
   

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اجلمعية الوطنية الكورية 
العالقات الثنائية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي - وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لبحر،  ق�شر  يف  �أم�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل��وط��ن��ي��ة يف جمهورية  رئ��ي�����س �جلمعية  ���ش��وك  ب��ي��ون��غ  ب���ارك  م��ع��ايل 
بني  �لوثيقة  �ل��ع��اق��ات  �ل��ل��ق��اء  وت��ن��اول  �ل�شديقة.  �جلنوبية  ك��وري��ا 
دولة �لإمار�ت وجمهورية كوريا و�شبل تطويرها يف خمتلف �ملجالت 
خا�شة على �مل�شتوى �لقت�شادي، ف�شًا عن بع�س �لق�شايا �لإقليمية 
و�لدولية حمل �لهتمام �مل�شرتك و�أهمية حتقيق �لت�شامن �لإن�شاين 
�لتي  �ملرحلة �حلالية  �مل�شرتكة خال  �لتحديات  �ل��دويل يف مو�جهة 

يو�جه فيها �لعامل حتدي كوفيد - 19.             )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن زايد يعيد ت�ضمية اأكادمية الإمارات 
الدبلوما�ضية اإىل اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�ضية

•• اأبوظبي-وام:

�أعاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ت�شمية �أك��ادمي��ي��ة �لإم�����ار�ت 
�لدبلوما�شية �إىل �أكادميية �أنور قرقا�س �لدبلوما�شية ..تكرمياً جلهود 
معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س، �مل�شت�شار �لدبلوما�شي ل�شاحب 
�ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة يف خ��دم��ة ق�����ش��اي��ا �ل���دول���ة وت��ع��زي��ز ح�شورها 
�أنور قرقا�س  �أكادميية  �لإقليمي و�لدويل. وتاأتي مبادرة �شموه ت�شمية 
�لدبلوما�شية ..تقدير�ً لدور معايل �لدكتور قرقا�س وعطاء�ته �ملخل�شة 
خال �ل�شنو�ت �ملا�شية يف �لعمل �لأكادميي و�ل�شيا�شي وكونه �أحد رو�د 

�لعمل �لدبلوما�شي يف �لدولة.

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد ي�شهد�ن �أد�ء �ليمني �لد�شتورية ل�شخبوط بن نهيان وزير دولة  )و�م(

بيرت د�ز�ك ع�شو منظمة �ل�شحة �لعاملية يتحدث لو�شائل �لإعام لدى و�شوله �إىل �ملطار، يف ووهان. )رويرتز(

هيئة �لدفاع يف ندوة �شحفية

مارين لوبان

بالنيابة عن رئي�ش الدولة منحا اأنور قرقا�ش وزكي ن�سيبة و�سام االحتاد 

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد ي�ضهدان اأداء اليمني الد�ضتورية 
ل�ضخبوط بن نهيان وخليفة املرر وزيري دولة يف حكومة الإمارات

•• دبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مبباركة 
�شاحب  و�أم����ام  �هلل«،  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 

�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل« 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أدى معايل �لوزيرين �جلديدين يف حكومة �لإمار�ت 
�إعان  �أع��ق��اب  �ل��د���ش��ت��وري��ة، وذل���ك يف  �ليمني  �أم�����س 

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد ي�شهد�ن �أد�ء �ليمني �لد�شتورية خلليفة �ملرر وزير دولة  )و�م(

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
عن تعديل وز�ري م�شغر يف �خلارجية �لإمار�تية. 
وق����ال ���ش��م��وه: ب��ح�����ش��ور �أخ����ي �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ز�يد.. �أجرينا تعديًا وز�رياً ُم�شغر�ً يف �خلارجية 
�لإمار�تية، حيث ين�شم �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان 

وزيري  �مل��رر  �شاهني  نهيان وخليفة  �آل  بن مبارك 
دول����ة، وي��غ��ادره��ا �ل��دك��ت��ور �أن����ور ق��رق��ا���س للعمل 
ن�شيبة  وزكي  �لدولة  لرئي�س  دبلوما�شيا  م�شت�شار� 

للعمل م�شت�شار� ثقافيا لرئي�س �لدولة.
)�لتفا�شيل �س2(

اأملانيا تبحث متديد االإغالق ملواجهة الفريو�ش و�سالالته املتحورة

بعثة ال�ضحة العاملية اإىل ووهان ت�ضكك يف معلومات اأمريكية عن كورونا
•• عوا�صم-وكاالت:

���ش��ك��ك خ��ب��ر م���ن ب��ع��ث��ة منظمة 
ووه�����ان  �إىل  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل�����ش��ح��ة 
فرو�س  من�شاأ  لك�شف  �ل�شينية، 
�ملعلومات  ���ش��ح��ة  يف  ك�����ورون�����ا، 
�ل�����وب�����اء، بعد  �لأم����ري����ك����ي����ة ع����ن 
ت����ع����ل����ي����ق����ات م��������ن �خل�����ارج�����ي�����ة 

�لأمريكية.
�لبعثة  ع�شو  د�ز�ك  بيرت  وق���ال 
ع��ل��ى ت��وي��رت: ل ت��ث��ق��و� ك��ث��ر�ً يف 
�إ�شارة  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ملعلومات 
با�شم  م��ت��ح��دث  ت�����ش��ري��ح��ات  �إىل 
ف��ي��ه��ا تبني  �خل���ارج���ي���ة، جت��ن��ب 
�لأول���ي���ة خلرب�ء  �ل���ش��ت��ن��ت��اج��ات 
م��ن��ظ��م��ة �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة، بعد 

جولتهم يف ووهان.
بيانات جممعة �قرت�ب  و�أظهرت 
بفرو�س  �لإ�����ش����اب����ات  �إج����م����ايل 
كورونا يف �أنحاء �لعامل من 107 

مايني، حتى �شباح �لأربعاء.
و�أظ���ه���رت �أح����دث �ل��ب��ي��ان��ات على 
هوبكنز  ج���ون���ز  ج���ام���ع���ة  م���وق���ع 
�أن �إجمايل �لإ�شابات  �لأمريكية، 
يف  م���اي���ني،   106.903 ب��ل��غ 
حني جتاوز عدد �ملتعافني 59.7 

�لثقافية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�حل��ان��ات 
و�لريا�شية.

فتح  �إع�������ادة  ت�����ش��ك��ل  �أن  وي���ت���وق���ع 
رئي�شية،  خ��اف  نقطة  �مل��د�ر���س 
ح��ي��ث ي��ف�����ش��ل �ل���ك���ث���رون �إع�����ادة 
و�ملد�ر�س  �لأط���ف���ال  ري��ا���س  ف��ت��ح 
�لبتد�ئية لتخفيف عبء �لتعليم 
�مل��ن��زيل ع��ن ك��اه��ل �لآب�����اء، وعدم 
تخلف �لأط��ف��ال �مل��ح��روم��ني عن 

�لركب.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ح���ذر رئي�س 
�لأملانية،  �ملركزة  �لعناية  جمعية 
فتح  �إع��������ادة  �أن  م����ن  �لأرب������ع������اء، 
�ملد�ر�س وريا�س �لأطفال �شتوؤدي 
�إىل ع��ودة ظهور ح��الت �لإ�شابة 

بالفرو�س.
ملكافحة  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  وق�����ال 
�لأم��ر����س، �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، �إن 
�ل�شالة �ملتحورة �لأكرث عدوى، 
يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ظ���ه���رت  �ل���ت���ي 
يف  �لآن  �كت�شافها  مت  بريطانيا، 

معظم وليات �أملانيا.
ك��م��ا ع���رث �أي�����ش��ا ع��ل��ى ع����دد من 
بال�شالة  �مل�������ش���اب���ة  �حل��������الت 
دولة  يف  �كت�شفت  �لتي  �جل��دي��دة 

جنوب �إفريقيا.

�ل��وف��ي��ات فتجاوزت  �أم���ا  م��ل��ي��ون، 
مليون.  2.341

�لأملانية  �مل�شت�شارة  وتناق�س  ه��ذ� 
�لوليات  وح��ك��ام  م��رك��ل  �أنغيا 
�ل�16، متديد �إج��ر�ء�ت �لإغاق 
منت�شف  ب��ع��د  م��ا  �إىل  �ل��ب��اد  يف 

فرب�ير، يف �لوقت �لذي ترت�جع 
�أع��د�د �لإ�شابات، لكن �لقلق  فيه 
يت�شاعد ب�شاأن �ل�شالت �ملتحورة 

من كوفيد19-.
�لإغ���اق  ينتهي  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 
�ل��ث��اين �ل���ذي ف��ر���ش��ت��ه �أمل��ان��ي��ا يف 

ن���وف���م���رب، يف �ل����ر�ب����ع ع�����ش��ر من 
ف���رب�ي���ر، ل��ك��ن �ل��ت��وق��ع��ات ت�شر 
�إم��ك��ان��ي��ة مت���دي���ده جم����دد�،  �إىل 
م���ع �����ش���ت���م���ر�ر �إغ������اق �مل���د�ر����س 
�لتي  و�ملتاجر  �لأط��ف��ال  وري��ا���س 
و�ملطاعم  �لغذ�ئية  �مل��و�د  تبيع  ل 

هيئة الدفاع عن �سكري بلعيد تك�سف:

وحدة البحث يف جرائم الإرهاب ا�ضتمعت للغنو�ضي كُم�ضتكى به
جلب عنا�سر من حما�ش لتون�ش للتدرب والتخفي حتت هوية طلبة قدموا للدرا�سة يف تون�ش

ال�سي�سي يوؤكد على موا�سلة تقدمي الدعم وامل�ساندة لليبيني
ا�ضتئناف مباحثات الد�ضتور يف 

ليبيا.. وتوجه لدعم ال�ضتفتاء
•• القاهرة-طرابل�س-وكاالت:

�أكد �لرئي�س �مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي، �لأربعاء، مو��شلة م�شر تقدمي 
�أو  �لأمني  �أو  �لقت�شادي  �ل�شعيد  على  �شو�ء  لليبيني،  و�مل�شاندة  �لدعم 
�أجر�ه مع �لرئي�س �جلديد  �ل�شي�شي يف �ت�شال هاتفي  �لع�شكري. و�أعرب 
�ختيار  ميثل  لأن  تطلعه  عن  �ملنفي،  حممد  �لليبي،  �لرئا�شي  للمجل�س 
�لقيادة �لليبية �جلديدة بد�ية عهد جديد تعمل فيه كافة موؤ�ش�شات �لدولة 
�لليبية بان�شجام وب�شكل موحد، يعلي �مل�شلحة �لوطنية فوق �أي �عتبار�ت. 
�إنهاء �لنق�شام �لليبي �لذي كان  �إىل  �أن يوؤدي ذلك  �أمله يف  كما عرب عن 
�أحد معوقات �ملرحلة �ملا�شية، وعانت منه �لدولة �لليبية و�شعبها �ل�شقيق 

وكذلك �شائر �لإقليم ودول �جلو�ر.
�لليبي،  �ل��د���ش��ت��وري  �مل�����ش��ار  جلنة  لأع�����ش��اء  �لثانية  �جلل�شة  وب����د�أت  ه��ذ� 
�لأربعاء، مبدينة �لغردقة �مل�شرية، لبحث �خلروج باتفاق قانوين ي�شمن 
�لعام �حلايل،  بنهاية  �نتخابات  باإجر�ء  ترتيبات د�شتورية تو�فقية ت�شمح 
�لعر�قيل  رغ��م  �ل��د���ش��ت��ور،  على  �ل�شتفتاء  خ��ي��ار  دع��م  نحو  ت��وج��ه  و���ش��ط 
و�لعقبات �لتي قد تو�جه هذ� �خليار و�لتي قد تهدد �إجر�ء �لنتخابات يف 
موعدها �ملقرر. ويعد �مل�شار �لد�شتوري �أكرث �مللفات تعقيد� يف ليبيا مقارنة 
يف  �لكبر  �لتباين  ب�شبب  و�لع�شكرية،  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  بامل�شار�ت 
وجهات �لنظر بني �لأطر�ف �لليبية وتعّدد �ملقرتحات �لتي ترت�وح ما بني 
كتابة د�شتور ليبي جديد �أو تعديل م�شروع �لد�شتور �ملجمد منذ 2017، 
�لتي  �مل��و�د  �إىل �خلافات حول  �إ�شافة  �لد�شتور،  ��شتفتاء حول  �إج��ر�ء  �أو 

تتعلق بنظام �حلكم و�إد�رة وتوزيع �لرثوة.

ت�سعيد جديد.. اأردوغان لرئي�ش حكومة اليونان: الزم حدودك

ال�ضيوخ يدعو بايدن لل�ضغط على تركيا حلماية حقوق الإن�ضان
•• عوا�صم-وكاالت:

�لأمركي  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  �حل��زب��ني  م��ن  �أغلبية  دع��ت 
لبذل  تركيا  على  �ل�شغط  �إىل  ب��اي��دن  ج��و  �لرئي�س  �إد�رة 
�مل��زي��د حل��م��اي��ة ح��ق��وق �لإن�����ش��ان. ووق���ع 54 م��ن �أع�شاء 
جمل�س �ل�شيوخ على �لر�شالة �لتي �تهمت �لرئي�س �لرتكي 
و�شائل  و�إ�شكات  �ملعار�شة  بتهمي�س  �أردوغ���ان  طيب  رج��ب 
�لإعام �لناقدة و�شجن �ل�شحفيني و�شن حملة تطهر يف 

�شفوف �لق�شاة �مل�شتقلني.
�أردوغان  للرئي�س  �لتاأكيد  على  نحثكم  �لر�شالة  يف  وج��اء 
للمعار�شة  �لقمعية  حملتهم  �إن��ه��اء  ���ش��رورة  على  و�إد�رت���ه 
�ل��ف��ور، و�إط���اق �شر�ح �ل�شجناء  يف �ل��د�خ��ل و�خل���ارج على 

�ل�شيا�شيني و�شجناء �لر�أي وتغير م�شارهم �ل�شمويل.
ومن �ملتوقع �أن يكون بايدن �أكرث �شر�مة مع �أنقرة ب�شاأن 

�شجلها يف جمال حقوق �لإن�شان. 

من جهة �خرى، عاد �لرئي�س �لرتكي، رجب طيب �أردوغان، 
�لأربعاء، ثانية �إىل �لت�شعيد �شد �ليونان على �لرغم من 
بعودة  �ملا�شية،  �لأ�شابيع  �شهدته  �ل��ذي  �لن�شبي  �ل��ه��دوء 
�ملفاو�شات بني �لبلدين. وقال يف ت�شريحات �شحافية على 
يعرف  �أن  ميت�شوتاكي�س  كرياكو�س  �ليونان  وزر�ء  رئي�س 
حدوده. كما �أ�شاف عليه �أن يلزم حدوده، وعلى �لعامل �أن 

يعلم �أن  تركيا لن تت�شاهل بعد �ليوم.
�إىل ذلك، ر�أى �أنه مل يبق �أي طريق للحل يف قرب�س �شوى 
تتناول  لن  قرب�س  مفاو�شات  �أن  معترب�ً  �لدولتني،  حل 

�لحتاد �لفيدر�يل �شو�ء قبلت �ليونان �أم مل تقبل.
وزر�ء  رئي�س  تاأكيد  من  يومني  بعد  �أردوغ���ان  موقف  �أت��ى 
�أنه من غر �ملحتمل ��شتئناف قرب�س حمادثات  �ليونان، 
تركيا  �أ���ش��رت  �إذ�  عرقيا  �ملنق�شمة  �جل��زي��رة  توحيد  �إع���ادة 
و�لقبار�شة �لأتر�ك على �ل�شعي لتفاق حل دولتني يتحدى 

�إطار عمل �لأمم �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي للفيدر�لية.

•• الفجر - تون�س:

�ل�����رد�وي ع�شو هيئة  ر���ش��ا  ق���ال 
�لدفاع يف ق�شية �غتيال �ل�شهيد 
موؤمتر  خ�����ال  ب��ل��ع��ي��د  ����ش���ك���ري 
�إن����ه مت  �لأرب���ع���اء  �أم�����س  �شحفي 
�لنه�شة  حركة  رئي�س  ��شتدعاء 
�إليه  لا�شتماع  �لغنو�شي  ر����ش��د 
�لوطنية  �ل������وح������دة  ق���ب���ل  م�����ن 
ل���اأب���ح���اث يف ج���ر�ئ���م �لإره������اب 
يعرف  م��ا  بخ�شو�س  ب��ال��ع��وي��ن��ة 
ب���اجل���ه���از �ل�������ش���ري، م�����ش��ي��ف��ا �أن 
�لغنو�شي ق�شائيا  �شتتابع  �لهيئة 

يف هذ� �مللف.
وبنّي �لرد�وي �أن �لغنو�شي �رتكب 
�خ����ط����اء ���ش��ي��ح��ا���ش��ب ع��ن��ه��ا ولن 
ن��ع��ط��ي م��ام��ح ����ش��ت��ن��ط��اق��ه لكن 
وحاليا  ب��ه  كم�شتكى  �شماعه  مت 
م����وج����ود ����ش���م���ن م���ل���ف �جل���ه���از 

حفظ  جنود  من   20 اإ�ضابة 
مب��ايل  ه��ج��وم  يف  ال�����ض��الم 

•• باماكو-اأ ف ب:

�أفاد ناطق با�شم �لأمم �ملتحدة يف 
ح�شيلة موقتة �أن ما ل يقل عن 
ع�شرين من جنود حفظ �ل�شام 
�أ�شيبو� يف هجوم على مع�شكرهم 

يف و�شط مايل �أم�س �لأربعاء.
ووق�����ع �ل���ه���ج���وم ب���ق���ذ�ئ���ف ه���اون 
�شباحا  �ل�شابعة  �ل�شاعة  ق��ر�ب��ة 
�ملتحدة  �لأمم  لبعثة  قاعدة  يف 
يف مايل يف بلدة كرينا يف و�شط 
�أو�شح  م���ا  ع��ل��ى  م�����ايل،  �ل���ب���اد 
�ل���ن���اط���ق �أول���ي���ف���ي���ه ���ش��ي��ل��غ��ادو يف 

ر�شالة �إىل وكالة فر�ن�س بر�س.
�لكتيبة  �إىل  �جل���ن���ود  وي��ن��ت��م��ي 
مطلع  م�شدر  ح�شب  �لتوغولية 
على بع�س تفا�شيل �لهجوم طلب 
ع���دم �ل��ك�����ش��ف ع���ن ه��وي��ت��ه نظر� 
و�أو�شح  �مل��و���ش��وع.  ح�شا�شية  �إىل 
�لإ����ش���اب���ات  ب��ع�����س  �أن  �مل�������ش���در 

خطرة.
�ملتحدة  �لأمم  بعثة  رئي�س  ون��دد 
�لنظيف  �شالح  حممد  م��ايل  يف 
على  �جلبان  �لهجوم  بهذ�  بحزم 

جنود حفظ �ل�شام.

الف�سل التقليدي بني الي�سار واليمني انتهى
فرن�ضا: الرئا�ضية 2022، كلهم �ضياديون!

•• الفجر -جريار غرونربغ –ترجمة خرية ال�صيباين

كما �أكد ��شتطاع هاري�س �لأخر لنو�يا �لت�شويت يف �لرئا�شية �لفرن�شية، 
فاإن �لنق�شام بني �لي�شار و�ليمني مل يعد قادًر� على تنظيم عمل �لنظام 
 26 �لي�شار بجميع �جتاهاته، ومعه �خل�شر، يبلغ  �ل�شيا�شي و�حلزبي. 
باملائة فقط، كما �أنه يظل منق�شًما ب�شدة. من جانبهما، يتعار�س كل من 

�جلمهوريني و�لتجمع �لوطني �شيا�شيا.
ماكرون  �إميانويل  من  لكل  �ملعادين  �ملحتملني  للمر�شحني  �أن  ويبدو 
ومارين لوبان، و�لذين �أ�شبحو� على در�ية بتاآكل تق�شيم ي�شار - ميني، 
هدف ��شرت�تيجي م�شرتك يتمثل يف تثبيت فجوة جديدة تتمحور حول 

م�شالة �ل�شيادة �لوطنية.                    )�لتفا�شيل �س13(

بالقانون'  و���ش��ن��ح��اك��م��ه  �ل�����ش��ري 
ح�شب تعبره.

قز�رة  �إمي����ان  �أّك�����دت  جهتها  م��ن 
�أّن��ه بعد فك  �ل��دف��اع  ع�شو هيئة 
ت�شفر ع��دد م��ن �مل��ر����ش��ات بني 
�لإخو�ن  وتنظيم  �لنه�شة  حركة 

�أّن  ت���ب���ني  مب�������ش���ر،  �مل�������ش���ل���م���ني 
�لعايل  �لتعليم  لوزير  م�شت�شار� 
�ل�����ش��اب��ق �مل��ن�����ش��ف ب��ن ���ش��امل كان 
حركة  م��ن  ط��ل��ب��ة  جتني�س  ور�ء 

حما�س ودعمهم مبنح در��شية.
)�لتفا�شيل �س10(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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عبيد املزروعي: م�سبار الأمل يج�سد اإميان القيادة 
بقدرات اأبناء الإمارات على �سنع امل�ستحيل

اأخبار الإمارات

رياح من احلرب الباردة تع�سف 
يف اأق�سى ال�سمال الأوروبي

عربي ودويل

تيغري�ص وبايرن يف نهائي 
مونديال الأندية اليوم 

الفجر الريا�سي

اجلامعة العربية تهنئ الإمارات 
بو�ضول م�ضبار الأمل اإىل املريخ

•• القاهرة -وام:

�لعربية، دولة  �ل��دول  �لعام جلامعة  �لأم��ني  �لغيط  �أب��و  �أحمد  هناأ معايل 
مد�ر  على  �لأم��ل  م�شبار  بدخول  حتقق  �ل��ذي  �لكبر  بالنجاح  �لإم���ار�ت 
تتويجا لرت�كم معريف ونه�شة  ياأتي  �ملهم  �لإجن��از  �أن هذ�  �ملريخ، موؤكد� 

تعليمية وعلمية رعتها �حلكومة عرب �شنو�ت وعقود.
وقال معايل �أبو �لغيط - يف بيان �أ�شدره �أم�س: �إن هذه �ملهمة �لف�شائية 
�ل��ع��رب على  �إجن��ازه��ا ت�شع  �لإم��ار�ت��ي على  �لفريق  �لتي عمل  �ل��ف��ري��دة، 
�ملعريف، وتوؤكد قدرتهم �للتحاق بركب  �ملجال  �لعاملي يف  �لتميز  خريطة 
�حل�شارة �ملعا�شرة يف جانبها �لعلمي و�ملعريف، وتعيد �إىل �لأذهان ما �شبقت 

�إليه �حل�شارة �لعربية من فتوحات علمية يف ع�شرها �لز�هر.

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد ي�ضهدان اأداء اليمني الد�ضتورية 
ل�ضخبوط بن نهيان وخليفة املرر وزيري دولة يف حكومة الإمارات

يف تقرير �سادر عن معهد مونتني
هكذا ميكن اأن تواجه 

فرن�ضا احلروب الهجينة!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

يف تقرير بعنو�ن �إعادة �لتفكر يف �لدفاع ملو�جهة �أزمات 
�لقرن �حلادي و�لع�شرين، ُن�شر يف 9 فرب�ير، �أعرب معهد 
للنز�عات  فرن�شا  ��شتعد�د  ع��دم  �إز�ء  قلقه  عن  مونتني 
�لهجينة، حتى لو كانت، ح�شب ه��وؤلء �خل��رب�ء، تتمتع 

مبز�يا كبرة للتعامل معها.    )�لتفا�شيل �س10( �جلرن�ل �لرو�شي غر��شيموف �شيد �حلرب �لهجينة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد 
�شوك  بيونغ  بارك  �لبحر، معايل  �أم�س يف ق�شر  �مل�شلحة 
�جلنوبية  كوريا  جمهورية  يف  �لوطنية  �جلمعية  رئي�س 

�ل�شديقة.
وت��ن��اول �ل��ل��ق��اء �ل��ع��اق��ات �ل��وث��ي��ق��ة ب��ني دول���ة �لإم����ار�ت 
�ملجالت  خمتلف  يف  تطويرها  و�شبل  كوريا  وجمهورية 
خ��ا���ش��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �لق��ت�����ش��ادي، ف�����ش��ًا ع��ن بع�س 
�مل�شرتك  �لهتمام  حم��ل  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لق�شايا 
مو�جهة  يف  �ل��دويل  �لإن�شاين  �لت�شامن  حتقيق  و�أهمية 

يو�جه  �لتي  �حلالية  �ملرحلة  خال  �مل�شرتكة  �لتحديات 
فيها �لعامل حتدي "كوفيد - 19". وهناأ �شاحب �ل�شمو 
كوريا  و�شعب  �ل�شيف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�جلديدة"  �لكورية  �لقمرية  "�ل�شنة  مبنا�شبة  �ل�شديق 
هناأ  جانبه  م��ن  و�لزده�����ار.  �ل��ت��ق��دم  دو�م  لهم  ومتنياته 
معايل بارك بيونغ �شوك �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان بو�شول "م�شبار �لأمل" �إىل �ملريخ، معرب�ً 
�لعاقات  بتنمية  و�هتمامه  �شموه،  بلقاء  �شعادته  ع��ن 

�لربملانية بني باده ودولة �لإمار�ت.
ح�شر �للقاء .. معايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�لوفد �ملر�فق لل�شيف.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  "�أقدر"  للتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج  �أط��ل��ق 
حتت  �لآم��ن  لاإنرتنت  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  مو�شعة  فعاليات 
�شعار "�ملو�طنة �لرقمية �لإيجابية" و�لهادفة لتعزيز �ل�شتخد�م 
�لآمن و�لإيجابي للتكنولوجيا �لرقمية ويف �إطار �جلهود �لوطنية 

لتعزيز مفاهيم جودة �حلياة �لرقمية.
ملتقى   ، ف��رب�ي��ر  �شهر  يف  ع��ام  ك��ل  تقام  �لتي  �لفعاليات  تت�شمن 
�فرت��شي وحما�شر�ت وور�س عمل متخ�ش�شة وم�شابقات ثقافية 
و�شل�شلة مو�د �إعامية توعوية بعدة لغات تبث عرب كافة من�شات 
للتو��شل  �ملحلية وعرب ها�شتاغ موحد  �لإعام  وو�شائل  �ل�شركاء 
�لو�شول  بهدف   " �ليجابية  �لرقمية  "#�ملو�طنة  �لجتماعي 
لأكرب �شريحة من �مل�شتهدفني ول�شمان �ل�شتفادة �لق�شوى من 
تنظيم  ي�شارك يف   . �لرئي�شية  ر�شائلها  �إي�شال  يف  �لفعاليات  هذه 
�ملجتمع  تنمية  ووز�رة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �لفعاليات  ورعاية 
وجمل�س �لإمار�ت جلودة �حلياة �لرقمية و�لهيئة �لعامة لتنظيم 

�لأعلى  للمجل�س  �لتابعة  �لطفل  �شامة  و�إد�رة  �لت�شالت  قطاع 
ل�شوؤون �لأ�شرة وجمعية �لإمار�ت لاإنرتنت �لآمن وموؤ�ّش�شة ز�يد 
توعية  وجمعية  �لعام  �لن�شائي  و�لحت��اد  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا 
ورعاية �لأحد�ث وجمموعة "فر�شان �لإمار�ت �لإعامية" وعدد 
�إبر�هيم  �لدكتور  �مل�شت�شار  و�أكد  و�لعامة.  �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة  من 
�لدبل �لرئي�س �لتنفيذي لربنامج خليفة للتمكني �أن فعالية �ليوم 
�لعاملي لاإنرتنت �لآم��ن تاأتي هذه �ل�شنة يف ظروف خا�شة وقد 
�شهد �لعامل و�حدة من �لتحديات �ل�شحية �لكبرة �لتي تطلبت 
�إجر�ء�ت وتد�بر خا�شة من بينها �للتز�م بالعمل و�لتعليم عن 
، مما  �لبيت  ��شتوجب �حلظر و�لبقاء يف  بعد ويف بع�س �لحيان 
و�لتطبيقات  �لإلكرتونية  لل�شبكات  ��شتخد�ماً غر م�شبوق  �شكل 
�لذكية ، �لأمر �لذي ��شتوجب تعزيز �لحتياطات وو�شائل �لأمن 
�ل�شيرب�ين وتو�شيع قاعدة �لتوعية �ملجتمعية خا�شة لفئات �ل�شباب 
و�لن�سء. و�أ�شار �إىل فعاليات �لإنرتنت �لآمن تقام كل عام كاأحدى 
حمطات حمات �لتوعية �لتي ت�شتهدف تعزيز �ملو�طنة �لإيجابية 
حكومة  توجيهات  �شمن  �لآمنة  �لرقمية  �حلياة  ج��ودة  وحتقيق 

�لتقنية �حلديثة،  �لرت��ق��اء يف خدماتها  �شبيل  �لإم���ار�ت يف  دول��ة 
وخدماتنا  ملو�ردنا  �لآم��ن  و�لل��ت��ز�م  �ل�شتخد�م  ثقافة  ولرت�شيخ 
�لإلكرتونية و�لذكية �شمن عام �ل�شتعد�د للخم�شني للدولة. من 
جانبه �أكد �ملقدم حممد �لهرمودي �ملن�شق �لعام لربنامج خليفة 
للتمكني "�أقدر".. �لعمل مع �ل�شركاء يف تو�شيع �لفعاليات بهدف 
رفع م�شتوى �لوعي بالتحديات �لتي تو�جه م�شتخدمي �لنرتنت 
من �أفر�د �ملجتمع، كما يهدف �إىل تو�شعة نطاق �لوعي باجلر�ئم 
�ملر�فقة ل�شتخد�م �لإنرتنت، مثل �ل�شتغال �جلن�شي لاأطفال 
و�لن�شاء ب�شكل خا�س. وقال �إن من بني �ملو��شيع �لتي ن�شتهدفها 
حماية  و�أهمية  �للكرتونية،  باجلرمية  �ملتعلقة  تلك  �لتوعية  يف 
و�لعو�قب  �خل��ط��ر  �ل���ش��ت��خ��د�م  حل���الت  و�لتنبيه  �خل�شو�شية، 
�لقانونية و�شط تطوير معاير و�أنظمة �أخاقية و�شلوكية لئقة 
ومتابعة  �لتفاعل  �أهمية  موؤكد�ً  �لقوية،  �لأد�ة  لهذه  لا�شتخد�م 
هذه �لفعاليات �لهادفة لتعزيز �ل�شلوكيات �لإيجابية لدى �لن�سء 
وتاأمني �لبيئة �ل�شحية لهم لا�شتفادة من مز�يا �لإنرتنت بدون 

�لتعر�س ملخاطرها.

•• دبي-وام:

�لإ�شامية  �ل�����ش��وؤون  جل��ن��ة  ناق�شت 
و�لأوقاف و�ملر�فق �لعامة يف �ملجل�س 
�جتماعها  خ��ال  �لحت��ادي  �لوطني 
�لذي عقدته يف مقر �لأمانة �لعامة 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  ب���دب���ي،  ل��ل��م��ج��ل�����س 
�ل�شام�شي  �ل��ن��اي��ل��ي  ر�����ش���د  خ��ل��ف��ان 
قانون  م�������ش���روع  �ل���ل���ج���ن���ة،  رئ���ي�������س 
�حتادي يف �شاأن تنظيم �حتاد �ملاك، 
�ملعنية  �جل����ه����ات  مم��ث��ل��ي  ب��ح�����ش��ور 
�أع�شاء  �لجتماع  ح�شر  و�ملخت�شة. 
: جميلة  م���ن  ك���ل  ����ش���ع���ادة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�للجنة"،  "مقررة  �مل���ه���ري  �أح���م���د 
وحمد �أحمد �لرحومي �لنائب �لأول 
�مل��ج��ل�����س، و���ش��ه��ي��ل نخره  ل��رئ��ي�����س 
�لعفاري، و�شابرين ح�شن �ليماحي، 
وناعمه  �ل���زع���اب���ي،  حم��م��د  وك���ف���اح 

عبد�لرحمن �ملن�شوري. وقال �شعادة 
�إن  �ل�شام�شي،  �لنايلي  ر��شد  خلفان 
�جلهات  ممثلي  م��ع  ناق�شت  �للجنة 
�مل��ع��ن��ي��ة و�مل��خ��ت�����ش��ة �ل��ت��ي ���ش��ارك��ت يف 

�لبلديات  د�ئ�����رة  وه�����ي:  �لج���ت���م���اع 
�أبوظبي، ود�ئرة �لأر��شي  و�لنقل يف 
و�لأم��اك يف دبي، ود�ئ��رة �لت�شجيل 
وموؤ�ش�شة  �ل�������ش���ارق���ة،  يف  �ل���ع���ق���اري 

حممد بن ر��شد لاإ�شكان، وموؤ�ش�شة 
�لقانون  م�شروع  �لعقارية،  �لإم��ار�ت 
�لحت��ادي �ملكون من 40 م��ادة، ومت 
�ل�شتماع �إىل ماحظات ومقرتحات 

م�شروع  ب���������ش����اأن  �جل����ه����ات  مم���ث���ل���ي 
م�شلحة  يف  ي�����ش��ب  مب����ا  �ل���ق���ان���ون 
�ملن�شودة  �لأه����د�ف  ويحقق  �مل���اك، 
م����ن م�������ش���روع �ل����ق����ان����ون. و�أو�����ش����ح 
�ل�شام�شي �أن م�شروع �لقانون يهدف 
�ملر�فق  وت�شغيل  و�إد�رة  �إن�����ش��اء  �إىل 
دوري،  ب�شكل  و�شيانتها  �مل�����ش��رتك��ة 
وتعزيز م�شاهمة �لأفر�د يف �حلفاظ 
يف  وم�شاركتهم  �لعامة  �مل��ر�ف��ق  على 
ملو�د  وف��ق��ا  �أن���ه  �إىل  �إد�رت���ه���ا، م�شر� 
م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون ف���اإن �حت���اد �ملاك 
�أربعة  على  �مل��اك  ع��دد  ز�د  �إذ�  ين�شاأ 
�لذين  �لأ�شخا�س  تعدد  و�إذ�  ماك، 
جمموعة  يف  عقارية  وح��دة  ميلكون 
يعتربون  ف��اإن��ه��م  ع��ق��اري��ة  وح������د�ت 
يوكلو�  �أن  وع��ل��ي��ه��م  و�ح������د�  م��ال��ك��ا 
م����ن مي��ث��ل��ه��م ل��ت��ن��ف��ي��ذ �لإج���������ر�ء�ت 
فاإذ�  �مل���اك،  �ل��ازم��ة لإن�شاء �حت��اد 

مل ي��ق��م �مل����اك ب���اإمت���ام �لإج������ر�ء�ت 
�ل��ازم��ة لإن�����ش��اء �حت���اد �مل���اك كان 
�ملحكمة  م��ن  ي��ط��ل��ب  �أن  م��ن��ه��م  لأي 
�لت�شريح  �ل��ع��ق��ار  ب��د�ئ��رت��ه��ا  �ل��ك��ائ��ن 
له ب��اإمت��ام ه��ذه �لإج����ر�ء�ت. ويتوىل 
وتنمية  و�شيانة  �ملاك حفظ  �حتاد 
و��شتثمار �لأجز�ء �مل�شرتكة و�إد�رتها، 
ل��ه تقدمي خ��دم��ات جماعية  وي��ج��وز 
�مللكية  ب�������ش���وؤون  ت���رت���ب���ط  ل���ل���م���اك 
ملو�د  وفقا  �أن��ه  �إىل  ولفت  �مل�شرتكة. 
م�شروع �لقانون يتمتع �حتاد �ملاك 
�مل�شتقلة  �لع��ت��ب��اري��ة  بال�شخ�شية 
و�لأهلية �لقانونية يف حدود �لغر�س 
�لذي �أن�شئ من �أجله، ويكون له ذمة 
لدى  ت�شجيله  ف��ور  م�شتقلة  مالية 
�ل�شروط  وف���ق  �مل��خ��ت�����ش��ة،  �ل�شلطة 
�ل��ت��ي ي�����ش��در ب��ت��ح��دي��ده��ا ق����ر�ر من 

برنامج �ل�شيخ ز�يد لاإ�شكان.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  مب���ب���ارك���ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�أم��ام �شاحب  "حفظه �هلل"،  �لدولة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
"رعاه  جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل" 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  بن 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
�جلديدين  �ل���وزي���ري���ن  م��ع��ايل  �أدى 
�ليمني  �أم�������س  �لإم�������ار�ت  يف ح��ك��وم��ة 
�إعان  �أع��ق��اب  يف  وذل��ك  �لد�شتورية، 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم عن تعديل وز�ري م�شغر يف 
�شموه:  وق��ال  �لإم��ار�ت��ي��ة.  �خلارجية 
بن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ  �أخ����ي  "بح�شور 
ز�يد.. �أجرينا تعديًا وز�رياً ُم�شغر�ً 
يف �خلارجية �لإمار�تية، حيث ين�شم 
�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وخليفة �شاهني �ملرر وزيري 
دولة، ويغادرها �لدكتور �أنور قرقا�س 
لرئي�س  دبلوما�شيا  م�شت�شار�  للعمل 
�لدولة وزكي ن�شيبة للعمل م�شت�شار� 

ثقافيا لرئي�س �لدولة".
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لإمار�ت  حكومة  �أن  مكتوم  �آل  ر��شد 
ب�������ش���ورة م�����ش��ت��م��رة على  ح���ري�������ش���ة 
ملفات  و�إ�شافة  و�لتجديد،  �لتغير 
و�أول���وي���ات ج��دي��دة ل��ت��ك��ون ل��ه��ا �أدو�ر 
وعاملياً  و�إقليمياً  حملياً  فاعلية  �أك��رث 
�شموه:  وق��ال  �ملقبلة،  �ملرحلة  خ��ال 
و�خلم�شون  م�����ش��ت��م��رة..  "�لرحلة 
�لطاقات..  ج��م��ي��ع  حت��ت��اج  �ل���ق���ادم���ة 
و�ل�����ق�����ادم ���ش��ي��ب��ق��ى د�ئ����م����اً �أج����م����ل يف 
بادي �لإمار�ت". ح�شر �أد�ء �ليمني 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �لد�شتورية 
�آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  حممد بن 
حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�شيخ من�شور  �لد�خلية و�شمو  وزير 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة و�شمو  ���ش��وؤون  �ل���وزر�ء وزي��ر 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل. - معايل 
�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان..

�شغل معايل �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان 

يف  �ل��دول��ة  �شفر  من�شب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لعام  منذ  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
2017، حيث كان له دور حموري يف 
وتطويرها  �لثنائية  �لعاقات  تعزيز 
�لتعاون  �آليات  وتعزيز  �لبلدين،  بني 
�ل��ث��ن��ائ��ي يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت، ومبا 

لل�شعبني  �مل�����ش��رتك��ة  �مل�����ش��ال��ح  يحقق 
�ل�شقيقني. كما عمل معاليه يف وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل يف �لفرتة 
و2014،   2013 ع���ام���ي  ب���ني  م���ا 
و�لتحق بالأكادميية �مللكية �لع�شكرية 
عامي  ب�����ني  م�����ا  ����ش���ان���ده���ر����ش���ت   –

�حتاد  تر�أ�س  كما   ،2016-2015
معايل  ح�شل  للفرو�شية.  �لإم�����ار�ت 
نهيان  �آل  نهيان  بن  �شخبوط  �ل�شيخ 
على بكالوريو�س يف �لعلوم �لتطبيقية 
�لتطبيقية  �لإع��ام��ي��ة  و�ل���در�����ش���ات 
�أبوظبي  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات  من 

ع��ام 2012، ودب��ل��وم �ل��در����ش��ات من 
عام  �لدبلوما�شية  �لإم��ار�ت  �أكادميية 

.2017

- معايل خليفة �ساهني املرر..
بد�أ معايل خليفة �شاهني �ملرر �لعمل 

ب���درج���ة م��ل��ح��ق �شنة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
دولة  ���ش��ف��ارة  يف  ع��م��ل  ك��م��ا   ،1978
�لد�ئم  و�ل��وف��د  �لإم����ار�ت يف طوكيو، 
وعمل  نيويورك،  يف  �لإم���ار�ت  لدولة 
ومفو�شا  �ل��ع��ادة  ف��وق  �شفر�  �شابقاً 
�ل�شورية  �لعربية  �جلمهورية  ل��دى 

ول��������دى �جل����م����ه����وري����ة �ل����ش���ام���ي���ة 
�لإي��ر�ن��ي��ة و���ش��ف��ر� غ��ر مقيم لدى 
للدولة  و�شفر�  �أرمينيا،  جمهورية 
ل����دى ج��م��ه��وري��ة ت���رك���ي���ا، وت�������دّرج يف 
عدد من �ملنا�شب يف وز�رة �خلارجية 
�آخ���ره���ا م�شاعد  �ل�����دويل،  و�ل���ت���ع���اون 

وزي����ر �خل��ارج��ي��ة و�ل���ت���ع���اون �ل���دويل 
م��ّث��ل معاليه  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة.  ل��ل�����ش��وؤون 
دولة �لإمار�ت يف �لعديد من �ملحافل 
�لدولية، وكانت له م�شاركة يف �لعديد 
من �لجتماعات على م�شتوى �لدول 
و�ملنظمات �لإقليمية و�لعاملية، وتر�أ�س 

وفد �لدولة يف �لعديد منها.
م���ع���ايل خ��ل��ي��ف��ة �مل������رر ح���ا����ش���ل على 
�لأع�����م�����ال  �إد�رة  يف  ب����ك����ال����وري����و�����س 
�شوفيا-  ج��ام��ع��ة  م���ن  و�لق���ت�������ش���اد 
�لقت�شاد  يف  وم��اج�����ش��ت��ر  �ل���ي���اب���ان 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ي م����ن �ل���ك���ل���ي���ة �جل����دي����دة 
نيويورك–  يف  �لجتماعية  للبحوث 

�لوليات �ملتحدة.

- و�سام االحتاد..
ويف �ل�شياق ذ�ته، توّجه �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
بال�شكر لكل من معايل �لدكتور �أنور 
ب���ن حم��م��د ق���رق���ا����س، وم���ع���ايل زكي 
�أنور ن�شيبة على ما قدماه من عطاء 
�شمن  عملهما  ف���رتة  خ���ال  وج��ه��ود 
وقّدم  �لإم����ار�ت،  حكومة  عمل  فريق 
ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن ���ش��اح��ب �ل�شمو  ل��ه��م��ا 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
جلهودهما  تقدير�ً  �لحتاد"،  "و�شام 
خدمة  يف  لدورهما  وتكرمياً  �ملتميزة 
رئي�س  "منح  ���ش��م��وه:  وق���ال  �ل��وط��ن. 
�لدولة و�شام �لحتاد للدكتور �أنور بن 
حممد قرقا�س، �أحد �أهم رو�د �لعمل 
و�لقت�شادي  و�لأك��ادمي��ي  �ل�شيا�شي 
�لإم���ار�ت���ي، و�ل����ذي ����ش��ت��ط��اع �إح���د�ث 
�ل�شيا�شي  عملنا  يف  ك��ب��رة  حت���ولت 
�خل������ارج������ي وع����اق����ات����ن����ا �ل����دول����ي����ة 
�لدكتور  ..���ش��ي��و����ش��ل  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�أن����ور ع��ط��اءه يف خ��دم��ة �ل��وط��ن عرب 
ر�ً  ملفات جديدة و�شيظل �لوطن مقدِّ
�أي�شاً  "مت  �شموه:  و�أ�شاف  جلهوده". 
تكرمي �لدكتور زكي �أنور ن�شيبة بو�شام 
�لحت����اد �مل��م��ن��وح م��ن رئ��ي�����س �لدولة 
و�لدبلوما�شية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  جل���ه���وده 
�لإمار�ت".  دول��ة  خدمة  يف  �لطويلة 
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �أن كًا من معايل �لدكتور �أنور 
ن�شيبة  �لدكتور زكي  قرقا�س ومعايل 
كانا من �ل�شخ�شيات �لتي لها م�شرة 
عطاء حافلة من �أجل �لإمار�ت، وكانا 
�لدوؤوب،  و�لعمل  للعطاء  مثال  خر 
وم����ا ز�ل�����ت ب�����ش��م��ات��ه��م��ا و�����ش���ح���ة يف 

جميع �ملحافل �ملحلية و�لدولية.

منحا اأنور قرقا�ش وزكي ن�سيبة و�سام االحتاد بالنيابة عن رئي�ش الدولة

 حممد بن را�ضد وحممد بن زايد ي�ضهدان اأداء اليمني الد�ضتورية ل�ضخبوط بن نهيان وخليفة املرر وزيري دولة يف حكومة الإمارات

زايد.. اأجرينا تعدياًل وزاريًا م�سغرًا يف اخلارجية االإماراتية   بن  حممد  ال�سيخ  اأخي  بح�سور  را�سد:  بن  • حممد 
حيث ين�سم ال�سيخ �سخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وخليفة �ساهني املرر وزيري دولة

• يغادر اخلارجية االإماراتية الدكتور اأنور قرقا�ش للعمل م�ست�سارا دبلوما�سيا لرئي�ش الدولة، وزكي ن�سيبة للعمل م�ست�سارا ثقافيا لرئي�ش الدولة
• اأنور قرقا�ش اأحد اأهم رواد العمل ال�سيا�سي واالأكادميي واالقت�سادي االإماراتي.. وا�ستطاع اإحداث حتوالت كبرية يف عملنا ال�سيا�سي اخلارجي وعالقاتنا الدولية واالإقليمية 
• كرمنا زكي اأنور ن�سيبة بو�سام االحتاد املمنوح من رئي�ش الدولة جلهوده الثقافية والدبلوما�سية الطويلة يف خدمة دولة االإمارات 
والقادم �سيبقى دائمًا اأجمل يف بالدي االإمارات الطاقات..  جميع  حتتاج  القادمة  واخلم�سون  م�ستمرة..  • الرحلة 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س الإيراين باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي - وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�لدولة "حفظه �هلل" برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س �لدكتور 
وذلك  �لإير�نية  �لإ�شامية  �جلمهورية  رئي�س  روح��اين  ح�شن 

مبنا�شبة �ليوم �لوطني لباده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�هلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
تهنئة  برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �لدكتور ح�شن روحاين.

••  اأبوظبي-وام:

157،514 جرعة خال  �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 
�ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى 
�م�س 4،684،658 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 47.37 جرعة لكل 100 
�شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفر لقاح #كوفيد19 و�شعيا 
يف  �شت�شاعد  و�لتي  �لتطعيم  عن  �لناجتة  �ملكت�شبة  �ملناعة  �إىل  �لو�شول  �إىل 
19". من جهة   - " كوفيد  �أع��د�د �حل��الت و�ل�شيطرة على فرو�س  تقليل 
وزيادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  و متا�شيا  �خ���رى 

نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
�أعلنت  لهم وعزلهم  19" و�ملخالطني   - "كوفيد  �مل�شتجد  بفرو�س كورونا 
�لوز�رة عن �إجر�ء 166،879 فح�شا جديد� خال �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 
�لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
�لطبي.  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 3،539 حالة �إ�شابة جديدة 
م�شتقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفرو�س 
�مل�شجلة  يبلغ جمموع �حلالت  �لازمة، وبذلك  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع 
9 ح��الت م�شابة وذلك  وف��اة  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت  ح��ال��ة.  كما   336،142

�لوفيات  �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد  �لإ�شابة بفرو�س كورونا  من تد�عيات 
�أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.  و�أعربت   956 �لدولة  يف 
�لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها  تعازيها  وخال�س 
جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد 
بالتعليمات و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة �جلميع. 
 كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 2،993 حالة جديدة مل�شابني بفرو�س كورونا 
تلقيها  بعد  �مل��ر���س  �أع��ر����س  م��ن  �ل��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�شتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �ل��ازم��ة  �ل�شحية  �لرعاية 

حالت �ل�شفاء 316،053 حالة.

اأجرت 166،879 فح�سا ك�سفت عن 3،539 اإ�سابة

ال�ضحة تعلن �ضفاء 2،993 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 157،514 جرعة من لقاح كوفيد 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

ك�شف ��شتطاع للر�أي �أجرته �شرطة �أبوظبي عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
باللغتني �لعربية و�لإجنليزية، �أن %90 من م�شتخدمي �لطرق ي�شتفيدون من 
خا�شية "�لإ�شعار�ت �لعاجلة" عرب تطبيقها �لذكي لتنبيه �ل�شائقني �أثناء ت�شُكل 
�ل�شباب على طرق �لإمارة. وقال �لر�ئد خليفة عبد �هلل �لعبيديل، مدير مركز 
�لتو��شل �لجتماعي يف �إد�رة �لإعام �لأمني، بقطاع �شوؤون �لقيادة، �أن جمهور 
تبثها  �لتي  �لتنبيهات  ��شتفادتهم من  �أك��دو�  �أبوظبي  �شرطة  �ملتابعني حل�شابات 
�شرطة �أبوظبي لإ�شعار �ل�شائقني بخف�س �ل�شرعات �لق�شوى على بع�س �لطرق 
�أن �شرطة �بوظبي حتر�س على  �إىل  �أثناء حالت ت�شكل وتر�كم �ل�شباب. ولفت 
��شتطاع ر�أي �جلمهور جتاه �خلدمات �لعديدة �لتي تقدمها خمتلف �لقطاعات 
�ل�شرطية يف �لإمارة بغر�س حت�شني وتطوير عملية �لتو��شل �مل�شتمر بني �شرطة 

�أبوظبي وجمهورها.
يذكر �أن ح�شابات و�شفحات �شرطة �أبوظبي عرب قنو�تها �لإعامية و�لتو��شلية 
تقدم خدمات �إخبارية �شاملة وم�شورة، �إىل جانب �لر�شائل �لتوعوية، و�لتنبيهات 
�لتحذيرية �ل�شتباقية، باحلالت �لطارئة على �لطرق على مد�ر �ل�شاعة، تاأكيًد� 
�أمن  تعزيز  بهدف  و�ملجتمع  �ل�شرطة  بني  �مل�شتمر  و�لتفاعل  �ل�شر�كة  لأهمية 

و�شامة �ملجتمع يف كل �أنحاء �إمارة �أبوظبي.

�ضرطة اأبوظبي : 90 % من م�ضتخدمي 
مرافق الوطني الحتادي تناق�س م�ضروع قانون تنظيم احتاد املالكالطرق ي�ضتفيدون من التنبيهات العاجلة 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اجلمعية الوطنية الكورية 
العالقات الثنائية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية 

)اأقدر( يطلق فعاليات مو�ضعة باليوم العاملي لالإنرتنت الآمن 2021 
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اأخبـار الإمـارات

�ضحة دبي تطالب املخالطني حلالت اإيجابية ب�كوفيد - 19 بحجر اأنف�ضهم 10 اأيام 
•• دبي -وام:

ط��ال��ب��ت ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة ب��دب��ي �لأ���ش��خ��ا���س �مل��خ��ال��ط��ني حل����الت تاأكدت 
�إ�شابتها مبر�س "كوفيد19-" ب�شرورة حجر �أنف�شهم يف غرفة منفردة 
ملدة 10 �أيام مر�عاة لاأ�شخا�س غر �ملخالطني مع تطبيق �لإجر�ء�ت 
 PCR" لإحرت�زية م�شرة �إىل عدم �حلاجة لإجر�ء �لفح�س �ملخربي�

للمر�س. �أعر��س  ظهور  عدم  حال  "يف 
ودعت �لهيئة �لأ�شخا�س �ملخالطني ممن ظهرت عليهم �أعر��س �ملر�س 
خ���ال ف���رتة �حل��ج��ر �ل�شحي ب�����ش��رورة �لإت�����ش��ال ع��ل��ى �ل��رق��م �ملوحد 
 PCR "لهيئة �ل�شحة بدبي 800342 حلجز موعد لإجر�ء فح�س
�شيتم �لتو��شل مع �أ�شحاب  �لأعر��س طفيفة حيث  "مبا�شرة ولو كانت 
�حلالت �لإيجابية لإ�شتكمال �إجر�ء�ت �لعزل �ل�شحي بينما يتوجب على 

�أ�شحاب �حلالت �ل�شلبية مو��شلة فرتة �حلجر �ل�شحي ملدة 10 �أيام.
وعّرفت �لدكتورة هند �لعو�شي رئي�شة ق�شم �لتعزيز و�لتثقيف �ل�شحي 
�ملخالط باأنه كل �شخ�س ق�شى وقتا على مقربة من حالة تاأكدت ��شابتها 
مبر�س "كوفيد19-" �شو�ء قبل ظهور �لأعر��س على �حلالة بيومني �أو 
منذ يوم �إجر�ء �ختبار "كوفيد19- "�لإيجابي للحالة �ملوؤكدة �أو يف �أي 

وقت خال فرتة �ملر�س ومدتها 10 �أيام.
و�أو�شحت �أن فرتة �حلجر �ل�شحي تبد�أ من تاريخ �آخر لقاء مع �ل�شخ�س 
�مل�شاب بعد ثبوت �إ�شابته مبر�س "كوفيد19-" وملدة 10 �أيام �إذ� كان 
�إىل  15 دقيقة ومب�شافة تقل عن مرتين لفتة  �أكرث من  �للقاء مدته 
�أعر��س �لإ�شابة باملر�س و�ملتمثلة بوجود حمى و�إرتفاع يف درجة �حلر�رة 
و�أمل يف  �لتنف�س  و�شعوبة يف  و�شيق  �جل�شم  و�آلم يف  " 37.5" و�شعال 
�حللق و�شيان �لأنف و�لإ�شهال و�لغثيان و�ل�شد�ع وفقد�ن حا�شتي �ل�شم 

و�لتذوق. وقالت �لدكتورة �لعو�شي �إن �ل�شخ�س يعترب خمالطا �إذ� ق�شى 
وقتا على مقربة من حالة تاأكدت �إ�شابتها ب�� "كوفيد-"19 مب�شافة �أقل 
من مرتين وملدة تزيد عن 15 دقيقة �أثناء �لعمل �أو �لدر��شة �أو مع �أحد 
�أو غرها �شو�ء قبل  �أثناء ��شتخد�م و�شائل �لنقل �لعام  �أو  �أفر�د �لعائلة 
ظهور �لأعر��س على �حلالة بيومني �أو منذ �إجر�ء �إختبار "كوفيد19-" 
�لإيجابي للحالة �ملوؤكدة "�لتي مل تظهر عليها �أعر��س" �أو يف �أي وقت 
خال فرتة �ملر�س ومدتها 10 �أيام. و�أ�شافت �أنه مت حتديد مدة �حلجر 
�لأيام  �أق�شى درجاتها خال  �لعدوى تكون يف  �أيام لأن  بع�شرة  �ل�شحي 
�لأوىل وتقل ن�شبتها يف �ليوم �ل�شابع و�شول لليوم �لعا�شر ولو مل تظهر 
�لأعر��س حتى لو كانت �حلالة �ل�شحية لل�شخ�س جيدة لأنه قد تكون 

حاما للفرو�س وتت�شبب بالعدوى لاآخرين يف هذه �لفرتة.
يكون  �أن  بال�شرورة  لي�س  ولكن  �ل�شحي  �حلجر  �إلز�مية  على  و�أك���دت 

�لإج����ر�ء  ه���ذ�  �ن  �إىل  م�����ش��رة  ب��ال��ف��رو���س  �مل��خ��ال��ط��ني م�شابني  جميع 
�إحرت�زي للتاأكد من عدم �نتقال �لعدوى لهم ولغرهم لفتة �إىل �أنو�ع 
�حلجر �ل�شحي ومنها �حلجر �ملنزيل �لذي يكون يف مقر �ل�شكن وذلك 
بعد �لتاأكد من �إ�شتيفاء �شروط �حلجر �ملنزيل وكذلك �حلجر �ملوؤ�ش�شي 
للمخالطني  وه��ي  �حل��ج��ر  لأغ��ر����س  من�شاأة خم�ش�شة  ي��ك��ون يف  �ل���ذي 
�لذين ل تتوفر لديهم �شروط �حلجر �ملنزيل يف مقر �شكنهم ويتم فيها 

توفر كافة �شبل �ملتابعة و�لإ�شر�ف على �لنزلء خال فرتة �حلجر.
�ملنزيل  �حل��ج��ر  ومتطلبات  ���ش��روط  �ل��ع��و���ش��ي  �ل��دك��ت��ورة  و��شتعر�شت 
�حلالة  و�إ���ش��ت��ق��ر�ر  خ��ا���س  ح��م��ام  م��ع  منف�شلة  غ��رف��ة  ب��ت��وف��ر  و�ملتمثلة 
م�شتلزمات  وت��وف��ر  فعالة  �إت�����ش��ال  و���ش��ائ��ل  وت��وف��ر  للمخالط  �ل�شحية 
و�لإلتز�م  و�ل��وع��ي  �حل���ر�رة  درج��ة  قيا�س  جهاز  م��ع  �لأول��ي��ة  �لإ�شعافات 

باإجر�ء�ت �حلجر �ملتعلقة بالعناية �ل�شخ�شية و�إد�رة �لنفايات.

اإجنازات اخلم�ضني .. م�ضبار الأمل حول املريخ والإمارات تعانق التاريخ
•• اأبوظبي-وام:

�لتاريخ  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ع��ان��ق��ت 
ب��اأح��رف من نور  جم��دد� و�شطرت 
م�شتهل  يف  �ل��ت��اري��خ��ي  �إجن����ازه����ا 
�ملقبلة  عاما  للخم�شني  م�شرتها 
بنجاح  �لأم����ل  م�شبار  و���ش��ول  م��ع 
�لأحمر  �لكوكب  ح��ول  م��د�ره  �إىل 
بالتحديات جنح  مليئة  رحلة  بعد 
�أع�شاء فريق عمل  �لإم��ار�ت  �أبناء 
بعزمية  عليها  �لتغلب  يف  �مل�شروع 

و�إ�شر�ر كبرين.
وم����ع �لإجن�������از �ل���ت���اري���خ���ي �ل���ذي 
حققته �لإمار�ت باعتبارها خام�س 
ت�شل  �ل��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى  دول���ة 
حتقيق  مت  �لأح���م���ر  �ل��ك��وك��ب  �إىل 
�لتي  �لقيا�شية  �لأرق����ام  م��ن  ع��دد 
ت��ع��ك�����س ري������ادة ع��امل��ي��ة ل���ل���دول���ة يف 
فالأهد�ف  �لعاملي  �لف�شاء  قطاع 
من  �لأوىل  تعد  للم�شبار  �لعلمية 
كونها  �لعامل  م�شتوى  على  نوعها 
كاملة  �����ش����ورة  ر����ش���م  ت�����ش��ت��ه��دف 
ي�شهدها  �لتي  �ملناخية  للتغر�ت 
تكلفة  �أن  كما  �لأح��م��ر..  �ل��ك��وك��ب 
�مل�����ش��ب��ار ه��ي �لأق����ل ع��ل��ى م�شتوى 
�ل���ع���امل و�مل������دة �ل��زم��ن��ي��ة لإجن����از 
مقارنة  �لأق���ل  �أي�شا  ك��ان  �مل�شروع 
مب�شاريع عاملية مماثلة �إ�شافة �إىل 
�لو�شول  يف  �لعاملية  �لدولة  ري��ادة 

�إىل �ملريخ من �ملحاولة �لأوىل.
ت�شريحات  يف  م�����ش��وؤول��ون  و�أك�����د 
"و�م" �أن  �أن��ب��اء �لم����ار�ت  ل��وك��ال��ة 
�إىل  بنجاح  �لأم���ل  م�شبار  و���ش��ول 
م��د�ره ح��ول كوكب �لإم���ار�ت منح 
�ل���ع���رب �إجن��������از�ت ت��اري��خ��ي��ا غر 

�إم���ار�ت���ي���ا عربيا  ت��اري��خ��ي��ا  �إجن�����از� 
�إىل  بنجاح  �لأم��ل  م�شبار  بو�شول 

مد�ره حول �لكوكب �لأحمر.
و�أكد �أننا نفتخر بقيادتنا �لر�شيدة 
من  �لإم����ار�ت  �شباب  �ألهمت  �لتي 
�لتاريخي  �إجناز هذ� �مل�شروع  �أجل 
وجنحو� بعزمية و�إر�دة ل تلني يف 
بامل�شبار  و�لو�شول  �حللم  حتقيق 
�لتغلب  م��ن  ومت��ك��ن��و�  م����د�ره  �إىل 
على كافة �لتحديات �لتي و�جهتهم 

يف م�شرتهم.
�أن م�شبار �لأم��ل ميثل  �إىل  و�أ���ش��ار 
عربي  �إمار�تي  ف�شاء  م�شروع  �أول 
�لتاريخ  لي�شجل  �ملريخ  �إىل  ي�شل 
قدر�ت  على  ج��دي��د�  تاأكيد�  �ل��ي��وم 
�لإن�������ش���ان �لإم����ار�ت����ي و�ل���ع���رب���ي و 
م�شاهمته يف �إنتاج وتطوير �ملعرفة 
 .. �لب�شرية  �شتفيد  �لتي  �لعلمية 
�حللم  �أن حل��ظ��ات حتقيق  م��وؤك��د� 
من  �لأمل"  "م�شبار  و�ق�������رت�ب 
م�شاره مثلت دقائق حا�شمة ونحن 
ن��رى ب��ادن��ا ت��ق��رتب م��ن ت�شجيل 
ف���رتة زمنية  ت��اري��خ��ي ويف  �إجن����از 
للعامل  لتثبت  بالتحديات  مليئة 
�أننا بلد "�لا م�شتحيل" بقيادة ل 
تعرف �مل�شتحيل و�أن �أبناء ز�يد هم 

�لأمل للوطن و�لأمة.
و�أ�شاف �أن �لعامل �ليوم ينظر �إىل 
�لإمار�ت وهي ت�شاهم يف �لإجناز�ت 
�ل���ع���ل���م���ي���ة و�ل���ب���ح���ث���ي���ة يف جم���ال 
�إميانها  م���ن  م��ن��ط��ل��ق��ة  �ل��ف�����ش��اء 
�لعقل  و�إمكانات  �لإن�شان  بقدر�ت 
�ملعجز�ت  بذلك  لت�شنع  �لب�شري 
�لبع�س  ي������ر�ه  ك�����ان  م����ا  وحت���ق���ق 
ق��ي��ا���ش��ي فمنذ  زم���ن  �أح���ام���ا ويف 

�أجمع  ل��ل��ع��امل  وع��ك�����س  م�����ش��ب��وق��ة 
عاملية  ب�شمة  و�شع  على  قدرتهم 

بارزة يف هذ� �لقطاع.
و�أ�شارو� �إىل �أن رحلة دولة �لإمار�ت 
حافلة  كانت  �مل��ري��خ  �إىل  للو�شول 
بالتحديات �لتي جنح فريق �لعمل 
يف �لتغلب عليها ليقدمو� درو�شا يف 

�لإر�دة و�لعزمية و�لطموح.
�لقو�شي  حممد  �ل��دك��ت��ور  وت��ق��دم 
�لرئي�س �لتنفيذي لوكالة �لف�شاء 
دول����ة  �إىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  �مل�������ش���ري���ة 
�لإم�����ار�ت ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�شعبا 
م�شبار  و����ش���ول  جن����اح  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�لكوكب  ح���ول  م����د�ره  �إىل  �لأم����ل 
�لإجناز  هذ�  �أن  موؤكد�   .. �لحمر 

هو �إجناز للعرب جميعا.
وقال �إن �إجناز�ت دولة �لإمار�ت يف 
قطاع �لف�شاء تتو��شل مع و�شول 
م�شبار �لأمل �إىل مد�ره .. موؤكد� 
�ل��ذي �شم  �مل�شروع  فريق عمل  �أن 
كان  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  من  نخبة 
و�لتحدي  �لإر�دة  يف  من����وذج����ا 

و�لطموح.
و�أ�������ش������اد مب���ه���م���ة م�������ش���ب���ار �لأم������ل 
�لتي  �ل�شامية  �لعلمية  و�لأه���د�ف 
�شتعود بفو�ئد جمة على �لب�شرية 
جمعاء .. لفتا �إىل �أن هذ� �لإجناز 
�لكبرة  �ل�����ق�����در�ت  ع���ل���ى  ي����وؤك����د 
�ملبدعة  و�لعقول  �لعربي  لل�شباب 

�لتي تزخر بها دولنا �لعربية.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
مدير  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف 
�إن  �لعليا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع 
�لتا�شع من فرب�ير 2021 �شيظل 
ليوثق  �لتاريخ  ذ�ك���رة  يف  حم��ف��ور� 

�لعام  يف  �لر�شيدة  قيادتنا  �إع���ان 
�ل�شباق  �لإم���ار�ت  دخ��ول   2014
�لعاملي ل�شتك�شاف �لف�شاء و�لعمل 
م�شبار  �أول  لإر���ش��ال  م�شروع  على 
عربي و�إ�شامي ل�شتك�شاف كوكب 
�أحد  �لف�شاء  قطاع  �أ�شبح  �مل��ري��خ 
�لقت�شاد  يف  �حليوية  �لقطاعات 
�لرتكيز  و�زد�د  ل��ل��دول��ة  �ل��وط��ن��ي 
�لإمار�تي  �مل���ال  ر�أ����س  �إع����د�د  على 
تكنولوجيا  جم����ال  يف  �ل��ب�����ش��ري 
�إىل  �ل��ي��وم  لن�شل  �لف�شاء  وع��ل��وم 
فريق  بقيادة  �لكبر  �لجن��از  ه��ذ� 
�لو�عد  �ل�شباب  من  �إمار�تي  عمل 
�ل����ذي ن��ف��خ��ر ون��ح��ن ن����ر�ه يحمل 
هذ� �لإجناز �إىل �لف�شاء ومن بينه 
�لتقنية  كليات  �شباب من خريجي 
�لعليا ممن ميثلون من��اذج ملهمة 

وم�شرفة لأبناء �لإمار�ت.
�إجن�������از�ت  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  وذك������ر 
�لإمار�ت يف جمال �لف�شاء �أ�شبحت 
لهم  وطموح  لل�شباب  �إلهام  حمط 
�لتاريخ  ه���ذ�  ل��ي��ك��ون��و� ج����زء� م��ن 
وكليات �لتقنية �لعليا ومنذ دخول 
جمال  يف  �ل��ع��امل��ي  �ل�شباق  �ل��دول��ة 
خمتلفة  ب�شور  �رتبطت  �لف�شاء 
م��ن �ل��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة �لإم����ار�ت 
للف�شاء و كذلك مركز حممد بن 
ر��شد للف�شاء بهدف دعم �جلهود 
�لب�شرية  �ملو�رد  �إعد�د  �لوطنية يف 
�ل��ت��ي ب��اإم��ك��ان��ه��ا �ل��ع��م��ل و�لإب�����د�ع 
و�لإجن��از يف هذ� �لقطاع وت�شجيع 
�مل�����ش��اري��ع و�لأف���ك���ار �مل��ب��ت��ك��رة �لتي 
 .. �لف�شاء  ع��ل��وم  جم��ال  يف  ت�شب 
لفتا �إىل �أن كليات �لتقنية خرجت 
�لتخ�ش�شات  م���ن  �ل��ط��ل��ب��ة  �آلف 

�لهامة  و�لتكنولوجية  �لهند�شية 
كالهند�شة  �ل����ف���������ش����اء  ل����ق����ط����اع 
�مل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة و�لإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
و�مليكاترونك�س  و�ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
وك���ذل���ك ه��ن��د���ش��ة �ل���ط���ر�ن على 
�ل�شيانة وت�شميم هياكل  م�شتوى 

�لطائر�ت وغرها.
و�أ�شار �إىل �أن �لكليات �ليوم ت�شهد 
�لطلبة  �إق���ب���ال  و����ش��ح��ة يف  زي����ادة 
�لعلمية  �لتخ�ش�شات  در��شة  على 
على  تعتمد  و�لتي  و�لتكنولوجية 
و�لحرت�فية  و�ملمار�شة  �لتطبيق 
يف �مل���ه���ار�ت ف��ل��دي��ن��ا �أك����رث م���ن 5 
�لهند�شة  يف  وطالبة  طالب  �آلف 
 6269 و  تخ�ش�شاتها  مبختلف 
�ملعلومات  تقنية  يف  وطالبة  طالبا 
30 يف �ملائة عن  �إىل  بزيادة ت�شل 
�لتخ�ش�شات  �ملا�شي يف هذه  �لعام 
بر�جمهم  �رت��ب��اط  �إىل  بالإ�شافة 
�لحرت�فية  بال�شهاد�ت  �لدر��شية 
�ل����ع����امل����ي����ة مب�����ا ي����دع����م ق���درت���ه���م 
يف  ق���ادة  ي��ك��ون��و�  و�أن  �لتميز  ع��ل��ى 
جاهزية  و�أك�������رث  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م 
عمر  م��ن  �ملقبلة  ع��ام��ا  للخم�شني 

دولتنا �لعظيمة.
ومن �ملتوقع �أن ينقل �مل�شبار كمية 
ت��ق��در بنحو  �مل��ع��ل��وم��ات  هائلة م��ن 
�لبيانات  م����ن  ت���ر�ب���اي���ت  و�ح������د 
�جل����دي����دة ع����ن �ل����غ����اف �جل����وي 
�أول  تكوين  يف  ي�شهم  كما  للمريخ 
�جلوي  ل��ل��غ��اف  متكاملة  ���ش��ورة 
توفرها  ���ش��ي��ت��م  و�ل���ت���ي  ل��ل��م��ري��خ 
�أكرث  يف  �لعاملي  �لعلمي  للمجتمع 
�أك���ادمي���ي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة   200 م����ن 

وبحثية.

املجل�س العاملى للمجتمعات امل�ضلمة: و�ضول م�ضبار الأمل اإىل املريخ اإجناز عاملي ي�ضعى لتحقيق اخلري واملنفعة للب�ضرية
•• اأبوظبي-وام:

دولة  �مل�شلمة  للمجتمعات  �لعاملي  �ملجل�س  هناأ 
و�شعباً،  ق���ي���ادًة  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
وج���م���ي���ع �ل�������ش���ع���وب �ل���ع���رب���ي���ة و�لإ����ش���ام���ي���ة 
"م�شبار  م��ه��م��ة  ب��ن��ج��اح  ج��م��ع��اء  و�ل��ب�����ش��ري��ة 
�لأمل" ودخوله م�شاره حول �لكوكب �لأحمر، 
�شائا �هلل تعاىل �أن يدمي على �لإم��ار�ت نعم 
�ملر�كز  �لأم��ن و�لأم��ان و�ل�شتمر�ر يف تبوئها 
على  �لقيا�شية  و�مل���وؤ����ش���ر�ت  �لأوىل  �لعلمية 

م�شتوى �لعامل.
�أن ه��ذ� �لإجناز  و�أك��د �ملجل�س - يف بيان له - 
�لذي �شنعه �شباب و�شابات �لإمار�ت هو �إجناٌز 
عاملي ي�شعى لتحقيق �خلر و�ملنفعة للب�شرية 
ج��م��ع��اء، ح��ي��ث ي��ر���ش��خ �ل��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س لدى 
معاً  �لعمل  �أج��ل  من  و�مل�شلم  �لعربي  �ل�شباب 

�أن تتبو�أ بلد�نهم مر�كز علمية متقدمة  على 
على م�شتوى �لعامل، وبالتايل �لو�شول لنتائج 
علمية ت�شهم يف و�شع �حللول للتحديات �لتي 

تو�جه �لب�شر دون �أي متييز �أو تفرقة.
و�أ�شاف �أن و�شول "م�شبار �لأمل" �إىل مد�ره 
�أول دول��ة عربية،  �لإم����ار�ت  يجعل م��ن دول��ة 
�شيتيح  �ملريخ، حيث  �إىل  ت�شل  دول��ة  وخام�س 
�لغاف  عن  بيانات  �إر�شال  يف  �لبدء  للم�شبار 
�جلوي و�ملناخ، وهذ� ما يعيد لاأمتني �لعربية 
و�لإ���ش��ام��ي��ة �أجم���اده���ا �ل��ع��ظ��ي��م��ة يف جمال 
�لفلك و�لعلوم �ملتقدمة �لتي لطاملا متيزت بها 
على مد�ر �لتاريخ �لب�شري ونهلت منها م�شارق 
�لأر������س وم��غ��ارب��ه��ا، وب��ال��ت��ايل ت��ع��زي��ز مكانة 
�لأمم  بني  و�لإ�شامية  �لعربية  �حل�شارتني 
للمجتمعات  �لعاملي  �ملجل�س  وع��رب  �ملتقدمة. 
�لكبر،  �لإجن����از  ب��ه��ذ�  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  �مل�شلمة 

�لإمار�تي  و�ل�شعب  �لر�شيدة  �لقيادة  مهنئا 
بالإجناز �لذي مل يكن ليتحقق لول دعم هذ� 
�لقيادة �خلّرة �لتي ت�شر على خطى �ملغفور 

"طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
�ليوم منذ  �أ�ش�س هذ�  �ل��ذي و�شع  ثر�ه"،  �هلل 

عقود، وها هو �حللم يتحقق.

