
   

تركيا ت�سحب مرتزقة �سوريني 
من ليبيا وتر�سل دفعة جديدة

•• عوا�صم-وكاالت:

تبديل  عملية  ب���أن  الإن�س�ن،  ال�سوري حلقوق  املر�سد  اأف���دت م�س�در 
م��رت��زق��ة م��ن امل��رت��ق��ب اأن جت��ري خ��ال ���س���ع���ت، حيث م��ن املنتظر 
الأرا�سي  من  لأنقرة  املوالني  ال�سوريني  املق�تلني  من  دفعة  و�سول 
مق�تل،   140 بنحو  وتقدر  �سوري�،  اإىل  ومنه�  تركي�  نحو  الليبية 
تركي�  �سوري� نحو  وذلك مق�بل جتهيز دفعة مم�ثلة خلروجه� من 
ومنه� اإىل ليبي�، ووفق�ً مل�س�در املر�سد ال�سوري ف�إن الدفعة التي من 
املرتقب عودته� هي ذاته� التي ك�ن من املفرت�ض اأن تعود يف 25 �سهر 
ين�ير الف�ئت، ويوؤكد املر�سد ال�سوري مرة اأخرى ب�أن م� يجري من 
عودة للمرتزقة يق�بله� خروج مرتزقة اآخرين، اأي اأنه مل يتم تنفيذ 
ين�ض  ال��ذي  -الليبي  الليبي  التف�ق  بنود  واأب��رز  الدولية  املط�لب�ت 

على ان�سح�ب ك�مل القوات الأجنبية من الأرا�سي الليبية.
وذكر موقع »خرب 24« الرتكي، اأم�ض، اأن 150 م�سلح� من عن��سر 
ف�س�ئل )احلمزات( و)العم�س�ت( و)ال�سلط�ن مراد(، و)فيلق ال�س�م( 
و)فيلق املجد(، توجهوا اإىل تركي� من معرب )حور كلي�ض( احلدودي 

بني �سوري� وتركي�، حيث يتم نقلهم اإىل ليبي�.
واأ�س�ف املوقع، ا�ستن�دا اإىل ن��سطني �سوريني، اأن اإر�س�ل هذه الدفعة 
اإليه  التو�سل  ال��ذي مت  الن�ر  اإط��اق  وق��ف  رغ��م  ي�أتي  املرتزقة،  من 
ب�إ�سراف  جنيف،  يف  الليبيني  الفرق�ء  ب��ني  امل��وق��ع  الت��ف���ق  مبوجب 
التي  املع�سكرات  تدريب�ت يف  تقدمي  اإىل  يهدف  واأن��ه  املتحدة،  الأمم 
اجلي�ض  اأع��ل��ن  اأي�����م،  وق��ب��ل  »ال���وف����ق«.  ميلي�سي�ت  ل�سيطرة  تخ�سع 
لديه�  اأن  توا�سل عملية احل�سد، مو�سح�  تركي�  اأن  الليبي  الوطني 
تركية  فرق�طة  واأن  وم�سراتة،  الوطية  ق�عدتي  م��ع  جوي�  ج�سرا 
ر�ست يف مين�ء اخلم�ض ليوم واحد. علم� ب�أن هذا املين�ء، الواقع �سرق 
للوف�ق  الت�بعة  البحرية،  للقوات  تدريب  عملي�ت  ي�سهد  طرابل�ض، 

حتت اإ�سراف ع�سكريني اأتراك.

حممد بن را�سد خال ا�ستقب�له وزيرة خ�رجية ا�سب�ني�   )وام(

مندوبو احلوار الوطني الفل�سطيني خال جل�س�ت ا�ست�س�فته� املخ�برات الع�مة امل�سرية يف الق�هرة  )ا ف ب(

هل هو النفراج بني راأ�سي ال�سلطة التنفيذية؟

اأمام �ضموه.. اأربعة ق�ضاة مبحاكم مركز دبي املايل العاملي يوؤدون اليمني القانونية

حممد بن ر��سد ي�ستقبل وزيرة خارجية �إ�سبانيا
•• دبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ا�ستقبل 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن���ئ��ب  مكتوم 
ح�كم دبي »رع���ه اهلل« يف دبي قبل ظهر ام�ض مع�يل 
و  اخل�رجية  ال�سوؤون  وزي��رة  لي���  غونزالي�ض  اأران�س� 
الحت�د الأوروبي و التع�ون يف مملكة اإ�سب�ني� والوفد 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  �سموه  رح��ب  وق��د  له�.  امل��راف��ق 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ مكتوم بن حممد  �سمو  و 

ن�ئب ح�كم دبي ب�لوزيرة وتب�حث معه� �سموه يف عدد 
وال�سي��سية  القت�س�دية  واملو�سوع�ت  الق�س�ي�  من 

خ��سة يف ظل ظروف كوفيد - 19.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأم���م  اأخ��رى  جهة  من 
ال���دول���ة رئي�ض  ن���ئ��ب رئ��ي�����ض  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����س���د 
اأربعة  اأدى  اهلل«،  »رع����ه  دب��ي  ح���ك��م  ال����وزراء  جمل�ض 
ق�س�ة اليمني الق�نونية عن ُبعد عرب تقنية الت�س�ل 
املرئي اإيذان�ً ب�ن�سم�مهم اإىل حم�كم مركز دبي امل�يل 
الع�ملي، ومن بينهم اأول ق��سية اإم�راتية يتم تعيينه� 

يف حم�كم املركز.                )التف��سيل �ض2(

م�ضر والأردن: الق�ضية الفل�ضطينية على راأ�س الأولويات العربية

�لقاهرة ت�ست�سيف حو�رً� وطنيًا فل�سطينيًا �ساماًل
•• القاهرة - وكاالت:

برع�ية  الث����ن����ني،  اأم���������ض  ب�������داأت 
م�����������س�����ري�����ة، ج����ل���������س�����ت احل���������وار 
الق�هرة،  يف  الفل�سطيني  الوطني 
الف�س�ئل  ج��م��ي��ع  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي 

الفل�سطينية.
وقد اأ�س�رت م�س�در فل�سطينية اإىل 
م�س�ركة 14 ف�سيا فل�سطيني� يف 
احلوار الوطني، هم من �سبق لهم 
يف  امل�س�حلة  ات��ف���ق  على  التوقيع 

الق�هرة ع�م 2011.
املب�حث�ت  تتن�ول  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
خمرج�ت اجتم�ع الأمن�ء الع�مني، 
الثن�ئية  والتف�هم�ت  والتف�قي�ت 
التي متت حول اإجراء النتخ�ب�ت 

الفل�سطينية.
وت�سعى جل�س�ت احلوار يف الق�هرة، 
اإجراء  اأم���م  العقب�ت  اآخ��ر  لتذليل 
فل�سطني،  يف  الأوىل  الن��ت��خ���ب���ت 

منذ 15 ع�م�.
وت�سبب النق�س�م الفل�سطيني بني 
حركتي فتح وحم��ض، الن�جم عن 
ال�ساح  ب��ق��وة  الأخ�����رة  ���س��ي��ط��رة 
على قط�ع غزة ع�م 2007، ب�سلل 
الت�سريعي، وعدم ح�سول  املجل�ض 

انتخ�ب�ت اأخرى.
وك�ن الرئي�ض الفل�سطيني حممود 

الق�سية  اإن  �����س����ك����ري  �����س�����م����ح 
راأ����ض  ع��ل��ى  �ستظل  الفل�سطينية 
اأن  م�سيف�  ال��ع��رب��ي��ة،  الأول���وي����ت 
الفل�سطينية  امل�����س���حل��ة  حت��ق��ي��ق 
على  اإي��ج���ب��ي��ة  ب�����س��ورة  �سينعك�ض 

ت�سير عملية التف�و�ض.
واأك����د ���س��ك��ري ع��ل��ى ح��ر���ض م�سر 
ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ع��م��ل وك���ل��ة غوث 
الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل 
�سكري  اأك�����د  ك��م���  "الأونروا". 
����س���رورة ال��ت��ك���ت��ف ال��ع��رب��ي لدعم 

الق�سية الفل�سطينية.
الأردين  اخل����رج���ي���ة  وزي������ر  اأم������� 
الق�سية  اإن  فق�ل  ال�سفدي  اأمي��ن 
ال�سام  مفت�ح  ه��ي  الفل�سطينية 
اإي���ج����د  اإىل  داع����ي�����  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
يف  ال�����س��ام  لتحقيق  حقيقي  اأف���ق 

املنطقة.
كم� دع�، ال�سفدي اإىل ح�سد موقف 
الإج��������راءات  ب���وج���ه  ف����ع���ل  دويل 
الإ�سرائيلية، م�سرا اإىل اأن هن�ك 
ب�يدن  اإدارة  من  اإيج�بية  اإ���س���رات 

ب�س�أن الق�سية الفل�سطينية.
واأكد الوزير الأردين على اأن باده 
ت��ط��م��ح اإىل ���س��ام ���س���م��ل ودائ����م 
الحتال،  زوال  حتقيقه  و�سرط 
داعي� اإىل اإيج�د عمل عربي ممنهج 

حلم�ية املقد�س�ت يف القد�ض.

عن  امل��سي،  ال�سهر  اأعلن  عب��ض، 
انتخ�ب�ت ت�سريعية يوم 22 م�يو، 
اأن  ي��ول��ي��و، على   31 ورئ������س��ي��ة يف 
املجل�ض  ت�����س��ك��ي��ل  ا���س��ت��ك��م���ل  ي��ت��م 
من  اأغ�سط�ض   31 ي���وم  ال��وط��ن��ي 

هذا الع�م.
انتخ�ب�ت  اأول  ه�����ذه  و����س���ت���ك���ون 
 ،2006 ال���ع����م  م��ن��ذ  ت�����س��ري��ع��ي��ة 
وكذلك اأول انتخ�ب�ت رئ��سية منذ 

2005.وينظر املراقبون اإىل هذا 
احلوار ب�عتب�ره اخلطوة الأخرة 

قبل اإجراء النتخ�ب�ت.
وب���������س����ب����ب ان�������ع�������دام ال����ث����ق����ة بني 
الأطراف املتن�ف�سة، ي�سمل جدول 
مثل  انتخ�بية  اأ�س��سي�ت  الأعم�ل 
الق����رتاع  م��راك��ز  ح��را���س��ة  كيفية 
النزاع�ت  املح�كم يف  �ستبت  وكيف 
اأكد  ب�لقرتاع.من ج�نبه  املتعلقة 

العربية  للج�معة  ال��ع���م  الأم����ني 
خال  الثنني،  الغيط،  اأبو  اأحمد 
العرب  اخل���رج��ي��ة  وزراء  اج��ت��م���ع 
يف ال��ق���ه��رة اأن ح��ل ال��دول��ت��ني هو 
الق�سية  حل���ل  ال���وح���ي���د  اخل���ي����ر 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م�����س��ددا ع��ل��ى اأن 
الإ�سرائيلي  ال�ستيط�ين  الن�س�ط 

غر ق�نوين.
امل�سري  اخل����رج���ي���ة  وزي����ر  وق�����ل 

لإنهاء الأزمة الد�ضتورية:

قلب تون�س م�ستعد للتنازل عن وزر�ئه �ملقرتحني!

الحتاد الأوروبي ي�ضت�ضيف موؤمتر املانحني ل�ضوريا يف مار�س 

ع�سر�ت �لقتلى من �جلي�س �ل�سوري بهجوم لد�ع�س

يهاجم  �جل��ز�ئ��ري  �جلي�س 
وخارجية د�خلية  �أط��ر�ف��ا 

•• اجلزائر-وكاالت:

اأطراف�  ات��ه��م اجل��ي�����ض اجل���زائ���ري 
مبح�ولة  وخ�����رج����ي����ة،  داخ����ل����ي����ة 
ال��ب��اد وحم�ولة  اأم���ن  ا���س��ت��ه��داف 
م�سيدا  ا�����س����ت����ق����راره�����،  زع�����زع�����ة 
ب�لحتج�ج�ت ال�سلمية التي بداأت 
الرئي�ض  واأط����ح���ت   ،2019 ع����م 

ال�س�بق، عبد العزيز بوتفليقة.
اجلي�ض  جملة  افتت�حية  وح���ذرت 
اأن جه�ت  ال�سهري، من  يف عدده� 
من�فية  بت�سرف�ت  ت��ق��وم  اأج��ن��ب��ي��ة 
موؤكدة  الدبلوم��سية،  ل��اأع��راف 
ترف�ض  اجل���دي���دة«،  »اجل���زائ���ر  اأن 
اأو  ك���ن��ت  جهة  اأي  م��ن  و�س�ية  اأي 

اماءات اأو اأي تدخل اأجنبي.
افتت�حية  م����ن  اجل���ي�������ض  وي���ت���خ���ذ 
لن�سر  م���ن���ربا  ال�����س��ه��ري��ة  جم��ل��ت��ه 
ر�س�ئل ب�س�أن الأو�س�ع على ال�س�حة 

ال�سي��سية يف اجلزائر.
وج�ءت الفتت�حية بعنوان اجلزائر 

اجلديدة حقيقة م�ثلة للعي�ن.
وت����أت���ي ه���ذه ال��ت��ح��ذي��رات يف وقت 
ال���دع���وات عرب  ت��ع���ل��ت ف��ي��ه بع�ض 
مواقع التوا�سل الجتم�عي، حتث 
على العودة اإىل املظ�هرات، تزامن� 
مع الذكرى الث�نية حلراك الث�ين 

والع�سرين فرباير.
وق����ل���ت امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 
يقوم  اجل��ي�����ض  اإن  الف���ت���ت����ح���ي���ة: 
ال�سعب والوطن بكل  بواجبه نحو 

اإخا�ض وتف�ن.

�ضاحب كاريزما وق�ضة جناح ا�ضتثنائية
علي بابا: �حللم �لأمريكي 

للملياردير �ل�سيني جاك ما!
•• الفجر -غايتان مورين –ترجمة خرية ال�صيباين

حتت انظ�ر بكني ومفقود منذ اأكرث من �سهرين، يعترب موؤ�س�ض علي ب�ب�، 
ق�سة  املتحدة.  ب�لولي�ت  مفتون�  ع�ًم�،   56 الإلكرتونية،  التج�رة  عماق 

�سعود جديرة بفلم روائي:
له�،  �سحر  ل  �سقة  يف   .1999 �ست�ء  ب��داأ كل �سيء، يف قلب  املك�ن  يف هذا 
احلرارة  ب��درج���ت  ع��اق��ة  ل  وامل���ج����زي.  احل���ريف  ب�ملعنى  وب�����ردة،  وظيفية 
مينلو  يف  م��راآب  يف  غوغل،  حتته�  ول��دت  التي  ك�ليفورني�  ل�سم�ض  املعتدلة 
ب�رك، قبل ع�م. ان روح ال�سركة الن��سئة �ست�رت اأب، هو الذي ك�ن يحّفز ج�ك 
م� عندم� اخت�ر هذه الإق�مة احلديثة يف ه�نغت�سو، م�سقط را�سه التي تبعد 
200 كلم عن �سنغ�ي )ال�سني( لإطاق من�سته التج�رية اللكرتونية علي 

ب�ب�.
وبدعم من زوجته، ت�س�نغ ي�نغ، و�سع كل مدخراته يف �سقة من �ست غرف 

ذات اأث�ث متوا�سع، حتت�سن يف نف�ض الوقت املك�تب و�سرير الزوجني.

•• الفجر -تون�س

ال��ق��ي���دي يف ح��زب قلب تون�ض  ع��رّب 
ف�������وؤاد ث����م���ر ع����ن ا����س���ت���ع���داد حزبه 
املقرتحني  ال��������وزراء  ع���ن  ل��ل��ت��ن���زل 
املح�سوبني عليه يف التحوير الوزاري 
اأج��راه رئي�ض احلكومة ه�س�م  ال��ذي 

امل�سي�سي ون�ل ثقة الربمل�ن موؤخرا.
امل�سي�سي  اأعلم  اإن حزبه  ث�مر  وق���ل 
احلرية  ك���م��ل  ل��ه  ان  ر�سمي  ب�سكل 
رئي�ض  ط���ل���ب  م�����ن  ك�����ل  ت���غ���ي���ر  يف 

اجلمهورية تغيرهم.
تقريب�  احل��ك��وم��ة  »ن�����س��ف  اأن  وب���نّي 
ت��ع��ي�����ض ���س��ل��ا ت�����م�����«، م����وؤك����دا ان 
امل�سي�سي ل يعلم حتى الن ال�سم�ء 
الرئي�ض  ع��ل��ي��ه���  ي��ت��ح��ف��ظ  ال����ت����ي 
اليمني  لأداء  ق��ب��ول��ه��م  وي���رف�������ض 

الد�ستورية.
واع��ت��رب ث���م��ر ان ذل���ك ع��ّم��ق اأكرث 

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل 26 عن�سراً من قوات النظ�م وامل�سلحني املوالني 
�سوري�،  �سرق  داع�ض يف  لتنظيم  الإثنني يف هجوم  له� 

وفق م� اأف�د املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�س�ن.
ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض الذين  اأن ع��ن������س��ر  امل��ر���س��د  واأو����س���ح 
الإثنني  �سب�ح  ن��ف��ذوا  ال�سورية  ال��ب���دي��ة  يف  ين�سطون 
ك��م��ي��ن���ً ع��رب ا���س��ت��ه��داف رت���ل ع�����س��ك��ري ل��ق��وات النظ�م 
وم�سلحني موالني له يف ب�دية مدينة املي�دين يف ريف 
دير الزور ال�سرقي. وقد اندلعت اثر الكمني ا�ستب�ك�ت 

عنيفة بني الطرفني.
احلكومية  القوات  بني  التم��ض  خطوط  و�سهدت  هذا 
غربي  �سم�ل  من�طق  يف  املع�ر�سة  وف�س�ئل  ال�سورية 

�سوري� ت�سعيداً كبراً الثنني.
ال�سورية،  احلكومية  القوات  من  مقرب  م�سدر  واأك��د 
عنيف  مدفعي  "ق�سف  وق��وع  الأمل�نية،  الأنب�ء  لوك�لة 
من ف�س�ئل املع�ر�سة ملواقع القوات احلكومية ال�سورية 
اجلنوبي  اإدل���ب  ري��ف  يف  التم��ض  خ��ط��وط  من�طق  يف 
و�سهل الغ�ب يف ريف حم�ة الغربي، و�سول اإىل من�طق 

ريف الاذقية".
و�سدد امل�سدر على اأن من حق القوات احلكومية الرد 

من غري املرجح اأن تنجح العملية
ما �ملتوقع من �لإجر�ء�ت �جلديدة لعزل تر�مب؟

•• الفجر – خرية ال�صيباين

عن  امل�سوؤولية  ترامب  دون�لد  حّملوا  الذين  الدميقراطيون،  �سيح�ول 
مرة  ين�ير،   6 يف  املتحدة  ال��ولي���ت  يف  الك�بيتول  مبنى  على  الهجوم 
اأخرى توجيه الته�م اإليه.وهذه هي املرة الث�نية التي يتم فيه� توجيه 
مثل هذه الإجراء �سد دون�لد ترامب. ع�م 2019، مت الت�سويت على 
العزل بعد اته�مه ب�إ�س�ءة ا�ستخدام ال�سلطة من خال حث اأوكراني� على 
التحقيق مع جو ب�يدن وابنه. وك�ن اآنذاك ث�لث رئي�ض يواجه اإجراءات 
                   .1998 ع���م  كلينتون  وبيل   1868 ع���م  اأن��درو جون�سون  بعد  العزل، 

)التف��سيل �ض12(

لتعطيل  مبّيتة  نية  واظ��ه��ر  امل�سكل 
امر  وه��و  وال�سعب  ال��دول��ة  م�س�لح 

خطر وفق تقديره.
تون�ض  ق���ل���ب  يف  ال����ق����ي�����دي  وق��������ل 
قي�ض  ال���رئ���ي�������ض  اإن  ث�����م����ر  ف��������وؤاد 
ب��ق��ي��ة الح����زاب  اأ���س��ب��ح م��ث��ل  �سعيد 

ال�����س��ي������س��ي��ة الخ�������رى ي��ب��ح��ث عن 
م�  اإط�����ر  يف  احل��ك��وم��ة  م��ن  ن�سيبه 
والغنيمة  ب���مل��ح������س�����س���ت  ����س���م����ه 
خ�سو�س�  اخلطر  ب���لأم��ر  وو�سفه 
الد�ستور  على  موؤمتن  الرئي�ض  وان 

وتطبيقه.    )التف��سيل �ض12(

على م�س�در النران ب�لو�س�ئل التي تراه� من��سبة.
الوطنية  اجلبهة  يف  ع�سكري  ق�ئد  ق���ل  ج�نبه،  وم��ن 
املدعومة  ال�سورية  احلكومية  ال��ق��وات  اإن  للتحرير، 
منذ  عملي�ته�  الرو�سي �سعدت  احلربي  الطران  من 
مئ�ت  واأن  امل������س��ي،  ال��ث���ين(  )ك���ن��ون  ين�ير  منت�سف 
القذائف ال�س�روخية �سقطت على من�طق حتت �سيطرة 

ف�س�ئل املع�ر�سة يف ريف اإدلب وحم�ة الغربي.
القوات  لهجوم  ت�سدت  املع�ر�سة  ف�س�ئل  اأن  واأ���س���ف 
احلكومية ال�سورية على اأطراف بلدة العنك�وي يف ريف 
احلكومية  القوات  ق�سف  على  وردت  ال�سم�يل،  حم�ة 
بلدة  ويف  الكبرة،  ال��دار  بلدة  يف  مواقعه�  ب��ستهداف 
اإدلب اجلنوبي، موقعة قتلى وجرحى  كفرنبل، بريف 

يف �سفوفه�. 
�سي��سي�،ً ق�لت املفو�سية الأوروبية الثنني اإن الحت�د 
اخل�م�ض  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  �سي�ست�سيف  الأوروب��������ي 
وذلك  اآذار  م�ر�ض  و30  للم�نحني ل�سوري� يومي 29 

عرب النرتنت ب�سبب ج�ئحة فرو�ض كورون�.
لاأن�سطة  مت���وي���ل  جل��م��ع  امل���ت���ح���دة  الأمم  وت�����س��ع��ى 
م�س�عدة  اأجل  من  املقبلة  القليلة  لل�سنوات  الإن�س�نية 
اأكرث من 11 مليون �سوري يف ح�جة مل�س�عدات ب�سبب 

احلرب التي بداأت قبل م� يقرب من ع�سر �سنوات.

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

مواقــيت ال�صالة
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عامل الفيزياء الفلكية نيل تاي�سون: 
مهمتكم اىل املريخ عظيمة

اأخبار الإمارات

منظمة حقوقية تنتقد توقيف 
الع�رشات من متظاهري باري�ص 

عربي ودويل

كلوب: التاأهل اإىل دوري البطال 
هو الهدف الأ�سا�ص حاليا 

الفجر الريا�سي

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يعزون خادم �حلرمني يف 
وفاة و�لدة �لأمري عبد�لرحمن بن في�سل بن �سعود بن عبد�لعزيز

•• اأبوظبي-وام:

بعث �س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض الدولة »حفظه 
بن  �سلم�ن  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل« 
عبدالعزيز اآل �سعود ع�هل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة اأعرب فيه� 
الأمر  امللكي  ال�سمو  وال��دة �س�حب  وف�ة  تع�زيه وموا�س�ته يف  عن �س�دق 

عبدالرحمن بن في�سل بن �سعود بن عبدالعزيز اآل �سعود.
رئي�ض  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  بعث  كم� 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء ح�كم دبي »رع�ه اهلل« و�س�حب ال�سمو ال�سيخ 
الأعلى للقوات  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  اآل نهي�ن ويل عهد  زايد  حممد بن 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���دم  اإىل  مم�ثلتني  تعزية  برقيتي  امل�سلحة 

�سلم�ن بن عبدالعزيز اآل �سعود.

اهتمام عاملي مبهمة م�ضبار الأمل حلم العرب يف الو�ضول اإىل املريخ 

حممد بن ر��سد: �ليوم نثبت للعامل �أن ل �سيء 
م�ستحيل �أمام �لإمار�ت و�لإمار�تيني

•• اأبوظبي-دبي- وام- الفجر: 

بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأك��د �س�حب 
الدولة  رئي�ض  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء ح�كم دبي »رع�ه 
اهلل«  اأن دولة الم���رات العربية املتحدة 
الت�أ�سي�ض  م��ن  ع���م���ً  بخم�سني  حتتفل  وه��ي 
على  ت��غ��ري��دة  يف  وق����ل  امل�ستحيل.  ت��ع��رف  ل 
ح�س�ب �سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(: )اليوم 
عرب  الت�أ�سي�ض  م��ن  ع���م���ً  بخم�سني  نحتفل 
بثمرة  اهلل..ن��ح��ت��ف��ي  ب����إذن  للمريخ  و�سولن� 
بن�ء  ثراهم� يف  اهلل  ورا�سد طيب  زاي��د  عمل 
للخم�سني  ال�ستعداد  نبداأ  ..ال��ي��وم  الإن�س�ن 
�سيء  ل  اأن  للع�مل  نثبت  ..ال��ي��وم  اجل��دي��دة 
م�ستحيل اأم�م الإم�رات والإم�راتيني..اليوم 

ن�سل ب�لعرب لأبعد نقطة يف الكون(.
وبهذه املن��سبة اأكد الدكتور حممد القو�سي 
امل�سرية  الف�س�ء  لوك�لة  التنفيذي  الرئي�ض 
اأن اإجن���زات دولة الإم���رات يف قط�ع الف�س�ء 
ملنظومة  نت�ج�  وج����ءت  نف�سه�  ع��ن  تتحدث 

..م�سرا  نوعه�  من  وف��ري��دة  متك�ملة  عمل 
اإىل اأن م�سرة م�سروع الإم���رات ل�ستك�س�ف 
الطموح  الأم��ل« ولدت ثق�فة  املريخ »م�سب�ر 

لدى ال�سب�ب العربي.
واملجات  ال�سحف  ت�بعت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
الوا�سعة  تغطيته�  املرموقة  العلمية  الع�ملية 
ملهمة الإم���رات ل�ستك�س�ف الكواكب مع بدء 
ال��ت��ن���زيل ل��دخ��ول م�سب�ر الأم���ل مدار  ال��ع��د 
املريخ يف �س�بقة ت�ريخية تعزز مك�نة  كوكب 
واملع�رف  للعلوم  كمركز  املتن�مية  الإم����رات 

الف�س�ئية.
ملهمة  امل�ستمرة  ال��ع���مل��ي��ة  التغطية  ج��دي��د  و 
�سحيفتي  يف  ن�سرا  تقريران  الأم���ل،  م�سب�ر 
الربيط�نيتني  و»ال���غ����ردي����ن«  »الأوب����زرف����ر« 
العلمية  الأه���داف  عن  ب�إ�سه�ب  فيه  حتدثت� 
الكوكب  من�خ  درا�سة  يف  الأم��ل  م�سب�ر  ملهمة 
الثاث  الع�ملية  الف�س�ئية  وامل��ه���م  الأح��م��ر، 
املتحدة  وال�����ولي������ت  وال�������س���ني  ل�����اإم������رات 
�سهر  يف  ل��ل��م��ري��خ  �ست�سل  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 

فرباير احل�يل.       )التف��سيل �ض4-3(

حممد بن ر��سد: �ليوم نثبت للعامل �أن ل �سيء 
م�ستحيل �أمام �لإمار�ت و�لإمار�تيني

ج�ك م�... ق�سة جن�ح مذهلة

لت اأعم�ل ال�سغب يف الك�بيتول ب�إجراءات الإق�لة عَجّ
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اأخبـار الإمـارات
�ملناعة  �سباق  تت�سدر  و�لإمار�ت   .. عامليا  �لتطعيم  حمالت  تو�جه  �إ�سكاليات   3

•• اأبوظبي-وام: 

التحدي  امل�ستجد  كورون�  فرو�ض  لق�ح�ت  من  الك�يف  الكم  ت�أمني  �سكل 
الأبرز اأم�م اأغلب دول الع�مل الذي دخل �سب�ق� مع الزمن للو�سول اإىل 

من�عة جمتمعية ك�فية لردع الوب�ء ومنع انت�س�ره.
وبرزت اإ�سك�لي�ت عدم القدرة على انت�ج لق�ح�ت ك�فية، اأو احل�سول على 
بعملي�ت  املرتبطة  الإ�سك�لي�ت  دول��ة، ف�سا عن  بكل  اجلرع�ت اخل��سة 
النقل وال�سحن لتخلق ح�لة من عدم اليقني ب�س�أن توقيت الو�سول اإىل 
عملية  بثب�ت يف  الإم����رات  ذل��ك تخطو  مق�بل  ع�ملي�. يف  الك�فية  املن�عة 
توفر اجلرع�ت الك�فية لكل �سك�نه� بعد اأن اأثمرت اجلهود وال�سراك�ت 
الع�ملية الف�علة التي ق�مت به� يف حتقيق الوفرة والتنوع للق�ح�ت فرو�ض 

اإىل مرحلة  ب�كرا  ب�لو�سول  يعزز فر�سه�  ال��ذي  الأم��ر  امل�ستجد  كورون� 
اأفراد  ب�مل�ئة   70 اأكرث من  اإىل  الو�سول  التي تتطلب  املجتمعية  املن�عة 
املجتمع على التطعيم وذلك وفق� لتقديرات املنظم�ت والهيئ�ت ال�سحية 
الع�ملية املخت�سة. وتعمل الإم�رات منذ بداية اأزمة انت�س�ر الفرو�ض وفق 
نهج ا�ستب�قي من اأجل حتقيق تع�ف م�ستدام وهو م� ظهر جلي� من خال 
ا�ست�س�فته� لتج�رب املرحلة الث�لثة لنوعني من اأبرز اللق�ح�ت املعتمدة 
اللق�ح�ت  توفر  التي  ال��ع���مل  دول  طليعة  يف  جعله�  ال��ذي  الأم���ر  ع�ملي� 

ملواطنيه� واملقيمني على اأر�سه� ب�حرتافية وكف�ءة ع�لية.
و اعتمدت الإم�رات حتى الآن 4 اأنواع من اللق�ح�ت لتطعيم الأفراد �سد 
"ف�يزر-بيونتك،  ولق�ح  "�سينوف�رم،  لق�ح  وهي"  كوفيد19-  فرو�ض 
الدولة  وتوفر  "اأك�سفورد-اأ�سرتازينيك�""  ولق�ح  يف،  �سبوتنيك  ولق�ح 

عدم  �سريطة  واملقيمني،  املواطنني  من  الراغبني  لكل  جم�ن�  التطعيم 
الطبيب  تقييم  بعد  ذل��ك  اأع��را���ض معينة متنع  اأو  وج��ود ح�لة �سحية، 
املخت�ض. و ت�سهد الإم�رات ت�س�عدا يف الإقب�ل على تلقي اللق�ح من قبل 
ال�سرائح املجتمعية ك�فة حتى يوم اأم�ض 7 فرباير اجل�ري ليبلغ جمموع 
بلغ  ت��وزي��ع  مبعدل  جرعة   4،313،868 تقدميه�  مت  التي  اجل��رع���ت 

43.62 جرعة لكل 100 �سخ�ض.
و تت�سدر الإم�رات دول الع�مل يف العديد من املوؤ�سرات املرتبطة بتوزيع 
 our world in " اللق�ح�ت، ففي يوم اخلمي�ض امل��سي اأظهر موقع
كورون� امل�ستجد حول الع�مل،  فرو�ض  ب�إح�س�ئي�ت  data" املتخ�س�ض 
�سخ�ض عند   100 لكل  يومية  اأعلى جرعة  اأح���رزت  الإم����رات  دول��ة  اأن 
للدولة التي حلت ب�ملرتبة الث�نية فيم� حققت   1.47 ب�  مق�رنة   2.88

الم�رات اأعلى معدل توزيع لق�ح�ت يف الع�مل لكل 100 �سخ�ض خال 
اأ�سبوع واحد الذي بلغ 1.57 وبف�رق وا�سح عن املرتبة الث�نية التي بلغت 

1.14 جرعة لكل 100 �سخ�ض.
تطعيم  مت  التي  اللق�ح�ت  ع��دد  بلغ  فقد  للموقع  حتديث  اآخ��ر  وح�سب 
 6 ي��وم  وذل��ك حتى  مليون جرعة   128 قرابة  الع�مل  ح��ول  به�  الن��ض 
ال��ذي و�سل  الع�مل  �سك�ن  ع��دد  1.64 فقط من  وه��و م� ميثل  فرباير 
ن�سمة  ملي�ر   7.8 اإىل  لل�سك�ن  املتحدة  الأمم  مكتب  ت��ق��دي��رات  ح�سب 
يف  التطعيم�ت  ج��رع���ت  ع��دد  و�سل  ح��ني  يف  امل��سي،  يوليو  منت�سف  يف 
األف� و868 جرعة  4 مايني و313  الأح��د  اأم�ض  ي��وم  الإم����رات حتى 
وهو م� ميثل نحو 45.4 ب�مل�ئة من جمموع ال�سك�ن الب�لغ 9.5 مليون 

ن�سمة وفق� لإح�س�ئي�ت ع�م 2019.

من بينهم اأول قا�ضية اإماراتية يف حماكم املركز

�أمام حممد بن ر��سد.. �أربعة ق�ساة مبحاكم مركز دبي �ملايل �لعاملي يوؤدون �ليمني �لقانونية
 �ضموه اأكد اأهمية رفد ال�ضلك الق�ضائي بالكوادر الإماراتية ومتكينهم من التمّيز يف حتقيق العدالة الناجزة

حممد بن ر��سد ي�ستقبل وزيرة خارجية �إ�سبانيا

•• دبي- وام:

اأم�م �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
وبح�سور  اهلل"،  "رع�ه  دب��ي  ح�كم 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
و�سمو  التنفيذي  املجل�ض  رئ��ي�����ض 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
رئي�ض  دبي  ن�ئب ح�كم  اآل مكتوم، 
مركز دبي امل�يل الع�ملي، اأدى اأربعة 
ُبعد  عن  الق�نونية  اليمني  ق�س�ة 
اإيذان�ً  املرئي  الت�س�ل  تقنية  عرب 
مركز  حم���ك��م  اإىل  ب���ن�����س��م���م��ه��م 
دبي امل�يل الع�ملي، ومن بينهم اأول 
يف  تعيينه�  يتم  اإم���رات��ي��ة  ق��سية 

حم�كم املركز. 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س����ح���ب  واأك��������د 

اإمي�ن�ً  الق�س�ء،  �سلك  ذل��ك  يف  مب� 
املراأة  بقدرة  الر�سيدة  القي�دة  من 
بواجبه�  ال��ق��ي���م  ع��ل��ى  الإم���رات��ي��ة 
�س�ح�ت  يف  الأم���ث���ل  ال���وج���ه  ع��ل��ى 
متطور  من���وذج  وت��ق��دمي  الق�س�ء، 
الإ�سه�م بجدارة  امل��راأة على  لقدرة 
اإىل ج��وار ال��رج��ل يف اإق���رار دع�ئم 
وحم�ية  و���س��ون  الن�جزة  العدالة 

احلقوق.
ن��سر  الق��سيني  �سع�دة  اأن  ُيذكر 
ن��سر،  ال  ع��ب��داهلل  ن������س��ر  ه������س��م 
ومه� خ�لد حممد كدفور املهري 
توطني  برن�مج  خريجي  من  هم� 
املواهب الإم�راتية يف حم�كم مركز 
دبي امل�يل الع�ملي الذي مت اإطاقه 
�سنوات،  ع�������س���ر  م����ن  اأك�������رث  م���ن���ذ 
التي  التوطني  �سي��سة  بهدف دعم 
وت�سعى  امل��رك��ز  حم���ك��م  تنتهجه� 
حجم  ت��و���س��ي��ع  اإىل  خ��ال��ه���  م���ن 

واإ�سه�مه� يف بن�ء م�ستقبل الوطن، 
للو�سول  اأهلته�  ج��دارة  اأثبتت  اإذ 
خمتلف  يف  امل��ن������س��ب  اأرق������ى  اإىل 
امل������ج�������لت، مب����� يف ذل������ك امل���ج����ل 
الكبرة  الثقة  �سوء  يف  الق�س�ئي 
يف قدرته� على القي�م مبه�مه� فيه 
على الوجه الأكمل، واحلر�ض على 
املراأة  ب��ني  حقيقي  ت���وازن  حتقيق 
الوحيد  الفي�سل  ي��ك��ون  وال��رج��ل 
والأداء  ال��ع��ط���ء  على  ال��ق��درة  فيه 
املتميز. وقد اأدى اليمني الق�نونية 
الت�س�ل  تقنية  ع��رب  �سموه  اأم����م 
امل���رئ���ي ال��ق������س��ي���ن الإم����رات���ي����ن 
�سع�دة ن��سر ه��سم ن��سر عبداهلل 
خ�لد  م���ه����  و����س���ع����دة  ن��������س���ر،  اآل 
الق��سي�ن  املهري،  حممد كدفور 
الب��ت��دائ��ي��ة يف حم�كم  ب���مل��ح��ك��م��ة 
مركز دبي امل�يل الع�ملي ..كم� اأدى 
كل  �سموه  اأم���م  الق�نونية  اليمني 

اأهمية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة  يف  الق�س�ئي  ال�سلك  رف��د 
الإم�راتية،  الق�نونية  ب�لكف�ءات 
منهم،  ال�سب�ب  ل�سيم�  ومتكينهم، 
للتميز يف هذا املج�ل الذي ي�سكل 
املجتمع  نه�سة  رك���ئ��ز  اأه����م  اأح����د 
التقدم  ل��ه  تكفل  التي  وال�سم�نة 
من  متني  �سي�ج  �سمن  والزده�����ر 
الوا�سحة  والت�سريع�ت  القوانني 
للمجتمع  حتفظ  التي  واملتطورة 
لأفراده  وت�سون  وا�ستقراره  اأمنه 
حقوقهم وحتدد لهم م�سوؤولي�تهم 
�سموه  متمني�ً  جمتمعهم،  جت����ه 
اإق�مة  التوفيق للق�س�ة الأربعة يف 
�سمعة  وت��ر���س��ي��خ  ال���ع���دل  م���ي���زان 
حم���ك��م م��رك��ز دب���ي امل����يل الع�ملي 
رة فيم�  ك��وج��ه��ة م��وث��وق��ة وم����ق����دَّ
يتعلق ب�لف�سل يف املن�زع�ت. واأثنى 
الإم�راتية  امل���راأة  دور  على  �سموه 

من الق��سي لورد اأجنو�ض جيم�ض 
���س��ك��وت ق��ل��ي��ن��ي، وال���ق��������س���ي �سر 
الق��سي�ن  ق��رو���ض،  ه��ي��ري  ب��ي��رت 
ال���س��ت��ئ��ن���ف يف حم�كم  مب��ح��ك��م��ة 
الق�نون  ت��ع��م��ل وف���ق  ال��ت��ي  امل��رك��ز 

الأجنلو�س�ك�سوين.
خ�لد  مه�  الق��سية  �سع�دة  وُت��ع��دُّ 
الق��سية  امل��ه��ري  ك��دف��ور  حممد 
الق�نون  يف  الأوىل  الإم�����رات����ي����ة 
الأجنلو�س�ك�سوين التي مت تعيينه� 
يف دولة الإم�رات العربية املتحدة، 
ت�أكيد على مدى احلر�ض على  يف 
الوطنية  الكوادر  اأم���م  املج�ل  فتح 
ع��م��وم���ً، وامل�����راأة الإم����رات���ي���ة على 
جدارته�  لإثب�ت  اخل�سو�ض،  وجه 
توؤهله�  ال��ت��ي  املن��سب  ك��ل  ب�سغل 
اإليه�  للرتقي  واإجن�زاته�  قدراته� 
والوف�ء ب�لتزام�ته� والنهو�ض اإىل 
امل�ستوى املتوقع منه� يف تطويره�، 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
ال���وزراء ح�كم دب��ي "رع�ه اهلل" يف 
دبي قبل ظهر اأم�ض مع�يل اأران�س� 
ال�سوؤون  وزي����رة  لي����  غ��ون��زال��ي�����ض 
اخل���رج��ي��ة و الحت����د الأوروب�����ي و 
والوفد  اإ�سب�ني�  التع�ون يف مملكة 

املرافق له�.
�سمو  بح�سور  �سموه  رح��ب  ق��د  و 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
�سمو  و  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ن�ئب ح�كم دبي ب�لوزيرة 
من  ع��دد  يف  �سموه  معه�  وتب�حث 
القت�س�دية  واملو�سوع�ت  الق�س�ي� 
ظروف  ظل  يف  خ��سة  وال�سي��سية 
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وتفتح  م���درو����س���ة  خ��ط��ط  و  ب���ت����أن 
جلميع  والتلقيح  ال��وق���ي��ة  اأب����واب 
اأر�سه�  على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
يف  ومت�����د  مت���ي���ي���ز  دون  و  جم�����ن����� 
الدول  مل�س�عدة  يده�  عينه  الوقت 
واللق�ح�ت  ب�����لأدوي����ة  امل��ح��ت���ج��ة 
من  لتمكينه�  اللوج�ستية  وامل���واد 

جم�بهة الفرو�ض وح�س�ره.
ال�سوؤون  وزي��رة  اأ�س�دت  ذلك  اإىل  و 
اخل����رج���ي���ة والحت���������د الأوروب��������ي 
ب�جلهود  الإ����س���ب����ن���ي���ة  وال���ت���ع����ون 
والإج��راءات التي تتخذه� حكومة 
دول���ة الإم�������رات يف م��ك���ف��ح��ة وب�ء 
كورون� و احلد من ت�أثره ال�سلبي 
ع��ل��ى اق��ت�����س���ده��� و جم��ت��م��ع��ه��� .. 
ق����دم����� يف  م�����س��ي��ه���  اإىل  م���ن���وه���ة 
اإك�سبو   " لف��ت��ت���ح  ال����س���ت���ع���دادات 
اإىل  ت���أج��ل  ال���ذي  دبي"   2020
التدابر  جميع  واتخ�ذ  الع�م  هذا 
امل�س�ركني  ل���س��ت��ق��ب���ل  ال����ازم����ة 

الجتم�عي  وال���ت���وا����س���ل  ال��ع���مل��ي 
خمتلف  على  الب�سر  بني  والثق�يف 

م�س�ربهم ومذاهبهم.
التع�ون  اأهمية  على  �سموه  �سدد  و 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  اأع�����رب  و 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم عن 
ثقته و اأمله ب�" اهلل " بتج�وز هذه 
املحنة التي ت�أثر به� �سلب� القت�س�د 

ال�����دويل و ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني ال����دول 
الوب�ء  ه����ذا  اأج����ل حم������س��رة  م���ن 
دول���ة  اأن  اإىل  ���س��م��وه  م�����س��را   ..
الإم�رات تتع�مل مع هذه اجل�ئحة 

املر�سحة  العن��سر  لأف�سل  املج�ل 
الق�س�ئي  ل��ل�����س��ل��ك  ل��ان�����س��م���م 
احلف�ظ  �سم�ن  اأج���ل  م��ن  ب�ملركز 

خمتلف  �سمن  الوطنية  امل�س�ركة 
ذلك  يف  مب���  وتخ�س�س�ته  اأف��رع��ه 
امل����ج�����ل ال���ق�������س����ئ���ي، م����ع اإت�����ح����ة 

وم�  الع�ملية  ومك�نته  �سمعته  على 
اكت�سبه على مدار �سنوات من ثقة 

واحرتام املجتمع امل�يل الع�ملي.

الأمل يف نه�ية نفق مظلم.
ح�سر اللق�ء .. �سمو ال�سيخ اأحمد 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئ���ي�������ض جم���ل�������ض دب������ي ل����اإع����ام 
ب�����ن ع����ب����داهلل  و م����ع�����يل حم����م����د 
ال���ق���رق����وي وزي����ر ����س���وؤون جمل�ض 
الوزراء و مع�يل رمي بنت اإبراهيم 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه������س��م��ي 

ال��ع���مل��ي و حم�ية  يف ه���ذا احل���دث 
����س���ي���وف���ه م������ن ت�����داع�����ي������ت ه����ذه 

اجل�ئحة.
و اأكدت م�س�ركة اإ�سب�ني� يف اإك�سبو 
دبي رغم الظروف الط�رئة اإمي�ن� 
عجلة  دوران  اإع����دة  ب�أهمية  منه� 
الق��ت�����س���د ال��ع���مل��ي واإن��ع������س��ه من 
بنور  ه��ذا احل��دث  جديد وو�سفت 

ال��ت��ع���ون ال���دويل و م��ع���يل حممد 
اإب���راه���ي���م ال�����س��ي��ب���ين م���دي���ر ع�م 
ديوان �س�حب ال�سمو ح�كم دبي و 
�سع�دة خليفة �سعيد �سليم�ن مدير 
ع�م دائرة الت�سريف�ت وال�سي�فة يف 
األف�ريز  �سع�دة  ح�سره  كم�  دب��ي.. 
اململكة  �سفر  اأنطونيو  د.  ب���رث��ي 

ال�سب�نية لدى الدولة.

اأجرت 148,587 فح�ضا ك�ضفت عن 2,798 اإ�ضابة 

»�ل�سحة« تعلن �سفاء 3,933 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 99,781 جرعة من لقاح كوفيد 19 خالل ال�ضاعات الـ 24 املا�ضية

وزيرة �ل�سوؤون �خلارجية �لإ�سبانية : جائحة كوفيد- برهنت على عمق �أو��سر �سد�قتنا مع �لإمار�ت

•• اأبوظبي-وام:

خال  ج��رع��ة   99،781 ت��ق��دمي  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
حتى  تقدميه�  مت  التي  اجل��رع���ت  جمموع  ليبلغ  امل��سية   24 ال���  ال�س�ع�ت 
اأم�ض 4،413،649 جرعة ومبعدل توزيع للق�ح بلغ 44.63 جرعة لكل 

�سخ�ض.  100
ي�أتي ذلك مت��سي� مع خطة ال��وزارة لتوفر لق�ح #كوفيد19- و�سعي� اإىل 
الو�سول اإىل املن�عة املكت�سبة الن�جتة عن التطعيم و التي �ست�س�عد يف تقليل 

اأعداد احل�لت وال�سيطرة على الفرو�ض.
لتو�سيع  املجتمع  ال�سحة ووق�ية  و  مت��سي� مع خطة وزارة  اأخرى  من جهة 
وزي�دة نط�ق الفحو�س�ت يف الدولة بهدف الكت�س�ف املبكر وح�سر احل�لت 
امل�س�بة بفرو�ض كورون� امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخ�لطني لهم وعزلهم 
.. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 148،587 فح�س� جديدا خال ال�س�ع�ت ال� 
امل��سية على فئ�ت خمتلفة يف املجتمع ب��ستخدام اأف�سل واأحدث تقني�ت   24
الدولة  يف  والفح�ض  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.     و�س�هم  الفح�ض 

جديدة  اإ�س�بة  ح�لة   2،798 عن  الك�سف  يف  الفحو�س�ت  نط�ق  وتو�سيع 
بفرو�ض كورون� امل�ستجد من جن�سي�ت خمتلفة، وجميعه� ح�لت م�ستقرة 
وتخ�سع للرع�ية ال�سحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احل�لت امل�سجلة 

ح�لة.  329،293
الإ�س�بة  تداعي�ت  نتيجة  م�س�بة  ح���لت   9 وف���ة  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت      كم� 
 930 ال��دول��ة  ال��وف��ي���ت يف  ب��ف��رو���ض ك��ورون��� امل�ستجد، وب��ذل��ك يبلغ ع��دد 

ح�لة.
    واأعربت وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع عن اأ�سفه� وخ�ل�ض تع�زيه� وموا�س�ته� 
لذوي املتوفني، ومتني�ته� ب�ل�سف�ء الع�جل جلميع امل�س�بني، مهيبة ب�أفراد 
املجتمع التع�ون مع اجله�ت ال�سحية والتقيد ب�لتعليم�ت واللتزام ب�لتب�عد 

الجتم�عي �سم�ن�ً ل�سحة و�سامة اجلميع.
    كم� اأعلنت الوزارة عن �سف�ء 3،933 ح�لة جديدة مل�س�بني بفرو�ض كورون� 
تلقيه�  بعد  املر�ض  اأع��را���ض  من  الت�م  وتع�فيه�   "19  - "كوفيد  امل�ستجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخوله�  منذ  الازمة  ال�سحية  الرع�ية 

ح�لت ال�سف�ء 309،692 ح�لة.

•• اأبوظبي-وام: 

الحت�د  و  اخل�رجية  ال�سوؤون  وزي��رة  لي���  غونزالي�ض  اأران�س�  مع�يل  اأك��دت 
الإم�رات  ب��ني  الثن�ئي  التع�ون  اأن  اإ�سب�ني�  مملكة  يف  التع�ون  و  الأوروب����ي 
واإ�سب�ني� خال ج�ئحة كوفيد19- برهن على قوة و مت�نة اأوا�سر ال�سداقة 
بني البلدين ال�سديقني.. و �سددت على اأن التع�ون الدويل ب�ت حتمي� من 

اأجل مع�جلة التحدي�ت التي فر�سته� اجل�ئحة.
و ق�لت مع�يل وزيرة خ�رجية اإ�سب�ني� يف ت�سريح�ت ل�وك�لة اأنب�ء الإم�رات 
)وام( :" اآن الأوان لتعزيز عاق�تن� الثن�ئية بعدم� اأثبتت لن� اأزمة ج�ئحة 

الإم�رات". مع  ال�سداقة  اأوا�سر  عمق  كوفيد19- 
و اأ�س�فت: " بذلن� جهودا حثيثة لإع�دة مواطنين� الع�لقني خ�رج الباد اأثن�ء 
الأ�سب�ن  املواطنني  الكثر من  اإىل عودة  تف�سي اجل�ئحة" .. م�سرة  فرتة 
الذين ك�نوا يف ال�سرق الأق�سى اإىل اإ�سب�ني� عرب دول جمل�ض التع�ون لدول 

اخلليج العربي وعلى الأخ�ض عرب دولة الإم�رات العربية املتحدة".
التع�ون يف مملكة  و  الأوروب���ي  و الحت���د  ال�سوؤون اخل�رجية  وزي��رة  وق�لت 
ين�ير  يف  من�سبه�  توليه�  منذ  الأوىل  للمرة  ال��دول��ة  ت���زور  ال��ت��ي  اإ�سب�ني� 
�سوي�  ونعمل  احل�لية من عاقتن�  املرحلة  اأهمية  " ندرك مدى   :2020
الدولتني  بني  ال�سراكة  عاق�ت  بتعزيز  نهتم  و  وتنميته�..  تعزيزه�  على 

ال�سديقتني وهي من �سمن اأهم اأولوي�ت اإ�سب�ني� يف ع�م 2021".
و نوهت يف هذا ال�سدد اإىل اأن تعزيز عاق�ت التع�ون ال�سي��سية والقت�س�دية 

اآث���ر ج�ئحة  التع�يف من  اأج��ل  التع�ون من  اإىل  اإ�س�فة  الأول��وي���ت  اأه��م  من 
اخلطوة  ميثل  وال���س��ت��ث��م���ري  ال��ت��ج���ري  ال��ت��ع���ون  اأن  م��وؤك��دة  كوفيد19-، 
الثق�فة  جم���لت  يف  التع�ون  يف  الث�لثة  الأول��وي��ة  يف  تتمثل  فيم�  الت�لية.. 
بتعليم  للغ�ية  مهتمة  الإم����رات  دول��ة  اأن  "نعلم  وق�لت:  واللغ�ت  والتعليم 
اأن  اأي�س�  ون��درك  الع�مل..  �سعبية يف  اللغ�ت  بو�سفه� ث�ين  الإ�سب�نية  اللغة 
الرتاث  يخ�ض  فيم�  ال�سعبني  ب��ني  امل�سرتكة  ال��رواب��ط  م��ن  العديد  هن�ك 
ب�سكل  مهتمة  اإ�سب�ني�  اأن  اأك��دت  النظيفة  الط�قة  يخ�ض  وفيم�  الثق�يف". 
اإذ تتجه  اأك�سيد الكربون  خ��ض بقط�عني حيويني الأول تقليل ن�سب ث�ين 
القط�ع  يتمثل  بينم�  النظيفة  الط�قة  اإىل  النتق�ل  نحو  واثقة  بخطوات 
الرقمي،  القت�س�د  اإىل  النتق�ل  ل�سيم�  الرقمي  التحول  عملية  يف  الآخ��ر 
�سواء ب�لعتم�د على الذك�ء ال�سطن�عي يف قط�ع الزراعة، اأو املدن الذكية، 
اأو �سي�رات امل�ستقبل.. و�سددت على اأن هذين القط�عني ي�سمان العديد من 

فر�ض التع�ون الثن�ئي بني الدولتني ال�سديقتني".
ك�ن الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزير الداخلية و مع�يل اأران�س� غونزالي�ض لي� وزيرة ال�سوؤون اخل�رجية و 
الحت�د الأوروبي و التع�ون يف مملكة اإ�سب�ني� قد وقع� اأم�ض اتف�قية لتعزيز 

التع�ون الثن�ئي يف املج�لت الأمنية بني الإم�رات واإ�سب�ني�.
و يف معر�ض حديثه� عن الأهمية ال�سرتاتيجية لعاق�ت اإ�سب�ني� مع دول 
الوزيرة  �سلطت  املتحدة،  العربية  الإم����رات  دول��ة  ل�سيم�  التع�ون  جمل�ض 
ال�سعبني..  بني  امل�سرتك  وال��رتاث  املتينة  الروابط  على  ال�سوء  الإ�سب�نية 
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اأخبـار الإمـارات
�سحيفة بلجيكية ت�سلط �ل�سوء على مهمة م�سبار �لأمل �إىل �ملريخ

•• بروك�صل-وام:

�سلطت �سحيفة بلجيكية ال�سوء على مهمة الإم�رات ل�ستك�س�ف الكواكب 
�س�بقة  املريخ يف  م��دار كوكب  الأم��ل  التن�زيل لدخول م�سب�ر  العد  بدء  مع 

ت�ريخية تعزز مك�نة الدولة كمركز للعلوم الف�س�ئية.
اإن��ه يف ح�ل  "ل ليرب بلجيك" ال�س�درة ام�ض يف بروك�سل  و ق�لت �سحيفة 
اإىل مدار املريخ �ست�سبح الإم���رات خ�م�ض  جن�ح م�سب�ر الأم��ل يف الو�سول 

دولة ت�سل اإىل الكوكب الأحمر.
و اأو�سحت ال�سحيفة اأن م�سب�ر الأمل - الذي يعد اأول مهمة لاإم�رات اإىل 
املريخ يتوقع دخوله مدار الكوكب الأحمر يف 9 فرباير اجل�ري ليبداأ درا�سة 
تف�سيلية ملن�خ و طق�ض الكوكب الأحمر من غافه اجلوي ملدة تق�رب ع�مني 

امل�سبوقة يف  العلمية غر  الأه��داف  ذات  الت�ريخية  اأر�سيني لإمت���م مهمته 
ت�ريخ الإن�س�نية.

و اأ�س�رت ال�سحيفة اإىل اأنه عند و�سول م�سب�ر الأمل اإىل املرحلة ال�س�د�سة 
والأخرة يف رحلته وهي املرحلة العلمية، �ستبداأ الأجهزة العلمية الثاثة 
املتطورة على متنه جمع املعلوم�ت و البي�ن�ت عن الغاف اجلوي للكوكب 
للتمديد  ق�بلة  اأر�سي�،  يوم�   687 تع�دل  ك�ملة  �سنة مريخية  وعلى مدار 
�سنة مريخية اإ�س�فية، لرت�سد كل م� يتعلق بكيفية تغر طق�ض املريخ على 
اأ�سب�ب تا�سي  درا�سة  اإىل  ب�لإ�س�فة  املريخية،  ال�سنة  و ف�سول  اليوم  مدار 

الطبقة العلي� للغاف اجلوي للمريخ.
الإم���رات مك�نته� كاعب  الوقت الذي تعزز فيه  اإنه يف  و ق�لت ال�سحيفة 

اإقليمي رئي�سي فهي تريد اأن يكون امل�سروع م�سدر اإله�م لل�سب�ب العربي.

�إك�سبو 2020 دبي ي�سيء قبة �لو�سل باللون �لأحمر �حتفاء باقرت�ب م�سبار �لأمل من مد�ر �ملريخ
•• دبي -وام:

ي�سيء " اإك�سبو 2020 دبي " قبة الو�سل العماقة ب�للون الأحمر 
احتف�ل بقرب و�سول م�سب�ر الأمل الإم�راتي اإىل مدار كوكب املريخ 
اليوم املوافق الت��سع من فرباير 2021، يف ر�س�لة ت�س�من جم�هرية 
وموؤ�س�سية مع فريق عمل م�سروع الإم�رات ل�ستك�س�ف املريخ "م�سب�ر 
الأمل" حيث تكت�سي اأ�سهر املع�مل العمرانية الب�رزة يف الإم�رات والع�مل 
العربي ب�للون الأحمر ا�ستعدادا لدخول م�سب�ر الأمل اإىل مداره حول 
اإىل مدار  اإم���رات��ي للمريخ  اأول م�سب�ر  الكوكب الأح��م��ر. وم��ع دخ��ول 
الكوكب الأحمر، �سي�سيء اأكرث من 250 جه�ز عر�ض ب�لليزر واحدة 
من اأكرب �س��س�ت الع�مل التي تقدم جتربة عر�ض غ�مرة بنط�ق 360 
درجة، يف م�سهد مبهر يج�سد الفخر ب�أن يكون " اإك�سبو 2020 دبي" 

جزءا من دولة الإم���رات التي اأ�سبحت رمزا لكل اأمر اإيج�بي ومبدع 
ومتفوق وطموحه� يف اأن ت�سبح الدولة الأكرث ابتك�را يف الع�مل.

وق�لت مع�يل رمي بنت اإبراهيم اله��سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التع�ون 
الدويل املدير الع�م ملكتب اإك�سبو 2020 دبي: "ميثل الإجن�ز الت�ريخي 
الذي حتقق �سه�دة حقيقية على روح الطموح واملث�برة اللذين مييزان 
دولتن�، وهو حلظة فخر ع�رم لي�ض لاإم�رات فقط بل ملنطقتن� كله� 
التي ت�سهد اليوم اأول مهمة عربية ل�ستك�س�ف الف�س�ء". واأ�س�فت : " 
وكم� متثل مهمة م�سب�ر الأمل من�رة للتف�وؤل والإله�م، �سيكون اإك�سبو 
2020 دبي من�سة ج�معة لاإن�س�نية لتحتفي ب�إبداع�ته� وابتك�راته� 
ال�سرق  منطقة  يف  يق�م  دويل  اإك�سبو  اأول  يرحب  عندم�  وبراعته�، 
الذي  الع�م  ودول��ه يف  الع�مل  ب�سعوب  اآ�سي�  واأفريقي� وجنوب  الأو�سط 

حتتفل فيه دولة الإم�رات ب�ليوبيل الذهبي".

�ملجتمع �لعلمي �لعاملي يرتقب �ملرحلة �لأخطر يف رحلة م�سبار �لأمل 
 �سبي�س نيوز و phys.org �ملخت�سان بعلوم �لف�ساء يو�كبان يف تقريرين مهمة �لإمار�ت ل�ستك�ساف �ملريخ

�سحيفتا �لأوبزرفر و�لغارديان ت�سلطان �ل�سوء على مهمة م�سبار �لأمل و�أهميتها �لعلمية يف در��سة مناخ �ملريخ

•• دبي-وام:

ا�����س����ت����ح����وذت م���ه���م���ة الإم�������������رات 
اهتم�م  على  الكواكب  ل�ستك�س�ف 
الإلكرتونية  امل��واق��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
الع�ملية املتخ�س�سة بعلوم الف�س�ء، 
يف ظ��ل اق���رتاب م�سب�ر الأم���ل من 
م�����دار امل���ري���خ، ح��ي��ث ن�����س��ر موقع 
الإل�����ك�����رتوين  نيوز"  "�سبي�ض 
phys." م���وق���ع  و  الأم����ري����ك����ي 
org" املتخ�س�ض ب�أخب�ر الف�س�ء 
اآخر  فيه  ن�ق�س�  مق�لني  وال��ع��ل��وم 
ت����ط����ورات امل���رح���ل���ة الأخ����ط����ر من 
رح��ل��ة م�����س��ب���ر الأم����ل وه���ي دخول 

مدار املريخ.
 موقع "�سبي�ض نيوز" الإلكرتوين 
: خطوة رائدة يف برن�مج الف�س�ء 
"�سبي�ض  م��وق��ع  ون�����س��ر  الإم����رات���ي 
الأمريكي  الإل�����ك�����رتوين  نيوز" 
تقريراً  ال��ف�����س���ء،  ب���أخ��ب���ر  امل��ع��ن��ي 

ال�سب�ب  لأج����ي�����ل  واأم�������ل  اإل����ه�����م 
موقع  ن�����س��ر  ب�������دوره  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ب�أخب�ر  املتخ�س�ض   phys.org
ال��ف�����س���ء وال��ع��ل��وم، ت��ق��ري��راً حول 
ل�ستك�س�ف  الإم����������رات  م�������س���روع 
الأمل  م�سب�ر  اأن  فيه  ذك��ر  امل��ري��خ 
ال�����ذي ���س��ي�����س��ل م�����دار امل���ري���خ يوم 
بني  م��ن  الأول  �سيكون  ال��ث��اث���ء، 
ث����اث م��ه��م���ت ف�����س���ئ��ي��ة اأخ����رى 
�ست�سل اإىل الكوكب الأحمر خال 

�سهر فرباير احل�يل.
وق�ل التقرير اإن كا من الإم�رات 
املتحدة  وال�������ولي��������ت  وال���������س����ني 
اإىل  م�س�ريعه�  اأطلقت  الأمريكية 
الف�ئت  الع�م  من  يوليو  يف  املريخ 
التي  الفرتة  ه��ذه  من  لا�ستف�دة 
ت��ك��ون ف��ي��ه��� امل�����س���ف��ة ب��ني الأر�����ض 
واملريخ هي الأقرب، م�سراً اإىل اأن 
الإم�رات �ستكون الدولة اخل�م�سة 
التي �ست�سل املريخ يف ح�ل جن�حه�، 

ل�ستك�س�ف  الإم����������رات  م�������س���روع 
املريخ ب�أنه قد مت التدرب على هذه 
واختب�ره�  وت�����س��م��ي��م��ه���  امل��رح��ل��ة 
ا�ستخدام  ل���ك���ن  م���ك���ث���ف،  ب�����س��ك��ل 
بط�قته�  العك�سي  الدفع  حمرك�ت 
الك�ملة وملدة 27 دقيقة متوا�سلة 
هي عملية غر م�سبوقة يف ت�ريخ 
�ست�ستهلك  حيث  الف�س�ئية،  امله�م 
ن���������س����ف ك����م����ي����ة ال�������وق�������ود ال���ت���ي 
اندف�عه  لإب��ط���ء  امل�سب�ر  يحمله� 
حوايل  ح�لي�  تبلغ  ه�ئلة  ب�سرعة 

كيلومرت/�س�عة.  121،000
الأه�����داف  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وت���ط���رق 
عند  ال���ذي  الأم���ل  مل�سب�ر  العلمية 
�سي�ستخدم  امل��ري��خ،  م���دار  دخ��ول��ه 
جم���م���وع���ة م�����ن ث����اث����ة اأج����ه����زة 
�س�ملة  ����س���ورة  ل��ت��وف��ر  م��ت��ط��ورة 
وملراقبة  املريخي  اجل��وي  للغاف 
العملي�ت  ودرا���س��ة  الكوكب  طق�ض 
الغ�زات  خاله�  م��ن  ت��خ��رج  ال��ت��ي 

حول م�سروع الإم�رات ل�ستك�س�ف 
امل��ري��خ وا���س��ت��ع��داده ل��دخ��ول مدار 
الكوكب الأحمر ذكر فيه اأن املهمة 
ال��ف�����س���ئ��ي��ة مل�����س��ب���ر الأم�����ل حملت 
ل��ل��ق���ئ��م��ني ع��ل��ي��ه��� وامل��ت���ب��ع��ني له� 
مزيج�ً من م�س�عر الثقة والرتقب 
امل��دار بنج�ح يف  اإزاء فر�ض دخ��ول 
الف�س�ئية  امل��رك��ب��ة  اق�����رتاب  ظ���ل 

الإم�راتية من املريخ.
اإىل م���دى دقة  ال��ت��ق��ري��ر  وت��ط��رق 
هذه املرحلة التي تعد واح��دة من 
اأكرث املراحل اأهمية يف املهمة التي 
انطلقت يف يوليو 2020 .. وذكر 
اأن الف�سل يف اأداء املن�ورة قد يف�سل 
دخول املركبة الف�س�ئية اإىل مدار 
املريخ اأو قد يوؤدي اإىل ا�سطدامه� 
مهمة  يف  ح�����دث  ك���م����  ب����ل���ك���وك���ب 
كاميت  "م�ر�ض  الف�س�ئية  ن��س� 

اأوربرت" يف ع�م 1999.
على  الق�ئمني  عن  التقرير  ونقل 

اخلم�سني  ال��ذك��رى  م��ع  ب�لتزامن 
لقي�م احت�د دولة الإم�رات العربية 

املتحدة.
الأمل  م�����س��ب���ر  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
ملدة  الأحمر  الكوكب  �سيدور حول 
اأي  الأق��ل  ع���م مريخي ك�مل على 
الأر�سي  ب���ل��ت��ق��ومي  ي��وم���ً   687
الأجهزة  اأن  التقرير  اأف����د  كم�   ..
�ستبداأ  امل�سب�ر  م��ن  على  العلمية 
الأر����ض يف  اإىل  املعلوم�ت  ب���إر���س���ل 
البي�ن�ت  لت�سبح   2021 �سبتمرب 
حول  للعلم�ء  م��ت��وف��رة  بعد  م���  يف 

الع�مل.
دولة  اأه����داف  على  التقرير  واأك���د 
الإم�رات من هذا امل�سروع واملتمثلة 
يف تعزيز مك�نة الإم�رات يف جم�ل 
واأن  للف�س�ء،  العلمي  ال�ستك�س�ف 
واأمل  اإل��ه���م  م�سدر  امل�سب�ر  يكون 

لأجي�ل ال�سب�ب يف املنطقة.

من الغاف اجلوي اإىل الف�س�ء.
و���س��ت��ب��داأ ه���ذه ال��درا���س���ت يف وقت 
املركبة  م��ن���ورة  تنتهي  لح��ق ح�مل� 
مداره�  يف  وت�����س��ت��ق��ر  ال��ف�����س���ئ��ي��ة 
بني  ي���رتاوح  ارت��ف���ع  على  النه�ئي 
20000 و43000 كيلومرت .. 
ب�لتق�ط  للمركبة  املدار  و�سي�سمح 
���س��ورة ك���م��ل��ة ل��ل��غ��اف اجل���وي يف 
اأوق�ت  ويف  ال��ك��وك��ب  اأن��ح���ء  جميع 

خمتلفة من اليوم.
املهمة  ه����ذه  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأك������د 
ال��ف�����س���ئ��ي��ة ت��ع��د خ��ط��وة رائ����دة يف 
حيث  الإم���رات��ي،  الف�س�ء  برن�مج 
مبث�بة  ل��ت��ك��ون  ق��درات��ه���  �ستعك�ض 
التكنولوجية  ل����اإجن�����زات  رم����ز 
كذلك  املهمة  وتتزامن   .. للدولة 
لت�أ�سي�ض  اخلم�سني  ال��ذك��رى  م��ع 
العربية  الإم����������رات  دول�����ة  احت������د 

املتحدة.
م�سدر   :  phys.org م��وق��ع   

•• دبي-وام: 

ت�����ب����ع����ت ال���������س����ح����ف وامل�����ج�����ات 
ال����ع�����مل����ي����ة ال���ع���ل���م���ي���ة امل����رم����وق����ة 
الإم�رات  ملهمة  الوا�سعة  تغطيته� 
ل�ستك�س�ف الكواكب مع بدء العد 
الأمل  م�سب�ر  ل��دخ��ول  ال��ت��ن���زيل 
�س�بقة  يف  امل����ري����خ  ك���وك���ب  م������دار 
ت���ري��خ��ي��ة ت��ع��زز م��ك���ن��ة الإم������رات 
واملع�رف  للعلوم  كمركز  املتن�مية 

الف�س�ئية.
و جديد التغطية الع�ملية امل�ستمرة 
تقريران  الأم������ل،  م�����س��ب���ر  مل��ه��م��ة 
"الأوبزرفر"  �سحيفتي  يف  ن�سرا 
الربيط�نيتني  و"الغ�ردي�ن" 
حتدثت� فيه ب�إ�سه�ب عن الأهداف 
يف  الأم����ل  م�����س��ب���ر  ملهمة  العلمية 
الأحمر،  ال��ك��وك��ب  م��ن���خ  درا����س���ة 
الثاث  الع�ملية  الف�س�ئية  وامله�م 
ل����اإم�����رات وال�����س��ني وال���ولي����ت 
�ست�سل  التي  الأمريكية  املتحدة 

للمريخ يف �سهر فرباير احل�يل.

تف�ضيلية  درا�ضة  الأوبزرفر: 
ملناخ املريخ.

الأوبزرفر  �سحيفة  �سلطت  فقد 
الربيط�نية يف تقرير له� ال�سوء 
التي  الثاث  املريخية  امله�م  على 
خال  الأحمر  الكوكب  اإىل  ت�سل 
والت�بعة  اجل�����ري،  ف��رباي��ر  �سهر 
لكل من دولة الإم�رات والولي�ت 
امل��ت��ح��دة وال�������س���ني، م�����س��رة اإىل 
م�سروع  �سمن  الأم���ل  م�سب�ر  اأن 
قد  امل��ري��خ  ل�ستك�س�ف  الإم������رات 
الوا�سلني يف م� يعترب  اأول  يكون 
ل�ستك�س�ف  ع��رب��ي��ة  م��ه��م��ة  اأول 

اليوم  يف   "-1 "تي�نون  ال�سينية 
ال��ت���يل، ث��م املركبة الأم��ري��ك��ي��ة " 

بر�سيفران�ض" يف 18 فرباير.
الرغبة  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س����رت 
امل����ت����زاي����دة ل��ل��ع��دي��د م����ن ال�����دول 
الف�س�ء  ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ت��ط��وي��ر  يف 
النظ�م  وا�ستك�س�ف  به�  اخل��سة 
املريخ  اأن  اإىل  منوهة  ال�سم�سي، 
واأنه  خ��سة  الزي�رة  �سعب  مك�ن 
ال��ع�����س��رات م��ن البعث�ت  ب��ني  م��ن 
امل��ري��خ��ي��ة ال��ت��ي اأر���س��ل��ت م��ن��ذ ع�م 
ن�سفه�  ح��وايل  حتطم   ،1960
نه�ئي�ً  ال��ك��وك��ب  اإىل  ت�سل  مل  اأو 
حدوث  اأو  امل��ك��ون���ت  ف�سل  ب�سبب 
اأو يف  ال�س�روخ  اأخط�ء يف حمرك 
الكوكب  اأن  عن  ف�سًا  ال��ربام��ج، 
يبعد مئ�ت مايني الكيلومرتات 
الغاف  اأن  ك���م����  الأر����������ض،  ع����ن 
�سميك�ً  ل��ي�����ض  امل���ري���خ���ي  اجل�����وي 
وهذا يعني وجود ري�ح وعوا�سف 
غ���ب����ري���ة ق���د ت��ت�����س��ب��ب يف اإزاح�����ة 
م�س�ره�.  عن  الف�س�ئية  املركب�ت 
م�سب�ر  اأن  ال����غ�����ردي�����ن  وذك������رت 
الأمل الإم�راتي الذي يعد املهمة 
تطلقه�  ال��ت��ي  الأوىل  الف�س�ئية 
املريخ،  ك��وك��ب  نحو  عربية  دول���ة 
خال  ال��ه���ئ��ل��ة  �سرعته  �سيبطئ 
ب��ستخدام حمرك�ت  �س�عة  ن�سف 
متنه  على  ال�ستة  العك�سي  الدفع 
و���س��ت�����س��ه��م ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة عند 
املركبة  �سرعة  اإب��ط���ء  يف  جن�حه� 
خال  م��ن  للتق�طه�  يكفي  مب��� 
حينئذ  لتدخل  الكوكب،  ج�ذبية 

مدار املريخ.
و اأ�س�رت الغ�ردي�ن اإىل اأن امل�سب�ر 
���س��ُي��م�����س��ي ب��ع��د ذل���ك ف���رتة �سنة 

تقريب�ً  اأو ع�مني  ك�ملة  مريخية 
ب�لتقومي الأر�سي لدرا�سة املريخ 
غاًف�  الكوكب  فقد  كيف  وف��ه��م 
ج���وًي���� ���س��م��ي��ًك��� ك�����ن ق��������دًرا على 
احل���ف����ظ ع��ل��ى ب���خ����ر امل������ء على 
اإىل  ب��ب��طء  حت��ول  ولكنه  �سطحه 

بيئة ب�ردة وج�فة.
مق�له�  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واخ���ت���ت���م���ت 
الثاث  امل��ه���م  اأن  اإىل  ب����لإ����س����رة 
بعث�ت  م��ن  �سل�سلة  ���س��م��ن  ت���أت��ي 
ف�س�ئية متعددة �ست�سهم يف تعزيز 
م��ع��رف��ت��ن��� ب���ل��ك��وك��ب الأح���م���ر يف 

ال�سنوات الق�دمة. الأول عربي�ً.
م�سروع  اأن  اإىل  الإ�����س�����رة  جت���در 
املريخ  ل���س��ت��ك�����س���ف  الإم������������رات 
من  الأول  يعد  الأمل"  "م�سب�ر 
مئ�ت  اآم����ل  وحم��ط  عربي�ً  نوعه 
عربية  دول�����ة   56 م���ن  امل���اي���ني 
طموح  ك���م�������س���روع  واإ�����س����ام����ي����ة، 
وبحثي  علمي  ح�����س��ور  لت�سجيل 
عربي م�سّرف يف جم�ل ا�ستك�س�ف 
املجتمع  واإث������راء  امل���ري���خ،  ك��وك��ب 
بي�ن�ت  وت��وف��ر  ال��ع���مل��ي  ال��ع��ل��م��ي 
غر م�سبوقة عن الكوكب الأحمر 
يف  ج��ي��ج���ب���ي��ت   1000 ب��ح��ج��م 
موؤ�س�سة   200 من  اأكرث  متن�ول 
الوطن  يف  وب��ح��ث��ي��ة  اأك�����دمي����ي����ة 
العربي والع�مل مل�ستقبل الب�سرية 
الف�س�ء.  ا���س��ت��ك�����س���ف  ق���ط����ع  يف 
و���س��ت��ك��ون دول�����ة الإم���������رات ح�ل 
بنج�ح  الأم�������ل  م�����س��ب���ر  و�����س����ول 
كوكب  ح���ول  العلمي  م����داره  اإىل 
الع�مل  يف  دول�����ة  خ���م�����ض  امل���ري���خ 
الت�ريخي،  الإجن������ز  ه���ذا  حت��ق��ق 
النوعي  العلمي  م�سروعه�  �سمن 

ل�ستك�س�ف كوكب املريخ.

