
   

�أجرت 156,472 فح�صا ك�صفت عن 3,249 �إ�صابة 
»ال�شحة« تعلن �شفاء 3,904 حاالت جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام: 

157,783 جرعة خالل  املجتمع تقدمي  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
ام�س  حتى  املقدمة  اجل��رع��ات  جم��م��وع  ليبلغ  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات 
38.92 جرعة لكل 100  اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   3,849,374
�صخ�س. ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة توفري لقاح كوفيد19 و�صعيا 
يف  �صت�صاعد  التي  و  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�صبة  املناعة  اإىل  للو�صول 

تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19.
من جهة اأخرى ومتا�صياً مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع 
وزي����ادة ن��ط��اق ال��ف��ح��و���ص��ات يف ال��دول��ة ب��ه��دف االك��ت�����ص��اف امل��ب��ك��ر وح�صر 
واملخالطني   »19  - »كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  امل�صابة  احل��االت 
جديدا  فح�صا   156,472 اإج���راء  ع��ن  ال����وزارة  ..اأع��ل��ن��ت  وعزلهم  لهم 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام  خالل ال�صاعات ال� 
اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.    و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي 
 3,249 الك�صف عن  الفحو�صات يف  الدولة وتو�صيع نطاق  والفح�س يف 
خمتلفة,  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�صابة  حالة 
وبذلك  ال��الزم��ة,  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��االت  وجميعها 

يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 316,875 حالة.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 10 حاالت م�صابة نتيجة تداعيات االإ�صابة 
 888 ال��دول��ة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�صتجد,  ك��ورون��ا  بفريو�س 
حالة.    واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها 
امل�صابني,  العاجل جلميع  بال�صفاء  املتوفني, ومتنياتها  لذوي  وموا�صاتها 
التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات  باأفراد املجتمع  مهيبة 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
3,904 ح��االت جديدة مل�صابني بفريو�س  �صفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت     كما 
املر�س بعد  اأعرا�س  التام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا 
يكون  وبذلك  امل�صت�صفى,  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها 

جمموع حاالت ال�صفاء 293,180 حالة.

�صدام عنيف بني ال�صرطة الرتكية واملتظاهرين امل�صاندين ملطالب طلبة جامعة ا�صطنبول   )رويرتز(

ماريو دراجي ي�صتقبله الرئي�س االإيطايل �صريجيو ماتاريال

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
امل�صلحة اأن االإم��ارات توا�صل العمل من اأجل تعزيز 

التعاي�س والتاآخي يف العامل.
يف  ال�صخ�صي  �صموه  ح�صاب  على  تغريدة  يف  وق���ال 
)تويرت(: حتدثت خالل ات�صالني هاتفيني مع �صيخ 
االأزهر ف�صيلة الدكتور اأحمد الطيب وبابا الكني�صة 
تر�صيخ  ب�صاأن  فرن�صي�س,  البابا  قدا�صة  الكاثوليكية 
التحديات  ظل  يف  االإن�صانية  االأخ���وة  وثيقة  مبادئ 
م��ق��دم��ت��ه��ا جائحة  ال��ب�����ص��ري��ة ويف  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
اأج��ل تعزيز  العمل م��ن  االإم����ارات توا�صل  ك��ورون��ا.. 

التعاي�س والتاآخي يف العامل.
وقال يف تغريدة اأخرى على ح�صاب �صموه ال�صخ�صي 
االإن�صانية..  لالأخوة  ال��دويل  اليوم  يف  )تويرت(:  يف 

ن���وؤك���د ال���ت���زام���ن���ا ب��ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال���ت���اآخ���ي واحل�����وار 
الإ�صهاماتهما  وتقديراً  املنا�صبة  وبهذه  والتعاي�س.. 
اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س ولطيفة  ن��ه��ن��ئ  وج��ه��وده��م��ا 
لالأخوة  زاي���د  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  بح�صولهما  زي��ات��ن  ب��ن 
اأطلقتها دولة االإم��ارات منبثقة من  االإن�صانية التي 

)وثيقة االأخوة االإن�صانية(.
العليا  اللجنة  ال��ذي نظمت فيه  الوقت  جاء هذا يف 
لالأخوة االإن�صانية ام�س احتفالية افرتا�صية مت بثها 
اإلكرتونيا على م�صتوى العامل لالحتفاء باملكرمني 
ب��ج��ائ��زة زاي����د ل���الأخ���وة االإن�����ص��ان��ي��ة ل��ع��ام 2021. 
فرن�صي�س  البابا  قدا�صة  االحتفالية  م�صهد  ت�صدر 
االأكرب  االإم��ام  وف�صيلة  الكاثوليكية,  الكني�صة  بابا 
الدكتور اأحمد الطيب �صيخ االأزهر ال�صريف اللذان 
توجها بالتهنئة لكل من اأنطونيو غوتريي�س االأمني 
العام لالأمم املتحدة والنا�صطة الفرن�صية من اأ�صول 

مغربية لطيفة ابن زياتني. )التفا�صيل �س6(

االإم��ارات  ي�شكر  الغيط  اأبو 
لرعايتها ودعمها فكرة اإطالق 
االإن�شانية االأخ��وة  وثيقة 

•• القاهرة - وام:

اأعرب معايل اأحمد اأبو الغيط 
الدول  جلامعة  ال��ع��ام  االأم���ني 
لدولة  ���ص��ك��ره  ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
االإمارات على رعايتها و دعمها 
ف��ك��رة اإط����الق وث��ي��ق��ة االأخ����وة 
التي   2019 يف  االإن�����ص��ان��ي��ة 
م���ن ف�صيلة  ك���ل  ع��ل��ي��ه��ا  وق����ع 
اأحمد  الدكتور  االأك��رب  االإم���ام 
ال�صريف  االأزه��ر  �صيخ  الطيب 
بابا  فرن�صي�س  البابا  قدا�صة  و 
الكني�صة الكاثوليكية ..وا�صفا 
ال��وث��ي��ق��ة ب��اأن��ه��ا خ��ط��وة كبرية 
ل��ل��ت��ع��اي�����س امل�����ص��رتك واحل����وار 

بني االأديان.
اأب��و الغيط - يف بيان له  واأك��د 
االأخ�����وة  م��ن��ت��دى  اأن   - اأم�������س 
ُيعد مبادرة مبتكرة  االإن�صانية 
التطورات  اأث��ب��ت��ت  وم��ت��ج��ددة 
اأم�س  يف  ال��ع��امل  اأن  االأخ�����رية 
معايل  وتوجه  اإليها.  احلاجة 
الدول  جلامعة  ال��ع��ام  االأم���ني 
كل  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال���ع���رب���ي���ة 
جوتريي�س,  اأن���ط���ون���ي���و  م����ن 
ال�������ص���ك���رت���ري ال�����ع�����ام ل�����الأمم 
زياتني  اب��ن  ولطيفة  املتحدة, 
ع��ل��ى ف���وزه���م���ا ب���ج���ائ���زة زاي���د 

لالأخوة االإن�صانية.

�أنقرة حتتل �صد�رة �لدول �لتي متار�س �لقمع خارج حدودها

وا�شنطن: نراقب عن كثب املظاهرات يف تركيا
•• وا�شنطن-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية االأمريكية اإن 
كثب  عن  تراقب  املتحدة  الواليات 
ت�صهدها  التي  ال�صلمية  املظاهرات 
تركيا احتجاجاً على تعيني رئي�س 
من  ا�صطنبول  يف  جلامعة  ج��دي��د 
جانب الرئي�س الرتكي رجب طيب 

اأردوغان.
وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة يف ب��ي��ان و�صل 
االأمل�����ان�����ي�����ة ليل  االأن������ب������اء  وك�����ال�����ة 
اخل���م���ي�������س: ن�����ص��ع��ر ب���ال���ق���ل���ق من 
اع���ت���ق���ال ال����ط����الب وغ����ريه����م من 

املتظاهرين.
واأ����ص���اف���ت ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري, حتى 
ال����ذي ق��د ي��ج��ده البع�س  ال��ك��الم 
غ��ري م��ري��ح, ه��ي عن�صر حا�صم يف 
ويجب  وفعالة  ن�صطة  دميقراطية 

حمايتها.
امل�صاملة  املجتمعات  تعتمد  وتابعت 
التدفق  على  وال�صاملة  وامل��زده��رة 

احلر للمعلومات واالأفكار.
املتحدة  ال��والي��ات  تعطي  وق��ال��ت: 
االإن�صان  حقوق  حلماية  االأول��وي��ة 
الذين  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  وتقف 
حرياتهم  اأج������ل  م����ن  ي��ن��ا���ص��ل��ون 

الدميقراطية االأ�صا�صية.

الرئي�س رجب طيب  �صد   2016
اأردوغان.

ون���ق���ل م���وق���ع اأح������وال ت��رك��ي��ة عن 
ن�����ص��رت��ه منظمة  ال�����ذي  ال��ت��ق��ري��ر 
اإن حملة  اأم�����س  ه���او����س,  ف���ري���دوم 
ومداها  �صدتها  يف  متميزة  اأن��ق��رة 
اجل��غ��رايف وال��ت��ط��ورات املفاجئة يف 
ت�����ص��اع��ده��ا. وق����ال ال��ت��ق��ري��ر: من 
كاذبة  اإخ����ط����ارات  خ����الل حت��م��ي��ل 
االأنظمة  تتمكن  ال��ن�����ص��رات,  ع��ل��ى 
منفيني,  ت��رح��ي��ل  اأو  ت��وق��ي��ف  م��ن 
كانوا  اإذا  االأح��ي��ان حتى  بع�س  ويف 

يحملون �صفة الجئني.
الدول  ع�صرات  اإن  املنظمة  وقالت 
القانون  يف  ع��دة  اأدوات  اإىل  تلجاأ 
ال������������دويل ومم������ار�������ص������ة ����ص���غ���وط 
اإعالمية  رقمية  ومراقبة  ثنائية 
ج�صدية  وت��ه��دي��دات  وم�����ص��اي��ق��ات 
مل��الح��ق��ة م��ع��ار���ص��ني ون�����ص��ط��اء يف 

املنفى.
املنظمة  ه��او���س  ف���ري���دوم  ووث��ق��ت 
التي  الدميوقراطية  عن  املدافعة 
حت�����ص��ل ع��ل��ى اجل�����زء االأك������رب من 
االأمريكية,  متويلها من احلكومة 
العابر  القمع  م��ن  ح���االت   608
للدول املبا�صر واجل�صدي, ارتكبتها 
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هدد  االأول,  اأم�����س  �صابق  وق��ت  ويف 
اأردوغان بقمع اأي حماولة لتمديد 
�صهر,  منذ  امل�صتمرة  االحتجاجات 
وا�صفا الطالب املحتجني ب�اأع�صاء 

جماعات اإرهابية.
اأر�صلنا  م��ث��ل��م��ا  اأردوغ���������ان:  وق�����ال 
االإرهابيني اإىل قبورهم.. �صنوا�صل 
فعل ال�صيء نف�صه يف كل مكان اآخر, 

الع�صكرية  العمليات  اإىل  اإ�صارة  يف 
�صد املتمردين املوالني لالأكراد يف 

جنوب �صرق البالد.
وي����رف���������س ال�����ط�����الب واأع���������ص����اء 
اأردوغ�����ان  تعيني  ال��ت��دري�����س  هيئة 
م��ل��ي��ح ب���ول���و, امل���ق���رب م���ن احلزب 
البو�صفور  جلامعة  رئي�صاً  احلاكم, 
ا����ص���ط���ن���ب���ول,  يف  ب����وغ����ازي����ت���������ص����ي 

ويطالبون با�صتقالته.
الدول  �صدارة  تركيا  واحتلت  هذا 
القمع  مم��ار���ص��ة  اإىل  ت��ل��ج��اأ  ال��ت��ي 
منهجي,  ب�����ص��ك��ل  ح���دوده���ا  خ�����ارج 
بح�صب  وذل���������ك  ال���������ص����ني,  ب����ع����د 
هاو�س  ف����ري����دوم  مل��ن��ظ��م��ة  ت��ق��ري��ر 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة, وخ�����ص��و���ص��ا بعد 
حم��اول��ة االن���ق���الب ال��ف��ا���ص��ل��ة عام 

�ملعلومات �لع�صر عن ماريو در�جي 

الرجل الذي يجب اأن يخرج اإيطاليا من االأزمة!

�صيا�صي معروف مبو�قفه �ملعار�صة ل�صيا�صات حزب �هلل

عون ودياب يطالبان ب�تحقيق �شريع يف اغتيال لقمان �شليم  
•• بريوت-وكاالت:

حكومة  ورئ��ي�����س  ع��ون  مي�صال  اللبناين  الرئي�س  ط��ال��ب 
باإجراء حتقيق  اخلمي�س,  دياب,  االأعمال ح�صان  ت�صريف 
�صريع يف اغتيال الباحث والنا�صط ال�صيا�صي لقمان �صليم.

املدعي  م��ن  ع��ون  طلب  فقد  عربية,  نيوز  �صكاي  وح�صب 
العام التمييزي القا�صي غ�صان عويدات, اإجراء التحقيقات 
الالزمة ملعرفة مالب�صات جرمية االغتيال, التي وقعت يف 
منطقة العدو�صية جنوبي البالد. و�صدد عون على �صرورة 
اإىل وقوع  اأدت  االإ�صراع يف التحقيق جلالء الظروف التي 

اجلرمية واجلهات التي تقف وراءها.
والبلديات  الداخلية  وزي��ر  دي��اب  اأخ���رى, كلف  وم��ن جهة 
حم��م��د ف��ه��م��ي, ب��ت��وج��ي��ه اأج����ه����زة االأم������ن ل���الإ����ص���راع يف 
حتقيقاتها من اأجل ك�صف مالب�صات االغتيال, ومالحقة 
باأ�صرع  الق�صاء  اإىل  واإحالتهم  عليهم  والقب�س  الفاعلني 

وقت ممكن.

اأال مت��ر من  اأن ه��ذه اجل��رمي��ة النكراء يجب  واأك���د دي��اب 
اأنه ال تهاون يف متابعة هذه  دون حما�صبة", م�صددا على 
يف  بواجباتها  �صتقوم  وال��دول��ة  النهاية,  حتى  التحقيقات 

هذا ال�صدد.
و�صباح اخلمي�س, ك�صفت م�صادر اأمنية يف لبنان اأن الباحث 
بعد  مقتوال,  عليه  عرث  �صليم  لقمان  ال�صيا�صي  والنا�صط 

�صاعات من اختفائه.
وكان �صليم, الذي يدير مركزا لالأبحاث, معروفا مبواقفه 
تلقى  ول��ط��امل��ا  ال��ل��ب��ن��اين,  اهلل  ح���زب  ل�صيا�صات  امل��ع��ار���ص��ة 

انتقادات وتهديدات من اأن�صاره.
وتعد هذه اأول عملية قتل لنا�صط بارز مناه�س حلزب اهلل 

منذ �صنوات يف لبنان.
ع�صية  اختفى بني  اإن��ه  االأربعاء  م�صاء  �صليم  عائلة  وقالت 
و�صحاها, وكتبت زوجته على تويرت اأنه ال يرد على هاتفه. 
وقال اأحد اأقارب �صليم اإن االأ�صرة علمت بوفاته من االأخبار 

اأثناء وجوده يف مركز ال�صرطة لالإبالغ عن اختفائه.

•• الفجر –خرية ال�شيباين:

ط��وف��ان م��ن ال��ث��ن��اء راف���ق تعيني 
ع�����اًم�����ا,   66 دراغ������������ي,  م�����اري�����و 
كرئي�س قادم مفرت�س للحكومة 
االإي�����ط�����ال�����ي�����ة. ف����ن����ي اق���ت�������ص���اد, 
م�صوؤول  م�����ص��ريف,  ت��ك��ن��وق��راط, 
ه����ذه  م�����ن  اأي  ك����ب����ري؟  �����ص����ام����ي 
اوراق؟  باأية  �صيف�صل؟  اجلوانب 
عودة اىل م�صرية الرئي�س ال�صابق 

للبنك املركزي االأوروبي.
... -خجول   1

اقت�صادي,  كخبري  �صمعته  وراء 
ي��خ��ف��ي دراغ�����ي اح��ت��ي��اط��ا م���ا. ال 
ق�����ص��ة م���ث���رية ت��ن�����ص��ب اإل���ي���ه, وال 
نزهات  ال  اجتماعية,  م��غ��ام��رات 
هواية...  وال  تن�صى,  ال  و�صهرات 
متوا�صعة  اجتماعية  حياة  ولكن 
م�صروط  غ���ري  وح����ب  م��ت��ع��ف��ف��ة, 
واأربعني  ث��م��ان��ي��ة  ط��ي��ل��ة  وث���اب���ت 

عاًما لزوجته �صريينا.

تكرار  بعدم  يتعهد  ب��اي��دن 
اأف���ع���ال ت��رام��ب واأ���ش��رت��ه

•• وا�شنطن-وكاالت:

ت��ع��ه��د ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي جو 
اأن  له منذ  اأول مقابلة  بايدن يف 
بعدم  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال��ي��م��ني  اأدى 
اأف��راد عائلته داخل  اأي من  عمل 

البيت االأبي�س.
"بيبول"  مل��ج��ل��ة  ب����اي����دن  وق������ال 
اإدارت��ه �صت�صبه اإىل  االأمريكية اإن 
االأ�صبق  الرئي�س  اإدارة  كبري  حد 
م�صاركة  دون  اأوب�����ام�����ا,  ب�������اراك 
اأ���ص��ري��ة ب��ق��در م��ا ك��ان��ت يف البيت 
دونالد  ال�صابق  للرئي�س  االأبي�س 

ترامب.
واأك���د اأن��ه ل��ن ي�صارك اأي ف��رد يف 
اأ���ص��رت��ن��ا ال��ك��ب��رية يف  ع��ائ��ل��ت��ن��ا اأو 
�صيا�صة  اأو  ح��ك��وم��ي  م�����ص��روع  اأي 
اأحد لديه مكتب يف  خارجية وال 

هذا املكان )البيت االأبي�س(.
كما اأعرب بايدن عن اأمله باأنه يف 
مثل هذا الوقت من العام املقبل 
اإىل طبيعتنا  ع��دن��ا  ق��د  ن��ك��ون  اأن 
يتعلق  ف���ي���م���ا  اأ����ص���ا����ص���ي  ب�����ص��ك��ل 

بفريو�س كورونا.

ال�صور يحب  ال   ....-  2
�صورته الوحيدة "احلميمية", اإذا 
جتراأنا على قول مثل هذا, تعود 
اليوم   ,2019 اأك��ت��وب��ر   28 اإىل 
املركزي  البنك  فيه  غ���ادر  ال���ذي 
����ص���وه���د وهو  ل���ق���د  االأوروب�������������ي. 
مي�صك بيد �صريينا, وهي خبرية 

االإجن���ل���ي���زي.  االأدب  يف  ك���ب���رية 
ال�صقراء اجلميلة  اأن هذه  ويبدو 
ارادت  كهربائي  اأزرق  ف�صتان  يف 
اأن تظهر عالنية  ال��ي��وم  ذل��ك  يف 
اليورو«  »ب��ط��ل  جت���اه  م�صاعرها 

الذي يرتك من�صبه.
)التفا�صيل �س11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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ترقب عربي وعاملي مل�سار �أول مهمة 
ل�ستك�ساف �لكو�كب تقودها �لإمار�ت

�أخبار �لإمار�ت

هكذ� ي�ستخدم �أردوغان 
�لدين خلدمة �سيا�ساته!

عربي ودويل

�حتاد �لكرة يوقع �تفاقية 
تعاون مع نظريه �لكرو�تي

�لفجر �لريا�سي

الهالل االأحمر يوا�شل عملياته االإغاثية 
لدعم املتاأثرين من الزلزال يف اأندوني�شيا

•• جاكرتا-وام:

ا�صتجابتها  وع��ززت  االإغاثية  عملياتها  االإم��ارات��ي«  االأحمر  الهالل  »هيئة  وا�صلت 
االإن�صانية ل�صالح املتاأثرين من الزلزال الذي �صرب اإندوني�صيا موؤخرا.

وقام وفد الهيئة بتوزيع م�صاعدات اإغاثية متنوعة على اآالف املت�صررين يف منطقة 
�صومودانغ باإقليم جاوة الغربية, بالتعاون والتن�صيق مع �صفارة الدولة يف جاكرتا 

واجلهات املخت�صة يف االإقليم.
ت��اأت��ي ه���ذه امل�����ص��اع��دات �صمن ال��ربن��ام��ج االإغ���اث���ي ال���ذي ت��ن��ف��ذه ال��ه��ي��ئ��ة, لتوفري 
لتوجيهات  تنفيذا  الفي�صانات,  من  للمتاأثرين  العاجلة  االأ�صا�صية  االحتياجات 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب �صاحب 
نهيان,  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة, رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
)التفا�صيل �س6(

�صيخ �لأزهر وبابا �لكني�صة �لكاثوليكية يهنئان 
�ملكرمني بجائزة ز�يد للأخوة �لإن�صانية لعام 2021

تركيا تخالف القرارات االأممية 
وتوا�شل تدريب عنا�شر الوفاق الليبية

•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرتكية, عن موا�صلة التدريب الع�صكري لعنا�صر 
حكومة الوفاق الليبية, يف اإطار اتفاقية التدريب والتعاون واال�صت�صارات 
االأممية وخمرجات  للقرارات  باملخالفة  والوفاق,  اأنقرة  الع�صكرية بني 

موؤمتر برلني وحمادثات جنيف بعدم ت�صليح الفرقاء الليبيني.
ونقل موقع تركيا االآن عن وزارة الدفاع الرتكية عرب ح�صابها الر�صمي 
اتفاقية  نطاق  يف  اإن��ه  قولها,  تويرت  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
للقوات  تدريباتها  توا�صل  الع�صكرية,  واال�صت�صارات  والتعاون  التدريب 
امل�صلحة الليبية, حيث تلقى اجلنود الليبيون تدريبات الدفاع االأ�صا�صية 

والتزود باالأوك�صجني.
تابعة حلكومة طرابل�س بحق  انتهاكات ترتكبها ميلي�صيات  وبعد ر�صد 
حادا  هجوما  دولية  اإن�صانية  منظمات  �صنت  �صرعيني,  غري  مهاجرين 

على اتفاقية وقعتها اإيطاليا مع حكومة الوفاق الليبية قبل 4 �صنوات.
الهجرة  من  احلد  ب�صاأن  الطرفني  بني  التعاون  على  االتفاقية  وتن�س 
غري ال�صرعية, لكن تقارير حقوقية ك�صفت اأن ميلي�صيات امل�صلحة ت�صتغل 

االتفاقية وترتكب ممار�صات ال اإن�صانية بحق املهاجرين.

كمني  يف  ح��وث��ي��ني   6 مقتل 
ل��ل��ج��ي�����ش غ���رب���ي ال��ي��م��ن

•• اليمن-وكاالت:

م�صلحي  م����ن  ع���ن���ا����ص���ر   6 ق���ت���ل 
واأ�صيب  اأم�����س,  احل��وث��ي  ميلي�صيا 
اآخرون يف كمني للجي�س احلكومي 
مبحافظة احلديدة غربي اليمن.

الألوية  االإع����الم����ي  امل���رك���ز  وق����ال 
ال��ع��م��ال��ق��ة, يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي, اإن 
رجال اجلي�س نفذوا كميناً حمكماً 
�صرق  املت�صللة  احلوثية  للعنا�صر 
م��رك��ز م��دي��ن��ة ال��ت��ح��ي��ت��ا, م��ا اأوقع 
قائد  بينهم  �صفوفهم  يف  قتلى   6
فيما  اآخ��ري��ن,  واإ���ص��اب��ة  املجموعة 

الذ من جنا منهم بالفرار.
اندلعت  معارك  اأن  املركز  واأو�صح 
ا�صتدراج  ع��ق��ب  ال���ط���رف���ني,  ب���ني 
العنا�صر احلوثية املت�صللة, اأ�صفرت 

عن �صقوط خ�صائر يف العتاد.

املعار�شة االإيرانية: حكم اأ�شدي 
مارقة دول��ة  اإي��ران  اأن  اأثبت 

•• عوا�شم-وكاالت:

ب��ع��د احل���ك���م ال�������ص���ادر اأم�������س عن 
 20 بال�صجن  بلجيكية  حمكمة 
اأ�صد  االإي��راين  للدبلوما�صي  عاماً 
اأن  املحكمة  وت��اأك��ي��د  اأ����ص���دي,  اهلل 
امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه مل ي��ت�����ص��رف من 
تلقاء نف�صه, اعترب ممثل املعار�صة 
االإي����ران����ي����ة ف���رزي���ن ه��ا���ص��م��ي اأن 
اإي���ران دولة  اأن  اأث��ب��ت  ه��ذا احلكم 

مارقة.
كما طالب يف ت�صريحات للعربية 
االحت�����اد  دول  اخل���م���ي�������س  اأم���������س 
النظام  باإغالق �صفارات  االأوروبي 
االإي���������راين ال���ت���ي ت��ع��ت��رب اأوك��������اراً 

لالإرهاب, بح�صب تعبريه.
على  ي����ح����ب  ق��������ال:  ذل��������ك,  اإىل 
من  التخل�س  الدولية  املجموعة 
وهم احلوار مع النظام االإيراين.

االإيرانية  الزعيمة  قالت  بدورها, 
امل��ع��ار���ص��ة م���رمي رج���وي يف بيان 
الدبلوما�صي  اإدان��������ة  اإن  اأم���������س 
وث����الث����ة م����ن ع���م���الء خم���اب���رات 
�صيا�صية  هزمية  االإي��راين  النظام 

متظاهرون لبنانيون يحملون �صور لقمان �صليم مطالبني بالك�صف عن من قتلوه     )رويرتز(

يف �ت�صالني هاتفيني مع �صيخ �لأزهر وبابا �لكني�صة �لكاثوليكية 

حممد بن زايد: االإمارات توا�شل العمل 
من اأجل تعزيز التعاي�ش والتاآخي يف العامل
حممد بن زايد: االإمارات توا�شل العمل 

من اأجل تعزيز التعاي�ش والتاآخي يف العامل
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي تعر�ش مبهرجان ال�شيخ زايد دراجات نارية رافقت موؤ�ش�ش الدولة يف املواكب الر�شمية

•• اأبوظبي - وام:

والتي كانت ترافق موؤ�ص�س  االأحمر  باللون  املميزة  النارية  الدراجات  اأبوظبي  عر�صت �صرطة 
الدولة املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف املواكب الر�صمية وذلك 

خالل م�صاركتها يف فعاليات مهرجان ال�صيخ زايد يف منطقة الوثبة.
نهاية  اأبوظبي يف  �صرطة  ا�صتخدمت يف  النارية  الدراجات  اأن  ال�صرطي  امل��وروث  ق�صم  واأو�صح 
ال�صتينيات من القرن املا�صي وكانت توؤدي اأعماال ومهمات �صرطية من �صمنها تنظيم حركة 
ال�صري ومراقبة الطرق وامل�صاركة يف الفعاليات واملواكب الر�صمية وكان لها دور فعال يف ن�صر 
تاأ�صي�س  بداية  منذ  التطور  مراحل  على  املهرجان  زوار  واطلع  االإم���ارة.  م�صتوى  على  االأم��ن 
ون�صاأة �صرطة اأبوظبي يف عام 1957 اإىل جانب االجنازات والتطورات حتى اأ�صبحت اأبوظبي 
اأكرث اأماناً وا�صتقراراً. وتعرف الزوار على دورية الدراجة النارية االأمنية املتطورة ذات الدفع 

الرباعي �صمن نطاق منهجية التوا�صل مع املجتمع يف خمتلف الفعاليات.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
يف وفاة االأمري م�شهور بن م�شاعد بن عبدالعزيز اآل �شعود

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تعزية  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  بعث �صاحب 
اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود عاهل اململكة العربية ال�صعودية 
االأم��ري م�صهور بن  امللكي  ال�صمو  اأع��رب فيها عن �صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة �صاحب  ال�صقيقة 

م�صاعد بن عبدالعزيز اآل �صعود.
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 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى 

عبدالعزيز اآل �صعود.

�ملريخ ت�صل  دولة  كخام�صة  �لتاريخ  دخول  عن  �لإمار�ت  تف�صل  �أيام   5

ترقب عربي وعاملي مل�شار اأول مهمة ال�شتك�شاف الكواكب تقودها دولة االإمارات

املريخ  ال���ص��ت��ك�����ص��اف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اإجن������ازاً ن��وع��ي��اً ل��دول��ة االإم������ارات, 
الدقائق  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ان���ت  وم���ه���م���ا 
امل�صبار  �صيواجهها  التي  احل��رج��ة 
االلتقاط  م���دار  اإىل  دخ��ول��ه  ق��ب��ل 
ح�����ول امل����ري����خ, ف��ن��ح��ن ف���خ���ورون 
بفريق العمل من الكوادر الوطنية 
�صواعد  اأجن����زت����ه  ومب����ا  ال�������ص���اب���ة, 
حتت  الوطن  وبنات  اأب��ن��اء  وعقول 
مظلة م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف 

املريخ.
واثقون  نحن   : معاليها  واأ�صافت 
ال�صتك�صاف  االإم����ارات  م�صروع  اأن 
�صيكلل  االأمل"  "م�صبار  امل���ري���خ 
ب���ال���ن���ج���اح, وخ�������ص���و����ص���اً اأن������ه قد 
مت��ك��ن م���ن ت��خ��ط��ي ال���ع���دي���د من 
انطالقه  منذ  ال�صعبة  التحديات 
ك��ف��ك��رة يف اخل���ل���وة ال����وزاري����ة عام 
2014, مروراً بعمليات الت�صميم 
مركز  يف  امل�صبار  وب��ن��اء  والتنفيذ 
حممد بن را�صد للف�صاء, ثم نقله 
ظل  يف  باليابان  االإط���الق  ملحطة 
فريو�س  جلائحة  العاملي  التف�صي 
كورونا امل�صتجد "كوفيد 19" وما 
ترتب عليه من اإجراءات احرتازية 
وامل��وان��ئ حول  للمطارات  واإغ���الق 
ا�صتغرقت  رحلة  يف  وذل��ك  العامل, 

وبحرا. وجواً  براً  �صاعة   83
اأن  يف  ثقة  كلنا   : معاليها  وق��ال��ت 
م�صريته  �صيوا�صل  االأم���ل  م�صبار 

حتدياته  ك��اف��ة  يعالج  امل�صبار  اأن 
ذاتية,  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ف��رتة  ه���ذه  يف 
اثنني  م��ن  اأك���رث  ويف ح��ال تعطل 
العك�صية  ال���دف���ع  حم���رك���ات  م���ن 
ي�صتخدمها  ال����ت����ي  يف"  "دلتا 
�صرعته,  اإب��ط��اء  عملية  يف  امل�صبار 
�صيت�صبب ذلك يف اأن ي�صيع امل�صبار 
يتحطم  اأو  ال��ع��م��ي��ق  ال��ف�����ص��اء  يف 
ميكن  ال  احل����ال����ت����ني  ك���ل���ت���ا  ويف 

ا�صرتجاعه.

�إعادة فح�س �لأجهزة  
تعد  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  الأن  ون����ظ����راً 
االأخطر يف مهمة امل�صبار بالكامل, 
وعودة  بنجاح  اإجن��ازه��ا  بعد  ف��اإن��ه 
�صيتم  جم���دداً,  بامل�صبار  االت�صال 
واخ���ت���ب���ار جميع  ف��ح�����س  اإع��������ادة 
الفرعية  واالأج�����ه�����زة  االأن���ظ���م���ة 
اإىل  ق���ب���ل االن����ت����ق����ال  ل��ل��م�����ص��ب��ار 
"االنتقال  الالحقتني  املرحلتني 
"املرحلة  ث��م  العلمي"  امل���دار  اإىل 
خاللها  �صيقوم  ال��ت��ي  العلمية" 
العلمية  اأج���ه���زت���ه  ع���رب  امل�����ص��ب��ار 
ب��ج��م��ع واإر�����ص����ال ال��ب��ي��ان��ات حول 
ال����ك����وك����ب االأح������م������ر, ول����ك����ل من 
اخلا�صة  طبيعتها  امل��راح��ل  ه���ذه 
وخماطرها  النوعية  وحتدياتها 
التعامل  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة 
معها بكل دقة وكفاءة ومهارة من 

جانب فريق العمل.

لكونها املرة  ن��ظ��راً  دّق���ة,  واأك��رثه��ا 
ا�صتخدام  فيها  يتم  ال��ت��ي  االأوىل 
منظومة امل�صبار الذي مت ت�صنيعه 
جزء  اأي  ���ص��راء  يتم  ومل  بالكامل 
اأن اجلهود  واث���ق���ون  ون��ح��ن  م��ن��ه, 
العمل على مدار  لفريق  ال��دوؤوب��ة 

بالنجاح. �صتكلل  �صنوات   7

مبادرة ��صرت�تيجية  
االإم�����ارات  م�����ص��روع  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ال�صتك�صاف املريخ "م�صبار االأمل" 
اأعلن  وطنية  ا�صرتاتيجية  مبادرة 
عنها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل" يف  ال��وزراء حاكم دبي 
دولة  لتكون   ,2014 يوليو   16
االإمارات - عند جناح مهمة م�صبار 
االأم����ل - خ��ام�����س دول���ة يف العامل 
للربنامج  تنفيذاً  املريخ  اإىل  ت�صل 
ال������ذي متلكه  ال���ن���وع���ي  ال���ع���ل���م���ي 

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

العام على امل�صروع.

الثالثة وهي "املالحة يف الف�صاء" 
التي ا�صتغرقت اأطول مدة زمنية, 
مناورات   3 ب��ن��ج��اح  فيها  وج���رت 
يف  ليكون  امل�صبار  لتوجيه  دقيقة 
اإىل  للو�صول  دق��ة  االأك���رث  امل�����ص��ار 
وجهته, قبل اأن تبداأ بعد 5 اأيام /
يوم التا�صع من فرباير 2021/ 
�صعوبة  واالأك��رث  الرابعة  املرحلة 
مرحلة  وه�����ي  وخ�����ط�����ورة  ودق�������ة 
الدخول اإىل مدار املريخ, ويعقبها 
املدار  اإىل  الدخول  هما  مرحلتان 

العلمي ثم املرحلة العلمية.

عمياء وحتكم ذ�تي  دقيقة   27
ودق����ة وخطورة  ���ص��ع��وب��ة  وت��ك��م��ن 
امل�صبار  رحلة  الرابعة من  املرحلة 
املريخ" يف  اإىل  الدخول  "مرحلة 
ذاتي  ب�صكل  �صيعمل  امل�صبار  ك��ون 
بخف�س  ب�صري,  تدخل  دون  ومن 
 121 متو�صطها  البالغ  �صرعته 
اإىل  ال�����ص��اع��ة  ك��ي��ل��وم��رت يف  األ�����ف 
ال�صاعة  يف  ك��ي��ل��وم��رت  األ����ف   18
خاللها  ت��ك��ون  دقيقة   27 خ��الل 
امل�صبار  م��ع  منقطعة  االت�����ص��االت 
االأكرب  والتحدي   .. موؤقت  ب�صكل 
ات�صال  تاأخر  يف هذه الدقائق هو 
امل�����ص��ب��ار م��ع امل��ح��ط��ة االأر���ص��ي��ة يف 
خ�����الل هذه  دب�����ي  اخل����وان����ي����ج يف 
ت�صمى  وال���ت���ي  احل���رج���ة  ال���ف���رتة 
حيث  العمياء",  دقيقة  "ال�27 

ال�صعاب  ت��خ��ط��ي  م����ن  احل���اف���ل���ة 
والتحديات وحتويل امل�صتحيل اإىل 
الالحمدود  الدعم  بف�صل  ممكن 
ال���ر����ص���ي���دة, وجهود  ال���ق���ي���ادة  م���ن 
اأب���ن���اء وب��ن��ات دول����ة االإم������ارات من 
العاملة  ال�صابة  الوطنية  ال��ك��وادر 
تتويج  اإىل  ي��وؤدي  مبا  امل�صروع,  يف 

هذه املهمة بالنجاح باإذن اهلل.

 ح�صر �لتحديات و�ملخاطر  
عمران  امل���ه���ن���د����س  ق�����ال  ب��������دوره, 
���ص��رف م��دي��ر م�����ص��روع االإم������ارات 
ال�صتك�صاف املريخ "م�صبار االأمل" 
وتطوير  ت�صميم  ب��داي��ة  منذ  اإن���ه 
العمل  فريق  ح�صر  االأم��ل  م�صبار 
ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي رمبا 
ت��واج��ه امل�����ص��ب��ار اأث��ن��اء رح��ل��ت��ه اإىل 
مدار  اإىل  و���ص��ول��ه  عند  اأو  امل��ري��خ 
الكوكب االأحمر, كما و�صع الفريق 
للتعامل  ع���دي���دة  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات 
ه��ذا ال  التحديات, ولكن  مع ه��ذه 
امل�صبار الأية  اإمكانية تعر�س  مينع 
ظروف طارئة قد توؤثر على جناح 

مهمته اال�صتك�صافية.
االأمل  اق��رتاب م�صبار  اأن  واأ���ص��اف 
7 �صهور من  من مدار املريخ بعد 
وقطع  العميق,  الف�صاء  يف  رحلته 
كيلومرت,  م��ل��ي��ون   493 م�����ص��اف��ة 
بداية  هو  بل  الرحلة  نهاية  لي�س 
امل�صبار  م��ه��م��ة  م���راح���ل  الأخ���ط���ر 

التوا�صل مع مركز اخلوانيج 
وي��ت��وىل ف��ري��ق م�����ص��روع االإم����ارات 
"م�صبار  امل�����ري�����خ  ال����ص���ت���ك�������ص���اف 
عن  امل�صبار  م��ع  االأمل" االت�����ص��ال 
يف  االأر���ص��ي  التحكم  مركز  طريق 
التوا�صل  ويكون  بدبي,  اخلوانيج 
مع امل�صبار بعد و�صوله اإىل املرحلة 
مرات  ث��الث  اإىل  م��رت��ني  العلمية 
 8 اإىل   6 اأ�صبوعياً, وم��دة كل مرة 
التاأخر  ب���اأن  علماً  ي��وم��ي��اً,  �صاعات 
امل�صافة  لبعد  ن��ظ��راً  االت�����ص��ال  يف 
 22 اإىل   11 ب����ني  م����ا  ي��������رتاوح 
دقيقة, وذلك الإر�صال االأوامر اإىل 
وكذلك  العلمية,  واأجهزته  امل�صبار 
العلمية  ال���ب���ي���ان���ات  ال����ص���ت���ق���ب���ال 
�صنة  ط��وال  امل�صبار  يجمعها  التي 
ي���وم���اً   687 ك���ام���ل���ة  م���ري���خ���ي���ة 
وقد   .. االأر�����س  ك��وك��ب  بح�صابات 
االأر�صي  التحكم  مركز  جتهيز  مت 
بهذه  للقيام  م�صتوى  اأع��ل��ى  على 
املهمة من خالل الكوادر الوطنية 

ال�صابة.

�إجناز تاريخي نوعي 
وق��ال��ت م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت يو�صف 
االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��ت��ق��دم��ة 
وك��ال��ة االإم������ارات ل��ل��ف�����ص��اء : يعد 
اإىل  بنجاح  االأم���ل  م�صبار  و���ص��ول 
هذه املرحلة من مهمته الف�صائية 

•• دبي-وام:

العربية  االإم����ارات  دول���ة  اأ�صبحت 
من  اأي�������ام  امل���ت���ح���دة ع���ل���ى ب���ع���د 5 
ن��ور يف  ب��ح��روف م��ن  ا�صمها  كتابة 
�صجالت تاريخ الب�صرية باعتبارها 
خام�س دولة يف العامل ت�صل بنجاح 

اإىل كوكب املريخ.
ويف حال جناح و�صول االإمارات اإىل 
االأوىل,  املحاولة  املريخ من  كوكب 
عاملياً  اإجن��ازاً  الدولة حققت  تكون 
اإىل  ال��و���ص��ول  ن�صبة جن���اح  ي��ف��وق 
م����دار ال��ك��وك��ب االأح���م���ر وال��ت��ي ال 

تتعدى تاريخياً 50%.

اأنظار العامل ترتقب االأمل 
امل���الي���ني يف دولة  اأن���ظ���ار  وت��ت��ج��ه 
االإمارات والوطن العربي والعامل 
حول  العلمي  واملجتمع  االإ�صالمي 
االأمل" �صمن  "م�صبار  اإىل  العامل 
ال�صتك�صاف  االإم���������ارات  م�������ص���روع 
اأي��ام فقط   5 ال��ذي تف�صله  املريخ 
يوم  املريخ  اإىل مدار  الو�صول  عن 
الثالثاء املوافق التا�صع من فرباير 
اجلاري عند ال�صاعة 7:42 م�صاء 
اأول  يف  وذل���ك  االإم�����ارات,  بتوقيت 
م��ه��م��ة ت���ق���وده���ا دول�����ة ع��رب��ي��ة اأو 
الكواكب,  ال�صتك�صاف  اإ���ص��الم��ي��ة 
وذل����ك و���ص��ط ح��ال��ة م���ن الرتقب 
التي  املهمة  مل�صري هذه  واالنتظار 
وطموحات  اآم�������ال  م��ع��ه��ا  حت���م���ل 
56 دول��ة عربية  اأك��رث من  �صعوب 
الأول  ال����و�����ص����ول  يف  واإ����ص���الم���ي���ة 
االأحمر,  ال��ك��وك��ب  م���دار  اإىل  م���رة 
حياً  بثاً  هناك  �صيكون  ب��اأن��ه  علماً 
حلدث و�صول امل�صبار عند ال�صاعة 
ال�����ص��اب��ع��ة م�����ص��اًء ت��ن��ق��ل��ه حمطات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون وم����واق����ع االإن���رتن���ت 

ومن�صات التوا�صل االجتماعي.

 حتديات �ملرحلة �لأخرية 
االأمل"  "م�صبار  اق������رتاب  وم����ع 
الف�صائية  رحلته  انطلقت  ال���ذي 
 ,2020 يوليو  م��ن  الع�صرين  يف 
مليون   493 ح��������وايل  ق����اط����ع����اً 
اإىل  ال����و�����ص����ول  ك���ل���ي���وم���رت, م�����ن 
حم��ط��ت��ه ال���ن���ه���ائ���ي���ة ح�����ول م����دار 
املريخية  ال��رح��ل��ة  ت��واج��ه  امل��ري��خ, 
امل�صبوقة  غري  العلمية  املهمة  ذات 
واأكرثها  مراحلها  اأ���ص��ع��ب  ع��امل��ي��اً 
دقة وتعقيداً, وهي مرحلة الدخول 

اإىل مدار املريخ.
بنجاح,  اأجن�����ز  ق���د  امل�����ص��ب��ار  وك�����ان 
اأ�صهر   7 نحو  قبل  انطالقه  منذ 
اليابانية  تناغا�صيما  ق��اع��دة  م��ن 
على منت ال�صاروخ "اإت�س 2 اإيه", 
االإط���الق,  مرحلة  هما  مرحلتني 
وم��رح��ل��ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ب��ك��رة, وهو 
املرحلة  اإجن�����از  و���ص��ك  ع��ل��ى  االآن 

وج������رى اإط�������الق م�����ص��ب��ار االأم�����ل 
يوليو  م���ن  ال��ع�����ص��ري��ن  ب��ن��ج��اح يف 
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 اجل���وي 
املختلفة عندما ي�صل اإىل الكوكب 
االأحمر يف التا�صع من فرباير عام 
2021, وذلك بالتزامن مع مرور 
خم�صني عاماً على قيام احتاد دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
االأمل"  "م�صبار  اأه��داف  وتت�صمن 
مداره  اإىل  بنجاح  و�صوله  عند   -
ح���ول ال��ك��وك��ب االأح���م���ر - تقدمي 
اجلوي  ل��ل��غ��الف  متكاملة  ���ص��ورة 
تاريخ  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  ل��ل��م��ري��خ 
�صي�صاعد  ال���ذي  االأم���ر  الب�صرية, 
اأعمق  لفهم  التو�صل  العلماء على 
الأ���ص��ب��اب حت��ول ك��وك��ب امل��ري��خ من 
اإىل  االأر���س  كوكب م�صابه لكوكب 
ك��وك��ب ذي ج���و ج����اف وق��ا���ص��ي .. 
وم���ن ���ص��اأن ف��ه��م ال��غ��الف اجلوي 
على  ي�صاعدنا  اأن  امل��ري��خ  ل��ك��وك��ب 
والكواكب  االأر��������س  ك���وك���ب  ف��ه��م 
وبالتايل  اأف�����ص��ل,  ب�صكل  االأخ���رى 
ا�صتق�صاء فر�س العي�س يف الف�صاء 
م�صتوطنات  وب����ن����اء  اخل�����ارج�����ي 
ب�����ص��ري��ة ع��ل��ى ال��ك��واك��ب االأخ����رى. 
وي��ج��م��ع م�����ص��ب��ار االأم����ل اأك���رث من 
البيانات  م��ن  غيغابايت   1000
اجلديدة عن كوكب املريخ, بحيث 
للبيانات  م��رك��ز  يف  اإي��داع��ه��ا  ي��ت��م 
و�صوف  االإم�����������ارات  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 
للم�صروع  العلمي  ال��ف��ري��ق  ي��ق��وم 
البيانات  ه���ذه  وحت��ل��ي��ل  بفهر�صة 
التي �صتكون متاحة للب�صرية الأول 
م�صاركتها  ذل���ك  ب��ع��د  ل��ي��ت��م  م����رة, 
املهتم  العلمي  املجتمع  مع  جماناً 
بعلوم املريخ حول العامل يف �صبيل 
خدمة املعرفة االإن�صانية. وتتجلى 
االأهداف اال�صرتاتيجية للم�صروع 
وطني  ف�صائي  برنامج  تطوير  يف 
قوي, وبناء موارد ب�صرية اإماراتية 
عالية الكفاءة يف جمال تكنولوجيا 
ال����ف���������ص����اء, وت�����ط�����وي�����ر امل���ع���رف���ة 
والتطبيقات  العلمية  واالأب���ح���اث 
على  بالنفع  تعود  التي  الف�صائية 
القت�صاد  وال��ت��اأ���ص��ي�����س  ال��ب�����ص��ري��ة, 
املعرفة  ع���ل���ى  م���ب���ن���ي  م�������ص���ت���دام 
وتعزيز التنويع وت�صجيع االبتكار, 
واالرتقاء مبكانة االإمارات يف �صباق 
الفوائد,  نطاق  لتو�صيع  الف�صاء 
االإم���ارات يف جمال  وتعزيز جهود 
االك���ت�������ص���اف���ات ال��ع��ل��م��ي��ة, واإق���ام���ة 
الف�صاء  دول��ي��ة يف قطاع  ���ص��راك��ات 
لتعزيز مكانة دولة االإم��ارات. كما 
فخر  ر�صائل  االأم��ل  م�صبار  يحمل 
العربية  املنطقة  اإىل  واأمل و�صالم 
الع�صر  جت����دي����د  اإىل  وي�����ه�����دف 

الذهبي لالكت�صافات العربية.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش �شريالنكا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل", برقية تهنئة 
اإىل فخامة غوتابايا راجاباك�صا رئي�س جمهورية �صريالنكا الدميقراطية اال�صرتاكية مبنا�صبة 
اليوم الوطني لبالده. كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 
اآل مكتوم  فخامة الرئي�س غوتابايا راجاباك�صا. وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اإىل دولة ماهيندا  اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  و�صاحب 

راجاباك�صا رئي�س وزراء جمهورية �صريالنكا الدميقراطية اال�صرتاكية.

رئي�ش اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر ي�شيد مببادرات االإمارات االإن�شانية والتنموية حول العامل
•• اأبوظبي-وام:

اأ�صاد بيرت مورير رئي�س اللجنة الدولية لل�صليب االأحمر باملبادرات االإن�صانية 
اأنها تعزز اأوجه الت�صامن مع  والتنموية لدولة االإمارات حول العامل واأكد 
الق�صايا االإن�صانية العاجلة وامللحة وح�صد الدعم والتاأييد ل�صحايا الكوارث 

واالأزمات.
لربامج  اأ�صا�صيا  وداع��م��ا  قويا  �صندا  ال���دوام  على  ظلت  االإم����ارات  اإن  ق��ال  و 
دور  اإىل  م�صريا  ال�صاحات,  خمتف  يف  االإن�صانية  وعملياتها  الدولية  اللجنة 
الهالل االأحمر االإماراتي املتنامي يف تقدمي امل�صاعدات االإن�صانية مل�صتحقيها 
الهيئة  ا�صتجابة  ل�صرعة  ت��ق��دي��ره  ع��ن  واأع����رب  متييز,  ودون  م��ك��ان  ك��ل  يف 
للنداءات االإن�صانية التي ت�صدرها اللجنة الدولية خالل االأزمات والكوارث 
الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  �صعادة  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء  الطارئة. 
االأمني العام لهيئة الهالل االأحمر االإماراتي مبقرها بيرت مورير بح�صور 

عدد من م�صوؤويل اجلانبني .
ورحب االأمني العام بزيارة رئي�س اللجنة الدولية ملقر الهيئة والتي اأكد اأنها 
يتفتح جماالت اأرحب للتعاون البناء يف املجال االإن�صاين.. ونوه اإىل حر�س 

الظفرة  احل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
املنظمات  اإقامة عالقات �صراكة قوية مع  رئي�س هيئة الهالل االأحمر على 
االإن�صانية االإقليمية والدولية, اإىل جانب �صعيه احلثيث لتبوء الهيئة مراكز 
متقدمة �صمن منظومة احلركة الدولية لل�صليب االأحمر و الهالل االأحمر 
ومتتني ج�صور التعاون معها لتلبية االحتياجات املتزايدة يف املجال االإغاثي 

واالإن�صاين والتنموي.
و قال اإن الهيئة تفخر بعالقاتها املتميزة يف هذا ال�صدد ما مكنها من حتقيق 
الكثري من االجن��ازات التي �صاهمت يف احلد من وطاأة املعاناة االإن�صانية يف 

العديد من املناطق التي تواجدت فيها الهيئة .
العديد  يف  امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون  تعزيز  اللقاء  خالل  اجلانبان  بحث 
من الق�صايا االإن�صانية, وا�صتعر�صا التحديات التي تواجه ال�صاحة الدولية, 
يف مقدمتها ق�صايا الالجئني والنازحني واملتاأثرين من النزاعات والكوارث 

واجلهود املبذولة من الطرفني لتخفيف معاناتهم وحت�صني �صبل حياتهم.
ومت االتفاق على تعزيز اأوجه التن�صيق بني اجلانبني يف هذا ال�صدد, اإ�صافة 
اأخ���رى كالتدريب  اإىل ت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ع��اون يف جم���االت 
مبادئ  ون�صر  واملتطوعني,  للعاملني  امليدانية  ال��ق��درات  وتعزيز  والتاأهيل 

وثقافة القانون الدويل االإن�صاين.
الهالل  جهود  ح��ول  ال��دويل  للم�صوؤول  �صرحا  للهيئة  العام  االأم��ني  ق��دم  و 
حتديات  تواجه  التي  ال��دول  من  العديد  يف  التنموية  و  االإن�صانية  االأحمر 
الالجئني  ل�صالح  الهيئة  م��ب��ادرات  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صدد,  ه��ذا  يف  عديدة 

ال�صوريني يف االأردن ولبنان والعراق واليونان.
و حول جهود الهالل االأحمر يف اليمن قال اإن الهيئة تعمل بقوة يف العديد 
اليمنية  ال�صاحة  على  املتاأثرين  قدرة  تعزيز  و  املعاناة  لتخفيف  املحاور  من 
اأخذت على عاتقها  الهيئة  اأن  الراهنة, م�صددا على  على مواجهة ظروفهم 
فرتة  تق�صري  على  العمل  و  اليمن  يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  اإع���ادة  ���ص��رورة 
االإنعا�س املبكر من خالل تاأهيل قطاعات حيوية تاأثرت باالأحداث كال�صحة 
والتعليم و البنية التحتية و خدمات املياه و الكهرباء وغريها من �صروريات 
احلياة. بدوره قال رئي�س اللجنة الدولية لل�صليب االأحمر :" تعزز اللجنة 
لتوا�صل  ونتطلع  االإماراتي,  االأحمر  الهالل  الثنائية مع  الدولية عالقتها 
اإع��ادة الروابط العائلية وور�س  عملنا الوثيق يف عدة جم��االت, مبا يف ذلك 
العمل املعنية باالإ�صعافات االأولية ون�صر القانون الدويل االإن�صاين" واأعرب 
عن تقديره ال�صتجابة الهالل االأحمر االإماراتي جلائحة كوفيد19- حملًيا, 

ورّكز على اأهمية العمل اجلماعي واملن�صق يف اإطار احلركة الدولية لل�صليب 
االأحمر والهالل االأحمر.

وامل��وؤث��رة يف  الفاعلة  الوطنية  تعترب من اجلمعيات  الهيئة  اأن  واأك��د مورير 
التي تدعم بقوة توجهات احلركة الدولية  حميطيها االإقليمي وال��دويل و 
للهالل االأحمر وال�صليب االأحمر, وتعمل على حتقيق اأهدافها ومبادئها من 
خالل �صعيها احلثيث للحد من �صدة اال�صت�صعاف وحت�صني احلياة يف املناطق 

املهم�صة.
ونوه اإىل دور الهيئة يف تعزيز قيم ال�صراكة بني مكونات احلركة الدولية و 
العمل �صويا من اأجل م�صتقبل اأف�صل للعمل االإن�صاين الذي يواجه الكثري 
اأن  على  م�صددا  وتوحيدها,  اجل��ه��ود  ت�صافر  تتطلب  التي  التحديات  م��ن 
للتحديات  ال��ق��وي��ة  امل��واج��ه��ة  عنا�صر  م��ن  ف��اع��ال  عن�صرا  اأ�صبحت  الهيئة 

االإن�صانية الدولية.
بن  الرحمن  عبد  فهد  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  جانب  من  اللقاء  ح�صر 
�صلطان, نائب االأمني العام للتنمية والتعاون الدويل, ومن اللجنة الدولية 
وكلري  االأو�صط,  ال�صرق  كاربوين مدير منطقة  فابريزيو  االأحمر  لل�صليب 

دالتون ممثلة اللجنة يف دولة االإمارات.

�شنوات من م�شرية م�شروع االإمارات ال�شتك�شاف املريخ واجلهود الدوؤوبة واملتوا�شلة لفريق العمل   7 م�شري  حتدد  عمياء  دقيقة   27   •
تاريخيًا ال تتعدى 50 % االأحمر  الكوكب  مدار  اإىل  الو�شول  جناح  •  ن�شبة 

اأكرث مراحل املهمة الف�شائية مل�شبار االأمل �شعوبة ودقة وخطورة  تعد  املريخ  مدار  اإىل  الدخول  •  مرحلة 
•  التحدي االأ�شعب الذي يواجه امل�شبار يف هذه املرحلة هو اإبطاء �شرعته ب�شكل ذاتي من 121 األفا اإىل 18 األف كلم يف ال�شاعة عرب حمركات الدفع العك�شي 
االإطالق والعمليات املبكرة ويو�شك اأن ُيكمل مرحلة املالحة يف الف�شاء التي تعد االأطول زمنًا قبل بدء الدخول ملدار املريخ  مرحلتي  بنجاح  اأجنز  •  امل�شبار 

•• اأبوظبي-وام:

يعك�س م�صروع م�صبار االأمل م�صتوى الثقة العالية التي يتمتع بها �صباب دولة 
املحوري يف تعزيز  توؤمن بدورهم  التي  الر�صيدة  القيادة  االإم��ارات من قبل 

م�صرية التنمية وحركة التطور التي ت�صهدها الدولة حا�صرا وم�صتقبال.
االأمل" قرارا  "م�صبار  م�صروع  يف  التفكري  ب��داي��ة  منذ  االإم����ارات  وات��خ��ذت 
اإماراتي,  فريق  يد  على  والتنفيذ  واالإدارة  التخطيط  يتم  ب��اأن  ا�صت�صرافيا 
التي  الرئي�صية,  التقنيات  من  اأي  ا�صترياد  يتم  مل  فاإنه  ذلك  على  وتاأكيداً 
يقوم عليها امل�صروع من اخلارج, بل مت ت�صميم مكوناته وت�صنيعها وجتميعها 
حملياً على يد خربات واإمكانات حملية, اأما املعرفة التقنية الالزمة لذلك 
ال�صباب  م��ن  امل�����ص��روع  ف��ري��ق  ت��دري��ب  خ��الل  م��ن  حملياً  تطويرها  مت  فقد 
االإماراتيني عرب ال�صراكات اال�صرتاتيجية مع جهات اأكادميية علمية, عو�صاً 

املتخ�ص�صة يف جمال  العاملية  وال�صركات  الوكاالت  التقنيات من  توريد  عن 
الف�صاء. ويعترب "م�صبار االأمل" اأحد اأهم امل�صاريع التي برهنت على اإبداع 
وخ���ربات علمية  اإم��ك��ان��ات  م��ن  ب��ه  يتمتعون  م��ا  االإم��ارات��ي وعك�صت  ال�صباب 
متقدمة, حيث يعمل بامل�صروع نحو 200 مهند�س وباحث من �صباب الدولة 
الذين نفذوا املطلوب منهم يف 6 �صنوات فقط منذ والدة الفكرة اإىل انطالق 
10 �صنوات الإمتامها,  ا�صتغرقت  امل�صابهة عاملياً  امل�صاريع  اأن  امل�صبار يف حني 
كما اأن جهود هوؤالء �صباب اأ�صهمت يف جعل تكلفة امل�صروع نحو 200 مليون 

دوالر وهي اأي�صا من اأقل امل�صاريع امل�صابهة تكلفة.

لل�صباب  اإل��ه��ام  م�صدر  ال��ب��داي��ات  منذ  االأمل"  "م�صبار  م�صروع  �صكل  لقد 
الف�صاء  جم��االت  يف  املتقدمة  العلوم  نحو  التوجه  يف  والعربي  االإم��ارات��ي 
ت�صاهم يف  التي  العلمية  املتطورة وغريها من االخت�صا�صات  والتكنولوجيا 
على  وقدرتهم  باإمكاناتهم  ثقتهم  ع��زز  كما  امل�صتدام,  املعرفة  اقت�صاد  بناء 
تخطي احلواجز والتحديات والتطلع اإىل اكت�صاف املزيد وحتويل التحديات 

اإىل فر�س.
يوليو  االإم��ارات يف  اأعلنت  والعربي  االإماراتي  ال�صباب  وجتاوبا مع تطلعات 
اأمام  الباب  فتح  ال��ذي  العرب  الف�صاء  نوابغ  برنامج  اإط��الق  عن   2020

دولة  يف  الف�صاء  وتقنيات  برامج  يف  للتدريب  لالن�صمام  العربي  ال�صباب 
االإمارات.

يف  نوعه  من  تخ�ص�صي  برنامج  العرب" اأول  الف�صاء  "نوابغ  برنامج  ويعد 
ت�صجيل  العربية على  املنطقة  ت�صاعد  موؤهلة  ك��وادر  لتمكني  العربي  العامل 
ح�صور م�صتحق لها يف جمال علوم واأبحاث وا�صتك�صاف الف�صاء, واال�صتفادة 
متقدمة  �صناعات  وتطوير  العربية  البالد  يف  التنمية  لتعزيز  نتائجه  من 
فر�صاً  الربنامج  يخلق  كما  امل�صتدامة,  والتكنولوجيا  الف�صاء  جم��االت  يف 
م�صتقبلية واعدة تعزز اقت�صادات املعرفة واالبتكار وال�صناعات االإبداعية يف 
املنطقة وو�صل عدد املتقدمني اإىل الربنامج بعد اأ�صبوعني فقط على اإطالقه 
وذوي  الف�صاء  بعلوم  ال�صغوفني  العربي من  ال�صباب  من  األفاً  اإىل نحو 37 
الكفاءات العلمية واملبدعني واملبتكرين واملخرتعني والباحثني, من خمتلف 

الدول العربية.

م�شبار االأمل .. �شباب االإمارات على قدر الطموح والتحدي
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اأخبـار الإمـارات
الفجرية الثقافية تطلق جائزة املراأة املتميزة 2021 وتكرم 3 اإماراتيات

•• الفجرية-الفجر:

االجتماعية  الفجرية  جمعية  اأطلقت  العربية,  امل���راأة  ي��وم  م��ع  تزامناً 
الثقافية, �صمن مبادرتها الن�صائية "واحة حواء" وبالتعاون مع "اأزياء 
للمراأة  وتكرمياً  تقديراً  وذلك   ,2021 املتميزة  امل��راأة  جائزة  ك�صخة", 
جماالت  خمتلف  يف  املتميزة  وم�صاهماتها  الفعال  ودوره���ا  االإم��ارات��ي��ة 

التنمية يف دولة االإمارات.
ج���اء ذل���ك خ���الل احل��ف��ل ال���ذي اأق��ام��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة, م�����ص��اء اأم�����س االأول 
رئي�س  الظنحاين  خالد  �صعادة  بح�صور  بالفجرية,  مقرها  يف  االأربعاء, 
ك�صخة,  الت�صويق يف  ق�صم  رئي�س  ي��اداف  واأميت  اإدارة اجلمعية,  جمل�س 

اإماراتيات  ث��الث  اإىل  اجل��ائ��زة  منح  ومت  اجلمعية.  اأع�����ص��اء  م��ن  وع���دد 
مب��ا قدمن  وع��رف��ان��اً  الوطنية  ت��ق��دي��راً جلهودهن  الفجرية  اإم���ارة  م��ن 
للمجتمع, وهن, االإعالمية ابت�صام علي ال�صاعر الكندي, والنا�صطة يف 
االجتماعية  والنا�صطة  �صيف",  "اأم  ال�صحي  علي  مرمي  ال��رتاث  جمال 

�صيخة جمعة امل�صماري.
وتهدف اجلائزة اإىل االحتفاء بالن�صاء يف دولة االإم��ارات اللواتي تركن 
نحو  التنمية  مب�صرية  ال��دف��ع  يف  واأ�صهمن  �صتى  جم��االت  يف  ب�صمتهن 
امل��زي��د م��ن ال��ري��ادة وال��ت��ف��وق, ف�صاًل ع��ن اأن اجل��ائ��زة ع��ط��اء جمتمعي 
و"ك�صخة"  الثقافية  االجتماعية  الفجرية  جمعية  بني  يجمع  م�صرتك 
ثقافة  لتكري�س  املحت�صمة  االأزي��اء  الرائدة يف جمال  التجارية  العالمة 

امل�صوؤولية االجتماعية بني القطاعني العام واخلا�س.
"حر�صنا م��ن��ذ االن��ط��الق��ة  اجلديدة  ال��ظ��ن��ح��اين  ���ص��ع��ادة خ��ال��د  وق���ال 
واملجاالت,  القطاعات  خمتلف  يف  االإماراتية  امل��راأة  دع��م  على  للجمعية 
وتكرمي الن�صاء ذوات الب�صمات امل�صهودة والالتي ميثلن منوذجاً يحتذى 
وهو  والتفوق.  الريادة  على  والنجاح واحلر�س  والتفاين  العطاء  به يف 
كنموذج  للمجتمع  ويقدمها  ال��ط��اق��ات  ه��ذه  للمالأ  ي��ربز  اأن  �صاأنه  م��ن 
يحتذى به, وك�صورة راقية تعك�س الوفاء والوالء لوطننا االإمارات الذي 

مل يبخل البتة على املراأة االإماراتية بالرعاية والدعم والت�صجيع".
من جانبه, ثمن اأميت ياداف رئي�س ق�صم الت�صويق يف ك�صخة هذه اجلائزة 
املحتفية باملراأة االإماراتية املتميزة, وقال: "نحن ن�صعى لت�صليط ال�صوء 

على القدرات والطاقات الواعدة للمراأة االإماراتية التي اأثبتت جدارتها 
يف خمتلف املجاالت, ونحن ن�صكر ونقدر دعم جمعية الفجرية الثقافية 
االإماراتية  امل��راأة  خ��الل  باملجتمع من  النهو�س  اخل��الق يف  النهج  لهذا 

املتفوقة".
تقديرهن  اجل��ائ��زة عن عظيم  ه��ذه  الفائزات يف  ع��ربت  وم��ن جهتهن, 
وامتنانهن ل� "الفجرية الثقافية" واأزياء ك�صخة على هذا االحتفاء الذي 
ح�صني به, موؤكدات اأن التقدير والت�صجيع من �صاأنه اأن يرفع همم املراأة 
تفوقها  واإب���راز  واالإب���داع,  والتفاين  العطاء  املزيد من  نحو  االإم��ارات��ي��ة 
واإ�صهامها يف و�صع ب�صمات نوعية يف �صجالت نه�صة  املجاالت كافة  يف 

الوطن الغايل.