اأمري ال�ضعراء يحتفي بنجاح و�ضول م�ضبار الأمل اإىل املريخ
•• اأبوظبي-وام:

و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  تنتجه  �ل��ذي  �ل�شعر�ء،  �أم��ر  برنامج  �حتفى 
�لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي مع بد�ية �نطاق حلقته �ملبا�شرة �لثانية، بو�شول 
عربية وخام�س دولة يف  دولة  �أول  �لإمار�ت  لتكون  �ملريخ،  �لأمل" �إىل  "م�شبار 

�لتاريخ ت�شل �إىل �لكوكب �لأحمر.
و�إ�شامياً،  عربياً  �إجن��از�ً  �ل��ذي ميثل  �لإجن��از  تقرير� عن هذ�  �لربنامج  وبث 
�شورتها  ويعك�س  دولتنا  بتجربة  يليق  مبا  عاماً  �خلم�شني  مب�شرة  ويحتفي 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  حلم  ويج�شد  للعامل،  �حلقيقية 
بحروف من فخر  �ليوم  �لتاريخ  لي�شّطر  ثر�ه"،  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�لتي ل  �لإم���ار�ت  لدولة  �لعظيمة  �لإجن���از�ت  ل�شل�شلة  ُي�شاف  ج��دي��ًد�  �إجن���اًز� 

تعرف �مل�شتحيل .

�شاحب  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى  �لربنامج  حتكيم  جلنة  ووجهت 
�هلل"و�شاحب  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى ُحّكام �لإمار�ت، مبنا�شبة �لنجاح �لتاريخي مل�شبار �لأمل 
بدخول مد�ره حول كوكب �ملريخ يف �لتوقيت �ملحدد له بعد رحلة قطع خالها 

م�شافة جتاوزت 490 مليون كيلومرت يف �لف�شاء.
�لأول  �لربنامج  �أم�شيات  ث��اين  م�شتحيل،  �ل��ا  �أر���س  �لإم���ار�ت  من  و�نطلقت 
�ل�شاعة  مت��ام  يف  وذل��ك  �لتا�شع،  مو�شمه  يف  �ل�شعر�ء"  "�أمر  �لف�شيح  لل�شعر 
�لعا�شرة م�شاء �أم�س " �لثاثاء " من م�شرح �شاطئ �لر�حة باأبوظبي "عا�شمة 
�لأمل"، حيث �بت�شمت �لقو�يف و�زهرت �لأمنيات مبا�شرًة على �لهو�ء عرب قناتي 

بينونة و�لإمار�ت .
ورحبت مذيعة �لربنامج مهرة عبد�لعزيز باأع�شاء جلنة �لتحكيم �ملكونة من 
مرتا�س،  عبد�مللك  و�لدكتور  ف�شل،  �شاح  و�لدكتور  متيم،  بن  علي  �لدكتور 
رعد  و�لأ�شتاذ  حجو،  حممد  �لدكتور  للربنامج  �ل�شت�شارية  �للجنة  و�أع�شاء 
بندر، و�لدكتور �أحمد خري�س، �لذين �شاهمو� يف �شياغة م�شرة �لنجوم بالكلمة 

و�لفكر و�لنقد.
و�نتهى مطلع �حللقة �لثانية ت�شويت �جلمهور �لذي ��شتمر على مد�ر �أ�شبوع 
�حللقة  خ��ال  �لتحكيم  جلنة  بقر�ر  يتاأهلو�  مل  �لذين  من  �شاعرين  لختيار 
�ملا�شية، حيث تاأهل �إىل �ملرحلة �لثانية من م�شابقة �أمر �ل�شعر�ء يف مو�شمه 
�لتا�شع، كل من �ل�شاعر �لبحريني �ل�شيد �أحمد �لعلوي �لذي ح�شل على 82 
باملائة، و�ل�شاعرة زينب جبار �لتي ح�شلت على 47 باملائة، فيما غادر �مل�شابقة 

�ل�شاعر �لو�ثق يون�س من �ل�شود�ن.

و�أ�شاء 4 جنوم جدد بقو�فيهم ثاين �أم�شيات حكاية �ل�شعِر و�لتحدي و�لإمارة، 
حيث �عتلى م�شرح �شاطئ �لر�حة كل من " حنان فرفور من لبنان، عبد�هلل علي 
�ل�شام�شي من �لإمار�ت، حممد عرب �شالح من م�شر، حممد �ملامي ولد حممد 

حامد من موريتانيا".
�ل�شاعر حممد عرب  �أعلنت جلنة �لتحكيم قر�رها بتاأهل  وقبيل ختام �حللقة 
�شالح من جمهورية م�شر �لعربية، حيث ح�شل على 46 درجة، ليكون �لنجم 
�لر�بع �لذي يتاأهل للمرحلة �لثانية من �مل�شابقة، فيما ينتظر �ل�شعر�ء �لثاثة 
حنان فرفور من لبنان، عبد�هلل علي �ل�شام�شي من �لإمار�ت، حممد عرب �شالح 
من م�شر، حممد �ملامي من موريتانيا ت�شويت �جلمهور من خال �لتطبيق 
www. لإل���ك���رتوين ل��ربن��ام��ج �أم���ر �ل�����ش��ع��ر�ء و�مل��وق��ع �خل��ا���س ب��ال��ربن��ام��ج�
مطلع  �لت�شويت  نتائج  عن  �لإعان  �شيتم  ،حيث   princeofpoets.ae

�حللقة �لقادمة.

•• اأبوظبي – الفجر:

�أك����د ���ش��ع��ادة ع��ب��ي��د ح��م��ي��د �مل���زروع���ي رئ��ي�����س حترير 
خارطة  ميثل  �لأم���ل  م�شبار  �أن  )�ل��ف��ج��ر(  �شحيفة 
للعامل،  جديد�  و�أم��ا  �لف�شاء،  نحو  للعرب  طريق 
ويفتح �آفاق �لعلوم �لعربية ويعيد �أجمادها �ل�شالفة.

و�أ�شاف �شعادته مبنا�شبة جناح و�شول م�شبار �لأمل 
�لف�شائي  �لعلمي  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن  �مل��ري��خ  م��د�ر  �إىل 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  خميلة  ر�ود  حلماً  حقق  �لر�ئد 
�هلل  طّيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل 
ثر�ه، وعمل من �أجله قبل 50 عاماً، و�شار على دربه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل،  حفظه  �لدولة، 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم حكام �لإمار�ت حتى حتقق 

�حللم �لعربي بقيادة �لإمار�ت.
�أ�شافته دولة �لإمار�ت  �لذي  �لكبر  �إن هذ� �لإجناز 
يانعة  �إجناز�تها �حلافل، جاء ثمرة  �شجل  �إىل  �ليوم 
لروؤية قيادتنا �حلكيمة و�لثاقبة، وتاأكيد�ً على �إميان 
وقدرتهم  �ل��وط��ن  ب��اأب��ن��اء  و�شعبها  �لإم������ار�ت  ق��ي��ادة 
ع��ل��ى ���ش��ن��ع �مل�����ش��ت��ح��ي��ل، و�مل�����ش��ي ق��دم��اً ع��ل��ى طريق 
لتكون  �لإم������ار�ت  �أه��ل��ت  �ل��ت��ي  �لعظيمة  �لإجن������از�ت 
ن��ادي �لف�شاء �ل��دويل ، و�إطاق  حاملة ل��و�ء دخ��ول 
رفعة  �أج���ل  م��ن  �ل��ع��م��اق��ة،  �ل�شتك�شافية  رح��ات��ه��ا 
�لإمار�ت، وخدمة �لب�شرية وتعزيز �لقدر�ت �لعلمية 
وتاأكيد�ً  م�شد�قاً  جمعاء،  للب�شرية  و�ل�شتك�شافية 
مل�شاعي �لإم��ار�ت نحو توطيد �أرك��ان �ل�شام و�ملحبة 

وخدمة �ل�شعوب، وحتقيق �لرخاء لكوكب �لأر�س.
وز�رة  �إن�شاء  �لإم���ار�ت  �أعلنت  عندما  �شعادته:  وق��ال 
�لام�شتحيل كنا على يقني �أن هذه �لروؤية �إمنا تعرب 
�لإمار�ت  �أبناء  بقدر�ت  متناهية  ل  وثقة  �إ�شر�ر  عن 
حتقيق  على  �لقادر  �ل�شامخ  �لوطن  ه��ذ�  و�إمكانيات 
ملمو�س  وو�قع  �إمكانيات  �إىل  �مل�شتحيات وحتويلها 
�لإبد�عي  �لفكر  ه��ذ�  ثمار  ن�شهد  �ل��ي��وم  نحن  وه��ا   ،
�خلاق من خال م�شبار �لأمل ، وتقتحم �لإمار�ت 
بكل ثقة و�قتد�ر وب�شو�عد �أبنائها جمالت �لف�شاء، 
�إن��ه��ا بحق ملحمة   ، �أب��ع��د م��ا كنا نحلم  �إىل  وت��ذه��ب 
قدمته  مب��ا  و�لع���ت���ز�ز  �لفخر  على  تبعث  تاريخية 
�لإمار�ت منذ تاأ�شي�شها �إىل يومنا هذ� ، بلد �ملعجز�ت 
�ل��ت��ي ل  �ل�شاطعة و�لأح����ام  ، و�لأف���ك���ار  و�مل��ن��ج��ز�ت 
، وهذه  �آف��اق��اً حم��دودة لطموحاتها  ول  تعرف ح��د�ً 
�ملقايي�س  بكل  و�لناجحة  �مليمونة  �لف�شائية  �لرحلة 
و�عد  مل�شتقبل  و�ل��ب��د�ي��ة  �لن��ط��اق  ���ش��ر�رة  �شتكون 
و�لإجناز�ت  و�لعلياء  �لرفعة  من  �لإم��ار�ت  ت�شتحقه 
�ل���ت���ي ت���خ���دم م�����ش��روع��ه��ا �حل�������ش���اري ، وت���ق���دم من 
و�لعلوم  و�ل�شخاء  �لعطاء  كل  �لإن�شانية  �إىل  خاله 
�زدهار  �أثر كبر يف  لها  �شيكون  �لتي  و�ل�شتك�شافات 

�لأمم و�ل�شعوب.
 ول �شك �أن �إجناز �لإم��ار�ت من خال مهمة م�شبار 
�لأمل �شوف ي�شاهم يف �نتعا�س قطاع �لف�شاء �لعربي 
طموحاته  تتجاوز  ج��دي��د  لفكر  ويوؤ�ش�س  و�ل��ع��امل��ي، 
و�لرب�مج  لاأفكار  م�شرعاً  �لباب  وتفتح  �لآف���اق  كل 
�أب��و�ب��ه ،  �أو���ش��ع  �لعربية لكي تدخل ه��ذ� �ل��ع��امل م��ن 

حيث ي�شكل م�شروع �لإمار�ت �لف�شائي حافز� كبر� 
وهذ�   ، و�ل��ت��ح��دي  و�لإ����ش���ر�ر  �لعزمية  يبعث  و�أم���ا 
�مل�شاريع  ري���ادة  �لإم����ار�ت كعادتها يف  �إل��ي��ه  م��ا تطمح 
�لبتكارية و�لإبد�عية، وحملها لو�ء �لتقدم و�لنه�شة 

و�حل�شارة .
وت��اب��ع ���ش��ع��ادت��ه: �إن ه���ذ� �ل��و�ق��ع �مل�����ش��رف و�لإجن����از 
�أب��دع��ت��ه �لأي����ادي �لإم��ار�ت��ي��ة ي�شتحق  �ل��ذي  �لعظيم 
)�ملجموعة  خ��ال  م��ن  �لعربية  �جل��ه��ود  تتكاتف  �أن 
روؤية  ب��ل��ورة  �أج���ل  م��ن  �لف�شائي(  للتعاون  �لعربية 
عربية موحدة تتكامل وتتقاطع مع �مل�شاعي �لعاملية 
�لتعاون  ه��ذ�  نتاجات  وت�شخر  �لف�شاء  ل�شتك�شاف 

من �أجل خر �لإن�شانية و�شامها و�زدهارها . 
و�أعرب �شعادته عن فخره و�عتز�زه مبا �أفرزه برنامج 
�لف�شاء �لإمار�تي و�لذي �أثمر تاأهيل كو�در مو�طنة 
ومبدعني  وفنيني  مهند�شني  م��ن  �لف�شاء  علوم  يف 
ملو��شلة  �حلقيقية  �ل���ن���و�ة  �شي�شكلون  و���ش��ن��اع��ي��ني 
به  وي�شرون  �لإم��ار�ت��ي  �لف�شائي  �مل�شروع  وتطوير 
�إىل مر�حل �أكرث تقدماً ، �لأمر �لذي يوؤهل �لإمار�ت 
عربياً  م��رك��ز�ً  وت��ك��ون  �ل�شتك�شافات  غ��م��ار  خل��و���س 
بالف�شاء  �لب�شرية  معرفة  تعزيز  يف  مهماً  وع��امل��ي��اً 
ف�شائية  تنمية  وتر�شيخ  و��شتك�شافاتها،  وبعلومها 
ملمو�شة  وق��ائ��ع  �إىل  �مل�شتحيات  حت��ول  م�شتد�مة 

و�إجناز�ت حم�شو�شة .
�أن مايني  و�ع���ت���ز�ز�  ف��خ��ر�  يكفينا  ���ش��ع��ادت��ه:  وق���ال 
يتابعون  كافة  �لعامل  دول  ومن  و�لعرب  �لإمار�تيني 
م�شبار �لأمل خطوة بخطوة وميًا بعد ميل ، نظر� 
لريادة هذ� �مل�شبار وتفرده و�لآمال �ملعلقة على جناح 
رحلته �ل�شتك�شافية ، مما حول �لإم��ار�ت �إىل نقطة 
�لتقاء عاملية �أجمعت و�أكدت �أن هذه �لدولة �لعظيمة 
ق����ادرة ع��ل��ى ب��ع��ث �لأم����ل ل���دى �ل��ب�����ش��ري��ة م��ن جديد 
، وتوظيف  �إىل عو�مل �لف�شاء وفك رموزه  للدخول 
�إم��ك��ان��ات��ه م��ن �أج���ل �إ���ش��ع��اد �ل��ن��ا���س وحت��ق��ي��ق �لنماء 

و�لرخاء لكافة �شعوب �لأر�س .
�إىل  �لتهاين  و�أ�شدق  �أجمل  مقدماً  �شعادته  و�ختتم 
قيادتنا �حلكيمة و�إىل �شعب �لإمار�ت و�لأمة �لعربية 
�لباهر،  �ل��ن��ج��اح  �لإن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ع��ل��ى ه���ذ�  و�إىل 
�أن م�شرة  م���وؤك���د�   ، �ل���ر�ئ���د  �حل�����ش��اري  و�لإجن������از 
و�لعلمي  و�لإن�شاين  �لإم��ار�ت وم�شروعها �حل�شاري 
وحتقيق  و�لب��ت��ك��ار  �لإب����د�ع  ط��ري��ق  على  �شتتو��شل 

�أعظم �لإجناز�ت .

عبيد حميد املزروعي: م�ضبار الأمل الإماراتي ثمرة لروؤية 
قيادية ثاقبة واإميان بقدرات اأبناء الإمارات على �ضنع امل�ضتحيل

•• نواك�صوط -وام:

موؤ�ش�شة  م��ن  �مل�شتوى  رف��ي��ع  وف��د  ح��ال��ي��اً  موريتانيا  ي���زور 
برئا�شة  و�لن�شانية  �خل��ري��ة  لاعمال  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
وذل��ك يف  �لعامري  ك��ردو���س  بن  �شامل  �لعام حمد  مديرها 
�لتي تنفذها  �لإن�شانية و�خلرية  �إطار �لرب�مج و�مل�شاريع 
�لدكتور  و�أك���د  و�ل�شديقة.  �ل�شقيقة  �ل���دول  يف  �ملوؤ�ش�شة 
�إبر�هيم �لزعابي مدير �إد�رة �مل�شاريع باملوؤ�ش�شة يف ت�شريح 
لوكالة �أنباء �لإمار�ت " و�م" �أن �ملوؤ�ش�شة تهدف من خال 
و�ل�شر�ئح  موريتانيا  يف  �لأخ��وة  م�شاعدة  �إىل  �لوفد  زي��ارة 
�لجتماعية فيها من خال �إجناز م�شاريع خرية �شيكون 
لها �لأثر �لكبر يف حت�شني و�قع بع�س �ملحتاجني و�لفقر�ء 
�إن جمهورية  وق����ال  ع��ن��ه��م.  و�لأع����ب����اء  �مل��ع��ان��اة  وت��خ��ف��ي��ف 

�مل��درج��ة يف قائمة  �ل���دول  ب��ني  �لإ���ش��ام��ي��ة م��ن  موريتانيا 
�أولويات موؤ�ش�شة ز�يد لاأعمال �خلرية و�لإن�شانية، لذلك 
تقرر �شمن هذ� �لتوجه حفر جمموعة من �لآبار يف �ملناطق 
حت�شني  يف  للم�شاهمة  �مل�����ش��اري��ع  بع�س  وتنفيذ  �ملحتاجة 
و�إقامة  م��د�ر���س،  �إن�شاء  مثل  ل��اأه��ايل   ، �لعامة  �خل��دم��ات 
و�أو�شح  لل�شكان.  �أف�شل  حياة  توفر  �لتي  �مل�شاريع  بع�س 
يف  متفرقة  �رت��و�زي��ة  �آب���ار  �شتة  حاليا  �أجن���زت  �ملوؤ�ش�شة  �أن 
موريتانيا مبنطقة ��شويات وقرية �ل�شايف وقرية �مبارح 
جو و�م �شليمان باأركيز ود�ر �لربكة و�لريا�س برو�شو.. كما 
مل�شاريع  �ملحتاجة  �ملناطق  �لآن على حتديد  �ملوؤ�ش�شة  تعمل 
�أو  م�شتو�شف،  مع  م�شجد  مثل  �أخ��رى  �جتماعية  متعددة 
مركز  لإجن���از  حالياً  �لتخطيط  �أو   ، مدر�شة  م��ع  م�شجد 

متكامل يخدم �أكرث من منطقة يف �لوقت نف�شه.

•• ال�صارقة -الفجر:

�أعلنت د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة يف تعميم �شدر ب�شاأن 
�لعمل عن بعد ؛ �أنه نظر�ً للظروف �لطارئة و�ل�شتثنائية 
و��شتكماًل   ، �ملوظفني  وحر�شاً من �حلكومة على �شامة 
 ، �لأع��م��ال  ��شتمر�رية  ول�شمان  �لح��رت�زي��ة  ل��اإج��ر�ء�ت 
�أو  كل  �تخاذ  �لعمل  بجهات  �ملخت�شة  لل�شلطة  يجوز  فاإنه 
�أي من �لإجر�ء�ت �لو�ردة يف �لتعميم وفقاً لطبيعة وحاجة 

�لعمل . 
وهي : تطبيق نظام �لعمل عن بعد للموظفني �عتبار�ً من 
يوم �لأحد �ملو�فق 14 فرب�ير 2021 ، وفقاً للن�شبة �لتي 

تر�ها �ل�شلطة �ملخت�شة ، ومبا ل يت�شبب يف تعطل �لعمل 
��شتثناء  مع  �لعمل.   جلهة  �لعام  �لأد�ء  م�شتوى  تقليل  �أو 
�ملوظفني �لذي تتطلب مهامهم تو�جدهم يف مقر عملهم، 
على �أن توفر جهة �لعمل �أق�شى درجات �لأمن و�ل�شامة 
مكان  يف  �ملوظفني  تكد�س  ع��دم  على  �لتاأكيد  ���ش��رورة  مع 
و�حد، و�أن تكون �مل�شافة بني كل موظف و�آخر ل تقل عن 
مرتين.  بالإ�شافة �إىل توزيع �لعمل بني �ملوظفني �لذين 
لن يطبق عليهم �لعمل عن بعد - �إذ� �أمكن ذلك - ؛ بحيث 
ملقر  �حل�شور  يف  �أ�شبوعي  ب�شكل  بينهم  فيما  �لتناوب  يتم 
�لعمل ، على �أل تقل ن�شبة �حل�شور للموظفني عن 50% 

ل�شمان ��شتمر�رية �لعمل. 

حكومة ال�ضارقة تفعل نظام العمل عن بعد 
اعتبارًا من الأحد 14 فرباير اجلاري

زايد لالأعمال الإن�ضانية تنفذ م�ضاريع 
خريية فى موريتانيا 
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن زايد ووزير خارجية �ضان مارينو يبحثان 

عرب ات�ضال مرئي العالقات الثنائية
•• اأبوظبي -وام:

بحث �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل خال �ت�شال مرئي مع معايل لوكا بيكاري وزير خارجية 
جمهورية �شان مارينو �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيز 
ع��دد� من  �جلانبان  تناول  كما  كافة.  �ملجالت  �مل�شرتك يف  �لتعاون 
�لبلدين  ج��ه��ود  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�شايا 
�مل�شتجد  كورونا  فرو�س  جائحة  تد�عيات  مو�جهة  يف  �ل�شديقني 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د   ."19  - كوفيد   "

على �لعاقات �لثنائية �ملتميزة بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �شان 
�ملجالت  يف  وتطويرها  تعزيزها  على  �مل�شرتك  و�حل��ر���س  مارينو 
تعزيز  �إىل  ب��اده  تطلع  بيكاري  لوكا  معايل  �أك��د  جانبه  من  كافة. 
عاقاتها �لثنائية مع دولة �لإم��ار�ت وتطوير �لتعاون �مل�شرتك يف 

�ملجالت كافة.
و�شعبا  وحكومة  قيادة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  بالتهنئة  معاليه  وتقدم 
كوكب  ح��ول  م��د�ره  �إىل  بنجاح  �لأمل"  "م�شبار  و�شول  مبنا�شبة 
يعك�س  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��د  �لعاملي  �لعلمي  �لإجن���از  بهذ�  م�شيد�  �مل��ري��خ، 

�ملكانة �لبارزة للدولة على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.

خليفة بن حممد: العرب و�ضلت املريخ 
والإمارات دخلت التاريخ بطموح زايد

�لباحثني  �لإم��ار�ت��ي��ة من  �ل��ك��و�در 
و�مل��ه��ن��د���ش��ني، و�ل���ت���ي ت�����ش��ع��ى �إىل 
حتقيق م��زي��د�ً م��ن �لإجن�����از�ت يف 
قطاع �لف�شاء، مبا يخدم م�شتقبل 
�أف�شل  غ������ٍد  ���ن���ع  و����شُ �ل���ب�������ش���ري���ة 
"م�شبار  �أن  �إىل  لفتاً  لاإن�شانية، 
ف��خ��ر، وج���زء من  �لأمل" م�����ش��در 
�شحر �لإمار�ت �لتي �أخذت �ل�شباب 
�مل�شتقبل  �جت���اه���ات  �إىل  �ل��ع��رب��ي 

بقوة ور�شوخ و�أمل.
و�أك��د �أن �أح��ام �لإم���ار�ت ل �شقف 
لها، بجهود قيادة �لوطن وروؤيتها 
�لتي حتث دوماً على توفر �لبيئة 

•• العني-الفجر:

بن  حممد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  ق��ال 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  خ��ال��د 
�لتطوعية،  و�ج���ب  جمعية  �إد�رة 
�إىل  و�شلت  �لعربية  �ل�شعوب  �إن 
كوكب �ملريخ، و�إن �لإم��ار�ت دخلت 
ُملهم  ب��ط��م��وح  وذل�����ك  �ل���ت���اري���خ، 
�لقادة و�لأجيال، �ملغفور له -باإذن 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل- 

نهيان "رحمه �هلل".  
و�أعرب عن �عتز�زه مبنا�شبة جناح 
و�شوله  مبهمة  �لأمل"  "م�شبار 
و�ل��ت��ح��ام��ه ب����امل����د�ر �مل���ح���دد حول 
�أنه  �إىل  م�شر�ً  �لأح��م��ر،  �لكوكب 
�ملايني  �آم��ال  �إجن��از متفّرد حقق 
ل�شتك�شاف  و�مل�شلمني  �لعرب  من 
باليوبيل  ي��ل��ي��ق  ك���م���ا  �ل���ف�������ش���اء، 
�ل��ذه��ب��ي ل��ق��ي��ام �حت�����اد �لإم������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ك��دول��ة جعلت 
ونهج  ف��ك��ر�ً  �لام�شتحيل  ث��ق��اف��ة 
�لأر�س  على  ح��ي��ًة  وت��رج��م��ًة  عمل 

و�شوًل �إىل �لف�شاء �خلارجي.
ت���ق���دي���ره لهذ�  ب���ال���غ  وع������رّب ع����ن 
�ل���ت���ف���وق �ل���ع���ل���م���ي �ل�������ذي ق���ادت���ه 

�ملحفزة لاإبد�ع، وت�شليح �لأجيال 
بالعلم و�لفكر و�ملعرفة و��شت�شر�ف 
�لد�ر�شني  ي�شّجع  مم��ا  �مل�شتقبل، 
�لفئات  من  وغرهم  و�ملتطوعني 
جديدة  �آف���اق  بلوغ  �إىل  �ملجتمعية 

من �لعمل و�لإجناز.
وهناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"،  "حفظه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  نهيان، ويل عهد  �آل  ز�يد 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �مل�شلحة، 
ل���احت���اد حّكام  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
ونو�ب  �لعهود  و�أول��ي��اء  �لإم����ار�ت، 
�حلكام، و�شعب �لإم��ار�ت �ملُخل�س، 
و�لإ�شامية،  �ل��ع��رب��ي��ة  و�لأم�������ة 
"م�شبار  �لوطني يف  �لعمل  وفريق 
�لإجن������از  ه�����ذ�  ب��ت��ح��ق��ي��ق  �لأمل" 
�لتاريخي، تتويجاً ل�شتة �أعو�م من 
م�شروع  لإجن���از  �لعلمية  �جل��ه��ود 

�لإمار�ت ل�شتك�شاف �ملريخ.

�ضقر بن حممد القا�ضمي : الإمارات تقدم مب�ضبار الأمل اإجنازا جديدا خلدمة الب�ضرية

بتوجيهات �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

مكتبة اأجيال امل�ضتقبل نظمت لقاء مبا�ضرا مع اأع�ضائها ملتابعة رحلة م�ضبار الأمل

•• ال�صارقة -وام:

�أك�������د �ل�������ش���ي���خ ����ش���ق���ر ب����ن حممد 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ج��م��ع��ي��ة �ل�������ش���ارق���ة �خل����ري����ة �أن 
�إىل مد�ر  �لم����ل  م�����ش��ب��ار  و����ش���ول 
�إجن����از� ي�شاف  �مل��ري��خ يعد  ك��وك��ب 
�إىل ما حققته دول��ة �لإم���ار�ت من 
جناحات تعزز من مكانتها وثقلها 
م�شاف  يف  موقعها  على  لتحافظ 

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .
وق������ال �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب����ن حممد 
�ل��ق��ا���ش��م��ي �إن �حل����دث ���ش��ي��ظ��ل يف 
�ل���ت���اري���خ ���ش��ف��ح��ات ����ش���اه���دة على 
�ل��ن��ج��اح �ل����ذي حت��ق��ق و�ل����ذي من 
ح�����ق ك�����ل م�����و�ط�����ن وم���ق���ي���م على 
بل  ب��ه  يفخر  �أن  �لإم������ار�ت  �أر�����س 
وفخر للعروبة كلها فبجهود �أبناء 

بف�شل  وذل������ك  �ل����ك����ربى  �ل�������دول 
�لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات  دع��م 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومب��ب��ارك��ة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
وبجهود  �هلل"  "حفظه  �ل����دول����ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�هلل" ومبتابعة  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�ل�شمو  �شاحب  م��ن  ثاقبة  وروؤي���ة 

وعلمائها  �مل��خ��ل�����ش��ني  �لإم��������ار�ت 
�ملوؤ�ش�شني  �لآب��اء  تطلعات  حتققت 
لتحقيق  روؤى  و����ش���ع���و�  �ل����ذي����ن 
�شتى  للدولة يف  و�ل��ري��ادة  �ل��رخ��اء 
�مل���ج���الت وق����د ك����ان �ل�����ش��ع��ي نحو 
حيث  حلما  �لف�شاء  �إىل  �ل�شعود 
�لهمم  و�رت���ف���ع���ت  ٌب���ذل���ت �جل���ه���ود 
�لف�شيح  عامله  و�كت�شاف  لتحقيقه 
وخ��ب��اي��اه و�أ�����ش����ر�ره �ل��ت��ي مل ولن 
ويزيد  �لب�شرية  ينفع  مب��ا  تنتهي 

�إىل �ملعرفة و�لعلم.
و�أ�شاف " ما نر�ه �ليوم من �إجناز 
تلو �لآخ���ر يف ت��اري��خ �لإم����ار�ت هو 
�نعكا�س للخطط �لتي و�شعت منذ 
ن�شف قرن من �لزمان لتتحقق يف 
��شمها  دول��ت��ن��ا  وت���دون  ه��ذ�  يومنا 
وتخطو  �ل����ت����اري����خ  ����ش���ف���ح���ات  يف 
و��شعة  وق�����ف�����ز�ت  خ����ط����و�ت  ب���ه���ا 
�لدول  بني  موقعها  على  للحفاظ 

�لعظمى".

•• العني - الفجر

����ش���م���ن ف����ع����ال����ي����ات �ل����ربن����ام����ج 
ملكتبة  �لف����رت������ش����ي  �ل����ق����ر�ئ����ي 
�ل�شيخ  بجمعية  �مل�شتقبل  �أجيال 
حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال 
�أجيال  مكتبة  نظمت  �مل�شتقبل 
�أوناين  مبا�شر�  لقاء  �مل�شتقبل 
مع �أع�شائها ملتابعة رحلة م�شبار 
�لأمل يف حلظاتها �لأخ��رة وهي 
ت�����ش��ت��ع��د ل��ان��ت��ظ��ام يف م���د�ره���ا 
. وقد  �لأح����م����ر  �ل���ك���وك���ب  ح����ول 
�شما  �لدكتورة  �ل�شيخة  حر�شت 

�نتظامه يف م��د�ره حول �لكوكب 
�لربنامج  ب������د�أ  ح���ي���ث  �لأح����م����ر 
�مل�شبار  ع���ن  مل��ع��ل��وم��ات  ب��ع��ر���س 
�للحظات  �لأط������ف������ال  ل���ي���ت���ذك���ر 
�لكوكب  نحو  لنطاقه  �لأوىل 
يوليو2020    20 يف  �لأح���م���ر 
�لتي  للكلمة  ع��ر���س  ت��ق��دمي  ث��م 
�ل�������ش���ي���خ حممد  ����ش���م���و  وج���ه���ه���ا 
لل�شعب  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
�لعربية قبيل  �لأم��ة  و  �لإمار�تي 
كما  م����د�ره   �إىل  �مل�شبار  و���ش��ول 
�للقاء  م��ن  ج��زء  تخ�شي�س  و مت 
�لإبد�عية  �لأط����ف����ال  مل�����ش��ارك��ات 

نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت 
موؤ�ش�شات  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان 
�شرورة  على  �لتعليمية  �لثقافية 
مع  م��ف��ت��وح��ا  ل��ق��اء  يخ�ش�س  �أن 
�لأطفال يف مكتبة �أجيال �مل�شتقبل 
ملتابعة هذ� �حلدث �ملهم و�ملتفرد 
�مل�شتقبل  �أج��ي��ال  مكتبة  وكانت   .
ق���د ن��ظ��م��ت ب��رن��اجم��ا م��ت��م��ي��ز� و 
�ملهمة  �لعلمية  باملعلومات  ز�خ��ر� 
�ل�شاعة  من  لاأطفال  �ملنا�شبة  و 
�إعان  حلظة  حتى  و  م�شاء   7
و  �لأم���ل يف مهمته  جن��اح م�شبار 

م����ن جم�������ش���م���ات و ر�����ش����وم����ات و 
ع���رو����س م�����ش��رح��ي��ة و ���ش��ع��ري��ة و 
حول  كلها  د�رت  مو�شيقي  ع��زف 
ك���م���ا مت خال  �لأم�������ل  م�������ش���ب���ار 
��شتف�شار�ت  على  �لإج��اب��ة  �للقاء 
�لهدف  و  �مل�شبار  ح��ول  �لأط��ف��ال 
�إىل  �نتقالنا  ذل���ك   وت��خ��ل��ل  م��ن��ه 
�لعر�س  قنو�ت  �لنقل �حلي على 
يتابعون  �لأط��ف��ال  ظل  و  �ملبا�شر 
و�شول  حلظات  ف�شول  و  ب�شغف 
لي�شرخ  م��������د�ره  �إىل  �مل�������ش���ب���ار 
�جل��م��ي��ع ف��رح��ا و ���ش��ع��ادة حلظة 
�مل�شبار،  هذ�  �إع��ان جناح مهمة 

�ل�شيخة  �شمو  ك��ان حر�س   و قد 
�آل  خالد  بن  بنت حممد  �شما  د. 
نهيان على هذ� �للقاء �ملبا�شر مع 
�لأطفال ملا ميثله من تعزيز لقيم 
�ملتحدة   �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
يف نفو�شهم و زرع لقيمة �لنجاح و 
�لإقد�م و �ملثابرة و �ل�شعي للتفرد 
و �لبقاء يف �ل�شد�رة ، �لأمر �لذي 
وعي  يف  �إيجابية  ب�شورة  ينعك�س 
ه��وؤلء �لأط��ف��ال و يظل ملت�شقا 
�ل�شنو�ت؛  م����ر  ع���ل���ى  ب���روح���ه���م 
ل��ي��ك��ون��و� ن�����و�ة مل��ج��ت��م��ع �ل��ع��ل��م و 

�لرفاهية يف �مل�شتقبل �لقريب .

قيادات اإقت�ضادية : م�ضبار الأمل اإجناز جديد �ضمن �ضل�ضلة الإجنازات العظيمة التي متيزت بها الإمارات
•• ال�صارقة - وام:

�لو�شول  �لإمار�تي يف  �مل�شروع  �أن جناح  �لإقت�شادية  �لقياد�ت  �أكد عدد من 
"م�شبار �لأمل" يعد فخر� لكل �لعرب و�إجناز�  �إىل مد�ر كوكب �ملريخ عرب 
علميا يحلق با�شم دولة �لإمار�ت عاليا كما يوؤكد �أن �لإمار�ت غدت قبلة لكل 
�لطاحمني و�ملبتكرين حول �لعامل .. مهنئني �لقيادة �لر�شيدة بهذ� �لإجناز 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ر�ئ��دة  و�لعلمية  �لتنموية  �مل�شرة  يتوج  �ل��ذي  �لعظيم 

ويج�شد �لطموح و�لإر�دة �لوطنية و�لإ�شر�ر على حتقيق هذ� �ملنجز.
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س  �شلطان  �هلل  عبد  �شعادة  وق��ال 
�أبناء وطن  " نعي�س �ليوم م�شاعر �لفخر و�لعتز�ز لأننا  و�شناعة �ل�شارقة 
مي�شي بخطى ثابتة ويف كنف قيادة حكيمة ت�شع دوما ن�شب �أعينها �لتفوق 
و�لنجاح لتحلق بنا عاليا يف �لف�شاء ونكتب معها �إجناز جديد متفرد ي�شاف 
على  دولتنا  بها  متيزت  �لتي  �لعظيمة  �لإجن����از�ت  م��ن  طويلة  �شل�شلة  �إىل 
�ل�شعيد �لعاملي".. م�شر� �إىل �أن م�شبار �لأمل يعد من�شة �نطاق حيوية 
لتطوير  ومتكاملة  متينة  علمية  �أ�شا�شات  يغر�س  كما  �ملعرفة  �قت�شاد  لبناء 
على  �ملعتمدة  و�ل�شناعات  �لف�شاء  �شناعات  ترفد  �قت�شادية  قطاعات  عدة 

�لعلوم �ملتقدمة ما ي�شهم يف تعزيز بناء منظومة �قت�شاد �ملعرفة ككل.
�ل�شارقة  �إك�شبو  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملدفع  حممد  �شيف  �شعادة  و�أك��د 
�أن و�شول م�شبار �لأمل بنجاح يف �أول مهمة عربية ل�شتك�شاف �ملريخ ميثل 
با�شم دولة  باتت ترتبط  �لتي  �لنوعية  حمطة فارقة يف م�شرة �لإجن��از�ت 
�لإمار�ت و�إجناز ت�شيفه �لإمار�ت �إىل �شفحات �لتاريخ وبدعم وثقة قيادتنا 
�لر�شيدة وروؤيتها �لثاقبة يف ��شت�شر�ف و�شنع �مل�شتقبل باأيدي �شباب �لوطن 
و�لدعامة  �حلقيقي  و�ل��ره��ان  �لأغ��ل��ى  �ل��رثوة  �أنهم  جم��دد�ً  يثبتون  �لذين 
�إىل �أن دولة  �لأق����وى لإع���اء ���ش��اأن دول��ت��ن��ا يف �مل��ح��اف��ل �ل��دول��ي��ة .. م�����ش��ر�ً 
�لإمار�ت بنجاحها يف م�شروع "م�شبار �لأمل" تد�شن قفزة نوعية بربناجمها 
ل�شتك�شاف �لف�شاء وتتبو�أ مكانتها �شمن منجز�ت �لكبار يف بر�مج �لف�شاء.

وقال �إن م�شروع م�شبار �لأمل بالإ�شافة �إىل كونه يحمل ر�شالة �أمل وفخر 
تاأهيل  ومنها  و�أه��د�ف��ه  غاياته  له  علمياً  م�شروعاً  يعد  �أي�شاً  �أن��ه  �إل  عربية 

تتجلى  كما  �حليوي  �لف�شاء  قطاع  يف  �لعربية  �ل��ق��در�ت  وتعزيز  �خل��رب�ت 
�أهد�ف هذه �ملهمة �لوطنية يف بناء مو�رد ب�شرية �إمار�تية عالية �لكفاءة يف 
�لقائم  �لوطني  �لقت�شاد  تر�شيخ  �مل�شاهمة يف  و  �لف�شاء  تكنولوجيا  جمال 
على �ملعرفة وتعزيز �لتنويع �لقت�شادي من خال فتح فر�س جديدة �شمن 
بيئة �لأعمال و�ل�شتثمار على نطاق و��شع يف قطاعات �لعلوم و�لتكنولوجيا 
و�لف�شاء و�لبحث و�لتطوير و�لتي متثل مبجملها جمالت و�عدة ل�شمان 
لاأجيال  و�زده����ار�ً  �أم��ن��اً  �أك��رث  م�شتقبل  وب��ن��اء  �ل�شاملة  �لتنمية  ��شتد�مة 

�لقادمة.
�لعو�شي مدير عام غرفة جت��ارة و�شناعة  �أم��ني  �أحمد  وق��ال �شعادة حممد 
�لإم��ار�ت��ي ميثل د�فعا ملزيد من  " �إن جناح م�شروع م�شبار �لأم��ل  �ل�شارقة 
�مل�شاريع �لر�ئدة �لتي ينظرها �لعامل �نطاقا من �أر�س �لإمار�ت كما ير�شخ 
مكانة �لدولة كمنارة للتقدم يف �ملنطقة ويفتح �لباب �أمام �ملزيد من �لتنوع يف 
م�شرتها نحو �لقت�شاد �لقائم على �ملعرفة و�لتكنولوجيا �لتي حققت فيه 

�لإمار�ت جناحات متفردة وغر م�شبوقة".
نتيجة حتمية  �ملريخ هو  ��شتك�شاف  �لإم���ار�ت يف  �إن جن��اح م�شروع  و�أ���ش��اف 
لروؤى قيادتنا �ل�شت�شر�فية وجهود �شبابنا �لذي �آمنو� بفكر قادتهم فج�شدو� 
باأن ل �شيء م�شتحيل و�رتقو� مبكانة وطننا يف �شباق �لف�شاء  �شعار دولتنا 
فكان �لنجاح حليفهم ليرت�شخ ��شم �لإمار�ت كمركز ر�ئد يف قطاع �ل�شناعات 
��شت�شر�ف  يف  �لعمل  مو��شلة  على  عزميتنا  وي��وؤك��د  �ملنطقة  يف  �لف�شائية 
�لبتكار  ثقافة  تعزيز  على  مبني  م�شتد�م  لقت�شاد  و�لتاأ�شي�س  �مل�شتقبل 
و�ملعرفة لتظل �لإمار�ت د�ئما حمط �إبهار �لعامل بكل ما حتققه من �إجناز�ت 

يف �شتى �ملجالت.
�ملنتدب  �لع�شو  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملناعي  مطر  �هلل  عبد  �شعادة  وتقدم 
�لر�شيدة  �لقيادة  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيات  باأ�شمى  للمز�د�ت  لاإمار�ت 
نتائج  من  لعقود  تتويجاً  ميثل  �لأمل" �ل��ذي  "م�شبار  �لتاريخي  ب��الإجن��از 
�مل�شرة �لتنموية �لتي حققتها دولة �لإم��ار�ت يف ظل قيادة حكيمة ر�شخت 
�لثقة و�لأمل وثقافة �لا م�شتحيل بني �أبنائها فاأثبتو� قدرتهم على حتقيق 

�مل�شاهمة �لفعالة يف �شناعة م�شتقبل و�عد لاإن�شانية.

و�أ�شاف " فخورون بالنتماء لدولة �لإمار�ت حتت قيادة ل تعرف �مل�شتحيل 
�لعلمية  �ملعرفة و�لأبحاث و�لكت�شافات  �لبتكار وتعمل على تطوير  تتبنى 
�لتي من �شاأنها �أن تقدم خدمات للب�شرية".. م�شر�ً �إىل �أن حتقيق �لإمار�ت 
�خلم�شني  عامها  دول��ت��ن��ا  دخ���ول  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  �لكبر  �لعلمي  �لإجن����از  ل��ه��ذ� 
يوؤ�ش�س لقت�شاد م�شتد�م مبني على �ملعرفة و�لبتكار و�لتكنولوجيا ويعزز 
من  م�شتفيدة  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب  على  �لإم����ار�ت  ق��درة  م��ن 
�شمعتها �لدولية وموقعها �جلديد �شمن �أكرث دول �لعامل ��شتثمار�ً يف علوم 
�لف�شاء و�ملجالت ذ�ت �ل�شلة. و�أكد �شعادة �شعود �شامل �ملزروعي مدير هيئة 
�أن  �ل��دويل  �ل�شارقة  ملطار  �حل��رة  �ملنطقة  وهيئة  باحلمرية  �حل��رة  �ملنطقة 
جناح م�شروع �لإمار�ت ل�شتك�شاف �ملريخ "م�شبار �لأمل" هو �إجناز تاريخي 
يتوج �مل�شرة �لتنموية و�لعلمية �لر�ئدة لدولة �لإمار�ت على مدى خم�شني 
هذ�  على حتقيق  و�لإ���ش��ر�ر  �لوطنية  و�لإر�دة  �لطموح  ويعك�س حجم  عاما 
�إىل �ملريخ  �لإجناز كاأول مهمة ف�شائية على م�شتوى �لوطن �لعربي ت�شل 
وبدعم وثقة قيادتنا �لر�شيدة وروؤيتها �لثاقبة يف ��شت�شر�ف و�شنع �مل�شتقبل 
باأيدي �أبناء وبنات �لإمار�ت �لذين نق�شو� حروف �لتفوق و�لزدهار يف تاريخ 

�لب�شرية.
و�أمل  ر�شائل فخر  �ل��ذي يحمل  �لر�ئد  �لوطني  �مل�شروع  " يوؤكد هذ�  وق��ال 
�إىل �ملنطقة �لعربية و�لعامل �لإ�شامي �أن دولة �لإمار�ت ل تكتفي مبو�كبة 
�أن تكون يف مقدمة �شفوفه ك�شريك  �لعاملي بل حتر�س على  �لتطور  ركب 
يف قيادة جهود �لتطوير نحو م�شتقبل و�عد يحمل �خلر ملنطقتنا و�لعامل 
وينعم فيه �جلميع باأ�شباب �لتقدم و�لزدهار .. م�شر�ً �إىل �أن �ل�شباق �لعاملي 
نحو تكنولوجيا �لف�شاء �أ�شبح و�شيلة �شرورية لارتقاء باقت�شاديات �لدول 
ومن �أهم مقومات �لتنمية �مل�شتد�مة وميثل جناح مهمة م�شبار �لأمل ركيزة 
�أ�شا�شية يف تعزيز مكانة دولة �لإمار�ت يف جمال ��شتك�شاف �لف�شاء وعلومه 
�قت�شاد  نحو  �لتحول  عملية  دع��م  يف  ت�شاهم  �لتي  �ملتينة  �لأ���ش�����س  وو���ش��ع 

م�شتد�م قائم على �ملعرفة".
وق����ال ���ش��ع��ادة حم��م��د �إب��ر�ه��ي��م �ل��رئ��ي�����ش��ي م��دي��ر ����ش���وؤون �مل��ن��اف��ذ و�لنقاط 
باإمارة  �حل��دودي��ة  و�لنقاط  للمنافذ  �لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  �حل��دودي��ة 

�إن هذ� �لإجن��از �لكبر �لذي حققته دولة �لإم��ار�ت يف �لو�شول  �ل�شارقة.. 
ت�شع  ر�شيدة مل  ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ن  �لأمل" ينطلق  "م�شبار  ع��رب  �مل��ري��خ  �إىل 
�لريادة يف جمال  بثبات نحو حتقيق  �لتي مت�شي  �لدولة  �شقفا لطموحات 
�لبتكار و�لعلوم �ملتقدمة" .. موؤكد� �أنه �شي�شكل منعطفا تاريخيا لاإمار�ت 
وللمنطقة باأ�شرها و�أن �إجناز�ت وطننا م�شتمرة ول مينعها �أي حتد ب�شو�عد 
�أبناء �لإمار�ت لتعزيز م�شرة �لتنمية �مل�شتد�مة لدولتنا وتناف�شيتها �لعاملية 
�آيات  باأ�شمى  �لرئي�شي  �إبر�هيم  حممد  �شعادة  ورف��ع  �مل��ج��الت.  خمتلف  يف 
م�شبار  �أول  �أول  جناح  مبنا�شبة  �لر�شيدة  �لقيادة  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين 
عربي و�إ�شامي ي�شعد �إىل �ملريخ .. وقال �إن هذ� �حلدث �لتاريخي ي�شاف 
كما  �مليادين  خمتلف  يف  �لنوعية  ب��الإجن��از�ت  �حل��اف��ل  �لإم����ار�ت  �شجل  �إىل 
و�لعلمية يف قطاع  �لبحثية  �جلهود  فاعل يف  ك�شريك  �لدولة  مكانة  ير�شخ 
�كت�شبتها  �لتي  �ملرموقة  �لدولية  �ل�شمعة  �أي�شا  ويوؤكد  �لف�شاء  تكنولوجيا 
�شيجعل  و�ل���ذي  �مل�شروع  لنجاح  �مل�شاحب  �لعاملي  �ل��زخ��م  نتيجة  �لإم����ار�ت 
�قت�شادنا �لوطني يو��شل جني �لثمار من خال خلق فر�س �لعمل وزيادة 

عدد �لكو�در �لوطنية �ملوؤهلة يف �أكرث �ملجالت و�لعلوم تقدما.
قطاع  عمل  ملجموعة  �لتمثيلية  �للجنة  رئي�س  �شامويل  لل��و  �شعادة  ورف��ع 
و�ملدير  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  يف  �ل�شناعة 
�لتنفيذي ل�مجموعة كينج�شتون �لقاب�شة.. �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
لدولة �لإمار�ت قيادة و�شعبا بنجاح م�شبار �لأمل يف بلوغ مد�ره حول كوكب 
بامتياز ومل يكن ذلك  تاريخي  �إجن��از  �لإم���ار�ت حققت  �أن  .. موؤكد�  �ملريخ 
�لإمار�ت  �أبناء  و�إخ��ا���س  �لر�شيدة  للقيادة  �ملتميزة  �جلهود  ل��ول  ليتحقق 

لوطنهم.
ولفت �إىل �أن م�شبار �لأمل �شي�شاهم يف تعزيز مكانة دولة �لإمار�ت يف جمال 
�لتي  �ل��ك��ربى  �لقت�شادية  �ل�شتفادة  ع��ن  ف�شا  �ملتطور  �لعلمي  �لبحث 
جمال  يف  �جلديدة  و�لوظائف  �خل��رب�ت  وتوفر  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �شتجنيها 
فريد�  �شجا  متتلك  �لإم����ار�ت  �أن  على  م�شدد�   .. �لف�شاء  �أدو�ت  ت�شنيع 
لهذ�  تتويج  ه��و  �لأم���ل  وم�شبار  �لقطاعات  خمتلف  يف  ب��الإجن��از�ت  حافا 

�ل�شجل �لعظيم.

رئي�س املجل�س العاملي للت�ضامح: م�ضبار الأمل 
اإجناز علمي رفيع حققته الإمارات

احتاد الكتاب: م�ضبار الأمل يعيد للعرب اإجنازاتهم
•• اأبوظبي -وام:

هناأ رئي�س �ملجل�س �لعاملي للت�شامح 
و�ل�����ش��ام م��ع��ايل �أح��م��د ب��ن حممد 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �جل�����رو�ن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�هلل"و�شاحب  "حفظه  �ل����دول����ة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  و����ش���اح���ب  �هلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لإم���ار�ت  و�شعب  �مل�شلحة  للقو�ت 
و�لأمة �لعربية بنجاح مهمة م�شبار 
�لأمل يف �لو�شول �إىل مد�ره حول 
�لإجناز  بهذ�  م�شيد�  �ملريخ  كوكب 
�لذي  �لرفيع  و�لعلمي  �لتاريخي 
�لتي  �لإجن��������������از�ت  �إىل  ي�������ش���اف 
�لعلوم  �لإم��ار�ت يف جمال  حققتها 
و��شتك�شاف �لف�شاء. و�أعرب معايل 
�جلرو�ن عن �عتز�زه بهذ� �لإجناز 
�لكبر، �لذي يعد ��شتمر�ر� لريادة 
ل�شجلها  و�����ش���ت���ك���م���ال  �لإم����������ار�ت 
�حلافل بالإجناز�ت، ويعزز موقعها 
�ملتقدمة  �ل��دول  خارطة  على  �ملهم 
و�لتكنلوجيا  �ل��ع��ل��وم  جم����الت  يف 
�ملكانة  ع���ل���ى  م����وؤك����د�  و�ل���ف�������ش���اء، 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لرفيعة  �لعاملية 
�ل�شابة  �لعلمية  ك���و�دره���ا  وج��ه��ود 

�لذين حولو� �حللم �ىل و�قع.

•• اأبوظبي- وام:

عرب �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت عن 
دولة  و�ع���ت���ز�زه مب��ا حققته  ف��خ��ره 
�لإمار�ت من �إجناز تاريخي للدولة 
و�لأمتني �لعربية و�لإ�شامية، بعد 
يف  �ملريخ  �إىل  �لأم��ل  م�شبار  و�شول 
م�شروعها  �ن��ط��ل��ق  ف�����ش��ائ��ي��ة  رح��ل��ة 
�إد�رتها  يف  و���ش��ارك  2014م،  ع���ام 
م��ن مائتي  �أك���رث  و�لإ����ش���ر�ف عليها 

كفاءة �إمار�تية �شابة.
رئي�س  �ل��ع��م��ي��م��ي  ���ش��ل��ط��ان  ورف������ع 
�آيات  �أ���ش��م��ى  �لحت���اد  �إد�رة  جمل�س 
�شاحب  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل"  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  "رعاه �هلل" و�شاحب 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة 
�لعهود  و�أول����ي����اء  �لإم��������ار�ت  ح���ك���ام 
هذ�  حتقيق  على  �لإم�����ار�ت  و�شعب 

ب���دوره���ا ق��ال��ت عائ�شة  ب��ع��د.  ف��ي��م��ا 
�لإد�رة  �شلطان نائب رئي�س جمل�س 
من  �لإم������ار�ت  دول���ة  حققته  م��ا  �إن 
�إجناز تاريخي بو�شول م�شبارها �إىل 
تخطيط  نتيجة  جاء  �ملريخ،  كوكب 
من  و�شاعات  عظيمة  وجهود  دقيق 
لتغر  �شنو�ت،   6 لأك��رث من  �لعمل 
ب��ع��د جن��اح��ه��ا يف حتقيق  �لإم������ار�ت 
�لف�شاء،  ب��ح��وث  م��ع��ادل��ة  م�شعاها، 
�لكبار  �خل��م�����ش��ة  ع����د�د  وت�����ش��ب��ح يف 
�مل��ري��خ، وه��ي مل  �ل��ذي��ن و�شلو� �إىل 
�إذ  �لرحلة،  ه��ذه  يف  لوحدها  تذهب 
و�أر�دتها  �لأم��ل،  م�شبار  �أوًل  �أ�شمته 
للعرب  ت���اري���خ���ي���ة  ت���غ���ي���ر  رح����ل����ة 
�ل�����ش��د�رة علمياً  ل��ي��ك��ون��و� يف م��ك��ان 
�أ�شبحت  �لإجن���از  وب��ه��ذ�  وف�شائياً، 
�لعامل يف  �لإم��ار�ت ر�شميا وب�شهادة 
قلب معادلة �لتفوق �لعلمي وبحوث 
توقعاتها  �شقف  ورف��ع��ت  �ل��ف�����ش��اء، 
يعد  ومل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ة،  وحت��دي��ات��ه��ا 
�ل�شقف  ذلك  �إىل  تعود  �أن  بالإمكان 
قدما  �شت�شر  ب��ل  �أب�����د�،  �مل��ت��و����ش��ع 
لتطاأ �أقد�م �أبنائها �أر�س �ملريخ ذ�ت 
�أكرث  " �أن من  و�أ�شافت  ق��ادم.  ي��وم 
�لنتائج �ملهمة لنجاح " م�شبار �لأمل 

�لإجناز �لتاريخي بكل معنى �لكلمة، 
و�ل��ذي جعل �لإم��ار�ت خام�س دولة 
�ملكان  ه��ذ�  �إىل  �ل��و���ش��ول  ت�شتطيع 
�ل��ب��ع��ي��د م���ن �ل��ف�����ش��اء، وه����و جناح 
ينقل دولة �لإمار�ت �إىل مر�كز قوة 
جديدة عاملياً على �أكرث من �شعيد، 
وم��ا ك��ان ذل��ك ليتحقق ل��ول وجود 

قيادة ل توؤمن بامل�شتحيل.
موؤ�ش�س  ح��ل��م  �أن  �ل��ع��م��ي��م��ي  و�أك�����د 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  ونه�شتها  �لدولة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان " طيب �هلل 
ثر�هُ"، ��شتكمل حتقيقه قادُتنا وهم 
يدفعون بالطاقات �ل�شبابية �ملوؤهلة 
�لقائم  �لعمل  مقدمة  يف  تكون  لأن 
و�أن  متطورة،  علمية  منهجية  على 
لاأمة  يعترب مفخرة  �لإجن���از  ه��ذ� 
�لعربية و�لإ�شامية، حققته دولتنا 
وقيادتنا �لر�شيدة �لتي �آمنت باأهمية 
و�ملادية  �لب�شرية  �إمكاناتها  ��شتثمار 
ل�شعب  م�����ش��رٍف  م�����ش��ت��ق��ب��ٍل  ب��ن��اء  يف 
وحتقيق  جمعاء،  و�لأم���ة  �لإم����ار�ت 
�لذ�كرة  �إىل  تعيد  علمية  منجز�ت 
�لتي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �لعلمية  �جل��ه��ود 
�لعرب و�مل�شلمون و��شتفادت  �أ�ش�شها 
�لب�شرية  �حل�شار�ت  خمتلف  منها 

على �لأجيال  �شتنعك�س  �لتي  " تلك 
�جل�����دي�����دة، ح���ي���ث ���ش��ت��غ��دو �أح�����ام 
وكم  �ملريخ،  م��د�ر  �أبعد من  �ل�شباب 
منجز�ت  ه��ك��ذ�  �إىل  �ل����دول  حت��ت��اج 
و�لتحدي  �ل��ط��م��وح  ���ش��ر�رة  لإي��ق��اد 
و�شناعة �لأحام �لعظيمة يف نفو�س 
�شهلة  لي�شت  �شناعة  وه��ي  �أبنائها، 
�لدول  �لأح��ام وبناء  بكل مقايي�س 
و�لإجن������از�ت و�حل�����ش��ار�ت. و�أك���دت 
�ل��ع��ام ل��احت��اد �شاحلة  �أم��ني �ل�شر 
�لأمل" حقق  " م�����ش��ب��ار  �أن  غ��اب�����س 
�أمًا وطنياً يوؤكد ريادة �لإمار�ت يف 
تتمثل  للعامل  نوعية  تقدمي خدمة 
يف هذه �لرحلة �لعلمية �لتي �أعادت 
�لعلمية  �لإجن��������از�ت  ت���اري���خ  �إل��ي��ن��ا 
تلك  �لكربى،  و�لإ�شامية  �لعربية 
�لإجن���������از�ت �ل���ت���ي �أ����ش�������س م���ا عليه 
�لتقدم  ُي���ع���د  �ل�����ذي  �ل���ي���وم  و�ق��ع��ن��ا 
�مل���ت���ج���ذره يف كل  �ل��ع��ل��م��ي ه���وي���ت���ه 
�لقائمني  جهود  �إليه  ت�شعى  خطوٍة 
تطلعات  �أج�����ل حت��ق��ي��ق  م���ن  ع��ل��ي��ه 
.. ومن  �إىل �لرخاء و�لأم��ان  �لب�شر 
�شافية  �أج��اب��ات  �إىل  �ل��و���ش��ول  �أج���ل 
ور�ء  عما  وت�شتف�شر  ت�شاأل  لعقوٍل 
هذ� �لكون .. ليزيد �كت�شافة �إمياناً 

من  �لإن�شان  مكنت  عظيمة،  بقدرٍة 
�أن يعرفها وي�شل �إليها.

ولفتت غاب�س �إىل �أن "م�شبار �لأمل" 
�أظ��ه��ر روح �مل��ث��اب��رة و�ل��ط��م��وح لدى 
�ل�����ش��ب��اب �لإم����ار�ت����ي، وح���ب �لبحث 
قيادتنا  و�أن  ل��دي��ه��م،  و�لك��ت�����ش��اف 
وبقدر�تهم،  ب��ه��م  �آم��ن��ت  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لنجاح  ح��ق��ق��و�  ح��ت��ى  ف��دع��م��ت��ه��م 
م�شاهد  ع�����ش��رن��ا  �إىل  و�أع��������ادو�   ..
يف  �ملتمثلة  �لذهبي  �لعربي  �لع�شر 
�لتطور �ل�شامل يف مو�شوعات �لعلم 

و�ملعرفة.
Date 11/ 02/ 2021  Issue No : 13162

Public Notice Memorandum
Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance

In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2020/0004944)
Plaintiff/ Sharjah Taxi
To: The Sentenced Mr. John Shema
We would like to inform you that on 02/02/2021, this court decided its ruling in the 
above lawsuit as follows:
The ruling text
The court ruled in in presence of the Defendant that:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 53.671.12 (fifty 
three thousand seven hundred sixty one dirham and twelve fils only) with interest equals 
4% as of the lawsuit registration date until the full payment, provided that it shall not 
exceed the ruled amount.
II) To obligate the Defendant to pay the fees accounting to AED 500 for attorney fees.
This ruling is a ruling subject to appeal within the legal period as of the date following 
its notification date.
Judge/ Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

�شمر  �مل��دع��و  / حممد  فقد 
�فريقيا   ج��ن��وب   ، جاميلدين 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )A06021559(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�شفارة جنوب �فريقيا �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل اآل حامد: و�ضول م�ضبار الأمل اإىل املريخ اإجناز ا�ضتثنائي 

•• اأبوظبي - وام:

تقدم معايل �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل حامد رئي�س د�ئرة �ل�شحة - 
�أبوظبي باأطيب �لتهاين و�لتربيكات �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
"حفظه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  �آل نهيان رئي�س �لدولة  بن ز�يد 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أ�شحاب  و�إىل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�لأمتني  و�إىل  �لإم���ار�ت  حكام  لاحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو 
�لعربية و�لإ�شامية بهذ� �لإجناز �ل�شتثنائي �لذي تكلل بنجاح �ملهمة 

وو�شول م�شبار �لأمل �إىل مد�ره حول كوكب �ملريخ لتكون دولة �لإمار�ت 
و�خلام�شة  �لأح��م��ر  �لكوكب  �إىل  �لو�شول  يف  و�إ�شاميا  عربيا  �لأوىل 

عامليا .
�لغالية  �إىل �شجل دولتنا  �إجن��از� تاريخيا جديد� ي�شاف  �أنه يعد  و�أك��د 

�حلافل بالنجاحات و�لهمم �لعالية.
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  و�لدنا  �ليوم حلم  "نرى   : و�أ���ش��اف معاليه 
�شلطان - طيب �هلل ثر�ه - يتحقق يف �لف�شاء بطموح رجاله �ملخل�شني 
كل  يف  �مل�شتحيل  تعرف  ل  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  وجهودهم  �ل���دوؤوب  وعملهم 
�ملجالت فباإ�شر�رنا وعزميتنا تنجز �ل�شعاب وتتحول �لأحام �إىل و�قع 

يفخر به كل �لعرب".

حممد بن حمد بن �ضيف ال�ضرقي : الإمارات �ضنعت التاريخ ب�ضواعد اأبنائها 
•• الفجرية-وام: 

بالفجرة  �لإلكرتونية  د�ئرة �حلكومة  �ل�شرقي مدير  �ملهند�س حممد بن حمد بن �شيف  �ل�شيخ  �أكد 
�أن دولة �لإمار�ت �شنعت �لتاريخ ب�شو�عد �أبنائها و�شبابها با�شتك�شاف �ملريخ و�لف�شاء ترجمة لتطلعات 
�لقيادة �لر�شيدة يف فتح �آفاق جديدة مل�شتقبل �ل�شباب �لعربي من خال هذه �خلطوة �لتاريخية بو�شول 

�لأحمر. �لكوكب  " �إىل  �لأمل  " م�شبار 
وقال �ل�شيخ �ملهند�س حممد �ل�شرقي �إن ما حققته �لإمار�ت من �إجناز تاريخي ما هو �إل نتائج �لعمل 
على رفع م�شتوى �لقطاع �لعلمي يف جمال �لف�شاء ومتكني �ل�شباب يف خو�س جتربة جديدة وم�شاركة 
�لعلماء يف در��شة �لغاف �جلوي لكوكب �ملريخ مما يعطي قدر� كبر� من �لهتمام للدولة يف �لو�شط 
�لعلمي وخطوة �إيجابية يف حتقيق حلم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه " 

يف �لو�شول �إىل مر�حل متقدمة يف علوم �لف�شاء.

و�إ�شامياً.. حتقق بعقول و�شو�عد 
�أبناء وبنات ز�يد، لي�شع �لدولة يف 
لعمق  و�شلت  �لتي  �ل��دول  م�شاف 

�لف�شاء".
وف���ور �لإع����ان ع��ن جن���اح م�شبار 
م����د�ر  �إىل  �ل�����دخ�����ول  يف  �لأم��������ل 
كوكب �ملريخ �شارع عدد من ملوك 
�لدول  و�أم��ر�ء وم�شوؤويل  وروؤ���ش��اء 
توجيه  �إىل  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لذين  �أ�شافنا  �أجم��اد  و�إح��ي��اء   ..
ومعارفهم  ح�������ش���ارت���ه���م  �أن���������ارت 

ظلمات �لعامل " .
وبدوره قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
م�شبار  "جناح  �إن  �مل�شلحة  للقو�ت 
م����د�ره  �إىل  �ل���و����ش���ول  يف  �لأم������ل 
ح���ول �مل��ري��خ مي��ث��ل �إجن�����از�ً عربياً 

ل��ق��ي��ادة و�شعب  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ات 
دول������ة �لإم�����������ار�ت ب���ه���ذ� �لإجن������از 
�ل��ت��اري��خ��ي �ل���ذي �ع��ت��ربوه خطوة 
�لبحث  م�����ش��ب��وق��ة يف جم���ال  غ���ر 
فارقة  وحم��ط��ة  �ل��ع��رب��ي،  �لعلمي 
�لإمار�تية  �لإجن����از�ت  م�شرة  يف 
و�ل��ع��رب��ي��ة مل��ا جت�����ش��ده م��ن ر�شالة 
�شعوب  لكل  وط��م��وح وحتفيز  �أم��ل 
�مل��ن��ط��ق��ة يف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تخطي 

•• اأبوظبي-وام:

ع���رب �ل��ت��ف��اع��ل �ل��ع��رب��ي م���ع جناح 
يف   " �لأم�����������ل  "م�شبار  م���ه���م���ة 
وب��دء مهمته  م��د�ره  �ل�شتقر�ر يف 
�لإم���ار�ت  ع��ن جن��اح  ر�شمي  ب�شكل 
�ل��ع��رب، وهو  �أم��ة  �أم��ل  ��شتعادة  يف 
�لر�شمية  �لبيانات  عنه  ع��ربت  م��ا 
لروؤو�شاء �لدول �لعربية، وم�شاهد 
�لح��ت��ف��اء �ل��ت��ي عمت �ل��ع��دي��د من 
�ل��ع��رب��ي��ة ق��ب��ي��ل وبعد  �ل��ع��و����ش��م 
جناح �ملهمة . وحمل م�شبار �لأمل 
�لإم����ار�ت����ي م��ن��ذ ولدة ف��ك��رت��ه يف 
مهمة  عاتقه  على   2013 �ل��ع��ام 
�إعادة �إحياء �لأمل حل�شارة �لعرب 
و�لتاأكيد على قدرتهم  �لتاريخية، 
على �إنتاج �ملعرفة و�لعلم و�لبتكار، 
و��شتعادة مكانتهم يف بناء �حل�شارة 

�لإن�شانية وتقدم �لب�شرية.
وع��ك�����ش��ت �ل��ف��رح��ة �ل��ع��ارم��ة �لتي 
ع����م����ت �ل����������دول �ل����ع����رب����ي����ة جن����اح 
�لإم��ار�ت يف بث �لأمل و�لإيجابية 
�لعربية،  �ل�������ش���ع���وب  ك���اف���ة  ل�����دى 
عربت  �ل��ت��ي  �ل�شباب  فئة  ل�شيما 

ه��ذ� �لجناز  يكون  ب��اأن  �أملها  ع��ن 
بد�ية لعودة �لع�شر �لذهبي للعرب 
�ملليء بالنجاحات و�لجناز�ت على 

جميع �مل�شتويات.
 " �لأم��������ل  "م�شبار  جن������اح  وم������ع 
�أم�س  �لأح���م���ر  �ل��ك��وك��ب  ب���ل���وغ  يف 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح���ر����س 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
تهنئة  �هلل" على  "حفظه  �ل��دول��ة 
و�ملقيمني  �لإم������ار�ت  دول����ة  ���ش��ع��ب 
م�شبار  ب��ن��ج��اح  �ل��ع��رب��ي��ة  و�لأم������ة 
باجلهد  م�شيد�ً  مهمته،  يف  �لأم��ل 
�ل�شتثنائي لأبناء �لإمار�ت �لذين 
�إىل و�ق���ع، وحققو�  ح��ول��و� �حل��ل��م 
�ل��ع��رب ظل  �أج��ي��ال م��ن  طموحات 
ير�ودها �أمل و�شع قدم ر��شخة يف 
�شباق �لف�شاء �لذي ظل حكر�ً على 

عدد حمدود من �لدول.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قال  ب��دوره 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، : 
�لعرب قادرون  �أن  " جناحنا يثبت 
�لعلمية  م��ك��ان��ت��ه��م  ����ش��ت��ع��ادة  ع��ل��ى 

�لتحديات.
وعلى مدى �أيام �كت�شت �أبرز �ملعامل 
و�ل�شياحية  و�لثقافية  �لعمر�نية 
يف �لدول �لعربية باللون �لأحمر/
ر�شالة  يف  �مل����ري����خ/  ك���وك���ب  ل�����ون 
وموؤ�ش�شية  ج��م��اه��ري��ة  ت�����ش��ج��ي��ع 
م�شروع  عمل  ول��ف��ري��ق  ل���اإم���ار�ت 
مقدمة  ويف  �لأمل"،  "م�شبار 
هذه �ملعامل " ذ� زون " يف منطقة 
�ل�شعودية  بالعا�شمة  �لتخ�ش�شي 
�لبحرين  وم�����رك�����ز  �ل�����ري�����ا������س، 
�لعا�شمة  يف  �ل���ع���امل���ي  �ل���ت���ج���اري 
�لكويت  و�أبر�ج  �ملنامة،  �لبحرينية 
يف �ل���ع���ا����ش���م���ة �ل���ك���وي���ت���ي���ة، وب����رج 
�مل�شرية،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ل��ق��اه��رة 
�لعا�شمة  يف  �ل���روم���اين  و�مل�����ش��رح 
�لعر�قي  و�ملتحف  عمان،  �لأردنية 
�لعا�شمة  يف  م����ول  ب���غ���د�د  وب�����رج 
لأول  دعماً  وذل��ك  بغد�د  �لعر�قية 
علمية  ع���رب���ي���ة  ف�����ش��ائ��ي��ة  م��ه��م��ة 
�ملريخ  ل�شتك�شاف  هادفة  تاريخية 
�لعربية  �مل�شاهمات  زخم  و��شتعادة 
و�لعلوم  و�لتكنولوجيا  �لبتكار  يف 

وم�شرة �حل�شارة �لإن�شانية.

اأحمد احلمريي: الإمارات ت�ضنع 
التاريخ بالو�ضول اإىل املريخ

•• اأبوظبي-وام:

�لرئا�شة  �شوؤون  ل��وز�رة  �لعام  �لأم��ني  �أحمد حممد �حلمري  رف��ع معايل 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�لتربيكات  �لتهاين  خال�س 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�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" 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  و�شاحب 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
لاحتاد حكام �لإمار�ت، و�شمو �أولياء �لعهود، و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ، و�شعب دولة  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
 " دخ��ول  ، مبنا�شبة  كافة  و�لإ�شامية  �لعربية  �لأقطار  و�شعوب  �لإم��ار�ت 

م�شبار �لأمل" مد�ر �ملريخ.
�إن هذ� �لإجن��از �ملتمّيز يعك�س ما بلغته �لإم��ار�ت من مكانة  وقال معاليه 
عاملية مرموقة على خارطة �لعلم و�ملعرفة و�لتقّدم، بف�شل �لقيادة �لر�شيدة 
عالية  �إمكانات  من  وفرته  وما  �مل�شتقبل،  ت�شت�شرف  �لتي  �لثاقبة  وروؤيتها 
للكفاء�ت �لإمار�تية ، �إميانا منها بقدر�تهم �لفائقة على حتقيق جناحات 
غر م�شبوقة، و�شلت �إىل ��شتك�شاف �لف�شاء .. موؤكد� �أن �لإمار�ت ت�شنع 

�لتاريخ بالو�شول �إىل �ملريخ.
�مل��ري��خ ميّثل م�شدر فخر  م��د�ر  �لأم���ل  دخ��ول م�شبار  �أن  و�أ���ش��اف معاليه 
و�عتز�ز لدى �شعب �لإم��ار�ت ملا له من قيمة ح�شارية، فهو ي�شّكل �إ�شافًة 
نوعية للبحث �لعلمي و�ملعارف �لإن�شانية وتطور �لب�شرية، وياأتي حتقيقه 

متز�مناً مع بدء �حتفالت �ليوبيل �لذهبي لتاأ�شي�س دولة �لإمار�ت.