الكواكب.
م�سب�ر  اأن  اإىل  التقرير  وت��ط��رق 
مهمة  اأول  ي��ع��د  ال����ذي   - الأم�����ل 
الع�مل  يف  دول��ة  تطلقه�  مريخية 
دخ��ول��ه مدار  يتوقع  و   - ال��ع��رب��ي 
املريخ يف 9 فرباير اجل�ري ليبداأ 
وطق�ض  مل��ن���خ  تف�سيلية  درا����س���ة 
الكوكب الأحمر من غافه اجلوي 
ملدة تق�رب ع�مني اأر�سيني، لإمت�م 
الأهداف  ذات  الت�ريخية  مهمته 
ت�ريخ  يف  امل�سبوقة  غ��ر  العلمية 
الإن�����س���ن��ي��ة. واأ����س����ر ال��ت��ق��ري��ر اإىل 
اأن����ه ع��ن��د و����س���ول م�����س��ب���ر الأم����ل 
والأخ���رة  ال�س�د�سة  امل��رح��ل��ة  اإىل 
املرحلة  وه��ي  املريخية  رحلته  يف 
العلمية  الأجهزة  �ستبداأ  العلمية، 
املتطورة على متنه جمع  الثاثة 
الغاف  عن  والبي�ن�ت  املعلوم�ت 
اجل��وي للكوكب وعلى م��دار �سنة 
م��ري��خ��ي��ة ك����م���ل���ة ت����ع�����دل 687 
�سنة  للتمديد  ق�بلة  اأر�سي�ً،  يوم�ً 
اإ�س�فية، لرت�سد كل م�  مريخية 
املريخ  طق�ض  تغر  بكيفية  يتعلق 
ع��ل��ى م����دار ال���ي���وم، وب���ني ف�سول 
اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  امل��ري��خ��ي��ة،  ال�سنة 
الطبقة  ت��ا���س��ي  اأ���س��ب���ب  درا����س���ة 

العلي� للغاف اجلوي للمريخ.
وي���ر����س���د امل�����س��ب���ر ال���ع���اق���ة بني 
الدني�  اجل����وي  ال���غ���اف  ط��ب��ق���ت 
ويراقب  امل��ري��خ،  لكوكب  والعلي� 
ع��ل��ى �سطحه،  ال��ظ��واه��ر اجل��وي��ة 
مثل العوا�سف الغب�رية، وتغرات 
درج���ت احل��رارة، ف�سًا عن تنّوع 
لت�س�ري�سه  ت��ب��ع���ً  امل���ن����خ  اأمن������ط 
الأ�سب�ب  ع��ن  والك�سف  املتنوعة، 
املريخ،  �سطح  ت�آكل  وراء  الك�منة 

الغارديان: ترقب عاملي لثالث 
مهام للمريخ.

بدوره� ن�سرت �سحيفة الغ�ردي�ن 
موقعه�  ع����ل����ى  ال����ربي����ط�����ن����ي����ة 
امله�م  ع����ن  م����ق�����ًل  الإل�����ك�����رتوين 
اأر�سلته�  التي  الثاث  الف�س�ئية 
ك���ٌل م��ن دول���ة الإم������رات العربية 
امل����ت����ح����دة وال���������س����ني وال�����ولي������ت 
املريخ  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
التوتر  م�ستوي�ت  ارت��ف���ع  وم���دى 
الأ�سعب  ل��ل��م��رح��ل��ة  وال����رتق����ب 

اأي  ع���ن  ال��ب��ح��ث  اإىل  ب����لإ����س����ف���ة 
الطق�ض  ب����ني  ت����رب����ط  ع����اق�����ت 
احل�يل والظروف املن�خية قدمي�ً 

للكوكب الأحمر.
و ق�لت ال�سحيفة اإنه يف الت��سع من 
"م�سب�ر  �سيدخل  اجل���ري  فرباير 
الأمل" اإىل م��دار اللتق�ط حول 
املريخ يتلوه امل�سب�ر ال�سيني بينم� 
"بر�سيفران�ض"  مهمة  تب��سر 
الت�بعة لوك�لة الف�س�ء الأمركية 

ن��س� عمله� يف 18 فرباير.

الثاث  امل���ه����م  ه����ذه  م���ن رح���ل���ة 
وق�لت  امل���ري���خ.  اإىل  الأر������ض  م��ن 
الكوكب  ���س��م���ء  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة 
طران  عرو�ض  �ست�سهد  الأحمر 
املقبلة  القليلة  الأي����م  يف  مذهلة 
عندم� ت�سل ثاث مه�م اإليه بعد 
رحلة امتدت ملايني الكيلومرتات 
عرب الف�س�ء العميق. و من املقرر 
الإم�راتي  الأم��ل  اأن ي�سل م�سب�ر 
فرباير   9 ال���ث���اث����ء  ي����وم  اأوًل 
الف�س�ء  مركبة  تتبعه   ،2021

وي�أتي هذا التزامن يف و�سول امله�م 
الكوكب  اإىل  ال��ث��اث  الف�س�ئية 
الأحمر يف فرباير اجل���ري كونه� 
امل��سي،  يوليو  �سهر  يف  انطلقت 
الذي ت�سمن اأف�سل ن�فذة اإطاق 
بني  امل�س�فة  تقطع  مريخية  مله�م 
واملقدرة  وامل��ري��خ  الأر�����ض  كوكبي 
كيلومرت  م���ل���ي���ون   493 ب��ن��ح��و 
يف اأق���ل زم���ن، ب��ع��د درا���س��ة حركة 
الكوكبني وقي��ض مدى اقرتابهم� 

من بع�سهم�.

�سعيد �ل�سرقى : م�سبار �لأمل يغر�س ثقافة جديدة يف نفو�س �أبناء وبنات �لمار�ت
•• الفجرية - وام:

اأكد ال�سيخ �سعيد بن �سرور ال�سرقي، 
و�سن�عة  جت���������رة  غ����رف����ة  رئ���ي�������ض 
املقرر  الأم����ل  م�����س��ب���ر  اأن  ال��ف��ج��رة 
و�سوله اإىل مدار كوكب املريخ اليوم 
فرباير  م��ن  الت��سع   " ال��ث��اث���ء   "
احل������يل ي��غ��ر���ض ث��ق���ف��ة ج���دي���دة يف 
نفو�ض ووجدان اأبن�ء وبن�ت الوطن. 
وق��������ل ال�������س���ي���خ ���س��ع��ي��د ب����ن ����س���رور 
ال�سرقي يف ت�سريح له بهذه املن��سبة 
: " فخورون بقي�دتن� احلكيمة التي 
ا�ستط�عت بروؤيته� ال�سرتاتيجية اأن 
حتقق اجن�زا عظيم�ً ب�إطاق م�سب�ر 
ر�سيده�  اإىل  ي�����س���ف  ال���ذى  الأم����ل 
من الإجن�زات القت�س�دية والعلمية 
وي��ع��زز م��ن ري�����دة ال���دول���ة ع���مل��ي���ً يف 
جم�ل اأبح�ث الف�س�ء" .. م�سراً اإىل 
اأن اطاق م�سب�ر الأمل اأ�سهم ب�سكل 
كبر يف و���س��ع دول���ة الم�����رات على 
الع�ملية لتب�دل اخلربات و  اخل�رطة 

البتك�رات و التكنولوجي� .

عك�ض  امل�����س��ب���ر  م�������س���روع  اأن  واأك������د 
يتمتع  التي  الع�لية  الثقة  م�ستوى 
م��ن قبل  الإم������رات  دول���ة  �سب�ب  به� 
القي�دة الر�سيدة التي توؤمن بدورهم 
التنمية  م�سرة  تعزيز  يف  امل��ح��وري 
ت�سهده�  ال���ت���ي  ال���ت���ط���ور  وح����رك����ة 
واأ�س�د  وم�ستقبًا..  ح��سراً  الدولة 
للف�س�ء  الم��������رات  وك����ل���ة  ب��ج��ه��ود 
اجن�����ز م�سروع  ال��ف���ع��ل يف  ودوره������ 

امل�سب�ر واإطاقه للف�س�ء .
من ج�نبه ق�ل �سع�دة �سلط�ن جميع 
جت�رة  غ��رف��ة  ع���م  م��دي��ر  الهندا�سي 

الأمل  م�سب�ر  اإن  الفجرة  و�سن�عة 
يعترب اأحد اأهم امل�س�ريع التي برهنت 
على اإبداع ال�سب�ب الإم�راتي وعك�ست 
م� يتمتعون به من اإمك�ن�ت وخربات 
م�سروع  �سكل  و   .. متقدمة  علمية 
م�سدر  البداي�ت  منذ  الأم��ل  م�سب�ر 
والعربي  الإم����رات���ي  لل�سب�ب  اإل��ه���م 
ل��ل��ت��وج��ه ن��ح��و ال��ع��ل��وم امل��ت��ق��دم��ة يف 
والتكنولوجي�  ال��ف�����س���ء  جم������لت 
املتطورة وغره� من الخت�س��س�ت 
اقت�س�د  بن�ء  ت�سهم يف  التي  العلمية 

املعرفة امل�ستدام.

رئي�س وكالة �لف�ساء �مل�سرية: م�سرية م�سبار �لأمل ولدت ثقافة �لطموح لدى �ل�سباب �لعربي
•• اأبوظبي-وام: 

الف�س�ء  لوك�لة  التنفيذي  الرئي�ض  القو�سي  الدكتور حممد  اأكد 
امل�سرية اأن اإجن�زات دولة الإم�رات يف قط�ع الف�س�ء تتحدث عن 
نوعه�  من  وفريدة  متك�ملة  عمل  ملنظومة  نت�ج�  وج���ءت  نف�سه� 
املريخ  ل�ستك�س�ف  الإم������رات  م�����س��روع  م�����س��رة  اأن  اإىل  ..م�����س��را 
العربي.  ال�سب�ب  ل��دى  الطموح  ثق�فة  ول��دت  الأمل"  "م�سب�ر 
ع��ل��ى ه�م�ض  "وام"،  الإم�������رات  اأن���ب����ء  ل��وك���ل��ة  ت�����س��ري��ح  وق�����ل يف 
م�س�ركته يف الندوة العلمية العربية التي مت تنظيمه� ام�ض عرب 
الأمل  م�سب�ر  م�سروع  وتن�ولت  بعد  ع��ن  امل��رئ��ي  الت�س�ل  تقنية 
العربي،  الف�س�ئي  القط�ع  ومن��و  ازده���ر  على  املهمة  وانعك��س�ته 
قبل  الف�س�ء  قط�ع  يف  اأن�سطته�  ب��داي��ة  ومنذ  الإم�����رات  دول��ة  اإن 
متك�ملة  حتتية  بنية  توفر  يف  جنحت  ب�لكثرة  لي�ست  �سنوات 
يف هذا القط�ع وت�أهيل ذخرة من الكوادر الب�سرية الع�ملة بهذا 
القط�ع ..ب�لإ�س�فة اإىل تب�دل اخلربات مع خمتلف دول الع�مل يف 
هذا املج�ل مع اأدى يف نه�ية املط�فة لنج�حه� يف حتقيق اجن�زات 

كبرة خال فرتة قليلة.
ف�س�ئية  ثق�فية  تر�سيخ  يف  جنحت  الإم�����رات  دول���ة  اأن  واأ���س���ف 
الأمل  م�سب�ر  و���س��ول  ب�سغف  يرتقب  ال��ي��وم  واجلميع  جمتمعية 
دولة  اإىل  ب�لتهنئة  بنج�ح متقدم�  املريخ  م��داره حول كوكب  اإىل 
الإم���رات قي�دة وحكومة و�سعب� على الإجن���زات التي مت حتقيقه� 

يف قط�ع الف�س�ء.
"م�سب�ر  امل��ري��خ  ل�ستك�س�ف  الإم�����رات  م�سروع  اإن  �سع�دته  وق����ل 

والا  ال��ط��م��وح  ث��ق���ف��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف  ي�سهم  اأن  ���س���ن��ه  الأمل" م��ن 
امتدت  التي  العربي فعلى مدار م�سرته  ال�سب�ب  م�ستحيل لدى 
مراحل  ك�فة  يف  ال�سب�ب  ���س���رك  �سنوات   6 نحو  اإىل  ام��ت��دت  اإىل 

امل�سروع بكف�ءة وجدارة ع�لية.
وبني اأن ال�سب�ب العربي ينظر اإىل هذا الإجن�ز بفخر كبر ويتطلع 
ب�سغف اإىل جن�ح م�سب�ر الأمل يف الو�سول اإىل مداره حول الكوكب 
اأن هذا الإجن�ز يوؤدي بطبيعة  الأحمر غدا مب�سيئة اهلل ..موؤكدا 
امل��ج���لت تعود  اإجن����زات متاحقة يف خمتلف  اإىل حتقيق  احل���ل 

بفوائد جمة على جمتمع�تن� العربية.
املريخ  الإم����رات ل�ستك�س�ف  م�سروع  يكون  اأن  توقعه  واأع��رب عن 
تكنولوجي�  قط�ع  يف  كبرة  لنطاقة  ب��داي��ة  الأمل"  "م�سب�ر 
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز التع�ون  ال��ف�����س���ء ب���ل��ع���مل ال��ع��رب��ي ..م�����س��را اإىل 
ال��ع��رب��ي يف ه���ذا ال��ق��ط���ع. وق����ل اإن امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة للتع�ون 
التع�ون العربي امل�سرتك  الف�س�ئي ت�سكل نواة مهمة نحو تعزيز 
اإن�س�ء وك�لة ف�س�ء عربية معربا عن  اإىل حتقيق حلم  والو�سول 
تطلعه اإىل تنفيذ م�سروع م�سرتك بني دولة الإم�رات وجمهورية 
 – عربية  ل�سراكة  بداية  ي�سكل  الف�س�ء  قط�ع  يف  العربية  م�سر 
عربية كبرة وف�علة يف هذا القط�ع احليوي. ولفت اإىل اأن هن�ك 
اهتم�م� كبرا من ال�سب�ب امل�سري مب�سروع الإم�رات ل�ستك�س�ف 
اإىل الكوكب الأحمر  املريخ وهن�ك ترقب و�سغف لو�سوله بنج�ح 
..موؤكدا اأن هذا امل�سروع لي�ض نه�ية املط�ف واإمن� البداية لتحقيق 
هن�ك  اأن  واأو�سح  الف�س�ء.  قط�ع  يف  العربية  العلمية  الإجن����زات 
تطلع� اإىل ت�أ�سي�ض تكتل عربي يف قط�ع الف�س�ء خ��سة مع وجود 

الف�س�ء  العربية يف قط�ع  والكف�ءات  املبدعة  العقول  العديد من 
..معرب� عن تطلعه اإىل تعزيز التع�ون املثمر خال الفرتة املقبلة 

خ��سة وجود املجموعة العربية للتع�ون الف�س�ئي.
 7 نحو  قبل  انطاقه  بنج�ح منذ  اأجن��ز  ق��د  الأم���ل  وك���ن م�سب�ر 
و  الإط��اق  3 مراحل هي  الي�ب�نية  تن�غ��سيم�  ق�عدة  اأ�سهر من 
اأط��ول مدة  ا�ستغرقت  التي  الف�س�ء  واملاحة يف  املبكرة  العملي�ت 
امل�سب�ر  لتوجيه  دقيقة  م��ن���ورات   3 بنج�ح  فيه�  وج���رت  زم��ن��ي��ة، 

ليكون يف امل�س�ر الأكرث دقة للو�سول اإىل وجهته.
و�سيكون على امل�سب�ر غدا اأن ينجز بنج�ح املرحلة الرابعة والأكرث 
�سعوبة ودقة وخطورة وهي مرحلة الدخول اإىل مدار املريخ، وح�ل 
جن�حه يف ذلك �ستتبقى اأم�مه مرحلت�ن يف مهمته املريخية هم� 
الدخول اإىل املدار العلمي ثم املرحلة العلمية التي �سيدور خاله� 
امل�سب�ر حول الكوكب الأحمر دورة كل 55 �س�عة يف مدار بي�س�وي 

يرتاوح م� بني 20 األف كيلومرت اإىل 43 األف كيلومرت.
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

اأطلقت موؤ�س�سة الإم�رات للتعليم املدر�سي "اأ�سبوع املريخ" لقرابة 280 األف 
التعليمية  املدار�ض احلكومية يف خمتلف احللق�ت  ط�لب وط�لبة من طلبة 
اق��رتاب دخ��ول م�سب�ر  املبكرة وذل��ك تزامن� مع  اإىل ج�نب مرحلة الطفولة 
الأمل مدار املريخ واإجراء جمموعة من الدرا�س�ت العلمية لكت�س�ف طبيعية 

الكوكب الأحمر.
ت�سليط  اإىل  خمتلفة  فع�لية   12 املريخ" الب�لغة  "ا�سبوع  فع�لي�ت  وتهدف 
ال�سوء على جهود الدولة يف جم�ل الف�س�ء وم� تبواأته من مك�نة ب�رزة يف 
جممل اجلهود الع�ملية يف جم�ل اكت�س�ف الف�س�ء وحفز الطلبة على موا�سلة 
العلوم واملع�رف وتطوير مواهبهم لي�س�هموا م�ستقبا يف احلف�ظ  اكت�س�ب 
الإجن�زات  من  املزيد  وحتقيق  واحل�س�رية  العلمية  الدولة  مكت�سب�ت  على 
الدولة  تطلع�ت  م��ع  ين�سجم  مب���  طموح�تهم  ب�سقف  والرت���ق����ء  املعرفية 

وخططه� امل�ستقبلية.
الإم�رات  موؤ�س�سة  ع�م  مدير  ال�سميطي  علي  رابعة  الدكتورة  �سع�دة  واأك��دت 

للتعليم املدر�سي اأن الكوادر الب�سرية واإعداده� ومتكينه� يف جم�لت الف�س�ء 
ك�ن من اأبرز اأهداف م�سب�ر الأمل لذلك ن�سعى يف موؤ�س�سة الإم�رات للتعليم 
اإ�سراك الطلبة يف  اإىل  واأهدافه  املدر�سي وان�سج�م� مع ر�س�لة م�سب�ر المل 
هذا الإجن�ز الوطني لنفتح مداركهم ونر�سخ وعيهم حول اهمية اكت�س�بهم 
اأعرق املع�رف وامله�رات واأجوده� لي�سكلوا يف امل�ستقبل نق�ط ارتك�ز لتحقيق 
مزيد من الإجن�زات املعرفية والعلمية مب� ي�سمن احلف�ظ على ري�دة الدولة 
الن�س�ط  جم���لت  خمتلف  تط�ل  التي  املتنوعة  م�س�ريعه�  ودع��م  وتقدمه� 

الب�سري.
جودة  لتح�سني  كبرا  اهتم�م�  اأول��ت  الر�سيدة  القي�دة  اأن  �سع�دته�  وبينت 
حتقيق  ملوا�سلة  اأ���س������س���  ب�عتب�ره�  ق��درات��ه���  و�سقل  التعليمية  امل��خ��رج���ت 
يف  دولتن�  تع�ي�سه�  التي  امل�سهودة  والنه�سة  التطور  وا�ستدامة  املكت�سب�ت 
اإىل  خمتلف القط�ع�ت، لذلك ن�سعى يف موؤ�س�سة الإم���رات للتعليم املدر�سي 

ربط طلبتن� مبجمل اجلهود الوطنية الرائدة والطموحة يف �ستى املج�لت 
ليكونوا م�ستقبا حمرك� لتقدم الدولة ورافعة حقيقة لتفرده�.

اأ�سبوع املريخ  "تهدف موؤ�س�سة الإم�رات للتعليم املدر�سي من خال  وق�لت: 
يتن��سب مع  الطلبة مب�  الف�س�ء لعقول  بعلم  املرتبطة  املف�هيم  اإىل تقريب 
خمتلف مراحلهم العمرية ومب� يحقق كذلك م�س�ركة جمتمعية وا�سعة من 
للمريخ  الأم��ل  م�سب�ر  رحلة  م�س�ر  ليواكبوا  الرتبوية  العملية  �سرك�ء  قبل 
الذي  الإجن����ز  ح��ول حجم  الإدراك  و  وال��وع��ي  الفهم  مت�سلحني مبزيد من 
تو�سك دولتن� على حتقيقه يف املج�ل الف�س�ئي". ويت�سمن اأ�سبوع املريخ ب�قة 
من الفع�لي�ت املبتكرة حيث �سممته� املوؤ�س�سة لتتن��سب مع خمتلف املراحل 
العمرية لطلبة املدر�سة الإم�راتية بحيث تتوىل كوادر امليدان الرتبوي تقدمي 
تلك الأن�سطة واإث�رة حم��ض الطلبة ليتعرفوا اأكرث على مهمة م�سب�ر الأمل 
واجلهود احلثيثة التي بذلته� الدولة لت�أهيل الكوادر املواطنة امل�سرفة على 

امل�سب�ر، وحثت املوؤ�س�سة �سمن الأدلة التعريفية ب�"اأ�سبوع املريخ" التي اأت�حته� 
املوؤ�س�سة ب�للغتني العربية والإجنليزية كوادر امليدان الرتبوي على موا�سلة 
العلمي  الإجن����ز  ه��ذا  واأهمية  الأم���ل  م�سب�ر  رحلة  ب�أهمية  الطلبة  تعريف 
الوطني ب�سكل دائم لتكري�ض ر�س�لته العلمية واحل�س�رية يف اأذه�ن الطلبة. 
الطلبة  تعريف  وه��ي  رئي�سية  حم���ور  اأرب��ع��ة  املريخ  اأ�سبوع  فع�لي�ت  وتغطي 
امل�س�همني  و  الأم��ل  م�سب�ر  ت�سنيع  رحلة  �سرح  و  وت�س�ري�سه  املريخ  بكوكب 
الث�لث و�سول  املحور  وموؤ�س�س�ت ويح�كي  ت�سنيعه من خرباء وج�مع�ت  يف 
مبه�م  الطلبة  بتعريف  ال��راب��ع  امل��ح��ور  يخت�ض  فيم�  امل��ري��خ  لكوكب  امل�سب�ر 

م�سب�ر الأمل والنت�ئج العلمية املتوقعة من رحلته.
اأولي�ء  خاله�  من  ي�ستطيع  وا�سعة  م�س�حة  املريخ  اأ�سبوع  فع�لي�ت  واأف��ردت 
الأمور التف�عل مع اأبن�ئهم والقي�م بن�س�ط�ت م�سرتكة مع ذويهم من �س�أنه� 
توفر بيئة من��سبة ل�ستيع�ب م�س�مني رحلة م�سب�ر الأمل للمريخ وتعميق 
فهم الطلبة حول ر�س�لة هذه الرحلة ومك�من تفرده� وخ�سو�سيته� �سمن 
الكوكب  طبيعة  لكت�س�ف  منه  ج��زءا  الإم�����رات  ب�تت  ال��ذي  الع�ملي  ال�سب�ق 

الأحمر.

�لإمار�ت للتعليم �ملدر�سي تطلق �أ�سبوع �ملريخ

�ضمن املتابعة العاملية مل�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ

مكتوم بن حممد ين�سر فيديو لعامل �لفيزياء �لفلكية نيل تاي�سون ي�سيد فيه ب�الأهد�ف �لعلمية ل� »م�سبار �لأمل«
 نيل تاي�ضون, هو اأحد اأ�ضهر علماء الفيزياء الفلكية ومقدمي الربامج العلمية يف العامل

الن��ض،  ح��م������ض  لإث�������رة  خ������س��ة 
اأنف�سهم  ت���ل���ق����ء  م����ن  حت��م�����س��وا 
ذلك  لأن  ب���ل��ف��ع��ل  ذل���ك  واأرادوا 
يف  وم�س�ركة  للفخر  م��دع���ة  ك���ن 
الإجن�ز. اجلميع دعم اإجن�زاتن�." 
الق�ئمني  اإىل  ت���ي�����س��ون  وت��وج��ه 
على م�سروع الإم�رات ل�ستك�س�ف 
من  "بتمكنكم  ب���ل��ق��ول:  امل��ري��خ 
ب����ن�����ء ه������ذه ال���������روح م�����ن خ���ال 
م�سروع م�سب�ر الأمل؛ لي�ض فقط 
يف دول��ة الإم����رات العربية بل يف 
�ست�سمنون  اأي�س�ً  العربي  الع�مل 
ب�����أن ج��ي��ًا ك���م��ًا ���س��وف يحمل 
به�." وا�ستع�د  ر�س�لتكم ومي�سي 
الفيديو  م���ق���ط���ع  يف  ت����ي�������س���ون 

ال�س�بقة، حيث ان�سب  يف املهم�ت 
فقط  املريخ  �سطح  على  تركيزن� 
وان�سغلن� بقطبيه وبوجود احلي�ة 
"م�ذا ميكن  اأو املي�ه.". واأ�س�ف: 
للغاف اجلوي اأن يخربن�؟ كيف 
ال�س�بق؟  ك���ن غ��اف��ه اجل���وي يف 
لن  امل�ستقبل؟  يف  �سيكون  وكيف 
اإذا مل يدعم  م��ي���ه  ل��دي��ك  ي��ك��ون 

ذلك غاف جوي.".
الدولية  ال�سراك�ت  اأهمية  وحول 
الذي  ال��ع���مل��ي  العلمي  وال��ت��ع���ون 
الأمل"  "م�سب�ر  م�سروع  كّر�سه 
الذي اأطلقته دولة الإم���رات ع�م 
 " 2014 .. ق�ل، نيل ت�ي�سون : 
للتع�ون  اأ�س��س�ً  العلم  ك�ن  لط�مل� 

وحقيقة  ومديرات.  ومهند�س�ت، 
اأن امل����راأة ج���زء اأ���س������س��ي م��ن هذا 
امل�سروع �ستحقق م�ستقبًا زاخراً 
التي  والأفك�ر  وامله�رات  ب�ملواهب 
اإىل  تنتج عن و�سولكم  اأن  ميكن 
الكت�س�ف�ت."  من  امل�ستوى  ه��ذا 
مهمة  اأهمية  على  ت�ي�سون  واأك��د 
م�سب�ر الأمل للع�مل اأجمع ولي�ض 
ق�ئًا:  فقط  العلمي  للمجتمع 
"كل ذلك يجعل من مهمتكم اإىل 
املريخ مهمة عظيمة، وهذا ت�أكيد 
وال�ستك�س�ف  ال��ب��ح��ث  اأن  ع��ل��ى 
العلم�ء  اأج�����ل  م���ن  ف��ق��ط  ل��ي�����ض 
جميع�ً." ومتنى  اأج��ل��ن���  م��ن  ب��ل 
م�سب�ر  ملهمة  ال��ت��وف��ي��ق  ت���ي�����س��ون 

ق�ئًا:   .. ال��ع���مل  ح���ول  العلمي 
الإم�������رات  دول����ة  ب�����أن  "م�سرور 
م�سب�ر  اأر���س��ل��ت  املتحدة  العربية 
اأه��داف واأبع�د  اإىل املريخ.  الأم��ل 
اإن  امل��ه��م��ة؛  ه���ذه  ك��ث��رة حتمله� 
ك�ن فيم� ت�سيفه لدولة الإم�رات 
العربي  والع�مل  املتحدة  العربية 
ل��ل��ع���مل من  اأو ح��ت��ى  م���ن ج��ه��ة 
ت�ي�سون  واع��ت��رب  اأخرى."  ج��ه��ة 
غر  الأم������ل  م�����س��ب���ر  م��ه��م��ة  اأن 
الع�مل  م�����س��ب��وق��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
اجلريئة  ال��ع��ل��م��ي��ة  اأه���داف���ه����  يف 
اإىل  �سي�سل  امل�سب�ر   " ق���ئ��ًا:   ..
امل��ري��خ وي��در���ض غ��اف��ه اجلوي؛ 
هذا عمل مل يقم به اأحد من قبل 

الإجن�زات الت�ريخية التي حققه� 
العرب يف مي�دين العلوم املختلفة 
هو  الأم���ل  م�سب�ر  اأن  م��ع��ت��رباً   ..
ا�ستئن�ف لتلك الإجن�زات ق�ئًا: 
"هذه الروح لط�مل� ك�نت موجودة 
كل  م����وج����ود.  اإرث  ه���و  ل���دي���ك���م، 
تنظروا  اأن  ه��و  فعله  عليكم  م��� 
اإجن�زاتن�  وتقولوا  ت�ريخكم  اإىل 
املنطقة."  يف  هن�  موجودة  ك�نت 
الفلكية  ال��ف��ي��زي���ء  ع����مل  واأ����س����د 
مب�������س����رك���ة امل���������راأة الإم�����رات����ي����ة 
وتخ�س�س�ت  م���راح���ل  ك����ف���ة  يف 
م�س�ركة  "هن�ك  ق�ئًا:  امل�سروع 
ك�فة  يف  الن�س�ئي  للعن�سر  كبرة 
ع�مل�ت،  امل�������س���روع:  ب��ن���ء  م���راح���ل 

بني الأمم، لأن العلم�ء يتحدثون 
املهند�سني  ك��ذل��ك  ذات���ه����،  ال��ل��غ��ة 
والأر�سية  الري��سي�ت،  وعلم�ء 
دوليني  متع�ونني  جلذب  ج�هزة 
ت�ي�سون  واأورد  املج�ل."  ه��ذا  يف 
م�����ث������ًل ع�����ن ال����ت����ع�����ون ال������دويل 
ق�ئًا:  ال��ف�����س���ء  ا���س��ت��ك�����س���ف  يف 
الولي�ت  يف  ذل��ك  فعلن�  "نحن 
املتحدة الأمريكية، مل نقم ببن�ء 
بل  وح��دن���  الف�س�ئي  برن�جمن� 
ح�سلن� على امل�س�عدة، وبرن�جمن� 
وّلد طموح�ت كبرة مثل: "اأريد 
اأن اأ���س��ب��ح رائ���د ف�����س���ء، اأري���د اأن 
اأ�سبح  اأن  اأري���د  مهند�س�ً،  اأ�سبح 
ع�مل�ً". مل نكن بح�جة اإىل برامج 

•• دبي -وام:

ن�����س��ر ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
ن�ئب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ح���ك��م دب����ي، ع��ل��ى ح�����س���ب �سموه 
لع�مل  ف��ي��دي��و  مقطع  ت��وي��رت،  يف 
فيه  ي�سيد  ت�ي�سون  نيل  الفيزي�ء 
ل�ستك�س�ف  الإم�������رات  مب�����س��روع 
امل���ري���خ ع��ل��ى ب��ع��د ي���وم���ني فقط 
اإىل  الأمل"  "م�سب�ر  و�سول  من 
الكوكب  ح���ول  الل��ت��ق���ط  م����دار 
493 مليون  الأحمر بعد قطعه 
اأ�سهر  �سبعة  كيلومرت على مدى 

من رحلته يف الف�س�ء.
من  ت�ي�سون  ديجرا�ض  نيل  ويعد 
اأ�سهر علم�ء الفيزي�ء الفلكية على 
�سخ�سية  وه��و  ال��ع���مل.  م�ستوى 
يف  م��ع��روف��ة  وتلفزيونية  علمية 
الأو�س�ط الإعامية والأك�دميية 
وال�سب�بية، يقدم املف�هيم العلمية 
وبراجمه  م��وؤل��ف���ت��ه  يف  امل��ع��ق��دة 
املايني  بطريقة مب�سطة جعلت 
ح���ول ال���ع����مل، وخ������س��ة م��ن فئة 
وال�سب�ب،  وال��ي���ف��ع��ني  الأط���ف����ل 
التلفزيونية  ب��راجم��ه  ي��ت���ب��ع��ون 
ال��ع��ل��م��ي��ة م��ن��ذ ع���ق���ود ع��ل��ى اأه���م 

املحط�ت العلمية والوث�ئقية.
واأعرب ت�ي�سون يف بداية الفيديو 
عن �سع�دته ب�إر�س�ل دولة الإم�رات 
 .. املريخ  " نحو  الأمل  " م�سب�ر 
الإم�رات  بر�س�لة م�سروع  م�سيداً 
ور�س�لته  امل����ري����خ  ل���س��ت��ك�����س���ف 
الإم����رات  لأب��ن���ء  ال�سرتاتيجية 
واملجتمع  العربي  الع�مل  و�سب�ب 

الأمل يف مهمته ال�سعبة لدخول 
ال�س�عة  ع���ن���د  الل����ت����ق�����ء  م������دار 
يوم 9 فرباير  م�س�ء  من   7:42
2021 بتوقيت الإم�رات ق�ئًا: 
لأن  طيب�ً  وح��ظ���ً  لكم  "ته�نين� 
احلظ  اإىل  حت��ت���ج  مهم�ت  ه��ك��ذا 
ب�لت�أكيد  ت�ي�سون  وختم  اأي�س�ً." 
ع����ل����ى اأه����م����ي����ة امل�����ح������ول�����ة رغ����م 
والتحدي�ت  الح���ت���م����لت  ك���ف��ة 
واملخ�طر ب�لقول: "عندم� تكون 
الأم�مي  ال�سف  الأوائ��ل ويف  من 
على  الأم����ور  بع�ض  ت�سر  ل  ق��د 
م��� ي���رام، والأخ��ط���ء ق��د حت�سل، 
لكن اليوم الذي تتوقف فيه عن 
الذي  اليوم  هو  الأخط�ء  ارتك�ب 
���س��ت��درك ف��ي��ه ب����دون اأدن�����ى �سك 
الأوائل."  ���س��م��ن  ت��ع��د  مل  اأن����ك 
وتعد مرحلة دخول م�سب�ر الأمل 
الكوكب  ح���ول  الل��ت��ق���ط  م����دار 
الأح�����م�����ر الأه��������م والأخ�����ط�����ر يف 
ن�سبة  ت�سل  حيث  امل�سب�ر،  رحلة 
ليبداأ   ،50% اإىل  فيه�  النج�ح 
ب���ع���ده���� م���ه����م���ه ال��ع��ل��م��ي��ة على 
يع�دل  ك���م��ل  ع���م مريخي  م��دى 
الأر�سي،  ب�لتقومي  يوم�ً   687
ل���ت���وف���ر ب����ي�����ن�����ت ع���ل���م���ي���ة غر 
جن�ح  ح���ل  يف  �ستع�دل  م�سبوقة 
من  جيج�ب�يت   1000 املهمة 
لأكرث  �سيوفره�  التي  املعلوم�ت 
اأك�دميية  م��وؤ���س�����س��ة   200 م���ن 
وعلمية وبحثية حول الع�مل عن 
الغاف اجلوي للكوكب وظروفه 
املن�خية  وت����غ����رات����ه  اجل�����وي�����ة 

وطق�سه اليومي والف�سلي.

 نيل تاي�ضون: 
عظيمة مهمة  �ملريخ  �إىل  • مهمتكم 

يقم به �أحد من قبل يف �ملهمات �ل�سابقة.. �مل�سبار �سي�سل �إىل �ملريخ ويدر�س غالفه �جلوي  مل  عمل  •  هذ� 
هذه �ملهمة �إن كان فيما ت�سيفه لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعامل �لعربي من جهة �أو حتى للعامل من جهة �أخرى  حتملها  كثرية  و�أبعاد  • �أهد�ف 

• بناء هذه �لروح من خالل م�سروع م�سبار �لأمل لي�س فقط يف دولة �لإمار�ت �لعربية بل يف �لعامل �لعربي �أي�سًا �ست�سمن باأن جياًل كاماًل �سوف يحمل ر�سالتكم ومي�سي بها  
•  حقيقة �أن �ملر�أة جزء �أ�سا�سي من هذ� �مل�سروع �ستحقق م�ستقباًل ز�خرً� باملو�هب و�ملهار�ت و�لأفكار

من �أجل �لعلماء بل من �أجلنا جميعًا فقط  لي�س  و�ل�ستك�ساف  •  �لبحث 

•• القاهرة -وام:

نظمت وك�لة الإم�رات للف�س�ء اأم�ض ندوة علمية خ��سة عرب الإنرتنت 
مب�س�ركة وك�لة الف�س�ء امل�سرية، للبحث يف اآف�ق التع�ون العربي يف املج�ل 
الف�س�ئي، قبيل �س�ع�ت من دخول م�سب�ر الأمل اإىل مدار املريخ، اإ�س�فة 
امل�ستوى  على  وانعك��س�ته�  الت�ريخية،  املهمة  ه��ذه  اآث���ر  يف  البحث  اإىل 
العلمي، وتب�دل اخلربات، وتعزيز القدرات الإم�راتية والعربية يف قط�ع 
الف�س�ء، خ�سو�س�ً، مع امتاك جمهورية م�سر العربية خلربات كبرة 

يف جم�ل الف�س�ء والأقم�ر ال�سن�عية، واملوارد الب�سرية ع�لية الكف�ءة.
وي��ق��ف ال��ع���مل يف ال��ت������س��ع م��ن ف��رباي��ر، اأم�����م دق���ئ��ق ف������س��ل��ة، وحلظ�ت 
�سيت�بع  املريخ، حيث  م��دار  اإىل  الأم��ل  ت�ريخية، مع قرب دخ��ول م�سب�ر 
الدولة،  قي�دة  اإرادة  �سنعته�  التي  اللحظ�ت،  ه��ذه  ال��ع���مل،  يف  املايني 
واإمي�نه� بوجود القدرة لدى اأبن�ء الإم�رات، والتي متثلت بوجود فريق 
كبر من اأبن�ء الإم���رات، اأدار واأ�سرف وخطط لكل تف��سيل هذه املهمة 

الت�ريخية.
وحت���دث يف ال��ن��دوة العلمية ك��ل م��ن ���س��ع���دة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���ض حممد 
والدكتور  للف�س�ء،  الإم������رات  ل��وك���ل��ة  ال��ع���م  امل��دي��ر  الأح��ب���ب��ي،  ن������س��ر 
واأدار  امل�سرية،  الف�س�ء  لوك�لة  التنفيذي  الرئي�ض  القو�سي،  حممد 
وال�سراك�ت  الدولية  العاق�ت  رئي�ض  احلم�دي،  ن��سر  املهند�ض  الندوة 
ال�سرتاتيجية يف وك�لة الإم�رات للف�س�ء� بح�سور عدد من ال�سحفيني 

وممثلي و�س�ئل الإعام، الذين وجهوا الأ�سئلة اإىل امل�س�ركني.
واأجمع امل�س�ركون على اأن هذه املهمة فريدة من نوعه�، من ن�حية علمية، 
ومن ن�حية وجدانية، مب� متثله لكل العرب، موؤكدين اأن "م�سب�ر الأمل" 
�سمن م�سروع الإم�رات ل�ستك�س�ف املريخ غر الواقع العلمي والف�س�ئي 
العربي اإىل الأف�سل، وفتح اآف�ق�ً م�ستقبلية جديدة اأم�م منوه وازده�ر. 
واأ�س�ر املتحدثون اإىل النموذج الذي متثله دولة الإم�رات يف الع�مل، على 

�سعيد تطوير القط�ع�ت الأكرث ت�أثرا على احلي�ة.
الع�م  امل��دي��ر  الأح��ب���ب��ي،  ن��سر  املهند�ض حممد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع���دة  وق����ل 

لوك�لة الإم�رات للف�س�ء: " لقد مر م�سروع الإم�رات ل�ستك�س�ف املريخ 
ج�ئحة  التحدي�ت  ه��ذه  اآخ��ر  وك���ن  �سنوات،  �سبع  منذ  كبرة،  بتحدي�ت 
اإىل املريخ،  اإطاق امل�سب�ر  اإىل الي�ب�ن، ثم  كورون�، وظروف نقل امل�سب�ر 
ب��دع��م م��ن القي�دة  اأب��ن���ء الإم�����رات  وه��ي ظ���روف مل تكن �سهلة، ول��ك��ن 

احلكيمة، متكنوا من جت�وز كل هذه التحدي�ت".
املهمة  م�سر  و�ستحدد  ح��سمة  الق�دمة  ال�س�ع�ت  اإن  الأحب�بي  واأ�س�ف 
التي جنحت ب�لأ�سل قبل دخول مدار املريخ عرب حتفيز اأبن�ء الإم�رات 
نقلة  حتقيق  على  العرب  وت�سجيع  الف�س�ئية،  القط�ع�ت  اإىل  للتوجه 
من  وتوجيه  وبدعم  الإم����رات،  اأبن�ء  اأن  م��وؤك��داً  اهتم�م�تهم،  يف  نوعية 
القي�دة، ا�ستط�عوا اأن يحققوا امل�ستحيل، ويحدثوا التغير الإيج�بي يف 

املنطقة".
مواجهة  على  ق����درة  عربية  ف�س�ء  وك���ل��ة  ت�أ�سي�ض  اإىل  الأح��ب���ب��ي  ودع��� 
التحدي�ت يف قط�ع الف�س�ء، وتوحيد اجلهود العربية امل�سرتكة يف جم�ل 
واإ�سراك  اجلديدة،  الأجي�ل  بت�أهيل  م��رورا  ال�سن�عية،  الأقم�ر  �سن�عة 

القط�ع اخل��ض، وتنفيذ مهم�ت علمية، والتحول نحو التكنولوجي�.".
التنفيذي  الرئي�ض  القو�سي،  حممد  الدكتور  مع�يل  اأك��د  ج�نبه،  م��ن 
الف�س�ء،  جم���ل  يف  خ��ربات��ه���  بكل  م�سر  اأن  امل�سرية  الف�س�ء  ل��وك���ل��ة 
اإىل النموذج  ب���إع��ج���ب وت��ق��دي��ر ك��ب��ري��ن  ت��ن��ظ��ر  ال�����س��ن���ع��ي��ة  والأق���م����ر 
الإم�راتي يف �سن�عة التغير الإيج�بي يف الع�مل العربي، معترباً الإم�رات 
العلمية  الأمل والأه��داف  للعرب، م�سيداً مبهمة م�سب�ر  منوذج�ً ملهم�ً 
على  م�سر  يف  " نعمل   : واأ�س�ف  للب�سرية  حققه�  التي  النبيلة  الع�ملية 
التو�سع العلمي والتكنولوجي يف جم�لت واأن�سطة الف�س�ء، عرب تنفيذ 
ا�سرتاتيجية طموحة ت�ستهدف دفع عجلة التقدم والتنمية القت�س�دية 
والجتم�عية، حيث تعمل م�سر الن على م�سروع مهم، يتعلق ببن�ء 35 
واملهند�سون،  واملخت�سون  الطلبة  منه  ي�ستفيد  تعليمي�ً،  �سن�عي�ً  قمراً 
الأقم�ر..  بهذه  والتحكم  والربجمة،  للتعلم  الفر�سة  منحهم  اأجل  من 
واإنني اأدعو الإم�رات لا�ستف�دة من القمر التعليمي عرب تع�ون م�سرتك 
ن��سر احلم�دي، رئي�ض  املهند�ض  اأكد  بني م�سر والإم�رات." من جهته 

العاق�ت الدولية وال�سراك�ت ال�سرتاتيجية يف وك�لة الإم�رات للف�س�ء 
الأمل  م�سب�ر  بروؤية  والإ�سامية  العربية  املنطقة  اق��رتاب حتقيق حلم 
يدخل مدار املريخ، م�سراً اإىل اأن اأبن�ء الإم�رات ك�نوا على قدر امل�سوؤولية 
يف تخطي حتدي�ت املهمة. " وتت�سمن مهمة "م�سب�ر الأمل" عند و�سوله 
اأهداف�ً علمية غر م�سبوقة يف  بنج�ح اإىل مداره حول الكوكب الأحمر 
ت�ريخ املهم�ت نحو املريخ، وتعد م�س�همة عربية نوعية يف التقدم العلمي 
للب�سرية، اإذ ت�سمل تقدمي �سورة متك�ملة للغاف اجلوي للمريخ للمرة 
على  املن�خية  ال��ت��غ��ّرات  ب�س�أن  اأع��م��ق  فهم  وتكوين  ال��ت���ري��خ،  يف  الأوىل 
�سطحه، ور�سد الظروف املن�خية للكوكب الأحمر على مدار اليوم وبني 
الف�سول، ومراقبة الظواهر اجلوية، ك�لعوا�سف الرتابية والتغرات يف 
درجة احلرارة، ودرا�سة ت�أثر التغّرات املن�خية يف ت�سكيل ظ�هرة هروب 
غ�زي الأوك�سجني والهيدروجني من غافه اجلوي، عرب درا�سة العاقة 
بني طبق�ت الغاف اجلوي ال�سفلية والعلوية، ب�لإ�س�فة اإىل ك�سف اأ�سب�ب 
ت�آكل �سطح املريخ، والبحث عن الروابط بني طق�ض اليوم واملن�خ القدمي 
للكوكب الأحمر. ومن �س�أن حتليل من�خ الكوكب الأحمر م�س�عدتن� على 
معرفة م� اإذا ك�نت هن�ك اإمك�نية للحي�ة على �سطح املريخ، وا�ست�سراف 

م�ستقبل كوكب الأر�ض، و�ُسبل احلف�ظ على احلي�ة فيه.
ف�س�ئي  برن�مج  تطوير  يف  للم�سروع  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  وتتجلى 
وط��ن��ي ق���وي، وب��ن���ء م����وارد ب�سرية اإم���رات��ي��ة ع���ل��ي��ة ال��ك��ف���ءة يف جم�ل 
والتطبيق�ت  العلمية  والأب��ح���ث  املعرفة  وتطوير  الف�س�ء،  تكنولوجي� 
الف�س�ئية التي تعود ب�لنفع على الب�سرية، والت�أ�سي�ض لقت�س�د م�ستدام 
البتك�ر، والرتق�ء مبك�نة  التنويع وت�سجيع  املعرفة وتعزيز  مبني على 
الإم�رات يف �سب�ق الف�س�ء لتو�سيع نط�ق الفوائد، وتعزيز جهود الإم�رات 
الف�س�ء  واإق�مة �سراك�ت دولية يف قط�ع  العلمية،  يف جم�ل الكت�س�ف�ت 

لتعزيز مك�نة دولة الإم�رات العربية املتحدة.
كم� يحمل م�سب�ر الأمل ر�س�ئل فخر واأمل اإىل املنطقة العربية ويهدف 
على  العرب  ويح�ض  العربية،  لاكت�س�ف�ت  الذهبي  الع�سر  جتديد  اإىل 

تعزيز ح�سورهم الع�ملي.

دوريات �سرطة �أبوظبي تتزين 
ب�سعار )�لعرب �إىل �ملريخ(

•• اأبوظبي -وام:

زينت �سرطة اأبوظبي دوري�ته� امليدانية ب�سع�ر "العرب اإىل املريخ بقي�دة 
الر�سيدة  ال��ق��ي���دة  ودع���م  اه��ت��م���م  م��ع  تف�عله�  الم�رات" م��وؤك��دة  دول���ة 
ب�إجن�ز  وجمتمعي�  اإع��ام��ي���  التعريف  يف  ال��وط��ن��ي  ب��دوره���  الإ���س��ه���م  و 
الإم�رات الكبر و�سط الرتقب العربي والع�ملي لهذا امل�سروع اله�دف اإىل 
تر�سيخ مك�نة دولة الإم�رات كمركز رائد يف قط�ع ال�سن�ع�ت الف�س�ئية 
نوعية  اإ�س�فة  ت�سكل  وعربية  اإم���رات��ي��ة  علمية  ك��وادر  وبن�ء  املنطقة  يف 
الع�ملية يف  املعرفة  دفع م�سرة  وامل�س�همة يف  الع�ملي،  العلمي  للمجتمع 

جم�ل الف�س�ء.
اأول مهمة ف�س�ئية  يعد  ال��ذي  الأم��ل  اأبوظبي مب�سب�ر  �سرطة  واأ���س���دت 
عربية ل�ستك�س�ف الكواكب وترجمة لثق�فة الام�ستحيل التي كر�سته� 

الدولة منذ قي�مه� ومت�ر�سه� قول وفعا .

فقد املدعو/ بليغ بن حممد 
تون�ض     ، را����س���د  ب���ن  ع����م���ر 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)805700X( من يجده 
بتليفون الت�������س����ل   ع��ل��ي��ه 
رقم  0589819044

فقد�ن جو�ز �سفر
نذير  �سهزاد   / املدعو  فقد 
ب�ك�ست�ن     ، اح���م���د  ن���ذي���ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BE9823443( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س����ل 

0554744375

فقد�ن جو�ز �سفر
ف���ق���د امل���دع���و/ع���ب���دال���ع���زي���ز 
اثيوبي�   ، ق�����دي�����ر  ب���������س����رى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)5029200EP( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  ب�ل�سف�رة 

مركز �سرطة ب�لم�رات.

فقد�ن جو�ز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و  / ي����رج���ي���دو 
اثيوبي�   ، مي��ت���ت��ى  ت��ي�����س��وم��ى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EP4842422(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  ب�ل�سف�رة 

مركز �سرطة ب�لم�رات.

فقد�ن جو�ز �سفر
ب�����ره������ن   / امل��������دع��������و   ف�����ق�����د 
اث���ي���وب���ي����   ، ج�����م�����دا  جن��������وو 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EP5236972(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  ب�ل�سف�رة 

مركز �سرطة ب�لم�رات.

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��������ق��������د امل��������������دع��������������و/ امي��������ن 
ال������ع������راق  ، ن������زي������ه   ا��������س�������رف 

اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز  ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )A11554935(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ع��راق��ي��ة  ب���ل�����س��ف���رة 

مركز �سرطة ب�لم�رات.   

فقد�ن جو�ز �سفر
ف���ق���د امل������دع������و/  م������رج�����ورى 
ريي�ض،  دي����ل����و�����ض  ك����وجن�����ي����و 
 ال��������ف��������ل��������ب��������ني اجل�����ن�����������س�����ي�����ة
ج������������������������واز  ���������س��������ف��������ره رق��������م 
يرجى   )P0408504A(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  الفلبينية  ب�ل�سف�رة 

مركز �سرطة ب�لم�رات.

فقد�ن جو�ز �سفر
جوبين�   / امل�������دع�������و   ف����ق����د 
اثيوبي�   ، م����و�����س����ى  ن��������ورى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)4990914EP(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  ب�ل�سف�رة 

مركز �سرطة ب�لم�رات.

فقد�ن جو�ز �سفر

م�سبار �لأمل..�لإمار�ت منوذج ملهم للعرب
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اأخبـار الإمـارات

يف احتاد كتاب واأدباء الإمارات راأ�س اخليمة  

�لدكتور كمال عبد�مللك يدعو لإن�ساء مركز قومي للرتجمة 
�سر�كة بني )�ت�سالت( و)دبي �لذكية( 

لتعزيز �لأمن �ل�سيرب�ين للجهات �حلكومية
•• دبي-وام:

اأعلنت "ات�س�لت" عن �سراكته� مع "دبي الذكية" بهدف توفر حزمة �س�ملة 
اله�دفة  الطبق�ت وتطوير اخلربات  ال�سيربانية متعددة  من خدم�ت احلم�ية 
اإىل تعزيز حم�ية اجله�ت احلكومية يف اإم�رة دبي �سد الهجم�ت الإلكرتونية. 
ال�سيرباين  الأم���ن  ذراع   Help AG �سركة  ت��ق��وم  ال�سراكة  ه��ذه  ومب��وج��ب 

�سة. ل�"ات�س�لت ديجيت�ل" بتزويد هذه اخلدم�ت املتخ�سّ
ت�ستلزمه  وم�  دبي  اإم���رة  يف  الرقمي  التحول  عملية  على  الذكية  دبي  وت�سرف 
اأعلى م�ستوي�ت احلم�ية ال�سيربانية كم� تقود اجلهود التي ت�سعى  من حتقيق 
اإىل الرتق�ء بدبي لت�سبح املدينة الأ�سعد والأذكى على وجه الأر�ض. وب�سفته� 
ل للعديد من اجله�ت احلكومية وال�سرك�ت الب�رزة توفر �سركة  ال�سريك املف�سّ
Help AG ال�ست�س�رات ال�سرتاتيجية والتحليات ودمج الأنظمة وتنفيذ 
امل�س�ريع واأ�س�ض احلوكمة وت�سغيل احللول واخلدم�ت الأمنية امل�سّممة خ�سي�س�ً 

للعماء.
ملواجهة  امل��ت��ط��ورة  و�سبك�ته�  الوا�سعة  خ��ربات��ه���  بت�سخر  "ات�س�لت"  وت��ق��وم 
للمنظومة  ال�س�عة  م���دار  على  امل��ت��ط��ورة  احل��م���ي��ة  وت��وف��ر  املحتملة  امل��خ���ط��ر 
دبي  اإىل  املوكلة  امله�م  طبيعة  اإىل  وب�لنظر   .. الذكية  لدبي  الت�بعة  الرقمية 
ال��ذك��ي��ة ت��ق��وم "ات�س�لت" ب��ت��زوي��د اخل��دم���ت امل��ت��واف��ق��ة ب���ل��ك���م��ل م��ع الإط����ر 

التنظيمي والت�سريع�ت املعمول به� يف حكومة الإم�رات.
املعلوم�ت  �سبكة  عرب  بينه�  فيم�  دب��ي  اإم����رة  يف  احلكومية  اجله�ت  وتتخ�طب 
التي  ال�سراكة  هذه  اأهمية  من  يزيد  مم�  الذكية  دبي  تديره�  التي  احلكومية 
املتوا�سلة  الرقمي  التحول  مل��ب���درات  ال�ستب�قية  احلم�ية  ت���أم��ني  يف  �ست�سهم 
توفر  اإىل  الطبق�ت  متعددة  ال�سيرباين  الأم��ن  منظومة  وتهدف  الإم����رة.  يف 
الرقمي  التحول  واأهدافه� يف   2021 الإم���رات  روؤي��ة  املطلوبة ودع��م  احلم�ية 

ال�سيرباين  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تطبيق  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة 
وا�سرتاتيجية دبي لاأمن الإلكرتوين.

املوؤ�س�س�ت  ل��ق��ط���ع  للرئي�ض  الأول  ال��ن���ئ��ب  الأح���م���د  اإب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  وق�����ل 
من  واح��دة  مع  ال�سراكة  "ات�س�لت" بهذه  تفخر  "ات�س�لت" :  يف  احلكومية 
اأكرث اجله�ت احلكومية املبتكرة يف دولة الإم�رات والع�مل اأجمع .. وتت�سم دبي 
الذكية ب�متاكه� للكثر من التطلع�ت الرقمية والحتي�ج�ت املرتبطة بذلك 
يف الوقت ذاته مم� يحّتم علين� مواءمة خدم�تن� يف �سبيل خدمة ك�فة ال�سرك�ء 

ب�ل�سكل الأمثل.
واأ�س�ف : نتطلع اإىل متكني البنية التحتية ملنظومة الأمن ال�سيرباين الت�بعة 
دبي  اإم���رة  لك�فة اجله�ت احلكومية يف  الإيج�بي  الأث��ر  الذكية وحتقيق  لدبي 
ول�سم�ن تنفيذ مب�درات التحول الرقمي ب�أم�ن و�سهولة ومب� يعّزز التحول نحو 

القت�س�د الرقمي.
من ج�نبه ق�ل �سع�دة و�س�م لوت�ه املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة حكومة دبي الذكية 
الذراع التقني ل� "دبي الذكية" : تت�سمن مه�م دبي الذكية ا�ستك�س�ف التقني�ت 
لإم�رة  وال��زوار  واملقيمني  املواطنني  خدمة  يف  وت�سخره�  واملتطورة  احلديثة 
دبي .. وي�سكل ذلك م�سوؤولية ه�مة تتطلب العمل والتن�سيق امل�سرتك من قبل 
�سبكة  الذكية  دب��ي  اأ�س�ست  ذل��ك  م��ن  وان��ط��اق���ً   .. احلكومية  اجل��ه���ت  خمتلف 
اله�دفة  الرقمية  التحتية  البنية  م�س�ريع  من  والعديد  احلكومية  املعلوم�ت 
لربط تلك اجله�ت احلكومية بع�سه� ببع�ض لتتيح له� اإر�س�ل وتب�دل البي�ن�ت 
لن�  ب�لن�سبة  ب�لغة  اأهمية  ال�سيرباين  ل��اأم��ن   : واأ���س���ف  وخ�سو�سية.  ب���أم���ن 
ول�سرك�ئن� ونحن نعمل ب�سكٍل دائم لتعزيز عن��سر الأمن واحلم�ية ل�سبك�تن� .. 
وتعد �سراكتن� مع Help AG ذراع الأمن ال�سيرباين ل�"ات�س�لت ديجيت�ل" 
التي  الكبرة  ال�ستف�دة من اخل��ربات  تتيح  الطريق فهي  خطوة ه�مة يف هذا 

تتمتع به� ال�سركة يف هذا املج�ل.

•• دبي-وام:

امل�ستح�سرات  اأ�سن�ف من  �سحب عدة  املجتمع  ووق�ية  ال�سحة  وزارة  قررت 
ال�سيدلنية ل�سركة اخلليج لل�سن�ع�ت الدوائية "جلف�ر" من الأ�سواق املحلية 
يف  ت�سغيات  عدة  فح�ض  بعد  املعتمدة  املوا�سف�ت  مع  تط�بقه�  عدم  ب�سبب 
خمترب �سبط اجلودة النوعية الت�بع للوزارة بدبي وكذلك بن�ء على ال�سحب 

الطوعي من قبل ال�سركة امل�سنعة.
بعدم  املجتمع  واأف����راد  ال�سحية  ال��رع���ي��ة  مم�ر�سي  جميع  ال����وزارة  ووج��ه��ت 

ا�ستخدام هذه املنتج�ت اإن وجدت لديهم.
كم� اأبلغت جميع الهيئ�ت ال�سحية املعنية وال�سيدلي�ت احلكومية واخل��سة 

الطوعي  ال�سحب  اإىل  ب�لإ�س�فة  للمورد  واإع�دته  املنتج  ب�لتوقف عن �سرف 
 forte ta، Julmentin 375mg ت�����س��م:  ال��ت��ي  الأدوي�����ة  لق�ئمة 
 Mucolyte لعاج العدوى البكترية ودواء tablet  Julmentin
الق�سب�ت  لعاج   syrup،   Butalin 2 and 4 mg tablet
م�ستوى  خلف�ض   Lipigard 10mg tablet وم�ستح�سر  الهوائية 
لعاج   Scopinal syrup وم�����س��ت��ح�����س��ر  ال�����دم  يف  ال���ك���ول�������س���رتول 
ا�سطراب�ت القولون وال�سنف الدوائي  Supraproct s supp الذي 
 Gupisone 20 mg وامل�ستح�سر  البوا�سر  اأعرا�ض  لعاج  ي�ستخدم 
اأو  "الكورتيزون" وي�ستخدم لعاج احل�س��سية  م�ستق�ت  من  وهو   tablet

اللته�ب�ت.

وطلبت الوزارة يف وقت �س�بق من ال�سركة امل�سنعة �سحب جميع الت�سغيات 
"بروفين�ل" وهو م�س�د لالته�ب�ت عند الأطف�ل وخ�ف�ض للحرارة  لدواء 
كمية  ن�حية  من  املعتمدة  للموا�سف�ت  مط�بقته  ع��دم  ب�سبب  اأمل  وم�سكن 
امل�دة الفع�لة مع وجود تر�سب�ت غر ذائبة اأعلى جدار زج�جة املنتج لتذوب 

ب�لرج.
اأن قرار �سحب وتنفيذ ال�سحب الطوعي لعدة م�ستح�سرات  واأكدت الوزارة 
ومن  املر�سى  و�سامة  �سحة  على  حر�سه�  م��ن  انطاق�  ج���ء  �سيدلنية 
الأ�سواق  م��ن  ت��وؤخ��ذ  ال��ت��ي  الع�سوائية  للمنتج�ت  ال����دوري  الفح�ض  خ��ال 
للوزارة بهدف �سم�ن دعم  الت�بع  للدواء  املرجعي  املخترب  ويتم فح�سه� يف 
املنظومة الدوائية ب�لدولة ومراقبة جودة ونوعية الأدوية املتداولة ويف اإط�ر 

حر�ض الوزارة على تعزيز اليقظة وال�سامة الدوائية وبن�ء اأنظمة اجلودة 
وال�سامة ال�سحية وفق املع�ير الع�ملية.

اآث���ر ج�نبية ن�جمة عن  اأي��ة  اأف���راد املجتمع يف ح�لة ح��دوث  ال���وزارة  ودع��ت 
ا�ستخدام املنتج�ت املذكورة اإىل التوا�سل مع الوزارة عرب الربيد الإلكرتوين: 
موقع  على  الل��ك��رتوين  النظ�م  خ��ال  من  اأو   pv@moh.gov.ae
 UAE RADR الذكي  التطبيق  اأو عرب  ال�سحة ووق�ية املجتمع  وزارة 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ال�����س���أن  ب��ه��ذا  ال�����س���درة  التع�ميم  ع��ل��ى  والط����اع 
للوزارة. واأكدت الوزارة حر�سه� على �سحة و�سامة اأفراد املجتمع وموا�سلة 
التوا�سل مع الهيئ�ت الدوائية الع�ملية وال�سرك�ت الدوائية الوطنية والع�ملية 

ملواكبة اأي م�ستجدات تخت�ض ب�لتحذيرات الدوائية.

وز�رة �ل�سحة ت�سحب عدة م�ستح�سر�ت �سيدلنية لعدم تطابقها مع �ملو��سفات �ملعتمدة

•• الفجرية-وام: 

ت�����راأ������ض ����س���م���و ال�������س���ي���خ حم���م���د بن 
عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد 
ال���ف���ج���رة رئ���ي�������ض جم���ل�������ض اأم����ن�����ء 
ج�معة العلوم والتقنية يف الفجرة، 
اأمن�ء  مل��ج��ل�����ض  ال�������دوري،  الج���ت���م����ع 
بن  �سعيد  مع�يل  بح�سور  اجل�معة 
اخل��ض  امل�ست�س�ر  ال��رق��ب���ين  حممد 
رئي�ض  ن�����ئ����ب  ال����ف����ج����رة  حل�����ك����م 
ملن�ق�سة  اجل����م���ع���ة،  اأم���ن����ء  جم��ل�����ض 
للع�م  ال�سرتاتيجية  اجل�معة  خطة 
ال��درا���س��ي احل����يل و اع��ت��م���د قرارات 
وا�ستعرا�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

اجل�معي  ل���ل���ع����م  امل����ل���ي���ة  امل�����وازن�����ة 
اجل�معي  الع�م  و   -2020  2019
ويل  �سمو  واطلع   .2021-2020
على  الإجتم�ع  خال  الفجرة  عهد 
واملب�درات  اجل��دي��دة  ال��ربام��ج  اأب����رز 
التي نفذته� اجل�معة واأبرزه� اعتم�د 
واختب�رات  امل�ستمر  التعليم  م��راك��ز 
و  الأ�سن�ن  اأطب�ء  لتدريب  النت�س�ب 
لبك�لوريو�ض  جديد  برن�مج  اإ�س�فة 
الأم����ن   – امل��ع��ل��وم���ت  "تكنولوجي� 
البي�ن�ت"  وحت���ل���ي���ل  ال�������س���ي���دلين 
ع�سر  الأح���د  ال��ربام��ج  �سمن  ليكون 

يف اجل�معة.
ب��ن حمد  ال�سيخ حممد  �سمو  اأك��د  و 

املن��سب  املن�خ  اأهمية توفر  ال�سرقي 
الرتكيز  خال  من  اجل�معة  لطلبة 
ت�سمن  اآم���ن���ة،  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
و�سامتهم  �سحتهم  على  احل��ف���ظ 
ع����رّب ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود الح����رتازي����ة 
وال��وق���ئ��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل احل���د من 
امل�ستجد  ك���ورون����  ف���رو����ض  ان��ت�����س���ر 

كوفيد19-.
و ����س���دد ���س��م��وه ع��ل��ى �����س����رورة بذل 
التعليم  مب�ستوى  لارتق�ء  اجلهود 
يتوافق  الإم����رة مب�  داخ��ل  اجل�معي 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  توجيه�ت  مع 
ال�������س���رق���ي ع�سو  ب����ن حم���م���د  ح���م���د 
الفجرة  ح����ك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض 

اأحدث  مواكبة  على  �سموه  وح��ر���ض 
يتوافق  مب����  التعليمية  الأ���س���ل��ي��ب 
يدعم  و  اجل�����م����ع����ة  ع���م���ل  وخ����ط����ة 
املج�لت  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة  ب��راجم��ه��� 

ك�فة .
الجتم�ع  م�ستهل  يف  �سموه  ثمن  و 
- ال��ذي عقد اليوم يف مقر اجل�معة 
جمل�ض  اأع�����س���ء  ج��ه��ود   - ب�لفجرة 
اأ�س�د بدورهم يف  اأمن�ء اجل�معة .. و 
احلف�ظ على جودة و انتظ�م العملية 
الراهنة  ال���ظ���روف  رغ���م  التعليمية 
 - كوفيد  وب����ء  تف�سي  فر�سه�  ال��ت��ي 

.19
الدرا�سة  ن��ظ���م  الج��ت��م���ع  ن���ق�����ض  و 

درا�سة  ع��ل��ى  يعتمد  ال����ذي  ال��ه��ج��ني 
ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��م��واد ال��ن��ظ��ري��ة ع���ن بعد 

واملواد العملية داخل مقر اجل�معة.
و اطلع املجل�ض على خطط اجل�معة 
ل���ط���رح ب���رن����جم���ني ج���دي���دي���ن هم� 
م�ج�ستر ري�دة الأعم�ل وم�ج�ستر 
من�ق�سة  اإىل  اإ�س�فة   ، الجتم�ع  علم 
اأعداد الطلبة امل�سجلني واخلريجني. 
و ت���ق���دم اأع�������س����ء جم��ل�����ض الأم���ن����ء 
ب�ل�سكر اإىل �سمو ويل عهد الفجرة 
التعليمية  ل��ل��م�����س��رة  دع���م���ه  ع��ل��ى 
ل��ل��ج���م��ع��ة و ح��ر���س��ه امل�����س��ت��م��ر على 
الجتم�ع  ح�سر  ب��راجم��ه���.  تطوير 
مكتب  م��دي��ر  الزحمي  ���س���مل  �سع�دة 

اأع�س�ء  و  ال��ف��ج��رة  عهد  ويل  �سمو 
�سعيد  " اأ����س����م���ة  الأم����ن�����ء  جم��ل�����ض 

املر�سودي  ويو�سف  املهري  اهلل  عبد 
ف�روق  الدكتور  و  اليم�حي  وع�ئ�سة 

حم�دة الذي ح�سر عن بعد " و مدير 
اجل�معة الدكتور علي اأبو النور" .

•• ال�صارقة-الفجر:

الأ�سرية  التنمية  مراكز  اإدارة  اأعلنت 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  م��وؤ���س�����س���ت  اإح�����دى 
ل�سوؤون الأ�سرة ب�ل�س�رقة عن انطاق 
اأ�سرة  الوطن  حملة  ومب�درات  برامج 
لع�م 2021، وذلك يف ظل النج�ح�ت 
الع�م  خ���ال  احل��م��ل��ة  حققته�  ال��ت��ي 
اأف���راد  ر���س���  ن�سبة  بلغت  اإذ  امل������س��ي، 
املجتمع عن م�س�ريع وبرامج احلملة 
موؤ�سر  ب���ل���غ  ح����ني  يف   96.59%
ال�سع�دة  %96.66. وتهدف الإدارة 
التي   والفع�لي�ت  الربامج  خال  من 
اإىل   2021 اأك��ت��وب��ر  حتى  �ست�ستمر 
املجتمع من  �سرائح  الو�سول ملختلف 
الأ�سرة  اأف����راد  وتثقيف  ت��ع��زي��ز  اأج���ل 
متم��سك  اأ�سري  كي�ن  لبن�ء  الواحدة 
وم�ستقر، ب�لإ�س�فة اإىل متكني الأ�سرة 

والأف��راد وم�س�ندتهم يف تن�سئة جيل 
واع���د ق����در ع��ل��ى م��واج��ه��ة التغرات 
ال�سريعة يف احلي�ة، وم�س�عدة الأفراد 
على تر�سيخ قيم الإيج�بية وال�سع�دة 
ك�أ�سلوب  وت��ع��زي��زه���  احل��ي���ة  وج����ودة 

حي�ة يف املجتمع.

دعم الكيان الأ�ضري
واأك�����دت ���س��ع���دة م��و���س��ي ب��ن��ت حممد 
ال�س�م�سي رئي�ض اإدارة مراكز التنمية 
اأ�سرة"  "الوطن  حملة  اأن  الأ���س��ري��ة 
�سع�ر  حت���ت  الإدارة  اأط��ل��ق��ت��ه���  ال��ت��ي 
�سلط�ن"،  يريده�  اأم����ن..  "الأ�سرة 
ثق�فة  لن�سر  �سعيه�  اإط�����ر  يف  ت���أت��ي 
تتم��سى  اإي��ج���ب��ي��ة  اأ���س��ري��ة  ت��وع��وي��ة 
وتطلع�ت   ،2021 ال��دول��ة  روؤي��ة  مع 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س����ح���ب 
ع�سو  الق��سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلط�ن 

ال�س�رقة، الذي  املجل�ض الأعلى ح�كم 
ت�س�فر  اأهمية  على  �سموه  اأك��د  ط�مل� 
ك�فة اجل��ه��ود م��ن اأج��ل الأ���س��رة فهي 
متاحم  مل��ج��ت��م��ع  الأول  الأ�����س����������ض 
متم��سك، مل� لاأ�سر من اأهمية كبرة 
و�سلوكي�تهم،  الأف�����راد  ق��ي��م  ب��ن���ء  يف 

منذ  ح��ر���س��ت  الإدارة  اأن  م��و���س��ح��ة 
ت�أ�سي�سه� على حتقيق هدفه� الأ�سمى 
واحلف�ظ  الأ���س��رة  مت��سك  تعميق  يف 
والثق�فة  القيم  وتعزيز  هويته  على 
املتم��سك  الأ����س���ري  للبن�ء  ال��داع��م��ة 
روؤى  م����ن  م�����س��ت��ل��ه��م��ني  وامل�������س���ت���ق���ر 
ال�سمو  ���س���ح��ب  ق��ري��ن��ة  وت��وج��ي��ه���ت 
ح�كم ال�س�رقة، �سمو ال�سيخة جواهر 
بنت حممد الق��سمي، رئي�سة املجل�ض 
اأن�رت  التي  الأ���س��رة،  ل�سوؤون  الأع��ل��ى 
ال��درب لتحقق الإدارة م� حققته من 
الكي�ن  دع��م  اإىل  الرامية  الإجن�����زات 

الأ�سري.

حتقيق م�ضتهدفاتها
الإدارة  اأن  اإىل  ال�����س���م�����س��ي  واأ����س����رت 
�سعت ويف ظل النت�ئج الإيج�بية التي 
 ،2020 ع���م  حققته� احلملة خ��ال 

م�ستهدف�ته�  اأه��م��ي��ة  م��ن  وان��ط��اق���ً 
والثق�فة  القيم  منظومة  تعزيز  يف 
ومتكني  الأ�سري،  للتم��سك  الداعمة 
وتطوير  الإن�������س����ن���ي���ة،  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
الثق�فة الزوجية الراقية، لبن�ء اأ�سرة 
ال�سات  تعزيز  خ��ال  م��ن  م�ستقرة 
الجتم�عية القوية واحليوية، بهدف 
حت��ق��ي��ق م��ب��داأ ال��ت��اح��م الأ����س���ري يف 
نحو  الأف���راد  انتب�ه  وتركيز  املجتمع 
الأ�سري،  التم��سك  تدعم  التي  القيم 
برامج احلملة ومب�دراته�  تعزيز  اإىل 
ب���ه���دف متكينه�  ال���ع����م  ه����ذا  خ����ال 
و�سم�ن  اأه��داف��ه���  ك���ف��ة  حتقيق  م��ن 
امل�س�ركة الوا�سعة به�، معتمدين على 
البنية التحتية التكنولوجية املتقدمة 
يف اإم�رة ال�س�رقة بهدف اإي�س�ل ك�فة 
وا���س��ع��ة من  ���س��ري��ح��ة  اإىل  ر���س���ئ��ل��ه��� 

اجلمهور.

