
   

قدمت 1,882,778 جرعة من لقاح كوفيد - 19
»ال�صحة« تعلن حتقيق معدل مرتفًع لتوزيع 

جرعات اللقاح للفئات املوؤهلة طبيا
•• اأبوظبي-وام:

عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
تقدمي 84,852 جرعة خالل ال�صاعات ال� 
املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات   24
التي مت تقدميها حتى اأم�س 1,882,778 
جرعة ومعدل توزيع اللقاح 19.04 جرعة 
مع  متا�صيا  ذل��ك  ياأتي  �صخ�س,   100 لكل 
#كوفيد19  ل��ق��اح  ل��ت��وف��ر  ال�����وزارة  خ��ط��ة 
املكت�صبة  امل��ن��اع��ة  اإىل  ال��و���ص��ول  اإىل  و�صعياً 
يف  �صت�صاعد  وال��ت��ي  التطعيم  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
ت��ق��ل��ي��ل اأع�������داد احل������االت وال�����ص��ي��ط��رة على 
وزارة  اأعلنت  وقد  هذا  كوفيد19.  فرو�س 
ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع حت��ق��ي��ق معدل 
طبياً  املوؤهلة  للفئات  اللقاح  جرعات  توزيع 
وامل�����ص��ت��وف��ي��ة ك���اف���ة ال�������ص���روط مب���ع���دل بلغ 

�صخ�س.  100 لكل  جرعة   25.12
وياأتي ذلك متا�صياً مع خطة الوزارة لتوفر 
اإىل  ال��و���ص��ول  اإىل  و�صعياً  كوفيد19  ل��ق��اح 
املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي 
�صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة 

على فرو�س كوفيد19.

حتى للمراحي�س فاتورتها الباهظة

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
الرئي�س بوتني يف وفاة ال�صفري الرو�صي لدى الدولة

•• اأبوظبي- وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رو�صيا  رئي�س  ب��وت��ن  ف��الدمي��ر  الرئي�س  فخامة  اإىل  تعزية  برقية  اهلل 
جمهورية  �صفر  كوزنيت�صوف  �صرجي  �صعادة  وف��اة  يف  وذل��ك  االحت��ادي��ة 

رو�صيا االحتادية لدى الدولة.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 

امل�صلحة برقيتي تعزية مماثلتن اإىل فخامة الرئي�س فالدمير بوتن.

بايدن يقدم الفريق العلمي الإدارته اجلديدة   )رويرتز(

الق�شاء الأمريكي: اأن�شار ترمب مل يخططوا لقتل م�شرعني

بايدن يوقع قرارات تنفيذية حا�صمة يف يوم تن�صيبه
•• وا�شنطن-وكاالت: 

املنتخب جو  يخطط الرئي�س االأمريكي 
من  ب�صل�صلة  واليته  ف��رتة  لبدء  ب��اي��دن, 
االإج�������راءات, ح��ي��ث ذك���رت �صبكة )���ص��ي.
اأنه �صيوقع  اإن.اإن( االإخبارية االأمريكية 
على الع�صرات من االأوامر التنفيذية يف 

اأول ب�صعة اأيام له يف املن�صب.
االأول  ال��ي��وم  اأن  اإىل  ال�����ص��ب��ك��ة  واأ����ص���ارت 
لبايدن يف املن�صب �صيكون يوماً مزدحماً, 
ما  على  للتوقيع  اآن����ذاك  يخطط  حيث 
ي�صمل  تنفيذية,  اأوام���ر   10 م��ن  يقرب 
اإدارة  ات��خ��ذت��ه��ا  حت��رك��ات  اإل��غ��اء  بع�صها 

الرئي�س املنتهية واليته دونالد ترامب.
وت�صمل االأوام��ر, وفقاً ملذكرة من رئي�س 
م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س اجل��دي��د رون 
اتفاقية  اإىل  االن�����ص��م��ام  اإع����ادة  ك��الي��ن, 
ل��ل��م��ن��اخ, واإن���ه���اء ح��ظ��ر ال�صفر  ب��اري�����س 
م�صلمة,  اأغلبية  ذات  دول  على  املفرو�س 
ومدفوعات  االإخ������الء  ع��م��ل��ي��ات  ووق����ف 
تف�صي فرو�س  اأث��ن��اء  ال��ط��الب  ق��رو���س 
ب��ارت��داء الكمامات يف  ك��ورون��ا, واالإل����زام 

جميع املقار الفيدرالية.
وكتب كالين, يف املذكرة: خالل احلملة, 
باتخاذ  ب��اي��دن  املنتخب  الرئي�س  تعهد 
اإج��������راءات ف���وري���ة ل���ب���دء م��ع��اجل��ة هذه 
اأف�صل.  ب�صكل  ال��ب��ن��اء  واإع�����ادة  االأزم�����ات 
الوعود  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �صيحافظ  ك��رئ��ي�����س, 

قاذفتان اأمرييكيتان اإىل ال�شرق الأو�شط.. و�شط توتر مع طهران

اإيران م�صتمرة بالتخ�صيب .. واأوروبا حتذر من العواقب
•• عوا�شم-وكاالت:

اخلام�صة  ل��ل��م��رة  ردع  ر���ص��ال��ة  يف 
خ���الل ال��ف��رتة االأخ�����رة يف وجه 
 B-52 اإي�����ران, ت��وج��ه��ت ق��اذف��ت��ا
ال���������ص����رق  اإىل  االأم������رك������ي������ت������ان 

االأو�صط.
اإ�صرائيلية,  اإعالم  و�صائل  واأف��ادت 
يف  حلقتا  القاذفتن  ب��اأن  االأح���د, 
االأجواء االإ�صرائيلية يف طريقهما 

اإىل اخلليج العربي.
وكان م�صوؤولون اأمركيون اأ�صاروا 
الرحالت  ه����ذه  اأن  اإىل  ���ص��اب��ق��ا 
وا�صحة  ردع  ر�صالة  ه��ي  اجل��وي��ة 

الإيران.
و�صائل  ك�صفت  اأن  بعد  ه��ذا  ي��اأت��ي 
عن  االأول  اأم�����س  اأمركية  اإع���الم 
����ص���ق���وط ����ص���اروخ���ن اإي���ران���ي���ن 
حاملة  م��ن  ميل   100 بعد  على 
ال��ط��ائ��رات االأم��رك��ي��ة نيميتز يف 

املحيط الهندي.
نيوز  ف��وك�����س  �صبكة  اأف�����ادت  ف��ق��د 
التي  امل��دى  بعيدة  ال�صواريخ  اأن 
اإي��������ران ���ص��ق��ط��ت على  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
وعلى  جتارية  �صفينة  من  مقربة 
جمموعة  م���ن  م��ي��ل   100 ب��ع��د 
اأح�����دث  ن��ي��م��ي��ت��ز ال�������ص���ارب���ة, يف 

لالتفاق النووي.
وكان بيان الرتويكا االأوروبية قد 
اإن��ت��اج معدن  اأن  اأم�����س, على  �صدد 
ل��ه ع��واق��ب ع�صكرية  ال��ي��وران��ي��وم 
لي�س  اإي���ران  اأن  خ��ط��رة, م�صيفا 
بهذه  ل��ل��ق��ي��ام  م����رر  اأي  ل��دي��ه��ا 

اخلطوة.
اإن  غربيون,  دبلوما�صيون  ويقول 
اإىل  ال��ف��ج��وة  االآن  �صيقت  اإي����ران 
اأقل من عام الإنتاج املواد الالزمة 
خالل  م��ن  ن��ووي��ة  قنبلة  ل�صنع 

االن�صحاب من التزاماتها.
ب���امل���ق���اب���ل, ن���ف���ت ط����ه����ران م������راًرا 
المتالك  حم���اول���ة  اأي  وت����ك����راًرا 
����ص���الح ن�������ووي, ل���ك���ن ع���ل���ي اأك����ر 
واليتي, م�صت�صار املر�صد االإيراين 
الدولية,  لل�صوؤون  خامنئي  علي 
ت�����ص��ري��ح��ات مثرة  ق����ال يف  ق���د 
اإنه  ل��ل��ج��دل, االأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي, 
اأن خ��ام��ن��ئ��ي ح���ّرم  ب��ال��رغ��م م���ن 
اإن���ت���اج ���ص��الح ن����ووي ل��ك��ن اإي����ران 
النووي  ال�صالح  ا�صتخدام  تعتر 

مباحا بالن�صبة لها.
منذ  بالت�صعيد  اإي����ران  وت�صتمر 
تخ�صيب  رف���ع���ت  ك��م��ا  اأ����ص���اب���ي���ع, 
اليورانيوم بن�صبة %20, وقامت 

باإعادة ت�صغيل من�صاآت جديدة.

يف  ال��ت��وت��رات  ت�صاعد  على  م��ث��ال 
املنطقة.

