطالق اإيران �صواريخ �صخمة يف هذه املرحلة؟

�صحف عربية: ن�صيحة ثمينة لبايدن.. ال جدوى من احلوار مع طهران

رئي�س الربملان العربي يرحب باالجتماع الطارئ 
لوزراء اخلارجية العرب وي�صيد باجلهود امل�صرية واالأردنية

ال�����ص��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة، م�����ص��دداً ع��ل��ى اأن���ه دائ��م��ا يف ك��ل الظروف 
والأوق�������ات ال�����ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب ت��وح��ي��د ال�����روؤى العربية 
العربية  م�صر  جمهورية  تكون  امل�صرتكة،  امل��واق��ف  وتن�صيق 
حا�صرة وبقوة لتاأكيد الثوابت العربية ودعم التعاون العربي 
التي  التحديات املختلفة  الأولوية، ومواجهة  يف املجالت ذات 
ت�صهدها املنطقة العربية. وثمن رئي�س الربملان العربي الدور 
الريادي الذي يقوم به فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي يف 
تعزيز الت�صامن العربي، وتاأكيد فخامته امل�صتمر على اأهمية 
العربي اجلماعي ل�صتعادة الأمن وال�صتقرار يف كافة  العمل 
دول املنطقة وحماية �صيادتها، والت�صدي للتدخالت اخلارجية 
القومي  الأم��ن  و�صون  العربية،  للدول  الداخلية  ال�صئون  يف 
املنطقة  تواجه  التي  املت�صارعة  التحديات  العربي يف مواجهة 

العربية، خا�صًة مكافحة الإرهاب والفكر املتطرف.

اململكة  العربي بجهود  الربملان  رئي�س  اأ�صاد  ذات��ه،  ال�صياق  ويف 
الأردنية الها�صمية بقيادة العاهل الأردين جاللة امللك عبداهلل 
الثاين، يف مل ال�صمل العربي، وتعزيز العمل العربي املُ�صرتك 
املنطقة  ال��راه��ن��ة يف  وال��ت��ح��دي��ات  الأزم�����ات  مل��واج��ه��ة خمتلف 
العربية، مثمناً املواقف امل�صرفة دائماً للمملكة الأردنية يف دعم 
وحدة  ويحفظ  العربية،  املنطقة  وا�صتقرار  اأم��ن  يعزز  ما  كل 

دولها، ويحقق تطلعات �صعوبها يف الأمن والتنمية والزدهار.
واأعرب رئي�س الربملان العربي عن ثقته الكاملة يف اأن م�صتوى 
العربية  م�صر  جمهورية  ب��ن  العالقات  يف  املتميز  التن�صيق 
النجاح  مقومات  ك��اف��ة  �صيوفر  الها�صمية  الأردن��ي��ة  واململكة 
لالجتماع الطارئ لوزراء اخلارجية العرب، واخلروج منه مبا 
يلبي تطلعات ال�صعوب العربية يف هذه املرحلة احلرجة التي 

متر بها الأمة العربية.

•• القاهرة-الفجر:

الع�صومي  ال�صيد عادل بن عبدالرحمن  املعايل  رحب �صاحب 
جامعة  ملجل�س  ط���ارئ  اجتماع  بعقد  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س 
الدول العربية على م�صتوى وزراء اخلارجية، واملقرر له اليوم 
م�صرتكة  مببادرة  ج��اء  وال��ذي  2021م،  فرباير  من  الثامن 
جلمهورية م�صر العربية واململكة الأردنية الها�صمية، موؤكداً 
التطورات  �صوء  يف  وذل��ك  الجتماع،  ه��ذا  توقيت  اأهمية  على 
العربية، والتي تتطلب تن�صيق وت�صاور  املنطقة  التي ت�صهدها 

عربي دائمن لتقريب الروؤى وتوحيد اجلهود.
واأ�صاد رئي�س الربملان العربي باجلهود املخل�صة التي تقوم بها 
عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  بقيادة  العربية  م�صر  جمهورية 
م�صالح  وخدمة  امل�صرتك  العربي  العمل  تعزيز  يف  ال�صي�صي  �صاحب املعايل ال�صيد عادل بن عبدالرحمن الع�صومي رئي�س الربملان العربي
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30 من  م��ن  اأك���ر  اإن���ه مت �صبط  الأح���د  املاليزية  ال�صرطة  ق��ال��ت   
ال��روه��ي��ن��ج��ا، ال���ذي���ن ي��ع��ت��ق��د اأن���ه���م ف����روا م���ن خم��ي��م ل��الج��ئ��ن يف 
ال�صهر  ق���ارب  م��نت  على  ماليزيا  اإىل  و�صولهم  ل��دى  اإن��دون��ي�����ص��ي��ا، 
ا�صتقلوا  ن�صاء،  ومعظمهم  الروهينجا،  اإن  ال�صرطة  وقالت  املا�صي. 
القارب من تاجنوجن بالي يف اإندوني�صيا ونزلوا يف �صيالجنور على 

ال�صاحل الغربي ملاليزيا يف ال�صاد�س من يناير كانون الثاين.
ومنذ �صنوات ي�صتقل الروهينجا امل�صلمون قوارب فرارا من ال�صطهاد 
يف ميامنار ومن خميمات الالجئن يف بنجالد�س، و�صافر بع�صهم 

مع مهربي ب�صر اإىل جنوب �صرق اآ�صيا.
ول تعرتف ماليزيا بو�صع الالجئن لكن الدولة التي ت�صكنها اأغلبية 

م�صلمة وجهة مف�صلة للروهينجا الباحثن عن حياة اأف�صل.
امللكية  ال�صرطة  الداخلي يف  الأم��ن  الرحيم جعفر مدير  وقال عبد 
اإىل  وثائق �صاحلة  دون  البالد  تهمة دخول  اإنه مت توجيه  املاليزية 
21 ك��م��ا مت ت��وج��ي��ه الت��ه��ام اإىل اث��ن��ن مب��وج��ب ق��وان��ن مكافحة 
12 منهم  اأكر من  اإنه جرى ت�صليم  التهريب. وقال عبد الرحيم 

اإىل اإدارة الهجرة املاليزية.

الرئا�صّية يف جمهورّية بنن بجروح يف  اأ�صيب مر�ّصح لالنتخابات   
اإطالق النار على �صّيارته ُبعيد تقّدمه باأوراقه ر�صمًيا خلو�س ال�صباق 
اأف���راد من  ذك��ر  ما  وف��ق  ني�صان/اإبريل،  �صيجري يف  ال��ذي  الرئا�صي 
عائلته واحلكومة  اأم�س الأول ال�صبت. ووقع احلادث الذي اأّدى اإىل 
اإ�صابة غانيو �صوغلو، الوزير ال�صابق وابن الرئي�س ال�صابق ني�صيفور 
على  زينفي،  يف  مزرعته  اإىل  امل���وؤّدي  الطريق  على  اجلمعة  �صوغلو، 
بعد 35 كيلومرتا من كوتونو، العا�صمة القت�صادّية لهذه الدولة 
19 �صيا�صًيا تر�ّصحوا  اإفريقيا. و�صوغلو واحد من  الواقعة يف غرب 
�صمنهم  وم��ن  ن��ي�����ص��ان/اإب��ري��ل،   11 يف  �صتجري  ال��ت��ي  لالنتخابات 
اأحد  املر�ّصح الأوفر حًظا باتري�س تالون. وخ�صع �صوغلو للعالج يف 
م�صت�صفيات كوتونو، وفق ما �صّرح اأحد اأفراد اأ�صرته لوكالة فران�س 
يجب  الر�صا�صة  لإزال��ة  لكن  عنه،  زال  “اخلطر  اأّن  م�صيًفا  بر�س، 
ُيرّكز الآن على  اإّن��ه  اأو املغرب«. وقال �صوغلو يف بيان  اإىل غانا  نقله 
دون اإعطاء  تعافيه وعالجه الطّبي بعد اأن جنا من هجوم “دينء”، 
تفا�صيل، م�صيًفا “اأوؤّكد لكم اأن ل �صيء ُيقّو�س التزامي باحلّرية«. 
وتعّر�صت �صخ�صّيات معار�صة عّدة يف بنن للّنفي اأو املنع من خو�س 
ال�صابقة  الفرن�صّية  امل�صتعمرة  ب��اأّن  انتقادات  هذا  واأث��ار  النتخابات. 
التي كان ُينظر اإليها على اأّنها منوذج للدميقراطّية قد جنحت نحو 
باحلادث،  حتقيًقا  ال�صرطة  وفتحت  تالون.  حكم  ظّل  يف  ال�صتبداد 
لكّنها مل ُت�صدر بياًنا. ونّدد املتحّدث با�صم حكومة بنن اآلن اأورونال 

بالعتداء، وتعّهد باأن ُتلقي قّوات الأمن القب�س على الفاعلن.

فوري  ب�صكل  علقت  اإن��ه��ا  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة  قالت 
اتفاقات اللجوء مع ال�صلفادور وجواتيمال وهندورا�س والتي تعود اإىل 
عن  للرتاجع  حماولة  اإط��ار  يف  ترامب  دونالد  ال�صابق  الرئي�س  عهد 
اخلارجية  وزير  وقال  اجلمهوري.  ل�صلفه  املت�صددة  الهجرة  �صيا�صات 
الأمريكية اأنتوين بلينكن يف بيان اإن الوليات املتحدة “علقت وبداأت 
حكومات  مع  باللجوء  املتعلقة  التعاونية  التفاقات  اإن��ه��اء  عملية  يف 
ال�صلفادور وجواتيمال وهندورا�س باعتبارها اأوىل اخلطوات امللمو�صة 
على طريق زيادة ال�صراكة والتعاون يف املنطقة والتي و�صعها الرئي�س 
بايدن ». وجُترب هذه التفاقيات التي وقعتها اإدارة ترامب ودول اأمريكا 
الو�صطى يف عام 2019 ، طالبي اللجوء من املنطقة على طلب اللجوء 
املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  جل��وء  بطلب  التقدم  قبل  ال���دول  تلك  يف  اأول 
ال�صيا�صات مل  اإن هذه  ال�صبت  يوم  الأمريكية  وقالت وزارة اخلارجية 
مثرية  حماولة  من  كجزء   ، وهندورا�س  ال�صلفادور  مع  مطلقا  ُتنفذ 
للجدل من قبل ترامب لوقف املهاجرين غري ال�صرعين من اأمريكا 
ال��و���ص��ط��ى ال��ذي��ن ي�صكلون ج���زءا ك��ب��ريا م��ن امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن يتم 
البيان  واأ���ص��اف  املك�صيكية.  الأمريكية  احل��دود  على  عليهم  القب�س 
املتحدة وجواتيمال  الوليات  النقل مبوجب التفاق بن  اأن عمليات 
توقفت موؤقتا منذ منت�صف مار�س اآذار 2020 ب�صبب جائحة فريو�س 
اأن  كورونا. وجاءت اخلطوات التي مت الإع��الن عنها يوم ال�صبت بعد 
املا�صي  الأ�صبوع  الإج����راءات  من  جمموعة  عن  النقاب  بايدن  ك�صف 
تهدف اإىل جتديد نظام الهجرة الأمريكي تت�صمن فريق عمل جلمع 
�صمل الأ�صر امل�صتتة على احلدود بن الوليات املتحدة واملك�صيك واآخر 

لزيادة احلد الأق�صى ال�صنوي لالجئن.

عوا�شم

كوالملبور

كوتونو

وا�شنطن

 البابا فرن�صي�س يعني اأول امراأة يف من�صب رفيع 
•• الفاتيكان-اأ ف ب

الأ�صاقفة مع حقوق  ام��راأة يف من�صب وكيل جممع  البابا فران�صي�س  عن 
الت�صويت يف هيئة تدر�س م�صائل العقيدة الرئي�صية، خمالفا بذلك التقليد 
هو  اآخ��ر  وكيل  م��ع  عينت  التي  بيكار  ن��ات��ايل  الفرن�صية  وك��ان��ت  امل�صيحي. 
الأ�صاقفة،  �صينود�س  يف  ال�صبت  م��ارت��ان  �صان  دي  مارين  لوي�س  ال�صباين 

تعمل م�صت�صارة منذ 2019.
وقال الكاردينال ماريو غري�س الأمن العام للمجمع اإن تعيينها يدل على 
رغبة البابا “يف م�صاركة اأكرب للمراأة يف عملية اتخاذ القرار يف الكني�صة”، 
اللقاءات  امل�صاركات كخبريات وم�صتمعات زاد يف  الن�صاء  “عدد  اأن  مو�صحا 

الأخرية للمجمع«.
الت�صويت،  واإمكانية م�صاركتها يف  بيكار  ناتايل  الأخت  “بتعين  اأنه  وتابع 

ُفتح باب«.
ويقود اأ�صاقفة وكرادلة ميتلكون حقوق الت�صويت املجمع الذي ي�صم اأي�صا 

خرباء ل ي�صتطيعون الت�صويت.
و�صيعقد املجمع املقبل يف خريف 2022. وكانت 35 “مدققة” دعن اإىل 

ال�صينود�س اخلا�س بالأمازون يف 2019 بدون حق الت�صويت.
وكان البابا الأرجنتيني اأعلن عن رغبته يف اإ�صالح املجمع ومتكن الن�صاء 

والنا�س من لعب دور اأكرب يف الكني�صة.
وبيكار مولودة يف فونتينبلو يف 1969 در�صت الفل�صفة والالهوت يف “مركز 
�صيفر- الكليات الي�صوعية” يف باري�س وعلم الجتماع يف معهد الدرا�صات 
العليا للعلوم الجتماعية. وقد تخ�ص�صت موؤخرا يف علم الكني�صة يف كلية 

بو�صطن لالهوت يف الوليات املتحدة، ح�صب موقع اأخبار الفاتيكان.

ما الذي ميكن لبايدن تعلمه من اغتيال لقمان �صليم؟

االحتجاجات جتتاح ميامنار لرف�س االنقالب وتاأييد �صو ت�صي 

رفع عقوبات عن طهران يزيد قدرتها على متويل االإرهاب •• عوا�شم-وكاالت

ناتون�صكي  ري��ت�����ص��ارد  ال��ب��اح��ث  ك��ت��ب 
اإنرت�صت”  “نا�صيونال  م���وق���ع  يف 
اخل���ارج���ي���ة  وزي�������ر  اأن  الأم�����ري�����ك�����ي، 
خالل  اأك��د  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي 
مثوله اأمام جمل�س ال�صيوخ للم�صادقة 
على تعيينه يف من�صبه، اأن اإي��ران هي 
اأكرب دولة راعية لالإرهاب، وهي �صفة 
ب��ه��ا م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل الإدارات  ت��ق��ر 
الواقع،  الأمريكية من احلزبن. ويف 
ت��ت�����ص��ح م�����ص��وؤول��ي��ة اإي�������ران ع���ن زرع 
الفو�صى الطائفية والنزاع يف جوارها 
امل�صرذم، عرب وكالئها وعمالئها، من 
ت�صعى  ووق��ت  حما�س.  اإىل  اهلل  ح��زب 
فتح  اإىل  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة 
اأن  عليها  معها،  الديبلوما�صية  ب��اب 
القوي  الن��خ��راط  م��ع  اأي�صاً  تتعامل 
الأموال  توفري  يف  الإي����راين،  للنظام 
يف  للمتطرفن  وال��ت��دري��ب  وال�����ص��الح 
اإيران  تدعم  الأو���ص��ط.  ال�صرق  اأنحاء 
الالعبن  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  جم���م���وع���ة 

اأجل  م��ن  العنف  ي�صتحدمون  ال��ذي��ن 
اإث������ارة ع����دم ال����ص���ت���ق���رار، مب���ا ي�صمح 
وب�صفتها  ن��ف��وذه��ا.  ب��زي��ادة  ل��ط��ه��ران 
ق�����وة ث�����وري�����ة، ف���اإن���ه���ا حت���اف���ظ على 
ل��ل��غ��رب ولأم��ري��ك��ا. ويقو�س  ع��دائ��ه��ا 
الأمريكية  امل�صالح  الإي���راين  النظام 
املالحة  ح���ري���ة  ت���ه���دي���د  خ�����الل  م����ن 
يف اخل��ل��ي��ج، وت��ه��دي��د ���ص��ي��ادة ال����دول 
الإره��اب يف  املحيطة بها، وهي ترعى 
املنطقة واخل��ارج على حد �صواء. كما 
وقال  اإ���ص��رائ��ي��ل.  ب��اإن��ه��اء  علناً  تتعهد 
خامنئي  علي  للنظام  الأع��ل��ى  املر�صد 
ون�صاعد  “�صندعم  )اأي�����ار(:  م��اي��و  يف 
اأية دولة اأو اأية جمموعة يف اأي مكان 
النظام  وت��ق��ات��ل  ت��ع��ار���س  ك���ان���ت  اإذا 
ال�����ص��ه��ي��وين«. وت��ن��ف��ق اإي�����ران اأم����واًل 
اأهدافها.  حت��ق��ي��ق  اأج����ل  م���ن  ط��ائ��ل��ة 
طهران  ف��اإن  اأمريكية،  م�صادر  ووف��ق 

كانت تقدم يف الأع���وام الأخ���رية نحو 
حلزب  ���ص��ن��وي��اً  دولر  م��ل��ي��ون   700
اأق����وى وك��ي��ل لها،  ي��ع��ت��رب  ال����ذي  اهلل، 
على رغم ان هذا التمويل قد تناق�س 
املتحدة فر�س  ال��ولي��ات  ع��اودت  منذ 
ع��ق��وب��ات م�����ص��ددة ع��ل��ى ط���ه���ران عام 
وا�صنطن من  ان�صحاب  2018 عقب 
التفاق النووي عامذاك. كما �صاعدت 
اإي��ران حزب اهلل على جتميع تر�صانة 
األ����ف   140 األ�����������ف-اإىل   120 م����ن 
ال�صواريخ  م��ن  امل��ئ��ات  بينها  ���ص��اروخ، 
ال��دق��ي��ق��ة ال��ط��وي��ل��ة امل�����دى، وف����ق ما 
جاء يف تقرير مف�صل ملعهد “هايربد 
عام  بروجيكت”  ب��ول��ي�����ص��ي  وورف�����ري 
2018. ويف دي�صمرب )كانون الأول(، 
ال�صيد ح�صن  “حزب اهلل”  قال زعيم 
ال�صواريخ  ت��ر���ص��ان��ة  اإن  ن�������ص���راهلل، 
الدقيقة قد ت�صاعفت عما كانت عليه 

ال��ع��ام ال�����ص��اب��ق. وت��ف��اخ��ر ب��ال��ق��ول باأن 
“اأي هدف يف اأي منطقة من فل�صطن 
بدقة-فاإننا  ن�صيبه  اأن  نريد  املحتلة 
ق���ادرون على ذل��ك«. وعمل ح��زب اهلل 
مع اإيران منذ وقت طويل على حيازة 
اأكرب  ت��ه��دي��داً  ت�صكل  دق��ي��ق��ة،  اأ�صلحة 
الدقيقة.  غ��ري  الأ���ص��ل��ح��ة  م��ن  بكثري 
�صد  اأك��ر  بدقة  ت�صتخدم  اأن  وميكن 
م��ث��ل حمطات  اأ���ص��ا���ص��ي��ة،  ب��ن��ى حتتية 
ومعامل  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  توليد 
حماولة  يف  املطارات،  اأو  املياه،  حتلية 
الت�صبب  اأو  اخل�صم  ق��درات  لإ�صعاف 
باإ�صابات كثرية. ون�صراهلل نف�صه، حذر 
عام 2016 من اأن �صربة مل�صتودعات 
الأم���ون���ي���وم يف ���ص��م��ال اإ���ص��رائ��ي��ل من 
�صاأنها اأن تلحق �صرراً مماثاًل لقنبلة 
نووية. والإيرانيون اأنف�صهم يتباهون 
وقال  اهلل.  ح��زب  تر�صانة  ببناء  علناً 

قائد اإيراين موؤخراً اإن “كل القدرات 
ال�صاروخية يف غزة ولبنان هي نتيجة 
دع��م اإي���ران، واأن��ه��ا يف اخل��ط الأمامي 
للمواجهة«. واملجموعات الإرهابية يف 
ا�صتفادت من دون �صك من مثل  غزة 
التقديرات  وبح�صب  امل�صاعدة.  ه��ذه 
“توفر  اإي���������ران  ف�������اإن  الأم����ري����ك����ي����ة، 
م�صرتك  ك��دع��م  دولر  م��ل��ي��ون  م��ائ��ة 
للمجموعات الفل�صطينية الإرهابية” 

بينها حما�س واجلهاد الإ�صالمي.
�صادرت  الأول(،  )كانون  دي�صمرب  ويف 
قالت  دولر،  مالين  اأربعة  اإ�صرائيل 
اإن���ه���ا ك��ان��ت م��ر���ص��ل��ة م���ن اإي������ران اإىل 
وت�صنيع  الإرهابين  لتمويل  حما�س، 
القيادي  اأي���ام، روى  وب��ع��د  الأ���ص��ل��ح��ة. 
انه  ال���زه���ار،  حم��م��ود  “حما�س”  يف 
ت�صلم 22 مليون دولر يف حقائب بعد 
اجتماعه الأول مع اجلرنال الإيراين 

ق��ا���ص��م ���ص��ل��ي��م��اين، ال����ذي ق��ت��ل بغارة 
تعليقات  ويف  املا�صي.  العام  اأمريكية 
نقلها موقع امل�صدر الإخباري يف يناير 
)كانون الثاين(، اأ�صاد قائد يف اجلهاد 
الإ�صالمي على نحٍو مماثل ب�صليماين 
وحت�صريه  وت����دري����ب����ه  “لتزويده 
“املقاومة  وم�����ص��اع��دت��ه  ومتويله” 
الفل�صطينية”، وروى كيف اأن مقاتلي 
فجر  “�صواريخ  اأط��ل��ق��وا  جمموعته 
�صليماين«.  قا�صم  لهم  اأر�صلها  ال��ت��ي 
ال��ط��ائ��ف��ي لإي�����ران  ال���ن���ف���وذ  اأن  ك��م��ا 
حيث  اأي�صاً،  العراق  يف  تلم�صه  ميكن 
اأمواًل واأ�صلحة وذخائر  تقدم طهران 
ال�صيعية،  ل��ل��م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  وت����دري����ب����اً 
الأمريكية  ال��ق��وات  ا�صتهدفت  ال��ت��ي 
وهذه  داع�����س.  تقاتل  التي  واحلليفة 
اإ�صاءات  ب��ارت��ك��اب  متهمة  امليلي�صيات 
���ص��د ال���ع���راق���ي���ن ال�����ص��ن��ة، مب���ا فيها 
واعتقالت  وت��ع��ذي��ب  ق��ت��ل  ع��م��ل��ي��ات 
هذه  م��ن  الآلف  ن�صر  ومت  تع�صفية. 
امليلي�صيات يف �صوريا با�صم اإيران لدعم 

نظام ب�صار الأ�صد.

•• وا�شنطن-وكاالت

امل��ق��ي��م يف معهد  ط��ال��ب الأك����ادمي����ي 
امل�������ص���روع الأم���ري���ك���ي م��اي��ك��ل روبن 
وزميلته امل�صوؤولة يف ق�صم الدرا�صات 
الدفاعية واخلارجية التابعة للمعهد 
الرئي�س  اإدارة  بليتكا  دان��ي��ال  نف�صه 
با�صتخال�س  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ي 
الدرو�س من اغتيال النا�صط اللبناين 

لقمان �صليم.
“وا�صنطن  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف  وك�����ت�����اب 
ال�صالح  ه����و  اخل������وف  اأن  بو�صت” 
ال�صري للم�صتبدين لكنه اأي�صاً اأعظم 
نقطة  �صليم  لقمان  ك��ان  خم��اوف��ه��م. 
�صعف عظيمة لدى حزب اهلل. اأ�ص�س 
املناه�صة  بنا”  “هيا  موؤ�ص�صة  �صليم 
هوادة  ب��ال  ح��م��الت  وق���اد  للتنظيم. 
عليها  ي�صيطر  ال��ت��ي  الأح���ي���اء  داخ���ل 
ح��زب اهلل ملواجهة ج��ه��ود الأخ���ري يف 
اللبنانية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ت��ق��وي�����س 
اللبنانية  القومية  امل�صالح  واإخ�صاع 
اللبناين  ال��ن��ا���ص��ط  لإي�����ران. جت��اه��ل 
طويلة.  لفرتة  ل��ه  احل��زب  تهديدات 
لكنه ُوجد مقتوًل يوم اخلمي�س بعد 
الراأ�س  يف  ع��دة  ن��اري��ة  طلقات  تلقيه 

والظهر.
 

باري�س ال�شرق االأو�شط
يدين فيه  بياناً  اأ���ص��در  اأن ح��زب اهلل  م��ن  ال��رغ��م  على 
اأجوائه. كتب  اإىل وجود فرح �صمن  تلميح  برز  القتل، 
جن��ل اأم���ن ع���ام ح���زب اهلل ج���واد ن�����ص��راهلل يف تغريدة 
ولطف غري  ربح  احلقيقة  البع�س هي يف  “خ�صارة  اأن 
حم�صوب” واأرفق تغريدته بو�صم “بال اأ�صف”. ثم حما 

تغريدته لحقاً.
في�س  يف  �صليم  �صفحة  ع��ل��ى  تعليقات  اآخ����رون  وك��ت��ب 
“تخل�س  اهلل  ح���زب  ب���اأن  ع��ن فرحتهم  م��ع��رب��ن  ب���وك 
يف اغتيال �صليم، يرى الباحثان �صورة  من القمامة”. 
م�صغرة ملا اأ�صبح عليه لبنان. ما كان يف يوم من الأيام 
يواجه  حيث  قتل  فيلم  اأ�صبح  الأو�صط  ال�صرق  باري�س 

 •• رانغون-رويرتز

نظم ع�صرات الآلف م�صريات يف اأنحاء ميامنار  اأم�س 
املا�صي  الأ�صبوع  وقع  الذي  بالنقالب  للتنديد  الأحد 
�صان  اأوجن  املنتخبة  الزعيمة  بالإفراج عن  وللمطالبة 
�صو ت�صي، وذلك يف اأكرب احتجاجات منذ ثورة الزعفران 

عام 2007 والتي لعبت دورا يف دفع 
عملية النتقال اإىل الدميقراطية.

م��ن الحتجاجات  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف 
الع�صكري،  امل��ج��ل�����س  ع��ل��ى  احل��ا���ص��دة 
ياجنون،  يف  املتظاه����رون  ارت�������دى 
حمراء  قم�صانا  ال��ب��الد،  م��دن  اأك���رب 
ب���اأع���الم وب��ال��ون��ات حمراء  ول���وح���وا 
الرابطة  امل��م��ي��ز حل���زب  ال��ل��ون  وه���و 
الدميقراطية  اأج����ل  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة 
“ل  ت�ص�ي وهتفوا  �صو  تتزعمه  ال��ذي 
ن��ري��د دي��ك��ت��ات��وري��ة ع�����ص��ك��ري��ة! نريد 

الدميقراطية!«.
ال�صلطة يف  ع��ل��ى  وا���ص��ت��وىل اجل��ي�����س 
يوم  ���ص��ب��اح  م���ن  الأوىل  ال�������ص���اع���ات 
م�صار  ل���ي���وق���ف  امل����ا�����ص����ي،  الث����ن����ن 
امل�صطرب  ال��دمي��ق��راط��ي  الن��ت��ق��ال 
اأ���ص��ال يف ال��دول��ة ال��واق��ع��ة يف جنوب 

�صرق اآ�صيا ويثري غ�صبا دوليا.
وك��ان��ت جت��م��ع��ات  اأم�����س الأح���د اأكرب 
اأم�������س الأول  ب��ك��ث��ري م���ن م�������ص���ريات 
الآلف  ع�صرات  خ��رج  عندما  ال�صبت 

تال�شي ب�شي�س االأمل
العربي،  العامل  اإىل كر يف  بالن�صبة  �صليم حمقاً.  كان 
مت ر�صم هذا اخلط خالل تظاهرات عمت دوًل عدة يف 
اللبنانيون ذرعاً  2019. �صاق  نهاية  الأو�صط  ال�صرق 
فنزلوا اأي�صاً اإىل ال�صوارع وجنحوا يف اإ�صقاط احلكومة. 
ويرى روبن وبليتكا اأن تف�صي جائحة كورونا والعجز 
تال�صي  اإىل  اأدي��ا  ل�صيا�صييهم  بدائل  اإيجاد  عن  الدائم 
اأغ�صط�س   م��ن  ال��راب��ع  ان��ف��ج��ار  ح��ت��ى  الأم����ل.  ب�صي�س 
يف  ف�صل  وج��ري��ح  قتيل  ب��ن  الآلف  ت��رك  ال���ذي  )اآب( 
الذي  اهلل  ح���زب  م�صالح  ���ص��د  للتحرك  الأم����ة  تعبئة 
العا�صمة  قلب  يف  املتفجرات  وخ��زن  املرفاأ  على  �صيطر 

وفقاً للتقارير.

بعك�س نخب بريوتية اأخرى
قارن الكاتبان �صليم ب�صجعان اآخرين حول العامل مثل 

كل بطل حتفه على اأيدي القوى احلقيقية التي تهيمن 
على بريوت.

مواجهة ف�شاد حزب اهلل
�صليم  ان�صم  اللبنانية،  الأرز  ث��ورة  وعقب   ،2005 يف 
العرب  الإ����ص���الح���ي���ن  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة  اإىل 
امل�صتقبل  ح���ول  ن��ق��ا���س  اإط����الق  ه��دف��ه  م�����ص��روع  �صمن 
ال��دمي��ق��راط��ي ل��دول��ه��م. وت��اب��ع الأك��ادمي��ي��ان مقالهما 
عن  اأف��ك��اره  �صليم  ق��دم  التالية،  ال�صنة  يف  اأن���ه  كاتبن 
اأ�صلوب مواجهة ف�صاد حزب اهلل يف موؤمتر نظمه معهد 
“قبل  كتب:  للمعهد،  درا���ص��ة  ويف  الأم��ري��ك��ي.  امل�صروع 
خط  لر�صم  م�صتعدين  اللبنانيون  املثقفون  ي�صبح  اأن 
وا�صح وعدم ال�صماح حلزب اهلل وغريه من البلطجية 
اأمل  هنالك  النقا�س،  )م�����ص��ار(  بتحديد  امل�صتاأجرين 

�صئيل يف املعار�صة والإ�صالح احلقيقي«.

واحتجاجات  البوذيون  الرهبان  قادها  التي   2007
اأخرى يف عام 1988.

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح��ج��ب الإن����رتن����ت، مت��ك��ن ب�صعة 
في�صبوك  املبا�صر  البث  خدمة  ا�صتخدام  من  اأ�صخا�س 
الإنرتنت  اإىل  الو�صول  اإن  م�صتخدمون  وق��ال  لي��ف. 

عاد على ما يبدو بعد ظهر اأم�س الأحد.

على  احل��ا���ص��دة  الح��ت��ج��اج��ات  اأوىل  يف  ال�����ص��وارع  اإىل 
الع�صكري  املجل�س  حجب  من  الرغم  وعلى  النقالب 

خلدمات الإنرتنت بدعوى �صمان الهدوء.
اأنحاء  م��ن خم��ت��ل��ف  اأم�����س  ح�����ص��ود �صخمة  وجت��م��ع��ت 
ياجنون وتوجهت �صوب معبد �صويل يف قلب ياجنون 
عام  احتجاجات  خ��الل  جتمع  نقطة  اأي�صا  ك��ان  ال��ذي 

نافالني  األيك�صي  ال��رو���ص��ي  امل��ع��ار���س 
كواجنانغ  وان��غ  احلقوقي  وامل��ح��ام��ي 
عثمان  ال����رتك����ي  الأع�����م�����ال  ورج������ل 
التغيري احلقيقي  اأن  اأدرك  اإذ  ك��وال، 
ي��اأت��ي م��ن ال��داخ��ل. وط��ال��ب الدولة 
القيادة  ع��ب��اءة  ب��ا���ص��ت��ع��ادة  اللبنانية 
ال��ت��ي ان��ت��زع��ه��ا ح���زب اهلل. ل��ك��ن على 
عك�س الكثري من النخب البريوتية، 
اخلارج.  يف  خمّل�صن  عن  يبحث  مل 
لقد اأدرك اأن املقاومة تبداأ يف الداخل 
علم  لكنه  ع�صوية.  تكون  اأن  ويجب 
اأي�صاً اأنه دون احل�صول على دعم من 

اخلارج، لن تنجح هذه اجلهود.

خوف اأوباما
وزارة  اأن  اإىل  وبليتكا  روب���ن  اأ����ص���ار 
اأوب���ام���ا قطعت  اخل��ارج��ي��ة يف ولي���ة 
ال���ت���م���وي���ل ع����ن م��وؤ���ص�����ص��ة ه���ي���ا بنا، 
“جميع  اأن  ر����ص���ال���ة  يف  واأو����ص���ح���ت 
اإىل تعزيز  ه��دف��ت  ال��ت��ي  ال��ن�����ص��اط��ات 
�صوت �صيعي م�صتقل يجب اأن تتوقف 
اأجل غري م�صمى”.  على الفور واإىل 
الذي  ال�صبب  عن  الكاتبان  وت�صاءل 
ي��دف��ع ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال���رائ���دة يف 
قد  املعتدلة.  ال�صيعية  الأ�صوات  دعم  اإنهاء  اإىل  العامل 
مكتوب  غ��ري  ���ص��رط  اإن���ه  ���ص��راً  الديبلوما�صيون  ي��ق��ول 
لتفاق اأوباما مع اإيران حول عدم دحر م�صالح طهران 
الإقليمية. رمبا �صحيح وفقاً للكاتبن لكنهما يرجحان 

اأن ال�صبب احلقيقي والدائم كان اخلوف وال�صعف.

ملاذا اأظهر حزب اهلل وجهه احلقيقي
اخلوف هو ما ميّكن حزب اهلل من النمو. وح�صانة �صليم 
جتاه هذا اخلوف هي ما دفعت حزب اهلل لإظهار وجهه 
اخلارجية  ووزي���ر  ب��اي��دن  الرئي�س  اأراد  اإذا  احلقيقي. 
اأنطوين بلينكن النجاح حيث ف�صل اأ�صالفهما، فعليهما 
�صليم،  مثل  يكونا،  اأن  عليهما  خوفهما.  على  التغلب 
الأكادمييان  وخ��ت��م  ال��ك��ربى.  اهلل  ح��زب  �صعف  نقطة 
لكن  الآن،  اأُ�صِكت  رمبا  قلمه  اأن  اإىل  بالإ�صارة  مقالهما 

يجب األ يلقى �صوته امل�صري نف�صه.