برامج ومبادرات متنوعة
النقبي  اأك�����دت خ��دي��ج��ة  م���ن ج��ه��ت��ه��� 
اأ�سرة  ال���وط���ن  ال���ع����م حل��م��ل��ة  امل��ن�����س��ق 
التنمية  مراكز  اإدارة  حر�ض   2021
الأ�سرية على اإي�س�ل الر�س�لة الأ�سرية 
جوانبه�  خم��ت��ل��ف  م����ن  الإي���ج����ب���ي���ة 
ح��ي��ث ���س��ت��ت��ن���ول ب��رام��ج احل��م��ل��ة بن�ء 
�سمن  الإن�س�نية  ال�سخ�سية  وتكوين 
ب��رن���م��ج 180 م���ن ال��ت��غ��ي��ر وال���ذي 
قبل  من  خمتلفة  حم��سرات  �سيقدم 
حم��سرين متخ�س�سني  خال �سهري 
فرباير وم�ر�ض، كم� �ست�سمن احلملة 

ب��رام��ج وف��ع���ل��ي���ت خ���ال ال��ف��رتة من 
اإبريل حتى يونيو، تركز على تطوير 
الثق�فة الزوجية الراقية ومن اأبرزه� 
برن�مج "اأ�سر ملهمة" وبرن�مج ت�أهيل 
كم�  ال����زواج،  على  وامل��ق��ب��ات  املقبلني 
يوليو  �سهري  خ��ال  احلملة  �ستقدم 
�سرتكز  وم��ب���درات  برامج  واأغ�سط�ض 
الجتم�عية  ال�����س��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
املك�تب  خ��ال  م��ن  واحليوية  القوية 
برامج  اخ��ت��ت���م  و���س��ي��ت��م  ال��ت��ف���ع��ل��ي��ة، 
احلملة يف �سبتمرب واأكتوبر لتت�سمن 
حمور تعزيز منظومة الرتبية والقيم 

و الثق�فة الداعمة للتم��سك الأ�سري، 
الربن�مج اخلت�مي من�ظرات  وي�سمل 
واحللق�ت  الور�ض  من  وع��دد  التنمية 
ب�لإ�س�فة  القيم  واختب�رات  النق��سية 
اإىل م�سرحية القيم الأ�سرية.  اجلدير 
اأطلقت  الأ���س��ري��ة  التنمية  اأن  ب�لذكر 
حملة الوطن اأ�سرة يف مطلع 2020 
الأ�سري  التاحم  مو�سوع  وت��ن���ول��ت 
اأ�س��سية  اأرب��ع��ة حم����ور  يف  واخ��ت��زل��ت��ه 
برن�جم�ً   80 ق��راب��ة  �سمنه�  ق��دم��ت 
مع  ب�لتع�ون  الع�م  م��دار  على  اأ�سري�ً 
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ويل عهد �لفجرية يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء جامعة �لعلوم و�لتقنية

 يف ظل حتقيق ر�ضا جماهريي على مبادراتها بن�ضبة 96 %  

�إد�رة مر�كز �لتنمية �لأ�سرية بال�سارقة تعلن �نطالق 
بر�مج حملة )�لوطن �أ�سرة( لعام 2021

••  راأ�س اخليمة - الفجر:

نظم احت�د كت�ب واأدب�ء الإم�رات 
– حم��سرة  اخليمة  راأ����ض  ف��رع 
 (  : ب��ع��ن��وان  اف��رتا���س��ي��ة  ثق�فية 
 – وال���رتج���م���ة  ال���ع���رب���ي  الأدب 

كيفية الو�سول اإىل الع�ملية ( .
ا���س��ت��ع��ر���ض ف��ي��ه���  د. ك��م���ل عبد 
العربي  الأدب  اأ����س���ت����ذ   ( امل���ل���ك 
بدبي  الأم���ري���ك���ي���ة  اجل���م��ع��ة  يف 
الوطن  يف  ال���رتج���م���ة  ه���م���وم   )
ت�ريخ  م�����س��ت��ح�����س��راً   ، ال���ع���رب���ي 

الرتجم�ت الأثرية بدء مبلحمة 
ك��ل��ك���م�����ض وح���ج���ر ال��ر���س��ي��د ، و 
ترجمة كت�ب فن ال�سعر لأر�سطو 
وال���ك���وم���ي���دي���� وال����رتاج����ي����دي����� ، 
التف�ت  نقطة  اأن  اإىل  اأ���س���ر  كم� 
ك�ن  ال��ع��رب��ي  الأدب  اإىل  ال��غ��رب 

من خال بع�ض الكتب الرتاثية 
 . ليلة وليلة  األ���ف  راأ���س��ه���  وع��ل��ى 
وف�����س��ل ع��ب��د امل��ل��ك ب��ع��م��ق حول 
تبني  يف  املوؤ�س�سي  العمل  اأهمية 
ترجمة الأعم�ل الأدبية احلديثة 
والرتكيز على العميق والر�سني 
منه� ، كم� دع� اإىل اعتم�د مركز 
قومي للرتجمة للوقوف يف وجه 
املحكومة  ال�سعيفة  ال��رتج��م���ت 
ب����ل���ع�������س���وائ���ي���ة  والإن�������������رة على 
ال��ت��ي تعك�ض  امل��ه��م��ة  ال��رتج��م���ت 
ال��ع��رب��ي وق���وة املبدعني  الإب����داع 
العرب يف الأدب والثق�فة والنقد 
الفنون  يف  الأخ������رى  وامل���ج����لت 
والقت�س�د  وال��ع��م��ران  وال����رتاث 

وغر ذلك . 
الدكتور  امل��ح������س��ر  حت���دث  ك��م��� 
�سف�ت  ع����ن  ع���ب���دامل���ل���ك  ك����م�����ل 
املرتجم وعن الأ�س�ليب الن�جعة 
امليدان  ه��ذا  يف  العقب�ت  لتج�وز 
وف����ق م��ع���ي��ر وا����س���ح���ة وخطة 
على  ومعقب�ً   ، دقيقة  تنظيمية 
التي  ال��رثي��ة  ال��رتج��م���ت  بع�ض 
الغربي  الق�رئ  ذائقة  ا�ستقطبت 
ال�����س���ع��ر عمر  ، م��ث��ل ت��رج��م���ت 
اخل��ي���م وج���ربان خليل ج���ربان ، 

وجنيب حمفوظ وغرهم . 
النفت�ح  ����س���رورة  اإىل  دع����  ك��م��� 
الرتجمة  يف  الغرب  جتربة  على 
دقيقة  ت���رج���م����ت  وا����س���ت���ق���راء    ،
و�سديدة لكي يتعرف الغرب على 

اأ�س�لة املبدعني العرب . 
ويف نه�ية املح��سرة الفرتا�سية 
الهيئة  ك���م����ل  ال���دك���ت���ور  ���س��ك��ر 
الإدارية لحت�د كت�ب واأدب�ء راأ�ض 
اخليمة ، ممثلة برئي�سه� جنيب 
عبداهلل ال�س�م�سي ووعد بتقدمي 
ت���ف�������س���ي���ات اأك��������رث ح������ول ه���ذا 

املو�سوع يف حم��سرات اأخرى . 

ب�لإ�س�رة اإىل التوجيه�ت ال�س�درة عن هيئة الأوراق امل�لية وال�سلع ب�س�أن الأرب�ح النقدية غر امل�ستلمة 
من ج�نب م�س�همي ال�سرك�ت امل�س�همة الع�مة املحلية املدرجة واملحتفظ به� لدى ال�سرك�ت قبل ت�ريخ 

01 م�ر�ض 2015.

النقدية غر  الأرب���ح  توزيع�ت  امل�س�همني م�ستحقي  ال�س�دة  ���ض.م.ع.  الإم���رات لاإ�ستثم�ر  بنك  يدعو 
امل�ستلمة عن الفرتة م� قبل 01 م�ر�ض 2015، للتوا�سل مع ال�سركة عن طريق ه�تف رقم: 042317777  
اأو الربيد اللكرتوين:www.in@eibank.com  للت�أكد من وجود ا�سم امل�س�هم كم�ستحق لتوزيع�ت 

الأرب�ح النقدية. 
مع �سرورة مواف�ة ال�سركة ويف ح�لة ا�ستحق�ق امل�س�هم لأية توزيع�ت نقدية ب�مل�ستندات الت�لية ليت�سنى 

�سرف الأرب�ح: 
اإجراء  اأو  �سيك  اإ�سدار  لل�سركة يت�سمن طلب  اأو من ميثله ق�نون�ً موجه  امل�س�هم  1.كت�ب موقع من 

حتويل بنكي بقيمة الأرب�ح النقدية امل�ستحقة. 
2.الهوية الإم�راتية الأ�سلية للم�س�هم ون�سخة عنه� اأو جواز ال�سفر الأ�سلي للم�س�هم ون�سخة عنه.

وامل�سدق  الأ�سلي  الوك�لة  م�ستند  توفر  يرجى  امل�س�هم،  عن  خ��ض  اأو  ع�م  توكيل  وج��ود  ح�لة  3.يف 
اأ�سوًل مع ن�سخة عنه، وكذلك الهوية الإم�راتية للوكيل ون�سخة عنه� اأو جواز ال�سفر الأ�سلي للوكيل 

ون�سخة عنه.
4.اأية م�ستندات اأخرى تطلبه� ال�سركة.

ا�ستامه�  التي مل يتم  الأرب���ح  2021 �سيتم حتويل ك�فة  14 فرباير  ت�ريخ  اأنه من  الت�أكيد على  مع 
اإىل هيئة الأوراق امل�لية وال�سلع والتي �ستكون م�سوؤولة عن �سرف قيمة الأرب�ح  من قبل م�ستحقيه� 
مل�ستحقيه� من امل�س�همني عند املط�لبة به� و�ستقوم الهيئة بن�سر بي�ن على املوقع الإلكرتوين للهيئة 

ومواقع الأ�سواق امل�لية يو�سح اإ�سطاعه� بهذا الدور بك�فة تف��سيله يف حينه. 

�إعالن ب�ساأن �لأرباح �لنقدية غري �مل�ستلمة من جانب م�ساهمي �ل�سركات �مل�ساهمة 
�لعامة �ملحلية �ملدرجة و�ملحتفظ بها لدى �ل�سركات ما قبل تاريخ 01 مار�س 2015  العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

تعلن موؤ�س�سة �لن�سر للخدمات �لبيئيه ومكافحة �لفات 
عن حجز حيو�نات �سائبة يف مكان حجز �حليو�نات �لتابع لها يف منطقة �لرحبة / �أبوظبي

لال�ضتف�ضار : يرجى الت�ضال على الرقم املجاين 80032453 ويف حال عدم التعرف عليها خالل 14 يوم من تاريخ احلجز 
�ضيتم بيعها يف املزاد العلني ح�ضب نظام عقود حجز احليوانات ال�ضائبة مع مركز اأبو ظبي لإدارة النفايات – تدوير 

ح�سب البيانات التاليه :
نوع احليوان : ح�سان - عدد املحتجز: 1 - تاريخ احلجز: 2021/01/26 

 مكان العثور على احليوان :ال�سليلة  - ابو ظبي - – )عدد1 ح�سان( - اللون : لون رمادي  



الثالثاء   9  فبراير   2021  م   -   العـدد   13160  
Tuesday    9  February   2021   -  Issue No   1316006

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/الأ�س�يل 

ميدل اي�ست للماب�ض املهنية
رخ�سة رقم:CN 1014611 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/املتحدة 

للعم�لة
رخ�سة رقم:CN 1450753 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
ال�س������دة/دانة  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البداع لت�سليح كهرب�ء ال�سي�رات
رخ�سة رقم:CN 1019695 تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خال  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ط�رق ال�سرك�ل وم�س�ركوه

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1031486 
تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ جنمة ح�سن علي ابراهيم املرزوقي من 50% اىل %30

تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ ط�رق ح�سني عبداللطيف ال�سرك�ء ال علي من 50% اىل %70
تعديل راأ�ض امل�ل / من null اإىل 150000

تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ت�س�من اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جت�ري من/ ط�رق ال�سرك�ل وم�س�ركوه 

TARIQ AL SARKAR & PARTNERS 

اإىل /ط�رق ال�سرك�ل وم�س�ركوه ذ.م.م
TARIQ AL SARKAR & PARTNERS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خال اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/اجل�دي للماب�ض اجل�هزة 

قد تقدموا الين� بطلب   CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1237917 

تعديل اإ�سم جت�ري من/ اجل�دي للماب�ض اجل�هزة ذ.م.م 

AL JADI READY MADE GARMENTS LLC

اإىل /اجل�دي لاقم�سة واملاب�ض اجل�هزة  ذ م م 

AL JADI TEXTILES AND READYMADE GARMENTS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�س�دية خال اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
للمق�ولت  الذهبي  ال�س������دة/الف�نو�ض  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الين� بطلب اللكرتوميك�نيكية ذ.م.م رخ�سة رقم:1903795 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة �س�مل قران النوبي مزينه الع�مري %51
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة ديان ك�نتى �سيكدر �سودان�سو بيم�ل %49

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف �س�مل قران النوبي مزينه الع�مري
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف بيم�ل ك�نت دا�ض �س�نك� مو هندا�ض

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف ديان ك�نتى �سيكدر �سودان�سو بيم�ل
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف ف�روق حممد عتيق اهلل

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�س�دية خال اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�س�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
املحدودة  للتج�رة  الب�س�م  ال�س������دة/�سركة  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1016670 
تعديل مدير/ا�س�فة فوؤاد احمد �سلحه

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة مرمي عبدالكرمي حممد جلف�ر %49
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة احمد حممد احمد حممد ر�سول الزع�بي %51
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف حممد احمد حممدر�سول عبدالكرمي الزع�بي

تعديل مدير/حذف فوؤاد احمد �سلحه
تعديل مدير/حذف راجي�ض �سيف�س�نك�ر في�ك�را ب�رامبيل ب�رامي�سواران �سيف�ض

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف حممد عبدالكرمي حممد جلف�ر
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�س�دية خال اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�س�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/الرتا لزينة ال�سي�رات 

CN قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2029245 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة هدى عبداهلل علي را�سد اجلنيبي %90
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف �س�مل حممد �س�مل جمعه املرزوقي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/الريف لت�سليح مك�ئن 

CN قد تقدموا الين� بطلب اخلي�طة  رخ�سة رقم:2211530 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة احمد ا�سم�عيل حممد املرزوقي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف احمد حممد ن�جي حيدره �سعيد
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  ا�ض  ال�س������دة/تربيل  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سي�رات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1036394 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة �سليم�ن م�سلم �س�مل احمد بن هابى %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف �سيخه �سيف حممد �سيف الغفلي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطعم الق�سر الحمر

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1281935 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة ف�طمه مب�سر ب�سور حربي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف ح�سن نور حممد حمل
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
الهند�سية  ال�س������دة/ليوب�رد  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمق�ولت الع�مة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1077549 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة حممد �سعيد مب�رك ع�يد الكتبي %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف �سعد م�سفر عبدالرحمن ه�دي الحب�بي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/منجرة افتخ�ر احمد

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1103376 
تعديل وكيل خدم�ت/ا�س�فة حمد عبيد عمر الكعبي

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة ف�طمه ق�دري �سبر احمد مغل %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف �سبر احمد جمول حممد ح�سني

تعديل وكيل خدم�ت/حذف حمد عبيد عمر الكعبي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/غ�ف ن�ت�سورال للتج�رة 

CN قد تقدموا الين� بطلب الع�مة رخ�سة رقم:2729706 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة �س�مل الغب�سي �سحى مب�رك الكتبي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف عمر مب�رك علي غ�من الكتبي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/بق�لة العوير

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1113983 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة �سعيد �سيف حميد �سهيل الظ�هري %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف ورثة �س�مل حممد عبداهلل الت�جر الظ�هري
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/الزخ�رف للخي�طة

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1263122 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة حمدان �سعيد ح�رب �سعيد القبي�سي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد علي حممد ح�سن ب�طوق
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  ف�ن  وال  العان 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
�سركة   - العق�رات  لدارة  ال�س������دة/فلوريدا  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الين� بطلب ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1009876 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / �س�مل حمد مب�رك املن�سوري من م�لك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ �س�مل حمد مب�رك املن�سوري من 100% اىل %51
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة �سر حممد غام ر�سول %49

تعديل راأ�ض امل�ل / من 100000 اإىل 150000
تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جت�ري من/ فلوريدا لدارة العق�رات - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م 
FLORIDA REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اإىل /فلوريدا لدارة العق�رات ذ.م.م
FLORIDA REAL ESTATE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خال اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ف��ستلوك لل�سي�نة الع�مة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2837901 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حليمه ماح عبداهلل جوهر ال�سحي من �سريك اىل م�لك

تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ حليمه ماح عبداهلل جوهر ال�سحي من 51% اىل %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد ار�س�د عبدال�سكور

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف حممد حميم الدين لتى مطيع الرحمن
تعديل �سكل ق�نوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�سم جت�ري من/ ف��ستلوك لل�سي�نة الع�مة ذ.م.م 
 FASTLOOK GENERAL MAINTENANCE LLC 

اإىل /ف��ستلوك لل�سي�نة الع�مة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
FASTLOOK GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خال اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/الذهبي لبيع الفحم

قد تقدموا الين� بطلب   CN رخ�سة رقم:1177127 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / ا�س�فة ني�س�ر بوف�كونديل اي�موتى ح�جي بوف�كونديل %49

تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ ا�س�فة عي�سى �س�لح عبداهلل علي الع�مري %51
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف ني�س�ر بوف�كونديل اي�موتى ح�جي بوف�كونديل

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف عي�سى �س�لح عبداهلل علي الع�مري
تعديل راأ�ض امل�ل/من null اىل 50000

تعديل �سكل ق�نوين / من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  
تعديل اإ�سم جت�ري من/ الذهبي لبيع الفحم 

 GOLDEN COAL TRADING 
اإىل /كلف�ين للتج�رة الع�مة ذ.م.م

KELVIN FOR GENERAL TRADING LLC
تعديل ن�س�ط/ا�س�فة جت�رة ع�مة )4690018(

تعديل ن�س�ط/حذف جت�رة الفحم واحلطب - ب�جلملة )4661005(
القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العان وال ف�ن الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

عبد�هلل بن ز�يد ي�ستقبل وزيرة خارجية �إ�سبانيا
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهي�ن وزير اخل�رجية  ال�سيخ عبداهلل بن زايد  ا�ستقبل �سمو 
والتع�ون الدويل على ع�س�ء عمل يف اأبوظبي اأم�ض الأول مع�يل 
اأران�����س��� غ��ون��زال��ي�����ض لي���� وزي����رة ال�����س��وؤون اخل���رج��ي��ة والحت����د 

الأوروبي والتع�ون الإ�سب�نية.
الإم�رات  دولة  الثن�ئية بني  العاق�ت  اللق�ء بحث  جرى خال 
يف  امل�سرتك  التع�ون  م�س�رات  وتطوير  تعزيزه�  و�سبل  واإ�سب�ني� 
والذك�ء  والتكنولوجي�  والعلوم  ال�سحة  ومنه�  متعددة  جم�لت 

ال�سطن�عي والقت�س�د والقط�ع اللوج�ستي والتج�رة.

كم� مت ا�ستعرا�ض م�ستجدات الأو�س�ع على ال�س�حتني الإقليمية 
الهتم�م  ذات  ال��ق�����س���ي���  م���ن  ع���دد  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  وال���دول���ي���ة 

امل�سرتك.
ون���ق�����ض اجل���ن��ب���ن ت��ط��ورات ج���ئ��ح��ة ف��رو���ض ك��ورون��� امل�ستجد 
ال�سديقني  البلدين  بني  امل�سرتك  والتع�ون   "19  - "كوفيد 
الأ�سعدة  اآث�����ره على خمتلف  وم��ع���جل��ة  ت��داع��ي���ت��ه  م��واج��ه��ة  يف 
اإي�س�ل  �سم�ن  اأج���ل  م��ن  الع�ملية  اجل��ه��ود  دع��م  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة 

لق�ح�ت املر�ض اإىل ك�فة الدول.
ب��زي���رة مع�يل  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ورح���ب 
والتع�ون  ال�سداقة  بعاق�ت  م�سيدا   .. لي���  غونزالي�ض  اأران�س� 

اإ�سب�ني� وحت��ظ��ى بدعم  ت��رب��ط دول���ة الإم�����رات م��ع مملكة  ال��ت��ي 
واهتم�م من قي�دتي البلدين ال�سديقني.

اآف���ق التع�ون  اإىل حر�ض دول��ة الإم���رات على دفع  واأ�س�ر �سموه 
امل�سرتك مع اإ�سب�ني� يف املج�لت ك�فة وذلك مب� يحقق امل�س�لح 

امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني ويعود ب�خلر على �سعبيهم�.
من ج�نبه� اأكدت مع�يل اأران�س� غونزالي�ض لي� تطلع باده� اإىل 
تعزيز اأوجه التع�ون امل�سرتك مع دولة الإم�رات يف املج�لت ك�فة 

وذلك انطاق� من العاق�ت املتميزة التي جتمع بني البلدين.
ال�سديقني  البلدين  ب��ني  امل�سرتك  ب�لتع�ون  مع�ليه�  واأ���س���دت 

خال ج�ئحة فرو�ض كورون� امل�ستجد "كوفيد - 19".

•• ال�صارقة -الفجر:

وقعت ج�معة ال�س�رقة مذكرة تف�هم 
الن�س�ء  ل��رع���ي��ة  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
والأطف�ل وذلك بهدف تعزيز اأوا�سر 
والتن�سيق  اجل���ن��ب��ني  ب���ني  ال��ت��ع���ون 
وتب�دل  اأهدافهم�  لتحقيق  امل�سرتك 
التك�مل  وحتقيق  وامل��ه���رات  امل��ع���رف 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عاق�ت  يف 
بينهم�. جرى توقيع مذكرة التف�هم 
مب��ق��ر ج���م��ع��ة ال�����س���رق��ة ح��ي��ث وقع 
علي  معمر  الدكتور  الأ�ست�ذ  املذكرة 
ب�لطيب، ن�ئب مدير اجل�معة ل�سوؤون 
العلي�،  وال��درا���س���ت  العلمي  البحث 
املن�سوري،  ���س��ع��ي��د  ���س��ي��خ��ة  و���س��ع���دة 
امل��دي��ر ال��ع���م مل��وؤ���س�����س��ة دب���ي لرع�ية 
بح�سور  ب�لإن�بة،  والأط��ف���ل  الن�س�ء 
ن�ئب  احل���ج،  ط�هر  �ساح  الدكتور 
املجتمع،  ل�����س��وؤون  اجل���م��ع��ة  م��دي��ر 
والأ�ست�ذ الدكتور ف�كر غرايبة، ق�ئم 
العلوم  بحوث  معهد  مدير  ب�أعم�ل 
الن�����س���ن��ي��ة والج���ت���م����ع���ي���ة. خال 
اأ�س�ر الأ�ست�ذ الدكتور  توقيع املذكرة 
ال�س�رقة  ج�معة  اأن  ب�لطيب،  معمر 
ال�سرتاتيجية  خطته�  وف���ق  تعمل 
طبق�  و����س���ع���ت  وال�����ت�����ي  احل�����ل����ي����ة، 
ال�سمو  �س�حب  رئي�سه�  لتوجيه�ت 

حممد  ب��ن  �سلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
الق��سمي ع�سو املجل�ض الأعلى ح�كم 
ال�س�رقة )حفظه اهلل تع�ىل ورع�ه(، 
والتي تق�سي مبد ج�سور التع�ون مع 
ب�سكل  وتفعيله�  والهيئ�ت  املوؤ�س�س�ت 
اإيج�بي بهدف خدمة وتنمية املجتمع 
املحلي، ثم ا�ستعر�ض الدكتور معمر 
جم�ل  يف  اجل���م��ع��ة  ن�س�ط  ب�لطيب 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ال���ذي 
املجتمع  وتنمية  خ��دم��ة  على  يعمل 
جم�ل  يف  العلمي  البحث  يف  خ��سة 
كم�  والجتم�عية،  الإن�س�نية  العلوم 
ا���س��ت��ع��ر���ض ال���دك���ت���ور ���س��اح ط�هر 
احل������ج ج���ه���ود ج���م��ع��ة ال�����س���رق��ة يف 
ب�لأ�سرة  عاقة  له�  التي  الدرا�س�ت 
املوؤ�س�س�ت  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون  وامل��ج��ت��م��ع 

م�س�ريع  م��ث��ل  ب���لأ���س��رة  تعنى  ال��ت��ي 
خدم�ت  اأو  وال����درا�����س�����ت  الأب����ح�����ث 

التدريب والتطوير والت�أهيل.
وب���ه���ذه امل��ن������س��ب��ة ق����ل���ت الأ����س���ت����ذة 
امل���ن�������س���وري مدير  ���س��ع��ي��د  ���س��ي��خ��ة 
الن�س�ء  ل��رع���ي��ة  دب���ي  ع����م م��وؤ���س�����س��ة 
والأط�����ف������ل ب�����لإن�����ب����ة: ت�����أت����ي هذه 
الأهداف  تطبيق  بغر�ض  التف�قية 
عن  وذل��ك  امل�سرتكة  ال�سرتاتيجية 
ط��ري��ق ب��ن���ء ���س��راك��ة ف���ع��ل��ة لتعزيز 
الطرفني،  بني  البن�ء  التع�ون  اأ�س�ض 
ك����م����� ����س���ن���ق���وم ب����ت����ب�����دل اخل�������ربات 
وال��ب��ح��وث وال��درا���س���ت ال��ت��ي ترتقي 
مب�ستوى الأداء مل� ي�سب يف م�سلحة 
امل��ج��ت��م��ع. ف��ن��ح��ن يف م��وؤ���س�����س��ة دبي 
نحر�ض  والأط���ف����ل  الن�س�ء  ل��رع���ي��ة 
امل�سرتك  العمل  ثق�فة  تعزيز  على 
م���ع خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س���ت وال���دوائ���ر 
يواكب  مب�����  ال����دول����ة  يف  واجل����ه�����ت 
يعد هذا  لذلك  الأخ��رة،  التطورات 
امل�����س��رتك خ��ط��وة جديدة  ال���ت���ع����ون 
الجتم�عي.  ال���ت���اح���م  ت���ع���زي���ز  يف 
اجلهود  نثمن  املن�سوري:  واأ�س�فت 
الكبرة التي تبذله� ج�معة ال�س�رقة 
ل��ت��ع��زي��ز ه���ذا ال��ت��ع���ون وال���ت���ي ت�أكد 
اإىل  الرت��ق���ء  على  امل�سرتك  حر�سن� 
على  ن�سكره�  كم�  جديدة  م�ستوي�ت 
عر�ض  لن�  تتيح  التي  الفر�سة  ه��ذه 
يدل  مب���  املوؤ�س�سة  ج��ه��ود  وم�س�ركة 

ع��ل��ى ف��ه��م ووع����ي لأه��م��ي��ة دورن������ يف 
متمنيني  وامل����������راأة  ال���ط���ف���ل  جم������ل 
التع�ون  ه����ذا  خم���رج����ت  ت���ك���ون  اأن 
ل��ل��ج��م��ي��ع. وت��ق�����س��ي مذكرة  م��ث��م��رة 
التع�ون بني  اأوا�سر  بتعزيز  التف�هم 
املج�لت  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ط��رف��ني يف 
البحوث  جم����لت  يف  ال��ت��ع���ون  منه� 
والدرا�س�ت وت�سهيل مه�م الب�حثني، 
والتع�ون يف اإعداد الربامج والبحوث 
امل�سرتكة  امل���ي���دان���ي���ة  وال����درا�����س�����ت 
ب����ني ال���ط���رف���ني واإع����������داد اجل���وائ���ز 
والتع�ون   ، العلمي  ب�لبحث  اخل��سة 
البحثية  ال����س���ت�������س����رات  جم������ل  يف 
اخل������س��ة ب���لأ���س��رة وال��ط��ف��ل وامل����راأة، 
الطرفني  ب����ني  اخل�������ربات  وت����ب�����دل 
م����ن خ�����ال امل�������س����رك���ة يف ال�������دورات 
التدريبية وور�ض العمل التخ�س�سية 
الفع�لي�ت  اأو  التوعوية  واملح��سرات 
بهدف  العلمي  ال��ب��ح��ث  وم���وؤمت���رات 
بن�ء ق��درات ورف��ع ك��ف���ءات الع�ملني 
ل���دى ال��ط��رف��ني، ك��ذل��ك ال��ت��ع���ون يف 
الدرا�س�ت  ط��ل��ب��ة  ودع����م  ا���س��ت��ق��ط���ب 
امل�س�ريع  لإع�����داد  ب���جل���م��ع��ة  ال��ع��ل��ي��� 
الأولوية  ذات  والدرا�س�ت  والبحوث 
الن�س�ء  ل����رع�����ي����ة  دب������ي  مل���وؤ����س�������س���ة 
والأط���ف����ل،  وت��وف��ر ف��ر���ض تدريب 
لطلبة  التطوعية  لاأعم�ل  وفر�ض 
اجل�معة داخل موؤ�س�سة دبي لرع�ية 

الن�س�ء والأطف�ل.

•• ال�صارقة-الفجر:

اخلدم�ت  دائ������رة  ح���ر����ض  اإط�������ر  يف 
الجتم�عية يف ال�س�رقة، على تعزيز 
م�ستفيدي  وق��درات  مه�رات  وتنمية 
امل�س�عدات  اإدارة  نظمت  ال���دائ���رة؛ 
الجتم�عية؛ برن�جم�ً تدريبي� حول 
وطرق   الن�جحة"  ال�سخ�سية  "بن�ء 
واأ�س�ليب ن�جحة فى بن�ء ال�سخ�سية 
واأ���س��ل��وب ت��ط��وي��ره���، وذل����ك بهدف 

تنمية مه�رات وقدرات امل�س�ركني.
قدمه  ال�������ذي  ال����ربن�����م����ج  واأق�����ي�����م 
الدكتور �س�فع حممد الني�دي، خبر 
التنمية الب�سرية؛ عرب من�سة زووم 
الفرتا�سية؛ حيث ا�ستهله� بتعريف 
ال��ذات والتي تعني  جم���لت تطوير 
الذات  تنمية  على  ب��ستمرار  العمل 
يف  ال�سخ�سية،  ال�����س��ف���ت  وت��ط��وي��ر 
عملية التنمية الذاتية، متطرق�ً اإىل 
يف  تتمثل  التي  التطوير  عن��سر  اأن 
زي�دة وعي الفرد والقدرة على اإدارة 
الأهداف  نف�سه وتطويره� وحتديد 
ال�سف�ت  م��ن  وال��ع��دي��د  وال��ت��ح��ف��ي��ز 
ت��زي��د م���ن م�ستوى  ال��ت��ي  الأخ�����رى 
حتقيق اأح����ام وت��ط��ل��ع���ت ال��ف��رد يف 
ح��ي���ت��ه ال�����س��خ�����س��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة. كم� 
�سلط املح��سر ال�سوء على الأهداف 
التطويرية يف ر�سم الروؤية الوا�سحة 

امل�سحوبة  امل��رج��وة  الأه����داف  ح��ول 
داعي�ً  وم��ب��ت��ك��رة،  اإب��داع��ي��ة  بطريقة 
من  امل�ستمر  البحث  اإىل  امل�س�ركني 
قراءة  على  وامل��دوام��ة  املعرفة  اأج��ل 
كتب تطوير الذات وبن�ء ال�سخ�سية 
ب�مل�سوؤولية  ب�ل�سعور  النف�ض  وتعويد 
واتخ�ذ املواقف ال�ستب�قية يف جميع 

التدابر ال�سخ�سية واملهنية .

 �ضمن �ضل�ضلة من الربامج
علي�ء  اأو�����س����ح����ت  ج����ن���ب���ه����؛  وم�����ن 
امل�س�عدات  اإدارة  م��دي��ر  ال���زع����ب���ي 
هذه  اأن  ب�����ل����دائ����رة؛  الج��ت��م���ع��ي��ة 
من  �سل�سلة  ���س��م��ن  ت����أت���ي  ال��ور���س��ة 
ال����ت����ي يتم  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال�����ربام�����ج 

الدائرة  م�ستفيدي  اإىل  ت��ق��دمي��ه��� 
م����ن خ������ال خ�������رباء واأك�����دمي����ي����ني 
ق���درات  ب��ن���ء  ب��ه��دف  متخ�س�سني، 
املنت�سبني و�سقل مه�راتهم مبختلف 
اخل�����ربات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف 
�سيم�  ول  املهنية،  حي�تهم  تطوير 
اأن ال��دائ��رة اأط��ل��ق��ت م��ب���درة متكني 
الدخل  ذوي  ت�سغيل  ت�ستهدف  التي 
الدائرة  م�����س��ت��ف��ي��دي  م���ن  امل���ح���دود 
ب��وظ���ئ��ف وع��ق��د م��وؤق��ت يف خمتلف 
م��وؤ���س���ت ح��ك��وم��ة ال�����س���رق��ة، بهدف 
وامله�رات  ال���ق���درات  وتنمية  ت��ع��زي��ز 
مواجهة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه���  ل���اأ����س���رة 
م�سكاته�،  وت���خ���ط���ي  ظ����روف����ه����� 
وتر�سيخ ثق�فة الإبداع والتخطيط ، 

لي�سبحوا موؤهلني بخربات وجت�رب 
حت�سني  و  ت���ط���وي���ر  يف  ت���ف���ي���ده���م 
على  احل��ف���ظ  و  املعي�سي  امل�����س��ت��وى 
الظروف  ظ���ل  يف  ال����س���رة  مت������س��ك 

ال�سعبة التي قد تتعر�ض له�.
خال  امل�����س���ع��دات  اإدارة  وت�ستهدف 
ه�����ذا ال�������س���ه���ر اإط�������اق ح���زم���ة من 
بن�ء  هي  والتي  التدريبية،  الربامج 
ال�سخ�سية الن�جحة، وور�سة بعنوان 
اإىل  ب����لإ����س����ف���ة  وال�سع�دة"  "اأن� 
التغير"  "مراآة  بعنوان  حم��سرة 
وكذلك "التوازن ال�سلوكي" م�سرة 
اأن ال��دائ��رة ل ت��دخ��ر ج��ه��داً يف  اإىل 
���س��ب��ي��ل حت��ف��ي��ز م�����س��ت��ف��ي��دي��ه��� على 

النج�ح واإثب�ت الذات. 

•• دبي-وام: 

بداأت هيئة ال�سحة يف دبي ا�ستخدام تقنية الأ�سعة التداخلية لعملي�ت ق�سطرة 
الكلوي  ال��ف�����س��ل  مل��ر���س��ى  "في�ستول"  ال���وري���دي  ال�����س��ري���ين  ال���دم���وي  الغ�سيل 
مب�ست�سفى دبي وذلك ك�أول موؤ�س�سة �سحية ت�ستخدم هذه التقنية على م�ستوى 
التي  امل�ستمرة  اجل��ه��ود  �سمن  التقنية  ه��ذه  ا�ستخدام  ي���أت��ي  الأو���س��ط.  ال�سرق 
تقوم به� الهيئة ملواكبة التطورات الع�ملية املت�س�رعة يف املج�ل الطبي وت�سخر 
وتوظيف التقني�ت والتكنولوجي� احلديثة خلدمة املر�سى .  و اأكدت الدكتورة 
مرمي الري�سي املديرة التنفيذية مل�ست�سفى دبي اأهمية التقنية اجلديدة التي بداأ 
امل�ست�سفى ا�ستخدامه� يف عملي�ت ق�سطرة الغ�سيل الدموي ال�سري�ين الوريدي 
بدون  واملغن�طي�سي  احل��راري  ال��رتدد  تقنية  التداخلية من خال  الأ�سعة  عرب 
جراحة للمر�سى الذين يع�نون من الف�سل الكلوي وبح�جة لغ�سيل الدم امل�ستمر. 
من ج�نبه� ق�لت �سع�د كرم مديرة اخلدم�ت الطبية امل�س�ندة مب�ست�سفى دبي اإن 

اأربعة مر�سى مب�ست�سفى دبي وتكللت  التقنية اجلديدة ا�ستف�د منه� حتى الآن 
جميع هذه العملي�ت ب�لنج�ح الت�م وغ�دروا امل�ست�سفى يف اليوم نف�سه.

الت�سخي�سية والتداخلية  اأمين �س�لح رئي�ض ق�سم الأ�سعة  اأ�س�د الدكتور  بدوره 
مب�ست�سفى دبي والذي اأجرى 4 عملي�ت ب�إ�ستخدام هذه التقنية بتع�ون وجهود 
الطواقم الطبية والتمري�سية والفنية يف ق�سم الأ�سعة مب�ست�سفى دبي والدعم 
الإجن���ز م�  الهيئة لتحقيق هذا  العلي� يف  امل�ست�سفى والدارة  اإدارة  امل�ستمر من 
�س�هم ب�سكل كبر يف حت�سني وت�سهيل وت�سريع ح�سول املر�سى على اخلدم�ت 
الكلى  ق�سم  رئي�سة  احل�����س��ري  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  ق���ل��ت  م��ن جهته�  ال��ع��اج��ي��ة. 
يف  الراغبني  املر�سى  اأم����م  مت�حة  اأ�سبحت  اخل��دم��ة  ه��ذه  اإن  دب��ي  مب�ست�سفى 
ال�سري�ين  الدموي  للغ�سيل  ال�س�بقة  التقنية  من  بدل  التقنية  هذه  اإ�ستخدام 
لتوفر  دب��ي  مب�ست�سفى  ممثلة  الهيئة  توليه  ال���ذي  الكبر  احل��ر���ض  م��وؤك��دة 
اأحدث الربوتوكولت  اأف�سل اخلدم�ت الت�سخي�سية والعاجية للمر�سى وفق 

واملم�ر�س�ت الطبية .

•• دبي-الفجر:

جنح فريق " الع�ئلة ال�سعيدة" يف حم�كم دبي يف ع�م 2020، يف اإطاق عدد من 
املب�درات والتع�ون مع عدد من اجله�ت لتعزيز التم��سك الأ�سري وذلك امتداداً 
املح�كم يف خدمة  لدور  وتفعيًا   ،2021 املتم��سكة  لاأ�سرة  الوطنية  للحملة 

املجتمع وم�س�همته� يف موؤ�سر التاحم املجتمعي لاأجندة الوطنية 2021.
اإدارة الدع�وى وامل�سرف  التنفيذي لقط�ع  العبيديل املدير  اأو�سح حممد  حيث 
الع�م على فريق الع�ئلة ال�سعيدة يف حم�كم دبي، اأن فريق " الع�ئلة ال�سعيدة"  
اأفراد  بني  الفع�ل  التوا�سل  مب�دئ  وتر�سيخ  الأ�سري  التاحم  دعم  اإىل  ي�سعى 
الأبن�ء  م��ع  التع�مل  ط��رق  وتو�سيح  الأ���س��ري��ة،  اخل��اف���ت  مواجهة  يف  الأ���س��رة 
لتخطي م� يتعر�سون له من م�سكات وعقب�ت، و�سوًل اإىل بن�ء اأ�سرة م�ستقرة 
وواعية وذلك للحد من معدلت الطاق واآث���ره من خال متكني الأ�سرة من 
التغلب على اخلاف�ت الأ�سرية واإث��راء البيئة الأ�سرية ب�حلوار، مو�سح�ً فقد  
جنح الفريق يف ع�م 2020 على تقدمي اخلدم�ت بطريقة مميزة وفع�لة ون�سر 
ثق�فة الإ�ساح والت�سوي�ت بني العوائل وتفعيل دور الع�ئلة ومت��سكه� ومعرفة 
القنوات وعرب مواقع  ال�سع�دة عليه�، وذلك من خال عدد من  واأث��ر  مك�نته� 

التوا�سل الجتم�عي.  
تثقيف  الفريق على  ال�سعيدة، جنح  الع�ئلة  رئي�ض فريق  واأ�س�ف مو�سى غ�من 

اأكرب  اإىل  للو�سول  الأ�سرية،  والواجب�ت  املجتمع عن احلقوق  �سرائح  مبختلف 
القط�ع�ت  مع  ال�سراك�ت  تفعيل  خ��ال  من  وذل��ك  املجتمع  يف  ممكنة  �سريحة 
التع�ون  ب�لأ�سرة، حيث مت  تهتم  مب�درات م�سرتكة  لعمل  واخل��سة  احلكومية 
مع عدد من اجله�ت، ومت امل�س�ركة يف جمموعة من املن��سب�ت منه�،  مت الحتف�ل 
ب�ليوم الع�ملي للطفل الإم�راتي، ومت التع�ون مع ق�سم الوعي والتدقيق يف اإدارة 
حم�ية الطفل واملراأة يف القي�دة الع�مة ل�سرطة دبي، ومت ا�ستام 900 جملة 
)جملة خ�لد( ومت توزيعه� على املتع�ملني واملوظفني يف املبنى الرئي�سي، ومبنى 
حمكمة الأحوال ال�سخ�سية، كم� مت امل�س�ركة يف اليوم الع�ملي للت�س�مح بتقدمي 
حم��سرة توعوية للقي�دة الع�مة ل�سرطة دبي بعنوان" الت�س�مح املجتمعي"، كم� 
الأطف�ل  اإط���ر توعية  ن�سر ق�س�ض م�سورة يف  دب��ي، ومت  بلدية  التع�ون مع  مت 

وال�ستدامة البيئية واملح�فظة على نظ�فة الأحي�ء البحرية.
وذلك  ل��اأ���س��رة،  ال��ع���مل��ي  ال��ي��وم  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  التن�سيق  ومت   
اأمور الطلبة  اأ�سرية بنظ�م الت�س�ل املرئي عن بعد لأولي�ء  بتقدمي ا�ست�س�رات 
اإعداد  اإىل  اإ�س�فة  الأ���س��ري،  لا�ستقرار  و�سولهم  تعيق  التي  امل�سكات  ب�س�أن 
ن�سرة الكرتونية يف يوم الأ�سرة الع�ملي، ومت اإر�س�له� جلميع اأولي�ء اأمور الطلبة 
الأ�سرة  والتعليم، ومت عمل فيديو عن يوم  الرتبية  ون�سره� عرب قنوات وزارة 
الرتبية  ووزارة  دب��ي  حم�كم  ق��ن��وات  ع��رب  ن�سره�  مت  ن�س�ئح  وت��ق��دمي  ال��ع���مل��ي، 

والتعليم.

•• اأبوظبي-وام:

زار مع�يل ال�سيخ عبداهلل بن حممد اآل ح�مد رئي�ض دائرة ال�سحة 
- اأبوظبي مركز لق�ح كوفيد19- يف م�ست�سفى اإن .اإم �سي .روي�ل- 
مدينة خليفة لاطاع على �سر العمل واجلهود املبذولة ل�سم�ن 
كوفيد19-  �سد  للق�ح  املجتمع  اأف����راد  تلقي  اإج�����راءات  ت�سهيل 
للحف�ظ على �سحتهم و�سامتهم ومواجهة ج�ئحة كوفيد19-.

ك�ن يف ا�ستقب�ل مع�ليه م�يكل بريندن ديفي�ض الرئي�ض التنفيذي 
للعملي�ت يف "اإن اإم �سي" للرع�ية ال�سحية حيث تفقد مركز لق�ح 

كوفيد19- يف م�ست�سفى اإن اإم �سي روي�ل يف مدينة خليفة الذي 
التطعيم  قبل  م�  ال�ست�س�رات  لتقدمي  خم�س�سة  من�طق  ي�سم 
الأ�سخ��ض  ملئ�ت  اللق�ح  لتقدمي  وم��درب��ة  موؤهلة  طبية  وك���وادر 

الراغبني ب�حل�سول عليه من اأفراد املجتمع ب�سكل يومي.
العملي لنخطو خطوات ث�بتة  التطعيم خي�رن�  اإن  و ق�ل مع�ليه 
اأبوظبي  اإم�رة  يف  و�سريعة نحو الق�س�ء على ج�ئحة كوفيد19- 
اإن جهودن� متوا�سلة لتوفر كل ال�سبل  ودول��ة الإم���رات واأ�س�ف 
لدعم توفر اللق�ح لأكرب �سريحة ممكنة من املجتمع معرب� عن 
ب�لغ �سكره وتقديره للجهود التي تبذله� الكوادر الطبية الإدارية 

والفنية يف اإم�رة اأبوظبي للحف�ظ على �سحة اجلميع و امل�س�همة 
يف الق�س�ء على اجل�ئحة.

و حث مع�ليه اأفراد املجتمع ل�سيم� الفئ�ت الأكرث عر�سة مل�س�ع�ت 
الإ�س�بة بفرو�ض كوفيد19- اإىل التقدم واحل�سول على اللق�ح 
 100 اأك��رث من  اإن اللق�ح متوفر يف  اأق��رب وق��ت ممكن وق���ل  يف 

مركز يف اأبوظبي حلم�ية اأنف�سن� واأحب�ئن� وجمتمعن�.
للمواطنني  الأ���س��ب��وع  اأي����م  التطعيم ط���وال  امل��رك��ز خ��دم��ة  ي��ق��دم 
واملقيمني، وميكن حجز موعد للح�سول على التطعيم عن طريق 

الت�س�ل مبركز الت�س�ل اخل��ض ب�مل�ست�سفى.

ت�ضتهدف م�ضتفيدي الإعانات الجتماعيةمذكرة تفاهم بني جامعة �ل�سارقة وموؤ�س�سة دبي لرعاية �لن�ساء و�لأطفال لتعزيز �لتعاون

�جتماعية �ل�سارقة تنظم ور�سة مهنية حول بناء �ل�سخ�سية �لناجحة

عبد�هلل �آل حامد يزور مركز لقاح كوفيد-19 
مب�ست�سفى �إن �إم �سي رويال - مدينة خليفة

)�سحة دبي( ت�ستخدم �لأ�سعة �لتد�خلية يف عمليات �لغ�سيل �لدموي ملر�سى �لف�سل �لكلوي 

فريق »�لعائلة �ل�سعيدة« يف حماكم دبي يح�سد جهوده يف تعزيز دور 
�لأ�سرة عرب �سل�سلة من �لرب�مج و�ملبادر�ت �لنوعية يف عام 2020

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2020/2090   

مقدم من املنذر : بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع )بنك اخلليج الأول �س�بق�(
1( كيفني ميني�ض �س�ه - هندي اجلن�سية �سد املنذر اليهم : 

2( ميني�ض ديفندرا �س�ه - هندي اجلن�سية   
3( ه�رديك جيتيندرا �س�ه - هندي اجلن�سية     

املو�سوع : اإنذار تكليف ب�لوف�ء مببلغ )60. 31،556،810( درهم )واحد وثاثون مليون وخم�سم�ئة 
�ستة وخم�سون الف وثم�من�ئة وع�سرة درهم و 60 فل�س�(

درهم   )31،556،810  .60( مبلغ  ب�سداد  بينكم   فيم�  والتك�فل  ب�لت�س�من  ويط�لبكم  املنذر  ينذركم 
)واحد وثاثون مليون وخم�سم�ئة �ستة وخم�سون الف وثم�من�ئة وع�سرة درهم و 60 فل�س�( كم� يف ت�ريخ 
2019/12/30 على النحو الث�بت ب�سجات وح�س�ب�ت البنك املنذر املنتظمة قيمة املديونية املرت�سدة 
بذمة املنذر اليهم مع الفوائد الإتف�قية والق�نونية وامل�س�ريف حتى ال�سداد الت�م وذلك خال 30 يوم عمل 
من ت�ريخ ن�سر الإنذار ويف ح�لة عدم الإلتزام ب�ل�سداد خال املهلة املمنوحة �سوف ي�سطر املنذر اىل اتخ�ذ 
ك�فة  الإجراءات الق�نونية بحقكم للمط�لبة بك�فة حقوقه بذمتكم  مب� فيه� طلب بيع العق�رات املرهون 

ل�س�لح البنك وبي�ن�ته� ك�لأتي :
- اأ.  مكتب رقم 2005 - الط�بق 20 واملوقف - الك�ئن يف اإنديجو ايكون 1 - مبنى رقم 1 - الق�ئم على 
قطعة الر�ض رقم 1090 - منطقة الثنية اخل�م�سة - دبي - مب�س�حة 152.67 مرت مربع - مبوجب 

عقد الرهن رقم 2014/4061 ت�ريخ 2014/5/20 
- ب . ال�سقة رقم 2404 - رقم الر�ض : 983 - منطقة الثنية  اخل�م�سة - رقم البلدية 1 - 393 رقم 
املبنى 1 - ا�سم املبنى  ايكون 2 - رقم الط�بق  24 - املواقف 1 - امل�س�حة : 109.05 مرت مربع - مبوجب 

عقد الرهن رقم 2015/2523 ت�ريخ 2015/4/9 
- ت.   ال�سقة رقم 2805 - رقم الر�ض : 992 - منطقة الثنية  اخل�م�سة - رقم البلدية 979 - 393 
رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى  ايكون 1 - رقم الط�بق  28 - املواقف 1 - امل�س�حة : 107.61 مرت مربع - 

مبوجب عقد الرهن رقم 2015/2522 ت�ريخ 2015/4/9
- ث.   ال�سقة رقم 2801 - رقم الر�ض : 992 - منطقة الثنية  اخل�م�سة - رقم البلدية 979 - 393 
رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى  ايكون 1 - رقم الط�بق  28 - املواقف 1 - امل�س�حة : 109.76 مرت مربع - 

مبوجب عقد الرهن رقم 2015/2524 ت�ريخ 2015/4/9
- ج.   ال�سقة رقم 1701 - رقم الر���ض : 954 - منطقة الثنية  اخل�م�سة - جلوب�ال ليك فيو - رقم 
ت�ريخ   2012/3495 رق��م  ال��ره��ن  عقد  مب��وج��ب   - م��رب��ع  م��رت   123.61  : امل�س�حة   -  17 ال��ط���ب��ق 

 2013/5/12 ت�ريخ   2013/320 رقم  الرهن  عقد  وملحق   2012/9/6
و�سيتم اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الإحتي�طية والتحفظية �سدكم ل�سم�ن حقوقه مع حتميلكم اية م�س�ريف او 

ر�سوم واتع�ب املح�م�ة والفوائد الق�نونية وغره�.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
اإعالن بالن�شر

 رقم 2021/1254   
رقم املحرر 2021/1/3412 

مقدم من : بنك ابوظبي التج�ري )�ض م ع( بنك الإحت�د الوطني �س�بق� 
�سد املنذر اليه� : اي�سك الع�ملية للمق�ولت )�ض ذ م م( 

املنذر اليه� الث�نية : �سركة ال�سيف لا�ستثم�ر التج�ري املحدودة 
اأول : املنذر هو بنك ابوظبي التج�ري و�سركة م�س�همة ع�مة �س�در له الرخ�سة التج�رية من دائرة التنمية 
الإقت�س�دية ب�أبوظبي رقم )CN-1002016( بن�س�ط م�سرف جت�ري حملي ، والذي حل حمل بنك 
الإحت�د الوطني يف جميع احلقوق والإلتزام�ت واأ�سبح خلف� ق�نوني� له بعد موافقة هيئة الأوراق امل�لية 

وال�سلع واإمت�م اإجراءات الإندم�ج. 
ث�ني� : املنذر اليه� الوىل عب�رة عن �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مت�ر�ض ن�س�ط مق�ولت البن�ء �س�درة له� 
اإم�رة دبي ، واملنذر اليه� الث�نية  الرخ�سة التج�رية رقم )569847( من دائرة التنمية الإقت�س�دية يف 
هي ال�س�منة لك�فة الت�سهيات امل�سرفية التي ح�سلت عليه� املنذر اليه� الوىل من املنذر مبوجب كف�لة 

م�ستمرة غر حمددة القيمة. 
ث�لث� : ح�سلت املنذر اليه� الوىل من املنذر )بنك الإحت�د الوطني �س�بق�( على ت�سهيات م�سرفية منه� 
كف�لت م�سرفية مت �سرفه� ل�س�لح امل�ستفيد منه� نتج عنه� مديونية مببلغ 53،512،464،21 درهم 
)ثاثة وخم�سون مليون وخم�سم�ئة واثن� ع�سر الف واربعم�ئة واربعة و�ستون درهم وواحد وع�سرون فل�س�( 

مبوجب ك�سف احل�س�ب ال�س�در عن املنذر والذي يعد مث�بة دف�تر جت�رية. 
رابع� : مل تقم املنذر اليه� الوىل ب�لوف�ء ب�ملبلغ املرت�سد بذمته� على الرغم من مط�لبته� املتكررة ب�سداد 
املقدمة للمنذر  امل�سرفية  الت�سهيات  الث�نية بكف�لة و�سم�ن  اليه�  املنذر  ب�سكل ودي وحيث ق�مت  املب�لغ 
اليه� الوىل مبوجب كف�لة م�ستمرة غر حمددة القيمة وب�لت�يل ف�إن ذمة املنذر اليهم� الوىل والث�نية 
املع�مات  ق�نون  )1056( من  امل���دة  ن�ض  والت�س�من مبوجب  ب�لتك�فل  املديونية  م�سغولة مببلغ  تكون 
امل�دة  ون�ض  التزامه(  تنفيذ  يف  مدين  ذم��ة  اىل  الكفيل  هو  �سخ�ض  ذم��ة  �سم  )الكف�لة  الإم���رات��ي  املدنية 

)1/1078( من ذات الق�نون على )للدائن مط�لبة الأ�سيل اأول الكفيل او مط�لبتهم� مع�( 
عن  املرت�سدة  املديونية  بقيمة  اليهم�  املنذر  ملط�لبة  دب��ي  حم�كم  ل��دى  جت�رية  ق�سية  قيد  مت   : خ�م�س� 
اأ�سول و�سدر القرار من  الت�سهيات امل�سرفية اأعاه ومت اإعان املنذر اليه� الوىل واملنذر اليه� الث�نية 
املحكمة املوقرة ب�سلوك اأمر الأداء وفق� لن�ض امل�دة )62( من قرار جمل�ض الوزراء رقم 57 ل�سنة 2017 
ب�س�أن الائحة التنظيمية لق�نون الإجراءات املدنية الإحت�دي. وعليه ف�إن املنذر يكلف املنذر اليهم� ب�لوف�ء 
ب�ملديونية املرت�سدة بذمتهم� لن�ض امل�دة )63( من ذات الائحة. وعليه فلهذه الأ�سب�ب ف�إن البنك املنذر 
يوجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم� ب�لوف�ء ب�ملبلغ املرت�سد بذمتهم� وقدره 53،512،464،21 درهم 
)ثاثة وخم�سون مليون وخم�سم�ئة واثن� ع�سر الف واربعم�ئة واربعة و�ستون درهم وواحد وع�سر فل�ض( 
للمط�لبة  الق�نونية  الإج���راءات  اتخ�ذ  الإن���ذار حتت ط�ئلة  لهذا  ت�سلمهم�  ت�ريخ  اأي���م من  خ��ال خم�سة 

بك�مل الدين والفوائد والر�سوم الق�س�ئية وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 
بتاريخ 2021/2/9 

فقد ال�ضيد/ في�ضل عيدالقادر مراد البلو�ضي )اإمارات اجلن�ضية( 

�ضهادة اأ�ضهم �ضادرة من )م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي( 

رقم ال�ضهادة:10218431 عدد ال�ضهم: 151 �ضهما

او  اعــاله  املــذكــور  للم�ضرف  ت�ضليمها  يجدها  ممــن  الــرجــاء 

الت�ضال على تلفون رقم 0506343411 م�ضكورا.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
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العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1553
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه� : ا�ض كي ام لعم�ل النج�رة وتركيب الر�سي�ت �ض ذ م م        .
نتيجة  دره��م   )74،024.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه�  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 31935 / خ�سو�سي / الفئة W/ دبي  ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
ب�جرو  _ ا�ستي�سن( موديل )2017 ( _ لون ) رم�دي ( _ واملمولة ل�س�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/2085
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه� : �سوريل خلدم�ت تنظيف املب�ين �ض ذ م م         
نتيجة  درهم   ) وق��درة )41،460.00  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه�  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 50552 /خ�سو�سي / الفئة T/ دبي  ( من نوع ) هوندا اودي�سي  
_  ا�ستي�سن( موديل )2016 ( _لون ) ابي�ض ( _ واملمولة ل�س�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/2086
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : بيبني كوم�ر �س�ليجرام كوم�ر      
نتيجة  دره��م   )  62،252.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
 TOYOTA ( من نوع )  دبي /V ال�سي�رة رقم ) 16349 /خ�سو�سي / الفئة
موديل )2018 ( _لون ) ابي�ض لوؤلوؤي( _ واملمولة  ا�ستي�سن(    _  4  RAV

ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1566
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) ح�لي� ( بنك اأبوظبي الوطني ) �س�بق� (  

املنذر اإليه� : فيت لت�أجر ال�سي�رات �ض ذ م م         .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )202،692.83 ( درهم نتيجة الإخال 
ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال اأ�سبوع من ت�ريخ 
الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�سيلة 
البيع ب�ملزاد العلني على ال�سي�رة رقم ) 39443 / خ�سو�سي / B / دبي  ( من نوع ) اودي 
ار ا�ض 5 _ كوبيه( موديل )2013 ( _ لون ) احمر( _ واملمولة ل�س�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/2078
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع
املنذر اإليه : كيفن روبرت هوبر           

نتيجة  ( درهم  �سداد مبلغ وقدرة )104،505.00  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 22793 /خ�سو�سي / الفئة O/ دبي  ( من نوع ) ني�س�ن زد 370  
ا�سود ( _ واملمولة ل�س�حلكم من قبل  _  كوبيه( موديل )2014 ( _ل��ون ) 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1694
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : وليد ال�سيد ح�سن فرج      .
نتيجة  دره��م   )  19،569.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  ب�لتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س���ط  ب�سداد  الإخ���ال 
خال اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات التنفيذية  
 ( رق��م  املحكمة   امل��ودع يف خزينة  العلني   ب���مل��زاد  املب�عة  لل�سي�رة  املبلغ  ل�سرف 
ا�ستي�سن(   _  CRV دبي  ( من نوع ) هوندا /B 29913 / خ�سو�سي / الفئة
امل��ن��ذر مع  ا���س��ود( _ واملمولة ل�س�حلكم م��ن قبل  ل��ون )  م��ودي��ل )2012 ( _ 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1555
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : الن �سو�سفيا انطونيو           .
نتيجة  دره��م   )  38،579.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 49987 / خ�سو�سي / الفئة V/ دبي  ( من نوع ) ني�س�ن كيك�ض  
_ ا�ستي�سن ( موديل )2018 ( _ لون ) رم�دي ( _ واملمولة ل�س�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/804
املنذر :  بنك اأبوظبي الول )ح�لي�( بنك ابوظبي الوطني �س�بق�

املنذر اإليه : �س�نتو�ض كوم�ر دان�ب�لن     
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )36،525.63 ( درهم نتيجة الإخال 
اأ�سبوع من  ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
ت�ريخ الن�سر واإل �سيتخذ الجراءات التنفيذية ل�سرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة 
ح�سيلة البيع ب�ملزاد العلني على ال�سي�رة رقم ) 57034 / خ�سو�سي / H / دبي  ( 
رم���دي( _   ( ا�ستي�سن( موديل )2015 ( _ لون  اك�ض تريل_  ني�س�ن   ( نوع  من 

واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/2083
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : بيدرو ميجويل فنتورا جومي�ض          
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )175،204.00 ( درهم نتيجة الإخال 
اأ�سبوع  خ��ال  وذل��ك  ب�لتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�����س���ط  ب�سداد 
ال�سي�رة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخ�ذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت�ريخ  من 
 JEEP GRAND C/ دب��ي  ( من ن��وع )  رق��م ) 83186 /خ�سو�سي / الفئة 
ا�ستي�سن( موديل )2019 ( _لون ) بني ( _ واملمولة    _  CHEROKEE

ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/2080
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : ك�ثريني م�نوزا فيلوين        
نتيجة  دره��م   )  13،409.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 28307 /خ�سو�سي / الفئة 16/ ابوظبي  ( من نوع ) فورد ايكو 
�سبورت _  ا�ستي�سن( موديل )2016 ( _لون ) ازرق ( _ واملمولة ل�س�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/2082
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : ليربتي ووراي�يي     
نتيجة  دره��م   )  28،430.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 47285 /خ�سو�سي / الفئة 7/ ابوظبي  ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
لن�سر  _  �س�لون( موديل )2016 ( _لون ) RED( _ واملمولة ل�س�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1554
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : الجو جوكول م�ت�ف�ن �سيك�ر �سيك�ر       .
نتيجة  دره��م   )  35،850.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 28249 / خ�سو�سي / الفئة S/ دبي  ( من نوع ) هيونداي تو�س�ن  
_ ا�ستي�سن( موديل )2015 ( _ لون ) ابي�ض( _ واملمولة ل�س�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم  2021/1693
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع

املنذر اإليه :حمدان الع�سري حممد كراز املهري             .
نتيجة  ( درهم  �سداد مبلغ وقدرة )164،039.81  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ني�س�ن  ن��وع )  ابوظبي  ( من  الفئة 16/  رق��م ) 98346 / خ�سو�سي /  ال�سي�رة 
BLACK ( _ واملمولة   ( ( موديل )2018 ( _ لون  مك�سيم�  _ �س�لون 

ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1689
املنذر       :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : جريل فيج� را�سجو   .
نتيجة  دره��م   )  37،490.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ن��وع ) هيونداي   دب��ي  ( من   /M الفئة  ال�سي�رة رق��م ) 35903 / خ�سو�سي / 
ا�ستي�سن( موديل )2017 ( _ لون ) ابي�ض( _ واملمولة   _  TUCSON

ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1692
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع
املنذر اإليه : ع�مر فوؤاد ن�سر الدين    .

نتيجة  دره��م   )  44،539.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 71088 / خ�سو�سي / الفئة C/ دبي  ( من نوع ) ميت�سوبي�سي 
مونترو  _ ا�ستي�سن( موديل )2016 ( _ لون ) رم�دي( _ واملمولة ل�س�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1691
املنذر :  م�سرف الهال  �ض.م.ع

املنذر اإليه : حممد ج�بر عبدال�سام غنيم     .
نتيجة  دره��م   )  62،596.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�سرف املبلغ لل�سي�رة املب�عة  ب�ملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة    
رقم ) 75201 / خ�سو�سي / الفئة B/ عجم�ن  ( من نوع ) �سيفرليه تراك�ض ال 
تي زد   _ ا�ستي�سن( موديل )2015 ( _ لون ) برتق�يل( _ واملمولة ل�س�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1452
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه� : ال�سامه الع�مليه للتج�ره الع�مه ذ م م        .
نتيجة  دره��م   )  26،425.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 24694 / خ�سو�سي / الفئة 1/ ال�س�رقة  ( من نوع ) تويوت� ه�ي�ض 
_ ف�ن �سحن( موديل )2014 ( _ لون ) ابي�ض( _ واملمولة ل�س�حلكم من قبل 

املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1688
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع

املنذر اإليه : ط�رق وهبي            .
نتيجة  دره��م   ) وق��درة )272،520.89  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات  اأ�سبوع من ت�ريخ 
 ( ن��وع  م��ن   ) اب��وظ��ب��ي   ال�س�بعة/  الفئة   / خ�سو�سي   /  79884  ( رق��م  ال�سي�رة 
انفينيتي كيو اك�ض 80  _ ا�ستي�سن ( موديل )2019 ( _ لون ) ا�سود ( _ واملمولة 

ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1451
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض م ع 

املنذر اإليه : جوزيف لت�أجر ال�سي�رات �ض ذ م م      
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )199،315.00 ( درهم نتيجة الإخال 
اأ�سبوع من  ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
ت�ريخ الن�سر واإل �سيتخذ الجراءات التنفيذية ل�سرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة 
ح�سيلة البيع ب�ملزاد العلني على ال�سي�رة رقم ) 67786 / خ�سو�سي / O / دبي  ( 
من نوع ) بي ام دبليو 428_ كوبيه( موديل )2014 ( _ لون ) احمر( _ واملمولة 

ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/1552
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : ك�رمن فنرت          .
نتيجة  دره��م   )  54،030.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 87721 / خ�سو�سي / الفئة S/ دبي  ( من نوع ) جيب جراند 
ل��ون ) ر�س��سي ( _ واملمولة  ( م��ودي��ل )2015 ( _  ا�ستي�سن  ���س��روك��ي   _ 

ل�س�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/2079
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع

املنذر اإليه : ن�يف حممد ن�يف احل�يك       
نتيجة  دره��م   )  55،874.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سي�رة رقم ) 61974 /خ�سو�سي / الفئة 7/ ابوظبي  ( من نوع ) النرتا _  
�س�لون( موديل )2019 ( _لون ) رم�دي ( _ واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  امل�لك: التميمي وم�س�ركوه

طلب لت�سجيل بي�ن�ت العامة التج�رية: 
املودعة ب�لرقم: 341369                ت�ريخ: 2020/12/17

بي�ن�ت الأولوية: 
ال�سم: م�ينرتا ديزاينز بيه يف تي. ليمتد 

وعنوانه: بلدينجز األي�س� ، بيغوني� اند كلوفر الك�ئنة يف اإمب��سي تيك فيليج ، اأوتر رينج رود ، ديف�رابي�س�ن�ه�يل فيليج 
، ف�رثور هوبلي ، بنغ�لورو ، 560103 ، الهند.

�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:25
ماب�ض واأغطية راأ�ض وماب�ض ج�هزة وماب�ض ع�مة و�س�ري )ماب�ض هندية( وكورتي�ض )ماب�ض هندية( وبذلت 
وبذلت �سعبية )ماب�ض هندية( وبذلت �س�لوار )ماب�ض هندية( وليه�جن��ض )ماب�ض هندية( ودوب�ت� )ماب�ض 
ن�س�ئية وماب�ض حمبوكة وف�س�تني  داخلية  �سعبية )ماب�ض هندية( وماب�ض حتتية وماب�ض  وبن�طيل  هندية( 
ري��سية  داخلية  وقم�س�ن  ري��سية  واأح��ذي��ة  قم�س�ن  ري��سية،  وماب�ض  وغربية  ور�سمية  ر�سمية  غر  وماب�ض 
وج�كيت�ت  �سوفية  وقم�س�ن  اأكم�م  بدون  �سيقة  وبلوزات  و�سراويل  وبلوزات  وقم�س�ن  كم  ن�سف  قم�س�ن  للرج�ل، 
واأحزمة وجوارب و�سراويل ق�سرة وبيج�م�ت و�سرتات وربط�ت عنق وقبع�ت وقلن�سوات واأطراف اأم�مية للقبع�ت 
ال�س�طئ  على  للج�سم  واأغطية  ال�سب�حة  وماب�ض  ولف�ع�ت  واأو�سحة  و�س�لت  موحدة  واأزي���ء  ومع�طف  وج�كيت�ت 

ولب��ض القدم.
و�سف العامة: العامة عب�رة عن كلمتي بينهم� حرف KOOK N KEECH ب�للغة الإجنليزية.

ال�سرتاط�ت: 
اإر�س�له  اأو  الإقت�س�د  وزارة  التج�رية يف  العام�ت  به مكتوب� لإدارة  يتقدم  اأن  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

ب�لربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوم� من ت�ريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  فرباير 2021 العدد 13160

EAT 157982

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  امل�لك: التميمي وم�س�ركوه

طلب لت�سجيل بي�ن�ت العامة التج�رية: 
ت�ريخ: 2020/12/22 املودعة ب�لرقم: 341708 

بي�ن�ت الأولوية: 
ال�سم: جموهرات دام��ض )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه: �ض.ب. 1522 ، دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:14
اأخرى،  فئ�ت  يف  ال����واردة  غ��ر  به�  املطلية  اأو  نفي�سة  م��ع���دن  م��ن  امل�سنوعة  واملنتج�ت  منه�  خليط  وك��ل  النفي�سة  امل��ع���دن 
املجوهرات والأحج�ر الكرمية، اأدوات قي��ض الوقت واأدوات قي��ض الوقت الدقيقة، ذهب، اأمل��ض، اأ�س�ور )جموهرات(، دب�بي�ض 
اأقراط، علب للمجوهرات، قائد  للزينة )جموهرات(، قائد �سل�سلية )جموهرات(، حلي متدلية �سغرة )جموهرات(، 
)جم��وه��رات(، حلي )جم��وه��رات(، خ��وامت )جم��وه��رات(، حلي �سغرة )جم��وه��رات(، خلخ�ل )جم��وه��رات(، جموهرات 
الب�جن� )جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخ�مت مت�سلني ب�سل�سلة ق�بلة للتعديل(، اأحزمة )جموهرات(، اأ�س�ور للحق�ئب 
)جموهرات( ، حلي متدلية )جموهرات(، ني��سني اأو اأو�سمة من مع�دن نفي�سة، �سن�ديق من مع�دن نفي�سة، هي�كل جذعية 
من مع�دن نفي�سة، قطع نقدية، زم�م�ت )مرابط( اأكم�م، ميدالي�ت كبرة )جموهرات(، دب�بي�ض حلي، باتني )فلز(، اأحج�ر 

�سبه كرمية، حلي ف�سية، �س�ع�ت، اأ�سغ�ل فنية من مع�دن نفي�سة، �س�ع�ت يد.
و�سف العامة: العامة عب�رة عن كلمة DOME ب�للغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

  ال�سرتاط�ت: 
اإر�س�له ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العام�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�سجل، وذلك خال 30 يوم� من ت�ريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  فرباير 2021 العدد 13160

EAT 163963

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العام�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك: التميمي وم�س�ركوه

طلب لت�سجيل بي�ن�ت العامة التج�رية: 
ت�ريخ: 2020/12/22 املودعة ب�لرقم: 341652 

بي�ن�ت الأولوية: 
ال�سم: جموهرات دام��ض )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه: �ض.ب. 1522 ، دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:14
اأخرى،  فئ�ت  يف  ال����واردة  غ��ر  به�  املطلية  اأو  نفي�سة  م��ع���دن  م��ن  امل�سنوعة  واملنتج�ت  منه�  خليط  وك��ل  النفي�سة  امل��ع���دن 
املجوهرات والأحج�ر الكرمية، اأدوات قي��ض الوقت واأدوات قي��ض الوقت الدقيقة، ذهب، اأمل��ض، اأ�س�ور )جموهرات(، دب�بي�ض 
اأقراط، علب للمجوهرات، قائد  للزينة )جموهرات(، قائد �سل�سلية )جموهرات(، حلي متدلية �سغرة )جموهرات(، 
)جم��وه��رات(، حلي )جم��وه��رات(، خ��وامت )جم��وه��رات(، حلي �سغرة )جم��وه��رات(، خلخ�ل )جم��وه��رات(، جموهرات 
الب�جن� )جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخ�مت مت�سلني ب�سل�سلة ق�بلة للتعديل(، اأحزمة )جموهرات(، اأ�س�ور للحق�ئب 
)جموهرات( ، حلي متدلية )جموهرات(، ني��سني اأو اأو�سمة من مع�دن نفي�سة، �سن�ديق من مع�دن نفي�سة، هي�كل جذعية 
من مع�دن نفي�سة، قطع نقدية، زم�م�ت )مرابط( اأكم�م، ميدالي�ت كبرة )جموهرات(، دب�بي�ض حلي، باتني )فلز(، اأحج�ر 

�سبه كرمية، حلي ف�سية، �س�ع�ت، اأ�سغ�ل فنية من مع�دن نفي�سة، �س�ع�ت يد.
و�سف العامة: العامة عب�رة عن قطعة جموهرات دائرية ال�سكل به� ر�سم مزخرف بطريقة مميزة جزئه� الداخلي مر�سع 
ي�س�ره� قطعة جموهرات  ال�سكل على  واإط�ره� اخل�رجي موؤلف من قطع مرتا�سة كروية  الأحج�م  اأمل��ض خمتلفة  بقطع 

اأخرى دائرية ال�سكل به� ر�سم مزخرف بطريقة مميزة واإط�ره� اخل�رجي موؤلف من قطع مرتا�سة كروية ال�سكل.
ال�سرتاط�ت: 

اإر�س�له ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العام�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�سجل، وذلك خال 30 يوم� من ت�ريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  فرباير 2021 العدد 13160

EAT 164074
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•• اأبوظبي-الفجر:

ن�سخة خ��سة من  الأول  اأم�ض  والتع�ي�ض  الت�س�مح  وزارة  اأطلقت  
الإن�س�نية،  الأخ��وة  "ف�ر�ض  عنوان  الت�س�مح حتت  فر�س�ن  برن�مج 
وه���و ب��رن���م��ج ت��دري��ب��ي ت��ن��ظ��م��ه ال������وزارة ع��ل��ى ه���م�����ض فع�لي�ت 
والجنليزية،  العربية  ب�للغتني  الإن�س�نية"  الأخ���وة  "مهرج�ن 
واأجنبية، ورك��ز الربن�مج  دول��ة عربية   50 �سب�ب من  به  و�س�رك 
اأهم مف�تيح  اإب��راز  على تفعيل  قيم الأخ��ّوة الإن�س�نية من خال 
ب�لربن�مج  امل�س�ركون  ن�ق�ض  كم�  املت�س�حمة.    ال�سخ�سية  �سم�ت 
التدريبي مب�درة "ت�س�مح با حدود" ك�أحد امل�سروع�ت التي ميكن 
من  كبر  ع��دد  وب���در  عليه�،  العمل  مب��سرة  ال�سب�ب  للمتدربني 
�سهد  كم�  املب�درة،  لهذه  ب�لن�سم�م  ب�لربن�مج  امل�س�ركني  ال�سب�ب 
الربن�مج حوارات واأفك�ر رائعة من ج�نب ال�سب�ب لتعزيز التع�ي�ض 

والأخوة عرب الع�مل، وينتمي معظم امل�س�ركني اإىل دول الإم�رات، 
اأمريك�،  املك�سيك،  م�سر،  ال�سعودية،  تركي�،  اجل��زائ��ر،  ال��ع��راق، 
�سوري�،  الأردن،  اليمن،  عم�ن،  فرن�س�،  الهند،  املغرب،  اأذربيج�ن، 
ليبي�.    وق�لت �سع�دة عفراء ال�س�بري املدير الع�م بوزارة الت�س�مح 
اإن ال��وزارة حر�ست منذ اليوم الأول لاإعداد ملهرج�ن  والتع�ي�ض 
الخوة الإن�س�نية على اأن تتوجه بر�س�لته� لل�سب�ب، ولذلك قدمت 
التدريبة واملنتدي�ت لتكون من�سة لهم  العديد من الربامج  لهم 
الإن�س�نية  الأخ���وة  ف�ر�ض  اأن  م��وؤك��دة  بحرية  اآرائ��ه��م  عن  للتعبر 
يركز على تفعيل مب�دئ الأخّوة الإن�س�نية على اأر�ض الواقع، التي 
تعني قي�م الب�سر من ثق�ف�ت وجن�سي�ت خمتلفة ب�لتع�ي�ض مع�ً يف 
والع�مل،  واملجتمع  الإن�س�ن  تخدم  م�س�ريع  يف  مع�ً  والعمل  �سام 
امل��ب���دئ ب�سلوكي�ت وم��ه���رات قيمية  وذل��ك ع��ن طريق رب��ط ه��ذه 
م�ستمدة من منظومة قيم الت�س�مح والتع�ي�ض التي تلهم وت�س�عد 

الوجدانية  وم�س�عرهم  اأف��ك���ره��م  حتويل  م��ن  امل�س�ركني  ومتكن 
على  ب�لنفع  تعود  وم�س�ريع  مب�درات  اإىل  الإن�س�نية  الخ��وة  حول 
الإن�س�نية جمع�ء. وحول اأهم عن��سر الربن�مج التدريبي "ف�ر�ض 
الأخوة الإن�س�نية اأكدت ال�س�بري اأن ينطلق من 4 عن��سر رئي�سية 
وحتليل  درا���س��ة  خ��ال  من  الإن�س�نية  ل��اأخ��ّوة  وثيقة  مب�دئ  هي 
احلوار،  )التع�رف،  الت�س�مح  ومف�تيح  الإن�س�نية،  الوثيقة  مب�دئ 
والعمل امل�سرتك(، ثم الربط بني مف�تيح الت�س�مح ومب�دئ وثيقة 
الأخوة الإن�س�نية، واأخرا تفعيل مف�تيح الت�س�مح لتج�سيد مب�دئ 

الوثيقة من خال العمل على م�سروع�ت على اأر�ض الواقع.
واأعربت ال�س�بري عن �سع�دته� ب�لإقب�ل الكبر من �سب�ب خمتلف 
دول الع�مل على هذه النوعية من الربامج والتي توؤكد على وجود 
هي  الإن�س�نية  الأخ���وة  م��ب���دئ  فيه  ت��ك��ون  ال���ذي  ب�مل�ستقبل،  اأم���ل 

اأ�سلوب حي�ة لك�فة دول و�سعوب الع�مل. 

