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�ل�صي�صي  ورئي�س �ل�زر�ء �لي�ناين خالل م�ؤمترهما �ل�صحفي يف �أثينا

عبري م��صي يف ندوة  �صحفية

اإ�صرائيلية ال�صي�صي من اليونان: اتفقنا على الت�صدي لأي تهديد للأمن الإقليمي لبنانية  مفاو�صات 
جديدة لرت�صيم احلدود البحرية

•• بريوت-وكاالت:

�جل�لة  �أم���������س  ����ص���ب���اح  �ن��ط��ل��ق��ت 
�لتقنية  �مل��ف��او���ص��ات  م��ن  �ل��ث��ال��ث��ة 
�لبحرية يف  ح�ل تر�صيم �حل��دود 
جن�ب لبنان برعاية �لأمم �ملتحدة 
وو�صاطة �أمريكية، و�لتي مل يعلن 
�أي تقدم فيها منذ �نطالقها  عن 

منت�صف �ل�صهر �ملا�صي.
يف  �صابقاتها  كما  �جلل�صة  وتقعد 
�لأمم  لق�ة  تابعة  حدودية  نقطة 
�ملتحدة يف جن�ب لبنان )ي�نيفيل( 
يف م��دي��ن��ة �ل��ن��اق���رة، و���ص��ط تكتم 
����ص���دي���د وب���ح�������ص����ر مم��ث��ل��ن عن 
�لأمم �ملتحدة ودبل�ما�صي �أمريكي 
ي���ت����ىل ت��ي�����ص��ري �مل���ف���او����ص���ات بن 

�جلانبن.
ج�لة  يف  �مل���ف���او����ص���ات  و�ن��ط��ل��ق��ت 
�ملا�صي  �أك��ت���ب��ر   14 يف  �فتتاحية 
تعد�ن يف حالة حرب  دولتن  بن 
�مل�������رد  ت��ق��ا���ص��م  �إىل  وت��ط��م��ح��ان 

�لنفطية يف �ملياه �لإقليمية.

•• �أثينا-وكاالت:

عبد�لفتاح  �مل�صري،  �لرئي�س  ق��ال 
�ل�صي�صي، �أم�س �لأربعاء، �إن �لقاهرة 
�تفقت مع �أثينا على �لت�صدي لأي 
تهديد لالأمن �لإقليمي، و�لت�صدي 
وكذلك  �لإره����اب،  جماعات  لدعم 
�لأحادية يف  ل��الإج��ر�ء�ت  �لت�صدي 

�صرق �ملت��صط.
ج���اء ذل���ك خ���الل م���ؤمت��ر �صحايف 
ل����ل����رئ����ي���������س �مل�����������ص�����ري ورئ����ي���������س 
كريياك��س  �ل���ي����ن���اين،  �ل���������زر�ء 
�أث��ي��ن��ا، �صمن  م��ي��ت�����ص���ت��اك��ي�����س، يف 

زيارة �لرئي�س �ل�صي�صي للي�نان.
وزر�ء  رئ���ي�������س  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
لتدخل  وم�����ص��ر  نتطلع  �ل��ي���ن��ان: 
حتت  �ملت��صط  يف  حا�صم  �أم��ريك��ي 

�إد�رة بايدن.
متثالن  و�ل��ق��اه��رة  �أثينا  �إن  وق���ال 
من�ذجاً للتعاون �لذي ت�ج بت�قيع 
�لبحرية،  �حل���دود  تر�صيم  �ت��ف��اق 
حليفا  ت��ع��ت��ر  م�����ص��ر  �أن  م�����ؤك����د�ً 

يف حتركات احتجاجية لطرده من تون�س
الد�صتوري احلر يعت�صم اأمام مقر فرع احتاد القر�صاوي

•• �لفجر -تون�س:

م��صي،  عبري  �لنيابية  وكتلته  �حل��ر  �لد�صت�ري  ح��زب  رئي�صة  �أعلنت 
�عتز�مهم �لدخ�ل يف �صل�صلة من �لتحركات �لحتجاجية �لتي �صتنطلق 
باعت�صام مفت�ح ي�م �لإثنن 16 ن�فمر �جلاري ون�صب �خليام يف �صارع 
خري �لدين با�صا بالعا�صمة، �أمام مقر فرع منظمة �حتاد علماء �مل�صلمن 
مقر�ت  �أم���ام  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  كامل  يف  �حتجاجية  وق��ف��ات  تليه  بت�ن�س، 

�ملنظمات �حلق�قية و�صفار�ت ت�ن�س باخلارج. )�لتفا�صيل �س11(

ق�صف احلوثيني يجرب عائلت 
احل��دي��دة يف  ال��ن��زوح  على 

•• �ليمن-وكاالت

ن��زح��ت ع���دة ع���ائ���الت م���ن قرية 
�ل����ق����ازة �ل�����ق���ع���ة ج���ن����ب غرب 
باحلديدة،  �ل��دري��ه��م��ي  م��دي��ري��ة 
ق�صف  ج�������ر�ء  �ل����ي����م����ن،  غ����رب����ي 
�لنقالبية  �حل���ث��ي  ميلي�صيات 

على �لقرى و�ملناطق �ل�صكنية.
�أن  و�أف����������ادت م�������ص���ادر حم���ل���ي���ة، 
��صتهدفت  �حل���ث��ي  ميلي�صيات 
متفرقة  �صكنية  وق���رى  م��ن��اط��ق 
بقذ�ئف  �ل��دري��ه��م��ي  م��دي��ري��ة  يف 
و�لأ�صلحة  �مل���دف���ع���ي���ة  �ل�����ه�����اون 
�ملت��صطة. و�أ�صافت، �أن عدد� من 
�لنزوح  �إىل  ����ص��ط��رت  �ل��ع��ائ��الت 

متجهة �إىل مناطق �آمنة.
من  �آلف  ع�������ص���ر�ت  �أن  ي����ذك����ر 
منازلهم  م���ن  ن���زح�����  �ل��ع��ائ��الت 
�لأممية،  �ل��ه��دن��ة  �ن��ط��الق  م��ن��ذ 
�حل�ثي  ميلي�صيات  ق�صف  ج��ر�ء 
م�صاكنهم  ع���ل���ى  �لإج�����ر�م�����ي�����ة 
وحت�يل بع�صها �لآخر �إىل ثكنات 

ع�صكرية.

�لعربي  و�ل���ع���امل  لأوروب�������ا  ك��ب��ري� 
ونثمن دور م�صر يف وقف �لهجرة 
غ��ري �ل�����ص��رع��ي��ة م��ن �إف��ري��ق��ي��ا �إىل 
�أوروب��ا، كما نثمن دورها يف �لأزمة 

�لليبية.
�لي�ناين:  �ل���زر�ء  رئي�س  و�أ�صاف 
��صرت�تيجية  �أه�����������د�ف  ل���دي���ن���ا 
م�صرتكة بيننا وبن م�صر، م�صري�ً 

�أن  ميكن  �ملت��صط  �لبحر  �أن  �إىل 
ما  �ل�صع�ب على عك�س  ي�حد بن 

تفعله تركيا.
�لرتكية  �ل��ق��ي��ادة  �أن  ع��ل��ى  و���ص��دد 
ح�صن  ل����ع����الق����ات  ت����ع�����د  ع���ن���دم���ا 
عدو�نيتها  ع��ن  وت��ت��خ��ل��ى  �جل������ر 
حينها ميكن �أن تع�د وتقدم مز�يا 

ل�صعبها.

رئي�صة  ق���ال���ت  ����ص���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
�لي�نان، كاترينيا �صاك�صالروب�ل�، 
بعد لقاء �لرئي�س �ل�صي�صي: بحثنا 
�ل��ت�����ص��ع��ي��د �ل����رتك����ي �خل���ط���ري يف 
قال  فيما  �مل��ن��ط��ق��ة،  ويف  �مل��ت������ص��ط 
�لرئي�س �مل�صري �إن بالده تقف �إىل 
��صتفز�ز�ت  �أي  �لي�نان �صد  جانب 
�أو مرتبطة بحدودها  يف �ملت��صط، 
�ل���ق�����ن���ن  �ل���ب���ح���ري���ة يف ح�������دود 
و�لأع�����ر�ف �ل��دول��ي��ة، م�����ص��ري�ً �إىل 
يعك�س  �حل���دود  تر�صيم  ت�قيع  �أن 
حجم �لتفاوؤل وق�ة �لعالقات بن 

م�صر و�لي�نان.
خ��الل جل�صة مباحثات  ذل��ك  ج��اء 
�لزيارة  �صمن  �لي�نان  رئي�صة  مع 
�ل��ر���ص��م��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����س �مل�����ص��ري �إىل 

�أثينا.
و�أكد �ل�صي�صي �أن مكافحة �لإرهاب 
و�لتطرف لي�صت مرتبطة بالأديان، 
م�صيفا �أنه يجب �أل يتح�ل �لأمر 
�إىل �إ�صاءة �إىل �لأديان و�إىل م�صاعر 

�مل�ؤمنن.

�ص 09

�ص 11

�ص 19

اللوفر اأبوظبي يحتفل اليوم 
بالذكرى ال�سنوية الثالثة الفتتاحه

اأخبار االإمارات

بوتني ير�سم خطا اأحمر 
الأردوغان يف نزاع قرة باغ 

عربي ودويل

االأبي�ص يواجه طاجيك�ستان 
ودياً يف ا�ستاد زعبيل اليوم

الفجر الريا�سي

الإمارات تدين العتداء اجلبان 
على مقربة لغري امل�صلمني يف جدة

•• �بوظبي-و�م:

�أد�نت دولة �لإمار�ت ب�صدة �لعتد�ء �جلبان �لذي ��صتهدف مقرة لغري �مل�صلمن يف 
مدينة جدة غرب �ململكة �لعربية �ل�صع�دية، و�أدى �إىل �إ�صابة �صخ�صن بجروح.

�لإم����ار�ت تعرب  دول��ة  �أن  لها  بيان  �ل���دويل يف  و�ل��ت��ع��اون  وز�رة �خلارجية  و�أك���دت 
�لدينية  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  م��ع  يتنافى  �ل��ذي  �لعمل،  لهذ�  �ل�صديد  ��صتنكارها  ع��ن 

و�لإن�صانية.
�ل�صع�دية  �لعربية  �ململكة  م��ع  �ل��ك��ام��ل  �لإم����ار�ت  دول���ة  ت�صامن  �ل�����ز�رة  و�أك����دت 
�ل�صقيقة، و�ل�ق�ف معها يف �صف و�حد �صد كل تهديد يط�ل �أمنها و��صتقر�رها، 
ودعمها يف كل ما تتخذه من �إجر�ء�ت حلفظ �أمنها و�صالمة م��طنيها و�ملقيمن 

على �أر��صيها.
كما �أعربت �ل�ز�رة عن متنياتها بال�صفاء �لعاجل للم�صابن.

حممد بن زايد يبحث مع م�صوؤول ع�صكري بريطاين 
التعاون الثنائي والتن�صيق يف املجالت الدفاعية 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون ملك 
البحرين بوفاة الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  �هلل« 
خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة، ب�فاة �صاحب �ل�صم� �مللكي �لأمري 

خليفة بن �صلمان �آل خليفة رئي�س وزر�ء مملكة �لبحرين �ل�صقيقة.
رئي�س  نائب  مكت�م  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�صاحب �ل�صم� �ل�صيخ 
للق��ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  حممد بن 
بن  حمد  �مللك  �جل��الل��ة  �صاحب  �إىل  مماثلتن  تعزية  برقيتي  �مل�صلحة 

عي�صى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة.

اأطلق املدر�ضة الرقمية مبرحلة جتريبية ت�ضم 20 األف طالب يف 4 دول

حممد بن را�صد: دعمنا لبناء املن�صات التعليمية 
هو ا�صتثمار يف الإن�صان ومعرفته وم�صتقبله

•• دبي-و�م:

نائب  مكت�م  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  �أطلق 
 ، »رع���اه �هلل«  دب��ي  �ل����زر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حممد  مبادر�ت  م�ؤ�ص�صة  م�صاريع  �أحد  �لرقمية،  �ملدر�صة  �أم�س 
بن ر��صد �آل مكت�م �لعاملية، و�أول مدر�صة رقمية عربية متكاملة 
ومعتمدة، ت�فر �لتعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة للطالب 

و�مل�صت�يات  و�لق��ت�����ص��ادي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �خل��ل��ف��ي��ات  ���ص��ت��ى  م��ن 
�لأوىل  بالدرجة  م�صتهدفة  �لعامل،  يف  بلد  �أي  ومن  �لتعليمية، 
�لفئات �ملجتمعية �لأك��ر ه�صا�صة و �لأق��ل حظا و �لالجئن يف 
�لتي  �لرقمية،  �ملدر�صة  �صتقدم    . و�ل��ع��امل  �لعربية  �ملجتمعات 
�لأوىل،  �خلم�س  �ل�صن��ت  يف  طالب  ملي�ن  من  �أك��ر  ت�صتهدف 
�لبتكار  تقنيات  �أح���دث  �إىل  ي�صتند  ع�صريا  تعليميا  منهاجا 

و�لذكاء �ل�صطناعي.                     )�لتفا�صيل �س2(

حممد بن ر��صد خالل �طالقه �ملدر�صة �لرقمية   )و�م(

�ضي�ضبح الدميقراطي الرئي�س 46 للواليات املتحدة
اأربعون معلومة »رمبا« مل تكن تعرفها عن بايدن

•• �لفجر - فابيو ديالنا –ترجمة خرية �ل�شيباين:

بعد عدة �أيام من �لت�ص�يق، فاز ج� بايدن �أخرًي� يف �لنتخابات �لأمريكية 
و�صي�صبح، يف 20 يناير، �لرئي�س 46 لل�ليات �ملتحدة. 

ندع�ك لكت�صاف "�لدميقر�طي" من منظ�ر خمتلف من خالل تقا�صم 
40 نقطة مل تقر�أها )رمبا( من قبل، من �أجل معرفة �أف�صل لل�صخ�س 
�لذي �صيق�د �لق�ة �لعظمى. 1 - ��صمه �لكامل ج�زيف روبينيت بايدن 
 .1942 20 ن�فمر  بن�صلفانيا يف  ج�ني�ر، ولد يف �صكر�نت�ن ب�لية 
وه� �لأكر بن �أربعة �أطفال. لديه �أخت، فالريي، و�صقيقان، فر�ن�صي�س 

وجيم�س.                                                      )�لتفا�صيل �س13( ج� بايدن يقبل �بنه ج�زيف يف 27 �أغ�صط�س 2008 يف �مل�ؤمتر �ل�طني للحزب �لدميقر�طي

ت�صكيل جلان ليبية لو�صع خطة تنفيذية خلروج املرتزقة
•• �رست-وكاالت:

�للجنة  �ج��ت��م��اع��ات  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي���م  جل�صات  �نتهت 
�لع�صكرية �لليبية خم�صة ز�ئد خم�صة يف �صرت.

وذكرت و�صائل �إعالم حملية نقاًل عن ع�ص� وفد �ل�فاق 
باللجنة، خمتار �لنقا�صة، ق�له �إن �أبرز ما مت مناق�صته 
يف جل�صة �أم�س ه� �صحب �لأجانب ونزع �لألغام و�لبدء 

بع�دة �لق��ت ملع�صكر�تها وفتح �لطريق �ل�صاحلي.
و�أ�صاف �أن مقر �لجتماعات )جممع قاعات و�غادوغ�( 
ت�جد به ق�ة تاأمن فقط ل غري. و�أو�صح �أنه مت ت�صكيل 
�ملرتزقة،  خ��روج  على  �لإ���ص��ر�ف  ع��ن  �مل�ص�ؤولة  �للجان 

لفتاً �إىل �أنها جمتمعة ل��صع خطة �لتنفيذ.
وكان مر��صل �لعربية يف ليبيا �أفاد باأن �جل�لة �ل�صاد�صة، 
�لتي �نطلقت �لثالثاء، تبحث عدد� من �مللفات �لأمنية 
بح�صب  بالكامل  �لنار  �إطالق  وقف  وبينها  و�لع�صكرية 

ما ين�س �تفاق جنيف وغد�م�س.
وتناق�س �للجنة ملفات بينها �صحب وتفكيك �ملجم�عات 

�مل�����ص��ل��ح��ة م��ن خ��ط���ط �ل��ت��م��ا���س ق���رب م��دي��ن��ت��ي �صرت 
وم�صر�تة �إىل ما بعد منطقة ب�قرين.

�لأجنبية  �لعنا�صر  خ���روج  �لج��ت��م��اع��ات  تناق�س  ك��م��ا 
�لغرفتن  وت�صكيل  �لليبية،  �لأر����ص��ي  م��ن  و�مل��رت��زق��ة 
بالكامل بح�صب  �لنار  �إطالق  �لأمنيتن لتطبيق وقف 
�تفاق جنيف وغد�م�س، وفتح �لطرق و�ملعابر �لرئي�صية 

�لتي تربط بن �ملدن �لليبية.
وكان مر��صل �لعربية يف �صرت، قال �إن �أوىل �لأم�ر �لتي 
يناق�صها �ملجتمع�ن هي �صحب �ل�حد�ت �لع�صكرية من 
�لت�صكيالت  بع�س  ترف�صه  �لذي  �لأم��ر  �صرت،  منطقة 
من  ت���ر�أت  جهتها  م��ن  �لتي  �ل���ف��اق  حلك�مة  �لتابعة 

م��قف هذه �لت�صكيالت.
يف  قالت  ليبيا،  يف  للدعم  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  وك��ان��ت 
�لإ�صر�ع  �إىل  �إن هذ� �لجتماع يهدف  بيان �صادر عنها 
�مل���ق��ع يف �لثالث  �ل��ن��ار  �إط���الق  �ت��ف��اق وق��ف  يف تنفيذ 
و�لع�صرين من �أكت�بر يف جنيف و��صتكماًل للمباحثات 

يف غد�م�س.

تقتحم  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات 
ب��ل��دة ال��ك��رك ���ص��رق درع��ا

•• بريوت-وكاالت

�ل�������ص����ري حلق�ق  �مل��ر���ص��د  ع��ل��م 
�ل���ن���ظ���ام  ق����������ت  �أن  �لإن�����������ص�����ان 
لها،  �لتابعة  �لأم��ن��ي��ة  و�لأج��ه��زة 
�إىل  �لأربعاء،  �أم�س  عمدت �صباح 
�ل�صرقي  �ل���ك���رك  ب���ل���دة  �ق��ت��ح��ام 
بعد  وذل��ك  �ل�صرقي،  درع��ا  بريف 
�أن حا�صرتها من جميع �جلهات 

خالل �ل�صاعات �لفائتة.
و��صتبكت �صباح �أم�س مع مقاتلن 
ووفقاً  �لبلدة،  �أبناء  حملين من 
مل�����ص��ادر �مل��ر���ص��د �ل�������ص����ري ف���اإن 
ق��ت �لنظام �قتحمت عدة منازل 
و�أجرتها  مطل�بن،  ع��ن  بحثاً 
�ل���ص��ت��ب��اك��ات م���ع �مل��ق��ات��ل��ن �إىل 

�لن�صحاب من �لبلدة.

القتال م�صتمر باإثيوبيا.. 
وت��وق��ع ن���زوح امل��زي��د

•• عو��شم-وكاالت:

ق���ال م�����ص���ؤول���ن �إن م��ا ي�����ص��ل �إىل 
200 �ألف لجئ قد يتدفق�ن �إىل 
�ل�ص�د�ن �أثناء فر�رهم من �ل�صر�ع 
�لد�مي يف منطقة تيغر�ي �صمايل 
�لتفا�صيل  ظ���ه����ر  م���ع  �إث���ي����ب���ي���ا، 
على  �مل��ت��ز�ي��د  �ل�صغط  ع��ن  �لأوىل 

�ملدنين �ملعزولن �إىل حد كبري.
وت���ظ���ه���ر ط������ب����ري ط����ي���ل���ة خ����ارج 
تيغر�ي،  منطقة  يف  �خلبز  متاجر 
بال�صاحنات  �ل�������ص���ب���ل  وت���ق���ط���ع���ت 
حدودها،  على  بالإمد�د�ت  �ملحملة 
�ل�ص�ؤون  م�������ص����ؤول  ق����ال  ح�����ص��ب��م��ا 

�لإن�صانية بالأمم �ملتحدة.
نريد  �صاجد:  حممد  �صجاد  وق��ال 
و���ص���ل �مل�����ص��اع��د�ت �لإن�����ص��ان��ي��ة يف 
�أ�صرع وقت ممكن، �ل�ق�د و�لطعام 
و�أ�صاف  ع��اج��ل.  ب�صكل  مطل�بان 
�أم�س  ي������م  م����ن  م���ت���اأخ���ر  وق�����ت  يف 
�إىل  ي�����ص��ل  م��ا  �إن  �ل��ث��الث��اء  �لأول 
ملي�ين �صخ�س يف تيغر�ي ميرون 
ب�����اأوق�����ات ���ص��ع��ب��ة ل���ل���غ���اي���ة، مب����ا يف 
�لنازحن.  من  �لآلف  مئات  ذل��ك 
معتمدية  م���ك���ت���ب  م����دي����ر  وك�������ان 
مدينة  يف  �ل�����ص���د�ن��ي��ة  �ل��الج��ئ��ن 
ك�صال �حلدودية، قال �إن �ل�صلطات 
ل�صتقبال  م��رك��ز�ً  �أق��ام��ت  �ملحلية 
ط���ال���ب���ي �ل���ل���ج����ء ق������رب �حل������دود 
متهيد�ً لرتحيلهم للمخيم �لد�ئم 
يف منطقة �ل�صجر�ب ب�لية ك�صال.

•• �أبوظبي- و�م:

�ل�صم�  ����ص���اح���ب  ����ص��ت��ق��ب��ل 
�ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
�أب�ظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
للق��ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�مل�������ص���ل���ح���ة �أم�����������س �ل���ف���ري���ق 
�ل�����ص��ري ج����ن ل���رمي��ر كبري 
�لدفاع  وز�رة  م�����ص��ت�����ص��اري 
�ململكة  يف  �لأو����ص���ط  لل�صرق 

�ملتحدة �ل�صديقة.
وب���ح���ث ����ص���م����ه و �مل�������ص����ؤول 
 �� �ل���ع�������ص���ك���ري �ل����ري����ط����اين 
خ����الل �ل���ل���ق���اء �ل�����ذي جرى 
ب���ق�������ص���ر �ل����ب����ح����ر ع����الق����ات 
ج��نب  خمتلف  و  �ل�صد�قة 
و�لتن�صيق  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون 
�لإم���ار�ت و�ململكة  بن دول��ة 
�ملتحدة يف �ملجالت �لدفاعية 
تنميتها  و�صبل  و�لع�صكرية 
�مل�صرتك  �ل��ع��م��ل  ي���ع���زز  مب���ا 

بن �لبلدين.
كبري  و  �����ص����م�����ه  وت�������ب�������ادل 

�لدفاع  وز�رة  م�����ص��ت�����ص��اري 
�ململكة  يف  �لأو����ص���ط  لل�صرق 
�ملتحدة وجهات �لنظر ب�صاأن 
�لإقليمية  �لق�صايا  من  عدد 

�لهتمام  ذ�ت  و�ل����دول����ي����ة 
ج���ان���ب  �إىل  �مل�������������ص������رتك.. 
�لتي  و�مل�صتجد�ت  �لتط�ر�ت 

ت�صهدها �ملنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م :

حممد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  �أطلق 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  �آل  ر�����ص���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل���زر�ء حاكم 
�ملدر�صة  �أم�������س   ، �هلل"  "رعاه  دب����ي 
م�ؤ�ص�صة  م�����ص��اري��ع  �أح����د  �ل��رق��م��ي��ة، 
مكت�م  �آل  ر��صد  بن  حممد  مبادر�ت 
رقمية عربية  و�أول مدر�صة  �لعاملية، 
متكاملة ومعتمدة، ت�فر �لتعليم عن 
للطالب  وم��رن��ة  ذكية  بطريقة  بعد 
�لجتماعية  �خل��ل��ف��ي��ات  ���ص��ت��ى  م���ن 
�لتعليمية،  و�مل�صت�يات  و�لقت�صادية 
م�صتهدفة  �ل��ع��امل،  يف  بلد  �أي  وم��ن 
�ملجتمعية  �لفئات  �لأوىل  ب��ال��درج��ة 
�لأك������ر ه�����ص��ا���ص��ة و �لأق������ل ح��ظ��ا و 
�لعربية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  �ل��الج��ئ��ن 

و�لعامل .
و���ص��ت��ق��دم �مل��در���ص��ة �ل��رق��م��ي��ة، �لتي 
�أكر من ملي�ن طالب يف  ت�صتهدف 
منهاجا  �لأوىل،  �خل��م�����س  �ل�����ص��ن����ت 
�أحدث  �إىل  ي�صتند  ع�صريا،  تعليميا 
تقنيات �لبتكار و�لذكاء �ل�صطناعي، 
مب��ا ي��ع��زز م��ن ق���در�ت �ل��ط��الب على 
�ملعارف  و�ك��ت�����ص��اب  �ل���ذ�ت���ي  �ل��ت��ع��ل��م 

و�ملهار�ت يف خمتلف �ملجالت.
م�صتقبل  "حتالف  �صم�ه  د���ص��ن  كما 
ح�صد  �أج�����ل  م���ن  �لرقمي"  �ل��ت��ع��ل��م 
ك���اف���ة �خل�������ر�ت �ل��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة، يف 
لدعم  و�لتكن�ل�جيا،  �لتعليم  قطاع 
و�لإ�صر�ف  �لرقمي  �لتعلم  وتط�ير 
�ملدر�صة  وت���ط����ي���ر  ت��اأ���ص��ي�����س  ع���ل���ى 
�ل�صم�  ���ص��اح��ب  ق����ال  و  �ل��رق��م��ي��ة. 
 : مكت�م  �آل  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد 
تعليمية  ج�دة  �أعلى  ت�فري  "هدفنا 
ط���ري���ق���ة مم��ك��ن��ة جلميع  ب���اأف�������ص���ل 
�للج�ء  مناطق  يف  خا�صة  �ل��ط��الب 
و �لنز�عات و�ملجتمعات �لأقل حظا" 
ه�  �ل��رق��م��ي  "�لتعليم  �أن  و�أ����ص���اف 
�لتعليم،  وم�صتقبل  �مل�صتقبل  تعليم 
�لتغري�ت  ق��ل��ب  يف  ن��ك���ن  �أن  ون��ري��د 

�جلديدة يف هذ� �ملجال".
"�لتعليم  �أن  �إىل  ����ص���م����ه  ل���ف���ت  و 
�لرقمي ه� �أق�صر م�صافة بن و�قعنا 
�لتعليمي �لعربي وطم�حاتنا �ملعرفية 
" دعمنا   : لأجيالنا �لعربية" وقال 
لبناء �ملن�صات �لتعليمية ه� ��صتثمار 
يف �لإن�صان ومعرفته وم�صتقبله".. و 
�أ�صار �إىل �أن "حتالف م�صتقبل �لتعلم 
�جله�د  ت�حيد  يف  �صي�صهم  �لرقمي 
�لرقمي  �لتعليم  جم���ال  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
جاء  فيه".  حقيقي  ت��ق��دم  لتحقيق 
ذلك خالل �حتفالية خا�صة نظمتها 
ر��صد  ب��ن  حممد  م��ب��ادر�ت  م�ؤ�ص�صة 
�لإمار�ت  �أب��ر�ج  �لعاملية يف  �آل مكت�م 
ح�����ص���ر �صاحب  و  ب��رع��اي��ة  دب���ي  يف 
�آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم� 
حمد�ن  �ل�صيخ  �صم�  ير�فقه  مكت�م 
�آل مكت�م، ويل  ر��صد  بن  بن حممد 
بن  �أح��م��د  �ل�صيخ  و�صم�  دب���ي،  عهد 
رئي�س   ، �آل مكت�م  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
مكت�م  �آل  ر��صد  بن  حممد  م�ؤ�ص�صة 

للمعرفة .
ح�صرها  �ل��ت��ي  �لحتفالية  �أع��ق��ب  و 
�لقرقاوي،  ع��ب��د�هلل  حم��م��د  م��ع��ايل 
�لأمن �لعام مل�ؤ�ص�صة مبادر�ت حممد 
م�ؤمتر  �لعاملية،  مكت�م  �آل  ر��صد  بن 
تفا�صيل  ع����ن  ل����الإع����الن  ���ص��ح��ف��ي 
وحتالف  �لرقمية  �مل��در���ص��ة  م�صروع 
بح�ص�ر  �ل��رق��م��ي،  �لتعلم  م�صتقبل 
عدد كبري من ممثلي و�صائل �لإعالم 

�ملحلية و�لعربية و�لعاملية.

الذكاء  يوظف  رقمي  تعليم   -
اال�ضطناعي

�ل��رق��م��ي��ة من�ذجا  �مل���در����ص���ة  ت����ف���ر 
�ملناهج  ي��ت��ج��اوز  م��ت��ق��دم��ا  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا 
�لدر��صية �لتقليدية، وي�ظف �لذكاء 
�ل�صطناعي من خالل ت�فري خطة 
ت��ع��ل��م ���ص��خ�����ص��ي��ة ذك���ي���ة ل��ك��ل طالب 
�أنظمة  على  بناء  وتفاعله  و�أن�صطته 
عملية  وتخ�صي�س  �لبيانات  حتليل 
�لتعلم وفقا لأد�ء ومهار�ت كل طالب 
على ح��ده م��ع �ل���ص��ت��ف��ادة م��ن �ملعلم 
�ل��ط��ال��ب يف خطته  ل��دع��م  �ل��رق��م��ي 
�إ�صافة  حت�صيله،  ومتابعة  للتعليم 
 360 �صامل  تقييم  �آلية  ت�فري  �إىل 
درجة، وب�صكل م�صتمر �صمن مر�حل 

�لتعلم.
�لرقمية  �ملدر�صة  مناهج  تت�صمن  و 
درو����ص���ا وم�������د ت��ع��ل��ي��م��ي��ة رق��م��ي��ة يف 
و�للغة  و�ل��ع��ل���م،  �لريا�صيات،  م�����د 
و�للغة  و�حل�����ا������ص������ب،  �ل����ع����رب����ي����ة، 
و�صت�فر  وغ�����ريه�����ا،  �لإجن����ل����ي����زي����ة 
بطريقة  �لدر��صية  �لف�ص�ل  جل�صات 
�فرت��صية تعتمد على �لتعلم �لذ�تي 
�لقائم  و�لتعلم  �لتفاعلية،  و�ملحاكاة 
مدع�مة  وجميعها  �لأل���ع���اب،  ع��ل��ى 
و�لذكاء  �ل��ب��ي��ان��ات  حت��ل��ي��ل  ب��اأن��ظ��م��ة 
�لإبد�ع  بيئة  يعزز  مبا  �ل�صطناعي 

و�لبتكار و ي��كب �أحدث �لجتاهات 
يف  و�لتعليمية  �لرتب�ية  و�لأ�صاليب 

�لقرن �ل��حد و�لع�صرين.

التعلم  م�����ض��ت��ق��ب��ل  حت���ال���ف   -
الرقمي

�لتعلم  م�����ص��ت��ق��ب��ل  "حتالف  وي���ع���د 
�صاحب  د����ص���ن���ه  �ل�������ذي  �لرقمي" 
�آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم� 
�ملنطقة  يف  ن�عه  م��ن  �لأول  مكت�م، 
دعم  يف  دوره  جانب  و�إىل  و�ل��ع��امل.. 
و�لإ�صر�ف  �لرقمي  �لتعلم  وتط�ير 
�لرقمية،  �مل���در����ص���ة  ت��اأ���ص��ي�����س  ع��ل��ى 
ع���ل���ى متكن  �ل���ت���ح���ال���ف  ����ص���ي���ع���م���ل 
�أحدث  �إط��الق  �لرقمية من  �ملد�ر�س 
جمال  يف  و�لب����ت����ك����ار�ت  �مل�����ب�����ادر�ت 
وممار�صات  �آليات  وتط�ير  �لتعليم، 
وو�صع  �ل��رق��م��ي،  �لتعليم  وت��ق��ن��ي��ات 
�ملعايري و�أدلة �لعمل مل�صتقبل �لتعليم 

�لرقمي وخدماته.
ع�ص�يته  يف  �ل���ت���ح���ال���ف  وي�������ص���م 
من  نخبة  وه��م  �مل�صت�صارين  جمل�س 
و�لتعليم  �لتعليم  يف  �ملتخ�ص�صن 
عاملية  ج�����ام�����ع�����ات  م������ن  �ل�����رق�����م�����ي 
وجامعة  ه������ارف������ارد  ج���ام���ع���ة  م���ث���ل 
ني�ي�رك ومعهد  �صتانف�رد وجامعة 
 ،"MIT" للتقنية  ما�صات�ص��صت�س 
�إ�صافة �إىل م�صت�صارين من م�ؤ�ص�صات 
حتالف  مثل  ربحية  غري  ومنظمات 

وي�صهم   .."mEducation"
�أ�ص�س  �مل�����ص��ت�����ص��ارون يف و���ص��ع  ه�����ؤلء 
�ملدر�صة �لرقمية، وروؤيتها، و�أهد�فها، 
تط�ير  جانب  �إىل  و��صرت�تيجيتها، 

�لأفكار و�لروؤى.

اال�ضتثمار يف العن�ضر الب�ضري
ي��اأت��ي �إط����الق �مل��در���ص��ة �ل��رق��م��ي��ة يف 
جائحة  �أ�صهمت  بعدما  �ل���ق��ت  ه��ذ� 
"ك�فيد- �مل�صتجد  ك���رون��ا  ف��ريو���س 
على  �ل�������ص����ء  ت�����ص��ل��ي��ط  يف   "19
�لتعليم  ي����ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
يف  �لعاملي  �ل���ب��اء  ت�صبب  حيث  �لي�م 
تعطل �لعملية �لتعليمية يف كثري من 
�لبلد�ن، و��صطر�ر بع�س �ملنظ�مات 
�إلغاء  �إىل  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

�لف�صل �أو �لعام �لدر��صي �حلايل.
كمبادرة  �لرقمية،  �ملدر�صة  وت�صاف 
�لعاملية  �جل�����ه������د  �إىل  ح����ي�����ي����ة، 
�لتعليم  ��صتمر�رية  على  للمحافظة 
يف ج��م��ي��ع �ل����ظ����روف، ومب���ع���زل عن 
تد�عيات تف�صي وباء فريو�س ك�رونا 
كثري�  �أن  و  خ�����ص������ص��ا  �مل�����ص��ت��ج��د، 
ت��جه  �ل��ع��امل  ح���ل  �ملجتمعات  م��ن 
منظ�مات  ���ص��ع��ي��د  ع���ل���ى  حت����دي����ات 
�لتعليم �لتقليدية و�لرقمية على حد 
�ص��ء، وه� ما يتجلى يف نق�س �مل��رد 
على  �حل�ص�ل  و�صع�بة  و�لإمكانات 
تعليم جيد، ب�صبب قلة عدد �ملد�ر�س 

و�لتناق�س  ب��ن��ائ��ه��ا  ت��ك��ل��ف��ة  و�رت���ف���اع 
�إىل جانب  �ملعلمن،  �مل�صتمر يف عدد 
�ل�����ص��ع���ب��ة �ل��ت��ي ي����ج��ه��ه��ا مالين 
�لالجئن  �أو  �مل���ح���روم���ن  �ل��ط��ل��ب��ة 
�أو  نائية  مناطق  يف  يعي�ص�ن  �ل��ذي��ن 
�ملد�ر�س،  �إىل  �ل������ص���ل  يف  م��ع��زول��ة 
�لتعليم  ج������دة  يف  ���ص��ل��ب��ا  ي����ؤث���ر  م���ا 

وخمرجاته.
وتندرج �ملدر�صة �لرقمية حتت مظلة 
ر��صد  ب��ن  حممد  م��ب��ادر�ت  م�ؤ�ص�صة 
حم�ر  ���ص��م��ن  �ل��ع��امل��ي��ة،  م��ك��ت���م  �آل 
ي�صكل  �ل��ذي  و�مل��ع��رف��ة  �لتعليم  ن�صر 
�مل�ؤ�ص�صة  ع��م��ل  ق��ط��اع��ات  �أب����رز  �أح���د 
يف �إط��ار روؤي��ة تق�م على �أهمية دعم 
و�لرتقاء  و�مل���ع���ريف  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ع��م��ل 
�ل�طن  يف  �لتعليمية  ب��امل��ن��ظ���م��ات 
حظا،  �لأق���ل  �ملجتمعات  ويف  �لعربي 
من خالل ع�صر�ت �لر�مج و�مل�صاريع 
ت��ن��ف��ذه��ا خمتلف  �ل��ت��ي  و�حل���م���الت 
حتت  �ملن�ص�ية  و�ملبادر�ت  �مل�ؤ�ص�صات 

�مل�ؤ�ص�صة �لأم.
و���ص��ت�����ص��ه��م �مل����در�����ص����ة �ل���رق���م���ي���ة يف 
�لأقل  �أو  �ل��الج��ئ��ن  �لطلبة  متكن 
تعليم عايل  ت���ف��ري  ���ص��م��ان  و  ح��ظ��ا 
ت���ف��ري م�����د در��صية  �جل������دة، ع��ر 
�ملناهج  ت������ئ����م  رق���م���ي���ة  و�إث����ر�ئ����ي����ة 
�لفر�صة  وتتيح  و�ل��ع��امل��ي��ة،  �لعربية 
للتفاعل بن �ملعلمن و�لطالب عر 
وتقدم  �فرت��صية،  در��صية  �صف�ف 

دوليا،  معتمدة  �صهاد�ت  �مل�صتقبل  يف 
در��صتهم  �إكمال  من  �لطالب  متكن 
وظائف  على  �حل�ص�ل  �أو  �جلامعية 

يف �مل�ؤ�ص�صات و�ل�صركات.

م�ضت�ضارون  رقميون..  معلمون   -
وموجهون 

باختيار  �لرقمية  �مل��در���ص��ة  و�صتق�م 
�ملعلمن، وحتديد �آلية عملهم �صمن 
م��ع��اي��ري حم�����ددة ت�����ص��م��ن ق���ي���ام كل 
ب�صكل  �ل��رق��م��ي  �مل��ع��ل��م  منهم مب��ه��ام 
���ص��ي��ع��م��ل ه�����ؤلء  �إذ  �ل���ك���ف���اءة،  ع����ايل 
وم�جهن  م�����ص��ت�����ص��اري��ن  �مل��ع��ل��م���ن 

للطالب عن بعد.
و�صعتها  �ل���ت���ي  �مل���ع���اي���ري  ب���ن  وم����ن 
�ملدر�صة �لرقمية يف �ختيار معلميها، 
متن�عة  مبجم�عة  متتعهم  �صرورة 
للمحافظة  و�ل���ق���در�ت  �مل��ه��ار�ت  م��ن 
على ج�دة �لتعليم �ملقدم يف �ملدر�صة، 
مبا يف ذل��ك ق��در�ت رفيعة يف جمال 
�لبح�ث و�لبتكار و�لإبد�ع، و�لقدرة 
�لطالب،  مع  �لفاعل  �لت���صل  على 
و�إظ��ه��ار روح �ل��ق��ي��ادة و�مل���ب���ادرة، �إىل 
جانب �لعديد من �ملهار�ت �لتنظيمية 

و�ل�صخ�صية.

للأنظمة  جت��ري��ب��ي��ة  م��رح��ل��ة 
واملحتوى 

ومن �ملقرر �أن تبد�أ �ملدر�صة �لرقمية 

جتريبية  م���رح���ل���ة  ���ص��م��ن  ع��م��ل��ه��ا 
�جلاري  ن���ف��م��ر  �صهر  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 
يف   2021 �أغ�����ص��ط�����س  وح��ت��ى ���ص��ه��ر 
���ص��ي��ت��م �لإع�����الن  �أرب������ع دول ع��رب��ي��ة 
�لأنظمة  جتربة  بهدف  لحقا،  عنها 
جلميع  مالءمتها  وم��دى  و�ملحت�ى 
خمتلف  يف  �مل�������ص���ت���ه���دف���ة  �ل����ف����ئ����ات 
مدى  ودر����ص��ة  �لدر��صية،  �ل�صف�ف 
و��صتجابتهم  �ل�����ط�����الب  ت���ف���اع���ل 
من  و�ل���ص��ت��ف��ادة  �ملعتمدة،  للمناهج 
�آل��ي��ات عملها  تط�ير  �مل��الح��ظ��ات يف 
و�ملعايري  �أنظمتها  تط�ير  وك��ذل��ك 

�ملتعلقة باعتماد �لتعليم �لرقمي.
 20 �لتجريبية  �ملرحلة  وت�صتهدف 
�أل���ف ط��ال��ب يف ت��ل��ك �ل����دول وب��قع 
ثالث ح�ص�س در��صية �أ�صب�عيا على 
مد�ر نح� ثالثة �أ�صهر.. وبعد �نتهاء 
�ل�صتفادة  �صيتم  �لتجريبية،  �ملرحلة 
و�ملعلمن  �ل��ط��الب  م��الح��ظ��ات  م��ن 
وت��ع��زي��ز ع��مل  �لأم��������ر،  و�أول����ي����اء 
�لق�ة ومعاجلة نقاط �ل�صعف، على 
با�صتقبال  �لرقمية  �ملدر�صة  تبد�أ  �أن 
يف  �ل����ط����الب  م����ن  �لأوىل  �ل���دف���ع���ة 
�لعام  �ملقبل  �لعام  �صبتمر من  �صهر 

�لدر��صي 2022-2021.

�ضهادات معتمدة دوليا
�آلية  و�ص�ف تعتمد �ملدر�صة �لرقمية 
على  �ل��ط��الب  ت�����ص��اع��د  ذك��ي��ة  تقييم 

�ملعارف  و�ك��ت�����ص��اب  �ل���ذ�ت���ي  �ل��ت��ع��ل��م 
�لتح�صيل  تقييم  و�صيتم  و�ملهار�ت.. 
من  جمم�عة  عر  للطالب  �لعلمي 
�ملدخالت مثل �لختبار�ت، و�لأ�صئلة، 
و�لأن�صطة، و�ملهمات، وحتليل �لنظام 
متابعة  هناك  �صتك�ن  كما  �ل��ذك��ي.. 
�مل�جه  �أو  �مل��ع��ل��م  ق��ب��ل  م���ن  دوري������ة 
متط�رة  ج��دي��دة  بطريقة  �ل��رق��م��ي 

وغري تقليدية.
�لدر��صية  بال�صهاد�ت  يتعلق  وفيما 
�ل��رق��م��ي��ة على  �مل��در���ص��ة  �ل��ت��ي تعمل 
�أهم  م��ن  معتمدة  ف�صتك�ن  منحها، 
�لرقمي  بالعتماد  �ملخت�صة  �جلهات 
 ،"  Cognia  - "ك�جنيا  م���ث���ل 
وهي منظمة غري ربحية تعمل على 
�ل�صهاد�ت  و  �ملد�ر�س  و�عتماد  تقييم 
�مل�صت�ى  وعلى  �ملتحدة  �ل���لي��ات  يف 

�لدويل.
و���ص��ت��ع��م��ل �مل���در����ص���ة �ل��رق��م��ي��ة على 
�لرتبية  وز�ر�ت  م�����ع  �ل���ت���ن�������ص���ي���ق 
�لعالقة  ذ�ت  و�مل���ؤ���ص�����ص��ات  و�لتعليم 
�لتعليم  �عتماد يدعم  لإيجاد من�ذج 

�لرقمي ونظم �لتعليم �مل�صتقبلية.
معايري  �صمن  �لعتماد�ت  و�صت�صدر 
دوليا  �ملعتمدة  �لرقمية  �ل�����ص��ه��اد�ت 
وت�صاف �إىل ملف �لطالب كدليل على 
�لإجناز، علما باأنه �صيتم تاأ�صي�س عدد 
و�ملتعاونة  �لتابعة  �لتعلم  مر�كز  من 
ت�فري  بهدف  �لرقمية  �ملدر�صة  م��ع 
للطلبة  �لإن��رتن��ت  و�صبكة  �لتقنيات 
و�لبعيدة.  �لنائية  �ملناطق  يف  خا�صة 
و�صتق�م هذه �ملر�كز بدور خمتر�ت 
�لمتحانات  ولعقد  �لرقمي  للتعلم 

�لر�صمية ح�صب كل بلد وق��نينه.

اأع�ضاء حتالف التعلم الرقمي 
وي�������ص���م جم���ل�������س �مل�������ص���ت�������ص���اري���ن يف 
ع�ص�يته كال من �لدكت�ر ب�ل كيم، 
وم�صاعد  �لتكن�ل�جيا  ق�صم  رئي�س 
�لعليا للتعليم  عميد كلية �لدر��صات 
و�لدكت�ر  ����ص���ت���ان���ف����رد،  ج��ام��ع��ة  يف 
تقنيات  يف  �أ����ص���ت���اذ  دي������دي،  ك��ري�����س 
�ل��ع��ل��ي��ا يف  �ل���در�����ص���ات  �ل��ت��ع��ل��م بكلية 
 ،HGSE لتعليم بجامعة هارفارد�
�أ�صتاذ  ك��ل���ب��ف��ر،  �إي���ري���ك  و�ل���دك���ت����ر 
و�لتعليم  �مل��ق��ارن  �لإع����الم  در�����ص���ات 
للتقنية  ما�صات�ص��صت�س  معهد  يف 
MIT ومدير برنامج �صيلر لتعليم 
 The مل���ع���ل���م���ن وم����دي����ر م�����ب�����ادرة�

.Education Arcade
�أي�صا  �لأع���������ص����اء  ق���ائ���م���ة  وت�����ص��م��ل 
�ل��دك��ت���ر ج��ان ب��ال���س �أ���ص��ت��اذ كر�صي 
ب�ليت ج�د�رد يف �ل��صائط �لرقمية 
و�أ����ص���ت���اذ يف جامعة  �ل��ت��ع��ل��م  وع���ل����م 
 CREATE ورئ��ي�����س  ن��ي���ي���رك 
ف�����رن�����اردو  و�ل����روف���������ص�����ر   ،Lab
ر�مي����������ريز م�����ن ج����ام����ع����ة ه�����ارف�����رد، 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ب���ل����م  و�أن����ط�����ين 
 mEducation وم�����ؤ�����ص���������س 

.Alliance
�أع�صائه  قاعدة  تن�يع  على  وحر�صا 
م�صتقبل  حت��ال��ف  ي�صم  و���ص��رك��ائ��ه، 
خر�ء  ع�ص�يته  يف  �لرقمي  �لتعلم 
�لتعليم  ت���ق���ن���ي���ات  �����ص����رك����ات  م�����ن 
و�ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا و�لت�������ص���الت.. كما 
من  �لعديد  �لتحالف  �إىل  �صين�صم 
�جل��ه��ات و�مل���ؤ���ص�����ص��ات �لإن�����ص��ان��ي��ة يف 
دول��ة �لإم���ار�ت، مثل )دب��ي �لعطاء( 
�لإمار�تي،  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  وهيئة 
ل���ت���ك����ن ج����ه����ات ����ص���ري���ك���ة ود�ع����م����ة 

للتحالف.

حممد بن را�صد: 
• هدفنا توفري اأعلى جودة تعليمية باأف�ضل طريقة ممكنة جلميع الطلب خا�ضة يف مناطق اللجوء والنزاعات واملجتمعات االأقل حظا
وم�ضتقبل التعليم، ونريد اأن نكون يف قلب التغريات اجلديدة يف هذا املجال امل�ضتقبل  تعليم  هو  الرقمي  • التعليم 

العربي وطموحاتنا املعرفية الأجيالنا العربية التعليمي  واقعنا  بني  م�ضافة  اأق�ضر  هو  الرقمي  • التعليم 
ا�ضتثمار يف االإن�ضان ومعرفته وم�ضتقبله هو  التعليمية  املن�ضات  لبناء  • دعمنا 

• حتالف م�ضتقبل التعلم الرقمي �ضي�ضهم يف توحيد اجلهود العاملية يف جمال التعليم الرقمي لتحقيق تقدم حقيقي يف هذا املجال
• املدر�ضة الرقمية تندرج حتت مظلة »موؤ�ض�ضة مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية« �ضمن حمور ن�ضر التعليم واملعرفة 

اجلاري وحتى اأغ�ضط�س 2021  نوفمرب  من  اعتبارا  الرقمية  للمدر�ضة  التجريبية  املرحلة  •  بدء 
�ضبتمرب املقبل للعام الدرا�ضي 2022-2021  يف  الطلب  من  االأوىل  الدفعة  • ا�ضتقبال 

توفر تعليما ذكيا عن بعد وتتعاون مع منظمات دولية ال�ضت�ضدار اعتمادات للتعليم الرقمي

حممد بن را�صد يطلق املدر�صة الرقمية مبرحلة جتريبية ت�صم 20 األف طالب يف 4 دول

•• �أبوظبي- و�م:

متا�صيا مع خطة وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع لت��صيع وزيادة نطاق �لفح��صات 
يف �لدولة بهدف �لكت�صاف �ملبكر وح�صر �حلالت �مل�صابة بفريو�س ك�رونا �مل�صتجد 
ك�فيد 19 و�ملخالطن لهم وعزلهم، �أعلنت �ل�ز�رة �إجر�ءها 114،653 فح�صا 
�ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�صية  �ل�صاعة  و�لع�صرين  �لأرب��ع  خ��الل  جديد� 

با�صتخد�م �أف�صل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
و�صاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�صي و�لفح�س يف �لدولة وت��صيع نطاق �لفح��صات 
على م�صت�ى �لدولة يف �لك�صف عن 1،214 حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س ك�رونا 
للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  �مل�صتجد 

�ل�صحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمم�ع �حلالت �مل�صجلة 145،599 حالة.
كما �أعلنت �ل�ز�رة عن وفاة م�صابن �ثنن وذلك من تد�عيات �لإ�صابة بفريو�س 

ك�رونا �مل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد �ل�فيات يف �لدولة 520 حالة .
وم���صاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�صفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  و�أع��رب��ت 
لذوي �ملت�فن، ومتنياتها بال�صفاء �لعاجل جلميع �مل�صابن، مهيبة باأفر�د �ملجتمع 
�لتعاون مع �جلهات �ل�صحية و�لتقيد بالتعليمات و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي 
�صمانا ل�صحة و�صالمة �جلميع . كما �أعلنت �ل�ز�رة عن �صفاء 741 حالة جديدة 
مل�صابن بفريو�س ك�رونا �مل�صتجد ك�فيد19- وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�صحية �لالزمة منذ دخ�لها �مل�صت�صفى، وبذلك يك�ن جمم�ع 

حالت �ل�صفاء 140،442 حالة.

اأجرت 114،653 فح�ضا ك�ضفت عن 1،214 اإ�ضابة
)ال�صحة( تعلن �صفاء741 حالة جديدة من كورونا

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س اأنغول باليوم الوطني لبلده

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�إىل فخامة ج��و مان�يل غ�ن�صالف�س  "حفظه �هلل" برقية تهنئة 

ل�رين�ص� رئي�س جمه�رية �أنغ�ل مبنا�صبة �لي�م �ل�طني لبالده.
نائب  مكت�م  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  بعث  كما 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������زر�ء ح��اك��م دب���ي "رعاه �هلل" 
و�صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي 
�إىل  �مل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتن  �لقائد �لأعلى للق��ت  نائب 

فخامة �لرئي�س ج��و مان�يل غ�ن�صالف�س ل�رين�ص�.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س بولندا بذكرى اإعلن اجلمهورية

•• �بوظبي-و�م:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  بعث 
رئي�س  دود�  �أندجي  �لرئي�س  �إىل فخامة  تهنئة  برقية  �هلل"  "حفظه 
جمه�رية ب�لند� مبنا�صبة ذكرى �عالن �جلمه�رية كما بعث �صاحب 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  �آل  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صم� 
جمل�س �ل�زر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد 
للق��ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب���ظ��ب��ي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

�مل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة �لرئي�س �أندجي دود�.
و�صاحب  مكت�م  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  وب��ع��ث 
�ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان برقيتي تهنئة �أي�صا �إىل معايل 
ماتي��س م�ر�فيت�صكي رئي�س وزر�ء جمه�رية ب�لند� باملنا�صبة نف�صها.

الو�ضول اإىل مليون طالب من الفئات املحرومة يف اأول خم�س �ضنوات   • ا�ضتهداف 
• اإطلق حتالف م�ضتقبل التعلم الرقمي االأول من نوعه يف املنطقة لدعم وتطوير التعلم الرقمي واالإ�ضراف على تاأ�ضي�س املدر�ضة الرقمية

• التحالف ي�ضم نخبة اخلرباء العامليني املتخ�ض�ضني يف التعليم والتعليم الرقمي من كربى اجلامعات العاملية 
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اأخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي-و�م:

للرعاية  مبادلة  �صبكة  مر�فق  �أح��د  �ل�طني  �ملرجعي  �ملختر  ح�صل 
�ل�صحية عاملية �مل�صت�ى على �عتماد مركز �لإمار�ت �لعاملي لالعتماد 
�ياك "�آيزو 15189" لفح��صات �لأم�صال �لأج�صام �مل�صادة �خلا�صة 
ب� "ك�فيد19-" و�ملعروفة �أي�صاً بفح��صات �لأج�صام �مل�صادة و�عتماد 
�خلا�صة   PCR بتقنية  �لأنف  م�صحة  15189" لفح��صات  "�آيزو 
يف  للمختر  �لتابعة  �ملن�صاأة  يف  "ك�فيد19-"  فريو�س  عن  بالك�صف 
�أب�ظبي �ل�صناعية لي�صبح بهذ� �أول خمتر يف دولة �لإمار�ت  مدينة 

ينال �صهادتي �لعتماد هاتن لهذه �لن�عية من �لفح��صات.
�لإمار�ت  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  حممد  �أحمد  �أمينة  �صعادة  و�أف���ادت 
�ل��ع��امل��ي ل��الع��ت��م��اد �ي���اك �أن �ع��ت��م��اد �مل��خ��ت��ر �مل��رج��ع��ي �ل���ط��ن��ي ياأتي 
�صمن مظلة �لعرت�ف �لدويل بنتائج �لفح��صات �لطبية و�تفاقيات 
�ملختر�ت  لع��ت��م��اد  �ل��دول��ي��ة  للمنظمة  �مل��ت��ب��ادل  �ل����دويل  �لع����رت�ف 

ILAC MRA و�لذي ي�ؤهل �ملختر�ت �حلا�صلة عليه لالعرت�ف 
ودقة  م�صد�قية  على  ي�ؤكد  ما  وه���  �ل��دويل  �مل�صت�ى  على  بنتائجها 
�لفاعل يف مكافحة  �ل�طنية ودوره��ا  �ل�صادرة عن خمتر�تنا  �لنتائج 

�نت�صار فريو�س ك�رونا �مل�صتجد.
�ملرجعي  للمختر  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعبي�صي  �حلميد  عبد  و�أك���د 
تلبية  على  وحر�صنا  تفانينا  �ملرم�ق  �لعتماد  هذ�  "يعك�س  �ل�طني: 
�لدولية للج�دة و�لدقة يف خمتلف جمالت عملنا مبا  �ملعايري  �أعلى 
�لتي  �لأم�صال  وفح��صات   PCR �لأن��ف  م�صحة  فح��صات  ذل��ك  يف 

جنريها للك�صف عن فريو�س ك�فيد19-".
�لأول يف  �لطبي  �مل�ص�ؤول  �لطر�بل�صي  با�صل  �لدكت�ر  قال  ومن جانبه 
�ملختر �ملرجعي �ل�طني و�ملدير �لطبي للمختر�ت يف مدينة �أب�ظبي 

مركز  من   "15189 "�آيزو  �عتماد  على  �حل�ص�ل  "�إن  �ل�صناعية: 
�لثقة يف كفاءة �ملختر وي�صمن دقة  �لعاملي لالعتماد يعّزز  �لإم��ار�ت 

نتائج �لفح��صات �لتي يجريها".
و�أ�صاف �لطر�بل�صي: "�إن عملية �ملر�جعة �لدقيقة �لتي �أجرتها هيئة 
ح مدى ج�دة ودقة �لفح��صات �لتي ُيجريها  م�صتقلة وحمايدة ت��صّ
من  �صاملة  ملجم�عة  �لمتثال  عر  وذل��ك  �ل�طني  �ملرجعي  �ملختر 
�ملعايري �لعاملية ولعل من �أهم ع��مل �لتحقق من �صالمة نظام عمل 
�ملختر �لقيام مبا يعرف باختبار �لكفاءة وه� �ختبار يتم من خالله 
�لرو�بط  �إيجاد  ثم  ومن  خمتر�ت  عدة  على  ع�ص��ئية  عينات  ت�زيع 
حمددة  ملعايري  وف��ق��اً  �لخ��ت��ب��ار  �أد�ء  وم��ق��ارن��ة  �مل�صرتكة  و�ل��ع��الق��ات 

م�صبًقا.

وهناك طريقة �أخرى وهي �لتحقق من �صالمة طريقة �لفح�س حيث 
حتدد وكالة �لعتماد فيما �إذ� كانت �لطرق �ملتبعة لدينا �صليمة علميا 
ومن�صجمة فيما بينها على �متد�د �صل�صلة �لعمل، �لأمر �لذي ي�صمن 

�أن نتائج �لفح��صات دقيقة وم�ث�قة".
من  �أ�صا�صياً  ج���زء�ً  تعد  �لعتماد  عملية  �أن  �لعبي�صي  �أّك���د  جهته  م��ن 
�أنه  �إىل  �ل�طني م�صرًي�  �ملرجعي  �ملختر  �جل���دة يف  �إج���ر�ء�ت �صمان 
من  و�ح��دة  15189" �صمن  "�آيزو  على  �ملختر  ح�ص�ل  عن  �أ�صفر 
�أط�ل ق��ئم �لفح��صات يف �ملنطقة. وقال �إن �صبكة �ملختر�ت �لتابعة 
جتريها  منتظمة  تدقيق  لعمليات  تخ�صع  �ل�طني  �ملرجعي  للمختر 
هيئات خمتلفة م�صيًفا �أن �لعام 2019 �صهد �إجناز 28 عملية تدقيق 
ناجحة ل�صبكة �ملر�فق �لتابعة للمختر للح�ص�ل على �عتماد�ت ت�صمل 
 ،"15189 "�آيزو  و�صهادة  �لأمريكية  �لأم��ر����س  علماء  كلية  �عتماد 
 ،JCI �مل�صرتكة  �لدولية  �للجنة  و�عتماد   "22870 "�آيزو  و�صهادة 

و�عتماد �جلمعية �لأمريكية لبن�ك �لدم.

•• �أبوظبي -و�م:

وزير  ك��ل��ي��ف��ريل  جيم�س  م��ع��ايل  ز�ر 
�ل��دول��ة �ل��ري��ط��اين ل�����ص���ؤون �ل�صرق 
�أف��ري��ق��ي��ا ، جامع  �لأو����ص���ط و���ص��م��ال 
�ل�����ص��ي��خ ز�ي����د �ل��ك��ب��ري، وذل����ك خالل 

زيارته �لر�صمية للدولة.
وك������ان يف ����ص��ت��ق��ب��ال��ه م���ع���ايل ن�����رة 
�لثقافة  وزي���رة  �لكعبي  حممد  بنت 

و�ل�صباب.
و�ل�فد  ومعاليها  �ل�صيف  وجت����ل 
و�أروقته  �جل��ام��ع  ق��اع��ات  �مل��ر�ف��ق يف 
�لدكت�ر  ���ص��ع��ادة  ب��رف��ق��ة  �خل��ارج��ي��ة، 
ي������ص��ف �ل��ع��ب��ي��ديل م��دي��ر ع���ام مركز 
وتعرف��  �لكبري،  ز�ي��د  �ل�صيخ  جامع 
م�����ن خ�������الل �أح���������د �لأخ�������ص���ائ���ي���ن 
ر�صالة  ع��ل��ى  �مل���رك���ز  يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ن 
�جلامع �حل�صارية �لد�عية للتعاي�س 
و�ل��ت�����ص��ام��ح و�لن��ف��ت��اح ع��ل��ى �لآخ����ر؛ 
�ل��لد  م���اآث���ر وق��ي��م  م���ن  و�مل��ن��ب��ث��ق��ة 
بن  ز�ي���د  �ل�صيخ  ل��ه  �ملغف�ر  �مل�ؤ�ص�س 

ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �صلطان 
�ل��ذي يق�م به مركز  �لكبري  و�ل��دور 
جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري يف �لتعريف 
بالثقافة �لإ�صالمية �ل�صمحة، وتعزيز 
�ل��ت�������ص��ل �حل�����ص��اري ب���ن خمتلف 

�لثقافات و�ل�صع�ب ح�ل �لعامل.
و�طلع�� على مركز �لزو�ر ومنظ�مة 
�لتي  و�مل��ت��ن���ع��ة  �ملتكاملة  �خل��دم��ات 
يقدمها ملرتادي �جلامع من خمتلف 

ثقافات �لعامل، بالإ�صافة �إىل مكتبة 
مقتنيات  م���ن  ت�����ص��م  وم����ا  �جل���ام���ع 
�حل�صارة  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ف����ري����دة 

�لإ�صالمية وعل�مها.
�ملر�فق  و�ل���ف��د  �ل�صيف  ت��ع��رف  كما 
�لكبري،  �ل�صرح  تاأ�صي�س  تاريخ  على 
وج���م���ال���ي���ات �جل���ام���ع وب���دي���ع فن�ن 
�ل���ع���م���ارة �لإ����ص���الم���ي���ة �ل���ت���ي جتلت 
ب��ص�ح يف جميع زو�ياه، وما يح�يه 

ما  و�أروع  ف����ري����دة،  م��ق��ت��ن��ي��ات  م����ن 
على  �لإ�صالمية  �حل�صارة  به  ج��ادت 
وت�صاميم  ف��ن���ن  م���ن  �ل��ع�����ص���ر  م���ر 
�ختالفها  ع���ل���ى  �ل���ت���ق���ت  ه��ن��د���ص��ي��ة 
وتن�عها يف ت�صميم �جلامع، لتعك�س 
جمال �ن�صجام �لثقافات وتناغمها يف 

عمل �إبد�عي و�حد.
�إه�����د�ء �صيف  �ل���زي���ارة مت  ويف خ��ت��ام 
"ف�صاء�ت  كتاب  من  ن�صخة  �جلامع، 

من ن�ر" �أحد �إ�صد�ر�ت مركز جامع 
�ل�����ص��ي��خ ز�ي����د �ل��ك��ب��ري؛ �ل����ذي ي�صم 
عدد� من �للقطات و�ل�ص�ر �خلا�صة 
بجائزة "ف�صاء�ت من ن�ر" للت�ص�ير 
ب�صكل  �ملركز  ينظمها  �لتي  �ل�ص�ئي 
�لعمارة  ج��م��ال��ي��ات  وت�����رز  دوري، 

�لإ�صالمية يف �جلامع.
�لكبري  ز�ي��د  �ل�صيخ  جامع  �أن  يذكر 
�لتابع ل�ز�رة �ص�ؤون �لرئا�صة يحظى 
���ص��م��� �ل�صيخ  ب��رع��اي��ة وم��ت��اب��ع��ة م��ن 
من�ص�ر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �ل�زر�ء وزير �ص�ؤون �لرئا�صة 
وتاأ�ص�س ليك�ن ن��ة للحركة �لثقافية 
و�لفكرية �لتي تتمح�ر ح�ل �جلامع 
�لثقافية  �ل���ق���ي���م���ة  م����ن  �ن���ط���الق���ا 
�ل��ت��ي ت��ع��ر ع��ن �ملفاهيم  و�ل���ط��ن��ي��ة 
و�لقيم �لتي ر�صخها �ملغف�ر له �ل�صيخ 
تلك  نهيان..?  �آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي���د 
و�ل�عي  �ل�جد�ن  يف  �ملتجذرة  �لقيم 
و�لتي ت�صكل �متد�د� لله�ية �ل�طنية 
�مل�صتلهمة من تعاليم ديننا �حلنيف.

املخترب املرجعي الوطني ينال اعتماد )اياك(

•• �أبوظبي-و�م:

�أكد �ملجل�س �ل�ز�ري للتنمية برئا�صة 
���ص��م��� �ل�����ص��ي��خ م��ن�����ص���ر ب���ن ز�ي�����د �آل 
�ل�زر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 
يف  �لبيئة  �أن  �ل��رئ��ا���ص��ة  ���ص���ؤون  وزي���ر 
دول���ة �لإم�����ار�ت ك��ان��ت ول ت���ز�ل على 
ر�أ�س �أول�يات �لعمل �حلك�مي وجزء� 
م���ن �إرث����ه����ا �حل�������ص���اري �ل�����ذي رع���اه 
�لدولة  ق��ي��ادة  وتعتنيها  �مل���ؤ���ص�����ص���ن، 

ل�صتد�متها لالأجيال �مل�صتقبلية.
ز�يد..  بن  من�ص�ر  �ل�صيخ  �صم�  و�أك��د 
�أن �لإم�������ار�ت ط��امل��ا ك��ان��ت ���ص��ب��اق��ة يف 
للحفاظ  م��ب��ت��ك��رة  م�������ص���ادر  ت��ط���ي��ر 
ي�صمن  ومب��ا  �لطبيعية  �مل������رد  على 
�لتنم�ية  م�����ص��ريت��ه��ا  يف  �ل���ص��ت��م��ر�ر 
حت�يه  ما  بكل  �لبيئة  على  و�حلفاظ 
تنميتها  و�صمان  ثرو�ت طبيعية،  من 

لالأجيال �لقادمة.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��روؤ���س �صم� �ل�صيخ 
�أم�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  م��ن�����ص���ر 
�جتماع �ملجل�س �ل�ز�ري للتنمية �لذي 
باإمارة  �ل���ط��ن  ق�صر  جممع  يف  عقد 
�أب�ظبي، حيث متت مناق�صة عدد من 
�مل��ص�عات و�ملبادر�ت يف �إطار تط�ير 
�ل��ع��م��ل �حل��ك���م��ي �لحت�����ادي، ج���اء يف 
�لبيئية  �ل�صيا�صة  مناق�صة  مقدمتها 

لدولة �لإمار�ت.
و�أكد �صم� �ل�صيخ من�ص�ر بن ز�يد �أن 
"�لتز�م دولة �لإمار�ت �لر��صخ بحماية 
�لبيئة قائم على حتقيق �لت��زن بن 
�مل��رد  و��صتد�مة  �لقت�صادي  �لتط�ر 
خالل  من  �لبيئة  وحماية  �لطبيعية 
�ل�صتد�مة  ت�����ص��ع  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���ص��ي��ا���ص��ة 
وتعزز  �أول���ي��ات��ن��ا  مقدمة  يف  �لبيئية 

من مكانتنا �لدولية".