»وايرد« االأمريكية : م�شبار االأمل �شيعمق فهمنا لالأر�ش من خالل مراقبة املريخ
- �ملجلة �ملتخ�ص�صة يف �لعلوم و�لتكنولوجيا تن�صر تقريرً� مطوًل حول م�صروع �لإمار�ت ل�صتك�صاف �ملريخ

- �مل�صبار �صري�صل حال و�صوله بنجاح معلومات قّيمة عن �ملريخ لتعميق فهم �لب�صرية حول م�صادر �ملياه على �لكوكب
•• دبي-وام:

االأمريكية  "وايرد"  جم���ل���ة  ن�������ص���رت 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  يف  املتخ�ص�صة 
ت���ق���ري���راً م���ط���واًل ح����ول م�����ص��ب��ار االأم����ل 
مداره  اإىل  و�صوله  املرتقب  م��ن  ال���ذي 
املقبل  الثالثاء  ي��وم  املريخ  كوكب  ح��ول 
اأك����دت   ,2021 ف���رباي���ر  م���ن  ال��ت��ا���ص��ع 
قّيمة  �صري�صل معلومات  امل�صبار  اأن  فيه 
متكاملة  و�����ص����ورة  امل���ري���خ  ك���وك���ب  ع���ن 
االأحمر  للكوكب  اجل���وي  ال��غ��الف  ع��ن 
لتعميق فهم الب�صرية حول م�صادر املياه 
للعي�س  املمكنة  وال�صبل  ال��ك��وك��ب,  على 
عليه, ولكن االأهم من ذلك اأن املعلومات 

التي �صيح�صل عليها العلماء بعد و�صول 
على  �صت�صاعد  امل��ري��خ  م��دار  اإىل  امل�صبار 
التي جتري على كوكب  التحوالت  فهم 
االأر�س وذلك لوجود اأوجه ت�صابه كثرية 

بني الكوكبني.
املتخ�ص�صة  االأمريكية  املجلة  واأوردت 
يف ت��ق��ري��ره��ا ل��ق��اًء ح�����ص��ري��اً اأج��رت��ه مع 
م�صروع  مدير  ���ص��رف,  ع��م��ران  املهند�س 
"م�صبار  امل��ري��خ  ال�صتك�صاف  االإم������ارات 
الكبري  االهتمام  اإىل  فيه  اأ�صار  االأمل", 
ال���ذي و�صعته ح��ك��وم��ة دول���ة االإم����ارات 
ب��ه��ذا امل�����ص��روع, واأن����ه ا���ص��ت��ث��م��ار الدولة 
ا�صتثمار  ب��ل  ف��ق��ط,  م��ادي��اً  يكن  مل  فيه 
االإماراتية  ال����ك����وادر  ت��ط��وي��ر  يف  ك��ب��ري 

ال�صابة واإتاحة فر�صة تاريخية ل� 200 
بناء  م��ن  اإم���ارات���ي  ومهند�س  مهند�صة 

االإم���ارات  م�صروع  مثل  ط��م��وح  م�صروع 
�صاأنه و�صع دولة  املريخ من  ال�صتك�صاف 
االإمارات بني 5 دول اأر�صلت مهمات اإىل 

الكوكب االأحمر.
واأعرب �صرف يف مقابلته مع املجلة عن 
به  ق��ام  ال��ذي  العمل  ب��اأن  الكاملة  ثقته 
الفريق, اأنتج م�صروعاً ف�صائياً متكامال 
املراحل  وتخطي  الو�صول  على  وق���ادرا 
ال�صعبة من املهمة والو�صول اإىل مداره 

واأداء مهمته.
واأ�صار اإىل اأن م�صبار االأمل �صيتيح والأول 
واالأكادمييني  للعلماء  ال��ع��امل  يف  م���رة 
ح���ول ال��ع��امل ف��ر���ص��ة م��راق��ب��ة الغالف 
اجل����وي ل��ل��م��ري��خ ع��ل��ى م����دار ال��ي��وم ويف 

خمتلف ف�صول ال�صنة, اإال اأن دور امل�صروع 
اأكرب  اإىل فهم  االأه��م يكمن يف الو�صول 
للتحديات التي تواجه الب�صرية جمعاء, 
والو�صول  وغ���ريه���ا,  امل��ن��اخ��ي  ك��ال��ت��غ��ري 
اإىل معلومات وبيانات دقيقة من خالل 
جديدة  مب��ع��ط��ي��ات  ل���ل���خ���روج  امل�����ص��ب��ار 
اإيجاد حلول و�صبل جديدة  ت�صاعد على 
للحفاظ على كوكب االأر�س وحمايته .. 
وهذا هو الهدف االأكرب مل�صروع االإمارات 

ال�صتك�صاف املريخ.
االأه����داف  ه���ذه  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ون����وه 
م��ا جتعل فريق  ه��ي  للم�صروع  ال��ك��ربى 
ع���م���ل م�����ص��ب��ار االأم��������ل, ي�����ص��ع��ر بحجم 
امل�صوؤولية على عاتقهم ولذلك فاإنه على 

على  متبقية  قليلة  اأياما  اأن  من  الرغم 
اإىل  للم�صبار  املرتقب  ال��و���ص��ول  م��وع��د 
م��دار امل��ري��خ, اإال اأن ه��ذه االأي���ام مت�صي 
وي�����ص��وب��ه��ا ال��رتق��ب واالأم�����ل ب��ني اأف���راد 

فريق العمل.
االأمريكية  "ويرد"  جملة  اأن  اإىل  ي�صار 
 ,1993 ع��ام  تاأ�ص�صت  االنت�صار  وا�صعة 
موا�صيع  رئ���ي�������ص���ي  ب�������ص���ك���ل  وت���غ���ط���ي 
التكنولوجيا واالأعمال .. ومنذ تاأ�صي�س 
ح�صرية  تغطيات  فيها  ن�صرت  امل��ج��ل��ة, 
ذات  متخ�ص�صة  وم��وا���ص��ي��ع  الأح������داث 
من  نخبة  فيها  ويكتب  ع��امل��ي��ة,  اأه��م��ي��ة 
واملحللني  واخل����رباء  ال�صحفيني  اأب���رز 

املتخ�ص�صني.

م�شبار االأمل.. م�شدر اإلهام لنجوم الريا�شة للبحث عن املركز االأول و�شعود من�شات التتويج

االأمل  م�صبار  "فكرة  وال��دول��ي��ة: 
بحد ذاتها اإجناز, بغ�س النظر عن 
نتائجها, الأنها مل تقف عند جمرد 
مرحلة  اإىل  انتقلت  بل  النظرية, 
اأ�صبحت  ان��ن��ا  مب��ع��ن��ى  ال��ت��ط��ب��ي��ق, 
هذا  يف  قوية  علمية  قاعدة  لدينا 
املجال, و�صباب باحثون على درجة 
عالية من الكفاءة يف علوم الف�صاء, 
العامل,  بها  وك��وادر وطنية نفاخر 
وم��ن��ه��ج ع��ل��م��ي م���درو����س ل��ه روؤاه 
واأهدافه, وم�صروع وطني متكامل 
ونتفوق  عظمى,  دول  فيه  ن�صابق 
من خالله على دول عمرها اآالف 
ال�����ص��ن��ني, وي��ج��ب ان ن��ت��وق��ف عند 
هذه اللحظات بالكثري من ال�صكر 
لقيادتنا  وال���ع���رف���ان  وال���ت���ق���دي���ر 
من  اننا  اهلل  ن�صكر  واأن  الر�صيدة, 
العطاء  اأر������س  االإم���������ارات,  اأب���ن���اء 
والت�صامح  وال���������ص����الم  واخل�������ري 
وموطن املبادرات واالإبداع, واأر�س 
الفكرية  وال���ت���ج���ل���ي���ات  ال���ف���ر����س 
والعلمية,  واالإن�صانية  واملعرفية 
ونحن كريا�صيني علينا م�صوؤولية 
قطاع  م����ن  جن���ع���ل  اأن  يف  ك�����ربى 
ال���ري���ا����ص���ة م��ن�����ص��ة ل��ت��ع��زي��ز قوة 
الوطن  ومتثيل  الناعمة,  دولتنا 
اأنه  على  والتاأكيد  �صورة,  باأف�صل 

وي��وؤ���ص�����س حل��ق��ب��ة ت��ع��ي��د االأجم����اد 
للتاريخ العربي, م�صريا اإىل اأنه ويف 
التا�صع  لتاريخ  العامل  ترقب  ظل 
يحدونا  اجل��������اري,  ف����رباي����ر  م����ن 
االأمل يف اأن ي�صل امل�صبار اإىل مدار 
امل��ري��خ ب��ن��ج��اح, وي��ح��ق��ق ه��دف��ه يف 

خدمة االإن�صان واالإن�صانية.
واأكد ال�صام�صي اأن م�صروع الف�صاء 
اللحظة بل  االإم��ارات��ي لي�س وليد 
للمغفور  الثاقبة  الروؤية  نتاج  هو 
ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه", الذي اأكد 
يف اأكرث من مقام على اأن العلم هو 

�صالح االأمم للتقدم والتطور.
احلمادي  ح�صن  ي��رى  جانبه  م��ن 
االإمارات  العام الحتاد  ال�صر  اأمني 
ال���ع���ام للجنة  ل��ل��م��الك��م��ة االأم�����ني 
كل  اأن  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
يتابعون  ال���دول���ة  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ني 
بلحظة,  حلظة  كثب  ع��ن  احل���دث 
منه,  وال��ع��رب  ال��درو���س  ال�صتلهام 
واأهم در�س هو تعظيم دور العلم يف 
خدمة الريا�صة, و�صناعة االأبطال 
ال��ري��ا���ص��ي��ني ع��ل��م ي�����ص��ت��ف��ي��د من 
وعلم  واال�صتثمار  االإدارة  مفاهيم 
والتكنولوجيا  الريا�صي  النف�س 
احلديثة, والتخطيط وا�صت�صراف 

الدعم  ك��ل  وي��ج��دون  لريا�صتهم, 
من دول��ه��م, ام��ا نحن فما زلنا يف 
له  فقلت  الطويل,  امل�صوار  ب��داي��ة 
اأن  اأمت��ن��ى  ل��ك��ن��ي  ذل����ك,  ك��ل  اأدرك 
تتذكر تلك اللحظة, حينما اأ�صعد 
عام  يف  وبالفعل  التتويج,  من�صة 
التتويج  من�صة  �صعدت   ,2006
اإىل �صديقي  بطال الآ�صيا ونظرت 
بدموع  يبكي  ف��وج��دت��ه  امل����درج  يف 

الفرح يل".
واأك�������د ع����ب����داهلل ال���ع���ري���اين بطل 
االإمارات واآ�صيا والعامل يف الرماية 
امل�صنفني  واأح��د  الهمم  الأ�صحاب 
امل�صتوى  ع��ل��ى  االأوائ�������ل  اخل��م�����س 
الع�صر  ال���������ص����ن����وات  يف  ال���������دويل 
اأك����رث  "الريا�صيون  االأخ���������رية: 
الفئات التي يجب اأن تهتم مب�صبار 
االأمل, الأنهم كل يوم يف حتد جديد 
مع انف�صهم ومع املناف�صني, والبد 
موجوداً  ال��ت��م��ي��ز  ح��اف��ز  ي��ك��ون  اأن 
ريا�صي, خ�صو�صا  كل  داخ��ل  بقوة 
الدعم,  ك��ل  ل��ن��ا  ت��وف��ر  دول��ت��ن��ا  اأن 
م�صبار  ر����ص���ال���ة  ت���ك���ون  ان  والب�����د 
وا�صحة  اإل��ي��ن��ا  ت�صل  ال��ت��ي  االأم���ل 
جلية مفادها اأن االإمارات مبا اأنها 
و�صلت اإىل املريخ, فالبد اأن يكون 
هدفنا هو املركز االأول, واأن تكون 

االإن�صانية  احل���������ص����ارة  ت�����ص��ي��ي��د 
"بهذه  واأ��������ص�������اف:  احل�����دي�����ث�����ة. 
املنا�صبة نرفع اأ�صمى اآيات التهاين 
والتربيكات ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  و����ص���اح���ب  اهلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�صلحة واإخوانهم اأ�صحاب 
واأهنئ  االم�������ارات,  ح��ك��ام  ال�����ص��م��و 
كذلك �صعب االإمارات الكرمي على 
هذا االإجناز الذي حتقق ب�صواعد 
اأبنائنا, وجنح يف و�صع ا�صم دولتنا 
يف م�����ص��اف ال����دول ال��ك��ربى التي 

ت�صت�صرف امل�صتقبل".
قال  نف�صه  املو�صوع  على  وتعليقا 
العام  االأم��ني  ال�صام�صي  فهد علي 
واالآ�صيوي  االإم��ارات��ي  لالحتادين 
اللحظة  وم��ن��ذ  اإن���ه  للجوجيت�صو 
االأم����ل  م�����ص��ب��ار  الإط������الق  االأوىل 
و�صام فخر  ذل��ك  ك��ان  املريخ,  نحو 
العربي  االجن�����از  ك��ون��ه  ل��ل��ع��روب��ة 
املجال,  ه���ذا  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 

العربة  واأن  للم�صتحيل,  جمال  ال 
لي�صت بكرثة عدد ال�صكان, ولكنها 
بنوعية املواطن, وبرامج ا�صتخراج 

مواهبه ومهاراته".
واأ�صاف: "من اأجمل ما تعلمت يف 
ال�صمو  ل�صاحب  ق�صتي"   " كتاب 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل",  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
م��ا حت���دث ف��ي��ه ���ص��م��وه ع��ن قيمة 
التخطيط وو�صع وااله��داف لكل 
التنفيذ  يف  ال��ت��م��ي��ز  ث���م  م��رح��ل��ة, 
واالجناز قبل املوعد, ثم االحتفال 
حتطيم  بعد  ال�صعب  مع  بالنجاح 
االأرقام القيا�صية, وكلما اأقراأ �صيئا 
تتخذها  ق����رارات  واأت��اب��ع  ل�صموه, 
اإمياين  ي���زداد  ال��ر���ص��ي��دة,  قيادتنا 
ب�����اأن امل�����ص��ت��ح��ي��ل ك��ل��م��ة ل��ي�����س لها 
ق��ادة و�صعب االإمارات,  وج��ود عند 
عندما  بالفعل  ذل��ك  مار�صت  وق��د 
اآ�صيا  بطولة  الأول مرة يف  �صاركت 
�صيئا,  اأح���ق���ق  ومل   ,2001 ع���ام 
باأنني  اأ�صدقائي  اأح��د  عاهدت  ثم 
فانده�س  اآ�صيا,  بلقب  اأف��وز  �صوف 
واأكد يل اأن املهمة �صبه م�صتحيلة, 
حم���رتف���ون  اآ�����ص����ي����ا  اأب�����ط�����ال  الأن 
ومتفرغون  ط��وي��ل��ة,  وخ��ربات��ه��م 

كريا�صيني  ون���ح���ن  امل�����ص��ت��ق��ب��ل, 
القيادة  اأن  ل��دي��ن��ا  ي��ت��اأك��د  ي���وم  ك��ل 
الر�صيدة توفر كل عنا�صر التمكني 
ما  واأن  االإم����ارات,  الأب��ن��اء  والتميز 
اإىل  ال��دع��م  ترجمة  ���ص��وى  عليهم 
اإجن����ازات, وب���ذل اجل��ه��د م��ن اأجل 

�صعود من�صات التتويج.
م�صبار  "و�صول  احل��م��ادي:  وق��ال 
االأح����م����ر  ال����ك����وك����ب  اإىل  االأم���������ل 
يف  رئي�صية  حت���ول  نقطة  �صيكون 
�صوف  وحل��ظ��ة  نه�صتنا,  م�����ص��رية 
وقاعدة  ذاكرتنا,  يف  طويال  تبقى 
بالتاأكيد �صيوف نبني عليها الكثري 
من املنجزات, ونافذة جديدة على 
ودوليا,  ع��رب��ي��ا  وال��ت��م��ي��ز  ال���ري���ادة 
امل�صتقبل  ع����امل  ع��ل��ى  واإط����الل����ة 
وروؤاه,  وف��ر���ص��ه  م��ع��ط��ي��ات��ه  ب��ك��ل 
و�صوف نحر�س يف احتاد املالكمة 
ع��ل��ى ح��ث اأب��ن��ائ��ن��ا ال��الع��ب��ني على 
اإىل  امل�صبار  و�صول  حلظة  متابعة 
الكوكب االأحمر ملعاي�صة اللحظات 
العطاء  قيم  وا�صتلهام  التاريخية, 
من  والتحمل  وال�����ص��رب  وال���ري���ادة 

اأجل حتقيق الهدف املن�صود".
يف نف�س ال�صياق قال البطل العاملي 
يف ال�صنوكر حممد �صهاب �صاحب 
والقارية  ال���ع���رب���ي���ة  االإجن����������ازات 

•• اأبوظبي-وام: 

م�صبار  و�صول  موعد  اق��رتاب  مع 
االأم���ل اإىل ه��دف��ه االأ���ص��ا���ص��ي وهو 
كوكب املريخ يف �صباح التا�صع من 
اإجن���ازا  ف��رباي��ر اجل����اري, حمققا 
ع��ل��م��ي��ا وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع��رب��ي��ا غري 
م�صبوق.. تتفاعل مع احلدث كافة 
�صرائح املجتمع يف دولة االإمارات, 
وم�صوؤويل  جن��وم  �صريحة  ومنها 
للحدث  ينظرون  الذين  الريا�صة 
باعتباره م�صدر اإلهام لهم من اأجل 
و"الرقم  االأول  املركز  عن  البحث 
الدولية,  املحافل  كافة  يف  واحد" 
ال�صيما اأن هذا الهدف يعترب �صعار 
ومطلبا  االإم�����ارات,  دول���ة  حكومة 
اأو  م�صروع  ك��ل  يف  يتجدد  اأ�صا�صيا 

منا�صبة.
املهند�س  اأك�����د  ال�����ص��ي��اق  ه����ذا  ويف 
ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي 
رئ���ي�������س االحت�����ادي�����ن االإم�����ارات�����ي 
املكتب  ع�صو  ل��ل��م��ب��ارزة  وال��ع��رب��ي 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ج���ن���ة االأومل����ب����ي����ة 
فرباير  م��ن  التا�صع  اأن  الوطنية 
يف  تاريخيا  يوما  �صيكون   2021
م�صرية دولة االإمارات ي�صاف اإىل 
نفخر  التي  املجيدة  اأيامها  قائمة 
بها جميعا, ويفخر بها كل مواطن 

عربي.
م�صبار  ي�����ص��ل  "عندما  وق�������ال: 
االأمل االإماراتي اإىل كوكب املريخ 
امل�صتقبل  اإىل  عبورا  ذل��ك  �صيكون 
احلبيبة  دول����ت����ن����ا  ف����ي����ه  ت����ع����ان����ق 
فريدا  من����وذج����ا  وت����ق����دم  امل����ج����د, 
ال�صماء,  ط��م��وح��ه��ا  ل��دول��ة  رائ����دا 
ومنهجها االإبداع, وقيمها العطاء 
والت�صامح,  وال�صالم  وامل�صداقية 
وغ��اي��ت��ه��ا امل�����ص��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 

ال��ت��ت��وي��ج يف  اأع��ي��ن��ن��ا ع��ل��ى من�صات 
يل  وبالن�صبة  ريا�صي,  حمفل  اأي 
�صوف اأحر�س على متابعة و�صول 
امل�صبار اإىل الكوكب االأحمر حلظة 
وطني  اأب��ن��اء  م��ع  الأحتفل  بلحظة 
وق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����ص���ي���دة ب����االإجن����از 

العلمي التاريخي".
ومن جانبه قال �صيف بن فطي�س 
الرماية  يف  وال���ع���رب  اآ���ص��ي��ا  ب��ط��ل 
ريا�صي  اإجن��������از  اول  و����ص���اح���ب 
2021 وه��و التتويج  اإم��ارات��ي يف 
لرماية  الكربى  اجل��ائ��زة  بف�صية 
اال�صكيت بالرباط مطلع االأ�صبوع 
كريا�صي  موقعي  "من  اجل���اري: 
البطوالت  يف  م�صاركاتي  وخ���الل 
اخلارجية ولقاءاتي مع املناف�صني 
يف كل دول العامل, اأقول اإن م�صبار 
اأحاديثهم  ح��ا���ص��را يف  ك��ان  االأم���ل 
اأبطال  واأن  امل��ن��ا���ص��ب��ات,  بكل  معي 
واآ�صيا  واأمريكا  اأوروب��ا  العامل من 
تفوق  م�����ن  م���ن���ده�������ص���ون  ك���ل���ه���م 
امل���ج���ال برغم  ه����ذا  االإم��������ارات يف 
حداثة عهدها, وقد وجدت نظرات 
جميعها,  ع��ي��ون��ه��م  يف  االإع����ج����اب 
يالحقونني  ك����ان����وا  ان����ه����م  ك���م���ا 
للف�صاء,  و�صولنا  ع��ن  باالأ�صئلة 
وم����ب����ادرات االإم��������ارات امل��ل��ه��م��ة يف 
داخل  لي�س  كورونا,  وباء  مواجهة 
االإم����������ارات ف��ح�����ص��ب, ول���ك���ن لكل 
التي  وال�صديقة  ال�صقيقة  ال��دول 
ويف  وال��ع��ون,  امل�صاعدة  اإىل  حتتاج 
عن  جميعا  ي��ت��ح��دث��ون  ال��ري��ا���ص��ة 
ري��ادت��ه��ا يف ا���ص��ت�����ص��اف��ة االأح����داث 
الكربى, وبروز اأبطالها يف الكثري 
من االألعاب, وكل ذلك يلقي علينا 
جميعا بامل�صوؤولية يف متثيل بالدنا 
باأف�صل �صورة, والبحث عن املركز 

االأول دائما".

حتت �صعار)�لتعايف �لأخ�صر( وبالتعاون مع وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية تنفذ مبادرة جديدة لت�شجري حممية القرم يف يوم البيئة الوطني
•• ال�شارقة-الفجر:

نفذت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية مبادرة جديدة لت�صجري حممية اأ�صجار 
القرم بكلباء, مبنا�صبة اليوم الوطني, الذي ي�صادف الرابع من فرباير من 
كل عام, وذلك بالتعاون مع وزارة التغري املناخي والبيئة, حتت �صعار "التعايف 
االأخ�صر". و حر�صت الهيئة على اإقامة هذه املبادرة متا�صياً مع ا�صرتاتيجية 
بهدف   2023 ع��ام  بحلول  ال��ق��رم  م��ن  �صتلة  مليون   30 ب��زراع��ة  ال��دول��ة 

و  ال�صاحلي  البيئي  النظام  تعزيز  و  للكربون  الطبيعي  االمت�صا�س  حت�صني 
ا�صتدامته. و جاء هذا االهتمام باأ�صجار القرم ملا لها من دور يف تخفيف حدة 
اأ�صجار  اأن  االأزرق  للكربون  االإر�صادي  امل�صروع  نتائج  بينت  و  املناخي,  التغري 
القرم يف دولة االإمارات تعزل اأكرث من مليون طن من ثاين اأك�صيد الكربون. 

تعزيز �لنظام �لبيئي وحتقيق �ل�صتد�مة 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�س  ال�صويدي,  �صيف  هنا  �صعادة  وقالت 
البيئية  الوطنية  ال��ربام��ج  ك��اأح��د  الوطني  البيئة  ي��وم  يحمل  وحتر�س بال�صارقة:"  البيئي,  العمل  وم�صامني  مناهج  ثوابت  يف  عديدة  دالالت  املهمة 

ع��دة, من خالل تنفيذ حزمة  �صنوات  به كل عام منذ  الهيئة على االحتفال 
على  العام  هذا  يف  وحر�صنا  والفعاليات,  واالأن�صطة  والربامج  امل��ب��ادرات  من 
تنظيم مبادرة ت�صجري جديدة يف حممية اأ�صجار القرم بكلباء و ذلك بزراعة 
الوطني  التزامنا  اأن يعرب عن  له  القرم, مبا ميكن  اأ�صجار  �صتلة من   200
جتاه املحافظة على مواردنا الطبيعية, وبذل اجلهد حلماية بيئتنا, وحتقيق 
ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  روؤي���ة  اإىل  امل�صتندة  امل�صتدامة,  التنمية  اأه���داف 
حاكم  االأع��ل��ى,  املجل�س  ع�صو  القا�صمي,  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
احليوي  التنوع  و�صون  عليها  واحلفاظ  البيئة  حماية  يف  املتمثلة  ال�صارقة, 
واال�صتدامة البيئية".  ولفتت اإىل اأهمية ومكانة التثقيف والتوعية البيئية 
يف خطط وا�صرتاتيجيات الهيئة, حيث الرتكيز على التثقيف املجتمعي, من 
ال�صارقة  اإطالق جائزة  اإىل  التعليمية, باالإ�صافة  خالل املحا�صرات والور�س 
املدار�س  طلبة  من  للمبدعني  عام  كل  متنح  والتي   2012 عام  لال�صتدامة 
البتكاراتهم  اجلامعات  م��ن  والطلبة  واالإداري����ة  التعليمية  الهيئة  واأع�����ص��اء 
مل�صاريع متميزة, بيئية وم�صتدامة, بهدف اإزكاء روح التناف�س بني القطاعات 
الطالبية املختلفة  يف املدار�س واجلامعات البتكار, وتفعيل اجلهود املختلفة 
ال��ط��ل��ب��ة واالأف������راد يف ن�صر ث��ق��اف��ة االق��ت�����ص��اد االخ�����ص��ر والعالقة  م��ن ق��ب��ل 
ال�صويدي:" كما  هنا  �صعادة  واأ�صافت  الطبيعية.  البيئات  نظم  مع  ال�صليمة 
�صملت اخلطط اأي�صاً العديد من االأن�صطة والفعاليات التي تلقى ا�صتح�صان 
وتفاعل امل�صتهدفني, وقد ا�صتمر هذا النهج حتى يف ظل جائحة كورونا, حيث 
توجهنا اإىل العامل االفرتا�صي بكل ما فيه من و�صائل وتقنيات واأدوات لنقدم 
للمجتمع معلومات توعوية وتثقيفية يف �صتى املجاالت املتعلقة بالبيئة, كما 
اأطلقنا عدة مبادرات جمتمعية لزيادة امل�صاحة اخل�صراء, مثل حملة ت�صجري 
حممية املنترث, ومبادرة �صجرة يف كل بيت, ومبادرة ت�صجري حممية القرم, 

مبا ي�صهم يف تعزيز النظام البيئي وحتقيق اال�صتدامة". 
�أهمية �ل�صتمر�ر يف حماية �لنظم �لبيئية 

وتوؤكد الهيئة على اأهمية اال�صتمرار يف حماية النظم البيئية واملوارد الطبيعية 
اإن�صاء  واأعمال, مثل:  البيولوجي, من خالل عدة و�صائل وم�صاريع   والتنوع 
وتاأ�صي�س املحميات, كمحمية الظليمة التي متثل نظاماً بيئياً برياً متكاماًل, 
اأ�صهم يف وجود تنوع حيوي الأنواع عديدة من احليوانات, ودرا�صة ال�صالحف 
البحرية يف حممية جزيرة �صري بو نعري وموائلها, وذلك من خالل درا�صة 
املهددة  ال�صالحف  م��ن  تعترب  التي  ال�صقر  منقار  �صالحف  تع�صي�س  ر�صد 
باالنقرا�س, وحممية اأ�صجار القرم واحلفية التي ت�صم اأ�صجار القرم, حيث 

من �صاأنها امل�صاهمة يف حت�صني املناخ وتنقية الهواء من التلوث. 
ك��م��ا ج���اءت ال��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث, ك��ا���ص��ت��زراع ال�����ص��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة, و درا�صة 
التي  والبحوث  الدرا�صات  من  العديد  تنفيذ  مت  حيث  البحرية,  ال�صالحف 
وال�صاحلية  واجلبلية  ال�صحراوية  البيئية  النظم  على  احلفاظ  اىل  تهدف 
والبحرية, باالإ�صافة اإىل اإكثار احليوانات املهددة باالنقرا�س يف �صبة اجلزيرة 
العربية, مثل النمر العربي واملها العربي والطهر العربي, وامل�صاركة يف برامج 

االكثار الدولية واإكثار احليوانات النادرة عرب برامج االإكثار والرعاية.
حث �أفر�د �ملجتمع على �مل�صاركة �لإيجابية 

وهدفت املبادرة اإىل امل�صاهمة يف اإب��راز االهتمام والرع��اية الدائمة التي توليها 
يف  الهيئة  تبذلها  التي  باجلهود  والتعريف  البيئي,  للعمل  الر�صيدة  قيادتنا 
�صبيل املحافظة على البيئة, واإبراز االإجنازات التي حققتها يف جمال البيئة, 
وت�صليط ال�صوء على م�صاهمة املمار�صات امل�صتدامة وتر�صيد ا�صتهالك املوارد 
خالل  من  االأف���راد  ل��دى  االإيجابي  ال�صلوك  وتعزيز  اال�صتدامة,  حتقيق  يف 
وحث  وق�صاياها,  البيئة  اأهمية  اإىل  االنتباه  ولفت  البيئة,  بحماية  االلتزام 

اأفراد املجتمع على امل�صاركة االإيجابية يف حمايتها.

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

يف الدعوي  رقم: 28-2019 اإجراءات افال�ش-دبي

اخلا�شة ب� / �شركة بول�شار بي تي ال برودك�شن اند �شرفي�شيز اند�شرتي �ش.ذ.م.م 

)حتت اإجراءات االإفال�ش( رخ�شة جتارية رقم )749910( دبي

لديه  جاهزة  اأ�صبحت  قد  الدائنني  قائمة  ب��اأن  التفلي�صة  اأم��ني  يعلنكم  بهذا 
ويدعوكم لالطالع عليها او / وطلب ن�صخه منها و تقدمي ملحوظاتكم على 
ما جاء فيها وذلك فى غ�صون خم�صة اأيام عمل من تاريخ ن�صر هذا االإعالن . 
كما يطلب اأمني التفلي�صة من اأي �صخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات 
اأن يتقدم بها , على مكتب »اأمني  ذات �صله باأموال ال�صركة املذكورة »املدين«  
الرقة  – �صارع  – دي��رة  – دب��ي  و�صركاه  الكائن يف مكتب فرحات   » التفلي�صة 
5001 بناية فندق ايبي�س مدخل املكاتب هاتف رقم  اخلام�س مكتب  – الطابق 
Email, suha@farahatco.com / 042500251   ولال�صتف�صار يرجى االت�صال 

ب�صكرتارية اأمني التفلي�صة االن�صة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
�أمني �لتفلي�صة
�خلبري / حممد فرحات

اعالن للدائنني
Date 5/ 2/ 2021  Issue No : 13157

In the lawsuit No: 28-2019 Bankruptcy Procedures - Dubai
Of / Pulsar PTL Production and Services Industry LLC 

(under bankruptcy procedures)
Commercial license number (749910) Dubai

With this, the bankruptcy trustee informs you that the list of creditors 
has become ready with him and invites you to review it or / and request 
copies of it and present your comments on what is stated in it within 
five working days from the date of publishing this announcement.
The Bankruptcy Trustee also requests those who has any data or 
information related to the company of the aforementioned company 
“The Debtor” to submit it, to the “bankruptcy trustee” office located 
in Fifth floor Office 5001 – Ibbis Hotel Building - office entrance, 
- Dubai - Deira - Al-Raqqa Street .For more information, please 
contact the secretariat of The Bankruptcy Trustee, Miss / Manal, 
and on WhatsApp number 0507862887 || Tel number 04-2500251 / 
Email, suha@farahatco.com. 
The Bankruptcy Trustee
Expert / Mohamed Farhat

Announcement to creditors
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اأخبـار الإمـارات
تعاون علمي وبحثي بني جامعة االإمارات واالأكادميية ال�شينية للعلوم

•• العني-الفجر:  

للعلوم  ال�صينية  واالأك��ادمي��ي��ة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  جامعة  وق��ع��ت 
العلوم  جم��االت  يف  والبحثي  العلمي  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  اليوم 
بني  االأكادميية  ال��زي��ارات  تعزيز  املواهب  وتدريب  واالبتكار  والتكنولوجيا 
وكذلك  العلماء  وتدريب  العلمي  التبادل  عمليات  رعاية  بهدف  الباحثني 

تنظيم املوؤمترات العلمية والفعاليات العلمية امل�صرتكة بني الطرفني.
علي  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  بعد  ع��ن  ع��ق��دت  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  �صهد 
و�صعادة  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  ل��دى  االإم���ارات  دول��ة  �صفري  الظاهري 
ال�صفري ال�صيني يف الدولة ال�صيد ناي جيان وقام بتوقيع املذكرة من جانب 
اجلامعة �صعادة االأ�صتاذ الدكتور غالب احل�صرمي الربيكي –مدير جامعة 
زاجن  يابينج  الربوفي�صور  �صعادة  االأكادميية  باالإنابة, ومن جانب  االإم��ارات 

الظاهري  علي  الدكتور  �صعادة  واأك��د  للعلوم.  ال�صينية  االأك��ادمي��ي��ة  رئي�س 
االألف  "رحلة  ب��اأن  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  ل��دى  االإم���ارات  دول��ة  �صفري 
اإج��راء بحوث علمية م�صرتك  ميل تبداأ بخطوة, و لنبداأ بهذه اخلطوة يف 
حيث  للعلوم,  ال�صينية  واالأكادميية  املتحدة  العربية  االإم��ارات  جامعة  بني 
فح�صب,  واالبتكار  العلوم  قطاع  ينري  ال  بيننا,  التعاون  من��وذج  م�صتقبل  اأن 
ا ال�صراكة اال�صرتاتيجية ال�صاملة بني دولة االإمارات العربية  بل يعزز اأي�صً
اأ�صار �صعادة ناي جيان  " ومن جهته   ال�صعبية.  املتحدة وجمهورية ال�صني 
العالقات  اأن  اإىل  االإم����ارات,  دول��ة  ل��دى  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  �صفري 
العربية  االإم���ارات  اأن جامعة  كما  تاريخ عريق,  لها  واالإم���ارات  ال�صني  بني 
يف  املتميزة  البحثية  االإجن���ازات  حتقيق  من  حافاًل  �صجاًل  متتلك  املتحدة 
جماالت الطريان والف�صاء والطب والرعاية ال�صحية وغريها. وقال" اإن. 
اأكرب موؤ�ص�صة بحثية علمية واأكادميية يف ال�صني , حيث تقدم  تعد   CAS

خدمات ا�صت�صارية وتقييمية ب�صاأن الق�صايا النا�صئة حول االقت�صاد الوطني 
اأكد  جهته,  والتكنولوجيا.” وم��ن  العلم  تطور  و   , االجتماعية  والتنمية   ,
االأ�صتاذ الدكتور غالب احل�صرمي الربيكي –مدير جامعة االإمارات باالإنابة 
اآفاقاً وا�صعة  باأن هذا التعاون العلمي مع االأكادميية ال�صينية للعلوم يفتح 
املتاحة يف كال  امل��وارد  تكامل  واإن  والتكنولوجية  العلمية  باملعرفة  للنهو�س 
املجتمع  اإيجابي  وتاأثري  جديدة  باكت�صافات  �صي�صمح  العريقتني  املوؤ�ص�صتني 
اأن�صطتنا  تعزيز  التعاون  ه��ذا  �صيكر�س  كما   . العاملي  امل�صتوى  على  العلمي 
البحثية واالبتكار يف املجاالت احليوية , مبا يف ذلك علوم الف�صاء والذكاء 
والعلوم  املائية  وامل����وارد  والنقل  والتنقل  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  اال�صطناعي 
اإن جامعة االإم��ارات تلتزم بتهيئة  البيئية.   وذكر مدير اجلامعة باالإنابة: 
االأكادميية  مع  امل�صتدام  البحثي  بالتعاون  تعنى  التي  امل��ب��ادرات  كافة  ودع��م 
لتحقيق الرفاهية الب�صرية والبيئية واالقت�صادية والتي نحن باأم�س احلاجة 

يتما�صى  التعاون  اأن تطوير هذا  اأي وقت م�صى كما  اأك��رث من  اإليها حالياً 
مع متطلبات االأجندة الوطنية لدولة االإم��ارات واال�صتعداد للخم�صني عام 
القادمة. ومن جانبه اأكد �صعادة الربوفي�صور يابينج زاجن رئي�س االأكادميية 
لل�صني  مهم  �صريك  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ب��اأن  للعلوم  ال�صينية 
ولقد  املجاالت  من  العديد  يف  التعاون  من  طويل  بتاريخ  البلدين  ويتمتع 
جماالت  يف  خا�صة  مهماً  ت��ط��وراً  االأخ���ري  العقد  خ��الل  ال��ع��الق��ات  �صهدت 
العلوم والتكنولوجيا مثل الطاقة النظيفة وعلوم البيئة.  وقال: اإن جامعة 
االإمارات العربية املتحدة هي املوؤ�ص�صة االأكادميية والبحثية االأوىل واالأكرث 
املتحدة, وقد قدمت م�صاهمات كبرية يف  العربية  االإم��ارات  �صمواًل يف دولة 
حتقيق التنمية امل�صتدامة القائمة على االبتكار.. واأ�صار الربوفي�صور يابينج 
زاجن للعلوم اإىل اأن الباحثني من جامعة االإمارات واالأكادميية ال�صينية قد 

بداأوا منذ عام 2020 يف مناق�صات تخ�س م�صاريع بحثية م�صرتكة.

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�شريفني يف وفاة االأمري م�شهور بن م�شاعد بن عبدالعزيز اآل �شعود
•• االمارات-وام: 

ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
احلرمني  خ���ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
العربية  اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 
ال�صعودية ال�صقيقة, اأعرب فيها عن �صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة املغفور 
له باإذن اهلل �صاحب ال�صمو امللكي االأمري م�صهور بن م�صاعد بن عبدالعزيز 
وي�صكنه  رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  داعياً  �صعود,  اآل 

ف�صيح جناته واأن يلهم اآل �صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
عهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  بعث  كما 
ونائب حاكم ال�صارقة, و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن �صلطان القا�صمي 
نائب حاكم ال�صارقة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�صريفني 

امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.
املجل�س  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى 
ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  ملك  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
بن  م�صاعد  ب��ن  م�صهور  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ل��ه  املغفور  وف��اة  يف 

عبدالعزيز اآل �صعود.
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته يف وفاة الفقيد 
.. �صائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته واأن 

يلهم اآل �صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�صيخ  �صمو  بعث  كما 
املجل�س التنفيذي و�صمو ال�صيخ نا�صر بن را�صد النعيمي نائب حاكم عجمان 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي 

عبدالعزيز اآل �صعود.
املجل�س  ع�صو  ال�صرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  الفجرية  حاكم  االأعلى 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ع��اه��ل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 

ال�صقيقة, اأعرب فيها عن �صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة املغفور له باإذن اهلل 
�صعود,  اآل  االأمري م�صهور بن م�صاعد بن عبدالعزيز  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته 

واأن يلهم اآل �صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
كما بعث �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية 
ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ة اإىل خ���ادم احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س االأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تعزية اإىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 
وفاة  يف  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  ملك  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
املغفور له �صاحب ال�صمو امللكي االأمري م�صهور بن م�صاعد بن عبدالعزيز 

اآل �صعود.
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته يف وفاة الفقيد 
..�صائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته واأن 

يلهم اآل �صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
كما بعث �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعال برقية تعزية مماثلة 

اىل خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ع��اه��ل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 
ال�صقيقة يف وفاة املغفور له �صاحب ال�صمو امللكي االأمري م�صهور بن م�صاعد 

بن عبدالعزيز اآل �صعود.
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته يف وفاة الفقيد 
واأن  اأن يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته  ..�صائاًل اهلل عز وجل 

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

عبدالعزيز اآل �صعود.

البواردي ي�شارك يف اجتماع وزراء دفاع منطقة املحيط الهندي

قائد عام �شرطة اأبوظبي : اإك�شبو دبي 2020 يعزز مكانة االإمارات عاملًيا

•• اأبوظبي- وام:

اأحمد  ب����ن  م���ع���ايل حم���م���د  �����ص����ارك 
ل�صوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ال����ب����واردي 
اجتماع  يف  اأم�������س  ���ص��ب��اح  ال����دف����اع 
الهندي  املحيط  وزراء دفاع منطقة 
وزير  �صينغ  راجناث  معايل  برئا�صة 
ال��دف��اع ال��ه��ن��دي و ال���ذي عقد عرب 
تقنية االت�صال املرئي عن بعد حتت 
ال�صالم واال�صتقرار  " تعزيز  عنوان 
املحيط  م���ن���ط���ق���ة  يف  واالزده�������������ار 
الهندي" وذلك على هام�س معر�س 
بدورته   Aero India 2021
اأم�س  انطلق  ال���ذي  ع�صرة  الثالثة 
بنغالور  مبدينة  اأي���ام   5 وي�صتمر 

بجمهورية الهند.
ال��دول��ة ل�صوؤون  اأك��د معايل وزي��ر  و 
امل�������ص���ارك���ة يف هذا  اأه���م���ي���ة  ال����دف����اع 
العالقات  من  يعزز  الذي  االجتماع 
الثنائية املتميزة بني دولة االإمارات 
اإىل  تعود  التي  و  الهند  وجمهورية 
ال�صراكة  و  ال�����ص��داق��ة  م��ن  ���ص��ن��وات 
الدولة  ح��ر���ص��ت  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
حتقيق  و  تر�صيخها  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
البلدين  ل��ك��ال  امل�����ص��رتك��ة  امل�����ص��ال��ح 
مب��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات ال���ص��ي��م��ا يف 
�صدد  و  والع�صكري  الدفاعي  املجال 
على �صرورة التعاون لتعزيز ال�صالم 

•• اأبوظبي-الفجر:

رك��ن طيار فار�س  ال��ل��واء  اأك��د معايل 
ق���ائ���د ع����ام �صرطة  امل����زروع����ي  خ��ل��ف 
معر�س  دب��ي  ا�صت�صافة  اأن  اأبوظبي  
اإك�����ص��ب��و ال��ع��امل��ي ي���ع���زز م��ك��ان��ة دول���ة 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة على 
واأن  ال���دول���ي���ة خ�����ص��و���ص��ا  ال�����ص��اح��ة 
ال��دول��ة متلك خ��ربات وك���وادر وبنية 
اإخ���راج  م��ن  متكنها  متميزة  حت��ت��ي��ة  
ه����ذا احل����دث ب�����ص��ك��ل م�����ص��رف يدعم 

مكانتها احل�صارية والعاملية .
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع معاليه مع 
الداخلية  ب��وزارة   الت�صويقية  اللجنة 

لزيارات اك�صبو على م�صتوى الوزارة
بح�صور  �صعادة اللواء عبد القدو�س 
العام  ال���ق���ائ���د  م�����ص��اع��د  ال���ع���ب���ي���ديل 
ل�صوؤون التميز والريادة يف �صرطة دبي 
رئي�س اللجنة والعميد ال�صيخ حممد 
العامة  االإدارة  مدير  املعال  ع��ب��داهلل 

واالأم�������ن واالزده��������ار يف امل��ن��ط��ق��ة و 
اإر���ص��اء دع��ائ��م االأم���ن وال�صالم على 

امل�صتويني االإقليمي والدويل.
معر�س  اأه��م��ي��ة  اإىل  معاليه  ن���وه  و 
ال���ه���ن���د ال��������دويل ل���ل���ط���ريان ال����ذي 
الدولية  امل���ع���ار����س  اأب�����رز  م���ن  ي��ع��د 
املتخ�ص�صة يف اإطالق اآخر االبتكارات 
املرتبطة  التكنولوجية  امل�صاريع  و 
ال�صناعات  و  ال���ط���ريان  ب�����ص��ن��اع��ة 
اآخر  ع��ر���س  خ���الل  م��ن  الف�صائية 
اإجن��ازات �صناعة الطريان و الدفاع 
اأث��ب��ت مكانته  ال���ذي  14 دول���ة و  يف 
على خارطة املعار�س اجلوية العاملية 
وكونه  تنظيم  ح�صن  من  ي�صهده  ملا 
املتخ�ص�صة  ال�صركات  كربيات  قبله 
اأن  ال����ط����ريان. واأ�����ص����اف  يف جم����ال 

الفرتة  ه��ذه  خ��الل  املعر�س  انعقاد 
تف�صي فريو�س كورونا /كوفيد  من 
مهما  اإجن��ازا  و  حتديا  يعد   /  19
التداعيات  و  اجلائحة  مواجهة  يف 
بها  مي��ر  التي  العاملية  االقت�صادية 
التعاون  اأهمية  واأك���د  ال��ي��وم  ال��ع��امل 
الت�صدي ملر�س كورونا  امل�صرتك يف 
للق�صاء  اجل��ه��ود  توحيد  و���ص��رورة 
الدولة  وزي���ر  م��ع��ايل  و ج��دد  عليه. 
ل�صوؤون الدفاع دعوته للم�صاركني يف 
معر�س  فعاليات  حل�صور  االجتماع 
يف  ي���ق���ام  ال������ذي   2021 اآي���دك�������س 

اأبوظبي ال�صهر اجلاري.
ح�صر االجتماع عرب االت�صال املرئي 
وم�صوؤويل  ���ص��ب��اط  ك��ب��ار  م���ن  ع���دد 

وزارة الدفاع.

للتميز والريادة ب�صرطة دبي. ووجه 
م��ع��ال��ي��ه ب�����ص��رورة ع��م��ل االإج������راءات 
ال���الزم���ة م���ن درا�����ص����ات وف����رق عمل 
واحل�صور  ال�����الزم  ال���دع���م  ل��ت��ق��دمي 
امل�����ص��رف ل��ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي الفتاً 
حققتها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  امل��ك��ان��ة  اإىل 
االإمارات  يف �صناعة املعار�س الدولية  
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة. و ب��ح��ث��ت  ال��ل��ج��ن��ة مع 

اآخر  اأبوظبي  العامة ل�صرطة  القيادة 
للم�صاركة  وجتهيزاتها  ا�صتعداداتها  
يف  فعاليات معر�س "اإك�صبو 2020 
اأول )اإك�صبو  دبي« العاملي ال��ذي  يعد 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  ت�صت�صيفه  دويل( 
يف  اآ�صيا   وجنوب  واأفريقيا  االأو���ص��ط 
الفرتة من 1 اأكتوبر 2021  وحتى 
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•• ال�شارقة-وام: 

�صمو  ال�صارقة,  حاكم  ال�صمو  �صاحب  قرينة  اعتمدت 
املجل�س  رئي�صة  القا�صمي,  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة 
املكتب  ا�صرتاتيجية  بال�صارقة  االأ���ص��رة  ل�صوؤون  االأعلى 
اأ�ص�صاً  املكتب  و�صع  حيث  باملجل�س,  واالإعالمي  الثقايف 
االإ�صرتاتيجية  مع  تتنا�صب  االإعالمي  العمل  لتطوير 

اجلديدة للمجل�س االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة وغاياته.
لو�صع  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �صل�صلة  ال�����ص��اأن مت عقد  ه��ذا  ويف 
يف  اخل���رباء  م��ع  باال�صتعانة  اجل��دي��دة  اال�صرتاتيجية 
املكتب  ع��ن م�صمى  واالإع�����الن  اال���ص��رتات��ي��ج��ي,  امل��ج��ال 
لتنطلق  واالإب����داع  بالقيم  مقروناً  واالإع��الم��ي  الثقايف 
م�صمونها  خمتلفة  ب��روؤي��ة  اجل��دي��دة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وقيمها  بالقيم,  معزز  ثقايف  وم�صهد  اأ�صري"  "اإعالم 
واملو�صوعية",  ال��دق��ة  ال��ت��ك��ام��ل,  امل��واك��ب��ة,  "االإلهام, 
اإعالمية  خدمات  تقدمي  اال�صرتاتيجية  اأهدافها  واأهم 

ثقافية متالزمة لتمكني االأ�صرة ومنظومة عمل مهنية 
تناف�صية.

املركز  ع��م��ل  اآل��ي��ة  االإط�����ار مت��ت مناق�صة  ه���ذا  و���ص��م��ن 
امل�صتحدث املتمثل يف "االإعالم االأ�صري" باعتباره توجها 
و�صياغة  م�صطلحات  معجم  اإي��ج��اد  ي��ف��ر���س  ج��دي��دا 

مفاهيم جديدة تتعلق باالإعالم االأ�صري.
اأح��د اخل��رباء وفريق  وطالب اجتماع عقد موؤخراً بني 
ال��ع��م��ل ب���اإع���داد ورق����ة ت�����ص��وري��ة ح���ول اأه�����داف املركز, 
االأ�صري,  االإع�����الم  ع���ن  ون���ب���ذة  ال��ت��اأ���ص��ي�����س,  وم�����ربرات 
االإعالم  وخطة  العمل,  ومكان  وامل��ب��ادرات,  عمله  واآلية 
االأ�صري اجلديدة, من حيث التغيري بال�صكل وامل�صمون 
وامل��ح��ت��وى, وف��ق االإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة م��ن م���وارد مادية 
على  التاأكيد  مع  وا�صرتاتيجية,  وتكنولوجية  وب�صرية 
اأن االإعالم االأ�صري كمركز �صينطلق بجناحيه اأحدهما 
ه��و مركز  واالآخ�����ر  بتوجهها اجل���دي���د,  م��رام��ي  جم��ل��ة 

االنتاج االإعالمي والت�صويق.

جواهر القا�شمي تعتمد االإ�شرتاتيجية اجلديدة للمكتب 
الثقايف واالإعالمي باملجل�ش االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية االأمريكي يبحثان هاتفيا العالقات اال�شرتاتيجية وق�شايا املنطقة

عبداهلل اآل حامد يزور مركز التطعيم اخلا�ش بلقاحات كوفيد- 19 يف ميديكلينيك 

اخلطاأ التجاوز  ب�شبب  مركبتني  بني  �شري  حادث  يف  اإ�شابة   15

فريق الطوارئ واالأزمات املحلي باأم القيوين يكثف حمالت التفتي�ش يف مواجهة كورونا

•• اأبوظبي- وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  تلقى 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال������دويل ات�������ص���اال ه��ات��ف��ي��ا من 
املتحدة  الواليات  خارجية  وزي��ر  بلينكن  انتوين  معايل 

االأمريكية ال�صديقة.
العالقات  ا�صتعرا�س  الهاتفي  االت�����ص��ال  خ��الل  ج��رى 
املتحدة  وال��والي��ات  االإم���ارات  دول��ة  بني  اال�صرتاتيجية 
االأمريكية باالإ�صافة اإىل عدد من الق�صايا ذات االهتمام 
امل�صرتك ومنها معاهدة ال�صالم بني دولة االإمارات ودولة 
اإ�صرائيل ودورها يف حتقيق االمن واال�صتقرار باملنطقة. 
امل�صرتك  والتعاون  اخلليجي  امللف  اجلانبان  بحث  كما 

بني البلدين ملواجهة التهديدات االإقليمية والعمل معا 
من اأجل �صون االأمن واال�صتقرار يف املنطقة. واأكد �صمو 
ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومعايل انتوين بلينكن 
امل�صتمر  والتطور  االأمريكية  االإماراتية  العالقات  عمق 
يف م�صتويات التعاون امل�صرتك بني البلدين ال�صديقني 
يف املجاالت كافة. وتوجه �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
بلينكن مبنا�صبة  انتوين  اإىل معايل  بالتهنئة  نهيان  اآل 
توليه املن�صب اجلديد ..موؤكداً اأن دولة االإمارات بدعم 
العالقات  تعزيز  اإىل  تتطلع  الر�صيدة  قيادتها  ورعاية 
امل��ت��ح��دة االأمريكية  ال���والي���ات  ال�����ص��راك��ة م��ع  وت��وط��ي��د 
والعمل معاً من اأجل مواجهة التحديات احلالية و�صون 

ال�صلم واالأمن الدوليني.

•• اأبوظبي-وام:

اآل حامد  بن حممد  عبداهلل  ال�صيخ  معايل  زار 
ال�����ص��ح��ة ام�����س م��رك��ز التطعيم  رئ��ي�����س دائ�����رة 
م�صت�صفى  يف  كوفيد19-  ب��ل��ق��اح��ات  اخل��ا���س 
ا�صتقباله  يف  ك��ان  امل��ط��ار.  �صارع   - ميديكلينيك 
 - التنفيذي  الرئي�س  ه��اديل  ديفيد  ومرافقيه 
مدير  هازل  وجو  االأو�صط  ال�صرق  مليديكلينيك 
�صريف  و  امل��ط��ار  ���ص��ارع  ميديكلينيك  م�صت�صفى 
و  النور  ميديكلينيك  م�صت�صفى  مدير  �صاهني 
خالل  معاليه  اطلع  و  امل�صت�صفى.  اإدارة  اأع�صاء 
الزيارة على �صري العمل يف مركز التطعيم الذي 
واأ�صاد  للم�صت�صفى  اجل��دي��دة  التو�صعة  يف  اأقيم 
املبذولة  واجل��ه��ود  للمركز  املتميز  بالتنظيم 
الأع��ل��ى معايري  وف��ق��ا  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ل�صمان 
املركز يف  . ي�صاهم هذا  اجل��ودة ور�صا اجلمهور 
كوفيد  ف��ريو���س  �صد  الوطني  التطعيم  حملة 
للق�صاء على  امل���ب���ادرات  اأه���م  ت��ع��د  ال��ت��ي  و   19
بني  االأدوار  بتكامل  معاليه  ون���وه  ال��ف��ريو���س. 
الذي  واخل��ا���س  احلكومي  ال�صحي  القطاعني 
ي��ع��د اأح���د ع��وام��ل ال��ن��ج��اح يف م�����ص��رية اأبوظبي 
و  كوفيد19-.  ج��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة  يف  امل��ت��م��ي��زة 

مدير  احل��و���ص��ن��ي  ف���ري���دة  ال���دك���ت���ورة   اأو�صحت 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  ال�����ص��اري��ة  االأم����را�����س  اإدارة 
لل�صحة العامة خالل الزيارة اأن اإمارة اأبوظبي 
و  ثابتة  تطعيم  م��راك��ز   106 م��ن  اأك���رث  ت�صم 
اإم����ارة  ف��ري��ق تطعيم ج����واال يف   30 اأك����رث م��ن 
اأب��وظ��ب��ي ل��ت��وف��ري ال��ت��ط��ع��ي��م ل��ع�����ص��رات االآالف 
فريو�س  �صد  يوميا  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
امل��راك��ز و  ال��ع��دد م��ن  19 وي�صهم ه��ذا  كوفيد- 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  امل�صرتك  العمل 
واملجتمع يف ت�صريع اخل��روج من هذه اجلائحة 
ا�صراقا.  و دع��ت جميع  اأك��رث  اإىل حياة  وال��ع��ودة 
االجناز  ه���ذا  يف  امل�صاهمة  اإىل  املجتمع  اأف����راد 
املجتمعي والتقدم الأخذ اللقاح وحماية اأحبائنا 
ال�صاأن  وثمنت حر�س اجلميع و وعيهم يف هذا 
وقالت :" بعون اهلل ق��ادرون على مكافحة هذه 
اجلائحة العاملية".  من جانبه قال ديفيد هاديل 

جلائحة  الفاعلة  ب��اإدارت��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي  "متيزت   :
يحتذى  فريدا  منوذجا  جعلها  ما  كوفيد19- 
با�صتمرار  ميديكلينيك  وت�صعى  ال��ع��امل  لبقية 
املمكنة  ال��ط��رق  بكل  املبذولة  اجل��ه��ود  دع��م  اإىل 
مل��ك��اف��ح��ة اجل��ائ��ح��ة وم���ن خ���الل اإن�����ص��اء مراكز 
يف  هنا  امل��وج��ود  امل��رك��ز  مثل  خم�ص�صة  تطعيم 
ميديكلينيك �صارع املطار ن�صعر باأننا ن�صاهم يف 

مبادرة متكننا جميعا من اإنهاء هذه االأزمة".

••  دبي-الفجر:

على  مركبتني  ب��ني  وق��ع  ت�صادم  ح���ادث  اأدى 
���ص��ارع ح�����ص��اه ب��ال��ق��رب م��ن ���ص��ي��ح �صعيب يف 
باإ�صابات  15 �صخ�صاً  اإ�صابة  اإىل  اإمارة دبي, 
متفاوتة, وذلك ب�صبب التجاوز اخلطاأ لقائد 

اأحد املركبتني.
املزروعي,  �صعيد  مهري  �صيف  العميد  واأك���د 
العامة للمرور يف �صرطة دبي,  االإدارة  مدير 
اأم�����س اخل��م��ي�����س, تلقى مركز  اأن���ه يف ���ص��ب��اح 
القيادة وال�صيطرة يف القيادة العامة ل�صرطة 
دب���ي ب��الغ��اً ع��ن وق���وع ح���ادث ا���ص��ط��دام بني 
"ميني فان"  ن���وع  م��ن  اإح��داه��م��ا  م��رك��ب��ت��ني 
على  انتقلت  حيث  �صعيب,  �صيح  منطقة  يف 
و�صيارات  املرورية  ال�صرطية  الدوريات  الفور 

وجه  ع���ل���ى  احل�������ادث  م���ك���ان  اإىل  االإ�����ص����ع����اف 
ال�صرعة.

خالل  م��ن  اأن���ه  املزروعي"  العميد  واأ����ص���اف 
يعود  احل��ادث  �صبب  اأن  تبني  االأولية  املعاينة 
اإىل التجاوز اخلطاأ والذي اأ�صفر عن حدوث 
اإىل  واأدى  امل��رك��ب��ت��ني  ب��ني  مبا�صر  ا���ص��ط��دام 
مبيناً  االإ�صابات",  م���ن  ال���ع���دد  ه���ذا  وق����وع 
اإ���ص��اب��ات بليغة,   4 ب��ني  ت��وزع��ت  االإ����ص���اب���ات 
تقدمي  مت  حيث  ب�صيطة,  و4  متو�صطة  و7 
للم�صابني  الطبية  واخل��دم��ات  االإ���ص��ع��اف��ات 

ونقل احلاالت البليغة للم�صت�صفى.
ودعا العميد �صيف مهري املزروعي, ال�صائقني 
ال�صري واملرور,  اإىل �صرورة االلتزام بقوانني 
ب�������ص���ورة خطرة,  امل����رك����ب����ات  وع������دم جت������اوز 
واالنحراف املفاجئ واالن�صغال بغري الطريق, 

م��ن��ا���ص��داً اجل��م��ي��ع ب��االل��ت��زام واأخ����ذ احليطة 
واحلذر اأثناء القيادة, والتقيد بقانون ال�صري 

واملرور, حفاظاً على اأرواح و�صالمة االآخرين 
من م�صتخدمي الطريق.