الطاقة  م��ن��ظ��م��ة  ردت  وب���ع���دم���ا 
ال����ذري����ة االإي����ران����ي����ة ع���ل���ى طلب 
بالتوقف  االأوروب�����ي�����ة  ال���رتوي���ك���ا 
ال�������ف�������وري ع������ن اإن�������ت�������اج م���ع���دن 
باإنتاج  �صت�صتمر  باأنها  اليورانيوم, 
متطور  كوقود  اليورانيوم  معدن 
ط���ه���ران  ط���ال���ب���ت  ت����وق����ف,  دون 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
عدم ن�صر تفا�صيل غر �صرورية 

عن برناجمها النووي.
كما رف�صت التحذيرات واملطالب 
اإن���ت���اج معدن  ب���وق���ف  االأوروب�����ي�����ة 
ال��ي��وران��ي��وم, وق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة يف 
ب��ي��ان, اإن ه��ذا ال��ق��رار ي��اأت��ي وفقا 
ملا اأق��ره ال��رمل��ان االإي���راين, حيث 
كانت اإيران تنتج كمية �صغرة من 
عقدين,  منذ  ال��ي��وران��ي��وم  م��ع��دن 
لكنها بداأت بزيادته كمنتج و�صيط 

ووقود متطور, بح�صب البيان.
معلومات  �صتقدم  اأن��ه��ا  واأ���ص��اف��ت 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
ملعدن  م�����ص��ن��ع  ت�����ص��م��ي��م  ب�������ص���اأن 

اليورانيوم يف الوقت املنا�صب.
ج��اء ه��ذا ردا على حت��ذي��رات كل 
من فرن�صا وبريطانيا واأملانيا, من 

اليورانيوم  بتعدين  اإي����ران  ق��ي��ام 
كوقود ملفاعل االأبحاث يف طهران, 
والتي و�صفت بدورها هذا االإجراء 

باأنه انتهاك لالتفاق النووي.
بيان  ال���ث���الث يف  ال�����دول  وح���ث���ت 
م�����ص��رتك اإي����ران ع��ل��ى اإن��ه��اء هذا 
التزاماتها  اإىل  وال��ع��ودة  الن�صاط 
ال�صاملة  ال���ع���م���ل  خ���ط���ة  ���ص��م��ن 

امل�صرتكة دون تاأخر.
كان  ال���ن���ووي  االت���ف���اق  اأن  ي��ذك��ر 
اإنتاج  طهران  جتميد  على  ين�س 
البحث  اأو  ال���ي���وران���ي���وم  م���ع���دن 

تعدين  جم������ال  يف  وال����ت����ط����وي����ر 
ال��ي��وران��ي��وم مل��دة 15 ع��ام��اً, لكن 
ال��رمل��ان االإي�����راين و���ص��م��ن قرار 
لرفع  اال�صرتاتيجي  العمل  خطة 
دي�صمر  من  الثاين  يف  العقوبات 
األ������زم  امل����ا�����ص����ي,  االأول  ك�����ان�����ون 
باالن�صحاب  االإي��ران��ي��ة  احلكومة 
النووية  االل��ت��زام��ات  معظم  ع��ن 

منها اإنتاج معدن اليورانيوم.
فيما دعا وزير اخلارجية الفرن�صي 
ج��ان اإي���ف ل���ودري���ان, االأح����د, اإىل 
االإي��راين والعودة  الت�صعيد  وقف 

على ح�شاب دافعي ال�شرائب

اأغلى املراحي�س يف والية امللياردير ترامب!

فرن�صا تدعو لت�صكيل �صلطة موحدة بليبيا.. وتهدد املعرقلني
•• باري�س-وكاالت:

يف  تنفيذية  �صلطة  لت�صكيل  االأح���د,  اأم�س  فرن�صا,  دع��ت 
دي�صمر. ليبيا, متهيدا لالنتخابات املقررة يف 24 

اإىل ذلك, هددت فرن�صا باتخاذ اإجراءات �صد من يعرقل 
ملتقى احلوار ال�صيا�صي الليبي.

�صتيفاين  ب��االإن��اب��ة,  ليبيا  اإىل  االأمم��ي��ة  امل��ب��ع��وث��ة  ك��ان��ت 
اال�صت�صارية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ص��اء  اأن  اأع��ل��ن��ت  ق��د  وي��ل��ي��ام��ز, 
نهائي  توافق  اإىل  تو�صلوا  الليبي,  احل��وار  عن  املنبثقة 
وتوزيع  اجلديدة  التنفيذية  ال�صلطة  اختيار  اآلية  حول 
املنا�صب, هو ما قد ميهد ال نفراجة يف امل�صار ال�صيا�صي 
لالأزمة الليبية. واأكدت ويليامز يف موؤمتر �صحايف م�صاء 
اال�صت�صارية  اللجنة  اجتماعات  اختتام  مبنا�صبة  ال�صبت, 
اأي��ام يف   3 التي امتدت على مدى  الليبي  مللتقى احل��وار 
مدينة جنيف ال�صوي�صرية, اأن القرار الذي تو�صلت اإليه 
ليبي  ح��ل  وه��و  م��ا ميكن حتقيقه,  اأف�����ص��ل  ك��ان  اللجنة 
ال�صمولية  م��ب��داأ  ويج�صد  امل��ك��ون��ات  لكل  متثياًل  يعك�س 
و�صعت  اللجنة  اأن  م�صيفة  لالأقاليم,  العادل  والتمثيل 

م�صلحة البالد وال�صعب اأوال وارتقت مل�صتوى احلدث.
التنفيذية  ال�صلطة  اخ��ت��ي��ار  اآل��ي��ة  اأن  وي��ل��ي��ام��ز  واأك�����دت 
اأع�صاء ملتقى  �صي�صوت عليها  ب�صاأنها,  التوافق  التي مت 
الهاتفي  املقبل باالت�صال  ال�صيا�صي, يوم االثنن  احلوار 
وبطريقة �صرّية, وحّذرت مما �صّمتهم ب�الفا�صدين الذين 

قد يحاولون عرقلة ما مت التو�صل اإليه من توافقات.

واأو�صحت اأنه يف حال الت�صويت على مقرتح اآلية اختيار 
ا�صتقبال  اإىل  مبا�صرة  امل��رور  �صيتم  التنفيذية  ال�صلطة 

الرت�صيحات للمنا�صب التنفيذية.
اأع�������ص���اء اللجنة  واالآل����ي����ة ال���ت���ي ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى اإج���م���اع 
االأقاليم  من  اإقليم  كل  يقوم  اأن  على  تن�س  اال�صت�صارية 
ف��زان( بت�صمية مر�صحهم  – برقة -  الثالثة )طرابل�س 
يف  ال��ت��واف��ق  م��ب��داأ  على  معتمدا  ال��رئ��ا���ص��ي,  املجل�س  اإىل 
ع��ل��ى �صخ�س واح���د من  ال��ت��واف��ق  ت��ع��ّذر  واإذا  االخ��ت��ي��ار, 
يتح�صل  اأن  على  بالت�صويت  اإقليم  ك��ل  ي��ق��وم  االإق��ل��ي��م, 

الفائز على %70 من اأ�صوات االإقليم.
كل  من  قائمة  ت�صكيل  اإىل  التوّجه  يتّم  ذل��ك,  تعّذر  واإذا 
اإقليم )طرابل�س – برقة - فزان( مكونة من 4 اأ�صخا�س, 
حتّدد كل قائمة املن�صب الذي �صيرت�صح له االإقليم, اإما 
رئا�صة املجل�س الرئا�صي اأو ع�صويته اأو رئا�صة احلكومة, 
ثم تدخل القائمة اإىل الت�صويت من قبل اأع�صاء ملتقى 
اأن  ي�صرتط  اأن  على  ع�����ص��وا(,   75( ال�صيا�صي  احل���وار 
تتح�صل القائمة على 17 تزكية )8 من الغرب, 6 من 
على  القائمة  تتح�صل  واأن  اجل��ن��وب(,  م��ن  و3  ال�����ص��رق, 
امللتقى ال�صيا�صي يف اجلولة  اأع�صاء  اأ�صوات  من   63%
هذه  على  القوائم  اأي من  �صورة مل حت�صل  االأوىل.ويف 
ال��ث��ان��ي��ة بعد  ت��ع��ق��د ج��ول��ة  االأوىل,  ال��ن�����ص��ب��ة يف اجل��ول��ة 
يومن, ويتم االختيار بن القائمتن اللتن ح�صلتا على 
اأعلى ن�صبة, على اأن يتم اختيار القائمة التي تفوز ب�ن�صبة 

.1  +  50%

•• الفجر –خرية ال�شيباين:

ي����وج����د يف وا�����ص����ن����ط����ن ح�����ي ث����ري 
وهادئ ي�صمى كالوراما, وهي واحة 
للم�صاهر, حتت�صن اأ�صهر العائالت 
اأوباما  يعي�س  احل����ايل.  ال��وق��ت  يف 
هناك, وا�صرتى جيف بيزو�س ما ال 
عائلة  من  هناك.  منزلن  عن  يقل 
التي  اإيفانكا,  ابنته  توجد  ت��رام��ب, 
مت��ت��ل��ك م���ن���زاًل م���ع زوج���ه���ا جاريد 

كو�صرن واأطفالهما الثالثة.
مليون   5.5 بقيمة  عقاًرا  ي�صغلون 
�صيارات  اأم��ام��ه  تقف  ه��ن��اك,  دوالر 
لي�صت  اإيفانكا  دائ���م.  ب�صكل  االأم���ن 
ا  اأي�صً ه����ي  ب����ل  ف���ح�������ص���ب,  االب����ن����ة 
وبهذه  الرئي�س,  وال��ده��ا  م�صت�صارة 
بحماية  متتعت  امل��زدوج��ة,  ال�صفة 

اإغللاق  تقرر  عمان  �صلطنة 
اأ�صبوع ملللدة  الربية  املنافذ 

•• م�شقط - وام:

املنافذ  اإغالق  قررت �صلطنة عمان 
للتمديد,  قابلة  اأ�صبوع  ملدة  الّرية 
ب����دءا م���ن ال�����ص��اع��ة ال�����ص��اد���ص��ة من 

م�صاء اليوم االإثنن.
العمانية  االن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن  )ال��ع��م��ان��ي��ة( 
امل��ك��ل��ف��ة ب��ب��ح��ث اآل��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
انت�صار  ع���ن  ال��ن��اجت��ة  ال���ت���ط���ورات 
بيان  كوفيد19يف  كورونا  فرو�س 
لها ان ق��رار االإغ���الق ج��اء بعد اأن 
اأط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ت��ق��ري��ر من 
الفريق الفني املخت�س حول انت�صار 
ال�صاللة اجلديدة �صريعة العدوى 

من فرو�س كورونا كوفيد 19.