ومل ي�صدر اأي تعليق من املجل�س الع�صكري يف العا�صمة 
نايبيداو التي تقع على بعد اأكر من 350 كيلومرتا 

�صمايل ياجنون.
ماندالي  م��دي��ن��ة  يف  اح��ت��ج��اج��ات  ع��ن  اأن���ب���اء  ووردت 
واأماكن اأخرى يف اأنحاء البالد التي يبلغ عدد �صكانها 

53 مليون ن�صمة.
اإىل  بال�صلمية  امل��ظ��اه��رات  وات�صمت 
بث  فيديو  ت�صجيل  لكن  ك��ب��ري،  ح��د 
اأ�صوات  فيه  ت���رددت  في�صبوك  على 
ط��ل��ق��ات ن���ار يف م��دي��ن��ة م���ي���اوادي يف 
البالد حيث كان رجال  جنوب �صرق 
الر�صمي  ال������زي  ي����رت����دون  ����ص���رط���ة 
ب�صع  يطاردون  بالبنادق  وم�صلحون 

مئات من املحتجن.
الإنرتنت  خ���دم���ات  غ��ي��اب  ظ���ل  ويف 
انت�صرت  الر�صمية  املعلومات  ونق�س 
ال�����ص��ائ��ع��ات ح���ول م�����ص��ري ���ص��و ت�صي 
واأع�������ص���اء احل���ك���وم���ة. و����ص���رع���ان ما 
اإطالق  ع��ن  اأح��ادي��ث  حماميها  نفى 
�صراحها والتي دفعت ح�صودا �صخمة 
لالحتفال  ال�������ص���وارع  اإىل  ل���ل���ن���زول 
ال�����ص��ب��ت. وت���واج���ه ���ص��و ت�����ص��ي )75 
عاما( اتهامات با�صترياد �صتة اأجهزة 
قانوين،  غري  ب�صكل  ل�صلكي  ات�صال 
التحقيق  رهن  ال�صرطة  وحتتجزها 
ح��ت��ى 15 ف���رباي���ر ����ص���ب���اط. وق���ال 

حماميها اإنه مل ُي�صمح له بروؤيتها.

ديبلوما�صية اأوروبا يف الفخ الرو�صي
هذه  اإن  بروك�صل  يف  دبلوما�صية  م�صادر  اإىل  ال�صحيفة  ون�صبت 
تثري  الحتجاجات،  وقمع  نافالني  �صجن  اأعقبت  التي  الواقعة 
م�صاألة فر�س عقوبات جديدة على رو�صيا. ومع اأن هذه الفر�صية 
مل تطرح ر�صمياً على الطاولة، لكن هذه الإجراءات �صت�صاف اإىل 
يف  الرو�س  امل�صوؤولن  كبار  �صد  بالفعل  فعاًل  اتخذت  التي  تلك 
اأعقاب ت�صميم اآليك�صي نافالني، والتي رد الكرملن عليها بفر�س 

عقوبات على م�صوؤولن فرن�صين واأملان و�صويدين.
الثالثة  الدبلوما�صين  طرد  مو�صكو  يف  بوريل  جوزيب  وو�صف 

ودعا مو�صكو اإىل “اإعادة النظر فيه«. باأنه “مقلق”، 
واأفاد مقربون منه اأن وزير اخلارجية الرو�صي ملح له اأن القرار 
اتخذ يف الأول من ال�صهر اجلاري – اأي قبل ثالثة اأيام من زيارة 
بوريل ملو�صكو – لكن عملياً ا�صتدعي �صفراء الدول الثالث يوم 

•• باري�س-وكاالت

التي  ال�صئيلة  الآم��ال  اأن  الفرن�صية  “لوموند”  �صحيفة  كتبت 
امل�صرتك  والأم����ن  اخل��ارج��ي��ة  لل�صيا�صة  الأع��ل��ى  املمثل  اأث��ارت��ه��ا 
لالحتاد الأوروبي جوزيب بوريل ملو�صكو من الرابع من فرباير 
)�صباط( اإىل ال�صاد�س منه، ن�صفت يف طريقة غريبة وغري لئقة 
اأع��ل��ن ط���رد ث��الث��ة ديبلوما�صين  م��ن اجل��ان��ب ال��رو���ص��ي ال���ذي 
اأوروبين خالل زيارة امل�صوؤول الوروبي. وجاء قرار طرد هوؤلء 
ب�صبب   – و�صويدي  وبولندي  اأمل��اين   – الثالثة  الدبلوما�صين 
“م�صاركتهم يف مظاهرات غري م�صروعة” لدعم املعار�س الرو�صي 
امل�صجون األيك�صي نافالني، بح�صب الدبلوما�صية الرو�صية معتربة 
الدبلوما�صي«.  و�صعهم  م��ع  ويتعار�س  مقبول  “غري  ذل��ك  اأن 

اجلمعة. اإىل ذلك، دافع بوريل عن احلاجة ل�صتمرار احلوار مع 
مو�صكو، علماً اأن م�صادر دبلوما�صية يف بروك�صل اأ�صارت اإىل اأن دوًل 
عار�صت فكرة زيارته لرو�صيا. وراأت “لوموند” اأن زيارة بوريل 
بدت كاأنها لإيجاد توازن، وهو مل يخف احلالة ال�صيئة للعالقات 
بن بروك�صل ومو�صكو. وقال خالل موؤمتره ال�صحايف امل�صرتك 
اأدن��ى م�صتوياتها”؟  “يف  العالقة  ه��ذه  اإن  مع �صريغي لف��روف 
ال�صائدة بن  “حلالة انعدام الثقة”  اأ�صفه  واأع��رب لف��روف عن 
الطرفن. ومع ذلك، حر�س امل�صوؤولن على �صرد املجالت التي 
يظل فيها التعاون بن الرو�س والأوروبين ممكناً اأو �صرورياً – 
من البيئة اإىل ال�صحة، مبا يف ذلك الأزمات يف ال�صرق الأو�صط. 
اأ���ص��ب��ه ب��ال��ت��م��ن��ي، يف ظ��ل الأزم�����ات واخلالفات،  ل��ك��ن ذل���ك ك���ان 
طلب  مو�صكو  رف�صت  ال���ذي  ن��اف��ال��ن��ي،  ق�صية  ذل��ك  مقدمة  يف 

“املعايري  بوريل ملقابلته. ويف املقابل، ا�صتكى لفروف ي�صكو من 
املزدوجة” الأوروبية، وذلك بعدما كان و�صف قبل ذلك ت�صميم 
األيك�صي نافالني باأنه “م�صرحية” اأوروبية. من الوا�صح بح�صب 
“لوموند” اأن ق�صية نافالني خط اأحمر بالن�صبة ملو�صكو، التي 
وتزامنت  للم�صاءلة.  تخ�صع  اأن  ت��ن��وي  ول  ب�صدة  حلها  ق���ررت 
زيارة بوريل مع �صدور اأحكام جديدة بال�صجن على متظاهرين 
�صلمين، كما حدث يف اليوم الذي بداأت فيه حماكمة جديدة �صد 
ثالث  بال�صجن  الثالثاء،  يوم  ختامها،  يف  عليه  وحكم  نافالني، 
الأ�صهر  اأزلنا  اإذا  اأ�صهر،  وثمانية  )�صنتان  ال�صنة  ون�صف  �صنوات 
اعتربت  حيث  اجل��ربي��ة(،  الإق��ام��ة  ره��ن  بالفعل  اأم�صاها  التي 
الق�صائية  املراقبة  �صروط  انتهك  الرو�صي  املعار�س  اأن  املحكمة 

التي اأرفقت بعقوبته، خالل فرتة النقاهة يف اأملانيا.
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النم�صا بالتاأكيد و�صع قدراتها الإنتاجية يف ال�صركات 
احلال  ه��ي  كما  “متاماً  واأ���ص��اف  املنا�صبة«.  الوطنية 
وتابع اأن الفكرة  بالن�صبة للم�صنعن من دول اأخرى”. 
اأ���ص��رع وق��ت ممكن،  اآم��ن يف  “احل�صول على لقاح  ه��ي 

بغ�س النظر عمن �صنعه«.
واأ�صار كورتز اأي�صاً اإىل اأنه قد يتلقى اللقاح الرو�صي يف 

حال مت ترخي�صه يف اأوروبا.
وقال اإن الأمر “يعتمد فقط على فعاليته واأمنه وتوفره 
يف  جيو�صيا�صية”،  ���ص��راع��ات  اأي��ة  توجد  ول  ال�صريع، 
وقت تدهورت العالقات بن الحتاد الأوروبي ورو�صيا 
للمعار�س  املفرت�س  الت�صميم  بعد  خ�صو�صاً  م��وؤخ��راً 

•• برلني-اأ ف ب

الأحد  ك��ورت��ز  �صيبا�صتيان  النم�صاوي  امل�صت�صار  اأع��ل��ن 
اأو ال�صيني  اأنه منفتح على ت�صنيع اللقاحن الرو�صي 
ال��ن��م�����ص��ا، يف حال  ك����ورون����ا يف  ل���ف���ريو����س  امل�������ص���ادي���ن 
الحتاد  يف  ال�صوق  يف  طرحهما  ترخي�س  على  ح�صال 

الأوروبي.
“فيلت  املحافظ يف مقابلة مع �صحيفة  الزعيم  واأك��د 
ال�صركتان  ح�صلت  “اإذا  الأح���د  الأمل��ان��ي��ة  زونتاغ”  اأم 
ال�صوء  على  وال�صيني  الرو�صي  للقاحن  امل�صنعتان 
�صتحاول  ف��ي��ه��ا،  اإن��ت��اج��ه��م��ا  اأوروب������ا، ومت  الأخ�����ص��ر يف 

الأملانية  امل�صت�صارة  وع��رّبت  نافالني.  األيك�صي  الرو�صي 
ا�صتخدام  ح��ي��ال  انفتاحها  ع��ن  اأي�����ص��اً  م��ريك��ل  اأن��غ��ي��ال 
يف الحتاد الأوروبي،  “�صبوتنيك-يف”  اللقاح الرو�صي 
وه���و م��و���ص��وع ي��ث��ري اجل����دل ب��ع��د ن�����ص��ر جم��ل��ة طبية 

مرموقة نتائج علمية اإيجابية تثبت فعاليته.
وقالت اإنها منفتحة اأي�صاً على اللقاح ال�صيني، م�صريًة 
اإىل اأن دولة مثل “�صربيا تلقح ب�صكل اأ�صرع” من �صائر 

دول اأوروبا “م�صتخدمًة اللقاح ال�صيني«.
ورّخ�س الحتاد الأوروبي ا�صتخدام ثالثة لقاحات �صد 
التي طّورها حتالف فايزر/بايونتيك  كوفيد هي تلك 

و�صركة موديرنا وخمترب اأ�صرتازينيكا.

�صقيقة لقمان �صليم: نعرف من قتله
•• بريوت-وكاالت

الذي  �صليم،  مليلي�صيا حزب اهلل لقمان  املعار�س  اللبناين  النا�صط  تريد عائلة  ل 
لأنها  اللبناين،  الق�صاء  اأو  دولية  حمكمة  اإىل  اللجوء  املا�صي،  اخلمي�س  اغتيل 

تعرف القاتل.
وقالت �صقيقته ر�صا الأمري، يف ت�صريح ل�صحيفة ال�صرق الأو�صط خالل تواجدها 
حمكمة  اإىل  اللجوء  تريد  ل  اإنها  اجلنوبية،  ب��ريوت  �صاحية  يف  العائلة  مبنزل 
اللبناين ملعرفة حقيقة اغتيال �صقيقها، لأنها تعرف احلقيقة  الق�صاء  اأو  دولية 
و”هذا يكفينا«. وذكرت اأنها ل تنتظر �صيئاً من الق�صاء اللبناين الذي ت�صفه باأنه 
يف حال غيبوبة، وهي اأي�صاً ل تريد ق�صاًء دولياً، ل �صيما اأنه اأي�صاً لي�س منزهاً يف 
بع�س منه عن التدخالت ال�صيا�صية، موؤكدة اأنها لن تلجاأ اإىل حتقيق دويل، لي�س 
بل  وميزانية،  النواب  واآلية متر عرب جمل�س  معينة  �صروطاً  يتطلب  لأن��ه  فقط 

لأنها تعرف جيداً حقيقة من قتله.

 النم�صا منفتحة على اإنتاج لقاحي كورونا الرو�صي وال�صيني

ب�صاكي،  ج��ي��ن��ي��ف��ر  ا����ص���ت���خ���دم���ت 
املحرتفة املخ�صرمة، هذا ال�صياق 
“ال�صفافية”  لإظ����ه����ار  مب���ه���ارة 
قبل  املِ����ْق����َراأ  اإىل  و���ص��ل��ت  ع��ن��دم��ا 
اأي��ام. لقد �صمحت لكامريا  ب�صعة 
“ال�صريك”،  �����ص����وت����امي  ق�����ن�����اة 
وهي  ال�صتار”  “خلف  مبتابعتها 
�صحفي  م����وؤمت����ر  لأول  ���ر  حت�������صّ
الر�صمي  املتحدث  قناع  راأينا  لها. 
تقوم  قلياًل،  على وجهها، متوترة 
ب��رق�����ص��ة ���ص��غ��رية ل��ل��ت��خ��ل�����س من 
لهذا  خفيفا  نغما  م���رددة  ال��ت��وت��ر 
اليوم الكبري... ثورة! لقد �صنعت 
ال�صبكات  ���ص��ع��ادة  ط��ب��ع��ا  ال��ل��ق��ط��ة 

الجتماعية.

»اأريد اأن تكون اأمي فخورة«
اأن��ن��ي قمت بعمل مماثل يف  »رغ��م 
وزارة اخلارجية، ا�صعر بثقل، اأريد 
األتقي  اأن  اأري��د  الرئي�س،  اأمثل  اأن 
ال��ن��ا���س ينظرون  ال��ل��ح��ظ��ة،  ب��ه��ذه 

اإيل، اأريد اأن تكون والدتي فخورة 
الأ�صياء”،  ه��ذه  كل  تعلمون  -كما 
قالت هذه الأم ل�صحيفة ذي هيل.  
و�صويل  مبجرد  “لكن  واأ�صافت: 
بحالة  اأن���ن���ي  ���ص��ع��رت  ه���ن���اك،  اإىل 
بعيدين  اننا  القول  يجب  جيدة«. 
ع�����ن ال���ت���ع���ام���ل م�����ع م���ب���ت���دئ���ة يف 
الرئا�صية.  الناطقة  دور  ممار�صة 
اأ�صل  من  الأربعينية،  ه��ذه  عملت 

يوناين، كع�صو يف العديد من فرق 
الرئا�صية  واحل��م��الت  ال�صحافة 
طيلة عقدين تقريًبا. بعد �صنوات 
ق��ل��ي��ل��ة م����ن ت��خ��رج��ه��ا م����ن كلية 
2000، وهي  ع��ام  ويليام وم��اري 
العايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ص�����ص��ة  ث����اين 
بعد جامعة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف 
اإىل حملة جون  ان�صمت  هارفارد، 
 2004 ع�����ام  ال���رئ���ا����ص���ي���ة  ك�����ريي 

الر�صمي.  ل��ل��م��ت��ح��دث  ك���ن���ائ���ب���ة 
لعام  اأوباما-بايدن  حملة  وخ��الل 
2008، اأ�صبحت متحدثة ر�صمية 
متنقلة، وهو املن�صب الذي �صغلته 
م���رة اأخ�����رى ط����وال ح��م��ل��ة اإع����ادة 

انتخابهما لعام 2012.
الدميوقراطية  ه����ذه  ا���ص��ت��م��رت 
العديد  ���ص��غ��ل  يف  ال���ن���خ���اع  ح���ت���ى 
اإدارة  امل��رم��وق��ة يف  امل��ن��ا���ص��ب  م��ن 

كمديرة  “تكري�صها”  اأوباما حتى 
على  الأب��ي�����س  بالبيت  ل��الت�����ص��ال 
م�����دى ال���ع���ام���ن الخ����ريي����ن من 
والأربعن  ال��راب��ع  الرئي�س  حكم 

للوليات املتحدة.
اأن  م�صوؤولية  ا  اأي�صً تتحمل  الآن، 
موؤنث  ات�صايل  فريق  وج��ه  تكون 
تاريخ  يف  الأول  وه����و  ب��ال��ك��ام��ل، 
الذي  ال�صخ�س  الأب��ي�����س.  البيت 

ال�صحافة احلرة وامل�صتقلة، لدينا 
تقا�صم  وه������و  م���������ص����رتك،  ه������دف 
ال�صعب  م���ع  ال��دق��ي��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
ب�صاكي  ج��ن  ق��ال��ت  الأمريكي”، 
لها،  ���ص��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  اأول  يف 
تاميز.  نيويورك  ل�صحيفة  وف��ًق��ا 
“�صتكون  امل�������ص���وؤول���ة:  واأ����ص���اف���ت 
الأ�صياء  فيها  ن��رى  اأوق����ات  ه��ن��اك 
الغرفة...  ه��ذه  يف  خمتلف  ب�صكل 

�صي�صغل املنرب ال�صهري الذي غالًبا 
ع��ل��ى دراي���ة  م��ا تنظمه ه��ول��ي��وود 
بال�صغط، لكنها قالت اإن جو بايدن 
كان وا�صًحا ب�صاأن انتظاراته: “اإذا 
لها  ق����ال  �صاأخربك”،  اأخ����ط����اأت، 

عندما اأ�صند اليها الوظيفة.

»�شتختلف روؤيتنا لالأ�شياء« 
»ل���������دي اح�����������رتام ع���م���ي���ق ل������دور 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

مت�ّصك الرئي�س الأمريكي ال�صابق 
دون��ال��د ت��رام��ب مب��وق��ف الراف�س 
انتخابات  يف  اخل�������ص���ارة  ل��ت��ق��ّب��ل 
ويواجه  نوفمرب.  ال��ث��اين  ت�صرين 
تبداأ  لعزله  ثانية  حماكمة  حاليا 
حتري�س  بتهمة  امل��ق��ب��ل  الأ���ص��ب��وع 
اأن�����������ص�����اره على  م�����ن  جم����م����وع����ة 
وقلب  الكابيتول  مبنى  مهاجمة 

نتيجة القرتاع.
اأب��رز الأحداث  يف ما يلي ملحة عن 

التي قادت اإىل املحاكمة:
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن امل���خ���اط���ر التي 
البالد،  كوفيد-19  اجتياح  مّثلها 
�صارك عدد قيا�صي من الأمريكين 
ال��ث��ال��ث م��ن ت�صرين  ان��ت��خ��اب��ات  يف 

الثاين نوفمرب.
وك������ان ت����رام����ب ح������ّذر ع���ل���ى مدى 
تزوير  م��ن  �صبقت  ال��ت��ي  ال�����ص��ه��ور 
الت�صويت  النتخابات وحاول منع 
ع����رب ال����ربي����د، ال������ذي خ�����ص��ي من 
اأن����ه ق���د ي�����ص��ب ب���درج���ة ك��ب��رية يف 
الدميوقراطي  مناف�صه  م�صلحة 

جو بايدن.
من  ال���ك���ب���ري  ال����ع����دد  اإىل  ون����ظ����را 
ال���ت���ي و�صلت  الق������رتاع  ب��ط��اق��ات 
النتائج  تاأّخر �صدور  الربيد،  عرب 

اأ�صخا�س بينهم �صرطي حتفهم يف 
الكونغر�س  وعقد  العنف.  اأع��م��ال 
النتيجة  لتثبيت  جل�صته  جم���ددا 
واحلر�س  ال�صرطة  اأع���ادت  بعدما 

الوطني فر�س النظام.
يف الثامن من كانون الثاين يناير، 
ح���ظ���ر م���وق���ع ت���وي���رت ال������ذي كان 
للتوا�صل  ت���رام���ب  ل���دى  ��ل  امل��ف�����صّ
من  ال�صابق  الرئي�س  اأن�صاره،  مع 

املن�صة اإىل مدة غري حمددة.
يناير،  الأول  ك�����ان�����ون   13 يف 
ع������زل جم���ل�������س ال�����ن�����واب ت���رام���ب 
التمّرد.  ع��ل��ى  التحري�س  بتهمة 
�����ص����ّوت ع�������ص���رة ج���م���ه���وري���ن مع 

الدميوقراطين دعما للخطوة.
اأمام  حماكمته  تبداأ  اأن  املقرر  من 
جم��ل�����س ال�����ص��ي��وخ يف ال��ت��ا���ص��ع من 
���ص��ب��اط/ف��رباي��ر، على ال��رغ��م من 
 17 يدينه  ب��اأن  امل�صتبعد  م��ن  اأن��ه 
العدد  ���ص��ن��ات��ورا ج��م��ه��وري��ا، وه���و 
لتتم  بذلك  يقوم  اأن  ينبغي  ال��ذي 

اإدانته.
يف 20 ك���ان���ون ال���ث���اين ي��ن��اي��ر، مت 
الكابيتول.  اأم����ام  ب��اي��دن  تن�صيب 
جمددا  التقاليد  ت��رام��ب  وخ��ال��ف 
بدل  متوّجها  احل�����ص��ور،  فرف�س 
للغولف يف  اإىل منتجعه  ذل��ك  من 

فلوريدا.

تقارير  ذك������رت  ب��ي��ن��م��ا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
بغ�صب  �صعر  ت��رام��ب  اأن  اإعالمية 
عارم عندما اأعلنت �صبكة “فوك�س 
النتخابات  ليلة  املحافظة  نيوز” 
ف�����وز ب����اي����دن يف ولي������ة اأري�����زون�����ا 

اجلمهورية تقليديا.
حمامو  رف����ع  اأي�������ام،  غ�����ص��ون  ويف 
بلدية  رئ���ي�������س  ب���ق���ي���ادة  ت����رام����ب، 
جولياين،  رودي  �صابقا  نيويورك 
للطعن  املحاكم  دع��اوى يف  �صل�صلة 
ب��ن��ت��ي��ج��ة الن���ت���خ���اب���ات ل���ك���ن دون 

نتيجة.
الثاين  ت�����ص��ري��ن  م���ن  ال�����ص��اب��ع  يف 
ب��اي��دن بعدما  ف��وز  اأُع��ل��ن  نوفمرب، 
جورجيا  ولي���ة  يف  النتيجة  ق��ل��ب 
كانت  ل���ط���امل���ا  ال����ت����ي  اجل���ن���وب���ي���ة 
اجلمهورين.  ل�����ص��ال��ح  ت�������ص���ّوت 
ودعا يف خطاب ليلتها اإىل الوحدة 
ترامب،  اأن�������ص���ار  م���ع  وال��ت�����ص��ال��ح 
منهم  ال����ع����دي����د  ������ص�����ّدق  ال�����ذي�����ن 
ال�����ص��اب��ق ب�صاأن  ال��رئ��ي�����س  اّت��ه��ام��ات 

التالعب بنتيجة النتخابات.
الأمل  خيبة  “اأتفّهم  بايدن  وق��ال 
الليلة. تعّر�صت اأنا اأي�صا للخ�صارة 
ع���دة م����ّرات. ل��ك��ن ال��ي��وم، فلنمنح 

بع�صنا البع�س فر�صة اأخرى«.
اأط��ل��ق وزير  ت��رام��ب،  حت��ت �صغط 
اجلمهوري  جورجيا  ولي��ة  �صوؤون 
ب����راد راف��ن�����ص��ربغ��ر ع��م��ل��ي��ة اإع����ادة 
ف��رز ي��دوي��ة ل��الأ���ص��وات اأك���ّدت فوز 
فرز  ب��اإع��ادة  ترامب  طالب  بايدن. 
اأخ��رى، اأظهرت جم��ددا يف ال�صابع 
من كانون الأول دي�صمرب اأن بايدن 

فاز يف الولية ب�11779 �صوتا.
الأول دي�صمرب، دعا  19 كانون  يف 
اإىل  ت��غ��ري��دات موجهة  ت��رام��ب يف 
متابعيه البالغ عددهم 88 مليونا 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 
اأجل  م��ن  وا�صنطن  اإىل  للح�صور 
“تظاهرة كبرية” يف ال�صاد�س من 
املقرر  املوعد  يناير،  الثاين  كانون 

للتئام الكونغر�س من اأجل تثبيت 
اإط��ار مرا�صم  النتخابات يف  نتائج 

لطاملا كانت عادية ورمزية.
�صتكون  ه����ن����اك،  “كونوا  وق������ال 

)التظاهرة( �صاخبة!«.
يف الثاين من كانون الثاين يناير، 
ب���امل�������ص���رف على  ت����رام����ب  ���ل  ات�������صّ
رافن�صربغر  ج��ورج��ي��ا  ان��ت��خ��اب��ات 
العثور على مزيد من  وطلب منه 
بايدن. وقال  لقلب فوز  الأ���ص��وات 
“هذا ما اأريد القيام به. اأريد فقط 

باأن يتم اإيجاد 11780 �صوتا«.
بن�س  مايك  الرئي�س  نائب  اأ���ص��در 
بيانا رف�س فيه طلب ترامب غري 
اأ�صوات  نتيجة  برف�س  الد�صتوري 
انعقد  ال��ن��اخ��ب��ة، يف وق���ت  ال��ه��ي��ئ��ة 
الكابيتول  م��ب��ن��ى  يف  ال��ك��ون��غ��ر���س 

للم�صادقة على فوز بايدن.
يف الأثناء، قال ترامب لتجّمع �صم 
يف  الغا�صبن  اأن�صاره  من  الآلف 
البيت الأبي�س للخروج يف م�صرية 
من  و”القتال”  الكابيتول  باجّتاه 
املبنى،  املجموعة  واقتحمت  اأجله. 
للفرار  وب���ن�������س  ال����ن����واب  دف�����ع  م����ا 
خم�صة  ولقي  حياتهم.  على  خوفا 

•• الفجر -تون�س:
الد�صتوري  احل���زب  رئي�صة  ق��ال��ت 
ت�صريح  يف  م��و���ص��ي  ع��ب��ري  احل����ر 
اإذاع������ي اأم�������س الأح�����د خ���الل يوم 
نواب  مب��ج��ل�����س  لكتلتها  ب���رمل���اين 
‘’الأزمة  ع���ن���وان  حت���ت  ال�����ص��ع��ب 
دولة  انهيار  الراهنة:  الد�صتورية 
ال���ق���ان���ون والن��������زلق ن��ح��و حكم 
الد�صتورية  الأزم��ة  اإن  الفتاوي’’ 
�صياغة  رداءة  ���ص��ب��ب��ه��ا  ال���راه���ن���ة 
ال��د���ص��ت��ور وع���دم م��ع��رف��ة طريقة 
القانونية  ال��ن�����ص��و���س  ���ص��ي��اغ��ة 

خا�صة على امل�صتوى الإجرائي.
يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  باأن  واأ�صافت 
و�صعية برملان �صادق على حتوير 
عري�صة  ت��ع��ت��رب  ب��ن��ت��ي��ج��ة  وزاري 
اإثر حتالفات �صد الطبيعة وغري 

منطقية ح�صب قولها ف�صال عن 
رف�����س رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة قي�س 
وال�صماح  ال��ت��ح��وي��ر  ق��ب��ول  �صعيد 

للوزراء اجلدد باأداء اليمن.
اأن  اإىل  م��و���ص��ي  ع��ب��ري  واأ������ص�����ارت 
الربملان ل يعرف اأي وزير لل�صحة 
اجلل�صة  خ��الل  للح�صور  م��وؤه��ل 
ل��ي��وم الثالثاء  امل��ربجم��ة  ال��ع��ام��ة 
متعلقة  اتفاقية  يف  للنظر  القادم 
باعتبار  ك���ورون���ا  ت��الق��ي��ح  ب��ج��ل��ب 
ال��وزي��ر احل���ايل م���ازال يبا�صر  اأن 
امل�صادقة  متت  املقابل  ويف  مهامه 
على  ال����وزاري  التحوير  مب��وج��ب 

وزير اآخر.
ه�����ذا  يف  م�����و������ص�����ي  واع���������ت���������ربت 
على  امل�����ص��ادق��ة  اأن  اخل�����ص��و���س، 
م�صروع قانون جوهري يهم الأمن 
القومي ال�صحي التون�صي يف ظل 

ه��ذه ال��ظ��روف والأزم���ة الهيكلية 
يف احلكومة، فيه م�س من ثوابت 
الدولة وف�صيحة ح�صب تعبريها.
اجلل�صة  اأن  م��و���ص��ي  بينت  ك��م��ا     
القادم  ال���ث���الث���اء  ل���ي���وم  ال���ع���ام���ة 
على  امل�صادقة  يف  النظر  �صت�صهد 
قرار رئي�س اجلمهورية بالتمديد 
يف فرتة تواجد القوات امل�صلحة يف 
دولة اأجنبية وهو قرار مت اإ�صداره 
و�صي�صادق  ال��ر���ص��م��ي  ال���رائ���د  يف 
 77 الف�صل  طبقا  ال��ربمل��ان  عليه 
الد�صتور وهو ف�صل مل يعط  من 
الأغلبية  م��و���ص��ي  ع��ب��ري  ح�����ص��ب 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��م�����ص��ادق��ة ع��ل��ى مثل 

هذه القرارات.
�صي�صوتون  ال��ن��واب  اأن  واأو�صحت 
قرارات  على  ع��ام��ة  جل�صة  خ��الل 
معرفة  دون  اخلطورة  هذه  مبثل 

يف  للم�صادقة  املطلوبة  الأغلبية 
ذلك  ذك��ر  الد�صتور عن  �صهو  ظل 
�صيكون  الت�صويت  اأن  اإىل  م�صرية 
يف اإطار ‘’فتوى’’ اأ�صدرها مكتب 

املجل�س.
واأّك��دت مو�صي باأن تون�س انزلقت 
م��ن دول���ة ق��ان��ون اإىل دول���ة حكم 
ال��ف��ت��اوي خ�����ص��و���ص��ا يف ظ��ل عدم 
يعتمده  ال����ذي  امل��ق��ي��ا���س  م��ع��رف��ة 
ميثل  م��ا  وه���و  ال�صلطة  اأ���ص��ح��اب 
التون�صية  ال���دول���ة  ع��ل��ى  خ���ط���را 
�صيكون  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ب������اأن  وي���ن���ب���ئ 

غام�صا.
واق���������رتح���������ت رئ�����ي�����������س احل��������زب 
ك��ح��ّل لالأزمة  ال��د���ص��ت��وري احل���ر 
رئي�س  م��ن  الثقة  �صحب  الراهنة 
يدير  ال�������ذي  احل�������ايل  ال�����ربمل�����ان 
ب�صكل  ال�������ص���ع���ب  ن�������واب  جم���ل�������س 

فو�صوي.
و�صددت على اأن احلكومة احلالية 
رغ����م ال���ت���ح���وي���رات امل��دخ��ل��ة على 
اإ�صافة  اأي  ت��ق��دم  ل���ن  ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا 
م�����ص��ت��ق��ب��ال يف ظ�����ل ال���ف�������ص���ل يف 
كوفيد  اأزم���ة  اإدارة  ويف  حوكمتها 
مع  ال���ت���ع���اط���ي  يف  وف�����ص��ل��ه��ا   19
احل����ري����ات وت�����ص��دي��ه��ا ل��ل��ح��ق يف 
ال��ت��ظ��اه��ر وال��ت��ع��ب��ري اإ���ص��اف��ة اإىل 
مع  ل���الأزم���ة  اإدارات����ه����ا  يف  ف�صلها 

رئا�صة اجلمهورية والربملان.
ودعت عبري مو�صي القوى املدنية 
حول  الت����ف����اق  اإىل  ال����ربمل����ان  يف 
وتركيبة  ج��دي��دة  حكومة  رئا�صة 
برنامج  لديها  ج��دي��دة  حكومية 
وا�صح وم�صادق عليه م�صبقا بعيدا 
ال�صيا�صي  لالإ�صالم  النبطاح  عن 
وت�صرع يف الإ�صالحات الت�صريعية 

ب���اأن احل���زب ال��د���ص��ت��وري احل���ر يف 
انتظار تفاعل بقية القوى املدنية 

ال�����ص��روري��ة ح�صب  وال��د���ص��ت��وري��ة 
مو�صي  ع��ب��ري  وك�����ص��ف��ت  ق���ول���ه���ا. 

ل���ي�������س ع����ي����ب����ا... ه������ذا ج������زء من 
دميقراطيتنا«.

�صحفي  م��ل��ح��ق  اأول  ه����و  »ه������ذا 
للبيت الأب��ي�����س غ��ري غ��ري��ب منذ 
امل��وؤرخ مايكل  علق  �صنوات”،  اأرب��ع 
تاريخ  يف  امل��ت��خ�����ص�����س  ب��ي�����ص��ل��و���س 
ال��رئ��ا���ص��ة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى موقع 

تويرت.
جينيفر  عرفت  ج��ي��دة،  كتكتيكية 
رينيه ب�صاكي، ا�صمها الكامل، كيف 
ال�صحافة  م��ن  ك��ب��ريا  ج��زء  ت�صع 
ول  ق���ل���ي���ل���ة،  اأي��������ام  يف  ج��ي��ب��ه��ا  يف 
تقليد  ا���ص��ت��ع��ادة  خ��الل  م��ن  �صيما 
ع��م��ره اأك���ر م��ن 75 ع��اًم��ا. فقد 
مرا�صل  م��ن  “الناطقة”  طلبت 
الأ�صو�صيتد بر�س زيك ميللر طرح 
جل�صة  ك��ل  خ���الل  الأول  ال�����ص��وؤال 

اإحاطة...
ترامب  اإدارة  ع��ن��ه  تخلت  تقليد   
دون  النغمة  تغريت  لقد  بالطبع. 

�صك...

بخ�صو�س �صحب الثقة من رئي�س 
الربملان را�صد الغنو�صي .