•• اأم القيوين -وام:

ينظم فريق اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
تفتي�صية  ح���م���الت  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  امل��ح��ل��ي 
توعوية ملتابعة اإلتزام جميع االأفراد يف االإمارة 
من  للوقاية  املطبقة  االإحرتازية  باالإجراءات 

كوفيد - 19.
اأحمد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  ال��ل��واء  �صعادة  و وج��ه 
اأم ال��ق��ي��وي��ن رئي�س  امل��ع��ال ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة 

الفرتة  يف  التفتي�س  حمالت  بتكثيف  الفريق 
ال��ق��ادم��ة ع��ل��ى جميع م��ن��اط��ق االإم�����ارة . وقد 
التابع   " امل��ت��اب��ع��ة  و  ال��ت��دق��ي��ق  فريق"  ع��ق��د 
املحلي  الكوارث  و  االأزم��ات  و  الطوارئ  الإدارة 
الفريق  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ب��رئ��ا���ص��ة  االإم��������ارة  يف 
نائب  امل��زروع��ي  اأحمد  �صامل  الدكتور  العميد 
وح�صور  القيوين  اأم  �صرطة  يف  العام  القائد 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  مدير مركز 
ب���اأم ال��ق��ي��وي��ن اجتماعا  واالأزم�����ات وال���ك���وارث 

اخلا�صة  ال��ف��ري��ق  رئي�س  توجيهات  على  اأك���د 
بحمالت التفتي�س ومت خالله ا�صتعرا�س اآلية 
تنفيذ خطة التفتي�س املكثفة املقررة يف جميع 
مناطق االإمارة اإىل جانب اعتماد خطة توعوية 
مكثفة خا�صة يف االأماكن التي مت ر�صد زيادة 
تطبيق  اأهمية  على  والتاأكيد  فيها  التجمعات 
االإج��راءات القانونية و فر�س خمالفات على 
االإجراءات  االجتماع  ا�صتعر�س  و  املخالفني. 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ف��ري��ق ال��ت��دق��ي��ق و 

امل��ت��اب��ع��ة و ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف ت��وج��ي��ه اإن�����ذارات 
العزب  و  امل��زارع  التجمعات يف  قانون  ملخالفي 
قاعات  اإدارات  التاأكيد على جميع  اإىل  اإ�صافة 
من  ال�����ص��ادرة  بالتعليمات  ب��االل��ت��زام  االأف����راح 
االأزمات  و  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة 
يف  التجمعات  مراقبة  و  بها  ال��ت��ه��اون  ع��دم  و 
اأو العزاء  املنازل �صواء كانت ملنا�صبات االأف��راح 
و التاأكيد على تقدمي الدعم جلميع قطاعات 

الدولة املعنية .
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة-الفجر:

القادة  ل�صناعة  قرن"  "ربع  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�صارقة"  "نا�صئة  تنظم 
واملبتكرين, خالل �صهر فرباير اجلاري, جمموعة من الربامج االفرتا�صية 
يف  وال�صباب  النا�صئة  مواهب  اكت�صاف  بهدف  بعد,  عن  ُت��َق��ّدم  التي  املنّوعة 

االأعمار من 13 اإىل 18 عاماً, واالرتقاء مبهاراتهم يف خمتلف املجاالت.
اأ�صا�صيات  ويتيح "برنامج الفنون ال�صينمائية" الفر�صة للمنت�صبني يف تعلم  
واإخراج  مرئية  �صورة  اإىل  الكلمات  وحتويل  ال�صينمائي  ال�صيناريو  كتابة 
الثالث, وميتلك  الفيلم" امل�صتوى  "�صناعة  حمتوى مرئي ممتع, يف ور�صة 
ور�صة  يف  االأدائ���ي���ة  م��واه��ب��ه��م  ت�صقل  ال��ت��ي  التعبريية  االأدوات  املنت�صبون 

امل�صرحية". الفنون  "برنامج  واالرجتال" �صمن  "التمثيل 
ويف "برنامج فنون العرائ�س", يتعلم املنت�صبون كيفية اإجناز عرو�س اإبداعية 
تعرب عما يدور يف خيالهم, ويكت�صفون املزيد من فنون العرائ�س وخيال الظل 
والراوي, بينما يتيح برنامج "فن املانغا", الفر�صة للنا�صئة يف تعلم اأ�صا�صيات 

لفن  وفقاً  ال�صخ�صيات  وبناء  وحتديد  فكرتها  وكتابة  امل�صورة  الق�صة  ر�صم 
الر�صم باالأ�صلوب الياباين 

كما ت�صمل قائمة برامج �صهر فرباير برناجماً بعنوان "حتدي املعرفة" الذي 
يهدف اإىل تعزيز حب القراءة يف نفو�س املنت�صبني, وت�صجيعهم على امل�صاركة 
ت�صنع  "كيف  بعنوان  اآخ��ر  وب��رن��اجم��اً  ال��ع��رب��ي,  ال��ق��راءة  يف م�صابقة حت��دي 

يتمكن  اليافعني,  لكتب  االإماراتي  املجل�س  مع  ال�صحر بالكلمات" بالتعاون 
املنت�صبون من امتالك مهارات عالية يف القراءة والكتابة والفهم والتحدث 

باللغة االإجنليزية.
للو�صول  الوزن  الإنقا�س  الريا�صية  التمرينات  اأهم  اإىل  املنت�صبون  ويتعرف 
اإىل الوزن املثايل وحما�صرات تثقيفية ت�صم اأهم الن�صائح لغذاء �صحي �صليم 

يف برنامج "قبلت التحدي" لتكون الريا�صة اأ�صلوب حياة, ويف برنامج "جيم 
لت�صغيل طائرة �صغرية من  الالزمة  اخل��ربة  النا�صئة  درونز" يكت�صب  اأوف 
التطبيقات  اإىل  والتعرف  افرتا�صياً عن طريق الربجمة,  باأمان  دون طيار 
برناجمي  ا�صتمرار  اإىل  اإ�صافة  اجل��وي��ة,  ال��روب��وت��ات  لتكنولوجيا  املختلفة 
"الروبوت فيك�س االفرتا�صي" و "روبوكب �صميولي�صن" لربجمة الروبوتات 

على اإدارة الكوارث واالأزمات.
العمالت  ت��اري��خ  اإىل  املنت�صبون  يتعرف  اإماراتية"  عملة   " برنامج  يف  اأم���ا 
امل�صتخدمة يف االإمارات من عام 1600 وحتى 1973, والرتتيب الزمني 
توعية  اإىل  االإلكرتونية"  "االألعاب  برنامج  يهدف  فيما  ال��ن��ق��ود,  ل��ت��داول 
االإيجابيات  بني  ما  عليها  وم��ا  افلكرتونية  لالألعاب  مبا  وال�صباب  النا�صئة 

والتحديات.
وتوفر نا�صئة ال�صارقة الفر�صة للنا�صئة وال�صباب يف الفئة العمرية امل�صتهدفة 
WWW. لالن�صمام اإليها وامل�صاركة يف براجمها عرب املوقع االإلكرتوين

الت�صجيل. ا�صتمارة  وتعبئة   ,Shjyouth.ae

خلل �صهر فرب�ير 

نا�شئة ال�شارقة تكت�شف املواهب 
بربامج افرتا�شية منّوعة 

•• ال�شارقة-وام:

حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تفقد 
رئي�س  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
املقرتحة  النماذج  م�صروع  ام�س  �صباح  القا�صمية  اجلامعة 
ملباين اجلناح الرابع من م�صاكن طلبة اجلامعة القا�صمية, 

وخمططات مرافق االأن�صطة الريا�صية التابعة لها.
امل�صروع  اأبنية  يف  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وجت��ول 
ي��راف��ق��ه ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن ���ص��اه��ني ال�����ص��وي��دي رئ��ي�����س دائرة 
االأ�صغال العامة وعدد من املهند�صني القائمني على امل�صروع, 
وقد وجه �صموه ب�صرورة خلق نوع من اخل�صو�صية للطلبة 
للغرف,  ال��داخ��ل��ي��ة  التق�صيمات  ح��ي��ث  م��ن  ���ص��ك��ن��ات��ه��م,  يف 

ال��واح��دة لطالبني فقط,  الغرفة  تت�صع  اأن  وامل��م��رات, على 
ما  وال�صالمة يف ظ��ل  ال��وق��اي��ة  اتباعا ال���ص��رتاط��ات  وذل���ك 
ي�صهده العامل من انت�صار جلائحة كوفيد19-, وكذلك يف 
اأعلى معايري الراحة للطلبة. كما ا�صتعر�س  �صبيل توفري 
���ص��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن ���ص��اه��ني ال�����ص��وي��دي اأم����ام ���ص��اح��ب ال�صمو 
والريا�صية  الرتفيهية  املرافق  خمططات  ال�صارقة  حاكم 

واخلدمية للطلبة من مالعب لكرة القدم وكرة الطائرة 
وكرة ال�صلة وم�صامري للم�صي واجلري وم�صاحات مفتوحة 
ملمار�صة خمتلف الريا�صات البدنية االأخرى. واأمر �صاحب 
املرافق  تلك  تكون  ب��اأن  القا�صمية  اجلامعة  رئي�س  ال�صمو 
بالقرب من ال�صكن حتى يتمكن الطلبة من ارتيادها دون 
عناء, ووجه �صموه كذلك باالإجناز الفوري لكافة امل�صاريع.

•• ال�شارقة-وام:

ال�صيخ الدكتور  ال�صمو  تراأ�س �صاحب 
ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �صلطان 
رئي�س  ال�صارقة  االأعلى حاكم  املجل�س 
جمل�س  اجتماع  القا�صمية,  اجلامعة 
عقد  ال��ذي  القا�صمية  اجلامعة  اأمناء 

�صباح اأم�س مبقر اجلامعة.
ورحب �صموه يف م�صتهل لقائه بال�صادة 
�صموه  واأ�صاد  االأمناء,  جمل�س  اأع�صاء 
حتقيق  يف  املبذولة  الكبرية  باجلهود 

روؤية اجلامعة ور�صالتها.
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وق��دم 
كل  على  ���ص��امل  ر���ص��اد  للدكتور  �صكره 
املا�صية  ال����ف����رتة  خ�����الل  ق���دم���ه  م����ا 
اجلامعة  اإدارة  يف  م��ق��درة  ج��ه��ود  م��ن 
العلمية  براجمها  وتطوير  القا�صمية 

والبحثية.
وا�صتمع �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 
اأهم  مت�صمناً  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��ري��ر  اإىل 
االإج��������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا يف دعم 
اجلامعة,  طلبة  م��ن  وبناتها  اأبنائها 

وتعزيز ال�صلة بينهم وبني اجلامعة.

وتناول التقرير نظام التعليم الهجني 
ال������ذي ت��ن��ت��ه��ج��ه اجل����ام����ع����ة, وال�����ذي 
والتعلم  ب��ع��د  ع��ن  التعلم  ب��ني  يجمع 
اعتماد  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  ال���وج���اه���ي, 
اخلطة الت�صغيلية للجامعة القا�صمية 

ملواجهة جائحة كوفيد19-.
اجلامعة,  ل����وائ����ح  ����ص���م���وه  واع���ت���م���د 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  املت�صمنة 

القا�صمية,  اجل��ام��ع��ة  وتنظيم  اإن�����ص��اء 
والئحة التنظيم االأكادميي, واللوائح 
الهيئتني  اأع�����ص��اء  ل�����ص��وؤون  امل��ن��ظ��م��ة 
االأكادميية واالإدارية, والئحة البحث 
الدرا�صية,  امل���ن���ح  والئ���ح���ة  ال��ع��ل��م��ي, 
وغري  الطلبة,  �صلوك  �صبط  والئحة 
ل�صوؤون  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��وائ��ح  م���ن  ذل���ك 

العمل يف اجلامعة.

الدفعة  ت���خ���ري���ج  امل��ج��ل�����س  واع���ت���م���د 
القا�صمية  اجلامعة  طلبة  من  الثانية 
الذين اأنهوا متطلبات التخرج لربامج 
اجلامعة  يف  املختلفة  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
باإجمايل 329 خريجا وخريجة من 
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ك�����م�����ا اع�����ت�����م�����د امل����ج����ل���������س اخل����ط����ة 
القا�صمية  للجامعة  اال�صرتاتيجية 

على  رك��زت  وال��ت��ي   2025-2020
ت��ط��وي��ر ال����ربام����ج االأك���ادمي���ي���ة على 
امل�����ص��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال�������دويل, ودعم 
اأن�صطة  وتعزيز  واخلريجني,  الطلبة 
املجتمع,  وخ���دم���ة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
للجامعة  املوؤ�ص�صية  ال��ق��درة  وت��ع��زي��ز 
تقنيات  م���ن  واالإف���������ادة  ال��ق��ا���ص��م��ي��ة, 

املعلومات يف العملية التعليمية.
وواف�����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
ت�����ص��م��ن��ت��ه��ا اخلطة  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات 
واعتمد  ل��ل��ج��ام��ع��ة,  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
مقرتحا  اأي���������ص����اً  االأم�����ن�����اء  جم���ل�������س 
امل�صتمر  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���رك���ز  ل��ت��اأ���ص��ي�����س 
وال����ت����ط����وي����ر يف اجل����ام����ع����ة, وح���ال���ة 
اأع�صاء  لبع�س  االأك��ادمي��ي��ة  الرتقية 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة, ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
دار  يف  املخطوطات  ت�صوير  �صوابط 

املخطوطات والهيكل التنظيمي لها.
ح�صر االجتماع كل من الدكتور عواد 
اخللف القائم باأعمال مدير اجلامعة 
علي  اإب��راه��ي��م  وال��دك��ت��ور  القا�صمية, 
ال�صارقة  م���رك���ز  م���دي���ر  امل���ن�������ص���وري 
والتمويل  االق����ت���������ص����اد  ل�����درا������ص�����ات 

االإ������ص�����الم�����ي ب���ج���ام���ع���ة ال���������ص����ارق����ة, 
الدوبي ع�صو  �صامل حممد  والدكتور 
ال�صرعي  ل��الإف��ت��اء  االإم�����ارات  جمل�س 
ال�صوؤون  بدائرة  الوعظ  ق�صم  ورئي�س 
ال�������ص���ارق���ة,  اإم���������ارة  االإ�����ص����الم����ي����ة يف 
والدكتور عزيز فرحان العنزي اأ�صتاذ 
ال��ف��ق��ه واأ����ص���ول���ه, وال���دك���ت���ور حممد 
جممع  ع���ام  اأم���ني  امل�صتغامني  ���ص��ايف 
ال�صارقة,  اإم������ارة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
حممد  من�صور  ال��دك��ت��ور  وامل�صت�صار 
القانونية  ال��دائ��رة  رئي�س  ��ار  ن�����صّ ب��ن 
يف ح��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة, وج��م��ال �صامل 
امل�����ص��ت�����ص��ار مب��ك��ت��ب �صمو  ال��ط��ري��ف��ي 
احل��اك��م, وال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س خليفة 
م�����ص��ب��ح ال���ط���ن���ي���ج���ي رئ���ي�������س دائ������رة 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو   - االإ���ص��ك��ان 
الإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة, وال��دك��ت��ورة خولة 
املجل�س  ع��ام  اأم��ني  امل��ال  عبدالرحمن 
و�صريزاد  االأ�����ص����رة,  ل�����ص��وؤون  االأع���ل���ى 
اأم��ني عام جممع  عبدالرحمن طاهر 
عبيد  وحم����م����د  ال�����ك�����رمي,  ال������ق������راآن 
ال�صام�صي مدير عام �صندوق ال�صارقة 

لل�صمان االجتماعي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأك��������دت دائ��������رة ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع يف 
اأبوظبي, يف الذكرى ال�صنوية االأوىل 
االإن�صانية,  ل���الأخ���وة  ال����دويل  ل��ل��ي��وم 
اأهمية هذه املنا�صبة التي ت�صهم  على 
واالإن�صانية  الت�صامح  روح  تعزيز  يف 
ال�صالم  اأج�����ل  م���ن  ال��ك��راه��ي��ة  ون���ب���ذ 

العاملي والعي�س امل�صرتك.
خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  وق��ال 
اخلييلي, رئي�س دائرة تنمية املجتمع: 
املنا�صبة  بهذه  اليوم  العامل  "يحتفل 
لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي,  م��ن  انطلقت  التي 
ال���وح���دة وال��ت�����ص��ام��ن وال��ت��ع��اون بني 
واالأديان,  واالأعراق  ال�صعوب  خمتلف 
الت�صامح  روح  ن�����ص��ر  يف  ي�����ص��اه��م  مم��ا 

والثقايف,  ال��دي��ن��ي  ال��ت��ن��وع  واح�����رتام 
حيث قامت الدولة بت�صريع القوانني 
االأخرى  الديانات  لرعايا  توفر  التي 
ازدراء  وجت���رم  ال��ك��رمي  العي�س  �صبل 

االأديان".
االأخ������وة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه,  واأ������ص�����ار 
�صت�صهم  االآخ�����ر  وت��ق��ب��ل  االإن�����ص��ان��ي��ة 
ال�صعوب  ت��ن��م��ي��ة  يف  م��ب��ا���ص��ر  ب�����ص��ك��ل 
وتقدمها عرب نبذ العنف والكراهية, 
االأمر الذي �صي�صاهم بدوره يف توفري 
م�صيفاً  امل�����ص��رتك,  والعي�س  ال�صالم 
اأن دول����ة االإم������ارات ق��د اق��ت��دت منذ 
املوؤ�ص�س  ال��وال��د  بفكر  االحت���اد  ق��ي��ام 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
ث��راه, الذي يقد�س  نهيان, طيب اهلل 
واالندماج  والتالحم  الت�صامح  مبداأ 

ال�����ي�����وم جنة  ل��ت�����ص��ب��ح  امل���ج���ت���م���ع���ي, 
بحب  ال��ع��امل  ���ص��ع��وب  ك��ل  ت�صتقطب 
مظلة  حت��ت  للعي�س  واأم�����ان  و���ص��الم 
واح��دة, مما انعك�س على ج��ودة حياة 

جميع اأفراد املجتمع.
واأكد معاليه, اأنه ومتا�صياً مع امل�صرية 
تنتهجها  ال��ت��ي  ال�����ص��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
دول��ة االإم���ارات, ب��رزت اإم��ارة اأبوظبي 
اإن�صاين ح�صاري تتفاعل فيه  كمركز 
ثقافات كثرية وديانات متعددة, وقد 
االإم�����ارات  ال���ت���زام  اأن  امل��ج��ت��م��ع  اأدرك 
بهويتها الوطنية ال يتعار�س اأبداً مع 
احرتام الديانات والثقافات الوافدة, 
اإىل تلك  التعرف  ال��واج��ب  وب��ات من 
ال��ث��ق��اف��ات وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن توا�صل 

وتكامل مع املجتمع املحلي.

املجتمع:  تنمية  دائ���رة  رئي�س  وت��اب��ع 
توؤديه  ال���ذي  ب��ال��دور  ال��ي��وم  "نفخر 
املنظمة  اجل���ه���ة  ب�����ص��ف��ت��ه��ا  ال����دائ����رة 
ل������دور ال���ع���ب���ادة ل���غ���ري امل�����ص��ل��م��ني يف 
اأبوظبي, يف حني باتت االإم��ارة املكان 
وال�صياحة  وال��ع��م��ل  للعي�س  االأم��ث��ل 
واال���ص��ت��ث��م��ار, وذل���ك ن��ظ��راً مل��ا تتمتع 
ب���ه م���ن م��ق��وم��ات االأم������ن واالأم������ان, 
تنوع  عن  معروف  هو  ما  اإىل  اإ�صافة 
نراه  م��ا  وه���و  وت��ع��ددي��ت��ه,  جمتمعها 

جلياً يف كافة اأرجاء اأبوظبي."
���ص��ع��ادة �صلطان  اأو����ص���ح  م��ن ج��ان��ب��ه, 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري,  امل��ط��وع 
لقطاع امل�صاركة املجتمعية والريا�صة, 
ن�صر  يف  مهماً  دوراً  تتخذ  الدائرة  اإن 
روح الت�صامح يف املجتمع عرب حتقيق 

امل�صاواة والتكافل املجتمعي واالهتمام 
بالواقع الديني جلميع املقيمني على 
اأر�س االإمارات, موؤكداً حر�س القيادة 
و�صع  يف  ال��دائ��رة  بتكليف  ال��ر���ص��ي��دة 
لتاأ�صي�س  امل��ن��ظ��م  ال��ق��ان��وين  االإط�����ار 
دور العبادة لغري امل�صلمني واالإ�صراف 
على اأدائها, اإ�صافة اإىل و�صع املعايري 
والتفتي�س  ب��ال��رتخ��ي�����س  اخل���ا����ص���ة 

والتدقيق.
دائرة  تاأ�صي�س  "مت  الظاهري:  وتابع 
لتكون  اأب��وظ��ب��ي,  يف  املجتمع  تنمية 
كياناً حكومياً ي�صهم يف �صمان التزام 
واالإج����راءات  بال�صروط  ال��ع��ب��ادة  دور 
وذلك  اتباعها,  الواجب  وال�صيا�صيات 
بالتعاون والتن�صيق مع كافة ال�صركاء 
م����ن اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة, وه�����و ما 

مزاولة  م���ن  ال���ع���ب���ادة  دور  ���ص��ي��م��ك��ن 
اللوائح  لها  حددتها  التي  اأن�صطتها 
و�صال�صة,  ي�����ص��ر  ب���ك���ل  وال����ق����وان����ني, 
ومب�����ا ي��ح��ف��ظ ح���ق���وق رع����اي����ا كافة 
الديانات والطوائف, واليوم اأ�صبحت 
وح�صارياً,  رائ����داً  من��وذج��اً  اأب��وظ��ب��ي 
والتالحم  الت�صامح  مفاهيم  ن�صر  يف 
اإن  ال��ظ��اه��ري,  ق��ال  املجتمعي." كما 
ال���دول���ة حت��ت�����ص��ن اأك�����رث م���ن 200 
ج��ن�����ص��ي��ة م�����ن خم���ت���ل���ف ال����دي����ان����ات 
واالأعراق والثقافات, يف حني يحظى 
قيادة  واهتمام  برعاية  فيها  اجلميع 
و�صعب االإمارات, م�صكلني ركناً رئي�صاً 
يف امل�صهد التنموي ال�صامل وامل�صتدام 
الذي ت�صهده دولتنا يف كافة املجاالت, 
باعتبارهم جزًء ال يتجزاأ من الن�صيج 

املجتمعي للدولة.

�إ�صد�ر�ت  3
اأ�صدرت  "لقد  ال��ظ��اه��ري:  واأو����ص���ح 
"بيوت  ك����ت����اب  م������وؤخ������راً  ال������دائ������رة 
الذي  اأب��وظ��ب��ي,  اإم���ارة  الت�صامح" يف 
يحتوى على تعريف موجز عن كافة 
دور ال��ع��ب��ادة ال��ق��ائ��م��ة وامل��رخ�����ص��ة يف 
االإمارة, �صاماًل يف ذلك التعريف بدور 
ومرجعيتها  قيامها  وت��اري��خ  العبادة 
ي�صتعر�س  كما  االإم���ارة,  يف  وموقعها 
لرجال  التاريخية  االإ�صهامات  بع�س 

ال��دور يف  ه��ذه  القائمني على  الدين 
تاريخنا العربي واالإ�صالمي."

"غرفة  دل��ي��ل  ال��دائ��رة  اأ���ص��درت  كما 
وال���ذي  االأديان",  م��ت��ع��ددة  ال��ع��ب��ادة 
ي��ت�����ص��م��ن ن���ب���ذه ع���ن م��ف��ه��وم غرفة 
العبادة متعددة االأديان, واأبرز املعايري 
لرتخي�صها,  املعتمدة  واال�صرتاطات 
الوقت  يف  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  وي��ذك��ر 
االأديان"  "دليل  اإع���داد  على  ال��راه��ن 
ل�صرح  اأ�صا�صياً  مرجعاً  �صيكون  ال��ذي 
والطوائف  الدينية  االأع����راق  جميع 

بكل تفا�صيلها.

حاكم ال�شارقة يتفقد مناذج من مباين م�شاكن الطلبة يف اجلامعة القا�شمية

حاكم ال�شارقة يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اأمناء اجلامعة القا�شمية

تنمية املجتمع- اأبوظبي: االأخوة االإن�شانية تعزز من تنمية ال�شعوب وتقدمها
ح�صاري تتفاعل فيه �لثقافات و�لأديان  �إن�صاين  مركز  �أبوظبي  �خلييلي:  • مغري 

روح �لت�صامح عرب حتقيق �مل�صاو�ة و�لتكافل �ملجتمعي لن�صر  نعمل  �لظاهري:  • �صلطان 

•• ابوظبي – الفجر: 

االإمارات  االأعلى جلامعة  – الرئي�س  ن�صيبة, وزي��ر دول��ة  اأن��ور  زك��ي  اأك��د معايل 
العربية املتحدة , ان الدولة حققت اإجنازات تاريخية يف جمال االخوة االإن�صانية 

واحرتام االأديان والتعاي�س ال�صلمي والت�صامح ونبذ العنف والتطرف .
وقال يف هذا اليوم التاريخي الذي قدمت فيه االإماراُت منوذَج االخوِة االن�صانية 

اإىل العامل يجب علينا جميعاً ان نحتفل باملنجز االماراتي .
جاء ذلك يف كلمة وجهها اىل مهرجان االأخوة االإن�صانية الذي انطلق �صباح اأم�س 
برعاية معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س والذي 

ي�صتمر حتى 8 من ال�صهر اجلاري.

وقال معاليه للم�صاركني يف املهرجان الذي تنظمه وزارة الت�صامح والتعاي�س عن 
بعد بالتعاون مع اللجنة العليا لالأخوة االإن�صانية, وي�صارك به اأكرث من 100 
جهة حكومية وحملية وعاملية وقيادات حملية ودولية, واأممية بارزة وعدد من 
االإن�صانية, وعدد من  والتعاي�س واالخ��وة  الت�صامح  �صاأن  والباحثني يف  املفكرين 
القيادات الدينية العاملية , قال ان يف دول��ِة ال�صالم , دول��ِة االإم��ارات التي ت�صُع 
يعك�ُس  مبا  ومتثيله  عليه,  احل��ف��اُظ  يجُب  واإرث���اً  اأ�صياًل  نهجاً  الت�صامِح  قيمَة 
ومن  االأ�صِعدة,  كافة  على  جميعاً  نعمُل  فنحُن  االإيجابية,  االإماراتية  املواطنة 
خُمتلف املراكز على تر�صيِخ ثقافة ال�صالم والعي�س امل�صرتك, واحلوار املبني على 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له  املغفور  نهج  والتاآخي, موا�صلني  التعاي�س 
اأن  اأثر يف ُنهو�ِس املجتمعات, فال مُيكن  )طيَب اهلل ث��راه(, هذا الّنهج الذي لُه 

ًيكون ُهناك تعليٌم اأ�صمل دون التوا�صل مع معلٍم  هو "االآخر" واملختلُف يف دينِه 
وِعرقِه ولونِه , وال ميكن لل�صحة اأن تتطور دوَن اأن نت�صارك ونتبادل اخِلربات 
"االآخَر"  وحت��رتم  تكافئ  والتي  املتح�صرة  املجتمعات  ه��ّي  هكذا  "االآخر",  مع 

الإ�صهامه البناء فيها.
ِم�صداقيِة  على  ُن��وؤك��ُد  االإن�صانية" َن��ح��ُن  االأخ���وة  "مهرجان  يف  ق��ائ��اًل  واأ���ص��اف 
واأهميِة احلفاِظ على هذه اجل�صور, اإن�صانياً وثقافياً, والت�صدي للتطرِف بكافِة 
اأ�صكالِه. ونبذ الغلوِّ العقيدي واملذهبي, والفكري, وتوجيه ال�صباب الأن َيحِملوا 

ِفكَر الت�صامِح والتعاي�س, عماَل بوثيقِة االأخَوة ِاالإن�صانية.
ال�صحيحِة  التعاليِم  لتحقيِق  معاً  "لنعمل  امل�صاركني  خماطبا  يقول  وم�صى 
وُت��ر���ص��ي مفهوَم احلريِة  االآخ���ر,  وك���رَه  وال��ّت��ط��رَف  العنَف  تنبُذ  ال��ت��ي  ل��الأدي��اِن 

لالآخر,  والعطاِء  والطفل,  وال�صعيف  امل���راأِة  حقوِق  وَك��ف��ِل  واحل���واِر,  وال��ع��دال��ِة 
التاريخي  اليوم  االإماراتي يف هذا  باإجنازنا  ولنحتفل معاً  واح��رتاِم االختالف, 

الذي قدمت فيه االإماراُت منوذَج االخوِة االن�صانية اإىل العامل. 

زكي ن�شيبة : االإماراُت قدمت منوذَج االخوِة االإن�شانية اإىل العامل

 

نف�صي  راب���ط  فبينهما  العا�صقني  ب��ني  امل�صافات  اب��ت��ع��دت  مهما 
يداعبه  االأخ����ر,  يف  اإال  �صالته  منهما  ك��ل  يجد  ال  ينف�صل,  ال 
باأحالم  وي��ب��دد هواج�صه  ب��ل  العاطفي  ف��راغ��ه  وي��ح��اوره ومي��الأ 
واللحظات  املواقف  ي�صتدعي  فالعا�صق  اللقاء,  و�صوق  متجددة 
اإليها مع من يحب ويهوى, فبيت بني على نواة احلب  لينتمي 
املواقف وتتخطى  العيون حتاكي  ولغة  ينب�س  فيه  القلب  يظل 
واحلروف,  الكلمات  وتتناغم  النفو�س  ت�صمو  فباحلب  ال�صعاب, 

فال�صمت بني العا�صقني كالم ولغة الهدوء ترانيم ال تنتهى.
الوقت وتبتعد  الزوجني مع  مل�صاعر  لكن غالبا ما يحدث فتور 
جدا  قريبة  كاأج�صاد  وجودهما  م��ع  االإن�صانية  امل�صافة  بينهما 
ت�صل يف بع�س االأحيان لاللتحام, لكن مع مرور الوقت يكت�صف 
كل منهما مفردات غري مفهومة عند االآخ��ر واإمي��اءات جديدة 
حتتاج لرتجمة, فبعد اأن كانا كطري ال ي�صتطيع الطريان بدون 
جناحني �صارا زورقا بال جمداف, وفجاأة يجد اخلر�س الزوجي 
بني قلبيهما ماأوى فتغيب اأرواحهما بعيدا وترتك االأج�صاد بال 

معنى.
ال��زوج��ي هو  ه��ذا اخل��ر���س  الرئي�س يف  ال�صبب  ي��ك��ون  اأن  اأرج���ح 
الفروق الفردية وتطور اأحدهما وتوقف االآخر عن تنمية قدراته 
وانح�صار اإدراكه لدور �صريك حياته, بل اإن هناك ح�صارا دائما 
التعبري  يحاول  ملن  النف�صي  التعنيف  يف  يتلخ�س  اخلر�س  قبل 
عن االأحداث املحيطة به على ال�صعيد املحلي واالإقليمي ورمبا 
ال��ع��امل��ي, مب��ا يف ذل���ك االف�����ص��اح ع��ن راأي����ه يف ���ص��ي��ا���ص��ات الدولة 
�صريك حياته  فيقابله  ال�صاحة  ي��دور على  ملا  عام  ت�صور  وو�صع 
الدول  اأوال ثم عدل على  اأ�صرتك  "حل م�صاكل  باإمياءة مفادها 
وادلو بدلوك يف هموم االأ�صرة وحل م�صاكلها قبل اأن تنظر على 

الدول".
هذا التحول مل ياأت من فراغ واإمنا جاء من �صحب الثقة والتقليل 
اأب�صط االأمور وهو الف�صف�صة ال�صلمية  من ال�صاأن االإن�صاين يف 
مع من يحب, فلما تقابله الكلمات بت�صويف راأيه من داخل بيته 
وممن فر�صت عليه الظروف اأن ي�صتكمل حياته يف هذا االطار, 
اأو فتح مو�صوعات حتى ال  اإبداء اأي راأي  فيتجه للخر�س وعدم 

يتهم بالتق�صري اأو اأن املو�صوعات ال تخ�صه. 
ولي�س بال�صرورة اأن تكون الزوجة هي من توقفت عن التطور, 
ال��زوج��ني لظروف  ب��ني  ال��ف��روق الثقافية  ال��ف��رتة  ف��رى ه��ذه 
اأحيانا ح��وارا م�صرتكاً مع زوجها  الزوجة  اقت�صادية, فلم جتد 
ق���درات الزوج  اأك���رب م��ن  ول��و ح��اول��ت اخ��ت��الق مو�صوع �صيكون 
والعك�س, ما يجعل االن�صحاب من النقا�س هو ال�صبيل واالكتفاء 
االجتماعي ويخيم  االنف�صال  االفرتا�صي على مواقع  باحلوار 
على اجلل�صات االأ�صرية �صعور باخلر�س الزوجي بخالف ما كنا 

نعي�صه مع العائلة من حوارات ال تنقطع.
�أ�صامة عبد �ملق�صود 

�خلر�س �لزوجي

حكايات على 
مائدة �لع�صاء 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  ت��راأ���س 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل 
الدويل رئي�س جمل�س التعليم واملوارد 
عقد  ال��ذي  املجل�س  اجتماع  الب�صرية 

عرب تقنية االت�صال املرئي عن بعد.
االجتماع  ب���داي���ة  يف  ���ص��م��وه  ق����ال  و 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل���الأخ���وة 
اليوم  ال��ع��امل  "يحتفي   : االإن�����ص��ان��ي��ة 
باأول يوم عاملي لالأخوة االإن�صانية, ويف 
هذا اليوم نوؤكد دور التعليم مبراحله 
االأخوة  ومفاهيم  قيم  غر�س  يف  كافة 
اأجيال  ل��ب��ن��اء  وال��ت�����ص��ام��ح  االإن�����ص��ان��ي��ة 
االأ�صيلة, مبا  االإماراتية  القيم  متثل 
والتقدم  البناء  ي�صهم يف دفع م�صرية 
امل�صتدامة  وال���ت���ن���م���ي���ة  واالزده�����������ار 

للدولة".
و اأ�صاف �صموه اأن الت�صامح و التعاي�س 
ت�صكل  وامل�����ص��اواة  االإن�صانية  االأخ���وة  و 
جميعها قيما ومبادئ را�صخة يف دولة 
االإم����ارات منذ قيام االحت���اد وحتظى 
الر�صيدة  قيادتنا  م��ن  ورع��اي��ة  بدعم 
تتطلع  االإم������ارات  دول����ة  اإىل  م�����ص��ريا 
واال�صتقرار  االأم��ن  ي�صوده  ع��امل  اإىل 
وال�صالم والتعاي�س على اأ�ص�س را�صخة 

من التعاون واملحبة واالحرتام".

ح�صني  م��ع��ايل  ا�صتعر�س  جانبه  م��ن 
الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن 
والتعليم �صمن جدول اأعمال املجل�س 
مقرتحا لزيادة ال�صغف مبهنة التعليم 
التعليمية  املنظومة  دع��م  اإىل  يهدف 
خالل  م��ن  التعلم  خم��رج��ات  وتعزيز 
املواطنة ممن عملوا  ج��ذب اخل��ربات 
يف املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة من 
الو�صول  على  �صارفوا  اأو  املتقاعدين 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة من  ال��ت��ق��اع��د  ���ص��ن  اإىل 
خ��ربات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف دع��م م�صار 

مهنة  يف  والعمل  التعليمية  العملية 
الدولة  توجهات  يحقق  مب��ا  التعليم 
واأهدافها التنموية وي�صمن ا�صتدامة 
بالعملية  واالرت���ق���اء  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ه��ن��ة 

التعليمية.
م�صارات  و����ص���ع  امل����ق����رتح  ي��ت�����ص��م��ن 
التخ�ص�صات  الأ����ص���ح���اب  ت��دري��ب��ي��ة 
االأكادميية  وغ��ري  االأك��ادمي��ي��ة  واملهن 
ووفقا  لهم  ال�صابقة  الوظائف  ح�صب 

للفئات امل�صتهدفة يف امل�صروع.
ح�صة  معايل  ا�صتعر�صت  جانبها  من 

تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و  عي�صى  ب��ن��ت 
لتمك��ني  اال�صتجابة  �صيا�صة  املجتمع 
الط�وارئ  ح��االت  يف  اله�مم  اأ�ص�ح�اب 

واالأزمات والكوارث.
اال�صتجابة  �صيا�صة  تت�صمن حماور  و 
واملعلومات  وامل������رون������ة,  اجل���اه���زي���ة 
الكاملة,  وال�����ك�����وادر  وان�����ص��ي��اب��ي��ت��ه��ا, 
والثقافة والوعي, والتعاون والتنا�صق, 

واآثار وتبعات االأزمة.
خمرجات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ل��ف��ت��ت  و 
ال�صيا�صة تهدف اإىل �صمان اال�صتجابة 

الهمم  اأ�صحاب  الحتياجات  ال�صريعة 
يف اأوقات الطوارئ واالأزمات والكوارث 
مهياأة  حتتية  بنية  توفري  خ��الل  من 
مدربني  ومتطوعني  وطنية  وك���وادر 
التعامل  ق��ادري��ن على  اأم���ور  واأول��ي��اء 
باحتياجات  واع  اأبنائهم وجمتمع  مع 
موؤ�ص�صي  وع���م���ل  ال���ه���م���م  اأ����ص���ح���اب 
م�����ص��رتك وت����ع����اوين وب����رام����ج اإع�����ادة 
تاأهيل قادرة على درا�صة تاأثري حاالت 

الطوارئ واالأزمات.
عبداهلل  معايل  ا�صتعر�س  جهته  من 

االقت�صاد  وزي�������ر  امل�������ري  ط�����وق  ب����ن 
مقرتحا حول دعم قطاع احل�صانات 
يف دولة االإمارات وت�صريع تعافيها من 
مو�صحا   "19 "كوفيد  جائحة  اآث���ار 
من  للح�صانات  املهم  احليوي  ال��دور 
واالقت�صادي  االج��ت��م��اع��ي  امل��ن��ظ��ور 
واال�صتثماري واأهميته يف حياة الطفل 

واملجتمع.
اجلهود  تعزيز  اأهمية  معاليه  اأك��د  و 
عمل  ا���ص��ت��م��راري��ة  ل�صمان  ال��وط��ن��ي��ة 
احل�صانات ومنوها يف خمتلف اإمارات 

ال���دول���ة م�����ص��ت��ع��ر���ص��ا جم��م��وع��ة من 
لدعم  امل��ق��رتح��ة  التحفيزية  احل���زم 
احل�صانات على امل�صتوى االحتادي من 
واالإجراءات  املبادرات  خالل عدد من 
وت�صهيالت  دع���م���ا  ت��ت�����ص��م��ن  ال���ت���ي 
االجتماع  ح�صر  متنوعة.  حكومية 
احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�صني  معايل 
وزير الرتبية و التعليم ومعايل نورة 
الثقافة  وزي����رة  الكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت 
�صامل  بنت  جميلة  وم��ع��ايل  وال�صباب 
ل�صوؤون  دول��ة  وزي���رة  امل��ه��ريي  م�صبح 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام وم���ع���ايل ن��ا���ص��ر بن 
الب�صرية  امل���وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين 
والتوطني ومعايل ح�صة بنت عي�صى 
ب���و ح��م��ي��د وزي�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع و 
معايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق امل��ري وزير 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  االق��ت�����ص��اد و م��ع��ايل 
الفال�صي  بالهول  بن عبد اهلل حميد 
وزير دولة لريادة االأعمال و امل�صاريع 
زكي  وم��ع��ايل  املتو�صطة  و  ال�صغرية 
الرئي�س  دول�����ة  وزي�����ر  ن�����ص��ي��ب��ة  اأن������ور 
العربية  االإم������ارات  االأع���ل���ى جل��ام��ع��ة 
بن  �صهيل  بنت  �صما  ومعايل  املتحدة 
امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�صوؤون  فار�س 
ال�����ص��ب��اب و م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت يو�صف 
للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���رة  االأم����ريي 
و معايل  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  املتقدمة 
دائرة  رئي�س  الزعابي  بوعتابة  جا�صم 
بنت  �صارة  معايل  و  اأبوظبي   - املالية 
التعليم  دائ����رة  رئ��ي�����س  م�صلم  ع��و���س 
الدكتور  �صعادة  و  اأبوظبي   - واملعرفة 
عبداهلل حممد الكرم مدير عام هيئة 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ص��ري��ة - دبي 
ال���دك���ت���ورة حم���دث���ة يحيى  و����ص���ع���ادة 
الها�صمي رئي�س هيئة التعليم اخلا�س 
خليفة  حممد  و���ص��ع��ادة  ال�صارقة   –
التعليم  �صوؤون  مكتب  مدير  النعيمي 

يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.

•• جاكرتا-وام:

وا�صلت "هيئة الهالل االأحمر االإماراتي" عملياتها االإغاثية وعززت ا�صتجابتها 
االإن�صانية ل�صالح املتاأثرين من الزلزال الذي �صرب اإندوني�صيا موؤخرا.

يف  املت�صررين  اآالف  على  متنوعة  اإغاثية  م�صاعدات  بتوزيع  الهيئة  وفد  قام  و 
منطقة �صومودانغ باإقليم جاوة الغربية, بالتعاون والتن�صيق مع �صفارة الدولة 

يف جاكرتا واجلهات املخت�صة يف االإقليم.
لتوفري  الهيئة,  تنفذه  ال��ذي  االإغ��اث��ي  الربنامج  �صمن  امل�صاعدات  ه��ذه  ت��اأت��ي 
لتوجيهات  تنفيذا  الفي�صانات,  من  للمتاأثرين  العاجلة  االأ�صا�صية  االحتياجات 
�صاحب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ومتابعة �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان, 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة, رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
ال��ع��ام لهيئة الهالل  ال��ف��الح��ي االأم����ني  ال��دك��ت��ور حم��م��د عتيق  ���ص��ع��ادة  اأك���د  و 
اإىل جانب اال�صقاء  القيادة الر�صيدة بالوقوف  اأن توجيهات  االأحمر االإماراتي, 
اإط��ار م��ب��ادرات دول��ة االإم���ارات لتوفري  اإندوني�صيا يف ه��ذه الظروف تاأتي يف  يف 
ال�صقيقة وال�صديقة دون متييز, وتعزيز قدرة  االإن�صانية لل�صعوب  االحتياجات 

تلك ال�صعوب على مواجهة التحديات والظروف االإن�صانية الطارئة.
ال�صاحة  ع��ل��ى  ال���زل���زال  م��ن  امل��ت�����ص��ررة  امل��ن��اط��ق  الهيئة يف  اإن حت��رك��ات  ق���ال  و 
االندوني�صية, حتظى باهتمام �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان, الذي يتابع 
برامج الهالل االأحمر امليدانية يف خمتلف الدول وال�صاحات, ويوجه دائما بتبني 
�صموه  اأن  اإىل  م�صريا  ك��ان..  اأينما  االإن�صان  كرامة  ت�صون  التي  املبادرات  جميع 
االإن�صاين  العمل  م�صرية  يف  فرقا  حت��دث  التي  باملبادرات  كبريا  اهتماما  ي��ويل 
العطاء,  �صمولية  يف  ال�صرتاتيجيتها  جديدا  بعدا  وت�صيف  للهيئة,  والتنموي 
وعدم ح�صره يف جماالت معينة وحمدودة فكلما تنوعت امل�صاريع والربامج كلما 

تو�صعت مظلة امل�صتفيدين من خدمات الهالل االأحمر اإقليميا ودوليا.
ال�صدد جت�صد  االإم��ارات��ي, يف هذا  االأحمر  الهالل  اأن مبادرات  الفالحي  اأك��د  و 
نهج دولة االإمارات يف تقدمي خمتلف اأ�صكال الدعم االإن�صاين والتنموي للدول 

وال�صعوب يف املجاالت كافة.
ا�صتملت م�صاعدات الهيئة للمتاأثرين من زلزال اندوني�صيا على املواد الغذائية 

واالإيوائية والطبية, اإىل جانب االحتياجات االأخرى املتعلقة بتعزيز االإجراءات 
الوقائية و االإحرتازية للحد من تف�صي جائحة كوفيد19- يف املناطق املنكوبة 

جراء الزلزال.
و يقوم وفد الهيئة برئا�صة حممد �صامل اجلنيبي خالل االأي��ام املقبلة بتوفري 
املزيد من امل�صتلزمات االإغاثية ال�صرورية لعدد من املناطق االأكرث ت�صررا من 

الزلزال خا�صة يف جزيرة �صوالويزي.
وامتنان  �صكر  ع��ن  ���ص��وم��ودان��غ  لبلدية  املحلية  احل��ك��وم��ة  ع���ام  اأم���ني  اأع����رب  و 
وم�صاعدتها  وت�صامنها  جتاوبها  على  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  ب��الده 
اأن  م��وؤك��دا  االإن��دون��ي�����ص��ي��ة,  ال�صاحة  على  ال��زل��زال  ت��داع��ي��ات  م��ن  للمت�صررين 
وم�صاندة  داعمة  االإندوني�صي  ال�صعب  جانب  اإىل  ال���دوام  على  كانت  االإم���ارات 
الأو�صاعه االإن�صانية, واأ�صاف اأن" هذه املواقف االأ�صلية والنبيلة لي�صت غريبة 
على دولة االإمارات وقيادتها الر�صيدة التي تهتم بال�صاأن االإن�صاين الدويل وتفرد 

له م�صاحة كبرية من حتركاتها واهتماماتها اليومية".
و اأ�صاد مببادرات الهالل االأحمر االإماراتي االإن�صانية والتنموية يف اندوني�صيا.. 
م�صريا اإىل اأن الهيئة مل تغب يوما عن ال�صاحة االإندوني�صية, وظلت متواجدة 
�صملت جميع مناحي  التي  النوعية  االإغاثية وم�صاعداتها  بفرقها  ال��دوام  على 
احل��ي��اة ال�����ص��روري��ة, ووف����رت ظ���روف ح��ي��اة اأف�����ص��ل ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن م��ن الكوارث 
االأقاليم  من  عدد  يف  املنت�صرة  التنموية  م�صاريعها  بجانب  ب��الده  يف  واالأزم���ات 
االندوني�صية يف جماالت ال�صحة والتعليم واالإ�صكان وتوفري املياه وكفالة االأيام 
واالأ�صر ال�صعيفة. و يف العا�صمة جاكرتا التقى وفد الهالل االأحمر االإماراتي 
االإندوني�صي, وبحثا  االأحمر  ال�صليب  العام جلمعية  االأمني  �صعيد  �صودير مان 
التعاون الثنائي وتن�صيق م�صاعدات الهالل االأحمر االإماراتي االإن�صانية ل�صالح 

املت�صررين من الزلزال يف عدد من االأقاليم االأ�صد تاأثرا من الكارثة.
على  االندوني�صية  الوطنية  للجمعية  ال��ع��ام  االأم���ني  م��ن  الهيئة  وف��د  اطلع  و 
الزلزال  اأعقاب  يف  االإن�صاين  املوقف  و  اجلارية  االإغاثية  اجلهود  و  الرتتيبات 
وناق�صا ال�صبل الكفيلة بتقدمي اأف�صل اخلدمات االإغاثية للمت�صررين يف املناطق 

االأ�صد احتياجات للم�صاعدات.
و تفقد الوفد غرفة العمليات التي مت اإن�صاوؤها ملتابعة �صري العمليات االإغاثية يف 

مناطق الزلزال واملوقف االإن�صاين ب�صورة عامة يف تلك املناطق.

الهالل االأحمر يوا�شل عملياته االإغاثية 
لدعم املتاأثرين من الزلزال يف اندوني�شيا

االإمارات حلقوق االإن�شان: االإمارات من�شة ا�شتثنائية الإطالق مبادرات تعزز قيم التاآخي والتعاي�ش والت�شامح

يف اأم القيوين .. �شاطئ القرم وجهة �شياحية مميزة تتمتع مبناظر �شاحرة

عبداهلل بن زايد يوؤكد اأهمية دور التعليم يف غر�ش قيم االأخوة االإن�شانية والت�شامح يف نفو�ش االأجيال النا�شئة

•• دبي-وام:

اأن دول���ة االإم�����ارات تعد من�صة  االإن�����ص��ان  اأك���دت جمعية االإم�����ارات حل��ق��وق 
التاآخي  قيم  بتعزيز  تعنى  التي  امل��ب��ادرات  واحت�صان  الإط���الق  اإ�صتثنائية 

والتعاي�س والت�صامح.
الدويل  "اليوم  مبنا�صبة  اأم�س  اجلمعية  عن  ال�صادر  البيان  يف  ذل��ك  ج��اء 
للمرة  فرباير  من  الرابع  يف  العامل  به  يحتفي  االإن�صانية" ال��ذي  لالأخوة 
االأوىل هذا العام وذلك يف �صياق وطني ودويل بعد اعتماد اجلمعية العامة 
مل��ب��ادرة قدمتها االإم����ارات  ال��ي��وم ا�صتجابة  ب��االإج��م��اع ه��ذا  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
وال�صعودية والبحرين وم�صر وذلك بعد جهود حثيثة اأثمرت عن االعرتاف 
االأكرب  االإم���ام  م��ن  ك��ال  وقعها  ال��ت��ي  االإن�صانية"  "االأخوة  بوثيقة  العاملي 
اأحمد الطيب �صيخ االأزهر ال�صريف وقدا�صة البابا فران�صي�س بابا الكني�صة 
الكاثوليكية يف عام الت�صامح وحتديدا بتاريخ 4 فرباير 2019 ويف عا�صمة 

الت�صامح اأبوظبي .
�صعوب  لرغبة جميع  اإحياء  ج��اءت  املنا�صبة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت اجلمعية 
العامل يف الت�صامن والوحدة والتما�صك يف ظل ا�صتمرار املجتمع الدويل يف 
مواجهة جائحة "كوفيد19-" للعام الثاين والتي نالت من اأرواح ماليني 
الب�صر يف �صتى اأنحاء العامل ويف اإطار مواجهة خطابات الكراهية و الدعوات 
اأو  الثقافة  اأو  العرق  اأو  الدين  اأ�صا�س  على  النا�س  بني  للتمييز  تدعو  التي 

•• اأم القيوين-وام:

يعد �صاطئ القرم من املعامل ال�صياحية البارزة يف اإمارة اأم القيوين ويعترب من 
اأجمل االماكن ال�صياحية ال�صتوية باالمارة, ويق�صده ال�صياح من كل حدب 
و�صوب لي�صتمتعوا بطبيعته اخلالبة ومناظره ال�صاحرة التي تتيح م�صاهدة 
غابات القرم التي تكت�صي بها �صواحل وخريان اأم القيوين, كما يحظى بزيارة 
اأع��داد كبرية من �صكان االم��ارة وزواره��ا يف خمتلف اأوق��ات وف�صول ال�صنة. 
اإح��دى الوجهات ال�صياحية يف دولة االإم��ارات, فهي  اأم القيوين  اإم��ارة  وتعد 
جمموعة  وت�صم  العربي,  اخلليج  �صاحل  على  ا�صرتاتيجي  مبوقع  تتمتع 
كبرية من معامل اجلذب التي يفد اإليها ال�صياح من كل مكان لق�صاء اإجازات 
ممتعة. واأو�صحت دائرة ال�صياحة واالآثار باأم القيوين اأنه باإمكان الزائرين 
ومالك الكرفانات واملقطورات التخييم على ال�صاطئ بر�صوم خمف�صة ووفق 
ا�صرتاطات حمددة ل�صمان راحة جميع زائري ال�صاطئ, و�صمان ا�صتمتاع هواة 
التخييم واأ�صحاب الكرفانات باالأجواء املميزة ل�صاطئ القرم على مدار العام 

والفرقة  االإقتتال  اإىل  توؤدي  التي  االأ�صباب  اأو غريها من  الب�صري  اجلن�س 
وتدعم تقوي�س مفهوم الت�صامح واحرتام التنوع و قبول االإختالف.

دعوة  هي  املنا�صبة  ه��ذه  اأن  اإىل  االإن�صان  حلقوق  االإم���ارات  جمعية  ونوهت 
والثقافية  الدينية  اختالفاتهم  ع��ن  النظر  بغ�س  الب�صر  جلميع  ملهمة 
والعرقية الإعادة اال�صطفاف االإن�صاين من اأجل التم�صك باحلياة ومواجهة 
التحديات العاملية التي تزداد يوما بعد يوم حيث بات اليوم الفريو�س العاملي 
هو اأكرث اختبار اأخالقي يواجهه االإن�صان يف الع�صر احلديث وهو ماي�صتدعي 
معه اأهمية التاأكيد على �صرورة عدالة توزيع اللقاحات وتوفريها للجميع 
وال�صركات  الكربى  ال��دول  على  تقع  م�صوؤولية  وه��ي  اأح��د  بني  متييز  دون 

واملنظمات القادرة على حتقيق ذلك التوازن املن�صود .
واأكدت اجلمعية اأن دولة االإمارات �صجلت ح�صورها االإن�صاين يف الكثري من 
املحافل الدولية والوطنية حتى غدت من�صة ا�صتثنائية الإطالق واحت�صان 
والتعاي�س  التاآخي  قيم  وتعزيز  االإن�صانية  باجلوانب  تعنى  التي  امل��ب��ادرات 
الرا�صخة بني االأمم  الدور يف مكانتها  باأهمية ذلك  اإميانا منها  والت�صامح 
االإمارات  دولة  بعثة  مثلتها  التي  االأط��راف  متعددة  دبلوما�صيتها  و�صخرت 
لدى االأمم املتحدة لتحقيق هذا االإجناز اجلديد خلدمة االإن�صانية جمعاء 
بني  التوا�صل  ج�صور  وم��د  االإن�صانية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  ق��دم��اً  وامل�صي 

خمتلف االأديان و�صوال اإىل ال�صالم العاملي والعي�س امل�صرتك.

وخ�صو�صاً يف ف�صل ال�صتاء. ونا�صدت الدائرة مرتادي �صاطئ القرم عموماً 
باالإر�صادات  باأهمية االلتزام والتقيد  التخييم على وجه اخل�صو�س,  وهواة 
وال�صوابط التنظيمية والبيئية التي حتدد ا�صتخدامات ال�صاطئ, باالإ�صافة 
اىل االلتزام باالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية, وذلك من منطلق 
احلر�س على �صالمة واأمن وراحة اجلميع, ول�صمان املحافظة على �صواطئ 
وبيئة االإمارة. واأ�صافت اأن الزائر اإىل ال�صاطئ �صيجد كل ما يريد معرفته 
طبيعته  جمال  من  ال�صاطئ  به  يتميز  ملا  ال�صاطئية  ال�صياحة  يف  وممار�صته 
اخلالبة اإذ تتواجد فيه غابات اأ�صجار القرم التي تكت�صي باخل�صار. واأ�صارت 
اإىل اأنه عند زيارتك ال�صاطئ �صتمار�س هواياتك املف�صلة, كاالإبحار باملراكب 
ال�صراعية وجتربة مغامرة الطريان ال�صراعي باالإ�صافة اىل بقية الريا�صات 

البحرية التي ت�صتمتع مبمار�صتها على الرمال.
واأفادت دائرة ال�صياحة واالأثار باأم القيوين باأن اأهم ما مييز ال�صاطئ نظافة 
رماله  على  امل�صي  ريا�صة  ممار�صة  املمتع  من  يجعل  مما  ونعومتها,  رماله 

وال�صباحة يف املياة ذات اللون الفريوزي.

•• اأبوظبي-وام:

بثها  مت  افرتا�صية  احتفالية  ام�س  االإن�صانية  ل��الأخ��وة  العليا  اللجنة  نظمت 
لالأخوة  زاي��د  بجائزة  باملكرمني  لالحتفاء  ال��ع��امل  م�صتوى  على  اإلكرتونيا 
فرن�صي�س  البابا  قدا�صة  االحتفالية  م�صهد  ت�صدر   .2021 لعام  االإن�صانية 
بابا الكني�صة الكاثوليكية, وف�صيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �صيخ 
االأمني  اأنطونيو غوتريي�س  بالتهنئة لكل من  اللذان توجها  ال�صريف  االأزه��ر 
ابن  لطيفة  مغربية  اأ���ص��ول  م��ن  الفرن�صية  والنا�صطة  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام 

زياتني.
كانت جلنة حتكيم اجلائزة قد اأعلنت اختيار كل من معايل اأنطونيو غوتريي�س 
وال�صيدة لطيفة ابن زياتني للتكرمي بهذه اجلائزة ال�صنوية املرموقة, تقديرا 
على  والق�صاء  والتعاي�س  ال�صالم  ق�صايا  عن  الدفاع  يف  بجهودهما  واحتفاء 
ال�صراعات والتاأكيد على فاعلية احلوار كاأداة لتجنب النزاعات املدمرة واإعالء 

القيم واملبادئ االإن�صانية املن�صو�س عليها يف وثيقة االأخوة االإن�صانية.
مت ب��ث االح��ت��ف��ال��ي��ة م��ن م��وق��ع ���ص��رح زاي���د امل��وؤ���ص�����س ب��اأب��وظ��ب��ي حت��ت عنوان 
هذه اجلائزة من  ت�صتوحيه  ما  على  رمزية  االإن�صانية" يف  باالأخوة  "االحتفاء 
االإرث االإن�صاين الرائد للوالد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب 

والتقريب  االإن�صانية  القيم  بالدفاع عن  التزم طيلة حياته  اهلل ثراه" وال��ذي 
بني املجتمعات. وقد تزين املوقع خ�صي�صا بهذه املنا�صبة اإىل جانب معامل بارزة 
العاملي لالأخوة  "اليوم  االأوىل من  الن�صخة  العا�صمة وذلك الإحياء  اأخ��رى يف 

االإن�صانية" والذي �صاركت فيه اأي�صا معامل الفاتيكان م�صاء ام�س اخلمي�س.
وف�صيلة  الفاتيكان  بابا  لقدا�صة  ترحيبية  كلمات  االحتفالية  خالل  األقيت  و 
العليا  العام للجنة  املكرمني باجلائزة واالأم��ني  االأزه��ر و  االأك��رب �صيخ  االإم��ام 

لالأخوة االإن�صانية.
و وجه ف�صيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �صيخ االأزهر ال�صريف, يف 
م�صتهل كلمته التحية اإىل البابا فرن�صي�س وا�صفا اإياه باالأخ ال�صجاع وال�صديق 

الدائم على درب االأخوة وال�صالم.
وثيقة  توقيع  تاريخ  املتحدة  ل��الأمم  العامة  تبني اجلمعية  اأن  ف�صيلته  اأك��د  و 
العاملي  "اليوم  ولي�صبح  عام  كل  من  فرباير   4 يوم  ليكون  االإن�صانية  االأخ��وة 
لن�صر  ت�صعى  التي  املخل�صة  اجلهود  لكل  عامليا  دعما  االإن�صانية" يعد  لالأخوة 

ثقافة التعاي�س واالإخاء وانت�صارا لكرامة االإن�صان يف كل مكان.
اأنطونيو غوتريي�س اأمني عام االأمم  وتوجه ف�صيلة االإمام االأكرب اإىل معايل 
واأثنى  االإن�صانية  ل��الأخ��وة  زاي��د  بجائزة  بتكرميه  وامل��ب��ارك��ة  بالتحية  املتحدة 
و  العام  االأم��ني  يبذلها  التي  النطاق  وا�صعة  و  احلثيثة  اجلهود  على  ف�صيلته 

وتخفيف  ال�صراع  ويالت  الب�صرية  جتنيب  ت�صتهدف  التي  و  الدولية  املنظمة 
اآثار اجلائحة العاملية وما ترتب عنها من �صعوبات طالت اجلميع.

زياتني فوزها بجائزة  ابن  للنا�صطة لطيفة  االأك��رب  االإم��ام  ب��ارك ف�صيلة  كما 
اأنها قدمت منوذجا عامليا نادرا للعطاء والثبات  زايد لالأخوة االإن�صانية واأكد 
واأمان  اأم���ن  ر�صالة  اإىل  واآالم��ه��ا  ال�صخ�صية  معاناتها  حت��وي��ل  على  بقدرتها 

للجميع و انت�صار لكل االإن�صانية وقوة قادرة على دحر قوى ال�صر واالإرهاب.
و اأكد قدا�صة البابا فران�صي�س, بابا الكني�صة الكاثوليكية خالل كلمته اأن االأخوة 
االإن�صانية تعد اليوم اأمرا �صروريا ال مفر منه للب�صرية من اأجل تعزيز وحدتها 
وتاآزرها م�صددا على وجود الكثري من التحديات التي تتطلب الوحدة والتاآخي 
والتعاون بني بني الب�صر وتر�صيخ ثقافة االحرتام املتبادل واالنفتاح على االآخر 

واالإميان مببادئ االأخوة االإن�صانية.
ال��رغ��م م��ن اختالف  اأ���ص��ل واح���د, وعلى  م��ن  التي تنحدر  الب�صرية  اأن  اأك��د  و 
ثقافاتها احلالية, قادرة على تعزيز تعا�صدها واحرتام ثقافات وتقاليد االآخر, 
اإلهام لتعزيز االأخوة ولي�س للم�صاومات, واأنه قد حان  واأن يكون ذلك م�صدر 

الوقت لال�صتماع والقبول ال�صادق لالآخر.
من جهته قال امل�صت�صار حممد عبد ال�صالم, االأمني العام للجنة العليا لالأخوة 
هما  تاأثريا  العامل  ق��ادة  اأك��رث  من  قامتني  بدعم  اللجنة  "حتظى  االإن�صانية: 

االأكرب  االإم���ام  وف�صيلة  الكاثوليكية,  الكني�صة  بابا  فرن�صي�س  البابا  قدا�صة 
�صرفيا  تكرميهما  مت  من  اأول  ال�صريف,  االأزه��ر  �صيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور 
اأخوتهما و�صداقتهما و  االإن�صانية, واللذان ن�صتلهم من  بجائزة زايد لالأخوة 

هدفهما امل�صرتك طريقنا نحو حتقيق اأهداف وثيقة االأخوة االإن�صانية".
لعام  االإن�صانية  ل��الأخ��وة  زاي���د  بجائزة  املكرمني  "اإن  ال�����ص��الم:  عبد  واأ���ص��اف 
اأنطونيو غوتريي�س - ميثالن القيم  زياتني و ال�صيد  ابن  لطيفة   -  2021
معايري  اأي�صا  ت�صكل  والتي  االإن�صانية  االأخ��وة  وثيقة  اإعالئها  اإىل  ت�صعى  التي 
العديد  تقييم اجلائزة.. وقد جنح كل منهما يف تقدمي منوذج ملهم ملعاجلة 
من الق�صايا االجتماعية والثقافية وال�صيا�صية الرئي�صية يف العامل وكانا مثاال 

يحتذى لكل من ين�صط يف جمال تر�صيخ االأخوة االإن�صانية".
4 فرباير  تزامنت االحتفالية مع ذكرى توقيع وثيقة االأخ��وة االإن�صانية يوم 
املتحدة يف  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  تبنته  ال��ذي  ذات��ه  التاريخ  وهو   2019
يوما  عام  كل  ليكون  االأع�صاء  ال��دول  كل  وباإجماع  املا�صي  العام  من  دي�صمرب 
قدا�صة  جمع  الذي  التاريخي  اللقاء  لذكرى  واإحياء  االإن�صانية  لالأخوة  عامليا 

البابا واالإمام االأكرب �صيخ االأزهر يف اأبوظبي يف هذا اليوم.
ومن املقرر اأن تنطلق مرحلة تلقي تر�صيحات اجلائزة لعام 2022 بداية مايو 

من العام 2021 وحتى نهاية اأكتوبر 2021.

يف احتفالية افرتا�شية .. بابا الكني�شة الكاثوليكية و�شيخ االأزهر يهنئان املكرمني بجائزة زايد لالأخوة االإن�شانية لعام 2021 
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اأخبـار الإمـارات
اأبو الغيط ي�شكر االإمارات لرعايتها ودعمها فكرة اإطالق وثيقة االأخوة االإن�شانية

•• القاهرة - وام:

العام جلامعة  اأبو الغيط االأم��ني  اأحمد  اأع��رب معايل 
الدول العربية عن �صكره لدولة االإمارات على رعايتها 
االإن�����ص��ان��ي��ة يف  اإط���الق وثيقة االأخ����وة  ف��ك��رة  و دعمها 
التي وقع عليها كل من ف�صيلة االإمام االأكرب   2019
الدكتور اأحمد الطيب �صيخ االأزهر ال�صريف و قدا�صة 
..وا�صفا  الكاثوليكية  الكني�صة  بابا  فرن�صي�س  البابا 
الوثيقة باأنها خطوة كبرية للتعاي�س امل�صرتك واحلوار 

بني االأديان.
اأن منتدى  اأم�����س -  ل��ه  ب��ي��ان  ال��غ��ي��ط - يف  اأب���و  واأك����د 

االأخوة االإن�صانية ُيعد مبادرة مبتكرة ومتجددة اأثبتت 
التطورات االأخرية اأن العامل يف اأم�س احلاجة اإليها.

العربية  ال��دول  جلامعة  العام  االأم��ني  معايل  وتوجه 
ال�صكرتري  اأنطونيو جوتريي�س,  اإىل كل من  بالتهنئة 
ال���ع���ام ل����الأمم امل���ت���ح���دة, ول��ط��ي��ف��ة اب����ن زي���ات���ني على 
ف��وزه��م��ا ب��ج��ائ��زة زاي���د ل��الأخ��وة االإن�����ص��ان��ي��ة, تقديرا 
جلهودهما املوؤثرة يف ن�صر ال�صالم واالإخاء والتعاي�س 
اأبو الغيط حر�س  اأن  بني احل�صارات. واأو�صح البيان 
العاملي  املنتدى  م��ن  االأوىل  ال���دورة  يف  امل�صاركة  على 
لالأخوة االإن�صانية, عرب جل�صة نقا�س ُعقدت افرتا�صياً 
اليوم 4 فرباير اجلاري, و�صارك فيها عدد من القادة 

العامليني من بينهم ماريا ا�صبينوزا الرئي�صة ال�صابقة 
اأن  البيان  واأ���ص��اف  املتحدة.  ل��الأمم  العامة  للجمعية 
االأمني العام للجامعة تناول يف مداخلته اأمام املنتدى 
املخاطر التي ينطوي عليها ت�صاعد التيارات املتطرفة 
وال�صعبوية على �صعيد العامل, والدور اخلطري الذي 
تلعبه و�صائل التوا�صل االجتماعي, يف اأحيان كثرية, يف 
اأن  الكراهية, موؤكداً  تعميق اال�صتقطاب ون�صر ثقافة 
اخلطاب املتطرف موجود لالأ�صف يف جميع الثقافات 
واحل�������ص���ارات, وي��ت��ع��ني م��واج��ه��ت��ه م��ن خ���الل برامج 
ع��رب حت��دي��ث اخلطاب  واأي�����ص��اً  االأ���ص��ا���س,  التعليم يف 

الديني.