�لبيئية  " �ل�����ص��ي��ا���ص��ة  ���ص��م���ه..  وق����ال 
حتدد  �ل���ت���ي  �لأدو�ت  �أه�����م  م���ن  ت��ع��د 
�لدور  وت��ع��زز  �مل�صتقبلية  �ل��ت���ج��ه��ات 
خمتلف  معاجلة  يف  للدولة  �ل��ري��ادي 
�مل�صت�يات  ع��ل��ى  �لبيئية  �ل��ت��ح��دي��ات 
�مل��ح��ل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة من 
وتطبيق  �أه����������د�ف  حت����دي����د  خ������الل 
كل  �حتياجات  تلبي  وبر�مج  مبادر�ت 
�أ�صا�صياً  مرجعاً  تعد  �أنها  كما  قطاع، 
�لرتقاء  يف  �حل��ك���م��ة  ج��ه���د  ي��دع��م 
و�ملحافظة  ل��ل��دول��ة  �لبيئي  بال��صع 

على م��ردها �لبيئية".
وناق�س �ملجل�س �صمن �أجندة �جتماعه 
لدولة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  �ل���ع���ام���ة  �ل�����ص��ي��ا���ص��ة 
�مل��ت��ح��دة، و�لتي  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
ت��ه��دف �إىل ت��ع��زي��ز ج�����دة �حل���ي���اة يف 
�لدولة، حا�صر�ً وم�صتقباًل، و�لرتكيز 
م�صتد�مة  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  ع��ل��ى 
�ملدى  على  �لقت�صادي  �لنم�  تدعم 

�لط�يل.
على  �ملحافظة  على  �ل�صيا�صة  وتركز 
�لتن�ع �لبي�ل�جي يف �لدولة و��صتد�مة 
�لإيك�ل�جية  ون��ظ��م��ه��ا  م�������رده�����ا 
�أه�������د�ف حماية  ودم�����ج  وخ���دم���ات���ه���ا، 
�صيا�صات  يف  �مل��ن��اخ��ي  و�ل��ع��م��ل  �لبيئة 
و��صرت�تيجيات �لقطاعات �ملختلفة يف 
�لدولة، بالإ�صافة �إىل تعزيز م�صاهمة 
و�لقطاع  �حل��ي����ن��ي��ة  �ل�����روة  ق��ط��اع 
�لزر�عي يف �لقت�صاد �ل�طني و�لتن�ع 
�ل���غ���ذ�ئ���ي، مب���ا ي��دع��م ج��ه���د حتقيق 

�أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة 2030.
تبنيها  �صيتم  و�لتي  �ل�صيا�صة  ومتثل 
�ل�طني  �مل�صت�ين  ع��ل��ى  وتطبيقها 
و�ملحلي، �أحد �أهم �لأدو�ت �لتي حتدد 
�لت�جهات �مل�صتقبلية يف جمال �لعمل 
�لبيئي و�ملناخي و�لرتقاء بهما حالياً 
�صمان  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وم�����ص��ت��ق��ب��اًل، 
�ل�صلة  ذ�ت  �ل��دول��ة  �ل��ت��ز�م��ات  تنفيذ 

و�لعاملي،  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�صت�ين  ع��ل��ى 
رئي�صية  ت����ج���ه���ات  ت��ت�����ص��م��ن  ح���ي���ث 
وبر�مج  وم���ب���ادر�ت  �أد�ء  وم����ؤ����ص���ر�ت 
حمايتها  ��صتمر�رية  ل�صمان  حم��ددة 
يف �لأو�صاع �ل�صلمية وخالل �لط��رئ 

و�لأزمات و�لك��رث.
ك��م��ا ن��اق�����س �مل��ج��ل�����س م������ص���ع تعزيز 
�مل���ر�أة يف �لإم���ار�ت يف جمال  م�صاركة 
�لعل�م �ملتقدمة، و�صبل حتقيق �لت�ز�ن 

بن �جلن�صن يف هذ� �ملجال.
�خلريجن  ن�صب  �ملجل�س  و��صتعر�س 
�لعل�م  تخ�ص�صات  يف  �جلن�صن  م��ن 
�ملختلفة  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  �مل���ت���ق���دم���ة 
ون�صبة  �ل����ع����امل،  ب�����دول  وم��ق��ارن��ت��ه��ا 
�مل�صاركة يف �ص�ق �لعمل لكال �جلن�صن 

يف �لدولة.
ناق�س  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة،  �ل���������ص�����ؤون  ويف 
�ملجل�س عدد� من �ملذكر�ت و�لق��نن 
�مل��ق��رتح��ة م��ن �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة يف 

�لت�صريعية،  �ملنظ�مة  تط�ير  �إط���ار 
�إ�صد�ر قان�ن �حتادي  و�لتي ت�صمنت 
�خل���ا����ص���ع���ة حلظر  �ل�����ص��ل��ع  �����ص����اأن  يف 
�لنت�صار، بهدف تنظيم �أحكام �لرقابة 
�ل�صرت�تيجية  �ل�����ص��ل��ع  ت�����د�ول  ع��ل��ى 
�لحتادية  �جل���ه���ات  ب���ن  و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق 
و�ملحلية ذ�ت �لخت�صا�س للحد منها، 
�مل��ج��ال على  �ل���دول���ة يف  وت��ع��زي��ز دور 
�ل�صعيد �لإقليمي و�لدويل و�لتز�مها 

بالقر�ر�ت �لدولية ذ�ت �ل�صلة.
�إع��د�د م�صروع  �ملجل�س كذلك  وناق�س 
�ل�صر�كة  تنظيم  ب�صاأن  قان�ن �حتادي 
و�لقطاع  �لحت�����ادي�����ة  �جل����ه����ات  ب����ن 
تعزيز  �إىل  ي���ه���دف  �ل�����ذي  �خل����ا�����س، 
فر�س �ل�صتثمار ورفع كفاءة وفاعلية 
�لأم����ر  �مل���خ���اط���ر،  و�إد�رة  �حل����ك���م���ة 
تنفيذ  �آل��ي��ات  تن�يع  يف  ي�صاهم  �ل��ذي 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م�����ص��اري��ع  وت��ط���ي��ر 
بج�دة  و�لرت����ق����اء  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 

�خل����دم����ات، وذل����ك م���ن خ����الل �إب����ر�م 
�خلا�س.  �لقطاع  مع  �ل�صر�كة  عق�د 
تفعيل  يف  �ل���ق���ان����ن  ه����ذ�  و���ص��ي�����ص��ه��م 
دور �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف �مل�����ص��ارك��ة يف 
�مل�صاريع �لتنم�ية وزيادة �ل�صتثمار�ت 
و�ل�صتفادة من  �مل��ج��الت،  يف خمتلف 
�خلر�ت و�لكفاء�ت �لإد�رية و�لتقنية 
لديه  �مل��ت���ف��رة  �لتم�يلية  و�ل���ق���در�ت 

لت�فري �أف�صل �خلدمات �حلك�مية.
�ملجل�س  ن��اق�����س  �لإط��������ار،  ن��ف�����س  ويف 
�ل�ز�ري م�صروع قر�ر باإلز�مية تطبيق 
على  �لإمار�تية  �لقيا�صية  �مل���صفات 
منتجات �حلماية �ل�صحية �ل�صخ�صية 
قبل  �ملطابقة  �صهادة  على  وح�ص�لها 
�لدولة،  �أ���ص����ق  يف  وتد�ولها  طرحها 
منتجات  وج����د  تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك 
�ل�صالمة  و�صمان  عالية،  ج���دة  ذ�ت 
و�ل�صحة �لعامة لكافة فئات �ملجتمع، 
ووج�����د م��رج��ع��ي��ة م���ح��دة يف جمال 

وت�صهيل  �مل��ن��ت��ج��ات،  وت��ق��ي��ي��م  ف��ح�����س 
�إج�����ر�ء�ت �ل��رق��اب��ة م��ن ق��ب��ل �جلهات 
�ملنتجات  ع��ل��ى  �مل��خ��ت�����ص��ة  �ل��رق��اب��ي��ة 
�ل�صناعي  �لقطاع  دعم  �إىل  بالإ�صافة 
للمنتجات �ل�صحية �ل�صخ�صية وزيادة 

تناف�صية �ملنتج �ل�طني.
�لالئحة  م�صروع  �ملجل�س  ناق�س  كما 
ب�صاأن  �لحت���ادي  للقان�ن  �لتنفيذية 
ح��ق���ق ك��ب��ار �مل����ط��ن��ن، �ل��ه��ادف��ة �إىل 
تعزيز �لبيئة �لد�عمة لكبار �مل��طنن 
�أهم  �لالئحة  ت�صم  حيث  �ملجتمع  يف 
كبار  حلق�ق  �ملنظمة  �لعامة  �لأحكام 
�لتف�صيلية،  �ملعاملة  مثل  �مل��طنن 
�مل��طنن،  ك��ب��ار  �أ����ص���رة  و�ل���ت���ز�م���ات 
ع��ل��ى خدمات  �حل�������ص����ل  و����ص�����ب���ط 
�مل��طنن، ومعايريها  كبار  م�ؤ�ص�صات 
وحد�ت  و�خت�صا�صات  وت�صهيالتها، 
و�ل�صروط  �مل����ط��ن��ن،  ك��ب��ار  ح��م��اي��ة 
�ل�ظيفي  �لكادر  يف  ت��فرها  �ل��جب 

ل�حد�ت حماية كبار �مل��طنن.
وناق�س �ملجل�س، �ملقرتحات �لتنفيذية 
�ل�زر�ء  جمل�س  ق��ر�ر  تنفيذ  ل�صمان 
كا�صف  �أجهزة  تركيب  تنظيم  �صاأن  يف 

�حلر�ئق يف �ملنازل �ل�صكنية.
��صتعر�س  �حل��ك���م��ي��ة،  �ل��ت��ق��اري��ر  ويف 
عدد�  �جتماعه  �أجندة  �صمن  �ملجل�س 
م���ن �ل���ت���ق���اري���ر �حل��ك���م��ي��ة يف �إط����ار 
و�لتي  �حل���ك����م���ي،  �ل���ع���م���ل  ت���ط����ي���ر 
ب�صاأن  تقرير  على  �لط���الع  ت�صمنت 
�لرنامج �ل�طني لدعم ��صتقر�ر �ص�ق 
�لعمل يف �لقطاع �خلا�س و��صتمر�رية 
تقدمي �خلدمات، وتقرير� ب�صاأن ن�صبة 
�إجناز جلان ف�س �ملنازعات �ل�صريبية 
�ل�صريبية  �ل��ق�����ص��اي��ا  يف  و�مل���ح���اك���م 
�ىل  �إ�صافة   ،2020-2019 لعامي 
تقرير دي��ن �ملحا�صبة ب�صاأن �حل�صاب 
للطري�ن  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �خل��ت��ام��ي 

�ملدين عن �ل�صنة �ملالية 2019.

برئا�ضة �ضموه.. املجل�س الوزاري للتنمية يوؤكد التزام االإمارات الرا�ضخ بحماية البيئة وا�ضتدامتها

من�صور بن زايد: الإمارات �صباقة يف تطوير م�صادر مبتكرة للحفاظ على املوارد الطبيعية مبا ي�صمن ال�صتمرار يف م�صريتها التنموية

ع�ص�  �لقا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت���ر  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  بعث 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�صارقة برقية تعزية �إىل �صاحب �جلاللة �مللك حمد 
�ل�صم�  �ل�صقيقة، ب�فاة �صاحب  �لبحرين  �آل خليفة ملك مملكة  بن عي�صى 
�لبحرين  مملكة  وزر�ء  رئي�س  خليفة  �آل  �صلمان  ب��ن  خليفة  �لأم���ري  �مللكي 

�ل�صقيقة.
�لعهد  ويل  �لقا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صم�  بعث  كما 
�لقا�صمي  �صلطان  بن  �صامل  بن  عبد�هلل  �ل�صيخ  و�صم�  �ل�صارقة  حاكم  نائب 
�مللك  �جلاللة  �صاحب  �إىل  مماثلتن  تعزية  برقيتي  �ل�صارقة  حاكم  نائب 
�مللكي  �ل�صم�  و�صاحب  �لبحرين،  مملكة  ملك  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد 
�لنائب  �لأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن  �صلمان  �لأم��ري 

�لأول لرئي�س جمل�س �ل�زر�ء يف مملكة �لبحرين �ل�صقيقة.
كما بعث �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حميد بن ر��صد �لنعيمي ع�ص� �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان برقية تعزية �إىل �أخيه �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى 

�آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة ب�فاة �صاحب �ل�صم� �مللكي �لأمري 
خليفة بن �صلمان �آل خليفة رئي�س �ل�زر�ء �لبحريني.

و�أعرب �صم�ه يف برقيته عن خال�س عز�ئه وم���صاته جلاللة ملك �لبحرين 
.. �صائال �مل�ىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد ب���صع رحمته و�أن ي�صكنه ف�صيح 

جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�صر و�ل�صل��ن.
كما بعث �صم� �ل�صيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�صم� �ل�صيخ 
�إىل  تعزية مماثلتن  برقيتي  نائب حاكم عجمان  �لنعيمي  ر��صد  بن  نا�صر 
�لبحرين  مملكة  ملك  خليفة  �آل  عي�صى  ب��ن  حمد  �مللك  �جل��الل��ة  �صاحب 

�ل�صقيقة.
كما بعث �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حمد بن حممد �ل�صرقي ع�ص� �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرية برقية تعزية �إىل �أخيه �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى 
�آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة، ب�فاة �صاحب �ل�صم� �مللكي �لأمري 
عر  �ل�صقيقة،  �لبحرين  مملكة  وزر�ء  رئي�س  خليفة  �آل  �صلمان  بن  خليفة 

خاللها عن خال�س م���صاته يف �لفقيد ر�جيا �هلل تعاىل �أن يتغمده ب���صع 
رحمته و�أن ي�صكنه ف�صيح جناته.

كما بعث �صم� �ل�صيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�صرقي ويل عهد �لفجرية 
�آل خليفة  �مللك حمد بن عي�صى  �إىل �صاحب �جلاللة  برقية تعزية مماثلة 

ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة.
كما بعث �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ �صع�د بن ر��صد �ملعال ع�ص� �ملجل�س �لأعلى 
بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب  �أخية  �ىل  تعزية  برقية  �لقي�ين  �أم  حاكم 
عي�صى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة ب�فاة �صاحب �ل�صم� �مللكي 

�لأمري خليفة بن �صلمان �آل خليفة رئي�س وزر�ء مملكة �لبحرين.
و�أع�����رب ���ص��م���ه ف��ى ب��رق��ي��ت��ة ع��ن خ��ال�����س ع��ز�ئ��ة وم�������ص��ات��ه جل��الل��ة ملك 
�لبحرين.. �صائال �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد ب���صع رحمتة و�أن ي�صكنة 

ف�صيح جناته و�أن يلهم �أهلة وذوية �ل�صر و�ل�صل��ن.
�أم �لقي�ين  �ل�صيخ ر��صد بن �صع�د بن ر��صد �ملعال ويل عهد  كما بعث �صم� 

�آل خليفة  �مللك حمد بن عي�صى  برقية تعزية مماثلة �ىل �صاحب �جلاللة 
ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة.

�ملجل�س  ع�ص�  �لقا�صمي  �صقر  ب��ن  �صع�د  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  بعث  كما 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة برقية تعزية �إىل �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن 
�ل�صم�  �صاحب  وف��اة  يف  �ل�صقيقة،  �لبحرين  مملكة  ملك  خليفة،  �آل  عي�صى 

�مللكي �لأمري خليفة بن �صلمان �آل خليفة رئي�س وزر�ء مملكة �لبحرين.
تعازيه  خال�س  عن  برقيته  يف  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�صم�  �صاحب  و�أع���رب 
و�أن  رحمته  ب���صع  �لفقيد  يتغمد  �أن  تعاىل  �هلل  ر�جياً  م���صاته..  و�صادق 
�لكر�م  و�آل خليفة  و�صعبها  �لبحرين  يلهم مملكة  و�أن  ف�صيح جناته  ي�صكنه 

جميل �ل�صر و�ل�صل��ن.
ر�أ�س  �لقا�صمي، ويل عهد  بن �صقر  �صع�د  بن  �ل�صيخ حممد  �صم�  بعث  كما 
�خليمة برقية تعزية مماثلة �إىل �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل 

خليفة، ملك مملكة �لبحرين �ل�صقيقة.

احلكام يعزون ملك البحرين بوفاة الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة

وزير الدولة الربيطاين ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط 
و�صمال اأفريقيا يزور جامع ال�صيخ زايد الكبري

•• �أبوظبي-و�م:

�أجرت د�ئرة �ل�صحة �أب�ظبي �جلهة �لتنظيمية لقطاع 
 1038 �صملت  در����ص��ة  �لإم����ارة  يف  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة 
�لعالقة  على  ورك���زت  ك�فيد19-  ب��ف��ريو���س  م�صاباً 
ب��ن �أ���ص��ل���ب ح��ي��اة �ل��ف��رد و���ص��دة �لأع��ر����س �مل�صاحبة 

لإ�صابتهم بالفريو�س.
و�أث��ب��ت��ت �ل��در����ص��ة وج�����د �رت���ب���اط ق����ي ب��ن �لنظام 
�ل��غ��ذ�ئ��ي وع����دد �أي�����ام �لإق���ام���ة يف �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى لعالج 
�ملر�صى  �أن  تبن  حيث  للفريو�س  �مل�صاحبة  �لأعر��س 
�لذين يتبع�ن نظام غذ�ئيا �صحيا تك�ن مدة �إقامتهم 
يتبع�ن  �ل��ذي��ن ل  ب��اأول��ئ��ك  م��ق��ارن��ًة  �أق��ل  �مل�صت�صفى  يف 
غذ�ئي  نظام  �ت��ب��اع  يعد  لذلك  �صحيا  غذ�ئيا  نظاما 
 -19 ك�فيد  للغاية خالل جائحة  مهًما  �أم��ًر�  �صحي 
لأن ما ي�صتهلكه �جل�صم من غذ�ء ميكن �أن ي�ؤثر على 

قدرة �جل�صم على مكافحة �لأمر��س و�لتعايف منها.
وجاءت �لدر��صة �لتي �صملت م�صابن ترت�وح �أعمارهم 
�لد�ئرة  ج��ه���د  �صمن  ع��ام��اً   60 وح��ت��ى   18 ب��ن  م��ا 
قدرة  لتعزيز  �لر�مية  �لأبحاث  نطاق  لت��صيع  لتعزيز 
�لتي  �لعلمية  �لأ���ص�����س  و�إث����ر�ء  للجائحة  �ل�صتجابة 
�صحة  ل�صمان  �ل��الزم��ة  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  على  ت�صاعد 

و�صالمة �ملجتمع.
ج�دة  �ل�صكاوي  ق�صم  رئي�س  �ل��ع��ام��ري  �صميه  وق��ال��ت 

"�أكدت  �أب�ظبي:  �ل�صحة  د�ئ��رة  يف  �ل�صحية  �لرعاية 
�ل���در�����ص���ة �أن �ت���ب���اع �أ����ص���ل����ب ح��ي��اة ���ص��ح��ي ي�����ص��ه��م يف 
و�صد  عام  ب�صكل  �لأمر��س  �صد  �جل�صم  مناعة  تعزيز 
�لأعر��س �ملر�فقة لالإ�صابة بفريو�س ك�فيد19- على 
وجه �خل�ص��س حيث ن��صي باتباع نظام غذ�ئي �صحي 
�لكاملة  و�حل��ب���ب  و�خل�����ص��رو�ت  �لف��كه  على  يعتمد 
و�ملركبات  و�مل��ع��ادن  و�لفيتامينات  �ل�صحية  و�ل��ده���ن 
�ل��ن�����ص��ط��ة م���ع جت��ن��ب �لأط��ع��م��ة �مل�صنعة  �ل��ف��ي��ن���ل��ي��ة 
�لريا�صية  �لأن�����ص��ط��ة  مم��ار���ص��ة  ����ص���رورة  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�لن�م  على  �حل�ص�ل  على  و�حلر�س  م�صتمرة  ب�ص�رة 
كالتدخن."  �ل�صحية  غ��ري  �ل���ع���اد�ت  وجت��ن��ب  �ل��ك��ايف 
كثري  يف  ك�فيد19-  فريو�س  وب��اء  "ت�صبب  و�أ�صافت 
من �لتغيري�ت يف �حلياة �لي�مية لالأ�صخا�س يف جميع 
على  نعرف  قد ل  �أننا  �لرغم من  وعلى  �لعامل  �أنحاء 
وجه �لتحديد ملاذ� يتعر�س �أ�صخا�س معين�ن لالإ�صابة 
بالفريو�س �أكر من غريهم فقد �أثبتت هذه �لدر��صة 
�أيام  �ل�صحي وعدد  �لغذ�ء  �أن هناك عالقة ق�ية بن 
�مل�صاحبة  �لأع���ر�����س  ل��ع��الج  �مل�صت�صفى  يف  �لإق���ام���ة 
�أهمية حر�س �لأف��ر�د على تبني  �إىل  للفريو�س لفتة 
�ت��ب��اع ن��ظ��ام غذ�ئي  �أ���ص��ل���ب ح��ي��اة �صحي م��ن خ���الل 
�صحي وممار�صة �لريا�صة ب�صكل م�صتمر لتق�ية �ملناعة 
و�ل�قاية من �لمر��س ب�صكل عام ومن �صدة �لأعر��س 

�مل�صاحبة لفريو�س ك�رونا ب�صكل خا�س".

دائرة ال�صحة جتري درا�صة عن امل�صابني بكوفيد-19
الذين يتبعون نظاما غذائيا �صحيا
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-�لفجر: 

مقّر  د�خ��ل  ر�ئعة  �ختبار جتربة  ، من  و�لكبار  �ل�صباب  �لأطفال،  �صيتمّكن 
�لر�بطة �لثقافية �لفرن�صية �جلديد يف �أب�ظبي، و�لذي يجمع �أرقى و�صائل 
�للغة  تعلم  �أث��ن��اء  �ل�صتمتاع  فر�صة  �جلميع  متنح  �لتي  �ملُتمّيزة  �ل��ر�ح��ة 

و�لثقافة �لفرن�صية.
وقالت �لر�بطة »�حر�س على �أن تك�ن من بن �أو�ئل �لطالب يف تعّلم �للغة 
�صة يف �لتعليم �لعايل وخرة  من �ملدر�صن �حلا�صلن على م�ؤهالت ُمتخ�صّ
مُمّيزة يف تدري�س �للغة �لفرن�صية كلغة �أجنبية و�صط بيئة �أ�صيلة د�خل مقّر 

�لر�بطة.«
ت�ّفر �لف�ص�ل �لتعليمية خيار�ت بن �رتياد �لف�ص�ل �جلماعية �أو �خلا�صة 
�لطلب  عند  �لإن��رتن��ت  �لتعليمية عر  �ل���دور�ت  ُتتاح  كما  �لر�بطة،  د�خ��ل 
فقط. يتّم تقدمي �لدور�ت �لتعليمية جلميع �مل�صت�يات، وذلك ح�صب ت��فر 

�لطلب باإجمايل 24 �صاعة در��صية للكبار و 18 �صاعة لالأطفال.
وت�صمل �لدور�ت �لتدريبية �لتي ت�فرها �لر�بطة �لثقافية �لفرن�صية، دور�ت 
�لتاأهيل و�ل�صتعد�د لالمتحانات مبا يف ذلك DELF Prim )�لدبل�م 
�لأول لالأطفال( �أو DELF DALF )دبل�م �لكبار( �ل�صهادة �ملمن�حة 
 TEF من وز�رة �لتعليم �لفرن�صية لإتقان �للغة �لفرن�صية كلغة �أجنبية، و
و TCF Quebec لتقييم م�صت�ى �للغة يف نطاق برنامج �لهجرة �إىل 

كيبيك يف كند�، �أو للح�ص�ل على �جلن�صية �لفرن�صية.
باأب�ظبي،  �لبطن  منطقة  يف  �ل����ق��ع  �جل��دي��د  �ل��ر�ب��ط��ة  م��ق��ّر  جتهيز  مّت 
رغبات  كافة  ُتلّبي  �لتي  �ملُعا�صرة  �لرتفيهية  و�ل��صائل  �ملُ��ع��ّد�ت  ب��اأح��دث 
قاعات  و10  مكتبة  م�صبح،  و��صعة،  مفت�حة  حديقة  خ��الل  من  �لطالب 
يتّم  كما  �ل�صغار.  لالأطفال  �صة  خُم�صّ غرفة  �إىل  �إ�صافة  و��صعة  در��صية 
مع  يتما�صى  ومب��ا  �لأوق���ات،  جميع  يف  �لجتماعي  �لتباعد  مبادئ  تطبيق 

�لإجر�ء�ت �ل�قائية للر�بطة �لثقافية �لفرن�صية ملكافحة »ك�فيد19-«.
عالوة على ذلك، ُتقّدم �لر�بطة �لثقافية �لفرن�صية يف �أب�ظبي �أي�صاً درو�صاً 
�صة للناطقن بالفرن�صية �لذين يرغب�ن يف تعّلم �للغتن  مميزة وُمتخ�صّ

�لعربية و�لإجنليزية يف �أب�ظبي!

•• ر�أ�س �خليمة - �شليمان �ملاحي:

�أطلقت م�ؤ�ص�صة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
�صبتمر  م���ن���ذ   وع���ل����م���ه  �ل���ك���رمي 
�ملا�صي �لدورة 23 لدر��صة  �لقر�ن 
تدريجية  مر�حل   3 عر   ، �لكرمي 
ل�صتقبال �لطلبة يف حلقات حتفيظ 

�لقر�آنية عن بعد .
�ل�صحي  حممد  �أحمد  �صعادة  و�أك��د 
�خليمة  ر�أ�����س  م�ؤ�ص�صة  ع���ام  م��دي��ر 
�إقبال  ب��اأن  وعل�مه  �لكرمي  للقر�آن 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  تعلم  على  �لطلبة 
جائحة  ظ���روف  ظ��ل  يف  يت�قف  مل 
طالبا   1155 �أقبل  حيث  ك���رون��ا، 
حلقات  و6  مركز   14 من  وطالبة 
م�����ص��اج��د، ومت ت���زي��ع��ه��م ع��ل��ى 78 
حلقة �فرت��صية �صباحية وم�صائية، 
و���ص��م��ل��ت ح��ل��ق��ات �ل��ت��ع��ل��م ع���ن بعد 
طالبا من خمتلف �لأعمار و�لفئات 
و�جلن�صيات من جميع مناطق �إمارة 

ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ذي��ن �أق��ب��ل���� على 
�لقر�آنية  �حل��ل��ق��ات  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة 

وتنمية مهار�تهم وم��هبهم.
�مل�ؤ�ص�صة  ب������اأن  �ل�����ص��ح��ي  و�أ�������ص������ار  
�لقر�آن  خل��دم��ة  ك������دره����ا  وظ��ف��ت 
�ل�صع�بات  ول���ت���ح���دي  �ل�����ك�����رمي، 
وت���ف���ادي م��ع���ق��ات��ه��ا و����ص����ل لقمة 
�ل��ت��األ��ق و�ل��ت��م��ي��ز يف ه���ذه �لظروف 

ت��غ��ل��ب��ت عليها  �ل��ت��ي  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
للقر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  م���ؤ���ص�����ص��ة 
�حلديثة  �لر�مج  بتطبيق  �لكرمي 
وت������ق������دمي �حل�����ل�����ق�����ات �ل����ق����ر�آن����ي����ة 
ومرونة  �صه�لة  بكل  �لف��رت����ص��ي��ة 
�لأكفاء   و�ملحفظات  �ملحفظن  م��ع 
حتت �إ�صر�ف �إد�ر�ت �ملر�كز و�لإد�رة 

�لعامة.
و�أ������ص�����اف ع���ب���د �ل���رح���م���ن جم����د�د 
�لتعليم  برنامج  على  �لعام  �مل�صرف 
�مل���ؤ���ص�����ص��ة خ�ص�صت  ب����اأن  ب��ع��د  ع���ن 
ملتابعة  وت�جيهية  �إ�صر�فية  زي��ار�ت 
على  بعد  عن  �حللقات  �صري  عملية 
ولقيت  وم����ج���ه���ن،  �إد�ري���������ن  ي����د 
و��صتفادة  ك��ب��ري�  جن��اح��ا  �حل��ل��ق��ات 
م����ت����ج����ددة م�����ن ق����ب����ل �ل����د�ر�����ص����ن 
�لنجاح  ه���ذ�  وي���اأت���ي  و�ل���د�ر����ص���ات، 
بف�صل ت�جيهات �حلك�مة �لر�صيدة 
و�لنافعة  �مل��ف��ي��دة  �مل�����ص��اري��ع  يف دع��م 

لهذ� �لبلد �ملعطاء.

الدرا�ضة عن بعد  

يحفظون  وطالبة  طالبًا   1155
القراآن الكرمي مبوؤ�ص�صة راأ�س اخليمة 

•• �ل�شارقة-�لفجر:

يف  للتعليم  �ل�صارقة  جمل�س  يقدم 
و�ل�صن�ية  �لد�ئمة  م�صاركته  �إط��ار 
�ل�صارقة  م���ع���ر����س  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
�لفعاليات  باقة من  �لدويل للكتاب 
�لطلبة  ت�صتهدف  �لتي  و�لأن�صطة 
وت���ت���ز�م���ن م���ع �ن��ع��ق��اد �مل��ع��ر���س يف 

دورته �لتا�صعة و�لثالثن .
معر�س  �أي��������ام  �مل���ج���ل�������س  وي���غ���ت���ن���م 
بخم�صة  للكتاب  �ل���دويل  �ل�����ص��ارق��ة 
�لتي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل�����ب�����ادر�ت  م���ن 
تتالقى مع �أهد�فه يف �إثر�ء �لقر�ءة 
ومتابعة �مل�صهد �لثقايف �لر�ئج خالل 
هذه �لأيام �لتز�ما منه بتعزيز دوره 
�ملقروءة وتنمية  �ملادة  وت���صله مع 
ب��ه��ا م���ن خ���الل منظ�مة  �ل�����ص��غ��ف 

�أعماله وغايات �أهد�فه .
�ملجل�س من ح�ص�ره يف ظل  ور�صخ 
للتقنيات �حلديثة وروؤيته  ت�ظيفه 
�أكر  ب�صكل  �ل�صتفادة منها  لإتاحة 
�للكرتونية  �مل��ن�����ص��ات  خ���الل  م���ن 
يف ظ����ل �لإج�����������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة 

�حلالية.
جمل�س  �أط����ل����ق  �لإط��������ار  ه�����ذ�  ويف 
�ل�صارقة للتعليم عدد� من �لر�مج 
����ص��ت��ه��دف��ت م���ظ��ف��ي��ه م��ن خمتلف 
و��صتقطبتهم  و�لأق�����ص��ام  �لإد�ر�ت 
جديدة  ب���ط���رق  �مل���ع���رف���ة  ب��ت��ق��دمي 
و�أ�صاليب جاذبة من خالل فعالياته 

�ملتن�عة و�لتي �صملت قر�ءة ق�ص�س 
)�ن�صتا  ت��ط��ب��ي��ق  ع����ر  ل���الأط���ف���ال 
لي����ف( وذل����ك يف ���ص��ك��ل ي���م��ي من 
عن��ن  حمل  �ل���ذي  طرحها  خ��الل 
�إىل  �إ���ص��ارة  » يف جعبتي ح��ك��اي��ة« يف 
تقدمها  �ل��ت��ي  �لق�ص�س  جمم�عة 
للمتابعن  وت��ق��دمي��ه��ا  �ن��ت��ق��اء  ب��ع��د 
�ل��ق�����ص�����س �لتي  ب��ت��ل��ك  و�إف���ادت���ه���م 

تت�صمن قيم و�صل�ك هادفة .
نظمها  �ل���ت���ي  �ل���ف���ق���ر�ت  و���ص��م��ل��ت 
عدد  م��ع  �فرت��صيا  ح�����ر�  �ملجل�س 
�ملتميزين  و�ل��ط��ل��ب��ة  �ل��ك��ت��اب  م���ن 
متيزهم  ع��ل��ى  �ل�������ص����ء  وت�����ص��ل��ي��ط 
�مل����ج����ال �ل����ق����ر�ئ����ي و�لب�����د�ع�����ي  يف 
ع���ر ت��ط��ب��ي��ق )�ن�����ص��ت��ج��ر�م ليف( 
مبا�صرة  �له��ء  على  و��صت�صافتهم 

مكامن  ي���رز  ب�صكل  وحم��اورت��ه��م 
مت��ي��زه��م وحت��ف��ي��ز �أق���ر�ن���ه���م على 

�لقر�ءة .
و�صعت �لفعاليات �إىل تر�صيخ ح�ص�ر 
�لكتاب وتعزيز �لقر�ءة عادة ي�مية 
و�أ���ص��ل���ب ح��ي��اة م��ن خ��الل خمتلف 
و�لتي  �ملنظمة  �لأخ���رى  �لفعاليات 
�لزيارة �لفرت��صية ملعر�س  �صملت 
ق��ب��ل ط��اق��م �لت�صال  م���ن  �ل��ك��ت��اب 
�حلك�مي لبيان م��قع �لكتب ودور 

�لن�صر �مل�صاركة و�أبرز �لعناوين .
و�صملت �إطالق مبادرة زيارة معلمة 
لتغطية  ن������ر  �ل���ع���ل���م  م����ر�ك����ز  م����ن 
�مل���ع���ر����س ل���ل���د�ر����ص���ات ب���ه���دف نقل 
ت�صكيل  و�صملت  كما  �إليهم  �ملعارف 
جل��ن��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى لق��ت��ن��اء �لكتب 

�حلك�مية  ل��ل��ح�����ص��ان��ات  �مل��ن��ا���ص��ب��ة 
و�ختيار �لأن�صب للطف�لة �ملبكرة.

ويف هذ� �ل�صدد �أ�صار �صعادة حممد 
ع������ام جمل�س  �أم�������ن  �مل������ال  �أح����م����د 
�أهمية  �أن  �إىل  للتعليم  �ل�����ص��ارق��ة 
م�صاركة �ملجل�س يف معر�س �ل�صارقة 
�لدويل للكتاب ولكن بروؤية خمتلفة 
بل وم��كبة لأهد�ف �ملعر�س يف ظل 

�لإجر�ء�ت و�لظروف �حلالية.
وقال �ملال : ن�صعى للم�صاركة ب�صكل 
�لثقافية  �لتظاهرة  ه��ذه  يف  �صن�ي 
�لعاملية �لتي �أثبتت ح�ص�رها وعززت 
ملا  نظر�  �ل�صارقة  �إم��ارة  يف  مكانتها 
تقدمه من م�صامن ثرية وغايات 
جمل�س  م�صاركة  ك��ان��ت  ل��ذ�  فكرية 
عديدة  بفعاليات  للتعليم  �ل�صارقة 

لتقدم  �لي�مي  �نعقاده  مع  تتز�من 
ف��ع��ال��ي��ات ت��رت��ب��ط ب��ال��ك��ت��اب وحتقق 
�ملجل�س  ك�����در  ب��ن  �ملن�ص�د  �ل��رب��ط 
�لت���صل  من�صات  على  ومتابعيه 
�لجتماعي و�ملعر�س ب��صفه مركز 
�لفعاليات  يف  �لثقايف  للتن�ع  �إ�صعاع 
وفر�صة للت���صل بن �أفر�د �ملجتمع 
وتبادل �ملعارف و�خلر�ت و�لطالع 

على �ل�صد�ر�ت �جلديدة.
�لفعاليات  تلك  �أن جممل  و�أ�صاف   
�ملجل�س  ل������روؤي������ة  �إ������ص�����اف�����ة  ت����ع����د 
�ملعر�س  فعاليات  لدعم  وت�جهاته 
و�لك��در  �مل��ت��اب��ع��ن  ك��اف��ة  ومت��ك��ن 
�ل����ظ���ي���ف���ي���ة م����ن �ل����ص���ت���ف���ادة من 
�إ�صد�رته و�ل�صتماع لنماذج متميزة 

وم�ه�بة يف جمالت عدة .

»بيت اخلري« توؤ�ص�س م�صروعًا 
حلفظ النعمة الرقمية

•• �أبوظبي -و�م:

و�لتعاون  وزير �خلارجية  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ عبد�هلل  �صم�  بحث 
�ت�����ص��ال هاتفي م��ع م��ع��ايل هايك� م��ا���س وزي���ر خارجية  �ل���دويل خ��الل 
ج��م��ه���ري��ة �أمل��ان��ي��ا �لحت���ادي���ة �ل��ع��الق��ات �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ن �لبلدين 

�ل�صديقن و�صبل تعزيز �آفاق �لتعاون �مل�صرتك يف �ملجالت كافة.
�لأو���ص��اع يف  �لأمل��اين تط�ر�ت  كما بحث �صم�ه ومعايل وزي��ر �خلارجية 
�لأر��صي  رب�ع  و�ل�صتقر�ر يف  �لأم��ن  تعزيز  �لعمل على  و�أهمية  �إثي�بيا 
�لإثي�بية. ويف هذ� �ل�صدد ... �أكد �صم� �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 

دعم  �إىل  م�صري�  �ملتميزة  �لإثي�بية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعالقات  �أهمية  على 
�لدولة لأدي�س �أبابا وحر�صها على �أمن و��صتقر�ر �إثي�بيا.

�لت�صاور مع  �ل�صاأن على  �لإم��ار�ت حري�صة يف هذ�  �أن دولة  وبن �صم�ه 
�جله�د  يدفع  مبا  �لحت��ادي��ة  �أملانيا  جمه�رية  ومنها  �ل�صديقة  �ل��دول 

�ملبذولة ل�صتقر�ر �إثي�بيا وحتقيق �لإزدهار و�لرخاء ل�صعبها.
�ملتميزة  �لعالقات  �آل نهيان على  ز�يد  �ل�صيخ عبد�هلل بن  �أكد �صم�  كما 
و�ل�صرت�تيجية بن دولة �لإمار�ت وجمه�رية �أملانيا �لحتادية و�حلر�س 
�مل�صتمر على تعزيزها وتنمية جمالت �لتعاون �مل�صرتك مبا يلبي تطلعات 

قيادتي �لبلدين �ل�صديقن ويع�د باخلري على �صعبيهما.

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية اأملانيا يبحثان هاتفيا 
العلقات ال�صرتاتيجية وتطورات الأو�صاع يف اإثيوبيا

•• �أبوظبي - و�م:

ت��ن��ظ��م وز�رة �ل���دف���اع ب��رع��اي��ة م��ع��ايل حم��م��د ب���ن �أح���م���د �ل����ب������ردي وزير 
�ل��حد  �لقرن  حلروب  "�لقادة  �ل�صن�ي  ،م�ؤمترها  �لدفاع  ل�ص�ؤون  �لدولة 
و�لع�صرين" حتت عن��ن "دور �لدفاع يف �ملرونة �ل�طنية ما بعد 2020"، 
 16 ي���م  �مل��رئ��ي،  �لت�صال  تقنية  ع��ر  بعد  ع��ن  �فرت��صيا  �صيعقد  و�ل���ذي 

ن�فمر �حلايل.
وقال معايل حممد بن �أحمد �لب��ردي " يف �ل�قت �لذي تنعقد فيه �لدورة 
�خلام�صة من �صل�صلة م�ؤمتر�ت �لقادة �لذي تنظمه وز�رة �لدفاع هذ� �لعام 
يتجاوز  تهديد�  للب�صرية،  حقيقيا  تهديد�  باأ�صره  �لعامل  ي��جه  �فرت��صيا 
 ، �إنه �نت�صار فريو�س ك�رونا �مل�صتجد  ع��قب �حلروب و�ملعارك �لتقليدية، 
للب�صرية، ويتطلب بذل جه�د دولية م�صرتكة  �أ�صبح عدو� م�صرتكا  �لذي 

مل��جهته و�حت��ئه".
ميكن  �لتي  �مل�صتقبلية  �لتحديات  مل��جهة  �ل�صتعد�د  �أهمية  معاليه  و�أك��د 
�أن تك�ن �أكر تعقيد� يف طبيعتها من �لتحدي �حلايل.. وقال " ينبغي �أن 

يك�ن هدفنا �حلقيقي ه� �إعد�د �لدول مل��جهة هذه �لتحديات يف �مل�صتقبل، 
مع �صمان م�صت�ى متقدم من �ملرونة، و�أن نحمي وج�د بلد�ننا بينما جند 

�صبال للتعايف من هذه �لأزمات ب�صرعة".
كما �أكد �أن دولة �لإمار�ت �أثبتت، من خالل تعاملها مع هذه �لأزمة، �إميانها 
دولة  م��دت  حيث  �ل�صع�ب،  جميع  م��ع  و�لتعاي�س  �لت�صامح  مب��ب��ادئ  �ل��ت��ام 
�لإمار�ت يد �لتعاون و�لتاآزر جلميع دول �لعامل مل��جهة �جلائحة و�لت�صدي 
و�لتعا�صد  و�ل�صالم  �لت�صامح  قيم  �أن  ي�ؤكد  ما  وه���  وتد�عياتها،  لآث��اره��ا 
�لإمار�ت،  دول��ة  جمتمع  يف  �لإن�صانية  ببقاء  وباقية  ر��صخة  قيم  و�لأخ����ة 

وتنعك�س �آثارها �لإيجابية �إقليميا ودوليا.
�لأزم��ة ملكافحة جائحة  �إد�رة هذه  �ل�طنية كافة يف  وثمن معاليه �جله�د 
�ل�صحة  ووز�رة  �ل�طني،  لالأمن  �لأعلى  �ملجل�س  يف  و�ملتمثلة  "ك�رونا"، 

ووقاية �ملجتمع، و�مل�ؤ�ص�صات و�لهيئات �لحتادية و�ملحلية.
�أحمد  ب��ن  حممد  معايل  يلقيها  رئي�صية  كلمة  �مل���ؤمت��ر  برنامج  ويت�صمن 
�لع�ي�س،  حممد  ب��ن  �لرحمن  عبد  ملعايل  رئي�صية  كلمة  تليها  �ل��ب����ردي، 
وزير �ل�صحة ووقاية �ملجتمع وبعد ذلك، تعقد حلقة نقا�صية تفاعلية ح�ل 

م��ص�ع "دور �لدفاع يف �ملرونة �ل�طنية ما بعد 2020 " مب�صاركة عدد من 
�خلر�ء �ملحلين و�لإقليمين و�لدولين، حيث يناق�س �لدكت�ر مئري �إلر�ن، 
رئي�س برنامج �لأمن �لد�خلي يف معهد در��صات �لأمن �ل�طني يف جامعة تل 

�أبيب، "�ملرونة �ل�طنية وطبيعة �لتهديد�ت يف �لبيئة �حلديثة".
ويناق�س مايك ب��س، رئي�س �لعمليات يف فريق �ل�صتجابة �حلك�مي �ل�صامل 
"تعبئة  �لني�زيلندي،  �ل����زر�ء  رئا�صة  ملجل�س  �لتابع  ك�فيد19-  جلائحة 
من  �مل�صتفادة  و�لدرو�س  ك�فيد19-  جلائحة  �ل�طنية  و�ملرونة  �حلك�مة 

�جلائحة فيما يتعلق باإد�رة �لأزمات يف �مل�صتقبل".
وت�صتعر�س �لعميد �لركن �لدكت�رة عائ�صة �لظاهري، قائد �صالح �خلدمات 
�ل�صتجابات  دعم  يف  �لدفاعية  �مل�ؤ�ص�صات  دور   ، �مل�صلحة  �لق��ت  يف  �لطبية 
�لإمار�تية  �مل�صلحة  �لق��ت  �لع�صكرية وم�صاهمة  للتهديد�ت غري  �ل�طنية 

يف �ملرونة �ل�طنية جلائحة ك�فيد19-.
�ل�طني يف ع�صر  �ل�صم�د  �ل�ص�ء على  ت�صليط  �مل�ؤمتر يف  �أه��د�ف  وتتمثل 
�ملعا�صرة  �ل��ت��ه��دي��د�ت  مناق�صة  منها:  حم���اور،  ع��دة  وي�صتعر�س  �لأوب��ئ��ة، 
من  ت�صكله  وم��ا  �لنظامية"  غري  و�لهجرة  �مل��ن��اخ،  وتغري  "ك�فيد19-، 

حتديات للحياة �لعتيادية، كما ي�صعى �مل�ؤمتر �إىل ��صتك�صاف مفه�م �ملرونة 
�ل�طنية يف �صياق �لتهديد�ت �ملعا�صرة، وكيف ميكن بناوؤها وتعزيزها، كما 
�إعد�د  يف  وم�صاهمتها  �لدفاعية  للم�ؤ�ص�صة  �لهام  �ل��دور  ��صتعر��س  �صيتم 
�لقدرة �ل�طنية وت�صليحها باملرونة لدعم �ل�صتجابة وجمابهة �لتهديد�ت 
غري �لع�صكرية، �إىل جانب ت�صليط �ل�ص�ء على م�صاهمات �لق��ت �مل�صلحة 
لدولة �لإمار�ت يف �ملرونة �ل�طنية و�جله�د �حلك�مية لدولة �لإمار�ت يف 

مكافحة جائحة ك�فيد 19-.
2020" مكمال  �مل��رون��ة �ل�طنية م��ا بعد  �ل��دف��اع يف  "دور  وي��اأت��ي م���ؤمت��ر 
ل�صل�صلة م�ؤمتر�ت "�لقادة حلروب �لقرن �ل��حد و�لع�صرين"، �لتي تنظمها 
�لقادرين  �مل�صتقبل  �إع��د�د قادة  �إىل  2016 وتهدف  �لدفاع منذ عام  وز�رة 
على حتقيق �ل�صتباقية و�ل�صت�صر�ف و�صرعة �لتكيف لال�صتجابة للتحديات 
و�لدفاع،  �لأم��ن  �ل��روؤى يف جم��الت  باأحدث  ت�صليحهم  �لنا�صئة من خالل 
�ل�صرورية  �ل�صرت�تيجية  �ملعرفة  �إنتاج  يف  �لدفاع  وز�رة  مل�صاهمة  وحتقيقا 
يف �ملجالت �مل�صتقبلية، وتبادل �خلر�ت ل�صمان حتقيق �لأهد�ف �لدفاعية 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وزارة الدفاع تنظم املوؤمتر الفرتا�صي دور الدفاع يف املرونة الوطنية ما بعد -2020 16 نوفمرب

•• �ل�شارقة-و�م:

نظمت �لقيادة �لعامة ل�صرطة �ل�صارقة �أم�س �مللتقى �ملروري �لأول لذوي �لإعاقة 
بالتعاون مع وز�رة تنمية �ملجتمع ومدينة �ل�صارقة للخدمات �لإن�صانية ونادي 
�لإعاقة  ذوي  �ملتعاملن من  �لبناء مع  �لت���صل  تعزيز  بهدف  للمعاقن  �لثقة 
�ل�صرطية  �خلدمات  وتط�ير  تنمية  �إىل  �لهادفة  مقرتحاتهم  �إىل  و�ل�صتماع 
�لت�صال  ع��ر  �مللتقى  و�أق��ي��م  �ملهمة.  �ل�صريحة  ه��ذه  و�حتياجات  ي��ت��الءم  مب��ا 
�ملرئي بح�ص�ر �ل�صيخة جميلة بنت حممد �لقا�صمي مدير عام مدينة �ل�صارقة 
للخدمات �لإن�صانية و�لعميد �لدكت�ر �أحمد �صعيد �لناع�ر مدير عام �لعمليات 
�ملركزية و�ملقدم حممد عالي رئي�س مركز خدمات �ملرور و�لرتخي�س و�ملقدم 
خالد �لكي نائب رئي�س مركز خدمات �ملرور و�لرتخي�س ووفاء حمد بن �صليمان 
من  وع��دد  �ملجتمع  تنمية  ب����ز�رة  �لهمم  �أ���ص��ح��اب  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  �إد�رة  مدير 
�ل�صباط �إىل جانب عدد من ذوي �لإعاقة مبدينة �ل�صارقة للخدمات �لإن�صانية. 

و�أ�صاد �لعميد �لدكت�ر �أحمد �صعيد �لناع�ر بالدور �لفعال �لذي تق�م به وز�رة 
للمعاقن  �لثقة  ون��ادي  �لإن�صانية  للخدمات  �ل�صارقة  ومدينة  �ملجتمع  تنمية 
وكافة �مل�ؤ�ص�صات �لد�عمة لذوي �لإعاقة من خالل �لقيام مب�ص�ؤولياتها �ملجتمعية 
و�لرتقاء باخلدمات �مل�جهة ملختلف �صر�ئح �ملجتمع خا�صة ذوي �لإعاقة وذلك 
�أف�صل �ملمار�صات �لعاملية. وتناول �مللتقى عدة حماور متثلت يف �خلدمات  وفق 
و�ل�صالمة  كامل  ب�صكل  �خلا�صة  �لحتياجات  ذوي  ل�صريحة  �ملقدمة  �مل��روري��ة 
�ملرورية يف �لطرق و�لبنية �لتحتية و�خلدمات �لتقنية �لتي ت�صاعد ذوي �لإعاقة 
�ملثلى  بال�ص�رة  �ملعامالت  كافة  �إمت��ام  �أنف�صهم ومتكينهم من  �لعتماد على  يف 
و�إيجاد  �لإع��اق��ة  ذوي  م��ن  �مل�صاركن  ومالحظات  و�أف��ك��ار  �آر�ء  �إىل  و�ل�صتماع 
�حلل�ل �ملنا�صبة �لتي ت�صهم يف تط�ير �لعمل وحت�صن �لأد�ء. من جانبهم �أعرب 
�حل�ص�ر عن �صعادتهم بامل�صاركة يف هذ� �مللتقى ..م�صيدين بجه�د �لقيادة �لعامة 
ل�صرطة �ل�صارقة يف تنظيم هذه �مللتقيات و�جلل�صات �حل��رية ل�صتنباط �حلل�ل 

و�لأفكار �لتي تخدم جميع فئات �ملجتمع.

••  دبي-�لفجر:

�أطلقت »بيت �خلري« م�صروعاً حلفظ �لنعمة �لرقمية، 
تعمل  �لتي  ريفريب�صمنت«  »لي��ف  �صركة  مع  بالتعاون 
�مل�صاريع  لتنمية  ر��صد  بن  حممد  م�ؤ�ص�صة  مظلة  حتت 
تاأهيل  �إع�������ادة  �إىل  وي���ه���دف  و�مل��ت������ص��ط��ة،  �ل�����ص��غ��رية 
�لأجهزة �لرقمية �مل�صتعملة �أو �لقدمية، وت�زيعها على 
ريعها  و�إن��ف��اق  ��صت�صالحها،  بعد  بيعها  �أو  �ملحتاجن، 
على �لتعليم و�لأغر��س �خلريية �ملختلفة، ح�صب تط�ر 

�مل�صروع وما قد يحققه من ع��ئد.
وجاٍر  �لأوىل،  ب��الأح��رف  �لتفاقية  على  �لت�قيع  ومت 
و�صع �لآلية �لتي ت�صمن �أف�صل ��صتثمار خريي ممكن 
عام  م��دي��ر  �لع��صي،  ط��اه��ر  عابدين  و�أك���د  للم�صروع، 
�جلمعية، �أن »بيت �خلري« ت�صعى لتح�يل مبادرة حفظ 
�إىل  بال��ص�ل  ي�صمح  ذكي  �إىل تطبيق  �لرقمية  �لنعمة 
�أو�صع م�صاركة ممكنة يف �ملجتمع، على �صعيد �مل�ؤ�ص�صات 
و�لأف����ر�د، وذل��ك �أ���ص���ة بتطبيق »م��الب�����س« �ل��ذي جنح 
بيعها  ري���ع  وي��ن��ف��ق  �مل�صتعملة،  �مل��الب�����س  �أط��ن��ان  بجمع 

�لأ�صر،  و�ح��ت��ي��اج��ات  �لتعليم  ع��ل��ى  �ل��ت��دوي��ر  ل�����ص��رك��ات 
روح  تعزيز  فر�س  �صيعزز  �جل��دي��د  �مل�����ص��روع  �أن  من�هاً 
�مل�ص�ؤولية �ملجتمعية يف �ملجتمع، من خالل هذه �حلملة 
�لفائ�س  م��ن  �لبيئة  تنظيف  يف  �أي�����ص��اً  �صت�صاهم  �ل��ت��ي 
متخ�ص�صة،  ج��ه��ات  �إىل  ي��ح��ت��اج  �ل����ذي  �لإل����ك����رتوين، 

ت�صت�صلحه، �أو تتلف غري �ل�صالح منه.
ي�صطر  �لتي  �لأج��ه��زة  �آلف  ل�صتثمار  �لفكرة  وج��اءت 
�أ�صحابها لركنها يف خمازنهم، �صعياً مل���صفات وفعالية 
�أجهزة �أف�صل، يف ظل �لث�رة �لإلكرتونية �لتي �جتاحت 
جمتمعاتنا، و�لقتناء �ملتز�يد لالأجهزة �لذكية و�لأجهزة 
�لل�حية و�أجهزة �لكمبي�تر باأن��عها، لكرة �لتطبيقات 
�نت�صار جائحة ك�رونا،  �لي�مية، ل �صيما بعد  �لرقمية 
بعد،  عن  و�لت�ص�ق  و�لتعليم  للعمل  �ملتز�يد  و�لجت���اه 
حيث ترز �حلاجة د�ئماً لأجيال جديدة من �لأجهزة، 
ل�صد �لحتياجات وتنزيل �أحدث �لتطبيقات، مما �صبب 
�حلك�مية  �ل�صركات  �صيما  ل  �مل�صتخدمن،  على  عبئاً 
�لإلكرتونية  بنيتها  لتحديث  ت��ل��ج��اأ  �ل��ت��ي  و�خل��ا���ص��ة، 

با�صتمر�ر.

�صرطة ال�صارقة تنظم ملتقى مروريا لذوي الإعاقة

بدء دورات تعليم اللغة الفرن�صية لدى الرابطة الثقافية الفرن�صية يف اأبوظبي

جمل�س ال�صارقة للتعليم يقدم باقة من فعالياته ومبادراته 
�صمن فعاليات معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب
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اأخبـار الإمـارات

•• �لفجرية-و�م: 

حمد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  �أك���د 
�ملجل�س  �ل�صرقي ع�ص�  بن حممد 
�أهمية   ، �ل��ف��ج��رية  �لأع���ل���ى ح��اك��م 
تعزيز مكانة �لفجرية يف منظ�مة 
�ل��ق��ط��اع �ل��ب��ح��ري ب���ال���دول���ة، من 
خالل مينائها �جلديد �لذي ي�فر 
�لبحرية  �ل��ل���ج�����ص��ت��ي��ة  �خل���دم���ات 
�لعاملية �ملتن�عة و�ملتكاملة وخدمة 
�ل�صفن �لر��صية يف �ملياه �لقليمية 
ي��ت��ج��اوز عددها  و�ل���ت���ي  ل����الإم����ارة 
�ل�صن�ي 14 �ألف �صفينة مبا يدعم 
�إىل  �لر�مية  �لدولة  ��صرت�تيجية 
وم�صتد�م.  م��ت��ن���ع  �ق��ت�����ص��اد  ب��ن��اء 
جاء ذلك خالل �جل�لة �لتفقدية 

���ص��م���ه ، لالطالع  ب��ه��ا  ق���ام  �ل��ت��ي 
ع���ل���ى م���ي���ن���اء �ل�����ت�����زود وخ����دم����ات 
�ل�صفن �جلديد حيث �أنهت حك�مة 

�لفجرية جتهيزه بالكامل، لي�صبح 
�جمالية  وب��ك��ل��ف��ة  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل  ق��ي��د 

و�صلت �إىل 350 ملي�ن درهم.

ويهدف �مليناء �جلديد �ىل تقدمي 
�ملعايري  وباأف�صل  �صاملة  خ��دم��ات 
�مل�ج�دة  �ل�صحن  ل�صفن  �لدولية 

�م���ام ���ص����ح��ل �ل��ف��ج��رية مبختلف 
�حجامها.

�ل�صيخ  �جل����ل���ة  يف  ���ص��م���ه  ر�ف�����ق 
رئي�س  �ل�صرقي  حممد  ب��ن  �صالح 
رئي�س  و�لقت�صاد  �ل�صناعة  د�ئ��رة 
م��ي��ن��اء �ل��ف��ج��رية و���ص��ع��ادة حممد 
�لدي��ن  مدير  �ل�صنحاين،  �صعيد 
و�لكابنت  �ل��ف��ج��رية،  يف  �لأم����ريي 
م��صى مر�د مدير ميناء �لفجرية 

وعدد من �مل�ص�ؤولن يف �لإمارة.
�ل�����ص��م��� حاكم  و����ص��ت��م��ع ���ص��اح��ب 
�ل����ف����ج����رية خ�������الل �جل������ل�����ة من 
تقرير  �إىل  و�ل��ف��ن��ي��ن  �ملهند�صن 
مف�صل ح�ل �آليات ت�صغيل �مل�صروع 
�لقائمن  �صم�ه  ووّج���ه  �جل��دي��د. 
�أف�صل  ب���اع���ت���م���اد  �مل�������ص���روع  ع���ل���ى 

�ل�صبل و�لتقنيات لتقدمي خدمات 
ملختلف  وذل���ك  وم��ت��م��ي��زة،  �صريعة 
�ل�صفن  ف��ي��ه��ا  �ل�����ص��ف��ن مب���ا  �أن��������ع 
�لكبرية �لعابرة للمحيطات. يذكر 
�مليناء  ي��ع��ت��ر  �جل��دي��د  �مل��ي��ن��اء  �أن 
�ل�حيد  �خل����دم����ي  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ي 
كاملة  مبعايري  �لأو���ص��ط  بال�صرق 
هذه  ت���ف��ر  وت��ع��د  للبيئة  �صديقه 
م���ن �خلدمات  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ن���ع��ي��ة 
�لفجرية  ل��ري��ادة  د�ع��م��ا  �لبحرية 
و�لدويل  �لقليمي  �مل�صت�ى  على 
يف تقدمي خدمات بحرية متميزة 
�أن��ع �ل�صفن �ملقابلة مليناء  ملختلف 
�لبرتولية  و�لأر����ص���ف���ة  �ل��ف��ج��رية 
�لنفط  ب������خ����ر  ت�����ص��ت��ق��ب��ل  �ل����ت����ي 

�لعمالقة.

•• �أبوظبي-و�م:

لله�ية  �لحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت 
ل��صع  �فرت��صية  جل�صة  و�جلن�صية 
�خلم�صن  يف  ل��ل��خ��دم��ات  ت�������ص����ر�ت 
�لل��ء  �صعادة  مب�صاركة  �ملقبلة،  عاماً 
عام  م��دي��ر  �ل��ر����ص��دي  ر�ك����ان  �صعيد 
وجمم�عة  و�ملنافذ  �لأج��ان��ب  ���ص���ؤون 
من طلبة �أكادميية �لإم��ار�ت لله�ية 
�ملجتمع  �أف���ر�د  وخمتلف  و�جلن�صية 
�لجتماعي،  �لت���صل  من�صات  عر 
تبني  منهج  لتعزيز  هادفة  خط�ة  يف 
منظ�مة  لتط�ير  �ل��د�ع��م��ة  �لأف��ك��ار 

�لعمل يف �لهيئة.
وقال �لل��ء �لر��صدي �إن �نعقاد هذه 
�جلل�صة مب�صاركة �أفر�د �ملجتمع جاء 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  لتطلعات  تنفيذ�ً 
ت�صميم  م�������ص���روع  م����ع  و�ن�������ص���ج���ام���اً 
�خلم�صن عاماً �لقادمة للدولة �لذي 
�ل�صيخ حممد  �ل�صم�  �أطلقه �صاحب 

رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت���م  �آل  ر�����ص���د  ب���ن 
�ل���زر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س 
�صياغة  ب��ه��دف   ، �هلل"  "رعاه  دب���ي 
�لتنم�ية  �خل��ط��ة  وم��ك���ن��ات  حم���اور 

��صت�صر�ف  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل���ط��ن��ي��ة 
�مل�صتقبل من خالل ��صتلهام �لفر�س 
خدمات  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  �لتط�يرية 
�ل��ه��ي��ئ��ة وم������ءم����ة خم��رج��ات��ه��ا مع 

�ل��ت���ج��ه �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي ع��ل��ى �لنح� 
�ل������ذي ي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات �مل��ج��ت��م��ع يف 
�ملنظمة  �لتط�ير  �أ�ص�س  �عتماد  ظل 
�لهيئة  ع��م��ل��ي��ات  ملختلف  و�ل��د�ع��م��ة 

�لت�صغيلية.
�لأعمال  م���ز�ول���ة  �أ���ص��ل���ب  �أن  و�أك�����د 
ت��ت��ط��ل��ب �لأخ������ذ بعن  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
�لع��ت��ب��ار ك��اف��ة �ل��ت��ط���ر�ت �لإد�ري�����ة 
و�لتقنية �لتي من �صاأنها تغيري �صبل 
تقدمي �خلدمات يف �مل�صتقبل ل�صيما 
�لتي  و�ل���ص��ت��ب��اق��ي��ة  منها  �لتكاملية 
من  وت��ع��زز  �ملتعاملن  رح��ل��ة  تختزل 

كفاءة وج�دة �ملخرجات.
و�لتط�ير  �لتغيري  �إد�رة  �إن  و�أ�صاف 
��صتقر�ء  �أ�ص�س  ترتكز على  �لهيئة  يف 
بخدمات  �مل��ت�����ص��ل��ة  �مل��ع��ط��ي��ات  ك��اف��ة 
�ل�����ه������ي�����ة و�جل����ن���������ص����ي����ة وخم���ت���ل���ف 
�لأجانب  ب�ص�ؤون  �ملتعلقة  �لإج��ر�ء�ت 
و�ملنافذ ف�صاًل عن مر�عاتها يف �ملقام 
�لأول تعزيز �صعادة متعامليها �لكر�م، 
و�لأخذ باآر�ئهم وت�ص�ر�تهم لتط�يع 
�لتحديات ور�صم �آفاق جديدة تتماهى 

مع �ل�صيا�صات و�لأنظمة �لنافذة.
�لأجانب  ����ص����ؤون  ع����ام  م���دي���ر  وق�����ال 

�لع�صف  جل�صة  �ن��ع��ق��اد  �إن  و�مل��ن��اف��ذ 
�ملجتمع  �أف������ر�د  مب�����ص��ارك��ة  �ل��ذه��ن��ي 
لبيان  م��ل��ح���ظ��اً  ��صتي�صاحاً  حت��ق��ق 
عمليات  ح���ي���ال  �لأف���������ر�د  ت����ج���ه���ات 
�رتباطها  �لهيئة وخدماتها وج��نب 
ب��اأه��د�ف و�إج����ر�ء�ت �لأع��م��ال ومدى 
م��ئمتها للبنية �لتقنية و�ملعل�ماتية 
�لتطبيقات  ح����زم����ة  يف  �مل���ت���م���ث���ل���ة 
�لإلكرتونية  و�لأن��ظ��م��ة  و�ل��ب��ي��ان��ات 
�لروؤية  لتحقيق  �ل��د�ع��م��ة  و�ل��ذك��ي��ة 

�ل�صرت�تيجية للهيئة.
ودع���ا �ل���ل�����ء �ل��ر����ص��دي ك��اف��ة �أف���ر�د 
�ملجتمع للم�صاركة يف طرح ت�ص�ر�تهم 
ب��اآر�ئ��ه��م �خل��الق��ة ب�صاأن  و�مل�����ص��ارك��ة 
ت����ط�����ي����ر خ������دم������ات �ل����ه����ي����ئ����ة عر 
من  �خلم�صن  من�صة  �إىل  �ل��دخ���ل 
www. خ��الل �مل���ق��ع �لل��ك��رتوين
يف  للم�صاهمة   uaenext50.ae
�خلم�صن  نح�  �لطريق  معامل  ر�صم 

�صنة �ملقبلة.