تريد طي �شفحة ترامب

جني ب�صاكي، الوجه اجلديد للبيت االأبي�س ...!
عملت هذه االأربعينية من اأ�شل يوناين كع�شو يف العديد من فرق ال�شحافة واحلمالت الرئا�شية طيلة عقدين تقريًبا

اعتربت اأنه ينبئ مب�شتقبل غام�س:

مو�صي: تون�س انزلقت من دولة قانون اإىل حكم الفتاوي...!

قطيعة تامة مع رئا�صة ترامب التي حولت ف�صاء التوا�صل مع ال�صحافة اإىل �صاحة معركة اأيديولوجية وخمترب لالأخبار الزائفة

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اأيام قليلة, فر�شت املتحدثة با�شم الرئا�شة  خالل 
نغمة  بــايــدن,  �شل�شة  طريقة  على  االأمــريــكــيــة, 
جديدة مع ال�شحافة. لقد وعدت بـ “ال�شفافية” و 

بورتريه: “املعلومات الدقيقة”. 
على  جــًدا  العزيزة  الف�شائية”  “القوة  عن  نكتة 
الطائرة  لـــون  حـــول  ــوؤال  ــش � اأو  ــب,  ــرام ت ــد  ــال دون
يف  كثرًيا  االأ�شلوب  تغري  لقد  بــذكــاء...  الرئا�شية 
عن  يزيد  طيلة  االأبي�س  بالبيت  ال�شحافة  غرفة 
الوجه اجلديد لرئا�شة بايدن تدعى  اأ�شبوع االآن. 
اأحدثت  اأيــام,  ثمانية  غ�شون  ويف  ب�شاكي...  جني 

ثورة يف النقاط ال�شحفية للرئا�شة االأمريكية.
ناطقة ر�صمية متمّر�صةقطيعة مع زمن ترامب

عبري مو�صي رئي�صة الد�صتوري احلر

رحلة ترامب من الهزمية االنتخابية اإىل العزل الثاين  تركيا ت�صتهدف املعار�صني بقمع عابر للحدود
•• اأنقرة-وكاالت

اإن  �صنكان،  نيت  هاو�س  فريدوم  منظمة  يف  البحث  ا�صرتاتيجية  مدير  ق��ال 
خالل  م��ن  املعار�صن  ل�صتهداف  متزايد  ب�صكل  ت�صعى  الرتكية  احلكومة 
بعنوان  الأخ���ري  ه��او���س  ف��ري��دوم  تقرير  ع��ن  ون��ق��اًل  ل��ل��ح��دود.  العابر  القمع 
ملوقع  �صنكان  ك�صف  الوطنية”،  للحدود  العابر  للقمع  حالة  درا�صة  “تركيا 
خمتلفة  ج��دي��دة  اأمن���اًط���ا  اأدخ��ل��ت  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  تركية”  “اأحوال 
ل�صطهاد جمتمعات ال�صتات من الأتراك، حيث تتوا�صل العتقالت وعمليات 
الت�صليم غري القانونية التي اأ�صبحت الركائز الأ�صا�صية ل�صرتاتيجية عاملية. 
ويبدو الهدف الأ�صا�صي الظاهر لهذا القمع العابر للحدود هو حركة غولن، 
 .2016 عام  النقالب  حماولة  ب�صن  اأنقرة  تتهمها  التي  الدينية  اجلماعة 
وبينما �ُصجن الآلف من اأتباع الداعية الديني فتح اهلل غولن منذ 2016، 
وبح�صب  الداخلية.  احلملة  ه��ذه  ملواكبة  عاملياً”  “تطهرياً  احلكومة  ب��داأت 
للمن�صقن يف  اخل��ف��ي  ال���ص��ت��ه��داف  م��ن  م��ع��روف  ت��اري��خ  ل��رتك��ي��ا  ال�صحيفة 
�صد  منهجية  حملة  عالنية  الآن  تنفذ  تركيا  اإن  ق��ال  �صنكان  لكن  اخل���ارج. 
لكبار  عامة  ت�صريحات  يف  الأن�صطة  ه��ذه  متجيد  م��ع  املت�صورين،  اأع��دائ��ه��ا 
تتلقى  ما  البلقان، غالباً  �صيا�صي يف مناطق  بنفوذ  امل�صوؤولن. وتتمتع تركيا 
ال�صلطات املحلية امتيازات لت�صليم اأع�صاء مزعومن يف حركة غولن. لكن يف 
اأماكن اأخرى، ا�صتخدمت ال�صلطات الرتكية منظمات تعمل بالوكالة لتحقيق 
اأهدافها. وقال �صنكان اإن تركيا تعمل اأي�صاً على اإلغاء جوازات �صفر مواطنيها 
يف اخلارج، مما يزيد من �صعوبة مغادرتهم البالد وتنقلهم، وي�صهل بالتايل 
اأّن الأ�صخا�س الذين يتخذون من تركيا معرباً  ا�صتهدافهم واعتقالهم. كما 
ا ل�صوء املعاملة، مما يجعلها مكاًنا  للو�صول اإىل بلدان اأخرى معر�صون اأي�صً
اأخرى. وبراأي  اأو جمتمعات ال�صتات من ال�صن واأماكن  اآمن لالجئن  غري 
املجتمع  على  يتعن  للحدود،  العابر  الرتكي  القمع  ملواجهة  فاإنه  �صينكان، 
على  اأفعالها  تنطوي  عندما  اأنقرة  ملحا�صبة  اجلهد  من  املزيد  ب��ذل  ال��دويل 
اتخاذ خطوات  ل�صرورة  اأي�صاً  الإن�صان. كما يدعو  انتهاكات خطرية حلقوق 

ملنع تالعب ال�صلطات املحلية باملوؤ�ص�صات احلكومية.
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عربي ودويل

ميكن لل�شواريخ البال�شتية اجلديدة اأن ت�شل اإىل القارة االأمريكية وتلقي بروؤو�س حربية نووية متعددة يف وقت واحد
ت�شكل كوريا ال�شمالية تهديًدا كبرًيا مل�شالح الواليات املتحدة احليوية مع هذه الزيادة اجلديدة يف قدراتها النووية

احلقيقي  التاأثري  �صيكون  كيف     
الرت�صانة  حتديث  ل�صرتاتيجية 
ال��ن��ووي��ة ل��ك��وري��ا ال�����ص��م��ال��ي��ة على 
ال����ع����الق����ات ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة بن 
اإدارة  ع�صية  ووا�صنطن  يانغ  بيونغ 

اأمريكية جديدة؟

بيونغ يانغ بني الردع النووي 
واال�شتقالل االقت�شادي

   ع��ر���س ال��دول��ة الأك����ر ع�صكرة 
ل�صل�صلة  ت��ت��وي��ج  ه���و  ال����ع����امل،  يف 
يانغ  بيونغ  اأر�صلتها  الإ���ص��ارات  من 
الوقف  انتهى   .2020 خالل عام 
النووية  ل���ل���ت���ج���ارب  الخ����ت����ي����اري 
وال�����ص��واري��خ ب��ع��ي��دة امل����دى فعال، 
النووية  الأ�صلحة  برنامج  وا�صتعاد 
اأخ��رى بل �صار ميثل  ن�صاطه مرة 

اأولوية.
اأخ����رى تتمثل يف  اإ����ص���ارة     ه��ن��اك 
الرتفاع ال�صريع يف رتبة ري بيونغ 
ت�����ص��ول، امل���ع���ن يف اأع���ل���ى رت���ب���ة يف 
اجلي�س الكوري ال�صمايل. قفز ري، 
الذي كان �صابًقا جرناًل يف اجلي�س، 
عرب الرتب لي�صبح م�صرًيا، �صابقة 
اأ�صرة  خ��ارج  من  ل�صخ�س  بالن�صبة 
يعك�س  فاإن �صعوده  وبالتايل  كيم. 
نية النظام يف امل�صي قدًما يف بناء 

ون�صر الأ�صلحة ال�صرتاتيجية.
   يف امل���وؤمت���ر ال��ث��ام��ن ل��ل��ح��زب يف 
يناير 2021، عزز كيم جونغ اأون 
اأميًنا  تعيينه  خ��الل  م��ن  �صلطته 
م�صتحوذا  ال��ع��م��ال،  حل���زب  ع���اًم���ا 
على لقب والده الراحل كيم جونغ 

اإيل.
�صريك  اأك������رب  وه�����ي  ال�������ص���ن،     
لكوريا  ح��ل��ي��ف  واأق�������رب  جت������اري، 
الكوري  الزعيم  ه��ن��اأت  ال�صمالية، 
ال�����ص��م��ايل ع��ل��ى ال���ف���ور. وق��ي��ل اإن 
“كوريا  اإن  اعترب  بينغ،  جن  �صي 
اأون،  جونغ  كيم  بقيادة  ال�صمالية، 
ميكن اأن حتقق اأهدافها يف التنمية 
وجناح  والجتماعية،  القت�صادية 
ال�صرتاكية”،  ت��ط��وي��ر  يف  اأك�����رب 
ال�صينية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  بح�صب 

الر�صمية �صينخوا.
   ك���م���ا ذك������رت و����ص���ائ���ل الإع������الم 
اأن  ال�صمالية،  ك��وري��ا  يف  الر�صمية 
�صي جن بينغ اأعرب عن رغبته يف 
وال�صتقرار  ال�صالم  على  احلفاظ 

والزدهار،  والتنمية  الإقليمين، 
البلدين  ب��ن  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز 

لتحقيق �صعادة اأكرب لل�صعبن.
   وخ�������الل ه������ذا امل������وؤمت������ر، ق����ّدم 
ع��ن بدايات  مل��ح��ة  اأون  ك��ي��م ج��ون��غ 
العالقات الدبلوما�صية امل�صتقبلية 
اجلديدة.  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  م��ع 
الذي  امل��ري��ح  اأن اخل��ط��اب  وي��ب��دو 
مت ط��رح��ه يف عهد ت��رام��ب ق��د مت 
خلطاب  امل��ج��ال  ليف�صح  تخفيفه 
ع��دائ��ي اأك���ر. وه��ك��ذا، و�صف كيم 
باأنها  املتحدة  الوليات  اأون  جونغ 
و  التنمية”  اأم�����ام  ع��ق��ب��ة  “اأكرب 
مربًرا  ال�صمالية،  ك��وري��ا  “عدو” 

تعزيز الردع النووي.
يف  اأون  ج����ون����غ  ك���ي���م  وي����رغ����ب     
الجتاه  يف  الدبلوما�صية  “قيادة 
و�صمان “ال�صالم” يف  ال�صحيح”، 

�صبه اجلزيرة الكورية.
   وم��ع ذل��ك، اإذا مل يتغري موقف 
نزع  اإىل  الداعي  املتحدة  الوليات 
وال�صريح  الكامل  النووي  ال�صالح 
ق���ب���ل ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���ق���وب���ات، فمن 
امل���رج���ح ج����ًدا اأن ي�����ص��ت��م��ر ك��ي��م يف 
الأ�صلحة  م���ن  ت��ر���ص��ان��ت��ه  ت��ط��وي��ر 
املدى  ب��ع��ي��دة  التكتيكية  ال��ن��ووي��ة 

ب�صرعة عالية.
اأداة غالباً ما ت�صتخدمها     وه��ذه 
ك���وري���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة ل��ل�����ص��غ��ط على 
وا�صنطن يف مفاو�صات نزع ال�صالح 

النووي والعقوبات القت�صادية.
   ك��م��ا اأع��ل��ن ك��ي��م ج��ون��غ اأون عن 
التي  اجل���دي���دة  اخلم�صية  خطته 

انتكا�صة يف العالقات الدبلوما�صية 
بن بيونغ يانغ ووا�صنطن.

بايدن  اإدارة  جت��د  اأن  و”ميكن     
نف�صها بقوة تفاو�صية اأقل واأ�صعف 
من ترامب، بالنظر للتقدم املده�س 
يف  ال�صمالية  ك��وري��ا  حققته  ال��ذي 
اأ�صلحة و�صواريخ نووية”،  تطوير 
ق���ال���ت م�����وؤخ�����ًرا ����ص���و م����ي ت����ريي، 
امل��ح��ل��ل��ة ال�����ص��اب��ق��ة ل�����ص��رق اآ���ص��ي��ا يف 

وكالة املخابرات املركزية.
القوة  2021 موؤ�صر  تقرير     يف 
قالت  الأم����ري����ك����ي����ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
كوريا  اإن  ل��ي��ج��ا���ص��ي،  م��وؤ���ص�����ص��ة 
اجلديدة  الزيادة  بهذه  ال�صمالية، 
يف قدراتها النووية، ت�صكل تهديًدا 
املتحدة  ال���ولي���ات  مل�����ص��ال��ح  ك��ب��رًيا 

احليوية.
لل�صواريخ  مي��ك��ن  ال����واق����ع،  يف     
العابرة  اجل�����دي�����دة  ال��ب��ال�����ص��ت��ي��ة 
ال���ق���ارة  اإىل  ت�����ص��ل  اأن  ل���ل���ق���ارات 
حربية  بروؤو�س  وتلقي  الأمريكية 
ن���ووي���ة م���ت���ع���ددة يف وق����ت واح����د، 
لنظام  ج��دي��ًدا  تهديًدا  ي�صكل  مما 

الدفاع ال�صاروخي الأمريكي.
��ا اإن خ���رباء الدفاع  اأي�����صً    وي��ق��ال 
التعقيد  ب�صاأن  قلقون  الأمريكين 
وال�����ص����ت����ث����م����ار امل���������ايل امل���ط���ل���وب 
لعرتا�س �صاروخ هوا�صونغ -16. 
مديرة  ه��ان��ه��ام،  ميلي�صا  وق���ال���ت 
ال�صبكة النووية املفتوحة، اإن “بناء 
�صاروخ جديد يكلف اأقل من نظام 
ي�صتمل على  و�صامل،  دفاع موثوق 
عالية  وتكنولوجيا  رق��اب��ة  اأج��ه��زة 

وزيادة  الذاتي  الكتفاء  اإىل  تدعو 
م�صار  ل��ت��غ��ي��ري  ال�����دول�����ة  ت����دخ����ل 
الق���ت�������ص���اد. ع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال، 
على  اعتماًدا  اأق��ل  لي�صبح  يخطط 
الواردات، ويطور جميع ال�صناعات 

تقريًبا، وي�صلح الإدارة.

للتخلي  م�صتعدة  ال�صمالية  كوريا 
عنه مقابل تخفيف العقوبات.

للقوة  الأخ���رية  ا�صتعرا�صات  اإن     
يف 10 اأكتوبر 2020 و14 يناير 
خطاب  اأع��ق��ب��ه��ا  وال���ت���ي   ،2021
اأون الأخ��ري، ت�صري اإىل  كيم جونغ 

موقف الإدارة الأمريكية اجلديدة
   ل���ئ���ن حت�����ص��ن��ت ال���ع���الق���ات بن 
الوليات املتحدة وكوريا ال�صمالية 
بعد قمة �صنغافورة 2018 وزيارة 
الكورية  ل��ل��ح��دود  ت��رام��ب  دون��ال��د 
 ،2019 يونيو   30 يف  ال�صمالية 

ي��ب��دو اأن���ه مت اإح����راز ت��ق��دم �صئيل 
منذئذ.

   ل���ق���د ت����ع����رت حم�����ادث�����ات ن���زع 
ال�����ص��الح ال��ن��ووي ب��ن ب��ي��ون��غ يانغ 
املفاو�صات  انهيار  بعد  ووا�صنطن 
كانت  اإذا  ما  ب�صاأن  ب�صبب خالفات 

و���ص��واري��خ اع��رتا���ص��ي��ة ل��ك��ل راأ�س 
اإ�صقاط  اإذا مت  ن�����ووي«.    وف��ع��ال، 
بوا�صطة  الأول  احل��رب��ي  ال���راأ����س 
نظام دفاع �صاروخي اأمريكي، فاإن 
اأو رمبا  ال���ث���اين  ال���راأ����س احل���رب���ي 
ويدمر  الدفاعات  �صي�صبع  الثالث 
ال����ه����دف امل���ق�������ص���ود. وم������ع ذل����ك، 
الفحو�صات  م��ن  امل��زي��د  اأن  ي��ب��دو 
كانت  اإذا  م���ا  ل��ت��ح��دي��د  ���ص��روري��ة 
تكنولوجيا  لديها  ال�صمالية  كوريا 

الدخول اإىل الغالف اجلوي. 
   وحتى لو مل يتم ت�صغيل ال�صاروخ 
البالي�صتي العابر للقارات اجلديد 
بعد، وميكن اأن يكون جمرد منوذج 
باحلجم الطبيعي، يتوقع م�صوؤولو 
اجلنوبية  ال����ك����وري����ة  احل����ك����وم����ة 
ك���وري���ا  ت����ك����ون  اأن  والأم����ري����ك����ي����ة 
عام  اختباره  على  ق��ادرة  ال�صمالية 
التحولت  من  م�صتفيدة   ،2021
اجلنوبية  ك���وري���ا  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
وال��ولي��ات املتحدة م��ن اج��ل ترك 
انطباع وت�صخيم ميزان القوى يف 

افق مفاو�صات م�صتقبلية.
   »تاريخًيا، اأطلقت كوريا ال�صمالية 
ا���ص��ت��ف��زازات ق��وي��ة يف ال��ع��ام الأول 
جنوبية  وك��وري��ة  امريكية  لإدارة 
كلينجرن،  برو�س  يقول  جديدة”، 
املخابرات  وك��ال��ة  يف  �صابق  حملل 
موؤ�ص�صة  يف  اأول  وب��اح��ث  امل��رك��زي��ة 
اأن  ن��ت��وق��ع  اأن  “ميكننا  الإرث. 
ن��رى ح��دًث��ا ك��ب��رًيا، ورمب���ا اإطالق 
العابرة  ال��ب��ال�����ص��ت��ي��ة  ال�������ص���واري���خ 
ل��ل��ق��ارات اجل���دي���دة يف ب��داي��ة عام 

«  .2021
اإدارة بايدن، التي عينت     �صتعلن 
الرئي�صي  املهند�س  كامبل،  ك��ورت 
مل���ح���ور اأم���ري���ك���ا يف اآ����ص���ي���ا واأك�����رب 
�صيا�صي يف املنطقة، عن موقفها يف 

الأ�صابيع التي تلي التن�صيب.
   وه����ن����اك ����ص���يء واح������د م���وؤك���د: 
وا�صنطن  ت��ت��خ��ذ  اأن  امل���رج���ح  م���ن 
اخلطوة الأوىل وجترب نف�صها على 
ك�صالح  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ا���ص��ت��خ��دام 
يانغ  ب��ي��ون��غ  م��ع  ال�����ص��دام  لتجنب 
م���ع ط��م��اأن��ة حت��ال��ف��ات��ه��ا يف �صرق 
اآ�صيا مثل اليابان وكوريا اجلنوبية 
على  احل��ف��اظ  على  قدرتها  ب�صاأن 

ال�صتقرار الإقليمي.
متخ�ش�س يف اآ�شيا

�شعــود جنــم ري بيونغ ت�شول يعك�س نيـة النظــام يف امل�شي قدمــًا يف بنــاء ون�شــر االأ�شلحة اال�شرتاتيجية
تاريخًيا, تطلق كوريا ال�شمالية ا�شتفزازات قوية يف العام االأول الإدارة اأمريكية وكورية جنوبية جديدة

ال�صاروخ الكوري ال�صمايل اجلديدا�صرتاتيجية ع�صكرة مثرية

بايدن والختبار ال�صعب خارجيا

كورت كامبل، املهند�س الرئي�صي ملحور اأمريكا يف اآ�صياكيم يف ا�صتعرا�س جديد للقوة

  حتديث الرت�شانة النووية:

كوريا ال�صمالية: ا�صرتاتيجية الع�صكرة زمن بايدن...!
•• الفجر -جريوم لو كارو 

ترجمة خرية ال�شيباين 
�شونغ يف  اإيل  2021, يف �شاحة كيم  14 يناير     يف 
بيونغ يانغ, ك�شفت كوريا ال�شمالية النقاب عما ميكن 
اأن ي�شبح اأقوى �شالح يف العامل, وهو �شاروخ بالي�شتي 

بحر-اأر�س”  بالي�شتي  “�شاروخ  غوا�شة  من  يطلق 
بالي�شتية  �شواريخ  اإىل  باالإ�شافة  بوكوك�شونغ, 
حزب  مــوؤمتــر  خــتــام  يف  ــدة,  ــدي ج املـــدى  ق�شيــرة 

العمال.
اأكتوبر   10 يف  حدث  الذي  بامل�شهد  يذكرنا  م�شهد     
خالله  ال�شمالية  كــوريــا  عر�شت  حيث   ,2020

العابرة  البالي�شتية  ال�شواريخ  من  جديًدا  �شاروًخا 
للقارات من طراز هوا�شونغ -16, وهو �شاروخ يعمل 
 26 اإىل   25 بطول  مرحلتني,  على  ال�شائل  بالوقود 
مرًتا, وطول قطره 2 و5 اإىل 2.9 مرت, مزود مبركبة 
بتطوير  وت�شمح  املقدمة,  يف  مثبتة  التعزيز  بعد  ما 

�شاروخ متعدد الروؤو�س النووية.

هذا  اإىل  اأجنبي  دبلوما�شي  اأي  دعــوة  تتــم  لـــم     
العر�س الع�شـــكري املنظـــم متاًما حتت اأعني الزعيم 

الكوري ال�شـــمايل كيــــم جونغ اأون.
 لذلك ا�شطـر املراقبون اإىل انتظار �شور التلفزيون 
الع�شكرية  القوة  تطور  لتحليل  ال�شمايل  الكوري 

للنظام.

 قد جتد اإدارة بايدن نف�صها بقوة تفاو�صية اأ�صعف من ترامب
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حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2020/2163 م ج  

لالإت�صالت )جمموعة  الإمارات  �صركة جمموعة  املدعي/  املرفوعة من 
ات�صالت( �س م ع 

اىل املدعي عليه / امروز خان را�صد خان 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )86660.31 درهم( مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
 ، به  املق�صى  املبلغ  اأ�صل  على  الفائدة  تزيد  األ  على  التام  ال�صداد  وحتى 

وبالر�صوم وامل�صاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
 القلم املدين  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الدعوي رقم 1123 ل�شنة 2020 عقاري جزئي – دبي

املقامة من / من �صركة تطوير جممع دبي ل�صتثمار 
�صد / �صركة كوت�صي التجارية )�س ذ م م(

بنك دبي الإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة(
نعلن نحن اخلبري احل�صابي / حممد نا�صر �صيف التالي اآل علي، اأنه مت تعي�ن�نا من حمكمة دبي 
-31 بجل�صة  ال�صادر  املحكمة  بحكم  الواردة  احل�صابية  لتنفيذ مهمة اخلربة  املوقرة  البتدائية 

01-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله – كما نعلن املدعى عليها” �صركة كوت�صي التجارية )�س ذ 
م م( “وذلك حل�صور اجتماع اخلربة املرئي املحدد له تاريخ يوم الربعاء املوافق 2021-02-17 

يف متام ال�صاعة 1:00 ً عرب تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول على الرابط ادناه. 
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86727288215?pwd=U3k2Z0JJUmRreC9HYnJKTGg0cW4wZz09&from=addon"
Meeting ID: 867 2728 8215"
Passcode: 8eWg9k 

 Altalay.experts@outlook.com ، 043413632 لال�صتف�صارات يرجي الت�صال علي رقم

اإعالن اإجتماع اخلربة 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )1221/2020(

املخطر / احمد ح�صن علي عبدالرحمن لوتاه - اإماراتي اجلن�صية 
املخطر اليه / حلمي غالب حلمي فار�س - اأردين اجلن�صية 

ب�صفته وكيال عن ال�صيد/ جيم�س فران�صي�س دي�صوزا ب�صفته مدير �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات 
املالحية �س ذ م م دبي وباأي �صفة كانت 

اأردين اجلن�صية قد حرر وكالة عامة للمخطر - ب�صفته  حيث �صبق واأن املخطر اليه حلمي غالب حلمي فار�س 
وكيال عن ال�صيد/ جيم�س فران�صي�س دي�صوزا ب�صفته مدير �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات املالحية 
�س ذ م م دبي وباأي �صفة كانت وقد مت ت�صديقها من الكاتب العدل يف دبي بتاريخ )2018/10/11( حتت حمرر 

رقم )2018/1/217497( 
وحيث ان املخطر يرغب يف الغاء التوكيل املذكور اأعاله. لذلك يعلن املخطر املخطر اليه باعتزال التوكيل امل�صار 
اإعالن املخطر اليه بهذا الخطار واعتبارها غري منتجة لثارها القانونية ويحمله كافة  اأعاله من تاريخ  اليه 

امل�صووؤليات املدنية واجلنائية من جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب الوكالت امللغاة بعد هذا التاريخ. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�شر

رقم )2021/1213(
املنذرة :  جلوبال ليت & باور �س ذ م م - ومديرها ال�صيد/ على وزيري 

�صد املنذر اليه : عدى �صميح احمد �صمحه 
ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   )2021/1/5337( حمرر  رقم  العديل  الإن��ذار  مبوجب 
وقدره  مبلغ  باإجمايل   ، امل�صرق  بنك  على  امل�صحوبة   )000001( رقم  ال�صيك  قيمة  �صداد 
)160000 درهم( )مائة و�صتون الف درهم( واملوقع من املنذر اليه ، وذلك يف خالل خم�صة 
اآ�صفة لتخاذ  اأي��ام عمل من تاريخ الإع��الن بالن�صر ، وخالف ذلك فاإن املنذرة �صت�صطر 
مع  به  املطالب  املبلغ  ب�صداد  اليها  املنذر  لإل��زام  لها  املتاحة  القانونية  الإج���راءات  جميع 
الفوائد القانونية بواقع 12% والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة حقوق 

املنذرة املدنية بالتعوي�س عما حلقها من اأ�صرار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )1219/2021(

املخطر /ماجد ا�صد الأمريي - اإماراتي اجلن�صية 
املخطر اليه / حلمي غالب حلمي فار�س - اأردين اجلن�صية  

ب�صفته وكيال عن ال�صيد/ جيم�س فران�صي�س دي�صوزا ب�صفته مدير �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات 
املالحية �س ذ م م دبي وباأي �صفة كانت 

اأردين اجلن�صية قد حرر وكالة عامة للمخطر - ب�صفته  حيث �صبق واأن املخطر اليه حلمي غالب حلمي فار�س 
وكيال عن ال�صيد/ جيم�س فران�صي�س دي�صوزا ب�صفته مدير �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات املالحية 
�س ذ م م دبي وباأي �صفة كانت وقد مت ت�صديقها من الكاتب العدل يف دبي بتاريخ )2018/10/11( حتت حمرر 

رقم )2018/1/217497( 
وحيث ان املخطر يرغب يف الغاء التوكيل املذكور اأعاله. لذلك يعلن املخطر املخطر اليه باعتزال التوكيل امل�صار 
اإعالن املخطر اليه بهذا الخطار واعتبارها غري منتجة لثارها القانونية ويحمله كافة  اأعاله من تاريخ  اليه 

امل�صووؤليات املدنية واجلنائية من جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب الوكالت امللغاة بعد هذا التاريخ. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )1220/2020(

املخطر / ح�صن علي عبدالرحمن لوتاه  - اإماراتي اجلن�صية 
املخطر اليه / حلمي غالب حلمي فار�س - اأردين اجلن�صية 

ب�صفته وكيال عن ال�صيد/ جيم�س فران�صي�س دي�صوزا ب�صفته مدير �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات 
املالحية �س ذ م م دبي وباأي �صفة كانت 

اأردين اجلن�صية قد حرر وكالة عامة للمخطر - ب�صفته  حيث �صبق واأن املخطر اليه حلمي غالب حلمي فار�س 
وكيال عن ال�صيد/ جيم�س فران�صي�س دي�صوزا ب�صفته مدير �صركة اخلليج البحرية لل�صيانة واخلدمات املالحية 
�س ذ م م دبي وباأي �صفة كانت وقد مت ت�صديقها من الكاتب العدل يف دبي بتاريخ )2018/10/11( حتت حمرر 

رقم )2018/1/217497( 
وحيث ان املخطر يرغب يف الغاء التوكيل املذكور اأعاله. لذلك يعلن املخطر املخطر اليه باعتزال التوكيل امل�صار 
اإعالن املخطر اليه بهذا الخطار واعتبارها غري منتجة لثارها القانونية ويحمله كافة  اأعاله من تاريخ  اليه 

امل�صووؤليات املدنية واجلنائية من جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب الوكالت امللغاة بعد هذا التاريخ. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�شر

رقم )505/2021(
ال�صيد/ عبداهلل عي�صى علي  بالتوقيع  ال�صباح وميثله  الأحمد اجلابر  ال�صيخ تركي خالد   : املخطر 

عبداهلل بالوكالة رقم )2014/1/6664(
وعنوانها : دبي - نايف - ديرة - املرر - بناية تركي - رقم الهاتف : 0554444729 

املخطر اليها : �صركة كا�صبيان �صتاندرات للتجارة العامة - ذ م م 
العنوان : دبي - ديرة - الرقة - مكتب رقم )409( - ملك �صركة كلداري املحدودة 

مبوجب عقد اإيجار يبداأ يف 2018/12/1 وينتهي يف 2019/11/30 ا�صتاأجرمت من املخطرة  حمل رقم 3 
الكائن يف منطقة ديرة - املرر - باأجرة �صنوية بقيمة 80.000 ثمانون الف درهم ت�صدد بالطريقة املتفق 
عليها يف العقد تخطركم املخطرة ب�صرعة جتديد عقد الإيجار لل�صقق مع �صداد املتاأخرات الإيجارية 
�صوف ت�صطر  واإل  الإع���الن يف اجل��ري��دة  ن�صر  تبليغكم  تاريخ  ي��وم من   30 م��دة  املرت�صدة يف خ��الل 
امل�صتحقات  ب�صداد  والزامكم  قانونا  امل��وؤج��رة  العن  واإخ���الء  القانونية  الإج���راءات  باتخاذ  املخطرة 

الإيجارية حتى تاريخ ت�صليم املفتاح الفعلي مع الر�صوم وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - جافيد عالم 
اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000045/ 

اإىل املحكوم عليه : جافيد عالم 
حيث اأنه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ تو�صار اأنيجا - اجلن�صية 

: هندي - 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 كالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 287529.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  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       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر   

�شادرة من حمكمة اأم القيوين - املحكمة االإبتدائية املدنية 
يف  الدعوى     UAQCFICICOM2019 / 0000474 ، جتاري )كلي(

اإىل املحكوم عليه / زينب عبداهلل حممد عبداهلل الطنحاين 
  9066453

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/2/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�صالح / بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : - اأول : بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )65/ 145.412.1 درهم( مليونا واربعمائة واثني ع�صر 
الفا ومائة وخم�صة واربعن درهم وخم�صة و�صتن فل�صا - وبفائدة قانونية بن�صبة %1 �صنويا اعتبارا من 
تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 2019/12/22 وحتى ال�صداد التام على النحو املبن يف الأ�صباب. ثالثا : 
بالزام املدعي عليها باملنا�صب من الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�صت ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�صتالمك 

هذا التبليغ. 
القا�شي / �شامل �شعيد الدرعي 
اأم القيوين      
  املحكمة االإبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية       
جتاري   SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003175/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - �صهيل حممد ح�صن �صياء انن - اجلن�صية : ايران 
ايران    : اجلن�صية   - انن  �صياء  اأ�صداله  ح�صن  حممد   -  2

حيث انه قد �صدر احلكم �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 كالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 2337933 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعـــــــالن       

ال�صيد/   : خورفكان  والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�صديق على حمرر  الإم��ارات وطلب   : ، اجلن�صية  النقبي  �صليمان را�صد  �صليمان علي 
ن�صاط   ، املديفي  بقالة  التجاري  ال���ص��م  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن 
يف   القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س  خورفكان.  زه��ور  ماركت  �صوبر  الرخ�صة 
التنمية  دائ��رة  يف   2013/11/21 بتاريخ  ال�صادر   720942 رقم  جتارية  رخ�صة  خورفكان 
ليكن  الهند.    : اجلن�صية   ، عثمان  توتويل  �صميم  ال�صيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�صادية 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات 

ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 39

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ اجمد علي احمد احمد اجلن�صية : الهند يرغب يف البيع 
علي  اجمد  بن  عقيد  احمد  ال�صيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
احمد اجلن�صية : الهند يف الرخ�صة )ال�صرعة العالية لتجارة مواد البناء( والتي تاأ�ص�صت 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )772781( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ، 

تنازل �صاحب الرخ�صة لخر ، وتغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 38

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ غزاله رفعت �صيخ ، اجلن�صية : باك�صتان ، ترغب يف 
ن�صيم خان حممد  ال�صيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  كامل ح�صتها  والتنازل عن  البيع 
ر�صيد خان ، اجلن�صية :الهند ، يف الرخ�صة امل�صماة )امل�صباح الذهبي خلياطة املالب�س 
ال�صادرة من   )72204( رقم  رخ�صة  ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  الرجالية( 

دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�صارقة. تنازل �صاحب الرخ�صة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 37

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جمعه احمد جمعه املطوع املحرزي اجلن�صية الإمارات املتحدة 
خان  �صلطانت  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
والتي  والتطريز(  للخياطة  )�صيزان  الرخ�صة  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  اجلن�صية  خان  حمت 
الإقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من   )503777( رقم  رخ�صة  ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت 
، وتغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.   ، تنازل �صاحب الرخ�صة لخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية 
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2019 /0001357 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : عقيل �صاهد �صاهد طارق �صاهد
 9012197

الدعوى  املحكمة يف  يوجد قد حكمت عليك هذه  بتاريخ 2019/10/20 ل  بانه  علما  نحيطكم 
ع  م  �س  ات�صالت(  )جمموعة  لالإت�صالت  الإمارات  جمموعة  ل�صالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة 
بالتايل :  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 109.683.91 درهما )مائة وت�صعة 
الفا و�صتمائة وثالثة وثمانون درهما وواحد وت�صعون فل�صا( والفائدة بواقع 5% �صنويا اعتبارا 
بالر�صوم  والزمته  ال�صداد  متام  وحتى   2019/7/10 يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من 
وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي /وجدي ال�شاذيل بن اأحمد 
حمكمة عجمان    

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 305/2021/108 ا�شتئناف جتاري  
مو�صوع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1679/2019 جتاري كلي 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   
طالب الإعالن : حممد كامل ال�صيد ابراهيم الها�صمي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

