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حممد بن را�سد ياأمر بالإفراج عن 472 �سجينا 
من كافة اجلن�سيات مبنا�سبة اليوم الوطني الـ49

•• دبي - وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، 
وذلك  �جلن�شيات،  خمتلف  من  دب��ي  يف  �شجيناً   472 عن  ب��الإف��ر�ج 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل�49  �لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة 
لإمارة  �لعام  �لنائب  عي�شى �حلميد�ن،  �مل�شت�شار ع�شام  �شعادة  و�أك��د 
دبي �أن �لأمر �ل�شادر عن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ياأتي �نطالقاً من حر�س �شموه على �إتاحة �لفر�شة يف مثل 
هذه �ملنا�شبات �لوطنية �أمام �ملحكومني �مل�شمولني بالعفو للعودة �إىل 
مو��شلة حياتهم ب�شورة طبيعية، و�لنخر�ط مرة �أخرى يف �ملجتمع 
بعد م��ر�ج��ع��ة م��ا �ق��رف��وه م��ن �أع��م��ال �ن��ح��رف��ت بهم ع��ن �لطريق 
لأنف�شهم  نافعني  كاأفر�د  حياتهم  ��شتئناف  من  ولتمكينهم  �لقومي، 

ولأ�شرهم ومن ثم للمجتمع. )�لتفا�شيل �س2(

»العليا للأخوة الإن�سانية« تدعو اإىل جعل البحر املتو�سط 
�ساحة عاملية م�سرتكة للحوار والتعاي�ش الإن�ساين

•• اأبوظبي-وام:

دعت �للجنة �لعليا لالأخوة �لإن�شانية �إىل جعل �لبحر �ملتو�شط �شاحة عامليًة 
م�شركة للحو�ر و�لتعاي�س �لإن�شاين �لعاملي لكل �شعوب �لعامل، عن طريق 

تن�شيط �حلركة �لثقافية و�لعلمية و�لفكرية بني �ل�شعوب.
جاء ذلك فى كلمة للم�شت�شار حممد عبد�ل�شالم، �لأمني �لعام للجنة �لعليا 
�لإن�شانية و�ملو�طنة  �لأخوة  �لإن�شانية خالل م�شاركته يف موؤمتر  لالأخوة 

�ل�شاملة منتدى �لأديان �حلو�ر �لأورومتو�شطي.)�لتفا�شيل �س4(
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افتتاح دور االنعقاد الثاين للف�شل الت�شريعي ال�شابع ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي

رئي�ش الدولة: اأداء دولتنا يف مواجهة اجلائحة كان منوذجيا ويف م�ستوى تقدمها، ومكانتها
حممد بن را�سد يدعو اأع�ساء املجل�ش لتعزيز التوا�سل مع اأبناء وبنات وطننا والهتمام باأفكارهم واقرتاحاتهم ومطالبهم 

•• اأبوظبي-وام:
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وجه 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�فتتاح  مبنا�شبة  كلمة  �هلل  حفظه 
للف�شل  �ل�����ث�����اين  �لن����ع����ق����اد  دور 
للمجل�س  ع�شر  �ل�شابع  �لت�شريعي 
�لوطني �لحتادي فيما يلي ن�شها : 
�إخو�ين و�أخو�تي �أع�شاء �ملجل�س ..

جمل�شكم  �أع��م��ال  �ل��ي��وم  ت�شتاأنفون 
بالتحديات  ح���اف���ل���ة  م���رح���ل���ة  يف 

و�ملتغري�ت �لإقليمية و�لدولية.
نو�جه  �ملا�شي،  فرب�ير  �شهر  ومنذ 
كورونا  ب��اأ���ش��ره جائحة  �ل��ع��امل  م��ع 
و�لآثار �ملرتبة عليها .. لقد غريت 
�لب�شر  حياة  يف  �شيء  ك��ل  �جلائحة 
�أولويات  وب��دل��ت  �ل����دول  و�أو����ش���اع 
بجمود  وت�������ش���ب���ب���ت  �حل�����ك�����وم�����ات، 
دولتنا  �أد�ء  وكان  �لعاملي،  �لقت�شاد 
ويف  �جلائحة منوذجيا  يف مو�جهة 
م�شتوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها 
على �لإجن��از.. وتعزز هذ� �مل�شتوى 
حيث  �لعطاء،  يف  نهجنا  مبو��شلة 
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رئي�س �ملجل�س �لأوروبي يتحدث �ىل قادة �لحتاد �لأوروبي عرب تقنية �لت�شال �ملرئي   )� ف ب(

�أفريل هينز �أول �مر�أة �شتر�أ�س جهاز �ملخابر�ت

حممد بن ر��شد خالل �فتتاحه دور �لنعقاد �لثاين للف�شل �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر للمجل�س �لوطني �لحتادي عن بعد )و�م(

ليبيا اإىل  تتجه  تركية  ع�شكرية  �شحن  طائرات   3

بالأغلبية املطلقة.. نواب اأوروبا ي�سوتون على اإدانة تركيا
روجوا لنف�س ال�شيا�شة التي اأ�ش�شت ل�شعود ترامب 

در�ش جو بايدن: طبخة جديدة يف وعاء قدمي!

حكومة اليمن: يجب ت�سنيف 
ميلي�سيا احلوثي جماعة اإرهابية

•• اليمن-وكاالت

�أم�س �خلمي�س، من ت�شاهل  �لإري���اين،  �ليمني معمر  �لإع��الم  ح��ذر وزي��ر 
�ملجتمع �لدويل مع �رتفاع وترية �لأن�شطة �لإرهابية مليلي�شيا �حلوثي يف 
بت�شنيفهم  مطالبا  �إي��ر�ين،  و�شالح  بتخطيط  تنفذ  �لتي  �لأحمر  �لبحر 
�لدولية  �مل�شالح  ت�شتهدف  �حلوثية  �لهجمات  وق���ال  �إره��اب��ي��ة.  جماعة 
و��شتمر�ر تدفق �إمد�د�ت �لطاقة و�أمن و�شالمة خطوط �ملالحة �لدولية. 
كما تابع �ل�شبيل �لوحيد لوقف �لتهديد�ت �لإرهابية وحماية �لأمن و�ل�شلم 
�لإقليمي و�لدويل يبد�أ بت�شنيف ميلي�شيا �حلوثي جماعة �رهابية. يذكر 
�أن م�شدر�ً م�شوؤوًل يف وز�رة �لطاقة �ل�شعودية كان �شرح، م�شاء �لثنني، 
توزيع  للوقود يف حمطة  خ��ز�ن  ن�شوب حريق يف  ت�شبب يف  �نفجار  بوقوع 
�ملنتجات �لبرولية يف �شمال مدينة جدة نتيجة �عتد�ء �إرهابي مبقذوف، 

ومل حتدث جر�ء �لعتد�ء، �إ�شابات �أو خ�شائر يف �لأرو�ح.

ماكرون يف ر�سالة اإىل عون:
فرن�سا تقف مع لبنان يف كل الأوقات

•• باري�س-وكاالت

�ل�شابع  بالعيد  تهنئة  ر�شالة  يف  ماكرون،  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أكد 
عون،  مي�شال  �للبناين  �لرئي�س  �إىل  وّجهها  لبنان،  ل�شتقالل  و�ل�شبعني 

وقوف فرن�شا كما يف كل وقت، �إىل جانب لبنان و�ل�شعب �للبناين.
يف  و�للبنانيني  �للبنانيات  مبقدور  �أن��ه  على  �لر�شالة،  يف  م��اك��رون،  و�شدد 
يومياتهم �أن يعتمدو� على دعم فرن�شا يف تلبية حاجاتهم �مللّحة يف ميادين 
�لغذ�ء و�ل�شحة و�لربية و�مل�شكن. فنحن نعمل، بالتعاون مع �لأمم �ملتحدة 

وجمموع �شركائنا، من �أجل عقد موؤمتر دويل لدعم �ل�شعب �للبناين.
و�أ�شار �إىل �أن �لأزمة �لتي يجتازها لبنان، على خمتلف �لأ�شعدة �لقت�شادية 
قوية.  تد�بري  �تخاذ  ت�شتدعي  �ل�شيا�شية،  وكذلك  و�لجتماعية،  و�ملالية 
و�حللول معروفة: وهي تكمن يف وجوب و�شع خريطة �لطريق �لتي �لتزمت 

بها كافة �لأطر�ف �ل�شيا�شية يف �لأول من �شبتمرب مو�شع �لتنفيذ.

مذكرات اأوباما
رحلة يف قلب املكتب البي�ساوي 
الغربية ــوة  ــق ال ـــدود  وح
فيدرين  -هوبري  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين
�شري  ب��ك��ي��ف��ي��ة  ي��ه��ت��م  ���ش��خ�����س  لأي 
كيفية  وط���ب���ع���ا،  و�����ش����وؤون����ه،  �ل���ع���امل 
�تخاذها  ع���دم  -�أو  �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ 
حلقة  )با�شتثناء  �لأبي�س  �لبيت  -يف 
�شفحة   842 فاإن  �لب�شعة(،  تر�مب 
ب����ار�ك  مل����ذك����ر�ت  �لأول  �مل��ج��ل��د  م���ن 
�أوباما �آ�شرة. بالتاأكيد، �شبق �ن قر�أنا 
�آخ��ري��ن، ول �شيما  م��ذك��ر�ت روؤ���ش��اء 
بالتعاون  �لأب،  بو�س  مذكر�ت جورج 
وزر�ء  �أو  �شكوكروفت،  �جل���ر�ل  م��ع 
هيالري  م���ث���ل  ����ش���اب���ق���ني،  خ���ارج���ي���ة 
لكن  �أول��رب�ي��ت،  م��ادل��ني  �أو  كلينتون 
مذكر�ت �لرئي�س �ل�شابق �أوباما ت�شمح 
جحيم  يف  �أع��م��ق  ب�شكل  بالتغلغل  ل��ن��ا 

و��شنطن. )�لتفا�شيل �س13(

•• بروك�شيل-وكاالت:

على �شوء �لتوتر�ت �لتي ت�شاعدت 
ع��ل��ى م���دى �لأ���ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي��ة بني 
�أن��ق��رة و�لحت����اد �لأوروب�����ي، �شوت 
�خلمي�س  �أم�س  �لأوروبيون  �لنو�ب 
على م�شروع قر�ر �إد�نة تركيا. ومت 
بالأغلبية  �لت�شويت  بروك�شيل  يف 
�مل�شروع  ه�����ذ�  وي����دع����و  �مل���ط���ل���ق���ة. 
�أم�س،  �ل���ن���و�ب  عليه  ���ش��وت  �ل���ذي 
يف  �شتعقد  �لتي  �لأوروب��ي��ة،  �لقمة 
دي�شمرب �ملقبل، �إىل �تخاذ عقوبات 
على  رد�ً  ت��اأخ��ري،  دون  ت��رك��ي��ا  ���ش��د 
حم���اولت���ه���ا ف���ر����س �أم�����ر و�ق�����ع يف 
قرب�س ومياهها �لإقليمية، ف�شال 
�ملتو�شط  ���ش��رق  يف  ت�شرفاتها  ع��ن 
وموؤخر�ً  �ل��ي��ون��ان،  م��ع  وخ��الف��ه��ا 

�أملانيا �أي�شاً، وفرن�شا.
ك��م��ا ي���دي���ن �إع�������ادة ف��ت��ح ج����زء من 
منطقة فارو�شا من قبل �لقبار�شة 
�لأت��ر�ك، ويحذر من �أن خلق و�قع 
�لثقة  ي��ن�����ش��ف  �مل����ي����د�ن  يف  ج���دي���د 
مل�شكلة  �ل�شامل  �حل��ل  �آف��اق  ويهدد 

قرب�س.
�لأوروبيني  �لقادة  يدعو  ذلك،  �إىل 
م��وق��ف موحد  ع��ل��ى  �إىل �حل��ف��اظ 
�لأح��ادي��ة وغري  تركيا  �أف��ع��ال  �شد 
نف�شه  �لوقت  يف  و�لنظر  �ل�شرعية 
تركية  بفر�س عقوبات �شد جهات 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

م���ا �ل�����ذي ي��ب��ق��ى يف �ل����ذ�ك����رة من 
�أن  ب��اي��دن؟  جل��و  �لأوىل  �لتعيينات 
هناك �ملزيد من �لن�شاء، و�ملزيد من 
�لتنوع يف �ملنا�شب �لرئي�شية؟ �أم �أن 
هناك كل ه��وؤلء �لقدماء من عهد 

ا؟ �ل�شحافة مرددة. �أوباما �أي�شً
قالت  للدميقر�طية":  جيد  "يوم 
�أخرًي�  تر�مب  �إد�رة  �أعلنت  �شليت: 
من  �ل�شيا�شي  �لنتقال  ب���د�أت  �أن��ه��ا 
خ���الل ف��ت��ح �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س �أم���ام 
ف��ري��ق ج���و ب���اي���دن )رغ����م �ن���ه على 
ت��وي��ر، وع���د دون��ال��د ت��ر�م��ب باأنه 

�شيو��شل �لقتال(.
�لرئي�س  لأن  ����ا،  �أي���������شً ج���ي���د  ي�����وم 
بد�أ  و�لأربعني،  �ل�شاد�س  �لأمريكي 
بتعيني حكومته وكبار �مل�شوؤولني. و 
للمرة �لأوىل، �شتدير �لن�شاء وز�رة 

�خلز�نة و�ملخابر�ت، و�شتدير �مر�أة 
�لد�خلي،  �لأم����ن  وز�رة  لت��ي��ن��و���س 
تاميز،  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  عنونت 
يف  �لدميقر�طيني  با�شم  �ملتحدثة 

�ل�شاحل �ل�شرقي. 
عاًما،   76 ك����ريي،  ج����ون  ���ش��ي��ك��ون 

ذلك  ويف  �ل�������دويل،  �مل���ن���اخ  ق��ي�����ش��ر 
��شارة �ىل �لتز�م �حلكومة �جلديدة 
مب��ع��اجل��ة �ل��ت��غ��رّي �مل���ن���اخ���ي. وزي���ر 
�خلارجية �ل�شابق، معروف جيًد� يف 

جمال يتقنه.
)�لتفا�شيل �س12(

ت��رك��ي��ا منعت  �أن  �لأمل����اين  �جل��ي�����س 
ق����و�ت �أمل��ان��ي��ة ت��ع��م��ل ���ش��م��ن مهمة 
من  �لأوروب������ي  ل��الحت��اد  ع�شكرية 
تفتي�س �شفينة �شحن تركية ُيعتقد 

�أنها تنقل �أ�شلحة �إىل ليبيا.
�إن  �أمل���اين  ع�شكري  متحدث  وق���ال 
هامبورغ  �ل��ف��رق��اط��ة  م���ن  ج���ن���ود� 
�شعدو� على منت �ل�شفينة �لركية 
لكنهم  �لليل،  خ��الل  روز�ل��ي��ن��ا-�إي��ه 
بعمليات  �ل��ق��ي��ام  ل��ع��دم  ����ش��ط��رو� 
�أن قدمت  �لتفتي�س و�ن�شحبو� بعد 
تركيا �حتجاجا للمهمة �لأوروبية.

ويف حني نفت تركيا �لأمر، موؤكدة 
ك���ان���ت حت��م��ل م���و�د  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  �أن 
و�لطالء،  �ل��ط��ع��ام  م��ث��ل  م��ت��ن��وع��ة 
و�أن فريق �لتفتي�س �نتهك �لقانون 
للح�شول  �لنتظار  بعدم  �ل���دويل، 
�لركية،  �ل�شلطات  م��ن  �إذن  على 
�أك����د �لحت�����اد �لأوروب��������ي، �أن����ه كان 
لدى عملية �إيريني �أ�شباب معقولة 
�لركية  �ل�شفينة  �أن  يف  لال�شتباه 
ك���ان���ت ت���ق���وم مب����ا ي���خ���ال���ف حظر 
ت��ف��ر���ش��ه �لأمم  �ل�����ذي  �لأ����ش���ل���ح���ة 

�ملتحدة على ليبيا.
�خلارجية  وز�رة  �أع���ل���ن���ت  ب��ي��ن��م��ا 
����ش��ت��دع��اء �شفر�ء  �ل��رك��ي��ة لح��ق��ا 
و�أملانيا  و�إيطاليا  �لأوروب��ي  �لحتاد 
تفتي�س  ع��ل��ى حم���اول���ة  �ح��ت��ج��اج��اً 

�ل�شفينة.

حمددة.
رجب  �ل��رك��ي،  �لرئي�س  �أن  ي��ذك��ر 
طيب �أردوغان، كان حاول يف �لأيام 
�أن  م��وؤك��د�ً  �لأخ��رية تليني موقفه، 
بالده جزء ل يتجز�أ من �أوروبا، �إل 
�أتى من فرن�شا  �أن �لرد �شرعان ما 
�ل���ت���ي �أك�����د وزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا قبل 
يومني �أن �لعربة يف �لأفعال ولي�س 

�لأقو�ل.
تركيا  و�����ش���ل���ت  �لأف������ع������ال،  ف���ف���ي 
حتركاتها �لتي ت�شفها دول �أوروبية 

بامل�شتفزة، و�أعلنت يوم �لثالثاء �أنها 
حتتفظ بحقها يف �لقيام بتدريبات 
ع�شكرية يف مناطق و��شعة يف بحر 
و�شع  بانتهاك  �أثينا  متهمة  �إيجه 
�ملنزوعة  �ل��ي��ون��ان��ي��ة  �جل���زر  بع�س 

�ل�شالح.
�لو�جهة  �إىل  ع������ادت  ذل������ك،  �إىل 
�ملا�شية  �لأي���������ام  خ�����الل  جم��������دد�ً 
�إىل  لالأ�شلحة  ت��رك��ي��ا  ن��ق��ل  ق�شية 
عن  �نح�شرت موؤخر�ً  بعدما  ليبيا، 
ت�شجيل �خر�قات  �ل�شوء، يف ظل 

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �حل�����و�ر �ل��ل��ي��ب��ي بني 
�لأف������رق������اء �مل���ت���خ���ا����ش���م���ني خ���الل 
�للقاء�ت �لتي عقدت برعاية �لأمم 

�ملتحدة يف �لفرة �ملا�شية.
�أم�س �خلمي�س  �أف��ادت م�شادر  فقد 
ع�شكرية  ���ش��ح��ن  ط���ائ���ر�ت   3 ب����اأن 
كما  ليبيا.  غ��رب  �إىل  تتجه  تركية 
�أ����ش���اف���ت �أن ط���ائ���رة م���ن �أ����ش���ل 3 
�لوطية  ق��اع��دة  يف  بالفعل  هبطت 

�جلوية غرب �لبالد.
�أتى ذلك بعد �أيام قليلة على �إعالن 

�ص 07

�ص 10

�ص 19

الإمارات تفتتح م�شت�شفى ال�شيخ حممد بن زايد 
امليداين يف غينيا للم�شاعدة يف مكافحة كوفيد- 19

اأخبار الإمارات

من �شيح�شل على لقاح معتمد 
يف الوليات املتحدة ومتى؟

عربي ودويل

دييغو مارادونا.. 
الأ�شطورة اخلالدة

الفجر الريا�شي

اإقالت تطال جمل�سا 
ا�ست�ساريا رفيعا يف البنتاغون

•• وا�شنطن-وكاالت:

يبدو �أن �لعديد من �لتغيري�ت جتري يف �أروقة وز�رة �لدفاع �لأمريكية �ل�شت�شارية، 
�للجنة  يف  ع��دة  ت��غ��ي��ري�ت  ح�شول  و�شابقني  حاليني  م�شوؤولني  ث��الث��ة  ك�شف  فقد 
�أع�شاء  من  �لعديد  �أن  بولي�شي  فورين  ملجلة  و�أو���ش��ح��و�  للبنتاغون.  �ل�شت�شارية 

�للجنة �ل�شت�شارية �لفيدر�لية �لعليا تغريو� فجاأة.
و�يتهاو�س  �لبنتاغون جو�شو�  �لأبي�س يف  �لبيت  �أر�شله من�شق  بيان  �أظهر  �إىل ذلك، 
بعد ظهر �أم�س �لأول �لأربعاء، بح�شب �ملجلة، �إقالة 11 م�شت�شاًر� رفيع �مل�شتوى من 
جمل�س �شيا�شة �لدفاع، مبن فيهم وزير� �خلارجية �ل�شابقان هري كي�شنجر ومادلني 
�لعمليات  رئي�س  من�شب  �شغل  �ل��ذي  روج��ي��د،  غ��اري  �ملتقاعد  و�جل���ر�ل  �أول��رب�ي��ت 

�لبحرية؛ و�لع�شو �ملرموق يف جلنة �ملخابر�ت مبجل�س �لنو�ب جني هارمان.
كما �شملت �لقائمة ورودي دي ليون، كبري م�شوؤويل �لعمليات �ل�شابق يف �لبنتاغون 

�لذي عينه وزير �لدفاع �آنذ�ك جيم�س ماتي�س يف موقع رفيع �مل�شتوى.

و�إغاثية  طبية  م�شاعد�ت  قدمنا 
لأك���ر م��ن م��ائ��ة دول���ة يف �لعامل 
.. ك��م��ا ت���ع���زز مب�����ش��ي��ن��ا ق���دم���اً يف 
�ل�شلمية،  �لنووية  �لطاقة  برنامج 

حمطة  مفاعالت  بت�شغيل  و�لبدء 
برناجمنا  يف  وم�����ش��ي��ن��ا   .. ب��ر�ك��ة 
�لأمل  م�شبار  ب��اإط��الق   �لف�شائي 

نحو �ملريخ.

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عن  ونيابة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل .. �فتتح �شاحب 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
للف�شل  �ل��ث��اين  �لن��ع��ق��اد  دور  �هلل 
للمجل�س  ع�شر  �ل�شابع  �لت�شريعي 

�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي �ل����ذي جرى 
�لت�شال  طريق  ع��ن  �م�س  �شباح 

�ملرئي عن بعد.
)�لتفا�شيل �س2(

برملاين تون�شي يف ر�شالة للرئي�س قبل الهالك املبني:
كور�سيد: اأ�سبحنا نخ�سى على 

الدولة من رعونة وت�سرفات حّكامها
•• الفجر -تون�س

عرّب �لنائب عن �لكتلة �لوطنية مربوك كور�شيد �أم�س �خلمي�س عن خ�شيته 
على �لدولة مما ��شماه رعونة وت�شرفات حكامها وم�شوؤوليها.

�لنائب يف ر�شالة وجهها للرئي�س قي�س �شعيد ن�شرها على �شفحته  وكتب 
مبوقع في�شبوك "�جد نف�شى م�شطر� للكتابة �ىل �شيادتكم بد�فع �خلوف 
�ل�شديد غري �مل�شبوق على م�شتقبل �لدولة �لتون�شية وم�شريها فى �لعا�شفة 

�س11( )�لتفا�شيل  �لتي بد�أت رياحها تهب من كل حدب و�شوب". 

مقتل 20 من امللي�سيات الإيرانية بطائرات جمهولة يف �سوريا
•• بريوت-وكاالت:

�خلمي�س،  �لإن�شان،  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  ك�شف 
بغار�ت  زينبيون  ل���و�ء  ميلي�شيا  م��ن   20 مقتل  ع��ن 
�ملو�لية لإير�ن  ��شتهدفت مو�قع للملي�شيات  جديدة 

�شمن ريف �لبوكمال �شرقي دير �لزور.
يعتقد  جمهولة  طائر�ت  ��شتهدفت  �لتفا�شيل،  ويف 
�أنها �إ�شر�ئيلية، فجر �م�س، مو�قع ومتركز�ت مليلي�شيا 
لو�ء زينبيون �شمن باديتي �جلالء و�حلمد�ن غرب 
�لأمر  �ل�شرقي،  �ل��زور  دي��ر  بريف  �لبوكمال  مدينة 
قتل  �إذ  وم��ادي��ة،  ب�شرية  خ�شائر  ل�شقوط  �أدى  �ل��ذي 
20 من تلك �مليلي�شيات )من �جلن�شية �لباك�شتانية( 

بينهم �ثنني من �لقياد�ت �ملو�لية لطهر�ن.
�لقتلى مر�شح لالرتفاع لوجود جرحى  �أن عدد  كما 
بع�شهم يف حالت خطرة، بالإ�شافة لوجود معلومات 
بتدمري  �أي�����ش��اً  �لق�شف  وت�شبب  �آخ��ري��ن،  قتلى  ع��ن 

مو�قع و�آليات.
�لثاين  ت�شرين  ن��وف��م��رب   22 �مل��ر���ش��د، يف  وث���ق  ك��م��ا 
�جل��وي من  �لق�شف  ج��ر�ء  ب�شرية  �جل���اري، خ�شائر 
متركز�ت  على  �إ�شر�ئيلية  �أنها  يرجح  ط��ائ��ر�ت  قبل 
�لبوكمال �شرقي  �ملو�لية لإير�ن، بريف  للميلي�شيات 

�ملو�لية  �مليلي�شيات  م��ن   14 قتل  حيث  �ل���زور،  دي��ر 
�لق�شف  يف  وعر�قية،  �أفغانية  جن�شيات  من  لإي���ر�ن 
�لذي ��شتهدف متركز�ت جديدة لهم يف تلك �ملنطقة، 
ك��م��ا ت�����ش��ب��ب �ل���ش��ت��ه��د�ف ب��ت��دم��ري م��رك��زي��ن �ثنني 
لالرتفاع  مر�شح  �لقتلى  وع���دد  لآل��ي��ات،  ب��الإ���ش��اف��ة 
بالإ�شافة  خطرة  ح��الت  يف  بع�شهم  جرحى  لوجود 

لوجود معلومات عن قتلى �آخرين.
�شربات  �لأرب��ع��اء  �لثالثاء  ليل  ��شر�ئيل  و�شّنت  هذ� 
��شتهدفت، وفق �ملر�شد، مركز�ً وخمزن �أ�شلحة تابعا 
منطقة  يف  �للبناين  �هلل  وح���زب  �لإي��ر�ن��ي��ة  ل��ل��ق��و�ت 
ج��ب��ل �مل���ان���ع يف ري���ف دم�����ش��ق �جل��ن��وب��ي. ك��م��ا طالت 
�ل�شورية لتحرير �جلولن  �ملقاومة  ملجموعة  مركز�ً 
�ل�����ش��وري��ة مع  ع��ن��د �حل����دود  �لقنيطرة )ج��ن��وب(  يف 

�جلولن.
وق����ال م��دي��ر �مل��ر���ش��د ر�م����ي ع��ب��د �ل��رح��م��ن لوكالة 
�أوقع  دم�شق  ق��رب  �لق�شف  �إن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  �أن��ب��اء 
حتديد  م��ن  يتمّكن  مل  �شوريني،  غ��ري  قتلى  ثمانية 
جن�شياتهم، بالإ�شافة �ىل عدد من �جلرحى. كذلك، 
�أدى  ت�شّبب بدمار م�شتودع �شو�ريخ. ويف �لقنيطرة، 
�ي  ت�شجيل  دون  م��ن  �آل���ي���ات،  �ع��ط��اب  �ىل  �ل��ق�����ش��ف 

خ�شائر ب�شرية.

مربوك كور�شيد يطلق �شافرة �خلطر
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ش اخليمة ياأمر بالإفراج عن 219 من نزلء املوؤ�س�سة الإ�سلحية مبنا�سبة اليوم الوطني الـ49

•• راأ�س اخليمة- وام:

�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
�ملوؤ�ش�شة  219 من نزلء  ، بالإفر�ج عن  �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
�لإ���ش��الح��ي��ة و�ل��ع��ق��اب��ي��ة يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة مم��ن ي��ق�����ش��ون عقوبات 
وذلك  خمتلفة  ق�شايا  يف  �أح��ك��ام  بحقهم  ���ش��درت  ومم���ن  م��ت��ف��اوت��ة 

مبنا�شبة �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 49.
وياأتي هذ� �لأمر حر�شاً من �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة على 
�لتخفيف من معاناة �أ�شرهم، ومنح �ملفرج عنهم فر�شة �أخرى لطي 
�شفحة �ملا�شي. ووجه �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
�لإجر�ء�ت  باتخاذ  �لق�شاء،  جمل�س  رئي�س  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل 
�لالزمة لتنفيذ �أمر �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة بالإفر�ج عن 

�مل�شمولني بالعفو من نزلء �ملوؤ�ش�شة �لإ�شالحية و�لعقابية يف ر�أ�س 
�خليمة وبالتن�شيق مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة يف �أ�شرع 
وقت. وقال �مل�شت�شار ح�شن �شعيد حميمد، �لنائب �لعام لإمارة ر�أ�س 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي  �ل�شمو  �أن مكرمة �شاحب  �خليمة، 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة ، بالعفو عن بع�س �ملحكوم 
عليهم تاأتي �نطالقا من حر�س �شموه على منح �مل�شمولني بالعفو 
�لعام  �لنائب  وت��وج��ه  �ملجتمع.  ن�شيج  يف  �لن��دم��اج  مل��ع��اودة  �لفر�شة 
على  �لقا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  بال�شكر 
�لتي  �لأ�شر  نفو�س  يف  و�ل�شعادة  �لبهجة  �أدخ��ل  �ل��ذي  �ل�شامي  �أم��ره 
تنتظر �للتقاء بذويها.. كما توجه بال�شكر �إىل �شمو ويل عهد ر�أ�س 
�خليمة رئي�س جمل�س �لق�شاء على متابعته �لد�ئمة و�مل�شتمرة و�لتي 

يوليها للنيابة �لعامة و�لق�شاء يف ر�أ�س �خليمة.

حممد بن را�سد ياأمر بالإفراج عن 472 �سجينا من كافة اجلن�سيات مبنا�سبة اليوم الوطني الـ49
•• دبي - وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أمر �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء "رعاه �هلل" ، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفر�ج عن 
472 �شجيناً يف دبي من خمتلف �جلن�شيات، وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني 

�ل�49 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�أن  �لعام لإمارة دبي  �لنائب  �مل�شت�شار ع�شام عي�شى �حلميد�ن،  و�أكد �شعادة 
ياأتي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �ل�شادر عن �شاحب  �لأم��ر 
�ملنا�شبات  ه��ذه  مثل  يف  �لفر�شة  �إت��اح��ة  على  �شموه  ح��ر���س  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
حياتهم  مو��شلة  �إىل  للعودة  بالعفو  �مل�شمولني  �ملحكومني  �أم��ام  �لوطنية 
ب�����ش��ورة طبيعية، و�لن���خ���ر�ط م���رة �أخ����رى يف �مل��ج��ت��م��ع ب��ع��د م��ر�ج��ع��ة ما 

ولتمكينهم من  �ل��ق��ومي،  �لطريق  ع��ن  بهم  �نحرفت  �أع��م��ال  م��ن  �ق��رف��وه 
للمجتمع،  ثم  وم��ن  ولأ�شرهم  لأنف�شهم  نافعني  ك��اأف��ر�د  حياتهم  ��شتئناف 
�إعالًء ملبد�أ �لت�شامح �لذي ي�شكل �أحد �ملبادئ �لر��شخة �لتي قام عليها �أ�شا�س 
�ملجتمعي  �لن�شيج  على  �لتي حتفظ  �ل�شمانات  �أح��د  �لحت��اد، وميثل  دول��ة 
مع  �لتن�شيق  ب��د�أت  �لعامة  �لنيابة  �أن  �شعادته  و�أو���ش��ح  ومتا�شكه.  تالحمه 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و�جلهات �ملخت�شة لتنفيذ �أمر �لإفر�ج يف �أ�شرع 
وقت ممكن، لتمكني �ملُفرج عنهم من بدء مرحلة جديدة من حياتهم كاأفر�د 
�شاأنه  �ق��ر�ف ما من  ويبتعدون عن  �أحكامه  �لقانون وير�عون  يحرمون 
�أخرى �إىل خمالفتها، ليظل جمتمع دولة �لإم��ار�ت د�ئماً  �أن يقودهم مرة 
رة �لتي ل تنفك �أن تر�ّشخ مبد�أ �شيادة �لقانون  منوذجاً للمجتمعات �ملتح�شّ

على جميع �أفر�دها.

مبنا�شبة افتتاح دور االنعقاد الثاين للف�شل الت�شريعي ال�شابع ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي

رئي�ش الدولة: اأداء دولتنا يف مواجهة اجلائحة كان منوذجيا ويف م�ستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإجناز
لأكرث من مائة دولة يف العامل  واإغاثية  طبية  م�ساعدات  قدمنا  حيث  العطاء،  يف  نهجنا  • وا�سلنا 
رافدًا من روافد ال�سلم يدعم طموحات �سعوب املنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم جاء  الإبراهيمي  • التفاق 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  وجه �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
مبنا�شبة  ك��ل��م��ة  �هلل"  "حفظه 
�فتتاح دور �لنعقاد �لثاين للف�شل 
للمجل�س  ع�شر  �ل�شابع  �لت�شريعي 
�لوطني �لحتادي فيما يلي ن�شها 
: �إخو�ين و�أخو�تي �أع�شاء �ملجل�س 
.. ت�شتاأنفون �ليوم �أعمال جمل�شكم 

باحلو�ر.  �خلالفات  وح��ل  �ل�شلمي 
"�لتفاق  ج����اء  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
رو�ف����د  م���ن  ر�ف������د�ً  �لإبر�هيمي" 
ي��دع��م ط��م��وح��ات �شعوب  �ل�����ش��الم 
و�لتقدم  �ل��رخ��اء  لتحقيق  �ملنطقة 

..
نعم كان �أد�وؤنا يف مو�جهة �جلائحة 
ت��ق��دي��ر منظمة  من��وذج��ي��ا وحم���ل 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة، و�ح������ر�م دول 
�لعامل .. لكن �جلائحة مل تنته .. 

تقدمها،  م�����ش��ت��وى  ويف  من��وذج��ي��ا 
�لإجناز..  على  وقدرتها  ومكانتها، 
مبو��شلة  �مل�����ش��ت��وى  ه����ذ�  وت���ع���زز 
قدمنا  ح��ي��ث  �ل���ع���ط���اء،  يف  ن��ه��ج��ن��ا 
م�شاعد�ت طبية و�إغاثية لأكر من 
�ل��ع��امل .. كما تعزز  م��ائ��ة دول���ة يف 
�لطاقة  برنامج  يف  قدماً  مب�شينا 
بت�شغيل  و�لبدء  �ل�شلمية،  �لنووية 
مفاعالت حمطة بر�كة .. وم�شينا 
 " ب��اإط��الق  �لف�شائي  برناجمنا  يف 

بالتحديات  ح���اف���ل���ة  م���رح���ل���ة  يف 
و�ملتغري�ت �لإقليمية و�لدولية.

نو�جه  �ملا�شي،  فرب�ير  �شهر  ومنذ 
ب��اأ���ش��ره جائحة كورونا  �ل��ع��امل  م��ع 
لقد   .. ع��ل��ي��ه��ا  �مل���رت���ب���ة  و�لآث��������ار 
حياة  يف  �شيء  كل  �جلائحة  غ��ريت 
وبدلت  �ل������دول  و�أو������ش�����اع  �ل��ب�����ش��ر 
وت�شببت  �حل����ك����وم����ات،  �أول�����وي�����ات 
ب��ج��م��ود �لق��ت�����ش��اد �ل��ع��امل��ي، وكان 
�جلائحة  م��و�ج��ه��ة  يف  دول��ت��ن��ا  �أد�ء 

�لوباء  �شنو��شل عملنا يف مكافحة 
ك��م��ا ي��ج��ب .. و�أدع����و م��ن خاللكم 
ج��م��ي��ع �مل���و�ط���ن���ني و�مل��ق��ي��م��ني �إىل 
�لوقاية  باإجر�ء�ت  �للتز�م  جتديد 
�جلهات  ت��ع��ل��ي��م��ات  وم���ت���اب���ع���ة   ..
ومثل   .. لها  و�لم��ت��ث��ال  �ملخت�شة 
كل �لأزمات �لكربى، تنطوي �أزمة 
ك���ورون���ا ع��ل��ى ف��ر���س مي��ك��ن �لبناء 

عليها.
وقد �أعددنا لالأمر عدته .. و�أعدنا 

م�شبار �لأمل " نحو �ملريخ.
�لأخوة و�لأخو�ت ..

تعلمون �أن �لأهمية �ل�شر�تيجية 
و��شتقر�رها  �أمنها  جعلت  ملنطقتنا 
ج�������زء�ً م����ن �لأم�������ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
نكيف  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  وك����ان  �ل��دول��ي��ني 
���ش��ي��ا���ش��ت��ن��ا م����ع م����ا يدعم  د�ئ����م����ا 
�أم���ن و����ش��ت��ق��ر�ر دولتنا  م��رت��ك��ز�ت 
�للتز�م  ق��اع��دة  ع��ل��ى  ومنطقتنا، 
مببادئ �لقانون �لدويل، و�لتعاي�س 

�أكر قدرة  لتكون  هيكلة �حلكومة 
و�أ���ش��رع يف  �مل��ت��غ��ري�ت،  على مو�كبة 
�تخاذ �لقر�ر�ت، و�أقدر على �غتنام 

�لفر�س ..
و�ل�شالم   .. �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ك��م  �أرج�����و 

عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

نيابة عن رئي�س الدولة 

حممد بن را�سد يفتتح دور النعقاد الثاين للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر للمجل�ش الوطني الحتادي
ومطالبهم  واقرتاحاتهم  باأفكارهم  والهتمام  وطننا  وبنات  اأبناء  مع  التوا�سل  لتعزيز  املجل�ش  اأع�ساء  يدعو  • �سموه 

بتوفيٍق  يعلو  �لذي  �لبناء  ��شتمر�ِر 
م��ن �مل����وىل، وب��ق��ي��ادٍة �أخ��ل�����ش��ت كلَّ 
�لإخال�س للوطِن و�ملو�طِن، وبعمٍل 
خمل�ٍس وجاٍد من �شعٍب كرمٍي وويٍف، 
ز�هٍر  �أج���ِل م�شتقبٍل  م��ن  ذل��ك  ك��ُل 
ب��اخل��رِي و�لأم���ِن و�لأم����اِن لكِل َمن 
يعي�ُس على �أر�س �لإمار�ت خُمل�شاً 
لها ولقيادتها، وندعو �هلل �شبحانه 
وتعاىل �أن يُي�شَر لقيادتنا �لر�شيدة 
�لغايل  ولوطننا  �ملخل�س  ول�شعبنا 
فيه  �َشبيلٍ  كلَّ  جميعاً،  قلوبنا  على 
�خلرُي و�لرفاهية ُو�لأمُن و�لأماُن، 
و�هلل �ملُ�شتعاُن، �إنه نعَم �ملوىل ونعم 
ورحمة  عليكم  و�ل�شالم  َ�لن�شري. 

�هلل وبركاته".
وبعد رفع �جلل�شة �لفتتاحية عقد 
�لحت��ادي جل�شته  �لوطني  �ملجل�س 
�لعادي  �ن��ع��ق��اده  دور  م���ن  �لأوىل 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م���ن  �ل���ث���اين 
�ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر، يف ظ��ل �لإج�����ر�ء�ت 
�لحر�زية �ملتبعة ملو�جهة فايرو�س 
كورونا، برئا�شة معايل �شقر غبا�س 

رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
ح�شر �جلل�شة معايل عبد �لرحمن 
�ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد  ب��ن 
ووق����اي����ة �مل��ج��ت��م��ع وزي������ر �ل���دول���ة 
ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي.

كلمة  وق��ال معايل �شقر غبا�س يف 
�مل��ج��ل�����ُس �ليوَم  ت�����ش��رَف  " ل��ق��د  ل��ه 
�شاحِب  م���ن  �ل�������ش���ادِر  ب��ال��ت��ك��ل��ي��ِف 

د�ف��ع��اً وب��اع��ث��اً لأخ���و�ت���ي و�إخ����و�ين 
�ملجل�س  �أع�����ش��اِء  �ل�شعادة  �أ���ش��ح��اِب 
�لوطني �لحتادي على بذِل كل َّما 
قناعًة  �لبناء  م�شرية  يف  ن�شتطيُع 
بالقيادة  و�قتد�ًء  �لبناِء،  يف  بدورنا 
�ل��ت��ي و�شعتها  ل��دول��ِت��ن��ا  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لذي  �مل���ك���ان  يف  �ل���ع���امل  دوِل  ب���ني 
ي��ل��ي��ُق ب�����ش��ع��ِب وب���دول���ِة �لإم������ار�ت. 
�ملجل�س  رئ����ي���������س  م����ع����ايل  وق��������ال 
ي��اأت��ي �نعقاد  �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي : 
ل��ل��م��ج��ل�����س يف ظِل  �ل���ث���اين  �ل������دور 
ُمت�شعبٍة،  ودوليٍة  �إقليميٍة  حتدياٍت 
من  وت��وف��ي��ٍق  بحمد  دول��َت��ن��ا  �أن  �إل 
قياد�تها  م��ن  ث��اق��ب��ٍة  وب���روؤي���ٍة  هلل، 
�لر�شيدة �ملنفتحِة على دوِل �لعامل، 
وتاأ�شي�شاً على �إرث تاريخي لدولتنا 
���َش��ّي��َده �لآب������اُء �مل��وؤ���ش�����ِش��ون يف قّيم 
�ل�شالم ، ومببادئ �لت�شامح، ويقف 
خ��ل��ف ك���ل ذل����ك، م����وؤي����د�ً ود�ع���م���اً، 
�شعٌب وَثق يف �إخال�س قيادته لهذ� 
�لوطِن ولكل ذرٍة من تر�به، لذلك 
كل  م��ن  حتركاتها،  ك��لِّ  يف  ُيباركها 
هذه �ملنطلقات مَتد دولة �لإمار�ت 
ولال�شتقر�ِر  لل�شالم  �شاعيًة  يدها 
�لعربيِة  �ملنطقِة  �شعوِب  لكل  لي�س 
�ل���ع���امل،  دوِل  ل���ك���ِل  ب����ل  ف��ح�����ش��ب، 
وهويتنا  ثو�بتنا  مع  يتو�فق  �شالٌم 
و��شتقر�ر  و�لإ���ش��الم��ي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
وحقوِق  مقوماِت  كلِّ  على  يحافظ 
�أْن تعي�َس  كلِّها يف  �ل�شعوِب �لعربية ِ

�لدور  ل��ن��ا يف  �ل��د�ف��ع��ة  �ل��ق��وة  ذ�ت 
�لثاين من هذ� �لف�شل، ولقد ر�أينا 
ذلك  كل  و�شو�هَد  موؤ�شر�ِت  وع�شنا 
يف �أد�ٍء ل ينقطُع من جلان �ملجل�س، 
�لربملانية  �ملجموعات  �أع�شاِء  ومن 
�لأمانة  ومن  و�لدولية،  �لإقليمية 
�لعامة للمجل�س، حتى خالل �أ�شهر 

�لعطلِة �لربملانية.
"نيابًة  ق����ائ����ال  ك��ل��م��ت��ه  و�خ���ت���ت���م 
�ل�شكر  ك���ل  �أ����ش���ك���ُر  ع��ن��ك��م ج��م��ي��ع��اً 
من  باحل�شوِر  �ل��ي��وَم  �شرفونا  َم��ن 
�ل�شيوِف �لكر�م، ومن �لإعالميني 
�لذين  �لإع��الم��ي��ة،  وموؤ�ش�شاتهم 
حر�شه  يف  دوم��اً  �ملجل�س  ي�شاركون 
على تنفيذ �ملبد�أ �لد�شتوري بعالنية 
م�شمونها  وو�����ش����ول  �جل���ل�������ش���ات، 
كاماًل و�أميناً للر�أي �لعام". وجرى 
للمجل�س،  �ثنني  مر�قبني  �نتخاب 
حيث فاز �شعادة عبيد خلفان �لغول 
ح�شن  �شابرين  و�شعادة  �ل�شالمي، 
�ل��ي��م��اح��ي، ع�����ش��و� �ملجل�س  حم��م��د 

�لوطني �لحتادي.
�مل��ج��ل�����س جلانه  ب���ع���د ذل�����ك ���ش��ك��ل 
وجل��ن��ة �ل���رد ع��ل��ى خ��ط��اب �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
" يحفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
�لنعقاد  دور  �فتتاح  �هلل" مبنا�شبة 
�لعادي �لثاين، و�طلع �ملجل�س على 
مر�شوم بقانون �حتادي رقم /16/ 
بع�س  تعديل  ب�شاأن   2020 ل�شنة 

م��ق��اِم �شاحب  �إىل  �مل��ن��ا���ش��ب��ِة  ب��ه��ذه 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
حفظه  �ل��دول��ة-  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ومقاِم �شاحب  �هلل- 
نائب   ، مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل����وزر�ء ، ح��اك��م دب��ي / رع���اه �هلل/ 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد  و���ش��اح��ب ِ
�لقائد  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
عهد  ويل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاِب  �أبوظبي، 
�أ�شمى  ل���الحت���اد،  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
و�لعرفاِن  و�لمتناِن  �لتقديِر  �آيات 
على �لدعِم �لكبري لأعمال �ل�شلطُة 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ُة ب���ال���دول���ِة مُم��ث��ل��ًة يف 
ذلك  �لحت����ادي،  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ِس 
بكامِل  �ملجل�َس  َمكَّن  �ل��ذي  �ل��دع��ُم 
وبكامل جلانه  �ملخل�شني،  �أع�شائه 
يف  ي�شتمَر  �أْن  من  �لعامة،  و�أمانته 
و�لد�شتوريِة  �لربملانيِة  �أد�ِء مهاِمه 
وب��ت��ع��اوٍن وتكاتًف  �أك��م��ِل وج��هٍ  على 
بقيادِتكم،  �لر�شيدة  حكومِتنا  م��ع 
�أرهقت  �ل��ت��ي  ك��ورون��ا  رغ��م جائحة 

�لعامَل من �شرِقه �إىل غرِبه.
و�أك�������د م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ���ب���ا����س �أن����ه 
وذلك  �ل��دع��ِم  لهذ�  و�شيظل،  ك��ان، 
�أجنزناه،  فيما  �لأث��ِر  �أبلُغ  �لتكاتِف 
وهلل �حلمُد، وفيما ننوي �أْن نُنجَزه 
يف  وث��ق��ٌة  �أم���ٌل  فكلنا  �هلل،  مب�شيئِة 
�شيظل  و�لتكاتَف  �لتعاوَن  ذل��ك  �أن 

�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفه  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة –حفظه �هلل- 
�لثاين  �ل��ع��ادي  �لنعقاد  دور  لبدء ِ
�ل�شابع  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل��ف�����ش��ل  م���ن 
�ملجل�ُس،  ن��اَل  كما  للمجل�س،  ع�شر 
�أي�شاً، �شرَف تف�شل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم - 
نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي- رع���اه �هلل – 

بافتتاح هذ� �لدور.
�ملجل�س  رئ��ي�����س  م���ع���ايل  و�أ�����ش����اف 
فاإننا  �ل���ك���رمي���ِة،  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
�ملجل�س،  و�أع�����ش��اء  رئي�س  جميعاً، 
ن�شتمَر  ب���اأن  و�ل��وع��َد  �لعهَد  جن���دُد 
ُم��ت��م�����ش��ك��ني وُم�������ش���ري���ن ع���ل���ى ما 
للوطن  �إخال�ٍس  من  عليه  �أق�شمنا 
�أد�ٍء  وم����ن  ل���ل���ق���ي���ادة،  وف������اٍء  وم����ن 
م�����ش��ه��وٍد ب��ه لأم���ان���ِة �مل�����ش��وؤول��ي��ة يف 
�ل��ذي نت�شرُف كَل  �مل��و�ط��ن  خ��دم��ِة 
�ملجل�س.  ه��ذ�  يف  بتمثيله  �ل�����ش��رِف 
فالثقُة منكم وبكم وفيكم، �إخو�ين 
و�أخ����و�ت����ي �أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س، ذلك 
�لو�حد  �ل���ف���ري���ق  ع��م��ل  روَح  لأنَّ 
�لربملاين  �لأد�ء  �شمَة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
بيننا  و�لتكامل  و�لتعاون   ، �لرفيع 
�حلكومة،  وب��ني  وبيننا  ك��اأع�����ش��اٍء، 
، وبرغِم  �لأول  خالل دوِر �لنعقاد 
�ملحيطة  و�ل��ظ��روف  �لتحديات  كل 
هذه  �شتظُل  �لعامل،  دول  وبكل ِ بنا 
�ل������روُح، ب���ع���وِن �هلل وت��وف��ي��ق��ه، هي 

�أي  ت��ن��ازٍل ع��ن  �أي  ���ش��الٍم، ودوَن  يف 
ح���ٍق م��ن ح��ق��وِق ه���ذه �ل�����ش��ع��وِب يف 
ُم�شرٍق  مل�شتقبٍل  وتبنَي  تتطلَع،  �أن 
جميعاً  ن��ك��وَن  و�أن  �أج��ي��ال��ه��ا،  ل��ك��لِّ 
�شركاًء حقيقيني يف �إن�شانيٍة ت�شعى 
حروٍب  م��ن  ب���دًل  و�ل���رخ���اء  للبناء 
باأ�شر�ِرها  �جل��م��ي��ع  ك��اه��َل  �أث��ق��ل��ت 

وبخر�بها.
و�أ������ش�����اف م��ع��ال��ي��ه �ن�����ه ع���ل���ى هذ� 
وتاأييد  م���ب���ارك���ُة  ج����اءت  �لأ����ش���ا����س 
ملعاهدِة  �لحت��ادي  �لوطني  ُ�ملجل�س 
و��شر�ئيل،  �لم����ار�ت  ب��ني  �ل�����ش��الِم 
�آم��اًل يف غٍد تتفتُح فيه �أزه��اُر ذلك 
�ل�شالِم على كلِّ ربوِع �لأمِة �لعربية 
كل  بخري�تها  وَينعُم  و�لإ�شالمية، 
ك���ُل �شاحِب حق  ي��ن��ال َ و�أْن  ع��رب��ي، 
و�لتو�فق،  �ل�����ش��الم  مب�شعى  ٍح��َق��ه 

وبلغِة �حلو�ِر و�لتفاو�س.
كلمة  غبا�س  �شقر  معايل  و�ختتم 
�أننا  �أوؤك���َد  �أْن  " �أوُد  قائال  �ملجل�س 
تاٍم -يا  يف جمل�شنا هذ� على يقنٍي 
�لر�شيَد  �أنَّ  م��ن  �ل�شمو-  �شاحَب 
�شعِب  بني  �ملُتباِدلِة  للثقِة  �لعميَق 
�حلكيمِة،  وق����ي����اد�ت����ِه  �لإم�����������ار�ِت 
و�مل�����ش��ارك��ِة �ل��ف��ّع��ال��ِة و�ل���ت���ع���اوِن يف 
�لوطني  �ملجل�س  ب��ني  ���ش��ورِه  �أب��ه��ى 
�لحت�������ادي و�حل���ك���وم���ة يف ك����ِل ما 
د�خليًة  �ل����وط����ِن،  ق�����ش��اي��ا  ي��خ�����ُس 
متثُل  ركائٌز  هي  خارجيًة،  �أو  كانت 
يف  �ملنيَع  و�حل�شَن  �لركني  �ل��رك��َن 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�فتتح   .. �هلل"  "حفظه  �ل����دول����ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لثاين  �لنعقاد  دور  �هلل"  "رعاه 
ع�شر  �ل�����ش��اب��ع  �لت�شريعي  للف�شل 
�لذي  �لحت��ادي  �لوطني  للمجل�س 
�أم���������س ع����ن طريق  ج�����رى ����ش���ب���اح 

�لت�شال �ملرئي "عن بعد".
وقد بد�أت مر��شم �لفتتاح بال�شالم 
�لوطني ثم �آيات من �لذكر �حلكيم 
ثم �فتتح �شموه �جلل�شة : " �أ�شحاب 
�ل�شمو و�ملعايل و�ل�شعادة .. �لإخوة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء 
نفتتح  �هلل  بركة  ب�شم �هلل وعلى   ..
�ل���ث���اين من  �لن���ع���ق���اد  دور  �ل���ي���وم 
ع�شر  �ل�����ش��اب��ع  �لت�شريعي  �لف�شل 

ملجل�شكم �ملوقر".
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق�������ال 
�آل م���ك���ت���وم يف  ب����ن ر������ش����د  حم���م���د 
�أع�شاء  " �لإخ�����وة  �لف��ت��ت��اح  ك��ل��م��ة 
�أنا   .. �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
باإيجابية  ���ش��ت��و�ك��ب��ون  �أن��ك��م  و�ث����ق 
�شعبنا  وطموحات  نه�شتنا  م�شرية 
و�أدعوكم لتعزيز �لتو��شل مع �أبناء 
باأفكارهم  و�لهتمام  وطننا  وبنات 
�أرجو   .. ومطالبهم  و�قر�حاتهم 
و�ل�����ش��الم عليكم   .. �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ك��م 

ورحمة �هلل وبركاته.
رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  و�أل��ق��ى 
كلمة  �لحت����ادي،  �لوطني  �ملجل�س 
�أْن  يل  :ي��ط��ي��ُب  فيها  ق��ال  �ملجل�س 
دوِر  �ف��ت��ت��اِح  يف  جميعاً  بكم  �أرح����َب 
للف�شل  �ل��ث��اين  �ل���ع���ادي  �لن��ع��ق��اد ِ
للمجل�ِس  ع�شَر  �ل�شابَع  ِ�لت�شريعي 
وُي�شرفني  �لحت���������ادي،  �ل���وط���ن���ي 
�أ�شالًة  �ل�����ش��ع��ادِة،  ك���َل  وُي�����ش��ع��دين 
�أخو�تي  ك��ِل  عن  ونيابًة  نف�شي  عن 
�أرفَع  �أْن  �ملجل�س،  �أع�شاء  و�إخ��و�ين 

�أحكام �لقانون �لحتادي رقم /1/ 
ل�شنة 1972 يف �شاأن �خت�شا�شات 
بع�س �لوز�ر�ت و�شالحيات �لوزر�ء، 
�ملجل�س  ع����ن  �����ش����ادر  ب���ي���ان  وع���ل���ى 
�لإمار�تية  �ل�شالم  معاهدة  ب�شاأن 
�ملجل�س  وو�ف�����ق  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة.   -
تبنتهما  ع��ام��ني  م��و���ش��وع��ني  ع��ل��ى 
�ل�شوؤون �لجتماعية و�لعمل  جلنة 
�لأول  �لب�شرية،  و�مل���و�رد  و�ل�شكان 
بعنو�ن "تنظيم �لعمل �لتطوعي"، 
وز�رة  "�شيا�شة  ب��ع��ن��و�ن  و�ل���ث���اين 
تطوير  ����ش���اأن  يف  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
كما  �لجتماعي"،  �ل�شمان  ن��ظ��ام 
ر���ش��ائ��ل �شادرة  ���ش��ب��ع  ع��ل��ى  �ط���ل���ع 
للحكومة، على ثماين ر�شائل و�ردة 
م���ن م��ع��ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن حممد 
ووقاية  �ل�شحة  وزي��ر   – �لعوي�س 
ل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر   - �مل��ج��ت��م��ع 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي. ويف 
بند م�����ش��روع��ات �ل��ق��و�ن��ني �ل���و�ردة 
على  �ملجل�س  �ط��ل��ع  �حل��ك��وم��ة  م��ن 
�شاأن  �حت�����ادي يف  ق���ان���ون  م�����ش��روع 
�ع��ت��م��اد �حل�����ش��اب �خل��ت��ام��ي �ملوحد 
�خلتامية  و�حل�������ش���اب���ات  ل���الحت���اد 
�ل�شنة  ع����ن  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة  ل���ل���ج���ه���ات 
-12-31 يف  �مل���ن���ت���ه���ي���ة  �مل���ال���ي���ة 

معايل  من  بقر�ر  �أحيل  2019م 
�ل�شوؤون  جلنة  �إىل  �ملجل�س  رئي�س 
و�ل�شناعية،  و�لقت�شادية  �ملالية 
باإلغاء  �حت�����ادي  ق���ان���ون  وم�����ش��روع 
ل�شنة   17 رق��م  �لحت���ادي  �لقانون 
و�إجر�ء�ت  حالت  بتنظيم   1978
�ملحكمة  �أم������ام  ب��ال��ن��ق�����س  �ل��ط��ع��ن 
من  بقر�ر  �أحيل  �لعليا،  �لحت��ادي��ة 
�ل�شوؤون  جلنة  �إىل  �لرئي�س  معايل 
�لد�شتورية و�لت�شريعية و�لطعون.

ووجه �ل�شادة �أع�شاء �ملجل�س "13" 
تتعلق  �حلكومة  ممثلي  �إىل  �شوؤ�ل 
�لغذ�ئية،  �ل�����ش��ن��اع��ات  ب��ق��ط��اع��ات 
�خلريجني  �مل����و�ط����ن����ني  ومت���ك���ني 
�جلدد، و�ل�شحة و�لإ�شكان، ووقاية 
�ملجتمع، مت �لرد عليها كتابيا، من 

قبل �لوزر�ء �ملعنيني.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 136,352 فح�شا ك�شفت عن 1,305 اإ�شابة

)ال�سحة( تعلن �سفاء 826 حالة جديدة من كورونا
•• ابوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة 
وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  نطاق 
�حل�����الت �مل�����ش��اب��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا �مل�����ش��ت��ج��د ك��وف��ي��د - 19 
و�ملخالطني لهم وعزلهم، �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 136،352 
فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة 

يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
�إج��ر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع  و�شاهم تكثيف 

نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،305 
جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ�شابة  حالة 
�ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  خمتلفة، وجميعها حالت 
 163،967 �مل�شجلة  �حل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة، 

حالة.
كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة م�شاب وذلك من تد�عيات �لإ�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 

حالة.  564
وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  وق��اي��ة  و  �ل�شحة  وز�رة  و�أع��رب��ت 

�لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتويف،  ل��ذوي  ومو��شاتها  تعازيها 
�جلهات  مع  �لتعاون  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  مهيبة  �مل�شابني،  جلميع 
�لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية 

�شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
ك��م��ا �أع��ل��ن��ت �ل�����وز�رة ع��ن ���ش��ف��اء 826 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�شابني 
�لتام  وتعافيها   ”19  - “كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
�لالزمة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  تلقيها  ب��ع��د  �مل��ر���س  �أع���ر�����س  م��ن 
�ل�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ 

.151،870

بح�شور معايل اأمني عام جمل�س التعاون وال�شيخ را�شد النعيمي ومعايل �شما املزروعي : 

اأبوظبي ت�ست�سيف تد�سني �سراكات لتمكني �سباب دول جمل�ش التعاون والوطن العربي

"�ليوم  �ل��ع��رب��ي:  �ل�����ش��ب��اب  م��رك��ز 
ت�شّرع  ج����دي����دة  خ����ط����وة  ن���خ���ط���و 
�خلليجي  �ل�شبابي  �لعمل  وت���رية 
ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة جمل�س 
�لتعاون �لعريقة بتاريخها، �ل�شابة 
وفكرها،  وطموحاتها  مب�شاريعها 
�ملنطقة  ���ش��ب��اب  ت��ط��ل��ع��ات  خل��دم��ة 
قدر�ته  وتعزيز  �أولوياته  وحتقيق 
بالدنا  ومت��ث��ي��ل  �ل���ت���و�����ش���ل  ع��ل��ى 
خري  و�إجن��از�ت��ن��ا  وهويتنا  وقيمنا 
يف  ونحن  ودول��ي��اً.  �إقليمياً  متثيل 
حمظوظون  �لتعاون  جمل�س  دول 
تبقي  �ل�شباب  من  قريبة  بقياد�ت 
ولأفكارهم  لهم  مفتوحة  �أب��و�ب��ه��ا 
ك���م���ا كان  وط���م���وح���ات���ه���م، مت����ام����اً 
�لعربي  �ل�����ش��ب��اب  م��رك��ز  ت��اأ���ش��ي�����س 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  ��شتجابة 
�لعربي  �ل�شباب  لتطلعات  ز�يد  بن 
 " �شنو�ت." و�أ����ش���اف  ث���الث  ق��ب��ل 
عري�س  ع��ن��و�ن  ه��ي  �مل�شاحة  ه��ذه 
وب���و�ب���ة �ف��ر����ش��ي��ة ل��ل��ع��دي��د من 
م���ب���ادر�ت وب���ر�م���ج و�أن�����ش��ط��ة هذه 
�شفارة  مب��ث��اب��ة  وه����ي  �ل�������ش���ر�ك���ة؛ 
قلب  يف  �خل����ل����ي����ج����ي  ل����ل���������ش����ب����اب 
�لعا�شمة �لإمار�تية �أبوظبي تعمل 
�خلليجي  �ل�����ش��ب��اب  خل��دم��ة  معكم 
وتطلعاته".  و�أه��د�ف��ه  وطموحاته 
ب���دوره���ا ق���ال���ت م���ع���ايل ���ش��م��ا بنت 
�لدولة  وزي�����رة  �مل����زروع����ي،  ���ش��ه��ي��ل 
�ل�شباب نائب رئي�س مركز  ل�شوؤون 
�ل�شباب �لعربي: "يف مركز �ل�شباب 
فرد  كل  مع  للعمل  نتطلع  �لعربي 
�مل�شتويات  على  وق��ط��اع  وموؤ�ش�شة 
�لدولية و�لعربية ويف دول جمل�س 
�لعربي،  �ل�شباب  لتمكني  �لتعاون 
مبا يف ذلك �ل�شباب �خلليجي، من 

�خلليجي  �لعمل  م�شرية  جتده  ما 
د�ئمة  �مل�شرك من دعم وم�شاندة 
من لدن �شموه ، يف كافة �ملجالت .