•• �أبوظبي - و�م: 

�أعلن يف �أب�ظبي �م�س ت�صكيل �للجنة �لعليا �ملنظمة ملعر�صي "�آيدك�س 2021" 
�لتي تقام حتت  �ل��دويل  �لدفاع  2021" وم�ؤمتر  "نافدك�س  �لبحري  و�لدفاع 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  رعاية 
�هلل" يف �لفرتة ما بن 21 حتى 25 فر�ير 2021، يف مركز �أب�ظبي �ل�طني 

للمعار�س.
وت�صطلع �للجنة �لعليا مبهام �لإ�صر�ف على تنظيم �ملعر�صن و�مل�ؤمتر �مل�صاحب 
لهما من خالل عدد من �للجان �لفرعية �ملتخ�ص�صة كل ح�صب قطاعة، و�لتي 
ب�صمعة  يليق  �ل��ذي  بال�صكل  و�إخر�جها  �حلي�ية  �لفعاليات  هذه  لإجن��اح  تهدف 

مكانة �لدولة على �ل�صعيدين �لإقليمي و�لدويل.
�لدويل  �لدفاع  وم�ؤمتر   2021 ونافدك�س  �آيدك�س  معر�صي  تنظيم  ويجري 
من قبل �صركة �أب�ظبي �ل�طنية للمعار�س "�أدنيك" بالتعاون مع وز�رة �لدفاع 
قطاع  �إل��ي��ه  ت��صل  م��ا  �أح���دث  ل�صتعر��س  �مل�صلحة  ل��ل��ق����ت  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 
�ل�صناعات �لدفاعية من تكن�ل�جيا ومعد�ت متط�رة ومبتكرة، وتط�ير قطاع 
�ل�صناعات �لدفاعية �ل�طنية يف �لدولة، وكذلك عقد �صر�كات ��صرت�تيجية بن 
خمتلف �جلهات �مل�صاركة وكرى �ل�صركات �لعاملية �ملتخ�ص�صة يف هذه �لقطاعات. 
وي�صارك يف �ملعر�صن طيف و��صع من �صناع �لقر�ر و�خلر�ء و�ملتخ�ص�صن يف 
م��جهة  على  ت�صاعد  تقنيات  تط�ير  �صبل  ملناق�صة  �لدفاعية،  �ل�صناعات  قطاع 
�لتحديات �ملتغرية �لتي ي�صهدها �لعامل، وتط�ير ��صرت�تيجيات �أمنية ودفاعية 

ت�صهم يف حتقيق و�إر�صاء �ل�صالم �لعاملي.
�لعليا  �للجنة  رئي�س  �مل��زروع��ي،  ف��ار���س خلف  �ل��رك��ن طيار  �ل��ل����ء  وق��ال معايل 
"�آيدك�س"  م��ع��ر���ص��ي  ر���ص��خ   " و"نافدك�س"..  "�آيدك�س"  مل��ع��ر���ص��ي  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ل�صناعات  ق��ط��اع  تط�ير  دع��م  يف  �مل��ح���ري  ودوره��م��ا  مكانتهما  و"نافدك�س" 

�لدفاعية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لذي �صاهم وب�صكل فاعل يف دعم 
 27 �أك��ر من  م��دى  وعلى  �ل��دول��ة.  يف  �مل�صتد�مة  �لقت�صادية  �لتنمية  م�صرية 
عاماً، حت�ل "�آيدك�س" �إىل من�صة عاملية لالطالع على �أحدث �لأنظمة �لدفاعية 
و�لع�صكرية و�آخر م�صتجد�ت �ل�صناعة و�بتكار�تها، ومن�صة ل�صتعر��س �لأنظمة 
�لتي تتناف�س من خاللها �أبرز �ل�صركات �لعاملية لعر�س منتجاتها �لأكر تط�ر�ً، 
م�صتفيدة مما ي�فره �ملعر�س من فر�س كبرية لعقد �ل�صفقات و�ل�صر�كات بن 

�ل�صركات �لعاملية".
من جانبه، قال �صعادة �لل��ء �لركن طيار �إ�صحاق �صالح �لبل��صي، نائب رئي�س 
" تعمل �للجنة �لعليا  "�آيدك�س" و"نافدك�س"..  �للجنة �لعليا �ملنظمة ملعر�صي 
حالياً بالتن�صيق مع كافة فرق �لعمل و�للجان �لفرعية، و�لتي ت�صم ك�كبة من 
�صركة  ر�أ�صها  وعلى  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعن  يف  �لعاملة  �ل�طنية  �مل�ؤ�ص�صات 
�لكفيلة  و�ل��ر�م��ج  �خلطط  و�صع  على  "�أدنيك"،  للمعار�س  �ل�طنية  �ب�ظبي 
�ملعايري  �أعلى  ل�صمان �صري بر�مج �لعمل وفق �خلطط �مل��ص�عة، وذلك ووفق 
من  حتقيقه  مت  ما  على  و�لبناء  �حل��ي���ي،  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �ملتخ�ص�صة  �لعاملية 

�إجناز�ت يف �لدور�ت �ل�صابقة للمعر�صن".
وقال حميد مطر �لظاهري، �لع�ص� �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة �أب�ظبي 
�ل�طنية للمعار�س "�أدنيك" وجمم�عة �ل�صركات �لتابعة لها.. " ت���صل �أدنيك 
��صتعد�د�تها ل�صت�صافة �لدورة �خلام�صة ع�صرة من معر�صي "�آيدك�س 2021" 
و�لدفاع �لبحري "نافدك�س 2021" وم�ؤمتر �لدفاع �لدويل، ونفخر بالإعالن 
�أن ت�صهد �لدورة  عن بيع كامل �مل�صاحات �ملخ�ص�صة للعر�س، حيث من �ملت�قع 
�ل�صناعات  ق��ط��اع  يف  متخ�ص�صة  ���ص��رك��ة   1،300 م��ن  �أك���ر  م�����ص��ارك��ة  �ملقبلة 
بدورة  مقارنة   271% �إىل  بنم� ي�صل  و�لبحرية،  �لرية و�جل�ية  �لدفاعية 

�لأوىل للمعر�س �لتي �نطلقت يف �لعام 1993".
مع  ت���صلنا  ويف  �ملخت�صة،  �جلهات  مع  تعاوننا  يف  م�صتمرون  " نحن  و�أ���ص��اف 

�ل�صركاء من �لقطاعن �لعام و�خلا�س و�لعار�صن للبحث يف كافة �حتياجاتهم، 
ويرهن م�عد �نعقاد هذ� �حلدث على جناحنا يف تطبيق �لتد�بري �لحرت�زية 
�أعلى  و�مل�صاركن، وفق  �ل��زو�ر  كافة  �صالمة  �لتي ت�صمن  �ل�قائية  و�لإج���ر�ء�ت 
معايري �ل�صحة و�ل�صالمة �ملحلية و�لعاملية، �لأمر �لذي �صي�صكل نقطة �نطالق 
مل���صلة ن�صاط �لأعمال، و�مل�صاهمة ب�صكل فاعل يف دعم قطاع �صياحة �لأعمال يف 

�إمارة �أب�ظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة".
�خلر�ت  و��صتقطاب  �ملعرفة  وت�طن  لنقل  �لر�مية  "�أدنيك"  جه�د  و�صمن 
معر�صي  فعاليات  تنظيم  �صي�صاحب  �لدفاعية،  �ل�صناعات  قطاع  يف  �لعاملية 
 ،2021 �ل��دويل  �ل��دف��اع  م�ؤمتر  فعاليات  عقد   ،2021 ونافدك�س  �أيدك�س 
كبري  �مل�ؤمتر عدد  �لهجينة، حيث يجمع  ب�ص�رته  �لأوىل  للمرة  �صيقام  و�ل��ذي 
�أر�س  على  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  �لقر�ر  و�صناع  و�ملتخ�ص�صن  �خل��ر�ء  من 
�ل��قع وب�صكل �فرت��صي، وذلك ملناق�صة �مل��زنة بن �لبتكار و�لأمن و�ل�صتقر�ر 
وحماية �لتكن�ل�جيا و��صتغاللها �لأمثل يف ع�صر �لذكاء �ل�صطناعي و�لث�رة 

�ل�صناعية �لر�بعة، و�ل�صتفادة منها يف جمالت �لأمن و�ل�صلم �لعاملين.
وتاأثريها  �لبتكار�ت �جلديدة  مع  �لتعامل  كيفية  على  �ل�ص�ء  �مل�ؤمتر  وي�صلط 
�لعمل  وم���صلة  و�ل���دويل  �لإقليمي  �لتعاون  و�أهمية  �ل��دف��اع،  منظ�مة  على 
لإيجاد �صيغة لإعادة هيكلة �ملنظ�مات �لدفاعية يف م��جهة حتديات �مل�صتقبل 
�ملتمثلة يف دمج �لقدر�ت �لتكن�ل�جية بالتز�من مع �ل�ترية �ل�صريعة �لتي ت�صري 

بها �لتح�لت �لتقنية.
يذكر �أن �لدورة �ملا�صية للمعر�صن �صهدت �إقباًل حملياً ودولياً و��صعاً من قبل 
�أي��ام �إىل  �ل�صركات �لعار�صة و�ل��زو�ر، حيث و�صل عدد �ل��زو�ر على مد�ر خم�صة 
1،213 من ممثلي و�صائل �لإعالم  ز�ئ��ر، ف�صاًل عن  �أل��ف   124.4 �أك��ر من 
�لعاملية من 42 دولة، و�صهد �ملعر�صان ت�قيع �صفقات بلغت قيمتها 20 مليار 

درهم.

حمد ال�صرقي يتفقد ميناء خدمات التزود وال�صحن اجلديد يف الفجرية

الهوية واجلن�صية تعقد جل�صة افرتا�صية لو�صع ت�صورات 
للخدمات يف اخلم�صني عاما املقبلة

ت�صكيل اللجنة العليا املنظمة ملعر�صي اآيدك�س ونافدك�س 2021 

•• �أبوظبي-و�م:

�ل��دورة �لثانية من �حل����ر �لهيكلي بن دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية  عقدت 
�حل����ر ح�ل  �أجندة  �أم�س، حيث متح�رت  �لأوروب���ي،  و�لحت��اد  �ملتحدة 
ج��ه���د دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ث��اب��ت��ة و�مل�����ص��ت��م��رة يف م����ج��ه��ة غ�صل �لأم������ل 

ومكافحة مت�يل �لإرهاب.
وت�صمن �حل��ر، �لذي مت عقده ب���صطة تقنية �لت�صال �ملرئي بتنظيم 
�لإجن����از�ت  لأه���م  ��صتعر��صا  �ل����دويل،  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  م��ن 
�لدولية  �ملمار�صات  �أف�صل  ح���ل  ونقا�صاً  �ل�صعيد،  ه��ذ�  على  �لإمار�تية 

�ملرتبطة ب�صيا�صات مكافحة غ�صل �لأم��ل ومت�يل �لإرهاب.
�آخ��ر �مل�صتجد�ت �ملتعلقة  و��صتعر�س وف��د دول��ة �لإم���ار�ت خ��الل �حل����ر 
مل��جهة  �ل�طنية  �ل�صرت�تيجية  على  ل��الإ���ص��ر�ف  �لعليا  �للجنة  ب��دور 
غ�صل �لأم��ل ومت�يل �لإرهاب، برئا�صة �صم� �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�لتقدم �ملحرز يف تطبيق خطة 

�لعمل �ل�طنية ملكافحة غ�صل �لأم����ل ومت�يل �لإره��اب، ويف مقدمتها 
�ل��دويل يف جمال  �لتعاون  وتعزيز  �ل�طني،  �لقت�صادي  �ل�صجل  تط�ير 
لدعم منظ�مة  م�ؤخر�  �ملتخذة  �لإج���ر�ء�ت  �إىل  �إ�صافًة  �مل��ايل،  �لمتثال 
�مل�صرتكة  �لر�مج  وتنفيذ  بالتجارة،  �ملرتبطة  �لأم�����ل  غ�صل  مكافحة 

لبناء �لقدر�ت وتبادل �ملعل�مات.
�ل�ص�ؤون  �إد�رة  �آمنة فكري مديرة  �حل����ر  �لإم��ار�ت��ي يف  وتر�أ�س �جلانب 
�لقت�صادية و�لتجارية يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، فيما تر�أ�س 
ب��رون��ا رئي�صة وح��دة مكافحة �جل��رمي��ة �ملالية  �ل���ف��د �لأوروب����ي ر�ل���ك��ا 
و�حتاد  �ملالية  و�خل��دم��ات  �مل���ايل  لال�صتقر�ر  �لعامة  �مل��دي��ري��ة  ورئي�صة 

�أ�ص��ق ر�أ�س �ملال يف �لحتاد �لأوروبي.

�مل�ص�ؤولن  كبار  ع��دد من  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لجتماع من جانب  �صارك يف 
وممثلي �جلهات �ملعنية، و�لتي �صمت كال من " وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل، ووز�رة �لعدل، ووز�رة �لقت�صاد، ووز�رة �ملالية، و�لهيئة �لحتادية 
للجمارك، وم�صرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي" وعدد من هيئات 
�إنفاذ �لقان�ن، �إ�صافًة �إىل �ملكتب �لتنفيذي للجنة �ل�طنية مل��جهة غ�صل 

�لأم��ل ومكافحة مت�يل �لإرهاب ومت�يل �لتنظيمات غري �مل�صروعة.
وعن �جلانب �لأوروب��ي، �صارك يف �حل��ر عدد من كبار ممثلي �ملديرية 
للعمل  �لأوروب��ي��ة  �ل��د�ئ��رة  وممثلي  و�لتنمية،  �ل���دويل  للتعاون  �لعامة 

�خلارجي يف �لحتاد �لأوروبي.
�لأوروبي،   - �لإمار�تي  �لهيكلي  للح��ر  �لثانية  �ل��دورة  �أعمال  ويف ختام 

�أكد وفد �لإمار�ت �أهمية بناء �صر�كات وثيقة وبناءة مع �لحتاد �لأوروبي 
يف م��جهة �لتحديات �ملرتبطة مب��جهة غ�صل �لأم��ل ومت�يل �لإرهاب 

على �مل�صت�ى �ل�طني و�لإقليمي و�لعاملي.
كما �أكد �ل�فد�ن �لإمار�تي و�لأوروبي �أهمية عقد �حل��ر �لهيكلي ب�صكل 
دوري وم�صتمر، مبدين رغبتهم �مل�صرتكة بت��صيع نطاق �لتعاون �لثنائي 
�لفرتة  خ��الل  �لإره���اب  ومت���ي��ل  �لأم�����ل  غ�صل  مكافحة  ق�صايا  ب�صاأن 

�لقادمة.
يذكر �أن �حل����ر �لهيكلي بن دول��ة �لإم���ار�ت و�لحت��اد �لأوروب���ي ميثل 
ب�صاأن  و�لتن�صيق  و�لت�صغيلية،  �لفنية  �ل�صر�كات  وتط�ير  لبناء  من�صة 
�لق�صايا �ملتعلقة مبكافحة غ�صل �لأم��ل ومت�يل �لإرهاب. وعالوة على 
ذلك، ي�فر �حل��ر فر�صة للجهات �ملعنية لدى �جلانبن مل�صاركة وبحث 
�مل�صائل �ملتعلقة با�صرت�تيجيات م��جهة غ�صل �لأم��ل ومت�يل �لإرهاب، 
بهدف تعزيز �ل�صيا�صات وتبني �أف�صل �ملمار�صات. ومن �جلدير بالذكر �أن 

�لدورة �لأوىل للح��ر عقدت بتاريخ 15 ي�لي� 2020.

الفيلم الإماراتي الق�صري)اأثل( 
يح�صد جوائز دولية وعاملية

•• �أبوظبي-و�م:

كلت  مهرجان  "�لمتياز" يف  "�أثل" جائزة  �لق�صري  �لإم��ار�ت��ي  �لفيلم  ح�صد 
�ل�صينمائي �لدويل يف كلكتا بالهند.

ويتناول �لفيلم باأ�صل�ب وطرح جديد يف قالب در�مي �لفانتازي ق�صة �ل�صاعر 
�جلاهلي �ل�صهري طرفة بن �لعبد �أو �لفتى �لقتيل كما بات ُيعرف عر �لتاريخ، 
�صاعٌر قتل يف �أوج جمده و�حتار �لكثري من �ملفكرين و�ملثقفن يف �أمر م�صريه. 
وتدور �أحد�ث �لفيلم ح�ل �ل�صاعر "طرفة" و"�صلمى" مقدمة بر�مج �صهرية، 
�ختريت لتقدم برنامج عن �ل�صاعر طرفة بن �لعبد، تفاجاأ باأن هذ� �لرنامج 
يقلب حياتها وم�صريتها �لإعالمية ر�أ�صاً على عقب، وتكت�صف خالل �لأحد�ث 

�أن �لقدر يخبئ لها �صيئاً بعيد�ً عن �ل��قع.
�ل�صيخة  و�إخ���ر�ج  ل��الإع��الم  �أنا�صي  و�صركة  ت��صرت  �صركة  "�أثل" �إن��ت��اج  �لفيلم 
و�لفنان  �صيحة  حال  �لفنانة  بط�لة  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  بنت  �ليازية 
منتج  �ل��الم��ي،  وحيدر  �حل��صني  �أحمد  �لتمثيل  يف  و���ص��ارك  �لفيلي،  من�ص�ر 
منفذ عفر�ء �ملرر وهيفاء �حليدري، ت�ص�ير �ليك�س مرتال، �لفيلم ت�زيع �صركة 

.MAD Solutions
�لعامل ومنها  �ل�صهرية يف  �ملهرجانات  "�أثل" ر�صميا يف عدد من  و�ختري فيلم 
بريزما  وج����ئ��ز  �ملك�صيك،  يف  �لق�صرية  ل��الأف��الم  كرييتيف�  ك���رت���  مهرجان 
وه�  به�لند�  �أوف  ليفت  �م�����ص��رتد�م  ومهرجان  باإيطاليا،  �مل�صتقلة  ل��الأف��الم 
مهرجان يقام يف و�حدة من �أجمل مدن �أوروبا، ويعر�س م��هب �صانعي �لأفالم 

مع �لحتفال ملدة �أ�صب�ع على من�صة ج��ئز و��صعة �لنطاق لختيار �جلمه�ر.
يذكر �أن فيلم "�أثل" �صبق وح�صل على �لعديد من �جل��ئز �لأخرى منها جائزة 
�لإجن��از يف مهرجان برلن فال�س لالأفالم باأملانيا، وجائزة رميي �لذهبية يف 

مهرجان هي��صنت �ل�صينمائي �لدويل يف �أمريكا.
كما �ختري فيلم �أثل ر�صمياً يف �لعديد من �ملهرجانات ومنها مهرجان مدريد 
�ل�صينمائي �لدويل يف ��صبانيا، ومهرجان ليفت �أوف بت�رنت� بكند�، و مهرجان 
فيينا لالأفالم �مل�صتقلة  �م�صرتد�م يف ه�لند�، ومهرجان  �لدويل يف   ARFF
 TINFF كما مت �ختيار فيلم "�أثل" ر�صمًيا ومت تر�صيحه جلائزة يف مهرجان،

ت�رنت� �ل�صينمائي �لدويل بكند�.

الإمارات والحتاد الأوروبي يعقدان الدورة الثانية من احلوار الهيكلي

 

�أ�صل�بهم، خا�صة علماء  �أننا �أمة تقدر علماءها وت�صري على  �ملفرو�س 
�ل��دي��ن و�أ���ص��ح��اب �خل��ط��اب �لديني �مل��ع��ت��دل، ه��ذ� �خل��ط��اب �مل���ؤث��ر يف 
�لب�صرية، كان �ل�صبيل �ل�حيد لن�صر �أفكار وفتاوى �لعلماء قبل �نت�صار 
ه�  للعلماء،  �لفيدي�  مقاطع  وت���د�ول  �لجتماعي  �لت���صل  م����ق��ع 
�لنقل ب���صطة �لكتب �أو �لق�ص�س و�لأحاديث حلفظها �صمن �لرت�ث.

ومع �نت�صار �مليديا وبل�غ �لعلماء باأ�صل�بهم �ملتميز يف �لطرح ب���صطة 
�مل��ص�عات  ح����ل  و�ل��ت��ف��اف��ه��م  �ملجتمع  ف��ئ��ات  و����ص��ت��ق��ط��اب  �حل�����ص���ر 
كان  كما  و�ملعل�مة  �لفت�ى  �إىل  �ل��ص�ل  �ل�صهل  من  �صار  �ملطروحة 
ميار�صه ف�صيلة �ل�صيخ �ل�صعر�وي من ت�صجيل خ��طره ح�ل �لقر�آن 
�لكرمي، ومل يقل ي�ما �إنه من �ملف�صرين، رمبا لإدر�كه مفه�م �لتف�صري 
و�صع�بة �إ�صافة ��صمه لأ�صماء �ل�صلف من �ملف�صرين كاجلاللن و�بن 
عبا�س و�بن كثري وغريهم وهذ� يف �صاحله كعامل يعرف قدر �ل�صابقن 

وقدر نف�صه.
�لفقه  يف  فكر  ولديهم  و�لعلم  باملعرفة  يتمتع�ن  علماء  هناك  ولكن 
منهم  �إمي��ان��ا  ب��دق��ة،  �ملعل�مة  ت��صيل  على  �ل��ق��درة  وعندهم  �مل��ق��ارن 
ينتمي  ما  �صرعان  لكن  به جتاه جمتمعه،  يق�م  �ل��ذي  �لكبري  بالدور 
و�لنكتة  �مل����ز�ح  ع��ل��ى  وي��رك��ز  �مل��ع��ل���م��ة  �مل�����ص��اه��د  فيفقد  �ل�����ص���  لعلماء 
و�ل�صحك، ويخرج من �ملحا�صرة �صفر �ليدين لأن �لعامل �صب ولعن 
تبقى  �لعامل  وب��دون ق�صد من  له  �مل�صاهد وجذبه  �إ�صحاك  �أج��ل  من 

�لنكتة وتن�صى �ملعل�مة.
عرفناه  �ل��ذي  ك�صك،  �حلميد  عبد  �ل�صيخ  �لعلماء  ه����ؤلء  �أ�صهر  م��ن 
�مل�صلن  �ل�ص�تية وخطبة �جلمعة و�صحكات  �لت�صجيالت  من خالل 
و�إ�صقاط  �لفنانن  م��ن  و�صخرية  ق�ص�س  م��ن  يطرحه  مل��ا  و�مل�صتعن 
على �أغانيهم وبع�س �لكلمات �لتى تاأتي �صمن �لأغنية، وق�ص�س ذكي 
و�أمه �لتى مل ت�صمح له بتح�صري �خلطبة لإزعاج ذكي وبكائه �مل�صتمر، 
وهذ� ه� ما �أرمي �إليه، فكيف لعامل لديه �ملعرفة و�لفكر ل �أذكر من 
�إل بع�س �لق�ص�س �مل�صحكة وم��قف ل تعنيني ول  خطبه وتاريخه 
�أو ير�صخ بد�خلي  �إن��ه مل يهدين  ب��اب �ل�صحك، حتى  �إل من  �أذك��ره��ا 

فكرة �لعقيدة و�لإميان.
تفتقد  كانت  و�إن  �أ�صل�به  وي�صته�ون  عنه  يد�فع�ن  رو�د  ع��امل  ولكل 
�أن���ه ع��امل �جتهد وت��ع��ب وك��اف��ح، وحت��ك��ى عنه  للمنطق و�ل��ع��ل��م، �مل��ه��م 
�أ���ص��اط��ري م��ن��ه��ا �مل��ق��ب���ل وم��ن��ه��ا �ل��غ��ري �مل��ن��ط��ق��ي ب���امل���رة، و�ل��ن��ق��ل بن 
�لعامل  �أن  فل�  و�لنبل،  �لكر�مة  ل�صالح  يحرف  ما  غالباً  �لأ�صخا�س 
ركز على �خلطاب �لديني ب�صماحة وت���صع و�أدرك �أنه م��صل للعلم ل 
مر�صد ول ر�فع لل��ء �لدين، و�أنه لي�س �لقيم على �أفكار �لنا�س و�ملدبر 

ل�ص�ؤونهم، لكان ممن �صاهم�� يف ن�صر روح �لت�صامح و�مل�دة. 
ومن �صخرية �لقدر �أن ت�صبح بع�س �ملقاطع �ملنت�صرة على �ل�ص��صيال 
و�مل�صرحيات،  و�لنكت  �لفكاهة  مقاطع  �صمن  علمائنا  لبع�س  ميديا 
بال�صخرية  تك�ن  ل  دينهم  �أم���ر  يف  �لنا�س  وخماطبة  �لدين  فدع�ة 
وقطعا  يتعلم،  �أن  ويريد  يفتقد  ي�صاأل  فمن  وتعنيفهم،  بع�صهم  من 
ب�صخرية  وي��رد  هاتفي  �ت�صال  يتلقى  �ن  �أم��ا  �صي�صتفيد،  ي�صمع  م��ن 
يعجب  رمبا  فهذ�  �لن�صاء،  ل�ص�ت  �لتقليد  من  ب�صئ  �ل�ص�ت  وتل�ين 
�لبع�س ولكنه ل يعجب �أ�صحاب �لفكر ومن يريد �لعلم ون�صرة �لفكر 

و�لت�صامح.

اأ�ضامة عبد املق�ضود

علماء ولكن

حكايات على 
مائدة الع�ضاء 
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اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�يان لتجارة �خل�صرو�ت و�لف��كه 

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:2874361 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة عبد�ملنعم �حمد حممد خليفه �لب�عينن %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صتيال ناجريو %49

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد روبيل �حمد حممد ب�صري �حمد
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد زكريا �حمد حممد ��صالم �لدين

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ر��صد عبد�هلل حممد عبيد �ل�صهياري
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�نف��صي�س للكمبي�تر

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3774956 
تعديل مدير/��صافة �صديق ثاثر�م باىل
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 10000

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
تعديل �إ�صم جتاري من/ �نف��صي�س للكمبي�تر

INFOSYS COMPUTERS 

�إىل /�نف��صي�س للكمبي�تر -  �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
INFOSYS COMPUTERS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بربل للعقار�ت ذ.م.م

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2898220 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حممد خليل �بر�هيم �حمد �حل��صني من �صريك �ىل مالك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ حممد خليل �بر�هيم �حمد �حل��صني من 51% �ىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ماثي� ديني�س ه�لزل

تعديل ل�حة �لعالن/�جمايل من م�صاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �صكل قان�ين/من �صركة ذ�ت م�ص�ؤولية حمدودة �ىل �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م

تعديل �إ�صم جتاري من/ بربل للعقار�ت ذ.م.م
PURPLE PROPERTY LLC 

�إىل /بربل للعقار�ت  - �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
PURPLE PROPERTY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإعلن ت�ضفية �ضركة
ن�ع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م

�ل�صم �لتجاري:�لبا�صتيل للمقاولت �لعامه - �صركة �ل�صخ�س �ل��حد 
ذ.م.م

عن��ن �ل�صركة:جزيرة �ب�ظبي �صرق 0.5 - �ل�صيد �حمد خليفه ي��صف 
�حمد و�خرين

CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 2124108 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

قان�ين  كم�صفي  �حل�صابات،  لتدقيق  دلتا  �ل�صادة/مكتب  -تعين   2
�جلمعية  حم�صر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/9  لل�صركة 
�لعم�مية غري �لعادية �مل�ثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2055013058 

تاريخ �لتعديل: 2020/11/10
�مل�صفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعن خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإعلن ت�ضفية �ضركة
ن�ع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�ص�ؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:�خلريطة لتجارة �لدو�ت �لكهربائية ذ.م.م
�ملالك/  5 حمل   48 ق   ،  5 غرب   ، �ل�صناعية  �ل�صركة:م�صفح  عن��ن 

جمعة عتيق جمعه �لرميثي
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 1164510 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

-تعين �ل�صادة/�حمد �حل��صني لتدقيق �حل�صابات، كم�صفي قان�ين   2
لل�صركة بتاريخ:2020/10/26 وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية 
�لعم�مية غري �لعادية �مل�ثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005011919 

تاريخ �لتعديل: 2020/11/10
�مل�صفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعن خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإعلن ت�ضفية �ضركة
ن�ع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�ص�ؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:لنتانا لتجاره �لعط�ر ذ.م.م
عن��ن �ل�صركة:جزيرة �ب�ظبي �صرق 0.11 ، مبنى �ل�صيد عمري �صع�د 

حممد عر�ر و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي: 1196881 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�صفية �ل�صركة  1

2 -تعين �ل�صادة/�صارتف�رد لتدقيق �حل�صابات، كم�صفي قان�ين لل�صركة 
بتاريخ:2020/11/2 وذلك بناء على قر�ر حم�صر �جلمعية �لعم�مية 
تاريخ  بالرقم:2055012970  �لعدل  كاتب  لدى  �مل�ثق  �لعادية  غري 

�لتعديل: 2020/11/11
�مل�صفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعن خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ �ملنظف�ن 

�ملحرتف�ن للتنظيفات �لعامه
رخ�صة رقم:CN 2625832  تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صب�ع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ ف�ك�س 

�صت�ن لال�صباغ و�لرخام
رخ�صة رقم:CN 2280065  تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صب�ع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كافترييا 

ب�تيت� هاو�س
رخ�صة رقم:CN 2352563  تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صب�ع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
�صلفر  �ل�ص�����ادة/  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�صتار مليكانيكا �ل�صيار�ت
رخ�صة رقم:CN 2067202  تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صب�ع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ �ل��صل 

�ل�صريع لد�رة �لعقار�ت
رخ�صة رقم:CN 1544047  تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صب�ع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
�ك�صري�س  �ل�ص�����ادة/�ي�صن  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب لل�صفر ذ.م.م  رخ�صة رقم:2239534 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة نا�صر �صالح حممد بن حم�د�س �حل�صرمي %51
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �ل�صيد خالد علي �صالح �لهديبي �مل�صعبي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لعيان لت�صليح �ملكيفات  

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3656742 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �صعاد �صامل مبارك �صلطان �ملن�ص�ري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �حمد علي �ملهري علي �ملزروعي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإلغاء اعلن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بخ�ص��س �لرخ�صة 
برو  فيتا  �لتجاري  بال�صم   CN رقم:2837492 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  �لتجميل  مل�صتح�صر�ت 

�لرخ�صة و�عادة �ل��صع كما كان عليه �صابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صب�ع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
م�ص�ؤولة عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�صاء هذه �ملدة 

حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بقالة �لعطار

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1111786 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة حممد �صعيد حممد بن ع��د �لنعيمي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلطان حممد �صيف �لعرياين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صناب �صتي�صن ك�يف

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2612475 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �صعاد �بر�هيم ح�صن علي �ملرزوقي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف حمد �حمد حممد عبيد �لبل��صي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم وردة �ل�صيف ذ.م.م

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2875041 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/خالد حممد �حمد عبد�هلل �لعمري من �صريك �ىل مالك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ خالد حممد �حمد عبد�هلل �لعمري من 50% �ىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل مبارك �صيف �صعيد �لهاملي
تعديل ل�حة �لعالن/�جمايل من م�صاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من �صركة ذ�ت م�ص�ؤولية حمدودة �ىل �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم وردة �ل�صيف ذ.م.م

WARDAT ALSAIF RESTAURANT LLC 

�إىل /مطعم وردة �ل�صيف   - �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
WARDAT ALSAIF RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ليد ر�يت لال�صت�صار�ت �لريا�صيه ذ.م.م

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1667392 

تعديل ��صم �ل�صريك من/ر�يت ه�لد لد�رة �ل�صركات ذ.م.م

RIGHTHOLD COMPANIES MANAGMENT LLC

�إىل /�م �ي �ي �م لد�رة �ل�صركات ذ.م.م

MIIM FOR MANAGEMENT OF COMPANIES LLC

تعديل ن�صاط/حذف �ل�صتثمار يف �مل�صروعات �لريا�صية وتاأ�صي�صها و�د�رتها )6499011(

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

خالل �أربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
�ل�ص�����ادة/خمبز  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملا�س �جلديد
رخ�صة رقم:CN 2796557  تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صب�ع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/م�صبغة ميناء �ل�صالم 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب �لول رخ�صة رقم:1153940 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة حمد عبد�هلل �صعيد نامي �خلييلي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف خليفه مبارك �صعيد حمد �صيف �خليلي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-�لفجر:

�أكد �لعقيد مبارك �لكتبي مدير مركز 
للتعامل  �ملركز  جاهزية  حتا،  �صرطة 
�ص��ء  �لطارئة  �حل�����دث  بالغات  مع 
�أو  و�لأودي����������ة  �جل��ب��ل��ي��ة  �مل���ن���اط���ق  يف 
�أثناء  �مل��روري��ة  �حل�����دث  مع  �لتعامل 
�ل�صتاء  ف�صل  خالل  �لأمطار  �صق�ط 
كبري�ً  �إق��ب��اًل  ت�صهد  �لتي  �ملنطقة  يف 
من قبل �ل�صياح ب�صبب طبيعتها �لتي 

ت�صم جبال و�أودية و�صدود.
ُيطبق  �ملركز  �ن  �لكتبي  �لعقيد  وق��ال 
ل��ل��ع��ام �ل����ر�ب����ع ع��ل��ى �ل����ت������يل حملة 
»�لأمطار نعمة ل جتعلها نقمة« �لتي 
مع  و�لتن�صيق  بالتعاون  تنفيذها  يتم 

ع���دد م���ن �جل���ه���ات م��ن��ه��ا ب��ل��دي��ة دبي 
وه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق و�مل�������ص��الت يف دبي، 
و�لإ�صعاف  ب���دب���ي،  �مل�����دين  و�ل����دف����اع 
�أج��ل رف��ع م�صت�ى  �مل�حد، وذل��ك من 
�جل����اه����زي����ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ب���الغ���ات 
�صيار�ت  كانح�صار  �لطارئة  �حل����دث 
�ل�صق�ط  ح����دث  �أو  �جلارية  �ملياه  يف 
م��ن �مل��رت��ف��ع��ات �إىل ج��ان��ب �حل������دث 

�ملرورية خالل ت�صاقط �لأمطار.
مركز  �أن  �ل��ك��ت��ب��ي  �ل��ع��ق��ي��د  و�أو�����ص����ح 
تن�صيقاً  �ج��ت��م��ع��اً  ع��ق��د  ح��ت��ا  ���ص��رط��ة 
م���ع �ل�����ص��رك��اء �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ن من 
�لد�ئم  �جلاهزية  م�صت�ى  رف��ع  �أج��ل 
�أية  م��ع  للتعامل  �مل�صرتك  و�لتن�صيق 
�ل�صتاء،  ف�صل  خ��الل  ط��ارئ��ة  ح�����دث 

وتعزيز �لت�عية لل�صياح وزو�ر �ملناطق 
�جلبلية و�لأودية و�ل�صدود.

يتخذ  حتا  �صرطة  مركز  �أن  و�أ���ص��اف 

�ملنطقة  يف  �لأم�����ط�����ار  ����ص���ق����ط  ف������ر 
وجريان �لأودية عدة �إجر�ء�ت �صريعة 
�ل�صتجابة  ���ص��رع��ة  حتقيق  �أج���ل  م��ن 
هذه  و�أول  �حل��������دث،  وق�����ع  ح���ال  يف 
�إ���ص��ع��ار �ل���دوري���ات بتغطية  �خل��ط����ت 
لتنبيه  �لل��ح  وت�صغيل  �ل�ص��رع  كافة 
�ل�صائقن ب�صرروة تخفي�س �ل�صرعة، 
مع  �لتن�صيق  على  �لعمل  ج��ان��ب  �إىل 
وفرق  و�لإنقاذ،  للنقل  �لعامة  �لإد�رة 
�لإن���ق���اذ �ل����ري و�ل��ب��ح��ري م���ن �أجل 
�أي ح���ادث  ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع  �جل���اه���زي���ة 
���ص��ي��ار�ت يف  �نح�صار  �أو ح���ادث  ط���ارئ 
جم���اري �مل��ي��اه �أو ح���ادث ���ص��ق���ط عن 

�ملرتفعات �جلبلية.
�أن مركز �صرطة  و�أك��د �لعقيد �لكتبي 

حتا يعمل على تكثيف دورياته �ملرورية 
و�جلبال،  �لأودي���ة  ج��ري��ان  مناطق  يف 
تتمتع   �ل����دوري����ات  ه���ذه  �أن  م������ص��ح��اً 
�لعادية  �لدوريات  مبيز�ت خا�صة عن 
�ملناطق  يف  �ل�����ص��ري  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  يف 
�ملخ�ص�صة  �إط��ار�ت��ه��ا  ب�صبب  �ل���ع��رة 
ل��ه��ذ� �ل��ن���ع م��ن �مل��ن��اط��ق، �إىل جانب 
�حت��ئها على �أحدث �لأجهزة �لذكية 
مع  �لت���صل  يف  �حلديثة  و�لتقنيات 
و�ل�����ص��ي��ط��رة، وت�فر  �ل���ق���ي���ادة  م��رك��ز 
كافة �ملعد�ت �لتي ت�صتخدم يف �لإنقاذ 
يف  م���ؤك��د�ً  و�مل�صاندة،  �لدعم  وتقدمي 
�ل�قت ذ�ته على  �أن �أفر�د �ل�صرطة يف 
�لتعامل  �لدوريات مدرب�ن على  هذه 
�أن�������ع ح����الت �لط��رئ  م��ع خم��ت��ل��ف 

بحرفية عالية وعلى مد�ر �ل�صاعة.
ب����ن مبارك  م����ب����ارك  �ل��ع��ق��ي��د  وح�����ث 
مناطق  يف  و�ل�صياح  �ل�صائقن  �لكتبي 
�أماكن  ع���ن  �لب���ت���ع���اد  ب�������ص���رورة  ح��ت��ا 
جتمعات �ملياه و�لأودية وعدم �لت��جد 
و�لتخييم يف جماري �ل�صي�ل و�ملناطق 
�ملنخف�صة ب�صكل نهائي خالل �صق�ط 
�ملطار، م�صدد�ً على �أهمية عدم دخ�ل 

�ل�صيار�ت  با�صتخد�م  �لأودي���ة  مناطق 
لتعري�س  تفادياً  �ل�صائقن  قبل  م��ن 

حياتهم للخطر.
�إىل  �ملتجهن  �جل��م��ه���ر  �أف����ر�د  ودع���ا 
بحرية »�صد حتا« و�صد �لغرة، وكافة 
مناطق �ل�صدود و�لأودي��ة �إىل �صرورة 
�لعامة  �ل�����ص��الم��ة  ����ص��رت�ط��ات  �ت��ب��اع 
وت�خي �حليطة و�حلذر من �ملنزلقات 

م�ؤكد�ً  بالتعليمات،  و�للتز�م  �ملائية، 
�لقيادة  مبركز  �لت�صال  �أهمية  على 
و�ل�صيطرة يف �صرطة دبي على �لرقم 
طارئة،  ح��الت  وق���ع  ح��ال  يف   999
وب��ص�ح  بدقة  �ملكان  و�صف  يتم  و�أن 
للبالغ  �ل�صريعة  �ل�صتجابة  �أج��ل  من 
ملا لذلك من �أهمية بالغة يف م�صاعدة 

�ملحتاجن. 

•• �أبوظبي-و�م:

�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  �أط���ل���ق���ت 
مبادرة "�صف�ف يف �له��ء �لطلق" 
50 �صفا در����ص��ي��ا يف  ت���ف��ري  ع��ر 
�ملفت�حة  �خل�������ص���ر�ء  �مل�������ص���اح���ات 
�مل��ح��ي��ط��ة مب���ب���اين �ل��ك��ل��ي��ات على 

م�صت�ى �لفروع �ل� 16 للكليات.
وتتميز �ملبادرة بك�نها من �لطلبة 
��صتجابة  تاأتي  حيث  �لطلبة  و�ىل 
مل���ق���رتح ط���الب���ي ب��ال���ص��ت��ف��ادة من 
�لأج��ء �ملناخية �ملميزة يف �لدولة 
وت�فري  �ل�صتاء  ف�صل  �ق��رت�ب  مع 
�ل�صف�ف  خ���ارج  ل��ل��در����ص��ة  فر�صة 

ف����رت�ت ت��جد  �ل��در����ص��ي��ة خ���الل 
حل�ص�ر  �ص��ء  �لكليات  يف  �لطلبة 
�أية  �أو  ع��م��ل  ور����س  �أو  حم��ا���ص��ر�ت 
ذلك  يدعم  كما  تطبيقية  �أن�صطة 
���ص��ح��ة و���ص��الم��ة �ل��ط��ل��ب��ة يف ظل 
تن�يع  يف  وي�����ص��اه��م   19 ك���ف��ي��د 
م���ع تطبيق  �ل��در����ص��ي��ة  �لأم����اك����ن 

�لتعليم �لهجن يف �لكليات.
�إبر�هيم  ب��ن  ح�صن  معايل  و�أ���ص��اد 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 
مببادرة كليات �لتقنية �لعليا وذلك 
ح�صاباته  على  ن�صرها  تغريده  يف 

�لر�صمية يف ت�يرت و�ن�صتجر�م.
خالقة  "مبادرة  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 

من  جتعل  �لعليا  �لتقنية  ..كليات 
���ص��اح��ات��ه��ا ق��اع��ات در����ص��ي��ة لتك�ن 
متنف�صا للطلبة �صمن �أج��ء تعلم 
لنك�صر كذلك حاجز  غري روتينية 
ومد�ر�صنا،  جامعاتنا  يف  �ل��روت��ن 
وجنعل من �مل�صاحات �ملت�فرة بيئة 
تعلم حمفزة و�صحية ت�صج بالأمل 
وت�صنع  �لتفاوؤل  �لنف�س  يف  وتبعث 

عق�ل مقبلة على �حلياة".
�لدكت�ر  ���ص��ع��ادة  �أك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
مدير  �ل�����ص��ام�����ص��ي  ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف 
�أن  �ل��ع��ل��ي��ا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع 
مبادرة "�صف�ف يف �له��ء �لطلق" 
م���ب���ادرة ط��الب��ي��ة م��ت��م��ي��زة تدعم 

�لكليات  �ل�صعادة وج���دة �حلياة يف 
وت���ؤك��د على �جل��اه��زي��ة يف تطبيق 
�لتعليمية  �لبيئة  تدعم  �فكار  �أي 
در��صيا  �صفا   50 جتهيز  مت  حيث 
مفت�حا على م�صت�ى خمتلف فروع 
ت�صل  ��صتيعابية  بطاقة  �لكليات 
�ىل 1385 طالبا وطالبة ومعدة 
ل�صتقبال �لطلبة على مد�ر �صاعات 
بخدمات  ت���زوي���ده���ا  ومت  �ل�������دو�م 
�ملرئية  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  ف���اي  �ل������ي 
و�ل�صمعية وهي معدة للمحا�صر�ت 
و�ل�ر�س  �ل��ت��ق��دمي��ي��ة  و�ل���ع���رو����س 
�لمتحانات  وح���ت���ى  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ت�����ج���د هذه  �أم���اك���ن  در�����ص���ة  ومت 

من  قريبة  تك�ن  بحيث  �ل�صف�ف 
و�ص�ل  لت�صهيل  �ل�صيار�ت  م��قف 
�لطلبة �إليها دومنا حاجة لدخ�ل 

مبنى �لكلية ذ�ته.
بتنفيذ  ب����ادرت  �ل��ك��ل��ي��ات  �إن  وق����ال 
�ملبادرة �لطالبية ك�نها حتقق عدة 
وبالدرجة  �أولها  للطلبة  �متياز�ت 
ل�صحة  م��ع��ززة  بيئة  متثل  �لأوىل 
ك�فيد- ظ��ل  يف  �لطلبة  و���ص��الم��ة 
ت�صري �لدر��صات �ىل �أن  حيث   19
�أق���ل بكثري  ي��ك���ن  �ل��ع��دوى  �نتقال 
يف �لأماكن �ملفت�حة مقارنة بتلك 
�صتطبق  �لكليات  �أن  خا�صة  �ملغلقة 
ك����اف����ة �لج������������ر�ء�ت �لح�����رت�زي�����ة 

م�صت�ى  ع��ل��ى  �ل�����ص��ف���ف  ه���ذه  يف 
�لتباعد �جل�صدي.

�ل�صف�ف  ه��ذه  "ت�صاهم  و�أ���ص��اف: 
ب��ي��ئ��ة مم��ت��ع��ة وحمفزة  ت���ف��ري  يف 
�جلميلة  �لأج������ء  ظ��ل  يف  للطلبة 
�لتي تعي�صها �لدولة يف هذه �لفرتة 

م����ع تطبيق  �ل�����ص��ن��ة خ���ا����ص���ة  م����ن 
ن�صبة  وح�����ص���ر  �ل��ه��ج��ن  �لتعليم 
م���ن �ل��ط��ل��ب��ة ي���م��ي��ا ل��ل��در����ص��ة يف 
�لكليات مما �صي�فر لهم من خالل 
فر�صة  �خل��ارج��ي��ة  �ل�صف�ف  ه��ذه 
بالدر��صة"  و�ل���ص��ت��م��ت��اع  للتغيري 

�لإد�ر�ت  ب��ع�����س  ب������اأن  ..م����ن�����ه����ا 
�لفكرة وعقد  بالتفاعل مع  ب��ادرت 
�جتماعاتهم يف �له��ء �لطلق على 
�ل��ط��الب��ي��ة بهدف  �مل����ب����ادرة  غ�����ر�ر 
تعزيز �لأج��ء �ليجابية ودعم يف 

�لعمل و�لنتاجية.

•• دبي-�لفجر:

�ملخيم  طم�حي،  برنامج  �صمن  دب��ي،  حلك�مة  �لب�صرية  �مل�����رد  د�ئ���رة  نظمت 
مل��جهة  وم�صتعد  و�ع  جيل  تاأهيل  بهدف  و�لأكادميي،  �ملهني  لالإر�صاد  �ل�صيفي 
جمالت  يف  �مل��طنن  �ل�صباب  ق��در�ت  وبناء  �مل�صتقبلية،  و�لتحديات  �لتغري�ت 
خمتلفة، وت�جيههم للتخ�ص�صات ذ�ت �لأول�ية يف �مل�صتقبل �صارك فيه 72 طالباً 

ممن ترت�وح �أعمارهم بن  15 �إىل 22 عاماً، عر نظام مايكرو�ص�فت تيم.
خاللها  مت  تفاعلية  عمل  ور���س  تقدمي  وت�صمن  �فرت��صياً،  �ملخيم  تنظيم  ومت 
مناق�صة م���صيع خمتلفة تهم �ل�صباب �مل��طنن، مثل  �أهمية �لقدر�ت �ل�طنية 
يف �لقطاع �ل�صحي، و�لرتكيز على �ل�ظائف �حلي�ية �لتي حتتاجها حك�مة دبي 
من  �لذ�تية  �ملهار�ت  لبناء  �ل�صخ�صي  و�لت�ص�يق  �لقادمة،  �صن��ت  �لع�صر  خالل 
�لع��طف  بقدر�ت  و�لتحكم  �لنف�صية  و�ل�صحة  �ملجتمع،  يف  ب�صمة  ترك  خالل 

وت�صيريها لتط�ير �لذ�ت خا�صة بعد جتربة �أزمة ك�فيد 19. 
و�أكد �صعادة عبد �هلل علي بن ز�يد �لفال�صي �ملدير �لعام لد�ئرة �مل��رد �لب�صرية 
حلك�مة دبي �أن �لد�ئرة ت�صع �خلطط و�ل�صرت�تيجيات من �أجل تاأهيل �لك��در 
�حلك�مي  �لقطاع  يف  للعمل  �مل����ه��ب  و��صتقطاب  �مل�صتقبل،  ل�ظائف  �مل��طنة 
للتخ�ص�صات  و�لعاملية  �ملحلية  �لت�جهات  نح�  �حل��ايل  �جليل  وت�جيه  دب��ي،  يف 
مت�صارعة  متغري�ت  ت�صهد  �ل�ظائف  و�ص�ق  �لعمل  بيئة  و�أن  خا�صة  �مل�صتقبلية 

ك�رونا  فريو�س  �نت�صار  وكذلك  �لر�بعة،  �ل�صناعية  �لث�رة  �أفرزته  عّما  جنمت 
�مل�صتجد ) ك�فيد 19( و�لتي فر�صت و�قعاً جديد�ً لبد من �لتعامل معه وتاأهيل 
خالل  من  و�لأم��ر����س،  �لأوبئة  �نت�صار  م��جهة  على  �لقادرة  �لب�صرية  �لك��در 

ت�جيه �لطلبة لدر��صة �لتخ�ص�صات �لطبية وتقنيات �لذكاء �لإ�صطناعي.
وقال �إن د�ئرة �مل��رد �لب�صرية تعمل ب�ترية مت�صارعة لتحقيق �لروؤية �مل�صتقبلية 
، رئي�س  �لدولة  �آل مكت�م نائب رئي�س  �ل�صيخ حممد بن ر��صد  �ل�صم�  ل�صاحب 
وتنفيذ  �لب�صري،  �لعن�صر  لتعزيز مكانة  �هلل،  رعاه  دبي،  �ل���زر�ء حاكم  جمل�س 
�ملتقدمة يف  �لتكن�ل�جيا  �لتخطيط وت�ظيف  �لتي تركز على  �صم�ه  ت�جيهات 

تط�ير �لقطاعات �حلي�ية وتدريب �لك��در �ل�طنية و�إعد�دها للم�صتقبل.
و�أ�صاف �صعادة عبد �هلل �لفال�صي �أن �لد�ئرة د�أبت على �إجر�ء �لدر��صات و�لبح�ث 
وتنظيم ور�س �لعمل و�جلل�صات �حل��رية من �أجل م��كبة �ملتغري�ت، و�مل�صاركة 
يف  �مل�صتقبلية  �لعمل  وبيئة  و�ل�ظائف  �لتخ�ص�صات  على  و�لتعرف  �ملجتمعية 
�لتعليمية  �ملناهج و�لتخ�ص�صات  �إعادة �صياغة  دو�ئر حك�مة دبي، و�لعمل على 

مبا يتنا�صب مع ت�جهات �حلك�مة.
و�أ�صار �إىل �أهمية فهم �لتغيري�ت �جلذرية �مل�صاحبة للث�رة �ل�صناعية �لر�بعة، 
بالتاأكيد �صتغري من  19، و�لتي  �لناجمة عن جائحة ك�فيد  �ملتغري�ت  وكذلك 
�ملتطلبات و�لحتياجات  �ملبكر لتنفيذ  �لعمل، مما ي�جب �ل�صتعد�د  و�قع �ص�ق 
�مل��ه��ن��ي، وتاأهيل  ع��ل��ى �لر����ص���اد  �ل��رتك��ي��ز  �ل���ظ��ائ��ف م��ن خ���الل  �مل�صتقبلية م��ن 

مر�صدين مهنين م��طنن يتمتع�ن مبعرفة و��صعة لحتياجات دولة �لإمار�ت 
�مل�صتقبلية من �ل�ظائف و�لتخ�ص�صات يف �جلامعات و�ملد�ر�س لت�جيه �لطالب 
يف  �ملتخ�ص�س  �لب�صري  �ل��ك��ادر  وت���ف��ري  �لعمل  �ص�ق  يف  تكاف�ؤ  �إي��ج��اد  �أج��ل  م��ن 

�لقطاعات �حلي�ية �مل�صتقبلية.
ويعد �ملخيم �ل�صيفي لالإر�صاد �أحد مبادر�ت برنامج  »طم�حي« �خلا�س باإعد�د 
و�إر�صاد �لطلبة �مل��طنن، �لذي يقدمه ق�صم �لت�طن يف د�ئرة �مل��رد �لب�صرية 

حلك�مة دبي �صن�ياً. 
�ل�ص�ء  ت�صليط  �إىل  �ملهني و�لأكادميي كذلك  �ل�صيفي لالإر�صاد  �ملخيم  ويهدف 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل���ظ��ي��ف��ة �حل��ك���م��ي��ة وت���ج��ي��ه �ل��ط��الب ن��ح��� �ح��ت��ي��اج��ات �لدولة 
�ل�ظائف  بع�س  باأهمية  �ملجتمع  ثقة  وزي���ادة  �ل�صحي،  �لقطاع  يف  �مل�صتقبلية  
ورفع  �حلي�ية  للتخ�ص�صات  للت�جه  �مل��طنن  �لطالب  وت�صجيع  �لتخ�ص�صية، 
ن�صبة �ل�عي لديهم عن �أهمية �لت�جه لهذه �لتخ�ص�صات، بالإ�صافة لبناء قدر�ت 

�ل�صباب �مل��طنن يف جمالت خمتلفة
وت�صمن �ملخيم �ل�صيفي لالإر�صاد �ملهني و�لأكادميي ور�صة ح�ل »�أهمية �لقدر�ت 
�ل�طنية يف �لقطاع �ل�صحي«، �صارك يف تقدميها طبيبات وممر�صات م��طنات، 
�صلطن �ل�ص�ء على �أهمية �لقطاع �ل�صحي و�لذي برز جلياً خالل جائحة ك�فيد 
19، وكيف �أن �لك��در �لطبية و�لتمري�صية �صكلت خط �لدفاع �لأول يف مكافحة 

�لفريو�س.

للطاقات  �مل�صرفة  �ل�ص�رة  �ل�ر�صة،  �مل�صاركات يف  و�ملمر�صات  �لطبيبات  و�أب��رزت 
�لت�جه  يف  �لطلبة  من  �لعديد  و�ألهمن  �ل�صحي،  �لقطاع  يف  �لعاملة  �مل��طنة 
و�لإ�صهام  �ل�صحي  �لقطاع  و�لعمل يف  �ل�صحية،  �لتخ�ص�صات  و�لتفكري لدر��صة 

يف بناء �ل�طن و�زدهاره.
ومن جانبها قالت وفاء خليل �إبر�هيم �لعجماين م�صرفة متري�س بالإنابة، يف 
هيئة �ل�صحة بدبي، و�لتي �صاركت يف �ملخيم �ل�صيفي لالإر�صاد �ملهني و�لأكادميي، 
�إن �ملخيم كان جتربة جميلة، مت خالله ت�عية �لطالب و�لطالبات باأهمية مهنة 
�ل�صحي  �لقطاع  يف  �لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  عمل  �إن  �لإم��ار�ت��ي،  �ملجتمع  يف  �لتمري�س 
مهم جد�ً، وخا�صة مهنة �لتمري�س لأن عدد �لعاملن �لإمار�تين �لعاملن يف 

�لتمري�س قليل جد� مقارنة بباقي �لتخ�ص�صات.
 19 مل��جهة جائحة ك�فيد  �لتمري�صية قامت بدور كبري  �لك��در  �أن  و�أ�صافت 
مبا فيها �لعمل ل�صاعات ط�يلة ومت���صلة دون ر�حة، و�أي�صا �لتخلي عن �ملهام 
للمر�صى،  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة  وت��ق��دمي  �لعائلة  �صالمة  على  حر�صا  �لعائلية 
ون�صحت �أبناء �لإمار�ت من �جلن�صن لدر��صة �لتمري�س و�لعمل يف هذ� �لقطاع 

�ملهم و�حلي�ي .
وقد لقي �ملخيم �ل�صيفي ��صتح�صان �حل�ص�ر، وجنح يف تقدمي �لإر�صاد �ملهني، 
و�ل�صحة �لنف�صية للطلبة مل�صاعدتهم يف م��جهة حتديات �ل��صع �حلايل �لناجم 

عن جائحة ك�فيد 19. 

•• �أبوظبي -و�م:

عقد معايل �أحمد بن علي حممد �ل�صايغ وزير دولة، ومعايل نيك��س 
�لجتماع  �م�س،  قر�س  جمه�رية  خارجية  وزير  كري�صت�دوليد�س، 
�لفرت��صي �لتمهيدي للجنة �مل�صرتكة بن دولة �لإمار�ت وقر�س.

و�أكد معايل �ل�صايغ يف كلمته خالل �لجتماع على �لعالقات �ل�طيدة 
�ملتنامي �لذي عززته  �لتعاون  �إىل  �لبلدين، م�صري�ً  �لتي جتمع بن 
كل من دولة �لإمار�ت وقر�س خالل �ل�صن��ت �لأخرية، ول �صيما يف 
جمال �لعالقات �لقت�صادية، حيث بلغت �لتجارة غري �لنفطية بن 
 %  26 2019، بزيادة قدرها  �لبلدين 152 ملي�ن دولر يف عام 

عن �لعام �لذي �صبقه.

وقال معاليه » متيزت عالقاتنا �لثنائية �إىل حد كبري على �ل�صعيد 
�إىل ت��صيع تعاونها مع قر�س يف  �لتجاري، وت�صعى دولة �لإم��ار�ت 

عدد من �ملجالت �ل��عدة نتيجة �ملناق�صات �لقادمة �ملثمرة«.
م���ن ج��ان��ب��ه ���ص��ك��ر م��ع��ايل ك��ري�����ص��ت���دول��ي��د���س دول����ة �لإم�������ار�ت على 
بن  �لتعاون  تعزيز  على  ب��الده  حر�س  و�أك���د  �لج��ت��م��اع،  ��صت�صافة 
�لبلدين يف خمتلف �ملجالت، م�صري�ً �إىل �أن �لجتماع مكن �جلانبن 
�لرئي�صية  و�ل�صيا�صية  و�لثقافية  �لقت�صادية  �لق�صايا  مناق�صة  من 

ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك.
وناق�س �جلانبان خالل �لجتماع �لتح�صريي للدورة �لأوىل للجنة 
ذلك  يف  مبا  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف  �لتعاون  ت��صيع  �صبل  �مل�صرتكة.. 

�لتجارة و�ل�صتثمار و�لطاقة و�لتعليم و�لثقافة و�ل�صياحة.

الإمارات وقرب�س تعقدان اجتماعا متهيديا للدورة الأوىل للجنة امل�صرتكة بني البلدين

ُيطبق حملة »االأمطار نعمة ال جتعلها نقمة« لل�ضنة الرابعة على التوايل

مركز �صرطة حتا يوؤكد اجلاهزية للتعامل مع بلغات احلوادث يف 
املناطق اجلبلية والأودية وال�صدود خلل ال�صتاء 

كليات التقنية تطلق مبادرة �صفوف 
يف الهواء الطلق

�ضارك فيه طبيبات وممر�ضات مواطنات �ضلطن ال�ضوء على اأهمية القطاع ال�ضحي بهدف تاأهيل جيل واٍع وم�ضتعد ملواجهة التغريات والتحديات امل�ضتقبلية

دائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي تنظم املخيم ال�صيفي للإر�صاد املهني والأكادميي 

•• �أبوظبي-و�م:

جديدة  �أد�ة  �أم�س  "مت"  �مل�حدة  �حلك�مية  �أب�ظبي  خدمات  منظ�مة  �أطلقت 
يف  للم�صاعدة  ت�صغي"  "مت  با�صم  ور�صاهم  �ملتعاملن  جتربة  لقيا�س  ومبتكرة 
ت�فري �لبيانات و�ملعل�مات �لتي ت�صاهم يف �إجناز وتقدمي معامالت �أكر �صه�لة 

و�صال�صة مل�صتخدميها عند ��صتكمال �خلدمات �حلك�مة �لرقمية.
ومت ت�صميم �لأد�ة �جلديدة با�صتخد�م �أحدث �لتقنيات وطرق حتليل �لبيانات، 
ومعاجلتها  �لتحديات  حتديد  بهدف  ومر�قبتها  �ملتعاملن  مالحظات  لتتبع 

ب�صرعة للم�صاهمة يف تط�ير جتربة م�صتد�مة جلميع م�صتخدمي "مت".
و�صت�صاعد �أد�ة �لقيا�س �جلديدة �صمن منظ�مة "مت" على ��صتمر�رية �لت���صل 
مع �مل�صتخدمن وفهم �حتياجاتهم، و�ل�صتفادة من �لتغذية �لر�جعة لتجربتهم 
يف �حل�ص�ل على �خلدمات �حلك�مية، مما �صيعزز من �صبل �لبتكار، و�لتط�ير 

�مل�صتمر يف تقدمي �أف�صل �خلدمات لكل من �ملقيمن و�مل��طنن يف �أب�ظبي.

وتت�فر �أد�ة "مت ت�صغي" على جميع من�صات "مت"، مبا يف ذلك �مل�قع �لإلكرتوين 
�ت�صال  ومركز  �أب�ظبي  يف  "مت"  ل�  �لتابعة  �خلدمة  ومر�كز  �لذكي  و�لتطبيق 
"مت ت�صغي" على �مل��قع �لإلكرتونية  �أد�ة قيا�س  �أب�ظبي، كما مت دمج  حك�مة 

�خلا�صة باجلهات �حلك�مية يف �أب�ظبي �لتي تقدم خدماتها على "مت".
للحك�مة  �لعليا  �للجنة  �إ�صر�ف  �ملتعاملن حتت  ر�صا  قيا�س  �أد�ة  �إطالق  وياأتي 
�لتح�ل  �إطار ح�كمة  �أب�ظبي، ومتا�صيا مع جه�دها لتفعيل  �إمارة  �لرقمية يف 
�صبيل  يف  �حلك�مية  للخدمات  جديدة  مفاهيم  ولتقدمي  �أب�ظبي،  يف  �لرقمي 
للخدمات  ع��ال��ي��ة  ك��ف��اءة  ي�صمن  مب��ا  �ل��رق��م��ي  �مل�صتقبل  �إىل  �ل��ك��ام��ل  �ل��ت��ح���ل 

�حلك�مية وجتربة متميزة يف �حل�ص�ل على �خلدمات جلميع �ملتعاملن.
�أب�ظبي  هيئة  ع��ام  مدير  �لع�صكر،  �حلميد  عبد  حممد  �ملهند�س  �صعادة  وق��ال 
�إىل �لأمام،  �أخ��رى  �أد�ة قيا�س جتربة �ملتعاملن هي خط�ة  �إط��الق  �إن  �لرقمية 
لرقمنة  رحلتنا  فيه  ن���صل  �ل��ذي  �ل�قت  يف  "مت"،  ملنظ�مة  �لأهمية  يف  غاية 
جميع �خلدمات �حلك�مية يف �أب�ظبي. و�أ�صاف �صعادته: "تعتر تلبية �حتياجات 

�ملتعاملن يف طليعة ما نق�م به، ون�ؤمن ب�صرورة �ل�صتماع �إىل �مل�صتخدمن �لذين 
يق�م�ن باملعامالت �حلك�مية، لنتمكن من معرفة �صبل حت�صن �لطريقة �لتي 
نقدم بها خدماتنا على من�صات "مت" وتعزيز مفاهيم خدمة و��صعاد �ملتعاملن 
يف نف�س �ل�قت ..وتتيح لنا �أد�ة "مت ت�صغي" حتليل �لتعليقات و�لآر�ء و��صتك�صاف 

�لأفكار �جلديدة جلعل "مت" �أكر كفاءة و�أ�صهل جلميع �مل�صتخدمن".
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��رزوق��ي  �إب��ر�ه��ي��م  عائ�صة  �صعادة  �أك���دت  ناحيتها  م��ن 
�خلدمات �حلك�مية يف هيئة �أب�ظبي �لرقمية �أن �أد�ة قيا�س "مت ت�صغي" متّكن 
م�صتخدمي "مت" من تقدمي مالحظاتهم من خالل تقييم �لتجارب بتعبري�ت 
�ل�جه �ملختلفة بعد �لنتهاء من كل خدمة، كما تتيح لهم �لإجابة على جمم�عة 

من �لأ�صئلة �لختيارية.
و�لتحليالت  و�ملالحظات  �لبيانات  بتجميع  "مت"  منظ�مة  "�صتق�م  و�أ�صافت: 
�ملرتبطة بر�صا �ملتعاملن لإعد�د تقارير �صاملة عر جميع �خلدمات �حلك�مية 
يف �أب�ظبي، على �أن تتم م�صاركة هذه �لتقارير مع �ل�صركاء و�جلهات �حلك�مية 

�مل�صاركة �صمن منظ�مة "مت" بهدف �لتعاون و�لتط�ير �مل�صتد�م للخدمات".
�ملعل�مات،  ج����دة  مثل  �لرئي�صية  �مل��ج��الت  م��ن  ع���دد�  �جل��دي��دة  �لأد�ة  وتقي�س 
و�صه�لة �ل�صتخد�م، و�لأد�ء �لعام للم�قع �لإلكرتوين، و�ملدة �لزمنية �لالزمة 
لإجناز �خلدمة، وو�ص�ح خط��ت وعمليات �خلدمة، وذلك على �لقن��ت �لرقمية 

�ملختلفة و�لتي ت�صمل �لتطبيق �لذكي و�مل�قع �لإلكرتوين.
ر�صا  درج��ة  "ت�����م"  منظ�مة  �صتقي�س  �أب���ظ��ب��ي،  حك�مة  �ت�صال  مركز  يف  �أم��ا 
�ملتعاملن على ط�ل �لفرتة �لزمنية لإمتام �ملعاملة، وكفاءة معاجلتها، وج�دة 
�حلل�ل �ملطروحة. وت�صعى حك�مة �أب�ظبي من خالل منظ�مة "مت" �إىل ت�صخري 
وت�ظيف �أحدث �لتقنيات و�حلل�ل �لرقمية لدفع عجلة �لتح�ل �لرقمي وتعزيز 
مكانة �إمارة �أب�ظبي ك�جهة مف�صلة للعي�س و�ل�صتثمار ومز�ولة �لأعمال، وقد 
�أب�ظبي  �صكان  تزويد جميع  خ��الل  �مل�صعى من  ه��ذ�  "مت" يف  جنحت منظ�مة 
�لأ�صهر  يف  منها  �لعديد  �أطلق  �جل���دة،  عالية  فعالة  رقمية  حك�مية  بخدمات 

�لأخرية.

)مت( تطلق اأداة لقيا�س جتربة املتعاملني وم�صتويات ر�صاهم عن اخلدمات احلكومية الرقمية
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اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم تكا تاون

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2101083 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة عبد�هلل علي عبد�هلل �حمد �لكثريي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن عبد�هلل عقيل عب�د ما�صي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم تكا تاون

TIKKA TOWN RESTAURANT 

�إىل /مطعم تكا تاون   - �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
TIKKA TOWN RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة عن �ي 

حق �و دع�ى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم وكافيه خطار

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2243124 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 300000

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
تعديل �إ�صم جتاري من/ مطعم وكافيه خطار
KHATTAR RESTAURANT & CAFE 

�إىل /مطعم وكافيه خطار   - �صركة �ل�صخ�س �ل��حد ذ.م.م
KHATTAR RESTAURANT & CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12 

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/خمتر �ملدنية لتقنية �ل�صنان

قد تقدم�� �لينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1035404 

تعديل �إ�صم جتاري من/ خمتر �ملدنية لتقنية �ل�صنان

CITY DENTAL TECHNOLOGY LABORATORY 

�إىل /مركز ت�صيل� لطب �ل�صنان

CELLO DENTAL CENTER

تعديل ن�صاط/��صافة عالج وجر�حة �لأ�صنان )8620003(

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������لن
�ل�ص�����ادة/�صت�ري  بان  �لتنمية �لقت�صادية  د�ئ���رة  تعلن 

لله��تف �ملتحركة
رخ�صة رقم:CN 2398351  تقدم�� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صب�ع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ص�ؤولة 
عن �ي حق �و دع�ى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������لن
كري  �صتار  �ل�ص�����ادة/ور�صة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب للدر�جة �لنارية رخ�صة رقم:2915387 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة مهند عي�صى قمر ح�صن �ملازمي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلطان �صامل حممد ب�مقرييعه �ملن�ص�ري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ي�نيك �جار للماأك�لت 

CN قد تقدم�� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3733605 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة مرمي عبد�لرحيم جم�صيدي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه عبد�هلل ح�صن
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ذ� ل�لكي�صن كافيه

CN قد تقدم�� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2631872 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �دم حممد �دم �لبل��صي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف بدر عبد�هلل حممد عبد�هلل �لرم�صاين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  �أربعة  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية 
بعد  دع�ى  �و  حق  �ي  عن  م�ص�ؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  12  نوفمرب  2020 العدد 13086 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  12  نوفمرب  2020 العدد 13086 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  12  نوفمرب  2020 العدد 13086 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  12  نوفمرب  2020 العدد 13086 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  12  نوفمرب  2020 العدد 13086 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  12  نوفمرب  2020 العدد 13086 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  12  نوفمرب  2020 العدد 13086 

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   
ملف رقم 2020/114 تنفيذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )بالن�شر( 
06.00 م�صاء ويف �ليام �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع  2020/11/18 �ل�صاعة  �نه يف ي�م �لربعاء �مل��فق 

�لعقار �مل��صحة �و�صافه و�لعائدة ملكيته للمت�يف/عبد�لرحمن �صيف �آل �صالح  يف �مل�قع �للكرتوين ل�صركة �لمار�ت 

للمز�د�ت )www.emiratesauction.ae( وعلى �لر�غبن بال�صر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن 

�لأ�صا�صي قبل دخ�ل �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� �ياه مبا يرره من م�صتند�ت 

قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل �لع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع 

ولكل �صخ�س غري ممن�ع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �ليام �لتالية لر�ص�م �ملز�د ب�صرط �ل تقل �لزيادة  

عن ع�صر �لثمن على �ن يق�م بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�صاف �ملمتلكات :   

�أو�صاف �لعقار : �ر�س زر�عية - �ملنطقة �لفقيت - دبا �لفجرية - رقم �لقطعة 1304/211 - �مل�صاحة 34.997 مرت� 

مربعا - �لقيمية �لتقديرية:9.930.140.00 درهم ت�صعة مالين وت�صعمائة وثالث�ن �لفا ومائة و�ربع�ن درهما.