م�ضبار العرب .. الإمارات تعيد �ضناعة اأمل اأمة

قائد عام �ضرطة اأبوظبي : و�ضول م�ضبار الأمل للمريخ ي�ضنع تاريخا جديدا لالإمارات والعرب

جائزة خليفة الرتبوية : م�ضبار الأمل نقلة 
نوعية نحو  اخلم�ضني عاما املقبلة 

وكالة الف�ضاء الأوروبية : نتطلع اإىل اكت�ضافات مثرية وجديدة يوفرها م�ضبار الأمل حول املريخ
•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �للو�ء ركن طيار فار�س 
ق��ائ��د ع��ام �شرطة  �مل��زروع��ي  خلف 
م��ن فرب�ير  �ل��ت��ا���ش��ع  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
يوم   ، ع����ادي  غ���ر  ي����وم   2021
حققت فيه دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �إجناز� تاريخيا با�شم �لأمة 
�لعربية جمعاء مع و�شول "م�شبار 
�لإم����ار�ت،  �أطلقته  �ل���ذي  �لأمل" 
�إىل كوكب �ملريخ، ليكون بذلك �أول 
�لإجناز،  ه��ذ�  حتقق  عربية  مهمة 
�أ�شهر قطع   7 ��شتمرت  بعد رحلة 
 493 م��ن  �أك���رث  م�شافة  خ��ال��ه��ا 

مليون كيلو مرت.
�لتهاين  �آي��ات  �أ�شمي  ورف��ع معاليه 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل"  "حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 

•• اأبوظبي- وام: 

�لأوروبية  �ل��ف�����ش��اء  وك��ال��ة  �أك����دت 
�لإم����ار�ت����ي  �ل��ف�����ش��اء  ب��رن��ام��ج  �أن 
وجناحا  ��شتثنائيا  �جن����از�  ح��ق��ق 
للف�شاء  �لإم���ار�ت  لوكالة  عظيما 
ب��ن ر����ش��د للف�شاء  وم��رك��ز حممد 
ذ�ت  �لأخ��رى  �لبحثية  و�ملوؤ�ش�شات 
نتطلع  ونحن  �لإم���ار�ت  يف  �ل�شلة 
و�ملثرة  �ل��ه��ام��ة  �لكت�شافات  �إىل 
ب�����ش��اأن ك��وك��ب �مل���ري���خ �ل��ت��ي �شوف 

يقوم بها م�شبار �لأمل.
�لأوروبية  �لف�شاء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
�إن  "و�م"..  �لإم��ار�ت  �أنباء  لوكالة 
باهتمام  ي��ت��اب��ع  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع 
و�شعادة ق�شة جناح �لإم��ار�ت عرب 
�ل�شنو�ت �ملا�شية يف بحوث �لف�شاء 
و�لتي تكللت بو�شول م�شبار �لأمل 
موؤكدة  �لأحمر  �لكوكب  م��د�ر  �إىل 
يعزز  �ل��ع��ظ��ي��م  �لجن������از  ه����ذ�  �أن 
و�ملهند�شني  �لعلماء  ج��اذب��ي��ة  م��ن 
ك�����ش��رك��اء يف �جلهود  �لإم��ار�ت��ي��ني 

�لكوكب  يف  �لطق�س  �أمن��اط  ب�شاأن 
�كت�شافات  �إىل  بالإ�شافة  �لأح��م��ر 
مهمة ملار�س �إك�شربي�س �شت�شاعد يف 
فهم تطور مناخ كوكب �ملريخ حيث 
من �ملنتظر �أن يقدم م�شبار �لأمل 
�لغاف  ل��ظ��و�ه��ر  تكميلية  روؤي����ة 
�لفجوة يف  �شد  وب��ال��ت��ايل  �جل���وي، 

�شياق �لت�شوير �جلوي.
�ملهمات  �أن  �ل���وك���ال���ة  �أك������دت  ك��م��ا 

�لف�شائية �لعاملية.
وتوقعت �لوكالة �لأوروبية �أن يوفر 
ب�شاأن  هامة  بيانات  �لأم��ل  م�شبار 
�لأحمر،  �ل��ك��وك��ب  وم���ن���اخ  ط��ق�����س 
��شتمر�ر  �أه���م���ي���ة  �إىل  م�������ش���رة 
م��ر�ق��ب��ة �ل��غ��اف �جل���وي لكوكب 

�ملريخ و�أمناط �لطق�س هناك.
�لتي  �لعلمية  �لبيانات  �أن  و�أك���دت 
�لأمل  م�شبار  ي��وف��ره��ا  �أن  يتوقع 

ت�شتفيد  ���ش��وف  �أخ���رى  �لف�شائية 
�ل�شر�كات  م���ن  ���ش��ك  �أدن�����ى  ب����دون 
�جل����دي����دة، و�ل���ت���ي ت���ق���دم �أف����ك����ار�ً 
جديدة و�إمكانيات جديدة.. لفتة 
�إىل �أن �لبحث عن مقومات �حلياة 
على �لكوكب �لأحمر ميثل عامًا 
رئي�شياً بني كافة مهمات  م�شرتكاً 
��شتك�شاف �لكوكب �لأحمر �ل�شابقة 

و�حلالية و�مل�شتقبلية.

�لأوروبية  �لف�شاء  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
�أطلقت مهمة "مار�س �إك�شربي�س" 
تدور  وه���ي   2003 دي�����ش��م��رب  يف 
ح�����ول �ل���ك���وك���ب �لأح�����م�����ر ط����و�ل 
مما  �ملا�شية،  ع��ام��ا  ع�شر  �ل�شبعة 
جعلها �لوكالة �لثالثة �لتي حتقق 
هذ� �لإجناز بعد رو�شيا و�لوليات 
2014 �ن�شمت  �ملتحدة. ويف عام 
�لف�شائية  �ل����ب����ح����وث  م���ن���ظ���م���ة 
�لهندية �إىل جمموعة �لدول �لتي 
�ملريخ  ك��وك��ب  �إىل  ب��ن��ج��اح  و���ش��ل��ت 
�لإم������ار�ت  دول����ة  �أ���ش��ب��ح��ت  و�لآن 
�خلام�شة  �لدولة  �ملتحدة  �لعربية 

�لتي حتقق هذ� �لإجناز.
ويف عام 2016، مت �إطاق مركبة 
�شياباريلي وهي مركبة تكنولوجية 
ع��ب��ارة ع��ن م�����ش��روع م�����ش��رتك بني 
ووكالة  �ل��رو���ش��ي��ة  �لف�شاء  وك��ال��ة 
�إطاق  وتاأجل  �لأوروب��ي��ة  �لف�شاء 
م��ه��م��ة �إك�����ش��و م��ار���س �ل��ث��ان��ي��ة �إىل 
 2022 ع��ام  �إىل  �لأحمر  �لكوكب 

لأ�شباب فنية.

و�شاحب  �هلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم 
ل���احت���اد حكام  �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
�لإم������ار�ت  ���ش��ع��ب  و�إىل  �لإم�������ار�ت 
هذ�  حتقيق  على  �لعربية  و�لأم���ة 
"م�شبار  �لإجناز �ملتفرد مع دخول 
�إجناز  �مل��ري��خ يف  �لأمل" مل���د�ره يف 
�لتاريخ  ت���دخ���ل  �لإم���������ار�ت  ج��ع��ل 

و�لعمليات  و�لبحوث  �لدر��شات  يف 
حملياً  �لف�شاء  لقطاع  �لت�شغيلية 

وعربياً ودولياً.
وقالت �أمل �لعفيفي : " �إننا نفخر 
�لر�شيدة  للقيادة  �لثاقبة  بالروؤية 
�ل���ت���ي ج��ع��ل��ت م����ن �ل���ف�������ش���اء �أح����د 

بو�شولها �إىل �أبعد نقطة يف �لكون 
تاريخهم  عرب  �لعرب  �إليها  ي�شل 
5 م��اي��ني �شاعة  �أك����رث م���ن  ب��ع��د 
مهند�س   200 م��ن  لأك����رث  ع��م��ل 
وم��ه��ن��د���ش��ة �إم���ار�ت���ي���ني �أك�����دو� �أن 
بقية  ق��ادرون على مناف�شة  �لعرب 

�لأمم و�ل�شعوب .
�لإمار�ت  دول��ة  �أن حتقيق  و�أ�شاف 
وبكو�درها ومهند�شيها �لذين نعتز 
ب��ه��م ل��ه��ذ� �لإجن�����از �ل��ك��ب��ر ، رفع 
�لأمم  دولتنا عاليا يف طليعة  ��شم 
�إىل  ت��اري��خ ينتقل م��ن جيل  وع��رب 
م�شتقبل  نحو  و�ق��ت��د�ر  بثقة  جيل 

و�عد وم�شرق.
�لرحلة  ه������ذه  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ار 
ذ�كرة  يف  د�ئما  �شتظل  �لتاريخية 
�أبناء �لوطن ، وهذ� �لإجناز �ملتفرد 
يعرب عن تطلعات قيادتنا �لر�شيدة 
�لذي  و�شبابها  �لإم�����ار�ت  و���ش��ع��ب 
و�لت�شميم  و�لإر�دة  �لأم��ل  يقوده 
�لعلمية  �لإجن������از�ت  حتقيق  ع��ل��ى 

�لكربى حاليا وم�شتقبا .

•• اأبوظبي - وام:

�لعام  �لأم���ني  �لعفيفي  �أم��ل  �أك���دت 
جلائزة خليفة �لرتبوية �أن "م�شبار 
�لأمل" ميثل �إجناز�ً وطنياً ر�ئد�ً يف 
دولة �لإم��ار�ت ونحن نخطو نحو" 
" �إذ يج�شد  �ملقبلة  �خلم�شني عاما 
�مل�شبار حلماً للقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
" و�ليوم  ث���ر�ه  �هلل  "طيب  ن��ه��ي��ان 
وب��و���ش��ول �مل�����ش��ب��ار �إىل م��ب��ت��غ��اه يف 
�لكوكب �لأحمر تكون �لإمار�ت قد 
��شتئناف  نحو  نوعية  نقلة  �شجلت 
جمدها  و�إع���ادة  �لعربية  �حل�شارة 
�لف�شاء  م�شاريع  ع��رب  ج��دي��د  م��ن 
�لإمار�تية �لتي توؤهل جيًا جديد�ً 
من �أبناء وبنات �لوطن لانخر�ط 

�ملحاور �لأ�شا�شية للتنمية �لوطنية 
وق����د ج��ع��ل��ت ق��ي��ادت��ن��ا م���ن �حللم 
ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى �أر�������س �ل����و�ق����ع هذ� 
و�ل�شرور  �لفرح  �أدخ��ل  �لذي  �حللم 
�أب��ن��اء وبنات  يف قلوب �مل��اي��ني م��ن 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لعامل  �ل��وط��ن و�لأم�����ة 
و  �ل��در����ش��ات  �أن  و�أ���ش��اف��ت   ." كافة 
م�شبار  �شيجريها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ح��وث 
�شيجمعها  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ي��ان��ات  �لأم���ل 
ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة  ���ش��ك  ب���ا  �شتمثل 
�لأحمر  �ل���ك���وك���ب  غ����اف  در������ش����ة 
وغرها من �ملحاور �لتي جتعل من 
هذ� �حلدث عاملياً بامتياز .. فهنيئاً 
�ل���ع���ا مق�شده  ب���وط���ن ج��ع��ل  ل��ن��ا 
وهنيئاً لنا بقيادة ر�شيدة ل ترت�شي 
�إل بالرقم �لأول وب�شعب ل يعرف 

�مل�شتحيل .

بداية النطالقة للريادة العاملية
ببالغ �لفخر و�ل�شرور، نرفع �إىل مقام قيادتنا �لر�شيدة و�إىل �شعبنا �لويف 
�ل��ذي حتقق  �لكبر  �لإجن��از  بهذ�  �لتهاين  �أطيب  �لعربية جمعاء  و�لأم��ة 
�لتي �نطلقت منها  بف�شل تخطيط طويل �ملدى، وكاإحدى ثمار �لعزمية 

منذ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
"باإذن  ل��ه  �ملغفور  ي��د  على  تاأ�شي�شها 
�هلل" �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

ثر�ه". �هلل  – "طيب 
�لآباء  ر�ود  �ل��ذي  �حللم  �أ�شبح  لقد 
�ملوؤ�ش�شني قبل 50 عاًما و�قًعا يفخر 
به كل عربي، وبعد �أن كنا نتوق لروؤية 
�ل��ي��وم بعد جناح  �لأم����ل، حتقق  ه��ذ� 
با�شم  ح��ل��ق��ت  ف�����ش��ائ��ي��ة  م��ه��م��ة  �أول 
�لأمة �لعربية �إىل �لف�شاء �خلارجي، 
وحطت به يف م��د�ر حول �ملريخ على 
منت "م�شبار �لأمل" لدولة �لإمار�ت. 

�إنه يوم تاريخي يوثق �كتمال رحلة ��شتثنائية، لي�س فقط لو�شول م�شبار 
�لأمل �إىل �ملد�ر �ملحدد له حول �لكوكب �لأحمر، و�إمنا لنطاقة متجددة 
�لريادة  لت�شجل  �ملقبلة  للخم�شني  ��شتعد�د�تها  �شمن  �لعزيزة  لدولتنا 

�لعاملية يف كافة �ملجالت.
�سعادة القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي
املدير العام – معهد دبي الق�سائي

الرحمة لالأعمال اخلريية: م�ضبار الأمل 
اإجناز تاريخي لالإمارات والعرب

•• راأ�س اخليمة - وام:

هناأ عبد�هلل �لطنيجي �أمني عام �لرحمة لاأعمال �خلرية بر�أ�س �خليمة 
�لقيادة �لر�شيدة و�شعب دولة �لإمار�ت مبنا�شبة و�شول "م�شبار �لأمل" �إىل 
كوكب �ملريخ يف �إجناز ي�شاف �ىل �شجل �إجناز�ت �لدولة �لتي تخطت حدود 

�لأر�س لت�شل �إىل �لف�شاء.
وقال �لطنيجي بهذه �ملنا�شبة " لقد �أثبتت دولة �لإمار�ت للعامل �أن كلمة 
"م�شتحيل" لي�شت من �شمن نهج �لدولة و�أن ما كان حلما بالأم�س �أ�شبح 
حقيقة ت�شجل يف كتاب �لتاريخ بحروف من ذهب لي�س فقط لدولة �لإمار�ت 

و�إمنا لاأمة �لعربية �أجمع.

قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة: حقبة 
جديدة يف تاريخ الإمارات

•• راأ�س اخليمة - وام:

عام  قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  �هلل  �ل��ل��و�ء علي عبد  �أك��د 
�ليوم  تعي�س  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة 
�لإمار�تية  �لإجن���از�ت  �شجل  �إىل  ي�شاف  جديد�ً  �جن��از�ً 
�خلالدة من خال حتقيق حلم موؤ�ش�س �لحتاد �ملغفور 
ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
و�شول  ب��ن��ج��اح  �ل��ي��وم  نتلم�شها  حقيقة  �إىل  وحت��وي��ل��ه 
�أمل  بارقة  ي�شكل  �ل��ذي  �ملريخ  �إىل   " �لأم��ل  م�شبار   "
ل�شناعة ح�شارة �ملعرفة و��شت�شر�ف �مل�شتقبل من خال 
�لبيانات  على  و�حل�شول  �لأح��م��ر  �لكوكب  �أغ���و�ر  �شرب 
�لتنمية  �لتي ت�شهم يف دعم م�شرة  �لعلمية  و�ملعلومات 
�لأر�س  كوكب  على  �حلياة  قطاعات  جميع  يف  �ل�شاملة 
ر�أ���س �خليمة  . ورفع قائد عام �شرطة  للب�شرية جمعاء 
�ل�شمو  �إىل �شاحب  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين  �آي���ات  �أ���ش��م��ى 
"حفظه  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
ز�يد �آل  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�مل�شلحة و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
و�إخو�نهم  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
���ش��ع��ب دولة  و�إىل  �لإم��������ار�ت،  �ل�����ش��م��و ح��ك��ام  �أ����ش���ح���اب 
�لعلمي  �ل�شبق  ه��ذ�  على  �لعربية،  و�ل�شعوب  �لإم����ار�ت 
و�ملعريف و�لإجناز �لكبر �ملمزوج بحروف من ذهب ي�شع 
�أ�شقاع �لأر�س معلناً عن حقبة معرفية  نورها لي�شيء 
 " جديدة متر عرب بو�بة �لإم���ار�ت �إىل �لعامل. وق��ال : 
�أن��ه ل م�شتحيل يف  �أجمع  �لإم���ار�ت للعامل  لقد برهنت 
قامو�س هذ� �لوطن �لعزيز �لذي بات �ليوم و�ح��د�ً من 
�أهم و�أبرز دول �لعامل يف خمتلف �ملجالت بف�شل �لروؤية 
�لثاقبة و�لعزمية �لكبرة لقيادتنا �لر�شيدة وفرق �لعمل 
�شنو�ت عمل طويلة  كللو�  �لذين  �ملخل�شني  �أبنائها  من 
وجهود متميزة بتحقيق هذ� �لإجناز غر �مل�شبوق �لذي 

و�شع �لإمار�ت يف م�شاف �لدول �لف�شائية �لكربى".

مدير عام  دار زايد للثقافة الإ�ضالمية... م�ضبار الأمل ب�ضمة عاملية باأيدي اإماراتية
•• العني-الفجر:

�أك�����دت �ل���دك���ت���ورة ن�����ش��ال حممد 
ز�يد  لد�ر  �لعام  �ملدير  �لطنيجي 
فرحتنا  �أن  �لإ���ش��ام��ي��ة  للثقافة 
م�شبار  و����ش���ول  ب��ن��ج��اح  ع��ظ��ي��م��ة 
�ملريخ  ك��وك��ب  م����د�ر  �إىل  �لأم�����ل 
ه��ي ث��م��رة ع��م��ل ���ش��ن��و�ت طويلة 
�أبناوؤه  و�أكمله  ز�ي��د  تبناه  وحلم 
�حلكمة  فبهذه  �لإم����ار�ت،  �شباب 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م���ق���ام 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لدولة  " حفظه �هلل " و�إىل �أخيه 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
"  و�إىل  " رع����اه �هلل  ح��اك��م دب���ي 
م�حمد  �ل��شيخ  �ل�شمو   �شاحب 
نه�يان  �آل  �ش�لطان  ب��ن  ز�ي�����د  ب��ن 
ويل ع�هد �أب��وظ�بي -نائب �لقائد 

�لتي حتققت لدولتنا  �لإجن��از�ت 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �حلبيبة، 
�مل���ت���ح���دة، ف���ه���ذ� �لإجن��������از جعل 
وخام�س  عربية  دولة  �أول  دولتنا 
�إجناز  �مل��ري��خ، يف  �إىل  دول��ة ت�شل 
عربي وعاملي غر م�شبوق، نفخر 
باأننا �أبناء ز�يد وعازمون باإ�شر�ر 
يف  �لعاملية  �ل��ري��ادة  حتقيق  على 
وذل����ك بحكمة  �مل���ج���الت  ج��م��ي��ع 

قيادتنا �لر�شيدة. 

بقدر�ت  و�لإمي��������ان  و�ل���ب�������ش���رة 
��شتطعنا  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل�����ش��ب��اب 
�لحتفال  �شنة  يف  ون��ح��ن  �ل��ي��وم 
باخلم�شني عاما، �أن نكون حمطة 
ملهمة لتحفيز �ملنطقة ل�شتعادة 
ولتكون  �حل�������ش���اري���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
جميع  يف  �لعامل  ل�شعوب  ملهمة 

�لقطاعات و�ملجالت.
�أ�شمى  نرفع  �ملن�����ا�شبة  وب������هذه 
�آي����ات �ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات �إىل 

�مل��شلحة-و�إىل  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  �إخو�نهم 
�لإم����ار�ت  ح��ك��ام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
و�ل�شعوب  �لإم������������ار�ت  و����ش���ع���ب 
مبنا�شبة   ، و�لإ�شامية  �لعربية 
حت���ق���ي���ق �لإجن������������از �ل���ت���اري���خ���ي 
مد�ر  �إىل  �لأم��ل  م�شبار  بو�شول 

كوكب �ملريخ. 
�إجن���از  �إن����ه  �لطنيجي  و�أ���ش��اف��ت 
تاريخي جديد ي�شاف �إىل قائمة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

�ملحربي  خ��ل��ف��ان  ب�شر  ���ش��ع��ادة  رف���ع 
لاإ�شكان  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
�إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى 
 " و�شول  مبنا�شبة  �لر�شيدة  �لقيادة 
م�شبار �لأم��ل " �إىل م��د�ره يف كوكب 
هذه  �أن  �مل���ح���رب���ي  و�أك�������د  �مل����ري����خ. 
�إمار�تيا وعربيا  �إجن��از�  تعد  �خلطوة 
�لدولة  �شجل  �إىل  ي�شاف  وتاريخيا 
ويعزز  �مل�شرفة،  ب��الإجن��از�ت  �حلافل 
تكون  لأن  �لإم����������ار�ت  م�������ش���رة  م����ن 
�أبحاث  ر�ئ���دة يف جم��ال  عاملية  دول���ة 
�لعربية  �لأجيال  �إلهام  ويف  �لف�شاء، 

�لنا�شئة وت�شجيعهم على در��شة علوم 
�لف�شاء.

 

ما �شهدناه يوم �أم�س، وبعد �نتظار 
�أ�شهر،  �شتة  وترقب ملدة طالت عن 
مل يكن وليد حلظة، ون�شوة �نت�شار 
�إن و�شول  عابر متكرر بني �لأمم. 
كوكب  م�����د�ر  �إىل  �لأم������ل  م�����ش��ب��ار 
�ملريخ بنجاح هو نتاج م�شرة وطن 
بد�أت منذ بزوغ فجر �لحتاد، و�شع 
�لو�لد  تعاىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ح��ج��ر �لأ���ش��ا���س ل��ه ب��ف��ك��ره وحلمه 
�هلل  رح��م��ه  وح��ّف��ز  ب�شعبه،  وث��ق��ت��ه 
كل مكونات هذ� �لوطن لتحقيقه.  
�أت�شرف باأن �أتقدم بكل فخر وولء 

�جلزيلة  بالتهنئة  �لر�شيدة  لقيادتنا 
على هذ� �لإجن��از �لعاملي �لفريد ولأبناء وطننا �ملقد�م و�ملقيمني فيه، 
�أتقدم بتحية �حرت�م وت�شجيع لكل �شاب و�شابة  �أن  �إّل  كما ول ي�شعني 
�إنهم  �لإجن��از.  هذ�  حتقيق  يف  وخرب�تهم  بجهودهم  �شاهمو�  �إمار�تية 
و�أجيال  �لوطن، ومن��وذج يحتذى به لأبناء جيلهم  �أم��ل هذ�  با �شك، 
�مل�شتقبل. لقد �شهدت �لأعو�م �ملا�شية �نطاقة م�شرة جديدة لدولة 
عاملنا  وحتالفات  دول  ملختلف  �أ�شا�شياً  مرجعاً  منها  جعلت  �لإم����ار�ت، 
و�أ�ش�س  �ملبتكرة  �ملبادر�ت و�حللول  �شباقة لتقدمي  �لكبر، فكانت دوماً 
�إذ  للجميع.  �أف�شل  مكانناً  عاملنا  جتعل  �أن  �شاأنها  م��ن  �لتي  �ل��ت��ع��اون 
تو�جدت دولة �لإمار�ت وبف�شل توجيهات قيادتها �حلكيمة يف ميادين 
و�لع�شرين،  �لو�حد  �لقرن  لتلبية متطلبات  �ملبني  �لدبلوما�شي  �لعمل 
�شو�ء يف �لقت�شاد، و�لطاقة، و�لبيئة �ملتجددة، و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، 
وعلوم �لطب و�للقاحات �لتي فر�شت نف�شها مع �نت�شار جائحة كوفيد 
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كما ل ميكننا �أن نغفل دور دولة �لإمار�ت يف �عتمادها على �إرث و�لدها 
�ملوؤ�ش�س يف متكني �ل�شباب، وهو �لأمر �لذي قادنا موؤخر�ً لهذ� �لإجناز 
�لعلمي �لفريد، �إذ حر�شت دولتنا على ت�شخر كل مقوماتها للنهو�س 
و�ل�شر�كات  �ملحلية  و�لعلمية  �لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  فكانت  بال�شباب، 
�لدولية �ملتعددة �لتي جعلت من �لعلم و�ملعرفة �ملحرك �لأ�شا�س جليل 
ت�شاعف  ج��دي��دة  ع��ام��اً  خم�شني  يف  �أم���ًا  �مل�شتقبل،  و�أج��ي��ال  �حلا�شر 

�إجناز�ت هذ� �لوطن، وتر�شخ مكانته على �خلارطة �لدولية. 
فاعل يف  دور  �متاك  �أهمية  عن  يوماً  �لإم���ار�ت  دول��ة  تتغافل  كما مل 
�أروقة �لهيئات �ل�شحية �لتابعة ملنظمة �لأمم �ملتحدة، �لتي ت�شعى من 
خالها �إىل توفر رعاية �شحية �أف�شل للمجتمعات �لعاملية من جهة، 
وحماية �ل�شباب ب�شكل خا�س من خماطر مر�س �لإدمان بكافة �أنو�عه 

خا�شة تلك �ملرتبطة باملخدر�ت. 
الدكتور حمد الغافري
مدير عام �ملركز �لوطني للتاأهيل 

•• راأ�س اخليمة -وام:

عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ت��ق��دم 
�ل�����ش��اي��ب �ل��ن��ق��ب��ي م��دي��ر ع����ام د�ئ����رة 
ر�أ�س �خليمة  �لقت�شادية يف  �لتنمية 
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة حل���ك���وم���ة و����ش���ع���ب دول����ة 
و�شول  مبنا�شبة  و�ل��ع��رب  �لإم�����ار�ت 
�ملريخ  ك��وك��ب  �إىل  �لأمل"  "م�شبار 
و�لعلمي  �ل��ت��اري��خ��ي  �لإجن����از  ذل���ك   ،
�شباب  ب���اأي���ادي  ب��ال��ن��ج��اح  تكلل  �ل���ذي 
�ل���وط���ن، وه���و �إجن����از ل ي��خ��دم دولة 
�لإم�������ار�ت و�ل���ع���رب ف��ق��ط ب���ل يخدم 

�لعامل كله.
ب���د�أه �لو�لد  �ل���ذي  �مل�����ش��و�ر  �إن  وق���ال 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س 
نهيان "طيب �هلل ثر�ه" من �ل�شحر�ء 
�أكمله �ليوم �أبناوؤه �إىل �لف�شاء بف�شل 

و�إميانها  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة  روؤي�����ة 
باأن  ثقته  عن  معربا  �شعبها،  بقدر�ت 
هذ� �لإجناز �شيخدم �لبحوث �لعلمية 
و�لف�شاء  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف 

و��شتك�شاف كوكب �ملريخ. 

•• دبي - وام:

�أك���دت ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ورة رج���اء عي�شى 
�شيد�ت  جمل�س  رئي�س  �ل��ق��رق  �شالح 
�أعمال دبي �أن جناح م�شروع �لإمار�ت 
�إىل �لكوكب �لأحمر عرب  يف �لو�شول 
بزوغ  مب��ث��اب��ة  ي��ع��د  �لأمل"  "م�شبار 
�لإمار�تي  �جليل  �شيلهم  جديد  فجر 
�لقدر�ت  ك��ل  فيهم  ويحفز  و�ل��ع��رب��ي 
�لإبد�عية يف �مل�شي قدما نحو �لريادة 
و�لكت�شافات  �لب���ت���ك���ار�ت  ع����امل  يف 
�لقرق  �لعلمية. ورفعت  و�لخرت�عات 
�آي����ات �لتهاين  �أ���ش��م��ى  ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
و�لتربيكات �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  "حفظه �هلل" و�شاحب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"  "رعاه  دب����ي 
�آل نهيان ويل  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب  ع��ه��د 
�أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة  للقو�ت 
حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو 
�لإم��ار�ت على هذ� �لإجن��از �لتاريخي 
�إجناز�ت  �لذي �شيكون بد�ية لتحقيق 
علمية ��شتثنائية ت�شع ب�شمة �لإمار�ت 
ر��شخة يف كل �كت�شاف عاملي �شاهم به 
هذ� �مل�شروع. و�أ�شارت �شعادتها �إىل �أن 
�قت�شاد �ملعرفة  �لأمل" يعزز  "م�شبار 

تو�شيع  يف  وي�شهم  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف 
�لتنمية  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لأع���م���ال  بيئة 
�إىل جانب  ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
للدولة  �لتناف�شية  �ل���ق���در�ت  ت��ع��زي��ز 
�لقت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
�لب����ت����ك����ار�ت  ل����ش���ي���م���ا يف جم��������الت 
و�لتكنولوجيا و�لعلوم �ملتقدمة ف�شا 
�لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب  عن 
�لإم���ار�ت  �شمعة  م��ن  �شت�شتفيد  �لتي 
حجزته  �ل������ذي  �جل����دي����د  وم���وق���ع���ه���ا 
��شتثمار�  �ل��ع��امل  دول  �شمن  ب��ج��د�رة 
ذ�ت  و�مل�����ج�����الت  �ل���ف�������ش���اء  ع���ل���وم  يف 
�أن هذ� �لنجاح يج�شد  �ل�شلة، موؤكدة 
�لإجناز�ت  �ل��دول��ة على حتقيق  ق��درة 
�لعلمي و�لقت�شادي  للتطور  �لد�فعة 

على �مل�شتوى �لعاملي.

•• ال�صارقة-وام: 

�أك���د ���ش��ع��ادة علي ���ش��امل �مل��دف��ع رئي�س 
هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل �أن مهمة 
عزمية  ق�شة  يلخ�س  �لأم����ل  م�شبار 
توجت م�شرة دولة �لإمار�ت �ملزدهرة، 
وج�شدت �لروؤية �ل�شت�شر�فية للقيادة 
�ل��ت��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى تر�شيخ  �ل��ر���ش��ي��دة 
مكانة �لإم��ار�ت كمركز ر�ئد يف قطاع 
من  �ملنطقة  يف  �لف�شائية  �ل�شناعات 
�إمار�تية  ع��ل��م��ي��ة  ك�����و�در  ب��ن��اء  خ����ال 
�شكلت �إ�شافة نوعية للمجتمع �لعلمي 
�لعاملي. وقال �شعادته �إن �إطاق م�شبار 
مدى  يعك�س  �إمار�تية  ب�شو�عد  �لأم��ل 
�لإجناز�ت  حتقيق  على  �ل��دول��ة  ق��درة 
و�لقت�شادي  �لعلمي  للتطور  �لد�فعة 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي، و�ل���ت���ي تعزز 
�ل�شعيد  على  �لقت�شادية  �ملكانة  من 
�لعاملي �لتي �كت�شبتها �لإمار�ت نتيجة 
�لزخم �لكبر �مل�شاحب لنجاح عملية 
" ن��ب��ارك لدولة  �لإط������اق. و�أ����ش���اف 
ق��ي��ادة و�شعبا ه���ذ� �لإجن���از  �لم�����ار�ت 
�شل�شلة  �إىل  ي�شاف  �ل���ذي  �ل��ت��اري��خ��ي 
�لإجناز�ت �لتي ت�شطرها �لدولة و�لتي 
و�عد  م�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة  يف  ���ش��اه��م��ت 
للعامل". من جانبه هناأ �شعادة �لدكتور 
طارق �شلطان بن خادم ع�شو �ملجل�س 
رئي�س  �ل�����ش��ارق��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية �لقيادة �لر�شيدة 
و�شعب دولة �لإم��ار�ت بو�شول م�شبار 

�إىل م��د�ره ح��ول كوكب  �لأم��ل بنجاح 
�ملريخ ‘ و�إمتام هذ� �لإجناز �لتاريخي 
لدولة �لإمار�ت و�لعرب. وقال �شعادته 
�ل��ف��خ��ر و�لع����ت����ز�ز بكون  مي��ل��وؤن��ا   "
�إمار�تية  بجهود  �شنع  �لأم���ل  م�شبار 
ل���ي���اأت���ي ه�����ذ� �لإجن��������از م���ربه���ن���ا على 
ق���درة �ل��ك��ف��اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة يف حتقيق 
�لتي  �لعليا  و�ل��ت��ط��ل��ع��ات  �ل��ط��م��وح��ات 
تقود للنه�شة و�لنمو و�لزدهار موؤكد� 
�ل�شجل  �إىل  �شت�شاف  �ملهمة  ه��ذه  �أن 
�ل�شبق  �لإم�������ار�ت يف  ل���دول���ة  �حل���اف���ل 
ل����اإجن����از�ت و���ش��ت�����ش��ع �ل����دول����ة على 
خارطة �جلذب �لعلمي لت�شطر مرحلة 
جديدة يف تاريخها يف جمالت �لعلوم 
يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة  و�لتنمية  و�ل�����ش��ن��اع��ات 
عامليا  وتعزز موقعها  �لقطاعات،  كافة 
�أن  م�شيفا  ومتطورة  متقدمة  كدولة 
هذه �لتجربة هي م�شدر �إلهام عظيم 

لكل �إمار�تي يدرك �أنه ل م�شتحيل يف 
حتقيق �لأحام، وحمط فخر و�عتز�ز 
للعرب كافة". و�أكد �أن هذه �لإجناز�ت 
قيادة  وج��ه��ود  ب��دع��م  ب���رزت  �لعظيمة 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل بوعي  ح��ك��ي��م��ة ت�����ش��ت�����ش��رف 
لتطوير  �جلهود  كل  وت�شخر  و�إدر�ك، 
�لإن�شان ورفع قدر�ته وحتفيز �إبد�عه 
لإميانها باأنه حجر �لأ�شا�س يف �لعطاء 
و�ل���ن���ه�������ش���ة و�ل���ت���ن���م���ي���ة وجت���ل���ي هذ� 
و�قعي  ه��و جت�شيد  �ل��ت��اري��خ��ي  �حل��ل��م 
ل��ث��ق��ة �ل��ق��ي��ادة يف �أب��ن��ائ��ه��ا وك���و�دره���ا 
من  وطموحهم.  وقدر�تهم  �ل�شبابية 
���ش��ع��ادة حم��م��د عبد�هلل  ج��ان��ب��ه ق����ال 
�جلرمن �لرئي�س �لتنفيذي ملو��شات 
�لإمار�ت.. �إن هذه �للحظة �لتاريخية 
�مل����د�ر  �إىل  ب��ن��ج��اح  �مل�����ش��ب��ار  ل���و����ش���ول 
�إمار�تي  و�أم�����ل  ط��م��وح  رح��ل��ة  ت��وج��ت 
بد�أت فكرتها يف 2013 تلتها م�شرة 

على  �ل�����ش��اق  و�جل��ه��د  ب��ال��ع��م��ل  مليئة 
عدد  متثل  وكاأنها  �شنو�ت  �شبع  م��دى 
�مل�����ش��ب��ار يف  �ل���دول���ة، لينطلق  �إم�����ار�ت 
2020 �إىل �لف�شاء يف وجهته  يوليو 
ع�شر�ت  قاطعا  �لأح��م��ر  �لكوكب  نحو 
�ل��ك��ي��ل��وم��رت�ت. و�أ�شاف  �مل��اي��ني م��ن 
�إن ما حتقق هو �إجناز لي�س لاإمار�ت 
فقط بل هو لكل بلد عربي و�إ�شامي، 
موؤكد�  و�لع��ت��ز�ز،  �لفتخار  وي�شتحق 
�أن دولة �لإمار�ت ��شتطاعت �أن تربهن 
�أن��ه��ا ما�شية ق��دم��ا يف  �أج��م��ع  ل��ل��ع��امل 
و�أنها  و�لعلمية  �حل�شارية  م�شرتها 
تاأ�شي�شها  ع��ل��ى  �خل��م�����ش��ني  ع��ام��ه��ا  يف 
تتطلع بكل ثقة وتفاوؤل نحو خم�شني 
ع��ام��ا �أخ����رى ���ش��ت��ك��ون ب����اإذن �هلل �أكرب 
لاإمار�ت  نفعا  و�أك���رث  للعامل  �إب��ه��ار� 

و�لإمار�تيني.
ملو��شات  �لتنفيذي  �لرئي�س  وثمن 

�لإم�����������ار�ت ج���ه���ود �أب�����ن�����اء �لإم���������ار�ت 
ب���اع���ت���ب���اره���م ر�أ��������س �مل������ال �لإم�����ار�ت�����ي 
قيادتنا  عليه  ر�ه��ن��ت  �ل���ذي  �لب�شري 
و�إ�شر�رهم  بعزمهم  فكانو�  �لر�شيدة، 
�لرئي�س  �ل��ع��ام��ل  ب��ن��ف�����ش��ه��م  وث��ق��ت��ه��م 
�مل�شرف، ف�شا  �لإجن��از  لتحقيق هذ� 
�حلكومية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ج���ه���ود  ع����ن 
عليه  و�مل�شرفة  �مل�شروع  لهذ�  �لد�عمة 
�لإم��ار�ت للف�شاء،  ر�أ�شها وكالة  وعلى 
للف�شاء  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  وم���رك���ز 

وغرهما من �جلهات �حلكومية.
هدفه  �إىل  �مل�����ش��ب��ار  و���ش��ول  �إن  وق����ال 
فارقة  تنموية  حمطة  ه��و  ل��ه  �مل��ح��دد 
وطموحها  �لإم�������������ار�ت  م�������ش���رة  يف 
�لاحمدود يف �لدخول بقوة يف قطاع 
ومبا  و��شتك�شافه  �لف�شاء  تكنولوجيا 
ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى �ل��ب�����ش��ري��ة، وهي 
و�شتتبعها  تتوقف  لن  م�شرة  بالطبع 

�مل�����زي�����د م�����ن �مل�������ب�������ادر�ت و�مل�������ش���اري���ع 
و�ملنجز�ت �لتاريخية. من جانبه وجه 
رئي�س  �حل��ز�م��ي  ه��ال  عي�شى  �شعادة 
جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي �أ�شمى �آيات 
�لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�هلل"و�شاحب  "حفظه  �لدولة  رئي�س 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
"رعاه  �ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل" 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�أع�شاء  �ل�����ش��م��و  �أ���ش��ح��اب  و�إخ���و�ن���ه���م 
�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت و�أولياء 
�لعهود و�شعب �لإمار�ت ولكل �ل�شعوب 
و�لإ�شامية مبا حتقق حللم  �لعربية 
ر�ود �ملغفور له موؤ�ش�س �لدولة �ل�شيخ 
"طيب �هلل  �آل نهيان  ز�يد بن �شلطان 
ثر�ه" مبنا�شبة جناح م�شروع �لإمار�ت 
ل�شتك�شاف �ملريخ ومهمة م�شبار �لأمل 
يف �لدخول �إىل مد�ر �ملريخ و�لذي يعد 
ريادة  ي��وؤك��د  وف��ري��د�  تاريخيا  �إجن����از� 
�لإمار�ت كاأول دولة عربية و�إ�شامية 
بالعزمية  �لنوعي  �لتفوق  ه��ذ�  حتقق 
و�لقوة و�لإ�شر�ر حيث باتت �لإمار�ت 
��شتك�شاف  جم�����ال  يف  ���ش��ع��ب��ا  رق���م���ا 
�لف�شاء و�لرتقاء باإ�شم دولة ل تعرف 
�لإن�شانية  خدمة  �أج��ل  من  �مل�شتحيل 

و�ملعرفة.

ال�ضارقة.. م�ضوؤولون : م�ضبار الأمل يلخ�س ق�ضة عزمية توجت م�ضرية الإمارات املزدهرة

•• اأبوظبي -وام: 

�ملحكمة  رئي�س  �لبادي،  حمد  حممد  �مل�شت�شار  �شعادة  قال 
بتحقيق  و�لع��ت��ز�ز  �لفخر  يغمرنا  �إن��ه  �لعليا،  �لحت��ادي��ة 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د  حلم 
�أ�شطوري  تاريخي  �إجن��از  يف  ثر�ه"،  �هلل  "طيب  نهيان،  �آل 
�نتظرته دولتنا قيادة وحكومة و�شعباً، و�شد �هتمام �لعامل 
�أجمع، بالإعان عن جناح مهمة "م�شبار �لأمل" بالو�شول 

�إىل مد�ر كوكب �ملريخ.
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �لتهنئة  �شعادته  ووّج��ه 
"حفظه �هلل" و�شاحب  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 

"رعاه �هلل"  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
و�أ�شحاب   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لاحتاد حكام �لإمار�ت بهذ� 
�لإجناز �لعظيم �لذي يحقق روؤية قيادة ل تعرف �مل�شتحيل، 
ويج�شد ريادة �شعب يقهر �ل�شعاب ويتعلق بالأرقام �لأوىل، 

ويلبي تطلع همة ل يحدها نطاق.
�لقيادة  �أن هذ� �لإجن��از، بف�شل تخطيط  �لبادي،  و�أ�شاف 
ذ�ت �لكفاءة �ملتفردة وح�شن تنفيذ كو�درنا �لوطنية، حتقق 
�لتنمية  م��ن  �شنة  خم�شني  م�شرة  وت���ّوج  قيا�شي  وق��ت  يف 
و�لتقدم ليتز�من مع �حتفال �لدولة باليوبيل �لذهبي كما 

�أر�دت قيادتنا �حلكيمة.

•• ال�صارقة -وام:

قالت �شعادة �لدكتورة خولة عبد �لرحمن �ملا �لأمني �لعام 
�لإجناز  �إن  �ل�شارقة  يف  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأعلى  للمجل�س 
ب��ن��ج��اح م�شروع  �لإم�����ار�ت  �ل���ذي حققته دول���ة  �ل��ت��اري��خ��ي 
��شتك�شاف �ملريخ "م�شبار �لأمل" فخر لكل �إمار�تي وو�شام 
�أبناء هذ� �لوطن �لذين عملو� فاأخل�شو�  يعلق على �شدر 
�لكوكب  فعانقو�  �لر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  وترجمو�  له 

�لأحمر بكل �قتد�ر.
و�أ�شافت بهذه �ملنا�شبة " �أن هذ� �لإجناز ما هو �إل تتويج 
مل�شرة دولة �لإم��ار�ت �ملزدهرة و�شفحة جديدة من كتاب 
و�ملت�شاعدة  �مل�شتمرة  وطننا  و�إجن��از�ت  �لتنموية  جتربتنا 

حكمة  بف�شل  �لإم����ار�ت  ف��غ��دت  �ل�شماء  ع��ن��ان  ع��ان��ق  حتى 
به  تقتدي  عامليا  من��وذج��ا  �ل�شت�شر�فية  وروؤي��ت��ه��م  قادتها 
�شعيها  يف  �ل��ر�ئ��دة  جتربتها  لتطبيق  وت�شعى  �ل���دول  ك��ل 
للتنمية و�لتقدم " . ولفتت �إىل �أن حتقيق �لإم��ار�ت لهذ� 
�لإجناز �لفريد تز�منا مع دخول دولتنا عامها �خلم�شني 
وهي �أكرث قوة وتطور� ومناء �إمنا يبعث فينا ويف �لأجيال 
و�أننا  �ل�شحيح  �لطريق  على  ن�شر  باأننا  �لأم��ل  �لقادمة 
�لتطور  من  جديدة  م�شتويات  لبلوغ  م�شرعا  �لباب  نفتح 
�أحامنا  حاملني  �ل�شعد  جميع  على  و�حل�شاري  �لعلمي 
كوكب  ح���دود  فيها  جت��اوزن��ا  م�شبوقة  غ��ر  حم��ط��ات  �إىل 
�لأر�����س مب��ا ي��وؤك��د وي��ر���ش��خ م��وق��ع دول��ت��ن��ا �لإم�����ار�ت على 

خارطة �لإجناز�ت �لعاملية.

•• اأبوظبي-وام: 

بالتهنئة  �لفل�شطيني  �لإم���ار�ت���ي  �ل�����ش��د�ق��ة  ن���ادي  ت��وج��ه 
�إىل دول����ة �لإم������ار�ت ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا ع��ل��ى جناح 
مهمة " م�شبار �لأم��ل " وو�شوله �إىل مد�ر �ملريخ . وقال 
�لإمار�ت  دولة  "�إن  للنادي:  �ملنتدب  �لع�شو  �لكردي  عمار 
ت��و����ش��ل ب��ه��ذ� �لإجن����از ل��ع��ب دوره����ا �ل���ري���ادي يف �ملجالت 

�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لعامل 
م�شرة  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  �لر�شيدة  قيادتها  ب��روؤي��ة  م�شرت�شدة 
�لتقدم  دع��م  على  وتعمل  �ل��دول��ة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
هذ�  �أن  و�أ�شاف  جمعاء".  لاإن�شانية  و�لعلمي  �حل�شاري 
و�جلالية  �لعرب  لكل  فخر  هو  �لعماق  �لعلمي  �مل�شروع 
�لفل�شطينية يف �لإمار�ت تفتخر وتعتز باأن ت�شبح �لإمار�ت 

خام�س دولة يف �لعامل ت�شل �إىل مد�ر �ملريخ .

•• راأ�س اخليمة -وام:

�لنائب  حميمد  �شعيد  ح�شن  �مل�شت�شار  �شعادة  �أك��د 
�لعام لإمارة ر�أ�س �خليمة �أن و�شول " م�شبار �لأمل 
" �إىل مد�ر كوكب �ملريخ يعك�س بجاء �ملكانة �لتي 
و�متاك  �ل��ع��امل��ي  �مل�شتوى  على  �لإم�����ار�ت  تتبوؤها 
�لدولة لأدو�ت �لقوة �لناعمة �لتي تدل على ريادتها 

يف �شتى �ملجالت.
�إن ه���ذ� �لإجن�����از �جلبار  �مل�����ش��ت�����ش��ار حم��ي��م��د  وق����ال 

�أولها  �لنجاح  ع��و�م��ل  م��ن  جماعية  منظومة  وليد 
موؤيدة بخطط  �لر�شيد  لقيادتنا  �لطموحة  �لروؤية 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���درو����ش���ة ف�����ش��ا ع���ن مت��ك��ني �شباب 
�لإم��ار�ت يف �لعمل يف �أكرث �ملجالت تطور� ليظهر 
�أن كل مو�طن ومقيم  �إمارتية. و�أكد  �لإجناز بحلة 
على هذه �لأر�س �لطيبة وهو يتابع �جلهود �جلبارة 
�لأخرى  تلو  �لإجن��از�ت  لتحقيق  �لر�شيدة  لقيادتنا 
�لتي  �مل��رم��وق��ة  باملكانة  و�لم��ت��ن��ان  بالفخر  ي�شعر 
حتظى بها �لدولة بني �أقر�نها من �لدول �ملتقدمة.

•• ابوظبي - وام:

�أعربت دولة �لإمار�ت عن �إد�نتها و��شتنكارها �ل�شديدين لاعتد�ء 
�لإرهابية  �حلوثي  ميلي�شيات  به  قامت  �ل��ذي  �جلبان  �لإره��اب��ي 
�ململكة  يف  �أبها  مطار  ��شتهد�ف  خ��ال  من  �إي���ر�ن،  من  �ملدعومة 
�لعربية �ل�شعودية، و�لذي �أ�شفر عن تعر�س طائرة مدنية حلريق. 
و�عتربت دولة �لإمار�ت يف بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون 

جبانا،  وعما  خطر�  ت�شعيد�  يعد  �ملطار  ��شتهد�ف  �أن  �ل��دويل 
يهدد �أمن و�شامة وحياة �ملدنيني و�مل�شافرين، وهو مبثابة جرمية 
�لأعيان  حلماية  �لازمة  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  ت�شتدعي  حرب 
�ملدنية من تهديد�ت �حلوثيني. وجددت دولة �لإمار�ت ت�شامنها 
و�لوقوف معها  �لإرهابية،  �لهجمات  �إز�ء هذه  �ململكة  �لكامل مع 
ودعمها  و��شتقر�رها،  �أمنها  يطال  تهديد  كل  و�حد �شد  يف �شف 
و�شامة مو�طنيها  �أمنها  �إج���ر�ء�ت حلفظ  تتخذه من  ما  يف كل 

و�ملقيمني على �أر��شيها.
و�أكد �لبيان �أن �أمن �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أمن �ململكة �لعربية 
�ململكة  يو�جه  خطر  �أو  تهديد  �أي  و�أن  يتجز�أ،  ل  كل  �ل�شعودية 

تعتربه �لدولة تهديد�ً ملنظومة �لأمن و�ل�شتقر�ر فيها.
و�ع��ت��ربت �ل�����وز�رة ه���ذ� �ل��ه��ج��وم دل��ي��ًا ج��دي��د�ً ع��ل��ى �شعي هذه 
وعلى  �ملنطقة،  يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن  تقوي�س  �إىل  �مليلي�شيات 

رف�شها وعرقلتها جلهود �ل�شام حلل �لأزمة �ليمنية.

النائب العام لإمارة راأ�س اخليمة : م�ضبار الأمل 
يعك�س الروؤية الطموحة لقيادتنا الر�ضيدة

الإمارات تدين وت�ضتنكر ب�ضدة ا�ضتهداف 
احلوثيني مطار اأبها ال�ضعودي

اقت�ضادية راأ�س اخليمة : م�ضبار 
الأمل .. اإجناز تاريخي لالإمارات 

رجاء القرق : م�ضبار الأمل يلهم 
اجليل الإماراتي والعربي

رئي�س املحكمة الحتادية العليا: و�ضول م�ضبار الأمل للمريخ اإجناز يج�ضد طموح القيادة وريادة املواطن

خولة املال : م�ضبار الأمل فخر لكل اإماراتي

نادي ال�ضداقة الإماراتي الفل�ضطيني: اإجناز م�ضبار الأمل فخر للعرب

اأبوظبي لالإ�ضكان: م�ضبار الأمل اإجناز 
تاريخي لالإمارات والعرب

ال�ضباب مفتاح امل�ضتقبل ونافذة 
دولة الإمارات على املريخ

Date 11/ 02/ 2021  Issue No : 13162
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 23339/2020 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Sriga Koman Rafindran Motnga - Indian Nationality - with an address at Emirate of 
Sharjah, City of Al Qasymia. Al Qasymia Building No. 18. Flat No 106  - Mobile No 0508892454 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 53,976
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
53,976, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
17655

Registered at
Dubai

Class
P

Colour
Black

Man year
2014

Model
Nissan Joke

Date 11/ 02/ 2021  Issue No : 13162
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 22970/2020 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Krishnarag Vaytyalingam Vaytyalingam - Indian - with an address at Emirate of Abu 
Dhabi, City of Al Ain, Sheikh Khalifa St. Villa No. 12.  Mobile No 0508999803 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 57,044
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
57,044, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
96073

Registered at
Dubai

Class
R

Colour
Silver

Man year
2015

Model
Mitsubishi Lancer

Date 11/ 02/ 2021  Issue No : 13162
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 23344/2020 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Sohana Lalget - Nationality : South African - with an address at Emirate of Duabi, Bur 
Dubai Area, Nasser Lootah Building Flat 301 - Mobile No 0504069700 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 54,464
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
54,464, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
53147

Registered at
Dubai

Class
H

Colour
White 

Man year
2012

Model
Hundai Tueson 

Date 11/ 02/ 2021  Issue No : 13162
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 23340/2020 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Taher Shamshon Mohamed Nasry Nationality Syrilanka - with an address at Emirate of 
Sharjah, Union Street, Al Qasimia Area, Damas Gold Building, Flat No 105 - Mobile No 055-8250334

 SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 68,487
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
68,487, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
99835

Registered at
Dubai

Class
D

Colour
White

Man year
2015

Model
Honda Accord
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - وام:

تقدم �شعادة منذر حممد بن �شكر 
�ل��زع��اب��ي م��دي��ر ع���ام د�ئ����رة بلدية 
�لتهاين  ب��خ��ال�����س  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
�شاحب  م���ق���ام  �إىل  و�ل���ت���ربي���ك���ات 
�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 
�هلل"و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
و�شاحب  �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 

�أع�شاء  �ل�����ش��م��و  �أ����ش���ح���اب  و�إىل 
ل���احت���اد حكام  �مل��ج��ل�����س �لأع����ل����ى 
�لعهود  �أول���ي���اء  و���ش��م��و  �لإم�������ار�ت 
ونو�ب �حلكام و�إىل �شعب �لإمار�ت 
و�ملقيمني مبنا�شبة و�شول "م�شبار 

�لأمل �إىل مد�ر �ملريخ.
" تغمرنا م�شاعر   : وق��ال �لزعابي 
�لع�������ت�������ز�ز و�ل����ف����خ����ر ب�����الإجن�����از 
�ل��ت��اري��خ��ي �ل�����ذي ���ش��ط��رت��ه دول���ة 
�لأمل  "م�شبار  بو�شول  �لإم����ار�ت 
�شجل  �إىل  ل��ي�����ش��اف  �ملريخ"  �إىل 
�لإم����������ار�ت �حل����اف����ل ب�����الإجن�����از�ت 
و�لتي مت�شي بخطو�ت ثابتة نحو 

�لبتكار  �ل��ري��ادة يف جم��ال  حتقيق 
و�لعلوم �ملتقدمة ".

و�أ�����ش����اف : " ي��ع��د ه����ذ� �لإجن�����از 
بف�شل  حت���ق���ق  و�ل�������ذي  ت���اري���خ���ي 
متو��شلة  وم��ت��اب��ع��ة  ودع���م  رع��اي��ة 
من �لقيادة �لر�شيدة وحتقيق روؤية 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د 
"طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�لف�شاء  �إىل  بالو�شول  ثر�ه"  �هلل 
و�لعتز�ز  بالفخر  ي�شعررنا  وم��ا 
م�شبار  �شناعة  ه��و  �لإجن����از  ب��ه��ذ� 
�أي�����دي ك�����و�در وطنية  �لأم�����ل ع��ل��ى 

�إمار�تية �شابة".

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شعادة �لدكتور �شعيد علي بحبوح 
�ل��ن��ق��ب��ي �ل��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال وك��ي��ل وز�رة 
و�لعمل  �ل��ع��ط��اء  م�����ش��رة  �أن  �ل���ع���دل 
�إمار�تنا  يف  ت��ت��وق��ف  ول���ن  �ل�����دوؤوب مل 
بها  مر  �لتي  �لتحديات  رغ��م  �حلبيبة 
و�مل�شتمرة  �ملا�شي  �لعام  �أجمع  �لعامل 
ح��ت��ى �ل��ي��وم ، وم���ا ك���ان جن���اح م�شبار 
�لأمل وو�شوله �إىل مد�ره حول كوكب 
�ملر�شومة له  �لأه��د�ف  �ملريخ وحتقيق 
�إل  ل��ه  �ملخطط  �لزمني  ج��دول��ه  وف��ق 
خ��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ذل����ك. وق����ال �إن هذ� 
رحلة  ف��ارق��ة يف  نقطة  �أ�شبح  �لإجن���از 
و�لإب����د�ع  و�ل���ري���ادة  للتميز  �لإم�����ار�ت 
�لعربي  �ل�شباب  يف  �لأم���ل  روح  وي��ب��ث 

م��ن ج��دي��د وي��ل��ه��م �لأج���ي���ال �لقادمة 
ويحثهم على �لهتمام مبجالت �لعلوم 
و�لتكنولوجيا و�لهند�شة و�لريا�شيات. 

" �ل��ي��وم وب��ع��زمي��ة قيادتنا   : و�أ����ش���اف 
لدينا  �أ�شبح  �ملعطاء  و�شعبنا  �لر�شيدة 
�لف�شاء  لقطاع  وطنية  ��شرت�تيجية 
�لف�شائي  لا�شتثمار  وطنية  وخ��ط��ة 
�لف�شاء كخارطة  وقانون ينظم قطاع 
ط���ري���ق ل��ت��ط��وي��ر ق���ط���اع �ل��ف�����ش��اء يف 
�لدولة، نحن ن�شهد �ليوم بالفعل ولدة 
مدعومة  متكاملة  ف�شائية  �شناعة 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة  ب���امل���و�رد 
خ���ط���و�ت جريئة  �ل��ع��ل��م��ي،  و�ل���ب���ح���ث 
ت�شب  �حلديث،  �لع�شر  يف  و��شتباقية 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شلحة  يف  كلها 
ل�شعب  ول���ي�������س  ج���م���ع���اء،  ل��ل��ب�����ش��ري��ة 
، توفر من�شة قوية  �لإم���ار�ت فح�شب 
�ل�شعوب  �لتعاون مع جميع  ملد ج�شور 
تكنولوجيا  جم���ال  يف  م��ع��اً  ل��ارت��ق��اء 

�ل��ف�����ش��اء �ل���ذي �أ���ش��ح��ى �ل��ي��وم جماًل 
و�لتجاري  �لعلمي  لا�شتثمار  و��شعاً 
�شبكات تعاون يف خمتلف  بناء  يتطلب 
�لق�شائي  �مل���ج���ال  وم��ن��ه��ا  �مل����ج����الت 
�لف�شاء  لتجارة  تنظيماً  يتطلب  �لذي 
ول��ات��ف��اق��ات �ل��ت��ج��اري��ة �مل��ع��ق��دة �لتي 
بالقدر  مبتكر�ً  ق�شائياً  نظاماً  حتتاج 
وتقدمي  �ل��ن��م��و،  وت���رة  مل��و�ك��ب��ة  نف�شه 
ل��دع��م وحماية  و�ل��ي��ق��ني  �ل�����ش��م��ان��ات 
�حلكومية  �لقطاعات  من  �مل�شتثمرين 

و�خلا�شة يف �لقرن �ل�21".
" م�شبار  �أ���ش��ب��ح  �ل��ي��وم  �لنقبي  وق���ال 
�لأمل " م�شدر �إلهام للمجتمع �لعاملي 
و�إجن��از مهم وم�شدر معلومات  �أجمع 
يثر �إعجاب وتقدير كل �لعامل ل�شباب 

�لإمار�ت وقيادته �لطموحة.

 

 ه���ا ه���و �مل���ري���خ  ي��ب��ت�����ش��م حللول 
�شيًفا،  �لإم��ار�ت��ي  �لأم���ل  م�شبار 
�أ�شر�ره  وفك  ل�شرب غافه  �شعًيا 
و�أل��غ��ازه، �أم���ًا يف زخ��رف��ة عقول 
�لب�شرية مبعلومات علمية مفيدة 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د 
�لإمار�ت  دور  وتعزيز  �مل�شتد�مة، 
ع��رب��ًي��ا و�إق��ل��ي��م��ًي��ا وع��امل��ًي��ا، هنيًئا 
ق���ي���ادًة وحكومًة  �إم������ار�ت  ي��ا  ل��ك 
و���ش��ع��ًب��ا، ه��ن��ي��ًئ��ا ل��ك��م ع��ي��ال ز�يد 
كوكب  على  �ملجد  �شطرمت  يامن 
�شت�شطرونه  �أن��ت��م  وه��ا  �لأر�����س، 

ع���ل���ى �ل���ك���وك���ب �لأح����م����ر ب���ع���د �أن 
زخرفتم خريطة �لكرة �لأر�شية مبزن هطول �لفكر، هنيًئا لك يا 
�إمار�ت �نطاق يروي عط�س �لروح، �شعًيا لرحيق �ملعرفة، �نطاق 
ز�يد  عيال  بعقول  �نطاق  و�شعبك،  وحكومتك  قيادتك  �شموخ  له 
مهند�شني �إمار�تيني مب�شاعدة تاء �لتاأنيث بعدما زرع فيهم �ل�شيخ 
ز�يد – طيب �هلل ثر�ه- بذور �لأمل، ليبا�شر �مل�شبار مهمته �لعلمية، 
�ملريخ؟ ومتهيًد� لإقامة  �شعًيا ملعرفة  هل هناك حياة على كوكب 
�أول م�شتوطنة ب�شرية �لعام 2071م، نعم �إنه �إجناز علمي �شيهدي 
وفكرًيا،  علمًيا  �لإن�شان  بناء  على  ت�شاعد  جديدًة،  علوًما  �لب�شرية 
�ملريخ،  كوكب  �أج���و�ء  يف  �لطق�س   ديناميكية  ع��ن  ���ش��ورة  وت��ق��دمي 
و�لإم���ار�ت  �لأر����س،  كوكب  على  علمية  �خ��رت�ع��ات  لتحقيق  �شعًيا 
بذلك تكتب للعلم جمًد� ولاإن�شانية فخًر� لت�شتكمل ر�شالة عربية 
�أجماد  يعيدون  ز�ي��د  وه��ا هم عيال  �لأو�ئ���ل،  �لعرب  كتبها  جميدة 
على  وينق�شون  �لفعل،  بفر�شاة  �لب�شرية  �حلياة  فيلونون  �لعرب 
بعدما  و�لنجوم،  �لأق��م��ار  خلود  خالدة  فنية  لوحة  �لزمن  ج��در�ن 
�أ�شقطو� من قامو�شهم كلمة م�شتحيل، هنيًئا لك يا �إمار�ت بقيادة 
 – �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمّو  �شاحب 
حفظه �هلل ورعاه- و�أخيه �شاحب �ل�شمّو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي- رعاه 
نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمّو  و�أخيه �شاحب  �هلل- 
�هلل-  – رع��اه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد 
�لذين هم كالنو�ر�س �جلو�لة يف �لكون يلونون �لقلوب بالفرح، وها 
�لر�ية  ترفع  �إىل غاية  بالزناد  ر��شد مي�شك  بن  �ل�شيخ حممد  هو 
وت�شيء �لتاريخ، وها هي �لإمار�ت �أيكونة �لكون ونرب��شه وما�شته 
�ملتاألئة مزروعة بع�شب �حلياة �لق�شيب، وها هم �أبناوؤها ي�شعدون 
خا�شرة  على  ��شمها  حاملني  �لأح��م��ر،  �ل��ك��وك��ب  معانقني  للعا، 
�لإمار�ت  �ب��ن  �أن  موؤكدين  �لعرب،  قمم  ف��وق  م��دىل  م�شعًا  �ملجد 
�لعزمية بت�شميم وحب،  �ل�شم�س بعدما مد يد  ��شتطاعته مل�س  يف 
لتظل �لإمار�ت وردة �لكون و�شمعته و�شم�شه، وها هي عيون �لعامل 
�أجمع جتاههم ترنو بكل تقدير وفخر . من م�شري �ملولد �إمار�تي 
�لتي  ب��الإم��ار�ت  �لهدية لئقة  تكون  و�أن  �أه��دي  �أن  �أحببت  �لهوى 

�شكنت �لقلب .    

ه�سام عبد القوي املاوي   

•• اأبوظبي-وام:

�أك�������د ����ش���ع���ادة �ل�����ل�����و�ء م���ك���ت���وم علي 
�أبوظبي  �شرطة  عام  مدير  �ل�شريفي 
�لذي  �لعظيم  �لتاريخي  �لإجن���از  �أن 
حققته دولة �لإمار�ت بو�شول م�شبار 
�أجمع  للعامل  �أثبت  �ملريخ  �إىل  �لأم��ل 
�أن���ن���ا ق�����ادرون ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي و�شنع 
�لإر�دة  مع  و�أن��ه  �لفريدة  �لإجن���از�ت 
�لعرب  حلم  حتقيق  يف  م�شتحيل  ل 
وحلم �لإمار�ت و�أحام �شباب �لوطن 
�لذين �عتربو� �لإجناز خطوة مهمة 

نحو م�شتقبل م�شرق وو�عد .
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  ع���ام  وب����ارك م��دي��ر 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة 
حكومًة وقادًة و�شعباً ولاأمة �لعربية 
و�لإ����ش���ام���ي���ة حت��ق��ي��ق ه���ذ� �لإجن����از 
�أن  �إىل  لف��ت��اً   .. �لعظيم  �ل��ت��اري��خ��ي 
�لإم����ار�ت����ي وفرحة  �ل�����ش��ع��ب  ف��رح��ة 
م�شبار  مهمة  ب��اإجن��از  �لعربية  �لأم��ة 

�لأمل لتو�شف.
 و�أ�شاف : " �لإمار�ت تفعل .. �لإمار�ت 
�مل�شتقبل  ت�شنع  �لإم������ار�ت   .. تبهر 
�لعرب  �أجم������اد  ت��ع��ي��د  �لإم���������ار�ت   ..
 .. �لتاريخ  كتب  �شترثي  ..�لإم����ار�ت 

�لإمار�ت ت�شل للمريخ".
جعل  �لإجن�������از  ه����ذ�  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
م������ن �لإم��������������������ار�ت، خ����ام���������س دول������ة 
بجهود  م�����ش��ي��د�ً  �مل���ري���خ،  �إىل  ت�����ش��ل 

�لعلمية  قدر�تها  لتطوير  �لإم����ار�ت 
�خلطة  وم���ث���م���ن���اً  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
للف�شاء  �لإم���ار�ت  لوكالة  �لطموحة 

يف بناء م�شتوطنة على �ملريخ .
�خلطط  م��و����ش��ل��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل���������ش����روع �لإم������������ار�ت 
ر�شالة  ت��ع��ت��رب  �مل���ري���خ  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
�شيحمل  �لذي  �لأمل،  مل�شبار  �إ�شافية 
�إىل �ل��ف�����ش��اء ���ش��ع��ار دول����ة �لإم�����ار�ت 
�أن  مفادها   ، م�شتحيا  �شيء  ل  ب��اأن 
ع���ن فرو�س  �ل��ن��اج��م��ة  �ل���ت���ح���دي���ات 
توقف  �أل  ي��ج��ب  �مل�����ش��ت��ج��د  ك����ورون����ا 
خطط �لإن�شانية يف �مل�شي قدماً نحو 
باملجالت  �لعلمي  �لتقدم  من  مزيد 
كافة، خ�شو�شاً علوم �لف�شاء، باعتبار 
�ملنيع  �لعلمي هو �حل�شن  �لتقدم  �أن 

للب�شرية للتغلب على �لأوبئة.

�إجناز�ً  �لإمار�ت  دولة  �ليوم  "ت�شّجل 
تاريخياً وعلمياً جديد�ً ي�شجل للعرب 
�مل�شتقبل،  ����ش��ت�����ش��ر�ف  ن��ح��و  ج��م��ي��ع��اً 
�ل�شديدة  �ل�����روؤي�����ة  ب��ف�����ش��ل  وذل������ك 
ب�شباب  و�إمي��ان��ه��ا  �لر�شيدة  لقيادتنا 
�إن  طاقتهم.  على  و�مل��ر�ه��ن��ة  �ل��وط��ن 
ب��ل��وغ مهمته  �لأم���ل يف  م�شبار  جن��اح 
و�لو�شول �إىل �لكوكب �لأحمر يعترب 
لي�س ك�شائر �لأيام لي�س لدولة  يوماً 
�لإم�������ار�ت ف��ح�����ش��ب، ب���ل ل��ك��ل �ل���دول 
و�ل�شعوب �لعربية، باعتباره �أول �إجناز 
ت��اري��خ �لأم���ة �لعربية،  ن��وع��ه يف  م��ن 
لتو��شل بذلك دولة �لإمار�ت ريادتها 
وهذه  �مل�شتقبل،  و�شناعة  �لتمّيز  يف 
�ملرة �ىل �لف�شاء �لو��شع، �إذ ت�شتهدف 
توفر  �لأم���ل  مل�شبار  �لعلمية  �ملهمة 
لكل  تتاح  كلياً  جديدة  علمية  بيانات 
�لف�شاء  بعلوم  و�مل�شتغلني  �ملهتمني 
ب���ف���رق �لعمل  ك��ل��ن��ا ف��خ��ر  و�ل���ف���ل���ك. 
ت�شّكلت من  و�ل��ت��ي  �مل�����ش��روع،  يف ه��ذ� 
مهند�شني  م��ن  �شابة،  وطنية  ك���و�در 
حر�شو�  وتقنيني،  وعلماء  وباحثني 
�لوطنية  �مل��ه��م��ة  ه����ذه  �إجن������از  ع��ل��ى 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى �أك��م��ل وج����ه. ي�شع 

ه��ذ� �لإجن���از �جل��دي��د على عاتق كل 
تتمّثل  �شخمة،  م�شوؤولية  م��ّن��ا  ف��رد 
�أعلى  �ل���دوؤوب على حتقيق  �لعمل  يف 
�لتمّيز و�لجن��از كٌل  و�أق�شى درج��ات 
من موقعه، لن�شهم �شوياً يف مو��شلة 
رحلة �لتمّيز و�لإبد�ع لدولة ل تعرف 

�مل�شتحيل".

�سعادة �سلطان بطي بن جمرن 
�لأر��شي و�لأماك  د�ئ��رة  مدير عام 

يف دبي

حممد بن نهيان بن ركا�س: العرب اإىل املريخ
•• العني - الفجر:

قال �ل�شيخ حممد بن نهيان بن ركا�س �أن �لتا�شع من فرب�ير 2021 يوم غر 
با�شم  �إجن��از� تاريخيا  �ملتحدة  �لعربية  ي��وم حققت فيه دول��ة �لإم���ار�ت  ع��ادي، 
�لأمة �لعربية و�أن م�شبار �لأمل حقق حلم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ر�ئد  �إمار�تي  �لف�شاء، و�نه م�شروع  �إىل  بالو�شول  ث��ر�ه«  �آل نهيان »طيب �هلل 
»م�شبار  �أن  �لإجن����از�ت  وحتقيق  �لتحديات  م��ن  �لعديد  على  �لتغلب  يف  جن��ح 
�لأمل« هو �أول م�شبار يقدم �شورة كاملة عن �لغاف �جلوي للمريخ وطبقاته 
�إىل  �أم��ل  ر�شالة  �لأم��ل  م�شبار  ير�شل  �لأحمر  �لكوكب  م��د�ر  �إىل  ي�شل  عندما 
�لعلوم،  جم��ال  يف  �لغني  �لعربي  �ل��رت�ث  �إحياء  يف  ي�شاهم  كما  �لعامل،  �شعوب 
بالإ�شافة �إىل �لتاأكيد على طموحات دولة �لإمار�ت منذ فرتة طويلة يف ر�شم 
�إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمي  ونرفع  �لب�شرية  مل�شتقبل  م�شرقة  �شورة 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ىل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�هلل  حفظه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لاحتاد حكام �لإمار�ت و�إىل 
�شعب �لإمار�ت و�لأمة �لعربية على حتقيق هذ� �لإجناز ودخلت دولة �لإمار�ت 
�خلارجي،  �لف�شاء  ل�شتك�شاف  �لعاملي  �ل�شباق  ر�شمي  ب�شكل  �ملتحدة  �لعربية 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مر�شوم  عرب 
"حفظه �هلل"، باإن�شاء وكالة �لإمار�ت للف�شاء، وبدء �لعمل على م�شروع �إر�شال 
�أول م�شبار عربي و�إ�شامي �إىل كوكب �ملريخ، �أطلق عليه ��شم "م�شبار �لأمل" 
لتكون دوله �لمار�ت بذلك و�حدة من بني ت�شع دول فقط تطمح ل�شتك�شاف 

هذ� �لكوكب.

•• عجمان-وام:

عبد�لعزيز  �ل��ع��م��ي��د  ���ش��ع��ادة  ه���ن���اأ 
�لد�رة  ع��ام  مدير  �ل�شام�شي  علي 
�لعامة للدفاع �ملدين عجمان دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقيادتها 
�لر�شيدة بو�شول م�شبار �لأمل �إىل 
مد�ره حول �ملريخ بعد رحلة طويلة 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  بد�أت بحلم 
بن �شلطان �آل نهيان "رحمه �هلل " 
و�أكملت م�شرتها �لقيادة �حلكيمة 

بالدولة .
�لأمل"  "م�شبار  جن���اح  �إن  وق����ال 
�لأحمر  �ل��ك��وك��ب  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 

لل�شباب  مت���ك���ني  ر����ش���ال���ة  ي��ع��ت��رب 
�ملجتمعات  يف  ل����اأم����ل  وغ����ر�����س 
�لعظمى  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  ك���ون  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لعلماء  �مل��ه��ن��د���ش��ني  ك�����و�در  م���ن 
�لعاملني على م�شبار �لأمل هم من 
�ل�شباب دون �شن 35 عاماً ، و�أكرث 
ومتخ�ش�س،  مهند�س   200 م��ن 
�لكو�در  وم��ن   ، �ل�شباب  من  جّلهم 
حممد  "مركز  ���ش��م��ن  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أن  �إىل  ب��ن ر����ش��د للف�شاء" و�أ���ش��ار 
ت��ز�م��ن مع  �لأم����ل  و���ش��ول م�شبار 
�حتاد  لتاأ�شي�س  �ل��ذه��ب��ي  �ليوبيل 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
ل��ل��ع��امل يف قاطرة  �أخ�����رى  ر���ش��ال��ة 

�لإجناز�ت للدولة �لفتية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أك������دت ����ش���ع���ادة منى 

�شقر �ملطرو�شي مدير عام جمعية 
�لجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ع���ج���م���ان 

و�لثقافية �أن م�شروع م�شبار �لأمل 
و�حد من �شل�شلة �إجناز�ت ي�شهدها 
�لعامل ويوؤرخ لهذه �حلقبة �لزمنية 
و�ل�شتثمار  و�لتنمية  �لتطور  على 
�لقيادة  حكمة  بف�شل  �لإن�����ش��ان  يف 
لت�شبح  �لبناء  و�لتكاتف  �لر�شيدة 
�ل�������دول  م���������ش����اف  �لإم���������������ار�ت يف 
�ملتقدمة، وه��ذ� �لإجن��از ل ي�شاف 
�لإم��ار�ت��ي فح�شب  �لفكر  ل���دولب 
و�مل�شلمني  �لعرب  �أن  �شيذكر  و�إمنا 
مت���ك���ن���و� م����ن ح���ج���ز م��ك��ان��ت��ه��م يف 
�لإمار�تي  �لعلم  وو�شول  �لف�شاء 
�أول  لر�شل  �لأح��م��ر  �لكوكب  على 

�إ�شار�ت ي�شمعها �لعامل.