امل�شيحي الدميقراطي يختار رّبانه
اأرمني ال�صيت، اأو الن�صخة طبق االأ�صل من مريكل!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

تبنى  لقد  ال��ف��ارق.  الهائلة الأجنيال مركل  ال�صعبية  اأحدثت  اأخ��رى,  م��رة 
االحتاد امل�صيحي الدميقراطي اإرث امل�صت�صارة, ومن بن املر�صحن الثالثة 
اختيار  مت  احل���زب,  برئا�صة  للفوز  ال�صبت  انتخابات  على  تناف�صوا  ال��ذي��ن 

املر�صح الذي يج�صد اال�صتمرارية ب�صكل اأف�صل.
الوزن  اأك��ر من خمل�س. هذا  املقبل, هو  ال�صهر  60 عاًما  اأرم��ن ال�صيت, 
الثقيل يف ال�صيا�صة االأملانية, رئي�س مقاطعة �صمال الراين - و�صتفاليا, االأكر 
كثافة �صكانية يف البالد, هو مع ال�صرعية. ومقابل املناق�صات االأيديولوجية 
يف  التوافق  حتقيق  على  وقدرته  براغماتيته  امل��الزم  ه��ذا  يقدم  االأ�صا�صية, 

االآراء, كانعكا�س لطريقة مركل.                             )التفا�صيل �س11(

االأربع  ال�صنوات  م��دى  على  خا�صة 
املا�صية.

ي���وّف���ر ه����ذه احل���م���اي���ة اأع�������وان من 
االأج���ه���زة ال�����ص��ري��ة ال��ذي��ن مل يكن 

�صمان �صالمة عائلة غنية وم�صهورة 
اأمًرا جديًدا عندما اأ�صبحت اإيفانكا 
وجاريد من اأفراد العائلة االأمريكية 

االأوىل.  )التفا�صيل �س13(

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:47            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   03:38   
املغرب.....   06:01  
الع�صاء......   07:18
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مهرجان ال�شيخ زايد .. واحة خ�رضاء 
تروي للزوار م�شرية نه�شة زراعية مباركة

اأخبار الإمارات

نافالني يعود اإىل رو�شيا 
رغم التهديدات باعتقاله 

عربي ودويل

ت�شل�شي ي�شتعيد نغمة 
النت�شارات على ح�شاب فولهام 

الفجر الريا�شي

�شمل 11 حقيبة والتخلي عن وزارة وكتابة دولة 
تعديل وزاري: هل ا�صتعاد امل�صي�صي 

كامل �صاحياته...؟
•• الفجر -تون�س

بعد اأ�صابيع من املُ�صاورات مع االئتالف الرملاين امل�صاند للحكومة, وو�صط احتجاجات 
رئي�س احلكومة  اأعلن  االم��ن,  ق��وات  البالد ومواجهات مع  اغلب حمافظات  ليلية يف 
ال��وزاري والتي ت�صم تغيرا  النهائية للتحوير  القائمة  امل�صي�صي عن  التون�صية ه�صام 
كتابة  ع��ن  التخلي  ع��ن  اإعالمية  نقطة  امل�صي�صي يف  واأع��ل��ن  وزاري����ة.    11 حقيبة  يف 
الدولة للمالية والوزارة املكلفة بالعالقة مع الهيئات الد�صتورية واملجتمع املدين و�صم 

امل�صالح التابعة لهما لرئا�صة احلكومة.
وقال اإن الفريق احلكومي عمل خالل الفرتة املنق�صية باإخال�س, وان املرحلة القادمة 

حتتاج اىل مزيد من النجاح, معترا ان ذلك وراء التحوير الوزاري.
ولفت اىل ان التحوير لن مي�س من �صكل “احلكومة امل�صتقلة” غر املتحزبة.

)التفا�صيل �س10(

التنفيذية  االأوام��ر  الع�صرات من  ويوقع 
وفاء  والتوجيهات  الرئا�صية  وامل��ذك��رات 

بالوعود التي قطعها.
اإىل ج��ان��ب االإج��������راءات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
املذكرة  تو�صح  املن�صب,  االأوىل يف  اأيامه 
الإر���ص��ال خطة هجرة  بايدن يخطط  اأن 
وا�صعة النطاق اإىل الكونغر�س خالل اأول 

100 يوم له يف من�صبه.
للح�صول  ط���ري���ق���اً  اخل���ط���ة  و����ص���ت���وف���ر 
غر  املهاجرين  مل��الي��ن  اجلن�صية  على 
ال�صرعين املوجودين حالياً يف الواليات 

املتحدة.
وطرح بايدن اأولوياته الت�صريعية االأوىل 
م���وؤخ���راً, ح��ي��ث اأع��ل��ن ع��ن ح��زم��ة اإغاثة 
بقيمة 1.9 تريليون دوالر من فرو�س 
مبا�صرة  م���دف���وع���ات  ���ص��م��ل��ت  ك����ورون����ا 

لالأمريكين.
واأو�صح بايدن خالل خطاب حول اخلطة 
التي  االأوىل  الق�صية  تكون  اأن  اأنه يريد 
يتناولها الكونغر�س بعد تن�صيبه يف 20 

يناير)كانون ثاين(.
العدل  وزارة  حم��ق��ق��و  اأك�����د  ذل�����ك,  اإىل 
االأمركية اأنهم مل يجدوا حتى االآن اأي 
دليل على اأن اأن�صار دونالد ترامب الذين 
)الكابيتول(  الكونغر�س  مبنى  هاجموا 
الحتجاز  خ��ط��ط��وا  امل���ا����ص���ي  االأ����ص���ب���وع 

م�صوؤولن منتخبن وقتلهم.
اأريزونا  حمكمة  يف  ا�صتماع  جل�صة  ويف 

ب�صاأن اعتقال اأحد مثري ال�صغب جاكوب 
املوؤامرة  بنظرية  يوؤمن  الذي  ت�صان�صلي 
املتطرفة  اليمينية  احل��رك��ة  اأت��ب��اع  وم��ن 
الفدراليون  املدعون  تراجع  كيو-اآنون, 
ترامب  اأن�صار  ب��اأن  �صابقة  اتهامات  عن 
م�صوؤولن  الح��ت��ج��از  ي��خ��ط��ط��ون  ك��ان��وا 
منتخبن وقتلهم يف هجوم ال�صاد�س من 

كانون الثاين يناير يف وا�صنطن.
�صابقة  امل��دع��ون حتدثوا يف جل�صة  وك��ان 
للمحكمة عن خطة القتل هذه للمطالبة 
ت�صان�صلي  ج���اك���وب  ت��وق��ي��ف  مب��وا���ص��ل��ة 

)33 عاما( الذي ا�صتهر يف جميع اأنحاء 
ب�صدر  فيها  ظهر  التي  ب�صورته  العامل 
اأعمال  ع��ار وب���زي قبلي وق��رن��ن خ��الل 

ال�صغب.
اأريزونا  يف  ال��ع��ام��ون  امل���دع���ون  و���ص��ح��ب 
وزارة  ق���ال���ت  اأن  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة  ال��ت��ه��م 
ال���رغ���م م���ن الدعوات  اإن����ه ع��ل��ى  ال���ع���دل 
بع�س  على  القب�س  اإىل  ال��ه��ج��وم  اأث��ن��اء 
امل�صوؤولن املنتخبن وقتل نائب الرئي�س 
دليل  على  ال��ع��ث��ور  يتم  مل  بن�س,  م��اي��ك 

على وجود خطة من هذا النوع.

�صبط �صواريخ واأ�صلحة اأخرى يف كركوك العراقية
•• بغداد-وكاالت:

وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات االحتادية  اال���ص��ت��خ��ب��ارات  وك���ال���ة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�����س االأح����د, �صبط ���ص��واري��خ م��ع من�صتن  ال��ع��راق��ي��ة, 
خملفات  من  تعد  وقنابل,  اأ�صلحة  جانب  اإىل  الإطالقها, 

تنظيم داع�س, يف ق�صاء الدب�س مبحافظة كركوك.
دقيقة,  ا�صتخباراتية  ملعلومات  ا�صتنادا  اأنه  بيان  يف  وجاء 
مبديرية  املتمثلة  اال���ص��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة  م��ف��ارز  متكنت 
من  الداخلية,  وزارة  يف  االحت��ادي��ة  ال�صرطة  ا�صتخبارات 
مبحافظة  الدب�س  ق�صاء  يف  ا�صتخباراتية  عملية  تنفيذ 
ن��ت��ج ع��ن العملية, �صبط  اأن���ه  ال��ب��ي��ان  ك��رك��وك. واأو����ص���ح 
ر�صا�س  مدفع  قوانة  و14  ال�صواريخ  الإط��الق  من�صتن 

عيار 57, و6 �صواريخ متو�صطة.
كما مت العثور على 24 قنرة هاون عيار 60 ملم, و55 

ح�صوة قنابر, وجتهيزات ع�صكرية خمتلفة.
اأن����ه مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ك���ل ت��ل��ك االأ�صلحة  واأ����ص���ار ال��ب��ي��ان 
ال�صدرة,  الفارغة يف قرية  امل��ن��ازل  اأح��د  اخل��ط��رة, داخ��ل 
التابعة لق�صاء الدب�س, مو�صحا اأنها من خملفات تنظيم 

داع�س االإرهابي.
من  العراقية  امل�صلحة  القوات  �صددت  اآخ��ر,  �صعيد  وعلى 

االإجراءات االأمنية على احلدود مع �صوريا.
واأكد الناطق با�صم القائد العام للقوات امل�صلحة العراقية, 
القوات  اأن هناك جهودا حثيثًة من  ر�صول,  اللواء يحيى 

امل�صلحة مل�صك احلدود مع اجلانب ال�صوري.
االأمنية  القوات  )واع(:  العراقية  االأنباء  لوكالة  واأ�صاف 
القائد  من  وتوجيه  متابعٌة  وهناك  ومثابرة,  بجد  تعمل 
العام للقوات امل�صلحة ب�صرورة م�صك احلدود خا�صة مع 

اجلانب ال�صوري.