رئي�ص حمكمة دبا الفجرية الحتادية البتدائية
القا�شي حممد علوي احلارثي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة دبا الفجرية الحتادية البتدائية
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المارات للمزادات

ملف رقم 2013/19 تركة
 اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

 تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف من حمكمة �أم �لقي�ين �ل�صرعية �نه يف ي�م �لربعاء �مل��فق 2020/11/18 �ل�صاعة 
6:00 م�صاًء ويف �ليام �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �مل��صح �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع 
HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION. صركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى م�قعها �للكرتوين� (
AE ( و�لعائد مكليته للمت�فى / حميد ز�يد �صيف �آل علي وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن 
�لأ�صا�صي قبل دخ�ل �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يررة من م�صتند�ت قبل 
�جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �مل��عيد �ملبينة باملادة 301 من قان�ن �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكلك �صخ�س غري ممن�ع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل 
�ملعرو�س  �لثمن  بايد�ع كامل  �لثمن على �ن يق�م  ُع�صر  �لزيادة عن  �ملز�د ب�صرط �ن ل تقل  �لتالية لر�ص�  �لع�صرة �ليام 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة . وفيما يلي بيان �و�صاف �ملمتلكات : 
�أو�صاف �لعقار : 

*ن�ع �لعقار : فيال * �ملنطقة : �لد�ر �لبي�صاء – �أم �لقي�ين * رقم �لقطعة: 0072 * �مل�صاحة : 1،045.49مرت�ً مربعاً 
*�لقيمة �لتقديرية : 1،150،370.00 درهم ) و�حد ملي�ن ومائة وخم�ص�ن �لفاً وثالثمئة و�صبع�ن درهماً (

االمارات للمزادات
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  
جتاري  تنفيذ   SHCEXCIPOR2020 /0001769 اخطار دفع يف الق�شية رقم

�ىل �ملحك�م عليه:�حمد �لبدوي �ل�صيد فهمي �صليمان طباله
�مارة �ل�صارقة منطقة �لتعاون بناية برج �جلزيرة �صقة رقم 1704 متحرك 0502219035 - �س.ب:4634 �م 

a.elbadawy57@hotmail.com:لقي�ين  - �لمييل�
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �ص�ره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع 

-  يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله 
ومبا �ن �ملحك�م له �ملذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذك�ر ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ومبا �ن �حلكم 

�ملطل�ب تنفيذه كالتي: �ملجم�ع �لكلي �صامال �لر�ص�م و�مل�صاريف:198086 درهم
لذلك فانت مكلف بتنفيذ ماجاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل 15 ي�ما من تاريخ �عالنك/
�عالنكم بهذ� �لخطار ويف حالة تخلفكم عن ذلك فان �ملحكمة �صتتخذ بحقك �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري 

�ملقررة قان�نا 
القا�شي/وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنيه      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الدعوى رقم:2020/2807 جتاري جزئي  

�ملدعي:بنك ملي �ير�ن
�ملدعي عليهم:1- �ل�صركة �لهلية لالقم�صة ذ.م.م 2- �مان �هلل ن�صر �هلل معزى ب�صفته كفيل و�صامن ملدي�نية �ل�صركة 
ذ.م.م  �لهلية لالقم�صة  �ل�صركة  ملدي�نية  كفيل و�صامن  ب�صفته  �مان �هلل معزى  �هلل  ن�صر   -3 ذ.م.م  �لهلية لالقم�صة 
4- فتح �هلل �مان �هلل معزى ب�صفته كفيل و�صامن ملدي�نية �ل�صركة �لهلية لالقم�صة ذ.م.م 5- ح�صن م�صطفى لالقم�صة 
���س.ذ.م.م ب�صفتها كفيل و�صامن ملدي�نية �ل�صركة �لهلية لالقم�صة ذ.م.م  6- تقنية �ل�ص�رة ���س.ذ.م.م ب�صفتها مدينة 
�س.ذ.م.م  �ل�ص�رة  تقنية  �ل�صادر من  �ملخ�ص�م  �ل�صيك  ب�صفته حمرر  برزكار  ن�ر  �حمد  تيم�ر   -7 �ل�صيك  للبنك مببلغ 
8- �صركة �حمد �صريف للتجارة �لعامة ذ.م.م ب�صفتها مدينة للبنك مببلغ �ل�صيك 9- حممد ر�صا عبد�لرحمن �صريف ب�صفته 

حمرر �ل�صيك �ملخ�ص�م �ل�صادر من �صركة �حمد �صريف للتجارة �لعامه
�لدع�ى  يف  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  عد�لة  قبل  من  و�ملعن  �ل��ه��ادي  ح�صن  ه��ادي  حممد  �لدكت�ر/عقيل  �خلبري  يعلن 
رقم:2020/2807 جتاري جزئي و�ملقامة من �ملدعي/بنك ملي �ير�ن وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليهم �ل��ردة ��صمائهم 
�عاله مدع�ون حل�ص�ر �جتماع �خلرة �مل�صرفية �و ب���صطة وكيل معتمد و�ملقرر عقده ي�م �لثنن �مل��فق:2020/11/23 
يف متام �ل�صاعة 11:00 �حلادية ع�صر �صباحا يف مقر مكتبنا �لكائن يف �مارة دبي - ديرة - ب�ر �صعيد - بناية �ل��صل بزن�س 
�صنرت - بج��ر فندق جي 5 (فندق روتانا �صابقا - �صارع رقم 27 - �لطابق �لتا�صع - مكتب رقم 902 رقم مكاين:94178  
32428 لذ� نرج� منكم �لتكرم باحل�ص�ر يف �مل�عد �ملحدد �عاله و�ح�صار جميع �لور�ق و�مل�صتند�ت �لتي ت�دون تقدميها 

لنا لنتمكن من �د�ء مهمتنا.
اخلبري امل�شريف/الدكتور عقيل حممد هادي ح�شن الهادي

اعالن بالن�شر حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية
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اعالن بالن�شر

                   يف  الدعوى رقم 720/2019/26 عقاري كلي  
م��ص�ع �لدع�ى : �حلكم بف�صخ عقد �لجارة ومالحقها �صند �لدع�ى و�لز�م �ملدعي عليه بت�صليم �لعقار م��ص�عها 

خاليا من �ل�ص��غل و�ل�صخا�س ورد �حليازة �ىل �لبنك �ملدعي وبالغاء ��صارة �لقيد �لعقاري )�لجارة �ملنتهية بالتملك 
�ل��ردة ب�صهادة �مللكية ل�صالح �ملدعي عليه و�لتي مفادها )ومت تطبيق �يجارة تنتهي بالتملك( وخماطبة د�ئرة �لر��صي 

و�لمالك لتنفيذ ذلك و�لز�م �ملدعي عليه باد�ء مبلغ )1.394.009.57( درهم للمدعي قيمة �ليجار �لغري م�صدد ومقابل 
�نتفاعها بال�حدة عن �لتد�عي و�لتع�ي�س عما ��صابه من �صرر وما فاته من ك�صب جر�ء �خالل �ملدعي عليه بالتز�ماتها 

�لتعاقدية وفائدة على هذ� �ملبلغ ب��قع 12% من تاريخ قيد �لدع�ى حتى متام �ل�صد�د و�لز�م �ملدعي عليه بالر�ص�م 
و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن :  بنك ر�أ�س �خليمة �ل�طني �س.م.ع  - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطل�ب �إعالنهم : 1- حممد مهدي �صعيد م�صايخى - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  -  جمه�ل حمل �لإقامة 

م��ص�ع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/9/7 يف �لدع�ى �ملذك�رة �أعاله ل�صالح/ بنك 
ر�أ�س �خليمة �ل�طني �س.م.ع  �ول:بف�صخ �تفاقية �ليجار �ملنتهية بالتملك �خلا�صة �ل�حدة رقم:3301 مببنى ج�لد كري�صت 
في�ز رقم 1 مبنطقة �لثنية �خلام�صة بدبي وتعديالتها ومالحقها و�لز�م �ملدعي عليه بت�صليمها خالية من �ل�ص��غل ورد 
حيازتها للمدعي و�لغاء �صارة �لقيد �لعقاري )حق �لجارة( �ل��ردة يف �صند ملكيتها وخماطبة د�ئرة �لر��صي و�لمالك 
بذلك - ثانيا:وبالز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )009/57، 394 ، 1 درهم( قيمة �ق�صاط �ليجار �لغري 
م�صددة خالل �ملدة من 2017/7/20 وحتى 2019/7/31 - ثالثا:بالز�م �ملدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي بدل �لقيمة �ليجارية 
مبعدل �يجار �ملثل عن فرتة حيازته للعقار من تاريخ 2019/8/1 وحتى تاريخ تخليه عن �لفيال وت�صليمها للمدعي ورف�صت 
ما عد� ذلك من طلبات و�لزمته بالر�ص�م و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  . حكما مبثابة �حل�ص�ري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 12/ 11/ 2020  Issue No : 13086
I, Reem Mohamed Ahmed Cagor AL Nuaimi, in my capacity as accounting 
expert assigned by the honorable Dubai Court of Appeal to issue accounting 
expert report in case No. 2153/2020 Commercial Appeal-Dubai.
Filed by
The Appellant/ Sulaiman Abdulkarim Mohd T Alfahim
Against
Second appellee/ UK SPORTS INVESTMENTS LTD 
Third appellee/ Pairoj Piempongsant
We decided to call M/S UK SPORTS INVESTMENTS LTD and Pairoj 
Piempongsant, in their Capacity as the appellees in the said case, for attending 
the expert meeting through email: atmauditing@gmail.com on Wednesday, 
18/11/2020 at 10:00am via Zoom program through the link:
htps://us04web.room us/j/74000180427?pwd=RzZPTUNSBTTzd0alppKeBU
bHhXZa9 
or call on 042517720 to submit your documents, pleadings and memoranda.
Accounting expert
Reem Mohamed Ahmed Cagor Al Nuaimi

Service by Publication

Call for accounting expert meeting remotely

Date 12/ 11/ 2020  Issue No : 13086

Sharjah Court of First Instance

Publication Notice Case no. 5238/2020
To respondents
Al Rukn Al Jadeed Building Contracting LLC
BABY Ritchel Penaverde Pelaez
Shamrez Mehdi Mohammad Mehdi
The plaintiff Naimuddin Ansari, Indian
The plaintiff filed case against you for recovery of AED 10000 
and charges and fees. The hearing session shall be on 08/11/2020 
at Sharjah court, case management office 13. You should attend the 
case by a lawyer or in person. You should submit your documents 
during 14 days as of the publication date
Case Management Office

UNITED ARAB EMIRATES

MINISTRY OF JUSTICE
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اأخبـار الإمـارات

•• �بوظبي-�لفجر:

�لإ�صالمية  �ل�ص�ؤون  جلنة  ��صتكملت 
و�لأوقاف و�ملر�فق �لعامة يف �ملجل�س 
�جتماعها  خ��الل  �لحت���ادي  �ل�طني 
برئا�صة  ب���ع���د«،  »ع����ن  ع��ق��دت��ه  �ل����ذي 
�صعادة حمد �أحمد �لرح�مي »�لنائب 
�لأول لرئي�س �ملجل�س« رئي�س �للجنة، 
ق��ان���ن �حت���ادي يف  م�����ص��روع  مناق�صة 
�صاأن تنظيم �حتاد �ملالك �لذي يتك�ن 

من 40 مادة.
�أع�����ص��اء �للجنة  ���ص��ارك يف �لج��ت��م��اع 
عبد�لرحمن  ناعمه  من:  كال  �صعادة 

وخلفان  �للجنة«،  »مقررة  �ملن�ص�ري 
وجميلة  �ل�صام�صي،  �ل��ن��اي��ل��ي  ر����ص��د 
و����ص���ه���ي���ل نخريه  �مل�����ه�����ريي،  �أح����م����د 

�لعفاري، و�أحمد عبد�هلل �ل�صحي.
�لرح�مي  �أح��م��د  حمد  �صعادة  وق���ال 
�طلعت  �للجنة  �إن  �للجنة«  »رئ��ي�����س 
على  ك��ام��ل  ب�صكل  �جتماعها  خ���الل 
م�صروع قان�ن �حتادي يف �صاأن تنظيم 
�جلدول  و��صتعر�صت  �مل���الك،  �حت��اد 
م�����ده، لفتا  بع�س  وناق�صت  �مل��ق��ارن 
هذ�  م����ن  خ���رج���ت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل 
�ل�صتف�صار�ت  م���ن  ب���ع���دد  �ل��ن��ق��ا���س 
مناق�صتها  �صيتم  �لتي  و�ل�صتنتاجات 

و�لبنية  �ل��ط��اق�����ة  وز�رة  مم��ث��ل��ي  م��ع 
�ملقبل،  �لج���ت���م���اع  خ����الل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�ل�ز�رة  ممثلي  ردود  �إىل  و�ل�صتماع 

ب�صاأنها.
�للجنة  �أن  �ل��رح���م��ي  ���ص��ع��ادة  وت��اب��ع 
م�����ع ممثلي  ذل�������ك  ب����ع����د  ����ص���ت���ل���ت���ق���ي 
�مل���ع���ن���ي���ة و�مل���خ���ت�������ص���ة ذ�ت  �جل����ه����ات 
�ل���ق���ان����ن وهي:  �ل��ع��الق��ة مب�����ص��روع 
�أب�ظبي،  يف  و�لنقل  �لبلديات  د�ئ��رة 
دبي،  يف  للت�صريعات  �لعليا  و�للجنة 
�لعقاري  و�لتنظيم  �لأر����ص��ي  ود�ئ��رة 
�لأحياء  �إد�رة  وجمل�س  ع��ج��م��ان،  يف 
�ل�صيخ  ل��رن��ام��ج  �ل��ت��اب��ع  �ل�����ص��ك��ن��ي��ة 

�لإم���ار�ت  وم�ؤ�ص�صة  لالإ�صكان،  ز�ي��د 
�ل���ع���ق���اري���ة، وذل������ك ل����الط����الع على 
و�آر�ئهم  ومقرتحاتهم  مالحظاتهم 

ب�صاأنه.

وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن جلنة �ل�ص�ؤون 
�لإ����ص���الم���ي���ة و�لأوق�����������اف و�مل����ر�ف����ق 
�لعامة يف �ملجل�س �ل�طني �لحتادي 
�لق��نن  بدر��صة م�صروعات  تخت�س 

و�لتفاقيات  �ل��ع��ام��ة  و�مل������ص���ع��ات 
�ل�صلة  ذ�ت  �ل���دول���ي���ة  و�مل����ع����اه����د�ت 
�لإ�صالمية،  و�ل�������ص����ؤون  ب����الأوق����اف 
وق����ط����اع �ل���ن���ق���ل ب��ج��م��ي��ع �أن�������ع�����ه، 

و�لريد، و�صيا�صات �لإ�صكان و�لت�صييد 
و�لأ�صغال  �ل��ع��م��ر�ين،  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
باخلدمات  ي��ت�����ص��ل  وم�����ا  �ل����ع����ام����ة، 
�ل��ع��ام��ة �لأخ������رى ل��ل��م����ط��ن��ن، وما 

�للجنة  �إىل  رئي�صه  �أو  �ملجل�س  يحيله 
�ل����ر�أي، وغ��ري ذلك  و�إب����د�ء  للدر��صة 
من �مل�صائل �لتي تدخل يف �خت�صا�س 

�ل�ز�ر�ت �ملعنية بعمل �للجنة.

•• �أبوظبي- و�م:

�أم�س  �أب�ظبي  �لل�فر  متحف  �حتفل 
لفتتاحه  �لثالثة  �ل�صن�ية  بالذكرى 
�لتي ت�صادف 11 ن�فمر، وذلك عر 
و�لبتكار�ت  �لإجن������از�ت  �إىل  �ل��ن��ظ��ر 
من  ج��در�ن��ه  بن  �لن�ر  �أب�صرت  �لتي 
جهة، و�لتطلع �إىل �مل�صتقبل من جهة 
�لإبد�ع  �إىل  �ملتحف  �أخ��رى. فقد جلاأ 
مل����ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �جل���دي���دة �لتي 
�أول  �أطلق  �إذ  �لعاملي،  �ل���ب��اء  فر�صها 
فيلم ق�صري من �إنتاجه بعن��ن »نب�س 
�ل����زم����ان«، ف�����ص��اًل ع���ن �إط�����الق �أكر 
�لعام،  ه���ذ�  رق��م��ي��ة  م���ب���ادرة   22 م��ن 
��صتقطب من خاللها مالين �لزو�ر 
ملجتمعه �لرقمي �لآخذ بالت��ّصع. �أما 
�ل�صنة �لر�بعة للمتحف فَتعد بر�مج 
ومبادر�ت مثرية لالهتمام، مع �لعمل 
ع��ل��ى �إط����الق ب��ر�م��ج ج��دي��دة و�إز�ح����ة 
�ل�صتار عن �لعديد من �لقطع �ملُقتناة 

و�ملُعارة يف قاعات عر�صه.
�ملبارك  خليفة  حم��م��د  م��ع��ايل  وق���ال 
رئ��ي�����س د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ص��ي��اح��ة - 
�ل��ت��ي حققها  �إن �لإجن����از�ت  �أب���ظ��ب��ي 
�أب���ظ��ب��ي يف غ�ص�ن  �ل��ل���ف��ر  م��ت��ح��ف 
على  ب�صمتها  ت��رك��ت  ���ص��ن����ت  ث���الث 
م�����ص��ه��د �لإم��������ارة �ل���ث���ق���ايف ف��ق��د ب���د�أ 
م�صروع �ملتحف باتفاقية بن حك�متّي 
ي�صّكل  �لآن  �أب�ظبي وفرن�صا، وها ه� 

معلماً بارز�ً يف �لدولة ويف �لعامل على 
���ص����ء. و�أ���ص��اف :« عند �حلديث  ح��د 
من  يل  ب��د  ل  �ملن�صرمة،  �ل�صنة  ع��ن 
�لإ�صادة بقدرة �ملتحف على �لتاأقلم مع 
�لظروف �ملتغرّية �لتي يعي�صها �لعامل، 
�لفّنية  �ملتحف  جمم�عة  تعد  مل  �إذ 
جدر�نه،  ب���ن  حم�����ص���رة  و�أن�����ص��ط��ت��ه 
بل دخلت منازل �جلمه�ر من خالل 
�مل���ب���ادر�ت �ل��رتب���ي��ة و�ل��رق��م��ي��ة �لتي 
�أطلقها يف �إطار روؤيته �لتي تق�م على 
�لتي  �ل��رو�ب��ط  على  �ل�����ص���ء  ت�صليط 
�لتاريخ.  م���ر  ع��ل��ى  �ل��ث��ق��اف��ات  جت��م��ع 
ت��صيع  على  بالقدرة  متدنا  فالثقافة 
�آف��اق��ن��ا وحت��دي��د ���ص���رة �ل��ع��امل �لذي 
�أعمال  �ق��ت��ن��اء  وعمليات  ف��ي��ه،  نعي�س 
�إىل  ل�صمها  ��صتثنائية  جديدة  فنية 
جمم�عة �ملتحف �ملتنامية تهدف �إىل 
�إعطاء �لزو�ر ملحة متجددة با�صتمر�ر 
�لب�صري. يف هذه  �لإب���د�ع  ت��اري��خ  ع��ن 
نعي�صها،  �لتي  �مل�صب�قة  �لأوق��ات غري 
وبالنتماء  بالرت�بط  �ل�صع�ر  �أ�صبح 
�أك��ر �أهمية من  �أك��ر مّنا  �إىل ما ه� 
ي����ز�ل متحف  ف���ال  م�����ص��ى.  وق����ت  �أي 
�لعاملية  ور���ص��ال��ت��ه  �أب���ظ��ب��ي  �ل��ل���ف��ر 
ركيزة �أ�صا�صية ملهمة �أب�ظبي يف �إر�صاء 
�ل�حدة يف �لتن�ع وجعل �لثقافة جزء�ً 

�أ�صا�صياً من حياتنا �لي�مية«.
من جانبه قال مان�يل ر�باتيه، مدير 
�أتاحت   « �أب����ظ���ب���ي:  �ل��ل���ف��ر  م��ت��ح��ف 

فر�صاً  �أجمع  وللعامل  لنا  �ل�صنة  هذه 
�لتحديات.  قلب  م��ن  ُول���دت  ج��دي��دة 
لطاملا كانت مهمة �ملتحف، منذ ن�صاأته، 
�لثقافات،  بلقاء  �لحتفاء  على  تق�م 
�لفن،  خ���الل  م��ن  �ل�����ص���ء،  وت�صليط 
�أوجه �ل�صبه �لتي جتمعنا و�لتي  على 
�ل��زم��ان و�مل��ك��ان. لذ�  تتخطى ح���دود 
�أكر  �لآن  �لر�صالة  هذه  �أهمية  ترز 
�إىل  نتطلع  فيما  �أي وقت م�صى،  من 
�ملتاحف وماهيتها.  دور  تعريف  �إعادة 
و�ملعارة  �مل�صتح�ذة  �لفنية  �لقطع  �إن 
دليل  خ����ري  ق���اع���ات���ن���ا  يف  �مل���ع���رو����ص���ة 
جتمعنا  �ل��ت��ي  �ل�����ص��ر�ك��ات  متانة  على 
�ملنطقة  يف  �ل�����ص��ري��ك��ة  ب��امل���ؤ���ص�����ص��ات 
وب��اري�����س وم���ن ح����ل �ل���ع���امل، و�لتي 
ع��ل��ى جتديد  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر  ت�����ص��اع��دن��ا 
�ل��ت��ج��رب��ة �ل���ت���ي ي��ع��ي�����ص��ه��ا �ل�������زو�ر يف 
��صتقبالكم  �إىل  نتطّلع  نحن  �ملتحف. 
من جديد يف قاعات عر�صنا و�لتفاعل 
و�إىل  �لرقمية،  من�صاتنا  ع��ر  معكم 
�لثالث.«  ب��ع��ام��ن��ا  م��ع��ك��م  �لح���ت���ف���ال 
علمية  ��صرت�تيجية  �ملتحف  ويعتمد 
�لثقافات  ل��ق��اء  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي����روي 
�ل�صبه  �أوج����ه  ع��ل��ى  �ل�����ص���ء  لت�صليط 
ن��ح��ت��اج��ه يف �ل�قت  ب��ي��ن��ه��ا، وه����� م���ا 
وق����ت م�صى.  �أي  م���ن  �أك����ر  �حل����ايل 
�لثقافات  ب���ن  �ل����رو�ب����ط  ي����رز  ف��ه��� 
من  �لفّنية  �لقطع  عر�س  خ��الل  من 
خمتلف �لثقافات و�لأماكن �إىل جانب 

بع�صها �لبع�س.
للقطع  �ل�����دوري  �ل��ت��غ��ي��ري  �إط�����ار  ويف 
�صملت  ق��اع��ات��ه،  يف  �ملعرو�صة  �لفّنية 
�أور�صيه  م��ت��ح��ف  م��ن  �ملُ���ع���ارة  �ل��ق��ط��ع 
ديغا /1858- بيليلي لإدغ��ار  عائلة 
�حلديدية  �ل�صّكة  وج�صر   ،/1869
�أوغ�صت رين��ر  يف مدينة �صات� لبيري 
/1881/، ومقط�ر�ت، خميم غجر 
على م�صارف مدينة �آرل لفن�صنت فان 
نهاية  ق�س،  و�أك�����م   ،/1888/ غ���خ 
 ،/1891/ م���ن��ي��ه  ل��ك��ل���د  �ل�����ص��ي��ف 
وو�ص�ل �ل�صفينة لفاييت �إىل مدينة 
ني�ي�رك لأوجن ل�ي�س جي� /بد�ية 
�أمام  ُم�صّن  ورج��ٌل  �لع�صرين/،  �لقرن 
ق���ب����ر �أط����ف����ال ل��ع��ث��م��ان ح���م���دي بك 
/1903/، ومنظر يف �جلن�ب لبيري 
ذلك،  �إىل  �إ���ص��اف��ة  ب�نار/1928/. 
�مل��ت��ح��ف ع����دد�ً م��ن �خلر�ئط  ع��ر���س 

�إىل  تع�د  �لتي  �لقّيمة  و�ملخط�طات 
�ل���ق���رن �لر�بع  �مل��م��ت��دة م���ن  �ل���ق���رون 
ع�صر �إىل �لقرن �لثامن ع�صر و�ملُعارة 

من �ملكتبة �ل�طنية �لفرن�صية.
كما �صيعر�س �ملتحف يف قاعاته قطعاً 
عليها،  ��صتح�ذ  جديدة  و�أثرية  فنية 
�لف�ص�ل  يف  �أث���ري���ة  �أع����م����اًل  ت�����ص��م��ل 
لت�صلط  ع��ر���ص��ه،  ق��اع��ات  م��ن  �لأوىل 
�لإن�صاين  �لإب���د�ع  تاريخ  على  �ل�ص�ء 
مدى  على  �ملتحف،  زو�ر  و�صيكت�صف 
�لأ���ص��ه��ر �ل��ق��ادم��ة، �أع��م��اًل ج��دي��دة يف 
�لف�ص�ل �لأخرية من قاعات �لعر�س. 
�ل��دك��ت���رة ثريا  �ع��ت��رت  م��ن جهتها، 
�لفنية  �ملقتنيات  �إد�رة  مديرة  جنيم، 
�لعلمي  و�ل���ب���ح���ث  �مل���ت���ح���ف  و�أم�����ن�����اء 
على  مت��ك��ن  »�مل��ت��ح��ف  �أن  �مل��ت��ح��ف  يف 
در��صة  م���ن  ����ص���ن�����ت  ث����الث  �م����ت����د�د 
�ل�ص�ء  وت�صليط  �لثقافية  �ل��رو�ب��ط 

�لثقافات  لقاء  ل���زو�ره  ل��ريوي  عليها 
يف ق��اع��ات ع��ر���ص��ه«. و�أ���ص��اف��ت : » �أن 
جديدة  فّنية  قطع  على  �ل���ص��ت��ح����ذ 
وع��ر���س �ل��ق��ط��ع �ملُ���ع���ارة م��ن �ملتاحف 
جتربة  بتقدمي  لنا  ي�صمح  �ل�صريكة 
فالتنّ�ع  ل��زو�رن��ا.  با�صتمر�ر  متجددة 
ه��م��ا يف ج���ه��ر جمم�عتنا  و�ل��ع��امل��ي��ة 
�لفّنية، ونحن نفتخر مبا حققناه من 
تفاعل مع �جلمه�ر عر �ملزج ما بن 
عر�صه  ق��اع��ات  يف  �ملتحف  يقدمه  م��ا 
�لرقمية،  من�صاته  ع��ر  يقّدمه  وم��ا 
وه���� م���ا ���ص��ي��ع��زز ه���ذ� �ل��ت��ف��اع��ل على 
�ل�صن��ت �لقادمة.« ومت متديد  مدى 
مدة �إعارة �لقطع �لفّنية من �ل�صركاء 
�لإقليمين للعام �ملقبل، فيما ل يز�ل 
ت��صيع �لتعاون �لإقليمي من �أول�يات 
�ل�صنة  ففي  �أب�ظبي.  �لل�فر  متحف 
�ل���ث���ال���ث���ة، ع��م��ل �مل��ت��ح��ف م����ع: د�ئ����رة 
�لثقافة و�ل�صياحة – �أب�ظبي، وبلدية 
�أب�ظبي،  ج�جنهامي  ومتحف  دب���ي، 
�لآثار  ود�ئ��رة  �ل�طني،  ز�يد  ومتحف 
و�مل��ت��اح��ف يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، ود�ئ����رة 
و�ملتحف  �لأردن�����ي�����ة،  �ل��ع��ام��ة  �لآث������ار 
�ل�طني يف ُعمان، ووز�رة �ل�صياحة يف 

�ململكة �لعربية �ل�صع�دية.
و�أع�����ار م��ت��ح��ف �ل��ل���ف��ر �أب���ظ��ب��ي عام 
�ل�ص�ف  »ج��م��ع��ي��ة  ق�����الدة   2019
متحف  �إىل  ف������الن������درز  �ل����ذه����ب����ي« 
ني�ي�رك،  يف  للفن�ن  مرتوب�ليتان 

مم����ا ���ص��ك��ل خ����ط����ّ�ة ب�������ارزة يف �إط�����ار 
مبجم�عته  �ل����������دويل  �لع������������رت�ف 
�ل���ف���ّن���ي���ة. وق����د ُع���ر����ص���ت �ل����ق����الدة يف 
م  ُنِظّ معر�س »�لفار�س �لأخري« �لذي 
بن  للفن�ن  مرتوب�ليتان  متحف  يف 

�أكت�بر 2019 ويناير 2020.
�لعاملية  معار�صه  برنامج  خ��الل  م��ن 
�ل��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع وكالة 
�لفرن�صية  و�مل��ت��اح��ف  فرن�صا  متاحف 
�لل�فر  م��ت��ح��ف  مت���ّك���ن  �ل�������ص���ري���ك���ة، 
�أب���ظ��ب��ي �أي�����ص��اً م��ن ����ص��ت��ع��ارة �أعمال 
فنية رئي�صية من جهات عاملية /مكتبة 
بيتي، ومتحف مرتوب�ليتان  ت�ص�صرت 
للفن�ن وم�ؤ�ص�صة �لفرو�صية للفن�ن/ 
»فن  معر�س  يف  للجمه�ر  لتقدميها 
و�لغرب«  �ل�����ص��رق  ب���ن  �ل��ف��رو���ص��ي��ة: 
�أكت�بر  �إىل  ��صتمر من فر�ير  �ل��ذي 

.2020
�أب�ظبي فيلمه  و�أطلق متحف �لل�فر 
�لق�صري �لأول بعن��ن »نب�س �لزمان«، 
وذلك بالتز�من مع �لذكرى �ل�صن�ية 
�لرحلة  �لثالثة لفتتاحه. متتد هذه 
 40 م���دى  ع��ل��ى  �لب�صرية  �ل�صمعية 
ق�صري  فيلم  �أول  ُتعتر  وه��ي  دقيقة، 
من �إنتاج متحف �لل�فر �أب�ظبي، يبث 
�لإن�صانية من خالل  ق�صة  �حلياة يف 
رحلة ل�صتك�صاف �لأعمال �لفنية من 
جمم�عة �ملتحف �لفّنية. ياأخذ �لفيلم، 
من خالل �ل�صرد و�لت�ص�ير و�لتاأليف 

�مل��صيقي �لأ�صلي، �مل�صاهدين يف رحلة 
قاعات  من  ف�صاًل   12 عر  �صاعرية 
تاريخ  �مل��ت��ح��ف، ل���ص��ت��ك�����ص��اف  ع��ر���س 
�لإب��د�ع �لب�صري من خالل جمم�عة 
خمتارة من 15 عماًل فنياً، لت�صليط 
�ل�ص�ء على لقاء �لثقافات من ع�ص�ر 

ما قبل �لتاريخ �إىل ع�صرنا �حلايل.
باأ�ص��ت  لغات  بثالث  �لفيلم  ويت�فر 
�لعربية  باللغة  ه��م:  م�صاهري  ثالثة 
�مل���م���ث���ل و�مل����ن����ت����ج وم����ق����دم �ل����ر�م����ج 
�لإمار�تي �صع�د �لكعبي، �ملعروف بدوره 
وبالإجنليزية  �حل����ي«،  »د�ر  فيلم  يف 
�ل�صينمائي  و�مل��خ��رج  و�ل��ك��ات��ب  �ملمثل 
�لإجنليزي �صارلز د�ن�س، �لذي ��صتهر 
بلعب دور تي�ين لني�صرت يف م�صل�صل 
»�صر�ع �لعرو�س«، وبالفرن�صية �ملمثلة 
�لفرن�صية �ل�ص�ي�صرية �إيرين جيك�ب 
�لتي ��صتهرت بدورها يف فيلم »ثالثية 
�أن  �لأل��ن: �أحمر« /1994/. ُيذكر 
بالنك،  لألك�صندر  �ل�ص�تي  �لإن��ت��اج 
�لثقافية  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة  �لإذ�ع������ة  م��ن��ت��ج 
و�لفائز  ك���ل��ت���ر«  »ف��ر�ن�����س  �ل�طنية 
مرتن بجائزة »بري �إيطاليا« �لدولية 
يف �لإذ�ع������ة و�ل��ت��ل��ف��زي���ن، و�أن���ط�����ن 

ريت�صارد �حلائز �جلائزة نف�صها.
قناة  على  للفيلم  �لأول  �لعر�س  بعد 
�لل�فر �أب�ظبي على ي�تي�ب، �صيت�فر 
على م�قع �ملتحف �لإلكرتوين �بتد�ًء 

من 12 ن�فمر.

•• �بوظبي-�لفجر:

�صاركت �ل�صعبة �لرملانية �لإمار�تية 
�لعاملي  ري���ك���ي���اف���ي���ك  م���ن���ت���دى  يف 
يف  يعقد  �ل���ذي  �لن�صائية  للقياد�ت 
�ل�صهر  م���ن  و11   9 ب���ن  �ل���ف���رتة 
باآي�صلند�،  ري��ك��ي��اف��ي��ك  يف  �جل�����اري 
ع��ر �لت�����ص��ال �مل��رئ��ي )ع���ن بعد(، 
ونائبة  رئ��ي�����ص��ة   800 مب�����ص��ارك��ة 
ومدير�ت  برملانية  وع�����ص���ة  رئي�س 
�مل�صاو�ة،  �أج��ل  من  تنا�صل  منظمات 
�ل�صيا�صية  �لتحديات  عن  للحديث 
م�صتقبال،  �مل��ن��ت��ظ��رة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
وتبادل �خلر�ت و�مل�ص�رة يف �لعديد 

من ق�صايا �ملر�أة.
�ل�صعبة  م���ن  �مل���ن���ت���دى  يف  و�����ص����ارك 
م����رمي ماجد  ����ص���ع���ادة  �ل���رمل���ان���ي���ة، 
�ملجل�س  ع�����ص���  ث��ن��ي��ه  ب����ن  خ���ل���ف���ان 
�ل���ط��ن��ي �لحت������ادي، و���ص��ع��ادة هند 
�ملجل�س  ع�������ص����  �ل���ع���ل���ي���ل���ي  ح���م���ي���د 

�ل�طني �لحتادي.
وج���م���ع �مل���ن���ت���دى م���ئ���ات �ل���ق���ي���اد�ت 
�لن�صائية يف جميع جمالت �ل�صيا�صة 
لتبادل �خلر�ت  و�لإع��الم  و�لفن�ن 
بناء جمتمع  كيفية  ح���ل  و�مل�����ص���رة 
خالله  وناق�ص��  �أف�صل،  وم�صتقبل 
جمم�عة متن�عة من �لق�صايا �لتي 
�لعاملية  جتتاح عاملنا خا�صة �جله�د 
�مل�صتجد  ك���رون��ا  ف��ريو���س  ملكافحة 
ودور �ملر�أة يف منع �نت�صار �لفريو�س، 
ودورها يف جه�د �لتنمية �مل�صتد�مة، 
حيث �صم �ملنتدى متحدثن بارزين 
�لأمريكية  �خل��ارج��ي��ة  وزي����رة  م��ث��ل 

كلينت�ن،  ه������ي������الري  �ل���������ص����اب����ق����ة 
�لبيالرو�صية  �مل��ع��ار���ص��ة  وزع��ي��م��ة 
�صفيتالنا تيكان�ف�صكايا و�ل�صحفية 

�ملخ�صرمة ماريا ري�صا.
و�أك�����دت ���ص��ع��ادة م���رمي ب���ن ث��ن��ي��ة يف 
لبناء  »م���������ص����ار�ت  ح������ل  م���د�خ���ل���ة 
قيادة  �إن  �إن�����ص��اًف��ا«،  �أك���ر  م�صتقبل 

�ل��دول��ة �أول���ت �أه��م��ي��ًة ك��ب��ريًة لدعم 
�مل�����ر�أة، ف��ق��د ���ص��ادق��ت ع��ل��ى �لعديد 
تكفل  �لتي  �لدولية  �لتفاقيات  من 
ب��ن �جل��ن�����ص��ن، و�حلفاظ  �مل�����ص��او�ة 
ع��ل��ى ح��ق���ق �مل����ر�أة �ل��ع��ام��ل��ة، منها: 
�أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  �تفاقية 
�ل��ت��م��ي��ي��ز ���ص��د �مل������ر�أة )����ص���ي���د�و( يف 

2004، و�تفاقية �مل�صاو�ة يف �لأج�ر 
1996، و�تفاقية �صاعات �لعمل  يف 
�لإم����ار�ت  �أط��ل��ق��ت  ك��م��ا   ،1982 يف 
لدعم  �جلن�صن  ب��ن  �ل��ت����زن  دليل 

بيئة �لعمل بن �جلن�صن.
ن�����ص��ب��ة متثيل  �إن  ���ص��ع��ادت��ه��ا  وق���ال���ت 
�ملر�أة �لإمار�تية يف �ملجل�س �ل�طني 

يف   50% �إىل  �رت��ف��ع��ت  �لحت�����ادي 
�ل��ف�����ص��ل �ل��ت�����ص��ري��ع��ي �ل�����ص��اب��ع ع�صر 
ت�جهات  ر�صخت  �حل��ايل، يف خط�ة 
�لدولة �مل�صتقبلية، وحققت �لتمكن 
�لكامل للمر�أة �لإمار�تية، و�أ�صبحت 
كافة  يف  وم���ؤث��ر�ً  ري��ادي��اً  دور�ً  تلعب 
�لقطاعات �حلي�ية، م�صرية �صعادتها 

�إىل �أن ن�صبة �أع�صاء �ملجل�س �ل�طني 
40 عاماً  �ل����  ���ص��ن  �لحت�����ادي حت��ت 
�رتفعت �إىل %25 يف خط�ة ت�صب 

يف �صيا�صة متكن �ل�صباب �صيا�صياً.
و�أكدت �صعادة مرمي بن ثنية، �أهمية 
�ملجال  يف  �مل������ر�أة  وت���اأه���ي���ل  ت���دري���ب 
�ل�صيا�صي و�لقت�صادي و�لجتماعي 

ن����دو�ت ودور�ت  �إق���ام���ة  ع��ن ط��ري��ق 
ل��ل��ن�����ص��اء بهدف  ت��دري��ب��ي��ة  وور�������س 
و�إبر�ز  �لثقايف  �ل�عي  م�صت�ى  رفع 
ورفع  �ملتاحة  و�لإمكانيات  �لفر�س 
قدر�تهن عن طريق عقد �ل�صر�كات 
�ل�صرت�تيجية مع �لقطاع �حلك�مي 
و�خلا�س وم�ؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين 

ومتكينها،  �مل������ر�أة  ح�����ص���ر  ل��ت��ع��زي��ز 
�ملنا�صب  ء  َت����َب�����ُّ ع��ل��ى  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��ا 

�لقيادية.
ودعت �صعادتها �إىل �لعمل على حث 
�لت�صريعات  �إ���ص��د�ر  على  �لرملانات 
و�ل��ق����ن��ن و�ل��ل����ئ��ح �ل��ت��ي ت�صمن 
ل���ل���م���ر�أة وحتقيق  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ت����ف���ري 
�مل�صاو�ة بن �جلن�صن، و�إز�لة �لقي�د 
�لق��نن  يف  �ملن�ص��صة  �ملجتمعية 
�لتي حت�ل دون قدرة �ملر�أة يف بع�س 
�ل��ص�ل للخدمات  �لعامل من  دول 

�ملالية.
من جانبها قالت �صعادة هند �لعليلي 
يف  �ل��رمل��ان��ي��ة  �ل�صعبة  م�����ص��ارك��ة  �إن 
للقياد�ت  �لعاملي  ريكيافيك  منتدى 
�إليه  و�صلت  ما  على  دليل  �لن�صائية 
�ل����دول����ة خ��ا���ص��ة يف جم����ال متكن 
�لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف  و�ل�صباب  �مل���ر�أة 
�لقيادية،  �ملنا�صب  �إىل  وو�ص�لهم 
للدولة  �لر�صيدة  �لقيادة  �أن  م�ؤكدة 
ت�يل منذ ن�صاأة �لدولة �أهمية كبرية 
�مل����ر�أة وت���ف��ري ك��ل �ملق�مات  ل��دع��م 
�ل��ق��ي��ام بدورها  �ل��ت��ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن 
�حلي�ي �إىل جانب �لرجل.  ولفتت 
حققت  �ل����دول����ة  �أن  �إىل  ���ص��ع��ادت��ه��ا 
�لعل�م  ق���ط���اع  يف  ع��امل��ي��ة  جن���اح���ات 
و�لتكن�ل�جيا، ويف جه�دها يف منع 
�مل�صتجد  ك����رون���ا  ف��ريو���س  �ن��ت�����ص��ار 
�ملر�أة  لعبت  حيث   ،)-19 )ك���ف��ي��د 
دور�ً مهماً يف تلك �لنجاحات خا�صة 
م��جهة  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
�نت�صار فريو�س ك�رونا �صمن جه�د 

خط �لدفاع �لأول.

منت�صبو نا�صئة ال�صارقة يتعلمون اأ�صا�صيات لغة الإ�صارة ديوان املحا�صبة ي�صارك يف اجتماع املجل�س التنفيذي للإنتو�صاي
•• �ل�شارقة -�لفجر:

�نطالقاً من �صعيها �إىل تدريب منت�صبيها على مهار�ت �لت���صل مع ذوي 
»نا�صئة  نظمت  حاجاتهم،  عن  �لتعبري  على  لت�صجيعهم  �ل�صمعية،  �لإعاقة 
و�ملبتكرين، برناجماً  �لقادة  »ربع قرن« ل�صناعة  مل�ؤ�ص�صة  �لتابعة  �ل�صارقة« 
�فرت��صياً بعن��ن »لنت���صل بلغة �لإ�صارة«، ��صتمر خم�صة �أيام عر من�صة 

»زوم«.
معتمد  �إ�صارية  لغة  مرتجم  ع�جان  حمم�د  قدمه  �ل��ذي  �لرنامج  �صم 
من �لحتاد �لعربي للهيئات �لعاملة مع �ل�صم، جمم�عة من ور�س �لعمل 
�لتفاعلية �لتي ركزت على تعريف �مل�صاركن بق��عد لغة �لإ�صارة �لإمار�تية 

�ل�صم باملجتمع  �لعربية، من حيث ثقافة  �لإ�صارة  و�لفرق بينها وبن لغة 
�لإمار�تي.

�لت���صل  وط��رق  �لإ���ص��ارة،  بلغة  �لت���صل  �أ�صا�صيات  �إىل  �ملنت�صب�ن  وتعرف 
�إ�صافة  �صحيحة،  بطريقة  �لأ�صابع  تهجئة  ��صتخد�م  ومهار�ت  �ل�صم،  مع 
على  و�طلع��  لل�صم،  بالرتجمة  �خلا�صة  �ل�صرت�تيجيات  بع�س  تعلم  �إىل 

خمتلف �أب��ب وف�ص�ل �ملعجم �لإ�صاري �لإمار�تي.
وتعلم �ملنت�صب�ن �حلروف �لأبجدية بلغة �لإ�صارة، و�لأرقام، و�أد�ء �لتحية، 
�ل�ظائف  �إىل  �إ�صافة  �ل�صياحية،  و�أب��رز معاملها  �لدولة  و�إم��ار�ت  و�لأل����ن، 
و�ل�صفات و�لأفعال �ل�صائعة، وقام�� باإجر�ء تطبيق عملي ملهار�تهم �ملكت�صبة 

يف �ل�ر�صة من خالل �لرتجمة �لإ�صارية.

•• �أبوظبي -و�م:

�لتنفيذي  للمجل�س  �ل�صن�ي  �لجتماع  يف  �ملحا�صبة  دي����ن  �صارك 
ملنظمة �لإنت��صاي و�لذي عقد �أم�س �لأول عر �لت�صال �ملرئي عن 

بعد.
وق����ال م��ع��ايل �ل��دك��ت���ر ح����ارب ب��ن �صعيد �ل��ع��م��ي��م��ي رئ��ي�����س دي�����ن 
�ملتحدة  �تفاقية �لأمم  �لأط��ر�ف يف  �ل��دول  �ملحا�صبة رئي�س م�ؤمتر 
تاأتي ب�صفتها ع�ص�� يف  �لإم��ار�ت  �إن م�صاركة دولة  �لف�صاد  ملكافحة 
�أنها ترت�أ�س عدد� من �للجان �ملهنية  �ملجل�س �لتنفيذي �إ�صافة �إىل 
باملنظمة.. لفتا �إىل �أن �ملجل�س ينعقد لأول مرة عن بعد ب�صبب ما 
يف  ك���رون��ا  جائحة  تف�صي  عن  �لناجتة  �ل�صحية  �ل��ظ��روف  فر�صته 

�لعامل.
�ملدرجة  و�مل���صيع  �لتقارير  من  ع��دد  يف  �صينظر  �ملجل�س  �أن  وذك��ر 
على جدول �أعماله تت�صل مبختلف �لن�صاطات �لرقابية �لتي نفذتها 
�مليز�نية  وك��ذل��ك  للمنظمة  �لتابعة  �لإقليمية  �لعمل  جمم�عات 

و�حل�صابات �خلتامية للمنظمة عن �لعام �ملن�صرم.
وقال معاليه �إن دولة �لمار�ت ممثلة بدي��ن �ملحا�صبة قد تقدمت 
بتنفيذ  تت�صل  �لتنفيذي  �ملجل�س  من  لعتمادها  ق��ر�ر�ت  مب�صاريع 
مذكرة �لتفاهم بن منظمة �لإنت��صاي ومكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني 
�لرقابية  �لأج��ه��زة  بن  �لتعاون  ب�صاأن  وذل��ك  و�جلرمية  باملخدر�ت 
وهيئات مكافحة �لف�صاد من خالل ت�ظيف �لدور �لفاعل �لذي تق�م 

به �لأجهزة �لرقابية جلهة مكافحة �لف�صاد يف �لقطاع �حلك�مي.

• مرمي بن ثنيه: املراأة االإماراتية تلعب دورًا رياديًا وموؤثرًا يف كافة القطاعات احليوية 
العاملية خا�ضة يف جهود مكافحة كورونا الدولة  جناحات  يف  كبري  دور  للمراأة  العليلي:  • هند 

جلنة ال�صوؤون الإ�صلمية يف املجل�س الوطني الحتادي ت�صتكمل 
مناق�صة م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم احتاد امللك

اللوفر اأبوظبي يحتفل اليوم بالذكرى ال�صنوية الثالثة لفتتاحه

ال�صعبة الربملانية الإماراتية ت�صارك يف منتدى ريكيافيك العاملي للقيادات الن�صائية
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عربي ودويل
اجلنائية تدين ا�صتخدام الألغام �صد املدنيني يف ليبيا

ت�صرين  ويف  �مل���ج���اورة«،.  و�ملناطق  طر�بل�س  م��ن  ق����ت  �ن�صحاب 
�لأول/�أكت�بر �ّتفق طرفا �لنز�ع يف ليبيا على وقف �إطالق �لنار 
ت�ن�س  يف  �صيا�صية  حم��ادث��ات  �حل���ايل  �لأ���ص��ب���ع  مطلع  وب��ا���ص��ر� 
جديدة  وح��دة  حك�مة  ت�صكيل  �إىل  ترمي  �ملتحدة  �لأمم  برعاية 

وتنظيم �نتخابات.
�ألغام وعق�بات نا�صفة  وحتّدثت بن�ص�دة عن تقارير تفيد ب�”زرع 

م�صّنعة يدوّيا يف مر�ئب ومطابخ وغرف ن�م منازل مدنين«.
�لتي  منازلهم  �إىل  ع���ادو�  �ل��ذي��ن  �ملدنين  م��ن  “كر�ً  �إّن  ق��ال��ت 
غادروها هرباً من �ملعارك �صقط�� بن قتيل وجريح لأّن منازلهم 
وقد ذّكرت �ملدعية �لعامة باأّن ��صتخد�م �لألغام  كانت مفّخخة”، 

�صّد �ملدنين يعّد “جرمية” وفق �لقان�ن �لدويل.

•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

بن�ص�دة  فات�  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  �أد�ن��ت 
�ل�����دويل ع���ق���دت ع���ر �لفيدي�،  خ����الل ج��ل�����ص��ة مل��ج��ل�����س �لأم�����ن 
يف  �ملدنين  �صد  �لنا�صفة  و�لعب��ت  لالألغام  �ملتز�يد  �ل�صتخد�م 

ليبيا.
�إىل  ت�صري  م�صد�قية  ذ�ت  م��ع��ل���م��ات  “تلقينا  ب��ن�����ص���دة  وق��ال��ت 
��صتخد�م متز�يد لالألغام و�لعب��ت �لنا�صفة �مل�صّنعة يدوياً �صد 
يف حن جتري �أجهزة �ملحكمة حتقيقات يف �نتهاكات  �ملدنين”، 

حلق�ق �لإن�صان يف ليبيا.
بعد  تك�ّصفت  “�ملعطيات  ه��ذه  �أن  �إىل  �ل��ع��ام��ة  �مل��دع��ي��ة  و�أ����ص���ارت 

وذخائر  نارية  �أ�صلحة  بح�زتهم  �صخ�صا   162 �عتقلت  �حلك�مة  �إن  �لأح��د 
لال�صتباه بدعمهم لق��ت �إقليم تيجر�ي. ومل يت�صح ما �إذ� كان �ل�صحفي�ن 
�ل���زر�ء بعد على طلب  �ملعتقل�ن بن هذه �ملجم�عة. ومل يرد مكتب رئي�س 
للتعقيب. وو�صفت جلنة حماية �ل�صحفين، وهي منظمة عاملية، �لعتقالت 
باأنها “تر�جع خطري عن �خلط��ت �ل�صابقة �لتي �تخذتها �حلك�مة لتعزيز 
 ،2019 �ل��ذي نال جائزة ن�بل ل�صالم يف عام  �أب��ي،  حرية �ل�صحافة«. وب��د�أ 
عمليات ع�صكرية يف �إقليم تيجر�ي �لأ�صب�ع �ملا�صي بعد �تهام حك�مة �لإقليم 
تيجر�ي  عرقية  زعماء  بن  �صديد  ع��د�ء  وهناك  ع�صكرية.  قاعدة  مبهاجمة 
و�أبي �لذي ينتمي لالأوروم�، �أكر جماعة عرقية يف �لبالد. وقال م�ص�ؤول �إن 
نح� 2500 �إثي�بي عرو� �حلدود �إىل �ل�ص�د�ن فر�ر� من �ل�صر�ع و�إن حركة 

�لنزوح �صتزد�د �صريعا على �لأرجح.

•• نريوبي-رويرتز

نددت �للجنة �لإثي�بية حلق�ق �لإن�صان باعتقال �صحفين مع م�صي رئي�س 
�ل�زر�ء �أبي �أحمد قدما يف هج�م ع�صكري على �إقليم ب�صمال �لبالد م�صتهدفا 
زعماء حملين يتحدون �صلطته. وقتل �ملئات يف �صربات ج�ية ومعارك منذ 
تفجر �ل�صر�ع قبل �أ�صب�ع. وتزد�د �ملخاوف من �نزلق �إثي�بيا، �لتي يبلغ عدد 
�صكانها 110 مالين ن�صمة، �إىل حرب �أهلية ت�ص�بها �لعرقية. وقال د�نييل 
�إىل  دع�تنا  “نكرر  �حلك�مة  م��ن  �ملُعينة  �حلق�قية  �للجنة  رئي�س  بيكيلي 
�حرت�م �لعملية �لقان�نية �ل��جبة و�لعادلة«. وذكر بال�صم �صحفين يعمالن 
لدى م�ؤ�ص�صات �إخبارية �إثي�بية م�صتقلة �عتقال ب�صبب ما و�صفه بيكيلي باأنه 
“خمالفات مزع�مة مرتبطة بالإعالم«. وقال مف��س �صرطة �أدي�س �أبابا ي�م 

اإثيوبيا تعتقل �صحفيني مع تفاقم ال�صراع يف تيجراي 

•• �لفجر-خرية �ل�شيباين
   بالن�صبة جل� بايدن، مّت �حل�صم 
�أين خ�صرت هيالري كلينت�ن قبل 
�ل�صد�أ،  ح����ز�م  يف  ����ص���ن�����ت.  �أرب�����ع 
�ل�����ص��رق��ي م��ن �لبالد،  �ل�����ص��م��ال  يف 
للعمال  �لنتخابي  �جل�صم  م�طن 
�لنت�صار  هذ�  حتديد  مت  �لبي�س، 
�خلاطف يف ثالث وليات رئي�صية، 
دونالد  م���ع  ج�����ًد�  ���ص��غ��ري  ب���ف���ارق 
مي�صيغان  م���ت���ق���دًم���ا:  ت�����ر�م�����ب، 
�ألف �ص�ت(، ووي�صك�ن�صن   150(
)20 �ألًفا(، وبن�صلفانيا )38 �ألف 

�ص�ت( يف �ل�قت �حلايل.
   ك��ان �ن��ع��ط��اف ولي���ات “�جلد�ر 
و�لتي  �ل�صابقة،  �لثالث  �لأزرق” 
با�صتمر�ر  للدميقر�طين  �ص�تت 
من عام 1992 �إىل عام 2012، 
ك��اف��ي��اً مل��ن��ح ج���� ب���اي���دن �أك����ر من 
�لبالغ  �ل���ن���اخ���ب���ن  ك����ب����ار  ن�������ص���ف 

عددهم 538 ناخباً.
 ومي��ك��ن �أن ي��رت�ف��ق ه��ذ� م��ع غزو 
 7( ج�رجيا  جمه�رين،  معقلن 
ل�صالح  �لآن  ح��ت��ى  ����ص����ت  �لف 
فرز  �إج�����ر�ء  �صيتم  ول��ك��ن  ب���اي���دن، 
يتبق  )مل  و�أري��������زون��������ا  ج�����دي�����د( 
ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي ك��ف��ارق ���ص���ى 20 

�ألف �ص�ت(.
يقارب  م����ا  خ�����الل  �أن������ه  ي���ذك���ر     
�لأربعن عاًما، متكن بيل كلينت�ن 
ف��ق��ط م���ن �ل���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى هذه 
�مل��ن��اط��ق �مل��ح��اف��ظ��ة، ع���ام 1992 

ولي����ة   1996 وع������ام  ج����رج���ي���ا 
�أريزونا.

م�ضاركة تاريخية وارتفاع 
الت�ضويت الربيدي

   قد ي�صتمر هذ� �لتقدم �ل�صئيل 
ل�����ص��ال��ح ج����� ب����اي����دن يف �ل����زي����ادة 
وحتى  �لآن  م����ن  ط��ف��ي��ف  ب�����ص��ك��ل 
�ل��ف��رز �ل��ن��ه��ائ��ي، لكنه ي��ذك��رن��ا كم 
�ن �لنجاح يف �لنتخابات �لرئا�صية 
�ملجّمع  ن���ظ���ام  م����ع  �لأم����ري����ك����ي����ة، 
�لن��ت��خ��اب��ي، ي��ك���ن ب��ف��ارق �صغري 

جد�. 
  على �مل�صت�ى �ل�طني، �صحق ج� 

خا�س  ب�صكل  تقدم  �جلمه�ري  �ن 
ي�صري  مفيدة”،  لي�صت  ولي��ات  يف 
�لدر��صات يف  ماتي� غ��الرد، مدير 
�لدقيق  و�مل��ت��اب��ع  فرن�صا  �إب�����ص������س 

للنتائج �لأمريكية.

�ضباب االأقليات للإنقاذ
  من على عك�س ذلك، �أنقذ �جلندي 
�ل�صناعية  �ل���لي��ات  “يف  ب��اي��دن؟ 
ك�صب  �ل���������ص����رق����ي،  �ل���������ص����م����ال  يف 
�لدميقر�طي قلياًل عند �لناخبن 
�ل�صعبية  �لأو�صاط  من  �لبي�س”، 
و�ل��ع��م��ال��ي��ة، ي��ج��ي��ب �ل��ق��ائ��م على 
�ل�صتطالعات  لكن  �ل���ص��ت��ط��الع. 