•• ابوظبي-الفجر:

الذي  الإن�س�نية  الأخ��وة  اإط���ر مهرج�ن  الوطني حم��سرتني يف  الأر�سيف  نظم 
وي���أت��ي هذا  ف��رباي��ر،  م��ن  ال��راب��ع  م��ن  اب��ت��داًء  والتع�ي�ض  الت�س�مح  وزارة  نظمته 
اأعلنته الأمم  املهرج�ن ال�سنوي احتف�ًل ب�ليوم الع�ملي لاأخوة الإن�س�نية الذي 
املتحدة، تخليداً لذكرى توقيع وثيقة اأبوظبي لاأخوة الإن�س�نية يوم 4 فرباير 
اأر���ض الإم���رات اإىل  2019م والتي تعد ر�س�لة حمبة و�سام انطلقت من  ع�م 

الع�مل.
التف�علية،  التقني�ت  عرب  بثهم�  مت  اللت�ن  الفرتا�سيت�ن  املح��سرت�ن  ج���ءت 
حر�س�ً على تطبيق الإجراءات الحرتازية يف مواجهة انت�س�ر فرو�ض كوفيد19 
والث�نية  الت�س�مح"،  وطن  "الإم�رات  بعنوان:  الأوىل  الت�يل:  النحو  على   –

بعنوان: "الأخوة الإن�س�نية .. ع�مل با تنمر".

وقد اأكدت املح��سرة الأوىل التي قدمه� املح��سر حممد اإ�سم�عيل عبد اهلل من 
اأن دولة الإم���رات العربية املتحدة �ستظل تبث الأم��ل، وتزرع  الأر�سيف الوطني 
اخلر، و�سيظل يوم الرابع من فرباير من��سبة توؤكد على اأن الإم�رات ع��سمة 

ع�ملية للت�س�مح، ت�سجع على الت�س�من ون�سر قيم الت�س�مح.
نهي�ن  اآل  �سلط�ن  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ض  الق�ئد  ق��ول  من  املح��سر  وانطلق 
اإن�س�ن يف املق�م الأول، خلقه  واجب، لأن الإن�س�ن  "الت�س�مح  ثراه-  اهلل  –طيب 
اأو غر م�سلم"، للحديث عن الت�س�مح يف فكر ال�سيخ زايد؛  اإن ك�ن م�سلم�ً  اهلل 
اأنه – رحمه اهلل- قد �سعى اإىل تر�سيخ قيم الإ�سام فجعل من امل�س�واة  موؤكداً 
والت�س�مح منه�ج�ً للحي�ة، وحر�ض منذ ت�أ�سي�ض الحت�د على فتح اأبواب الدولة 
جلميع اجلن�سي�ت، وجعل من الإم�رات وطن�ً للت�س�مح ومن�رة للتع�ي�ض واملحبة.

وعرف املح��سر الت�س�مح ب�أنه الت�س�هل واللني، واأن من مدلولته اللغوية احللم 
وُخلق  وال��ب��ذل،  العط�ء  ه��و  ا�سطاح�ً  الت�س�مح  اأن  وب��ني  وامل�س�حمة،  والعفو 

الت�س�مح من اأهم القيم الإن�س�نية يف الع�مل.
واأ�س�ر املح��سر اإىل اأن الإ�سام هو دين الت�س�مح والعزة والعدل والإن�س�ف، واأن 
الت�س�مح الديني يقوم على اأ�س��ض تقبل الآخر واحرتام معتقداته، وهو نقي�ض 

التع�سب.
الإم�رات؛  دول��ة  الت�س�مح واملحبة يف جمتمع  اأ�س�لة وجت��ذر  اإىل  املح��سر  ون��ّوه 
فقد ك�ن الت�س�مح من القيم املوجودة يف جمتمع الإم�رات قدمي�ً؛ اإذ ع��ض الن��ض 
اإىل جنب بحب، وقد و�سع اأهل الإم���رات قدمي�ً نظ�م�ً فريداً يف التك�فل  جنب�ً 

الجتم�عي يوؤكد على فكرة الت�س�من الجتم�عي والت�س�مح.
ثم عدد املح��سر خ�س�ئ�ض املجتمع الإم�راتي، م�سراً اإىل اأنه من اأكرث املجتمع�ت 
اإىل  املح��سرة  وتطرقت  ال��دول��ة،  لته�  اأ�سّ التي  الت�س�مح  لقيم  واإجن����زاً  جن�ح�ً 
الت�س�مح يف د�ستور الدولة، واإىل ق�سة �سع�ر الت�س�مح )الغ�فة( و�سبب اختي�ره�.

وحتدث املح��سر يف خت�م حم��سرته عن النموذج الإم�راتي للت�س�مح، والربامج 

والأدوات الداعمة له، م�سلط�ً ال�سوء على الدور الإيج�بي الذي يقوم به الإعام 
يف تعزيز الت�س�مح يف املجتمع.

واأم� املح��سرة الث�نية "الأخوة الإن�س�نية .. ع�مل با تنمر" فقد قدمته� الك�تبة 
الإم�راتية مرمي احلم�دي التي اأكدت اأن دولة الإم�رات �ستظل من�رة يف جم�ل 
والنم�ء  وال�سع�دة  اخل��ر  حتقيق  اإىل  ت�سعى  وال��ع��ط���ء،  الت�س�مح  ف�سيلة  ن�سر 
للجميع، ثم تطرقت اإىل التنمر يف اأم�كن العمل، اأو م� يعرف ب�لتنمر الوظيفي، 
عليه،  املتنمر  وع��زل  ك�لتهمي�ض،  الوظيفي  التنمر  اأ�سك�ل  بع�ض  وا�ستعر�ست 
والتقليل من اأهمية م�س�عره، والته�م�ت الب�طلة املوجهة اإليه، واخللع والعزل، 

وعدم الدقة يف تقييم املوظف، وت�سجيعه على ترك العمل ... الخ.
القرود  نظرية  و�سرحت  للتنمر،  تدفع  التي  العوامل  ع��ن  املح��سرة  وك�سفت 
اخلم�سة يف علم الإدارة، ثم انتقلت اإىل �سرح واقع املوؤ�س�س�ت املتنمرة، وا�ستعر�ست 

يف اخلت�م اأ�س�ليب التخل�ض من التنمر، وعاج اآث�ر التنمر الوظيفي.

الإمارات وطن الت�ضامح, والأخوة الإن�ضانية .. عامل بال تنمر

�لأر�سيف �لوطني ينظم حما�سرتني وطنيتني يف مهرجان �لأخوة �لإن�سانية

•• اأبوظبي -الفجر:

للقط�ع�ت  ُبعد  عن  داخلية  عمل  ور�سة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
للحديث  والإن�س�ء،  البن�ء  قط�ع  ومك�تب  ب�لبلدية  والأق�س�م  والإدارات 
للكي�ن�ت  املهنية  وال�سحة  لل�سامة  اأبوظبي  اإم�رة  عن متطلب�ت نظ�م 

ع�لية ومتو�سطة املخ�طر، بهدف التعريف به�.
ودارت نق��س�ت الور�سة حول عدد من املح�ور، من بينه� الهيكل الإداري 
واأدوار  املهنية،  وال�سحة  لل�سامة  اأبوظبي  اإم���رة  لنظ�م  الع�م  لاإط�ر 
الأخرى  اأدوار وواجب�ت اجله�ت  البلدية جت�هه�، وكذلك  وم�سوؤولي�ت 
لنظ�م  الإل��ك��رتوين  الأداء  بنظ�م  التعريف  اإىل  ب�لإ�س�فة  ال�سلة،  ذات 

اإم�رة اأبوظبي لل�سامة وال�سحة املهنية.

وقد اأو�ست الور�سة جميع املق�ولني وال�ست�س�ريني واملطورين الع�ملني 
يف قط�ع البن�ء والإن�س�ء �سمن النط�ق اجلغرايف لبلدية مدينة اأبوظبي 
ب�سرورة اللتزام برفع التق�رير الربع ال�سنوية للوقوف على امل�ستجدات 
واإدارة  العمل  اأم�كن  الن�جمة عن  املخ�طر  بهدف مع�جلة  دائم،  ب�سكل 

ك�فة اجلوانب ذات العاقة ب�ل�سامة وال�سحة املهنية فيه�.
جدير ب�لذكر اأن الإط�ر الع�م لنظ�م اإم�رة اأبوظبي لل�سامة وال�سحة 
وحت�سني  احل����وادث،  يف  والتحكم  امل��خ���ط��ر  خف�ض  اإىل  ي��ه��دف  املهنية 
ال�سحة املهنية للع�ملني، وتوفر اأم�كن عمل حمفزة، وتطوير املوارد 
العن�سر  ب�عتب�ره  ونف�سيته  الع�مل  مك�نة  تعزيز  وك��ذل��ك  الب�سرية، 
الأ�س��سي يف علمية التنمية، ب�لإ�س�فة اإىل تقليل فرتة الغي�ب عن العمل 

وزي�دة الإنت�جية، وتعزيز �سمعة اأ�سح�ب العمل.

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

�سع�دة  مركز  يف  املراجعني  ا�ستقب�ل  عن  اخليمة  راأ���ض  بلدية  دائ��رة  اأعلنت 
اأم�����ض )الأث��ن��ني( وذل���ك �سمن ���س��روط واإج����راءات  املتع�ملني اع��ت��ب���را م��ن 
مل��واج��ه��ة ج�ئحة كوفيد  امل��ب��ذول��ة  اح��رتازي��ة ج��دي��دة تتم��سى م��ع اجل��ه��ود 
تلقى  قد  يكون  اأن  الق�دمة  الفرتة  يف  املتع�مل  من  �سيتطلب  حيث   ،  -19
اإب��راز م� يثبت على مرور  19-  وب�سرط  الث�نية من لق�ح كوفيد  اجلرعة 
اأ�سبوعني من تلقي اجلرعة الث�نية ، وتهدف هذه الإج��راءات املتبعة  فرتة 
من دائرة البلدية اإىل احلف�ظ على �سحة و�سامة املجتمع ودعم اجلهود 
ال�ستثن�ئية التي تبذله� القط�ع�ت املعنية ب�لدولة يف مواجهة هذه اجل�ئحة 
، وت�سمنت الإجراءات الحرتازية املتبعة يف مركز �سع�دة املتع�ملني ، �سرورة 

درجة  وقي��ض  الجتم�عي  التب�عد  على  واحلف�ظ  الكم�م�ت  بلب�ض  اللتزام 
حرارة اجل�سم عند دخول مركز �سع�دة املتع�ملني .

ويف هذا الإط���ر ق�ل منذر حممد بن �سكر مدير ع�م بلدية راأ�ض اخليمة : 
اإن دائرة بلدية راأ�ض اخليمة حر�ست ومنذ بداية هذه اجل�ئحة على اتب�ع 
الإجراءات الحرتازية املعتمدة للحف�ظ على �سحة و�سامة املجتمع ودعم 
ال��دائ��رة على و�سع  واأك��د حر�ض  ه��ذه اجل�ئحة  ال��دول��ة يف مواجهة  جهود 
خطط ل�ستمرارية الأعم�ل وا�ستقب�ل طلب�ت املتع�ملني  واإجن�ز مع�ماتهم 
خال تلك الفرتة ، وي�أتي هذا القرار ت�أكيداً على حر�ض الدائرة على تقدمي 
اأف�سل اخلدم�ت للمتع�ملني وت�سهيل اإجن�ز مع�ماتهم وال�سعي دائم�ً اإىل 
اإ�سع�دهم ، اإىل ج�نب احلر�ض على احلف�ظ على �سحتهم و�سامتهم عرب 

اتب�ع التدابر الحرتازية والوق�ئية .

بلدية ر�أ�س �خليمة ت�سمن وقاية �ملر�جعني بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�سة عن متطلبات نظام �إمارة �أبوظبي لل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية

•• اأبوظبي-الفجر:

اآل  م��ب���رك  ب��ن  نهي�ن  ال�سيخ  م��ع���يل  افتتح 
نهي�ن ع�سو جمل�ض ال��وزراء وزير الت�س�مح 
بعيون  الإن�س�نية  الأخ��وة  والتع�ي�ض منتدى 
الت�س�مح  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال�����ذي  ���س��ب���ب��ي��ة 
والتع�ي�ض ب�لتع�ون مع مركز ال�سب�ب العربي 
اأن�سطة  اإط����ر  يف  لل�سب�ب  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز 
بح�سور  الإن�س�نية"،  الأخ����وة  "مهرج�ن 
وم�س�ركة مع�يل �سم� املزروعي وزير الدولة 
ل��ل�����س��ب���ب، وال���دك���ت���ورة دي��ن��� ع�����س���ف من�سق 
 16 م��ن  �سب�بية  وق���ي����دات  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
روؤية جديدة، ومب�دارت  دولة عربية حتمل 
ط��م��وح��ة ل��ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت��ع���ي�����ض والأخ�����وة 

الإن�س�نية يف الوطن العربي والع�مل. 
الفتت�حية  كلمته  يف  ال�سيخ  م��ع���يل  وق����ل 
موجه� حديثه لل�سب�ب امل�س�ركني " ي�سرين 
الذي  املنتدى  اأك��ون معكم يف هذا  اأن  كثراً 
اأع��ت��ز ب��ه ك��ث��راً لأن��ك��م ���س��ب���ب ه���ذه الأم����ة، 
ومتثلون الأ�س��ض القوي لآم�لن� وتطلع�تن� 
واأفخر مب� متثلونه  يف احل��سر وامل�ستقبل، 
من قي�دات واعدة وطموح�ت م�أمولة، ومب� 
لديكم من وعي وذك�ء ومب�درة وم� تتمتعون 
ت�سكيل  يف  لاإ�سه�م  وت�سميم  ع���زٍم  م��ن  ب��ه 
مع�مل احل��سر واآف�ق امل�ستقبل مل� فيه اخلر 

للمجتمع والإن�س�ن" .
الذي  امل��ن��ت��دى  ه���ذا  "اإن  م��ع���ل��ي��ه  واأ����س����ف 
ب�لتع�ون  والتع�ي�ض  الت�س�مح  وزارة  تنظمه 
م��ع م��رك��ز ال�����س��ب���ب ال��ع��رب��ي وم��رك��ز �سب�ب 
اأبوظبي  اإح��ت��ف���ء بوثيقة  ه��و  اإمن���  اأب��وظ��ب��ي 
ل���اأخ���وة الإن�����س���ن��ي��ة ال���ت���ي ����س���درت خال 
فرا�سي�ض  الب�ب�  لقدا�سة  الت�ريخية  الزي�رة 

اإىل  ال���زي����رة  وه���ي  الأزه�����ر،  �سيخ  وف�سيلة 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�س�حب  ك���ن  التي  اأبوظبي 
حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
ف�سل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب 
الكبر  ال���ن���ج����ح  ل���ه����، وحت���ق���ي���ق  الإع���������داد 
ل��ه��� ح��ي��ث ج��ع��ل ���س��م��وه م���ن ه���ذه الوثيقة 
الإم����رات  م��ن  ووف����ق  وحمبة  �سام  ر�س�لة 
مل��� مت��ث��ل��ه هذه  اإىل ال���ع����مل، وذل����ك ت���أك��ي��داً 
الرائدة من منوذٍج ن�جح يف الأخوة  الدولة 

الإن�س�نية على م�ستوى الع�مل كله".
 واأو�سح مع�ليه "اإنن� يف الإم�رات ننظر اإىل 
جمتمع  يف  اأع�����س���ء  ب���ع��ت��ب���ره��م  الب�سر  ك��ل 
اجلميع  فيه  يعمل  اأن  يجب  واح��د  اإن�س�ين 
والت�سدد  ال��ت��ط��رف  ن��ب��ذ  اأج�����ل  م���ن   ، م���ع����ً 
الكرمية  واحلي�ة  والرخ�ء  ال�سام  وحتقيق 
اأبوظبي  ب���أن وثيقة  ال��ع���مل، ونعتز  رب��وع  يف 
لاأخوة الإن�س�نية تربط ب�سكل طبيعي بني 
ج�نب،  من  والإن�س�نية  الروحية  اجل��وان��ب 
مل�  ب��ني اجلميع  امل�����س��رتك  العمل  وجم����لت 
اآخ��ر، وعلى  للجميع من ج�نب  اخل��ر  فيه 
ن��ح��ٍو ي��ج��ع��ل م��ن��ه��� وث��ي��ق��ة دول��ي��ة مرموقة 
واأدبية  ق���ن��ون��ي��ة  ت���ط���ورات  ع��ل��ي��ه���  ت��رتت��ب 
يف  الإن�س�ن  مل�سلحة  واقت�س�دية  واأخاقية 

كل مك�ن".
ووج�����ه ح��دي��ث��ه م���ع����يل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي���ن بن 
مب�رك للقي�دات ال�س�بة ق�ئا "اإنه ي�سعدين 
اأن اأرى فيكم احلر�ض على الإ�سه�م يف ت�أكيد 
مع�ين الأخوة الإن�س�نية على اأر�ض الواقع، 
الآخ�������ر وقبول  اح�������رتام  ع���ل���ى  وح���ر����س���ك���م 
التعددية يف الثق�ف�ت والأدي�ن واجلن�سي�ت، 
وتعربون بذلك عن الثقة والأمل يف م�ستقبل 
وتوؤكدون طموح�تكم من  والع�مل،  املنطقة 

ونبذ  وال�سام  الت�س�مح  قيم  ت�أ�سيل  اأج��ل 
ال�سراع�ت  عن  والبتع�د  والكراهية  العنف 
واخلاف�ت، وبن�ء العاق�ت بني الب�سر على 
الود  مبعثه�  يكون  كرمية  اأخ��اق��ي��ة  اأ�س�ض 
والرحمة والتع�ون والعدل وامل�س�واة، بحيث 
يعت�د اجلميع على تب�دل الأفك�ر واملعلوم�ت 
اآراء  اإىل  ب���ح��رتام  وال���س��ت��م���ع  ال�سحيحة 
يف  معهم  التع�ي�ض  على  وال��ع��م��ل  الآخ��ري��ن 

�سداقة واأخوة و�سام" .
واأ�����س�����د م��ع���ل��ي��ه مب���� ل����دى امل�����س���رك��ني من 
م����ب�����درات واأف����ك�����ر وم����� ي��ت��م��ت��ع��ون ب���ه من 
القوي  ال��ت��زام��ك��م  ق�ئا" اأح���ي  م�����س��وؤول��ي��ة 
الإيج�بي  للتغير  اأداًة حقيقية،  ب�أن تكونوا 
تعزيز  يكون  اأن  على  وحر�سكم  املجتمع  يف 
للم�سروع�ت  جم������ًل  الإن�����س���ن��ي��ة  الأخ������وة 
الع�مة،  واخلدمة  التطوع  وبرامج  العملية 
املجتمع  موؤ�س�س�ت  ك�فة  للعمل مع  وجم���ًل 
اأو قط�ع  اأو احلكومة  الأ���س��ر  ذل��ك  ���س��واء يف 
امل��دين،  كم�  اأو موؤ�س�س�ت املجتمع  الأع��م���ل 
ال�سراك�ت  ه����ذه  ب���ن����ء  يف  ج��ه��ودك��م  اأح���ي���ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����س��ر ثق�فة 
املجتمع  يف  الإن�����س���ن��ي��ة،  والأخ����وة  الت�س�مح 
وال���ع����مل، وق��ن���ع��ت��ك��م ال��ق��وي��ة ، ب�����أن دوركم 
يف ت��ع��زي��ز ث��ق���ف��ة ال��ت�����س���م��ح والأخ��������وة يف 
اأ�س��سي يف دورك��م يف  اإمن��� هو ج��زء  املجتمع 
والقت�س�دي  الجتم�عي  امل�ستقبل  ت�سكيل 
الأن�سطة  اأن  م��وؤك��دا  والع�مل"  املنطقة  يف 
الإن�س�نية،  والأخ�����وة  ب�لت�س�مح  امل��رت��ب��ط��ة 
مهمة  اقت�س�دية  قيمة  له�  يكون  اأن  ميكن 
وت�أ�سي�ض  امل�سروع�ت  ب�إن�س�ء  لل�سب�ب  ت�سمح 
مفيدة  اقت�س�دية  اأن�سطة  وتنفيذ  ال�سرك�ت 

ت�سهم يف حتقيق جودة احلي�ة للجميع .

واأو�سح مع�ليه اأن اإ�سه�م�ت ال�سب�ب يف ن�سر 
اآث�ر  ثق�فة الت�س�مح والأخ��وة الإن�س�نية له� 
وحتقيق  املجتمع  يف  احليوية  ب��ث  يف  مهمة 
ب�لأخوة  ارتب�طهم  واأن  �سك�نه،  الوحدة بني 
الإن�س�نية يعزز لديهم الثقة ب�لنف�ض والثقة 
يف الأمة والعتزاز والولء للوطن وي�سجع 
وارتب�طهم  امل��ج��ت��م��ع  م��ع  اإل��ت��ح���م��ه��م  ع��ل��ى 
قيم   ، لديهم  وُينمي   ، حولهم  مَب��ن  القوي 
ومه�رات العط�ء والإجن�ز وحتمل امل�سوؤولية 
يف  والعتدال  الو�سطية  خ�س�ئ�ض  وينمي   ،
التفكر وال�سلوك معرب� عن ثقته ب�أن �سب�ب 
العرب على م�ستوى ك�فة الآم�ل والتوقع�ت 
اأذكي�ء واع��دون حري�سون على هويتهم  هم 
ال��وط��ن��ي��ة، ف����خ����ورون ب��وط��ن��ه��م واأم���ت���ه���م ، 
العربية  ل��اأم��ة  املرتقب  امل��ح��وري  وب���ل��دور 
يف م�������س���رة ال����ع�����مل، وم���ع���ت���زون ب����ل���رتاث 
اخل�لد لهذه الأمة ومك�نته كم�سدر رئي�سي 

لت�سكيل الهوية واإله�م الأجي�ل. .
نت�ئج  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع����ن  م��ع���ل��ي��ه  واع�������رب 
مب�درات ال�سب�ب واإىل العمل معهم من اأجل 
متكينهم من اأداء دورهم املرتقب يف الع�مل، 
من  املتميزة  ب�لنم�ذج  معهم  الحتف�ء  واإىل 
ال�����س��ب���ب ال��ع��رب��ي يف ك���ف��ة جم�����لت العمل 
بن�ء  يف  وجن�ح�تهم  واملجتمعي،  الإن�����س���ين 
من  والع�ملية،  والعربية  املحلية  ال�سراك�ت 
اأجل تعزيز قيم الت�س�مح والأخوة الإن�س�نية 
يف املنطقة والع�مل معرب� عن امله ب�للتق�ء 
زوال  بعد  القريب  امل�ستقبل  يف  ال�سب�ب  مع 
اآث����ر ف��رو���ض ك��ورون��� ال��ذي ن���أم��ل اأن يكون 
جت�سيداً  م��واج��ه��ت��ه  يف  ال������دويل  ال���ت���ع����ون 
اأ�سمى  يف  الإن�س�نية  الأخ���وة  لقيم  حقيقي�ً 

مع�نيه�.

الأخوة  ال�سب�ب يف تفعيل وثيقة  وحول دور 
اأن  امل��زروع��ي  �سم�  مع�يل  اأك���دت  الإن�س�نية، 
ال�سب�ب هم الفئة الأكرث ا�ستهداف�ً من قبل 
دع���ة التطرف؛ وه��م يف ال��وق��ت ذات��ه الدرع 
الإن�س�نية  الأخ��ّوة  اأن  موؤكدة  �سده.  الواقي 
ال�سب�ب  التع�ي�ض وال�سام، واإمي���ن  هي لغة 
الآخر  واح��رتام  والتع�ي�ض  الت�آخي  مبب�دئ 
ال�سعوب ببع�سه�  الذي �سربط  هو اجل�سر 
الإن�س�ن  ُت��ق��ّدر  متم��سكة  جمتمع�ت  ويبني 

وحتفظ كرامته وتعمل على �سع�دته.
يف  ال�سب�ب  مب�س�ركة  اعتزازه�  عن  وع��ربت 
هذا املنتدى  الذي �سلط ال�سوء على مب�دئ 
يف  ال�سب�ب  ودور  الإن�س�نية،  الأخ���وة  وثيقة 
جت�����س��ي��ده��� ع��ل��ى اأر������ض ال���واق���ع م���ن خال 
ذات  جمتمعية  وم�����س���ري��ع  م���ب����درات  تنفيذ 
ب�لتج�رب  اعزازه�  عن  معربة  اإيج�بي،  اأثر 
التي نفذه� �سب�ب الوطن العربي يف توظيف 
احلوار لن�سر القيم الن�س�نية، ودور ال�سب�ب 
وتر�سيخ  وال���ع���ن���ف  ال���ت���ط���رف  م���واج���ه���ة  يف 
مفهوم املواطنة الذي ي�سمن حقوق جميع 

اأفراد املجتمع.
اأم������ ال���دك���ت���ورة دي���ن���� ع�����س���ف ف��ت��ن���ول��ت يف 
كلمته� مع�مل التجربة الإم�راتية يف الأخوة 
ب�لتع�ون  املتحدة  الأمم  وجهود  الإن�س�نية، 
نبذ  يف  ال�سب�ب  دور  لتفعيل  الإم������رات  م��ع 
ومواجهة التطرف بجميع اأ�سك�له وتوظيف 
اخلربات والتج�رب يف القيم الإن�س�نية من 
ونفو�ض  ع��ق��ول  يف  القيم  ه��ذه  تعميق  اأج���ل 
الأج���ي����ل اجل��دي��دة م��ن اأج���ل ع����مل ي�سوده 

ال�سام والعي�ض امل�سرتك.
يتعلق  فيم�  ال�سب�بية  امل���ب����ردات  اأه���م  وع��ن 
ال�سب�ب  حت��دث  الإن�س�نية  الأخ���وة  مب��ب���دئ 

ع��دة جت����رب منه�  ع��ن  ب�ملنتدى  امل�����س��رك��ون 
اإ�سه�ره�  مت  ال��ت��ي  دب���ي   ك�����س���ف��ة  مفو�سية 
ادارة جمعية ك�س�فة  بن�ء على قرار جمل�ض 
هذا  اعترب  حيث  1985م،  ع���م  الم�����رات، 
ال���ت����ري���خ م���ي���اد م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف عمر 
اجل��م��ع��ي��ة وذل����ك ب���إق���م��ة م��ف��و���س��ي���ت تتبع 
ال����دول����ة ومنه�  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  اجل��م��ع��ي��ة 
مفو�سية ك�س�فة دبى وتهدف اىل الإ�سراف 
والت�أكيد على ن�سر مب�دئ احلركة الك�سفية 

يف خمتلف اأرج�ء الإم�رات
احل�س�ري" فركز  للتوا�سل  "�سام  اأم���    
على ال��ت��وا���س��ل ب���ع��ت��ب���ره ن��وع���ً م��ن احلوار 
الإرادة  وينبع من  واملجتمع�ت،  الأف��راد  بني 
وال��رغ��ب��ة امل��ت��ب���دل��ة، ب��و���س��ف��ه ����س���رورة من 
ال�سعوب.  بني  والتف�هم  التع�ي�ض  �سرورات 
اإىل هذا  اأ����س���د احل����ج���ة  ال���ي���وم يف  وال���ع����مل 
اأم�م  املج�ل  يفتح  الذي  احل�س�ري  ال�سلوك 
وا�ستك�س�ف  وال��ت��وا���س��ل،  ال��ت��ع���ون  ت��ع��زي��ز 
اإىل  و���س��وًل  عليه  للبن�ء  ال��ث��ق���يف  امل�����س��رتك 
حتقيق مف�هيم التع�ي�ض وال�سام والحرتام 
بني الثق�ف�ت؛ وحتقيق�ً لاندم�ج والتن�غم 

الج���ت���م����ع���ي ع����ن ط���ري���ق ت����ب�����دل امل���ع����رف 
والأفك�ر ووجه�ت النظر.

اأم� "مب�درون تني ا�ض" فتهدف اإىل ت�سجيع 
العربي،  ال�سب�ب  املب�درة لدى  التطوع وروح 
من  طويلة  ل�سنوات  نت�ج�  الفكرة  وج����ءت 
واملج�ميع  ال��ف��رق  �سمن  التطوعي  العمل 
ال�سب�ب  من  جمموعة  ابتكر  لذا  ال�سب�بية، 
م�سروع ب�إمك�ن اجلميع امل�س�ركة به والتطوع 

�سمنه اأينم� يكون الفرد ويف اأي بلد يعي�ض.
ع�ملية  وه��ي منظمة  اي��زك  واأخ���را منظمة 
لل�سب�ب تطور القدرات الري�دية من خال 
الطاب  وت�سرك  الداخلية،  الري�دة  برامج 
التدريبية  ال�����ربام�����ج  يف  واخل���ري���ج���ي���ني 
للمنظم�ت  ال���ع����مل���ي  ال���ط���اب���ي  وال���ت���ب����دل 
الرئي�ض  ومقره�  الربحية  وغ��ر  الربحية 
ور�سة  املنتدى  واختتم  نوتردام، هولندا.  يف 
والتع�ي�ض  الت�س�مح  وزارة  نظمته�  تف�علية 
لتعريف  الثق�ف�ت  خمتلف  من  ال�سب�ب  مع 
الإن�س�نية  الأخ���وة  وثيقة  وم��ب���دى  بثوابت 
يف  واخل��روج  ال�س�أن  ذات  الق�س�ي�  ومن�ق�سة 

مب�درات �سب�بية ذات �سلة ب�لوثيقة.

خالل افتتاحه منتدى »الأخوة بعيون �ضبابية« مب�ضاركة �ضما املزروعي, وع�ضاف:

نهيان بن مبارك ي�سيد بامل�ساركة �لفعالة و�ملبادر�ت �ملبتكرة 
�لتي قدمها �سباب �لعامل لرت�سيخ ثو�بت �لأخوة �لإن�سانية

على هام�س مهرجان الأخوة الإن�ضانية:

وز�رة �لت�سامح و�لتعاي�س تطلق »فار�س �لأخوة �لإن�سانية« مب�ساركة �سباب من 50 دولة عربية و�أجنبية 
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ا�ستياء احلوثيني على اليمن، ومن جهة اأخرى يريد ب�يدن دعم التح�لف 
اأخب�ر  �سحيفة  ويف  مب��سرة«.  الع�سكري  ال��ت��ورط  دون  ب��اده  نفوذ  وتعزيز 
اخلليج ق�ل عبداملنعم اإبراهيم: “يبدو اأنن� �سنكون اأم�م اأمريك� خمتلفة كل 
4 �سنوات، ف�إذا ف�ز احلزب اجلمهوري يف دورة رئ��سية ف�سيقوم ب�إلغ�ء و�سطب 
كل القرارات والقوانني التي اتخذه� �سلفه، واإذا ف�ز احلزب الدميقراطي يف 
والقوانني  ال��ق��رارات  كل  و�سطب  ب�إلغ�ء  اأي�س�ً  ف�سيقوم  اأخ��رى  رئ��سية  دورة 
الأمريكي  الرئي�ض  اأن  ال��ك���ت��ب،  واع��ت��رب  اجل��م��ه��وري«.  �سلفه  اتخذه�  ال��ت��ي 
اأدت  اخل�رجية  ال�سي��سة  يف  ج�سيمة  اأخ��ط���ء  “ارتكب  اأوب���م���  ب���راك  ال�س�بق 
اإن�س�نية وقتل وت�سرد واإره���ب منفلت ع�ملي�ً، خ�سو�س�ً يف ال�سرق  اإىل كوارث 
الأو�سط والع�مل العربي، مو�سح�ً اأن الإدارة اجلديدة يف عهد ب�يدن �سرتتكب 
الأخط�ء اجل�سيمة نف�سه�  اإذا كررت �سين�ريو اأوب�م� يف ال�سرق الأو�سط، من 
خال ت�سجيع الإره�ب الذي يقوده الإ�سام ال�سي��سي ب��سم حقوق الإن�س�ن 

بلورة موقف موّحد مع اأوروب�، يف اط�ر م�س�ورات مع فرن�س� واأمل�ني� وبريط�ني� 
“لن يحل احل��وار بني طهران  املوقع   واأك��د  على م�ستوى وزراء اخل�رجية. 
ووا�سنطن، الذي يقرتحه الرئي�ض الفرن�سي ويعمل من اأجله، اأي م�سكلة من 
اأي نوع مع اإيران يف غي�ب اإرادة اأمريكية يف التع�طي مع الواقع، تنطلق من اأن 
اإيران تهيمن على لبن�ن و�سوري� واليمن وت�سعى اإىل ا�ستكم�ل هيمنته� على 
اأن املواقف الأمريكية الأخرة  اأم� �سحيفة العرب اللندنية، فراأت  العراق«. 
�سجعت املبعوث الأممي م�رتن غريفيث “على اإخراج التدخل الإي��راين اإىل 

العلن، واعتب�ر طهران طرف�ً ح��سم�ً يف اإنه�ء احلرب اليمنية«.
واعتربت م�س�در �سي��سية مينية اأن الزي�رة املف�جئة للمبعوث الأممي م�رتن 
غريفيث اإىل طهران، ولق�ئه م�سوؤولني اإيرانيني “تو�سيع�ً لدائرة الأطراف 
اليمني،  للملف  النه�ئية  الت�سوية  �سكل  ر�سم  يف  مب��سراً  دوراً  �ستلعب  التي 

اإ�س�فة اإىل العرتاف بدور طهران طرف�ً اإقليمي�ً ف�عًا يف النزاع اليمني«.

•• عوا�صم-وكاالت
ميلي�سي�  ت�سنيف  عن  املتحدة  الولي�ت  تراجع  اأن  اإخب�رية  تق�رير  اعتربت 
احلوثي منظمة اإره�بية، ر�س�لة خط�أ اإىل احلوثيني واإيران ملوا�سلة الت�سعيد 
يف املنطقة. ووفق�ً ل�سحيف عربية �س�درة  اأم�ض الثنني، تت�س�ءل دول املنطقة 
عن �سي��س�ت اإدارة ب�يدن اجلديدة خ��سة بعد توجهه� ل�سطب للحوثيني من 
ق�ئمة الإره�ب. يف ال�سرق الأو�سط، ق�ل عبدالرحمن الرا�سد: “لي�ض للولي�ت 
املتحدة م�سلحة يف ترك اليمن مثًا دولة ف��سلة وبوؤرة تنمو فيه� امليلي�سي�ت 
احلوثية، وتنظيم الق�عدة، وت�سبح حتت �سيطرة اإيران، وهي ل تريد القت�ل 
هن�ك، وب�لت�يل لي�ض له� خي�ر �سوى دعم التح�لف العربي بقي�دة ال�سعودية«. 
واأ�س�ف “من جهة تريد وا�سنطن اإر�س�ء املنظم�ت التي تدعو لوقف احلرب 
وهو  احلقيقي،  امل���أ���س���ة  �سبب  ينهي  ح��ًا  متلك  ل  لكنه�  اإن�س�نية،  لأ���س��ب���ب 

ون�سر الدميقراطية يف الع�مل«. وت�س�ءل الك�تب “هل ال�ستخب�رات الأمريكية 
والربيط�نية والأوروبية والأمم املتحدة ل تعلم ب��ستياء ميلي�سي� احلوثي 
والدوائية،  والغذائية  الإن�س�نية  الأممية  امل�س�عدات  ب�لقوة على قوافل هذه 
وبيعه� ب�أ�سع�ر ب�هظة الثمن يف ال�سوق ال�سوداء؟«. واأ�س�ف “هذا فقط منوذج 
واحد يتعلق ب�ملوقف من احلوثيني الإره�بيني املدعومني من اإيران ع�سكري�ً 
وم�لي�ً يف تغر املواقف الأمريكية اخل�رجية كلم� حل رئي�ض جديد يف البيت 
على  احلوثيني  اإجب�ر  من  ب�يدن  الرئي�ض  يتمكن  اأن  حق�ً  ونتمنى  الأبي�ض، 
ع���د موقع ميدل  وم��ن جهته،  اليمن«.  احل��رب يف  واإن��ه���ء  لل�سام  اخل�سوع 
اإي�ست اأوناين، اإىل ت�سريح الرئي�ض الفرن�سي اإمي�نويل م�كرون، عن حر�سه 
ب�لتوازي مع  على بذل “م� ي�ستطيع من اأجل حوار بني وا�سنطن وطهران”، 
النووي  امللف  اإىل  اإ�س�رة  اأي  من  ب�يدن،  جو  الأمريكي  الرئي�ض  خط�ب  خلو 
اإىل  ي�سعى  الأمريكي،  الرئي�ض  ب���أن  اأن ذلك يوحي  املوقع  واعترب  الإي��راين. 

�سحف عربية: �ليمن و�لنووي �لإير�ين �أول ف�سل لالإد�رة �لأمريكية �جلديدة

•• عوا�صم-وكاالت

راأى الك�تب ال�سي��سي بوبي غو�ض 
ال���رتك���ي رجب  ال��رئ��ي�����ض  ق��م��ع  اأن 
التي  للتظ�هرات  اأردوغ������ن  طيب 
بوغ�زيت�سي،  ج�معة  يف  انطلقت 
م�ستمر  اع�����ت�����داء  م����ن  ج�����زء  ه����و 
اأق�ل  اإذ  ال��رتك��ي��ة  اجل���م��ع���ت  على 
يواجه  ومل  الأك�����دمي����ي����ني  اآلف 
الداخل  يف  قليلة  مع�ر�سة  ���س��وى 

واخل�رج.
احلكومة  فعل  رد  يف�سر  م���  وه��ذا 
�سد  اأح��ي���ن���ً،  واله�ستري  املتهور، 
يواجهه�  حقيقية  م��ق���وم��ة  اأول 
لكن   .2016 �سنة  منذ  الرئي�ض 
رد الفعل هذا مل ينتج الكثر من 
ال��ف��رق وف��ق���ً مل��� اأو���س��ح��ه غ��و���ض يف 

�سبكة بلومربغ.

ل يب�ضر باخلري
رغ���������م الع�������ت�������ق��������لت ال����ك����ث����رة 
الق��سية،  ال�������س���رط���ة  وت��ك��ت��ي��ك���ت 
دخلت التظ�هرات الكثيفة لطاب 
ا�سطنبول  يف  بوغ�زيت�سي  ج�معة 
���س��ه��ره��� ال���ث����ين. وان��ط��ل��ق��ت تلك 
تعيني  على  احتج�ج�ً  التظ�هرات 
معروف�ً  اأع���م����ل  رج����ل  اأردوغ���������ن 
ب�ساته مع احلزب احل�كم مديراً 

للج�معة.
بوغ�زيت�سي هي واحدة من اأف�سل 
اجل�مع�ت الرتكية وتتمتع مبك�نة 

•• باري�س-اأ ف ب

الدولية  العفو  منظمة  اع��ت��ربت 
ف����رع ف��رن�����س��� اأم�������ض الث���ن���ني اأن 
يف  نفذت  التي  التوقيف  عملي�ت 
12 ك�نون الأول/دي�سمرب خال 
احتج�ج�ت �س�رك فيه� يف ب�ري�ض 
�سد  الأ���س��خ������ض  اآلف  ع�����س��رات 
ال�س�مل  الأم����ن  ق���ن��ون  م�����س��روع 
امل��ث��ر ل��ل��ج��دل يف ف��رن�����س���، ك�نت 

“تع�سفية«.
الفرع  اأج���راه����  درا���س��ة  وخل�ست 
احلقوقية  للمنظمة  ال��ف��رن�����س��ي 
142 موقوف�  ب��ني  م��ن  اأن���ه  اإىل 
احلب�ض  و���س��ع��وا يف   124 و���س��ع 
توجه  “مل   ، التحقيق  ذم��ة  على 
منهم  املئة  يف   80 اإىل  تهمة  اأي 

يف النه�ية«.
بني  مم�ثل�ة  ن�س������بة  و�س�����جلت 
الذين  وع������دد  امل���وق���وف���ني  ع�����دد 
وجهت اإليه�������م التهم�����ة يف نه�ي������ة 
احتج�ج����ت  خ�����������������������ال  امل���ط����ف 
التي  ال�سفر”  “ال�سرتات  حركة 
 2018 اأواخ����ر  ذروت��ه��� يف  بلغت 
وفق�   ،2019 ال����ع�����م  واأوائ���������ل 
رميي  ب���ري�����ض  يف  ال��ع���م  للمدعي 

هيتز.
الدولية  ال��ع��ف��و  منظمة  وق���ل��ت 
جمموعة  اإىل  ان�������س���م���ت  ال���ت���ي 

ب�رزة خ�رج الباد. ولذلك، جذبت 
الح��ت��ج���ج���ت الن��ت��ب���ه ال����دويل. 
ي��ب�����س��ر ب�خلر  ال��ت��دق��ي��ق ل  ه����ذا 
لطموح�ت اأردوغ�ن املتطلع جلذب 
تركي�.  اإىل  ال���ط���اب  م���ن  امل���زي���د 
ف�لتدخل يف اأمور ج�معة معروفة 
برباجمه� يف العلوم والتكنولوجي� 
والهند�سة والري��سي�ت ل يتن��سب 
باده  جعل  يف  الرئي�ض  ه��دف  مع 
“مركز جذب جلميع العلم�ء حول 

الع�مل«.

�ضرقة اأدبية
املرة  ه���ي  ه����ذه  اأن  غ��و���ض  ي��و���س��ح 
ال���ث����ن���ي���ة ال����ت����ي ك�����ن����ت ف���ي���ه تلك 
اإ���س��ك���ل��ي��ة ب�سبب  اجل���م��ع��ة حم���ور 

تعيين�ت اأردوغ�ن.
ا�ستي�ء  ���س��ي��ح���ت  ه��ن���ل��ك  ك����ن���ت 
الرئي�ض  ���س��م��ى  ح���ني   2016 يف 
ملن�سب  اأوزك��������ن  ال���رتك���ي حم��م��د 
رئ��ي�����ض اجل���م��ع��ة. وك���ن��ت �سقيقة 
العدالة  ح��زب  ع��ن  اأوزك����ن ع�سواً 
الرتكي.  ال����ربمل�����ن  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ح��ي��ن��ه���، ك�����ن اأردوغ���������ن ق���د توىل 
على  مقيدة  غ��ر  �سلط�ت  ح��دي��ث���ً 
الأك����دمي���ي���� و���س��م��م ع��ل��ى تطهر 
ي�ستبه  الذين  النق�د  �سفوفه� من 
متع�طفون  اأو  م��ت��واط��ئ��ون  ب���أن��ه��م 

التهامات املعتادة
ت�سكل اجل�معة  اإىل كرث،  ب�لن�سبة 
املحرومة  البيئة  للهرب من  �سلم�ً 
مب� اأنه� توفر نقطة انطاق مهمة 
ن��ح��و ���س��وق ال��ع��م��ل. وات��ه��م رئي�ض 
اأردوغ�ن  الت�س�ل يف مكتب  دائ��رة 
املتظ�هرين  األ���ت���ون  ال��دي��ن  ف��خ��ر 

ب�أنهم يروجون لانقاب.
اأن  ن���ف�������س���ه  اأردوغ�������������������ن  وزع����������م 
متورطني  ك���ن��وا  “الإره�بيني” 
تقوم  اأن  وت��ع��ه��د  ال��ت��ظ���ه��رات،  يف 
�سروري”  هو  م�  “بكل  احلكومة 

لإنه�ء ال�سطراب.
�ضعبيته تت�ضاءل.. 
حتى بني املحافظني

ال�سب�ن  ي��ب���يل  األ  ال��ك���ت��ب  يتوقع 
واملتظ�هرون  ع���م���وم����ً  الأت��������راك 
املحمومة  ب�ل�ستج�بة  خ�سو�س�ً 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال����رتك����ي����ة. ل���ق���د ك�ن 
ال�سي��سية  ال�سخ�سية  اأردوغ�������ن 
والرجل  حي�تهم  ط���وال  املهيمنة 
الكربى  امل�سوؤولية  يتحمل  ال��ذي 
ع��ن ال��ت��ده��ور الق��ت�����س���دي الذي 
اإىل  ك��ورون���،  ج�ئحة  بج�نب  اأدى، 
ال�سب�ب  ل��دى  البط�لة  ن�سبة  رف��ع 
�سعبية  ك����ن���ت  ل��ق��د   .24% اإىل 
ال�سب�ن  ال��ن���خ��ب��ني  م���ع  ال��رئ��ي�����ض 
بني  حتى  �سنوات،  ط��وال  تت�س�ءل 

مع انقاب ف��سل. لكن اأوزك�ن ك�ن 
بروف�سوراً حقيقي�ً يف بوغ�زيت�سي. 
ال��رج��ل اجل��دي��د، مليح بولو،  اأم���� 
فهو من خ�رج اجل�معة وقد ُووجه 
الأدبية  ب�ل�سرقة  تتعلق  ب�ته�م�ت 
الدكتوراة.  واأط��روح��ة  درا�س�ته  يف 
اأن���ك���ر ب��ول��و ذل���ك وق�����ل اإن����ه ن�سي 

اأول خط للهجوم هو ت�سوير  ك�ن 
املحتجني على اأنهم اأطف�ل اأثري�ء 
حم�ية  ع��ل��ى  م�سممون  م��دل��ل��ون 
هذه  لكن  النخبوية.  امتي�زاتهم 
الطاب  لأن  مقنعة  غ��ر  احل��ج��ة 
وطني  اختب�ر  على  بن�ء  خُمت�رون 

ع�م وهم ل يدفعون اأي ر�سوم.

ا�ستخدام عام�ت القتب��ض.

احلكومة باتت اأكرث ياأ�ضًا
كتب غو�ض اأن الطاب املتظ�هرين 
يخ�سون من اأن يفر�ض بولو اأفك�ر 
حزب العدالة والتنمية على ثق�فة 
ويقلقون  ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة.  اجل���م��ع��ة 

اأي�س�ً من ت�أثر هذا التعيني على 
امل��ك���ن��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ج���م��ع��ة. وقف 
تعيني  �سد  بحزم  ال��ط��اب  جميع 
بولو كرئي�ض للج�معة يف الأول من 
ين�ير -ك�نون الث�ين امل��سي. وهذا 
م��� دف��ع احل���زب احل���ك��م وحلف�ءه 

اإىل اأن ي�سبحوا اأكرث ي�أ�س�ً.

مع�ر�سة  امل��ن��ظ��م���ت  م��ن  وا���س��ع��ة 
اإن لديه�  الأم���ن  ق���ن��ون  مل�����س��روع 
ب�������س����أن  م���������س����روع����ة  “خم�وف 
توقيف  عملي�ت  ح��دوث  احتم�ل 
تع�سفية وانته�ك�ت اأخرى حلقوق 

الإن�س�ن«.
وك�����ن م��ن ���س���أن م�����س��روع ق�نون 
فر�ض  الفرن�سي  ال�س�مل  الأم��ن 
عن��سر  ت�������س���وي���ر  ع���ل���ى  ق����ي����ود 
ال�������س���رط���ة ون�������س���ر ال�������س���ور على 
الجتم�عي،  ال��ت��وا���س��ل  و���س���ئ��ل 
ل��ت��وث��ي��ق ح������لت عنف  ���س��ي��م���  ل 
ال�����س��رط��ة. وق���د مت ال��ت��خ��ل��ي عن 

م�سروع الق�نون هذا.
�سيمبره  اآن-�������س������ويف  وق�����ل����ت 
م����ن م��ن��ظ��م��ة ال���ع���ف���و ال���دول���ي���ة 
التقرير  ك��ت���ب��ة  ���س���رك��ت يف  ال��ت��ي 
م�سرة  اإن  بر�ض  فران�ض  لوك�لة 
الأول/دي���������س����م����رب  ك�����ن����ون   12
ب�ري�ض  و���س��ط  يف  الح��ت��ج���ج��ي��ة 
ملحوظ�”  “عنف�  ت�����س��ه��د  مل 
م�  ي������ربر  �����س����يء  “ل  م�����س��ي��ف��ة 
اأو  التوقيف�ت  ن�حي����ة  من  ح��دث 

الته�م�ت«.
ا�ستجواب  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر  ورّك�����ز 
ووث�ئق  طبية  و�سه�دات  ال�سرطة 

•• قرية حمادة-اأ ف ب

ع���د عب��ض عبد اهلل اىل قريته يف 
جنوب دارفور يف الع�م 2016 بعد 
اأم�س�ه� يف خميم�ت  �سنوات  ع�سر 
ن����زح���ني ل��ك��ن��ه ي��خ�����س��ى ال���ي���وم اأن 
يكون ت�سرع يف قراره ب�سبب جتدد 
القب�ئل  من  امل��سية  رع���ة  هجم�ت 

العربية.
ت��ع��ر���ض ع��ب��د اهلل وه���و م�����زارع يف 
الثم�نني من عمره ينتمي لقبيلة 
برقد لعتداء من قبل رع�ة امل��سية 
العربية  للقب�ئل  املنتمني  الرحل 
حم�ده  ق��ري��ت��ه  ه����ج���م���وا  ال���ذي���ن 
كيلومرتا   90 بعد  على  ال��واق��ع��ة 
ع��سمة  ني�ل،  مدينة  �سرق  �سم�ل 

ولية جنوب دارفور.
فران�ض  ل���وك����ل���ة  ع��ب������ض  وي���ق���ول 
�سربوين  الف�ئت  “الأ�سبوع  بر�ض 
واأوقفوين  واأن��� يف حقلي  ب�ل�سوط 
حتى  ال�����س��ب���ح  م��ن  ال�سم�ض  حت��ت 

الغروب«.
اأطلقوا  ذل��ك  “بعد  ب�أ�سى  ويت�بع 
م��سيتهم لت�أكل حم�سويل. دمروا 

كل �سيء«.
ع���ب���د اهلل ع���ب��������ض ه����و واح������د من 
اخ���ت����روا  ت��ق��ري��ب���  ���س��خ�����ض   700
ال�����س��ن��وات الأخ����رة العودة  خ���ال 
اىل قريتهم التي ك�ن يقطنه� قبل 

�ملعار�سة �ل�سومالية تعترب �لرئي�س غري �سرعي 
•• مقدي�صو-اأ ف ب

اأعلن ق�دة املع�ر�سة ال�سوم�لية اأنهم �سيتوقفون عن العرتاف ب�لرئي�ض حممد 
عبداهلل حممد، بعدم� انتهت مدة وليته من دون التو�سل اإىل اتف�ق �سي��سي ب�س�أن 
اإج��راء انتخ�ب�ت لختي�ر خلف له. واأف���د ق�دة املع�ر�سة يف بي�ن  م�س�ر ي��وؤدي اإىل 
يعرتف جمل�ض مر�سحي  لن   ،2021 �سب�ط-فرباير  الث�من من  “اعتب�را من 
املع�ر�سة بفرم�جو )لقب حممد( رئي�س�. لن يقبل املجل�ض ب�أي �سكل من اأ�سك�ل 
مت��دي��د ال���ولي���ة ع��رب ال�����س��غ��ط«. واأت���ى 
الإع��ان بعدم� ف�سلت حكومة فرم�جو 
ال�سوم�ل  ولي����ت  وزع��م���ء  مقدي�سو  يف 
الفدرالية اخلم�ض يف ك�سر اجلمود حول 

طريقة امل�سي قدم� لتنظيم انتخ�ب�ت.
اأول  ال�سوم�ل  اأن جتري  وك�ن يفرت�ض 
ب�لقرتاع  ورئ��سية  ت�سريعية  انتخ�ب�ت 
ه���دف  وه������و   ،1969 م���ن���ذ  امل���ب��������س���ر 
“منعطف  ب���أن��ه  املتحدة  الأمم  و�سفته 
نحو  ال�����ب�����اد  ط����ري����ق  يف  ت�ريخي” 
بعد  وال�����س��ام  الك�ملة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
لكن  العنيفة.  ال���س��ط��راب���ت  م��ن  عقود 
ج���رى ال���رتاج���ع ع��ن ذل���ك ال��ه��دف ومت 
معّقد  مب��سر  غ��ر  اق���رتاع  نظ�م  اإق���رار 
على غرار النتخ�ب�ت امل��سية، تخت�ر مبوجبه الع�س�ئر مندوبني ينتقون بدورهم 
اأع�س�ء جمل�سي الربمل�ن الذي يعنّي رئي�س� للباد. واألقى فرم�جو الذي يرت�سح 
اأيلول/ اأب��رم يف  لولية ث�نية، ب�للوم على من�ف�سيه يف الرتاجع عن اتف�ق �س�بق 

�سبتمرب، ُحدد مبوجبه جدول زمني لاقرتاع. واتهمت جوب�لند، وهي منطقة 
تن�زلت  ت��ق��دمي  ب��ع��دم  الرئي�ض  امل�ستقلة،  �سبه  اخلم�ض  ال�سوم�ل  من�طق  م��ن 
اإن�س�ء  اإىل  املع�ر�سني  الرئ��سة  مر�سحي  ائتاف  ودع���  ال�س�بق.  التف�ق  واإف�س�ل 
على  فرم�جو  وح�ض  الفرتة،  ه��ذه  خ��ال  الباد  لقي�دة  انتق�يل  وطني  جمل�ض 
ي�سم مر�سحني  لكنه  الئتاف متح�لف �سد فرم�جو  وه��ذا  الد�ستور.  اح��رتام 

يتن�ف�سون ب�سكل فردي على الرئ��سة من بينهم رئي�س�ن �س�بق�ن لل�سوم�ل.

حلظ�ت  يف  ون���ّف���ذت  م�سموعة” 
مل يكن الحتج�ج ي�سهد خاله� 

“ا�سطراب� ملحوظ�«.
األيك�سي�ض  امل���ح����م���ي  واأو������س�����ح 
ب�����ودلن ال�����ذي اوق�����ف ع��ل��ى ذمة 
التحقيق خال الحتج�ج لوك�لة 
فوجئت  “لقد  ب���ر����ض  ف���ران�������ض 

ب�ل�سرتاتيجية... 
ع��ن��د ك���ل ت��ق���ط��������ع، ك����ن���ت ق���وات 
متظ�هرين  ت���وق���������������ف  الأم���������ن 
�سلميني من دون �سبب اأو حتذير 

م�سبق«.
وق���ل��ت ال�����س��رط��ة يف وق���ت لحق 
ك�ن  الهجومي  الأ�سلوب  ه��ذا  اإن 
يهدف اإىل منع ت�سكل جمموع�ت 
اأ�سبوعني  عطلتي  بعد  فو�سوية 
م���ت���ت����ل���ي���ت���ني م�����ن ال���ت���ظ����ه���رات 

العنيفة يف ب�ري�ض.
ك���ذل���ك اأ���س���������������������رت امل��ن��ظ��م��ة اإىل 
على  “توقيف��������ت  ح��د������������������وث 
مبهم������ة”،  ق����وان����ني  اأ�����س����������ض 
“امل�س������ركة  �سد  واح�����د  اأب�����رزه� 
التخطيط  ب��ه��دف  جم��م��وع��ة  يف 
يف  اإليه�  ال�س������تن�د  مت  للعنف” 
التي  ال�����ح���������لت  م���ن  ح���ل��ة   25

�س��ملته� الدرا�سة.

لتعقب  اآل�����ي�����ة  ل����دي����ه����م  ول����ي���������ض 
امله�جمني حتى«.

ويقول عبد اهلل حممد �سيخ قرية 
ح���م����دة، ال��ت��ي ي��ع��ي�����ض ���س��ك���ن��ه��� يف 
اأك��واخ متن�ثرة م�سيدة من عيدان 
الهجم�ت  اإن  اجل����ف���ة،  ال��ن��ب���ت���ت 
اأن ت��ردع الن�زحني  الأخ��رة ميكن 

الذين ك�نوا يفكرون يف العودة.
ب�سدة  خ�ئفني  “م�زالوا  ويو�سح 
امل�سلحة  العربية  امليلي�سي�ت  م��ن 
للعودة  ا�ستعدادا  اأق��ل  و�سيكونون 

اىل القرية الآن«.
 

تعود  ح�����ل����ة   35 يف  ق�����س���ئ��ي��ة 
لأ�سخ��ض و�سعوا يف احلب�ض على 
ذمة التحقيق دون توجيه اأي تهم 
اثن�ن مدة خم�ض  واوق��ف  اإليهم. 

�سهود  اإف����������دات  اإىل  وا����س���ت���ن����دا 
منظمة  ق�لت  م�سورة،  ومق�طع 
عملي�ت  اإن  ال����دول����ي����ة  ال���ع���ف���و 
“حتذيرات  ت�سبقه�  مل  التوقيف 

�س�ع�ت تقريب�، و33 �سخ�س� اآخر 
طوال الليل.

وت����ق����دم����ت وح��������دة ك����ب����رة من 
ال�سرطة املتظ�هرين وح��سرتهم 

منهم  اأي  ومنعت  اجل���ن��ب��ني  م��ن 
م��ن م��غ���درة الح��ت��ج���ج، ع��ل��ى م� 
اأف�د �سح�فيون من وك�لة فران�ض 

بر�ض يف ذلك الوقت.

اإىل  ال��ب�����س��ر  ت�����س��ل��ي��م   2020 يف 
الدولية ووقعت  املحكمة اجلن�ئية 
ات��ف���ق ���س��ام م��ع ع���دة جمموع�ت 
ويف  خ�سو�س�.  دارف���ور  يف  متمردة 
ق��وات من  الأخ���رة ن�سرت  الفرتة 
ملنع  دارف���ور  يف  وال�سرطة  اجلي�ض 

وقوع �سدام�ت جديدة.
ورغ������م ذل������ك، ي�����رى ال�������س���ك����ن اأن 
احلم�ية  ل��ه��م  ت��وف��ر  ل  ال�سلط�ت 

الازمة.
“ثمة  اآدم  امل�����زارع حم��م��د  وي���وؤك���د 
فقط  ال��ق��ري��ة  يف  �سرطيني  اأرب��ع��ة 

ان���دلع ال��ن��زاع يف دارف���ور يف الع�م 
اآلف  ث���اث���ة  م���ن  اأك�����رث   2003

�سخ�ض.
وب�لن�سبة لهذا املزارع امل�سن، يعيد 
الهجوم الأخر اىل الأذه�ن ذكرى 
اأثن�ء  به�  مر  ج��دا  ع�سيبة  اأوق����ت 
الفريقية  الأق��ل��ي���ت  ب��ني  ال���ن���زاع 
العربية  وامل��ي��ل��ي�����س��ي���ت  دارف�����ور  يف 
عمر  الرئي�ض  نظ�م  من  املدعومة 
انتف��سة  اأط���ح��ت��ه  ال���ذي  الب�سر 

�سعبية يف ني�س�ن/ابريل 2019.
خ�سو�س�  دارف�������ور،  ن�����زاع  واأوق�������ع 
اأك��رث من  الأوىل،  ال�سنوات  خ��ال 
300 األف قتيل كم� اأدى اإىل نزوح 
وفق�  �سخ�ض،  مليون   2،5 قرابة 

لاأمم املتحدة.
���س��ه��دت ق��ري��ة ح��م���دة واح����دة من 
الأح��������داث امل���ع���روف���ة ج����دا اأث���ن����ء 
دارف��ور عندم� ه�جمته�  النزاع يف 
 2005 اآذار/م�ر�ض  يف  ميلي�سي�ت 
وفق�  ����س���خ�������س����،   127 وق���ت���ل���ت 
لن�جني. وتقع على اأطراف القرية، 

مقربت�ن ل�سح�ي� ذلك الهجوم.
وم�����ع ع������ودة ال�����ه�����دوء، ق�����رر عبد 
الع�م  يف  ق��ري��ت��ه  اإىل  ال��رج��وع  اهلل 
حفظ  ق��وة  اأن  خ�سو�س�   2016
املتحدة  ل����اأمم  ال��ت���ب��ع��ة  ال�����س��ام 
والحت������د الإف��ري��ق��ي ك���ن��ت تنظم 
ب�لقرب  منتظمة  دوري�����ت  اآن����ذاك 

منه�.
وا����س���ت����أن���ف ه�����ذا ال����ف����اح زراع�����ة 
التي  واخل�س�ر  وامل�نغو  الربتق�ل 

يبيعه� وت�سكل م�سدر رزقه.
بعد  ب�لرعب  ي�سعر  ب���ت  اأن���ه  غ��ر 
املنطقة  ه��زت  التي  العنف  موجة 
واأوقعت  امل��سي  ال�سهر  منت�سف 
250 قتيا وع�سرات اجلرحى يف 

وليتي جنوب وغرب دارفور.
الدامية  ال�ستب�ك�ت  تلك  ووقعت 
مهمة  انته�ء  على  ا�سبوعني  بعد 
والحت��������د  امل����ت����ح����دة  الأمم  ق������وة 
الف����ري����ق����ي حل���ف���ظ ال���������س����ام يف 
دارف�������ور ال���ت���ي ظ��ل��ت م��ن��ت�����س��رة يف 
الأكرث  وك�نت  ع�م�.   13 الإقليم 

ح�سدا لاأرواح منذ اأ�سهر.
وحم�ده لي�ض الوحيد الذي ي�سعر 
ت�سلل  ال�سعور  هذا  واإمن���  ب�خلوف 
اإىل  ع�������دوا  اآخ����ري����ن  ن��ف��و���ض  اإىل 

القرية.
وتقول خديحة بخيت بغ�سب “اإذا 
ي�سربن�  احل���ط���ب،  جل��م��ع  ذه��ب��ن��� 
ل�س�ع�ت  وي����وق����ف����ون����ن�����  ال�����ع�����رب 
وت�سيف “حتى لو معن�  طويلة”. 

رج�ل فهم ي�سربونهم«.
القب�ئل  م����ن  ال�����رع������ة  وي���ح���م���ل 
القرى،  يه�جمون  الذين  العربية 
ب�نتظ�م  ويق�سون  ن���ري��ة  اأ�سلحة 
ع��ل��ى م���زروع����ت الأه������يل ع��ل��ى م� 

يقول املزارع حممد اآدم.
على  وا�سحة  الأم���ل  خيبة  وت��ب��دو 
هوؤلء ال�سك�ن الذين ك�نوا ي�أملون 
عقب  امل����������س����ي  ����س���ف���ح���ة  ط�����ي  يف 

ا�سق�ط الب�سر.
وي����واج����ه ال���ب�������س���ر، امل�������س���ج���ون يف 
ال�سودان منذ ا�سق�ط نظ�م حكمه، 
اجلن�ئية  امل��ح��ك��م��ة  م���ن  ات��ه���م���ت 
حرب”  “جرائم  ب�رتك�ب  الدولية 
الن�س�نية”  �����س����د  و”جرائم 

و”اإب�دة” يف دارفور.
النتق�يل  ال�سي�دة  جمل�ض  وتعهد 

نف�سهم  ي�سنفون  ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك 
ب�أنهم حم�فظون.

ا�ضتغالل ذعر احلكومة
�سيتحدد املنعطف الت�يل يف ق�سية 
ال�سب�ن  ب��ه  يقوم  مب���  بوغ�زيت�سي 
الأت��راك يف اأم�كن اأخ��رى رداً على 
ه��ج��م���ت احل���ك���وم���ة ���س��د جمّمع 
ب���وغ����زي���ت�������س���ي. ع���ل���ى ال����رغ����م من 
حمات  اأط��ل��ق��وا  امل��ت��ظ���ه��ري��ن  اأن 
التوا�سل  و����س����ئ���ل  ع��ل��ى  ن���ج��ح��ة 
ق�درين  ي��ك��ون��وا  مل  الج��ت��م���ع��ي، 
الطابية  ال��ه��ي��ئ���ت  حت��ف��ي��ز  ع��ل��ى 
ب�سكل  اأخ��رى لان�سم�م  كلي�ت  يف 
ك�نت  ال��ت��ظ���ه��رات.  اإىل  ج��م���ع��ي 
للتحرك  داع��م��ة  املع�ر�سة  اأح���زاب 

لكن بحذر.
بح�سب توقع غو�ض، قد يتغر هذا 
الأمر اإذا ا�ستمر طاب بوغ�زيت�سي 
واأع�����������س������ء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������ض يف 
ال�ستج�بة  م�����س��ت��غ��ل��ني  حت��دي��ه��م 

املذعورة للحكومة.
 ف��������أردوغ��������ن ه����و ال�������ذي ي���واج���ه 

التحدي الأكرب: 
كيفية اإنه�ء الأزمة من دون اإحل�ق 
تركي�  ب�سمعة  ال�����س��رر  م��ن  امل��زي��د 
ال�سب�ن  الأك�دميية و دون تهمي�ض 
الأت���������راك. مب���� اأن�����ه ل��ي�����ض رج���ًا 
يت�سبب  ق���د  ب�����س��ا���س��ة،  ي���رتاج���ع 
وحلزبه  لنف�سه  ب�ل�سرر  اأردوغ����ن 

ولباده.

ف��ق��ط م��ن احل�لت  ويف ح���ل��ت��ني 
التي متت درا�سته�، ك�ن املوقوفون 
تربر  اأن  مي��ك��ن  اأدوات  ي��ح��م��ل��ون 

ال�ستب�ه يف وجود نية العنف.
انته�ك  “اإنه  �سيمبره  وق���ل��ت 
اأن  قبل  فعل  على  تع�قب  �س�مل. 

يرتكب«.
قد ينتهك هذا النق�ض يف الدقة 
“حقوق الإن�س�ن من دون مربر”، 

وفق التقرير.
واأو�سحت لرا بيليني التي اأوقف 
16 ع�م�  ابنه� الب�لغ من العمر 
يطلق  اأن  ق��ب��ل  ���س���ع��ة   20 مل����دة 
ب�رتك�ب  اته�مه  دون  �سراحه من 
اأو جرمية لوك�لة فران�ض  جنحة 
اإنه  )ال�سرطة(  يل  “ق�لوا  بر�ض 
هذا  اأ���س��رار.  ع�س�بة  اإىل  ينتمي 
غر معقول ... ابني ن��سط لكنه 

لي�ض �سخ�س� عنيف�«.
ا�ستخدمت  ح������لت،  خ��م�����ض  ويف 
اآذار/ يف  اأق�����ر  ق����ن���ون  ال�����س��رط��ة 

م�ر�ض 2019 لفر�ض حظر على 
التواجد يف ب�ري�ض ملدة ت�سل اإىل 

�ستة اأ�سهر.
الدولية  ال��ع��ف��و  منظمة  وق���ل��ت 
من  ب�”عقوبة  ي�سمح  احلظر  اإن 
اإمك�ن  دون  ومن  دون حم�كمة” 
اإىل  ال��ربمل���ن  ودع���ت  ال�ستئن�ف، 

اإلغ�ء الت�سريع.

رّد ه�ستريي على �حتجاجات جامعة بوغازيت�سي...�أردوغان �سيدفع �لثمن

منظمة حقوقية تنتقد توقيف �لع�سر�ت من متظاهري باري�س 

جتدد �لعنف يف د�رفور يحيي خماوف �لأهايل 
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قريتني  على  هجومني  يف  الأق���ل  على  �سخ�س�   19 م�سلحون  قتل 
املحلية  ال�سلط�ت  اأف����دت  كم�  نيجري�  غ��رب  ب�سم�ل  ك���دون���  بولية 
عنف  اأع��م���ل  وو�سطه�  نيجري�  غ��رب  �سم�ل  ي�سهد  الث��ن��ني.  اأم�ض 
عملي�ت  كثفت  وق��د  ���س��ن��وات،  ع�سر  ح���وايل  منذ  ع�س�ب�ت”  ت�سنه� 
اخلطف مق�بل فدية و�سرقة امل��سية. وق�ل مفو�ض ال�سوؤون الداخلية 
يف ولية ك�دون� �س�مويل اروان يف بي�ن اإن “هوؤلء املدنيني قتلوا على 
اأيدي ع�س�ب�ت م�سلحة يف قرية كوتيم�سي يف برنني جواري وقرية 

م�سرا اإىل اأن عدد ال�سح�ي� بلغ 19. كوجيني يف ك�جورو”، 
واأ�س�ف اأن “عدة قرويني اآخرين ا�سيبوا ب�لر�س��ض«. وم�س�ء ال�سبت 
الع�س�بة على من دراج���ت ن�رية اىل قرية كوتيم�سي  اأف��راد  و�سل 
حيث نهبوا عدة مت�جر وقتلوا 14 �سخ�س� وجرحوا عددا اآخر، كم� 
ج�ء يف بي�ن ال�سلط�ت. لكن بع�ض ال�سك�ن ق�لوا لوك�لة فران�ض بر�ض 
اإن 19 �سخ�س� قتلوا يف هذا الهجوم. وق�ل اأيوب� عبد اهلل وهو اأحد 

�سك�ن املنطقة “فقدن� 19 �سخ�س� وقمن� بدفنهم “ الأحد.
يف اليوم نف�سه اقتحم م�سلحون قدموا على دراج�ت ن�رية اأي�س� قرية 
وم�ستودع�ت  من�زل  واأحرقوا  اأ�سخ��ض  قتلوا خم�سة  كوجيني حيث 

وكني�سة، بح�سب بي�ن ولية ك�دون�.
  

تقول ممر�سة �س�بة منهكة يف منطقة ريفية يف جنوب اإفريقي� “كل 
ب�نتظ�ر  اأنن� نقف يف ط�بور  لو  “كم�  اأ�سبوع نفقد زميًا” م�سيفًة 
امل���وت، ننتظر دورن�����«. ب���ل��ك���د خ��رج��ت ال��دول��ة الأك���رث ت�����س��رراً من 
اإفريقي�، من موجة ث�نية فت�كة ت�سببت به� يف  وب�ء كوفيد-19 يف 
ك�نون الث�ين-ين�ير ن�سخة متحّورة من الفرو�ض معدية اأكرث من 
الفرو�ض الأ�سلي. اإل اأن الأ�سّرة يف اأق�س�م الإنع��ض ل تزال ممتلئة 
وظروف العمل �س�قة، وفق �سه�دات عدد كبر من الع�ملني يف املج�ل 
ترف�ض  ال��ت��ي  ال�سلط�ت  تفر�سه  اإع��ام��ي  �سمت  ظ��ّل  يف  ال�سحي، 
ال�سم�ح ب�لدخول اإىل اأي م�ست�سفى. رغم التعليم�ت ال�س�رمة بتجّنب 
ي�سفونه  و���س��ع  ع��ن  التحدث  على  البع�ض  يحر�ض  ال�سح�فيني، 
ونق�ض  امل�س�بني  تدفق  بني  امل�ست�سفي�ت،  داخ��ل  يعي�سونه  ب�جلحيم 
املمر�سون يف  يواجه  كل مك�ن.  املرتب�ض يف  وامل��وت  الوق�ية  معدات 
جنوب اإفريقي� فرتات عمل متتّد على 12 �س�عة يع�جلون خاله� 
م�س�بني مذعورين ينبغي عليهم طم�أنتهم على الدوام وكذلك اإزالة 
املوؤامرة حول  ال�س�ئع�ت ب�س�أن نظرية  امل�سبقة لديهم ونفي  الأحك�م 
املر�ض... املمر�سة يف عي�دة ليمبوبو )�سم�ل( اإحدى املن�طق الأ�سّد 
فقراً يف الباد، تعي�ض توتراً. وتخ�سى ربة الع�ئلة الب�لغة 28 ع�م�ً 

التق�ط الفرو�ض ونقله.