�ملهند�س  ���ش��ع��ادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�ملدير  �مل����ه����ري  ع���م���ر  ب����ن  ع���م���ر 
�إنه  عجمان  يف  �لنقل  لهيئة  �ل��ع��ام 
منذ ق��ي��ام دول���ة �لإم����ار�ت على يد 
�شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
وهي  ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل 
�ملتفردة  �لإجن�������از�ت  ن��ح��و  ت�����ش��ع��ى 
ف���اإط���اق���ه���ا مل�����ش��ب��ار �لأم������ل �ل���ذي 
و�إ�شامي،  عربي  م�شبار  �أول  يعد 
عملت على تنفيذه �شو�عد �إمار�تية 
جت�شيد�ً  يعد  عالية  بكفاءة  تت�شم 
حللم �لو�لد �ملوؤ�ش�س وروؤية �لقيادة 
�لر�شيده �لثاقبة ل�شتك�شاف �ملريخ 

و�لف�شاء.

م�ضوؤولون يف عجمان: و�ضول م�ضبار الأمل لكوكب املريخ يج�ضد حلم زايد وروؤية القيادة الر�ضيدة

مدير عام �ضرطة اأبوظبي: الإمارات ت�ضنع 
امل�ضتقبل بو�ضول م�ضبار الأمل للمريخ

خليفة لالأعمال الإن�ضانية: و�ضول م�ضبار الأمل اإجناز عاملى ي�ضاف اإىل ر�ضيد الدولة احل�ضاري

بلدية راأ�س اخليمة: و�ضول م�ضبار الأمل ي�ضاف اإىل �ضجل الإمارات احلافل بالإجنازات

القائم باأعمال وكيل وزارة العدل: م�ضبار الأمل نقطة فارقة يف رحلة الإمارات للتميز والريادة والإبداع

رحلة التمّيز والإبداع لدولة ل تعرف امل�ضتحيل

�ضجل يا تاريخ م�ضبار الأمل 
يبت�ضم له املريخ     

مفتي م�ضر يهنيء الإمارات بو�ضول م�ضبار الأمل اإىل مدار كوكب املريخ
•• القاهرة-وام:

هناأ �لدكتور �شوقي عام مفتي م�شر، رئي�س �لأمانة �لعامة لدور وهيئات �لإفتاء يف �لعامل.. دولة �لإمار�ت 
قيادة وحكومة و�شعبا؛ بو�شول م�شبار �لأمل �إىل مد�ر كوكب �ملريخ.

وقال مفتي م�شر يف بيان ��شدره �م�س " �أتوجه باأ�شدق �لتهاين لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة 
�لآف��اق لدر��شات علمية  �ملريخ؛ ما يفتح  �إىل كوكب  قيادة وحكومة و�شعبا مبنا�شبة و�شول م�شبار �لأمل 

فريدة على م�شتوى �لعامل �لعربي".
�أن و�شول م�شبار �لأمل �إىل كوكب �ملريخ يعد خطوة تاريخية يف حياة �لأمة تعك�س قيمة �لعلم يف  و�أكد 
حياة �لأمم و�ل�شعوب؛ ويفتح �ملجال مل�شاركة �لعرب يف تطوير علوم �لف�شاء، م�شدد� على دعوة �ل�شريعة 
�لإ�شامية لطلب �لعلم و�حلث �لد�ئم على �لتزود منه؛ لقول �ملوىل عز وجل: }وقل رب زدين علما{، 
�لعلم  "طلب  �أي�شا:  وقوله  �للحد"،  �إىل  �ملهد  من  �لعلم  "�طلبو�  و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  وق��ول 

فري�شة على كل م�شلم".

•• دبي- وام:

�أكد �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام د�ئرة �لأر��شي و�لأماك يف دبي 
تاريخيا  �لأمل" �إجن���از�  "م�شبار  بنجاحها يف مهمة  �لإم���ار�ت حققت  دول��ة  �أن 
بف�شل  وذل��ك  �مل�شتقبل  �إ�شت�شر�ف  نحو  جميعا  للعرب  ي�شجل  جديد�  وعلميا 
على  و�مل��ر�ه��ن��ة  �ل��وط��ن  ب�شباب  و�إمي��ان��ه��ا  �لر�شيدة  لقيادتها  �ل�شديدة  �ل��روؤي��ة 
�لإمار�ت  و�إب��د�ع لدولة  �لإجن��از ميثل رحلة متيز  �أن هذ�  �إىل  طاقتهم م�شر� 

�لتي ل تعرف �مل�شتحيل.
وقال يف ت�شريح �م�س بهذه �ملنا�شبة.. �إن جناح "م�شبار �لأمل" يف بلوغ مهمته 
لدولة  لي�س  �لأي���ام  ك�شائر  لي�س  يوما  يعترب  �لأح��م��ر  �لكوكب  �إىل  و�ل��و���ش��ول 

من  �إجن���از  �أول  باإعتباره  �لعربية  و�ل�شعوب  �ل���دول  لكل  ب��ل  فح�شب  �لإم����ار�ت 
نوعه يف تاريخ �لأمة �لعربية لتو��شل بذلك دولة �لإم��ار�ت ريادتها يف �لتميز 
و�شناعة �مل�شتقبل وهذه �ملرة �ىل �لف�شاء �لو��شع �إذ ت�شتهدف �ملهمة �لعلمية ل� 
بيانات علمية جديدة كليا تتاح لكل �ملهتمني و�مل�شتغلني  �لأمل" توفر  "م�شبار 
بعلوم �لف�شاء و�لفلك. وعرب �بن جمرن عن فخره بفرق �لعمل يف هذ� �مل�شروع 
و�لتي ت�شكلت من كو�در وطنية �شابة من مهند�شني وباحثني وعلماء وتقنيني 
حر�شو� على �إجناز هذه �ملهمة �لوطنية �لتاريخية على �أكمل وجه مو�شحا �أن 
هذ� �لإجن��از �جلديد ي�شع على عاتق كل فرد منا م�شوؤولية �شخمة تتمثل يف 
�لعمل �لدوؤوب على حتقيق �أعلى و�أق�شى درجات �لتميز و�لإجناز كل من موقعه 

لن�شهم �شويا يف مو��شلة رحلة �لتميز.

جامعة دبي : و�ضول م�ضبار الأمل اإىل مدار 
املريخ نقلة ح�ضارية واإجناز تاريخي

•• دبي -وام: 

�لقيادة  �إىل  بالتهنئة  دب��ي  جامعة  رئي�س  �لب�شتكي  عي�شى  �ل��دك��ت��ور  ت��وج��ه 
�لتاريخي  ب��الإجن��از  �لعربية  و�ل�شعوب  �لإم���ار�ت  ول�شعب  للدولة  �لر�شيدة 
�إىل مد�ر  وو�شوله  �لأم���ل  م�شبار  م��ر�ح��ل  م��ن  �لعديد  ب��اإجن��از  �ل��ذي حتقق 

كوكب �ملريخ و�لذي ميثل نقلة ح�شارية هائلة.
وقال " هنا حتققت روؤية �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" 
باين نه�شة هذ� �لوطن لتحقيق �لتقدم �لعلمي �ملبني على �أ�شا�س متني من 
�لب�شري.. �مل��ال  ور�أ���س  و�خلريجني  بالعلوم  �ملجتمع  ترفد  وطنية  جامعات 

موؤكد� �أن �آمال �لعرب و�مل�شلمني حلقت عاليا مب�شبار �لأمل ليخو�س �أقطار 
�لعلمية  �لرحلة  هذه   .. �ملريخ  �إىل  ي�شل  حتى  �ل�شا�شع  و�لف�شاء  �ل�شماو�ت 
�لوطنية  �إمار�تي لتحقق �ل�شرت�تيجية  �إمار�تيون وبت�شميم  قام بها علماء 
لابتكار �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة "حفظه �هلل" يف �كتوبر عام 2014 و�لتي تهدف �إىل حتقيق �لبتكار 

يف �شبعة قطاعات ويعترب قطاع �لف�شاء �أحد �أهم هذه �لقطاعات.
من جانبه �أكد �لدكتور نا�شر �ملرقب نائب رئي�س جامعة دبي �أن م�شبار �لأمل 
�ل�شباب  �لإم��ار�ت يف متكني  �لأه��م لقيادة و�شعب  هو �لإجن��از �ل�شرت�تيجي 
وزرع بذور �لام�شتحيل و�لأمل يف عقل ووجد�ن �لأجيال �حلالية و�لقادمة، 
د�ئما.   �لأف�شل  نحو  للباد  و�لتطور  �لتقدم  ��شتمر�ر  عنها  �شينتج  و�لتي 
وقال " �ن مهمة م�شبار �لأمل ، تثبت للعامل �أنه ل وجود للم�شتحيل يف دولة 
�لإمار�ت �لتي تعترب بد�ية لاأجيال �لقادمة ور�شالة �أمل ، و�شيكون �لإبتكار 

عن�شر� رئي�شيا يف دولة �لإمار�ت.

•• اأبوظبي -وام:

�أكدت موؤ�ش�شة خليفة بن زيد �آل نهيان لاأعمال �لإن�شانية 
�أن جناح "م�شبار �لأمل" يف �لو�شول �إىل �لكوكب �لأحمر 
�إجناز �إمار�تي عاملي ي�شاف �إىل ر�شيد �لدولة �حل�شاري، 
ويعد عامة فارقة يف تاريخ دولتنا �لغالية ويوؤ�ش�س ملرحلة 
�لعلمي و�لبتكار�ت  �لبحث  جديدة يف تعزيز ودعم جهود 
حاجي  حممد  �شعادة  وق��ال  �لف�شاء.  جم��ال  يف  و�مل�شاريع 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ملوؤ�ش�شة خليفة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �خل���وري 
ل��اأع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة �إن ه���ذ� �حل��ل��م �ل���ذي ب���د�أ م��ن��ذ عام 
كان ليتحقق لول  ما   2021 فرب�ير  يف  وحتقق   2013
�لدعم و�ملتابعة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�أن ت�شنيف  و�أ�شاف  �مل�شلحة.  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
ك��اأول دول��ة يف �ملنطقة وخام�س دول��ة يف �لعامل  �لإم���ار�ت 
حتقق هذ� �لإجناز �لتاريخي يعزز �ل�شعور �لوطني لل�شعب 
و�ل��ن��ف��ي�����س يف  ب��ال��غ��ايل  �ل���ذي يفخر وي�شحي  �لإم���ار�ت���ي 
�أن �لإجناز  و�أك��د �خل��وري  �لر�شيدة.  �شبيل وطنه وقيادته 
�حل��ق��ي��ق��ي �ل���ذي نفخر ب��ه ه��و جن��اح��ن��ا يف �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�لكو�در �لإمار�تية وبناء قدر�ت علمية متميزة تكون قادرة 

على مو�جهة �لتحديات �مل�شتقبلية يف �ملجالت كافة.

املركز الوطني للتاأهيل : ال�ضباب مفتاح 
امل�ضتقبل ونافذة الإمارات على املريخ

•• اأبوظبي-وام:

ما  �إن  للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  عام  مدير  �لغافري،  حمد  �لدكتور  �شعادة  قال 
�شهدناه يوم �أم�س �لول، مع و�شول م�شبار �لأمل �إىل مد�ر كوكب �ملريخ مل يكن 
وليد حلظة، بل نتاج م�شرة وطن بد�أت منذ بزوغ فجر �لحتاد، وو�شع �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" حجر �لأ�شا�س له بفكره 

وحلمه وثقته ب�شعبه، وحفز رحمه �هلل كل مكونات هذ� �لوطن لتحقيقه.
ولأبناء  �لفريد  �لعاملي  �لإجن��از  ه��ذ�  على  �لر�شيدة  لقيادتنا  بالتهنئة  وتقدم 
وطننا �ملقد�م و�ملقيمني فيه، وحتية �حرت�م لكل �شاب و�شابة �إمار�تية �شاهمو� 
بجهودهم وخرب�تهم يف حتقيق هذ� �لإجناز فهم ، �أمل �لوطن، ومنوذج يحتذى 
دولة  دور  نغفل  �أن  " ل ميكننا  و�أ���ش��اف  �مل�شتقبل.  و�أج��ي��ال  لأب��ن��اء جيلهم  ب��ه 
�لإم��ار�ت يف �عتمادها على �إرث و�لدها �ملوؤ�ش�س يف متكني �ل�شباب، وهو �لأمر 
�لذي قادنا موؤخر� لهذ� �لإجناز �لعلمي �لفريد، �إذ حر�شت دولتنا على ت�شخر 
كل مقوماتها للنهو�س بال�شباب، فكانت �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�لعلمية �ملحلية 
�لأ�شا�س  �ملحرك  و�ملعرفة  �لعلم  من  جعلت  �لتي  �ملتعددة  �لدولية  و�ل�شر�كات 
ت�شاعف  ج��دي��دة  ع��ام��ا  خم�شني  يف  �أم���ا  �مل�شتقبل،  و�أج��ي��ال  �حل��ا���ش��ر  جليل 

�إجناز�ت هذ� �لوطن، وتر�شخ مكانته على �خلارطة �لدولية".

دبي للثقافة: دور كبري لكفاءات اأبناء 
وبنات الوطن يف جناح م�ضبار الأمل

•• دبي-وام:

�أعربت هالة بدري، مدير عام هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي "دبي للثقافة 
�مل�شبوق  غر  �لعلمي  بالإجناز  �لعميق  و�عتز�زها  �لغامرة  فرحتها  عن   ،"
�إقليميا وعربيا �لذي حققته دولة �لإمار�ت ، مبنا�شبة و�شول م�شبار �لأمل 

بنجاح �إىل مد�ر �ملريخ.
و�أ���ش��ادت ب��ك��ف��اء�ت �ب��ن��اء وب��ن��ات �ل��وط��ن ودوره���م يف ه��ذ� �مل�����ش��روع �لوطني 
بف�شل  �لأف�شل،  �إىل  �لعربي  و�لف�شائي  �لعلمي  بالو�قع  لت�شر  �لكبر، 
ودعمها  �ل��احم��دودة  وطموحاتها  بالدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 

للطاقات �لإبد�عية �لوطنية.
وقالت بدري " مع هذ� �لنجاح �لباهر، تقدم دولتنا �حلبيبة منوذجا متفرد� 
يف �لعامل على �شعيد تطوير �لقطاعات �لأكرث تاأثر� يف خدمة �لب�شرية، 
وتفتح �آفاقا م�شتقبلية جديدة �أمام منو و�زدهار �لو�قع �لعلمي و�لف�شائي 
�لأجيال  ملهمة  زهو�،  �أكرث  �إن�شاين وح�شاري  م�شتقبل  وتاأ�شي�س  �لعربي، 
�ملقبلة �لعزمية و�لإ�شر�ر على متابعة �لإجناز�ت �حل�شارية �لتي ر�كمتها 

وتر�كمها دولة �لإمار�ت يوما بعد يوم".

دائرة اأرا�ضي دبي: جناح مهمة م�ضبار الأمل رحلة متيز واإبداع لدولة ل تعرف امل�ضتحيل
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اأخبـار الإمـارات
املعا�ضات: 3،9 مليار درهم اإجمايل قيمة ال�ضرتاكات امل�ضددة عن املوؤمن عليهم يف 2020 

•• اأبوظبي-وام:

�إجمايل  �أن  �لجتماعية  و�لتاأمينيات  للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 
 /3/ بلغت   2020 يف  عليهم  �مل��وؤم��ن  ع��ن  �مل�شددة  �ل���ش��رت�ك��ات  قيمة 
مقارنة  درهماً،  و/513/  �ألفاً  و/917/  مايني  و/907/  مليار�ت 
 /3/ عنهم  �مل�شددة  �ل���ش��رت�ك��ات  قيمة  فيه  بلغت  �ل��ذي   2019 بعام 

مليار�ت و/716/ مليوناً و/788/ �ألفاً و/821/ درهما.
�ل�شرت�كات  ه��ذه  م��ن  �حل��ك��وم��ي  �ل��دع��م  قيمة  �أن  �لهيئة  و�أو���ش��ح��ت 
 /78/ نحو   2020 يف  بلغ  �خلا�س  �لقطاع  يف  �لعاملني  للمو�طنني 
مليوناً و/715/ �ألفاً و/200/ درهم، مقارنة بعام 2019 �لذي بلغ 
 /686 �آلف و/  فيه قيمة �لدعم �حلكومي /79/ مليوناً و/904/ 
درهماً. وتف�شيًا بلغت قيمة �ل�شرت�كات �مل�شددة من قبل جهات �لعمل 

و/491/  مليوناً  و/817/  مليار  �لحت����ادي  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع  يف 
عنهم  �مل�شددة  �ل�شرت�كات  قيمة  بلغت  حني  يف  درهماً،  و/746/  �ألفاً 
�ألفاً  و/886/  مليوناً  و/513/  مليار  �ملحلي  �حلكومي  �لقطاع  يف 
قبل  من  �مل�شددة  �ل���ش��رت�ك��ات  قيمة  بلغت  بينما  دره��م��اً،  و/478/ 
�ألفاً  و/538/  م��ل��ي��ون��اً   /576/ �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ع��م��ل  ج��ه��ات 
و/288/ درهماً. و�أكدت حنان �ل�شهاوي مدير قطاع �ملعا�شات بالهيئة 
�لهيئة يف  تّعول عليها  �لتي  �لرئي�شية  �مل��و�رد  �أهم  �أحد  �ل�شرت�كات  �أن 
�لوفاء باللتز�مات �ملقررة عليها جتاه �لفئات �مل�شتفيدة من خدماتها 
�إىل جانب �أن ��شتثمارها يف زيادة وتنمية �ملو�رد �ملالية للهيئة يهدف �إىل 
�أف�شل �لنتائج �ملرجوة فيما يرتبط بتحقيق �ل�شتد�مة �ملالية  حتقيق 
لاأجيال  �أف�شل  �متياز�ت  منح  �أج��ل  من  مقبلة  طويلة  لعقود  للهيئة 
�حلا�شرة و�ملقبلة، حيث ميثل �شندوق معا�شات �لهيئة ذخرة للوطن 

و��شع  لقطاع  �لجتماعي  �لأم���ن  م��وؤث��ر�ً يف حتقيق  وع��ام��ًا  و�مل��و�ط��ن 
منهم  م�شتفيد�ً،   /129،111/ �لتاأمني  يغطي  حيث  �ملو�طنني  من 

/88،309/ من �ملوؤمن عليهم، و/40،802/ متقاعد�ً وم�شتحقاً.
�أبهى  يف  بالتكافلية  يتميز  �ملعا�شات  ق��ان��ون  �أن  �ل�شهاوي  و�أو���ش��ح��ت 
�ملوؤمن عليهم ومن يعيلهم من  باأحكامه  �لقانون  �شورها حيث ي�شمل 
�ملخاطر �لطبيعية وغر �لطبيعية بحيث يف�شي ��شرت�ك �ملوؤمن عليه 
�أو مكافاأة نهاية خدمة، مقابل ذلك يتم ��شتقطاع  �إىل معا�س تقاعدي 
جهة  منها  تتحمل  �ل�شهري،  ��شرت�كه  ح�شاب  ر�ت��ب  من   20% ن�شبة 
يتحمل  بينما   15% ن�شبة  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاعني  يف  �لعمل 
يف  �لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  ب��دع��م  �حلكومة  وت�شاهم   ،5% عليه  �مل��وؤم��ن 
�ملقررة  �لن�شبة  % من   2.5 ن�شبة  حتمل  خ��ال  من  �خلا�س  �لقطاع 

على جهة �لعمل ت�شجيعاً لها على تعيني �ملو�طنني.

حاكم راأ�س اخليمة يلتقي �ضفري 
اأفغان�ضتان لدى الدولة

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة �م�س- عرب تقنية �لت�شال �ملرئي - �شعادة �أحمد جاويد 
�شفر جمهورية �أفغان�شتان �لإ�شامية لدى �لدولة، وذلك مبنا�شبة ت�شلم 
ب�شعادة  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ورح���ب  عمله.  مل��ه��ام  �ل�شفر 
�ل�شفر ، متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز 

�آفاق �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين �ل�شديقني على خمتلف �ل�شعد.
ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  ج��اوي��د،  �أحمد  �شعادة  عرب  جانبه،  من 
�ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة مثنياً على عاقات �لتعاون �لتي تربط �لبلدين.

نهيان بن مبارك ي�ضتقبل ال�ضفري التون�ضي

املجل�س العاملي للت�ضامح يوقع اتفاقية فتح مكتب اإقليمي مع وزارة ال�ضوؤون اخلارجية بجزر القمر ومذكرة تفاهم مع برملانها

اأع�ضاء الطاقم اجلوي لالحتاد للطريان يتلقوا لقاح كورونا 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة توعوية للحفاظ على املظهر العام يف الوثبة من ال�ضيارات املهملة

•• اأبوظبي - وام:

بن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ��شتقبل 
�لت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�شعادة  �أم�����س  ق�شره  يف  و�لتعاي�س 
جمهورية  ���ش��ف��ر  من��ي��م  ب���ن  م��ع��ز 

تون�س لدى �لدولة.
�لتون�شي  بال�شفر  معاليه  ورح��ب 
وهناأه مبنا�شبة ��شتام مهام عمله 
�جلديد ومتنى له �لتوفيق و�لنجاح 

وطيب �لإقامة يف �لإمار�ت.
وجرى خال �للقاء بحث عاقات 
�لإمار�ت  �لتي تربط دولة  �لتعاون 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
تعزيز  �إىل  تتطلع  �هلل"  "حفظه 
�آفاق �لتعاون وعاقات �ل�شد�قة مع 
دول �لعامل مبا يعزز مبادئ �لأخوة 
و�لت�شامح  �ل�شام  وقيم  �لإن�شانية 
على  و�لزده���ار  �ل�شتقر�ر  ويحقق 
�أن  معاليه  و�أك���د  �ل��ع��امل.  م�شتوى 
منوذجا  ق���دم���ت  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
جلائحة  �ل��ت�����ش��دي  يف  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا 
ت�شافر  خ��ال  من   "19 "كوفيد 
و�إج����ر�ء�ت  �لوطنية  �جل��ه��ود  كافة 
و�جلاهزية  �ل�شريعة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
مو�جهة  يف  �ل���ع���ال���ي���ة  و�ل����ك����ف����اءة 

تون�س  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية 
و�شبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم 
وجهات  وت��ب��ادل  �مل�شرتكة  �مل�شالح 
�لنظر حول عدد من �لق�شايا ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.
كما ��شتعر�س �جلانبان م�شتجد�ت 
جائحة " كوفيد - 19" و�لإجر�ء�ت 
�لبلدين  يف  و�لوقائية  �لح��رت�زي��ة 
ملو�جهة  �مل�شرتك  �لعمل  وت��د�ب��ر 
للحد من  تد�عيات  �أو  تطور�ت  �أي 

�نت�شاره.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه �إن دول����ة �لإم�����ار�ت 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

نظام  ع����رب  "كورونا"  ت���د�ع���ي���ات 
ي�شاهم  مبا  �لوبائي  للتق�شي  قوي 
�ل�شحي  �لأم����ن  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف 

وي�شمن �شامة �ملجتمع.
�لإمار�ت  �أن جهود  و�أ�شاف معاليه 
وت�����ش��ام��ن��ه��ا �لإن���������ش����اين م����ع دول 
�ل�����ع�����امل جت����ل����ى ب����و�����ش����وح خ����ال 
دعم  خ��ال  "كورونا" م��ن  جائحة 
�جلماعية  �ل���دول���ي���ة  �ل���ت���ح���رك���ات 
لت�شريع عملية توزيع �للقاحات يف 
�لعامل حيث �أطلقت �لدولة مبادرة 
ت�شهيل  �أجل  �لأمل" من  "�ئتاف 
دول  �إىل  �لتطعيمات  و�شول  ودع��م 

�شعادة معز  �أكد  �لعامل. من جانبه 
ب��اده على تعزيز  بن منيم حر�س 
�ل���ت���ع���اون م���ع دول����ة �لإم�������ار�ت مبا 
متوجها  �لبلدين..  م�شالح  يخدم 
ب��ال�����ش��ك��ر ل����دول����ة �لإم����������ار�ت على 
يف  تون�س  جمهورية  م��ع  ت�شامنها 

مو�جهة جائحة كورونا.
و�أ�����ش����اد ���ش��ع��ادت��ه ب�����دور �لإم�������ار�ت 
�إر�شاء  يف  عامليا  �مل��ق��درة  وج��ه��وده��ا 
و�لتعاي�س  و�لت�شامح  �ل�شام  قيم 
�ل����ت����ي ت��ع��ك�����س م����ب����ادئ �لإم���������ار�ت 
�لإن�شاين  �لت�شامن  يف  �ل��ر����ش��خ��ة 

ون�شر �خلر يف �أنحاء �لعامل.

و�لتعليمية و�لإعامية .
و�أكد ذو�لكمال دعم باده �مل�شتمر 
للمجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شام 

�ملجالت  ���ش��ت��ى  يف  �ل���ع���امل،  ح����ول 
�شيما  ل  �ل��و���ش��ائ��ل  خمتلف  وع���رب 
�لربملانية  �مل��ن��ظ��وم��ة  خ����ال  م���ن 

و�أه������د�ف������ه �ل�������ش���ام���ي���ة �ل����ت����ي من 
و�ل�شتقر�ر  �لأم���ن  تعزيز  �شاأنها 
�أفريقيا و�لعامل ككل.  و�ل�شام يف 

ل��ت��ل��ق��ي �ل��ل��ق��اح يف �أخ�����ذه يف �أق���رب 
وقت ممكن. كما �أود �أن �أ�شكر عائلة 
�ل��ك��ربى على ك��ل �جلهود  �لحت���اد 
�ملبذولة مل�شاعدتنا على حتقيق هذ� 
�لإجناز. �أنا حقاً �أ�شعر بالمتنان".

�إطار  �لإجن���از يف  ه��ذ�  ومت حتقيق 
�لتي  للوقاية"  "معاً  م�����ب�����ادرة 
�شهر  يف  ر�شمياً  �ل�شركة  �أطلقتها 
وترتكز  �ملوظفني.  لتطعيم  يناير 
خيارك  "ليكن  حملة  على  �مل��ب��ادرة 
دول����ة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �لتطعيم" 
�لإمار�ت، مل�شاعدة �ملوظفني باتخاذ 

و�لطماأنينة  �لأم�����ان  مل��ن��ح  ك��ذل��ك 
معنا.  �شفرهم  ع��ن��د  للم�شافرين 
�إن��ن��ا �شركة �ل��ط��ر�ن �ل��وح��ي��دة يف 
�لعامل �لتي تعتمد فح�س �لكورونا 
لكل م�شافر وع�شو يف طاقم �لعمل 
�أول  �أ�شبحنا  و�لآن،  قبل كل رحلة 
�للقاح  دولية تعطي  �شركة طر�ن 

لكافة �أع�شاء طاقمها �جلوي".
و�أ����ش���اف " �خ���رتت يف وق���ت مبكر 
تلقي �للقاح لأوؤكد دعمي لربنامج 
�لتطعيم �لوطني وت�شجيع �جلميع 
يف عائلة �لحتاد ممن هم موؤهلون 

خطو�ت �شخ�شية ��شتباقية حلماية 
�أنف�شهم من فرو�س كوفيد19-.

�لحتاد  �ت��خ��ذت   ،2020 ع���ام  يف 
خطو�ت مهمة لدعم موظفيها يف 
تلقي لقاح كوفيد19-. فبالتعاون 
�شهلت  �مل��خ��ت�����ش��ة،  �ل�����ش��ل��ط��ات  م���ع 
�ل�����ش��رك��ة ت�����ش��ج��ي��ل م��وظ��ف��ي��ه��ا يف 
برنامج  يف  �لأم���ام���ي���ة  �ل�����ش��ف��وف 
لا�شتخد�م  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ط��ع��ي��م 
�ل���ط���ارئ ل��ت��ك��ون م���ن ���ش��م��ن �أوىل 
موظفيها  ت�شجل  �لتي  �ملوؤ�ش�شات 
فيهم  مبن  �لأمامية،  �ل�شفوف  يف 

•• موروين-وام:

للت�شامح  �ل���ع���امل���ي  �مل��ج��ل�����س  وق����ع 
و�ل�شام �تفاقية مع وز�رة �ل�شوؤون 
�خل��ارج��ي��ة و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل يف 
جمهورية جزر �لقمر لفتح �ملكتب 
�لقمر  للمجل�س يف جزر  �لإقليمي 
بالعا�شمة  وذلك  �لقمري  �لحت��اد 

موروين.
�ملجل�س  جانب  من  �لتفاقية  وقع 
�جلرو�ن  حممد  بن  �أحمد  معايل 
وقعها  ف��ي��م��ا   .. �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لقمر  ج��زر  جمهورية  جانب  م��ن 
ذو�لكمال  ظ��اه��ر  �ل�����ش��ي��د  م��ع��ايل 
و�لتعاون  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزير 
�إطار  يف  �لتفاقية  ت��اأت��ي  �ل���دويل. 
�لثنائي  و�لتعاون  �لعاقات  تعزيز 
للت�شامح  �ل���ع���امل���ي  �مل��ج��ل�����س  ب���ني 
ن�شر  �لقمر بهدف  و�ل�شام وجزر 
و�ل�شام  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  و�إع�����اء 

م���ن ج��ان��ب��ه وج���ه رئ��ي�����س �ملجل�س 
�ل�شكر  و�ل�شام  للت�شامح  �لعاملي 
على  �لقمر  ج��زر  وحكومة  لقيادة 
م�شيد�ً   ، للمجل�س  �لكبر  دعمهم 
بدعمهم جلهود �ل�شام يف �أفريقيا 

و�لعامل.
كما وقع معايل �ل�شيد مو�شتدروين 
عبدو رئي�س برملان جمهورية جزر 
�لربملان  مع  تفاهم  مذكرة  �لقمر 
�أحد  و�ل�����ش��ام،  للت�شامح  �ل���دويل 
للت�شامح  �ل��ع��امل��ي  �ملجل�س  �أج��ه��زة 
و�ل�شام، و�لتي تن�س على ع�شوية 
�لربملان  يف  �ل��ق��م��ر  ج����زر  ب���رمل���ان 
�ل����دويل، ك��م��ا ت��ه��دف �مل��ذك��رة �إىل 
�مل�شرتك  و�ل��ع��م��ل  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
للت�شامح  �ل������دويل  �ل���ربمل���ان  ب���ني 
جزر�لقمر  وب�����رمل�����ان  و�ل���������ش����ام 
لن�شر  �لربملانية  �جلهود  لتوحيد 
ق���ي���م �ل���ت�������ش���ام���ح و�ل�������ش���ام حول 

�لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�أ���ش��ب��ح��ت �لحت�����اد ل��ل��ط��ر�ن �أول 
يختار  �ل���ع���امل  يف  ط�����ر�ن  ���ش��رك��ة 
�لطائر�ت  ط���و�ق���م  �أع�����ش��اء  ك��اف��ة 
�لعاملني على رحاتها تلقي لقاح 
�حلد  على  للم�شاعدة  كوفيد19- 
"كورونا"  ف���رو����س  �ن��ت�����ش��ار  م���ن 
عند  �لطماأنينة  �مل�شافرين  ومنح 

�ل�شفر مع �لحتاد.
�لحتاد  ح�شلت  يف يناير 2021، 
�لأملا�شية  �ل��درج��ة  على  ل��ل��ط��ر�ن 
لل�شحة  "�أبيك�س  تدقيق  بح�شب 
للمرة  ي���ق���ام  �ل�����ذي  و�ل�شامة" 
�لت�شويق  �شركة  من  بدعم  �لأوىل 
�عرت�فاً   ،SimpliFlying
�أعلى  لتحقيق  �مل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود 
م��ع��اي��ر �ل�����ش��ح��ة و�ل�������ش���ام���ة يف 
�أثبتت  وق������د  �ل������ط������ر�ن.  ق����ط����اع 
م����ب����ادرة �ل��ت��ل��ق��ي��ح م���وق���ع �لحت����اد 
ك�شركة ر�ئدة يف قطاع �لطر�ن يف 
�لت�شدي جلائحة كورونا و�حلفاظ 
عملها  طاقم  و�شامة  �شحة  على 
ع��ل��ى م��نت رحاتها.  و�مل�����ش��اف��ري��ن 
�لرئي�س  دوغ����ا�����س،  ت����وين  وق����ال 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة �لحت�������اد 
ل��ل��ط��ر�ن " وّف��رن��ا �ل��ل��ق��اح جلميع 
ملحاربة  ف���ق���ط  ل��ي�����س  م��وظ��ف��ي��ن��ا 
بل  كوفيد19-  ف��رو���س  ت��اأث��ر�ت 

�لطائرة،  طاقم  و�أف���ر�د  �لطيارون 
�لوطني  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ب���رن���ام���ج  يف 
يف �أب���وظ���ب���ي. وح���ر����ش���ت �لحت����اد 
�لحتاد  مركز  ح�شول  على  كذلك 
ترخي�س  ع��ل��ى  �ل��ط��ب��ي  ل��ل��ط��ر�ن 
كعيادة للتطعيم �شد كوفيد19-.

ومن جانبها قالت �لدكتورة نادية 
ل�شوؤون  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ب�����ش��ت��ك��ي، 
و�مل�شوؤولية  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل����دم����ات 
�لج����ت����م����اع����ي����ة ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات يف 
"بعد  جمموعة �لحتاد للطر�ن: 
�لوطني،  �لتطعيم  برنامج  �عتماد 
للح�شول  ك��ل��ل  دون  م���ن  ع��م��ل��ن��ا 
تطعيم  كعيادة  �عتماد  �شهادة  على 
لدعم  كوفيد19-  ف��رو���س  ���ش��د 
عائاتهم  و�أف������������ر�د  م���وظ���ف���ي���ن���ا 
على  ح�شولهم  وت�شهيل  �مل��ع��ال��ني 
 ،2020 �ل��ل��ق��اح. وم��ن��ذ دي�����ش��م��رب 
و�أهاليهم  ملوظفينا  �ل��ل��ق��اح  ن��ق��ّدم 
على  تركيزنا  ل�شمان  م��رك��زن��ا  يف 

�شحتهم و�شامتهم".
تت�شمن  �مل��وظ��ف��ني،  ثقة  ولتعزيز 
�حللقات  م���ن  جم��م��وع��ة  �مل����ب����ادرة 
�لف���رت�����ش���ي���ة م����ع خم��ت�����ش��ني يف 
�لتلقيح  ع���ي���اد�ت  وت��وف��ر  �ل��ط��ب، 
بتلقي  للموظفني  لل�شماح  �ملتنّقلة 
بالإ�شافة  �ل��ع��م��ل  م��ق��ر  يف  �ل��ل��ق��اح 
لتوفر معلومات و��شحة ومب�ّشطة 

عن �للقاح جلميع �ملوظفني.

 الطوارئ والأزمات براأ�س اخليمة يقل�س طاقة املرافق 

 فريق الطوارئ والأزمات يف ال�ضارقة يعتمد اإجراءات 
جديدة لدخول املتعاملني اإىل مباين ال�ضرطة

جامعة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ويليام مار�س 
راي�س لتعزيز التعاون يف املجالت العلمية والبحثية

�لريا�شية   و م�شتخدمي �أحو��س 
�خلا�شة  و�ل�������ش���و�ط���ئ  �ل�����ش��ب��اح��ة 
بالطاقة  �ل���ف���ن���دق���ي���ة  ب���امل���ن�������ش���اآت 

�ل�شتيعابية وهي 50%  .
كما تقرر تقلي�س حجم �لتجمعات 
�لعائلية و�ملنا�شبات �ملجتمعية مثل 
�أ�شخا�س   10 ب��ع��دد  �ل��ق��ر�ن  عقد 
20 �شخ�س  وكذلك �للتز�م بعدد 
ع��ن��د ت�����ش��ي��ي��ع �جل��ن��ائ��ز م���ع جتنب 
�إقامة �لعزب �لع�شو�ئية، و خمالفة 
�لإجر�ء�ت �لإحرت�زية للوقاية من 

فرو�س كورونا �مل�شتجد.
كما وجه �لفريق ب�شرورة �للتز�م 
مب�شافة �لتباعد �جل�شدي �ملحددة 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

تر�أ�س �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن 
�لطو�رئ  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
باإمارة  �ملحّلي  و�لكو�رث  و�لأزم��ات 
ر�أ�س �خليمة – قائد عام �ل�شرطة، 
و�لأزمات  �ل��ط��و�رئ  فريق  �جتماع 
و�لكو�رث �ملحّلي لاإمارة، عن ُبعد، 

بح�شور �أع�شاء �لفريق.
م�شيد�ً باجلهود �حلثيثة للقائمني 
�إخا�شهم  وم����دى  �ل��ف��ري��ق  ع��ل��ى 
�لو�شول  �أج�������ل  م����ن  وت���ف���ان���ي���ه���م 
وبناء  �مل���ن�������ش���ودة،  �لأه���������د�ف  �إىل 
ع��ل��ى �ل��و���ش��ع �ل���ع���ام ل����اإج����ر�ء�ت 
�لوقائية  و�ل��ت��د�ب��ر  �لإح���رت�زي���ة 
وتعليمات  �لإم����������ارة،  يف  �مل��ت��ب��ع��ة 
ت���ق���رر حتديد  �مل��خ��ت�����ش��ة  �جل���ه���ات 
لل�شو�طئ  �ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
  70% بن�شبة  �ل��ع��ام��ة  و�حل��د�ئ��ق 
للقدرة   60% ن�شبة  ح���ددت  كما 
�ل�شتيعابية ملر�كز �لت�شوق كما �أكد 
�لجتماع على �شرورة �لتز�م و�شائل 
وكافة  �ل�شينما  دور  وجميع  �لنقل 
�لرتفيهية  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
ومر�كز �للياقة �لبدنية و�ل�شالت 

�تخاذ كافة �لجر�ء�ت  2 مرت مع 
�لكمامات يف  و�رت���د�ء  �لح��رت�زي��ة 
كما يجب  �ملذكورة  �لأماكن  جميع 
�للتز�م  و�مل��ق��اه��ي  �مل��ط��اع��م  ع��ل��ى 
مب�����ش��اف��ة �ل���ت���ب���اع���د �جل�������ش���دي 2 
م��رت ب��ني ط����اولت �ل��ط��ع��ام وعدم 
�لو�حدة  �ل��ط��اول��ة  ع��ل��ى  �جل��ل��و���س 
با�شتثناء  �أ���ش��خ��ا���س   4 م��ن  لأك���رث 

�أفر�د �لعائلة �لو�حدة.
يف ختام �لجتماع، مت �لتاأكيد على 
ت�شافر جهود فرق �لعمل �مليد�نية 
جلميع �جلهات �ملخت�شة يف �لإمارة 
�ملخالفات  ر���ش��د  يف  �نطلقت  �ل��ت��ي 
و�ل����ت���������ش����دي����د ع����ل����ى �لإج�������������ر�ء�ت 
و���ش��ت�����ش��ت��م��ر هذه  �لإح�������رت�زي�������ة، 
�حلمات من �جلهات �ملخت�شة يف 
�شيتم  ث��م  �خ��ر  ��شعار  حتى  عملها 
للتد�بر  �ل���ع���ام  �ل���و����ش���ع  ت��ق��ي��ي��م 
وم��ا حققته   ، �لإم���ارة  �لوقائية يف 
م��ل��م��و���ش��ة يف �حلفاظ  ن��ت��ائ��ج  م���ن 
ع��ل��ى ���ش��ام��ة �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع مما 
ي�����ش��ه��م يف حت��ف��ي��ز �جل���ه���ود ودع���م 
مرحلة �لتعايف، وتوفر �لطماأنينة 
�ملجتمع  وقطاعات  �شر�ئح  ملختلف 

يف �لإمارة.

•• ال�صارقة - وام:

�ع��ت��م��د ف��ري��ق �ل���ط���و�رئ  و�لأزم������ات و�ل���ك���و�رث باإمارة 
�ل�شارقة عدد� من �لإجر�ء�ت و�لتد�بر �لحرت�زية ملنع 
�لقيادة  �مل�شتجد و�لتي حددتها  �نت�شار فرو�س كورونا 
�ملوظفني  �شامة  لتحقيق  �ل�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
فح�س  �إل��ز�م��ي��ة  �للجنة  و�ع��ت��م��دت  معها.  و�ملتعاملني 
متعامليها  ل��ك��اف��ة  �مل�����ش��ب��ق    "PCR " �لأن�����ف  م�����ش��ح��ة 
�لتابعة  �ملباين  �أو  للقيادة  �لرئي�شي  �إىل  �ملبنى  للدخول 
لها �ملنت�شرة يف �إمارة �ل�شارقة وي�شمل ذلك كافة مر�كز 
�إ�شعاد �ملتعاملني و�شيبد�أ تطبيق هذه �لإجر�ء�ت �عتبار� 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني ممن  ب��دخ��ول  �إل  ي�شمح  ول���ن  �ل���ي���وم.   من 
  "PCR /" لديهم نتيجة �شلبية لفح�س م�شحة �لأنف

�لنتيجة..  تلقي  م��ن  �شاعة   48 تتجاوز  ل  ب�شاحية 
 وي�شتثنى من ذلك �حلا�شلون على �للقاحات يف بر�مج 
�ل�شريرية  �لدر��شات  �لوطنية و�ملتطوعون يف  �لتطعيم 
�إىل  متعامليها   كافة  �ل�شارقة  �شرطة  ودع��ت  للقاحات. 
 sharjah" �لذكي  تطبيقها  عرب  معاماتهم  �إجن��از 
police" �أو عرب خدمة "مركز �ل�شرطة يف هاتفك" 
 MOI " �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  �مل���ت���وف���رة 
UAE" ..   موؤكدة حر�شها على تقدمي خدمات ذكية 
ذ�ت جودة عالية ملتعامليها ت�شهم يف �إجناز معاماتهم 
�إىل  �حلاجة  دون  مبتكرة  وبطريقة  وي�شر  �شهولة  بكل 
يوفر  م��ا  �خل��دم��ة  ت��ق��دمي  مل��ر�ك��ز   �حل�شور  �ل�شخ�شي 
و�ل�شعادة لديهم  �لر�شا  ووقتاً  ويعزز من موؤ�شر  جهد�ً 

ويلتقي مع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملعمول بها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ر�ي�س،  جامعة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  �أبوظبي  جامعة  وقعت 
�لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  و�إح����دى  �ل���ر�ئ���دة،  �لبحثية  �جل��ام��ع��ة 

�لعايل �خلا�شة �ملرموقة يف �أمريكيا �ل�شمالية.
ت�شهيل  على  �لتفاقية  ه��ذه  مبوجب  �جلامعتان  و�شتعمل 
و�أع�شاء  �ل��ط��ل��ب��ة  ب���ني  و�ل���ع���اق���ات  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل���ت���و�����ش���ل 
و�ملر�كز  و�لأق�����ش��ام  �لإد�ري����ني  و�مل��وظ��ف��ني  �لتدري�س  هيئة 
و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة �ملرتبطة بهما. وت�شمل هذه �لتفاقية 
�ل��ط��اب��ي و�ل��ب��ح��ث��ي للطلبلة  ل��ل��ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ظ��ي��م 
�جلامعيني �إىل جانب عدد من فر�س �لتعلم �لأخرى. كما 
�شتقوم �جلامعتان بتنظيم ور�س عمل وندو�ت وغرها من 
مدير  قبل  من  �لتفاقية  توقيع  ومت  �مل�شرتكة.  �لأن�شطة 
�أبوظبي، �لربوفي�شور وقار �أحمد وديفيد ليربون،  جامعة 

مدير جامعة ر�ي�س. 
وبهذه �ملنا�شبة، قال �لربوفي�شور وقار �أحمد، مدير جامعة 
�أبوظبي  جامعة  روؤي��ة  بتحقيق  ملتزمون  "نحن  �أبوظبي: 
�لر�مية لتو�شعة �لأن�شطة و�لرب�مج �لبحثية وتعزيز �شمعة 
�جلامعة كموؤ�ش�شة �أكادميية وبحثية مرموقة على �مل�شتوى 
مع  �ل�شر�كة  ه��ذه  �شت�شاهم  و�ل���دويل.  و�لإقليمي  �ملحلي 
جامعة ر�ي�س يف تو�شيع نطاق �شبكتنا �لأكادميية، ومو�كبة 
�جلهود  ودع���م  �ل��وط��ن��ي��ة،  بالتنمية  �ملرتبطة  �مل��و���ش��وع��ات 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة يف جم����الت �مل��ع��رف��ة و�لأب����ح����اث، مب���ا ي�����ش��ه��م يف 

�ل�شعي لإر�شاء  �لتحديات، و�شنو��شل  �لتعامل مع خمتلف 
دع��ائ��م ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �ملوؤ�ش�شات 

�لأكادميية حيث �أنها تاأتي يف �شميم �أن�شطتنا �لبحثية".
�ل��ت��ب��ادل �لطابي و�ل��ت��ع��اون يف  ب��ر�م��ج  "�شتفتح  و�أ���ش��اف: 
�ملجالت �لأكادميية و�لبحثية بني �ملوؤ�ش�شتني �أبو�باً جديدة 
�أمام �أع�شاء هيئة �لتدري�س و�لطلبة ملتابعة �جلهود �لبحثية 
�لتبادل  ه��ذ�  ب���اأن  ثقة  على  ون��ح��ن  �ل��ع��امل��ي،  �ل�شعيد  على 
�مل�شتقبل  ق��ادة  بناء  يف  �شي�شاهم  و�خل��رب�ت  للمعارف  �ملهم 
يف  �لأب��ح��اث  بدعم  بالتز�ماتنا  و�شيفي  �ل�شيا�شة،  و�شناع 
�أ�شار ديفيد ليربون، مدير  �ملجالت."  ومن جهته  جميع 
�ملوؤ�ش�شتني مميزة  �ل�شر�كة بني  �أن هذه  �إىل  ر�ي�س  جامعة 
وت�شر بخطى ثابتة، و�أو�شح �أن جامعة ر�ي�س ت�شعى د�ئماً 
لتطوير �شر�كات ذ�ت �أولوية عالية مع نخبة من �جلامعات 
�أبوظبي  جامعة  �أن  على  م��وؤك��د�ً  �ل��ع��امل،  ح��ول  �لطموحة 
�لأ�شعدة،  كافة  على  مرموقة  وبحثية  �أكادميية  موؤ�ش�شة 
�إىل  للعمل جنباً  �ل�شتعد�د  �أمت  على  ر�ي�س  وفريق جامعة 
جنب مع �أع�شاء هيئة �لتدري�س و�لطلبة يف جامعة �أبوظبي 

للبدء يف تنفيذ �أن�شطة بحثية وحلول تدري�شية مبتكرة. 
ويعد �لتعاون �لبحثي من �أهم جمالت �لتعاون، �إذ تتطلع 
كلتا �ملوؤ�ش�شتني �إىل تو�شيع مو��شيع �لبحث �خلا�شة بهما 
يف خمتلف �ملجالت، و�لعمل معاً ل�شتك�شاف �ملو��شيع ذ�ت 
يف  و��شحة  ب�شمة  لها  �شيكون  و�ل��ت��ي  �مل�شرتك،  �لهتمام 

تعزيز �ملعرفة لدى �لطلبة.

•• اأبوظبي -الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي حملة توعوية عن ُبعد للحفاظ على �ملظهر 
�ملناطق  يف  �ملجتمع  �شر�ئح  كافة  ��شتهدفت  �ملهملة،  �ل�شيار�ت  م��ن  �ل��ع��ام 

�لو�قعة �شمن �لنطاق �جلغر�يف ملركز بلدية �لوثبة.
وهدفت �حلملة �إىل توعية �أفر�د �ملجتمع باأهمية �حلفاظ على �ملظهر �لعام 
ورف��ع م�شتوى  �ملهملة،  �ل�شيار�ت  �ملرتتبة على  �ل�شلبية  �لآث��ار  و�حل��د من 
�ملظهر �حل�شاري من  تعزيز  �ملجتمع يف  �أف��ر�د  و�إ�شر�ك  �ملجتمعي،  �لوعي 
�أجل �إ�شعادهم ورفاهيتهم، بالإ�شافة �إىل تر�شيخ ثقافة �مل�شوؤولية �ملجتمعية 

لدى كافة �شر�ئح �ملجتمع.
�لو�قعة  �ملناطق  �إىل �شكان  �إر�شال ر�شائل ن�شية توعوية  وت�شمنت �حلملة 
�شمن �لنطاق �جلغر�يف ملركز بلدية �لوثبة، حتثهم على �لهتمام باملظهر 
�حل�شاري �لعام و�لبيئة �ل�شحية �لنظيفة و�حلفاظ عليهما من �ل�شيار�ت 

�ملهملة و�آثارها.
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•• عجمان - الفجر 

يف �طار �لهتمام بالق�شايا �ملجتمعية 
جمعية  نظمت  �مل�شتمرة  و�ل��ت��وع��ي��ة 
ع����ج����م����ان ل���ل���ت���ن���م���ي���ة �لج���ت���م���اع���ي���ة 
"�حتو�ء  بعنو�ن  و�لثقافية حما�شرة 
بالتعاون  �لزوجية"  �خل�����اف�����ات 
�ملجتمع  لإ���ش��ع��اد  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ع 
�شعادة  بح�شور  وذل���ك  دب��ي  ب�شرطة 
م��ن��ى ���ش��ق��ر �مل��ط��رو���ش��ي م���دي���ر عام 
�جلمهور،  م��ن  كبر  وع��دد  �جلمعية 
يو�شف  علي  �ل��ر�ئ��د  �ملحا�شرة  وق��دم 

�ل علي عرب برنامج زووم.
�ملطرو�شي  �شقر  منى  �شعادة  �أك���دت 
�ملدير �لعام جلمعية عجمان للتنمية 
�لج���ت���م���اع���ي���ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة ����ش���رورة 
�له��ت��م��ام ب��ق�����ش��اي��ا �مل��ج��ت��م��ع و�حلد 
�ل�شباب  على  و�لوقوف  من حدوثها 
�لزوجية  �خل���اف���ات  يف  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
تتنا�شب  وت��ق��دمي ح��ل��ول  لح��ت��و�ئ��ه��ا 
�لتجارب  خ����ال  م���ن  �حل������الت  م���ع 
و�لبحاث و�لح�شائيات �لتى �جريت 
يف ن��ف�����س �مل���ج���ال ب���ه���دف �حل����د من 
�إىل  م�����ش��رة  �ل��ط��اق،  ن�شبة  �رت��ف��اع 
و�ملعرفة  بالثقافة  �ل��زوج��ني  م��د  �أن 
�مل�شكات  وح���ل  ل��ل��ت��ف��اه��م  �مل��ط��ل��وب��ة 
�لب�شيطة �شيحد من تفاقمها ووجود 
و��شتعر�س  �ل��ط��رف��ني.  ي��ر���ش��ي  ح��ل 
�ل�����ر�ئ�����د ع���ل���ي ي���و����ش���ف �ل ع���ل���ي يف 

تو�جه  �لتى  �مل�شكات  �أهم  �ملحا�شرة 
حياتهما  ب��د�ي��ة  يف  خا�شة  �ل��زوج��ني 
لفر�س  �شيا�شية  مم��ار���ش��ات  وو���ش��ع 
�خلافات  �ح��ت��و�ء  و�مكانية  �حللول 
�ل���زوج���ي���ة ق��ب��ل ح��دوث��ه��ا مم���ا يقلل 
تت�شبب  �ل��ت��ى  �خل���اف���ات  ن�شبة  م��ن 
�لأ�شرة  مت�س  �جتماعية  م�شكات  يف 
�ملجتمع.  �شفو  وتعكر  مبا�شر  ب�شكل 
�متنانهم  ع����ن  �حل�������ش���ور  و�أع���������رب 
مبو�شوع �ملحا�شرة ومدى �ل�شتفادة 
�شقر  منى  ���ش��ع��ادة  ثمنت  كما  منها، 
�لإد�رة  ع���ام �جل��م��ع��ي��ة ج��ه��ود  م��دي��ر 
دبي  ب�شرطة  �ملجتمع  لإ�شعاد  �لعامة 
على هذه �ملحا�شرة �لقيمة و�لتعاون 
وتثقيف  �ل��ق��ي��م  ن�����ش��ر  يف  �مل�������ش���رتك 

�ملجتمع يف جو�نب حياتية ملحة.

•• دبي -وام:

حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �أثنى 
�للجنة  رئ��ي�����س  �آل م��ك��ت��وم،  ر����ش��د  ب��ن 
�لعليا لإد�رة �لأزمات و�لكو�رث يف دبي 
�لنموذجي  �ملجتمعي  �ل��ت��ج��اوب  على 
م���ع ح��م��ل��ة �ل��ت��ط��ع��ي��م �مل��و���ش��ع��ة �لتي 
يعك�شه  مب��ا  �لإم����ار�ت،  دول��ة  �أطلقتها 
�ل��ت��ج��اوب و�لإق��ب��ال �لكبر على  ه��ذ� 
�ل��ت��ط��ع��ي��م، ���ش��م��ن خم��ت��ل��ف �مل���ر�ك���ز 
�لغر�س  لهذ�  �لدولة  �لتي خ�ش�شتها 
120 مركز�ً،  دبي  وجت��اوز عددها يف 
�حل�شول  باأهمية  �ل��وع��ي  تنامي  م��ن 
على �للقاح ك�شمانة مهمة تعزز جهود 
ذلك  جاء  كوفيد19-.  وب��اء  مكافحة 
لإد�رة  �لعليا  �للجنة  �ج��ت��م��اع  خ��ال 
برئا�شة  دب���ي  و�ل���ك���و�رث يف  �لأزم�����ات 
�لدورية  �لج��ت��م��اع��ات  �شمن  ���ش��م��وه، 
نتائج  لتقييم  �للجنة  تعقدها  �ل��ت��ي 
و�لعاملي  و�لإق��ل��ي��م��ي  �مل��ح��ل��ي  �ل��ر���ش��د 
�أك���د  ح��ي��ث  كوفيد19-،  ل���ت���ط���ور�ت 
�لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  �أن  �شموه 
وم���ا �أث��م��رت��ه م��ن ري����ادة �إم���ار�ت���ي���ة يف 
�أف�شل  �ملعتمدة وفق  �للقاحات  توفر 
�ملعاير �لعاملية هدفها حماية �ملجتمع 

من �جلائحة بزيادة مناعة �أفر�ده، يف 
�ل��ذي تعمل فيه �ل��دول��ة على  �ل��وق��ت 
م�����ش��ارع��ة �خل���ط���ى يف ه����ذ� �لجت�����اه، 
�نت�شار  ف��ر���س  خف�س  يف  ي�شهم  مب��ا 
�لفرو�س �إىل �أدنى حدود ممكنة، �إذ �أن 
عدد جرعات �للقاح �لتي مت تقدميها 
للجمهور حتى يوم �أم�س "�لأربعاء 9 
جرعة  مليون   4.5 جت��اوز  فرب�ير" 
45.77 ج��رع��ة لكل  ت��وزي��ع  مب��ع��دل 
100 �شخ�س. وهو من �أعلى �ملعدلت 
�لوفيات  م��ع��دلت  ت��اأت��ي  بينما  ع��امل��ي��اً، 
كاأدنى  �ل���دول���ة  يف  �ل��ف��رو���س  ب�شبب 
بن�شبة  �لعامل  م�شتوى  على  معدلت 
مقابل �ملعدل �لعاملي وقدره   ،0.3%

�لرعاية  ب��ف�����ش��ل  وه�����ذ�   2.14%
�لدولة  توفرها  �لتي  �لكاملة  �لطبية 
للم�شابني و�حلر�س على ن�شر �لوعي 
باأهمية �لإجر�ء�ت �لحرت�زية وتاأكيد 
�لتز�م �جلميع بها. و�أعرب �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
عن كامل تقديره للدور �لكبر �لذي 
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ب���ه  ت�شطلع 
�جلهات  ك��اف��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ملجتمع 
�لدولة  م�شتوى  على  �لأخ��رى  �ملعنية 
من �أجل توفر �للقاحات للمو�طنني 
و�ملقيمني باملجان حلماية �ملجتمع من 
�لوباء وهو �لهدف �لذي ميثل �أولوية 
وطنية �أ�شا�شية توليه �لقيادة �لر�شيدة 

�شموه  و�أو�شح  و�لهتمام.  �لعناية  كل 
�أن �ل��و���ش��ع يف دب���ي ودول����ة �لإم�����ار�ت 
عموماً مطمئن وفق �ملعاير �لدولية، 
وذل������ك ب��ف�����ش��ل ت��ك��ث��ي��ف �لإج���������ر�ء�ت 
على  �ل��ع��م��ل  وم�شاعفة  �لح���رت�زي���ة 
�مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي لو�شعها 
دعا  ح��ي��ث  �ل��دق��ي��ق،  �لتنفيذ  م��و���ش��ع 
���ش��م��وه �مل��ج��ت��م��ع ب��ك��اف��ة م��ك��ون��ات��ه من 
مو�طنني ومقيمني وزو�ر �إىل �تباعها 
بدقة و�لتعاون يف �إجناحها من خال 
�للتز�م بها وتطبيقها ب�شورة حمكمة 
�شو�ء على م�شتوى �لأفر�د �أو �ملوؤ�ش�شات 
و�ملن�شاآت  �مل���ر�ف���ق  خم��ت��ل��ف  و���ش��م��ن 
تنوعها،  ع��ل��ى  و�خل��ا���ش��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لركيزة  �لل����ت����ز�م  ه����ذ�  ي��ب��ق��ى  ح��ي��ث 
مكافحة  ج���ه���ود  �إجن�������اح  يف  �لأوىل 
�للجنة  رئ��ي�����س  ���ش��م��و  و�أك�����د  �ل����وب����اء. 
�لعليا لإد�رة �لأزمات و�لكو�رث يف دبي 
�ملعنية على م�شتوى  كافة �جلهات  �أن 
�ل���دول���ة ت��ر�ق��ب �مل��وق��ف ع��ن ك��ث��ب �إذ 
ما  ب�����ش��اأن  �ل��ق��ر�ر  �شنع  عملية  تت�شم 
يجب �لقيام به من �إج��ر�ء�ت تتنا�شب 
مع تطور�ت �ملوقف، بال�شرعة و�ملرونة 
�لكاملة، �عتماد�ً على تقييم مو�شوعي 
وتقارير دقيقة بتوظيف �لتكنولوجيا 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  م��ث��ل:  �مل��ت��ط��ورة 
من  �لبيانات،  وحتليل  �إد�رة  وتقنيات 
�أجل تكوين �شورة و��شحة ومتكاملة 

عاملياً.  �أو  د�خلياً  �شو�ء  �ملوقف  لأبعاد 
�إىل  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �شمو  و�أ�شار 
�أهمية �خلطة �ملتكاملة �لتي تت�شافر 
ف��ي��ه��ا �جل����ه����ود ل��ل��ت�����ش��دي ب���ك���ل قوة 
تهاون  ل  �أن��ه  على  م�شدد�ً  للجائحة، 
و���ش��ام��ة �جلميع،  ���ش��ح��ة  يف ح��م��اي��ة 
تر�قب  دب��ي  " حكومة  �شموه..  وق��ال 
�ل��ي��وم تطور�ت  م��د�ر  ع��ن كثب وعلى 
كافة  وتتخذ  ع��امل��ي��اً  �ل��وب��ائ��ي  �ل��و���ش��ع 
�أعلى  ل�����ش��م��ان  �ل���ازم���ة  �لإج�������ر�ء�ت 
م�شتويات �ل�شامة للمجتمع د�خلياً.. 
ع��ل��ى نتائج  ي��ع��ت��م��د د�ئ����م����اً  و�ل����ق����ر�ر 
و�حلقائق  و�ملعطيات  �لدقيق  �لر�شد 
�ل��ع��ل��م��ي��ة، وي�����ش��ارك يف ���ش��ن��ع��ه فريق 

ع��ل��ى درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن �ل��ك��ف��اءة ومن 
�لقدرة  ول��دي��ن��ا  �لتخ�ش�شات..  ك��اف��ة 
ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل ب��ك��ل �ق����ت����د�ر م���ع كل 
مطمئنني  �ملحتملة،  �ل�شيناريوهات 
على  �ل����ش���ت���ع���د�د  مت����ام  �إىل  ذل����ك  يف 
�لطبية  و�لكو�در  �لتجهيز�ت  م�شتوى 
�مل�شاعدة و�خلدمات  �لازمة لتقدمي 
�ل��ط��ب��ي��ة ل��ك��ل م���ن ي��ح��ت��اج��ه��ا يف هذه 
بامل�شت�شفيات  �شموه  مذكر�ً  �ملرحلة"، 
�مل��ي��د�ن��ي��ة �ل��ت��ي مت��ك��ن��ت �ل���دول���ة من 
تاأ�شي�شها و�إدخالها �إىل �خلدمة خال 
�لأوىل من  �ملوجة  �أثناء  �أي��ام معدودة 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال  �جلائحة. 
ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم �إن 

�لإمار�ت  دول��ة  �ملتخذة يف  �لإج���ر�ء�ت 
تو�زن بني توفر �أعلى حماية ممكنة 
من �لفرو�س و�حلفاظ على ��شتد�مة 
يوؤخذ يف �حل�شبان  �لقت�شاد... حيث 
�لتد�بر  ب�������ش���اأن  ق�����ر�ر  �ت���خ���اذ  ع��ن��د 
�ل�شحية يف  �لأب���ع���اد  ك��اف��ة  �ل��وق��ائ��ي��ة 
�لجتماعية  ث���م  وم����ن  �لأول  �مل���ق���ام 
و�لقت�شادية... �إذ جتاوز حجم �حلزم 
�لتي قدمتها حكومة دبي  �لتحفيزية 
�ملتاأثرة  �لقت�شادية  �لقطاعات  لدعم 
مليار   7.1 م��ن  �أك��رث  �إىل  باجلائحة 

درهم خال �أقل من عام و�حد.
�لجتماع  خ����ال  �ل��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����ش��ت 
�ملرفوعة  �ل���ر����ش���د  ت���ق���اري���ر  ن���ت���ائ���ج 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م����ن  �ل��ل��ج��ن��ة  �إىل 
مركز  مقدمتها  ويف  دب���ي  يف  �مل��ع��ن��ي��ة 
فرو�س  ملكافحة  و�ل�شيطرة  �لتحكم 
ك�����ورون�����ا، وه���ي���ئ���ة �ل�����ش��ح��ة يف دب����ي، 
باقي  ب�شاأن  �ملقدمة  �لتقارير  وكذلك 
و�لتو�شيات  �ل�شلة،  ذ�ت  �لقطاعات 
�ملقدمة يف �شوء نتائج تلك �لتقارير، 
فيما مت �لت�شديد على �أهمية مو��شلة 
�ملخالفني  ور���ش��د  �لل�شيقة  �ل��رق��اب��ة 
وفق  �ملعتمدة  للغر�مات  و�إخ�شاعهم 

�لقو�نني �ملعمول بها يف هذ� �ل�شاأن. 
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•• اأبوظبي-الفجر:

�ل���وط���ن���ي تقدمي  �لأر����ش���ي���ف  �خ��ت��ت��م 
متخ�ش�شة  حم���ا����ش���ر�ت  جم��م��وع��ة 
و�ل�شور  �لأف����ام  ح��ف��ظ  �أ���ش��ال��ي��ب  يف 
وترميمها  �لتاريخية  �لفوتوغر�فية 
بكالوريو�س  طلبة  ل�شالح  ورقمنتها؛ 
يف  �لأر����ش���ي���ف  وع���ل���وم  �ل��وث��ائ��ق  �إد�رة 

جامعة �ل�شوربون – �أبوظبي.
وجاءت هذه �ملحا�شر�ت بالتعاون بني 
�لأر�شيف �لوطني وجامعة �ل�شوربون؛ 
ب���ه���دف ت��ك��ام��ل �جل���ان���ب �لأك����ادمي����ي 
�مليد�نية  �مل���م���ار����ش���ات  م���ع  �ل���ن���ظ���ري 
وم�شاعدتهم  �لطلبة،  لدى  و�لعملية 
ب��امل��ه��ار�ت �لعلمية  �ل��ت��ام  ع��ل��ى �لإمل����ام 
و�ل��ع��م��ل��ي��ة يف جم����ال ح��ف��ظ �لأف����ام 
�لتاريخية  �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة  و�ل�����ش��ور 
فيه  �أ�شحت  �ل��ذي  �حلا�شر  وقتنا  يف 
�ملعد�ت و�لتقنيات �لتي حتتفظ بهذه 
�لوثائق �لتاريخية تتغر وتتطور بني 

ع�شية و�شحاها.

�لوطني  �لأر����ش���ي���ف  �ه���ت���م���ام  وي����اأت����ي 
�لوثائق  �إد�رة  ب��ك��ال��وري��و���س  ب��ط��ل��ب��ة 
وعلوم �لأر�شيف يف جامعة �ل�شوربون- 
يف  للجامعة  �شريكاً  بو�شفه  �أبوظبي 
�إىل  ويتطلع  �لبكالوريو�س،  برنامج 
نف�شها  �لتعاون مع �جلامعة  ��شتمر�ر 
لإط�����اق درج�����ات �أك���ادمي���ي���ة ع��ل��ي��ا يف 

�لتخ�ش�س نف�شه هذ� �لعام.
قدمها  �لتي  �ملحا�شر�ت-  �أث��رت  وق��د 
بعد(  )ع�������ن  �ل����وط����ن����ي  �لأر������ش�����ي�����ف 
تطبيقاً  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ع���رب 
ل����اإج����ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة �مل��ت��ب��ع��ة يف 
عاملياً-  كوفيد19  �ن��ت�����ش��ار  م��و�ج��ه��ة 
معارف �لطلبة مبعلومات تف�شيلية يف 
جمال حفظ وترميم ورقمنة �ل�شور 
و�لو�شائط  �لتاريخية،  �لفوتوغر�فية 
�ملتعددة �لقدمية يف �لأر�شيف �لوطني 

وب�شكل عام. 
�ملتخ�ش�شة  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  وت�����ش��م��ن��ت 
�لب�شتكي  �هلل  ع��ب��د  ق��دم��ه��ا  -�ل���ت���ي 
يف  �إلكرتونية  �أر���ش��ف��ة  نظم  �أخ�شائي 

حم���اور،  �شبعة  �ل��وط��ن��ي-  �لأر���ش��ي��ف 
ح����ي����ث حت�����دث�����ت ع������ن �مل����ج����م����وع����ات 
�ملتحركة،  و�لأف�����ام  �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة 
�لأر�شيف  ل���دى  �ل��ف��ي��دي��و  و�أ����ش���رط���ة 
�لوطني وب�شكل عام؛ من حيث �أنو�عها 
و�أح���ج���ام���ه���ا، و�ل���ع���م���ل���ي���ات و�مل����ب����ادئ 
�لوثائق  برقمنة  �ملتبعة  �لتوجيهية 
يف �لأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي ويف غ��ره من 
على  �ل�شوء  �شلطت  كما  �ملوؤ�ش�شات. 
�ملعد�ت �مل�شتخدمة للرقمنة و�حلفظ 
�أ�شاليب  ��شتخد�مها، و�شرحت  وطرق 
�إد�رة �ملجموعات، وكيف يتم �حل�شول 
عليها، وتنظيمها، وحتديد �لأولويات 
للمجموعات  �ل��رق��م��ن��ة  مم��ار���ش��ة  يف 
ثم  جمموعة،  لكل  �حلفظ  وطريقة 
�إعادة تخزين �ملجموعات يف �لأر�شيف 
�ل����وط����ن����ي، وك���ي���ف���ي���ة �ل���ت���ع���ام���ل مع 
�لعنا�شر �له�شة مثل �ألبومات �ل�شور 
بدرجة  و�ل��ت��ح��ك��م  �ل���ف���وت���وغ���ر�ف���ي���ة، 

�حلر�رة و�لرطوبة.
وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ب��ن��اء �خل�����ربة، �هتمت 

�أف�شل  ت��ط��وي��ر  بكيفية  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
�مل���م���ار����ش���ات �لأر����ش���ي���ف���ي���ة ب���ن���اء على 
لاأر�شيفات،  �مل���ح���ددة  �لح��ت��ي��اج��ات 
�ملختلفة  �ملهنية  �مل�����ش��ار�ت  و�أو���ش��ح��ت 
يف �حلفظ و�لرتميم وباأهمية �إعطاء 
�مل�شورة �ملهنية. وقد حفلت �ملحا�شر�ت، 
على  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  قدمها  �لتي 
م������د�ر ي����وم����ني، وت���اب���ع���ه���ا �أك������رث من 
مهم  بتفاعل  وطالبة،  طالباً  �أرب��ع��ني 
تعددت  حيث  و�لطلبة،  �ملحا�شر  بني 
عن  تنم  �لتي  و�ل�شتف�شار�ت  �لأ�شئلة 
يف  �ملهم  �جلانب  بهذ�  �لطلبة  �هتمام 
برنامج  �أن  ي��ذك��ر  �لأر���ش��ي��ف��ي.  �لعمل 
�لبكالوريو�س �لتخ�ش�شي �لذي �أطلقه 
�لأر�شيف �لوطني بالتعاون مع جامعة 
�ل�شوربون –�أبوظبي، يف عام 2019 
يهدف �إىل تاأهيل �لد�ر�شني يف جمال 
ويو�كب  و�لأر����ش���ف���ة،  �ل��ت��وث��ي��ق  ع��ل��م 
متطلبات �لع�شر و�شوق �لعمل يف ظل 
يف  �لأر�شيفات  لأهمية  �لعام  �لإدر�ك 
وموؤ�ش�شات  �لر�شمية  �جل��ه��ات  جميع 

�لدولة، ويتطلع �لربنامج �إىل �إك�شاب 
يف  �لعلمية  �مل�شتويات  �أع��ل��ى  �لطلبة 
�لأر�شيف  وعلوم  �لوثائق  �إد�رة  �إط��ار 
يف �شياق مهني. ويعّد �لتكامل �لعلمي 
�ل�����ذي يربط  و�مل���ه���ن���ي و�لأك�����ادمي�����ي 
�ل�شوربون  �لوطني بجامعة  �لأر�شيف 
�ل��ع��ري��ق��ة يف �أب��وظ��ب��ي م��ه��م��اً ج����د�ً يف 

�لعاقة  ذ�ت  �جلو�نب  جميع  تطوير 
و�لبحث  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ب���ال���در�����ش���ة 
�لأر�شيف  ع���ل���وم  جم����ال  يف  �ل��ع��ل��م��ي 
يدرك  جيل  وتن�شئة  �لوثائق،  و�إد�رة 
�أه��م��ي��ة �لأر���ش��ي��ف �ل���ذي مي��ث��ل ذ�كرة 
�لوطن، وع�شب �لعمل و�تخاذ �لقر�ر 

يف �أي موقع مهني.