فا�صل   50 بن�صبة  �مل��ب��ار�ة  ب��اي��دن 
مقابل  �لأ�����ص������ت  م���ن  ب��امل��ائ��ة   5
للجمه�ري،  باملائة   7 فا�صل   47
�أربعة مالين �ص�ت  �أكر من  �أي 
�إ�صايف. ومل ينته بعد فرز �لأ�ص��ت 
ع��ن ط��ري��ق �ل��ري��د، وه���� ل�صالح 

�لدميقر�طين �إىل حد كبري ...
   بن 2016 و2020، ت�صاعف 
تقريًبا،  �لريدية  �لبطاقات  عدد 
وهذه  م��ل��ي���ًن��ا.   62 �إىل   33 م��ن 

�مل���ث���ال، ح�����ص��ل ج���� بايدن  ���ص��ب��ي��ل 
�أك���ر من  �أل���ف ���ص���ًت��ا   500 على 

هيالري كلينت�ن عام 2016. 
ا    ول��ئ��ن ف��از دون��ال��د ت��ر�م��ب �أي�صً
�لأ���ص����ت مقارنة  �أك��ر م��ن  بعدد 
على  -ح�����ص��ل  �لأوىل  ب��ان��ت��خ��اب��ات��ه 
70 ملي�ًنا �لآن، مقابل  �أكر من 
63 يف �ملرة �ل�صابقة –فان �حتياطه 
ظل هزيال. “ بلغت تعبئة قاعدته 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة �ع��ل��ى ���ص��ق��ف ل��ه��ا، �ل 

�لريدي،  �لت�ص�يت  يف  �ل��ط��ف��رة 
�أ�صا�صي  ب�����ص��ك��ل  ي��ف�����ص��ره��ا  و�ل���ت���ي 
تعطي  �أن  مي��ك��ن  �ل�����ب����اء،  ���ص��ي��اق 
�لق���رت�ع  لنتائج  م�ص�هة  ���ص���رة 
�حت�صابها  مت  �لأرب�����ع�����اء:  ���ص��ب��اح 
ق���ب���ل ف�����رز �ل���ع���دي���د م����ن �أ�����ص������ت 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن، �وح����ت �لأرق�����ام 
كانا  �مل����ر�����ص����َح����ن  ب��������اأن  �لأوىل 
للرئي�س  �ف�صلية  م��ع  م��ت��ق��ارب��ن، 
�ل�������لي������ات  م���ع���ظ���م  �حل���������ايل يف 

�لرئي�صية.
   يف �لنهاية، ��صتفاد نائب �لرئي�س 
ع�دة  م��ن  �أوب��ام��ا  ل��ب��ار�ك  �ل�صابق 
على  �أو�صكت  �لتي  �مل�صاركة،  زخ��م 
�ل��ص�ل �إىل م�صت�ى مل ت�صل �إليه 
�إعادة  وتتجلى   .1900 ع��ام  منذ 
�لدميقر�طين  �ل��ن��اخ��ب��ن  تعبئة 
ه����ذه ب�����ص��ك��ل خ���ا����س يف �ل����لي���ات 
ل�صمال  �لعمايل  �حل���ز�م  �ل��ث��الث: 
على  مي�صيغان،  يف  �أم��ري��ك��ا.  �صرق 

ت�ؤكد  �لن���ت���خ���اب���ات،  ب��ع��د  �لأوىل 
ا �أن ج� بايدن وجد مدد� بن  �أي�صً
�لأقليات،  م��ن  وخ��ا���ص��ة  �ل�����ص��ب��اب، 
كثرًي� عام  تعبئتهم  يتم  �لذين مل 

.2016
�مل�صاركة  ن�صبة  �صتك�ن  وه��ك��ذ�،     
ترت�وح  �ل��ذي��ن  لل�صباب  �لنهائية 
عاًما،  و29   18 ب���ن  �أع���م���اره���م 
 45 مقابل  باملائة  و56   53 ب��ن 
2016، وفًقا  48 باملائة عام  �إىل 
ت��اف��ت�����س ومعهد  ل��ب��ي��ان��ات ج��ام��ع��ة 
�إدي�ص�ن لالأبحاث. و�إذ� منح �ل�صباب 
�أف�صلية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل��ب��ي�����س 
طفيفة فقط، فاإن �ملل�نن و�صع�ه 
ما  ت���رت�وح  باأ�صبقية  �ل�����ص��د�رة  يف 
بن 50 نقطة )لالتين��س( و76 

نقطة )للمجتمع �ل�ص�د(. 
�أن ه��ذه �لن�صب     وم��ن �ملفارقات، 
دونالد  ل�����ص��ال��ح  ق��ل��ي��اًل  ت��ق��ل�����ص��ت 
ت����ر�م����ب ه�����ذ� �ل����ع����ام، ول���ك���ن من 
�إىل  �أدى ذل��ك  حيث �حل��ج��م رمب��ا 
فارق كبري يف �ل�ليات �لرئي�صية. 
على  ووي�صك�ن�صن،  مي�صيغان  ففي 
�لت��يل، جمع ج� بايدن 200 �ألف 
�أل��ف �ص�ت �أك��ر من  �ص�ت، و90 
�لذين  �أولئك  بن  تر�مب  دونالد 
ت��ق��ل �أع��م��اره��م ع��ن 30 ع��اًم��ا، ل 
�صيما يف �ملقاطعات ح�ل ديرتويت 
�أو ميل�وكي، �للتن تتمتعان باأعلى 
ح�����ص��ة م��ن �ل��ن��اخ��ب��ن �ل�����ص���د، �ي 
�ملمن�ح  �لنهائي  �لتقدم  من  �أك��ر 
للدميقر�طي يف هاتن �ل�ليتن.
عن لو جورنال دي دميان�س

ا�ضتفاد من عودة امل�ضاركة

الرئا�صية الأمريكية: هكذا بنى جو بايدن انت�صاره...!
بني 2016 و2020، ت�ضاعف عدد الناخبني بالربيد من 33 اإىل 62 مليوًنا  

على ال�صعيد الوطني، �صحق جو بايدن املباراة بن�صبة 50.5 % من الأ�صوات مقابل 47.7 % للجمهوري

ا�ضتخدم جو بايدن ن�ضبة اإقبال تاريخية 
الإعادة تعبئة الناخبني الذين غابوا عام 2016

تلقى جو بايدن مددا من ال�صباب، وخا�صة يف �صفوف الأقليات 

خلل ما يقرب من اأربعني عاًما، متكن بيل كلينتون 
فق�ط من اال�ض�تيلء على ه�ذه املناط�ق املحافظة

ن�صبة م�صاركة تاريخية

�لقليات منحته �لف�ز

�ل�صباب... ح�ص�ر حا�صم ل�صالح بايدن

بايدن... ��صتثمار �لقبال

فرن�صا حتت نريان الأخبار الكاذبة على مواقع التوا�صل   •• نيقو�شيا-�أ ف ب

فرن�صا �أعلنت �أن منّفذ هج�م ني�س لي�س م�صلماً”، و”قاتل �ملدّر�س �لفرن�صي لقى 
ويتلّقى  “تظاهر�ت حتت بيته”  �أما �لرئي�س �لفرن�صي في��جه  ت�صييع �لأبطال”، 
يف وقت  “ت�بيخ �لأطفال يف �ملد�ر�س على م��قفه �لأخرية من ر�ص�م �لكاريكات�ر”، 
�حلجاب”،  خلع  على  �إكر�ههّن  و  �ل�صرطة  لعنف  �لفرن�صيات  �ملحجبات  “تتعّر�س 
و”يقتحم �لأمن �لفرن�صي �مل�صاجد مرّوعاً من فيها«... هكذ� تبدو �ص�رة فرن�صا، 
�لجتماعي  �لت���صل  م��قع  غزت  �لتي  �لكاذبة  و�ملقاطع  و�ل�ص�ر  �لأخبار  بح�صب 
وني�س،  باري�س  يف  �إرهابيان  نفذهما  �عتد�ءين  �إث��ر  �ملا�صية،  �لأ�صابيع  يف  بالعربية 
وم��قف �لرئي�س �إميان�يل ماكرون �ملد�فعة عن حرية �لتعبري يف ق�صية ن�صر ر�ص�م 
ي �صّحة �لأخبار يف وكالة  كاريكات�رّية تتناول �لنبّي حممد.  و�أ�صدرت خدمة تق�صّ
25 من هذه �لأخبار و�ل�ص�ر و�لفيدي�هات كانت  فر�ن�س بر�س تقارير حققت يف 
من �لأكر �نت�صار�ً، ون�صرتها على �مل�قع �لإلكرتوين �خلا�س بها “يف ميز�ن فر�ن�س 
بر�س«. يف 29 ت�صرين �لأول/�أكت�بر �ملا�صي، �قتحم �صاب ت�ن�صي كني�صة يف مدينة 
ني�س بجن�ب �صرق فرن�صا وقتل ثالثة �أ�صخا�س فيها، بعد نح� �أ�صب�عن من �إقد�م 
ر�ص�ماً  لعر�صه  باري�س  يف  باتي  �صام�يل  �مل��دّر���س  ر�أ���س  قطع  على  �صي�صايّن  لج��ئ 

�ملذهبي  و�نعك�س �جل��د�ل  �مل�صّلل.  �ل�ص�تي  �لتعليق  �ّدع��ى  ت�ّبخه كما  �لفتاة، ومل 
�لأخبار  �لت���صل �لجتماعي، على  �أحيانا م��قع  ت�صهده  �لذي  �ملنطقة  �ملت�ّتر يف 
غري �ل�صحيحة �ملنت�صرة ح�ل فرن�صا. فظهر فيدي� قيل �إنه ي�صّ�ر ماكرون ين�صُب 
للخليفة �لثاين عمر بن �خلطاب وزوجة �لنبي عائ�صة �أق��ًل و�أفعاًل قائاًل �إن فيها 
�إ�صاءة �إىل ر�ص�ل �لإ�صالم، لكن للمقطع ل عالقة لها بخطاب ماكرون �لذي حتّدث 
�ملقابل، ن�صرت  �لتعبري. يف  �لفرن�صّية و�لعلمانية وحرّية  فيه عن قيم �جلمه�رية 
ماكرون.  م��قف  مع  باملقارنة  �آخرين  �أوروب��ي��ن  ق��ادة  ب�”حكمة”  ت�صيد  تعليقات 
فظهرت على في�صب�ك وت�يرت قيل �إنها مق�لة للملكة �إليز�بيث متدح فيها �لإ�صالم 
وقد ُرفعت يف �ص��رع بريطانيا. لكن ، و�لالفتة �لأ�صلية فيها ت�صريح للملكة عن 
م�صتخدم�ن  تناقل  كذلك  ك�فيد-19.  وب��اء  �نت�صار  ظّل  يف  �لجتماعي  �لتباعد 
على في�صب�ك وت�يرت و�إن�صتغر�م قيل �إنها ُتظهر �مل�صت�صارة �لأملانية �أنغيال مريكل 
مع �أملانيات م�صلمات حمّجبات، لالإ�صارة �ىل �أن مريكل �أكر �حرت�ماً لالإ�صالم يف 
بلدها من ماكرون يف فرن�صا. لكن �لدعاء خطاأ، فال�ص�رة ُتظهر بن �صّيد�ت �أعمال 

كاريكات�رية للنبّي يف �صياق در�س عن حرّية �لتعبري. وبعد وقت ق�صري على �عتد�ء 
ني�س، ظهر على م��قع �لت���صل بالعربية قيل �إنه ُيظهر م�ص�ؤوًل ق�صائياً فرن�صياً 
ي�ؤّكد �أن ل عالقة ملنّفذ �لهج�م بالإ�صالم، لكن �مل�ص�ؤول مل يكن يتحّدث عن منفذ 
هج�م ني�س �إبر�هيم ع�ي�صاوي، بل يروي يف �حلقيقة وقائع جرت يف مدينة �أفيني�ن 
حيث قام رجل م�صطرب يحمل م�صد�صا بتهديد �ملارة قبل �أن تقتله �ل�صرطة. و�أثارت 
جرمية قتل �صام�يل باتي �لكثري من �لأخبار �مل�صّللة، منها قيل �إنه ُيظهر حلظة 
قتل منّفذها بر�صا�س �ل�صرطة، لكنه يعر�س يف �حلقيقة وقعت قبل عام ول عالقة 
لها بالأحد�ث �لأخرية. وتد�ول م�صتخدم�ن فيدي� قيل �إنه ُيظهر جنازة �ل�صي�صاين 
�آخر ت�يف عام  �لإ�صالمي �ملتطّرف منّفذ �لعتد�ء، لكن �ملقطع ي�صّ�ر يف �حلقيقة 
15 عاماً  بال�صجن  �صيبرييا حيث كان مي�صي عق�بة  2018 يف �صجن رو�صي يف 
لإد�نته بقتل �صابط. �أكر من ملي�ن و400 �ألف م�صاهدة حققها لفتاة فرن�صية 
م�صلمة من �أ�صل �إفريقي قيل �إنها ت�ّبخ ماكرون على م��قفه ب�صاأن ر�ص�م �لنبي. 
حّيته  حيث  ح���ل  فيدي�  منها  ع��ّدة،  م�صاهد  من  �حلقيقة  يف  مرّكب  �ملقطع  لكن 

�صع�ديات. و�إن كانت ت�صريحات �لرئي�س �لفرن�صي �أثارت جدلأً يف �لعامل �لإ�صالمي 
�لتي حتّدثت عنها �صفحات م��قع  �لفعل  ملاكرون. لكن عدد�ً من ردود  و�نتقاد�ت 
�صريط  م�صر،  يف  �صّيما  ل  م�صتخدم�ن،  ت��د�ول  �إذ  �صحيحة.  غري  كانت  �لت���صل 

فيدي� قال�� �إنه ُيظهر �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�صي�صي يرّد بحدة على ماكرون.
و�صحيح �أن �ل�صي�صي �أعرب �أو�خر �ل�صهر �ملا�صي عن رف�صه �لإ�صاءة للقيم �لدينية، 
رّد   2019 �لعام  من  لكلمة  يع�د  بل  بذلك،  له  عالقة  ل  �مل��ت��د�ول  �لفيدي�  لكن 
فيها على �ص�ؤ�ل �صحايف ح�ل حق�ق �لإن�صان يف م�صر. يف ت�ن�س، ظهر على م��قع 
�لت���صل خر مفاده �أن �لرئي�س قي�س �صعّيد ز�ر مدينة ني�س ب�صكل مفاجئ لإبد�ء 
ت�صامنه مع �ل�صعب �لفرن�صي بعد �لهج�م على �لكني�صة، لكن نفت لفر�ن�س بر�س 
�أما على �صعيد ردود �لفعل �ل�صعبية، فخرجت بالفعل تظاهر�ت يف  �صّحة �خلر. 
م��قع  به  �صّجت  مما  كثري�ً  لكن  بفرن�صا.  ن��ّددت  �لإ�صالمي  �لعامل  دول  من  عدد 
على ماكرون يف  “يث�رون”  �إن��ه ي�صّ�ر م�صلمن  �لت���صل غري �صحيح، مثل قيل 
ي �صّحة �لأخبار �أنه م�صّ�ر يف �آب/�أغ�صط�س �ملا�صي،  فرن�صا، وقد تبّن خلدمة تق�صّ
وُيظهر قام بها م�صّجع� فريق باري�س �صان جرمان بعد ف�زه يف ن�صف نهائي دوري 
�أبطال �أوروبا. كما ُن�صر قيل �إنه لتظاهر�ت حتت بيت ماكرون، لكنه يف �حلقيقة يف 

�أملانيا، �أثناء تظاهرة �حتجاجاً على قمع �مل�صلمن �لأويغ�ر يف �ل�صن.
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عربي ودويل

يحبط اإمكانية وجود تركي اأقوى يف املنطقة 

بوتني ير�صم خطا اأحمر لأردوغان يف نزاع قرة باغ 

مع اأكرث من 200 األف يف 24 �ضاعة 

م�صتوى قيا�صي من الإ�صابات بكوفيد-19 يف الوليات املتحدة  
•• و��شنطن-�أ ف ب

جتاوزت �ل�ليات �ملّتحدة م�صت��ها 
بك�فيد-19  لالإ�صابات  �لقيا�صي 
�إ�صابة  �أل���ف   200 م��ن  �أك���ر  م��ع 
خالل  �مل�صتجّد  ك���رون��ا  بفريو�س 
�لحتاد  ي�صتعد  فيما  �صاعة،   24
ملي�ن   300 ل��ط��ل��ب  �لأوروب��������ي 

جرعة من لقاح “فايزر«.
وم���ع �أن �ل��ع��دد �ل��ق��ي��ا���ص��ي ه���ذ� يف 
بيانات  �إىل  �ملتحدة عائد  �ل�ليات 
�لأ�صب�ع  م���ن  م��ن��ق���ل��ة  م�����ؤخ����رة 
�لذي  �مليل  يعك�س  �أن��ه  �إل  �ملا�صي، 

تنخرط فيه �لبالد.
ب��ي��ان��ات ج��ام��ع��ة ج�نز  و�أظ����ه����رت 
ه���ب��ك��ن��ز �ل��ت��ي ُت��ع��ت��ر م��رج��ع��اً يف 
تتّبع �لإ�صابات و�ل�فيات �لناجمة 
�أّن������ه  ك�فيد-19  ج���ائ���ح���ة  ع����ن 
م�صاء  م��ن   20،30 �ل�����ص��اع��ة  ب��ن 
من   20،30 و�ل�����ص��اع��ة  �لإث���ن���ن 
غ  ت   01،30( �ل���ث���الث���اء  م�����ص��اء 
�لأربعاء(، �صّجلت �ل�ليات �ملتحدة 
ج���دي���دة  �إ�����ص����اب����ة   201.961

بالفريو�س.
وفاة   1535 �إىل  �أي�����ص��ا  و�أ����ص���ارت 
�ل�ليات  وت��ع��ت��ر  و�ح����د.  ي����م  يف 
ت�صجيال  �ل������دول  �أك�����ر  �مل���ت���ح���دة 
يف  ك�فيد-19  ج�����ر�ء  ل��ل���ف��ي��ات 

�لعامل مع نح� 240 �ألف حالة.
م���ن���ذ �أ����ص���ب����ع ت�����ص��ّج��ل �ل�����لي����ات 
�إ�صابة  �ألف  �أكر من مئة  �ملّتحدة 
جديدة بالفريو�س ي�مياً، يف عتبة 
فيما  بلغتها  �أن  ي����م���اً  ي�����ص��ب��ق  مل 
ع��دد �لأ���ص��خ��ا���س �ل��ذي��ن يدخل�ن 

�مل�صت�صفيات يبلغ م�صت�ى قيا�صيا.
تر�كينغ  “ك�فيد  �أرق���ام  و�أظ��ه��رت 
�إّن  �لإ�صابات  لتعقب  بروجيكت” 
�لذين  بالفريو�س  �مل�صابن  ع��دد 
م�صت�صفيات  يف  �ل���ع���الج  ي��ت��ل��ّق���ن 

�لإ�صبانية �لعام 1918.
�أم�������ا م���ن���اف�������ص���ه �ل����دمي�����ق����ر�ط����ي 
فقد  بايدن،  ج�  �ملنتخب  �لرئي�س 
خلطته  �لعري�صة  �خلط�ط  حدد 
�لتي جعل منها  ملكافحة �جلائحة 
�لأول�ية �لأوىل يف وليته �ملقبلة. 
وك�صف �لثنن �أ�صماء �أع�صاء خلية 
هذه  ح����ل  للعمل  م��ك��ر���ص��ة  �أزم����ة 
�لأزمة ما �أن يدخل �لبيت �لأبي�س 

يف 20 كان�ن �لثاين/يناير.
وت��ت������ص��م �ل����لي���ات �مل��ت��ح��دة خري� 
“فايزر”  خمتر�ت  باإعالن  �أي�صا 
�لت��صل  �لث��ن��ن  و”باي�نتيك” 
 ”%  90 بن�صبة  “فعال  لقاح  �إىل 

يف �ل�قاية من ك�فيد-19.
�لأم����ريك����ي����ة  �لإد�رة  ووق������ع������ت 
ت���ر�م���ب ع���ق���د� بقيمة  ب���دف���ع م���ن 
“فايزر”  م��ع  دولر  مليار   1،95
جرعة  ملي�ن  مئة  على  للح�ص�ل 

نح�  حالياً  يبلغ  �ملّتحدة  �ل�ليات 
م�صت�ى  وه����  ���ص��خ�����س،  �أل���ف   62

غري م�صب�ق.
حالياً  ت�������ص���ّرر�ً  �لأك�����ر  و�مل��ن��اط��ق 
م���ن �جل��ائ��ح��ة ه���ي ���ص��م��ال �لبالد 
و�لغرب �لأو�صط. وقال �مل�ص�ؤول�ن 
بروجيكت”  تر�كينغ  “ك�فيد  عن 
�إىل  م���ؤ���ص��ر  م���ن  “ما  م���دون���ة  يف 
�إىل  �لد�خلن  ع��دد  �رت��ف��اع  ت�قف 

�مل�صت�صفيات قريبا«.
وحذر ه�ؤلء “يف حن �أن �لإ�صابات 
وح��الت دخ���ل �مل�صت�صفى تزيد يف 
�ل��ب��الد، ن��ح��ن ب�����ص��دد �ل��دخ���ل يف 
قتامة  �لأك��ر  مرحلة جديدة هي 

على �لأرجح يف �لفريو�س«.
�ل���ت���ي لطاملا  �جل��ائ��ح��ة  و�أغ����رق����ت 
�مل��ن��ت��ه��ي��ة وليته  �ل��رئ��ي�����س  خ��ف��ف 
�لبالد  دونالد تر�مب من حدتها، 
يف �أ�ص��أ �أزمة �صحية منذ �لنفل�نز� 

وتاأمل  �ل��ل��ق��اح.  ترخي�س  ح��ال  يف 
�ل�صعيفة  �ل��ف��ئ��ات  بتلقيح  �ل��ب��دء 

قبل نهاية �ل�صنة �حلالية.
و�أعلن �لحت��اد �لأوروب��ي �لثالثاء 
�ملقبلة  �لأي��ام  �أن��ه �صي�قع عقد� يف 
ل�����ص��ر�ء 300 م��ل��ي���ن ج��رع��ة من 

�للقاح.
بطلب  �ل��ت��ق��دم  “فايزر”  وت��ن���ي 
�لأمريكية  �ل�كالة  م��ن  ترخي�س 
�لتحقق  بعد  و�لعقاقري  لالأغذية 
من �صالمة �للقاح بحل�ل �لأ�صب�ع 
وزير  ع���از�ر  �أليك�س  وق���ال  �مل��ق��ب��ل. 
�ل�صحة �لأمريكي �إن �لت�زيع بعد 

ذلك �صيك�ن م�صاألة “�أ�صابيع«.
ورجح �لحتاد �لأوروبي �أن يح�صل 
�لعام  مطلع  ترخي�س  ع��ل��ى  ل��ق��اح 
م�صدر  �أف��������اد  م����ا  ع���ل���ى   2021

�أوروبي.
وك�����ان�����ت �مل���ف��������ص���ي���ة �لأوروب������ي������ة 

�أيل�ل/�صبتمر  م��ط��ل��ع  �أب���رم���ت 
“باي�نتيك”  مع  متهيديا  �تفاقا 
ملي�ن   200 لطلب  و”فايزر” 
مع  م�صبقا،  لقاحهما  م��ن  ج��رع��ة 
خ���ي���ار ����ص���ر�ء م��ئ��ة م��ل��ي���ن جرعة 

�إ�صافية.
�أن  ل����الحت����اد �لأوروب�����������ي  و����ص���ب���ق 
للح�ص�ل  ع����ق�����د  ث����الث����ة  وق������ع 
ع����ل����ى ل�����ق�����اح�����ات حم���ت���م���ل���ة مع 
�لريطانية  �ل�����ص���ي��دي��ة  �ل�����ص��رك��ة 
و�ألأم����ريك����ي����ة  “��صرت�زيناكا” 
“ج��ص�ن �أند ج�ن�ص�ن” )و�ص�ل 
كل  م��ن  ج��رع��ة  ملي�ن   400 �إىل 
و�حدة منهما( ف�صال عن �لثنائي 
�ل��ف��رن�����ص��ي �ل��ري��ط��اين ���ص��ان���يف/

 300( غ��الك�����ص������ص��م��ي��ث��ك��الي��ن 
ملي�ن درعة(.

مثل  �أي�����ص��ا  �أخ�����رى  دول  وق���ام���ت 
�ليابان وكند� وبريطانيا بطلبيات 
�إل �أن منظمات غري  مع “فايزر”. 
ح��ك���م��ي��ة ت��ع��رب ع���ن ق��ل��ق��ه��ا منذ 
�أ�صهر من ��صتقطاب �لدول �لغنية 

للجرعات �ملت��فرة.
وق���ال روب���ن غ��ي��ت��ار �ل��ن��اط��ق با�صم 
“�للقاح  ف��رن�����ص��ا  يف  “�أوك�صفام” 
 %  0 ب���ن�������ص���ب���ة  ����ص���ي���ك����ن ف����ع����ال 
�ملال  ميلك�ن  ل  �لذي  لالأ�صخا�س 

للح�ص�ل عليه«.
�لأم���ريك���ي���ة  “فايزر”  و�أك���������دت 
�للقاح  �أن  �لأملانية  و”باي�نتيك” 
تف�صل  دفعتن  على  ي���ؤخ��ذ  �ل���ذي 
“فعال  �أ����ص���اب���ي���ع،  ث���الث���ة  ب��ي��ن��ه��م��ا 
بن�صبة 90 %” ��صتناد� �إىل نتائج 
�لنطاق  و��صعة  لتجربة  متهيدية 
عنها  ي��ك�����ص��ف  ومل  �لآن  جت�����رى 
�للقاح  خ��ف�����س  وق���د  ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل. 
 %  90 بن�صبة  �لإ���ص��اب��ة  �حتمال 
لدى �ملجم�عة �لتي تلقته مقارنة 

مبجم�عة تلقت عقار� وهميا.
 

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• لويك تا�شيه

بايدن  �نت�صر ج�  ك��ان خطابا جميال... لقد       
على ذ�ته... وتنف�س كثريون �ل�صعد�ء. وتناق�صت 
ن����رة ب���اي���دن �ل��ت�����ص��احل��ي��ة ب�����ص��ك��ل ح����اد م���ع نرة 
دونالد تر�مب �لغا�صبة... نعم، لكن تر�مب عائد، 
وبح�صب حماميه رودي ج�لياين، �صريفع �صل�صلة 
من �لدعاوى �لق�صائية �صد �لدميقر�طين هذ� 

�لأ�صب�ع.
   رفع تر�مب دع�ى ق�صائية �صد ولية بن�صلفانيا. 
و�أملح ج�لياين �إىل �أنه �صيقدم ما ي�صل �إىل خم�صة 
�أريزونا  ���ص��د  ث��م  م��ي�����ص��ي��غ��ان،  ���ص��د  �أوًل  �آخ���ري���ن، 
ونيفاد� ووي�صك�ن�صن. وح�صب ج�لياين، قد ت��جه 
10 وليات على �لأقل مالحقات ق�صائية ب�صبب 
�أو  �لنتخابات،  تاريخ  بعد  �لق��رت�ع  �أور�ق  قب�لها 

لأن �لدميقر�طين دبرو� م�ؤ�مرة �صخمة.

ال ي�ضدق
    �إن �دعاء�ت �جلمه�رين غري قابلة للت�صديق.

    ح�صب �لعديد من �جلمه�رين، مت ملء بطاقات 
�نتخابية �صر� وفرزها لرتجيح �لت�ص�يت ل�صالح 
�جلمه�رين  �مل��ر�ق��ب��ن  وع���زل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن، 

�لذين مل يتمكن�� من مر�قبة عملية �لقرت�ع.
�لنظريات  ع��دي��د  ه���ذه، مثل  �مل����ؤ�م���رة      نظرية 
�ل��ن���ع، ل ت�صمد لأن��ه��ا تعني  �لأخ���رى م��ن نف�س 
�صمناً �أن عدًد� كبرًي� من �لأفر�د كان�� جزًء منها 
�ل�صر.  هذ�  مثل  على  �حلفاظ  ��صتحالة  وبالتايل 
�إن مل يكن  يف �لعادة، يخرج �لع�صر�ت من �لنا�س، 
للتنديد  عالنية  �ل��ن��دم،  ينخرهم  �ل��ذي��ن  �مل��ئ��ات، 
بهذه �لف�صيحة... لكن مل يخرج �أحد لف�صح هذه 
�مل�ؤ�مرة.    و�لأكر غر�بة، كيف نف�ّصر �أنه بنف�س 
�نت�صار�ت  �لق����رت�ع ح��ق��ق �جل��م��ه���ري���ن  ب��ط��اق��ة 

ك���ث���رية، خ��ا���ص��ة يف جم��ل�����ص��ي �ل�����ص��ي���خ و�ل���ن�����ب؟ 
�أل  �صر�ً،  �أ�صيفت  �لق��رت�ع قد  كانت بطاقات  و�إذ� 
ينبغي لها �أن متنح �لف�صلية ل�صنات�ر�ت و�لن��ب 

�لدميقر�طين؟

ترامب، االأقل �ضعبية
م��ن حزبه  �صعبية  �أق����ل  ت��ر�م��ب  �أن  �حل��ق��ي��ق��ة،     
�حلقيقة،  ح��زب��ه.  م��ن  �صعبية  �أك���ر  ب��اي��دن  �أن  �أو 
�مل��ن��ظ��م��ات �لن��ت��خ��اب��ي��ة �حل��ك���م��ي��ة تتك�ن  �أن  ه��ي 
من  ه��ل  ب��اأم��ان��ة.  بعملهم  يق�م�ن  �أ�صخا�س  م��ن 
يف  �نتخابية  م�صاكل  وه��ن��اك  هنا  جن��د  �أن  �ملمكن 
���ص��ع��ب ت���ع���د�ده 330 م��ل��ي���ن ن�����ص��م��ة؟ ط��ب��ع��ا بكل 
نتيجة  يف  للت�صكيك  يدع�  �صيء  ل  لكن  تاأكيد... 

�لنتخابات.
   �أما م�صاألة بطاقات �لقرت�ع �ملقب�لة بعد تاريخ 
�لن���ت���خ���اب���ات، و�مل��خ��ت���م��ة ب��خ��ت��م �ل���ري���د يف ي�م 
تر�مب  �أذه��ان  يف  فقط  فهي  قبله،  �أو  �لنتخابات 

وفريقه.
ر����ص��خ ومفيد  �إج����ر�ء  ه���  �ل��ري��دي  �لت�ص�يت     
يف  �لعليا  �ملحكمة  و�أي���دت  �جلائحة.  �أث��ن��اء  للغاية 
من  و�صيك�ن  م���ؤخ��ًر�.  �ملمار�صة  ه��ذه  بن�صلفانيا 
يف  �لعليا  �ملحكمة  تلغيها  �أن  و�ل�����ص��ادم  �مل��ف��اج��ئ 
�ل�ليات �ملتحدة. و�صيك�ن هذ� مبثابة �لق�ل باأن 
�لنا�س �لذين  �ل�صلطات �لنتخابية نالت من ثقة 

ي�ص�ت�ن عن طريق �لريد.
م�ؤ�مرة.  �أن��ه �صحية  يعتقد  تر�مب  �أن  �صك  ل     
وه��ذ� �لن�ع من �لفكر غري �ملنطقي ه� جزء من 
بالهزمية  ت��ر�م��ب  يقبل  فمتى  �ل��ع��ق��ل��ي.  م��ر���ص��ه 
ت��ع��ذي��ب �مل��طنن  ���ص��ي��ت���ق��ف ع���ن  �أخ������رًي�؟ م��ت��ى 
�ل�صرفاء باأوهامه؟ �ن يك�ن ذلك يف �أقرب وقت ه� 

�لأ�صلم �لأف�صل.
ترجمة خرية �ل�صيباين

ترامب ل يزال يهذي...!

* �أ�صتاذ �لعل�م �ل�صيا�صية متخ�ص�س يف �ل�صن و�آ�صيا -جامعة م�نريال كند�

يف حتركات احتجاجية لطرده من تون�س

الد�صتوري احلر يعت�صم اأمام مقر فرع احتاد القر�صاوي
حلق�ق  �لفريقية  للمحكمة  �صكاية  وتقّدم  �لي�ن�صك�  مبنظمة  �صتت�صل 
�لن�صان و�ل�صع�ب يف حماولة لإيقاف �خلطر �لذي متّثله ح�صب تقديرها 
�ملنظمات �لتي حت�م ح�لها �صبها مت�يل �لرهاب. و�أّكدت م��صي �أّن �لهدف 
‘’ليخرج وُيغادر  �إخ��ر�ج هذ� �لفرع من ت�ن�س  من هذه �لحتجاجات ه� 
هذ� �لتنظيم �مل�صب�ه ُتر�ب ت�ن�س«. و�أ�صافت م��صي باأن حزبها �صيقرتح 
م�صروع قان�ن لتنقيح مر�ص�م �لأحز�ب مبا ميّكن ت�ن�س من �أن تك�ن خالية 
�لد�صت�ري  وتاأتي �حتجاجات حزب  �لدينية.  �ملرجعية  ذ�ت  من �لحز�ب 
دع�ى  �لثالثاء،   1 بت�ن�س  �لبتد�ئية  �ملحكمة  رف�س  خلفية  على  �حلر 
�لعاملي  �إيقاف ن�صاط �لحت��اد  �لد�صت�ري �حل��ر، بهدف  تقدم بها �حل��زب 

�لبالد.  يف  �مل�صلمن  لعلماء 
�ملحكمة  با�صم  �ل��ن��اط��ق  و�أك���د 
�لقا�صي  �أن  �ل����د�يل،  حم�صن 
�ل���ص��ت��ع��ج��ايل ب��امل��ح��ك��م��ة قرر 
�ل�صتعجايل  �ل��ط��ل��ب  رف�����س 
�ل�����������ذي ت������ق������دم ب�������ه �حل�������زب 
 20 �أن هذ� �لقر�ر قابل لال�صتئناف يف ظرف  �لد�صت�ري �حلر، م�صيفا 
عبري  �حل��ر  �لد�صت�ري  �حل��زب  رئي�صة  وكانت  �لإع���الم.  تاريخ  من  ي�ما 
�جلاري،  ن�فمر   2 ي�م  جل�صة  عقب  �صجلت،  بالرملان  و�لنائبة  م��صي 
تظلما مبكتب �لنائب �لول لرئي�صة �ملحكمة �لبتد�ئية ت�ن�س 1، على �ثر 
ت�صجيل  �مل�صلمن  لعلماء  �لعاملي  �لحتاد  �ملتعهدة مبلف  �لقا�صية  رف�س 
تكفريية.  �عترتها  �لتي  �جلل�صة  مبح�صر  �لحت��اد  حمامي  ت�صريحات 
و�صرحت م��صي �أو�ئل �صبتمر �ملا�صي بان حزبها رفع ق�صية ��صتعجاليه 
فيها  مب��ا  ت���ن�����س،  يف  �مل�صلمن  لعلماء  �ل��ع��امل��ي  �لحت���اد  �ن�صطة  لإي��ق��اف 

�ن�صطته “�مل�صب�هة” بجامعة �لزيت�نة.

•• �لفجر - تون�س

�لد�صت�ري  ح�����زب  رئ���ي�������ص���ة  �أع���ل���ن���ت 
م��صي،  عبري  �لنيابية  وكتلته  �حل��ر 
�ع��ت��ز�م��ه��م �ل���دخ����ل يف ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
�لتي �صتنطلق  �لتحركات �لحتجاجية 

باعت�صام مفت�ح ي�م �لإثنن 16 ن�فمر �جلاري ون�صب �خليام يف �صارع 
خري �لدين با�صا بالعا�صمة، �أمام مقر فرع منظمة �حتاد علماء �مل�صلمن 
مقر�ت  �أم���ام  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  ك��ام��ل  يف  �حتجاجية  وق��ف��ات  تليه  بت�ن�س، 
�ملنظمات �حلق�قية و�صفار�ت ت�ن�س باخلارج. ويف ندوة �صحفية، �تهمت 
�لتنظيمات  ودع��م  بالتخاذل  �حلك�مة  �حل��ر،  �لد�صت�ري  �حل��زب  رئي�صة 
�ملالئمة  �لأر�صية  وت�فري  �لره��اب  ومت�يل  �لأم�����ل  بتبي�س  �مل�صب�هة 
�أنها  من  وح��ّذرت  تعبريها.  وف��ق  �لره��اب  و�صانعي  �لظالمين  لن�صاط 
لن تن�صاع ملحاولت منع هذ� �لعت�صام بحجة فريو�س ك�رونا، م�ؤّكدة �أن 
�أنها  �أي�صا،  هذ� �لعت�صام �صيتم حتى بدون خيام وفق تعبريها. و�أعلنت 

لأذربيجان فارقا كبري� بكلفة ب�صيطة ن�صبيا لرتكيا و�أتاح 
لأنقرة ن�صر� ق�ميا وبع�س �لنف�ذ لدى رو�صيا«.

غري �أن وج�د ق��ت حفظ �ل�صالم �لرو�صية �ملدعمة بعربات 
مدرعة يجمد �ل�صر�ع ويجعل من �مل�صتحيل على �أذربيجان 
�أن حتقق  ق����ت مدع�مة من تركيا تعمل حل�صابها  �أي  �أو 

تقدما �أكر.
وثمة عائد �آخر حمتمل مل��صك� �لتي يربطها �تفاق دفاعي 

باأرمينيا ولها قاعدة ع�صكرية فيها.
فقد ت�ىل رئي�س �ل�زر�ء �لأرميني نيك�ل با�صينيان �ل�صلطة 
بف�صل �حتجاجات يف �ل�ص��رع عام 2018 دفعت �حلك�مة 

�لقائمة �آنذ�ك لتقدمي ��صتقالتها.
منذ  م�صتقرة  غ��ري  ببا�صينيان  م��صك�  ع��الق��ات  وك��ان��ت 
�صبق�ه  مل��صك� مم��ن  م�����لة  �أق��ل  �إذ �عترته  ذل��ك �حل��ن 
�لرئي�صية  بال�صيا�صات  يتعلق  فيما  �حلك�مات  روؤ���ص��اء  من 

و�عترته �صخ�صا �أطاح بجيل من �مل��لن للكرملن.
ويفر�س �تفاق قرة باغ، �لذي يعتره كثريون من م��طني 
�أحز�ب  تطالب  �إذ  با�صينيان  على  �صغ�طا  خيانة،  �أرمينيا 

�صيا�صية معار�صة با�صتقالته.
مباين  �ملحتجن  م��ن  غا�صبة  جم��م���ع��ات  �قتحمت  وق��د 
�ل��ر���ص��م��ي �لذي  �إق��ام��ت��ه  ل��ي��ال مب��ا يف ذل���ك م��ق��ر  حك�مية 
تعر�س للنهب و��صطر با�صينيان لنفي �إد�عاء�ت باأنه هرب 

�إىل خارج �لبالد.

 •• مو�شكو-رويرتز

يف  �ل��صيط  ه���  ب�تن  ف��الدمي��ري  �لرو�صي  �لرئي�س  ك��ان   
�تفاق �ل�صالم يف �إقليم ناج�رن� قرة باغ �لذي حقق مكا�صب 
ب�تن  و��صتطاع  تركيا.  من  �ملدع�مة  لأذربيجان  �إقليمية 
ب��ه��ذ� �لإجن����از �أن يحبط �إم��ك��ان��ي��ة وج����د ت��رك��ي �أق�����ى يف 

منطقة تعترها م��صك� فناءها �خللفي.
�لأذربيجانية  �لق��ت  بن  �لعنيفة  �ل�صتباكات  كانت  فقد 
و�لق��ت �لأرمنية �لعرقية يف �لإقليم �ختبار� لنف�ذ م��صك� 
يف جن�ب �لق�قاز �ل��ذي كان ج��زء� من �لحت��اد �ل�ص�فيتي 

تعتره رو�صيا حي�يا للدفاع عن جناحها �جلن�بي.
و�صبق �أن �نهارت ثالثة �تفاقات ل�قف �إطالق �لنار ت��صطت 
�أذربيجان  �أ�صقطت  م��صك� يف و�حد منها على �لأق��ل. كما 
�خلطاأ  بطريق  لرو�صيا  تابعة  ع�صكرية  هليك�برت  طائرة 

مما �أ�صفر عن �صق�ط قتيلن
ودع����م �ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان �لهج�م 
م�صاعي  �إحباط  وحاول  ودبل�ما�صيا  ع�صكريا  �لأذربيجاين 

�ل��صاطة.
حلما  يحقق  �أن  ب���ت��ن  ��صتطاع  �لنهاية  ففي  ذل��ك  وم��ع 
رو���ص��ي��ا ي��رج��ع لأك���ر م��ن ع��ق��دي��ن ب���اإدخ���ال ق�����ت رو�صية 
يتم  �أن  �أ�صا�س  على  ب��اغ  ق��رة  ناج�رن�  �إىل  �ل�صالم  حلفظ 
�أبقى  نف�صه  �ل�قت  ويف  �صن��ت  كل خم�س  جتديد وج�دها 
خارج �لإقليم �لق��ت �لرتكية �لتي �صت�صاعد يف �إد�رة مركز 

ملر�قبة وقف �إطالق �لنار من �خلارج.
فيما  حد�  وي�صع  �لرو�صي  �لع�صكري  �ل�ج�د  ذلك  وي��صع 
يبدو للتناف�س �جلي��صيا�صي بن م��صك� و�أنقرة مياثل ما 

تك�صف عنه �لتط�ر�ت يف �ص�ريا وليبيا.
ق������ت  ��ص������تيالء  ب���ت��ن  حتا�ص������ى  �ل�صفق�������ة  وب��ه��ذه 
�أذرب��ي��ج��ان��ي��ة م��دع���م��ة م���ن ت��رك��ي��ا ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى �إقليم 
�إنه  �لعرقين  ق����ت �لأرم��ن  �ل��ذي قالت  باغ  ناج�رن� قرة 

�صي�صقط بعد �أيام. 
و�أك����د ب���ت��ن م��ن ج��دي��د �أي�����ص��ا ن��ف���ذ رو���ص��ي��ا يف �ملنطقة 

بالت��ص�����ط يف �تف������اق مل تكن تركيا �أحد �مل�قعن عليه.
وقال �لك�صندر جاب�يف �لزميل �لباحث يف مركز كارنيجي 
جانب  م��ن  �أك���ر  م��ن  ت��ع��ال��ج   ... �ل��ي���م  “�صفقة  مب��صك� 
�أف�صل  ك��ان��ت  ورمب���ا  �ل�����ص��ر�ع  يف  �أ�صا�صية  رو���ص��ي��ة  م�صالح 
يف  �لأق���ل  على  م��صك�”  عليها  حت�صل  �أن  ميكن  نتيجة 

�لأجل �لق�صري.
و�أ�صاف “رو�صيا و�صعت جن�د حفظ �ل�صالم �لبالغ عددهم 
2000 جندي يف ناج�رن� قرة باغ وه� �أمر كانت م��صك� 
تريده يف 1994 غري �أنها عجزت عن حتقيقه. ولن ت�جد 

�لأهمية  بالغ  �أم��ر  وه���  ق����ت حفظ �صالم تركية م�صلحة 
مل��صك�«.

* مناورة تركية
قالت �أنقرة �إن �تفاق وقف �إطالق �لنار �نت�صار لإذربيجان 
حتى  يعلق  مل  �ل���ذي  �أردوغ������ان،  و���ص��ف  ح��ن  يف  حليفتها 
تركيا  باأنه جزء من م�صعى  �أنقرة  دعم  �لتفاق،  �لآن على 

لحتالل “مكانتها �مل�صتحقة يف �لنظام �لعاملي«.
مار�صال  �صندوق  مدير  �أونل�هي�صارجيكلي  �أوزغ���ر  وق��ال 
�لأملاين، وه� م�ؤ�ص�صة بحثية يف �أنقرة، �إن �ل�ج�د �لرو�صي 
�مل�قف  لكن  و�أذرب��ي��ج��ان  لرتكيا  �صلبي  ع��ام��ل  �ملنطقة  يف 

�لأذري �أق�ي بكثري �لآن مما كان قبل �صتة �أ�صابيع.
و�أ�صاف “�أذربيجان حققت جناحا عظيما يف �مليد�ن ويعزز 

وقف �إطالق �لنار ذلك«.
وتابع �أن �أنقرة مل تكن حتتاج لإذن كي تر�صل ق��تها ملر�قبة 
�إذ� كانت  �ل���صح ما  �أن��ه من غري  �لنار غري  �إط��الق  وقف 

م��صك� قد قبلت ذلك.
وقالت جمم�عة �أور��صيا �إن �أردوغان لن ينزعج على �لأرجح 

من �مل�صار �لذي �آلت �إليه �لأحد�ث.
لكن  ما  ب��دور  تركيا  “حتتفظ  بحثية  مذكرة  يف  و�أ�صافت 
�ملرجح  رو�صيا. ومن  بدور  ثان�ي مقارنة  �أنه  �ل���صح  من 
�أح��دث دعمه �لع�صكري  �أردوغ���ان ر����س عن ذل��ك. فقد  �أن 

ع�صكري ن��ّف��ذه ق���م��ي���ن ب��ه��دف ���ص��ّم ه���ذ� �ل��ب��ل��د �إىل 
�لي�نان ومتار�س جمه�رية قر�س �ملعرتف بها دولياً 
و�لع�ص� يف �لحتاد �لأوروبي منذ عام 2004 �صيادتها 
�لعازلة  �ملنطقة  جن�ب  �ل��قعن  �جل��زي��رة  ثلثي  على 
�خلا�صعة لإ�صر�ف �لأمم �ملتحدة. وباءت بالف�صل �آخر 
�لقر�صين  �لطرفن  بن  عقدت  ر�صمية  مفاو�صات 

�لي�ناين و�لرتكي يف عام 2017.
وتعك�س �لتظاهرة �لتي جرت �لثالثاء م�صاعر �لغ�صب 
�لتي �أثارها لدى من ق�صم �لقبار�صة �لأتر�ك �لتدّخل 

�لعلني لأنقرة يف �نتخاباتهم دعماً لتتار.
�أي����ام م��ن �ل����دورة �لأوىل  وب��ل��غ �ل��ت��دّخ��ل ذروت����ه قبيل 
لالنتخابات حن �أعلن تتار، من �أنقرة وقد جل�س �إىل 
جانبه �أردوغ��ان، عزمه على �إعادة فتح منتجع فارو�صا 
تق�صيم  �إث���ر  �ل��رتك��ي  �جلي�س  �ح��ت��ّل��ه  �ل���ذي  �ل�صاحلي 

�جلزيرة و�أغلقه مّذ�ك.
و�أثار قر�ر �إعادة فتح �ملنتجع �ملهج�ر منذ عق�د غ�صباً 
يف  و��صتياء  �لي�نانين  �لقبار�صة  �أو���ص��اط  يف  ع��ارم��اً 
�صف�ف عدد كبري من �لقبار�صة �لأت��ر�ك �لذين ر�أو� 
�نتخاباتهم لتعزيز فر�س تتار  فيه تدّخاًل مبا�صر�ً يف 

بالف�ز يف �لنتخابات.
�لت�ّجه  �أردوغ���ان  يعتزم  �لأح��د  �ملقّررة  زيارته  وخ��الل 
يف  �مل���ت���ظ���اه���رون  وه���ت���ف  “نزهة«.  يف  ف���ارو����ص���ا  �إىل 
�آلم  على  ن��زه��ة  “ل  �ل��ث��الث��اء  م�صاء  نيق��صيا  �صمال 

�لآخرين!«.

•• نيقو�شيا-�أ ف ب

�ل�صمايل  �ل�صطر  يف  �لأت��ر�ك  �لقبار�صة  مئات  تظاهر 
�لرتكي،  ب�”�لتدّخل”  ت��ن��دي��د�ً  ق��ر���س  ج��زي��رة  م��ن 
وذلك قبل �أيام من زيارة يعتزم �لرئي�س �لرتكي رجب 
طيب �أردوغان �لقيام بها �إىل “جمه�رية �صمال قر�س 

�لكيان �لذي ل تعرتف به �إل �أنقرة. �لرتكية”، 
�ملعار�صة،  ق���ادة  م��ن  ع��دد  وبينهم  �مل��ت��ظ��اه��رون،  ورّدد 
هتافات مناه�صة لأنقرة من بينها “ل تدّخل بل �إر�دة 
�لقر�ر  ق��ر���س  و”يف  للجميع!”  و”�حلرية  حّرة!” 
للقبار�صة!”، بح�صب ما �أفاد �صحايف يف وكالة فر�ن�س 
حركة  با�صم  �ملتحّدث  �إرت�����ص��ن،  غ�ل�صن  وق��ال  ب��ر���س. 
يف  �لتظاهرة  نّظمت  �لتي  و�لإر�دة”  “�لدمي�قر�طية 
مق�ّصمة  عا�صمة  �آخ��ر  نيق��صيا،  من  �ل�صمايل  �ل�صطر 
يف �لعامل، “نحن نق�ل لرتكيا: ل ميكنكم �أن حتكم�� 

�صمال قر�س من �أنقرة!«.
للقبار�صة  �ل�����ص��اب��ق  �ل��زع��ي��م  �ل��ت��ظ��اه��رة  يف  و����ص���ارك 
�أكينجي �لذي هزمه يف �لنتخابات  �لأتر�ك م�صطفى 
من  �ملدع�م  تتار  �إر�صن  �ملا�صي  �ل�صهر  “�لرئا�صية” 
�أن��ق��رة. وج���رت �ل��ت��ظ��اه��رة قبل �أي���ام م��ن زي���ارة يعتزم 
من  �ل�صمايل  �ل�صطر  �إىل  �لأح��د  بها  �لقيام  �أردوغ���ان 

قر�س �لذي حتتّله تركيا.
قر�س  م��ن  �ل�صمايل  �لثلث  �ل��رتك��ي  �جلي�س  ويحتّل 
منذ 1974 حن غز� �صمال �جلزيرة رّد�ً على �نقالب 

عبري م��صي يف ندوة  �صحفية

تظاهرة يف ال�صطر ال�صمايل من قرب�س تنديدًا ب� »تدّخل« تركيا 
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•• �لفجر – خرية �ل�شيباين
   لي�س دونالد ترامب ال�ضخ�س الوحيد الذي يتم�ضك 
ب�ضدة ب� “املكتب البي�ضاوي”، املكتب الرئا�ضي ال�ضهري 
يف البيت االأبي�س. وال يزال اأبناه، دون جونيور، 42 
�ضر�ضة،  معركة  يخو�ضان  عاًما،   36 واإري��ك،  عاًما، 
تن�ضر  التي  والتغريدات  القانونية  االإج��راءات  مع 
يف  “مزورة”  انتخابات  لتفكيك  ك��اذب��ة،  اأخ��ب��اًرا 
عيون العائلة.   اأما بالن�ضبة اإىل ابنته اإيفانكا، 39 
بالتاأكيد تتاأرجح يف تغريداتها مطالبة  عاًما، فهي 
باأن يتم احت�ضاب “البطاقات القانونية و�ضحب غري 

القانونية”، لكن دون حما�س وبقلب ال ينب�س.

ا �صلح تويرت وال�صبكات الجتماعية الأخرى على غرار والده، ي�صتخدم اإريك ترامب اأي�صً

وحدها ميلنيا، زوجة دونالد، ت�ضتعجل الفرار من البيت االأبي�سيعرف دون جونيور كيف يثري حما�س احل�ضود باأ�ضلوب والده

ال�صتقالة املفاجئة ل�صهر اأردوغان تف�صح عمق اأزمة تركيا
ي�ؤكد �خلر.  ر�صمي  بيان  �أي  ي�صدر  �ل�صيا�صية. ومل  مل�صريته  ي�صع حد�ً  باأنه 
�أجل  من  ب�صاعات،  ذلك  بعد  �أق��ارب��ه،  من  �لأوىل  �لدعم  ر�صائل  �نتظار  وتعن 
تاأكيد ��صتقالة “�ل�ص�بر وزير” �لذي ت�صلم من�صبه يف ي�لي� )مت�ز( 2018، 
�لرتكي.  �لرئي�س  عمه  بعد  �لتنفيذية  �ل�صلطة  يف  رج��ل  �أق���ى  ث��اين  لي�صري 
من  مطلق  �صمت  ر�فقه  ظاهرياً  �ملفاجئ  �لقر�ر  هذ�  �أن  �ل�صحيفة  وتالحظ 
��صتقالة  قب�ل  �لإث��ن��ن  ليل  �مل��ال  وز�رة  تعلن  �أن  قبل  �صاعة،  ل27  �لرئا�صة 
�إلفان )58 �صنة( من�صب  �ألبريق. ولحقاً، �صدر مر�ص�م رئا�صي كلف لطفي 
�مل�صرف  �أردوغ���ان خلع حاكم  ق��ر�ر  �أن يك�ن  �ل�صحيفة  �مل��ال.  ورجحت  وزي��ر 

�ملركزي مر�د �أوي�صال ي�م �جلمعة �صبب ��صتقالة �ألبريق.
وكان �أوي�صال مقرباً من �ألبريق �لذي تربطه عالقات مت�ترة مع خلفه ناجي 
�أقبال، وه� وزير مال �صابق كان م�ص�ؤوًل عن �مل��زنة و�ل�صرت�تيجيا يف �لفريق 
�ملقرب من �لرئي�س. وعلق �ملحلل �ل�صيا�صي فهمي ك�رو على مدونته �لإثنن 

•• باري�س-وكاالت

�لرئي�س  ل�صهر  �لغريبة  �ل�صتقالة  �لفرن�صية عن  “ل�م�ند”  كتبت �صحيفة 
�لرتكي رجب طيب �أردوغان من وز�رة �ملال، م�صرية �إىل �أنها تاأتي يف ظل تده�ر 

�قت�صادي يف �لبالد و�أزمة مالية متفاقمة ب�صرعة.
�أرباب  لتهدئة  �ألبريق  ب��ري�ت  ب�صهره  عمد�ً  �أردوغ���ان  �صحى  “هل  وت�صاءلت: 
ر�أ�س  على  بقائه  يف  ياأمل  كان  �أن��ه  �أم  �لأمريكية �جلديدة؟  و�لإد�رة  �لقت�صاد 
�ل�صديد  و�لزدر�ء  �لفت�صادية  �صيا�صية  م��ن  �ل�صتياء  رغ��م  على  �مل��ال  وز�رة 
�لأخرية  �ل�48  �ل�صاعات  �لرجلن يف  �صل�ك  �إن  �ل�صحيفة  ل�صلطته؟«. وقالت 
�صيك�ن  باأنه  د�ئماً  و�صف  �ل��ذي  �ألبريق  �أعلن  بعدما  وخ�ص��صاً  �صك�كاً،  تثري 
خليفة �أردوغان، على �صفحته على �إن�صتغر�م تنحيه “لأ�صباب �صحية”، م�صيفاً 
م�حياً  �أنه “بدء�ً من �لي�م، �صاأخ�ص�س وقتي لأمي و�أبي وزوجتي و�أولدي”، 

باأن “�ألبريق رمبا �صعر باأنه طعن، ك�ن �لقر�ر�ت �ملتعلقة بالقت�صاد �صتنقل �إىل 
�مل�صرف �ملركزي من دون �ملرور به«.

وترى �صحيفة “�مل�ند” �أن �إبد�ل �أوي�صال باإقبال و��صتقالة �ألبريق قد يك�نان 
�إبقاء  �صن��ت من  بعد  ت�صدد�ً  �أكر  �قت�صادية  �صيا�صة  �إىل  لع�دة تركيا  م�ؤ�صر�ً 
معدلت فائدة منخف�صة ��صطناعياً من �أجل ت�صجيع �لن�صاط �لقت�صادي وقت 
�صهدت �لبالد �نتخابات عدة. و�أ�صاف: “هذ� يف كل حال ما �عتقده �مل�صتثمرون، 

مع ترجمة تفاوؤلهم �نتعا�صاً للرية �لرتكية مقابل �لدولر و�لي�رو«.
وجاء �نتعا�س �للرية �لرتكية بعد �أ�صهر من �ل�صق�ط �ل�صريع، بن�صبة 34% 
مقابل �لي�رو منذ مطلع �ل�صنة، و%50 منذ �صنتن. وقد �أحلقت هذه �لأزمة 
�ملالية �صرر�ً بامل�ؤ�ص�صات �ملدي�نة بالعملة �لأجنبية، وه� ما ��صطر جمم�عات 

تركية كبرية �إىل �لتفاو�س على �إعادة جدولة دي�نها.
�ل��دولر�ت من �حتياطه  �أنفق �مل�صرف �ملركزي �لرتكي ع�صر�ت مليار�ت  وقد 

وتكلف هذه  نتيجة.  دون  م��ن  ولكن  �لرتكية،  �ل��ل��رية  وق��ف خ�صائر  �أج��ل  م��ن 
 100 �أكر من  �ألبريق منذ ت�ليه من�صبه تركيا  �ل�صرت�تيجية �لتي دعمها 
مليار دولر )84.7 مليار ي�رو( هذه �ل�صنة، وفًقا لتقدير جمم�عة غ�لدمان 

�صاك�س. وتر�جعت �حتياطات تركيا %21 �إىل 84.4 مليار دولر.
�ملركزي  للبنك  �جل��دي��د  �ملحافظ  �أر�صلها  �ل��ت��ي  �لأوىل  �لإ����ص���ار�ت  �أن  وي��ب��دو 
�إن  �لث��ن��ن  ي���م  بيان �صدر  �إق��ب��ال يف  ق��ال  فقد  �ل�ص�ق.  ت�قعات  م��ع  تتما�صى 
“�لهدف �لأ�صا�صي للبنك �ملركزي �لرتكي ه� �حلفاظ على ��صتقر�ر �لأ�صعار”، 
من  مبزيد  ووع��د  �لهدف”،  ه��ذ�  لتحقيق  �أدو�ت���ه  جميع  “با�صتخد�م  وتعهد 
�ملحللن  من  �لعديد  ولفت  �لتنب�ؤ.  على  و�ل��ق��درة  و�مل�ص�ؤولية  “�ل�صفافية” 
بايدن  �لدمي�قر�طي ج�  �ملر�صح  تاأكيد ف�ز  �أوي�صال تز�من مع  �أن رحيل  �إىل 
يف �ل�صباق على �لبيت �لأبي�س، وه� خر �صيء للغاية لأردوغان �لذي تربطه 

عالقات وثيقة مع �لرئي�س دونالد تر�مب.

لرئي�س  �لعليا  “�مل�صت�صارة  وك���اأن   
)لقبها  �ملتحدة”  �ل��������لي�������ات 
تتجر�أ  �أن  دون  �نحازت،  �لر�صمي( 
زوجها  ر�أي  �ىل  ذل���ك،  ق����ل  ع��ل��ى 
�أبيها  وزوج��������ة  ك��������ص���ر  ج����اري����د 
�أذن  يف  يهم�صان  �ل��ل��ذ�ن  ميالنيا، 
دون�����ال�����د ت����ر�م����ب ب��ال��ت��خ��ل��ي عن 
�ل�صتمر�ر يف حرب  بدل  �مل��ص�ع، 
تده�ر  مب��زي��د  خم��اط��ر�  ق�صائية 

�ص�رته.
   يف �أمريكا، �لتي تع�صق �ل�صاللت 
كينيدي  م��ل��ح��م��ة  م���ن  �حل���اك���م���ة، 
و�بنه  �لأب  ب��������س  �ل��رئ��ي�����س  �إىل 
بع�صهما  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ق��ان  -�ل���ل���ذ�ن 
 ،”43“ و   ”41“ �ل����ب����ع���������س 
منهما  ل���ك���ل  �ل���زم���ن���ي  �ل���رتت���ي���ب 
يف �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س -ن��اه��ي��ك عن 
كلينت�ن،  وهيالري  بيل  �لزوجن 
�لذين  ت��ر�م��ب،  لن�صل  مي��ك��ن  ه��ل 
يحتل�ن جميًعا منا�صب قيادية يف 
��صتالم �مل�صعل  “منظمة تر�مب”، 
وحمل �عبائه، �صرط �لفالت من 
ت���ه���دد �لآن  حم���اك���م���ات حم��ت��م��ل��ة 

�إمر�ط�رية �لعائلة؟
ي��ري��دون ذل��ك بالتاأكيد،  »�إن��ه��م     
ت���ق����ل �مل������ؤرخ�����ة �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
با�صار�ن  نيك�ل  �ملتحدة  �ل���لي��ات 
�صيم�نيت،  دومينيك  مع  )م�ؤلفة 
م���ن�������ص����ر�ت  �لول،  �ل���������ص����ي����د�ت 
 ،)2020 ���ص��ب��ت��م��ر  ت���ي���م���ب��������س، 
ن��ف�����ص��ه يحلم  ت����ر�م����ب  ودون�����ال�����د 
كرر  م��ا  وك��ث��رًي�  �صيا�صية،  ب�صاللة 

�أن �إيفانكا، �ملف�صلة من بن �أبنائه، 
�صت�صبح رئي�صة ر�ئعة«.

�ن �لرتكيز     يف و��صنطن، ورغ��م 
و�ل�قت هما لالنتقال �لدقيق بن 
�ل�صلطة،  قمة  يف  وب��اي��دن  ت��ر�م��ب 
�ملذهلة  �لعائلة  هذه  م�صتقبل  فان 

�أمريكي  ملي�ن   71 ح�����يل  يهم 
-وه� رقم قيا�صي لرئي�س منتهية 
ولي��ت��ه -���ص���ت���� ل��دون��ال��د تر�مب 

وظل�� على مت�صكهم به.

اإمكانات دونالد 
جونيور واإريك

عا�صقة  �إي����ف����ان����ك����ا،  ت����رغ����ب  ل     
�أن�صطتها  �إىل  �لع�دة  يف  �ل�صيا�صة، 
ملاركتها لالأحذية. وح�صب  ك�صيدة 
�لذ�تية  ���ص��ريت��ه��ا  ك��ات��ب  ذك����ره  م��ا 
�لأم���ري���ك���ي م��اي��ك��ل وول������ف، فقد 
�أب��رم��ت �ت��ف��اًق��ا م��ع زوج��ه��ا جاريد 
لرت�مب،  م�صت�صار  ��ا  �أي�����صً -وه����� 

�صنحتاجه  �ل����������ذي  ه�������  دوين 
�لنا�صطن  �أح���د  ل��ن��ا  ق���ال  غًد�”، 

�جلمه�رين �ملتحم�صن له.
ي��ق��ل ح�ص�ر�  �إري�����ك ل  ���ص��ق��ي��ق��ه    
عنه. رجل �لأعمال من دون �صمري 
��ا على  ه����ذ�، وم���ن �مل��ع��ت��ادي��ن �أي�����صً
�حل��رية،  �لتلفزي�نية  �ل��ر�م��ج 
�ل�صابق  ني�ي�رك  عمدة  مع  يق�د 
ي�صم  ف���ري���ق���ا  ج����ل���ي���اين،  رودي 
�أك��ر �ملحامن  400 م��ن  ح����يل 

يف  �جتماع  خالل  �لفرن�صية  �لي�م 
جيتي�صبريغ )بن�صلفانيا(. يف م�قع 
مز�د لل�صاحنات و�حلفار�ت يغمره 
تر�مب  �أن�������ص���ار  و�م�������ام  �ل�����ح����ل، 
بق�ة  د�ف��ع  �أو �صيد،  بزي ع�صكري 
حيازة  ب�صاأن  �ل��ث��اين  �لتعديل  ع��ن 
�لأ���ص��ل��ح��ة وح��م��ل��ه��ا، و���ص��خ��ر من 
وهاجم  ب��اي��دن،  ج���  “�صيخ�خة” 
�ل�صحفين!  م����ن  “�حلمقى” 
“لديه مق�مات �ملر�صح �مل�صتقبلي، 

�أد�ر عدًد� من �مللفات �لدبل�ما�صية 
�لرت�صح  يف  ت�صبقه  ب���اأن  -يق�صي 

لالنتخابات �لرئا�صية.
جمعت  �حل�����م�����ل�����ة،  وخ�����������الل     
مبفردها 35 ملي�ن دولر ل�صالح 
و�ل����ده����ا، وُك���ل���ف���ت مب��ه��م��ة �إغ�������ء 
�أن هذه  �ل�����ص����ح��ي، غ��ري  �أم���ه���ات 
�ل�صخ�صية �لجتماعية، �لتي كانت 
�لنخب  ل����دى  حم��ب���ب��ة  ي�����م  ذ�ت 
�لدميقر�طية يف ني�ي�رك، �أ�صرت 

ولية و�لدها هذه ب�ص�رتها، يرى 
ذلك،  على  عالوة  با�صار�ن،  نيك�ل 
ل تتمتع �إيفانكا مب��هب خطابية. 

«
�حل�ص�ر  �صاحب  دون ج�ني�ر،     
�ل����ط����اغ����ي يف و�����ص����ائ����ل �لإع��������الم، 
بعناية،  يتعهدها  م��غ��ام��ر  وحل��ي��ة 
ي������ع������رف ك�����ي�����ف ي�����ث�����ري ح����م����ا�����س 
�حل�����ص���د، وب��اأ���ص��ل���ب و�ل�����ده؟ كما 
ل�باري�صيان  ���ص��ح��ي��ف��ة  لح���ظ���ت 

�ل�����ب�����الد لت���خ���اذ  �مل�����ه�����ب����ن يف 
�لإجر�ء�ت �لقان�نية بخ�ص��س ما 
�ختاللت  تر�مب  مع�صكر  يعتره 

�نتخابية.
  و�لهدف ذو �لأول���ي��ة، �لبطاقات 
مبئات  بالريد،  �ملر�صلة  �ملتاأخرة 
�ل�لية  حم��اك��م  ل  ل��ك��ن  �لآلف. 
قد  �لعليا  �لفيدر�لية  �ملحكمة  ول 
�أعطت حتى �لآن ��صتجابة م��تية 
�ملعركة  حًقا ل�صتئنافاتهم، وبد�أت 
على �لب�صاط �لأخ�صر تكلف �لكثري 
جًد�. وعلى غر�ر و�ل��ده، ي�صتخدم 
ت�يرت  �صالح  ا  �أي�صً ت��ر�م��ب  �إري���ك 
�لأخرى،  �لجتماعية  و�ل�صبكات 
م��ق��ط��ع فيدي�  ب��ن��ق��ل  ق�����ام  ح���ي���ث 
–م�صرفا يف  –ح�صب زعمه  يظهر 
�ق���رت�ع دمي��ق��ر�ط��ي، يحرق  مركز 

�أور�ق �لقرت�ع �مل�ؤيدة لرت�مب!
ب�صعبية لدى  �ل�صقيقان     يحظى 
�ل���ب���ع�������س، وي���ك���ره���ه���م���ا �آخ��������رون، 
�ل�صتعر��صي  �ل��ب��ع��د  وي��ج�����ص��د�ن 
و�ل����ت�����������ص����ل����ي ل��������الأب دون�����ال�����د. 
�لرت�صح  يف  �ل��ت��ف��ك��ري  “ميكنهما 
�لنتخابات  يف  �ل����ن������ب  مل��ج��ل�����س 
عامن،  خ���الل  �مل��ق��ب��ل��ة  �لن�صفية 
�لأ�صرة  �ملثال يف معقل  �صبيل  على 
نيك�ل  ت�����ص��ي��ف  فل�ريد�”،  يف 
ب����ا�����ص����ار�ن.  وم����ن �ل�����ص��ع��ب روؤي����ة 
�حل����زب �ل��ك��ب��ري �ل��ق��دمي )�حل���زب 

�جلمه�ري( يعيق طم�حهما.
�أمريكا  تقطع  رمب���ا، مل  ل��ذل��ك     
و�حد  �صخ�س  تر�مب.  �صاللة  مع 
زوجة  ميالنيا،  �ل��ل���ح��ة:  ينق�س 
دون���ال���د، �مل�����ص��ت��ع��ج��ل��ة ل��ل��ف��ر�ر من 

�لبيت �لأبي�س .
عن لوباري�ضيان

�يريك تر�مب على خط �ل�صباق �ي�صا ميالنيا ت�صتعجل �لهروب من �لبيت �لبي�س تر�مب و��صتمر�ر �ل�صاللة �صيا�صيا

اإيفانكا �ضخ�ضية اجتماعية، اأ�ضرت رئا�ضة والدها ب�ضورتها لدى النخب الدميقراطية يف نيويورك
الزوجة ميلنيا، وال�ضهر كو�ضرن، يهم�ضان يف اأذن ترامب بالتخلي وتفادي مزيد تدهور �ضورته

هل ي�ضتطيع اأبناء ترامب ا�ضتلم امل�ضعل؟

الرئا�صية الأمريكية: بعد دونالد، �صللة ترامب ت�صتعد...!

�صحف عربية : املناورات الإخوانية تعرقل احلوار الليبي •• عو��شم-وكاالت

�لثنن  �لت�ن�صية  �لعا�صمة  �حت�صنت 
ب��ن �لفرقاء  �مل��ا���ص��ي ج��ل�����ص��ات �حل������ر 

�لليبين عر و�صاطة �لأمم �ملتحدة، يف م�صعى للت��صل �إىل تفاهمات لإنهاء �لنز�ع 
يف هذ� �لبلد، و�لرتتيب ل��صع م�ؤ�ص�صات �حلكم �لد�ئمة.

ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س �لأربعاء، ترتقب �لدول ت��فق �لفرقاء من �أجل 
�إعادة تكري�س هيمنة تنظيمات  �إنهاء �لأزمة �لليبية، فيما تت�صاعد �ملخاوف من 
�لإ�صالم �ل�صيا�صي على �مل�صهد �لليبي. قالت �صحيفة �لبيان �لإمار�تية، �إن ملتقى 
�إىل ج�صم  �صيتح�ل  و�إمن��ا  ح��دث،  يعد جم��رد  بت�ن�س مل  �ملنعقد  �لليبي  �حل����ر 
�صيا�صي من �ملنتظر �أن تك�ن له �ليد �لط�ىل يف ت�صكيل مالمح �ملرحلة �ل�صيا�صية 
�لقادمة. ويرى �ملر�قب�ن �أن �جل�صم �جلديد �صيك�ن ذ� �صالحيات و��صعة تتجاوز 
�صالحيات جمل�س �لن��ب وجمل�س �لدولة �ل�صت�صاري، حيث �صيك�ن �لدور �لأهم 
وحك�مة  �جلديد  �لرئا�صي  �ملجل�س  ت�صكيل  فيها  مبا  ق��ر�ر�ت��ه  تنفيذ  متابعة  يف 
�ل�حدة �ل�طنية و�لإ�صر�ف على �لتعيينات يف �ل�ظائف �ل�صيا�صية و�ل�صيادية، كما 
�صيك�ن �ل�صريك �ملعلن لالأمم �ملتحدة و�لق�ى �لإقليمية و�لدولية يف قيادة �لبالد 
�إىل مرحلة �ل�صتقر�ر. و�أ�صافت “�لأمر ل يخل� من حماذير، ب�صبب �خلالفات 
ح�ل مدى �ل�صرعية �لتي �صيحظى بها �مللتقى يف ظل تغييب فعاليات مهمة من 
�مل�صاركن  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  و�أ�صارت  فيه«.  �مل�صاركن  قائمة  �لليبي عن  �ملجتمع 
ورغم �لختالفات �حلا�صلة بينهم، �صي�صّدق�ن على م�ص�دة �لتفاق �لنهائي بعد 
�لكاتب  ق��ال  جهته،  وم��ن  ج�هره.  على  ت�ؤثر  لن  �لتي  �لتعديالت  بع�س  �إدخ��ال 

عبار�ت  �أن  �للندنية  �لعرب  ذكرت �صحيفة  وبدورها،  تذكر«.  دون خروقات  �لآن 
�لتفاوؤل �حلذر بنجاح �حل��ر �لليبي �لتي ترددت خالل �جلل�صة �لفتتاحية مللتقى 
�حل��ر �ل�صيا�صي �لليبي �ملبا�صر بت�ن�س، مل تبدد �ملخاوف �ملُت�صاعدة من �أن ينتهي 
�لإ�صالم  ُتعيد تكري�س هيمنة تنظيمات  ��صتن�صاخ وثيقة جديدة  �إىل  هذ� �حل��ر 
�ملخاوف  “هذه  �إن  وقالت  خ��ادع��ة.  عناوين  حتت  �لليبي  �مل�صهد  على  �ل�صيا�صي 
�لليبية  �لعا�صمة  ومت ر�صدها يف  ب�”�ملُريبة”  �لتي تر�فقت مع حتركات ُو�صفت 
طر�بل�س، �أخذت تت�صلل بق�ة د�خل �أروقة جل�صات ملتقى �حل��ر �ل�صيا�صي بت�ن�س 
�لذي ��صتاأنف �أم�س �لأول �لثالثاء �أعماله و�صط جد�ر من �لتعتيم فر�صته بعثة 

�لأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا«.
و�أفادت �ل�صحيفة باأن عدد�ً من �مل�صاركن بد�أو� يت�ج�ص�ن من �ل�صتهد�فات �خلفية 
لبع�س بن�د م�ص�دة وثيقة �لرنامج �ل�صيا�صي �ل�طني للمرحلة �لتمهيدية للحل 
�ل�صامل يف ليبيا. و�أ�صارت �إىل تاأكيد م�صادر �أن “هذ� �لت�ج�س بد�أ يتعمق �أي�صاً 
بعد �لطالع على �آليات �لختيار �لتي جاءت يف ملحق م�صروع �لتفاق �ل�صيا�صي 
�لتي  و�ل�����ص��روط  �حلك�م”،  ورئ��ي�����س  للرئا�صي  بالرت�صح  يتعلق  م��ا  يف  �جل��دي��د 
ت�صمنتها يف �لفقرتن 6 و7 من ملحق م�صروع �لتفاق �ل�صيا�صي �جلديد«. كما 
بيان م�صرتك،  ي�صتعدون لإ�صد�ر  ليبي  برملاين   100 �أن نح�  �ل�صحيفة  علمت 
�صيحذرون فيه من ت��جد بع�س �لأطر�ف د�خل �أروقة �لفندق �لذي جتري فيه 
�لليبي بت�ن�س، ومن تدخلها يف جمريات هذ� �حل��ر،  �ل�صيا�صي  جل�صات �حل��ر 

و�لباحث �لليبي �لدكت�ر جريل �لعبيدي يف مقال له ب�صحيفة �ل�صرق �لأو�صط، 
“�جلميع �لي�م يرتقب �لدخان �لأبي�س يف ت�ن�س، معلناً ت��فقاً ليبياً ليبياً حلل 
�أزمة طالت ل�صن��ت«. و�أ�صاف “يبقى ح��ر �لليبين يف ت�ن�س بارقة �أمل وفر�صة 
حقيقية لتحقيق تقدم يف �لعملية �ل�صيا�صية �لليبية، وكذلك �أهمية �إ�صر�ك دول 
�جل��ر �لليبي يف ح��ر�ت �لت�ص�ية �ل�صيا�صية يف ليبيا، و�ل�صتفادة من خمرجات 
ح��ر جلنة �لع�صكرين �لع�صرة للم�صاهمة يف حل �لأزمة �لليبية«. و�أ�صار �إىل �أن 
ح��ر ت�ن�س رغم عدم �لت��زن يف �لتمثيل �ملجتمعي و�ل�صيا�صي يف قائمة �حل�ص�ر، 
وطنية  �صخ�صيات  ��صتبعاد  ي�ص�بها  ك��ان  و�إن  مهمة،  �إيجابية  خط�ة  يبقى  فاإنه 
ومن  �للجنة  ل  �صكَّ �ل�صتفهام ح�ل من  من عالمات  كثري�ً  يطرح  وه��ذ�  فاعلة؛ 
بع�صها  جدلية  �صخ�صيات  وج���د  يف  يتم  ت�ن�س  ح����ر  �أن  كما  �أع�صاءها،  �خ��ت��ار 
متهم باملجاهرة بالنتماء جلماعات ت�صنف �إرهابية يف بع�س دول �جل��ر �لليبي 
لدع�ة  مقدمة  يك�ن  قد  ت�ن�س  ح����ر  �أن  �لكاتب  و�أو���ص��ح  �لعربية«.  و�لرباعية 
�ملدين،  و�ملجتمع  �جلامعات  و�أ�صاتذة  �لقبائل  وم�صايخ  �ل�طنين  للن�صطاء  جادة 
�إىل م�ؤمتر ليبي ليبي جامع، قادر على �أن يحدث فرقاً �إيجابياً وج�هرياً يتبل�ر 
�لنتقالية  �ملر�حل  من  �لليبي�ن  �صئم  �أن  بعد  بانتخابات،  ينتهي  �صيا�صي  حل  يف 
�لتي �أهدرت �ملال و�جلهد من دون �أن حتقق للم��طن ��صتقر�ر�ً م�صتد�ماً. و�ختتم 
مقاله قائاًل “يف ت�ن�س �خل�صر�ء، يبقى �لأمل يف �صع�د �لدخان �لأبي�س معلناً 
�لبنادق و�ملد�فع ل�صه�ر حتى  �إ�صكات  �أن حتقق  حك�مة وحدة وطنية ليبية، بعد 

عر �قرت�ح �أ�صماء و�لرتويج لجتاهات 
ك��ل �جله�د  ُي��ن��ذر بن�صف  حُم����ددة، مب��ا 
�لتي ُبذلت لإجناح هذ� �حل��ر. وُينتظر 
�لليبي�ن،  �لرملاني�ن  ه���ؤلء  ُيحّمل  �أن 
بعثة �لأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا، م�ص�ؤولية هذ� �خلرق �جل�صيم، ويطالب�نها 
بت��صيح دور تلك �لأط��ر�ف وخا�صة منها دور منظمة �حل����ر �لإن�صاين، و�صبب 
نف�س  �حل����ر وخمرجاته. ويف  وتبيان عالقاتها مبلتقى  �لفندق،  د�خل  وج�دها 
�ل�صحيفة، قال �لكاتب �لت�ن�صي �حلبيب �لأ�ص�د، �إن “ملتقى ت�ن�س للح��ر �لليبي 
بات مثقاًل بعدد من �لتحديات وبجملة من �لأ�صئلة ح�ل طبيعة خمرجاته، �لتي 
مل يعد خافياً �أن �لبعثة �لأممية �صت�صعى �إىل فر�صها على �مل�صاركن«. و�أ�صاف �أن 
�لبيان �خلتامي؟ وكيف  �لتي ت��جه ملتقى ت�ن�س هي: ماذ� بعد  �لأ�صئلة  “�أهّم 
�صتتم ترجمة �لتفاق على �لأر�س؟ وهل �صت�صتطيع �لبعثة �لأممية �صمان �إخر�ج 
�إقليم طر�بل�س؟ وهل �صت�صتطيع �لدفع نح� حل  �لق��ت �لرتكية و�ملرتزقة من 
�مليلي�صيات فعاًل وجمع �ل�صالح؟ وماذ� ل� رف�س جمل�س �لن��ب وجمل�س �لدولة 
�لتفاق؟ بل وماذ� ل� رف�صت حك�مة �ل�صر�ج يف �لغرب وحك�مة �لثني يف �ل�صرق 
�ل�صتقالة وترك �ملجال حلك�مة وحدة وطنية؟«. و�أو�صح �أن �أي تفاوؤل يجب �أن 
يك�ن يف حدود �ملعق�ل، فالأزمة �لليبية تعقدت �أكر خالل �لأ�صهر �ملا�صية بعد 
�أن �صمح تر�مب لأردوغان بدخ�ل �لبالد و��صتعر��س ق�ته �لع�صكرية يف غربها، 
�أن هناك من  و�ل�صر�ع يف ليبيا ه� �صر�ع من �أجل �ل�صيطرة على �ل��روة، حتى 
�لتنازل على منا�صبهم لكي ل  �لنف�ذ �حلالين من يرف�ص�ن بكل ق�ة  �أ�صحاب 

يخ�صرو� �متياز�تهم.