ع�صرات القتلى يف مواجهات دامية بدارفور 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

 48 اأ�صفرت ا�صتباكات قبلية يف اقليم دارفور غرب ال�صودان عن مقتل 
الر�صمية  ال�صودانية  االأن��ب��اء  وكالة  ذك��رت  ح�صبما  االأق��ل,  على  �صخ�صا 
)�صونا( اأم�س االأحد نقال عن بيان لنقابة االأطباء يف املنطقة اأو�صح اأن 

املواجهات ال تزال جارية.
ح�صيلة  ارتفاع  دارف��ور  غ��رب  يف  االطباء  لنقابة  بيان  عن  �صونا  ونقلت 
دارفور(  )غرب  اجلنينة  مدينة  على  امللي�صيات  هجوم  نتيجة  ال�صحايا 
ت��زال جارية  ال  الدموية  االأح���داث  اأن  البيان  واأ���ص��اف  قتيال.   48 اإىل 
اح�صاءاتنا  ح�صب  جريحا  و97  قتيال   48 خملفة  اجلنينة  مدينة  يف 
االأولية, ويتوقع ازدياد هذه احل�صيلة. واندلعت اال�صتباكات بن قبيلة 
امل�صاليت وبدو عرب رحل. ثم هاجمت ملي�صيات م�صلحة موؤيدة للبدو 
�صهود  ذك��ر  ح�صبما  منازل,  ع��دة  يف  النران  واأ�صرمت  اجلنينة  الرحل 
عيان. وقالت الوكالة ال�صودانية اأن اأعمال العنف اندلعت اإثر م�صاجرة 
لبع�س  وحرقا  اآخ��ري��ن  وج��رح  القتلى  من  اثنن  خلفت  �صخ�صن  بن 
املنازل املبنية باملواد املحلية. واكد فرع نقابة االطباء بوالية غرب دارفور 

وجود �صعوبات يف حركة الكوادر الطبية ملعاجلة اجلرحى. 

ارمن ال�صيت يف املوؤمتر االفرتا�صي للحزب املحافظ

وزير خارجية فرن�صا يدعو ايران لوقف الت�صعيد والعودة لالتفاق النووي
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 162,251 فح�شا ك�شفت عن 3,453 اإ�شابة

)ال�صحة( تعلن �صفاء 3،268 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع   متا�صيا 
املبكر  الدولة بهدف االكت�صاف  الفحو�صات يف  وزي��ادة نطاق 
"كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفرو�س  امل�صابة  احل��االت  وح�صر 
اإجراء  ال��وزارة عن  اأعلنت  19" واملخالطن لهم وعزلهم   -
املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  162,251 فح�صا جديدا خالل 
واأحدث  اأف�����ص��ل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على 
التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.  و�صاهم  الفح�س  تقنيات 

والفح�س يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى 
الدولة يف الك�صف عن 3,453 حالة اإ�صابة جديدة بفرو�س 
حاالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة,  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

جمموع احلاالت امل�صجلة 253,261 حالة.
5 م�صابن وذلك من تداعيات  اأعلنت ال��وزارة عن وفاة   كما 
االإ�صابة بفرو�س كورونا امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات 
يف الدولة 745 حالة.  واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 
ع��ن اأ���ص��ف��ه��ا وخ��ال�����س ت��ع��ازي��ه��ا وم��وا���ص��ات��ه��ا ل���ذوي املتوفن, 

باأفراد  مهيبة  امل�صابن,  جلميع  العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع 
و�صالمة  ل�صحة  ���ص��م��ان��اً  االج��ت��م��اع��ي  ب��ال��ت��ب��اع��د  واالل���ت���زام 

اجلميع.
 كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 3,268 حالة جديدة مل�صابن 
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من 
منذ دخولها امل�صت�صفى, وبذلك يكون جمموع حاالت ال�صفاء 

حالة.  225,374

•• راأ�س اخليمة-وام:

افتتح اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام 
�صرطة راأ�س اخليمة دورة البحث اجلنائي التاأ�صي�صية 
�صباط  كبار  بح�صور  �صهرين  م��دار  على  تعقد  التي 

القيادة.
اأهمية عقد مثل هذه  على  النعيمي  علي  اللواء  واأك��د 
العمل  جم����االت  خم��ت��ل��ف  يف  التخ�ص�صية  ال������دورات 
ال�����ص��رط��ي مل��ا ل��ه��ا م��ن اأث���ر ب��ال��غ ودور ف��اع��ل يف تعزيز 
لل�صرائح  وامل���ع���ل���وم���ات���ي  وامل����ه����اري  امل���ع���ريف  اجل���ان���ب 
راأ�س  ل�صرطة  العامة  القيادة  منت�صبي  من  امل�صتهدفة 

اخليمة مما ينعك�س على اأدائهم الوظيفي .

ال�صباط  اخليمة جميع  راأ���س  �صرطة  ع��ام  قائد  ودع��ا 
كافة  م��ن  الق�صوى  لال�صتفادة  ال���دورة  يف  املنت�صبن 
امل��ع��ل��وم��ات وامل����ه����ارات ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة التي 
على  واحل��ر���س  �صهرين  م��دار  على  يوميا  �صيتلقونها 
اخلروج منها باأعلى درجة ممكنة من الدراية واملعرفة 

باأ�ص�س وقواعد العمل يف جمال البحث اجلنائي .
التي  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة  ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي  وت��ت�����ص��م��ن دورة 
يقدمها جمموعة خمت�صة من اخلراء واملحا�صرين 
اأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ب��ح��ث اجلنائي  ال��ع��دي��د م��ن امل���ح���اور يف 
والتحقيق , وقانون العقوبات , واالإج��راءات اجلزائية 
, والبحث والتحري , ولغة اجل�صد , وجتنيد امل�صادر , 

وحقوق االن�صان .

•• دبي-الفجر:

وال�صيطرة  القيادة  مركز  اإدارة  تلقت 
يف االإدارة العامة للعمليات يف �صرطة 
و�صجلت  هاتفية,  مكاملة  دبي 1810 
 22 بينها  24 ح��ادث��اً م��روري��اً  وق���وع 
بليغن,  وح����ادث����ن  ب�����ص��ي��ط��اً  ح����ادث����اً 
وذلك �صباح اأم�س االأحد من ال�صاعة 
ال�صاد�صة اإىل ال�صاعة التا�صعة �صباحاً, 
يف ظ���ل اأج�����واء ال�����ص��ب��اب ال��ت��ي عمت 

اأرجاء االإمارة.
الرحمن  عبد  تركي  العقيد  واأو���ص��ح 
القيادة  مركز  اإدارة  مدير  فار�س,  بن 
وال�صيطرة يف االإدارة العامة للعمليات 
يف �صرطة دبي, اأن املركز �صجل ارتفاعاً 
ب�صبب  اإليه  ال���وردة  املكاملات  اأع���داد  يف 
 , اأم�س  %30 �صباح  بن�صبة  ال�صباب 
يوم  ذاتها من �صباح  بالفرتة  مقارنة 
االأحد املا�صي الذي مل ي�صهد �صباباً, 

1275, فيما  املكاملات  حيث بلغ عدد 
حادث  بينها  ح��ادث��اً   26 ت�صجيل  مت 

واحد بليغ.
ت��رك��ي ع��ب��د الرحمن  ال��ع��ق��ي��د  واأك�����د 
القيادة  مركز  اإدارة  مدير  فار�س,  بن 
وال�صيطرة يف االإدارة العامة للعمليات 
العامة  االإدارة  اأن  دب����ي,  ���ص��رط��ة  يف 

للعمليات وبالتن�صيق مع نظراتها يف 
االإدارات العامة للعمليات يف االإمارات 
ال�صباح  �صاعات  منذ  طبقت  املجاورة, 
الهادفة  ال�صباب"  "منظومة  الباكر 
اإىل منع حترك ال�صاحنات يف ال�صوارع 
ال�صريعة خالل فرتة ال�صباب ل�صمان 
ان�صيابية احلركة ومنع وقوع حوادث 

مرورية كبرة.
وحث العقيد تركي عبد الرحمن بن 
�صرورة  اإىل  ال�صائقن  جميع  فار�س, 
ال��ن�����ص��ائ��ح واالإر������ص�����ادات التي  ات���ب���اع 
الدولة  يف  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  ت��ط��ل��ق��ه��ا 
اأن  اإىل  م�����ص��راً  اآم��ن��ة,  طرقنا  لتكون 
اأثناء  ت��ق��ع  ال��ت��ي  امل���روري���ة  احل�����وادث 
تكون  املاطرة  االأج���واء  يف  اأو  ال�صباب 
م�صتوى  لتدين  نتيجة  ج��داً  خطرة 

الروؤية.
ال�صائقن وم�صتخدمي  ونا�صد جميع 
ت���وخ���ي احليطة  ب�������ص���رورة  ال��ط��ري��ق 

اجلو  تقلبات  عند  واالن��ت��ب��اه  واحل���ذر 
ب�صرورة  ون�صحهم  ال�صباب,  ال�صيما 
االأمامي  ال��زج��اج  نظافة  م��ن  ال��ت��اأك��د 
االإ�صاءة  وم�صابيح  ال��ن��واف��ذ  وزج���اج 
وعملها  ال�صوئية  االإ���ص��ارات  ونظافة 
قبل قيادة املركبة, باالإ�صافة اإىل ترك 
م�صافة كافية بن مركباتهم واملركبات 
التي ت�صر اأمامهم وتخفيف ال�صرعة 
مدى  �صمن  ال��وق��وف  م��ن  ليتمكنوا 
ال����روؤي����ة االأم���ام���ي���ة واالل����ت����زام بخط 
ال�صر وعدم تغير امل�صار اإال يف حاالت 

ال�صرورة.
واأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���ص��ت��خ��دام جميع 
���ص��اع��ات ال�صباح  االأن����وار يف  امل��رك��ب��ات 
الباكر عند اخلروج اإىل العمل والتاأكد 
من حاالت الطق�س من خالل و�صائل 
احل���وادث  ل��ت��ف��ادي  املختلفة  االع����الم 
امل����روري����ة اخل���ط���رة ب���االإ����ص���اف���ة اإىل 

اخلروج اإىل العمل قبل وقت كاف.