ك��م��ا ع���رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن �لع���ت���ز�ز 
للبادرة �لكرمية من مركز �ل�شباب 
قاعة  بت�شمية  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �ل��ع��رب��ي 
د�ئمة ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج 
وهويته،  ����ش��م��ه  حت��م��ل  �ل��ع��رب��ي��ة، 
منتديات  ل��ع��ق��د  م����ن����رب�ً  ل���ت���ك���ون 

وفعاليات �ل�شباب يف دول �ملجل�س.
نايف  �ل����دك����ت����ور  م����ع����ايل  وق��������دم 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  �ل�����ش��ك��ر  �حل���ج���رف، 
نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�ل�شباب  م��رك��ز  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة، 
�لعربي على هذه �ملبادرة �لكرمية، 
تلقاه  �ل��ذي  �لكبري،  �لدعم  مثمناً 
هذه �مل�شرية �ملباركة من قادة جميع 
دول �ملجل�س حفظهم �هلل ورعاهم، 
ل�شمو  بتغريدة  معاليه  و�أ�شت�شهد 
قال  �لتي  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�لتعاون  جمل�س  ق��اع��ة  /ب���اأن  فيها 
�لعربي  �ل�شباب  مركز  يف  �لد�ئمة 
�أبوظبي  يف  خليجية  منارة  �شتكون 

خلدمة �ل�شباب �لعربي/ .
نايف  �ل����دك����ت����ور  م����ع����ايل  و�أ������ش�����ار 
قيام  �إع������الن  �أن  �إىل  �حل����ج����رف، 
جمل�س �لتعاون هنا يف �أبوظبي عام 
منعطفاً كبري�ً  �شكل  قد   ،  1981
ل���ب���دء مرحلة  ج���وه���ري���اً  وحت������وًل 
 ، و�ل��ر�ب��ط  �لتكامل  نحو  جديدة 
حيث م�شت م�شرية �لعطاء لتكمل 
�ليوم عقدها �لر�بع ، يف ظل قياد�ت 
حكيمة و�شعوب كرمية ، مكنت دول 
�لدول  م�شاف  يف  لتكون  �ملجل�س 
�ليوم  و���ش��ب��اب��ن��ا  ع���امل���ي���اً.  �ل���ك���ربى 

�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي ل���ه ب��ع��د و�أث���ر 
�ل�شبابي  �لعمل  م�شرية  على  كبري 
يتبنى  �لذي  �لعربي  �ل�شباب  ملركز 
�لعمل مع  �لإم���ار�ت���ي يف  �ل��ن��م��وذج 
ي��ع��ت��رب منوذجاً  و�ل�����ذي  �ل�����ش��ب��اب، 
ناجحاً،  ع��رب��ي��اً  خليجياً  �إم��ار�ت��ي��اً 
مقر�ً  ي���ك���ون  �أن  ع���ل���ى  وي���ح���ر����س 
ل��ك��اف��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لتي  وع���ن���و�ن���اً 
تعمل يف خدمة �ل�شباب. و�شر�كتنا 
مع �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون 
ل���دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة ي��ن��درج يف 
�إطار �حلر�س على �لتعاون وتبادل 
�خل�����رب�ت و�مل���ع���ارف وت��ع��زي��ز �أطر 
�لنموذج  جناحات  مل�شاركة  �لتعاون 
�لإمار�تي يف �لعمل �ل�شبابي." من 
جانبه عرب �شعادة �لأ�شتاذ خالد �آل 
�ل�شيخ، عن �شعادته بتوقيع مذكرة 
يف  �شت�شاهم  باأنها  موؤكد�ً  �لتفاهم، 
بجناح  �ل�شبابية  �لفعاليات  �إث���ر�ء 
�إك�����ش��ب��و، حيث  �ل��ت��ع��اون يف  جمل�س 
�ل��ع��ام��ة م��ن خالل  ت�شعى �لأم��ان��ة 
جناحها �إىل تقدمي حزمة متنوعة 
من �لأن�شطة �ل�شبابية �لتي تخدم 
�شباب دول جمل�س �لتعاون. وتن�س 
مذكرة �لتفاهم على تطوير خطة 
فعاليات  لتنفيذ  م�����ش��رك��ة  ع��م��ل 
�شبابية بر�مج ومبادر�ت م�شركة، 
وموؤمتر�ت  ون�����دو�ت  ور����س  وع��ق��د 
وح���ل���ق���ات ن��ق��ا���ش��ي��ة وت���دري���ب���ي���ة يف 
�أن�شطة  �شمن  �ل�شبابية  �مل��ج��الت 
�ك�شبو  يف  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ج��ن��اح 
�لعمل  �مل��ذك��رة  تت�شمن  كما  دب���ي، 
�لثقايف  �ل��ت��ع��اون  �أط��ر  تفعيل  على 
وتطلعات  ب��اه��ت��م��ام��ات  �مل���رت���ب���ط 
�خلرب�ت  من  و�ل�شتفادة  �ل�شباب، 
بالنفع  ي���ع���ود  مب���ا  و�لم���ك���ان���ي���ات 

�ل��ع��رب��ي��ة، ومركز  �خل��ل��ي��ج  ل�����دول 
�لتعاون  لتعزيز  �ل��ع��رب��ي،  �ل�شباب 
وتنفيذ  وت�����ش��م��ي��م  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 

عدة مبادر�ت لل�شباب.
�لدكتور  معايل  م��ن  ك��ٌل  د�شن  كما 
ن����اي����ف ف������الح م����ب����ارك �حل���ج���رف 
�ملن�شات  �مل���زروع���ي  ���ش��م��ا  وم���ع���ايل 
للتعاون  �لإل���ك���رون���ي���ة  �ل��رق��م��ي��ة 
لتكون  �جل���ان���ب���ني  ب���ني  �مل�������ش���رك 
�ملبادر�ت  وتنفيذ  لإط���الق  من�شة 
�ل�شباب  ت���خ���دم  �ل���ت���ي  و�ل����رب�م����ج 
قدر�ته  وتعزز  و�لعربي  �خلليجي 
وفر�شه، بعد ذلك �شّلم �ل�شيخ ر��شد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي �ل����درع �ل��ت��ك��رمي��ي ملركز 
�لدكتور  مل��ع��ايل  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ب��اب 
ن���اي���ف ف�����الح م����ب����ارك �حل���ج���رف، 
�ل���ري���ادي يف مت��ك��ني �شباب  ل����دوره 
�لفر�س  و�إت��اح��ة  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
لإب�������ر�م �ل�������ش���ر�ك���ات �ل��ن��وع��ي��ة مع 
�ملختلفة،  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
نايف  �لدكتور  معايل  �شّلم  ب��دوره 
فالح مبارك �حلجرف، درع جمل�س 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل���ت���ع���اون 
لل�شيخ ر��شد �لنعيمي وملعايل �شما 
�مل����زروع����ي، ب��ع��د ذل����ك ق����ام معايل 
�لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية بجولة على مر�فق 

�ملركز .
وخ�������الل ح���ف���ل �ل���ت���د����ش���ني �أل���ق���ى 
معايل �لدكتور نايف فالح مبارك 
�أ�شمى  فيها  رف��ع  كلمة  �حل��ج��رف، 
�إىل  �لمتنان  وعظيم  �ل�شكر  �آي��ات 
مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�حلالية  �ل������دورة  رئ��ي�����س  �ل���دول���ة 
على  �هلل  حفظه  �لأع��ل��ى  للمجل�س 

�لإجناز و�لإبد�ع و�لريادة وحتويل 
ملمو�س.  و�قع  �إىل  �ملبتكرة  �أفكاره 
ل����دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  وجم��ل�����س 
�لعربية موؤ�ش�شة عريقة لها خربة 
تنفيذ  يف  ���ش��ن��ة  �أرب����ع����ني  حل�����و�يل 
م�����ش��اري��ع ت��ع��م ف��ائ��دت��ه��ا ع��ل��ى دول 
تركيبتها  يف  ت�شم  �ل��ت��ي  �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل�شكانية �إحدى �أكرب ن�شب �ل�شباب 

يف �لعامل.
توقيع  �أي�������ش���اً  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  وت��خ��ل��ل 
�ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب مذكرة 
ملجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  مع  تفاهم 
دول �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
تهدف �إىل تعزيز �لتعاون وحتقيق 
�ل�شباب،  �لتكامل يف جمال متكني 
وذل���ك م��ن خ���الل �إط����الق وتنفيذ 
�مل�شركة  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
وبناء  �لهوية  بتعزيز  ترتبط  �لتي 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة وت���ط���وي���ر �ل����ق����در�ت 
و�ملهار�ت �ل�شبابية، وقعها بح�شور 
م����ع����ايل �لأم��������ني �ل����ع����ام وم���ع���ايل 
كل  �ل�شباب  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��رة 
مدير  �لنظري،  �شعيد  �شعادة  م��ن 
لل�شباب  �مل��وؤ���ش�����ش��ة �لحت���ادي���ة  ع���ام 
�لرئي�س �لتنفيذي لال�شر�تيجية 
�آل  وخالد  �لعربي،  �ل�شباب  مبركز 
�ل�شوؤون  مكتب  ع��ام  مدير  �ل�شيخ 
�ملفو�س  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل��ع��ام جل��ن��اح جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون يف 
دب����ي يف جمل�س  �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
�لعربية.  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
وقال �شعادة �شعيد �لنظري، مدير 
لل�شباب  �مل��وؤ���ش�����ش��ة �لحت���ادي���ة  ع���ام 
�لرئي�س �لتنفيذي لال�شر�تيجية 
"�لتعاون  �لعربي:  �ل�شباب  مبركز 
ل��دول جمل�س  م��ع �لأم��ان��ة �لعامة 

ملو��شلة  كبرية  م�شوؤولية  �أمامهم 
و�حل����ف����اظ على   ، �مل�������ش���رية  ه�����ذه 
�لتي حتققت على مدى  �ملكت�شبات 
�ل�شنو�ت �ملا�شية ، و�أنني لعلى ثقة 
وي��ق��ني ب��ع��د ت��وف��ي��ق �هلل ت��ع��اىل يف 
�إىل  لي�شلو�  �ل�شباب  وطموح  همة 
�أبعد مدى يف رفعة �أوطانهم ومناء 

جمتمعاتهم .
�لذي  �لهتمام  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
و�ل�شمو  �جل��الل��ة  �أ���ش��ح��اب  يوليه 
قادة دول �ملجل�س لق�شايا �ل�شباب، 
�لقناعة  م��ن  ينطلق  ب��اأن��ه  م��وؤك��د�ً 
مفاتيح  هم  �ل�شباب  ب��اأن  �لر��شخة 
�لأ�شا�شية  و�ل���رك���ي���زة   ، �ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�أن   ، وتطورها  �ملجتمعات  لتقدم 
��شتثمار  هو  �ل�شباب  يف  �ل�شتثمار 
هذ�  ويتجلى  �مل�شتقبل،  �شناعة  يف 
�لهتمام يف �لقر�ر�ت �ملتعددة �لتي 
منذ  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع��ن  ���ش��درت 

قيام جمل�س �لتعاون.
نايف  �ل�����دك�����ت�����ور  م�����ع�����ايل  ون���������وه 
�لأمانة  ب��ني  بال�شر�كة  �حل��ج��رف 
�ل���ع���ام���ة مل��ج��ل�����س �ل���ت���ع���اون ل����دول 
�ل�شباب  وم��رك��ز  �لعربية،  �خلليج 
باأنها  م��وؤك��د�ً  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لعربي 
خطوًة نحو �لتعاون �ملثمر خلدمة 
ب��دوره��م يف �شنع  �ل�����ش��ب��اب �إمي���ان���اً 
وتقدم  لأوط��ان��ه��م،  و�ع��د  م�شتقبل 
معاليه بجزيل �ل�شكر لل�شيخ ر��شد 
�شما  ومل��ع��ايل  �لنعيمي،  حميد  ب��ن 
ح�شورهم  على  �مل���زروع���ي،  �شهيل 
�ملركز  وت��خ�����ش��ي�����س  ل��ه��ذ� �حل��ف��ل 

لهذه �لقاعة.
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال �ل�������ش���ي���خ ر�����ش���د 
�لبلدية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي، 
نائب  ع���ج���م���ان،  يف  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 

•• اأبوظبي -وام:

ملجل�س  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة  د���ش��ن��ت 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل���ت���ع���اون 
و�ملوؤ�ش�شة  �لعربي  �ل�شباب  ومركز 
�لحتادية لل�شباب �شر�كات لتمكني 
ب��ح�����ش��ور معايل  �مل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ب��اب 
�ل���دك���ت���ور ن��اي��ف �حل���ج���رف، �أمني 
�لتعاون لدول �خلليج  عام جمل�س 
�لنعيمي،  ر����ش��د  و�ل�شيخ  �لعربية 
رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف 
عجمان، نائب رئي�س مركز �ل�شباب 
�لعربي ومعايل �شما بنت �شهيل بن 
فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�شفر�ء  �ل�شعادة  و�أ�شحاب  �ل�شباب 
�خلليجي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
و�ل����دك����ت����ورة دينا  �ل����دول����ة،  ل����دى 
ع�شاف �ملمثل �ملقيم لالأمم �ملتحدة 
لدى دولة �لإمار�ت، �شمن فعالية 
�لعا�شمة  يف  �مل��رك��ز  مب��ق��ر  �شاملة 

�لإمار�تية �أبوظبي.
خدمة  �إىل  �ل�شر�كة  ه��ذه  وت��ه��دف 
و�لوطن  �ملجل�س  دول  يف  �ل�شباب 
�لعربي ب�شكل عام، من خالل خطة 
�إقامة جمموعة من  عمل تت�شمن 
�لفعاليات و�لرب�مج �ل�شبابية �لتي 
ت�شاهم يف متكني �ل�شباب و�إ�شر�كهم 
�لتنمية  خطط  وتنفيذ  تفعيل  يف 
و�لروؤى �لقت�شادية لدول �ملجل�س. 
�شهد �حلفل تد�شني م�شاحات  كما 
�لعربي  �ل�شباب  مركز  يف  �إبد�عية 
توفر ل�شباب جمل�س �لتعاون ف�شاًء 
م�شركاً �شمن مقر مركز �ل�شباب 
�لعربي للتو��شل و�لتن�شيق و�لعمل 
وبر�مج  م���ب���ادر�ت  ع��ل��ى  �مل�����ش��رك 
�لتو��شل  ج�����ش��ور  مت��د  ون�����ش��اط��ات 
�ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  كافة  وب��ني  بينه 
�إقليمياً  ومتكينه  �ل�شبابي  بالعمل 
، و�ل�شتفادة من �ل�شر�كات  ودولياً 
�لنوعية �لتي حققها مركز �ل�شباب 
 2017 عام  تاأ�شي�شه  منذ  �لعربي 
�ل��ي��وم. وخ��الل �حلفل وقع  وحتى 
معايل �لدكتور نايف فالح مبارك 
�حلجرف، ومعايل �شما بنت �شهيل 
�مل������زروع������ي، م����ذك����رة ت���ف���اه���م بني 
�لتعاون  ملجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة 

�لأن�شطة  ه������ذه  ع���ل���ى  �مل����ت����ب����ادل 
و�ملبادر�ت �مل�شركة.

كما ��شت�شاف مركز �ل�شباب �لعربي 
�لدكتور  معايل  مع  �شبابية  حلقة 
ن���اي���ف ف�����الح م����ب����ارك �حل���ج���رف، 
�لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول 
معايل  بح�شور  �لعربية،  �خلليج 
���ش��م��ا �مل�����زروع�����ي، وزي�������رة �ل���دول���ة 
ل�شوؤون �ل�شباب، و�أ�شحاب �ل�شعادة 
لدى  �لتعاون  جمل�س  دول  �شفر�ء 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�ل�شباب  م��ن  جمموعة  ومب�شاركة 

�خلليجي .
وت��ع��د �حل��ل��ق��ات �ل�����ش��ب��اب��ي��ة �إح���دى 
�لتي  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة  م��ب��ادر�ت 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى رب����ط �ل�����ش��ب��اب �شمن 
�لقر�ر  �شناع  مع  تفاعلية  نقا�شات 
و�ل���ق���ادة و�خل�����رب�ء، ح��ي��ث ناق�شت 
�حللقة روؤية �لأمانة �لعامة ملجل�س 
�ل���ت���ع���اون مل���ل���ف �ل�������ش���ب���اب و�ل������دور 
به  �ل���ذي ي�شطلع  �ل��ه��ام  �حل��ي��وي 

�ل�شباب يف دول �ملجل�س.
نايف  �لدكتور  معايل  و��شتعر�س 
�ل�شبابية،  �حلجرف خالل �حللقة 
�ل��ت��ي �شدرت  �ل��ك��رمي��ة  �ل���ق���ر�ر�ت 
لأ�شحاب  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  ع����ن 
�جلاللة و�ل�شمو قادة دول �ملجل�س 
ب�شاأن �ل�شباب، وتطرق معاليه �إىل 
�لقر�ر�ت و�لتو�شيات �لتي �شدرت 
وزر�ء  و�ملعايل  �ل�شمو  �أ�شحاب  عن 
�ملجل�س  دول  و�لريا�شة يف  �ل�شباب 

جتاه �ل�شباب.
كما �أكد معايل �لأمني �لعام خالل 
�حللقة �لنقا�شية على �أهمية متكني 
�شياغة  يف  و�إ����ش���ر�ك���ه���م  �ل�����ش��ب��اب 
و�ل�شر�تيجيات،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
و�ل��دور �لكبري �لذي قام به �شباب 
دول �ملجل�س خالل جائحة كورونا، 
و�لإح�شائيات  �لأرقام  و��شتعر��س 
لل�شباب  �مل�شرف  بالو�قع  �ملرتبطة 
�ملجتمعية،  وم�شاركاته  �خلليجي 
�آف�����اق  �إىل  م���ع���ال���ي���ه  ت����ط����رق  ك���م���ا 
�ل�شر�كة بني مركز �ل�شباب �لعربي 
ل����دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  وجم��ل�����س 
�لعربية و�آليات تفعيلها على �لنحو 

�لأمثل خلدمة �شباب �ملنطقة.

علمة فارقة يف �سنع امل�ستقبل ملجتمعنا اخلليجي و�سنعمل على تفعيل هذه ال�سراكة خدمًة لل�سباب يف دول املجل�ش ووطننا العربي �سكلوا  �سبابنا  احلجرف:  •  د.نايف 
•  را�سد النعيمي: �سراكتنا مع جمل�ش التعاون خطوة نوعية خلدمة تطلعات �سباب املنطقة وتعزيز قدراته

والريادة الإبداع  من  مزيد  نحو  املجل�ش  مظلة  حتت  اخلليجي  ال�سباب  لتمكني  م�ستمرة  جهود  املزروعي:  • �سما 
م�ستقبل العمل ال�سبابي اخلليجي وتو�سيع اأثر مبادرات املركز خلدمة �سباب املنطقة �سناعة  نحو  خطوة  النظري:  • �سعيد 

اأمني عام جمل�ش التعاون اخلليجي يزور مرافق مركز �سباب اأبوظبي

م���ر م���رب���ع، وي��ت�����ش��ع لأل���ف���ي �شاب 
و�شابة.

قبل  من  �ملركز  مر�فق  ت�شميم  ومت 

�أب���وظ���ب���ي. و����ش��ت��م��ل��ت �ل���زي���ارة على 
ج���ول���ة يف �مل���رك���ز �ل�����ذي ي��ع��د �أك���رب 
�لدولة،  م�شتوى  على  �شباب  مركز 

خ��دم��ي��ة �إب���د�ع���ي���ة، مب���ا ف��ي��ه��ا فرع 
�لإمار�ت  لل�شباب  �ملهنية  للمدر�شة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي 

لل�شباب، وذلك �إىل جانب جمموعة 
م��ن �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��ع��ادة ���ش��ف��ر�ء دول 
�إمارة  يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 

جمتمعات  لإيجاد  �أنف�شهم  �ل�شباب 
جتهيز�ت  ت�����ش��م  ر�ئ��������دة  ���ش��ب��اب��ي��ة 
م�شاحة   30 م���ن  ب���اأك���ر  م��ت��ط��ورة 

تفقد خاللها معاليه خمتلف �أق�شام 
وم����ر�ف����ق �مل���رك���ز �ل�����ذي ي���ق���ام على 
 4500 �إىل  ت�شل  �إجمالية  م�شاحة 

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر معايل �لدكتور نايف �حلجرف، 
�أم����ني ع���ام جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون لدول 
مركز  �م���������س  �ل����ع����رب����ي����ة  �خل����ل����ي����ج 
�شارع  على  مقره  يف  �أبوظبي  �شباب 
�لكورني�س يف �أبوظبي حيث �أطلع على 
�لتي  �لإبد�عية  و�مل�شاحات  �لأق�شام 
ومتنحهم  �ل�شباب  ط��م��وح��ات  تلبي 
تطلعاتهم  ل���ت���ح���ق���ي���ق  �ل���ف���ر����ش���ة 
و�آمالهم �شمن بيئة مثالية تتنا�شب 
مع �أعمالهم، وم�شاريعهم �لإبد�عية 
ت�شهم يف تنمية قدر�تهم ومهار�تهم، 
لطاقاتهم.  �لأم����ث����ل  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 
�لزيارة معايل  ور�فق معاليه خالل 
�ملزروعي  �شهيل بن فار�س  بنت  �شما 
رئي�شة  �ل�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 
�لحتادية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لنظري،  �شعيد  و���ش��ع��ادة  لل�شباب، 
م���دي���ر ع�����ام �مل���وؤ����ش�������ش���ة �لحت����ادي����ة 

�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل������دول������ة  رئ���ي�������س 
يف  "رعاه �هلل"  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
مدر�شة  وهي  لل�شباب،  �لعاملي  �ليوم 
�مل�شاركة  مبد�أ  تطبق  تقليدية،  غري 
�جلماعية، وتوفر لل�شباب جمموعة 
ب����ر�م����ج م��ه��ن��ي��ة م���ق���دم���ة م����ن قبل 
�لقطاعني  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شات 
�حل��ك��وم��ي و�خل��ا���س جم��ان��ا، وتتيح 
و�كت�شاب  لل�شباب فر�شة �لحر�ف 
�شهاد�ت  ع��ل��ى  و�حل�������ش���ول  �مل��ع��رف��ة 
وتدريب  تعليم  ط��ري��ق  ع��ن  مهنية 

عملي من قبل حمرفني.
ب����ات م���رك���ز �شباب  �ف��ت��ت��اح��ه  وم���ن���ذ 
�ملبدعني  ت�شتقطب  وجهة  �أبوظبي 
�ل�شباب لتحفيزهم على �لعمل على 
م�شاريع  ن���و�ة  ت�شكل  مبتكرة  �أف��ك��ار 
ر�ئدة من �شاأنها �مل�شاهمة يف خدمة 
�لتقدم  م�������ش���رية  ودف������ع  �مل���ج���ت���م���ع، 

و�لزدهار على م�شتوى �لدولة.

الحتاد الن�سائي ينظم جل�سة افرتا�سية 
مبنا�سبة �سهر التوعية ب�سرطان الرئة

•• اأبوظبي -وام:

حو�رية  جل�شة  �لأول  �أم�س  روي���ال،  �شي  �إم  �إن  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  نظم 
�فر��شية حتت عنو�ن "تنف�س �حلياة"، مبنا�شبة �شهر �لتوعية ب�شرطان �لرئة، بهدف رفع درجات 
�لوعي بهذ� �ملر�س، وت�شجيع �ل�شلوكيات �لتي حتد من خماطر تطوره، قدمها �لدكتور مهند ذياب 

رئي�س ق�شم �لأور�م، ��شت�شاري �لأور�م �لطبية مب�شت�شفى �إن �إم �شي رويال.
�مل��ر�أة و�ملجتمع،  �لعام على خدمة  �لن�شائي  وجاء تنظيم هذه �جلل�شة، �نطالقاً من حر�س �لحتاد 
و�لتفاعل ب�شكل وثيق مع �ملبادر�ت �لعاملية �ملعنية ب�شحة �لإن�شان، ولعل من �شمنها �لتوعية مبر�س 
�شرطان �لرئة، �لذي يعد �أكر �أنو�ع �ل�شرطانات �شيوعاً يف جميع �أنحاء �لعامل، يف �شبيل زيادة �لوعي 

حول �أهمية �لك�شف �ملبكر عن �ملر�س، ملا له من �أهمية بالغة يف حت�شني حالة �ملري�س �ل�شحية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�أك���د م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ع��ب��د�هلل خليفة 
�ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، خالل 
�أن  �لم��ت��ن��ان«  �شجرة  »غ��ر���س  فعالية 
»فخورة  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�ملجالت  كافة  يف  موظفيها«  بجهود 
�لعمل  ب��ي��ئ��ة  و�أن  و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
هامة  �أول��وي��ة  و�ل�شعيدة  �لإي��ج��اب��ي��ة 
كونها  �ل�شرطي،  �لعمل  منظومة  يف 
�ملحرك �لأ�شا�شي لدفع عملية �لتميز 
و�لريادة يف �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي، وحتقيق 
و�لتوجهات  �ل�شر�تيجية  �لأه��د�ف 

�لتي ر�شمتها �شرطة دبي.
�شجر  »غر�س  فعالية  �أثناء  ذلك  جاء 
�لإد�رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �لم���ت���ن���ان« 
وجمل�س  �لب�شرية،  ل��ل��م��و�رد  �لعامة 
وجمل�س  و�لكليات،  �جلامعات  طلبة 
وجمل�س  و�لإي����ج����اب����ي����ة،  �ل�������ش���ع���ادة 
�لقياد�ت �ل�شابة يف �شرطة دبي، �شمن 
و�لإيجابية  �ل�شعادة  مبادر�ت  �شل�شلة 
و�ملجال�س،  �لإد�رة  ب���ني  �مل�����ش��رك��ة 
وذلك بح�شور �لعميد �لدكتور �شالح 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  م��ر�د،  عبد�هلل 

���ش��رط��ة دبي،  �ل��ب�����ش��ري��ة يف  ل��ل��م��و�رد 
�لبلو�شي،  من�شور  �ل��دك��ت��ور  و�مل��ق��دم 
و�ل�شتقطاب،  �لبعثات  �إد�رة  م��دي��ر 
رئي�س  �لفال�شي،  �شالمة  و�ملهند�س 
و�لر�ئد  �ل�����ش��اب��ة،  �ل��ق��ي��اد�ت  جمل�س 
�لدكتور حممد حممود �حلاج، نائب 
و�لإيجابية،  �ل�شعادة  جمل�س  رئي�س 
وح�شة �ل�شرقي، نائب رئي�س جمل�س 

ومرمي  و�ل��ك��ل��ي��ات،  �جل��ام��ع��ات  طلبة 
�ل�شعادة  جمل�س  ع�شو  �مل��ال،  حممد 

و�لإيجابية.
تعزيز  �إىل  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  وت�����ه�����دف 
�أو����ش���اط بيئة  م��ف��اه��ي��م �لم��ت��ن��ان يف 
�ملجال  �إت��اح��ة  ع��رب  �ملوؤ�ش�شي،  �لعمل 
م�شاعر  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
�لمتنان، من خالل كتابة م�شاعرهم 

جتاه �لعمل على ق�شا�شة ورقية يتم 
تعليقها يف غ�شون �شجرتي �لزيتون، 
�ملبنى  و�شعهما يف مدخلي  و�لتي مت 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل��رئ��ي�����ش��ي 

دبي.
�شالح  �ل����دك����ت����ور  �ل���ع���م���ي���د  وق��������ال 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �إن  م�����ر�د،  ع���ب���د�هلل 
بالغاً  ت���ويل �ه��ت��م��ام��اً  ل�����ش��رط��ة دب���ي 

بيئة  وب�����ج�����ودة  �ل���ب�������ش���ري،  ب�����امل�����ورد 
ومب�شتوى  �ملوظف،  وب�شعادة  �لعمل، 
�أه��م��ي��ة �ملفاهيم  وع��ي��ه وف��ه��م��ه مل���دى 
منها  و�لإيجابية،  بال�شعادة  �ملتعلقة 
ب�شكل  يوؤثر  �لذي  »�لمتنان«  مفهوم 
�لعملية  �حل��ي��اة  م�شتوى  على  كبري 
لهم،  �ل�شخ�شية  و�حلياة  للموظفني 
حياتهم،  يف  �لتقدم  على  وي�شاعدهم 

فر�س،  �إىل  �ل���ت���ح���دي���ات  وحت����وي����ل 
وتعزيز عالقتهم مبن حولهم، مثمناً 
�لدعم و�لهتمام �لد�ئم و�ملبا�شر من 
معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري، 
ل�����ش��رط��ة دب���ي للكادر  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د 

�لب�شري.
�لدكتور  �مل���ق���دم  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
غر�س  فعالية  �إن  �لبلو�شي،:  من�شور 

�شجرة �لمتنان لها ر�شائل ورمزيات 
مل�شتوى  تعبريية  و���ش��ورة  م��ت��ع��ددة، 
�ملوظفني وقياد�تهم  �لعالقة ما بني 
يف �ملوؤ�ش�شة، �لتي تعك�س بدورها جودة 
بيئة �لعمل يف �شرطة دبي، و�إن �ختيار 
�شجرة �لزيتون �لتي �أق�شم �هلل به يف 
كتابه �لعزيز، هي دللة على �ل�شالم 
�لب�شرية عندما  �ل��روح  تعي�شه  �ل��ذي 

�ل�شالم  ه��ذ�  و�أن  �لم��ت��ن��ان،  مت��ار���س 
�لذ�ت  نحو  �لم��ت��ن��ان  ي�شنعه  �ل���ذي 
�إيجابية  �آث�����ار  ل���ه  �لآخ����ري����ن،  ون��ح��و 
ورفع  �مل��وظ��ف  طاقة  تعزيز  يف  قوية 
م�شتوى �ل�شعادة لديه، وغر�س �لأمل 
�مل�شتد�م، منوهاً يف �لوقت ذ�ته �إىل �أن 
�حل�شار�ت عربت عن �لأمل باأغ�شان 

�لزيتون.
ُنظمت  �ل���ت���ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  يف  و����ش���ارك 
و�ل�شحة  �ل�شالمة  لإج����ر�ء�ت  وفقا 
و�لإجر�ء�ت �لحر�زية �لتي ت�شمن 
�ملوظفني  م�����ن  ع������دد  ����ش���الم���ت���ه���م، 
و�ملوظفات، حيث بادرو� بكتابة كلمات 
وعبار�ت تعرب عن �متنانهم و�شكرهم 
للقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، ت�شمنت 
وللخدمات  �ل��ع��م��ل،  لبيئة  �لم��ت��ن��ان 
ت�شهيل  م����ن  ل��ل��م��وظ��ف��ني  �مل���ق���دم���ة 
��شتكمال �لدر��شة، و�لتعليم لالأبناء، 
و�ل�����دع�����م �لج���ت���م���اع���ي، و�ل���رع���اي���ة 
�ل�������ش���ح���ي���ة، و�ل����ت����و������ش����ل �ل���ف���ع���ال، 
�ملتنوعة،  و�مل������ب������ادر�ت  و�لأن�������ش���ط���ة 
و�مل�������ش���ارك���ة يف �لأف��������ر�ح و�لأح�������ز�ن 
�لجتماعية  �جل������و�ن������ب  خم���ت���ل���ف 

و�لوظيفية.

•• دبي-وام:

يف   49� �ل���  �لوطني  باليوم  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إحتفالت  مبنا�شبة  دب��ي  ت�شهد 
�لثاين من دي�شمرب مهرجانا حافال بالفعاليات و�أن�شطة �لت�شوق وعرو�س 
تنظمها  �ل��ت��ي  �لعائلي  �ل��رف��ي��ه  وب��ر�م��ج  �ملو�شيقية  و�حل��ف��الت  �لتجزئة 
موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة بني 28 نوفمرب �جلاري و 5 دي�شمرب 

�ملقبل .
وت�شتعر�س �لفعالية - �لتي ت�شتمر ملدة ثمانية �أيام �أبرز �لتجارب يف دبي من 
و�أ�شهر  �أكرب  �مل�شتوى يف  �لعرو�س �لإحتفالية و�لأن�شطة �لرفيهية عاملية 

�لوجهات �ل�شياحية على م�شتوى �ملدينة .
و قال �أحمد �خلاجة �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة: 
�لفعاليات  �أب���رز  و�أح���د  جميعا  لنا  فخر  م�شدر  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  "ميثل 
�لإ�شتثنائية و�ملنا�شبات �لر�ئعة يف دبي و�لتي ت�شتقطب �لعامل �إىل �لإمارة 
�أنحاء �لعامل  كل عام.. ونتطلع �إىل �لرحيب بال�شكان و�ل��زو�ر من جميع 
�أيام من �لفعاليات �ملميزة و�لعرو�س �لقيمة و�لأن�شطة  على مدى ثمانية 
�ملمتعة �ملرتقبة يف �ليوم �لوطني لنحتفل �شويا بالإجناز�ت �لعظيمة لدولة 

�لإمار�ت و�لإ�شتعد�د لتحقيق �ملزيد يف �مل�شتقبل" .
�ل�شياحة  د�ئ��رة  مع  �ل�شمانة" بالتعاون  "دبي  ختم  م��وؤخ��ر�  دب��ي  و�أطلقت 
و�لت�شويق �لتجاري ود�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية وبلدية دبي ل�شمان �لتز�م 
�ل�شياحية  �ملاأكولت و�مل�شروبات و�ملعامل  �لفنادق ومتاجر �لتجزئة ومنافذ 
بقو�عد �ل�شحة و�ل�شالمة �ملو�شى بها ل�شمان ر�حة �لزو�ر.. فيما ت�شارك 
موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة قائمة باأف�شل �لعرو�س و�لتخفي�شات 
�ليوم  �حتفالت  دب��ي خ��الل  �أن��ح��اء  �لت�شوق يف خمتلف  وم��ر�ك��ز  �ملتاجر  يف 

�لوطني .
ويف �إطار �حتفالت �ليوم �لوطني �لتا�شع و�لأربعني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
 "MBC" وجمموعة  و�لتجزئة  للمهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة  دعت  �ملتحدة 
ع�شاق �ملو�شيقى �لإمار�تية �إىل حفل مو�شيقي ملدة يومني يحييه نخبة من 

�أبرز �لفنانني يف �لإمار�ت و�ملنطقة.

 3 و   2 يف  دب��ي  مدينة  و���ش��ط  مبنطقة  بارك"  "برج  حديقة  وت�شت�شيف 
و�شما  �ملنهايل  وعي�شة  �ل�شحي  حممد  و  بلقي�س  للفنانني  عر�شا  دي�شمرب 
حمد�ن حيث ت�شتقبل �حلديقة �لزو�ر حل�شور �لأم�شيتني ب�شرط �لت�شجيل 

�ملجاين م�شبقا .
وت�شارك خمتلف مر�كز ووجهات �لت�شوق يف دبي باإحتفالت �ليوم �لوطني 
�لإمار�تي مبا فيها "دبي مول" و"نخيل مول" و"�شيتي �شنر ديرة"و"مول 
�لإمار�ت" و"دبي �وتلت مول" حيث تقدم عرو�شا ترويجية تر�وح بني 50 

و70 باملئة على منتجات خمتارة من 28 نوفمرب حتى 5 دي�شمرب.
وت�شتعد جمموعة من وجهات �لإقامة �لفندقية يف دبي من �أفخم �ملنتجعات 
من  جمموعة  مع  و�ل���زو�ر  باملقيمني  للرحيب  �لإقت�شادية  �لفنادق  �إىل 
�لعرو�س �لرويجية �ملميزة مبنا�شبة �ليوم �لوطني بالإ�شافة �إىل عدد من 

وعرو�س وجتارب �ملاأكولت و�مل�شروبات .
 28 �إ�شاءة عدد من معامل دبي �لأكر �شهرة كل م�شاء �بتد�ء من  و�شيتم 
دبي"  "برو�ز  ي�شتعر�س  حيث  �ملقبل  دي�شمرب   5 وحتى  �جل���اري  نوفمرب 
"برج  فندق  ي�شيء  �ملنا�شبة..فيما  بهذه  �لتهنئة  ر�شائل  زعبيل  حديقة  يف 
وحتى  م�شاء   7 �ل�شاعة  م��ن  �لإم���ار�ت���ي  �لعلم  ب��األ��و�ن  ج��م��ري�  �لعرب" يف 

�ل�شاعة 11 ليال .
�أبرز  يف  �شتنت�شر  �لتي  �ل�شوئية  �لفنية  �لأعمال  باأجمل  دبي  �شتتزين  كما 
عر�س  و�شيتم  �لوطني.  باليوم  �حتفال  دب��ي  يف  و�ل�شو�رع  و�مل��و�ق��ع  �ملباين 
�شارع  بالز�"يف  "كر�ون  فندق  من  بالقرب  �لوطني  باليوم  �لتهنئة  ر�شائل 
بالإ�شافة  ريزورت�س  �أن��د  بارك�س  "دبي  مدخل  من  وبالقرب  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�إىل تركيب �أ�شو�ء مميزة على �لطرق �لرئي�شية �لتي تربط دبي بال�شارقة 
�إىل  �لطريق  وعلى  �خلو�نيج"  �إك���زت  "ل�شت  و  �شيتي"  ف�شتيفال  و"دبي 
�لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز  دو�ر  يف  �أ�شغر  �إ�شاءة  وتثبيت  �لعاملية  �لقرية 
و�شارع �أم �شقيم و�شارع �ل�شيف بالقرب من متحف �لإحتاد وخمرج �لقرية 

�لعاملية باإجتاه �ل�شارقة.
 " ع��ر���س  دي�����ش��م��رب   5 �ل�����ش��ب��ت  �لإمار�ت" ي����وم  "مول  مب�����ش��رح  و���ش��ي��ق��ام 
HomeGrown Beats "�لذي يقدم �أف�شل �ملو�هب �ملحلية �لو�عدة 
بالتعاون  ها�س  بيج  �لأغ���اين  من�شق  �شي�شت�شيف  حيث  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�أهم  �ل�شوء على  �شت�شلط  �لتي  �أوب��ن مايك" �لفعالية  �شبي�س  "بالنك  مع 

�ملو�هب �ملبدعة يف �مل�شهد �لفني �ملحلي .
بريل"  "ل  يف  مبا�شرة  مم��ي��ز�  ح�شريا  عر�شا  "مده�س"و"د�نا"  وي��ق��دم 

�إحتفاء باليوم �لوطني �لإمار�تي حيث يقام �لعر�س مرتني يوميا يف �لفرة 
بني 1 �إىل 5 دي�شمرب يف �ل�شاعة 6:30 م�شاء و9:30 م�شاء.. بينما تعود 
�أطول �أم�شية فكاهية مبا�شرة يف دبي "ذ� لفر فاكتوري" لتقدم 6 عرو�س 
كوميدية جديدة حتييها جمموعة من �أف�شل �ملو�هب يف 3و 4 دي�شمرب يف 
هاو�س"يف  "زعبيل  فندق  ريزيدن�س"ويف  بيت�س  جمري�  "مو?نبيك  فندق 
ميلينيوم بر�شا هايت�س" يف 10و11 دي�شمرب  "جر�ند  وفندق  دي�شمرب   9
و"هيلتون دبي جمري�" يف 11 دي�شمرب حيث تلتزم كافة �لعرو�س بقو�عد 

�لتباعد �لإجتماعي كاملة .
"با�شنجر"  با�شم  �ملعروف  �لأغ��اين  وكاتب  �ملغني  روزن��ربج  مايكل  ويحيي 
عر�شا مبا�شر� يوم 4 دي�شمرب يف "دبي �أوبر�" يقدم فيه �أف�شل �إبد�عاته �لتي 
فاز من خاللها بعدة جو�ئز عاملية وحقق مبيعات مميزة.. كما ت�شت�شيف 
وجهة �لفنون �مل�شرحية �ل�شهرية "ذ� فريدج" يف 30 نوفمرب �لن�شخة 33 
للمغني  �شتقدم عر�شا  و�لتي  كون�شرت" �ملو�شيقية  فريدج  "ذ�  �شل�شلة  من 

وموؤلف �لأغاين و�ملنتج �ملقيم يف دبي جاي �بو .
وتنت�شر �لإح��ت��ف��الت ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي يف ك��اف��ة �أن��ح��اء دب���ي م��ع ب��اق��ة من 
�شتحظى  حيث  دي�شمرب   5 �إىل   1 بني  �لفرة  يف  �ملميزة  �حلية  �لعرو�س 
�لعائالت بفر�شة ق�شاء �أجمل �لأوقات مبتابعة �لعرو�س �لتقليدية يف عدد 
من مر�كز �لت�شوق و�لوجهات �لتي ت�شهم يف تعريف �حل�شور بثقافة وتر�ت 
بقو�عد  �لعرو�س  كافة  �ل��ت��ز�م  "�حلربية" م��ع  فرقة  مثل  �لإم����ار�ت  دول��ة 

�لتباعد �لإجتماعي كاملة.
باليوم  �لحتفال  فر�شة  للمت�شوقني  مول"  �شيتي  ف�شتيفال  "دبي  ويتيح 
�ملاأكولت  باأ�شهى  و�لإ�شتمتاع  �خل��ور  �شفاف  على  دي�شمرب   2 يف  �لوطني 
وعرو�س  �ملذهلة  �لنارية  �لأل��ع��اب  عرو�س  متابعة  �أث��ن��اء  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف 
"تخّيل" بالإ�شافة  بها عر�س  �لتي ميتاز  �ل�شتثنائية  و�ملو�شيقى  �لإ�شاءة 

�إىل عدد من �لأن�شطة �ملتنوعة يومياً يف �لفرة بني 1 �إىل 5 دي�شمرب .
وميكن �لإطالع على �ملزيد من �ملعلومات عن �حتفالت �ليوم �لوطني لهذ� 
https://www.visitdubai. : لعام عرب زيارة �ملوقع �لإلكروين�

.  com/ar/whats-on/uae-national-day

دبي فى   49 الـ  الوطني  باليوم  احتفاء  والأن�سطة  الفعاليات  من  اأيام   8

اجلامعة القا�سمية تنظم جل�سة وطنية بلدي ما�سينا وحا�سرنا 

حما�سرات الإمارات العلمية .. مبادرة نوعية 
ت�ستك�سف م�ستقبل التكنولوجيا والعلوم املتقدمة

•• ابوظبي-وام:

�ملتو�شط  �إىل جعل �لبحر  �لعليا لالأخوة �لإن�شانية  دعت �للجنة 
لكل  �لعاملي  �لإن�شاين  و�لتعاي�س  للحو�ر  م�شركة  عامليًة  �شاحة 
و�لعلمية  �لثقافية  �حلركة  تن�شيط  طريق  عن  �ل��ع��امل،  �شعوب 

و�لفكرية بني �ل�شعوب.
�لعام  �لأمني  للم�شت�شار حممد عبد�ل�شالم،  جاء ذلك فى كلمة 
موؤمتر  يف  م�شاركته  خ���الل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأخ��وة  �لعليا  للجنة 
�حلو�ر  �لأدي����ان  منتدى  �ل�شاملة  و�مل��و�ط��ن��ة  �لإن�شانية  �لأخ���وة 
�خلارجية  وز�رة  �ف��ر����ش��ًي��ا  نظمته  �ل����ذي  �لأوروم��ت��و���ش��ط��ي، 

�لإيطالية.
و�لثقافات،  للح�شار�ت  ملتقى  يعد  �ملتو�شط  �لبحر  �إن  وق���ال 

بني  �ل��الحم��دود  و�لتو��شل  �لتد�خل  م��ن  بالرغم  �أن��ه  م�شيًفا 
�شعوبه ل ز�ل هناك �لعديد من �حلو�جز على ر�أ�شها تلك �ل�شور 
�لنمطية �خلاطئة، وجاءت وثيقة �لأخوة �لإن�شانية لتك�شر تلك 
�حلو�جز وحتد من �لتوج�شات �لتي يكنها كل طرف جتاه �لآخر، 
�لو�حد  �لعامل  هذ�  و�أن  �لإن�شانية،  �إخ��وة يف  �أننا جميًعا  ولتعلن 
هو وطن كبري يجب �أن نعي�س فيه جميًعا مت�شاوون يف �حلقوق 

و�لو�جبات.
لالأخوة  �لعليا  �للجنة  �أن  عبد�ل�شالم  حممد  �مل�شت�شار  و�أو���ش��ح 
�لو�قع من  �أر���س  �ملبادئ على  �لإن�شانية تعمل على تطبيق تلك 
�أن �لتحديات و�لعقبات  �إل  �ملبادر�ت �لعملية،  خالل �لعديد من 
فاإن  ل��ذ�  ك��ب��رية ج���ًد�؛  �لإن�شانية  �لأخ���وة  �ل��ت��ي تعر�س ط��ري��ق 

�لعمل �مل�شرك فقط هو �لقادر على مو�جهة هذه �لعقبات.

و�أ�شاد �لأمني �لعام للجنة �لعليا لالأخوة �لإن�شانية بالقر�ر �لذي 
�لعربية  �ململكة  برئا�شة  �نعقدت  �لتي  �لع�شرين  قمة  �تخذته 
�ل�شعودية منذ عدة �أيام: ب�شر�ء وتوزيع ملياري جرعة من �للقاح 
لغري �لقادرين، ��شتجابة لدعوة خادم �حلرمني �ل�شريفني، �مللك 
�شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود، ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية، 
لإتاحة �للقاحات ب�شكل عادل وتكلفة مي�شورة، وهو ما يب�شر باأن 
�لت�شامن  و�إع��الء قيمة  �لعامل ما بعد كورونا قادر على تغليب 
�لإن�شاين على �ملكا�شب و�مل�شالح �لقت�شادية ، معرًبا عن �شكره 
لإيطاليا جلهودها �لتي تعمل على تعزيز �لتعاون بني �ملوؤ�ش�شات 
و�إرث  موقع  من  �إيطاليا  متتلكه  مبا  �مل��دين،  و�ملجتمع  �لدينية 
ح�شاري يوؤهلها لأن تلعب دوًر� ريادًيا يف تعزيز مبادئ �لتعاي�س 

و�ملو�طنة و�لإخاء �لإن�شاين.

حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن عدد من )العليا للأخوة الإن�سانية( تدعو اإىل جعل البحر املتو�سط �ساحة عاملية م�سرتكة للحوار والتعاي�ش الإن�ساين
ال�سجناء مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 49 

•• اأم القيوين -وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين بالإفر�ج 
عن عدد من �ل�شجناء يف �ملن�شاآت �لإ�شالحية و�لعقابية باأم �لقيوين ممن �شدرت بحقهم �أحكام 
فرة  خ��الل  و�ل�شلوك  �ل�شرية  ح�شن  و�أثبتو�  متفاوتة  عقوبات  ويق�شون  و�لغر�مة  باحلب�س 

ق�شائهم �لعقوبة وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 49 .
و�أعرب �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين عن متنياته للمفرج عنهم بالعودة �ل�شاحلة للمجتمع 

و�حلياة �لعامة.
وياأتي �أمر �لعفو عن �ل�شجناء يف �إطار حر�س �شموه على �إعطاء �ل�شجناء �ملفرج عنهم فر�شة بدء 

حياة جديدة و�إدخال �لبهجة و�ل�شرور �إىل نفو�شهم و�أ�شرهم وعائالتهم ب�شفة عامة.

•• ال�شارقة-وام:

�لتو��شل  تقنية  وع��رب  �لقا�شمية  �جلامعة  يف  �لطالبات  ���ش��وؤون  عمادة  نظمت 
�ملرئي جل�شة وطنية بعنو�ن "بالدي ما�شينا وحا�شرنا" تهدف �ىل تر�شيخ قيم 
�لوطنية و�إبر�ز �إجناز�ت �لدولة وبيانها �أمام طلبتها كجزء من ر�شالة �جلامعة 

�لتعليمية .

باليوم  �حتفالتها  �إط��ار  يف  �لرية  �جلامعة  بر�مج  من  و�ح��دة  �جلل�شة  وتعد 
�لوطني �ل�49 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�أبو  عمر  �لدكتور  و  �جلامعة  �شامل مدير  ر�شاد  �لدكتور  �شعادة  �جلل�شة  ح�شر 
نو��س �لقائم باأعمال عميد �شوؤون �لطلبة و�لهيئة �لأكادميية و�لإد�رية ولفيف 
�ملتخ�ش�شة  �ل�شخ�شيات  م��ن  نخبة  مب�شاركة  �جلامعة  وط��ال��ب��ات  ط��الب  م��ن 

بالر�ث �لإمار�تي.

•• اأبوظبي-وام:

جامعة  تنظمه  يو��شل برنامج "�شل�شلة حما�شر�ت �لإمار�ت �لعلمية" �لذي 
نيويورك �أبوظبي جناحه حيث ��شتقطبت هذه �ملبادرة �لوطنية �لعلمية نخبة 
�لأبحاث  ومر�كز  �جلامعات  �أرق��ى  من  �لعلماء  و�شفوة  �لباحثني  �أف�شل  من 
�لعاملية �لذين تناولو� حماور عديدة و نطاقات حيوية تتو�ءم مع ��شر�تيجية 

�لدولة يف جمال �لتكنولوجيا و �لعلوم �ملتقدمة.
�شبري  ر�ئ��د حممد  �لدكتور  �إع��د�ده��ا  على  ي�شرف  �لتي   - �مل��ب��ادرة  يف  ي�شارك 
�لهاجري  �إبر�هيم  حممد  و�ملهند�س  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  بروفي�شور 
باحث �لدكتور�ه يف معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا - نخبة من �لباحثني 
و �شفوة �لعلماء �لذي قدمو� حما�شر�ت عملية حول مو�شوعات هامة مثل 
وتقنية  �لذكية  و�مل��دن  �ل�شطناعي  و�لذكاء  �لت�شالت  من  �ل�شاد�س  �جليل 

�لنانو �لطبية.
وقال �لربوفي�شور ر�ئد �شبري �إن هذه �ملبادرة �لوطنية لقت تفاعال وجناحا 
كبري� وحظيت بدعم ر�شمي من كبار �مل�شوؤولني حيث �شجل فيها حتى �لآن ما 
210 جهات حملية وعاملية و �أكر  1600 باحث ينتمون لأكر من  يقارب 

من 200 جامعة تقع يف 55 دولة حول �لعامل.
و �أو�شح �أن برنامج "�شل�شلة حما�شر�ت �لإم��ار�ت �لعلمية" يتميز عن بر�مج 
�أخرى مثيلة بكونه ي�شم حما�شرين ميثلون نخبة �لباحثني و�شفوة �لعلماء 
من �أرقى �جلامعات �لعاملية ومر�كز �لأبحاث �لعلمية وهم يعدون مرجعا عامليا 

يف جمالتهم �ملختلفة.
فاإنها  توفرها  �لتي  �لعديدة  �لعلمية  �لفو�ئد  وبخالف  �ملبادرة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لوطنية متهيد�  �لكو�در  بر�مج تدريب  متهد لتوفري فر�س فريدة لتطوير 
�أرقى  �ملوهوبة من خالل خلق �شر�كات و بر�مج تو�أمة مع  لبتعاث �لطاقات 
قاعدة وطنية  بناء  ي�شاهم يف  ما  �لعاملية  �جلامعات  �أف�شل  و  �لبحثية  �ملر�كز 
مزودة باأف�شل �ملهار�ت يف جمالت �لعلوم و �لتكنولوجيا �ملتقدمة مما ميكن 
يعزز  و  �حليوية  �لقطاعات  يف  بفعالية  �مل�شاهمة  من  �لوطنية  �ل��ك��و�در  تلك 

��شر�تيجية �لدولة و �لتوجهات �حلكومية و يحقق روؤية �لقيادة �لر�شيدة.
من جانبه �أو�شح �ملهند�س حممد �لهاجري باحث �لدكتور�ه �أن �لربنامج يعد 
فر�شة فريدة لتعريف خمتلف �شر�ئح �ملجتمع بالتقنيات �حلديثة و جمالت 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة و ��شتخد�ماتها �مل�شتقبلية مما ي�شاعد �أولياء �لأمور يف 
�جلامعية..  �ملرحلة  �أثناء  �حليوية  �ملجالت  تلك  در��شة  نحو  �أبنائهم  توجيه 
م�شري� �إىل �أن �لربنامج ي�شاعد �لطلبة �لر�غبني يف �إكمال �لدر��شات �لعليا على 
�ختيار مو��شيع �لأبحاث بحيث تكون نتائجها ذ�ت فائدة �أكرب �إ�شافة لدوره يف 
بناء ج�شور مع �لنخبة �ملتو�جدة يف �أف�شل �جلامعات مما يزيد �لفر�س �ملتاحة 

للطلبة �ملتميزين يف تلك �جلامعات ومر�كز �لأبحاث �ملرموقة.
و�أكد �أن �لنجاح �لالفت لهذه �ملبادرة �لوطنية �لعلمية و�لذي حتقق بعد مرور 
ر�شالة للعامل مفادها  �نطالقها يعك�س حر�شنا على نقل  �شهرين فقط على 
�إ�شعاع  �إلهام و  �مليادين وم�شدر  �أن دولة �لإم��ار�ت �شتبقى د�ئما �شباقة يف كل 

ح�شاري وثقايف و علمي ي�شل مد�ه كافة �أرجاء �ملعمورة.

تعبريًا عن م�شتوى العالقة ما بني املوظفني وقياداتهم يف املوؤ�ش�شة 

�سرطة دبي تغر�ش »�سجرة المتنان« �سمن مبادرات ال�سعادة والإيجابية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�أعمال  �جلليلة  وموؤ�ش�شة  �لهمم  لأ���ش��ح��اب  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �ختتمت 
��شحاب  �م��ور  �ول��ي��اء  "تاآلف" بهدف متكني  برنامج  م��ن  �ل���دورة �جل��دي��دة 
مع  للتعامل  �لالزمه  �ملهار�ت  من  �لتوحد  طيف  ��شطر�ب  ذوي  من  �لهمم 
لإد�رة  �لأ�شا�شية  باملهار�ت  وتزويدهم  �بنائهم  مع  تو�جههم  �لتي  �لتحديات 
�يام.   5 �فر��شيا على مدى  و�ل��ذى نظمت  �ل�شعبة لأطفالهم  �ل�شلوكيات 
لدى  و�مل��ر�ه��ق��ة  �لطفولة  وم�شكالت  حقوق  �ل��ربن��ام��ج  عمل  ور���س  وت�شمل 
�أ�شحاب �لهمم، و"حقوق �أ�شحاب �لهمم، وحمايتهم من �لتحر�س �جلن�شي" 
مع طرح جمموعة من �لتطبيقات �لعملية ، و�لتوحد و �لفرق بني �ل�شلوك 
و�مل�شاكل �حل�شية، �إ�شافة �إىل تنمية مهار�ت �لتو��شل و�للغة للطفل من ذوي 
��شطر�ب  ذوي  �لطفل من  بيئة  وتنظيم  �ملنزل،  �لتوحد يف  ��شطر�ب طيف 
�لتعليمية  و�لو�شائل  �لتعليمية  �حلقائب  و�ع���د�د  �مل��ن��زل،  يف  �لتوحد  طيف 

لطفال ذوي ��شطر�ب طيف �لتوحد يف ظل جائحة كوفيد 19.
�لهمم  �أ�شحاب  �لأطفال  و�أمهات  �آب��اء  �أم��ر من  148 ويل  �ل��دورة  �شارك يف 
�إم��ار�ت �لدولة ومن جميع �جلن�شيات، مبا يف ذلك �مل�شجلني عرب  من كافة 

باملهار�ت  لتزويدهم  وذل��ك  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  ح�شابات 
�لالزمة ليتمكنو� من �إد�رة �ل�شلوكيات �ل�شعبة لأطفالهم من ذوي ��شطر�ب 
�لتوحد، بهدف حتقيق �لفائدة للجميع، ونقل خرب�ت ومعارف "ز�يد �لعليا 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  منطلق  من  �لأم��ور  �أولياء  �إىل  �ملتخ�ش�شة  "وكو�درها 

للموؤ�ش�شة.
وقال �شعادة عبد �هلل عبد �لعايل �حلميد�ن �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
لبنود  تنفيذ�ً  �ملوؤ�ش�شة  تنظمه  " �ل��ذي  " تاآلف  برنامج  �إن  �لهمم  لأ�شحاب 
�ل�شر�كة مع موؤ�ش�شة �جلليلة يلعب دور�ً حيوياً يف تعزيز �لندماج �لجتماعي، 
ياأتي بتوجيه �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم حيث تو�شعت �ملوؤ�ش�شة يف تنفيذه لي�شمل �إمار�ت 
و�أ�شر  �لأم����ور  �ل��دع��م لأول��ي��اء  وي��ق��دم  �ل�شمالية،  و�مل��ن��اط��ق  �أب���و ظبي ودب���ي 
لتنفيذ  �لفر�شة  لإتاحة  �جلليلة  ملوؤ�ش�شة  �شكره  عن  معرب�  �لهمم،  �أ�شحاب 

هذ� �لربنامج �لو�عد وحت�شني حياة �أهايل �لأطفال �أ�شحاب �لهمم .
جد�ً  وه��ام  رئي�شي  عامل  تاآلف  برنامج  �أن  �حلميد�ن  �هلل  عبد  �شعادة  و�أك��د 
�لهمم من خالل  �أ�شحاب  تاأهيل  و��شتكمال جهود  �لرعاية  لنجاح منظومة 
مبتطلبات  �ملجتمع  �أف���ر�د  وك��اف��ة  �لأم��ه��ات  ول�شيما  �لأ���ش��ر  وتثقيف  توعية 

و�لتعامل مع ��شحاب �لهمم، و�مل�شاعدة يف �لو�شول لالأهد�ف �ملرجوة، موؤكد�ً 
على حتقق نتائج �إيجابية خالل �لدور�ت �ل�شابقة من �لربنامج �لذي نفذته 
�ملوؤ�ش�ّشة لعدد من �ولياء �لأمور يف مناطق خمتلف �شو�ء د�خل �إمارة �بوظبي 
�و يف باقي �إمار�ت �لدولة، وهو ما ظهر جليا من خالل �رتفاع م�شتوى �لوعي 

و�لإد�رك من قبل �مل�شاركني �لذين طالبو� بزيادة وتكثيف دور�ت �لربنامج.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلماء،  �شلطان  �لكرمي  عبد  �لدكتور  قال  ناحيته  ومن 
ملوؤ�ش�شة �جلليلة �إن بدء �لدورة �جلديدة لربنامج تاآلف لتدريب �أولياء �لأمور 
بطريقة �فر��شية عرب �لنرنت لأول مرة ميثل عالمة فارقة للربنامج 
و�ملعلمون  �لآب���اء  يعمل  حيث  �شامل  جمتمع  بتحقيق  �لتز�منا  ي��وؤك��د  حيث 
و�ل�شركاء �ل�شر�تيجيون و�ملجتمع مًعا لتمكني �لأطفال ذوي �لهمم. يذكر 
�أن برنامج "تاآلف" من �أبرز �لرب�مج �ملجتمعية �لتي �أطلقتها موؤ�ش�شة �جلليلة 
عام 2013 بهدف تعزيز معارف ومهار�ت �أولياء �أمور �لأطفال ذوي �لهمم 
حيث مت تخريج 600 ويل �أمر من �لربنامج حتى مطلع عام 2018. و�أدت 
�ل�شر�كة بني موؤ�ش�شة �جلليلة وموؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم يف �أكتوبر 
2018 �إىل تو�شيع نطاق �لربنامج وتعزيز خمرجاته لي�شل عدد �خلريجني 

حتى �ليوم �إىل ما يزيد عن 900 ويل �أمر من خمتلف �جلن�شيات.

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي جمل�شاً �فر��شياً بعنو�ن »�لطفل 
يف ظل جائحة كوفيد- 19« يف �إطار حر�شها �مل�شتمر على توعية �جلمهور 

بكل ما يعزز من �أمنهم و�شالمتهم يف �ملجتمع.
و�أد�ر �جلل�شة �لإعالمي من�شور �لبلو�شي م�شيد�ً بجهود �شرطة �أبوظبي 
�لر�ئد يف تثقيف �جلمهور بالإجر�ء�ت �لحر�زية للوقاية من  ودوره��ا 

�جلائحة. 
�لجتماعي  �لدعم  مر�كز  �إد�رة  مدير  �لكعبي  حمد  �شعيد  �لعميد  و�أك��د 
موؤ�ش�شات  جميع  بني  �مل�شرك  �لعامل  يعد  �لطفل  �أن  �أبوظبي،  ب�شرطة 
�لدولة من حيث �لهتمام و�لرعاية لفتاً �إىل �أن مر�كز �لدعم �لجتماعي 
�ل�شركاء  م��ع  و�لتن�شيق  بالتعاون  �خل��دم��ات  م��ن  كبرية  جمموعة  تقدم 
ب�شرية  �لق�شايا  �لتعامل مع خمتلف  يتم  �لد�خليني و�خلارجيني حيث 

تامة من قبل �خت�شا�شيني و�جتماعيني.
و�لنف�شي  �لجتماعي  �ل��دع��م  على  تركز  �ملقدمة  �خل��دم��ات  �أن  و�أو���ش��ح 
لالأطفال و�لتوعية �لجتماعية و�لنف�شية لالأطفال بالإ�شافة �إىل تقدمي 
خدمات روؤية �ملح�شون، م�شري�ً �إىل �أنه مت م�شاعدة جمموعه من حالت 
روؤية �ملح�شون من تنفيذ   �لروؤية �خلا�شة باأطفالهم بالتعاون مع د�ئرة 

�لق�شاء.
�مل�شاريع  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لقا�شمي  ر��شد  ثامر  �ملهند�س  وتطرق 

رئي�شية  حم��اور  �إىل  �ملبكرة،  للطفولة  �أبوظبي  بهيئة  بالإنابة  �خلا�شة 
لالهتمام بالطفل، وهي متكني �لقطاعات �ملختلفة وتوفري مركز معرفة 

للتعامل مع �لأطفال و�شناعة �ل�شيا�شات يف تعريف �لو�لدين بو�جباتهم، 
مو�شحاً �أن �لعملية متكاملة. 

و�لعاطفية  �لإيجابية  �لتجارب  م��ن  لال�شتفادة  �لتو��شل  �أهمية  و�أك���د 
مبكرة  مر�حل  يف  �ل�شتثمار  مت  كلما  �أن��ه  م��وؤك��د�  �حلياتية،  و�ل��در����ش��ات 

للطفل �شيعود ذلك بالنفع يف �لعائد �لجتماعي و�لقت�شادي..
�إىل  �ملجتمع،  تنمية  د�ئ��رة  رئي�س  م�شت�شار  �لبحر  منى  �لدكتورة  ودع��ت 
�ل�شيكولوجي  �لتاأ�شي�س  �إىل  �إ�شافة  �لأط��ف��ال  بتغذية  �لهتمام  �شرورة 
للطفل و�هتمام �لأم به. م�شرية �إىل �أنه خالل فرة �جلائحة مت �جر�ء 
��شتبيان جتاوز عد �مل�شاركني فيه �إىل ما يزيد عن 40 �ألف م�شارك من 

جميع �جلن�شيات.
وذكرت �أن ثقة �جلمهور باملوؤ�ش�شات �ل�شحية �حلكومية مرتفعة مقارنة 
مع �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية �خلا�شة كما �أن م�شتوى �ل�شغط �لنف�شي و�لتوتر 
�ملوؤ�ش�شات و�جلهات يف  قامت  ذلك  وبناء على  لآخ��ر  �شخ�س  يختلف من 
�لدولة بدورها يف تقدمي بر�مج خمتلفة، بهدف �ملحافظة على �ل�شحة 

�لنف�شية و�جل�شدية لأفر�د �ملجتمع...
و�لنف�شية  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  ق�شم  رئي�س  �حلو�شني-  ���ش��امل  و�أ���ش��ار 
�أن  �إىل  �لهمم،  لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  مبوؤ�ش�شة  �لهمم  �أ�شحاب  بقطاع 
و�لإدر�ك  �لوعي  حيث  من  يتاأثرون  �لهمم  �أ�شحاب  ذوي  من  �لأط��ف��ال 
بف�شل  ولكن  للطفل،  �ليومي  �لروتني  وطبيعة  �لذهنية  و�ل�شطر�بات 
�هلل �شبحانه وتعاىل نحظى بقيادة ر�شيدة متقدمة جد�ً يف و�شع �حللول 
�إىل تخفيف  �أدى  �لطماأنينة، مما  �لفاعلة يف بث روح  �لناجعة و�مل�شاركة 

�أثر �جلائحة..