ر�صا  حممد   -2 م  م  ذ   - العامة  للتجارة  �صريف  احمد  �صركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
عبدالرحمن �صريف - �صفتهما بالق�صية : م�صتاأنف �صدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1679/2019 جتاري كلي 

بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/2/15 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3673/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1875 جتاري جزئي ، 

ومبلغ وقدره )364023.40 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإع��الن : �صركة دبي بال�صرت دراي مك�س - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب 
�صفته   - م(   م  )ذ  للمقاولت  اخلليج  ب��ي.ج��ي.ا���س   -1  : اإعالنهم  املطلوب   ، التنفيذ 

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )364023.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3660/2018/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/649 جتاري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3470309.98 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( فرع دبي 
ال�صام�صي  �صليمان جابر  نا�صر حمد   : - وميثله  التنفيذ  : طالب  بالق�صية  - �صفته 
يو�صف عبدالرحمن  1- عبدالرحمن   : اإعالنه  املطلوب   ، وكيل   : بالق�صية  -  �صفته 

البق�صني )كفيل �صخ�صي( - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة 
عقارية )م�صرتي موؤجل( - رقم الر�س 68 - املنطقة : احلبية الرابعة - ا�صم املبنى 
: هيوب كانال 2 - رقم الوحدة 806 وذلك يف حدود املبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 60/2021/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1313/2020 مدين جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 10475 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
 طالب الإعالن : حمدان ال�صام�صي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�صام�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- هيام جمال ق�صاب - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10475( وق��دره  به 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 477/2017/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/790 عقاري كلي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 65662.05 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف وتنفيذ 
احلكم وفق منطوقه 

طالب الإعالن : بنك دبي ال�صالمي - �س م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
 : بالق�صية  اك�صينا - �صفته  �صا  بهادور  تيج  اك�صينا  �صا  : 1- يوجي�س  اإعالنه  املطلوب 

منفذ �صده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدة 
الكائنة يف منطقة الثنية اخلام�صة رقم الر�س 912 رقم الوحدة 1809 مبنى جمريا 
باي تاور اك�س 1 وفاء للمبلغ املطالبة به يف امللف اأعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفعوله قانونا  بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/8296 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/3769 اأمر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )110923 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : م�صنع اجلابري للبال�صتيك - ملالكها / �صامل �صعيد عيد اجلابري - 
�صفته بالق�صية : طالب التنفيذ ، املطلوب اإعالنه : 1- بلو ايز لتجارة املواد الغذائية 

- ذ م م - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )110923.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2016/1938 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اليا�س �صمعان دحدل جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/جمدي اأحمد حممود العواووده  وميثله / عبداهلل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ازم��ي  حممد  نا�صر  �صالح 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )112040( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ريان الدروي�س لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م  
ال�صكل   - بور�صعيد   - دي���رة   - لال�صتثمار  �صلطان  جم��م��وع��ة  م��ل��ك   8 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 719912 رقم القيد بال�صجل التجاري 
يف  التاأ�صري  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  1147047 مبوجب   :
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/1/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/20 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن اخل�شر وم�شاركوه )حما�شبون 
املمزر   - البنا  عبدالرحمن  �صلطان  قا�صم  ملك   506 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون( 
-  هاتف : 2578853-04  فاك�س : 3521200-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13159 بتاريخ 2021/2/8   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : اخل�شر وم�شاركوه )حما�شبون قانونيون(
  - امل��م��زر   - البنا  عبدالرحمن  �صلطان  قا�صم  ملك   506 رق��م  مكتب   : العنوان 
هاتف : 2578853-04  فاك�س : 3521200-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ريان  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�صادية 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  ال�شيارات - �س  لتاأجري  الدروي�س 
بتاريخ  2021/1/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/20 
مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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املال والأعمال

اأرا�صي دبي ت�صدر اأكرث من 32 األف بطاقة بر�صتيج االإلكرتونية لكبار املالك وال�صخ�صيات
•• دبي-وام:

حقق برنامج بطاقات “بر�صتيج” الإلكرتونية لكبار املالك التابع لدائرة 
الأرا�صي والأمالك بدبي اأداء ا�صتثنائيا يف اأعقاب اإطالقه بفرتة وجيزة اإذ 
املبادرة  اإط��الق هذه  32000 بطاقة منذ  الدائرة ما يزيد على  اأ�صدرت 
و  ما�صية  بطاقة   258 و  بطاقة بالتينية   73 �صملت  املا�صي  دي�صمرب  يف 
 1027 اإىل  بالإ�صافة  ف�صية  بطاقة   28829 و  ذهبية  بطاقة   1950
وحظي  الرفيعة.  واملنا�صب  ال�صخ�صيات  بكبار  اخلا�صة  “كراون”  بطاقة 
كبار  ت�صمل  وال��ت��ي  امل�صتهدفة  الفئات  م��ن  وا���ص��ع  باهتمام  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
بف�صل  وذل��ك  الرفيعة  املنا�صب  واأ�صحاب  املرموقة  وال�صخ�صيات  امل��الك 
�صواء  للوقت واجلهد على حد  وت�صهيالت وتوفري  يوفره من خدمات  ما 
�صمن حزمة وا�صعة ت�صاعدهم على اإجناز معامالتهم بكل �صهولة وي�صر. 

توفري  اإىل  الربنامج  ه��ذا  خ��الل  من  ال��دائ��رة  تتطلع  ..فيما  “الكراون” 
خدمات ذكية ا�صتثناية مب�صتويات غري م�صبوقة و�صمان اإ�صعاد املتعاملن 
ممكن  جهد  ب��اأدن��ى  ال��دائ��رة  خدمات  على  احل�صول  اإىل  يتطلعون  الذين 
وبطريقة احرتافية من قبل مدير احل�صاب  للخدمات م�صبقاً  والرتتيب 
اخلا�س. وتوفر بطاقة “بر�صتيج” ح�صب الفئة للم�صتفيدين طيفا وا�صعا 
من اخلدمات مبا يف ذلك خدمة مدير ح�صاب املالك وال�صتقبال والإر�صاد 
املالك  كبار  ومقر  “الكون�صريج”  املالك  م�صاعد مدير ح�صاب  من خالل 
“اللوجن اإ�صافة اإىل تقدمي وتنفيذ عدد من اخلدمات خا�صة طلب ر�صائل 
“ملن يهمه الأمر” والتقييم العقاري واإ�صدار اخلريطة وا�صتقبال الدعوات 
املنتديات  الع�صوية يف  املختلفة وخدمات  العقارية  واملوؤمترات  للمنا�صبات 
العقارية املحلية والعاملية ..فيما تتفاوت اخلدمات تبعاً لفئة البطاقة التي 

يحملها كبار املالك وال�صخ�صيات.

وقال �صعادة �صلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�صي والأمالك 
الرامية  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  لرتجمة  با�صتمرار  “ن�صعى  دب��ي:  يف 
مف�صلة  كوجهة  دب��ي  مكانة  وتر�صيخ  العقاري  �صوقنا  تناف�صية  دع��م  اإىل 
لال�صتثمارات العقارية �صواء الأجنبية اأو املحلية ..اإن النتائج املحققة عرب 
فكرة  جناح  مدى  تعك�س  وجيزة  فرتة  خالل  “بر�صتيج”  بطاقات  مبادرة 
هذه املبادرة ملا توّفره من جهد ووقت على خمتلف الفئات امل�صتهدفة حيث 
القطاع  اأداء  تعزيز  امل�صاريع �صرورة ملحة يف م�صريتنا نحو  اإن مثل هذه 
عموما  ميكننا  ..كما  واملتعاملن  ال�صوق  لإحتياجات  ر�صدنا  خ��الل  وم��ن 
اإطالق املزيد من املبادرات التي متثل حلول ا�صتباقية ت�صمن لنا الريادة 
اأربع  الدائرة  توفر  الربنامج  العاملية. ومبوجب هذا  الأداء  موؤ�صرات  على 
فئات من هذه البطاقات وهي البالتينية واملا�صية والذهبية والف�صية كما 
اأ�صدرت بطاقة خا�صة بفئة كبار ال�صخ�صيات واملنا�صب الرفيعة وهي بطاقة 

كهرباء دبي ت�صجل براءة اخرتاع جديدة عن م�صروع هيدرونت ملراقبة �صبكة املياه

موا�صيع الذكاء اال�صطناعي واحللول الالتالم�صية وتقنيات اجليل
 اخلام�س والروبوتات واالأمتتة على راأ�س اأجندة معر�س دبي للطريان 2021 

املعر�س وامللتقى العاملي حلقوق االمتياز االأبرز لعام 2020

جمارك اأبوظبي تطلق نظام اإدارة عمليات التفتي�س وتنفيذها رقميا

نظراً  املنطقة،  يف  المتياز  حلقوق  العاملي  وامللتقى 
للتاأثري الهائل الذي يتمتع به على حقوق المتياز، 
كما  للم�صاركن.  ا�صتثمار  عائد  توفري  على  وقدرته 
مت ت�صميم وتنظيم املعر�س وامللتقى العاملي حلقوق 
التي  التجارية  العالمات  مل�صاعدة  المتياز خ�صي�صاً 
تبحث عن فر�س تطوير يف املنطقة، وفر�س للتوا�صل 
نطاق  وتو�صيع  المتياز  واأ���ص��ح��اب  امل�صتثمرين  م��ع 
انت�صارهم على م�صتوى املنطقة. بالإ�صافة اإىل ذلك، 
دوراً  المتياز  العاملي حلقوق  وامللتقى  للمعر�س  كان 
هاماً يف تطوير العالمات التجارية املحلية، حيث ل 
ي�صاعد هذا احلدث فقط يف منو العالمات التجارية 
اخلربة  اإ�صفاء  اإىل  بالإ�صافة  املحلي،  النطاق  خ��ارج 
اأنحاء  اأف�صل العالمات التجارية من جميع  ملناف�صة 
العامل. وعالوة على ذلك، تنظر العالمات التجارية 
على  المتياز  حلقوق  العاملي  امللتقى  اإىل  الإقليمية 
اأن��ه احل��دث الأب��رز ال��ذي يجب اأن يتم امل�صاركة فيه 
جديدة  اأ�صواق  واإيجاد  اأو�صع  انت�صار  على  للح�صول 

والإلتقاء مب�صتثمرين جدد.

العمل عن  ميزات متنقلة مرنة ُمتّكن عمليات �صري 
ُب��ع��د. وق���ال ���ص��ع��ادة م��ب��ارك م��ط��ر امل��ن�����ص��وري املدير 
الإدارة  يف  اجل��م��رك��ي��ة  العمليات  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
اأبوظبي  جمارك  تبني  اإن  اأبوظبي  جلمارك  العامة 
عملية  مع  يتما�صى  عملياتها  يف  ال�صحابية  للحلول 
العمليات  واأمت��ت��ة  ال�صامل  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��ح��ول 
للخدمات  ج��دي��د  مفهوم  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  اجلمركية 
واملت�صلة  احلديثة  والتقنيات  البتكار  على  القائمة 
مبا يعزز احلفاظ على الأمن و ي�صهل حركة التجارة 
اجلديد  التفتي�س  عمليات  اإدارة  نظام  اأن  واأ���ص��اف   .
 15 م��راق��ب��ة  يف  اأبوظبي”  “جمارك  ج��ه��ود  ي��ع��زز 
البحرية  وامل��وان��ئ  امل��ط��ارات  تت�صمن  حدوديا  منفذا 
الإدارة  ومفت�صي  موظفي  اأن  اإىل  م�صريا   .. والربية 
يفح�صون با�صتخدام اأحدث اأنظمة الك�صف اأكر من 
األف   600 معاجلة  اإىل  اإ�صافة  م�صافر  مليون   24
طن من الب�صائع عرب املطارات و 20 مليون طن من 
الب�صائع عرب املوانئ البحرية �صنويا وهو ما يتطلب 
مع  يتوافق  مبا  التفتي�س  لأنظمة  امل�صتمر  التطوير 

اأحدث املعايري املتبعة على م�صتوى العامل.

التنفيذي  املدير  املحمود  حنان  وقالت  الفعاليات.  �صمن 
لأهمية  نظراً  اإن��ه  وامل��وؤمت��رات  للمنا�صبات  اجلواهر  ملركز 
والقت�صادية  الجتماعية  التنمية  م�صرية  دع��م  يف  املركز 
ال�����ص��ارق��ة م��ن خ��الل م��ا يحت�صنه م��ن فعاليات  اإم����ارة  يف 
الإج��راءات الحرتازية  الفر�صة يف فرتة  انتهزنا  متنوعة 
لإجراء �صل�صلة عمليات تطويرية ت�صمنت �صيانة وحتديث 
يف خمتلف قاعات املركز مبا فيها قاعات املنطقة الو�صطى 
املركز  اأن  واأ���ص��اف��ت  وخ��ورف��ك��ان.  احل�صن  ودب��ا  وال�صرقية 
الدمج  على  قدرته  اأظهر   2013 العام  يف  تاأ�صي�صه  منذ 
والوطنية  الجتماعية  باملنا�صبات  املتعلقة  الفعاليات  بن 
يف  اأ�صهم  ما  والتنموي  القت�صادي  البعد  ذات  والفعاليات 
و�صياحة  للموؤمترات  جاذبة  كوجهة  الإم��ارة  مكانة  تعزيز 
بالن�صاط  حافاًل  عاماً   2021 يكون  اأن  ون��اأم��ل  الأع��م��ال 
والعمل ون�صعى لأن نكون دائماً يف قلب الفعاليات املحلية 
من  متميز  م�صتوى  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  املهمة  وال��دول��ي��ة 

خدمات ال�صيافة الفاخرة.
و���ص��ه��د م��رك��ز اجل��واه��ر ال���ذي ي�صنف 
كاأحد اأهم واأكرب املراكز املعنية بتنظيم 
واملنا�صبات  امل����وؤمت����رات  وا���ص��ت�����ص��اف��ة 
الجتماعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ر���ص��م��ي��ة 
والإمارات  ال�صارقة  اإمارة  واخلا�صة يف 
ال�صمالية تنظيم قرابة 2000 فعالية 
 850 خاللها  ا�صتقبل  تاأ�صي�صه  منذ 
الفعاليات  ه���ذه  وت��ن��وع��ت  �صيف  األ���ف 
امل��وؤمت��رات وامل��ن��ت��دي��ات احلكومية  ب��ن 
الدولية  والفعاليات  امل�صتوى  رفيعة 
اإىل  بالإ�صافة  املوؤ�ص�صية  والتجّمعات 
وحفالت  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة  امل���ه���رج���ان���ات 

الزفاف وعرو�س الأزياء.

•• دبي-الفجر: 

�صنفت جملة »MEA Markets« املعر�س وامللتقى 
العاملي حلقوق المتياز، والذي يعترب احلدث الرائد 
على  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  التجاري  المتياز  حلقوق 
اأن���ه احل���دث الأب���رز حل��ق��وق الم��ت��ي��از ل��ع��ام 2020. 
ق��ب��ل جملة  م��ن  الت�صنيف  ه���ذا  امل��ع��ر���س  وا���ص��ت��ح��ق 
بن  من  الأف�صل  املعر�س  باعتباره  البارزة  الأعمال 
ال�صرق  منطقة  يف  ُت��ن��ظ��م  ال��ت��ي  امل�����ص��اب��ه��ة  امل��ع��ار���س 
الأو����ص���ط واأف��ري��ق��ي��ا. ه���ذا وق���ام���ت جل��ن��ة التحكيم 
الفئة  ع��ن  ال��وث��ائ��ق اخل��ا���ص��ة بكل مر�صح  مب��راج��ع��ة 
اخلا�صة به، والتي متت درا�صتها بعد ذلك خالل بحث 
م�صتقل جلمع املعلومات من م�صادر متنوعة لتقييم 
اأداء املر�صحن املذكورين. ومن بن املعايري التي مت 
الأعمال،  اأداء  م�صتوى  التقييم:  يف  عليها  العتماد 
ومدة  العمر الفرتا�صي، ومنو الأعمال، والبتكارات 
الهامة، وتفاعل اأ�صحاب القرار والعمالء. وياأتي هذا 
اللقب تاأكيداً على املكانة العالية التي يحتلها املعر�س 

•• اأبوظبي-وام:

مع  بالتعاون  اأبوظبي  جلمارك  العامة  الإدارة  اأعلنت 
اإطالق  عن  ال�صحابية  احللول  م��زود  اأك�صيال  �صركة 
وتنفيذها  التفتي�س  عمليات  وتخطيط  اإدارة  نظام 
بطريقة موؤمتتة مبا ي�صهم يف تعزيز الأمن وتنظيم 

العمليات التجارية والتحكم يف الإيرادات.
اإدارة عمليات التفتي�س وتنفيذها اإجراء  ويتيح نظام 
الب�صائع  ع��ل��ى  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
وو���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل وال���رك���اب واأم��ت��ع��ت��ه��م مب���ا يف ذلك 
ال��ر���ص��وم اجل��م��رك��ي��ة وا����ص���رتاط���ات ال�����ص��ح��ة العامة 
وال�����ص��الم��ة وا����ص���رتاط���ات ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة مب��ا يعزز 
كما  اجلمركي.  التفتي�س  اأداء  ويرفع  املنافذ  حماية 
 SOPs القيا�صية  الت�صغيل  اإج��راءات  النظام  يطبق 
خالل  م��ن  التفتي�س  عمليات  ويح�صن  لالختبارات 
العمليات  �صفافية  من  ويزيد  للمخاطر  اأدق  حتديد 
ل��ل�����ص��رك��ات والأف�������راد ف��ي��م��ا ي��وف��ر اآل���ي���ة غ���ري ورقية 
البيانات  اإىل  ب�صال�صة  والو�صول  امل�صتندات  لتخزين 
مع  ال�صتخدام  �صهلة  مركزية  واجهة  يف  اإلكرتونيا 

•• ال�شارقة -وام:

للمنا�صبات  اجل��واه��ر  م��رك��ز  ق��اده��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  تك�صف 
2020 ع��ن روؤية  ال��ع��ام  ال�����ص��ارق��ة خ���الل  وامل���وؤمت���رات يف 
اإذ  امل��وؤمت��رات  وتنظيم  ال�صيافة  قطاع  تطوير  يف  را�صخة 
واملعار�س  الفعاليات  جميع  ت��وق��ف  ف��رتة  امل��رك��ز  ا�صتثمر 
“كوفيد  جائحة  انت�صار  ب��داي��ة  م��ع  الر�صمية  واملنا�صبات 
التجديد  اأع��م��ال  بتنفيذ   2020 م��ار���س  �صهر  يف   ”19
و�صالمة  �صحة  وا�صعاً  جديدة  بحلة  عمالئه  على  ليطل 
بذلك مكانته كوجهة  ..موؤكداً  اأولوياته  اأهم  زواره �صمن 
�صيافة خدمية متكاملة تلبي احتياجات ورغبات العمالء 
والزوار. ويوفر املركز الذي ا�صتاأنف ن�صاطاته واأعماله يف 
من  الفعاليات  لتنظيم  اآمنة  بيئة   2020 �صبتمرب  �صهر 
التي تتما�صى مع  خالل اتخاذه جمموعة من الإج��راءات 
واإر�صادات  الأزم���ات  اإدارة  جلنة  ومعايري  الدولة  توجهات 
دليل  اإ���ص��دار  ج��ان��ب  اإىل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة 

ت�����ص��غ��ي��ل موحدة  واإج��������راءات  اإر�����ص����ادي 
املركز يعي  اأن كل �صخ�س يزور  ت�صمن 
دوره يف احلفاظ على �صالمته و�صالمة 

الآخرين.
وح���ر����س امل���رك���ز ع��ل��ى اإخ�������ص���اع جميع 
ب�  خ���ا�س  ت��دري��ب  ل��ربن��ام��ج  م��وظ��ف��ي��ه 
ال�صحة  وم��ع��اي��ري   ”19  – “كوفيد 
اأنف�صهم  وق���اي���ة  وك��ي��ف��ي��ة  وال�������ص���الم���ة 
التوجيهات  اأح��دث  ومراعاة  والآخرين 
الأطعمة  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  احلكومية 
وامل�صروبات والعمل با�صتمرار على تقييم 
لتحديد  الت�صغيل  واإج����راءات  املخاطر 
اتخاذها  ال���واج���ب  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري 

•• دبي -وام:

دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �صجلت 
براءة اخرتاع جديدة عن م�صروع 
الذكاء  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��د  ه��ي��درون��ت 
العميق  وال��ت��ع��ل��م  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
الذي طورته الهيئة ملراقبة �صبكة 
بها  والتحكم  دب��ي  اإم���ارة  يف  املياه 
عن بعد. وميتاز امل�صروع باإمكانية 
دجمه مع اأحدث اأنظمة الإ�صراف 
للمياه  البيانات  وجمع  والتحكم 
�صكادا وقدرته على توفري بيانات 
اإ�صافة  ال�صبكة  حلظية عن حالة 
اإىل اإ�صالح الت�صريبات يف غ�صون 
مبا  ب�صري  ت��دخ��ل  اأي  دون  ث���واٍن 
ي��ع��زز ك���ف���اءة ���ص��ب��ك��ة امل���ي���اه وعزل 
اأن��اب��ي��ب امل��ي��اه يف اإم�����ارة دب���ي اإىل 

جانب توفري اجلهد والوقت.
واأكد معايل �صعيد حممد الطاير 
الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
التزام  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
لتعزيز  الب��ت��ك��ار  ب��ت��ب��ن��ي  ال��ه��ي��ئ��ة 

 15% %5.2 مقارنة مع  نحو 
اأن  ي��ذك��ر  ال�صمالية«.  اأم��ري��ك��ا  يف 
ي�صهم  املبتكر  هيدرونت  م�صروع 
دره����م  م���ل���ي���ون   5.3 ت���وف���ري  يف 
موؤخراً  امل�����ص��روع  ف��از  وق��د  �صنوياً 
باجلائزة الف�صية عن فئة »فكرة 
العام للفريق« �صمن جوائز “قمة 

الأفكار الأمريكية 2020«.

من  نخبة  على  املا�صية  ال�صنوات 
والأمريكية  الأوروب��ي��ة  ال�صركات 
الفاقد  خ��ف�����س  ح��ي��ث جن��ح��ت يف 
الكهرباء  وتوزيع  نقل  �صبكات  يف 
ن�صبة  م��ع  م��ق��ارن��ة   3.3% اإىل 
وال����ولي����ات  اأوروب��������ا  يف   7%-6
املتحدة الأمريكية. كما انخف�صت 
اإىل  املياه  ن�صبة الفاقد يف �صبكات 

وتهدف  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
مدن  دب�����ي  م���دي���ن���ة  ت�����ص��ب��ق  لأن 
���ص��ن��وات م��ن خالل  ال��ع��امل بع�صر 
املبتكرة  الإح���الل���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وروؤية الهيئة يف اأن تكون موؤ�ص�صة 
ومبتكرة.  م�صتدامة  عاملياً  رائ��دة 
الهيئة ملعايري  اأ�صهم تطبيق  وقد 
ال��ت��م��ّي��ز يف ت��ف��وق��ه��ا ع��ل��ى م���دار 

مكانتها العاملية بو�صفها من اأبرز 
املبتكرة  اخل��دم��ات��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
واأ�صاف  ال���ع���امل.  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
“ ن��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق  م��ع��ال��ي��ه : 
اأطلقها  التي   10X دبي  مبادرة 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 

اإدارة كافة وثائق ال�صفر ب�صكل رقمي 
وتوفري جتربة �صفر للركاب �صل�صلة 

اأثناء تواجدهم يف املطارات.
دبي  م��ع��ر���س  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
كرمية  رع��اي��ة  حت��ت  يقام  للطريان 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ق��ب��ل  م���ن 
م��ك��ت��وم، نائب  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 
 18 ول���غ���اي���ة   14 ال����ف����رتة  خ�����الل 
نوفمرب 2021 يف مطار اآل مكتوم 
ال��دويل، وال��ذي �صيجمع نخبة من 
الطريان  �صركات  وممثلي  اخل��رباء 
قطاعات  م���ن  امل��ع��ن��ي��ة  والأط��������راف 
والت�صميم  وال��دف��اع  اجل��وي  النقل 
احلركة  واإدارة  للطائرات  الداخلي 

اجلوية وغريهم.

•• دبي-الفجر:

للطريان  دب��ي  معر�س  ي�صتعر�س 
ال����������ذي �����ص����ي����ق����ام خ��������الل ال����ف����رتة 
يف   2021 ن��وف��م��رب   18  –  14
م��ط��ار اآل م��ك��ت��وم ال�����دويل، اأح���دث 
يف  �صت�صهم  التي  الرقمية  التقنيات 
والف�صاء  ال��ط��ريان  ق��ط��اع��ات  دع��م 
من  التعايف  مرحلة  خالل  والدفاع 
ال��ت��داع��ي��ات ال��ت��ي اأحل��ق��ت��ه��ا جائحة 
لهذه  )كوفيد-19(  ف�����ريو������س 

القطاعات.
العاملية  اجلائحة  ه��ذه  اأن  �صك  ول 
اأ�صهمت يف زيادة وترية تبني احللول 
الذكاء  فيها  مبا  اجلديدة،  التقنية 
والأمن  الآلت  وتعلم  ال�صطناعي 
الالتالم�صية  واحللول  ال�صيرباين 
وت�����ق�����ن�����ي�����ات اجل������ي������ل اخل����ام���������س 
والروبوتات والأمتتة، اإذ ت�صهم هذه 
الفر�س  املزيد من  بتوفري  احللول 
وكفاءة  ال�صالمة  م�صتويات  لتعزيز 
العمليات والإنتاجية وحتقيق املزيد 

من الأرباح.
واأظهرت نتائج تقرير �صدر موؤخراً 
من   69% اأن  اأك�صن�صر  �صركة  عن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن يف قطاعي  ال���روؤ����ص���اء 
ال����ط����ريان وال�����دف�����اع اأ������ص�����اروا اإىل 
لتوقع  الأول�����وي�����ة  اإي������الء  �����ص����رورة 
الأحداث التي قد توؤثر على �صال�صل 
جتربة  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��ت��وري��د 
اجلائحة  اأك�����دت  ح��ي��ث  ع��م��الئ��ه��م، 

ال��ع��امل، بتجربة  44 م��ط��اراً ح��ول 
تتيح  والتي  الالتالم�صية  التقنيات 
وت�صليم  الو�صول،  ت�صجيل  للركاب 
اإج�����راءات ال�صفر  الأم��ت��ع��ة، واإن��ه��اء 
ال��ط��ائ��رة دون  اإىل  ال�����ص��ع��ود  ح��ت��ى 

احلاجة للم�س.
واأبرمت “طريان الإمارات” �صراكة 
ال���دويل للنقل اجلوي  م��ع الحت���اد 
“اإياتا” لتكون مبوجبها واحدة من 
اأوىل �صركات الطريان العاملية التي 
الإلكرتونية،  ال�صفر  وثيقة  تعتمد 
لالأجهزة  تطبيق  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
امل��ح��م��ول��ة مّي���ك���ن امل�����ص��اف��ري��ن من 
يقوم  اإل��ك��رتوين  �صفر  ج��واز  اإن�صاء 
ظل  يف  ال�صفر  متطلبات  مب�صادقة 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا مب���ا ف��ي��ه��ا نتيجة 
الفحو�صات اأو اللقاحات اإىل جانب 

املرونة  توفري  العاملية على �صرورة 
التوريد  �صال�صل  تكييف  وق��اب��ل��ي��ة 
اخلا�صة بالقطاع، كما اأعرب اأغلبية 
امل�صاركن من الروؤ�صاء على �صرورة 
مبا  التقنية  احللول  اأح��دث  اعتماد 
والأمتتة  الأ����ص���ي���اء  اإن���رتن���ت  ف��ي��ه��ا 
التي  ل��الرت��داء  القابلة  والأج���ه���زة 
الأمتتة  وت���رية  ت�صريع  يف  �صاعدت 

خالل ال�صنوات الثالث املا�صية .
ال�����روؤ������ص�����اء  م�����ن   60% وي�����ق�����وم 
ب���ال����ص���ت���ث���م���ار ب�����ص��ك��ل رئ���ي�������ص���ي يف 
التقنيات التي ت�صاعد يف العمل عن 
املقبلة  ال�صتة  الأ���ص��ه��ر  خ���الل  ب��ع��د 
زي����ادة  اإىل  ي�����ص��ري  ال�����ذي  الأم������ر   ،

القطاع  �صانها تعزيز منو  التي من 
امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل ك���ج���زء من  يف 
م�صاركتها يف معر�س دبي للطريان 
امل���ع���ر����س  و����ص���ي�������ص���م���ل   ،2021
املخ�ص�صة  املوؤمترات  جمموعة من 
ملوا�صيع الذكاء ال�صطناعي واجليل 

اخلام�س والأمن ال�صيرباين.
والبتكارات  الأفكار  اإطالق  وي�صكل 
اجل��دي��دة وت��ع��زي��ز جت��رب��ة العمالء 
النا�صئة  ل��ل�����ص��رك��ات  ك��ب��رية  ف��ر���ص��ة 
لتطوير قطاعات الطريان والف�صاء 
�صيقوم  املنطلق  هذا  ومن  والدفاع، 
للطريان  دب�����ي  م���ع���ر����س  م��ن��ظ��م��و 
بالتعاون مع �صركة جوثامز الأوىل 

اأهمية التحول الرقمي يف قطاعات 
الطريان والف�صاء والدفاع، وجرى 
الع����ت����م����اد ع���ل���ى ت���ق���ن���ي���ات ال���ذك���اء 
�صفر  جتربة  لتوفري  ال�صطناعي 
يحقق  مب��ا  م�صافر  لكل  خم�ص�صة 
حن  يف  لديهم،  الر�صا  م��ن  امل��زي��د 
تتوقع درا�صة اأخرى بو�صول معدل 
لعتماد  امل���رك���ب  ال�����ص��ن��وي  ال��ن��م��و 
ت��ق��ن��ي��ات ل���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي اإىل 
46.4% يف قطاع الطريان بحلول 

عام 2023.  
و���ص��ت��ع��م��ل ����ص���رك���ات ال����ط����ريان من 
اإطالق  ع��ل��ى  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع 
وعر�س اأحدث تقنياتها وابتكاراتها 

امل�صتقبلي لقطاعات الطريان، حيث 
نوعه  م��ن  الوحيد  احل��دث  �صيكون 
الذي ينظم ب�صكل مبا�صر وبح�صور 
اإىل  ونتطلع  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  �صخ�صي 
التعاون مع جميع الأطراف املعنية 
دور  اإب��راز  يف  للم�صاعدة  القطاع  يف 
يف  القطاع  مالمح  بر�صم  التقنيات 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل«.  ول��ط��امل��ا ع��م��ل قطاعا 
ال��ط��ريان وال��ف�����ص��اء ب��اإي��ج��اد طرق 
الفر�س  م���ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  ج���دي���دة 
التقنية  احل����ل����ول  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
الأمثلة  امل��ت��ق��دم��ة اجل���دي���دة، وم���ن 
ال���ت���ي ���ص��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع يف الآون�����ة 
الأخرية يف ت�صريع رقمنة العمليات 
بدولة الإمارات، حيث قامت �صركة 
الحت����اد ل��ل��ط��ريان وب��ال��ت��ع��اون مع 
�صركة “�صيتا” املتخ�ص�صة بتقنيات 
اجلوي،  ال��ن��ق��ل  �صمن  الت�����ص��الت 
تقنية  ا����ص���ت���خ���دام  ع���ل���ى  ب��ت��ج��رب��ة 
اأفراد  الوجه لتحديد  التعرف على 
ال��ط��اق��م وامل�����ص��ادق��ة ع��ل��ي��ه��م، حيث 
ا�صتبدال  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��ه��دف 
اأك�صاك ت�صجيل الو�صول التقليدية، 
والتي تتطلب من الطاقم ا�صتخدام 
بطاقات هوية املوظفن ك�صكل من 

اأ�صكال امل�صادقة.
ومتهد ال�صراكة اجلديدة بن �صركة 
املطارات  ت�صغيل  و�صركة  اأماديو�س 
الطريق  “اأفينور”  ال��رنوي��ج��ي��ة 
بالكامل،  لتالم�صية  �صفر  لرحلة 
تدير  التي  “اأفينور”،  تقوم  حيث 

م���ن ن��وع��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة وال���رائ���دة 
وبناء  الأع���م���ال  ت�����ص��ري��ع  يف جم���ال 
النا�صئة،  ال�صركات  جيل جديد من 
 – “في�صتا  ف��ع��ال��ي��ة  اإط�����الق  ع��ل��ى 
خالل املعر�س، والتي   »VISTA
لل�صركات  خم�����ص�����ص��اً  م���رك���زاً  ت��ع��د 
النا�صئة توفر من�صة للمبتكرين يف 
جمالت الطريان والف�صاء متكنهم 
امل�صتثمرين  اإىل  ال���و����ص���ول  م����ن 
عن  متزايد  ب�صكل  يبحثون  الذين 
ت�صاعد  ال���ت���ي  اجل����دي����دة  احل����ل����ول 
ال�صركات الرئي�صية العاملة يف هذه 

القطاعات.
ويف تعليقه على ال�صراكة اجلديدة، 
اإيلودي روبن غريم من �صركة  قال 
اأهمية  ع���ل���ى  “نوؤكد  ج����وث����ام����ز: 
والتقنيات  املنا�صبة  امل����وارد  ت��وف��ري 
ال�صركات  ت�صاعد  التي  والت�صالت 
على حتقيق روؤيتها بنجاح وت�صريع 
قطاعي  يف  التقنية  احل��ل��ول  تبني 
الطريان والدفاع. وتتميز منظومة 
ب��اأن��ه��ا مليئة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات 
ف�صاًل  الواعدة،  والأفكار  بالفر�س 
عن دور املنظومة يف ربط ال�صركات 
امل�صتثمرين  م��ع  املبتكرة  النا�صئة 
م�صاعدة  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال����ذي����ن 

ال�صركات على التو�صع والنمو«. 
معر�س  “يعد  غ������ريم:  واأ������ص�����اف 
من�صة   2021 ل���ل���ط���ريان  دب�����ي 
واحللول  البتكار  دور  لفهم  مهمة 
للنمو  امل�����ت�����ط�����ورة  واخل��������دم��������ات 

اجلواهر واملنا�صبات واملوؤمترات يف 2020 .. عام 
كامل من اال�صتعدادات لفعاليات اآمنة وخدمات فاخرة

نخيل مولز تطلق جمموعة من 
املبادرات احتفاء مب�صبار االأمل

•• دبي - وام:

جمموعة من املبادرات  ذراع البيع بالتجرئة ل�”نخيل”-  اأطلقت “نخيل مولز”- 
و”بامل  بوينت”  و”ذي  بطوطة”  و”اإبن  مول”  و”نخيل  التنن”  “�صوق  يف 
وي�صت بيت�س” و”كلوب فيت�صا ماري” لالحتفال بنجاح املهمة الف�صائية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة كجزء من ا�صرتاتيجيتها احلكومية الطموحة لالبتهاج 
الرئي�س  خ���وري  ع��م��ر  وق���ال  الأح���م���ر.  ال��ك��وك��ب  اإىل  الأمل”  “م�صبار  ب��و���ص��ول 
دولة  مهمة  اإن  مولز”  “نخيل  يف  الأ���ص��ول  واإدارة  ال�صيافة  مل�صاريع  التنفيذي 
الإمارات العربية املتحدة اإىل كوكب املريخ قد قطعت �صوطاً كبرياً واأ�صهمت ب�صكل 
والتكنولوجيا.. والبتكارات  تبادل اخلربات  املنطقة على خارطة  كبري يف و�صع 

قيادتنا  تبذلها  التي  العلمية  للجهود  مولز”  “نخيل  يف  اإمتنانهم  عن  معرباً 
احلكيمة يف دولة الإمارات..موؤكداً على اإحتفالهم دائماً باإجنازات �صبابنا املثمرة. 
وتواكب نخيل مولز” الحتفالت التي �صوف ت�صتمر لغاية 9 فرباير 2020 من 
خالل حتويل �صعارات وجهات الت�صوق والرتفيه الع�صرية التابعة لها اإىل اللون 
الأحمر متا�صياً مع اأجواء الفرح التي تعّم البالد ابتهاجاً بنجاح املهمة اإىل املريخ 
فيما �صتقدم “نافورة النخلة” يومياً عرو�صاً �صّيقة باللون الأحمر احتفاًء بهذه 

اللحظة التاريخية.
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املال والأعمال

العامة،  ال�����ص��ح��ة  ح��م��اي��ة  ي�����ص��م��ن 
اىل  نوعية  اإ�صافة  الدليل  وي�صكل 
العوامل  لحتواء  املبذولة  اجلهود 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وم��ن��ع ت��اأث��ريه��ا على 
والبيئة  العامة  وال�صحة  املجتمع 
كامل  ج����زء  ت��خ�����ص��ي�����س  مت  ك��م��ا   ،
التعامل  اإج����راءات  ل�صرح  بالدليل 
مع النفايات املتولدة من الإجراءات 
 19 الح��رتازي��ة لفريو�س ك��ورون��ا 
اجلهود  خ���دم���ة  يف  ذل����ك  وي�����ص��ب 
ال��وط��ن��ي��ة لح���ت���واء ه���ذه اجلائحة 
نقا�صات  و���ص��م��ل��ت  م��ن��ه��ا.  وال��ت��ع��ايف 
اأعمال الجتماع ال�صتغالل  جدول 
ملربي  املخ�ص�صة  لالأعالف  ال�صليم 
التو�صية  الروة احليوانية، ومتت 
ب�صرورة ت�صديد ال�صلطات املخت�صة 
على حمالت بيع الأعالف، واإطالق 
من  للم�صتفيدين  توعية  ح��م��الت 
ه���ذه الأع����الف م��ن م��رب��ي الروة 
احليوانية. و�صمن جدول العمال 
تطوير  م�صتجدات  ا�صتعرا�س  مت 
الحتادية  الل��ك��رتون��ي��ة  ال�صفحة 
الدولة، ت�صتهدف ت�صليط  لبلديات 
البلدية  اجل����ه����ود  ع���ل���ى  ال�������ص���وء 
وت���ع���زي���ز امل���ح���ت���وى الحت���������ادي يف 
اخلربات  وتبادل  البلدية  ال�صوؤون 
ودع������م اأن�������ص���ط���ة ري��������ادة الأع����م����ال 
اتاحة  خ�����الل  م����ن  وال����ص���ت���ث���م���ار 
التنظيمية  والإج����راءات  ال��ق��رارات 
لكونها  بالإ�صافة  الع��م��ال،  ل���رواد 
م��ت��اح��ة لالطالع  ب���واب���ة احت���ادي���ة 
الدولة،  خ���ارج  اجل��ه��ات  م��ن  عليها 
ومن املتوقع النتهاء من ال�صفحة 
العام  ب��ن��ه��اي��ة  ل��ل��خ��دم��ة  ودخ��ول��ه��ا 

اجلاري.