•• دبي -وام:

برئا�صة  ال���������وزراء  جم��ل�����س  اع���ت���م���د 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
"رعاه اهلل" , قراراً بتعين الدكتورة 
رابعة ال�صميطي مديراً عاماً ملوؤ�ص�صة 
�صغلت  امل��در���ص��ي.  للتعليم  االإم�����ارات 
ال�صميطي  راب��ع��ة  ال��دك��ت��ورة  ���ص��ع��ادة 
لقطاع  امل�������ص���اع���د  ال���وك���ي���ل  م��ن�����ص��ب 
الرتبية  وزارة  يف  االأداء  حت�����ص��ن 
والتعليم, واأ�صرفت �صمن مهامها على 
عمليات تقييم املدار�س, واالختبارات 
الوطنية والدولية, كما تقلدت �صابقاً 
للتقييمات  التنفيذي  املدير  من�صب 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  يف  ال��دول��ي��ة 
�صغلت من�صب  كما  دبي,  الب�صرية يف 

اأ�صتاذ جامعي يف جامعة زايد.
اللوائح  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
اخلا�صة  وال������ق������رارات  وال����ق����وان����ن 
املبكرة,  والطفولة  اخلا�س  بالتعليم 

اال�صت�صاري  املجل�س  يف  ع�صوة  وه��ي 
وخريجة  ال��ع��رب��ي��ة,  ل��ل��غ��ة  ال��وط��ن��ي 
للقيادات  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  ب���رن���ام���ج 
االإم���ارات  حكومة  وبرنامج  ال�صابة, 

�صغلت  ك��م��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة.  ل��ل��ق��ي��ادات 
الر�صمي  امل���م���ث���ل  ك���ر����ص���ي  م�����ص��ب��ق��اً 
اأمناء  االإم�������ارات يف جم��ل�����س  ل���دول���ة 
والتعاون  التنمية  ملنظمة   PISA

وكر�صي   "OECD" االق��ت�����ص��ادي 
يف  االإم����ارات  ل��دول��ة  الر�صمي  املمثل 
اجلمعية  ل��دى  العمومية  اجلمعية 
الرتبوي  التح�صيل  لتقييم  الدولية 

."IEA"
الدكتوراه  �صهادة  ال�صميطي  وحتمل 
من  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���دول���ي���ة  االإدارة  يف 
دب����ي  ال����ري����ط����ان����ي����ة يف  اجل����ام����ع����ة 
يف  برمنجهام  جامعة  م��ع  ا���ص��رتاك��اً 
املاج�صتر  و�صهادة  املتحدة,  اململكة 
يف  بري�صتول  جامعة  من  الرتبية  يف 

اململكة املتحدة.
يذكر اأنه مت اإن�صاء موؤ�ص�صة االإمارات 
�صالحيات  وف���ق  امل��در���ص��ي  للتعليم 
املدار�س  وت�����ص��غ��ي��ل  الإدارة  م�صتقلة 
ب���ه���دف توفر  وذل������ك  احل���ك���وم���ي���ة, 
اإطار  يف  احلكومي  املدر�صي  التعليم 
وتطبيق  ل��ل��دول��ة,  ال��ع��ام��ة  ال�صيا�صة 
ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات واملعاير 
الرتبية  بقطاع  املتعلقة  وال�صوابط 
والتعليم احلكومي, مبا فيها التعليم 

املهني والفني والتعليم امل�صتمر.

•• عجمان - وام:

ب��امل��ن��ام��ة يف  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  ا�صتقبل 
من  ال��وط��ن  �صباب  امل�صلحة,  ال��ق��وات 
للخدمة  ال�15  ال���دف���ع���ة  جم���ن���دي 
"املجموعة  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
و�صط  ب��امل��وظ��ف��ن  اخل��ا���ص��ة  االأوىل" 
واح��رتازي��ة ل�صمان  اإج���راءات وقائية 
���ص��الم��ت��ه��م, وات���خ���اذ ك���ل االإج������راءات 
ال���ق�������ص���وى لكل  ل���ت���وف���ر احل���م���اي���ة 
اأجل  م��ن  الوطنية  اخل��دم��ة  جم��ن��دي 
احل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��م وح���م���اي���ت���ه���م من 
م�صت�صفى  اإ����ص���راف  حت���ت  اجل��ائ��ح��ة, 
امللتحقون  وت��واف��د  ال��ع�����ص��ك��ري.  زاي���د 
املنامه  مركز  على  الوطنية  باخلدمة 
منذ ال�صباح ومت ت�صجيلهم يف الدورة 
متطلبات  امللتحقن  جميع  وت�صليم 
خا�صة  وعهدة  مالب�س  من  املجندين 
باملع�صكر  ت��ع��ري��ف��ه��م  وج������رى  ب���ه���م, 
تنظيم  اإىل  اإ�صافة  الداخلي  والنظام 
حم���ا����ص���رات م���ن ق��ب��ل امل���درب���ن قبل 
اأظهر  حيث  التدريبية  ال��دورة  افتتاح 
وثقة  وحما�صا  ك��ب��را  اإق��ب��اال  الطلبة 

بااللتحاق باخلدمة الوطنية.
وكانت مراحل اال�صتقبال ت�صر ب�صورة 
ابتداء من  والتزام  ممتازة من �صبط 
مرورا  والت�صجيل  اال�صتقبال  مرحلة 
ذلك  ويعد  ال��ت��دري��ب  م��راح��ل  بجميع 
م��ن اأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ت��دري��ب ح��ت��ى يكون 
جمند اخلدمة الوطنية قادرا ج�صديا 
ال�صغوط  اأق�صى  حتمل  على  ونف�صيا 
ال��ب��دن��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ن��ف�����ص��ي��ة دون 
مهاراته  تطبيق  على  ق��درت��ه  ف��ق��دان 
احتياطيا  جنديا  للم�صتقبل  وتاأهيله 
يحمي وطنه. ويركز برنامج اخلدمة 
على  االأوىل  امل���رح���ل���ة  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
املدنية  ال�صبغة  املجندين من  حتويل 
خالل  م��ن  الع�صكرية,  ال�صبغة  اإىل 
ال�صالح  وحمل  الع�صكرية  التدريبات 
وا�صتخدامه, وتعويدهم على ال�صبط 
م�صتوى  وتعزيز  الع�صكري,  وال��رب��ط 
القيم  وت��ر���ص��ي��خ  ال��ب��دن��ي��ة,  ل��ي��اق��ت��ه��م 
الوطنية يف نفو�صهم, و�صقل مهاراتهم 
ذلك  بعد  ليبداأ  وتطويرها,  القيادية 
املتطوعن  املجندين  وت��اأه��ي��ل  اإع���داد 
 2020 اإك�����ص��ب��و  ال�����دويل  يف احل����دث 
دبي من خالل جمموعة من الدورات 
ب����االأدوار  ال��ق��ي��ام  ل�صمان  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

املناطة بهم وتنفيذ املهام املوكلة اإليهم 
واإت��ق��ان واحرتافية.  اأك��م��ل وج��ه  على 
وياأتي انعقاد هذه الدورة االإ�صتثنائية 
الدولة  ا�صرتاتيجية  مواكبة  اإط��ار  يف 
نحو متكن الكوادر الوطنية ورفدها 

باملهارات التخ�ص�صية واملهنية.
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  اأن  ي���ذك���ر 
 2020 اإك�صبو  ومكتب  واالحتياطية 
دب��ي وق��ع��ا م��ذك��رة تفاهم ت��ه��دف اإىل 
الوطنية  اخل��دم��ة  منت�صبي  م�صاركة 
دبي,   2020 اإك�صبو  واالحتياطية يف 
اخلدمة  م��ن��ت�����ص��ب��و  ���ص��ي�����ص��ارك  ح��ي��ث 
ال���وط���ن���ي���ة واالح���ت���ي���اط���ي���ة م����ع نحو 
الرتحيب  يف  م���ت���ط���وع   30,000
ب��ال��ع��امل ع��ل��ى اأر������س دول����ة االإم�����ارات 
خالل  ال���زوار  من  املالين  وا�صتقبال 
فرتة احلدث الدويل املمتدة على مدار 
�صتة اأ�صهر من اأكتوبر 2021 ولغاية 
اأبريل 2022, حيث �صيوؤدي املجندون 
توفر  اإىل  ت���ه���دف  خم��ت��ل��ف��ة  م���ه���ام 
جتربة ا�صتثنائية لزوار اإك�صبو والدول 
امل�صاركة يف هذا احلدث الدويل الذي 
للدولة  ك��ب��را  ومك�صبا  ح��اف��زا  ميثل 
دبي  الإم��ارة  امل�صرقة  ال�صورة  و�صيعزز 
مب��ا ي��ف��وق ال��ت��وق��ع��ات, و���ص��ي��رتك دون 
�صك اإرثا مميزا لالأجيال القادمة وكل 
اأب��ن��ائ��ه��ا امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن, االأمر 
الذي �صي�صهم يف عك�س �صورة اإيجابية 
ع���ن جم��ت��م��ع دول����ة االإم�������ارات عالوة 
قاعدة  ت�صكيل  يف  الهيئة  اإ�صهام  على 
بالطريقة  و�صقلهم  املتطوعن  م��ن 

االأمنية املنا�صبة للم�صتقبل.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ق���ال ال���ل���واء الركن 
ب����ن طحنون  اأح����م����د  ال�������ص���ي���خ  ط���ي���ار 
هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب���ن 