•• ال�شارقة-الفجر:

ن��ظ��م م��رك��ز ح��م��اي��ة �مل������ر�أة؛ �أح����د دور 
لد�ئرة  �لتابعة  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة 
�ل�شارقة،  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �خل���دم���ات 
ب���ع���ن���و�ن )كيف  ت���وع���وي���ة  حم���ا����ش���رة 
�لعنف(،  م����ن  ن��ف�����ش��ه��ا  �مل��������ر�أة  حت���م���ي 
ب��ه��دف ت��وع��ي��ة �مل�����ر�أة ب��ح��ق��وق��ه��ا �لتي 
و�لت�شريعات  و�لقو�نني  �لدين  كفلتها 
�أقيمت  ح���ي���ث  �مل��ج��ت��م��ع��ي؛  و�ل����ع����رف 
�لعاملي  �ليوم  مع  بالتز�من  �ملحا�شرة 
�لذي  �مل���ر�أة  �شد  �لعنف  على  للق�شاء 
25 من �شهر نوفمرب، وذلك  ي�شادف 
و�لبث  �لتقنية  �لتو��شل  من�شات  عرب 
�لتو��شل  ���ش��ب��ك��ات  حل�����ش��اب��ات  �حل����ي 
�ملحا�شرة  �لج����ت����م����اع����ي.وت����ن����اول����ت 
دولة  و�شعتها  �لتي  �لت�شريعات  �أب���رز 

�لإمار�ت حلماية �ملر�أة من �لعتد�ء�ت 
عليها،  �ل��ع��ن��ف  ووق�����وع  و�ل����ش���ت���غ���الل 
�لنف�س؛  معرفة  م��ه��ار�ت  تناولت  كما 
وكيفية  و�ل��ت��اأث��ري�ت  �ملحيطة  و�لبيئة 
تتعر�س  �ل��ت��ي  �مل�شكالت  م��ع  �لتعامل 
�إد�رة  �إىل مهار�ت  �مل��ر�أة، بالإ�شافة  لها 
مهارة  وك��ذل��ك  �ل���ذ�ت،  لإد�رة  �مل�شاعر 
وكذلك  �ل�شحرية،  �لتوكيد�ت  خلطة 
"ل"، و�آليات �لتاأمل  معرفة متى قول 
�ل�شخ�شي  �لتحفيز  ومهار�ت  و�لتعلم، 

و�لعاطفة و�ل�شعور. 

والعمق  احلقيقي  الوعي  تكري�س 
الروحي 

وتابعت �لدكتورة ولء �ل�شحي، خبرية 
ومدربة تنمية �لذ�ت؛ خالل تقدميها 
�ملحا�شرة؛ �أن مثل هذه �لور�شة تهدف 

�إىل توعية �ملر�أة بالقو�نني و�لت�شريعات 
كاملة  بحقوقها  متتعها  ت�شمن  �لتي 
و�لعمق  �حل��ق��ي��ق��ي  �ل���وع���ي  وت��ك��ري�����س 
�لأ�شا�شية  �ل��ل��ب��ن��ة  ل���ب���ن���اء  �ل����روح����ي 
معرفة  على  �مل���ر�أة  وت�شجيع  لتطوير 
وو�جباتها  حقوقها  وم��ع��رف��ة  نف�شها 
ب�����ش��ك��ل �أع���م���ق، وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��رف عل 

وو�شع  م�شاعرها  على  �حلفاظ  كيفية 
�لأ����ش�������س �حل��ق��ي��ق��ي��ة �ل��ت��ي حت��م��ي بها 
نف�شها من �لتنمر �أو �لعتد�ء �لنف�شي 

�أو �جل�شدي.

بناء  املهم يف  امل���راأة  ب��دور  اإمي��ان��ًا 
املجتمع 

�إ�شماعيل  م���رمي  �أك����دت  جانبها  وم���ن 
م��دي��ر م��رك��ز ح��م��اي��ة �مل�������ر�أة؛ حر�س 
�ملنا�شبات  �غتنام مثل هذه  �ملركز على 
لتعزيز �لتوعية �ملجتمعية حول �أهمية 
حكومتنا  �أن  �شيما  ول  �مل����ر�أة،  حماية 
حقوقها  جميع  �مل��ر�أة  منحت  �لر�شيدة 
و�لقو�نني  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  خ����الل  م���ن 
�ل�شائدة يف  �لأع��ر�ف �ملجتمعية  وحتى 
�لدولة، م�شرية �إىل �أن �لمار�ت تعترب 
�إمياناً  حقوقها  �مل����ر�أة  منح  يف  �شباقة 
منها ب��دور �مل��ر�أة �ملهم يف بناء �ملجتمع 
�لتنمية  وتطوره وم�شاهمته يف عملية 
و�لثقافية  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
وغ���ريه���ا، م���وؤك���دة �أن م��ن خ���الل هذ� 
�لدعم �لتي ح�شلت عليه �ملر�أة، جعلها 
و�أثمر  بها  تليق  مرموقة  مكانة  تتبو�أ 
يف حت��ق��ي��ق �ل���ك���ث���ري م����ن �لإجن���������از�ت 

�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  م�شتوى  على 
�ملتحدة. ويعمل مركز حماية �مل��ر�أة يف 
�ل�شارقة، د�ئماً من �أجل �شمان حماية 
�ملر�أة �ملعنفة يف �إمارة �ل�شارقة وتوفري 
�حلياة �لكرمية لها وتوعيتها بحقوقها 
با�شتقاللية  �ل��ع��ي�����س  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
بيئة  يف  ��شتقبالها  خ��الل  من  وكر�مة 
حاجاتها  فيها  تلبى  منا�شبة  معي�شية 
�لفي�شيولوجية و�لجتماعية و�لأمنية 
ظروفها،  حت�شن  حل��ني  م��وؤق��ت  ب�شكل 
ك��م��ا ي��ت��م يف ه���ذ� �مل��رك��ز �إع����ادة تاأهيل 
و�لفتيات  �لن�شاء  م��ن  �لعنف  �شحايا 
ودجمهن  ومهنيا  ونف�شيا  �جتماعيا 
تقدمي  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
و�لجتماعية  �لنف�شية  �لأ���ش��ت�����ش��ار�ت 
�ل�شاخن  �خلط  خالل  من  و�لقانونية 
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•• ال�شارقة-الفجر:

ل���ت���اأه���ي���ل  ب����رن����اجم����ه����ا  �إط������������ار  يف 
�ملهن  يف  ق��در�ت��ه��م  وت��ع��زي��ز  �لطلبة 
�لرخ�س  �إد�رة  نظمت  �لجتماعية؛ 
�لج���ت���م���اع���ي���ة ب�����د�ئ�����رة �خل����دم����ات 
ور�شة  �ل�������ش���ارق���ة،  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
متخ�ش�شة لتعريف طلبة �جلامعات 
و�خل������ري������ج������ني �جل�����������دد ب�����اآل�����ي�����ات 
�لرخي�س �ملهني �لجتماعي، وذلك 
عرب تقنية �لت�شال �ملرئي عن بعد، 

و�لبث �ملبا�شر حل�شابات �لد�ئرة على 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.

و��شتهدفت �لور�شة طالب وطالبات 
و�خلريجون  �ل��ع��ل��ي��ا،  �لتقنية  كلية 
�جل����دد م���ن خم��ت��ل��ف جم����الت علم 
لتعريفهم  �لنف�س،  وعلم  �لجتماع 
�لأدو�ت  م��ن  مبجموعة  و�إر���ش��اده��م 
فهم  على  ت�شاعدهم  �لتي  و�لآل��ي��ات 
و�أهميته  �ملهني  �لرخي�س  �إج��رء�ت 
حلديثي �لتخرج يف م�شو�رهم �ملهني 

�مل�شتقبلي.

املهنية  املمار�شة  ج��ودة  تعزيز 
للعمل االجتماعي لدى الطلبة 

�لرخ�س  �إد�رة  م����دي����ر  و�أك�����������دت 
تهدف  �ل���ور����ش���ة  �أن  �لج��ت��م��اع��ي��ة؛ 
�جلامعات  ط��ل��ب��ة  ����ش��ت��ق��ط��اب  �إىل 
�ملهنية  �مل���م���ار����ش���ة  ج������ودة  وت���ع���زي���ز 
ل�شيما  لديهم،  �لجتماعي  للعمل 
ب��رخ��ي�����س من  ���ش��م��ح  �ل���ق���ان���ون  �أن 
�خلريجني �جلدد �أو غريهم ممن ل 
ملز�ولة  �خل��ربة،  �شرط  فيهم  يتوفر 

�ملهن �لجتماعية �شريطة خ�شوعهم 
ل���الإ����ش���ر�ف �مل��ه��ن��ي مل���دة ل ت��ق��ل عن 
وخربة.  كفاءة  ذي  م�شرف  من  �شنة 
�لور�شة  �أن  �إىل  �لنعيمي؛  و�أ�شافت 
�لور�س  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي 
على  تنفيذها  �ل��د�ئ��رة  تعتزم  �ل��ت��ي 
و�لكليات  �جل��ام��ع��ات  ك��اف��ة  م�شتوى 
على م�شتوى دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لد�ئرة  خل��ط��ط  ت��ع��زي��ز�ً  �مل��ت��ح��دة، 
�ل���رع���اي���ة  ب���خ���دم���ات  يف �لرت������ق������اء 
�ملمار�شات،  �أف�شل  وفق  �لجتماعية 

لتعزيز �لتوعوية باأهمية �لرخي�س 
�ملهني ل�شمان �شالمة �ل�شعفاء من 

�لأفر�د و�لأ�شر يف �ملجتمع.

حماور متعددة
�لور�شة  �لنعيمي  خ��ل��ود  و����ش��ت��ه��ل��ت 
بعدد من �ملحاور؛ بدء�ً من �لتعريف 
�لعمل  يف  �ملهنية  �ملمار�شة  مبفهوم 
وتنظيم  �شبط  و�أهمية  �لجتماعي، 
�مل��ه��ن �لج��ت��م��اع��ي��ة؛ ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�إع������د�د �ملهني  �آل���ي���ات ك��ي��ف��ي��ة  ����ش���رح 

ليكون  ومهنياً  ن��ظ��ري��اً  �لج��ت��م��اع��ي 
م����وؤه����اًل مل���م���ار����ش���ة �مل���ه���ن���ة م����ت����زود�ً 
ب���ال���و�ج���ب���ات �مل��ه��ن��ي��ة و�لأخ���الق���ي���ة 
�لور�شة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ة. 
و�لت�شريعات  �ملهنية  �ملمار�شة  قو�عد 
و�لقر�ر�ت �ملعنية بالرخي�س �ملهني 
من خالل �لبنود �لتي تلزم �لعاملني 
يف �ملهن �لجتماعية باحل�شول على 
�مل��ه��ن��ة، و�شبل  مل���ز�ول���ة  �ل��رخ��ي�����س 
�ل�شكاوي  وتلقي  �لرخي�س  تطبيق 
�لجتماعية،  �مل��ه��ن��ة  م����ز�ويل  ب��ح��ق 

و�لإ�شر�ف،  �لرقابة  �إىل  بالإ�شافة 
لتاأهيل  �ل���الزم���ة  �ل���رب�م���ج  وو���ش��ع 
و  �لإج��ت��م��اع��ي��ني،  �ملهنيني  وت��دري��ب 
ع��ل��ى خمالفة  �مل��رت��ب��ة  �ل��ع��ق��وب��ات 
دعت  �ل����د�ئ����رة  �أن  ع��ل��م��اً  �لأح����ك����ام. 
�لجتماعيني  �ملهنيني  كافة  موؤخر�ً 
يف �ل�شارقة؛ �حل�شول على ترخي�س 
من  �لجتماعية؛  للخدمات  �ملهني 
للح�شول  م��ل��ف��ات��ه��م  ت��ق��دمي  خ���الل 

على وثيقة �لرخي�س �لتي متكنهم 
ملز�ولة �ملهنة، �إذ �أن �لد�ئرة ت�شتقبل 
ط��ل��ب��ات �مل��ت��ق��دم��ني ل��ل��ح�����ش��ول على 
رخ�س مز�ولة �ملهن �لجتماعي  من 
�لإلكرونية  �لطلبات  ر�ب��ط  خ��الل 
https://sssd .shj .ae/

�لو�قع   licProfessional
ع���رب م���وق���ع �ل����د�ئ����رة �لإل����ك����روين 

.  https://sssd.shj.ae

زايد العليا واجلليلة تنظمان دورة جديدة من برنامج تاآلف التدريبي

مبجل�ش افرتا�سي.. �سرطة اأبوظبي توؤكد اهتمامها برعاية الطفل يف ظل جائحة كوفيد19  

بالتزامن مع اليوم العاملي للق�شاء على العنف �شد املراأة 

حما�سرة توعوية حول حماية املراأة نف�سها من العنف باجتماعية ال�ســــــارقة

ال�شتقطاب الطلبة وتعزيز قدراتهم املهنية

ور�سة متخ�س�سة لتعريف طلبة اجلامعات باآليات  
ترخي�ش اخلريجني اجلدد 

•• اأبوظبي-وام:

لد�ئرة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ع��ام��ة  لل�شحة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وق���ع 
�لعاملي  �لحت����اد  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  �أب��وظ��ب��ي  �ل�شحة 
�لتعاون  �شبل  تعزيز  بهدف  وذل��ك  �جنلر�  يف  لل�شمنة 
�مل�شرك فيما يتعلق بزيادة �لوزن ومكافحة �ل�شمنة يف 

�إمارة �أبوظبي.
وقع �لتفاقية عن طريق �لت�شال �ملرئي كل من �شعادة 
مطر �شعيد �لنعيمي مدير عام مركز �أبوظبي لل�شحة 
�لعامة و�لدكتورة �أوليفيا بار�تا كافالكانتي مدير �لعلوم 

و�لتعليم من �لإحتاد �لعاملي لل�شمنة.
�إطار  لل�شمنة يف  �ل��ع��امل��ي  م��ع �لحت����اد  �ل��ت��ع��اون  وي��اأت��ي 

و�لر�مية  �لعامة  لل�شحة  �أبوظبي  مركز  ��شر�تيجية 
�لهيئات  م���ع  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ات  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شحية  و�ملوؤ�ش�شات 
حول �لعامل فيما يتعلق بكافة جمالت �ل�شحة �لعامة.

دعم  على  �لطرفان  �شيعمل  �لتعاون  �تفاقية  ومبوجب 
و�ل��ت��ع��اون يف  �ل�شمنة  م��ن  ب��ال��وق��اي��ة  �ملتعلقة  �لأب��ح��اث 
وعقد  �لعملي  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  تطوير 
وبناء  وتعزيز  عالجها  وكذلك  �لعالقة  ذ�ت  �ملوؤمتر�ت 
�ل�شمنة  مكافحة  ب��ر�م��ج  جم��ال  يف  �لوطنية  �ل��ق��در�ت 
بالإ�شافة  �لبالغني،  ول��دى  �ملد�ر�س  ويف  �لأطفال  لدى 
�أ�شلوب  �تباع  �أج��ل  �لوعي �ملجتمعي من  �إىل رفع درج��ة 

حياة �شحي.

مركز  ع���ام  م��دي��ر  �لنعيمي  �شعيد  م��ط��ر  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�أبوظبي لل�شحة �لعامة : "نوؤمن باأهمية تعزيز �ل�شحة 
�لعامة جلميع �أفر�د �ملجتمع مبا فيها مكافحة �ل�شمنة 
متكاملة  �إر���ش��اء منظومة  �أبوظبي عن طريق  �إم��ارة  يف 
قادرة على بناء �لقدر�ت و�لقيام بالتوعية �لالزمة بني 
�أبناء �ملجتمع ومن هنا جاء حر�شنا على تعزيز �لتعاون 
�مل�شرك من خمتلف �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �ل�شلة من خمتلف 
�أن���ح���اء �ل��ع��امل ح��ي��ث ي��ع��د �لحت����اد �ل��ع��امل��ي لل�شمنة يف 
�إجنلر� من بني �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة يف جمالت �ل�شحة 
�لعامة". ويتعاون �لحتاد �لعاملي لل�شمنة مع �أكر من 
على �مل�شتوى �لإقليمي و�لدويل يف جمال  موؤ�ش�شة   50

مكافحة �ل�شمنة و�لق�شايا �ملرتبطة بها.

مركز اأبوظبي لل�سحة العامة يوقع اإتفاقية تعاون مع الحتاد العاملي لل�سمنة
•• ال�شارقة -وام:

�أعلنت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة عن خف�س قيمة �ملخالفات 
�ملرورية بن�شبة 50 يف �ملائة بدء� من �لثاين من دي�شمرب 2020 
باإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ق��ر�ر  بناء على  ذل��ك  و  يوما   49 ومل��دة 

�ل�شارقة وتز�منا مع �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 49 .
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ل�شام�شي  �لزري  �شيف  �للو�ء  �شعادة  قال  و 
�ل�شارقة �إنه مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�إحتفاء  �ملائة  يف   50 بن�شبة  �ملرورية  �ملخالفات  بخف�س  �ل�شارقة 
با�شرت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة   49 �ل�  �لوطني  باليوم 
�ملتعلقة  �ل�شارقة باتخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة 
49 يوما و ي�شمل ذلك  مل��دة  و  �مل��ح��دد  �ل��وق��ت  �ل��ق��ر�ر يف  بتنفيذ 

 2020 دي�شمرب   1 ت��اري��خ  قبل  �رت��ك��ب��ت  �ل��ت��ي  �ملخالفات  جميع 
�إىل  بالإ�شافة  �ملركبات  �إلغاء حجز  و  �مل�شددة  �ملخالفات  باإ�شتثناء 

�إلغاء �لنقاط �لنقاط �ملرورية �ملرتبة على كل �ملخالفات.
و�أكد �للو�ء �ل�شام�شي حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة على 
كل  لتقدمي  �ل�شارقة  حكومة  تتخذها  �لتي  �خلطو�ت  كافة  دعم 
�ل�شاملة  �لروؤية  من  �إنطالقا  للمتعاملني  �خلدمية  �لت�شهيالت 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن 
على  �لقائمة  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان 
�إتاحة �لفر�شة لهم  �أف��ر�د �ملجتمع و  �ملالية على  تخفيف �لأعباء 
�ملرتبة عليهم  �ملخالفات  ت�شديد  و  �لقانونية  �أو�شاعهم  لت�شوية 

وفقا ملحدد�ت �لقر�ر .

�سرطة ال�سارقة تخف�ش املخالفات املرورية 50 % ملدة 49 يوما

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 
�لد�خلية عن قطع  وز�رة  �ل�شادرة عن   999 تعلن جملة 
ريلي�شنز منطقة  ببلك  �شركة ميديا مو�شن  عالقتها مع 
حرة - �س.م.م ومالكها �ل�شيد/عبد�لرحمن �شالح طهبوب 
�أردين �جلن�شية يحمل جو�ز �شفر رقم:T244912 حيث 
�نه مت قطع �لعالقه معه نهائيا من تاريخ 2020/10/21 
ولي�س له �أي �شفة �شخ�شية �و تعاقدية باملجلة من تاريخ 
قطع �لعالقة كما نحذر من �لتعامل مع �و توقيعه با�شم 

�ملجلة حتى ل يقع �أحد يف �مل�شائلة �لقانونية.
فعلي من له حق �و �عر��س مر�جعة �ملجلة خالل �أ�شبوع 

و�ل فان �ملجلة غري م�شوؤولة بعد هذه �ملدة وهذ� للعلم
جملة 999 

قطع علقة وحتذير
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العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�دي تانا لبيع �لهو�تف �ملتحركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2088988 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ��شافة هالل برمان حممد ر��شد �ل�شام�شي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ��شافة حممد جابيد �هلل حممد عبد�حلق %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد برمان حممد ر��شد �ل�شام�شي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ و�دي تانا لبيع �لهو�تف �ملتحركة 

WADI TANA MOBILE PHONES SELLING 

�إىل /و�دي تانا لبيع �لهو�تف �ملتحركة ذ م م 
WADI TANA MOBILE PHONES SELLING L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلطوة خلدمات توظيف وتوريد �لعمالة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1003473 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �خلطوة خلدمات توظيف وتوريد �لعمالة 

STEP REORUITMENT SERVICES & LABOUR SUPPLY 

�إىل /�خلطوة خلدمات �لنظافة 

AL KHATWA CLEANING SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )812001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات مكاتب �لتو�شط يف توظيف �لعمالة )7810001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتزويد بعاملني حتت �لطلب )7820001(

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ي كري للهو�تف �ملتحركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3688975 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ي كري للهو�تف �ملتحركة 

I CARE MOBILE PHONE 

�إىل /�خلالدية للفو�كه و�خل�شرو�ت 

AL KHALIDIYA VEGETABLES AND FRUITS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �شر�ئح �لهو�تف �للكرونية - بالتجزئة )4741012(

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هيمينج بار 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2242118 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ��شافة فندق بالز� �لمار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

EMIRATE PLAZA HOTEL- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شيخ �ل�شيخ م�شلم �شامل م�شلم بن حم �لعامري

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذم.م

تعديل �إ�شم جتاري من/ هيمينج بار 

HIMING BAR 

�إىل /هيمينج بار -  �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذم.م

HIMING BAR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �شفا �شكاي تي 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1034201 

تعديل �إ�شم جتاري من/ كافترييا �شفا �شكاي تي 

Safa Sky Tea Cafeteria 

�إىل /يل لز�رو كافيه 

LE LAZARO CAFE

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
�ت�س  ��س  كيه  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعاملية ذ.م.م 
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1020264 

تعديل �إ�شم جتاري من/ رخ�شة �شركة كيه ��س �ت�س �لعاملية ذ.م.م 
K S H INTERNATIONAL COMPANY WLL 

�إىل /كيه ��س �ت�س �لعاملية ذ.م.م 
K S H INTERNATIONAL LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نانتار� لوجن �شبا 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2946015 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �نانتار� لوجن �شبا 

ANANTARA LOUNGE SPA 

�إىل /�ورغانيا لوجن �شبا 

AORGANIA LOUNGE SPA

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ملك �ل�شحر�ء لل�شفر

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2239834 
تعديل مدير/��شافة �لحمد �حمد حممد علي �حلمادي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فهد�لحمد �حمد حممد علي �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ل�شيد خليفه �حمد حممد علي �حلمادي

تعديل مدير/حذف خليفه �حمد حممد علي �حلمادي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1955205 بال�شم �لتجاري:مركز �مربوف 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  �لبدنيه  للياقه 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ كالودي 

كافيه
 رخ�شة رقم:CN 2763771 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/مز�يا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعناية بال�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 2432762 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرجان 

�لذهبي للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 2202453 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/بالك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

دياموند خلدمات �ملو�قع �للكرونية
 رخ�شة رقم:CN 2657328 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافترييا خليفة
 رخ�شة رقم:CN 1042645 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شعيد �ملناعي للمقاولت �لعامه ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�ملنطقة �ل�شناعية ليتاق ، 3:�لثالث ، �شيف ر��شد �شيف 

هزمي و�خرين
CN 1927074 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/11/24 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2058005400 
- تاريخ �لتعديل:2020/11/25

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

اإعــــــلن رقــم: 2020-99

»ADAFZ00078« :اإلغـاء الرخ�سـة رقــم
�شاحب الرخ�شة: مركز النابودة لل�شحن �س.ذ.م.م - فرع

Al Nabooda Cargo Centre LLC - Branch

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�شة املذكورة.

فعلى كل �شخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ االإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 13099
 بتاريخ 2020/11/27 

اإعــــــلن رقــم: 2020-98

»ADAFZ00271« :اإلغـاء الرخ�سـة رقــم
�شاحب الرخ�شة: �شي ات�س بي ذ.م.م

CHP LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�شة املذكورة.

فعلى كل �شخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ االإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 13099
 بتاريخ 2020/11/27 

اإعــــــلن رقــم: 100-2020 تغيري ال�سم التجاري
 »ADAFZ00068« :للرخ�سـة رقــم 

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

فعلى كل �شخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ االإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 13099
 بتاريخ 2020/11/27 

ToFrom
مطعم الجاردير ترافل 

ريتيل ذ.م.م - فرع
 Lagardere Travel Retail

and Restaurant LLC

اير�شت ري�شتورانت ميدل 
اي�شت ذ.م.م - فرع

 Airest Restaurant Middle
East LLC - Branch

اإعــــــلن رقــم: 101-2020 تغيري ال�سم التجاري
 »ADAFZ00065« :للرخ�سـة رقــم 

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

فعلى كل �شخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�شبوعني من تاريخ االإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�شوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 13099
 بتاريخ 2020/11/27 

ToFrom
كوفورج منطقة حرة ذ.م.م 

- فرع
Coforge FZ LLZ

Branch

اإن اأي اأي تي تكنولوجييز 
منطقة حرة ذ.م.م - فرع
 NIIT Technologies FZ

LLC - Branch

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع������������الن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/�ل�شركة �لعاملية للخر�شانة �جلاهزة - 

IN-1000327 :نرمك�س ذ.م.م  - رقم �لرخ�شة �ل�شناعية�
قد �أبدو� رغبتهم يف �لتعديل �لتايل:

خروج �ل�شريك

لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم �ملالك:

وعلى كل من لديه �عر��س على �لجر�ء �ملذكور �أعاله مر�جعة مكتب تنمية 
�أية  �ملكتب  يقبل  فلن  و�إل   ، �لإعالن  ن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع  خالل  �ل�شناعه 

�عر��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .

م

1

اال�شم التجاري اجلديداال�شم التجاري ال�شابق ال�شكل القانوين اجلديدال�شكل القانوين

ال�شركة العاملية للخر�شانة 
اجلاهزة - انرتمك�س ذ.م.م

ال�شركة العاملية للخر�شانة 
اجلاهزة - انرتمك�س �شركة 

ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ذات م�شوؤولية 

حمدودة
�شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ.م.م

�لن�شبة �جلن�شية
10%�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�ل�شم
عبد�هلل حممد ر��شد �ملرموم �لظاهري

�لن�شبة �جلن�شية
100%�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�ل�شم
مطر �شامل بدر �لظاهري

مكتب تنمية ال�شناعة
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال حتتفل يف اليوم الوطني الـ49 للدولة

•• دبي-الفجر:

�لتا�شع  �لوطني  باليوم  و�لأطفال  �لن�شاء  لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة  �حتفلت 
ب��د�أ �حلفل  �شعار روح �لحت��اد حيث  �فر��شيا حتت  للدولة  و�لأرب��ع��ني 
بال�شالم �لوطني وتالوة �لقر�آن، وكلمة �ملدير �لعام بالإنابة  تلته عدد 
�لإد�ر�ت  مديري  بها  �شارك  �لتي  و�لرفيهية  �لر�ثية  �لأن�شطة  من 

و�ملوظفني �فر��شيا.
�لثاين من  يف  نحتفل  �ملن�شوري:  �شيخة  �لأ�شتاذة  قالت  �ملنا�شبة  وبهذه 
�إحتاد  دي�شمرب بالعيد �لوطني لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة .ذكرى 
�إمار�تنا �لتا�شع و �لأربعني، �إن هذ� �ليوم �ملجيد �لر��شخ يف ذ�كرة �لوطن 

ميثل وحدة �لإمار�تيني قيادة و �شعبا، ويعد هذ� �ليوم �ملحطة �لأهم يف 
للمرة  �لدولة  علم  �ملوؤ�ش�شون  �لآب��اء  فيه  رفع  �ل��ذي  وهو  �لدولة،  تاريخ 
�لأوىل ليعلنو� قيام �أجنح جتربة �إحتاد �إقليمية و عربية �إحتاد �أ�ش�شه و 
توىل قيادته �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، و �أخيه 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم طيب �هلل ثر�هما و 
نبيلة  و�أ�شافت: لقد قامت دولتنا على قيم  �ملوؤ�ش�شني.  �لآباء  �إخو�نهما 
متثلت يف �لتاآخي و�لر�حم و�لت�شامح و�لر�بط. قيم �متزجت بالرغبة 
�ل�شادقة لالآباء �ملوؤ�ش�شني و �مل�شتلهمة من روؤيتهم �حلكيمة يف بناء دولة 
وبهذه  �لثقافات،  و  لل�شعوب  حا�شنة  و  و�ل��ك��ر�م��ة  للعز  و�ح��ة  �أ�شبحت 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب �ل�شمو  �ملنا�شبة نرفع �أ�شمى 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�أخيه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �ل��وزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، 
�أولياء �لعهود و�شعب �لإم��ار�ت �لأ�شيل،  لالحتاد حكام �لإم��ار�ت و�شمو 
�شائلني �ملوىل عز وجل �أن يعيده و�أر�س �لإمار�ت �لطيبة قيادة وحكومة 

و�شعباً تنعم باخلري و�لتقدم و�لزدهار و�لأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر.
و�أ�شارت �ىل �أن: قادة دولة �لإمار�ت حفظهم �هلل ورعاهم و��شلو� م�شرية 
�خلري و�لنماء و�لزدهار و�لرخاء من خالل حتقيق �لإجناز�ت و�إطالق 
�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��رب�م��ج و�مل���ب���ادر�ت ور���ش��خ��و� �لإم�����ار�ت ك��دول��ة للت�شامح 
و�ل��ت��ع��اي�����س و�ل��ف�����ش��ائ��ل، ح��ت��ى �أ���ش��ب��ح ����ش��م �لإم�����ار�ت ي���ردد �إي��ج��اب��اً يف 

�لإن�شانية  و�إ�شهاماتها  �لفاعل  �لدولية نظري دورها  �لكثري من �ملحافل 
�لوطن  لهذ�  �لوطني  �لعيد  و�إن  �ملجالت �حليوية  �شتى  و�حل�شارية يف 
يف  و�شعباً  قيادة  �لإمار�تيني  توؤكد وحدة  �ملعطاء يحمل يف طياته معان 
�لهدف و�مل�شري ما�شياً وحا�شر�ً وم�شتقباًل، وم�شاركة �جلميع يف حماية 

�لوطن و�إعالء بنيانه و�حلفاظ على مكت�شباته.
و�أ�شافت: جندد �ليوم �لولء و�لنتماء لقيادتنا �حلكيمة �لتي �شارت على 
�آل نهيان و�ملوؤ�ش�شني �لأو�ئ��ل، رحمهم �هلل،  نهج �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�أ�شبحت دولة �لإم��ار�ت عالمة  حيث تعززت �مل�شرية بخطى ثابتة حتى 
�لتي  و�لتنمية  و�ل��ن��م��اء  �ل��ت��ط��ور  حيث  م��ن  �ل��ع��امل  خ��ارط��ة  يف  م�شيئة 

حتققت منذ قيام �لدولة.

بدعم من �شركة غينيا األومينا كوربوري�شن التابعة ل�شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم

الإمارات تفتتح م�ست�سفى ال�سيخ حممد بن زايد امليداين يف غينيا للم�ساعدة يف مكافحة تف�سي وباء كوفيد- 19

عملية  وحت�شني  للوباء  �ل�شتجابة 
�لتعايف على �ل�شعيدين �لقت�شادي 

و�لجتماعي".
�لر��شدي،  خالد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
رئي�س وفد دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية 
�إد�رة �شركة  �ملتحدة وع�شو جمل�س 
غينيا �ألومينا كوربوري�شن: " نحن 

�ل��غ��ي��ن��ي بجزيل  ك��ون��دي و�ل�����ش��ع��ب 
�ل�����ش��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة �لإم���ار�ت���ي���ة على 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  ل��ب��ن��اء  مت��وي��ل��ه��ا 
و�ل�شكر  �مل��ي��د�ين،  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�ملعنية  �لأط����ر�ف  جلميع  مو�شول 
جنباً  �مل�����ش��روع  �إمت����ام  يف  مل�شاركتها 
لبناء  ����ش���رك���ائ���ه���م  م����ع  ج���ن���ب  �إىل 

لقيادتي دولة �لإمار�ت وغينيا على 
دعمهما �مل�شتمر للم�شروع".

�لقائم  �حل���و����ش���ن���ي  خ����ال����د  وق�������ال 
�لإمار�ت  دول��ة  �شفارة  يف  بالأعمال 
"ن�شهد  غ��ي��ن��ي��ا:  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى 
�ل����ي����وم ع���الم���ة ف����ارق����ة �أخ�������رى يف 
مع  بلدينا  ب��ني  �لعميقة  �ل�����ش��ر�ك��ة 

حيث  غينيا،  جمهورية  �إىل  �مل�شفى 
غينيا  يف  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ���ش��ت��ت��وىل 

�إد�رة وت�شغيل �مل�شفى.
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ذل������ك، ق�����ال وزي����ر 
�ل�����ش��ح��ة �ل��غ��ي��ن��ي �ل���دك���ت���ور رميي 
فخامة  عن  بالنيابة  "�أتوجه  لما: 
�ألفا  �لربوفي�شور  �لغيني  �لرئي�س 

هنا لدعم جمهورية غينيا و�شعبها 
و�شط �مل�شاعب و�لتحديات �لناجمة 
عن تف�شي وباء كوفيد19-. وتاأتي 
هذه �ملبادرة �شمن �ملبادر�ت �لعديدة 
�ل���ت���ز�م قيادتنا  �ل��ت��ي ت��ربه��ن ع��ل��ى 
ونتوجه  غ��ي��ن��ي��ا،  ب��دع��م ج��م��ه��وري��ة 
و�لمتنان  �ل��ع��رف  درج���ات  باأ�شمى 

ب�شرعة  �مل���ي���د�ين  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ه����ذ� 
و�ح��ر�ف��ي��ة. ه��ن��اك ح��اج��ة لتخاذ 
�إج��ر�ء�ت �شريعة وعلى نطاق و��شع 
كوفيد- جائحة  تف�شي  م��ن  للحد 

�ل�شيخ  م�شت�شفى  و�شي�شاعدنا   ،19
حممد بن ز�يد �مليد�ين على �لقيام 
بذلك من خالل تعزيز قدرتنا على 

•• كوناكري- غينيا- الفجر:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً   
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �فتتح وزير 
�ل�شحة �لغيني �لدكتور رميي لما 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  �لأول  �أم�����س  ي��وم 
حممد بن ز�يد �مليد�ين يف �لعا�شمة 
بح�شور ممثلني  وذل��ك  ك��ون��اك��ري، 
عن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
كوربوري�شن  �ألومينا  غينيا  و�شركة 
�لعاملية  �لإم�����ار�ت  ل�شركة  �لتابعة 

لالأملنيوم.
بن  حممد  �ل�شيخ  م�شت�شفى  و�ُشيِّد 
ز�ي����د �مل���ي���د�ين ب��ال��ك��ام��ل م���ن قبل 
للرعاية  "طموح  ���ش��رك��ة  م���ن  ك���ل 
"ويذرهافن"،  و���ش��رك��ة  �ل�شحية" 
�ألومينا  غينيا  ���ش��رك��ة  م��ن  وب��دع��م 
كوربوري�شن، خالل وقت قيا�شي مل 
يتجاوز 30 يوماً. وي�شم �مل�شت�شفى 
 48 منها  �أ����ش���رة،   208 �مل��ي��د�ين 
�ملركزة،  للعناية  خم�ش�شة  �شرير�ً 
و�شيدلية وخمترب يف �ملوقع. و�ُشّلم 

بن  حممد  �ل�شيخ  م�شت�شفى  �فتتاح 
تاأ�شي�شه  مت  �ل���ذي  �مل���ي���د�ين،  ز�ي���د 
خالل وقت قيا�شي لدعم جمهورية 
جائحة  ���ش��د  م��ع��رك��ت��ه��ا  يف  غ��ي��ن��ي��ا 

كوفيد19-".
�أل�����وم�����ي�����ن�����ا  "غينيا  وت������ع������م������ل 
تعدين  جم����ال  يف  كوربوري�شن" 
�شركة  وه��ي  �لبوك�شيت،  وت�شدير 
ل�شركة  ب��ال��ك��ام��ل  مم��ل��وك��ة  ت��اب��ع��ة 
�أكرب  ل��الأمل��ن��ي��وم،  �لعاملية  �لإم����ار�ت 
م��ن��ت��ج ل��الأمل��ن��ي��وم ع���ايل �جل�����ودة يف 
�ل��ع��امل و�أك����رب ���ش��رك��ة ���ش��ن��اع��ي��ة يف 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة خارج 
ويعد م�شروع  و�لغاز.  �لنفط  قطاع 
كوربوري�شن" �أحد  �ألومينا  "غينيا 
على  �لإمار�تية  �ل�شتثمار�ت  �أك��رب 
جنوب  �أف��ري��ق��ي��ا  منطقة  م�����ش��ت��وى 
�شركة  وبا�شرت  �لكربى.  �ل�شحر�ء 
كوربوري�شن"  �أل��وم��ي��ن��ا  "غينيا 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  �لبوك�شيت  ت�شدير 
وُيتوقع �أن تتجاوز م�شاهمة �ل�شركة 
ن�شبة  غينيا  جمهورية  �قت�شاد  يف 
�لإنتاجية  طاقتها  بلوغ  عند   5%

�لق�شوى.

الإمارات ترتاأ�ش الجتماع الثامن ع�سر للوكلء امل�سوؤولني عن الآثار واملتاحف بدول التعاون

�لآثار  ونقل  �لتهريب  �أ�شكال  كافة  وحماربة  �لعامل،  حول  �لأثرية  �ملو�قع 
بطريقة م�شروعة، حيث �أ�شدرت حكومة دولة �لإمار�ت قبل �أيام �لالئحة 
�لآثار  على  �حلفاظ  �إىل  �لقانون  يهدف  �ل��ذي  �لآث���ار   لقانون  �لتنفيذية 

مل�شاعدته على مو��شلة تاأدية ر�شالته".
و�أ�شاف �شامل �لقا�شمي:

و�شون  �لعاملية يف حماية  و�ملنظمات  �لدول  �لتعاون مع  �لإمار�ت  " تدعم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقد �أ�شحاب �ل�شعادة �لوكالء �مل�شوؤولني عن �لآثار و�ملتاحف بدول جمل�س 
�لتعاون، �جتماعهم �لثامن ع�شر عرب تقنية �لت�شال �ملرئي برئا�شة �شامل 
�لقا�شمي �لوكيل �مل�شاعد  للر�ث و�لفنون و�لآثار يف وز�رة �لثقافة و�ل�شباب، 
�لآثار و�ملتاحف بدول  �مل�شوؤولني عن  �لوكالء  �ل�شعادة  �أ�شحاب  ومب�شاركة 

جمل�س �لتعاون .
ورحب �شامل �لقا�شمي يف بد�ية كلمته باحل�شور معرباً عن �شكره لالأمانة 
�لعامة على جهودها يف �لإعد�د و�لتح�شري لهذ� �لجتماع، �آماًل �أن ي�شهم 

يف تعزيز �لعمل �خلليجي �مل�شرك يف �ملجالت �لأثرية و�ملتحفية.
وقال �شامل �لقا�شمي:

�لذي  كوفيد19-  ف��ريو���س  بفعل  كبرية  حت��دي��ات  �ل��ع��امل  دول  "تعي�س 
ل  و�لتنموية  �لقت�شادية  �لقطاعات  خمتلف  على  ج��دي��د�ً  و�ق��ع��اً  فر�س 
�شيما �ملتاحف و�ملو�قع �لأثرية و�لتي و�جهت ظروفاً �شعبة نتيجة �إغالقها 
منظمة  �إح�شاء�ت  و�لثقافية..توؤكد  �لر�ثية  و�لفعالية  �لأن�شطة  وتوقف 
�لعامل ) ما  %90 من متاحف  �أن  �ل��دويل للمتاحف  �ليون�شكو و�ملجل�س 
يزيد عن 85 �ألف من�شاأة( قد �أغلقت �أبو�بها خالل فر�ت زمنية متفاوتة 
هذ� �لعام، وهو ما ي�شري �إىل عمق �لأزمة، مبا ي�شتدعي و�شع �آليات جديدة 
للتكّيف مع �لو�قع �جلديد و��شتك�شاف �ل�شبل �ملمكنة لدعم �لقطاع �ملتحفي 

�ل��ث��اب��ت��ة ب��ال��دول��ة ب��غ��ر���س ت��ع��زي��ز �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة، و�ل��ك�����ش��ف ع��ن �لآث���ار 
للدولة. م�شووؤلتنا  �لوطني  �ل��ر�ث  و�إث��ر�ء  �إحياء  بغر�س  و�لتنقيب عنها 
قانونية،  �أط��ر  خ��الل  لها من  �لآف��ة وو�شع حد  ه��ذه  �لعمل على حماربة 

وتعاون مع خمتلف �لدول �ل�شديقة و�ل�شقيقة".
و�أ�شار �شامل �لقا�شمي �أن دولة �لإمار�ت �أطلقت مبادرة "�لعمارة يف �لإمار�ت" 
�ملعماري �حلديث، نظر�ً لرتباطها مب�شرية  �لإرث  �لر�مية توثيق و�شون 
�إذ  �ملا�شي،  �لقرن  �شتينات  بعد  ظهرت  �لتي  تلك  خ�شو�شاً  �ملجتمع  حياة 
باعتباره  ميثل هذ� �لر�ث كنز معماري ينبغي در��شته وترميمه و�شونه 

�شاهد�ً على مرحلة مهمة من تاريخنا �ملعا�شر.
كما ت�شتمر جهود �لدولة لأجل حماية �لر�ث �لثقايف �ملعر�س للخطر يف 
�أوقات �لنز�ع �مل�شلح، بالتعاون مع �ليوني�شكو يف �ملو�شل من ترميم لل�شروح 
يف  �لفر��شية  و�ملن�شات  �حلديثة  �لرقمية  �لتقنيات  و��شتخد�م  �لأثرية 

خدمة هذ� �لهدف �ل�شامي.
ناق�س �لجتماع �لعديد من �ملو��شيع يف مقدمتها، جهود �لدول �لأع�شاء 
�لأثري  و�لتنقيب  �مل�شح  وبر�مج  كوفيد19-،  فريو�س  جلائحة  للت�شدي 
وبر�مج �لتدريب، كما تطرق �لجتماع �إىل �ملعر�س �لدوري �مل�شرك لالآثار 
�ملحافظة  ميثاق  م�شروع  م�شودة  �إىل  �إ���ش��اف��ًة  �ل�شت،  دور�ت���ه  �كتمال  بعد 
�لآثار  �ل��دويل يف جم��ال  و�لتعاون  �ملجل�س،  ب��دول  �لعمر�ين  �ل��ر�ث  على 

و�ملتاحف.

اأبناء االإمارات العاملني يف �شركة »�شحة« يف خط الدفاع االأول

»�سحة« تفتح الأبواب اأمام الدكتورة �سرين جا�سم الزعابي لتعلم الطب واكت�ساب اخلربات والرتقي
�خلارجية  �ل��ع��الج��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
"�شحة"،  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت  �إح����دى 
�شحة  يف  للعمل  �إن�����ش��م��ت  و�ل��ت��ي 
حيث   2006 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ 
يف  �لأط���ب���اء  م�����ش��ووؤل��ة  تعيينها  مت 
عيادة �ملقطع، ثم �لتحقت بربنامج 
خليفة  �ل�شيخ  مدينة  يف  �لإق��ام��ة 
عام  حتى  �لطبية من عام 2008 
يف  للعمل  عادت  وبعدها   ،2013
على  �أن ح�شلت  بعد  �ملقطع  عيادة 

تخ�ش�س يف �لطب �لباطني. 
�لزعابي  �شرين  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
مثمرة  �شحة  يف  عملها  رح��ل��ة  �أن 
ل��ه��ا فر�شة  ل��ل��غ��اي��ة، ف��ق��د وف�����رت 
�كت�شاب  لها  وهياأت  �لطب،  در��شة 
�إذ  �خل�������رب�ت وت���ط���وي���ر ن��ف�����ش��ه��ا، 
�لدر��شة للح�شول على  وفرت لها 
�لباطني،  بالطب  �لعربي  �ل��ب��ورد 
يف  �شاعدتها  منا�شب  عدة  وتبو�أت 
تطوير �لعديد من �ملهار�ت بهدف 
�كت�شاب �ملزيد من �لعلوم و�ملعارف 

•• اأبوظبي- الفجر

�أب��وظ��ب��ي للخدمات  ���ش��رك��ة  وف���رت 
�شبكة  �أك����رب  "�شحة"،  �ل�����ش��ح��ي��ة 
رع��اي��ة �شحية يف دول���ة �لإم����ار�ت، 
ك��ل �أن����و�ع �ل��دع��م لأب��ن��اء �لإم����ار�ت 
باملهار�ت  وت���زوي���ده���م  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م 
و�خلرب�ت ليكونو� �أطباء متميزين، 

�لرعاية  قطاع  يف  مبتكرين  وق��ادة 
�ل�شحية.

وم��ن ب��ن��ات �لإم�����ار�ت �ل��ت��ي فتحت 
�لتعليم  �أب����و�ب  �أم��ام��ه��ا  "�شحة" 
�شرين جا�شم  �ل��دك��ت��ورة  و�ل��رق��ي 
�لزعابي، �أخ�شائي �لطب �لباطني، 
�لزعفر�نة  م���رك���ز  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
�لتابع  و�ل���ف���ح�������س  ل��ل��ت�����ش��خ��ي�����س 

من�شب  �لزعابي  �شرين  �لدكتورة 
�لإم���ار�ت  مل�شت�شفى  �لطبي  �مل��دي��ر 
�أربعة  م��د�ر  وبذلت على  �مل��ي��د�ين، 
لرعاية  ج��ه��ده��ا  ق�����ش��ارى  �أ���ش��ه��ر 
ل�شغل  ح��ال��ي��ا  وت�شتعد  �مل�����ش��اب��ني، 
�ل�شاخمة  ع���ي���ادة  م���دي���ر  م��ن�����ش��ب 
و�لتي  "�شحة"  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
ق����ري����ب����اً، كما  �ف���ت���ت���اح���ه���ا  ���ش��ي��ت��م 
�لطب  يف  ��شت�شاري  لتكون  ت�شتعد 
�شنو�ت   5 �أكملت  �أن  بعد  �لباطني 
�لطب  لتخ�ش�س  م��ز�ول��ت��ه��ا  م���ن 

�لباطني.
ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ت��ك��رمي من 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف منطقة 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل���ظ���ف���رة، 
و�إجناز�تها  مل�����ش��ارك��ت��ه��ا  �لأح���م���ر، 
م��ع �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي �إذ 
�لزعابي  �شريين  �لدكتورة  �شاركت 
يف �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ه��ام خ���ارج دولة 
�لإم��ار�ت، مثل م�شاركتها يف حملة 

�لهالل  ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �لإغ�����اث�����ة 
�لأحمر لدولة �لإمار�ت يف باك�شتان 
�إغاثة  ح��م��ل��ة  ويف   ،2010 ع����ام 
�ليونان  يف  �ل�����ش��وري��ني  �ل��الج��ئ��ني 
�إغاثة  ح��م��ل��ة  ويف   ،2016 ع����ام 
�لالجئني �ل�شوريني يف �لأردن عام 
جلنة  ع�شوية  وت�شغل   ،2019
.)NADO( مكافحة �ملن�شطات

�لزعابي  �شريين  �لدكتور  و�جهت 
�مل�������ش���اع���ب و�ل����ت����ح����دي����ات خ���الل 
ح��ي��ات��ه��ا �ل��ع��م��ل��ي��ة وت��ع��ام��ل��ت معها 
ب�شرب وثبات، ومن هذه �لتحديات 
�لتوفيق  م�����ش��األ��ة  و�ج��ه��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
ومتاعب  �جلامعة  يف  در��شتها  بني 
�إذ  �حلمل ورعايتها لطفلها �لأول، 
كانت حامل وهي تقدم �متحاناتها، 
وبحمد �هلل جنحت يف در��شتها، كما 
جنحت يف تربية �أبنائها وتعليمهم 
�أ�شبحت  �ل��ك��ربى  �بنتها  �أن  حيث 
عاملة كمبيوتر، و�شوف تنهي در��شة 
�ل�شحية  �ل���ع���ل���وم  يف  �مل��اج�����ش��ت��ري 

لت�شخريها خلدمة دولة �لإمار�ت.
�شركة  ع��م��ل��ه��ا يف  م�����ش��رية  وح����ول 
�ل��ت��ح��ق��ت يف  �إن��ه��ا  ق��ال��ت  "�شحة" 
�ل��ع��م��ل يف ع���ي���ادة �ل��زع��ف��ر�ن��ة عام 
ونائب  رئ��ي�����ش��ي��ة  طبيبة   2018
 2020 �أبريل  ويف  �لعيادة،  مدير 
�ل�شتثنائية  �ل����ظ����روف  ظ���ل  ويف 
�نت�شار  �لعامل نتيجة  �لتي �شهدها 
تولت  كوفيد19-،  ف�����ريو������س 

على  للح�شول  در��شتها  و��شتكمال 
درجة �لدكتور�ه، فيما يدر�س �بنها 
�لطب حالياً ولديه خطط طموحة 

للم�شتقبل.
م��ن �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي و�ج��ه��ت��ه��ا يف 
حياتها �لعملية وتعاملت معها بقوة 
وثبات، خالل جائحة كوفيد19-، 
تاأدية و�جبها جتاه وطنها  وخالل 
�لطبي  �مل���دي���ر  م��ن�����ش��ب  ب�����ش��غ��ل��ه��ا 
كان  �مل��ي��د�ين،  �لإم����ار�ت  مل�شت�شفى 
من  مر�شى  �مل�شت�شفى  �إىل  ي�شل 
جن�شيات متعددة ، حيث يقيم على 
�أر�س �لإمار�ت نحو 200 جن�شية 
وبحمد   ، خمتلف  لغات  يتحدثون 
�لثقافات  يف  و�لتنوع  وتوفيقه  �هلل 
للعاملني يف �شبكة "�شحة"  متكنت 
و�لفريق �لطبي �ملعالج من جتاوز 

هذ� �لتحدي.
�لقادمة  لالأجيال  �لن�شح  ووجهت 
يكونو�  �أن  �لإم���������ار�ت  �أب����ن����اء  م���ن 

ما  لدر��شة  يتجهو�  و�أن  �شغوفني 
ويعملون  ب���ه  وي���رغ���ب���ون  ي��ح��ب��ون 
�لإمار�تي  فال�شباب  يحبونه،  م��ا 
موؤهل ب�شكل جيد ملو�جهة حتديات 
ق���ادة  ي�����ش��ب��ح��و�  ولأن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
و�لدنا  �أن  �إىل  م�����ش��رية  ع��امل��ي��ني، 
�ل�شيخ ز�يد -طيب �هلل ثر�ه-و�شع 
�أبناء  مكنت  �لتي  �ل�شلبة  �لأ�ش�س 
�لإمار�ت من �لوقوف عليها بثبات، 
ومن �لو�جب على �لأجيال �حلالية 
�مل�شرية  ت���و�����ش���ل  �أن  و�ل����ق����ادم����ة 
فاأبناء  ز�ي�����د،  ن��ه��ج  ع��ل��ى  و�ل�����ش��ري 
���ش��ف��ر�ئ��ه��ا، ويجب  �لإم��������ار�ت ه���م 
عليهم �أن ي�شعو� جاهدين للرويج 
لقد  �ملحافل،  جميع  يف  ل��الإم��ار�ت 
و�شعت قيادتنا رهانها على هوؤلء 
و�ثقة  و�أن���ا   ، �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل�شباب 
من �أنهم �شوف يرقون �إىل م�شتوى 
ت��وق��ع��ات ق��ي��ادت��ن��ا وح��ت��ى �أب��ع��د من 

ذلك.

/جري�لدين  �مل��دع��و   ف��ق��د 
����ش���ان���ت���و����س م���ان���ان�������ش���ال، 
�ل�����ف�����ل�����ب�����ني   �جل���ن�������ش���ي���ة 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)ec4582973( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0563766827

فقدان جواز �سفر
فقد �ل�شيد / علي �حمد يو�شف 
بن كلبان بني و�ئل  �شهادة ��شهم 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ة  ع���ن  ����ش���ادرة 
رقم   )  ASMAK  ( �ل��ق��اب�����ش��ة 
 1200 بعدد  �مل�شتثمر1718210 
���ش��ه��م ي���رج���ى ع���ل���ى م����ن يعر 
�ل�شركة  �ىل  �رج���اع���ه���ا  ع��ل��ي��ه��ا 
�ملذكورة �و �لت�شال على �لرقم 

. 0561212062

اعلن فقدان �سهادة ا�سهم
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العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أ بي �شي لل�شيانة �لعامة و�د�رة 

�لعقار�ت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2293607 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شاهر خالد �حلد�د %24 

تعديل ن�شب �ل�شركاء

ربيع �لبحري من 49% �ىل %25

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
�شركة   - للمز�د�ت  �ل�ش�����ادة/�ليا�شات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2942500 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد مال �هلل حممد �حمد �ل�شحي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد م�شطفى حممد �شهاب �لها�شمي

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شحاب 

�لبي�س لل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1101574 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منازف 

فون
 رخ�شة رقم:CN 1896962 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ديبلودوك�س للمقاولت �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 3767938 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/باي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

روك لل�شفر - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 2242472 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�لوعد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لبيع �لطار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1112054 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة فنتور� لل�شيانة �لفنية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي ، �شرق 0.3 - مبنى معايل معايل خلف 

�حمد خلف
CN 1901343 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�يه �ي �م لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2020/11/22 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2055013962 
- تاريخ �لتعديل:2020/11/26

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�لظاهرة بارتلت ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�أبوظبي - �شارع ز�يد �لول - �لطابق 7 بالكامل ، بناية/

�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان
CN 1683447 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/كري�شتون مينون حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/11/18 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2020/11/26  - بالرقم:2055013059 

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  27  نوفمرب  2020 العدد 13099 
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة -الفجر:

بد�أت بلدية منطقة �لظفرة تركيب �أعمال �لزينة وت�شغيلها على م�شتوى مدن 
�ملنطقة ��شتعد�د�ً لالحتفال باليوم �لوطني �لتا�شع و�لأربعني، وت�شمل �لأ�شكال 
هند�شي،  �شكل   1500 ع��دده��ا  يبلغ  و�ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ل��وح��ات  �لهند�شية 

على  �لغالية  �ملنا�شبة  وح��ي  م��ن  م�شتمدة  �لأب��ع��اد  وثالثية  ثنائية  جم�شمات 
�لأمل  وم�شبار  �ل�شبع  �لم��ار�ت  �أ�شماء  مثل  �لدولة  �إجن��از�ت  وتعك�س  نفو�شنا، 
�ملنطقة،  م�شتوى  على  �لدولة  �أع��الم  وتركيب  �ل�شهيد  يوم  و�شعار�ت  و�ك�شبو. 
على  عاماً  و�أربعني  ت�شعة  مل��رور  يرمز  �ل��ذي   49 �لرقم  �إىل جم�شم  بالإ�شافة 
ب��اين نه�شة  ر��شهم  �ملوؤ�ش�شني على  �لآب��اء  �لم���ار�ت بف�شل جهود  دول��ة  �حت��اد 

وح�شارة �لمار�ت �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�ملجتمع،  لإ�شعاد  و�لتح�شني  �لتطوير  نهج  �لر�شيدة على  قيادتنا  وت�شري  ثر�ه، 

ودولتنا �لغالية تنعم بالأمن و�لأمان. 
وتقوم بلدية منطقة �لظفرة بتزيني �ل�شو�رع �لرئي�شية ومد�خل �ملدن وتزيني 
�لوطني  باليوم  �بتهاجاً  �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  �لبلدية ومباين  مباين 

�لتا�شع و�لأربعني. ويتم تركيب �شا�شات �إلكرونية يف �ل�شارع �لرئي�شي مبدينة 
و�أعمدة  �لرفيهية  و�ملر�فق  �حلد�ئق  تزيني  جانب  �إىل  �لبلدية،  ومبنى  ز�ي��د 
�ملتحدة.  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  لعلم  ترمز  �شوئية  باألو�ن  و�لأ�شجار  �لإن��ارة 
وحتر�س �لبلدية على �تباع �إجر�ء�ت �لأمن و�ل�شالمة و�لإجر�ء�ت �لحر�زية 

و�لوقائية للمحافظة على �شحة و�شالمة �ملجتمع. 

•• اأبوظبي-وام: 

�ط���ل���ع م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
حممد �آل حامد رئي�س د�ئرة �ل�شحة 
ع��ل��ى و�ق���ع �خل��دم��ات �مل��ت��م��ي��زة �لتي 
و�حل���روق  �ل��ط��و�رئ  وح���دة  تقدمها 
�ل�شيخ  م��دي��ن��ة  �ل��ت��اأه��ي��ل يف  و�إع������ادة 
�شخبوط �لطبية وذلك خالل جولة 

تفقدية ملعاليه يف �ملن�شاأة.
و�ط�����ل�����ع م���ع���ال���ي���ه خ�������الل �جل����ول����ة 
خاللها  ر�ف���ق���ه  �ل���ت���ي   - �ل��ت��ف��ق��دي��ة 
�ل����دك����ت����ور ن���ا����ش���ر ع���م���ا����س �مل���دي���ر 
�شخبوط  �ل�شيخ  مل��دي��ن��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�لطبيب  �ل���رك���ن  و�ل��ع��م��ي��د  �ل��ط��ب��ي��ة 
عائ�شة �شلطان �لظاهري قائد �شالح 
�خلدمات  على   - �لطبية  �خل��دم��ات 
يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  تقدم  �لتي 
رعاية  �إىل  يحتاجون  �لذين  �لإم��ارة 
طبية طارئة عالية �جلودة وخدمات 
عالج �حل��روق �ملتقدمة وفق تد�بري 
مع  تتما�شى  �ح���ر�زي���ة  و�إج�������ر�ء�ت 
�تخذتها  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
�شالمة  ل�����ش��م��ان  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل���دي���ن���ة 
�مل���ر����ش���ى و�مل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع خمتلف 

خدماتها.
بتوجيهات  �أبوظبي  �إن  معاليه  وقال 

قيادتها �لر�شيدة م�شتمرة يف جهودها 
�أفر�د  ل�شمان �شهولة ح�شول جميع 
�ل�شحية  �خل���دم���ات  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع 
�آمن  ب�شكل  عاملية  ج��ودة  مب�شتويات 
�شحتهم  على  �ملحافظة  ي�شمن  مبا 
ظل  يف  �لأوىل  بالدرجة  و�شالمتهم 
��شتمر�ر جائحة فريو�س كوفيد19- 
.. موؤكد� جاهزية �لإمارة للتعامل مع 
كافة �حلالت �لطارئة مبا تتمتع به 
من من�شاآت �شحية ت�شم كو�در طبية 
من  عالية  درج���ة  وع��ل��ى  متخ�ش�شة 
�لتكنولوجيا  �أح��دث  وتتبنى  �لكفاءة 

و�لتقنيات �ملتقدمة يف هذ� �ملجال.

�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت وكافة  وت��ف��ق��د م��ع��ال��ي��ه 
بها  تتمتع  �لتي  �ملتطورة  �لإمكانيات 
وح����دة �ل���ط���و�رئ و�حل�����روق و�إع����ادة 
و�مل����زودة  �لطبية  ب��امل��دي��ن��ة  �ل��ت��اأه��ي��ل 
�ملتطورة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب����اأح����دث 
حالت  يف  �ملر�شى  �حتياجات  لتلبية 
�لطو�رئ وتقدمي �لدعم �لالزم لهم 
حيث ت�شم وحدة �لطو�رئ يف مدينة 
فريقا  �ل��ط��ب��ي��ة  ���ش��خ��ب��وط  �ل�����ش��ي��خ 
�ملجال  يف  �ملخت�شني  م��ن  م��ت��ك��ام��ال 
�لطارئة  �حل����الت  ك��اف��ة  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
و�ملهددة للحياة على مد�ر 24 �شاعة 

يومياً.

�ل�شيخ  م��دي��ن��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
���ش��خ��ب��وط �ل��ط��ب��ي��ة ت��ع��د �أح����د �أكرب 
وحتتل  �لدولة  يف  �مل�شت�شفيات   10
�لعا�شمة  يف  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��اً  م��وق��ع��اً 
�أبوظبي �إذ متتد على م�شاحة 300 
�أل����ف م���ر م���رب���ع. وت��ن��ف��رد بتقدمي 
�ملتقدمة  �حل�����روق  ع���الج  تخ�ش�س 
وهي �ملركز �لأول يف �لإمار�ت يف هذ� 
�لخت�شا�س وت�شمن خدمات �لعالج 
م�شتويات  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  �لتاأهيلي 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة ل��ك��اف��ة ح���الت 
�ل�����ش��دم��ات و�حل�����روق وغ���ريه���ا من 

�حلالت �ل�شحية.

ك��م��ا مت��ت��از ب��ت��ق��دمي خ���دم���ات طبية 
و�لعظام  �ل�����ش��در  ك��ج��ر�ح��ة  �أخ�����رى 
وغريها  �لقلب  خدمات  �إىل  �إ�شافة 
�مل�شتوى  رفيعة  طبية  خ��دم��ات  م��ن 

�ل�شحية  �لإم�����ارة  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
مثل �أمر��س �لغدد �ل�شماء و�لر�أ�س 
�ل���دم  و�أم����ر������س  و�لأور�م  و�ل���ع���ن���ق 
و�لأمر��س  و�ل��روم��ات��ي��زم  و�ل��ع��ظ��ام 

و�لكلى  �لبولية  و�مل�شالك  �ل�شدرية 
و�لقلب  �له�شمي  �جلهاز  و�أم��ر����س 
و�لأوع�����ي�����ة �ل���دم���وي���ة وغ���ريه���ا من 

�لتخ�ش�شات.

•• دبي- الفجر:

 تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، بتعزيز �لتكامل 
�حلكومي لر�شم م�شتقبل �لدولة، وو�شع حماور ومكونات �خلطة �لتنموية 
�لإمار�ت  �ملقبلة، عقدت جمعية  �ل�شاملة لالإمار�ت خالل �خلم�شني عاماً 
�لتخطيط  مو��شيع  فيها  بحثت  ح��و�ري��ة  جل�شة  �حل�����ش��ري  للتخطيط 
و�شوًل  �ملقبلة  ع��ام��اً  للخم�شني  �لبيئية  و�ل���ش��ت��د�م��ة  و�لنقل  �حل�شري 

لتحقيق م�شتهدفات مئوية �لإمار�ت 2071.
�إط��ار م�شاركة جمعية �لإم��ار�ت للتخطيط �حل�شري �شمن  جاء ذلك، يف 
م�شروع  �شمن  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  نظمتها  �لتي  �لعام«  �لنفع  »ح���و�ر�ت 
ت�شميم �خلم�شني عاماً �ملقبلة لدولة �لإم��ار�ت، �لهادف �إىل �إ�شر�ك �أفر�د 
�لإم��ار�ت وو�شع حماور ومكونات �خلطة  دولة  ر�شم م�شتقبل  �ملجتمع يف 

�لتنموية للدولة وفق �أجندة عام �ل�شتعد�د للخم�شني.
وت�شمنت خمرجات ونتائج �جلل�شة مدخالت ومبادر�ت وطنية وجمتمعية 

مهمة، تعزز �خلطة �لتنموية �ل�شاملة لدولة �لإمار�ت.
�لإمار�ت  �إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س  �شريف �خل��وري  �أحمد حممد  و�أك��د 
للتخطيط �حل�شري، �أن �جلل�شة �حلو�رية �لتي عقدت عرب تقنية �لت�شال 
�أع�شاء �جلمعية وممثلي من  40 ع�شو� من  �أكر من  �ملرئي، وح�شرها 
حماور  ناق�شت  و�ملتخ�ش�شني،  �خل��رب�ء  من  ونخبة  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
�لتحتية،  �لبنية  بقطاعات  لالرتقاء  م�شتقبلية  خطط  لتطوير  �أ�شا�شية 

و�لإ�شكان، و�لنقل، و�لبيئة، و�لتغري �ملناخي.
وقال: �إن �جلل�شة تطرقت �إىل حماور عديدة من �أهمها �لتوجهات �مل�شتقبلية 
يف قطاع �لنقل، وكيفية �لتكييف مع �لتغيري�ت �مل�شتقبلية يف �ملناخ، وكذلك 
�لتو�شع يف ��شتخد�م م�شادر �لطاقة �لنظيفة. كما متت مناق�شة �ملركبات 
ذ�تية �لقيادة وجاهزية �لبنية �لتحتية لها م�شتقباًل، و�لركيز على جودة 

�لبنية �لتحتية �لرقمية لال�شتعد�د لت�شغيلها يف �مل�شتقبل.
من جهتها، توجهت �ملهند�شة نادية م�شلم نائب رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
جهود  مثمّنة  �جلمعية،  لأع�شاء  بال�شكر  �حل�شري،  للتخطيط  �لم��ار�ت 
�لفريق لو�شع �لت�شور�ت �مل�شتقبلية لت�شميم وتطوير بنى حتتية متميزة 

حتقق �ل�شتد�مة خالل �خلم�شني عاماً �لقادمة.
و�أكد �ملهند�س �شيف غبا�س �أمني �شر �جلمعية، على �أهمية هذه �لور�س يف 
�لعاملية،  تناف�شيتها  وتعزيز  �لإم��ار�ت  دولة  م�شتهدفات  بتحقيق  �مل�شاهمة 
ومو�كبة �لروؤى �مل�شتقبلية لقيادتها �لر�شيدة، مبا ي�شمن �شناعة م�شتقبل 

م�شتد�م لالأجيال.
ت�شميم مناذج �لأعمال يف �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية على �أ�ش�س م�شتقبلية

»عن  تعقد  جل�شات  �شل�شلة  �شمن  �ل��ع��ام«،  �لنفع  »ح���و�ر�ت  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
تخ�ش�شاتها  بكافة  �ملجتمعية  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  �إ���ش��ر�ك  بهدف  ب��ع��د«، 
�لتحديات  ل�شت�شر�ف  و�لعلمية،  و�لقت�شادية،  و�لإن�شانية،  �لجتماعية، 
�حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  لتطوير  و�ملقرحات  �حللول  وتطوير  �مل�شتقبلية، 
عاماً  للخم�شني  لال�شتعد�د  �لوطنية  �جلهود  دعم  �إط��ار  يف  وذل��ك  و�ملهم، 
�ملقبلة، وتعمل �ملبادرة على ت�شميم مناذج �لأعمال يف �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية 
على �أ�ش�س م�شتقبلية، وتعزيز م�شاركتها يف جمالت عدة من �شمنها، �ملر�أة، 
و�لطفولة، و�لإعالم، و�لتطوع، ومتكني �أ�شحاب �لهمم، و�لعمل �لإن�شاين، 

و�ملجالت �ل�شحية و�لقت�شادية و�لثقافية.