اأعلنت ك�نبرا  اأم�ض الثنني اأن �سح�فية اأ�سرتالية اختفت من على 
�س��س�ت التلفزيون الر�سمي ال�سيني منذ �ستة اأ�سهر وك�نت معتقلة يف 
بكني اأوقفت ر�سمي� بتهمة “اإف�س�ء اأ�سرار الدولة يف اخل�رج«. واأو�سحت 
ال�سينّية  ال�سلط�ت  اأّن  ب�ين  م�ري�ض  الأ���س��رتال��ّي��ة  اخل���رج��ّي��ة  وزي���رة 
حمتجزة  ك�نت  التي  يل  ت�سنغ  ب�عتق�ل  �سب�ط/فرباير   5 يف  اأبلغته� 
“ال�سلط�ت  بي�ن  يف  ب�ين  وت�بعت  اآب/اأغ�سط�ض.  منذ  تربير  اأّي  دون 
ال�سينّية ق�لت اإّن ت�سنغ اعُتِقلت لا�ستب�ه يف اأّنه� قّدمت، يف �سكل غر 
على  وجه� معروف�  ت�سنغ  وك�نت  اخل���رج«.  الدولة يف  اأ�سرار  ق�نوين، 
ال�س��سة عرب حمطة “�سي جي تي اإن” الن�طقة ب�لنكليزية، اإذ اأجرت 

مق�بات مع رّواد اأعم�ل يف كّل اأنح�ء الع�مل.
ولدت ت�سنغ يف مق�طعة هون�ن ال�سينية وه�جرت اإىل اأ�سرتالي� عندم� 
ك�نت طفلة قبل اأن تعود اإىل ال�سني لتعمل يف �سبكة البث الر�سمية ع�م 
و�ستواجه عقوبة �سديدة يف ح�ل ثبتت عليه� تهمة انته�ك   .2012
ل�سبكة  وي��ن  لويزا  قريبته�  وق�لت  ال�سيني.  القومي  الأم��ن  ق�نون 
واأ�س�فت  الق�سية«.  عن  �سيئ�  تفهم  “مل  الع�ئلة  اإن  �سي”  بي  “اأيه 
يفهم�ن  “ل  �سنوات(  )ت�سع  وابنه�  ع�م�   11 الب�لغة  ت�سنغ  ابنة  اأن 
الو�سع مت�م�”، م�سيفة اأن الو�سع “�سعب ب�لن�سبة للطفلني اللذين 
يت�س�ءلن عم� يح�سل«. وج�ء اعتق�ل ت�سنغ يف ظل تدهور العاق�ت 
ب�س�أن  املعلوم�ت  وغي�ب  اعتق�له�  توقيت  واأث����ر  وك�نبرا.  بكني  بني 

التهم املوجهة اإليه� �سكوك� ب�أن اخلطوة مدفوعة �سي��سي� وانتق�مية.

عوا�صم

كانو

جوهان�سربغ

�سيدين

وفاة �ل�سيا�سي �للبناين �ملخ�سرم جان عبيد بكوفيد
•• بريوت-اأ ف ب

ن�هز  ع��ن عمر  اللبن�ين ج���ن عبيد  والن�ئب  ال�س�بق  ال��وزي��ر  الث��ن��ني  اأم�����ض  ت��ويف  
اأ�سبوعني، على م� ذكرت  اإ�س�بته بفرو�ض كورون� قبل  بعد م�س�عف�ت  82 ع�م�ً، 
يف  ال�سي��سي  العمل  الطويل يف  الب�ع  ذو  عبيد،  لاإعام. وعرف  الوطنية  الوك�لة 
لبن�ن والذي �سهد على حمط�ت مف�سلية يف ت�ريخ الباد، بدبلوم��سيته الر�سينة 
ومواقفه اله�دئة واجل�معة وميوله العروبية. وغ�لب�ً م� ُطرح ا�سمه كمر�سح توافقي 
لرئ��سة اجلمهورية يف املحط�ت املف�سلية و�سط النق�س�م�ت ال�سي��سية الكربى التي 
ن�أى بنف�سه عنه�. وجنح طيلة م�سرته ال�سي��سية يف البق�ء على قنوات التوا�سل 
مفتوحة مع قوى حملية واإقليمية متخ��سمة. على مدى عقود، �سكل عبيد مرجع�ً 
قراءته  على  لاطاع  الأ�سواء  عن  بعيداً  دوري���ً  يزورونه  و�سح�فيني  ل�سي��سيني 
ولتطورات  لبن�ن  �سهده�  التي  املتاحقة  والأزم����ت  لاحداث  وروؤي��ت��ه  ال�سي��سية 
املتحدر من قرية علم�  وب��داأ عبيد،  اإطالته العامية.  املنطقة. وك�ن مقًا يف 
يف ق�س�ء زغرت� يف �سم�ل لبن�ن، م�سرته املهنية ب�لعمل ك�سح�يف وك�تب يف جمات 
اأم�  يو�سف.  القدي�ض  ج�معة  يف  احلقوق  درا�سته  مع  تزامن�ً  عدة  لبن�نية  و�سحف 
م�سرته ال�سي��سية، ف��ستهله� ع�م 1978 مع تعيينه م�ست�س�راً لرئي�ض اجلمهورية 
1982. ثّم ُعنّي يف الع�م الاحق  اآن��ذاك الي��ض �سركي�ض، حتى نه�ية وليته ع�م 
خال  و���س���رك   .1987 ع���م  حتى  اجلميل  اأم��ني  اجلمهورية  لرئي�ض  م�ست�س�را 
مع�هدة  اإلغ�ء  مف�و�س�ت  راأ�سه�  على  ومف�و�س�ت  دولية  موؤمترات  يف  الفرتة  هذه 
اإ�سرائيل ويف �سي�غة بي�ن الإلغ�ء، ويف موؤمتر عقد يف جنيف لإنه�ء  اأي���ر مع   17
حدود  تخطت  �سداقة  عاق�ت  عبيد  وبنى   .)1990-1975( الأهلية  احل��رب 
لبن�ن مع ق�دة وم�سوؤولني يف �سوري� والعراق وفل�سطني وم�سر ودول خليجية، على 
راأ�سهم الرئي�ض الفل�سطيني الراحل ي��سر عرف�ت وال�سوري ح�فظ الأ�سد. وت�سّببت 
ك�نت  �سي��سية م�سيحية  ب�نتق�دات كثرة من قوى  له عاقته مع دم�سق حتديداً 

مع�دية ل�سوري� ونفوذه� يف لبن�ن.

وول �سرتيت جورنال: �سيا�سة بايدن يف �ل�سرق �لأو�سط خميفة

  قطاع �لدو�ء يف �أزمة مع م�سارعة �للبنانيني للتخزين 

لقاح �أ�سرت�زينيكا يثري قلق جنوب �إفريقيا   •• جنيف-اأ ف ب

انطاق  اإف��ري��ق��ي���  ع��ّل��ق��ت ج��ن��وب 
ب��ستخدام  للتطعيم  ب��رن���جم��ه��� 
املخ�وف  اأ�سرتازينيك� يف ظل  لق�ح 
ن�سخة  ����س���د  ف��ع���ل��ي��ت��ه  ع�����دم  م����ن 
ك��ورون��� امل��ت��ح��ّورة، يف وق��ت يتوقع 
اأن يجتمع خرباء منظمة ال�سحة 
ملن�ق�سة  الث���ن���ني  اأم�������ض  ال��ع���مل��ي��ة 
الأ�س��ض  يف  ي��واج��ه  ال���ذي  ال��ل��ق���ح 
ملن  ب�لن�سبة  فع�ليته  ب�س�أن  �سكوك� 

تتج�وز اأعم�رهم 65 ع�م�.
واأظهر اختب�ر اأن اللق�ح ل يوفر اإل 
“احلد الأدنى” من احلم�ية �سد 
املتو�سطة  اإىل  اخلفيفة  الإ�س�ب�ت 

بكوفيد-19 الن�جمة عن الن�سخة 
املتحّورة التي اكُت�سفت اأول مرة يف 

جنوب اإفريقي�.
ت��ب��داأ الدولة  اأن  امل��ق��رر  وك����ن م��ن 
اإفريقي�  ب�لوب�ء يف  الأك��رث ت�سررا 
الأخ���������رة  الأي��������������م  ح���م���ل���ت���ه���� يف 
ب��������س���ت���خ���دام م���ل���ي���ون ج���رع���ة من 
احلكومة  لكن  اأ�سرتازينيك�  لق�ح 
�سوء  يف  ال��ربن���م��ج  تعليق  ق����ررت 
ن��ت���ئ��ج اخ��ت��ب���رات اأج��رت��ه��� ج�معة 

فيت�تر�سراند يف جوه�ن�سربغ.
وق��������ل وزي�������ر ال�������س���ح���ة اجل���ن���وب 

ت�سريح  زويلي مكيزي يف  اإفريقي 
عرب  م��وؤمت��ر  خ���ال  لل�سح�فيني 
التلقيح  يف  ال��رتي��ث  “اإن  الفيديو 
اأ�سرتازينيك�  ل����ق�����ح  ب���وا����س���ط���ة 
ه���و م���وؤق���ت ب���ن��ت��ظ���ر ت��ب��ي���ن هذه 
لق�ح  اأن جرع�ت  واأو�سح  امل�س�ئل«. 
جلنوب  املخ�س�سة  اأ���س��رتازي��ن��ي��ك��� 
الإجم�يل  عدده�  والب�لغ  اإفريقي� 
ت��ن��ت��ه��ي مدة  وال���ت���ي  م��ل��ي��ون   1،5
ني�س�ن/اأبريل  يف  ���س��اح��ي��ت��ه��� 
توجيه�ت  ب����ن���ت���ظ����ر  ����س���ُت���ح���ف���ظ 

اخلرباء العلميني ب�س�أنه�.

التي  اأ�سرتازينيك�،  اأف�دت  بدوره�، 
ط������ّورت ال���ل���ق����ح ب����ل����س���رتاك مع 
ج���م��ع��ة اأك�����س��ف��ورد، ف��ران�����ض بر�ض 
“نعتقد اأنه ل يزال ب�إمك�ن لق�حن� 

الوق�ية من املر�ض ال�سديد«.
واأف�������د ن����ط���ق ب������س��م ال�����س��رك��ة اأن 
ع��ل��ى تطوير  ي��ع��م��ل��ون  ال��ب���ح��ث��ني 
الوق�ية  على  ق����درا  ليكون  اللق�ح 
امل����ت����ح����ورة جنوب  ال��ن�����س��خ��ة  م����ن 
الإفريقية، التي تتف�سى �سريع� يف 

اأنح�ء الع�مل.
ومن املقرر اأن جتتمع جلنة ت�بعة 

اأم�ض  مل��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع���مل��ي��ة  
اللق�ح،  ملن�ق�سة  جنيف  يف  الثنني 
ال����ذي ي�����س��ّك��ل ج����زءا اأ���س������س��ي��� من 
لإطاق  الع�ملية  كوف�ك�ض  مب�درة 
اللق�ح�ت والتي ت�سمل نحو 145 
اأو  منخف�سة  دول  معظمه�  ب��ل��دا، 

منخف�سة اإىل متو�سطة الدخل.
ل���ق����ح  م����ل����ي����ون   140 وه������ن�������ك 
اأ����س���رتازي���ن���ي���ك���� ����س���م���ن ج���رع����ت 
ك��وف���ك�����ض الأول���ي���ة ال��ب���ل��غ عدده� 
يحت�ج  ل  اإذ  م���ل���ي���ون،   337،2
احل�����رارة  درج�������ت  اإىل  ت��خ��زي��ن��ه��� 

يحت�جه�  التي  للغ�ية  املنخف�سة 
لق�ح� ف�يزر وموديرن�.

واأودى وب�ء كوفيد ب�أكرث من 2،3 
ال��ع���مل من  م��ل��ي��ون �سخ�ض ح���ول 
اإ�س�بة  م��اي��ني   106 ن��ح��و  ب���ني 
انتك��سة  من  الرغم  وعلى  معلنة. 
اإطاق  وت��رة  اأن  اإل  اأ�سرتازينيك� 

اللق�ح�ت تزداد يف دول اأخرى.
الأحد  املجرية  ال�سلط�ت  واأعلنت 
لق�ح  ا����س���ت���خ���دام  رّخ�������س���ت  اأن����ه����� 
بينم�  ال��رو���س��ي،  “�سبوتنيك-يف” 
حت�سل  دول���ة  اآخ���ر  كمبودي�  ب���ت��ت 
على �سحنة من لق�ح “�سينوف�رم” 
األ����ف   600 ت���ل���ّق���ت  اإذ  ال�����س��ي��ن��ي 

جرعة.

اأن  الرغم من  الوطني، على  املخترب  ح�سلت يف  “تخريب”  اأن عملية  وزع��م 
املراكز الإفريقية لل�سيطرة على الأمرا�ض والوق�ية منه� ق�لت اإن الختب�رات 

التي جتريه� تنزاني� اأثبتت موثوقيته�.
بحلول حزيران/يونيو، اأعلن م�غوفويل اأن ال�ساة اأنقذت الباد من كوفيد. 
وق�ل “لهذا ال�سبب ل ي�سع اأي من� كم�م�ت هن�. هل تعتقدون اأنن� ل نخ�سى 

املوت؟ هذا لأنه ل يوجد كوفيد لدين�«.
ن�سر  ق��وان��ني حلظر  اإ���س��دار  ال��ف��رو���ض، مت  ع��ن  اأي معلوم�ت  ن�سر  ول��وق��ف 

معلوم�ت تتعلق “ب�لأمرا�ض املميتة اأو املعدية” دون اإذن ر�سمي.
 ولكن، ميكن من حني لآخر روؤية اأ�سخ��ض ي�سعون كم�م�ت ويتحدث البع�ض 
ت�سع  ك�نت  التي  ع�م�(   28( ح�سني  كلثوم  وق�لت  خم�وفهم.  عن  ب�سراحة 
اأن  تريد  ل  واحلكومة  يه�جمن�  ال�سيء  “هذا  للح�فات  حمطة  يف  كم�مة 
اأعرفهم  اأ�سخ��ض  اأربعة  “هن�ك  واأ�س�فت  وتتقبله�«.  الأم��ر  بحقيقة  تعرتف 

كوفيد  من  جًدا”  ع�لية  “م�ستوي�ت  وج��ود  امل��سي  الأ�سبوع  ال�سفر  من  فيه 
ال�سمت  تنزاني�  يف  الك�ثوليكية  ال��روم���ن��ي��ة  الكني�سة  وخ���ل��ف��ت  تنزاني�.  يف 
اإىل  موجهة  ر�س�لة  يف  وج���ء  اأنف�سهم.  حم�ية  اإىل  اأتب�عه�  داعية  احلكومي 
الأ�س�قفة ورج�ل الدين املتق�عدين “بادن� لي�ست جزيرة معزولة. لدين� كل 
الأ�سب�ب لتخ�ذ الحتي�ط�ت وال�ساة اإىل اهلل حتى نتمكن من اخلروج �س�ملني 
من فرتة اجل�ئحة ه��ذه«. يف زجنب�ر التي تتمتع بحكم �سبه ذات��ي، اأكد ن�ئب 

الرئي�ض �سيف �سريف حمد اأنه ُنقل اإىل امل�ست�سفى اإثر اإ�س�بته ب�لفرو�ض.
وق�ل طبيب يعمل يف مركز لختب�ر فرو�ض كورون� يف زجنب�ر اإنه مت ت�سجيل 
اإىل  الول/دي�سمرب  ك�نون  منت�سف  منذ  اجل��زي��رة  يف  اإ�س�بة   80 من  اأك��رث 
اأوائل ك�نون الث�ين/ين�ير. وق�ل الطبيب “لكن ل ُي�سمح لن� بن�سر البي�ن�ت. 
اأدى ارتف�ع عدد احل�لت اإىل �سدور  نحتفظ به� ل�ستخدامه� يف امل�ستقبل.« 
زجنب�ر  يف  ال�سحة  وزارة  اأ���س��درت  اإذ  احلكومية.  الهيئ�ت  عن  مربكة  ر�س�ئل 
الأ�سبوع امل��سي اإعاًن� ع�ًم� تدعو فيه الن��ض اإىل جتنب التجمع�ت و”الإ�سراع 
اأنك تع�ين من �سعوب�ت  اإذا �سعرت  الفحو�س�ت  اأقرب م�ست�سفى لإج��راء  اإىل 

يف التنف�ض«.

•• دار ال�صالم-اأ ف ب

من  للحد  ت��داب��ر  ات��خ���ذ  تنزاني�  �سلط�ت  ترف�ض  اأ�سهر  �ستة  م��ن  اأك��رث  منذ 
اإق�مة  خال  من  �سعبه�  �سف�ء  يف  جنحت  اأنه�  معلنة  كورون�  فرو�ض  انت�س�ر 
ال�سلوات، فيم� مل ت�سع خطة للح�سول على لق�ح�ت. ولكن اأ�سواًت� مع�ر�سة 
“الته�ب رئوي”،  اإىل  ُتعزى  التي  الوفي�ت  تزايد عدد  النهج ترتفع مع  لهذا 
وق�ل  بكوفيد-19.  م�س�ب  ب�أنه  امل�ستقلة  �سبه  زجنب�ر  يف  �سي��سي  اأق��ر  فيم� 
طبيب يف م�ست�سفى ع�م يف دار ال�سام، كربى مدن الباد، طلب مثل كثرين 
“كوفيد-19 يقتل  اإن  الك�سف عن هويته خوًف� من تعر�سه للم�س�ءلة،  عدم 

الن��ض ونع�ين الكثر من احل�لت لكن ل ميكنن� احلديث عن املر�ض«.
قلل الرئي�ض التنزاين جون م�غوفويل ب��ستمرار من خطورة الفرو�ض حتى 

مع اإغاق الدول املج�ورة حدوده� وفر�ض حظر التجول والإغاق.
ومل تعلن ال�سلط�ت اأرق�ًم� عن الإ�س�ب�ت ب�لوب�ء منذ ني�س�ن/اأبريل 2020، 
بحًث� عن  العن��سر  م��ن  ع��دد  اختب�ر  ���س��ًرا  اأن��ه طلب  م���غ��وف��ويل  ك�سف  ح��ني 

الفرو�ض منه� ثمرة ب�ب�ي� وطر �سم�ن ومعزاة وج�ءت نتيجته� اإيج�بية.

ال��ت��ه���ب رئ���وي ح���د وكلهم ت��وف��وا خ��ال فرتة  اإن���ه  م���ت��وا ب�سبب م��� قيل لن� 
�ست�تينز  اأك��د معهد  الث�ين/ين�ير،  ك�نون  نف�سي«. يف  اأحمي  اأن  اأري��د  واح��دة. 
�سروم الدمن�ركي لاأم�س�ل والذي يعمل على الأمرا�ض املعدية، ح�لتني من 
الن�سخة املتحورة التي ظهرت يف جنوب اإفريقي� وُيعتقد اأنه� اأ�سد عدوى، لدى 

م�س�فرين ع�دوا من تنزاني�.
وق�لت امراأة يف دار ال�سام لوك�لة فران�ض بر�ض اإن ابن عمه� تويف بعد رحلة 

عمل اإىل جنوب اإفريقي�.
وروت اأنه “بعد اأ�سبوعني من عودته من جنوب اإفريقي�، �سعر بتوعك وتويف 
يف وقت لحق بعد اأن ع�نى من �سعوب�ت يف التنف�ض. اأخربن� طبيب اأنه اأ�سيب 

بفرو�ض كورون�«.
الن�سخة  انت�س�ر  لوقف  تنزاني�  الوافدين من  دخول جميع  بريط�ني�  حظرت 
اجلنوب اإفريقية من الفرو�ض، بينم� اأعلنت الولي�ت املتحدة يف بي�ن حذرت 

تنز�نيا تهون من كورونا وتتجاهل خطة �للقاحات 

 •• وا�صنطن-وكاالت

معهد  يف  ال����ب�����ح����ث����ني  ك����ب����ر  راأى 
“هد�سون” م�يكل دوران اأن الرئي�ض 
ب�إعانه  ب������ي�����دن،  ج����و  الأم����ري����ك����ي 
 “ “اأن�س�راهلل  ت�����س��ن��ي��ف  م���راج���ع���ة 
ونيته  اإره����ب���ي���ة،  م��ن��ظ��م��ة  احل��وث��ي��ة 
ال��ن��ووي، ينتهج  اإىل الت��ف���ق  ال��ع��ودة 
�سي��سة “خُميفة” يف ال�سرق الأو�سط 
مع  ويتح�لف  احللف�ء  ُي��ع���دي  حيث 

الأعداء.
�سحيفة  يف  م��ق���ل  يف  دوران،  وك��ت��ب 
الأمريكية  جورن�ل”  �سرتيت  “وول 
حملته  خ�������ال  �����س����ن،  ب������ي�����دن  اأن 
النتخ�بية، حملة �سمنية على اأ�س��ض 
جي  وارن  ال����راح����ل  ال��رئ��ي�����ض  وع����د 
اإىل  “ب�لعودة   1920 يف  ه���ردي��ن��غ 

احلي�ة الطبيعية«.
ا�سرتاتيجية  اإىل  ت��ع��ود  اإدارت����ه  لكن 
الطبيعية”  “غر  اأوب�����م�����  ب�������راك 
الرئي�ض  ا�سرتاتيجية  يف  واملتمثلة 

الأ�سبق  اأوب�م� يف ال�سرق الأو�سط.
الطبيعية تقوم على احرتام  “ال�سي��سة  الك�تب:  وق�ل 
ال�سليم، م��ن خال  ل��ف��ن احل��ك��م  الأ���س������س��ي��ة  ال��و���س��ي��ة 
التفريق  ومُيكن  الأع���داء،  ومع�قبة  الأ�سدق�ء  تقوية 
الدول  ه��ي  م���  ب�سيطني:  ت�س�وؤلني  خ��ال  م��ن  بينهم� 
التي متيل اإىل الحتم�ء مبظّلة القوة الأمريكية؟ وم� 

هي الدول التي ت�سعى لتدمر النظ�م الأمريكي؟«.

ركائز النظام الأمريكي
اخلليج  ودول  وتركي�،  اإ�سرائيل،  اأن  اإىل  دوران  واأ���س���ر 
تكف  مل  املق�بل،  يف  الأم��ري��ك��ي،  للنظ�م  رك�ئز  “�سكلت 
اإيران على مدى ال�سنوات ال�40 امل��سية، عن من�ه�سة 

النظ�م الأمني الأمريكي«.

•• بروت-اأ ف ب

يجول  اأخ�������رى،  اإىل  ���س��ي��دل��ي��ة  م���ن 
بينم�  الأ�سبرين،  ع��ن  بحث�ً  عب��ض 

حت�ول ن�دين عبث�ً اإيج�د حليب لطفلته�. وعلى مواقع 
التوا�سل الجتم�عي، ي�س�أل كرث عن �سبل ت�أمني اأدوية 
كوفيد-19 يف لبن�ن الغ�رق يف اأ�سواأ اأزم�ته القت�س�دية. 
ويقول عب��ض �سليم�ن )37 ع�م�ً( فور خروجه م�سرع�ً 
اأكرب ال�سيدلي�ت يف بروت لوك�لة فران�ض  من اإحدى 
بر�ض “�س�ألت عن دواءين.. ومل اأجدهم�”، مو�سح�ً اأنه 
م� من حل اأم�مه �سوى اللجوء اىل ال�سوق ال�سوداء على 

اأمل العثور عليهم�.
اأجده.  مل  ال�ستحم�م  �س�مبو  “حتى  �س�خراً  وي�سيف 

البلد يتجه اىل النه�ية«.
وت�سهد الباد منذ اأ�سهر، على وقع النهي�ر القت�س�دي 
امل�ستوردة  الأدوي����ة  يف  ك��ب��راً  نق�س�ً  امل��ت��م���دي،  وامل����يل 
بغ�لبيته� من اخل�رج، �سواء تلك التي ت�ستخدم لعاج 
اإىل  و�سوًل  املزمنة  الأم��را���ض  اأو  كوفيد-19  مر�سى 

م�سكن�ت الأمل الع�دية وحتى الفيت�مين�ت.
اإل اأّن����ه خ���ال الأ���س���ب��ي��ع الأخ����رة وم���ع ارت��ف���ع عداد 
الإ���س���ب���ت ب��ف��رو���ض ك��ورون���، ظ��ه��رت ط��واب��ر انتظ�ر 

طويلة اأم�م ال�سيدلي�ت.
فيه�  و���س��ل  ���س��وداء  ���س��وق  ال��ع���م،  نه�ية  منذ  وانتع�ست 
ذلك  واأدى  خي�لية.  معدلت  اإىل  الأدوي���ة  بع�ض  �سعر 
اأزمة  اىل  ال�سحي  القط�ع  يف  ع�ملون  ي�سرح  م���  وف��ق 
عاج  يف  ت�ستخدم  اأدوي�����ة  م��ع��ه���  ب���ت��ت  م�سبوقة  غ��ر 
قليلة، حتى  بكمي�ت  اإل  متوافرة  كورون� غر  فرو�ض 

يف امل�ست�سفي�ت.
يف  ت�ستخدم  التي  الأك�سجني  اأجهزة  كذلك  وانقطعت 
حرم  م���  تخزينه�،  على  الن��ض  ته�فت  ب�سبب  امل��ن���زل 
مر�سى من ال�ستف�دة منه�. وانت�سرت يف الأ�سواق وفق 
مزيفة  اأج��ه��زة  الطبية  امل�ستلزم�ت  م�ستوردي  نق�بة 

جمهولة امل�سدر مبب�لغ خي�لية.
اأو  طبيب�ً  تلفزيونية  حمطة  ت�ست�سيف  م��رة  ك��ل  ويف 
م� يف عاج  دواء  ا�ستخدام  اإمك�نية  تق�رير عن  تنت�سر 
لو  ح��ت��ى  ���س��رائ��ه  ع��ل��ى  ال��ن������ض  ي��ت��ه���ف��ت  كوفيد-19، 
مل ي��ك��ون��وا م�س�بني، وه��و م��� ح��دث م��وؤخ��راً م��ع دواء 
اأن  ت��ق���ري��ر  وزع��م��ت  للطفيلي�ت.  امل�����س���د  ايفرمكتني، 
الدواء، الذي مل يكن لبن�ن ي�ستورده اأ�س��س�ً، اأنه عاج 

الروؤ�س�ء  جميع  اع��ت��رب  حيث  اإيران”،  “احتواء  على 
طهران  اأن  ك���رت��ر،  جيمي  الرئي�ض  منذ  الأم��ري��ك��ي��ني 
النووي  الت��ف���ق  وق��ع  ال��ذي  اأوب���م���،  ب��ستثن�ء  تهديد، 
الإيراين لع�م 2015، والذي ينوي ب�يدن العودة اإليه. 
املُ�سرتكة لن حتتوي  ال�س�ملة  العمل  اأن خطة  واعترب 
اإيران، بل اأوجدت بنوده� النه�ئية طريق�ً وا�سح�ً اأم�م 
العقوب�ت،  وبرفع  النووية،  الأ�سلحة  لإم��ت��اك  اإي���ران 

ف�إنه� متد “احلر�ض الثوري” ب�مل�ل.
وق�ل الك�تب: “تخّلى اأوب�م� اأي�س�ً عن الردع الع�سكري 
التقليدي، حيث وجدت اإيران ال�سوء الأخ�سر لتو�سيع 
اأوب�م�  ت���رك  وع��ن��دم���  ميلي�سي�ته�.  ���س��ب��ك��ة  وت�����س��ل��ي��ح 
من�سبه، ك�ن لإيران نفوذ قوي على 4 عوا�سم عربية 

هي بغداد، بروت، دم�سق، و�سنع�ء«.

الإ�سرتاتيجي  ب�ملوقف  تتعّلق  تف��سيل  ثاثة  هن�ك 
امل��خ���ط��ر يف  ت��ف���ق��م  اإىل  ت�����وؤدي  اأن  الإي�������راين، مُي��ك��ن 

امل�ستقبل القريب:
الهيمنة على منطقة اخلليج  اإىل  ايران  �سعي  -الأول: 
احتي�طي�ت نفطية  اأكرب ع�سرة  التي ت�سّم خم�سة من 

موؤكدة يف الع�مل.
اإي������ران ورو�سي�  ب���ني  امل��ت�����س���ع��د  ال��ت��ح���ل��ف  -ال����ث�����ين: 

وال�سني.
ال�سرق  يف  املتحدة  ال��ولي���ت  حلف�ء  غ�سب  -ال��ث���ل��ث: 

الأو�سط، من توا�سل وا�سنطن مع اإيران.

�ضيا�ضة احتواء ُمعاك�ضة
الطبيعية  ال�سي��سة  ت��ق��وم  اأن  ي��ج��ب  ل��ل��ك���ت��ب،  ووف��ق���ً 

ال�سحة، على ت�سليم ال�سيدلي�ت كمي�ت حمددة للحّد 
من عملي�ت التخزين يف املن�زل ومن عملي�ت التهريب، 
خ�����س��و���س���ً ب��ع��د ت��وق��ي��ف م�����س���ف��ري��ن يف م��ط���ر بروت 
بحوزتهم كمي�ت من الأدوية والعثور على اأحد الأدوية 

املدعومة يب�ع يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
لدين�  نف�سه�:  تغذي  هلع  ح�لة  “ثمة  ج��ب���رة  وي�سرح 
ن���ع���رف حجمه”  ل  وت��ه��ري��ب  امل����ن�����زل(،  )يف  ت��خ��زي��ن 
خ�سو�س�ً عرب املط�ر اىل م�سر والعراق ودول اإفريقية، 
للخ�رج من  امل�لية  التحويات  “ت�أخر يف  اإىل  اإ�س�فة 

م�سرف لبن�ن«.
رئ��ي�����س��ي وف���ق ج��ب���رة جراء  ال��ت��ه��ري��ب ب�سكل  وازده�����ر 
امل��دع��وم، وه��و م� جعل  الأدوي���ة على �سعره�  حم�فظة 

الدعم يذهب لغر م�ستحقيه.
اأم����� يف م���� ي��ت��ع��ّل��ق ب���ل��ت��ح��وي��ات امل���ل��ي��ة اإىل اخل�����رج، 
فيو�سح جب�رة “اإذا مل يت�سّلم م�سّنع الدواء يف اخل�رج 
وب�لت�يل  ال���دواء  ي�سلم  فلن  م��وع��ده���،  يف  م�ستحق�ته 

�سيوؤخر اإر�س�ل ال�سحنة اىل لبن�ن«.

الطبية  املراجع  اأعلى  ت�أكيد  رغ��م  للفرو�ض،  حمتمل 
الع�ملية عدم وجود اأدلة ك�فية للرتويج له كعاج.

واأدى الته�فت وفق م� يو�سح نقيب م�ستوردي الأدوية 
ك��رمي ج��ب���رة ل��وك���ل��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض “اىل ب���روز �سوق 
�سوداء مل يتمكن اأحد من جلمه�” بعدم� متكنت جه�ت 

غر ر�سمية من ا�ستقدامه من اخل�رج.
اإىل  و���س��ل  ال�����س��وداء  ال�سوق  يف  بيعه  �سعر  اأن  ويو�سح 
35 دولراً وف��ق �سعر  اأي م��� ي��ع���دل  األ��ف ل��رة،   300
ال�سرف غر الر�سمي، فيم� تب�ع العلبة ح�لي�ً، بعدم� 
ال�سحة  وزارة  نيله موافقة  اإثر  الوكاء  اأحد  ا�ستورده 

بنحو ثم�نية اآلف لرة.
و�سّلمت �سركت�ن، اإحداهم� حملية، تنتج�ن نوعني من 
الأ�سبرين، “الأ�سواق اأكرث من 500 األف علبة خال 
�سهر ك�نون الث�ين/ين�ير، فيم� حجم الطلب الطبيعي 
خال ع�م 2020 ك�ن مئتي األف. ورغم ذلك، ف�لدواء 

لي�ض متوافراً ح�لي�ً«.
ويعمل م�ستوردو الأدوية ح�لي�ً، بن�ء على تعليم�ت وزارة 

اإيران واحلوثيون
وعلى النقي�ض من اأوب�م�، ع�د ترامب 
عقوب�ت  وف��ر���ض  ال���ردع  �سي��سة  اإىل 
نف�سه  دعم  ال��وق��ت  اإي����ران، ويف  على 
وال�ستخب�راتية  الع�سكرية  العملي�ت 
للحلف�ء، خ��سة اإ�سرائيل، �سد اإيران 

ووكائه�.
ينوي  “ب�يدن  اأن  ال��ك���ت��ب  واأ����س����ف 
ترامب  بذله�  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  تبديد 
يف امللف الإي���راين، واإع����دة النظر يف 
اليمن.  جت����ه  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سي��سة 
على �سبيل املث�ل، ك�نت اأوىل خطواته 
“اأن�س�ر  ح��رك��ة  ت�����س��ن��ي��ف  م��راج��ع��ة 
اهلل” احلوثية منظمة اإره�بية، بينم� 
احلوثيني  تقوية  على  اإي����ران  تعمل 
“حزب  من  الث�نية  الن�سخة  ليكونوا 
اهلل” اللبن�ين. ومثلم� ُيهّدد “حزب 
دقيقة  ب���ل��ق��ذائ��ف  اإ���س��رائ��ي��ل  اهلل” 
التوجيه وال�سواريخ، ف�إن احلوثيني 
اأي�س�ً ُيه�����ّددون ال�س�عودية ب�لطريقة 
لإيران  احلوثيون  ُي��وف��ر  كم�  ذات��ه���. 
وب�لت�يل  الأح��م��ر  البحر  اإىل  م��دخ��ًا 
يتيحون له� الق��رتاب من قن�ة ال�سوي�ض، من املحيط 

الهندي«.
اإيران على الرتاجع، يعمل ب�يدن �سد  وبدل اأن ُيجرب 
مراجعة  “اإن  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي����ت  حليفة  ال�����س��ع��ودي��ة، 
جميع  وُت�سعف  اإي���ران  �سيت�سجع  احلوثيني،  ت�سنيف 
الإيراين”،  ب���ل��ع��دوان  املُ��ه��ّددي��ن  الأمريكيني  احللف�ء 

وفق�ً للك�تب.
وختم الك�تب ق�ئًا،  اإن “التخّلي عن �سي��سة الحتواء، 
وت��دم��ر ال�����ردع، وت��ب��دي��د ال��ن��ف��وذ، وم���ع����داة احللف�ء، 
الرئي�سية  ال��ع��ن������س��ر  ه���ي  الأع��������داء،  م���ع  وال��ت��ح���ل��ف 
ب�يدن هذا  اإدارة  تبني  اإن  ب�يدن.  اأوب�م�  لإ�سرتاتيجية 

النهج خُميف اأكرث من اأن يكون غر طبيعي«.

وي����واج����ه م�����س��رف ل��ب��ن���ن م���ع نف�د 
�سغوط�ً  تدريج�ً،  ب�لدولر  احتي�طه 
ت������أم�����ني احل����ج���ي����ت  م����ت����زاي����دة يف 
الأ�س��سية املدعومة منه وعلى راأ�سه� 
الدواء. واأ�سهم تداول اأنب�ء عن توجه لإزالة الدعم يف 
ارتف�ع ثمنه  اأو  ال��دواء  انقط�ع  رفع الطلب خ�سية من 
على وق��ع ت��ده��ور �سعر ال��ل��رة ال��ت��ي ف��ق��دت اأك���رث من 

ثم�نني يف املئة من قيمته�.
يف �سيدلية م�زن يف كورني�ض املزرعة يف بروت، ي�ستمع 
بع�سهم  ويحمل  ال��زب���ئ��ن  طلب�ت  اإىل  امل��وظ��ف��ني  اأح���د 
و�سف�ت طبية. ويكرر بني احلني والآخر عب�رة “الدواء 
غر موجود” اأو “مقطوع”. ويغ�در الزب�ئن اخل�ئبون 

مع وجوم يخّيم على مامح وجوههم.
ي���و����س���ح ال�������س���ي���دلين م�������زن ال���ب�������س����ط، وه�����و م�لك 
ال�سيدلية لوك�لة فران�ض بر�ض اأ�سب�ب�ً عدة خلف ازدي�د 
املتعّلقة  وامل�ستلزم�ت  الأدوي���ة  على  خ�سو�س�ً  الطلب 
انقط�ع  م��ن  الن��ض  “خوف  اأن  اأب��رزه���  بكوفيد-19، 
الدواء يدفعهم للتخزين يف من�زلهم ل�سهر ورمب� �ستة 

اأ�سهر، كل ح�سب قدرته«.
الوكاء عن  ال��دواء وتوقف  “�سح يف  اإىل  ي�س�ف ذلك 

ت�سليم ال�سيدلي�ت الكمي�ت التي تطلبه�«.
ي�ستخدمه  ل�����اأمل،  م�����س��ك��ن  دواء  ع���ن  م���ث����ًل  وي��ع��ط��ي 
اللبن�نيون بكرثة دون و�سفة طبية. ويقول “ي�سلمونن� 
منه�  ع��ل��ب  ع�سر  ي��وم��ي���ً  ن��ع��ر���ض  ف��ق��ط..  علبة   300
لنتمكن من ال�سمود حتى نه�ية ال�سهر، لأنه اإذا عر�سن� 

الكمية كله� �ستنفد يف غ�سون يومني اأو ثاثة«.
ويف حم�ولة لتنظيم الطلب، اأو�ست وزارة ال�سحة بعدم 
وب�تت  طبية.  و�سفة  مبوجب  اإل  الأدوي����ة  بع�ض  بيع 
�سيدلي�ت كثرة تطلب الحتف�ظ ب�لو�سفة خ�سو�س�ً 
لاأدوية الب�هظة الثمن اأو غر املتوافرة بكرثة ل�سم�ن 

ت�أمني احتي�ج�ت عدد اأكرب من املر�سى.
ب��ع��د ج���ول���ة ع��ل��ى ع����دد م���ن ال�����س��ي��دل��ي���ت يف ب���روت 
حليب  على  ع���م���ً(   36( ن���دي��ن  تعرث  مل  و�سواحيه�، 
لطفلته�، رغم اعان وزارة القت�س�د ت�سطر حم�سر 
احتفظ  م�ستورد  ح��ق  يف  امل��سي  ال�سهر  نه�ية  �سبط 

بكمي�ت كبرة يف خمزنه ب�نتظ�ر ارتف�ع الأ�سع�ر.
ميكن  الأط����ف�����ل..  بحليب  ي��ت���ج��رون  “ب�توا  وت��ق��ول 
ا�ستبدال امل�سكن بدواء اآخر.. لكّن احلليب اأمر اأ�س��سي 

يحت�جه الطفل ول بديل عنه«.
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•• الفجر - تون�س
القي�دي يف حزب قلب تون�ض  عرّب 
ف�����وؤاد ث����م���ر ع���ن ا���س��ت��ع��داد حزبه 
املقرتحني  ال������وزراء  ع��ن  ل��ل��ت��ن���زل 
التحوير  يف  ع��ل��ي��ه  امل���ح�������س���وب���ني 
رئي�ض  اأج���������راه  ال������ذي  ال����������وزاري 
احلكومة ه�س�م امل�سي�سي ون�ل ثقة 

الربمل�ن موؤخرا.
وق�ل ث�مر اإن حزبه اأعلم امل�سي�سي 
احلرية  ك�مل  له  ان  ر�سمي  ب�سكل 
رئي�ض  ط���ل���ب  م����ن  ك����ل  ت��غ��ي��ر  يف 

اجلمهورية تغيرهم.
تقريب�  “ن�سف احلكومة  اأن  وبنّي 
ان  م���وؤك���دا  ت�م�”،  ���س��ل��ا  ت��ع��ي�����ض 
امل�سي�سي ل يعلم حتى الن ال�سم�ء 
الرئي�ض  ع��ل��ي��ه���  ي��ت��ح��ف��ظ  ال���ت���ي 
اليمني  لأداء  ق��ب��ول��ه��م  وي��رف�����ض 

الد�ستورية.
واع��ت��رب ث���م��ر ان ذل��ك ع��ّم��ق اأكرث 
امل�سكل واظهر نية مبّيتة لتعطيل 

م�����س���ل��ح ال����دول����ة وال�����س��ع��ب وهو 
ام���ر خ��ط��ر وف���ق ت��ق��دي��ره. وق�ل 
القي�دي يف قلب تون�ض فوؤاد ث�مر 
اإن الرئي�ض قي�ض �سعيد اأ�سبح مثل 
الخرى  ال�سي��سية  الح��زاب  بقية 
احلكومة  م��ن  ن�سيبه  ع��ن  يبحث 
ب�ملح��س�س�ت  ���س��م���ه  م���  اإط�����ر  يف 
والغنيمة وو�سفه ب�لأمر اخلطر 
خ�سو�س� وان الرئي�ض موؤمتن على 

الد�ستور وت�أويله وتطبيقه.
ودع������ ث����م���ر رئ��ي�����ض ال����دول����ة اىل 
ال�سي��سي  ال���ف���ع���ل  يف  ال����ت����ق����دم 
تون�ض  ق��ل��ب  ح���زب  وان  خ�سو�س� 
يرى انه ل ميكن لرئي�ض احلكومة 
مزيد النتظ�ر يف وقت تعي�ض فيه 

الباد فراغ� يف عديد الوزرات.
و�سدد ث�مر على ان حزبه يعترب ان 
املبداأ هو امل�سي يف احل��وار وقراءة 
انتظ�ر  الرئي�ض يف  النية يف  ح�سن 
املرا�سلة  ع��ل��ى  امل��رت��ق��ب��ة  اإج����ب���ت���ه 
احلكومة  رئي�ض  ل��ه  وجهه�  ال��ت��ي 

بخ�سو�ض اداء اليمني الد�ستورية. 
وعدم  الزم�����ة  ت��وا���س��ل  اأن  وب�����نّي 
وجود رد ر�سمي من الرئ��سة مدة 
اخرى �سيدفع امل�سي�سي اىل امل�سي 
امل�ستحيلة  الج�����راءات  تطبيق  يف 
لتمكني الوزراء اجلدد من مب��سرة 
والعراف  القوانني  وفق  مه�مهم 
املعمول به� يف تون�ض، م�سددا على 
ان حزبه ن�سح امل�سي�سي بذلك على 
التو�سل  على  اول  العمل  يتم  ان 
اىل حل ب�حلوار بني راأ�سي ال�سلطة 

التنفيذية.
قلب  كتلة  رئي�ض  ق���ل  جهته،  م��ن 
اخلليفي،  اأ�س�مة  ب�لربمل�ن  تون�ض 
“الدولة  ان��ه على  الث��ن��ني،  اأم�����ض 
العبث”،  م���ن  ن��ف�����س��ه���  حت��م��ي  اأن 
املمنهج  التعطيل  “توا�سل  موؤكدا 

واخلطر ل�سر دواليب الدولة«.
واأف������د اخل��ل��ي��ف��ي، يف ت��دوي��ن��ة على 
�سفحته مبوقع في�سبوك، ب�أن “م� 
عبث�  يعترب  ال��ي��وم  تون�ض  تواجهه 

وي�سرب  ال���دول���ة  مت������س��ك  ي��ه��دد 
الد�ستور  روح  احل�����ئ����ط  ع���ر����ض 
ومبداأ الف�سل بني ال�سلط واأ�سبح 
اإ�سق�ط  ه���و  امل��ب��ت��غ��ى  اأن  وا����س���ح 

الدولة«.

تذكري
برئ��سة  مطلع  م�سدر  واف����د  ه��ذا 
رئي�ض  اأّن  ال��ت��ون�����س��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 
رئي�ض  اإىل  تذكرا  وّج��ه  احلكومة 
ا�ستعج�ل  فيه  يطلب  اجلمهورية 
اأع�������س����ء  لأداء  م����وع����د  حت����دي����د 
املتح�سلني  اجل��������دد  احل����ك����وم����ة 
ال�سعب  ن����واب  ث��ق��ة جم��ل�����ض  ع��ل��ى 
الو�سع  ب���دق���ة  م����ذك����را  ال���ي���م���ني، 
والقت�س�دي  وال�����س��ح��ي  الأم���ن���ي 
والجتم�عي للباد والذي مل يعد 
ي��ت��ح��ّم��ل م��زي��دا م��ن ال��ت��ع��ط��ي��ل يف 

�سر موؤ�س�س�ت الدولة.
ي�س�ر اىل ان الحت�د الع�م التون�سي 
لل�سغل، ك�ن قد دع� الوزراء الذين 

رئي�ض  ع�����ن  الح����������راج  امل���ع���ن���ي���ني 
عن  ب�لتخلي  وي���ب����دروا  احل��ك��وم��ة 
يف  لي�سوا  انهم  ل��ي��وؤك��دوا  تعيينهم 
لهم  ت�سيف  ول  ل��ل��م��واق��ع  ح���ج��ة 
�سيئ� وان��ه��م م��ع ال��دول��ة ق��ب��ل كل 

�سيء.
وط�لب الطبوبي هوؤلء ان يتعففوا 
امل��ن������س��ب م���ن اج���ل م�سلحة  ع���ن 
الدولة، موؤكدا وجود م�زق حقيقي 
التي  ال���و����س���ع���ي���ة  ع����ن  م��ت�����س���ئ��ا 

الوزاري  التحوير  يف  تعيينهم  مت 
الأخر، الذي �س�دق عليه الربمل�ن 
يوم 26 ين�ير امل��سي، اإىل العتذار 
حتى  اإليهم  امل�سندة  اخلطط  ع��ن 

يتم حل الأزمة ال�سي��سية.
واعترب الحت�د اأن الو�سع ال�سي��سي 
حرج خ��سة يف ظل رف�ض الرئي�ض 
الوزراء  ه��وؤلء  قبول  �سعيد  قي�ض 
واإم�س�ء  الد�ستوري  اليمني  لأداء 

الأمر الرئ��سي ب�لتعيني.

الطبوبي  ال�����دي�����ن  ن�������ور  وراأى 
الم�������ني ال�����ع������م ل�����احت������د ال���ع����م 
ال��ت��ون�����س��ي ل��ل�����س��غ��ل، ان احل����ل يف 
تعي�سه  ال����ذي  ال��د���س��ت��وري  امل������أزق 
التي  امل��واق��ف  يف  يكمن  ل  ال��ب��اد 
او  الأك���دمي��ي��ني  بع�ض  عنه�  ع��رب 
الق�نونية والد�ستورية، وان  الآراء 
ن��ق������ض لن  امل�����س���ل��ة لي�ست جم����ل 

الدولة تتطلب عقل وحكمة.
واقرتح الطبوبي ان يرفع الوزراء 

ال�سبه�ت  ظل  يف  عليه�  �سيكونون 
ح�ل  يف  ط�لتهم  التي  والته�م�ت 

توليهم م�سوؤولية الوزارة. 
اأن احت�د ال�سغل ك�ن قد  ي�س�ر اىل 
ه�س�م  احلكومة،  رئي�ض  من  طلب 
عر�ض  واإرج����ء  ال��رتي��ث  م�سي�سي، 
اأنظ�ر  ع��ل��ى  ال��������وزاري  ال��ت��ح��وي��ر 
الثقة  لنيل  ال�سعب  ن��واب  جمل�ض 
ون�ل  ب�لرف�ض  جوبه  طلبه  اأن  اإل 

التعديل احلكومي ثقة الربمل�ن.

لإنهاء الأزمة الد�ضتورية:

قلب تون�س م�ستعد للتنازل عن وزر�ئه �ملقرتحني...؟
اأداء اليمني: امل�ضي�ضي يّوجه ر�ضالة تذكري اإىل الرئي�س �ضعيد

هل هو النفراج بني را�سي ال�سلطة التنفيذية؟

لت اأعم�ل ال�سغب يف الك�بيتول ب�إجراءات الإق�لة عَجّ

من غري املرجح اأن تنجح العملية

ما �ملتوقع من �لإجر�ء�ت �جلديدة لعزل تر�مب...؟
•• الفجر – خرية ال�صيباين

الهجوم  عن  امل�سوؤولية  ترامب  دون�لد  حّملوا  الذين  الدميقراطيون،  �سيح�ول 
اأخ����رى توجيه  6 ي��ن���ي��ر، م���رة  ع��ل��ى مبنى ال��ك���ب��ي��ت��ول يف ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة يف 
الإجراء  ه��ذه  مثل  توجيه  فيه�  يتم  التي  الث�نية  امل��رة  هي  وه��ذه  اإليه.  الته�م 
ب�إ�س�ءة  اته�مه  بعد  العزل  الت�سويت على  2019، مت  دون�لد ترامب. ع�م  �سد 
وابنه.  ب�يدن  التحقيق مع جو  اأوكراني� على  ال�سلطة من خال حث  ا�ستخدام 
وك�ن اآنذاك ث�لث رئي�ض يواجه اإجراءات العزل، بعد اأندرو جون�سون ع�م 1868 
وبيل كلينتون ع�م 1998. ومثل املرة ال�س�بقة، لن يكون دون�لد ترامب ح��سًرا 
اأن تنجح هذه  املرجح  ال�س�بقة، من غر  امل��رة  الربمل�نيني. ومثل  اأم���م  �سخ�سًي� 
العملية، حيث يوا�سل احلزب اجلمهوري التم�سك به. اإذن، م� هي الفروق بني 
رئي�ًس�.  دون�لد ترامب مل يعد  اأن  الأك��رث و�سوًح� هو  الأم��ر  الرف�سني؟  هذين 
لكن رغم احتال جو ب�يدن للبيت الأبي�ض الآن، ف�إن الدميقراطيني يريدون 
 � ا�ستمرار العملية. ف�ملهم ب�لن�سبة لهم اأنه، يف �سورة النج�ح، �سيت�سنى لهم اأي�سً
يدافع  ج�نبهم،  م��ن   .2021 ع���م  تر�ّسحه  منع  وب���ل��ت���يل  م��وؤه��ل،  غ��ر  جعله 
اأ�سبح الآن  اأن هذا العزل غر د�ستوري لأن دون�لد ترامب  حم�مو ترامب عن 

مواطًن� ع�دًي�. وب�لن�سبة لهم، من امل�ستحيل عزل �سخ�ض ل يحتل من�سب� ع�م�... 
لذلك �سيحتكر هذا جزًء من النق��ض.

�ضو اإعالمي
الختاف الرئي�سي الآخر هو اأنه على عك�ض ق�سية اأوكراني� املعقدة ن�سبًي�، ف�إن 
الهجوم املده�ض على مبنى الك�بيتول هيل حظي ب�هتم�م اإعامي كبر. ولذلك 
�ستتم مت�بعة املح�كمة ب�سكل خ��ض. �ستجري املن�ظرات يف مبنى الك�بيتول، يف 
�سهود مب��سرون.   � اأي�سً الربمل�نيني، هم  امل�س�ركني،  والعديد من  ال�سغب،  �س�حة 
� اأن يقدم الدميقراطيون �سوًرا جديدة ب�لإ�س�فة اإىل �سه�دات  ومن املتوقع اأي�سً
 � عر�سً ي�سبح  اأن  ميكن  ه��ذا  ك��ل  مك�تبهم.  يف  املتح�سنني  للربمل�نيني  ج��دي��دة 
فرجوي� حقيقًي�. اإن �سه�دة األك�س�ندري� اأوك��سيو كورتيز، التي �سرحت اإنه� ك�نت 
ا�سبقية  وه��ذه  احل��رب.  الكثر من  ا�س�لت  قد  الغزوة،  اأثن�ء  تخ�سى على حي�ته� 
مهمة من حيث الت�س�ل لأن مع�سكر الرئي�ض ال�س�بق يفتقر اإىل �ساح اإعامي 
تويرت...  على  ترامب  دون���ل��د  ح�س�ب  الأوىل:  املح�كمة  خ��ال  لديه  ك���ن  ق��وي 
فبينم� ك�ن يدافع عن نف�سه ب��ستمرار على تويرت ع�م 2019، �سيبقى هذه املرة 

�س�مت�.                                                                       عن �ضالت اف ار

تظاهر�ت حا�سدة يف بورما �حتجاجًا على �لنقالب 
•• رانغون-اأ ف ب

تظ�هرت ح�سود �سخمة اأم�ض الثنني لليوم الث�لث على التوايل يف بورم� 
اأونغ �س�ن �سو ت�سي، يف وقت  اأط�ح الزعيمة  احتج�ًج� على النقاب الذي 
الع��سمة  يف  املي�ه  خراطيم  الأوىل  للمرة  الأم��ن  حفظ  ق��وات  ا�ستخدمت 
اآلف الأ�سخ��ض، بح�سب عدة تقديرات،  لتفريق املحتجني. وجتّمع مئ�ت 

يف رانغون ع��سمة الباد القت�س�دية.
تعمل املتظ�هرة هنني ث�زين )28 ع�م�( يف اأحد امل�س�نع وقد لّبت الدعوة 
بر�ض  فران�ض  لوك�لة  وق�لت  املحتّجون.  اأطلقه�  التي  الع�م  الإ�سراب  اإىل 
م�سيفًة  رواتبن�”،  لو مت تخفي�ض  نعمل، حتى  لكنن� لن  يوم عمل،  “هذا 
“ل اأريد الديكت�تورية«. وان�سّم عّم�ل اآخرون اإىل احلركة، ب�لإ�س�فة اإىل 
رهب�ن وحم�مني وطاب وممر�سني، ولّوحوا ب�لأعام احلمراء التي ترمز 
اإىل “الرابطة الوطنية من اأجل الدميوقراطّية”، حزب اأونغ �س�ن �سو ت�سي 
املوقوفة منذ الثنني امل��سي. وُكتب على لفت�ت مرفوعة “حرروا ق�دتن�” 
يدعى  اآخر  متظ�هر  وق�ل  النقاب«.  و”ارف�سوا  اأ�سواتن�”  و”احرتموا 
كي�و زين تون وهو مهند�ض يبلغ 29 ع�م�ً، “يف ال�س�بق كن� نعي�ض بخوف، 
نخ�ف.  نعد  مل  �سنوات.  خلم�ض  دميوقراطية  حكومة  على  ح�سلن�  لكن 
لن نقف مكتويف الأيدي«. واأُقيمت تظ�هرات اأي�س�ً يف عدد كبر من مدن 
الباد، وخرج كرٌث من ال�سك�ن على دراج�ت مع اإطاق اأبواق ال�سي�رات كم� 
ح�سل يف ت�نغو مثًا على بعد 300 كيلومرت �سم�ل رانغون. يف ن�يبيداو، 
الثنني  امل��ي���ه  خ��راط��ي��م  ال��ب��ورم��ي��ة  ال�سرطة  ا�ستخدمت  ب��ورم���،  ع��سمة 

بر�ض.  فران�ض  وك�لة  يف  �سح�فيون  اأف���د  م�  بح�سب  املتظ�هرين،  لتفريق 
م�سّورة  م�س�هد  اأظ��ه��رت  بينم�  م�س�بني  �سخ�سني  ال�سح�فيون  و�س�هد 
بعدم�  الأر���ض  على  حمتّجني  الجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئل  على  انت�سرت 
اأحداث  دون  الأح��د  التظ�هرات  املي�ه. وجرت  �سّدهم  ال�سرطة  ا�ستخدمت 
ُتذكر. وهتف املتظ�هرون ب�سع�رات من بينه� “ثورة الثنني يف ك�فة اأنح�ء 

الباد �سد الديكت�تورية” ودعوا اإىل “الإ�سراب الع�م«.
وتوقف ع�سرات املوظفني احلكوميني عن العمل الأ�سبوع امل��سي، يف خطوة 
منذ  بورم�  يف  م�سبوقة  غر  هذه  الغ�سب  وموجة  احتج�جهم.  عن  تعرب 

النتف��سة ال�سعبية الع�م 2007 التي قمعه� اجلي�ض بعنف.
على  تعليق  اأي  الن��ق��اب  ق�����دوا  ال��ذي��ن  الع�سكريون  ال��ق���دة  ي�����س��در  ومل 
التظ�هرات. واأنهى اجلي�ض يف الأول من �سب�ط/فرباير م�س�را دميوقراطي� 
ه�س� واأعلن ح�ل الطوارئ ملدة ع�م واعتقل اأونغ �س�ن �سو ت�سي وق�دة اآخرين 
ن��واب وم�سوؤولون  �سخ�س�ً، هم   150 اأك��رث من  اأُوق���ف  وم��ذاك  يف حزبه�. 
م�س�عدة  جمعية  بح�سب  العتق�ل،  قيد  يزالون  ول  ون��سطون،  حمليون 
ال�سجن�ء ال�سي��سيني. وع�دت خدمة الإنرتنت جزئًي� الأحد بعدم� �سهدت 

انقط�ع�ً كبراً خال 24 �س�عة.
ال�سركة  اأعلنت  م�  وف��ق  املحمولة،  الهواتف  عرب  البي�ن�ت  خدمة  وع���دت 

اأحد مزودي اخلدمة الرئي�سيني يف الباد. الروجي “تيلنور”، 
و�سيلة  في�سبوك،  اإىل موقع  الو�سول  الثنني  ي��زال حمظراً  ل  املق�بل،  يف 
التوا�سل التي ي�ستخدمه� مايني البورميني. والتّف كثرون على الرق�بة 
بتغير  ت�سمح  التي  ان(  ب��ي  )يف  خ��سة  افرتا�سية  �سبك�ت  م�ستخدمني 

القيود املتعلقة ب�ملوقع اجلغرايف. ول تزال الأح��داث الأخ��رة يف بورم� يف 
�سلب الأجندة الدولية.

واأعرب الب�ب� فرن�سي�ض عن “ت�س�منه” مع �سعب بورم� وحّث اجلي�ض على 
اأي�م، دعت الأمم املتحدة اإىل  “تع�ي�ض دميوقراطي«. قبل  العمل من اأجل 
الإفراج عن جميع املعتقلني لكنه� مل تتمكن من اإدانة النقاب ر�سمي� يف 

اإعانه� امل�سرتك ب�سبب مع�ر�سة ال�سني ورو�سي� الداعمتني التقليديتني 
للجي�ض البورمي يف الأمم املتحدة اللتني رف�ست� هذه ال�سيغة.

من جهتهم�، يلّوح الحت�د الأوروبي والولي�ت املتحدة بفر�ض عقوب�ت.
يف ال���واق���ع ع������س��ت ب��ورم��� ح����وال خم�سني ع���م��� حت��ت ح��ك��م اجل��ي�����ض منذ 

ا�ستقاله� يف 1948.

يف كاتالونيا.. حركة �نف�سالية خ�سرت وهجها قبل �لنتخابات 
يف تلك   .2019 اأبرز �سرايني املدينة، يومي� يف ت�سرين الأول/اأكتوبر 
املرحلة، ك�نت ك�ت�لوني� )�سم�ل �سرق اإ�سب�ني�( ت�سهد تظ�هرات، عنيفة 
اأحي�ن�ً، احتج�ج�ً على احلكم ب�ل�سجن ال�س�در يف حّق ت�سعة قي�ديني يف 

احلركة النف�س�لية لدورهم يف حم�ولة النف�س�ل الع�م 2017.
ال�����س��ر يف اجل�����دة. لكن  األ���ف �سخ�ض حينه� ق��ط��ع ح��رك��ة  ن��ح��و  وق���رر 
عددهم ح�لي�ً يقت�سر على ع�سرات فقط ينت�سرون على م�س�لك اجل�دة 
الثم�نية، غر اآبهني ب�أ�سوات اأبواق ال�سي�رات وال�ست�ئم التي ينه�ل به� 

عليهم امل�رة وال�س�ئقون.
ن�سمة  مايني   7،8 عددهم  الب�لغ  الغنية  املنطقة  هذه  �سك�ن  ينق�سم 
ب�سدة حول م�س�ألة ال�ستقال. اأف�دت نت�ئج ا�ستطاع للراأي �سدرت يف 
لا�ستقال،  يوؤيدون  ال�سك�ن  من   45،1% اأن  الأول/دي�سمرب  ك�نون 
فيم� يع�ر�سه %49،9. يقول في�سينتي �سّرانو الب�لغ 61 ع�م�ً والذي 

•• بر�صلونة-اأ ف ب

اأ�سهر  ب�سعة  منذ  م�س�ء  كل  الك�ت�لونيني  النف�س�ليني  ع�سرات  يقطع 
حركة ال�سر على ج�دة رئي�سية يف بر�سلونة، وهم رغم عددهم القليل، 
اأزمة  يف  غ���رق��ة  لكنه�  قوية  ت��زال  ل  ا�ستقالية  بحركة  ال���روح  يبثون 

تتزامن مع انتخ�ب�ت حملية مقررة يف 14 �سب�ط/فرباير.
“قبل الوب�ء، كن� كرثاً،  70 ع�م�ً  اأم�دو ب�لي�سر الب�لغ  يقول الن��سط 

لكن الن��ض مّلوا. يوجد �سكل من اأ�سك�ل خيبة اأمل �سي��سية«.
ي�سيف الرجل بنربة ه�دئة لكن �س�رمة “بع�ض ال�سي��سيني يتحدثون 
عن احلوار، عن التف�و�ض مع مدريد. نحن نعرف اأنه ل ميكن اأن نتوقع 

�سيئ�ً من اإ�سب�ني� ب��ستثن�ء القمع. احلل الوحيد هو ال�ستقال«.
واح���دة من  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  ج����دة مريدي�ن�  الن��سطون قطع  ه���وؤلء  وب���داأ 

يقطن يف حميط اجل�دة، وهو ي�أمل األ يفوز النف�س�ليون من جديد يف 
انتخ�ب�ت الأحد، “هذا جنون، ال�سلط�ت م� ك�نت لت�سمح ب�لتجمع على 
اأخ��رى. لكن احلكومة  الأم��ر يتعلق بتظ�هرة  ك���ن  بت�ت� لو  النحو  ه��ذا 

)النف�س�لية( تقبل به ل بل ت�سجعه«.
النق�س�م�ت  لكن   ،2015 ال��ع���م  منذ  ك�ت�لوني�  النف�س�ليون  يحكم 

تقّو�ض حركتهم منذ اإخف�ق حم�ولتهم ال�ستقالية يف الع�م 2017.
ونظمت حينه� احلكومة النف�س�لية برئ��سة ك�رلي�ض بوت�سيمون ، الذي 
منع  رغم  ك�ت�لوني�  يف  امل�سر  لتقرير  ا�ستفت�ء  بلجيك�،  اإىل  لحق�ً  فّر 

الق�س�ء اق�مته، تاه اإعان اأح�دي اجل�نب ب�ل�ستقال.
رداً على ذلك، اأق�لت مدريد احلكومة املحلية يف ك�ت�لوني� وحرمته� من 
اأق��ل من  وبعد  به�.  تتمتع  ك�نت  التي  الذاتي  معظم �ساحي�ت احلكم 
ب�لنتخ�ب�ت  بفوزهم  احلكم  يف  النف�س�ليون  بقي  ذل��ك،  على  �سهرين 

املحلية. وق��د ت��ك��ون ال��ت��وت��رات ب��ني م��دري��د وك���ت���ل��ون��ي��� ت��راج��ع��ت منذ 
اإ�سب�ني�،  يف  احلكم  اإىل   2018 يف  �س�ن�سيز  بيدرو  ال�سرتاكي  و�سول 
لكنه� ظهرت داخل احلركة النف�س�لية نف�سه� بني تي�رين ي�سكان مع�ً 

الئتاف املحلي احل�كم.
حزب بوت�سيمون، الذي ل يزال  “مع�ً من اأجل ك�ت�لوني�”،  والأول هو 
يوؤيد املواجهة مع الدولة املركزية ويوؤكد قدرته على اإعان ال�ستقال 
الث�ين فهو حزب  اأم�  املحلية،  النتخ�ب�ت  ف�ز يف  اإذا  من جديد  اأح�دي�ً 
“الي�س�ر اجلمهوري يف ك�ت�لوني�” الذي يدعو اإىل احلوار واأ�سبح حليف�ً 

رئي�سي�ً حلكومة �س�ن�سيز يف الربمل�ن.
ي�سرح املحلل ال�سي��سي اأوريول ب�توميو�ض من ج�معة بر�سلونة امل�ستقلة 
الع�م”  التوتر  الداخلي يف احلركة ال�ستقالية حّل حمّل  “التوتر  اأن 

مبن��سبة هذه النتخ�ب�ت املحلية ذات البعد الوطني.

�أر�وز ول�سو يتو�جهان بالنتخابات �لرئا�سية يف �لإكو�دور  •• كيتو-اأ ف ب

اأراوز  اأندري�ض  ال�سرتاكي  يتواجه 
واملح�فظ غيرمو ل�سو يف اجلولة 
الرئ��سّية  النتخ�ب�ت  من  الث�نية 
يف الإكوادور يف 11 ني�س�ن/اأبريل، 
وف��ًق��� ل���س��ت��ط��اع���ٍت ل���ل���راأي لدى 
اخلروج من مراكز القرتاع ُن�سرت 
جولة  ب��ع��د  الأح�������د،  الأول  اأم�������ض 
عليه�  ط��غ��ت  الق������رتاع  م���ن  اأوىل 
الإج�������راءات ال�����س��ّح��ي��ة امل��ّت��خ��ذة يف 

مواجهة كوفيد-19.
م�  على  اأراوز  القت�س�دي  وح�سل 
من  و36،2%   34،9% ب����ني 
امل�سريف  ح�����س��ل  بينم�  الأ�����س����وات، 
اليميني ل�سو على م� بني  ال�س�بق 
الأ�سوات،  من  و21،7%   21%
معهدي  ا�����س����ت����ط����اع�����ت  ح�������س���ب 

“�سيداتو�ض” و”كليم� �سو�سي�ل«.

اأّم��������� ي�����ك����و ب����ري����ز، امل�����داف�����ع عن 
ح��ق��وق ال�����س��ّك���ن الأ���س��ل��ّي��ني، فحّل 
ث�����ل����ًث����� ب���ح�������س���ول���ه ع���ل���ى م������ بني 
يف  الأ����س���وات  م��ن  و18%   16،7
�س�رك  التي  الرئ��سّية  النتخ�ب�ت 

فيه� 16 مر�ّسًح�.
“الن�سر”،  اإعان  اإىل  اأراوز  و�س�رع 
“انت�سرن�!  ت���وي���رت  ع��ل��ى  وك���ت���ب 
من�طق  ك�����ّل  يف  ����س����ح���ق  ان���ت�������س����ر 
انتظ�ر  اإىل  داعي�ً  اجلميل”،  بلدن� 
“النت�ئج الر�سمّية من اأجل اخلروج 

والحتف�ل” ب�لنتيجة.
الأح������د  الإك����������وادورّي����������ون  واأدىل 
ب�أ�سواتهم يف انتخ�ب�ت طغى عليه� 
ب�سكٍل وا�سح غي�ب الرئي�ض ال�س�بق 
اأهّم  من  ُيعّد  ال��ذي  كوري�  راف�ئيل 

احرتام  يتّم  حّتى  “يقظني  يكونوا 
واإّن “الفوز من  الإرادة ال�سعبّية”، 

الدورة الأوىل” يعتمد على ذلك.
ومل يتمّكن اأراوز من القرتاع لأّنه 
م�سّجل يف قوائم الن�خبني بقن�سلّية 
ُيقيم،  املك�سيك حيث ك�ن  ب��اده يف 
ل��ك��ّن��ه راف����ق ج��ّدت��ه ال��ب���ل��غ��ة 106 
اأعوام لاإدلء ب�سوته� يف كيتو. اأّم� 
احلّر  القت�س�د  ع��ن  امل��داف��ع  ل���س��و 
للمّرة  النتخ�ب�ت  يخو�ض  وال��ذي 
الث�لثة، فتعّهد يف ح�ل فوزه ب�إيج�د 

مليون وظيفة يف غ�سون ع�م.
�سي��سة  ل���س��و  ي��ل��ت��زم  اأن  وُي���رّج���ح 
التق�ّسف التي اّتبعه� مورينو الذي 
جل����أ اإىل ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 
والق�ئم  امل��ت��ع��رّث  الق��ت�����س���د  ل��دع��م 

ال�سخ�سّي�ت ال�سرتاكّية يف اأمرك� 
الاتينّية واملدان ب�لف�س�د.

التي  ويف �سي�ق الأزمة القت�س�دّية 

تف�قمت ب�سبب الوب�ء، دعي 13،1 
رئي�ض  اخ��ت��ي���ر  اإىل  ن���خ��ب  م��ل��ي��ون 
خلًف� للينني مورينو الذي ل يتمّتع 
متتّد  التي  وليته  وتنتهي  ب�سعبية 
اأربع �سنوات يف 24 اأّي�ر/م�يو. وهو 

مل يرت�ّسح لولية جديدة.
وب��ع��د احل��م��ات الن��ت��خ���ب��ّي��ة التي 
الت�سويت  ج��رى  اخلمي�ض،  انتهت 
لنتخ�ب الرئي�ض و137 ع�سًوا يف 
واحد،  جمل�ض  من  املوؤّلف  الربمل�ن 
الاتينّية  اأم��رك���  تك�فح  وق���ٍت  يف 
م��وج��ة ث���ن��ي��ة ق������س��ّي��ة م��ن ج�ئحة 
كوفيد-19 اأّدت اإىل تف�قم الو�سع 

القت�س�دي املتدهور يف الباد.
ال�سبت  احتفل  ال��ذي  اأراوز  ومُي��ّث��ل 
والثاثني،  ال�س�د�ض  مياده  بعيد 

ائ���ت���اف احّت������د الأم�����ل ل���اأح���زاب 
ي��ن��ت��م��ي رجل  ال���ي�������س����رّي���ة، ف���ي���م���� 
اإىل  ع����ًم����(  الأع���م����ل ل���س��و )65 
)كريو(  الفر�ض”  “خلق  ح��رك��ة 
اليمينّية. واأراوز هو اأحد من��سري 
راف�ئيل كوري�  الرئي�ض ال�سرتاكي 
الذي حكم لوليَتني ول يزال ميّثل 
اإدانته  رغم  الباد  �سي��سّية يف  ق��ّوة 
ب���ل��ف�����س���د ال��ت��ي اأح��ب��ط��ت اآم����ل���ه يف 

خو�ض النتخ�ب�ت ن�ئًب� لأراوز.
اإىل  ال���ب���اد  ب�����إع�����دة  اأراوز  ووع�����د 
عن  ابتع�د  بعد  ال���س��رتاك��ي  امل�س�ر 
هذا اخلّط دام اأربع �سنوات يف عهد 
م���وري���ن���و. ك��م��� ت��ع��ّه��د ت���وزي���ع األف 
خال  ع���ئ��ل��ة  م��ل��ي��ون  ع��ل��ى  دولر 
اإ�س�فة  احل��ك��م،  يف  ل��ه  الأّول  ال��ع���م 

اإىل فر�ض �سريبة على الأثري�ء.
وق�ل على تويرت اإّنه يف هذا “اليوم 
الت�ريخي” يجب على الن�خبني اأن 

املنتجة  ال���دول���ة  يف  ال������دولر  ع��ل��ى 
�س�بق  وق��ت  يف  ل�سو  توّقع  للنفط. 
“خي�ر  ي��ف��وز. وه���و ي��داف��ع ع��ن  اأن 
والوحدة”،  وال��ف��ر���ض  ال��ت��وظ��ي��ف 
ودع� اإىل “التغير” من معقله يف 

غواي�كويل.
امل��ر���ّس��ح، كي  اأن يح�سل  وُي��ف��رت���ض 
يفوز من الدورة الأوىل، على ن�سف 
اأ�سوات املقرتعني زائ��ًدا واح��ًدا، اأو 
40 ب�ملئة على الأقّل من الأ�سوات 
مع التقّدم بع�سر نق�ط مئوّية على 
الإك���وادور  ُت��ع���ين  اأق���رب من�ف�سيه. 
التي  الأرب����ح  نف�د  ثقيًا، مع  َدي��ًن��� 
اأ�سع�ر  ارت��ف���ع  م��ن  ال��ب��اد  حّققته� 
النفط خال ولية الرئي�ض ال�س�بق 

كوري� وا�ستمرار هبوطه�.
وارت��ف��ع ال��دي��ن ال��ع���م م��ن 26 اإىل 
الن�جت  اإج����م�����يل  م����ن  ب����مل���ئ���ة   44

املحّلي خال ولية مورينو.
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يف بداية �ضركة علي بابا, احت�ضد 
حوايل ع�ضرين موظًفا يف �ضقته يف هانغت�ضو 

عمل مر�ضدا �ضياحيا من اأجل تعلم 
اللغة الإجنليزية خارج املناهج املدر�ضية

�ساعدته عائلة موريل �لأ�سرت�لية
 يف تاأمني نفقاته, وبالتايل تاأكيد ذ�ته

جاك ما, جت�سيد ل�سني غازية, منفتحة على �لعامل, بلد ي�سنع ثروة, ويعيد ترجمة �حللم �لأمريكي

الذين  معه،  املتع�ونني  خم�طب�     
وادي  م�����ع  ب����ل���ت���ن����ف�������ض  وع�����ده�����م 
ديكور  اإىل  ي��ح��ت���ج  ل  ال�سيليكون، 
نحيًف�  الأ������س�����واء...  ب����راق جل���ذب 
يتمتع  تقريًب�،  وه��زي��ا  وق�����س��را، 
ب�سيء  تدين  ل  بك�ريزم�  م���  ج���ك 

جل�سمه، وبكل �سيء ل�سخ�سيته.
املراهقة  ف�����رتة  يف  ه�����ذا  جت���ل���ى     
انفت�ح  م��ع  ان�سج�م�  ق���رر،  عندم� 
احت�س�ن  الراأ�سم�لية،  على  ال�سني 
ع�ًم�،   14 العمر  م��ن  بلغ  ال��ع���مل. 
راأى ال�سي�ح يتدفقون اإىل مدينته: 
 ،1978 ع����م   728 ع���دده���م  ب��ل��غ 
الت�يل.  الع�م  األ��ًف���   40 واأك��رث من 
اب�����ن ع�ملة  ي���رك���ب  ����س���ب����ح،  وك�����ل 
وم�سور دراجته الهوائية للو�سول، 
مكتب  اإىل  دق���ي���ق���ة،  اأرب�����ع�����ني  يف 
ال�ستقب�ل يف فندق ه�نغت�سو، حيث 
يكن  ج��ول��ة يف مدينته. مل  ي��ق��رتح 
امل�ل،  ك�سب  ي��ري��د  اأن���ه  يعني  ذل���ك 
املتحدة،  ب�لولي�ت  مفتوًن�  ك�ن  بل 
وي�سعى اإىل تعّلم اللغة الإجنليزية 

خ�رج الكتب املدر�سية.
    طيلة ت�سع �سنوات، مطر اأو ثلج، 
�س�ق  �سك�سبر.  ل��غ��ة  ع��ل��ى  ت��ع��ّرف 
ال���دف����ع ع���ن النف�ض  ب��ف��ن��ون  ذرع����� 
ومغ�مرات توم �سوير، الذي ي�ستمع 
يف�سل  ال���رادي���و،  ع��ل��ى  حم��ن��ه  اإىل 
ج�ك م� الهروب وال�سفر والعاق�ت 
الج��ت��م���ع��ي��ة ع��ل��ى ق�����س���وة درو����ض 

الف�سول الدرا�سية و�سابته�.
“افتح      ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ه���ي 
ون�فذته  ل��ه،  ب�لن�سبة  �سم�سم”  ي��� 
خي�يل.  اآخ���ر  م��ك���ن  على  املفتوحة 
الكثر، كم�  اللغة جلبت يل  “هذه 
كت�ب  اأح��د  ك��ارك،  لدونك�ن  يوؤكد 
البيت  ب�ب�،  “علي  الذاتية   �سرته 
لقد �سمحت  ال��ذي بن�ه ج�ك م�”، 
اأف�سل،  ب�����س��ك��ل  ال���ع����مل  ب��ف��ه��م  يل 
املديرين  الروؤ�س�ء  اأف�سل  ومق�بلة 
وقي��ض  الأج�نب،  والق�دة  الع�مني 
ال�سني  ب����ني  امل�����وج�����ودة  امل�������س����ف���ة 

والدول الغربية«.