 " واالح��ت��ي��اط��ي��ة..  الوطنية  اخل��دم��ة 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  م��ن  ح��ر���ص��ا 
والتعاون  امل�صاركة  على  واالحتياطية 
�صي�صارك  العامة  امل�صلحة  يخدم  مبا 
ال�  الدفعة  الوطنية  اخلدمة  منت�صبو 
 2021 اإك�صبو  حدث  تنظيم  يف   15
دب�����ي وذل������ك م����ن خ�����الل ق����اع����دة من 
بالطريقة  �صقلهم  �صيتم  املجندين 
االأم���ن���ي���ة امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل عر 
وحدات  و�صبع  برامج  يت�صمن  دبلوم 
االأ�صا�صية  املهارات  هي  دوليا  معتمدة 
االأمنية,  واملهارات  بالتطوع,  املقرتنة 
ت��اري��خ وح��ا���ص��ر, وثقافة  واالإم�������ارات 
اك�����ص��ب��و وال���ت���وا����ص���ل احل���������ص����اري, و 
التعامل  وم��ه��ارات  امليدانية,  امل��ه��ارات 
م��ع اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م, ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
تقنية  م��ث��ل  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة  امل����ه����ارات 
املعلومات واالإعالم والت�صويق واالأمن 
واأ�صاف  الكثر".  وغرها  وال�صالمة 
االإم�������ارات خطوات  دول����ة  ات���خ���ذت   "

ملحوظة لتعزيز �صالمة واأمن الدولة 
مع تهيئة الفر�صة لل�صباب االإماراتي 
لبناء �صخ�صياتهم من خالل خدمتهم 
لالطالع  كان  اأنه  واأو�صح  لوطنهم". 
واال�صتفادة من اأف�صل املعاير العاملية 
واخلدمة  التدريب  جمال  يف  املطبقة 
اأكر االأثر يف جناح انطالق  الوطنية 
تعاون  ج���ان���ب  اإىل  ه����ذا  ال���رن���ام���ج, 
ال�صديد  واإق��ب��ال��ه  االإم��ارات��ي  املجتمع 
اخلدمة  ك�صبت  حيث  الرنامج,  على 
الوطنية الثقة واالحرتام بن �صرائح 
امل��ج��ت��م��ع ومل�����ص��وا ف���وائ���ده���ا واآث���اره���ا 

االإيجابية على اأبنائهم وذويهم.
وقال اإن ال�صرتاتيجية برنامج اخلدمة 
منهجية  واالح���ت���ي���اط���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
والغايات  وال��ر���ص��ال��ة  ال���روؤي���ة  ت��و���ص��ح 
للخدمة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  واالأه�����داف 
الوطنية واالحتياطية وت�صع خارطة 
واالأن�صطة  للمبادرات  وا�صحة  طريق 
عمليا  ترجمتها  املطلوب  امل�صتقبلية 

ال��واق��ع, وي�صرتك يف هذه  اأر���س  على 
العملية اأ�صحاب العالقة من اجلهات 
امل�صلحة  ال��ق��وات  املعنية داخ��ل وخ��ارج 
للوقت  االأمثل  اال�صتثمار  من  للتاأكد 
واجل��ه��د وحت��دي��د اأول���وي���ات ال��ع��م��ل و 

تنفيذ املبادرات ال�صرورية.
واأكد اللواء الركن طيار ال�صيخ اأحمد 
بن طحنون بن حممد اآل نهيان قدرة 
الدولة يف امل�صي قدما واإكمال م�صرة 
على  املحافظة  م��ع  وال��ت��ط��ور  ال��ت��ق��دم 
واملوروث  والتقاليد  وال��ع��ادات  القيم 
احل�����ص��اري ب��وج��ود ج��ي��ل ق���وي بدين 
واثق  جيل   , ومعريف  و�صحي  وفكري 
وانتماء حقيقي  لديه والء  نف�صه  من 
مقومات  مي��ت��ل��ك  وق���ي���ادت���ه,  ل��وط��ن��ه 
ال���ت���ي متكنه  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
عن  وال��دف��اع  التحديات  مواجهة  من 
وط��ن��ه ب��ق��وة و���ص��ج��اع��ة وه����ذا ال����دور 
الوطنية  اخلدمة  برنامج  فيه  �صاهم 

واالحتياطية ب�صكل كبر.

العاملن  الع�صكرين  ان  اىل  واأ���ص��ار 
الوطنية  اخل����دم����ة  ب����رن����ام����ج  ع���ل���ى 
دورا  يلعبون  االحتياطية  واخل��دم��ة 
اأ�صا�صيا يف جناح الرنامج وزرع الثقة 
يف ن��ف��و���س امل��ج��ن��دي��ن وامل��ج��ت��م��ع جتاه 
للرنامج,  والتطبيق  االإدارة  اأ�صلوب 
على  بناء  مهامهم  ي���اأدون  اأن��ه��م  حيث 
من  ال�صادرة  والتعليمات  التوجيهات 
مع  اح���رتايف  ب�صكل  االأع��ل��ى  امل�صتوى 
مراعاة العدل وامل�صاواة يف التعامل مع 
يكونوا  اأن  املجندين واحلر�س  �صوؤون 
ق����دوة ح�����ص��ن��ة ل��ل��م��ج��ن��دي��ن م���ن حيث 
االن�صباط وااللتزام واالمتثال الأعلى 
الفريق  ب��روح  والعمل  املهنية  املعاير 
ال���واح���د, واحل��ي��ادي��ة وامل��و���ص��وع��ي��ة يف 
التعامل مع اجلميع. ويهدف برنامج 
الوطنية  اخلدمة  جمندي  متطوعي 
اإك�������ص���اب  اإىل   ,2020 اإك�������ص���ب���و  يف 
املتطوعن خرة عملية غر م�صبوقة 
من خالل االحتكاك باأف�صل اخلرات 

على امل�صتوى العاملي, واإب��راز منت�صبي 
اخلدمة الوطنية واالحتياطية الكفاءة 
الفر�صة  واإت��اح��ة  بها  يتمتعون  ال��ت��ي 
اأمامهم للم�صاركة يف اأكر حدث دويل 
اال�صتفادة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ع��امل,  يف 
منت�صبو  يكت�صبها  التي  اخل��رات  من 
واالحتياطية  ال���وط���ن���ي���ة  اخل����دم����ة 
ال����دول����ة يف هذا  ل���دع���م  وت�����ص��خ��ره��ا 
احلدث املهم من خالل املهام املختلفة 

�صمن برنامج املتطوعن.
واأعرب العديد من ال�صباب املنت�صبن 
عن �صعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم 
هذه  ينتظرون  اإنهم  وقالوا  الوطنية 
التدريب  م���راك���ز  ل���دخ���ول  ال��ل��ح��ظ��ة 
�صينالون  ال��ذي  الواجب  ب��اأن  موؤمنن 
بالدخول  ح�����ان  ق����د  ت���اأدي���ت���ه  ����ص���رف 
العملي  ب�صكله  ال��ت��دري��ب��ي  للمع�صكر 
اآملن اأن يجتازوا تلك املرحلة ب�صرف 
وعزة وكرامة كما هو احلال يف اخلدمة 
الدفعة  جم���ن���دو  واأك�����د  ال��ع�����ص��ك��ري��ة. 
التاأ�صي�صية  الوطنية  للخدمة  ال�15 
اإك�صبو  تنظيم  اأن  "املجموعةاالأوىل" 
االإم���ارات  ل��دول��ة  �صرف  ه��و   2020
اخلليج  ول�������دول  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
جديرين  ن����ك����ون  و�����ص����وف  وال�����ع�����رب 
االإمارات  دول��ة  ولتتميز  املكانة  بهذه 
العربية  ال������دول  م��ق��دم��ة  يف  ل��ت��ك��ون 
الدويل  املحفل  ه��ذا  ت�صت�صيف  ال��ت��ي 
وباأبنائها  وبتنظيمه  به  تتميز  و�صوف 
وعلينا  املتطوعن,  اأو  املوظفن  �صواء 
اأن نتكاتف جميعا يف هذا املحفل, واأن 
بع�س  ب��اأي��ادي  مرتا�صة  اأيادينا  تكون 
و�صعارنا  االأم���ام  اإىل  دائما  ننظر  واأن 
ال����ت����ف����اوؤل واجل������د واالج����ت����ه����اد, لكي 
الريادة  اإىل  مت�صارعة  تكون خطواتنا 

مبارك  عبداهلل  املجند  وقال  العاملية. 
باخلدمة  االل���ت���ح���اق  اإن  اجل���ن���اح���ي 
ال����روح الوطنية  ي���دل ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة 
العالية وال�صعور بامل�صوؤولية الوطنية, 
لدولة  واالنتماء  الوالء  قيم  وتاأ�صيل 
والقيام  الر�صيدة,  وقيادتها  االإم��ارات 
ب����ال����دور ال���وط���ن���ي يف ح���م���اي���ة ت����راب 
الوطن, و�صون منجزاته ومكت�صباته.