�خلم�شني  ت�شميم  م��ب��ادر�ت  �شمن  تنظم  �لتي  �حل���و�ر�ت  �شل�شلة  وت�شعى 
�ملجتمعية على  �ملوؤ�ش�شات  �لإم��ار�ت، مب�شاركة ع�شر�ت  لدولة  �ملقبلة  عاماً 
�لإن�شاين  �لعمل  يف  و�ملتخ�ش�شني  �خل��رب�ء  من  ونخبة  �ل��دول��ة،  م�شتوى 
مقرحات  و�شع  يف  �لوطنية  و�لطاقات  �خل��رب�ت  توظيف  �إىل  و�لتطوع، 
على  ت��رك��ز  ح��ي��ث  �مل��ق��ب��ل��ة،  ع��ام��اً  للخم�شني  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  للخطة 
�ل�شتفادة من �أفكار ودر��شات و�أبحاث جمعيات �لنفع �لعام كل يف جمالها 
على  �ل�شوء  وت�شلط  للخم�شني،  �ل�شتعد�د  خطة  حم��اور  مدخالت  لرفد 
م�شتد�مة  منظومة  و�إيجاد  �لجتماعية،  �مل�شوؤولية  ثقافة  تر�شيخ  �أهمية 
للم�شاركة �ملجتمعية. وتركز مبادر�ت ت�شميم �خلم�شني �لتي ت�شرف عليها 
جلنة �ل�شتعد�د للخم�شني برئا�شة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�إ���ش��ر�ك خمتلف  على  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
لإثر�ء  �ملقبلة،  عاماً  للخم�شني  �ل�شتعد�د  �ملجتمع يف تطوير خطة  �أف��ر�د 
�خلطة �لتنموية �ل�شاملة باأفكار جديدة، ومعرفة �لتحديات �لتي تو�جهها 
فئات �ملجتمع، وتو�شيع نطاق �ملعرفة �حلكومية، مبا ي�شمن تلبية توقعات 

�لأفر�د للم�شتقبل.

•• ال�شارقة-الفجر:

من  �لثالثة  �لن�شخة  تنظيم  ع��ن  للفنون  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �أع��ل��ن��ت 
 19 �إىل   16 �لفرة من  �لفنية »نقطة لقاء«، خالل  �لكتب  معر�س 
دي�شمرب كانون �لأول 2020، و�لذي �شيقام يف بيت عبيد �ل�شام�شي 

�لتاريخي يف �شاحة �لفنون بال�شارقة.
وكّتاب  ل��ف��ن��ان��ني  م��ط��ب��وع��ات  �مل��ع��ر���س  م��ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �لن�شخة  وت��ق��دم 
و�أكادمييني ونا�شرين من جميع �أنحاء �ملنطقة، مبا يف ذلك جمموعة 
خمتارة من �ملوؤلفات �لتاريخية و�لأكادميية، بالإ�شافة ملن�شور�ت فنية 
�ملعر�س  يف  �ملقدمة  �لإ���ش��د�ر�ت  �شت�شمل  كما  متعددة،  تخ�ش�شات  يف 

عناوين مت�شلة بتاريخ ونظرية ونقد �لفن.
و�شيتم عر�س هذه �ملن�شور�ت يف �لق�شم �لتقييمي �خلا�س باملوؤ�ش�شة، 
�لعربية  �لإم���ار�ت  ق�شم  �شي�شلط  فيما  �مل�شتقلة،  �لكتب  ق�شم  و�شمن 
�ملتحدة �ل�شوء على جمموعة خمتارة من �لكتالوجات وكتب �لفنانني 

وغريها من �ملو�د �ملن�شورة حملياً �أو من قبل فنانني من جميع �أنحاء 
�لعامل.

�جلزء  بينها  من  �إ�شد�ر�تها،  �أح��دث  من  ع��دد�ً  �ملوؤ�ش�شة  تعر�س  كما 
�ل��ث��اين م��ن ك��ت��اب »ك��ورن��ي�����س« وه��و ع��ب��ارة ع��ن خم��ت��ار�ت �شنوية من 
�ل��ق�����ش�����س �مل�����ش��ّورة )ك��وم��ي��ك( ل��ل��ر���ش��ام��ني و�ل��ف��ن��ان��ني �مل��ق��ي��م��ني يف 
���ش��ري��ف: ف��ن��ان �لعمل �ل��و�ح��د« وه��و عمل  �لإم�����ار�ت، وك��ت��اب »ح�شن 
بحثي ونقدي جديد يف ممار�شة ر�ئد �ملفاهيمية يف �لإم��ار�ت، وكتاب 
»عبد �حلي م�شّلم زر�ره« و�لذي يت�شمن در��شة عن �شاملة عن زر�ره 
من  ن�شخاً  ويت�شمن  �لفل�شطيني،  �لفن  �أع��الم  من  و�ح��د�  باعتباره 
�أعماله و�أر�شيفاته بالإ�شافة �إىل مذكر�ته �ل�شخ�شية، وكتاب »�لفن يف 
زمن �لقلق« �لذي ي�شم م�شاهمات لأبرز �ملفكرين و�مل�شتغلني يف ثقافة 

�ل�شورة و�لإنرنت، وكتاب »�بحث عني فيما تر�ه« وهو �لعمل �لأخري 
مار�س  »لقاء  وكتاب   ،14 �ل�شارقة  ببينايل  خا�شة  �أعمال  ثالثة  من 
2019: خارج �ل�شياق« وهو جتميع للردود �لفردية من مر��شلي لقاء 

مار�س 2019 �لأربعة.
�لفائزين مبنحة نقطة  �ملعر�س عن  �فتتاح  �ملوؤ�ش�شة يوم  �شتعلن  كما 
لقاء للن�شر و�لتي تبلغ قيمتها 30 �ألف دولر �أمريكي، و�لتي ت�شعى 
من خاللها �إىل دعم �لبحث �لعلمي ون�شر �ملحتوى �لذي يو�ّشع �آفاق 

فهم تاريخ �لفن يف �ملنطقة وعالقته بالعامل �أجمع.
ير�فق �ملعر�س جمموعة من ور�س �لعمل �لتعليمية لل�شغار و�ل�شباب، 

بالإ�شافة �إىل عرو�س مو�شيقية حية.

حول موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون 
ت�شتقطب موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون طيفاً و��شعاً من �لفنون �ملعا�شرة 
يف  �ملحلي  �ملجتمع  يف  �لفني  �حل���ر�ك  لتفعيل  �لثقافية،  و�ل��رب�م��ج 
حتفيز  �إىل  وت�شعى  و�ملنطقة.  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  �ل�شارقة، 
�لطاقات �لإبد�عية، و�إنتاج �لفنون �لب�شرية �ملغايرة و�ملاأخوذة بهاج�س 
�لهوّيات  كافة  مع  �حل��و�ر  �أب���و�ب  وفتح  و�لتفرد،  و�لتجريب  �لبحث 
وتعدديتها  �ملحلية  �لبيئة  ث��ر�ء  يعك�س  ومب��ا  و�حل�شارية،  �لثقافية 
�ملبادر�ت  من  جمموعة  للفنون  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  وت�شم  �لثقافية. 
وبرنامج  مار�س«،  و»لقاء  �ل�شارقة«  »بينايل  مثل  �لأ�شا�شية  و�لرب�مج 
و�ملعار�س  �لإنتاج«  و»برنامج  �لتعليمي«،  و»�لربنامج  �ملقيم«،  »�لفنان 
�ملقتنيات  م��ن  �إىل  جم��م��وع��ة  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لإ�����ش����د�ر�ت،  و�ل��ب��ح��وث 
�ملتنامية. كما ترّكز �لرب�مج �لعامة و�لتعليمية للموؤ�ش�شة على تر�شيخ 
�لّدور �لأ�شا�شي �لذي تلعبه �لفنون يف حياة �ملجتمع، وذلك من خالل 

تعزيز �لتعليم �لعام و�لنهج �لتفاعلي للفن.

ال�سارقة للفنون تنظم الن�سخة الثالثة من معر�ش الكتب الفنية »نقطة لقاء«

ت�شمنت اأكرث من 1500 �شكل هند�شي

 بلدية منطقة الظفرة تزين مدن املنطقة احتفاًل باليوم الوطني الـ 49 

عبداهلل اآل حامد يطلع على خدمات وحدة الطوارئ 
واحلروق واإعادة التاأهيل يف مدينة �سخبوط الطبية

تنفيذًا لتوجيهات حممد بن را�شد بتكثيف جهود اال�شتعداد للخم�شني

»الإمارات للتخطيط احل�سري« ت�سارك املجتمع يف ت�سميم التوجهات امل�ستقبلية 
اأحمد اخلوري: االرتقاء بقطاعات البنية التحتية واالإ�شكان والنقل والبيئة والتغري املناخي

•• اأبوظبي - وام:

�شارك معايل �شلطان �شعيد �لبادي 
وزير �لعدل يف �جتماع جمل�س وزر�ء 

�ل�شاد�شة  دورت���ه  �ل��ع��رب يف  �ل��ع��دل 
�فر��شياً  عقد  و�ل��ذي  و�لثالثني، 

عرب تقنيات �لتو��شل �ملرئي.
كبرية  �أهمية  �ل���دورة  ه��ذه  وت�شكل 

ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  ظ��ل  يف 
�ملنطقة يف جمال مكافحة �لإرهاب، 
نحو  مهمة  خطوة  ت�شكل  �أنها  كما 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �ل��ع��رب��ي و�ل���دويل 

و�لق�شائية،  �لقانونية  �ملجالت  يف 
ذ�ت  �لعربية  �لت��ف��اق��ي��ات  وتفعيل 

�ل�شلة.
وتناول �ملجل�س يف �جتماعه مو�شوع 

ملكافحة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لإج����������ر�ء�ت 
�أولويته  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د  �لإره�����اب 
�مل�شركة  ت�شافر �جلهود  و�شرورة 
على  و�ل��ع��م��ل  م��ك��اف��ح��ت��ه  �شبيل  يف 

��شتئ�شاله من جذوره.
مناق�شة  �ل�36  �ل�����دورة  و���ش��ه��دت 
�أعمالها  ع��ل��ى ج���دول  �ل��ب��ن��ود  �أه���م 
كمكافحة �لإرهاب وغ�شل �لأمو�ل، 

�لت�شريعات  ت���وح���ي���د  وم��ن��اق�����ش��ة 
�لكر�هية،  خ���ط���اب  مل��ن��ع  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لق�شائي  �لتعاون  �شبكة  ومو�شوع 
�لعربي يف جمال مكافحة �لإرهاب 
و�لتفاقية  �مل��ن��ظ��م��ة،  و�جل���رمي���ة 
وم�شروع  �لف�شاد،  ملكافحة  �لعربية 
�لتفاقية �لعربية �خلا�شة باأو�شاع 
�لعربية،  �ل��������دول  يف  �ل���الج���ئ���ني 
ع��رب��ي��ة خا�شة  �ت��ف��اق��ي��ة  و�إع��������د�د 
حلماية وم�شاعدة �لنازحني د�خلًيا 
يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�أمانتي جمل�س  �لتعاون بني  تعزيز 
�لعرب،  و�ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ع��دل  وزر�ء 
�إع�����د�د م�����ش��روع قانون  وم��ن��اق�����ش��ة 
ع��رب��ي ����ش��ر���ش��ادي حل��م��اي��ة ودعم 

حقوق كبار �ل�شن.

�ملجل�س يف �جتماعه  ��شتعر�س  كما 
�لعربي  للمركز  �أع��م��ال  م��ن  م��ا مت 
و�لق�شائية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث 
م��ت��خ�����ش�����ش��اً يعمل  ل��ك��ون��ه ج���ه���از�ً 
�لعدل  وزر�ء  جمل�س  �إ�شر�ف  حتت 
�لعدل  وزر�ء  فيها  و�شارك  �لعرب، 
�لعامة  �لعربية و�لأمانة  �ل��دول  يف 

ملجل�س وزر�ء �لد�خلية �لعرب.

المارات ت�سارك فى الدورة الـ36 لجتماع جمل�ش وزراء العدل العرب

فقد �مل��دع��و  /ه��ا���ش��اد خان 
باك�شتان    خ�������ان،  ظ����ري����ف 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )JY4131591( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0509712088

فقدان جواز �سفر
فقدت �ملدعوة  /مرمي كريبا 
�ل��ه��ن��د   �جلن�شية  ���ش��ي��ن��غ، 
رق����م  �����ش����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -
)9417930R( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0555685866

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د �مل������دع������و  /م���������رو�ن 
�ل��وردي، �ملغرب   �جلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
من   )GD8235351(
�شفارة  �ىل  ت�شليمه  يجده 
مركز  �ق�������رب  �و  �مل�����غ�����رب 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
�مل��دع��و  /ق��م��ر �شفيق  فقد 
�ل�����������ش����������الم، ب����ن����غ����الد�����س   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )BE0878499( رق�����م 
م����ن ي���ج���ده ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
�قرب  �و  بنغالد�س  �شفارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو  /كرمي حممد 
عبد�ل�شميع �ل�شباوي، م�شر   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A15339748( رق�����م 
م����ن ي���ج���ده ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
�شفارة م�شر �و �قرب مركز 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
/�شيتي  �مل�������دع�������و   ف����ق����د 
ح�����دي�����ج�����ه ب�������ت ج���ن���ي���دي 
�ندوني�شيا    �����ش���م���اع���ي���ل، 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )B3803418( رق��م 
�شفارة  �ىل  ت�شليمه  يجده 
مركز  �ق��رب  �و  �ندوني�شيا 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

و�لغابون  و�إري��ري��ا  وجيبوتي  وت�شاد  وب��رون��اي  وبيالرو�شيا  و�أن��غ��ول 
ورو�ند�  ونيكار�غو�  �ل�شمالية  وليبيا وميامنار وكوريا  و�لعر�ق  و�إير�ن 

و�ل�شومال و�ل�شود�ن و�ليمن.
�أ�شل  م��ن   107 �ملرتبة  تركيا  حتتل  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ع��د�ل��ة  مل�شروع  ووف��ق��اً 
بال  “مر��شلون  منظمة  بح�شب  �أّم���ا  �ل��ق��ان��ون.  حكم  م�شاألة  يف   128
حتتل تركيا �ملرتبة 154 من �أ�شل 180 على م�شتوى حرية  حدود”، 
�ل�شحافة، م�شجلة مرتبة �أ�شو�أ من تلك �لتي �حتلتها باك�شتان و�لكونغو 
وبنغالد�س. هذه �أرقام ووقائع قامتة يجب �أن جتعل كل مو�طن تركي 
غري �شعيد بدولته. لكن �شعور �ملو�طنني �لأتر�ك باأّنهم ل ينتمون حتى 
�إىل دولتهم هي رو�ية خمتلفة. قابل بكديل موؤخر�ً طالباً تركياً يبلغ من 
�لعمر 19 عاماً فقال له: “هذ� لي�س بلد�ً حلمت به... ل �أ�شعر باأّنني 
�أنتمي �إىل بلدي بعد �ليوم. ل �أرى �أي موؤ�شر �إىل حياة حرة. �شاأذهب �إىل 

 20% و%44 لدى د�عمي حليفه حزب �حلركة �لقومية، و�أقل من 
�أبحاث  مع  متنا�شقة  كوند�  �لأخ���رى. وخال�شة  �لأح���ز�ب  ناخبي  ل��دى 

�أخرى حول �شلوك �ل�شباب �لركي.
يعتقدون   70.3% �أن  �ل����ر�أي  ل�شتطالعات  ���ش��ودي��ف  �شركة  وج���دت 
دون  م��ن  تركيا  يف  مهنياً  �ل��رق��ي  �أب���د�ً  ي�شتطيع  ل��ن  موهوباً  �شاباً  �أن 
�لتعبري  على  ق���ادرون  باأنهم  فقط  منهم   30% ويظن  حم�شوبيات. 

بر�أيهم بحرية على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
�لأمل  وخائب  وطنه  باأنه مهم�س يف  �شاب  ي�شعر  �أن��ه حني  بكديل  تابع 
�إىل دولة  �أن يفكر بالهجرة  �أكر قتامة، من �ملرجح  ويتوقع م�شتقباًل 
�أخرى. يف 2019، هاجر 333289 �شخ�شاً تركيا للعي�س يف �خلارج. 
تظهر �لأرقام �لر�شمية �أن %40.8 من هوؤلء تر�وحت �أعمارهم بني 

20 و 34 عاماً.

•• عوا�شم-وكاالت

بور�ك  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منتدى  يف  و�لباحث  �لركي  �ل�شحايف  عر�س 
�لياأ�س  حجم  �أخ��ري�ً  �أثبتت  �لتي  �ل��ر�أي  ��شتطالعات  من  ع��دد�ً  بكديل 
حكم  ظل  يف  �ل�شباب  وخ�شو�شاً  �لأت���ر�ك  �ملو�طنون  منه  يعاين  �ل��ذي 
تدفع هذ�  كثرية  �أ�شباباً  �لكاتب  وع��ّدد  �أردوغ���ان.  رج��ب طيب  �لرئي�س 
�لروة  بالفخر مبوقع دولتهم على م�شتوى  �ل�شعور  �إىل عدم  �ل�شباب 
“مركز  يف  بكديل  وكتب  و�لعد�لة.  �ملدنية  و�حلريات  و�لدميوقر�طية 
مليون   83 ت��رك��ي��ا  يف  �أن  �ل�شر�تيجية”  ل��ل��در����ش��ات  ب��ي��غ��ن-���ش��اد�ت 
دولر.  �آلف   9 ب��ل��غ  ب��ال��ك��اد   2019 ل�شنة  �ل��ف��ردي  و�ل��دخ��ل  �شخ�س 
�ل��دول غري �حلرة  تركيا على لئحة  هاو�س  فريدوم  وو�شعت منظمة 
يف تقييمها ل�شنة 2020، وهي جمموعة ت�شم �أي�شاً قطر و�أفغان�شتان 

�أوروبا من �أجل در��شات �إ�شافية و�أزور تركيا على �لأرجح من �أجل ق�شاء 
�أيام �لعطلة فقط«. وجد بحث جديد �أّن ماليني �لأتر�ك ي�شعرون بهذه 
�لطريقة. �أظهرت �شركة كوند� �لبارزة �ملتخ�ش�شة با�شتطالعات �لر�أي 
�خلا�س”.  بلدهم  يف  “غرباء  باأنهم  ي�شعرون  �لأت���ر�ك  من   38% �أن 
تتغري ن�شبة �لأتر�ك �لذين يتملكهم هذ� �ل�شعور بح�شب تف�شيالتهم 
�ل��ذي��ن �شوتو� حل��زب كردي  �لأك���ر�د  �لأت���ر�ك  م��ن   74% �ل�شيا�شية. 
 33% ي�شعر  مفاجئ،  وب�شكل  تركيا.  �إىل  ينتمون  ل  باأّنهم  ي�شعرون 
%24 من  من �لأتر�ك �ملحافظني �ملتدينني بهذ� �لإح�شا�س، حتى �أن 

�لأتر�ك �لذين �شوتو� للرئي�س �لركي وحزبه يتملكهم هذ� �ل�شعور.
غالبية  �أن  �أي�شاً  ك��ون��د�  بحث  وج��د  �أخ���رى  ��شتطالعات  م��ع  تنا�شق     
باهر�ً  م�شتقباًل  ت��رى  ل  �حل��اك��م،  للحزب  �مل��و�ل��ني  با�شتثناء  �لأت����ر�ك، 
م�شرقاً  م�شتقباًل  يرون  و�لتنمية  �لعد�لة  %74 من حزب  لأولده��ا. 

كيف ن�سر اأردوغان الإحباط والياأ�ش بني الأتراك؟

•• برلني-اأ ف ب

�أع��ل��ن��ت �أمل���ان���ي���ا مت���دي���د �إج������ر�ء�ت 
�مل�شتجد  كورونا  فريو�س  مكافحة 
باإجاز�ت  �ل��ق��ي��ام  ع���دم  �إىل  د�ع��ي��ة 
تزلج يف �أوروب��ا حتى مطلع كانون 
�ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر ف��ي��م��ا خ��ف��ف��ت دول 
�أخرى ويف مقدمها فرن�شا تدريجيا 
�ل��ق��ي��ود م��ع �ق����ر�ب ع��ي��د �مليالد. 
مليون   60 م����ن  �أك������ر  ���ش��ج��ل��ت 
�إ�شابة بكوفيد-19 يف �لعامل منذ 
بدء ظهور �لوباء فيما تويف حو�يل 
و�لوليات  �شخ�س.  م��ل��ي��ون   1،4
�ملتحدة هي �لدولة �لأكر ت�شرر� 
وف����اة  وث���م���ان���ني  �أل����ف����ا   262 م����ع 
 )170769( �ل����رب�زي����ل  ت��ل��ي��ه��ا 
و�ملك�شيك   )134699( و�لهند 

.)102739(
�نغيال  �لأملانية  �مل�شت�شارة  وقالت 
مريكل �أول �أم�س �لأربعاء يف ختام 
�ج���ت���م���اع ����ش��ت��م��ر �أك�����ر م���ن �شبع 
�شاعات مع حّكام مقاطعات �لبالد 
لبذل  م�شطّرين  زلنا  “ما  �ل�16 
ما  �ليومية  �لإ�شابات  ع��دد  جهود 

ز�ل عند م�شتوى مرتفع للغاية«.
فاإّن  ذل��ك  بناء على  �أّن���ه  و�أ���ش��اف��ت 
�لإج�������ر�ء�ت و�ل��ق��ي��ود �ل��ت��ي �أق����ّرت 
ت�شرين  يف  ُعقد  �شابق  �جتماع  يف 
�شيتم  �جل�����اري  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب 
بد�ية  “حتى  ب��ه��ا  �ل��ع��م��ل  مت��دي��د 
�إذ�  �إل  �لثاين/يناير،  كانون  �شهر 
حدث لدينا �نخفا�س غري متوّقع 
يف معّدل �لإ�شابة، ولكّن هذ� �لأمر 

م�شتبعد يف �لوقت �لر�هن«.
�حلانات  �شتظّل  �ل��ق��ر�ر  ومب��وج��ب 
�لثقافية  و�لأم�����اك�����ن  و�مل���ط���اع���م 
حتى  مغلقة  �لريا�شية  و�لأن��دي��ة 
�ملتاجر  وحتى  �ملقبل.  �لعام  مطلع 
مفتوحة  �أب���و�ب���ه���ا  ���ش��ت��ب��ق��ى  �ل���ت���ي 
�شتخ�شع  �ل����ف����رة  ه�����ذه  خ�����الل 
ل���ق���ي���ود �����ش����ارم����ة جل���ه���ة �ل���ع���دد 
لها  �مل�شموح  لالأ�شخا�س  �لأق�شى 
مل�شاحة  وف��ق��اً  وذل��ك  با�شتقبالهم، 
�لأربعاء  م�����ش��اء  م��ن��ه��ا. وح��ت��ى  ك��ل 

•• نيويورك-رويرتز

و�شريكتها  ف����اي����زر  ����ش���رك���ة  ن�������ش���رت 
بيانات  م���ودرن���ا  و���ش��رك��ة  ب��ي��ون��ت��ي��ك 
تعمل  �ل��ل��ذي��ن  �ل��ل��ق��اح��ني  �أن  ت��ظ��ه��ر 
�إنتاجهما  ع��ل��ى  �ل���ث���الث  �ل�����ش��رك��ات 
تبلغ ن�شبة فاعليتهما يف �لوقاية من 
كوفيد-19 حو�يل  �لإ�شابة مبر�س 

95 يف �ملئة.
وذك������رت ���ش��رك��ة �أ���ش��ر�زي��ن��ي��ك��ا هذ� 
�لأ�شبوع �إن لقاحها قد ت�شل فاعليته 

�إىل 90 يف �ملئة.
ميكن  �ل��ت��وزي��ع  �إن  �ل�شركات  وق��ال��ت 
�أن ي��ب��د�أ ع��ل��ى �ل��ف��ور ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 
فيمن  للبت  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء  خمتلف 
�شيتلقى �للقاح وباأي ترتيب وذلك �إذ� 
�أقرت �ل�شلطات �ملعنية هذه �للقاحات 

يف �لأ�شابيع �ملقبلة.
�إط��ار� للخطو�ت �لتي قد  وفيما يلي 

ت�شري بها تلك �لعملية:

* متى تطرح ال�شركات اللقاح؟
و�أ�شر�زينيكا  وم��ودرن��ا  فايزر  ب��د�أت 
وقالت  �ل��ل��ق��اح��ات.  ت�شنيع  ب��ال��ف��ع��ل 
فايزر �إنها �شتنتج هذ� �لعام ما يكفي 
�إن�شان و�شتنتج  25 مليون  لتح�شني 
ع�شرة  لتح�شني  ي��ك��ف��ي  م��ا  م���ودرن���ا 
ماليني بينما �شتنتج �أ�شر�زينيكا ما 

يكفي �أكر من 100 مليون فرد.
�لأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  و���ش��ت��ت��وىل 
وم���رك���ز �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �لأم���ر�����س 
يف  �ل���ت���وزي���ع  �إد�رة  م��ن��ه��ا  و�ل���وق���اي���ة 
�لوليات �ملتحدة و�شيبد�أ على �لأرجح 
�لأول  ك��ان��ون  دي�����ش��م��رب  منت�شف  يف 
6.4 مليون جرعة مبدئيا يف  بطرح 

خمتلف �أنحاء �لبالد.
وت����ع����ت����زم �ل�������ش���ل���ط���ات �ل�������ش���ح���ي���ة يف 
�أ�شرع  �للقاح يف  توزيع  بدء  بريطانيا 
يحدث  �أن  �ملتوقع  وم��ن  ممكن  وق��ت 

ذلك يف دي�شمرب كانون �لأول.
ويف �لحت���اد �لأوروب�����ي ي��رج��ع �لأمر 
لكل دولة من �لدول �لأع�شاء �لبالغ 
توزيع  ب�����دء  يف  دول������ة   27 ع����دده����ا 

 961 جمموعه  ما  �أملانيا  �شّجلت 
بالفريو�س  �إ���ش��اب��ة  و320  �أل��ف��ا 
 24 خ����الل  �إ����ش���اب���ة   18633(
�لوفيات  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  �شاعة( 
 14771 �ل���وب���اء  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
24 �شاعة،  )+410 وفيات خالل 
يف ح�شيلة يومية قيا�شية( بح�شب 

معهد روبرت كوخ.
وبناء على هذه �لبيانات يتوّقع �أن 
تتخّطى �لبالد عتبة �ملليون �إ�شابة 

بالفريو�س خالل ب�شعة �أيام.
ت مريكل مو�طنيها على  كما ح�شّ
خالل  �خل������ارج  �إىل  �ل�����ش��ف��ر  ع����دم 
عطلة عيد �مليالد، ول �شّيما للقيام 
�مل�شت�شارة  وقالت  ت��زّل��ج.  برحالت 
وحكومات  �لحّتادية  حكومتها  �إّن 
�لحت���اد  م��ن  �شتطلب  �مل��ق��اط��ع��ات 
�ل���غ���اي���ة حظر  ل���ه���ذه  �لأوروب�����������ي 
من  �لعا�شر  �ل��ت��زّل��ج حتى  رح��الت 
لنت�شار  �لثاين/يناير منعاً  كانون 

ق���رب���ا م���ن ع��ائ��ل��ت��ن��ا«. ل���ك���ّن �شور 
م������الي������ني �لأم�������ريك�������ي�������ني وه�����م 
�ملزدحمة  �ملطار�ت  عرب  ي�شافرون 
ونيويورك  وو��شنطن  �شيكاغو  يف 
�أثارت �ملخاوف من �لو�شع �لوبائي 
�ل����ذي ���ش��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه �ل���ب���الد بعد 

عطلة �لعيد.
بايدن  �ملنتخب جو  �لرئي�س  وق��ال 
ندعو  �ل�����ع�����ام،  “هذ�  �لأرب������ع������اء 
ممار�شة  عن  للعدول  �لأمريكيني 
طاملا  �ل��ت��ي  �لتقاليد  م��ن  �ل��ع��دي��د 
ج���ع���ل���ت ه�������ذه �ل���ع���ط���ل���ة مم����ّي����زة 
�ل�شنة،  “هذه  م�شيفاً  للغاية”، 

�شنالزم منازلنا«.
يتح�شن  ل  �لوبائي  �لو�شع  �ن  �إل 
�لوليات  �شّجلت  حيث  �ل��ب��الد  يف 
�أكر  وف��اة  �لأرب��ع��اء  �ملّتحدة م�شاء 
م���ن ج����ّر�ء  ���ش��خ�����س   2400 م���ن 
ف��ريو���س ك���ورون���ا �مل�����ش��ت��ج��ّد خالل 
يومية هي  �شاعة، يف ح�شيلة   24

بافاريا  مقاطعة  كانت  �لفريو�س. 
�لتي تعترب قبلة للمتزجّلني �لأملان 
باإعالنها  �ل���دع���وة  ه���ذه  ����ش��ت��ب��ق��ت 
فيها  �لتزّلج  حمّطات  �أّن  �لثالثاء 

�شتغلق خالل عيد �مليالد.
لكّن �لنم�شا �ملجاورة تعتزم �شلوك 
تخّطط  �إّن���ه���ا  �إذ  م��ع��اك�����س  ط��ري��ق 
لفتح حمّطات �لتزّلج خالل عطلة 
عيد �مليالد، علماً باأّن �أملانيا تعترب 

�لو�شع �لوبائي يف جارتها مقلقاً.
نتائج  حت�������ش���د  �وروب����������ا  وب����������د�أت 
فر�شته،  �ل����ذي  �مل�����ش��دد  �لإغ�����الق 
و�أع����ل����ن����ت ف��رن�����ش��ا �ل����ث����الث����اء عن 
ت��خ��ف��ي��ف �ل���ق���ي���ود ت���دري���ج���ي���ا مع 

�قر�ب �مليالد.
�ل�شحي  �ل���و����ش���ع  و������ش����ل  و�ذ� 
�لغ��الق �شريفع يف  ف��ان  �لتح�شن 
ك��ان��ون �لول/دي�����ش��م��رب لكي   15
ي���ح���ل حم���ل���ه ح���ظ���ر جت������ول على 
�ل�شاعة  م���ن  �ل���وط���ن���ي  �مل�����ش��ت��وى 

م��و�زن��ت��ه��ا يف مو�جهة  خ��ط��ة  ع��ن 
“حالة طو�رىء �قت�شادية«.

يف �لوليات �ملتحدة، قررت �شلطات 
)كاليفورنيا(،  �جن��ل��ي�����س  ل���و����س 
�أكرب مدن �لوليات �ملتحدة،  ثاين 
�عتبار�  و�حل��ان��ات  �ملطاعم  �إغ��الق 
�أ�شابيع  لثالثة  �لأربعاء  من م�شاء 
�إل بخدمة  على �لأقل ولن ي�شمح 
�ل��وج��ب��ات �جل��اه��زة �ىل خارج  بيع 
كاليفورنيا  ت�����ش��ج��ل  �مل��وؤ���ش�����ش��ات. 
ح���ال���ي���ا م�����ش��ت��وي��ات ق��ي��ا���ش��ي��ة من 
�لإ������ش�����اب�����ات ب����ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
�مل�شتجد، ومع �قر�ب عيد �ل�شكر 
�خل��م��ي�����س دع����ا وزي�����ر �ل�����ش��ح��ة يف 
�لولية مارك غايل �ملو�طنني �ىل 
جتنب �لتجمعات �لعائلية �لكربى 
ق��ائ��ال �ن���ه م��ن��ع ح��ت��ى و�ل��دت��ه من 
م�����ش��ارك��ت��ه ه���ذ� �لح���ت���ف���ال. وقال 
حني  حتى  نرف�س،  �أن  �ملهم  “من 
�لأ�شخا�س  ب���اأك���ر  �لأم�����ر  ي��ت��ع��ل��ق 

�لتا�شعة م�شاء �ىل �ل�شابعة �شباحا 
ور�أ�س  �مل��ي��الد  ليلتي  ��شتثناء  م��ع 
�لول/ كانون   31 و   24( �ل�شنة 
���ش��ت��ك��ون حركة  دي�����ش��م��رب( ح��ي��ث 

�لتنقل متاحة.
من  �ل�����ش��غ��رية  �مل��ت��اج��ر  �شتتمكن 
�إع������ادة ف��ت��ح �أب���و�ب���ه���ا �ع���ت���ب���ار� من 
حمالت  �أو  �مل��ك��ت��ب��ات  م��ث��ل  �ل�شبت 
بالتنقالت  و���ش��ي�����ش��م��ح  �مل���الب�������س. 
وعلى  كيلومر�   20 نطاق  �شمن 
م�����دى ث�����الث ����ش���اع���ات، ب�����دل من 
كما  ���ش��اع��ة  ومل���دة  و�ح���د  كيلومر 

كان �شاريا.
يف �ملقابل، يتعني �أن تبقى �حلانات 
كانون   20 حتى  مغلقة  و�ملطاعم 

�لثاين/يناير على �أقرب تقدير.
و�شتعود �إنكلر� بعد �إغالق م�شتمر 
كانون  مطلع  �أ�شابيع،  �أرب��ع��ة  منذ 
��شر�تيجية  �إىل  �لأول/دي�شمرب 
مع  �ملحلي  �لو�شع  بح�شب  تكيفها 

�لأ�شا�شية  غري  �ملتاجر  فتح  �إع��ادة 
و�لزيجات،  �لقد�دي�س  و��شتئناف 
و��شع  برنامج  �أن تر�فق مع  على 

لإجر�ء فحو�س ك�شف.
�لربيطاين  �ل����وزر�ء  رئي�س  وق���ال 
�مليالد  “عيد  ج��ون�����ش��ون  ب��وري�����س 
هذ� �لعام لن يكون عادياً و�لطريق 

ل تز�ل طويلًة حتى �لربيع«.
يف بريطانيا، �لدولة �لكر ت�شرر� 
�ألف   55 �ك��ر من  �لوباء مع  من 
وفاة، خلف �ملر�س تد�عيات كربى 
و�ل�شياحة  �لطري�ن  على قطاعات 
و�لتوزيع و�ملطاعم و�أماكن �ل�شهر 

�لليلية �و حتى قاعات �لريا�شة.
ويرتقب �ن ي�شجل �جمايل �لناجت 
م�شبوق  غ���ري  ت��ر�ج��ع��ا  �ل���د�خ���ل���ي 
 2020 ع����ام   11،3% ب��ن�����ش��ب��ة 
لالقت�شاد  �ن��ك��م��ا���س  �أ�����ش����و�أ  �أي   ،
�ل��ربي��ط��اين منذ �أك��ر م��ن 300 
�شنة فيما ك�شفت �حلكومة �لربعاء 

�للقاحات على �شكانها.

* لقاح معتمد 
�لأمر��س  على  �ل�شيطرة  مركز  قال 
�لأغذية  �إد�رة  ت��ع��ت��م��د  ع��ن��دم��ا  �إن����ه 
و�لعقاقري �لأمريكية �للقاح ف�شيكون 
21 مليون  يتلقونه ح��و�يل  �أول من 
�لرعاية  جم�����ال  يف  ي���ع���م���ل���ون  ف�����رد 
ثالثة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
مر�كز  يف  ي��ع��ي�����ش��ون  ف�����رد  م���الي���ني 

�لرعاية �ل�شحية لفر�ت طويلة.
�لتالية  �لفئة  تكون  �أن  �ملرجح  وم��ن 
�لأ�شا�شية  �ملجالت  يف  �لعاملون  هي 
وع����دده����م 87 م��ل��ي��ون��ا ي��ع��م��ل��ون يف 
وظائف ل ميكن �إجنازها من �لبيت. 
ه��وؤلء رجال مكافحة �حلر�ئق  ومن 
�لتعليم  يف  و�ل��ع��ام��ل��ون  و�ل�����ش��رط��ة 
وو�����ش����ائ����ل �ل���ن���ق���ل وجم�������ال �ل����غ����ذ�ء 

و�لزر�عة و�خلدمات �لغذ�ئية.
�لأولويات  �شلم  يف  �ل��ت��ال��ي��ة  و�ل��ف��ئ��ة 

�لبالغني  م��ن  م��ل��ي��ون   100 ح���و�يل 
�ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ح���الت مر�شية 
تزيد  مليونا  و53  �خلطورة  �شديدة 
�أع��م��اره��م على 65 ع��ام��ا وه��م ممن 

تزيد �حتمالت �إ�شابتهم باملر�س.
�ل�شحة  ع�����ن  �مل���������ش����وؤول����ون  وق��������ال 
�إن  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  �ل���ع���ام���ة يف 
ملعظم  عامة  ب�شفة  �شتتاح  �للقاحات 
�لأمريكيني يف �ل�شيدليات و�لعياد�ت 
�بريل  يف  �لأط��ب��اء  وع��ي��اد�ت  �لطبية 
متاحا  �ل��ل��ق��اح  ي�شبح  بحيث  ني�شان 
بحلول  �لتح�شني  يريد  �شخ�س  لأي 

نهاية يونيو حزير�ن �ملقبل.
ومن غري �لو��شح متى �شيتاح �للقاح 
لالأطفال. وقد بد�أت فايزر وبيونتيك 
يف  متطوعني  على  لقاحهما  �ختبار 

�شن 12 عاما.

* متى يتاح يف الدول االأخرى؟
ت���وج���د �آل����ي����ات يف ك����ل م����ن �لحت�����اد 

�مل�شنني. و�شيتم  خلدمة بيوت رعاية 
�ل���ع���ام���ل���ني يف �خل���ط���وط  حت�������ش���ني 
�لأمامية يف جمال �لرعاية �ل�شحية 
و�ملعر�شية �أكر من غريهم لالإ�شابة 

بكوفيد-19 قبل غريهم.

* الدول النامية 
����ش��ت��ط��اع ب��رن��ام��ج ك��وف��اك�����س، �لذي 
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ت����ق����وده 
�لتى  ل���ل���ق���اح���ات  ج�����ايف  وجم���م���وع���ة 
�لدول  م��ن  �لأم���و�ل  لتجميع  تهدف 
�لهادفة  غ����ري  و�مل���ن���ظ���م���ات  �ل��غ��ن��ي��ة 
وتوزيعها  �ل��ل��ق��اح��ات  ل�����ش��ر�ء  ل��ل��رب��ح 
جم�ع  �لفقرية،  �ل���دول  ع�شر�ت  على 

ملياري دولر.
و�لهدف �لأول للربنامج هو حت�شني 
ث��الث��ة يف �مل��ئ��ة م���ن �ل��ن��ا���س يف تلك 
�ل�����دول ع��ل��ى �أن ت��رت��ف��ع �ل��ن�����ش��ب��ة يف 
وقع  وق��د  �مل��ئ��ة.  يف   20 �إىل  �لنهاية 
ل�شر�ء  م��ب��دئ��ي��ا  �ت���ف���اق���ا  �ل���ربن���ام���ج 
يتطلب  ل  �ل���ذي  �أ�شر�زينيكا  ل��ق��اح 
�شديدة  خا�شة  �أج��ه��زة  يف  �لتخزين 

�لتربيد مثل لقاح فايزر.
�ل�����دول  �أن حت�����ش��ل  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
�أفريقيا وجنوب �شرق  �لأق��ل ثر�ء يف 
باأ�شعار  �للقاح  على  �لهند  مثل  �آ�شيا 
هذ�  مب���وج���ب  جم���ان���ا  �أو  خم��ف�����ش��ة 
�لربنامج يف 2021 و�إن مل يكن هذ� 

�لأمر موؤكد�.
مثل  �أخ�������رى  دول  ت�������ش���ري  ورمب������ا 
عرب  �ل��ل��ق��اح  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  دول 
كوفاك�س. وتعمل عدة دول �أي�شا على 

�إبر�م �تفاقات مع �شركات �لأدوية.

�شعر اللقاح
للقاح  �مل�شنعة  �ل�����ش��رك��ات  ت��ف��او���ش��ت 
على �أ�شعار متفاوتة مل يتم �لإف�شاح 
عنها كلها. وقد دفعت حكومات مبالغ 
ت��ر�وح بني ب�شعة دولر�ت للجرعة 
دولر�  و50  �أ�شر�زينيكا  لقاح  م��ن 

للقاح فايزر �ملكون من جرعتني.
�شتغطي  �إن���ه���ا  ك���ث���رية  دول  وق���ال���ت 

تكاليف حت�شني �شكانها.
 

�لأوروب�����������ي وب���ري���ط���ان���ي���ا و�ل���ي���اب���ان 
�للقاحات  لعتماد  و��شر�ليا  وكند� 

ب�شرعة.
ومن �ملتوقع �أن توجه ن�شبة كبرية من 
�جلرعات �لتي �شتنتجها �أ�شر�زينيكا 
قال  حيث  بريطانيا  �إىل  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
يبد�أون  ق��د  �إن��ه��م  �ل�شحة  م�����ش��وؤول��و 
�لنا�س  حت�شني  �ل��ل��ق��اح  �ع��ت��م��اد  بعد 
يف دي�شمرب كانون �لأول. وعلى ر�أ�س 
رعاية  بيوت  يف  �لعاملون  �أولوياتهم 

�مل�شنني و�ملقيمون فيها.
�ملعنية  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت  �أوروب��������ا  ويف 
باعتماد �لأدوية يف �لحتاد �لأوروبي 
�إن باإمكانها �أن ت�شدر ر�أيها يف �شالمة 
�لأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  خ��الل  �للقاح 

�ملقبل.
وقالت معظم �لدول �إن �لدفعة �لأوىل 
للم�شنني  ���ش��ت��خ�����ش�����س  �ل���ل���ق���اح  م���ن 
يف  و�لعاملني  لالإ�شابة  و�ملعر�شني 

�خلطوط �لأمامية مثل �لأطباء.

�للقاح  �شت�شري  �إنها  �ل��دول  وتقول 
ع��ن ط��ري��ق خ��ط��ة �ل�����ش��ر�ء �مل�شركة 
�لأوروبية  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ت��دي��ره��ا  �ل��ت��ي 
و�لتي �أبرمت �شفقات للح�شول على 
�شتة لقاحات خمتلفة وما يقرب من 

ملياري جرعة.
للتوزيع  �لزمنية  �جل���د�ول  وتتباين 
�ل��دول تر�شم خطط  �أغلب  ت��ز�ل  ول 

�لتوزيع و�لتح�شني.
على  حت�����ش��ل  �أن  �إي��ط��ال��ي��ا  وت��ت��وق��ع 
فايزر- لقاحي  من  �لأوىل  �لدفعات 

بيونتيك و�أ�شر�زينيكا يف �أو�ئل �لعام 
حت�شني  بدء  �أ�شبانيا  وتعتزم  �ملقبل. 

مو�طنيها يف يناير كانون �لثاين.
ويف بلغاريا قال �ملفت�س �لعام لل�شحة 
�إنه يتوقع و�شول �ل�شحنات �لأوىل يف 

مار�س �آذ�ر �أو �بريل ني�شان.
 وق�����ال وزي�����ر �ل�����ش��ح��ة يف �مل���ج���ر �إن 
���ش��ت�����ش��ل يف �ل��رب��ي��ع على  �جل���رع���ات 

�أقرب تقدير.
�شركة  �إليها  تنتمي  �لتي  �أملانيا،  �أم��ا 
ب��ي��ون��ت��ي��ك، ف��ت��ت��وق��ع ط���رح �ل��ل��ق��اح يف 
حت�شني  م���ر�ك���ز  يف   2021 �أو�ئ������ل 
جماعية يف �شالت �ملعار�س و�ملطار�ت 

وقاعات �حلفالت.
و�شت�شتخدم �أملانيا �أي�شا فرقا متنقلة 

�لأعلى على �لإطالق يف هذ� �لبلد 
بح�شب  �أ�شهر،  �شتة  �أكر من  منذ 
ن�����ش��رت��ه��ا ج��ام��ع��ة جونز  ب���ي���ان���ات 

هوبكنز.
ل���ك���ن �مل���������ش����وؤول����ني �لأم����ريك����ي����ني 
�ل�شعب  ط���م���اأن���ة  ع���ل���ى  ح���ر����ش���و� 
�شد  �لتلقيح  ح��م��الت  �ن  ب��ال��ق��ول 

كوفيد-19 �شتبد�أ قريبا.
�للوج�شتية  �لرتيبات  �ن  و�أك���دو� 
�جلرعات  ماليني  لتوزيع  �لهائلة 
م��ن ل��ق��اح ف��اي��زر-ب��اي��ون��ت��ي��ك باتت 
جاهزة و�نهم يتوقعون توزيع 6،4 
مو�فقة  تلقي  ف��ور  ج��رع��ة  مليون 
�ملرتقبة  �لدوي��ة �لمريكية  وكالة 

يف �قل من ثالثة ��شابيع.
حملة  �شتبد�أ  �أنها  �إ�شبانيا  و�أعلنت 
�لتلقيح يف كانون �لثاين/يناير مع 
دور  يف  للم�شنني  �لأول��وي��ة  �عطاء 
�لعجزة �لأكر ت�شرر� من �لوباء، 

وكذلك ملوظفي هذه �لدور.
�شتكون  ف��الأول��وي��ة  فرن�شا  يف  �أم���ا 
�شعفا”  �لأك�������ر  “لالأ�شخا�س 
�عتبار�  �إل��ز�م��ي��ة  ت��ك��ون  �أن  ب���دون 
�لول/دي�شمرب- كانون  نهاية  من 

مطلع كانون �لثاين/يناير.
و�ل��ن��م�����ش��ا �ل��ت��ي ت��خ�����ش��ع لغ���الق، 
�أي�����ش��ا �ن ت��ب��د�أ حملة  ت��ع��ت��زم ه��ي 
�لتلقيح �عتبار� من كانون �لثاين/
عر�شة  �لك��ر  لالأ�شخا�س  يناير 
�ملتقاعدون  �ي  باملر�س،  لالإ�شابة 
�ليابان،  يف  �ل��ط��ب��ي��ة.  و�ل���ط���و�ق���م 
�ل���ت���ي ب��ق��ي��ت مب����ن����اأى ن�����ش��ب��ي��ا عن 
ل��ل��م��ر���س، ح�شت  ك��ب��ري  �ن��ت�����ش��ار 
طوكيو �ل�شكان على جتنب �خلروج 
غري �ل�شروري ودعت �ملتاجر �لتي 
تبيع �لكحول �ىل �لغالق يف �شاعة 
�أبكر من �لعادة فيما ت�شجل �عد�د 
�ل���ش��اب��ات ت��ز�ي��د� يف �ل��ب��الد، كما 

�علنت �ل�شلطات �ملحلية �لربعاء.
�مل�شت�شفيات  تقرب  باك�شتان،  يف 
طاقاتها  �ق�شى  �ىل  �لو�شول  من 
�ل�شلطات  وت��ت��خ��وف  �ل�شتيعابية 
م�����ن م����وج����ة ث���ان���ي���ة �أق���������وى من 

�لوىل.

كفالة كبرية على زوار اأمريكا 
من دول اآ�سيوية واأفريقية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

فر�شت �لوليات �ملّتحدة على مو�طني عدد من �لدول �لآ�شيوية و�لأفريقية 
�لر�غبني بزيارتها �إيد�ع كفالة مالية ميكن �أن ت�شل قيمتها �إىل 15 �ألف دولر 
لثتيهم عن �لبقاء على �أر��شيها بعد �نتهاء مدة تاأ�شريتهم، يف ت�شديد جديد 
�إد�رة �لرئي�س  �ل�شرعية. وقالت  لالإجر�ء�ت �لر�مية للحّد من �لهجرة غري 
�ملنتهية وليته دونالد تر�مب �إّن هذ� �لإجر�ء �جلديد �شيدخل حّيز �لتنفيذ 
يف 24 كانون �لأول-دي�شمرب لفرة جتريبية مّدتها �شّتة �أ�شهر، لكّن �لرئي�س 
�ملنتخب جو بايدن، �لذي �شيتوىّل مهامه يف 20 كانون �لثاين-يناير قد يعمد 
لإنهائه قبل ذلك �لتاريخ بعدما وعد خالل �حلملة �لنتخابية بانتهاج �شيا�شة 
هجرة �أقّل ت�شدد�ً. و�لد�فع �لر�شمي ور�ء هذه �لكفالة هو �مل�شاهمة يف تكلفة 
و�أ�شبح مقيماً  بها  له  �مل�شّرح  �أط��ول من  �إذ� ما بقي لفرة  ترحيل �شاحبها 
�أفريقية  �مل�شافرين من دول  �أ�شا�شي  ب�شكل  �لإج��ر�ء �جلديد  خل�شة. وي�شمل 
)�أنغول، بوركينا فا�شو، بوروندي، �لر�أ�س �لأخ�شر، جيبوتي، �إريريا، غامبيا، 
�لدميوقر�طية،  �لكونغو  جمهورية  موريتانيا،  ليبيا،  ليبرييا،  بي�شاو،  غينيا 
بوتان،  )�أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  و�آ���ش��ي��وي��ة  وت�����ش��اد(  �ل�����ش��ود�ن  ت��وم��ي وبرين�شيبي،  ���ش��او 
بورما، �إير�ن، لو�س، �شوريا و�ليمن( بالإ�شافة �إىل بابو�زيا-غينيا �جلديدة. 
ووفقاً للمر�شوم �لذي ن�شر يف �جلريدة �لر�شمية وحّدد مفاعيل هذ� �لقر�ر 
ف��اإّن �أك��ر من %10 من �ل��زو�ر �لآت��ني من هذه �ل��دول �ل�23 يبقون على 
ومبوجب  تاأ�شريتهم.  يف  �مل�شموحة  �لفرة  �نتهاء  بعد  �لأمريكية  �لأر����ش��ي 
�لإجر�ء �جلديد، �شُيطلب من مو�طني هذه �لدول من حملة �لتاأ�شري�ت من 
�لفئة “باء” �لتي تتيح زيارة �لوليات �ملتحدة لفرة ق�شرية �لأجل بق�شد 
�ألف   15 �إىل  �أن ي�شل  �أن يدفع كّل منهم مبلغاً ميكن  �لتجارة،  �أو  �ل�شياحة 
دولر �أمريكي حتتفظ به د�ئرة �لهجرة و�جلمارك �لأمريكية �إذ� ما ف�شل يف 

�أن يثبت �أّنه غادر �لوليات �ملتحدة �شمن �ملهلة �ملحّددة

كوريا اجلنوبية ت�سجل 583 اإ�سابة جديدة بكورونا 
•• �شول-رويرتز

�شجلت كوريا �جلنوبية 583 �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا وهو �أعلى م�شتوى 
منذ مار�س -�آذ�ر، يف �لوقت �لذي تكافح فيه �لبالد موجة ثالثة من �لإ�شابات 
�إج��ر�ء�ت �شارمة للتباعد �لجتماعي.  �إع��ادة فر�س  ت��زد�د �شوء� رغم  �أنها  يبدو 
يف  �لجتماعي  للتباعد  �شارمة  قو�عد  فر�س  �لأ�شبوع  ه��ذ�  �حلكومة  و�أع���ادت 
�لعا�شمة �شول و�ملناطق �ملحيطة بها، بعد �شهر فقط من تخفيف تلك �لإجر�ء�ت 
يف �أعقاب موجة ثانية من �لتف�شي. ويقول بع�س �خلرب�ء �إن �حلكومة تعجلت 
 500 �ليومية حاجز  �لإ�شابات  �لأو�ن، مع جتاوز  �لقيود قبل  تلك  يف تخفيف 
�إ�شابة لأول مرة منذ 6 مار�س �آذ�ر وتركز �لإ�شابات بني �شغار �ل�شن. وظهرت 
�ملوجة �لأوىل بعد �جتماعات لطائفة دينية، لكن معظم �حلالت �لأخرية حتدث 
�لتجمعات  ويف  �ل�شغرية  و�لتجمعات  �لريا�شية  و�ل�شالت  و�ملد�ر�س  �ملكاتب  يف 
�أكر �شعوبة. ومن بني  �لأو�شع نطاقا حول �شول مما يجعل تتبعها و�حتو�ئها 
�ملئة منها يف  73 يف  �إ�شابة حملية ونحو   553 �لأخ��رية كانت هناك  �حل��الت 
و�لوقاية منها.  �لأمر��س  ملكافحة  �لكورية  �ملر�كز  ذكرت  �شول، ح�شبما  منطقة 
�إن من  ���ش��اجن-وون، وهو م�شوؤول كبري يف مر�كز مكافحة �لأم��ر����س،  وق��ال يل 
�ملمكن �أن تر�وح ح�شيلة �لإ�شابات يف �لبالد ما بني 400 �إىل 600 �إ�شابة حتى 

�أو�ئل دي�شمرب كانون �لأول �إذ� مل ميتثل �لنا�س لإجر�ء�ت �لتباعد �لجتماعي.

بريطانيا االأكرث ت�شررًا مع 55 األف وفاة 

كورونا يف اأوروبا.. دول متدد التدابري واأخرى تخفف القيود 

نظرة فاح�شة.. متى وكيف �شتتاح لقاحات كوفيد-19؟ 

من �سيح�سل على لقاح معتمد يف الوليات املتحدة ومتى؟
متى يتاح اللقاح يف الدول االأخرى؟ و كم �شيبلغ �شعره ؟

حت�شل  متى 
ال���������������دول 
النامية على 
؟ ت حا للقا ا



اجلمعة   27  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13099  
Friday   27  November   2020   -  Issue No   13099

11

عربي ودويل

 تويّف �ل�شادق �ملهدي، زعيم حزب �لأمة �ل�شود�ين ورئي�س وزر�ء �آخر 
�أم�س  فجر   ،1989 يف  �لب�شري  عمر  �نقالب  قبل  منتخبة  حكومة 
�مل�شتجّد، بح�شب  باإ�شابته بفريو�س كورونا  84 عاماً  �خلمي�س عن 

ما �أعلن حزبه.
�أم�س  رّب��ه فجر  �إىل ج��و�ر  “�نتقل  �إّن زعيمه  بيان  �حل��زب يف  وق��ال 

�خلمي�س ».
�جلمعة  �ل��ي��وم  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��ود�ن  �إىل  �شي�شل  جثمانه  �أن  و�أ����ش���اف 

و�شيو�رى �لرى يف �ليوم نف�شه.
و�ل�شادق �ملهدي هو حفيد موؤ�ّش�س حزب �لأمة عبد �لرحمن �ملهدي 
1881 و1885  ق��اد بني  �ل��ذي  �أحمد �ملهدي  �لإم��ام حممد  جنل 

�لثورة �شّد �لهيمنة �مل�شرية-�لربيطانية على �ل�شود�ن.
�ل��������وزر�ء م����ّرت����ني: �لأوىل بني  �مل���ه���دي رئ���ا����ش���ة  �ل�������ش���ادق  وت������وىّل 
1966و1967، و�لثانية بني 1986، حني �نتخبه �لربملان رئي�شاً 
�أطاح به �نقالب  1989 حني  30 حزير�ن-يونيو  للوزر�ء، ولغاية 

ع�شكري �شانده �لإ�شالميون وقاده عمر �لب�شري.
�شخ�شاً   16.649 �إ�شابة  ر�شمياً  �ل�شود�ن  �شّجل  �آذ�ر-مار�س  ومنذ 

بالوباء تويف منهم 1210 �أ�شخا�س.
 

�إ�شعار�ت  قالت هيئة �لإذ�عة �لأ�شر�لية �أم�س �إن �حلكومة �أ�شدرت 
بعد  �لقو�ت �خلا�شة  �أف��ر�د  باإنهاء خدمة ما ل يقل عن ع�شرة من 
�شدور تقرير خل�س �إىل �أدلة موثوقة ت�شري �إىل وقوع عمليات قتل 

غري قانونية يف �أفغان�شتان.
وذكر تقرير م�شتقل جرى ن�شره �لأ�شبوع �ملا�شي يف �شيغة منقحة 
�أن هناك �أدلة ت�شري �إىل مقتل 39 �شجينا ومدنيا �أفغانيا عزل على 
قا�س  �أع���ده  �ل��ذي  �لتقرير،  يف�شح  ومل  �أ�شر�ليا.  جنديا   19 ي��د 
�إليه مهمة كتابة �لتقرير من قبل �ملفت�س �لعام للدفاع، عن  �أوكلت 
هوية �أي من �جلنود، وقد ب��د�أت �إج��ر�ء�ت رمبا ت��وؤدي �إىل حماكمة 
�جلنود �حلاليني و�ل�شابقني �لبالغ عددهم 19 جنديا. وذكرت هيئة 
�إخطار ع�شرة جنود ر�شميا ب�شرفهم  �أنه جرى  �لأ�شر�لية  �لإذ�ع��ة 
من �خلدمة. لكن �لهيئة مل حتدد هوية �جلنود �لع�شرة وقالت �إن 
جميعهم كانو� �شهود� �أو متعاونني يف تنفيذ عمليات �لقتل تلك، ومن 

ثم فهم لي�شو� من بني �جلنود �لت�شعة ع�شر.
م�شوؤول  �أك���رب  وك���ان  للتعليق.  طلبات  على  �ل��دف��اع  وز�رة  ت��رد  ومل 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  �أفغان�شتان  �إىل  �عتذ�ر�  وجه  قد  �أ�شر�يل  ع�شكري 
�لقو�ت  �إىل  لالن�شمام  قو�ت  �أ�شر�ليا  و�أر�شلت  �لتقرير.  ن�شر  بعد 
�ل��ت��ي ت��ق��وده��ا �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة و�ل��ت��ي ك��ان��ت ت�شعى ل��وق��ف مترد 
�لإطاحة  �أعقبت  �لتي  �ل�شنو�ت  خالل  �أفغان�شتان  يف  طالبان  حركة 

باملت�شددين من �ل�شلطة عام 2001.

معا  بالعمل  �أم�����س  و�ل�شني  �جلنوبية  ك��وري��ا  خارجية  وزي���ر�  تعهد 
و�لعاملية  �لإقليمية  �لق�شايا  ومعاجلة  �لثنائية  �لعالقات  لتعزيز 
وجائحة  �ل�شمالية  بكوريا  �خلا�شة  �لنووية  �ملحادثات  ذلك  يف  مبا 
فريو�س كورونا. و�أجرت �لوزيرة �لكورية �جلنوبية كاجن كيوجن-و� 
حمادثات مع نظريها �ل�شيني و�نغ يي �لذي و�شل �إىل �شول يف وقت 
متاأخر �أم�س �لأول �لأربعاء، بعد �أن �أم�شى يومني يف طوكيو و�شط 

حديث عن زيارة للرئي�س �ل�شيني �شي جني بينغ �إىل �شول.
وقال و�نغ �إن زيارته تهدف �إىل �إبر�ز �أهمية �لعالقات �لثنائية فيما 
�ل�شالم  عن  �لدفاع  يف  �إ�شر�تيجيني”  “ك�شريكني  �لبلد�ن  يتعاون 

و�ل�شتقر�ر �لإقليميني وتعزيز �حلوكمة �لعاملية.
وقال لكاجن يف بد�ية �لجتماع من خالل مرجم “�أزمة كوفيد-19 

ل ميكن �أن تهزم مو�طني بلدينا«.
كوفيد-19  حمنة  على  �لثنائية  �لعالقات  “تغلبت  قائال  و�أردف 

وتظهر قوتها وحيويتها �أكر من �أي وقت م�شى«.
�أملها يف تبادل  ووجهت كاجن �ل�شكر لو�نغ على �لزيارة وعربت عن 
�ل�شمالية  كوريا  ت�شمل  ق�شايا  يف  �لتعاون  لتعميق  �لنظر  وجهات 
لإقامة  �لثالثني  �ل��ذك��رى  قبل  �لقت�شادي  و�لنتعا�س  و�جلائحة 
�إىل  �أي�شا  �أتطلع  “�إنني  وقالت   .2022 عام  �لثنائية يف  �لعالقات 
مناق�شة �شبل �لتعامل مع �لو�شع �ملتقلب يف �شبه �جلزيرة �لكورية 

وتهيئة �لظروف لدفع جهودنا قدما لبناء �شالم د�ئم«.

عوا�شم

اخلرطوم

�شيدين

�شول

الإفراج عن اأ�سري فل�سطيني 
اأ�سرب عن الطعام 100 يوم 

•• نابل�س-اأ ف ب

�أفرجت �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية عن �لفل�شطيني ماهر �لأخر�س )49 عاماً( �لذي 
�شجن  يف  �لإد�ري  لعتقاله  رف�شاً  �أي���ام   103 ��شتمر  �لطعام  ع��ن  �إ���ش��ر�ب��اً  نفذ 
�إ�شر�ئيلي، وفق ما �أفاد نادي �لأ�شري �لفل�شطيني. ونقل �لأخر�س فور �لإفر�ج عنه 
�ىل م�شت�شفى �لنجاح �جلامعي يف مدينة نابل�س يف �شمال �ل�شفة �لغربية �ملحتلة. 
و�عتقل �لأخر�س يف 27 متوز/يوليو من منزله يف �شيلة �لظهر يف ق�شاء مدينة 
جنني، وو�شع يف مع�شكر حو�رة بالقرب من نابل�س. و�أ�شرب عن �لطعام منذ �ليوم 
�لأول لعتقاله مبجرد �أن �شدر �أمر �عتقال �إد�ري بحقه ملدة �أربعة �أ�شهر. و�أنهى 
�لإفر�ج  يتم  �أن  على  �تفاق  بعد  �لثاين/نوفمرب  ت�شرين  من  �ل�شاد�س  يف  �إ�شر�به 
عنه. و�لعتقال �لد�ري موروث من �لنتد�ب �لربيطاين ول يتم خالله توجيه 
عدة،  م��ر�ت  جتديده  يتم  وق��د  �شرية”،  “معلومات  �ىل  ي�شتند  �إذ  للمعتقل،  تهم 
وبالتايل ميكن �أن يطول ل�شنو�ت. ونقل �لأخر�س خالل �عتقاله بني �شجون عدة، 
�آخرها �ىل م�شت�شفى كابالن يف رحوفوت يف جنوب تل �أبيب منذ �لتا�شع من �أيلول/

�للجنة  وقالت  �لطعام.  �لإ�شر�ب عن  ب�شبب  �ل�شحي  و�شعه  تردي  بعد  �شبتمرب، 
�لدولية لل�شليب �لأحمر يف ت�شرين �لأول/�أكتوبر �إن و�شعه كان “حرجا«. وقال 
ت�شريحات  يف  �ل��ربق��اوي  �ل��ك��رمي  عبد  �لدكتور  �لنجاح  مل�شت�شفى  �لطبي  �مل��دي��ر 
�شحافية باأن �مل�شت�شفى يف �نتظار “�لتقييم �لطبي عن و�شعه من �لطبيب �مل�شرف 

عليه، وبعد ذلك �شيقرر �إن كان �شيبقى يف �مل�شت�شفى �أم يغادره �ىل منزله«.