•• دبي-وام:

للتغري  الإم����������ارات  جم��ل�����س  ع���ق���د 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة اج��ت��م��اع��ه الأول 
ب���رئ���ا����ص���ة معايل  اجل�������اري  ل���ل���ع���ام 
النعيمي  بلحيف  عبداهلل  الدكتور 
والبيئة،  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري  وزي������ر 

بديوان الوزارة يف دبي.
�صبعة  الج���ت���م���اع  اأج���ن���دة  و���ص��م��ت 
مبتابعة  ت��خ��ت�����س  رئ��ي�����ص��ة  حم����اور 
ت��و���ص��ي��ات الج��ت��م��اع ال��ث��اين ملدراء 
اأغ�صط�س  يف  عقد  ال��ذي  البلديات 
البلدي  ال��ع��م��ل  ودل���ي���ل   ،2020
وخطة  الثالثة-،  -املرحلة  امل��وح��د 
ال�صتجابة لآفة اجلراد ال�صحراوي، 
ودليل النفايات البيولوجية الناقلة 
ل���ل���ع���دوى ، ال����ص���ت���غ���الل الأم���ث���ل 
الروة  ملربي  املخ�ص�صة  لالأعالف 
ال�صفحة  وت���ط���وي���ر  احل���ي���وان���ي���ة، 
لبلديات  الحت���ادي���ة  الل��ك��رتون��ي��ة 
ال���دول���ة، واع��ت��م��اد واإط�����الق �صعار 

اأ�صبوع الت�صجري 2021.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
التغري املناخي والبيئة “ اإن تفعيل 
وت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة وال���ت���ع���اون بن 
حكومية  ك��اف��ة  املجتمع  موؤ�ص�صات 
الدولة  توجهات  لتحقيق  وخا�صة 
ميثل اأحد التوجيهات ذات الأولوية 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة، ل���ذا حتر�س 
ملجل�س  رئ���ا����ص���ت���ه���ا  ع����رب  ال����������وزارة 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  للتغري  الإم����ارات 
على عقد اجتماعات دورية لتعزيز 

هذا التعاون.«.
املوحد  البلدي  العمل  دليل  وح��ول 

ال������وزارة دل��ي��ل العمل  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
يهدف  وال��������ذي  امل����وح����د  ال���ب���ل���دي 
الفنية  ال����ص���رتاط���ات  ت��وح��ي��د  اىل 
ال�صحة  اآف����ات  م��ك��اف��ح��ة  ل�����ص��رك��ات 
بالتعاون  اأع����دت����ه  ال�����ذي  ال���ع���ام���ة 
والتن�صيق مع كافة اجلهات املحلية 
املعنية على م�صتوى الدولة وي�صمل 
الفنية  ال�صرتاطات  5 حماور هي 
ال�صحة  اآف����ات  م��ك��اف��ح��ة  ل�����ص��رك��ات 
ن�صاطات  وت�������ص���ن���ي���ف  ال�����ع�����ام�����ة، 
العامة،  ال�����ص��ح��ة  اآف�����ات  م��ك��اف��ح��ة 
اآفات  مكافحة  ���ص��رك��ات  وت�صنيف 
ال�صحة  واآف�����ات  ال��ع��ام��ة،  ال�����ص��ح��ة 
على  والتفتي�س  وال��رق��اب��ة  العامة، 
ال�صحة  اآف������ات  م��ك��اف��ح��ة  ���ص��رك��ات 
ال�����ع�����ام�����ة. وي�������ص���ت���ه���دف ال���دل���ي���ل 
ال�صركات  واأن����واع  ت�صنيف  حت��دي��د 
امل���ج���ال، وتوحيد  ه���ذا  ال��ع��ام��ل��ة يف 

اآلية  الفنية، وحتديد  ال�صرتاطات 
وم�صوؤولية  وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال���رق���اب���ة 
اجل���ه���ات، وحت���دي���د اأن������واع الآف����ات 
امل��ك��اف��ح��ة. و���ص��م��ل جدول  وط�����رق 
خطة  ا�صتعرا�س  الجتماع  اأع��م��ال 
/اآفة  الزراعية  لالآفات  ال�صتجابة 
اجلراد ال�صحراوي/، والتي اأعدتها 
بالتعاون مع كافة اجلهات  ال��وزارة 
وا�صتعرا�س  العالقة،  ذات  املحلية 
دل���ي���ل ال���ن���ف���اي���ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة /

ال��ن��اق��ل��ة ل���ل���ع���دوى/ – الإ�����ص����دار 
ال���ث���ال���ث – وال������ذي ي���ع���رف اأن�����واع 
النفايات،  من  النوع  هذا  وت�صنيف 
وتفا�صيل واإجراءات التداول الأمن 
لها، واآلية تعزيز قدرات التعامل مع 
خطر التعر�س للملوثات والنفايات 
تدابري  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ع��دوى،  الناقلة 
ب�صكل  والأم���ن���ة  ال�صليمة  الإدارة 

ال���ث���ال���ث���ة ل��ت��وح��ي��د ال����ص���رتاط���ات 
ال��ف��ن��ي��ة ل�����ص��رك��ات م��ك��اف��ح��ة اآف����ات 
على  معاليه  اأك��د  ال��ع��ام��ة،  ال�صحة 
الرقابة  اإج���راءات  وت�صديد  تفعيل 
املتداولة  امل���ب���ي���دات  ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى 
يف ال�������ص���وق امل��ح��ل��ي وال���ت���اأك���د من 
اأم��ان��ه��ا وكونها  وم����دى  م�����ص��دره��ا 
اجلهات  م���ن  وم��ع��ت��م��دة  م�����ص��ج��ل��ة 

املخت�صة.
اإجراء  �صرورة  على  معاليه  و�صدد 
فعالية  مل��دى  دوري  وقيا�س  تقييم 
ال��دل��ي��ل وت���اأث���ريه الإي���ج���اب���ي على 
امل��ب��ي��دات يف  ت���داول  �صبط عمليات 
ال�صوق املحلي لبيان مدى احلاجة 
احتادية  م��ظ��ل��ة  ليمثل  ل��ت��ط��وي��ره 

رقابية فعاله.
واأ�صار معاليه يف جزئية ال�صتغالل 
ملربي  املخ�ص�صة  لالأعالف  ال�صليم 

وقنوات  ���ص��راك��ات  ل��ب��ن��اء  وال�����ص��ع��ي 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  م���ع  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة 
الوطني  امل��ن��ت��ج  وت�����ص��وي��ق  ل���دع���م 
واخلارجية،  امل��ح��ل��ي��ة  الأ����ص���واق  يف 
الر�صاد  م�����ص��ت��وى  ورف���ع  وحت�����ص��ن 
ال������زراع������ي م�����ن خ������الل ال����ربام����ج 
التوعوية والزيارات امليدانية لدعم 
وتعزيز  التكاليف  وخ��ف�����س  امل��ن��ت��ج 
ا�صتعرا�س  مت  كما  الإن��ت��اج.  ج���ودة 
توحيد اإجراءات الرقابة والتفتي�س 
املتداول ومن�صاآته على  الغذاء  على 
م�صتوى الدولة، عرب ت�صكيل فريق 
الإج���راءات  وتنظيم  ملراجعة  عمل 
ال���رق���اب���ي���ة لإر����ص���ال���ي���ات الأغ���ذي���ة 
امل�������ص���ت���وردة ع���رب م��ن��اف��ذ ال���دول���ة، 
املطبقة حاليا  الإج���راءات  ودرا���ص��ة 
ال�صلطات املحلية للرقابة  من قبل 
الأغذية  اإر�صاليات  على  والتفتي�س 

امل�صروع  اإىل  احل��ي��وان��ي��ة  ال������روة 
بالتعاون  ال������وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي 
من  ال�صرتاتيجين  �صركائها  مع 
امل��ع��ن��ي��ة لرتقيم  امل��ح��ل��ي��ة  اجل���ه���ات 
على  /املا�صية/  احليوانية  ال���روة 
�صي�صاهم  وال��ذي  ال��دول��ة،  م�صتوى 
على  ال����ع����ائ����د  ك�����ف�����اءة،  زي���������ادة  يف 
املحلية  احل��ي��وان��ي��ة  ال����روة  تنمية 
مل�صتحقيها  الأع����الف  وتخ�صي�س 

من مربي الروة احليوانية.
املجل�س  اأع�������م�������ال  اف�����ت�����ت�����اح  ومت 
تنفيذ  م�����ص��ت��ج��دات  ب��ا���ص��ت��ع��را���س 
ملدراء  الأخ���ري  الج��ت��م��اع  تو�صيات 
تو�صيات  �صملت  وال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ات 
ب�صان تعزير الأمن الغذائي الوطني 
ت��ط��وي��ر ورف����ع ك���ف���اءة البنية  ع���رب 
التي  املكملة  واخل��دم��ات  التحتية 
تخدم القطاع الزراعي واحليواين، 

و�صع  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  امل�������ص���ت���وردة 
مبوجبها  للعمل  موحدة  اإج���راءات 
على م�صتوى الدولة، والتوافق على 
الرقابة والتفتي�س  اإجراءات  وثيقة 
امل�صتوردة  الأغ��ذي��ة  اإر�صاليات  على 

عرب منافذ الدولة.
امل�صالخ  تقييم  درا�صة  نتائج  وح��ول 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل���وا����ص���ي  واأ������ص�����واق 
ف���ري���ق عمل  ت�����ص��ك��ي��ل  ال����دول����ة، مت 
ب��ه��ذا اخل�����ص��و���س، والعمل  وط��ن��ي 
الأثر  تقييم  درا���ص��ات  اإج����راء  على 
املن�صاآت  ل��ك��اف��ة  ال���الزم���ة  ال��ب��ي��ئ��ي 
ال���واق���ع���ة �صمن  امل���ن�������ص���اآت  ون���ق���ل 
النطاق العمراين اأو قرب احليازات 
منا�صبة  م���واق���ع  اإىل  احل��ي��وان��ي��ة 
تدريبية  ب���رام���ج  وت��ن��ف��ي��ذ  وو����ص���ع 

وتعريفية للعاملن واملتعاملن.
الجتماع  اأع���م���ال  ج����دول  و���ص��م��ن 

جمل�س االمارات للتغري املناخي يناق�س عددا من امل�صاريع واملبادرات البيئية يف اجتماعه االأول 2021

�صيولة االأ�صهم االإماراتية تتجاوز 1.1 مليار درهم مع بداية االأ�صبوع
لالأوراق املالية ،يف موؤ�صر على عمليات جتميع تنفذها 

حمافظ حملية واأجنبية على هذه الأ�صهم.
العا�صمة اغلق عند م�صتوى  العام ل�صوق  املوؤ�صر  وكان 
5672 نقطة فيما اقفل املوؤ�صر العام ل�صوق دبي املايل 

عند 2666 نقطة.
الأول  اأبوظبي  وبنك  العقارية  ال��دار  �صهما  وا�صتحوذ 
يف  امل��ت��داول��ة  ال�صيولة  اج��م��ايل  م��ن   45% نحو  على 
درهم   3.85 عند  الأول  اغلق  حيث  املالية  الأ���ص��واق 
و�صط تداولت جتاوزت قيمتها 258 مليون درهم يف 
حن ارتفع الثاين اىل 14.90 درهم بتداولت بلغت 

قيمتها نحو 256 مليون درهم.

و�صهد �صهم ات�صالت ن�صاطا جيدا مرتفعا اىل 19.88 
درهم وذلك بالإ�صافة اىل �صهم اأدنوك للتوزيع 3.90 

درهم وال�صركة العاملية القاب�صة اىل 46.1 درهم.
�صهم الت�صالت  ارت��ف��ع  امل���ايل فقد  دب��ي  ���ص��وق  اأم���ا يف 
العربية  �صهم  جانب  اىل  دره��م   6.71 اىل  املتكاملة 
�صهم  اكتفى  فيما  دره��م   1.25 عند  املغلق  للطريان 
ال�صابق  م�صتواه  نف�س  عند  ب��الإغ��الق  العقارية  اعمار 

وهو 3.84 درهم.
ي�صار اىل اأن عدد الأ�صهم التي جرى تداولها يف جل�صة 
بداية الأ�صبوع بلغ 260 مليون �صهم نفذت من خالل 

4350 �صفقة.

•• اأبوظبي-وام:

امل��ال الإماراتية اىل  اأ���ص��واق  ال��ت��داولت يف  قفزت قيمة 
تعامالت  ب��داي��ة  م��ع  دره���م  مليار   1.1 م�صتوى  ف��وق 
الهدوء  �صيطرة  رغم  وذلك  الأ�صبوع،  من  الأول  اليوم 
العامة  املوؤ�صرات  حركة  على  الطفيف  لالرتفاع  املائل 
التي اأغلقت بالقرب من م�صتوياتها ال�صابقة تقريبا يف 

جل�صة نهاية الأ�صبوع املا�صي.
الأكرب  اجل��زء  اأن  للتعامالت  اليومي  الر�صد  ويظهر 
من ال�صيولة املتدفقة اىل قاعات التداولت تركزت على 
�صريحة من الأ�صهم القيادية املدرجة يف �صوق اأبوظبي 

حمالت ترويج وا�شتقطاب ا�شتثماري متهد لدورة اقت�شادية جديدة يف ال�شارقة خالل 2021

حممد امل�صرخ: موؤ�صر ال�صارقة لال�صتثمار يعزز اآليات ا�صتقطاب اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة
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اقت�صادية دبي: اإ�صدار 4567 رخ�صة جديدة بدبي يف يناير 2021
حتت عنوان »ع�شر املال ال�شحري«

بنك االإمارات دبي الوطني يك�صف عن 
توقعاته لال�صتثمارات العاملية لعام 2021  م�صوؤولية  ذات  �صركات  م��ن  ك��ل  القانونية  الأ���ص��ك��ال  قائمة  ب��اق��ي  و�صمت 

اإمارة  يف  مقرها  ل�صركات  ف��روع  )ذ.م.م.(؛  ال��واح��د  ال�صخ�س   - حم���دودة 
ل�صركات  ف��روع  ح��رة؛  منطقة  مقرها  موؤ�ص�صات  ���ص��رك��ات/  ف��روع  اأخ���رى؛ 

خليجية؛ وفروع ل�صركات اأجنبية.
و�صمت اأبرز اأن�صطة الرخ�س اجلديدة ال�صادرة خالل �صهر يناير 2021 
املباين  �صيانة  بها؛  يتعلق  وما  املقاولت  اأخ��رى؛  مهنية  خدمات  من:  كل 
اجلاهزة؛  املالب�س  جمموعة  التنظيف؛  خ��دم��ات  والتنظيف؛  واحل��را���س 
اللكرتونيات؛ جتاره  اأخ��رى؛ جمموعة  اأن�صطة جتارية  املعلومات؛  تقنية 

املواد الغذائية؛ واملطاعم واملقاهي.
املعامالت  اإج���راءات  ت�صهيل  على  ا�صرتاتيجيتها  يف  دبي  اقت�صادية  وتركز 
ال���ت���ج���اري���ة يف دب����ي،  وال���رتاخ���ي�������س 
وي������ح������ر�������س ق������ط������اع ال���ت�������ص���ج���ي���ل 
مواكبة  على  التجاري  والرتخي�س 
وتوفري  لتطوير  ج��دي��د  ه��و  م��ا  ك��ل 
قيمة  ذات  وم�������ب�������ادرات  خ�����دم�����ات 
معايري  �صمن  للمتعاملن  م�صافة 
الهدف  اإىل  للو�صول  اجل��ودة  عالية 
الأ�صا�صي وهو تربع اإمارة دبي �صدارة 

املدن الذكية على امل�صتوى العاملي.
تقدمي  على  دب��ي  اقت�صادية  وتعمل 
لإطالق  واملعنوي  التحفيزي  الدعم 
الأمر  التجارية،  واملن�صاآت  امل�صاريع 
الذي يوؤكد مدى الهتمام بال�صركات 
متابعة  ع��ل��ى  واحل���ر����س  اجل���دي���دة، 
واقع الأعمال عن كثب، وتعزيز ثقة 
بواقع  والقائمة  اجلديدة  ال�صركات 
دبي  يف  التجارية  واحلركة  الأع��م��ال 
واأن اجلهات امل�صوؤولة تعتربهم لعباً 
اقت�صادياً وم�صاهماً تناف�صياً يف تنمية 

اقت�صاد الإمارة.

•• دبي-الفجر: 

والرتخي�س  الت�صجيل  قطاع  ع��ن  ال�����ص��ادر  الأع��م��ال  حركة  تقرير  اأظ��ه��ر 
مت  التي  اجل��دي��دة  الرخ�س  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  دب��ي  اقت�صادية  يف  التجاري 
اإ�صدارها خالل �صهر يناير 2021 و�صل اإىل 4567 رخ�صة، مبعدل منو 
 4،172 اإ���ص��دار   2020 حيث مت  ع��ام  يناير  ب�صهر  %9 مقارنًة  ن�صبته 
رخ�صة. وتوزعت الرخ�س ال�صادرة خالل يناير 2021 على عدة اأن�صطة 
بن�صبة   )2،660( املهنية  مقدمتها  يف  ج���اء  ال��رخ�����ص��ة  ف��ئ��ة  ح�صب  ع��ل��ى 
%58، تبعتها التجارية )1،826( بن�صبة %40، وتوزعت باقي الن�صب 
الرخ�س  توزيع  ال�صوء على  التقرير  و�صلط  وال�صناعية.   ال�صياحية  على 

ح�صب   2021 يناير  خ��الل  ال�صادرة 
اإم������ارة دبي،  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف  امل��ن��اط��ق 
ديرة  ملنطقة  الكربى  احل�صة  وكانت 
ب��اإج��م��ايل 2425 رخ�����ص��ة، وم��ن ثم 
م��ن��ط��ق��ة ب���ر دب����ي مب��ج��م��وع 2135 
بواقع  حتا  منطقة  واأخ����رياً  رخ�صة، 
وتوؤكد  ج���دي���دة.  رخ�����س جت���اري���ة   7
الأرق�������ام ا���ص��ت��م��رار اق��ت�����ص��ادي��ة دبي 
التنموية  امل�����ص��رية  وت��ع��زي��ز  دع���م  يف 
الطموحة لقت�صاد دبي نحو التميز، 
وتر�صيخ موقع الإمارة على اخلارطة 
والأعمال  للمال  كمركز  القت�صادية 

على م�صتوى املنطقة والعامل.
القانوين  ل��ل�����ص��ك��ل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأم�������ا 
يناير  �صهر  خالل  ال�صادرة  للرخ�س 
الفردية  املوؤ�ص�صات  ف�صكلت   ،2021
%42 م��ن الإج��م��ايل، يف حن  نحو 
م�صئولية  ذات  املوؤ�ص�صات  ا�صتحوذت 
وتبعتها   ،32% ع���ل���ى  حم��������دودة 
 .22% ب��ن�����ص��ب��ة  امل���دن���ي���ة  الأع����م����ال 

ال����ذي ي��ح��م��ل ع���واق���ب ط��وي��ل��ة الأم������د، ح��ي��ث العوائد 
اأو  الت�صخم  عرب  �صواء  اجلديدة،  واملخاطر  املنخف�صة 
ت�صمن  على  نعمل  لذلك،  وكا�صتجابة  الديون.  تراكم 
ال�صتثمار  مزيج  يف  النا�صئة  الأ���ص��واق  من  اأعلى  ن�صبة 
داعمة  بعوامل  وتتمتع  اأ�صرع منواً  ال�صرتاتيجي، فهي 
تدفع تعافيها بعد اجلائحة، كما اأنها تتميز بانخفا�س 

التكاليف وقلة عدد ال�صكان«.
وتناول غرافيري ال�صناديق متعددة الأ�صول التي اأطلقها 
البنك موؤخراً وُتدار من دبي وهي: “�صندوق الإمارات 
املعتدل”،  املميز  الإم���ارات  و”�صندوق  احلذر”،  املميز 
واملتاحة بعمالت  و”�صندوق الإمارات املميز اجلريء”، 
الدرهم الإماراتي واليورو والدولر الأمريكي. وتخ�صع 
ال�����ص��ن��ادي��ق امل����دارة م��ن اإم����ارة دب���ي وت��ت��خ��ذ م��ن �صلطة 
وال�صوابط  امل�صتمرة  للمتابعة  لها،  مقراً  لوك�صمبورغ 
الوطني،  دب��ي  الإم����ارات  بنك  يطبقها  ال��ت��ي  الداخلية 
بحد  اجلمهور  م��ن  وا�صعة  ل�صريحة  متاحة  و�صتكون 
اأدنى منخف�س وقدره 1000 دولر لال�صتثمار الأويل 

وال�صيولة اليومية.
ال�صتثمار”  “توقعات  تقرير  ويقدم 
ال����ذي ي�����ص��دره ب��ن��ك الإم�������ارات دبي 
الوطني �صنوياً خطة ا�صت�صارية ت�صمل 
واملوؤ�صرات  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س 
ال���رئ���ي�������ص���ي���ة ل���الق���ت�������ص���اد ال���ع���امل���ي 
املالية،  لالأ�صواق  مو�صعة  وحتليالت 
ال�صت�صارين  ف��ري��ق  عليها  يعتمد 
واملحللن  ال�صرتاتيجيات  وخ���رباء 
املالين يف بنك الإمارات دبي الوطني، 
املتعلقة  اق����رتاح����ات����ه����م  ل���ت���ق���دمي 
وال�صتثمارات  امل��ال��ي��ة  ب��امل��ع��ام��الت 

املوجهة لعمالء البنك.

•• دبي-الفجر: 

ال��رائ��د يف  البنك  ال��وط��ن��ي،  دب��ي  الإم�����ارات  ك�صف بنك 
عن  وتركيا،  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
توقعاته لال�صتثمارات العاملية لعام 2021 حتت عنوان 
غرافيري  موري�س  وق��ّدم��ه��ا  ال�صحري”،  امل���ال  “ع�صر 
دبي  الإم����ارات  بنك  يف  لال�صتثمار  الرئي�صي  امل�����ص��وؤول 

الوطني لعدد من ممثلي و�صائل الإعالم.
واأو����ص���ح غ��راف��ي��ري ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه ال���ص��ت��ث��م��اري��ة على 
العامل يف  �صهدها  التي  امل�صبوقة  الأح��داث غري  خلفية 
“كوفيد  ل��وب��اء  الرهيب  النت�صار  ظ��ل  يف   2020 ع��ام 
العاملي  ال��ذي وجه �صربة موجعة لالقت�صاد   ”19 –

باأ�صره..
 واأعرب امل�صوؤول الرئي�صي لال�صتثمار يف بنك الإمارات 
دبي الوطني وفريق عمله عن ثقتهم بالتعايف القت�صادي 
وا�صرتاتيجيات  ال��ل��ق��اح��ات  ان��ت�����ص��ار  بف�صل  ال��و���ص��ي��ك 
اأ�صعار  احلكومات يف ظل  اأطلقتها  التي  امل��ايل  التحفيز 

الفائدة املنخف�صة الداعمة للتوقعات 
القت�صادية املرتفعة.

ال�صعيد  “على  غ���راف���ي���ري:  وق�����ال 
التكتيكي، يبدو امل�صهد العام، اإيجابياً 
ن���وع���اً م���ا ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����ص��ري اإىل 
يتمحور  اأن  املتوقع  وم��ن  املتو�صط. 
ع���ام 2021 ح���ول ج��ن��ي الأرب�����اح يف 
�صوق الدخل الثابت، وزيادة راأ�س املال 
يف الأ�صهم التي ت�صجل منواً قوياً يف 
البعيد، فقد  اأما على املدى  الأرب��اح. 
تغري امل�صهد ال�صتثماري من الناحية 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ون��ح��ن ال���ي���وم على 
عتبة ما ي�صمى ’ع�صر املال ال�صحري‘ 

امل�صتوى.. ف�صال عن امتالكها ثالثة موانئ بحرية ذات اإطاللت ا�صرتاتيجية ، 
وترتبط بكافة اإمارات الدولة عرب �صبكة طرق حديثة الأمر الذي جعل ال�صارقة 

واحدة من اأكر القت�صادات ا�صتدامة وحيوية يف املنطقة.
جائحة  تطويع  يف  بنجاحها  ال�صارقة  يف  ال�صتثمارية  الثقة  ه��ذه  ت��ع��ززت  وق��د    
“كورونا “ ب�صبكة من املرونة والجراءات ال�صتباقية، وبرزم من املحفزات، جعلت 
اأرقام  وّثقْتها  منجزات  على  تبني  ج��دي��دة  اقت�صادية  ل���دورة  ب��داي��ة   2020 ع��ام 
امل�صاريع اجلديدة .  وبح�صب مرا�صد دولية ذات اخت�صا�س، فقد زادت ال�صتثمارات 
يف   60% مب��ع��دل  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  ال�صارقة  ا�صتقطبتها  ال��ت��ي  املبا�صرة  الأجنبية 
الن�صف الثاين مقارنة مع الن�صف الأول، وذلك بقوة ا�صتقطاب القطاعات النا�صئة 
ال�صالمة  ومنتجات  الطبية  وال��ب��ح��وث  ال�صحة  وق��ط��اع  الإل��ك��رتون��ي��ة  كالتجارة 
ع ا�صتمرار النمو خالل  اإىل توقُّ ال�صخ�صية  وتذهب تقديرات الخت�صا�س نف�صها 
ويف   ،55.6% بن�صبة  والت�����ص��الت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف   ،  2021
%49.7، واللوج�صتيات والتوزيع بن�صبة  الزراعية والغذائية مبعدل  ال�صناعات 
ثقتها  التقديرات  ه��ذه  وتبني  التنظيف  تكنولوجيا  يف   ،%  30.2 و   ،46.2%

با�صطراد النمو القت�صادي خالل 2021 .

نطاق  يف  اإ�صافياً  ناً  مكِوّ اأي�صا  ميثل   ، لال�صتثمار”  ال�صارقة  “موؤ�صر  اأن  )وام( 
املبا�صر،  الأجنبي  لال�صتثمار  ال�صارقة  مكتب  بها  يعمل  التي  ال�صتباقية  الروؤية 
اآليات ا�صتقطاب ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة وتوجيهات نحو قطاعات  لتعزيز 
القت�صاد احلقيقي وتوزيعها ا�صرتاتيجياً يف نطاق اأولويات تنموية معتَمدة ت�صمل 
قطاعات الطاقة املتجددة والنظيفة والتكنولوجيا والذكاء ال�صطناعي واخلدمات 
اللوج�صتية، والرعاية ال�صحية، والبيئة، والتعليم اإ�صافة اإىل القطاعات العقارية 
نهجية  ت�صنيفات  ال�صارقة  موؤ�صر  ويت�صمن  اخلفيف.  والت�صنيع  وال�صياحية 
لال�صتثمار، اأجنبياً كان اأو حمليا اأو اإعادة ال�صتثمار، َتعر�ُس ب�صكل يتجدد يوميا ، 
م�صدر ال�صتثمار وم�صتوى التكنولوجيا امل�صتخدم، و القطاع الذي يتم ال�صتثمار 
فيه. وتوفر الرقمنة املتقدمة يف املن�صة م�صدرا وثيقا للمعلومات املتعلقة بقطاعات 
التوجهات  يخاطب  ومبا  والأجنبية،  املحلية  وال�صتثمارات  والأ���ص��واق  ال�صتثمار 
ال�صتثمارية على املدين الق�صري والطويل.   وُي�صاعف من اأهمية وفعالية املوؤ�صر 
املا�صية  ال�صنوات  م��دى  على  بناوؤها  ج��رى  لل�صارقة  ا�صتثمارية  بيئة  يخدم  اأن��ه 
النمو  يف  وال��ت��وازن  بالقطاعات  التنوع  يف  جاذبيتها  تتمثل  �صاملة  تنموية  بروؤية 
وتعدد م�صادر الدخل، مع �صوق للخدمات اللوج�صتية مبوا�صفات تناف�صية عالية 

•• اأبوظبي - وام:

عزز اإطالق ال�صارقة موؤ�صرا خا�صا لر�صد البيانات ال�صتثمارية وحتليل تدفقاتها 
الذي  ال�صتثماري  الزخم  ب��اأن  التوقعات  من  للتكنولوجيا،  توظيفها  وم�صتويات 
العاملية،  اجلائحة  مع  ال�صتثنائية  ظروفه  رغ��م   ،2020 خ��الل  الإم���ارة  حققته 
خالل  تنفيذها  برجمة  يجري  ال�صارقة  يف  جديدة  اقت�صادية  دورة  بداية  ي�صكل 
مكتب  وك���ان  ي��ربره��ا.    م��ا  لها  ا�صتثماري  وا�صتقطاب  ت��روي��ج  بحمالت   2021
ال�صارقة لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر “ا�صتثمر يف ال�صارقة” التابع لهيئة ال�صارقة 
قد اأطلق قبل اأيام “موؤ�صر ال�صارقة لال�صتثمار”  لال�صتثمار والتطوير “�صروق”، 
كمن�صة لتوفري بيانات واإح�صاءات حول ال�صتثمارات املحلية والأجنبية املبا�صرة ، 

اإىل جانب تقدمي حتليل دقيق للتدفقات ال�صتثمارية.
  وُت�صّكل هذه املبادرة ، خدمًة رياديًة يف حتليل الأ�صواق املحلية ب�صكل مبا�صر، يراها 
حممد جمعة امل�صرخ، املدير التنفيذي ملكتب ال�صارقة لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر ، 
عوناً اإ�صافياً لل�صركات يف حتديد فر�س الأعمال املالئمة لها، وال�صتفادة من رزم 
اخلدمات والت�صهيالت املتو�صعة.   ويوؤكد امل�صرخ يف ت�صريح لوكالة اأنباء الإمارات 

هيئة النقل – عجمان 
تد�صن خطا جديدا

•• عجمان -الفجر:

تعتزم هيئة النقل – عجمان على اإطالق خطاً جديداً للحافالت العامة ، 
2021 وذلك  06 فرباير  هو خط �صارع ال�صيخ عمار يوم ال�صبت بتاريخ 
لتلبية الطلب املتزايد على خدمات احلافالت العامة وتعزيز �صبكة خطوط 

احلافالت داخل الماره.
اأن اخلط  العام للهيئه  اأف��اد �صعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي املدير 
ال�صيخ  �صارع  حتى  بالنعيميه  م��رورا  امل�صلى  حمطة  من  ينطلق  اجلديد 
عمار  و�صتمر الرحله على 11 موقف بعدد 10 حافالت ، علما باأن الرحلة 
 6:30 ال�صاعه  من  اإب��ت��داءاً  �صاعة  وع��ودة مبعدل كل ن�صف  �صتكون ذهابا 
دعم  على  حت��ر���س  الهيئة  اأن  واأ���ص��اف  م�����ص��اءاً.   10:30 حتى  و  �صباحا 
ال�صطول بحافالت ذات موا�صفات متميزة وم�صاحات كبرية حلمل الأمتعة 
واأو�صح ان ت�صغيل هذا اخلط ياأتي من باب حر�س الهيئة على تطوير قطاع 
النقل يف الماره و لتقليل الختناق املروري وخف�س التلوث وتوفري النقل 

ال�صريع الآمن للركاب.