فريق  اإىل  االن�����ص��م��ام  " ان  واأ����ص���اف 
فر�صا  يل  ���ص��ي��وف��ر   2020 اإك�����ص��ب��و 
ل��ت��ط��وي��ر م��ع��اريف و�صقل  ت�����ص��اه��ى  ال 
اإمكانية  يل  ���ص��ي��ت��ي��ح  ك��م��ا  م���ه���ارات���ي, 
ال�صعيدين  ع��ل��ى  وال���ن���م���و  ال���ت���ط���ور 
اإىل جنب  وامل��ه��ن��ي ج��ن��ب��ا  ال�����ص��خ�����ص��ي 
مع زمالئي من املتطوعن االآخرين. 
من  بيد  ي��دا  نعمل  هنا  جميعا  نحن 
يحقق  ا�صتثنائي  اإك�صبو  تنظيم  اج��ل 
جن��اح��ا ب��اه��را وي���رتك اأث���را عميقا يف 
نفو�س جميع زواره, واأنا �صعيد وفخور 
ه��ذا احلدث  ج��زءا من  بكوين  للغاية 
املجند  وق�����ال  العاملي".  ال���ت���اري���خ���ي 
م�صاركته  "اإن  ال�صحي  حممد  م��ان��ع 
يف اخلدمة الوطنية تعد ردا للجميل 
جت��اه ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه ال��ت��ي حر�صت 
و���ص��ه��رت ع��ل��ى اأم���ن���ه واأم����ان����ه, االأم���ر 
امل�صتمر  العطاء  منهم  يتطلب  ال��ذي 
واحلفاظ  وخدمته  لندائه  والتلبية 
اأرا����ص���ي���ه وان�����ه ي�صعر  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى 
بالفخر كونه �صمن هذه الكوكبة من 
اأبناء الوطن, ليكونوا جنودا يف خدمة 
الوطن والدفاع عنه, واكت�صاب مهارات 
واالن�صباط  ال��ن��ف�����س  ع����ن  ال����دف����اع 
وحتمل امل�صوؤولية, معرا عن �صعادته 
باالن�صمام ملثل هذا النوع من الدورات 
التي �صتاأهله للم�صاركة يف اكر حدث 
2020, وبن اأن خدمة  اأك�صبو  دويل 
ي�صاهيه  ال  ك���ب���ر  �����ص����رف  ال����وط����ن 
�صرف". وقال ال�صقيقان عبدالرحمن 
وع����ب����داهلل ح��م��د ال���ك���ث���ري ان داف���ع 
ال��وط��ن والرغبة  ال��ت��ج��ن��ي��د ه��و ح��ب 
ويتج�صد  وح��م��اي��ت��ه,  ع��ن��ه  ال�����ذود  يف 
ذل��ك بالفعل م��ن خ��الل االل��ت��ح��اق يف 
فر�صة  تعتر  التي  الوطنية  اخلدمة 
للتعرف اإىل طبيعة احلياة الع�صكرية 
وال��ت��دري��ب ع��ل��ى ح��م��ل ال�����ص��الح وفكه 
وت��رك��ي��ب��ه وا���ص��ت��خ��دام��ه, اإ���ص��اف��ة اإىل 
اكت�صاب مهارات االعتماد على النف�س 

وحتمل امل�صوؤولية واالن�صباط.

ال�شباب« على الطرق »منظومة  وتطبيق  املكاملات  اأعداد  يف  % ارتفاع   30

�صرطة دبي تتلقى 1810 مكاملة وُت�صجل 
ال�صباب فرتة  خال  مروريًا  حادثًا   24

جمل�س الوزراء يعتمد تعيني رابعة ال�صميطي 
مديرا عاما ملوؤ�ص�صة االإمارات للتعليم املدر�صي

مركز التدريب باملنامة يف القوات امل�صلحة ي�صتقبل جمندي الدفعة الل15 للخدمة الوطنية الذين ي�صاركون يف اإك�صبو 2020 

عبد الرحمن حمد الكثرييعبداهلل الكثرييمانع حممد ال�شحيعبداهلل مبارك اجلناحي

�صرطة راأ�س اخليمة تفتتح دورة البحث اجلنائي التاأ�صي�صية
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اأخبـار الإمـارات
نيويورك اأبوظبي تفتتح مركز هياري بالون للتميز يف التدري�س والتعلم

•• اأبوظبي-وام: 

افتتحت جامعة نيويورك اأبوظبي مركز هيالري بالون للتميز يف التدري�س 
االأكادميي  التميز  دعم  يف  اجلامعة  جهود  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  والتعلم 

وال�صغف الدرا�صي واالبتكار.
التدري�صية  الهيئة  القطاع الأع�صاء  امل��وارد واالأدوات يف  اأحدث  املركز  ويوفر 
يف اجلامعة لتوفر اأ�صاليب تدري�س وتعلم منظمة و�صاملة مبا ين�صجم مع 

الروؤية التعليمية جلامعة نيويورك اأبوظبي.
ومن خالل تعاونه امل�صتمر مع اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعة وجمموعة 
وا�صعة من املتخ�ص�صن داخل اجلامعة وخارجها يعمل املركز على ا�صتك�صاف 
منهجيات تعليمية جديدة ودرا�صة التوظيف االأف�صل للتكنولوجيا يف التعليم 

اإىل جانب درا�صة اأ�صاليب التدري�س اجلديدة.

وت�صمل االأدوات وبرامج التدريب التي يوفرها املركز كل ما يتعلق بت�صميم 
الدورات التدريبية واملنهجيات التعليمية واأ�صاليب التدري�س والتكنولوجيا 
والتقييم والتنوع وال�صمولية اإىل جانب منهجيات الدعم الطالبي واالرتقاء 

مب�صتوى املناهج الدرا�صية وتقييم العملية التعليمية.
ويتمحور اهتمام املركز حول ا�صرتاتيجيات ت�صميم الدورات التدريبية لدعم 
العملية التعليمية خالل االأزمات مع الرتكيز على اخليارات املرنة التي تتيح 

للطالب اتخاذ القرار باأنف�صهم فيما يتعلق بعملية تعلمهم.
ن�صر  على  التعليمية  وب��راجم��ه  امل��رك��ز  م���وارد  ت�صاعد  ذل��ك  اإىل  وباالإ�صافة 
االأدوات االفرتا�صية الالزمة الإمتام الدورات التدريبية عن بعد حيث تزداد 
اأهمية املركز واخلدمات التي يوفرها نتيجة تداعيات "كوفيد - 19" على 

القطاع التعليمي.
هيئة  اإن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  رئي�س  نائب  وي�صرتمان  مارييت  وقالت 

 2017 اأبريل  يف  اتخذت  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  والقيادة  التدري�س 
قرارا باإن�صاء مركز للتدري�س والتعلم ووافقت باالإجماع على ت�صميته مركز 
هيالري بالون حيث كانت هيالري اإحدى موؤ�ص�صي جامعة نيويورك اأبوظبي 

ومعلمة بارعة ومتفانية .
واأ�صافت اأن مهمة مركز هيالري بالون للتميز يف التدري�س والتعلم تتمثل 
اأن  اإىل  م�صرة  واإب��داع��ا  فاعلية  اأك��ر  يكونوا  اأن  على  االأ�صاتذة  م�صاعدة  يف 
التدري�س  من  االأول  التاأ�صي�صي  لعقدنا  مهمة  اإ�صافة  ميثل  اليوم  افتتاحه 
والتعلم املبتكر وميكن املركز اأع�صاء هيئة التدري�س من االزدهار والنمو يف 

جمتمعنا التعليمي املتنوع وال�صامل.
يف  للتميز  بالون  هيالري  مركز  مديرة  جلي�صون  نان�صي  قالت  جانبها  من 
جهودنا  يدعم  املركز  اإن   : اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  والتعلم  التدري�س 
الهادفة اإىل تعزيز روؤية ور�صالة جامعة نيويورك اأبوظبي التعليمية وبف�صل 

مركز  يعد  العاملية  عالقاتنا  �صبكة  من  والدعم  املميزة  التعليمية  م��واردن��ا 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  املدر�صن  الجتماع  مثاليا  مكانا  بالون  هيالري 
امل�صتويات  اأعلى  اإىل  فيه  نعي�س  ال��ذي  باملجتمع  لالرتقاء  اخل��رات  وتبادل 
وندرك اليوم اأهمية وجود نظام تعليمي قادر على مواجهة االأزمات ومواكبة 
جودة  على  احلفاظ  مع  الرابعة  ال�صناعية  الثورة  مع  املرتافقة  التطورات 
النتائج التي يقدمها. وجاءت ت�صمية املركز تكرميا لذكرى هيالري بالون 
لفريق  املوؤ�ص�س  والع�صو  الراحلة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  رئي�س  نائب 
التخطيط االأ�صا�صي للجامعة. و�صاركت بالون يف تطوير اجلوانب النظرية 
والعملية للجامعة حيث حملت على عاتقها م�صوؤولية ت�صميم مناهج درا�صية 
مت  ال��ذي  الع�صري  اجلامعي  احل��رم  ت�صميم  اإىل  باالإ�صافة  وعاملية  جديدة 
2014 ليجمع بن العنا�صر الثقافية لالإمارة واالأ�صاليب  افتتاحه يف عام 

املعمارية احلديثة التي تعك�س مالمح اأبوظبي ونيويورك والعامل ككل.

•• اأبوظبي - وام:

من  ع���ددا  املجتمعية  للم�صوؤولية  ال��وط��ن��ي  ال�����ص��ن��دوق  اأم��ن��اء  جمل�س  اع��ت��م��د 
تنفيذ  �صرعة  ي�صمن  مبا  ال�صندوق  عمل  اآل��ي��ات  لتطوير  اجل��دي��دة  ال�صيا�صات 
اأمناء ال�صندوق, خالل  اأقر جمل�س  املبادرات وحتقيق االأثر املرجو منها, حيث 
 ,2020 للعام   18 رقم  القرار  ت�صكيله اجلديد مبوجب  االأول عقب  اجتماعه 
جمموعة من ال�صوابط والنظم ملتابعة وقيا�س العمل املجتمعي املوؤ�ص�صي, وذلك 
من خالل ت�صكيل 4 جلان متخ�ص�صة تعمل حتت مظلة املجل�س معنية مبتابعة 

ال�صيا�صات وتطوير االأداء ومتابعة امل�صاريع والتمويل واإدارة املخاطر.
كما وافق املجل�س على اإطالق املوؤ�صر الوطني للم�صوؤولية املجتمعية وت�صكيل فريق 
عمل املوؤ�صر واملعني بتوثيق اأداء املوؤ�ص�صات وال�صركات يف هذا املجال وفق عدد من 
والتي  املجتمعية  امل�صوؤولية  اعتماد عالمة  اإىل جانب  والعاملية,  املحلية  املعاير 
�صيتم منحها لل�صركات وفق جمموعة من املعاير واملوؤ�صرات بالتعاون والتن�صيق 
مع غرف التجارة يف الدولة.  وقال معايل عبداهلل بن طوق املري, وزير االقت�صاد 
رئي�س جمل�س اأمناء ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية.. اإنه منذ تاأ�صي�س 
دولة االإم��ارات, على يد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه" وقد عملت قيادة الدولة على تر�صيخ فكر العطاء وال�صلوك امل�صوؤول جتاه 
خمتلف الق�صايا التنموية واالجتماعية والبيئية لدى كافة فئات املجتمع من 
قطاع عام وخا�س واأفراد, واليوم ينعك�س هذا ال�صلوك الواعي بو�صوح يف تكامل 
اجلهود احلكومية ومبادرات القطاع اخلا�س لدعم االأه��داف التنموية وتعزيز 