اخلط االأحمر يف �شرت �شّيق اخلناق على االأطماع الرتكية 

اأردوغان ي�ستميل قبائل ليبية ملّد نفوذه يف فّزان

  م�سرفة بال�سرطة الكندية تنفي خداع م�سوؤولة هواوي الدميوقراطيون يتهمون ترامب »با�ستغلل ال�سلطة« 
•• فانكوفر-رويرتز

هو�وي  ب�شركة  �ملاليني  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��رية  و�نت�شو  مينغ  �عتقال  ق�شية  يف  �لكندية  �ل�شرطة  م�شرفة  نفت 
تكنولوجيز قبل عامني �أن تكون �ل�شرطة وجهت �شلطات �حلدود بعدم �إبالغها ب�شدور مذكرة �عتقال بحقها 
�ل�شارجنت جاني�س فاندر جر�ف من �شرطة �خليالة  �لدفاع �شكوت فينتون  ��شتجو�بها. و�تهم حمامي  �أثناء 
مت  عندما  مينغ  عن  �عتقال  ومذكرة  خمتومة  �تهام  لئحة  باإخفاء  �حل��دود  م�شوؤويل  باإبالغ  �لكندية  �مللكية 
��شتجو�بها يف يوم �عتقالها. وكانت �لوثائق �شتجعلها على علم باأنه يحق لها �ل�شتعانة مبحام. وقالت فاندر 
جر�ف ملحكة “ل �أتذكر ما حدث ول �أعتقد �أن ذلك حدث«. وكان قد مت �عتقال مينغ )48 عاما( يف �لأول من 
دي�شمرب كانون �لأول 2018 يف مطار فانكوفر �لدويل بناء على مذكرة من �لوليات �ملتحدة. وتو�جه مينغ 
�تهامات بالحتيال �مل�شريف بزعم ت�شليل بنك �إت�س.�إ�س.بي.�شي ب�شاأن تعامالت جتارية لهو�وي يف �إير�ن مما 
�إن �ل�شلطات �لأمريكية و�لكندية ن�شقت �لأمر  ت�شبب يف خرق �لبنك للعقوبات �لأمريكية. ويقول حماموها 
�لكندية ل�شتجو�بها دون ح�شور  لوكالة خدمات �حلدود  �ملو�شعة  �لتحقيق  �شلطات  با�شتخد�م  �عتقالها  قبل 

حمام قبل �عتقالها ونقل تفا�شيل �أجهزتها �لإلكرونية �إىل �مل�شوؤولني �لأمريكيني.

�لق�شية �مل�شي�شة جد�. وقرر �لرئي�س �لأمريكي 
لها م�شتخدما  نهائي  �لأم��ر و�شع حد  نهاية  يف 
يف  �لأبي�س  �لبيت  مغادرته  قبل  �لعفو  يف  حقه 
20 كانون �لثاين-يناير. وكتب يف تغريدة على 
توير “�إنه ل�شرف عظيم يل �أن �أعلن �أن �جلر�ل 
بينما كانت  مايكل فلني ح�شل على عفو كامل”، 
و�شائل �لإعالم تطلق تكهنات يف هذ� �ل�شاأن منذ 
�شيف  �آدم  �ملنتخب  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  وق���ال  �أي����ام. 
�لنو�ب  جمل�س  يف  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
�شلطته  ��شتغل  ت��ر�م��ب  “دونالد  �إن  م�شتنكر� 
د�ئما ملكافاأة �أ�شدقائه �أو حماية �لذين غطوه”. 
جاء:  كما  يرحل  تر�مب  مفاجاأة،  “بال  و��شاف 

بررت  �لعك�س،  وعلى  �لنخاع«.  حتى  فا�شد  رجل 
ماكيناين  كايلي  �لأبي�س  �لبيت  با�شم  �ملتحدثة 
ملالحقات  ح����د�  “ي�شع  ب���اأن���ه  �ل��رئ��ي�����س،  ق�����ر�ر 
ف��ي��ه��ا ���ش��د رج����ل بريء”.  ه������و�دة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل 
وو�شفت فلني باأنه “�شحية” حماولة “من�شقة 
ودونالد تر�مب �لذي  لقلب �نتخابات 2016«. 
يرف�س حتى �لآن �لع��ر�ف بفوز جو بايدن يف 
من  �لثالث  يف  جرت  �لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات 
�لدميوقر�طيني  �تهم  �لثاين/نوفمرب،  ت�شرين 
تفاهم  يف  �شكوك  يف  �لتحقيق  بتدبري  با�شتمر�ر 
بني مو�شكو وفريق حملته، لأنهم “مل يتقبلو�” 

هزميتهم يف 2016، على حد قوله.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

�أعلن �لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب �أنه �أ�شدر 
�لقومي  ل��الأم��ن  �ل�����ش��اب��ق  م�شت�شاره  ع��ن  ع��ف��و� 
مايكل فلني �لذي كان �أول �ملقربني منه يدينهم 
�لنتخابات  يف  �ل��رو���ش��ي  �ل��ت��دخ��ل  يف  �لتحقيق 
�لدميوقر�طيون  و�شفها  م��ب��ادرة  يف  �ل�شابقة، 
�جل����ر�ل  وك����ان  ل��ل�����ش��ل��ط��ة«.  “��شتغالل  ب��اأن��ه��ا 
يف  �ع��رف  عاما   61 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �ل�شابق 
2017 باأنه كذب على �ل�شرطة �لفدر�لية ب�شاأن 
�لنطق  يتم  مل  رو�شي.  دبلوما�شي  مع  �ت�شالته 
باحلكم عليه ب�شبب �لعديد من �لتقلبات يف هذه 

•• عوا�شم-وكاالت

�أنتليجن�س”  “�أفريكا  م��وق��ع  ك�شف 
�س يف �ل�شوؤون �ل�شتخبار�تية  �ملُتخ�شّ
و�ل�شر�تيجية، �أن تركيا حُتاول من 
�إقامة  حكومية  غ��ري  منظمة  خ��الل 
�ت�شال مع �لقبائل �لليبية ملّد نفوذها 
نز�عات  ت�شهد  �لتي  �لليبية  ف��ّز�ن  يف 
�شليمان  �أولد  قبيلة  ب��ني  منتظمة 
و�لتبو  �مل���رك���زي���ة  ل��ل�����ش��ل��ط��ة  �مل����وؤي����دة 
و�لطو�رق، وبني خمتلف ع�شائر هذه 
�خلط  �أن  �لتقرير  و�أو���ش��ح  �لقبائل. 
�لأح���م���ر يف ���ش��رت و�جل���ف���رة و�ل���ذي 
ر���ش��م��ت��ه م�����ش��ر، ���ش��ّي��ق �خل���ن���اق على 
�ل��رك��ي��ة، و�أوق���ف �ملرتزقة  �لأط��م��اع 
�أّن  �إّل  ومنعهم دخول �ل�شرق �لليبي، 
طيب  رجب  �لركي،  �لرئي�س  �أطماع 
�أردوغ��ان، �نتقلت �إىل جهة �أخرى، �إذ 
بد�أ �لأخري يفّكر يف تو�شيع �لنفوذ يف 

�إقليم فّز�ن جنوب �شرقي ليبيا.

توازن ع�شكري
يف  رئي�شياً  دور�ً  ف����ّز�ن  �إق��ل��ي��م  ي����وؤدي 
يف  و�لق��ت�����ش��ادي  �لع�شكري  �ل��ت��و�زن 
�ل�شر�ج  �شعي  ُيف�ّشر  ما  وهذ�  �لبالد، 
�ملنطقة  على  �ل�شيطرة  ��شتعادة  �إىل 

ويعتقد  �لأت����ر�ك.  حلفائه  مب�شاعدة 
�أو  �ل��ع�����ش��ائ��ر،  زع��م��اء  ��شتمالة  �أن  و�ل�����ش��ر�ج  �أردوغ�����ان 

�ل�شيطرة عليهم �إن تطلب �لأمر، �شرورية للغاية.
�لرغم  على  �إذ  ��شر�تيجية،  باأهمية  �لإقليم  ويتمّتع 
على  يحتوي  فاإنه  قاحلة،  �شحر�وية  منطقة  �أن��ه  من 
مو�رد �شخمة حيث ُتوجد �أكرب حقول �لنفط، وكميات 

�شخمة من �ملياه �جلوفية.
رئي�شيني  لعبني  �لع�شائر  زعماء  جتعل  �مل���و�رد  وه��ذه 
ب�شبب  م�شتقبلية  مفاو�شات  �أي  يف  جتاهلهم  مُيكن  ل 

�أردوغان �خلارجية �لتي يتحّرك بها خارج بالده لتنفيذ 
وحتّدثت تقارير �إعالمية عديدة مر�ر�ً عن  �أجندته”، 
�لأ�شو�ت  وت��ع��ال��ت  �لإره��اب��ي��ة،  بالتنظيمات  �شالتها 
ب���اإدر�ج���ه���ا ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �ملنظمات  �ل��غ��رب  �ملُ��ط��ال��ب��ة يف 
�لإرهابية، ووّجهت رو�شيا �إليها �تهامات بت�شليم �أ�شلحة 

للمنظمات �لإرهابية يف �شوريا.

لقاء مع القبائل
و�أو���ش��ح �مل��وق��ع �أن هيئة �لإغ��اث��ة �ل��رك��ي��ة دع��ت يف 4 

نفوذهم �لو��شع يف �ملنطقة، فاأقّل �شيء ميكن �أن يفعلوه 
هو: “وقف �شنبور �ملياه يف �أي حلظة«.

دور هيئة االإغاثة الرتكية
�لركية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لإغ���اث���ة  هيئة  �أن  �مل��وق��ع  و���ش��رح 
�لأجندة �خلارجية لأردوغ��ان، وتعمل  ُتنّفذ   )IHH(
يف ليبيا منذ 2011، حيث �شرعت يف �لبد�ية بتوزيع 

�لغذ�ء يف منطقتي طر�بل�س و�شرب�تة.
�أذرع  م��ن  “ذر�ع  �شوى  لي�شت  �لهيئة  ه��ذه  �أن  و�أو���ش��ح 

ن��وف��م��رب )ت�����ش��ري��ن �ل��ث��اين( �جلاري 
فّز�ن  �إقليم  قبائل  زع��م��اء  م��ن  وف���د�ً 

للح�شور �إىل �أنقرة.
وكان من بني �ملدعوين �إىل �لعا�شمة 
�لركية، �شخ�شيات بارزة مثل رئي�س 
�ملجل�س �لأعلى لطو�رق ليبيا مولي 
�ملُوّحد  �مل��ج��ل�����س  ورئ��ي�����س  ق���دي���دي، 
ووكيل  وردوغ���و،  حممد  تبو  لقبائل 
و�ملفقودين  �ل�����ش��ه��د�ء  �أ����ش���ر  وز�رة 
�إبر�هيم، وهو  �شيدي  �ل�شابق حممد 
�لرجل �لثاين يف جمل�س تبو، ورئي�س 
�لأعلى لالأمازيغ حممد بن  �ملجل�س 
�لقائد  كيلي  مو�شى  وح�شن  طالب، 
�ل���ع�������ش���ك���ري ل��ل��ت��ب��و �مل���ت���ح���ال���ف مع 
حكومة �لوفاق وع�شو حر�س �ملن�شاآت 

�لبرولية.

على خطى اأردوغان
و�أ�شار �ملوقع �إىل �أن �أردوغ��ان ُيحاول 
�ل�����ش��ري ع��ل��ى خ��ط��ى �إي��ط��ال��ي��ا، �لتي 
�أجل  م��ن   2016 �ل��ع��ام  يف  تو�ّشطت 
بني  �إن�شاين”  “�تفاق  �إىل  �لو�شول 
�مل���ك���ّون���ات �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�لإث���ن���ي���ة يف 
“�شانت  جمعية  ب��اإ���ش��ر�ف  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�لإيطالية،  �خل���ريي���ة  �إيجيديو” 
و�لذي  روما”،  “�تفاق  با�شم  ُع��رف 
يف  �لقبائل  بني  �ل�شر�ع  لوقف  �شعى 
“�لوفاق”.  �أنها خارج �شيطرة حكومة  ة  �ملنطقة، خا�شّ
�إنهاء �ل�شر�ع، ومل تتوّقف  �أّن �لتفاق مل ينجح يف  �إّل 

�ل�شتباكات بني م�شلحي �لقبائل. 
�إعادة  على  حالياً  يعمل  �أردوغ�����ان  �أن  �لتقرير  وخت�����م 
�إنتاج �خلطوة �لإيطالية حرفياً، �إذ �أوكل مهمة �لتو�ّشط 
�لأع��م��ال �خل��ريي��ة، يف  �إىل جمعية تعمل حت��ت غ��ط��اء 
يف  ع��ل��ى حت��ّرك��ات��ه  �شرعية  �شبغة  لإ���ش��ف��اء  حم��اول�����������ة 

فّز�ن.

برملاين تون�شي يف ر�شالة للرئي�س »قبل الهالك املبني«

كور�سيد: اأ�سبحنا نخ�سى على الدولة من رعونة وت�سرفات حّكامها

اأحكام قا�سية يف ق�سية املحاولة النقلبية برتكيا 
•• اأنقرة-اأ ف ب

ي�شدر �لق�شاء �لركي �أحكامه �لتي قد ت�شل �إىل �ل�شجن مدى �حلياة، 
على مئات �مل�شتبه بهم بتهمة �لتورط يف �لنقالب �لفا�شل على �لرئي�س 
2016، يف ختام حماكمة كبرية يف  �ردوغ����ان يف  رج��ب طيب  �ل��رك��ي 

�أنقرة.
�لوقائع  على  وتركزت  �لنقالب  ملحاولة  �لرئي�شية  �ملحاكمة  هي  وهذه 
قاعدة  يف   2016 متوز-يوليو  م��ن  ع�شر  �خلام�س  م�شاء  ج��رت  �لتي 
�لع�شكريني  ق��ي��ادة  م��ق��ر  �ع��ت��ربت  �ل��ت��ي  �أنق������رة  يف  �جلوي����ة  �أك��ي��ن��ج��ي 

�لنقالبيني.
وقد مت �حتجاز رئي�س �لأرك��ان ووزي��ر �لدفاع �لركي �حلايل خلو�شي 
�إطالق  قبل  �ل��ق��اع��دة  ه��ذه  يف  �مل�شتوى  رفيعي  �آخ��ري��ن  و���ش��ب��اط  �أك���ار 
�إىل  �أدى  �ل��ذي  �لن��ق��الب  ف�شل  بعد  متوز-يوليو   16 �شباح  �شر�حهم 

�شقوط 251 قتيال و�أكر من �ألفي جريح.
�أو من طياري  475 م�شتبها به معظمهم من �جلنود  وب��د�أت حماكمة 
�شالح �جلو يف �آب/�أغ�شط�س 2017 يف �أكرب قاعة حمكمة يف �لبالد مت 

بناوؤها خ�شي�شا يف جممع �شجن �شينكان يف حمافظة �أنقرة.
�لد�شتوري  �ل��ن��ظ��ام  ق��ل��ب  وحم���اول���ة  ب��ال��ق��ت��ل  خ�شو�شا  م��ت��ه��م��ون  وه���م 

وحماولة �غتيال �لرئي�س �ردوغان. 

وقد يحكم عليهم بال�شجن مدى �حلياة �إذ� �أد�نتهم �ملحكمة �لتي ت�شدر 
حكمها �أم�س �خلمي�س.

وبح�شب لئحة �لتهام، قاد �مل�شتبه بهم حماولة �لنقالب و�أعطو� �أو�مر 
من قاعدة �أكينجي بق�شف مبان عامة.

“�ف-16”  طائر�ت  �ألقتها  قنابل  ��شتهدفت  �لفا�شل،  �لنقالب  وليلة 
�لربملان �لركي ثالث مر�ت وكذلك �لطرق �ملحيطة بالق�شر �لرئا�شي 

ومقر �لقو�ت �خلا�شة و�شرطة �أنقرة.
جريح  مئتي  م��ن  و�أك����ر  قتيال   68 ���ش��ق��وط  �إىل  �لق�شف  ه���ذ�  و�أدى 
مقاومة  حم��اول��ة  خ��الل  مدنيني  ت�شعة  وُق��ت��ل  �ل��رك��ي��ة.  �لعا�شمة  يف 

�لنقالبيني عند مدخل �لقاعدة.
وتن�شب �أنقرة حماولة �إطاحة �ردوغان �إىل حليفه �ل�شابق �لد�عية عبد 
�هلل غولن �ملقيم يف �لوليات �ملتحدة منذ نحو ع�شرين عاما. لكن غولن 

�لذي طلبت �أنقرة مر�ر� بت�شلمه، ينفي ذلك.
ويحاكم غولن وكذلك عادل �أوك�شوز �أ�شتاذ �ل�شريعة �لذي تعتربه �أنقرة 
قائد عمليات �لنقالبيني و�أربعة �أ�شخا�س �آخرين غيابيا. وكان �أوك�شوز 
�أوقف يف تركيا بعد �شاعات قليلة من �ملحاولة �لنقالبني ثم �أفرج عنه 

يف ظروف غام�شة ، قبل �أن يختفي.
وذكرت وكالة �أنباء �لأنا�شول �أن بني �مل�شتبه بهم �لآخرين يحاكم 104 

وهم �أحر�ر و365 يخ�شعون للتوقيف �ملوقت.

�أحد  ه��و  �أوك�����ش��وز  ع��ادل  �ملتهم مب�شاعدة  �لأع��م��ال كمال بطماز  ورج��ل 
79 عاما  �أحكاما م�شددة بال�شجن  �أربعة م�شتبه بهم قد ت�شدر عليهم 

لقيادتهم حماولة �لنقالب.
بفر�س  تق�شي  �لتي  “�مل�شددة”  �حل��ي��اة  م��دى  �ل�شجن  عقوبة  وحلت 
ظ���روف �ح��ت��ج��از �أك���ر ���ش��ر�م��ة، حم��ل عقوبة �لإع����د�م �ل��ت��ي �أل��غ��ي��ت يف 

2004 يف �لت�شريعات �لركية.
�أن�شار  ه���و�دة  ب��ال  �لركية  �ل�شلطات  تالحق  �لفا�شل،  �لن��ق��الب  منذ 
غولن و�أطلقت حملة تطهري على نطاق غري م�شبوق يف �لتاريخ �لركي 
�أكر  ت�شريح  �لأ�شخا�س ومت  �لآلف من  �عتقل ع�شر�ت  �حلديث. وقد 

من 140 �ألفا من وظائفهم �أو �أوقفو� عن �لعمل.
ول تز�ل موجات �لعتقالت م�شتمرة حتى �لآن مع �أن وتريتها تر�جعت 

بعد خم�س �شنو�ت من حماولة �لنقالب.
�ملتهمني.  م��ن  �أك��رب  ع��دد  م��ع  جاري��������ة  �أخ���رى  حماكم�������ات  ت������ز�ل  ول 
�حلر�س  بن�شاطات  تتعلق  ق�شية  يف  �شخ�شا   520 م��ن  �أك��ر  ويحاكم 

�لرئا�شي.
بينما  �لنقالب  تتعلق مبحاولة  �لأق��ل  289 حماكمة على  و��شتكملت 
تتو��شل 10 حماكمة �أخرى. �أد�نت �ملحاكم حتى �لآن 4154 م�شتبهاً 
 ، 2500 منهم  �أكر من  بال�شجن مدى �حلياة على  �أحكاماً  و�أ�شدرت 

بح�شب �أرقام ر�شمية.

•• الفجر -تون�س
   عرّب �لنائب عن �لكتلة �لوطنية 
�خلمي�س  �أم�س  كور�شيد  م��ربوك 
ع���ن خ�����ش��ي��ت��ه ع��ل��ى �ل����دول����ة مما 
وت�شرفات  “رعونة  �أ�����ش����م����اه 

حكامها وم�شوؤوليها ».
   وكتب �لنائب يف ر�شالة وجهها 
للرئي�س قي�س �شعيد ن�شرها على 
“�أجد  في�شبوك  مبوقع  �شفحته 
ن��ف�����ش��ي م�����ش��ط��ر� ل��ل��ك��ت��اب��ة �ىل 
�ل�شديد  �خل��وف  بد�فع  �شيادتكم 
م�شتقبل  ع���ل���ى  �مل�������ش���ب���وق  غ����ري 
فى  وم�شريها  �لتون�شية  �لدولة 
�لعا�شفة �لتي بد�أت رياحها تهب 

من كل حدب و�شوب«.
دفع  �ل��ت��ي  “�لدولة  و�أ����ش���اف     
�لأج������د�د �ل���غ���ايل و�ل��ن��ف��ي�����س من 
�أجل رفع ر�يتها وهي �لتي جعلت 
لل�شعب  عيوبها-�بنا  كل  رغ��م   –
�لعلم  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ي��ت��ق��دم  مثلي 
مبتغاه  ي��ن��ال  �أن  �إىل  و�مل���ع���رف���ة 
�لرئي�س  �شيادة  يا  مثلك  وجعلت 
ي�شري على خطى �جلدية �إىل �أن 
�أن يحظى  ب��اأم��ان��ة ق��ل  ح��ب��اه �هلل 

بها غريك«.
   و�نتقد كور�شيد �عتبار �لبع�س 

�ىل  �إ�����ش����ارة  يف  �أيام”   10 ع���ن 
�إ�شر�ب �لق�شاة دون �لتو�شل �ىل 
حلول �إ�شافة للعجز عن �لتو�شل 
�ملالية  ب��ني وزي��ر  �ىل ح��ل موحد 
وحم��اف��ظ �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي حول 

متويل �مليز�نية.
�أن���ه ب��ات يخ�شى على     و�أ���ش��اف 
�ل����دول����ة وم�������ش���ريه���ا ع���ن���دم���ا ل 
ملطالب  �����ش���ت���ج���اب���ة  �أي�������ة  ي������رى 
و�لفنانني  و�لإعالميني  �ملثقفني 
�مل�شربني م�شتنكر� عودة مظاهر 
�ملاء  �لع�شائرية و�جلهوية وقطع 

على مدن و�أحياء ت�شفيا.
�لرئي�س  �ل���ن���ائ���ب  وخ����اط����ب     
تقول  “�أنت  ق���ائ���ال:  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�أنا مبلغك مبا  �ل�شعب يريد فها 
“�ل�شعب  م�شيفا  يريد �ل�شعب” 
�لقانون  وع�������ودة  �لأم�������ن  ي���ري���د 
عادل  ت��وزي��ع��ا  و  ن��اج��ع��ة  و�شلطة 
يزول  �أن  يريد  و�ل�شعب  ل��ل��روة 
و�ل�شعبوية  و�ل��ب��غ�����ش��اء  �ل���ك���ره 
تعود  �ن  ي��ري��د  و�ل�شعب  �ل��ك��اذب��ة 
ونبتعد  و�لجتهاد  �لعمل  ثقافة 
…�ل�شعب  و�لتو�كل  �لك�شل  عن 
ي��ري��د �ل��ت�����ش��ام��ن و�ل��ت��اآخ��ي بدل 
و�لقطاعية  �مل��ق��ي��ت��ة  �جل���ه���وي���ة 
�لعمياء...  و�لعرو�شية  �جلبانة 

ملكا  لي�شت  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأم����الك 
لتون�س ولأجيالها �لقادمة و�منا 
دون  معينة  جلهات  خال�س  ملك 
�لت�شرف  ي��ج��وز  و�ن���ه ل  غ��ريه��ا 
من  �جلهات  �كتفاء  بعد  �ل  فيها 
تلك �خلري�ت و�لرو�ت يف �إ�شارة 
�لربملان  رئي�س  ب��ه  �شرح  م��ا  �إىل 
�لذي  �حل��و�ر  يف  �لغنو�شي  ر��شد 
�دىل به للقناة �لوطنية قبل �يام 
معترب� ذلك من قبيل �لتحري�س 
على �ل��دول��ة.   و�أك��د �نه يحق له 
وحدة  ع��ل��ى  “يخ�شى  �ن  �ي�����ش��ا 
عندما  �بنائها  وم�شتقبل  �لدولة 
يدعو رئي�س حكومتها �ىل تعميم 
وت�شريع  �مل��ل��ك  �غت�شاب  ق��اع��دة 
يف  �ملغت�شبني”  م���ع  �ل��ت��ف��او���س 
�إ���ش��ارة �ىل �لتفاق �لخ��ري �لذي 
معت�شمي  م��ع  �حلكومة  �أب��رم��ت��ه 
�لكامور معترب� �ن ذلك �دى �ىل 
“�جلماعات  ب���  و�شفها  م��ا  تلبية 
�لنار  “لت�شري  دعوته  �ملنظمة” 

يف ه�شيم �لدولة«.
   و�أ�شار �لنائب �إىل �أن من �أ�شباب 
ما  �أي�����ش��ا  �ل���دول���ة  ع��ل��ى  خ�شيته 
�ل�شلطة  يف  “تناحر�  �ع���ت���ربه 
��شاب  �ل��ذي  و�ل��وه��ن  �لق�شائية 
تزيد  مل��دة  �لق�شائية  �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شعب يريد حاكما عادل وقويا، 
�كر  يتكلم  ودم��ق��ر�ط��ي��ا  ���ش��ادق��ا 

مما يخطب ».
�ن  �ىل  �شعيد  ك��ور���ش��ي��د  ودع����ا     
�للحظة  ه���ذه  ق��ي��م��ة  “يف  ي��ك��ون 
�لفارقة” م�شدد� على �نه ل حل 
�ل بالعودة �ىل �لتو�زن و�جلدية 

وعلى  �ل�شعبوية  ع��ن  و�لب��ت��ع��اد 
وتنفيذ  �لو�شوح  �ن��ه ل حل غري 

�لقانون.
�ي�شا  �ن �حل��ل يكمن  و�ع��ت��رب     
“�خطاء  ب���  ����ش��الح م��ا و�شفه  يف 
�ملنظومة �لعرجاء �لتي �بتدعتها 
�لرويكا فى د�شتور م�شوه هجني 

وتي�شري  �حل��ك��م  ن��ظ��ام  وحت���وي���ر 
حياة �لنا�س” معربا عن �أمله يف 
�أن يقوم �لرئي�س بدوره يف حماية 
�ل����دول����ة م����ن �ل���ت���ل���ف و�ل���ه���الك 
�ملبني” مذكر� �إي��اه ب��اأن ذل��ك ما 
وباأنه  �أج��ل��ه  م��ن  �ل�شعب  �نتخبه 

�شيكون له �شرف فعله.

لقاء هل�شنكي �ثار ��شئلة
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عربي ودويل

تعك�ش الرت�سيحات التزام بايدن املعلن بالتنوع، 
الذي تاأخر يف عامل ال�سيا�سة اخلارجية والأمن القومي

اأ�شخا�س يرمزون اإىل رف�س ترامب, ويف الوقت
 نف�شه  لديهم القدرة على اإ�شالح ال�شرر الذي اأحدثه

ل ح�سور للدميقراطيني املت�سددين، بل تعزيز �سورة 
الكفـاءة والوحـدة التي يريد بايدن منحهـا المتيـاز

يبقى  ال�����ذي  م���ا     
م��ن  ال������ذاك������رة  يف 
االأوىل  التعيينات 
جلو بايدن؟ اأن هناك 
الن�شاء,  م��ن  امل��زي��د 
واملزيد من التنوع يف 
الرئي�شية؟  املنا�شب 
كل  ه���ن���اك  اأن  اأم 
من  القدماء  ه���وؤالء 
ا؟  اأي�شً اأوب��ام��ا  عهد 

ال�شحافة مرتددة.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�سحف عربية: تركيا ت�ستنزف قطر ماليًا لتخفيف اأزمتها القت�سادية
من �آمال على �أمو�ل �لغاز �لقطري لتخفيف وطاأة �لأزمة �لقت�شادية �حلاّدة 
ل�شيا�شات  مبا�شرة  نتيجة  �لركية  �ملعار�شة  وتعتربها  تركيا  دخلتها  �لتي 
�أردوغان �لد�خلية و�خلارجية، بينما مل يرّدد �أحد خرب�ء �لقت�شاد يف نعتها 

ب�”�لطاّمة �لكربى«.
و�لدوحة،  �أن���ق���رة  ب��ني  �ل�شر�تيجية”  “�ل�شر�كة  يف  ق��ط��ري��ون  وي�����ش��ّك��ك 
��شتغالل قطر  تركيا يف  ت�شتخدمها  ويعتربونه غطاء لعالقة غري متكافئة 
بعد �أن �شّجعتها عن �لنعز�ل عن حميطها �خلليجي �ملبا�شر رغبة يف �ل�شتفر�د 
بها و�لو�شول �إىل م�شادر ثروتها �ملالية �ل�شخمة. ويعترب هوؤلء �أّن ما يجري 
توقيعه من �تفاقيات بني �لبلدين هو مبثابة توريط لقطر بحيث ل ميكنها 
�لر�جع �إذ� ما �أر�دت يف ظرف خمتلف �لتخّل�س من �لعبء �ملايل �لكبري �لذي 
تتحّمله بفعل عالقتها مع تركيا وتوّرطها معها يف ملّفات خارجية قد ت�شبح 

عدمية �لفائدة للدوحة.

••عوا�شم-وكاالت

 هبطت طائرة �أمري دولة قطر متيم بن حمد يف �أنقرة �أم�س �خلمي�س، يف زيارة 
�للرية �لركية،  ��شتمر�ر تقهقر  هي �لأوىل له منذ بدء جائحة كورونا، مع 
وزير  ��شتقالة  مع  �ملا�شية  �لأ�شابيع  يف  �لدولة  عا�شته  �ل��ذي  �لتخبط  و�شط 

�ملالية وتغيري�ت يف �لقطاع �ملايل للدولة.
“�ل�شر�كة  ف�����اإن ه����ذه  �أم�������س �خل��م��ي�����س،  ل�����ش��ح��ف ع��رب��ي��ة �����ش����ادرة  ووف����ق����اً 
�ل�شر�تيجية” بني �أنقرة و�لدوحة قد ل تكون �إل جمرد غطاء ت�شتخدمه 

تركيا رغبة يف �ل�شتفر�د بها و�لو�شول �إىل م�شادر ثروتها �ملالية �ل�شخمة.
على  �لكبري  �لركي  �لركيز  �أن  �للندنية  “�لعرب”  ل�شحيفة  تقرير  ر�أى 
ح مقد�ر ما  �أنقرة ملف �لتعاون �لقت�شادي و�ملايل مع قطر يو�شّ ما ت�شميه 
�أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�س  بقيادة  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  حكومة  تعّلقه 

وذكرت �شحيفة “�ليوم” �ل�شعودية يف تقرير لها، �أن �لنظام �لقطري يو��شل 
�ليوم  �أنقرة  مع  �لدوحة  توّقع  �إذ  �لركي؛  لنظريه  “�لتابع”  �شيا�شة  �تباع 
بغالء  �لقطري  �ملو�طن  فيه  يكتوي  وقت  مالية �شخمة يف  �تفاقيات مببالغ 
�خلدمات  يف  ت��ر�ج��ع  �إىل  �إ�شافة  �لأ�شا�شية،  و�حتياجاته  �ل�شلع  يف  �لأ���ش��ع��ار 
�حلكومية. ويرى خمت�شون يف �ل�شوؤون �ل�شيا�شية و�لعالقات �لدولية �أن هذه 
�لتفاقيات يف �شياق �لدعم �لقطري لركيا، �لتي تعاين من م�شاكل �قت�شادية 
و�أزمات �شيا�شية حادة �أدت �إىل �ندلع غ�شب �شعبي �شد �شيا�شة �أردوغان، �لتي 
يف  �أنقرة  و�شع  ما  �ملنطقة؛  دول  من  عدد  �شوؤون  يف  و�لتدخل  بالتهور  تت�شم 

عزلة مبحيطها �لإقليمي و�لدويل.
ولفت �لتقرير �إىل �أن تركيا تتعامل مع قطر كبقرة حلوب ت�شتنزفها وحت�شل 
ليبيا،  �شو�ء يف  �لتو�شعية،  �أطماعها  لتحقيق  �لكايف  �ملايل  �لتمويل  منها على 
بدول  بالتحر�س  لأن��ق��رة  ي�شمح  �ل��دوح��ة  �ل��رك��ي يف  �ل��وج��ود  �أن  ع��ن  ف�شاًل 

وتعرقل  �لقطرية،  �لركية  ل��ل��م��وؤ�م��ر�ت  تت�شدى  �ل��ت��ي  خ�شو�شاً  �خلليج، 
خم��ط��ط��ات �ل��دوح��ة و�أن���ق���رة ب��دع��م ومت��وي��ل ج��م��اع��ات �لإره�����اب و�لتطرف، 

خ�شو�شاً �لتنظيم �لدويل جلماعة �لإخو�ن �لإرهابية.
�أن  �ل��ب��ن��اء،  �ن��ت�����ش��ار  �ل��ك��ات��ب��ة  �ع��ت��ربت  �لبحرينية،  “�لوطن”  �شحيفة  ويف 
ت�شتحق  ظ��اه��رة  و�لعاملية  �لعربية  �لأزم����ات  يف  �ل�شافر  �ل��رك��ي  “�حل�شور 
�لتحركات  خ��ارط��ة  ع��ن  فت�س  �ل�شيا�شية  �لأزم����ات  تتعقد  فحني  �لتف�شري، 

�لركية«.
�ملجاورة  �لدول  �لنفوذ على  لب�شط  �لركي يهدف  “�لطموح  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
و�لتمدد �إىل �لعمق �لأفريقي يف �لدول ذ�ت �لأغلبية �لإ�شالمية، عرب �لبحر 
�أنه �ملد�فع �لأكرب  �أردوغ��ان نف�شه على  �أوروب��ا. لذلك يقدم  �ملتو�شط لتهديد 
عن �لإ�شالم وحقوق �مل�شلمني. �لأمر �لذي قد يوؤدي �إىل ��شتنز�ف ثرو�ت تلك 

�لدول ودمائها يف �شبيل حتقيق �لطموح �لركي«.

بايدن... حكومة �خلربة و�لكفاءة جون كريي �شيد �ملناخ

جانيت يلني �أول �مر�أة تتوىل من�شب وزيرة للخز�نة�ول مهاجر ولتينو�س وزير� للد�خلية�أفريل هينز �أول �مر�أة �شتر�أ�س جهاز �ملخابر�ت

روجوا لل�شيا�شة نف�شها التي اأ�ش�شت ل�شعود ترامب 

در�ش جو بايدن: طبخة جديدة يف وعاء قدمي...!
جلاأ جو اإىل وجوه ماألوفة ملواجهة عامل قد تغري كثريا وغالبا اإىل االأ�شواأ

للدميقر�طية”:  ج��ي��د  »ي�����وم     
تر�مب  �إد�رة  �أعلنت  �شليت:  قالت 
�أخ����������رًي� �أن�����ه�����ا ب���������د�أت �لن���ت���ق���ال 
�لبيت  فتح  خ��الل  م��ن  �ل�شيا�شي 
�لأب��ي�����س �أم����ام ف��ري��ق ج��و بايدن 
)رغم �نه على توير، وعد دونالد 
�لقتال(.      �شيو��شل  ب��اأن��ه  ت��ر�م��ب 
�لرئي�س  لأن  ���ا،  �أي�������شً ج��ي��د  ي����وم 
�لأم��ري��ك��ي �ل�����ش��اد���س و�لأرب���ع���ني، 
ب��������د�أ ب���ت���ع���ي���ني ح���ك���وم���ت���ه وك���ب���ار 
�لأوىل،  “للمرة  و  �مل�������ش���وؤول���ني. 
�خلز�نة  وز�رة  �ل��ن�����ش��اء  ���ش��ت��دي��ر 
و�مل�����خ�����اب�����ر�ت، و����ش���ت���دي���ر �م�������ر�أة 
�لد�خلي”،  �لأمن  وز�رة  لتينو�س 
تاميز،  نيويورك  �شحيفة  عنونت 
�لدميقر�طيني  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة 
يف �ل�شاحل �ل�����ش��رق��ي.      �شيكون 
“قي�شر  76 ع��اًم��ا،  ج��ون ك���ريي، 
�إ�شارة  ذل����ك  ويف  �ل������دويل،  �مل���ن���اخ 
�جلديدة  �حل���ك���وم���ة  �ل����ت����ز�م  �ىل 
وزير  �ملناخي”.  �لتغرّي  مبعاجلة 
جيًد�  معروف  �ل�شابق،  �خلارجية 
�لذي  ه��و  وك���ان  يتقنه،  يف جم���ال 
ق��اد �مل��ف��او���ش��ات �لأم��ري��ك��ي��ة ب�شاأن 
�تفاقية باري�س للمناخ.    »�لتعيني 
�مل����ت����وق����ع جل���ان���ي���ت ي���ل���ني وزي������رة 
ل��ل��خ��ز�ن��ة ���ش��ي��ك��ون ���ش��اب��ق��ة، �ذ هي 
�أول �مر�أة تتوىل هذ� �ملن�شب منذ 
231 عاًما”. وتت�شاءل �ل�شحيفة 
ا كيف �شتت�شرف هذه �ملديرة  �أي�شً
�لفيدر�يل  لالحتياطي  �ل�شابقة 
 74 و�ملحايدة، �لبالغة من �لعمر 
و�لتقدمية،  و�مل���ح���رم���ة،  ع���اًم���ا، 
ومن وول �شريت، “وقد �لقي بها 
يف عامل �شيا�شي �أكر، مع حتديات 
فريو�س  �أزم�������ة  ق���ل���ب  يف  ك����ب����رية، 
ك��ورون��ا«.      �أ�شماء معروفة جًد�، 
�لأخرى  �لتعيينات  �أق��ل.  و�أخ���رى 
�ل�شحيفة  �ن���ت���ب���اه  ل��ف��ت��ت  �ل���ت���ي 

�شوهها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  لنف�س 
و��شتخدمها  منها  و�شخر  تر�مب 
�ملا�شي،  يف  �ل�شيا�شي.  �شعوده  يف 
باجتاه  �ل�شخ�شيات  ه���ذه  دف��ع��ت 
�مل����ع����اه����د�ت �ل���ت���ج���اري���ة، ووّق���ع���ت 
�مل���ع���اه���د�ت �ل���دول���ي���ة، ودع����ت �إىل 
لدرجة  �خل������ارج،  ح����روب يف  ���ش��ن 
2016 دفع  ت��ر�م��ب ع��ام  �أن ف��وز 
�ل��ب��ح��ث عن  �إىل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 
مت�شائلني  -و�ل���ش��ت��ب��ط��ان،  �ل���ذ�ت 
�لناخبني  ف���ه���م  �أ��������ش�������اوؤو�  ك���ي���ف 
ي��ع��ت��م��دون عليهم.  ك���ان���و�  �ل���ذي���ن 
�أن  حيث  لبايدن،  �ختباًر�  �شيكون 
�لذي ح�شل  �ل�شخ�س  تر�مب هو 
ع��ل��ى �أك���رب ع���دد م��ن �لأ����ش���و�ت يف 
جانبه،  �إىل  �لأم���ري���ك���ي  �ل��ت��اري��خ 
فهل �شريغب يف تغيري كل �شيء �أو 

�حلكم يف مكان ما يف �لو�شط؟«.
   بني �ملحافظني، ل مكان لنياأ�س. 
�لر�مبية  �ملعلقة  �أو���ش��ح��ت  ك��م��ا 
ج��د� ل��ور� �إن��غ��ر�ه��ام يف برناجمها 
نيوز،  فوك�س  قناة  على  �حل���و�ري 
لأوباما  �مل���و�ل���ني  ي��خ��رج  “بايدن 
جاءت  �لتي  �مل�شاكل  خلقو�  �لذين 
يلني.  �أو  ك����ريي  م��ث��ل  ب����ر�م����ب، 
بث  �إع�����ادة  �شن�شهد  �لأ����ش���ا����س،  يف 
�أرب���ع  ق��ب��ل  �إ���ش��ق��اط��ه  مت  م�شل�شل 
لن  �مل���رة  ه���ذه  با�شتثناء  ���ش��ن��و�ت، 
�أوباما.  �لرئي�شي:  �لبطل  ي��ك��ون 
ولكن  م��ع��ه،  ف��ع��ل��وه  م��ا  �شيفعلون 
�أهم  تر�مب  �شيبقى  �أ���ش��و�أ.  ب�شكل 
�إذ�  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  يف  �شخ�شية 

�أر�د ذلك ».

�ل��ي��وم��ي��ة �ل��ن��ي��وي��ورك��ي��ة، ه��ي تلك 
مايوركا�س،  باأليخاندرو  �خلا�شة 
�مل���ول���د، و�لذي  ك��وب��ي  ع���اًم���ا،   60
و�أول  م���ه���اج���ر  �أول  ���ش��ي�����ش��ب��ح 
�لد�خلية  وز�رة  ير�أ�س  لتينو�س 
حيث  �ل���د�خ���ل���ي(  �لأم�����ن  )وز�رة 
ثقيلة  مب���ه���م���ة  “�شي�شطلع 
�شغل  �لثقة”؛  ��شتعادة  يف  تتمثل 
 2013 من�شب نائب �لوزير بني 
�أف��ري��ل هينز،  و����ش��م  و2016.    
�لأمنية  �مل�����ش��ت�����ش��ارة  ع���ام���ا،   51
�أول  �أوب�����ام�����ا،  ل����ب����ار�ك  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�ملخابر�ت:  جهاز  �شتر�أ�س  �م��ر�أة 
يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ه������ذه  “تعترب 
�ل��ق��ان��ون �ل���دويل �أح��ي��اًن��ا معتدلة 

ل��ل��غ��اي��ة، وت�����ش��ك��ك �مل��ن��ظ��م��ات غري 
بر�مج  يف  دوره������ا  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
بدون  بطائر�ت  �لإرهابيني  �إع��د�م 
ط��ي��ار، ه���ذه �ل��رب�م��ج �ل��ت��ي قتلت 
م��دن��ي��ني يف ب��ع�����س �لأح����ي����ان “. 
تاميز  نيويورك  �شحيفة  وتر�شم 
�لإعالنات  لهذه  �إيجابًيا  تقييًما 
�ملبكرة: “يعك�س �لتنوع �جلن�شاين 
�لتز�م  �لر�شيحات،  يف  و�لعرقي 
�ل�شيد بايدن �ملعلن بالتنوع، و�لذي 
�ل�شيا�شة  ع���امل  يف  م��ت��اأخ��ًر�  ي��ع��د 

�خلارجية و�لأمن �لقومي. »

اخلربة واملهارات
   من جانب و�شائل �لإع��الم �لتي 

�لر�شكلة،  ب����دل  �ل��ت��ج��دي��د  ت����رى 
بي�شت،  دي����ل����ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت�������ش���ري 
�ملكلف  �ل��ف��ري��ق  “هذ�  ف��ك��رة:  �إىل 
بامل�شائل �لأمنية هو �لأف�شل منذ 
�أن���ه �شيحقق  ع��ق��ود، وم���ن �مل��وؤك��د 
�أوباما.  �أي��ام  من  حتى  �أف�شل  �أد�ًء 
ر�ئعة،  خ��ي��ار�ت  ب��اي��دن  �تخذ  لقد 
رف�س  �إىل  ي����رم����زون  �أ����ش���خ���ا����س 
لديهم  �ل��وق��ت  نف�س  ويف  ت��ر�م��ب 
�لذي  �ل�شرر  ��شالح  على  �لقدرة 

�أحدثه ».
“لو�س  �شحيفة  ت��ت��ج��اه��ل  ول     
�أه��م��ي��ة �حلدث،  �أجن��ل��و���س تامي” 
للو�قع  ينحني  “تر�مب  وعنونت 
تنوع  ذ�ت  حكومة  ي�شكل  وب��اي��دن 

و�شددت   .“ جيًد�  يعرفهم  �أوب��ام��ا 
نا�شطون  ي���وج���د  “ل  �أن������ه  ع���ل���ى 
هم  ب��ل  مت�شددين،  دميقر�طيون 
�لمور  بو�طن  على  �ملطلعني  من 
ولي�شو� منا�شلني، وغري مثريين 
�شيعززون  �ل��ذي��ن  وم���ن  ل��ل��ج��دل، 
�شورة �لكفاءة و�لوحدة �لتي يريد 
بايدن منحها �لمتياز و�لولوية«.    
ماألوفة  وج����وه  �إىل  ب��اي��دن  »جل����اأ 
مل���و�ج���ه���ة ع����امل ق���د ت���غ���ري، حتلل 

بوليتيكو. 
بالأمن  �مل��ك��ل��ف  �ل���ف���ري���ق  ي��ت��م��ت��ع 
ب���خ���ربة ك����ب����رية، ل���ك���ن �مل���ف���اج���اآت 
هذ�  ك��ان  “�إذ�  وت��ت��اب��ع:   .“ قليلة 
م��األ��وًف��ا للغاية  لنا  ي��ب��دو  �ل��ف��ري��ق 

من  معظم  ك��ذل��ك.  لأن���ه  فهو   ...
مت �لإع��الن عنهم �شغلو� منا�شب 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة يف ع��ه��د �أوب���ام���ا. لكن 
تغري  قد  �شيجدونه  �ل��ذي  �لعامل 

كثرًي�، وغالًبا �إىل �لأ�شو�أ. 
وي��ن��خ��رط ف��ري��ق ت��ر�م��ب يف خدع 
�للحظة �لأخرية لتقلي�س هام�س 
مناورتهم، وقد يتم تقييد �أيديهم 
�إذ� �حتفظ �جلمهوريون مبجل�س 
�شيتم  ب��ان��ه  �شلمنا  �إذ�  �ل�����ش��ي��وخ، 

تاأكيد تعيينهم«.
“��شتبل�شمنت”،  ق������ر�أمت  ه���ل     
�أوباما”؟  “عهد  “م�شوؤولون”، 
ق��ل��ق��ة بحق:  ب���و����ش���ت  و�����ش���ن���ط���ن 
روج����و�  ب���اي���دن  ع��ّي��ن��ه��م  “�لذين 

�ل�شحيفة  �ن  �ل  تاريخي”. 
“�شوهد  ��ا على ج��ان��ب  �أي�����شً ت��وؤك��د 
-كان  �جلديد  للفريق  قبل”  من 
وهاينز  ومايوركا�س  ويلني  كريي 
�مل�شوؤولني،  ك���ب���ار  م���ن  وغ���ريه���م 
�إن مل  �أوب��ام��ا،  موجودين يف عهد 

يكن من قبل. 
من  �ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات  ه����ذه  و”تاأتي     
طيف �شيا�شي و��شع، و�ختار بايدن 
�أن يحيط نف�شه مب�شت�شارين لهم 
تاريخ طويل يف �لأجهزة �لعمومية. 
�لأ�شخا�س  �لغالب  يف  ��شتغل  لقد 
و�شخ�شيات  ب���ه���م،  ي���ث���ق  �ل����ذي����ن 
موؤ�ش�شية من د�ئرته �ملقربة، ودعا 
عهد  من  م�شوؤولني  حكومته  �إىل 

هل ن�سهد اإعادة بث م�سل�سل مت اإ�سقاطه قبل اأربع �سنوات، يف غياب البطل الرئي�سي اأوباما؟

طهران تفرج عن الأ�سرتالية الربيطانية مقابل 3 اإيرانيني   •• طهران-اأ ف ب

�أفرجت طهر�ن عن �لباحثة �لأ�شر�لية �لربيطانية كايلي مور-غيلربت �ملحكومة 
بال�شجن ع�شرة �أعو�م لإد�نتها بالتج�ش�س ل�شالح �إ�شر�ئيل، مقابل ثالثة �إير�نيني 

كانو� موقوفني خارج �لبالد، بح�شب ما �أفاد �لتلفزيون �لر�شمي .
“مّت  نيوز  �إيريب  �لإير�نية  و�لتلفزيون  �لأنباء  لوكالة  �لإلكروين  �ملوقع  و�أورد 
بناء  �ثنني، حمتجزين يف �خل��ارج  �إير�نيني  �أعمال ومو�طنني  �لإف��ر�ج عن رجل 
�أن  �ىل  م�شري�   ،“ مزدوجة  جن�شية  حتمل  جا�شو�شة  مقابل  خطاأ،  �تهامات  على 
�أو  �إ�شافية حول �لعملية،  �لأخ��رية هي مور-غيلربت. ومل يقدم �ملوقع تفا�شيل 
��شتقبال ثالثة  �شريطا م�شور� يظهر  ن�شر  لكنه  �ملفرج عنهم.  �لإير�نيني  هوية 
رجال �أحدهم على كر�شي متحرك، مع مر��شم تكرمي من قبل م�شوؤولني �إير�نيني 

بينهم نائب وزير �خلارجية عبا�س عر�قجي.
كما ت�شمن �ل�شريط لقطات ملور-غيلربت وقد و�شعت حجابا على ر�أ�شها، وهي 

وقت  ويف  �شاك�س.  ليند�ل  ط��ه��ر�ن  يف  �لأ�شر�لية  �ل�شفرية  برفقة  قاعة  تدخل 
لحق، ظهرت �لباحثة وهي ت�شعد على منت حافلة �شغرية. ومل تعلق �ل�شلطات 
يف  وه��ي  مور-غيلربت،  توقيف  عن  و�أعلن  �خلطوة.  ه��ذه  على  بعد  �لأ�شر�لية 
�لعقد �لثالث من �لعمر، يف �أيلول/�شبتمرب 2019، لكن عائلتها �أ�شارت يف وقت 
ع�شرة  بال�شجن  عليها  وحكم  باأ�شهر.  ذل��ك  قبل  حمتجزة  كانت  �أنها  �ىل  �شابق 
�أ�شتاذة �لدر��شات �لإ�شالمية يف  �إد�نتها بالتج�ش�س، وهي تهمة تنفيها  �أعو�م بعد 
جامعة ملبورن. ومل تتطرق و�شائل �لإعالم �لإير�نية يف �ل�شابق ب�شكل كبري �ىل 
�ل�شلطات  كان م�شدرها  عنها  �ملتو�فرة  �ملعلومات  وغالبية  ق�شية مور-غيلربت، 
�إ�شافة �ىل و�شائل �لإعالم يف بلديها. ور�أت منظمة �لعفو  �لأ�شر�لية وعائلتها، 
�لدولية يف تغريدة عرب توير، �أن �لإفر�ج عن مور-غيلربت هو “نباأ �شار �شادر 

من �إير�ن، وهذ� �أمر نادر �شماع �أنباء �لإفر�ج عنها مدعاة �رتياح كبري«. وبح�شب 
�شحيفة “ذ� غارديان” �لربيطانية، �أوقفت �لباحثة يف مطار طهر�ن يف �أيلول-
طابع  ذ�ت  م��وؤمت��ر  يف  م�شاركتها  بعد  ل��ل��م��غ��ادرة  ت�شتعد  وه��ي   2018 �شبتمرب 
�أكادميي يف �إير�ن. ويف ر�شائل �شّربت من �ل�شجن ون�شرتها و�شائل �إعالم �إنكليزية 
�أ�شهر يف �حلب�س  �أم�شت ع�شرة  �أنها  يف كانون �لثاين-يناير، كتبت مور-غيلربت 
�لفر�دي، ما �أدى �ىل تر�جع كبري يف �شحتها. ويف ر�شالة بالفار�شية �ىل �ل�شلطات 
�إنه  قالت  لعر�س  و�لنهائي”  “�لر�شمي  رف�شها  مور-غيلربت  �أك��دت  �لإير�نية، 
وفق �شحيفتي “ذ�  قّدم لها “للعمل ل�شالح جهاز ��شتخبار�ت �حلر�س �لثوري”، 
غارديان” و”تاميز” �لإنكليزيتني. وتابعت “لن يتم �قناعي بتغيري ر�أيي يف �أي 
�أكن جا�شو�شة يف يوم من  “�أنا ل�شت جا�شو�شة. مل  م�شيفة  حال من �لأحو�ل”، 

�لأيام«. كما حتدثت عن تلقيها عر�شا �آخر لدى ��شتئناف �حلكم �ل�شادر بحقها: 
تثبيت  �أو  �لإف��ر�ج عنها،  �شيتيح  �شهر�، ما كان   13 �ل�شجن  بعقوبة  �إم��ا �لكتفاء 
حكم �ل�شجن ع�شرة �أعو�م بحقها. كما �شكت مور-غيلربت يف �لر�شائل �لتي كتبت 
يف  �لزيار�ت  حرمانها  من   ،2019 �لأول-دي�شمرب  وكانون  حزير�ن-يونيو  بني 
�شحية.  م�شاكل  من  معاناتها  �ىل  م�شرية  هاتفية،  �ت�شالت  �إج��ر�ء  �أو  �ل�شجن 
�شعورها  عن  فيها  و�أعربت  بريئة”،  �شيا�شية  “�شجينة  توقيع  �لر�شائل  وحملت 
�لق�شم  �ىل  نقلها  �لر�شائل،  هذه  يف  �لباحثة  وطلبت  ومن�شية«.  “مروكة  باأنها 
�لعام للن�شاء يف �شجن �إوين يف طهر�ن، بعدما �أم�شت �أ�شهر� يف �حلب�س �لإفر�دي، 

يف ما قالت �إنها زنز�نة �شغرية �مل�شاحة وم�شاءة ب�شكل متو��شل.
�لإير�نية  �لأك��ادمي��ي��ة  �أي�����ش��ا  فيه  ت��و�ج��دت  �ل���ذي  �لق�شم  �ىل  نقلها  لح��ق��ا  ومت 

�لفرن�شية فاريبا عادل خاه، و�لإير�نية �لربيطانية نازنني ز�غري-ر�تكليف.
ويف �أو�خر �ل�شهر �ملا�شي، �أفادت جلنة دعم مور-غيلربت بنقلها �ىل �شجن قرت�شك 

للن�شاء �لو�قع �شمن حمافظة طهر�ن.
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عربي ودويل

مذكرات الرئي�ش ال�سابق اأوباما ت�سمح لنا 
بالتغلغل ب�سكل اأعمق يف جحيم وا�سنطن

ل يخفي اأوباما التناق�ش الذي ل ُيغلب
 يف كثري من الأحيان بني املثالية والواقعية

ك��������ان الذع������ا 
الفرن�شي  م���ع 
������ش�����ارك�����وزي, 
على  وق��ا���ش��ي��ا 
ال����ربي����ط����اين 
ديفيد كامريون, 
اإال  ي���ث���ق  وال 
م�����ريك�����ل يف 

ع�شرات  هناك 
كما  ال���ب���ل���دان, 
ق�����ال اأوب����ام����ا 
م��������ازح��������ا, ال 
ي�������ش���ت���ط���ي���ع 
االأم���ري���ك���ي���ون 
موقعها  حتديد 
اخلريطة بداأت مقاربته للعامل بالتعامل مع عواقب االأزمة املالية الهائلة على 

بالتف�شيل،  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  وي�����ش��رح     
وج������ي������د�، وب�������ح�������ر�رة، وب����الأ�����ش����ل����وب 
�أجلها  �لأم��ري��ك��ي، �لأ���ش��ب��اب �لتي م��ن 
يف  و�ل���ع���الق���ات  ذ�ك،  �و  ه����ذ�  �خ���ت���ار 
�لعمل، و�مل�شار �لذي من خالله يعطي 
ن��ه��اي��ة �ملطاف  �ل��رئ��ي�����س م��و�ف��ق��ت��ه يف 
على هذ� �مل�شروع �أو ذ�ك، �أو بدء هذه 
�لعملية �أو تلك. وجلي بالن�شبة له �أن 
“�لن�شال �لنبيل” -لبناء نظام رعاية 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  يف  لئ���ق  ���ش��ح��ي��ة 
�أوباما كري -�شد كل �لعو�ئق، يفوق كل 
�لعتبار�ت �لأخرى. ولوقف �لندفاع 
�ل���ع���م���ل���ي���ات �خل���ارج���ي���ة،  �مل���ت���ه���ور يف 
�حلروب �ل�شليبية �حلديثة، �شرح �ن 
لقد كان �شبه  “بناء �لأمة يبد�أ بنا”. 
بني  �ت��ف��اق��ات  �إىل  �لتو�شل  ��شتحالة 

�حلزبني، �أمر مفجع بالن�شبة له.

ال م�شوؤولية النظام االأمريكي
�أ�شبح  ��شتعد�د لأن  »ه��ل كنت على     
نف�شه.  ي�شاأل  عظيًما؟”،  دولًيا  قائًد� 
مع  بالتعامل  للعامل  مقاربته  ب���د�أت 
عو�قب �لأزمة �ملالية �لهائلة �لناجمة 
عن ل م�شوؤولية نظام �لرهن �لعقاري 
�لأم���ري���ك���ي. وع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق �لأم����ر 
باملعنى  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب�����الأزم�����ات 
نظرة  يتبنى  م��ا  غ��ال��ًب��ا  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي، 
خ�شومه.  وم�����ش��اع��ر  ل��دو�ف��ع  �شاملة 
بوتني،  �شكاوى  مطوًل  يف�شح  وهكذ� 
�لغرب  �أن  �آن���ذ�ك، من  �ل���وزر�ء  رئي�س 
�ل��رو���س وخدعهم، يف حني  ك��ذب على 
�شخ�شيته.  م��ن  ن��ف��وره  يخفي  ل  �أن���ه 
ونفهم حينها �لف�شل �ملربمج ل�شيا�شة 

�إعادة �لرتيب و�لتن�شيق.
بخ�شو�س  ب�������ش���دة  م��ن��ت��ظ��ر�  ك�����ان     
�لأو�شط، وها هو ي�شرح ذلك.  �ل�شرق 
�لعامل  جت��اه  وتفهماً  قربا  يظهر  �إن��ه 
�ل��ي��ه��ودي و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل، ي��ت��ع��ار���س مع 
ي��ك��ون حاد�  ق��د  م��ا ي�شفه خ�����ش��وم��ه. 
�لعامة  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ب��خ�����ش��و���س 
�لأم���ري���ك���ي���ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة )�إي���ب���اك( 
ل�����الأح�����ز�ب،  ع����اب����ر  ق�������وي،  “لوبي   ،
يف  �ملتحدة  �لوليات  ��شتمر�ر  ي�شمن 
 ، �شرط”  �أو  قيد  دون  �إ�شر�ئيل  دع��م 
�أن ميار�س نفوذه على  “ميكن  و�لذي 
وكل  تقريًبا،  �لبالد  مقاطعات  جميع 
�ل�شيا�شيني يف و��شنطن “)من بينهم 
هو، كما ي�شري(. وميكنه �لعر�ف �أن 
“�لربملانيني �لذين ينتقدون �إ�شر�ئيل 
ب��ق�����ش��وة ����ش���دي���دة ي��ت��ع��ر���ش��ون خلطر 
لإ�شر�ئيل،  م��ع��ادون  ب��اأن��ه��م  و�شفهم 
يجدو�  و�أن  لل�شامية،  م��ع��ادون  ورمب��ا 
�لقادمة  �لن���ت���خ���اب���ات  يف  �أم���ام���ه���م 

ا له ميز�نية مريحة. » معار�شً
“�أن هناك  يكتب  �لوقت،  نف�س     ويف 
���ش��ل��ة �أ���ش��ا���ش��ي��ة ب��ني �ل��ت��ج��رب��ة �حلية 
“�أن عرفات  لل�شود وجتربة �ليهود”، 
��شتخدم يف كثري من �لأحيان تكتيكات 
و�شيعة )...( و�أن �لقادة �لفل�شطينيني 
�����ش���اع���و� �ل���ك���ث���ري م����ن ف���ر����س �شنع 
باأنه”  ن��ت��ن��ي��اه��و  وو���ش��ف   ،“ �ل�����ش��الم 

ذكي، وماهر، وقوي«.
   وم����ن ه��ن��ا، ج����اءت ه����ذه �ملالحظة 
بدون مكياج: “�ن �ختالفا طبيعيا مع 
لو  حتى  �لإ�شر�ئيلي،  �ل���وزر�ء  رئي�س 
كان على ر�أ�س حكومة �ئتالفية ه�شة، 
يكون له تكلفة �شيا�شية ل مثيل لها يف 
�لعالقات مع �لوليات �ملتحدة و�أملانيا 
�أي حليف  �أو  وكند�،  و�ليابان  وفرن�شا 

وثيق �آخر. »
دبليو  ج������ورج  ج������ّرب  �ن  و����ش���ب���ق      
ب��ي��ك��ر ذل����ك. ونفهم  ب��و���س وج��ي��م�����س 
�أف�����ش��ل م��ن خ��الل ق���ر�ءة هذه  ب�شكل 

�لأخ��ري مل  �ن��ه يف  �ل�شادقة،  �ل�شطور 
ي��ك��ن خل��ط��اب �ل��ق��اه��رة �ل�����ش��ه��ري، عام 
لهذ�،  ملمو�شة،  ن��ت��ائ��ج  �أي   ،2009
عندما �شيطلب منه جون كريي، �لذي 
�لرئي�س وزيًر� للخارجية بعد  �ختاره 
�إىل  مغادرته  قبل  كلينتون،  ه��ي��الري 
�شيقت�شر  تعليماته،  �لأو�شط،  �ل�شرق 

رد �وباما على: “يف حماية �لرب!«.