•• دبي-الفجر: 

�مل�شتوى  رف���ي���ع  م�������ش���رتك  وف�����د  ز�ر 
�ململكة  يف  �لع�شكري  �ل��ق�����ش��اء  مي��ّث��ل 
تابعة  ووك����الت  �لها�شمية،  �لأردن���ي���ة 
لاأمم �ملتحدة، معهد دبي �لق�شائي، 
وذلك لاطاع على �أف�شل �ملمار�شات 
و�لتطور�ت  �مل�شتجد�ت  و�آخ��ر  �ملتبعة 
وتاأتي  و�لتاأهيل.  �لتدريب  جم��ال  يف 
�إىل  �لر�مية  �جلهود  �إط��ار  يف  �لزيارة 
م��ع �جلهات  �ل��ت��ع��اون  ع��اق��ات  تعزيز 
�ل�شقيقة و�ل�شديقة  �لدول  �ملعنية يف 

و�ملوؤ�ش�شات �لدولية.
�شعادة  �ل����وف����د  �����ش���ت���ق���ب���ال  يف  وك������ان 
�ل�شميطي،  جمال  �ل��دك��ت��ور  �لقا�شي 
م��دي��ر ع���ام معهد دب���ي �ل��ق�����ش��ائ��ي، يف 
�لأردين  �لق�شائي  �لوفد  تر�أ�س  حني 
مدير �لق�شاء �لع�شكري، �لنائب �لعام 
قا�شي  �لعميد  �ل��دول��ة،  �أم��ن  ملحكمة 
�ملجايل،  عبد�ل�شام  ح���ازم  ع�شكري 
�لدكتور  ع�����ش��ك��ري  ق��ا���ش��ي  و�مل����ق����دم 
رئي�س حمكمة  �مل�شاعيد  �لتيار  موفق 
و�ملقدم قا�شي ع�شكري،  �لدولة،  �أمن 
�لتدريب  د�ئ���رة  رئي�س  �أف��ي��وين  جهاد 
�لق�شائي و�لتعاون �لق�شائي �لدويل. 
ك����ًا من  �مل��ت��ح��دة  و���ش��م وف����د �لأمم 
�ل��ق��ا���ش��ي �ل��دك��ت��ور ح���امت ع��ل��ي �ملدير 

�ملعني  �ملتحدة  �لأمم  ملكتب  �لإقليمي 
ب��امل��خ��در�ت و�جل��رمي��ة ل���دول جمل�س 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، و�ل��ق��ا���ش��ي علي 
و�لعد�لة  �جلرمية  منع  خبر  يون�س 

�جلنائية مبقر رئا�شة �ملكتب بفيينا.
وج���اءت �ل��زي��ارة �ن��ط��اق��اً م��ن �ملكانة 
كونه  �لق�شائي؛  دب��ي  ملعهد  �ملرموقة 
�لقانوين  ل��ل��ت��م��ي��ز  �إق��ل��ي��م��ي��اً  م���رك���ز�ً 
و�ل����ع����ديل، وب���غ���ر����س �لط������اع على 
�ل��ت��ج��رب��ة �ل���ف���ري���دة �ل��ت��ي مي��ت��از بها 
�لق�شائية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  رف��د  يف جم��ال 
و�لعدلية و�لقانونية يف دولة �لإمار�ت 

ب���امل���و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �مل��وؤه��ل��ة و�مل�����زوّدة 
جانب  �إىل  م��ه��ن��ي،  ت���دري���ب  ب��اأف�����ش��ل 
�لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  على  �لط��اع 
�لعمل  ف���رتة  خ���ال  �مل��ع��ه��د  �نتهجها 
�لعمل،  ��شتمر�رية  ل�شمان  ُبعد  ع��ن 
و�حلفاظ على �شحة و�شامة كو�دره 
متا�شًيا  �لأخ����رى،  �ملعنية  و�لأط����ر�ف 
�ملّتبعة  �لح���رت�زي���ة  �لإج�������ر�ء�ت  م��ع 
تف�شي  م��ن  للحد  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 

كوفيد19-. 
جمال  �لدكتور  �لقا�شي  �شعادة  وق��ال 
�ل�����ش��م��ي��ط��ي م���دي���ر ع����ام م��ع��ه��د دبي 

�لق�شائي: "تاأتي زيارة �لوفد �لأردين 
من  �شامل  برنامج  �شمن  �ملعهد  �إىل 
�لتي  �ل�شنوية  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل���زي���ار�ت 
�لتعاون  �لعام، بهدف  نقوم بها طو�ل 
و�خلرب�ت  �ملعرفة  وت��ب��ادل  و�لتن�شيق 
من  �لعديد  يف  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع 
�لدول حول �لعامل. لقد �أ�شبح �ملعهد 
منوذًجا للتميز �لأكادميي و�ملمار�شات 
جتربتنا  ن��ق��ل  وميكننا  �ملتخ�ش�شة، 
�لدول  ه��ذه  يف  نظر�ئنا  �إىل  �ملتفوقة 
���ش��م��ن ع��اق��ات �ل��ت��ع��اون �ل��ت��ي تعود 
ومن  �لأط�����ر�ف.  جميع  ع��ل��ى  بالنفع 

جهة �أخرى، فاإننا نحر�س على تعزيز 
عاقاتنا مع �لوكالت �لدولية لدعم 
جهودها يف جمال �حلد من �جلرمية 
�لعابرة للحدود، ومن �أهمها �ملخدر�ت، 
مل�شاعدتها  �ملمار�شات  باأف�شل  ورفدها 
�ملنطقة، وتوفر  �أد�ء مهامها يف  على 

�لإ�شناد للدول �لأخرى".
�لقا�شي  �ل��ع��م��ي��د  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
�ملجايل  عبد�ل�شام  ح��ازم  �لع�شكري 
مدير �لق�شاء �لع�شكري، �لنائب  �لعام 
هذه  "تعك�س  �ل���دول���ة:  �أم���ن  ملحكمة 
وتعميق  تطوير  على  حر�شنا  �لزيارة 
�لأردنية  �ململكة  بني  �لتعاون  �أو����ش��ر 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ودول���ة  �لها�شمية 
�ملتحدة، وحتديد�ً فيما يتعلق بالق�شاء 
�لع�شكري، ل�شيما و�أننا نويل �هتماًما 
بدعم �لتطور �مل�شتمر للعاقات �لتي 
�ل�شقيقني.  �لبلدين  حكومتي  تربط 
ومت �ل��رتك��ي��ز خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ع���دد من 
�لتجارب �لناجحة للمعهد، كما �طلعنا 
حتديًد� على �أنظمة �لعمل �لد�خلية، 
وع��اوة على  وم��ا حققته من تطور. 
�أتيحت لنا فر�شة �لتعرف على  ذلك، 
تقنيات "�ملحاكمة عن بعد"، و�لنجاح 
ونعتقد  �لتجربة،  ه��ذه  حققته  �ل��ذي 
تطوير  ع��ل��ى  ���ش��ي�����ش��اع��دن��ا  ذل����ك  �أن 
عن  نعرب  �إذ  �إننا  �ململكة.  يف  �أنظمتنا 

ناأمل مو��شلة  �شاهدناه،  �إعجابنا مبا 
�ملعهد يف  �إد�رة  مع  و�لتعاون  �لتن�شيق 

كافة �ملجالت ذ�ت �ل�شلة".
من جهة �أخرى، �طلع �لوفد �ل�شيف 
ذ�ت  �ملطبقة  �مل��م��ار���ش��ات  �أح����دث  ع��ل��ى 
ومنها  �ل���ق���ان���ون���ي���ني  ب��ع��م��ل  �ل�����ش��ل��ة 
�إمارة  توظفه  وم��ا  بعد،  عن  �ملحاكمة 
دبي من �أحدث �لتقنيات �لتي ت�شمن 
�ملجال، ترتقي  جتربة ناجحة يف هذ� 
وي�شار  �لعاملية.  �مل�شتويات  �أع��ل��ى  �إىل 
�إىل �أن �لإم��ارة متّيزت يف هذ� �ملجال، 
�مل��دن على م�شتوى  �أو�ئ���ل  وكانت من 
ُبعد،  ع��ن  �ملحاكمة  �عتماد  يف  �ل��ع��امل 
�مل��رئ��ي«، مبا  ع��رب تقنيات »�لت�����ش��ال 
مع  و�ملبا�شر  �ل��ف��وري  �لتو��شل  يتيح 
و�ل�شورة.  بال�شوت  �لدعوى  �أط��ر�ف 
�مل��م��ار���ش��ات، ل توجد  وب��ف�����ش��ل ه���ذه 
�شخ�شياً،  �ملتعاملني  حل�شور  حاجة 
لتتمكن من توفر جتربة ر�ئدة عاملياً 
يف خ��دم��ة �جل��ل�����ش��ات �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة عن 
بعد، و�لتي �أ�شهمت بدورها يف �لرتقاء 
تقنياً،  متقدمة  كوجهة  دب��ي  ب�شورة 
�ملتعاملني.  و�شعادة  ر�شا  من  وع��ززت 
وبعد �لنجاح �لكبر، �شتو��شل �لإمارة 
ت��وظ��ي��ف �حل��ل��ول و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �لذكية 
و�ملبتكرة و�لأدو�ت و�لو�شائط �لتقنية 

يف منظومة �لعمل.

بالتعاون مع ال�سوربون- اأبوظبي

الأر�ضيف الوطني يدعم طلبة اإدارة الوثائق وعلوم الأر�ضيف مبحا�ضرات متخ�ض�ضة

•• اأبوظبي-وام:

�فتتحت مكتبة ق�شر �لوطن �أبو�بها جمدد�ً �أمام زيار�ت �جلمهور، لت�شمح ملحبي 
�لثقافات �ملختلفة،  �أخرى ب�شحر  �أنوعها بالنغما�س مرة  �لثقافة و�لعلوم ب�شتى 
ومعاي�شة و�قع �لأزمنة �لغابرة من خال �ملجموعة �لو��شعة من �لكتب و�ملر�جع 

و�مل�شادر �ملعرفية �ملنوعة.
وت�شكل مكتبة ق�شر �لوطن �إ�شافة فريدة ل�شبكة �ملكتبات �لعامة �ملنت�شرة يف �إمارة 
�أبوظبي، حيث حتت�شن جمموعة �شخمة من �ملر�جع �لتي ت�شمل 50 �ألف كتاب 
مو�شوعات  تغطي  عاماً،   35 م��دى  على  جمعها  مت  رقمية  وثيقة  مليون  و16 
متنوعة مثل �لتاريخ، و�جلغر�فيا، و�لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية 
وجمموعة  ن��ادرة  خمطوطات  �ملكتبة  وت�شم  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 

كبرة من �لكتب و�لوثائق �لقدمية �لتي ت�شلط �ل�شوء على �أهّم �إجناز�ت �ملنطقة 
�لعربية يف علم �لفلك، و�لعلوم، و�لفنون، و�لآد�ب وغرها من مناحي �حلياة.

وتوفر �ملكتبة بيئة مثالية للبحث و�لقر�ءة و�لكتابة، وتعد وجهة تلهب �خليال 
و�لإبد�ع بف�شل ت�شميمها �ملعماري �لفريد ومر�جعها وم�شادرها �ملعرفية بلغات 

عديدة مما مينح �لقر�ء جتربة غنية ومتكاملة.
و تعترب �ملكتبة جزء�ً من �شبكة �ملكتبات �لعامة �لو��شعة يف �أبوظبي، وتفتح �أبو�بها 
�ل��زو�ر من كافة �لأعمار يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، وميكن  �أم��ام جميع 
خمتلف  م��ن  �ل�شتفادة  للقر�ء  تتيح  ع�شوية  بطاقة  ع��رب  �أو  �شخ�شياً  زيارتها 
�لإلكرتوين:  �ملوقع  زي��ارة  يرجى  �لع�شوية،  بطاقة  على  وللح�شول  خدماتها. 
�أبو�بها يومياً  �ملكتبة  وتفتح   ./https://library.dctabudhabi.ae

م�شاًء. با�شتثناء �أيام �لثنني بني �ل�شاعة 10:00 �شباحاً وحتى 8:00 

 مكتبة ق�ضر الوطن .. �ضرح معريف ي�ضم 50 األف كتاب و16 مليون وثيقة رقمية

• �سمو رئي�ش اللجنة العليا يوؤكد.. 

• بتوجيهات القيادة الر�سيدة.. الريادة االإماراتية يف توفري اللقاحات وفق املعايري العاملية تعزز حماية �سحة املجتمع
• نعمل وفق خطة متكاملة تت�سافر فيها اجلهود للت�سدي بكل قوة للجائحة... وال تهاون يف �سمان �سحة و�سالمة اجلميع

• االإجراءات املُتخذة توازن بني توفري اأعلى حماية ممكنة ل�سحة املجتمع واحلفاظ على ا�ستدامة االقت�ساد

يف اإطار اجلهود املبذولة لتعزيز عالقات التعاون مع اجلهات واملوؤ�س�سات الدولية

معهد دبي الق�ضائي ي�ضتقبل وفدًا م�ضرتكًا من الق�ضاء الع�ضكري الأردين والأمم املتحدة
جمعية عجمان للتنمية الجتماعية تنظم حما�ضرة 

احتواء اخلالفات الزوجية عرب برنامج زووم
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عربي ودويل

جمل�س ال�ضيوخ يبداأ حماكمة ترامب.. والإدانة بعيدة 

�أكتوبر. وقال �ل�شدر خال �ملوؤمتر �ل�شحايف �لذي عقده و��شعاً 
كمامة من �أمام منزله يف �لنجف، �إن “تاأجيل �لنتخابات �شيكون 

ودعا لعدم تاأخرها جمدد�ً. كارثة على �لعر�ق”، 
وحذر يف �لوقت ذ�ته من حماولت تزوير قد تتعر�س لها �لنتائج 

من قبل �لأحز�ب �ملتناف�شة.
وقال بهذ� �خل�شو�س “ل �أريد �حتياًل، لهذ� �ل�شبب �أطلب تدخل 

�لأمم �ملتحدة لاإ�شر�ف عليها«.
�لنتخابات  على  �لأمم��ي  “�لإ�شر�ف  ب��اأن  كلمته  �ل�شدر يف  و�أك��د 
�لدول  باقي  تتدخل  �أّل  “ب�شرط  م�شيفاً  به”،  مرغوب  �ملبكرة 

�لإقليمية و�لدولية يف �شوؤوننا«.
جديد  �نتخابي  قانون  مبوجب  �لنتخابات  جتري  �أن  ويفرت�س 
�أ�شا�س  �لت�شويت على  و�ألغي  �لدو�ئر �لنتخابية  قّل�س فيه عدد 

  فنزويال تت�ضلم قريبا اأول دفعة من اللقاح الرو�ضي 
•• كراكا�س-اأ ف ب

�شتت�شلم  ب��اده  �أن  م���ادورو  نيكول�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  �أع��ل��ن 
�مل�شاّد  يف”  “�شبوتنيك  لقاح  من  �لأوىل  �لدفعة  �ملقبل  �لأ�شبوع 
م����ادورو يف  وق���ال  ج��رع��ة.  �أل���ف   100 تبلغ  و�ل��ت��ي  لكوفيد-19 
نقوم  �شوف  �للقاحات،  �أعطاء  عملية  تبد�أ  “عندما  متلفزة  كلمة 
م�شيفاً  �ل�شحيني”،  و�مل�شوؤولني  باأكمله  �لطبي  �لطاقم  بتلقيح 
وبعدها  �شعفاً  �لأك���رث  “�لقطاعات  م��ع  لح��ق��ا  �شيتابعون  �ن��ه��م 
�شنقوم بتلقيح معلمي �ملد�ر�س«. ومتثل هذه �لدفعة و�حد�ً باملئة 
من �لكمية �لجمالية للقاحات �لبالغة 10 مايني جرعة �لتي 
و�شّجلت  فنزويا.  �ىل  �إر�شالها  على  �لرو�شية  �ل�شلطات  و�فقت 
فنزويا �لتي يبلغ عدد �شكانها 30 مليون ن�شمة �أكرث من 130 

�ألف �إ�شابة بكوفيد-19 و�أكرث من 1،240 وفاة .

•• النجف-اأ ف ب

�أعرب رجل �لدين �ل�شيعي �لعر�قي �لبارز مقتدى �ل�شدر خال 
�أم�س �لأربعاء يف مدينة �لنجف �ملقد�شة بجنوب  موؤمتر �شحايف 
�إج��ر�ء �نتخابات مبكرة يف �لعر�ق ت�شرف عليها  بغد�د عن دعمه 

�لأمم �ملتحدة.
وم���ن �مل��ق��رر �أن تعقد يف �ل���ع���ر�ق �ن��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة م��ب��ك��رة يف 
2021، �شّكلت �ملطلب �لرئي�شي لاحتجاجات �ل�شعبية �ملناه�شة 
بها  و���ش��ارك  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  �نطلقت  �لتي  للحكومة 

�أن�شار �لتيار �ل�شدري.
�لتي  �لنتخابات  ه��ذه  لإج���ر�ء  حزير�ن/يونيو  �شهر  ح��ّدد  وك��ان 
�لأول/ ت�شرين  حتى  �أرجئت  لكنها  موعدها،  من  عام  قبل  تاأتي 

للتيار  �لنتخابي  �لنظام  ه��ذ�  ي��وؤم��ن  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �ل��ق��و�ئ��م. 
�أ�شو�ت  من  عدد  باأكرب  ف��وز�ً  �ل�شدر،  مقتدى  بزعامة  �ل�شدري 

�لناخبني.
و�أّيد �ل�شدر يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب للمرة �لأوىل فكرة تويل 

ع�شو من تياره من�شب رئا�شة �لوزر�ء.
�إن  �لز�ملي  حاكم  �ل�شدري  �لتيار  يف  �لقيادي  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�لتيار �شيحرز نتائج جيدة يف �لنتخابات. و�عترب خال مقابلة 
جهة  لأي  �ل���وزر�ء  رئا�شة  كر�شي  “ذهاب  �أن  �لثاثاء  تلفزيونية 

�أخرى غر �لتيار �ل�شدري ... يعني �أن �لنتخابات مزورة«.
وجاء ت�شريح �لز�ملي بعد يوم من خروج �آلف من �أن�شار �لتيار 
�ل�شدري لل�شو�رع لعدة �شاعات يف ��شتعر��س للقوة يف �لعا�شمة 

بغد�د ومدن �أخرى بينها �لنجف للتعبر عن دعمهم للتيار.

ال�ضدر يدعم اإجراء انتخابات مبكرة يف العراق 

•• الفجر –خرية ال�صيباين
    يف تقرير بعنو�ن �إع��ادة �لتفكر 
�أزم����ات �لقرن  مل��و�ج��ه��ة  �ل��دف��اع  يف 
�حل������ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن، ُن�����ش��ر يف 9 
�أع���رب معهد مونتني عن  ف��رب�ي��ر، 
فرن�شا  ����ش��ت��ع��د�د  ع���دم  �إز�ء  ق��ل��ق��ه 
كانت،  لو  حتى  �لهجينة،  للنز�عات 
تتمتع  �خل��������رب�ء،  ه�������وؤلء  ح�����ش��ب 

مبز�يا كبرة للتعامل معها.
    �ل�شر�عات �لهجينة، ظهرت مع 
 ،2008 �لأزم�����ة �جل��ورج��ي��ة ع���ام 
وجت��ل��ت يف �أوك��ر�ن��ي��ا �أو ���ش��وري��ا، ل 
�خلال�شة  �لع�شكرية  �ل��ق��وة  ت�شمل 
جميع  ��ا  �أي�����شً ت�شمل  ب��ل  ف��ح�����ش��ب، 
و�شائل �لتاأثر �لأخرى، مثل حرب 
�ملعلومات �أو �ملناور�ت �ملالية �أو حتى 

�إر�شال �ملرتزقة.
   وي��و���ش��ح �ل��ت��ق��ري��ر �ل���ذي يو�شي 

•• الفجر -تون�س
ق���ال ر���ش��ا �ل������رد�وي ع�����ش��و هيئة 
�ل�شهيد  �غتيال  ق�شية  يف  �لدفاع 
����ش���ك���ري ب���ل���ع���ي���د خ������ال م���وؤمت���ر 
���ش��ح��ف��ي �أم�������س �لأرب����ع����اء �إن�����ه مت 
�لنه�شة  رئ��ي�����س ح��رك��ة  ����ش��ت��دع��اء 
ر��شد �لغنو�شي لا�شتماع �إليه من 
لاأبحاث  �لوطنية  �ل��وح��دة  قبل 
بالعوينة  �لإره���������اب  ج����ر�ئ����م  يف 
باجلهاز  ي���ع���رف  م����ا  ب��خ�����ش��و���س 
�ل�شري، م�شيفا �أن �لهيئة �شتتابع 

�لغنو�شي ق�شائيا يف هذ� �مللف.
�لغنو�شي  �أن  �ل�������رد�وي  وب�����نّي     
�رت���ك���ب �أخ���ط���اء ���ش��ي��ح��ا���ش��ب عنها 
��شتنطاقه  م��ام��ح  نعطي  “ولن 
ك��م�����ش��ت��ك��ى به  ����ش���م���اع���ه  ل���ك���ن مت 
وحاليا موجود �شمن ملف �جلهاز 
بالقانون”  و���ش��ن��ح��اك��م��ه  �ل�����ش��ري 

ح�شب تعبره.
�أّك���دت �إمي���ان قز�رة     م��ن جهتها 
فك  بعد  �أّن���ه  �ل��دف��اع  هيئة  ع�شو 
�مل��ر����ش��ات بني  ع���دد م��ن  ت�شفر 
�لإخو�ن  وتنظيم  �لنه�شة  حركة 
�أّن  ت����ب����ني  مب���������ش����ر،  �مل�������ش���ل���م���ني 
�لعايل  �لتعليم  ل��وزي��ر  م�شت�شار� 
�ل�شابق �ملن�شف بن �شامل كان ور�ء 
حما�س  حركة  م��ن  طلبة  جتني�س 

ودعمهم مبنح در��شية.
   و�أ�شارت �إىل �أّن �لوحدة �لوطنية 

مب������ر�ج������ع������ة من�����������وذج �جل����ي����و�����س 
“فرن�شا ت�شجل  �لفرن�شية �شعود�: 
�ملرتبة  “...” مقارنة بقوى  تاأّخر� 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  وه�����ي  �لأوىل 
و�ل�������ش���ني ورو�����ش����ي����ا، ول���ك���ن رمبا 
�أو  �إي��ر�ن  مث��ل  �إقليمية  ا قوى  �أي�شً

تركيا«.
   »بع�س �لفاعلني ميلكون �لقدرة 
عتبة  دون  �لعمليات  تن�شيق  ع��ل��ى 
)�ملعلوماتية،  �مل���ف���ت���وح  �ل�������ش���ر�ع 
و�لقت�شادية،  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، 
و�جلو��شي�س،  و�لإل����ك����رتون����ي����ة، 
�للتبا�س  و�إث��������ارة  و�ل���ت���خ���ري���ب(، 
موؤقًتا  مقبول  )�لإنكار  و�لغمو�س 
���ا �ث����ارة  ع��ل��ى �لأق�������ل(، ول��ك��ن �أي�������شً
ود�ئم  مفرت�س  بالت�شعيد  تهديد 
تقريًبا، يقوم على �أ�شا�س �ل�شتخد�م 
غر �ملقيد للقو�ت �مل�شلحة، وفر�س 
�لرتهيب  �لو�قع من خال  �لأم��ر 

تتابع  �ل�شريعة”،  و�لأع������م������ال 
جمموعة �لتفكر.

مفارقة
   حتى دولة قوية وع�شو يف حتالف 
على  �أن جتثو  ع�شكري قوي ميكن 
ركبتيها �إذ� مل تكن متلك �لو�شائل 
ورد  �لهجينة،  �مل���ن���اور�ت  لتحديد 
�ملو�جهة،  �لفعل يف وقت مبكر من 
ودفع �خل�شم للخروج من �للتبا�س 
حتّمل  على  �لقدرة  مع  و�لغمو�س، 

ت�شعيد ع�شكري خاطف.
    يف فرن�شا، “تن�شيق ر�فعات �لقوة 
لتنفيذ  ك���اٍف  ب�شكل  ن��اج��ًح��ا  لي�س 
حقيقية”،  ���ش��ام��ل��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
يو�شون  �ل���ذي���ن  �خل������رب�ء،  ي���وؤك���د 
ب�شكل خا�س بتطوير عقيدة �لردع 
�أ����ش���ف���ل �ل���ط���ي���ف، ع��ل��ى عك�س  م���ن 
�لنووي ... ولكن على غر�ر ما تتم 

مناق�شته يف وز�رة �لدفاع �لفرن�شية 
يف �ملجال �ل�شيرب�ين، حيث يجب �أن 
��شتجابة  هجوم  م�شتوى  كل  يجد 

متدرجة.
   وللتغلب على هذه �مل�شكلة، يو�شي 
بتطوير  ���ا  �أي�������شً م���ون���ت���ني  م��ع��ه��د 
ثاثية  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �مل����رون����ة، 
و�لتي  “�ملعرفة و�لقدرة و�لإر�دة”، 
قر�ر  �تخاذ  نظام  م�شبًقا  تفرت�س 
هو  وه��ذ�  للغاية.  تفاعلي  �شيا�شي 
�إن تركيز �ل�شلطات  ر�شيد فرن�شا: 
مينحها  �جلمهورية  رئي�س  ي��د  يف 
�لربملانية.  �لأن���ظ���م���ة  ع��ل��ى  م���ي���زة 
�ملتطلبات  ق��ائ��م��ة  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة �لأخ�����رى ط��وي��ل��ة جًد� 
�شيكون  ك��ي��ف  �ل��ت�����ش��اوؤل  �ىل درج���ة 
يجب  �لفرن�شي:  �ملجتمع  فعل  رد 
عني  ع��ل��ى  �ل���ب���ق���اء  ع��ل��ى  “�لقدرة 
قا�شية،  ع�����ش��ك��ري��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  �مل���ك���ان 

�لتقرير  وي���اح���ظ  �خل�����ش��و���س. 
�ملفاهيمية  �لأ���ش��ب��ق��ي��ة  “هذه  �أن 
مل مت��ن��ع ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو رو���ش��ي��ا �أو 
�أن  م��ن  تركيا  �أو  �إي���ر�ن  �أو  �ل�شني 
وي�شر  �لتنفيذ”،  يف  بارعة  ت�شبح 
�ل�شينية،  “�لن�شخة  �أن  �إىل  ا  �أي�شً

�ملقاربة  �أن  �مل����ف����ارق����ات،  وم�����ن     
قبل  �لناتو  ط��وره��ا  �لتي  �ل�شاملة 
�ل���ت���ه���ج���ني، كانت  م���ف���ه���وم  ظ���ه���ور 
غر��شيموف،  ل��ل��ج��رن�ل  من��وذج��ا 
�حلالية،  �لرو�شية  �لعقيدة  ر  ُمنِظّ
و�ل���ت���ي ت��ب��ن��ت��ه��ا ت��رك��ي��ا ع��ل��ى وجه 

و�لهجمات،  �لإع����د�م،  م��ع خم��اط��ر 
و�حتجاز �لرهائن، وحرية �حلركة، 
و�لت�شوي�س  �ل��ع��ر���ش��ي،  و�ل��ق�����ش��ف 
�ملر�فق  وت��ده��ور  �لت�����ش��الت،  على 
متفرقة  �����ش���ت���ب���اك���ات  �ل�������ش���ح���ي���ة، 

�شديدة �لكثافة ».

ل���اأب���ح���اث يف ج����ر�ئ����م �لإره�������اب 
بالعوينة متكنت �أي�شا من �لك�شف 
طلبتها  رو�شية  �أ�شلحة  قائمة  عن 
للقيام  بذكرها،  تقم  مل  م��ا،  جهة 
ب�اأعمال م�شرت�بة ح�شب تعبرها.

   وقالت �إمي��ان ق��ز�رة �إّن��ه وح�شب 
جملة  ع��ن  �لك�شف  مت  �ل��ت��ح��ري��ات 
من �ملعطيات �لتي �شتمثل منعرجا 
�أن  �أبرزها  بلعيد  �ل�شهيد  ملف  يف 

�لنه�شة  �ل�����ش��ري حل��رك��ة  �جل��ه��از 
�أجنبية  �شخ�شيات  يرت�شد  ك��ان 
عاقة  ولها  �أمريكية  �أ���ش��ول  ذ�ت 
باأجهزة ��شتخبار�تية كانت مقيمة 

يف جهة باردو.
�أن�����ه مت �ل��ك�����ش��ف عن     و�أع���ل���ن���ت 
��شمه  م�������ش���ري  �ره����اب����ي  ُم�������درب 
���ش��ل��م��ان ع��زم��ي ع��وي�����س ج����اء من 
وقام   2012 ي��ون��ي��و  يف  �ل���دوح���ة 

ب�����دورة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ن��اء جهاز 
�لنه�شة،  م���و�زي يف ح��رك��ة  �أم��ن��ي 
متكنت فرقة �لعوينة من �لك�شف 
عن هويته وهو �أحد قيادي حركة 

�لإخو�ن يف م�شر.
و�أذرعها  )�لنه�شة  �إنهم  وتابعت    
ي�شتخدمون  ك���ان���و�  �خل������ارج(  يف 
لت�شفر  “�ل�شكرتر�”  تطبيقة 
�مل��ك��امل��ات و�مل��ر����ش��ات ب��ني تنظيم 

وحركة  �لنه�شة  وحركة  �لإخ��و�ن 
حما�س، ل�شمان تدريب جمموعة 
من �لإرهابيني يف تون�س و�أجابهم 
�لدعم  تلقى  �أن���ه  خ��ذر  م�شطفى 
من تون�س عرب 10 منح عمومية 
جللب  خ���ا����س  مت���وي���ل  م���ن  و10 
للتدرب  لتون�س  طلبة من حما�س 
و�لتخفي حتت هوية طلبة قدمو� 

للدر��شة يف تون�س.

�ل�شباب، يعاين �شكان ماندير� رغما 
�شومايل  �شيا�شي  ن��ز�ع  م��ن  عنهم 
ب�����ني �حل����ك����وم����ة �ل����ف����در�ل����ي����ة يف 
يف  �لإقليمية  و�ل�شلطات  مقدي�شو 
و�لذي  �لباد(  )جنوب  جوبالند 
وجدت كينيا نف�شها متورطة فيه. 

وت�شبب �لنز�ع بحو�دث �إطاق نار 
على �حلدود �أ�شفرت عن جرح 12 

�شخ�شا يف كانون �لثاين/يناير.
وت������وؤك������د ف���ط���وم���ة ع����ب����دي وه���ي 
يف  �ل��ع��ي�����س  �أن  �أولد،  ل�����ش��ت��ة  �أم 
وتقول  ي��ط��اق.  ل  �أ�شبح  م��ان��دي��ر� 

�إطاق  على  معتادين  “�أ�شبحنا 
نريدها  لكننا  و�لن��ف��ج��ار�ت،  �لنار 
�لتجارية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ت��وق��ف.  �أن 
ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي، معظم  ت��ع��م��ل  ل 
��شتعادة  نريد  مغلقة...  �مل��د�ر���س 

حياتنا«.

ت�شياو  �جل��������رن�ل  و����ش���ف���ه���ا  �ل���ت���ي 
باحلرب �لتي ل حّد لها، ت�شدد على 
و�ملعلوماتية  �لقت�شادية  �ملجالت 
“... مرحًبا بكم يف �شر�عات �لقرن 

�حلادي و�لع�شرين.
عن لوبوان

يف تقرير �سادر عن معهد مونتني

هكذا ميكن اأن تواجه فرن�ضا احلروب الهجينة...!
 ي�سري التقرير اإىل عدم تالوؤم اجليو�ش الفرن�سية مع ال�سراعات اجلديدة

هيئة الدفاع عن �سكري بلعيد تك�سف:

وحدة البحث يف جرائم الإرهاب ا�ضتمعت للغنو�ضي كُم�ضتكى به
جلب عنا�سر من حما�ش لتون�ش للتدرب والتخفي حتت هوية طلبة قدموا للدرا�سة يف تون�ش

�لتي  �للحظة  �مل�شور  �لت�شجيل  وت�شمن  �ل��ك��وجن��ر���س. 
�لنو�ب  جمل�س  حتر�س  كانت  �لتي  �ل�شرطة  فيها  قتلت 
بالر�شا�س �ملتظاهرة �آ�شلي بابيت وهي و�حدة من خم�شة 
و�قعة  يف  حتفهم  لق��و�  �شرطة  �شابط  بينهم  �أ�شخا�س 
هاجم  �لكوجنر�س،  مبنى  على  �لع��ت��د�ء  ويف  �لق��ت��ح��ام. 
�حل�شد �ل�شرطة مما دفع �أع�شاء �لكوجنر�س للهرب طلبا 
للت�شديق  �لر�شمية  �لكوجنر�س  جل�شة  وقطع  لل�شامة 
على فوز �لرئي�س جو بايدن، بعدما ظل تر�مب على مدى 

�شهرين يطعن على نتائج �لنتخابات.
وقال �لنائب �لدميقر�طي جيمي ر��شكني، �لذي قاد فريقا 
بدور ممثلي  للقيام  �لنو�ب  �أع�شاء يف جمل�س  ت�شعة  من 
�ل�شيوخ بعد  �لدع��اء، لأع�شاء جمل�س 
تكن  مل  “�إذ�  �مل�شور  �لت�شجيل  عر�س 
�مل�����ش��اءل��ة، فا  ه��ذه ج��رمي��ة ت�شتدعي 

يوجد �شيء من هذ� �لقبيل«.
وبكى وهو يروي كيف �أن �أقاربه �لذين 
�لكوجنر�س  م��ب��ن��ى  �إىل  �أح�������ش���ره���م 
�لت�شديق  ل��ي�����ش��ه��دو�  �ل���ي���وم  ذل����ك  يف 
��شطرو�  �لن���ت���خ���اب���ات  ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى 
�أر�شية  ق��رب  مكتب  يف  �لح��ت��م��اء  �إىل 
�عتقدو�  “لقد  قائا  �لنو�ب،  جمل�س 

�أنهم �شيلقون حتفهم«.
�لدميقر�طيني  ع��ر���س  ع��ك�����س  وع��ل��ى 
تر�مب  حم���ام���و  ه���اج���م  �ل���ع���اط���ف���ي، 
�لعملية وقالو� �إن �لإجر�ء جهد حزبي 
�ل�شيا�شي  تر�مب  م�شتقبل  على  للق�شاء  د�شتوري  غر 

حتى بعدما غادر �لبيت �لأبي�س بالفعل.
وق����ال دي��ف��ي��د ���ش��وي��ن، �أح����د حم��ام��ي��ي ت���ر�م���ب، لأع�شاء 
با�شم  ه��ن��ا  حتقيقه  ح��ق��ا  ي��ري��دون  “ما  �ل�����ش��ي��وخ  جمل�س 
�ل��د���ش��ت��ور ه��و منع دون��ال��د ت��ر�م��ب م��ن �ل��رت���ش��ح ملن�شب 
�شيا�شي مرة �أخرى، لكن هذه �إهانة للد�شتور بغ�س �لنظر 

عمن ي�شتهدفون �ليوم«.
كان جمل�س �لنو�ب �لذي يهيمن عليه �لدميقر�طيون قد 
�لثاين  13 من يناير كانون  �إىل تر�مب يف  وجه �لتهام 
�لأمريكي  �لرئي�س  لي�شبح  �ل��ت��م��رد،  على  بالتحري�س 
�لوحيد �لذي يو�جه �مل�شاءلة بغر�س �لعزل مرتني، و�أول 

رئي�س �شابق يو�جه حماكمة يف جمل�س �ل�شيوخ.

 •• وا�صنطن-رويرتز

�أ�ش�س  ع��ل��ى  �ملنق�شم  �لأم��ري��ك��ي  �ل�����ش��ي��وخ  جمل�س  ���ش��وت 
حزبية �إىل حد كبر للم�شي يف حماكمة �لرئي�س �ل�شابق 
دونالد تر�مب بتهمة �لتحري�س على �لهجوم على مبنى 
�لكوجنر�س، لكن �لإد�نة تبدو غر مرجحة �إل �إذ� حدث 

حتول كبر يف �شفوف �جلمهوريني.
و�شوت جمل�س �ل�شيوخ باأغلبية 56 مقابل 44 للم�شي 
يف �أول حماكمة لرئي�س �شابق ورف�س دفوع حمامييه باأن 
�ملحاكمة بغر�س �لعزل ل ميكن �أن جترى �إل لرئي�س يف 
20 يناير  �ل�شلطة بينما غادر تر�مب �لبيت �لأبي�س يف 

كانون �لثاين.
حرمان  يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون  وي���اأم���ل 
تر�مب من تويل �ملنا�شب �لعامة مرة 
�لثاثاء ت�شر  �أخرى لكن نتيجة يوم 
ي��و�ج��ه��ون خ��اف��ات طويلة  �أن��ه��م  �إىل 
�لأم�������د. ف��ق��د �ن�����ش��م ���ش��ت��ة ف��ق��ط من 
�جلمهوريني  �ل�شيوخ  جمل�س  �أع�شاء 
ل�شالح  للت�شويت  �لدميقر�طيني  �إىل 
�إج��ر�ء �ملحاكمة، وه��و ع��دد �أق��ل بكثر 
 17 من �ملطلوب ل�شمان �لإد�ن��ة وهو 

ع�شو� جمهوريا.
ف���ت���ط���ل���ب �إد�ن������������ة ت������ر�م������ب �أغ���ل���ب���ي���ة 
�ل��ث��ل��ث��ني يف �مل��ج��ل�����س �مل���وؤل���ف م���ن 50 
مقعد�  و50  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني  م��ق��ع��د� 

للدميقر�طيني.
فقد  �ل�شيوخ.  جمل�س  يف  مثر�  يوما  �لت�شويت  وي��ت��وج 
�لذين  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون،  �ل��ن��و�ب  جمل�س  �أع�����ش��اء  �فتتح 
�لق�شية  يف  مر�فعتهم  �لدع����اء،  ممثلي  ب���دور  ي��ق��وم��ون 
يتجاوزون  وه��م  تر�مب  لأن�شار  م�شور  ت�شجيل  بعر�س 
�ل�شرطة بالقوة عند مبنى �لكوجنر�س يف هجوم �ل�شاد�س 
من يناير كانون �لثاين، بعد �أن �شجع موؤيديه يف خطاب 
له على “�لقتال” لقلب هزميته يف �نتخابات �لثالث من 

نوفمرب ت�شرين �لثاين.
و���ش��اه��د �أع�����ش��اء جمل�س �ل�����ش��ي��وخ، �ل���ذي ي��ق��وم��ون بدور 
�مل��ح��ل��ف��ني، �ل�����ش��ا���ش��ات �ل��ت��ي ت��ظ��ه��ر �أن�����ش��ار ت��ر�م��ب وهم 
مبنى  �ل�����ش��رط��ة يف  ع��ل��ى  وي��ع��ت��دون  �حل��و�ج��ز  ي�شقطون 

هيئة �لدفاع يف ندوة �شحفية

�جلرن�ل �لرو�شي غر��شيموف �شيد �حلرب �لهجينة

�ضمال �ضرق كينيا... الياأ�س يتزايد مع تهديدات حركة ال�ضباب 
بحرية  يتنقلون  �لآخ��ر  �لبلد  من 
وي��وق��ف��ون �مل��رك��ب��ات ل��ي�����ش��األ��و� من 
وي�شيف “نريد  يوجد بد�خلها”. 
�أن ن�شعر مثل مو�طني بقية �أنحاء 
�لباد. يجب �أل يكون �لعي�س على 

�حلدود لعنة«.
كيلومرت  �أل������ف  م�����ش��اف��ة  ت��ف�����ش��ل 
مقاطعة  �لتناق�شات  م��ن  وع���امل 
�ل��ع��ا���ش��م��ة نروبي  م��ان��دي��ر� ع���ن 
�مل��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ن�����ش��اط. ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إىل 
�ملقاطعة  تبدو  روب��ا،  علي  حاكمها 
�شيطرة  �إىل  لانتقال  طريقها  يف 

حركة �ل�شباب.
ويف ر�شالة ن�شرت يف كانون �لثاين/
يناير، �أعرب روبا عن �نزعاجه من 
“حتركات خايا �إرهابية با ر�دع 
يف �ملنطقة” �لتي ت�شكل و�حدة من 
�ملقاطعات �ل�47 يف �لباد، متهما 
يف  �لذريع”  ب�”�لف�شل  �حل��ك��وم��ة 

و�شع حد لها.
خ�شو�شا  �مل�����������ش�����وؤول  �����ش���ت���ن���ك���ر 
�شنتها  �ل��ت��ي  �لأخ�����رة  �ل��ه��ج��م��ات 

�إ�شعاف  �شيارة  على  �ل�شباب  حركة 
ك��ان��ت ت��ن��ق��ل �م�����ر�ة ح��ام��ا وعلى 
مركز لل�شرطة، وقطع ر�أ�س زعيم 
�لول/دي�شمرب  ك��ان��ون  يف  حم��ل��ي 
وهو  للهو�ئيات  �ملنتظم  و�لتدمر 

�أمر يت�شبب يف قطع �لت�شالت.
 126 �إن  ي��ق��ول �حل���اك���م  ك���ذل���ك، 
م���در����ش���ة م���ا ز�ل�����ت م��غ��ل��ق��ة. فقد 
�لتي  �لهجمات  من  �لعديد  دفعت 
��شتهدفت �أ�شاتذة “غر حمليني” 
�ملنطقة ذ�ت  �ل��ف��ر�ر م��ن ه��ذه  �إىل 
�مل�����ش��ل��م��ة و�ل���ت���ي تعي�س  �لأغ��ل��ب��ي��ة 

ب�شكل �أ�شا�شي من تربية �ملا�شية.
و�أع������رب م�������ش���وؤول �أم���ن���ي ك��ب��ر يف 
���ش��م��ال ����ش���رق ك��ي��ن��ي��ا يف ب���ي���ان عن 
�أ���ش��ف��ه ل��ت��ط��رق �حل���اك���م ع��ل��ن��ا �إىل 
“ق�شايا ح�شا�شة ومعقدة مرتبطة 
بالأمن �لقومي” ود�فع عن جهود 
�حلكومة. و�أ�شاف “ل ميكن �إنكار 
�أن �ملقاطعة ل تز�ل تو�جه �أحد�ثا 
ق��رب��ه��ا من  ي��وم��ي��ا ب�شبب  م��روع��ة 
ممر حركة �ل�شباب، لكنها مل تعد 

هذه �أر�س ين�شط فيها �لعدو«.
���ش��رق��ا مع  ط��وي��ل��ة  ح���دود  ولكينيا 
��شتهدفتها حركة  �ل�شومال. وقد 
�إر�شالها  منذ  ع��دة  م��ر�ت  �ل�شباب 
�ملجاور  �ل��ب��ل��د  �إىل  ك��ي��ن��ي��ة  ق�����و�ت 
�لإرهابية  �جلماعة  ه��ذه  ملحاربة 
�أبرز تلك  و��شتهدفت   .2011 يف 
“وي�شتغيت”  م���رك���ز  �ل��ه��ج��م��ات 
قتيا(   67(  2013 يف  للت�شوق 
 2015 يف  “غاري�شا”  وج��ام��ع��ة 
“دو�شيت”  وفندق  قتيا(   148(
 21(  2019 يف  ن�����روب�����ي  يف 
قتيا(. لكن �لعديد من �لهجمات 
رجال  كلل  با  ��شتهدفت  �لأ�شغر 
���ش��رط��ة وم��دن��ي��ني ق����رب �حل����دود 
ب�شكل  �ل�شباب  تنت�شر حركة  حيث 
�أكرب. ترى مرون �ليا�س �لباحثة 
�لدولية  �لأزم��������ات  جم��م��وع��ة  يف 
ملنطقة �لقرن �لإفريقي، �أن ر�شالة 
“مبالغ  ه��ي مبثابة  روب���ا  �حل��اك��م 
�لأمنية  �لإج�������ر�ء�ت  لأن  فيها” 
�ل���ت���ي �ت���خ���ت���ه���ا �حل���ك���وم���ة جتعل 

�ل�شباب  ح��رك��ة  على  �ل�شعب  م��ن 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �أج�����ز�ء ك��ب��رة يف 
�ملنطقة. لكنها تو�شح �أن “م�شكلة 
�شرق  ���ش��م��ال  �ل�����ش��ب��اب يف  ح���رك���ة 
�أن  �إىل  م�����ش��رة  جدية”،  ك��ي��ن��ي��ا 
“�نعد�م �لأمن و�لتهمي�س ونق�س 
�خلدمات �لعامة و�ل�شعور بالرعب 
�ملنطقة،  يف  �جل��م��اع��ة  تبثه  �ل���ذي 
�شكانها  ح��ي��اة  �أم�����ور جت��ع��ل  ك��ل��ه��ا 

�شعبة جد�«.
ك��ث��ف��ت حركة  ل��ل��ب��اح��ث��ة،  ووف����ق����ا 
�ملحلية  �لتجنيد  عمليات  �ل�شباب 
ز�ل من  م��ا  �أن���ه  رغ��م  يف �شفوفها 
ك���ان منّفذو  �إذ�  م��ا  �ل��و����ش��ح  غ��ر 

�لهجمات �شوماليني �أو كينيني.
“تريد  �إن �جلماعة  �ليا�س  وتقول 
ك��ي��ن��ي��ا ب�شكل  ����ش���رق  ���ش��م��ال  ع����زل 
�أكرب عن بقية �أنحاء �لباد، ومنع 
�خلدمات  ت���وف���ر  م���ن  �حل��ك��وم��ة 
�ملنطقة  ه�����ذه  ع���ل���ى  و�ل�������ش���ي���ط���رة 
�ل�شكانية  �لكثافة  ذ�ت  �ل�شا�شعة 
حركة  �إىل  بالإ�شافة  �ملنخف�شة«. 

•• نريوبي-اأ ف ب

على  كينيا  �شرق  �شمال  �أق�شى  يف 
و�إثيوبيا،  �ل�����ش��وم��ال  م��ع  �حل���دود 
�ل�شكان  م����ن  ك���ب���ر  ج�����زء  ي�����ش��ع��ر 
مو�جهة  يف  عنهم  �لتخلي  مت  �أن��ه 
حلركة  �مل����ت����ز�ي����دة  �لن����ت����ه����اك����ات 
�ل�شومالية  �جل��م��اع��ة  �ل�����ش��ب��اب، 
لتنظيم  �ل����ت����اب����ع����ة  �لإره������اب������ي������ة 

�لقاعدة.
ف���ق���د �أغ���ل���ق���ت م����د�ر�����س �أب���و�ب���ه���ا 
�مل�شتهدفني  �ملعلمني  ه��رب  ب�شبب 
خطرة  �ل���ت���ن���ق���ات  و�أ����ش���ب���ح���ت 
ب�شبب �لهجمات و�لعبو�ت �لنا�شفة 
�مل����خ����ب����اأة ع���ل���ى ج����و�ن����ب �ل���ط���رق، 
�لهو�تف  �أب�����ر�ج  ت��دم��ر  ي��ت��م  ك��م��ا 

�ملحمولة با�شتمر�ر.
 48( عبدي  معلم  �لتاجر  ويقول 
عاما( �لذي يعي�س يف هذه �ملنطقة 
فر�ن�س  لوكالة  �ل�شحر�وية  �شبه 
ت�شعر  �لأح���ي���ان،  بع�س  “يف  ب��ر���س 
�ملجرمني  لأن  �ل�����ش��وم��ال  يف  �أن���ك 
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 قتل �شخ�شان على �لأقل �أحدهما قائد �شرطة حملية، يف تفجر�ت 
يف �لعا�شمة �لأفغانية كابول عند �شاعة مبكرة �شباح  �أم�س �لأربعاء، 
يف  كابول  يف  �لأخ��رة  �لعنف  �أعمال  وتاأتي  م�شوؤولون.  ذكر  ح�شبما 
�ل�شباحية  �ل���ذروة  �شاعة  خ��ال  حت�شل  �لتي  �لهجمات  م��ن  �شياق 
و�شحافيون  �شيا�شيون  بينهم  م��ن  �أفغانية  �شخ�شيات  وت�شتهدف 
فرمرز  ف��ردو���س  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدث  وق���ال  وق�����ش��اة.  ون�شطاء 
�نفجار  �إثر  �شيارتهم  �آخر يف  �إن �شخ�شني قتا وجرح  لل�شحافيني 
طارق  �لد�خلية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  و�أف��اد  كابول.  و�شط  يف  قنبلة 
�شرطة  قوة  قائد  �لقتيلني هو  �أحد  باأن  بر�س  فر�ن�س  وكالة  عريان 
منطقة تابعة للعا�شمة. وقال م�شور وكالة فر�ن�س بر�س �إن �لقنبلة 
مزقت �جلزء �خللفي من �آلية مدرعة على ما يبدو. قبل دقائق من 
�إ�شابة  �إىل  �أدى  ما  نف�شها  �ملنطقة  يف  �شيارًة  �نفجار  ��شتهدف  ذلك 
�أربعة �أ�شخا�س بجروح، بح�شب فرمرز. و��شتهدف �نفجار �آخر عربة 
لل�شرطة يف منطقة باغمان على �أطر�ف كابول. ومل تذكر �ل�شلطات 
ما �إذ� كانت تلك �لنفجار�ت ناجمة عن “قنابل ل�شقة” �أو عبو�ت 
غد�ة  �لأربعاء  �لتفجر�ت  وتاأتي  �لطرق.  جو�نب  على  تزرع  نا�شفة 

مقتل �أربعة موظفني حكوميني يف هجوم م�شلح يف �لعا�شمة.
ومل ت��ع��ل��ن �أي ج��ه��ة ب��ع��د م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا ع��ن �ل��ه��ج��م��ات. وق���د حّمل 
�مل�شوؤولون �لأفغان و�لأمركيون حركة طالبان �مل�شوؤولية يف موجة 

�لعنف وهو ما نفته �حلركة.

�أم�س  �ل�شمالية”   “�لعميل �لويف لكوريا  باأنه  �أ�شرت�يل و�شف  �أق��ّر 
�لأربعاء يف �لتهم �ملوجهة �إليه مبحاولة عقد �شفقات �أ�شلحة ونفط 
�ملفرو�شة  �لدولية  للعقوبات  خ��رق  يف  ي��ان��غ،  بيونغ  حل�شاب  وفحم 
عليها. وتخ�شع كوريا �ل�شمالية لعقوبات دولية �شارمة على خلفية 
�شوي  �شان  �شان  و�أق���ّر  �مل��ح��ظ��ورة.  و�ل��ن��ووي��ة  �ل�شاروخية  بر�جمها 
�لكوري �جلنوبي �لأ�شل �لأربعاء بتهمتني من �أ�شل �شبع تهم موجهة 
�إليه خال جل�شة حماكمته يف نيو �شاوث ويلز. و�شحب �لدعاء �لتهم 
�شرف  وج��رى  �شامل،  دم��ار  باأ�شلحة  �ملتعلقة  تلك  �شيما  ل  �ملتبقية 
خرقه  بتهمة  �شوي  �أق���ّر  �ملحكمة،  وث��ائ��ق  وبح�شب  �ملحلفني.  جلنة 
بيع  �شفقات  بعقده   2017 يف  �ملتحدة  �لأمم  عقوبات  �إنفاذ  قانون 
�شلع منها �أ�شلحة وم�شتقات نفطية ل�شالح كوريا �ل�شمالية. و�عرتف 
�أي�شاً بخرقه �لعقوبات عرب �شفقات بيع فحم من كوريا �ل�شمالية 
لكيانات يف �إندوني�شيا خال �لفرتة نف�شها. و�أفادت حمطة “�يه بي 
�شي” �لعامة �أن تلك �ل�شفقات قد متت بنجاح. وقال حماميه مارك 
�لتهم �ملوجهة  “نحن مرتاحون �لآن لأن  �أمام �ملحكمة  ديفي�س من 
�أوقفت �شوي يف  �ل�شرطة �لتي  �أك��رث«. وو�شفت  ل�شوي باتت و�قعيًة 
باأنه  �ملوؤمن  �ل�شمالية  لكوريا  �ل��ويف  “�لعميل  باأنه  �لرجل   ،2017

يعمل خلدمة هدف وطني �أ�شمى«.

جامعيني  و�أ�شاتذة  فنانني  من  كوبية  �شخ�شية  مئة  ح��و�يل  وّقعت 
�أعمال عري�شة تطلب من �لرئي�س �لأمركي جو  ومثقفني ورجال 
بايدن رفع �حلظر �لذي تفر�شه �لوليات �ملّتحدة على بلدهم منذ 
“�لبدء  �إىل  بايدن  �لرئي�س  �لعري�شة  �ملوّقعون على  ودعا   .1962

بتفكيك نظام �لعقوبات �لذي يو��شل �لإ�شر�ر بال�شعب �لكوبي«.
يف  �لأم��رك��ي��ة  �لدبلوما�شية  “�لبعثة  �إىل  �لعري�شة  ه��ذه  و�شّلمت 
خوفني  “ل  موقع  ون�شرها  مبا�شرة”،  �لأبي�س  �لبيت  و�إىل  هافانا 

كوبا” �لإخباري �مل�شتقّل وهي مفتوحة �أمام �ملزيد من �لتو�قيع.
ومن �لذين وّقعو� على هذه �لعري�شة �آلن غرو�س، �لذي ُحكم عليه 
يف 2011 بال�شجن ملدة 15 عاماً بتهمة �لتج�ّش�س بعدما �أدخل �إىل 
�ل�شناعية حمظورة يف  �لأقمار  لاإنرتنت عرب  �إر�شال  معّد�ت  كوبا 
�جلزيرة �ل�شيوعية. وتز�من �إطاق �شر�حه يف كانون �لأول/دي�شمرب 
2014 مع �لإعان �لتاريخي عن عودة �لدفء �إىل �لعاقات بني 
�ل�شابق  �لأمركي  �لرئي�س  لبث  ما  و�لتي  �ملتحدة،  و�ل��ولي��ات  كوبا 
و�شباح  هافانا.  على  عقوبات  بفر�شه  قّو�شها  و�أن  تر�مب  دون��ال��د 
فقط،  ثاثني  ح��و�يل  �لعري�شة  على  �ملوّقعني  ع��دد  ك��ان  �لثاثاء 
�لع�شر،  بحلول  مئة  ح��و�ىل  �إىل  �رتفع  �أن  لبث  ما  �لعدد  ه��ذ�  لكّن 
عن  �أع��رب��و�  لاإنرتنت  م�شتخدمني  من  تعليق  مئة  �إىل  بالإ�شافة 

رغبتهم بالن�شمام �إىل هذه �ملبادرة.

عوا�صم

كابول

�سيدين

هافانا

حانات بريطانيا تطالب احلكومة 
بتحديد موعد اإعادة فتحها 

•• لندن-اأ ف ب

كثفت �حلانات �لربيطانية �شغوطها على �حلكومة لتحديد موعد لإعادة 
 2020 ع��ام  �ل�شعفني  م��ن  �أك��رث  مبيعاتها  ت��ر�ج��ع  عانت  بعدما  فتحها، 

ب�شبب �لقيود �ملرتبطة بجائحة كوفيد19-.
�أل��ف موؤ�ش�شة   20 �أن��د باب” �لتي متثل  “بريتي�س بر  و�قرتحت جمعية 
عاملة يف هذ� �لقطاع، يف بيان خريطة طريق ملعاودة ن�شاط �حلانات مبجرد 
�نتهاء �لإقفال �لعام �حلايل. ونا�شدت �جلمعية �ل�شلطات �لربيطانية �إعادة 
فتح �ملوؤ�ش�شات يف �لوقت نف�شه �لذي �شتعيد فيه فتح موؤ�ش�شات �لقطاعات 

غر �لأ�شا�شية، بعد �أن يكون مت تلقيح �لأ�شخا�س �لأكرث �شعفاً.
�لإجر�ء�ت  برفع  �أبو�بها،  فتح  �إع��ادة  �إىل  �إ�شافة  �أي�شاً،  �حلانات  وطالبت 
�لتجول  حظر  �أو  ف��ق��ط،  �ل��وج��ب��ة  م��ع  �مل�����ش��روب��ات  كا�شتهاك  �لتقييدية، 
و�شع  �إىل  �لربيطانية  �حلكومة  �لقطاع  ودع��ا  ليًا.  �لعا�شرة  من  �عتبار�ً 
جدول زمني حمدد وموعد لإعادة فتح �حلانات “نظر�ً �إىل �لتاأثر �ل�شديد 
لتد�بر �لإغاق” عليها. و�شهدت �حلانات تر�جعاً يف مبيعاتها فاق �لن�شف 
 7،8 ق��دره��ا  �إي��ر�د�ت��ه��ا  �ل��ف��ائ��ت، مم��ا ت�شبب لها بخ�شارة يف  �ل��ع��ام  خ��ال 
مليار�ت جنيه ��شرتليني، بعدما �نعدمت كلياً يف �لربع �لثاين من �ل�شنة 
ب�شروط  �أبو�بها  فتح  �إع���ادة  �حل��ان��ات من  �لأول. ومتكنت  �لإغ���اق  خ��ال 
�أن تعاود �ل�شلطات  �أتاح لها �حلّد من �خل�شائر، قبل  يف �لربع �لثالث مما 

ت�شديد �لتد�بر ب�شبب �لنت�شار �ل�شريع للفرو�س.
 

ليبيا.. بلد منهار حتول �ضكانه اإىل فقراء ومعدومني

غ�ضب الطالب الراف�ضني لال�ضت�ضالم يحرج اأردوغان 

اجلي�س ال�ضنغايل ي�ضيطر على قواعد للمتمردين يف كازامان�س رو�ضيا تطلب اعتقال مقرب من نافالني يقيم يف اخلارج 
•• فوريه دي بالز-اأ ف ب

�لباد يف  �أّن��ه �شيطر على ثاثة قو�عد للمتمّردين يف منطقة كاز�مان�س يف جنوب  �ل�شنغايل  �أعلن �جلي�س 
عملية ع�شكرية �شّنها باإ�شناد من قو�ت غينيا بي�شاو �ملجاورة يف نهاية كانون �لثاين-يناير بعد هدوء ��شتمّر 
�أ�شهر�ً يف نز�ع م�شتمّر منذ عقود. وقاد �شباط �شنغاليون وفد�ً من �ل�شحافيني، مبن فيهم مر��شلون لوكالة 
فر�ن�س بر�س، يف جولة نادرة على �ثنتني من هذه �لقو�عد �لثاث حيث �شاهدو� م�شاكن من �ل�شفيح و�خل�شب 
مبعرثة حتت �أ�شجار �شخمة يف غابة باز وخمابئ حتت �لأر�س يّت�شع كل منها لعدد قليل من �لأ�شخا�س. 
�ملعارك �لتي د�رت بني قو�تهم  �آثار  �إّنه من  �ل�شنغاليون  قال �ل�شباط  و�شاهد �ل�شحافيون يف �ملكان حطاماً 
�لتي  “�لقو�عد”  �إن هذه  �ملنطقة  �ل�شنغالية يف  �لوحدة  قائد  كاندي،  �شليمان  �لكولونيل  و�ملتمردين. وقال 
بدت �شليمة ن�شبياً كانت ت�شيطر عليها “حركة �لقوى �لدميوقر�طية لكاز�مان�س”، �حلركة �لنف�شالية �لتي 
تقود منذ 1980 متّرد�ً م�شلحاً من �أجل �ل�شتقال. وكانت �لتهدئة يف �لأعو�م �ل�شابقة �أّدت �إىل عودة �شكان 
لقر�هم بعد فر�رهم منها ب�شبب �ملعارك بني �جلي�س و”حركة �لقوى �لدميوقر�طية لكاز�مان�س” �لتي ت�شّن 

منذ نحو 40 عاماً حربا ل�شتقال �ملنطقة �لتي حتدها غينيا بي�شاو جنوباً وغامبيا �شماًل.

جلنة النتخابات الفل�ضطينية تطلق عملية ت�ضجيل الناخبني  •• رام اهلل-رويرتز

�أع����ل����ن ح���ن���ا ن���ا����ش���ر رئ���ي�������س جلنة 
�لفل�شطينية   �ملركزية  �لنتخابات 
عملية  �إط��������اق  �لأرب������ع������اء  �أم���������س 
ت�����ش��ج��ي��ل �ل��ن��اخ��ب��ني ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
و�لرئا�شية  �لت�شريعية  �لنتخابات 
منذ  �لأوىل  للمرة  �شُتجرى  �ل��ت��ي 

15 عاما.
�لر�شمي  �ملوقع  بثها  كلمة  وق��ال يف 
للجنة �لنتخابات �إن عملية ت�شجيل 
�ملحطات  “�إحدى  ه���ي  �ل��ن��اخ��ب��ني 
�لنتخابية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
م�شاء  حتى  متتد  و�ل��ت��ي  �لر�شمية 

ي���وم �ل��ث��اث��اء �ل�����ش��اد���س ع�����ش��ر من 
�شباط �جلاري«.

�لآن  �مل�شجلني حتى  “عدد  و�أ�شاف 
مو�طن  م��ل��ي��ون   2.4 ح����و�يل  ب��ل��غ 
من  باملئة   85 ن�شبته  م��ا  ي�شكلون 
للت�شجيل  �ملوؤهلني  �ملو�طنني  ع��دد 

وهي ن�شبة مرتفعة«.
�لفل�شطيني  �ل���رئ���ي�������س  و�أ������ش�����در 
�ملا�شي  �ل�����ش��ه��ر  ع���ب���ا����س  حم���م���ود 
موعد  فيه  ح��دد  رئا�شيا  مر�شوما 
 22 �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف  �لن���ت���خ���اب���ات 

31يوليو  يف  و�لرئا�شية  �أي��ار  مايو 
متوز. وقال نا�شر “بدء� من �ليوم 
��شتعام  م��رك��ز   80 بفتح  �شنقوم 
وت�����ش��ج��ي��ل �ل��ن��اخ��ب��ني يف ع����دد من 
�مل����د�ر�����س و���ش��ت��ق��وم �ل��ل��ج��ن��ة خال 
بتوفر  �مل���ي���د�ين  �لت�شجيل  ف���رتة 
 600 من  مكونة  ميد�نية  طو�قم 
م���وظ���ف وم���وظ���ف���ة ي��ن��ت�����ش��رون يف 
�لغربية  �ل�شفة  حمافظات  جميع 

وقطاع غزة«.
�لطو�قم  ه���ذه  �أف�����ر�د  �أن  و�أ����ش���اف 

�إلكرتونية  ب���اأج���ه���زة  “مزودون 
ل���وح���ي���ة مل�������ش���اع���دة �مل����و�ط����ن����ني يف 
�أو  �إل��ك��رتون��ي��ا،  �أ���ش��م��ائ��ه��م  ت�شجيل 
�ل�شتعام عن معلومات ت�شجيلهم 
�ل�شابق وتعديل مكان �قرت�عهم �إذ� 

ما مت تغير مكان �إقامتهم«.
من  ن�شبة  ترتفع  �أن  نا�شر  وت��وق��ع 
ي�شجلون �أ�شماءهم لتبلغ 90 باملئة 

مع �إغاق باب �لت�شجيل.
فل�شطينية  ف�������ش���ائ���ل  و�أ�������ش������درت 
�لثنني  يومي  �لقاهرة  �جتمعت يف 

و�لثاثاء بيانا قالت فيه �إنها �تفقت 
�شمان  �إىل  ت��ه��دف  خ���ط���و�ت  ع��ل��ى 
�إجر�ء �لنتخابات �لفل�شطينية كما 
هو خمطط لها يف وقت لحق هذ� 

�لعام وتعهدت باحرت�م نتائجها.
وق�����ال �ل��ب��ي��ان �ل�����ذي ���ش��ارك��ت فيه 
ف�شيا  و12  وحما�س  فتح  حركتا 
حركة  بينها  م��ن  �آخ���ر  فل�شطينيا 
�مل�شاركني  �إن  �لإ����ش���ام���ي  �جل���ه���اد 
ب����اجل����دول  “باللتز�م  ت����ع����ه����دو� 
و”�حرت�م  ل����اق����رت�ع  �لزمني” 

نا�شر  وق�����ال  �ل���ن���ت���ائ���ج.  وقبول” 
على  للمو�طنني  �لكبر  “�لإقبال 
�شدور  منذ  �لإل��ك��رتوين  �لت�شجيل 
على  قاطع  دليل  �لرئا�شي  �ملر�شوم 
مدى تعط�س �أبناء �شعبنا للم�شاركة 
�لنتخابات و�ختيار من ميثلهم  يف 

يف مو�قع �شنع �لقر�ر«.
�أن  ���ش��اأن��ه  م���ن  هذ�”  �أن  و�أ�����ش����اف 
باإنهاء �لنق�شام وعودة  �لأمل  يعيد 
فل�شطني،  رب��وع  �إىل  �لدميقر�طية 
رئي�شيان يف طريق  �ملكونان  وه��ذ�ن 
�لتحرر و�لتحرير �لذي ي�شعى �إليه 
جميع �أبناء �شعبنا، بغ�س �لنظر عن 

�نتماء�تهم �ل�شيا�شية �أو �حلزبية«.

يف �إ�شارة �إىل تظاهر�ت غر م�شرح  �رتكاب �أعمال غر قانونية” 
تبلغ  رو�شيا.  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  �لثاين/يناير  كانون  يف  ج��رت  بها 

�لعقوبة �لق�شوى لهذه �جلنحة �ل�شجن ثاث �شنو�ت.
وبعد هذ� �لإعان قال �ملعار�س على تلغر�م “هكذ� يتم �لرد: بعدم 

�إعارة �أي �نتباه ومو��شلة �لعمل«.
وكان ليونيد فولكوف �أعلن م�شاء �لثنني على تلغر�م �أنه “بحث مع 
ممثلي دول �لحتاد �لأوروبي حزمة عقوبات” ت�شتهدف �أ�شخا�شا 
�شجن  على  للرد  بوتني،  فادمير  �لرو�شي  �لرئي�س  �أو�شاط  من 
�أليك�شي نافالني. و�أدى هذ� �لإعان �إىل تنديد من جانب مو�شكو 
�لتي و�شفت قيام رعايا رو�س بالتحدث مع دول �أجنبية حول مثل 
با�شم  �لناطق  �ع��ت��رب  جهته  م��ن  “خيانة«.  ب��اأن��ه  �لج����ر�ء�ت  ه��ذه 
�لكرملني دميرتي بي�شكوف �أنه من �ملنا�شب �شن ت�شريعات تعترب 

�لدعو�ت �ىل فر�س عقوبات �شد رو�شيا، “�أعمال �إجر�مية«.
فيات�شي�شاف  �ل��رو���ش��ي،  �ل��ن��و�ب  جمل�س  �ل���دوم���ا،  رئ��ي�����س  وق���ال 

فولودين �إن م�شروع قانون يف هذ� �ل�شدد يجري �إعد�ده.
وتخ�شع رو�شيا �أ�شا�شا لعقوبات غربية عدة خ�شو�شا بعد �شم �شبه 
جزيرة �لقرم يف 2014 وت�شميم �لعميل �ملزدوج �ل�شابق �شرغي 

�شكريبال يف 2018.
وق��د طالب �لحت���اد �لأوروب����ي م��ر�ت ع��دة ب��الإف��ر�ج ع��ن �ملعار�س 
و�لذي  �لثاين-يناير  كانون   17 منذ  �مل�شجون  نافالني  �أليك�شي 
ويتهم  ���ش��ن��و�ت.  ث��اث  م��ن  لأك���رث  بال�شجن  ذل��ك  بعد  عليه  حكم 
مو�شكو �أي�شا برف�س �لتحقيق يف عملية �لت�شميم �لتي تعر�س لها 
�ملعار�س يف �آب/�غ�شط�س، ما دفع بالأوروبيني �ىل فر�س عقوبات 

على عدة م�شوؤولني رو�س.

•• مو�صكو-اأ ف ب

�أ�شدرت �ل�شلطات �لرو�شية  �أم�س �لأربعاء مذكرة توقيف جديدة 
نا�شط  وهو  نافالني  �أليك�شي  للمعار�س  مقربا  م�شاعد�  ت�شتهدف 
و�شفته مو�شكو ب�”�خلائن” �لثاثاء بعدما دعا �ىل فر�س عقوبات 

�أوروبية على رو�شيا.
�لذي  فولكوف  ليونيد  بحق  رو�شيا  يف  �أ�شا�شا  توقيف  �أم��ر  وهناك 
يقيم يف ليتو�نيا. وقالت حمكمة با�شماين يف مو�شكو لوكالة فر�ن�س 
بر�س �إنه مت �إدر�جه يف قاعدة بيانات �لأ�شخا�س �ملطلوبني يف ر�بطة 
�لدول �مل�شتقلة �لتي ت�شم معظم �جلمهوريات �ل�شوفياتية �ل�شابقة 
�إيرينا  �ملحكمة  با�شم  �ملتحدثة  و�أو���ش��ح��ت  لرو�شيا.  حليفة  وه��ي 
على  قا�شرين  “حتري�س  بتهمة  مطلوب  فولكوف  �أن  م��وروزوف��ا 

 •• طرابل�س-اأ ف ب

حولت ع�شر �شنو�ت من �حلرب ليبيا 
نفطية  �حتياطات  �أك��رب  متلك  �لتي 
بالوفرة  ينعم  بلد  م��ن  �إف��ري��ق��ي��ا،  يف 
�إىل  �شكانه  حتول  منهار  �قت�شاد  �إىل 

فقر�ء ومعدومني.
�لأخرة  �ل�شيا�شية  �ملحادثات  �أحيت 
�لآمال يف �إنعا�س �قت�شاد �لباد �لذي 
�ق��ت�����ش��اد�ت �ملنطقة  �أك����رث  ك���ان م���ن 
�نتعا�س  بف�شل  �شيما  ول  �زده������اًر�، 

�إنتاج �لذهب �لأ�شود.
ولكن �ليوم، �أنى نظرت يف هذ� �لبلد 
�لذي يبلغ عدد �شكانه �شبعة مايني 
ن�شمة، �شرتى ر�فعات �شخمة غطاها 
�أن  قبل  تهالكت  م��ب��ان  ق��رب  �ل�����ش��د�أ 
�لأع�شاب  غزتها  وق��د  بناوؤها  يكتمل 
�لربية، فت�شمرت لت�شهد على �قت�شاد 

�أ�شابه �جلمود.
تنت�شر مئات  �ل��ن��ظ��ر  م��د  ع��ل��ى  ه��ك��ذ� 
�مل�شاريع �ملهملة �ملقدرة بعدة مليار�ت 
من �لدولر�ت �لتي �أطلقتها يف مطلع 
�لألفية �شركات عاملية عماقة قبل �أن 
�مل�شي  دون  �ل�شتقر�ر  �نعد�م  يحول 
يف  �لقت�شادي  فالن�شاط  ق��دًم��ا.  بها 

ليبيا �ليوم رهينة �لنق�شامات �ل�شيا�شية �لعميقة بني 
�شلطتني متناف�شتني تتنازعان �ل�شيطرة على “�لهال 
طر�بل�س  بني  �لطريق  منت�شف  يف  �ل��و�ق��ع  �لنفطي” 
�لعا�شمة ومقر حكومة �لوفاق يف �شمال غرب �لباد، 
وبنغازي يف �ل�شمال �ل�شرقي �لتي ت�شيطر عليها قو�ت 
�ملهدي  �لنفط  مهند�س  يلخ�س  حفرت.  خليفة  �مل�شر 
“كل ما يخ�س ليبيا له عاقة  �إن  عمر �لو�شع بقوله 

بالنفط دون �أدنى �شك«.