مالية عجمان تغطي 100 %من 
للجهات  املالية  اال�صتف�صارات 
 2020 العام  خالل  احلكومية 

•• عجمان-وام:

امل��ال��ي��ة يف عجمان  دائ�����رة  ت��وج��ت 
العمل  اأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ج���ه���وده���ا 
اإدارة  اآليات  كفاءة  ورفع  احلكومي 
اإىل التميز  ال��ع��ام وال��و���ص��ول  امل��ال 
املالية  امل�����وارد  واإدارة  ت��ط��وي��ر  يف 
 ،”19 “كوفيد  حت����دي����ات  رغ�����م 
ال���دائ���رة يف تغطية  ح��ي��ث جن��ح��ت 
ال�صتف�صارات  م���ن  امل���ئ���ة   100
ال��ت��ي وردتها  وال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
املالية  ال�صيا�صات  ب�صاأن  ب��الإم��ارة 
وت�����ص��ري��ع��ات��ه��ا واأن��ظ��م��ت��ه��ا ال����واردة 
امل���وح���د حلكومة  امل����ايل  ب��ال��ن��ظ��ام 
ع��ج��م��ان، وال��ت��ي ب��ل��غ ع��دده��ا 70 

ا�صتف�صارا ماليا.
مكتب  اأن  ال�����دائ�����رة  واأو�����ص����ح����ت 
تعامل  وال���ص��ت�����ص��ارات  ال�صيا�صات 
جميع  م�����ع  و����ص���ف���اف���ي���ة  ب����ك����ف����اءة 
جاءت  ال��ت��ي  املالية  ال�صتف�صارات 
املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
 ASK املالية  “اأ�صاأل  خدمة  ع��رب 
ان  م���و����ص���ح���ا   »FINANCE
جمملها  يف  تناولت  ال�صتف�صارات 
ال�صيا�صات  دل��ي��ل  م��ن  اأب����واب  ع���دة 
والإجراءات املالية حيث �صملت باب 
الدليل والعقود وامل�صرتيات و باب 
النفقات و باب املمتلكات احلكومية 
و باب املدفوعات واي�صا باب املوازنة 
املحا�صبي  ال��دل��ي��ل  وب���اب  ال��ع��ام��ة، 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ع��ج��م��ان،  حلكومة 

باب الرواتب والأجور. 
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•• اأبوظبي-وام: 

الإماراتية  املحرتفن  رابطة  اأعلنت 
الأف�صل  جل��وائ��ز  املر�صحن  اأ���ص��م��اء 
العربي،  اخلليج  دوري  يف  ال�صهرية 
برعاية "ات�صالت" الراعي الر�صمي 
ع��ن فئات  ال��ع��رب��ي،  ل���دوري اخلليج 
اأف�صل لعب، واأف�صل حار�س مرمى، 
وذلك  يناير،  ل�صهر  م��درب  واأف�صل 
وتقدير  لتحفيز  الرابطة  �صعي  مع 
امل��ت��م��ي��زي��ن واإ����ص���راك اجل��م��اه��ري يف 
عملية الت�صويت بالختيار النهائي.
ويتواجد يف قائمة املر�صحن جلائزة 
املايل  يناير،  �صهر  اأف�صل لعب عن 
موديبو مايجا لعب عجمان، والذي 
�صجل هدفن �صاهما يف قيادة فريقه 
والظفرة  ال��ف��ج��رية  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ف��وق 
ك���م���ا ت�صم  ال�������ص���ه���ر،  ذل�����ك  خ�����الل 
ال��ربازي��ل��ي رام����ون لوبيز  ال��ق��ائ��م��ة 
لعب خورفكان، الذي �صجل ثنائية 
لتحقيق  ف��ري��ق��ه  ق��ي��ادة  يف  �صاهمت 
ال��ف��وز على اجل��زي��رة، و���ص��ارك باأداء 

مميز يف تعادل فريقه مع العن.
اأيجور  ال��ربازي��ل��ي  ال��ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
ك�����ورن�����ادو لع�����ب ال�������ص���ارق���ة، ال����ذي 
�صدارته  ال�صارقة  مبوا�صلة  �صاهم 
ت�صجيل  خ��الل  وب��رز من  للرتتيب، 
هدفن وقدم متريرة حا�صمة ليقود 
ف���ري���ق���ه ل���ل���ف���وز ع���ل���ى ال���ف���ج���رية يف 

اجلولة املا�صية.
كما يتواجد عبد العزيز هيكل لعب 
���ص��ب��اب الأه���ل���ي ال���ذي خ���رج ب�صباك 
مع  متتاليتن  مباراتن  يف  نظيفة 
ف��ري��ق��ه وق����دم مت���ري���رة ح��ا���ص��م��ة يف 
امل��ب��اراة الأخ���رية اأم���ام احت���اد كلباء، 
وال���ك���وري اجل��ن��وب��ي م��ي��وجن ج��و يل 
لع��ب ال��وح��دة، ال��ذي �صاهم يف فوز 
يف  ه��دف  بت�صجيل  حتا  على  فريقه 
اجل��ول��ة امل��ا���ص��ي��ة، اإىل ج��ان��ب اأدائ���ه 
ال��ع��ام وق��ي��ام��ه ب���دور م��ه��م يف و�صط 

امليدان.
جلائزة  امل��ر���ص��ح��ن  ق��ائ��م��ة  يف  اأم�����ا 

اأف�������ص���ل ح���ار����س م���رم���ى ع���ن �صهر 
يناير، فيتواجد ماجد نا�صر حار�س 
���ص��ب��اب الأه���ل���ي ال���ذي خ���رج ب�صباك 
املا�صيتن  اجل���ول���ت���ن  يف  ن��ظ��ي��ف��ة 
وعادل  ك��ل��ب��اء،  واحت���اد  الن�صر  اأم���ام 
ال�صارقة  م��رم��ى  ح��ار���س  احلو�صني 
احلا�صمة،  ال���ت�������ص���دي���ات  ����ص���اح���ب 
و�صلطان املنذري حار�س الو�صل بعد 

اأدائه الثابت.
وعلى جائزة اأف�صل مدرب عن �صهر 
علي  مهدي  عليها  فيتناف�س  يناير، 
م����درب ���ص��ب��اب الأه���ل���ي ال����ذي اأع����اد 
ال�صهر  خ����الل  ل��ل��ف��ر���ص��ان  ال����ت����وازن 

هيلمان  اأودي���ر  وال��ربازي��ل��ي  املا�صي، 
يعرف  مل  ال������ذي  ال���و����ص���ل  م������درب 
اخل�صارة مع "الإمرباطور" موؤخراً، 
وامل�������ص���ري اأمي�����ن ال����رم����ادي م���درب 
"الربكان"  عجمان الذي اأحيا اآمال 
يف  مهمن  انت�صارين  بعد  بالبقاء 

يناير.
للجمهور  الت�صويت  ب��اب  فتح  ومت 
من  ابتداًء  الإلكرتوين،  املوقع  عرب 
وي�صتمر  ال��ي��وم،  ظهر   12 ال�صاعة 
اأ�صماء  بعدها  تعلن  �صاعة،   48 ملدة 
الر�صمية  احل�صابات  عرب  الفائزين 

لرابطة املحرتفن.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  راب����ط����ة  اأم���������س  ك�����ص��ف��ت 
اأجندة  ع��ن  اجلوجيت�صو  مل��ح��رتيف 
ن�صاطها حول العامل خالل �صهري 
فرباير ومار�س 2021 وذلك بعد 
حققتها  ال��ت��ي  الكبرية  النجاحات 
بطولت الرابطة يف خمتلف قارات 
العامل، والتي تعد الن�صاط الوحيد 
على امل�صتوى الدويل القائم حاليا 
اللعبة  اأب��ط��ال  ط��اق��ات  ل�صتقطاب 
اأعلى  ت��ط��ب��ي��ق  ظ���ل  وجن���وم���ه���ا، يف 
واأدق  وال�����ص��الم��ة  الأم�����ن  م��ع��اي��ري 

الربوتكولت ال�صحية.
واأكد طارق البحري مدير جولت 
اأبوظبي جراند �صالم للجوجيت�صو 
وامل�������ص���رف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ال�����دوري 
ال���ع���امل���ي اأن�����ه ت��ل��ق��ى ت��ع��ل��ي��م��ات من 
رئي�س  الها�صمي  عبداملنعم  �صعادة 
والآ�صيوي  الإم���ارات���ي  الحت���ادي���ن 
الحت����اد  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب 

ال����دويل ب��اإق��ام��ة ك��ل ال��ب��ط��ولت يف 
الظروف  ����ص���وء  ع��ل��ى  م��واع��ي��ده��ا 
والإج������������راءات امل��ت��ب��ع��ة يف ال�����دول 
امل�صت�صيفة من خالل التن�صيق مع 

ال�صركاء املحلين يف كل دولة.
ت�صريحات  يف  ال���ب���ح���ري  وق�������ال 
"وام":  الإم��������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
�صهري  يف  م���زدح���م���ة  "الأجندة 
ف��رباي��ر وم���ار����س، وال��ب��داي��ة �صوف 
تكون من الربازيل يف 14 فرباير 
مدينة  م����ن  وحت����دي����دا  اجل��������اري، 
ت�صت�صيف  ���ص��وف  ال��ت��ي  ك��وري��ت��ي��ب��ا 
للمحرتفن،  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
امل�صاركة  على  كبري  اإق��ب��ال  وه��ن��اك 
امل�صجلن  ع��دد  جت��اوز  حيث  فيها، 
يف  ولع��ب��ة  لعبا   950 الآن  حتى 
..وب���ع���د بطولة  ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
املوعد  ع���ل���ى  ���ص��ن��ك��ون  ك���وري���ت���ي���ب���ا 
كونتيننتال  اأو���ص��ي��ان��ا  ب��ط��ول��ة  م��ع 
للمحرتفن التي �صتقام يف مدينة 
مار�س،   6 يف  ال���ص��رتال��ي��ة  �صيدين 

هناك  ���ص��ت��ك��ون  ال���ي���وم  ن��ف�����س  ويف 
الدولية  كييف  بطولة  مناف�صات 
بعد  ..ومن  باأوكرانيا  للمحرتفن 
اأبوظبي  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف  ����ص���وف  ذل����ك 

يومي  يف  الدولية  الروي�س  بطولة 
..ويف  امل��ق��ب��ل  م���ار����س   13 و   12
�صتنطلق  اأي�����ص��ا  م���ار����س   13 ي���وم 
الدولية  مو�صكو  جولة  مناف�صات 

واحد  ب��ي��وم  وب��ع��ده��ا  للمحرتفن، 
ت��ق��ام جولة  ���ص��وف  امل��ك��ان  نف�س  يف 
"مو�صكو"  ���ص��الم  اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د 
 14 ي��وم  ..ويف  مار�س   14 بتاريخ 

بطولة  ���ص��ت��ن��ط��ل��ق  اأي�������ص���ا  م���ار����س 
للمحرتفن  ال���دول���ي���ة  ج����ارم����ادو 
بطولة  ذل��ك  بعد  وم��ن  بالربازيل، 
للمحرتفن  ال��وط��ن��ي��ة  اإ���ص��رائ��ي��ل 
ويف  م�����ار������س،  و21   20 ي����وم����ي 
�صتنطلق  اأي���������ص����ا  م�����ار������س   21
بطر�صبورج  �صان  بطولة  مناف�صات 
وتابع  برو�صيا".  ل��ل��م��ح��رتف��ن 
اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر  "نتوجه  ال���ب���ح���ري: 
دولهم،  معنا يف  املنظمن  ال�صركاء 
على اجلهود الكبرية التي تبذل يف 
هذا التوقيت، ل�صت�صافة مثل هذه 
اأكرب جتمعات  البطولت التي تعد 
ريا�صية للفنون القتالية يف العامل، 
الن�صباط  اأن  ج��دي��د  م��ن  ون��وؤك��د 
وال����دق����ة يف ت��ط��ب��ي��ق الإج���������راءات 
�صجعت  ال���ت���ي  ه����ي  الح������رتازي������ة 
ال��ع��امل لالإقبال  وب��ط��الت  اأب��ط��ال 
ع���ل���ى امل�������ص���ارك���ة ب����ه����ذه الع��������داد، 
الفعاليات  م��ع��ظ��م  ب����اأن  ال��ع��ل��م  م��ع 
اأخذنا على  الريا�صية معلقة، وقد 

التي  الظروف  عاتقنا مبداأ حتدي 
ونفتخر  ك��ورن��ا،  جائحة  فر�صتها 
ب��اأن��ن��ا ن��ح��ق��ق الن��ت�����ص��ارات يف هذا 
امليدان يوما بعد يوم، ونوؤكد للعامل 
باأن الإمارات قادرة على حتويل كل 
واأن  جن��اح،  ق�ص�س  اإىل  التحديات 
احلياة لبد واأن ت�صتمر مع اللتزام 
باأعلى  والأخ����ذ  واحل���ذر  باحليطة 
حيث  وال�صالمة،  الوقاية  معايري 
للجوجيت�صو  الإم����ارات  احت��اد  ك��ان 
من اأوائل الحتادات يف العامل التي 
و�صعت بروتكول �صحيا دقيقا، ومت 
املحلية  م�����ص��اب��ق��ات��ه  ع��ل��ى  تطبيقه 
"بالن�صبة  واأ����ص���اف:  والدولية". 
�صالم  ج����ران����د  اأب���وظ���ب���ي  جل���ول���ة 
ف�صوف  م��و���ص��ك��و  يف  للجوجيت�صو 
جولت  �صل�صلة  يف  ال��ث��ال��ث��ة  ت��ك��ون 
اأبوظبي جراند �صالم حول العامل، 
و�����ص����وف ت����اأت����ي ب���ع���د جن�����اح كبري 
اجلولتن  يف  ال��ت��وق��ع��ات  ك���ل  ف����اق 
ب����ال����ولي����ات  م���ي���ام���ي  يف  الأوىل 

والثانية  الأم����ري����ك����ي����ة،  امل���ت���ح���دة 
بالربازيل،  ج���ان���ريو  دي  ري����و  يف 
و�صوف نحر�س على الرتكيز على 
الفئات  اختيار  خ��الل  م��ن  اجل���ودة 
املناف�صات  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  امل��م��ي��زة 
البنف�صجي،  احل������زام  م���ن  ب���داي���ة 
بالأ�صود  وان��ت��ه��اء  بالبني،  وم���رورا 
حددنا  وق��د  والأ���ص��ات��ذة،  للبالغن 
9 م��ار���س امل��ق��ب��ل م��وع��دا لإغ���الق 
باب الت�صجيل، وا�صرتاط احل�صول 
مل�صحة  �صلبية  فح�س  نتيجة  على 
الأن��ف قبل اإج��راءات ال��وزن ب 48 
املا�صح  النجاح يف جتاوز  �صاعة، مع 
احلراري بدرجة حرارة معتدلة عند 
واللتزام  البطولة،  ي��وم  ال��دخ��ول 
مع  الجتماعي،  التباعد  مب�صافات 
الكمامات  ب��ارت��داء  اجلميع  اإل����زام 
با�صتثناء الالعبن فقط  القفازات 

اأثناء النزال.

•• اأبوظبي-وام:

الرحمن  ع��ب��د  امل���رم���ى  �����ع ح���ار����س  وقَّ
ناديه  م��ع  جديد  عقد  على  ال��ع��ام��ري 
الفريق  قائمة  �صمن  ليبقى  اجلزيرة 
رحلته  ولت�صتمر   ،2025 ع��ام  حتى 
م����ع ال����ن����ادي ن��ف�����ص��ه ال������ذي م���ّث���ل���ه يف 
التحاقه  منذ  ال�صنية  امل��راح��ل  ك��اف��ة 

بالأكادميية يف �صن مبكره.
وكان احلار�س �صاحب ال� 22 عاماً قد 
ب��داأ رحلته م��ع اجل��زي��رة يف عمر �صت 
�صنوات عندما ان�صم لربنامج املدار�س 
التابع للنادي، قبل التحاقه باأكادميية 
الفريق يف عمر 10 �صنوات وموا�صلة 
حتى  النا�صئن  م��راح��ل  ع��رب  امل�صرية 
للمرة  الأول  الفريق  قمي�س  ارت���داء 
ن����ادي  اأم��������ام  ع����ام����ن،  ق���ب���ل  الأوىل 

العربي،  اخل��ل��ي��ج  دوري  يف  الإم������ارات 
كما لعب للمنتخب الوطني يف مرحلة 

حتت 23 عاماً.
ال�����ص��ادر ع���ن اجلزيرة  ال��ب��ي��ان  واأك�����د 
اأع�صاء  اأحد  يعترب  العامري  اأن  اأم�س 
العديد من  الذي ي�صم  ال�صباب  جيل 
مثل  احلالين  الأول  الفريق  لعبي 
رم�صان،  اهلل  وعبد  احلمادي،  خليفة 
النا�صئن  م��راح��ل  اأب��دع��وا يف  ال��ذي��ن 
وح�����ص��دوا ال��ع��دي��د م��ن الأل���ق���اب، كما 
لفريق حتت  قائداً  العامري  ك��ان  اأن��ه 
زايد  بن  ه��زاع  بطولة  يف  عاماً   17
على  فيها  ح�صل  وال��ت��ي   2015 ع��ام 

جائزة اأف�صل حار�س مرمى بها.
العامري،  م��ع  التعاقد  جت��دي��د  وع��ن 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  حت����دث 
اجل�����زي�����رة ع���ل���ي ي���و����ص���ف احل����م����ادي 

العامري  ال���رح���م���ن  " ع��ب��د  ق����ائ����اًل: 
اأحد اأبرز املواهب ال�صابة يف اجلزيرة، 

اأن نرى التطور والتقدم  ومن الرائع 
ال�صباب و�صوًل  الذي يحرزه لعبونا 

اأثبت  لقد  الأول.  الفريق  متثيل  اإىل 
منذ  وموهبته  ق��درات��ه  الرحمن  عبد 

ال��ت��ح��اق��ه ب���اأك���ادمي���ي���ة ال����ن����ادي حتى 
فخورون  ونحن  مم��ي��زاً،  لعباً  اأ�صبح 
مب��ا ق��ّدم��ه ونتطلع ل��روؤي��ة امل��زي��د يف 
امل�صتقبل". وعّلق �صعادة حممد �صيف 
التنفيذية  اللجنة  ع�صو  ال�����ص��وي��دي 
اللجنة  ورئ���ي�������س  اجل����زي����رة  ل����ن����ادي 
ك��ب��رية يف  "ثقتنا  ق��ائ��اًل:  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
لعبي الأكادميية، ولذا نوا�صل دعمهم 
وال�صتثمار يف تطوير قدراتهم. وعبد 
الرحمن يعد اأحد عنا�صر جيٍل مميز 
�صمن  اأ�صبحوا  الذين  الالعبن  من 
املو�صم.  هذا  للفريق  الأ�صا�صي  القوام 
عبد  ل�صتمرار  بالغة  ب�صعادٍة  ن�صعر 
ونتطلع  امل�صتقبل،  يف  معنا  الرحمن 
مل�صاهدة تطوره اأكر واأكر ولتحقيق 

املزيد يف م�صريته الواعدة".
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ب��د ال��رح��م��ن بعد 

"ق�صيت  ال��ن��ادي:  مع  تعاقده  جتديد 
معظم حياتي داخل جدران اجلزيرة، 
وجت��دي��د عقدي م��ع ال��ن��ادي يعني يل 
ت���درج���ت ون�����ص��ج��ت يف هذا  ال��ك��ث��ري. 

ولديه   ، بيتي  اأع��ت��ربه  ال���ذي  ال��ن��ادي 
م��ك��ان��ة خ��ا���ص��ة يف ق��ل��ب��ي، وب��ق��ائ��ي مع 
فريدة  ف���ر����ص���ًة  مي��ن��ح��ن��ي  ال���ف���ري���ق 

للتطور وحتقيق املزيد ".

رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو تعلن اأجندة بطوالتها يف فرباير ومار�س 2021

اجلزيرة ميدد عقد احلار�س عبد الرحمن العامري حتى 2025

رابطة املحرتفني تعلن اأ�صماء املر�صحني 
جلوائز االأف�صل يف �صهر يناير

•• دبي-وام: 

اليومية يف  2004 تدريباته  للنا�صئن مواليد  يوا�صل منتخبنا 
الداخلي  جتمعه  �صمن  بدبي  الحت���اد  مبقر  ع��وان��ة  ذي��اب  ملعب 
جلنة  خطة  اإط���ار  يف  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  حتى  �صي�صتمر  ال���ذي 
قرار  بعد  املنتخب  جتمعات  بتوا�صل  الفنية  وال�صوؤون  املنتخبات 
يف  امل��ق��ررة  للنا�صئن  اآ�صيا  كا�س  بطولة  باإلغاء  الآ�صيوي  الحت��اد 

مملكة البحرين 2021.
واختار املدرب الوطني ماجد �صامل 24 لعباً للتواجد يف املع�صكر 
احلايل وهم: �صلطان عادل ، و�صيف الزعابي " احتاد كلباء " واأحمد 
املرزوقي ، وعلي حممد ، وحممد خالد " اجلزيرة " وخالد توحيد 

 " ، ون��واف جا�صم  ، وعلي طاهر ، وحممد عبيد  ، و�صيف الكعبي 
، ويو�صف  ، وغيث بدر  ، وعبداهلل ح�صن  " وحمد ع��ارف  ال�صارقة 
" وخالد  " العن  احل�صاين  " وخ��ال��د  الأه��ل��ي  " �صباب  البلو�صي 
وعبيد   ، خليفة  " وجمال  " الفجرية  املقدمي  و�صعيد   ، ال�صاعر 
ومن�صور   ، الكثريي  وعو�س   ، اأحمد  " وعبداهلل  " الن�صر  �صامل 
املنهايل " الوحدة " و�صعود املري " الو�صل " وعبدالعزيز اأحمد 

." " عجمان 
ال�صهر  الهند  اأمام منتخب  وكان الفريق خا�س مباراتن وديتن 
املا�صي ، حيُث فاز يف الأوىل بثالثية دون مقابل اأحرزها �صلطان 
الثانية  خ�صر  بينما   ، عبدال�صالم  وحممد  املعمري  وعلي  ع��ادل، 

بهدف دون رد.

دبي ملع�صكر  النا�صئني  منتخب  قائمة  يف  العبا   24

املحطات  اأبرز  اأبيب  وتل  والروي�س  وكييف  و�شيدين  ومو�شكو  • كوريتيبا 
املعتمد ال�شحي  الربوتوكول  بتطبيق  اجلميع  الإلزام  �شارمة  �شوابط  البحري:  • طارق 

•• ال�شارقة-وام: 

فاز فريق الكاتا والكوموتيه لنادي ال�صارقة لريا�صات الدفاع عن النف�س بكاأ�س 
والكوموتيه" التي  للكاتا   USA "بطولة  يف  العام  الرتتيب  يف  الأول  املركز 

اأقيمت افرتا�صيا مب�صاركة 28 لعبا من 14 دولة.
ميداليات  و9  ذهبية   18 بواقع  ملونة  ميدالية   36 النادي  فريق  واأح��رز 
امليداليات  من  كبري  بفارق  مناف�صيه  اأق��رب  على  متفوقا  برونزية  و9  ف�صية 
واليابان بر�صيد  9 ميداليات  الثاين بر�صيد  باملركز  الأردن  حيث حل لعبي 

ميداليات.  7
ويعد الإجن��از احلايل الرابع للفريق على امل�صتوى الدويل يف البطولت التي 
تقام عن بعد منذ بداية جائحة كورونا والتي حقق فيها النادي 28 ميدالية 
ذهبية و 19 ميدالية ف�صية و 26 ميدالية برونزية يف كل من بطولت كاراتيه 

فاوندي�صنت وغراند بريك�س وبطولة الأردن اإ�صافة اىل البطولة احلالية.
ال�صكر  النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  الرحمن  عبد  اأحمد  �صعادة  وق��دم 

هذا  لتحقيق  مهد  ال��ذي  الكبري  للدعم  الريا�صي  ال�صارقة  ملجل�س  والتقدير 
الإجناز واملزيد من الإجنازات الريا�صية .. مثنيا على جهود اجلهازين الفني 
والإداري للجهود املبذولة .. مباركا لالعبن الفائزين بامليداليات ومتمنيا ملن 

مل يحالفه احلظ املزيد من التدريب للمزيد من النجاح.
وقال العوي�س : " نعتز بجميع الإجنازات املتحققة وياأتي يف الواجهة الإجناز 
املتبع خالل جائحة كورونا وجناح برنامج  النهج  يوؤكد �صحة  وال��ذي  احلايل 

التدريب عن بعد".
وم�صرف  النادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال�صويدي  الع�صم  عبيد  اأثنى  جهته  من 
الفوز  ثقافة  يعك�س  وال��ذي  ال��ن��ادي  اأب��ن��اء  حققه  ال��ذي  النجاح  على  الكاراتيه 
بجدية  بالتدريب  والتزامهم  ك��ورون��ا  حت��دي  م��ن  بالرغم  بها  يتمتعون  التي 
�صيتم بحث  اأن��ه  اإىل  .. لفتا  املتبعة  الإج���راءات الح��رتازي��ة  عالية تزامنا مع 
التدريب  اإدارة  مدير  اإىل  ال�صكر  مقدما   .. امل�صتقبل  يف  لتعزيزه  الإجن��از  هذا 
الريا�صي عبد العزيز احلمادي واملدير الفني للكاراتيه �صالح الدين الزحنوين 

والفريق الفني والإداري واملركز الإعالمي للنادي.

»ال�صارقة للدفاع عن النف�س« يحرز 36 ميدالية 
ملونة يف بطولة اأمريكا للكاتا والكوموتيه
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•• ال�شارقة - وام: 

الكميتي  حم����م����د  ال�����ف�����ار������س  ح����ل����ق 
نيو  دو  ف��ا  "اإينا  ���ص��ه��وة اجل����واد  ع��ل��ى 
لوجنن  ج���ائ���زة  ب��ل��ق��ب  بيورغويف" 
الدولية  ال�����ص��ارق��ة  لبطولة  ال��ك��ربى 
جرت  ال��ت��ي  احل���واج���ز  ل��ق��ف��ز   /21/
فرباير   /6  �  5/ ي��وم��ي  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
ال�صارقة  ن������ادي  ون���ظ���م���ه���ا  اجل�������اري 
ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة وال�������ص���اق ب���ال���ت���ع���اون مع 
واإ�صراف  للفرو�صية  الإم����ارات  احت��اد 
وبرعاية  للفرو�صية  ال���دويل  الحت���اد 
املوؤ�ص�صات  م����ن  وال���ع���دي���د  ل���وجن���ن 
�صعادة  وق����ال  ال��وط��ن��ي��ة.  وال�����ص��رك��ات 
اليحيائي  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د  ���ص��ل��ط��ان 
للفرو�صية  ال�صارقة  ن��ادي  ع��ام  مدير 
تتويج  مرا�صم  عقب  البطولة  مدير 
مب�صرة  ال��ب��ط��ول��ة  ج����اءت  ال��ف��ائ��زي��ن 
فرتة  بعد  واخل��ي��ول  الفر�صان  بعطاء 
توقف طويلة ونتائجها موؤ�صر لقدوم 
الفر�صان مع  جيل قوي ومتطور من 
ح��اج��ت��ه ل��ل��وق��وف م��ع��ه وو���ص��ع خطة 
لننتظر  كبري  ب��دع��م  م�صنودة  للعمل 
الإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  منهم 
واختتمت  ال��ذه��ب��ي��ة.   امل��ي��دال��ي��ات  و 

لوجنن  ج��ائ��زة  مبناف�صة  ال��ب��ط��ول��ة 
الواحدة  اجلولة  مبوا�صفات  الكربى 
م�صارها  و���ص��م��م  مت���اي���ز  ج���ول���ة  م���ع 
�صم   /145/ ارتفاعها  بلغ  بحواجز 
وتناف�س فيها 35 فار�صا وفار�صة �صعد 
التمايز  ج��ول��ة  اإىل  ف��ر���ص��ان   9 منهم 
واأ�صفرت  5 فر�صان  واأكمله دون خطاأ 
الكميتي  حم��م��د  ال���ف���ار����س  ف����وز  ع���ن 
بيورغويف"  نيو  دو  ف��ا  "اإينا  ب��اجل��واد 
بعد  ال��ب��ط��ول��ة،  ب��ل��ق��ب  ���ص��ن��ة/   13/
ت���ن���ف���ي���ذه ق����ف����زة ن���اج���ح���ة ف�����وق اآخ����ر 

اأف�صل زمن  التمايز، م�صجاًل  حواجز 
كاأ�س  واأح���رز  ثانية   /40.07/ وبلغ 
املركز الثاين الفار�س الإيرلندي �صن 
"كيه ب��ي ا���س ميجور  ب��ري��ن ب��اجل��واد 
ثانية   /42.97/ وال���زم���ن  بالير" 
للفار�صة  ال��ربون��زي��ة  ال��ك��اأ���س  وذه��ب��ت 
الرنويجية اأنيتا �صاندي واجلواد "فور 
 /43.33/ التمايز  2" وزم��ن  كا�س 
حممد  ال�صاب  الفار�س  واأكمل  ثانية. 
البطولة  ث���ن���ائ���ي���ة  ال����ك����رب����ي  ح���م���د 
ال��دول��ي��ة م���ن ف��ئ��ة ال��ن��ج��م��ت��ن وجاء 

ب��ك��اأ���س هيئة الإمناء  امل���رة  ف���وزه ه��ذه 
راعية  بال�صارقة  وال�صياحي  التجاري 
بالبطولة  امل�صغرة  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة 
مب���وا����ص���ف���ات اجل���ول���ة ال����واح����دة مع 
ارتفاعها  حواجز  على  للتمايز  جولة 
 76 لقبها  على  تناف�س  �صم   /135/
فار�صاً وفار�صة وعرب جولتها الرئي�صة 
خ��ط��اأ يف ح��ن جنح  دون  ف��ار���ص��اً   22
جولة  اإك���م���ال  يف  ف���ار����ص���اً   14 م��ن��ه��م 
التمايز دون خطاأ وبفارق التوقيت فاز 
الفار�س حممد حمد الكربي باجلواد 

بلغ  التمايز يف زمن  "�صانتال" واأنهى 
املركز  ك��اأ���س  وح��از  ثانية   /32.48/
ال��ف��ار���س الإي��رل��ن��دي تريفور  ال��ث��اين 
بزمن  "هوليوود"  واجل������واد  ب���ري���ن 
التمايز /33.6/ ثانية وتوج الفار�س 
باجلواد  اجلنيبي  اأح��م��د  علي  ال�صاب 
املركز  ب��ك��اأ���س  ليزامي"  دو  "كارما 
ال��ث��ال��ث واأن���ه���ى ال��ت��م��اي��ز يف زم���ن بلغ 
رائعة  نتيجة  وهي  ثانية   /34.02/
للفار�س اجلنيبي يف م�صتهل م�صاركاته 
من  بعدها  م��ا  لها  و�صيكون  ال��دول��ي��ة 
املزيد  اكت�صابه  بعد  املتقدمة  النتائج 
امليداين  والأداء  بالنف�س  الثقة  م��ن 
الإيرلندي  ال���ف���ار����س  وف�����از  امل����ت����زن. 
ت��ري��ف��ور ب��ري��ن م��ع اجل���واد "زد �صفن 
من  الدولية  البطولة  بلقب  بور�س" 
القفز  خل��ي��ول  ال��واح��دة  النجمة  فئة 
�صنوات   /7  �  6/ ع���م���ر  ال�������ص���غ���رية 
برعاية  متايز  م��ع  جولة  مبوا�صفات 
وتناف�س  للفرو�صية  الإم����ارات  احت���اد 
بها 19 فار�صاً وجتدد التناف�س بن 6 
اأكملها  والتي  التمايز  جولة  يف  منهم 
بلغ  زم��ن  دون خطاأ يف  برين  املت�صدر 
املركز  واأح��رز كاأ�س  /35.21/ ثانية 
الثاين الفار�س امل�صري حممد اأ�صرف 

عبداهلل مع اجلواد "كارتو�صي دي بي 
ات�س زد" يف زمن التمايز /46.81/ 
ث��ان��ي��ة ب��ر���ص��ي��د ن��ق��ط��ت��ي ج����زاء ونال 
ال�صيخ  الفار�س  الثالث  املركز  جائزة 
"بريلي  باجلواد  النعيمي  جمال  علي 
�صي" واأكمل التمايز يف زمن �صريع بلغ 
نقاط   4 وبر�صيد  ثانية   /31.75/
ي��وم ختام  مناف�صات  و�صمن  ج����زاء.   
مرحلتن  م��ن  �صوط  اأق��ي��م  البطولة، 
�صم   /120  �  115/ ح���واج���ز  ع��ل��ى 
مب�صاركة 37 فار�صاً وفار�صة من فئة 
امل�صتوى الثاين وواأكمل اجلولتن دون 
خطاأ 18 فار�صاً وتّوج الفار�س يو�صف 
نادي  "اإلتون" م��ن  واجل���واد  ���ص��اوا���س 
املركز  ب��ج��ائ��زة  للفرو�صية  ال�����ص��ارق��ة 
تناف�س  الأول ومن فئة /اجلونيورز/ 
خطاأ  دون  اجلولة  واأكمل  فار�صاً   15
الول  املركز  جائزة  واأح��رز  منهم   6
"بابريكا"  م��ع  احل����اج  ع��م��ر  ال��ف��ار���س 
من نادي ال�صارقة للفرو�صية. و�صمم 
مبوا�صفات  امل��ف��ت��وح  ال�����ص��وط  م�����ص��ار 
ارتفاعها  ت���راوح  ب��ح��واج��ز  املرحلتن 
مب�صاركة  �صم   /130  �  125/ ب��ن 
 9 منهم  جن��ح  وف��ار���ص��ة  ف��ار���ص��اً   33
اإكمال املرحلتن دون خطاأ  فر�صان يف 

العزيز  ع��ب��د  ع��م��ر  ال���ف���ار����س  وح���ق���ق 
مع  الأول  امل���رك���ز  ج���ائ���زة  امل����رزوق����ي 
ا�صطبالت  من  بومبلي"  دو  "باغريا 
ال�����ص��راع ون��ال امل��رزوق��ي ج��ائ��زة املركز 

دو  "اأوغولن  ب��اجل��واد  اأي�����ص��اً  الثالث 
الثاين  املركز  جائزة  بيري" وك�صب  ل 
ال��ف��ار���س خ��ال��د ه���الل اخل��اط��ري مع 

الإمارات. تراث  نادي  "�صيريا" من 

•• دبي-الفجر:

األ��ق��اب الأ���ص��واط اخلم�صة يف   توزعت 
"العامة  مبناف�صات  تبع"  "جري  فئة 
الأنفا�س  حت��ب�����س  ال���ت���ي  املفتوحة" 
يف  ال�صقارين  بن  املتقاربة  ب��الأرق��ام 
بطولة فخر الأجيال لل�صيد بال�صقور 
"التلواح" التي ينظمها مركز حمدان 
ال��رتاث، وتتوا�صل  بن حممد لإحياء 
 16 دب��ي حتى  ال��روي��ة يف  يف منطقة 
اليوم  يكون  اأن  على  اجل��اري،  فرباير 
ختام  ف����رباي����ر،   8 امل����واف����ق  الث���ن���ن 
باإقامة  امل��ف��ت��وح��ة  ال���ع���ام���ة  اأ�����ص����واط 

اأ�صواط فئة القرمو�صة.
للعامة  تبع  ج��ري  اأ���ص��واط  تخلو  ومل 
املعتادة،  املفتوحة من الإثارة والندية 
لقب  املن�صوري  را�صد  حميد  حقق  اإذ 
بالطري  ال��رم��ز،  ف��رخ  �صوط جري تبع 
ثانية،   17،615 ب��زم��ن  "حرب" 
ب��ف��ارق ج���زء م��ن ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��ط، عن 
فريق دبي الذي احتل بقيادة ال�صقار 
املركزين  جم����رن  ال�����ص��ي��خ  ب���ن  ب��ط��ي 
"جبل علي"  الثاين والثالث، بالطري 
والطري  ث���ان���ي���ة،   17،616 ب���زم���ن 

ثانية.  17،657 "العوير" بزمن 
�صوط  الهاجري  نا�صر  خالد  وك�صب 
ج���ري ت��ب��ع ج��رن��ا���س ال���رم���ز، بالطري 

ثانية،   17،241 ب��زم��ن  "الهيتي" 
ي��ل��ي��ه ه����زاع حم��م��د امل��ح��م��ود بالطري 
ثانية،   17،429 بزمن   "22 "تي 
بالطري  الهاجري  نا�صر  خالد  وثالثاً 

ثانية.  17،496 "106" بزمن 
�صوط  امل��رر لقب  �صامل  وحقق مبارك 
ال��رئ��ي�����ص��ي، بالطري  ف����رخ  ت��ب��ع  ج���ري 
ثانية،   17،472 ب��زم��ن  "دملاوي" 
بالطري  املن�صوري  را�صد  حميد  يليه 
ثانية،   17،547 ب��زم��ن  "�صبعن" 
بالطري  الهاجري  نا�صر  خالد  وثالثاً 

"تي 83" بزمن
 17،787 ثانية.