ق�شة عملية »جريونيمو«
   فيما يتعلق ب��اإي��ر�ن، يبدو �أن��ه �أكر 
�إ���ش��ر�ًر�، و�أق��ل متزًقا، و�أك��ر و�قعية، 
تاأمني  يف  ف��اع��ل��ي��ة،  �أك�����ر  وب���ال���ت���ايل 
�ل�شهرية  �لإير�نية  �لنووية  �ل�شفقة 
تفكيكها  يف  لحًقا  تر�مب  �شرع  �لتي 
و�أن  نهائية،  تكون  �أن  ي��اأم��ل  بطريقة 

بايدن -رمبا -ينع�شها.
   مالحظة م�شتمدة من �شرد عملية 
�أ���ش��ام��ة ب��ن لدن: هي  �ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى 
�ل����ش���م �ل����رم����زي �ل�����ذي �أط���ل���ق على 
�لعملية:  لأغ�����ر�������س  �لخ������ري  ه�����ذ� 
بني  �ل��ت�����ش��ب��ي��ه  ه����ذ�  “جريونيمو”. 
�عرف  �ل��ذي  �لأبات�شي،  قبائل  زعيم 
 ،1909 يف �لأخ���ري، قبل وف��ات��ه ع��ام 
يحميهم  �أن  ب�شرط  �شعوبه  بهزمية 

�إهمالهم  يجب  ل  �آ���ش��ي��وي��ون  وحلفاء 
�جلنوبية  ك����وري����ا  �أو  �ل���ي���اب���ان  م���ث���ل 
�لتي  �ل�شني  وبالطبع،  )وت���اي���و�ن؟(، 
�أوب��ام��ا ه��و م��ا قبل تر�مب،  �أن  ي��ب��دو 
�ب���رم �تفاقية جت��اري��ة كربى  �أن���ه  مب��ا 
من  �لهادئ  و�ملحيط  �آ�شيا  منطقة  يف 
تر�مب  كن�شها  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ني،  دون 
�ل�شني  �لنهاية  يف  و��شتعادتها  بغباء، 

و�ليابان!
و��شنطن  تنتظر  �حلقيقة،  يف  �ذن،     
�أن  �لأطل�شي  �ملحيط  يف  حلفائها  من 
وديعني.  مطيعني  ور�ءه����ا  ي�شطفو� 
عهد  ويف  ي��ن��ا���ش��ب��ه��ا.  ه����ذ�  �أن  وي���ب���دو 
ا، �شاغ وزير �لدفاع روبرت  �أوباما �أي�شً
ج��ي��ت�����س ب���و����ش���وح م��ط��ل��ًب��ا ب�����اأن يزيد 
�حل��ل��ف��اء د�خ����ل �ل��ن��ات��و ج��ه��وده��م يف 

�لإنفاق �إىل 2 باملائة من ميز�نيتهم.
در�ية  على  ن��ك��ون  �أن  علينا  وي��ج��ب     
لأوروبا،  مبادر�تنا  �شياغة  عند  بهذ� 
�لعميق  �ل�����و�ق�����ع  ع����ن  ت���ع���رب  لأن����ه����ا 
لأمريكا يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين، 
عندما  حتى  �ل�����ش��ني،  تتحد�ها  �ل��ت��ي 
�ملدمرة على  �لأح��ادي��ة  �شكل  تتخذ  ل 
و�لأمريكيون  ن��ح��ن  ت���ر�م���ب.  غ����ر�ر 

�أ�شبحنا “�أبناء عمومة«. 

�لأمر  يكون  -ولن  كليفالند  �لرئي�س 
للوليات  �ل����ل����دود  -و�ل����ع����دو  ك���ذل���ك 
�مل���ت���ح���دة، �ل����ذي ���ش��م��م �أ�����ش����و�أ هجوم 
�لكثري  تقول  �شبتمرب،   11 �شدهم، 
�لعميقة،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  ع���ن 
جتاه �لذين يتحدونهم، دون �أن يكون 
لديهم �لقوة، مثل �لحتاد �ل�شوفياتي 
�ل���ي���وم،  �ل�����ش��ني  �أو  ل���ف���رة ط���وي���ل���ة، 

لرهيبهم.
�أن كل     و�لالفت يف هذ� �لكتاب، هو 
�لدميقر�طيات  ينخر  �ل��ذي  �ل�شرور 
تو�شيفه  ومت  م����وج����ود،  �مل���ع���ا����ش���رة 
�إىل  �أ���ش��رت  �ن  و���ش��ب��ق  م��ث��ايل.  ب�شكل 
�لهائلة.  وق��وت��ه��ا  �ل�����ش��غ��ط  ج��م��اع��ات 
�أي  من  و�شوحا  �أك��ر  هناك  ولعبتها 
م��ك��ان �آخ����ر، �إن��ه��ا ج���زء ل ي��ت��ج��ز�أ من 
ومتويل  تكلفة  �لأم��ري��ك��ي...  �لنظام 

�إىل فعل  مريكل، لكن هذ� مل يدفعه 
�أي �شيء مهم معها.

اأوروبا لي�شت يف احل�شاب
�خلارجي،  �ل���ع���امل  يف  �ل����و�ق����ع،  يف     
�حللفاء  ن���ح���ن،  ه���م  “�لف�شالت” 
�لأقل �أهمية. وجلّيا �أن هناك ع�شر�ت 
�ل��ب��ل��د�ن، ك��م��ا ق���ال �أوب���ام���ا م��ازح��ا، ل 
ي�شتطيع �لأمريكيون حتديد موقعها 

على �خلريطة.
   ما يهم حًقا هو �إ�شر�ئيل، و�ل�شركاء 
�شبه  مثل  تعوي�شهم  ميكن  ل  �لذين 
تثري  �لتي  و�ل��دول  �لعربية،  �جلزيرة 
�مل�����ش��اك��ل م��ث��ل �إي������ر�ن، و�ل�����دول �لتي 
متثل تهديد� بزعماء غري وديني مثل 
نعرف  ل  ولكننا  مهمة  ودول  رو�شيا، 
�لهند،  مثل  معها  نفعله  �أن  يجب  ما 

�حلمالت.
   ما نعنيه بامل�شطلح �لعام لل�شعبوية 
�ل�شعبية،  �ل��ط��ب��ق��ات  ب�����د�أت  �أن  م��ن��ذ 
وت��ب��ع��ت��ه��ا �ل���ط���ب���ق���ات �ل���و����ش���ط���ى، يف 
يعترب  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ومل��ة،  ع��ن  �لنف�شال 
ت����ط����رف �حل�������زب �جل����م����ه����وري حتى 
بائنة  عنها،  تعبرًي�  �لر�مبي  حتوله 
للقادة  �ل�شارخة  �ملع�شالت  للغاية. 
�لعربي،  �ل��رب��ي��ع  ح���ول  �ل��ت��ق��دم��ي��ني. 
يتعلق  وف���ي���م���ا  �مل����ث����ال،  ���ش��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
بالهجرة، حيث �لإحر�ج �لذي تعر�س 
للمقارنة  ق��اب��ل  �أوب���ام���ا  �ل��رئ��ي�����س  ل��ه 
�لذي  ب��ذ�ك  �لإ�شالموية(  )با�شتثناء 
يعاين منه �لقادة �لأوروبيون �لأع�شاء 

يف �شنغن.
   ول يخفي �أوباما �لتناق�س �لذي ل 
ُيغلب يف كثري من �لأحيان بني �ملثالية 
و�لو�قعية. و�أحياًنا ما يكون موؤثًر� يف 
حو�ر�ته مع �شامانثا باور، �لتي دعاها 
�ىل جانبه حتى تذّكره ب�شوت �ملثالية 
يف بد�ياته، �شوت تب�شريي يف �لو�قع، 
وكاأنه  �لكونية”.   “قيمنا  ون�����ش��ر 

�لندم؟

مناورات �شينية ولعب مزدوج
من  -�شيكون  بالبيئة  يتعلق  فيما     
تخ�شري  �إىل  �حلاجة  �لقول  �لأف�شل 
جميع �لأن�شطة �لب�شرية -نكت�شف �أن 
بار�ك �أوباما �أكر قناعة مما قد نعتقد 
عند تذكر ف�شل موؤمتر كوبنهاغن عام 
ذلك  يف  م��ق��ت��ن��ًع��ا  ك���ان  ل��ق��د   .2009
�لوقت باأن ق�شية �ملناخ مهمة، وكذلك 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي، ولي�س  �ل��ت��ن��وع  ق�����ش��ي��ة 

���ش��األ��ت��ه عما  �ب��ن��ت��ه م��ال��ي��ا  ف��ق��ط لأن 
�شيفعله لإنقاذ �لنمور.

و�ملنعطفات  �ل��ت��ق��ل��ب��ات  ي�����ش��ف  �ن���ه     
كوبنهاغن،  مل��وؤمت��ر  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  يف 
�أجرب عليها،  و�ملز�لق، و�ملناور�ت �لتي 
و�ل��ل��ع��ب��ة �مل����زدوج����ة ل��ل�����ش��ي��ن��ي��ني. �نه 
�ملتعدد  �ل��ع��م��ل  ل��ع��ج��ز  ج��ي��د  ع���ر����س 
تثبت  �أن  مي��ك��ن  ط��ري��ق��ة  �لط�������ر�ف، 
�شللها، عندما ل يتم و�شعها يف خدمة 
�إر�دة و��شحة وحازمة للغاية، كما كان 

�حلال يف باري�س عام 2016.
   وماذ� عنا؟ حتى لو تاأثرت �دعاء�تنا 
�لطبيعية بذلك، يجب �أن نعرف باأنه 
�أو  غاندي  هم  ملهموه  لنا.  �عتبار  ل 
مانديال �أو هافيل. �ل�شيا�شة �خلارجية 
�لفرن�شية مل تذكر تقريبا. لقد نقدنا 
ب�شاأن  �ل���الذع���ة  �أوب����ام����ا  م��الح��ظ��ات 
نيكول �شاركوزي، لكن ديفيد كامريون 
على  ع��الوة  �أف�شل.  ب�شكل  يعامل  مل 
�لقادة  مبادر�ت  �أن  �لو��شح  ذلك، من 
�لأزمة  يف  و�لربيطانيني  �لفرن�شيني 
�لأمريكي  �لرئي�س  �أغ�شبت  �لليبية 
�لذي �شعى ل�شتعادة �ل�شيطرة دون �أن 

يتدخل كثري�.
�إىل  زي����ارت����ه  ي�����ش��ت��ح�����ش��ر     ع���ن���دم���ا 
نورماندي، حيث متت دعوته من قبل 
“دي  فعاليات  �إىل  �شاركوزي  �لرئي�س 
يلقي بفقرة يف �شفحة و�حدة  د�ي”، 
ع�شكرية  م���ق���ربة  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ت��ح�����ش��ر 
�أمريكية، بعد �أن �شرد يف عدة �شفحات 
�أملانيا  �إىل  �شابًقا  �لتي قام بها  �لزيارة 
�لو��شح  و�إىل مع�شكر بوخنفالد. من 
باأجنيال  ف��ق��ط  ي��ث��ق  �أوروب�������ا،  �أن����ه يف 

حدود القوة الغربية
�ل���ذي يحتوي     ه��ذ� �لكتاب �لخ���اذ، 
�لأخرى،  �لتطور�ت  من  �لعديد  على 
ي���رك �ن��ط��ب��اًع��ا غ��ري��ًب��ا. ي��ت��م نقلنا، 
كما يف مت��ري��ن يف �ل��و�ق��ع �مل��ع��زز، �ىل 
�ل��ب��ي�����ش��اوي، و�ىل حيث  �مل��ك��ت��ب  ق��ل��ب 
�حلدود  �لغربية:  �لقوة  حدود  نلم�س 
�حلديثة  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ات  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�شرور  �أن����و�ع  جميع  تنخرها  �ل��ت��ي 
�ل�شعبوية  ن����ك����رر،  دع����ون����ا  )ول����ك����ن، 
ولي�شت  ث��ان��وي،  وم��ن��ت��ج  نتيجة،  ه��ي 
����ش���ب���ًب���ا(، وح������دود خ���ارج���ي���ة يف عامل 
�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام  �لأم���ني  ي�شفه 
ب��اأن��ه ف��و���ش��وي، وه��و �أق���رب �إىل حلبة 
�شر�ع حيث يد�فع كل عن م�شاحله، 
نرى  �ننا  دويل.  “جمتمع”  �إىل  منه 
ب��و���ش��وح ���ش��ل��ط��ات �مل��م��ان��ع��ة، ول��ك��ن يف 
�ل��ن��ه��اي��ة م���ن ي���ق���رر م������اذ�؟ ن��ف��ك��ر يف 
ترومان،  �لرئي�س  �إىل  بحنني  �ملا�شي 
ع��ن��دم��ا ���ش��ئ��ل ع��ن ب��رن��اجم��ه و�أج����اب، 

“�شاأكون من يقرر. »
�أ�شتاذ  �أوب���ام���ا  �أن  �ل��ب��ع�����س  �شيجد     
للغاية، و�أبوي للغاية، ومتعال، باملعنى 
�ل��ف��ك��ري ب��ع�����س �ل�����ش��يء. وم���ع ذلك. 
“مهما  كي�شنجر،  ل��ه��ري  ي��وم��ا  قلت 
ق���ال،  �لعامل”،  �أوب����ام����ا  ف��ه��م  ي���ك���ن، 
ولأول  “نعم، لكنه مل يفهم �أمريكا”، 
ب�شيط مع  �ختالف  �شاأعرّب عن  م��رة، 
�أوب����ام����ا، حل�شن  �ن  �ل�����ش��ه��ري.  ه���ري 
�حل���ظ، �أح���د وج���وه �أم��ري��ك��ا. نظرته 
�لينا،  ن��ظ��رت��ه  فيها  مب��ا  �ل��ع��امل،  �إىل 
و�إخ���ف���اق���ات���ه، ه���ي منتوج  وجن��اح��ات��ه 
�أمريكي خال�س. ونتيجة لذلك، ورغم 
و�لأوه����ام  ت�شاهى،  ل  �ل��ت��ي  جاذبيته 
�لأمريكيني  �أن  ظ��اه��رة  ولدتها  �لتي 
�أو تلك �لتي  “�نتخبو� رجاًل �أ�شوًد�”، 
�أثارها خطابه عن �لعامل عام 2009 
جائزة  على  �حل��ائ��زي��ن  �ملحلفني  ب��ني 
ن��وب��ل ح��ول ع��امل خ���اٍل م��ن �لأ�شلحة 
مل�شاكلنا،  �إج���اب���ة  مي��ل��ك  ل  �ل��ن��ووي��ة، 
�أو جذ�ًبا  ر�ئ���ًع���ا  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى 
ب��ج��ن��ون. و�له��ت��م��ام �ل���ذي ق��د نعريه 
�ل�شعبة  �لقر�ر�ت  �ي��اه، ل يعفينا من 
�لأوروبيني  نحن  علينا  يتعني  �ل��ت��ي 
�إذ� كنا ل نريد �خل��روج من  �تخاذها، 

�لتاريخ.
�أن��ه��ي ح��دي��ث��ي مب��دي��ح غري  �أن  �أود     
�لتي  فكاهته  �أوًل،  لأوب��ام��ا.  تقليدي 
�شبيل  على  مو�طنيه،  بع�س  �أغ�شبت 
�لأمريكيني  �إن  ق����ال  ع��ن��دم��ا  �مل���ث���ال 
لكن  ��شتثنائيني،  �أنف�شهم  يعتربون 
���ا! وم���ن ثم  �ل�����ش��ع��وب �لأخ������رى �أي�������شً
يف  �أظهرها  �لتي  و�ل�شجاعة  �لو�شوح 
للغاية.  �حل�شا�شة  �ملو�شوعات  بع�س 
خطابه يف فيالدلفيا قبل �نتخابه عن 
�أمريكا ما بعد �لعن�شرية، وخطابه يف 
�أكر� عام 2009 حيث قال لالأفارقة 
�أن��ه��م مل ي���ع���ودو� ق���ادري���ن ع��ل��ى �شرح 
م�����ش��اك��ل��ه��م و�إخ��ف��اق��ات��ه��م م���ن خالل 
�ل��ع��ب��ودي��ة و�ل���ش��ت��ع��م��ار وح��ده��م��ا. بل 
و�أكر من ذلك، حتذيره �لأخري �شد 
�ل�شكل  هذ�  و�لق�شاء،  �لإلغاء  ثقافة 
�ل�شمولية  �أو  �حلرمان  من  �ل�شمويل 
ت��ول��د م��ن ج��دي��د يف �جلامعات  �ل��ت��ي 
ويف بع�س و�شائل �لإعالم �لأمريكية. 
�ل�شتثنائي،  �ل�شعب  �أعرف من هو  ل 

لكنني �أعلم �أنه هو بالتاأكيد كذلك.
* االأمني العام ال�شابق لالإليزيه 
يف عهد فران�شوا ميرتان ووزيرًا 

للخارجية من 1997 اإىل 2002. 
وقد ن�شر يف االآونة االأخرية “وماذا 

بعد؟ “, من�شورات فايارد

�لكتاب �حلدث

�وباما... �لظاهرة و�لرئي�س �متعا�س من بوتني

لذعا مع �شاركوزيثقة يف مريكلمديح لنتنياهو

  هوبري فيدرين: مذكرات اأوباما كتاب يرتك انطباًعا غريًبا

رحلة يف قلب املكتب البي�ساوي وحدود القوة الغربية
•• الفجر -هوبري فيدرين –ترجمة خرية ال�شيباين

وطبعا,  و���ش��وؤون��ه,  العامل  �شري  بكيفية  يهتم  �شخ�س  الأي     
كيفية اتخاذ القرارات -اأو عدم اتخاذها -يف البيت االأبي�س 
)با�شتثناء حلقة ترامب الب�شعة(, فاإن 842 �شفحة من املجلد 

االأول ملذكرات باراك اأوباما اآ�شرة.

�شيما  اآخرين, وال  روؤ�شاء  بالتاأكيد, �شبق ان قراأنا مذكرات     
مذكرات جورج بو�س االأب, بالتعاون مع اجلرنال �شكوكروفت, 
مادلني  اأو  كلينتون  هيالري  مثل  �شابقني,  خارجية  وزراء  اأو 
لنا  ت�شمح  اأوباما  ال�شابق  الرئي�س  مذكرات  لكن  اأول��رباي��ت, 

بالتغلغل ب�شكل اأعمق يف جحيم وا�شنطن.
   رمبا يعود ذلك اىل ذكائه وو�شوحه وموهبته البيداغوجية 

)هو نف�شه يعرتف باأنه غالًبا ما تكون نربته نربة اأ�شتاذ(؟ ومع 
ذلك, ميكننا اأن نقي�س ب�شكل اأف�شل اىل اأي حّد يواجه “اأقوى 
الكوجنر�س  من  دائمة,  عوائق  الب�شيطة”  وجه  على  رجل 
-على �شبيل املثال من ميت�س مكونيل الذي �شيتعاي�س معه جو 
بايدن -ومن البريوقراطيات, اإىل الرتهيب واأعمال من جميع 
االأ�شكال جلماعات ال�شغط القوية للغاية, اإىل القوة امل�شايقة 

لو�شائل االإعالم التي جتربه على مفاو�شات مرهقة وقا�شية.
   ي�شاف اإىل هذا, يف حالته, احلرب البغي�شة التي �شنها �شده 
ترامب,  دونالد  قبل  من  مبكر  وقت  ويف  اجلمهوريني,  بع�س 
احلزب  حينها  وكان  ال�شاي.  حزب  حّمى  تفاقم  اإىل  اأدى  مما 
بو�س  وجورج  وريغان  وكي�شنجر  نيك�شون  ن�شخ  يف  اجلمهوري, 

االأب, جمرد ذكرى, وقد جنا فقط من خالل جون ماكني.
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تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لمور �مل�شتعجلة – عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية عن طريق �شركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م 
يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء�ً يوم �لحد �ملو�فق 29 نوفمرب 2020 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع 

�للكروين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعر��س مر�جعة ق�شم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
2014  11893/2020   P 98097 24000 . . .     
2017  11872/2020   13 45794 47000   
2014  11969/2020   A 62892 24000     

2016  11878/2020   3 63751 16000    
2013  11968/2020   84607   30000     

JMC JX1043DSL2 2017 11982/2020   U 61638 10000     
2015  11879/2020   63908   32000 . . .     
MKX 2015 11911/2020   R 15822 28000      
K4000G 2015 11964/2020   H 25067 7000         
BMW 316 i 2015 11881/2020   1 76594 26000    

CL 550 2012 11965/2020   Q 65325 28000      
2015  11909/2020   2 54552 21000       
2016  11891/2020   S 70347 30000      
2017  11882/2020   L 33745 55000   
L200 2015 11883/2020   Q 58840 12000   
LPO1618 2016 11913/2020   T 90982 27000       
2014  11884/2020   2 34413 50000    
2014  11887/2020   P 60430 16000   
2015  11983/2020   B 97346 35000   
BMW X6 35 2015 11970/2020   B 31958 80000     
2016  11890/2020   1 71400 20000    
2016  11966/2020   R 48545 14000        

2016  11888/2020   T 19326 16000     
2016  11920/2020   B 34083 12000     
2015  11973/2020   Q 48275 32000     

L200 2016 11885/2020   I 50161 20000            
2014    11967/2020   N 47972 16000   
2015   11974/2020   74165  28000       
L200 2016 11920/2020   v 10246 20000       
2015   11971/2020   F 25875 27000    
2014  11975/2020   U 81094 9000   
2014  11976/2020   B 66655 23000     

LPO1618 2016 11914/2020   T 90951 27000       
2015  11977/2020   O 67959 17000       
2016  11981/2020   3 19037 37000   
2016  11921/2020   D 66762 26000    
BMW 528 I 2011 11979/2020   M 2631 20000   
2016  11873/2020   V 75099 50000        
2016  11980/2020   B 31635 26000   
2017  11916/2020   B 51096 10000 [    
2017  11984/2020   S 92109 80000     
2015  11972/2020   P 96861 30000  
2015  11917/2020   A 27722 28000    
2016   11992/2020   R 25443 19000      
2014  11919/2020   G 90368 14000    
2016  11927/2020   Q 58806 22000 24   
2014  11918/2020   68517  23000        
L200 2015 11926/2020   1 51106 13000    
2015   11924/2020   M 61535 28000       

2017  11923/2020   3 78164 24000  
2017  11915/2020   B 54199 32000     
2017  11871/2020   O 81384 55000      

2018   11928/2020   D 66172 42000   
2013  11929/2020   M 85419 12000       
2014  11892/2020   13599   28000    
2018  11877/2020   V 32776 30000      

2012  11925/2020   M 4045 11000    
2012  11908/2020   K 3842 12000    
2016  11886/2020   O 17036 12000      

2012  11894/2020   B 12978 15000  
2017  11870/2020   T 60317 29000     

2015  11889/2020   15 78113 26000   
2015  11910/2020   I 79105 52000      

2015  11880/2020   B 48215 42000    
2014  11874/2020   C 41853 24000    

2017  11876/2020   V 52445 55000    
2017  11875/2020   M 32993 55000     

2014  11922/2020   Q 22532 20000        
2015 570 9233/2020   G 66917 142500     
BMW 318 2017 9232/2020   T 42158 43700   

دولة الإمارات العربية املتحدة
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العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 5084/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )250.000( درهم بال�شافة �ىل 
�لز�مه ب���� 12% فو�ئد قانونية على مبلغ �ملطالبة من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د مع �شمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف  
طالب �لإعالن : �ل�شيخ �شهيل بن مانع بن ر��شد بن مانع �ل مكتوم - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:ح�شة مبارك ثاين بالل بوثاين �لعطاي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه: 1- ر��شد �شلطان �حمد حممد بن خادم - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/11/24 تكليفكم بالوفاء مبا جاء �عاله 

عن طريق �لعالن بالن�شر خالل 5 �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للوفاء باملطالبة �ملذكوره �عاله.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم النذار:6865/2020 
�ملنذر:جتارة �شاما �س.ذ.م.م

�ملنذر �ليه:و�دي �حلطيب لتجارة �دو�ت �لبناء �س.ذ.م.م
يتوجه �ملنذر بهذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لنذ�ره بالآتي:

و�ثنني  مائة  دره��م   )152.575( وق��دره  مبلغ  بذمتها  �ملر�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة 
وخم�شون �لف وخم�شمائة وخم�شة و�شبعون درهم - بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 
وذلك خم�شة �يام من تاريخ بلوغ هذ� �لنذ�ر �ليها و�ل �شن�شطر يف حال عدم �ل�شد�د  
�ىل �للجوء �ىل �لق�شاء مع �ملطالبة بالتعوي�س عما فات �ملنذرة من ك�شب وما حلق بها 

من خ�شارة مع حتميلكم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم النذار:6866/2020 
�ملنذر:�خلدمات �لعقارية وميثلها خليفه جمعة �لنابوده

�ملنذر �ليه:علي نهيل عبد�هلل نهيل �لعرياين
يتوجه �ملنذر بهذ� �لنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لنذ�ره بالآتي:

ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )18.259( درهم متثل بدل �ليجار �مل�شتحق عن �لفرة من 
وذلك خالل  �ملفتاح يف:2020/7/31  وت�شليم  �ملاأجور  �خالء  تاريخ  وحتى   2020/4/21
��شتالمكم هذ� �لخطار و�ل �شوف نلجاأ �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت  �يام من تاريخ  خم�شة 
�لقانونية �شدكم مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر جتاه �ملنذر �ليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : مريليون للمالحة �س.ذ.م.م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 604 ملك �ملاجد للعقار�ت - بردبي - �حلمرية. �ل�شكل �لقانون:ذ�ت 
 1102342  : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقم    676701 �لرخ�شة:  رقم  حم��دودة  م�شئولية 
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
وعلى من  بتاريخ  2020/11/17  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2020/10/17
بو�س ديجيت�س حما�شبون  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��س  �أي  لديه 
�لعنو�ن :مكتب رقم 9-01 ملك �شعيد حممد �شاحي �شعيد �ملهريي - عود  قانونيون 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  فاك�س:......،م�شطحباً   - ه��ات��ف:.....   - بردبي    - ميثا 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : جموهرات رم�شان �س.ذ.م.م  
�ل�شكل  �ل��ت��ج��اري.  �خلليج   - برجي�س  ج��ني  �بهيناف  ملك   1612 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لتجاري  بال�شجل  �لقيد  �لقانون:ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لرخ�شة: 511037  رقم 
يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   52607  :
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
دبي بتاريخ 2020/11/12  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/12 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق 
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  :مكتب  �لعنو�ن  احل�شابات 
�ل�شباب - ديرة - بور�شعيد  - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071،م�شطحباً معه 

كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/بو�س ديجيت�س حما�شبون قانونيون
 �لعنو�ن :مكتب رقم 9-01 ملك �شعيد حممد �شاحي �شعيد �ملهريي - عود ميثا - بردبي  

- هاتف:..... - فاك�س:...... 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
مريليون للمالحة �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي   : �أع��اله لت�شفية 
 2020/11/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2020/10/17 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات 
�لعنو�ن :مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - 

بور�شعيد  - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
جموهرات رم�شان �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �أعاله لت�شفية : 
 2020/11/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2020/11/12 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - الوائل ملقاولت التك�شية والر�شيات
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003620/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �لو�ئل ملقاولت �لتك�شيه و�لر�شيات
�ل�شارقة �لريموك 0505279228 

  حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ: حممد عبد�لرحيم هولدر طو�س  - �جلن�شية:بنجالدي�شى 

 يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 10741 درهم 
 / �إعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  �أعاله  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 

�إعالنكم بهذ� �لإخطار. 
ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق - �ل�شاعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة 

ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�شي/وليد خمي�ص عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1970/2020/11 مدين جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )50000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 

طالب �لإعالن / 1-�لقرق و�ملطرو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  حكيم علي ز�ده -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )50000( 

درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم 

�ل�شاعة 10.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ملو�فق  2020/12/15   �لثالثاء  

بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك 

�أيام على �لأقل

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13099 بتاريخ 2020/11/27   

اعالن بالن�شر 
 7229/2020/207 تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شدهما/1-  �رون كومار �شيكار�ن 2- قيوم ب�شري متكر عبد �لقيوم  
جمهويل حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بلوم بنك فرن�شا 
وميثله / مارون وديع مطر 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1221785( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:

 �ل�شيد/ عمر كوريانتي بور�كال - �جلن�شية �لهند
وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته �لبالغه 100% يف �ل�شم �لتجاري 
�لريان لالأقم�شة ، ن�شاط �لرخ�شة جتارة �لقم�شة ، جتارة �ملالب�س �جلاهزة ، جتارة �لأحذية 
، و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم:141363 �ل�شادر 
بتاريخ:1990/12/9 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �ىل �ل�شيد/حممد �أحمد علي 
مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �لم���ار�ت.  �جلن�شية   ، �لنقبي  �ليوحه 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خ��ورف��ك��ان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2288/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1162277.28( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام 
طالب �لإعالن :  بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع  - �شفته بالق�شية : مدعي

�ملطلوب �إعالنهم : 1- ليامننج جياجن - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/9/23 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�شالح/بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي )بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني( 
�لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف:2020/7/6  مبلغ )1.162.277.28( درهم و�لفائدة 
�مل��ح��ام��اة   حكما مبثابة  �تعاب  دره��م مقابل  �ل��ف  ومبلغ  بامل�شاريف  عليه  �ملدعي  و�ل��زم��ت  �ل�شد�د  وحتى مت��ام 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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املال والأعمال

طريان الإمارات تعيد فتح �سالتها عرب العامل بدءا من القاهرة
�لعمالء  م��غ��ادرة  بعد  وط��اول��ة  مقعد  ك��ل  تعقيم  �شيتم  كما   .. رقمية 
يف  �لعاملني  جميع  و�شريتدي  بانتظام.  �ل�شالة  تعقيم  �إىل  بالإ�شافة 
كما  �ل�شخ�شية..  �حلماية  ومعد�ت  و�لقفاز�ت  �لوجه  �أقنعة  �ل�شالت 
يف  �جللو�س  �شعة  وُتخف�س  �جل�شدي  �لتباعد  ب��روت��وك��ولت  �شتطبق 
�ل�شالة �إىل �لن�شف ولن تتوفر �ل�شحف و�ملجالت و�ملطبوعات �لأخرى 

لتقليل �حتمالت �لإ�شابة عن طريق �للم�س.
وكانت طري�ن �لإمار�ت قد �أعادت فنح �شالتها يف �لكونكور�س B مبطار 
وتخ�شي�س منطقة  �ملقدمة  ت�شميم �خلدمات  �إع��ادة  مع  �ل��دويل  دب��ي 
مل�شافري �لدرجة �لأوىل. ووفرت �لناقلة خالل �لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية 

خدمات تهدف �إىل تزويد �لعمالء بتجربة مطار �آمنة و�شل�شة.
ويعد �مل�شار �لبيومري �ملتكامل يف مطار دبي �ل��دويل �لأح��دث �شمن 

•• دبي - وام:

با�شرت طري�ن �لإمار�ت �إعادة فتح �شالتها �خلا�شة يف �ملطار�ت �لعاملية 
وبد�أت با�شتقبال �لعمالء يف �شالتها مبطار �لقاهرة �لدويل.

و�شيتمكن عمالء �لناقلة خالل �لأ�شابيع �ملقبلة من �ل�شتمتاع باخلدمات 
�ملتميزة �لتي توفرها �شالتها يف مطار نيويورك جيه �ف كيه ومطار 

مان�ش�شر �لدويل ووجهات �أخرى عرب �شبكة خطوطها �لعاملية.
�إجر�ء�ت  �تباع  مع  �ل�شالت  على  تعديالت  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  و�أدخ��ل��ت 
�حر�زية للمحافظة على �شحة و�شالمة عمالئها وتطبيق بروتوكولت 

جديدة يف كل �شالة.
قو�ئم  تفعيل  مع  �لختيار  ح�شب  �لطلب  بخدمة  �لبوفيه  و�شي�شتبدل 

كاونر�ت  �لنتقال من  للعمالء  يتيح  �لإم��ار�ت حيث  مبادر�ت طري�ن 
�إجر�ء�ت �ل�شفر �إىل بو�بة �لطائرة من دون تالم�س بتكنولوجيا �لتعرف 

على �لوجه.
وت��و����ش��ل ط����ري�ن �لإم������ار�ت �إع�����ادة خ��دم��ات��ه��ا �مل��ت��م��ي��زة ت��دري��ج��ي��ا بعد 
مر�جعة �شارمة و�إعادة ت�شميم دقيقة ل�شمان �شحة و�شالمة �لعمالء 

و�ملوظفني.
وميكن لعمالء طري�ن �لإمار�ت �ل�شفر بر�حة �لبال مع خيار�ت �حلجز 
تغطية  ذلك  �ملخاطر مبا يف  �ل�شفر �شد خمتلف  على  و�لتاأمني  �ملرنة 

“كوفيد-19«.
كما تنفذ �لناقلة جمموعة �شاملة من �لإجر�ء�ت يف كل خطوة من رحلة 

�لعميل ل�شمان �شالمة ركابها وموظفيها.

اأدنوك .. �سراكات ا�سرتاتيجية تعزز دورها �سريكا مثاليا جاذبا لل�ستثمارات الأجنبية

منتدى املوارد الب�سرية يناق�ش ا�سرتاتيجيات التدريب عن بعد يف القطاع امل�سريف

اأبوظبي للتنمية ينجز متويل م�سروع مركز التوزيع 
الوطني للكهرباء يف غينيا بقيمة 67.5 مليون درهم

�مل�شوؤولني يف كال �جلانبني. وقال �شعادة حممد �شيف 
�ل�شويدي مدير عام �شندوق �أبوظبي للتنمية “ي�شرنا 
هذ�  غينيا  يف  للكهرباء  �لوطني  �لتوزيع  مركز  �إجن��از 
نقلة  حتقيق  على  يعمل  �ل��ذي  �ل�شر�تيجي  �مل�شروع 
و�لتي  �لريفية يف غينيا  �ملناطق  �لعديد من  نوعية يف 
�إىل خدمات �لكهرباء، موؤكد�ً حر�س �ل�شندوق  تفتقر 
على متابعة تنفيذ �مل�شاريع و�إجنازها يف �لوقت �ملحدد 
بالرغم من �لتحديات �لكبرية �لتي نو�جهها و�لظروف 
�ل�شتثنائية �لتي مير بها �لعامل جر�ء �نت�شار فريو�س 
�لقطاعات  على  �ل�شلبية  وت��اأث��ري�ت��ه  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
تنفيذ  �جناز  ��شتطعنا  �أننا  �إل  و�لتنموية،  �لقت�شادية 
�مل�شروع بالكامل«. و�أ�شاف �شعادته �أن رفع كفاءة �لطاقة 
يف  ي�شاهم  بالكهرباء  غينيا  يف  و��شعة  مناطق  وتغذية 
حتقيق نقلة نوعية لل�شكان ويخلق �مل�شاريع �لإنتاجية 
�إىل �أن �لطاقة  �لتي تعمل على توظيف �لأف��ر�د، لفتاً 
�لكهربائية هي ع�شب �حلياة و�شريانها �لرئي�شي، حيث 
تنعك�س تاأثري�تها �ملبا�شرة على �لعديد من �لقطاعات 
و�لتعليم  و�ل�شناعة  و�ل�شحة  �ل��زر�ع��ة  مثل  �لأخ���رى 

وتعمل على حت�شني خمرجاتها.

•• اأبوظبي-وام:

مركز  م�شروع  متويل  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  �أجن��ز 
�لتوزيع �لوطني للكهرباء يف غينيا بقيمة بلغت 67.5 

مليون درهم، ما يعادل 18.36 مليون دولر.
وي�شاهم �مل�شروع يف توفري �مد�د�ت �لكهرباء ل�شريحة 
نق�س  م��ن  يعانون  مم��ن  غينيا  يف  �ل�شكان  م��ن  و��شعة 
كبري يف م�شادر �لطاقة، كما يعمل �مل�شروع على تعزيز 
قطاع  ك��ف��اءة  ورف���ع  للكهرباء  �لوطنية  �ل�شبكة  ق���درة 
�لأن�شطة  وتطوير  لدعم  �لريفية  �ملناطق  يف  �لطاقة 
�لتوزيع  مركز  وياأتي  فيها.  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�لتنموية  �مل�شاريع  للكهرباء �شمن حزمة من  �لوطني 
خالل  م��ن  غينيا  يف  �ل�شندوق  ميولها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة 
قيمتها  و�ل��ب��ال��غ  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  م��ن  مقدمة  منحة 
330.5 مليون درهم، ما يعادل 90 مليون دولر و�لتي 
حتقيق  يف  للم�شاهمة   2012 ع��ام  يف  تخ�شي�شها  مت 
�لتنمية �مل�شتد�مة يف قطاعي �لطاقة و�لزر�عة. ود�شنت 
معايل بونتور�بي ياتار� وزيرة �لطاقة �لغينية �مل�شروع 
مب�شاركة وفد من �شندوق �أبوظبي للتنمية وعدد من 

•• اأبوظبي -وام:

ح���ق���ق���ت ����ش���رك���ة ب��������رول �أب���وظ���ب���ي 
يف  نوعية  نقلة  “�أدنوك”  �لوطنية 
لل�شر�كات  برناجمها  ن��ط��اق  تو�شيع 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة و�ل�����ذي جن��ح��ت من 
��شتثمار�ت  ����ش��ت��ق��ط��اب  يف  خ���الل���ه 
 237 ب���ق���ي���م���ة  �أج���ن���ب���ي���ة م���ب���ا����ش���رة 
م��ل��ي��ار دره���م م��ن��ذ �ل��ع��ام 2016 ما 
�ل�شتباقي  ن��ه��ج��ه��ا  ����ش���و�ب  ي��ع��ك�����س 
و�ل�شتثمار�ت  �أ�شولها  لإد�رة  و�مل��رن 
م�شافة  ق��ي��م��ة  وحت��ق��ي��ق  �مل�����ش��رك��ة 

لدولة �لإمار�ت و�أبوظبي.
وحلت دولة �لإمار�ت يف �ملرتبة �ل� 19 
عامليا �شمن قائمة �أكرب 20 �قت�شاد� 
�لأجنبية  لال�شتثمار�ت  جاذبا  عامليا 
�ملبا�شرة يف موؤ�شر �لثقة يف �ل�شتثمار 
�ل�شادر   2020 �مل��ب��ا���ش��ر  �لأج��ن��ب��ي 
��شتند على  عن �شركة كريين و�لذي 
من  �أك��ر  �شملت  ��شتق�شائية  در����ش��ة 
500 من كبار �مل�شوؤولني �لتنفيذيني 
مكانة  يعك�س  م��ا  وه��و  و�مل�شتثمرين 
�لإم���ار�ت �ل��ر�ئ��دة و�ح��دة من �أف�شل 
�ل�شثمار�ت  ج��ذب  يف  عاليما  �ل���دول 

�لأجنبية �ملبا�شرة ومز�ولة �لأعمال.
وت�����ش��ت��ع��ر���س وك���ال���ة �أن���ب���اء �لإم�����ار�ت 
جهود  �ل���ت���ايل  �ل��ت��ق��ري��ر  يف  “و�م” 
�شر�كاتها  ت��و���ش��ي��ع  يف   “ �أدن�������وك   “
�ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة و�ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت 
�أدن��وك خالل  �مل�شركة حيث متكنت 
��شتقطاب  من  �ملا�شية  �ل�5  �ل�شنو�ت 
�ل�شتثمار�ت �لأجنبية �ل�شر�تيجية 
�لتي تعك�س ثقة �مل�شتثمرين �لعامليني 
�أدن��وك وم�شاريعها لتقدم منوذجا  يف 
�ل�شتثمارية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ت��م��ي��ز� 
توظيف  يف  �لر�غبة  و�ملحلية  �لعاملية 

�أ�شول عقارية لأدنوك  لال�شتثمار يف 
م���ل���ي���ار دره����م   20 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب���ل���غ���ت 
وح�شلت �أدنوك مبوجبها على عو�ئد 

فورية بقيمة 10 مليار�ت درهم.
وت�����رك�����ز �أدن����������وك ع���ل���ى �ل�������ش���ر�ك���ات 
قيمة  حت����ق����ق  �ل�����ت�����ي  و�ل���������ش����ف����ق����ات 
��شر�تيجيتها  تنفيذ  تدعم  م�شافة 
�إطار  وذل��ك يف  �لذكي  للنمو   2030
جمال  يف  �أعمالها  لتو�شعة  خططها 
�ل���ت���ك���ري���ر و�ل���ب���روك���ي���م���اوي���ات عرب 
يعزز  مب��ا  �ل�شناعي  �لروي�س  جممع 
�ل�شناعات  قطاع  يف  عامليا  تناف�شيتها 

�لكيميائية و�لبروكيماوية.
�شر�كة  م����وؤخ����ر�  �أدن��������وك  و�أجن��������زت 
�شناديق  م��ن  ع��دد  م��ع  ��شر�تيجية 
�ل���������روة �ل�������ش���ي���ادي���ة و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لعامل  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة 
�لتحتية  �لبنية  �أ�شول  يف  لال�شتثمار 
�لنفط  باأنابيب نقل وتوزيع  �خلا�شة 

و�لغاز.
2017 عن  ع���ام  �لإع�����الن يف  وم��ن��ذ 
لل�شر�كات  برناجمها  ن��ط��اق  تو�شيع 
�لإ�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ة و�ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت 
قيمة  حتقيق  �إىل  �ل��ه��ادف  �مل�شركة 
م�����ش��اف��ة دخ��ل��ت �أدن�����وك �أ����ش���و�ق �ملال 
�لعاملية لأول مرة عرب �إ�شد�ر �شند�ت 
مدعومة  دولر  م��ل��ي��ار�ت   3 بقيمة 
باأ�شول “خط �أنابيب �أبوظبي للنفط 
�خلام “�أدكوب” ونفذت بنجاح �كتتاب 
“�أدنوك  �أ���ش��ه��م  ع���ام ع��ل��ى ج���زء م���ن 
للتوزيع” يف �أول عملية �إدر�ج ل�شركة 
تابعة لأدنوك، كما �أبرمت �لعديد من 
�لتجارية  �ل�شر�تيجية  �ل�شر�كات 
من خالل �شركاتها يف جمالت �حلفر 
�ل�شلع  وت���د�ول  و�لأ���ش��م��دة  و�لتكرير 

و�ملنتجات و�مل�شتقات وغريها.

�ل��ت��و���ش��ع يف بناء  �ل��ذك��ي و�مل��ب��ت��ك��ر يف 
وتوفري  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ات 
�لتي  �مل�شركة  �ل�شتثمارية  �لفر�س 
من  ل��ع��دد  �ل�����ش��رك��ة  �إجن�����از  �إىل  �أدت 

�لتفاقيات و�ل�شفقات �ملهمة.
و�أجن��زت �أدن��وك خ��الل �لعام �جلاري 
�لبنية  يف  لال�شتثمار  �شفقة   2020
�ل��ت��ح��ت��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 76 م��ل��ي��ار دره���م 
�لبنية  �شفقات  �أك���رب  م��ن  و�ح���دة  يف 
�لتحتية للطاقة على م�شتوى �لعامل 
لال�شتثمار�ت  من��وذج��ا  م��ث��ل  و�ل����ذي 
و�لبنية  �لطاقة  جم��ال  يف  �ل�شخمة 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لإم�������ار�ت 
و�ملنطقة مب�شاركة موؤ�ش�شات ��شتثمار 
�لعامل  يف  �ل���ر�ئ���دة  �لتحتية  �لبني��ة 
ملجموعة  ���ش��ف��ق��ة  �أك�����رب  ت��ع��د  ح��ي��ث 

�أدنوك.
�شر�كة  �تفاقية  “�أدنوك”  كما وقعت 
طويلة �لأم��د مع حتالف ي�شم عدد� 
م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة وذلك 

عن ��شتثمار�ت �أجنبية م�شركة.
وت��ع��زز �ل�����ش��ر�ك��ات �ل��ن��وع��ي��ة لأدن���وك 
جاذبا  مثاليا  �شريكا  �حل��ي��وي  دوره���ا 
مكانة  ت���ر����ش���خ  ك���م���ا  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�ل��ط��وي��ل يف  دول���ة �لإم����ار�ت و�شجلها 
�خلارجية  لال�شتثمار�ت  ��شتقطاب 
�مل��ن��ط��ق��ة ح��ت��ى يف ظل  �مل���ب���ا����ش���رة يف 
ي�شهدها  �لتي  �ل�شتثنائية  �لظروف 
حر�شها  �إط��������ار  يف  وذل�������ك  �ل����ع����امل 
ع��ل��ى �إب�����ر�م ���ش��ر�ك��ات م��ت��م��ي��زة حتقق 
�أق�����ش��ى ق��ي��م��ة مم��ك��ن��ة م���ن حمفظة 
��شتثمار�ت  ��شتقطاب  ع��رب  �أ�شولها 

��شر�تيجية ذكية ومبتكرة.
ومت���ك���ن���ت �أدن����������وك رغ������م �ل����ظ����روف 
�ل�شتثنائية �لتي ي�شهدها �لعامل من 
�لتاريخية  و�لتقلبات  كورونا  جائحة 
��شتقطاب  م�����ن  �ل���ن���ف���ط  لأ�����ش����ع����ار 
بقيمة  مبا�شرة  �أجنبية  ����ش��ت��ث��م��ار�ت 
62 مليار درهم خالل �لعام �جلاري 
2020 مبا يج�شد جناح نهج �أدنوك 

ر�أ�������س �مل�����ال ع��ل��ى �مل�����دى �ل��ط��وي��ل يف 
�أ�شول رئي�شية بقطاع �لنفط و�لغاز.

�لأجنبية  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت  وع��������ززت 
�أدنوك   “ ��شتقطبتها  �لتي  �ملبا�شرة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  ك��ربى  ع��رب   “
�ل��دول��ي��ة �ل���ر�ئ���دة م��ك��ان��ت��ه��ا ودوره����ا 
�مل�شوؤول  لال�شتثمار  كمحفز  �ملحوري 
مبا  �مل�شافة  �لقيمة  وخلق  و�مل�شتد�م 
ير�شخ مكانة �لإمار�ت وجهة مف�شلة 
لال�شتثمار يف خمتلف �لظروف وذلك 
و�مل�شتقرة  �مل��وث��وق��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  بف�شل 

ومنظومتها �لت�شريعية �ملتميزة.
وتوزعت �ل�شتمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة 
�لتي ��شتقطبتها “ �أدنوك “ منذ �لعام 
�أج��ن��ب��ي��ة يف  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  �إىل   2016
�أ�شول متتلكها �أدنوك �شملت خطوط 
�أنابيب �لغاز وخطوط �أنابيب �لنفط 
و�لأ������ش�����ول �ل���ع���ق���اري���ة �إ����ش���اف���ة �إىل 
��شتثمار�ت �أجنبية مبا�شرة من خالل 
ف�شال  �ملبا�شرة  �لتناف�شية  �مل��ز�ي��د�ت 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ».
�أفندي  ق����ال ج��ي��ه��ون  م���ن ج��ه��ت��ه 
للعمليات  �لأول  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�لإلكرونية  و�ل��ت��ج��ارة  �لتجارية 
�أعلنا  �أن  “ م��ن��ذ   : دب���ي  ف���الي  يف 
�أبيب  ت���ل  �إىل  خ��دم��ات��ن��ا  �إط������الق 
�لرحالت  على  قويا  طلبا  �شهدنا 
م��ن ك��ل م��ن �إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�لإم�����ار�ت 
�أوىل  تلقينا  كما  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شياح  م���ن  ك���ل  م���ن  ح��ج��وز�ت��ن��ا 
�لأعمال  رج����ال  م��ن  و�مل�����ش��اف��ري��ن 
بعد وقت ق�شري من �لإع��الن عن 

رئي�س  نتنياهو  بنيامني   - �مل��ط��ار 
�ل����وزر�ء �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ووف���د رفيع 
�مل�����ش��ت��وى ���ش��م ���ش��م��وئ��ي��ل ز�ك����اي 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ط���ار بن 
غ����وري����ون �ل������دويل ومم��ث��ل��ني عن 

قطاع �لطري�ن.
�لرحلة  “ �إن   : �لغيث  وق��ال غيث 
�لفتتاحية تاأتي �نعكا�شا لتفاقية 
�ل���ن���ق���ل �جل��������وي، وت�����ش��غ��ي��ل هذه 
�لرحالت �جلوية �ملبا�شرة �شيدعم 
تطوير �مل�شاريع �لتجارية عرب عدد 
على  ي�شاعد  �ل��ق��ط��اع��ات مم��ا  م��ن 
ونتطلع  و�لزده���ار  �لنجاح  تعزيز 
�إىل �لرحيب باأول م�شافرين من 
�إ�شر�ئيل عند قدومهم ل�شتك�شاف 

•• دبي-وام:

هبطت �أول رحلة جتارية منتظمة 
دبي  دبي من مطار  ت�شغلها فالي 
�أبيب  تل  DXB يف مطار  �ل��دويل 
ب��ن غ��وري��ون �ل���دويل TLV �أم�س 
��شتقبلت  11:35 حيث  �ل�شاعة  يف 
�لرحلة بر�شا�شات �ملياه �لتقليدية.
�لفتتاحية  �ل��رح��ل��ة  ط��ائ��رة  وق���اد 
�ل����ك����اب����نت ب����ات����ري����ك ج���ون���زن���ب���اخ 
عبد�هلل  �لإم������ار�ت������ي  وم�������ش���اع���ده 
�ل�شام�شي، وكان على منت �لرحلة 
�لرئي�س  �لغيث  غيث  برئا�شة  وفد 

�لتنفيذي ل�شركة فالي دبي.
و�شوله  ل���دى   - �ل��وف��د  و��شتقبل 

تناول  خ����ي����ار�ت  م���ن  وجم���م���وع���ة 
�ل��ط��ع��ام. وت��ت��وف��ر وج��ب��ات كو�شر 
�شي�شتفيد  ك��م��ا  �مل�����ش��ب��ق.  ل��ل��ط��ل��ب 
�مل�شافرون من �أولوية خدمة �إمتام 
�إجر�ء�ت �ل�شفر يف �ملبنى رقم 3 يف 

مطار دبي �لدويل.
�مل�شافرون  �ل���رك���اب  و�شي�شتمتع 
ع��ل��ى �ل���درج���ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة مبقعد 
يوفر  ري��ك��ارو  �شركة  ت�شميم  م��ن 
�مل�شاحة  م���ن  م��ث��ال��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات 
و�لر�حة يف �لجو�ء خالل �لرحلة 
�ل����ت����ي ت�����ش��ت��غ��رق �أق�������ل م����ن �أرب�����ع 

ومر�كز �لت�شوق وناطحة �ل�شحاب 
ب��رج خليفة وه��و �أط��ول مبنى من 
�ل��ع��امل ف�شال  ���ش��ن��ع �لإن�����ش��ان يف 
�لنظيفة ومناظرها  �شو�طئها  عن 
�أنها  ك��م��ا  �ل��ب��دي��ع��ة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
للفاعليات  دويل  م���رك���ز  �أي�������ش���ا 
وهناك فر�شة لال�شتمتاع باملر�فق 
�ل��رف��ي��ه��ي��ه �حل���ي ومن���ط �حلياة 

و�لأن�شطة �لريا�شية.
جتربة  ت�����ش��م��ي��م  �إع����������ادة  ومت������ت 
لتمكني  دبي  فالي  مع  �مل�شافرين 
�ل�����ش��ف��ر يف ب��ي��ئ��ة �آم���ن���ة ت��ق��ل��ل من 
ويتوفر  و�ل��رك��اب  �لطاقم  �ت�شال 
�مل��زي��د م��ن �مل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى موقع 

..flydubai.com

دبي مبا يف ذلك �أ�شر�ليا و�ملحيط 
�آ�شيا  وج���ن���وب  و�ل���ي���اب���ان  �ل��ه��ن��دي 

و�لوليات �ملتحدة.
وت��ق��دم ف���الي دب���ي خ��دم��ات �شفر 
و�شيكون  وم����وث����وق����ة.  م���ري���ح���ة 
درجة  جت��رب��ة  خ��ي��ار  للم�شافرين 
رج��������ال �لأع������م������ال و�ل����ش���ت���م���ت���اع 
ب����امل���������ش����اح����ة و�خل���������ش����و�����ش����ي����ة يف 
�ملريح  �لف�شيح  و�ملقعد  �ملق�شورة 
�لطائرة  م����نت  ع���ل���ى  و�ل����رف����ي����ه 
م����ع �أح�������دث �لأف��������الم و�ل����رب�م����ج 
للم�شاهدة  �مل��ت��اح��ة  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

���ش��اع��ات. ت��و����ش��ل ف��الي دب��ي ن�شر 
�أ�شطولها  عرب  ف��اي  �ل��و�ي  خدمة 
مم���ا ي��ت��ي��ح ل���ل���رك���اب �ل���ب���ق���اء على 
�أث���ن���اء رح��ل��ت��ه��م وميكنهم  �ت�����ش��ال 
ر�شائل  و�إر�����ش����ال  �ل���وي���ب  ت�����ش��ف��ح 
و��شتخد�م  �لإل����ك����روين  �ل���ربي���د 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  ���ش��ب��ك��ات 
و�حل�������ش���ول ع��ل��ى �آخ�����ر �لأخ����ب����ار. 
بني  �لخ��ت��ي��ار  للم�شافرين  ميكن 
باقات �لأ�شعار /فليك�س / �لقيمة/ 
�أو /ليت/ ح�شب �حتياجات �ل�شفر 

�خلا�شة بهم.
�لوجهات  دب���ي و�ح����دة م��ن  وت��ع��د 
�لعامل  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�لفخمة  بفنادقها  م��ع��روف��ة  وه��ي 

جدول �لرحالت �ملنتظمة �جلدول 
فر�شة  ه��ن��اك  م�شيفا  �ل��زم��ن��ي.. 
ل��ت��ع��زي��ز رح��الت��ن��ا �ل��ي��وم��ي��ة وهي 

رحلتني يوميا ب�شكل �أكرب. ».
�ملو�شعة  دب��ي  ف��الي  �شر�كة  وتوفر 
ب���ال���رم���ز م����ع ط������ري�ن �لإم���������ار�ت 
ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن رح����الت رب���ط �أكر 
���ش��ال���ش��ة م����ن خ�����الل م���ط���ار دبي 
�ل����دويل �ل����ذي ي��ع��د �ل��ي��وم مركز� 
�إىل  رح��الت  يوفر  للطري�ن  عامليا 
�أكر من 155 وجهة بني كل من 
فالي  و�شبكات  �لإم�����ار�ت  ط���ري�ن 

�لتكنولوجية �لوظيفية وحتديث 
نظم �لتعلم عن بعد بهدف �شقل 
م����ه����ار�ت �ل�����ك�����و�در �ل���وط���ن���ي���ة يف 

�لقطاع �مل�شريف و�ملايل.
 EIBFS م���ن�������ش���ة  ت���ك���م���ل  و 
�إطالقها  مت  �ل��ت��ي   Insight
يف وق��ت �شابق م��ن ه��ذ� �ل��ع��ام ما 
تقدمه حاليا 100 دورة تدريبية 
ت�����ش��ت��وع��ب ما  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 
ي�شل �إىل 150 دورة متخ�ش�شة 

بحلول نهاية عام 2021.

•• ال�شارقة-ام:

للدر��شات  �لإم����ار�ت  معهد  نظم 
�مل�شرفية و�ملالية “منتدى �ملو�رد 
�لب�شرية �ل�شنوي” للعام 2020 
�إف��ر����ش��ي��ا مب�����ش��ارك��ة �أك����ر من 
80 من ق��ادة �مل��و�رد �لب�شرية يف 
بجانب  و�مل���ايل  �مل�شريف  �لقطاع 
�مل���ر�أة  �ل��ت��وط��ني ومت��ك��ني  جلنتي 
�ملنتدى  تنظيم  ي��اأت��ي  �مل��ع��ه��د.  يف 
�مل�شتمر  �مل��ع��ه��د  �ل���ت���ز�م  �إط����ار  يف 

�لتحديات  على  �ل�شوء  ت�شليط 
�لوطنية  �ل���ك���و�در  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي 
وتقدمي  �مل��ه��ن��ي��ة  م�����ش��ريت��ه��ا  يف 
مقرحات �ملتخ�ش�شني يف جمال 
دعمها  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا  مت��ك��ي��ن��ه��ا 

وتعزيز دورها �لتنموي.
م����درك����ون  :” ن���ح���ن  و�أ�������ش������اف 
ت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  للقيمة 
للقطاع  �مل���ال���ي���ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�شمان  ع����رب  و�مل��������ايل  �مل�������ش���ريف 
و�لإمكانيات  �ملتو��شلة  �حل��رك��ة 
 .. �لقطاع  ه��ذ�  لنفتاح  �لو��شعة 
�لتز�منا  ن��وؤك��د  �لإط����ار  ه���ذ�  ويف 
�لوطنية  ك�������و�درن�������ا  ب����ت����اأه����ي����ل 
و�مل�شارف  ب��ال��ب��ن��وك  ل��الل��ت��ح��اق 
و���ش��رك��ات �ل��ت��اأم��ني وغ��ريه��ا من 
�أحدث  ملو�كبة  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات 
�خلدمات  ق��ط��اع  يف  �ل��ت��وج��ه��ات 
وتعد  و�مل������ال������ي������ة..  �مل�������ش���رف���ي���ة 
بارز�  تطور�  �ملالية  �لتكنولوجيا 

ملختلف �خلدمات يف هذ� �لقطاع 
ب�شورة  �ل��ب��ن��وك  ت�شتفيد  ح��ي��ث 
كبرية من تبني حلولها �حلديثة 
وتب�شيطها  �لعمليات  ت�شهيل  يف 
وبالنظر �إىل �لنجاح �ملتميز �لذي 
نخطط  �لأوىل  دورت���ن���ا  ���ش��ه��دت��ه 
و�شهاد�ت  ب��ر�م��ج  لإط����الق  �لآن 
ب�شورة منتظمة يف هذ� �ملجال« .

�ملبذولة لدعم  �إط��ار �جلهود  ويف 
�لطلب �ملتز�يد على �لتكنولوجيا 
قامت  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  �ل���رق���م���ي���ة 
ق���ي���اد�ت �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة خالل 
�ملنتدى مبر�جعة خطة �لتدريب 
2021 يف معهد  للعام  �ل�شنوية 
�مل�شرفية  ل��ل��در����ش��ات  �لإم������ار�ت 
�لبيانات  على  تركز  و�لتي  �ملالية 
لتقدمي  و�لتحليالت  �ل�شخمة 
نهج تعليمي خمتلط متو�فق مع 
نظم �لتدريب عن بعد، كما تعمل 
�خل���ط���ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �مل���ه���ار�ت 

�إد�ر�ت  م������در�ء  م���ع  ب��ال��ت��و����ش��ل 
�ملو�رد �لب�شرية يف بنوك �ملنطقة 
ووجهات  �آر�ئ���ه���م  �إىل  و�ل��ت��ع��رف 
ن��ظ��ره��م ح���ول ت��ط��وي��ر حمتوى 
وجودة بر�مج �لتدريب و�لرب�مج 

�لأكادميية لدى �ملعهد.
�شلط �ملنتدى �ل�شوء على �أحدث 
بعد  عن  �لتدريب  ��شر�تيجيات 
و�لتوجه  �مل�������ش���ريف  �ل���ق���ط���اع  يف 
�ملتز�يد نحو �عتماد �لتكنولوجيا 
�لتعليم  و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات  �مل��ال��ي��ة 
موؤهل  كادر  بناء  بهدف  �حلديثة 
من �ملو�طنني �لإمار�تيني �لذين 
ق����ط����اع �خل����دم����ات  ي���ع���م���ل���ون يف 
�لدولة  يف  و�مل�����ش��رف��ي��ة  �مل���ال���ي���ة 
و����ش���ق���ل م����ه����ار�ت �مل��ه��ن��ي��ني من 
قطاع  يكون  لأن  و���ش��ول  �أبنائها 
يف  و�مل��ال��ي��ة  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 
�لدولة متكافئ�ا مع نظر�ئه حول 

�لعامل .

و�إ���ش��ه��ام��ات��ه��ا �ل��ف��ع��ال��ة يف متكني 
�لكو�در �لوطنية مهنيا من خالل 
�جلهات  مع  د�ئمة  �شر�كات  بناء 
�شهاد�ت  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�أعلى  ت��ط��اب��ق  م��ع��ت��م��دة  م��ع��ن��ي��ة 
لروؤية  �ل��ع��امل��ي��ة خ��دم��ة  �مل��ع��اي��ري 
�لقطاع يف تبني �أحدث �ملمار�شات 
�مل�����ش��رف��ي��ة. ون��ظ��م �مل��ع��ه��د �شمن 
تفاعلية  جل�شة  �مل��ن��ت��دى  �أع��م��ال 
�لرئي�س  ك��وه��ني  �شيمون  �أد�ره����ا 
�لتنفيذي ملعهد ت�شارترد لالأور�ق 
�ململكة  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �مل��ال��ي��ة 
�مل���ت���ح���دة حت�����دث خ���الل���ه���ا حول 
ت���وف���ري حم���ت���وى منظم  �أه���م���ي���ة 
�لتفاعل  ل��زي��ادة  �لأل���ع���اب  ودم���ج 
�لتعلم  ط��رق  و�أح���دث  و�لتحفيز 
�ململكة  يف  ب��ع��د  ع���ن  و�ل���ت���دري���ب 

�ملتحدة.
�جل�شمي  ج���م���ال  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
م����دي����ر ع������ام م���ع���ه���د �لإم����������ار�ت 

ك��م��ا رك���ز �مل��ن��ت��دى ع��ل��ى خمتلف 
�ملبادر�ت و�خلطو�ت �لتي �تخذها 
م���ع���ه���د �لإم�������������ار�ت ل���ل���در�����ش���ات 
و�مل�شارف  و�مل���ال���ي���ة  �مل�����ش��رف��ي��ة 
يف  و�ل��ب��ن��وك  �مل�����ش��ارف  مب�شاركة 
 2020 �ل����ع����ام  خ�����الل  �ل����دول����ة 
�لدعم �لالزم  لتقدمي مزيد من 
�مل�����ايل  �ل����ق����ط����اع  ل���ل���ع���ام���ل���ني يف 
ل��ه��م فر�س  يتيح  و�ل�����ش��ريف مب��ا 

منو �أكرب يف هذ� �لقطاع.
�مل�����ش��ارك��ون خ���الل �ملنتدى  و�أك����د 
للدر��شات  �لإم�������ار�ت  م��ع��ه��د  �أن 
يحر�س  و�مل����ال����ي����ة  �مل�������ش���رف���ي���ة 
�لتدريبية  دور�ت����ه  حت��دي��ث  على 
د�ئمة  ���ش��ر�ك��ات  وب��ن��اء  با�شتمر�ر 
و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شلحة  �أ�شحاب  مع 
بر�مج  بهدف تقدمي  �ل�شلة  ذ�ت 

ووحد�ت تدريبية جديدة.
�لوطنية  �للجنة  ب���دور  و�أ����ش���ادو� 
ل����ت����ط����وي����ر �مل�����ع�����اي�����ري �مل���ه���ن���ي���ة 

و�ملالية  �مل�����ش��رف��ي��ة  ل���ل���در�����ش���ات 
�ل�شنوي من�شة  �ملنتدى  يعد هذ� 
�ملو�رد  ق��ي��اد�ت  لج��ت��م��اع  مثالية 
�ل�شبل  �أف�شل  �لب�شرية ومناق�شة 
لتطوير �ملمار�شات يف هذ� �لقطاع 
�ملعهد  ح���ر����س  �إىل  م�������ش���ري�   ..
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
�لر�شيدة �لتي حتث على �لبتكار 
وي�شارع ب�شفة د�ئمة �إىل تطبيق 
وجت��رب��ة �لأف��ك��ار �جل��دي��دة �لتي 
من �شاأنها �أن تفتح �لآفاق لو�شع 
يف  �مل�شتقبلية  للتحديات  �حللول 

�لقطاع �مل�شريف.
�ملعهد  خ���ط���ة  �أن  �إىل  ول����ف����ت 
�لو�شع  حت��اك��ي   2021 ل��ل��ع��ام 
ثقافة  ت��ر���ش��ي��خ  ب�������ش���اأن  �ل����ر�ه����ن 
لدى  و�لب��ت��ك��ار  ب��ع��د  ع��ن  �لتعلم 
�مل�شريف  ب���ال���ق���ط���اع  �ل���ع���ام���ل���ني 
 .. ل��الإب��د�ع  �لفر�شة  لهم  وتتيح 
�إىل  ي��ه��دف  �ملنتدى  �أن  مو�شحا 

اأول رحلة جتارية لفلي دبي تهبط يف تل اأبيب 
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�ملو��شالت �لعامة يف مو�شكو.
�لعميد  ق���ام  �ل���زي���ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
ب��ت�����ش��ل��ي��م درع  ع���ب���ي���د �حل����ث����ب����ور 
ماك�شيم  ����ش���ع���ادة  �إىل  ت����ذك����اري 
يف  �أم��ل��ه  ع��ن  معرباً  ليك�شوتوف، 
تعاوناً  �ملقبلة  �ملرحلة  ت�شهد  �أن 
هذ�  يف  ومو�شكو  دب��ي  بني  مثمر�ً 
�ملجال، معرباً عن تقديره جلهود 
جميع �لعاملني يف �لإد�رة يف �شوء 
ما حقوقه من �إجناز�ت ومبادر�ت 
معدلت  �أع����ل����ى  ت���وف���ري  ه���دف���ه���ا 
�ملو��شالت  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  �لأم�����ان 

�لعامة يف دبي.