- ابتزاز -
�نتع�س �لإنتاج ليبلغ 1،3 مليون برميل يومًيا يف كانون 
�لأول/دي�شمرب، �أي ع�شرة �أ�شعاف ما كان عليه يف �لربع 
�لثالث من عام 2020. لكنه ظل �أقل من 1،6 مليون 

برميل كما كان قبل ع�شر �شنو�ت.
يف ذل���ك �ل���وق���ت، وب��ع��د �أن ظ��ل ن��ظ��ام �ل���ق���ذ�يف لفرتة 
عاقة  حت�شنت  �ل���دويل،  �ملجتمع  م��ن  م��ن��ب��وًذ�  طويلة 
�لنظام بالعديد من �لدول. ومل يخف “�لقائد” معمر 

•• �إ�شطنبول-�أ ف ب

يتظاهرون  �ل���ذي���ن  �ل���ط���اب  مي��ث��ل 
منذ �أكرث من �شهر يف تركيا بت�شميم 

للرئي�س  �شعبة  م�شكلة  ت��غ��ي��ر�ت،  �إح����د�ث  يف  ورغ��ب��ة 
رج��ب طيب �أردوغ���ان �ل��ذي رد بن�شر �أع��د�د كبرة من 

عنا�شر �ل�شرطة يف �ل�شو�رع.
ي��ب��دو على دع��م غالبية  �أن��ه��ا مل حت�شل على م��ا  وم��ع 
�أح��ي��ت ه��ذه �لتظاهر�ت  �ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن،  �لأت����ر�ك يف 
حكم  هزت  �لتي  �لو��شعة  �لحتجاجية  �حلركة  ذك��رى 

�ردوغان يف 2013.
�أي  �ل��ذي ل ي��رتدد يف �شحق  �ل��رتك��ي  و�خ��ت��ار �لرئي�س 
�ل��ف��ور م��ن��ذ �لنقاب  �ل��ت��م��رد ع��ل��ى  �أ���ش��ك��ال  �شكل م��ن 
رغبته  بني  حمرج  لكنه  �ملو�جهة،   ،2016 يف  �لفا�شل 
يف �إ�شاح �لعاقات بني �أنقرة و�لغرب فيما متر باده 

باأزمة �قت�شادية.
�إردوغان  ق��رر  عندما  �لحتجاجية  �حلركة  و�نطلقت 
�لبو�شفور  جلامعة  رئي�شا  حلزبه  �مل��و�ل��ني  �أح��د  تعيني 
�لعام  مطلع  ����ش��ط��ن��ب��ول  يف  �مل��رم��وق��ة  )ب��وغ��ازي��ت�����ش��ي( 

�جلاري.
وكان �ختيار هذ� �مل�شوؤول �ملتهم ب�شرقة �أدبية هو �لق�شة 
�لتي ق�شمت ظهر �لبعر لكثر من �ل�شباب �لذين ل 
�إردوغان  وهو  لبلدهم  و�ح��د� فقط  زعيما  �إل  يعرفون 

�لذي و�شل �إىل �ل�شلطة يف 2003.
ت�شارك يف  �لتي  ع��ام��ا(  ق��رب��ان��ز�ده )19  وت��ق��ول زينب 
ول  �لقت�شادي  بالو�شع  ر��شني  “ل�شنا  �لحتجاجات 

بال�شغوط �ملتز�يدة” على �حلريات �لفردية.
بحق  قتل  جر�ئم  “مرتكبي  �أن  �لطالبة  ه��ذه  وتو�شح 
�لع�شابات يخرجون  ورج��ال  �لعقاب  يفلتون من  ن�شاء 
م��ن �ل�����ش��ج��ون وي��ع��ام��ل��ون م��ث��ل �لأم������ر�ء، ل��ك��ن رفاقنا 
موؤكدة  تغريدة”،  ب�شبب  �لق�شبان  خ���اف  ي��و���ش��ع��ون 

“نحن نرف�س ذلك«.
ي��ب��دو ح���رم ج��ام��ع��ة ب��وغ��ازي��ت�����ش��ي �ل���ي���وم ك���اأن���ه ح�شن 
�متد�د  على  معدنية  ح��و�ج��ز  �أق��ي��م��ت  فقد  حم��ا���ش��ر. 

يف �ل�شوؤون �لقت�شادية كمال �ملن�شوري �إن “ليبيا متر 
�لأ�شر�ر  مع  خا�شة  م�شبوق،  غر  �قت�شادي  برت�جع 
�لتي حلقت ول تز�ل بقطاع �لنفط وهو �ملورد �لوحيد 
للباد، جر�ء �لغاقات �ملتكررة �لتي �أثرت �شلبا على 

�إير�د�ت �حلكومة من �لنفط«.
ُت�شاف �إىل كل ذلك �أزمة نقدية كبرة بوجود م�شرفني 
مركزيني: م�شرف ليبيا �ملركزي يف طر�بل�س وم�شرف 
�آخر مو�ٍز له يف �ل�شرق، �لأمر �لذي يعيق �ل�شيطرة على 

�شيا�شة �لبلد �لنقدية بينما ينهار �لدينار.
�أمورهم  ت�شريف  عن  �لليبيون  يعجز  �ل�شياق،  هذ�  يف 
�ل�شيولة  ح����اد يف  ن��ق�����س  ظ���ل  �ل��ي��وم��ي��ة يف  �حل��ي��ات��ي��ة 

و�لبنزين و�لكهرباء و�لت�شخم �ملت�شارع.
قالت �شليمة يون�س )57 عاًما( �لتي عملت “لأكرث من 
20 عاًما مع �شركات نفط �أجنبية” وكانت حت�شل على 
�ل�شركات  ه��ذه  �إن  بر�س  فر�ن�س  جمٍز” لوكالة  “�أجر 
و�أ�شافت  ق����ط«.  ت��ع��د  ومل  �ل��ب��اد  جميعها  “غادرت 
ع��م��ري. لقد  �أب���د�أ م��ن جديد يف مثل  �أن  “�شعب علي 
ملجرد   ... جزئي  ب��دو�م  �شكرترة  وظيفة  للتو  وج��دت 

�لقذ�يف طموحاته لتطوير �لبنى �لتحتية. وهكذ� تبنت 
�لباد م�شاريع عمر�نية عدة من �مل�شاكن و�مل�شت�شفيات 
و�ل��ط��رق و�مل��ر����ش��ي ... وه��ك��ذ� ُو���ش��ع �حل��ج��ر �لأ�شا�س 
�ل�شركات  ت��ق��اط��رت  �مل�����ش��اري��ع.  م��ن  يح�شى  ل  ل��ع��دد 
و�لإمار�تية  و�لكورية  و�لفرن�شية  و�ل�شينية  �لرو�شية 
من  ن�شيبها  لنيل  ليبيا  �إىل  و�لإي��ط��ال��ي��ة  و�ل��رتك��ي��ة 
هجر   .2011 ع��ام  يف  توقف  �شيء  كل  لكن  �مل�شاريع. 
�مل�����ش��ت��ث��م��رون �ل��ب��اد �ل��ت��ي �ح��ت��ل��ت �مل��رت��ب��ة 186 من 
“ممار�شة �لأعمال �لتجارية«.  190 يف ت�شنيف  �أ�شل 
�لتي  �لدولة  وكذلك  طائلة  مبالغ  �ل�شركات  وخ�شرت 
�أن جلاأت  كان عليها تعوي�س �ملجموعات �ملت�شررة بعد 

�إىل مقا�شاتها.

- هدر -
ف��ق��د ت�شبب  ك��ب��ر،  �إىل ح��د  �مل��ا���ش��ي �شعًبا  �ل��ع��ام  ك���ان 
“باأخطر  �لنفطي  و�حل�����ش��ار  طر�بل�س  على  �ل��ه��ج��وم 
ليبيا  يف  و�لإن�شانية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لأزم��ات 
وفًقا للبنك �لدويل. قال �لباحث   ،”2011 منذ عام 

�لنقاط �لتي تثر ��شتياء من �لنظام �لرئا�شي )�لذي 
�أدخل يف 2018 وو�شع �شاحيات �أردوغان( �إىل �نهيار 

�لقت�شاد«.
�لبد�ية،  يف  �لحتجاجات  يتجاهل  وك��اأن��ه  ب��د�  وبعدما 
�لأ�شابيع  يف  �ملتظاهرين  على  هجماته  �إردوغ��ان  �شّعد 
�لأخرة، وو�شفهم باأنهم �أدو�ت “يف �أيدي �لإرهابيني” 

و�لقوى �لغربية.
كما �نتقد ب�شدة جمتمع �ملثليني �لذي �أ�شبحت حقوقه 
�لوليات  غ�شب  �أث���ار  م��ا  �مل��ت��ظ��اه��رون،  ي���ردده  مطلبا 

�ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي.
وت�����ش��ر ت��ي��ن��از �إك��ي��م �أ���ش��ت��اذة �ل��ه��ن��د���ش��ة �ل�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
��شتقالية  هو  �لفعلي  “�ملو�شوع  �أن  �إىل  بوغازيت�شي 

�أثار ت�شجيل فيديو لل�شرطة وهي  مئات �لأمتار بينما 
تكبل بو�بة مدخل �جلامعة �ل�شهر �ملا�شي، �لغ�شب.

للدموع  �مل�شيل  �ل��غ��از  قنابل  �لأم���ن  ق��و�ت  �أطلقت  كما 
يف  �حتجاجية  جتمعات  لتفريق  �ملطاطي  و�لر�شا�س 
 500 �أك���رث م��ن  ��شطنبول و�أن��ق��رة و�إزم����ر و�أوق��ف��ت 

متظاهر.
ورغ����م �أن����ه مت �لإف�������ر�ج ع���ن م��ع��ظ��م �ل���ط���اب �لذين 
�عتقلو�، �أدت عمليات �لتوقيف ووح�شية �لقو�ت �لأمنية 
�إىل ت��وج��ي��ه �ت��ه��ام��ات ج���دي���دة لإردوغ�������ان ب��امل��ي��ل �إىل 

�ل�شتبد�د.
يف  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذة  غامبيتي  زي��ن��ب  ت��ق��ول 
�ل��ع��دي��د من  “بلورت  �جل��ام��ع��ة  ه���ذه  �إن  ب��وغ��ازي��ت�����ش��ي 

تغطية �حتياجاتي �لأ�شا�شية«.
وتابعت: “�لنا�س غا�شبون متاًما ... 
كثرون يعي�شون ... يف فقر متز�يد، 
يف بلد غني. لي�س من �لعدل �أن نرى 

كل هذه �لهدر«.
حكومة  يف  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  �أق�����رت 
غالبية  ب��اأن  م��وؤخ��ًر�  �لوطني  �لوفاق 
�رتفعت  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة  �ل�������ش���روري���ات 
%50 يف عام  ب��اأك��رث م��ن  �أ���ش��ع��اره��ا 
�لقيود  �إىل  �لأم���ر  وُي��ع��زى   .2020
�ل��ت��ي ف��ر���ش��ه��ا �مل�����ش��رف �مل���رك���زي يف 
ط��ر�ب��ل�����س وك��ذل��ك ج��ائ��ح��ة كوفيد-

19 �لتي �أدت �إىل تفاقم �لأزمة.
“�خلطة  �إن  �مل��ن�����ش��وري  ك��م��ال  ق���ال 
�أوىل  ط���ب���ق���ت  �ل����ت����ي  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�شعر  ب��ت��ع��دي��ل  م����وؤخ����ر�  م���ر�ح���ل���ه���ا 
�ل�شرف، مل تغر �لكثر من �أحو�ل 
يز�ل غاء  �إذ ل  �ملعي�شية،  �ملو�طنني 
خالية  و�مل�����ش��ارف  م�شتمر�  �ل���ش��ع��ار 
�إىل جانب  �ل��ن��ق��دي��ة،  �ل�����ش��ي��ول��ة  م��ن 
���ش��ع��ر �شرف  �ل��ف��ج��وة يف  ����ش��ت��م��ر�ر 

�لدولر يف �ل�شوق �ل�شود�ء«.
من جانبه، حذر �خلبر �لقت�شادي 
“يف ظل  �أن������ه  ن������وري �حل����ام����ي م����ن 
��شتمر�ر �لرت�جع �لقت�شادي �حلاد، 
لاقرت��س  �ملطاف  نهاية  يف  باعتقادي  ليبيا  �شتتجه 
�شتو�جه  �ملرحلة،  �إىل هذه  �لو�شول  �ل��دويل، ويف حال 
�أرق��اًم��ا مفزعة  ن�شهد  �أزم���ات م�شاعفة ورمب��ا  �ل��ب��اد 
لليبيني �لذين يعي�شون حتت خط �لفقر للمرة �لأوىل 
مل��ن��ع ح���الت �لختا�س،  �ل��ب��اد �حل���دي���ث«.  ت��اري��خ  يف 
�لليبية  و�ل�شتثمار�ت  �لأ�شول  �ملتحدة  �لأمم  و�شعت 
حتت  �لليبية  �ل�شتثمار  هيئة  تديرها  �لتي  �لأجنبية 
بعد �شنو�ت من   .  2011 �حلر��شة �لق�شائية يف عام 
على  �لتفاق  ومت  �ل�شيا�شي  �حل��و�ر  ��شتوؤنف  �جلمود، 
تنظيم �نتخابات رئا�شية يف نهاية �ل�شنة، وهو ��شتحقاق 

مهم جد�.
حتقق  �أن  خطة  لأي  ميكن  “ل  �ملن�شوري  كمال  وق��ال 
توحيد  عرب  �ل�شيا�شي،  �ل�شتقر�ر  حتقيق  دون  �لنجاح 
فر�شة  ول   ... �نق�شامها.  و�إن��ه��اء  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات 
ذلك  لأن  ح��ال��ي��اً،  ل��ل��ع��ودة  �لج��ان��ب  �مل�شتثمرين  �أم����ام 
�لأجنبية  �ل�شركات  ي�شجع  �أمني  مناخ  توفر  يتطلب 

على �لعودة«.

�جلامعات، لكننا م�شطرون للتحدث 
ع����ن )�ل�����ط�����اب( �مل����وق����وف����ني. من 
ل�شنا  �لفو�شى؟  ه��ذه  م��ن  �مل�شتفيد 

نحن«.
رئي�شا  م��رت��ني  �نتخب  �ل���ذي  �إرغ����ودر  �و���ش��ت��ون  يعتقد 
جلامعة بوغازيت�شي يف ت�شعينات �لقرن �ملا�شي، �إن كان 

هناك “رد فعل مبالغ فيه” من قبل �ل�شلطات.
�ل�شبعينات  يف  حدثت  �لتي  �ل�شطر�بات  خ��ال  حتى 
عندما كان حرم �جلامعات ي�شهد مو�جهات د�مية بني 
�لف�شول  “��شتمرت  و�ليمينيني  �لي�شاريني  �ل��ط��اب 
حد  ع��ل��ى  بوغازيت�شي”،  يف  �ن��ق��ط��اع  دون  �ل��در����ش��ي��ة 

قوله.
رئي�س �جلامعة  م��ع  �جتماع  خ��ال  ن�شح  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
“ك�شب  �أجل  من  “بن�شج عاقات”  �حلايل مليح بولو 

�لقلوب و�لعقول«.
��شتقالته،  لتقدمي  �مل��ع��ار���ش��ة  عليه  �شغطت  وب��ع��دم��ا 

��شتبعد بولو �لأ�شبوع �ملا�شي �لرحيل.
ل��ك��ن رغ���م �ل��ع��زم �ل���ذي �أظ��ه��ره �مل��ح��ت��ج��ون، ل يتوقع 
�لتابع  �أنقرة  مكتب  مدير  �أونلوهي�شار�شيكلي  �أوزغ��ور 
يزد�د  �أن  فاند”،  مار�شل  “جرمن  �لأمركي  للمعهد 

زخم �لتظاهر�ت.
يف  �ملتظاهرين  ثقة  و�نعد�م  لل�شلطات  �لوح�شي  فالرد 
�أحز�ب �ملعار�شة وغياب قائد لاحتجاجات، عو�مل ل 

تخدم م�شلحة �لطاب.
تدرك  �ملعار�شة  “�أحز�ب  �أن  �أونلوهي�شار�شيكلي  ويرى 
و�أن  �ل�شتقطاب  تعزز  �جلماهرية  �لحتجاجات  �أن 

ذلك يثر حما�س �أن�شار �أردوغان«.
يدعمونهم يف  وم��ن  �لطاب  يبقى  �حل��ايل،  �لوقت  يف 

حالة ��شتنفار.
ويقول غوركان �أوزتوركان �ملحلل �ل�شيا�شي �ملتخرج من 
بوغازيت�شي، �إن “هوؤلء �ل�شباب مي�شون كل وقتهم على 
�أن هناك مو�قع حمجوبة و�أ�شخا�شا  �لإنرتنت ويرون 
جمربون  �إن��ه��م  ت��وي��رت.  على  تغريدة  ب�شبب  يعتقلون 

على �لتعبر عن �إحباطهم بطريقة ما«.
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عربي ودويل

لئن يوجد الي�ضار املتطرف على هام�س ال�ضلطة، فاإن اق�ضى اليمني ي�ضيطر ب�ضكل كامل على اأحد احلزبني الرئي�ضيني

لي�ش من قبيل 
ــــدفــــة  الــــ�ــــس
بايدن،  جو  اأن 
ـــــوذج  ـــــم ـــــن ال

االأويل 
ــي  ــس ــا� ــي ــس ــ� ــل ل
كان  الو�سطي، 
ــل لــدى  املــفــ�ــسّ
الـــنـــاخـــبـــني 

على اليمني كما 
الي�سار، يف املدن 
كما يف االأرياف، 
يــــخــــفــــي  ال 
االأمـــريـــكـــيـــون 
رغـــــبـــــتـــــهـــــم 
ــــعــــثــــور  ال يف 
ــم  ــس عــلــى قــوا�
مــــ�ــــســــركــــة

هذ� �لو�شط �جلغر�يف و�لثقايف �لبعيد �ملنال

جو بايدن ��شعفته و�شطيته

ر�شالة �شيا�شية يف �عان

ملاذ� �لكني�شة يت�شاءل �لي�شار

��شتقطاب و�شرخ ي�شعب ج�شره

ر�سالة �سيا�سية يف اإعالن:

ال� »بو�س وجيب« والو�ضط الأ�ضطوري لأمريكا...!
•• الفجر - بيري مارتن 
ترجمة خرية ال�صيباين

كرة  مو�سم  يف  ما  اأبــرز  فقط  لي�ش  بــول  �سوبر  اإن 
جلوائز  مكافئ  ا  اأي�سً هو  بل  االأمريكية،  القدم 

االأو�سكار للمعلنني.

على  العــــام  يف  جمهـــــور  اأكبـــر  اإىل  للو�سول   
التجارية  العالمــــات  فــاإن  التلفزيون،  �ســا�سة 
يردد  وال  ثــروة،  الإنفاق  ا�ســــتعداد  على  الكربى 
يف  االإعــالن  وكاالت  كربى  املجانني” يف  “الرجال 
الهائل  امل�ســــاهدين  جمهـــــور  م�ســـاعر  على  اللعب 
اأكثــــر  اإىل  والتطــــرق  العظيـم،  اليوم  هـــذا  يف 

هــذا  يكن  ومل  للجـــــدل...  اإثــــارة  املو�ســوعــات 
العام ا�ستثناء.

رمبا كان االإعالن التجاري االأكرث �سهرة هو اإعالن 
االأ�سطورية  املقاومة  على  انت�سرت  التي  جيب، 
برو�ش  االأمريكية،  ــروك  ال مو�سيقى  “بو�ش”  لـ 
العالمات  مــع  �سراكة  يف  ليدخل  �سربينغ�ستني، 

عن  البحث  مو�سوع  حول  اإعالن  الإنتاج  التجارية 
اال�ستقطاب  �سديد  جمتمع  يف  اأ�ــســطــوري  و�سط 
جيًدا  نعرف  نعد  مل  اأننا  درجــة  اىل  واالنق�ســام 
جمتمع  عن  التحدث  باالإمكان  يزال  ال  كان  اإذا  ما 
ناجح  االعـــالن  اجلمالية،  الناحية  مــن  واحـــد. 

للغاية.

اإعالن يف �سوبر بول ي�سلط ال�سوء على حتّدي جمع االأمريكيني مًعا يف بلد م�ستقطب ومنق�سم

عدمي  ت���ك���ون  �أن  ���ا  �أي�������شً وي���ج���ب 
حتى  ملحوظ  ب�شكل  �لح�����ش��ا���س 
و�ن��ت ترى  ق�شعريرة  ل تعرتيك 
عازف �لروك �حلزين هذ�، �ملولود 
مي�شي  وهو  �ملتحدة،  �لوليات  يف 
�شيارته  يف  �ل��ب��ق��ر  رع�����اة  ب��ق��ب��ع��ة 
�ل��ق��دمي��ة و���ش��ط مناظر  �جل��ي��ب 
طبيعية ذ�ت �أفق لمتناهي حتيط 
�لو�قعة  �ل�شغرة  �لكني�شة  بتلك 
كان�شا�س،  يف  �ل��ام��ك��ان  و�شط  يف 
�جلغر�يف  �ل��و���ش��ط  يف  ب��ال�����ش��ب��ط 
ب�  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  ي�شمى  مل��ا 

“48 �ل�شفلى«.

ر�سالة �سيا�سية
و��شحة.  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ر���ش��ال��ة 
ب��ع��د �أرب����ع ���ش��ن��و�ت ب��ق��ي��ادة رئي�س 
عن  للبحث  جهد  �أدن���ى  يبذل  مل 
�أر����ش���ي���ة م�����ش��رتك��ة �أخ������رى غر 
�شخ�شيته،  عبادة  حول  �للتفاف 
�ل�شتقطاب  م����ن  ع���ق���ود  وب���ع���د 
�لتي  �لثقافية  و�حل��روب  �ملتز�يد 
ل نهاية لها، و�أكرث من ذلك، بعد 
عام طويل حيث �أجربهم فرو�س 
قاتل على �لتباعد، حتى يف �شوبر 
بول، ي�شعر �لأمريكيون باحلاجة 

�إىل �إعادة جتميع �شفوفهم.
ع���ل���ى �ل���ي���م���ني ك���م���ا �ل���ي�������ش���ار، يف 
�لد�خلية،  �ملناطق  يف  كما  �ملدينة 
رغبتهم  �لأم��ري��ك��ي��ون  ي��خ��ف��ي  ل 
قو��شم  ع��ل��ى  �ل���ع���ث���ور  �إع�������ادة  يف 
�لو�شط  ذ�ك  و��شتعادة  م�شرتكة، 
�إعادة  ميكنهم  حيث  �لأ�شطوري، 
مكنهم  �ل��ذي  �لت�شامن  �كت�شاف 
م���ن حت��ق��ي��ق �أ����ش���ي���اء ع��ظ��ي��م��ة يف 
ومل  �أ�شطورية.  �ق��ل  لي�س  ما�س 
�أن جو  �ل�����ش��دف��ة  م��ن قبيل  ي��ك��ن 
لل�شيا�شي  �لأويل  �لنموذج  بايدن، 
يف  �ل��ن��اخ��ب��ني  ل  مف�شّ �ل��و���ش��ط��ي، 
نوفمرب �ملا�شي. و�لذين �ختاروه 
يعرفون  حزبهم،  با�شم  للرت�شح 
ي�����ش��ارًي��ا بقوة  �أن م��ر���ش��ًح��ا  ج��ي��ًد� 
لن يبحث عن �لناخبني �لقائل 
�لذين ما ز�لو� متم�شكني بنقطة 

�لتحول بني �حلزبني.
فهمها  مي���ك���ن  �ل����ت����ي  �مل�������ش���ك���ل���ة، 
ردود  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ع��ن��د  ب�����ش��ه��ول��ة 
�لفعل على �إعان جيب �لتجاري 
ا  �أي�شً �ليمني ولكن  -خا�شة على 
�جلميع  �أن  -ه����ي  �ل��ي�����ش��ار  ع��ل��ى 
�أنهم موجودون  يعتقدون  تقريًبا 
يعتقدون  كما  �ل��و���ش��ط،  يف  فعا 
�أن���ه ي��ع��ود ل��اآخ��ري��ن بذل  جميعا 

جهد لان�شمام �إليهم.
تفاعل  ه����ن����اك  �ل����ي����م����ني،  ع���ل���ى 
بحما�شة وهم يرون مغنًيا �شاخًبا 
ا علنا لرت�مب، وذهب �إىل  مناه�شً
حد �لقول �إنه قد يغادر باده �إذ� 
يد�فع  ثانية،  بولية  تر�مب  ف��از 
عن ر�شالة �لوحدة. وعلى �لي�شار، 
ي���ط���رح���ون �ل�������ش���وؤ�ل مل�����اذ� يجب 
كني�شة  �ل���وح���دة  رم����ز  ي���ك���ون  �أن 
منطقة  و���ش��ط  يف  تقع  م�شيحية 

�أحادية �للون �إىل حد ما.

حقائق واأ�ساطري الو�سط 
اجلغرايف والثقايف

ه����ن����اك �����ش����يء ق������وي ل���ل���غ���اي���ة يف 
للبلد  �جلغر�يف  �لو�شط  �أ�شطورة 
هذه. �نه، يف جانب كبر، �إحباط 
�أول���ئ���ك �ل���ذي���ن ي��ت��م��اه��ون م���ع “ 
فاي �أوفر كونرتي” ذ�ك �لفر�غ 
�ملناطق  ي��ف�����ش��ل  �ل������ذي  �ل���ك���ب���ر 
�ل�شاحلية �لكو�شموبوليتية، �لذي 
�شمح لدونالد تر�مب بالنت�شار.

�ملكان  هو  ه��ذ�  ورم��زي��اً،  جغر�فياً 
“�لأمريكيون  فيه  ي��وج��د  �ل���ذي 
عليهم  ع���ّول  �ل��ذي��ن  �ملن�شيون” 
�شعيه  يف  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  ت���ر�م���ب 

لتجديد عظمة �أمريكا.
�لأ�شطوري  �ل�شهل  ه��ذ�  قلب  يف 
�لقيم �لأ�شطورية لأمريكا  تكمن 
�ليمني  �ق���ت���ن���ع  �ل���ت���ي  �ل��ع��م��ي��ق��ة 
عنها،  بالدفاع  �ملتطرف  و�ليمني 
�لكو�شموبوليتية  ه��ج��م��ات  ���ش��د 
�شعيفة  �أ���ش��و�ر  �ل�شو�حل،  وعوملة 

جًد� �شد عامل يتهّدد.
ومع ذلك، فهو �ملكان �لذي توجد 
ا �لقوى �حلية �ملعار�شة  فيه �أي�شً
�ل��ل��ون ومتخلفة  �أح���ادي���ة  ل��روؤي��ة 
لأمريكا �لتي ي�شعى زعيم �حلزب 
�جلمهوري با منازع �إىل �لرتويج 
لها. ففي “فاي �أوفر كونرتي” 
مينيابولي�س  �أو  فرج�شون  -يف 

����ش���ان���درز، وح����زب منغلق  ب���رين 
ن��ق��ا���س ح����ول �لأف���ك���ار،  �أي  ع��ل��ى 
خال  من  �أ�شا�شي  ب�شكل  معّرف 

ولئه ل� “�لزعيم �لعزيز«.
�أخًر�، من �لوهم �أن نتوقع �جلمع 
�لذين يعتقدون  �أر�شية و�شط  يف 
�أن لديهم ما يربر متاًما حتقيق 
�لعد�لة باأنف�شهم من خال رمي 
�ملولوتوف  زج���اج���ات  �أو  �ل��ط��وب 
�لعد�لة  با�شم  �ملتاجر  نو�فذ  على 
�لعتد�ء  خ��ال  من  �أو  �لعرقية، 
�ل��ك��اب��ي��ت��ول ملوحني  ع��ل��ى م��ب��ن��ى 
�لنازية  �أو  �لعن�شرية  ب��ال��رم��وز 
لإعادة �ل�شلطة لرئي�س يقد�شونه 

ويرف�شون قبول هزميته.

ال يزال الو�سط بعيًدا
يف �إعان جيب، يبدو �أن �لطريق 
�لو�شط.  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  ط���وي���ل 

�آخرين  ب���ني  م���ن  ه��ي��و���ش��نت،  �أو 
-حدثت يف �لآون��ة �لأخ��رة �أكرث 
ملطالب  و�شخونة  �إث���ارة  �حللقات 

�لأقليات.

هل الو�سط ال�سيا�سي 
مازال ممكنا؟

من بني �لرموز �لتي مت ت�شويرها 
ب����ذك����اء يف �إع��������ان ج����ي����ب، رم���ز 
�لمر طبيعيا  يبدو  �لطريق. قد 
لكن يف  �شيارة،  تبيع  �ن  �ج��ل  من 
�ل�شيا�شة �لأمريكية هناك مقولة 
�أن����ه ل يوجد  م��ع��روف��ة م��ف��اده��ا 
�شوى  �لطريق  منت�شف  يف  �شيء 
و�ملخلوقات  �ل�شفر�ء  �خل��ط��وط 
�مليتة. ولن منّل �لقول باأن �لنظام 
ُم�شّمم  �لأم���ري���ك���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

يطالبون باحلق �ملطلق يف حتقيق 
�لذين  و�أولئك  باأيديهم،  �لعد�لة 
دون  �لعي�س  يف  ب��احل��ق  يطالبون 
خوف من جارهم �أو ركبة �شابط 

�شرطة.
ل ي��وج��د ح��ل و���ش��ط ب��ني �لذين 
مت�شاوية  ب����ع����د�ل����ة  ي���ط���ال���ب���ون 
د�فعو�  �ل��ذي��ن  و�أول��ئ��ك  للجميع، 
لرئي�شهم  �لكاملة  �حل�شانة  عن 
ويدعون  �ل�شلطة،  يف  كان  عندما 
�ل�����ي�����وم �أن��������ه حم�������ش���ن م�����ن كل 
م�شوؤولية عن �أفعاله لأنه مل يعد 

رئي�ًشا.
ل توجد �أر�شية و�شط بني حتالف 
جتمع  �شليمة،  �شيا�شة  �أج���ل  م��ن 
ويليام  م���ث���ل  �مل���ح���اف���ظ���ني،  ب����ني 
ك��ري�����ش��ت��ول، و�ل��ت��ق��دم��ي��ني، مثل 

لت�شجيع �لبحث عن حل و�شط.
 ومع ذلك، ميكن �ن نت�شاءل عما 
�لتو�شل  حًقا  �ملمكن  من  ك��ان  �إذ� 
يحدد  ع���ن���دم���ا  و����ش���ط  ح����ل  �إىل 
�ملتطرف  و�ليمني  �لي�شار  �أق�شى 
�أنها  على  يف�شانه  وم��ا  قيمهما 
�أمور مطلقة مغلقة �أمام �أي �شكل 

من �أ�شكال �لت�شوية.
تو�زن  يوجد  �أن��ه ل  ه��ي  �مل�شكلة   
�ل��ن��ق��ي�����ش��ني. فلئن  ه���ذي���ن  ب���ني 
�ملتطرف  �ل��ي�����ش��ار  �أ����ش���و�ت  ك��ان��ت 
ع���ل���ى ه���ام�������س �ل�������ش���ل���ط���ة، ف�����اإن 
ت�شيطر  �ملتطرف  �ليمني  �أ�شو�ت 
�حلزبني  �أح���د  على  ك��ام��ل  ب�شكل 

�لرئي�شيني.
للتو�شل  و�شط”  “حل  يوجد  ل 
بني  مم���ك���ن���ة  ت�������ش���وي���ة  ول  �ل����ي����ه 

عملية  حلول  �إىل  ي�شعون  �لذين 
�لذين  و�أول��ئ��ك  �لع�شر،  مل�شاكل 
يبنون و�قًعا مو�زيا لتعزيز عبادة 

�شخ�شية زعيمهم.
 ل ي��وج��د ح��ل و���ش��ط ب��ني �لذين 
عناوين  �أب�������ش���ط  ع���ن  ي���د�ف���ع���ون 
و�أولئك  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل��ع��د�ل��ة 
�لتقدم.  ه���ذ�  ي��رف�����ش��ون  �ل���ذي���ن 
و�����ش����ط بني  �أر�����ش����ي����ة  ت����وج����د  ل 
جمتمع  �إىل  ي�������ش���ع���ون  �ل�����ذي�����ن 
�لهويات  لكل  يكون  وحيث  ُيدمج 
يعتربون  �لذين  و�أولئك  مكانها، 
�ل�شر  �ل�شرف  ع��ام��ات  م��ن  �ن��ه 
كو  ب��اأزي��اء  �أو  �لكونفدر�لية  بعلم 
�لذين  �أو  �لبي�شاء  كان  كلوك�س 

ر�شمو� �لرموز �لنازية و�شما.
ل ي��وج��د ح��ل و���ش��ط ب��ني �لذين 

�لفعل  ف���ردود  لي�س خ��ط��اأ،  وه���ذ� 
ع��ل��ى �لإع������ان �ل���ت���ج���اري، ميينا 
وي�����������ش�����ار�، ت����ق����ول �ل����ك����ث����ر عن 
ذل��ك. يحّق لغر  �شعوبة حتقيق 
�لت�شاوؤل  و�مللحدين  �مل�شيحيني 
عن �شبب دعوتهم لان�شمام �إىل 
و�شط موجود يف كني�شة م�شيحية، 
تاأخذ  ذل����ك  �ل���ر����ش���ال���ة م���ع  ل��ك��ن 
�أن��ه��ا مفتوحة  �إىل  �لإ���ش��ارة  ع��ن��اء 
جلميع �لذين يرغبون يف �لتاأمل 
طريقة  ب�����اي  ه���ن���اك  و�ل�������ش���اة 

ي�شاوؤون ومبا يرونه منا�شبا.
�ل�شر�ر  ز�ل  م���ا  �ل��ي��م��ني،  ع��ل��ى 
�لبالغ  ت���ر�م���ب  ن��اخ��ب��ي  �أن  ع��ل��ى 
ي�شتحقون  م��ل��ي��وًن��ا   74 ع��دده��م 
�حل�شول على ما يريدون، بغ�س 
�ل��ن��ظ��ر ع���ن �ن��ه��م خ�����ش��رو� فعا 
�لن��ت��خ��اب��ات. ه��ن��اك �رت�����د�د �إىل 
حقيقة �أنه خال �ل�شنو�ت �لأربع 
لرئا�شة تر�مب، كانت �شرعية هذ� 
�لرئي�س مو�شع ت�شكيك من قبل 
بالطبع  -منهم  �لي�شار  “نخب” 
برو�س  مثل  �لتقدميني  �لنجوم 
�لأكاذيب  -لإثبات  �شربينغ�شتني 

�لتي روجها تر�مب و�أتباعه.
�لأمريكيني  م���اي���ني  ب����ني  م����ن 
تر�مب  دون����ال����د  ب�����اأن  �مل��ق��ت��ن��ع��ني 
م���ن مي��ك��ن��ه ممار�شة  ه���و  وح�����ده 
�شرعي  ب�شكل  �ل��ك��ام��ل��ة  �شلطاته 
�شي�شع  �خل����ي����ايل،  ب��ل��ده��م  ع��ل��ى 
�جليب  ����ش���ي���ار�ت���ه���م  �ل����ك����ث����رون 
و�إل  �ل���وق���ت،  ل��ب��ع�����س  �مل������ر�آب  يف 
ب�شخب،  م���ن���ه���ا  ���ش��ي��ت��خ��ل�����ش��ون 
�حتجاًجا على هذه �لر�شالة �لتي 
عن  للتخلي  دعوتهم  على  جت��روؤ 
هي  ما  بقدر  �لر��شخة  قناعاتهم 

م�شرة.
�لعجوز  �ل��روك  مطرب  �أر�د  لقد 
م������ن ن����ي����وج����ر�����ش����ي و�ل�������ش���رك���ة 
�مل�شنعة ملركبته �ل�شاحلة جلميع 
�لت�شاري�س -وهما رمز�ن للثقافة 
فيهما  �أّث���ر  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شعبية 
مرور �لزمن -تقا�شم ر�شالة ر�ئعة 
�شيتكد�س  غًد�  لي�س  لكن  للغاية، 
�لأم��ري��ك��ان م��ن جميع �لف���اق يف 
هذه  �ل�����ش��غ��رة  كن�شا�س  كني�شة 

بروح �مل�شاحلة �لتي يطلبونها.
*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية / 
مركز الدرا�سات والبحوث 

الدولية يف جامعة مونريال 
لتنمية املعرفة حول 

الرهانات الدولية

النظام ال�ضيا�ضي الأمريكي ُم�ضّمم لت�ضجيع البحث عن حل و�ضط 
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عربي ودويل

 هناك العديد من املحاوالت للتقارب بني خمتلف ال�سياديني وهي حتدث من خالل �سخ�سية اجلرنال ديغول
فر�ش ال�سيادية كمو�سوع موحد �سد ماكرون و�سد لوبان، و�سد العوملة و�سد ال�سعبويني، يبدو ا�سراتيجية خطرية

ب����رت����ر�ن����د، وج������ان لوك  ك���ز�ف���ي���ي���ه 
مونتبورغ،  و�آرن���������و  م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون، 
وج�����م�����ي�����ع�����ه�����م م���������ن �مل�����ر������ش�����ح�����ني 
ي�شاعفون  ل��ل��رئ��ا���ش��ة،  �مل��ف��رت���ش��ني 
جميعا  �شّوتو�  وق��د  ل��ه.  �حرت�مهم 
معاهدة  على  �ل�شتفتاء  يف  “ل”  ب��� 

ما�شرتيخت.
“بعيًد� عن  ب��رت��ر�ن��د:  يعلن  وه��ك��ذ� 
�إيديولوجية  هناك  كانت  �مل��ع��اه��دة، 
و�لليرب�لية  �ل�������ش���ع���ي���دة  �ل����ع����ومل����ة 
�لوحيد  �ل�شبيل  باعتبارها  �جلديدة 
�ملمكن... �ل�شيادة هي رف�س �حادية 
�أ�شكال  م��ن  حقيقي  و���ش��ك��ل  �ل��ف��ك��ر، 
�أج����رى �جلرن�ل  �ل���ش��ت��ق��ال. وق���د 
�شت�شمح  �ل��ت��ي  �لإ���ش��اح��ات  دي��غ��ول 
�ل�شتقال  على  باحلفاظ  لفرن�شا 
و�ل�شيادة، مفهومان ل ينف�شان”. 
و�لتقيا  �ل��ود،  ومونتبورغ  هو  تبادل 

مًعا حول م�شاألة �ل�شيادة. 
ي�شر �لرجل �لثاين يف �جلمهوريني، 
“�لنقاط  �إىل  ب���ل���ت���ي���ر،  غ�����ي�����وم 
مونتبورغ  �آرن�������و  م����ع  �مل�شرتكة” 
“ديغول  ب�  جانبه،  من  يحلم،  �ل��ذي 
 ،2022 ع����ام  ل��ف��رن�����ش��ا  جماعي” 
ح����ك����وم����ة ت����ت����ج����اوز �لن���ق�������ش���ام���ات 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وه���ك���ذ� ����ش���رح ل���� “لو 
بو�ن” يف يناير: “يبدو يل �أن ميني 
ما بعد �لديغولية، �لذي يد�فع عن 
قريب  هو  �لعوملة،  يوؤيد  ول  بادنا 
�ل�شخ�شيات  م��ن  �لعديد  مثل  مني 

�لي�شارية«.
بلتير  دع���ا   ،2019 �أك��ت��وب��ر  م��ن��ذ 
م�����اذ�  و������ش�����ط:  “لعب  ك���ت���اب���ه  يف 
حت�����دث �ل���ي���م���ني م�����رة �أخ�������رى لكل 
“حركة  �إن�����ش��اء  �إىل  �لفرن�شيني؟” 
م�شاحلة وطنية” وتوحيد “�لكتلة 
�م�����ام  و�جلمهورية”  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة 
�لكتلة  بني”  �ل��ع��ق��ي��م��ة  “�ملو�جهة 
لإميانويل  و�لنخبوية”  �لتقدمية 
�ل�شعبوية”  و”�لكتلة  م����اك����رون 
نف�س  يف  ه��ي  ��شولنا  �إن  �ملتطرفة. 
�جل�������رن�ل  م������ن  ك������ل  �رث  �ل������وق������ت 
بير  وج��ان  �شوغان  وفيليب  ديغول 

كما كتب. �شوفنمان”، 
كز�فييه  �أل�����ق�����اه  �خل����ط����اب  ن���ف�������س 
 :2017 م������اي������و  يف  ب������رت������ر�ن������د 
تو�زن،  ع��ن  يبحثون  “�لفرن�شيون 
�إنهم يحلمون بحكومة وحدة وطنية 
ولي�س  ع��ام��ة،  وم�شلحة  حقيقية، 
كما  �لقدمية  �لطريقة  على  جتّمعا 
2020، ويف  عام   .”1988 يف عام 
مقابلة مع �شحيفة �شباح كور�شيكا 
�ليومية، كرر نائب �أوت دو فر�ن�س: 
يريدون  �لأح�������ز�ب،  �ل��ن��ا���س  “�شئم 
�ل���ن���ظ���ر ع����ن �جلهة  ب��غ�����س  �ف����ع����ال 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. وه���و ي��د�ف��ع ه��ك��ذ� عن 
��شرت�تيجية “�لقو�س �جلمهوري”. 
جان  �ل�شيادي  �إىل  �جلميع  يتطلع 
ا مناه�س  �أي�شً بير �شوفنمان، وهو 

بارز ملا�شرتيخت.
ج����ان ل����وك م��ي��ل��ن�����ش��ون ل��ي�����س خ���ارج 
�ل�شورة �ي�شا. يف يونيو 2020، يف 
�ل�شيا�شية  �ملجلة  مع  طويلة  مقابلة 
قال  دي��غ��ول،  على  رك��زت  و�لربملانية 
�إن “هو�شه بال�شتقال، مبا يف ذلك 
�شد ق��وى ق��وي��ة على م��ا ي��ب��دو، هو 
�لبطويل  �ل��ت��م��رد  �أ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل 
�ل���ذي ي��ج��ب �أن ي��ك��ون من���وذًج���ا. مل 
يعتنق ديغول �أبًد� فكرة �ليد �خلفية 
م�شتورد  منتج  �لليرب�لية  لل�شوق. 

يف فرن�شا.   يف �لوقت �حلايل، تبدو 
�أقرب  �ملتمردة  �شيا�شة حركة فرن�شا 
هذه  ب�شاأن  �لديغولية  �ملمار�شة  �إىل 
�لذين  �لأ����ش���خ���ا����س  م���ن  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�نه  للجرن�ل”.  �لن��ت��م��اء  ي���دع���ون 
يو�شف  ل  “بتو�طوؤ  م��ع��ه  ي��ط��ال��ب 
وب�شكل  ف��رن�����ش��ا،  ح���ب  ب��خ�����ش��و���س 
ملمو�س، عّرفت نف�شي باأنني نا�شط 
وي�شيف:  فرن�شي”.  ����ش��ت��ق��ايل 
�لعظماء  �ل��رج��ال  ب��دور  �أوؤم���ن  “�أنا 
�لتاريخ...  يف  �ل��ع��ظ��م��اء  �ل��ن�����ش��اء  �أو 
�ل�������ش���ي���ادة �لأوروب������ي������ة جم�����رد وهم 

خطر«.
هذ�  م��ث��ل  �شي�شمح  ه��ل  ذل����ك،  وم���ع 

ففي  �لوطنية.  �ل�شيادة  عن  �لدفاع 
خ���ط���اب م���وج���ه ل��ل��ف��رن�����ش��ي��ني 14 
�شيادية  وب��ل��ه��ج��ة   ،2020 ي��ون��ي��و 
�قت�شاد  بناء  �إع���ادة  �إىل  دع��ا  للغاية، 
قوي بيئي و�شيادي ومت�شامن، و�إىل 
و�لرقمي  �لتكنولوجي  �ل�شتقال 
ولئن  و�ل��������زر�ع��������ي.  و�ل�������ش���ن���اع���ي 
�مل�شتقلة،  �أوروب����ا  تعزيز  �إىل  ي��دع��و 
و�أوروب��ا �لأكرث �شيادة، فهو يربطها 
حول  “نتوحد  فرن�شا:  با�شتقال 

�لوطنية �جلمهورية«.
وزي���ر �مل��ال��ي��ة، ب��رون��و ل��و م��ر، �لذي 
�خلما�شية  ب����د�ي����ة  يف  ي��ع��ت��رب  ك�����ان 
حدود  �أظ��ه��ر  م��ا،  ح��د  �إىل  ليرب�لًيا 

��شتعادة  ب�����ش��اأن  و�ل��ت��ق��ارب  �لل��ت��ق��اء 
�ل���������ش����ي����ادة �ل����وط����ن����ي����ة ل����ك����ل ه����ذه 
�شيا�شًيا  ب���ال���ت���وح���د  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
ومو�جهة كل من �إميانويل ماكرون 
�ل�شعوبة  ت��ك��م��ن  ل���وب���ان؟  وم���اري���ن 
لوبان  م��اري��ن  �أن  حقيقة  يف  �لأوىل 
للتيار  �لرئي�شي  �ملمثل  بو�شوح  هي 
�لنتخابي.  �مل�شتوى  على  �ل�شيادي 
ف��ق��د �قرتبت  ذل���ك،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
مب��رور �لوقت من �جل��رن�ل ديغول، 
بينما  معه  “��شتمر�رية”  مفرت�شة 
�إميانويل ماكرون، من وجهة  ميثل 

نظرها، “�لنقي�س«. 
2020 يف  ل��اح��ت��ف��ال ع���ام  ذه��ب��ت 

م�شيًد�   ،2020 يف  ديغول”  “عام 
د بقوة وحيوية  “بالرجل �لذي ج�َشّ
كيف  وع��رف  �لفرن�شية،  �لأم���ة  روح 
�لأوقات  يف  مًعا  �لفرن�شيني  يجمع 
جمهوريتنا،  ت���اري���خ  ���ش��ن��ع��ت  �ل���ت���ي 
�ل�شمود  �أ���ش��ك��ال  م��ن  �شكًا  وج�شد 
�ل�شمات  من  �شمتان  وهما  و�لإر�دة، 
عرب  �لفرن�شية  ل��اأم��ة  ج��ًد�  �ملميزة 

�لتاريخ«. 
ا من �شاأن مو�شوع   يعلي ماكرون �أي�شً
�ل�شيادة ب�شكل متز�يد. طبعا، يد�فع 
�إل  حمايتها  ميكن  ل  �أن��ه  فكرة  عن 
يف �إط����ار �ل�����ش��ي��ادة �لأوروب����ي����ة. لكن 
عنده  ت�شتثني  ل  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  مثل 

�لثمانني  ب���ال���ذك���رى  ���ش��ني  ج���زي���رة 
 ،2020 ع��ام  يف  يونيو.   18 ل��ن��د�ء 
يف مقال مطّول يف �ملجلة �ل�شيا�شية 
�لتجمع  و�لربملانية، �عتربت رئي�شة 
�أن  “�مللح”  م�����ن  �أن��������ه  �ل����وط����ن����ي 
�لأزمة  �جل��رن�ل يف  من  “ن�شتلهم” 
�ل�����ش��ح��ي��ة �حل���ال���ي���ة، م�������ش���ددة على 
�ل��ت��ع��ار���س �ل��ق��ائ��م م��ن ب��ني ديغول 
فرن�شا”،  “من  نظرها  وجهة  �ل��ذي 
و�إميانويل ماكرون �لذي “لي�س من 
�لبلد” و�منا “من طبقة �قت�شادية، 

ومن �أو�شاط �ملال، وفئة مغلقة«. 
نف�شه،  م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون  �أن  ي���ب���دو  ول 
ي�شتبعدها  ج��ي��ًد�،  �شعبوًيا  ب�شفته 

حيث  �جلمهوري”،  “�لقو�س  م��ن 
لوبان،  “مارين   :2019 عام  �أعلن 
�لإن�شانية،  نحو  تقدم  �ح��ر�ز  ب�شدد 
�أ�شكو من ذلك يف كل �لحو�ل،  ولن 

و�أع�شاوؤها يف �مليد�ن مرحب بهم. »
ماكرون،  لإمي��ان��وي��ل  بالن�شبة  �أم���ا 
بني  ب�شهولة  ت�شنيفه  مي��ك��ن  ف��ه��ل 
يعلن  �أل  �ل�����ش��ي��ادي��ني؟  م��ن��اه�����ش��ي 
دي���غ���ويل مثلهم؟  �أن�����ه  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه 
�لنتخابية  �حل��م��ل��ة  يف  �أن�����ه  ح��ت��ى 
�ملر�شح  كان   2017 لعام  �لرئا�شية 
�ل����ذي �أ����ش���ار ب��و���ش��وح �إىل �جل���رن�ل 
و��شتمر يف �إعادة تاأكيد هذ� �لتقارب 
ب�  �لحتفال  على  �أ�شر  لقد  منذئذ. 

�لليرب�لية من خال معار�شة  هذه 
كو�شي  ����ش���رك���ة  �����ش���ت���ح���و�ذ  ع���ر����س 
ت������ارد �ل���ك���ن���دي���ة ع���ل���ى ك�����ارف�����ور، �أي 
�لأج��ن��ب��ي��ة يف قطاع  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�ل�شيادة  عن  �ل��دف��اع  با�شم  �لتوزيع، 
�ل�شياديون  �شيجد  �ذن،  �لغذ�ئية!  
�ل�شيادة  ج��ع��ل  يف  �ل�����ش��ع��وب��ة  ب��ع�����س 
�لعن�شر �ملركزي لانق�شام �ل�شيا�شي 
تعار�شهم مع كل من  �لذي يرتجم 
ماكرون ولوبان، خا�شة �أن كل و�حد 
منهم، يف�شر �إرث �جلرن�ل بطريقته 
يحتفظ  �أن�������ه  وي����دع����ي  �خل����ا�����ش����ة، 
�حلقيقية.  �لديغولية  من  بقطعته 
كان  ك��ي��ف  ي��ق��ول  �أن  ي�شتطيع  ف��م��ن 
�ل�شيادية  ���ش��ي��ع��ّرف  ن��ف�����ش��ه  دي���غ���ول 

�ليوم؟
من جهة �خرى، �إىل �أي مدى ميكن 
حملة  م��ل��م��و���س  ب�����ش��ك��ل  ت���ذه���ب  �أن 
�حتاد  يف  �لوطنية  �ل�شيادة  ��شتعادة 
�ملركزي  وبنكه  عملته  لديه  �أوروب��ي 
غالبية  �أن  يبدو  و�لتي  وموؤ�ش�شاته، 
�أما  عليها.  نادمني  غر  �لفرن�شيني 
نطبقه  فكيف  �لعوملة”،  “تفكيك 

على �أر�س �لو�قع؟
بالنتخابات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �أخ������ًر�، 
2022، ح��ت��ى مع  ل��ع��ام  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�ملر�شحني  ه������وؤلء  ب�����اأن  �لع������رت�ف 
�أقامو�  ق���د  �مل��خ��ت��ل��ف��ني  �ل�����ش��ي��ادي��ني 
ف�شيعار�شون  بينهم،  فيما  ت��ق��ارب��ا 
�لأوىل.  �جلولة  يف  �لبع�س  بع�شهم 
هاري�س  �����ش���ت���ط���اع  �أظ�����ه�����ر  وق������د 
على  ���ش��ت��ت��اأه��ل  ل����وب����ان  م����اري����ن  �أن 
ظل  ويف  �ل��ث��ان��ي��ة.  للجولة  �لأرج����ح 
�أن��ه��ا �شتو�جه  �إم����ا  �ل���ظ���روف،  ه���ذه 
�حلالة،  هذه  يف  ماكرون:  �إميانويل 
�ل�شياديني  �ملر�شحني  على  �شيتعني 
�ل���ذي���ن ����ش��ت��ب��ع��دو�، �ل��ت�����ش��وي��ت لها 
�كر�هات  م���ع  منطقيني  ك���ان���و�  �إذ� 
قبول  وب��ال��ت��ايل  �جل��دي��د،  �لنق�شام 
�ل���وط���ن���ي ه���و �حل���زب  �ل��ت��ج��م��ع  �أن 
�مل��ه��ي��م��ن يف �مل��ع�����ش��ك��ر �ل�����ش��ي��ادي. يف 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  �ن  �ل���و�ق���ع، 
ماكرون،  ُه��زم  �إذ�  ��شتفتاًء:  لي�شت 
ف�شيتم �نتخاب لوبان. فهل �شيذهب 
�ملنطق؟  ه��ذ�  نهاية  �ىل  �ل�شياديون 
و�إما �ن يكون مر�شًحا �شيادًيا قريًبا 
من �جلمهوريني هو �لذي �شيو�جه 
مر�شحة �لتجمع �لوطني يف �جلولة 
�لثانية. ومثل هذه �ملبارزة ل ميكن 
خال  م��ن  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  هيكلتها 
ه����ذ� �لن���ق�������ش���ام. وك���م���ا ن�����رى، لئن 
و�ليمني  �لي�شار  بني  �لنق�شام  فقد 
�لنق�شام  ف���اإن  �لتنظيمية،  �شلطته 
�ل�����ش��ي��ادي - �ل���ع���ومل���ي-�لأوروب���ي لن 
�إذ� مت  �إل  يكون قادًر� على �لنت�شار 

�نتخاب مارين لوبان.
�إن فر�س �ل�شيادية كمو�شوع موحد 
���ش��د م���اك���رون و���ش��د ل���وب���ان، و�شد 
“�ل�شعبويني”،  و���ش��د  “�لعوملة” 
موؤكدة  غر  ��شرت�تيجية  �ذن  يبدو 
�أع����ط����ى  �ل�������و�ق�������ع،  وخ������ط������رة. يف 
��شتطاع هاري�س، يف �جلولة �لثانية 
ب��ني م���اك���رون ولوبان،  �مل���ب���ارزة  م��ن 
�أغلبية �شئيلة تبلغ 52 باملائة فقط 
�ل�شياديني  على  �لأوىل.  �جلولة  يف 
يدعون  �لذين  �لأط��ي��اف  جميع  من 
�أن ي�شعو�  �أنهم معادون لل�شعبويني 

ذلك يف �لعتبار!
مدير البحوث املمّيز يف املركز 

الوطني للبحث العلمي

جان لوك ميلين�شونغيوم بلتير

�إميانويل ماكرون �آرنو مونتبورغ

مارين لوبانكز�فييه برتر�ند

�سيا�سة فرن�سا املتمردة اأقرب اإىل املمار�سة الديغولية 
مــن االأ�ســـخا�ش الذين يدعــون االنتمــــاء للجنــرال

مارين لوبان هي بو�ضوح املمثل الرئي�ضي 
للتيار ال�ض��يادي على امل�ض��توى النتخابي

مل يعد النق�ضام بني الي�ضار واليمني قادًرا 
على تنظيم عمل النظام ال�ضيا�ضي واحلزبي

الف�سل التقليدي بني الي�سار واليمني انتهى

فرن�ضا: الرئا�ضية 2022، كلهم �ضياديون...!
•• الفجر -جريار غرونربغ 

ترجمة خرية ال�صيباين
الت�سويت  لنوايا  االأخري  هاري�ش  ا�ستطالع  اأكد  كما 
الي�سار  بني  االنق�سام  فاإن  الفرن�سية،  الرئا�سية  يف 
النظام  عمل  تنظيم  على  قـــادًرا  يعد  مل  واليمني 

ال�سيا�سي واحلزبي. الي�سار بجميع اجتاهاته، ومعه 
اخل�سر، يبلغ 26 باملائة فقط، كما اأنه يظل منق�سًما 
اجلمهوريني  من  كل  يتعار�ش  جانبهما،  من  ب�سدة. 

والتجمع الوطني �سيا�سيا.
من  لكل  املعادين  املحتملني  للمر�سحني  اأن  ويبدو 
اأ�سبحوا  والذين  لوبان،  ومارين  ماكرون  اإميانويل 

هدف  ميــني،   / ي�سار  تق�سيم  بــتــاآكــل  درايـــة  على 
ا�سراتيجي م�سرك يتمثل يف تثبيت فجوة جديدة 
تتمحور حول م�سالة ال�سيادة الوطنية من �ساأنها اأن 
جتعل من املمكن عرقلة هيمنة التعار�ش بني الو�سط 
الوطني  التجمع  حلزب  املتطرف  واليمني  املاكروين 

و”العومليني” و”ال�سعبويني«. 

املحاولة؟  هــــذه  مثــــل  تنجـــح  اأن  ميكن  فهــــل 
االنق�سـام  وفق  واليمني  الي�سار  الأحــزاب  ميكن  وهل 
القدمي اأن تتقارب ب�سكل كاٍف لت�سكل بدياًل �سيا�سًيا 
دون  الوطنية  ال�سيادة  مو�سوع  حــول  للماكرونية 
ال�سوؤال  هــو  ــذا  ه لــوبــان؟  ملــاريــن  ال�سلطة  اإعــطــاء 

املطروح.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ت�شنيم 

�لنقبي �نرتنا�شيونال للتدريب
رخ�شة رقم:CN 2865798 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
للتجارة  لين  �ل�ش�����ادة/بريك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �لعامة و�ل�شتر�د رخ�شة رقم:1178800 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمود حممد م�شبح حارب �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �شعيد علي �شعيد �لنعيمي

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
ل�شيانة  جي  �ر  �ل�ش�����ادة/جي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2718639 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عمر حممد ر��شد �شامل �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه ر��شد جمعه ر��شد �لكعبي

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
لتجارة  مارين  �ل�ش�����ادة/ريف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لقو�رب رخ�شة رقم:2185804 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خلفان �حمد خلفان بن جباره �ملرر %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد �شعيد �لبادي �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يه �شي ناهل لت�شليح 

CN �ملكيفات و�لثاجات رخ�شة رقم:1121828 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل خلفان �شعيد �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نور �لدين �شيد �حمد

تعديل وكيل خدمات
حذف �شامل خلفان �شعيد �لكعبي

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ي�شيان �شيلينج لتجارة 

CN معد�ت �بار �لنفط ذ.م.م رقم:2215447 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شيف يو�شف �شيف بو�لروغه �لزعابى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �لكون لتمثيل �ل�شركات 
 COSMOHUB REPRESENTATION OF COMPANIES

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نانتار� للقهوة �ملخت�شة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:3741443 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �أنانتار� للقهوة �ملخت�شة ذ.م.م 

 ANANTARA SPECIALTY COFFEE L.L.C 

�إىل نبتة للقهوة �ملخت�شة ذ.م.م 
NABTA SPECIALTY COFFEE L.L.C

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لريحان بيلدرز  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1135198 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد م�شبح حممد �ليحيائي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شرحان حممد حممود �لحول �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر 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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لبتكار  �لتجاري:نخبة  بال�شم   CN رقم:2701648 
بالغاء طلب تعديل   ، لعمال �لملنيوم و�لزجاج ذ.م.م 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
�لتكيف  �جهزة  غيار  قطع  لتجارة  �ل�ش�����ادة/�لريحان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لتربيد ذ.م.م رخ�شة رقم:1151993 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حمود �شليمان �شعيد حميد �حل�شينى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / حمود �شليمان �شعيد حميد �حل�شينى من 51 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف في�شل قيوم بن عبد�لقيوم

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لريحان لتجارة قطع غيار �أجهزة �لتكيف و �لتربيد ذ م م

AL RAIHAN AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEM SPARE

�إىل /�لريحان لتجارة قطع غيار �أجهزة �لتكيف و �لتربيد - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 AL RAIHAN AIR-CONDITIONING& REFRIGERATION SYSTEM  -

SPARE PARTS TRAD PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر 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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جناتا لعمال �جلب�س

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2964052 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عبد�لطيف �شامل ح�شني �لقمى من وكيل خدمات �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / عبد�لطيف �شامل ح�شني �لقمى من 0% �إىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حممد �شاه جهان حممد �شم�س �لعامل من مالك �إىل �شريك

% تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد �شاه جهان حممد �شم�س �لعامل من 100 % �إىل 49
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
 تعديل �إ�شم جتاري من/ جناتا لعمال �جلب�س 

JANATA GYPSUM WORKS 
�إىل /بقالة ناي�س �شتار ذ.م.م

 BAQALA NICE STAR L.L.C
تعديل ن�شاط / �إ�شافة بقالة 4711003

 تعديل ن�شاط / حذف �أعمال �جلب�س 4330010
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر 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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شان �نطونيو ل�شتر�د وت�شدير وجتارة �ل�شيجار 

CN و�لتبغ ولو�زمها- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م  رخ�شة رقم:1160458 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شمر عبد�هلل على حممد %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر�كي�س كومار ماتادين %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبد�هلل عبد�لرحيم �حمد
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شان �نطونيو ل�شتر�د وت�شدير وجتارة �ل�شيجار و�لتبغ ولو�زمها - 
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 SAN ANTONIO IMPORT AND EXPORT FOR CIGAR TRADING
ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل �شان �نطونيو للتجارة �لعامة ذ.م.م 
SAN ANTONIO FOR GENERAL TRADING L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة عامة 4690018
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر 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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�مل�شعود و�ولده للمقاولت و�مل�شاريع �لكربى ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�بوظبي �شارع بني يا�س بناية �مل�شعود

CN 1027716 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

كم�شفي   ، و�ملر�جعة  للتدقيق  منتورز  �ل�شادة/�شتاندرد  تعيني   -  2
حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/01  لل�شركة  قانوين 
بالرقم  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غر  �لعمومية  �جلمعية 

تاريخ �لتعديل:2021/02/10  22239A9547DBA8EF0DA:
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�يه �م للعطور ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�شارع بني يا�س بناية عبد�هلل �مل�شعود

CN 1181492 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

كم�شفي   ، و�ملر�جعة  للتدقيق  منتورز  �ل�شادة/�شتاندرد  تعيني   -  2
حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/01  لل�شركة  قانوين 
بالرقم  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غر  �لعمومية  �جلمعية 

تاريخ �لتعديل:2021/02/10  222393DBB535FB437CB:
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شالون �ون ويلز ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �بوظبي

CN 2654190 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

 ، قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه-  �ل�شادة/�لهاملي  تعيني   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/18  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم 

تاريخ �لتعديل:2021/02/09  2156001040:
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�ي تي �شمارت �شوليو�شن ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:رخ�شة فورية

CN 2841018 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

 ، �حل�شابات  لتدقيق  �لو�شط  �ل�شرق  �ل�شادة/مكتب  تعيني   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/08  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم 

تاريخ �لتعديل:2021/02/10  2156002451:
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة بروفي�شنال للتنجيد و�ل�شتائر ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لعني منطقة �ليحر بناية مبارك خادم �خليلي

CN 1126222 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

2 - تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات- حما�شبون قانونيون 
، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/02/09 وذلك بناء على قر�ر 
حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم 

تاريخ �لتعديل:2021/02/09  2113000219:
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شكر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 3669769:حملي للماأكولت رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كرييتف 

 CN 1466943:بوينت لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فود بوينت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية- فرع 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب 2 رخ�شة رقم:1052034-2 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد �شعيد ر��شد م�شعود �مل�شكرى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �حمد �شامل �شالح �ملزروعى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �إ�شم جتاري من/ فود بوينت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - فرع 2 

FOOD POINT FOODSTUFF TRADING - BRANCH 2 

�إىل /جولدن فود بويند لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 

GOLDEN FOOD POINT FOODSTUFF TRADING 

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

خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• الفجر - تون�س

�أكد �أ�شتاذ �لقانون �لعام بكلية �لعلوم 
و�لجتماعية  و�ل�شيا�شية  �لقانونية 
بتون�س هيكل بن حمفوظ �إثر �نتهاء 
�أ�شتاذ   11 ج��م��ع  ك���ان  �ل����ذي  �ل��ل��ق��اء 
�لعام و�لقت�شاد  �لقانون  خمت�س يف 
ه�شام  �حل���ك���وم���ة  ب��رئ��ي�����س  و�مل���ال���ي���ة 
بالق�شبة  �حلكومة  بق�شر  �مل�شي�شي 
 2021 فيفري   10 �لأرب��ع��اء  �ليوم 
م���ق���رتح���ات حلول  ح�����ول  ل���ل���ت���د�ول 
�ملتعلق  �لقانوين  �ل�شكال  بخ�شو�س 
مب�شاألة �لتحوير �لوز�ري �أن �لأ�شاتذة 
�أجمعو� على �أن �حلل على �أن �لأزمة 
�شيا�شية  ح��ل��ول  �إىل  حت��ت��اج  �شيا�شية 
بالإ�شافة �إىل �حللول �لقانونية �لتي 

يطرحها �لد�شتور.
و�أف��������اد ب����ن حم���ف���وظ مل���وز�ي���ي���ك �أن 
ولكنها  مم��ك��ن��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �حل����ل����ول 
�شرورة  ت�شمن  ل  تقديره  بح�شب 
ر�أ�شْي  بني  �لعاقة  و�شا�شة  �لدولة 
�إ����ش���ارة �إىل  �ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 

�شعيد و�مل�شي�شي.
وك�شف بن حمفوظ �أنه مت خال هذ� 
�لتي  �خليار�ت  يف  �لتد�ول  �لجتماع 
من  �لأدن�����ى  �حل���د  ت�شمن  �أن  ي��ج��ب 
�أنه  على  م�شدد�  �حل���ايل  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
مهما كانت �خليار�ت �ملطروحة �ليوم 
حلل �ل�شكال ل ميكن �إحد�ث �شابقة 
قانونية تخرج عن �لإطار �لد�شتوري 
حتى ل تكون حمل خاف م�شتقبا 
�لو�شاطة  �ق�������رت�ح  مت  �أن������ه  م��ع��ل��ن��ا 

�لتفاو�س  وم���و�����ش���ل���ة  و�ل��ت��ح��ك��ي��م 
خ�شو�س  يف  ح�����ل  �إىل  ل���ل���ت���و����ش���ل 

�ل�شكال �لقائم.
�لتحوير  ب���اأن  �ل��ق��ول  �أن  �ىل  و�أ����ش���ار 
�ل������وز�ري غ���ر د���ش��ت��وري ب��ت��ع��ل��ة �أنه 
�مل��ق��رتح على جمل�س  ع��ر���س  يتم  مل 
موؤكد�  �شيا�شية  تقدير�ت  هي  وز�ري 
�أنه مت �حرت�م �لعديد من �ل�شكليات 

و�لجر�ء�ت وفق تقديره.
�أّن  �أّكد رئي�س �حلكومة على  يف حني 
هذه �لو�شعية حتيل على تاأّخر تركيز 
يف  تخت�ّس  �لتي  �لد�شتورية  �ملحكمة 
�حل�شم يف هذه �لإ�شكاليات، د�عيا يف 
هذ� �لإطار �إىل �لتعجيل يف تركيزها 

يف �أقرب �لآجال. 
ي�شار �ىل �أّنه يف �ملقابل �لتقى �لرئي�س 

قي�س �شعّيد بعدد من �أع�شاء جمل�س 
نو�ب �ل�شعب من خمتلف �لكتل.

�شمر  �إىل  �ل��دع��وة  ت��وج��ي��ه  مّت  وق���د 
دي���ل���و ون���وف���ل �جل����ّم����ايل م���ن حركة 
وه�شام  ع����ّب����و  و����ش���ام���ي���ة  �ل���ّن���ه�������ش���ة 
�لعجبوين ونبيل �حلاّجي من �لّتّيار 
�لدميقر�طي، وزهر �ملغز�وي وهيكل 
�ملّكي من حركة �ل�ّشعب وحامت �ملليكي 
وخالد ق�ّشومة )غر منتمني لكتل( 
وم�شطفى بن �أحمد عن حتيا تون�س 
تون�س  ق��ل��ب  ك��ت��ل  ��شتبعدت  ج��ني  يف 

و�لد�شتوري �حلر و�لإ�شاح.
وت���ع���ل���ي���ق���ا ع���ل���ى ع������دم دع�������وة ن�����و�ب 
مع  �ل���ل���ق���اء  �إىل  �حل����ر  �ل���د����ش���ت���وري 
رئي�س �جلمهورية رغم دعوة خمتلف 
عبر  قالت  �لربملانية،  �لكتل  ممثلي 

�لد�شتوري  �حل����زب  رئ��ي�����ش��ة  م��و���ش��ي 
�إن حزبها مل ينتظر دع��وة من  �حل��ر 

قي�س �شعيد.
وت��اب��ع��ت م��و���ش��ي يف ت�����ش��ري��ح �إذ�ع����ي 
''رئ��ي�����س �جلمهورية  �لأرب��ع��اء  �أم�����س 
�ل�شيا�شيني  بع�س  رئي�س  �أن��ه  برهن 
وبع�س �لتون�شيني... قمنا مبر��شلته 
يف عدة منا�شبات حني تعر�شنا للعنف 

ومت جتاهلنا".
م���و����ش���ي، قائلة  ع���ب���ر  �����ش����ددت  ك���م���ا 
و�أذرعهم  �لخ���و�ن  �أن  نعرف  ''ن��ح��ن 
���ش��وت��و� ل����ه.. ك��م��ا �أن����ه ب��ره��ن �أن����ه ل 
مي��ل��ك م��وق��ف��ا م��ع��ادي��ا م��ن �لخ����و�ن 
يوما من  ي�شتثنيهم  �عتباره مل  على 

لقاء�ته...".
و�لنائب عن  �لقيادي  قال  من جهته 

�للومي  ت��ون�����س ع��ي��ا���س  ق��ل��ب  ح���زب 
يف ت�����ش��ري��ح �أن �ل��رئ��ي�����س ي��و����ش��ل يف 
منهجه �لفرد�ين يف �إ�شارة ل�شتدعائه 
لأ�شماء بعينها لق�شر قرطاج و�إق�شاء 
قلب تون�س،  م�شيفا �أن �شعيد ب�شدد 
ب��ع��ث ر���ش��ال��ة ب���اأن���ه ل��ي�����س رئ��ي�����س كل 
ت�شريحاته  ي��دع��م  مم��ا  �لتون�شيني 
�إجر�ء�ت  �لنقا�س ح��ول  ح��ول وج��وب 

�أن معركة  �ل��ل��وم��ي  و�أو����ش���ح  ع��زل��ه. 
�جلمهورية  رئي�س  من  �لثقة  �شحب 
�لتي يف  للماآلت  �لنظر  دون  مبدئية 
ت�شهده  �لتي  �لد�شتوري  �لفر�غ  ظل 
�لد�شتورية،  �ملحكمة  بغياب  �ل��ب��اد 
�جلمهورية  رئ��ي�����س  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد� 
�لنا�س  خل��دم��ة  م��وق��ع��ه  ي�����ش��ت��غ��ل  مل 
�شذوذ  ممار�شة  ب�شدد  وه��و  و�ل��ب��اد 

فكري و�شيا�شي �أقرب للتوحد ح�شب 
تعبره. وجّدد عيا�س �للومي تاأكيده 
�لد�شتورية  �ل��ي��م��ني  �أد�ء  �أن  ع��ل��ى 
ه��و و�ج���ب م��ق��ّي��د ول��ي�����س ف��ي��ه نقا�س 
للباد  نكر�ن  حالة  يف  �شعيد  وقي�س 
�أن  مو�شحا  ول��اأع��ر�ف،  وللقو�نني 
غ��اي��ة رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة ه��ي �إقالة 

حكومة �مل�شي�شي بطرق ملتوية.

 رو�ضيا تتجاوز حاجز 4 ماليني اإ�ضابة ب� » كورونا« 
•• مو�صكو-وام:

جتاوزت ح�شيلة �لإ�شابات بفرو�س كورونا �مل�شتجد يف رو�شيا �أم�س حاجز 
لي�شل  �ليوم  جديدة  �إ�شابة   14494 ت�شجيل  بعد  �إ�شابة  مايني   4 �ل��� 
�إجمايل �لإ�شابات منذ بد�ية �جلائحة �إىل �أربعة مايني و12 �ألفا و 710 
��شابة. و�أعلنت غرفة �لعمليات �خلا�شة مبكافحة فرو�س كورونا برو�شيا 
يف تقريرها �ليومي عن �رتفاع طفيف يف �لوفيات بكورونا بت�شجيلها 536 
حالة وفاة مقابل 530 وفاة يوم �أم�س �لأول لت�شبح ح�شيلة �شحايا �لعدوى 
يف �لباد 78134 حالة وفاة ومتاثل 22575 مري�شا لل�شفاء �لتام منذ 
�أم�س، لي�شل �إجمايل عدد �ملتعافني �إىل ثاثة مايني و516 �ألفا و461 
حالة �شفاء. و�شجلت �ل�شلطات �ل�شحية تر�جعا يف عدد �لإ�شابات �جلديدة 
“ بعد �إط��اق حملة تطعيم جمانية �شاملة يف خمتلف  “ كورونا  بفرو�س 

. »V لأقاليم، با�شتخد�م لقاح “�شبوتنيك�

ومّتت �شرقة غالبية �ملبلغ يف عمليتني �رتكبتا �أو�خر 2020.
ل�شتهد�ف  �للكرتونيني  �لقر��شنة  �آلف  بتعبئة  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وق��ام��ت 

�شركات وموؤ�ش�شات يف كوريا �جلنوبية و�أماكن �أخرى يف �لعامل.
يانغ عن خ�شائرها  بيونغ  تعو�س  دخل  �إيجاد م�شادر  �أي�شاً  وت�شمل مهمتهم 

ب�شبب �لعقوبات �ملفرو�شة عليها على خلفية برناجمها �ل�شاروخي �لنووي.
وو�شلت �ملفاو�شات بني �لوليات �ملتحدة وكوريا �ل�شمالية �إىل حائط م�شدود 
على  �لتفاق  يف  �لف�شل  منها  �أ�شباب  لعدة   2019 يف  هانوي  قمة  ف�شل  منذ 
�لتنازلت �لتي �شتقدمها كوريا �ل�شمالية مقابل رفع �لعقوبات �لدولية عنها.