وحقق فريق دبي بقيادة ال�صقار بطي 
بن ال�صيخ جمرن لقب �صوط جري تبع 
 "001" بالطري  الرئي�صي،  جرنا�س 
خالد  يليه  ث��ان��ي��ة،   17،655 ب��زم��ن 

"كليب"  ب��ال��ط��ري  ال���ه���اج���ري  ن��ا���ص��ر 
فريق  وثالثاً  ثانية،   17،819 بزمن 
بزمن  مرياج"   150" ب��ال��ط��ري  دب���ي 

ثانية.  17،854
املركز  ال�صريدي  �صعيد  حممد  ون��ال 
الأول يف �صوط جري تبع فرخ النقدي، 

 17،773 ب���زم���ن   "86" ب��ال��ط��ري 
ثانية، يليه فريق دبي بقيادة ال�صقار 
بطي بن ال�صيخ جمرن، بالطري "66" 
بزمن 17،955 ثانية، وثالثاً حميد 
 "16" ب��ال��ط��ري  امل���ن�������ص���وري،  را����ص���د 

بزمن 18،166 ثانية.

عائلة اأجنبية ت�صارك معاً
مب�صاركتها  اأج��ن��ب��ي��ة  ع��ائ��ل��ة  خ��ط��ف��ت 
م��ع��اً يف م��ن��اف�����ص��ات اأ����ص���واط ج��ري تبع 
ل��ل��ع��ام��ة امل��ف��ت��وح��ة، وه���ي امل��ك��ون��ة من 
وزوجها  �صاجن  مي�صيل  الإندوني�صية 
ازماني�س،  ب��ان��اج��ي��وت��ي�����س  ال��ي��ون��اين 

وا�صطحبا معهما طفلهما البالغ من 
العمر 4 اأ�صهر.

وع����ربت الأن��دون��ي�����ص��ي��ة م��ي�����ص��ي��ل عن 
املناف�صات  هذه  يف  بامل�صاركة  �صعادتها 
لزوجها  ���ص��ب��ق  ف��ي��م��ا  الأوىل،  ل��ل��م��رة 
امل�صاركة �صابقاً، حيث يعمالن يف جمال 
ال��ط��ب ال��ب��ي��ط��ري وحت����دي����داً يف فئة 
ال�صقر  ه��ذا  تلقيت  وق��ال��ت:  الطيور، 
هدية من ال�صقار حميد الطاير، وهو 
املوجود  والت�صامح  ال��ك��رم  يعك�س  م��ا 
على اأر����س ه��ذه ال��دول��ة ال��ت��ي نعي�س 

فيها ب�صعادة منذ نحو 5 �صنوات.
وتابعت: �صبق اأن �صاركت يف بطولة يف 
حيث  املا�صي،  ال�صهر  خ��الل  اأبوظبي 
لل�صيدات  خ��ا���ص��ة  ف��ئ��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
اأت��ن��اف�����س يف العامة  ه��ن��اك، ل��ك��ن ه��ن��ا 
�صوط  تخ�صي�س  واأمت���ن���ى  امل��ف��ت��وح��ة 

لل�صيدات يف امل�صتقبل.
ال��ك��ب��رية بتواجد  ���ص��ع��ادت��ي  وخ��ت��م��ت: 
اأ���ص��ب��ح��ت ريا�صة  ط��ف��ل��ن��ا ه��ن��ا، ح��ي��ث 
كاأ�صرة،  لنا  �صغف  بال�صقور  ال�صيد 
ونحن نهتم كثرياً بالرتاث الإماراتي 

ونحاول دائماً تعلم املزيد عنه.
اأمتتة البطولة بنظام ذكي

اإب��راه��ي��م دروي�����س، مدير  اأك���دت �صعاد 
حمدان  م���رك���ز  يف  ال���ب���ط���ولت  اإدارة 
اأمتتة  اأن  ال���رتاث،  بن حممد لإح��ي��اء 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ن��ظ��ام ذك���ي ل��ل��ت��وا���ص��ل مع 
الإجراءات  كافة  اإكمال  يف  ال�صقارين 
اخلا�صة بالت�صجيل وغريها، �صاهم يف 
حتقيق نقلة على �صعيد اإجناز احلدث 
وحتديداً  النواحي،  جميع  يف  والدقة 
 "3 "اأف  تطبيق  ت��ط��وي��ر  خ���الل  م��ن 
ال���ذي ي��واك��ب ت��ط��ور ال��ب��ط��ول��ة يف كل 
ن�صخة وي�صاهم يف جناحها، خ�صو�صاً 
بطولت  م���ن  احل��ال��ي��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  اأن 
ال�صيد بال�صقور ت�صهد م�صاركة اأكر 

من 4 اآلف �صقار وطري.

اختتام بطولة ال�صارقة الدولية 21 لقفز احلواجز

جري تبع  يحب�س االأنفا�س باالأرقام املتقاربة 

االألقاب تتوزع يف اأ�صواط »العامة« لبطولة فخر االأجيال لل�صيد بال�صقور »التلواح«

• املن�شوري يح�شد »رمز الفرخ« بفارق جزء من الثانية والهاجري يحقق »رمز اجلرنا�س« 
• �شعاد اإبراهيم دروي�س: »اأمتتة« البطولة وفق اإجراءات التطبيقات الذكية

•• اأم القيوين-الفجر:

ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�����ص��ل��ح��ة، ���ص��ه��دت م��زاي��ن��ة الإب�����ل يف 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  م���ه���رج���ان 
ل�صباق  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
م�صاركات  الإب�����ل،  وم��زاي��ن��ة  ال��ه��ج��ن 
الإمارات  الإب��ل يف  مميزة من م��الك 
اأ�صواط  يف  للم�صاركة  اخلليج،  ودول 
ف��ئ��ة احل��ق��اي��ق ���ص��م��ن ال���ي���وم الثاين 
للمزاينة. وقد زار معايل اللواء فار�س 
ل�صرطة  العام  القائد  املزروعي  خلف 
اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات 
م�صاء  والرتاثية،  الثقافية  والربامج 
اأم�س الأحد، مهرجان �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ل�صباق 
الإب�����ل يف منطقة  وم��زاي��ن��ة  ال��ه��ج��ن 

اللب�صة باإمارة اأم القيوين، وجتول يف 
موقع مزاينة الإبل وم�صابقة املحالب 

والتقى باأع�صاء جلان التحكيم.
نتائج  اإع�������الن  م��ع��ال��ي��ه  ���ص��ه��د  ك���م���ا 
لفئة  الإب������ل  م���زاي���ن���ة  ال���ف���ائ���زي���ن يف 
�صيف  ع��ي�����ص��ى  ب��ح�����ص��ور  احل���ق���اي���ق، 

امل���زروع���ي، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة اإدارة 
الثقافية  وال�����ربام�����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
باأبوظبي، وحممد  عبداهلل بن عا�صد 
املهريي مدير مزاينة الإبل باملهرجان، 
وعدد من مالك الإب��ل، و�صط التزام 
والحرتازية  الوقائية  ب���الإج���راءات 

والتي  املهرجان  موقع  يف  به  املعمول 
بالتن�صيق  املنظمة  اللجنة  و�صعتها 
�صالمة  اأج��ل  من  املعنية  اجلهات  مع 
امل�صاركن والعاملن. واأ�صفرت نتائج 
حقايق   الأول  ال�����ص��وط  يف  امل���زاي���ن���ة 
�صرايا لأبناء القبائل – حمليات، عن 

فوز "الظبي" ملالكها على �صامل عبيد 
فيما  الأول،  باملركز  املن�صوري  هياي 
"ال�صبهانه"  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ج����اءت 
�صفيان  را���ص��د  م��اج��د  خمي�س  ملالكها 
امل��ن�����ص��وري، امل��رك��ز ال��ث��ال��ث " خريه" 
را�صد  غامن  مبخوت  اهلل  عبد  ملالكها 

املنهايل، املركز الرابع "اعمار" ملالكها 
احمد �صعيد عمر عو�س املنهايل، ويف 
املركز اخلام�س " مكيده" ملالكهاعمر 

عو�س عبداهلل قا�صم العامري.
ال��ث��اين ح��ق��اي��ق  �صرايا  ال�����ص��وط  ويف 
ال��ق��ب��ائ��ل - حم��ل��ي��ات ح�صلت  لأب���ن���اء 

ملالكها    " "ر�صا  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
املن�صوري،  �صقر  �صامل  نا�صر  �صامل 
" العزرة"  فيما جاءت باملركز الثاين 
هذلول  �صعيد  �صعيد  م�صعود  ملالكها  
 " ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  ال����ه����اج����ري، ويف 
�صامل  حمد  حممد  ملالكها   مكيدة" 

ع���ن���وده ال���ع���ام���ري، امل���رك���ز ال���راب���ع " 
را�صد  ماجد  خمي�س  ال�صلع" ملالكها  
�صفيان  املن�صوري، ويف املركز اخلام�س 
" �صوغه" ملالكها ح�صن �صامل �صعيد 

علي  املحرمي.
اأما يف ال�صوط الثالث حقايق  �صرايا 
لأبناء القبائل - حمليات )املخ�ص�س 
لإب�����ل اأب����ن����اء امل���ن���ط���ق���ة(، ف��ق��د ف���ازت 
باملركز الأول "العنود" ملالكها حممد 
را���ص��د ���ص��امل ال�����ص��اوي ال��غ��ف��ل��ي، فيما 
"ال�صاهينة"  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ج���اءت 
بلحوي�س  م��ط��ر  عبيد  �صيف  ملالكها 
"�صبا" ملالكها   اآل علي، املركز الثالث 
اآل  ع�صكور  بن  �صعيد  �صلطان  عي�صى 
" ملالكها   "ميا�صه  الرابع  املركز  علي، 
الكتبي، ويف  م�صبح مطر علي غرير 
ملالكها   " "الريا  اخل��ام�����س  امل���رك���ز 
ع��ب��ي��د حم��م��د ���ص��م��ال حم��م��د �صمال 

الغفلي.

فار�س املزروعي يزور املهرجان وي�شهد اإعالن نتائج املزاينة

اإعالن نتائج مزاينة احلقايق يف مهرجان حممد بن زايد ل�صباق الهجن ومزاينة االإبل
)الظبي, و ر�شا, و العنود( تتقدم املراكز االأوىل يف اأ�شواط احلقايق
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر: 

بعد توقف دام 22 �صهراً تعود بطولة 
ال�صحراوية  للراليات  العامل  كاأ�س 
ال��ط��وي��ل��ة لح���ق���اً ه����ذا ال�����ص��ه��ر مع 
اإقامة رايل دبي ال�صحراوي برعاية 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو 
را�صد اآل مكتوم، ويل عهد اإمارة دبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ورئ��ي�����س 

دبي.
ال�������ص���ح���راوي قد  دب����ي  رايل  وك�����ان 
توقف يف العام املا�صي ب�صبب جائحة 
و�صوف  )ك������ورون������ا(،  كوفيد19- 
الثانية  ك��اجل��ول��ة  ال��ع��ام  ه���ذا  ي��ق��ام 
للراليات  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  م��ن 
ال�صحراوية الطويلة )فيا( واجلولة 
العامل  ك��اأ���س  لبطولة  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
ل���ل���دراج���ات ال��ن��اري��ة )ف���ي���م( وذلك 
خالل الفرتة من 18-20 فرباير 
اجلاري مب�صاركة نخبة دولية قوية 

من ال�صائقن والدراجن.
واأكد حممد بن �صليم، رئي�س منظمة 
الإم��������ارات ل��ل�����ص��ي��ارات وال����دراج����ات 

النارية، نائب رئي�س الحتاد الدويل 
ال�صلطات  اإع��ط��اء  )ف��ي��ا(   لل�صيارات 
احلكومية املوافقة ر�صميا على اقامة 
ال�صارم  الل����ت����زام  ب�����ص��رط  ال�����رايل 
بتطبيق بروتوكول جائحة كوفيد-
19 الذي و�صعته منظمة الإمارات 

لل�صيارات والدراجات النارية.
ب��ن �صليم:  ق���ال   ، ال�����ص��ي��اق  ويف ه���ذا 
والمتنان  ال�صكر  تقدمي  "ي�صرنا 
ل�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
اآل مكتوم مل�صاندته وت�صجيعه  را�صد 
ل���ن���ا، مم����ا ك�����ان ل����ه دور ح���ي���وي يف 

ا����ص���ت���ع���ادة ب���ط���ول���ة ك����اأ�����س ال���ع���امل 
للراليات ال�صحراوية".

كثب  ع���ن  ع��م��ل��ن��ا  "لقد  واأ������ص�����اف: 
م���ع ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة والحت����اد 
والحتاد  )ف��ي��ا(  لل�صيارات  ال���دويل 
)فيم(،  النارية  ل��ل��دراج��ات  ال���دويل 

���ص��ارم��ة ل�صمان  اج�����راءات  ل��و���ص��ع 
يف  املعنين  جميع  و���ص��الم��ة  �صحة 

احلدث".
�صحراء  "متنحنا  ق���ائ���اًل:  وت���اب���ع 
ال���ق���درة ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة ل�����رايل دبي 
املتطلبات  مع  �صيما  ل  ال�صحراوي 
ال��ف��ع��ال��ي��ات بعيداً  احل��ال��ي��ة لق��ام��ة 
ال��ع��ام��ة، حيث نتوقع  الأم��اك��ن  ع��ن 
مليئة  م��ن��اف�����ص��ة  ال�����رايل  ي�����ص��ه��د  ان 

بالثارة والت�صويق".
و��������ص�������وف ن�����ح�����ر������س ك������ج������زء من 
بروتوكول كوفيد19- على خ�صوع 
اخلدمة  وط��واق��م  املناف�صن  جميع 
واملراقبن  وامل�����ص��وؤول��ن  وال�صيانة 
ال�������رايل  امل���������ص����ارك����ن يف  وج����م����ي����ع 
�صاعة   24 ق��ب��ل  ال��ك��ورون��ا  لفح�س 
لكي  �صلبية  بنتيجة  الن��ط��الق  م��ن 

يت�صنى لهم امل�صاركة باحلدث.
ال�������ص���ح���راوي قد  دب����ي  رايل  وك�����ان 
حمل  ل��ي��ح��ل   2017 ع����ام  ان��ط��ل��ق 
رايل دب��ي ال��دويل ال��ذي يعترب اأول 
يف  ال�صيارات  لريا�صة  رئي�صي  حدث 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وميتد 

تاريخه اإىل 37 عاماً.
تقليدياً  ال��دويل  دب��ي  رايل  وا�صتهر 
ال�صرق  ب��ط��ول��ة  ج�����ولت  ك��خ��امت��ة 
وا�صتقطب  ل���ل���رال���ي���ات،  الأو������ص�����ط 
املنطقة  اأنحاء  �صائر  من  ال�صائقن 

والعامل. 
الفائز  �صليم  ب��ن  حممد  وا�صتجاب 
ب��ل��ق��ب ب���ط���ول���ة ال�������ص���رق الأو�����ص����ط 
رئي�س  وب�صفته  م��رة   15 للراليات 
الوطنية  ال�����ص��ي��ارات  ري��ا���ص��ة  �صلطة 
بتقدمي رايل دبي ال�صحراوي، الذي 
ب�صكل  ال�صحراوية  املناطق  ي��الئ��م 
الأق�صر  الن�صخة  ه��ذه  اإن  اأف�����ص��ل. 
من الرايل ال�صحراوي فتحت الباب 
والدراجات  الباغي  �صيارات  مل�صاركة 
بالدفع  الكواد�س  ودراج���ات  النارية 

اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة  ب�����ارب�����ع ع����ج����الت 
ال�����ص��ي��ارات، وق���د مت��ت م��ك��اف��اأة هذه 

اخلطوة بزيادة عدد امل�صاركات.
ك��م��ا م��ن��ح ال������رايل دول�����ة الم������ارات 
الثاين  امل����رك����ز  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
للراليات  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف 
رايل  بجانب  الطويلة  ال�صحراوية 
�صيقام  ال��ذي  ال�صحراوي  اأب��وظ��ب��ي 
6-12 نوفمرب  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 

املقبل.
وقد فاز بلقب رايل دبي ال�صحراوي 
على  الثاين  وللعام   2019 ع��ام  يف 
البولندي  ال���ع���امل  ب��ط��ل  ال����ت����وايل 
جاكوب برزيغون�صكي، بينما فاز دراج 
الم���ارات  يف  املقيم  افريقيا  ج��ن��وب 
الدراجات  بطولة  بلقب  م��ري  اأرون 

النارية.
و�صتقوم منظمة الإمارات لل�صيارات 
وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة ب��الإع��الن عن 
قريباً،  ال���رايل  يف  امل�صاركن  قائمة 
وياأتي الرايل بعد اجلولة الفتتاحية 
لبطولة كاأ�س العامل لل�صائقن هذا 
رو�صيا،  ���ص��ت��ق��ام يف  وال��ت��ي  الأ���ص��ب��وع 
ال�صحراوي جولت  دبي  رايل  ويلي 
يف اململكة العربية ال�صعودية والأردن 
وا�صبانيا وهنغاريا وبولندا وايطاليا 

والربتغال.
كاأ�س  بطولة  ج���ولت  متتد  و���ص��وف 
ال��ن��اري��ة )فيم(  ل��ل��دراج��ات  ال��ع��امل 
وقطر  الأردن  يف  ل��ت��ق��ام  دب����ي  ب��ع��د 
وا�صبانيا  وال����ربازي����ل  وال���ربت���غ���ال 

وهنغاريا وت�صيلي.

بطولة  تنطلق  املناف�صة،  وقلة  املوؤكدة  املخاوف  اأو  والإ�صابات  ال�صحي  للحجر  النف�صية  الآث��ار  بن 
نوفاك  ال�صربي  ي�صعى  حيث  م��ل��ب��ورن،  يف  ال��ك��ربى،  الرب���ع  ال��ب��ط��ولت  اوىل  امل��ف��ت��وح��ة،  اأ���ص��رتال��ي��ا 

ديوكوفيت�س امل�صنف اأول عامليا اىل لقبه التا�صع يف البطولة والثامن ع�صر يف الغراند �صالم.
وحقق ديوكوفيت�س لقبه ال�صابع ع�صر يف البطولت الأربع الكربى يف النهائي العام املا�صي، عندما 

قلب تخلفه 1-2 اأمام النم�صوي دومينيك تييم اىل فوز بخم�س جمموعات.
ملعب  على  هيمنته  ال�صرتالية،  البطولة  يف  م�صاركة  وعزز ال�صربي بتتويج باللقب الثامن يف 16 
وفاز   ،2008 عام  الكربى  الأرب��ع  البطولت  األقابه يف  ب��اأول  فاز  اأرينا يف ملبورن، حيث  رود ليفر 

ب�صبعة األقاب من الن�صخ الع�صر الأخرية.
ويبدو اأن ال�صباين رافايل نادال، الثاين عامليا، وتييم، الثالث، هما اأكرب مناف�صيه يف بطولة هذا العام 
التي يغيب عنها ال�صوي�صري روجيه فيدرر، حامل لقب البطولة ال�صرتالية �صت مرات، عن املالعب 

للتعايف من عمليتن جراحيتن يف الركبة.
القيا�صي  ال��رق��م  مب��ع��ادل��ة  وختمه  ا���ص��رتال��ي��ا،  بطولة  بلقب  بتتويجه  امل��و���ص��م  ديوكوفيت�س  ا�صتهل 

اأنهى فيها العام يف �صدارة الت�صنيف  لالمريكي بيت �صامربا�س يف عدد املرات التي 
العاملي وذلك للمرة ال�صاد�صة يف م�صريته.

وما بن هذين الإجنازين، مّر "دجوكر" بنفق مظلم وواجه حتديات �صعبة.
تدابري  ب�صبب  ا�صهر  خم�صة  ق��راب��ة  املناف�صات  ت��وق��ف  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي 

ل��ل��ح��وؤول دون تف�صي  ال��ع��امل  ب��ل��دان  امل��ت��خ��ذة يف غالبية  ال��ع��ام  الغ����الق 
البلقان  اأدريا اخلريية يف دول  اأطلق ال�صربي دورة  "كوفيد19-"، 

وعلى  عليه  كارثية  تداعيتها  كانت  وال��ت��ي  اجلماهري  بح�صور 
الالعبن امل�صاركن.

و�صوهد  الجتماعي  التباعد  قوانن  ه��وؤلء  يحرتم  مل 
العديد منهم يرق�صون يف ملهى ليلي مزدحم، ما اأدى 

ومواطنه  يييلينا  وزوج��ت��ه  ديوكوفيت�س  ا�صابة  اىل 
دمييرتوف  غ��ري��غ��ور  وال��ب��ل��غ��اري  تروي�صكي  فيكتور 
والكرواتي بورنا ت�صوريت�س بالفريو�س وبالتايل اإلغاء 

الدورة.
ال�18  "نويل" )33 عاًما( بتحقيق لقبه  اآمال  وتبددت 

لبطولة  ال��راب��ع  ال���دور  م��ن  با�صتبعاده  �صالم  الغراند  يف 
فال�صينغ ميدوز المريكية نتيجة توجيهه كرة "دون ق�صد" 

باجتاه اإحدى حكمات اخلط.
بلقب  يفوز  عاًما   50 منذ  اأول لع��ب  ي�صبح  اأن  يف  ف�صل  كما 
مدوًيا  �صقوًطا  �صقط  عندما  مرتن  اأق��ل��ه  كبرية  بطولة  ك��ل 
الفرن�صية  غارو�س  رولن  نهائي  يف  نظيفة  جمموعات  بثالث 

امام نادال.
وتعر�س ديوكوفيت�س لنتقادات وا�صعة يف اآب/اأغ�صط�س املا�صي 

ان�صاء احتاد لعبن م�صتقل عن رابطة الالعبن  ق��راره  ب�صبب 
املحرتفن.

كما مل ي�صلم من النتقادات قبل 10 ايام بعدما اأر�صل لئحة من 
الطلبات للمنظمن للبطولة ال�صرتالية من بينها ال�صماح لالعبن 

جمهزة  خا�صة  م��ن��ازل  اإىل  بالنتقال  ال�صحي  للحجر  اخلا�صعن 
مبالعب تدريب واحل�صول على وجبات طعام اأف�صل، قبل اأن يعتذر.

دورة  باألقاب  ا  اي�صً بتتويجه  ن�صبًيا  ناجًحا  عاًما  ال�صربي حقق  اأن  اإل 
رابطة  كاأ�س  اىل  ا�صافة  املا�صرتز  وروم��ا يف  �صين�صيناتي  ودورت��ي  دب��ي، 

املحرتفن مطلع العام مع منتخب بالده.
�صربية  جالية  تعي�س  حيث  ملبورن  يف  ق��وي  بدعم  ديوكوفيت�س  ويتمتع 

مهمة، وقال اإن ملعب رود ليفر يعيده اىل "الذكريات اجلميلة".
"اأ�صعر  البطولة  انطالق  ع�صية  �صحايف  موؤمتر  يف  ديوكوفيت�س  واأو���ص��ح 

وكاأنني يف بيتي يف اأ�صرتاليا، يف ملبورن، ول �صيما يف رود ليفر".
م�صريتي  يف  م�����ص��رب  ك����رة  م��ل��ع��ب  اأجن�����ح  ب��ع��ي��د  ح���د  اإىل  "هذا  واأ�����ص����اف 

باأول بطولة  15 عاما، كما تعلمون، فزت  اآخر  الرائعة يف  الحرتافية. كانت لدي بع�س الذكريات 
كربى يل يف 2008". وتابع "رمبا كانت اأكر املباريات اإثارة التي لعبت على هذا امللعب، وبالتاأكيد 
كانت اأطول مباراة لعبتها على الإطالق يف النهائيات، ما يقرب من �صت �صاعات مع رافا )نادال( يف 
الثاين  لقبه  ي�صعى اىل  وانه  لديوكوفيت�س، خ�صو�صا  املناف�صن  ابرز  ن��ادال  و�صيكون   ."2012 عام 
املباراة  باأنه خ�صر بعدها  2009 على ح�صاب فيدرر، علما  يف البطولة والول منذ لقبه الول عام 
النهائية اأربع مرات اآخرها العام قبل املا�صي على يد ديوكوفيت�س. ويدخل املاتادور ال�صباين �صريك 
الكربى )20 لكل منهما(، ملبورن  الرب��ع  البطولت  القيا�صي يف عدد اللقاب يف  الرقم  فيدرر يف 
ا�صابة يف  ب�صبب  ال�صبوع  الرابطة هذا  كاأ�س  ان�صحابه من  بعد  البدنية  اللياقة  و�صط خم��اوف من 

ظهره تعر�س لها خالل الإحماء.
اما املناف�س الثاين لل�صربي ف�صيكون تييم الذي كان قاب قو�صن او ادنى من الظفر باللقب املو�صم 

املا�صي عندما تقدم على ديوكوفيت�س مبجموعتن لواحدة يف النهائي.
وعو�س تييم ف�صله يف البطولة ال�صرتالية عندما نال لقب بطولة فال�صينغ ميدوز.

اأوقعت قرعة بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة، اأوىل البطولت الأربع الكربى، مناف�صن من العيار 
يبدو  فيما  اللقب،  وحامل  اأول  امل�صنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�صربي  الثقيل يف طريق 

م�صوار مناف�صه ال�صباين رافايل نادال الثاين �صهال اأقله حتى ربع النهائي.
و�صيجد ديوكوفيت�س الذي �صي�صتهل حملة البحث عن اللقب التا�صع يف ملبورن 
ب��دء من  اأق��وي��اء  مناف�صن  اأم���ام  نف�صه  ���ص��اردي،  ج��ريمي��ي  الفرن�صي  مب��واج��ه��ة 
الأ�صبوع الثاين للبطولة، حيث من املرجح ان يلتقي مع ال�صوي�صري �صتاني�صال�س 
فافرينكا الثامن ع�صر عامليا او الكندي ميلو�س راونيت�س اخلام�س ع�صر يف ثمن 
النهائي، والأملاين األك�صندر زفرييف ال�صابع يف ربع النهائي يف حال فر�س املنطق 
نف�صه، و�صد تييم الثالث يف ن�صف النهائي. يف املقابل، لن يجد نادال اأي �صعوبة 
حتى الدور ربع النهائي حيث من املرجح اأن يواجه اليوناين �صتيفانو�س 
يف  مدفيديف  دانييل  الرو�صي  بعده  وم��ن  ال�صاد�س،  ت�صيت�صيبا�س 
نادال م�صواره يف ملبورن مبواجهة  النهائي. ويبداأ  ن�صف 
 56 امل�صنف  دي��ريي  ل�صلو  ال�صربي 

عامليا.

•• دبي-الفجر

دبي  ك���اأ����س  ب���ط���ولت  ل�صل�صلة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ق��د 
يف  مو�صعا  �صحافيا  م��وؤمت��را   2021 للبولو  الذهبية 
احلادية ع�صرة من �صباح اليوم الثنن بنادي ومنتجع 
ال�صل�صلة  ا�صت�صافة  مقر  والفرو�صية  للبولو  احلبتور 
وذلك لألقاء ال�صوء و�صرح كافة التفا�صيل عن بطولة 
كاأ�س دبي الذهبية املقرر اأن تنطلق يف الرابع ع�صر من 
�صهر فرباير اجلاري وت�صتمر حتى اخلام�س من �صهر 
فرق   8 ومب�صاركة  جول   18 بهانديكاب  املقبل  مار�س 

ت�����ص��م ن��خ��ب��ة م���ن اأب�����رع جن���وم ال��ل��ع��ب��ة يف ال���ع���امل وهي 
وايفزا  وزي��دان  واحلبتور  واأبوظبي  وغنتوت  الإم���ارات 

مهرة وبنجا�س وذئاب كافو .
و���ص��ي��ح�����ص��ر امل���وؤمت���ر رج����ل الأع����م����ال حم��م��د احلبتور 
اللجنة  رئي�س  احل��ب��ت��ور  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
الذهبية  دب��ي  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  ل�صل�صلة  العليا  املنظمة 
البولو  ولعبي  وال�صركاء  الر�صمين  الرعاة  من  وعدد 

من الفرق امل�صاركة .
ال�12  الن�صخة  قرعة  مرا�صم  اإج��راء  املوؤمتر  و�صي�صهد 

من الكاأ�س الذهبية .