•• دبي-وام:

�حلثبور  ع��ب��ي��د  �ل��ع��م��ي��د  ب���ح���ث 
�مل��و����ش��الت يف  �أم���ن  �إد�رة  م��دي��ر 
ليك�شوتوف  ماك�شيم  و�شعادة  دبي 
نائب عمدة مدينة مو�شكو مدير 
�لبنية  �لنقل وتطوير  د�ئ��رة  ع��ام 
�لعا�شمة  يف  ل��ل��ط��رق  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�لرو�شية �شبل تعزيز �لتعاون بني 

�جلانبني.
�إط�������الع  �ل�������زي�������ارة  خ�������الل  ومت 
�ل�����ز�ئ�����ر على  �ل����رو�����ش����ي  �ل����وف����د 
�أمن  �إد�رة  و��شر�تيجية  جتربة 

للمحاكاة  �لذكية  حمد�ن  ملحطة 
على  و�لط�������������الع  و�ل������ت������دري������ب 
و�لتقنيات  و�ل���رب�م���ج  م��ر�ف��ق��ه��ا 

�لذكية �مل�شتخدمة فيها.
�لطرق  هيئة  م��ع  �لتن�شيق  ومت 
لزيارة مركز  دبي  و�ملو��شالت يف 
دبي لالأنظمة �ملرورية �لذكية يف 
��شتعر��س  ومت  �لرب�شاء،  منطقة 
�لأن���ظ���م���ة و�ل����رب�م����ج �ل��ذك��ي��ة يف 
ت��ن��ظ��ي��م �حلركة  و�آل����ي����ة  �مل����رك����ز، 
بالإ�شافة  �لإم������ارة،  يف  �مل���روري���ة 
 2020 �إك�شبو  �إىل زيارة حمطة 
مو��شفات  �أه����م  ع��ل��ى  و�لط�����الع 

�ملحطة و�لأنظمة �لأمنية �لذكية 
�مل�شتخدمة يف عملية �لتاأمني.

و �أ�شاد �شعادة ماك�شيم ليك�شوتوف 
يف  �ملو��شالت  �أم��ن  �إد�رة  بتجربة 
لتاأمني  �لأمنية  �ملنظومة  تطوير 
دبي،  و�ملو��شالت يف  �لنقل  قطاع 
�لتعاون  �إىل  تطلعه  ع��ن  م��ع��رب��اً 
وت���ب���ادل �خل����رب�ت و�إق���ام���ة ور�س 
تاأمني  جم���ال  يف  م�شركة  ع��م��ل 
ق��ط��اع �ل��ن��ق��ل و�مل���و�����ش���الت، كما 
تبادل �حلديث عن �أهم �لتحديات 
�لنقل  ت����و�ج����ه  �ل����ت����ي  �لأم����ن����ي����ة 
و�مل��و����ش��الت و�آل��ي��ه ت��اأم��ني قطاع 

وتاأهيل  ت���دري���ب  يف  �مل���و�����ش���الت 
�ل���ك���و�در �لأم��ن��ي��ة ل��ت��اأم��ني قطاع 

�لنقل و�ملو��شالت يف �لإمارة .
عبيد  �ل����ع����م����ي����د  و������ش����ت����ع����ر�����س 
�إد�رة  و�إجن������از�ت  م��ه��ام  �حل��ث��ب��ور 
جميع  تاأمني  يف  �ملو��شالت  �أم��ن 
و����ش���ائ���ل �مل���و�����ش���الت �ل���ع���ام���ة يف 
�لإم��������ارة وت�������ش���م���ل.. م����رو دبي 
و�لر�م و�لنقل �لبحري و�شيار�ت 
حافالت  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �لأج��������رة، 
�ل��ن��ق��ل �ل��ع��ام يف دب����ي، ح��ي��ث ُيعد 
�لنقل �جلماعي يف �لإمارة و�شيلة 
نقل حيوية، مبا يتطلبه ذلك من 

تعزيز  يف  ت�شهم  عالية  م��وؤ���ش��ر�ت 
�لأمن، حيث بلغ معدل �جلرمية 
م�شتخدم  مليون  لكل   /0.14/
/�شفر/  ع�����دد  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
و�ل�شتعد�د  �أم��ن��ي��ة،  �خ���ر�ق���ات 
مع  ل��ل��ت��ع��ام��ل   100% ب��ن�����ش��ب��ة 
�ملتعلقة  و�ل������ط������و�رئ  �لأزم���������ات 

بالقطاع.
���د  ت���ف���قُّ �ل��������زي��������ارة  خ��������الل  ومت 
م����رك����ز �ل����ت����دري����ب و�لإب�����������د�ع يف 
�مل��و����ش��الت ح��ي��ث مت  �أم����ن  �إد�رة 
�أمن  �إد�رة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ع��ر���س 
وتطوير  ت��اأه��ي��ل  يف  �مل���و�����ش���الت 

تغطية �أمنية م�شتمرة للمحافظة 
على �أمن و�أمان م�شتخدمي تلك 
�لو�شائل. و�أو�شح مدير �إد�رة �أمن 
تتعامل  �لإد�رة  �أن  �مل���و�����ش���الت 
مليون   550 م��ع  ���ش��ن��وي  ب�شكل 
و�شائل  خم��ت��ل��ف  يف  م�����ش��ت��خ��دم 
�ل��ن��ق��ل، وت��ع��ن��ى مب��ع��اجل��ة جميع 
ت����و�ج����ه هذ�  �ل����ت����ي  �ل���ت���ح���دي���ات 
�لكفيلة  �حللول  و�إي��ج��اد  �لقطاع 
 126 تاأمني  بتفاديها، حيث يتم 
�لعامة  للمو��شالت  تابعة  من�شاأة 

يف دبي.
حققت  �لإد�رة  �أن  و�أ�������ش������اف 

�لأم�����ن�����ي�����ة يف جم����ال  �ل�������ك�������و�در 
و�ملو��شالت  �لنقل  قطاع  ت��اأم��ني 
ل��غ��اي��ات حت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف وفق 
�ملعتمدة،  �ل�شر�تيجية  �خلطط 
�لرتقاء  �لتي ت�شمن  وبالفاعلية 
�إىل  و�����ش����وًل  �لأد�ء  يف  �ل����د�ئ����م 
�حلايل  �لأد�ء  بني  �لفجوة  �إلغاء 
يحددها  �ل���ت���ي  و�مل�������ش���ت���ه���دف���ات 
يف  وي�����ش��اه��م  �لأد�ء  �إد�رة  ن��ظ��ام 
�آلية  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  م��ع��اجل��ت��ه��ا، 
�لفعلية  �لح���ت���ي���اج���ات  حت���دي���د 
�لزيارة  ���ش��م��ل��ت  ك��م��ا  ل��ل��ت��دري��ب. 
ج��ول��ًة يف م��ر�ف��ق �مل��رك��ز، وزي���ارة 

وفد رو�شي يطلع على جتربة اإدارة اأمن املوا�شالت يف تاأمني قطاع النقل بدبي

الإدارة تتعامل �سنويًا مع 550 مليون م�ستخدم يف خمتلف و�سائل النقل وتقوم بتاأمني 126 من�ساأة تابعة للموا�سلت العامة يف دبي

وتف�شيال  �شنو�ت.  ع��دة  منذ  �لأوىل  للمرة  وذل��ك  دره��م  تريليون  حاجز 
فقد �رتفعت �لعائد على �ل�شتثمار يف �شهم �عمار مولز �ىل نحو 32 % 
بعدما �رتفع من 1.44 درهم نهاية �شهر �أكتوبر �ىل 1.91 درهم يف �شهر 
نوفمرب .وعلى م�شتوى �شهم �عمار �لعقارية فقد بلغ عائدها �ل�شتثماري 
�عمار  و���ش��ه��م  در�ه����م   3.23 �ىل  دره���م   2.59 م��ن  ق��اف��ز�   25% ن��ح��و 
2.73 درهم خالل فرتي  %25 تقريبا بالغا م�شتوى  للتطوير بن�شبة 

�ملقارنة ذ�تها .
و�شملت قائمة �لأ�شهم �لتي �شجلت �رتفاعا يف ن�شبة عو�ئدها �ل�شتثمارية 
 8.7% بع�س ��شهم �لبنوك ومنها بنك دبي �لإ�شالمي و�لذي و�شل �ىل 
بنك  �شهم  .وك��ذل��ك  در�ه���م   4.44 �ىل  در�ه���م   4.11 م��ن  �رت��ف��ع  بعدما 
 10.40 �ىل  در�ه���م   9.34 م��ن  مرتفعا   13% �لوطني  دب��ي  �لإم����ار�ت 

در�هم .

••اأبوظبي-وام:

 32 %6 �ىل  �مل��ال �لمارتية بني  �أ�شو�ق  �لعائد على �ل�شتثمار يف  ت��ر�وح 
وذلك  �جل���اري  نوفمرب  �شهر  خ��الل  �مل��ت��د�ول��ة  �لأ���ش��ه��م  �شريحة  على   %
�لن�شبة  بح�شب ما تظهره �لأرق��ام �ل�شادرة عن �لأ�شو�ق ذ�تها. وتعد هذه 
من �لعو�ئد ، �لأعلى على م�شتوى منطقة �خلليج و�ل�شرق �لأو�شط ب�شكل 
عام. وجاء �لرتفاع يف ن�شبة �لعائد على �ل�شتثمار يف �لأ�شو�ق �ملال �ملحلية 
خالل  �لأ�شهم  من  �شريحة  �شهدتها  �لتي  �لكبرية  �ل�شعرية  �لقفز�ت  بعد 
�لأ�شابيع �لأخرية، و�شط تدفق �ل�شيولة �لتي ز�دت معدلتها �ىل نحو مليار 
درهم يوميا وذلك بدعم من تد�ولت مكثفة للمحافظ �ملحلية و�لأجنبية 
�ملالية خالل  �لأ�شو�ق  �لذي �شهدته  �لكبري  �لن�شاط  �شو�ء. وكان  على حد 
�لأيام �ملا�شية �شاهم يف تخطي �لقيمة �ل�شوقية لأ�شهم �ل�شركات �ملتد�ولة 

األف عدد ال�سركات العاملة يف املناطق احلرة وال�ستثمارية بالإمارات  58.6
�لدولة  بها  تتمتع  �لتي  �ملتميزة  �ملكانة  �لإم���ار�ت  يف  و�ل�شتثمارية 
ويتجاوز عدد   . كافة  �لقت�شادية  �لأن�شطة  ملمار�شة  �إقليمي  كمركز 
�إمار�ت  44 منطقة موزعة على جميع  �لإم��ار�ت  �ملناطق �حل��رة يف 

�لدولة، لكن �جلزء �لأكرب منها يقع يف �إمار�تي دبي و�أبوظبي.
وتتنوع �لأن�شطة �لتي ميكن ممار�شتها من خالل هذه �ملناطق حيث 
بالإ�شافة  و�للوج�شتيك  �لنقل  وخدمات  و�ل�شناعة  �لتجارة  ت�شمل 
وتكنولوجيا  و�لإع���الم  و�لتعليمية  و�لطبية  �ملالية  �خل��دم��ات  �إىل 

�ملعلومات وغريها من �لأن�شطة �لأخرى.
 80% نحو  ف��اإن  �لوطني  �لقت�شادي  �ل�شجل  لإح�شائيات  ووفقا 
دبي  من  �نطالقا  تعمل  و�ل�شتثمارية  �حل��رة  �ملناطق  �شركات  من 

و�أبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

دولة  و�ل�شتثمارية يف  �ملناطق �حلرة  �لعاملة يف  �ل�شركات  بلغ عدد 
�لإم��ار�ت نحو 58.6 �ألف �شركة مع نهاية �لن�شف �لأول من �شهر 
نوفمرب 2020 بنمو ن�شبته %9 تقريبا مقارنة مع نف�س �لفرة 
يوثقها  �لتي  �لأرق����ام  م��ا تظهره  بح�شب  وذل��ك   2019 �ل��ع��ام  م��ن 

�ل�شجل �لقت�شادي �لوطني.
من   8.4% �ل�شركات  م��ن  �ل��ن��وع  لهذ�  �ل�����ش��ادرة  �لرخ�س  وت�شكل 
�إجمايل عدد �ل�شركات �ملرخ�شة يف دولة �لإمار�ت و�لتي و�شل عددها 

693.3 �ألف رخ�شة خالل �شهر نوفمرب من �لعام �جلاري.
وي��ع��ك�����س �ل��ع��دد �ل��ك��ب��ري م��ن �ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �مل��ن��اط��ق �حلرة 

التغري املناخي ت�ستعر�ش منجزات الدولة وتوجهاتها امل�ستقبلية يف الزراعة والبيئة والعمل من اأجل املناخ
•• دبي -وام:

�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  ����ش���ارك���ت 
قمة  �ج����ت����م����اع����ات  يف  و�ل���ب���ي���ئ���ة 
��شت�شافتها  �ل���ت���ي  �ل���ع�������ش���ري���ن 
�لعربية  �مل���م���ل���ك���ة  �ف����ر������ش����ي����ا 
�لدولة  ومثلت خاللها  �ل�شعودية 
�خلا�شة  و�ملحاور  �لجتماعات  يف 
ب�����ال�����زر�ع�����ة و�ل���ب���ي���ئ���ة و�ل���ت���غ���ري 

�ملناخي.
بن  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  وقال 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف �ل��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
“�إن   : �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ت��غ��ري 
دولة �لإمار�ت حتر�س د�ئما على 
�لهادفة  �ل���دول���ي���ة  �جل���ه���ود  دع����م 

�أك����د خ��الل��ه��ا ع��ل��ى �لتز�م  و�ل��ت��ي 
وم�شاهماتها  بتعهد�تها  �ل��دول��ة 
�تفاق  مبوجب  �لوطنية  �مل��ح��ددة 
باري�س للمناخ، وحر�شها على دعم 
ك��اف��ة �جل��ه��ود �خلا�شة  وحت��ف��ي��ز 
كافة  �ل���������دول  ق���������در�ت  ب���ت���ع���زي���ز 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  مل��و�ج��ه��ة حت���دي 
�لذي  �لأه���م  �لتهديد  ب��ات  �ل���ذي 

يو�جه م�شتقبل كوكب �لأر�س.
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�لر�شيدة  قيادتها  روؤى  وبف�شل 
�عتمدت  للم�شتقبل  �مل�شت�شرفة 
�ل�شر�تيجيات  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لطموحة �لتي ت�شاهم ب�شكل فعل 
وتعزيز  �ملناخي  تغري  مو�جهة  يف 
تد�عياته،  م���ع  �ل��ت��ك��ي��ف  ق������در�ت 
�لوطنية  �خل��ط��ة  �ع��ت��م��اد  وم��ن��ه��ا 
ل���ل���ت���غ���ري �مل����ن����اخ����ي و�ل����ربن����ام����ج 
و��شر�تيجية  للتكيف  �ل��وط��ن��ي 

�لتي   2050 للطاقة  �لإم�����ار�ت 
ت�شتهدف �لو�شول بح�شة �لطاقة 
�إجمايل  م��ن  و�مل��ت��ج��ددة  �لنظيفة 
 50% �إىل  �ملحلي  �لطاقة  مزيج 
�لنتهاء  مت  كما   ،2050 بحلول 
م��ن �إع����د�د ق��ان��ون وط��ن��ي للتغري 
جلهود  ع��ام  �إط��ار  لي�شكل  �ملناخي 
�لعمل يف هذ� �ملجال على م�شتوى 
�ل��دول��ة وه���و �لأول م��ن ن��وع��ه يف 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
و��شتعر�س معاليه جتارب وجهود 
دول��ة �لإم���ار�ت يف توظيف �أحدث 
تطوير  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�ل��ق��ط��اع �ل���زر�ع���ي و�ع��ت��م��اد نظم 
�ل���زر�ع���ة �حل��دي��ث��ة ب��ه��دف تعزيز 
وزي���������ادة �لإن�����ت�����اج �مل���ح���ل���ي ورف����ع 
كفاءته بالتعاون مع وز�رة �لطاقة 
�لدولة  ووز�رة  �لتحتية  و�لبنية 

لالأمن �لغذ�ئي و�ملائي.

�لدولة، كما مت �إطالق �لعديد من 
�مل�شاريع �ملعززة للمو�ئل �لطبيعية 
ومنها  و�لبحرية  �ل��ربي��ة  للحياة 
حديقة  �أك������رب  �إن���������ش����اء  م�������ش���روع 
لل�شعاب �ملرجانية يف �لعامل و�لتي 
�شتكون موطنا ل� 1.5 مليون من 
�ل�شعاب �ملرجانية، وم�شروع �إنز�ل 
�لكهوف �ل�شطناعية و�لتو�شع يف 

زر�عة �أ�شجار �لقرم.
و�أك����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ت��اأي��ي��د ودعم 
دول������ة �لإم����������ار�ت ل���الن���ط���الق يف 
ت���ط���ب���ي���ق م���ن���ظ���وم���ة �لق���ت�������ش���اد 
طرحتها  �لتي  للكربون  �ل��د�ئ��ري 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية كمبادرة 
منظومات  نحو  �ل��ت��وج��ه  لتعزيز 

�قت�شادية �شديقة للبيئة.
و���ش��ارك م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور بلحيف 
�ملفاو�شات  �جتماعات  �لنعيمي يف 
�ملناخ،  �أج��ل  م��ن  بالعمل  �خلا�شة 

و�لرتقاء بالقطاع �لزر�عي وح�شد 
وحت��ف��ي��ز ج���ه���ود م���و�ج���ه���ة تغري 
. وطالب معاليه - خالل  �ملناخ.« 
ب�شرورة   - �لبيئة  وزر�ء  �جتماع 
حلماية  �ل��ع��امل��ي  �حل����ر�ك  حتفيز 
�لبيئة وحتقيق ��شتد�مة مو�ردها 
�لبيولوجي  وتنوعها  �لطبيعية 
م�شتد�م،  م�شتقبل  لإيجاد  �شمانا 
ولتعزيز حتقيق �لأهد�ف �ل� 13، 
�لتنمية  �أه���د�ف  من  و15  و14، 
.. م���وؤك���د� ع��ل��ى دعم  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
وم�شاركة دول��ة �لإم���ار�ت يف كافة 
�جلهود و�لتوجهات �مل�شتقبلية يف 

هذ� �ملجال.
دولة  من���وذج  معاليه  و��شتعر�س 
�لإمار�ت يف �لعمل من �أجل �لبيئة 
��شتد�مة  و����ش���م���ان  وح��م��اي��ت��ه��ا 
وتنوعها  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  م�����و�رده�����ا 
�لدولة  �أن  مو�شحا  �لبيولوجي، 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ع��رب  مت��ك��ن��ت 
من �جلهود ت�شمل �إقر�ر ت�شريعات 
�لرب�مج  م���ن  �ل���ع���دي���د  و�إط�������الق 
�لتز�مها  ت��ع��زي��ز  م��ن  و�مل����ب����ادر�ت 
و15   ،14 �ل���ه���دف���ني  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه�����د�ف  م��ن 
باحلفاظ على �حلياة  و�خلا�شني 

�لربية و�لبحرية.
�شهد  �لعام �جل��اري  �أن  �إىل  و�أ�شار 
مناطق  خ���م�������س  ع�����ن  �لإع�����������الن 
حم��م��ي��ة ب���ري���ة ج���دي���دة يف دول���ة 
�لإمار�ت، لريتفع �إجمايل �ملناطق 
�ملحمية �إىل 49 حممية مبا ميثل 
م�شاحة  �إج���م���ايل  م��ن   15.5%

م�شتوى  وت��ط��وي��ر  حت�����ش��ني  �إىل 
و�شمان  ك���اف���ة،  �ل�����ش��ع��وب  ح���ي���اة 
م�شتقبل �أف�شل لالأجيال �حلالية 

و�ملقبلة.« 
�ل������وز�رة  م�����ش��ارك��ات  �أن  و�أو�����ش����ح 
و�لبيئة  �ل������زر�ع������ة  حم��������اور  يف 
و�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة 
�لغذ�ئي  ل��الأم��ن  �ل��دول��ة  ووز�رة 
و�مل���ائ���ي ج����اءت م��ث��م��رة، ح��ي��ث مت 
ومنجز�ت  خ�����رب�ت  ����ش��ت��ع��ر����س 
يف  �مل�شتقبلية  وتوجهاتها  �لدولة 
يف  �مل�شاهمة  بهدف  �ملجالت  هذه 
�لهادفة  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  تعزيز 
�لغذ�ء  و��شتد�مة  �أمن  تعزيز  �إىل 

خالل ندوة جمعت املهريي و كورا فان وزيرة البنية التحتية يف هولندا 

توافق اإماراتي- هولندي على �سرورة ت�سافر اجلهود لتحقيق الأمن املائي والغذائي
•• اأبوظبي-الفجر: 

�لندو�ت  من  �شل�شلة  “م�شدر”  �مل�شتقبل  لطاقة  �أبوظبي  �شركة  �أطلقت 
وهو  �ملقبل،  �لعام  لال�شتد�مة  �أبوظبي  �أ�شبوع  لنعقاد  متهيد�ً  �لرقمية 
�أكرب  م��ن  و�ح����د�ً  ويعترب  “م�شدر”  ت�شت�شيفه  �ل���ذي  �ل�شنوي  �حل���دث 
وتطبيق  �مل��ع��ارف  تبادل  حتفيز  يف  وي�شهم  بال�شتد�مة  �ملعنية  �لتجمعات 

�ل�شر�تيجيات وتطوير �حللول �لكفيلة بدفع م�شرية �لتقدم �لب�شري.
وت�شت�شيف �شل�شة �لندو�ت �لرقمية لأ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة نخبة من 
و�لتحديات  �لتوجهات  على  �ل�شوء  لإلقاء  �لقطاعات  وخ��رب�ء  �لفكر  قادة 
�لتي تو�جه قطاع �ل�شتد�مة، وذلك �شعياً ل�شمان حتقيق �لتعايف يف مرحلة 

ما بعد كوفيد-19 وفق �أ�ش�س م�شتد�مة.
�أم�س، قد ��شت�شافت  �ل�شل�شلة �لتي عقدت  �لثانية من هذه  وكانت �لندوة 

وقت م�شى وفق نهج تعاوين مثمر من �أجل �شمان ��شتمر�رية تعزيز قدرة 
لتطوير  و�خل��رب�ت  �ملعرفة  تبادل  �شرورة  �إىل  بالإ�شافة  �لغذ�ء،  �شال�شل 
�لنظم �لغذ�ئية يف خمتلف �لدول، ل �شيما يف جمال �لتكنولوجيا �لزر�عية، 
حيث �شيوؤدي ذلك �إىل تعزيز قدرة تلك �لدول على �أن تعزز �كتفائها �لذ�تي 

من �لغذ�ء«.
�أ�شارت معايل كور� ڤان، �إىل تنامي �مل�شكالت �ملتعلقة بالأمن  من جانبها، 
�إىل  رئي�شي  ب�شكل  يوؤديان  و�لفي�شانات  �ملياه  نق�س  �أن  موؤكدًة على  �ملائي، 

حالة من عدم �ل�شتقر�ر يف �لعديد من �ملناطق حول �لعامل. 
تعزيز  �إىل  وقٍت م�شى  �أي  �أكر من  بحاجة  �ليوم  �أننا  و�أو�شحت معاليها 
وت�شكيل  ج��دو�ه��ا  �أثبتت  �لتي  �لتقنيات  و�عتماد  �ملعرفة  وت��ب��ادل  �لتعاون 
�شر�كات وطيدة ملو�جهة مثل هذه �لتحديات، ل�شيما يف ظل هذه �لظروف 

�ل�شتثنائية �لتي مير بها �لعامل. 

كاًل من معايل مرمي بنت حممد �ملهريي، وزيرة �لدولة لالأمن �لغذ�ئي 
مملكة  يف  �ملياه  و�إد�رة  �لتحتية  �لبنية  وزي��رة  ف��ان،  ك��ور�  ومعايل  و�مل��ائ��ي، 

هولند�.  
و�لأمن  �مل��ي��اه  قطاعي  على  كوفيد-19  جائحة  ت��اأث��ري  �جلل�شة  وتناولت 
�لبلد�ن  يف  و�ل��غ��ذ�ء  �ملياه  �شح  �أزم��ة  لتجاوز  �ملقرحة  و�خلطط  �لغذ�ئي، 
�لنامية، و�مل�شوؤوليات �لتي ت�شطلع بها �لدول �ملتقدمة يف هذ� �ملجال، ودور 

�لتقنيات �ملبتكرة يف �إيجاد حلول عملّية لهذه �لأزمة. 
وخ���الل ح��دي��ث��ه��ا، �أك����دت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د �مل��ه��ريي، �إن جائحة 
�ختربت مدى مرونة �شبكة �لإم��د�د�ت �لغذ�ئية �لعاملية،  “كوفيد -19” 
�ل�شغوط  ب�شبب  �لغذ�ء  ت�شدير  ملو��شلة  �لبلد�ن  ��شتعد�د  مدى  وكذلك 

�ملحلية �ملتز�يدة على �لطلب.
�أي  م��ن  �أك��ر  �لآن  �لعمل  �إىل  �لعاملي  �ملجتمع  “ يحتاج  معاليها:  وق��ال��ت 

�أ�شبوع  �لعاملية مثل  �ملن�شات  “تعترب  �لهولندية:  �لوزيرة  و�أ�شافت معايل 
�أبوظبي لال�شتد�مة يف غاية �لأهمية ملا تقدمه من حلوٍل ناجعة، وبدورها 
2021 �أول قمة عاملية جتمع قادة من  25 يناير  �شت�شت�شيف هولند� يف 
خمتلف �لدول، وتركز ب�شكل �أ�شا�شي على �لتكيف مع ظاهرة �لتغري �ملناخي. 

ونحن نتطلع قدماً مل�شاركة دولة �لإمار�ت يف فعاليات هذه �لقمة«.
ي�شار �إىل �أن �لدورة �ملقبلة من �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة �شتقام يف �شهر 
هذه  خالل  و�لفعاليات  �ملوؤمتر�ت  جميع  و�شتعقد  �ملقبل.  �لعام  من  يناير 
�مل�شاركني.  �أج��ل �شمان �شالمة جميع  �ل��دورة ب�شكل �فر��شي وذل��ك من 
و�شيتم تن�شيق �جلهود بني �شركاء �لأ�شبوع، مبن فيهم �جلهة �مل�شت�شيفة 
�أبوظبي  �أ�شبوع  قمة  بينها  ومن  �لرئي�شية  �لفعاليات  لتنظيم  “م�شدر”، 
لال�شتد�مة. وقد مت تاأجيل �لربنامج �لكامل لأ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة 

ب�شيغته �لعتيادية �إىل دورة عام 2022.
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اأخطار عديل برقم املحرر2020/53215

اإعالن عزل
بوا�شطة الكاتب العدل 

�ملعلن:�جمد قا�شم ناجي - عر�قي �جلن�شية - هاتف:0585032149 - �لعنو�ن:�ل�شارقة.
�ملعلن �ليه:كرمي عجيل هز�ع - عر�قي �جلن�شية

�لعنو�ن:�ل�شارقة - �لريموك - هاتف رقم:0508867488
�ملو�شوع:عزل من �لوكالة

�لكاتب  �ل�شيد  من  عليها  و�مل�شدق  بتاريخ:2014/7/2  ل�شاحلك  �ملحررة  للوكالة  �إ�شارة 
قانون  من   955 �ملادة  لن�س  وعمال   SH20140702A43181:برقم بال�شارقة  �لعدل 

�ملعامالت �ملدنية رقم:)5( ل�شنة )1985( و�ملعدل بالقانون رقم )1( ل�شنة )1987(
لذلك:فاإنني نعلمك مبوجبه بعزلك من �لوكالة �مل�شار �ليه �عاله �عتبار� من يوم ت�شلمك 

هذ� �لعالن فان كان لدي �أي �عر��س على ذلك يرجى �تباع �ل�شبل �لقانونية  
الكاتب العدل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخطار عديل 

برقم املحرر 2020/53904
�ملخطر:�مري �حمد عثمان �جلميلي - �جلن�شية �شوريا و�حمل هوية �مار�تية رقم:784198532028374

�لعنو�ن �ل�شارقة - �لق�شباء - خلف مركز �شرطة �لبحرية �ل�شامل - برج تايجر - هاتف رقم:0507772818
N006318268 ملخطر �ليه:ممدوح �حمد �و�شطه - �جلن�شية �شوريا - ويحمل جو�ز �شفر رقم�

�لعنو�ن �ل�شارقة - �لبحرية - برج بالر�شيد كورني�س 2 - �شقة رقم 1603 - مقابل م�شجد �لنور - هاتف رقم:0557513613
مو�شوع �لخطار:�خطار عديل بالوفاء بقيمة 155.000 درهم

�ل�شيك وعند  �ليه بتحرير  ��شتلم من �ملخطر �شيك مقابل معاملة �شخ�شية وقام �ملخطر  �ليه  �ن �ملخطر  �لوقائع:حيث 
تقدمي �ل�شيك للبنك �ملدعي بدون ر�شيد وعند مر�جعته ماطل  يف �ل�شد�د وبيانات �ل�شيك كالتي:

1-�شيك رقم 100101 بقيمة 155.000 درهم وتاريخ ��شتحقاقه 2020/10/29 و�مل�شحوب على بنك دبي �ل�شالمي - طالب 
�ملخطر �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبالغ �ملر�شد بذمته وذلك بقيمة )155.000( درهم ولكن دون 

جدوى
وبناء� عليه:�ن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملر�شد بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�شاه 
)5( �أيام من تاريخ تبلغكم هذ� �لخطار و�ل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ 
�مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�س مع حفظ باقي �حلقوق - لذلك:فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء ونفاذ� 

ملفعوله ول�شريان كافة �لثار �لقانونية �ملرتبة عليه يف مو�جهتكم
الكاتب العدل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 963/2020/11 مدين جزئي 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�إىل حمكوم عليه 1- في�شل علي حممد ��شرف  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :�شركة جمموعة �لمار�ت لالت�شالت )جمموعة �ت�شالت( �س.م.ع 

وميثله:خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/9/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ���س.م.ع  �ت�شالت(  )جمموعة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  جمموعة  �شركة 
للمدعية مبلغا مقد�ره )24.240.22( درهم و�لفائدة عنه بو�قع 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ )200( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

م��ن جديد  �لتناف�س  ح���ر�رة  ت��ع��ود   
�لتجديف  ل��ق��و�رب  دب��ي  بطولة  يف 
ينظمها  �ل��ت��ي  ق��دم��ا   30 �مل��ح��ل��ي��ة 
للريا�شات  �ل��������دويل  دب�����ي  ن�������ادي 
�ل�شباقات  روزنامة  �شمن  �لبحرية 
�لريا�شي  �مل���و����ش���م  يف  �ل���ب���ح���ري���ة 
باإقامة  وذل����ك   2021-2020
من  ب���د�ي���ة  �لأوىل  �جل���ول���ة  ���ش��ب��اق 
�لثالثة ع�شر �ليوم �جلمعة يف قناة 

دبي �ملائية.
و�أكمل �لنادي كافة �لتجهيز لإقامة 
و�لتعاون  بالتن�شيق  �لكبري  �حلدث 

و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  مع 
�لوطنية يف موقعه �ملعتاد يف �ملو��شم 
�لأخ�����رية مب��ن��ط��ق��ة �جل�����د�ف حيث 
�شيكون �ل�شباق �ليوم هو �أول حدث 
�لتجديف  ق�����و�رب  ري��ا���ش��ة  مل��ح��ب��ي 
بعد �لتوقف يف ظل جائحة كورونا 
بالتز�من  ي��اأت��ي  كما    19 -كوفيد 
مع ح��دث حت��دي دب��ي للياقة )30 

 )30 *
�ملو�شم  ه����ذ�  �مل��ن��اف�����ش��ات  وت��ل��ب�����س   
تعديالت  �عتماد  بعد  ج��دي��د�  ثوبا 
ج��دي��دة ع��ل��ى �ل���ق���ارب �أق���ره���ا نادي 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
حيث مت حتديد عدد طاقم �لقارب 

و8  و�حد  )�شكوين  بينهم  �أفر�د   9
�لدولة  �أب��ن��اء  7 م��ن  ب��ح��ارة( منهم 
�إبر�ز  ب�شرط  �ملقيمني  م��ن  و�ث��ن��ان 
�لهوية وتقرر �أن يكون وزن �لقارب 
مفتوحا على �أن يكون م�شنوعا من 

خ�شب )�شاي( 
 وتبد�أ �إجر�ء�ت �مل�شاركة يف �ل�شباق 
وفق  �ل��ي��وم  �شباح  م��ن  �لتا�شعة  يف 
�لو�جب  �لح����ر�زي����ة  �لإج��������ر�ء�ت 
�لريا�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �ت��ب��اع��ه��ا 
ي�شتهل  ح���ي���ث  و�مل��ت��ع��ل��ق��ة  دب�����ي  يف 
�لفنية  �للجنة  عرب  �لطويل  �ليوم 
و�لفح�س  بالتدقيق  �شتقوم  �ل��ت��ي 
�ل��ف��ن��ي ع��ل��ى �ل���ق���و�رب وم���ن توزيع 

للم�شاركني  �ل��ت��ع��ري��ف��ي  �ل�����ش��ري��ط 
و�نعقاد �لجتماع �لتنويري يف فرة 
�مل�شاركة  ق��رع��ة  ل�شحب  �ل��ظ��ه��رية 

وحتديد �مل�شاركني.
�ل�����ش��وط �لأول  �ن��ط��الق��ة  وت���ق���رر   
متام  يف  �لأوىل  �جل���ول���ة  ���ش��ب��اق  يف 
�ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ال��ث��ة ع�����ش��ر� م���ن خط 
�ل��ب��د�ي��ة يف ع��م��ق ق��ن��اة دب���ي �ملائية 
و�لتي  �لنهاية  باجتاه عو�مات خط 
في�شتيفال  و�ج���ه���ة  ع��ن��د  ���ش��ت��و���ش��ع 
مل�شافة  �شيتي عند مدخل خور دبي 
ينطلق  �أن  على  كلم   3 �إىل  ت�شل 
�ل�شوط  نهاية  بعد  �لثاين  �ل�شوط 

�لأول مبا�شرة.

�حلدث  ي�����ش��ه��د  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن   
ق���ارب���ا   40 م����ن  �أك�������ر  م�������ش���ارك���ة 
ي��ت��ق��دم��ه��ا ح���ام���ل ل���ق���ب ك���ا����س �آل 
�لرتيب  ومت�شدر   2019 مكتوم 
�مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي �ل��ق��ارب ع��م��ان 44 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  ع��م��ان  �شلطنة  مم��ث��ل 
�ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  وق��ارب��ي 
 54 و�خل��ال��دي��ة   53 فيكتوريو�س 
خليجيا  ك��رن��ف��ال  �ل�����ش��ب��اق  لي�شكل 

تر�ثيا جميال.
�أي�����ش��ا قاربي   وي�����ش��ارك يف �حل���دث 
وقاربي  1و3  دب���ي  ���ش��رط��ة  ف��ري��ق 
 6 2 و14 وعناد  فريق و�دي �شهم 
5 و51 وقاربي  وقاربي فريق دبي 

 9 وهينام  و60   7 فريق �ل�شاروخ 
 11 �ل�شيجي  وو�دي   10 وث��وب��ان 
و�أدنوك للتكرير 12 و�لظفرة 13 
وناهل   16 وم�شهور   15 و�ل���ربق 
17 و�شرطة �أبوظبي 29 و�ل�شارقة 

.  34 و�أبوظبي   32
 ك���م���ا ي��ظ��ه��ر يف �حل������دث �ل���ق���ارب 
و�شنيار   39 و�أ���ش��ا���س   36 ���ش��و�ف 
  49 و�لظافر   43 و�لفهيدي   41
وجلفار 55  وقو�رب فريق �لذهب 
 70 وم����ز�ح����م  و66  و65   64
و�لطرف   77 �ل��ف��ج��رية  و���ش��رط��ة 
80 و�لنخبة 87 وقاربي و�دي حام 

88و99.

ورحب حممد عبد�هلل حارب �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف ن�����ادي دب����ي �ل����دويل 
يف  بامل�شاركني  �لبحرية  للريا�شات 
لهم  �لتوفيق  متمنيا  �ليوم  �ل�شباق 
�إىل  دبي و�شول  �شباقات بطولة  يف 
�آل مكتوم يف  �لأغلى كاأ�س  �لبطولة 
و�لع�شرين م�شدد�  �لر�بعة  �لن�شخة 
على �شرورة �لتعاون بني �مل�شاركني 
مل���ب���د�أ )�جلميع  و�ل��ل��ج��ان حت��ق��ي��ق��ا 
�ملحافظة على  �أج���ل  م��ن  م�����ش��وؤول( 

�شحة �ل�شخ�س وباقي �مل�شاركني.
  

1997
 تعد مناف�شات بطولة دبي لقو�رب 

�أحد  ق��دم��ا   30 �ملحلية  �لتجديف 
�أق����دم �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ش��ط��ة �لتي 
ي��ح��ت�����ش��ن��ه��ا وي��ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي دبي 

�لدويل للريا�شات �لبحرية.
و�أطلق �لنادي �ل�شباق للمرة �لأوىل 
يف �ل�����ش��اب��ع م���ن ���ش��ه��ر م���ار����س عام 
�شمو  ودع�����م  ب��ت��وج��ي��ه��ات   1997
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�ملالية و�شهد  نائب حاكم دبي وزير 
15 ق��ارب��ا وتوج  �ل�����ش��ب��اق م�����ش��ارك��ة 
�لقارب فتح �ملعني 2 بقيادة �لنوخذة 

خليفة علي �لنزر باللقب.

•• دبي-الفجر:

تّوج فريق غنتوت »�أ« للبولو بكاأ�س �ليوم �لوطني �ل�  49 بعد تغلبة على 
فريق غنتوت »ب« يف �ملبار�ة �ل�شتعر��شية �لتي نظمها نادي غنتوت ل�شباق 
�أم�س -دون جمهور- ، مبلعب �ل�شيخ �شلطان بن  �أول من  �خليل و�لبولو 
ز�يد ، برعاية �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لنادي، وبح�شور 
، �شعادة : �شعيد  �لإم��ار�ت للبولو  – رئي�س جمعية  �لبو�ردي  �شعادة علي 
و�شعادة  غنتوت  ن��ادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  – نائب  �ملن�شوري  بن حوفان 
و�شط   ، بالنادي  �لتنفيذي  – �ملدير  �لزعابي  �لعبودي  ز�ي��د  ز�ي��د خليفة 
 49 �ل�  �لوطني  بالعر�س  �بتهاجاً  ر�ئعة جاءت  �حتفالية كرنفالية  �أج��و�ء 
عدة  جهات  رعايتها  يف  �أ�شهمت  حيث   ، �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  لدولة 
و  ذذم  �لعقارية  �لدولية  يا�س  �شركة   ، �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س   : منها 
من�شة غنتوت  بثها عرب  و�لتي مت  ريفريي  باري�س  و   ..capex.com

على �ليوتيوب .
من  للجمهور  قيمة  جو�ئز  �لفعالية  لهذه  خ�ش�س  �أن��ه  بالذكر  و�جلدير 
و�شائط  ع��رب  لن�شاطه  للمتابعني  �ل��ن��ادي  �أع��ده��ا  �ل��ت��ي  �مل�شابقة  خ���الل 
�للجنة  طرحتها  �لتي  �لأ�شئلة  على  �لإج��اب��ة  بعد  �لجتماعي  �لتو��شل 
تكفل  �لتي  و�لأح��ك��ام  بال�شروط  �للتز�م  مع   ، �ملبار�ة  يوم  �شباح  �ملنظمة 
�ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �شباح  �لفائزين  لتحديد  �ل�شحب  ،و�شيتم  �مل�شاركة 

�لثاين من دي�شمرب 2020 .
وقد جاءت �لبد�ية من خالل �ملبار�ة �ل�شتعر��شية �لتي جمعت بني فريقي 
من  وك��اًل  �لقبي�شي  فهد  �ل��الع��ب  بقيادة  �ل��رم��ادي  بقمي�شه  »�أ«  غنتوت 
يو�شف بن د�شمال، على �ملري ور�مريو كورديرو ، وغنتوت »ب« بالقمي�س 
�ليبهوين،  فار�س  من  وك��اًل  د�شمال  بن  عبد�هلل  �لالعب  بقيادة  �لأبي�س 
�شلطان  �ل�شيخ  بلعب  �أقيمت  و�لتي   ، توكالينو  ومانويل  �ل�شام�شي  نا�شر 
و�لإجر�ء�ت  �ل�شحي  للربوتوكول  طبقاً  جمهور-  -دون  للبولو  ز�ي��د  بن 
 ، �جلميع  �شالمة  على  وحفاظاً  ك��ورون��ا  فريو�س  تف�شي  ملنع  �لح��ر�زي��ة 
و�لتي كانت برمية كرة �لبد�ية عن طريق �شعادة علي �لبو�ردي – رئي�س 

جمعية �لإمار�ت للبولو.
بعد  �لأوىل  �لدقيقة  »ب« منذ  �ملبار�ة مرجحًة فريق غنتوت  حيث جاءت 
جز�ء  �شربة  طريق  عن  �لأول  �لهدف  �ل�شام�شي  نا�شر  �لالعب  ت�شجيل 

من  �ل�شريع  و�لتحول  �لهجمات  �لفريقان  ويتبادل  ياردة،  على بعد 30 
�لدفاع للهجوم وبالعك�س، ويف �لدقيقة �لثالثة من هجمة منظمة لفريق 
غنتوت »ب« وقبل نهاية �ل�شوط �لأول جنح �لالعب عبد�هلل بن د�شمال يف 
ت�شجيل �لهدف �لثاين من هجمة مرتدة �شريعة ليزيد �لفارق �ىل هدفني 

، لينتهي �ل�شوط �لأول بتقدم فريق غنتوت »ب« بنتيجة  2– 0.
�لهجومي  �لفريقني �شغطهم  و��شل لعبو  �لثاين  �ل�شوط  �نطالقة  مع 
�ل�شريع، ومن هجمة خاطفة لفريق غنتوت »ب«  تقدم �ملحرف مانويل 
�لأول له و�لثالث لفريقه لريفع ح�شيلة فريق  �لهدف  توكالينو و�شجل 
�لأد�ء  �لفريقان  ويتبادل   ، ل�شي  مقابل  �أه���د�ف  ثالثة  �ىل  »ب«  غنتوت 
�إث��ارة و�شرعة  �ملبار�ة  �ل�شريعة  وت��زد�د  �لكر�ت  �حلذر و�ل�شعي ل�شتغالل 
بغية �لت�شجيل قبل نهاية �ل�شوط ، حيث ��شتطاع فريق غنتوت »�أ« ��شتغالل 
هفوه دفاعية من فريق غنتوت »ب« لي�شجل �لالعب �مل�شاك�س علي �ملري 
�نتهاء  وقبل  �شريعة  وبهجمة مرتدة   ، �لر�بعة  �لدقيقة  �لأول يف  �لهدف 
�ل�شوط �لثاين باغت �لالعب عبد�هلل بن د�شمال �جلميع بت�شجيله �لهدف 
�لثاين له و�لر�بع لفريقة لينتهي �ل�شوط �لثاين بتقدم فريق غنتوت »ب« 

بنتيجة 4– 1.
ومع �نطالقة �ل�شوط �لثالث ومنذ �لدقيقة �لأوىل ودون �شابق �إنذ�ر يرد 
بت�شجيله  �جلديد  للمو�شم  و��شتعد�ده  تفوقه  ليثبت  �ملري  على  �مل�شاك�س 
�لهدف �لثاين لفريقه غنتوت »�أ«، يخطئ لعبو �لفريقني يف �لتمرير�ت 
�لطويلة ويحت�شب �حلكم �أكر من خطاأ على �لالعبني �لذين مل يح�شنو� 
��شتغالل �لفر�س بنجاح ، ومن هجمة بد�أها يو�شف بن د�شمال يهيئ �لكرة 
ر�مريو كورديرو لي�شجل منها هدف يف �لدقيقة �لر�بعة تقلي�س �لفارق 
�لفريقية  لعبو  ويكثف   ، �ليبهوين  ف��ار���س  م��ن  فر�شة  وت�شيع  ل��ه��دف، 
هجماتهم �ل�شريعة وت�شيع فر�شة �أخرى من نا�شر �ل�شام�شي �لذي بذل 
جهد�ً كبري�ً كاإحدى �أهم �لأور�ق �لر�بحة لفريقه ، لينتهي �ل�شوط �لثالث 

.  3 – بتقدم فريق غنتوت »ب« 4 
خليولهم  �لالعبني  ��شتبد�ل  بعد  خا�شة  �شريعاً  �ل��ر�ب��ع  �ل�شوط  وج��اء 
»�أ« هدفهم  �لثانية بت�شجيل لغنتوت  �ملجهدة، لينجح ر�مريو يف �لدقيقة 
�لر�بع و�لتعادل، وي�شتمر �لأد�ء �لقوي �ل�شريع من لعبي �لفريقني ولكن 
�شريعاً ما يعود �ملحرف �ملتاألق ر�مريو يف �لدقيقة �لثالثة لت�شجيل هدف 
�لتقدم لفريقه و�لثالث له ) هاتريك ( ، ليقلب �ملو�زين وت��زد�د �لإثارة، 

وي�شت�شعر لعب غنتوت »ب« خطورة �ملوقف ويغريون من �أد�ئهم �لتكتيكي، 
ولكن �لوقت مل ي�شعفهم لتنتهي �ملبار�ة بفوز  غنتوت »�أ« بنتيجة 5 – 4 . 

�أد�ر �للقاء �حلكم ميغيل ديليا.

التتويج والتكرمي
 : �شعادة  ق��ام  �حتفالية،  �أج���و�ء  و���ش��ط  �نطلق  �ل���ذي  �لح��ت��ف��ال  خ��ت��ام  ويف 
– رئي�س جمعية �لم��ار�ت للبولو، برفقة �شعادة : �ش��عيد  ع�لي �لب�و�ردي 
�إد�رة نادي غنتوت و�شعادة :  بن حوفان �ملن�شوري - نائب رئي�س جمل�س 
ز�ي�د خ�ليفة ز�ي�د �لعب�ودي �لزع�ابي – �ملدير �لتنفيذي بالنادي ، بتكرمي 

�لفريقني و�أخذ �ل�شور �لتذكارية .

اإ�شادة
�أ�شاد �شعادة : علي �لبو�ردي - رئي�س جمعية �لإم��ار�ت للبولو باإحتفالية 
و�لبولو  �خليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  �أقامها  �لتي   49 �ل���  �لوطني  �ليوم 
ووجه �ل�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س نادي غنتوت 

للبولو، �لذي وجه بقيام هذه �لحتفالية �ل�شنوية. 
�لتي  �ل�شتعر��شية  �لبولو  مبار�ة  بح�شور  �شعادته  �لبو�ردي عن  و�أع��رب 
كافة  و�ل��ت��ي ج���اءت مم��ي��زة على  �ل�49  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  �أق��ي��م��ت مبنا�شبة 
�مل�شتويات �لوطنية، وت�شريفه بتكرمي �لفريقني �مل�شاركني وتتويج �لفريق 

�لفائز يف �ملبار�ة �لقوية . 
و�أثنى �لبو�ردي على �لتنظيم �لر�ئع لالحتفالية �لتي نقلت عرب من�شة 
�لتي قامت  �ملنظمة  و�للجنة  �لنادي  ب��اإد�رة  و�أ�شاد  �ليوتيوب،  �لنادي على 
مبجهود كبري يف �إخر�ج �لحتفال يف �أبهى �شورة وكما �أ�شاد بتطبيق كافة 

�لإجر�ء�ت �لوقائية و�لحر�زية �ملعتمدة يف �إمارة �أبوظبي .

�شعادة بالنجاح
�شعيد بن حوفان

�أ�شاد �شعادة : �شعيد بن حوفان �ملن�شوري برعاية �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو للمبار�ة �ل�شتعر��شية 
ب�شورة  �لتي خرجت  �ل�49  �لوطني  �ليوم  �حتفاًل مبنا�شبة  �أقيمت  �لتي 
ر�ئعة بف�شل �لتوجيهات �لكرمية و�ملتابعة �مل�شتمرة �لتي �أ�شهمت يف �أبر�ز 

�لتربيكات  �أ�شمى  نرفع  �أن  �شعيدة  ملنا�شبة  ،و�نها  �ل�شنوية  �ملنا�شبة  تلك 
و�لتهاين للقيادة �لر�شيدة مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 49، �شائلني �ملوىل 

�لتقدم و�لزدهار لدولتنا �لفتية .
�لنادي ويف  �لر�عية لن�شاط  �إىل كافة �جلهات  وتوجه بن حوفان بال�شكر 
مقدمتها جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي �شركة يا�س �لدولية �لعقارية ذذم و 

....capex.com
                

زايد الزعابي
ذكر �شعادة : ز�يد �لزعابي – �ملدير �لتنفيذي بنادي غنتوت باأن �حتفال 
نادي غنتوت باليوم �لوطني �ل� 49 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، جاءت 
كما خططت لها �للجنة �ملنظمة �لعليا بتوجيهات كرمية ومتابعة مبا�شرة 
�آل نهيان رئي�س �لنادي، م�شيد�ً مب�شتوى  من �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد 

�ملبار�ة �لفني.
و�أو�شح ز�يد �لزعابي �أن �ليوم �لوطني لدولة �لإم��ار�ت يظل فخر�ً وعز�ً 
�إل  �لحتفالية  هذه  وما  لها،  بالنتماء  �ملرء  يفخر  �لتي  �لفتية،  لدولتنا 
جزء ب�شيط مما يجب علينا تقدميه للدولة، �لتي منحتنا �لكثري، ومهما 
حاولنا �أن نفيها حقها فلن يكون ذلك با�شتطاعتنا، لأن ما قدمته ل ميكن 

ح�شره مهما حاولنا.
�أ�شهمو� يف  وجدد �لزعابي �لإ�شادة بجهود كافة �للجان و�لعاملني �لذين 
�إخر�ج �ملبار�ة �ل�شتعر��شية بال�شكل �لدقيق �ملتفق عليه لإبر�ز تلك �ملنا�شبة 
�لغالية �بتهاجاً بذكرى قيام دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لثاين من 
دي�شمرب من عام 1971،و�لتي تتجدد �شنويا للتعبري عن معاين �لولء 
و�لعتز�ز بهذ� �لوطن وقيادته وعن فخرهم بتاريخه �ملجيد وتر�ثه �لغني 

و�إجناز�ته �مل�شهودة يف �شتى جمالت �حلياة.
�لإج��ر�ء�ت �لحر�زية  بتنفيذ جميع  �للجنة  : حر�شة  �لزعابي  و�أ�شاف 
�حلايل  �ملجتمعي  �لريا�شي  مو�شمه  �نطالقة  منذ  �لنادي  �تخذها  �لتي 
بتوجيهات من �لقيادة �لعليا ،وتعليمات جمل�س �أبوظبي �لريا�شي ،ووفقا 
�لعامل  يعي�شها  �لتي  �ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  ظل  يف  �ل�شحي  للربتوكول 
ب�شبب جائحة فايرو�س - �لكورونا Covid-19 - مبا ي�شمن �ل�شالمة 
�نطالقة  �لنادي منذ  بها  يقوم  �لتي  �لتوعية  �مل�شاركني يف حملة  جلميع 

مو�شمه �حلايل �ل�شتثنائي.

فريق غنتوت »اأ« بطل كاأ�ش اليوم الوطني للبولو

تعديالت على املحمل وم�شاركة خليجية مرتقبة

قوارب التجديف تتناف�ش يف اأوىل جولت دبي اليوم
حممد حارب: اجلميع م�شوؤول من اأجل اإجناح التظاهرة
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•• خورفكان-الفجر

بنادي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ال��ة  ت�����ش��ه��د 
مناف�شات  �جل��م��ع��ة  �ل��ي��وم  خ��ورف��ك��ان 
 ”49 �ل�����  �ل���وط���ن���ي  “�ليوم  ب��ط��ول��ة 
�حتاد  ينظمها  �لتي  للجودو  للرجال 
برناجمه  ،�شمن  و�جل���ودو  �مل�شارعة 
لالإجر�ء�ت  طبقا  يقام  �لذي  �ل�شنوي 
�لوقائية  و�ل����ت����د�ب����ري  �لح�����ر�زي�����ة 
خالل  تطبيقها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �خل��ا���ش��ة 
توجيهات  بناء على  �لبطولة  فعاليات 
�شعادة  برئا�شة  �لحت���اد  �إد�رة  جمل�س 
حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي،و�ل���ت���ي 
باليوم  �ل��ب��الد  �ح��ت��ف��الت  ت��ق��ام �شمن 
�ل��ت��ا���ش��ع و�لأرب����ع����ني لدولة  �ل��وط��ن��ي 
له  و�ملحدد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
بعنو�ن  �ملقبل  دي�شمرب  من  �لثاين  يف 
»غر�س �لحتاد«، بعدما حر�شت جلنة 
�إقامة  على  �جل��ودو  باحتاد  �مل�شابقات 
م�شاركة  بهدف  بخورفكان  �لبطولة 
�أنديته �لأع�شاء يف �حت�شان مثل تلك 
�مل��ن��ا���ش��ب��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل��غ��ال��ي��ة ترجمة 
وت�شهد   . �لحت����اد  رئ��ي�����س  لتوجيهات 
�ليوم  ���ش��ب��اح  تنطلق  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة 
�لالعبني  م��ن  ع��دد  م�شاركة  �جلمعة 
�لدوليني �ل�شاعدين على �شوء قرعة 
�لبطولة �لتي جرت �أم�س �لأول مبقر 

�لحتاد يف �أبو ظبي عرب تقنية �لفيديو 
للبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب��اإ���ش��ر�ف 
بالحتاد برئا�شة �ل�شيد حممد جا�شم 
�لدويل  ،و�حل��ك��م  �مل�شاعد  �ل�شر  �أم��ني 
جلنة  رئي�س  �لبلو�شي  �شليمان  �أحمد 
�شعبان  و�ل���ك���اب���نت  ب���الحت���اد  �حل���ك���ام 
ل�شعبة  �ل���ف���ن���ي  �ل�����ش��ك��رت��ري  �ل�����ش��ي��د 
�جلودو،و�لتي ك�شفت عن م�شاركة 70 
�أندية  يف  ممثلة  �أن��دي��ة   6 م��ن  لع��ب��ا 
�ل�شارقة  ،ن����ادي  �أب��وظ��ب��ي  �جل���زي���رة- 
لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي   ، �لريا�شي 
�لدفاع عن �لنف�س  ،نادي �حتاد كلباء ، 
نادي �لفجرية للفنون �لقتالية ونادي 
لأول  �لبطولة  م�شت�شيف  خ��ورف��ك��ان 
مره بال�شاحل �ل�شرقي باإمارة �ل�شارقة 

فئة  على  �ملناف�شات  �قت�شرت  بعدما 
�لهيئة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ه  �ل���رج���ال 
م�شابقات  بتعليق  ل��ل��ري��ا���ش��ة  �ل��ع��ام��ة 
 18 �ل���  دون  ما  �لعمرية  �لفئات  كافه 
مع  �ملقبل،  دي�شمرب  نهاية  حتى  عاما 
�خلا�شة  �ل��ت��ام  �لل��ت��ز�م  على  �لتاأكيد 

بالإجر�ء�ت �لحر�زية �ل�شحية .
جرت  �لتي  �لبطولة  قرعة  و�أ���ش��ف��رت 

�أوز�ن يف مقدمتهم وزن حتت   8 على 
و 66 ، و 73   ،  60 55 كجم و،حتت 
، و 81 ، و 90 ، و 100 ، ووزن فوق 
�حتاد  لعب  ي�شم  �لذي  كجم   100
�لدرمكي  ح�شن  ع��ل��ي  �ل����دويل  ك��ل��ب��اء 
�لذي �شارك يف بطولة �أبوظبي جر�ند 
خليفة  زميلة  ،كذلك   2019 �شالم 
بطولة  يف  ����ش���ارك  �ل�����ذي  �حل��و���ش��ن��ي 

2018 ويف  ���ش��الم  �أب��وظ��ب��ي ج��ر�ن��د 
ق��ائ��م��ة �ل��دول��ي��ني و�ل�����ش��اع��دي��ن على 
�حلو�شني،  �أح��م��د  �لإقليمي  �مل�شتوى 
و�لبدري  و�ل��ث��م��ريي  �ل��ن��ق��ب��ي  �أح���م���د 
بال�شماح  �لالئحة  ،وح���ددت  وغريهم 
2002 ومن  م��و�ل��ي��د  ل��الع��ب��ني م��ن 
�لبطولة  تلك  يف  بامل�شاركة  �أك��رب  ه��م 

�لتز�ما بتوجيهات �لهيئة .

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

م�شابقات  �أم�������س  ���ش��ب��اح  �ن��ط��ل��ق��ت 
مهرجان  م���ن  �ل����ر�ب����ع  �لأ����ش���ب���وع 
14، �ل���ذي يقام  �ل��ظ��ف��رة ب��دورت��ه 
حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان، ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م من 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
يف  باأبوظبي،  و�لر�ثية  �لثقافية 

مدينة ز�يد مبنطقة �لظفرة. 
خلف  فار�س  �للو�ء  معايل  وتفقد   
�ل��ع��ام ل�شرطة  �ل��ق��ائ��د  �مل���زروع���ي، 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �أبوظبي 
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
و�لر�ثية،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل���رب�م���ج 
خالل زيارة ميد�نية ملوقع مز�ينة 
�أم�س  ���ش��ب��اح  �مل���ه���رج���ان  �لإب�����ل يف 

م�شابقة  يف  �مل��ت��ب��ع��ة  �لإج����������ر�ء�ت 
م��ز�ي��ن��ة �لإب����ل م��ن��ذ حل��ظ��ة دخول 

�لإبل �إىل �ل�شبوك �ملخ�ش�شة. 
�أم�����س ق��و�ف��ل �لإبل   وب���د�أت �شباح 
�ل�شبوك  �إىل  ب��ال��دخ��ول  جماهيم 
مناف�شات  خل���و����س  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
م��ز�ي��ن��ة ���ش��وط �جل��م��ل ت���الد 15، 
وق����د ���ش��ه��د م�����ش��ارك��ات ق���وي���ة من 
كبار من ُم��الك �لإب��ل يف �لإمار�ت 
و�خلليج، حيث ي�شرط للم�شاركة 
 15 �م����ت����الك  �ل���������ش����وط  ه������ذ�  يف 
�مل�شارك،  ع��زب��ة  يف  م���ول���ودة  ن��اق��ة 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  خ�����ش�����ش��ت  وق����د 
لهذ�  قيمة  ج��و�ئ��ز   5 للمهرجان 
�مل�شاركة  �لإب���ل  وت�شتعد  �ل�����ش��وط، 
�لنتائج  ع��ن  ل��الإع��الن  �ل�شوط  يف 
على  عر�شها  بعد  �جلمعة،  �ل��ي��وم 

جلان �لفرز و�لتحكيم. 
 

تعقيم دوري 
ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  حتر�س   
وبالتن�شيق   14 ب��دورت��ه  �لظفرة 

م��ع �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة، ع��ل��ى تعقيم 
ب�شكل  �مل����ه����رج����ان  م����و�ق����ع  ك���اف���ة 
�إق����ام����ة  ق���ب���ل  خ�������ش���و����ش���اً  دوري، 

�مل�����ش��اب��ق��ات وب��ع��د �لن��ت��ه��اء، كجزء 
م�����ن �لإج����������������ر�ء�ت �لح������ر�زي������ة 
�ملهرجان  يف  �مل��ت��ب��ع��ة  و�ل���وق���ائ���ي���ة 

�ل�شتثنائية  �ل����ظ����روف  ظ����ل  يف 
ف���ريو����س كورونا  مل��و�ج��ه��ة حت���دي 
�مل�شتجد )كوفيد – 19(، وحر�شاً 
و�شالمة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��الم��ة  ع��ل��ى 

�مل�شاركني و�لعاملني. 
 

امل�شبق  امل��ن�����ش��ط��ات  ف��ح�����س 
الأ�شواط اجلمل 

ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  �أع��ل��ن��ت 
ت���وف���ري خدمة  ع���ن   14 �ل��ظ��ف��رة 
للمطايا  �مل�شبق  �ملن�شطات  فح�س 
�جلمل  �أ��������ش�������و�ط  يف  �مل���������ش����ارك����ة 
عزبة  »�إنتاج  و�ملجاهيم  للمحليات 
لأب���ن���اء �ل��ق��ب��ائ��ل 3 م��ف��اري��د تالد 
بكار، �لظفرة 6 عام، تالد 15 عام، 
15 لأبناء �لقبائل، �لبريق  �شر�يا 
قبل  �لفح�س  �شيكون  حيث   ،»3
وذلك  و�ح��د،  بيوم  �مل�شاركة  موعد 
�أمام  �لإج����ر�ء�ت  ت�شهيل  �أج��ل  من 

و�للجان  ج���ه���ة  م����ن  �مل�������ش���ارك���ني 
و�لتحكيم  �ل��ف��رز  وجل���ان  �لطبية 
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، وخ�����ش��و���ش��اً �أن 
�مل�شاركة  تتطلب  �لأ����ش���و�ط  ه���ذه 

بعدد من �ملطايا. 
 

وتبد�أ �ليوم �جلمعة دخول �ملطايا 
�نتاج  ����ش���وط  ����ش���وط  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لقبائل )3 مفاريد  لأبناء  �لعزبة 
تالد( بكار �إىل �ل�شبوك �ملخ�ش�شة، 
وذل�����ك �����ش���ت���ع���د�د� ل����الإع����الن عن 
عر�شها  بعد  �ل�شبت،  ي��وم  �لنتائج 
وقد  و�لتحكيم،  �لفرز  جل��ان  على 
جو�ئز   10 �ل�شوط  لهذ�  خ�ش�س 
م�شاء �جلمعة  ينطلق  فيما  قيمة. 
�لأ�شيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ي��ول  ���ش��ب��اق 
�لظفرة  »���ش��وط  �أ���ش��و�ط   3 �شمن 
�ل�شوط  م���ر،   1800 �لرئي�شي 
�شوط  م������ر،   1400 �مل����ف����ت����وح 

�ملبتدئني 1200 مر«. 
 14 �ل�  �ل��دورة  �أن  �جلدير بالذكر 
�لعام  ه��ذ�  �ل��ظ��ف��رة،  م��ن مهرجان 
ت����اأت����ي ب�����ش��ك��ل ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي يف ظل 
ملو�جهة  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ظ���روف 
�مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  حت���دي 
على  وت��ق��ت�����ش��ر   ،»19  - »ك��وف��ي��د 
مز�ينة  على  �مل��ه��رج��ان  م�شابقات 
و�ملجاهيم،  �ملحليات  لفئتي  �لإب��ل 
ومز�ينة �ل�شقور وم�شابقة �ل�شيد 
�لعربية  �خليول  و�شباق  بال�شقور 
�ل�شلوقي  �شباق  وبطولة  �لأ�شيلة 
مر   2500 �ل����ر�ث����ي  �ل���ع���رب���ي 
ومز�ينة �ل�شلوقي �لعربي �لر�ثي 
غنم  وم��ز�ي��ن��ة  �ل��رم��اي��ة  وم�شابقة 
�ل���ن���ع���ي���م، وذل�������ك ����ش���م���ن ج�����دول 
ومو�عيد كل فئة بو�قع ثالثة �أيام 
يف ن��ه��اي��ة ك��ل �أ���ش��ب��وع ول��ن��ح��و 13 

�أ�شبوعاً. 