�يفانكا... هل ت���صل �مل�صرية؟ دون ج�ني�ر ن�صخة من �بيه
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-يف �لتا�صعة ع�صرة من عمره،   4
�أن ي�صبح حار�ًصا يف منطقة  قرر 
عّمالّية يف ويلمنجت�ن لأنه �أدرك 
�أ�ص�د.  ب��اأي �صخ�س  يلتقي  �أن��ه ل 
يعمل  ك��ان  �ل��ذي  �مل�صبح  ويحمل 
�لآن،  ��صمه  لالإنقاذ  حار�ًصا  فيه 

وكذلك حمطة ويلمنجت�ن.
بزوجته  ب���اي���دن  ج����  -�ل��ت��ق��ى   5
جزر  �صاطئ  على  نيليا،  �لأوىل، 
ي�صبح  �ن  نّيته  �أخرها  �لبهاما. 
�لثالثينات من  بحل�ل  �صينات�ر� 
رئي�ًصا  ما  ي�ًما  و�صي�صبح  عمره، 
ر�ئيا  ك��ان  هل  �ملتحدة.  لل�ليات 

وعّر�فا؟
-لعب كرة �لقدم �لأمريكية يف   6

�ملدر�صة �لثان�ية و�لكلية.
-�أجن������ب ث���الث���ة �أط����ف����ال من   7
نيليا، ج�زيف )�مللقب ب�(، روبرت 
ل�ص�ء  ونع�مي.  هانرت(  )�مللقب 
��صطدمت   1972 ع��ام  �حل���ظ، 
مقط�رة.  بن�صف  زوج��ت��ه  �صيارة 
�لبالغة  و�بنتهما  زوج��ت��ه  ُق��ت��ل��ت 
من �لعمر 13 �صهًر� يف �حلادث. 
ومت ن��ق��ل ج����زي���ف ب���� وروب�����رت 
ه��ان��رت ب���اي���دن، �ل��ل��ذي��ن ك��ان��ا يف 
�إىل  ا وقت �حل��ادث،  �أي�صً �ل�صيارة 

�مل�صت�صفى طيلة �أ�صهر.
-قال �إنه فكر يف �لنتحار بعد   8
هذه �ملاأ�صاة، م�ؤكد� “من �أنقذين 

هم �أولدي«.
ديالوير  جامعة  م��ن  -ت��خ��رج   9
وكلية �حلق�ق بجامعة �صري�كي�ز 
يف ولية ني�ي�رك، حيث �أنهى يف 

�ملركز 76 من �أ�صل 85 طالًبا.
-بعد �لتخرج، مت ��صتدعاوؤه   10
خالل  �جل��ي�����س  �إىل  ل��الن�����ص��م��ام 
يف  ف�صله  ولكن مت  فيتنام،  حرب 

�لنهاية ب�صبب �إ�صابته بالرب�.
مرة  لأول  ت��ر���ص��ح  -ع��ن��دم��ا   11
 ،1972 ع����ام  �ل�����ص��ي���خ  مل��ج��ل�����س 
�أ�صا�صي  ب�صكل  يتاألف  فريقه  كان 
وكانت  و�لعائلة.  �لأ���ص��دق��اء  من 

م���دي���رة حملته.  ف���ال���ريي  �أخ���ت���ه 
�لأم�������ل  �إىل  ون���ظ���ًر� لف���ت���ق���اره 
�لتلفزي�نية،  كمقابل لالإعالنات 
لتعريف  �ملبا�صرة  �ل��زي��ار�ت  عّمم 

�لناخبن بنف�صه.
جمل�س  يف  ع�ص��  -�ن��ت��خ��ب   12
من  قليلة  �أ���ص��اب��ي��ع  قبل  �ل�صي�خ 
لي�صبح  �ل��ث��الث��ن،  م��ي��الده  عيد 
و�حد� من �أ�صغر �أع�صاء جمل�س 
�ليمن  �أدى  �لتاريخ.  يف  �ل�صي�خ 
بامل�صت�صفى  �لأك��ر  �بنه  يف غرفة 

يف يناير 1973.
-م���ّث���ل ولي�����ة دي����الوي����ر يف   13
�صنة   36 طيلة  �ل�صي�خ  جمل�س 

بن 1973 و2009.
14 -عندما مت �نتخاب ج� بايدن 
لأول مرة يف �لك�نغر�س، ��صتقال 
و�لده من وظيفته لي�صبح وكيل 
بايدن،  لفالريي  ووفًقا  عقار�ت. 
فاإنه ل يريد “�أن يك�ن لل�صنات�ر 

�أب بائع �صيار�ت م�صتعملة ».
�صد  ���ص��ّ�ت   ،1975 -ع���ام   15

فرتة وليته، فاجاأه بار�ك �أوباما 
�لرئا�صي،  �حل��ري��ة  و���ص��ام  مبنحه 
وه� �أعلى و�صام مدين يف �لبالد.

-م���ن ع�����ص��اق �ل�����ص��ي��ار�ت، ل   33
ي����ز�ل مي��ت��ل��ك ك���رف��ي��ت 1967 

قدمها له و�لده كهدية زفاف.
34 -جل� بايدن �صبعة �أحفاد

يعرف  “كان  �إن�������ه  -ق�������ال   35
�لرت�صح”  ع���ل���ي���ه  ي����ج����ب  �أن���������ه 
لعام  �ل���رئ���ا����ص���ي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
دون����ال����د  ق�����ال  ع���ن���دم���ا   2020
تر�مب “ هناك �أنا�س طيب�ن من 
متع�صب  هج�م  بعد  �جلانبن” 
�أبي�س �صد �ملتظاهرين �ل�ص�د يف 

�صارل�ت�صفيل )فريجينيا(.
�لرئي�س  ن���ائ���ب  -���ص��ت��ك���ن   36
و�أول  �م��ر�أة  �أول  هاري�س،  كامال 
�صخ�س �أ�ص�د يت�ىل هذ� �ملن�صب. 
عمل ج�زيف ب� بايدن مع كامال 
ل��ف��رتة ط���ي��ل��ة، ولعبت  ه��اري�����س 
ج�  ق�����ر�ر  يف  دوًر�  ���ص��د�ق��ت��ه��م��ا 

بايدن بجعلها نائبه.

�صيا�صة  وه�����ي  “�حلافالت”، 
�لعن�صري  ل��ل��ف�����ص��ل  م��ن��اه�����ص��ة 
لنقل  حافالت  تاأجري  خالل  من 
�مل��د�ر���س يف  �إىل  �ل�ص�د  �لأط��ف��ال 

�لأحياء �لبي�صاء.
�إىل  �لنتقال  يف  يرغب  -مل   16
لع�ص�ية  �نتخابه  بعد  و��صنطن 
جم��ل�����س �ل�������ص���ي����خ. ولأك������ر من 
30 عاًما، ��صتقل �لقطار �لي�مي 
)1:15 �لذهاب، 1:15 �لع�دة( 

من ديالوير �إىل �لك�نغر�س.
����ص���ن�����ت من  -ب���ع���د خ��م�����س   17
ت�����زوج  �لأوىل،  زوج�����ت�����ه  وف��������اة 
ج��ي��ل ج��اك���ب�����س، م��در���ص��ة �للغة 
�لإجن���ل���ي���زي���ة. وك����ان �أب����ن����اوؤه هم 
ي���د جيل،  ط��ل��ب  �إىل  دف���ع���ه  م���ن 
وك��ان عليه ط��رح �ل�����ص���ؤ�ل خم�س 
و�أو�صحت  ت�����ف���ق.  ح��ت��ى  م����ر�ت 
�مل�ؤمتر  يف مقابلة مت بثها خالل 
 :2020 ل���ع���ام  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
�ىل  ك��ث��رًي�  �لأولد  �أحببت  “لقد 
من  �ل���ت���اأك���د  �أردت  �أن���ن���ي  درج�����ة 

�حل����رب يف �ل���ع���ر�ق �ل��ت��ي �أر�ده����ا 
ج�رج دبلي� ب��س، وو�صف منذئذ 

ت�ص�يته باأنه “خطاأ«.
-عام 2015، قال �إنه ي�ؤيد   29
�إ����ص���ف���اء �ل�����ص��رع��ي��ة ع��ل��ى �ل����زو�ج 
يعتمده  �ن  ق��ب��ل  ح��ت��ى  للجميع 

�لرئي�س بار�ك �أوباما.
30 -ت�يف �بنه ب� بايدن ب�صرطان 
�ملخ عام 2015، عن عمر يناهز 
�لتي  �لأ����ص���اب���ي���ع  يف  ع����اًم����ا.   46
�أعقبت وفاته، تلقت عائلة بايدن 
72 �ألف ر�صالة تعزية عر م�قع 

�لبيت �لأبي�س.
ج�زيف  طلب  وفاته،  -قبل   31
ب��� ب��اي��دن م��ن و�ل���ده ب���اأن يتعهد 
ج�  فّكر  للرئا�صة.  بالرت�صح  ل��ه 
لالنتخابات  �ل��رت���ص��ح  يف  ب��اي��دن 
�لرئا�صية لعام 2016. لكن وفاة 
ب� وحقيقة �أن بار�ك �أوباما “مل 
يكن م�صجًعا” دفعاه للتخلي عن 

�لفكرة.
32 -يناير 2017، قبيل �نتهاء 

��صتمر�ر �لزيجة �إىل �لأبد«.
18 -�أجنب ج� وجيل بايدن �بنة 
��صمها �آ�صلي، ولدت عام 1981.

-م��ن �أ���ص��ل �إي��رل��ن��دي، وه�   19
من �لكاث�ليك.

�����ا �أ�����ص����الف   ل����ك����ن ل����دي����ه �أي�����������صً
بروت�صتانت فرن�صين، كما ي�حي 
ب��ذل��ك ج���زء م��ن ����ص��م��ه ج�زيف 
يناير،  يف  ب�����اي�����دن.  روب���ي���ن���ي���ت 
كاث�ليكي  رئي�س  ث��اين  �صي�صبح 
بعد  �ملتحدة،  �ل���لي��ات  ت��اري��خ  يف 
كينيدي.  ف���ي���ت���زج���ري�ل���د  ج������ن 

ويحمل د�ئما م�صبحة معه.
-يف �أو�ئل �لثمانينات، �ص�ت   20
لل�ليات  ي�����ص��م��ح  ق����ر�ر  ل�����ص��ال��ح 
وو�د  رو  ق���ان����ن  ع���ن  ب���ال���رت�ج���ع 
�أعلن  وق�����د  �لإج����ه����ا�����س.  ح������ل 

منذئذ �أنه نادم على �لقر�ر.
مر�صًحا  ك�����ان  �أن  -����ص���ب���ق   21
لالنتخابات �لرئا�صية �لتمهيدية 
ل�����ل�����ح�����زب �ل������دمي������ق������ر�ط������ي يف 

منا�صبتن، 1987 و2007.

-فيلمه �ملف�صل ه� “عربات   22
من  �ث��ن��ن  ح����ل  ي����دور  �لنار”، 
�ل��ري��ط��ان��ي��ن فاز�  �ل��ري��ا���ص��ي��ن 
لعام  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة  يف 

.1924
ب��ت��م��دد �لأوع���ي���ة  -�����ص���ي���ب   23

�لدم�ية مرتن عام 1988.
�صل�صة  م����ع  -�مل���ع���ك���رون���ة   24
�ل��ط��م��اط��م و���ص��ن��دوي�����ص��ات مربى 
زبدة �لف�ل �ل�ص�د�ين، هي بع�س 
كما  لديه،  �ملف�صلة  �لأط��ب��اق  من 

�أنه يحب �لآي�س كرمي.
25 -ي�صف ج� بايدن نف�صه باأنه 

“�آلة ل�صنع �لزلت«.
-كان مقرر�ً م�صاركاً لقان�ن   26
�ملر�أة،  �صد  �لعنف  ب�صاأن  �حت��ادي 
�إجن����از  “�أعظم  ي��ع��ت��ره  و�ل�����ذي 

ت�صريعي له«.
-�ب��ن��ه روب���رت ه��ان��رت، رجل   27
�إدمان  �أعمال، كافح ل�صن��ت �صد 

�لكح�ل و�ملخدر�ت.
-عام 2002، �صّ�ت ل�صالح   28

م�صاعدة  ري��د،  ت��ار�  -�تهمت   37
ب���رمل���ان���ي���ة ����ص���اب���ق���ة، ج����� ب���اي���دن 
ب���الع���ت���د�ء ع��ل��ي��ه��ا ج��ن�����ص��ي��ا عام 
�صينات�ر�،  ك���ان  ع��ن��دم��ا   1993
“هذ�  �أّن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  وي���ؤك��د 
�صبع  و�تهمت  قط”.  يحدث  مل 
ن�صاء �أخريات ج� بايدن باإمياء�ت 
لفرتة  “�لعناق  مثل  لئقة،  غري 
على  �ل��ق��ب��الت  �أو  جًد�”  ط�يلة 

�لر�أ�س.
ق������درت   ،2019 -ع���������ام   38
وجيل  ج�����  ث������روة  “ف�رب�س” 

بايدن ب� 9 مالين دولر.
دعم  ع��ل��ى  ���ا  �أي�������صً -ح�����ص��ل   39
ليدي غاغا، ج�ن ليجند، �صيلينا 
�أليك  ه���ان���ك�������س،  ت������م  غ����م���ي���ز، 

بالدوين و�ملغنية �صري.
و��صنطن  يف  تن�صيبه  -عند   40
 ،2021 ي������ن������اي������ر   20 يف 
رئي�س  �أك���ر  ب��اي��دن  ج���  �صيك�ن 
�ليمن  ي����ؤدي  �ملتحدة  ل��ل���لي��ات 

�لد�صت�رية.

ج� وزوجته نيليا مع ولديه يحتفل�ن بعيد ميالد ج� بايدن �لثالثنبار�ك ومي�صيل �أوباما مع ج� وجيل بايدن يف 23 �أغ�صط�س 2008

مت �نتخاب ج� بايدن �لرئي�س �ل�صاد�س و�لأربعن لل�ليات �ملتحدةج� بايدن يقبل �بنه ج�زيف ب� بايدن يف 27 �أغ�صط�س 2008 يف �مل�ؤمتر �ل�طني للحزب �لدميقر�طي

�مل�صبح �ل�صهري حيث كان ع�ن �نقاذ»نائب �لرئي�س بالبدلة �لبي�صاء« كامال هاري�س و�لرئي�س �جلديد ج� بايدن »مين« يف 7 ن�فمر 2020 ، بعد �إعالن ف�زهما يف �لنتخابات

  �ضي�ضبح الدميقراطي الرئي�س 46 للواليات املتحدة

اأربعون معلومة »رمبا« مل تكن تعرفها عن جو بايدن
••�لفجر -فابيو ديالنا 
ترجمة خرية �ل�شيباين:

بايدن  جو  فاز  الت�ضويق،  من  اأي��ام  عدة  بعد 
و�ضي�ضبح،  االأمريكية  االنتخابات  يف  اأخ��رًيا 
يف 20 يناير، الرئي�س 46 للواليات املتحدة.    

من  “الدميقراطي”  الك��ت�����ض��اف  ن��دع��وك 
 40 تقا�ضم  خ�����لل  م��ن  خمتلف  منظور 
اأجل  من  قبل،  من  )رمب��ا(  تقراأها  مل  نقطة 
القوة  �ضيقود  الذي  لل�ضخ�س  اأف�ض���ل  معرفة 

العظمى.
بايدن  روبينيت  جوزيف  الكامل  -ا�ضمه   1

جونيور، ولد يف �ضكرانتون بوالية بن�ضلفانيا 
يف 20 نوفمرب 1942. وهو االأكرب بني اأربعة 

اأطفال.
فران�ضي�س  و�ضقيقان،  فالريي،  اأخ��ت،  لديه   

وجيم�س.
جو  اأج��رب  وظيفته،  وال��ده  فقد  اأن  -بعد   2

مع  للعي�س  االنتقال  على  وعائلته  ب��اي��دن 
جّديه من االأم.

3 -تعر�س لل�ضخرية عندما كان طفًل ب�ضبب 
خلل  من  مبفرده  عليها  تغّلب  التي  التاأتاأة، 
حفظ ق�ضائد االأيرلندي ويليام بتلر ييت�س 

واالأمريكي رالف والدو اإمير�ضون. 

�ص�رة جل� بايدن عندما كان طالبا يف جامعة ديالوير عام 1965
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املال والأعمال

الإمارات للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأمريكية تبحثان فر�س التعاون
خالل �ل�صعي للتط�ير �مل�صتمر و�لتميز �لت�صغيلي.

وم��ن��ذ �أك���ر م��ن عقد م��ن �ل��زم��ن وق��ع��ت دول���ة �لإم����ار�ت 
ثنائية عرفت  �ت��ف��اق��ي��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  و�ل����لي���ات 
يف  �مل���ق��ع��ة  �لت��ف��اق��ي��ة  �أع��ق��ب��ت  حيث   ”123 ب�”�تفاقية 
دي�صمر 2009 مر�جعات بن دولة �لإمار�ت و�ل�ليات 
�ملتحدة ب�صاأن �لتعاون يف قطاع �لطاقة �لن�وية �ل�صلمية 

بن �لبلدين.
�ل��ن���وي��ة �ل�صلمية  ل��ل��ط��اق��ة  ب��رن��اجم��ه��ا  ت��ط���ي��ر  وخ����الل 
�أ���ص�����ص��ت دول����ة �لإم�������ار�ت من����ذج���ا ي��ح��ت��ذى ب���ه لتط�ير 
�لأخرى  �ل��دول  يدعم  �ل�صلمية  �لن�وية  �لطاقة  بر�مج 
بالبنية  �خلا�صة  م�صاريعها  وتن�يع  لتط�ير  ت�صعى  �لتي 
�لتحتية للطاقة و�ص�ل �إىل م�صادر �صديقة للبيئة لإنتاج 

•• �أبوظبي-و�م:

�أجرى �صعادة حممد �بر�هيم �حلمادي �لرئي�س �لتنفيذي 
تقنية  عر  حمادثات  �لن�وية  للطاقة  �لإم���ار�ت  مل�ؤ�ص�صة 
�لت�صال �ملرئي عن بعد مع مارك دبلي� وي�صلي مينيزي�س 
نائب وزير �لطاقة �لأمريكي لبحث �صبل �لتعاون يف قطاع 
ر�ك�لتا  ج�ن  �صعادة  بح�ص�ر  �جلانبان  وناق�س  �لطاقة. 
�لدولة  لدى  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل�ليات  �صفري  ج�ني�ر 
فيها  �ل�صلمية مب��ا  �ل��ن���وي��ة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  �ل��ت��ع��اون يف 
�ل��ت��ع��اون يف جم��ال �لأم���ن �لل��ك��رتوين مم��ا ي���ؤك��د �لتز�م 
�ل�صركاء  مع  بالعمل  �لن�وية  للطاقة  �لإم���ار�ت  م�ؤ�ص�صة 
�مل��ع��ارف و�خلر�ت  وت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  لت�صهيل  �ل��دول��ي��ن 

�لكهرباء. و�أعلنت م�ؤ�ص�صة �لإمار�ت للطاقة �لن�وية �لعام 
و�مل�ص�ؤولة  لها  �لتابعة  للطاقة  ن�����ة  �صركة  �أن  �جل���اري 
�أوىل  ربط  عملية  �أمت��ت  و�ل�صيانة  �لت�صغيل  عمليات  عن 
على  �لإم����ار�ت  دول��ة  �لكهرباء يف  ب�صبكة  ب��ر�ك��ة  حمطات 
�لكهربائية  �لطاقة  من  ميغاو�ط  �أول  و�إن��ت��اج  �آم��ن  نح� 

�ل�صديقة للبيئة.
جه�د  �ل�صلمية  �لن�وية  للطاقة  بر�كة  حمطات  وتدعم 
دولة �لإمار�ت لت�فري �لكهرباء من خالل �لطاقة �لن�وية 
عن  ف�صال  �لطاقة  لقطاع  �لكرب�نية  �لب�صمة  وخف�س 
تعزيز �لتن�ع �لقت�صادي من خالل ت�فري فر�س �لعمل 
حملية  �إم���د�د  و�صبكة  ن�وية  طاقة  قطاع  �صمن  �ملجزية 

على نح� م�صتد�م.

موانئ دبي العاملية ت�صت�صيف بدبي الدورة ال�صاد�صة
 من موؤمتر ومعر�س بريك بلك ال�صرق الأو�صط فى فرباير 2021

بهدف ت�ضريع تبني التكنولوجيا الرقمية

 EngageDXB اقت�صادية دبي ُتطلق الإ�صدار الأحدث لتطبيق

•• دبي - و�م:

 - �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م�����ن���ئ  ت�صت�صيف 
�ل�صاد�صة  �ل���دورة  �لإم����ار�ت-  �إقليم 
م���ن م����ؤمت���ر وم��ع��ر���س ب��ري��ك بلك 
-�حلدث   2021 �لأو���ص��ط  �ل�صرق 
�لب�صائع  ���ص��ح��ن  ق��ط��اع  يف  �ل���ر�ئ���د 
�ل�صخمة  و�لر�فعات  �ملعد�ت  ونقل 
ل��ل��م�����ص��اري��ع �ل���ك���رى يف �مل��ن��ط��ق��ة - 
 2021 ف���ر�ي���ر   10 و   9 ي����م���ي 
يف دب���ي مب�����ص��ارك��ة ع���دد م��ن �مل��نئ 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ل��ق��ي��ادي��ة 
وز�رة  ب���رع���اي���ة  وذل������ك  �خل��ل��ي��ج��ي 
وتعتر   . �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
�ل�صائبة  �ل��ب�����ص��ائ��ع  �صحن  ���ص��ن��اع��ة 
مركز  وج��اف��ز�  علي  جبل  ميناء  يف 
�لل�ج�صتية  و�خل����دم����ات  �ل���ت���ج���ارة 
م��ت��ع��ددة �ل��ن��ط��اق��ات يف �لإق��ل��ي��م من 
وي�صاهم  �ل����ع��دة  �لقطاعات  �أك��ر 
يف رب��ط �لتجار و�مل���الك يف ك��ل من 
جبل  ويتيح  و�أوروب��ا  و�أفريقيا  �آ�صيا 
علي �ل��ص�ل �إىل �أ�ص��ق ت�صم 3.5 
�لإجن����از�ت  وم���ن  م�صتهلك.  م��ل��ي��ار 
هذ�  �صعيد  على  حتقيقها  مت  �لتي 
�لقطاع حتميل و�صحن قبة �ل��صل 
�لأك������ر يف  �ل���ع���ر����س  ذ�ت م�����ص��اح��ة 
و�لتي  درج���ة   360 بنطاق  �ل��ع��امل 
�إك�صب�  زو�ر  م��ن  للمالين  �صتتيح 
ل  مرئية  ع��رو���س  جت��رب��ة   2020
كامل  مع  نقلها  مت  حيث  لها  مثيل 
يف  �لنهائية  وجهتها  �إىل  مك�ناتها 
�لعاملي بف�صل �جله�د  مقر �حلدث 
ميناء جبل  ل��الإد�رة يف  �ل�صتثنائية 
�لعاملية  دب��ي  م����ن��ئ  وتتحمل  علي 

ميكنها  م��ا  �إ�صافية  م��ي��زة  �لأو���ص��ط 
�لتف�ق  وحت���ق���ي���ق  �لزده����������ار  م����ن 
و�ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة..م��ع��رب��اً ع��ن �أم��ل��ه �أن 
�لقطاع  �ن��ت��ع��ا���س  م��ن�����ص��ت��ه��م  ت���ع���زز 
�ل���ب���ح���ري يف �مل��ن��ط��ق��ة وت���زي���د من 

ح�ص�صه �ل�ص�قية ب�صكل �أكر.
وم���ن ���ص��م��ن �جل��ل�����ص��ات �ل��ت��ي تقدم 
للمهنين  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  ح������ل  روؤى 
م��ن ق��ط��اع �مل����ن��ئ و���ص��رك��ات �لنقل 
بريك  ومعر�س  م���ؤمت��ر  ي�صت�صيف 
ن��دوة ح��رية  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  بلك 
لعام  �لأع��م��ال  “��صت�صر�ف  بعن��ن 
2021” و�صت�صم �جلل�صة �صركات 
�لتي  �ل����ر�ئ����دة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ن��ق��ل 
�لتكيف مع  ��صرت�تيجيات  �صتناق�س 
�لكرى  �مل�صروعات  ت�زيع  حت���لت 
�صي�صتعر�س  ك���م���ا  �مل���ن���ط���ق���ة.  يف 
�ل�صرت�تيجيات  �أي�����ص��اً  �مل�����ص��ارك���ن 
حتديات  مل����ج��ه��ة  �تباعها  مت  �ل��ت��ي 
�جلديدة  و�ل���ف���ر����س   2020 ع����ام 
يف ح���رك���ة �ل��ب�����ص��ائ��ع و�لجت����اه����ات 

�ملت�قعة لعام 2021.
م��ريي��دي��ث مديرة  ل���ي���زيل  وق���ال���ت 

كيفية  يف  و�ل���ت���ف���ك���ري  �مل���ت���ع���ام���ل���ن 
م��������ءم������ة �أو������ص�����اع�����ن�����ا و�ل���ت���ك���ي���ف 
بديناميكية مع �لتغري�ت �ملت�صارعة 
جمتمع  تط�ير  م���صلة  �أج��ل  م��ن 
�لتجارة �لعاملي و�مل�صاهمة يف تنمية 
�ل��ب��ح��ري م�����ص��ري� �ىل �ن  �ل��ق��ط��اع 
م�ؤمتر ومعر�س بريك بلك �ل�صرق 
م��كبة  على  قدرته  �ثبت  �لأو���ص��ط 
ت���ج��ه��ات ه���ذ� �ل��ق��ط��اع �حل��ي���ي ما 
عاماً  و�لنجاح  �لنم�  لتحقيق  �أهله 

بعد عام.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ب��ن ب��الم��ري مدير 
�ل�صرق  ب��ل��ك  ب��ري��ك  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ملنق�لة  �ل����ت����ج����ارة  �أن  �لأو������ص�����ط 
من  باملائة   90 ح����يل  متثل  بحر�ً 
�لعاملية  �ل���ت���ج���ارة  ح��ج��م  �إج����م����ايل 
م���ا ي��ع��ط��ي �ل��ق��ط��اع �أه��م��ي��ة كبرية 
�لدول  ملختلف  �لق��ت�����ص��ادي  للنم� 
تدريجياً  �زدي��اد�ً  و�لبلد�ن..مت�قعاً 
�لرغم من  �ل�صناعة على  �أعمال  يف 
�آثار �ل�باء ل�صيما يف دولة �لإمار�ت 
وم�قعها  م����ن��ئ��ه��ا  مت��ن��ح��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل�صرق  منطقة  يف  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي 

وت�صغيلها  �أب�ظبي  م��نئ  �متالك 
ل��� 10 م����ن��ئ يف دول���ة �لإم�����ار�ت..
�لتحتية  �لبنى  ت�صييد  �أن  م��ع��ت��ر�ً 
�أ�صا�صياً  ع��ن�����ص��ر�ً  ي��ع��د  �مل���ت���ط����رة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ن���ج���اح يف �لأ������ص�������ق يف 
�أن م��نئ  �ل�قت �حلايل..لفتاً �ىل 
�أب�ظبي تتبّنى يف هذ� �ل�صياق ت�جهاً 
يهدف �إىل دعم جه�د �إمارة �أب�ظبي 
لقت�صاد  ر����ص��خ��ة  ق���اع���دة  ب��ن��اء  يف 
ببنى  تتمتع  حيث  ومتن�ع  م�صتد�م 
م�صت�يات  ون���ق���دم  م��ت��م��ي��زة  حت��ت��ي��ة 
خدمة رفيعة �مل�صت�ى تعزز �لتز�مها 
بخيار�ت �ملتعاملن بالدرجة �لأوىل 
يتج�صد  حيث  �حتياجاتهم  وتلبية 
هدفها �لرئي�س يف ت�فري حل�ل دعم 
و�ل�صاملة  �لكاملة  �لت�ريد  �صل�صلة 
�لتي  �لعاملين  متعامليها  ل��ق��اع��دة 
ت�����ص��ه��د ت������ص��ع��اً لف���ت���اً �إ����ص���اف���ة �إىل 
وتعزيز  �لنم�  متكينهم من حتقيق 
ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��م ل���ص��ي��م��ا خ����الل هذه 

�لأوقات �ل�صعبة.
و�و���ص��ح �ن��ه من �ملهم وج���د من�صة 
ل���ل���ح�����ر و�ل����ص���ت���م���اع ب��ع��ن��اي��ة �إىل 

�صحن  م�ص�ؤولية  �لإم���ار�ت  �إقليم   -
وحتميل كافة �لب�صائع �ملتعلقة بهذ� 
�حلدث �لكبري و�صمان و�ص�لها �إىل 
دبي باأمان ويف �ل�قت �ملنا�صب وتتيح 
�ملتقدمة مليناء جبل علي  �لإمكانات 
�لب�صائع  �أن�����ع  جميع  مع  �لتعامل 
�ل�صائبة ومعد�ت و�آليات �مل�صروعات 
�أو  �لعمالقة  �ل��صل  كقبة  �لكرى 

�ليخ�ت �لفاخرة.
ت���ع���د �لإم�������������ار�ت م�����ن ب�����ن �أ�����ص����رع 
�لقت�صاد�ت تعافياً يف منطقة �ل�صرق 
�لع�دة  يف  �إفريقيا  و�صمال  �لأو�صط 
�إىل ��صتئناف �لأعمال �لتجارية بعد 
�أزمة ك�فيد-19  �إثر  تباطئها على 
وقد مت �إط��الق �إج���ر�ء�ت �حرت�زية 
�صاملة وتطبيق بروت�ك�ل �ل�صالمة 
ومع  �لأع��م��ال  ��صتمر�رية  ل�صمان 
تنامي تط�ير دور �مل��نئ يف �ملنطقة 
ف���اإن حت���ي��ل �ل��ت��ح��دي��ات �إىل فر�س 
�لرئي�س  �ل��ع��ام��ل  ي��ع��د  ����ص��ت��ث��م��اري��ة 

لتحقيق �لنجاح يف �مل�صتقبل.
قطاع  رئي�س  �مل��زروع��ي  �صيف  و��صار 
�أب�����ظ����ب����ي �ىل  – م������ن����ئ  �مل�������ن�����ئ 

 ،EngageDXB من�صة  “تتيح 
�ملحلين  و�مل�����ص��دري��ن  ل��ل��م���ردي��ن 
�لت���صل  �إمكانية  �ملنطقة  يف هذه 
للم�ردين  مي���ك���ن  ك���م���ا  م���ع���ن���ا. 
�ملحلين �لذين ي�صع�ن �إىل ت��صيع 
�إىل  وو�ص�لهم  ح�ص�رهم  ن��ط��اق 
�مل�صدرين  مع  �لت���صل  �لأ�ص��ق، 
�لأع�������ص���اء ل��دي��ن��ا و�مل����درج����ن يف 
�صر�كات،  بناء  �أج��ل  من  �لتطبيق 
و�خلدمات،  �مل��ن��ت��ج��ات  وت�����ص��دي��ر 

ودخ�ل �لأ�ص��ق �لعاملية«.
ف�صاعد�ً،  �ل���ي����م  م���ن  و�ن���ط���الق���اً 
 EngageDXB من�صة  �صت�ّفر 
�ملزيد من �مليز�ت لتح�صن جتربة 
�لتطبيق للم�صتخدمن، وحت�صن 
يت�ّفر  ك���م���ا  �خل�����دم�����ات.  ج��م��ي��ع 
على  �لآن   EngageDXB تطبيق 

متاجر ج�جل و�أبل وه��وي،

ملنح  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  يف  “�ل�ظائف” 
و�لعاملن  ع��م��ل  ع���ن  �ل��ب��اح��ث��ن 
حل�����ص��اب��ه��م �خل���ا����س م����زي����ًد� من 
�لعمل  �ص�ق  يف  �لظه�ر، وحتديد�ً 
�مل��ح��ل��ي يف دول�����ة �لإم���������ار�ت. كما 
 EngageDXB أبرمت من�صة�
وهي  دبي”،  “وظائف  مع  �صر�كة 
�لذكية، وذلك  تابعة لدبي  من�صة 
للرتويج لفر�س �لعمل يف �لقطاع 
�لعام وم�صاعدة �لأفر�د يف �لبحث 
عن وظائفهم �ملنا�صبة. كما �صتتيح 
�لعث�ر  �حلك�مية  للجهات  �ملن�صة 
ع���ل���ى �مل�������ه�����ب �مل���ن���ا����ص���ب���ة ودع����م 

�لت�طن.
“ت�حيد  م���ي���زة  ت��ع��م��ل  ب����دوره����ا 
وجتميع �لأفكار و�ل�صتطالعات” 
للتغذية  ك����اآل����ي����ة  �ل���ت���ط���ب���ي���ق  يف 
�ملقيمن يف دولة  �لر�جعة جلميع 
ح�ل  �أفكارهم  مل�صاركة  �لإم���ار�ت، 
�لقطاعن  م��ن  �مل���ب���ادر�ت  �أح����دث 
�أي�صاً  �أبرمت  �لعام و�خلا�س. كما 
�صر�كة   EngageDXB من�صة 
�أك�����ر  �إح���������دى  “جتاري”،  م�����ع 
�حلك�مية،  �مل�������ص���رتي���ات  ب������ب����ات 

بهدف تعزيز �ل�عي بن �ل�صركات 
و�ملبادر�ت  �مل�����ص��اري��ع  �أح���دث  ح���ل 
�صاعل  ق����ال حم��م��د  �حل��ك���م��ي��ة. 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�صعدي، 
�مل�ؤ�ص�صية  �ل�صرت�تيجية  �ل�ص�ؤون 
“تعتر  دب��������ي:  �ق���ت�������ص���ادي���ة  يف 
مبادرة   EngageDXB من�صة 
بعد  م��ا  ع���امل  �صيما يف  م��ه��م��ة، ل 
على  �صتعمل  ح��ي��ث  ك�فيد-19، 
خالل  و�لتعاون  �لت���صل  ت�صهيل 
ه����ذه �لأوق��������ات �ل�����ص��ع��ب��ة، وذل���ك 
باجلهات  �لت�������ص���ال  خ�����الل  م����ن 
و�صركاء  و�مل�صتثمرين  �حلك�مية، 
�ملالحظات  مل�������ص���ارك���ة  �لأع�����م�����ال 
مركًز�  �ملن�صة  �صتك�ن  و�لأف���ك���ار. 
متناول  يف  �ف���رت�����ص���ًي���ا  جت����ارًي����ا 
�لأعمال.  �حتياجات  جلميع  �ليد 
جميع  م��ع  �ل��ت�������ص��ل  �إىل  نتطلع 
�مل��ق��ي��م��ن و�مل�����ط���ن���ن م���ن خالل 

هذ� �لتطبيق«.
�صاعد  �مل���ه���ن���د����س  ق������ال  ب���������دوره 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  �ل����ع����������ص����ي، 
�ل�صادر�ت،  لتنمية  دب��ي  مل�ؤ�ص�صة 
دبي:  �قت�صادية  م�ؤ�ص�صات  �إح��دى 

•• دبي-�لفجر: 

�لإ�صد�ر  دب��ي  �قت�صادية  �أطلقت 
�جل�������دي�������د ل���ل���ت���ط���ب���ي���ق �ل�����ذك�����ي 
بهدف  وذل��ك   ،»EngageDXB«
ت�صريع تبني �لتكن�ل�جيا �لرقمية 
عر �لأعمال �لتجارية يف �لإمارة 
�لقطاعن  �لت���صل بن  وت�صهيل 
�صيما يف ظل  و�خل���ا����س، ل  �ل��ع��ام 
جائحة  فر�صتها  �لتي  �لتحديات 

فريو�س ك�فيد-19 �مل�صتجد.
ت���ط���ب���ي���ق  ت���������ص����م����ي����م  مت  وق�����������د 
ب�����������ص����ط����ة   EngageDXB
تفاعلية  كمن�صة  دب��ي  �قت�صادية 
مل���ج���ت���م���ع �لأع��������م��������ال، وم��������ن ثم 
�ت�صال  ن��ق��ط��ة  ل��ت�����ص��ب��ح  ت���ط����رت 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ن  ب���ن  م���رك���زي���ة 
�صخ�س  لأي  كما ميكن  و�خلا�س، 
�ل��ص�ل  �لإم��������ار�ت  دول����ة  خ����ارج 
بحثته  رح��ل��ة  خ���الل  �مل��ن�����ص��ة  �إىل 
ع��ن ف��ر���س �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي ت�فرها 
�لإ�صد�ر  و�صي�صهم  دب����ي.  �إم�����ارة 
�جل���دي���د م���ن �ل��ت��ط��ب��ي��ق يف زي���ادة 
�مل�صاركة و�لتفاعل عر �لإنرتنت، 

اأبوظبي  اأعمال  �صيدات   
يناق�س �صبل دعم رائدات 
الأع���م���ال وامل��ب��دع��ات

•• �أبوظبي-و�م:

ي��ن��ظ��م جم��ل�����س ����ص���ي���د�ت �أع���م���ال 
�أب�����ظ����ب����ي ب���ال���ت���ع���اون م����ع د�ئ�����رة 
�أب�ظبي،   – �لقت�صادية  �لتنمية 
ح��رية  جل�صة  �ملقبل  �لأح���د  ي���م 
ع���ر ت��ق��ن��ي��ة �لت�����ص��ال �مل���رئ���ي مع 
�صيد�ت ور�ئد�ت �لأعمال و�ملبدعات 

�لع�ص��ت يف �ملجل�س.
�حل��رية  �جل��ل�����ص��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ي���اأت���ي 
بهدف مناق�صة كيفية دعم �صيد�ت 
ور�ئ������د�ت �لأع���م���ال و�مل��ب��دع��ات يف 
و�لأن�صطة  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
�لتجارية �لعاملن بها، مبا ي�صهم 
يف تعزيز دوره��ن يف جم��ال �لعمل 
ب���ال���ق���ط���اع �خل����ا�����س و�إ����ص���ر�ك���ه���ن 
�لقت�صادية  �لتنمية  م�����ص��رية  يف 

�مل�صتد�مة.
على  �جلل�صة  حم��ت���ى  و���ص��ي��رتك��ز 
�أ���ص��ا���ص��ي��ة م��ن �أهمها  ع���دة حم���اور 
ت�صريعات  �مل�صتجد�ت من  مناق�صة 
�أب���ظ��ب��ي �ملعنية  ب���اإم���ارة  وق����ن��ن 
على  و�ل��ت��ع��رف  �خل��ا���س،  بالقطاع 
�لتي  و�ل�صع�بات  �لتحديات  �أه��م 
ت��جه �صيد�ت �لأعمال و�ملبدعات.

وم��جهة �لقي�د و�لتحديات �لتي 
فر�صها �ل�باء.

وعلى �لرغم من �أن �أزمة ك�فيد-
�لت���صل  تقييد  يف  ت�صببت   19
و�ل��ت��ف��اع��ل �جل�����ص��دي، �إل �أن��ه��ا يف 
فعلياً  �ختبار�ً  وّفرت  نف�صه  �ل�قت 
لل�صركات لل�صعي نح� �لتكن�ل�جيا 
�لرقمية يف خمتلف �أعمالها. ومع 
و�ل�صركات  �لأف���ر�د  ح�ص�ر  تز�يد 
عر �لإنرتنت، بات من �ل�صروري 
�أن تك�ن �حلك�مة يف مقدمة هذ� 
يف  ي�صبح  و�أن  �ل�������ص��ع،  �ل��ف�����ص��اء 

متناول خمتلف فئات �ملجتمع.
من�صة  ك����ن���ه���ا  م����ن  و�ن����ط����الق����اً 
�صتعمل  �لأع���م���ال،  ب��ن  ل��ل��ت���ف��ي��ق 
ت�صهيل  ع��ل��ى   EngageDXB
�مل�����ص��ارك��ة و�ل��ت��ع��اون ب��ن جمتمع 
بهدف  و�ملحلي،  �ل���دويل  �لأع��م��ال 
�ملحلية  لل�صركات  �لفائدة  تقدمي 
و�لقت�صاد ب�صكل عام يف دبي. ي�فر 
�إمكانية  للم�صتخدمن  �لتطبيق 
�لأعمال  رج��ال  كبار  �إىل  �ل��ص�ل 
كما  �حلك�مين،  �لتغيري  و�صناع 
�لت�صجيل  للم�صتخدمن  مي��ك��ن 

با�صتخد�م  و�ح�����دة  ب��خ��ط���ة  ف��ي��ه 
�ل��ه���ي��ة �ل��رق��م��ي��ة، وي���اأت���ي �أحدث 
جتربة  م��ع  �لتطبيق  م��ن  �إ���ص��د�ر 

�صبكة حم�صنة للم�صتخدمن.
يف  “�لفعاليات”  م��ي��زة  و�صتتيح 

�لتطبيق  م����ن  �إ������ص�����د�ر  �أح��������دث 
�لفعاليات  ح�ص�ر  للم�صتخدمن 
وكذلك  و�لف��رت����ص��ي��ة،  �ل��قعية 
ويف  �خل��ا���ص��ة.  فعالياتهم  تنظيم 
ن��ف�����ص��ه، مت حت��دي��ث ميزة  �ل���ق��ت 

للفعاليات  بلك  بريك  يف  �لت�ص�يق 
�لب�صائع  �صحن  قطاع  �أن  و�لإع��الم 
�إىل ��صتثمار�ت  �ل�صائبة يحتاج �لآن 
���ص��خ��م��ة ل�������ص���م���ان خ����دم����ات �أك����ر 
للعمالء  و���ص��رع��ة  و�أم���ان���اً  ���ص��ال���ص��ة 
وخ���ط����ط �ل�����ص��ح��ن �ل��ب��ح��ري��ة ومع 
�ل�صناعة  ت��جه  ك�فيد-19  �أزم��ة 
حتديات �أكر يجب �لتعامل معها..
م��ع��رب��ة ع���ن �أم��ل��ه��ا يف �ل��ت��م��ك��ن من 
قّيمة  من�صة  وتقدمي  لها  �لت�صدي 
�صركائهم  ع���ل���ى  ب����اجل����دوى  ت���ع����د 
وتلهمهم يف �بتكار فر�س ��صتثمارية 

جديدة.
�ل��رغ��م من  على  �أن��ه  بالذكر  جدير 
ت���صل  �حلالية  �ل�صناعة  حتديات 
م�����ن���ئ م��ن��ط��ق��ة �ل�����ص��رق �لأو����ص���ط 
ج��ه���ده��ا ل��ت��ع��زي��ز �ق��ت�����ص��اد �ل����دول 
ودعم �لتجارة �لعاملية و�صتثبت �أوجه 
�لتعاون �لق�ية بن م�ؤمتر ومعر�س 
بريك بلك �ل�صرق �لأو�صط و�مل��نئ 
�لقيادية يف �ملنطقة جدو�ها للقطاع 

�لبحري يف �ملنطقة باأكملها.

�صفري الدولة ووزير املوارد الطبيعية الرو�صي 
يبحثان التعاون يف جمال ال�صياحة البيئية

•• مو�شكو -و�م:

�أحمد بن �صلطان �جلابر �صفري �لدولة لدى  بحث �صعادة �لدكت�ر حممد 
�مل��رد  وزي��ر  ك�بيلكن  نيك�ليفيت�س  دمي��رتي  ومعايل  �لحت��ادي��ة  رو�صيا 
�لطبيعية و�لبيئة يف �لحتاد �لرو�صي عالقات �لتعاون �لقائمة بن �لبلدين 
�ل�صديقن و�ل�صبل �لكفيلة بتعزيزها وتط�يرها يف جمال �ل�صياحة �لبيئية 

و�ملحميات �لطبيعية.
و�أكد �صعادته خالل �لجتماع - �لذي عقد مبقر �ل�ز�رة يف �لعا�صمة م��صك� 
�لبي�ل�جي  �لتن�ع  للحفاظ على  �أهمية كبرية  �لإم���ار�ت ت�يل  دول��ة  �أن   -
و�ل�صتخد�م �مل�صتد�م للم��رد �لطبيعية، حيث حتتفل كل عام بي�م �لبيئة 

�ل�طني يف 4 فر�ير، يف �إطار جه�دها �لدوؤوبة حلماية �لبيئة.
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6443 
�ملنذرة:ي�ين �خلليج للتنمية �س.ذ.م.م

�صد �ملنذر �ليهما:1- ��س �يه بي �ليكرتوميكانيكال �س.ذ.م.م
2- �صانديب �صامبهاجي ب��ر �صامبهاجي - هندي �جلن�صية

و�لبالغ  �ملنذرة  ل�صالح  بذمتهما  �ملرت�صد  �ملبلغ  �د�ء  و�صرعة  ب�صرورة  �ليهما  للمنذر  �ملنذرة  تت�جه 
 - فل�صا  وثالث�ن  وثالثة  �مار�تي  دره��م  و�ربعة  وت�صعمائة  �لف  �صبع�ن  �مار�تي  دره��م   )70904.33(
�لفائدة  �لذكر مع  �ملبلغ �صالف  �ملنذرة و�لتنبيه عليهما  �لتجارية �ملرت�صدة بذمتهما ل�صالح  �لقيمة 
�أق�صاه  �لتام وذلك خالل م�عد  �ل�صد�د  ت��اري��خ:2017/6/15 وحتى  �صن�يا من  ب��قع %12  �لقان�نية 
خم�صة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لنذ�ر ويف حالة �لتز�مهما م�قفا �صلبيا �و ردهما بعدم �ل�صد�د و�ص�ف 
تق�م �ملنذرة باتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية للمطالبة باملبلغ و�لف��ئد �لقان�نية �ملن�ه عنها ب�صدر 

�لنذ�ر بال�صافة �ىل �لز�م �ملنذر �ليها ب�صد�د �لر�ص�م و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اعالن بالن�شر

  يف  الإ�شتئناف رقم 475/2020/361 ا�شتئناف امر اأداء 
م��ص�ع �لإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدع�ى رقم 2020/3626 �أمر �أد�ء و�لر�ص�م 

و�مل�صاريف و�لتعاب  
طالب �لإعالن :�صركة با�صيانا للتجارة ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

وميثله:ح�صن علي ح�صن علي �لبناي - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطل�ب �إعالنه : 2- ��س �يه �م لتعليب �لف��كه وتعبئتها �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده. 

جمه�ل حمل �لإقامة 
م��ص�ع �لإعالن : 

وحددت لها جل�صه ي�م �لثنن �مل��فق 2020/11/16  �ل�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة �لتقا�صي عن 
بعد وعليه يقت�صي ح�ص�ركم �و من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   

ملف رقم 2020/114 تنفيذ
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )بالن�شر( 

06.00 م�صاء ويف �ليام �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع  2020/11/18 �ل�صاعة  �نه يف ي�م �لربعاء �مل��فق 
�لعقار �مل��صحة �و�صافه و�لعائدة ملكيته للمت�يف/عبد�لرحمن �صيف �آل �صالح  يف �مل�قع �للكرتوين ل�صركة �لمار�ت 
للمز�د�ت )www.emiratesauction.ae( وعلى �لر�غبن بال�صر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن %20 من �لثمن 
�لأ�صا�صي قبل دخ�ل �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� �ياه مبا يرره من م�صتند�ت 
جلل�صة  �لتالية  �ي��ام  �لع�صرة  خالل  و�مل�صاريف  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  للبيع  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 
�لبيع ولكل �صخ�س غري ممن�ع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �ليام �لتالية لر�ص�م �ملز�د ب�صرط �ل تقل 
�لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يق�م بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�صاف 
�ملمتلكات :   �أو�صاف �لعقار : �ر�س زر�عية وما عليها من بناء - �ملنطقة �لفقيت - دبا �لفجرية - رقم �لقطعة 130/2 
�صتة ع�صر ملي�نا و�صتمائة  �لتقديرية:16.621.190.00( درهم  �لقيمية   - 43.485.21 مرت� مربعا  �مل�صاحة   -

وو�حد وع�صرون �لفا ومائة وت�صع�ن درهم.
رئي�ص حمكمة دبا الفجرية الحتادية البتدائية

القا�شي حممد علوي احلارثي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة دبا الفجرية الحتادية البتدائية

�ب�����ل   / �مل���������دع����������   ف�����ق�����د 
�لفلبن     ، ب�جيد�  ع��الو�ن 
�صفره  ج�������ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )P6874658AP( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   �لت�������ص���ال 

0522287610

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د �مل���دع����  / �ك���ر علي 
�لهند     ، �ح����م����د  �م����ي����ت����از 
�جلن�صية - ج��ز �صفره رقم 
يجده  من   )3414398L(
بتليف�ن  �لت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0566484786

فقدان جواز �صفر

�ملدع�  / �حمد ع�ده  فقد 
�لردن     ، �ملنا�صره  حمم�د 
�جلن�صية - ج��ز �صفره رقم 
يجده  م��ن   )T183227(
بتليف�ن  �لت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0589795535

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدع�  /ل�ى ناكريي�� 
، �وغند�   �جلن�صية - ج��ز 
 )B1380104( رقم �صفره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   �لت�������ص���ال 

0564678808

فقدان جواز �صفر

حممد   / �مل������دع�������   ف����ق����د 
ريا�س  ���ص��اردر  �صاهجاهان 
حممد �لجمري ، بنغالد�س   
�جلن�صية - ج��ز �صفره رقم 
)bc0786148( من يجده 
عليه �لت�صال بتليف�ن رقم  

0567768606

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدع�  / �حمد حممد 
، مي���ن���ي   �جلن�صية  ���ص��امل 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج��������������ز   -
يجده  م���ن   )5329187(
بتليف�ن  �لت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0526229444

فقدان جواز �صفر

/ عاي�صه  �مل���دع����ة   ف��ق��دت 
ج������اوي������د ز�ه����������د ج����اوي����د 
�جلن�صية  ب���اك�������ص���ت���ان     ،
رق����م  �����ص����ف����ره����ا  ج������������ز   -
)8679881FU( من يجده 
عليه �لت�صال بتليف�ن رقم  

0566484786

فقدان جواز �صفر
/�صليمان  �مل������دع�������   ف���ق���د 
�ليمن     ، �حمد �صالح  �صعيد 
�جلن�صية - ج��ز �صفره رقم 
)08448424( من يجده 
ت�صليمه �ىل �صفارة �ليمن �و 

�قرب مركز �صرطة

فقدان جواز �صفر

�مل���دع����ة  /ج�نالن  ف��ق��دت 
فلبينية     ، ما�صاليج  ��صامي 
�صفرها  ج������ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )P1587829A( رق���م 
م����ن ي����ج����ده ت�����ص��ل��ي��م��ه �ىل 
�قرب  �و  �لفلبينية  �ل�صفارة 

مركز �صرطة.

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال
الحتادية للجمارك تطلق 4 جل�صات حوارية للت�صميم املجتمعي مب�صاركة 120 متخ�ص�صا وخبريا 

مع �أي حتديات م�صتقبلية.
�أن ت�صجيع  ع��ل��ى  �ب���ن ط����ق  و�أك����د 
�لعربية  �لأع������م������ال  جم���ت���م���ع���ات 
�إق��ام��ة م�صاريع  ع��ل��ى  و�لأوروب���ي���ة 
����ص��ت��ث��م��اري��ة م�����ص��رتك��ة و�إط�����الق 
م�����ب�����ادر�ت ت��ن��م���ي��ة م�����ص��رتك��ة يف 
ي�ؤدي فقط  �مل�صتقبل لن  قطاعات 
�لناجت  يف  م�صاهمتها  ت��ع��زي��ز  �إىل 
لالقت�صاد�ت  �لإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي 
�أي�صا  و�إمن������ا  ل���دول���ن���ا،  �ل���ط��ن��ي��ة 
�إبد�عية  حل�ل  �إيجاد  يف  �صي�صاهم 
�لتحديات  مل���خ���ت���ل���ف  وم���ب���ت���ك���رة 
ذل����ك  ج����ان����ب  و�إىل  �ل����ن����ا�����ص����ئ����ة. 
مناق�صة  �ل��ق��م��ة  ج��ل�����ص��ات  ���ص��ه��دت 
�حلي�ية  �مل��������ص����ع���ات  م���ن  ع����دد 
�لتعاون  خريطة  على  �مل��ط��روح��ة 
�ل��ع��رب��ي، ح��ي��ث تناولت  �لأوروب�����ي 
ت�����ص��اف��ر �جل��ه���د مل��جهة  �أه��م��ي��ة 
�لتحديات �ل�صيا�صية و�لقت�صادية 
و�حلالية.  �مل�صرتكة  و�لجتماعية 
ك��م��ا ت��ن��اول��ت ج��ل�����ص��ات �ل��ق��م��ة دور 
�ل���ت���ع���اون ب���ن �لحت�����اد �لأوروب������ي 
�لإ�صادة  ومت  فل�صطن،  ق�صية  يف 
ت�����ص��ه��ده منطقة  �ل����ذي  ب��ال��ت��ط���ر 
�ل���������ص����رق �لأو��������ص�������ط م�����ن خ����الل 
من  و�ل���ت���ي  �ل�صالم”  “معاهدة 
�صاأنها �أن حُتدث تغيري�ت �إيجابية 

عديدة يف �ملنطقة.
�صبل  �ل��ق��م��ة  ن��اق�����ص��ت  ذل����ك،  و�إىل 
تعزيز �لتعاون يف خمتلف �لق�صايا 
�مل�صرتك،  �لهتمام  ذ�ت  �لتنم�ية 
لل�صباب  ف�����ر������س  ت������ف�����ري  م����ث����ل 
و�ل�صتثمار  و�ل��ت��ج��ارة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
وغ���ريه���ا، و�أي�����ص��ا م��ن��اق�����ص��ة �صبل 
�لقت�صادي  �ل��ت��اأث��ري  م��ع  �لتعامل 
على  لك�فيد-19  و�لج��ت��م��اع��ي 
�لعامل �لعربي، ومناق�صة �إجر�ء�ت 
عدد  ب��د�أت  �لتي  �لتد�بري  تخفيف 

من �لدول �تخاذها بالفعل.

•• �أبوظبي- و�م:

دعا معايل عبد�هلل بن ط�ق �ملري 
�لأوروبية  �ل���دول  �لقت�صاد  وزي��ر 
�أكر  تط�ير من�ذج  �إىل  و�لعربية 
�لقت�صادي  ل��ل��ت��ع��اون  ����ص��ت��د�م��ة 
يخدم  �لأوروب����������������ي،   - �ل����ع����رب����ي 
للجانبن  �ل��ت��ن��م���ي��ة  �لأه��������د�ف 
وي�صاهم يف تقليل �لفج�ة �ملعرفية 
و�لتكن�ل�جية وبناء قدر�ت �لدول 

�لأقل من��ً.
�لتد�عيات  �إن  ط�����ق،  �ب���ن  وق����ال 
�لي�م نتيجة  �لتي ي�صهدها �لعامل 
�صرورة  �أك���دت  �لعاملية،  �جل��ائ��ح��ة 
بناء مناذج جديدة للتعاون �لدويل 
�لرئي�صية  �ل��ت��ح��دي��ات  ُت���خ���اط���ب 
�لفر�س  ت����ل���ي���د  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل 
�لتجارية و�ل�صتثمارية مبا يخدم 
ويحقق  للدول  �مل�صرتكة  �مل�صالح 

�لأهد�ف و�لأول�يات �لتنم�ية.
جاء ذلك خالل م�صاركة معاليه يف 
�أعمال �لدورة �خلام�صة من �لقمة 
 ،2020 �ل��ع��رب��ي��ة   - �لأوروب�����ي�����ة 
�أثينا  من  �فرت��صياً  عقدت  و�لتي 
حتت �صعار “�صر�كة ��صرت�تيجية”. 
�ملن�صات  �إح������دى  �ل��ق��م��ة  ومُت���ث���ل 
�ل��دول��ي��ة �ل��ب��ارزة �ل��ت��ي جتمع بن 
قياد�ت �لدول �لأوروبية و�لعربية، 
�صيا�صة  وو����ص���ع  م��ن��اق�����ص��ة  ب��ه��دف 
تعزيز  �أج��ل  من  متكاملة  �إقليمية 
�ل��ع��الق��ات �لق��ت�����ص��ادي��ة ب��ن دول 
�لحتاد �لأوروبي و�لعامل �لعربي.

�ل����دورة �خلام�صة  �أع��م��ال  و�ف��ت��ت��ح 
كريياك��س  م���ع���ايل  �ل���ق���م���ة  م����ن 
وزر�ء  رئ���ي�������س  م��ي��ت�����ص���ت��اك��ي�����س 
ج��م��ه���ري��ة �ل���ي����ن���ان، ك��م��ا حتدث 
يف ج��ل�����ص��ات �ل��ق��م��ة ع���دد م��ن كبار 
م�����ص���ؤويل �حل��ك���م��ات �لأوروب���ي���ة 
نيك��س  ب��ي��ن��ه��م،  م���ن  و�ل���ع���رب���ي���ة 

دي�����ن�����دي�����ا������س وزي���������ر �خل����ارج����ي����ة 
نائبة  �صرييني  ومارينا  �لي�ناين، 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر 
وزير  ب�ريطة  ونا�صر  �لإي��ط��ايل، 
�ل���������ص�����ؤون �خل���ارج���ي���ة و�ل���ت���ع���اون 
�ملقيمن  و�مل����غ����ارب����ة  �لأف����ري����ق����ي 
ب��اخل��ارج م��ن �مل��غ��رب، و�أح��م��د �أب� 
�لغيط �لأمن �لعام جلامعة �لدول 
�لعربية، و�إيفاري�صت بارت�ل� وزير 
�ل�������ص����ؤون �خل��ارج��ي��ة و�لأوروب����ي����ة 

جلمه�رية مالطا.
و�������ص������ارك م����ع����ايل �ب������ن ط�������ق يف 
�ل�صتثمار  “قيادة  بعن��ن  جل�صة 
و�لتي ناق�صت �مل�صار�ت  و�لبتكار”، 
و�لبتكار  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  �جل���دي���دة 
�ملطروحة،  �ل�������ص���ر�ك���ات  وف���ر����س 
معاجلتها  �مل��ط��ل���ب  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة ل��ت��م��ك��ن �ل����دول 
�لنتقال  من  و�لعربية  �لأوروب��ي��ة 
�جلديد.  �لقت�صاد  تطبيقات  �إىل 
ع������دد من  وحت�������دث يف �جل���ل�������ص���ة 
�ل���زر�ء و�خل��ر�ء و�مل�ص�ؤولن من 

�لدول �لعربية و�لأوروبية.
�أكد  باجلل�صة،  م��د�خ��ل��ت��ه  وخ���الل 
ب���ن ط������ق، ق�ة  م���ع���ايل ع��ب��د �هلل 
�ل���ع���الق���ات �ل���ت���ي جت��م��ع �لحت����اد 
�لأوروبي و�لعامل �لعربي، وت�صتند 
وثقافية  ت��اري��خ��ي��ة  رو�ب������ط  �إىل 
م�صت�يات  ع����ن  ف�������ص���اًل  م��ت��ي��ن��ة، 
�ل����ت����ع����اون �مل���ت���م���ي���زة يف �مل���ج���الت 

�لقت�صادية و�لتجارية.
مُتثل  �لإم��������ار�ت  دول����ة  �أن  وت���اب���ع 
لعباً رئي�صياً على خارطة �لتعاون 
�لق��ت�����ص��ادي �ل��ع��رب��ي �لأوروب�������ي، 
ح���ي���ث ����ص���ج���ل���ت ق���ي���م���ة �ل���ت���ج���ارة 
لدولة  �لنفطية  غ��ري  �خل��ارج��ي��ة 
�لإمار�ت مع دول �لحتاد �لأوروبي 
ما ي�صل �إىل 48.8 مليار دولر يف 
مليار   37.8 منها   ،2019 ع��ام 

�لد�عمة  �ل���ت�������ص���ري���ع���ات  وت��ه��ي��ئ��ة 
قان�ن  �أبرزها  ومن  �لت�جه،  لهذ� 
�ملبا�صر  �لأج����ن����ب����ي  �ل����ص���ت���ث���م���ار 
م��ن �حل��فز  ح��زم��ة  يتيح  و�ل���ذي 
و�ل��ت�����ص��ه��ي��الت ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف 
�ملعرفة  على  �لقائمة  �ل��ق��ط��اع��ات 
وب�صكل  و�لب��ت��ك��ار،  و�لتكن�ل�جيا 
بتط�ير  �ل���دول���ة  ق��ام��ت  م���ت�����زي 
و�حل��فز  �ل�صيا�صات  من  �لعديد 
و�لكفاء�ت  �مل�����ه���ب  ل���ص��ت��ق��ط��اب 
و�ل����ع����ق�����ل �مل����ب����دع����ة، وذل������ك �إىل 
و�لتن�ع  �لنفتاح  �صيا�صات  جانب 
�لتحتية  و�ل���ب���ن���ي���ة  �لق���ت�������ص���ادي 
و�ل�����ت�����ك�����ن������ل������ج�����ي�����ة �مل����ت����ق����دم����ة 
�ملُي�صرة،  �حلك�مية  و�لإج������ر�ء�ت 
وه� ما جعل دولة �لإم��ار�ت �لي�م 
و�حدة من �أكر �ل�جهات �ملف�صلة 
�أم�����ام �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت �لأج��ن��ب��ي��ة يف 

�ل���روؤي���ة  �أن ه����ذه  �ل���ع���امل. وت���اب���ع 
�صمن  ت�صع  �لطم�حة  �لتنم�ية 
�أول��ي��ات��ه��ا ت��ط���ي��ر ���ص��ر�ك��ات دولية 
�لت�جهات،  ه�����ذه  ت���خ���دم  ر�ئ�������دة 
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل  م�������ص���ري�ً 
ت���رت���ب���ط م����ع �ل����ع����دي����د م����ن دول 
باتفاقيات  �لأوروب�����������ي  �لحت�������اد 
�لقدر�ت  لتط�ير  مهمة  و�صر�كات 

يف جمالت �لقت�صاد �جلديد.
من  �ل���ص��ت��ف��ادة  �إىل  معاليه  ودع���ا 
نطاق  ت��������ص���ي���ع  يف  �ل���ق���م���ة  ه������ذه 
ثنائي  ب�صكل  �لقائمة  �ل�����ص��ر�ك��ات 
ف��ي��م��ا ب����ن �ل�������دول ل���ت���اأخ���ذ ُب���ع���د�ً 
�أ�صمل  وت��ط���ي��ر من�����ذج  �إق��ل��ي��م��ي��اً 
ل��ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ص��ادي �لأوروب������ي 
قدر�ت  تعزيز  على  يعمل  �لعربي 
�لتط�ر�ت  م����ك��ب��ة  ع��ل��ى  �ل�����دول 
و�لتعامل  �ل�صريعة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 

�أهم مركز للمنتجات �لأوروبية يف 
�ملنطقة وحتت�صن �ملقر�ت �لإقليمية 
لأكر �ل�صركات �لأوروبية �لعاملة 
ومتقدمة،  ح��ي���ي��ة  ق���ط���اع���ات  يف 
�ل�صيا�صات  ك���ف���اءة  ب��ف�����ص��ل  وذل����ك 
�لقت�صادية للدولة و�لقائمة على 
مناخ  وتي�صري  و�ل�صفافية  �لنفتاح 

�ل�صتثمار.
و�أ����ص���اف وزي���ر �لق��ت�����ص��اد: “ مما 
�ل�صابقة  �لأرق�����ام  �أن  ف��ي��ه  ���ص��ك  ل 
ًترتجم �صر�كة �قت�صادية وجتارية 
ولكننا  و�����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة،  ق�����ي����ة 
ميكن  كيف  نبحث  �أن  علينا  �لي�م 
�لق�ية  �ل��ع��الق��ات  ه���ذه  ����ص��ت��ث��م��ار 
لبناء م�صتقبل �أف�صل لدولنا ومبا 
�لتنم�ية  و�خلطط  �ل��روؤى  يخدم 

حلك�ماتنا«.
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ار 

دول  مليار  و8.4  و�رد�ت،  دولر 
�إع��ادة ت�صدير، و2.7 مليار دولر 
دول  وتعد  نفطية.  غ��ري  ���ص��ادر�ت 
�لحتاد �لأوروبي من �أهم �ل�صركاء 
�ل����ت����ج����اري����ن ل�����دول�����ة �لإم����������ار�ت 
ب��ع��د �ل�����ص��ن، ح��ي��ث ت�����ص��ت��اأث��ر هذه 
 %  10.6 ن�صبته  مب��ا  �ملجم�عة 
من جتارة �لإمار�ت �خلارجية غري 
�لحتاد  دول  ًت�صكل  كما  �لنفطية. 
لل��رد�ت  م�����ص��در  �أه���م  �لأوروب������ي 
�لإمار�تية وت�صتح�ذ على ما ن�صبته 
و�رد�ت  �إج���م���ايل  م���ن   %  14.6
�لإم��ار�ت �ل�صلعية من �لعامل. ويف 
�ل�قت نف�صه، حتتل دولة �لإمار�ت 
�ملرتبة �لأوىل عربياً و�ل� 15 عاملياً 
�مل�صتقبلة ل�صادر�ت  �لأ�ص��ق  كاأهم 

�لحتاد �لأوروبي.
�أن دول��ة �لإم���ار�ت ُتعد  ف�صاًل عن 

و�صعت روؤية طم�حة بعيدة �ملدى 
�ق���ت�������ص���ادي جديد  ل��ب��ن��اء من������ذج 
�أك���ر م��رون��ة و����ص��ت��د�م��ة، وحددت 
�ملرحلة  �لتنمية  لتق�د  ق��ط��اع��ات 
�ملتجددة  �لطاقة  وت�صمل  �لقادمة 
و�ل�������ص���ي���اح���ة وري�����������ادة �لأع�����م�����ال 
و�لتجارة  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة  و�ل�������ص���رك���ات 
�لرقمي  و�لقت�صاد  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
و�لأمن  �لتكن�ل�جية  و�ل�صناعات 
�لف�صاء  وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  �ل���غ���ذ�ئ���ي 
بيئة  تط�ير  مع  �لأخ�صر،  و�لنم� 
�أعمال حا�صنة لالبتكار و�لبح�ث 
�ل���ع���ل���م���ي���ة وت���ط���ب���ي���ق���ات �ل����ث�����رة 

�ل�صناعية �لر�بعة.
�لتي  �جل��ه���د  معاليه  و��صتعر�س 
بذلتها �لدولة لتعزيز تناف�صية بيئة 
��صتثمار�ت  و��صتقطاب  �لأع��م��ال 
�أجنبية تخدم �لأول�يات �ل�طنية، 

خلل م�ضاركته يف اأعمال الدورة اخلام�ضة من القمة االأوروبية - العربية 2020

ابن طوق يدعو اإىل منوذج اأ�صمل للتعاون القت�صادي العربي الأوروبي يقوم على زيادة الفر�س وتبادل املعرفة والتكنولوجيا

�ل�صت�صارية يف جمال �لذكاء �ل�صطناعي وتقنية �ملعل�مات. وقال معايل علي 
�إن ��صرت�تيجية قطاع  �صعيد مطر �لنيادي، مف��س �جلمارك رئي�س �لهيئة، 
�جلمارك خالل �خلم�صن عاماً �ملقبلة ت�صتهدف �مل�صاهمة �لفاعلة يف �لرتقاء 
مب�صت�ى ج�دة حياة �ملجتمع عر ت�ظيف تقنيات �لث�رة �ل�صناعية �لر�بعة 
يف كافة �لعمليات �جلمركية، وتقدمي خدمات ذكية ��صتباقية تركز على �أفر�د 
�مل�صاهمة يف بناء �قت�صاد  �إىل  �مل�صتقبلية، و�ص�ًل  �ملجتمع وتلبي �حتياجاتهم 
تناف�صي ق�ي متن�ع وم�صتد�م. و�أكد �أن قطاع �جلمارك يف �لدولة ي�ؤدي دور�ً 
حم�رياً يف حماية �أمن �ملجتمع من �ملمار�صات �لتجارية غري �ل�صليمة وتعزيز 
�لتجارة �خلارجية للدولة وحتقيق �لتن�يع �لقت�صادي، عر �إقامة �ل�صر�كات 
و�إز�لة  �جلمركية  �لت�صهيالت  كافة  وت��ق��دمي  وعاملياً  حملياً  �ل�صرت�تيجية 
�ملع�قات �لتي ت��جه �لتجارة، مبا ي�صهم يف تعزيز تناف�صية �ملنتجات �ل�طنية 

يف �لأ�ص��ق �لدولية وتعزيز تناف�صية �لدولة عاملياً.