وعر�س �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �أون ل �شيما يف عر�شني ع�شكريني 
يف ت�شرين �لأول/�أكتوبر وكانون �لثاين/يناير، �أنو�عا جديدة من �ل�شو�ريخ 

و�أعرب عن رغبته تعزيز �لرت�شانة �لنووية للباد.
وقال خرب�ء �لأمم �ملتحدة يف �لتقرير �إنهم حققو� بقر�شنة يف �أيلول/�شبتمرب 

 ••�صيول-اأ ف ب

دولر  مليون   300 �أكرث من  �ملا�شية  �لأ�شهر  �ل�شمالية خال  كوريا  �شرقت 
رقمية عرب هجمات �إلكرتونية، بهدف متويل بر�جمها �ل�شاروخية و�لنووية 

�ملحظورة، وفق ما بنّي تقرير �شري لاأمم �ملتحدة.
و�أورد �لتقرير �لذي �أعدته جمموعة خرب�ء مكلفني مر�قبة تطبيق �لعقوبات 
�رتكبتها  �لتي  �لفرت��شية  �لب�شائع  �شرقات  “�إجمايل  �أن  يانغ،  بيونغ  �شد 
 316،4 �إىل  ي�شل   2020 �لثاين/نوفمرب  وت�شرين   2019 ب��ني  �ل��ب��اد 

مليون دولر” بح�شب دولة ع�شو يف �لأمم �ملتحدة.
�لرب�مج  تطوير  متويل  بهدف  وب��ور���ش��ات  مالية  موؤ�ش�شات  قر�شنة  وج��رت 
�ل�شاروخية و�لنووية �لكورية �ل�شمالية، بح�شب ما �أفاد �لتقرير �لذي �طلعت 

عليه فر�ن�س بر�س.

ملبادلت مالية �إلكرتونية �نتهت ب�شرقة مبلغ 281 مليون دولر. و�شرقت 23 
مليون دولر بعد �شهر من ذلك يف عملية قر�شنة ثانية. وقال �لتقرير “يظهر 
��شتخدمت  �لتي  و�لو�شائل  �لهجوم  يف  �مل�شتخدمة  لاأ�شاليب  �أويل  حتليل 

لحقاً لتبيي�س �لعائد�ت غر �مل�شروعة وجود �شلة قوية بكوريا �ل�شمالية«.
 ،2014 �لعام  يف  �ل�شمالية  كوريا  يف  �لقر�شنة  ق��در�ت  على  �ل�شوء  و�شلط 
حينما �تهمت بيونغ يانغ ب�شن هجوم على �شركة “�شوين” �نتقاماً من �إنتاجها 

فيلم “�ملقابلة” �لذي يهز�أ من كيم جونغ �أون.
وي�شتبه يف �أن بيونغ يانغ قامت �أي�شاً ب�شرقة 81 مليون دولر يف 2016 من 
م�شرف بنغاد�س �ملركزي، و60 مليوناً يف 2017 من بنك �ل�شرق �لأق�شى 

�لدويل يف تايو�ن.
وكّثف �لقر��شنة هجماتهم �أي�شاً على من�شات تبادل عملة بتكوين �لفرت��شية 

�لتي تو��شل قيمتها �لرتفاع.

كوريا ال�ضمالية �ضرقت 300 مليون دولر عرب قر�ضنة اإلكرتونية 

رياح من احلرب الباردة تع�ضف يف اأق�ضى ال�ضمال الأوروبي 

�ل��ط��ال��ب ك��ني ناين  �أك���د  م��ن جهته 
ظل  يف  �ل����ب����ق����اء  ن����ري����د  “ل  و�ي 
�ل��دي��ك��ت��ات��وري��ة. ل��ق��د �ن��ت��اب��ي بع�س 

�خلوف �أي�شا بعد �لقمع بالم�س«.
نايبيد�و،  �أي�شا يف  ونظمت تظاهرة 
�ملجل�س  ب���ن���اه���ا  �ل����ت����ي  �ل���ع���ا����ش���م���ة 
�لع�شكري �حلاكم يف و�شط �لغابات.

�لثاثاء  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ون������ددت 
�ملتكافئ”  “غر  ب���ال����ش���ت���خ���د�م 
قبل  م��ن  ل��ل��ق��وة  �ملقبول”  و”غر 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  ق��ام  �ل��ذي  �جلي�س 

بالنقاب.
�خلا�س  �ملتحدة  �لأمم  مقرر  ون��دد 
لبورما توم �ندروز با�شتخد�م �لقوة 
�لنار  �أط��ل��ق��ت  �ل�����ش��رط��ة  �أن  م���وؤك���د� 
نايبيد�و.  يف  �شابة  �م���ر�أة  و�أ���ش��اب��ت 
مو�قع  على  �ل�شور  ه��ذه  و�نت�شرت 

�لتو��شل �لجتماعي.
�لن�شان  ح����ق����وق  م���ب���ع���وث  وك����ت����ب 
�لأربعاء “ميكنهم �إطاق �لنار على 

 •• اأو�صلو-اأ ف ب

تابعة  ��شرت�تيجية  ق��اذف��ات  حت��ط 
ل��ل��ق��و�ت �جل��وي��ة �لأم��رك��ي��ة قريبا 
لإج����ر�ء ت��دري��ب��ات يف �ل���رنوج يف ما 
ي��ع��ك�����س �ل��غ��ل��ي��ان �ل��ع�����ش��ك��ري غر 
�ل�شمال  �أق�شى  منطقة  يف  �مل�شبوق 
�لأوروب������������ي م���ن���ذ �ن���ت���ه���اء �حل����رب 

�لباردة.
منخف�س  “توتر  عبارة  وت�شتخدم 
لو�شف  �لكبر”  “�ل�شمال  يف 
�ل���و����ش���ع �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي و�لأم����ن����ي 
�ل�شلمي ن�شبيا �لذي �شاد يف �لقطب 

�ل�شمايل لعقود.
ل��ك��ن ع����ودة �خل���اف���ات ب��ني �لغرب 
�أزمة �لقرم  و�لرو�س خ�شو�شا منذ 
�لأور�ق  خ��ل��ط  �أع����ادت   ،2014 يف 
�إظ���ه���ار  �إىل  �مل��ع�����ش��ك��ري��ن  وق�������ادت 
قوتيهما مبا يف ذلك حتت خطوط 
�أنها  ُيعتقد  �لتي  �ملرتفعة  �لعر�س 
غ��ن��ي��ة ب���امل���و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وي����وؤدي 
طرق  فتح  �إىل  فيها  �جلليد  ذوب���ان 

بحرية جديدة.
قاذفات  ���ش��ت��ح��ط  �لأوىل  ول���ل���م���رة 
يف  �مل������دى،  �ل��ب��ع��ي��دة  “بي-1بي” 
�أورلن����������د �جل����وي����ة خال  ق����اع����دة 
تدريبات  لإج�����ر�ء  �جل����اري  �ل�����ش��ه��ر 
�جلوية  �لقو�ت  مع  �أ�شابيع  ت�شتمر 
�ل���رنوج���ي���ة �ل���ت���ي حت���ر����س �حل����دود 

�ل�شمالية حللف �شمال �لأطل�شي.
�لباحث  �أوت��ان��د  كري�شتيان  وي��رى 

�شرقة  ميكنهم  ل  لكن  �شابة  �م���ر�أة 
م�شيفا  وت�شميمه”  ���ش��ع��ب  �أم����ل 
متظاهري  م��ع  يت�شامن  “�لعامل 
م�شت�شفى  وق��ال طبيب يف  بورما”. 
�إن �ل�شابة وتدعى ميا ثوي  نايبد�و 
�لفائقة  �ل��ع��ن��اي��ة  “يف  خ���ني  ث����وي 
�لتنف�س  على  مل�شاعدة  بحاجة  لأنها 
�شباح  للوعي”  ف���اق���دة  ت�����ز�ل  ول 

�لأربعاء.
و�أف��������اد ط��ب��ي��ب �آخ������ر �ل���ث���اث���اء �إن 
�لع�شكريني �أطلقو� �لر�شا�س �حلي 
ع��ل��ى �مل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى م���ا تظهر 
�جل����روح �ل��ت��ي ع��اي��ن��ه��ا ع��ل��ى �شابني 
حرجة.  ح��ال��ة  يف  �مل�شت�شفى  �أدخ���ا 

�نه  “نعتقد  �ل���ط���ب���ي���ب  و�أ������ش�����اف 
�لر�شا�س �حلي«.

يف م���ان���د�لي )و����ش���ط( ث���اين مدن 
�لباد، �أطلقت �ل�شرطة �لغاز �مل�شيل 
كانو�  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ع��ل��ى  ل���ل���دم���وع 
�ل��ر�ب��ط��ة �لوطنية  �أع���ام  ي��رف��ع��ون 
من �أجل �لدميوقر�طية، حزب �أونغ 

�شان �شو ت�شي.
�لع�شكريني  �إن  �ل���ر�ب���ط���ة  وق���ال���ت 
يف  مركزها  �لثاثاء  م�شاء  د�ه��م��و� 

ر�نغون.
على  �شفحته  ع��ل��ى  �حل����زب  وك��ت��ب 
�ل���دي���ك���ت���ات���ور  “د�هم  ف���ي�������ش���ب���وك 
�لع�شكري ودمر مقر قيادة �لر�بطة 

و�لن�شف  �لتا�شعة  ق��ر�ب��ة  �لوطنية 
غ(  ت  �لظهر  بعد   3،00( م�شاًء” 
فيما كانت جترى تظاهر�ت يف عدة 
مدن قمعت بخر�طيم �ملياه و�طاق 

�لر�شا�س �ملطاطي.
وق����ال ع�����ش��و �ل���ر�ب���ط���ة ���ش��وي وين 
�لرب���ع���اء ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �إن 
�ل��ت��ي قامت  �مل��د�ه��م��ة  ح��ار���ش��ا �شهد 
بها ق��و�ت �لأم��ن عرب نظام �ملر�قبة 
يتمكن  مل  لكنه  بعد  ع��ن  بالفيديو 

من �لتدخل ب�شبب حظر �لتجول.
�أقفال  على  عرثو�  �لأربعاء،  و�شباح 
حطمت فيما فقدت �أجهزة كمبيوتر 
وكابات  كهربائية  �أ�شاك  وقطعت 

خادم و�ختفت وثائق م�شرفية كانت 
بح�شب  و�أك���د  خ��زن��ة.  يف  مو�شوعة 
�لتقدم  يعتزم  �أن �حلزب  وين  �شوي 

ب�شكوى لدى �ل�شرطة.
م�شاء  م���ن���ذ  �ل�����ش��ل��ط��ات  وح����ظ����رت 
�لثنني �لتجمعات لأكرث من خم�شة 
�أ�شخا�س يف ر�نغون ونايبيد�و ومدن 
�أخ�����رى. وف��ر���س ح��ظ��ر جت���ول ومت 

تفريق متظاهرين م�شاء �لثاثاء.
مئات  تظاهر  �ملا�شية  �لأي���ام  خ��ال 
�لباد  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف  �لآلف 
�ملعتقلني  ع��ن  ب���الإف���ر�ج  م��ط��ال��ب��ني 
د�شتور  و�إل��غ��اء  �لدكتاتورية  و�إن��ه��اء 

2008 �ملحابي للجي�س.

وك������ان ح�����زب ����ش���و ت�����ش��ي ق����د حقق 
�لعامة  �لنتخابات  يف  كا�شحا  ف��وز� 
�ل����ث����اين/ن����وف����م����رب،  ت���������ش����ري����ن  يف 
�أب������د�  ل���ك���ن �جل���ي�������س مل ي����ع����رتف 
�لقادة  يخ�شى  �إذ  �لق��رت�ع  ب�شرعية 
نفوذهم  ت���ر�ج���ع  م���ن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ون 
ت�شي  �شو  �شان  �أون��غ  ت�شعى  �أن  وم��ن 

�إىل تعديل �لد�شتور.
حالة  �جلي�س  �أعلن  �لنقاب  بعيد 
�لطو�رئ لعام ووعد بعدها بتنظيم 
�أونغ  �ن��ت��خ��اب��ات ج���دي���دة. وو���ش��ع��ت 
�لإق��ام��ة �جلربية  ت�شي يف  �شو  �شان 
ملعار�شتها  ع���ام���ا   15 م����دى  ع��ل��ى 
وكانت  �حل��اك��م.  �لع�شكري  �ملجل�س 

�شهدت  �أن  ل����ل����ب����اد  ي�������ش���ب���ق  مل 
�لنتفا�شة  منذ  ك��ه��ذه  �حتجاجات 
�ملعروفة   2007 �ل���ع���ام  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
و�لتي  �لزعفر�ن”  “ثورة  ب��ا���ش��م 
وق��م��ع��ه��ا �جلي�س  �ل���ره���ب���ان  ق���اده���ا 

بعنف.
وخطر �لقمع حقيقي يف بلد عا�شت 
بالفعل ما يقرب من 50عاًما حتت 
�لعام  ��شتقالها  منذ  �لع�شكر  ن��ر 

.1948
���ش��ب��اط/ �لأول م��ن  �ن��ق��اب  �أن��ه��ى 
ف�������رب�ي�������ر ف���������ش����ا ق�����������ش�����ر� من 
��شتمر  �ل��ب��اد  يف  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 

حلو�ىل عقد.

�لدفاع  لأبحاث  �لرنوجي  �ملعهد  يف 
�إطار  يف  ي��ن��درج  �لنت�شار  “هذ�  �أن 
�أق�شى  ���ش��ام��ل يف  ع�����ش��ك��ري  ن�����ش��اط 
�ل�����ش��م��ال �رت��ف��ع ب�شكل م��ل��ح��وظ يف 
�ل�����ش��ن��و�ت �لأخ����رة ع��ل��ى �جلانبني 

�لغربي و�لرو�شي على حد �شو�ء«.
�لقاذفات  ه���ذه  “كون  �أن  و�أ����ش���اف 
قلقا  بالتاأكيد  يثر  ��شرت�تيجية 

لدى �لرو�س«.
باخلطر  مو�شكو  ت�شعر  �ل��و�ق��ع  يف 
�لطائر�ت  ه����ذه  �أن  �إىل  م�����ش��رة 
حمل  �ل��ظ��روف،  بع�س  يف  ميكنها، 

�أ�شلحة ذرية.
�شفر  كورت�شونوف  نيكولي  وق��ال 
�لنو�يا �حل�شنة �لرو�شي يف جمل�س 
�لقطب �ل�شمايل “ل �أحد يف �لقطب 
�ل�شمايل ي�شتعد لنز�ع م�شلح. ومع 
ذلك، هناك موؤ�شر�ت على مو�جهة 

متنامية وت�شعيد ع�شكري«.
�لرو�شية  �لإع���ام  لوكالة  و�أو���ش��ح 
هذه  �إن  ����ش���ب���اط/ف���رب�ي���ر  م��ط��ل��ع 
تعيدنا  “قد  �ملنطقة  يف  �لع�شكرة 
�أي���ام �حلرب  ع��ق��ود� �إىل �ل���ور�ء �إىل 

�لباردة«.
يف �أو����ش���ل���و، ي��ق��ل��ل �مل�������ش���وؤول���ون من 
�أه��م��ي��ة �مل�����ش��األ��ة. وه���م ي��ق��ول��ون �إن 
قلب  يف  تقع  �ل��ت��ي  �ملعنية  �ل��ق��اع��دة 
�لقطبية  �ل���د�ئ���رة  وحت���ت  �ل�����رنوج 
كيلومرت   1200 تبعد  �ل�شمالية، 

عن �حلدود �لرو�شية �لرنوجية.
وقال وزير �لدفاع �لرنوجي فر�نك 

باملئة   40 ت��ب��ل��غ  ه��ائ��ل��ة  زي�����ادة  ع���ن 
بحلول  �ل���ع�������ش���ك���ري  �إن���ف���اق���ه���ا  يف 
2025، وهو �أمر غر م�شبوق منذ 
و�إع���ادة  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ق��رن  خم�شينات 
بحر  يف  غ��وت��ان��د  ج��زي��رة  ع�شكرة 

�لبلطيق.
تبتعد  �لتي  �ل�شويد  ب��رمل��ان  وي�شم 
يف  �أغلبية  �لتكتات،  ع��ن  تاريخيا 
�أطل�شيا”  “خيار�  ت��وؤي��د  �ل���ربمل���ان 
فنلند�،  غ���ر�ر  على  ل��ل��ب��اد،  ي�شمح 
بالن�شمام ب�شرعة �إىل �حللف. لكن 

�حلكومة تعار�س ذلك.
�لقرن  �لأوىل منذ ثمانينات  للمرة 
�ملا�شي، �أر�شلت �لبحرية �لأمركية 
حاملة طائر�ت �إىل بحر �لرنوج يف 
�شفنا  �لتايل،  �لعام  يف  ثم   ،2018
�أخرى �إىل بحر بارنت�س يف �ملنطقة 

�لقت�شادية �لرو�شية �خلال�شة.
ي��غ��ر و���ش��ول فريق  �أل  وي��ف��رت���س 
هذ�  �لأب���ي�������س  �ل��ب��ي��ت  �إىل  ج���دي���د 
�ل��و���ش��ع. ف��ق��د ���ش��رح وزي���ر �لدفاع 
�أن  �أو�شنت  �لأمركي �جلديد لويد 
طويا  تاريخا  �ملتحدة  “للوليات 
منطقة  يف  رو�شيا  م��ع  �لتعاون  م��ن 
�أن ي�شتمر  �لقطب �ل�شمايل ، و�آمل 
ذل�����ك«. ل��ك��ن �أ����ش���اف �أو����ش���نت على 
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  ج��ل�����ش��ة  ه���ام�������س 
“قلق  �أن���ه  تعيينه  على  للم�شادقة 
جد� من تعزيز �جلي�س �لرو�شي يف 
�ملنطقة و�ل�شلوك �لعدو�ين لرو�شيا 
�لعامل”.  ويف  �ل�شمايل  �لقطب  يف 

باكي ين�شن �إن “تدّرب حلفائنا على 
�أر���ش��ن��ا ه��و ج��ان��ب ر����ش��خ وطبيعي 
د�خل  وتعاوننا  �لأمنية  ل�شيا�شتنا 
يف  و�أ�����ش����اف  �لأطل�شي”.  �حل���ل���ف 
فر�ن�س  لوكالة  �لكرتونية  ر�شالة 
“رو�شيا تعرف ذلك جيد�  �أن  بر�س 
لل�شعور  ���ش��ب��ب  �أي  ل��دي��ه��ا  ول��ي�����س 

با�شتفز�ز«.
ل��ي�����س معزول.  �ل��ف�����ش��ل  ل��ك��ن ه���ذ� 

�أن ت�شع  فقد قررت �لرنوج موؤخر� 
�لأمركيني  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  ب��ت�����ش��رف 
موقع  و�لفرن�شيني  و�لربيطانيني 
م�����ش��ان��دة ل��غ��و����ش��ات��ه��ا �ل��ت��ي تعمل 
ب���ال���ط���اق���ة �ل���ن���ووي���ة ب���ال���ق���رب من 

تروم�شو.
ق����اع����دة  �أغ�����ل�����ق�����ت   ،2009 ويف 
�أولف�شفرن �ملجاورة �لو�قعة د�خل 
بقر�ر  ل�شركات خا�شة  وبيعت  جبل 

من ين�س �شتولتنربغ رئي�س �لوزر�ء 
�لعام  �لأم��ني  �أ�شبح  �لذي  حينذ�ك 

للحلف �لأطل�شي.
ومع عودة �لت�شنجات، عادت �حلاجة 
�إىل نقطة متركز ملطاردة �لغو��شات 
“بر  معرب  ت�شلك  �ل��ت��ي  �لرو�شية 
ل  و�ل���������ذي  �ل���ب���ع���ي���د  غ�����ر  غاب” 
ب��دي��ل ل��ه للتنقل ب��ني ق��و�ع��ده��ا يف 
�شبه ج��زي��رة ك��ول و�أع��م��اق �ملحيط 

�لأطل�شي.
“غرينبي�س”  م��ن��ظ��م��ة  وت����ق����ول 
“روليت  ي�شبه  �لأم���ر  �إن  با�شتنكار 
)لعبة قمار( �أطل�شية” مع �لطبيعة 
رو�شيا،  م��ع  و�ل��ع��اق��ات  و�ل�����ش��ك��ان 

مكررة بذلك �لتحفظات �ملحلية.
�أي�شا  �ل��ت��وت��ر �جل��دي��د  ودف����ع ه���ذ� 
�ل�����ش��وي��د �مل���ج���اورة غ��ر �ل��ع�����ش��و يف 
�لإع�����ان  �إىل  �لأط���ل�������ش���ي،  �حل���ل���ف 

�لزعيمة �لبورمية و�جهت �نتقاد�ت 
�لدولية  �ملجموعة  قبل  �شديدة من 
�إز�ء �لتجاوز�ت  ب�شبب عدم حتركها 
�لروهينغا  �أقلية  لها  تعر�شت  �لتي 
ت������ز�ل حتظى  ل��ك��ن��ه��ا ل  �مل�����ش��ل��م��ة، 
و�أك���د  �ل���ب���اد.  يف  و����ش��ع��ة  ب�شعبية 

حزبها �أنها “يف �شحة جيدة«.
و�لحتاد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ون���ددت 
عدة  ودول  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �لوروب�������ي 

�أخرى بالنقاب يف بورما.
�ت�شالتها  تعليق  نيوزيلند�  و�أعلنت 
�لعالية  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�أول  لت�شبح  ب���ورم���ا،  م��ع  �مل�����ش��ت��وى 
�لع�شكري  �ملجل�س  ع��زل  تقرر  دول��ة 
�حل���اك���م. و���ش��ي��ع��ق��د جم��ل�����س حقوق 
�لإن�شان لدى �لأمم �ملتحدة �جلمعة 
جل�شة خا�شة للبحث يف م�شتجد�ت 
�ل���و����ش���ع يف ب���ورم���ا ف��ي��م��ا دع����ا دعا 
�ل��دويل �ىل �لإفر�ج  �لأم��ن  جمل�س 

عن �ملعتقلني.

جديد  من  تت�شلح  رو�شيا  لأن  ذل��ك 
�أي�شا.

 ،2020 �آذ�ر/م������������ار�������������س  ف����ف����ي 
ف����ادمي����ر بوتني  �ل���رئ���ي�������س  �أم������ر 
�لع�شكرية”  �ل����ق����در�ت  ب�”تعزيز 
�لتحتية  �لبنية  وحتديث  و”�إن�شاء 
�ل�شمايل  �ل��ق��ط��ب  يف  �لع�شكرية” 
“�أ�شطول  ويتاألف   .2035 بحلول 
بحرية  قطعة   86 م��ن  �ل�شمال” 
�ل�شيف  وك���ان  غ��و����ش��ة   42 بينها 
�ملا�شي �أول من تزود بغو��شة نووية 

من �جليل �لر�بع من فئة بوري.
حتديثها  �أو  ق����و�ع����د  ف���ت���ح  وم�����ن 
م�شرة  وطائر�ت  �شو�ريخ  و�ختبار 
ج���دي���دة وحم���اك���اة ل��ه��ج��م��ات على 
مو�قع غربية و�نت�شار بحري وجوي 
فاأكرث، يدل  �أكرث  يف مناطق بعيدة 
�لتاأكيد  �إعادة  كل ذلك على �شيا�شة 

�لع�شكرية �لرو�شية.
مقاتات  �أق��ل��ع��ت  �مل��ا���ش��ي  و�ل���ع���ام 
ب�شكل طارئ خم�شني مرة  نروجية 
طائرة   96 جم��م��وع��ه  م���ا  ل��ر���ش��د 

رو�شية حلقت قبالة �لباد.
وهذ� �لعدد �أقل بالتاأكيد بكثر من 
�شوفيتية  ط��ائ��رة   600 �أو   500
منت�شف  يف  ���ش��ن��وي��ا  ت��ر���ش��د  ك��ان��ت 
�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات خ���ال ح��ق��ب��ة �حلرب 
�لباردة، ولكنه �أكرب بكثر �أي�شا من 
كانت  �لتي  تقريبا  ط��ائ��ر�ت  �لع�شر 
�لألفية  �لأول من  �لعقد  تر�شد يف 

�لثالثة.

جمل�ش حقوق االإن�سان لدى االأمم املتحدة يجتمع اجلمعة  

تظاهرات يف �ضوارع بورما لليوم اخلام�س على التوايل

•• رانغون-اأ ف ب

اإىل  االأربعاء  اأم�ش  البورميني  اآالف  ع�سرات  نزل 
التوايل غداة اقتحام  لليوم اخلام�ش على  ال�سوارع 
اجلي�ش مقر حزب اأونغ �سان �سو ت�سي يف رانغون يف 
على  االنقالبيني  الع�سكريني  ت�سميم  تظهر  خطوة 

مواجهة الدعوات الإعادة النظام الدميوقراطي.
وكانت احل�سود تتجمع يف مواكب عدة بعد الظهر يف 
و�سط رانغون عا�سمة البالد االقت�سادية، يف اأجواء 

متوترة فيما جتاوز القمع عتبة جديدة الثالثاء.
ــو مــوظــف يف فــنــدق لوكالة  وقـــال كــيــاو كــيــاو وه
احلكومة  لرف�ش  �سيء  بكل  “�سنقوم  بر�ش  فران�ش 

الع�سكرية«.

اأ�ساتذة القانون الد�ستوري املجتمعني بامل�سي�سي:

اأزمة التحوير الوزاري: احلل �ضيا�ضي اأو ل يكون...!
 عبري مو�سي: قي�ش �سعيد برهن اأنه لي�ش رئي�ش كل التون�سيني
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تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 تعديل �إ�شم جتاري من/ �لتميمي وم�شاركوه للمحاماة و �ل�شت�شار�ت �لقانونية ذ.م.م 

 AL TAMIMI & COMPANY ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS L.L.C 

 �إىل /�لتميمي وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
 AL TAMIMI & COMPANY ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر 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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�ي تاور للعقار�ت ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2060346 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة لولو 1 ��س بيه يف ليميتد

LULU 1 SPV LTD 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد ر��شد كو 2 ��س بيه يف ليمتد

HAMAD RASHED CO 2 SPV LTD 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف لولو 1 ��س بيه يف ليميتد

LULU 1 SPV LTD 
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ و�ي تاور للعقار�ت ذ.م.م 
Y TOWER REAL ESTATE L.L.C

�إىل /و�ي تاورللعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
Y TOWER REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر 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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا يا �شاي

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2195124 
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافتريا يا �شاي 

 CAFETERIA YALLA SHAY 
�إىل /مطعم يا �شاي 

 YALLA SHAY RESTAURANT 
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مطعم  5610001

 تعديل ن�شاط / حذف بيع �ل�شاي - بالتجزئة  4721036
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافتريا(  5610003

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات تو�شيل �لطلبات 8299010
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غر 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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:لك�س لانارة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي �شارع �ل�شيخ ر��شد بن مكتوم بناية �شيف 

و�شامل علي حممد نا�شر با�شليب طابق رقم 6 �شقة رقم 601
CN 1735273 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

 ، قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه-  �ل�شادة/�لهاملي  تعيني   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/18  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم 

تاريخ �لتعديل:2021/02/10  2156001040:
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم نيو بر�يت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2748648 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هيه مبخوت علي مبارك �لر��شدي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ز�يد م�شلم �شهيل م�شعود �لعامري
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرد�ن �ل�شياحة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2739773 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نو�ف يو�شف نو�ب حممد �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف نو�ب حممد �حلمادي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
لل�شوكول  �ل�ش�����ادة/نو�شاتيل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لزهور رخ�شة رقم:1138143 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �لرمي خادم م�شرى ر��شد �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ن�شره علي �بر�هيم

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
�ملدينة  و�حة  �ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1131713 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد علي بطي �لد�ب �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني �حمد عبد�هلل �بر�هيم �لبلو�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
لتجارة  �لبحر  �ل�ش�����ادة/جنمة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبطاريات و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3899085 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد جاويد عرين حممد �شريف %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عدنان �شديق حممد �شديق �شوغتاي

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
حديقة  �ل�ش�����ادة/مرطبات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملدينة  رخ�شة رقم:1023711 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد مبارك عو�س عبد�ن �لربيكي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �حمد ر��شد بخيت �ملزروعي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مومينتو لنقل �لركاب 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1009072 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عو�س �شعيد عبد�لرحمن �ملنهايل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ه�شام عبد�هلل �حمد قا�شم �لعامري
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ماك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 2701150:للنقليات �د�رة رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يليت للمقاولت و�ل�شيانة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1157052 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

�إ�شافة حممد حبيب عبد�لرحمن حبيب جعفر �لعيدرو�س %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة على حبيب عبد�لرحمن حبيب جعفر �لعيدرو�س %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عبد�لرحمن �بوبكر �ل�شاطرى �لها�شمى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف جعفر عبد�لرحمن �بوبكر �ل�شاطرى �لها�شمى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غر 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 13162 بتاريخ 2021/2/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فول  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شوت لرتكيب �جهزة �ملر�قبة
 رخ�شة رقم:CN 1849166  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16  341311 �ملودعة بالرقم:  

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �أوج �نف�شتمنت�س ليمتد وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39
حجز �لنقل عرب �ملو�قع �للكرتونية، تغليف وتخزين �لب�شائع، ت�شليم �لأطعمة، ت�شليم �لطرود، نقل وت�شليم 
�لب�شائع، ت�شليم �لر�شائل، �لت�شليم �ل�شريع للب�شائع بو��شطة �ملركبات، خدمات �لت�شليم، �لتخزين �ملوؤقت 

ملو�د �لت�شليم، تتبع وتعقب �ل�شحنات، توفر تتبع �لكرتوين للطرود لاآخرين.
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن رقم وكلمة DISTRICT8  باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

فوقهم ر�شم مميزلربغر.
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 162496

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16 �ملودعة بالرقم: 341312 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �أوج �نف�شتمنت�س ليمتد وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفر �لأطعمة و�مل�شروبات، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافتريات، �لفنادق، �لفنادق �ل�شغرة 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��ات(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطات،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفر  و�ل�����ش��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطات، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجر �أماكن �لإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�شياح، حجز �لفنادق.
و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن رقم وكلمة DISTRICT8  باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة 

فوقهم ر�شم مميزلربغر.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 162497

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16   341314 �ملودعة بالرقم:  

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �أوج �نف�شتمنت�س ليمتد وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39
حجز �لنقل عرب �ملو�قع �للكرتونية، تغليف وتخزين �لب�شائع، ت�شليم �لأطعمة، ت�شليم �لطرود، نقل وت�شليم 
�لب�شائع، ت�شليم �لر�شائل، �لت�شليم �ل�شريع للب�شائع بو��شطة �ملركبات، خدمات �لت�شليم، �لتخزين �ملوؤقت 

ملو�د �لت�شليم، تتبع وتعقب �ل�شحنات، توفر تتبع �لكرتوين للطرود لاآخرين.
C على �شكل  CHIX بخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف �ل�  و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة 

ر�أ�س دجاجة حتتها كلمة FIX بخط وطريقة مميزة و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163666

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16   341315 �ملودعة بالرقم:  

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �أوج �نف�شتمنت�س ليمتد وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفر �لأطعمة و�مل�شروبات، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافتريات، �لفنادق، �لفنادق �ل�شغرة 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��ات(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطات،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفر  و�ل�����ش��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطات، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجر �أماكن �لإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�شياح، حجز �لفنادق.
C على �شكل  CHIX بخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف �ل�  و�شف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة 

ر�أ�س دجاجة حتتها كلمة FIX بخط وطريقة مميزة و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163667

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16 �ملودعة بالرقم: 341322 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �أوج �نف�شتمنت�س ليمتد وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39
حجز �لنقل عرب �ملو�قع �للكرتونية، تغليف وتخزين �لب�شائع، ت�شليم �لأطعمة، ت�شليم �لطرود، نقل وت�شليم 
�لب�شائع، ت�شليم �لر�شائل، �لت�شليم �ل�شريع للب�شائع بو��شطة �ملركبات، خدمات �لت�شليم، �لتخزين �ملوؤقت 

ملو�د �لت�شليم، تتبع وتعقب �ل�شحنات، توفر تتبع �لكرتوين للطرود لاآخرين.
كلمة  يتخللها  مميزة  وطريقة  بخط  �لعربية  باللغة  حبيبي  كلمة  ع��ن   ع��ب��ارة  �لعامة  �لعامة:  و�شف 

م�شتطيل. د�خل  �شغر  بخط    KITCHEN كلمة  حتتهما  �لإجنليزية  باللغة    HABIBI
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163670

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16 �ملودعة بالرقم: 341326 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �أوج �نف�شتمنت�س ليمتد وعنو�نه: �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفر �لأطعمة و�مل�شروبات، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافتريات، �لفنادق، �لفنادق �ل�شغرة 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��ات(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطات،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفر  و�ل�����ش��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطات، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجر �أماكن �لإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�شياح، حجز �لفنادق.
كلمة  يتخللها  مميزة  وطريقة  بخط  �لعربية  باللغة  حبيبي  كلمة  ع��ن   ع��ب��ارة  �لعامة  �لعامة:  و�شف 

م�شتطيل. د�خل  �شغر  بخط    KITCHEN كلمة  حتتهما  �لإجنليزية  باللغة    HABIBI
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163671
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

�أك����د �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن م��ك��ت��وم بن 
�حت����اد  رئ���ي�������س  م���ك���ت���وم  �آل  ج���م���ع���ه 
با  ث��ق��ت��ه  �أن  ل��ل��رج��ب��ي  �لإم���������ار�ت 
ح��دود يف منتخب �لإم��ار�ت �مل�شارك 
�ل�شاد�شة  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ب���ط���ول���ة  يف 
�ملركز  على  للمناف�شة  بالإ�شكندرية، 
�لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  و�ن���ت���ز�ع  �لأول، 
حتقيق  ل��ه  �شبق  �أن  بعد  م��رة  لأول 
�لن�شخ  يف  و�ل����ربون����زي����ة  �ل��ف�����ش��ي��ة 
�لإم����ار�ت  �أن  �إىل  م�شر�  �ل�شابقة، 
تعي�س �أجو�ء ��شتثنائية من �لفرحة 
يف �لوقت �حلايل، ب�شبب جناح مهمة 
�إىل مد�ر  �لو�شول  �لأم��ل يف  م�شبار 

�ملريخ.
ولفت �إىل �أن م�شاركة �لإمار�ت باأكرب 
وفد ريا�شي يف بطولة خارجية من 
�شت�شتلهم  كورونا  جائحة  �أزم��ة  بعد 
�لأج���و�ء  تلك  م��ن  و�لتميز  �ل��ن��ج��اح 
وحت�شد  و�ل��ن��ج��اح،  ب��الأم��ل  �ملفعمة 
مل��و�ك��ب��ة �لعر�س  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة 
�لإم������ار�ت������ي �ل���ع���رب���ي �ل���ك���ب���ر بعد 

�لو�شول للمريخ، وكتابة �لتاريخ.
بن  مكتوم  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  وق���ال 

ل�شاحب  نبارك  مكتوم:"  �آل  جمعه 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  و�أ�شحاب   ، �مل�شلحة 
�لإم����ار�ت  ول�شعب  �لإم�����ار�ت،  ح��ك��ام 
�لعلمي  �لإجن����از  ه��ذ�  �ل��ك��رمي، على 

�لتاريخي �حل�شاري �لكبر".
�لريا�شة  �أن  ن���وؤك���د   "  : و�أ�����ش����اف 
ق����ادرة ع��ل��ى ����ش��ت��ل��ه��ام �ل���درو����س من 
�لدولة،  �لتميز يف خمتلف قطاعات 
كل  يف  �إجن���������از�ت  �إىل  وت��رج��م��ت��ه��ا 
�ملحافل، حيث �أثبتت يف كل �ملنا�شبات 
قامو�س  يف  م�شتحيل  ي��وج��د  ل  �أن���ه 
ع��اه��دن��ا �شاحب  دول��ت��ن��ا، وع��ن��دم��ا 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
وتطوير  ن�����ش��ر  يف  ب��ال��ت��م��ي��ز  م��ك��ت��وم 
كنا   ،2013 ع���ام  �ل��رج��ب��ي  ري��ا���ش��ة 
�لكثر  وحققنا  �مل�شوؤولية  قدر  على 
من �لإجن��از�ت و�ملكا�شب خال تلك 

�لفرتة �لق�شرة، �إد�ريا وفنيا، حيث 
�لحتادين  ح��ال��ي��ا  �لإم�������ار�ت  ت��ق��ود 
قي�س  طريق  عن  و�لآ�شيوي  �لعربي 
�ل��ظ��ال��ع��ي، وت��ت��ط��ور ن��ت��ائ��ج��ن��ا على 
�مل�شتوى �لدويل، وجنحنا يف تاأ�شي�س 
منتخب ن�شائي �عتبار� من 2016، 
�لبطولة  يف  م����رة  لأول  ���ش��ي�����ش��ارك 

�ل���ع���رب���ي���ة وث��ق��ت��ن��ا ف���ي���ه ب����ا ح����دود 
جانب  �إىل  م��ت��ق��دم،  م��رك��ز  لتحقيق 
م��ن��ت��خ��ب �ل����رج����ال �ل�����ذي ي��ع��د من 

�شمن �ملر�شحني للفوز باللقب.
من ناحيته �أكد قي�س �لظالعي رئي�س 
�لحت���ادي���ن �ل��ع��رب��ي و�لآ����ش���ي���وي �أن 
جمعه  بن  مكتوم  بن  حممد  �ل�شيخ 

بالبعثة  د�ئ��م  �ت�شال  �آل مكتوم على 
يف م�شر، ويتابع ��شتعد�د�ت �ملنتخب 
لنطاقة �لبطولة، و�أن هذه �ملتابعة 
و�لاعبات  ل��اع��ب��ني  ك��ب��ر  ح���اف���ز 
لتحقيق �إجناز غر م�شبوق يف تلك 
�مل�شاركة، ود�فع لنا كاحتاد عربي من 
�أنها  �شيما  �لبطولة، ول  �إجناح  �أجل 

�أول بطولة عربية يف �أي ريا�شة بعد 
�إمار�تية  بعثة  �أكرب  وكذلك  كورونا، 
ت�����ش��ارك يف ح���دث خ��ارج��ي م��ن بعد 

كورونا �أي�شا.
وق����ال : " �إن����ه م���ن خ����ال وج����ودي 
مب�����������ش�����ر ح������ال������ي������ا وم�����ت�����اب�����ع�����ت�����ي 
�لتي  ل���ل���ب���ط���ول���ة  ل����ا�����ش����ت����ع����د�د�ت 
غد  بعد  �لإ�شكندرية  م��ن  �شتنطلق 
�أن كل �لأمور على  " �أوؤكد  "�جلمعة 
قائمة  و�لتجهيز�ت   ، ي��ر�م  م��ا  خ��ر 
على قدم و�شاق، يف ظل و�شول بع�س 
�لبع�س  و�ق��رت�ب و�شول  �ملنتخبات، 

�لآخر خال عدة �شاعات ".
�أي  نتلق  �لآن مل  " حتى   : و�أ���ش��اف 
�شوى  �مل�شاركة،  ع��دم  ع��ن  �ع��ت��ذ�ر�ت 
من منتخب تون�س �لذي تعذر �شفره 
باإجر�ء�ت  تتعلق  د�خ��ل��ي��ة  لأ���ش��ب��اب 
�ل�����ش��ف��ر وخ��ط��ط��ه��م ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
جائحة كورونا، وفيما دون ذلك كل 
ومنها  و���ش��ل،  م��ن  منها  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
من هو على و�شول، علما باأنها �أول 
على  تقام  �لتاريخ  يف  عربية  بطولة 
م�����ش��ت��وى �ل���رج���ال و�ل�����ش��ي��د�ت معا، 
و�شيتم نقلها مبا�شرة على تطبيقات 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  وب�����ر�م�����ج 

و�مل�����و�ق�����ع �مل��خ�����ش�����ش��ة ل����احت����اد�ت 
ك��م��ا �شتنقل  �ل��ب��ط��ول��ة،  �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لقنو�ت  م���ن  ع���دد  وق��ائ��ع��ه��ا  ب��ع�����س 

�لتليفزيونية �مل�شرية".
�أن���ه مت �لط��م��ئ��ن��ان على  و�أ���ش��ار �إىل 
ب��روت��وك��ول ط��ب��ي دق��ي��ق مع  تطبيق 
م�شر،  يف  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة 
مبا�شرة  �شتتحول  �ل��وف��ود  �أن  حيث 
�لبحرية  �لأكادميية  �إىل  �ملطار  من 
ي�شمح  ول  ب��الإ���ش��ك��ن��دري��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
للماعب  �إل  م��ن��ه��ا  ب���اخل���روج  ل��ه��م 
و�مل�شاركات عرب حافات خم�ش�شة، 
مت تعقيمها وتعقيم كل �ملر�فق �لتي 
و�لتدريبات،  �ملناف�شات  ت�شت�شيف 
وه���ن���اك م��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة م���ن وز�رة 
�لدكتور  ب��ق��ي��ادة  �مل�����ش��ري��ة  �ل�����ش��ب��اب 

�أ�شرف �شبحي.
�شلطان  �أك�����د حم��م��د  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لزعابي 
ل���ل���رج���ب���ي رئ���ي�������س وفد  �لإم�����������ار�ت 
�لبطولة �حلر�س على  �لإم���ار�ت يف 
حتقيق �إجناز غر م�شبوق، خا�شة �أن 
وميلك  جيد،  ب�شكل  ��شتعد  �ملنتخب 
�أن  .. مو�شحا  �ملناف�شة  كل مقومات 
بعثة منتخب �لرجال ت�شم كا من 

وحمد�ن  �جلنيبي،  خالد  �لاعبني 
بن عمر، وماجد �لبلو�شي، وحممد 
�مل����ه����ري، وحممد  و���ش��ع��ي��د  �مل�������رر، 
و�شيف  م���و����ش���ى،  و�أح����م����د  ع���ب���ا����س، 
ومبارك  �شم�شان،  �جلنيبي، وخليفة 
وعبيد  �ل�شكيلي،  وحمد  �ملن�شوري، 
�لفني  �مل���دي���ر  وي���ق���وده  �ل���ظ���اه���ري، 
�أبولو برليني. و�أ�شار �إىل �أن قائمة 
فوزية  ت�����ش��م  �ل�������ش���ي���د�ت  م��ن��ت��خ��ب 
حممد ع�شوة جمل�س �لإد�رة رئي�شة 
وفد �ل�شيد�ت، �إ�شافة �إىل �أمرة بن 
و�لاعبات  �لتطوير،  م�شرفة  فقيه 
�ل�شويدي،  وفاطمة  �لزعابي،  �أ�شماء 
وف��اط��م��ة �ل��ب��ل��و���ش��ي، وف��اط��م��ة علي، 
�لفا�شي،  وعفر�ء  �حلمادي،  و�آمنة 
لنجاوي،  وف���اط���م���ة  ع���ل���ي،  و�����ش����وق 
�لعزري، وطيف  �ل��رم، وف��رح  وخولة 

فوزي، و�إبر�ر �لبلو�شي.
بامل�شاركة،  �شعد�ء  نحن  و�أ�شاف:" 
ونعي�س �أجو�ء ��شتثنائية حاليا حيث 
كل  من  و�لتربيكات  �لتهاين  نتلقى 
�لوفود �لعربية مبنا�شبة جناح مهمة 
يتوجهون  وك��ل��ه��م  �لأم������ل،  م�����ش��ب��ار 
بر�شالة تقدير وحب لقيادة �لإمار�ت 

و�شعبها بتلك �ملنا�شبة".

•• املنامة –الفجر:

�لبحرينية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  نظمت 
�لريا�شة  ب��ع��ن��و�ن  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ش��رة 
�ل��ن�����ش��اط �لبدين  ت��ت��ح��دى ك��ورون��ا .. 
�حتفال  وذل����ك  �ل��ع��ق��ل��ي��ة،  و�ل�����ش��ح��ة 
ب��ال��ي��وم �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ب��ح��ري��ن��ي �لذي 
�أقيم �فرت��شيا ب�شبب تد�عيات تف�شي 

جائحة كورونا �لعاملية. 
�آل  بن حمد  �ل�شيخ خالد  �شمو  و�أ�شاد 
�ملجل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  خليفة 
رئي�س  و�ل��ري��ا���ش��ة،  لل�شباب  �لأع���ل���ى 

بنجاح  �لبحرينية،  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�لريا�شي  ل��ل��ي��وم  �خل��ام�����ش��ة  �لن�شخة 

�لوطني 2021. 
�لريا�شي  �ل����ي����وم  جن�����اح  �إن  وق�������ال: 
خال  م��ن  فقط  يتحقق  مل  �لوطني 
�ل������رب�م������ج و�لأن���������ش����ط����ة و�ل���ت���ف���اع���ل 
�لإي��ج��اب��ي م��ع �حل���دث م��ن قبل كافة 
و�خلا�س  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
و�مل���و�ط���ن���ني و�مل���ق���ي���م���ني، و�إمن������ا من 
خ��ال �لل��ت��ز�م ب��الإر���ش��اد�ت �ل�شحية 
و�ل��ت��د�ب��ر �ل��وق��ائ��ي��ة يف ظ��ل ظروف 
و�لتي   19 ك��وف��ي��د  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 

وفعاليات  ب����ر�م����ج  �ب���ت���ك���ار  ف���ر����ش���ت 
�فرت��شية ر�عت �لظروف �ل�شتثنائية 
بجميع  و�أخ���ذت  �ل��ع��امل  يعي�شها  �لتي 
�لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة لتعك�س وعي 
�ملجتمع.  و�فتتح �لأمني �لعام للجنة 
م�شيد�  �مل��ح��ا���ش��رة  �ل��ن�����ش��ف  حم��م��د 
�لإيجابي  و�لتفاعل  �مل�شاركة  بحجم 
�ل�����ذي يعك�س  �لأم������ر  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  م���ع 
�هتمام �جلميع باإحياء �ليوم �لريا�شي 
باليوم  نحتفل  و�أ����ش���اف:  �ل��وط��ن��ي.  
و�شط  �ل��ع��ام  لهذ�  �لوطني  �لريا�شي 
ظ����روف ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مي���ر ب��ه��ا �لعامل 

�أننا  �إل   .. ك��ورون��ا  وب���اء  تف�شي  ج���ر�ء 
وحر�شنا  �لظروف  لتلك  ن�شت�شلم  مل 
�لو�قع  ع���رب  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �إح����ي����اء  ع��ل��ى 
�لفرت��شي لإمياننا باأهمية �لريا�شة 
�ل�شحة  ع��ل��ى  ب��ف��و�ئ��ده��ا  و�ل��ت��وع��ي��ة 
�أن  �أم��ل  على   .. و�لنف�شية  �جل�شدية 
يزول عنا هذ� �لوباء لنعود لاحتفال 
�ملاعب  خمتلف  يف  �لريا�شي  باليوم 
و�ل�شاحات  و�مل���ن���ت���زه���ات  و�ل�������ش���الت 

�لعامة يف �لن�شخ �لقادمة .. 
ق����دم �مل��ح��ا���ش��رة �ل���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل طه 
مدير �لأكادميية �لأوملبية �لبحرينية 

خالها  م��ن  و�أك���د  زوم،  تطبيق  ع��رب 
�لعقلية  بال�شحة  �ل��ري��ا���ش��ة  ع��اق��ة 
ح��ي��ث �أن ك���ل �ل���در�����ش���ات ب��ي��ن��ت ب���اأن 
�لأفر�د �لأن�شط ج�شديا يكونون �أ�شعد 
�لجتماعية  وع��اق��ات��ه��م  حياتهم  يف 
و�لن�شاط  �حل��رك��ة  و�أن  �أف�شل  ت��ك��ون 
لهما تاأثر �يجابي على �شفاء �لذهن 
و�أن �لتدريبات و�لن�شاطات �لريا�شية 
و�أن  لل�شغوط  حت��م��ا  �أك���رث  جتعلنا 
�لن�شطة  و�لعقول  �لن�شطة  �لأج�شام 

هي عماد �لتطور للدول. 
وتطرق طه لاأ�شاليب �ملثلى للتعامل 

�لتدريبات  م��ث��ل  ك��ورون��ا  م��ع ج��ائ��ح��ة 
و�لتاأمل  �ل��ي��وغ��ا  �ل��ه��و�ئ��ي��ة، مم��ار���ش��ة 
ومتارين �ل�شرتخاء و�للعب �لد�خلي 

عرب  �لتعلم  دور�ت  وخو�س  �ملنازل  يف 
�ملو�شيقى  �إىل  و�ل���ش��ت��م��اع  �لن��رتن��ت 
و�لقر�ءة و�لتفكر وممار�شة �لأن�شطة 

�للتز�م  بجانب  �لأطفال  مع  �مل�شوقة 
�ل��ت��ي تهذب  ب��ال�����ش��ل��و�ت و�ل���ع���ب���اد�ت 

�لنف�س. 

•• دبي-الفجر:

مع�شكره  )�لبنتاثلون(  �حلديث  �خلما�شي  لريا�شة  �لت�شيكي  �ملنتخب  ب��د�أ 
�لريا�شي" متعدد  ح��م��د�ن  "جممع  يف  ي��وًم��ا   11 مل���دة  دب���ي  يف  �ل��ت��دري��ب��ي 
�ل�شتخد�مات، وذلك يف �إطار ��شتعد�د�تهم خلو�س مناف�شات �أوملبياد طوكيو 

.2021 �أغ�شط�س   8 حتى  يوليو  �لتي �شتقام خال �لفرتة من 23 
و�ختار �لحتاد �لت�شيكي للخما�شي �حلديث �أن تكون تدريبات �أع�شاء �ملنتخب 
"جمّمع  �لتدريبية يف  و�ملن�شاآت  و�لإقامة  �ل�شفر  �شبل  لتوفر جميع  دبي  يف 
�لر�ئعة  �لفندقية  �ملن�شاآت  �ملناطق، وكذلك توفر  حمد�ن �لريا�شي" وباقي 
و�أ�شلوب �حلياة وفًقا لاإجر�ء�ت �لحرت�زية ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي و�للتز�م 
�لدقيق بتطبيق �لربوتوكولت، حيث �أ�شبحت دبي �لوجهة �ملف�شلة للفرق 
تناف�شية  بطولت  وخو�س  تدريبية  مع�شكر�ت  لإقامة  �لعاملية  و�ملنتخبات 
بف�شل  وذل��ك  و�جلماعية،  �لفردية  �لريا�شات  خمتلف  يف  ور�شمية  ودي��ة 

�شيا�شة �لدولة يف �لرتحيب باجلميع وتوفر �شبل �لر�حة و�لأمان لهم.
6 مدربني و11  ويتكون �لفريق �مل�شارك يف �ملع�شكر من 18 �شخ�س منهم 
ريا�شي يتدربون يف خم�س ريا�شات خمتلفة هي �ملبارزة و�لرماية و�جلري 
وركوب �خليل و�ل�شباحة، حيث مت �إعد�د برنامج تدريبي مكثف يقام يومًيا 
من �ل�شاعة �لعا�شر �شباًحا حتى �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاًء يف �مل�شبح �لر�شمي 

للمجمع ويف �ل�شالة �لريا�شية ويف �ملنطقة �ملحيطة مببنى �ملجمع.
وفاز �ملنتخب �لت�شيكي للخما�شي �حلديث بالعديد من �مليد�ليات يف بطولت 
�لعامل �ملختلفة و�شارك يف �لعديد من دور�ت �لألعاب �لأوملبية �ملختلفة لكنه 
مل يحقق �أي ميد�ليات فيها من قبل، وي�شعى من خال �لتدريب يف دبي �إىل 

حتقيق �أول فوز له يف �لألعاب �لأوملبية. 
�أوملبية تتكون من خم�س مناف�شات خمتلفة  �خلما�شي �حلديث هي ريا�شة 
ه��ي �مل��ب��ارزة م��ن مل�شة و�ح���دة، �ل�شباحة �حل��رة 200 م��رت، ورك���وب �خليل 
عرب  و�جل��ري  �مل�شد�س  با�شتخد�م  و�لرماية  قفزة،   15 �حل��و�ج��ز  قفز  مع 

�لتقليدي  �لريا�شة من �خلما�شي  و��شتوحت هذه  3200 مرت،  �ل�شاحية 
و�لتي  �ليونانية  �حل�شارة  يف  �لقدمية  �لأوملبية  �لألعاب  خال  �أقيم  �ل��ذي 
كانت تتطلب �ملهار�ت �لتي يحتاجها �لفار�س �ليوناين �ملثايل يف تلك �حلقبة، 
و�ن�شمت هذه �لريا�شة �إىل قائمة �لألعاب �لأوملبية يف عام 1912، وكانت 
تقام على مد�ر �أربعة �أو خم�شة �أيام ويف دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�شيفية �لتي 
�أقيمت يف �أتانتا بالوليات �ملتحدة �لأمريكية عام 1996 مت �عتماد تن�شيق 
�أك��رث مائمة  �للعبة يف حماولة جلعلها  يوم و�ح��د لإقامة كافة مناف�شات 
�لوطني يف  115 �حت��اد  �لريا�شة  �ل��دويل لهذه  للجمهور، وي�شم �لحت��اد 

خمتلف دول �لعامل.
و�مل�شت�شيف  دب��ي  يف  �ل�شتعمالت  متعدد  �لريا�شي  ح��م��د�ن  جممع  ويعد 
ي�شتمتع  حيث  للتدريبات  �ملف�شلة  �لريا�شية  �لوجهات  �أهم  �أحد  للمع�شكر 
وم�شابحه،  �شالته  وتنوع  للبيئة  �ل�شديق  �ملميز  بت�شميمه  �لريا�شيون 
�ملجّمع  ��شت�شاف  حيث  �ل��دول��ة،  مناطق  خمتلف  بجمال  ي�شتمعون  كما 

�لريا�شات، كما  2010 بطولت عديدة يف خمتلف  �لعام  �فتتاحه يف  منذ 
�ل�شباحة  يف  عاملية  ومنتخبات  لفرق  تدريبية  مع�شكر�ت  موؤخر�  ��شت�شاف 
لل�شباحة  �ملجري  �ملنتخب  مع�شكر  �آخرها  كان  و�لتي  �ليقاعية  و�ل�شباحة 

�ليقاعية.
وت�شعى �لعديد من �لفرق و�ملنتخبات �لعاملية �إىل �إقامة مع�شكر�ت تدريبية 
لريا�شييها يف دبي لا�شتفادة من �شهولة �ل�شفر و�لتنقل و�لأجو�ء �لآمنة 
و�ملفتوحة جلميع جمالت �حلياة وفق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لربوتوكولت 
�خل��ا���ش��ة، �إىل ج��ان��ب ت��وف��ر �مل��ن�����ش��اآت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �حل��دي��ث��ة و�مل��ت��ك��ام��ل��ة ويف 
و�ملاعب  �لريا�شي  �ل�شبا  ند  وجمّمع  �لريا�شي  حمد�ن  جمّمع  مقدمتها 
و�لأندية ملختلف �لريا�شات ومر�كز �لطب �لريا�شي وم�شامر �لدر�جات 
�لهو�ئية �لآمنة �لتي متتد لع�شر�ت �لكيلومرت�ت ومعزولة متاما عن حركة 
�لتدريب  �أج���و�ء  مع  يتنا�شب  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��ع  �لطق�س  جانب  �إىل  �ل�شيار�ت، 

و�خلرب�ت �لتنظيمية لأبناء �لوطن �لعاملني يف �لقطاع �لريا�شي.

دبي مركز عاملي لال�ستعداد لالأوملبياد

املنتخب الت�ضيكي للخما�ضي احلديث يع�ضكر يف جممع حمدان الريا�ضي 

حممد بن مكتوم : ثقتنا بال حدود يف بعثة الإمارات لتحقيق اإجناز غري م�ضبوق بالبطولة العربية للرجبي يف الإ�ضكندرية

اللجنة الأوملبية البحرينية حتتفل باليوم الريا�ضي  
بتنظيم حما�ضرة عن الن�ضاط البدين وال�ضحة العقلية 

•• دبي -الفجر

�لقدم   ل��ك��رة  �لإم����ار�ت  ب��احت��اد  �مل�شابقات  جلنة  نظمت   
�ل��درج��ة �لأوىل بهدف  �أن��دي��ة  �أم�����س ور���ش��ة عمل ملمثلي 
�ملتعلقة بانطاق  �لتنظيمية  �لوقوف على كافة �لأمور 
�لأوىل  �ل��درج��ة  دوري  مل�شابقة  �لثاين  �ل��دور  مناف�شات 
.و�فتتح �لور�شة �لتي نظمت عرب تقنية �لت�شال �ملرئي 
�أحمد يو�شف دروي�س �لنعيمي ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد 
�ل��ك��رة رئ��ي�����س جل��ن��ة �مل�����ش��اب��ق��ات �ل���ذي ن��ق��ل للم�شاركني 
بتعاون  ُم�شيد�ً  �لإد�رة،  جمل�س  و�أع�شاء  رئي�س  حتيات 
�ملباريات  عمليات  ب��ربوت��وك��ول  �لأن���دي���ة  ك��اف��ة  و�ل���ت���ز�م 

دوري  مل�شابقة  �لأول  �ل��دور  خ��ال  �لتنظيمية  و�لأم���ور 
على  �ملحافظة  مو��شلة  يف  و�ل�شعي   ، �لأوىل  �ل��درج��ة 
و�شوًل  �ملا�شية  �لفرتة  خال  حتققت  �لتي  �لنجاحات 
�جل��م��ي��ع يف  ب��ت��ك��ات��ف  للم�شابقة  وم���ث���ايل  ن��اج��ح  خل��ت��ام 
�أن  �إىل  دروي�����س  ب��ن  و�أ���ش��ار  ��شتثنائي.  ري��ا���ش��ي  مو�شم 
باجلو�نب  �ملتعلقة  �لأم��ور  ناق�شت  �لعمل  ور�شة  حم��اور 
�لأمور  �إىل  �إ�شافة  و�لتحكيمية  و�مل�شابقات  �لقانونية 
�لطبية �ملتعلقة بربوتوكول عمليات �ملباريات ، و�لدورة 
للمو�شم  �لأوىل  �ل���درج���ة  �أن���دي���ة  ل��رت�خ��ي�����س  �ل��ث��ان��ي��ة 
، كما حر�شنا على مناق�شة   2022-2021 �لريا�شي 
خال  �مل�شابقات  جلنة  ر�شدتها  �لتي  �ملاحظات  كافة 

مباريات �لدور �لأول ، و�ل�شتمر�ر يف �لعمل معاً كفريق 
عمل و�حد لتفاديها خال مباريات �لدور �لثاين �لذي 

�شينطلق يوم �جلمعة �ملقبل.
 و�أكد على حر�س �حتاد �لكرة يف �لت�شاور ب�شفة دورية 
مع �أندية �لدولة و�لعمل معاً يف �لتنظيم �لأمثل و�لأجنح 

للم�شابقات �لتي ينظمها �لحتاد عاماً بعد عام.
�مل��ه��ري مدير  �مل�شت�شار حممد  �ل��ور���ش��ة  ق��دم حم���اور   
�مل�شابقات  �إد�رة  مدير  ه��ارون  و�أمي��ن  �لقانونية  �لإد�رة 
�مل�شابقات  ق�شم  رئي�س  �شرور  علي  ، وحممد  و�لت�شجيل 
، وخالد �لدوخي �ملدير �لفني للحكام ، و�شرين ر�شان 

م�شوؤولة تر�خي�س �أندية �لدرجة �لأوىل .

احتاد الكرة ُينظم ور�ضة عمل لأندية الدرجة الأوىل
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•• دبي-الفجر:

�ل�شحر�وي  دب����ي  ر�يل  ����ش��ت��ق��ط��ب   
من  مت�شابقاً   93 ت�شم  قوية  نخبة 
12 دولة حول �لعامل بعد عودته �إىل 
للر�ليات  �لعامل  كاأ�س  بطولة  م�شرح 
�ل�����ش��ح��ر�وي��ة، وُك�����ش��ف �ل��ن��ق��اب �ليوم 
بالر�ليات  ل���ارت���ق���اء  خ���ط���ط  ع����ن 
�لعربية  �لإم������ار�ت  يف  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 

�ملتحدة �إىل �مل�شتوى �لتايل.
�ل����ش���ت���ع���د�د�ت لنطاق   ب����دء  وم����ع 
�شمو  برعاية  �ل�شحر�وي  دب��ي  ر�يل 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
يتوقع  دب��ي،  �إم���ارة  مكتوم، ويل عهد 
ن�شوب مناف�شة �شديدة بني �ثنني من 
�أبرز �ل�شائقني يف �لعامل �لعربي وهما 
�لإمار�تي خالد �لقا�شمي و�ل�شعودي 
�جلولة  بلقب  للفوز  �لر�جحي  يزيد 
ك���اأ����س �لعامل  ب��ط��ول��ة  �ل��ث��ان��ي��ة م���ن 
 2021 للر�ليات �ل�شحر�وية )فيا( 
و�لذي �شيقام خال �لفرتة من 18 

�حلايل. فرب�ير   20 –
�أي�شاً  �ل�شحر�وي  دبي  ر�يل  ويعترب 
�لعامل  ك��اأ���س  بطولة  ج���ولت  ف��احت��ة 
للدر�جات �لنارية )فيم( لهذ� �لعام، 
و�شي�شهد �لر�يل مناف�شة حامية بني 

نخبة من �أبرع �لدر�جني �أمثال در�ج 
جنوب �أفريقيا �ملقيم يف �لإمار�ت �آرون 
�ل��ذي �شيد�فع عن لقب بطولة  مر 
�ل����در�ج����ات، م���ع �ل������در�ج �لإم����ار�ت����ي 
عام  باللقب  �لفائز  �لبلو�شي  حممد 
2018 وبطل �لعامل، من بني ح�شد 

من �ملناف�شني  �لعرب.
رئي�س  ���ش��ل��ي��م،  ب����ن  و�أع����ل����ن حم���م���د 
م���ن���ظ���م���ة �لإم����������������ار�ت ل���ل�������ش���ي���ار�ت 
قائمة  �أم�س عن  �لنارية،  و�لدر�جات 
�لباغي  و���ش��ي��ارة  ���ش��ي��ارة   69 ت�����ش��م 
كو�د�س  ودر�ج��������ات  ن���اري���ة  ودر�ج�������ة 
ب��ال��دف��ع ب���اأرب���ع ع��ج��ات م�����ش��ارك��ة يف 
�إبر�م منظمة  �لر�يل. و�أكد بن �شليم 
�لإم���������ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت و�ل����در�ج����ات 
�ل��ن��اري��ة ���ش��ر�ك��ة ج��دي��دة م��ع �ملطّور 
�شركة �أموري �شبورت �أورغانايزي�شن 
�أو( بهدف منح �لر�ليات يف  �أ�س  )�إيه 
�لدولة دفعة رئي�شية خال �ل�شنو�ت 

�خلم�س �لقادمة.
وي��ع��ت��رب ���ش��ب��اق ط���و�ف ف��رن�����ش��ا )تور 
من  �لهو�ئية  للدر�جات  فر�ن�س(  دو 
�لتي  �لريا�شية  �لأح����د�ث  �أب���رز  ب��ني 
مت��ل��ك��ه��ا وت��دي��ره��ا وت��ن��ظ��م��ه��ا �شركة 
)�إيه  �أورغانايزي�شن  �شبورت  �أم��وري 
�ل�شاعات  م��ئ��ات  تنتج  �ل��ت��ي  �أو(  �أ����س 

م����ن �ل����رب�م����ج �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، وقد 
لل�شيار�ت  �لإم����ار�ت  منظمة  عينتها 
�نتاج  ك�����ش��رك��ة  �ل��ن��اري��ة  و�ل����در�ج����ات 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ر���ش��م��ي��ة ل��ك��ل م���ن ر�يل 
�أبوظبي  ور�يل  �ل�������ش���ح���ر�وي  دب����ي 

�ل�شحر�وي.
�لفرن�شية  �ل�شركة  هذه  جنحت  وقد 
من  �ل�������ش���ه���ر  د�ك�������ار  ر�يل  ن���ق���ل  يف 
�أمريكا �جلنوبية �إىل �ململكة �لعربية 
�ملا�شيني.  �لعامني  خال  �ل�شعودية 
190 دولة حول  وبثت فعالياته �إىل 
ميكن  �لرتويج  ه��ذ�  مثل  �إن  �لعامل. 
�ل�شحر�وي  دب���ي  ب���ر�يل  ي��رت��ق��ي  �أن 

�آفاق  �إىل  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  ور�يل 
جديدة.

و�أ�����ش����اف حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ي��م، نائب 
لل�شيار�ت  �ل�����دويل  �لحت�����اد  رئ��ي�����س 
�شركة  ن��ف��وذ  "�إن  ل��ل��ري��ا���ش��ة:  )ف��ي��ا( 
)�إيه  �أورغانايزي�شن  �شبورت  �أم��وري 
ت�شكيلة  ج��ذب  يف  �شي�شاعد  �أو(  �أ����س 
�لطر�ز  م���ن  �مل��ن��اف�����ش��ني  م���ن  ق���وي���ة 
�لر�ليني  ك��ا  يف  للم�شاركة  �ل��ع��امل��ي 
و�ل����رتوي����ج يف �ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه لأب����رز 
�جلذ�بة  �ل�شياحية  �لإم���ار�ت  معامل 
جلمهور تلفزيوين عاملي �شخم. كما 
�شي�شاعد منو �لر�ليني وجذب �أف�شل 

��شتقطاب  يف  �ل��ع��امل  يف  �ملت�شابقني 
م����و�ه����ب حم��ل��ي��ة ج����دي����دة وت���اأم���ني 
�ل���ت���ي حظيت  �ل����ر�ل����ي����ات  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ب��ت��اري��خ ح��اف��ل يف 

�ملتحدة على مر �لعقود �ملا�شية.
ويحظي ر�يل دبي �ل�شحر�وي بدعم 
�لر�شتماين  �ل��و�ح��د  عبد  جمموعة 
�شحر�ء  يف  و����ش���ي���ق���ام  دب�����ي  وم�������اي 

�لقدرة. 
�شبورت  �أم�������وري  ���ش��رك��ة  ت��ع��ي��ني  �إن 
�أو( و�طاق  �أ�س  �أورغانايزي�شن )�إيه 
ه����وي����ة ����ش���ع���ار ج����دي����د ل�������ر�يل دب���ي 
�ل�������ش���ح���ر�وي، ي�����ش��ل��ط �ل�����ش��وء على 

�لر�ليات  م�����ش��رح  �إىل  �ل����ر�يل  ع����ودة 
�ملا�شي  �لعام  ��شتبعد  �أن  بعد  �لعاملية 
 19 – ك����وف����ي����د  ج����ائ����ح����ة  ب�������ش���ب���ب 
"كورونا". و�شيقام هذ� �ل�شهر بعد �أن 
�ملو�فقة  �حلكومية  �ل�شلطات  �أعطت 
�للتز�م  ب�شرط  �ل���ر�يل  �ق��ام��ة  على 
جائحة  بروتوكول  بتطبيق  �ل�شارم 
منظمة  و�شعته  �ل��ذي  كوفيد19- 
�لإم���������ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت و�ل����در�ج����ات 
�أق�شى  ب��ت��ط��ب��ي��ق  وط��ال��ب��ت  �ل���ن���اري���ة 
�لل��ت��ز�م و�لرتكيز.  درج���ات م��ر�ع��اة 
م�شافتهما  ق�شمني  �ل����ر�يل  وي�����ش��م 
عرب  مي��������ر�ن  ك�����م   194 و   192

�ل�شبخية  و�ل�شهول  �لرملية  �لكثبان 
يف �شحر�ء �لقدرة.

خالد  �لإم���ار�ت���ي  �ملت�شابق  و���ش��ي��ق��ود 
�أبوظبي  ف���ري���ق  ����ش���ي���ارة  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�آر،  ك��ي��ه  دي   3008 بيجو  ري�شينغ 
بينما �شيقود �ملت�شابق �ل�شعودي يزيد 
ت��وي��وت��ا هايلوك�س  ���ش��ي��ارة  �ل��ر�ج��ح��ي 
�أن يو�جها  �ملتوقع  �أوف��ردر�ي��ف، ومن 
م��ن��اف�����ش��ة ����ش���دي���دة. ك��م��ا ي�����ش��ارك يف 
�ل�����ر�يل �مل��ت�����ش��اب��ق �ل��ه��ول��ن��دي �إري���ك 
ف���ان ل���ون ع��ل��ى م���نت ���ش��ي��ارة تويوتا 
هايلوك�س �أوفردر�يف وكان قد �أحرز 
مركز �لو�شيف يف ر�يل عام 2015، 
وي�����ش��ع��ى ل��ل��ق��ي��ام ب�����اأد�ء ق���وي �آخ����ر يف 
�ملت�شابق  �شيفعل  كما  �لعام  هذ�  ر�يل 
�ل�شعودي يا�شر بن �شعيد�ن �لذي حل 
و�شيقود   2018 ع��ام  ر�يل  يف  ثالثاً 
�شيارة ميني جون كوبر ورك�س ر�يل.

�ل�شعودي  �مل��ت�����ش��اب��ق  ف���ان  جهته  م��ن 
�أح��م��د �ل�����ش��ق��اوي �ل��ف��ائ��ز بفئة ت��ي 2 
ل�����ش��ي��ار�ت �لن���ت���اج �ل��ت��ج��اري يف عام 
�شيارة  منت  على  �شي�شارك   2018
ويناف�س   .3 �إك�����س  م��اف��ري��ك  �أم  ك���ان 
�ملت�شابق  �ل���ب���اغ���ي  ����ش���ي���ار�ت  ف��ئ��ة  يف 
بورغمان  �أن����دري����ا�����س  �ل����د�من����ارك����ي 
�لذي �شي�شعى لتكر�ر جناحه يف ر�يل 

�أم  2018 على منت �شيارة كان  عام 
مافريك �ك�س.

�آرون  �ل�شاعد  هوند�  جنم  و�شيو�جه 
م���ر م��ن��اف�����ش��ة ح��ام��ي��ة ل��ل��ف��وز بلقب 
�لعامل  ك��اأ���س  بطولة  ج���ولت  ف��احت��ة 
�ل��ن��اري��ة )ف���ي���م(، وت�شم  ل��ل��در�ج��ات 
�ل�������در�ج �جلنوب  م��ن��اف�����ش��ي��ه  ق��ائ��م��ة 
و�لإمار�تي  �أك��رم��ان  م���ارك  �ف��ري��ق��ي 
�شلطان  و���ش��ق��ي��ق��ه  �ل��ب��ل��و���ش��ي  حم��م��د 
�ل��ب��ل��و���ش��ي �ل����ذي ح���ل ث��ال��ث��ا يف ر�يل 
�لربيطاين  و�ل������در�ج   ،2018 ع���ام 
�ل����در�ج  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شميث  ���ش��ام 
�ل���ربي���ط���اين ج��ي��م�����س ه��ي��ل��ر �ل���ذي 
و�لفائز  �ل���ر�يل  يف  م��رة  �أول  ي�شارك 
ت���ي،  ت�����ي  م������ان  �أوف  �آي��������ل  ب�������ش���ب���اق 
وي���ع���ود �ل������در�ج �ل��ل��ي��ث��و�ين �أرون���ا����س 
�ل�شهر  يف  �ل���ف���ائ���ز  ج��ي��ازن��ي��ن��ك��ا���س 
لفئة  د�ك��������ار  ر�يل  ب���ل���ق���ب  �مل���ا����ش���ي 

�لدر�جني �ملناف�شني دون م�شاعدة.
وي�شم �ل�شرت�ك �لكويتي �لدر�ج فهم 
�مل�شلم �ملتوقع �أن ي�شبح �أول مت�شابق 
يفوز ث��اث م��ر�ت )ه��ات��ري��ك( بلقب 
در�جات  لفئة  �ل�شحر�وي  دب��ي  ر�يل 
�لكو�د�س للدفع باأربع عجات �إذ� ما 
حالفه �حلظ وفاز جمدد�ً على منت 

در�جته ياماها ر�بتور 700 �آر.