بدء م�شابقة اخليول العربية

انطلق مناف�سات �سوط اجلمل جماهيم يف مهرجان الظفرة
فح�س املن�شطات لالإبل امل�شاركة وتعقيم يومي للمهرجان

•• دبي – الفجر:

دوري  مل�شابقة  �لثالث  �لأ�شبوع  مباريات  �جلمعة  �ليوم  م�شاء  تنطلق   
ثالث  ب��اإق��ام��ة   2021-2020 �ل��ري��ا���ش��ي  للمو�شم  �لأوىل  �ل��درج��ة 
مباريات ، حيُث ي�شت�شيف نادي  �لبطائح على ملعبه نادي دبا �حل�شن 
نادي  ي��و�ج��ه  فيما   ، �لعربي  ن��ادي  على  �شيفاً  �حلمرية  ن��ادي  ويحل   ،
م�شفوت �شيفه نادي م�شايف على ملعب �شباب �لأهلي بالعوير ، وُتلعب 

�ملباريات �ل�شاعة 14:40 م�شاًء.
باإقامة  �ل�شبت  غ���ٍد  ي���وم  م�����ش��اء  �ل��ث��ال��ث  �لأ���ش��ب��وع  م��ب��اري��ات  وت�شتكمل 
مبار�تني ، حيث يلعب نادي دبا مع نادي �لإمار�ت على ملعب دبا �ل�شاعة 
�لبطائح  ملعب  على  �لتعاون  نادي  مع  �لذيد  ونادي   ، م�شاًء   16:35

�ل�شاعة 16:40 م�شاًء.
وكانت نتائج �لأ�شبوع �لثاين لدوري �لدرجة �لأوىل قد �أ�شفرت عن فوز 
�لإمار�ت على �لبطائح ) 3 – 2 ( ، و�لتعاون على م�شفوت ) 5 – 4 ( 
، ودبا �حل�شن على �لذيد ) 1 – 0 ( ، فيما تعادل �لعروبة مع �لعربي 

) 1 – 1 ( ، وبالنتيجة ذ�تها  تعادل �حلمرية مع دبا.
ويت�شدر نادي �لإمار�ت جدول �مل�شابقة بر�شيد 6 نقاط ، بالت�شاوي يف 
عدد �لنقاط مع دبا �حل�شن ) ثانياً ( ، ودبا ) ثالثاً ( 4 نقاط ، وم�شايف 
)ر�بعاً ( ، �لتعاون ) خام�شاً ( ، و�لبطائح ) �شاد�شاً ( ولكل منهم 3 نقاط 
، وبر�شيد نقطة و�حدة ياأتي �لعربي ) �شابعاً ( ، �حلمرية ) ثامناً ( ، 
، و�لذيد )   ) ، ودون نقاط يحل م�شفوت ) عا�شر�ً   ) �لعروبة ) تا�شعاً 

�أحد ع�شر (.

ثلث مواجهات يف انطلق الأ�سبوع الثالث لدوري الدرجة الأوىل اليوم

حممد بن ثعلوب اأ�شاد برتحيب اأنديته 

خورفكان ت�ست�سيف بطولة اليوم 
الوطني للجودو 

بحث جمل�س دبي �لريا�شي �شبل �لتعاون وجمالت 
و�أ�شهر  �أع��رق  �أح��د  �إتيان  �شانت  ن��ادي  �ل�شتثمار مع 
�لأن���دي���ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة �مل��ح��رف��ة و�ل����ذي ���ش��ه��د تاألق 
من  و�لعديد  بالتيني  مي�شيل  �لفرن�شية  �لأ�شطورة 

�لالعبني �لذين مثلو� �ملنتخب �لفرن�شي.
�أمني  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  ��شتقبال  ذلك خالل  جاء 
عام جمل�س دبي �لريا�شي برنار كيازو رئي�س �لنادي 
م�شاعد  رحمة  �آل  �أم���ان  نا�شر  بح�شور  �لفرن�شي، 

�لأمني �لعام.
�أهمية  لل�شيف عن  �شرحا  �ملجل�س  ع��ام  �أم��ني  وق��دم 
�لدولة،  يف  تلقاها  �لتي  �لكبرية  و�لرعاية  �لريا�شة 
�لقطاع  وت��ط��وي��ر  لإد�رة  �مل��ج��ل�����س  ج��ه��ود  وك���ذل���ك 
�ل��ري��ا���ش��ي يف دب���ي وت�����ش��ج��ي��ع �ل��ت��ع��اون م��ع �لقطاع 
و�لريا�شات،  �لبطولت  ملختلف  و�ملنظمني  �خلا�س 
وكذلك خطط ت�شجيع �ل�شتثمار وتوفر �لت�شهيالت 
�لذي  �ل��ري��ا���ش��ة  جم��ال  يف  �ل�شتثمار  يف  للر�غبني 
ي�شهد من���و� ك��ب��ري� وي��ع��د م��ن �ل��ق��ط��اع��ات �مل��ه��م��ة يف 
ح��رك��ة �مل��ج��ت��م��ع و�ه��ت��م��ام��ات �جل��م��ي��ع، ك��م��ا �أهدته 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ك��ت��اب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�لإجنليزية  باللغة  "ق�شتي"  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
دولة  تاأ�شي�س  و�ل�شورة مر�حل  بالكلمة  يوثق  �لذي 
�لإم��ار�ت ومر�حل منو وتطور �إم��ارة دبي وو�شولها 

�إىل مكانتها �حلالية.

بزيارة  �شعادته  ع��ن  �لفرن�شي  �ل�شيف  ع��رّب  فيما   
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  يف  �مل�شوؤولني  ولقاء  �ل��دول��ة 
كرة  تطوير  وجهود  �لثنائي  �لتعاون  فر�س  لبحث 
كما  فيها،  �ل�شتثمارية  �مل��ج��الت  وت�شجيع  �ل��ق��دم 
قدم �شرحا عن نادي �شانت �إتيان �لعريق ومكانته يف 

�لكرة �لفرن�شية.
وي��ت��وىل ك��ي��ازو �مل���ول���ود يف �جل���ز�ئ���ر رئ��ا���ش��ة �لنادي 
من  ي���ع���د  وه�����و   ،2004 ي���ون���ي���و  م���ن���ذ  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�ل�شخ�شيات �لناجحة يف جمال �ل�شتثمار و�لريا�شة، 
عام  �جلامعة  م��ن  تخرجه  م��ن  �شنو�ت  ث��الث  وبعد 
1977 يف تخ�ش�س �لت�شويق �أ�ش�س �شركة للت�شويق 
عرب �لهاتف و�أ�شبح من �أو�ئل رو�د �لأعمال يف �أوروبا 
�لذين ��شتثمرو� يف �شناعة مر�كز �لت�شال، و�أ�شبح 
مرجعا على �مل�شتوى �ل��دويل يف هذ� �ملجال وب��د�أ يف 
�لتخ�ش�شية  �مل���وؤمت���ر�ت  �شمن  حم��ا���ش��ر�ت  �إع��ط��اء 

حول هذ� �ملو�شوع يف �أوروبا �أو �لوليات �ملتحدة.
وعمل كيازو يف بد�ية �لت�شعينيات م�شوؤوًل عن �متياز 
�لإعالن و�لت�شويق يف نادي مر�شيليا لفرة ق�شرية، 
و�إىل ج��ان��ب رئ��ا���ش��ة ن���ادي ���ش��ان��ت �إت���ي���ان ت���وىل عدة 
منا�شب يف كرة �لقدم �لفرن�شية حيث ي�شغل ع�شوية 
�ملحرفني،  ل��دوري  �لتنفيذية  �للجنة  �إد�رة  جمل�س 
�ملحرف  دوري  �حت����اد  ل��رئ��ا���ش��ة  �ن��ت��خ��اب��ه  مت  ك��م��ا 
�لفرن�شية  �لأن��دي��ة  �أغلبية  ي�شم  �ل���ذي  �لفرن�شي 
ويتوىل جهود حتديث �أنظمتها وتطوير م�شابقاتها.

جمل�ش دبي الريا�سي يبحث التعاون 
مع نادي �سانت اإتيان الفرن�سي

•• اأبوظبي-وام:

بالقو�س  للرماية  بنت مبارك  �أكادميية فاطمة  �لأول بطولة  �أم�س  �ختتمت 
�إحدى �لفعاليات �ملجتمعية �لتي �أقيمت يف نادي �أبوظبي للكريكت مب�شاركة 

ل�شمان �شالمة �لالعبات. م�شددة  ووقائية  �حر�ز�ت  و�شط  لعبة   30
�شيماء  جاءت  بينما  �لأول  �ملركز  �حلمز�وي  عبد�هلل  ملياء  �لالعبة  وح�شدت 
حممد �لكعبي يف �ملركز �لثاين فيما نالت مهرة ح�شن �ل�شام�شي �ملركز �لثالث 

يف حني حلت �لالعبة �شالمة �شعيد �لرميثي يف �ملركز �لر�بع.
وقالت فاطمة �لعلي ممثلة �أكادميية فاطمة  بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 
�لقو�س  ريا�شة  يف  لالأكادميية  تابعة  بطولة  ثالث  تنظيم  قررنا  عندما   "
و�ل�شهم و�لتي تعد و�حدة من �أكر �لألعاب �لتي حققت �نت�شار� على �ل�شاحة 
�لإم��ار�ت مل نكن نتوقع هذ�  �لريا�شية خالل فرة زمنية قيا�شية يف دولة 

�لفردية  �لأل��ع��اب  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت   . " 30 لعبة  �لكبري مب�شاركة  �لإق��ب��ال 
ت�شاهم يف حتقيق �لإجناز�ت و�ل�شعود �إىل من�شات �لتتويج، موؤكدة ��شتعد�د 
مدربني  توفري  خ��الل  من  �لفني  �لدعم  �أ�شكال  جميع  لتقدمي  �لأكادميية 
�لريا�شات  ه��ذه  تخ�س  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �مل��زي��د  وتنظيم  متخ�ش�شني 
وتوفري �ملزيد من �أجو�ء �لتناف�س بني �لالعبات من خمتلف �جلن�شيات من 
" نحن م�شتمرون يف دعم  و�أ�شافت  �لدولة.  �أر�س  �ملو�طنات و�ملقيمات على 
�ملر�أة و�أن�شطتها و�شمان ن�شر ثقافة �ملجتمع �ل�شحي بني �أفر�ده وياأتي جعل 
بني  �لحتكاك  توفري  باأهمية  �إميانا  �جلن�شيات  جلميع  مفتوحة  �ملناف�شات 
�أكادميية فاطمة  �أن بطولة  �إىل  " . ي�شار  �أكرب عدد ممكن يف جميع �لفئات 
بنت مبارك للرماية بالقو�س �أقيمت بالتعاون مع جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
�ل�شريك �ل�شر�تيجي لأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية وكل 

من �لرعاة ميد�ن "�أد�ء" للرماية ونادي �أبوظبي للكريكت.

اختتام بطولة اأكادميية فاطمة بنت مبارك للرماية بالقو�ش
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الفجر الريا�ضي

�شي�شبح  بل  �ل�شنة،  �آخ��ر يف  ي��وم  ك��اأي  �لآن  بعد  �لثاين-نوفمرب  ت�شرين   25 ي��وم  يكون  لن 
بالن�شبة  و�أعظمهم  �لتاريخ،  يف  �لقدم  كرة  لعبي  �أعظم  �أح��د  رحيل  ذك��رى  لتخليد  موعًد� 
لكثريين، بعد وفاة �لأ�شطورة �لرجنتينية "�خلالدة" دييغو �أرماندو مار�دونا عن 60 عاًما، 

جر�ء �شكتة قلبية يف �شو�حي �لعا�شمة بوينو�س �أيري�س.
1986، قد خ�شع جلر�حة لإز�لة ورم دماغي  وكان مار�دونا �ملتوج بلقب كاأ�س �لعامل عام 
مطلع ت�شرين �لثاين-نوفمرب �حلايل، قبل �أن يرحل �أم�س جر�ء �شكتة قلبة وفق ما �أعلن 

�ملتحدث �لر�شمي با�شمه �شيبا�شتيان �شان�شي لوكالة فر�ن�س بر�س.
وجاء وقع �خلرب مدوًيا على �لعامل ب�شكل عام و�لرجنتني ب�شكل خا�س، حيث �أعلن رئي�س 

�جلمهورية �ألربتو فرناندي�س �حلد�د �لوطني ملدة ثالثة �أيام.
وقال فرناندي�س عرب توير يف من�شور مرفًقا ب�شورة وهو يعانق مار�دونا "لقد �رتقيت بنا 
�ىل قمة �لعامل. لقد جعلتنا �شعد�ء للغاية. كنت �أعظمهم جميًعا. �شكًر� لأنك كنت موجوًد�، 

دييغو. �شوف نفتقدك يف �حلياة".
"كا�شا  �لرئا�شي  �لق�شر  يف  �شي�شجى  م��ار�دون��ا  جثمان  �أن  �لرجنتينية  �لرئا�شة  و�أع��ل��ن��ت 
�لخرية  �لنظرة  �إلقاء  �لم��ة من  �أبناء  يتمكن  �ل�شبت" حتى  رو�شاد�" "من �خلمي�س حتى 

على بطلهم.
�لقدم، عرب  "�لحتاد �لرجنتيني لكرة  �ل�شابق حيث قال  ونعى �لحت��اد �لرجنتيني قائده 
مار�دونا.  �أرماندو  دييغو  �أ�شطورتنا  لوفاة  �لعميق  حزنه  عن  يعرب  تابيا،  كالوديو  رئي�شه 

�شتبقى يف قلوبنا لالأبد".
�أن يطلق �لنادي ��شم مار�دونا على  و�قرح رئي�س بلدية نابويل لويجي دي ماجي�شري�س 

ملعبه حيث غّرد عرب توير "فلنطلق على ملعب �شان باولو ��شم دييغو مار�دونا".
ونعى �لحتاد �لدويل للعبة )فيفا( �لرجنتيني حيث قال رئي�شه �ل�شوي�شري جاين �نفانتينو 

"�ليوم هو يوم حزين للغاية. دييغو �لذي نحب غادرنا. قلوبنا توقفت عن �خلفقان 
�أملنا هي �ل�شيء �لوحيد �لذي ن�شعر به يف د�خلنا يف  للحظة. �شمتنا، دموعنا، 

�لوقت �حلايل".
�للعبة  نقع يف حب هذه  �لقدم، كيف جعلنا  لكرة  دييغو  "ما فعله  وتابع 

�جلميلة، هو �أمر ��شتثنائي".
تد�ولت  باأ�شره،  �لعامل  ه��ّز  �ل��ذي  �لإع���الن عن �خل��رب  دقائق من  وقبل 
�ل�شحافة �لرجنتينية �أخبار� عن تدهور �شحة لعب نابويل �ليطايل 

�ل�شابق م�شرية �ىل �ن �نه يتلقى �لعالج من قبل �لطباء يف منزله �شمال 
�لعا�شمة.

�أمام  �إ�شعاف  �شيار�ت  �أرب��ع  "هناك  �شي" �لريا�شية  و�ي  "تي  قناة  ونقلت 
مكان �إقامته. لقد دعو� �أفر�د �أ�شرته للقدوم. �لأمر خطري".

و�شارع جنوم �لعامل لتقدمي تعازيهم حيث كانت �أبرز 
�لكلمات من �لنجم �لرب�زيلي بيليه �لذي لطاملا 

كان ��شمه ومار�دونا يف �لنقا�س عن �لأعظم يف 
�لتاريخ، حيث كتب عرب ح�شابه على توير 

�شديًقا  خ�شرت  حزين.  خرب  من  له  "يا 
عظيًما و�لعامل خ�شر �أ�شطورة".

"هناك  ع���اًم���ا(   80( بيليه  وت��اب��ع 
�أطلب  �لآن  �لكثري لقوله، ولكن 

�ل���ق���وة  ي���ع���ط���ي  �ن  �هلل  م�����ن 
لأفر�د عائلتك. ذ�ت يوم، �آمل 

�شوًيا  �لقدم  كرة  نلعب  �أن 
يف �ل�شماء".

ليونيل  مو�طنه  نعاه  كما 
بر�شلونة  جن�����م  م���ي�������ش���ي 

�ل�������ش������ب������اين و�ل�����ربت�����غ�����ايل 
�للذ�ن  رون����ال����دو،  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و 

��ا ب��ني �أع��ظ��م لعبي  ي��ع��ت��رب�ن �أي�����شً
يتمكنا  �أن��ه��م��ا مل  رغ���م  �مل�����ش��ت��دي��رة، 

حتى �لآن من جمار�ة بيليه ومار�دونا 
يف م��ع��ي��ار �أ���ش��ا���ش��ي ه��و رف���ع ذه���ب كاأ�س 

�لعامل.
�ل��ع��امل �شت  �ف�شل لع��ب يف  وق��ال مي�شي، 

"�إنه يوم  �ن�����ش��ت��اغ��ر�م  م����ر�ت، يف م��ن�����ش��ور ع��رب 
حزين لكل �لرجنتينيني ولكرة �لقدم. لقد تركنا 

ولكنه لن يرحل، لأن دييغو �أبدي".
�لذكريات  ب��ك��ل  "�شاأحتفظ  بر�شلونة  جن��م  وت��اب��ع 

�جلميلة �لتي ع�شتها معه و�أر�شل تعازي حارة لعائلته 
و�أ�شدقائه. فلرقد ب�شالم".

فيما قال رونالدو، �ف�شل لعب يف �لعامل خم�س 
ت��وي��ر ع��رب من�شور م��رف��ًق��ا ب�شورة  م���ر�ت، ع��رب 

على  �لعظم  �أح��د  خالًد�.  عبقرًيا  ي��وّدع  و�لعامل  �شديًقا  �أوّدع  "�ليوم  م��ار�دون��ا  مع  جتمعه 
�لطالق. �إنه �شاحر ل يقارن باأحد".

و�أردف "يغادرنا باكًر� ولكنه يرك �إرًثا ل حدود له وفر�ًغا ل ميكن ملوؤه. �رقد ب�شالم. لن 
نن�شاك �أبًد�".

فيما �عترب �لنجم �لفرن�شي �ل�شابق مي�شال بالتيني عرب �إذ�عة "�ر تي �ل" �أن "ما�شينا قد 
رحل".

�لدوري  �ملا�شي يف  �لقرن  ثمانينات  و�جه مار�دونا يف  �لذي  �ل�شابق  يوفنتو�س  وتابع لعب 
�ليطايل "�أنا حزين جًد�. �أ�شعر باحلنني �إىل حقبة جميلة ... غادر كرويف ودي �شتيفانو 

وبو�شكا�س، �لعديد من �لالعبني �لر�ئعني �لذين طبعو� �شبابي. دييغو طبع حياتي".
�لالعب  �شيكرم  "ديو�س" �أن��ه  وف��اة  بعد دقائق من  "ويفا" للعبة  �لوروب���ي  و�أعلن �لحت��اد 
ليغ"  "يوروبا  �لأوروب��ي  و�ل��دوري  �أم�س  م�شاء  �لأبطال  دوري  مباريات  قبل  بدقيقة �شمت 

�خلمي�س.
�لعامل  كاأ�س  لقب  �ىل  "�لتانغو"  منتخب  قيادته  �لكروية  م��ار�دون��ا  حمطات  �أب��رز  وتبقى 

�مل�شكيك. يف   1986
مرر يف �لنهائي �لتمريرة �حلا�شمة لهدف �لفوز على �أملانيا �لغربية يف �لدقيقة 86 )2-3(. 
�ربعة مد�فعني يف  رو�غ  بلجيكا )-2�شفر( حيث  �لنهائي �شد  �شجل هدفني يف ن�شف  كما 

�لهدف �لثاين.
ولكن �ملبار�ة �لتي حفرت يف �أذهان �لعامل ورفعت م�شريته �لدولية �ىل �أعلى �مل�شتويات كانت 
تلك �لتي خا�شها يف ربع �لنهائي �أمام �نكلر� )2-1( حني �شجل هدفني �شيتذكرهما ع�شاق 

�لكرة �مل�شتديرة لالأبد، ولكن ل�شببني خمتلفني.
يف �لدقيقة 51، عندما خرج حار�س �نكلر� بير �شيلتون للتقاط �لكرة �إثر عر�شية، قفز 
مار�دونا �لق�شر منه قر�بة 17 �شنتمًر� بطريقة مذهلة وغمز �لكرة بيده يف 

�ملرمى.
وقال �لرجنتيني �جلملة �ل�شهرية بعد �للقاء عندما �أقر �أنه �شجل �لهدف 

�هلل". بيد  وقليال  مار�دونا  بر�أ�س  "قليال 
و�أحرز �لهدف �لثاين بعد �ربع دقائق عندما �قتن�س �لكرة من خلف 
فيهم  مبن  �نكلر�،  من  لعبني  �شتة  وجت��اوز  �مللعب  منت�شف  خط 
�شيلتون، قبل �ن ي�شكنها يف �ملرمى م�شجال �لهدف �لذي �أطلق عليه 

�لحتاد �لدويل لكرة �لقدم "فيفا" ��شم "هدف �لقرن".
وكتب �لقنا�س �لنكليزي غاري لينيكر �لذي كان يف تلك �ملبار�ة عرب 
توير "�إنه �أف�شل لعب يف جيلي وبفارق �شا�شع عن �لآخرين، وميكن 
�لقول �إنه �لعظم يف �لتاريخ. بعد حياة �شعيدة ولكن م�شطربة، �آمل �آن 

ينال �أخرًي� �لر�حة بني �أح�شان �هلل".
لعب مار�دونا ل�شالح بوكا جونيورز يف بالده قبل �ن 
ينتقل �ىل بر�شلونة �ل�شباين ونابويل )1984-
وق��اده �ىل  �لتاريخ  له  �شنع  �ل��ذي   )1991
�ليطايل  �ل����دوري  يف  �ل��وح��ي��دي��ن  لقبيه 
عامي 1987 و1990. ونعاه �لنادي 
�جلنوبي عرب توير "�إىل �لأبد. �إىل 
 ،2000 �لعام  يف  دييغو".  للقاء 
على  ����ش��ت��ف��ت��اء  "فيفا"  �أج����رى 
�لنرنت عن �أف�شل لعب يف 
�لع�شر، فتفوق مار�دونا على 
�لدولية  �لهيئة  �أن  �إل  بيليه، 

�أعلنت كليهما فائزين.
تزوج �شديقته كالوديا فيالفان 
د�ملا  �بنتان:  ولهما  عام 1984 
وج��ان��ي��ن��ي��ا، ق��ب��ل ط��الق��ه��م��ا عام 
دييغو  ����ش��م��ه  ول���د  ل��دي��ه   .2004
 ،1986 ع��ام  ن��اب��ويل  ول��د يف  جونيور 

وقد �عرف باأبوته فقط يف 2004.
�لعديد  �لأرجنتيني  �لنجم  حياة  وتخللت 
تودي  بع�شها  ك���ادت  �ل�شحية،  �مل�شاكل  م��ن 

بحياته.
بعد  قلبية  لنوبة   2000 وتعر�س مار�دونا عام 
جرعة ز�ئدة من �ملخدر�ت يف مدينة بونتا ديل �إ�شتي 

�ل�شاحلية. خ�شع بعدها لعالج طويل يف كوبا.
 100 م���ن  �أك�����ر  وزن�����ه  ك����ان  ع��ن��دم��ا   ،2004 ع����ام  ويف 
�آير�س،  بوينو�س  يف  �أخ��رى  قلبية  لنوبة  تعر�س  كيلوغر�م، 
له  �شمحت  �ملعدة  يف  جر�حية  لعملية  خ�شع  ثم  جنا.  لكنه 
بانقا�س وزنه 50 كيلوغر�ماً. ويف 2007 ��شفر تعاطيه 

�ملفرط للكحول �إىل نقله �إىل �مل�شت�شفى.

• اإىل جانب احرتامه لأب الثورة الكوبية، قدم مارادونا  
دعمه للمع�سكر التقدمي يف اأمريكا اللتينية

• موقف دييغو ال�سيا�سي غري �سائع يف العامل التجاري  
للكرة امل�ستديرة عالية امل�ستوى

دييغو مارادونا.. الأ�سطورة اخلالدة

•• الفجر –خرية ال�شيباين

فيدل  ت��ويف   ،2016 نوفمرب   25 يف  ���ش��ن��و�ت،  �أرب���ع  قبل 
كا�شرو، �أبو �لثورة �لكوبية، و�أدىل دييغو مار�دونا ب�شهادته 
�لأع��ظ��م دون  ك��ان هو  �إع��الم��ي بوفاة من  "لقد مت  باكيا: 
�لثاين  �لأب  مثل  كان  لأن��ه  للغاية،  حزين  "...."�أنا  �شك. 
ك��ان يجره  �ل��ذي  �مل�شتعار  "بيلو�شا" )�ل�شم  ".    بني  يل 
منذ فرة �ملر�هقة( و�لقائد ذو �للحية �لأ�شطورية، كانت 
هناك فعال عالقة وثيقة للغاية، ولدت عام 1987، خالل 
فيدل  ي�شتطع  مل  كوبا.  �إىل  �لعامل  لبطل  �لأوىل  �لزيارة 
�لقدم  ك��رة  ك��ان��ت  ل��و  حتى  للريا�شة،  �ملتحم�س  ك��ا���ش��رو 
هام�شية يف �جلزيرة حيث تتمتع لعبة �لبي�شبول بال�شد�رة، 
تفويت �لفر�شة: ��شتقبل مار�دونا يف ق�شر �لثورة و�نتقلت 

�ل�شور حول �لعامل.
  عام 2000، عاد لعب كرة �لقدم �إىل كوبا لعالج �إدمان 
�لكوكايني. هو �لذي يحمل منذ �لت�شعينات �شورة مو�طنه 
ت�شي جيفار�، �ملولود مثله يف روز�ريو، �لأرجنتني، مو�شوًما 
�ل��ي��م��ن��ى، ح��ف��ر وج���ه وت��وق��ي��ع فيدل  �ل�����ذر�ع  ع��ل��ى ع�شلة 

كا�شرو على �شاقه �لي�شرى. 
�لعالجات  ج��ان��ب  �إىل  �ل��رج��ل��ني،  ب��ني  �ل��ل��ق��اء�ت  ��شتمرت 
�لطبية �لأخرى، مثل جر�حة �ملجازة �ملعدية �لتي �شاعدته 
ا ملجرد  يف تخل�س لعب كرة �لقدم من 40 كلًغ. ولكن �أي�شً

"ما فعله من �أجلي ل يو�شف.  متعة �تالقي مرة �أخرى. 
مع �هلل، هو �ل�شبب يف �أنني ما زلت على قيد �حلياة"، قال 
يتبادلن  �ل��رج��الن،  يلتقي  ل  وعندما  منت�شيا.  م��ار�دون��ا 

�لر�شائل �ملطولة.

القدم" كرة  جيفارا  "ت�شي 
2005، �شجل م��ار�دون��ا ح��و�ر� مطول مع فيدل،     ع��ام 
" "ليلة   10 دي��ل  نو�س  "ل  �لتلفزيوين  برناجمه  يف  بثه 
�لعا�شر". وبعد ثالث �شنو�ت، عندما تنازل كا�شرو �ملري�س 
عن �لعر�س ل�شالح �شقيقه ر�وؤول، كان دييغو �أرماندو من 

�أو�ئل زّو�ر �لبطريرك �لذي �رتدى بدلة ريا�شية.
�شيقدم  �لكوبية،  �ل��ث��ورة  �لب��ن لأب  �ح���ر�م  �إىل جانب     
�ل��ت��ق��دم��ي يف  �أرم���ان���دو م���ار�دون���ا دع��م��ه للمع�شكر  دي��ي��غ��و 
وكري�شتينا،  ن�شتور  كري�شر،  للثنائي  �لالتينية،  �أمريكا 
عام  من  بالتتايل،  �لأرجنتني،  حكما  �للذين  �لبريونيني 
�إىل عام 2015، �إىل هوغو �شافيز، �لذي ز�ره عام   2003

 .2005
  يف كل مرة، كان �ل�شخ�س �لذي �أعاد فيدل كا�شرو ت�شميته 
لالإمربيالية  ا  مناه�شً خطاًبا  يحمل  �لقدم"،  كرة  "ت�شي 
ومعاديا لليانكي، وهو غري �شائع يف �لعامل �لتجاري للكرة 
ا، كان  �أي�شً �مل�شتديرة عالية �مل�شتوى... ومن هذه �لز�وية 

مار�دونا كائًنا متفرد� و��شتثنائيا.

»ت�شي جيفارا كرة القدم«

دييغو اأرماندو مارادونا، 
الكا�سرتوية حتى النخاع...!

�لأملاين  �لإجنليزي،  ليفربول  لفريق  �لفني  �ملدير  ك�شف 
�لقدم  ك��رة  �لبالغ لأ���ش��ط��ورة  ع��ن تقديره  ك��ل��وب،  ي��ورغ��ن 
�ملنية  و�ف��ت��ه  �ل��ذي  م��ار�دون��ا  �أرم��ان��دو  دييغو  �لأرجنتيني 
�أم�س �لأول �لأربعاء، عن عمر 60 عاماً �إثر تعر�شه لنوبة 

قلبية.
وقال كلوب: "كان يل �شرف مقابلته مرة و�حدة، وكرجل 
بكل  �ل��ق��دم  ك��رة  �أع�شق  ع��م��ره،  م��ن  و�خلم�شني  �لثالثة  يف 

�للعبة على مد�ر  �أح��د عظماء  م��ار�دون��ا  �شكل ممكن، كان 
بيكنباور  وه��ن��اك  بيليه،  هناك  "كان  و�أو���ش��ح:  �لتاريخ". 
لدى �لأملان، لدينا جميعاً هوؤلء �لأبطال �ملتميزين �لذين 

جعلو� كرة �لقدم تبدو �شهلة متاماً".
خمتلف  مب�شتوى  �ل��ق��دم  ك��رة  يفهمون  "�إنهم  و�أ����ش���اف: 
متاماً، وهذ� هو ما فعله مار�دونا متاماً، بكل و�شوح، دفع 

مار�دونا بكرة �لقدم �إىل م�شتوى خمتلف".

•• القاهرة-الفجر

ق����ام �لأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س �ل�����دويل م���ن خ����الل �لرئي�س 
�لإقليمي لل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا  �ملهند�س �أمين 
عبد�لوهاب ينعي جنم كرة �لقدم �لعاملية و�لأرجنتينية 
�أزم���ة قلبية ،  �إث��ر  دييجو م��ار�دون��ا و�ل���ذي و�ف��ت��ه �ملنية 
وبر�مج  �لإقليمية  �لرئا�شة  و�أع�شاء  تعازيه  عن  معرب� 

�أل���ف لعب،   250 ت�شم  و�ل��ت��ي  دول���ة    23 �ل���  �ملنطقة 
م�شري� �إىل �أن مار�دونا كان قد �شارك فى �شربة �لبد�ية 
�ملوحدة لالأوملبياد �خلا�س  �لقدم  لكرة  �لإقليمي  لكاأ�س 

ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�ملوؤهلة لكاأ�س
�أقيمت بدبي  يف  2014 و�لتي   �لعامل بالرب�زيل  ريو 
�لفرة من 10 �إىل 15 مايو 2014 و�لتي �شارك فيها 
�لإم���ار�ت - �ململكة  وه��ي  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  من  دول   9

 – �ل��ع��ر�ق  –�ليمن–  –�لبحرين  �ل�شعودية  �لعربية 
�إير�ن – �لأردن – لبنان – فل�شطني .

ك��ب��رية للكرة �لعاملية  ب���اأن رح��ي��ل��ه  يعد خ�����ش��ارة  و����ش��ف��ا 
باعتبار �أن مار�دونا يعد من �أ�شاطري �لكرة �لعاملية ومن 
�ل��ع��امل، وظ��ل ميثل قيمه  �ل��ق��دم يف  ك��رة  �أف�شل لعبي 
و�ن��خ��ر�ط��ه يف  �مل��الع��ب  �ب��ت��ع��اده ع��ن  �لعاملية بعد  للكرة 

�شلك �لتدريب .

الأوملبياد اخلا�ش الدويل  ينعي رحيل 
دييجو مارادونا 

غوارديول يتذكر والده 
وبر�سلونة ومارادونا

كلوب: مارادونا دفع بكرة 
القدم اإىل م�ستويات خمتلفة

ك�شف �ملدير �لفني لفريق مان�ش�شر �شيتي �لإجنليزي، 
�لتي  �لقدمية  �لعالقة  عن  غ��و�ردي��ول،  بيب  �لإ�شباين 
�أرماندو  ربطته باأ�شطورة كرة �لقدم �لأرجنتيني دييغو 
مار�دونا �لذي و�فته �ملنية �أم�س �لأول �لأربعاء، عن عمر 
وقال غو�رديول:  قلبية.  لنوبة  تعر�شه  �إثر  عاماً   60
بر�شلونة  �إىل  �أح�شر  كنت  �شغري�ً،  �شبياً  كنت  "عندما 
م���ار�دون���ا لعباً  ك��ان  �ل��ك��ات��ال��وين حيث  �ل��ف��ري��ق  ملتابعة 

عامي  بني  �لإ�شباين  لرب�شلونة  مار�دونا  ولعب  ر�ئعاً". 
م�شاهدة  وو�لده  لغو�رديول  �أتاح  ما  و1984   1982
�لأ�شطورة �لأرجنتيني على �لطبيعة وهو يلعب للفريق 
�لكاتالوين. وقال غو�رديول: "مار�دونا منح �جلماهري 
�لكثري من �ل�شعادة وجعل كرة �لقدم �أف�شل.. على �أر�س 
�مللعب، كان مار�دونا لعباً فريد�ً، مفارقته �حلياة تبدو 

�أنباء حزينة".



 
تربع بالدم يت�سبب لها ب�سلل دائم

�ل��ق��درة على �حل��رك��ة يف  21 ع��ام��اً  ف��ق��دت �م���ر�أة تبلغ م��ن �لعمر 
ذر�عها �ليمنى بعد تربع فا�شل بالدم حيث �شحبت �ملمر�شة �لدم 

من �أحد �شر�يينها بدًل من �لوريد.
وكانت غابرييال �إيكمان من �أونتاريو كند� تبلغ من �لعمر 17 عاماً 
�أن  تاأمل  وكانت  بالدم لأول مرة يف حياتها،  �لتربع  عندما قررت 
يحدث ذلك فرقاً ورمبا ينقذ حياة �شخ�س ما، لكنها مل تكن تعلم 

�أنه �شيغري حياتها يف �لو�قع نحو �لأ�شو�أ.
وعندما ذهبت غابرييال �إىل حملة �لتربع بالدم �لتي ��شت�شافتها 
�لذي  م��ا  ت��ع��رف  تكن  ���ش��ن��و�ت، مل   4 �لكندية قبل  �ل���دم  خ��دم��ات 
ينتظرها، ولكن عندما �أ�شدرت �لإبرة �شوتاً غريباً، علمت �أن خطاً 

ما قد وقع، لكن �لأو�ن كان قد فات.
بالدم حول  �لتربع  �أع�شاء حملة  �أح��د  �أخ��ربت غابرييال  وعندما 
�لأمل يف ذر�عها، ُطلب منها �أن تذهب �إىل �مل�شت�شفى، وهو ما فعلته، 
�إىل  �لعودة  �أي خطاأ، وطلبو� منها  �لأطباء هناك مل يجدو�  لكن 
�ملنزل. ويف �لأ�شابيع �لتالية، �أ�شبحت �ل�شابة غري قادرة على مد 
ذر�عها، و�أ�شيبت بكدمات من مع�شمها �إىل كتفها، وبحلول �لوقت 
كانت  �أن حالتها  �مل�شت�شفى، علمت غابرييال  �إىل  فيه  �لذي عادت 

�شعبة للغاية.
لوقف  ذر�ع��ه��ا  يف  ط��ارئ��ة  ج��ر�ح��ي��ة  لعملية  غ��اب��ري��ي��ال  وخ�شعت 
�لنزيف، و�إز�لة �جللطة �لدموية �لتي تكونت فيه، ومتكن �لأطباء 
�أي �شيء  �أنهم مل يتمكنو� من فعل  �إنقاذ حياتها، ولكن يبدو  من 
حيال �لأمل �ل�شديد وفقد�ن �حلركة يف ذر�عها. وعلى �لرغم من 
�خل�شوع للعديد من �لعمليات وجل�شات �لعالج �لطبيعي �لأخرى 

مل ينجح �شيء يف �إعادة �حلركة لذر�عها.

نفوق 100 حوت طيار على �سواطئ نيوزيلندا
�لنائية يف  ت�شاتام  �شو�حل جزر  نفق ح��و�يل مئة حوت طيار على 
نيوزيلند�، غالبيتها لدى جنوحها على �ل�شو�طئ، فيما ��شتعملت 

�ل�شلطات �لقتل �لرحيم مع جمموعة �أخرى.
�شو�طئ  على  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع   نهاية  �حليتان  �أك��ري��ة  وجنحت 
�شرق  ج��ن��وب  كيلومر   500 ح���و�يل  بعد  �ل��و�ق��ع على  �لأرخ��ب��ي��ل 
"فر�ن�س بر�س" عن وز�رة �لتنوع  �لرب �لنيوزيلندي، وفقما نقلت 

�حليوي .
و�شول  ل��دى  نفقت  ح��وت��ا   69 �إن  ويل�س  جيما  �مل�����ش��ووؤل��ة  وق��ال��ت 
�أن  �أو���ش��ح��ت  فيما  �ل��ربي��ة،  �حل��ي��و�ن��ات  حماية  �ملكلفة  �ل�شلطات 
حوتا   28 حق  يف  �لرحيم  �لقتل  مار�شت  نيوزيلند�  يف  �ل�شلطات 

طيار� و3 حيتان �أخرى.
و�أ�شارت ويل�س �إىل �أن �ل�شلطات ��شطرت لتخاذ هذ� �لقر�ر ب�شبب 
باأن حادثة �جلنوح هذه  �لتام  �شبه  و"�ليقني  �لقوية،  �ملوج  حركة 

�شت�شتقطب �أ�شماك قر�س بي�شاء كبرية".
فيما  �لنافقة  للحيتان  تكرمي  مر��شم  م��اوري  �شعب  �أف��ر�د  ونظم 

تتحلل جيفها طبيعيا، وفق ويل�س.
و�شهدت جزر ت�شاتام �أكرب حادثة جنوح جماعي يف نيوزيلند� �شنة 

1918، وطاولت حو�ىل �ألف حوت.
وي�شل طول �حليتان �لطيارة �إىل 6 �أمتار، وهي تنت�شر على نطاق 
�جل��ن��وح هذه  ح���و�دث  �أ�شباب  ت��ز�ل  ول  نيوزيلند�،  مياه  و����ش��ع يف 

غام�شة رغم �نكباب �لعلماء على حتليلها منذ عقود.
�إثر  طريقها  ت�شل  ق��د  �حل��ي��و�ن��ات  ه��ذه  ف���اإن  �لباحثني  وبح�شب 
�أو وجود حيو�نات  �لأح��و�ل �جلوية  �أن �شوء  �للحاق بحيو�ن، كما 

مفر�شة يف �ملياه قد يرغمها على تغيري م�شارها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قيا�ش درجة حرارة اجل�سم بوا�سطة الهاتف
�لهو�تف  بو��شطة  �لأج�شام  ح��ر�رة  درج��ة  بقيا�س  تتعلق  �خ��ر�ع جديدة،  ب��ر�ءة  "هو�وي" �ل�شينية  �شركة  �شجلت 

�لذكية، وذلك بالتز�من مع تد�عيات فريو�س كورونا �مل�شتجد.
وقال موقع "فورب�س" �إن بر�ءة �لخر�ع هذه تاأتي يف وقت منا�شب للغاية، م�شري� �إىل �أن هذه �لتكنولوجيا متوفرة 

يف �أحدث هو�تف �ل�شركة.
 Graphical" وتقدم �لعمالق �ل�شيني بطلب ت�شجيل بر�ءة �لخر�ع هذه يوم 31 مار�س �ملا�شي، وحتمل عنو�ن
"و�جهة م�شتخدم  �أي   ،"User Interface for Temperature Measurement and Display Results

تخطيطية لقيا�س درجة �حلر�رة وعر�س �لنتائج".
كورونا.  بفريو�س  �إ�شابته  �إمكانية  �إىل  ت�شري  �لتي  �لبارزة  �ملوؤ�شر�ت  �لإن�شان من  �حل��ر�رة يف ج�شم  درجة  وتعترب 

وتعمل كل �ملر�فق حاليا على قيا�س درجة �حلر�رة قبل �ل�شماح للنا�س بدخولها.
وذكر فورب�س: "�شيكون باإمكانك �لتحقيق من درجة حر�رتك يف �أقل من ثانية با�شتخد�م �لهاتف �جلديد لهو�وي، 

ميت 40 �آر �إ�س بور�شيه ديز�ين".
وتقول هو�وي �إن م�شت�شعر قيا�س �حلر�رة بالأ�شعة حتت �حلمر�ء موجود يف �لكامري� �خللفية للهاتف.

وتابعت: "�أثناء �ل�شتخد�م، ميكنك بب�شاطة حمله على مع�شمك �أو جبهتك و�شيقوم بح�شاب درجة �حلر�رة على 
�لفور. ميكنه قيا�س درجة حر�رة �لأ�شخا�س و�لأ�شياء". وكان عدد من �لأ�شخا�س �كت�شفو� هذه �خلا�شية مبفردهم، 

�إل �أن بر�ءة �لخر�ع مل تظهر �إل خالل �ل�شاعات �لقليلة �ملا�شية.
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روبوت م�سري يجري اختبارات كوفيد- 19
م��ع م��و�ج��ه��ة م�����ش��ر ل��ل��م��وج��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا قام 
خمرع م�شري بتجربة روبوت ميكنه �إجر�ء �ختبار�ت �لك�شف عن مر�س 
19 عن بعد بو��شطة جهاز للتحكم. ففي م�شت�شفى خا�س �شمايل  كوفيد 
�لقاهرة، يقي�س �لروبوت درجة حر�رة �ملر�شى وينبههم لو كانو� ل ي�شعون 

كمامات.
�أن  �إنه ميكن  ويقول حممود �لكومي، م�شمم �لروبوت، �مل�شمى كري�03-، 

ي�شهم يف �حلد من �لتعر�س للعدوى ومنع �نتقال �لفريو�س.
ياأخذ  �أن  �لإن�شان،  ي�شبه  ور�أ���س  له وجه  �لذي  للروبوت كري�03-،  وميكن 
عينات �لدم ويجري �أ�شعة موجات �شوتية على �لقلب و�أ�شعة �إك�س ويعر�س 

�لنتائج للمر�شى عرب �شا�شة مثبتة على �شدره.
وقمنا   3 �لن�شخة  ك��ري�  ط��ورت  �لثانية  للموجة  "مو�كبة  �لكومي  وق��ال 
بتجربتها يف �مل�شت�شفى.. باإمكانه �أخد عينات للدم، وهو يعمل �أ�شعة لالإيكو، 

ويعمل �إك�س ر�ي، كل هذ� من على بعد بالتحكم من �أي مكان يف �لعامل".
يقلل من  ما  �لدقيقة، وهو  �لعمليات  يعمل  �أن  �لروبوت  و�أ�شاف" باإمكان 
�أجعل  �أن  "حاولت  و�أ�شاف  �حتمالية �لإ�شابات بالن�شبة للطاقم �لطبي". 
ي�شعرو�  ل  ول��ك��ي  �مل��ر���ش��ى،  منه  ي��خ��اف  ل  حتى  بالب�شر  �شبيها  �ل��روب��وت 
�إيجابي  �ملر�شى  فعل  رد  �أن  �لكومي  و�أردف  نحوهم".  يتجه  �شندوقا  ب��اأن 
فيه  يثقو�  �لعك�س  على  بل  منه،  يخافو�  ومل  �لروبوت  ر�أو�  �أنهم  مو�شحا 
�أكر لأنه �أكر دقة من �لإن�شان. ويفح�س كري�03- �ملري�س للك�شف عن 

فريو�س كورونا عن طريق �إ�شناد ذقنه ثم مد ذر�ع مب�شحة يف فمه.

كيف يوؤثر الإجهاد اأثناء احلمل على دماغ الطفل؟
ك�شفت در��شة جديدة �أن �لإجهاد �أثناء حمل �ملر�أة ميكن �أن يوؤثر على تطور 

دماغ �لطفل وقد يوؤدي �إىل م�شاكل عاطفية حني يكرب.
من  �ملرتفعة  �مل�شتويات  �إدن����ربة  جامعة  م��ن  بريطانيون  ب��اح��ث��ون  ورب���ط 
يف  �لهيكلية  ب��ال��ت��غ��ري�ت  �لأم��ه��ات  "�لكورتيزول" ل��دى  �لإج��ه��اد  ه��رم��ون 

�خلاليا �لع�شبية �ل�شغرية و�ملوجودة يف دماغ �لأطفال حديثي �لولدة.
ويعترب �لكورتيزول �لهرمون �لأ�شا�س لالإجهاد. ويف حال كانت م�شتوياته 

مرتفعة، فاإن ذلك ي�شري �إىل توتر كبري يعي�شه �ل�شخ�س.
ووجد �لباحثون �أن �لإجهاد �أثناء حمل �ملر�أة يوؤدي �إىل تغري�ت يف "�للوزة 
�لتطور  يف  ت�شارك  �ل��ل��وزة  �أن  �مل��ع��روف  "من  وق��ال��و�  �لدماغية" للر�شيع، 
�لعاطفي و�لإدر�كي للطفل.. ويف حال �شهدت تغري�ت فاإن ذلك يوؤدي �إىل 
م�شاكل عاطفية يف وقت لحق من حياته".  ودعا موؤلفو �لدر��شة �إىل تعزيز 
"دعم �لن�شاء �حلو�مل معنويا" ملنع حدوث �أي ت�شوهات هيكلية يف �للوزة. 
بنية  "�للوزة هي  �إدن���ربة:  ب��وردم��ان يف جامعة  �لربوفي�شور جيم�س  وذك��ر 
�لتنظيم - تعمل معا ملعاجلة  دماغية حتتوي على خاليا ع�شبية �شديدة 

�ملعلومات حول �ملو�قف �لجتماعية و�لعو�طف عند �لأطفال".

ما العمل عند تاأجيل عملية 
تركيب مف�سل �سناعي؟

للمفا�شل  �لأملانية  �جلمعية  قالت 
تاأجيل  ح��ال��ة  يف  �إن����ه  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�شناعي  م��ف�����ش��ل  ت��رك��ي��ب  ع��م��ل��ي��ة 
كورونا  ج��ائ��ح��ة  تف�شي  –ب�شبب 
عالج  يتعني   - �مل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى 
ب�شكل  �لعظمي  �ل��ُف�����ش��ال  مر�شى 

حتفظي خالل فرة �لتاأجيل.
�لعالج  �أن  �جل��م��ع��ي��ة  و�أو����ش���ح���ت 
يتاألف  �أن  ينبغي  ه��ذ�  �لتحفظي 
من �لعالج �لطبيعي وعالج �لأمل 
مر�عاة  مع  �لعظمية،  و�لدعامات 
�حتياجات  م���ع  �ل���ع���الج  م���و�ءم���ة 

�ملري�س.
ومن �ملفيد �أي�شاً ��شتخد�م و�شائل 
لتخفيف  �مل�����ش��ي  ع��ل��ى  �مل�������ش���اع���دة 
مفا�شل  ع���ل���ى  �ل�����و�ق�����ع  �ل����ع����بء 
ما  كثري�  حيث  و�لركبة؛  �خل�شر 
ت�شاعد هذه �لو�شائل على تخفيف 

�ملتاعب.
جدير بالذكر �أن �لُف�شال �لعظمي 
"�لد�ء  ب���ا����ش���م  �أي���������ش����اً  �مل�����ع�����روف 
"�لتهاب  �أو  �لتنك�شي"  �ملف�شلي 
�ملف�شل �لتنك�شي" يعترب من �أكر 
�أمر��س �لعظام �نت�شار�ً، وهو عبارة 
عن تلف غري قابل للتجدد ي�شيب 
�ملف�شلية،  �لغ�شروفية  �لأن�شجة 
�لحتكاك  تقليل  على  تعمل  �لتي 
�لناجت من حركة �ملفا�شل �لد�ئمة، 

وتعمل كو�شادة حلماية �لعظام.
�لو�قية  �ل��ط��ب��ق��ة  ه����ذه  ت���اآك���ل  �إن 
�حتكاك  �إىل  ي���وؤدي  �مل��ر���س  ب�شبب 
وي�شحب  �ل��ع��ظ��م��ي��ة،  �لأن�������ش���ج���ة 
جوف  ت�شيب  �لتهابات  �لحتكاك 

�ملف�شل وتت�شبب يف �لآلم.

تغرمي ممثلة بـ 10 اآلف 
دولر ب�سبب حليمة بولند

�لكويتية  �جلنح  حمكمة  �أ���ش��درت 
ب��ت��غ��رمي مم��ث��ل��ة مل يتم  ق����ر�ره����ا 
دينار   3000 مب��ب��ل��غ  ����ش��م��ه��ا  ذك���ر 
10 �آلف دولر�ً  كويتي �أي حو�يل 
�مريكياً بعد �أن رفعت �لإعالمية  
حليمة بولند  �شكوى �شدها بتهمة 

�لإ�شاءة �إليها.
�ل�شكوى  حليمة   حمامية  ورفعت 
�لق�شائية �شد �ملمثلة �لتي مل يتم 
مو�شحة:  ه��وي��ت��ه��ا،  ع��ن  �ل��ك�����ش��ف 
”�أنها تر�فعت بالق�شية و�شتطالب 
مل��وك��ل��ت��ه��ا بولند  ب��ت��ع��وي�����س م���دين 
بقيمة 100 �ألف دينار )328 �ألف 
�أو  �ملحامية  تك�شف  ومل  دولر(“. 
حليمة �أي تف�شيل عن هذه �لق�شية 
�أو تفا�شيل ما فعلته �ملمثلة �ملتهمة 
وما قالته عن حليمة حتى تغ�شب 

لهذه �لدرجة.

ال�سويد تبني اأعلى 
مبنى خ�سبي يف العامل

�ل�شويدية  �ل�شياحة  هيئة  �أعلنت 
يف  خ�شبي  مبنى  �أع��ل��ى  �فتتاح  ع��ن 
عام  يف  �شكيلفتيا  مبدينة  �ل��ع��امل 
2021. و�أو�شحت �لهيئة �أن �ملبنى 
 Sara Cultural Center
نحو  �رتفاعه  يبلغ  �ل��ذي  �جلديد، 
طابقاً،   20 من  ويتاألف  م��ر�ً   80
ي��ع��ت��رب م���رك���ز� ث��ق��اف��ي��ا ي�����ش��م بني 
ومعر�شاً  ومتحفاً  م�شرحاً  �أركانه 
يعد  كما  �ملدينة.  ومكتبة  وفندقاً 
ل�شناعة  ت��ك��رمي��اً  �جل��دي��د  �مل��ب��ن��ى 

�لأخ�شاب يف �ملنطقة.

انتقادات تطال مادونا 
ب�سبب ب�سرتها

�عتادت جنمة �لبوب �لأمريكية �ل�شهرية  
مادونا  �لهتمام بنف�شها وب�شحة ب�شرتها 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ى ق��و�م��ه��ا �ل��ر���ش��ي��ق عرب 
و�لأكل  و�ل��رق�����س  �لريا�شية  �لتمارين 

�ل�شحي.
مادونا �لبالغة 62 عاماً �أثارت جدًل بني 
متابعيها بعد ن�شرها �شورة لوجهها وقد� 
بدت  �إذ  للتجميل  خ�شوعها  و��شحاً  بد� 
ونقية ووجهها م�شدود�ً  ب�شرتها �شافية 
وهو ما لقى تعليقات تطالبها بالتخلي 

عن �لأمر و�لبقاء على طبيعتها.
ف��ع��ل��ق �أح����د �مل��ت��اب��ع��ني ق���ائ���اًل ع��ل��ي��ك �أن 
كتب  ف��ي��م��ا  طبيعية  ب��اإط��الل��ة  ت��ظ��ه��ري 
�جلمال  تدمر  �لتجميل  :"عمليات  �آخر 
�لطبيعي، بينما جاء تعليق �آخر ليت�شاأل 

من هذه موؤكد� �أنها لي�شت مادونا".

اأطعم امل�سردين حتى اأفل�ش 
مطعم يف �لعا�شمة �لأمريكية و��شنطن، �شنع ��شمه من 
كادت  حتى  للم�شردين،  جمانية  وج��ب��ات  ت��ق��دمي  خ��الل 
ظروف جائحة كورونا �أن توقفه عن �لعمل، لكن ��شتجابة 

�ملجتمع �ملذهلة قررت �إبقاء �أبو�به مفتوحة.
ك����ازي م���ن���ان، �ل����ذي ه��اج��ر �إىل �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة من 
 ،2013 ع��ام  حالل" يف  "�شكينة  مطعم  و�فتتح  باك�شتان 
ب�شدة  "تاأثر  نيوز عربية" �إن مطعمه  "�شكاي  ملوقع  قال 
من جائحة فريو�س كورونا لأنه يقع يف منطقة جتارية 
منذ  فارغة  كانت  ومعظمها  و�لفنادق،  باملكاتب  حماطة 
مار�س". و�أ�شاف منان �أن هذه هي �ملرة �لأوىل يف حياته 
�لتي يطلب فيها �لتربعات، وعلى �لرغم من �أن مطعمه 
كان يقدم مئات �لوجبات �ملجانية للمحتاجني، �إل �أنه كان 
ظروف  �أث��ن��اء  �لزبائن  ف��ق��د�ن  لكن  �ل�شمود،  على  ق���ادر� 
�لإغ��الق ب�شبب جائحة كورونا، جعل �ملطعم يقرب من 
حافة �لإفال�س. ويف يوم 12 من �ل�شهر �حلايل، قام فريق 
منان باإن�شاء حملة متويل جماعي للمطعم على �شفحة 
نعتمد على  �أن  "حاولنا  )GoFundMe(، يقول منان: 
�أنف�شنا، لكننا و�شلنا �إىل مرحلة �أ�شبحنا نت�شاءل خاللها: 

ماذ� ميكننا �أن نفعل؟ هل �نتهى كل �شيء؟".
�أح��د طيلة  �أن��ه مل يطلب من  يوؤكد  �ل��ذي  منان،  ويتابع 
حياته �أي م�شاعدة مالية: "قررنا �أن ن�شاأل �جلمهور عما 
�ملطعم حتى نتمكن من مو��شلة  �إنقاذ  باإمكانهم  �إذ� كان 
مهمتنا، و�ل�شتمر�ر يف دفع رو�تب موظفي �ملطعم وتوفري 
�أن�شاأ  وعندما  �ملحتاجني".  �إط��ع��ام  وبالطبع  �ل��وظ��ائ��ف، 
فريق منان �ل�شفحة، كان هدفهم جمع 250 �ألف دولر، 
�لهدف،  ه��ذ�  جت���اوزو�  فقط،  �أ���ش��ب��وع  غ�شون  ويف  لكنهم 

وجمعو� �أكر من 300 �ألف دولر من �لتربعات.

ال�سجن 40 عاما لزعيم الع�سابة 
الإباحية.. وال�سحايا باملليني

كورية جنوبية  �أن حمكمة  لالأنباء  يونهاب  وكالة  ذكرت 
زع��ي��م ع�شابة لالبتز�ز  ع��ل��ى  �خل��م��ي�����س،  �أم�����س  ح��ك��م��ت، 

�جلن�شي عرب �لإنرنت بال�شجن 40 عاما.
و�أدين ت�شو جو-بن )24 عاما( باإد�رة �شبكة على �لإنرنت 
16 مر�هقة، فيما  74 �م��ر�أة منهن  �بتزت مال يقل عن 
خالل  من  �لفر��شية"  "بالعبودية  �ل�شلطات  و�شفته 
بني  �لفرة  يف  لهن  جن�شية  �شور  �إر�شال  على  �إجبارهن 
مايو 2019 وفرب�ير 2020. وقالت �لوكالة �إن حمكمة 
منطقة �شول �ملركزية حكمت بال�شجن على ت�شو لنتهاكه 
خالل  م��ن  �لطفل  حماية  وق��و�ن��ني  �جلنائية  �ل��ق��و�ن��ني 

�إعد�د ون�شر مو�د �إباحية و�إد�رة منظمة �إجر�مية.
ونقلت يونهاب عن �لقا�شي، �لذي �أ�شدر �حلكم قوله �إن 
بطرق  وهددهن  �ل�شحايا  من  �لعديد  ��شتدرج  "�ملتهم 
على  طويلة  لفرة  ووزعها  �إباحية  مو�د  لإنتاج  خمتلفة 
كثريين. لقد ت�شبب على وجه �خل�شو�س يف �إحلاق �شرر 
ن�شر  �ل�شحايا من خالل  بالعديد من  ل ميكن عالجه 
هوياتهن". و�أثارت �لق�شية غ�شبا �شديد� على �ل�شعيد 
�لتما�شات  �ل��ك��وري��ني على  م��الي��ني  وق��ع  �ل��وط��ن��ي، حيث 
و�لتحقيق  ت�شو  هوية  عن  �لك�شف  على  �ل�شلطات  حتث 
لي�س فقط مع �ملنظمني ولكن �أي�شا �مل�شاركني يف �ل�شبكة 
 1360( وون  م��ل��ي��ون   1.5 �إىل  ي�شل  م��ا  دف��ع��و�  �ل��ذي��ن 

دولر�( مل�شاهدة مقاطع �لفيديو و�ل�شور �مل�شيئة.

حتول بيتها اإىل ملجاأ لـ500 حيوان
�أم���ام �لعمانية  �أع���د�د م��ن �ل��ه��ررة و�ل��ك��الب  تتجمع 
مرمي �لبلو�شي، �لتي توزع �حللوى من على �شرير 
يف منزلها يف �لعا�شمة م�شقط �أين تعي�س مع حو�يل 

500 حيو�ن �أليف �أنقذته من �ل�شو�رع و�لأمر��س.
تقول  �مل��ت��ز�ي��دة،  و�لنفقات  �جل���ري�ن  �شكاوى  ورغ��م 
480 قطة و12  �لعي�س مع  �إّن  51 عاماً،  �لبلو�شي، 
ك��ل��ب��اً يف �ل��ط��اب��ق �لأر����ش���ي م��ن منزلها �مل��وؤل��ف من 
قا�شية مرت  �شاعدها على تخطي ظروف  طابقني، 

بها يف حياتها.
خا�شة  �حل��ي��و�ن��ات  �أن  "وجدت  �لبلو�شي  وت��و���ش��ح 

�لقطط و�لكالب �أوفى من �لب�شر".
�أخ��وة و�شط م�شاعب مالية  ن�شاأتها مع ت�شعة  وبعد 
كربى ويف غياب و�لديها �ملتوفيني، تعرفت �ملوظفة 
فاأ�شبح  "ملجاأ"  كلمة  ع��ل��ى  �مل��ت��ق��اع��دة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لأطفال  حل��م��اي��ة  م��ل��ج��اأ  ع��ن��دي  ي��ك��ون  "�أن  حلمها 

�مل�شردين".

�ملتطلبات  ك��اف��ة  ت��وف��ر  �خل��ل��ي��ج  دول  "لأن  وت��اب��ع��ت 
�مللجاأ  بهذ�  حلمي  عو�شت  للمحتاجني،  �لرئي�شية 

للحيو�نات وحتديد�ً �لقطط و�لكالب".
و�أكدت �لبلو�شي بينما كانت تعلو �أ�شو�ت �حليو�نات 
�أنام  "�أ�شبحت عاملي وحبي و�شعادتي،  بالقرب منها 
و�آكل و�أ�شرب و�ألعب معها لدرجة �أين تخليت ب�شببها 

عن كل �أنو�ع �لرفيه و�لت�شلية وحتى �لتلفزيون".
�مل�شردة يف  �أع��د�د �حليو�نات  زي��ادة يف  �شهدت عمان 
�لإعالم  و���ش��ائ��ل  لتقارير  وف��ق��اً  �لأخ����رية  �ل�����ش��ن��و�ت 
�ملحلية، رغم عقوبات مالية لقاء ترك حيو�ن �أليف 

يف �ل�شارع.
�لطابق  يف  يعي�شان  ل�شابني  �أم  وهي  �لبلو�شي،  لكن 
لأول من منزلها، تنفق 7800 دولر �شهرياً لالهتمام 
 17 بينها  وم��ن  و�ل��ك��الب  �لقطط  م��ن  باأ�شدقائها 
�أ�شيبت بالعمى، فتطعمها وتهتم بنظافتها وتاأخذها 

للطبيب �لبيطري متى �حتاجت �إىل ذلك.

�سريهان ت�سارك يف مزاد عاملي 
�نفجار  مرفاأ  من  �ملت�شررين  م�شاندة  يف  �مل�شاهمة  ب�شرورة  منها  �شعور�ً 
بريوت ، ت�شدرت �لفنانة �مل�شرية �شريهان قائمة �ملتربعني بقطع ومقتنيات 
��شتثنائية يف مز�د خريي تقيمه  د�ر �شوذبيز  �لعاملية بالتعاون مع خم�س من 

�ملوؤ�ش�شات �خلريية �للبنانية.
و�ختارت �لد�ر �لفنانة �شريهان للم�شاركة يف �ملز�د بف�شتان حريري �شاهمت 
يف ت�شميمه و�رتدته يف فو�زير رم�شان "�ألف ليلة وليلة" عام 1987 وذيلته 

باإم�شائها.
وي�شارك يف �ملز�د بجانب �لفنانة �شريهان، �لفنانة �للبنانية  ماجدة �لرومي 

و�لفنان  كامبل  نعومي  �لأزي���اء  وعار�شة  �شتون   �لأمريكية  �إميا  و�ملمثلة   ،
�لربيطاين د�ميان هري�شت، و�ملغنية �لربيطانية جريي هاليويل.

�ملز�د �خلريي هدفه دعم جهود �إعادة �إعمار لبنان وم�شاندة �لفئات �لأكر 
�أغ�شط�س  ���ش��ه��ر�آب-  ف��ى  ب���ريوت  ه��ز ميناء  �ل���ذي  �لن��ف��ج��ار  �حتياجا عقب 
وم�شاهري عرب  عاملية  �أزي��اء  دور  �شخية من  و�عتمد على تربعات  �ملا�شي، 

و�أجانب وفنانني و�أي�شا م�شممي جموهر�ت عامليني.

عامل البلدية ينظف متثااًل لدييجو مارادونا يف كولكاتا بالهند .. وتعي�س االأرجنتني يف حداد لوفاة مارادونا, اأحد 
اأعظم العبي كرة القدم يف العامل, عن عمر يناهز 60 عاًما.   ا ف ب