يف �لقطاع �خلا�س، �صمن �صل�صلة من �جلل�صات �حل��رية �لهادفة لإ�صر�كهم 
�أطر عمل جديدة، وت�ص�ر�ت و�أفكار لت�صميم م�صتقبل �جلمارك يف  يف و�صع 
دولة �لإمار�ت. وتناق�س �جلل�صة �حل��رية �لأوىل �لتي ينظمها جمل�س �صباب 
�لهيئة، �أهمية ��صتعد�د قطاع �جلمارك يف دولة �لإمار�ت و�أبرز �ملبادر�ت �لتي 
ميكن تطبيقها خالل �لعق�د �خلم�صة �ملقبلة ودور �ل�صباب يف �لرتقاء مب�صت�ى 
�لعمل �جلمركي و�ل��ص�ل �إىل �ملر�كز �لأوىل عاملياً، ومن �ملت�قع �أن ي�صارك يف 
�جلل�صة �أكر من 35 من �ل�صباب يف �لهيئة ودو�ئر �جلمارك �ملحلية. وتهدف 
ممثلي  من   25 مع  بال�صر�كة  تنظيمها  يتم  �لتي  �لثانية  �حل��رية  �جلل�صة 
�لقطاع �خلا�س يف �لدولة، �إىل بحث �لت�جهات �مل�صتقبلية �لرئي�صية �مل�ؤثرة 
�لتجارة،  وت�صهيل  �لإلكرتونية،  �لتجارة  ت�صمل  �لتي  �جل��م��ارك،  قطاع  على 
و�صل�صلة �لإمد�د و�لت�ريد، و�لجتاهات �لتكن�ل�جية، وحق�ق �مللكية �لفكرية، 
وم�صتقبل �ملناطق �حلرة، �إ�صافة �إىل �لتحديات �ملتعلقة باجلمارك �لتي ت��جه 

 25 من  �أك��ر  فيها  ي�صارك  �لتي  �لثالثة،  �جلل�صة  وتتناول  �خلا�س.  �لقطاع 
من �مل�ص�ؤولن يف دو�ئر �جلمارك �ملحلية و�لهيئة، جمم�عة من �ملحاور �لتي 
�أمن �ملجتمع وت�صهيل �لإج��ر�ء�ت �جلمركية  تتعلق بدور �جلمارك يف حماية 
�إىل  �إ�صافة  �جلمركية،  �ملخاطر  و�إد�رة  �جلمركي  �لتخلي�س  زم��ن  وتقلي�س 
م�صاريع �لتط�ير �مل�صتقبلية على م�صت�ى قطاع �جلمارك يف �لدولة. وتناق�س 
و�لت�جهات  �لذكية  ب��اجل��م��ارك  �ملتعلقة  �مل��ح��اور  �ل��ر�ب��ع��ة  �حل����ري��ة  �جلل�صة 
�مل�صتقبلية �خلا�صة بالتح�ل �لرقمي و�أبرز �لتحديات �لتي ت��جه هذ� �لقطاع 
�حلي�ي، وت�ظيف �أحدث �ل��صائل �لتكن�ل�جية مبا فيها �لذكاء �ل�صطناعي 
�إىل  �إ�صافة  �مل�صاريع �جلمركية،  تنفيذ  �لر�بعة يف  �ل�صناعية  �لث�رة  وتقنيات 

�لطالع على �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية يف هذ� �ملجال.
30 متخ�ص�صاً يف تقنية �ملعل�مات،  وتهدف �جلل�صة �إىل ��صتقطاب �أكر من 
و�ل�صركات  �جل��م��رك��ي��ة،  للم�صاريع  �مل���ط����رة  �ل�����ص��رك��ات  ممثلي  �إىل  �إ���ص��اف��ة 

•• �أبوظبي-و�م:

�ملجتمعي  للت�صميم  ح��رية  جل�صات   4 للجمارك  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أطلقت 
لال�صتعد�د  �لهيئة  خ��ط��ة  �إط����ار  يف   2071 �لإم������ار�ت  ج��م��ارك  ���ص��ع��ار  حت��ت 
�لذي  �ملقبلة”  ع��ام��اً  �خلم�صن  “ت�صميم  م�����ص��روع  م��ع  متا�صياً  للخم�صن، 
�آل مكت�م نائب رئي�س �لدولة  �ل�صيخ حممد بن ر��صد  �ل�صم�  �أطلقه �صاحب 
�لهادف لإ�صر�ك جميع فئات  “رعاه �هلل”،  رئي�س جمل�س �ل���زر�ء حاكم دبي 
�ملجتمع يف ت�صميم م�صتقبل دولة �لإمار�ت، و�لذي ت�صرف عليه �للجنة �لعليا 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�ص�ر  �ل�صيخ  �صم�  برئا�صة  للخم�صن  لال�صتعد�د 
��صتقطاب  �إىل  �لهيئة  وت�صعى  �لرئا�صة.  �ص�ؤون  وزي��ر  �ل����زر�ء  جمل�س  رئي�س 
120 م�صاركاً من نخبة �ل�صباب و�مل�ظفن و�خلر�ء و�ملتخ�ص�صن يف  نح� 
�لهيئة و�جلهات �حلك�مية �ملحلية �إ�صافة �إىل �ل�صركاء من �مل�ؤ�ص�صات �لر�ئدة 

»القاب�صة« »ADQ« توقع اتفاقية لل�صتحواذ على ح�صة من اأ�صهم �صركة لوي�س دريفو�س

اأدنوك وتوتال تعلنان عن اإنتاج اأول كمية من الغاز غري التقليدي يف الإمارات

غرفة دبي تنظم حوار الروؤ�صاء التنفيذيني لبحث اأف�صل املمار�صات ل�صعادة املوظفني

وياأتي �إنتاج �أول كمية من �متياز ح��س غاز �لذياب يف 
�لروي�س بعد عامن فقط من ت�قيع �أدن�ك و”ت�تال” 
�ت��ف��اق��ي��ة �م��ت��ي��از ت��اري��خ��ي��ة ت��ع��د �لأوىل م��ن ن���ع��ه��ا يف 
�ملنطقة يف جمال �لغاز غري �لتقليدي. كما ميثل هذ� 
لتط�ير  م�صروع  فيها  ينجح  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  �لإنتاج 
�إنتاجه  ب�صخ  �لأو�صط  �ل�صرق  يف  �لتقليدي  غري  �لغاز 
�إىل خط �لأنابيب يف مرحلة مبكرة من جدول �مل�صروع. 
�لفعال  و�لتعاون  لاللتز�م  نتيجة  �لتقدم  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
و�لذي مّكن �لطرفن  �أدن�ك و”ت�تال”،  بن �صركتي 
من ت�صريع وترية ��صتك�صاف وتط�ير م��رد �لغاز غري 
�لتقليدية، و�لنجاح يف تط�ير عمليات خا�صة للتعامل 
مع طبيعة مكامن �لغاز غري �لتقليدي �مل�ج�د يف دولة 

�لإمار�ت.

ت�صارترد  �صتاندرد  بنك  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أب� منة  ورول 
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  هاري�ص�ن  و�صت��رت  �لإم��ار�ت 
�صريك�  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ماليم  وفيل  “�إمريل 
للمجم�عة  �لتنفيذي  �ملدير  �ص�  و�أن��درو  �لأو�صط  �ل�صرق 
دوك����اب �ل��ذي��ن ���ص��ارك���� �حل�����ص���ر روؤي���اه���م ح����ل رفاهية 
ماجد  ���ص��ع��ادة  وق���ال  تفاعلهم.  تعزيز  وكيفية  �مل���ظ��ف��ن 
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لغرير  �صيف 
دبي: “�صكل �لهتمام ب�صحة �مل�ظفن و�صعادتهم �أول�ية 
يف �صيا�صة �ل�صركات حتى قبل �نت�صار �أزمة فريو�س ك�رونا 
�مل�صتجد “ك�فيد 19” حيث �زد�دت �أهمية �مل��ص�ع بعد 
�إن �ل�صتثمار يف �صحة و�صعادة �مل�ظفن يجب  �جلائحة. 
�أن يك�ن منهجية ت�جيهية و��صحة من �لقيادة �لعليا يف 
�مل�ؤ�ص�صة. ويعتر ح��ر �لروؤ�صاء �لتنفيذين من�صة مثالية 
لقادة �لأعمال لتبادل �خلر�ت و�ملعارف و�أف�صل �ملمار�صات 
و�لدرو�س �لتي �كت�صب�ها مل��جهة حتديات ك�فيد-19.”

على  حر�صهم  �حل��الل  �عتماد  لهيئات  �ل���دويل  للمنتدى 
ت�صريع ت�حيد ممار�صات ومعايري �عتماد �حلالل..معربة 
جتارة  لتعزيز  �ملثلى  �لطريقة  ه��ي  ه��ذه  ب��اأن  �إميانها  ع��ن 
ا يف ظل هذه �لأوقات �لقت�صادية  �حلالل �لدولية خ�ص��صً
�ل�صعبة. كما تطرق �لجتماع �إىل �أهمية �لتح�ل �لرقمي 
هيئات  تقييم  �إج����ر�ء�ت  ويف  �ملطابقة  تقييمات  �إج���ر�ء  يف 
�صبكة  �صمن  دخ�لهم  �إمكانية  لتحديد  �لأخ��رى  �لعتماد 
لل��صع  �عتماد �حلالل. وم��كبة  لهيئات  �لدويل  �ملنتدى 
فريو�س  فر�صها  �لتي  �حل��رك��ة  وق��ي���د  �جل��دي��د  �لطبيعي 
�إىل  �ملطابقة  تقييمات  �إج���ر�ء  ط��رق  حت�لت  لقد  ك���رون��ا 
رقمية يتم �إجر�وؤها عن ُبعد حيث �صلط �لدول �لأع�صاء يف 
�ملنتدى خالل �لجتماع �ل�ص�ء على دور �لتح�ل �لرقمي 
يف ت��صيع مدى �لعرت�ف و�إيجاد خمططات �عتماد �أكر، 

وت�فري �ملال و�ل�قت.

•• �أبوظبي-و�م:

�أعلنت �صركة برتول �أب�ظبي �ل�طنية “�أدن�ك” و�صركة 
من  كمية  �أول  �إن��ت��اج  ع��ن  �م�����س،  �لفرن�صية،  “ت�تال” 
�لغاز غري �لتقليدي يف دولة �لإمار�ت، وذلك من �متياز 
ح��س غاز �لذياب غري �لتقليدي �مل�ج�د يف �لروي�س 

على م�صافة 200 كيل�مرت غرب مدينة �أب�ظبي.
وي�����ص��ك��ل �لإع������الن ت��ق��دم��اً ك���ب���ري�ً ن��ح��� حت��ق��ي��ق خطة 
�لتقليدي،  غ���ري  �ل���غ���از  �ل��ك��ام��ل لم��ت��ي��از  �ل���ص��ت��غ��الل 
مليار  باإنتاج  �أدن���ك  وخط�ة مهمة نح� حتقيق هدف 
قدم مكعبة ي�مياً من م��رد �لغاز غري �لتقليدية قبل 
لتحقيق  �مل�صتمر  �صعيها  �صمن  وذل���ك   ،2030 ع���ام 

�لكتفاء �لذ�تي من �لغاز لدولة �لإمار�ت.

•• دبي-و�م:

�أكد روؤو�صاء تنفيذي�ن لعدد من �أبرز �ل�صركات �لعاملة يف 
دبي �أهمية �ل�صتثمار يف �صحة و�صالمة و�صعادة �مل�ظفن 
وذلك خالل م�صاركتهم يف “�حل��ر �لفرت��صي للروؤ�صاء 
دبي  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمته  �ل���ذي  �لتنفيذين” 
لال�صتد�مة  دب��ي  غرفة  “�أ�صب�ع  فعاليات  �صمن  م���ؤخ��ر�ً 
عن��ن  حتت  �لتنفيذين  �لروؤ�صاء  ح��ر  ونظم   .»2020
“ غر�س ثقافة �صحة و�صعادة �مل�ظفن من �أجل ��صتد�مة 
و�صّلط  م�����ص��ارك��اً   170 م���ن  �أك����ر  وح�����ص��ره  �لأعمال” 
�لفعالة  و�ل�صرت�تيجيات  �ملمار�صات  �أف�صل  على  �ل�ص�ء 
ورفاهية  �صحة  لتحقيق  وتطبيقها  �عتمادها  ميكن  �لتي 
و�صملت  و�صعادة �مل�ظفن خالل فرتة �أزمة ك�فيد-19. 
قائمة �ملتحدثن يف �حل��ر �لفرت��صي �صعادة ماجد �صيف 
دبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لغرير 

•• دبي-و�م:

ناق�صت جلنة �لعرت�ف متعدد �لأطر�ف يف �ملنتدى �لدويل 
لهيئات �عتماد �حلالل �صرورة ت�حيد ممار�صات ومعايري 
�أي وقت م�صى نظر� لتاأثر  �أكر من  �عتماد �حلالل �لآن 
�صال�صل �لإمد�د و�لت�ريد يف ظل تد�عيات ك�فيد – 19. 
ُعقد عر  �ل��ذي  �لثامن  �للجنة  �جتماع  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
م�صارًكا من   42 ُبعد وح�صره  �ملرئي عن  �لت�صال  تقنية 
و�أكد  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف 
�ملنتدى �لدويل لهيئات �عتماد �حلالل خالل �لجتماع �أن 
جائحة ك�رونا قد �صلطت �ل�ص�ء على �حلاجة �إىل �صرعة 
ت�حيد ممار�صات ومعايري �عتماد �حلالل يف ظل �لتحديات 
�لتي تفر�صها قي�د �حلركة على �إجر�ء�ت تقييم �ملطابقة. 
كما �أك���دت ���ص��ع��ادة د. رح���اب ف��رج �ل��ع��ام��ري �لأم���ن �لعام 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

 ،)ADQ( “�لقاب�صة«  �أع��ل��ن��ت 
�لقاب�صة  �ل�����ص��رك��ات  �أك����ر  �إح����دى 
على م�صت�ى �ملنطقة، و�لتي متتلك 
�ل�صركات  م����ن  و�����ص���ع���ة  حم��ف��ظ��ة 
قطاعات  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  �ل�����ك�����رى 
رئ��ي�����ص��ي��ة ���ص��م��ن �ق���ت�������ص���اد �إم������ارة 
�أب���ظ��ب��ي �مل��ت��ن���ع، �أم�����س ع��ن ت�قيع 
�تفاقية ل�صتح��ذ غري مبا�صر على 
45 باملئة من �أ�صهم �صركة “ل�ي�س 
قطاع  يف  عاملياً  �لر�ئدة  دريف��س” 
�لزر�عية.  �ل�صلع  ومعاجلة  جت��ارة 
وقعت  �ل�����ص��ف��ق��ة،  ه����ذه  �إط������ار  ويف 
�تفاقية  “ل�ي�س دريف��س”  كذلك 
ت���ري��د جت��اري��ة ط���ي��ل��ة �مل����دى مع 
لبيع   )ADQ( “�لقاب�صة« 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��زر�ع��ي��ة  �ل�صلع 
�مل���ت���ح���دة.  وت���ع���د �صركة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أكر  �إح����دى  دريف��س”  “ل�ي�س 
�ل�صركات �لتجارية �لعاملية �لر�ئدة 
يف ق��ط��اع �ل�����ص��ل��ع �ل���زر�ع���ي���ة، حيث 
و�ملعاجلة  �ل��ت���ري��د  ت��ق��دم خ��دم��ات 
على  و�ل��ت��ج��ارة  و�لنقل  و�لتخزين 
حمفظة  بف�صل  �ل��ع��امل،  م�صت�ى 
وح�ص�رها  �مل���ت���ن����ع���ة  �أع���م���ال���ه���ا 
�ل�صركة  جن���ح���ت  ح���ي���ث  �ل���ع���امل���ي. 
عام  م����ن  �لأول  �ل���ن�������ص���ف  خ�����الل 
مبيعات  �صايف  ت�صجيل  يف   2020
�أمريكي  16،3 مليار دولر  بقيمة 
و�ل�صر�ئب  �لف��ئد  �حت�صاب  قبل 

�لتي  �ل�صفقة  ه��ذه  “ت�صكل   : يف” 
�ل���ي����م عالمة  ع��ن��ه��ا  �لإع������الن  مت 
عر  متتد  ��صرت�تيجية  يف  ف��ارق��ة 
ع��ق��د م��ن �ل��زم��ن و���ص��ع��ه��ا جمل�س 
ت�حيد  م��ن��ذ  وب�������د�أت  �لإ������ص�����ر�ف، 
ل�”ل�ي�س  �ملالكة  �ل�صركة  م�صاهمة 
نرحب  �أن  وي�����ص��ع��دن��ا  دريف��س”. 
 )ADQ( “�لقاب�صة«  بان�صمام 
لتك�ن  م�صاهمينا  جم��م���ع��ة  �إىل 
����ص���ري���ك���اً وم�����ص��ت��ث��م��ر�ً ع���ل���ى �مل����دى 
�لط�يل، حيث ت�صاركنا “�لقاب�صة« 
�مل�صتقبلية،  روؤي���ت���ن���ا   )ADQ(
وتقدم خر�ت من �صاأنها �أن ت�صيف 
�لقيمة لأعمالنا وتدعم  �ملزيد من 

طم�حات �ملجم�عة.«
دريف��س:  ل�ي�س  �ل�صيدة  �أ�صافت 
دريف��س”  “ل�ي�س  “�صت���صل 
ت����ط�����ي����ر ق�����در�ت�����ه�����ا �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
بكفاءة  �لفر�س  لتحليل  �لأ�صا�صية 
ي�صهد  �صياق  يف  منها  و�ل���ص��ت��ف��ادة 
�لكثري من �ملتغري�ت �ملت�صارعة، ويف 
روؤيتنا  تنفيذ  �صنتابع  �ل���ق��ت  ذ�ت 
غذ�ئية  �إم���د�د�ت  �صال�صل  لت�صكيل 
عاملية مرنة، م�صرت�صدين باأهد�فنا 
�إيجاد قيمة عادلة  �إىل  ت�صعى  �لتي 
حا�صر  �أج�������ل  م�����ن  وم�������ص���ت���د�م���ة 
نبد�أ  وبينما  �لأج���ي���ال.  وم�صتقبل 
�ملرحلة �لتالية من تط�ير “ل�ي�س 
�إىل  ن��ت��ط��ل��ع  ف���اإن���ن���ا  دريف��س”، 
 )ADQ( “�لقاب�صة«  مع  �لعمل 

لتحقيق روؤيتنا �مل�صرتكة.«

�لتعاون  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع  لأع��م��ال��ن��ا، 
�مل�����ص��اه��م��ن �حل��ال��ي��ن وفريق  م��ع 
من  ل���ال����ص���ت���ف���ادة  ف���ي���ه���ا  �لإد�رة 
�ل��ف��ر���س �جل��دي��دة يف �ل��ق��ط��اع من 
��صرت�تيجيتها  ت�������ص���ري���ع  خ�����الل 
ل��ن��ت��ق��دم بذلك  ل��ل��ت��ط���ر و�ل���ن���م����، 
�أف�����ص��ل ع��ل��ى �متد�د  ت��ك��ام��ل  ن��ح��� 
�ملنتجن  من  ب��دء�ً  �لقيمة  �صل�صلة 
جهتها،  وم��ن  �مل�صتهلكن.«   وحتى 
دريف��س،  ل�ي�س  مارجريتا  قالت 
رئي�س جمل�س �لإ�صر�ف على �صركة 
بي  �ل��ق��اب�����ص��ة  دري���ف��������س  “ل�ي�س 

ل�”�لقاب�صة«  ������ص����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
�ملتن�عة  �ملحفظة  �إن   .)ADQ(
و�ت�صاع نطاق  �لزر�عية،  �ل�صلع  من 
در�صف��س”  “ل�ي�س  �صركة  �أعمال 
�لتقدم  ت�صريع  يف  �صي�صهم  ع��امل��ي��اً، 
بالفعل  �أح���رزن���اه  �ل����ذي  �مل��ل��ح���ظ 
م�صت�ى  ع��ل��ى  �ل���ع���ام  ه����ذ�  خ����الل 
قطاع  يف  �أعمالنا  حمفظة  ت��صيع 

�لأغذية و�لزر�عة.«
“نت�صارك  �ل�������ص����ي���دي:  و�أ�����ص����اف 
دريف��س”  “ل�ي�س  ����ص���رك���ة  م����ع 
�مل�صتقبلية  �لتنم�ية  �ل��روؤي��ة  ذ�ت 

�لناجتة  و�ل���ص��ت��ه��الك  و�لإه�����الك 
�مل��ت�������ص��ل��ة بقيمة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  م���ن 
ومع  �أمريكي.  دولر  ملي�ن   634
�متام هذه �ل�صفقة، �صيتم ��صتثمار 
جزء من �لعائد�ت �لتي تبلغ 800 
ملي�ن دولر �أمريكي كحد �أدنى يف 
خطة  ل��دع��م  دريف��س”،  “ل�ي�س 
على  و��صرت�تيجيتها  �ل�صركة  عمل 
�ملدى �لط�يل، مبا يف ذلك ت�صريع 
عر  �ل�صرت�تيجية  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت 
تط�رت  ح��ي��ث  �ل��ق��ي��م��ة.  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
�ل�����ص��رك��ة م��ن دوره����ا �ل��ت��ق��ل��ي��دي يف 
لت�صبح  �ل���زر�ع���ي���ة،  �ل�����ص��ل��ع  جت����ارة 
���ص��رك��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ب�����ص��ك��ل �أك�����ر يف 
و�لألياف  و�لأع��الف  �لغذ�ء  جمال 
�إمتام  و�ملك�نات �لغذ�ئية. ويخ�صع 
و�لتي  �ملعتادة،  لل�صروط  �لتفاقية 

تت�صمن �مل��فقات �لتنظيمية.
قال  �لتفاقية،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
�ل�ص�يدي،  ح�����ص��ن  حم��م��د  ���ص��ع��ادة 
ل�”�لقاب�صة«  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لأغذية  قطاع  »يعد   :)ADQ(
وجاذباً  �أ�صا�صًيا  قطاًعا  و�ل��زر�ع��ة 
لال�صتثمار�ت بالن�صبة ل�”�لقاب�صة« 
�لع��ئد  ي��ح��ق��ق  مب���ا   )ADQ(
�لقطاع  �ملالية ويعزز من منظ�مة 
وباعتبارها  حم��ل��ًي��ا.  �لق��ت�����ص��ادي 
و�حدة من �ل�صركات �لعاملية �لر�ئدة 
يف جمال �ل�صلع �لزر�عية و�لأغذية، 
“ل�ي�س  �صركة  يف  �ل�صتثمار  ف���اإن 
دريف��س” ميثل فر�صة ��صتثمارية 

مليار دوالر اإجمايل واردات االإمارات ال�ضلعية من االحتاد االأوروبي  37.8
مليار دوالر حجم التجارة اخلارجية غري النفطية بني دولة االإمارات ودول االحتاد االأوروبي يف 2019   48.8 

الجتماع الثامن للجنة العرتاف متعدد الأطراف يناق�س �صرورة توحيد معايري احللل لتعزيز التجارة الدولية
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املال والأعمال

41 متجر�ً  ع��دده��ا  بلغ  و�ل��ت��ي  ل��ه��ا، 
مت جت��دي��ده خ��الل �لأ���ص��ه��ر �لت�صعة 
�ل��ع��ام، ومت جتديد  ه��ذ�  م��ن  �لأوىل 
كما  �لثالث.  �لربع  خ��الل  منها   30
لت�فري  جه�دها  يف  �ل�صركة  ت�صتمر 
بيئة جاذبة يف متاجرها، وه� ما �أدى 
لرفع عدد �ملتاجر �لتي تن�ي �ل�صركة 
جتديدها خالل �لعام 2020 لتبلغ 
بخططها  مقارنة  متجر�ً   90-80

�ل�صابقة لتجديد 40-50 متجر�ً.
ت�صريع  ع��ل��ى  �ل�����ص��رك��ة  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
�للكرتونية  للتجارة  ��صرت�تيجيتها 
و�إطالق عدد من �خلدمات �جلديدة 
�لعمالء،  �حتياجات  لتلبية  �مل�صممة 
حيث و�ّصعت �ل�صركة نطاق خدماتها 
�لرقمية لت�صم حل�ل �لدفع �لذي ل 
يتطلب �لتالم�س، وخدمات ت��صيل 
و�حة  متاجر  من  للمنازل  �لطلبات 
ت��صيل  خ���دم���ات  وك���ذل���ك  �أدن��������ك، 
�لطبيعي  �لغاز  و��صط��نات  �ل���ق���د 
للمنازل با�صتخد�م �لتطبيق �خلا�س 

بال�صركة. 
�أ�صهمت تلك �ملبادر�ت �لتي تركز على 

�لعمالء، بالإ�صافة �ىل حت�صن �إد�رة 
�لطازجة  �لأغ��ذي��ة  وتقدمي  �لفئات، 
بالإ�صافة  �ملميزة،  �لقه�ة  ومنتجات 
�مل�صتجد  ك����رون���ا  ف���ريو����س  ل��ت��اأث��ري 
�لذي �أدى لزيادة م�صرتيات �لعمالء 
مع �نخفا�س عدد زيار�تهم، يف زيادة 
بن�صبة  �مل�صرتيات  �صلة  حجم  معدل 
�لت�صعة  �لأ���ص��ه��ر  خ���الل   19.9%
مقارنة   2020 �ل��ع��ام  م��ن  �لأوىل 

بنف�س �لفرتة من �لعام 2019. 

م�ضاعفة ن�ضبة التداول احلر 
املزيد  يتيح  مما  لتبلغ 20% 

من ال�ضيولة للأ�ضهم
 14 يف  “�أدن�ك”  ���ص��رك��ة  �أع���ل���ن���ت 
عملية  �إمت���ام  ع��ن   2020 �صبتمر 
طرح خا�س لعدد 1.25 مليار �صهم 
“�أدن�ك للت�زيع”،  �أ�صهم �صركة  من 
��صتثمارية.  م�ؤ�ص�صات  �إىل  وبيعها 
ومي��ث��ل ه���ذ� �ل���ط���رح ح�����ص��ة 10% 
رفع  �إىل  م���ؤدًي��ا  �ل�صركة،  �أ�صهم  م��ن 
ن�صبة �لتد�ول �حلر �إىل %20، مما 
�مل�صتثمرين  قاعدة  ت��صيع  يف  ي�صهم 
�ل�صي�لة لتد�ول  �ل�صركة، و�إتاحة  يف 
لالأور�ق  ظبي  �أب���  �ص�ق  يف  �أ�صهمها 
�ملالية. وتعك�س هذه �ل�صفقة �لطلب 
على  �مل�صتثمرين  ق��ب��ل  م��ن  �ل��ك��ب��ري 
و�لذي  للت�زيع،  �أدن�ك  �صركة  �أ�صهم 
لل�صركة  �ل��ق���ي  �لأد�ء  نتيجة  ج���اء 
ت�زيعات  ي��خ�����س  م���ا  يف  وم��رون��ت��ه��ا 
�لأرب������اح م��ن��ذ �ل���ط���رح �ل���ع���ام �لأويل 

لأ�صهمها يف �لعام 2017. 

عائدات جمزية للم�ضاهمني
�أدن������ك  ���ص��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  �أق������ّر 
�صبتمر2020   29 ي����م  ل��ل��ت���زي��ع 
ت�زيع �أرباح مرحلية بقيمة 1.285 

موا�ضلة م�ضرية النمو
�ل�����ص��رك��ة يف تطبيق  ت�����ص��ت��م��ر  ب��ي��ن��م��ا 
�صحة  على  للحفاظ  �مل��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
وم�ظفيها،  ع���م���الئ���ه���ا،  و����ص���الم���ة 
و�مل��ج��ت��م��ع��ات �ل���ت���ي ت��خ��دم��ه��ا، فقد 
تنفيذ  ت�صريع  يف  �ل�صركة  ��صتمرت 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا ل��ل��ن��م��� �ل���ذك���ي من 
خالل �فتتاح 37 حمطة جديدة يف 
خمتلف �أنحاء دولة �لإمار�ت بنهاية 
 11 ذل��ك  يف  مب��ا   ،2020 �صبتمر 
حمطة يف دبي، ما ميثل �صتة �أ�صعاف 
م��ن حم��ط��ات خالل  �فتتاحه  م��ا مت 
�ملا�صي.  �ل���ع���ام  م���ن  �ل���ف���رتة  ن��ف�����س 
تنفيذ  يف  قدماً  �ل�صركة  مت�صي  كما 
حمطة   60-50 لف��ت��ت��اح  خططها 
2020، مبا يف  �لعام  جديدة خالل 
ذلك 20-25 حمطة يف دبي. ومنذ 
�لإعالن عن �إطالق مفه�م حمطات 
�صهر  يف   »On-the-go« �أدن����ك 
�ل�صركة  �فتتحت   ،2019 ن�فمر 
25 حمطة من ه��ذ� �ل��ط��ر�ز خالل 
�لعام  م��ن  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ���ص��ه��ر 
لفتتاح  خطط  وج����د  م��ع   ،2020

�ملزيد قريباً. 
وبهذه �ملنا�صبة قال �أحمد �ل�صام�صي، 
ل�صركة  بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لنتائج  “تعك�س  ل��ل��ت���زي��ع:  �أدن������ك 
�أدن�ك للت�زيع خالل  �ملالية ل�صركة 
باأول�ياتنا  �ل��ت��ز�م��ن��ا  �ل��ث��ال��ث  �ل��رب��ع 
�لنم�  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لعمالء،  جت��رب��ة  وترقية  �مل�����ص��ت��د�م، 
م����ع حت��ق��ي��ق ع������ئ����د جم���زي���ة على 
ومن  م�صاهمينا.  ل�صالح  �ل�صتثمار 
خالل تركيزنا على �لبتكار وت�صريع 
�لرقمية،  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ل�ق�د  �إىل حت�صن كميات  بالإ�صافة 
�ملباعة، ��صتطعنا دعم نتائجنا �ملالية 

••�أبو ظبي- �لفجر: 

للت�زيع،  �أدن���������ك  ����ص���رك���ة  �أع���ل���ن���ت 
�ل����ر�ئ����دة ع��ل��ى م�����ص��ت���ى �ل���دول���ة يف 
�لتجزئة،  وم��ت��اج��ر  �ل����ق����د  ق��ط��اع 
�لأ�صا�صية  �لأرب���اح  �رت��ف��اع  ع��ن  �م�س 
من  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ���ص��ه��ر  خ���الل 
�لفائدة  خ�صم  ق��ب��ل   2020 �ل��ع��ام 
و�لإطفاء  و�ل���ص��ت��ه��الك  و�ل�صريبة 
كما  دره�����م،  م��ل��ي��ار   2.554 ل��ت��ب��ل��غ 
 1.581 ليبلغ  �ل��رب��ح  ���ص��ايف  �رت��ف��ع 
مليار درهم. وبلغت �لأرباح �لأ�صا�صية 
و�ل�صريبة  �ل���ف���ائ���دة  خ�����ص��م  ق���ب���ل 
�لربع  خالل  و�لإطفاء  و�ل�صتهالك 
بينما  دره��م،  مليار   1.132 �لثالث 
بلغ �صايف �لربح 671 ملي�ن درهم. 
�لنقدية  �ل��ت��دف��ق��ات  ���ص��ه��دت  ك��ذل��ك 
�حلرة �أد�ء ق�ياً خالل �لربع �لثالث.

املرونة يف االأداء املايل 
بالق�ة  يتميز  �أد�ء  �ل�صركة  �أظ��ه��رت 
و�مل���رون���ة م��ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى حتقيق 
�لت�صعة  �لأ�صهر  خالل  �لذكي  �لنم� 
�ل��رغ��م من  �ل��ع��ام ع��ل��ى  �لأوىل م��ن 
فر�صها  �لتي  �ل�صتثنائية  �ل��ظ��روف 

فريو�س ك�رونا �مل�صتجد. 
للت�زيع  �أدن�������ك  ���ص��رك��ة  وح��اف��ظ��ت 
ع��ل��ى م��رك��زه��ا �مل����ايل �ل���ق����ي �لذي 
للت��ّصع  ج��ه���ده��ا  مل�������ص��ل��ة  ي���ؤه��ل��ه��ا 
�صيا�صتها  مع  متا�صياً  ودول��ي��اً  حملياً 
�صي�لة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  �ل���ذك���ي.  للنم� 
 30 6.8 م��ل��ي��ار دره���م يف  �ل�����ص��رك��ة 
 4.0 ذل��ك  2020، مبا يف  �صبتمر 
م��ل��ي��ار دره����م يف ���ص���رة ن��ق��دي��ة وما 
ي��زيها، و2.8 مليار درهم يف �ص�رة 

ت�صهيالت �ئتمانية غري م�صتغلة.  
وت�صتمر كميات وق�د �لتجزئة �ملباعة 
يف �لتح�ّصن تدريجياً منذ �أو�خر �صهر 
�لأويل  ت��اأث��ره��ا  بعد   2020 ي�ني� 
نتيجة تد�عيات فريو�س ك�فيد19، 
�ملباعة  �ل�ق�د  كميات  �رتفعت  حيث 
 24% بن�صبة  �لثالث  �ل��رب��ع  خ��الل 

مقارنة بالربع �ل�صابق. 

�لق�ية خالل �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل 
من �لعام 2020. ونحن م�صتمرون 
يف ج��ه���دن��ا ل��ت������ص��ي��ع ���ص��ب��ك��ت��ن��ا على 
م�صت�ى دولة �لإمار�ت، مع �لرتكيز 
يكن  �لتي مل  �ل�صكنية  �لأح��ي��اء  على 
�لتزود  خ��دم��ات  ت���ف��ري  �ل�صهل  م��ن 
�أن��ن��ا �صنم�صي  ك��م��ا  ف��ي��ه��ا.  ب��ال���ق���د 
روؤو�س  ل�صتثمار  خططنا  يف  ق��دم��اً 
خالل  من  مدرو�صة  ب�ص�رة  �أم��لنا 
تهدف  م��ن�����ص��ب��ط��ة  �����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�صبكة  لت��صيع  ج��ه���دن��ا  ل���ص��ت��م��ر�ر 
حم��ط��ات��ن��ا م���ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �ص�ق 
دب����ي، ب��الإ���ص��اف��ة �ىل �ل���ص��ت��ث��م��ار يف 
بال�ق�د،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  غ���ري  �مل����ج����الت 

و�لت��ّصع دولياً«.
ك��م��ا �ف��ت��ت��ح��ت �ل�����ص��رك��ة ع������دد�ً من 
�لربع  ب���د�ي���ة  �مل��ب��ت��ك��رة يف  �مل��ح��ط��ات 
2020، مب���ا يف  �ل���ع���ام  �ل���ر�ب���ع م���ن 
�أدن�ك  ط���ر�ز  م��ن  حمطة  �أول  ذل��ك 
دبي  م��ن  ك��ل  يف   »On-the-go«
و�لعن، حيث متتاز �لأخرية ب�ج�د 
�ملفه�م  يعك�س  مم��ا  م�صتقل  متجر 

�ملرن لهذه �ملحطات.  

وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى، ت��ل��ت��زم �صركة 
�لهادفة  بجه�دها  للت�زيع  �أدن�����ك 
�صمن  �لت�صغيلية  �لتكاليف  خلف�س 
عملها  من�������ذج  ل��ت��ح���ي��ل  ج���ه����ده���ا 
لأ�صهمها  �لأويل  �ل��ع��ام  �ل��ط��رح  منذ 
وذلك   ،2017 دي�����ص��م��ر  ���ص��ه��ر  يف 
جمال  يف  �لتناف�صية  قدرتها  لتعزيز 
�لتجزئة  وم���ت���اج���ر  وق������د  م��ب��ي��ع��ات 
�ل�صركة  تكثف  وفيما  �لإم�����ار�ت.  يف 
�صحة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ج����ه�����ده����ا 
و�صالمة م�ظفيها وعمالئها خالل 
فرتة فريو�س ك�رونا �مل�صتجد، فاإنها 
لتحقيق  جه�دها  يف  �أي�صاً  م�صتمرة 
ورفع  ب���الأد�ء  لالرتقاء  ن�عية  نقلة 
�لتكاليف  تك�ن  �أن  و�صمان  �لكفاءة 
تعزز  �لتي  �لت�صغيلية �صمن �حلدود 
متتلك  و�أن  �ل�����ص���ق،  يف  تناف�صيتها 
�لنم�  حتقيق  على  �ل��ق��درة  �ل�صركة 

يف �مل�صتقبل.

الرتكيز على العملء
ركزت �صركة �أدن�ك للت�زيع جه�دها 
خ����الل �ل���ع���ام ع��ل��ى ت���ق���دمي جتربة 

مميزة للعمالء على عدة م�صت�يات، 
�لثانية  �ملرحلة  �إط���الق  ذل��ك  مب��ا يف 
من برنامج �ل�لء �خلا�س بال�صركة 
على  و�ل��ق��ائ��م  �أدن�ك”،  “مكافاآت 
ن��ظ��ام ج��م��ع �ل���ن���ق���اط. ح��ي��ث يعتر 
برنامج “مكافاآت �أدن�ك” �لأول من 
بيع وق�د  �صركة  تقدمه  �ل��ذي  ن�عه 
جنح  و�ل���ذي  �ملنطقة،  يف  بالتجزئة 
�أل���ف ع�ص�   900 �أك���ر م��ن  يف �صم 
له حتى �لآن، و�صهد تفاعل �لعمالء 
ب�صكل م�صاعف منذ �إطالق خا�صية 
جمع �لنقاط يف �صهر ي�لي� �ملا�صي. 
�أدن�����ك للت�زيع  ���ص��رك��ة  �أع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
“�لحتاد  م��ع  �صر�كتها  ت�طيد  ع��ن 
للطري�ن”، و�تاحة �لفر�صة لأع�صاء 
برنامج �ل���لء يف كل من �ل�صركتن 
�أميال  �ىل  مكافاآتهم  نقاط  لتح�يل 
و�لعك�س لتحقيق �ل�صتفادة للعمالء. 
�أدن�ك  م��ك��اف��اآت  برنامج  ي��اأت��ي  حيث 
للت�زيع  �أدن����ك  �صركة  جه�د  ليعزز 

للتفاعل مع �لعمالء.   
�ل�����ص��رك��ة يف خططها  ����ص��ت��م��رت  ك��م��ا 
�لتابعة  �ل��ت��ج��زئ��ة  م��ت��اج��ر  ل��ت��ج��دي��د 

فل�س   10.285( دره������م  م���ل���ي���ار 
�لأوىل  �ل�صتة  �لأ���ص��ه��ر  ع��ن  لل�صهم( 
من �لعام 2020، ومبا يعادل 350 
مل�صاهمي  �أم���ري���ك���ي،  دولر  م��ل��ي���ن 
للم�صاهمن  دف��ع��ه��ا  ومت  �ل�����ص��رك��ة 
وه�   .2020 �أك��ت���ب��ر  �صهر  بنهاية 
�جل���زء �لأول م��ن ت���زي��ع��ات �لأرب����اح 
و�لتي   2020 ل��ل��ع��ام  �لإج���م���ال���ي���ة 
تت�قع �ل�صركة �أن تبلغ 2.57 مليار 
درهم )20.57 فل�س لل�صهم(، وه� 
مقارنة   7% بن�صبة  زي��ادة  ميثل  ما 
بت�زيعات �لأرباح للعام 2019 �لتي 
2.39 مليار درهم )19.10  بلغت 
�أن  �ملت�قع  من  حيث  لل�صهم(.  فل�س 
ت�زيعات  �لثاين من  دفع �جلزء  يتم 
�لأرباح للعام 2020 يف �صهر �أبريل 
2021 وفًقا ل�صيا�صة ت�زيع �لأرباح 
�مل��ع��ت��م��دة، ووف���ًق���ا ل��ت������ص��ي��ة جمل�س 
�مل�صاهمن.  وم��فقة  �ل�صركة  �إد�رة 
وكانت �ل�صركة قد �أعلنت عن تعديل 
يف �صيا�صة ت�زيع �لأرباح �خلا�صة بها 
�لعم�مية  �جلمعية  �ج��ت��م��اع  خ��الل 
�خل��ا���ص��ة ب��ال�����ص��رك��ة �ل�����ذي ع��ق��د يف 
لالأع��م  وذل��ك  �ملا�صي  مار�س  �صهر 
�ملقرر  يليها، حيث من  وم��ا   2021
مليار   2.57 بقيمة  �أرب�����اح  ت���زي��ع 
�إىل  بالإ�صافة   ،2021 للعام  دره��م 
 75% �أدن��ى يبلغ  �أرب��اح بحد  ت�زيع 
للت�زيع،  �لقابلة  �لأرب���اح  من  وذل��ك 
يليه،  وم��ا   2022 �لعام  �ب��ت��د�ًء من 
�إد�رة  جمل�س  لت��صية  وف��ق��اً  وذل���ك 
�ل�صركة وم��فقة �مل�صاهمن. وتت�قع 
�ل�صتمر�ر  ل��ل��ت���زي��ع  �أدن������ك  ���ص��رك��ة 
يف  �ل�صن�ية  �لأرب�����اح  ن�صف  ب��ت���زي��ع 
���ص��ه��ر �أك���ت����ب���ر م���ن �ل���ع���ام �جل�����اري، 
�لأرباح  من  �ملتبقي  �لن�صف  وت�زيع 
يليه.  �ل�����ذي  �ل���ع���ام  م���ن  �أب����ري����ل  يف 
لت�زيع  �جل��دي��دة  �ل�صيا�صة  وتعك�س 
�لأرباح �صجل �ل�صركة �لق�ي يف زيادة 
ب�صكل  مل�صاهميها  �أرب��اح��ه��ا  ت�زيعات 
ت��دري��ج��ي، م��دع���م��ة ب��ن��م���ذج عمل 
�لنقدية  �ل��ت��دف��ق��ات  يحقق  م�صتقر 

�ملمكن ت�قعها.

اأدنوك للتوزيع ت�ضتمر يف حتقيق النمو واالأداء املرن خلل الربع الثالث من العام 2020 

مليار درهم الأرباح ال�صافية لأدنوك للتوزيع خلل ال� 9 اأ�صهر الأوىل من 2020  1.58

اقت�صادية دبي تكّرم الفائزين بالدورة ال�صاد�صة والع�صرين جلوائز التميز لقطاع الأعمال 
�لهندي لالأعمال  �ملجل�س  �لباك�صتانية،  �لقائمة كل من �جلمعية 
�لعالمات  �أ�صحاب  وجمل�س  �لتجزئة،  عمل  جمم�عة  و�ملهنين، 
�إد�رة  مع  بال�صر�كة  �إطالقها  مت  �لفئة  ه��ذه  ب��اأن  علماً  �لتجارية، 
�قت�صاد �مل�صتقبل يف �لد�ئرة، بهدف تعزيز �لعالقات مع جمال�س 
�إ����ص���ر�ك هذه  �آل��ي��ة  �ل��ع��م��ل، وت�صليط �ل�����ص���ء ع��ل��ى  وجم��م���ع��ات 
�ملجم�عات لأع�صائها وتقدمي خدمات ذ�ت قيمة م�صافة وقيادة 
هي  �صناعية،  من�صاآت   3 ف���ازت  ب��دوره��ا  ف��ي��ه.  �لعاملن  �ل��ق��ط��اع 
م�صنع �نك�ر �ليد، م�صنع ه�ت باك للتغليف، وماي دبي، بالفئة 
لل�صناعة  دب��ي  وه��ي جائزة  للج�دة،  دب��ي  �جل��دي��دة �صمن جائزة 
دورة  خالل  �لأعمال  لقطاع  �لتميز  �إد�رة  �أطلقتها  و�لتي  �لذكية، 
�ل�صادر�ت،  لتنمية  دب��ي  م�ؤ�ص�صة  م��ع  بال�صر�كة   ،2019 �ل��ع��ام 
�لقطاع  �إ�صر�ك  ت�صتهدف  و�لتي  �قت�صادية دبي،  �إحدى م�ؤ�ص�صات 

•• دبي-�لفجر: 

جل��ئز   2019 للعام  دورة  يف  �لفائزين  دب��ي  �قت�صادية  ك��ّرم��ت 
 46 ع��دده��م  و�لبالغ   ،)26 �ل���  )�ل���دورة  �لأع��م��ال  لقطاع  �لتميز 
فائز�ً، وذلك خالل حفل �فرت��صي �أقيم �م�س حتت رعاية �صاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكت�م،  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم� 
دب���ي، وق��د مت تنظيم �حل��ف��ل عر  �ل�����زر�ء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
من  للحد  �لر�مية  �لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت  مع  متا�صياً  �لإنرتنت 
�ل�صن�ية،  �لأع��م��ال  لقطاع  �لتميز  ج��ئز  وت�صمل  ك�فيد-19.  
جائزة دبي للج�دة، وجائزة دبي للتنمية �لب�صرية، وبرنامج دبي 
للخدمة �ملتميزة. وقد فاز يف فئة جائزة دبي �لذهبية للج�دة، كل 
من م��نئ دبي �لعاملية – �إقليم �لإمار�ت )�خلدمات �لل�ج�صتية(، 

�لرقمي  �لتح�ل  وت�صجيع  دب��ي،  يف  �لتميز  م�صرية  يف  �ل�صناعي 
لل�صناعات مبا يتما�صى مع �لأهد�ف �ملحددة يف ��صرت�تيجية دبي 
�ل�صناعية 2030. ويف فئة جائزة دبي �لذهبية للتنمية �لب�صرية، 
فازت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي )�لقطاع �حلك�مي(، و�صلطة 
ف��ازت كل  دب��ي )�ملناطق �حل���رة(. يف ح��ن  �ملنطقة �حل��رة مبطار 
�لطرق  وهيئة  �حل���رة(،  )�ملناطق  علي  جلبل  �حل��رة  �ملنطقة  من 
�لب�صرية.  للتنمية  دبي  بجائزة  �حلك�مي،  )�لقطاع  و�مل���صالت 
بينما فاز مطعم ق�صر �لهند )�خلدمات( بجائزة دبي �لتقديرية 
للتنمية �لب�صرية.  من جهته �صهد برنامج دبي للخدمة �ملتميزة، 
�أع�صاء   10 2000 ع�ص� حتى �لآن، ف�ز  �أك��ر من  �ل��ذي ي�صم 
وج�دة  �ملتميزة  جله�دهم  للخدمة،  جتاري  حمل  �أف�صل  بجائزة 

�خلدمات �ملقدمة للمتعاملن خالل عام 2019.

جمم�عة  و�أم��ن  )�لعقار�ت(،  و�صل  )�لتجزئة(،  للتجزئة  �ين�ك 
�لإم���ار�ت )�خل��دم��ات(. يف حن فاز بجائزة دبي للج�دة، كل من 
�ل  وم�صت�صفى  �لتجزئة(،  )قطاع  �لق�صي�س  هايرماركت،  ل�ل� 
�ل �ت�س )�لرعاية �ل�صحية(. كما �صملت قائمة �لفائزين بجائزة 
�لتجارية  �ل��ن��اب���دة  جمم�عة  م��ن  ك��ل  ل��ل��ج���دة،  �لتقديرية  دب��ي 
�ل�صحية(،  )�ل���رع���اي���ة  ب��الن��ي��ت  ���ص��ي��دل��ي��ات  �ل���ت���ج���ارة(،  )ق���ط���اع 
لل�كالت  ك���رودك�����س  �صركة  )�مل���ق���اولت(،  �ينجينرينغ  ج��ي  �ي��ه 
�إي  )�مل��ق��اولت(،  �جلاهزة  للخر�صانة  ل�تاه  �س.�س.  )�مل��ق��اولت(، 
لير  تا�صك  )�خل��دم��ات(،  ليميتد  ماجنمنت  فا�صيليتيز  ����س  �ف 
و�خلليج  )�ل��ت��ج��زئ��ة(،  للنظار�ت  �جل��اب��ر  )�خل���دم���ات(،  �صريف�س 
ل�صناعة �ملطاط )�لت�صنيع(. �أما �لفائزين بجائزة دبي �لتقديرية 
ل��ل��ج���دة – ف��ئ��ة جم��ال�����س وجم���م����ع���ات �لأع����م����ال، ف��ق��د �صملت 

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : ايه & ان ابو  عي�ضى لل�ضحن والتخلي�س �س.ذ.م.م 
�لعن��ن : م�صت�دع رقم 12 ملك عبد �هلل �حمد حممد بن فهد - �لق�ز - �ل�صكل �لقان�ين 
 : �لتجاري  بال�صجل  �لقيد  رق��م   710396  : �لرخ�صة  رق��م    ، حم��دودة  م�ص�ؤولية  ذ�ت   :
يف  �لتاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مب�جب   1137435
، وذلك مب�جب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�صركة �ملذك�رة  �ل�صجل �لتجاري لديها 
  2020/11/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل���ث��ق    2020/11/3 بتاريخ  دب��ي 
و�ضركاه  ي�ضري  �ملعن  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
لل�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات �لعن��ن : مكتب رقم 703 ملك ي�صري عادل �من 
كافة  معه  ....... م�صطحباً   : �ملحم�ل    ......  : هاتف    - �لتجاري  �خلليج   - بردبي   -

�مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : ي�ضري و�ضركاه لل�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات 
�لعن��ن : �لعن��ن : مكتب رقم 703 ملك ي�صري عادل �من - بردبي - �خلليج �لتجاري 

-  هاتف : ......  �ملحم�ل : .......  
�ملذك�ر  �مل�صفي  تعين  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  مب�جب هذ� 
�أعاله لت�صفية ايه & ان ابو  عي�ضى لل�ضحن والتخلي�س �س.ذ.م.م وذلك مب�جب 
بتاريخ  دب��ي  �لعدل حماكم  ل��دى كاتب  و�مل���ث��ق  بتاريخ  2020/11/3  دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
يف  �مل��ع��ن  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2020/11/3
مكتبه �لكائن بدبي على �لعن��ن �ملذك�ر �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق 

�لثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   
الدعوى رقم:2020/7891/02 جتاري - ايجارات

لدى مركز ف�ص املنازعات اليجارية  
�ملرف�عة من:حممد ح�صن �حمد عل�ي �لعيدرو�س

�صد:1- �صب�ت ليت لل��صاطة �لعقارية 2- �صاهد �إقبال حممد �إقبال
�ملدعي عليهما/ �صب�ت ليت لل��صاطة �لعقارية و �صاهد �إقبال حممد �إقبال 
�ملقرر  �حل�صابية  �خلرة  لجتماع  معتمد  وكيل  ب���صطة  للح�ص�ر  مدع�ين 
عقده ي�م �لثنن �مل��فق:2020/11/16 �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحا وذلك 
مبقر �خلبري �لكائن يف دبي - �خلليج �لتجاري - بناية �أ�صبيكت تاور - منطقة 
كافة  م��ن  ن�صختن  معكم  م�صطحبن   -  405 رق��م  مكتب   -  4 �لطابق   - ب 

�مل�صتند�ت �لتي ترغب�ن يف تقدميها للخبري
اخلبري/�شالح الأغربي  

اعالن بالن�شر
العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1043/2020/445 طعن جتاري  

م��ص�ع �لدع�ى :  قب�ل �لطعن �صكال وم��ص�عا ونق�س �حلكم �ملطع�ن فيه ووقف 
تنفيذه و�حالة �لدع�ى �ىل حمكمة �ل�صتئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة 

و�لز�م �ملطع�ن �صده �لر�ص�م و�مل�صاريف و�لتعاب 
طالب �لإعالن / 1-  �حمد بطي �حمد �ملهريي  - �صفته بالق�صية : طاعن 

�صفتهما   - من�ص�ر  جرج�س  ج���زف   -2 �صبا  �ب���  �دي��ب  كميل   -1: �إعالنهم  �ملطل�ب 
بالق�صية : �ملطع�ن �صدهما - جمه�ل حمل �لقامة

ويت�جب  �ع��اله  �ملذك�ر  �لطعن  عليكم  �ق��ام  �لطاعن  ب��ان  نعلنكم   : �لإع��الن  م��ص�ع 
عليكم �حل�ص�ر �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �صحيفة �لطعن �ملقدمة �صدكم. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 1734/2020/16 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمك�م عليه 1- �صيكي�رتي �نرتنا�صي�نال �صرف�صي�س �س.ذ.م.م  - جمه�ل حمل �لإقامة 
مبا �ن حمك�م له : �ت�صالت لد�رة �ملر�فق ذ.م.م

وميثله : خمتار حممد باقر غريب 
�عاله  �مل��ذك���رة  �ل��دع���ى  يف    2020/8/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/�ت�صالت لد�رة �ملر�فق ذ.م.م بالز�م �ل�صركة �ملدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
�ليه قائدة قان�نية ب�صيطة قدرها 9% �صن�يا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة  )405.117( درهم م�صافا 
�لق�صائية �حلا�صل يف 2020/5/21 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف وخم�صمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن ي�ما �عتبار� 
من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 2513/2020/305 ا�شتئناف جتاري 

م��ص�ع �لإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدع�ى رقم 799/2019 جتاري كلي و�لر�ص�م 
و�مل�صاريف و�لتعاب  

طالب �لإعالن : ماهي�س ك�مار جيتانند وهابي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
�ملطل�ب �إعالنه : 3- ر�ج�� جيتاناند وهابي ب�صفته من ورثه �ملرح�م/جيتانند فالبد��س وهابى  

 - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمه�ل حمل �لإقامة 

م��ص�ع �لإعالن : قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدع�ى رقم 2019/799 جتاري كلي -   وحددت 
لها جل�صه ي�م �لثنن �مل��فق 2020/11/16  �ل�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة �لتقا�صي عن بعد وعليه 

يقت�صي ح�ص�ركم �و من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   

اعالن بالن�شر
                         يف  الدعوى رقم 1873/2020/70 امر على عري�شة عمايل  

م��ص�ع �لدع�ى : �ملطالبة بالز�م �ملعرو�س �صدها �لمر ب�صد�د مبلغ )15000( درهم بال�صافة �ىل 
�لف��ئد �لقان�نية بن�صبة 9% وذلك من تاريخ �ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2020/1/15 حتى �ل�صد�د �لتام مع 

�لز�مها بالر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة
طالب �لإعالن :  فهد عبد�هلل قمر حممد �ملحامي  - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطل�ب �إعالنه : 1- د�ر �ل�صف�ة �ملتقدمة للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : �ملدعي عليه
عن��نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �خلليج �لتجاري - بناية برلنجت�ن �لطابق رقم 2 - مكتب رقم 213

م��ص�ع �لإعالن : نعلنكم بان �ملدعي �قام عليكم �لدع�ى �ملذك�رة �عاله وحددت لها �ملحكمة جل�صة ي�م 
�خلمي�س �مل����ف��ق:2020/11/19 �ل�صاعة 10:00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد و�لتي ميكن �ل��ص�ل 
�ليها من خالل م�قع حماكم دبي �للكرتوين - �خلدمات �لعامة جد�ول جل�صات �لق�صايا و�لتي يت�جب 
عليكم ح�ص�رها ونخطركم بان لكم �حلق بتقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�صتند�ت م�قع عليها منكم 

قبل �جلل�صة بثالثة �يام . 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   

اعالن بالن�شر        
 949/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�ضيل االإعلن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- فايف لتط�ير �لعقار�ت �س.ذ.م.م  - جمه�ل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :علي بن حممد بن عبد�هلل �لفد�غي 
وميثله : ح�صن حميد عبد�هلل ح�صن �ل�ص�يدي 

�ىل  �حل��ال  و�ع���ادة  �ل��دع���ى  �لعقد حمل  بف�صخ  �ملطالبة  �ل��دع���ى وم��ص�عها  عليك  �أق��ام  قد 
ماكان عليه قبل �لتعاقد وبالز�م �ملدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ مقد�ره )614.680.40( 
درهم و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د و�لز�م �ملدعي عليها 

بالتع�ي�س 100 �لف و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�لتعاب 
وحددت لها جل�صة ي�م �لربعاء �مل��فق 2020/11/18 �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   
الدعوى رقم:504/2020 اإ�شتئناف عقاري  

�صد/�مل�صتاأنف �صدها:�صركة ميم�ن لل��صاطة �لعقارية �س.ذ.م.م
�ملقامة من:رم�صان بر�تي مهياري

مب���ا �ن ه���ن���اك دع������ى م��ق��ام��ة ���ص��دك��م مب��ح��ك��م��ة دب����ي �لب���ت���د�ئ���ي���ة حت���ت �لدع�ى 
�لدع�ى  يف  ح�صابيا  خبري�  ندبنا  مت  �ن��ه  وحيث  ع��ق��اري  ��صتئناف  رق�����م:504/2020 
�ملذك�رة �عاله فاننا وعمال باحكام قان�ن �لثبات ل�صنة 1992 بخ�ص��س �عمال �خلرة 
 ZOOM مام �ملحاكم ندع�كم حل�ص�ر �جتماع �خلرة عن بعد عن طريق تطبيق�
منكم  ويرجى  12:00 ظهر�  �ل�صاعة  2020/11/15 يف متام  �مل��فق  �لحد  ي�م  وذلك 

�ر�صال كافة �مل�صتند�ت �مل�ؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم قبل ح�ص�ركم لالجتماع.
اخلبري احل�شابي وامل�شريف

حممد �شعيد ال�شريف  

اعالن بالن�شر
العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   

انذار عديل بالن�شر 
  رقم:2020/1/6398 

�ملنذرة:طائر �لن�ر�س )�أت�س يف �أيه �صي( لل�صناعة �س.ذ.م.م
�صركة   - �لعلماء  �صريف  حممد  �ل�صيخ  �حمد  �صليم  �لكرتوميكانيكال/ملالكها  �صتي��رد  �ليها:زير  �ملنذر 

�ل�صخ�س �ل��حد �س.ذ.م.م - جمه�ل حمل �لقامة
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�صرورة 1- قيام �ملنذر �ليها بان ت�ؤدي للمنذرة مبلغا وقدره )143.215.58( درهم 
�لقان�نية  �لفائدة  - مع  فل�صا  درهما وثمانية وخم�ص�ن  �لفا ومائتان وخم�صة ع�صر  و�ربع�ن  مائة وثالثة 
ت��اري��خ �ع��الن �ملنذر  �ي��ام م��ن  ت��اري��خ �ل�صتحقاق وحتى مت��ام �ل�صد�د وذل��ك خ��الل خم�صة  ب����ق��ع 12% م��ن 
و�ربع�ن  دره��م مائة وثالثة  �صد�د مبلغ )143.215.58(  �ليها  �ملنذر  �خ��الل  �لن��ذ�ر 2- يف حال  بهذ�  �ليها 
�لفا ومائتان وخم�صة ع�صر درهما وثمانية وخم�ص�ن فل�صا - �مل��صحة �عاله �ملنذرة مع �لفائدة �لقان�نية 
خالل خم�صة �يام من تاريخ �عالنها بالنذ�ر فان �ملنذرة �ص�ف ت�صطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقان�نية 

لتح�صيل �ملبلغ �ملطالب به مع حتميلكم كافة �لر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6860/2020/207 تنفيذ جتاري 
م��ص�ع �لدع�ى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدع�ى رق��م:2019/1485 جتاري كلي، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1141778.50( درهم �صامال للر�ص�م و�مل�صاريف
طالب �لإعالن : بنك �ب�ظبي �لتجاري -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  

وميثله:حممد عي�صى �صلطان �ل�ص�يدي - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطل�ب �إعالنهما: 1- �صكيل ن�ر ن�ر �ل�صالم 2- �ص�نيتا �مارجيت �صينغ �صينغ �مارجيت - 

�صفته بالق�صية : منفذ �صده  -  جمه�يل حمل �لإقامة 
م��ص�ع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدع�ى �لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
، وعليه فان  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )1141778.50( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 

)15( ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13086 بتاريخ 2020/11/12   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 4100/2020/60 امر اأداء 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر
�ىل �ملدعي عليه / 1- ج�بال �صينى �صانت��س ك�مار - جمه�ل حمل �لقامة 

مبا �ن �ملدعي / �صمارت لل�صفريات ذ.م.م 
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/10/14 بالز�م �ملدعي عليه/ج�بال �صينى 
�صانت��س ك�مار بان ت�ؤدي للمدعية/ �صمارت لل�صفريات ذ.م.م )1.000.000.00( درهم 
وحتى  يف:2018/11/10  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  �صن�يا   %9 ب��قع  �لقان�نية  و�لفائدة 
ولكم   - �ملحاماة   �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�صاريف  وبالر�ص�م  �لتام  �ل�صد�د 

�حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 ي�م من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي -�لفجر

 قام �صعادة حممد عبد�هلل هز�م �لظاهري �لأمن �لعام لحتاد �لإمار�ت 
�إقامة بعثتي منتخبي �لعر�ق و�أوزبك�صتان  �أم�س بزيارة ملقر  لكرة �لقدم 
للت�صفيات  ��صتعد�د�تهما  �لدولة �صمن  يقيمان مع�صكريهما يف  �للذين 
�آ�صيا  �مل�صرتكة �مل�ؤهلة �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل 2022 ونهائيات كاأ�س 

.  2023
و�لتقى بن هز�م مب�ص�ؤويل �ملنتخبن ناقاًل لهم حتيات �ل�صيخ ر��صد بن 
حميد �لنعيمي رئي�س �لحتاد و�أع�صاء جمل�س �لإد�رة ،  متمنياً للبعثتن 

طيب �لإقامة و�ل�صتفادة من فرتة �ملع�صكر ، وم�ؤكد�ً حر�س �حتاد كرة 
فرتة  ط����ل  باملنتخبن  �خلا�صة  �لحتياجات  كافة  ت�فري  على  �لقدم 

ت��جدهما يف �لإمار�ت. 
�ملتعلقة  �لتح�صري�ت  �آخر  �ملنتخبن  م�ص�ؤويل  �لعام مع  �لأمن  وناق�س 
�ل�صهر  من  ع�صر  �ل�صابع  ي���م  �صتجمعها  �لتي  �ل���دي��ة  �لدولية  باملبار�ة 

�جلاري يف ملعب ذياب ع��نة .
�أعرب م�ص�ؤول� �ملنتخبن عن بالغ �ل�صكر و�لتقدير لحتاد  من جهتهم 
�لإمار�ت لكرة �لقدم على كل �لت�صهيالت و�خلدمات �لتي يقدمها لهما 

مما كان له �لأثر �لإيجابي لدى  �أع�صاء �لبعثتن . 