•• اأبوظبي-وام: 

افتتح معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
اأم�����������س امل����ن����ت����دى ال���������دويل ل����الأخ����وة 
االإن�صانية الذي تنظمه وزارة الت�صامح 
اللجنة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وال���ت���ع���اي�������س 
ل���الأخ���وة االإن�������ص���ان���ي���ة, �صمن  ال��ع��ل��ي��ا 
االإن�صانية  االأخ����وة  م��ه��رج��ان  اأن�صطة 
ال���ذي تنظمه ال�����وزارة ع��ل��ى م���دى 5 
اأي���ام اح��ت��ف��اء ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لالأخوة 
املتحدة  االأمم  اأقرته  الذي  االإن�صانية 

موؤخرا.
اجلل�صة  خ������الل  م���ع���ال���ي���ه  وحت�������دث 
انطلق  ال���ذي  للمنتدى  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
 1900 من  اأك��رث  و�صهده  افرتا�صيا 
م��ن امل�����ص��وؤول��ني ال��دول��ي��ني واخل���رباء 
واالأك��ادمي��ي��ني من االإم���ارات والوطن 
املهتمني  م������ن  وال������ع������امل  ال����ع����رب����ي 
واالخوة  والتعاي�س  الت�صامح  بق�صايا 

االإن�صانية.
وحتدث يف اجلل�صة التي حملت عنوان 
العمل  اأج��ل  االإن�صانية من  االأخ��وة   "
اأف�صل"  م�صتقبل  لتحقيق  امل�صرتك 
اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م���ع���ايل  م���ن  ك���ل 
الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون 
ال�����دويل و م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ خ���ال���د بن 
خليفة اآل خليفة رئي�س مركز االأمناء 
ال�صلمي,  للتعاي�س  حمد  امل��ل��ك  مل��رك��ز 
ن��ائ��ب املدير  ي��و,  ���س  وال��دك��ت��ور �صينغ 
للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  العام 
وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة " ال��ي��ون��ي�����ص��ك��و " 
رئي�س  املبارك  خليفة  حممد  ومعايل 
اأبوظبي,  وال�صياحة,  الثقافة  دائ���رة 
على  واحلائزة  النا�صطة  غبوي  وليما 
جائزة نوبل لل�صالم, وامل�صت�صار حممد 
ال���ع���ام اللجنة  ال�����ص��الم االأم�����ني  ع��ب��د 
واأمربيو  االإن�����ص��ان��ي��ة,  ل��الأخ��وة  العليا 
ال�صالم  احت����اد  م��دي��ر  اأجن��ل��ي��ل��وت�����ص��ي 

العاملي.
وت���ن���اول���ت اجل��ل�����ص��ة م��ن��اق�����ص��ة جميع 
املو�صوعات التي تتعلق بثوابت وثيقة 
االأخوة االإن�صانية و�صبل تر�صيخها من 
امل�����ص��رتك من  العي�س وال��ع��م��ل  خ��الل 

اأجل ال�صالم العاملي .
و اأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
املنتدى  اأن  االفتتاحية  كلمته  خ��الل 
ال��ع��امل��ي ل���الأخ���وة االإن�����ص��ان��ي��ة ي��اأت��ي يف 
اإط����ار اإح��ت��ف��اء االإم������ارات ب��ق��ي��ادت��ه��ا و 
وجميع  و�صعبها  وفئاتها  موؤ�ص�صاتها 
العاملي  باليوم  اأر���ص��ه��ا  على  املقيمني 

لالأخوة االإن�صانية .
م�صتندا  ينعقد  املنتدى  هذا  اإن  وق��ال 
االأك�����رب  االإم��������ام  ف�����ص��ي��ل��ة  روؤي�������ة  اإىل 
االأزهر  �صيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
فرن�صي�س  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ص��ة  و  ال�صريف 
مت  التي  و  الكاثوليكية,  الكني�صة  بابا 
اإع��الن مبادئ وثيقة  التعبري عنها يف 
االأخ����وة االإن�����ص��ان��ي��ة ومي��ث��ل يف الوقت 
املخل�صة  ب���اجل���ه���ود  اح���ت���ف���اء  ن��ف�����ص��ه 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�صلحة من  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
واالأخ����وة  الت�صامح  ر���ص��ال��ة  ن��ق��ل  اأج���ل 
االإن�صانية والقيم االخالقية من دولة 

االإمارات اإىل العامل.
اأبوظبي  وثيقة  اأن  معاليه  اأو���ص��ح  و 
اإىل  اجلميع  تدعو  االإن�صانية  لالأخوة 
جديا  "بالعمل  اأنف�صهم  ي��ل��زم��وا  اأن 
والتعاي�س  الت�صامح  ثقافة  ن�صر  على 
وال�صالم, والتدخل فورا الإيقاف �صيل 
ال���دم���اء ال��ربي��ئ��ة, ووق����ف م��ا ي�صهده 
و�صراعات  ح���روب  م��ن  حاليا  ال��ع��امل 
ثقايف  وان�����ح�����دار  م���ن���اخ���ي  وت�����راج�����ع 
واأخالقي" "مقتب�صا من ن�س الوثيقة 
الت�صامح  اأن  الوثيقة  ت��وؤك��د  كما   "  :
ي���ع���زز ال�����ص��ف��ات االإن�����ص��ان��ي��ة وي���رثي 
التجارب التي تدعو اإىل توحد جميع 
واالنق�صام,  الفرقة  من  بدال  ال�صعوب 
الرفاهية  يف  ن�صيبا  للجميع  وت��وؤم��ن 
عن  النظر  بغ�س  وال�����ص��ع��ادة,  ال��ع��ام��ة 

والعرقية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االخ����ت����الف����ات 
من  ال�صعوب  جتتمع  حتى  والدينية, 
اإن�صانيتنا  ع��ل��ى  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ك��اف��ة 
اأن  اجل��م��ي��ع  ي�����درك  واأن  امل�����ص��رتك��ة, 
انق�صام  ح���دوث  اإىل  ي����وؤدي  التع�صب 

بني ال�صعوب".
اأ�����ص����ار م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ن���ه���ي���ان بن  و 
اأب���وظ���ب���ي  وث���ي���ق���ة  اأن  اإىل  م����ب����ارك 
لالأخوة االإن�صانية متثل بيانا حلقيقة 
ت��ع��د واح����دة  اأن االإم��������ارات  م���ف���اده���ا, 
م��ن اأك���رث االأم���اك���ن ���ص��الم��ا وازده����ارا 
على  يعي�س  االأر�����س, حيث  وج��ه  على 
دينية  خلفيات  م��ن  مقيمون  اأر���ص��ه��ا 
وثقافية وعرقية خمتلفة من حوايل 
يتفاعلون  خمتلفة,  جن�صية   200
وينعمون  ووئ����ام  ���ص��الم  يف  وي��ع��م��ل��ون 
يعرب  ذل����ك  اأن  م���وؤك���دا  ب�����االزده�����ار.. 
اإمي��ان االأم��ارات الرا�صخ باحرتام  عن 
اختالفاتهم  ك���ان���ت  م��ه��م��ا  اجل��م��ي��ع 
وت��ب��اي��ن��ه��م, ح��ي��ث ح��ب��ا اهلل االإم�����ارات 
بداية  ثاقبة,  روؤي��ة  ذات  قيادة حكيمة 
ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  املوؤ�ص�س  االأب  م��ن 
ال��ذي كان  اآل نهيان  زاي��د بن �صلطان 
العامل  على  منفتحا  ا�صتثنائيا  قائدا 
اجلميع,  م����ع  ب���اإي���ج���اب���ي���ة  وي���ت���ع���ام���ل 
واحلوار  الرتاحم  بقيم  ملتزما  وك��ان 
واالأخوة االإن�صانية والتعاي�س ال�صلمي 
وامل�صاواة للجميع, كما كان يوؤمن باأن 
تقدير االآخرين واحرتامهم والقدرة 
اإليهم  واالإن�����ص��ات  معهم  العي�س  على 
من �صاأنه اأن يوفر اأ�صا�صا �صليما لدولة 

مدنية تنعم بال�صالم واالإزدهار.
علينا  اأن��ع��م  اهلل  اأن  معاليه  اأ���ص��اف  و 
االلتزام  العزيزة  دولتنا  وا�صلت  ب��اأن 
ب��ال��ق��ي��م و امل���ب���ادئ االإن�����ص��ان��ي��ة يف ظل 
ال�صمو  ل�����ص��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
"حفظه اهلل" و�صاحب  رئي�س الدولة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل" 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ال�صمو  اأ�صحاب  اإخ��وان��ه��م  جانب  اإىل 

حكام االإمارات .
امل�صي  نوا�صل  " بينما  معاليه  قال  و 
التي  ه����ذه اجل���ائ���ح���ة  ق���دم���ا يف ظ���ل 

قيمة  اأهمية  ت���زداد  ال��ع��امل,  ي�صهدها 
وقت  اأي  من  اأك��رث  االإن�صانية  االأخ���وة 
غنى  ال  ع��امل��ي��ا  م��ب��داأ  بو�صفها  م�صى 
عنه لعبور هذه االأزمة العاملية بنجاح, 
نتاأمل  عندما  االآن,  من  �صنوات  وبعد 
�صنتحدث  اأننا  ال�صك  اللحظات,  هذه 
االإن�����ص��ان��ي��ة هي  االأخ����وة  اأن قيمة  ع��ن 
الطاقة  ومنحتنا  علينا  حافظت  م��ن 
وال����ع����زم م���ن اأج�����ل ال���ن���ج���اح, وب����روح 
اأدعوكم  االإن�صانية",  "باالأخوة  تت�صم 
جميعا للعمل على تعزيز اإدماج جميع 
مناطق العامل يف رحلة تقدم الب�صرية, 
واأدعوكم للعمل معا للتخل�س من اأي 
الثقافية  الفروق  �صوء فهم ناجم عن 
املنتدى  ه����ذا  اأدع�����و  ك��م��ا  وال���دي���ن���ي���ة, 
االإن�صانية  االأخ��وة  للم�صاعدة يف جعل 
يف  و�صببا  وامل���ب���ادرة,  لالبتكار  جم��اال 
وامل�صاركة  امل�����ص��رتك  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
الفعالة من اجلميع و مل�صلحة اجلميع 
اإل��ي��ن��ا يف  ت��ن�����ص��م��وا  اأن  اإىل  واأدع���وك���م 
اإب��راز اأن التعددية  االإم��ارات يف جهود 
ال��ت��ي تت�صم  ال��ب�����ص��ري��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
وخالقة  اإيجابية  ق��وة  متثل  بالتنوع 
ونتطلع  واال���ص��ت��ق��رار,  التنمية  تدعم 
لعملنا معا مت�صلحني باإمياننا الرا�صخ 
ت�صكيل  على  االإن�صانية  االأخ��وة  بقدرة 
كثري  ح��ل  يف  وم�صاعدتنا  م�صتقبلنا 
التي  الكربى  العاملية  التحديات  من 
على  جميعا  و�صنعمل  عاملنا..  ت��واج��ه 
ال�����ص��الم واحل��ف��اظ على  اإع���الء قيمة 
جمتمعاتنا  يف  �صواء  الب�صري,  التقدم 

املحلية اأو العاملية".
و اأ����ص���اف م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
اأو  اأي دول��ة  " ل��ن ت�صتطيع   : م��ب��ارك 
حتويل  االإط�������الق  ع��ل��ى  جم��ت��م��ع  اأي 

ديني  م��ع��ت��ق��د  اع���ت���ن���اق  اإىل  اجل��م��ي��ع 
وحيد لذا فاأف�صل ما ميكننا القيام به 
اأن نتناف�س مع االآخرين يف الف�صيلة.. 
يف ال���ق���راآن ال��ك��رمي ي��خ��اط��ب اهلل عز 
اأيها  "يا  ق��ائ��ال:  الب�صر  جميع  وج��ل 
واأنثى  ذك���ر  م��ن  خلقناكم  اإن���ا  ال��ن��ا���س 
لتعارفوا"  وقبائل  �صعوبا  وجعلناكم 
متاما  ملتزمون  االإم�����ارات  يف  ون��ح��ن 
"لتعارفوا",  مل��ب��داأ  وف��ق��ا  ب��ال��ت�����ص��رف 
ح��ي��ث مت��ث��ل م��واق��ف��ن��ا جت���اه خمتلف 
يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا  الدينية  املعتقدات 
املتحدة,  العربية  االإم��ارات  روؤية دولة 
ع��امل��ي��ة كون  روؤي����ة  ت��ع��د  روؤي��ت��ن��ا  اأن  اإذ 
ون�صعى  عاملي,  ملجتمع  موطنا  دولتنا 
دائما اإىل املزيد من االزدهار وال�صالم 

والوئام ملجتمعنا العاملي.
من جانبها عربت معايل رمي الها�صمي 
ال�صيخ  ملعايل  يف كلمتها عن تقديرها 
واللجنة  نهيان,  اآل  مبارك  بن  نهيان 
لتنظيم  االإن�����ص��ان��ي��ة  ل���الأخ���وة  ال��ع��ل��ي��ا 
اأنه  امل��ه��م, م�����ص��رية اإىل  امل��ن��ت��دى  ه���ذا 
اجلمعية  اأعلنت   , املا�صي  دي�صمرب  يف 
باالإجماع  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  ال���ع���ام���ة 
العاملي  ال����ي����وم  ه����و  ف����رباي����ر   4 اأن 
ذل��ك مرده  وك��ان  االإن�صانية,  ل��الأخ��وة 
البابا  ب��ني  ال��ت��اري��خ��ي  االج��ت��م��اع  اإىل 
فرن�صي�س و�صيخ االأزهر يف اأبوظبي يف 
ذل��ك ال��ي��وم م��ن ع��ام 2019, لتخرج 
االإن�صانية,  االأخ��وة  وثيقة  العامل  اإىل 
�صاعدت  اأن��ه��ا  االإم�����ارات  ي�صرف  ول���ذا 
لتعزيز  كبري  ع��امل��ي  اإجن���از  حتقيق  يف 
واالأخوة  ال�صلمي  والتعاي�س  الت�صامح 

االإن�صانية يف العامل.
اإن وث��ي��ق��ة االأخ����وة  و ق��ال��ت م��ع��ال��ي��ه��ا 
لالأجيال  دل����ي����ال  ت���ع���د  االإن�������ص���ان���ي���ة 

االأ�صا�صية  ال��ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ق���ادم���ة 
والتعاطف  واالنفتاح  باالأخر  للقبول 
مبادئ  اأن  ك��م��ا  ال��ب��ع�����س,  بع�صها  م��ع 
ما  اأف�صل  اإظهار  على  ق��ادرة  الوثيقة 
الأننا  ه���ذا  نعلم  االإم������ارات  ويف  ف��ي��ن��ا, 
منذ  ب��اجل��م��ي��ع  ال��ق��ب��ول  م��ب��داأ  تبنينا 
بربط  قمنا  وعندما  ك��دول��ة,  ن�صاأتنا 
���ص��ب��ع اإم���������ارات خم��ت��ل��ف��ة م���ع���ا ب����روح 
اأي�صا  املقيمني  ربطنا جميع  االحت��اد, 
بهذه الروح �صواء كانت لغتهم االأم هي 
العربية اأو اأي لغة اأخرى يتحدث بها 
تعترب  التي  جن�صية   200 م��ن  اأك��رث 

االإمارات وطنهم.
واأ�صاقت معاليها : "لقد اأدركنا اأي�صا 
دور الن�صاء ودعمناه وفهمنا بالفطرة 
اأنه عندما منكن اجلميع من امل�صاهمة 
بن�صاط وبقوة �صنحقق ما نرجوه من 
االإجنازات, وتلعب الن�صاء دورا فعاال ال 
ميكن اال�صتغناء عنه يف قيادة اجلهود 
امل�صاحلة  وت��ع��زي��ز  احل����وار  لت�صجيع 
ومواجهة التطرف, لذا نرحب بتاأكيد 
حماية  على  االإن�صانية  االأخ��وة  وثيقة 
الدويل  املجتمع  وندعو  امل���راأة  حقوق 
التي  واحلواجز  الثغرات  اإىل معاجلة 
يف  بن�صاط  امل�صاهمة  م��ن  امل���راأة  متنع 
احلفاظ على ال�صلم واالأمن الدوليني 
هوؤالء  ن�صتبعد  اأن  بب�صاطة  ميكننا  ال 
العامل  ي��ج��ع��ل��وا  اأن  مي��ك��ن��ه��م  ال���ذي���ن 

اأف�صل".
ال��دك��ت��ور ال�صيخ  اأك����د م��ع��ايل  ب�����دوره 
رئي�س  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  خ��ال��د 
جمل�س اأمناء مركز امللك حمد العاملي 
للتعاي�س ال�صلمي بالبحرين يف كلمته 
االإن�صاين  ال�صمري  اأن  املنتدى  خالله 
يرتكز يف اأ�صوله على مبادئ االأخالق 

والتي  الب�صر,  بني  املعامالت  وح�صن 
ال��ت�����ص��ام��ح وتغر�س  ل��ن��ا ق��ي��م  ت��وؤ���ص�����س 
النا�س  ب���ني  ال�����ص��ل��م��ي  ال��ت��ع��اي�����س  روح 
يف  ال��ر���ص��ي��دة  قيادتنا  ر�صمت  ول��ط��امل��ا 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ودول������ة االإم������ارات 
واخلليج العربي, اأروع مناذج الت�صامح 
جهودهم  وتقف  ال�صلمي,  والتعاي�س 
التاريخية �صاهدة على اأعظم اخل�صال 
اأن��ه يف  اإذ  وه��ي "حب اخل��ري لالآخر", 
ال��ت��ي تع�صف  امل��ح��ن  ك���ل االأزم�������ات و 
بالب�صرية ي�صطع جنم من جنوم هذه 
فعليا  رم���زا  لت�صبح  امل��ب��ارك��ة  البقعة 

لالأخوة والوحدة االإن�صانية.
البحرين  "اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ص������اف 
ن�صب  و���ص��ع��ت  االإم������ارات  ك�صقيقتها 
ت�صهد  اإذ  االإن�������ص���اين,  ال���ه���م  ع��ي��ن��ي��ه��ا 
امل���واق���ف ع��ل��ى م���ر ال��ع��ه��ود ع��ل��ى دور 
زع��م��ائ��ن��ا يف غ��ر���س ق��ي��م ال��ت�����ص��ام��ح و 
بني  حقيقي  كواقع  التعاي�س  تاأ�صيل 
خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع, م���ن خالل 
األف  ت�صع  متوارثة  حكيمة  �صيا�صات 
به  واالرت��ق��اء  االإن�صان  لكرامة  اعتبار 
عابرا  حتى  اأو  مقيما  اأو  ك��ان  مواطنا 
لهذه االأر�س ويت�صح ذلك يف م�صاعي 
دولنا وبتوافق جمتمعاتنا يف احلفاظ 
على احلقوق واملكت�صبات وحماربة كل 
مظاهر واأ�صكال العن�صرية والتطرف 
"الال  ي����ن����درج حت����ت  وغ����ريه����ا مم����ا 

اإن�صانية".
" اإن   : بن خليفة  ال�صيخ خالد  وق��ال 
اأ���ص��ع��ب ظروفه  ال��ي��وم  ي�صهد  ال��ع��امل 
اإال  امل�صتجد,  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف 
اأنها اأظهرت معدن قياداتنا ال�صيا�صية 
وخل�صت  جم���ت���م���ع���ات���ن���ا  ومت����ا�����ص����ك 
ك���ل م��ع��اين االأخ������وة االإن�����ص��ان��ي��ة, من 

خ��الل م��ا تقدمه دول��ن��ا م��ن خدمات 
وت�صحيات عظيمة يف كافة قطاعاتها 
واالقت�صادية  واملجتمعية  ال�صحية 
و  ب����ل  اأح�������د,  اأي  م��ن��ه��ا  ت�����ص��ت��ث��ن  ومل 
عك�صت ح�صن النوايا االآخرين, وذلك 
اإميانا باأن م�صري الب�صرية قائم على 
باالآخر,  والقبول  والتعاي�س  الت�صامح 
قيادات  ملختلف  ق���دوة  ي��ع��د  م��ا  وه���ذا 

�صعوب العامل".
اأك���������د م�����ع�����ايل حممد  م������ن ج����ان����ب����ه 
الثقافة  دائ��رة  رئي�س  امل��ب��ارك,  خليفة 
اللجنة  ع�����ص��و  وال�����ص��ي��اح��ة-اأب��وظ��ب��ي 
العليا لالأخوة االإن�صانية جتذر مبادئ 
االأخوة االإن�صانية بعمق يف ثقافة دولة 
وتراثها,  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
املوؤ�ص�س  ال����وال����د  اإرث  مت���ث���ل  ح���ي���ث 
 : ث���راه, وق���ال  زاي���د طيب اهلل  ال�صيخ 
لالأخوة  العاملي  باليوم  االحتفال  "اإن 
االإن�صانية الأول مرة انعكا�س اللتزامنا 
اإن  و  وال��ت�����ص��ام��ح  ال�صلمي  بالتعاي�س 
اأجيالنا القادمة هم ركيزة كل ما نقوم 
به وتقع على عاتقنا م�صوؤولية غر�س 
ه��ذه القيم وامل��ب��ادئ يف كل خطواتهم 
واأفعالهم, حتى يتمكنوا من موا�صلة 

قيادة الوطن باقتدار يف امل�صتقبل".
ب������دوره ق����ال ال���دك���ت���ور ���ص��ي��ن��ج ����س يو 
خالل  لليون�صكو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب 
لالأخوة  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  اإن  ك��ل��م��ت��ه 
االإن�صانية ياأتي يف الوقت املنا�صب الأن 
يف  ط��رق  مفرتق  على  اليوم  الب�صرية 
تاريخها على هذا الكوكب و ال تتمثل 
التحديات فى اأن جائحة كوفيد 19- 
اأودت بحياة اأكرث من مليوين �صخ�س 
يف  ال�صعف  ذل��ك مواطن  يك�صف  لكن 
التفاوتات  ا���ص��ت��دت  فيما  جمتمعاتنا 
ففي  وال�����ص��ع��وب  االأمم  ب��ني  الهيكلية 
من   ?91 ي��ت��م��ك��ن  مل  ال����وب����اء  ذروة 
1.5 مليار  اأو  ال��ع��امل  ال��ط��الب ح��ول 
متعلم من االلتحاق باملدر�صة وقد ال 
الدرا�صة  اإىل  ف��ت��اة  مليون   11 ت��ع��ود 
مرة اأخ��رى, كما ت�صاعدت اأوجه عدم 
واالجتماعية  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل�����ص��اواة 
الالئي  الن�صاء  وتتحمل  واجلن�صية, 
ي��ع��م��ل��ن يف ك���ث���ري م����ن االأح������ي������ان يف 
قطاعات غري م�صتقرة اأو غري ر�صمية 
وط��اأة االأزم��ة االقت�صادية كما يتزايد 
يوؤجج  مب���ا  وال��ع��ن�����ص��ري��ة,  ال��ت��م��ي��ي��ز 
املجتمعات  ���ص��د  ال���ك���راه���ي���ة  خ���ط���اب 

الثقافية والدينية.
والعنف,  ال���ت���ط���رف  اأن  اإىل  ن���ب���ه  و 
ي��ق��و���س ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��اي�����س وذل����ك من 
للحقائق  اخلاطئة  التف�صريات  خالل 
والعقيدة كما يهدد تغري املناخ حا�صر 
االأر�س وم�صتقبلها, ويف مواجهة هذه 
التحديات, فاإن اأمام العامل طريقني, 
االأول ه��و طريق غ��ادر م��ن اخل��وف و 
التفتت, والثاين هو درب ي�صوده االأمل 
يتم  اأن  ميكن  وال  الب�صرية,  واالأخ���وة 
هذا االختيار من جانب واحد بل البد 
ت��واف��ق اجلميع- وه���ذا ه��و �صبب  م��ن 

اأهمية هذا املنتدى.
اتخذنا  ع��ام م�صى  اأن���ه منذ  واأ���ص��اف 
اأجل  ال�صحيح من  االجت��اه  خطوة يف 
ال�صالم العاملي والعي�س معا وهنا قيمة 
التي تذكرنا  االإن�صانية  االأخوة  وثيقة 
املتبادل  وال��ت��ف��اه��م  احل�����وار  ب��اأه��م��ي��ة 
االقت�صادية  امل�����ص��ك��الت  م���ن  ل��ل��ح��د 

واالجتماعية وال�صيا�صية والبيئية.
لليون�صكو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  نائب  اأ���ص��ار  و 
االإن�صانية تعزز  االأخ��وة  اأن وثيقة  اإىل 
اأ�صلوب  اإىل  لتتحول  ال�����ص��الم  ث��ق��اف��ة 
حياة , وهي بال�صك الفكرة الرئي�صية 
ع��م��ل منظمة  ���ص��م��ي��م  ت��ق��ع يف  ال���ت���ي 
اأ�صا�س  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ال����ذي  ال��ي��ون�����ص��ك��و 
اأن يقوم  ال�����ص��الم يجب  ب���اأن  االق��ت��ن��اع 
االأخ���وة,  وت��ق��وي��ة  احل���وار  تعزيز  على 
وه���ن���اك ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات التي 
اأنحاء  جميع  يف  اليون�صكو  بها  قامت 
العامل, يظهر من خاللها كيف يربز 
ال���ت���ع���اون وال��ت�����ص��ام��ن اأف�����ص��ل م���ا يف 
للجميع  ي�صمح  مما  الب�صري  االإب���داع 

بحل امل�صاكل امل�صرتكة.
وعلينا  الب�صرية يف مفرتق  اإن  ق��ال  و 
هذا  ويف  ن�صلكه,  ال��ذي  امل�صار  اختيار 
ال�����ص��دد ف�����اإن ال��ق��ن��اع��ات ال���ت���ي تقوم 
اأعتقد  بو�صلتنا..  هي  اأعمالنا  عليها 
اأنه من خالل تعزيز القيم االأ�صا�صية 
واالأخوة  االح���رتام   - نت�صاركها  التي 
نحو  طريق  ر�صم  ميكننا   - والت�صامح 
ع���امل اأك���رث ���ص��الم��ا وا���ص��ت��دام��ة حيث 
اأ�صخا�صا  ي���وم  ك��ل  ال��ي��ون�����ص��ك��و  جت��م��ع 
ال���ع���امل  اأن�����ح�����اء  ج���م���ي���ع  م�����ن  ودوال 
الطريق  ه��ذا  يف  ال�صري  من  ليتمكنوا 

معا , بروح من احلوار واالأخوة.
عبد  حم��م��د  امل�صت�صار  ق���ال  ب����دوره  و 
العليا  للجنة  ال��ع��ام  االأم����ني  ال�����ص��الم 
اليوم  نحتفل   ": االإن�صانية  ل��الأخ��وة 
ومعنا العامل بالذكرى الثانية لتوقيع 
وثيقة االأخوة االإن�صانية تلك الوثيقة 
ب���ط���ري���ق ����ص���ع���ب مليء  ال����ت����ي م�����رت 
برعاية �صاحب  و  اأنه  اإال   .. بالعقبات 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
االأكرب  االإم��ام  اختار  امل�صلحة  للقوات 
�صيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  االأ�صتاذ 
االأزهر ال�صريف, والبابا فرن�صي�س بابا 
هذا  يف  ال�صري  الكاثوليكية  الكني�صة 
االإن�صانية  ���ص��ع��ادة  اأج���ل  م��ن  ال��ط��ري��ق 
و�صالمها, فلوال جهود هوؤالء القادة ملا 
اليوم هنا جمتمعني من خمتلف  كنا 
الثقافات واالأدي��ان نبحث كيفية ن�صر 
ق��ي��م االإخ�����اء وال��ت�����ص��ام��ح وال�����ص��الم يف 

جمتمعاتنا".
اليوم  ال���ع���امل  اح��ت��ف��اء  "اإن  واأ����ص���اف 
الديانات  خمتلف  وم��ن  م��ك��ان  ك��ل  يف 
والثقافات واالأعراق باالأخوة االإن�صانية 
يعني اأننا اأمام فر�صة لبناء عامل ت�صود 
ال�صالم واملحبة والت�صامح, عامل اأقوى 
يف مواجهة العنف واحلقد والتطرف, 
االأوبئة  اأق��وى حتى يف مواجهة  ع��امل 
اأننا  ن��وؤم��ن  حينما  الأن��ن��ا  وال���ك���وارث, 
اأدياننا  اختلفت  مهما  اأخ����وة  جميعا 
اأكرث متا�صكا  �صنكون  واأعراقنا حينها 
ال�صعاب  ك���ل  م��واج��ه��ة  يف  و����ص���م���ودا 
املنا�صبة  هذه  لنا  وتوفر  والتحديات, 
فر�صة كبرية للتالقي والتعاون وبناء 
ال�صراكات, ناأمل اأن ن�صتثمرها جميعا 
لالإن�صانية  وال�صعادة  اخل��ري  فيه  مبا 

جمعاء".

•• العني -الفجر: 

قدم فريق اأورك�صرتا جامعة االإمارات العربية املتحدة عر�س اأداء مو�صيقي وا�صع 
من املعزوفات املعا�صرة والكال�صيكية مبنا�صبة "اليوم العاملي لالأخوة االإن�صانية " 
وتعبرياً عن اأهمية اإطالع العامل حول قيم الت�صامح ومنوذج التعاي�س االإماراتي 
اال�صتثنائي, بهدف تعزيز التقارب الثقايف والتعبري عن ال�صالم والقيم االإن�صانية 
امل�صرتكة, وذلك بح�صور معايل زكي اأنور ن�صيبة – وزير دولة, الرئي�س االأعلى 

جلامعة االإمارات وعدد من قيادات اجلامعة. واأكد معايل زكي اأنور ن�صيبة على 
اأن دولة االإمارات –دولة ال�صالم-  ت�صع قيمة الت�صامح نهجاً اأ�صياًل واإرثاً يجب 
احلفاظ عليه, ومتثيله مبا يعك�س املواطنة االإماراتية االإيجابية, وقال " نحن 
نعمل جميعاً على كافة االأ�صعدة, ومن خمتلف املراكز على تر�صيِخ ثقافة ال�صالم 
والعي�س امل�صرتك, واحلوار املبني على التعاي�س والتاآخي, موا�صلني نهج املغفور 

له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان )طيَب اهلل ثراه(."
واأهمية  على م�صداقية  نوؤكد  االإن�صانية  االأخ��وة  " يف مهرجان  معاليه  واأ���ص��ار   

احلفاظ على هذه اجل�صور, اإن�صانياً وثقافياً, والت�صدي للتطرف بكافة اأ�صكاله, 
لتحقيق التعاليم ال�صحيحة لالأديان التي تنبذ العنف والتطرف وكره االآخر, 
وت��ر���ص��ي م��ف��ه��وم احل��ري��ة وال��ع��دال��ة واحل�����وار, وك��ف��ل ح��ق��وق امل����راأة وال�صعيف 
اأورك�صرتا  اأن  بالذكر  االختالف." جدير  واح��رتام  لالآخر,  والعطاء  والطفل, 
جامعة االإمارات مت تاأ�صي�صها يف العام 2019 و�صاركت يف االحتفاالت الر�صمية 
باجلامعة وتت�صمن عدد 44 م�صارك يعزفون اأكرث من 7 اآالت مو�صيقية تتنوع 

ما بني االآالت الوترية, واالإيقاعية واآالت النفخ.

 �أورك�صرت� جامعة �لإمار�ت تقدم عر�صًا مو�صيقيًا �حتفاًل باليوم �لعاملي للأخوة �لإن�صانية

ن�شيبة: االإمارات –دولة ال�شالم-  ت�شع قيمة الت�شامح نهجًا اأ�شياًل واإرثًا يجب احلفاظ عليه

نهيان بن مبارك: منتدى االأخوة االإن�شانية احتفاء بجهود حممد بن زايد لن�شر ر�شالة الت�شامح من االإمارات اإىل العامل

�لإن�صانية دليل للأجيال �لقادمة لتعزيز �لتعاي�س وقبول �لآخر  �لأخوة  وثيقة  �لها�صمي:  • رمي 
خليفة: م�صري �لب�صرية قائم على �لت�صامح و �لتعاي�س وقبول �لآخر بن  • خالد 

�لإمار�ت وثقافة  تاريخ  يف  متجذرة  �لإن�صانية  �لأخوة  �ملبارك:  خليفة  • حممد 
لتحقيق م�صتقبل �أف�صل معا  للعمل  رحب  جمال  �لإن�صانية  �لأخوة   : يو  �س  • �صينج 

�لإن�صانية ما �جتمع �لعامل �ليوم لبحث دعم قيم �لتعاي�س و�لأخوة  �لأخوة  وثيقة  لول  �ل�صلم:  عبد  • حممد 

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم, نائب حاكم دبي وزير املالية اأهمية الدور الذي تلعبه دولة 
الت�صامح واالإن�صانية والعي�س امل�صرتك, حيث كانت وما زالت منذ عهد املغفور  االإم��ارات يف ن�صر قيم 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل النهيان "طيب اهلل ثراه", حري�صة على تر�صيخ هذه القيم ال�صامية من 
خالل املبادرات والربامج التي تطلقها يف �صبيل حتقيق التعاي�س وال�صالم, وتويل اهتماماً كبرياً بجميع 
ال�صعوب على اأرا�صيها على اختالف جن�صياتهم واأعراقهم ودياناتهم, حتى اأ�صبحت منوذجاً عاملياً يف 
"يحتفل املجتمع الدويل للمرة  االإن�صانية. وقال �صموه:  العدل واالحرتام وامل�صاواة واالأخوة  تكري�س 
العربية  االإم��ارات واململكة  الذي حققته دولة  االإجن��از  االإن�صانية, بعد  ال��دويل لالأخوة  باليوم  االأوىل 
ال�صعودية ومملكة البحرين وجمهورية م�صر من خالل اقرتاح تقدمي مبادرة لتخ�صي�س يوم من كل 
عام لالحتفال بهذه املنا�صبة بهدف اإعالء قيم ال�صالم واملحبة والت�صامح واالأخوة االإن�صانية يف �صبيل 

بناء جمتمعات متما�صكة ي�صودها التاآلف واملجبة".

حمدان بن را�شد: االإمارات منوذج عاملي يف تر�شيخ قيم االأخوة االإن�شانية
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العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

اجمل التجارية - فرع
رخ�صة رقم:CN 1123239 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/اأفانت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جارد كونتج
رخ�صة رقم:CN 1175565 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/اك�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كري لغ�صيل ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 3708772 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/اكرب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�صغر عيدي ل�صيانة اجهزة التكييف املركزي
رخ�صة رقم:CN 1156785 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صكوبار 

كافيه
رخ�صة رقم:CN 2679715 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/بنتني  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالأزياء
رخ�صة رقم:CN 2051466 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املرموقة 

خلدمات الطاقة
رخ�صة رقم:CN 1070122 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كواليتي 

�صاندويب لتجارة املواد الغذائية
رخ�صة رقم:CN 3833811 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 

ود لالإن�صاءات
رخ�صة رقم:CN 1151652 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/تاير الند ل�صيانة ال�صيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1958607 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حمد حامت جمعه حممد اجلنيبي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة رجائي زكي يو�صف دحدل %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يو�صف زكي يو�صف دحدل %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حامت جمعه حممد �صعيد اجلنيبي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف رجائي زكي يو�صف دحدل

تعديل اإ�صم جتاري من/ تاير الند ل�صيانة ال�صيارات ذ.م.م 
TYRE LAND AUTO SERVICES LLC

اإىل /اوتو الند �صريفي�صي�س ذ م م
AUTO LAND SERVICES L.L.C  

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الدنيا �صتايل لالزياء

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2065851 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مرمي حمد حممد املطوع النعيمي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الب�صيط للطباعة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1036774 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جا�صم حممد �صيار ح�صني احلو�صني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون ميار لل�صيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1742318 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة غامن خالد حم�صن نا�صر العبيدي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
لالعمال  تاون  ال�ص�����ادة/داون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية وال�صحية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1212169 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حمد احمد حمد عبداهلل املرزوعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد حمد عبداهلل املزروعي

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

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

اال�صم التجاري:ح�صانة فيكتوري ذ.م.م
الكنيبي  �صامل  عبداهلل   - فيال   , اأ  خليفة   , ال�صركة:اأبوظبي  عنوان 

املزروعي
CN 1250863 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانيونون ,   2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/2/1 وذلك بناء على قرار 
حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ:2021/2/3  , بالرقم:2150001215 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

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

اال�صم التجاري:�صوبر باور لبيع قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة ذ.م.م
اخلزنه  �صركة   , مبنى   0.11 �صرق   , ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

للتاأمني
CN 2708427 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات , كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/2/4 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156002305 
, تاريخ:2021/2/4

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فلر لت�صليح ال�صيارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:3790264 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممود احمد ال�صيا�صنه %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممود احمد ال�صيا�صنه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج نيوكا�صل لت�صليح 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صيارات  رخ�صة رقم:1161194 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة حممد علي حميد بن ديول الدرمكي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد نبيل نور الدين اجلعربي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حميد بن ديول الدرمكي

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احللويات البلجيكية
رخ�صة رقم:CN 1040896 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مدي�صي�س لت�صليح كهرباء ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1110534 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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حرائق  اح��ت��واء  م��ن  اخلمي�س  اأم�����س  ل��ي��ل  االإط���ف���اء  عنا�صر  مت��ك��ن 
اأ�صرتاليا  يف  ال�صلطات  ذك��رت  م��ا  على  ب��ريث,  م��ن  بالقرب  الغابات 
التي اأعربت عن قلقها من ا�صتمرار هبوب الرياح القوية يف منطقة 
تتميز بت�صاري�س �صعبة. اأتت النريان على اأكرث من 81 منزاًل هذا 
وقال  ا�صرتاليا.  م��دن  راب��ع  �صرق  ب��ريث هيلز, يف  بلدة  االأ���ص��ب��وع يف 
رئي�س وزراء غرب ا�صرتاليا مارك ماكغوان اإن الدمار “اأكرب من اأن 
متكن عنا�صر  يقدر بالكامل«. واأ�صاف اأنه بعد “يومني مظلمني”, 
النريان منازل يف  ه��ددت  بعدما  لياًل,  احتواء احلريق  االإطفاء من 
اإىل �صدة  “اأنه اأجن���از الف��ت ن��ظ��راً  اأك���رث. واأ���ص��اف  مناطق م��اأه��ول��ة 
لكن  االإطفاء بجروح طفيفة,  �صبعة من عنا�صر  واأ�صيب  احلريق«. 
اآالف  التي دم��رت ع�صرة  اأنباء عن وق��وع وفيات يف احلرائق  مل ترد 
3,5 ماليني هكتار من  م��ن  اأك��رث  وك��ان  االث��ن��ني.  ي��وم  هكتار منذ 
املدمرة عامي  ا�صرتاليا خ��الل احلرائق  اح��رتق يف غ��رب  االأرا���ص��ي 
2019-2020 ب�صبب التغري املناخي. ومل ت�صجل الوالية خ�صائر 
يف املمتلكات واالأرواح مثل واليتي نيو �صاوث ويلز وفيكتوريا )جنوب 
غرب(. وت�صهد ا�صرتاليا ن�صوب حرائق كل عام يف ال�صيف. وفر مئات 
االأ�صخا�س من املنطقة منذ بدء احلرائق االثنني ومي�صي كثريون 
ا�صرتاليا  غ��رب  االإط��ف��اء يف  وق��ال م�صوؤول  اإي���واءء.  الليل يف مراكز 
دارين كليم, اإن اأكرث من 250 من عنا�صر االإطفاء مت ار�صالهم اإىل 
يجعل  الت�صاري�س  من  النوع  وهذا  االنحدار,  �صديدة  تالل  منطقة 

عملهم “�صعًبا للغاية«.

واأغلق  و�صيا�صية  دينية  جتمعات  اإقامة  بحظر  ال�صودان  جنوب  اأم��ر 
معظم املدار�س بعد ارتفاع عدد االإ�صابات بفريو�س كورونا يف البالد. 
واأعلن اأحد نواب رئي�س جنوب ال�صودان ح�صني عبد الباقي اأكول عن 
االإج��راءات يف وقت متاأخر من م�صاء اأم�س االأول االأربعاء ملدة �صهر 
“ب�صبب االرتفاع االأخري يف )حاالت( جائحة كوفيد -19 يف  واحد 
البالد«. وخالل االأيام الثالثة املا�صية, �صّجل جنوب ال�صودان عددا 
من اأعلى اأرقامه حلاالت االإ�صابة بكوفيد-19, مع تاأكد اإ�صابة 39 
�صجلت  ع��ام  ب�صكل  االأرب��ع��اء.  و37  الثالثاء  و54  االثنني,  �صخ�صا 
الدولة الواقعة يف �صرق اإفريقيا, والتي ح�صلت على ا�صتقاللها منذ 
ما يقرب من عقد من الزمان وامل�صطربة ب�صبب ال�صراع والتخلف 
اإجراء  ذل��ك, مت  اإ�صابة و66 وف���اة. وم��ع   4267 امل��زم��ن واجل���وع, 
حوايل 90 الف اختبار فقط بني ما يقدر بنحو 12 مليون ن�صمة. 
املتاخمة  العا�صمة جوبا ووالي��ة نيمويل  ووقعت معظم احل��االت يف 
الأوغندا. كما مت الك�صف عن حاالت يف املخيمات ال�صا�صعة يف البالد 
التي تاأوي نازحني داخلياً. وقال اأكول اإنه مت حظر جميع التجمعات 
ال�صيا�صية,  واالأح���داث  وامل�صجد  الكني�صة  خدمات  مثل  االجتماعية 
االمتحانات.  تعقد  التي  الف�صول  با�صتثناء  املدار�س  اإغ��الق  و�صيتم 
تقدمي  ال�����ص��ودان  ج��ن��وب  اإىل  امل�صافرين  ال��رك��اب  جميع  على  يجب 
�صيعقد  ذل��ك,  اإىل  باالإ�صافة  كوفيد-19.  الختبار  �صلبية  نتيجة 

جمل�س الوزراء اجتماعات ا�صتثنائية فقط.

قدرة  ع��دم  حيال  قلًقا  اأب���دت  التي  االأح��م��ر,  ال�صليب  جلنة  اأطلقت 
الدول الفقرية على احل�صول على لقاحات �صد كوفيد, خطة اأم�س 
بقيمة 100 مليون فرنك �صوي�صري  للم�صاعدة يف حت�صني 500 
مليون �صخ�س من بني الفئات االأكرث �صعفا. واظهرت درا�صة اأجراها 
اأن ما  ال��دويل جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر  االحت��اد 
يقرب من %70 من جرعات اللقاح امل�صتخدمة حتى االآن كانت من 
اأفقر  %0,1 يف  بينما مت حقن  العامل,  دول��ة يف   50 اأغنى  ن�صيب 
50 دولة. وقال اأمينها العام جاغان �صاباغان خالل موؤمتر �صحايف 
“اإنه اأمر ينذر باخلطر الأنه غري عادل والأنه �صيطيل اأمد هذا الوباء 
الرهيب وقد يزيده �صوًءا«. واأ�صاف “بدون التوزيع العادل, لن يكون 

حتى اأولئك الذين مت تطعيمهم اآمنني«.
ونبه االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر اإىل 
اأنه اإذا مل تتمكن جيوب كبرية يف العامل من الو�صول اإىل اجلرعات, 
فاإن الفريو�س امل�صبب لكوفيد-19, �صي�صتمر يف االنت�صار والتحور, 
مقاومة  جديدة  فريو�صية  ن�صخ  تطوير  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �صاأنه  من  ما 

للقاحات.

عوا�شم

�سيدين

جوبا

جنيف

اإ�شبانيا تتجاوز 60 األف وفاة جراء كوفيد-19 
•• مدريد-اأ ف ب

تخطت ا�صبانيا التي تعد من الدول االوروبية االكرث ت�صررا بجائحة كوفيد-
ال�60 األف وفاة ر�صيما جراء اال�صابة بفريو�س كورونا, وفقا الآخر  19, عتبة 
�صجلت  ن�صمة,  مليون   47 تعد  التي  وا�صبانيا  ال�صحة.  وكالة  ن�صرتها  ح�صيلة 
60370 وفاة بعد بدء تف�صي الفريو�س و565 وفاة يف ال�صاعات ال�24 املا�صية. 
وكما هو احلال يف الدول االخرى, فاإن عدد الوفيات املعلن قد ال يعك�س اإال جزءاً 
ب�صيطاً من االإجمايل الفعلي النه مل يت�صن فح�س العديد من املر�صى خالل 
ال�صحي قدرته  النظام  بلوغ  ب�صبب  املا�صي  الربيع  الوباء يف  املوجة االوىل من 
ا�صباين  الف   45 من  اكرث  تويف  الر�صمي  االح�صاءات  ملعهد  ووفقا  الق�صوى. 
الر�صمية  احل�صيلة  م��ن  اك��رث  اي  واي��ار/م��اي��و  اآذار/م���ار����س  ب��ني  بكوفيد-19 
التاأكد  الذين مت  اال�صخا�س  ت�صمل فقط  ال�صحة  وزارة  ارق��ام  الفا. لكن  ب�18 
احلاالت  ع��دد  وبلغ  اال�صابة.  لك�صف  فح�س  بف�صل  بكوفيد-19  وفاتهم  من 
املوؤكدة 2,883,465 منها 31596 يف ال�صاعات ال�24 املا�صية. وبعد فر�صها 
حكومة  ترف�س  ال��ع��امل,  يف  �صرامة  اال�صد  من  ع��زل  تدابري  املا�صي  الربيع  يف 
اال�صرتاكي بيدرو �صان�صيز تطبيق مثل هذه التدابري جمددا. وهي ا�صرتاتيجية 
تختلف متاما عن تلك املعتمدة من الدول االوروبية االخرى. وتعترب احلكومة 
حتى  االول/اك��ت��وب��ر  ت�صرين  يف  تبنيها  مت  التي  ال�صحية  ال��ط��وارىء  حالة  ان 
ملكافحة  كافية  ادوات  ال�صحة,  جمال  يف  املتخ�ص�صة  املناطق  تعطي  ايار/مايو 
واغ��الق احلانات واملطاعم واحلد من  الوباء )حظر جتول  الثالثة من  املوجة 
1,7 مليون جرعة  حرية التنقل...(. وا�صتخدمت ا�صبانيا حتى االآن اأكرث من 
%70 من �صكانها بحلول نهاية ال�صيف وهو هدف اأكدته  لقاح وتنوي تلقيح 

احلكومة موؤخرا رغم تاأخري املختربات يف ت�صليمها.

احلريري يخطو بلبنان خارج االأزمة بتن�شيق فرن�شي-اأمريكي

اجلي�ش ال�شنغايل ي�شن هجوما على متمردين انف�شاليني 

اأملانيا تلمح اإىل احتمال البدء بتخفيف االإغالق 

فورين بولي�شي: اأربعة مبادئ الأي اتفاق جديد مع اإيران
••وا�شنطن-وكاالت

عن ال�صروط التي يجب اأن ي�صمنها 
الرئي�س االأمريكي جو بايدن يف اأي 
اإي��ران, كتب  اتفاق نووي جديد مع 
اأوكالهوما  والي����ة  ع���ن  ال�����ص��ن��ات��ور 
“فورين  جم��ل��ة  يف  اإن����ه����ويف  ج��ي��م 
بايدن  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة,  بولي�صي” 
العودة  ع��ن رغبته يف  م���راراً  اأع���رب 
اإي��ران. لكن  2015 مع  اتفاق  اإىل 
خطاأ  مبثابة  �صتكون  كهذه  خطوة 
يجب  املتحدة  ال��والي��ات  الأن  ف���ادح, 
االتفاق  اإىل هذا  تن�صم جم��دداً  اأال 

املليء بالعيوب.
وف��ي��م��ا ي���وؤي���د م���ع ال��ك��ث��ريي��ن من 
الديبلوما�صية  اجل���ه���ود  زم���الئ���ه 
املواجهة  من  لعقود  ح������د  لو�ص�����ع 
م��ع ال��ن��ظ��ام االإي�����راين, ف���اإن اتفاقاً 
يكون  اأن  ي��ج��ب  وحم�����ص��ن��اً  ج���دي���داً 

متيناً لكي تفكر يف دعمه.

هدية لإير�ن
كان االتفاق االأ�صلي يف راأيه مبثابة 
هدية للنظام االإيراين-هذا النظام 
الذي يدعم التنظيمات االإرهابية يف 
اأنحاء العامل, ويوفر مالذاً لتنظيم 
م����وؤي����دوه:  وي��ه��ت��ف  “القاعدة”, 

“املوت الأمريكا واإ�صرائيل«.
االأ�صا�صية  ال��ع��ق��وب��ات  االت��ف��اق  رف��ع 
ع���ن ط���ه���ران, ب��ي��ن��م��ا ال��ت��زم��ت هي 
لن�صاطاتها  ج��زئ��ي  بتقييد  ف��ق��ط 
ال����ن����ووي����ة- وه�������ذه ال���ق���ي���ود ت���ب���داأ 
 .2025 عام  من  اعتباراً  باالنتهاء 
التعامل  يف  اأخ��ف��ق  االت��ف��اق  اأن  كما 
النظام  يجريه  ال��ذي  التطوير  مع 
دعم  وم��ع  البالي�صتية,  لل�صواريخ 
االإره��������اب ���ص��د ����ص���رك���اء ال���والي���ات 
الهجمات  وك��ذل��ك ح��ي��ال  امل��ت��ح��دة, 

ف�صاًل  االأم��ري��ك��ي��ني,  االأف����راد  على 
كل  “القاعدة”-  عمالء  اإي��واء  عن 
عنها  ال���ن�������ص���اط���ات حت����دث����ت  ه�����ذه 
وهذه  وا�صع.  نطاق  على  ال�صحافة 
كلها ال تعزز اأهداف االأمن القومي 

االأمريكي.
ولهذه االأ�صباب, دعم الكثريون بقوة 
دونالد  ال�صابق  الرئي�س  ان�صحاب 
اإي���ران عام  ترامب من االت��ف��اق مع 
املفاو�صات  اأخفقت  بعدما   ,2018
ول���ي�������س ثمة  ع���ي���وب���ه.  اإ�����ص����الح  يف 
ف��ائ��دة م��ن االن�����ص��م��ام جم����دداً اإىل 
بينما  نف�صه,  للجدل  املثري  االتفاق 
باالنتهاء  �صالحيته  تاريخ  �صيبداأ 
فقط بعد اأربعة اأعوام. وف�صاًل عن 
العقوبات  ن��خ��ف��ف  اأال  ي��ج��ب  ذل����ك, 
الهجمات  ي�صتمر يف دعم  عن نظام 
على املن�صاآت االأمريكية والن�صاطات 

االإرهابية �صد �صركائنا.

مبادئ  4
وم���ع ذل����ك, ف���اإن���ه يف ال���وق���ت الذي 
ال�صغط  ت��رام��ب حملة  فيه  م��ار���س 
االأق�صى �صد اإيران, وردا على مقتل 
“فيلق  قائد  بقتل  اأمريكي  مواطن 
قا�صم  ال�����ص��م��ع��ة  ����ص���يء  القد�س” 
اإمكان  دائ��م��اً  راأى  ف��اإن��ه  �صليماين, 
اإبرام اتفاق مع اإيران “من �صاأنه اأن 
يجعل العامل اأكرث اأماناً و�صالماً”. 
فاإن  الغاية,  اأجل حتقيق هذه  ومن 
اإيران  مع  اأمريكي جديد  اتفاق  اأي 

يجب اأن يلتزم باأربعة مبادئ.
طهران  مع  جديداً  اتفاقاً  اإن  اأواًل, 
ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ���ص��ام��اًل. ي��ج��ب اأن 
لوكالئه  ال���ن���ظ���ام  مت���وي���ل  ي���ع���ال���ج 
االإره������اب������ي������ني, وي����ق����ي����د ب���رن���ام���ج 
كل  ويغلق  البالي�صتية,  ال�صواريخ 
للقدرات  اإي���ران  حيازة  اأم��ام  طريق 

النووية.

االت���ف���اق  ي���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  ث���ان���ي���اً, 
مفاو�صات  اأي����ة  اأن  جل��ه��ة  ���ص��ام��اًل, 
يجب اأن تاأخذ بجدية وجهات نظر 
اإ���ص��رائ��ي��ل وال�����ص��رك��اء العرب,  وق��ل��ق 
ويجب اأن يحظى التوقيع االأمريكي 

بدعمهم.
ثالثاً, اإن بنود االتفاق يجب اأن تكون 
مهاًل  تت�صمن  اأال  ويتعني  دائ��م��ة. 
تتيح الإيران يف نهاية املطاف حيازة 
القدرة على �صنع �صالح نووي, كما 
ه��و احل����ال يف االت���ف���اق احل����ايل, اأو 
ترجئ النقا�س اإىل ما ال نهاية حول 

ن�صاطاتها االإرهابية.
اأن  يجب  اتفاق  اأي  تنفيذ  اإن  رابعاً, 
يت�صم بال�صفافية, مبا يتيح عمليات 
م�صروطة  وغ��ري  منتظمة  تفتي�س 
ل��ل��ربن��ام��ج ال��ن��ووي االإي������راين, كما 
الك�صف  ع��ن  ط��ه��ران  ك�صف  يتطلب 

على ن�صاطات نووية �صابقة.

الربملان العربي يدعم جيبوتي 
فى مواجهة حتديات التعليم

•• القاهرة-وام:

رئي�صة  ال�صرهان  ناعمة  �صعادة  اأ�صادت 
جل���ن���ة ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���ل���ي���م ب���ال���ربمل���ان 
الوطني  امل���ج���ل�������س  العربي”ع�صو 
االحت��ادي, مبخرجات زيارة جمهورية 
جيبوتي و و�صفتها ب� “الناجحة” الفتة 
اإىل اأنها �صتنعك�س اإيجابا على العملية 
واأو�صحت  ج��ي��ب��وت��ي.  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
مكتب  وزع��ه  ت�صريح  يف  “ال�صرهان” 
ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي اأم�����س ب��ال��ق��اه��رة اأن 
وف����د ال����ربمل����ان مل�����س ع���ن ق����رب خالل 
جمهورية  يف  التعليم  الأو���ص��اع  تفقده 
التي  امل��ع��وق��ات  و  ال��ت��ح��دي��ات  جيبوتي 
تواجه العملية التعليمية, موؤكدة دعم 
ملواجهة  جيبوتي  جلمهورية  ال��ربمل��ان 
حتديات التعليم وطالب بح�صد الدعم 
االأ���ص��ق��اء يف جيبوتي  مل�����وؤازرة  ال��ع��رب��ي 

واالرتقاء بالتعليم بها.

األف  لكل مئة  اليومية اجلديدة  االإ�صابات  انخف�س معدل 
عتبة  يقرتب من  وب��ات  اخلمي�س   87 اىل  مئة  ن�صمة, من 
عند  ميكن  وال��ت��ي  اإليها  ال�صلطات  ت�صعى  ال��ت��ي  اخلم�صني 

بلوغها البدء بتخفيف االجراءات يف اأملانيا.
لكن الوزير مل ي�صاأ االلتزام ببدء تخفيف االإغالق اعتبارا 
من �صباط/فرباير, فيما يفرت�س اأن ت�صتمر القيود ال�صارية 

االآن حتى 14 من ال�صهر احلايل.
“ال ميكن التحدث بيقني ب�صاأن الو�صع الذي  وحذر �صبان 

�صنجد اأنف�صنا فيه يف 14 �صباط/فرباير«.
اىل  التلقيح  التقدم يف حملة  ي��وؤدي  اأن  املرتقب  وم��ن غري 

تخفيف بع�س القيود اأي�صا.

حلكومة  الن�صح  تقدمي  املكلف  االأخالقيات  جمل�س  وع��رب 
امل�صت�صارة اأنغيال مريكل عن معار�صته اخلمي�س رفع القيود 
وجود  ع��دم  ب�صبب  فقط  اللقاح  تلقوا  ال��ذي��ن  لال�صخا�س 

�صمانات يف هذه املرحلة باأنهم ال ينقلون الفريو�س.
خالل  االأخ��الق��ي��ات  جمل�س  رئي�صة  بويك�س  األ��ي��ن��ا  وق��ال��ت 
الفردي  امل�صتوى  على  القيود  “تخفيف  اإن  موؤمتر �صحايف 
قرارا  ي��ك��ون  ل��ن  اللق������اح”  تلق�����وا  ال��ذي��ن  لال�ص�����خا�س 

حكيما.
لذلك يجب على االأ�صخا�س الذين مت تلقيحهم اال�صتمرار 

يف و�صع الكمامات واحرتام قيود التباعد االجتماعي.
واحدة  جرعة  تلقوا  الذين  االأ�صخا�س  عدد  اخلمي�س  وبلغ 

وكبار  الرعاية  املر�صى ومقدمي  االأق��ل, مليونني من  على 
ال�صن.

ويطلب من االأمل��ان راهنا جتنب التوا�صل قدر االإمكان مع 
اأكرب قدر ممكن, فيما ال  االآخرين وتعميم العمل عن بعد 
تزال املدار�س وريا�س االأطفال واملتاجر التي ال تبيع املواد 
الغذائية واملطاعم واحلانات واالأماكن الثقافية والريا�صية 

مغلقة فيما تفر�س قيود م�صددة على التجمعات.
وحذر عدة خرباء اأوبئة من جانبهم من خروج �صابق الأوانه 
املتحورة  الن�صخ  ت�صكلها  التي  املخاطر  ب�صبب  االإغ��الق  من 

من فريو�س كورونا.
 

•• برلني-اأ ف ب

اخلمي�س  اأم�����س  �صبان   ين�س  االأمل���اين  ال�صحة  وزي���ر  اأب���دى 
كوفيد- ملواجهة  املعتمدة  االج��راءات  تخفيف  لبدء  تاأييده 

19 قبل نهاية ف�صل ال�صتاء.
“ال  ف��ون��ك  املحلية  ال�صحافة  ملجموعة  �صبان  ين�س  وق���ال 
ميكننا البقاء يف هذا االإغالق ال�صارم طوال ف�صل ال�صتاء, 
جمتمعنا لن يتحمله” يف وقت يتزايد نفاد �صرب االأملان من 

القيود املفرو�صة ملكافحة الوباء.
ون�صهد  م�صجعة  “االأرقام  اإن  ال��وزي��ر  ق��ال  اآخ��ر  جانب  م��ن 

تراجعا كبريا يف االإ�صابات اجلديدة«.

•• عوا�شم-وكاالت

والدولية  العربية  اجل��ه��ود  ت��زاي��دت 
ومتكني  اللبنانية  االأزم����ة  حللحلة 
من  احل��ري��ري  �صعد  املكلف  الرئي�س 
و�صكلت  اجل��دي��دة,  احلكومة  ت�صكيل 
اأتت  والتي  للقاهرة  احلريري  زي��ارة 
نحو  دفعة  اأمريكي-فرن�صي  بتن�صيق 
ت�صكيل احلكومة, واإخ��راج لبنان من 

اأزمته العميقة.
اأم�س  ���ص��ادرة  ع��رب��ي��ة  �صحف  ووف���ق 
ال��ت��ده��ور احلا�صل  ف����اإن  اخل��م��ي�����س, 
�صيا�صياً  ال�صعد  ك��ل  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  يف 

واقت�صادياً ومالياً واأمنياً واجتماعياً, ناجم عن انقالب 
الطبقة احلاكمة على الد�صتور, ووثيقة اتفاق الطائف 

للوفاق الوطني.

تن�صيق �أمريكي-فرن�صي
اإن زيارة احلريري  اللندنية,  “العرب”  قالت �صحيفة 
اإىل م�صر تزامنت مع جهود بذلتها ال�صفرية االأمريكية 
ت�صكيل  التعجيل يف  اأج��ل  م��ن  �صيا  ب��ريوت دوروث���ي  يف 
احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. وق��ال��ت امل�����ص��ادر, اإن ���ص��ي��ا زارت 
بكركي  الراعي يف  ب�صارة  املاروين  البطريرك  االأربعاء, 
ب��ريوت( لتوؤكد جم��ّدداً �صرورة ت�صكيل حكومة  )ق��رب 

لبنانية يف اأ�صرع وقت ممكن.
وق��ب��ل و���ص��ول احل��ري��ري اإىل ال��ق��اه��رة, ذك���رت م�صادر 
�صيا�صية لبنانية, اأن ات�صاالت اأجريت بني رئي�س الوزراء 
ل باري�س  املكّلف واجلهات الفرن�صية التي نقلت اإليه تو�صّ

ووا�صنطن اإىل موقف م�صرتك من الو�صع يف لبنان.
اال�صتخبارات  رئي�س  اأن  لل�صحيفة,  امل�صادر  وك�صفت 
لبنان(  يف  �صابق  �صفري  )وه��و  اإمي��ي��ه  ب��رن��ار  الفرن�صية 
اإىل  ل  التو�صّ اأجل  من  االأمريكية حديثاً  العا�صمة  زار 
من  انطالقاً  لبنان  ب�صاأن  فرن�صي   – اأمريكي  تن�صيق 

•• دكار-اأ ف ب

يف  هجومه  ال�صنغايل  اجلي�س  جدد 
البالد,  ج��ن��وب  ك��ازام��ان�����س  منطقة 
فيما اتهمه املتمردون االنف�صاليون 

 1982 القتلى منذ  اآالف  اأوقع  الذي  النزاع  باإحياء 
بعد اأعوام من الهدوء.

منذ بداية العملية الع�صكرية باملنطقة يف 26 كانون 
الثاين/يناير, �ُصمعت طلقات يف زيغن�صور اأكرب مدن 
كازامان�س الواقعة على احلدود مع غينيا بي�صاو, وفق 

�صهادات نقلتها ال�صحافة ال�صنغالية.
لفران�س  بي�صاو  غينيا  يف  حدودية  ق��رى  �صكان  واأك��د 
ب��ر���س �صماع اأ���ص��وات ان��ف��ج��ارات ق��وي��ة االأرب��ع��اء على 
الناحية ال�صنغالية من احلدود حيث توجد مع�صكرات 

للمتمردين يف الغابة.
بر�س  لفران�س  كبري  �صنغايل  ع�صكري  م�صوؤول  وقال 
قطاع  قي  عملية  “ن�صن  الثاين/يناير  كانون  نهاية 

غابة بيال�س �صد اجلماعات امل�صلحة«.
واأ�صاف اأن العملية تهدف اإىل “دعم وتاأمني ال�صكان 
يف  ه���دوء.  يف  باأن�صطتهم  ال��ق��ي��ام  م��ن  يتمكنوا  حتى 
مثل  امل�صروعة  غري  االأن�صطة  نحارب  نف�صه,  الوقت 

جتارة االأخ�صاب و)خمدر( القنب الهندي«.
ب��دء العملية, مل  اأ�صبوع على  اأك��رث من  ورغ��م م��رور 
ع�صكري  م�صوؤول  ونفى  لها.  ح�صيلة  اجلي�س  ين�صر 
خرب مقتل ثالثة من عنا�صره الذي اأعلنته “حركة 

حتت �صيطرة حزب اهلل, واأنه من ال�صروري اأّواًل ت�صكيل 
حكومة لبنانية ال يكون احلزب موجوداً فيها. 