رحلته اإىل اأ�ضرتاليا, اكت�ضاف
    ك�ن �سغرا، وك�نت اإح��دى تلك 
فج�أة  حي�ته  اأعطت  التي  اللق�ءات 
 ،1980 اأف��ق��ه. ع���م  علوا وو���ّس��ع��ت 
اأ�سبح �سديًق� لع�ئلة موريل، وهم� 
متق�عدان،  اأ����س���رتال���ي����ن  زوج�������ن 
مع  ه�نغت�سو  يف  ع��ط��ل��ة  ي��ق�����س��ي���ن 
اأطف�لهم� الثاثة. بداأ ج�ك تب�دل 
امل��را���س��ات م��ع دي��ف��ي��د، ال���ذي يبلغ 
م���ن ال��ع��م��ر 15 ع����ًم���� م��ث��ل��ه، ثم 
م��ع وال���ده، ك��ني، ال��ذي اأخ���ذه حتت 
يتذكر  ب�بي،  يدعوه  “اإنه  جن�حه. 
على  ر�س�ئله  يف  وي��ح��ر���ض  دي��ف��ي��د، 
ب��ني جمله،  م��زدوج��ة  ت��رك م�س�فة 

ويطلب منه ت�سحيح اأخط�ئه. »
   دعته ع�ئلة موريل اإىل اأ�سرتالي�، 
ع�م  لم��ب��ت��ون،  نيو  يف  منزله�  اإىل 
امل����رة  ه����ي  ه������ذه  ك�����ن����ت   .1985
الأوىل التي يغ�مر فيه� ج�ك خ�رج 
تعلمته  م���  “كل  �سفعة!  ح����دوده. 
اأغ��ن��ى دولة  اأن��ن��� كن�  يف ال�سني ه��و 
ل��ك��ن ع��ن��دم��� و�سلت  ال���ع����مل...  يف 
الأم���ور  اأن  اأدرك����ت  اأ���س��رتال��ي���،  اإىل 
يجب  اأن���ه  لنف�سي  وق��ل��ت  خمتلفة، 
اأن ي��ك��ون ل���دي راأي����ي اخل��������ض. يف 
وقت لح��ق، عندم� ك�ن ج�ك يجد 
���س��ع��وب��ة يف ت��غ��ط��ي��ة ن��ف��ق���ت��ه، قرر 
ك��ني م���وريل م�����س���ع��دت��ه يف متويل 
�ستة  ك��ل  �سيًك�  ل��ه  يكتب  درا���س��ت��ه: 
اأ���س��ه��ر. وع��ن��دم��� ت���زوج ج����ك، منح 
اأ�سرتايل  األ��ف دولر   22 الزوجني 

ل�سراء �سقتهم� الأوىل.
مر�سًدا  لنف�سه  م���  ج����ك  وج���د      
وجهته�  ي��ح��دد  اأن  دون  ��ًن���،  وحُم�����ِسّ
ب��ع��د. ن��ظ���م ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����س��ي��ن��ي، ل 

يرى فيه �سوى حث�لة املجتمع: اإنه 
متو�سط  ط�لب  الق�لب.  ين��سب  ل 
ور�سب  ال��ري������س��ي���ت،  يف  امل�����س��ت��وى 
الكلية،  ام��ت��ح���ن دخ���ول  م��رت��ني يف 
حت�سل  فقد  البك�لوري�.  يع�دل  م� 
حم�ولته  يف   120/1 درج���ة  على 
الأوىل، وب�لك�د متكن من ت�سويبه� 
يف الث�نية، وانتزع 120/19 الذي 
اأغلق اأبواب اأف�سل اجل�مع�ت اأم�مه 
ب�سكل نه�ئي. فقط ج�معة ه�نغت�سو 
التي تعترب الأ�سواأ على  للمعلمني، 
الإط�������اق، ق��ب��ل��ت��ه يف ال��ن��ه���ي��ة. يف 
ورغم  ع��م��ره،  م��ن  ع�سرة  الت��سعة 
ُوعد  فقد  للق�سم،  مندوب�  انتخ�به 
واأخذ  كتفيه  ه��ز  ق����مت.  مب�ستقبل 
امل�س�لة ب�بت�س�مة... انه يتمتع بثقة 
كني موريل، و�سيجعل جنمه ي�سطع 

لي�ض فقط يف �سم�ء ال�سني.

معجب بـ »فور�ضت غامب«
   ج�ك م� هو زعيم ولي�ض منظرا 
ذاك  لي�ض  وب�لت�أكيد  مهند�س�،  اأو 
يدينه  ال������ذي  ال���ث����ن���وي  امل����وظ����ف 
يح�ول  ك�ن  بينم�  م�سبق�.  املجتمع 
مرات!  -ع�سر  ه�رف�رد  دخول  عبًث� 
بلده  يف  ال�����س��رك���ت  اإىل  ال��ت��ف��ت   -

لأوان����ه.     كلفة اأجهزة الكمبيوتر 
ح��ي��ن��ه��� ت�������س����وي ث������روة؛ ل��ي�����ض كل 
بجه�ز  جمهزين  العم�ل  اأ�سح�ب 
الت�س�لت  حزم  واأثبتت  كمبيوتر، 
رادعة  اأن��ه���  والا�سلكية  ال�سلكية 
ن�سر  اإن  وخ�سو�س�،  ال��ق��در،  بنف�ض 
�سبكة الإنرتنت يف ال�سني مت�أخر. 
 204 رب����ط  ال����ع�����م، مت  ن��ه���ي��ة  يف 
ه�نغت�سو.  مق�طعة  يف  فقط  اأ���س��رة 
قد يكون ج�ك متحدث جيد، غر 
ان ذلك مل ميّكنه من اإقن�ع زب�ئنه 
ب�ل�ستثم�ر يف بن�ء موقع ويب ... ل 
نوفمرب  يف  اإليه.  الو�سول  ميكنهم 
مع  حت�لًف�  اأب���رم  اأن  بعد   ،1997
عليه  ك�ن  حملية،  ات�س�لت  �سركة 
عن  له�  ال��ت��ن���زل  حزين�،  ي��ق��رر،  اأن 

اأ�سهمه.

تذكري من قبل ال�ضلطات 
   العودة اإىل املربع الأول. ومن اأجل 
ا�ستيع�ب ف�سله واإع���دة بن�ء ع�فيته 
بكني،  اإىل  م���  ج���ك  انتقل  امل���ل��ي��ة، 
التج�رة  وزارة  اإىل  ان�����س��م  ح��ي��ث 
عرب  التب�دلت  لتطوير  اخل�رجية 
الإنرتنت. لكن ال�س�ب ي�سعر ب�مللل 
البق�ء يف منظمة  اأجل  ويك�فح من 

يف  ال��ذات��ي��ة  �سرته  اأودع  الأ���س��ل��ي. 
حوايل ثاثني �سركة، وكله� رف�سته 
يف  ال��ع��م��ل  “طلبت  م��ه��ذب.  ب�سكل 
ال�سرطة، قيل يل: اأنت ل�ست جيًدا 
مب� فيه الكف�ية، يتذكر ج�ك م� يف 
بلومبرغ  الأم��ري��ك��ي��ة  الأ���س��ب��وع��ي��ة 
لقد   .2015 ع����م  وي����ك،  ب��ي��زن�����ض 
فرايد  كنت�كي  اإىل  نف�سي  ق��دم��ت 
ت�سيكن عندم� افتتح هذه الوجب�ت 
هن�ك  ك����ن  م��دي��ن��ت��ي.  يف  ال�سريعة 
منهم...   23 جن��ح  م��ر���س��ًح���،   24
ل  اأن��� الوحيد ال��ذي مل ي�أخذوه”. 
ب�أ�ض، مب� اأنه ل اأحد يريد توظيفه، 

ف�سيحقق ذاته بنف�سه.
وال�س�ب   ،1994 ع����م  يف  ن��ح��ن     
الطموح، الذي على و�سك الحتف�ل 
بعيد مياده الثاثني، قد ا�ستوعب 
ب�����س��ك��ل ج��ي��د خ��ط���ب ال��زع��ي��م دنغ 
�سي�و بينغ، الذي األق�ه قبل ع�مني 
جنوب  يف  التفقدية  جولته  خ��ال 
� على الق�س�ء على  ال�سني. حري�سً
للحزب  الع�م  الأم��ني  ا�س�ر  الفقر، 
ال�����س��ي��وع��ي ح��ي��ن��ه��� مل��واط��ن��ي��ه ب�ن: 

“حتقيق الرثاء اأمر جميد«. 
   ج��ع��ل ج����ك م���� م���ن ه���ذا واح���دا 
م�����ن �����س����ع�����رات����ه، خ��������س���ة اأن��������ه يف 

يف  “ال�سني”  فكتب  ل��دغ،  �سينية. 
“ل  حم���رك ال��ب��ح��ث. ردت الآل�����ة: 
لذلك،  ال�سني”.  بخ�سو�ض  �سيء 
اإن�س�ء  م��ع ه��ذا ال�����س��دي��ق، ���س��رع يف 
�سور،  ب�����دون  اإخ����ب�����ري����ة،  ���س��ف��ح��ة 
الت�س�ل  تف��سيل  فقط  تت�سمن 
بوك�لته للرتجمة واأ�سع�ر خدم�ته. 
ب��ع��د ث���اث ���س���ع���ت، ت��ل��ق��ى خم�سة 
ر�س�ئل بريد اإلكرتوين لطلب�ت من 
والي�ب�ن.  واأمل�ني�  املتحدة  الولي�ت 
وع���ل���ى م���ن ال���ط����ئ���رة ع����ئ���داً اإىل 
ب�أجهزة  م����  ع����د ج����ك  ه���ن��غ��ت�����س��و، 
ب�سراكة  وت�سّور:  حديثة  كمبيوتر 
مع �سديقه من �سي�تل، يريد اإن�س�ء 

“�سفح�ت �سفراء” �سينية.
    م�ستعدا لتعليم احل�سود، حتّول 
اإىل معلم ويب. “الإنرتنت �ستحدث 
م����ن جوانب  ج����ن���ب  ك����ل  يف  ث������ورة 
مم�  للجميع،  يقول  ك�ن  حي�تن�”، 
ال��ف��ه��م. ربط  و���س��وء  ال�سكوك  اأث����ر 
 ،1995 اأبريل  القول ب�لفعل، ويف 
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ت��دري�����ض اللغة  ب��ع��د 
كمرتجم،  وال���ع���م���ل  الإجن���ل���ي���زي���ة 
�سرك�ت  اأوىل  م���ن  واح�����دة  اأ���س�����ض 
ال�سني...  �سفح�ت  بلده:  يف   2.0
�س�بق  ول���ك���ن   ... رائ���ي����  ك�����ن  ل��ق��د 

فور�ست  يكت�سف   ، ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت 
ال�سخ�سية  نف�سه يف  وي��رى  غ�مب، 
ل��ل��ف��ي��ل��م، وه���و �سخ�ض  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
خي�لية.  وح��ي���ت��ه  التفكر  ب�سيط 
ومثله، يك�فح ج�ك ليجد مك�نه يف 
يف  يثق   ،� اأي�سً مثله  لكنه،  املجتمع، 
اللق�ءات...  قدراته، ويوؤمن ب�سحر 

وخ��سة، ل ي�ست�سلم اأبًدا.
الإجنليزية،  للغة  مدر�ًس�  اأ�سبح     
يع�سقه طابه الذين اأحبوا درو�سه 
غ���ر الأك�����دمي����ي����ة، واأ����س�������ض ج�ك 
الع�م.  ذل��ك  يف  موؤ�س�س�ته  اأول  م��� 
جمع مدر�سني متق�عدين وطاب 
�سب�ب، و�سرع يف الرتجمة. هدفه: 
م�����س���ع��دة ال�����س��رك���ت ال�����س��ي��ن��ي��ة يف 
ال��ع��ث��ور على زب���ئ��ن يف اخل�����رج، اإل 
اأن الراأ�سم�لية يف ال�سني ل تزال يف 

مهده�، واأعم�له� ل تنطلق.
ي��و���س��ع نط�ق  ن��ف��ق���ت��ه،  لتغطية      
والكتب  ال���زه���ور  وي��ب��ي��ع  اأع���م����ل���ه، 
وح���ت���ى ال�����س��ج���د ال��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي يف 
ب���ه حكومة  ا���س��ت��ن��ج��دت  م�������زادات. 
م����ق�����ط����ع����ة ت����وجن����ل����و حل������ل ن������زاع 
اأم���ري���ك���ي���ة مل حترتم  ����س���رك���ة  م����ع 
ببن�ء  ت��ع��ه��دت  ح��ي��ث  ال��ت��زام���ت��ه��� 
طريق �سريعة جديدة من ه�نغت�سو 

اإىل ت��وجن��ل��و.     ي�س�فر ج���ك اإىل 
�سهرا.  �سيبقى  حيث  ك�ليفورني�، 
ول���ك���ن، ع��ل��ى ع���ني امل���ك����ن، مل ت�سر 
له�.  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ك��م��� مت  الأم�������ور 
ف��ن��دق يف ل����ض فيج��ض،  غ��رف��ة  يف 
�سلط�ت  خ������داع  مت  اأن������ه  اك��ت�����س��ف 
معه�  وقعوا  التي  ال�سركة  تونغلو، 

العقد ل وجود له�.
    اإذا ك�ن احلظ يبت�سم للجريئني، 
م��� يعرف كيف يخلقه.  ف���إن ج���ك 
الأمريكية،  رحلته  م��ن  م�ستفيًدا 
ق�م بزي�رة اىل �سي�تل، حيث اكت�سف 
الإنرتنت. يف ذلك الوقت، مل تكن 
ال�سبكة الع�ملية التي نعرفه� اليوم: 
غر ر�سمية، ل تزال ت�ستخدم من 
ق��ب��ل احل��ك��وم���ت وع����دد ق��ل��ي��ل من 
رج����ل الأع��م���ل ف��ق��ط. يف ال�سني، 
ان عيون ج�ك  ال  غ�ئبة مت���م���... 
تلمع عندم� ت�سيء ال�س��سة الزرق�ء 
اأم�مه. “ميكنك اأن تعرث عن كل م� 
هذا م� ق�له �سديق  تريد هن�ك”، 
مطّور قدم له �سرًح�، “هل حق�؟” 

ت�س�ءل ج�ك م�ستغرب�.
اظهرت  “برة”،  ك��ل��م��ة  ك��ت��ب      
اأمريكية  ب��رة  امل��ع��رو���س��ة  النت�ئج 
برة  تظهر  مل  لكن   ... اأمل���ن��ي��ة  اأو 

لذوقه.  ب�لن�سبة  ل��ل��غ���ي��ة  ه��رم��ي��ة 
اإن����ه ي�����س��ع��ر ب���ل��غ��ن خ������س��ة: ثورة 

الإنرتنت تتقدم وحتدث بدونه. 
   يف ال�سني، ا�سم اآخر يثر الف�سول 
اأمريكي  ي���ن��غ،  والإع���ج����ب. ج��ري 
من اأ�سل ت�يواين، يثر فزع بور�سة 
وول �سرتيت. ت�سخمت اأ�سهم �سركة 
�س�رك  التي  الن��سئة  ال�سركة  ي�هو، 
بن�سبة   ،1995 ع���م  ت�أ�سي�سه�  يف 
اأ�س�بيع.  غ�����س��ون  يف  ب���مل���ئ��ة   80
 30 اأ�سبح ملي�رديرا وهو مل يبلغ 
ع�ًم�. فهم ج�ك اأن ال�س�عة تدور... 
ب�سرعة  ي��ت��غ��ر  ك������ن  ����س���يء  “كل 
اأنني  لقد فهمت  يعرتف،  كبرة”، 
الوظيفة  يف  ب���ك���ني،  يف  ب��ق��ي��ت  اإذا 
اأمتكن من حتقيق  العمومية، فلن 
عظيمة.  ب�أ�سي�ء  والقي�م  اأح��ام��ي 
»     عنده� تذكره احلظ... يف رحلة 
ا���س��ت��ن��ج��د جري  ب��ك��ني،  اإىل  ع��م��ل 
�سي�حي  ك��م��ر���س��د  مب���ه����رات���ه  ي���ن��غ 
اإىل  اأخ��ذه ج���ك م�  املدينة.  لزي�رة 
العظيم، ودرد���ض معه  ال�سني  �سور 
الرجان  يتحدث  الإنرتنت.  حول 
نف�ض اللغة، ومت اإغواء جري ي�نغ. 
م��ب��ي��ع���ت ح�سري  ك��وك��ي��ل  اخ���ت����ره 
ا�ستق�ل  ال�����س��ني!  يف  ي���ه��و  ل�سركة 
كبر،  كموظف  من�سبه  م��ن  ج���ك 

وانتقل اإىل ه�نغت�سو.
   ب�����ل����ت����وازي، وب����دع����م م������يل من 
م�سروع  يف  ي���ن���ط���ل���ق  “ي�هو”، 
التج�رة الإلكرتونية اجلديد الذي 
يهدف اإىل تعزيز �س�درات ال�سرك�ت 
 21 يف  ب���ب���  علي  ول���دت  ال�سينية. 
تكمن  ث���ّم  وم���ن   .1999 ف��رباي��ر 
ال�سرك�ت  ا���س��ت��ه��داف  يف  اأ���س���ل��ت��ه��� 
ال�����س��غ��رى وامل��ت��و���س��ط��ة اأك�����رث من 
ب�مل�ئة   85“ ال���ك���ربى:  ال�����س��رك���ت 
من الأ�سم�ك يف البحر هي بحجم 
اإ�س�رة  يف  ج����ك،  يو�سح  ال��روب��ي���ن، 
اإىل فور�ست غ�مب، ل  اأخ��رى  مرة 
امل���ل من  اأي �سخ�ض يك�سب  اأع��رف 
راأيت  لكنني  ال��ب���لن،  حيت�ن  �سيد 
ال��ك��ث��ري��ن ي��ب��ن��ون ث���روات���ه���م على 

الروبي�ن. »
    ح��ّن��ك��ت��ه ����س���ن���وات الإخ����ف�����ق�����ت 
وامل��ع���رك، ي��رى ج���ك م��� اأخ���ًرا اأن 
ولئن  �سم�ئه.  ت�سطف يف  الكواكب 
عرفت علي ب�ب� بداية فو�سوية، ف�إن 
التي  الإلكرتونية،  التج�رة  من�سة 
�سرع�ن م� ك�نت مت�حة للخوا�ض، 
فق�عة  ان����ف����ج�����ر  ب���ع���د  ان���ط���ل���ق���ت 
اأوائل العقد الأول من  امل�س�ربة يف 
وال��ي��وم، ت�ستحوذ  ال��ق��رن احل����يل. 
ع��ل��ى 80 ب���مل���ئ��ة م���ن امل��ب��ي��ع���ت يف 
دفع  يف  موؤ�س�سه�  وي�ستمر  ال��ب��اد، 
الع�ملية:  اإم����رباط����وري����ت����ه  ح������دود 
وول  يف  املدرجة  ب�ب�  علي  اأ�سبحت 
مزيًج�   ،2014 ع���م  منذ  �سرتيت 
وب�يب�ل.   وف��ي�����س��ب��وك  اأم������زون  م��ن 
ل�سني  جت�������س���ي���د  م��������،  ج��������ك  اإن 
بلد  ال��ع���مل،  على  منفتحة  غ���زي��ة، 
ث��روة، ويعيد ترجمة احللم  ي�سنع 
الأم�����ري�����ك�����ي. ل��ك��ن��ه��� ت���ب���ق���ى حتت 
احل�كم  ال�سيوعي  احل��زب  �سيطرة 

بقب�سة حديدية.
ذّك����رت����ه به�  ق�����ع����دة م���ق���ّد����س���ة      
ال�سلط�ت ب�سدة يف دي�سمرب امل��سي: 
امل�لية  ال�����س��رك��ة  اإدراج  رف�����ض  ب��ع��د 
الت�بعة لعلي ب�ب�، فتحت حتقيًق� يف 
مزعومة”.  احتك�رية  “مم�ر�س�ت 
و”ن�سحوا” ج�ك م� الذي اختفى 
�س�ر  الباد.  مغ�درة  بعدم  �سهرين 
م���ن ب���ني امل��غ�����س��وب ع��ل��ي��ه��م، فهل 
�سيتمكن الرجل الذي اأ�سبح اأعظم 
مرة  ال��ن��ه��و���ض  م���ن  �سينية  ث����روة 
اأخ�����رى؟ يف ك��ل الح�����وال، مل يكن 
مثل  ق��وي���  ���س��دى  البليغة  ملقولته 
رجل  اآخ�����ر  “كن  ال���ي���وم:  ���س��داه��� 

ك�ن دائم� يقول. واقف”، 

�سمحت له �للغة �لإجنليزية بفهم �لعامل ب�سكل �أف�سل, وقيا�س �مل�سافة �ملوجودة بني �ل�سني و�لدول �لغربية

ان ي�سبح ثري� وي�سنع جمدا

ج�ك م� وزوجته

ج�ك م� اأم�م �س��سة عماقة يعر�ض املبيع�ت املذهلة ل�سركته ج�ك م�  ق�سة جن�ح مذهلة

ع�م 2017، عندم� ت�س�عفت اأرب�ح علي ب�ب� خال ع�م، و�سل ج�ك م�، موؤ�س�سه�، متنكًرا يف هيئة م�يكل ج�ك�سونع�م 1980يلتقي بع�ئلة موريل ال�سرتالية، و�سي�سبح البن ، ديفيد )يف الو�سط( ، �سديًق� ، و�سي�سبح الأب دعًم� دائًم�

�ضاحب كاريزما وق�ضة جناح ا�ضتثنائية

علي بابا: �حللم �لأمريكي للملياردير �ل�سيني جاك ما...!
•• الفجر -غايتان مورين –ترجمة خرية ال�صيباين

اأنظار بكني ومفقود منذ اأكرث من �ضهرين, يعترب     حتت 
 56 الإلكرتونية,  التجارة  عمالق  بابا,  علي  موؤ�ض�س 
جديرة  �ضعود  ق�ضة  املتحدة.  بالوليات  مفتونا  عاًما, 
بفلم روائي:    يف هذا املكان بداأ كل �ضيء, يف قلب �ضتاء 

باملعنى  وبــاردة,  وظيفية  لها,  �ضحر  ل  �ضقة  يف   .1999
املعتدلة  احلرارة  بدرجات  عالقة  ل  واملجازي.  احلريف 
ل�ضم�س كاليفورنيا التي ولدت حتتها غوغل, يف مراآب يف 
مينلو بارك, قبل عام. اأن روح ال�ضركة النا�ضئة “�ضتارت 
هذه  اختار  عندما  ما  جاك  يحّفز  كان  الــذي  هو  اأب”, 
تبعد  التي  راأ�ضه  م�ضقط  هانغت�ضو,  يف  احلديثة  الإقامة 

200 كلم عن �ضنغاي )ال�ضني( لإطالق من�ضته التجارية 
ت�ضانغ  زوجــتــه,  من  وبدعم  بــابــا.     علي  اللكرتونية 
ذات  غــرف  �ضت  من  �ضقة  يف  مدخراته  كل  و�ضع  يانغ, 
اأثاث متوا�ضع, حتت�ضن يف الوقت نف�ضه  املكاتب و�ضرير 
الزوجني.    مع موظفيه الأوائل, وعددهم 18, تكّد�ضوا 
الكمبيوتر  اأجهزة  اإعاقته  زادت  الذي  الف�ضاء  هذا  يف 

اإىل  ع�ضرة  ثالث  من  �ضيعملون  الوقت,  ذلك  يف  املهيبة 
الأ�ضبوع,  يف  اأيــام  �ضبعة  اليوم,  يف  �ضاعة  ع�ضرة  خم�س 
الأعمال  رجل  طموحات  تغذيه  جمتمع  يف  و�ضيعي�ضون 
هذا البالغ من العمر 34 عاًما, رجل اأعمال يتطلع اإىل ما 
هو اأبعد من ال�ضوق املحلية ال�ضينية, التي منت من 300 

مليون اإىل 1.4 مليار م�ضتهلك يف عقدين من الزمن.
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اىل من يهمه المر

نحن: يون�يتد اأي�سوب�ض منطقة حرة ذ م م �سركة  منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة ، رخ�سة 
دبي  �سلطة  لل�سرك�ت اخل��سة يف  املنظمة  اللوائح  ت�أ�س�ست وفق� لأحك�م   ، رقم 94667  جت�رية 
للتطوير ل�سنة 2016 وتعدياته� )"اللوائح املنظمة لل�سرك�ت اخل��سة"( نعلن ب�أنن� ومبوجب 

امل�دة )17( من اللوائح املنظمة لل�سرك�ت اخل��سة ، قررن� تغير ا�سم ال�سركة اىل :
يونى مارت جلوبال منطقة حرة - ذ م م 

على من يرغب ب�لعرتا�ض على تغير ا�سم ال�سركة ان يتقدم ب�إعرتا�ض خطي خال مدة ل 
تتج�وز اأربعة ع�سر )14( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإ�سع�ر على العنوان الت�يل:

مدير اإدارة الت�سجيل والرتاخي�ض - �سلطة دبي دبي للتطوير - �ض ب : 478844   
دبي ، الإم�رات العربية املتحدة 

info@dda.gov.ae : الربيد الإلكرتوين
يون�يتد اأي�سوب�ض منطقة حرة - ذ م م

ا�شعار بتغيري ا�شم �شركة
منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  
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 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفك�ن   والت�سديق�ت-  العدل  الك�تب  ب����دارة  العدل  الك�تب  ان���  ايل  تقدم 
�سيد �سفي الرحمن زبيد �سيد ع��سق الرحمن ، اجلن�سية : بنغادي�ض وطلب الت�سديق 
الرابي لتج�رة  التج�ري  الب�لغة 100% يف ال�سم  على حمرر يت�سمن )تن�زل( يف ح�سته 
واملرخ�ض   ، ب�لتجزئة   - الط�زجة  املذبوحة  ال��دواج��ن  بيع  الرخ�سة  ن�س�ط   ، ال��دواج��ن 
من دائرة التنمية القت�س�دية يف خورفك�ن رخ�سة جت�رية رقم 773083 ال�س�درة بت�ريخ 
�سعيد  ال�سيد/هيثم عبداهلل  الإقت�س�دية بخورفك�ن. اىل  التنمية  دائرة  2019/11/21 يف 
م�جد النقبي ، اجلن�سية : الإم���رات. ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب العدل يف مدينة 
انق�س�ء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�س�أن  ذوي  توقيع�ت  على  ب�لت�سديق  �سيقوم  خورفك�ن 

ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل        

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى

ب�شحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الجنبية 
 SHCAPCICIVS2020 يف الإ�شتئناف رقم 0001842/ 

بن�ء علي طلب امل�ست�أنف : ف��ست تراك لت�أجر ال�سي�رات - �ض ذ م م 
 ، اندي ف�لبيل حممد - هندي اجلن�سية  بون�ك�ن  اف�سل   : امل�ست�أنف �سدهم  اىل 
 - ب��سكو دمييتوي  ، جيوفري  م  م  ذ   - الع�مة  للتج�رة  ال�ستوائية  النجمة  �سركة 
فلبيني اجلن�سية. انت مكلف ب�حل�سور ام�م مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�س�رقة 
املوافق  الثاث�ء  يوم  وذلك يف  وكيل معتمد  بوا�سطة  او   - الإ�ستئن�فية  الإحت�دية 

2021/2/9 يف الدعوى املذكور رقمه� اأعاه - بو�سفك م�ست�أنف �سده.
مدير ادارة الدعوى       
خليل الطاهري 

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   

 اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى
يف التما�س رقم )2021/5( عمايل 

بن�ء علي طلب امللتم�ض : ال�سب�حية خلدم�ت الأفراح 
اىل امللتم�ض �سده : احمد اإ�سم�عيل الطنط�وي 

انت مكلف ب�حل�سور ام�م مبحكمة ا�ستئن�ف ال�س�رقة الدائرة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�   - ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  العم�لية 
املوافق 2021/2/17 يف الدعوى  معتمد وذلك يف يوم الربع�ء 

املذكور رقمه� اأعاه - بو�سفك م�ست�أنف �سده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
املحكمة الإبتدائية املدنية - عمايل )جزئي( - ل ينطبق  

   SHCFICILABMIN2019  /M0002977 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه / الهديه ملق�ولت التك�سية والأر�سي�ت 

نعلمكم ب�ن املدعي حممد اخرت علي ح�سني دريفر 
قد اأق�م الدعوى املذكورة اأعاه  للمط�لبة و�سدر بحقكم احلكم التي : 

حكمت املحكمة مبث�بة احل�سوري : ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 24527.5 درهم 
وتذكرة عودة اىل موطنه� عند اللغ�ء او املغ�درة والر�سوم وامل�سروف�ت املن��سبة واعف�ء املدعية 

من ب�قي الر�سوم وامل�سروف�ت ورف�ض الدعوى فيم� زاد على ذلك من طلب�ت. 
مركز �سع�دة املتع�ملني 
حرر بوا�سطة املوظف  

 القا�شي / حميد الدين �شليمان خمي�س
حممد ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية        

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

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - م�شعود علي م�شعود اخلتال املهريي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002277/ 

اإىل املحكوم عليه : م�سعود علي م�سعود اخلت�ل املهري 
ال�س�رقة - اخل�ن برج ك�مل �سقة 2120 

حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 
املنفذ مكتب امي�ن �سبت للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية  

يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاه 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب   

تنفيذه ك�لآتي :  املجموع الكلي �س�ما الر�سوم وامل�س�ريف 22831 درهم
 / اإعانك  ت�ريخ  يوم� من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�س�ر  التنفيذي  ال�سند  م� ج�ء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  ح�لة  ويف  الإخط�ر.  بهذا  اإعانكم 

املقررة ق�نون�.  
 القا�شي / حميد الدين �شليمان خمي�س
حممد ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية        

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

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداهلل ابراهيم ح�شني احلمادي    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001489/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداهلل ابراهيم ح�سني احلم�دي 
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 

املنفذ مك�تب امي�ن �سبت للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية  
يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاه 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب   
تنفيذه ك�لآتي :  املجموع الكلي �س�ما الر�سوم وامل�س�ريف 21517 درهم

 / اإعانك  ت�ريخ  يوم� من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�س�ر  التنفيذي  ال�سند  م� ج�ء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  ح�لة  ويف  الإخط�ر.  بهذا  اإعانكم 

املقررة ق�نون�.  
 القا�شي /وائل اأحمد عبداهلل 
حممد ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية        

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

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - احللول العربية والهندية للحدادة واللحام )ذ م م(    
اأداء  اأمر    SHCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001996/ 

اإىل املحكوم عليه : احللول العربية والهندية للحدادة واللح�م - ذ م م  
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 

املنفذ �سركة ميدي�ست ميتلز )�ض م ح( 
يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاه 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب   
تنفيذه ك�لآتي : املجموع الكلي �س�ما الر�سوم وامل�س�ريف 74238 درهم

 / اإعانك  ت�ريخ  يوم� من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�س�ر  التنفيذي  ال�سند  م� ج�ء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  ح�لة  ويف  الإخط�ر.  بهذا  اإعانكم 

املقررة ق�نون�.  
 القا�شي /وائل اأحمد عبداهلل 
حممد ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية        

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0000627 يف  الدعوى رقم

املدعي / احمد بخيت علي بن عوي الكتبي 
اىل املحكوم عليه / احل�س�ن ال�سود ملق�ولت البن�ء ذ م م وميثله� وليد حممد احمد م�سطفى 

 9223058
 نحيطكم علم� ب�أنه بت�ريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة ب�لرقم اأعاه ب�لت�يل : 

ن�ض احلكم 
انه بت�ريخ 2021/1/26 

عد الطاع على الوراق 
ن�أمر ب�لزام املدعي عليه� ان توؤدي للمدعي مبلغ : م�ئة وخم�سون الف درهم والزمته� ب�مل�سروف�ت. 

حكم� ق�با لا�ستئن�ف خال املدة الق�نونية اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سره.
القا�شي / د.حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001855 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : عبداهلل احمد اإبراهيم ج��سم احلو�سني  
نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ 2020/11/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة ب�لرقم 

اأعاه ل�س�لح / علي م�سعود ملق�ولت البن�ء - ذ م م  ب�لت�يل :  
حكمت املحكمة : مبث�بة احل�سوري ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ 675903.73 درهم 
�ستم�ئة وخم�سة و�سبعني الف وت�سعم�ئة وثاثة درهم وثاثة و�سبعني فل�ض والف�ئدة الق�نونية 
عن هذا املبلغ بن�سبة 5% من ت�ريخ املط�لبة يف 2020/7/21 وب�ملن��سب من امل�سروف�ت وخم�سم�ئة 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك من الطلب�ت.  حكم� ق�با لا�ستئن�ف خال 

املدة الق�نونية .... يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سره.
القا�شي /عبدالرحيم دروي�س 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى FUCFICIPOR2019 /M0000603 جتاري )جزئي(  
اىل املدعي عليه / حممد مرعي ال�سلخدي - �سوري / اجلن�سية 

نعلمكم ب�أن املدعي موؤ�س�سة لوؤلوؤة ال�س�يع لنقل الب�س�ئع كويتي / اجلن�سية 
احل�سور  عليكم  يجب  لذا   ، درهم   )202811.51( للمط�لبة  اأعاه  املذكورة  الدعوى  اق�م  قد 
الربع�ء  املوافق   ، الدعوى  اإدارة  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة   ، الفجرة  حمكمة  ام�م 
2021/2/10 ال�س�عة 9.00 لتقدمي من دف�ع وم�ستندات ، ويف ح�لة عدم ح�سوركم او اإر�س�ل وكيل 

معتمد ينوب عنكم ف�ن املحكمة �ستب��سر الإجراءات يف غي�بكم.
 مركز �سع�دة املتع�ملني

حرر بت�ريخ 2021/2/4 
حرر بوا�سطة املوظف

القا�ضي/ 
�ضرحان ال�ضيد عبدالعاطي 
حمكمة الفجرية - حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 40
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ عبدالنزير حممد كنهي حممد كنهي ، اجلن�سية الهند 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�سته الب�لغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ عبداجل��سر 
)الق�سب  امل�سم�ة  الرخ�سة  يف   ، الهند  اجلن�سية   ، ن��سيب�دابو  �سيمن�د  حممد  حممد 
ملق�ولت الديكور( والتي ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم )567700( ال�س�درة 

من دائرة التنمية  الإقت�س�دية يف ال�س�رقة. تن�زل �س�حب الرخ�سة لخر. 
وعمابن�ض امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1244(

الطراف : املنذر / م�سرف الإم�رات ال�سامي )�ض م ع( 
بوك�لة املح�مي فهد بن متيم 

املنذر اليه : اأحمد يو�سف حممد علي 
ت���ود امل��ن��ذرة ان تنتهي اىل ع��ل��م امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد امل��دي��ون��ي��ة ال��ب���ل��غ ق��دره��� )26. 
173،118( درهم )م�ئة وثاثة و�سبعون الف وثم�نية ع�سر درهم و�ستة وع�سرون 
اأي���م من  اأق�س�ه� خم�سة  9% �سنوي� خال مدة  بواقع  الق�نونية  الف�ئدة  فل�س�( مع 
ت�ريخ ن�سر هذا الإنذار ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل املديونية خال املدة املذكورة، 
الإج���راءات  ك�فة  واإت��خ���ذ  املخت�سة  املحكمة  على  الأم���ر  رف��ع  اىل  امل��ن��ذر  �سيب�در  ف���إن��ه 

الق�نونية �سدكم مع حتميلكم الأتع�ب ور�سوم التق��سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1243(

الطراف : املنذر / م�سرف الإم�رات ال�سامي )�ض م ع( 
بوك�لة املح�مي فهد بن متيم 

املنذر اليه� / ف�طمة حممد احمد في�سل ال�سحي 
تود املنذرة ان تنتهي اىل علم املنذر اليه ب�سداد املديونية الب�لغ قدره� )00. 80،500(
درهم )ثم�نون الف وخم�سم�ئة درهم( مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 9% �سنوي� خال 
مدة اأق�س�ه� 5 خم�سة اأي�م من ت�ريخ ن�سر هذا الإنذار ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل 
املديونية خال املدة املذكورة ، ف�إنه �سيب�در املنذر اىل رفع الأمر على املحكمة املخت�سة 
الق�نونية  التك�ليف  جميع  حتميلكم  مع  �سدكم  الق�نونية  الإج���راءات  ك�فة  واإت��خ���ذ 

واخل�س�ئر التي تتكبده� موكلتن� مب� يف ذلك اتع�ب املح�م�ة والتعوي�ض. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1242(

الطراف : املنذر / م�سرف الإم�رات ال�سامي )�ض م ع( 
بوك�لة املح�مي فهد بن متيم 

املنذر اليه : احمد حممد علي ابراهيم عبداهلل 
تود املنذرة ان تنتهي اىل علم املنذر اليه ب�سداد املديونية الب�لغ قدره� )1. 218،172( 
درهم )مئت�ن وثم�نية ع�سر الف وم�ئة اثن�ن و�سبعون درهم وواحد فل�ض(  مع الف�ئدة 
الق�نونية بواقع 9% �سنوي� خال مدة اأق�س�ه� خم�سة اأي�م من ت�ريخ ن�سر هذا الإنذار 
ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل املديونية خال املدة املذكورة ، ف�إنه �سيب�در املنذر اىل 
رفع الأمر على املحكمة املخت�سة واإتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية �سدكم مع حتميلكم 

الأتع�ب ور�سوم التق��سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1240(

الطراف : املنذر / م�سرف الإم�رات ال�سامي )�ض م ع( 
بوك�لة املح�مي فهد بن متيم 

املنذر اليه : �سعيد عبداهلل حمد نوره املري 
تود املنذرة ان تنتهي اىل علم املنذر اليه ب�سداد املديونية الب�لغ قدره� )75. 99،515(
درهم )ت�سعة وت�سعون الف وخم�سم�ئة وخم�سة ع�سر درهم وخم�سة و�سبعون فل�س�(  مع 
الف�ئدة الق�نونية بواقع 9% �سنوي� خال مدة اأق�س�ه� خم�سة ع�سر يوم� من ت�ريخ 
ن�سر هذا الإن��ذار ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل املديونية خال املدة املذكورة ، ف�إنه 
�سيب�در املنذر اىل رفع الأمر على املحكمة املخت�سة واإتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية 

�سدكم مع حتميلكم الأتع�ب ور�سوم التق��سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )1163/2021(

املنذرة : كري�ست�ل لين لتج�رة املواد الع�زلة - �ض ذ م م 
املنذر اليه� : �سركة املب�ين الهند�سية للمق�ولت وال�سي�نة الع�مة - ذ م م 

 62،575،76 وق��دره  مبلغ  �سداد  ���س��رورة  اليه�  املنذر  على  تنبه  امل��ن��ذرة  ان 
)اثن�ن و�ستون الف وخم�سم�ئة وخم�ض و�سبعون درهم� و�ستة و�سبعون فل�س�(  
املرت�سدة يف ذمته� مبوجب الفواتر املنوه عنه� مبن الإنذار الراهن ، وذلك 
خال خم�سة اأي�م من ت�ريخ الن�سر وتكليفه� ب�لوف�ء واإل �ست�سطر املنذرة اتخ�ذ 
الطريق الق�نوين لإلزامكم ب�سداد ك�مل املبلغ ، والر�سوم الق�س�ئية والفوائد 
، مع حفظ ك�فة  ال�سداد  الفواتر وحتى مت�م  ا�ستحق�ق  ت�ريخ  الق�نونية من 

حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )1168/2021(
املنذرة : كري�ست�ل لين وتربروفيج تريدجن - ذ م م 

املنذر اليه� :  الكيتوب ملق�ولت البن�ء - �ض ذ م م 
 100،620،00 وق��دره  �سداد مبلغ  اليه� �سرورة  املنذر  تنبه على  املنذرة  ان 
امل��رت���س��دة يف ذمته� مبوجب  ال��ف و�ستم�ئة وع�����س��رون دره��م���(  دره���م )م���ئ��ة 
الفواتر املنوه عنه� مبن الإنذار الراهن ، وذلك خال خم�سة اأي�م من ت�ريخ 
ك�مل  ب�سداد  لإلزامكم  الق�نوين  الطريق  اتخ�ذ  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الن�سر 
الفواتر  ا�ستحق�ق  ت�ريخ  الق�نونية من  والفوائد  الق�س�ئية  والر�سوم   ، املبلغ 

وحتى مت�م ال�سداد ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )1167/2021(
املنذرة : كري�ست�ل لين وتربروفيج تريدجن - ذ م م 

املنذر اليه� : كم�ل ح�سني ح�سن خواجه 
 100،620،00 وق��دره  �سداد مبلغ  اليه� �سرورة  املنذر  تنبه على  املنذرة  ان 
امل��رت���س��دة يف ذمته� مبوجب  ال��ف و�ستم�ئة وع�����س��رون دره��م���(  دره���م )م���ئ��ة 
الفواتر املنوه عنه� مبن الإنذار الراهن ، وذلك خال خم�سة اأي�م من ت�ريخ 
ك�مل  ب�سداد  لإلزامكم  الق�نوين  الطريق  اتخ�ذ  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الن�سر 
الفواتر  ا�ستحق�ق  ت�ريخ  الق�نونية من  والفوائد  الق�س�ئية  والر�سوم   ، املبلغ 

وحتى مت�م ال�سداد ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )1166/2021(

املنذرة : كري�ست�ل لين لتج�رة املواد الع�زلة �ض ذ م م 
املنذر اليه� : املبنى الع�سري للمق�ولت �ض ذ م م 

ف�ن املنذرة تتوجه بهذا التكليف ب�لوف�ء للتنبيه على املنذر اليه� ب�سرورة 
83،076،79 درهم )ثاثة وثم�نون الف و�ستة و�سبعون درهم  �سداد 
ال�ستحق�ق يف  ت�ريخ  الق�نونية عن  الف�ئدة  فل�س�( مع  و�سبعون  وت�سعة 
2019/11/24 خال خم�سة اي�م من ت�ريخ ا�ستام هذا الإنذار واإل 

�ست�سطر ل�ستكم�ل الإجراءات التق��سي �سده�.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1241(

الطراف : املنذر / م�سرف الإم�رات ال�سامي )�ض م ع( 
بوك�لة املح�مي فهد بن متيم 

املنذر اليه : حممد عبدالق�در �س�مل عمر التميمي 
ت���ود امل���ن���ذرة ان تنتهي اىل ع��ل��م امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد امل��دي��ون��ي��ة ال��ب���ل��غ ق��دره��� 00. 
1،934،706( درهم )واحد مليون وت�سعم�ئة اربعة وثاثون الف و�سبعم�ئة و�ستة 
اأي�م من  اأق�س�ه� خم�سة  9% �سنوي� خال مدة  دراه��م( مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 
ت�ريخ ن�سر هذا الإن��ذار ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل املديونية خال املدة املذكورة 
الإجراءات  ك�فة  واإت��خ���ذ  املخت�سة  املحكمة  على  الأم��ر  رف��ع  اىل  املنذر  �سيب�در  ف�إنه   ،

الق�نونية �سدكم مع حتميلكم الأتع�ب ور�سوم التق��سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1237(

الطراف : املنذر / م�سرف الإم�رات ال�سامي )�ض م ع( 
بوك�لة املح�مي فهد بن متيم 

املنذر اليه / علي�ء زعل �سلط�ن اأحمد 
 )186،564 الب�لغ قدره� )99.  املديونية  ب�سداد  اليه  املنذر  علم  اىل  تنتهي  ان  املنذرة  تود 
مع  فل�س�(   وت�سعون  وت�سعة  دره��م  و�ستون  اربعة  وخم�سم�ئة  الف  وثم�نون  �ستة  )م�ئة  دره��م 
اأي�م من ت�ريخ ن�سر هذا الإنذار  5 خم�سة  اأق�س�ه�  9% �سنوي� خال مدة  الف�ئدة الق�نونية 
ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل املديونية خال املدة املذكورة ، ف�إنه �سيب�در املنذر اىل رفع الأمر 
اىل املحكمة املخت�سة واإتخ�ذ ك�فة الإج��راءات الق�نونية �سدكم مع حتميلكم جميع التك�ليف 

الق�نونية واخل�س�ئر التي تتكبده� موكلتن� مب� يف ذلك اتع�ب املح�م�ة والتعوي�ض. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1239(

الطراف : املنذر / م�سرف الإم�رات ال�سامي )�ض م ع( 
بوك�لة املح�مي فهد بن متيم 

املنذر اليه / عبدالرحمن يو�سف عبدالرحمن البقي�سي 
ت���ود امل��ن��ذرة ان تنتهي اىل ع��ل��م امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد امل��دي��ون��ي��ة ال��ب���ل��غ ق��دره��� )75. 
83،172(درهم )ثاثة وثم�نون الف وم�ئة اثن�ن و�سبعون درهم وخم�سة و�سبعون 
فل�س�( مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 9% �سنوي� خال مدة اأق�س�ه� خم�سة ع�سر يوم� 
من ت�ريخ ن�سر هذا الإنذار ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل املديونية خال املدة املذكورة 
الإجراءات  ك�فة  واإت��خ���ذ  املخت�سة  املحكمة  على  الأم��ر  رف��ع  اىل  املنذر  �سيب�در  ف�إنه   ،

الق�نونية �سدكم مع حتميلكم الأتع�ب ور�سوم التق��سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13160 بتاريخ 2021/2/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1245(

الطراف : املنذر / بركلي للخدم�ت الإم�رات العربية املتحدة )�ض ذ م م( 
بوك�لة املح�مي فهد بن متيم 

املنذر اليه / لينكولن لاإ�ستثم�ر - �ض ذ م م 
 )491،306 الب�لغ قدره� )16.  تود املنذرة ان تنتهي اىل علم املنذر اليه� ب�سداد املديونية 
الف�ئدة  مع  فل�ض(   ع�سر  و�ستة  دره��م  و�ستة  وثاثم�ئة  الف  وت�سعون  واح��د  )اربعم�ئة  دره��م 
الق�نونية بواقع 9% �سنوي� خال مدة اأق�س�ه� 5 خم�سة اأي�م من ت�ريخ ن�سر هذا الإنذار ويف 
الأمر  املنذر اىل رفع  �سيب�در  ف�إنه   ، املذكورة  املدة  املديونية خال  �سداد ك�مل  ح�ل ف�سلكم يف 
اىل املحكمة املخت�سة واإتخ�ذ ك�فة الإج��راءات الق�نونية �سدكم مع حتميلكم جميع التك�ليف 

الق�نونية واخل�س�ئر التي تتكبده� موكلتن� مب� يف ذلك اتع�ب املح�م�ة والتعوي�ض. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

اأن م� حققته حكومة اأبوظبي من اإجن�زات عديدة يف �سبيل تعزيز فع�لية 
نظ�م الأمن احليوي من خال �سم�ن �سامة وجودة الأعاف احليوانية 
ال�سحن�ت لحتوائه�  بع�ض  رف�ض  اأ�سفرت عن  والتي  ب�لإم�رة،  املتداولة 
على تراكيز ع�لية جداً من امللوث�ت الكيمي�ئية والبيولوجية تفوق تلك 
املو�سى به� يف املوا�سف�ت الع�ملية واملحلية والتي متثل خطراً حقيقي�ً على 

الرثوة احليوانية ومن ثم الإن�س�ن.
واأ�س�ف : “ نحر�ض يف هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سامة الغذائية على 
تن�سيق اجلهود مع ك�فة ال�سرك�ء يف احلكومة واأ�سح�ب العاقة للت�أكد 

من اأدق مع�ير ال�سامة يف هذا اجل�نب«.
ويف ال�سي�ق ذاته ميكن ل�سرك�ت توريد وت�سويق الأعاف واأ�سح�ب املزارع 
التوجه  خ��ال  من  وذل��ك  منتج�تهم  فح�ض  احليوانية  ال��رثوة  ومربي 
املركزي  الفح�ض  خمترب  قط�ع  يف  اخلدمة  تقدمي  مراكز  اإىل  مب��سرة 
اأو تقدمي طلب خدمة الفح�ض عرب بوابة جودة اخل��سة ب�ملجل�ض، حيث 
ت�س�هم خدم�ت املخترب املتعلقة بفح�ض الأعاف يف احلف�ظ على الرثوة 
ع�لية  ج��ودة  وذات  مميزة  فح�ض  خدم�ت  تقدمي  خ��ال  من  احليوانية 
مم� له� الأثر الب�لغ يف ا�ستدامة �سامة الأعاف والأغذية احليوانية، 

واإم�رة اأبوظبي.
واأ�س�ف اأن املخترب يوفر اأي�س� خدمة التح�ليل املتعلقة بتقدير املكون�ت 
ك�لربوتني  والع�سبية  املركزة  الأع��اف  من  املختلفة  ل��اأن��واع  الغذائية 
اخل�م والألي�ف اخل�م واملتع�دلة واحلم�سية والتي تعترب من اأهم مع�ير 
ت�سنيف جودة العلف، ويوفر املخترب كذلك الفحو�س�ت املتعلقة ب�لأحي�ء 

الدقيقة للك�سف عن الأعف�ن والفطري�ت املنتجة لل�سموم الفطرية.
واأو�سح املعيني اأن املخترب قد ق�م موؤخراً وب��ستخدام اأحدث واأدق اأجهزة 
التحليل واعتم�داً على خربات كوادره الوطنية يف املخترب بتو�سعة نط�ق 
الك�سف عن متبقي�ت املبيدات يف الأعاف لي�سبح املخترب الأول يف الدولة 
الذي لديه القدرة للك�سف عن 444 مبيدا يف الأعاف مبختلف اأنواعه� 
ب�لك�سف عن  املتعلقة  الفحو�س�ت  بتوفر  الدولة  املخترب يف  يتفرد  كم� 
�سموم قلويدات الإرج��وت حيث ي�س�ف هذا الإجن���ز اإىل ق�ئمة اإجن�زات 
ب�خلدم�ت  لارتق�ء  دائًم�  ي�سعى  وال��ذي  الفحو�س�ت  جم�ل  يف  املخترب 

التي يقدمه� ب��ستخدام اأف�سل التقني�ت واأحدث الأجهزة.
التنفيذي  املدير  املن�سوري  ر�س��ض  بن  را�سد  �سع�دة  اأو�سح  ج�نبه  من 
الغذائية  وال�سامة  للزراعة  اأبوظبي  الرثوة احليوانية يف هيئة  لقط�ع 

مو�نئ دبي �لعاملية ت�سجل منو� بن�سبة 7.6 % يف حجم �ملناولة خالل �لربع �لأخري من 2020
-هولندا  و”روتردام”  املتحدة-  -اململكة  جيتواي”  و”لندن  الهند   -
م�سر. ويف الأمريكيتني  و”اأنتويرب جيتواي” -بلجيك� و”ال�سخنة” - 
الربازيل  حتقق النمو بقي�دة مين�ء “ موانئ دبي الع�ملية �س�نتو�ض” - 
ومين�ء “ف�نكوفر” -كندا الت�بعني ل�مجموعة موانئ دبي الع�ملية. ويف 
مين�ء جبل علي -دولة الإم�رات متت من�ولة 3.4 مليون ح�وية منطية 
قي��ض 20 قدًم� يف الربع الأخر من 2020 فيم� ميثل ارتف�ًع� بن�سبة 
0.3 يف امل�ئة على اأ�س��ض �سنوي. وعلى امل�ستوى املوّحد  اإجم�يل املن�ولة 
التي  احل���وي���ت  املن�ولة من جميع حمط�ت  اإج��م���يل حجم  هو  املوحد 
يكون للمجموعة �سيطرٌة عليه� وفًق� للمع�ير الدولية لإعداد التق�رير 
امل�لية. ق�مت حمط�ت احل�وي�ت مبن�ولة 11.2 مليون ح�وية منطية 
زي�دًة  2020 وهو م� ميثل  الرابع من  الربع  20 قدًم� خال  قي��ض 
بن�سبة 10.1 يف امل�ئة على اأ�س��ض ُمعلَن وارتف�ًع� بن�سبة 5.2 يف امل�ئة 

.. لفت�ً اإىل اأن هذا الأداء القوي بنه�ية الع�م اأدى اإىل حتقيق ن�سبة منو 
ث�بت يف 2020 والتي تعترب اإيج�بية اإذا م� متت مق�رنته� بتقديرات 
ذلك  اأن  معترباً  امل�ئة..  يف   2.1 بن�سبة  لنخف��ض  ت�سر  التي  القط�ع 
ي��وؤك��د م��ن ج��دي��د م��رون��ة ق��ط���ع ال�سحن ال��ع���مل��ي وق��درت��ه على جت�وز 
على  التفوق  يف  الع�ملية  دبي  ملوانئ  املتوا�سلة  القدرة  وعلى  التحدي�ت 
اأداء ال�سوق. واأ�س�ف اأن النمو ك�ن م�سجع�ً يف جميع املن�طق التي تعمل 
به� املجموعة وك�نت الهند اأحد املحرك�ت الرئي�سية يف حني �سهد املين�ء 
دولة الإم�رات ا�ستقراًرا يف اأحج�م املن�ولة. الرئي�سي يف “جبل علي” - 

وتوا�سل موانئ دبي م�س�عيه� لا�ستثم�ر ب�سكل انتق�ئي يف امل�سروع�ت 
اأنغول/. وقد  التي توفر قيمة مقنعة مثل داك�ر - ال�سنغ�ل ولواندا - 
احللول  بتقدمي  تتبعه�  التي  الإ�سرتاتيجية  من  رائ��ع  ب�سكل  ا�ستف�دت 

مل�لكي الب�س�ئع وتهدف اإىل موا�سلة ال�ستف�دة من هذا الزخم.

•• دبي-وام:

19.1 مليون ح�وية  “ مبن�ولة  املحدودة  الع�ملية  دبي  “موانئ  ق�مت 
حمط�ت  م��ن  الع�ملية  حمفظته�  نط�ق  على  ق��دًم���   20 قي��ض  منطية 
احل���وي���ت خ��ال ال��رب��ع الأخ���ر م��ن 2020 وارت��ف��ع اإج��م���يل كمي�ت 
احل�وي�ت بن�سبة 7.6 يف امل�ئة   اأ�س��ض �سنوي وبن�سبة 6.5 يف امل�ئة على 
دبي  2020 ق�مت    امل�لية  ال�سنة  اأ�س��ض  املثلية. وعلى  املق�رنة  اأ�س��ض 
الع�ملية مبن�ولة 71.2 مليون ح�وية منطية قي��ض 20 قدًم� مبعدل 
ث�بت على اأ�س��ض �سنوي وبزي�دة بلغت 0.2 يف امل�ئة على اأ�س��ض املق�رنة 
املثلية. وج����ءت ال��زي���دة يف حجم احل���وي���ت خ��ال ال��رب��ع الأخ���ر من 
الع�م 2020 بف�سل زي�دة الن�س�ط يف الهند واأوروب� وال�سرق الأو�سط 
“موندرا”  ال��ق��وي يف م��وان��ئ  الأداء  واأف��ري��ق��ي��� والأم��ري��ك��ت��ني وخ������س��ًة 

على اأ�س��ض ن�سبة منو املق�رنة املثلية. وعلى الأ�س��ض املوحد لل�سنة امل�لية 
2020 ق�مت موانئ دبي الع�ملية مبن�ولة 41.7 مليون ح�وية منطية 
قي��ض 20 قدًم� بزي�دة تبلغ 4.6 يف امل�ئة على اأ�س��ض ُمعلَن وب�نخف��ض 

يبلغ 1.8 يف امل�ئة على اأ�س��ض ن�سبة منو املق�رنة املثلية.
ُمعلَن يف  اأ�س��ض  على   2020 امل���يل  الع�م  املن�ولة يف  ارتفع حجم  وقد 
ذلك  وي��رج��ع  امل���ئ��ة  يف   33.3 بن�سبة  واأ���س��رتال��ي���  الأمريكتني  منطقة 
الدومنيك�ن  جمهورية   - “كو�سيدو”  اإىل جتميع مين�ء  اأ�س��سي  ب�سكل 

كندا. وال�ستحواذ على مين�ء “فريزر �س�ري دوك�ض” - 
والرئي�ض  الإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ���س��ل��ّي��م  ب��ن  اأح��م��د  ���س��ل��ط���ن  واأع�����رب 
اأخ��رى من  ب�لإعان عن جمموعة  �سع�دته  للمجموعة عن  التنفيذي 
الأرق�م الإيج�بية حلجم املن�ولة خال الربع الرابع من الع�م 2020 
مع ارتف�ع يف ن�سبة النمو على اأ�س��ض املق�رنة املثلية بلغت 6.5 يف امل�ئة 

»م�سدر« تنهي �إغالق �ملرحلة �لأوىل من �سفقة �ل�ستحو�ذ على حمفظة م�ساريع للطاقة �لنظيفة يف �لوليات �ملتحدة

ال�ضام�ضي: القطاع العقاري بال�ضارقة ي�ضهد حركة تطور ملمو�ضة بف�ضل الرعاية املتوا�ضلة من قيادتنا الر�ضيدة

 15.9مليار درهم قيمة �لتد�ولت �لعقارية يف �إمارة �ل�سارقة يف عام 2020

بلدية ر�أ�س �خليمة تتعاون مع �ملعهد 
�لنم�ساوي للتكنولوجيا لتعزيز �إد�رة �لطاقة

•• راأ�س اخليمة-وام:

النم�س�وي  املعهد  مع  تف�هم  مذكرة  اخليمة  راأ���ض  بلدية  دائ��رة  وقعت 
للتكنولوجي� »AIT« لو�سع اإط�ر للتع�ون يف جم�ل اإدارة الط�قة.

ومت توقيع مذكرة التف�هم خال اجتم�ع افرتا�سي من قبل �سع�دة منذر 
حممد بن �سكر الزع�بي مدير ع�م دائرة بلدية راأ�ض اخليمة وولفغ�نغ 

.»AIT« �نول الرئي�ض التنفيذي للمعهد النم�س�وي للتكنولوجي
ت�سمل  جم���لت  يف  للمعرفة  ن�فذة  تب�دل  تعزيز  على  املذكرة  و�ستعمل 
الط�قة  ب��رن���م��ج  وت��ط��وي��ر  ال�سن�عي  للقط�ع  ال��ط���ق��ة  ك��ف���ءة  م��ب���درات 
امل�ستدامة والتوعية وبن�ء القدرات كجزء من ا�سرتاتيجية راأ�ض اخليمة 

لكف�ءة الط�قة والط�قة املتجددة 2040.
مع  ب�لتع�ون  “نرح������ب  اخليمة:  راأ���ض  حكوم�������ة  اإن  الزع�ب�����ي  وق�������ل 
كف�������ءة  الفري�������دة يف  نظ�������را خلربته����م  للتكنولوجي�  النم�س�وي  املعهد 
يف  لن��������  مرثي�  يك������ون  ق�������د  وال��ذي  النم�س�  يف  ال�سن�عي���������ة  الط�قة 
تطوي�����ر برامج فع�ل�������ة مل�س�������تخدمي الط�ق���ة ع�لي��������ة الكث�ف�����ة يف راأ�ض 

اخليمة«.
من ج�نبه اأ�س�ر نول اإىل اأن »AIT« تتمتع مبعرفة و�سنوات عديدة من 
الكربون وهي  واإزال��ة  املتجددة  الط�قة  اإم���دادات  كف�ءة  لتعزيز  اخل��ربة 
لعملي�ت  التقني�ت  وتتمثل يف تطوير  لدين�  الرتكيز  نق�ط  اهم  اإح��دى 
الإنت�ج الأكرث كف�ءة ب�لإ�س�فة اإىل ا�ستخدام الط�ق�ت املتوفرة ك�حلرارة 

ب�لنف�ي�ت ال�سن�عية.
2020 خ��ط��وات مهمة يف   وات��خ��ذت حكومة راأ����ض اخليمة ط��وال ع���م 
جم�ل كف�ءة الط�قة مب� يف ذلك ن�سر املك��سب ال�سريعة املوفرة للط�قة 
واإدخ�ل اأف�سل املم�ر�س�ت يف اإدارة الط�قة ومن املتوقع اأن يدعم التع�ون 
مع »AIT« تو�سيع هذه املب�درات لت�سمل ح�سة اأكرب من اقت�س�د راأ�ض 
اخليمة كجزء من ا�سرتاتيجية الإم�رة لكف�ءة الط�قة والط�قة املتجددة 

.2040

•• اأبوظبي -وام:

اأب���وظ���ب���ي لط�قة  ���س��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
اإح������دى  “م�سدر”  امل�������س���ت���ق���ب���ل 
ال�������س���رك����ت ال���ع����مل���ي���ة ال�����رائ�����دة يف 
جم�ل الط�قة املتجددة، ام�ض عن 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  اإغ���اق  ا�ستكم�ل 
من �سفقة ال�ستحواذ على 50 يف 
امل�ئة من حمفظة م�س�ريع الط�قة 
النظيفة بقدرة 1.6 جيج�واط يف 
من  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي���ت 
�سركة “اإي دي اإف رينوبلز اأمريك� 

ال�سم�لية«.
ك�نت �سركت� “م�سدر” و”اإي دي 
ال�سم�لية”  اأم��ري��ك���  رينوبلز  اإف 
ق����د اأع���ل���ن���ت���� ال����ع�����م امل��������س���ي عن 
م�س�ريع  ثم�نية  يف  �سراكة  ات��ف���ق 
ثاث  ت�سمل  امل��ت��ج��ددة،  ل��ل��ط���ق��ة 
ال�����ري������ح على  ل���ط����ق���ة  حم����ط�����ت 
نط�ق املرافق اخلدمية يف وليتي 
قدرته�  ت�سل  وتك�س��ض  نربا�سك� 
ميج�واط،   815 اإىل  الإجم�لية 
للط�قة  م���������س�����ري����ع  وخ����م���������س����ة 
الكهرو�سوئية يف ولية  ال�سم�سية 
منه�  اثنني  تزويد  مت  ك�ليفورني� 
الط�قة  لتخزين  ب��ط���ري��ة  بنظ�م 
الإنت�جية  اإجم�يل ط�قته�  وي�سل 
الط�قة  من  ميج�واط   689 اإىل 
من  م��ي��ج���واط  و75  ال�سم�سية 
�سمن  تخزينه�  يتم  التي  الط�قة 

نظ�م بط�رية “ليثيوم اأيون«.

الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي������ت 
ب��ع��د م�����س���ري��ع ع���دة ت��ع���ون��ت فيه� 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�������س���رك���ت����ن 

الأو�سط.
امل���ت���ج���ددة يف  ال���ط����ق���ة  اإن  ق�����ل  و 
ال������ولي�������ت امل���ت���ح���دة ت���ع���ت���رب من 
ب�إمك�ن�ت  تتمتع  التي  القط�ع�ت 
والتطور،  للنمو  وم��وؤه��ل��ة  ك��ب��رة 
ل�سركة  رئي�سية  �سوق  اأي�س�  وه��ي 
التي  رينوبلز”  اإف  دي  “اإي 
رائدة  م��ك���ن��ة  حتقيق  ا���س��ت��ط���ع��ت 
ع����ل����ى م�������دى ال����ع����ق����ود ال���ث���اث���ة 
م�س�ريع  �سواء يف تطوير  امل��سية، 
الري�ح،  وط�قة  ال�سم�سية  الط�قة 
اأو اأنظمة بط�ري�ت تخزين الط�قة 
اجلديد  التع�ون  هذا  خال  ومن 
البن�ء  �سنوا�سل  “م�سدر”،  م��ع 
م����ن جن�ح�ت  م����� ح��ق��ق��ن���ه  ع���ل���ى 

م�سرتكة«.
امل��ول��دة من  ال��ط���ق��ة  بيع  �سيتم  و 
م�س�ريع املحفظة املتنوعة مبوجب 
ملجموعة  الأج������ل  ط��وي��ل��ة  ع���ق���ود 
املتعهدين من بينهم  متنوعة من 
م�����زودو خ���دم����ت امل���راف���ق وجتمع 

./CCAs/ اإدارة الط�قة
اأكرث  الثم�نية  امل�����س���ري��ع  ووف����رت 
من األفي وظيفة يف قط�ع الط�قة 
يف  و�ست�س�هم  الأمريكي  النظيفة 
ت���ف����دي اإط�����اق اأك����رث م���ن ثاثة 
مايني طن مرتي من غ�ز ث�ين 

اأك�سيد الكربون �سنوي�.

الأم��ري��ك��ي��ة ت��وف��ر ف��ر���س��ة كبرة 
ث�ين  ب�عتب�ره�  وال��ن��م��و  للتو�سع 
اأك���رب منتج ل��ل��ط���ق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
ال���ع����مل م���ن ح��ي��ث ح��ج��م الط�قة 
“ يف ح��ني ي�سكل   : املركبة، وق���ل 
النظيفة  ال��ط���ق��ة  يف  ال���س��ت��ث��م���ر 
الأمريكي  الرئي�ض  لإدارة  اأولوية 
ج���و ب����ي���دن ف���إن��ن��� ن��ت��وق��ع ظهور 

فر�ض اأكرب �سمن هذه ال�سوق«.
من ج�نبه اأعرب برونو بن�س��سون 
ن���ئ��ب ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي الأول 
والرئي�ض  “اإي دي اإف”  ملجموعة 
اإف  دي  “اإي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بتعزيز  ���س��ع���دت��ه  ع���ن  رينوبلز” 
بني  جتمع  ال��ت��ي  املتينة  ال�سراكة 
“اإي دي اإف” و”م�سدر” لت�سمل 

 40 ب��ستط�عة  تخزين  ببط�رية 
ميج�واط   160  / م���ي���ج����واط 
مق�طعة  يف  وي���ق���ع  ال�������س����ع���ة،  يف 
الت�سغيل  ي��ب��داأ  و���س��وف  “كرن”، 
ع�م  نه�ية  يف  للم�سروع  التج�ري 

.2021
الرحمي  ج��م��ي��ل  حم���م���د  ق������ل  و 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
التف�ق  ه��ذا  “يعد   : “م�سدر” 
تع�ونن�  اإط�������ر  يف  م��ه��م���  اإجن��������زا 
اأمريك�  رينوبلز  اإف  دي  “اإي  م��ع 
هذه  ت�����س���ه��م  ح��ي��ث  ال�سم�لية” 
حتقيق  يف  ف���ع��ل  ب�سكل  امل�����س���ري��ع 
اأه����������داف ال����ط�����ق����ة امل����ت����ج����ددة يف 

الولي�ت املتحدة«.
املتحدة  ال������ولي�������ت  اأن  اأك�������د  و 

ال����ت����ج�����ري لأرب��������ع حم���ط����ت من 
ولية  يف  اخلم�سة  امل�س�ريع  اأ���س��ل 
ك���ل��ي��ف��ورن��ي���، وج��م��ي��ع��ه��� ت��ق��ع يف 
وت�سمل  “ريفر�س�يد”  مق�طعة 
“ديزرت  حمطتي  امل�����س���ري��ع  ه���ذه 
ه�رفي�ست 1” و”ديزرت ه�رفي�ست 
 213 تبلغ  اإجم�لية  بقدرة   ،”2
ال�سم�سية  الط�قة  من  ميج�واط 
اإىل  ب����لإ����س����ف���ة  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
حمطة “م�فريك 1” و”م�فريك 
 309 تبلع  اجم�لية  ب��ق��درة   ”4

ميج�واط.
اأم� امل�سروع الأخر يف ك�ليفورني� 
للط�قة  بيو”  “بيغ  م�سروع  فهو 
بقدرة  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
م�����زود  وه������و  م����ي����ج�����واط   128

البن�ء  عملي�ت  ح���ل��ي���  وت��ت��وا���س��ل 
الثاثة  الري�ح  ط�قة  م�س�ريع  يف 
�سمن هذه املحفظة، ومن املتوقع 
اأن تبداأ عملي�ت الت�سغيل التج�ري 
اجل�ري  الع�م  من  الأول  الربع  يف 
وت�سمل م�سروع حمطة “كويوت” 
 243 ب�����ق�����درة  ال�����ري������ح  ل���ط����ق���ة 
�سكوري  م��ق���ط��ع��ة  يف  م��ي��ج���واط 
حمطة  وم�سروع  تك�س��ض،  بولية 
الري�ح  لط�قة  م�ج�دا�ض”  “ل�ض 
بقدرة 273 ميج�واط يف مق�طعة 
ويا�سي بولية تك�س��ض، وم�سروع 
لط�قة   ”1 “ميليغ�ن  حم��ط��ة 
300 ميج�واط يف  الري�ح بقدرة 

مق�طعة �س�لني بولية نربا�سك�.
الت�سغيل  ب��ع��م��ل��ي���ت  ال���ب���دء  مت  و 

التداول  ن�سبة  ت��ت��ج���وز  مل  وال��ت��ي 
عليه� 3.2%. 

م�ضتثمرون من 61 جن�ضية
وعلى �سعيد امل�ستثمرين، فقد بلغ 
امل�ستثمرين  جمموع عدد جن�سي�ت 
يف  ا�ستثمروا  خمتلفة  جن�سية   61
2020. وبلغ  الإم�����رة خ��ال ع���م 
عدد امل�ستثمرين من مواطني دول 
جمل�ض التع�ون اخلليجي مب� فيهم 
11،230م�ستثمراً،  الإم�رتيني    
وبلغ ع��دد ال��ع��ق���رات امل��ت��داول��ة من 
قبلهم  14،583عق�راً بقيمة بلغت 
12.9 ملي�ر درهم ، فيم� بلغ عدد 
امل�ستثمرين من اجلن�سي�ت الأخرى 
عدد  وو����س���ل  2،189م�ستثمراً، 
2،303عق�راً  املتداولة   العق�رات 
بقيمة بلغت 3 ملي�ر درهم. وجدير 
ب�لذكر اأنه مع كل ع�م ت�سهد اإم�رة 
عدد  يف  ملحوظ�ً  ازدي����داً  ال�س�رقة 
خمتلف  من  امل�ستثمرة  اجلن�سي�ت 
اأرج������ء ال���ع����مل، وي��ع��ود ذل���ك لعدة 
البنية  �سابة  اأهمه�:  من  اأ�سب�ب 
اخلدمة،  ت��ق��دمي  ج���ودة  التحتية، 
والتطوير  ال��ع��ق���ري،  املنتج  وت��ن��وع 
البيئة  امل�������س���ت���م���ريف  وال���ت���ح�������س���ني 

الت�سريعية يف الإم�رة. 