بن هزام يزور بعثتي العراق واأوزبك�صتان

•• �لفجرية - �لفجر 

�لتابعة  �ل��ري��ا���ص��ي��ن  ب����رزة  ن��ظ��م��ت 
�لجتماعية  �ل���ف���ج���رية  جل��م��ع��ي��ة 
�لثقافية بالتعاون مع نادي �لفجرية 
�أول  �أول  للريا�صات �لبحرية، م�صاء 
ونفكر"،  "من�صي  ف��ع��ال��ي��ة   ، �أم�������س 
�لتثقيفية  مبادرتها  �إط��ار  يف  وذل��ك 
خالد  �صعادة  ح�صرها  "�مل�ّصاوؤون"، 
�لظنحاين رئي�س �جلمعية، وحممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  �ل���زع���اب���ي  �هلل  ع���ب���د 
ن����ادي �ل��ف��ج��رية ل��ل�����ص��ط��رجن، وعلي 
�لبحري   �لق�صم  م�ص�ؤول  �لظنحاين 
مبركز �لفجرية للمغامر�ت، ور��صد 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�ص�  �ليماحي 
�لكياين  و�صعيد  �لريا�صي،  �لعروبة 
�لريا�صين، وعدد من  برزة  مديرة 
و�ملهتمن  و�لإع���الم���ي���ن  �مل��ث��ق��ف��ن 

بال�صاأن �لريا�صي.
وه��دف��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت يف 
نادي �لفجرية �لبحري حتت عن��ن 

و�ل�صتعد�د  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  "�لثقافة 
تعزيز  �صبل  بحث  �إىل  للخم�صن" 
عاماً  للخم�صن  �لتخطيط  ج��ه���د 
�لريا�صين  م�صاركة  ودع��م  �ملقبلة، 

ت�صميم  م�����ص��روع  م��ع  فيها، جت��اوب��اً 
لدولة  �مل���ق���ب���ل���ة  ع����ام����اً  �خل���م�������ص���ن 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مب�صاركة 
خم���ت���ل���ف �جل����ه����ات �ل���ري���ا����ص���ي���ة يف 

�لإمارة.
�مل�����ص��ارك���ن خ���الل �جلل�صة  ون��اق�����س 
�أعقبت فعالية �مل�صي  �حل��رية �لتي 
ك�رني�س  مم�����ص��ى  يف  �لأق������د�م  ع��ل��ى 

�لفجرية، عدد�ً من �لأفكار �ملبدعة، 
ريا�صي يف  تاأ�صي�س جمل�س  �أب��رزه��ا، 
تلفزي�نية  وق��ن��اة  �ل��ف��ج��رية،  �إم����ارة 
ل�ص�ؤون  ري��ا���ص��ي��ة  ري��ا���ص��ي��ة، وجل��ن��ة 

�مل�����ر�أة، ف�����ص��اًل ع��ن �إط����الق م�صروع 
مل��جهة  للم�صي  �ل��ف��ج��رية  حت���دي 
يف  ت�صهم  متن�عة  و�أن�صطة  ك�رونا، 
�ملجتمع  يف  �لريا�صية  �لثقافة  ن�صر 

و�ملقيمن  �مل��طنن  كافة  وت�صجيع 
�لأن�صطة  مم���ار����ص���ة  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
�أ�صل�ب  مب���ث���اب���ة  ل���ت���ك����ن  �ل���ب���دن���ي���ة 
�جل�صدية  �ل�صحة  ي��ع��زز  مب��ا  ح��ي��اة 

و�لذهنية لأفر�د �ملجتمع للخم�صن 
عاماً �ملقبلة.

�لظنحاين  خ��ال��د  ���ص��ع��ادة  و�أو����ص���ح 
�أن �لريا�صة �صحة  رئي�س �جلمعية، 
من  ج���زء�ً  تك�ن  �أن  ويجب  و�صعادة 
مبادرة  �أن  لف��ت��اً  �لإن�������ص���ان..  ح��ي��اة 
"�مل�صاوؤون" ت�صعى �إىل تعزيز �لتفكري 
�لإب����د�ع����ي م���ن خ����الل �مل�������ص���ي، مبا 
�إثر�ء �حلر�ك �لجتماعي  ي�صهم يف 
و�لثقايف و�لريا�صي و�إيجاد �حلل�ل 
مبختلف  �لع�صر  لتحديات  �ملبتكرة 

�أن��عها و�أ�صكالها. 
مدير  �ل��ك��ي��اين  �صعيد  �أك���د  ب����دوره، 
�ل��ري��ا���ص��ي��ن ح��ر���س جمعية  ب����رزة 
ن�صر  ع���ل���ى  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �ل����ف����ج����رية 
م��ف��اه��ي��م �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ري��ا���ص��ي��ة �لتي 
تعزز �أهمية �تباع منط حياة �صحي 
ومم���ار����ص���ة �ل��ري��ا���ص��ة ل����دى �أف�����ر�د 
�لفرد  يعي�س  �أن  و���ص��رورة  �ملجتمع، 
و�حلي�ية  ب��ال��ن�����ص��اط  م��ل��ي��ئ��ة  ح��ي��اة 

و�ل�صل�كيات �لإيجابية.

•• �لظفرة -�لفجر:

�ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب  رعاية  حتت 
�آل ن��ه��ي��ان، ويل  ب���ن ز�ي����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب�ظبي  عهد 
مهرجان  ي���صل  �مل�صلحة،  للق��ت 
من  بتنظيم   14 بدورتها  �لظفرة 
و�لر�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
باأب�ظبي،  و�ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ز�يد  مبدينة  �لرت�ثية  م�صابقاته 
�صي�صهد  و�ل��ذي  �لظفرة،  مبنطقة 
�لت��يل  ع��ل��ى  �ل���ث���اين  لأ����ص���ب����ع���ه 
�ملفاريد  �لإب����ل  م��ز�ي��ن��ة  مناف�صات 
و�حل��ق��اي��ق – جم��اه��ي��م ���ص��م��ن 7 
جائزة   70 ل��ه��ا  خ�ص�س  �أ����ص�����ط 
قيمة، وي�صتمر �ملهرجان لغاية 30 

يناير 2021.
وت�����ب�����د�أ �ل����ي�����م �خل���م���ي�������س، �لإب�����ل 
�أ�ص��ط  يف  �لإب��ل  مبز�ينة  �مل�صاركة 
�إىل  بالدخ�ل  جماهيم   - �ملفاريد 
��صتعد�د�  وذل�����ك  �مل��ب��ي��ت،  ���ص��ب���ك 
�أ�ص��طها  ن���ت���ائ���ج  ع����ن  ل����الإع����الن 
�لأرب����ع����ة ل��ل�����ص��ر�ي��ا و�ل����ت����الد وهي 
�لقبائل،  لأب���ن���اء  ���ص��ر�ي��ا  )����ص����ط 
�ص�ط �صر�يا لأبناء �لقبائل مفت�ح 
- ي�����ص��م��ح ب��ال�����ص��رك��اء، ���ص���ط تالد 
�ص�ط   ،1 �ص�ط   - �لقبائل  لأب��ن��اء 
 ،)2 �ص�ط   - �لقبائل  لأب��ن��اء  ت��الد 
جائزة،   40 ل��ه��ا  خ�����ص�����س  و�ل���ت���ي 
وذل�����ك ب��ع��د ع��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى جلان 
�لتز�م  و���ص��ط  و�ل��ت��ح��ك��ي��م،  �ل���ف���رز 
و�لحرت�زية  �ل�قائية  بالإجر�ء�ت 

�ملعم�ل به يف م�قع �ملهرجان و�لتي 
بالتن�صيق  �ملنظمة  �للجنة  و�صعتها 
مع �جلهات �ملعنية من �أجل �صالمة 

�مل�صاركن و�لعاملن.
�أ�ص��ط  �مل�����ص��ارك��ة يف  �لإب����ل  وت��ب��د�أ 
�أ�ص��ط  �صمن  جماهيم  �حلقايق 
بالدخ�ل  �جلمعة،  م�صاء  �ل�صر�يا، 
�إعالن  و�صيتم  �ملبيت،  �صب�ك  �إىل 
ت�صمل  حيث  �ل�صبت،  ي���م  نتائجها 
�صر�يا  )����ص����ط  ه���ي  �أ�����ص������ط   3
لأبناء �لقبائل، �ص�ط �صر�يا لأبناء 
�لقبائل مفت�ح - ي�صمح بال�صركاء، 
وقد  �لقبائل(،  لأب��ن��اء  ت��الد  �ص�ط 

خ�ص�س لها 30 جائزة قيمة.
�مل�صابقة  �لإب��������ل،  م���ز�ي���ن���ة  وت���ع���د 
�لظفرة،  م��ه��رج��ان  يف  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة 

�إقليمياً وعاملياً ملالك  �مللتقى �لأول 
�لرت�ثية،  �ملز�ينات  وحمبي  �لإب��ل 
مل��ا ت�����ص��ه��ده م��ن �أع�����د�د ك��ب��رية من 
�لدولة  م�����ص��ت���ى  ع��ل��ى  �مل�����ص��ارك��ات 
�لباحثن  م����ن  و������ص����ع  و�ه����ت����م����ام 
بالإ�صافة  �مل��ج��ال،  بهذ�  و�ملهتمن 
ل�حات  �ملز�ينة من  تقدمه  ما  �إىل 
و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  تعك�س  تر�ثية 

و�ملنتجات �ملرتبطة بالإبل.
وت�صهد مز�ينة �لإبل يف هذه �لدورة 
�لظفرة   مهرجان  من  �ل�صتثنائية 
�ص�طا خ�ص�س لها   56 نح�   ،14
فئتي  على  م���زع��ة  ج��ائ��زة   476
�مل��ح��ل��ي��ات و�مل���ج���اه���ي���م ، ���ص��م��ن 6 
�حلقايق،  )�مل��ف��اري��د،  عمرية  فئات 
�حل�ل(،  �لثنايا،  �لإي���ذ�ع،  �للقايا، 

لفئة  ���ص���ط��ا   30 خ�����ص�����س  ح��ي��ث 
�ملحليات مبجم�ع ج��ئز بلغ 248 
جائزة، و26 �ص�طا لفئة �ملجاهيم 

مبجم�ع ج��ئز بلغ 228 جائزة.
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن���ال���دورة �ل��� 14 
م��ن م��ه��رج��ان �ل��ظ��ف��رة، ه��ذ� �لعام 
ب�����ص��ك��ل ����ص��ت��ث��ن��ائ��ي يف ظل  ت����اأت����ي 
مل��جهة  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل����ظ����روف 
حت���دي  ف��ريو���س ك���رون��ا �مل�صتجد 
على  وتقت�صر   ،"19  - "ك�فيد 
مز�ينة  ع��ل��ى  �مل��ه��رج��ان  م�صابقات 
و�ملجاهيم،  �ملحليات  لفئتي  �لإب���ل 
ومز�ينة �ل�صق�ر وم�صابقة �ل�صيد 
�لعربية  �خلي�ل  و�صباق  بال�صق�ر 
�ل�صل�قي  �صباق  وبط�لة  �لأ�صيلة 
مرت   2500 �ل����رت�ث����ي  �ل���ع���رب���ي 

ومز�ينة �ل�صل�قي �لعربي �لرت�ثي 
غنم  وم��ز�ي��ن��ة  �ل��رم��اي��ة  وم�صابقة 
�ل���ن���ع���ي���م، وذل��������ك ����ص���م���ن ج�����دول 

وم��عيد كل فئة ب��قع ثالثة �أيام 
يف ن��ه��اي��ة ك��ل �أ���ص��ب���ع ول��ن��ح��� 13 
�لدورة  ه��ذه  ت�صمل  ول��ن  �أ���ص��ب���ع��اً، 

وذلك  وفعالياته  �ل�صعبي  �ل�ص�ق 
�لعامة  �ل�������ص���الم���ة  ع���ل���ى  ح���ر����ص���اً 

و�صالمة �مل�صاركن و�لعاملن. 

•• �أبوظبي-و�م:

للدر�جات  �لإم�������ار�ت  ف��ري��ق  �أط���ل���ق 
�أف�صل  �صمن  �مل�صنف   - �ل��ه����ئ��ي��ة 
وبطل  �لعاملي  �مل�صت�ى  على  �ل��ف��رق 
" ت���ر دو فر�ن�س"  �ل��ع��امل يف ج�لة 
�لأبطال" �لتي  " حت��دي  م��ب��ادرة   -
�لإمار�ت  �صكان  ت�صجيع  �إىل  تهدف 
م����ن ج��م��ي��ع �لأع�����م�����ار ع���ل���ى رك�����ب 
ن�صاطهم  وت�������ص���ج���ي���ل  �ل������در�ج������ات 
�لريا�صي على مدى �أ�صب�عن وذلك 
يف �إطار �لتز�م �لفريق باإلهام �جليل 

�ملقبل من �لدر�جن �لإمار�تين.
�صكان  ت�����ص��ج��ي��ع  �ل���ت���ح���دي  وي�����ص��م��ل 
دولة �لإم��ار�ت على قيادة �لدر�جات 
يعادل  م���ا  �أي  36.2كم،  م�����ص��اف��ة 
ج�لة  م��ن  �لع�صرين  �ملرحلة  م�صار 

ف��رن�����ص��ا ل��ه��ذ� �ل���ع���ام، وذل���ك تكرميا 
�لإم�����ار�ت  ف��ري��ق  در�ج  ل��ب���ج��ات�����ص��ار 
�لعامل  �أ���ص��غ��ر بطل يف  �أ���ص��ب��ح  �ل��ت��ي 
يحقق �ملركز �لأول يف ج�لة فرن�صا، 
�ل�صباق  يف  �ملتميز  لأد�ئ����ه  وت��ق��دي��ر� 
����ص���د �ل�����زم�����ن، و�ل��������ذي م���ك���ن���ه من 
�لت�صنيف  يف  �لأول  �مل��رك��ز  �ح��ت��الل 
ي�صارك  ك���رى  ج���ل��ة  �أول  يف  �ل��ع��ام 

فيها.
وينطلق �لتحدي ي�م �ل�صبت �مل��فق 
28 ن�فمر �جلاري، وميثل مناف�صة 
�صاملة وجمانية ميكن فيها لل�صكان 
و�خللفيات  �لأع����م����ار  خم��ت��ل��ف  م���ن 
در�جاتهم  قيادة  �لبدنية  و�ل��ق��در�ت 
�لفيدي�  ومقاطع  �ل�ص�ر  و�لتقاط 
با�صتخد�م  �أن�����ص��ط��ت��ه��م  وت�����ص��ج��ي��ل 
بج��ئز  للف�ز   Inphota من�صة 

قيمة.
وقال تادي ب�جا�صتار - بهذه �ملنا�صبة 
�ملا�صية  �لقليلة  �لأ�صهر  " كانت   :  -
ح��م��ا���ص��ي��ة ج�����د�، ح��ي��ث مت��ك��ن��ت من 
�صعيد  و�أن���ا  فرن�صا،  ج���ل��ة  �ل��ف���ز يف 
جد� ل�ج�دي يف هذ� �لفريق �لر�ئع. 
لفريق  بالن�صبة  مثمر�  �مل��صم  ك��ان 
�لإم��ار�ت، و�أن��ا فخ�ر مب�صاهمتي يف 
�ل�صكان  �إل��ه��ام  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ج��ه���ده 
دولة  يف  �ل��در�ج��ات  ريا�صة  وتط�ير 
�لإمار�ت، و�أعرف مدى �أهمية �لدور 
�ل��در�ج��ن لإلهام  نلعبه نحن  �ل��ذي 
�لإمار�تين، ومن  �ملقبل من  �جليل 
����ص���اأن حت����دي �أب���ط���ال �لإم��������ار�ت �أن 

ي�صاعدنا يف حتقيق هذ� �لهدف".
وي�صجع �لتحدي �لأطفال �مل�صاركن 
ف��ي��ه ع��ل��ى �ج��ت��ي��از م�����ص��اف��ة �ملرحلة 

�أي���ام من  ع��دة  م��دى  �لع�صرين على 
فرتة �لتحدي �لتي متتد على مد�ر 
�أ�صب�عن، بينما يتعن على �لبالغن 
�إنهاء �مل�صافة يف ي�م و�حد ويف �أ�صرع 
لالأ�صخا�س  كما ميكن  وقت ممكن. 
�أن  در�ج���������ة  مي���ت���ل���ك����ن  ل  �ل�����ذي�����ن 
يف  جمانا  وخ���ذة  در�ج��ة  ي�صتاأجرو� 
ح��ل��ب��ة م��ر���ص��ى ي��ا���س وم��دي��ن��ة ز�يد 

�لريا�صية وجزيرة �حلديريات.
�أول  م��ريز�،  ق��ال ي��صف  من جانبه، 
"ي�صعدين  �أومل����ب����ي:  �إم����ار�ت����ي  در�ج 
�لفريق  �ل��ت��ز�م  �أك�����ن ج���زء� م��ن  �أن 
ب����اإل����ه����ام �لأط�����ف�����ال و�ل���ي���اف���ع���ن يف 
هذه  �أحببت  لقد  �لإم�����ار�ت.  وط��ن��ي 
�لريا�صة لأنها متثل ن�صاطا ميكنني 
�ل�صتمتاع به مع �أ�صدقائي وعائلتي، 
فمنذ تاأ�صي�س �لفريق، �أ�صاهد �ملزيد 

م��ن �لأط��ف��ال على در�ج��ات��ه��م يف كل 
ع�����ام. ���ص��ي��ك���ن �ل��ط��ق�����س م��ث��ال��ي��ا يف 
ه��ذ� �ل���ق��ت م��ن �ل��ع��ام، و�أتطلع �إىل 
م�����ص��اه��دة ن��ت��ائ��ج �مل�����ص��ارك��ن يف هذ� 

�لتحدي".
و�صيتمكن �مل�صارك�ن يف �لتحدي من 
�لفيدي�  وم��ق��اط��ع  �ل�����ص���ر  حت��م��ي��ل 
�لريا�صي  ن�������ص���اط���ه���م  وت�������ص���ج���ي���ل 
ع��ل��ى م���د�ر �أ���ص��ب���ع��ن م��ن �لتحدي 
 ،Inphota ت��ط��ب��ي��ق  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
ح����ي����ث ����ص���ي���ح���ظ����ن ب���ف���ر����ص���ة رب����ح 
ذلك  جمم�عة من �جل��ئز، مبا يف 
قمي�س ج�لة فرن�صا �لأ�صفر يحمل 
ب����ج���ات�������ص���ار، ف�صال  ت�����ادي  ت���ق��ي��ع 
و�لق��رير  و�ل���ق���ف���از�ت  �خل�����ذ  ع���ن 

وقم�صان فريق �لإمار�ت.
��صتكمال  �ل��ت��ح��دي  �إط����الق  وي���اأت���ي 

للجه�د �لتي يبذلها فريق �لإمار�ت 
يف �أكادميية �ل�صباب �لتي �أطلقها عام 
دولة  يف  �مل��د�ر���س  لطالب   2018

�لإمار�ت، حيث بلغ عدد �مل�صاركن يف 
هذه �ملبادرة �أكر من 1500 طفل 
جميعا  ي�صاهم�ن  مدر�صة   25 م��ن 

يف  �ملتمثل  �لفريق  ه��دف  حتقيق  يف 
�ل���رتوي���ج لأ���ص��ل���ب ح��ي��اة ���ص��ح��ي يف 

دولة �لإمار�ت.

جائزة  70 لها  خ�ض�س  اأ�ضواط   7
م�صابقات الأ�صبوع الثاين من مهرجان الظفرة 14 ت�صهد مزاينات اإبل املجاهيم للمفاريد واحلقايق

فريق الإمارات للدراجات يطلق مبادرة »حتدي الأبطال« لإلهام الأجيال اجلديدة

م�ّصاوؤو الفجرية يناق�صون تعزيز الثقافة الريا�صية ا�صتعدادا للخم�صني

•• �أبوظبي-و�م:

نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت���ر  �ل�صيخ  �صم�  رع��اي��ة  حت��ت 
نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  �ل�صم�  �صاحب  م�صت�صار 
بن  �ل�صيخ حممد  ومتابعة  �لبحرية،  للريا�صات  �لدويل  �أب�ظبي 
�لنادي،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �صلطان 
�جل�لة  �أح���د�ث  �ن��ط��الق  �جلمعة  غ��د�ً  �أب�ظبي  �لعا�صمة  ت�صهد 
ق�ية  مب�صاركة  �لال�صلكية  للزو�رق  �لإم��ار�ت  بط�لة  من  �لثانية 
ت�قف  بعد  �لبط�لة  ه��ذه  مناف�صات  لتع�د  �لأم������ج،  كا�صر  على 

ط�يل.
وتقام �لبط�لة و�صط �إجر�ء�ت �حرت�زية وقائية من" ك�فيد 19 
"، حيث كان من �أبرز �لقر�ر�ت �إلغاء فئات �لنا�صئن و"�جل�ني�ر"، 
�لآن  حتى  �صهدت  �لتي  �صل" فقط  "�لف�ر  فئة  باإقامة  و�لكتفاء 

ت�صجيل 18 مت�صابقا ح�صب نتائج �مل�قع �لإلكرتوين للبط�لة.
�أن تبد�أ تفا�صيل �جل�لة غد� �خلمي�س مع �لجتماع  �ملقرر  ومن 

�ل��ت��ن���ي��ري ل��ل��م��ت�����ص��اب��ق��ن " ع���ن ب��ع��د " ل�����ص��رح ت��ف��ا���ص��ي��ل �مل�صار 
�أهم  على  للتنبيه  بالإ�صافة  للمت�صابقن،  و�ل��ل����ئ��ح  و�ل��ق����ن��ن 
و�مل�صاركن،  �ملت�صابقن  �ملطل�بة من قبل  �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
�حلرة  و�لتجارب  �لتمهيدية  �لت�صفيات  �جلمعة  تنطلق  ولحقا 
�بتد�ء من �ل�صاعة �ل��حدة �صباحا وت�صتمر حتى �لر�بعة ع�صر�، 
و�صتبد�أ �لت�صفيات مب�صاركة جميع �ملت�صابقن يف �جل�لة �لأوىل، 
 14 �لنهائي  لن�صف  ليتاأهل  �لثانية  �جل���ل��ة  بعدها  تنطلق  ث��م 
مت�صابقا، على �أن يتاأهل للنهائي 10 مت�صابقن، ي�صارك كل منهم 
يف 8 دور�ت ملدة دقيقتن ون�صف دقيقة، لتتم بعدها مر��صم تت�يج 

�لفائزين.
ورحب �صامل �لرميثي مدير عام نادي �أب�ظبي �لدويل للريا�صات 
�ل��ب��ح��ري��ة ب���ع����دة �ل�������زو�رق �لإل���ك���رتون���ي���ة م����رة �أخ�����رى خلارطة 
قد  ع��ام  ب�صكل  �لبحرية  �لريا�صات  ع���دة  �أن  م���ؤك��د�  �ملناف�صات.. 
�لتي  �ملناف�صات  �أن عدد  �صيما  ل  �لريا�صات،  لكل  �صاملة  �أ�صبحت 
�أقيمت منذ �أكت�بر وحتى �لآن يف خمتلف �أنحاء �لدولة يزيد عن 

�ل� 15 بط�لة بحرية.
عادت  ق��د  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ري��ا���ص��ة  �إن  ن��ق���ل  �أن  " ن�صتطيع   : وق���ال 
و�لآن  �ل�صابق،  و�لإنت�صار  و�لتف�ق  �لن�صاط  من  نف�صه  للم�صت�ى 
�لزو�رق  ج�لة  �ل��ب��ط���لت،  ك��ل  يف  حاليا  �مل��صم  نختتم  �أن  نريد 
�لريا�صة،  لهذه  �مل��صم  ختام  ه��ي  �صتك�ن  �حلالية  �لإلكرتونية 
�لناجحة  �ل��ب��ط���لت �حل��دي��ث��ة  م���ن  �أن���ه���ا  ن����ؤك���د  �أن  ون�����ص��ت��ط��ي��ع 
تنظيمها  و�أن  خا�صة  �ل�صباب،  �أو���ص��اط  يف  ب�صرعة  �نت�صرت  �لتي 
حمبيها  لها  �أ�صبح  وق��د  �لإم����ار�ت،  يف  فقط  �صن��ت  لثالث  يع�د 

وجمه�رها يف كل �صر�ئح �ملجتمع".
بروت�ك�ل  تطبيق  على  �لبحري  �ل��ن��ادي  حر�س  �لرميثي  و�أك���د 
خالل  من   "19 "ك�فيد  مب��جهة  �خلا�س  و�ل�صالمة  �ل�صحة 
�صل�صلة �لإجر�ء�ت �لتي �صيتم تطبيقها قبل وخالل وبعد �ل�صباق 
بنجاح  �لآن  حتى  بحرية  فعاليات  �صبع  بتنظيم  "قمنا  وق��ال:   ..
يف  �لإج���ر�ء�ت  بكل  �للتز�م  و�صن���صل  �لبحري،  �لنادي  يف  كبري 

بقية �لفعاليات".

انطلق اجلولة الثانية من حتدي الزوارق الل�صلكية  اجلمعة مب�صاركة 18 مت�صابقا
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-�لفجر

متام  يف  �ل�طني  منتخبنا  يخ��س   
�لي�م  م�صاء  م��ن  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة 
�أمام  ودي���ة  دول��ي��ة  م��ب��ار�ة  �خلمي�س 
ن���ظ���ريه م��ن��ت��خ��ب ط��اج��ي��ك�����ص��ت��ان يف 
�صمن  �ل��صل  ب��ن��ادي  زعبيل  ��صتاد 
بدبي  �ملقام حالياً  �لد�خلي  مع�صكره 
للت�صفيات  �����ص���ت���ع���د�د�ت���ه  �إط������ار  يف 
كاأ�س  نهائيات  �إىل  �مل�ؤهلة  �مل�صرتكة 
�آ�صيا  كاأ�س  ونهائيات   2022 �لعامل 

. �ملقبل  �لعام  �ملقررة   2023
للمبار�ة  حت�صري�ته  �لأبي�س  و�أنهى 
باأد�ء ح�صة تدريبية يف ملعب حميد 
�لك�ل�مبي  ق����ي����ادة  حت����ت  �ل���ط���اي���ر 
ومب�صاركة  ب��ي��ن��ت���  ل���ي�����س  خ����رخ���ي 
24 لعباً هم  : خالد عي�صى ، علي 
، حمم�د  ع��ادل �حل��صني   ، خ�صيف 
خليفة   ، ج���اب���ر  ي��������ص���ف   ، خ��م��ي�����س 
�حلمادي ، �صامل ر��صد ، حممد ف�زي 
عبد�لعزيز   ، عبد�لرحمن  �صاهن   ،
باوزير  خ��ال��د   ، �صاملن  علي   ، هيكل 
، ع���ب���د�هلل ك���اظ���م ، م���اج���د ����ص���رور ، 

�لعطا�س  حممد   ، رم�صان  ع��ب��د�هلل 
 ، �لإح��ب��اب��ي  ب��ن��در   ، ليما  فابي� دي   ،
خلفان مبارك ، حبيب �لفرد�ن ، علي 
كانيدو  كاي�   ، �صالح  علي   ، مبخ�ت 

و�صبي�صتيان تيغايل .
وي��غ��ي��ب ع���ن ���ص��ف���ف م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف 
�صاكر  حممد  �لرباعي  �لي�م  مبار�ة 
�إبر�هيم  وخ��ل��ي��ل  ب��رغ�����س  وحم���م���د 

خ�صع��  �أن  ب���ع���د  ب����رم����ان  و�أح����م����د 
�أثبتت  �ل��ت��ي  �ل��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ف��ح������ص��ات 

�إ�صابتهم خالل 
�جل�لة  يف  �أنديتهم  م��ع  م�صاركتهم 
�لعربي  �خلليج  دوري  م��ن  �ملا�صية 

وحاجتهم للعالج و�لر�حة .
��صتدعى  ق���د  �ل��ف��ن��ي  �جل���ه���از  وك����ان 
�لن�صر  ن����ادي  م���د�ف���ع  �لأول  �أم�������س 

و�صارك   ، �لقائمة  �إىل  ف���زي  حممد 
�أول م��ن �لأم�����س �لتي  يف ت��دري��ب��ات  
�صعادة  وم���ت���اب���ع���ة  ح�������ص����ر  ����ص���ه���دت 
�لنائب  �ل�����ص��ه��الوي  ح�����ص��ن  ي������ص��ف 
رئي�س جلنة  �لحت��اد  لرئي�س  �لثاين 
�ملنتخبات �ل�طنية و�ل�ص�ؤون �لفنية ، 
و�صيف ماجد �ملن�ص�ري ع�ص� جمل�س 
�لإد�رة نائب رئي�س �للجنة ، وعبد�هلل 

وعادل  �ل��ط��ل��ي��اين  وع��دن��ان  �صلطان 
 ، �أع�صاء جلنة �ملنتخبات  عبد�لعزيز 
و�إبر�هيم �لنمر �لأمن �لعام �مل�صاعد 
ح�صن  وعبد�لقادر   ، �لفنية  لل�ص�ؤون 
جانب  �إىل  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
حممد عبيد حماد م�صرف �ملنتخب .

منتخبنا  لع����ب  �أع������رب  ج��ه��ت��ه  م���ن 
حم��م��د ف����زي ع��ن ���ص��ع��ادت��ه بالع�دة 

و�لت��جد  �لأبي�س  ل�صف�ف  جم��دد�ً 
�ملع�صكر  يف  �ل��الع��ب��ن  زم���الئ���ه  م���ع 
�ل�ديتن  �ملبار�تن  وخ��س  �حل��ايل 
�أمام منتخبي طاجيك�صتان و�لبحرين 
للمنتخب  �ل��ع���دة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً   ،

ت�صجعه على تقدمي �لأف�صل د�ئماً .
ي��صف  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب  ذك����ر  دوره 
ب�ص�رة  �صيظهر  �لأب��ي�����س  �أن  ج��اب��ر 

خمتلفة �لي�م عن �ل�ص�رة �لتي ظهر 
�ملا�صية  �ل����دي���ة  �مل���ب���ار�ة  ب��ه��ا خ���الل 
منها  ع����م��ل  لعدة  �أوزبك�صتان  �أم���ام 
لدى  �لبدنية  �للياقة  معدل  �رت��ف��اع 
من  ع��دد�ً  خا�ص��  �أن  بعد  �لالعبن 
�خلليج  دوري  م�صابقة  يف  �مل��ب��اري��ات 
�لتجان�س بن  زي��ادة  �لعربي وكذلك 
�لالعبن وو�ص�ل فكر و��صرت�تيجية 

بعطاء  ، م�صيد�ً  �أكر  �مل��درب ب�ص�رة 
خالل  وحما�صهم  �لالعبن  زم��الءه 

�حل�ص�س �لتدريبية .
 وي��دي��ر م��ب��ار�ة �ل��ي���م ط��اق��م حتكيم 
 ( �أ�صكناين  عمار  م��ن   مك�ن  ك�يتي 
�صاحة ( وعبا�س غل�م ) م�صاعد �أول 
 ) ث��ان  م�صاعد   ( �ل�صهيل  ويعق�ب   )

ون��ف �لزي�دي ) حكما ر�بعاً ( .

جنم  ت�صمل  �صف�فها  يف  �إ���ص��اب��ات  �أزم���ة  تخطي  �ل��ر�زي��ل  على  يتعّن 
2022 يف كرة  هج�مها نيمار عندما ت�صتاأنف ت�صفيات م�نديال قطر 
�لقدم، فيما تاأمل �لأرجنتن يف متابعة بد�يتها �جليدة عندما ت�صت�صيف 

جارتها �لبار�غ��ي �لي�م �خلمي�س.
قاع  و�صيفة  ف��ن��زوي��ال  �أم��ريك��ا،  ك���ب��ا  لقب  حاملة  �ل��ر�زي��ل،  وت�صتقبل 
�ملجم�عة �مل�حدة، يف �صاو باول� �جلمعة، حماولة حتقيقه ف�زها �لثالث 
ت��ليا بعد �نت�صارين على ب�ليفيا )-5�صفر( ويف �أر�س �لبريو )2-4(.

لكن مدرب �لر�زيل تيتي �صيفتقد لأبرز جن�مه نيمار، بعد تعّر�س �أغلى 
لعب يف �لعامل ل�صابة بفخذه خالل م�صاركته مع فريقه باري�س �صان 

جرمان �لفرن�صي يف دوري �أبطال �أوروبا �ل�صهر �ملا�صي يف تركيا.
ر�فعا  �مل��ا���ص��ي،  �ل�صهر  ليما  يف  ثالثية  �صجل  ع��ام��ا(   28( نيمار  وك���ان 
ر�صيده �إىل 64 هدفا، ليتخطى رقم "�لظاهرة" رونالدو ويقف على بعد 

بيليه. للج�هرة  �ملحلي  �لرقم  من  هدفا   13
وبرغم ��صابته، ي�صافر نيمار مع منتخب "�صيلي�صاو"، �آمال 

 17 �لأوروغ�����ي يف  ��صتعادة عافيته خل��س م��جهة  يف 
�جلاري.

لكن من�صق �ملنتخب ج�نيني� باولي�صتا قال �إن تيتي �أبلغ 
�ملدير �لريا�صي يف �صان جرمان �لر�زيلي لي�ناردو �أنه 

لن يخاطر �أبد� ب�صحة �لالعب.
�صيلفا  تياغ�  �ملخ�صرم  ح��ّذر  �مل��ب��اري��ات،  زحمة  ظ��ل  ويف 

)36 عاما( �لذي عّزز دفاع ت�صل�صي �لإنكليزي 
ب��ع��د ق���دوم���ه م���ن ����ص���ان ج����رم����ان، من 

�لرهاق �لالحق بالالعبن "عليك 
�أن ت�صتمر يف �إعادة �خرت�ع نف�صك 

نهاية. نخ�صر لعبن  �إىل ما ل 
�أو  بك�فيد19-،  م�����ص��اب��ن 

خا�ص��  لن����ه����م  �آخ�����ري�����ن 
ل�صنا  كثرية.  مباريات 

�آلت".
ميالن  م���د�ف���ع  ت���اب���ع 

�لإي�������ط�������ايل �ل�������ص���اب���ق 
حديثة  در�����ص���ات  "ر�أينا 

ت�صبح  �ل���ص��اب��ات  �ن  تظهر 
م��رج��ح��ة ب��ع��د خ������س �أرب����ع �أو 

ق�صرية  ف���رتة  يف  م��ب��اري��ات  خم�س 
)ك����ل ث���الث���ة �أي�������ام(، ه����ذ� م��ق��ل��ق كثري� 

بالن�صبة �لينا".
وفيما عاد �حلار�س �ألي�ص�ن بيكر و�ملهاجم 
غابريال جيزو�س من �ل�صابة، يغيب عن 
بطلة �لعامل خم�س مر�ت لعب� �ل��صط 

كا�صيمريو، ك�تيني� وفابيني�.
�لت�صفيات  ��صتهلت  �لتي  �لأرج��ن��ت��ن  �أم��ا 

�لك����دور )-1�صفر(  على  بف�زين هزيلن 
ويف �أر�س ب�ليفيا )2-1(، فيح�م �ل�صك �أي�صا 

ح�ل م�صاركة جنمها لي�نيل مي�صي.

�لثاين من مبار�ة  �ل�ص�ط  م��ر�ت يف  �صت  �لعامل  �أف�صل لع��ب يف  �صارك 
تقارير  و�صط  �ملا�صي،  �ل�صب�ع  بيتي�س  �صد  �ل�صبانية  بر�صل�نة  فريقه 

ت�صري �ىل �ن كاحله لي�س متعافيا بن�صبة 100%.
و�صّرب م�قع "تي و�ي �صي �صب�رت�س" �لت�صكيلة �ملت�قعة للمدرب لي�نيل 
�صكال�ين، ويتقدمها ثالثي �لهج�م مي�صي، لوتارو مارتيني�س و�لعائد 

�إىل �لت�صكيلة بعد غياب نح� �صنة �أنخل دي ماريا.
و�صريخي�  ديبال  باول�  �ملهاجمان  "�ألبي�صيلي�صتي"  ت�صكيلة  عن  ويغيب 
خ��كن  �لأخ��رى  �لهج�مية  بال�رقة  �صكال�ين  يدفع  قد  فيما  �أغ�يرو، 
ك�ريا، �صاحب هدف �لف�ز يف �آخر ع�صر دقائق على �لر��صي �ملرتفعة يف 

ب�ليفيا، لتفك �لرجنتن نح�صا لزمها 15 عاما يف لباز.
بعد  �ألري���،  ل�كا�س  �ملهاجم  �لرجنتيني  �ملنتخب  نح�  طريقه  �صق  كما 

ت�صجيله �صبعة �أهد�ف لباير ليفرك�زن �لملاين يف �آخر �أربع مباريات.
وتلتقي �لأوروغ����ي مع م�صيفتها ك�ل�مبيا ثالثة �لرتتيب يف 
لتع�ي�س  حماولة  يف  �جلمعة،  بار�نكيا  يف  مرتقبة  مبار�ة 

خ�صارتها �لكبرية �أمام �لك��دور 2-4 �ل�صهر �ملا�صي.
وي��ت�����ص��ارك �لوروغ������ي�����اين ل���ي�����س ����ص�����ري���ز، م���ع نيمار 
و�لبريويف �أندري كاري� مهاجم �لهالل �ل�صع�دي، �صد�رة 
�لت�صفيات )3(، وكلها من رك��الت �جلز�ء،  ترتيب ه��د�يف 
لي�صحب تاألقه مع فريقه �جلديد �أتلتيك� مدريد �ل�صباين 

بعد �نتقاله �ملرير من بر�صل�نة.
ويغيب عن �لوروغ����ي لعب و�صط ريال مدريد 
�ل�صباين فيدريك� فالفريدي بعد تعر�صه 
ُيفتقد  فيما  �ل�صاق،  عظمة  يف  لك�صر 
يف  لإ���ص��اب��ة  غ�ميز  ماك�صي  �أي�����ص��ا 

ركبته.
�لرجنتيني  �مل����درب  وت��ع��ه��د 
ي�صع  �ن  �ألفارو  غ��صتاف� 
"قلبي وروحي لي�صال 
�لك��دور �ىل قطر" 
بل�غ  يف  �لف�صل  بعد 
 ،2018 م���ن��دي��ال 
م��جهة  قبل  وذلك 

ب�ليفيا �خلمي�س.
ق����ال �أل����ف����ارو مل����ق���ع �لحت������اد �ل����دويل 
"منتخب �لإك��دور �لي�م عبارة عن جمم�عة من 
�أكر من ك�نه فريًقا قائماً على  �لن��يا �حل�صنة، 
�أ�ص�س متينة. �أق�لها و�أكررها، �لتحدي �لأكر ه� 
�أن نح�ل �حللم �إىل حقيقة. �أنا ل�صت هنا لقيادة 

فريق، ولكن من �أجل �لف�ز".
�لعامل  كاأ�س  عن  �لغياب  �ن  �لق�ل  "يجب  تابع 
�لك�������دور  ���ص��ي��ك���ن حمبطا". ومت��ل��ك  �مل��ق��ب��ل��ة 

ثالث نقاط فيما تتذيل ب�ليفيا �لرتتيب.
وت��ل��ع��ب �ل���ب���ريو و���ص��ي��ف��ة ك����ب���ا �أم���ريك���ا �جلمعة 
 2015 ت����ل��ي��ا يف  م��رت��ن  �ل��ق��ارة  ت�صيلي بطلة  م��ع 

و2016. 

عدم  ري��دة  �أب���  ه��اين  �لقدم  لكرة  �مل�صري  لالحتاد  �ل�صابق  �لرئي�س  �أعلن 
ودعم  تزكية  "رغم ح�ص�له على  �لفريقي  �لحت��اد  رئي�س  ملن�صب  تر�صحه 

�لعديد من روؤ�صاء �لحتاد�ت �لفريقية".
يف �ملقابل، قرر �أب� ريدة بح�صب بيان �صادر عن مكتبه �لإعالمي "�لرت�صح 
للتجديد على مقعده بالحتاد �لدويل لكرة �لقدم )جمل�س فيفا( من �أجل 

�حلفاظ على مقعد م�صر يف �أكر منظمة لإد�رة كرة �لقدم يف �لعامل".
�ل�صابقن يف  �ل��روؤ���ص��اء  لكل  �لأق�����ى  "�لد�عم  �أن���ه  ري���دة  �أب����  �ع��ت��ر  وفيما 
�لكاف  رئا�صة  على  يرت�صح  لن  "�أنه  �صابقا  تاأكيده  �إىل  �أ�صار  �لنتخابات"، 
�أحمد( للمناف�صة،  �أحمد  �إل يف حالة عدم تقدم �لرئي�س �حلايل )�مللغا�صي 
قبل  من  منتخب  ك��رة  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  وج���د  يف  رغبته  �إىل  بالإ�صافة 
�جلمعية �لعم�مية يقف خلف �ملر�صح �مل�صري لأق�ى من�صب �إد�ري يف كرة 

�لقدم يف �إفريقيا".
ولد  �أحمد  �لرئي�س  ملن�صب  �لآن  حتى  تر�صح  �أحمد،  �أحمد  �ىل  وبال�صافة 
ن��ادي ماميل�دي  ورئي�س  �لع��م��ال  رج��ل  �مل���ري��ت��اين،  رئي�س �لحت���اد  يحيى 

�صند�ونز �جلن�ب �فريقي باتري�س م�ت�صيبي و�لعاجي جاك �أن�ما.
تر�صحه ل�لية  �ملا�صي  �لأول-�ك��ت���ب��ر  ت�صرين  �أو�خ��ر  �أعلن يف  �أحمد  وك��ان 

ثانية على �لرغم من م��جهته مز�عم ف�صاد مالية كان ينفيها دوما، بعد �أن 
و�صل �ىل من�صب �لرئا�صة يف �لعام 2017 منهًيا حكم د�م 29 عاًما لعي�صي 

حيات� بنيله 34 �ص�ًتا مقابل 20 للكامريوين.
وكان تقرير �صحايف ل�صبكة "بي بي �صي" �لريطانية ��صار يف 23 ت�صرين 
�لول-�كت�بر �ملا�صي، �ن �حمد يحظى بدعم 46 �حتاد� من ��صل 54، ثم 
�يام تقرير� ثانيا ي�صري �ىل �مكانية حرمان �حمد من  �ل�صبكة بعد  ن�صرت 
"فيفا".  �ل��دويل  �لحت��اد  يف  �لخالقيات  جلنة  قبل  من  تر�صحه  م���صلة 
ويتعن على �ي مر�صح �حل�ص�ل على ت�صمية ثالثة �حت��اد�ت وطنية بينها 

�حتاد بالده.
ومن �ملقرر �ن تقام �لنتخابات �ملقبلة يف 12 �ذ�ر-مار�س �ملقبل يف �لرباط، 

علما �ن باب �لرت�صح يقفل يف 12 ت�صرين �لثاين-ن�فمر �جلاري.
وُيعّد �أب� ريدة �أحد �أقدم �أع�صاء �ملكتب �لتنفيذي يف �لحتاد �لفريقي منذ 

عام 2004، وع�ص� جمل�س فيفا منذ 2009.
و��صاف بيان �ب� ريدة "ن�صري �إىل �أن عالقات �أب�ريدة �ل�طيدة و�لتاريخية 
�مل�صاهد �لنتخابية، و�لتعامل  ق��ادر� على ق��ر�ءة  �ل��دويل جتعله  يف �لحت��اد 

بحكمة مع كافة �ملعطيات و�لتغري�ت".

•• �أبوظبي-و�م:

�لدع�ة  للمالكمة  �خلليجية  �لتنظيمية  للجنة  �لعامة  �لأم��ان��ة  وجهت 
�لتعاون �خلليجي، للم�صاركة  �للجنة يف خمتلف دول جمل�س  �أع�صاء  �إىل 
يف �لجتماع �لأول �لذي �صيعقد عن بعد عر تقنية �لت�صال �ملرئي، ي�م 
15 ن�فمر �جلاري، ل�صتعر��س �آخر �مل�صتجد�ت يف �لبط�لت و�مل�صابقات 
�خلليجية، و�مل��عيد �ملقرتحة لع�دة �لأن�صطة �لر�صمية، وكذلك مقرتحات 

�لتط�ير �ل�صامل للعبة يف �ملنطقة.
ومقرها  �خلليجية  �لتنظيمية  �للجنة  ع��ام  �أم��ن  �حل��م��ادي  ح�صن  وق��ال 
�صيك�ن منا�صبة مثالية  و�أنه  باأهمية خا�صة  �أن �لجتماع يحظى  �أب�ظبي 

لالتفاق على خارطة طريق للمرحلة �ملقبلة، من �أجل حتقيق نقلة ن�عية 
على كافة �مل�صت�يات، ول �صيما بعد دخ�ل �للعبة معظم دول �خلليج، ووج�د 
كيانات ر�صمية ترعاها وتهتم بها يف كل دولة، و�ص�ف يك�ن �لبند �لأ�صا�صي 
�مل�صتجد�ت �خلا�صة  �آخ���ر  ه��� �لط���الع على  �أع��م��ال �لج��ت��م��اع  يف ج���دول 

با�صتئناف �لن�صاط و�إقامة �لبط�لت �خلليجية، ومبادر�ت ن�صر �للعبة.
�إىل  بر�صالة  بعثت  ق��د  �ل�طنية  �لأومل��ب��ي��ة  للجان  �لعامة  �لأم��ان��ة  وك��ان��ت 
�ملا�صي تفيد  نهاية ي�ني�  �لتنظيمية �خلليجية يف  �لعامة للجنة  �لأمانة 
للمالكمة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  نائب  خاطر  ب�  حممد  �صعادة  باختيار 
لرئا�صة �للجنة �لتنظيمية �خلليجية خلفا لل�صيخ حامد بن خادم بن بطي 

ل�صتكمال �ملدة �حلالية.

•• �أبوظبي - و�م:

�ص��ريز  ويلت�ن  �لر�زيلي  �لالعب  �لقدم  لكرة  �لآ�صي�ي  �لحت��اد  ر�صح 
مهاجم نادي �ل�صارقة �صمن �أف�صل ت�صكيلة يف م�صابقة دوري �أبطال �آ�صيا 

ملنطقة �لغرب، على �ص�ء �أرقامه �لق�ية يف �لبط�لة هذ� �مل��صم.
�ص��ريز  ويلت�ن  �لقدم  لكرة  �لآ�صي�ي  لالحتاد  �لر�صمي  �مل�قع  وو�صع 
�ملثالية  7 مهاجمن مر�صحن لختيار �لأف�صل بينهم للت�صكيلة  �صمن 
�ل�حيد  �ملهاجم  ه�  �ص��ريز  ويلت�ن  �أن  �مل�قع  و�أك��د  �آ�صيا.  غرب  ملنطقة 
12 دقيقة وذل��ك خالل مبار�ة  �أه��د�ف يف   3 بينهم جميعا �ل��ذي �صجل 
�لبط�لة،  6 فر�س لفريقه يف  و�أنه �صنع  �ل�صع�دي،  �لتعاون  فريقه مع 
و�أن ن�صبة ت�ص�يباته �ل�صحيحة 71.4 % هي �لأعلى بن كل �ملر�صحن 

�ملناف�صن له.
و�أورد �لتقرير �أي�صا �أن �ملهاجم �لر�زيلي ويلت�ن �ص��ريز عاد �إىل �ل�صارقة 
قبل ��صتئناف دوري �أبطال �آ�صيا مبا�صرة، و�صاعد م�صت��ه يف منح �لفريق 
�أبرزها حتقيق  وك��ان  �ل�16  دور  �إىل  لل��ص�ل  مثالية  �لإم��ار�ت��ي فر�صة 
6-0 على  12 دقيقة يف �ملبار�ة �لتي �نتهت  ثالثية مده�صة يف غ�ص�ن 

ح�صاب نادي �لتعاون يف �جل�لة �خلام�صة من دور �ملجم�عات بالبط�لة.
وتابع �لتقرير: "�صجل �ص��ريز لعب �ل�صارقة �حلايل و�صبارتاك م��صك� 
�ل�صابق �أهد�فه �لثالثة من 5 ت�صديد�ت فقط على �ملرمى، وبلغت ن�صبة 
دقة ت�ص�يبه على �ملرمى %71.4، وبالتايل هي �لأف�صل يف غرب �لقارة 
لزمالئه  فر�س   6 �صناعة  خ��الل  �لإب��د�ع��ي، من  بريقه  �أظهر  �أن��ه  كما 

و�أثبت �أنه ميثل تهديد�ً د�ئماً لدفاعات �ملناف�صن.

احتاد الكرة ُيعني حمد اجلنيبي 
اأمينًا م�صاعدًا لل�صوؤون الإدارية

•• دبي-�لفجر 

�أميناً  �ل��ق��دم ح��م��د �جلنيبي  ل��ك��رة  �لإم�����ار�ت  ع��ن �حت���اد 
م�صاعد�ً لل�ص�ؤون �لإد�ري��ة يف �حتاد كرة �لقدم �عتبار�ً من 

تاريخه.
ويعد �جلنيبي من �لعنا�صر �ل�طنية �ملميزة ولديه خر�ت 
و��صعة يف �إد�رة لعبة كرة �لقدم ، و مت تعيينه م�ؤخر�ً رئي�صاً 
لكرة  �لآ�صي�ي  �لحت��اد  �لأندية يف  تر�خي�س  لفريق عمل 

�لقدم .

الأبي�س يواجه طاجيك�صتان وديًا يف ا�صتاد زعبيل اليوم

ت�ضفيات مونديال 2022

الربازيل والأرجنتني لفوز ثالث 
تواليا رغم الإ�صابات

اأبو ريدة لن يرت�صح لرئا�صة الحتاد الفريقي لكرة القدم

•• دبي -�لفجر

1670 م�صحة طبية لأع�صاء �لأجهزة �لفنية  �أج��رى �لطاقم �لطبي باحتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم   
و�لإد�رية ولعب� منتخباتنا �ل�طنية �لأول و�لنا�صئن و�ل�صاطئية وُمقّيمي وحكام كرة �لقدم ومر�قبي 
ومن�صقي �ملباريات طبقاً للروت�ك�ل �ملعتمد لعمليات �ملباريات ، �إ�صافة للمنتخبات �لز�ئرة " �لبحرين 
" ف�ر و�ص�لها �لدولة. وحر�س �حتاد  ، لبنان ، طاجيك�صتان و�أوزبك�صتان  ، �ص�ريا  ، �لأردن  ، �لعر�ق 
فايرو�س ك�فيد- �إج��ر�ء م�صحات  �آلية  للتدريب على  ب�ر�صة عمل  �لطبي  �إحل��اق طاقمه  �لكرة على 

مع �صركة طم�ح للخدمات �ل�صحية. و�أ�صار حممد عبد�هلل هز�م �لظاهري  "ك�رونا"  بالتعاون   19
�لأمن �لعام لحتاد �لكرة �أن م�صاركة �لأطباء و�ملعاجلن من �لطاقم �لطبي لالحتاد يف ور�صة �لعمل 
�لطبية  �لفح��صات  �إجر�ء  بتدريبهم على عملية  ��صتهدفنا من خاللها تط�ير قدر�تهم  �لتدريبية 
�أخذ  وكيفية  �لت�صجيل  عملية  من  ب��دء�ً   ، بها  �ملتعلقة  �خل��ط����ت  وكافة  ك���رون��ا  بفايرو�س  �خلا�صة 

�مل�صحات �إىل مرحلة �إر�صال �مل�صحات لأحد �ملعامل �ملعتمدة ، مما وفر �لكثري من �ل�قت و�جلهد .

الطاقم الطبي باحتاد الكرة ُيجري 1670 م�صحة لفايرو�س كورونا

ا�صتئناف البطولت اخلليجية على راأ�س 
جدول اأعمال »تنظيمية امللكمة«

»الحتاد الآ�صيوي« ير�صح مهاجم ال�صارقة 
�صمن اأف�صل ت�صكيلة يف دوري الأبطال



    
طفلة تنقذ حياة والدتها مبكاملة عرب في�س تامي
و�لدتها  حياة  �صن��ت   5 �لعمر  من  تبلغ  بريطانية  طفلة  �أنقذت 
�أ�صيبت  �أن  بعد  �صديقتها  مع  ت��امي  في�س  على  مكاملة  خ��الل  من 
ك�لينز  نيك�ل  وكانت  �ملطبخ.  �أر�صية  على  و�صقطت  �صرع  بن�بة 
يف  لبنتها  �مليالد  عيد  كعكة  ت�صنع  مري�صي�صايد  بريكينهيد،  من 
�ملطبخ يف 28 �أكت�بر )ت�صرين �لأول( عندما عانت من ن�بة �صرع، 
ر�أ���س و�لدتها، لدعمها  �أوت���م و�صع و�صادة حتت  �لطفلة  وحاولت 
لكنها مل تكن قادرة على �إبقائها ثابتة. و�صرعان ما عرت �لطفلة 
قفله  وفتحت  �لأري��ك��ة،  بجانب  �صقط  �ل��ذي  و�لدتها  هاتف  على 
با�صتخد�م رمز �ملرور، و�ت�صلت ب�صديقة و�لدتها �ملقربة ل�ر� على 
في�س تامي، وردت �بنة �أخت ل�ر� على �لهاتف فقالت لها �أوت�م "هل 
ميكنك �إخبار ل�ر� �أن و�لدتي تعاين من ن�بة". وبف�صل �لتفكري 
بالإ�صعاف،  و�ت�صلت  �مل��ن��زل  �إىل  ل���ر�  �أ���ص��رع��ت  للطفلة،  �ل�صريع 
�أوت���م رمز �ملرور  " تذكرت  �أن متاثلت لل�صفاء  وقالت نيك�ل بعد 
�خلا�س بي، وذهبت �إىل جهات �لت�صال و�ت�صلت ب�صديقتي �لتي 
وهادئة  �صجاعة  بدت  �إنها  ل���ر�  وقالت  منزلنا،  من  قريبة  تعي�س 
مل  ل���ر�  ح�صرت  "عندما  نيك�ل  و�أ�صافت  �لهاتف".  على  للغاية 
منها  وطلبت  �أوت����م  مع  ل���ر�  حتدثت  لذلك  بالباب،  �ملفتاح  يكن 
�أنا  �لريد.  فتحة  خ��الل  من  لها  ومتريرها  �ملفاتيح  عن  �لبحث 

فخ�رة جد�ً بطفلتي فقد �أنقذت حياتي.

حاول دخول مو�صوعة غيني�س فعاقبته النريان
طمعا يف دخ�ل م��ص�عة �لأرقام �لقيا�صية "غيني�س"، خا�س �صابط 

يف �جلي�س �لهندي جتربة خطرية للغاية كادت ت�دي بحياته.
بالإجنليزية  �لناطقة  �لهندية  ت�د�ي"  "�إنديا  �صحيفة  وذك���رت 
127 مرت� يف نفق حتيطه  �أن �ل�صابط �صيفام �صينغ قطع م�صافة 
�صينغ خالل قطع  �أن يظل  �لتحدي  وك��ان  �لنري�ن من �جلانبن. 
قدميه  على  �لنفق  من  خ��رج  لكنه  �لنارية،  لدر�جته  ر�كبا  �لنفق 
وج�صده غارق يف �أل�صنة �للهب، فيما هب زمالوؤه يف حماولة لإطفاء 
تعطلت  بعدما  ق��دمي��ه  على  �ل�صابط  ورك�����س  و�إن���ق���اذه.  �ل��ن��ري�ن 
�لدر�جة �لنارية يف �لنفق. ووقع �حلادث رغم �أن �ل�صابط �لهندي 

كان يرتدي �ملالب�س �ملقاومة للحر�ئق، �مل�صممة لرجال �لإطفاء.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأغلى حمامة يف العامل ب�1.5 مليون دولر
مت م�ؤخر�ً تت�يج حمامة بلجيكية تبلغ من �لعمر عامن كاأغلى حمامة يف �لعامل، بعد �أن و�صل �صعرها �إىل 1.3 

ملي�ن ي�رو )1.5 ملي�ن دولر( يف مز�د على �لإنرتنت.
�أنت�يرب، بلجيكا م�ؤخر�ً جمم�عتها �لكاملة من  وطرحت �صركة ه�ك فان دي ووير �ل�صهرية لرتبية �حلمام يف 

حمائم �ل�صباق للبيع هذ� �ل�صهر.
�لثنائي غا�صت�ن و�بنه ك�رت فان دي ووير ميلكان �صرية ذ�تية يح�صد�ن عليها بن مربي �حلمام، حيث فاز� بالعديد 
من �لألقاب �ل�طنية و�ملركز �لأول على �مل�صت�ى �ل�طني، لذلك ل عجب �أن حتظى جمم�عتهما باإقبال كبري يف 

�ملز�د �لذي ل يز�ل م�صتمر�ً على �لإنرتنت.
�ملا�صي،  �لإثنن  Pipa Piegon Paradise ي�م  �مل��ز�د على م�قع  �نطالق  �صاعة ون�صف فقط من  ويف غ�ص�ن 
ح�صلت �حلمامة ني� كيم على 226 عر�س، و�صل �أعالها �إىل مبلغ 1.3 ملي�ن ي�رو )1.5 ملي�ن دولر(، ومل يتغري 
�ل�صعر منذ ذلك �ل�قت، ومع بقاء 4 �أيام على �نتهاء �ملز�د، ل تز�ل ني� كيم �أغلى حمامة على �لإطالق، متجاوزة 

�لرقم �لقيا�صي �لذي �صجلته حمامة بلجيكية دفع ثمنها هاٍو �صيني مبلغ 1.252 ملي�ن ي�رو يف عام 2019.
وينتهي �ملز�د ر�صمياً يف 15 ن�فمر )ت�صرين �لثاين( �جلاري، لذ� فال يز�ل هناك �حتمال بتقدمي عطاء يتجاوز 
�لعطاء �لقيا�صي �لذي قدمه �صخ�س من جن�ب �إفريقيا، على �لرغم من �أنه من غري �ملرجح حدوث ذلك، وهناك 

�حتمال �صئيل ل�صحب �لعطاء، حيث �أن �ملنظم يطلب وديعة بن�صبة %20 من �إجمايل مبلغ �لعطاء.
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يحجز مطعمًا فاخرًا لزوجة امل�صتقبل 
�ملف�صلة  �أح��د مطاعمه  ��صتاأجر  �أم��ري نيجريي كيف  روى 
على حبيبته يف  �ل��ت��اأث��ري  �أج���ل  م��ن  ن��ي���ي���رك  يف  بالكامل 
�أديك�نلي  �لأم��ري  �أن��ه  �ل���صح  وم��ن  بينهما.  �لأول  �مل�عد 
�أ�صبحت �ملر�أة �لتي  �أوميالنا جنح يف خطته، فقد  �أديباي� 
�أنها مل تكن تعرف يف ذلك �ل�قت  و�عدها زوجة له، رغم 
�أنه من �لعائلة �ملالكة يف نيجرييا. وينتمي �أديباي� لعائلة 
زوجة  ع��ن  يبحث  وك��ان  نيجرييا،  يف  �حلاكمة  �أروغ��ب��اب��او 
�حل�ص�ل  حت��اول  كانت  �لتي  كي�صا  �صاهد  عندما  �مل�صتقبل 
و�أعطاها  نف�صه  لتقدمي  ف�صارع  �أزي��اء،  كعار�صة  عمل  على 
رقم هاتفه. وبعد �أ�صب�عن من هذ� �للقاء، ��صتاأجر �أديباي� 
مطعماً بر�زيلياً بالكامل، وهي لفتة رومان�صية مت�قعة من 
�أمري، لكن كي�صا مل تكن على علم يف ذلك �ل�قت �أنه ينتمي 
�أديباي�  �إن�صايدر قال  �إىل �لعائلة �ملالكة. ويف حديث مل�قع 
"�أخرتني �إد�رة �ملطعم �أن �لأمر �صيكلف �لكثري من �ملال، 
بتالت  م��ن  جمم�عة  وطلبت  ب��ذل��ك،  �أه��ت��م  ل  لهم  فقلت 
�ل�رد وحت�صري كل �صيء ب�صكل رومان�صي". ورغم �أن كي�صا 
تاأثرت بهذه �للفتة �لرومان�صية، �إل �أنها �صعرت بت�تر، لكن 

هذ� مل يردع �أديباي� �لذي كان يرى فيها زوجة �مل�صتقبل.

القب�س على ممر�صة متهمة بقتل 8 ر�صع
م�صتبه  ممر�صة  �عتقال  �لريطانية  �ل�صلطات  �أع���ادت 
بقتلها 8 �أطفال وحماولة قتل 9 �آخرين يف وحدة حديثي 

�ل�لدة مب�صت�صفى ك�نتي�صة ت�صي�صرت.
ل��صي  �ملمر�صة  على  �لقب�س  �ألقت  قد  �ل�صرطة  وكانت 
من  �ل��ع��دي��د  وف���اة  بعد  و2019   2018 ع��ام��ي  يف  ليتبي 
�لقب�س  و�أل��ق��ي  �مل�صت�صفى،  يف  �ل����لدة  حديثي  �لأط��ف��ال 
عليها جمدد�ً �أم�س �لأول �لثالثاء بنف�س �لتهم �ل�صابقة.

وقال كبري مفت�صي �ملباحث ب�ل هي�زمن �صرطة ت�صي�صري 
�أخ�صائية  على  �لقب�س  مت   ،2018 )مت����ز(  ي�لي�  "يف 
تتعلق  جرمية  �رتكابها  يف  لال�صتباه  �ل�صحية  �لرعاية 
ب�فاة 8 �أطفال، وحماولة قتل 6 �أطفال يف وحدة حديثي 
مت  ذل���ك  وب��ع��د  ت�صي�صرت،  ك�نتي�صة  مب�صت�صفى  �ل�����لدة 
�لإفر�ج عنها بكفالة حلن �إجر�ء مزيد من �لتحقيقات".

م�صري يقرتب من 
دخول التاريخ حتت املاء

�لكيالين  �صد�م  �مل�صري  �لغ���س  ي�ؤمن 
لنح�  �ملياه  �أعماق  يف  �لبقاء  على  بقدرته 
�لقيا�صي  �ل���رق���م  ل��ت��خ��ط��ي  ���ص��اع��ة،   150
لأط�ل فرتة غ��س يف �لعامل، �لأمر �لذي 
�إىل خ������س م��غ��ام��رة د�خ���ل �لبحر  دف��ع��ه 
�حللم  لتحقيق  ���ص��ي��ن��اء  ب��ج��ن���ب  �لأح���م���ر 
�ل�����ص��ع��ب. وي��ق���ل زك��ري��ا �ل�����ص��ي��د، ُم���درب 
"�صكاي  مل����ق���ع  ح��دي��ث��ه  يف  "�لكيالين" 
 5 �ملياه منذ  د�خ��ل  "�صد�م  ني�ز عربية": 
لل��ص�ل  فقط  �صاعة   30 له  تتبقى  �أي��ام، 
باأنه  �صعد�ء  �ملن�ص�د،  �لقيا�صي  �لرقم  �إىل 
ب�صحة جيدة وروح معن�ية عالية، ونثق يف 
جناحه". وكانت م��ص�عة غيني�س �لعاملية 
 2018 ع��ام  يف  �صجلت  �لقيا�صية  ل��الأرق��ام 
ملدة  �ملفت�حة  �ملياة  �أط���ل فرتة غ��س يف 
قاربت 142 �صاعة و42 دقيقة، ومل يتمكن 
�لغ���ص�ن يف �لعامل من ك�صر �لرقم حتى 
حما�صية  وب����روح  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط����ت  �لأن. 
غ��ا���س �ل��ك��ي��الين، �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 32 
عاما، يف مياه مدينة "دهب" ي�م �خلمي�س 
�لفائت ومن ح�له ع�صر�ت �لغ���صن من 
"�صكاي  مل���ق��ع  م��درب��ه  ي�صرد  كما  ف��ري��ق��ه، 
ني�ز عربية". و�نطلق �ل�صاب �مل�صري �إىل 
ي�صتقر  �أن  قبل  �أمتار   10 �إىل  ي�صل  ُعمق 
مهمته.  لإمت��ام  �صلفا  �مل��ح��ددة  �ملنطقة  يف 
�ملطل�بة  �ل����ص���ت���ع���د�د�ت  �ل�����ص��ي��د  وك�����ص��ف 
�أ�صهر  منذ  ج��رت  �ل��ت��ي  �لتجربة  لتنفيذ 
لكيفية  عديدة  "تدريبات  قائال:  عديدة 
طريقة  عديدة،  لأي��ام  �ملياه  د�خ��ل  �لعي�س 
تناول �لطعام و�ل�صر�ب يف �لأعماق، �إعد�د 
�صرير بالأ�صفل للن�م وجتهيز بدلة غ��س 
يف  كافية  و�إ����ص���اءة  تدفئة  وج��ه��از  خا�صة 

حميطه".

اكت�ضاف نوع جديد من القرود ي�ضمى »بوبا الجنور« ي�ضكن ال�ضجر ويتميز بالر�ضاقة 
وال�ضعر الرمادي الكثيف ويعي�س يف غابات و�ضط ميامنار. ا ف ب

يتقدم
عبيد حميد املزروعي-را�صد حميد املزروعي-عبد اهلل حميد املزروعي

باأحر التعازي واأ�ضدق املوا�ضاة اإىل

�صعادة/ عي�صى �صالح القرق
وعموم اآل القرق الكرام 

وذلك بوفاة املغفور له باإذن اهلل املرحوم

 ال�صتاذ العلمة/ حممد �صالح القرق
تغمد اهلل الفقيد بوا�ضع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته واألهم اآله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 