�حتلل حزب �هلل
يقول الكاتب اللبناين  “ال�صرق االأو�صط”  يف �صحيفة 
حنا �صالح:  “اأدى اكت�صاف �صبكة ات�صاالت “حزب اهلل” 
االإم�صاك  والح��ق��اً   ,2008 ع��ام  ب���ريوت  اح��ت��الل  اإىل 
باملطار واملرفاأ. ومع ا�صتباحة احلدود ومعابر التهريب 
مع  التفتيت  وتعزز  ال�صرعية  �صيطرة  عن  البقاع  خرج 
اجل���م���ارك يف عام  واردات  امل�����وازي.  االق��ت�����ص��اد  ت��ر���ص��خ 
ارتفاعها  رغ��م   2010 ع��ام  اأرق��ام  2018 مل تتجاوز 
بازدياد  ارتباطاً  ملياراً   23 اإىل  دوالر  مليار   14 من 
اأ�صيف  ك��ام��ل  �صعب  ال�����ص��وري��ني:  وال��الج��ئ��ني  ال�صكان 
الت�صوية الرئا�صية يف عام  اأن  اإىل �صائر املقيمني! غري 
رئي�صاً,  اهلل  حل��زب  الوحيد  املر�صح  وانتخاب   2016
اللبنانيني ما  �صكلت املنعطف االأك��رب يف احل��روب على 

عّمق الزبائنية و�صّرع االنهيار ال�صامل!«.
االأكرث,  على  و8  اأ�صخا�س,   7“ �صالح,  حنا  وي�صيف 
بروؤ�صاء عائالت مافياوية, حتكموا بالبلد,  اأكرث �صبهاً 
خرج البع�س يف عام 2005 فدخل بدالء لهم. دليلهم 
نظام املحا�ص�صة, جتاهلوا الد�صتور وا�صتتبعوا الق�صاء 

مبادرة الرئي�س اإميانويل ماكرون الداعية اإىل ت�صكيل 
باالإ�صالحات  وال��ق��ي��ام  اخت�صا�صيني,  ت�صّم  حكومة 
املطلوبة كي يتمكن لبنان من احل�صول على م�صاعدات 

دولية.

دعم �صعودي
من جهتها, اأكدت �صحيفة “اجلمهورية” اللبنانية, اأن 
الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون يعتزم زيارة اململكة 
العربية ال�صعودية منت�صف ال�صهر احلايل, ولقاء امللك 
االأمري  عهده  وويل  العزيز,  عبد  بن  �صلمان  ال�صعودي 

حممد بن �صلمان.
الطرفني  حمادثات  ف��اإّن  ال�صحيفة,  م�صادر  وبح�صب 
ب�صاأن  الفرن�صية  امل���ب���ادرة  الإجن����اح  اجل��ه��ود  ���ص��ت��ت��ن��اول 
لبنان من  لها الإخ��راج  ال�صعودي  الدعم  واأهمية  لبنان 
االإمالءات  عن  بعيداً  حكومته  بت�صكيل  والدفع  اأزمته 
على  التناحر  خالل  من  احلزبية  وامل�صالح  االإقليمية 
نداء  اإىل  ال�صياق  ه��ذا  يف  الفتة  احلكومية,  احل�ص�س 
موؤخراً  ال�صعودية  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وّج��ه��ه  ال���ذي  م��اك��رون 

ب�”اأاّل تتخلى عن لبنان وترتكه مل�صريه«.
لكن تقول امل�صادر, اإن ويل العهد ال�صعودي, اأكد ملاكرون 
جمدداً اأن اململكة غري م�صتعدة لدعم لبنان ما دام واقعاً 

مرة اأخرى يف كازامان�س«.
واأ�صافت “لن يكون هناك حل و�صط مع اأولئك الذين 

اأ�صعلوا النار و�صفكوا الدماء يف كازامان�س«.

القوى الدميوقراطية لكازامان�س«.
من جهتها, اتهمت احلركة املتمردة داكار االأربعاء يف 
احلرب  ب”اإ�صعال  االلكرتوين  موقعها  على  من�صور 

ب��ح��ج��زه��م ا���ص��ت��ق��الل��ي��ت��ه, ف��ب��ات من 
 6 ن��ح��و  ل��ب��ن��ان  يعي�س  اأن  ال��ع��ادي��ات 
�صنوات خالل اآخر 15 �صنة يف �صغور 
اأعمال  ت�صريف  وحكومات  د�صتوري 

وبرملان مقفل«.
اإم�صاك حزب اهلل مبفا�صل  اأن  واأكد, 
عزل  الرئا�صية,  الت�صوية  بعد  القرار 
لبنان عندما ُزّج رغماً عنه يف حروب 
املنطقة,  ع��ل��ى  الكربى”  “اإيران 
التفتيت.  ح��روب  اأك��رب  باملنا�صبة  هي 
وتقل�صت  اخلارجي  احل�صور  تراجع 
حتويالت املغرتبني و�صربت املنافذ, 
ف��ب��ات امل��ط��ار حت��ت ال�����ص��ب��ه��ة وك�صف 
تفجري املرفاأ امل�صتور, وترافق كل ذلك مع �صقوط لبنان 
االئتماين 4 درجات خالل 3 �صنوات لي�صبح الت�صنيف 

على امل�صتوى »c« وهو االأدنى!

جهود م�صرية
قال الكاتب واملحلل ال�صيا�صي اللبناين حممد الرز يف 
ت�صريح ل�صحيفة “الد�صتور” امل�صرية, اإن زيارة رئي�س 
م�صر,  اإىل  احلريري  �صعد  املكلف  اللبنانية  احلكومة 
االإم����ارات  دول���ة  �صملت  ال��ت��ي  جلولته  ا�صتكمااًل  ت��اأت��ي 
العربية وتركيا وفرن�صا, وتكاماًل مع ات�صاالته العربية 

والدولية التي يقوم بها ل�صرح الو�صع اللبناين.
واأ�صاف الرز يف ت�صريحاته, “وال �صك اأن الو�صع على 
ال�صاحة اللبنانية مير يف اأخطر مراحله, ب�صبب التدهور 
انقالب  ب��ه  ت�صبب  م��ا  وه��و  ال�صعد,  ك��ل  على  احلا�صل 
الطبقة احلاكمة على الد�صتور«. واعترب الرز, اأن زيارة 
افتتاحية  يف  تكون  اأن  الب��د  كانت  م�صر  اإىل  احلريري 
جوالته العربية والدولية, الفتاً اإىل اأن الدولة امل�صرية 
اإىل  وقفت  اإن��ه��ا  احل��دي��ث,  التاريخ  ام��ت��داد  على  اأثبتت 
جانب لبنان يف كل االأزم��ات التي تعر�س لها منذ 75 

عاماً تاريخ اال�صتقالل الوطني وحتى االآن.

واأف�������اد م��ق��ات�����������������ل م���ن احل���رك���ة يف 
ت�����ص��ري��ح ع���رب ال��ه��ات��ف م���ن غينيا 
بي�صاو اأن الو�صع �صعب يف مواجهة 

اجلي�س.
ال�صنغايل  اجل����ي���������س  اإن  وق���������ال 
االأربعاء,  �صباح  ت��وق��ف.  ب��ال  يومني  منذ  “يق�صفنا 
ان�صمت الطائرات اإىل املعركة. نتعر�س للق�صف من 

حوامة وطائرة”.
 ومل يت�صن التاأكد من �صدقية هذه الت�صريحات من 

م�صدر م�صتقل.
اإىل  ق���ادت  ق��د  ال�صابقة  االأع����وام  يف  التهدئة  وك��ان��ت 
ع�����ودة ���ص��ك��ان ل���ق���راه���م ب��ع��د ف����راره����م م��ن��ه��ا ب�صبب 
املعارك بني اجلي�س و”حركة القوى الدميوقراطية 
حربا  عاما   40 نحو  منذ  ت�ص��ن  التي  لكازامان�س” 
جنوبا  بي�صاو  غينيا  حتدها  التي  املنطقة  ال�صتقالل 

وغامبيا �صماال.
لكن مينع جتدد املعارك القرويني من دخول الغابة 
ال�صحافة  وف���ق  واخل�����ص��ب,  ال��غ��الل  ع��ل��ى  للح�صول 

املحلية.
وقال اجلي�س ال�صنغايل يف بيان ن�صره يف 28 �صباط/
فرباير اإنه يعمل على “حتييد العنا�صر امل�صلحني«.

وا�صتوؤنفت حمادثات ال�صالم بني املتمردين واحلكومة 
2012, لكنها  بعد انتخاب الرئي�س ماكي �صال عام 
االنق�صامات  وتعيقها  نهائية  نتائج  اإىل  تف�س  مل 

داخل احلركة االنف�صالية.
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عربي ودويل

اأكادميية  اأم��ام جمموعة من اجلنود يف  وراءه��ا. واأ�صاف  “احلروب االأبدية” 
نزاعات  “حل  يكمن يف  االأمريكيني ال  دور اجلنود  اأن  الع�صكرية  بوينت  و�صت 
قدمية على اأرا�س بعيدة مل ي�صمع بها كرث حتى«. االآن عادت هذه النزعة اإىل 
اأن م�صت�صار جو بايدن ل�صوؤون االأمن  الظهور جم��دداً. ذكرت جملة بوليتيكو 
القومي جايك �صوليفان اأعاد هيكلة فريق االأمن القومي يف مديريات ال�صرق 
التي  الوحدة  ومعززاً  االأو�صط  بال�صرق  املعني  الفريق  مقل�صاً  واآ�صيا  االأو�صط 
تن�صق ال�صيا�صة االأمريكية يف املنطقة املمتدة من املحيط الهندي اإىل املحيط 
يف  اآخ��ر  “م�صتنقع”  تفادي  تريد  بايدن  اإدارة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار  الهادئ. 

ال�صرق االأو�صط.
اأ�صاف فرانتزمان اأن الرواية احلتمية التي ي�صوقها موؤيدو االن�صحاب تتمثل يف 
عدم اأهمية ال�صرق االأو�صط ويف �صرورة تركيز وا�صنطن جهدها على “اأقرانها 
اإىل  املتحدة  الواليات  حتتاج  ورو�صيا.  ال�صني  مثل  لها  املناف�صني  القريبني” 

وهذه روؤية  الديبلوما�صي اأن الواليات املتحدة غري ناجحة يف “بناء الدول”. 
دولة  بناء  قط  وا�صنطن  حت��اول  مل  �صوريا.  يف  الناجح  االأمريكي  للدور  خطاأ 
حلفاءها  لكن  هناك  الكثري  بال�صيء  املتحدة  الواليات  تقم  مل  �صوريا.  �صرقي 
يف قوات �صوريا الدميوقراطية اأجنزوا الكثري. وا�صتغرب الكاتب كيف تخّل�س 
اأعداء  اإىل  املنطقة  بت�صليم  تقوم  ثم  داع�س  �صوريا من  �صرق  املتحدة  الواليات 
بتطهري عرقي  القيام  �صوريا هو  دوره��ا يف  اأن  اأثبتت  التي  تركيا  دول مثل  اأو 
ثمة  معها.  تعمل  املتحدة  ال��والي��ات  ك��ان��ت  ال��ت��ي  نف�صها  االأق��ل��ي��ات  ل��الأق��ل��ي��ات, 
غرابة اأخرى يف احلجة الدائمة عن كون ال�صرق االأو�صط “م�صتنقعاً” وعن اأن 

وا�صنطن “ف�صلت” وعليها “املغادرة«.
�حلمى ت�صيب �أمريكا فقط

ي��ب��دو اأن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ه��ي ال��دول��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن حمى كل 
لفرانتزمان. �صيكون ح�صناً  االأو�صط, وفقاً  ال�صرق  اأعوام حول دورها يف  اأربعة 
اأن تاأخذ ق�صطاً من الراحة واأن تقنع نف�صها باأن ان�صحاباً ع�صوائياً  لوا�صنطن 
اآخر يفيد م�صلحتها. واأكد الكاتب ختاماً اأن املنطقة لي�صت م�صتنقعاً واأن على 

الواليات املتحدة تاأدية دور دعم احللفاء واالأ�صدقاء يف ال�صرق االأو�صط.

•• وا�شنطن-وكاالت

التقارير والتحليالت  االأو�صط الإع��داد  ال�صرق  التنفيذي يف مركز  املدير  وّجه 
املراقبني  تطال  التي  االأمريكية  “احلمى”  �صماه  ملا  انتقاداً  فرانتزمان  �صيث 
احلثيثة  املطالبات  يف  وتتجلى  �صنوات,  ب�صع  كل  وا�صنطن  يف  ال��ق��رار  و�صناع 

باالن�صحاب من ال�صرق االأو�صط.
هذه  اأن  تو�صيح  على  االأمريكية  “نيوزويك”  جملة  يف  فرانتزمان  يحر�س 
ال�صرق  “م�صتنقع”  من  للخروج  م�صابهة  دع��وة  ثمة  ج��دي��دة.  لي�صت  احلمى 
جورج  االأ�صبق  الرئي�س   .1992 �صنة  اأف��ريز  فورين  جملة  ن�صرتها  االأو���ص��ط 
ال�صبب هي مدمنة  ولهذا  النفط  باأنها مدمنة على  االبن و�صف بالده  بو�س 
“منت�صف مار�س”  2011, اقرتح فيلم  االأو�صط. ويف  ال�صرق  البقاء يف  على 
النفط  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اأن تقلي�س ح��اج��ة  ك��ل��وين  ب��ط��ول��ة ج���ورج  م��ن 
االأو���ص��ط يعاين من  ال�صرق  اإن  اأوب��ام��ا  ب��اراك  ق��ال  االإره���اب. كذلك,  �صيقل�س 
“امللطخ  االأو���ص��ط  ال�صرق  ت��رام��ب  و�صجب  خلت.  �صنة  األ��ف  اإىل  تعود  ن��زاع��ات 
بالدماء” واملكّون مبعظمه من الرمال, قائاًل اإن باإمكان الواليات املتحدة ترك 

االبتعاد عن مكافحة التمرد واإطالق جهود “جيو�صيا�صية” كما اإىل التعامل 
اليمن وال�صومال, وفقاً  اأماكن غري حمكومة مثل  الكبرية ال مع  ال��دول  مع 
الدعاءات هذه الرواية. ي�صرح الكاتب اأن العط�س ل�)�صيا�صات الدولة الكبرية( 
كان دوماً يف �صلب ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية الأنه ينا�صب نظريات النظام 
بامل�صالح  االأم���ر  يتعلق  )ال��واق��ع��ي��ة(.  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة  ونقا�صات  ال���دويل 
القومية وهو ال يتطلب خربة اإقليمية اأو �صرورة معرفة املجموعات املختلفة 
يف نيجرييا واأفغان�صتان مثاًل. من جهتها, بداأت جمموعة من اخلرباء بن�صر 
اأن حتظى باهتمام االإدارة اجلديدة. على �صبيل املثال, كتب  اأمل  مقاالت على 
ال�صفري االأمريكي ال�صابق اإىل �صوريا روبرت فورد اأن الواليات املتحدة ف�صلت يف 

�صرق �صوريا وباأنه ميكنها اأن تعتمد على تركيا ورو�صيا يف �صوريا.
اأ���س- �صواريخ  ي�صرتي  ال��ذي  الت�صلطي  الرتكي  النظام  ب��اأن  فرانتزمان  ي��رد 

حجة  رو�صيا.  وكذلك  ف��ورد,  فكرة  يحب  اإي���ران  مع  ويتعاون  الرو�صية   400

حمى ت�شيب اأمريكا كل 4 اأعوام.. ال�شرق االأو�شط لي�ش م�شتنقعًا

•• مو�شكو-اأ ف ب

ت����زاي����د غ�����ص��ب امل���ج���ت���م���ع امل����دين 
اأم�س  الرو�صية   االإع���الم  وو�صائل 
الذي  القمع  حجم  اإزاء  اخلمي�س 
األيك�صي  املعار�س  اأن�صار  ي�صتهدف 
ن��اف��ال��ن��ي, امل��ل��ف ال���ذي ���ص��ي��ك��ون يف 
�صلب زيارة وزير خارجية االحتاد 
االأوروب����������ي ج����وزي����ب ب����وري����ل اإىل 

مو�صكو.
ي�����ص��ل االإ���ص��ب��اين ج��وزي��ب بوريل 
مو�صكو  اإىل  اخل���م���ي�������س  م�������ص���اء 
التايل  اليوم  الإج��راء حمادثات يف 
الرو�صي  اخل����ارج����ي����ة  وزي������ر  م����ع 
���ص��ريغ��ي الف�����روف, يف ل��ق��اء يبدو 
مو�صكو  و����ص���ف���ت  ب���ع���دم���ا  ���ص��ع��ب��ا 
االنتقادات الغربية باأنها “تدخل” 

يف �صوؤونها.
الثالثاء  ن���اف���ال���ن���ي  ع���ل���ى  وح���ك���م 
اأ�صهر  وث��م��ان��ي��ة  �صنتني  بال�صجن 
الرقابة  ���ص��روط  خم��ال��ف��ة  بتهمة 
ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ع��ل��ي��ه ال��ت��ي ت��ع��ود اىل 
العام 2014. ويعترب اأن الرئي�س 
فالدميري بوتني ي�صعى عرب ذلك 
اإ�صكاته بعدما جنا يف ال�صيف  اىل 

املا�صي من عملية ت�صميم.
ه��ي��ئ��ات حترير  ن�����ددت  رو���ص��ي��ا  يف 

و�����ص����ائ����ل اإع������الم 
وم��������ن��������ظ��������م��������ات 
حكومية  غ������ري 
العنيف  ب��ال��ق��م��ع 
مل������ت������ظ������اه������ري������ن 
م������������وؤي������������دي������������ن 
 23 يف  لنافالني 
ك������ان������ون  و31 
الثاين/يناير و2 
ير  ا فرب / ط �صبا
اىل  اأدى  م���������ا 
ع�صرة  اع���ت���ق���ال 
�صخ�س  اآالف 

مار�صتها  ع���ن���ف  اأع�����م�����ال  و�����ص����ط 
ال�صرطة.

م��ن ج��ه��ت��ه, اع��ت��رب ال��ن��اط��ق با�صم 
بي�صكوف  دمي�������رتي  ال���ك���رم���ل���ني 
ال�صرطة  اأب���دت���ه  ال���ذي  احل���زم  اأن 

“مربر«.
اأي�صا  ال��ب��الد  اأث����ار ���ص��دم��ة يف  م��ا 
�����ص����ج����ن �����ص����ريغ����ي ����ص���م���رين���وف 
رئ���ي�������س حت���ري���ر م���وق���ع االأخ����ب����ار 
“ميديازونا” ملدة 25 يوما بتهمة 
بهذه  تتعلق  ت��غ��ري��دة  ن�صر  اإع����ادة 
االأعمال غري املرخ�س لها. ودعت 
اىل  حترير  هيئة  ع�صرين  ح��وايل 
االإفراج عنه فورا. ونددت �صحيفة 

“كومري�صانت” 
ميلكها  ال�����ت�����ي 
رج���������ل اأع������م������ال 
م����������ق����������رب م����ن 
ال�������ك�������رم�������ل�������ني 
اخل��������م��������ي�����������������س 
“امل�صكلة  ب�������اأن 
ت����ن����ح���������ص����ر  ال 
ب����ال���������ص����ح����اف����ة. 
االأ�����ص����اب����ي����ع  يف 
املا�صية اأ�صبحنا 
على  �������ص������ه������ودا 
قا�صية  اأع����م����ال 
بحق  االأم���ن  ق���وات  ارتكبتها  ج��دا 

املتظاهرين«.
اأن “كون حترك ما غري  واأ�صافت 
م�صروع اأو غري مرخ�س له ال يربر 

اال�صتخدام املفرط للقوة«.
وب�صبب حجم القمع, باتت مراكز 
مكتظة  م���و����ص���ك���و  يف  االع����ت����ق����ال 
بامل�صتبه بهم او الذين حكم عليهم 
وه����ي خمالفة  ال��ت��ظ��اه��ر  ب��ت��ه��م��ة 
ع��ق��وب��ت��ه��ا ال�����ص��ج��ن ع����دة اأي������ام اأو 

اأ�صابيع.
عقوبة  �صمرينوف  يق�صي  وهكذا 
�صجن يف مركز توقيف مهاجرين 
ب�صبب عدم وجود مكان يف مراكز 

فرن�صي- واأوق���ف مواطن  اأخ���رى. 
رو�صي يدعى �صرييل دانييلو م�صاء 
ال��ث��الث��اء عند خ��روج��ه م��ن حانة 
بح�صب  اخلطاأ,  طريق  عن  واتهم 
ينتظر  وه�����و  ب��ال��ت��ظ��اه��ر  ق����ول����ه, 
حماكمته وقد اأم�صى ليلتني قيد 
ال�صجن  عقوبة  وي��واج��ه  احل��ج��ز. 

15 يوما.
تيمرييازف�صكي  حمكمة  وو���ص��ف 
املوقوفني  وت��دي��ن  مكتظة  ب��ان��ه��ا 

تباعا.
عقوبة  ي��ن��ال��ون  “اجلميع  وق����ال 
اأدنى”  كحد  اأي���ام  ع�صرة  ال�صجن 
يتكلم  ال  “�صوري  ب���ا����ص���ت���ث���ن���اء 
ال��رو���ص��ي��ة ول��ي�����س ل��دي��ه ال حمام 
وال مرتجم, فقد حكم عليه بدفع 
األ�����ف روب���ل  غ���رام���ة ب��ق��ي��م��ة 15 

)165 يورو(«.
التي  الرو�صية  ال�صلطات  ترد  ومل 
عقوبات  ل�صل�صة  اأ���ص��ا���ص��ا  تخ�صع 
الداخلية  االنتقادات  على  غربية, 

اأو الدولية.
وبالتايل فاإن الر�صالة التي يحملها 
وزي���ر خ��ارج��ي��ة االحت���اد االأوروب����ي 
اىل مو�صكو لي�س لديها اأي فر�صة 
يف النجاح لكنه ياأمل رغم ذلك يف 

التمكن من لقاء نافالني.

“اإغالق نورد �صرتمي ي�صكل رهانا 
لبوتني. فهو يخ�صى ذلك«.

التخلي عن  ت��رف�����س  ب��رل��ني  ل��ك��ن 
ه��ذا امل�����ص��روع اخل��ا���س ال��ذي اأقيم 
العمالقة  الرو�صية  املجموعة  مع 
وزير  واأ����ص���ار  “غازبروم”.  ل��ل��غ��از 
اإيف  اخل���ارج���ي���ة ال��ف��رن�����ص��ي ج����ان 
لودريان االأربعاء اإىل اأن قرار وقف 

امل�صروع من “م�صوؤولية االأملان«.
ل���ك���ن م��ه��م��ة ب����وري����ل ت�����ص��ع حدا 
الدبلوما�صية  االت�صاالت  لتجميد 
ع���ل���ى امل�������ص���ت���وى االأوروب������������ي بني 

االأوروبيني  ال��ق��ادة  على  لعر�صها 
نهاية  يف  ���ص��ي��ج��ت��م��ع��ون  ال����ذي����ن 
قمتهم  ق���ب���ل  �����ص����ب����اط/ف����رباي����ر 
يف  رو�صيا  مع  للعالقة  املخ�ص�صة 

نهاية اآذار/مار�س.
اأنابيب  خ����ط  م�������ص���روع  وي���ع���ت���رب 
 ”2 �صرتمي  “نورد  البحري  الغاز 
اأح����د و�صائل  ب��ني رو���ص��ي��ا واأمل��ان��ي��ا 
فرن�صا  تطالب  فبينما  ال�صغط. 
اأن  املفو�صية  بالتخلي عنه, تعترب 

هذه الق�صية لي�صت اأولوية.
وي���وؤك���د األ��ي��ك�����ص��ي م��اال���ص��ي��ن��ك��و اأن 

وقال األيك�صي ماال�صنكو من معهد 
احل�صارات  ب���ني  احل�����وار  اأب���ح���اث 
لن  “بوريل  بر�س  فران�س  لوكالة 
يح�صل على �صيء, هذا اأمر اأكيد. 

بوتني ال يظهر اأبدا �صعفه«.
بداأت بع�س دول االحتاد االأوروبي 
تتحدث عن احتمال فر�س عقوبات 

جديدة وخ�صو�صا اأملانيا.
اأول  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  و���ص��ي��ج��ري 
�صباط/فرباير   22 يف  ن���ق���ا����س 
اأن  ويفرت�س  مهمته.  نتائج  حول 
واخليارات  ال��ن��ت��ائ��ج  ي�صتخل�صوا 

•• باري�س-وكاالت

اآن- الفرن�صية  ال�صحافية  �صرحت 
ي�صتخدم  ك��ي��ف  ه��وف��ر  بينيديكت 
ال�����رتك�����ي رج�������ب طيب  ال����رئ����ي���������س 
اإخ�صاع  ع��رب  العلمانية,  اأردوغ�����ان 
ُم�صيفة  �صيا�صاته,  خل��دم��ة  ال��دي��ن 
منه  اأك����رث  “ُعثماين  اأردوغ������ان  اأن 
االإ�صالم  يف  يهمه  وم���ا  اإ�صالمياً” 
ال������رتك������ي ه������و ال����ب����ع����د ال����ق����وم����ي. 
م��ق��ال ل�صحيفة  ه��وف��ر, يف  وك��ت��ب 
عندما  اأن���ه  الفرن�صية,  “الكروا” 
الدينية,  ب���ال���رم���وز  االأم������ر  ي��ت��ع��ل��ق 
يتمّتع اأردوغان بتاأثري كبري. يف 26 
اأغ�صط�س )اآب( من كل عام, يحتفل 
الرئي�س الرتكي مبعركة مالذكرد, 
1071 هزمية  التي �صهدت يف عام 
اجلي�س البيزنطي على يد ال�صلطان 
ويعر�س  اأر���ص��الن.  األ��ب  ال�صلجوقي 
ُن�����ص��ر ه����ذا العام  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي��و, 
ع��ل��ى ح�����ص��اب اأردوغ������ان ع��ل��ى تويرت 
“خيالية”  اإعادة ت�صوير  للمنا�صبة, 
اأكرب”  “اهلل  خلفية  م��ع  للمعارك, 

وغريها من ال�صعارات املُحّفزة.
�إيديولوجية

 »�لتفاحة �حلمر�ء«
بدون خوف من املفارقات التاريخية, 
ينتهي الفيديو مب�صهد الدخول اإىل 
اآيا �صوفيا, التي حّولها اأردوغان اإىل 
الفيديو  من  العربة  وك��اأن  م�صجد. 
اأنقرة  مل ت��ك��ن ك��اف��ي��ة, ف����اإذا ب��رج��ل 
القوي ُيحيي اأيديولوجية “التفاحة 
كانت  التي  اأمل��ا(  )كيزيل  احلمراء” 
والتي  العثمانية,  الدولة  يف  رائجة 
ت���ق���وم ع��ل��ى ث���الث���ة اأه��������داف: غزو 

الق�صطنطينية وفيينا وروما.

كل �لو�صائل ُمفيدة
 للبقاء يف �ل�صلطة

املا�صية,  ال��ق��ل��ي��ل��ة  االأ����ص���ه���ر  خ����الل 
و���ص��ل��ت ح���دة املُ���واج���ه���ة ب���ني تركيا 
وان���خ���رط  ذروت�����ه�����ا,  اإىل  واأوروب����������ا 

وي�صرح  م�����ص��احل��ه.  ت���خ���دم  الأن���ه���ا 
“العلمانية  اأن  اأك���غ���ون���ول  ���ص��م��ي��م 
اأبداً  تعني  ال  ال��رتك��ي  ال��ط��راز  على 
ف�صل الدين عن الدولة, بل خ�صوع 
لهذا  فبالن�صبة  للثاين”.  االأول 
املحا�صر  ال�صيا�صي,  وال��ع��امل  امل���وؤرخ 
يف جامعة �صرتا�صبورغ , اإن اخلطاب 
“يف املا�صي,  فقط هو الذي يتغرّي: 
علمنة  اإىل  املجتمع  ال��دول��ة  دف��ع��ت 
وكذلك  �صلطوية,  بطريقة  نف�صه 
فعل اجلهاز الديني. واليوم, ت�صغط 
الدولة من اأجل نبذ العلمنة وكذلك 
ال��دي��ن��ي. وق��د يتغرّي  يفعل اجل��ه��از 

ذلك غداً«.
القانون  ف����اإن  اأخ������رى,  ن��اح��ي��ة  م���ن 
العلماين الغني بتجرمي التجديف, 
ا�صتخدامه  اإ����ص���اءة  ���ص��يء  ك��ل  وق��ب��ل 
ك��ل من  ب��وج��ه  ال��ي��وم��ي  يف تطبيقه 
تعتربه ال�صلطات تهديداً, ظّل �صاري 
املفعول. فال مكان لقانون ال�صريعة 
يف تركيا, وال حتى يف قانون االأحوال 

ال�صخ�صية.

�لبعد �لقومي
ب��ع��ي��داً م��ن ن��ه��اي��ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة, فاإن 
بالن�صبة  مُي���ّث���ل  احل�����ايل  ال���و����ص���ع 
ج��دي��دة يف  “مرحلة  م��ارك��و  جل���ان 
تطّور العالقات بني الدولة والدين 
ت���رك���ي���ا م���ن���ذ االإم�����رباط�����وري�����ة  يف 
“يف  م���ارك���و:  وق�����ال  العثمانية”. 
ال����واق����ع, اأردوغ��������ان ع��ث��م��اين اأك���رث 
اأن����ه ُمقّرب  اإ���ص��الم��ي��اً مب��ع��ن��ى  م��ن��ه 
ما  االإرهابية.  االإخ��وان  جماعة  من 
يهمه يف االإ�صالم الرتكي هو البعد 
ال��ب��ع��د الديني,  اأك���رث م��ن  ال��ق��وم��ي 
االأمة  على  ين�صحب  نف�صه  واالأم���ر 

ب�صرط اأن يقودها االأتراك!«.
“تاريخ  اإن  ق��ائ��ل��ة  ه��وف��ر  وخ��ت��م��ت 
يت�صاءل  بعد.  ينته  االأردوغ��ان��ي��ة مل 
�صيحتفل  ك��ي��ف  ب��ال��ف��ع��ل  اجل��م��ي��ع 
املئوية  القوي بالذكرى  اأنقرة  رجل 

للجمهورية واإرث �صلفه ال�صخم«.

كوفاك�ش تك�شف الدول االأوىل 
التي تتلقى اللقاحات �شد كورونا 

•• جنيف-اأ ف ب
ن�صرت اآلية “كوكاف�س” املعنية بتوزيع عادل للقاحات �صد فريو�س كورونا, 
قائمة البلدان االأوىل التي �صتتلقى اللقاحات والكمية التي �صتح�صل عليها 
ال�صمالية  ك��وري��ا  ال���دول  ه��ذه  وب��ني   ,2021 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  يف 

واجلزائر وغزة والهند وموناكو.
�صتمكن  اإجمالية,  ب�صورة  337,2 مليون جرعة  يقارب  ما  توزيع  و�صيتم 
ال�145, مع الرتكيز على املواطنني  %3,3 من �صكان الدول  من تلقيح 

االأكرث عر�صة للمر�س وال �صيما اأع�صاء الفرق الطبية.
واأو�صحت اخت�صا�صية التلقيح يف منظمة ال�صحة العاملية اآن ليند�صرتاند 
جميع  تتلقي  اأن  املفرت�س  “من  اأن��ه  الفيديو  عرب  �صحايف  موؤمتر  خ��الل 
ذات  املجموعات  لتلقيح  �صكانها  ع��دد  مع  متنا�صبة  جرعات  كمية  البلدان 
االأولوية االأكرث اإحلاحا«. وبح�صب هذه الالئحة, فاإن الدول التي �صتتلقى 
اأكرب عدد من اجلرعات خالل الن�صف االأول من العام هي الهند )97,2 
مليون جرعة( وباك�صتان )17,2 مليون جرعة( ونيجرييا )16 مليونا( 
واإندوني�صيا )13,7 مليونا( وبنغالد�س )12,8 مليونا( والربازيل )10,7 
التي �صتتلقى حواىل مليون  ال�صمالية  القائمة كوريا  ماليني(. كما ت�صم 
جرعة من لقاح اأ�صرتازينيكا الذي ينتجه معهد “�صريوم اإين�صتيتيوت اأوف 
مثل  الغنية  ال��دول  من  �صئيال  ع��ددا  القائمة  وتت�صمن  الهندي.  اإنديا” 

كوريا اجلنوبية وكندا واأندورا وموناكو ونيوزيلندا وقطر وال�صعودية.
“غايف”  العاملية وحتالف  ال�صحة  تديرها منظمة  التي  كوفاك�س  وح��ددت 
الفقرية,  ال��دول  اإم��داد  التي تعمل على �صمان  املنظمات  اإح��دى  للقاحات, 
هدفا يق�صي بتوزيع جرعات تكفي لتلقيح %20 من �صكان الدول امل�صاركة 

بحلول نهاية 2021.
كما يت�صمن الربنامج اآلية متويل موجهة اإىل الدول الفقرية. وثمة 92 
وتتوقع  الدعم.  هذا  من  لال�صتفادة  املطلوبة  املوا�صفات  كل  ت�صتويف  بلدا 
كوفاك�س حاليا توزيع 1,2 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك خالل 
و�صت�صتكمل  اإ�صافية.  اتفاقات  اإب���رام  ب�صرط   ,2021 من  االأول  الف�صل 
اأ�صرتازينيكا  من اللقاح الذي طورته �صركة  “بكميات اأكرب”  هذه الدفعة 
اإ�صافية من  “�صيتم توفري كميات  اأك�صفورد. وجاء يف الوثيقة  مع جامعة 
جرعات لقاح فايزر/بايونتيك خالل الف�صل الثاين وما بعده, طبقا لعقد 
قدرها  ق�صوى  لكمية  وفايزر/بايونتيك  غ��ايف  ب��ني  امل��وق��ع  املبكر  ال�صراء 
االإجمالية تغطي متو�صط  “اجلرعات  اأن  اأربعون مليون جرعة«. وختمت 
الرامي  الهدف  متا�صيا مع  امل�صاركة”,  ال�145  ال��دول  �صكان  %3,3 من 
اإىل تلقيح %3 من ال�صكان خالل االأ�صهر ال�صتة االأوىل من 2021, وهو 
الفرق  عنا�صر  مثل  للخطر  عر�صة  االأك��رث  املجموعة  حلماية  “يكفي  ما 
مدى  منها  ع��وام��ل,  ع��دة  على  تتوقف  التوقعات  ه��ذه  اأن  غ��ري  الطبية«. 

ا�صتعداد البلدان.

ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي يف ارت����ك����اب كل 
الرئي�س  دور  ل��ُي��م��ُث��ل  ال���ت���ج���اوزات 
املُدافع عن م�صالح ال�صعب الرتكي 
اإليه,  بالن�صبة  االإ�صالمي.  والعامل 
يف  للبقاء  ُمفيدة  الو�صائل  كل  ف��اإن 
املئوية  االإح��ت��ف��االت  حتى  ال�صلطة 
للجمهورية الرتكية يف عام 2023, 
والعمليات  ال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  م����ن 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة اخل���ارج���ي���ة وال����دي����ن. 
االإ�صالم  اإىل  الن��ت��م��ائ��ه  وك��ن��ت��ي��ج��ة 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي, ات��خ��ذ اأردوغ�������ان ق����راراً 
والتنمية”.  “العدالة  حزب  باإن�صاء 
قبوله  اأع�����ل�����ن   ,2002 ع������ام  يف 
الربملانية,  الدميوقراطية  لقواعد 
وُمتابعة  ال���ع���ل���م���ان���ي���ة,  وال�����دول�����ة 
اجلهود لالن�صمام لع�صوية االحتاد 

االأوروبي.
 وع���ن���دم���ا ف�����از يف االإن���ت���خ���اب���ات يف 

نهاية  “يف  اأن����ه   ,  Grenoble
الت�صعينيات, اعتقدنا اأنه اإذا ا�صتوىل 
االإ�صالميون على ال�صلطة يف تركيا, 
ف�صتختفي مديرية ال�صوؤون الدينية. 
لكنها مل تختف, بل على العك�س من 
ذلك, زادت نفوذاً وقّوة واّتخذت بعداً 
دي��ن��ي��اً مل ي��ك��ن م���وج���وداً ح��ت��ى ذلك 
يف يوليو )متوز( 2020,  احلني”. 
الدولة الرتكي  عندما قّرر جمل�س 
ال�صلوات,  الإق��ام��ة  �صوفيا  اآي��ا  فتح 
اأربا�س  علي  “ديانت”  رئي�س  األقى 
يتقّلد  وه��و  ه��ن��اك  االأوىل  اخلطبة 
اإلقائه  به طوال  مُم�صكاً  وظّل  �صيفاً 

للخطبة.

نبذ �لعلمنة
حر�س اأردوغان على عدم الت�صكيك 
يف العلمانية “على الطراز الرتكي” 

ال���ع���ام ال���ت���ايل, ان��ت��ق��ده ال��ب��ع�����س يف 
العامل العربي لتخّليه عن النموذج 
 , الغرب”  “الإر�صاء  االإ����ص���الم���ي 
“منوذجاً”  اأن  اآخ��رون  اعتقد  بينما 
العلن  اإىل  �صيظهر  للدميوقراطية 

قريباً.

»تركيا �جلديدة«
ب����ع����د ع���������ص����ري����ن ع�������ام�������اً, ان���ت���ه���ى 
الأزمة  ت��ع��ّر���ص��ه  ب��ع��د  “النموذج”. 
االإنقالب  حم���اول���ة  م��ن��ذ  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
التي  واخل�������ص���ارة   ,2016 ع����ام  يف 
يف  البلدية  االإنتخابات  يف  بها  ُمني 
التنازيل  وال���ت���ح���ّول   ,2019 ع���ام 
ال����ذي ���ص��ه��ده االإق��ت�����ص��اد املُ���زده���ر, 
ت����خ����ّل����ى اأردوغ����������������ان ع������ن اأف������ك������اره 
ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ة, واع�����ت�����م�����د يف 
على  م�صروعه ل� “تركيا اجلديدة”, 

والقومية  “االإ�صالموية  اأن  ف��ك��رة 
للُمحّلل  وف����ق����اً  متالزمتان”, 

ال�صيا�صي بريم بال�صي.

�لإ�صلم �لرتكي
يف  حم�صوراً  ال�صابق  يف  الدين  ك��ان 
االآن حا�صر  وه��و  اخل��ا���ّس,  الف�صاء 
يف االأماكن العامة, وخ�صو�صاً خالل 
�صهر رم�صان. كما اأ�صبحت مديرية 
ال�����ص��وؤون ال��دي��ن��ي��ة )دي���ان���ت(, وهي 
اإدارة قوية م�صوؤولة عن دفع رواتب 
ع��ل��ى خطبهم,  وال�����ص��ي��ط��رة  االأئ���م���ة 
مبا�صرة,  ال��رئ��ي�����س  ���ص��ي��ط��رة  حت���ت 
وباتت ت�صمن ن�صر االإ�صالم الرتكي 
ة يف  يف جميع اأنحاء العامل - وخا�صّ

اأوروبا.
ي����ت����ذّك����ر ج������ان م�����ارك�����و, االأ�����ص����ت����اذ 
 Science-Po يف  وال����ب����اح����ث 

2017. و�صتطرح  الطرفني منذ 
غري  الطاولة  على  اأخ���رى  ملفات 
الأن  ال��ط��اول��ة,  على  نافالني  ملف 
حول  وخ�صو�صا  كثرية  اخلالفات 

اأوكرانيا و�صوريا وليبيا.
مع  “العالقة  ب�����وري�����ل  وق���������ال 
الكثري  وه���ن���اك  م��ع��ق��دة.  رو���ص��ي��ا 
يجب  التي  االأمنية  الق�صايا  م��ن 
م���ن���اق�������ص���ت���ه���ا«. م�����ن ج���ه���ت���ه ق���ال 
اخلمي�س  الكرملني  با�صم  الناطق 
“نريد حتريك احلوار, والتباحث 

ب�صراحة حول خالفاتنا«.

وزير خارجية �لحتاد �لأوروبي يزور مو�صكو  

غ�شب يف رو�شيا مع تزايد قمع املعار�شة 

هكذا ي�شتخدم اأردوغان الدين خلدمة �شيا�شاته!

ال�شعودية تتخذ املزيد من االإجراءات االحرتازية للت�شدي للموجة الثانية من كورونا
••الريا�س-وام:

تقرر  اأن��ه  ال�صعودية  الداخلية  وزارة  يف  م�صوؤول  م�صدر  اأعلن 
اإيقاف كافة املنا�صبات واحلفالت وي�صمل ذلك حفالت الزواج, 
واجتماعات ال�صركات وما يف حكمها, وذلك يف قاعات احلفالت 
ل��ل��ف��ن��ادق, وك��ذل��ك يف  ال��ت��اب��ع��ة  اأو  امل�صتقلة  االأف�����راح  و���ص��االت 
واأن  االأغ��را���س,  لهذه  ت�صتخدم  التي  واملخيمات  اال�صرتاحات 
يزيد  ال  ان  على  للتمديد,  قابلة  ي��وم��ا   30 مل��دة  ذل��ك  ي��ك��ون 
االجتماعية  املنا�صبات  يف  الب�صرية  للتجمعات  االأق�صى  احلد 
اأي��ام قابلة للتمديد, موؤكداً   10 20 �صخ�صا وذل��ك ملدة  على 
 10 ملدة  وذلك  الرتفيهية  والفعاليات  االأن�صطة  كافة  اإيقاف 
اأيام قابلة للتمديد. واأو�صح امل�صدر – يف بيان �صدر ام�س – 
يونيو   20 يف  ال�صادر  بالبيان  اإحلاقا  تاأتي  القرارات  هذه  ان 
2020 م وبناء على ما رفعته اجلهات ال�صحية املخت�صة ب�صاأن 
اململكة يف مواجهة فريو�س كورونا  اتخذتها  التي  االإج��راءات 

19, وتزامنا مع ظهور موؤ�صرات االرتفاع يف  امل�صتجد كوفيد 
املنحنى الوبائي يف بع�س مناطق اململكة والرتاخي يف تطبيق 
املعتمدة,  وال��ربوت��وك��والت  الوقائية واالح��رتازي��ة  االإج���راءات 
ول�����ص��رورة ات��خ��اذ اإج����راءات وق��ائ��ي��ة واح��رتازي��ة تتنا�صب مع 
من  العامل  دول  ت�صهده  ملا  ون��ظ��راً  حاليا,  الو�صع  احتياجات 
ظهور موجة تف�ٍس ثانية لفريو�س كورونا كوفيد 19 والأهمية 
املحافظة على ال�صحة العامة وعدم ظهور موجة تف�ٍس ثانية يف 
اململكة مما قد يوؤدي اإىل زيادة ال�صغط على املن�صاآت ال�صحية 
و�صعوبة ال�صيطرة على اجلائحة. واأ�صار امل�صدر امل�صوؤول اىل 
الداخلية,  الرتفيهية  وامل��راك��ز  ال�صينما  دور  اإغ��الق  تقرر  ان��ه 
املطاعم  يف  امل��وج��ودة  اأو  امل�صتقلة  الداخلية  االأل��ع��اب  واأم��اك��ن 
ال��ت�����ص��وق ون��ح��وه��ا, وال�����ص��االت وامل���راك���ز الريا�صية,  وم��راك��ز 
اإ�صافة اىل تعليق تقدمي  اأيام قابلة للتمديد,   10 وذلك ملدة 
خدمات الطلبات الداخلية يف املطاعم واملقاهي وما يف حكمها 
واالقت�صار على تقدمي الطلبات اخلارجية وذلك ملدة 10 اأيام 

تلك  عن  ينتج  جتمهر  الأي  ال�صماح  ع��دم  مع  للتمديد,  قابلة 
ال�صلوات  توزيع  تقرر  اأن��ه  امل�صدر  واأك��د  اخلارجية.  الطلبات 
اأعداد  اأوقات اليوم لتقليل  على اجلنائز يف املقابر على جميع 
امل�صيعني يف الوقت الواحد, باالإ�صافة اإىل جتهيز اأماكن لل�صالة 
اأثناء ال�صالة, واأن  التباعد االجتماعي  على اجلنائز لتطبيق 
يتم تفريق اأماكن الدفن يف الوقت الواحد مب�صافة 100 مرت 
التباعد بني  امل�صتطاع - يف املقربة مبا ي�صمن حتقيق  - قدر 
القرارات  بهذه  العمل  �صيتم  انه  اىل  امل�صدر  ولفت  امل�صيعني. 
اأن هذه  م�����ص��ددا  ام�����س,  ال��ع��ا���ص��رة م�صاء  ال�صاعة  م��ن  اع��ت��ب��اراً 
اململكة  تبذلها  التي  اجلهود  اإط��ار  يف  اتخاذها  االإج���راءات مت 
كورونا,  فريو�س  انت�صار  ومنع  العامة  ال�صحة  على  للحفاظ 
امل�صتمر مع اجلهات ال�صحية املخت�صة  واأنها تخ�صع للتقييم 
االأم��ر ذلك,  اإذا تطلب  اإ�صافية  اإج���راءات  يلزم من  التخاذ ما 
وتدعو اجلميع ال�صت�صعار م�صوؤوليتهم وااللتزام بالتوجيهات 

والتقيد باالإجراءات حتقيقا للم�صلحة العامة.
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عربي ودويل

�لثناء  مـــن  طـــوفـــان 
ر�فــــق تــعــيــني مــاريــو 
ــا,  ــاًم ع  66 در�غـــــي, 
ــــــادم  كــــرئــــيــــ�ــــس ق
للحكومة  مــفــرت�ــس 
فني  ـــة.  ـــي ـــال ـــط �لإي
تكنوقر�ط,  �قت�صاد, 
م�صريف, م�صوؤول �صامي 
هــذه  مـــن  �أي  ــري؟  ــب ك
�صيف�صل؟  ــب  ــو�ن �جل
عــودة  �ور�ق؟  بــاأيــة 
�لرئي�س  م�صرية  �ىل 
ــبــنــك  ــل �لـــ�ـــصـــابـــق ل

�ملركزي �لأوروبي.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

 فرن�شا تدين اجلمود ال�شيا�شي يف لبنان 
اأجوبة من قادتهم” يف ق�صية االنفجار.

وحتقق ال�صلطات اللبنانية يف االنفجار الذي عزته اإىل تخزين كميات 
امل��رف��اأ م��ن دون  اأح��د عنابر  االأم��ون��ي��وم ل�صنوات يف  ن��ي��رتات  هائلة م��ن 
اإجراءات وقاية. وتبني اأن م�صوؤولني على م�صتويات عدة كانوا على دراية 

مبخاطر تخزينها من دون اأن يحركوا �صاكناً.
برغم  االآن  حتى  نتيجة  اأي  عن  يثمر  مل  االنفجار  يف  التحقيق  اأن  اإال 
توقيف اأكرث من 20 �صخ�صاً. وقد دخلت ال�صيا�صة على خط التحقيق 
على  التحقيق  ق��ا���ص��ي  ادع���ى  ب��ع��دم��ا  خ�����ص��و���ص��اً  عرقلته  يف  و���ص��اه��م��ت 
تزال  ال  فرن�صا,  تقودها  التي  ال��دول��ي��ة  ال�صغوط  وب��رغ��م  م�صوؤولني. 
القوى ال�صيا�صية عاجزة عن ت�صكيل حكومة تنكب على تنفيذ اإ�صالحات 

ي�صرتطها املجتمع الدويل مل�صاعدة لبنان.

•• بريوت-اأ ف ب

اعتربت �صفرية فرن�صا يف بريوت يف ذكرى مرور �صتة اأ�صهر على انفجار 
ال��ق��وى ال�صيا�صية  ال��ت��زام  ع��دم  “غري املقبول”  اأن��ه م��ن  ب��ريوت  م��رف��اأ 
تعهداتها ت�صكيل حكومة تقر اإ�صالحات �صرورية ف�صال عن غياب تقدم 

يف التحقيق يف املاأ�صاة املروعة.
وغرقت البالد يف دائرة من املراوحة ال�صيا�صية بعد ا�صتقالة احلكومة 
اثر انفجار املرفاأ يف الرابع من اآب/اأغ�صط�س الذي ت�صبب مبقتل اأكرث 

من مئتي �صخ�س واإ�صابة اأكرث من 6500 بجروح.
على  اأ�صهر  �صتة  م��رور  “بعد  بيان  يف  غريو  اآن  فرن�صا  �صفرية  وق��ال��ت 
ينتظرون  ي��زال��ون  ال  اللبنانيون  يكون  اأن  املقبول  غري  من  االنفجار, 

االن��ف��ج��ار, م��ن غري  اأ�صهر على  �صتة  م��رور  “بعد  اأن��ه  واع��ت��ربت غريو 
لالأزمة  لال�صتجابة  حكومة  دون  من  ي��زال  ال  لبنان  يكون  اأن  املقبول 
ال�صحية واالجتماعية وللبدء بتطبيق االإ�صالحات الهيكلية ال�صرورية 
لتعايف البالد وا�صتقرارها«. واأ�صافت اأن “االلتزامات التي مت اتخاذها 

اأمام رئي�س اجلمهورية ما زالت حرباً على ورق«.
وبعد انفجار املرفاأ, زار ماكرون بريوت مرتني. واأعلن يف الزيارة الثانية 
يف اأيلول/�صبتمرب عن مبادرة قال اإن كل القوى ال�صيا�صية وافقت عليها, 
ون�صت على ت�صكيل حكومة خالل اأ�صبوعني تتوىل االإ�صالح يف مقابل 

ح�صولها على م�صاعدة مالية.
وف�صلت القوى ال�صيا�صية يف ترجمة تعهداتها. ومل ت�صفر م�صاعي زعيم 
تيار امل�صتقبل �صعد احلريري, الذي كلف يف 22 ت�صرين االأول/اكتوبر 

�صيا�صية  انق�صامات  و�صط  االآن  حتى  نتيجة  اأي  عن  احلكومة,  ت�صكيل 
لطاملا عرقلت واأخرت ت�صكيل احلكومات يف لبنان.

اإىل  لُي�صاف  ال�صحي  الو�صع  تدهور  “اأتى  الفرن�صية  ال�صفرية  وقالت 
ماأ�صاة الرابع من اآب/اغ�صط�س, على خلفية اأزمة اقت�صادية واجتماعية 
 2019 وي�صهد لبنان منذ �صيف العام  و�صيا�صية ال نرى نهاية لها”. 
اأ�صواأ اأزماته االقت�صادية التي اأدت اىل خ�صارة العملة املحلية اأكرث من 
ثمانني يف املئة من قيمتها مقابل ال��دوالر, وفاقمت معدالت الت�صخم 

وت�صّببت بخ�صارة ع�صرات االآالف وظائفهم وم�صادر دخلهم.
يف نهاية العام, �صهد لبنان حيث يقيم قرابة �صتة ماليني �صخ�س, قفزة 
غري م�صبوقة يف معدل االإ�صابات بفريو�س كورونا امل�صتجد والوفيات, 

ما بات يهدد بانهيار القطاع ال�صحي يف البالد.

... -خجول   1
اقت�صادي,  كخبري  �صمعته  وراء 
ي��خ��ف��ي دراغ�����ي اح��ت��ي��اط��ا م����ا. ال 
ق�����ص��ة م���ث���رية ت��ن�����ص��ب اإل���ي���ه, وال 
نزهات  ال  اجتماعية,  م��غ��ام��رات 
هواية...  وال  تن�صى,  ال  و�صهرات 
متوا�صعة  اجتماعية  حياة  ولكن 
م�صروط  غ���ري  وح����ب  م��ت��ع��ف��ف��ة, 
واأربعني  ث��م��ان��ي��ة  ط��ي��ل��ة  وث���اب���ت 

عاًما لزوجته �صريينا.

�ل�صور يحب  ل   ....-  2
“احلميمية”,  الوحيدة  �صورته 
هذا,  مثل  ق��ول  على  جت��راأن��ا  اإذا 
 ,2019 اأك��ت��وب��ر   28 اإىل  ت��ع��ود 
ف��ي��ه البنك  ال�����ذي غ�����ادر  ال���ي���وم 
امل��رك��زي االأوروب������ي. ل��ق��د �صوهد 
���ص��ريي��ن��ا, وهي  ب��ي��د  وه���و مي�صك 
خبرية كبرية يف االأدب االإجنليزي. 
ال�صقراء اجلميلة  اأن هذه  ويبدو 
ارادت  كهربائي  اأزرق  ف�صتان  يف 
تظهر عالنية  اأن  ال��ي��وم  ذل��ك  يف 
اليورو”  “بطل  جت��اه  م�صاعرها 

الذي يرتك من�صبه.

حا�صبة -�آلة   3
ابت�صامته  اأن  ال��ب��ع�����س  ي���دع���ي 
��ا يعرف  االأب���دي���ة ت��خ��ف��ي ���ص��خ�����صً
الداخل  م��ن  ال�صيا�صة  اآل��ي��ات  ك��ل 
اإىل اخل��ارج. ومن ي��دري اأن��ه بعد 
ف����رتة م���ن االف�������راط يف اجل���دل 
اإيطاليا  حت����ت����اج  واالالع������ي������ب, 
والتفكري  اأن���ف���ا����ص���ه���ا  الل���ت���ق���اط 
“باالزو”  غ����ري  اآخ������ر  ����ص���يء  يف 

الوا�صح  الغياب  وراء  )ال�صلطة(. 
دراغي  يرى  ال�صخ�صي,  للطموح 
اجلمهورية,  خ���دم���ة  يف  ن��ف�����ص��ه 
احلال  كان  كما  للوزراء,  كرئي�س 
م���ع االق��ت�����ص��ادي م���اري���و مونتي 
من  اأف�صل  اأو   ,2011 نوفمرب 
ذل���ك ك��رئ��ي�����س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة عام 

2022؟

رقيق – �صيا�صي   4
ت�����ك�����ّون ع����ن����د ال���ي�������ص���وع���ي���ني يف 
روم�����ا, وك����ان ي��ن��ت��م��ي دائ���ًم���ا اإىل 
للكاثوليك  ال��ت��ق��دم��ي  االجت�����اه 
االإي�����ط�����ال�����ي�����ني. اع����ت����ن����ى ج������ًدا 
بال�صيا�صيني امل�صكونني يف امل�صاألة 

ج���ول���دم���ان  ل���ب���ن���ك  “ك�صريك 
���ص��اك�����س االأم���ري���ك���ي ال مي��ك��ن اأن 
عدو   ... للوزراء”  رئي�ًصا  ي�صبح 
ال�صيادي  �صالفيني,  ماتيو  اآخ��ر: 
تقّربه  رغ������م  ي����ل����ني,  ال  ال��������ذي 
االن����ت����ه����ازي االأخ�������ري م����ن حزب 

ال�صعب االأوروبي.

-...ويف �خلارج  8
لالقت�صاديني  ه��دًف��ا  ك��ان  لطاملا 
واملمولني االأمل��ان, الذين ق�صفوه 
ب���االن���ت���ق���ادات واالأوام���������ر خالل 
ال�صنوات الثماين التي ق�صاها يف 
امل��رك��زي االأوروب���ي. وعلى  البنك 
االقت�صاد  وزي��ر  اخل�صو�س  وجه 

االج��ت��م��اع��ي��ة. ان���ه ك��ي��ن��زي حتى 
ال�صيا�صي  تدخله  ي��ع��ود  ال��ن��خ��اع, 
ال��وح��ي��د ب��ع��د ث��م��اين ���ص��ن��وات يف 
االأوروبي  امل��رك��زي  البنك  رئا�صة 
اجلامعة  يف   2019 اأكتوبر  اإىل 
الكاثوليكية, عندما دعا الطالب 
خدمة  يف  مهاراتهم  “ال�صتخدام 
مل يكن البابا  امل�صلحة العامة”. 
تعيينه  يف  خم��ط��ًئ��ا  ف��ران�����ص��ي�����س 
البابوية  االأك��ادمي��ي��ة  يف  ع�����ص��ًوا 
وا�صتقباله  االجتماعية  للعلوم 

باأبهة عظيمة يف الفاتيكان.

متق�صف -5�قت�صادي 
�صبتمرب   13 يف  روم�����ا  يف  ول����د 

60 مليار من االأوراق  االأوروب��ي 
م���ن منطقة  امل��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة 
اليورو. اأخ��رًيا, �صيدرك يف بداية 
“احلاجة   ,19- كوفيد  جائحة 
اإىل زي���ادة ال��دي��ن ال��ع��ام م��ن اأجل 
التمكن من اال�صتجابة لالأزمة”, 
وبيانه: “املزيد من اأوروبا, ولي�س 

التقلي�س من اأوروبا. »

�لأعد�ء بع�س   -  7
 يف �إيطاليا ...

يف  اع��������ت��������ربه,   ,1992 ع���������ام 
ال�صابق  الرئي�س  �صاخر,  برنامج 
للجمهورية فران�صي�صكو كو�صيغا, 
ال����ذي  حقري”  اأع����م����ال  “رجل 

برجوازية,  ع��ائ��ل��ة  م��ن   1947
�صيدالنية.  واأم  م�����ص��ريف  الأب 
ع�صرة,  اخل��ام�����ص��ة  ���ص��ن  ت��ي��ّت��م يف 
عمته.  ب���اح���ت�������ص���ان���ه  وت���ك���ف���ل���ت 
والتجارة  االق��ت�����ص��اد  يف  ت���خ���ّرج 
يف ج��ام��ع��ة روم����ا, وح��ا���ص��ل على 
م����ن معهد  ال�����دك�����ت�����وراه  درج�������ة 
للتكنولوجيا  م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����س 
امل����رم����وق, و���ص��ي��ك��ون اأ�����ص����ت����اذاً يف 
وهو  وت��وري��ن��و,  فلورن�صا  جامعة 
ا  اأي�صً ولكنه  ا�صتثماري,  م�صريف 

خادم كبري للدولة.
وغري  متكتما  ي��ك��ون  م���ا  دائ���ًم���ا   
م����زع����ج, ل��ك��ن��ه ف����ّع����ال دائ����م����ا. ال 
خارجية  ع����الم����ات  اأي  ي���ظ���ه���ر 

مبمار�صة  وم���ق���ت���ن���ع  ل������ل������رثاء, 
للموؤمنني  ال��ن��م��وذج��ي  التق�صف 

احلقيقيني.

6 -�صوبر ماريو
���ص��ي��ب��ق��ى يف ال���ت���اري���خ ع���ل���ى اأن����ه 
اليورو”.  اأن��ق��ذ  ال����ذي  “الرجل 
اأف�صل  اإن���ه���ا  اأوروب�������ا.  وب���ال���ت���ايل 
الثمانية يف  ���ص��ن��وات��ه  ع��ن  ذك���رى 
م���ن خ���الل كتابه  ف���ران���ك���ف���ورت. 
االأمر”  يتطلبه  ما  “كل  ال�صهري 
اأنه   2012 26 يوليو  ي�صرح يف 
يجب توفري العملة “باأي ثمن”, 
الذي  الكمي”  “التي�صري  واأطلق 
املركزي  البنك  ا���ص��رتى  بف�صله 

انتقد  ال�������ذي  ����ص���وب���ل  ول����ف����ان����غ 
ي��ق��دم��ه��ا البنك  ال��ت��ي  امل�����ص��اع��دة 
االأوروبية  ال���دول  ملالية  امل��رك��زي 
وخ���ا����ص���ة اإي���ط���ال���ي���ا, م����وؤك����دا اأن 
“�صجع ه��ذه ال���دول على  دراغ���ي 
�صيا�صة  يف  االن�����خ�����راط  جت���ن���ب 
عار�صته  اأخ����رًيا,  االإ�صالح”... 

دول ال�صرق االوروبي دائًما.

–يتمتع ب�صعبية  9
ال�����ي�����وم, ي��ت��م��ت��ع م����اري����و دراغ�����ي 
ب�صورة اإيجابية لدى العديد من 
�صئموا من  ال��ذي��ن  االإي��ط��ال��ي��ني, 
اأزمة حكومية غري حقيقية و�صط 
جائحة. وقد تابعوا بارتياح دعوة 
م���اري���و دراغ�����ي م���ن ق��ب��ل رئي�س 
اجل��م��ه��وري��ة. وم���ع ذل���ك, فاإنهم 
�صيعي�س  ك��ان  اإذا  عما  يت�صاءلون 
يف  �صيبقى  اأو  ت�صيغي,  ق�صر  يف 
منزله يف ب��اري��ويل, احل��ي الرثي 

من املدينة.

–كوفيد  10
لغزا.  ال��وب��اء  م��ن  موقفه  يبقى   
الوقت  يف  االإي��ط��ال��ي��ون,  يعتقد 
جوهر  ل��ي�����س  ه����ذا  اأن  ال����راه����ن, 
اه���ت���م���ام���ات���ه وخم������اوف������ه, واأن������ه 
للتمويل  ال�صابق  امل��دي��ر  ب�صفته 
اأكرث ح�صا�صية  االأوروبي, �صيكون 
ما  يدري  االقت�صاد. ومن  لتعايف 
مكافحة  ب��اأن  نف�صه  يقنع  لن  اإذا 
ت�صغيل  ت��ع��ي��د  اأن  مي��ك��ن  ك��وف��ي��د 

حمرك االإبداع؟
عن لو نوفال �وب�صرفاتور

�ملعلومات �لع�صر عن ماريو در�جي 

الرجل الذي يجب اأن يخرج اإيطاليا من االأزمة...!
لطاملا كان هدًفا للقت�صاديني و�ملمولني �لأملان وعار�صته دول �ل�صرق �لوروبي د�ئًما

ماريو دراجي ي�صتقبله الرئي�س االإيطايل �صريجيو ماتاريالاالملان كانوا ا�صد منتقديه اوروبيا

�ش�يبقى يف التاري�خ على اأن�ه
 الرجل الذي اأنقذ اليورو واأوروبا

ماتيو �شالفيني, ال�شيادي املتطرف, 
من ا�ش�د اأع�داء دراغ�ي يف الداخ�ل

يتمتع ب�صورة �إيجابية لدى �لإيطاليني �لذين �صئمو� من �أزمة حكومية غري حقيقية و�صط جائحة

�صالفيني خ�صم داخلي عنيدماريو وزوجته �صريينا

 اجلنائية الدولية تدين متمردا اأوغنديا 
•• الهاي-اأ ف ب

اأوغنديا ُجند عندما كان  اأم�س اخلمي�س  دانت املحكمة اجلنائية الدولية  
طفال واأ�صبح من قادة حركة جي�س الرب للمقاومة بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم �صد االإن�صانية.
دومينيك  على  ال�صادر  احلكم  ت��الوة  عند  �صميت  بريترام  القا�صي  وق��ال 

اأنغوين )45 عاما( “مت اإثبات اإدانته مبا ال يدع جماال لل�صك«.
وكانت وجهت اإىل اأونغوين �صبعني تهمة بينها القتل واالغت�صاب واال�صتعباد 
و�صنها  االألفية  ج��رت مطلع  التي  احل��رب  خ��الل  اأطفال  اجلن�صي وجتنيد 

“جي�س الرب للمقاومة” يف اأوغندا وثالث دول اأخرى.