•• اأم القيوين -وام:

�صهد �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعال ويل عهد 
�صاحب  مهرجان  من  الثاين  اليوم  مناف�صات  القيوين  اأم 
الهجن  ل�صباقات  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 

ومزاينة الإبل "اللب�صة - 2021".
اأقيمت  التي  احلقايق  بفئة  اخلا�صة  املناف�صات  �صهد  كما 
ومتابعي  حمبي  م��ن  غفري  جمع  �صوطا   15 م���دار  على 
واإخ��وان��ه��م من  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  الهجن من  �صباقات  ريا�صة 

اأبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي.
م��رو���ص��د مراحل  ب��ن  "�صمحة" ل��را���ص��د حممد  وت�����ص��درت 
ال�صوط الرئي�صي الأول واخلا�س باحلقايق الأبكار حمققة 
املليون درهم  كاأ�س ومليون ون�صف  الأول واجلائزة  املركز 

بعد اأن قطعت امل�صافة يف زمن قدره 5:42:6 .
علوبة  كميد�س  "مثايل" ل�صامل  الثاين  املركز  يف  وج��اءت 
و�صلت  الثالث  املركز  ويف   ،5:42:9 بلغ  بزمن  العامري 
"اآغادير" ملحمد �صهيل بن عوي�صان العامري بزمن قدره 

.5:43:1
"�صوبر" ملحمد  الثاين وحتدي اجلعدان كان  ال�صوط  ويف 
الوا�صلن خلط اخلتام  اأول  العامري  �صهيل بن عوي�صان 
حمرزا الكاأ�س واملركز الأول بزمن قدره 5:42:6، تاركا 
املركز الثاين ل� "الفار�س" اململوك لأحمد باحلزمي قنا�س 
الثالث  امل��رك��ز  ويف   ،5:44:1 ق���دره  وبتوقيت  ال��ع��ام��ري 

"وهاج" لعلي �صعيد الزرعي يف زمن قدره 5:46:8.
الثالث  ال�صوط   : كالتايل  الأ���ص��واط  بقية  نتائج  وج���اءت 
قدره  ب��زم��ن  ال��ع��ام��ري  ���ص��امل  ن��ه��ي��ان  حل��م��د  "عروبة" 
علي  غ��امن  ملحمد  "عدمي"  ال��راب��ع  ال�صوط   ،5:50:6
اخلام�س  ال�����ص��وط   ،5:56:4 ق���دره  بتوقيت  امل��ن�����ص��وري 
"�صقراء" ملحمد �صهيل راعي العويا العامري بتوقيت قدره 
"تناجيب" ملحمد �صعود علي  5:50:8، ال�صوط ال�صاد�س 
املري بتوقيت قدره 5:51:1، ال�صوط ال�صابع "اخل�صيم" 
 ،5:54:5 بلغ  بتوقيت  الكتبي  منانة  ب��ن  �صعيد  ل�صامل 
العامري  ح�صن  اأح��م��د  حل�صن  "ترف"  ال��ث��ام��ن  ال�����ص��وط 
بتوقيت قدره 5:57:5، ال�صوط التا�صع "حورية" لرا�صد 

العا�صر  ال�صوط   ،5:53:1 ق��دره  بزمن  العمري  خمي�س 
 ،5:53:0 ق��دره  الكتبي بزمن  علي  عتيق  لعلي  "لهب" 
قدره  ب��زم��ن  ال��زع��اب��ي  �صعيد  "عالج" ملطر   11 ال�����ص��وط 
6:00:7، ال�صوط 12 "اعتبار" لر�صا�س �صامل ر�صا�س 
"ملفت"   13 ال�صوط   ،5:57:9 ق��دره  بزمن  العامري 
ال�صوط   ،5:58:2 ق��دره  بزمن  العمري  خمي�س  لرا�صد 
قدره  بزمن  العامري  حمد  متعب  حلمد  "الظبي"   14
مع  املوعد  كان  احلقايق  فئة  اأ�صواط  اآخر  ويف   ،5:57:3
املركز  حمققا  العامري  احلطم  عوي�صة  ملحمد  "رامي" 
الأول ونامو�س ال�صوط بعد اأن اأنهى م�صافة ال�صوط بزمن 

قدره 5:55:1.
اخلا�س  الأول  وال�����ص��وط  الإب�����ل  م��زاي��ن��ة  م��ن��اف�����ص��ات  ويف 
جلنة  ..اخ��ت��ارت  مفتوح  حمليات  القبائل  لأبناء  بال�صرايا 
الن�صوري  ه��ي��اي  عبيد  ���ص��امل  لعلي  "الظبي"  التحكيم 
الثاين  املركز  يف  وج��اءت  والنامو�س،  الأول  املركز  لتحرز 
املن�صوري، ويف  �صفيان  را�صد  ماجد  خلمي�س  "ال�صبهانة" 

املركز الثالث "خرية" لعبداهلل مبخوت غامن املنهايل.
ويف ال�����ص��وط ال��ث��اين اخل��ا���س ب��احل��ق��اي��ق ال�����ص��راي��ا لأبناء 
القبائل حمليات مفتوح ..وقع اختيار اللجنة على "ر�صا" 
الأول،  باملركز  لتفوز  املن�صوري  �صقر  �صامل  نا�صر  ل�صامل 
هذلول  �صعيد  "العزرة" مل�صعود  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وج���اءت 
حمد  ملحمد  "مكيدة"  حلت  الثالث  امل��رك��ز  ويف  الهاجري 

�صامل العامري.
ويف ال�صوط الثالث وقع الإختيار اخلا�س بلجنة التحكيم 
املحليات  ال��ق��ب��ائ��ل  لأب��ن��اء  ال�����ص��راي��ا  احل��ق��اي��ق  مناف�صة  يف 
واخل��ا���س ب��اأب��ن��اء امل��ن��اط��ق ال��ت��ي حتت�صن امل��ن��اف�����ص��ات على 
"العنود" ملحمد را�صد �صامل ال�صاوي الغفلي لتك�صب املركز 
الأول فيما حلت باملركز الثاين "ال�صاهينية" ل�صيف عبيد 
مطر اآل علي، ويف املركز الثالث وقع الإختيار على "�صبا" 

لعي�صى �صلطان �صعيد اآل علي.
وتختتم م�صابقة املحالب والتي توا�صلت على مدار 3 اأيام 
حل�صد  ت��واف��دوا  اللذين  الهجن  مل��الك  وا�صعة  مب�صاركة 
اجلائزة  لنيل  املخ�ص�صة  الأ���ص��واط  يف  وال��ف��وز  النامو�س 

النقدية التي ت�صل اإىل 100 األف درهم لكل �صوط.

حتت رعاية حمدان بن حممد

رايل دبي ال�صحراوي ي�صتعيد بطولة كاأ�س العامل

•• دبي-وام:

اأكدت 63 دولة م�صاركتها يف بطولة فزاع الدولية الثانية ع�صرة لألعاب 
املقبل  الأربعاء  �صتنطلق  التي  الكربى،  الهمم اجلائزة  القوى لأ�صحاب 
2021 ل�صل�صلة البطولت يف  " ن�صخة  األعاب القوى  " ريا�صة  لتد�صن 

عدة ريا�صات خمتلفة.
اأعلى  وف��ق  �صتقام  البطولة  اأن  ام�س  ال�صادر  بيانها  يف  اللجنة  واأك���دت 
املعايري الحرتازية العاملية، والربوتوكول الطبي املعتمد يف �صوء خطة 

مدرو�صة تطبق القواعد الإر�صادية التي اأو�صت بها كافة اجلهات املعنية. 
حمطة  كونها  ال��ك��ربى  اأهميتها  تكت�صب  البطولة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صرية 
تاأهيلية لدورة الألعاب الباراملبية بطوكيو ال�صيف املقبل، ومن النتظر اأن 
تكون اختيارا حقيقيا لالعبن بعد فرتة التوقف ب�صبب جائحة كورونا، 

حيث يت�صابق اأبطال النخبة من اأجل التواجد يف هذا احلدث العاملي .
ووجهت اللجنة املنظمة العليا ال�صكر اإىل جمل�س دبي الريا�صي برئا�صة 
�صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم الذي �صتقام البطولة 
اأن جمل�س دبي الريا�صي يتابع معها كافة الأمور  حتت رعايته، موؤكدة 

والرتتيبات للخروج باحلدث الدويل الكبري يف اأف�صل �صورة.
رئي�س  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ب��ال��رق��اد  جمعة  ث��اين  واأع����رب 
جمل�س اإدارة نادي دبي لأ�صحاب الهمم عن �صعادته باإكتمال ال�صتعدادات 
اآم��ن لكل  الإم����ارات ملجاأ  اأن  والتاأكيد جم��ددا على  لن��ط��الق احل���دث، 
القطاعات والفئات، م�صريا اإىل اأن اأكر من 1000 �صخ�س بن مدرب 
واإداري ولعب وحكم من خمتلف قارات العامل، من اأ�صحاب الهمم �صوف 
يتواجدون يف بلب احلدث ، على اأمل خطف بطاقة التاأهل من اجلولة 
 " اليابانية  العا�صمة  يف  املرتقب  الباراملبي  للحدث  الخ��رية  التاأهيلية 

طوكيو".
وكافة  الريا�صي،  دبي  جمل�س  مع  تام  تن�صيق  وج��ود  اإىل  بالرقاد  واأ�صار 
�صبقت  الذين  من  متطوعا   250 وم�صاركة  بالدولة،  املخت�صة  اجلهات 
لهم امل�صاركة يف التطوع �صمن خط الدفاع الأول، اإ�صافة اإىل العديد من 
املتطوعن من �صرطة دبي من اأجل تنفيذ ومتابعة التباعد الجتماعي.

وقال: "اإن تطبيق اأعلى املعايري الحرتازية ي�صتهدف ح�صول امل�صاركن 
يف البطولة على اأعلى درجات الرعاية، وتوفري جتربة اآمنة و�صحية لهم 

جميعا.

الهمم اأ�صحاب  لقوى  فزاع  دولية  يف  م�صاركتها  توؤكد  دولة   63

اأ�صرتاليا املفتوحة.. من ي�صتطيع اإيقاف 
�صعي ديوكوفيت�س للقب تا�صع؟ 

• بن �شليم: بدعم من حمدان بن حممد اإقامة الرايل مع االلتزام ال�شارم بتطبيق بروتوكول جائحة كوفيد-19 

م�شاركة ثمانية فرق وبهانديكاب  18 جول 

كاأ�س دبي الذهبية الـ 12 للبولو يف موؤمتر �صحفي اليوم  

ويل عهد اأم القيوين ي�صهد مناف�صات اليوم الثاين من 
مهرجان حممد بن زايد ل�صباقات الهجن ومزاينة االإبل



 
يبدُع لوحات �صاحرة بعيدان االآي�س كرمي

بعد  كرمي  الآي�س  عود  من  �صخ�س  اأي  ليتخل�س  الطبيعي  املكان 
واأنامل  وا���ص��ع  خيال  �صاحب  لكن  امل��ه��م��الت،  �صلة  ه��و  ا�صتهالكه 
مبدعة وحده من يفكر يف الحتفاظ بتلك الأعواد وحتويلها اإىل 

لوحات فنية حتمل تقا�صيم وجوه �صخ�صيات �صهرية.
باأدوات ب�صيطة غري مكلفة، يرتجم عبد اهلل ابن مدينة اجلديدة، 
الآي�س  عيدان  عرب  للر�صم  هوايته  وميار�س  اأفكاره  املغرب  و�صط 
فنية  لوحة �صغرية مربعة يف جتربة  اإىل  اأن يحولها  بعد  ك��رمي، 

متفردة. 
"�صكاي  ملوقع  كبري  ب�صغف  ع��ام��ا(،  دغ��ايل )23  اهلل  يتحدث عبد 
نيوز عربية" عن موهبته قائال: " اأجنز قطع فنية انطالق من 
مواد مهملة، الفن والإبداع ل يتطلبان بال�صرورة اإمكانيات كبرية، 

ومن ل �صيء ميكن اأن ن�صنع اأ�صياء جميلة". 
كان عبد اهلل الذي مل تطاأ قدمه يوما معهد للفنون ي�صعى لبتكار 
اأعواد  اعتماد  التميز، حينما فكر يف  اأ�صلوب خا�س به يقوده نحو 

الآي�س كرمي املهملة مبثابة اأ�صا�س ير�صم عليه لوحاته الفنية. 
اأو  لوحات خ�صبية  على  اأر���ص��م  البداية  " كنت يف  اهلل:  عبد  يقول 
على القما�س، غري اأن رغبتي يف البحث عن اأ�صلوب جديد، دفعتني 

لتوظيف اأعواد الآي�س كرمي يف اأعمايل الفنية".
قررت  عندما  مدر�صية،  عطلة  يف  "كنت  ال�صاب:  الفنان  وي�صيف 
ال��وق��ت لختبار  ذل���ك  ال���ف���راغ واغ��ت��ن��ام  اأوق�����ات  ا���ص��ت��غ��الل  حينها 
موهبتي يف الر�صم و�صقلها اعتمادا على املتوفر اأمامي من اأدوات 

ب�صيطة مهملة يف ال�صارع".

اأ�صر منر بنغايل بعد هروبه 
اأ�صر منر هارب قتل حار�صاً يف حديقة حيوانات يف جزيرة بورنيو 
الإندوني�صية حياً، بعد يوم من فراره من حظريته، وفق ما اأعلنت 

ال�صرطة.
وعر على النمر البنغايل الأبي�س وهو يتجول يف غابة حميطة 
بحديقة حيوانات �صينكا يف بلدة �صينغكاوانغ يف غرب كاليمانتان 

ال�صبت بعد هروبه منها عرب حفرة.
وقتل منر اآخر كان قد فر اأي�صاً من احلديقة بالر�صا�س يف وقت 

�صابق.
لل�صحافين  ويبوو  اأده��ي  برا�صيتيو  املحلية  ال�صرطة  قائد  وق��ال 
ط��ري��ق تخديره  ع���ن  واأ����ص���رن���اه  ال���ث���اين  ال��ن��م��ر  "وجدنا  ال�����ص��ب��ت 

مبهدئ".
وكان  �صهراً   18 العمر  م��ن  البالغان  البنغاليان  النمران  وه��رب 
يعتقد اأنهما من منور �صومطرة، من حديقة احليوانات بعد اأيام 

من هطول اأمطار غزيرة اأحدثت حفرة قرب حظريتهما.
وعر على حار�س يف حديقة احليوانات يبلغ من العمر 47 عاماً 

ميتاً والعديد من احليوانات نافقة قرب قف�س النمرين.
عنا�صر  فيها  ���ص��ارك  ك��ب��رية  بحث  عملية  النمرين  ف���رار  واأط��ل��ق 
م��ن ال�����ص��رط��ة واجل��ي�����س وم�����ص��وؤويل احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، فيما 
مناطق  وجت��ن��ب  منازلهم  يف  ال��ب��ق��اء  املحلين  ال�صكان  م��ن  طلب 
اجلذب ال�صياحي قرب حديقة احليوانات بينما مت�صك ال�صلطات 

باحليوانن.
بالر�صا�س بعد حماولة فا�صلة  اللون  وُقتل منر بنغايل برتقايل 

لتخديره مب�صد�س مهدئ.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

في�صانات مبياه حمراء جتتاح قرية اإندوني�صية 
اأثار  ما  ج��اوة  و�صط  الأقم�صة يف  ل�صبغ  الفي�صانات على مركز  اأت��ت  بعدما  اإندوني�صية  غمرت مياه قرمزية قرية 

تعليقات وا�صعة النطاق على و�صائل التوا�صل الجتماعي.
و�صوهد �صكان جينغوت قرب بلدة بيكالونغان وهم ميرون عرب مياه حمراء اللون يوم ال�صبت، ون�صر كر �صورا لهذه 

الظاهرة النادرة على الإنرتنت.
اأن اللون الفريد جاء من �صبغة قما�س غري �صارة ت�صتخدمها العديد من م�صانع  واأكد م�صوؤولون يف وقت لحق 

التطبيع الباتيكي يف املنطقة.
وت�صتهر بيكالونغان ب�صناعة من�صوجات الباتيك مع ازدهار العديد من ال�صناعات احلرفية يف كل اأنحاء املدينة.

وقال دميا�س ارغا يودا امل�صوؤول يف اإدارة مكافحة الكوارث املحلية لوكالة فران�س بر�س الأحد "مل يلقوا ال�صبغة عن 
ق�صد، لكن املياه غمرت العديد من هذه امل�صانع ونقلت عبوات ال�صبغة عن طريق املياه" م�صيفا اأن �صبغة الباتيك 

لي�صت �صامة ول ت�صكل خطرا.
ون�صر م�صوؤولون حمليون م�صخات لتجفيف املنطقة التي غمرتها املياه ومت تنظيفها يف اأقل من �صاعة.

وحدوث الفي�صانات اأمر �صائع جدا يف كل اأنحاء الأرخبيل الإندوني�صي خ�صو�صا يف مو�صم الأمطار.
ويف كانون الثاين/يناير، لقي ما ل يقل عن 21 �صخ�صا حتفهم واأجلي اأكر من 60 األفا بعد �صل�صلة من الفي�صانات 

الكبرية التي �صربت جنوب كاليمانتان.
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�صقلية.. متلك منزال بيورو واحد واح�صل على 30 األف دوالر
يف  للغاية  رخي�صة  م��ن��ازل  بيع  اإىل  تتجه  اإيطالية  بلدة  اأح���دث  ت��روي��ن��ا.. 
حماولة ل�صتعادة ال�صكان و�صط �صناعة ال�صياحة املت�صائلة وانتقال املزيد 
اأمريكي  1.2 دولر  يعادل  اأو ما  ي��ورو  بواحد  امل��دن. فقط  اإىل  النا�س  من 
اأو نحو 90 بن�صا بريطانيا، ميكنك عزيزي القارئ امتالك بيت، يف البلدة 

الواقعة يف مقاطعة "اإنا" يف جزيرة �صقلية الإيطالية.
لي�س هذا فح�صب، بل تعر�س البلدة، التي تغمرها اأ�صعة ال�صم�س يف ف�صل 
ال�صيف، للم�صرتين ما يزيد على 30 األف دولر لتجديد املنازل يف حماولة 

ل�صتعادة عدد ال�صكان املتناق�س.
وتعد تروينا، التي اأطلق عليها ذات مرة ا�صم "عا�صمة �صقلية النورماندية"، 
اأحدث بلدة اإيطالية تقفز باجتاه بيع املنازل الرخي�صة للغاية لإغراء �صكان 

املدينة على العودة اإىل املناطق الريفية.
وتاأتي هذه اخلطوة بعد نزوح جماعي لالأ�صخا�س الذين غادروا اإىل مناطق 

مزدحمة يف البالد وتدهور �صناعة ال�صياحة و�صط قيود الوباء.
ا�صتعادة جمد القرية  ويريد رئي�س البلدية، �صيبا�صتيانو فابيو فينيت�صيا، 
دولر  األ��ف   30 نحو  قيمتها  البالغة  املنحة  تقدمي  اإن��ه عر�س  بل  ال�صابق، 

للقيام ببع�س الإ�صالحات واأعمال التجديد يف املباين املتهالكة.

االأ�صفر يلّون �صماء فرن�صا 
غطت �صحب من الغبار الرملي الذي حملته الرياح من ال�صحراء، �صماء 

فرن�صا ما اأدى اإىل "تلوين" اأجواء جنوب البالد و�صرقها باللون الأ�صفر.
"ال�صغط  اأن  الإل��ك��رتوين  موقعها  فران�س" على  "ميتيو  هيئة  واأو�صحت 
من  قوية  هوائية  ب��ت��ي��ارات  ت�صبب  الي��ب��ريي��ة  اجل��زي��رة  �صبه  يف  املنخف�س 
"وجود  اأن  م�صيفة  فرن�صا"  اإىل  ال�صحراء  م��ن  ال��رم��ال  جلبت  اجل��ن��وب 
فرن�صا  جنوب  يف  لل�صماء  برتقاليا  اأ�صفر  لونا  اأعطى  الأج���واء  يف  الرمال 

و�صرقها وو�صط �صرقها هذا ال�صباح" .
ون�صر العديد من م�صتخدمي ال�صبكات الجتماعية �صورا ملناطق خمتلفة 
ال�صبت، من تولوز )جنوب غرب( اإىل �صرتا�صبورغ )�صرق( مرورا مبدينة 
ومواقع  طبيعية  مناظر  تظهر  �صرق(  )جنوب  وغرونوبل  )���ص��رق(  ليون 

�صهرية حتت تاأثري تلك الظاهرة.
ومن�صاأ العا�صفة الرملية هو منخف�س قبالة املغرب رفع الغبار الذي حملته 

الرياح بعد ذلك.
فران�س" اأن  "ميتيو  يف  اجلوية  الأر���ص��اد  خبري  ناثان  فريديريك  واأو�صح 
ارتفاع جزيئات الرمل من ال�صحراء "ظاهرة حتدث ب�صكل منتظم �صرط 

دوغال�س ي�صتذكر 
والده: اإنه حمظوظ الأنه 

تويف يف ذلك التوقيت
ال����ع����امل����ي  مايكل  ال���ن���ج���م  ن�������ص���ر 
 72 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ  دوغال�س  
ع���ام���اً، ����ص���ورة ل���ه ب��رف��ق��ة وال����ده 
ك���ريك دوغال�س  ال���راح���ل  امل��م��ث��ل 

يوم اأم�س.
وي��اأت��ي الم���ر يف ال��ذك��رى الأوىل 
على رحيل كريك، عن عمر 103 

اأعوام.
بجائزة  ال��ف��ائ��ز  اأدىل  تعليقه،  يف 
اإميي مايكل بتعليق حول كيف كان 
والده حمظوًظا باأنه تويف يف ذلك 
التوقيت لأن عام 2020 كان عاًما 
كورونا  فريو�س  ينت�صر  مل  �صيًئا، 
 ، فح�صب  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
بل كانت هناك احتجاجات مميتة 
ال�صود  "حياة  ح���رك���ة  ق��ب��ل  م���ن 
اأعمال  يف  الأرواح  مهمة" وفقدت 
العا�صمة  الكابيتول يف  ال�صغب يف 

وا�صنطن.

الكلمات املتقاطعة تبحث 
عمن ي�صت�صيفها يف لبنان

غالبا ما ن�صمع عبارات مثل جّدو كان 
)جدتي(  تيتا  يومية،  ب�صفة  يحلها 
ت�صرتي  ك���ان���ت  ع��م��ره��ا  اهلل  اط�����ال 
عطلة  لتم�صي  ال�صبت،  ي��وم  املجلة 
نهاية ال�صبوع يف حلها"، "جار جدي  
كان معروفاً مبهارته يف حل الكلمات 
املتقاطعة، ل �صيما ال�صعبة"، "كنت 
اح����ب ح���ل ال��ك��ل��م��ات امل��ت��ق��اط��ع��ة يف 
جمالت ال�صبكة ودار ال�صياد، لنها 
ال�صحف  يف  امل��ن�����ص��ورة  م���ن  ا���ص��ه��ل 
معلومات  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د  واغ���ل���ب���ه���ا 
لبنان  يف  هنا  وغنايية".  �صينمايية 
فالغالبية  مهيمن،  امل��ا���ص��ي  الفعل 
املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  ع���ن  ت��ت��ح��دث 
املا�صي.  م���ن  ن��ف��ح��ات  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الزمن  ال��ي��ه��ا واىل  ي��ح��ن  وال��ب��ع�����س 
العديدين  ل��ك��ن  وال���راق���ي،  ال��ه��ادئ 
يف اجليل اجلديد ل ي�صمعون عنها 
دوغان،  روؤى  تقول  ح�صبما  اأ���ص��ال، 
بريوت.  م��دار���س  اح���دى  يف  املعلمة 
يف  املتقاطعة  الكلمات  باتت  فاليوم 
القرن ال�21 الوجه الخر ل�"جدو" 
و"تيتا" بل الدهى من ذلك، هو ان 
ذهنية  ريا�صة  انها  يعتقد  البع�س 
فح�صب.  ال��رج��ال  م��ن  ال�صن  لكبار 
فكرية،  لعبة  املتقاطعة  وال��ك��ل��م��ات 
�صوداء  مربعات  م��ن  تتكون  ذهنية، 
ج���دول يحوي  �صكل  ع��ل��ى  وب��ي�����ص��اء 
اأع�����م�����دة و����ص���ف���وف م����ن امل���رب���ع���ات 
ن�صر  يف  الف�صل  وي��ع��ود  ال��ف��ارغ��ة.  
مرة،  اول  املتقاطعة،  الكلمات  لغز 
ل�����ص��ح��ف��ي ي��دع��ى ارث����ر وي����ن، ن�صر 
عام  م����ن  دي�����ص��م��رب   21 يف  ال���ل���غ���ز 
يورك  "نيو  �صحيفة  يف   1913
ورلد"  New York World، وعادًة 
ما ُين�صب اليه اخرتاع لعبة الكلمات 

املتقاطعة ال�صائعة.

وفاة زوجة اإجنلربت 
همربدنك 

ال��ع��امل��ي  اإجنلربت  النجم  زوج���ة  توفيت 
همربدنك  )84 عاماً( نتيجة م�صاعفات 
عرب  ونعاها  كورونا ،  ب فريو�س  اإ�صابتها 
التوا�صل  موقع  على  اخلا�صة  �صفحته 
ال�صديد  حزنه  ع��ن  معرباً  الجتماعي، 
لفقدان زوجته احلبيبة باتري�صيا الليلة 

املا�صية.
اأرجوكم  الأع�������زاء،  وقال:"اأ�صدقائي 
اغفروا ال�صمت، بعد ال�صتجابة التي ل 
حزينة  اأ�صرتنا  لل�صالة،  لندائنا  ت�صدق 
الليلة  احلبيبة  زوج��ت��ي  ف��ق��دان  ب�صبب 
امل��ا���ص��ي��ة، رح��ل��ت ب���ه���دوء، ك��م��ا ل��و كانت 

�صاعة اهلل".
واأ�صاف:"اأقيمت الطقو�س الأخرية قبل 
�صلواتنا املعتادة يف ال�صاعة الثامنة م�صاًء 
كانت  بول�س،  الأب  اأخينا  اب��ن  قبل  م��ن 

ال�صاعة الرابعة �صباًحا بالن�صبة له".

ت�صبث بالطائرة خل�صة وجنا من املوت باأعجوبة 
كيني،  مراهق  على  الهولندية  الطريان  �صلطات  ع��رت 
يبلغ من العمر 16 عاما، داخل مق�صورة معدات هبوط 
طائرة تركية، كانت يف طريقها اإىل لندن قبل اأن تتوقف 

يف هولندا.
هبوط  م��ع��دات  يف  خل�صة  مت�صبثا  الكيني  امل��راه��ق  وبقي 
ارتفاع  250 ميال، على  مل�صافة  الرتكية، وذلك  الطائرة 
19 األف قدم، ويف درجة حرارة 30 حتت ال�صفر، وفق ما 

ذكرت �صحيفة "الإندبندنت"، الحد.
بعد  الكيني  ال�صبي  على  الهولندية  ال�صلطات  وع��رت 
مطار  مدينة  مطار  يف  الرتكية  ال�صحن  ط��ائ��رة  هبوط 
ما�صرتيخت اآخن، اخلمي�س املا�صي، وهو يف حالة �صحية 

�صيئة ب�صبب الربد.
وفاة  يف  الأك�صجن  نق�س  يت�صبب  اأن  املمكن  م��ن  وك���ان 
اأن���ه جن��ا م��ن امل���وت يف نهاية امل��ط��اف. وقال  امل��راه��ق، اإل 
ما  ع��ل  معلقا  اآخ���ن  ما�صرتيخت  م��ط��ار  با�صم  متحدث 
ع��ل��ى قيد  ال���ب���ق���اء  ك���ب���ريا يف  ك����ان ح��ظ��ه  "لقد  ج�����رى: 
مق�صورة  داخ���ل  احل����رارة  درج���ات  اأن  واأو���ص��ح  احلياة". 
مئوية  درج��ة   30 اإىل  تنخف�س  الطائرة  هبوط  معدات 
منت  على  خل�صة  "امل�صافرين  اأن  م�صيفا  ال�صفر،  حتت 
الطائرات قليلون، ومعظم النا�س لالأ�صف ل ينجون من 
امل�صت�صفى،  يف  للعالج  الكيني  امل��راه��ق  ويخ�صع  املوت". 
ويعاين من انخفا�س حرارة اجل�صم، ويقول الأطباء اإنه 

يف حالة �صحية متو�صطة.

موهبة م�صرية تلمع يف عمر العا�صرة
يقولون م�صائب قوم عند قوم فوائد، واحلقيقة اأن هذه 
املقولة تنطبق اإىل حد كبري على الطفلة امل�صرية �صهد 
ر�صا املهدي، التي اأ�صبحت يف طرفة عن، فنانة ت�صكيلية 
ت�صت�صيفها و�صائل الإعالم املحلية، والف�صل يف ذلك يعود 
موهبة  عدا  �صيء،  كل  �صربت  التي  كورونا،  جائحة  اإىل 

�صهد.
�صمايل  دم��ي��اط،  مدينة  ابنة  اأع����وام(،  �صهد)10  وف���ازت 
امل��ب��دع لعام  ال��ط��ف��ل  ب��امل��رك��ز الأول يف م��ه��رج��ان  م�����ص��ر، 
ا باملركز الأول يف م�صابقة ملتقى  فازت اأي�صً 2020، كما 
اأعمال  كتاب يجمع  اأعمالها يف  و�صت�صارك  العرب،  كتابنا 

الفائزين، وت�صارك يف معار�س فنية مبدينة دمياط.
يف  واأن��ا  الر�صم  "تعلمت  �صهد:  تقول  الأط��ف��ال  وبعفوية 
اأوىل ابتدائي"، وت�صيف بخجل: اإنها تعلمت الر�صم من 
ر�صامن "كبار" من خالل مقاطع يوتيوب، "كنت بتفرج 
منهم،  واأت��ع��ل��م  معتز  وب��ه��اء  ع���ادل  ك��رمي  الفنانن  على 

وكمان كنت بتعلم من عمتي املهند�صة املعمارية".
نيوز  �صكاي  ملوقع  وعذوبة  ب��رباءة  حديثها  �صهد  وتكمل 
وتربع  ال��ب��ورت��ري��ه  ر���ص��م  تف�صل  اأن��ه��ا  مو�صحة  ع��رب��ي��ة، 
فيه، حيث حتب ر�صم تفا�صيل الوجه، خا�صة التجاعيد، 

وال�صعر، والعيون.
وعن اأبرز "البورتريهات" التي ر�صمتها، تقول اإنها حتب 
�صابلن،  و���ص��اريل  حم��ف��وظ،  جنيب  مثل:  امل�صاهري  ر�صم 
واإ�صماعيل  الأب��ن��ودي،  الرحمن  وعبد  املهند�س،  وف���وؤاد 
�صوى  اأ�صرتها  من  ال�صغرية  الطفلة  تر�صم  ومل  يا�صن. 

جدها، لكنها تتمنى اأن تر�صم كل امل�صاهري.
خالل  الطبيعية  املناظر  ر���ص��م  تعلم  اإىل  �صهد  وتطمح 
الفرتة املقبلة، وامل�صاركة يف م�صابقات اأكر، كما حتلم اأن 

ت�صبح فنانة ت�صكيلية كبرية.

طموحات واأحالم متزايدة ملوؤدي رق�صات التنني 
ت��ع��م��ل يل ي��ن ك��وي��ن خ���الل ال��ن��ه��ار ���ص��ي��دلن��ي��ة يف 
عيادتها ال�صحية املحلية يف دلتا ميكونغ يف فيتنام... 
لراأ�س  ال�صابة حتت جم�صم  الليل، ترق�س هذه  ويف 
وتتمرن  اخلطورة،  عالية  معدنية  اأعمدة  على  اأ�صد 
على حركات راق�صة حت�صريا لحتفالت راأ�س ال�صنة 

القمرية اجلديدة.
وكوين البالغة من العمر 27 عاما، هي واحدة من 
اآنه  "تو  فرقة  اإىل  ان�صممن  اللواتي  الن�صاء  اأوىل 
دوونغ" لرق�صات الأ�صد والتنن التي يحاكي موؤّدوها 
حركات تلك املخلوقات جللب احلظ ال�صعيد واإبعاد 

الأرواح ال�صريرة.
ليلة بعد اأخرى يف مدينة كان ثو يف جنوب البالد، 
�صتتباهى  ال��ت��ي  حركاتها  اإت��ق��ان  على  ك��وي��ن  تعمل 
التي  الفيتنامية  ال�صنة  راأ�س  بها خالل تيت، عطلة 
التي  ال�صغرية  ابنتها  تراقبها  املقبل.  الأ�صبوع  تبداأ 

ترافقها يف كل جل�صة تدريبية من بعيد.
وقالت كوين التي يعمل زوجها اأي�صا موؤديا يف هذه 
الفرقة لوكالة فران�س بر�س "من اأجل اإتقان رق�صة 

واملخاطرة".  ب��ال�����ص��رب...  التحلي  عليكم  ال���ص��د، 
واأ�صافت "كان الأمر �صعبا جدا يف البداية. تعر�صت 

لإ�صابات يف يدي وقدمي".
يف و�صط مركز التدريب، 21 عار�صة معدنية، ي�صل 
اأك��ر م��ن م��رتي��ن، ويجب على  اإىل  ارت��ف��اع بع�صها 
يف  ال�صعبة  للمراحل  كرمز  بينها  القفز  الراق�صن 

احلياة التي يجب التغلب عليها.
اأمتار،  �صبعة  ارتفاعه  يبلغ  كلها عمود  فوقها  ويعلو 
املعقدة  احل��رك��ات  ل�صتعرا�س  النهائي  امل��ك��ان  وه��و 

لرق�صة الأ�صد.
كونها حتمل احلزام الأ�صود يف ريا�صة التايكواندو، 
ك��ان��ت ك��وي��ن مت��ل��ك ال��ر���ص��اق��ة وال���ق���وة الالزمتن 
ل��ل��ت��ف��وق يف ه���ذا امل���ج���ال ال����ذي ي�����وؤدى م��ن��ذ ق���رون، 
خ�صو�صا من قبل الرجال، يف فيتنام واأجزاء اأخرى 

من اآ�صيا.
تتغلب  اأن  عليها  كان  اإليه،  الن�صمام  اأجل  لكن من 
ميثل  اإن��ه  ق��ال  ال��ذي  املحلي  املجتمع  مقاومة  على 

حتديا كبريا بالن�صبة اإىل الن�صاء.

�صاكريا تختار ال�صعر االأحمر 
يف عيد احلب

العاملية   النجمة  اخ��ت��ارت  املقبل،  �صباط   14 ي��وم  اق��رتاب  عيد احلب   قبيل 
الأمل�س،  الأح��م��ر  ال��ل��ون  اإىل  الأج��ع��د  الأ�صقر  �صعرها  ل��ون  تبديل  �صاكريا  
ون�صرت �صاكريا عرب ح�صابها اخلا�س على موقع التوا�صل الجتماعي فيديو 
وهي ت�صّرح فيه �صعرها الأحمر الطوير وفاجاأت من خالله متابعيها الذين 

اعتادوا عليها بال�صعر الأ�صقر.
على  حت�صل  لأن  تطمح  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  اىل  �صاكريا  العاملية  النجمة  واأ���ص��ارت 
اأن تخلط  ك��ان يجب  ال��ذي ح�صلت عليه حيث  اللون  اأك��ر من  ل��ون ورديٍّ 
ال�صبغة مبنتج اآخر. وعلقت �صاكريا على الفيديو قائلة "مفاجاأة". وانهالت 

التعليقات عليها من املتابيعن الذي اأ�صادوا باإطاللتها.

عر�س تدريبي يف مدر�شة Tu Anh Duong لرق�شة االأ�شد والتنني يف مدينة كان ثو جنوب فيتنام. ا ف ب