•• ال�صارقة-الفجر:

القط�ع  يف  ال��ت��داولت  قيمة  بلغت 
  15.9 ال�س�رقة  اإم���رة  يف  العق�ري 
م����ل����ي�����ر دره��������م مت�����ت م�����ن خ����ال 
الع�م  خ���ال  م��ع���م��ل��ة   64،459
2020 وب��ن�����س��ب��ة من���و يف  امل������س��ي 
  5.1% بلغت  امل��ع���م��ات  اإج��م���يل 

مق�رنة بع�م 2019. 
التقرير  ك�����س��ف��ه  م����  وذل����ك ح�����س��ب 
حلركة   2020 ع���م  ع��ن  ال�سنوي 
من�طق  يف  ال��ع��ق���ري��ة  ال��ت�����س��رف���ت 
اأ�سدرته  ال�����ذي  الإم���������رة  وم�����دن 
اإم�رة  يف  العق�ري  الت�سجيل  دائ��رة 
ال�����س���رق��ة م���وؤخ���راً. واأو���س��ح �سع�دة 
مدير  ال�س�م�سي  اأحمد  عبدالعزيز 
العق�ري  ال��ت�����س��ج��ي��ل  دائ�������رة  ع������م 
على  تعليقه  معر�ض  يف  ب�ل�س�رقة 
يف  ال��ع��ق���ري  “القط�ع  اأن  التقرير 
ي�سهد حركة تطور  ال�س�رقة  اإم���رة 
م�����س��ت��م��ر بف�سل  م��ل��م��و���س��ة، ومن����و 
الرع�ية املتوا�سلة من قبل �س�حب 
بن  �سلط�ن  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ض  ع�����س��و  ال��ق������س��م��ي  حم��م��د 
ال�س�رقة،  اإم��������رة  ح����ك���م  الأع����ل����ى 
ال�سيخ  �سمو  ومت�بعة  اهلل،  حفظه 
�سلط�ن  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط���ن 
ح�كم  ن���ئ��ب  العهد  ويل  الق��سمي 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  ال�س�رقة، 
ال�س�رقة، واجلهود احلثيثة  لإم�رة 
خال  م��ن  احلكومة  تبذله�  ال��ت��ي 
���س��ل�����س��ل��ة ال����ق����رارات امل��ح��ف��زة التي 
�س�عدت  وال��ت��ي  م��وؤخ��راً،  تبنيه�  مت 
ع��ل��ى ت��ع���يف ال��ق��ط���ع ال��ع��ق���ري من 
ت����أث���رات ج���ئ��ح��ة ك���ورون����، بحيث 
وا���س��ل ال��ن��م��و والزده������ر ك��م��� ك�ن 
وبني  واأف�����س��ل«.  ب��ل  اجل�ئحة  قبل 
العق�رية  امل�����س���ري��ع  اأن  ال�س�م�سي 
املتميزة التي مت طرحه� خال ع�م 

يف  دره����م  م��ل��ي��ون  تداول531  مت 
للمنطقة  ب�لن�سبة  اأم����  امل��ن��ط��ق��ة.  
ع���دد مع�مات  ف��و���س��ل  ال��و���س��ط��ى 
يف  مع�ملة   125 اإىل  فيه�  البيع 
40 منطقة خمتلفة، بقيمة 108 
مع�مات  وت��رك��زت  دره���م،  مليون 
البيع يف منطقتي امل�حلة والطيبة 
 28% املنطقتني  �سكلت  حيث   ،2
من اإجم�يل مع�مات البيع وذلك 
بينم�  م��ع���م��ل��ة.   35 خ����ال  م���ن 
البيع  م���ع����م���ات  ب����ق���ي  ت����وزع����ت 
على  مع�ملة   90 ع��دده���  وال��ب���ل��غ 
38 منطقة.  وفيم� يخ�ض مدينة 
مع�مات  ع����دد  ف��ب��ل��غ  خ���ورف���ك����ن 
 15 يف  مع�ملة   127 فيه�  البيع  
ب��ق��ي��م��ة و�سلت  ب���مل��دي��ن��ة  م��ن��ط��ق��ة 
و�سكلت  دره������م،  م��ل��ي��ون   88 اإىل 
م���ن���ط���ق���ت���ي احل����������راي ال���ت���ج����ري���ة 
اإجم�يل  م��ن   32.3% وامل��دي��ف��ي 
وذلك  املدينة،  يف  البيع  مع�مات 
ب�قي  توزعت  بينم�  مع�ملة،  ب�41 
مع�مات البيع والب�لغ عدده� 86 

مع�ملة على 13 منطقة.
 36 مت��ت  احل�سن  دب���  مدينة  ويف 
عملية بيع يف 5 من�طق بقيمة 27 
م��ل��ي��ون دره����م، ت�����س��درت��ه��� منطقة 
مع�ملة   13 ب��واق��ع  ال�سم�يل  ح��ي 
اإج���م����يل  م����ن   36.1% ب��ن�����س��ب��ة 
م��ع���م��ات ال��ب��ي��ع يف امل��دي��ن��ة. وبلغ 
ال��ب��ي��ع يف مدينة  م��ع���م��ات  ع����دد 
كلب�ء 193 مع�ملة يف 28 منطقة 
بقيمة و�سلت اإىل 92 مليون درهم، 
وتركزت مع�مات البيع يف مدينة 

كلب�ء يف منطقتي ال�س�ف و�سن�عية 
املن�طق  ت��ل��ك  �سكلت  ح��ي��ث  ك��ل��ب���ء، 
مع�مات  اإج��م���يل  م��ن   34.7%
 67 بواقع  وذل��ك  املدينة  يف  البيع 
املع�مات  ب�قي  وت��وزع��ت  مع�ملة. 
على 26 منطقة خمتلفة يف املدينة 

بواقع 126 مع�ملة. 

معامالت بيع املنفعة
و�سل عدد مع�مات بيع املنفعة يف 
ال�س�رقة خال الع�م امل��سي   اإم���رة 
اإىل  و�سلت  بقيمة  مع�ملة   105
ت�سدرته�   دره������م،  م��ل��ي��ون   129

منطقة النهدة ب� 56 مع�ملة.

املعامالت ال�ضكنية يف املقدمة
بح�سب  البيع  مع�مات  بت�سنيف 
ن������وع ال����ع����ق�����ر، ف���ق���د ا����س���ت���ح���وذت 
الن�سيب  على  ال�سكنية  ال��ع��ق���رات 
الأك�������رب م����ن اإج����م�����يل ال���ع���ق����رات 
املتداولة خال ع�م 2020، حيث 
بن�سبة  الأوىل  امل���رت���ب���ة  ت�������س���درت 
اأرا�سي  اإىل  وتنق�سم   ،75.3%
ف�س�ء �سكنية بواقع 1،006 عق�ر، 
تليه� ال�سقق ال�سكنية بواقع 901 
اأرا����س���ي م��ب��ن��ي��ة �سكنية  ث���م  ع���ق����ر، 
ع����ق�����ر. وج��������ءت يف   712 ب����واق����ع 
التج�رية  العق�رات  الث�نية  املرتبة 
اإج���م����يل  م����ن   11.1% ب��ن�����س��ب��ة 
ال���ع���ق����رات امل����ت����داول����ة، وت��ل��ت��ه��� يف 
املرتبة الث�لثة العق�رات ال�سن�عية 
املرتبة  ويف   ،10.4% ب��ن�����س��ب��ة 
ال��ع��ق���رات الزراعية  ت���أت��ي  الأخ���رة 

الب��سمة  الإم�����رة  من�طق  خمتلف 
 2020 امل����������س����ي  ال�����ع������م  خ������ال 
ب�  م��ق���رن��ة  مع�ملة،   3،773 اإىل  
3،328 مع�ملة ع�م 2019 بن�سبة 
ومب�س�حة   13.4% بلغت  ت��غ��ر 
قدم  م��ل��ي��ون  بلغت56   اإج��م���ل��ي��ة 
ال�س�رقة  مدينة  وا�ستحوذت  مربع 
حيث  منه�،  الأك���رب  الن�سيب  على 
���س��ه��د ال��ع���م امل������س��ي ت��ن��وع��� كبراً 
اأرج��������ء  ال�����ت�����داول يف خم���ت���ل���ف  يف 
التي  املن�طق  ع��دد  وو�سل  املدينة، 
منطقة،   100 فيه�  ال���ت���داول  مت 
3،292 مع�ملة  وذلك من خال 
بيع، بقيمة و�سلت اإىل 4.6 ملي�ر 

تن�سيط حركة  �س�همت يف   2020
وتن�سيط  ال���ع���ق����ري���ة  ال�����ت�����داولت 
اجل�ئحة،  اآث��������ر  رغ�����م  م���ع����م���ات 
متنوعة  م�����س���ري��ع  ط���رح  مت  ح��ي��ث 
تراوحت  متعددة  ا�ستخدام�ت  ذات 
ب��ني ال��ت��ج���ري��ة وال�����س��ن���ع��ي��ة، ودع� 
التطوير  �����س����رك�����ت  ال�������س����م�������س���ي 
العق�ري اإىل درا�سة ال�سوق العق�ري 
امل�ستثمرين  والتعرف على ح�ج�ت 
من��سبة  عق�رية  منتج�ت  لت�سميم 
وم��ن���ف�����س��ة وحت��ق��ق ال��ف���ئ��دة لكا 
الطرفني. واأ�س�ر ال�س�م�سي اإىل اأن 
امل�سرتين  ر���س��وم  تخفي�ض  “قرار 
التع�ون  جم��ل�����ض  م��واط��ن��ي  ل��غ��ر 
من   2% اإىل   4% من  اخلليجي 
ارتف�ع  اإىل  اأدى  ق��د  ال��ب��ي��ع،  قيمة 
عند  ال���ب���ي���ع  م����ع�����م����ات  ع������دد  يف 
ملحوظ   ب�سكل  العرب  امل�ستثمرين 
اإىل32.5%   و�سلت  من��و  بن�سبة 
بعد بدء تطبيقه يف ال�سنة امل��سية، 
وه����و م���� اأ����س���ه���م يف ت��ع��زي��ز ودع���م 
وجذب  الب��سمة،  الإم����رة  اقت�س�د 
املب��سرة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م���رات 

للقط�ع العق�ري«.
“ب�جلهود  ال�����س���م�����س��ي  اأ����س����د  ك��م��� 
الكبرة التي بذلته� الدائرة بك�فة 
مع�ماته�  لتوفرك�فة  موظفيه� 
للمتع�ملني مع مراع�ة  وخدم�ته� 
عن��سر ال�سحة وال�سامة والأم�ن 
واملتع�ملني  للموظفني  ب�لن�سبة 
الدائرة  وف��رت  حيث  ال�سواء،  على 
لعدد  الإل����ك����رتون����ي����ة  اخل�����دم������ت 
تفعيل  ومت  مع�ماته�،  م��ن  كبر 

للقدوم  م�سبق  م��وع��د  حجز  ن��ظ���م 
ل��ل��دائ��رة لإجن������ز امل��ع���م��ات التي 
ت��ت��ط��ل��ب ح�������س���ور امل��ت��ع���م��ل��ني مع 
والتب�عد  التعقيم  عوامل  م��راع���ة 
الج���ت���م����ع���ي، وع�����دم ال���ت���زاح���م يف 
اأم�����ك����ن ت���ق���دمي اخل�����دم������ت، وهو 
الأم���������ر ال�������ذي ����س����ه���م ك�����ث�����راً يف 
انقط�عه  وع����دم  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��م��رار 
كبراً  �سعوراً  وول��د  اجل�ئحة  رغ��م 
امل�ستثمرين  ل������دى  ب������لرت�����ي������ح 
وامل���ط���وري���ن وك����ف���ة ال��ع���م��ل��ني يف 

القط�ع العق�ري«.

ت�ضنيف املعامالت
مع�مات  عدد  بلغ  التف��سيل،  ويف 
مع�ملة،   12،248 امللكية  �سندات 
املبدئية  ال��ب��ي��ع  ع��ق��ود  وم��ع���م��ات 
ومع�مات  م��ع���م��ل��ة،       4،644
حني  يف  مع�ملة،   2،745 ال��ره��ن 
بلغ عدد مع�مات �سه�دات الإف�دة 
39،444 مع�ملة،  عن الأم��اك  
ومع�مات التثمني765  مع�ملة، 
وب���ل���غ ع�����دد امل����ع�����م����ات الأخ������رى 

4،613 مع�ملة.

معامالت الرهن 
ب��ل��غ جم��م��وع م��ع���م��ات ال��ره��ن يف 
خمتلف املن�طق خال الع�م امل��سي 
2،745 مع�ملة، بقيمة بلغت 7.3  

ملي�ر درهم.  

معامالت البيع ح�ضب املناطق
و����س���ل ع�����دد م���ع����م���ات ال���ب���ي���ع يف 

مع�مات  وا�����س����ت����ح����وذت  دره��������م، 
م���ن���ط���ق���ت���ي احل���و����س���ي  ال����ب����ي����ع يف 
من   38.5% ن�سبة  على  واخل����ن 
ال���ب���ي���ع، وتعد  م���ع����م���ات  جم���م���ل 
النهدة،  اخل����ن،  )ح��و���س��ي،  من�طق 
ت���داوًل  الأك����رث  واملج�ز3(  ال��ط��ي، 
من   60.4% ب���ل���غ���ت  ب���ن�������س���ب���ة 
ال��ب��ي��ع ب�سبب  اإج���م����يل م��ع���م��ات 
مويلح  م��ن���ط��ق  يف  ت��رك��زامل�����س���ري��ع 
بينم�  وال��ط��ي،  وحو�سي  التج�رية 
املفرزة يف  ال�سقق  ترتكز مع�مات 
واملج�ز3،  والنهدة  اخل���ن  من�طق 
وك�����ن����ت م��ن��ط��ق��ة اخل�������ن الأع���ل���ى 
يف ح��ج��م ال���ت���داول ال��ن��ق��دي حيث 

�أبوظبي للجودة و�ملطابقة ينفذ 18,889 فح�سا لالأعالف �حليو�نية خالل 2020 ••اأبوظبي - وام:

نفذ خمترب الفح�ض املركزي الت�بع 
واملط�بقة  للجودة  اأبوظبي  ملجل�ض 

ع�م  خ���ال  الأع����اف  ع��ي��ن���ت  م��ن  عينة   2233 ل������  فح�س�   18،889
2020 للت�أكد من مط�بقته� للموا�سف�ت والت�سريع�ت ال�س�رية يف اإم�رة 
اأبوظبي بهدف الت�أكد من جودة و�سامة هذه الأعاف حلم�ية الرثوة 

احليوانية يف الإم�رة.
خمترب  لقط�ع  التنفيذي  املدير  املعيني  ح�سن  اهلل  عبد  املهند�ض  وق���ل 
ال��ف��ح�����ض امل���رك���زي ي��وف��ر امل��خ��ت��رب امل���رك���زي ق�����درات ف��ح�����ض كيمي�ئية 
وبيولوجية متنوعة للت�أكد من �سامة وجودة الأعاف بجميع اأنواعه� 
اجله�ت  لتمكني  اله�دفة  املجل�ض  جهود  �سمن  وذلك  واملركزة،  الع�سبية 
لتعزيز  و�سي��س�ته�  ا�سرتاتيجيته�  تطبيق  م��ن  الإم����رة  يف  التنظيمية 
متبقي�ت  ور�سد  مراقبة  خ��ال  من  احليوانية  وال��رثوة  الغذاء  �سامة 
الآف�ت يف ال�سلع واملنتج�ت املتداولة يف اأ�سواق الإم�رة، حيث يتم ا�ستخدام 
للك�سف  املركزي  الفح�ض  الفح�ض يف خمترب  واأ�س�ليب  التقني�ت  اأحدث 
وال�سموم  املبيدات  متبقي�ت  مثل  والبيولوجية  الكيمي�ئية  امللوث�ت  عن 
للحدود  جت���وزه���  ع��دم  م��ن  للتحقق  وذل��ك  الثقيلة  وامل��ع���دن  الفطرية 
الإم�رات  دولة  يف  به�  املعمول  الت�سريع�ت  يف  عليه�  املن�سو�ض  الق�سوى 

وحت���ق���ي���ق الأم�������ن احل����ي����وي ال����ذي 
والرتق�ء  احل��ي��وان  �سحة  ي�سمن 

ب�لإنت�ج احليواين.
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  وي�����س��ع��ى جم��ل�����ض 
اأبوظبي  اإم�����رة  يف  ل��ل��ج��ودة  التحتية  ب�لبنية  الرت���ق����ء  اإىل  وامل��ط���ب��ق��ة 
الرق�بية  اجل��ه���ت  ت�سهم يف متكني  متنوعة  خ��دم���ت  توفر  خ��ال  م��ن 
بتنمية  املعنية  للجه�ت  وميكن  املتك�ملة،  ا�سرتاتيجي�تهم  تطبيق  من 
التحتية للجودة  البنية  ال�ستف�دة من خدم�ت  الرثوة احليوانية  قط�ع 
احلكومة  واأن  خ��سة  واملط�بقة،  للجودة  اأبوظبي  جمل�ض  يوفره�  التي 
بتعزيز  الوثيق  لرتب�طه  القط�ع  بهذا  ب�لغ�ً  اهتم�م�  ت��ويل  الر�سيدة 
معدلت الأمن الغذائي واحليوي يف الإم�رة ب�لإ�س�فة اىل ت�سجيع ودعم 
و�سامة  �سحة  على  احلف�ظ  يف  وم�س�عدتهم  احليوانية  ال��رثوة  مربي 
خدم�ت  يقدم  املركزي  الفح�ض  خمترب  اأن  ب�لذكر  اجلدير  م��سيتهم. 
فحو�س�ت  مثل  عدة  جم���لت  ويف  ب�لدولة  املختلفة  للقط�ع�ت  متنوعة 
والفحو�س�ت  وامل�سروب�ت  واملي�ه  الغذائية  للمنتج�ت  واجل��ودة  ال�سامة 
البيئية ب�لإ�س�فة اإىل م�ستح�سرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية 
الع�م  القط�عني  �سرك�ءه من  املركزي  املخترب  كم� يخدم  البن�ء،  وم��واد 
وال���س��ت�����س���رات وخدم�ت  العلمي  البحث  م��ن خ��ال خ��دم���ت  واخل������ض 

التدريب التخ�س�سي واإ�سدار �سه�دات املط�بقة.
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املال والأعمال
مركز �لتحكم �ملوحد بدبي يح�سد جائزة �لعام للم�سروع �لذكي يف 2020

حوايل  ت�ستورد  اخلليجي  التع�ون 
الأرز  )م����ن  غ��ذائ��ه���  م���ن   85%
واحلبوب واللحوم واخل�سراوات(، 
يف  الع�ملية  دب��ي  موانئ  اأن  معترباً 
الق�رة الأفريقية توفر بنية حتتية 
خم�زن  ت�سم  متطورة   لوج�ستية 
حديثة ت�س�عد الأ�سواق الأفريقية 
الغذائية،  منتج�ته�  ت�سدير  على 
تن�ف�سية  وم���راف���ق  م��زاي���  وت��وف��ر 
كذلك يف ج�فزا لل�سرك�ت الع�ملة 

يف منتج�ت الأغذية وامل�سروب�ت.
كذلك  املتحدثني  ق�ئمة  و�سملت 
الدكتور  م���ن  ك���ل  امل��ن��ت��دى  خ���ال 
م������ه������ت�����ي، كبر  ع����ل����ي  اأ�������س������رف 
دبي  م��وؤ���س�����س��ة  الق��ت�����س���دي��ني يف 
لتنمية ال�س�درات، وال�سيد ب�تريك 
الإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ديفين�ض، 
بنك”،  ك����ب���ي���ت����ل  “فر�ست  يف 
املدير  �سيينجو،  اأم���ن��دا  وال�سيدة 
جلوبل  “اأم�تيني  ل�سركة  الإداري 

�سرفي�سيز.«

•• دبي-الفجر:

دبي  نظمت غرفة جت���رة و�سن�عة 
ممثلة مبكتبه� التمثيلي اخل�رجي 
موانئ  مع  ب�لتع�ون  موزمبيق،  يف 
دبي الع�ملية وموؤ�س�سة دبي لتنمية 
 DEAT« و���س��رك��ة  ال�������س����درات 
زمي���ب����ب���وي  م�����ن   »Capital
م���وؤخ���راً م��ن��ت��دى اف��رتا���س��ي���ً حول 
وال�سن�ع�ت  الغذائية  امل��واد  جت���رة 
الغذائية بني الإم�رات وزميب�بوي 
 44 من  م�س�رك�ً   535 مب�س�ركة 

دولة.
وه���دف امل��ن��ت��دى الف��رتا���س��ي اإىل 
التعريف بفر�ض التع�ون امل�سرتكة 
ال�سن�ع�ت  جم�ل  يف  البلدين  بني 
لدبي كوجهة  والرتويج  الغذائية، 
الأغذية،  ل��ت��ج���رة  رئي�سية  ع�ملية 
وا�ستقط�ب �سرك�ت من زميب�بوي 
للم�س�ركة يف بعث�ت جت�رية �ستزور 

اإم�رة دبي خال الع�م 2021. 

لا�ستف�دة  الأم��ث��ل  ال��ط��ري��ق  ه��ي 
من الفر�ض ال�ستثم�رية يف قط�ع 
الزراعة  ي�����س��م��ل  ال�����ذي  الأغ����ذي����ة 
و�سا�سل  والتغليف  وال��ت��و���س��ي��ب 
م�سراً  وال����ت����خ����زي����ن،  الإم�����������داد 
مث�لي�ً  خ���ي����راً  مت��ث��ل  دب���ي  اأن  اإىل 
املتخ�س�سة  الزميب�بوية  لل�سرك�ت 
اإىل  للتو�سع  الأغ��ذي��ة  �سن�عة  يف 
اأ����س���واق ج��دي��دة، وال���س��ت��ف���دة من 
ال��ت��ي تقدمه�  ال��ت��ن���ف�����س��ي��ة  امل���زاي���� 
الإم�رة ل�سرك�ئه� من امل�ستثمرين 
اأن غ��رف��ة دبي  الأج����ن���ب، م���وؤك���داً 
وتعزيز  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى  ح���ري�������س���ة 
ب���ني جمتمعي  ال��ث��ن���ئ��ي  ال���ت���ع����ون 
الأع��م���ل يف الإم����رات واأفريقي� يف 

جم�ل الأمن الغذائي.
مدير  اخل������ل������ويف،  ����س���ع���ود  وق���������ل 
ال���������س����راك�����ت  ال�����ع�����اق������ت  اإدارة 
دبي  م����وان����ئ  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الع�ملية اإن منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�����س����م�����ل اأف����ري����ق����ي����� ت���ع���ت���رب من 
النمو يف جم�ل  ال�سريعة  الأ�سواق 
وامل�����س��روب���ت مع  الأغ��ذي��ة  �سن�عة 
ملعدل  امل��ن��ط��ق��ة  بتحقيق  ت��وق��ع���ت 
من���و ���س��ن��وي م��رك��ب ي��ب��ل��غ 10% 
خال الفرتة )2023-2018(، 
يبلغ حجم هذا  اأن  يتوقع  يف حني 
دولر  ملي�ر   200 ح��وايل  ال�سوق 
 .2023 ال��ع���م  ب��ح��ل��ول  اأم��ري��ك��ي 
ولفت اخللويف اإىل اأن دول جمل�ض 

املنتدى،  يف  الفتت�حية  كلمته  ويف 
الغرير،  �سيف  م���ج��د  ���س��ع���دة  ق���ل 
جت�رة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
و���س��ن���ع��ة دب���ي اإن دول���ة الإم�����رات 
جت�ري  �سريك  اأك���رب  ث���ين  تعترب 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل���زمي���ب����ب���وي 
الأو����س���ط و���س��م���ل اأف��ري��ق��ي���، حيث 
ا�ستحوذت دبي على الن�سبة الأكرب 
غر  البينية  التج�رة  اإجم�يل  من 
ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���ت���ي ت�����س���ع��ف��ت من 
490 مليون دولر اأمريكي يف ع�م 
دولر  مليون   939 اإىل   2011
حيث   ،2019 ال��ع���م  يف  اأم��ري��ك��ي 
الكرمية  الأح��ج���ر  كل من  تهيمن 
والأغذية  واملع�دن  الكرمية  و�سبه 

خال املنتدى، اأكد مع�يل الدكتور 
الأرا�سي  وزي��ر  م��سوك�،  اأن�سيو�ض 
وال��زراع��ة وامل��ي���ه واإع����دة التوطني 
القروي يف زميب�بوي التزام باده 
التع�ون والتن�سيق مع  مبد ج�سور 
الإم����رات ل�ستك�س�ف فر�ض  دول��ة 
والعمل على  ا�ستثم�رية م�سرتكة، 
تنويع �س�درات باده اإىل الأ�سواق 
اإط���اق  ان  اإىل  م�����س��راً  ال��ع���مل��ي��ة، 
ب�������اده ل����س���رتات���ي���ج���ي���ة ج���دي���دة 
متك�ملة للزراعة والأغذية يعك�ض 
الأعم�ل  على  وانفت�حه�  التزامه� 
مثمن�ً  اخل����رج���ي���ة،  الأ�����س����واق  م���ع 
يف  الف��رتا���س��ي  املنتدى  م�س�همة 
الدفع ب�أهداف موزمبيق يف تنمية 

على  ال��زراع��ي��ة  وامل��ن��ت��ج���ت  املعلبة 
�س�درات زميب�بوي اإىل دبي.

ولفت الغرير اإىل اأن دولة الإم�رات 
اأهدافه� يف  لتحقيق  قدم�ً  مت�سي 
ال��وط��ن��ي��ة لاأمن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت�سمل  وال��ت��ي   ،2051 ال��غ��ذائ��ي 
ت����أ����س���ي�������ض وت����ط����وي����ر ���س��ب��ك��ة من 
م�س�در  لتنويع  الع�ملية  ال�سراك�ت 
التقني�ت  واع����ت����م�����د  الأغ������ذي������ة 
امل�ستدام  الإنت�ج  لتحفيز  احلديثة 
دولة  ان  اإىل  م�����س��راً  ل���اأغ���ذي���ة، 
جت�ري�ً  ج�����س��راً  ت��ع��ت��رب  الإم��������رات 
�سمن  وامل�سروب�ت  لاأغذية  ه�م�ً 
�سا�سل الإمداد والتوزيع اخل��سة 
ب�أ�سواق املنطقة والع�مل. ويف كلمته 

�س�دراته� الغذائية اخل�رجية.
املك�تب  اخل���ن، مدير  واأ���س���ر عمر 
اإىل  دب������ي  غ����رف����ة  يف  اخل�����رج����ي����ة 
جم�ل  يف  م�سرتكة  ف��ر���ض  وج���ود 
ال�����س��ن���ع���ت ال��غ��ذائ��ي��ة، م���وؤك���داً اأن 
الأم������ن ال���غ���ذائ���ي ي�����س��ك��ل اأول���وي���ة 
الإم�����رات، وميكن  ل��دول��ة  ق�سوى 
لل�سرك�ت الأفريقية ال�ستف�دة من 
الفر�ض التي يتيحه� هذا الإلتزام 
اجلغرايف  امل���وق���ع  م���ع  خ�����س��و���س���ً 
والبنية  الإم��������رات،  ل��دول��ة  ال��ه���م 
التحتية اللوج�ستية املتطورة التي 
ت�سهل وت�سرع ت�سدير الأغذية اإىل 

الأ�سواق الع�ملية.
واأكد خ�ن اأن ال�سراك�ت القت�س�دية 

نظمت منتدى افرتا�ضيًا مب�ضاركة 535 م�ضاركًا من 44 دولة

غرفة دبي تبحث �لأمن �لغذ�ئي و�لتعاون �مل�سرتك مع جمتمع �لأعمال يف زميبابوي 

التكنولوجية  والو�س�ئل  التقني�ت  يف  بل  ب�سخ�مته  متيزه  يف  فقط  يكمن  ل 
الكبر يف  الع�ملية ودوره  املع�ير  اأرقى  التي يتمتع به� وفق  املتطورة والذكية 
ا�سرتاتيجية  اإدارة  يف  به�  يتمتع  التي  املوؤ�س�سية  والر�س�قة  امل��رون��ة  منظومة 
النقل واملوا�سات يف اإم�رة دبي خ��سة يف فع�لي�ت “اإك�سبو 2020 “ املنتظر 
انطاقه� �سهر اأكتوبر املقبل. واأ�س�ف اأن امل�سروع يهدف اإىل الربط بني جميع 
اأنظمة النقل اجلم�عي التي ت�سمل املرتو والرتام واملوا�سات الع�مة ومركب�ت 
الأجرة وو�س�ئل النقل البحري اإ�س�فة اإىل الأنظمة املرورية املتطورة ..م�سراً 
الهيئة  الت�سغيلية يف  للموؤ�س�س�ت  التحكم  يربط خمتلف مراكز  املركز  اأن  اإىل 
بوحدة حتكم مركزية متك�ملة اإىل ج�نب الربط مع مراكز اجله�ت اخل�رجية 
وتخطيط  الأزم����ت  اإدارة  يف  م��وؤث��راً  دوراً  ويلعب  الهيئة  بن�س�ط  ال�سلة  ذات 
واإدارة الأحداث والفع�لي�ت الكربى وحتليل املعلوم�ت وجمع البي�ن�ت واإعداد 

مركز  اأن  �سه�ب  بو  واأو�سح  وغره�.  املعلوم�ت  اأم��ن  عملي�ت  واإدارة  التق�رير 
التحكم املوّحد مت تطويره ب�ملزيد من اإجراءات املرونة ليدير �سبكة نقل مكونة 
من 5 اآلف كيلو مرت من الطرق و1700 ح�فلة موا�سات ع�مة واأكرث من 
10 اآلف مركبة اأجرة وحركة 129 قط�ر مرتو ب�إجم�يل 645 عربة و54 
11 حمطة  بواقع  ت��رام  و11   2020 مل�س�ر  7 حمط�ت  منه�  م��رتو  حمطة 
 53 م�س�حته�  عماقة  �س��سة  ت�سم  املركزية  التحكم  غرفة  اأن  اإىل  ..م�سراً 
الهيئة ميكن حتقيق  داخل  تقني�ً  34 نظ�م�ً  ب�أكرث من  وترتبط  مرتاً مربع�ً 
التك�مل بينه� ب�سورة اآنية ف�سًا عن القدرة على ا�ستيع�ب ومع�جلة البث من 
اأكرث من 10 اآلف ك�مرا مراقبة واأن مركز التحكم املوّحد ميكنه ا�ستخدام 
الهواتف  بي�ن�ت  وا�ستخدام  والأزم����ت  احل��وادث  اإدارة  يف  ال�سطن�عي  الذك�ء 

املحمولة يف التخطيط واإدارة التنقل واحل�سود .

••د بي-وام:

له�  الت�بع  امل��وّح��د  التحكم  مركز  ف��وز  ع��ن  وامل��وا���س��ات  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
بج�ئزة اأكرب م�سروع ل�سنة 2020 عن فئة “امل�سروع الذكي” والتي منحته� 
�سركة “�سي بي اأي تريد ميدي�” املن�سة الرائدة يف تكرمي املتميزين يف جم�ل 
الطب�عة والت�سميم والت�سويق والإعان واإدارة الفع�لي�ت واخلدم�ت الرقمية 

على م�ستوى منطقة اخلليج وال�سرق الأو�سط و�سم�ل اأفريقي�.
واحلوكمة  ال�سرتاتيجية  لقط�ع  التنفيذي  امل��دي��ر  �سه�ب  ب��و  ن��سر  وع��رب 
يف  الهيئة  جهود  تعك�ض  التي  اجل�ئزة  بهذه  اع��ت��زازه  عن  الهيئة  يف  املوؤ�س�سية 
حكومة  يف  التنمية  م�سرة  يف  بفع�لية  ت�سهم  �سخمة  تقنية  م�سروع�ت  تبني 
املرموقة  اجل�ئزة  بهذه  املوّحد  التحكم  مركز  م�سروع  فوز  اأن  ..مو�سح�ً  دبي 

�لإمار�ت �لإ�سالمي يفتتح مركزين جديدين للخدمات �مل�سرفية لالأعمال دعمًا لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة .. Hub 71 بي�سنب جلوبال �لكورية توؤ�س�س مركزين لالبتكار يف
 وتوق���ع �تفاقي������ة �س������ر�كة م��ع مكتب �أب�وظبي لال�س��تثمار

املوؤهلة  اجلديدة  والأفك�ر  لابتك�ر  الرتويج  خال  من 
ال��ط��وي��ل ..وي��ل��ت��زم مكتب  امل���دى  ال��ن��ج���ح ع��ل��ى  لتحقيق 
اأبوظبي لا�ستثم�ر بدعم م�ستقبل البتك�ر يف املنطقة؛ 
بي�سن  ل�سركة  املمكن  الدعم  �سبل  كل  نقدم  اأن  وي�سرن� 
الرقمي على  التحول  اأم���م  الطريق مع�ً  لنمهد  جلوب�ل 
اأب��وظ��ب��ي«.  ومب��وج��ب ال�سراكة،  ن��ط���ق وا���س��ع يف اإم�����رة 
�ستعمل “بي�سن جلوب�ل” على ت�أ�سي�ض مقر له� ملنطقة 
ال�����س��رق الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��� يف اإم����رة 
اأبوظبي، اإىل ج�نب مركزين لابتك�ر 
ال�سح�بية  ال���ع���م���ل���ي����ت  م���رك���ز  ه���م���� 
اأعم�ل  لتعزيز  التكنولوجي�،  وم��رك��ز 
والتطوير يف جم�ل احللول  الأبح�ث 
�ستقوم  ..كم�  اجلديدة  التكنولوجية 
الذي  عمله�  ف��ري��ق  بتو�سعة  ال�سركة 
احلو�سبة  خ�����رباء  م���ن  ن��خ��ب��ة  ي�����س��م 
ال�سح�بية بهدف اإثراء العرو�ض التي 
ل�سيم�  لعمائه�،  ال�سركة  تقدمه� 
عمل  جم�لت  لدخول  ا�ستعداده�  مع 
التكنولوجي�  قط�ع  تت�سمن  ج��دي��دة 

واخلدم�ت امل�لية.
الرئي�ض  ����س���غ���ل���ي���ل،  م���ط���ي���ع  وق��������ل   
جلوب�ل-  “بي�سن  ل�سركة  التنفيذي 
“ت�سمن  ال�سرق الأو�سط واأفريقي�”: 
ل���ن���� ����س���راك���ت���ن���� ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
ح�سولن�  لا�ستثم�ر  اأبوظبي  مكتب 
اأعم�لن�  لتنمية  ال����ازم  ال��دع��م  ع��ل��ى 
ال�سرق  منطقة  يف  ح�سورن�  وت��ع��زي��ز 
امل�سرتك  الهدف  اإذ يجمعن�  الأو�سط؛ 
متك�ملة  ح��زم��ة  تطوير  اإىل  ال��رام��ي 
املعلوم�ت  ت��ك��ن��ول��وج��ي���  خ���دم����ت  م���ن 
على  ال�سرك�ت  وم�س�عدة  والت�س�لت 
ال�ستف�دة املثلى من اإمك�ن�ت احلو�سبة 
حتقيق  من  نتمكن  ..ولكي  ال�سح�بية 
توظيف  علين�  يجب  التطلع�ت،  ه��ذه 
وتزويدهم  امل��واه��ب،  اأف�سل  وت��دري��ب 
ب�أف�سل مك�ن للعمل والإق�مة، بحيث 
امله�م  اأداء  ع��ل��ى  دوره�����م  ي��ق��ت�����س��ر  ل 
اليومية، بل وميتد لي�سمل امل�س�همة يف 
حتقيق روؤية اإم�رة اأبوظبي ب�أن ت�سبح 
والرتق�ء  ل��اب��ت��ك���ر،  اإقليمي�ً  م��رك��زاً 
مبك�نة دولة الإم�رات العربية املتحدة 

على موؤ�سر التن�ف�سية الع�ملي«.
مع  جلوب�ل”  “بي�سن  و���س��ت��ت��ع���ون   
مه�رات  لتطوير  املحلية  اجل���م��ع���ت 
واإث��������راء م���ع����رف امل����واه����ب ال����واع����دة، 
 5 ي��رتاوح بني  وتخطط لتوظيف م� 
تنظيم  اإىل  ب�لإ�س�فة  �سنوي�ً،  اإم�راتيني  متدربني  و10 
لا�ستثم�ر  اأبوظبي  مكتب  ..و�سيدعم  اله�ك�ثون  برامج 
جلوب�ل”  “بي�سن  خ��ط��ط   Hub 71 م��ع  ب���ل��ت��ع���ون 
البتك�ر  مبنظومة  ال�سركة  رب��ط  خ��ال  م��ن  التو�سعية 
ال�سراك�ت  ب��ف��ر���ض ع��ق��د  اأب��وظ��ب��ي وت��زوي��ده���  اإم�����رة  يف 
ا�ستمرارية  ي�سمن  مب�  املعنيني  خمتلف  مع  والتوا�سل 

منوه� وازده�ره�.

•• اأبوظبي-وام:

مزود حلول ا�ست�س�رات  ت�ستعد �سركة “بي�سن جلوب�ل”، 
الإقليمي  مقره�  لت�أ�سي�ض  ال�سح�بية،  احلو�سبة  واإدارة 
الرئي�سي ومركزين لابتك�ر يف اإم�رة اأبوظبي يف خطوة 
الإم�رات  دول��ة  يف  الرقمي  التحول  خلطط  زخم�ً  متنح 

العربية املتحدة.
 ويف ال�سي�ق ذاته اأعلن مكتب اأبوظبي 
لا�ستثم�ر عن توقيعه عقد �سراكة مع 
اجلنوبية  الكورية  “بي�سن جلوب�ل” 
حوافز  ل����اأخ����رة  مب��وج��ب��ه���  ي���ق���دم 
م�لية وغر م�لية لت�أ�سي�ض مقره� يف 
Hub 71، منظومة البتك�ر التقني 

الع�ملية يف اإم�رة اأبوظبي.
وت������أت�����ي ه�����ذه ال�������س���راك���ة ك���ج���زء من 
مكتب  اأطلقه  ال��ذي  البتك�ر  برن�مج 
ملي�ر   2 بقيمة  لا�ستثم�ر  اأب��وظ��ب��ي 
اأحد  ، وه��و  545 مليون دولر  دره��م 
للم�سرع�ت  اأبوظبي  برن�مج  مب�درات 

التنموية “غداً 21«.
يف كوري�  “بي�سن جلوب�ل”  وت�أ�س�ست 
اليوم  وت��ق��دم   2015 ع���م  اجلنوبية 
والتطبيقية  ال���س��ت�����س���ري��ة  خ��دم���ت��ه��� 
حول  ال�سح�بية  احلو�سبة  جم���ل  يف 
ال�����س��رك��ة خدم�ت  ..وت����وف����ر  ال���ع����مل 
ا�سرتاتيجي�ت  جم����لت  يف  متك�ملة 
ال�سح�بة والرتحيل والتطبيق ونظ�م 
ال�سخمة،  والبي�ن�ت  “ديف-اأوب�ض” 
ج�رتر  ق���ئ��م��ة  ع��ل��ى  اإدراج�����ه������  ومت 
التحتية  ل��ل��ب��ن��ى  ك����وادرن����ت  م���ج��ي��ك 
على  �سنوات  لأرب��ع  الع�مة  ال�سح�بية 

التوايل.
 وي����أت���ي ال��دع��م ال����ذي ي��ق��دم��ه مكتب 
ال�سرك�ت  اإىل  ل��ا���س��ت��ث��م���ر  اأب��وظ��ب��ي 
م�سمونه  يف  من�سجم�ً  التكنولوجية 
اأبوظبي  اإم������رة  ال���ت���زام  واأه���داف���ه م��ع 
واحللول  الأف��ك���ر  ورع���ي��ة  ب�حت�س�ن 
الحتي�ج�ت  ت���واك���ب  ال���ت���ي  امل��ب��ت��ك��رة 
ع�ملي�ً؛  للت�سدير  والق�بلة  الإقليمية 
ي��ت��ج�����س��د يف ج���ه���ود جمل�ض  وه����و م���� 
اأبح�ث التكنولوجي� املتطورة للرتويج 
مع  ب�لتزامن  التحولية  للتكنولوجي� 
و”اأبوظبي  “مب�دلة”  ا���س��ت��ث��م���رات 
القط�ع�ت  يف   »ADQ ال��ق���ب�����س��ة 

الق�ئمة على املعرفة.
را�سخة  اأ�س�س�ً  الإم�رة  وبذلك، و�سعت 

الأمر  ال�سب�قة،  الكت�س�ف�ت  ي�سّرع  تع�وين  ملجتمع تقني 
ال���ذي يلقي ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة ب��ني مكتب 
داعم  كعن�سر  جلوب�ل”  و”بي�سن  لا�ستثم�ر  اأبوظبي 
اإقليمي  كمحور  ال��رائ��دة  اأب��وظ��ب��ي  مك�نة  تر�سيخ  نحو 
لابتك�ر.  وق�ل �سع�دة الدكتور ط�رق بن هندي، مدير 
اأبوظبي  اإم���رة  “تركز  لا�ستثم�ر:  اأبوظبي  مكتب  ع���م 
ع��ل��ى دع���م ال��ت��غ��ي��ر اخل����اق واإح�����داث ت��غ��ي��رات نوعية 

•• دبي-الفجر: 

اأحد  الإ�سامي”،  “الإم�رات  اأعلن 
املوؤ�س�س�ت امل�لية الإ�سامية الرائدة 
املتحدة،  العربية  الإم����رات  دول��ة  يف 
عن تو�سيع �سبكة فروعه من مراكز 
اخل�����دم������ت امل�������س���رف���ي���ة ل���اأع���م����ل 
اأكرب  احتي�ج�ت  تلبية  م��ن  ليتمكن 
ال�سغرة  ال�سرك�ت  من  ممكن  عدد 
اثنني  افتت�ح  مع  وذل��ك  واملتو�سطة، 
امل�سرفية  اخل����دم�����ت  م���راك���ز  م���ن 
ل���اأع���م����ل يف �����س�����رع ال�����س��ي��خ زاي����د 
وت�سم  ب���دب���ي.  ال����ط����وار  وم��ن��ط��ق��ة 
اجتم�ع�ت  غ���رف  اجل��دي��دة  امل��راك��ز 
من  للمتع�ملني  �ستتيح  ح�����س��ري��ة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رة  ال�������س���رك����ت 
املعنيني  العاق�ت  الجتم�ع مبدراء 
واحل�سول  اخل�سو�سية،  منتهى  يف 
ك�فة  تلبي  �سخ�سية  خ��دم���ت  ع��ل��ى 

احتي�ج�تهم.
امل�سرفية  م��راك��ز اخل��دم���ت  وت��ق��دم 
ل��اأع��م���ل اأي�����س���ً ح��ل��ول راأ�����ض امل�ل 
الع�مل املتوافقة مع اأحك�م ال�سريعة 
امل�سرفية،  وامل��ن��ت��ج���ت  الإ���س��ام��ي��ة، 
وحلول التمويل التج�ري، وبط�ق�ت 
“الإم�رات  م��ن  واخل�����س��م  الئ��ت��م���ن 
اإمك�نية  ع��ن  ف�����س��ًا  الإ�سامي”، 
امل�سرفية  اخل��دم���ت  اإىل  ال��و���س��ول 
ع���رب الإن���رتن���ت م���ن خ���ال من�سة 
“بزن�ض اأوناين” التي مت اإطاقه� 
ال�سي�ق، ق�ل و�سيم  حديث�ً. ويف هذا 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ن���ئ��ب  ���س��ي��ف��ي، 
واإدارة  لاأفراد  امل�سرفية  للخدم�ت 
الرثوات يف “الإم�رات الإ�سامي”: 

ال�������س���غ���رة وامل���ت���و����س���ط���ة يف دول����ة 
امل��ت��ح��دة والتي  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������رات 
اإجم�يل  م��ن   %94 م��ن  اأك���رث  متثل 
وتوؤمن  فيه�  الع�ملة  ال�سرك�ت  عدد 
86% من  م��ن  لأك��رث  العمل  فر�ض 
اخل��ض  القط�ع  يف  الع�ملة  ال��ق��وى 
وذلك وفق�ً لبي�ن�ت وزارة القت�س�د.

ويف اإط�ر عرو�ض اخلدم�ت امل�سرفية 
املخ�س�سة لقط�ع�ت الأعم�ل، اأطلق 
“الإم�رات الإ�سامي” موؤخراً ب�قة 
امل�سرفية  اخل���دم����ت  م���ن  ج���دي���دة 
الرقمية املخ�س�سة لاأعم�ل، تهدف 
ال�سغرة  ال�������س���رك����ت  مت���ك���ني  اإىل 
وامل��ت��و���س��ط��ة وامل�����س���ري��ع ال��ن������س��ئ��ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������رات  دول�����ة 
اأدنى  بحد  م�سريف  ح�س�ب  فتح  من 
 10 وق��دره  الر�سيد  من  منخف�ض 
اأ�سح�ب  و���س��ي��ح�����س��ل  دره�����م.  اآلف 
امل�سرفية  اخل�����دم������ت  ح�������س����ب����ت 
على  ل��اأع��م���ل  املخ�س�سة  الرقمية 
ب��ط���ق��ة خ�����س��م ب��ح��د ي���وم���ي ق���دره 
اأي�س�ً  ومي��ك��ن��ه��م  دره�����م،  األ����ف   50
ا�ستخدام من�سة اخلدم�ت امل�سرفية 
اأوناين”  “بزن�ض  الإل���ك���رتون���ي���ة 
الإ�سامي”  “الإم�������������������رات  م������ن 
لإج�������راء م��ع���م��ات��ه��م ع���و����س����ً عن 
زي��������رة ال�����ف�����روع. وب����لإ����س����ف���ة اإىل 
بفر�سة  املتع�ملون  �سيحظى  ذل��ك، 
ال����س���ت���ف����دة م����ن ر�����س����وم اأق������ل على 
واأ�سع�ر  الإل���ك���رتون���ي���ة،  امل���دف���وع����ت 
الإلكرتونية،  للمع�مات  تف�سيلية 
تنفيذ  م����ن  اأي���������س�����ً  و���س��ي��ت��م��ك��ن��ون 
امل��ح��ل��ي��ة بر�سم  امل���ل��ي��ة  ال��ت��ح��وي��ات 

قدره درهم واحد.

ملراكز  الإج�����م������يل  ال����ع����دد  ي���رت���ف���ع 
اخل�����دم������ت امل�������س���رف���ي���ة ل���اأع���م����ل 
الإ�سامي”  “الإم�رات  ل���  ال��ت���ب��ع��ة 

اإىل 7 مراكز يف دولة الإم�رات.
اخلدم�ت  م���راك���ز  اإط������اق  وي�����أت����ي 
ت�أكيداً  امل�سرفية لاأعم�ل اجلديدة 
الإ�سامي”  “الإم�رات  التزام  على 
اجل�د وامل�ستمر بدعم منو ال�سرك�ت 

موؤخراً،  اأط��ل��ق��ن���ه���  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة 
اخلدم�ت  م��رك��زي  افتت�ح  �سي�س�هم 
ال�سيخ  �س�رع  يف  لاأعم�ل  امل�سرفية 
زايد والطوار يف الرتق�ء بخدم�تن� 
ال�سرك�ت  م��ن  للمتع�ملني  املقدمة 
الدولة  يف  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رة 

وتعزيز ولئهم«.
اجلديدين،  امل���رك���زي���ن  وب����ف���ت���ت����ح 

الإ�سامي‘  ’الإم�رات  يف  ي�سرن�   “
الإعان عن افتت�ح مراكز اخلدم�ت 
امل�����س��رف��ي��ة ل���اأع���م����ل اجل���دي���دة يف 
الطوار.  زايد ومنطقة  ال�سيخ  �س�رع 
اإ�سامية  م�لية  موؤ�س�سة  وب�عتب�ره 
الرامية  ج���ه���وده  اإط������ر  ويف  رائ�����دة 
الأعم�ل  ري������دة  مب�����س��ه��د  ل��ارت��ق���ء 
العربية  الإم����رات  دول��ة  يف  املتن�مي 
املتحدة، يلتزم ’الإم�رات الإ�سامي‘ 
بدعم ال�سرك�ت ال�سغرة واملتو�سطة 
وت���زوي���ده���� ب���و����س���ول ح�����س��ري اإىل 
اأف�����س��ل احل���ل���ول امل�����س��رف��ي��ة، بدعم 
من مم�ر�س�ت هي الأرقى من نوعه� 
افتت�ح  ويعك�ض  املتع�ملني.  خلدمة 
مراكز اخلدم�ت امل�سرفية لاأعم�ل 
مك�نة  برت�سيخ  ال��ت��زام��ن���  اجل��دي��دة 
كم�سرف  الإ�سامي‘  ’الإم�رات 
م���ف�������س���ل ل����ل���������س����رك�����ت ال�������س���غ���رة 
للمواطنني  امل��م��ل��وك��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
ع���ل���ى حد  ال�����دول�����ة  وامل���ق���ي���م���ني يف 

�سواء«.
رئي�ض  نقفي،  غ�سنفر  ق���ل  ب���دوره، 
اخل���دم����ت امل�����س��رف��ي��ة ل��اأع��م���ل يف 
“ميثل  الإ�سامي”:  “الإم�رات 
واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سرك�ت  دعم 
اأحد اأولوي�تن� الرئي�سية يف ’الإم�رات 
على  العمل  و�سنوا�سل  الإ�سامي‘، 
امل�سرفية  اخل��دم���ت  ن��ط���ق  تو�سيع 
ل����اأع����م�����ل يف دول����ة  الإ�����س����ام����ي����ة 
وتقدمي  املتحدة  العربية  الإم�����رات 
الحتي�ج�ت  ت��ل��ب��ي  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 
امل���ت���ن����م���ي���ة ل���ق���ط����ع الأع������م�������ل من 
واملتو�سطة.  ال�����س��غ��رة  ال�����س��رك���ت 
امل�سرفية  ل��ل��خ��دم���ت  وا���س��ت��ك��م���ًل 

عجمان للتوفيق و�لتحكيم �لتجاري يبحث تعزيز 
�ل�سر�كات مع �لهيئات و�ملوؤ�س�سات �ملحلية و�لدولية

•• عجمان-وام:

الت�بع  التج�ري  والتحكيم  للتوفيق  بحث مركز عجم�ن 
ل��غ��رف��ة جت�����رة و���س��ن���ع��ة ع��ج��م���ن، يف اج��ت��م���ع��ه الأول 
واملوؤ�س�س�ت  الهيئ�ت  مع  ال�سراك�ت  تعزيز   2021 ل�سنة 
والعمل  التحكيم  العاقة مبج�ل  ذات  والدولية  املحلية 
ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم���ت ذات ج���ودة ع���ل��ي��ة ل��ع��م��اء املركز 
اأهمية  مب� ي�س�هم يف خدمة القط�ع القت�س�دي. وتربز 
املهم  ودوره  التج�ري  والتحكيم  للتوفيق  عجم�ن  مركز 
يف حتقيق ال�ستقرار القت�س�دي وتعزيز ثق�فة الق�س�ء 
ال��ب��دي��ل وت��وف��ر ح��ل��ول م��رن��ة اآم��ن��ة وم��ي�����س��رة لت�سوية 
اأداة مهمة جلذب  التج�رة ال�ستثم�ر، ب�عتب�ره  من�زع�ت 

ال�ستثم�ر وتنمية العم�ل وا�ستدامته�.
املرئي  الت�س�ل  خ��سية  عرب  بعد  عن  الجتم�ع  ح�سر 
حممد را�سد ال�سويدي ن�ئب رئي�ض جلنة مركز عجم�ن 
واأحمد  اللجنة  واأع�����س���ء  ال��ت��ج���ري  والتحكيم  للتوفيق 

خليفة املويجعي الأمني الع�م للمركز. ون�ق�ض الجتم�ع 
وخطة  ال�س�بق  الع�م  نت�ئج  على  والط���اع  العمل  �سر 
ع��م��ل امل��رك��ز ل��ل��ع���م اجل�����ري واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لتقدمي 
خدم�ت ذات قيمة م�س�فة تخدم اأع�س�ء ومتع�ملي غرفة 
عجم�ن. وتن�ول الجتم�ع اآلي�ت �سر العمل ب�ملركز وم� 
و�سلت اإليه الجراءات للدع�وى امل�سجلة ومت�بعة اأعم�ل 
الهيئ�ت املُ�سكلة، كم� ن�ق�ض احل�سور تعديل لئحة ر�سوم 
للمتغرات  ومراع�ته�  ب�ملركز  املطبقة  التحكيم  واتع�ب 
ي�سهم يف  19 مب�   � كوفيد  تبع�ت ج�ئحة  التي فر�سته� 
تخفيف العب�ء عن ك�هل اأطراف الق�س�ي� وعماء املركز 
ب�سكل ع�م. وق�مت اللجنة ب�لطاع على اأعم�ل الهيئ�ت 
املُ�سكلة للف�سل يف الدع�وي، ومت الطاع على م�سودات 
والتي  ال���دع����وي  بع�ض  يف  ال�����س���درة  النه�ئية  الح��ك���م 
ا�سدرته� الهيئ�ت امل�سكلة �س�بق�ً، ب�لإ�س�فة اإىل الطاع 
اىل  لانت�س�ب  للمركز  املقدمة  اجلديدة  الطلب�ت  على 

جداول املحكمني وق�ئمة اخلرباء املنت�سبني للمركز.

مليار درهم �سايف ��ستثمار�ت   1.68
�لأجانب غري �لعرب منذ بد�ية 2021

•• اأبوظبي-وام:

وا�سل امل�ستثمرون الأج�نب غر العرب �سخ مزيد من ال�سيولة يف الأ�سهم 
الإم�راتية الأمر الذي رفع �س�يف ا�ستثم�راتهم اإىل 1.68 ملي�ر درهم منذ 
بداية الع�م 2021 وحتى اأم�ض وذلك ح�سب الأرق�م ال�س�درة عن �سوقي 
اأبوظبي ودبي امل�ليني. ج�ء الرتف�ع امل�سجل يف �س�يف ا�ستثم�رات الأج�نب 
 12.5 التي بلغت  الكبرة يف قيمة تداولتهم  الزي�دة  غر العرب نتيجة 

ملي�ر درهم بيع� و�سراء منذ بداية الع�م 2021 وحتى اأم�ض الول.
%28.7 م��ن اجم�يل  ال��ر���س��د  ف��رتة  الأج���ن��ب خ��ال  ت����داولت  و�سكلت 
ملي�ر   43.53 قيمته�  بلغت  والتي  امل�لية  الأ���س��واق  يف  املربمة  ال�سفق�ت 

درهم بيع� و�سراء.
العرب يف �سوق  ا�ستثم�رات الأج�نب غر  اأن قيمة �س�يف  الأرق���م  واأظهرت 
اأبوظبي لاأوراق امل�لية و�سل اإىل نحو 970 مليون درهم منذ بداية الع�م 
اجل�ري وحتى اأم�ض الول. وج�ء �س�يف ال�ستثم�ر الأجنبي امل�سجل يف �سوق 
مبيع�ت  درهم مق�بل  ملي�ر   4.87 بقيمة  �سراء  نتيجة عملي�ت  الع��سمة 

بقيمة 3.9 ملي�ر درهم تقريب� خال فرتة الر�سد.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

احت�د  ينظمه�  التي  ال�سب�ب  لفئة  للجودو  املفتوحة  الإم����رات  بطولة  ت�سهد 
كلب�ء،  احت���د  ن���دي  ب�س�لة  املقبل  ي��وم اجلمعة  واجل���ودو  للم�س�رعة  الإم����رات 
م�س�ركة 48 لعب� من 5 اأندية هي ال�س�رقة الري��سي، وال�س�رقة للدف�ع عن 
النف�ض، وخورفك�ن، واحت�د كلب�ء، والفجرة للفنون القت�لية وقد اأغلق اأم�ض 

ب�ب الت�سجيل بح�سب لئحة البطولة الفنية والتنظيمية.
امل�س�عد،  ال�سر  اأمني  املنظمة للم�س�بقة برئ��سة حممد ج��سم  اللجنة  وفرغت 
و���س��ك��رت��ر الحت�����د ال��ك���ب��ن ���س��ع��ب���ن ال�����س��ي��د م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة م��ن اإك���م����ل ك�فة 
الرتتيب�ت الإدارية لإجن�ح البطولة، التي �ستق�م وفق� لاإجراءات الحرتازية، 
والربوتوكول ال�سحي املعتمد من اجله�ت املخت�سة الذي ي�سدد على �سرورة 
التب�عد الجتم�عي خال املن�ف�س�ت. واأكدت اللجنة املنظمة للبطولة �سرورة 
اإبراز �سه�دة اللي�قة ال�سحية، و�سه�دة فح�ض /كوفيد- 19 / ال�سلبية احلديثة، 
ومواليد  �سنة،   20-19-18 حتت  اأعم�ر  من  ب�مل�س�ركة  له�  امل�سموح  للفئ�ت 
 ،90  ،81  ،73  ،66  ،60  ،55 ول���اأوزان حتت   .2003  ،2002  ،2001
حتت 100، وفوق 100 كجم. وا�ستعدت الأندية امل�س�ركة للمن�ف�سة القوية يف 
البطولة، حيث اأق�م ن�ديي الفجرة وخورفك�ن مع�سكرا م�سرتك� يف �س�لة ن�دي 

الفجرة للفنون القت�لية ا�ستعدادا للحدث.

•• اأبوظبي-الفجر

ك�سفت اللجنة املنظمة لاألع�ب الع�ملية ال�ستوية ك�زان 2022  يوم  اأم�ض 
اأق��ي��م يف ك����زان كرملني،  الث��ن��ني ع��ن �سع�ر الأل��ع���ب  الع�ملية خ��ال ح��دث 
والذي يعد اأحد مواقع اليون�سكو للرتاث الثق�يف الع�ملي. ، ويحمل ال�سع�ر 
رمزية غنية وقد مت تطويره جزئًي� من خال م�س�بقة حملية �سمت اأبرز 
على  لل�سع�ر  امل��رئ��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ت�ستند  رو���س��ي���.  اأن��ح���ء  جميع  م��ن  امل�سممني 
ف�ئز  اإخ��ت���ره  ال���ذي  املفهوم  وه��و  التوليب،  ورده  يحت�سن  وه��و  ال��زي��ان��ت 
امل�س�بقة امل�سمم اأرتيميليبيديف، و الزيانت هو راأ�ض تنني اأ�سطوري واعترب 
منطقة  يف  بكرثة  توجد  والتي  التوليب  ووردة  ل��ك���زان،  رم��زا   1970 منذ 
وال�سي�فة  لل�سداقة  رم��زاً  ال�سع�ر  ويعترب  الفوجل�،  نهر  ومتثل  تت�ر�ست�ن 
الأوملبي�د  األفني من لعبي  ت�ستقبل  و هي  الألع�ب  �ست�سهده�  التي  والفرح 
22 دول��ة من منطقة ال�سرق الأو�سط  107 دول��ة من بينهم  اخل��ض من 

و�سم�ل اأفريقي�.
حركة  لتمثيل  دائ��رة  يف  تطر  �سخ�سي�ت  خم�ض  هن�ك   ، ال�سع�ر  و�سط  ويف 
الأوملبي�د اخل��ض الدويل. حول الأ�سك�ل الط�ئرة يوجد نهر الفوجل� ، اأكرب 
نهر يف اأوروب� ، والتي تقع على �سف�فه مدينة ك�زان. يطوق التنني الأ�سطوري 

ال�سع�ر لأنه يحمي ويرحب بجميع امل�س�ركني وال�سيوف يف الألع�ب.

الوه�ب،  عبد  اأمين  املهند�ض  دفع  الع�ملية  ب�لألع�ب  اخل��ض  ال�سع�ر  اإط��اق 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ال���دوىل   اخل������ض  ل��اأومل��ب��ي���د  الإقليمى  الرئي�ض 
و�سم�ل اأفريقي�، ب�لتعبر عن �سع�دته مبوا�سلة اإق�مة الألع�ب الع�ملية منذ 
ع�م 1968 وب�لرغم من الظروف �سديدة ال�سعوبة ب�سبب ج�ئحة كورون� 

التي هزت جميع دول الع�مل.
التطورات  كثب  وعن  يت�بع  اخل��ض  الأوملبي�د  اأن  الوه�ب  عبد  اأ�س�ف  كم�   
اخل��سة بفرو�ض كورون� يف خمتلف دول الع�مل من منطلق حر�سن� ال�سديد 
وخ�رجه�  املوؤ�س�سه  داخ��ل  من  خ��رباء  تخ�سي�ض  مت  قد  واأن��ه  لعبين�،  على 
اللق�ح�ت  وتوزيع  التطعيم  وعملي�ت  ق��رب  عن  اجل�ئحة  مراقبة  مهمتهم 
برامج  ب�أن  واأك��د   ، الألع�ب  بداية  الآن وحتى  املن��سبة من  القرارات  لتخ�ذ 
املنطقة ت�ستعد على قدم و�س�ق من اأجل امل�س�ركة فى اإتخ�ذ ك�فة الإجراءات 

الإحرتازية ل�سم�ن �سحة و�سامة الاعبني.
وق�لت اأوجل� �سلوت�سكر رئي�سة الأوملبي�د اخل��ض الرو�سي: "نعتقد اأن مثل 
هذا ال�سع�ر امللون والتميمة �سيلفت انتب�ه اأي �سخ�ض. وهو يلفت النتب�ه اإىل 
هدف الأوملبي�د اخل��ض الرو�سي وهو تطوير جمتمع يت�سم ب�لدمج والعدالة 

وتك�فوؤ الفر�ض للجميع ب�ختاف قدراتهم".
"نحن  تت�ر�ست�ن:  الري��سة يف ولية  وزارة  رئي�ض  ليونوف  وق�ل فادمير 
فخورون جًدا ب�أن رموز ق�زان اأ�سبحت التميمة الر�سمية لاألع�ب. الزيانت 

والروح  الإ���س��راق  وي�سيف  ودود وعفوي،  اإن��ه  الأخ���رى.  التن�نني  لي�ض مثل 
والتنوع اإىل الألع�ب الع�ملية ال�ستوية لاأوملبي�د اخل��ض."

وك�ن الحتف�ل ب�لك�سف عن �سع�ر ك�زان قد مت بثه على الهواء مب��سرة من 
كرملني ك�زان خال حفل مو�سيقي مع مغنية امليزو�سوبرانو ليزا نوفيكوف� 
اإي��غ��ور ك��روت��وي.ل��ي��زام��ن ذوي���لإع���ق��ة فكرية  وامللحن ال��رو���س��ي الأوك����راين 
مطربي  من  العديد  ت�سم  معجبني  YouTubeبق�عدة  قن�ة   ولديه� 
الأوبرا املحرتفني. و قدمت ليزا مقطوعة مو�سيقية من الأوبرا الإيط�لية
Ulisseحول الرتكيز على الرحلة بدًل من الوجهة، كم� �س�رك فى احلفل 
اأوكراين رو�سي وموؤدي ومنتج ومروج  اإيغور كروتوي وهو موؤلف مو�سيقي 

مو�سيقى. 
و�سوف تفتتح الألع�ب الع�ملية ال�ستوية ك�زان 2022 يف 22 ين�ير 2022، 
وبح�سور 2000 لعب من اأكرث من 107 دولة بدعم من 3000 متطوع. 
املرافق  ولديه�   ، لرو�سي�  الر�سمية  غر  الري��سية  الع��سمة  ك���زان  تعترب 
ع�ملية. م�س�بق�ت  لإج���راء  املتطوعني  وق���ع��دة  التحتية  والبنية  الري��سية 
و�ستت�ح الفر�سة لاعبي الأوملبي�د اخل��ض وال�سرك�ء املوحدين للمن�ف�سة يف 
�سبع ري��س�ت وهي التزلج الألبي والتزلج على اجلليد والفلوربول و التزلج 
الريفي على الثلج والتزلج على اجلليد والتزلج ال�سريع على م�سم�ر ق�سر 

واجلري على اجلليد.

لعبا من 5 �أندية ي�ساركون يف بطولة �لإمار�ت �ملفتوحة ل�سباب �جلودو  48

ت�ضارك فيها  الإمارات و107 دولة حول العامل

�لأوملبياد �خلا�س يك�سف �سعار �لتنني �لأ�سطوري لالألعاب �لعاملية �ل�ستوية كاز�ن 2022

•• اأبوظبي-الفجر: 

الأمن  قط�ع  مدير  الرا�سدي  �سهيل  حممد  العميد  ت��وج 
اجلن�ئي   الأم���ن  ق��ط���ع  ف��ري��ق  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  اجلن�ئي 
ب�ملركز الأول لبطولة اللي�قة والتحدي �سمن درع الق�ئد 

الع�م للتفوق الري��سي للمو�سم 2021-2020 .
ون�ل  الث�ين،  املركز  اخل��سة يف  امله�م  فريق قط�ع  وح��ل   
البطولة  وت�سمنت  الث�لث  امل��رك��ز  ال��ق��ي���دة  ���س��وؤون  قط�ع 

ثاث م�س�بق�ت  على مدى ثاث اأي�م  مب�س�ركة 18 فريق 
ميثلون القط�ع�ت ال�سرطية ويتكون كل فريق من خم�سة 
اجلري   م�س�بقة  على  الأول   اليوم  يف  وا�ستملت   لعبني 
مل�س�فة 4 كليومرتات  يف جبل الوثبة وبوزن 10 كيلو،  ويف 
اليوم الث�ين حتدي احلواجز  يف ميدان احلف�ر واختتمت  

يف اليوم الث�لث مب�س�بقة اللي�قة والكرو�ض فت . 
 

واأ�س�د مدير قط�ع الأمن اجلن�ئي  ب�مل�ستوى اجليد الذي 

موؤكداً  املنظمة،  اللجنة  قبل  من  البطولة  عليه  ظهرت 
اأهمية هذه املن�ف�س�ت الري��سية ملنت�سبي ال�سرطة، والتي 

تعتمد على التميز الري��سي وقوة التحمل .
مدير  ع��ب��داهلل  ع�س�م  العقيد  الف�ئزين  تتويج  وح�سر   
�سنني  علي  وامل��ق��دم  ال�سرطية  الري��سية  الرتبية  مركز 
واملقدم حممد ح�سن  ن�ئب مدير مديرية ق7  احل�س�ين 
را�سد  وامل��ق��دم  الع�ملني  اأداء  ادارة  مدير  ن�ئب  البلو�سي 

ال�سغر ن�ئب مدير مركز الرتبية الري��سية ال�سرطية

�سمن درع �لقائد �لعام.. تتويج »�لأمن �جلنائي« 
ب�سرطة �أبوظبي ببطولة �للياقة و�لتحدي 

•• اأبوظبي -وام:

اأ�س�د املوقع الر�سمي لاحت�د الآ�سيوي 
التحكيم  مب�������س���ت���وى  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
الإم���رات��ي ال��ذي ق���ده للتواجد بقوة 
خال  من  لاأندية،  الع�مل  ك�أ�ض  يف 
ت��ر���س��ي��ح ط����ق���م حت��ك��ي��م م���ك���ون من 
ح�سن،  عبداهلل  حممد  ال�س�حة  حكم 
يو�سف  اأح���م���د  وم�����س���ع��دي��ه حم��م��د 
ن�سف  م��ب���راة  لإدارة  امل��ه��ري،  وح�سن 

بن  اأح��م��د  ا�ست�د  على  اأم�����ض  النه�ئي 
وال��ت��ي �ستجمع بني  ال��دوح��ة  علي يف 
دوري  بطل  الأمل�����ين  ميونيخ  ب���ي��رن 
اأوروب�، والأهلي امل�سري بطل  اأبط�ل 
اأق�سى  وال��ذي  اأفريقي�  اأبط�ل  دوري 
ربع  ال�������دور  ال���ق���ط���ري يف  ال���دح���ي���ل 

النه�ئي.
للتحكيم  القوي  التواجد  ه��ذا  ويعد 
الإم�راتي يف بطولة ع�ملية كربى هي 
�سه�دة  الأن��دي��ة  م�ستوى  على  الأه���م 

بداأوا  الذين  الإم�����رات،  حلك�م  جن���ح 
املوندي�يل  التميز مع حكمن�  م�سرة 
مركز  رئي�ض  بوج�سيم  علي  ال�سهر 
الإم�������������رات ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال���ري��������س���ي، 
وا���س��ت��م��روا يف ال��ت��واج��د ب���ل��ق��وة على 
امل�ستويني الق�ري والع�ملي عن طريق 
البدواوي  حمد  علي  ال��دويل  حكمن� 
رئي�ض  الحت�����د  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 
وامل�س�عد  احل��������يل،  احل����ك�����م  جل���ن���ة 
امل���ون���دي����يل ع��ي�����س��ى دروي���������ض ال���ذي 

موندي�ل  م��ب���ري���ت  اإدارة  يف  ���س���رك 
اأمل�ني� لكرة القدم.

وج���ء اختي�ر الط�قم الإم���رات��ي بعد 
املب�ري�ت  من  العديد  اإدارة  يف  متيزه 
خ�����ال ال���ب���ط���ولت ال����ك����ربى، حيث 
�سبق ملحمد عبد اهلل ح�سن احل��سل 
 ،2010 ال���دول���ي���ة يف  ال�������س����رة  ع��ل��ى 
�س�رك�  اأن  اأح��م��د  حم��م��د  وم�����س���ع��ده 
لل�سب�ب  اآ�سي�  ك�أ�ض  مب�ري�ت  اإدارة  يف 
كم�   ،2014 اأك���ت���وب���ر  م���ي����من����ر  يف 

ح�سورا  ح�سن  اهلل  عبد  ملحمد  ك���ن 
ب��سرتالي� يف  اآ�سي�  اأمم  ك�أ�ض  قوي� يف 
يف  لاأندية  الع�مل  وك���أ���ض   ،2015
رو�سي�  وموندي�ل   ،2018 اأبوظبي 
اآ�سي�  اأمم  وك���أ���ض  اأي�����س���،   2018 يف 
اإىل  ب�لإ�س�فة  ب�لإم�رات،   2019 يف 
اخلليجية  النه�ئي�ت  من  كبر  ع��دد 
م�ستوى  على  وال��ع��رب��ي��ة  والآ���س��ي��وي��ة 

الأندية.
وك���ن الحت���د ال��دويل لكرة القدم " 

من�س�ته  ع���ل���ى  اأع����ل����ن  ق����د  فيف�" 
الر�سمية يف 5 فرباير اجل�ري تر�سيح 

الط�قم الإم�راتي. وتعد تلك املب�راة 
التحكيم  لط�قم  الأوىل  امل��ب���راة  ه��ي 

من  احل���ل��ي��ة  الن�سخة  يف  الإم����رات���ي 
موندي�ل الأندية.

»�لآ�سيوي« يربز تر�سيح طاقم حتكيم �إمار�تي لإد�رة ن�سف 
نهائي مونديال �لأندية بني بايرن ميونيخ و�لأهلي �مل�سري

�سرطة دبي تكرم �لنادي �لبحري
•• دبي –الفجر:

الع�مة  الإدارة  درع� تكرميي� من  البحرية  للري��س�ت  الدويل  دبي  ن�دي  تلقي 
لأمن الهيئ�ت واملن�س�آت والطوارئ القي�دة الع�مة ب�سرطة دبي تقديرا للتع�ون 

امل�ستمر بني املوؤ�س�ستني يف اإجن�ح وتنظيم العديد من املب�درات امل�سرتكة.
للري��س�ت  الدويل  لن�دي دبي  التنفيذي  املدير  وت�سلم حممد عبد اهلل ح�رب 
البحرية الدرع من الرائد اأحمد خليفة املزينة من الإدارة الع�مة لأمن الهيئ�ت 
واملن�س�آت والطوارئ يوم اأم�ض الأول يف مقر الن�دي.  ووجه الرائد اأحمد خليفة 
ك�فة  وامل�ستمر لإجن���ح  الكبر  التع�ون  الن�دي  لأ�سرة  والتقدير  ال�سكر  املزينة 
فع�لية  بينه�  وم��ن  واملجتمعية  والوطنية  الري��سية  والفع�لي�ت  الأن�سطة 

احتف�لية يوم العلم نوفمرب امل��سي التي �سهدت جن�ح� كبرا حينه�.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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•• دبي-الفجر:

ت�سهد بطولة امل��سرتز للبولو)8 جول( ع�سر اليوم الثاث�ء مب�راتني ه�متني 
�سمن من�ف�س�ت �سل�سلة بطولت ك�أ�ض دبي الذهبية حيث يلتقي فريق الإم�رات 
ومن�ف�سه فريق ايه ام يف مب�راة ا�سبه بنه�ئي مبكر للبطولة يف الث�نية والن�سف 
من بعد الظهر فيم� تق�م املب�راة الث�نية يف الرابعة ع�سرا وجتمع بني فريقي 
ب�ت�ستوين ولبرت� . وك�ن اليوم الفتت�حي قد �سهد اربع مب�ري�ت منه� اثنت�ن يف 
ال�سب�ح ومثله� يف الفرتة امل�س�ئية وقد جنح فريق الإم�رات يف الفوز على من�ف�سه 
�سريعة ومثرة  بعد مب�راة  اأه��داف  �ستة  اأه��داف مق�بل  بثم�نية  دري  بن  فريق 
�سهد �سوطه� الول التع�دل بهدفني لكل منهم� حيث �سجل هديف بن دري حممد 

ال�سيخة ميث�ء بنت حممد وبني�مني  الإم���رات �سمو  بن دري فيم� �سجل هديف 
ب�نيللو ثم تقدم الإم�رات عن طريق را�سد العب�ر وينجح فريق الإم�رات يف اإنه�ء 

ال�سوط الث�ين بتقدمة بنتيجة خم�سة اأهداف  مق�بل ثاثة .
اأم� ال�سوط الث�لث فقد اأ�س�فت �سمو ال�سيخة ميث�ء بنت حممد بن را�سد هدفني 
جريجوريو  اأ���س���ف  فيم�  اأه���داف  �سبعة  اإىل  فريقه�  ر�سيد  ل��رتف��ع  متت�ليني 
جيلو�سي هدفني مم�ثلني لفريق بن دري ويف ال�سوط الرابع والخر ينجح كل 
فريق يف ا�س�فة هدف� واحدا اىل ر�سيده لتنتهي املب�راة بفوز فريق الإم�رات على 

بن دري بثم�نية اأهداف مق�ب ل�ستة اأهداف لن دري .
وف�ز فريق ب�ت�ستوين على فريق الت�مرا ب�ستة اأهداف مق�بل اأربعة اأهداف حيث 
ب�لت�سجيبل ويتع�دل نوم��ض ب�ل�سيو�ض ويف  اري�رت  ب�ت�ستوين تومي  ب�در جنم 

ال�سوط الث�ين يحرز رج� ابو اجلبني جنم املب�راة هدف فريقه الث�ين لينتهي 
ال�سوط بنتيجة هدفني مق�بل هداف واحد ل�س�لح فريق ب�ت�ستوين .