اوب�������ص���ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا   , ديديفو  �صليمان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )ES0092601( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0563499814

فقدان جواز �شفر
�صاكلي�س   / امل����دع����و   ف��ق��د 
 , راج راى راى  ب��اىل  ك��وم��ار 
الهند اجلن�صية - جواز �صفره 
)M4755906(  رق����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0505668070

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و  / ع��ب��د على 
الهند     , ع����ل����ى  حم�����ب�����وب 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )M5686997( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0505668070

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  /راخى راجي�س 
راج���ان���ان ك��وج��وك��ري�����ص��ن��ان , 
الهند اجلن�صية - جواز �صفره 
)P4434307(  رق������م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0524937023

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادةاأ�شهم
فقدت املدعوة / عائ�صة عبداهلل حممد �صامل - اإماراتية 
اجلن�صية �صهادة ا�صهم رقم 10136681 بعدد 151 

�صهما �صادرة من م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي.
من يجدها عليه التوا�صل مع البنك املدون اأعاله اأو 

تليفون رقم 0505667725 
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم جنم الزمان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1043552 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل احمد جمعه عبداهلل احلو�صني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد رحمت اهلل حافظ الرحمن
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد عبداهلل خمي�س املحريبي

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

�صبينا�س
رخ�صة رقم:CN 2668216 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

الكثيب للمقاوالت العامة وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1035208 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
اآرم �صرتوجن  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

للمقاوالت وال�صيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1116376 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل احمد عبداهلل البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عمر جمعه فا�صل حممد البلو�صي

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة اعايل الدارة  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العقارات رخ�صة رقم:1129758 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبدالعزيز �صكرى عبداهلل ح�صن البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم هالل مريخ

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3777131 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خليفه علي حمد بالكور املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة العنابي لت�صليح 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صيارات رخ�صة رقم:1753032 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ح�صام عبدالكرمي علي ر�صا العبيديل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/نيو براخنه لل�صيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2914407 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة را�صد اال�صالم ليت �صوفى احمد %12

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة زين العابدين حممد �صفيان %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد را�صد �صعيد �صامل املزروعي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد كرمي حممد رفيق %12
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف را�صد اال�صالم ليت �صوفى احمد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف زين العابدين حممد �صفيان
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صابر ح�صني �صفيان

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد را�صد �صعيد �صامل املزروعي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد كرمي حممد رفيق

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

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

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة عبداهلل ا�صماعيل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1018906 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صلطان حممد �صيد علي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �صعيد ا�صماعيل ن�صر املهريي
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة عبداهلل ا�صماعيل 

ABDULLA ISMAIL ESTABLISHMENT

اإىل /اريكل للخ�صروات والفواكه
AREEKKAL VEGETABLES AND FRUITS  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج �إعلن �لن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

جمموعة ال�صقر املتحدة ذ.م.م
بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :

UNITED ALSAQER GROUP L.L.C  جمموعة ال�صقر املتحدة ذ.م.م
املودعة بالرقم : 342359  بتاريخ :  2020/12/31

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
ت�صكيله  املبيعات لالخرين جتميع  ال�صيارات, ترويج  والت�صدير يف جمال  ا�صترياد  وكاالت 

من الب�صائع بغر�س بيعها وعر�صها على اجلمهور يف جمال ال�صيارات.
و�صف العالمة : العالمة عباره عن ا�صم ال�صركة باللغه العربية واالجنليزي 

باللون  ذ.م.م  املتحدة  ال�صقر  جمموعة   UNITED ALSAQER GROUP L.L.C
االبي�س والعالمة عباره عن �صقر باللون البني الفاحت

اال�صرتاطات :

بيانات �لأولوية :
باإ�صم : جمموعة ال�صقر املتحدة ذ.م.م

مبنى  اجل�صرين(  اأبوظبي منطقةربدان )بني   : هاتف: املوطن  دب���ل���ي���و,  اأم  ب���ي  وك���ال���ة 
امييل:     46468 الربيد:  �صندوق   ,  026981039 فاك�س:   ,  026981031

 ahmed.shawqi@alsaqergroup.com
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.
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عربي ودويل
اأنقرة ترف�ش انتقادات وا�شنطن املتعلقة بقمع التظاهرات 

جمتمع  ب�صدة  وه��اج��م  “االإرهابيني”  ب���  ال��ط��الب  املتظاهرين 
املثليني, الذي اأ�صبحت حقوقه مطلًبا يف التظاهرات بعد اعتقال 
للكعبة  �صورة  تعليق  بعد  االإ�صالم  اإىل  باالإ�صاءة  اأتهموا  طالب 
و�صع عليها علم قو�س قزح, وهو رمز مرتبط مبجتمع املثليني. 
هناك  لي�س  املثليني,  “جمتمع  االأرب��ع��اء  الرتكي  الرئي�س  وق��ال 
باالخالق,  يتحلى   )...( البلد  “هذا  اأن  ,ا���ص��اف  كهذا”.  �صيء 
و�صي�صري نحو امل�صتقبل بهذه القيم«. و�صارعت الواليات املتحدة 
يف اليوم نف�صه لالعراب عن “قلقها” حيال االعتقاالت اجلديدة 
املناه�س لالأقليات  يف االأي��ام االأخ��رية و”دانت ب�صدة اخلطاب” 
التي  ال���دول  الرتكية  اخلارجية  وزارة  ودع��ت  تركيا.  يف  املثلية 
تدين اأنقرة اإىل “النظر يف املراآة”, من دون الرد على االنتقادات 

•• اأنقرة,-اأ ف ب

رف�صت تركيا  اأم�س اخلمي�س االنتقادات التي وجهتها الواليات 
املتحدة ب�صبب قمع التظاهرات الطالبية وهجوم الرئي�س رجب 
يف  “التدخل”  م�صتنكرة  املثليني,  جمتمع  على  اأردوغ���ان  طيب 
“ال  بيان  الرتكية يف  وزارة اخلارجية  الداخلية. ذكرت  �صوؤونها 
يتعني على اأحد التدخل يف ال�صوؤون الداخلية لرتكيا” داعية اإىل 
“االمتناع عن اأي خطاب ي�صجع على اأعمال غري قانونية«. ت�صهد 
عدة مدن تركية منذ اأكرث من �صهر تظاهرات طالبية احتجاجا 
على تعيني مقرب من ال�صلطة عميدا جلامعة البو�صفور املرموقة 
االأربعاء  االأول  اأم�س  اأردوغ��ان  و�صبه  العام.  ا�صطنبول مطلع  يف 

“م�صاهد  اإن  وقالت  للمثليني.  املناه�صة  بالت�صريحات  املتعلقة 
البلدان  من  العديد  يف  املدنيني  �صد  للقوة  املفرط  اال�صتخدام 
االأذهان«.  يف  ماثلة  ت��زال  ال  متقدمة  دميوقراطيات  ُتعد  التي 
وا�صتخدمت  االأ�صبوع  ه��ذا  املتظاهرين  مئات  ال�صرطة  اعتقلت 
وزارة  اأعلنت  زخمها.  تفقد  مل  التي  التجمعات  لتفريق  القوة 
الداخلية  اأم�س اخلمي�س اأن من بني االأ�صخا�س ال�528 الذين 
 498 ع��ن  االإف�����راج  ب��ال��ت��ظ��اه��رات, مت  ل�صلتهم  اع��ت��ق��ال��ه��م  مت 
108 حتت املراقبة الق�صائية, كما و�صع اثنان  ا, بينهم  �صخ�صً
رهن التوقيف االحرتازي. ومت اعتقال خم�صة اأ�صخا�س اآخرين 
بهم  ال�صرطة عن ثالثة م�صتبه  اأم�س اخلمي�س وتبحث  �صباح  

اآخرين, وفًقا ملكتب حاكم اإ�صطنبول.

حكم بال�شجن 20 عاما على 
دبلوما�شي اإيراين يف بلجيكا 

•• اأنتويرب-اأ ف ب

حكم الق�صاء البلجيكي اأم�س اخلمي�س بال�صجن 20 عاما على دبلوما�صي اإيراين بعد 
اإدانته بتهمة التخطيط لهجوم كان �صي�صتهدف جتمعا ملعار�صني للنظام االإيراين 
اأ�صدي )49  اهلل  اأ�صد  ال�صجن يف حق  وج��اءت عقوبة   .2018 العام  باري�س  قرب 
عاما( الذي جرت حماكمته مع ثالثة �صركاء مفرت�صني وينفي الوقائع, مطابقة 
وق�صت  االإره����اب.  ب�صوؤون  املخت�صة  البلجيكية  الفدرالية  العامة  النيابة  لطلب 
اإيراين  اأ�صل  اأي�صا ب�صجن ثالثة بلجيكيني من  حمكمة انتويرب يف �صمال البالد 
15 و18 عاما واإ�صقاط اجلن�صية  اإدانتهم بتهمة التواطوؤ, فرتات تراوح بني  بعد 
البلجيكية عنهم. وكان االدعاء طلب هذه العقوبة الق�صوى خالل املحاكمة التي 
ال�صاحلية  للمدينة  اجلنائية  املحكمة  يف  نوفمرب  الثاين/  ت�صرين  نهاية  يف  جرت 
الفلمنكية. واأثار هذا امللف الذي يجمع بني االإرهاب والتج�ص�س, توترا دبلوما�صيا 
اإيران  وكانت  باري�س.  ذل��ك  االأوروب��ي��ة, مبا يف  العوا�صم  والعديد من  بني طهران 
الق�صاء  اأطلقها  التي  االإج���راءات  اأن  باحلكم, معتربة  لن تعرتف  اأنها  ح��ذرت من 
البلجيكي “غري �صرعية ب�صبب احل�صانة الدبلوما�صية” التي يتمتع بها االأ�صدي. 
اأما املعار�صون امل�صتهدفون فقد دانوا خطة تندرج يف اإطار “اإرهاب الدولة«. وكان 
بالقرب  2018 يف فيلبانت  30 حزيران/يونيو  اأن ي�صتهدف تفجري يف  يفرت�س 
وهو  االإيرانية,  للمقاومة  الوطني  للمجل�س  الكبري  ال�صنوي  التجمع  باري�س,  من 

حتالف من املعار�صني ي�صم يف �صفوفه حركة جماهدي خلق.

جيل بايدن تريد ترك ب�شمتها خالفًا مليالنيا ترامب  �لحتاد �لأوروبي يتجه لفر�س عقوبات جديدة  

االنقالب الع�شكري يدفع بورما اأكرث اإىل فلك بكني 
•• بانكوك-اأ ف ب

ي����ه����دد االن�����ق�����الب ال���ع�������ص���ك���ري يف 
اإىل فلك  اأكرث  بورما بدفع البالد 
الغربيني  امل�صتثمرين  وابعاد  بكني 
ينهار  قد  فيما  عنها,  واليابانيني 
ال�����ذي يعاين  ال��ه�����س  اق��ت�����ص��اده��ا 
اأ���ص��ا���ص��ا م��ن ت��ب��ع��ات وب����اء ك��وف��ي��د-

.19
ال��ب��ورم��ي ب�صكل  واأن���ه���ى اجل��ي�����س 
م�����ف�����اج�����ئ االث�������ن�������ني االن�����ت�����ق�����ال 
ال����دمي����وق����راط����ي, ف����اأع����ل����ن ح���ال 
ال��ط��وارئ ال��ع��ام��ة واع��ت��ق��ل زعيمة 
احلكومة املدنية الفعلية اأونغ �صان 
االأول  اأم�س  اتهمت  التي  ت�صي  �صو 
االأربعاء بانتهاك قانون اال�صترياد 

والت�صدير.
نيكوال  ف����رن���������ص����واز  واأو������ص�����ح�����ت 
املعهد  يف  اآ�����ص����ي����ا  ق�������ص���م  م����دي����رة 
الدولية,  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ف��رن�����ص��ي 
م��ت��ح��دث��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
باالنقالب  قاموا  اجلي�س  ق��ادة  اأن 
ب�����داف�����ع ال����ط����م����وح ال�������ص���ي���ا����ص���ي, 
اأن  اأي�����ص��ا  يخ�صون  “كانوا  لكنهم 
على  ال�صيطرة  م�صتقبال  يخ�صروا 

م�صاحلهم االقت�صادية الطائلة«.
الي�صم  مناجم  من  ا�صتفادته  واإىل 
اأرباحا  اجلي�س  يجني  وال��ي��اق��وت, 
النا�صطة  ال���ك���ربى  ���ص��رك��ات��ه  م���ن 
والقطاع  وال�صياحة  ال��ع��ق��ارات  يف 

امل�صريف وغريها.
ويف ظ��ل ه��ذه امل�����ص��ال��ح, ف���اإن بقاء 
حزب اأونغ �صان �صو ت�صي, الرابطة 
الوطنية من اأجل الدميوقراطية, 
يف  ال�صاحق  ف��وزه  بعد  ال�صلطة  يف 
ت�صرين  يف  الت�صريعية  االنتخابات 
الثاين/نوفمرب, كان يهدد بانتزاع 

اأوراق منه.
ب�صاأن  االآن  م��ط��روح  ال�����ص��وؤال  لكن 
الغربية.  اال����ص���ت���ث���م���ارات  م�����ص��ري 
منبوذة  ب����ورم����ا  ب��ق��ي��ت  ف��ب��ع��دم��ا 
احلكم  ع���ق���ود  خ�����الل  ال����ع����امل  يف 
على  اأب���واب  لها  فتحت  الع�صكري, 
حكومة  قيام  مع  الدولية  ال�صاحة 
اأونغ �صان �صو ت�صي احلائزة جائزة 
انتخابات  ب���ع���د  ل���ل�������ص���الم  ن����وب����ل 

اأزم�����ة  اأدت  ب���ال���ط���ب���ع,   .2015
فروا  ال��ذي��ن  ال��روه��ي��ن��غ��ا  م�صلمي 
للجوء  االآالف  مبئات  عامني  بعد 
اإىل بنغالد�س هربا من حملة قمع 
تدهور  اإىل  اجلي�س,  �صنها  �صديدة 
امل�صتثمرين  واإب��ع��اد  ال��ب��الد  ���ص��ورة 

الغربيني.
االثنني,  الع�صكري  االنقالب  ومع 
من املتوقع اأن يت�صارع هذا التوجه 

وي�صتمر لفرتة طويلة.
املحلل  م��ات��ي�����ص��ون  دي��ف��ي��د  وق�����ال 
امل�صتقل العامل يف بورما اإن الكثري 
من ال�صركات الغربية “�صرتى اأنه 

ال ميكنها البقاء«.
ال���ت���وج���ه تهديد  ه����ذا  ي���ع���زز  وم����ا 
بايدن  ج���و  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س 
بفر�س عقوبات اقت�صادية جديدة, 
يف وقت ال تزال العقوبات القائمة 
ال�صباط  ببع�س  حم�صورة  حاليا 
ال�صركات  ت��ط��ال  اأن  ب���دون  ال��ك��ب��ار 

املرتبطة باجلي�س.
ك��ذل��ك ي��ن��ظ��ر االحت�����اد االأوروب������ي 
يف ف���ر����س ع���ق���وب���ات ج����دي����دة قد 
اإىل قطاع  ���ص��دي��دة  ���ص��رب��ة  ت�����ص��دد 
الذي كان ي�صهد  البورمي  الن�صيج 
االأثناء,  ه��ذه  ويف  قوية.  انطالقة 

توا�صل بكني تو�صيع نفوذها.
اأن  ن����ي����ك����وال  ف����رن���������ص����واز  وراأت 
بني  ح���ال���ي���ا  ال���ك���ب���ري  “االختالل 

الغرب وال�صني �صيزداد حدة«.
وام���ت���ن���ع���ت ال�����دول�����ة االآ����ص���ي���وي���ة 
بورما  مع  تتقا�صم  التي  العمالقة 
كيلومرت,  األفي  ح��دودا متتد على 
الع�صكري,  االن��ق��الب  ان��ت��ق��اد  ع��ن 
“اجلار  م��وق��ع  يف  نف�صها  فقدمت 
االأطراف  بدعوة  مكتفية  الودي” 

“اإىل ت�صوية خالفاتهم«.
ولل�صني م�صاريع بنى حتتية كثرية 
يف بورما يف اإطار خطتها املعروفة 
ب�”طرق احلرير اجلديدة” والتي 
“مبادرة  اإىل  ت�����ص��م��ي��ت��ه��ا  ب���دل���ت 
بناء  وم��ن��ه��ا  واحلزام”,  ال��ط��ري��ق 
منطقة اقت�صادية خال�صة تت�صمن 
وم�صاريع  العميقة,  املياه  يف  مرفاأ 
حمطات كهربائية و�صدود للطاقة 
خطوط  وم������د  ال����ك����ه����روم����ائ����ي����ة, 

لل�صكك احلديد.
ال�صينية  ال�����ص��ل��ط��ات  وخ�����ص�����ص��ت 
الربيع  يف  ال���ب���ورم���ي  ل��ل�����ص��ري��ك 
مليارات   5,5 ق��دره  مبلغا  املا�صي 

يورو لتمويل هذه امل�صاريع.
كذلك ت�صكل بورما لل�صني م�صدرا 

مهما للموارد الطبيعية من خ�صب 
وغاز طبيعي وي�صم.

مدير  غ����ي����ار  اأول���ي���ف���ي���ي���ه  ول����ف����ت 
االأخبار يف موقع “كراي�صي�س24” 
امل��ت��خ�����ص�����س يف م�������ص���ائ���ل االأم�����ن 
الدويل, اإىل اأن “ال م�صلحة لبكني 
الدولة  يف  ال��ف��و���ص��ى  ان��ت�����ص��ار  يف 
ذلك  ينعك�س  قد  اإذ  لها”  املجاورة 

على خططها.
وتطرح ت�صاوؤالت اأي�صا حول القرار 
ال�صريك  ال��ي��اب��ان,  �صتتخذه  ال��ذي 
االق����ت���������ص����ادي ال���ث���ال���ث ل���ب���ورم���ا, 
هذا  يف  ال��ك��ث��رية  م�صاحلها  ب�����ص��اأن 
منطقة  ب��ن��اء  ت��وا���ص��ل  حيث  البلد 

اقت�صادية خال�صة كبرية.
وك��ان��ت ط��وك��ي��و م��ن اأوائ����ل الذين 
اأق�������������روا ب����ن����ت����ائ����ج االن����ت����خ����اب����ات 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة يف ت�����ص��ري��ن ال��ث��اين/
نوفمرب, يف حني يندد الع�صكريون 

ب�”خمالفات هائلة” تخللتها.
���ص��وزوك��ي موتور  ���ص��رك��ة  واأع��ل��ن��ت 
م�صنعيها  اأغلقت  ال��ت��ي  اليابانية 
اأمنية عند  ب�صورة موقتة الأ�صباب 
�صتعيد  اأن���ه���ا  االن���ق���الب,  ح�����ص��ول 
با�صم  متحدث  وق��ال  اأبوابها.  فتح 
ال�صركة التي اأنتجت العام 2019 

���ص��ي��ارة موجهة  األ����ف   13 ح����واىل 
ب�صكل اأ�صا�صي اإىل ال�صوق البورمية 
عملياتنا  “�صن�صتاأنف  ال��داخ��ل��ي��ة 
لكننا  اخل���م���ي�������س,  م����ن  ان���ط���الق���ا 

نراقب الو�صع عن كثب«.
االنقالب  يهدد  االأث��ن��اء,  ه��ذه  ويف 
�صديدة لالقت�صاد  بت�صديد �صربة 

اله�س يف بورما.
“�صيدفع  نيكوال  فرن�صواز  وقالت 
ب�صكل  ال���رتاج���ع  اإىل  ب��ورم��ا  ذل���ك 
ح��اد, يف وقت ب��داأت فيه بالتح�صن 
يف الفرتة االأخرية, اإذ بداأت احللول 
االقت�صادية التي اأجرتها اأونغ �صان 

�صو ت�صي تعطي ثمارها«.
لتل   48% بن�صبة  الفقر  وتراجع 
 2015 %25 يف بورما بني  اإىل 
اأن  املتوقع  اأنه من  و2017, غري 
يعاود االرتفاع ال �صيما واأن البالد 
تعاين من تبعات االأزمة ال�صحية.

واأع������رب ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل 
ق�صرية  ف��رتة  قبل  ال��ذي خ�ص�س 
م�����ص��اع��دة ط���ارئ���ة ق���دره���ا 350 
ب���ورم���ا يف  مل�����ص��ان��دة  م��ل��ي��ون دوالر 
“قلقه  ع���ن  اجل���ائ���ح���ة,  م��ك��اف��ح��ة 
على  االن��ق��الب  ل��وط��اأة  ال�صديد” 

االقت�صاد اله�س يف هذا البلد.

•• كييف-اأ ف ب

ح����ظ����ر ال����رئ����ي���������س االأوك��������������راين 
زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي ثالث  ف����ول����ودمي����ري 
على  م�صنفة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ق��ن��وات 
بهدف  ل���رو����ص���ي���ا  م����وال����ي����ة  اأن����ه����ا 
حماربة نفوذ الكرملني يف البالد, 
كما اأعلنت اإدارته يف قرار لقي اإدانة 

رو�صية وترحيبا اأمريكيا.
وب���ع���د ق�����رار م���ن جم��ل�����س االأم����ن 
مر�صوما  زيلين�صكي  وّقع  القومي, 
بفر�س عقوبات على النائب املوايل 
ك�����وزاك وثماين  ت���ارا����س  ل��رو���ص��ي��ا 
ثالث  بينها  م��ن  ميلكها  ���ص��رك��ات 

تلفزيونية  حمطات 
 112“ ه������������������ي 
و”زيك  اأوكراينا” 
و”نيو�صن«.  تي يف” 
تنتمي  ك���ان���ت  واإذا 
ك���وزاك,  اإىل  ر�صميا 
املحطات  ه����ذه  ف����اإن 
تعترب  التلفزيونية 
ملكا لنائب اآخر مواٍل 
فيكتور  ه��و  لرو�صيا 
م����ي����دف����ي����دت���������ص����وك 

امل������ق������رب ج��������دا م������ن ف����الدمي����ري 
يف  بانتظام  ي�صتقبله  ال��ذي  بوتني 
با�صم  الناطقة  وقالت  الكرملني. 

ال����رئ����ي���������س ي���ول���ي���ا 
مندل على في�صبوك 
“بعدما  االأرب�����ع�����اء 
حرب  اأداة  اأ�صبحت 
�صد اأوكرانيا, ن�صيت 
ه���ذه ال��ق��ن��وات منذ 
فرتة طويلة املعايري 
وهي  ال�صحافية” 
مت���وي���ال  “تتلقى 
مت   .. رو����ص���ي���ا  م����ن 
حلماية  ح����ظ����ره����ا 
الكرملني  ودان  ال��ق��وم��ي«.  االأم���ن 
هذا القرار وو�صفه باأنه عقبة اأمام 
بح�صب الناطق  “حرية التعبري”, 

وغّرد  بي�صكوف.  دم��ي��رتي  با�صمه 
االأربعاء  ت��وي��رت  ع��ل��ى  زيلين�صكي 
حرية  ب���ق���وة  ت���دع���م  “اأوكرانيا 
التي  الدعاية  لي�س  لكن  التعبري, 
ميولها البلد املعتدي«. يف املقابل, 
ال�صفارة  اأطلقتها  تغريدة  يف  ج��اء 
االأمريكية يف اأوكرانيا اأن الواليات 
كييف  جهود”  “تدعم  امل��ت��ح��دة 
ل�”التاأثري  الت�صدي  اإىل  الهادفة 
اخلبيث” لرو�صيا. وتابعت ال�صفارة 
ملنع  معا  نعمل  اأن  جميعا  “علينا 
ا���ص��ت��خ��دام ال��ت�����ص��ل��ي��ل االإع���الم���ي 
�صالحا يف حرب اإعالمية �صد دول 

ذات �صيادة«.

داكنة طويلة  �صرتة  زوم مرتدية  االأربعاء على تطبيق 
عادية.

اأزي��اء خ��الل حفل تن�صيب  ارت��دت ثوبا من دار  وكانت 
زوجها يف 20 كانون الثاين/يناير لكنها اختارت بدال 
التي  ماكاريان  ماركة  املرتفة,  االأوروب��ي��ة  املاركات  من 

مقرها يف نيويورك.
ر�صائل  توجه  ترامب مالب�س  ارت��دت ميالنيا  اأن  �صبق 
معينة مبا ي�صمل قبعة �صبيهة باأ�صلوب حقبة اال�صتعمار 

خالل زيارة اىل كينيا.
العام  اأكرث مالب�صها لفتا لالأنظار �صرتة ارتدتها  لكن 
2018 كتب عليها “اأنا ال اأكرتث حقا, هل تكرتثون؟« 
اأنها  اأن جواب جيل بايدن على هذا ال�صوؤال هو  ويبدو 

تكرتث فعال
ال��روؤ���ص��اء االأمريكيني  وجت��د زوج���ات 
اأنهن  اإذ  غريب  موقف  يف  اأنف�صهن 
متزوجات من اأقوى رجل يف البالد 
دور  ل���دي���ه���ن  ي����ك����ون  اأن  دون  م����ن 

ر�صمي.
ي��خ��رتن مو�صوعا  م���ا  ع����ادة  ل��ذل��ك 
ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ي��ه وي�����ص��ت��خ��دم��ن قوة 
القوانني  ���ص��ن  م���ن  ب����دال  ال���دع���اي���ة 
ميالنيا  واعتمدت  تغيري.  الإح��داث 
“كن  ب����ع����ن����وان  ح���م���ل���ت���ة  ت������رام������ب 
اأجل  من  العمل  وهدفها  االأف�صل” 
اأف�صل لالأطفال والتي روجت  حياة 

لها ب�صكل متقطع فقط.
اختارت ثالثة  فقد  بايدن  اأما جيل 
موا�صيع وكلها لها ثقل اإ�صايف كونها 

�صخ�صية للغاية.
دعم  ع���ل���ى  ب��ال��ع��م��ل  االأول  ي��ت��ع��ل��ق 
جمتمع  وه��و  الع�صكريني,  ع��ائ��الت 
بايدن,  بو  تعرفه جيدا وعا�صته مع 
اإبن جو بايدن الذي خدم يف العراق 

مع احلر�س الوطني االأمريكي.
اأم���ا امل��ح��ور ال��ث��اين ه��و ت��ع��زي��ز دعم 
وهو   - واالأبحاث  ال�صرطان  مر�صى 
عائلة  ه���وي���ة  يف  م��ط��ب��وع  م��و���ص��وع 
ب����و مبر�س  ب�����ص��ب��ب وف�������اة  ب����اي����دن 

�صرطان الدماغ العام 2015.
ويعتمد املو�صوع الثالث على حياتها 
املهنية يف جمال التعليم. كانت بايدن ت�صحح اختبارات 
اأوج حملة زوجها الرئا�صية املحتدمة وهي  الطالب يف 
تدخل التاريخ ك�صيدة اأوىل لها وظيفة مدفوعة االأجر 

خارج جدران البيت االأبي�س.
جو  م��ع  م�صرتكة  مقابلة  يف  “بيبول”  ملجلة  وق��ال��ت 

بايدن, “هذا �صغفي” م�صيفة “هذه هي حياتي«.
بني  ال��ع��الق��ة  فو�صع  ال�صيدتني.  ب��ني  اآخ���ر  ف���ارق  ثمة 
دونالد ترامب وزوجته الثالثة ميالنيا كان على الدوام 
م�صدرا لل�صائعات. يف املقابل, لن ي�صكل الزوجان بايدن 

مادة د�صمة ل�صحافة امل�صاهري.
عاما   43 “بعد  “بيبول”,  ملجلة  ب��اي��دن  جيل  وق��ال��ت 
م��ن ال�����زواج, مل ت��ع��د ه��ن��اك ب��ال��واق��ع م��وا���ص��ي��ع كثرية 

لالختالف حولها«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

بعد قرابة اأ�صبوعني على دخولها البيت االأبي�س, تطل 
قريب  باأ�صلوب  بايدن  جيل  االأوىل  االأمريكية  ال�صيدة 
م��ن واق��ع االأم��ريك��ي��ني يف تناق�س وا���ص��ح م��ع ميالنيا 
اعتربت  لطاملا  التي  ال�صابقة  االأزي���اء  عار�صة  ترامب, 

�صخ�صية باردة غري تقليدية.
ب��اي��دن وميالنيا  ال��ف��رق ب��ني جيل  ك��ل �صيء ي��دل على 
ترامب حني ظهرت ال�صيدة االأوىل االأربعاء خالل حفل 
�صاي افرتا�صي اأقامته لزوجات ع�صكريني, من خلفية 

الزهور اىل اإبريق ال�صاي والعلم االأمريكي.
تقول جيل بايدن “من ال�صعب بالن�صبة يل اأن اأ�صدق 
اأنه مل مي�س �صوى اأ�صبوعني على التن�صيب وكان لدي 

بالفعل الكثري الأفعله«.
وميالنيا  ج��ي��ل  ب���ني  واالخ����ت����الف 
وا�صح كما الفرق بني زوجها الرئي�س 
ال�صابق دونالد  بايدن والرئي�س  جو 
ترامب. وهي ا�صتمدت من جذورها 
من  كاأمريكية  ون�صاأتها  الع�صكرية 
ال��ط��ب��ق��ة ال��و���ص��ط��ى ل��ل��ت��وا���ص��ل مع 

االآخرين يف مكاملة عرب الفيديو.
وقالت جيل بايدن )69 عاما( “لقد 
تعلمت حبي لهذا البلد من والدي” 
م�صتعيدة تقليد مرافقة والدها اإىل 

ن�صب تذكاري ل�صحايا احلرب.
ل��دع��م معهد  اأخ�����رى  م��ن��ا���ص��ب��ة  ويف 
ال�����ص��رط��ان ال��وط��ن��ي, ���ص��ددت بايدن 
اأي�������ص���ا ع���ل���ى جت���رب���ت���ه���ا م����ع واق����ع 
اأن  ال��ع��ادي��ة ح��ني روت كيف  احل��ي��اة 
ال�صرطان خطف حياة والديها ومن 
ال�صاد�صة  �صن  يف  بو  زوجها  اإب��ن  ثم 

واالأربعني.
اأتت  التي  ترامب  مليالنيا  يكون  قد 
املتحدة  الواليات  اإىل  �صلوفينيا  من 
كعار�صة اأزياء مهاجرة �صابة والتقت 
دونالد ترامب, ق�صة خا�صة بها عن 

جتربتها االأمريكية.
اأن  م��ن  منعها  املتكتم  طبعها  ل��ك��ن 

ت�صارك االأمريكيني بها.
ن�����ادرا م���ا حت��دث��ت م��ي��الن��ي��ا لفرتة 

ك��ان��ت مداخالتها  ف��ي��م��ا  ط��وي��ل��ة يف م��ن��ا���ص��ب��ات ع��ام��ة, 
ت��ربع يف  التي  ب��اي��دن  بعد, خالفا جليل  اأق��ل  املرجتلة 

اإلقاء اخلطب.
بدال من ذلك خطفت اأزياء ميالنيا ترامب املرتفة يف 

معظم االأحيان االأنظار.
�صانيل  جمموعة  م��ن  ب��االأ���ص��ود  اإطاللتها  �صمل  وذل��ك 
عند  ل��وب��وت��ان  كري�صتان  وح���ذاء  غ��اب��ان��ا  اإي  ودولت�صي 
م��غ��ادرت��ه��ا ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س ل��ل��م��رة االأخ����رية يف كانون 
الثاين/يناير. وحني هبطت الطائرة يف فلوريدا, نزلت 
مرتدية ثوبا ملونا من ت�صميم دار غوت�صي بقيمة اآالف 

الدوالرات ما يثبت تف�صيلها امل�صممني االأجانب.
يف املقابل, ظهرت جيل بايدن التي اأبقت على وظيفتها 
فرجينيا,  ن����ورذرن  جامعة  يف  انكليزية  لغة  ك��ا���ص��ت��اذة 

�شفينة حربية اأمريكية تعرب م�شيق تايوان  اأوكرانيا حتظر ثالث حمطات تلفزيونية موالية لرو�شيا 
•• تايبيه-اأ ف ب

للمرة  اخلمي�س,  اأم�����س  ت��اي��وان   م�صيق  اأم��ريك��ي��ة  حربية  �صفينة  ع��ربت 
االأوىل منذ تويل الرئي�س جو بايدن مهامه ر�صميا, على ما اأعلن اجلي�س 
االأمريكي. واأجرت املدمرة وهي من طراز اأرليه بورك, وامل�صلحة ب�صواريخ 
تايوان,  ال�صيني عن  الرب  يف�صل  ال��ذي  امل�صيق  روتينيا يف  عبورا  موجهة 

ح�صبما اأعلن االأ�صطول ال�صابع االأمريكي يف بيان.
وقال املتحدث با�صم الدبلوما�صية ال�صينية وانغ ون بني اخلمي�س اإن “ال�صني 

تبقى يقظة و�صرتد يف جميع االأوقات على التهديدات واال�صتفزازات«.
و�صرح وانغ لل�صحافيني باأن بالده “تتابع الو�صع عن كثب«.

امل�صيق,  يف  مالحية  بتمارين  روتيني  ب�صكل  اأمريكية  حربية  �صفن  وتقوم 
تايوان  التي تعترب  ال�صني  مثرية يف كثري من االأحيان ردودا غا�صبة من 
جزءا من اأرا�صيها. وتعترب بكني عبور �صفن امل�صيق انتهاكا ل�صيادتها, فيما 
تعتربه الواليات املتحدة ودول اأخرى ممرا مائيا دوليا مفتوحا للجميع. 

وقال االأ�صطول ال�صابع يف بيان اإن رحلة املدمرة االأمريكية جون اإ�س ماكني 
الهادئ والهندي منطقة  التزام الواليات املتحدة ببقاء املحيطني  “تظهر 
التحليق  االأم��ريك��ي  اجلي�س  “�صيوا�صل  البيان  واأ���ص��اف  ومفتوحة«.  ح��رة 
واملالحة والعمليات يف اأي مكان ي�صمح به القانون ال��دويل«. واأكدت وزارة 

الدفاع التايوانية ح�صول الرحلة من دون حتديد ال�صفينة.
وي���اأت���ي ع��ب��ور ال�����ص��ف��ي��ن��ة احل��رب��ي��ة يف اأع���ق���اب حت��ل��ي��ق ط��ائ��رت��ي ا�صتطالع 
تايوان اجلوي  بالوقود على مقربة من جمال  اأمريكيتني وطائرة تزويد 

االثنني, بح�صب الوزارة التي مل تك�صف عن م�صار هذه الطائرات.
على  واالقت�صادية  والدبلوما�صية  الع�صكرية  �صغوطها  ال�صني  و�صعدت 
ترف�س  وه��ي   ,2016 يف  اإن��غ-وي��ن  ت�صاي  الرئي�صة  انتخاب  منذ  ت��اي��وان 

االعرتاف باأن اجلزيرة جزء من ً“�صني واحدة«.
وخرقت طائرات اجلي�س ال�صيني العام املا�صي 380 مرة منطقة الدفاع 
التايوانية م�صجلة رقما قيا�صيا. ويحذر بع�س املحللني من اأن التوتر بني 

الطرفني بلغ اأعلى م�صتوياته منذ منت�صف ت�صعينيات القرن املا�صي.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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املال والأعمال
رئي�ش غرفة الفجرية يوؤكد اأهمية اال�شتثمار يف قطاع ال�شناعة

اأ�صا�صية يف مفهوم مبادرة “اجلواز 
يرجع  وذلك  العاملي”  اللوج�صتي 
ال�صريع  االق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م��و  اإىل 
مدفوًعا  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ص��ه��ده  ال����ذي 

ب�صادرات الت�صنيع.
“اجلواز  م�������ب�������ادرة  و����ص���ت���ع���م���ل 
اإكمال  على  العاملي”  اللوج�صتي 
الرئي�صية  االأه����������داف  وت���ع���زي���ز 
“خطة  ل��ل��م��رح��ل��ة االأخ������رية م���ن 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة ع���ل���ى امل����دى 
وعلى   ,)RPJPN( ال���ط���وي���ل« 
يتعلق  ف��ي��م��ا  اخل�������ص���و����س  وج�����ه 
الوطنية وخلق  التناف�صية  بتعزيز 
الوظائف ذات االأجور االأعلى عرب 
امل��ن��اط��ق اجل��غ��راف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة يف 

اإندوني�صيا.
“اجلواز  م��������ب��������ادرة  وَت������ع������ت������رب 
الوقت  يف  العاملي”  ال��ل��وج�����ص��ت��ي 
ال�صحن  �صركات  “جمل�س  احلايل 
�صريًكا  االإندوني�صية”  الوطنية 
من  الكثري  �صيحقق  م��ا  وه��و  لها, 
ال�صوق  ب��دخ��ول  املتعلقة  ال��ف��وائ��د 

املحلية.
ال�صحن  �صركات  “جمل�س  ووق��ع   
العام  االإندوني�صية”,  ال��وط��ن��ي��ة 
امل�����ا������ص�����ي, م�����ذك�����رة ت����ف����اه����م مع 
واجل����م����ارك  امل����وان����ئ  “موؤ�ص�صة 
واملنطقة احلرة يف دبي” لتحقيق 
ُيعترب  التجاري, ومن ثم  التعاون 
لل�صراكة  تطور  مبثابة  الت�صجيل 

القائمة الرا�صخة واملثمرة.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت مبادرة “اجلواز اللوج�صتي 
خلطط  م���ب���ادرة  وه���ي  العاملي”, 
بغر�س  ت��اأ���ص�����ص��ت  ك����ربى  اأع���م���ال 
زيادة فر�س التبادل التجاري بني 
الهند  ان�صمام  النا�صئة,  االأ���ص��واق 
اأفريقيا  وج���ن���وب  واإن��دون��ي�����ص��ي��ا 
الدول  وان�صمت  فيها.  ك��اأع�����ص��اء 
اإىل نادي الدول االأع�صاء  الثالث 
كولومبيا  اأي�����ص��اً  ي�����ص��م��ل  وال�����ذي 
والربازيل  وكازاخ�صتان  وال�صنغال 
واأوروج������������واي ودول�������ة االإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة, وذل����ك بهدف 
ت���ب���ادل اخل�����ربات ل��ت��ي�����ص��ري حركة 

التدفق التجاري حول العامل.
وتخلق مبادرة “اجلواز اللوج�صتي 
يف  ل��ل�����ص��رك��ات  ���ا  ف���ر����صً العاملي” 
الو�صطى  واأمريكا  واآ�صيا  اأفريقيا 
واأم����ري����ك����ا اجل���ن���وب���ي���ة م����ن اأج����ل 
حت�صني م�صارات التجارة احلالية, 
ط��رق جديدة من خالل  وتطوير 
العامل  يف  ل���ل���والء  ب���رن���ام���ج  اأول 
اخل�����دم�����ات  ت�����ق�����دمي  جم��������ال  يف 
الب�صائع  ملخل�صي  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
وال���ت���ج���ار. وت��ت��غ��ل��ب امل���ب���ادرة على 
احلواجز التجارية غري اجلمركية 
ال�صريع حلركة  التتبع  من خالل 
التكاليف  وخ���ف�������س  ال���ب�������ص���ائ���ع, 
معلومات  وت����ق����دمي  االإداري�������������ة, 
ال�صحن ف�صاًل عن ت�صهيل احلركة 

بني املوانئ واملطارات. 
رحلة  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  ول��ن��اأخ��ذ 
اإىل  ج�����اك�����رت�����ا  م������ن  ال����ب���������ص����ائ����ع 
الب�صائع  ف��ن��ق��ل  ج��وه��ان�����ص��ربج. 
ع��ال��ي��ة ال��ق��ي��م��ة وخ��ف��ي��ف��ة ال����وزن 

بني  التجارة  اأحجام  بزيادة  يتعلق 
م�صتوى  وحت�صني  املنطقة  ب��ل��دان 
ال��و���ص��ول ال��ت��ج��اري يف االأ����ص���واق 
التي ت�صهد منًوا مت�صارًعا يف اآ�صيا 

واأمريكا الالتينية.
�����ع�����ت ال���غ���رف���ة ال���ت���ج���اري���ة يف  ووقَّ
ج��وه��ان�����ص��ربج ات��ف��اق��ي��ة اإط���اري���ة 
اللوج�صتي  “اجلواز  م��ب��ادرة  م��ع 
املفاو�صات  ت����زال  وال  العاملي”, 
م������ع  م�����ص�����������������������ت��م��رة  ال��ث��ن��ائ��ي��������������������ة 

احلكومة. 
م���ب���ادرة  اإىل  االن�������ص���م���ام  وُي����ع����د 
العاملي”  ال��ل��وج�����ص��ت��ي  “اجلواز 
التفاقية  اأ���ص��ا���ص��ًي��ا  مت��ك��ني  ع��ام��ل 
التجارة احلرة القارية االأفريقية, 
جديدة  �صوقية  اإم��ك��ان��ات  الإت��اح��ة 

بني الدول يف املنطقة.
وان�صمت جنوب اأفريقيا اإىل مبادرة 

يف  العاملي”  اللوج�صتي  “اجلواز 
وقت ت�صعى فيه الدولة على وجه 
اخل�����ص��و���س, وامل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى وجه 
العموم, اإىل التعايف من التاأثريات 
جائحة  خلَّفتها  التي  االقت�صادية 
مبادرة  وت�صاعد  “كوفيد-19”. 
“اجلواز اللوج�صتي العاملي” على 
حتقيق االأهداف الواردة يف “خطة 
خلق  وتعزيز  والتعايف”,  االإع��م��ار 
الوظائف ودعم النمو القائم على 

الت�صدير.

�إندوني�صيا �أول دولة
 من جنوب �صرق �آ�صيا

 تن�صم �إىل �ملبادرة
ُتعد اإندوني�صيا �صوًقا اإ�صرتاتيجية 
اللوج�صتي  “اجلواز  ملبادرة  مهمة 
منطقة  مت���ث���ل  الأن����ه����ا  العاملي” 

عرب امل�صارات التجارية التاريخية 
وقًتا  ي�صتغرق  اأوروب��ا  يف  الوطيدة 
اأطول بكثري, وبالتايل تكلفة اأكرب 
مما لو مت نقل الب�صائع عرب دبي. 
وميكن للتجار, من خالل مبادرة 
العاملي”,  ال��ل��وج�����ص��ت��ي  “اجلواز 
تكاليف  م��ن   25% توفري  توقع 
ال�صحن, و%10 من وقت العبور 
اإندوني�صيا  عند نقل الب�صائع من 

اإىل جنوب اأفريقيا.
ب��ا���ص��ك��اران, املدير  ح م��اي��ك  و����ص���رَّ
“اجلواز  مل������ب������ادرة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ق���ائ���اًل:  العاملي”,  ال��ل��وج�����ص��ت��ي 
“تعمل مبادرة “اجلواز اللوج�صتي 
م���رون���ة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  العاملي” 
واإزال���ة  العاملية  ال��ت��وري��د  �صال�صل 
االقت�صادات  متنع  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق 
كما  بحرية  التجارة  م��ن  النامية 

الدويل  مومباي  مطار  العاملي” 
�صيفاجي  ت�����ص��ات��راب��ات��ي  )م���ط���ار 
مهراج الدويل(, وحمطة حاويات 
)مومباي(,  ال��دول��ي��ة  �صيفا  ن��اف��ا 
لل�صحن  “االإمارات  و�����ص����رك����ة 
�صركاء  ونيبال  الهند  يف  اجلوي” 

يف املبادرة.
تهدف  �صيا�صات  م��ب��ادرة  ولكونها 
اإىل تعزيز التجارة, تتما�صى مبادرة 
العاملي”  ال��ل��وج�����ص��ت��ي  “اجلواز 
“اإ�صرتاتيجية  م��ع  وث��ي��ق  ب�صكل 
الهند اجلديدة يف عيد ا�صتقاللها 
يف م�صعاها جت��اه تعزيز   ”75 ال��� 
كفاءة  وتعظيم  العاملية  التناف�صية 
ق��ط��اع اخل���دم���ات ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة يف 
الهند, وبناء تكامل اقت�صادي اأكرث 
اإحكاًما مع االقت�صادات النا�صئة يف 

جنوب وجنوب �صرق اآ�صيا.

اأهميته  ت����زداد  اأم����ر  ت��رغ��ب, وه���و 
يف ال���وق���ت احل�����ايل م��ق��ارن��ة ب���اأي 
اأن  اإىل  وذل��ك يرجع  وق��ت م�صى, 
احلكومات حول العامل ت�صعى اإىل 
التعايف من التاأثريات االقت�صادية 
ال���ت���ي خ��لَّ��ف��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-

19. وي��ربه��ن اإع���الن ال��ي��وم على 
تفكر  وال�����ص��رك��ات  احل��ك��وم��ات  اأن 
ب�����ص��ك��ل خم��ت��ل��ف ب��خ�����ص��و���س نقل 
الب�صائع واخلدمات حول العامل, 
الهند  ب��ان�����ص��م��ام  ���ص��ع��داء  ون��ح��ن 
اأفريقيا  وج���ن���وب  واإن��دون��ي�����ص��ي��ا 

كاأع�صاء يف املبادرة.”

�لهند هي �أكرب �قت�صاد 
ين�صم �إىل مبادرة “�جلو�ز 

�للوج�صتي �لعاملي” حتى �لآن
َتعترب مبادرة “اجلواز اللوج�صتي 

“اجلواز  م��������ب��������ادرة  وت����ت����ط����ل����ع 
الوقت  يف  العاملي”  ال��ل��وج�����ص��ت��ي 
مب�صاركة  الرتحيب  اإىل  ال��راه��ن 
التي  وال�����ص��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
مت��ث��ل االإ�����ص����راف احل��ك��وم��ي على 
و”املجل�س  امل��ح��ل��ي��ة,  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املبا�صرة  غري  لل�صرائب  امل��رك��زي 
املبادرة,  يف  ك�صركاء  واجلمارك” 
املنظمات  م���ن  ال���ع���دي���د  وك���ذل���ك 

االإقليمية االأخرى.

�ن�صمام جنوب �أفريقيا 
يهدف �إىل حتفيز �لفر�س 

�لتجارية بني بلد�ن �ملنطقة
يت�صق برنامج “اجلواز اللوج�صتي 
خطة  م��ع  وث��ي��ق  ب�صكل  العاملي” 
يف   2030 ال���وط���ن���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأف���ري���ق���ي���ا وخ���ا����ص���ًة فيما  ج���ن���وب 

�لنت�صار �لعاملي للربنامج يهدف �إىل تعزيز �لتجارة بني بلد�ن �جلنوب وي�صمل �لآن ت�صع دول عرب ثلث قار�ت

ان�شمام الهند وجنوب اأفريقيا واإندوني�شيا اإىل مبادرة اجلواز اللوج�شتي العاملي

باأنها طرق مهمة لتعزيز التنمية امل�صتدامة. وثمن  واالبتكار, 
والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  اإط��الق  ال�صرقي  �صعيد  ال�صيخ 
الهادفة لتعزيز  “حوار م�صتقبل ال�صناعة”,  املتقدمة, مبادرة 
التن�صيق احلكومي مع اأكرب واأهم ال�صركات الوطنية والعاملية 
االإمارات,  دول��ة  يف  الرئي�صة  ال�صناعية  القطاعات  يف  العاملة 
القطاع  بقدرات  واالرتقاء  ا�صرتاتيجيتها  اإع��داد  جهود  �صمن 
من  جديدة  ملرحلة  والتاأ�صي�س  تناف�صيته,  وتعزيز  ال�صناعي 
التعاون وبناء ال�صراكات امل�صتدامة, اإىل جانب و�صع الت�صورات 
القانونية  احل��ل��ول  واب��ت��ك��ار  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  امل�صتقبلية 
والتقنية واالإدارية لتمكني القطاع ال�صناعي وا�صتدامة تطوره 
عاملياً  بالريادة  لروؤيتها  االإم���ارات  دول��ة  حتقيق  يف  وامل�صاهمة 

••الفجرية - وام:

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�����ص��رق��ي,  ���ص��رور  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  اأك���د 
غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ال��ف��ج��رية ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اال���ص��ت��ث��م��ار يف 
والذكاء  التكنولوجية  ال��و���ص��ائ��ل  با�صتغالل  ال�صناعة  ق��ط��اع 
ال�صناعات  من��و  يف  ي�صهم  م��ا  املتجددة  والطاقة  اال�صطناعي 
اجل��دي��دة ع��ل��ى ن��ح��و اأك���رث م��ن اأي وق���ت م�����ص��ى. وق���ال رئي�س 
اأ���ص��ا���ص��ي الإيجاد  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ق��دم  اإن  ال��ف��ج��رية,  غ��رف��ة 
توفري  مثل  والبيئية,  االق��ت�����ص��ادي��ة  للتحديات  دائ��م��ة  ح��ل��ول 
وا�صفا  الطاقة,  ا�صتخدام  كفاءة  وتعزيز  جديدة  عمل  فر�س 
العلمي  البحث  يف  واال�صتثمار  امل�صتدامة,  ال�صناعات  تعزيز 

ودعم قطاع ال�صادرات, االأمر الذي اأّهلها لتحتل مكانة مهمة 
يف جمال القطاع ال�صناعي, حيث تتميز االإم��ارة ببنية حتتية 
امل�صاريع  م��ن  العديد  يف  ال��رائ��دة  مكانتها  ج��ان��ب  اإىل  حديثة 

اال�صتثمارية وال�صناعية يف �صتى القطاعات .
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  اأ���ص��ح��اب  ال�صرقي  �صعيد  ال�صيخ  وح��ث 
ال�صناعية بالفجرية على تطوير منتجاتهم با�صتغالل الو�صائل 
التكنولوجية املتجددة لتتمكن من املناف�صة يف االأ�صواق املحلية 
يف  التحويلية  ال�صناعات  قطاع  وك��ان  وال��دول��ي��ة.  واالإقليمية 
 256 بلغ  املن�صاآت  ع��دد  يف  ارتفاعاً  �صجل  قد  الفجرية  اإم���ارة 
ح�صب   2018 ع��ام  من�صاأة   245 مقابل   2019 ع��ام  من�صاأة 

بيانات مركز الفجرية لالإح�صاء.

ال�صيخ  “كوفيد-19«. وقال  ملا بعد جائحة  التعايف  يف مرحلة 
�صعيد ال�صرقي, اإن ال�صناعة تعترب من اخليارات املثلى يف �صلم 
تعزيز  ت�صاهم يف  لكونها  وذلك  ب�صفة عامة,  التنمية  اأولويات 
اال�صتقرار االقت�صادي من خالل خلق م�صادر دائمة ومتجددة 
يف  وامل�صاهمة  االأولية,  للمواد  امل�صافة  القيمة  وزي��ادة  للدخل, 

نقل وتطبيق التكنولوجيا وتر�صيخ اخلربات العملية.
اأن��ه ارت��ك��ازاً على ذل��ك ف��اإن ال��روؤي��ة االإ�صرتاتيجية  واأ���ص��ار اإىل 
الإمارة الفجرية تاأخذ الت�صنيع كاأحد خياراتها اال�صرتاتيجية 
لالإ�صراع مبعدالت التنمية االقت�صادية, حيث �صهدت ال�صنوات 
اأهداف  على  بنيت  التي  ال�صناعات  من  العديد  قيام  ال�صابقة 
املحلية,  امل����وارد  ا�صتغالل  اأه��م��ه��ا  م��ن  متنوعة,  اإ�صرتاتيجية 

مبعدل 0.74 دولر �أمريكي لكل �صهم

االإمارات دبي الوطني ريت تعلن عن �شايف قيمة االأ�شول للربع الثالث من عامها املايل بقيمة 184 مليون دوالر اأمريكي
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت �صركة االإمارات دبي الوطني 
ا���ص��ت��ث��م��ار مغلقة(,  )���ص��رك��ة  ري���ت 
ا���ص��ت��ث��م��ار عقاري  وه���ي ���ص��ن��دوق 
االإ�صالمية  لل�صريعة  وفقاً  يعمل 
وت����دي����ره ���ص��رك��ة االإم���������ارات دبي 
الوطني الإدارة االأ�صول املحدودة, 
يف  كما  اأ�صولها  قيمة  ���ص��ايف  ع��ن 
31 دي�صمرب 2020. وبلغ �صايف 
قيمة اأ�صول �صركة االإم��ارات دبي 
184 مليون دوالر  الوطني ريت 
اأمريكي. مبا يعادل 0.74 دوالر 
 198 ب�  مقارنًة  لل�صهم,  اأمريكي 
مليون دوالر اأمريكي مت ت�صجيلها 
و246   ,2020 ���ص��ب��ت��م��رب  يف 
اأمريكي يف دي�صمرب  مليون دوالر 
االن���خ���ف���ا����س  وك��������ان   .2019
االأ�صول  قيمة  ���ص��ايف  يف  امل�صجل 
تقييم  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��وط  ن��ت��ي��ج��ة 
ال�صوق ب�صكل اأ�صا�صي. ومت تعديل 
قيمة املحفظة العقارية اإىل 366 
مليون دوالر اأمريكي )منخف�صة 
اأمريكي  دوالر  مليون   377 من 

امل���ك���ات���ب. وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى اإع����الن 
ال�صركة عن �صايف قيمة االأ�صول, 
ق�صم  رئي�س  تايلور,  اأن��ت��وين  ق��ال 
دبي  االإم�����ارات  ب�صركة  ال��ع��ق��ارات 
“مع  االأ����ص���ول:  الإدارة  ال��وط��ن��ي 
ال�صغوط  مب��واج��ه��ة  ا���ص��ت��م��رارن��ا 
نتبع  ف���اإن���ن���ا  ال��ت��ق��ي��ي��م��ات,  ع���ل���ى 
ن�صاطات  من  كل  يف  ن�صًطا  نهًجا 
التاأجري واإدارة االأ�صول للحفاظ 
ال�صحية  االإ�صغال  على م�صتويات 
وج���ع���ل ع���ق���ارات���ن���ا ج����ذاب����ة قدر 
احلاليني  للم�صتاأجرين  االإمكان 
االن���ت���ه���اء من  وامل��ح��ت��م��ل��ني. ومت 
ب��رج �صمان  الفرعية يف  االأع��م��ال 
والتي  العاملي,  امل��ايل  دب��ي  مبركز 
ك���ان���ت ت���ه���دف الإن�������ص���اء وح�����دات 
يف  للتاأجري  قابلية  واأك��رث  اأ�صغر 
ع�صر,  والرابع  العا�صر  الطابقني 
مفرو�صة  وح������دات  اإ����ص���اف���ة  م���ع 
للم�صتاأجرين  ���ا  اأي�������صً م���ت���اح���ة 
اجل���������دد, وم������ن امل�����ق�����رر اإط������الق 
عمليات التاأجري اعتباراً من �صهر 
فرباير. ويف الوقت نف�صه, ال زال 
م�صروع التجديد الرئي�صي يف برج 

الرثيا 1 قيد التنفيذ بعد انتهاء 
�صعداء  ك��ن��ا  ال��ت�����ص��م��ي��م.  م��رح��ل��ة 
ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��زام��ن��ا جتاه 
اأرباح  ت��وزي��ع��ات  ودف��ع  امل�صاهمني 
موؤقتة قدرها 4.85 مليون دوالر 
اأمريكي بتاريخ 6 يناير 2021, 
اأ�صهر  ال�����ص��ت��ة  ف����رتة  ع���ن  وذل�����ك 
املنتهية يف 30 �صبتمرب 2020. 
نحن ممتنون جًدا لدعمهم لنا يف 
ال�صعبة  والظروف  التقلبات  ظل 

التي تعي�صها ال�صوق«.
وارت���ف���ع���ت ن�����ص��ب��ة ال���ق���رو����س اإىل 
ال��ق��ي��م��ة ل�����ص��رك��ة االإم��������ارات دبي 
 ,51.4% اإىل  ري�����ت  ال���وط���ن���ي 
�صلبية  ح��رك��ات  ل��وج��ود  كنتيجٍة 
بال�صغط  ���ص��اه��م��ت  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف 
ع���ل���ى ب��ع�����س ت���ع���ه���دات ال����دي����ون. 
ب�صكل  ال�����ص��رك��ة  اإدارة  وت��ت��وا���ص��ل 
املقر�صة  اجل���ه���ات  م���ع  م��ن��ت��ظ��م 
للتاأكد من اأن �صندوق اال�صتثمار 
ال����ع����ق����اري ي���ت���ع���ام���ل ب�����اأم�����ان مع 
تقلبات وظ��روف ال�صوق يف قطاع 
اأداء  حماية  وب��ال��ت��ايل  ال��ع��ق��ارات, 

املحفظة وم�صالح م�صاهميها.

االإم���ارات دب��ي الوطني ري��ت على 
تاأمني عقود اإيجار طويلة االأجل 
واالإيجارات  التجديدات  جلميع 
حمفظة  يف  ���ص��ي��م��ا  ال  اجل���دي���دة, 

اإىل ا�صرتاتيجية التاأجري الن�صط 
وجتديد العقود من قبل عدد من 
خالل  الرئي�صيني  امل�����ص��ت��اأج��ري��ن 
�صركة  اإدارة  الفرتة. ورك��زت  هذه 

وم����ن   ,2020 ����ص���ب���ت���م���رب  يف 
اأمريكي  دوالر  م���ل���ي���ون   429
حني  يف   .)2019 دي�����ص��م��رب  يف 
يف  االأ���ص��ول  تقييمات  ر�صيد  ظل 
فقد  م�صتقًرا,  العقارات  حمفظة 
باالأعمال  مدفوًعا  ال�صغط  ك��ان 
الرثيا  برج  لتجديد  الراأ�صمالية 
ل�����الإع�����الم,  دب������ي  م���دي���ن���ة  يف   1
امل�صاورات  ا�صتمرار  اإىل  باالإ�صافة 
ح��ول ع��دم دف��ع االإي��ج��ار يف مبنى 
يف  ال��ط��الب��ي  لل�صكن  ي��ون��ي�����ص��ي��ت 
منطقة دبي الند, وال�صغط على 
ب�صبب  ال�صكنية  االإيجارات  اأ�صعار 

ظروف ال�صوق التناف�صية.
وا����ص���ت���م���رت ن�����ص��ب��ة االإ�����ص����غ����ال يف 
املحفظة باال�صتقرار عند 75%, 
الربع  يف   76% م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
املتو�صط  ح��اف��ظ  ك��م��ا  ال�����ص��اب��ق. 
امل���ت���وق���ع ل���ع���ق���ود االإي�����ج�����ار غري 
املنتهية للمحفظة على ن�صبة فوق 
4 �صنوات )وحتديداً عند 4.01, 
�صبتمرب  يف   4.05 ب����  م���ق���ارن���ة 
دي�صمرب  يف  و3.37   2020
الف�صل يف ذلك  2019(. ويعود 

»اأدنوك« تطلق مبادرة تعليمية لتوعية االأطفال باأهمية احلفاظ على البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي
•• اأبوظبي -وام:

بيئية  م��ب��ادرة  اإط���الق  اأم�����س  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �صركة  اأعلنت 
البيئي  التنوع  على  احلفاظ  يف  ودوره��ا  القرم  اأ�صجار  باأهمية  االأط��ف��ال  لتوعية 
تعك�س  امل��ذه��ل��ة«.  ال��ق��رم  “اأ�صجار  �صعار  حت��ت  وذل��ك  الطبيعية,  النظم  وحماية 
اإح��دى �صركات جمموعة  البحرية  اأدن��وك  اإطالقها برعاية  ياأتي  التي   - املبادرة 
البحرية  البيئة  “اأزرق” املحلية للمحافظة على  اأدن��وك, وبالتعاون مع منظمة 
- التزام ال�صركة الرا�صخ بتحقيق اال�صتدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية 
يف الدولة. ت�صتهدف املبادرة مئات الطالب من ال�صف الثامن اإىل ال�صف الثاين 
فعاليات  وذل��ك عرب  اأبوظبي  اإم��ارة  الظفرة يف  20 مدر�صة يف منطقة  ع�صر يف 
ون�صاطات باللغتني العربية واالجنليزية لتوعية الطالب بدور اأ�صجار القرم يف 
املحافظة على البيئة اإ�صافة اإىل متارين عملية حول طرق زراعة �صتالت اأ�صجار 
القرم. وقال اأحمد �صقر ال�صويدي, الرئي�س التنفيذي ل�صركة اأدنوك البحرية: 
اأدنوك,  االإم��ارات و�صركة  لتاأ�صي�س دولة  الذكرى اخلم�صني  العام  “ي�صادف هذا 
وميثل تعاوننا مع منظمة “اأزرق” الإطالق هذه املبادرة التي تهدف لتوعية اأجيال 
امل�صتقبل باأهمية املحافظة على البيئة, التزامنا الرا�صخ بحماية البيئة وحتقيق 
التي  املجتمعات  والطبيعية يف جميع  البيئية  النظم  واملحافظة على  اال�صتدامة 

منار�س فيها عملياتنا.. كما تعك�س رعايتنا ملبادرة “اأ�صجار القرم املذهلة” حر�صنا 
النظم  املحوري يف حماية  باأهميتها ودوره��ا  القادم  وتركيزنا على توعية اجليل 
البيئية يف دولة االإمارات.. تعد املناطق ال�صاحلية جزءاً مهماً من تراثنا الطبيعي 
ونحن ملتزمون بحمايتها واحلفاظ عليها عماًل بروؤية الوالد املوؤ�ص�س, املغفور له 
�ِص�َصة  ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«. و قالت نتايل بانك�س, ُموؤَ
اأ�صجار  وا�صعة لزراعة  املا�صيني حمالت  العامني  “ نظمنا خالل  اأزرق:  منظمة 
القرم يف اإمارة عجمان, وذلك نظراً لدور هذه االأ�صجار يف حماية البيئة وتعزيز 
اأك�صيد  ث��اين  امت�صا�س  على  الهائلة  وقدرتها  املائية  املمرات  يف  البيئي  التنوع 
الكربون من الهواء املحيط بها.. نحن م�صرورون للغاية بتو�صيع نطاق جهودنا 
لت�صمل اإمارة اأبوظبي من خالل الرعاية التي قدمتها اأدنوك لهذه املبادرة والتي 
تعد  و  القرم«.  �صجرة  بفوائد  الظفرة  منطقة  يف  املدرا�س  طلبة  لتوعية  تهدف 
غابات القرم املمتدة على نحو 4000 هكتار االأكرب من نوعها يف منطقة اخلليج 
العربي و جزءاً هاماً من النظام البيئي ال�صاحلي لدولة االإمارات. وت�صكل اأ�صجار 
القرم مالذاً مهماً الآالف الكائنات البحرية وتعمل على تنقية الهواء املحيط بها 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  امت�صا�س  اأن قدرتها على  الدفيئة خ�صو�صاً  الغازات  من 
يف  اأدن��وك  مبادرات  وت�صمل  اأ�صعاف.  باأربعة  املطرية  الغابات  اأ�صجار  قدرة  تفوق 
والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم  تدري�س  برنامج  املجتمعية  امل�صوؤولية  جم��ال 

وطالبة  طالب  األ��ف   16 من  اأك��رث  منه  ي�صتفيد  ال��ذي   »STEM»والريا�صيات
يف 81 مدر�صة و5 جامعات يف دول��ة االإم���ارات. كانت قد “ اأدن��وك “ قد نظمت 
بالتعاون مع �صراكة اأبوظبي الإدارة ريا�صة ال�صيارات, برنامج “يا�س يف املدار�س” 
الذي يهدف للم�صاهمة يف ت�صريع وترية تدري�س العلوم والتكنولوجيا والهند�صة 
مبادرة  الوطن”  “�صندوق  مع  بالتعاون  اأطلقت  كما  اأبوظبي..  والريا�صيات يف 
برجمة  يف  الطلبة  م��ه��ارات  و�صقل  لتطوير  تهدف  التي  االإماراتي”  “املربمج 
الكمبيوتر واإك�صابهم مهارات ت�صميم الربامج. وتتعاون اأدنوك مع �صركة تطوير 
لتطبيق برنامج  التعليمي”  “كومون  ومعهد  “جودكو”  اليابان املحدودة  نفط 
اأبوظبي  م��دار���س  جميع  يف  الريا�صيات  لتعليم  عاملياً  ال��رائ��د  التعليمي  كومون 
ومنطقة الظفرة. كما وقعت اأدنوك اتفاقية �صراكة مع موؤ�ص�صتي “اأطلب/     اإمفور 
وذلك لتوفري  تريدينج” و”ليغو للتعليم” الإن�صاء “خمتربات ليغو لالبتكار”, 
برامج تعليمية عملية ومبتكرة وعالية اجلودة يف جميع مدار�س اأدنوك. وت�صمل 
التعليمية”  بلومربغ   – اأدن���وك  “مبادرة  االأخ���رى  التعليمية  اأدن���وك  م��ب��ادرات 
تهدف  والتي  بي”,  األ  “بلومربغ  و�صركة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
يف  تريمنال”  “بلومربغ  با�صم  امل��ع��روف��ة  املن�صات  م��ن  من�صة   200 لرتكيب 
عدد من اجلامعات الرائدة يف دولة االإمارات لتدريب وتطوير مهارات الطالب 

املواطنني وتطوير قدراتهم يف حتليل البيانات املالية والتداول.