•• ال�صارقة -وام:

لريا�شات  �ل�����ش��ارق��ة  م��ل��ت��ق��ى  �أو����ش���ى 
"ريا�شة  �ل����ن����ف���������س  ع������ن  �ل�������دف�������اع 
�لتي  �لثانية  ن�شخته  �لتايكو�ندو" يف 
نظمها نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع 
 .. �إفرت��شيا  �لول  �أم�س  �لنف�س  عن 
م��ن خال  �مل��ع��رف��ة  تنمية  مب��و����ش��ل��ة 
عن  و�لتدريب  �لفرت��شية  �ل���دور�ت 
�ملهار�ت  على  للحفاظ  كو�شيلة  بعد 
وت��ط��وي��ر �مل���درب���ني و�ل��اع��ب��ني وفقا 
�أ�شاليب  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��اآل��ي��ات 
تطبيقها  يتم  لكي  �لو�قعية  �لتدريب 
ع��ن ب��ع��د وحت��ق��ي��ق م��ب��د�أ �ل��ت��م��ك��ني يف 
لتطوير  و�لإد�ري  �ل��ت��دري��ب��ي  �لعمل 

�لتايكو�ندو.
�أحمد عبد  .. �شعادة  �مللتقى  �شارك يف 
�لرحمن �لعوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ل���ن���ادي وم��ي��خ��ائ��ي��ل ك��ول��ف��رت رئي�س 
�ل�شويدي ع�شو  وز�يد  ��شتونيا  �حتاد 
�لحتاد �لآ�شيوي نائب رئي�س جمل�س 
و  للتايكو�ندو  �لإم����ار�ت  �حت��اد  �إد�رة 
�ل�شويدي ع�شو جمل�س  طارق جمعة 

�لفنية  �للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
حكام  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �شلبات  ���ش��اك��ر  و 
�ملغربي  �ل��ع��امل  يف  �ل��ب��ار�ت��اي��ك��و�ن��دو 
و�مل��درب �ل��دويل كيو تي د�ن��غ و�ملدرب 
�لدويل �ملغربي بدر �لدين �ملدغري و 
يف  �لفني  �ملدير  �لزعابي  �أحمد  �شيف 
مدير  للتايكو�ندو  �ل�شتوين  �لحت��اد 
بالنادي  �حل��ك��وم��ي  �لت�������ش���ال  �إد�رة 
على  �ملتابعني  من   3710 ومبتابعة 

مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
و تناول �مللتقى عدد� من وجهات �لنظر 
�ل�شتفادة  بكيفية  و�ملتعلقة  �ل��ه��ام��ة 
و�لأ�شاليب  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارب  م���ن 
�ل�شلبية  �لآث���ار  م��ع  للتعامل  �لعاملية 
وك��ي��ف��ي��ة �حلفاظ  ك����ورون����ا  جل��ائ��ح��ة 
تزول  ريثما  �ملتحققة  �ملكت�شبات  على 
�إىل جت��رب��ة �حتاد  �إ���ش��اف��ة  �جل��ائ��ح��ة 
�لإمار�ت لتطوير �لتايكو�ندو وكذلك 

�لتجربة �ل�شتونية.
�مللتقى  �لهدف من  �أن  �لعوي�س  �أكد  و 
ل����روؤي����ة جمل�س  ي����اأت����ي وف���ق���ا  �ل������ذي 
هو  �لوقت  هذ�  يف  �لريا�شي  �ل�شارقة 
للتعرف  �مل�شرتك  و�لتعاون  �لتو��شل 

بريا�شة  �ملعنية  �جلهات  جت��ارب  على 
�ل��ت��اي��ك��و�ن��دو وت��ب��ادل �خل���رب�ت معها 
لا�شتفادة منها يف �لتطوير و�لت�شدي 
 .. �جلائحة  �شببتها  �لتي  للمعوقات 
من  �ملتحققة  �ملكا�شب  �أن  �إىل  م�شر� 
ب�شكل  ودر��شتها  بحثها  �شيتم  �مللتقى 

معمق من كافة �جلو�نب .
�ل�شويدي  ط����ارق  و���ش��ف  ج��ه��ت��ه  م���ن 
جديدة  م�شيئة  نقطة  ب��اأن��ه  �مللتقى 
�لتايكو�ندو  ريا�شة  ت��ط��ور  يف  ت�شهم 
على كافة �مل�شتويات �نطاقا من نادي 
�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س 
بتو�جد نخبة من خرب�ء �لتايكو�ندو 
على م�شتوى �لعامل .. موؤكد� �أن روؤية 
�لأ�شاليب  �أف�����ش��ل  �ت��ب��اع  ه��ي  �ل���ن���ادي 
�لعاملية لتطوير �ملردود �لفني و�ملعريف 
�لطريق  لخ��ت�����ش��ار  �ل���ن���ادي  ملنت�شبي 
لهم .. لفتا �إىل �أنه منذ ن�شخة �لعام 
�ملا�شي للملتقى �شهدنا نقلة جيدة يف 
�جلائحة  زم��ن  يف  �لتايكو�ندو  تطور 
�أم��ر نتطلع من خاله لتحقيق  وه��و 
�لفائدة للجميع. من جانبه قال ز�يد 
�ل�شويدي لقد �نتهجنا يف �لحتاد مبد�أ 

�لتمكني يف �لعمل �ملوؤ�ش�شي �لريا�شي 
يف  �لإد�رة  جمل�س  روؤي����ة  مت��ث��ل  �ل��ت��ي 
و�لتنفيذ  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
لاأندية  �لحت�������اد  �أب��������و�ب  وف��ت��ح��ن��ا 
على  و�شجعنا  �أفكارها  لطرح  و�ملر�كز 
يكون  �أن  �إىل  ذل����ك  وق�����اد  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�للعبة  ل��ت��ط��وي��ر  �أف���ك���ار  ع����دة  ل��دي��ن��ا 
على  �لأن��دي��ة  مل�شاعدة  خالها  ن�شعى 
ترجمتها للو�قع ومنها ما مت تنفيذه 
ناحيته  بثمار مميزة. من  يوؤتي  وب��د�أ 
�أهمية �مللتقى  �أكد ميخائيل كولفارت 
و�لذي  للتايكوندو  �لعاملي  �لريا�شي 
�لتايكو�ندو  لتطوير  من��وذج��ا  ي�شكل 
�تبعها  �ل��ت��ي  �خل��ط��ط  �إىل  م�����ش��ر�   ..
�حت���اد �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو �لإ���ش��ت��وين خال 
تاأثر  ل��ت��ق��ل��ي��ل   19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
�لتدريب  م��و����ش��ل��ة  م��ن��ه��ا  و  �ل����وب����اء 
خ��ال ف��رتة �لإغ����اق وع��ق��د برنامج 
للمدربني  م�شتمر  �فرت��شي  تعليمي 
دعم  بجانب  �لتدريبية  �ل��دور�ت  عرب 
�لأندية ماليا و�حلفاظ على تدريبات 
�متحان  و�ج��ت��ي��از  �لريا�شيني  نخبة 
�أن  .. م��ب��ي��ن��ا  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني  �لأح���زم���ة 

طبقت  �لإ���ش��ت��ون��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
نظام ت�شنيف ريا�شي لاأندية �عتمد 
ع��ل��ى م��ع��اي��ر رئ��ي�����ش��ي��ة ك��اأ���ش��ا���س ملنح 
لفتا   .. للمدربني  �ل��ت��دري��ب  رخ�شة 
مع  دولية  عاقات  �إق��ام��ة  �أهمية  �إىل 
�ملختلفة لتطوير  �لريا�شية  �ملنظمات 
و�لتعاون  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �مل�شتوى 
�أك����د �شاكر  و  �ل��ت��اي��ك��ون��دو.  ل�����ش��ال��ح 
�مللتقى  يف  مد�خلته  خ��ال   - �شلبات 
جميع  ل��دع��م  �مل��ع��رف��ة  تنمية  �أه��م��ي��ة 
�لريا�شات ومنها �لتايكو�ندو .. لفتا 
�أنه ب�شبب �جلائحة �عتمدنا على  �إىل 
من  �لتعليم  مو��شلة  يف  �لتكنولوجيا 
خال عقد لدور�ت و�لتدريب وهو ما 
فعالة  كو�شيلة  للم�شاركني  ميزة  يعد 
للغاية من حيث �لتكلفة بل ونوؤمن باأن 
بالتحدي  للنجاح  �ملفتاح  هو  �لتعليم 
�ل�شبيل  و�مل��ع��رف��ة  �ل��وع��ي  زي����ادة  و�أن 
�لأم��ث��ل للنجاح. و �أو���ش��ح �مل��درب كيو 
تو د�نغ �أن �تباع �لأ�شاليب �حلديثة يف 
تطوير ريا�شة �لتايكو�ندو �لتي �شبقت 
و�لحرت�فية  كورونا  فرو�س  �نت�شار 
�لاعبني  و�ل����ت����ز�م  �ل���ت���دري���ب  �أث���ن���اء 

�آث�����ار �جلائحة  و�ل���اع���ب���ات ق��ل��ل م���ن 
على هذه �لريا�شة ما �خت�شر �جلهود 
�ملهار�ت  على  �حل��ف��اظ  يف  بذلت  �لتي 

و�مل�شتويات .. مبينا �أنه خال عمله يف 
�لدمنارك ركز على �لتدريب عن بعد 
كاإجر�ء �أول ومر�عاة �لعمل بالعاملني 

جتاوز  يف  �أ�شهم  ما  و�لذهني  �لنف�شي 
�مل���ع���وق���ات �مل��ح��ت��م��ل��ة و�حل����ف����اظ على 

�إجناز�تهم .

•• اأبوظبي-الفجر

ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  �أط����ل����ع 
�لدرعي جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
للم�شارعة و�جلودو على �شر �لعمل 
يف م�شروع ت�شييد مقر �لحتاد �جلديد 
مبنطقة بني يا�س يف �أبو ظبي و�لذي 
و�أ�شاف   .. ل��ه  م��ا خطط  وف��ق  ي�شر 
�ل��درع��ي ع��ق��ب �ج��ت��م��اع��ه م��ع �ل�شيد 
ن��ا���ش��ر �ل��ت��م��ي��م��ي �أم����ني �ل�����ش��ر �لعام 
ب���اأن م��ام��ح �مل�����ش��روع ب���د�أت و��شحة 
للبنى  حقيقة  �إ�شافة  ي�شكل  ،و�ل��ذي 
�لتحتية �لريا�شية  يف دولة �لإمار�ت 
بف�شل دعم و�هتمام ومتابعة �لقيادة 

و�لريا�شة.  �ل�شباب  لقطاع  �لر�شيدة 
و�أ�شاف �لدرعي – باأن م�شروع �ملقر 
�لريا�شي �جلديد ياأتي قيامة �شمن 
�ملن�شاآت �لريا�شية �حلديثة يف �لدولة 
و�لتي ت�شكل �إ�شافة حقيقية للمن�شاآت 
�ل�شياحية مبو��شفاتها  و  �لرتفيهية 
وقدرتها  ب��ه��ا،  تتمتع  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة 
ع��ل��ى ����ش��ت�����ش��اف��ة خم��ت��ل��ف �لأح�����د�ث 
ي�شهم  �لكبرة،مما  و�لقارية  �لعاملية 
�ل��ت��ي ت�شاف  يف حت��ق��ي��ق �لإجن������از�ت 
لاإجناز�ت �لتي حققتها ريا�شة دولة 
�لت�شامح  وط��ن  �لتي متثل  �لإم���ار�ت 
�أك����رث من  ،وه����ي حتت�شن  و�ل�����ش��ام 
�أر����س  ع��ل��ى  ت��ع��ي�����س  جن�شية   200

بقوة  �إمار�تنا  ت�شع  وبالتايل  �لدولة 
�لعاملية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �خل��ري��ط��ة  ع��ل��ى 
كوجهة ميكنك من خالها م�شاهدة 

�أف�شل �لريا�شيني يف �لعامل.

االعتماد على الذات
و�أ�شار �لدرعي باأن �لعمل يف �مل�شروع 
�لعام  نهاية  م��ع  منه  �لن��ت��ه��اء  �شيتم 

�أن تاأخر قليا  2021، بعد  �حلايل 
،و�شيخدم  �ل��ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ب�شبب 
�ملقر �جلديد قطاع كبر من �ل�شباب 
من �جلن�شني ،و�لذي يت�شمن �شالت 
�لريا�شي  و�ل���ت���دري���ب  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات 
و�ملوؤمتر�ت  �لجتماعية  و�ملنا�شبات 
م�شاحات  ،وهناك  دولية  مبو��شفات 
لت�شيد  �مل��خ��ط��ط  �شمن  ����ش��ت��ث��م��اري��ة 
فندق ريا�شي ومركز للياقة �لبدنية 
��شتثماري  ك��م�����ش��روع   )GYM(
ومركز للت�شوق ب�شكل منا�شب خدمة 
على  م��ع��رو���ش��ة  وه���ي  �ملنطقة  لأه���ل 
بد�أ  و�لذين   ، �لر�غبني  �مل�شتثمرين 
ت��ق��دمي��ه��م ب��ال��ف��ع��ل ل��ا���ش��ت��ف��ادة من 

�ل�شتثمارية  �لتجارية  �ملن�شاآت  تلك 
�مل�شتقبلية ،حيث يهدف �لحت��اد من 
تلك �مل�شاريع �لعتماد على �لذ�ت من 

خال تلك �لعائد�ت �ملادية.

�سكر خا�ش
ب���ن ثعلوب  ����ش���ع���ادة حم��م��د  وت���ق���دم 
�مل�شارعة  �حت�����اد  رئ��ي�����س  �ل����درع����ي، 
و�لعرفان  �ل�شكر  بخال�س  و�جل��ودو، 
�ل�����ش��ي��خ حممد  �ل�����ش��م��و  �إىل ���ش��اح��ب 
بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
ول�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، 
نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 

و�هتمامهما  دعمهما  على  �أبوظبي، 
�لدولة،  يف  و�لريا�شيني  بالريا�شة 
وح��ر���ش��ه��م��ا �ل���د�ئ���م و�مل�����ش��ت��م��ر على 
لتفوق  �لإم�����ك�����ان�����ات  ك����اف����ة  ت����وف����ر 
�لريا�شة �لإمار�تية وتاألقها خارجياً، 

مثمناً �ملكرمة �لغالية للقيادة.
ب���ن ثعلوب  و�خ��ت��ت��م ���ش��ع��ادة حم��م��د 
�جلديد  �ملقر  قيام  مع  باأنه  �ل��درع��ي 
تنفيذ  يف  �ل����ب����دء  ل����احت����اد  مي���ك���ن 
للجودو  �أك��ادمي��ي��ة  ب��ق��ي��ام  خم��ط��ط��ه 
�أب����وظ����ب����ي و�ل������ذي  و�مل���������ش����ارع����ة يف 
�أمني  �لتميمي  نا�شر  �ل�شيد  ق��دم��ه 

�شنو�ت   3 قبل  ل��احت��اد  �ل��ع��ام  �ل�شر 
و�ل����ت����ي ت���رت���ك���ز ع���ل���ى ع������ده حم����اور 
وز�رة  توجهات  من  �نطاقا  �أ�شا�شية 
�لثقافة  ووز�رة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة 
و�لهيئة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 
و�لريا�شة  �ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة 
�آن������ذ�ك ،و�ل���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى جهود 
وجمل�س  �لتعليمي،  �أبوظبي  جمل�س 
�لإمار�ت  و�حت��اد  �لريا�شي  �أبوظبي 
يوفر  و�جل���������ودو مم����ا  ل��ل��م�����ش��ارع��ة 
لتحقق  �ملعنية  للموؤ�ش�شات  �لتن�شيق 

ر�شالتها.

حتت رعاية حمدان بن حممد

رايل دبي ال�ضحراوي ي�ضتقطب نخبة عاملية قوية من املت�ضابقني 
حممد بن �سليم يعزز م�ستقبل الراليات امل�سرق ب�سراكات جديدة

ملتقى ال�ضارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س يو�ضي باأهمية 
موا�ضلة تنمية املعرفة لتطوير لعبة التايكواندو

••  اأبوظبي–الفجر:

�أوملب  بقاعة  �ليمنية  �لأوملبية  �للجنة  يف  �لريا�شيني  جلنة  كرمت 
�آ�شيا باملركز �لأوملبي �أبطال �لإجناز �لريا�شي 2019� 2020 على 

�مل�شتويني �لعربي و�لقاري. 
كانو�  �ملكرمني  �أن  �لريا�شيني  جلنة  رئي�س  �لقرنا�س  حممد  وق��ال 
�ألعاب �مل�شارعة  �شمن قائمة عدد من لعبي �ملنتخبات �لوطنية يف 
و�لرماية،  بوك�شينغ  و�لكيك  �لأر���ش��ي  و�لتن�س  و�ملاكمة  و�جل���ودو 
و�أنه �شكلت جلنة لختيار �لأف�شل يف �لعامني �لأخرين و�لتي �أقرت 

بتكرمي �لاعب جميل �حلماطي و�لاعبة يا�شمني �لرميي. 

 3 مل�شافة  �لقوى  لألعاب  �ليمني  �ملنتخب  لع��ب  �حلماطي  وح�شل 
�آلف مرت على �ملركز �لثاين يف �لبطولة �لآ�شيوية �ملوؤهلة لوملبياد 
�لآ�شيوية  �لربونزية  و�مليد�لية   ،2019 يوليو  يف  بانكوك  �ل�شباب 
ه��وجن ك��وجن م��ار���س 2019، و�مل��رك��ز �ل��ث��اين ل��غ��رب �آ���ش��ي��ا و�لثالث 

جماعي يف �لبطولة �لعربية. 
من جهتها، فاإن يا�شمني �لرميي هي لعبة �ملنتخب �ليمني للرماية، 
�لتاأهيلية  �لبطولت  يف  للم�شاركة  �حتادها  من  �ملر�شحات  و�إح��دى 
�لتي  �لتاأهيلية  �لبطولة  مناف�شات  خا�شت  وق��د  طوكيو،  لأوملبياد 
بني  �خلام�س  �ملركز  و�حتلت   2020 �لعام  مطلع  �لكويت  يف  جرت 

�مل�شاركات �لعربيات. 

اللجنة الأوملبية اليمنية تكرم اأ�ضحاب الإجنازات 

• ال�سراكة مع اأموري �سبورت اأورغانايزي�سن »اإيه اأ�ش اأو« �سممت لو�سع االإمارات على م�سرح الريا�سة العاملي وجذب اأف�سل ال�سائقني والدراجني واملواهب املحلية ال�سابة 

حممد بن ثعلوب ي�سيد بدعم القيادة الر�سيدة

توا�ضل العمل يف مقر احتاد امل�ضارعة واجلودو اجلديد يف بني يا�س
�ساالت للمناف�سات والتدريب واخلدمات التجارية اخلدمية اال�ستثمارية
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الفجر الريا�ضي

•• اأم القيوين-الفجر:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �أعلنت �للجنة �ملنظمة ملهرجان �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ل�شباق �لهجن ومز�ينة �لإبل عن نتائج 

�لفائزين باأ�شو�ط �لثنايا �ملحليات �شمن �ليوم �خلام�س مبز�ينة �لإبل.
ح�شر �إعان �لنتائج حممد  عبد�هلل بن عا�شد �ملهري مدير مز�ينة �لإبل 
باملهرجان،  وعبد�هلل بطي �لقبي�شي مدير �إد�رة �لفعاليات و�لت�شال بلجنة 
خلفان  وعبيد  باأبوظبي،  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة 
ماك  كبار  من  وع��دد  باللجنة،  و�مل�شاريع  �لتخطيط  �إد�رة  مدير  �ملزروعي 
�لإبل يف �لإمار�ت ودول �خلليج، وذلك يف �ملن�شة �لرئي�شية للمز�ينة مبنطقة 

�للب�شة يف �إمارة �أم �لقيوين، و�شط �إجر�ء�ت وقاية و�حرت�زية من �أجل �شامة 
�مل�شاركني و�لعاملني.

 – �لقبائل  لأب��ن��اء  �شر�يا  ثنايا   �لول   �ل�شوط  يف  �مل��ز�ي��ن��ة  نتائج  و�أ���ش��ف��رت 
�لطه�س  �حل�شني  حممد  حمد  مبارك  " ملالكها  "فزعة  ف��وز  عن  حمليات، 
�شعيد  " �شمحة" ملالكها   �لثاين  باملركز  ج��اءت  فيما  �لأول،  باملركز  �ملنهايل 
"�لظبي" ملالكها  حممد  حممد �شامل ربيع بالنعت �لر��شدي، �ملركز �لثالث 
علي عبد�هلل نعيف �لعامري، �ملركز �لر�بع "كنوز" ملالكها ر��شد �شعيد حممد 
حرم�س �ملن�شوري، ويف �ملركز �خلام�س "�شمحه" ملالكها حممد �شامل حممد 

�ملن�شوري.
ويف �ل�شوط �لثاين ثنايا  �شر�يا لأبناء �لقبائل - حمليات ح�شلت على �ملركز 
�لأول "�ل�شاهينية" ملالكها  �لدوده �شويد مبارك �لعامري، فيما جاءت باملركز 

�ملركز  ويف  �ملن�شوري،  حرم�س  حممد  �شعيد  ر��شد  "ميا�شه" ملالكها   �لثاين 
�لثالث "�ملعجزة" ملالكها  �شعيد �شيف علي �ل�شعيدي، �ملركز �لر�بع "مدينه" 
"رمية"  �خلام�س  �ملركز  ويف  �ملن�شوري،  �شاملني  �شعيد  عبيد  مبارك  ملالكها  

ملالكها �شعيد م�شلم بخيت �شهيل �لر��شدي.
)�ملخ�ش�س  حمليات   - �لقبائل  لأب��ن��اء  �شر�يا  ثنايا   �لثالث  �ل�شوط  يف  �أم��ا 
�لمل"  "م�شبار  �لأول  باملركز  ف��ازت  �ملنطقة(،  �أبناء  من  �لقبائل  �أبناء  لإب��ل 
ملالكها  عبد�هلل جمعة خمي�س لغوي�س �ل�شويدي، فيما جاءت باملركز �لثاين 
"�ل�شاهينة" ملالكها م�شبح مطر علي غرير �لكتبي، �ملركز �لثالث "مرموقة" 
"�ل�شاهينيه"  �لر�بع  �ملركز  �لغفلي،  غليطة  بن  �شعيد  عبد�هلل  ح�شن  ملالكها 
"هملولة"  �خلام�س  �مل��رك��ز  ويف  �لعليلي،  ب��در  ب��ن  حميد  علي  عبيد  ملالكها  

ملالكها عبيد جا�شم عبيد �لفقر �آل علي.

�لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة �لعلمية �ملتقدمة يزور موقع مز�ينة �لإبل
�لعلمية  للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لنعيمي  عبد�هلل  خليفة  �شعادة  ز�ر 
�ملتقدمة، موقع مز�ينة �لإبل  يف مهرجان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أم  �إم��ارة  يف  �للب�شة  مبنطقة  �لإب��ل،  ومز�ينة  �لهجن  ل�شباق  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لقيوين، وجتول يف �شبوك �لإبل و�طلع على �إجر�ء�ت �ملز�ينة وقد ر�فقه يف 

�جلولة حممد بن عا�شد �ملهري مدير مز�ينة �لإبل باملهرجان.

�أفلت �ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س �مل�شنف �أول وحامل �للقب عند �لرجال و�لرومانية هاليب 
�أ�شرت�ليا  �لثالث من بطولة  �ل��دور  وبلغا  �ل�شيد�ت من مفاجاأة مدوية  ثانية عند  �مل�شنفة 
�ملفتوحة، �أوىل بطولت �لغر�ند �شام للمو�شم، ب�شحبة �لو�شيف �لنم�شوي دومينيك تييم 

و�لأمركية �ملخ�شرمة �شرينا وليام�س و�ليابانية ناومي �أو�شاكا.
�لأمركي  لتخطي  فا�شلني  و�شوطني  جمموعات  �أرب���ع  خو�س  �إىل  ديوكوفيت�س  و�ح��ت��اج 
6-3 و6-7 )3-7( و7-6 )7-2( و6-3، ومو��شلة م�شعاه �ىل تتويج  فر�ن�شي�س تيافو 

تا�شع يف ��شرت�ليا و�لثامن ع�شر يف �لغر�ند �شام.
و�أقر ديوكوفيت�س بعدما �حتاج �ىل ثاث �شاعات ون�شف لكي يتجاوز عقبة تيافو ويح�شم 
باأن  عامليا،   64 و�مل�شنف  عاما   23 �لبالغ  �لأم��رك��ي  مع  �لإط���اق  على  �لأوىل  مو�جهته 

من فر�ن�شي�س، مبار�ة ر�ئعة من جهته". ر�ئعة  معركة  جد�...  �شعبة  كانت  "�ملبار�ة 
وتابع "لكنها لي�شت �ملرة �لأوىل �لتي �أجد فيها نف�شي يف و�شع مماثل. �أعلم كيف �أتعامل مع 

هذ� �لنوع من �لظروف".
ويلتقي ديوكوفيت�س يف �لدور �ملقبل �لأمركي �لآخر تايلور فريت�س �لذي تغلب على مو�طنه 
 )5-7( و6-7   )7-4( و7-6   )6-8( و6-7   6-4 مار�تونية  مبار�ة  بعد  �أوبيلكا  ر�يلي 

و2-6.
وحقق ديوكوفيت�س لقبه �ل�شابع ع�شر يف �لبطولت �لأربع �لكربى يف �لنهائي �لعام �ملا�شي، 

عندما قلب تخلفه 1-2 �أمام تييم �ىل فوز بخم�س جمموعات.
وخافا لديوكوفيت�س، مل يجد و�شيفه تييم �مل�شنف ثالثا �شعوبة تذكر يف تخطي �لأملاين 

دومينيك كويبفر 6-4 و-6�شفر و2-6.
و�حتاج بطل فا�شينغ ميدوز لعام 2020 �ىل �شاعة و39 دقيقة فقط ليتخل�س من �لأملاين 
�مل�شنف 70 عامليا و�لذي مل ي�شبق له �أن فاز على �أحد �مل�شنفني �خلم�شة �لأو�ئل يف �لعامل.

�ملبار�ة وح�شمها  �لأوىل، فر�س تييم هيمنته على  �ملجموعة  �ل�شيء يف  وبعدما عانى بع�س 
ل�شاحله بعدما تنازل عن �شوطني فقط يف �ملجموعتني �لثانية و�لثالثة.

وكان تييم ر��شيا عما قدمه، قائا "كان �لأمر ر�ئعا ب�شر�حة. 
�أنا �أحب حقا هذ� �مللعب )مارغاريت كورت �أرينا( ولدي �ح�شائيات جيدة عليه.

 �أنا �شعيد للغاية بالعودة �ليه".
وتاأهل �أي�شا �ىل �لدور ذ�ته وللمرة �خلام�شة تو�ليا �لأملاين �ألك�شندر زفريف �ل�شاد�س 
وو�شيف تييم يف فا�شينغ ميدوز �ل�شيف �ملا�شي، وذلك بفوزه على �لأمركي �ل�شاعد 

من �لت�شفيات ماك�شيم كري�شي 7-5 و6-4 و6-3 يف �شاعتني و4 دقائق.
و�نتهى م�شو�ر �ل�شوي�شري �شتاني�شا�س فافرينكا، بطل 2014 �لفائز بثاثة �ألقاب 

مار�تونية  مبار�ة  بعد  فوت�شوفيت�س  مارتون  �ملجري  يد  على  م�شرته،  يف  كربى 
��شتغرقت قر�بة �أربع �شاعات 5-7 و1-6 و6-4 و6-2 و7-6 )11-9(.
للمرة  �لبطولة  لقب  باحر�ز  هاليب  ينتهي حلم  �أن  كاد  �ل�شيد�ت،  وعند 

�لأوىل، لكنها عادت من بعيد وح�شمت مو�جهتها مع �لأ�شرت�لية �أيا 
تومليانوفيت�س 4-6 و6-4 و7-5 يف 

�شاعتني و34 دقيقة.
وبعدما تنازلت عن �ملجموعة 
�لتي  ه��ال��ي��ب  ك���ان���ت  �لأوىل، 
�لبطولة  ن���ه���ائ���ي  خ�������ش���رت 
قبل   2018 عام  �لأ�شرت�لية 

معدودة  �أ���ش��ه��ر  ب��ع��د  ت��ع��و���س  �أن 
يف  �لأول  �لكبر  لقبها  ب��اح��ر�زه��ا 

ب��ع��ده��ا لقب  رولن غ��ارو���س )�أح�����رزت 
ت�شبح  �أن  م��ن  قريبة   ،)2019 ع��ام  ومي��ب��ل��دون 

�أو  �ل�شيد�ت  عند  ك��ان  �إن  �لآن  حتى  �لبطولة  �شحايا  �أب��رز 
�لرجال بتخلفها يف �لثالثة 5-2.

بلوغ  من  �لأ�شل،  �لكرو�تية  تومليانوفيت�س،  وحرمت  بعيد  من  ع��ادت  لكنها 
�لدور �لثالث يف �لبطولة �لأ�شرت�لية للمرة �لأوىل من �أ�شل �شبع م�شاركات يف �لقرعة 
�لرئي�شية، علما �أن �أف�شل نتيجة لها يف �لغر�ند �شام و�شولها �ىل �لدور �لر�بع يف 

رولن غارو�س عام 2014.
وتلتقي هاليب �لتي حققت فوزها �لر�بع على مناف�شتها من �أ�شل �أربع مو�جهات 

بينهما، يف �لدور �ملقبل �لرو�شية فرونيكا كودرميتوفا.
�لقيا�شي  �ل��رق��م  معادلة  ع��ن  �لباحثة  عاما  �ل�39  �بنة  وليام�س،  �شرينا  جت��د  ومل 

�لثالث  �ل��دور  بلوغ  ك��ورت )24(، �شعوبة يف  با�شم  و�مل�شجل  �لكربى  �لأل��ق��اب  لعدد  �ملطلق 
بفوز �مل�شنفة عا�شرة على �ل�شربية نينا �شتويانوفيت�س 6-3 و-6�شفر، فيما �نتهى م�شو�ر 

�شقيقتها �لكربى فينو�س بخ�شارة قا�شية �أمام �لإيطالية �شاره �إير�ين 1-6 و�شفر6-.
وكانت �شرينا �لتي يعود لقبها �لكبر �لأخر �ىل بطولة �أ�شرت�ليا بالذ�ت عام 2017 حني 
توجت وهي حامل قبل �أن تفرط بعدها باأربع فر�س ملعادلة رقم كورت )خ�شرت نهائي كل 
من وميبلدون وفا�شينغ ميدوز عامي 2018 و2019(، �شعيدة جد� بالأد�ء �لذي قدمته 

ل�شيما يف �ملجموعة �لثانية.
وقالت بهذ� �ل�شدد "مل �أمعن يف �لتفكر كثر� خال �ملجموعة �لثانية بال�شكل �لذي كنت 

عليه يف �لأوىل.
 �أعتقد �أين عندما ل �أمعن كثر� يف �لتفكر �أكون �أكرث ��شرتخاء".

�شددت  �لثالث،  �ل��دور  عن  �ملا�شي  �لعام  م�شو�رها  �نتهى  �لتي  �ملخ�شرمة  �لأمركية  لكن 
على �شرورة عدم �ملبالغة يف �ل�شرتخاء، م�شيفة "�لأمر يتعلق حقا بايجاد �لتو�زن �ملنا�شب 

بالن�شبة يل".
�أنا�شتازيا  �لرو�شية  �ملقبل  �ل��دور  يف  مر�ت  �شبع  �لأ�شرت�لية  �لبطولة  بلقب  �لفائزة  وتلتقي 

بوتابوفا.
لعامي  وميبلدون  وبطلة  و�نتهى م�شو�ر �لت�شيكية برت� كفيتوفا �لتا�شعة وو�شيفة 2019 
�شور�نا كر�شتيا  �لرومانية  �أم��ام  بخ�شارتها  وذل��ك  �لثاين،  �ل��دور  عند  و2014   2011

و6-1.  و1-6   6-4
لعام  ميدوز  فا�شينغ  وبطلة  �لثامنة  �أندريي�شكو  بيانكا  �ل�شابة  �لكندية  م�شو�ر  �نتهى  كما 

و6-2.  6-3 بخ�شارتها  ه�شيه  �شو-و�ي  �لتايو�نية  يد  على   2019
على  بفوزها  �ملا�شي  �لعام  وو�شيفة  ع�شرة  �لر�بعة  موغورو�شا  غاربيني  �لإ�شبانية  وتاأهلت 
 2016 غ��ارو���س  رولن  بطلة  لتتو�جه  و1-6،   3-6 �شام�شونوفا  ليودميا  �ل��رو���ش��ي��ة 

ووميبلدون 2017 يف �لدور �ملقبل �لكازخ�شتانية ز�رينا ديا�س.
�أن�س  �لتون�شية  بلغت  �ملا�شية،  �ل��ع��ام  حققته  �ل���ذي  �لجن���از  غ���ر�ر  وع��ل��ى 
كارولينا  �آن��ا  �ل�شلوفاكية  على  بفوزها  �لثالث  �ل��دور   27 �مل�شنفة  جابر 

�شمييدلوفا من دون عناء 6-3 و2-6.
�مل��ا���ش��ي ح��ني و��شلت  �ل��ع��ام  �ل�26 ع��ام��ا حققت �لجن���از  �ب��ن��ة  وك��ان��ت 
�لأمركية  يد  على  تخرج  �أن  قبل  �لنهائي،  رب��ع  �ل��دور  حتى  طريقها 

�شوفيا كينني �لتي توجت لحقا باللقب.
للغاية  �خ��ت��ب��ار �شعب  �أم���ام  �ل��ث��ال��ث  �ل���دور  ج��اب��ر يف  و�شتكون 
�أو�شاكا  �ليابانية  م�شرتها  يف  �لأوىل  للمرة  تلتقي  �إذ 
�لآن  حتى  �لفائزة   2019 وبطلة  ثالثة  �مل�شنفة 
بثاثة �ألقاب كربى و�لتي مل جتد �شعوبة 
كارولني  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  ت��خ��ط��ي  يف  ت��ذك��ر 
ودقيقة  �شاعة  يف  و3-6   2-6 غار�شيا 

فقط.
وت��ط��رق��ت �أو���ش��اك��ا �ىل م��و�ج��ه��ة جابر 
تلعب.  "لطاملا رغبت مب�شاهدتها  قائلة 
�شيء.  �أي  فعل  با�شتطاعتها  لعبة  �إنها 
لطاملا �شعرت �أن با�شتطاعتها �لو�شول 
�ىل ما هي عليه �لآن وحتى �أف�شل من 

ذلك". 
ع��ل��ى جابر  �شعبا  �لخ��ت��ب��ار  و���ش��ي��ك��ون 
�آخر  يف  تخ�شر  مل  �أو���ش��اك��ا  �أن  ل�شيما 
منذ  م�شتمرة  �شل�شلة  يف  مبار�ة   16
ب��ان��ه��ا مل تخ�س  ع��ل��م��ا  ���ش��ه��ر�،   12
�لوليات  يف  تتويجها  منذ  دورة  �ي 
�مل��ت��ح��دة. وت��ع��ود �خ���ر خ�����ش��ارة ل��ه��ا يف 
لل�شيد�ت عندما  كا�س �لحتاد  م�شابقة 
�شوريب�س  ���ش��ار�  �ل�شبانية  �م��ام  �شقطت 
 ،2020 ع��ام  �شباط/فرب�ير   7 يف  تورمو 
وُمنح  ذل��ك  بعد  دورت���ني  م��ن  �ن�شحبت  لكنها 

�لفوز ملناف�شتيها.

�لأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  ب��ني  �ملك�شيكي  تيغري�س  ي��ق��ف 
يلتقيان  عندما  و�ح��د،  مو�شم  يف  �ل�شاد�س  لقبه  و�ح��ر�ز 
على  �لقدم  كرة  لأندية  �لعامل  كاأ�س  نهائي  يف  �خلمي�س 

ملعب �ملدينة �لتعليمية يف �لدوحة.
بر�شلونة  بعد  فريق  ثاين  بايرن  �شي�شبح  ف��وزه،  وبحال 
�ل�شباين عام 2009 يحقق �جناز �لتتويج ب�شتة �ألقاب، 
يف دوري �بطال �وروبا، كاأ�س �ل�شوبر �لوروبية، �لدوري 
�ل�شوبر حمليا بال�شافة �ىل مونديال  و�لكاأ�س و�لكاأ�س 

�لندية.
قالها حار�شه �لدويل مانويل نوير بو�شوح "ميكننا كتابة 

�لتاريخ"، وهو ما �تفق عليه مدربه هانزي فليك.
قال فليك بعد �لتغلب على �لأهلي �مل�شري بطل �إفريقيا 
لنحرز  �إىل هنا  "جئنا  �لنهائي  بثنائية نظيفة يف ن�شف 
�للقب. �شيكون تتويجا ملو�شمنا وجناحا مميز� يف �لتاريخ 

�لغني لبايرن ميونيخ".
�لأهلي  �شد  �لثاثاء  مبار�تيه  �أوىل  خا�س  بايرن  وك��ان 
�لبولندي  �لفتاك  مهاجمه  بهديف  ج��د�رة  عن  وح�شمها 

روبرت ليفاندوف�شكي.
�لندية  ���ش��ي��ط��رت   ،2013 يف  ب���اي���رن  ت��ت��وي��ج  وم���ن���ذ 
�ل�شباين  مدريد  ريال  خ�شو�شا  �للقب،  على  �لوروبية 
�ملتوج يف 2014 و2016 و2017 و2018 بال�شافة 
�لنكليزي  وليفربول   )2015( بر�شلونة  مو�طنه  �ىل 

.)2019(
باملر��س  باق�شائه  �مل��ف��اج��اأة  تيغري�س  �شنع  �مل��ق��اب��ل،  يف 
لي�شبح  -1�شفر،  �جل��ن��وب��ي��ة  �أم��رك��ا  ب��ط��ل  �ل��رب�زي��ل��ي 
و�لو�شطى  �ل�شمالية  )�أمركا  كونكاكاف  من  فريق  �أول 

و�لكاريبي( يبلغ �لنهائي.
يعّول �لفريق �ملك�شيكي على هد�فه �لفرن�شي �أندريه بيار 
لفريقه  �لثاثة  �له��د�ف  جينياك )35 عاما( �شاحب 
تخطي  بعد  ج���ز�ء(،  ركلتا  )بينها  �حلالية  �لبطولة  يف 
يف   1-2 �آ�شيا  بطل  �جلنوبي  �لكوري  هيوند�ي  �أول�شان 

�لدور �لثاين.
قال جينياك جنم مر�شيليا �ل�شابق و�شاحب 150 

"بعد  �مل�شابقات  خمتلف  يف  لتيغري�س  هدفا 
مبار�ة �أول�شان قلت �ننا �شن�شنع �لتاريخ. 

يف  فزنا  ط��وي��ا.  �للحظة  ه��ذه  �نتظرنا 
دوري �بطال كونكاكاف و�ليوم نحن يف 

نهائي كاأ�س �لعامل لاندية".
�لبار�غوياين  �ملهاجم  زميله  و��شاف 
�أي  يبلغ  "مل  غون�شالي�س  ك��ارل��و���س 
فريق مك�شيكي هذ� �لدور، لكننا نريد 

�ملزيد".
تابع "جئنا على �أمل رفع �لكاأ�س وبعد 

�أقوى  حافزنا  ��شبح  �لتاأهل 

لتحقيق هدفنا".
�لرب�زيلي  عليه  ي�شرف  �ل��ذي  �ملك�شيكي  �لنادي  و�نتظر 
حتى  كونكاكاف،  �أبطال  بدوري  للفوز  طويًا  "توكا"، 
ظفر به بانت�شار در�ماتيكي على لو�س �أجنلي�س �لأمركي 

يف �لنهائي.
يف �ملقابل، منح فليك لعبيه يوم ر�حة �لثاثاء �إذ يتوقع 
"فريقهم ديناميكي،  مبار�ة �شعبة مع �لنمور �ملك�شيكية 

لئق بدنيا وقوي. يجب �أن ننتبه يف مو�جهتهم".
ليفاندوف�شكي  �أهد�فه  ماكينة  على  كبر  ب�شكل  ويعّول 
�شاحب 29 هدفا يف 27 مبار�ة هذ� �ملو�شم يف خمتلف 

�مل�شابقات.
عرّب عن رغبته بت�شجيل �ملزيد "�آمل �أن نقدم �د�ء �أف�شل، 

�شتكون مبار�ة كبرة، نحن جاهزون لذلك".
و�شرح مدرب �لهلي �جلنوب �فريقي بيت�شو مو�شيماين 
�لنهائي حيث ح�شل  ن�شف  بايرن يف  تفّوق  �أ�شباب  �أب��رز 
"ي�شتعيدون  قائا   ،70% ن�شبته  بلغت  ��شتحو�ذ  على 
�لكرة ب�شرعة، ي�شغطون �أ�شرع علينا، ميلكون خربة �أكرب. 

كان مبقدورنا ت�شكيل �خلطر فقط عرب �ملرتد�ت".
ل���ي���ون غوريت�شكا  و���ش��ط��ه  ب���اي���رن لع���ب���ي  ع���ن  وي��غ��ي��ب 
ميونيخ  يف  بقائهما  بعد  مارتيني�س،  خ��ايف  و�ل���ش��ب��اين 

ب�شبب �حلجر �ل�شحي ل�شابتهما بفرو�س كورونا.
ور�أى فليك �أنه "من �لهام خو�شهما للتمارين يف ميونيخ 
�لفريق  م��ب��ار�ة  �ىل  �إ���ش��ارة  �لثنني" يف  ليكونا جاهزين 
�أرم��ي��ن��ي��ا بيليفيلد  �ل�����دوري �لمل����اين ���ش��د  �ل��ب��اف��اري يف 
ب��ع��د �أرب���ع���ة �أي�����ام م���ن خ��و���ش��ه �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة. وبعد 
خمتلف  يف  خ�شارة  دون  مبار�ة   32 من  �شل�شلته  �نتهاء 
�ف�شل  م��ع��ادل��ة  �مل�����ش��ري �ىل  �له��ل��ي  ي�شعى  �مل�����ش��اب��ق��ات، 
باملر��س يف مبار�ة  يو�جه  �مل�شابقة عندما  م�شاركاته يف 
�أحد  ��شتاد �ملدينة �لتعليمية،  حتديد �ملركز �لثالث على 
قد  �لقاهري  �لفريق  وك��ان   .2022 مونديال  ماعب 
حل ثالثا يف ن�شخة �لعام عام 2006 مع جيل حممد �أبو 
كونكاكاف،  بطل  �ملك�شيكي  �أمريكا  ح�شاب  على  تريكة 
ن�شف  �لرب�زيل يف  �إنرتنا�شيونال  �شد  بعد خ�شارته 
�ل��ن��ه��ائ��ي. وي��غ��ي��ب ع��ن �له��ل��ي �ل���ذي يت�شلح 
�لبطولة  يف  ج��م��اه��ري��ة  ق��اع��دة  ب��اأك��رب 
�لثنائي  �مل�����ش��ارك��ة،  �لن���دي���ة  ب���ني  م���ن 
�ملنعم  عبد  وحممود  �ل�شحات  ح�شني 
"كهربا" بعد ��شتبعادهما ب�شبب عدم 
�لل���ت���ز�م ب����الإج����ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة. 
ن��ح��و �ملدرجات  �ل��ث��ن��ائ��ي �جت���ه  وك����ان 
و�شافح  ميونيخ  بايرن  مو�جهة  عقب 
�أبو تريكة جنم و�أ�شطورة �لفريق  حممد 
�ملُعتزل، وهو �لأمر �ملخالف لإجر�ء�ت عدم 
�لطبية  �لفقاعة  يف  �لخ��ت��اط 
لها  ي���خ�������ش���ع  �ل����ت����ي 

�لفريق.

�سمن م�سابقات اليوم اخلام�ش

مهرجان حممد بن زايد ل�ضباق الهجن ومزاينة الإبل يعلن نتائج  مزاينة اأ�ضواط الثنايا
»فزعة« و »ال�ساهينية«  و »م�سبار االأمل«  تتقدم اأ�سواط املزاينة

ديوكوفيت�س وهاليب يفلتان من املفاجاأة 
يف ا�ضرتاليا املفتوحة 

تيغري�س وبايرن يف نهائي مونديال الأندية اليوم 



 
ي�ضتعيد قدرته على امل�ضي بف�ضل هيكل روبوتي

متكن رجل بريطاين م�شاب بال�شلل من �مل�شي للمرة �لأوىل منذ 
نحو 8 �شنو�ت وذلك بف�شل هيكل روبوتي.

وكان �شاميون كيندلي�شايدز )36 عاماً(، من نورفولك يف �إنكلرت� 
يتدرب للعمل كر�ق�س، لكنه فقد �لقدرة على ��شتخد�م �شاقيه بعد 
�إ�شابته بورم يف �ملخ يف عام 2013، ورغم ذلك فقد �أكمل مار�ثون 
لندن يف عام 2018 بف�شل بدلة روبوتية، و��شتغرق �لأمر ما يقرب 

من 37 �شاعة لكنه �شجل رقماً قيا�شياً عامليا.
وب��ع��د ه���ذ� �ل��ن��ج��اح، ����ش��رتى ل��ه م��ت��ربع جم��ه��ول ب��دل��ة روبوتية 
خا�شة، وينوي �ل�شر مل�شافة 100 ميل يف فرب�ير )�شباط( �حلايل 
جامعة  وم�شت�شفى  نورفولك  م�شت�شفى  ل�شالح  �لتربعات  جلمع 

نورويت�س، بح�شب موقع �آي تي يف نيوز.
�لآلية يف  �لبدلة  �أحدثته  �ل��ذي  �لتغير  م��دى  �شوؤ�له عن  ول��دى 
"�أكرث مما ميكن �أن تقوله �لكلمات". وخال حملة  حياته �أجاب 
جمع �لتربعات للم�شت�شفى �ملحلي قال �شاميون "كان ميكنني �لبقاء 
يف �ل�شرير و�ل�شعور بالأ�شف على نف�شي دون �أن �أفعل �أي �شيء �آخر، 
لقد �أنقذت م�شت�شفيات هيئة �ل�شحة حياتي، لذلك �أريد �أن �أكون 
�شاميون  و�أ�شاف  �مل�شت�شفيات".  لهذه  ما  �شيء  تقدمي  على  ق��ادر�ً 
"لأن �لورم م�شتقر يف �لوقت �حلايل، ومع �مل�شاكل �ل�شحية �لتي 
�لوقت بقي يل، وه��ذ� ما يجعلني  �أع��رف كم من  �أع��اين منها، ل 

�أرغب يف حتقيق �أحامي وحتطيم �لأرقام �لقيا�شية".

عمرها 117 عاما تتعافى من كوفيد- 19 
قال �لقائمون على رعاية �لر�هبة �لفرن�شية �آندريه، �أكرب معّمر يف 
�أوروبا، �إنها تعافت من مر�س كوفيد19- و�شتحتفل بعيد ميادها 

117 هذ� �لأ�شبوع.
�آندريه  �لأخت  با�شم  ُعرفت  �لتي  ر�ن��دون،  لو�شيل  �إ�شابة  وتاأكدت 
بعد �ن�شمامها �إىل جمعية خرية كاثوليكية عام 1944، بفرو�س 
كورونا يوم 16 يناير كانون �لثاين يف مكان �إقامتها بد�ر لرعاية 
�مل�شنني يف مدينة تولون بجنوب فرن�شا. ومت عزلها عن �ملقيمني 

�لآخرين، لكنها مل تظهر عليها �أي �أعر��س.
�إ�شابتها بفرو�س كورونا،  �إذ� كانت خائفة من  وعند �شوؤ�لها عما 
قالت �لأخت �آندريه لتلفزيون )ب��ي.�إف.�إم( �لفرن�شي "ل، مل �أكن 
�أنا �شعيدة بوجودي معكم، لكنني  خائفة لأنني ل �أخ�شى �مل��وت... 

�أمتنى �أن �أكون مبكان �آخر، بجو�ر �أخي �لأكرب وجدي وجدتي".
لبوري  ك��ات��ري��ن  �شانت  د�ر  با�شم  �مل��ت��ح��دث  تافيا  ديفيد  و�أك���د 

للم�شنني �أنها بخر.
وقال "نعتقد �أنها تعافت. وهي مطمئنة للغاية وتتطلع لاحتفال 

بعيد ميادها 117 يوم �خلمي�س".
و�أردف قائا �إن �لأخت �آندريه، وهي كفيفة لكنها مفعمة باحليوية، 
�شتحتفل بعيد ميادها مع عدد من �ملقيمني بالد�ر �أقل من �ملعتاد 
وذلك ب�شبب خطر �لإ�شابة بعدوى فرو�س كورونا. و�أ�شاف "�أنها 

حمظوظة للغاية".
ُولدت �لأخت �آندريه يف 11 فرب�ير �شباط 1904، وهي ثاين �أكرب 
�شخ�س معّمر على قيد �حلياة طبقا لقائمة جمموعة �أبحاث علم 
و�ليابانية  �ل��ع��امل.  م�شتوى  على  �ملعّمرين  لرتتيب  �ل�شيخوخة 
كاين تاناكا هي �أكرب �شخ�س معّمر يف �لعامل �إذ بلغت 118 عاما يف 

�لثاين من يناير كانون �لثاين.
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خالل حماكمة عن بعد.. املحامي يوؤكد اأنه لي�س قطة
منذ بدء �إجر�ء�ت �لتباعد �لجتماعي وتطبيق �إجر�ء �لعمل عن بعد ب�شبب تف�شي فرو�س كورونا وجائحة كوفيد-

19 �لتي جنمت عنه، �نت�شر ��شتخد�م تطبيق زووم للتو��شل عرب �لفيديو، يف كثر من �لقطاعات.
ومع �نت�شار ��شتخد�م تطبيق زووم وموؤمتر�ت �لفيديو، كرثت �ملو�قف �لغريبة و�ملحرجة و�مل�شحكة، ومن بينها ما 

حدث لأحد �ملحامني خال حماكمة عن بعد.
ويبدو �أن �ملحامي، من ولية تك�شا�س، مل يدرك يف �لبد�ية �أن �بنه، على �لأرجح ��شتخدم �لتطبيق قبله وغر �شورة 

�مل�شتخدم فيه �إىل "قطة" حولء م�شحكة.
فقد ظهر �ملحام �أمام قا�س يف ق�شية حمكمة عن بعد على �ل�شا�شة ك�"قطة كارتونية"، بعد �أن ف�شل يف �إدر�ك �أن �بنه 

�شغل "فلرت �لقطط" على كامر� �لتطبيق، �لذي يظهر قطة بدل من �ل�شخ�س.
بد�أ �ملحامي رود بونتون جل�شة �ل�شتماع �لفرت��شية �أمام �لقا�شي روي فرغ�شون دون �أدنى فكرة عن �أن �شخ�شيته 

�لتي تظهر على �ل�شا�شة كانت قطة �شغرة بي�شاء وحولء.
�لكرتونية، قام بونتون بتجنيد م�شاعده يف  �لقطة  �ملحامي بونتون على م�شاألة  �لقا�شي فرغ�شون  نبه  �أن  وبعد 

حماولة للم�شاعدة يف �إز�لة �لفلرت، ولكن دون جدوى.
وجل�س �مل�شاركون �لآخرون يف �لجتماع ينتظرون ب�شرب، لكنهم دخلو� يف نوبة من �ل�شحك عندما �ُشمع �ملحامي 

بونتون وهو يقول: "هل ت�شمعني؟ �أنا هنا على �ملبا�شر. �أنا ل�شت قطة".
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بلدة قطبية ترت�ضح ل�ضت�ضافة الألعاب الأوملبية
�أطلقت مدينة �شال �لفنلندية حملة تر�شيح وهمية لدورة �لألعاب �لأوملبية 
هذ� �حلدث  بتنظيم  فعلياً  للفوز  لي�شت حملة جدية  لكنها   ،2032 ل�شنة 
ظاهرة  �إىل  �لنتباه  لفت  هو  �إليه  تهدف  ما  ج��ّل  بل  �ل�شيفي،  �لريا�شي 
�لحرت�ر �لعاملي، وت�شليط �ل�شوء على �خلطر �لذي ُيحِدق بهذه �ملنطقة 
مدى  على  �ل�شفر  �إىل  ي�شل  ل  �حل���ر�رة  فمقيا�س  ج��ّر�ءه��ا.  �ل��ع��امل  م��ن 
 3500 �شكانها  �لتي يبلغ عدد  �ملنعزلة  �لقرية  �ل�شنة يف هذه  �أ�شهر  ن�شف 
ن�شمة وتقع يف �أق�شى �شمال �لكرة �لأر�شية، وتعترب نف�شها "�أبرد مكان يف 
فنلند�". وقال �أحد �ل�شكان �شاخر�ً يف �شريط فيديو عن �لرت�شح �نت�شر على 
نطاق و��شع عرب �لإنرتنت "مل �أ�شعر قّط باحلّر ِمن قبل، لكنني متاأكد من 

�أن هذ� �ليوم �آٍت ل حمالة".
ذ�ت  �لتندر�  �لأر���س مناطق  �لفيديو هذ� من  �مل�شاركون يف مقطع  وح��ّذر 
�شت�شبح قريباً  �لأ�شجار  بالثلوج و�خلالية من  �ملغطاة  �ل�شقيعية  �لرتبية 
حممل  على  �ملناخي  �لتغر  يوؤخذ  مل  �إذ�  �ل�شاطئية  �لطائرة  للكرة  ملعباً 
ركوب  مل�شابقات  مثالياً  مكاناً  �شيتحّول  �ملتجمد  �لنهر  �أن  حني  يف  �جل��د، 
�أي�شاً على �ملوقع �لإلكرتوين  �لأم��و�ج. و�عتمدت �لبلدة �لأ�شلوب �ل�شاخر 
�لذي خ�ش�شته لرت�شيحها، �إذ عر�شت عليه �لتميمة �ملعتمدة للحملة وهي 
ينت�شر  �لذي  �لفنلندية(  "كي�شا" )"�ل�شيف" باللغة  �مل�شمى  �لرنة  حيو�ن 
ب�شبب  �ل�شمايل  �لقطب  فاأكرث يف  �أك��رث  م��وج��ود�ً  ب��ات  �لبعو�س، وه��و  فيه 

�رتفاع درجات �حلر�رة.
�لفيديو  �إن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  باركينني  �إرك���ي  �لبلدية  رئي�س  وق���ال 
 - م��رة  �أل��ف   400 �لآن  حتى  �شوهد  �ل��ذي   -  "2032 "�شال  �لرتويجي 
�أثار موجة "ر�شائل ودعو�ت من كل �أنحاء �لعامل مفادها �لآتي: " ل ميكن 

�ل�شماح باإقامة �لألعاب �ل�شيفية يف �شال ".

تعرف على تفا�ضيل اأح�ضن �ضورة للحياة 
الربية

فازت �شورة در�مية �لتقطت بطائرة دون طيار خال حريق غابات مدمر 
يف �أ�شرت�ليا بجائزة "�أح�شن م�شور للحياة �لربية لعام 2020".

�إروين،  �إن �ل�شورة �لتقطها روبرت  "�شكاي نيوز" �لربيطاين  وقال موقع 
وهو �بن عامل �لبيئة �ل�شهر �شتيف �إيروين. وت�شلط �ل�شورة �ل�شوء على 
نار  �أ�شرت�ليا، حيث تظهر خط  �لذي خلفه حريق غابات هائل يف  �لدمار 
�إيروين يف ولية  �شتيف  بالقرب من حممية  �ملتو�جدة  �لغابة  يف منت�شف 
�مل�شاحات  ترك  حيث  �لغابة،  منت�شف  يف  �لناري  �خلط  وج��اء  كوينزلند. 
يف  �ملتفحمة  و�لبقايا  �جل��ان��ب،  يف  �ل��ن��ر�ن  حت�شدها  مل  �ل��ت��ي  �خل�����ش��ر�ء 
�جلانب �لآخر. وذكر روبرت، �لذي يبلغ من �لعمر 17 عاما، �أنه "متحم�س 

كارول �ضماحة يف بروفا 
مع فرقة مو�ضيقية 

�للبنانية  كارول  �ل��ف��ن��ان��ة  ن�����ش��رت 
بروفا  م��ن  ج��دي��دة  ���ش��ور  �شماحة  
�شفحتها  يف  وذل������ك  ب���ه���ا،  ت���ق���وم 
�لتو��شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  �خل���ا����ش���ة 
�شماحة  وظ����ه����رت  �لج���ت���م���اع���ي، 
مو�شيقية  ف��رق��ة  و���ش��ط  ج��ال�����ش��ة 
باإطالة كاجو�ل وعفوية، و�أرفقت 
�ل�������ش���ورة ب��ت��ع��ل��ي��ق ك��ت��ب��ت ف���ي���ه: " 

متارين حلفل عيد �حلب".
يذكر �أن كارول عربت موؤخر�ً عن 
�لفنانة  باألبوم  �ل�شديد  �إعجابها 
عيونك  " فدوة  �أح��ام  �لإم��ار�ت��ي��ة 
"، وكتبت لها عرب ح�شابها �خلا�س 
�لجتماعي:  �لتو��شل  موقع  على 
"�أ�شتمتع كثر� ب�شماع �ألبوم فدوة 
عيونك للفنانة �ملبدعة و�خللوقة، 
على  ت�شاف  جديدة  عرقية  نكهة 
�شو�ًء  �حلديثة  �خلليجية  �لأغنية 
�أو  �ملو�شيقي  �لتوزيع  �شعيد  على 
�لأد�ء �ل�شوتي �ألبوم بنكهة �شرقية 
ب�س  عيوين  كثر�  لفتني  خمتلفة 
، �ل��ف��رق��ة، دف��رت ومم��ح��اة مربوك 

حبيبتي �ألبوم ر�ئع".

مركبة ف�ضائية �ضينية تقرتب 
من الهبوط على �ضطح املريخ

من  �شينية  ف�شاء  مركبة  تقرتب 
�لدخول يف مد�ر حول �ملريخ، وذلك 
ب��ع��د ي���وم و�ح����د م��ن ق��ي��ام مركبة 
بذلك،  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأم���ل  م�شبار 
وقبل �أ�شبوع من حماولة �أمركية 
�أخرى  ف�شائية  مركبة  لإ���ش��ق��اط 

على �شطح �لكوكب �لأحمر.
�ل�شينية،  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت��ع��ل��ن  ومل 
�ل��ت��ي ت��ت��وخ��ى �حل���ذر د�ئ��م��ا ب�شاأن 
�لف�شل �ملحتمل، عن موعد و�شول 

مركبتها.
وذكرت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة 
)�شينخو�( �لأ�شبوع �ملا�شي �أنه من 
�ملركبة  �شرعة  تتباطاأ  �أن  �ملتوقع 
�أن  قبل  �لأرب��ع��اء  �أم�س  �لف�شائية 
للهبوط  وت�����ش��ت��ع��د  �مل�����د�ر،  ت��دخ��ل 

على �شطح �ملريخ.
على  ل��ل��ه��ب��وط  �ل�شعبة  �مل��ح��اول��ة 
ملدة  متوقعة  تكن  مل  �ملريخ  �شطح 
3 �أ�شهر تقريبا، و�إذ� �شارت �لأمور 
ف�شت�شبح  ل��ه��ا،  ه��و خم��ط��ط  ك��م��ا 

�ل�شني ثاين دولة تنجح يف ذلك.
"تيانوين1-"،  م�����ش��ب��ار  وي��ح��ت��اج 
�ملركبات  وهو عبارة جمموعة من 
ت�شغيل  �إىل  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �مل����د�ري����ة 
كافية  بدرجة  لاإبطاء  حمركاته 
ب��و����ش��ط��ة جاذبية  �ل��ت��ق��اط��ه  ل��ي��ت��م 
مليون   470 رح���ل���ة  ب��ع��د  �مل���ري���خ 
ميل(  م���ل���ي���ون   290( ك��ي��ل��وم��رت 

��شتغرقت �أكرث من �شتة �أ�شهر.
وير�شم  �مل����ري����خ  ح�����ول  و����ش���ي���دور 
�ملركبة  تنف�شل  حتى  لها  خريطة 
�جل�����و�ل�����ة وحت��������اول �ل���ه���ب���وط يف 
�جلوفية  �مل��ي��اه  ع��ن  للبحث  م��اي��و 
وعامات على وجود حياة قدمية. 
ويعد هبوط مركبة ف�شائية على 

�أر�س �ملريخ عملية �شعبة للغاية.

الأمرية يوجيني و�ضعت 
احلفيد الأول لأندرو 

يوجيني  �لأم����رة  �أن  باكنغهام  ق�شر  �أع��ل��ن 
�إل��ي��ز�ب��ي��ث �ل��ث��ان��ي��ة، و�شعت  ح��ف��ي��دة �مل��ل��ك��ة 

مولود�ً ذكر�ً هو �أول حفيد لاأمر �أندرو.
و�أو�شح �لق�شر يف بيان �أن يوجيني "و�شعت 
 2021 �شباط/فرب�ير   9 ي��وم  ذك��ر�ً  م��ول��ود�ً 
�ملحلي  )ب��ال��ت��وق��ي��ت  �شباحا   8،55 �ل�����ش��اع��ة 
بورتاند"  م�شت�شفى  يف  غرينت�س(  وتوقيت 
زوجها  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ���ش��ار  ل��ن��دن.  بو�شط 
ج����اك ب��روك�����ش��ب��ان��ك �ل�����ذي �ق���رتن���ت ب���ه يف 
وند�شور،  يف   2018 �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين 

كان حا�شر�ً خال �لولدة.
�حدى  ه��ي  ع��ام��اً(   30( يوجيني  و�لأم����رة 
�إليز�بيث  �أندرو، �لنجل �لثاين للملكة  �بنَتي 
�ل���ث���ان���ي���ة، و�����ش����ارة ف���رغ�������ش���ون، وو�ل����د�ه����ا 

متطّلقان.
و�ملولود �جلديد �لذي مل ُيحدد ��شمه �لأول 
�مللكة،  خافة  ترتيب  يف  ع�شر  �حل���ادي  ب��ات 

وهو تا�شع �أبناء �أحفادها.

عامل التو�ضيل.. اأكل الطلبية واعتذر بر�ضالة ن�ضية 
�آ�شف يا عزيزتي، �أكلت طعامك.. هذ� ما ت�شلمته طالبة 
�لتطبيقات،  �أح��د  ع��رب  وج��ب��ة،  طلبت  ق��د  كانت  جامعية 

بدل من ح�شولها على وجبتها �لكاملة.
�لعمر  من  �لبالغة  �إليا�س،  �إيلي  �حلقوق  طالبة  وقالت 
21 عاما، �إنها طلبت وجبة من مطعم "بيمز �إن �إلفورد" 
�شرقي لندن، بقيمة 20 دولر�، مكونة من قطعتني من 
با�شتخد�م  �لدجاج،  ولفائف  �لبطاط�س  ورقائق  �لربغر 
من  ر���ش��ال��ة  تلقت  �ل��ب��د�ي��ة،  يف  �إيت�س".  "�أوبر  تطبيق 
�لتطبيق مفادها �أن طعامها "يف �لطريق"، و�إخطار� �آخر 
يقول �إن �ل�شائق كان يف مكان قريب. غر �أنها، بعد �إعادة 
من  طلبيتها  تو�شيل  مت  �إن��ه  �إن  لها  قيل  �لتطبيق،  فتح 

�لطعام، وُطلب منها حتى �إعطاء �إكر�مية لل�شائق.
تقول  ن�شية  ر�شالة  �إيلي  ��شتلمت  ذلك  لكنها عو�شا عن 
ذكرته  مل��ا  وفقا  طعامك"،  �أك��ل��ت  ع��زي��زت��ي..  ي��ا  "�آ�شف 

�شحيفة �لديلي ميل �لربيطانية.
"�أوبر  م���ع  ت��و����ش��ل��ت لح���ق���ا  �أن ط��ال��ب��ة �حل���ق���وق  غ���ر 
�حل�شول  ترتيب  �إع���ادة  من  �لنهاية  يف  �إيت�س" ومتكنت 
من  و�شلتها  �لتي  �لر�شالة  ورغ��م  جمانا.  طلبيتها  على 
�حلقوق  طالبة  �إن  �إل  �لتطبيق،  ع��رب  �لتو�شيل  ع��ام��ل 
"ذي  ل�شحيفة  وقالت  �ل�شائق،  على  �للوم  �إلقاء  رف�شت 
�ل�شبب  �أك��ون  �أن  �أري��د  ك��ان جائعا حقا. ل  "رمبا  �شن": 
يف �أن ي�شبح �لرجل �جلائع عاطا عن �لعمل يف ظروف 
�شيء  كل  وج��دت  "لقد  و�أ�شافت  كوفيد19-".  جائحة 
م�شحكا.. على �لأقل �أعلم �أن �لطعام قد مت تناوله.. يف 

�لنهاية، ح�شلت على طعامي.. لذ� مل �أ�شعر بال�شيق".

ي�ضرق منزل عائلة اأوهمها ب�»كورونا«
�أل��ق��ت �لقب�س على  �إن��ه��ا  �ل�����ش��رط��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ق��ال��ت 
باأنها خالطت م�شابا  �أوه��م عائلة  �أنه  رجل لا�شتباه يف 
بفرو�س كورونا، من �أجل �ل�شطو على منزلها �أثناء عد 
وجوده به. و�عتقلت �ل�شرطة �لرجل )36 عاماً( يف و�شط 
��شتدعى  به  �مل�شتبه  �أن  وت��ردد  �لث��ن��ني.  م�شاء  �إ�شر�ئيل 
�إحدى �لعائات و�أخربها باأنها ملزمة، وفقا لتوجيهات 
بكورونا  �لإ�شابة  لك�شف  باإجر�ء فحو�س  �ل�شحة،  وز�رة 
يف مركز ببلدة قريبة. وقالت �ل�شرطة �إنه بعد �أن غادرت 
�ملنزل  ب��ه  �مل�شتبه  �قتحم   ، �لأح���د  م�شاء  �مل��ن��زل  �لأ���ش��رة 
�أخرى.  و�أ���ش��ي��اء  �أم���و�ل وجم��وه��ر�ت،  ومتكن م��ن �شرقة 
وت��خ��رج �إ���ش��ر�ئ��ي��ل ت��دري��ج��ي��اً م��ن �إغ��اق��ه��ا �ل��ث��ال��ث على 
�أع���د�د ح��الت �لإ���ش��اب��ة بفرو�س  م�شتوى �ل��ب��اد، رغ��م 

كورونا �مل�شجلة يومياً ل تز�ل مرتفعة.

فندق �ضاحر �ضّيد بالكامل من الثلج
رمبا �شاهد �لبع�س �لفيلم �لكرتوين فروزن حيث يتحول 
رمب��ا هذ�  �إل�شا..  قلعة  ذل��ك  �إىل جليد، مبا يف  �شيء  كل 

�لفيلم �لكرتوين �أ�شبح و�قعا يف كند�.
ففي تلك �لدولة �لقريبة من �لقطب �ل�شمايل و�ملحيط 
بالكامل،  جليدي  ف��ن��دق  �ف��ت��ت��اح  مت  �ل�����ش��م��ايل،  �ملتجمد 

و��شتخدم يف ت�شييده حو�يل 40 �ألف طن من �جلليد.
وي�شم �لفندق �جلليدي غرفا وبار� و�شالة وحتى كني�شة 
يرغبون  ومل��ن  ب���اردة  ق�شاء عطلة  يرغبون يف  زف��اف مل 
 5 "�لزو�ج" يف بيئة ثلجية بدرجات ح��ر�رة ت�شل �إىل  يف 

درجات حتت �ل�شفر.

نفد مثبت ال�ضعر فو�ضعت غراء.. وهذه النتيجة
�حل��م��اق��ة �أع��ي��ت م��ن ي��د�وي��ه��ا.. وه���ذ� ح��ال �مر�أة 
�ل�����ش��ع��ر فعمدت  ل��دي��ه��ا مثبت  ن��ف��د  ل��وي��زي��ان��ا  م��ن 
�أعد�د  �أن  رمب��ا  ع��ز�ءه��ا  لكن  لتثبيته،  �ل��غ��ر�ء  �إىل 
متابعيها ز�دت ب�شكل كبر خ�شو�شا على ح�شابها 

يف �إن�شتغر�م وتيك توك.
ورغم �أن عبوة �لغر�ء كتب عليها �أنه ي�شتطيع تثبيت 
�لقما�س و�خل�شب، وكتب عليه حتذير مفاده جتنب 
بتهيجهما،  يت�شبب  فقد  و�لعني  للوجه  مام�شته 

لكنه مل يذكر �أي �شيء له عاقة بال�شعر.
وبح�شب �ملعلومات على عبوة �لغر�ء، ل يفرت�س �أن 
يام�س هذ� �لغر�ء �لقوي، �لذي ي�شكل �لأ�شيتون 
ي�شبب  لأن��ه قد  �أب��رز مكوناته، �جللد،  و�ل��ربوب��ان 

تهيجا خطر�.
�مل���ر�أة  �إىل  �ل���در�م���ا  �أو  �ل��ك��ارث��ة  �أو  ت��ع��ود �حل��ك��اي��ة 
40 عاما، �لتي  ب��ر�ون، �لبالغة من �لعمر  تي�شيكا 
توك،  تيك  بتطبيق  م�شتعينة  لها  فيديو  ن�شرت 
منكم  لأول��ئ��ك  جميعا.  بكم  "مرحبا  فيه  وق��ال��ت 
هكذ�  ك��ان  �شعري  �أن  ي��ع��رف��ون  يعرفونني  �ل��ذي��ن 
لي�س  ل،  باختياري.  لي�س  �لآن.  تقريبا  �شهر  مل��دة 

باختياري".
�لطويلة  تي�شيكا  �شعر  خ�شات  تبدو  �لفيديو  يف 
�إىل �جلانب وتعود �إىل جديلة طويلة. لي�شت هناك 
�أن  �أو���ش��ح��ت  لكنها  غ��ر حملها،  و�ح���دة يف  �شعرة 

هناك �شببا موؤ�شفا لذلك.
�أن  �أود  ���ش��ع��ري،  بت�شفيف  �أق����وم  "عندما  وق��ال��ت 
 Göt2b أنهيه با�شتخد�م �لقليل من مثبت �ل�شعر�
يف  لإبقائه  فقط  تعلمون،  كما   ،Glued Spray
هذ�،  �ل�شعر  مثبت  عندي  من  نفد  ح�شنا،  مكانه. 
لذلك ��شتخدمت هذ� �لغر�ء "غوريا غلو".. لقد 

كانت فكرة �شيئة، �شيئة، �شيئة".
�لغر�ء  رذ�ذ  ح��ول  كيف  لتظهر  ر�أ���ش��ه��ا  �أد�رت  ث��م 
ذكرت  ما  بح�شب  وثابتة،  �إىل خوذة �شلبة  �شعرها 

�لديلي ميل �لربيطانية.
وقلت "�نظرو�، ل يتحرك. هل ت�شمعون ما �أقوله 
لكم؟ �إنه ل يتحرك.. لقد غ�شلت �شعري 15 مرة 

ومل يتحرك. لقد �أ�شبح �شلبا وقا�شيا".
و�أ�شافت، وهي على و�شك �لبكاء، �أن �شعرها ملت�شق 

على ر�أ�شها "على هذ� �لنحو منذ �شهر".

درة: خذ دائمًا ما يليق بك
�أطلت �ملمثلة �لتون�شية درة على متابعيها مبجموعة �شور جديدة ن�شرتها يف �شفحتها 
باإطالة �شتوية مرتديًة كنزة  �لتو��شل �لجتماعي، بدت فيها  �خلا�شة على موقع 
بي�شاء �للون، وتركت �شعرها من�شدًل على كتفيها بت�شريحة جمعدة وماكياج ناعم 
باألو�ن تر�بية. لقت �ل�شورة �إعجاب عدد من متابعيها، و�أرفقتها بتعليق كتبت فيه 

:"خذ د�ميا ما يليق بك ويو�زي روحك من حلم.. و��شخا�س.. وحتى كلمات".
تقوم  و�لر�س" �ل��ذي  "�ل�شماء  بني  م�شل�شل  لبطولة  موؤخر�ً  �إن�شمت  درة  �أن  يذكر 

ببطولته مع �ملمثل �مل�شري هاين �شامة.
�لبطولة  وه��ي  �شامة،  ه��اين  "عا" زوج��ة  �شخ�شية  �مل�شل�شل  يف  درة  ت���وؤدي 
�لثالثة بني درة و�شامة بعد عملني ناجحني يف فيلم "�لأولة يف �لغر�م" 
وم�شل�شل "ن�شيبي وق�شمتك". وهو �لتعامل �لثاين لدرة مع �ملخرج 

ماندو �لعدل بعد م�شل�شل "�خلروج" �لذي حقق جناحاً كبر�ً.

برج القاهرة ي�سيء باللون االأحمر يف العا�سمة امل�سرية لالحتفال مبهمة م�سبار »االأمل« االإماراتية اإىل املريخ. ا ف ب