ويف ال�سوط الث�لث ي�سول ويجول فريق ب�ت�ستوين ويحرز اربعة اهداف متت�لية 
لرفع ر�سيده اىل �ستة اأهداف يف الوقت الذي ظل ر�سيد الت�مرا هدف� واحدا 
ب�ت�ستوين ليقف  الت�مرا ليوقف زحف  انتف��سة فريق  الرابع  ال�سوط  وي�سهد 
يف حمطته ال�س�د�سة فيم� ينجح فريق الت�مر يف رفع ر�سيد اهدافة اىل اربعة 
بعد ان اأحرز ثاثية جميلة تب�ع� . وق�دت ال�سيخة علي� اآل مكتوم فريقه� ايه ام 
ب�لفوز يف املب�راة الفتت�حية على فريق انكورا بت�سعة اأهداف مق�بل اربعة اأهداف 
بعد مب�راة �سهدت ندية وا�سحة يف �سوطيه� الول 2 مق�بل 1 والث�ين 4 مق�بل 
الث�لث 6 مق�بل  ال�سوطني  يف  ام  ايه  لفريق  ال�سيطرة  دانت  فيم�  اأه��داف    3

طيبة كل من اوركويزا من فريق اي  ب�سورة  وظهر    4 مق�بل   9 والرابع    3
اأهداف  ف���ز فريق لبرت� على فريق ع���مل بع�سرة  . و  انكورا  ام و ري��ك���ردو من 
مق�بل �ستة اأهداف حيث تقدم فريق ع�مل بهدفني مق�بل هدف يف �سوط املب�راة 
الول ثم �سرع�ن م� حول فريق لبرت� خ�س�رته يف ال�سوط الول اىل فوز ك��سح 
ب�ملب�راة حينم� جنح يف انه�ء ال�سوط الث�ين بف�رق ثاثة اهداف وبنتيجة خم�سة 
مق�بل هدفني ويف ال�سوط الث�لث يوا�سل فريق لبرت� التقدم وبنف�ض الف�رق 
رافع�  هدفني  ع�مل  فريق  ي�سيف  فيم�  وال�س�بع  ال�س�د�ض  هدفيه  اح��رز  ان  بعد 
ر�سيده اىل اربعة اأهداف وي�ستكمل فريق لبرت� ملحمة الفوز بت�سجيل ثاثة 
اأهداف لي�سبح ر�سيده ع�سرة اأهداف فيم� ي�سيف ع�مل هدفني اآخرين لي�سبح 

ر�سيده �ستة اأهداف .

•• دبي-الفجر

�سب�ق  و����س���ط  امل��ن���ف�����س��ة  اح���ت���دم���ت   
التتويج  من�سة  على  لل�سعود  مفتوح 
يف  جر"  "بيور  ف���ئ���ة  اأ������س�����واط  يف 
بطولة  �سمن  املفتوحة"  "الع�مة 
ب�ل�سقور  ل��ل�����س��ي��د  الأج����ي�����ل  ف��خ��ر 
"التلواح" التي ينظمه� مركز حمدان 
بن حممد لإحي�ء الرتاث، وتتوا�سل 
 16 ال��روي��ة يف دب��ي حتى  يف منطقة 
البطولة  وت���ع���د  اجل��������ري،  ف���رباي���ر 
ال�سيد  ب���ط���ولت  مل��و���س��م  اخل��ت���م��ي��ة 
قي��سية  م�س�ركة  وت�سهد  ب�ل�سقور، 

من نخبة ال�سق�رين والطيور.
وك�������س���ب ج����ب���ر ب����ن ال�������س���ي���خ جمرن 
الكندي �سوط بيور جر فرخ الرمز، 
 18،182 ب��زم��ن  "ذيب"،  ب�لطر 
بقي�دة  دب������ي  ف����ري����ق  ي���ل���ي���ه  ث�����ن����ي����ة، 
ال�����س��ق���ر ب��ط��ي ب���ن ال�����س��ي��خ جمرن 
بزمن  "دبي"  ب����ل���ط���ر  ال����ك����ن����دي، 
18،236 ث�نية، وث�لث�ً بطي خلف�ن 
القبي�سي بقي�دة ال�سف�ر خلف�ن بطي 
بزمن  "ف�يزر"  ب���ل��ط��ر  القبي�سي، 
�سهيل  غدير  وف�ز  ث�نية.   18،342
جر  بيور  ب�سوط  الكتبي  غدير  ب��ن 

"ح�سيم"،  ب�لطر  ال��رم��ز،  ج��رن������ض 
�سيف  يليه  ث�نية،   18،406 بزمن 
"ظام"  ب����ل���ط���ر  احل����ري����ز  ج���م����ل 
بزمن 18،565 ث�نية، وث�لث�ً فريق 
ال�سيخ  بن  بطي  ال�سق�ر  بقي�دة  دب��ي 
"ملفت"  ب���ل��ط��ر  ال��ك��ن��دي،  جم���رن 
بزمن 18،846 ث�نية. وحقق فريق 
ال�سيخ  بن  بطي  ال�سق�ر  بقي�دة  دب��ي 
جمرن الكندي، املركز الأول يف �سوط 
ب��ي��ور ج��ر ف���رخ ال��رئ��ي�����س��ي، ب�لطر 
ث�نية،   18،140 بزمن  "النخلي" 
ب�لطر  املن�سوري  را�سد  حميد  يليه 
ث�نية،   18،661 ب��زم��ن  "ذهب" 
وث�لث�ً بطي خلف�ن القبي�سي ب�لطر 
ث�نية.   18،868 ب��زم��ن  "حط�م" 
وك�������س���ب غ������من خ���ل���ف����ن امل�����زروع�����ي، 
الرئي�سي،  جرن��ض  جر  بيور  �سوط 
 18،021 "البطني" بزمن  ب�لطر 
املن�سوري  حممد  را�سد  يليه  ث�نية، 
 18،206 بزمن  "ال�سهم"  ب�لطر 
ث�نية، وث�لث�ً ج�بر بن ال�سيخ جمرن 
بزمن  "رهيب"  ب���ل��ط��ر  ال���ك���ن���دي 
"اإ�ض  ث�نية. وحقق فريق   18،281
�سوط  الأول يف  ف�لكون" امل��رك��ز  اإ���ض 
ال���ن���ق���دي، ب�لطر  ف����رخ  ب���ي���ور ج���ر 

"�سمح" بزمن 17،801 ث�نية، يليه 
كيه" ب�لطر "اإ�ض بي كيه"  بي  "اإ�ض 
بزمن 17،944 ث�نية، وث�لث�ً اأحمد 
"ا�سن�د"  ب���ل��ط��ر  بوهليبة  ع��ب��داهلل 

بزمن 17،962 ث�نية.

دوري الإمارات لل�ضيد بال�ضقور
اليوم  خ�����ال  ال���ب���ط���ول���ة  حت��ت�����س��ن 
9 و10  ال��ث��اث���ء و غ���دا ًالأرب����ع�����ء 

ف����رباي����ر، ج���ول���ت���ني ج���دي���دت���ني من 
ب�ل�سقور،  لل�سيد  الإم������رات  دوري 
املب�درة التي تق�م ب�لتع�ون بني ن�دي 
حمدان  ومركز  لل�سق�رين  اأبوظبي 
ب���ن حم��م��د لإح���ي����ء ال�����رتاث، وذلك 
والث�نية  الأوىل  اجلولتني  ب�نطاق 
اجلولتني  ت��ق���م  ك��م���  ال�����س��ي��وخ،  لفئة 

ال�س�د�سة وال�س�بعة لفئة الع�مة.
فئة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  يف  ويلتقي 

وبينونة،  الظفرة  ف��رق:  "ال�سيوخ"، 
-3اإ�ض" و"اإم  "اأف  3" والنيف،  "اأف 
النيف  ال��ث���ن��ي��ة:  اجل��ول��ة  ويف   ،"7
والظفرة،   "7 و"اإم  -3اإ�ض"،  و"اأف 

بينونة و"اأف 3".
ويف فئة "الع�مة" - اجلولة ال�س�د�سة،  
حب�س�ن  ال���ت����ل���ي���ة:  ال����ف����رق  ت��ل��ت��ق��ي 
ال��ع��ني والإم�����رات،  ون��وم������ض، �سقور 
الغربي والنخبة، دبي وال�سرمي، ند 

ال�سب� والطف، فيم� تلتقي يف اجلولة 
ال�����س���ب��ع��ة، ف����رق: ال��ن��خ��ب��ة ودب����ي، ند 
و�سقور  نوم��ض  وال�سرمي،  ال�سب� 
ال��ع��ني، ال��ط��ف وح��ب�����س���ن، الإم������رات 

والغربي.

م�ضاركة بريطانية متجددة
ج����دد ال���ربي���ط����ين ه������ري غ����رلن���د 
ال��ب��ط��ول��ة، وه���و الذي  م�����س���رك��ت��ه يف 

ال��ت��واج��د يف بطولت  ي��ح��ر���ض ع��ل��ى 
منذ  "التلواح"  ب���ل�����س��ق��ور  ال�����س��ي��د 
اأ���س���رك كل ع�م  ع���م 2017، وق���ل: 
الأهم  وال��غ���ي��ة  ف��ق��ط،  واح���د  ب�سقر 
ب���ل��ن�����س��ب��ة يل ع��ي�����ض ه����ذه الأج������واء 
ال�سقور  مع  التع�مل  مه�رات  وتعلم 
ق���ب���ل ال���ت���ف���ك���ر ب���ح�������س����ب����ت ال���ف���وز 
واخل�����س���رة. وت���ب��ع: اأج��م��ل م��� اأحظى 
ب���ه ه���و دع����م الإم����رات���ي���ني ح��ي��ث اأن 
للغ�ية،  رائ�����ع  ال�����س��ق���ري��ن  جم��ت��م��ع 
واجلميع ي�س�عد قدر اإمك�نه ب�خلربة 
وال���ن�������س����ئ���ح، وه����و اأم�����ر ي���وؤك���د روح 
الت�س�مح واملحبة يف هذه الدولة التي 
اأعي�ض فيه� ب�سع�دة. واأ�س�ف: اأوا�سل 
هن�  �سواء  م�ستمر  ب�سكل  التدريب�ت 
اأم�كن  اأو حتى يف  دب��ي،  الروية يف  يف 
خمتلفة يف ال��دول��ة، وذل��ك م��ن اأجل 
والعتي�د  اخل���ربة  م��ن  امل��زي��د  ك�سب 
على اأجواء هذا النوع من الري��س�ت 

الرتاثية.

خربة 45 عامًا يف ال�ضقور
املن�سوري،  اأكد ال�سق�ر را�سد حممد 
املث�برة  يف  ي��ك��م��ن  ال���ت���ف���وق  ���س��ر  اأن 
واخ��ت��ي���ر ال��ط��ر واله��ت��م���م ب�سحته 

وال��ت��دري��ب���ت وغ��ره��� م��ن اخلطوات 
املتقدمة،  امل��راك��ز  لتحقيق  ال��ازم��ة 
لكنه من ج�نبه ف�إن الأهم هو اختي�ر 
وحتديداً  للم�س�ركة  الأن�����س��ب  الفئة 
ال�سوط، وق���ل: يجب معرفة قدرات 
اأج���ل و�سعه يف اخل�نة  ك��ل ط��ر م��ن 
اأف�سل  لتقدمي  وتوؤهله  تن��سبه  التي 
قدراته، عو�س�ً عن جعله يتن�ف�ض مع 

طيور اأقوى منه كثراً.
خربة  ميتلك  اأن��ه  املن�سوري  وك�سف 
ال�سقور،  يف  ع���م���ً   45 لنحو  مت��ت��د 
رفقة  مبكرة  �سن  منذ  ب���داأت  وق����ل: 
كيفية  على  تربيت  وع�ئلتي،  وال��دي 
اإىل  ال�سقور والتع�مل معه�،  تدريب 
ج�نب رحات القن�ض التي نقوم به� 
ب�لإنت�ج  اأق���وم  ف�إنني  ال��دول��ة،  خ����رج 
بع�ض  ج���ن��ب  اإىل  ال�سخ�سي  املحلي 

ال�سقور من الإنت�ج اخل�رجي.
اأن ه��ن���ك مزارع  امل��ن�����س��وري،  واع��ت��رب 
ال�سقور،  واإن����ت�����ج  ت��رب��ي��ة  يف  ب�������رزة 
اأ�سبحت متميزة على ك�فة امل�ستوي�ت 
وتقدم �سقور ق���درة على املن�ف�سة يف 
هذا النوع من امل�س�بق�ت، لكن ب�ملق�م 
عموم�ً  امل�س�ركة  اأج���واء  تبقى  الأول 

الأهم بغ�ض النظر عن النت�ئج.

م�ضاركة كبرية ومناف�ضة ل�ضعود من�ضة التتويج

�لكندي وبن غدير يح�سد�ن »رمز بيور جري« يف بطولة فخر �لأجيال لل�سيد بال�سقور »�لتلو�ح« 
البطولة ت�ضتقبل جولتني مرتقبتني يف »دوري الإمارات«

•• دبي -وام:

عودة  وب��رام��ج  خطط  للمب�رزة  العربي  ل��احت���د  التنفيذي  املكتب  اعتمد 
الن�س�ط والبطولت بعد فرتة توقف ا�ستمرت مل� يقرب من ع�م ك�مل على 

خلفية ج�ئحة كورون�.
الق��سمي  �سلط�ن  بن  �س�مل  ال�سيخ  املهند�ض  برئ��سة  العربي  الحت���د  وق��رر 
ا�ستئن�ف  " عن بعد" اعتم�د خطة  اأم�ض الأول  خال اجتم�عه الذي عقد 
البطولت والتجمع�ت العربية، اإ�س�فة لإق�مة العديد من الدورات اخل��سة 

بت�أهيل عن��سر اللعبة من مدربني وحك�م واإداريني.
رئي�ض الحت�د  ن�ئب  اآل خليفة  �سلم�ن  بن  اإبراهيم  ال�سيخ  الجتم�ع  ح�سر 

الأمني  عطي�ت  خ�لد  وال��دك��ت��ور  الرئي�ض،  ن�ئبة  ال��داغ��ر  وزاي���دة  العربي، 
املكتب  املنعم احل�سيني ع�سو  للمب�رزة، وعبد  الأردين  الع�م رئي�ض الحت�د 
الحت�د  رئي�ض  املتويل  وداوود  لل�ساح،  امل�سري  الحت���د  رئي�ض  التنفيذي 
ال�سعودي، وزي�د  اإدارة الحت�د  ال�سمري ع�سو جمل�ض  الفل�سطيني، و�سعود 
اأبو عراج ع�سو جمل�ض اإدارة الحت�د اللبن�ين، والدكتورة هدى املطرو�سي 

الأمني امل�يل لاحت�د، واإبراهيم خ�لد م�ست�س�ر الحت�د.
بداأ جدول الأعم�ل بكلمة للمهند�ض ال�سيخ �س�مل بن �سلط�ن الق��سمي �سدد 
العربي  اأجله� الحت���د  ت�أ�س�ض من  التي  الأه��داف  اأهمية حتقيق  فيه� على 
واملن�ف�سة  التوا�سل  فر�ض  وتوفر  اللعبة  تطوير  مقدمته�  ويف  للمب�رزة، 
ا�ستثن�ئي  من���وذج  وت��ق��دمي  ال��ع��رب،  وال��اع��ب���ت  ال��اع��ب��ني  ب��ني  ال�سريفة 

لاألع�ب الفردية يف تب�دل اخلربات والتج�رب الن�جح.
العربية  البطولت  وا�ستئن�ف  الن�س�ط  ع��ودة  �سبل  لبحث  التطرق  مت  ثم 
الإجراءات  بتطبيق  الك�مل  اللتزام  مع  واملنتخب�ت  الأندية  م�ستوى  على 
جل�ئحة  �سلبية  ت���أث��رات  اأي  من  اللعبة  عن��سر  ك�فة  لوق�ية  الح��رتازي��ة 
على  العرب  للمدربني  ت�أهيل  دورة  اإق�مة  اجلميع  مبوافقة  وتقرر  كورون�، 
املقبل  اأب��ري��ل  مطلع  ب�لق�هرة  والن��سئني  لل�سب�ب  ال��ع���مل  بطولة  ه�م�ض 
وا�ستئن�ف البطولت العربية من خال تنظيم بطولة الأندية العربية يف 
الإم�رات خال �سهر �سبتمرب الق�دم، مع اإق�مة دورة تدريب اأخرى للمدربني 

العرب على ه�م�سه�.
كم� ن�ق�ض املجل�ض ال�سبل الكفيلة بتفعيل جل�ن الحت�د العربي حيث عر�ض 

ب�لحت�د  الن�س�ئية  اللجنة  بتفعيل  اخل��سة  ال��روؤي��ة  احل�سيني  املنعم  عبد 
للمراأة  العربية  الكوادر  اإع��داد  و�سرورة  الن�س�ئي،  العن�سر  لت�أهيل  العربي 
خ��سة بعد اأن اأقر الحت�د الدويل ن�سبة 40 % من جميع املن��سب بك�فة 

الحت�دات الق�رية والإقليمية والدولية لل�سيدات.
واعتمد الجتم�ع اتف�قية التع�ون وال�سراكة التي مت توقيعه� بني الحت�د 
خال  العربية  الأن��دي��ة  ب��ط��ولت  لرع�ية  ال��دول��ي��ة  تيم�  و�سركة  ال��ع��رب��ي، 
العربي،  الحت���د  اأن�سطة  ت�سويق  خطوات  اأوىل  يف  املقبلة  الأرب��ع  ال�سنوات 

ودعم خطوات التمويل الذاتي وتوفر املوارد.
بعد  م�  اإىل  اللج�ن،  بت�سكيل  اخل��سة  التعديات  ت�أجيل  الجتم�ع  وق��رر 

انتخ�ب�ت الحت�دات العربية التي �ستجرى عقب الدورة الأوملبية احل�لية.

»تنفيذي �لحتاد �لعربي للمبارزة« يعتمد خطة عودة �لن�ساط و��ست�سافة �لإمار�ت لبطولة �لأندية

بداية قوية ومثرية يف افتتاح بطولة املا�ضرتز للبولو

نهائي مبكر بني �لإمار�ت و�يه �م و»بات�ستوين« يو�جه لبريتا �ليوم
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الفجر الريا�ضي

برر مدرب بر�سلونة رون�لد كوم�ن، 
بينهم  من  اأ�س��سيني  لعبني  اإراح��ة 
النت�س�ر  خ����ال  م��ي�����س��ي  ل��ي��ون��ي��ل 
3-2 خ�رج الدي�ر على ري�ل بيتي�ض 
الإ�سب�ين  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  يف 
ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ق��ول��ه اإن����ه ي��رغ��ب يف 
احل��ف���ظ ع��ل��ى ان��ت��ع������ض ف��ري��ق��ه من 
اإ�سبيلية  �سد  املقبلة  املواجهة  اأج��ل 

يف قبل نه�ئي ك�أ�ض ملك اإ�سب�ني�.
ال��ه��ول��ن��دي مي�سي  امل������درب  وت�����رك 
خ�رج  وب��ي��دري  ي��وجن  دي  وفرينكي 
اأ�سرك  ل��ك��ن��ه  الأ���س������س��ي��ة  ت�سكيلته 
النتيجة  ق��ل��ب  اأج����ل  م���ن  ال��ث��اث��ي 
اإجلي�سي��ض  ب���ورخ����  م��ن��ح  ب��ع��دم��� 

التقدم لبيتي�ض يف ال�سوط الأول.
وع�دل مي�سي النتيجة بعد دقيقتني 
ا���س��رتاك��ه ول��ع��ب دورا يف هدف  م��ن 
�سجل  ب��ي��ن��م���  ال����ث�����ين،  ب��ر���س��ل��ون��ة 
فران�سي�سكو ترينك�و هدف النت�س�ر 

يف الدقيقة 87.
كل  "فوق  ال�سحفيني  كوم�ن  واأبلغ 
لأن  التغيرات  ه��ذه  اأج��ري��ت  ���س��يء 

الاعبني ي�سعرون ب�لإره�ق.
من  الع�م،  هذا  مب�راة   11 "لعبن� 

بينه� ع�سر مب�ري�ت خ�رج ملعبن� ويف 
ك�أ�ض  نه�ئي  قبل  اإىل  ت�أهلن�  امل�س�ء. 
ولذلك  جيد  فريق  واأ�سبيلية  امللك 
عدم  ل�سم�ن  لعبين�  حم�ية  علين� 

التعر�ض ملزيد من الإ�س�ب�ت".
ورغم اأن مك�نة ك�أ�ض امللك تقل كثرا 
الإ�سب�ين ودوري  ال��دوري  عن لقب 

ف�إن  للم�سجعني،  ب�لن�سبة  الأبط�ل 
املو�سم  ه��ذا  اأول��وي��ة  ك��وم���ن جعله� 
خلف  كبر  بف�رق  فريقه  ت�أخر  مع 

اأتلتيكو مدريد يف �سب�ق اللقب.
اأ���س��رع طريق  "اإنه  ك��وم���ن  واأ���س���ف 
للغ�ية  اأمر مهم  ب�سيء وهذا  للفوز 
اأن ميتلك  بر�سلونة يجب  لن�. لكن 

عقلية ال��ف��وز يف ك��ل م��ب���راة ويف كل 
بطولة".

ك��م��� ك�����س��ف امل�����درب ال��ه��ول��ن��دي اأنه 
اإ�سراكه  ع��دم  على  مي�سي  م��ع  اتفق 
والدفع  الأ�س��سية  الت�سكيلة  �سمن 
ك�ن  اإذا  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ب����ل���اع���ب 

الفريق يف م�أزق.
م�س�ألة  ل���ي���و  م����ع  "ن�ق�ست  وق�������ل 
اإ�سراكه  على  واتفقن�  اأم�ض  اإراح��ت��ه 
اإذا كن� يف ح�جة اإليه. ا�سرتك وقلب 
املب�راة راأ�س�ً على عقب واأع�د احلي�ة 

للفريق.
وجود  يف  اأف�سل  يكون  "بر�سلونة 
مي�سي، اإنه يف غ�ية الفع�لية واأم�سى 
العديد من ال�سنوات، وهو يثبت اأنه 

لعب مهم جدا لهذا الفريق".
ع����م����ً( على  م��ي�����س��ي )33  وج��ل�����ض 
مق�عد البدلء مرة واحدة فقط يف 
ال��دوري ه��ذا املو�سم. وب��داأ الاعب 
يف  بيتي�ض  اأم���م  بديًا  الأرجنتيني 
الث�ين لكنه �س�رك  نوفمرب ت�سرين 
والنتيجة  الث�ين  ال�سوط  بداية  يف 
القط�لوين  ال��ف��ري��ق  ل��ي��ق��ود   1-1

للفوز 2-5.

ينتف�ض  اأ�سبوع،  من  اأق��ل  خ��ال  الث�نية  للمرة 
ت�أخره  ويقلب  من�ف�سيه،  اأح��د  اأم����م  بر�سلونة 

الذي بدا �سبه هزمية اإىل انت�س�ر كبر.
الن�دي  تغلب  عندم�  ال��ث���ين،  النت�س�ر  وج����ء 

الكت�لوين، على ري�ل بيتي�ض 3-2، بعدم� ك�ن 
الث�نية  امل��رح��ل��ة  اإط����ر  وذل���ك يف  ع��ن��ه،  متخلف� 
القدم،  لكرة  الإ�سب�ين  ال��دوري  والع�سرين من 

وفق "رويرتز".
بر�سلونة  ليقود  بديا  مي�سي  ليونيل  و�س�رك 
اأم�م ري�ل بيتي�ض، مم�  لتعوي�ض ت�أخره بهدف 
اأت�����ح امل��ج���ل اأم�����م ه���دف ال��ف��وز، ال���ذي اأح���رزه 
الأول  اجلن�ح فران�سي�سكو ترينك�و، وهو هدفه 

مع بر�سلونة.
وات����خ����ذ رون������ل�����د ك����وم�����ن م����درب 
برتك  مف�جئ�  ق���رارا  بر�سلونة 
ل���ي���ون���ي���ل م��ي�����س��ي وامل���ت����أل���ق 
على  ي���ون���غ  دي  ف��ري��ن��ك��ي 

مق�عد البدلء.
ورمب���� ي�سفر ذل��ك يف 
تفكره يف مواجهة 
اأ�����س����ب����ي����ل����ي����ة يف 
ذه��������ب 

اإ���س��ب���ن��ي��� يف منت�سف  ق��ب��ل ن��ه���ئ��ي ك���أ���ض م��ل��ك 
الأ�سبوع، وت�أخر فريقه بهدف بورخ� اإجلي�سي��ض 

من هجمة مرتدة يف الدقيقة 38.
وع�دل مي�سي النتيجة يف الدقيقة 59، بعد اأقل 
فريقه  �س�عد  ثم  م�س�ركته،  على  دقيقتني  من 
على ت�سجيل الهدف الث�ين بعد متريرة رائعة 
رويز  فيكتور  يحول  اأن  قبل  األ��ب���  ج���وردي  اإىل 

مدافع بيتي�ض الكرة اإىل مرم�ه.
وع��و���ض روي���ز اخل��ط���أ ب��ه��دف م��ن �سربة راأ�ض 
الدقيقة  نبيل فقر يف  عقب ركلة حرة نفذه� 
الكلمة  له  ك�نت  ترينك�و  الربتغ�يل  لكن   75
الأخ����رة، و���س��دد يف امل��رم��ى م��ن داخ���ل منطقة 
اجلزاء يف الدقيقة 87 ليهز ال�سب�ك اأخرا مع 

بر�سلونة يف مب�راته 17 بجميع امل�س�بق�ت.
اأكن يف ح�جة  "مل  ال�سحفيني:  ترينك�و  واأبلغ 
ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل م���ن اأج�����ل م�����س��ل��ح��ت��ي ل��ك��ن عليك 
�سعيد  واأن����  ت�ستطيع  عندم�  الفريق  م�س�عدة 

للغ�ية بنج�حن� يف الفوز".
ووجهوا يل  دائم�  زمائي  "�سجعني  واأ���س���ف: 

جميع� التهنئة على الهدف".
ال�ست  مبب�ري�ته  ف���ز  ال��ذي  بر�سلونة،  ويحتل 
الأخرة، املركز الث�ين يف الرتتيب بر�سيد 43 
اأتليتيكو مدريد  نقطة بف�رق �سبع نق�ط خلف 
املت�سدر الذي تتبقى له مب�رات�ن. وك�ن الفريق 
الكت�لوين انتف�ض بطريقة رائعة لينت�سر على 
اإ�سب�ني�  ملك  لك�أ�ض  الثم�نية  دور  يف  غرن�طة 
اأن عو�ض ت�أخره بهدفني  الأربع�ء امل��سي، بعد 
ليفوز 5-3 يف الوقت الإ�س�يف. وغ�در رون�لد 
اأراوخو مدافع بر�سلونة امللعب يف الدقيقة 
واتخذ  الك�حل  يف  اإ�س�بة  ب�سبب   ،  12
ب�إ�سراك  اآخ��ر  غريب�  ق��رارا  كوم�ن 
اكت�س�ف  اأع�����د  ال���ذي  ي��ون��غ،  دي 
م���وؤخ���را يف مركز  ن��ف�����س��ه 
ال��و���س��ط امل��ه���ج��م، يف 

قلب الدف�ع.

تورينو حيث  �ست�ديوم" يف  "الي�نز  ملعب  اىل  الثاث�ء  اليوم  الأنظ�ر  تتجه 
يف  الو�سيف  يوفنتو�ض  م�سيفه  على  ب�لفوز  مط�لب�  ميان  اإن��رت  �سيكون 
الدور ن�سف النه�ئي مل�س�بقة ك�أ�ض اإيط�لي� يف كرة  اإي�ب  اإيط�لي�" يف  "دربي 

القدم، وبلوغ املب�راة النه�ئية الوىل منذ 10 اأعوام.
الأعوام  يف  ال�س�بع  النه�ئي  بلوغ  نحو  كبرة  خطوة  خط�  يوفنتو�ض  وك���ن 
الع�سرة الخرة عندم� تغلب على اإنرت ميان 2-1 �سجله� جنمه الربتغ�يل 
"جوزيبي مي�ت�س�" الثاث�ء امل��سي ذه�ب�،  كري�ستي�نو رون�لدو يف عقر داره 
ب�أ�سبوعني بهدفني نظيفني يف  اأم�مه على امللعب ذاته قبله�  وث�أر خل�س�رته 

املرحلة الث�منة ع�سرة من الدوري.
وقته� حقق مدرب اإنرت ميان انطونيو كونتي الذي ق�د يوفنتو�ض اىل ثاثة 
الق�ب متت�لية يف الدوري اعوام 2012 و2013 و2014، فوزه الول على 
ح�س�ب فريقه ال�س�بق منذ و�سوله اىل ميانو يف اأي�ر م�يو 2019، بعد ان 

�سقط يف مب�راتي الدوري املو�سم امل��سي.
ويعول اإنرت ميان كثرا على عودة هدافه الدويل البلجيكي روميلو لوك�كو 
مب�راة  ع��ن  غ�ب�  اللذين  حكيمي  اأ���س��رف  املغربي  ال���دويل  الأمي���ن  ومدافعه 
الذه�ب ب�سبب اليق�ف، لقلب الط�ولة على م�سيفه وبلوغ املب�راة النه�ئية 
للمرة الرابعة ع�سرة يف ت�ريخه والوىل منذ ع�م 2011 عندم� توج ب�للقب 

ال�س�بع.
وك�ن كونتي اعرب عن ا�ستي�ئه ب�لأداء الدف�عي لاعبيه يف مب�راة الذه�ب 

"حتى يف ال�سوط الأول، قدمن� هديتني. مل يبذل يوفنتو�ض الكثر 
لهم  منح�  �س�ذجني  خط�أين  ارتكبن�  �سب�كن�.  لهز  اجلهد  من 

الفر�ض،  الكثر من  الأداء جيًدا: �سنعن�  ك�ن   .1-2 الفوز 
عن  نتحدث  نحن  فع�لية.  واأك���رث  اأف�سل  نكون  اأن  يجب 

الكثر  ا�ستحقين�  ك�ن جيًدا:  الأداء  لكن  �سلبية،  نتيجة 
والكثر".

ام����م فريق  ت��ك��ون �سهلة  ل��ن  اإن���رت م��ي��ان  ل��ك��ن مهمة 
الآونة  يف  م�ستواه  ا�ستع�د  ال��ذي  العجوز"  "ال�سيدة 

الأخ�����رة وحت���دي���دا م��ن��ذ خ�����س���رت��ه ام�����م الإن���رت 
انت�س�رات  ���س��ت��ة  ح��ق��ق  ح��ي��ث  م��ي��ان��و  يف 

جميع  يف  م��ت��ت���ل��ي��ة 

امل�س�بق�ت، اآخره� ح�سمه قمة املرحلة احل�دية والع�سرين ام�م روم� بهدفني 
نظيفني ال�سبت.

ال�ست  امل��ب���ري���ت  يف  فقط  واح���دا  ه��دف���  ا�ستقبلت  يوفنتو�ض  �سب�ك  اأن  كم� 
ال��دويل الرجنتيني لوت�رو  اإن��رت ميان  الخ��رة وك���ن من توقيع مه�جم 

م�رتيني�ض يف ذه�ب دور الربعة مل�س�بقة الك�أ�ض.
اأن���دري���� برلو  ال�����س���ب��ق  ال����دويل  و���س��ي��ك��ون م���درب يوفنتو�ض لع���ب و���س��ط��ه 
مط�لب� بت�أكيد النت�ئج الرائعة لفريقه، وهو مل ي�ستبعد عودة �س�نع الع�به 
الرجنتيني ب�ولو ديب�ل الغ�ئب عن املاعب منذ الع��سر من ك�نون الث�ين/

ين�ير امل��سي ب�سبب ا�س�بة ب�لتواء يف ركبته الي�سرى.
هذا  ث���ن  لقب  حل�سد  ليوفنتو�ض  موؤاتية  فر�سة  الك�أ�ض  م�س�بقة  وتعترب 
الع�سرة  قرابة  منذ  ن�بويل  ح�س�ب  على  املحلية  ال�سوبر  الك�أ�ض  بعد  املو�سم، 

اي�م.
وك�ن يوفنتو�ض ح�مل الرقم القي��سي يف عدد اللق�ب م�س�بقة الك�أ�ض )13 
لقب� اآخره� ع�م 2018(، �سقط يف نه�ئي الع�م امل��سي ام�م ن�بويل بركات 
الرتجيح بعد نه�ية الوقت ال�سلي ب�لتع�دل ال�سلبي على امللعب الوملبي يف 

روم�.
برغ�مو  اأت�لنت�  ميني  الرب��ع���ء،  املقررة  الث�نية  النه�ئية  ن�سف  مب�راة  ويف 
النف�ض مبوا�سلة حلمه ب�لتتويج يف امل�س�بقة عندم� ي�ست�سيف ن�بويل ح�مل 

اللقب.
وك�ن ات�لنت� فرط يف فوز يف املتن�ول ذه�ب� على ملعب "دييغو 
م�رادون�" يف ن�بويل حيث انتهت املواجهة ب�لتع�دل ال�سلبي 
الدويل  الر���ض  اأ�سح�ب  مرمى  ح�ر�ض  ت�ألق  و�سهدت 

الكولومبي دافيد اأو�سبين�.
له  املحلية هدف�  الك�أ�ض  اأت�لنت� من م�س�بقة  وجعل 
مع مدربه ج�ن  الرائعة  لتتويج حقبته  املو�سم  هذا 
الفنية  ادارت��ه  ي�سرف على  ال��ذي  بيرو غ��سبريني 
اأت���لن��ت��� ق��ري��ب��� م��ن الظفر  2016. وك����ن  م��ن��ذ ع����م 
ع�م  الوىل  بعد  ت�ريخه  يف  الث�نية  للمرة  الك�أ�ض  بلقب 
قبل  ال��ع���م  النه�ئية  امل��ب���راة  بلغ  عندم�  وذل���ك   ،1963
امل��سي وخ�سر ام�م لت�سيو. وم� يزيد من حظوظ ات�لنت� يف 
بلوغ النه�ئي اخل�م�ض يف ت�ريخه )خ�سر اأي�س� ع�مي 
1987 و1996( هو اأن م�س�بقة الك�أ�ض ل 
تكت�سي اأهمية كبرة ب�لن�سبة ل�سيفه 
اجل��ن��وب��ي وم���درب���ه ج��ي��ن���رو غ�توزو 
اخل�س�رة  ع��ق��ب  ال�سبت  ���ر  ذكَّ ال���ذي 
ال�������دوري،  يف   2-1 ج���ن���وى  ام�������م 
هذا  ل��ل��ف��ري��ق  الأول  ال���ه���دف  ب�����أن 
الربعة  ب��ني  التواجد  ه��و  املو�سم 
الوائل و�سم�ن مركز موؤهل اىل 
اأوروب�����.  اأب��ط���ل  دوري  م�س�بقة 
ك�أ�ض  "م�س�بقة  غ���ت��وزو  وق����ل 
امل��سي،  الع�م  اأ�سعدتن�  اإيط�لي� 
م�س�بقة  اىل  ال������ع������ودة  ل���ك���ن 
اأوروب����� تعترب  اأب��ط���ل  دوري 
ن�بويل  وي��ح��ت��ل  اأولوية". 
بف�رق  ال�������س����د����ض  امل����رك����ز 
ميان  خ��ل��ف  ن��ق��ط��ة   12
امل�����ت�����������س�����در، م������ع م�����ب������راة 
اجلنوبي  ل��ل��ف��ري��ق  م���وؤج���ل���ة 
املب�راة  وتق�م  يوفنتو�ض.  �سد 

النه�ئية يف 19 اي�ر م�يو املقبل.

مدرب بر�سلونة يك�سف �سر 
مي�سي ودكة �لحتياط

كلوب: �لتاأهل �إىل دوري �لبطال 
هو �لهدف �لأ�سا�س حاليا 

الق��سية  المل���ين يورغن كلوب بعد خ�س�رة فريقه  اعرتف مدرب ليفربول 
الت�أهل اىل دوري ابط�ل اوروب�  1-4 ان  على ملعبه ام�م م�ن�س�سرت �سيتي 
اآم�له  ت�س�وؤل  بعد  احل���يل  الوقت  الأ�س��ض" يف  "الهدف  هو  املقبل  املو�سم 

بن�سبة كبرة يف الحتف�ظ ب�للقب.
م�ن�س�سرت  نق�ط عن   10 بف�رق  الرابع ح�لي�  املركز  ليفربول يف  ويتخلف 

�سيتي الذي ميلك مب�راة موؤجلة اي�س�.
"انفيلد"  ملعب  على  توالي�  م��ب���راة  ث��اث  فريقه  ال��ذي خ�سر  كلوب  وق���ل 
للمرة الوىل منذ ع�م 1963 "بطبيعة احل�ل المر ب�ت وا�سح�، احتال 
ال��ه��دف ال���س������ض، �سنبذل  امل��وؤه��ل��ة اىل دوري الب��ط���ل ا�سبح  امل��راك��ز  اح��د 

ق�س�رى جهدا لتحقيق ذلك".
علين�  يتعني  وب�لت�يل  الم��ر  هذا  ل�سم�ن  الوقت  مت�سع من  "ثمة  وا�س�ف 

العودة اىل �سكة النت�س�رات".
على  �سيف�  يحل  حيث  املقبلة  الي���م  يف  �سعبة  مب�ري�ت  ليفربول  وتنتظر 
براندن  ال�سم�يل  الإيرلندي  ال�س�بق  مدربه  بقي�دة  الث�لث  �سيتي  لي�سرت 

رودجرز ال�سبت املقبل، ثم ي�ستقبل ج�ره ايفرتون يف مب�راة الدربي بعده� 
ب��سبوع، يف حني يواجه ليبزيغ المل�ين يف ذه�ب ثمن نه�ئي دوري ابط�ل 
بوداب�ست،  يف  وحتديدا  حم�يد  ملعب  على  املقبل  ال�سبوع  منت�سف  اوروب��� 
ب�سبب  ارا�سيه�  اىل  الفريق  بدخول  المل�نية  ال�سلط�ت  �سم�ح  لعدم  نظرا 

ج�ئحة كوفيد19-.
وك�ن كلوب ق�د ليفربول لحراز لقب الدوري املحلي للمرة الوىل منذ ع�م 
1990، لكن �سقوطه ام�م �سيتي جعل مهمته يف غ�ية ال�سعوبة لتكرار هذا 

الجن�ز.
ويع�ين ليفربول من ا�س�ب�ت عدة يف �سفوفه ل �سيم� يف خط دف�عه حيث 
يغيب عماقه الهولندي فريجيل ف�ن دايك اف�سل لعب يف الدوري املو�سم 
امل��سي على الرجح حتى نه�ية املو�سم بعد ا�س�بة خطرة يف ركبته تعر�ض 
له� خال مب�راة الدربي �سد ايفرتون يف 17 ت�سرين الول/اكتوبر امل��سي، 
املو�سم  نه�ية  حتى  ب��دوره  م�تيب  جويل  الك�مروين  غي�ب  اىل  ب�ل�س�فة 

وجو غوميز حتى ال�سهر الخرة منه.

•• دبي - وام:

�سب�ح  بدبي  العربية  الهجن  �سب�ف�ت  املرموم  ميدان  ا�ست�س�ف 
خم�سة  مل�س�فة  القب�ئل  اأبن�ء  لهجن  اللق�ي�  �سن  حتدي�ت  اأم�ض 
ج�ءت  �سوط�   25 م���دار  على  ال�سب�ق  اأق��ي��م  حيث  كيلومرتات 

مثرة �سهدت تن�ف�س�ً قوي� بني ال�سع�رات املختلفة.

الع�مري  ع��وي�����س���ن  �سهيل  حم��م��د  م���ل��ك��ه���  "حمنة"  واأه�����دت 
اأن  بعد  وذلك  املحلي�ت  البك�ر  للق�ي�  الرئي�سي  ال�سوط  ن�مو�ض 
..فيم�  دقيقة   7:28:7 بلغ  زم��ن  يف  ال�سب�ق  م�س�فة  قطعت 
فوزا  امل���ري  ال��غ��ف��راين  ن��سر  علي  ملحمد  "الف�يزة"  منحت 
املهجن�ت وذلك  ال��ب��ك���ر  للق�ي�  ال��ث���ين  ال�����س��وط  ب�����س��دارة  رائ��ع��� 
ملو�سى  بتوقيت قدره 7:27:3 دقيقة. وت�ألق "رم�ح" اململوك 

اجلعدان  الق�ي�  ا���س��واط  ث�لث  يف  املو�سى  ع��ب��داهلل  عبدالعزيز 
املحلي�ت حيث متكن من ح�سم املعركة م�سجا زمن� 7:33:2 
للق�ي� اجلعدان  وال���ذي خ�س�ض  ال��راب��ع  ال�����س��وط  اأم����  دق��ي��ق��ة. 
املهجن�ت فقد ك�ن من ن�سيب �سع�ر مرغم وذهب اإىل "مهند" 
ملك حمد را�سد حمد غدير الكتبي والذي و�سل خلط النه�ية 

يف توقيت وقدره 7:26:5 دقيقة.

�نطالق حتديات �للقايا مبيد�ن 
�ملرموم لهجن �أبناء �لقبائل

مي�سي دخل بديال.. و�أنقذ 
بر�سلونة من �لهزمية

�إنرت مطالب بالفوز يف تورينو 
لبلوغ نهائي كاأ�س �إيطاليا

�لغياب عن �لقمة �لإيطالية يهدد 15 لعبًا
على الرغم من �سخونة القمة املرتقبة بني اإنرت ميان ويوفنتو�ض يف اإي�ب ن�سف نه�ئي الك�أ�ض، اإل اأن الفريقني 
يخ�طران بغي�ب 15 لعب�ً عن املب�راة النه�ئية بواقع 10 لعبني من "البي�نكونري" و5 من "النراتزوري". 
و�سوف تق�م القمة على ملعب األي�نز �ست�ديوم يف تورينو بجولة الإي�ب بن�سف نه�ئي الك�أ�ض حيث يخ�طر 10 
اأًي� منهم على البط�قة ال�سفراء.  "البي�نكونري" ب�لإيق�ف والغي�ب عن النه�ئي يف ح�ل ح�سول  لعبني من 
وفيديريكو  برن�ردي�سكي  وفيديريكو  بينت�نكور  ورودريغو  ميلو  واآرثر  �س�ندرو  "األيك�ض  هم:  الاعبون  وهوؤلء 
كييزا وم�تي��ض دي ليخت ومريح دميرال واألف�رو مورات� واأدري�ن رابيو وكري�ستي�نو رون�لدو". وهن�ك خم�سة 
واأ�سلي يونغ ورانوكي� وم�ر�سيلو بروزوفيت�ض وميان  اإريك�سن  "كري�ستي�ن  املوقف وهم:  بذات  اإنرت  لعبني يف 
�سكريني�ر". وتختلف قواعد الإيق�ف يف الدوري عن الك�أ�ض، حيث تن�ض القواعد على اإيق�ف الاعب ب�لدوري يف 
ح�ل ح�سوله على 5 بط�ق�ت �سفراء عك�ض الك�أ�ض من بط�قتني فقط. كم� يتم اإيق�ف الاعب يف ح�ل ح�سوله 
على بط�قة حمراء مب��سرة وحلم�ية الأندية التي تلعب امل�س�بقة من اجلولت التمهيدية، ف�إن الائحة تن�ض 

على اإلغ�ء البط�ق�ت ال�س�بقة من بعد اجلولة الرابعة.



 
تعالج �سد�عها �ل�سديد بحقن �لبوتوك�س

جنحت  ال�سديد،  ال�����س��داع  م��ن  مع�ن�ته�  م��ن  �سنوات  ث��اث   بعد 
حقن  بف�سل  ك�مل  ب�سكل  اآلمه�  من  ب�لتخل�ض  اأ�سرتالية  ام��راأة 

البوتوك�ض يف فكه� وجبينه� كل ثاثة اأ�سهر.
ق�لت كرا والي�ض )36 ع�م�ً(، اإنه� بداأت تع�ين من �سداع رهيب 
الفكي  ال�سدغي  ب���ل���س��ط��راب  اإ�س�بته�  بعد  �سنوات  ث��اث  منذ 
املعقد  النظ�م  ت��وق��ف  اإىل  ي���وؤدي  وال���ذي   ،TMD ب��سم  امل��ع��روف 
وب�لت�يل  ب�سكل �سحيح،  العمل  واملف��سل عن  والعظ�م  للع�سات 

ال�سعور ب�آلم مزمنة يف الوجه والراأ�ض.
التي  ت��ي��ل��ور  ري��ك���  ال��دك��ت��ورة  وال��ي�����ض  زارت   ،2018 دي�سمرب  ويف 
اقرتحت عليه� حقن البوتوك�ض يف ع�سات فكه�. وبعد اأول عملية 

حقن �سعرت والي�ض بتح�سن كبر خال اأ�سبوع واحد فقط.
وق�لت ال�سيدة والي�ض متحدثة عن جتربته�: "للمرة الأوىل منذ 
اأب���داً. بف�سل  اأع���ين من ال�سداع  ث��اث �سنوات، مل  م� يقرب من 
م�دة البوتوك�ض، اأ�سبحت خ�لية من الأمل واأ�ستمتع ب�حلي�ة مرة 

اأخرى”
واأ�س�فت: “ لقد ع�نيت كثراً من ال�سداع، لدرجة اأنني مل اأ�ستطع 
الذه�ب اإىل العمل يف بع�ض الأي���م، وك�نت حي�تي الجتم�عية يف 
ح�لة يرثى له�. والآن بف�سل ن�سيحة الدكتورة تيلور، متكنت من 

العودة حلي�تي الطبيعية ب�سكل ك�مل”
من جهته� اأو�سحت الدكتورة ريك� ت�يلور، اأن ت�أثر الإجراء ع�دة 
الب�سرة  �سد  اإىل  وي����وؤدي  اأ���س��ه��ر،  �ستة  اإىل  ث��اث��ة  م��ن  ي�ستمر  م��� 

لت�سبح خ�لية من التج�عيد.

�لإيطاليون ين�سون قو�عد كورونا لال�ستمتاع بالطق�س 
من  لكثر  ب�لن�سبة  للغ�ية  مغري�  ب�لربيع  ال�سبيه  الطق�ض   بدا 
املرتبطة بفرو�ض  التدابر  اإىل جت�هل  الإيط�ليني حيث دفعهم 
كورون� وال�ستمت�ع يف الهواء الطلق ب�أعداد كبرة ودفع ال�سرطة 

للتدخل.
وق�مت ال�سرطة بدوري�ت يف اأم�كن الت�سكع ال�سعبية يف روم� ومدن 
اأخرى خال عطلة نه�ية الأ�سبوع، حيث مت تفريق جمموع�ت من 

الأ�سخ��ض الذين يجتمعون لتن�ول امل�سروب�ت الكحولية.
ال�ستمت�ع  يف  ب�لراغبني  اإيط�لي�  جنوب  يف  ال�سواطئ  وام��ت��اأت 
بحم�م�ت ال�سم�ض، بينم� انتهز الآلف الفر�سة للت�سوق يف الطق�ض 

الدافئ يوم ال�سبت.
وحذرت عمدة روم�، فرجيني� راجي، عرب تويرت من اأن اجلميع 
بح�جة اإىل ارتداء الكم�مة. وق�لت: "ل ميكنن� اأن نن�سى اأن ح�لة 

الطوارئ مل تنته بعد".
وب�لن�سبة للكثرين، ك�ن هذا هو اأول يوم لطيف منذ رفع القيود 
يف العديد من الأق�ليم يوم الثنني امل��سي بعد انخف��ض معدلت 

الإ�س�بة بفرو�ض كورون�.
ب���إم��ك���ن احل�ن�ت  اأ���س��ب��ح  ال���ذي ي�سم روم�����،  اإق��ل��ي��م لت�����س��ي��و،  ويف 
م�س�ء،   6 ال�س�عة  حتى  اأخ��رى  م��رة  ال�سيوف  ا�ستقب�ل  واملط�عم 
وفق�ً  وامل�سروب�ت  الأطعمة  بيع  يف  ال�ستمرار  ميكنه�  ذل��ك  وبعد 

لقواعد الوجب�ت ال�سريعة لعدة �س�ع�ت اأخرى.
وحذر خرباء وزارة ال�سحة يوم اجلمعة من اأن اأعداد امل�س�بني قد 
كورون�، حيث  ب�سدة من ج�ئحة  ت�سررت  التي  الباد،  تتف�قم يف 

�سجلت اأكرث من 91 األف ح�لة وف�ة مرتبطة ب�لوب�ء حتى الآن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ل�سينيون يقبلون على تطبيق �أمريكي للدرد�سة
 يجتذب تطبيق التوا�سل ال�سوتي املب��سر كلوب ه�و�ض اأعداداً كبرة من امل�ستخدمني من الرب الرئي�سي ال�سيني، 
حيث ل يزال هذا التطبيق الأمريكي غر خ��سع للرق�بة من قبل ال�سلط�ت رغم م� ي�سهده من من�ق�س�ت م�ستفي�سة 

حول احلقوق والهوية الوطنية وغره� من املوا�سيع ذات احل�س��سية.
وحتظر ال�سني تطبيق�ت التوا�سل الجتم�عي الغربية مثل تويرت وفي�سبوك ويوتيوب، وتفر�ض رق�بة �س�رمة على 

الإنرتنت املحلي للتخل�ض من املحتوى الذي قد يوؤثر �سلب�ً على احلزب ال�سيوعي احل�كم.
و�سهد تطبيق كلوب ه�و�ض الذي اأُطلق يف اأوائ��ل ع�م 2020 زي�دة ه�ئلة يف اأع��داد امل�ستخدمني يف وقت �س�بق هذا 
ال�سهر، بعد اأن عقد اإيلون م��سك الرئي�ض التنفيذي ل�سركة ت�سا وفاد تينيف الرئي�ض التنفيذي ل�سركة روبن هود 

من�ق�س�ت على نحو مف�جئ على تلك املن�سة.
ول ميكن الدخول اإىل غرف الدرد�سة اخل��سة ب�لتطبيق اإل من خال دعوات من الأع�س�ء احل�ليني. وبداأ اعتب�راً 
من اليوم بيع الدعوات اإىل املن�سة مق�بل م� يرتواح من 50 اإىل 400 يوان �سيني )7.73 دولر اإىل 69.59 دولر( 

على مواقع التج�رة الإلكرتونية ال�سينية ال�سهرة.
ولحظت رويرتز ب�سكل مب��سر العديد من املح�دث�ت ب�للغة ال�سينية، حيث ا�ستمع اآلف امل�ستخدمني اإىل من�ق�س�ت 
�سوتية وا�سعة النط�ق ت�سمل مو�سوع�ت منه� مع�سكرات العتق�ل يف �سينجي�نغ وا�ستقال ت�يوان وق�نون الأمن 

القومي يف هونغ كونغ.
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حتذير�ت من جائحة �أ�سبه باملوت �لأ�سود
 حذر الب�حث البيئي جون فيدال، من اأن الأمرا�ض احليوانية املن�س�أ، التي 
الب�سر، ت�سكل تهديدا خطرا للب�سرية، م�سبه�  اإىل  تنتقل من احليوان�ت 

الأمر ب�أنه مثل احلرب النووية.
ونقلت �سحيفة "مرو" الربيط�نية عن علم�ء قولهم اإن الأمرا�ض الأكرث 
فتك� املنقولة عرب احليوان�ت اأ�سبحت ت�سكل ح�لي� خطرا على الب�سرية، اإذ 

حتمل احليوان�ت "اآلف" الفرو�س�ت، والتي ميكن اأن تنتقل للب�سر.
اأن  ميكن  والإيبول"  احل�سبة  مثل  "معدية،  اأم��را���س���  اأن  ف��ي��دال  وك�سف 
نق��ض مع خرباء  ت�سريح�ت فيدال خال  وج���ءت  الب�سر.  وتدمر  تتطور 

من جميع اأنح�ء الع�مل توقعوا اأن الأ�سواأ رمب� مل ي�أت.
ويعكف فيدال هذه الأي�م على و�سع كت�ب يك�سف من خاله عن ال�سلة بني 
القليلة  ال�سنوات  الب�سرية يف  تواجهه�  اأ�سبحت  التي  والأمرا�ض  الطبيعة 
الأخرة. وحذر فيدال يف مق�ل ن�سرته �سحيفة "ديلي ميل" الربيط�نية، 
احلكوم�ت من ج�ئحة على م�ستوى "املوت الأ�سود"، الذي قتل م� ي�سل اإىل 

واحد من كل ثاثة اأ�سخ��ض يف جميع اأنح�ء اأوروب�.

قتياًل وفقد�ن 200 يف �نهيار جليدي   18
200 اآخرين غداة  18 �سخ�س� الثنني وفقدان م� ل يقل عن  ت�أكد مقتل 
انهي�ر جليدي يف الهماي� ت�سّبب بفي�س�ن نهر غمر حمطتي توليد كهرب�ء 

واأّدى اإىل جرف ج�سور وطرق.
وق�ل اأوم اأغ�روال وهو اأحد �سك�ن املنطقة للتلفزيون الهندي "ك�نت هن�ك 

�سح�بة من الغب�ر مع تدّفق املي�ه. اهتّزت الأر�ض مثل الزلزال".
واأعلنت حكومة ولية اأوت�راخند الثنني العثور على 18 جثة وق�ل رئي�ض 
الوزراء تريفندرا �سينغ راوات اإن 200 �سخ�ض على الأقل م� زالوا يف عداد 
وعلق  ال��ط���ق��ة.  حمطتي  يف  يعملون  املفقودين  معظم  وك����ن  امل��ف��ق��ودي��ن. 

البع�ض يف نفقني �سدتهم� الفي�س�ن�ت والوحول وال�سخور.
انته�ء  بعد  امل�س�ء،  وق��ع يف  احل���دث  ه��ذا  اأن  "لو  لل�سح�فيني  راوات  وق���ل 
���س���ع���ت ال��ع��م��ل، مل��� ك����ن ال��و���س��ع ب��ه��ذا ال�����س��وء لأن ال��ع���م��ل��ني يف املوقعني 

وحميطهم� ك�نوا ليكونون يف املنزل".
واأو�سح امل�سوؤول يف هيئة اإدارة الكوارث بيو�ض روتيا لوك�لة فران�ض بر�ض 
اأنه مت اإنق�ذ 12 �سخ�س� من اأحد النفقني يوم الأحد، لكن م� زال 25 اإىل 

35 اآخرين حم��سرين يف النفق الث�ين.
احلب�ل  ا���س��ت��خ��دام  املنقذين  على  ك���ن  الرئي�سي،  ال��ط��ري��ق  اجن���راف  وم��ع 
الآلت  ي�ستخدمون  ال��ط��وارئ  ع��م���ل  ك���ن  ك��ذل��ك،  امل��دخ��ل.  اإىل  للو�سول 

الثقيلة لإزالة اأطن�ن من ال�سخور.
"مت  الكوارث  اإدارة  اآخ��ر يف هيئة  ب�ندي وهو م�سوؤول  وق���ل فيفيك كوم�ر 
زال هن�ك  اأن��ه م�  النفق. يبدو  داخ��ل  80 مرتا  اإىل  تنظيف م�س�حة ت�سل 

حواىل 100 مرت من احلط�م ينبغي اإزالته�".

فح�س كورونا �ل�سريع.. 
خالل دقائق معدودة

اإنت�ج  يف  ب��ري��ط���ن��ي��ة  ���س��رك��ة  ب�����داأت 
الإ�س�بة  تكت�سف  �سريعة  فحو�ض 
دق�ئق  خ�����ال  ك����ورون�����  ب���ف���رو����ض 
الختب�رات  ع���ن  ع��و���س���  م����ع����دودة، 

احل�لية التي متتد لعدة �س�ع�ت.
وت����أم���ل احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط���ن��ي��ة يف 
عودة  يف  الفحو�ض  ه��ذه  ت�س�هم  اأن 
الباد،  يف  ط��ب��ي��ع��ت��ه���  اإىل  احل���ي����ة 
نيوز"،  "�سك�ي  اأوردت  م���  بح�سب 
الث��ن��ني، على ال��رغ��م م��ن اأن بع�ض 
النت�ئج  دق���ة  يف  ي�سككون  اخل����رباء 
و�سيتم  احل����������لت.  ب���ع�������ض  خ�����ال 
ا�ستخدامه� يف اإط�ر برن�مج الختب�ر 
من  تريد  ال��ذي  للحكومة  ال�سريع 
امل�س�بني  الأ�سخ��ض  خاله معرفة 
ب�لوب�ء ول تظهر عليهم الأعرا�ض. 
 SureScreen( ���س��رك��ة  و���س��رع��ت 
يف  املتخ�س�سة   )Diagnostics
�سن�عة  يف  الت�سخي�ض  اأدوات  اإن��ت���ج 
حكومة  طلبته�  فح�ض،  مليون   20
توزيع  و�سيتم  ج��ون�����س��ون.  ب��وري�����ض 
هذه الفحو�ض على هيئة اخلدم�ت 
ال�����س��ح��ي��ة يف ب��ري��ط���ن��ي��� وامل���دار����ض 
ودور الرع�ية واجل�مع�ت وال�سرك�ت 
خلف�ض احل�لت. واأ�سبحت ال�سركة 
ي����زود  ب��ري��ط���ن��ي���  يف  م�����س��ن��ع  اأول 
كورون�  فرو�ض  بفحو�ض  احلكومة 
اإن  ال�سركة  وتقول  ال�سرعة.  ف�ئقة 
فقط  دق�ئق   10 ي�ستغرق  الفح�ض 
حتى يظهر النتيجة. واأداة الختب�ر 
بطول  ق�������س���رة  م���ع���دن���ي���ة  ق���ط���ع���ة 
امل�سحة  و���س��ع  ومب���ج���رد  الأ����س���ب���ع، 
عليه�، تظهر النتيجة خال دق�ئق، 

علم� اأن امل�سحة ت�أخذ من الأنف.
وي���ط���ل���ق ع���ل���ى اخ����ت����ب�����رات ك���ورون���� 
"اختب�رات  م�����س��ط��ل��ح  ال�����س��ري��ع��ة 

التدفق اجل�نبي".

فرن�سا تتجاوز هدفها 
خلف�س �لنبعاثات 

 اأعلن الرئي�ض الفرن�سي اإمي�نويل 
م�كرون اأن باده خف�ست انبع�ث�ته� 
من الكربون يف 2019 بن�سبة تفوق 
الهدف املحدد اأ�س��س�ً، بعد اأربعة اأي�م 
ب�سبب  لب�ري�ض  ق�س�ئي  انتق�د  من 
املن�خية.  اأهدافه�  احرتامه�  ع��دم 
وكتب م�كرون عرب تويرت "فرن�س� 
الغ�زات  م���ن  ان��ب��ع���ث���ت��ه���  خ��ف�����س��ت 
 2019 يف  الدفيئة  ملفعول  امل�سببة 
وزي����رة  وك����ن���ت   ."%  1،7 ب��ن�����س��ب��ة 
بومبيلي  ب���رب���را  الفرن�سية  البيئة 
ك�سفت هذه املعلومة يف ت�سريح�ت 
ُن�سرت يف وقت �س�بق الأحد. وق�لت 
بومبيلي ل�سحيفة "لو جورن�ل دو 
وفت   ،2019 ع����م  "يف  دمي�ن�ض"، 
ب�ملن�خ  املتعلقة  ب�لتزام�ته�  فرن�س� 
وه����ذا خ��رب ممت�ز" وق���د جت����وزت 
املحدد  ال���ه���دف  ال����رتاج����ع  ن�����س��ب��ة 

اأ�س��س� الب�لغ 1،5 يف املئة.
اأ�س�رت   ،2020 ويف حزيران/يونيو 
التلوث  ب�������س����أن  ال����درا�����س�����ت  ه��ي��ئ��ة 
اأن  اإىل  اجلوي يف فرن�س� )�سيتيب�( 
قدره�  ان��ب��ع���ث���ت  اأ����س���درت  فرن�س� 
اأك�سيد  ث���ين  437 مليون طن من 
تراجع  يف   ،2019 يف  ال���ك���رب���ون 
الع�م  م���ع  م���ق����رن���ة   %  1 ب��ن�����س��ب��ة 
ال�س�بق. غر اأن وزارة البيئة اأعلنت 
راجعت  "�سيتيب�"  هيئة  اأن  الأح���د 
م�ستوى  اأ����س���ب���ح  اإذ  ت���ق���دي���رات���ه���� 
النبع�ث�ت يف الفرتة املذكورة 441 
% عن   1،7 ب��رتاج��ع  مليون ط��ن، 
بلوغ  اإىل  فرن�س�  وت��ه��دف   .2018
بحلول  ال��ك��رب��وين  احل��ي���د  مرحلة 
�سنة 2050، لكن ن�سط�ء يتهمونه� 
خريطة  اح����������رتام  يف  ب����ل���ف�������س���ل 
ب�س�أن خف�ض  به�  الطريق اخل��سة 

النبع�ث�ت.

�إميا و�ت�سون تثري �جلدل 
حول �إرتباطها ر�سميًا بحبيبها

من  الب�ب�راتزي  ك�مرات  عد�س�ت  متكنت 
التق�ط �سور للنجمة الع�ملية  اإمي� وات�سون  
روبنتون   الأعم�ل  ليو  برفقة حبيبه� رجل 
وذلك خال م�س�هدتهم� مًع� عند عودتهم� 

من رحلة ك�ن� يق�سي�نه� يف املك�سيك.
وك�ن لفت�ً يف ال�سور، الإن�سج�م بني الثن�ئي، 
بقيمة  اأبي�ض  تي�سرت  ترتدي  ك�نت  فيم� 
ال�سع�ر  يحمل  اأ�سرتليني  جنيه   19.99

.Femme Liberte الفرن�سي
اأك�������رث ح�����ول حقيقة  اأث���������ر اجل�������دل  وم������ 
ارتب�طهم� ب�سكل ر�سمي، هو ارتداء النجمة 
ال��ربي��ط���ن��ي��ة خ����مت م��ن الأمل��������ض يف اإ�سبع 
حيث  للزف�ف  واملخ�س�ض  الي�سرى  ي��ده��� 
يبدو وك�أن حبيبه� قد عر�ض عليه� الزواج 

ومتت خطوبته�.

تعالج نف�سها من �لبثور با�ستخد�م مر�سح ملياه �ل�ستحمام 
 متكنت فت�ة اأ�سرتالية من عاج البثور املزعجة يف وجهه� 
بعد اأن ا�ستخدمت مر�سح�ً لتنقية مي�ه ال�ستحم�م �س�عد 
اأي�س�ً يف ا�ستع�دة نعومة �سعره�. وع�نت ن�ت�لي� )30 ع�م�ً( 
من البثور منذ �سن املراهقة، واأنفقت اآلف الدولرات على 
عاج�ت حب ال�سب�ب دون جدوى. ومع تقدمه� يف العمر 
انتقلت من �سيدين  ب�لتا�سي، ولكن عندم�  البثور  بداأت 
اإىل لندن يف ع�م 2018 ع�دت البثور من جديد يف غ�سون 
ن�ت�لي� تبحث عن فاتر  ب��داأت  ع���م،  اأ�س�بيع قليلة. وقبل 
ت�س�عد يف  اأن  اأنه� ميكن  اأن �سمعت  بعد  مي�ه ال�ستحم�م، 
 HELLO فلرت  واكت�سفت  اجللدية،  امل�س�كل  بع�ض  حل 
 75( اإ�سرتليني  جنيه   60 �سعره  يبلغ  ال��ذي   KLEAN
دولر(، ومنذ اأن مت تركيبه على د�ض احلم�م بداأ تاحظ 
بتغير يف ب�سرته�، ويف غ�سون اأ�س�بيع قليلة من ا�ستخدامه 
اختفت البثور ب�لك�مل. ومل تقت�سر فوائد فلرت امل�ء على 
اأكرث  اأ�سبح  اأن �سعره�  ن�ت�لي�  البثور، بل لحظت  اختف�ء 
نعومة من ذي قبل. ويف حديث ل�سحيفة ديلي ميل ق�لت 
ن�ت�لي� " ب�سرتي الآن �س�فية وتبدو م�س�مي اأ�سغر واأ�سعر 
� اأ�سبح  اأن املنظف�ت تعمل ب�سكل اأكرث فع�لية، و�سعري اأي�سً
العن�ية  منتج�ت  ت���أث��ر  اأن  وي��ب��دو  وح��ري��ًرا  نعومة  اأك��رث 
ب�ل�سعر اأ�سبح اأف�سل". واأ�س�فت " هذا ب�لت�أكيد يوؤثر علّي 
ج�سدًي� وعقلًي�، ومل اأعد اأ�سعر اأنني اأ�ستحم اأو اأنظف ب�سكل 

�سحيح اإذا مل يكن لدي مر�سح يف احلّم�م".

�لرق�س يحارب ه�سا�سة �لعظام 
مث�لية  ري��سة  يعد  الرق�ض  اأن  فرويندين  جملة  اأوردت 
ملح�ربة ه�س��سة العظ�م، ومن ثم الوق�ية من ك�سور العظ�م. 
اأن  واجل��م���ل  وامل��و���س��ة  ب�ل�سحة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
ب�لك�مل،  اجل�سم  ت��دري��ب  على  تعمل  الإي��ق���ع��ي��ة  احل��رك��ة 
وت�س�عد على بن�ء خاي� عظم جديدة. كم� يعمل الرق�ض 
ال�سقوط.  خطر  م��ن  ويحد  ال��ت��وازن،  ح��سة  ت��دري��ب  على 
ل��ل��رق�����ض، تن�سح  ال�سحية  امل��زاي���  ه���ذه  م��ن  ول��ا���س��ت��ف���دة 
و150   120 ب��ني  ت���رتاوح  مل��دة  مبم�ر�سته  "فرويندين" 

دقيقة اأ�سبوعي�ً، بحيث تكون موزعة على مدار 3 اأي�م.

�أطل�س رقمي لت�سجيل �سرعة و�جتاهات �لرياح
الري�ح  ط���ق��ة  يف  املتخ�س�سني  الب�حثني  م��ن  ف��ري��ق  ك�سف 
للري�ح  جديد  رقمي  اأطل�ض  عن  النق�ب  املتحدة  ب�لولي�ت 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم���ت م��ف�����س��ل��ة ب�����س���أن ���س��رع���ت الري�ح 
الذي  الأطل�ض  ه��ذا  ويهدف  ال��ع���مل.  اأن��ح���ء  يف  واجت�ه�ته� 
ابتكره ب�حثون من ج�معة كورنيل الأمريكية اإىل امل�س�عدة 
يف اختي�ر اأف�سل املن�طق لو�سع التوربين�ت من اأجل تعزيز 
كف�ءة توليد الط�قة امل�ستدامة. واأكد الدورية العلمية نيت�سر 
من  اأطل�ض  اأول  هو  اجلديد  الرقمي  الأطل�ض  اأن  اإي��رج��ي 
نوعه يتوافر ب�سكل علني ويت�سمن قواعد بي�ن�ت جغرافية 
و�سرع�ته�.  ال���ري����ح  اجت����ه����ت  ع��ن  واف  و���س��رح  منف�سلة 
يف  اأورج" املتخ�س�ض  دوت  "فيز  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
التكنولوجي� عن الب�حثة �س�رة براير املتخ�س�سة يف جم�ل 
توليد  يف  التو�سع  اإن  الف�س�ء  وعلوم  امليك�نيكية  الهند�سة 
ب�سكل  يتحقق  للتكلفة  م��وف��ر  ب�سكل  ال��ري���ح  م��ن  ال��ط���ق��ة 
الرقمي  الطل�ض  بي�ن�ت  من  ال�ستف�دة  خ��ال  من  اأف�سل 
الذي يت�سمن بي�ن�ت عن ظروف الري�ح، وهو م� ي�س�عد يف 

اختي�ر مواقع توربين�ت الري�ح يف خمتلف اأنح�ء الع�مل."

كرنفال �لبندقية من دون �سياح لكن �ل�سحر قائم 
البندقية  ال�سهرة يف  القدي�ض مرق�ض  �س�حة  يف 
تنكروا  اأزواج  يتجول  �سميك  �سب�ب  يلفه�  التي 
ب��ل��ب������ض ن��ب��اء م��ن ه���ذه امل��دي��ن��ة، ف��ي��م��� يتق�ذف 
انطلق  ف�لكرنف�ل  امللون..  ال��ورق  كري�ت  اأطف�ل 
دون  وم��ن  منه�  كبر  بجزء  افرتا�سية  بن�سخة 
ح�سود ال�سي�ح العتي�ديني مت��سي�ً مع م�ستلزم�ت 

زمن كورون�.
تقول كي�را راغ�تزون )47 ع�م�( "الأمر �سري�يل 
فخال  ال�سمت.  هو  خ�سو�س�  يلفتني  م�  فعا 
والن��ض  ال��دوام  على  املو�سيقى  ت�سدح  الكرنف�ل 
يلفه�  عندم�  البندقية  لكن  بوقتهم.  ي�ستمتعون 

ال�سب�ب تبقى مك�ن� �س�حرا".
ال�سيدة م��ع زوج��ه��� جيزولو من  اأت���ت ه��ذه  وق��د 
م�����س���ف��ة خ��م�����س��ني ك��ي��ل��وم��رتا ت��ق��ري��ب���. وم����ع اأن 
اأن  اأي  �سفراء  م�سنفة  ب�تت  فينيت�سي�  منطقة 
ب�ت  فيه�  ك��ورون���  ف��رو���ض  ع���دوى  انتق�ل  خطر 
خ�رج  التنقل  لل�سك�ن  ميكن  ل  ان��ه  اإل  معتدل 

منطقتهم.
ع��ل��ى ب��ع��د خ���ط���وات ق��ل��ي��ل��ة م���ن ���س���ح��ة القدي�ض 
يف  ع���م���(   63( �سديقي  حميد  ين�سط  م��رق�����ض، 
�سنع قن�ع للكرنف�ل فهو يقولبه وينحته ويربده 

بدقة بحرك�ت �سريعة ومتقنة جدا.
امل�سنوعة  الأق��ن��ع��ة  ت��ت��ك��د���ض  م��ت��ج��ره  م�سغل  يف 
ببلورات  واملزينة  واحلديد  والدانتيل  ال��ورق  من 
ي�سرتيه�.  م��ن  جت��د  اأن  دون  م��ن  ���س��واروف�����س��ك��ي 
 70 اإيراداته بن�سبة  فمنذ بدء اجل�ئحة تراجعت 
% ب�سبب غي�ب ال�سي�ح الأج�نب الذين ي�سكلون 

العدد الأكرب من زب�ئنه.
وي���ق���ول احل����ريف وه����و م���ن اأ����س���ل اإي������راين "لقد 
اأغرمت ب�لأقنعة واأن� ا�سنعه� منذ 35 ع�م�. لكن 
الو�سع م�أ�سوي الآن مل اأبع �سوى اثنني منه� يف 
اإط�ر الكرنف�ل". قبل اجل�ئحة ك�ن الكرنف�ل يدر 
ح��واىل 70 مليون ي��ورو ينفقه� 567 األ��ف �س�ئح 

ب�سكل و�سطي وفق اأرق�م بلدية البندقية.

جيجي حديد تروي حلظات ولدتها �ل�سعبة
اأ�سل فل�سطيني  جيجي حديد  حلظ�ت ولدته�   روت ع�ر�سة الأزي���ء الأمركية من 
الب�ك�ست�ين  زين  النجم  حبيبه�  من   khai اإ�سم  عليه�  اأطلقت  التي  الأوىل  لإبنته� 

م�لك .
وق�لت حديد اإن عملية الولدة ا�ستمرت 14 �س�عة، واأنه� ك�نت خمططة للولدة يف 
التق�رير  لبع�ض  مت�بعته�  ولكن  المركية،  نيويورك  مدينة  م�ست�سفي�ت  اإح��دى 

 The Business of Being Born برفقة م�لك، وحتديداً الفيلم الوث�ئقي
الذي ينتقد نظ�م الرع�ية ال�سحية الأمريكي وا�ستخدامه لاأدوية والتدخات 
اأثن�ء الولد، قررت الولدة يف املنزل، كم� اأن قيود ج�ئحة كورون� وقفت يف وجه 

العديد من اخلطط التي ك�نت من املفرت�ض اأن حت�سل.
اأم� عن تف��سيل حلظة الولدة، فق�لت حديد اأن املمر�سة اأخربته� ب�أنه� 

الوحيدة الق�درة على م�س�عدة نف�سه� يف اإنه�ء الولدة ب�سرعة، وظّلت 
حتفزه� على التحّمل.

م�ضاركون يواجهون منحدًرا خالل مهرجان Sunnyfest للزلجات غري العادية  يف بلدة مامادي�س بترت�ضتان , رو�ضيا. رويرتز