متو�شط �شعر خام اأوبك يقفز اإىل 
55.97 دوالر مع بداية فرباير 

•• اأبوظبي - وام:

قفز املتو�صط ال�صهري ل�صعر خامات “اأوبك” اإىل 55.97 دوالر للربميل 
خالل �صهر فرباير اجلاري, يف خطوة متهد بكل لك�صره حاجز 56 دوالرا 
امل�صدرة للنفط  ال��دول  ال�صادرة عن منظمة  التوقعات  اأح��دث  وذلك وفقا 
مع  اأوبك”  اأن متو�صط �صعر برميل”  “اأوبك«. واأظهرت توقعات املنظمة 
بداية �صهر فرباير 2021 زاد بن�صبة %2.9 مقارنة مع متو�صط �صعره 
امل�صجل يف يناير من العام ذاته يف موؤ�صر على القفزات ال�صعرية التي حققها 
ل�صعر  ال�صهري  املتو�صط  وكان  املا�صية.  الثالثة  االأ�صابيع  خالل  يزال  وال 
خامات “اأوبك” قد بلغ 54.38 دوالر للربميل خالل يناير من هذا العام 
2020. على  العام  %10.6 مقارنة مع �صهر دي�صمرب من  ن�صبته  بنمو 
�صعيد مت�صل وا�صلت اأ�صعار خام برنت االآجلة ت�صجيل املزيد من املكا�صب 
بعدما ارتفعت اأ�صعار الت�صوية اإىل 58.22 دوالر فيما بلغت بالن�صبة خلام 

غرب تك�صا�س االأمريكي 55.48 دوالر خالل فرتة الر�صد ذاتها. 

اأمانة تنفيذي اأم القيوين تطلق مبادرة توازن
•• اأم القيوين-وام:

اليوم  مع  تزامناً  القيوين  باأم  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمانة  اأطلقت 
وبالتعاون  ع��ام,  الرابع من فرباير من كل  ال��ذي ي�صادف  للبيية  الوطني 
يداً  “توازن”  االإم��ارة, مبادرة  املحلية واالحتادية يف  مع خمتلف اجلهات 
املوارد  ا���ص��ت��خ��دام  يف  الق�صوى  وال��ك��ف��اءة  اال���ص��ت��دام��ة  لتحقيق  �صعياً  بيد 
50 عاما القادمة. وتركز املبادرة  ولتحقيق اهداف احلكومة الر�صيدة لل� 
ب�صكل ا�صا�صي على زيادة ثقافة االفراد يف فهم اهمية احلفاظ على البيئة 
لتحقيق اال�صتدامة وجودة احلياة, و�صرورة النظر اىل املوارد البيئية كارث 
اجل  من  وا�صتدامتها  عليها  املحافظة  يف  م�صوؤوليته  �صخ�س  لكل  وطني, 

جيل احلا�صر واجيال امل�صتقبل.
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املال والأعمال

مليار درهم �شايف اأرباح 17 �شركة اإماراتية مدرجة يف اأ�شواق املال خالل 2020 االحتاد للطريان ت�شتخدم نظام 360 لتنظيف حمركات 25 
الطائرات بالرغوة للحد من االنبعاثات الكربونية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت االحتاد للطريان عن �صراكتها مع جرال اإلكرتيك للطريان الإطالق نظام 360 للتنظيف بالرغوة يف م�صروع 
م�صرتك بني جي اإي واالحتاد للطريان يف اإطار برنامج االحتاد غرينالير.

360 لغ�صل املحركات بالرغوة  اإلكرتيك للطريان االحتاد للطريان �صهادات تقنية ال�صتخدام نظام  ومنحت جرال 
على حمركات GE90 وGEnx-1B وهي تقنية رائدة لتنظيف املحركات تهدف اإىل حت�صني االأداء وت�صمح هذه 

ال�صهادات للناقلة بتنظيف حمركات طائراتها من طراز بوينغ 777 و787 داخل من�صاآتها اخلا�صة.
الوقود  ا�صتهالك  اإىل خف�س  ي��وؤدي  ما  املحرك  اأداء  ويح�ّصن من  باملاء  التنظيف  بدياًل عن  بالرغوة  التنظيف  ويعد 
وبالتايل احلد من انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون .. ويعتمد هذا النظام على �صخ حملول خا�س يذّوب الغبار واالأو�صاخ 

عن املحرك, وهو نظام قائم بذاته ما ي�صمح با�صتخدامه داخل م�صتودعات ال�صيانة اأو يف اخلارج.

مليار   21.27 بقيمة  اأرب��اح��ا  حققت  املالية  االأ���ص��واق 
بنكا   11 ب��اأن  2020 علما  ال��ع��ام  دره��م تقريبا خ��الل 

وطنيا مل تف�صح بعد عن بياناتها املالية حتى اليوم.
وا�صتنادا اإىل هذه املعطيات فاإن اأرباح البنوك ال� 7 التي 
اأعلنت عن بياناتها املالية �صكلت نحو %85 من اجمايل 
االأرباح التي حققتها جميع ال�صركات التي اأف�صحت عن 

بياناتها املالية مع نهاية اليوم اخلمي�س.
االأ�صواق  يف  م��درج��ة  ب��ن��وك   4 اإدارات  جم��ال�����س  ك��ان��ت 
املالية قد اأعلنت عن تو�صيتها بتوزيع اأرباح نقدية على 
العام  اأرب��اح  12.73 مليار درهم عن  امل�صاهمني بقيمة 
2020 ,االأمر الذي يعك�س حر�صها على �صيا�صة ثابتة 

يف توزيع العوائد على م�صاهميها.

•• اأبوظبي-وام:

بلغ �صايف االأرباح املجمعة ل� 17 �صركة اإماراتية مدرجة 
العام  خ��الل  دره���م  مليار   25 نحو  املالية  االأ���ص��واق  يف 
2020 وذلك وفقا للبيانات التي اأعلنت عنها من خالل 

�صوقي اأبوظبي ودبي املاليني.
ال�صركات  حققتها  التي  لالأرباح  الكبرية  القيمة  تعك�س 
ب�صكل  االإماراتية  ال�صركات  اأداء  عن  اإيجابية  موؤ�صرات 
عام وحمافظتها على حتقيق الربحية وذلك رغم حالة 
التباطوؤ التي �صهدتها االأن�صطة االقت�صادية والتجارية 

على م�صتوى العامل نتيجة جائحة كورنا.
ب��ن��وك م��درج��ة يف   7 اأن  ال��ب��ي��ان��ات  و يت�صح م��ن خ���الل 

�صايف  اأن  الر�صمية  ال��ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت  ف��ق��د  وتف�صيال 
االأرباح املجمعة ل� 10 �صركات مدرجة يف �صوق اأبوظبي 
لالأرواق املالية نحو 18 مليار درهم خالل العام 2020 
منها اأرباح بقيمة 14.8 مليار درهم �ُصجلت ل�صالح 5 

بنوك .
�صركات   7 اأرب���اح  بلغ �صايف  االأخ���ر فقد  و على اجل��ان��ب 
مدرجة يف �صوق دبي املايل 7 مليارات درهم تقريبا منها 

6.48 مليار درهم �صجلت ل�صالح بنكني.
56 �صركة مدرجة يف �صوق دبي  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  جت��در 
املايل مل تف�صح عن بياناتها املالية حتى ام�س 4 فرباير 
اأبوظبي لالأوراق  57 �صركة يف �صوق  ب�  اجلاري مقارنة 

املالية.

�شندوق ال�شارقة لل�شمان االجتماعي يبحث م�شتجدات االأعمال وال�شيا�شة اال�شتثمارية لل�شندوق

معر�ش وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول 2021 يعود بن�شخته الكاملة لتعزيز فر�ش النمو يف مرحلة ما بعد كوفيد-19

الثقافة وال�شباب ت�شارك يف ندوة االإمارات وكولومبيا.. مراكز 
الثورة ال�شناعية الرابعة يف ال�شرق االأو�شط واأمريكا الالتينية

التطورات  ظ��ل  يف  الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  مركز 
خالل  واإجن���ازات���ه  ال��ع��امل,  ي�صهدها  ال��ت��ي  املت�صارعة 
املا�صية, م�صلطة ال�صوء على اال�صرتاتيجية  الفرتة 
ودبي  االإم�����ارات  وا�صرتاتيجية  ل��الب��ت��ك��ار,  الوطنية 
ف�صاًل  ت�صني(,  )بلوك  الرقمية  التعامالت  لتقنية 
ث��الث��ي��ة االأبعاد,  ل��ل��ط��ب��اع��ة  دب���ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ن 
الرابعة,  ال�صناعية  للثورة  االإم���ارات  وا�صرتاتيجية 

واال�صرتاتيجية الوطنية للذكاء ال�صناعي. 
جمال  يف  ال�����رائ�����دة   G42 ����ص���رك���ة  ن���اق�������ص���ت  ك���م���ا 
ال�صناعي  ال��ذك��اء  اأب��ح��اث  اأهمية  ال�صناعي,  ال��ذك��اء 
ال���ف���ر����س, وحتقيق  مل��ع��اجل��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  واحل���ل���ول 
اأنها  اإىل  الرقمي, م�صرية  التحول  اأه��داف ومبادرات 
ال�صناعي وحتليل  الذكاء  خ��ربة يف جم��االت  متتلك 
وال�صناعة  ال�صحابية,  واحلو�صبة  ال�صخمة  البيانات 
مبتكرة  ح��ل��ول  تطوير  يف  للم�صاهمة  املتخ�ص�صة, 
و�صاملة للمعوقات التي يواجهها اأي من القطاعات, 
ومتكني ال�صركات من االنتقال اإىل البيئات الرقمية 

ب�صهولة اأكرب.
لالأبحاث  ال�������ص���ارق���ة  جم���م���ع  ا����ص���ت���ع���ر����س  ب��������دوره 
والتكنولوجيا واالبتكار, م�صريته يف تكنولوجيا املياه 
املوا�صالت  وتكنولوجيا  املتجددة  والطاقة  والبيئة 
وتكنولوجيا املعلومات والت�صميم ال�صناعي والعمارة, 
وعمله على دعم ال�صناعات الوطنية التي تندرج حتت 

هذه املحاور. 
اأوجه  ا�صتك�صاف  االإم��ارات تعمل على  اأن دول��ة  يذكر 
ال��ت��ع��اون يف االق��ت�����ص��اد االإب����داع����ي واال���ص��ت��ف��ادة من 
التي  الربتقايل”  “االقت�صاد  يف  كولومبيا  خ��ربة 
التي تعمل بها احلكومة  املبادرات  اأه��م  اإح��دى  متثل 
االإبداعية  ال�صناعات  دع��م  على  وتقوم  الكولومبية 
والتجارة  االقت�صاد  قطاعات  يف  خمرجاتها  وتعزيز 

واال�صتثمار وغريها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

افرتا�صية  ن��دوة  يف  وال�صباب  الثقافة  وزارة  �صاركت 
وكولومبيا..  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  “االإمارات  ب��ع��ن��وان 
االأو�صط  ال�صرق  الرابعة يف  ال�صناعية  الثورة  مراكز 
الوطنية  الهيئة  ا�صت�صافتها  الالتينية”,  واأمريكا 
“بروكولومبيا”,  وال�صياحة  لال�صتثمار  للرتويج 
بالتعاون مع �صفارة الدولة يف بوغوتا, �صمن �صل�صلة 
من الندوات االفرتا�صية “االإمارات العربية املتحدة 
– ب���واب���ة ع��ب��ور م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق االأو����ص���ط و�صمال 
وذلك لالطالع على فر�س ال�صوق  اإفريقيا واآ�صيا”, 
الكولومبي, بهدف دفع تطوير اأهداف روؤية 2030 
اإك�صبو  يف  م�صاركتها  ودع���م  كولومبيا,  جلمهورية 

2020 دبي. 
دولة  �صفري  العوي�س  �صامل  �صعادة  اجلل�صة  يف  �صارك 
االإمارات لدى كولومبيا, وممثلني من وزارة الثقافة 
 G42 و�صركة  للم�صتقبل,  دبي  وموؤ�ص�صة  وال�صباب, 
ال�صارقة  وجممع  ال�صناعي,  ال��ذك��اء  يف  املتخ�ص�صة 
ل��الأب��ح��اث وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار, اإ���ص��اف��ة اإىل 
االإبداعية  ال�صناعات  وزارة  يف  امل�صوؤولني  من  نخبة 
واالقت�صاد, ومركز الثورة ال�صناعية الرابعة, ووزارة 
االقت�صاد الرقمي, ووكالة ريادة االأعمال واالبتكار يف 

جمهورية كولومبيا. 
ا�صرتاتيجية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  وا�صتعر�صت 
تعزيز  اإىل  الرامية  واالإبداعية  الثقافية  ال�صناعات 
م�صاهمة الثقافة واالإبداع  يف الناجت املحلي االإجمايل 
وا�صرتاتيجيات  و�صيا�صات  مبادرات  و�صع  خالل  من 
حم��ف��زة ع��ل��ى ري�����ادة االأع���م���ال االإب���داع���ي���ة وتطوير 
بني  ق��وي��ة  �صراكة  وب��ن��اء  الفكرية,  امللكية  منظومة 

القطاعني احلكومي واخلا�س. 
وت���ن���اول���ت م��وؤ���ص�����ص��ة دب����ي ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل اآل����ي����ات عمل 

•• ال�شارقة-الفجر:

�صندوق  اإدارة  جم���ل�������س  ع���ق���د 
االجتماعي  ل��ل�����ص��م��ان  ال�����ص��ارق��ة 
اأقامه  ال����دوري وال����ذي  اج��ت��م��اع��ه 
تقنية  ب����ا�����ص����ت����خ����دام  ب����ع����د  ع������ن 
املرئي  االل�����ك�����رتوين  ال���ت���وا����ص���ل 
ال�صيا�صة  لبحث  اأع�صائه  بح�صور 
اإطار   يف  لل�صندوق  اال�صتثمارية 
ع�����دد م����ن حم������اور واأل�����ي�����ات عمل 

ال�صندوق خالل الفرتة املقبلة .
عمل  م���������ص����ت����ج����دات  ب����ح����ث  ومت 
ال��ف��رتة املقبلة  ال�����ص��ن��دوق خ���الل 
من  االدارة  جم��ل�����س  وت���وج���ه���ات 
جناحات  لتعزيز  حكيمة  �صيا�صات 
كافة  مع  وتوا�صله  ال�صندوق  اأداء 

اجلهات ذات ال�صلة .
ت��راأ���س االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د عن 
اهلل  عبد  �صعادة  اأم�����س  �صباح  بعد 
���ص��امل ال��ط��ري��ف��ي رئ��ي�����س جمل�س 
اأع�صاء  االجتماع  وح�صر  االدارة 
ح�صور  ب��ج��ان��ب  االدارة  جم��ل�����س 
������ص�����ع�����ادة حم����م����د ع���ب���ي���د را�����ص����د 
�صندوق  ع����ام  م���دي���ر  ال�����ص��ام�����ص��ي 
االجتماعي  ل��ل�����ص��م��ان  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صندوق  م�����ص��ت�����ص��ار  وح�������ص���ور 

•• دبي-وام:

وقعت وزارة التغري املناخي والبيئة 
التنمية  اإدارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
كوريا  ج���م���ه���وري���ة  يف  ال���ري���ف���ي���ة 
اأبحاث  جماالت  يف  التعاون  ب�صاأن 
اإطار  ال��ذك��ي��ة وذل����ك يف  ال���زراع���ة 
وا�صتدامة  اأمن  لتحقيق  جهودها 
البحث  منظومة  تعزيز  و  الغذاء 
بالتزامن  وال��ت��ط��وي��ر  واالب��ت��ك��ار 
الوطني  البيئة  يوم  احتفالية  مع 
ال�������راب�������ع وال����ع���������ص����ري����ن ل����دول����ة 

االإمارات.
ت��ع��زي��ز تبادل  امل���ذك���رة  ت�����ص��ت��ه��دف 

املن�صودة لل�صندوق.
ال�صدد  ه���ذا  ال�����ص��ام�����ص��ي يف  واأك����د 
لل�صمان  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��ن��دوق  ب���اأن 
مب�صوؤولية  ي�صطلع  االج��ت��م��اع��ي 
ترجمة  يف  واأ����ص���ا����ص���ي���ة  حم���وري���ة 
حاكم  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ط��م��وح��ات 
ال���������ص����ارق����ة ب���������ص����اأن اال����ص���ت���دام���ة 
االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت���������ص����ادي����ة 
للمواطن واأفراد اأ�صرته واالأجيال 

القادمة يف اإمارة ال�صارقة.

بالتعاون  ك���وري���ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 
– مب��وج��ب مذكرة  ال������وزارة  م���ع 
التفاهم - باإجراء بحوث م�صرتكة 
ح���ول ت��ط��وي��ر وا���ص��ت��خ��دام بيوت 
الذكية,  البال�صتيكية  ال��ت��ربي��د 
حيث تتوىل اإدارة التنمية الريفية 
امل�صروع من حيث  اإن�صاء خمطط 
امليزانية ونفقات ت�صميم وتركيب 
واإدارة  ال��ب��ي��وت,  م���ن  ال���ن���وع  ه���ذا 
امل�����ص��روع, وال��دع��م ال��ف��ن��ي الالزم 
 4 اإىل  لفرتة ت��رتاوح بني عامني 

اأعوام.
و توفر الوزارة املناطق املخ�ص�صة 
التجريبية,  ال���ب���ي���وت  ل���رتك���ي���ب 
والبنية  ب����امل����راف����ق  وت����زوي����ده����ا 
العمل  وف���رق  ال��الزم��ة,  التحتية 

الفنية الالزمة.
اجلديدة  امل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ي���اأت���ي 
امتداداً التفاقات التعاون التي مت 
توقيعها يف 2018 مع زيارة مون 
اجلنوبية  ك��وري��ا  رئي�س  اإن  ج��اي 
�صاحب  ولقائه  االإم����ارات  ل��دول��ة 
اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
التي  التفاهم  مذكرة  من  وج��زءا 
 2019 ف��رباي��ر  يف  توقيعها  مت 
املناخي والبيئة  التغري  بني وزارة 
واالأغ������ذي������ة  ال�������زراع�������ة  ووزارة 
وال�����������ص�����وؤون ال���ري���ف���ي���ة ال���ك���وري���ة 
وت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ه��ات ال����دول����ة يف 

البحث واالبتكارات الزراعية.

اال�صتدامة  بتحقيق  ال�����ص��ن��دوق 
االج����ت����م����اع����ي����ة واالق����ت���������ص����ادي����ة 
للمواطن واأفراد اأ�صرته واالأجيال 

القادمة.
واأ�صار ال�صام�صي باأن جمل�س االدارة 
وقف على خطط املرحلة القادمة 
كما مت االطالع خمتلف الدرا�صات 
احلالية لتحقيق النظرة امل�صتقبلة 
اال�صتثمار  م��و���ص��وع  يخ�س  فيما 
اال�صتدامة  اإىل  والو�صول  باأبعاده 

لل�صندوق  امل��ال��ي��ة  امل����الءة  ت��ع��زي��ز 
وحتقيق اال�صتدامة املن�صودة  .

�صعادة  اأك���د  االج��ت��م��اع  ن��ه��اي��ة  ويف 
ال�صام�صي  را����ص���د  ع��ب��ي��د  حم��م��د 
ال�صارقة  ����ص���ن���دوق  ع�����ام  م���دي���ر 
جمل�س  ب��اأن  االجتماعي  لل�صمان 
االدارة بحث عددا من املو�صوعات 
ت�صيري  ت�����ص��ب يف  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املت�صلة  ال�صيما  ال�صندوق  اأعمال 
قيام  ب�����ه�����دف  ب����اال�����ص����ت����ث����م����ارات 

بناًء على االتفاق الذي انبثق عن 
اجتماع القمة بني البلدين ونتائج 
التعاون  للجنة  ال��ث��اين  االجتماع 
اجلنوبية  ك���وري���ا  ب���ني  ال����زراع����ي 

ودولة االإمارات.
وتتوىل اإدارة التنمية الريفية على 
�صعيد زراعة االأرز يف ال�صحراء - 
خمطط  اإن�صاء   – للمذكرة  وفقا 
ي�صمل  مب��ا  االأرز  زراع����ة  م�����ص��روع 
التكنولوجيا  ون��ف��ق��ات  امل��ي��زان��ي��ة 
واإجراء  امل�صروع  واإدارة  املطلوبة, 
ال��ب��ح��وث يف ال��دول��ة مل���دة ترتاوح 
وتبادل  اأع�����وام,   4 و  ع��ام��ني  ب��ني 
االأولية  االأب��ح��اث  ح��ول  املعلومات 
ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال���زراع���ة والتي 
اأجريت يف جمهورية كوريا, وبناء 
لفرق  بامل�صروع  اخلا�صة  القدرات 

العمل امل�صرتكة مع الوزارة.
املناخي  التغري  وزارة  تتوىل  فيما 
لتنفيذ  املخ�ص�صة  املناطق  توفري 
امل�صروع, وتزويدها مبرافق البنية 
التحتية الالزمة, وتوفري الكوادر 
عن  وامل�صوؤولة  املطلوبة  الب�صرية 
الزراعة  البحوث وعمليات  اإجراء 
�صيانة  لفرق  باالإ�صافة  امليدانية, 
التجريبية,  ال������زراع������ة  ح����ق����ول 
البيئة  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل 
امليدانية للم�صروع ومنو املحا�صيل 

وعمليات االإنتاج.
بيوت  وتنفيذ  درا�صة  وبخ�صو�س 
الذكية,  البال�صتيكية  ال��ت��ربي��د 
الريفية  ال��ت��ن��م��ي��ة  اإدارة  ت���ق���وم 

التغري  وزي�����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة و ���ص��ع��ادة كوون 
كوريا  جمهورية  �صفري  وو  ي��وجن 

لدى الدولة مبقر الوزارة.
وقع املذكرة �صعادة �صلطان علوان 
وكيل وزارة التغري املناخي والبيئة 
بالوكالة, و يونغ بيوم, نائب املدير 
الريفية  التنمية  التنفيذي الإدارة 

يف جمهورية كوريا.
زراعة  تكنولوجيا  يخ�س  وفيما 
�صتن�صىء  املذكرة  ومبوجب  االأرز 
اإدارة التنمية الريفية يف جمهورية 
تكنولوجيا  نظام  وال���وزارة  كوريا 
وذلك  ال�صحراء,  يف  االأرز  زراع���ة 

حممد خليفه .
�صعادة  اأ����ص���اد  كلمته  م�صتهل  ويف 
ال��ط��ري��ف��ي رئي�س  ���ص��امل  ع��ب��داهلل 
�صاحب  مبتابعة   االدارة  جمل�س 
ال��دك��ت��ور �صلطان  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
ال�صارقة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  االع��ل��ى 
روؤيته  �صياق  ال�صندوق يف  الأعمال 
ممار�صة  م��ن  ال�����ص��ن��دوق  لتمكني 
متابعة  بجانب  واخت�صا�صه  دوره 
�صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن 
�صلطان القا�صمي ويل العهد نائب 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  احلاكم 
الإمارة ال�صارقة لتتكامل توجيهات 
اال�صتقرار  حت��ق��ي��ق   يف  ���ص��م��وه��ا 
املوؤمن  لكافة  واملجتمعي  االأ�صري 

عليهم يف ال�صندوق.
اإدارة  ا���ص��ت��ع��ر���س جم��ل�����س  ب��ع��ده��ا 
االجتماعي   ال�����ص��م��ان  ال�����ص��ن��دوق 
وتوجهات  ���ص��ي��ا���ص��ات��ه  م���ن  ع�����ددا 
منظومة اأعماله يف الفرتة املقبلة 
ب�صاأن  با�صت�صافة مرئياته  وناق�س 
لل�صندوق  اال�صتثمارية  ال�صيا�صة 
م��ن قبل  م��ا مت عر�صه  ب��ن��اء على 
الدرا�صات  املعنية بتقدمي  ال�صركة 
بهدف  والنتائج  التحديات  وطرح 

واأف�صل  وامل���ع���ل���وم���ات  اخل������ربات 
يف  احلديثة  والتقنيات  املمار�صات 
جم��ال ال��زراع��ة ال��ذك��ي��ة, واإج���راء 
ال��ب��ح��وث الإي���ج���اد ح��ل��ول مبتكرة 
بالزراعة  امل��رت��ب��ط��ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
القاحلة,  ال���ب���ي���ئ���ات  يف  ال���ذك���ي���ة 
يف  مل�صاريع  امل�صرتك  والتخطيط 
امل�صرتك  االه��ت��م��ام  ذات  امل��ج��االت 
للطرفني, وامل�صاريع ذات االأولوية 
االأرز  زراع��ة  تكنولوجيا  يف جمال 
البال�صتيكية  ال���ت���ربي���د  وب���ي���وت 

الذكية.
ج���اء ال��ت��وق��ي��ع ع��ق��ب ل��ق��اء معايل 
ب�����ن حممد  ال����دك����ت����ور ع�����ب�����داهلل 

كري�صتوفر  ق����ال  ج���ان���ب���ه,  وم����ن 
ه��د���ص��ون, رئ��ي�����س وح���دة الطاقة 
اإم جي  ال��ع��امل��ي��ة ل���دى ���ص��رك��ة دي 
الذي  ال��ن��ج��اح  “بعد  اإي��ف��ن��ت�����س: 
 ,2020 اأدب���ي���ك  ح��ق��ق��ه م��وؤمت��ر 
اإيفنت�س  ج����ي  اإم  دي  ت��ت��ط��ل��ع 
املهتمني  ب��ك��اف��ة  ال��رتح��ي��ب  اإىل 
ن�صخة  ج��دي��د يف  م���ن  ب��ال��ق��ط��اع 
ومع   .2021 ل���ع���ام  امل���ع���ر����س 
اجلهود التي تبذلها كافة اجلهات 
العاملة يف جمال الطاقة ملواكبة 
موؤمتر  يوفر  ال�صوق,  متطلبات 
للتوا�صل  ف��ري��دة  من�صة  اأدي��ب��ك 
ال�����ص��رك��ات وم��ن��ح��ه��ا فر�صة  ب��ني 
امل�صتجدات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 

وتعزيز تطور القطاع الطاقة«.
الذي  الرائد  الدور  على  وتاأكيداً 
يحظى به موؤمتر اأديبك يف قطاع 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از, م���ن امل��ت��وق��ع اأن 
ي��ج��ت��ذب امل���وؤمت���ر يف دورت����ه لعام 
األ���ف   155 م���ن  اأك�����رث   2021
الطاقة  جم�����ال  يف  م��ت��خ�����ص�����س 
م��ن اأك���رث م��ن 60 دول����ًة, ونحو 
 20 م��ن  واأك���رث  �صركة   2,200

جناحاً وطنياً. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س  ي��ع��ود 
ال��������دويل ل���ل���ب���رتول )اأدي�����ب�����ك(, 
احل���دث ال��ع��امل��ي االأب����رز يف قطاع 
ب�����دورة جديدة  وال����غ����از,  ال��ن��ف��ط 
يقام  اأبوظبي, حيث  يف  ومبا�صرة 
وفق  الكاملة  بن�صخته  العام  هذا 
اأبوظبي  �صركة برتول  اأعلنته  ما 
اجلهة  )اأدن���������������وك(  ال����وط����ن����ي����ة 
امل�صت�صيفة للفعالية التي تنظمها 
�صركة دي اإم جي اإيفنت�س من 15 

حتى 18 نوفمرب 2021.
ا�صتعادة  م����ع  ذل������ك  وي����ت����زام����ن 
العاملي  االق���ت�������ص���ادي  ال��ن�����ص��اط 
كوفيد-19,  اأزم����ة  ب��ع��د  ل��ل��زخ��م 
عاماً   2021 ع��ام  �صيجعل  مم��ا 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ل��ق��ط��اع  حم���وري���اً 
ح����ي����ث ت���ت�������ص���اع���ف ال���ت���ح���دي���ات 
وال���ف���ر����س ن��ت��ي��ج��ة احل���اج���ة اإىل 
العر�س  ب���ني  ال����ت����وازن  حت��ق��ي��ق 
ا�صتخدام  وت����ن����ام����ي  وال����ط����ل����ب 
الطويل  امل������دى  ع���ل���ى  ال���ط���اق���ة 
االنبعاثات  ن�����ص��ب��ة  وت��خ��ف��ي�����س 
متطلبات  وم��واك��ب��ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة 

مرونته امل�صتقبلية وتوفري قيمة 
م�صتدامة طويلة االأمد«.

االفرتا�صية  ال��ن�����ص��خ��ة  وح��ق��ق��ت 
جناحاً   2020 اأدب���ي���ك  مل���وؤمت���ر 
 84,291 مب�������ص���ارك���ة  ك�����ب�����رياً 

 292,612 ح�����ص��روا  ���ص��خ�����س 
���ص��اع��ة م���ن امل��ح��ت��وى امل��ب��ا���ص��ر اأو 
ال���ط���ل���ب, �صمن  امل����ق����ّدم ح�����ص��ب 
 941 فيها  ���ص��ارك  جل�صة   288

متحّدث. 

التغري املناخي. 
قال  املو�صوع,  ه��ذا  على  وتعليقاً 
رئي�س  ال�����ص��وي��دي,  �صوينع  عمر 
 2021 اأدب��ي��ك  “يجمع  اأدي��ب��ك: 
املعنية  اأهم اجلهات  حتت مظلته 

م�صتداٍم ومزدهر للجميع.
اأدب����ي����ك م���ن���ت���دًى يجمع  ومي���ّث���ل 
االأطراف املعنية يف القطاع لعر�س 
منتجاتهم  واإط����الق  اب��ت��ك��ارات��ه��م 
مثمرة  �صراكاٍت  وعقد  اجل��دي��دة 

يف م���رح���ل���ة ال���ت���ع���ايف م����ن اأزم�����ة 
ذل��ك اجلهات  19 مبا يف  كوفيد 
و�صول  ����ص���م���ان  ع����ن  امل�������ص���وؤول���ة 
الطاقة  م�������ص���ادر  اإىل  ال����ع����امل 
م�صتقبٍل  لتوفري  يحتاجها  التي 

واإقامة م�صاريع ت�صهم يف حتقيق 
التعايف و�صمان م�صتقبل م�صتدام. 
 2021 اأدب��ي��ك  م��وؤمت��ر  وي�صهم 
العملية  ال���ت���غ���ريات  حت��ق��ي��ق  يف 
و�صمان  ال��ق��ط��اع,  يتطلبها  التي 

التغري املناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع اإدارة التنمية الريفية يف جمهورية كوريا
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منوذج �إعلن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 155027
 باإ�صم: يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت , ويرال ,  مر�صي�صايد , اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2012/06/25 وامل�صجلة حتت الرقم: 155027 

�صورة �لعلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/03/29 

وحتى تاريخ: 2031/03/29

دولةالإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد  

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

EAT 161171

منوذج �إعلن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152866
 باإ�صم : �صما�صربغر اي بيه  هولدر ال ال �صي 

وعنوانه: 3900 مك�صيكو اأفينيو , �صويت 1200 دنفر, كولورادو  80202
 , الواليات املتحدة االمريكية.

بتاريخ: 2013/02/18 وامل�صجلة حتت الرقم: 152866 
�صورة �لعلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/08 

وحتى تاريخ: 2031/02/08

دولةالإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد  

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

EAT 166195

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  5  فرباير 2021 العدد 13157
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العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2020/917 تنفيذ جتاري
بناء على طلب / املحكوم له / بنك برودا اجلن�صية 

اىل املحكوم عليه / التوفيق لتجارة  االقم�صة �س م م - اجلن�صية 
املحكوم عليه / ديباك راي�صينجاين راي�صينجاين اجلن�صية/ الهند 

يف   2020/2/26 بتاريخ  حكما  بحقك  ا�صدرت  قد  اخليمة  را���س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
الق�صية )2020/50(  جتاري جزئي  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 410265.59 درهما �صامال الر�صوم 

وامل�صاريف. ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله ,  
فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل 
للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ 

احلكم , والر�صوم املرتبة عليك. 
املالحظات : لالإعالن باللغة العربية واالإجنليزية 

 ق�شم التنفيذ
نورة عبدالرحمن عبداهلل  

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2020/915 تنفيذ جتاري
بناء على طلب / املحكوم له / بنك برودا اجلن�صية 

املحكوم عليه / ديباك راي�صينجاين بارا�صرام راي�صينجاين اجلن�صية/ الهند 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2020/2/10 يف 
الق�صية )2020/49(  جتاري جزئي  بالزامك بدفع مبلغ وقدره  112140.30 درهما �صامال 
الر�صوم وامل�صاريف. ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم 
,   فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اع��اله فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء  امل�صار اع��اله 
اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك 

االجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم , والر�صوم املرتبة عليك. 
املالحظات : لالإعالن باللغة العربية واالإجنليزية 

 ق�شم التنفيذ
نورة عبدالرحمن عبداهلل  

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 20/2021/12 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : 1 - ب�صحة ونفاذ عقد التنازل املوؤرخ يف 18 �صبتمرب 2008 عن القطعة رقم 597 - 685 واملن�صاآت املقامة 
عليها والكائنة مبنطقة دبي لالإ�صتثمار )العني املوؤجرة( للم�صتاأجرين من قبل املدعي عليها االوىل ل�صالح املدعي عليهم 
الثاين والثالث وت�صجيلها با�صم البنك املدعي لدى املدعي عليها االوىل وت�صليمهم القطعة وما عليها وتنفيذ عقود التنازل 
اأ�صليا.  2-الزام  وملحقاته وت�صجيلها يف ال�صجل املعد لذلك لدى دائرة االأرا�صي واالأمالك وذلك مل�صلحة البنك املدعي 

املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
طالب االإعالن : بنك برودا  - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- اليكابريل حلياين - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه - جمهول  حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 1 - ب�صحة ونفاذ عقد التنازل املوؤرخ يف 18 �صبتمرب 2008 عن القطعة 
رقم 597 - 685 واملن�صاآت املقامة عليها والكائنة مبنطقة دبي لالإ�صتثمار )العني املوؤجرة( للم�صتاأجرين من قبل املدعي عليها 
االوىل ل�صالح املدعي عليهم الثاين والثالث وت�صجيلها با�صم البنك املدعي لدى املدعي عليها االوىل وت�صليمهم القطعة 
وما عليها وتنفيذ عقود التنازل وملحقاته وت�صجيلها يف ال�صجل املعد لذلك لدى دائرة االأرا�صي واالأمالك وذلك مل�صلحة 
البنك املدعي اأ�صليا.  2-الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  
2021/2/7 ال�صاعة 9.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 305/2021/80 اإ�شتئناف جتاري  

مو�صوع االإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 176/2020 جتاري جزئي 
والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.   

طالب االإعالن : �صلطان اأحمد �صلطان بن عبيد ال�صحي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
املطلوب اإعالنهما : 1- حممد مزمل التجارية املواد الغذائية - �س ذ م م  , 2- حممد 
مزمل حق �صودري حممد  - �صفتهما بالق�صية : م�صتاأنف �صدهما - جمهويل حمل 
االإقامة.  مو�صوع االإعالن :  اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 176/2020 جتاري 
جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. وحددت لها جل�صه يوم االأحد املوافق 2021/2/7 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 322/2021/52 اإ�شتئناف عقاري  
مو�صوع االإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 99/2020 عقاري جزئي 

والر�صوم وامل�صاريف واالأتعاب.   
طالب االإعالن : �صالمة املحريبي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

املطلوب اإعالنه  : 1- �صمه حممد �صعيد بن ثالث  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 99/2020 عقاري جزئي. 
بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/2/11 امل��واف��ق  اخلمي�س  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�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 38/2021/20 جتاري كلي  

28383365درهم( و الر�صوم و  مو�صوع الدعوى: املطالبة باإلزام املدعي علي�هم بالت�صامن و التكافل مببلغ وقدره ) 
12% ابتداءا من تاريخ امتام التحويل وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ  اأتعاب املحاماة و الفائدة  امل�صاريف و 

املعجل بال كفالة.
مدعى  �صفته بالق�صية:   ر�صملة تريد فاينان�س فاند  طالب االعالن   :  

مدعى عليه  1- فارلني انريجي & كوموديتيز م م ح - �صفته بالق�صية:   املطلوب اعالنهم:  
�صفته بالق�صية:  مدعى عليه 2- حممد فاروق    

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك� الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعي علي�هم بالت�صامن و التكافل مببلغ وقدره ) 
و الفائدة 12% ابتداءا من تاريخ امتام التحويل وحتى  املحاماة  اأتعاب  و  امل�صاريف  و  الر�صوم  و  28383365درهم( 
09-02-2021 ال�صاعة  ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا   09:30

قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على االقل.

مدير دعوى
علياء حممد احلاج

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 107/2021/300 اإ�شتئناف مدين  

مو�صوع االإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/1644 مدين جزئي والر�صوم 
وامل�صاريف واالتعاب.   

طالب االإعالن : ب�صري ما �صيه ب�صفته من ورثة املتوفى والد )امانويل ب�صري ما�صيه( - �صفته 
بالق�صية : م�صتاأنف

وميثله :  علي اإبراهيم حممد احلمادي - �صفته  بالق�صية : وكيل
بالق�صية :  دب��ي  - �صفته  ف��رع  م -  م  ذ  : 1- تراي�صتار للهند�صة واالإن�����ص��اءات -  اإعالنه  املطلوب 

م�صتاأنف �صده. جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/1644 مدين جزئي 

ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  م   2021/2/9 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
 BOTIM قانونيا اأمام مكتب اإدارة الدعوى االإ�صتئنافية الرابعة واحل�صور عن طريق برنامج

على الرقم 0566801952 ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن بالن�شر 

                     يف التنفيذ رقم 546/2020/211 تنفيذ عقاري
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/461 عقاري جزئي , ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )5129 درهم( , �صامال 

للر�صوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه  
طالب االإعالن : �صهام عبدالقادر احمد الهاجرى - ب�صفتها من ورثة املتوفى عبدالقادر احمد علي الهاجري )ابنة املتوفى(  �صفته بالق�صية : 

طالب التنفيذ , وميثله : علي �صلطان علي احلداد - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1 - �صريفه حممد علي املال - ب�صفتها من ورثة املتوفى عبدالقادر احمد علي الهاجري )زوجة املتوفى( 

املتوفى(  )ابن  الهاجري  علي  احمد  عبدالقادر  املتوفى  ورثة  من  ب�صفته   - الهاجري  اأحمد  عبدالقادر  اأحمد   -  2
املتوفى(  )ابنة  الهاجري  علي  احمد  عبدالقادر  املتوفى  ورثة  من  ب�صفتها   - الهاجري  اأحمد  عبدالقادر  ماجده   -  3

املتوفى(  )اإبن  الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  املتوفى  ورثة  من  ب�صفته   - الهاجري  اأحمد  عبدالقادر  في�صل   -  4
املتوفى(  )اإبن  الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  املتوفى  ورثة  من  ب�صفته   - الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  �صلطان   -  5
املتوفى( )اإبنة  الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  املتوفى  ورثة  من  ب�صفتها   - الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  بدرية   -  6
املتوفى( )اإبنة  الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  املتوفى  ورثة  من  ب�صفتها   - الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  اميان   -  7

�صفتهم بالق�صية   - املتوفى(  )اإبنة  الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  املتوفى  ورثة  ب�صفتها من   - الهاجري  علي  اأحمد  عبدالقادر  - مرمي   8
: منفذ �صدهم - جمهويل حمل االإقامة.  مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5129( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   

)اأداء(  اأمر   SHCFICICPL2020 /0006578 يف  الدعوى رقم
املدعي / �صركة دورف كيتال كيميكال�س -  م م ح 

اإىل : املحكوم عليه :  �صيف�صول )موؤ�ص�صة منطقة حرة( �صادق ن�صار اأحمد �صيخ 
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعاله بالتايل :  ن�س احلكم 
ماليني  ثالثة   : مبلغ  بينهما  فيما  بالت�صامن  للمدعية  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
القانونية  بالفائدة  والزمتهما  درهم  وت�صعون  و�صتة  و�صتمائة  الف  واربعون  وثالثة  ومائتان 

بواقع 5% �صنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�شي/ د. حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 35
العربية  االإمارات  اجلن�صية   - املازمي  �صامل  حممد  جا�صم  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ احمد مو�صى 
حممد �صامل , اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة , يف الرخ�صة امل�صماة )�صورة املدينة لتجارة 
االدوات الكهربائية( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )775373( ال�صادرة من 

دائرة التنمية االإقت�صادية يف ال�صارقة , تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 36
االإمارات  الزعابي - اجلن�صية  اإبراهيم عبداهلل  ال�صيد/ خالد عبيد  بان  ليكن معلوما للجميع 
ال�صيد/  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  املتحدة يرغب يف  العربية 
علي جابر عبدالباقي ح�صن املرزوقي , اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة , يف الرخ�صة امل�صماة 
ال�صادرة من   )614019( رقم  رخ�صة  ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  النبيل(  )مغ�صلة 

دائرة التنمية االإقت�صادية يف ال�صارقة , تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 34
اجلن�صية   - قا�صم  حممد  اال�صالم  عريف  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغالدي�س 
حممد �صيف اال�صالم حممد قا�صم , اجلن�صية : بنغالدي�س , يف الرخ�صة امل�صماة )جمال 
ال�صحراء للمقاوالت الفنية( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )622785( 
الخر.   الرخ�صة  �صاحب  تنازل  ال�صارقة.  يف  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 11/2020/2411 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )17850( )�صبعة ع�صر 
الف وثمامنائة درهم( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء ومبلغ تعوي�س 

3000 درهم مع الفائدة 9% والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن : عبداهلل عي�صى حم�صن مطوع النوي�س  - �صفته بالق�صية : مدعي  

 املطلوب اإعالنه:1- النبالء لتوريد العمالة - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )17850( )�صبعة ع�صر الف وثمامنائة درهم( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم   %9 الفائدة  مع  دره��م   3000 تعوي�س  ومبلغ  الوفاء  متام  وحتى 
اإدار الدعوى  املحاماة.  وح��ددت لها جل�صة يوم االح��د  املوافق  2021/2/7م  ال�صاعة 9.00 يف مكتب 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  ال�صابعة لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3206/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1051 جتاري جزئي , 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )11938 درهم( , �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

بالق�صية : طالب  م م - �صفته  ذ  العامة - �س  : تايجر وي��ر للتجارة  االإع��الن  طالب 
التنفيذ  

املطلوب اإعالنه : 1- عروب با�صم حممد عبد الفتاح - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )11938( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 542/2021/209 تنفيذ عمايل  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 14837/2019 عمايل 
جزئي , ب�صداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )12368 درهم( 

�صفته   - حم���دودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  الوطني  التاك�صي   : االإع���الن  طالب 
بالق�صية : طالب التنفيذ , املطلوب اإعالنهم : 1- هالل اأحمد حممد خان - �صفته 

بالق�صية : منفذ �صده 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )12368( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 34/2021/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2642/2019 مدين جزئي , ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 397501 درهم( , �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صريجي اأف�صيكوف - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ديل�صود موراتوف - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

 جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )397501( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم 207/2018/3701 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 484/2018 جتاري كلي , ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 2184817.86 درهم( , �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : هيبورث بي. ام. اي )�س ذ م م( �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة االإمارات للوكاالت التجارية )ذ م م( - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن :قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2021/2/3 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)2262489.86( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإال بيعت الوحدات التالية : ار�س رقم 465 - املنطقة 
: جممع دبي لال�صتثمار - ار�س رقم 71 - املنطقة : احلبية الرابعة - ار�س 156 - املنطقة : مر�صى دبي 
االإجراءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  152 من  املادة  ن�س  ملقت�صيات  وفقا  العلنية  باملزايدة  لكم  والعائدة 
املدنية رقم 75 ل�صنة 2018 وتعديالته.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1193(

املنذر : م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - �س م ع 
املنذر اليها : �صكينة ر�صا - اجلن�صية بريطانيا 

املو�صوع : يوجه املنذر هذا االإنذار اىل املنذر اليها لنفاذ مفعوله قانونا يف حقها وينبه عليها ب�صرورة 
قيمة  ���ص��داد  ع��ن  تخلفها  نتيجة  ذم��ت��ه��ا  يف  امل��رت���ص��د  دره���م   1.357.362.10 وق����دره  مبلغ  ���ص��داد 
 2016 ل�صنة   223 برقم  واملقيد  االأوىل  ال��درج��ة  من  عقاريا  رهنا  ب�صاأنه  امل�صجل  العقاري  التمويل 
بتاريخ2016/11/7 لدى دائرة االأرا�صي واالأمالك بدبي ل�صالح امل�صرف املنذر على االر�س الكائنة 
يوما   30 اأق�صاه  خ��الل موعد  وذل��ك   3595 االر����س  رق��م   - اخلام�صة  الثنية  - منطقة  دب��ي  ب��اإم��ارة 
)ثالثون يوما( من تاريخ ت�صلمها هذا االإخطار , ويف حال عدم ال�صداد خالل املوعد املحدد فاإن البنك 
�صيقوم باتخاذ كافة االإجراءات القانونية لنزع ملكية العقار املرهون وبيعه ل�صالح الدين املكفول بالرهن 
التاأميني  الرهن  ب�صاأن   2008 ل�صنة   14 رقم  بالقانون  عليها  املن�صو�س  ل��الإج��راءات  وفقا  التاأميني 

باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى دون ح�صر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر : 2021/02935 
املخطر : حممد عيا�س ملقاوالت التك�صية واالر�صيات وال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية يف ال�صارقة ومرخ�صة بالرقم 729054 ميثلها 
املالك/ حممد عيا�س �صالح رحمن اجلن�صية باك�صتان واحمل بطاقة هوية رقم 784198661027379, العنوان / ال�صارقة , هاتف رقم 
ال�صارقة  االإقت�صادية يف  التنمية  دائرة  م وال�صادرة من  م  ذ  البناء  العاملية ملقاوالت  : �صركة جبل حفيت  اليه  , املخطر    0502486443/
بالرقم 549257 وميثلها املدير/ حممد ماجد ال�صاكو�س �صوري اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196609393903 , العنوان 

/ ال�صارقة - هاتف رقم / 0502227199 / 065506691 
املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 203.375 درهم 

203.375 درهم مقابل اإجراء معامالت جتارية حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه  املخطر اليه حرر خم�س �صيكات للمخطر مببلغ 
املدعي ل�صرف ال�صيكات اإال اأنه ارتدو دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبياناته كالتايل 

�صيك رقم 005144 مببلغ 42679 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/4/26 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة اال�صالمي 
�صيك رقم 003914 مببلغ 42680 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/4/26 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة اال�صالمي 
�صيك رقم 005679 مببلغ 24700 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/4/15 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة اال�صالمي 
�صيك رقم 005678 مببلغ 35005 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/5/18 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة اال�صالمي 
�صيك رقم 005677 مببلغ 58311 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/6/11 وامل�صحوب على م�صرف ال�صارقة اال�صالمي 
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى 

لذلك فاإننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ اإخطاركم واإال �صن�صطر التخاذ االإجراءات القانونية. 
واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به. 

وهذا اإخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(  
العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2021/5

وال�صيد/  اجلن�صية  هندية   - �صبري  حممد  �صجنه  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�ص�صهما  كامل  وتنازل  بيع  يف  يرغبان  اجلن�صية  بنغالدي�صي   - خودبر  علي  مفريوج 
الرخ�صة  يف  اجلن�صية  باك�صتاين   - حممد  دين  حممد  خادم  ال�صيد/  اىل  وذلك   %100
ال�صادرة من  رقم )757998(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  باإمارة  ال�صيوح" تاأ�ص�صت  "خمبز 

دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل
�شناعية 5/ ال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2021/6
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد اأياز فاروق حممد فاروق - باك�صتاين اجلن�صية 
حممد  ب�صري  رابعه  ال�صيدة/  اىل  وذلك   %100 ح�ص�صه  كامل  وتنازل  بيع  يف  يرغب 
فاروق - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة "مطعم كرات�صي دربار اجلديد" تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 517513 ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
�شناعية 5/ ال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 140

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد يا�صني نو�صاد حممد �صفل عظم - بنغالدي�س 
امل�صماة  الرخ�صة  يف   %25 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  ال�صيارات(  وميكانيك  و�صمكرة  ل�صبغ  عبداملنان  )حممد 
عبداملنان  حممد  ال�صيد/  اىل   )571755( رقم  جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  االإقت�صادية 

حممد عبدالباري - اجلن�صية بنغالدي�س.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 139

 : اجلن�صية   - الربميي  ابراهيم  ا�صماعيل  كامل  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
را�صني  ال�صيد/  البالغة 100%  اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  االإمارات يرغب يف 
حممد بوفانتودي عبدالرزاق اجلن�صية : الهند يف الرخ�صة امل�صماة )كافترييا الربميي( 
تعديالت   )217144( الرخ�صة  برقم  بال�صارقة  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 
اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )وكيل خدمات( وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
االجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل. 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1194(

املنذر : م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - �س م ع 
املنذر اليها :  �صعود في�صل �صمري حممود العلي - اجلن�صية االإمارات 

اليها لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�صرورة  املنذر  االإن��ذار اىل  املنذر هذا  : يوجه  املو�صوع 
�صداد مبلغ وقدره 96. 987,377  درهم املرت�صد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �صداد االأق�صاط امل�صتحقة 
عن اتفاقية تعديل االأق�صاط نتيجة دمج وجمع كافة الت�صهيالت امل�صرفية املمنوحة للمنذر اليه ب�صيغة 
2017/5/29 يف مواعيد  املرابحة وعددها )1( مربحة باالإ�صافة اىل )2( بطاقة مغطاة واملوؤرخة 
فاته من ك�صب وما حلقه  للمنذر عما  تعوي�صا  درهم   20,000  .00 باالإ�صافة اىل مبلغ  ا�صتحقاقها 
من خ�صارة مع الفائدة القانونية بن�صبة %12 �صنويا من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام , وذلك 
خالل خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم هذا االإنذار واإال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 

�صدكم , مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى من اأي نوع كانت.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• دبي-الفجر:

 ����ص���ه���دت ب���ط���ول���ة ف���خ���ر االأج����ي����ال 
التي  "التلواح"  بال�صقور  لل�صيد 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  م��رك��ز  ينظمها 
الإحياء الرتاث, االإعالن عن اإطالق 
�صمن  "ال�صيوخ"  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
بال�صقور,  لل�صيد  االإم����ارات  دوري 
اأبوظبي  ن��ادي  من  امل�صرتكة  املبادرة 
م���ع مركز  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل�����ص��ق��اري��ن 

حمدان بن حممد الإحياء الرتاث.
مناف�صات  اإق��ام��ة  ع��ن  االإع����الن  ومت 
الن�صخة  يف  "ال�صيوخ"  اأ������ص�����واط 
فرق,   6 مب�صاركة  ل��ل��دوري,  الثانية 
وهي: الظفرة, "اأف 3", بينونة, "اأم 
– اإ�س", والنيف, على   3 "اأف   ,"7
اأن ت��ق��ام ج��ول��ت��ني يف دب���ي ي��وم��ي 9 
اجل��اري, وجولتني يف  و10 فرباير 
اأبوظبي يومي 17 و18 من ال�صهر 

نف�صه.
بتاريخ  اأبوظبي  يف  النهائي  و�صيقام 
19 فرباير اجلاري, ليكون املجموع 
القوة  م����ن  ت���زي���د  ج������والت  خ��م�����س 
مناف�صات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�صخة  يف 
ال�صهر  يف  ان��ط��ل��ق  ال�����ذي  ال�������دوري 
امل���ا����ص���ي م����ع اإق�����ام�����ة ج�������والت فئة 

"العامة".
وع������رب ����ص���ل���ط���ان امل����ح����م����ود, امل���دي���ر 
التنفيذي لنادي اأبوظبي لل�صقارين 
املنظمة  امل�����ص��رتك��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
بال�صقور,  لل�صيد  االإم���ارات  ل��دوري 
بتوجيهات ودعم  انطلق  ال��دوري  اأن 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ص���ي���دة, وي�����ص��ع��دن��ا اأن 
تتواجد فئة ال�صيوخ يف هذه الن�صخة 
مبا ي�صيف املزيد من القوة وي�صاهم 
ال�صيد  ري��ا���ص��ة  ان��ت�����ص��ار  ت��ع��زي��ز  يف 
بال�صقور على نطاق املجتمع املحلي 
املحافظة  اإىل  والداعية  واالإقليمي 
تطلعنا  ونحن  الوطني,  تراثنا  على 
منذ العام املا�صي يف الن�صخة االأوىل 
املناف�صات  من  ع��دد  اأك��رب  ا�صتحداث 
ندخل  وح��ال��ي��اً  بالعامة  ب��داأن��ا  حيث 
تناف�س  طريقة  بنف�س  ال�صيوخ,  فئة 
الفئة العامة من حيث عدد الطيور 
�صقور  اأرب�����ع�����ة  وه�����ي  واالأ��������ص�������واط 
را�صد  واأك����د  اح��ت��ي��اط.  و8  رئي�صية 
بن مرخان, نائب الرئي�س التنفيذي 
الإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  يف 
الرتاث, نائب رئي�س اللجنة املنظمة 
اأن  دب��ي,  ل��ل��دوري وممثلها يف  العليا 
ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه اخل��ط��وة ي��ع��ت��رب نقلة 
كبرية للدوري واأعلن عن اجلاهزية 

الن����ط����الق امل���ن���اف�������ص���ات ب����داي����ة من 
اجلوالت التي �صتقام يف بطولة فخر 

االأجيال يف دبي, على اأن يكون اخلتام 
اجلاري,  ال�صهر  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  يف 

بني  املهمة  الفوارق  الأح��د  وبالن�صبة 
الدوري,  يف  وال�صيوخ  العامة  فئتي 
هو عدم وجود فرتة انتقاالت يف فئة 
امل�صجلة  الطيور  واع��ت��م��اد  ال�صيوخ, 
نهاية  وح��ت��ى  ال��ب��داي��ة  منذ  نف�صها  
الفرق  ون��ت��م��ن��ى جل��م��ي��ع  اجل������والت, 
كافة  لتجهيز  و���ص��ن�����ص��ع��ى  ال��ت��وف��ي��ق 
امل�صاركة  ل���دع���م  ال����الزم����ة  االأم�������ور 
للتناف�س  االأن�صب  الظروف  وتهيئة 
وف����ق اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة بكل 

�صفافية وم�صاواة بني اجلميع.

�ملناف�صات تزد�د حدة وقوة
ارت��ف��ع��ت ح���دة وق����وة امل��ن��اف�����ص��ات مع 
اأ�صواط  دخول بطولة فخر االأجيال 
مالك,  والعامة  لل�صيوخ  جري  بيور 
املوافق  اجلمعة  ال��ي��وم  تنطلق  فيما 
مفتوح,  العامة  اأ���ص��واط  فرباير   5

باإقامة مناف�صات فئة جري �صاهني.
جري,  بيور  ال�صيوخ  اأ�صواط  و�صهدت 
ت�صدر فريق "اأف 3" للمركز االأول 
الرمز,  ف����رخ  ج���ري  ب���ي���ور  ����ص���وط  يف 
بالطري "اأو 483" بزمن 17,252 
ثانية, وجاء "بينونة" ثانياً بالطري 
ثانية,   17,333 45" بزمن  "بي 
وثالثاً "الظفرة" بالطري "اإيه 32" 

بزمن 17,388 ثانية.
وك�صب فريق "اأم 7" �صوط بيور جري 
"حطام"  ب��ال��ط��ري  ال��رم��ز,  ج��رن��ا���س 
حقق  كما  ث��ان��ي��ة,   16,973 ب��زم��ن 
بالطري  الثاين  املركز  الفريق  نف�س 
ثانية,   17,041 ب��زم��ن  "نايف" 
"لهب"  ب��ال��ط��ري   "3 "اأف  وث���ال���ث���اً 

بزمن 17,081 ثانية.
اأم" املركز االأول  اأر  "اأم  وحقق فريق 
الرئي�صي,  ف��رخ  جري  بيور  �صوط  يف 
 17,569 ب��زم��ن   "9 "بي  بالطري 
بالطري   "3 "اأف  ي���ل���ي���ه  ث����ان����ي����ة, 
ثانية,   17,578 ب��زم��ن   "752"
 "99 "بي  ب��ال��ط��ري  ب��ي��ن��ون��ة  وث��ال��ث��اً 

ثانية. بزمن 17,700 
بيور  3" ���ص��وط  "اأف  ف��ري��ق  وك�صب 
جري جرنا�س الرئي�صي, بالطري "اإيه 
 17,471 ب��زم��ن   "7070 دب��ل��ي��و 
"اإيه  ب��ال��ط��ري  ال��ظ��ف��رة  يليه  ث��ان��ي��ة, 
90" بزمن 17,591 ثانية, وثالثاً 
بزمن   "95" ب��ال��ط��ري   "3 "اأف 

ثانية.  17,630
3" املراكز الثالثة  "اأف  ونال فريق 

فرخ  ج���ري  ب���ي���ور  ����ص���وط  يف  االأوىل 
392" بزمن  "اأو  بالطري  النقدي, 
17,740 ثانية, والطري "بي 80" 
والطري  ث��ان��ي��ة,   18,071 ب��زم��ن 
ثانية.  18,111 "0001" بزمن 

ويف اأ�صواط العامة مالك بيور جري, 
ك�صب اأحمد عتيق املهريي �صوط بيور 
جري فرخ الرمز, بالطري "بي 58" 
بزمن 18,016 ثانية, يليه �صلطان 
"�صغموم"  بالطري  املن�صوري  را�صد 
وثالثاً  ث���ان���ي���ة,   18,374 ب���زم���ن 
"اإيه  بالطري  العميمي  �صعيد  علي 
ثانية.   18,525 بزمن   "5000
املن�صوري  را���ص��د  �صلطان  وت�����ص��ارك 
واأحمد �صامل بن غدير املركز االأول 
الرمز,  بيور جري جرنا�س  �صوط  يف 
بالطري "جلمود" والطري "م�صبار" 
 17,723 ب���زم���ن  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى 
جمعة  يليهم  الطريين,  لكال  ثانية 
الفالحي باملركزين الثاين والثالث, 
 18,083 ب��زم��ن   "2 "بي  بالطري 
بزمن  "اإ�صعاف"  وال���ط���ري  ث��ان��ي��ة, 

ثانية.  18,230

املن�صوري  را����ص���د  ع���ب���داهلل  وح���ق���ق 
جري  ب��ي��ور  ���ص��وط  يف  االأول  امل���رك���ز 
فرخ الرئي�صي, بالطري "63" بزمن 
18,748 ثانية, يليه �صعيد م�صبح 
"ال�صبيحي" بزمن  بالطري  ال�صدي 
نا�صر  وث��ال��ث��اً  ث��ان��ي��ة,   18,755
"حظ" بزمن  بالطري  لوتاه  ح�صني 
عبداهلل  وك�صب  ثانية.   18,806
حم��م��د ال��ع��ام��ري ���ص��وط ب��ي��ور جري 
"بخت"  بالطري  الرئي�صي,  جرنا�س 
عبيد  يليه  ثانية,   18,185 بزمن 
اإل  "اإت�س  بالطري  اخلييلي  خليفة 
12" بزمن 18,399 ثانية, وثالثاً 
�صيف بن خربا�س املن�صوري بالطري 

ثانية.  18,507 "االأ�صد" بزمن 
املن�صوري  ب���ط���ح���ان  ن���ا����ص���ر  وف������از 
النقدي,  ف����رخ  ج���ري  ب���ي���ور  ب�����ص��وط 
 18,666 "غيا�س" بزمن  بالطري 
الكتبي  حموده  عبداهلل  يليه  ثانية, 
 19,479 "اأرجنت" بزمن  بالطري 
ثانية, وثالثاً حمد ح�صني احلمادي 
 19,519 بزمن   "111" بالطري 

ثانية.

•• اأبوظبي- الفجر:

 يرتقب اأبناء االإمارات و�صعوب العامل 
�صت�صجل  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ل��ح��ظ��ة 
العلمية  االإجن���ازات  اأعظم  واح��دا من 
االأمل  م�صبار  بدخول  ممثلة  للدولة, 
يف م���دار امل��ري��خ يف ال��ت��ا���ص��ع م��ن �صهر 
فرباير اجلاري. ويوؤ�ص�س هذا امل�صروع 
ال��وط��ن��ي ال��ك��ب��ري حل��ق��ب��ة ج���دي���دة يف 
قطاع الف�صاء, حيث يهدف ال�صتك�صاف 

املريخ ب�صكل اأ�صا�صي وا�صتكمال دخول 
اال�صتك�صاف  ت���اري���خ  االإم�������ارات  دول����ة 

العلمي و�صرب اأغوار الف�صاء.
واأ�صوة باالحتادات الريا�صية واجلهات 
م�صوؤوليته  من  وانطالقا  احلكومية 
جت���اه ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه ي��ن��ت��اب فريق 
للجوجيت�صو  االإم������ارات  احت����اد  ع��م��ل 
الفخر  م�����ن  ا����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  م�������ص���اع���ر 
الوطن  ه��ذا  اإىل  لالنتماء  واالع��ت��زاز 
الغايل  احلكيمة  قيادته  ت��ب��ذل  ال���ذي 

االإجنازات  �صبيل حتقيق  والنفي�س يف 
الريادي يف  الدولة  التي تر�صخ موقع 
�صتى املجاالت واالأ�صعدة على خارطة 

العامل. 
فهد  يقول  اخلالدة  املنا�صبة  هذه  ويف 
الحتاد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�صام�صي  علي 
اأن�����ه ومنذ  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  االإم��������ارات 
اللحظة االأوىل الإطالق م�صبار االأمل 
و�صام فخر  امل�صروع  �صّكل  املريخ,  نحو 
االأول  العربي  االإجن��از  كونه  للعروبة 

ويوؤ�ص�س  امل���ج���ال,  ه���ذا  ن��وع��ه يف  م���ن 
حلقبة تعيد االأجماد للتاريخ العربي. 
اأنه ويف ظل ترقب  ال�صام�صي  واأ�صاف 
العامل اأجمع للتا�صع من �صهر فرباير 
اأن ي�صل  اجل����اري, ي��ح��ذون��ا االأم���ل يف 
امل�صبار اإىل مدار املريخ بنجاح ويحقق 
واالإن�صانية.  االإن�صان  خدمة  يف  هدفه 
الدولة  ق���ي���ادة  اأن  ال�����ص��ام�����ص��ي  وت���اب���ع 
جنحت  احلثيثة  وج��ه��وده��ا  احلكيمة 
اإر���ص��اء من��وذج مبتكر للدولة  دوم��ا يف 

ت��ن��ت��ق��ل بف�صل  ه���ي  احل���دي���ث���ة, وه����ا 
اأغوار  �صرب  اأك��رب عرب  اإىل ما هو  اهلل 
يزرع  مب��ا  خفاياه  واكت�صاف  الف�صاء 
واأ�صقائها  ل���الإم���ارات  وال��ف��خ��ر  االأم���ل 

العرب. 
الف�صاء  م�صروع  اأن  ال�صام�صي  وب��نّي  
االإم����ارات����ي ل��ي�����س ول��ي��د ال��ل��ح��ظ��ة بل 
والفكر  ال��ث��اق��ب��ة  ال����روؤي����ة  ن���ت���اج  ه���و 
ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  للمغفور  ال�صّباق 
ن��ه��ي��ان -طيب  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 

اأك�����رث من  اأك�����د يف  ال�����ذي  ث�����راه-  اهلل 
االأمم  �صالح  ه��و  العلم  اأن  على  مقام 
املغفور  جنح  ولقد  والتطور.  للتقدم 
ال��ف��ك��رة يف عقول  ه��ذه  تر�صيخ  ل��ه يف 
اأبنائه و�صعبه من بعده, وهو  ونفو�س 
ما ج�ّصده قادتنا االأجالء عرب ترجمة 

هذا امل�صروع واقعا ملمو�صا. 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ع��رب جم��م��وع��ة من 
م��ن��ت�����ص��ب��ي واإداري�������ي احت����اد االإم������ارات 
ال�صادقة  اأمنياتهم  عن  للجوجيت�صو 

بالنجاح,  امل�����ص��روع  ه���ذا  يتكلل  اأن  يف 
موؤكدين اأنهم على يقني باأنه �صيهيئ 
العربي الأن  االإم��ارات والوطن  لدولة 
الف�صاء  ن���ادي  يف  ب�صمة  لهما  ت��ك��ون 
اإلهام  م�����ص��در  و���ص��ي�����ص��ك��ل  وع���ل���وم���ه, 
وحتفيز لكل �صعوب املنطقة يف القدرة 
على جتاوز التحديات وحتقيق ما كان 

يعد �صابقا من امل�صتحيالت. 
واختتم ال�صام�صي بالقول عندما نعود 
التنازيل  العد  مرحلة  اإىل  ب��ال��ذاك��رة 

الإط��الق م�صبار االأم��ل يف �صهر يوليو 
امل��ا���ص��ي, وال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي ال ينطبق 
ع��ل��ي��ه��ا ال���و����ص���ف ال���ت���ي راف���ق���ت تلك 
وتفاوؤل  بفخر  نرتقب  فاإننا  اللحظة, 
الأهدافها  وحتقيقها  املهمة  ا�صتكمال 
كي نحيا من جديد اأج��واء من الفرح 

وال�صعادة غري امل�صبوقة. 

تتناف�س فيها 6 فرق

بطولة فخر االأجيال لل�شيد بال�شقور ت�شهد اإطالق فئة »ال�شيوخ« يف »دوري االإمارات«

�أقل من �صبعة �أيام تف�صلنا عن حتقيق �ملهمة �لكربى

احتاد االإمارات للجوجيت�شو ي�شيد بامل�شروع الوطني الكبري الذي ير�شخ عهدا جديدا من االإجنازات والتحوالت
�ل�صام�صي: م�صبار �لأمل يعزز فخرنا و�نتماءنا للوطن 

•• دبي-وام:

مل�صابقة  ع�صر  احل��ادي  االأ�صبوع  مباريات  اجلمعة  اليوم  م�صاء  تنطلق 
دبا  ي�صت�صيف  حيث  م��واج��ه��ات,  ث��الث  ب��اإق��ام��ة  االأوىل  ال��درج��ة  دوري 
احل�صن فريق م�صايف, ويحل م�صفوت �صيفاً على نادي االإمارات, فيما 

يلتقي احلمرية على ملعبه مع الذيد.
باإقامة  ال�صبت  غ��د  م�صاء  ع�صر  احل���ادي  االأ���ص��ب��وع  مباريات  وت�صتكمل 
ملعب  على  البطائح  م��ع  العروبة  االأوىل  امل��ب��اراة  يف  يلتقي  م��ب��ارات��ني, 
ن��ادي دب��ا على  ن��ادي العربي م��ع  الثانية  امل��ب��اراة  ال��ع��روب��ة, فيما جتمع 

ملعب العربي.

وكانت نتائج مباريات االأ�صبوع العا�صر قد اأ�صفرت عن فوز االإمارات على 
م�صايف / 2 – 0 / , والعروبة على الذيد / 2 – 1 / , وم�صفوت على 
احلمرية / 1 – 0 / , بينما تعادل البطائح مع العربي اإيجابياً / 1 – 

ذاتها. بالنتيجة  احل�صن  دبا  مع  والتعاون   ,/  1
يليه  ن��ق��ط��ة,   19 بر�صيد  امل�صابقة  ج���دول  ال��ب��ط��ائ��ح  ن���ادي  وي��ت�����ص��در 
االإمارات / ثانياً / 18 نقطة, ثم دبا / ثالثاً /, والعروبة /رابعاً / ولكل 
منهما 17 نقطة, واحلمرية / خام�صاً / 13 نقطة, يليهم بر�صيد 12 
11 نقطة,  نقطة كاًل من دبا احل�صن / �صاد�صاً /, وم�صايف / �صابعاً / 
10 نقاط,  وياأتي العربي / ثامناً /, والتعاون / تا�صعاً / ولكل منهما 

وم�صفوت / عا�صراً / 9 نقاط , والذيد / 11 / بر�صيد نقطة واحدة.

اليوم االأوىل  الدرجة  لدوري  ع�شر  احلادي  االأ�شبوع  يف  مباريات   3
•• دبي – الفجر:

 تنطلق اليوم اجلمعة مناف�صات االأ�صبوع ال�صابع مل�صابقة دوري الدرجة الثانية 
باإقامة ثالث مباريات , حيث يلتقي فريق الفال يونايتد مع فريق ريجينال 
ويواجه   , على امللعب الرئي�صي بنادي دبي الأ�صحاب الهمم ال�صاعة 16:00 
يا�س  بني  ب��ن��ادي   1 رق��م  الفرعي  امللعب  على  ال���دار  كلية  فريق  ليوا  فريق 
ال�صاعة 17:15 , فيما يلعب فريق يونايتد �صبورت مع فريق اأتلتيكو اآرابيا 
ف.�س على امللعب الرئي�صي بنادي العني الأ�صحاب الهمم ال�صاعة 19:45 .

 , مباريات  اأرب��ع  باإقامة  ال�صبت  غٍد  يوم  ال�صابع  االأ�صبوع  مباريات  وُت�صتكمل 
جتمع االأوىل فريق يونايتد مع فريق املوج على ملعب النادي االإيراين بدبي 
اأ�س بي �صي فريق الهالل يونايتد  , ويواجه فريق الليغا   16:00 ال�صاعة 
فريق  ويلعب   ,  17:20 ال�صاعة   2 رقم  الريا�صية  دبي  مدينة  ملعب  على 
الرب�صاء  كينجز  مب��در���ص��ة  �صيتي  ملعب  يف  ه���ريوز  جلف  ف��ري��ق  م��ع  �صيتي 
ال�صابع  االأ�صبوع  ملناف�صات  االأخ��رية  املواجهة  , فيما جتمع   18:35 ال�صاعة 
الرئي�صي  �صيفنز  ذا  ملعب  على  بينونة  فريق  مع  هي�صبانيا  فور�صان  فريق 

ال�صاعة 19:30 .

االأ�شبوع ال�شابع لدوري الدرجة الثانية 
ينطلق اليوم باإقامة 3 مباريات

• خم�س جولت و�لنطلق من دبي 9 فرب�ير و�خلتام يف �أبوظبي 19 �جلاري 
• �صلطان �ملحمود: دعم �لقيادة ور�ء جناحات �ملبادرة منذ �لبد�ية

• ر��صد بن مرخان: �لفئة ترفع من قوة �لدوري وتعزز �ملوروث �ل�صعبي

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9726

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
�صينعقد  باأنه  �لإيجارية يف دبي  �ملنازعات  للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س  تعلن �لمار�ت 
متام  يف  وذلــك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمـــار�ت  موقع  على  علني  مــز�د 
�ل�صاعة 6:00 م�صاء� يوم �لربعاء 2021/02/10 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �صده 

مطعم �ل�صوكة �لذهبية للماأكولت �لطازجة )فرع( و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل
�صعر �لتقييم                                                       �لو�صف  

 31,100                                               معد�ت مطعم 
�لتف�صل  �ملعلومات  من  وللمزيد  ب�صيك �صمان  �و  نقدي  بتاأمني  يتقدم  �ن  باملز�يدة  من يرغب  فعلى 
�لتقدم  �عرت��س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae بزيارة �ملوقع �للكرتوين

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/10760

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/02/10 �لربعاء  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 
�صده �صركة �ر �يه كي بريكا�صت ل�صناعة �ملباين �خلر�صانية �جلاهزة ذ.م.م و�و�صاف �ملحجوز�ت 

على �لنحو �لتايل :
                                                                   �لو�صف           �صعر �لتقييم  

                                                         م�صنع خر�صانة           1,945,610 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

  اإىل املدعي عليه : 1- الوزن للتجارة العامة - �س ذ م م 

جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : �صافيري لتاأجري املعدات واالالت - �س ذ م م  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صداد مبلغ )160.925( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة 
قاعة  يف  ���ص��ب��اح��ا   8.30 ال�����ص��اع��ة   2021/2/7 امل���واف���ق  االح���د  ي���وم 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن  التقا�صي 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 05/ 02/ 2021  Issue No : 13157
Details of Announcement by Way of Publishing

To the Defendant
1- Al-Wazn General Trading LLC

Of unknown residence address
Whereas the plaintiff, SAVIER for Equipment and Machinery 
Rental LLC- Has filed a legal action claiming that you pay it an 
amount of (AED 160.925) as well as fees, expenses and attorney's 
fees. The above claim has been scheduled for hearing on Sunday, 
7-2-2021 at 08:30 AM at the Remote Litigation Courthouse. 
Therefore, you are obligated to attend in person or be represented 
by a power of attomey and you are required to provide whatever 
memorandums or documents in your possession to the Court three 
days at least before the scheduled session.

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

العدد 13157 بتاريخ 2021/2/5 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1195(

املنذر : م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - �س م ع 
املنذر اليه : مريه عادل خليفه الدوخي ال�صناين - اجلن�صية االإمارات 

املو�صوع : يوجه املنذر هذا االإنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�صرورة 
�صداد مبلغ وقدره 60. 72,628 درهم املرت�صد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �صداد االأق�صاط امل�صتحقة 
 C200 خ�صو�صي دبي - موديل 2015 - النوع : مر�صيد�س - M/49977 : على ال�صيارة رقم
- جنوب اإفريقيا - اللون : ف�صي - رقم القاعدة : WDDWF4CB1FR055399 مبوجب 
عقد املرابحة رقم 77342102 وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ ن�صر االإنذار ويف حال فوات هذه املدة 
دون �صداد مبلغ 60. 72,628  درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإج��راءات لبيع ال�صيارة 

املرهونة ل�صالح امل�صرف , مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1197(

املنذر : م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - �س م ع 
املنذر اليه :  حممد جا�صم علي اإبراهيم املناعي - اجلن�صية االإمارات   

املو�صوع : يوجه املنذر هذا االإنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�صرورة 
االأق�صاط  200,013 درهم املرت�صد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �صداد   .53 �صداد مبلغ وق��دره 
امل�صتحقة على ال�صيارة رقم : I/4166 - خ�صو�صي دبي - موديل 2018 - النوع : �صيفروليه 
كامارو - اللون : رمادي - رقم القاعدة : 1G1F91R67J0177586 مبوجب عقد املرابحة 
رقم 79320602 وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ ن�صر االإنذار ويف حال فوات هذه املدة دون �صداد 
مبلغ 53. 200,013 درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�صيارة املرهونة 

ل�صالح امل�صرف , مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى من اأي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1198(

املنذر : م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - �س م ع 
املنذر اليه : فا بيا نو ليما مونتريو دا �صيلفا - اجلن�صية الربازيل  

املو�صوع : يوجه املنذر هذا االإنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�صرورة 
االأق�صاط  �صداد  عن  تخلفه  نتيجة  ذمته  يف  املرت�صد  دره��م   21,086  .50 وق��دره  مبلغ  �صداد 
 : النوع   -  2016 - موديل  اأبوظبي  - خ�صو�صي   26594/16  : رقم  ال�صيارة  امل�صتحقة على 
كيا كادنزا - اللون : اأ�صود - رقم القاعدة : KNALM4142G5200317 مبوجب عقد 
املرابحة رقم 78249686 وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ ن�صر االإنذار ويف حال فوات هذه املدة 
دون �صداد مبلغ 50. 21,086 درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�صيارة 

املرهونة ل�صالح امل�صرف , مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى من اأي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1196(

املنذر : م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - �س م ع 
املنذر اليه : ن�صيم ابراهيم �صالح حموده - اجلن�صية م�صر 

املو�صوع : يوجه املنذر هذا االإنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�صرورة 
االأق�صاط  �صداد  عن  تخلفه  نتيجة  ذمته  يف  املرت�صد  دره��م   45,684  .55 وق��دره  مبلغ  �صداد 
امل�صتحقة على ال�صيارة رقم : 97938/8 - خ�صو�صي اأبوظبي - موديل 2016 - النوع : هوندا 
اأكورد - اأمريكا - اللون : رمادي - رقم القاعدة : 1HGCT2274GA600116 مبوجب 
عقد املرابحة رقم 78649956 وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ ن�صر االإنذار ويف حال فوات هذه 
اإج��راءات لبيع  45,684 درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من   .55 املدة دون �صداد مبلغ 

ال�صيارة املرهونة ل�صالح امل�صرف , مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى من اأي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

 وّق��ع احت��اد االإم���ارات لكرة القدم 
نظريه  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  اأم�����س 
االحت���اد ال��ك��روات��ي وذل���ك يف مقر 
ال�صيخ  ب��ح�����ص��ور  ب���دب���ي  االحت������اد 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د 
رئ���ي�������س احت�������اد ال�����ك�����رة  , واآن������ت 
االأول  ال��ن��ائ��ب  ف��و���ص��م��ي��ل��وف��ي��ت�����س 
ودامري  الكرواتي  االحتاد  لرئي�س 
مي�صكوفيت�س نائب رئي�س االحتاد 
البدواوي  حمد  وعلي   , الكرواتي 

ع�صوا  ال���ط���اي���ر  اأح����م����د  وح���م���ي���د 
عبداهلل  وحممد   , االإدارة  جمل�س 
العام  االأم�������ني  ال���ظ���اه���ري  ه������زام 
اجلنيبي  وح���م���د  ال����ك����رة  الحت������اد 
لل�صووؤن  امل�����ص��اع��د  ال���ع���ام  االأم�����ني 
املالية واالإدارية وماريان كو�صت�س 
الكرواتي  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم���ني 
منتخب  م���درب  داليت�س  وزالت��ك��و 

كرواتيا .
ب���ن حميد  ال�����ص��ي��خ را����ص���د  اأك�����د  و 
اأن احتاد االإمارات ي�صعى  النعيمي 
االتفاقية  ه��ذه  توقيع  خ��الل  م��ن 

ال��ك��روات��ي اإىل تعزيز  م��ع االحت���اد 
الوطنية  االحت����ادات  م��ع  عالقاته 
االأوروب�����ي�����ة وال���ع���امل���ي���ة, م���ن اأج���ل 
ال��ت��ج��ارب وتبادل  اال���ص��ت��ف��ادة م��ن 
اخلربات يف جميع املجاالت الفنية 

واالإدارية والتحكيمية وغريها .
اال�صتفادة  اإىل  "نتطلع   : وق����ال 
واخلربة  االإم��ك��ان��ي��ات  جميع  م��ن 
االحتاد  بها  ميتاز  التي  وال�صمعة 
�صتى  ال���ق���دم يف  ل���ك���رة  ال���ك���روات���ي 
ونحن   , ال���ري���ا����ص���ي���ة  امل�����ج�����االت 
من  ال���ك���ث���ري  ل���دي���ن���ا  اأن  واث����ق����ون 

م�صاركتها  ميكن  التي  االإمكانيات 
مع االحتاد الكرواتي والتطلع اإىل 
املزيد من التطور لهذه العالقات 

يف امل�صتقبل القريب".
اأب��دى دام��ري مي�صكوفيت�س  ب��دوره 
الكرواتي  االحت�����اد  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
هذه  بتوقيع  �صعادته  القدم  لكرة 
االتفاقية التي تعترب نتيجة لعمل 
دوؤوب يف تطوير العالقات الثنائية 
على مدار �صنة كاملة تكللت بتوقيع 
االحتادين  ب��ني  التفاهم  اتفاقية 
مفتاحاً  ���ص��ت��ك��ون  اأن���ه���ا  م����وؤك����داً   ,

وتبادل  العالقات  لتوطيد  رئي�صياً 
اخل�����ربات ع��ل��ى امل�����دى ال��ط��وي��ل , 
ومثنياً على اجلهود التي يقوم بها 
ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي يف 

رب��ط احت��اد االإم����ارات لكرة القدم 
�صاأنها  م��ن  وات��ف��اق��ي��ات  ب��ع��الق��ات 
واالإداري  الريا�صي  التطور  نقل 
يف احتاد االإمارات لكرة القدم اإىل 

مراحل اأف�صل يف امل�صتقبل .
ب����ن حميد  ال�����ص��ي��خ را�����ص����د  وق������ام 
النعيمي رئي�س احتاد الكرة بت�صليم 
ق��م��ي�����س م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي اإىل 

وزالتكو  الكرواتي  االحتاد  اأع�صاء 
داليت�س مدرب املنتخب الكرواتي , 
كما ت�صلم قمي�س منتخب كرواتيا 

ودرعاً تذكارية .

اإىل  ي�صعى ريال مدريد ثالث ترتيب الدوري االإ�صباين لكرة القدم للعودة 
غدا  هوي�صكا  الرتتيب  متذيل  على  �صيفاً  يحل  عندما  االنت�صارات  نغمة 
ال�صبت, فيما يريد بر�صلونة الو�صيف البناء على "رميونتادا" الكاأ�س ملتابعة 
املرحلة  مناف�صات  بيتي�س �صمن  ريال  اأمام  يلعب  انت�صاراته عندما  �صل�صلة 

.22
عندما  االث��ن��ني  املرحلة  ه��ذه  مناف�صات  م��دري��د  اأتلتيكو  املت�صدر  ويختتم 
ي�صت�صيف �صلتا فيغو �صمن م�صعاه لتعزيز �صدارته حيث يبتعد بفارق 10 

نقاط عن مناف�صيه اللدودين.
الذي  زي��دان  الدين  زين  الفرن�صي  ري��ال مدربه  ي�صتعيد  االوىل,  املباراة  يف 
بانتظار  اإىل املركز الثاين موقتاً  اآماًل بالتقدم  تعافى من فريو�س كورونا, 

نتيجة مباراة غرميه اللدود بر�صلونة.
اإ�صابة جنمه  النادي املدريدي ا�صطدمت مرة جديدة بواقع  اآمال  اأن  غري 
الدوري  التعر�س خل�صارة خام�صة يف  واخل��وف من  ه��ازار  اإدي��ن  البلجيكي 
يف   2-1 ليفانتي  اأم��ام  اأر���ص��ه  على  املفاجئة  خ�صارته  بعد  توالياً  والثانية 
املرحلة ال�صابقة, رغم اأن املباراة على الورق تبدو �صهلة اأمام هوي�صكا الذي 
الرتتيب  ق��اع  ويحتل  الوليد  بلد  اأم���ام  ملعبه  خ��ارج  يتيم  ف��وز  على  يبقى 

بر�صيد 16 نقطة.
ويتعر�س هازار الذي تالحقه "لعنة" االإ�صابات منذ قدومه اىل "�صانتياغو 
برنابيو" يف �صيف 2019 من ت�صل�صي االنكليزي ملدة خم�س �صنوات مقابل 
و�صفته  التي  املحلية  ال�صحافة  من  �صر�صة  النتقادات  يورو,  مليون   115
ال��ث��الث��اء ما  ع��ن مت��اري��ن فريقه  غ��اب  ك��ان  م��ن كري�صتال", وه��و  ب�"العب 
ا�صابة  اأكرث من عالمة ا�صتفهام حول جاهزيته, ليوؤكد النادي الحقاً  اآثار 
الدويل البلجيكي يف ع�صلة الفخذ االي�صر. كما يخو�س الريال مباراته على 

وقع اإمكانية خ�صارة قائده االأبدي �صريخيو رامو�س 
اأك��رث م��ن م��رة ع��ن رغبته باأن  اأف�صح  ال��ذي 

لتجديد  ب�����ص��روط��ه  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ادي  يقبل 
عقده واإال ف�صريحل.

و���ص��ي��ت��ح��رر رام����و�����س م����ن ع���ق���ده يف 
بعدما  امل��ق��ب��ل  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

�صيف  ال����ن����ادي  اإىل  و����ص���ل 
اأن  ورغ����م   .2005 ال���ع���ام 
امل��ح��ادث��ات ت�����ص��ري ع��ل��ى نار 

املدافع  يتو�صل  مل  حامية, 
االإ����ص���ب���اين ال������دويل ب��ع��د اإىل 
فلورنتيو  ال��رئ��ي�����س  م��ع  ات��ف��اق 
اأي�صا بفريو�س  بريي�س امل�صاب 

كورونا.
واإذ باتت الكرة حالياً يف ملعب 
"اإل  اأف��ادت �صحيفة  ال��ري��ال, 
موندو" اأن رامو�س وبريي�س 
�صيجتمعان جمدداً للتباحث 
عاماً  ال�34  اب��ن  مبطالب 
الذي يرغب بتجديد عقده 
ملدة عامني مع راتب �صنوي 
ي�صل اىل 12 مليون يورو, 

موؤكداً يف الوقت ذاته اأنه لن 
يتنازل عن �صروطه.

�صيا�صة  الريال  يعتمد  وبينما 
تخطى  ل��الع��ب  التجديد  ع��دم 
�����ص����ن ال������ث������الث������ني, اأ�����ص����اف����ت 
اأن  اال����ص���ب���ان���ي���ة  ال�������ص���ح���ي���ف���ة 
ال����ع����الق����ة ب�����ني ال����ط����رف����ني مل 

ت��ت��ط��ور ك���ث���رياً, االأم�����ر ال����ذي قد 
ع��ن حلول  للبحث  رام��و���س  يدفع 
املفاو�صات,  ف�صل  ح��ال  يف  بديلة 
نادي  مع  التعاقد  اإمكانية  ومنها 

مان�ص�صرت يونايتد االإنكليزي.
يف املقابل, يخو�س بر�صلونة رحلة 
�صيافة  يف  ب��امل��خ��اط��ر  حم��ف��وف��ة 

ريال بيتي�س ال�صابع ال�صبت, مت�صلحاً ب�صجله االإيجابي يف "الليغا" حيث مل 
يخ�صر يف مبارياته الت�صع االأخرية, منها 7 انت�صارات.

وارتفعت معنويات زمالء النجم االأرجنتيني ليونيل مي�صي بعد "رميونتادا" 
ربع نهائي الكاأ�س اأمام غرناطة, اإذ حول تخلفه بهدفني حتى الدقيقة 88 
اإىل فوز "جنوين" 5-3 بعد التمديد, اأعاد الروح اإىل فريق ما زال يتخبط 

الإيجاد اإيقاعه.
ودفع اأداء املهاجم الفرن�صي اأنطوان غريزمان ال�صحف لعنونة "عودة االأمري 
ال�صغري", يف اإ�صارة اإىل �صجله التهديفي مع بداية العام احلايل: 7 اأهداف 
و6 متريرات حا�صمة يف 10 مباريات, منها مباراة مل يلعب خاللها �صوى 
ال�66  و12 متريرة حا�صمة يف مبارياته  20 هدفاً  دقائق, يف مقابل   10

االأوىل بقمي�س بر�صلونة منذ ان�صمامه اإليه عام 2019.
الكاتالوين  النادي  العالقة بني  ت��زال  ال  امللعب,  االإيجابيات يف  ورغ��م هذه 
وجنمه مي�صي مهزوزة بعد ت�صريب العقد اخليايل ل�"الربغوث" يف ما اعّترب 
حماولة لتحميله م�صوؤولية االإزمة املالية اخلانقة التي مير بها النادي, ما 
دفع مبدربه الهولندي رونالد كومان للتاأكيد على اأن من �صرب العقد يريد 

اإيذاء االأرجنتيني.
ومل ي���رتدد ك��وم��ان يف ان��ت��ق��اد م��واط��ن مي�صي الع��ب ب��اري�����س ���ص��ان جرمان 
العا�صمة  نادي  اإىل  االأول  انتقال  اإحياء تكهنات  اأعاد  الذي  اأنخل دي ماريا 
الباري�صية, وذلك قبل اللقاء املرتقب بني الناديني يف م�صابقة دوري اأبطال 

اأوروبا.
اأنه ميكننا ارتكاب  "نعم, بالن�صبة يل هي قّلة اح��رتام. اعتقد  وقال كومان 
اأن ن�صيف  امل�صائل, ولكن ال يجب علينا  االأخطاء عندما نتحدث عن هذه 
املزيد ملباراة دوري االبطال التي �صتجمعنا �صد �صان جرمان". وتابع "اأجد 
ما  القدر عن الع��ب  بهذا  التحدث  املحرتم  اأو من  ال�صحيح  لي�س من  اأن��ه 
زال يرتدي قمي�س بر�صلونة". من ناحيته, ياأمل 
وترية  على  يحافظ  اأن  يف  م��دري��د  اأتلتيكو 
انت�صاراته املحلية عندما ي�صتقبل �صلتا 
العا�صر يف ختام مناف�صات  فيغو 
ه����ذه امل���رح���ل���ة االإث����ن����ني, اإذ 
من  م�����ب�����اراة   16 يف  ف������از 
االأخرية.   19 ال�  مبارياته 
العا�صمة  ن����ادي  اأن  ورغ����م 
���ص��ي��ف��ت��ق��د جل���ه���ود اأرب����ع����ة من 
الفرن�صي  مهاجمه  ه��م  العبيه 
حديثاً  املعار  دمبيلي  مو�صى 
الفرن�صي,  ل����ي����ون  م�����ن 
وال������ربت������غ������ايل ال��������دويل 
فرييرا  ف��ي��ل��ي��ك�����س  ج�����واو 
كارا�صكو  يانيك  والبلجيكي 
واملدافع ماريو هرمو�صو ب�صبب 
م���رة  ���ص��ي��ع��ت��م��د  كوفيد19-, 
جديدة على النجاعة الهجومية 
ملت�صدر ترتيب الهدافني بر�صيد 
14 هدفاً يف 16 مباراة الدويل 
�صواري�س  لوي�س  االأوروغ���وي���اين 
�صفوفه  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  املنتقل 
ق����ادم����اً م����ن ب���ر����ص���ل���ون���ة. وم����رة 
جديدة كان �صواري�س مادة د�صمة 
للتداول يف االإعالم �صمن اإطار 
اإدارة  ارت��ك��ب��ت��ه  ال�����ذي  اخل���ط���اأ 
النادي الكاتالوين بعد ال�صماح 
بعقد  مدريد  اإىل  بالرحيل  له 
ح���ر, م���ا ج��ع��ل ���ص��دي��ق��ه الويف 
مي�صي يتيماً يف امللعب, اإذ �صرح 
كومان اأنه كان "من االأجدى 
اإىل  ����ص���واري�������س  ي���رح���ل  اأن 
االإي���ط���ايل بداًل  ي��وف��ن��ت��و���س 
من اأتلتيكو مدريد, الأنه ما 

زال يف الدوري اال�صباين".

يحتفل النجم الربتغايل كري�صتيانو رونالدو اليوم اجلمعة بعيد ميالده ال�36, 
اأن خرج فيها من مدينة فونت�صال  وذلك عقب م�صرية الأ�صطورة مل تنته بعد 
بعد  املا�صي,  الثالثاء  اأ�صبح  حتى  ال�صعوبات  على  خاللها  وتغلب  ال�صغرية, 
ب�763 هدفاً  الع�صور  لكل  التاريخي  الهداف  اإن��رت ميالن,  �صباك  ثنائيته يف 

اأحرزها يف امل�صابقات الر�صمية.
متر ال�صنوات وتختلف الدوريات واالأندية واأي�صاً مراكزه داخل امللعب وطرق 

ت�صجيله لالأهداف, ولكن ال يوجد اختالف على اأدائه.
 تواجد رونالدو داخل امللعب هو مرادف لالأهداف وااللتزام والقيادة واالأرقام 

القيا�صية وقبل كل �صيء النجاح.
�صواء  م�صريته,  خالل  بطولة   31 وجنح كري�صتيانو يف ح�صد 

وحتقيق  ال��ربت��غ��ال,  منتخب  م��ع  اأو  االأن��دي��ة  م�صتوى  على 
االأندية  م��ع  القيا�صية  االأرق�����ام  م��ن  ل��ه��ا  ح�صر  ال  �صل�صلة 
النهم  ط��م��وح��ه  ت��غ��ذي  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  اأي�����ص��ا  وال�صخ�صية 

ورغبته يف التفوق.
اأرقامه  اآخ��ر  ال��ربت��غ��ايل  اأح���رز  االإح�صائيات,  لبع�س  ووف��ق��اً 

القيا�صية يوم الثالثاء )�صان �صريو(. فبهدفيه يف �صباك اإنرت 
و�صل  اإيطاليا  ك��اأ���س  نهائي  ن�صف  ذه��اب  خ��الل  ميالن 

"763" متخطياً  رق���م  ل��ل��ه��دف  رون���ال���دو 
بذلك كل من الربازيلي اإد�صون اأرانت�س 

دو نا�صيمينتو "بيليه" والنم�صاوي 
ج��وزي��ف ب��ي��ك��ان ب��ر���ص��ي��د 72 

بذلك  لي�صبح  منهما,  لكل 
اأف�صل هداف يف تاريخ كرة 

القدم.
ومع ذلك, و�صعته بع�س 

االأخرى  االإح�صائيات 
ال������راب������ع  امل�������رك�������ز  يف 
من  ك��ل  بعد  للهدافني 
هدفاً(   805( ب��ي��ك��ان 

 772( وروم�������اري�������و 
وبيليه )767  هدفاً( 

م�صاألة  ولكنها  ه��دف��اً(, 
وقت فقط ليتخطى النجم 

ال��ربت��غ��ايل ك���ل ت��ل��ك االأرق�����ام 
اأي�صاً.

م���ا ي��ه��ت��م ب��ج�����ص��م��ه ب�صكل  ف���دائ���م���اً 

ا�صتثنائي ويتدرب با�صتمرار وياأكل ب�صكل �صحي وينام ال�صاعات الالزمة التي 
يحتاجها اجل�صد, وهو ما اأتاح له احلفاظ على اأدائه املتميز حتى يومنا هذا.

كما جنح رونالدو يف توظيف واإدارة طاقته بعدما عانى من م�صكلة كبرية يف 
الكاحل يف مو�صم 2009-2010, ب�صبب خو�صه 60 مباراة يف املو�صم ما بني 

النادي واملنتخب.
خا�س النجم الربتغايل 43 مباراة مع يوفنتو�س يف مو�صم 2019-2018 
امللعب و�صط  اإخراجه من  2019-2020, ومع ذلك  و46 مباراة يف مو�صم 
املباريات ال يعد قراراً "جريئاً" بالن�صبة ملدربيه. فقد راأى مدرب البيانكونريي, 
االأربعاء مدى غ�صب وانزعاج الالعب عندما قام بتغيريه  اأندريا بريلو, يوم 

خالل ال�20 دقيقة االأخرية من مواجهة االإنرت.
ذهبية بجانب األقاب الدوري  كرات  و5  االأبطال  دوري  األقاب   5
االأوروبي  ال�صوبر  كاأ�س  واأي�صاً  واإيطاليا  واإ�صبانيا  اإجنلرتا  يف 
ودوري االأمم االأوروبية مع منتخب "البحارة" تعد فقط بع�س 
االأرقام القيا�صية التي متيز م�صرية رونالدو وتو�صح م�صريته 

يف عامل كرة القدم.
وجنح "�صاروخ ماديرا" يف ت�صجيل 5 اأهداف مع �صبورتنغ ل�صبونة 
ريال  م��ع  و451  يونايتد  مان�ص�صرت  م��ع  اأخ���رى  و118 
منتخب  م��ع  و102  يوفنتو�س  م��ع  و87  م��دري��د 
الهداف  رون����ال����دو  ي��ع��د  ك��م��ا  ال���ربت���غ���ال. 
االأبطال  دوري  لبطولة  ال��ت��اري��خ��ي 
واالأكرث  134 هدفاً,  باإجمايل 
ال���ب���ط���ول���ة يف  ت�����ص��ج��ي��اًل يف 
مو�صم واحد )17 هدفا( 
ت�صجياًل  الع����ب  واأك�����رث 
من  ع���������دد  اأك�����������رب  يف 
متتالية  م���ب���اري���ات 
 11( ب���ال���ب���ط���ول���ة 
م����ب����اراة( واالأك�����رث 
االأدوار  يف  ت�صجياًل 
بالبطولة  االإق�صائية 
وه����و  ه�����دف�����ا(   67(
الذي  ال��وح��ي��د  ال���الع���ب 
نهائيات  ث���الث���ة  يف  ���ص��ج��ل 
للبطولة واالأكرث فوزاً بنهائيات 
)5(, وال زالت القائمة تطول يف 

كل عام. 

بح�صور ر��صد بن حميد �لنعيمي 

احتاد الكرة يوقع اتفاقية 
تعاون مع نظريه الكرواتي

بر�صلونة ي�صعى للبناء على »رميونتاد�« �لكاأ�س 

ريال مدريد للتعوي�ش واأتلتيكو لتعزيز �شدارة الليغا 
اإ�شابة دمبيلي مهاجم اأتلتيكو بفريو�ش كورونا 

اأن  اخلمي�س  اأم�س  االأ�صباين   ال���دوري  مت�صدر  مدريد  اأتلتيكو  ن��ادي  اأعلن 
الفرن�صي, م�صاب  املعار حديثاً من ليون  الفرن�صي مو�صى دمبيلي  مهاجمه 

بفريو�س كورونا.
واأفاد نادي العا�صمة يف بيان اأن الفريق خ�صع الختبارات االأربعاء واأن "نتيجة 

فح�س مو�صى دمبيلي جلائحة "كوفيد19-" جاءت اإيجابية".
وتابع "�صيبقى املهاجم معزواًل يف منزله, على اأن يلتزم ب�صكل �صارم بالتو�صيات 

املتبعة من قبل ال�صلطات الطبية وبروتوكول الدوري اال�صباين".
ومل يح�صل دمبيلي )24 عاما( على فر�صة ارتداء قمي�س فريقه اجلديد, 

اذ حتمت عليه ا�صابته بكورونا اأن يبقى يف احلجر املنزيل.

 10 "الليغا" بفارق  رابع العب يف �صفوف مت�صدر  الفرن�صي  املهاجم  وبات 
االأيام  اإيجابية يف  نتيجته  تاأتي  وري��ال مدريد,  بر�صلونة  و�صيفه  نقاط عن 
االأخرية بعد كل من العبي اجلناح الربتغايل الدويل جواو فيليك�س فرييرا 

والبلجيكي يانيك كارا�صكو واملدافع ماريو هرمو�صو.
وجاء قرار دمبيلي باالنتقال اإىل نادي العا�صمة االإ�صبانية يف كانون الثاين/
ت�صتمر  اأن  املتوقع  من  حيث  ليون,  يف  االأ�صا�صي  ملركزه  خ�صارته  بعد  يناير 
فرتة اإعارته حتى نهاية املو�صم احلايل على اأمل اأن ي�صتعيد م�صتواه ال�صابق 
وي�صمن لنف�صه مقعدا مع املنتخب الفرن�صي يف بطولة كاأ�س اأوروبا املقررة 

بني 11 حزيران/يونيو و11 متوز/يوليو املقبلني.

بعد 36 عامًا.. االأرقام القيا�شية 
يف م�شرية كري�شتيانو رونالدو



 
جرمية تهز لندن.. وال�شرطة تطلب العون

�صادمة  حادثة  املزدحمة,  لندن  مدينة  متنزهات  اإح��دى  �صهدت 
اجلن�صي,  لالعتداء  �صغرية  فتاة  فيها  تعر�صت  النهار,  و�صح  يف 
ال�صارع  التي هزت  الق�صية  ال�صلطات فك مالب�صات  بينما حتاول 

الربيطاين.
"ديلي ميل" الربيطانية, مت االعتداء على فتاة  ووفقا ل�صحيفة 
تبلغ من العمر 14 عاما, بعد اأن مت جرها ملنطقة اأ�صجار كثيفة, 
عندما كانت متار�س ريا�صة اجلري يف منتزه "غودمايز" املزدحم 

�صرقي لندن.
وقالت ال�صلطات اأن �صابا يرتاوح عمره بني 17 و20 عاما, ب�صعر 
حوايل  الفتاة  على  اعتدى  ريا�صية,  ومالب�س  ف��ارع  وط��ول  اأ�صقر 

ال�صاعة الثالثة ظهرا بالتوقيت املحلي.
ومل تتم حتى االآن اأي اعتقاالت, بينما ي�صتمر التحقيق يف احلادثة 
ب�صكل  دورياتها  ن�صرت  والتي  الربيطانية,  ال�صرطة  التي �صدمت 

مكثف يف املنطقة ال�صرقية للعا�صمة لندن.
وقالت املحققة جيما موري�س من وحدة قيادة املنطقة ال�صرقية: 
اأي  اأنا�صد  واأن��ا  الظهرية,  غودمايز مزدحما يف وقت  منتزه  "كان 
�صخ�س كان يف احلديقة وراأى الرجل املو�صوف, بالتقدم وتقدمي 

امل�صاعدة لنا باملعلومات".
مدربني  �صباط  من  الدعم  تتلقى  ال�صحية  اإن  ال�صلطات  وقالت 

تدريبا خا�صا للتعامل مع �صحايا االغت�صاب.

جتربة مثرية من اأوك�شفورد.. 
كوكتيل لقاحات ل�شخ�ش واحد

جائحة  ملكافحة  طبية  حللول  للو�صول  امل�صتمرة  جهودها  �صمن 
فريو�س كورونا, �صتقوم جامعة اأوك�صفورد بتجربة اإعطاء لقاحني 

خمتلفني لل�صخ�س نف�صه , ودرا�صة نتائج التجربة.
وحت���اول جامعة اأوك�����ص��ف��ورد درا���ص��ة ط��رق ج��دي��دة ل��زي��ادة املناعة 
لقاحني  ا�صتخدام  باختبار  وذل��ك  كورونا,  فريو�س  �صد  الب�صرية 

خمتلفني ل�صخ�س واحد, و�صت�صمل التجربة 800 متطوع.
واللقاحات  االأطفال  طب  يف  امل�صارك  االأ�صتاذ  �صناب,  ماثيو  وق��ال 
اأنه  اأظهرنا  "اإذا  التجربة:  الباحثني يف  اأك�صفورد, وكبري  بجامعة 
ميكن ا�صتخدام هذه اللقاحات بالتبادل يف نف�س اجلدول الزمني, 
ف�صيوؤدي ذلك اإىل زيادة مرونة تو�صيل اللقاح ب�صكل كبري, وميكن 
اأن يوفر معلومات جديدة حول كيفية زيادة احلماية �صد �صالالت 

الفريو�س اجلديدة".
التجربة اجلديدة �صتجند اأكرث من 800 متطوع ترتاوح اأعمارهم 
ب��ني 50 وم���ا ف���وق م��ن 8 م��واق��ع م��دع��وم��ة م��ن امل��ع��ه��د الوطني 

للبحوث ال�صحية يف بريطانيا �صتقيم التجربة.
وبح�صب خطوات التجربة, �صيتم تطعيم املتطوع جرعة اأوىل من 
لقاح  من  ثانية  جرعة  تليها  اأ�صرتازينيكا",   – "اأوك�صفورد  لقاح 

فايزر, اأو العك�س.
وبا�صتخدام عينات الدم التي مت جمعها من املتطوعني يف التجربة, 
�صرتاقب الدرا�صة تاأثري اأنظمة اجلرعات املختلفة على اال�صتجابات 
املناعية للم�صاركني, والأي ردود فعل �صلبية اإ�صافية على الرتكيبات 

اجلديدة من اللقاحات, و�صت�صتمر الدرا�صة ملدة 13 �صهرا.
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كورونا فريو�ش  من  متحورة  �شاللة   4000
ال�صالالت  عدد  عن  اخلمي�س  اأم�س  املتحدة  اململكة  يف  اللقاحات  توزيع  عن  امل�صوؤول  الوزير  الزهاوي  ناظم  ك�صف 

املتحوة من فريو�س كورونا امل�صتجد يف العامل.
�صاللة  اآالف   4 نحو  حاليا  هناك  اإن  نيوز" الربيطانية,  "�صكاي  ل�صبكة  ت�صريحات  يف  الربيطاين  الوزير  وق��ال 

العامل. اأنحاء  يف  متحورة من فريو�س كورونا, الذي ي�صبب مر�س "كوفيد 19", 
واأ�صار اإىل اأن "هذا دفع جميع منتجي اللقاحات يف العامل, مبا يف ذلك فايزر واأ�صرتازينيكا, اإىل حت�صني لقاحاتهم 

من اأجل مكافحة الفريو�س ب�صورة اأكرث فعالية".
وقال الزهاوي: "من غري املرجح ب�صدة اأال يكون اللقاح احلايل فعاال مع ال�صالالت املتحورة, �صواء يف مقاطعة كنت 

اأو مع �صالالت اأخرى, ال �صيما عندما يتعلق االأمر باالأعرا�س ال�صديدة والعالج يف امل�صت�صفيات".
واأ�صاف: "تبحث جميع ال�صركات امل�صنعة للقاحات )فايزر بيونتك( و)مودرنا( و)اأك�صفورد اأ�صرتازينيكا( وغريها 
4 اآالف نوع خمتلف من الفريو�س  اأننا جاهزون الأي �صاللة.. هناك حوايل  كيفية حت�صني لقاحاتها, للتاأكد من 
اإنتاج �صالالت  اإىل  اأن��واع الفريو�صات املعروفة, مما قد يوؤدي  اأ�صا�صية ملعظم  حول العامل حاليا". والطفرات �صمة 

جديدة رمبا حتمل خ�صائ�س خمتلفة عن الفريو�س االأ�صلي.
على  املحتمل  تاأثريها  من  العلماء  قلق  الطفرات  تثري  اخل�صو�س,  وجه  على  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  حالة  ويف 

فعالية اللقاحات املعروفة, التي بداأ عدد كبري من دول العامل االعتماد عليها موؤخرا.
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�شباب يبحثون عن كنوز قورينا يف ليبيا
واأي�صا  اأر�صطو  الفيل�صوف  اإىل  ن�صبت  مقولة  اجل��دي��د..  ي��اأت��ي  ليبيا  م��ن 
اأ�صبحت االآن هي ل�صان حال الليبيني, يف  امل��وؤرخ االإغريقي ه��ريودوت  اإىل 
حديثهم عن تطورات اأزمتهم التي طال اأمدها, ومازالوا ياأملون اأن يجدوا 
مب�صر,  هو  مبا  اليوم  ياأتينا  اجلديد  لكن  املظلم.  النفق  نهاية  يف  ال�صوء 
)�صرق  �صحات  مدينة  يف  جندنا  ال�صيا�صة,  ميدان  يف  ال�صجال  عن  فبعيدا 
ليبيا(, التي متتاز باملروج اخل�صراء, على عك�س ال�صحراء الليبية املمتدة, 
اإغريقي  ط��راز  ذات  بقايا مدينة  وه��ي  "قورينا",  اأط��الل  منها  القلب  ويف 
"االأوليمب"  الزمن على جبل  العني, لتظن نف�صك لوهلة من  ال تخطئه 
يواجهون  اأبطال  االإغريقية" عن  "امليثولوجيا  حكايات  حيث  اليونان,  يف 
قبل,  م��ن  تعهده  مل  ح��راك��ا  املنطقة  و���ص��ه��دت  مت�صارعني.  اآل��ه��ة  غ�صب 
بح�صب  اأ�صتاذ االآثار بجامعة ال�صيد حممد بن علي ال�صنو�صي االإ�صالمية 
اأحمد اأمريجي, الذي قال ل� "�صكاي نيوز عربية" اإن اجلامعة نظمت بعثة 
اأعمال  لتنفيذ  واحل�صارة,  التاريخ  كلية  يف  االآث��ار  ق�صم  لطالب  تدريبية 
حفريات �صمن برنامج عملي ملادة التنقيب عن االآثار, لتكون اأول "بعثة" 

ليبيا وعربيا تنقب يف موقع الرتاث االإن�صاين العاملي "قورينا".
التي  "قورينا",  ت�صمى  كانت  اأخ��رى  اأنقا�س  على  �صحات  مدينة  وتاأ�ص�صت 
قدموا  اإغريق  م�صتوطنني  قبل  من  امليالد,  قبل  ال�صابع  القرن  يف  اأن�صاأت 
من جزيرة كانت تعرف با�صم "�صانتوريني" وتقع اإىل ال�صمال من جزيرة 
كريت, ومكثوا فيها ب�صبب كرثة االأمطار مبوا�صم ال�صتاء, حيث �صكنوا اأعلى 
موقع فيها ويعرف ب�"االأكروبول", ثم نزلوا اإىل مكان يدعى "نبع اأبولو" 
واأ�ص�صوا عددا من املباين, وقد عا�صرت املدينة احل�صارة االأغريقية ب�صقيها 

والبيزنطية. الرومانية  احل�صارة  واأي�صا  "الكال�صيكي" و"الهلن�صتي", 

»ذراع كوفيد«.. عر�ش اآخر بعد اأيام من تلقي اللقاح
وج��ه اخل�صو�س,  على  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  االأخ����رية, يف  االآون����ة  ازدادت يف 
ال�صكاوى ب�صاأن م�صاعفات جلدية ناجمة عن التطعيم �صد فريو�س كورونا 

امل�صتجد, متثلت يف احمرار وانتفاخ بالذراع بعد اأيام من تلقي اجلرعات.
اأم���ا مقدمي  ال��ب��اب  ل��الأم��را���س اجللدية  االأم��ريك��ي��ة  االأك��ادمي��ي��ة  وفتحت 
الرعاية ال�صحية لالإبالغ عن اأي �صكاوى اأو م�صاعفات تردهم من مر�صاهم, 
يف حماولة لفهم االأعرا�س اجللدية املرتبطة بلقاح فريو�س كورونا ب�صكل 
اأف�صل. واأطلق االأطباء على االأعرا�س اجللدية التي تظهر على الذراع بعد 
نيوز" االأمريكية  "فوك�س  �صبكة  ونقلت  كوفيد".  "ذراع  ا�صم  اللقاح  تلقي 
والية  يف  اجللدية  االأمرا�س  اأخ�صائية  هو�صماند,  اإليزابيث  الدكتورة  عن 
تك�صا�س, قولها اإن البقع احلمراء اأو االنتفاخات التي قد يراها البع�س على 
ذراعهم بعد اأيام من تلقي اللقاح, ت�صري اإىل "ا�صتجابة مناعية متزايدة". 
االمتناع عن احل�صول  يعني  لكن هذا ال  اأم��ر غري مريح,  "اإنه  واأ�صافت: 

على اللقاح".

مانك يت�شدر ال�شباق 
جلوائز غولدن غلوب

ت���������ص����در ف����ي����ل����م م�����ان�����ك ق���ائ���م���ة 
"غولدن  جل���وائ���ز  ال��رت���ص��ي��ح��ات 
العام  ه���ذا  ات�����ص��م��ت  غلوب" ال��ت��ي 
وعك�صت  ق����وي  ن�����ص��ائ��ي  ب��ح�����ص��ور 
يف  ل�"نتفليك�س"  امل��ت��ن��ام��ي  ال��ث��ق��ل 

القطاع.
فيلم  وه����و  "مانك",  وي���غ���و����س 
ب���االأب���ي�������س واالأ������ص�����ود م����ن اإن���ت���اج 
املخرج  وت���وق���ي���ع  "نتفليك�س" 
الذهبي  الع�صر  يف  فين�صر,  ديفيد 
لهوليوود من خالل متابعة كاتب 
مانكيفيتز  ج.  هريمان  ال�صيناريو 
ال��ذي ي��وؤدي دوره غ��اري اأولدمان, 
واإجناز اأور�صن ويلز فيلم "�صيتيزن 

كاين" ال�صهري.
تر�صيحات  ����ص���ت���ة  ال���ع���م���ل  ون�������ال 
اإنتاج  من  اآخ��ر  فيلم  على  متقدما 
اأوف  ترايل  "ذي  هو  "نتفليك�س" 
ذي �صيكاغو �صفن" الأرون �صوركني 
ال����ذي اح��ت��ل امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة مع 

خم�صة تر�صيحات.
وت�صكل تر�صيحات "غولدن غلوب" 
ملو�صم  االن��ط��الق  نقطة  تقليديا 
تعّطلت  التي  اجلوائز يف هوليوود 
كبرية  بدرجة  فيها  االإن��ت��اج  عجلة 

ب�صبب االأزمة ال�صحية.
و�صّب غياب االأ�صماء الكبرية هذا 
العام, كما كان متوقعا, يف م�صلحة 
االأف��الم املنتجة من من�صات البث 
ال��ت��دف��ق��ي ال���ت���ي ك���ان���ت م���ن اأب����رز 
احلجر  ت��داب��ري  م��ن  امل�صتفيدين 

املنزيل.

هذه العوامل ترفع خطر 
االإ�شابة ب�شرطان املريء

ق�������ال امل������رك������ز االأمل�������������اين الأب�����ح�����اث 
ترفع  العوامل  بع�س  اإن  ال�صرطان 
خ��ط��ر االإ����ص���اب���ة ب�����ص��رط��ان امل����ريء 
مثل التدخني و�صرب اخلمر وحرقة 
باالإ�صافة  وال�ِصمنة,  املزمنة  امل��ع��دة 
اإىل االأورام يف منطقة الفم واحللق. 
اأع��را���س �صرطان  اأن  واأو���ص��ح امل��رك��ز 
البلع,  ���ص��ع��وب��ات  يف  تتمثل  امل����ريء 
وف���ق���دان ال�����ص��ه��ي��ة, وف���ق���دان ال���وزن, 
وال��ت��ق��ي��وؤ غ��ري امل����ربر, ووج����ود دم يف 
الرباز.  دم يف  القيء, وكذلك وج��ود 
واأ�صار املركز اإىل اأن االأورام ال�صغرية 
ميكن عالجها بوا�صطة اال�صتئ�صال 
اجلراحي. اأما االأورام الكبرية فعادة 
ما تكون غري قابلة للعمل اجلراحي 
ومن ثم يتم يف هذه احلاالت اللجوء 
االإ�صعاعي  اأو  الكيميائي  العالج  اإىل 
ال���ورم  ت�صغري  مل��ح��اول��ة  كليهما  اأو 

واحلد من منوه وانت�صاره.

هذا املا�شك يخل�شك من م�شاكل الب�شرة
اأف���������ادت جم���ل���ة ف���روي���ن���دي���ن ب����اأن 
 Mud( م��ا���ص��ك ال��ط��م��ي ال��ط��ب��ي
اأو )Clay Mask( يعد   )Mask
مبثابة ع�صا �صحرية حلل م�صاكل 
املعنية  املجلة  واأو�صحت  الب�صرة. 
ما�صك  اأن  واجل����م����ال  ب��ال�����ص��ح��ة 
الب�صرة  يخل�س  ال��ط��ب��ي  ال��ط��م��ي 
والروؤو�س  كالبثور  ال�صوائب  م��ن 
على  ويعمل  ناحية,  م��ن  ال�����ص��وداء 
ت��رط��ي��ب��ه��ا م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى, ما 
نقية  بب�صرة  التمتع  على  ي�صاعد 

ون�صرة ذات ملم�س خمملي.
اأن  اإىل  "فرويندين"  واأ�����ص����ارت 
مفيد  يعد  الطبي  الطمي  ما�صك 

للب�صرة الدهنية ب�صفة خا�صة.

ال�شاي االأخ�شر يحارب ال�شيخوخة 
واأنظمة  العالجية  للتغذية  االأمل���اين  املعهد  ق��ال 
ال�����ص��اي االأخ�����ص��ر يتمتع  اإن  ال��غ��ذائ��ي��ة,  احل��م��ي��ة 
بفوائد �صحية جّمة؛ حيث اإنه يحارب ال�صيخوخة 
وي��ق��ي م��ن اأم���را����س ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة الدموية 

وال�صرطان.
واأو�صح املعهد اأن ال�صاي االأخ�صر غني مب�صادات 
ال�صرايني  ت�صلب  م��ن  حت��م��ي  وال��ت��ي  االأك�����ص��دة, 
االإ�صابة  تقي من  ثم  ال��دم, ومن  وارتفاع �صغط 

باالأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية.
كما تعد م�صادات االأك�صدة �صالحاً فعااًل ملحاربة 
 ,)Free Radicals( احلرة  باجلذور  يعرف  ما 
التي تهاجم خاليا اجل�صم, وتعجل بال�صيخوخة.

االأخ�صر  ال�����ص��اي  ي��زخ��ر  ذل���ك,  اإىل  وب��االإ���ص��اف��ة 
االإ�صابة  م��ن  ي��ق��ي  ال���ذي   ,)EGCG( مب��رك��ب 
باخلرف املبكر, وكذلك من االإ�صابة بال�صرطان.

االأخ�����ص��ر مفيداً  ال�����ص��اي  ذل���ك, يعد  ع���الوة على 
ل�����ص��ح��ة ال��ل��ث��ة, وي�����ص��ه��م اأي�����ص��اً يف ال��وق��اي��ة من 

ه�صا�صة العظام.

عوين.. كفيف لبناين حتدى الظالم يف بريطانيا 
من  الكثري  ففيها  الق�ص�س  كباقي  لي�صت  ع��وين  ق�صة 
التحّدي املمزوج باالإ�صرار والطموح واملثابرة, ولعل اأهم 
ي�صيء طريق  نور  اإىل  ال�صوداء  الظلمة  فيها حتويل  ما 

النجاح يف رحلة �صاقة من التعب وال�صهر.
هي ق�صة جناح اللبناين ابن بلدة �صحيم ال�صوفية الذي 
ملع ا�صمه يف بالد الغرب دون اأن يراها, اأو حتى اأن يعرف 
ما  ك��ل  اأه��ل��ه��ا,  وم��الم��ح  و���ص��ك��ل ط��رق��ه��ا  تربتها  طبيعة 
عرفه عنها هو احرتام اأهلها الإعاقته الب�صرية التي مل 
ي�صت�صلم لها تاركاً بلده االأم لبنان اإىل عامل اأكرث احرتاما 
لقدراته و�صفاته املميزة. عون اهلل علي ق�صوع, ابن ال�58 
الرغم  وعلى  احل��ج��ار,  املربية مريفت  امل��ت��زوج من  عاما 
العلمي  من احلظ الذي حالفه مبثابرته على حت�صيله 
والثقايف, اأال اأنه مل يحالفه لي�صري اأبا كاأي اإن�صان يطمح 

لي�صكل عائلة طبيعية مكتملة.
اللبنانية يحمل عون اهلل اجلن�صية  اإىل جانب اجلن�صية 
ومل  م��وؤمل��اً  ك��ان  معه  احلديث  بها.  ويفتخر  الربيطانية 
اأن ت�صتمع الأمل��ه دون دم��وع لي�صت دموع  ال�صهل  يكن من 
ال�صفقة اإمنا ح�صرة على كثريين يتمتعون بنعمة الب�صر 
ومل يذوقوا يوماً طعم النجاح والفوز. عوين الذي حرم 
نعمة الب�صر اأنعم اهلل عليه بنعم كثرية, برباطة اجلاأ�س 
بالد  اإىل  االأم  بلده  ي��رتك  اأن  مكنته  التي  االإرادة  وق��وة 
غريبة ال يعرف فيها اأحداً ليدر�س ويعمل فيها يف حقلي 
االإعالم والعالج الفيزيائي ثم لي�صل به االأمر اإىل اأروقة 

وزارتي الداخلية والعدل يف العا�صمة لندن.

م�شوؤول ي�شرب مطهر اليدين
اليدين  مطهر  علبة  التقط  م�صوؤوال  الكامريات  ر�صدت 
ماء,  زج��اج��ة  اأن��ه��ا  باخلطاأ  معتقدا  جرعة  منها  و���ص��رب 
وذلك اأثناء اجتماع عام مبدينة مومباي الهندية. وكان 
رامي�س  الكربى  مومباي  بلدية  موؤ�ص�صة  مفو�س  نائب 
باوار, يف جل�صة ا�صتماع للجنة امليزانية يف مومباي اأم�س 
االأول االأربعاء عندما اأخذ جرعة من زجاجة قريبة. وكان 
باوار يعتقد على ما يبدو اأن الزجاجة بها ماء, واأخذ منها 
ر�صفة كبرية لكن �صارع �صخ�س ما يقف وراءه لتحذيره 
املحلي  امل�صوؤول  اليدين. والح��ظ  ي�صرب مطهر  اأن��ه  من 
االآخرون  ه��رع  بينما  املطهر  وب�صق  ال��ف��ور,  على  خ��ط��اأه 

مل�صاعدته, ثم اأعطاه اأحد احلا�صرين زجاجة ماء.

اإلقاء القب�ش على جنم عاملي بتهمة القتل
الراب  مغني  ع��ل��ى  القب�س  االأم��ريك��ي��ة  ال�����ص��رط��ة  األ��ق��ت 
احلقيقي  ريكي المار هوك ,  وا�صمه  االأمريكي  �صيلينتو , 

بتهمة قتل ابن عمه فريديريك روك�س.
وذكر تقرير ملوقع "USA Today", نقاًل عن ال�صرطة 
34 عاماً, جثة هامدة ب�صارع  اأنه مت العثور على روك�س, 
بطلقات  الإ�صابات  تعر�س  اأنه  وتبني  جورجيا,  يف  �صكني 

نارية عديدة.
واأ����ص���اف ال��ت��ق��ري��ر اأن امل��ح��ق��ق��ني اع��ت��ق��دوا يف ال��ب��دء اأن 
للجرمية �صلة باأحد �صكان احلي, الفتاً اإىل اأن التحريات 

اأف�صت اإىل اعتقال �صيلينتو.
�صيلينتو  اأن  اأجنلو�س  لو�س  مقاطعة  �صرطة  اأف���ادت  كما 
حاول قبل هذا �صرب �صخ�صني با�صتخدام فاأ�س, واأنه مت 

جتريده منها واإلقاء القب�س عليه.

�شاحب الوجه واليدين املزروعني يك�شف ما ي�شعر به
مل يكن جو دمييو يتخيل اأن �صل�صلة من العمليات 
وجه  على  احل�����ص��ول  اإىل  ب��ه  �صت�صل  اجل��راح��ي��ة 
جديد ويدين, بعدما اأدى حادث �صيارة مروع اإىل 

انقالب حياته راأ�صا على عقب.
ال�صاب االأمريكي الذي يبلغ من العمر 22 عاما, 
ويعي�س يف نيوجر�صي, اأ�صيب بحروق �صديدة يف 
اأثناء  ن��ام  اأن  بعد   2018 يوليو  �صيارة يف  ح��ادث 
ا�صطدمت  ال��ع��م��ل.  يف  ليلية  ن��وب��ة  بعد  ال��ق��ي��ادة 
�صيارته بر�صيف وانقلبت وا�صتعلت فيها النريان. 
اأُجرب  اأن��ه  لدرجة  �صديدة  دمييو  اإ�صابات  كانت 
على ق�صاء �صهور يف غيبوبة طبية وخ�صع ل� 20 
لعالج  متعدد  جلدي  وترقيع  ترميمية  عملية 

حروق الدرجة الثالثة الوا�صعة.
العمليات  اأن  ل���الأط���ب���اء  ات�����ص��ح  اأن  ومب���ج���رد 
على  ت�صاعده  اأن  ميكن  ال  التقليدية  اجلراحية 
بداأ   , يديه  ا�صتخدام  اأو  الكاملة  الروؤية  ا�صتعادة 
ف��ري��ق اجل���راح���ني- امل��ك��ون م��ن اأك���رث م��ن 140 

املحفوفة  ال��زرع  لعملية  اال�صتعداد  يف   - ا  �صخ�صً
باملخاطر.

وبرت االأطباء كلتا يدي دمييو, وجرى ا�صتبدال 
واالأوعية  االأع�����ص��اب  ورب����ط  ال�����ص��اع��د  منت�صف 

الدموية و 21 وتًرا بغرز رقيقة.
ا ب��زرع وج��ه ك��ام��ل, مب��ا يف ذلك  كما ق��ام��وا اأي�صً
وال�صفتني  اجلبني واحلواجب واالأنف واجلفون 

واالأذنني وعظام الوجه الكامنة.
االبت�صام,  كيفية  جديد  من  دمييو  يتعلم  واالآن 
اإح�صا�ًصا  بالفعل  اكت�صب  والغمز, وال�صغط, وقد 

فوق مفا�صل اأ�صابعه وكفيه.
"ال�صيء  ن��ي��وز:  ���ص��ك��اي  ل�صبكة  ال�����ص��اب  وي��ق��ول 
ال��ق��ي��ادة مرة  ب��ه ه��و  القيام  اأري���د  ال���ذي  الوحيد 

اأخرى. اأحب القيادة".
االأمر �صي�صتغرق عاما  اأن  واأخرب االأطباء دمييو 
حتى ي�صتطيع اجللو�س خلف عجلة القيادة مرة 

اأخرى.

انف�شال ريتا اأورا عن 
حبيبها ب�شبب كورونا

عن  انف�صلت  اأورا   العاملية  ريتا  الفنانة  اأن  مطلعة  م�صادر  اأ�صارت 
دامت  ابتعاد  فرتة  بعد  غافرا�س  روم��ني  الفرن�صي  املخرج  حبيبها 
اإقامتهما  اأ�صهر كونهما من بلدين خمتلفني ومكان   3 الأكرث من 

لي�س نف�صه.
بع�صهما  القرار هو البتعادهما عن  اأورا هذا  اتخاذ  �صبب  اأم��ا عن 
وااللتقاء  ال�صفر  الذي منعهما من  انت�صار فريو�س كورونا  ب�صبب 
كان  اإن  عاطفية  عالقة  يف  تكون  اأن  ت�صتطيع  ال  اأن��ه��ا  ريتا  ف���راأت 
حبيبها بعيدا عنها وال ت�صتطيع اللقاء به واالأف�صل بالن�صبة لها اأن 

يفرتقا واأن يكمل كل منهما حياته ويجد �صريكاً اآخر.

COVID-19 يف عينات لعاب �لب�صر, يف عيادة  �كت�صاف  على  و�لقادر  و�حًد�  عاًما  �لعمر  من  �لبالغ  �لكلب   Joe
بيطرية بجامعة هانوفر, �أملانيا.   رويرتز