تناف�صية الدولة واالرتقاء بقدرات املجتمع على مواجهة خمتلف التحديات.
واأ�صاف معاليه اإن ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية لديه روؤية طموحة 
املجتمعية من خالل تطوير  امل�صوؤولية  عامليا يف جمال  الدولة  ري��ادة  تعزيز  يف 
اإطارا تنظيميا متكامال الإدارة وتطوير وقيا�س امل�صاهمات واملبادرات املجتمعية 

لل�صركات, ويكون مرجعا الأف�صل املمار�صات املعمول بها اإقليميا وعامليا.
اأن ال�صراكة اال�صرتاتيجية وتكامل االأدوار بن القطاعن العام واخلا�س  واأكد 
حر�س  وق���د  امل�����ص��ت��دام��ة,  التنمية  متطلبات  ال�صتيفاء  احلقيقي  ال��ره��ان  ه��و 
ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية على تطوير مبادرات تعزز من جتربة 
امل�صوؤولية املجتمعية لدى قطاع االأعمال بالدولة عن تطوير حوافز وموؤ�صرات 
قيا�س جتعلها اأكر موؤ�ص�صية ونظامية االأمر الذي يحقق املنفعة للمجتمع ويف 
الوقت نف�صه يحقق م�صالح القطاع اخلا�س, م�صرا اإىل اأن ا�صطالع ال�صركات 
االجتماعي,  حميطها  تطوير  يف  وم�صاهمتها  املجتمعية  امل�صوؤولية  باأن�صطة 
ينعك�س اإيجابا على مكانتها التناف�صية وقدرتها على النمو وا�صتدامة اأعمالها.  
اأمناء ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية برئا�صة  وانعقد اجتماع جمل�س 
معايل عبداهلل بن طوق املري, وزير االقت�صاد, رئي�س جمل�س االأمناء, وع�صوية 
كل من �صعادة عبداهلل اآل �صالح, وكيل وزارة االقت�صاد, و�صعادة مبارك الناخي, 
وكيل وزارة الثقافة وال�صباب, و�صعادة موزة االأكرف ال�صويدي, وكيل وزارة تنمية 
املجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  جلفار,  ال��ك��رمي  عبد  اأح��م��د  و���ص��ع��ادة  املجتمع, 
التنفيذي لهيئة  الرئي�س  نائب  ال�صويدي,  الدكتورة مرمي بطي  بدبي, و�صعادة 
االحتادي  باملركز  تنفيذي  مدير  اأهلي,  حنان  و�صعادة  وال�صلع,  املالية  االأوراق 

للتناف�صية واالإح�صاء, وعبد العزيز اجلزيري, نائب الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
دبي للم�صتقبل, والدكتورة اليازية الكويتي, مدير تنفيذي اال�صتك�صاف والطاقة 
ب�صركة مبادلة لال�صتثمار, وبدور الرقباين, رائدة االأعمال املجتمعية, وامل�صت�صار 
�صر  واأمن  وال�صلع  املالية  االأوراق  بهيئة  القانوين  امل�صت�صار  اأمين فاروق هيكل, 

املجل�س, ومرمي الق�صاب, ممثل فئة ال�صباب.
واأقر املجل�س ت�صكيل اأربع جلان خمت�صة وهي اللجنة اال�صت�صارية, وجلنة التدقيق 
واملخاطر, وجلنة ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات, وجلنة امل�صاريع والتمويل, بحيث 
على  املجتمعية  امل�صوؤولية  ممار�صات  لتطوير  بينها  فيما  اللجان  اأدوار  تتكامل 
الوطني  "املوؤ�صر  يف  الدولة  داخ��ل  املوؤ�ص�صات  م�صاركة  وت�صهيل  الدولة  م�صتوى 

املجتمعية". امل�صوؤولية  للم�صوؤولية املجتمعية" و"عالمة 
وتتوىل اللجنة اال�صت�صارية, برئا�صة �صعادة عبداهلل اآل �صالح, دور حلقة الو�صل 
لتفعيل ال�����ص��راك��ة ب��ن ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ع��ن ط��ري��ق جلان 
امل�صوؤولية املجتمعية بكل اإمارة. فيما تعمل جلنة التدقيق واملخاطر, التي تراأ�صها 
�صعادة موزة االأكرف ال�صويدي, على �صمان فعالية التدقيق الداخلي واخلارجي 

واأنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة ال�صندوق وجلانه واإدارة املخاطر.
على  الناخي,  مبارك  �صعادة  برئا�صة  واال�صرتاتيجيات,  ال�صيا�صات  جلنة  وتقوم 
يف  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  و�صمان  الوطني  لل�صندوق  احلوكمة  منظومة  تطوير 
العملية الت�صريعية يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية واال�صتدامة. كما تعمل جلنة 
امل�صاريع والتمويل, برئا�صة �صعادة حنان اأهلي, على اختيار امل�صاريع وفق اأولويات 

الدولة واأهداف التنمية امل�صتدامة.

للم�صوؤولية  الوطني  املوؤ�صر  عمل  فريق  ت�صكيل  اعتماد  املجل�س  اجتماع  و�صهد 
املجتمعية, الذي ي�صم كفاءات وخرات وتخ�ص�صات متنوعة تعمل على تقدمي 
امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف  م��ع  م��واءم��ت��ه��ا  امل��وؤ���ص��رات وم���دى  ب�����ص��اأن  ت��و���ص��ي��ات 
الوطنية, وتوفر التو�صيات ب�صاأن م�صادر البيانات التي مت التحقق منها والتي 
ويعد  للموؤ�صر.   ال�صاملة  املنهجية  حول  تو�صيات  وتقدمي  ا�صتخدامها,  ميكن 
املوؤ�صر الوطني للم�صوؤولية املجتمعية اأداة قيا�س مت تطويرها بناء على معاير 
عاملية, حيث يوثق املوؤ�صر ممار�صات امل�صوؤولية املجتمعية واال�صتدامة للموؤ�ص�صات 
يف الدولة ويقوم مبقارنتها على امل�صتوى املحلي وقيا�س تاأثرها على تناف�صية 
دولة االإمارات عامليا.  كما مينح ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية عالمة 
فئات  لثالث  وفقا  وذل��ك  واخلا�س,  احلكومي  للقطاعن  املجتمعية  امل�صوؤولية 
هي الفئة البالتينية, والفئة الذهبية, والفئة الف�صية, وبالتعاون والتن�صيق مع 
غرف التجارة يف الدولة. وتتم عملية التقييم ملنح عالمة امل�صوؤولية املجتمعية 
املحلية  القيمة  الوطنية,  االأولويات  امل�صاهمة يف  رئي�صة هي  �صبعة معاير  وفق 
اإ�صراك  والبيئي,  املجتمعي  االأث��ر  والتنفيذ,  اال�صرتاتيجي  التخطيط  امل�صافة, 

اأ�صحاب امل�صلحة, اإدارة املخاطر والفر�س, واالإبداع واالبتكار.
عددا  املا�صية,  الفرتة  خالل  املجتمعية,  للم�صوؤولية  الوطني  ال�صندوق  وحقق 
من االإجنازات االإيجابية, حيث جنح ال�صندوق يف جمع هبات نقدية وعينية من 
قطاع االأعمال بالدولة, مت توجهيها اإىل نحو ن�صف مليون م�صتفيد خالل حملة 
الت�صدي لتداعيات كوفيد19- التي اأطلقها ال�صندوق, وي�صتمر ال�صندوق بتلقي 

امل�صاهمات املادية والعينية من القطاع اخلا�س خلدمة جمتمع دولة االإمارات.

•• ابوظبي-الفجر:

الدولة  ال�صعودية لدى  العربية  اململكة  �صفر  الدخيل  �صعادة تركي  اأ�صاد 
بالدور الوطني الذي يوؤديه االأر�صيف الوطني االإماراتي يف توثيق تاريخ 

دولة االإمارات, وحفظ االأر�صيفات اخلا�صة بدول املنطقة.
اأبوظبي؛  الوطني يف  االأر���ص��ي��ف  اإىل مقر  �صعادته  زي���ارة  ل��دى  ذل��ك   ج��اء 
حيث التقى �صعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�صي مدير عام االأر�صيف 
وجرى  التنفيذي,  املدير  علي  اآل  ماجد  عبدهلل  �صعادة  بح�صور  الوطني, 

امل�صرتك,  االهتمام  ذات  الثقافية  واملوا�صيع  الق�صايا  بحث  اللقاء  خالل 
واآليات تعزيز التعاون بن االأر�صيف الوطني االإماراتي واالأر�صيف الوطني 
تبادل  واأه��م��ي��ة  ال�صعودية,  العربية  اململكة  يف  ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ل��ك  ودارة 
اخلرات املتخ�ص�صة, والرامج التقنية املتطورة التي ُتعنى بحفظ ذاكرة 

الوطن واإتاحتها.
الوطني من نظم متطورة  االأر�صيف  راآه يف  واأب��دى �صعادته االإعجاب مبا 
وحديثة, وال�صيما يف التقنية املعتمدة حلفظ املقتنيات والكنوز الوثائقية 
املنا�صبات  يف  م�صاركته  على  الوطني  االأر�صيف  و�صكر  النادرة؛  التاريخية 

العالقات  تعزيز  يف  اأمله  عن  معرباً  ال�صعودية,  العربية  للملكة  الوطنية 
باالإجراءات  اأ�صاد  كما  والتوثيق,  االأر�صفة  جمال  يف  ال�صعودية  االإماراتية 
االحرتازية التي يتبعها االأر�صيف الوطني يف مواجهة جائحة كوفيد19.

ال�صعودي  ال�صفر  �صعادة  زي��ارة  الري�صي  اهلل  عبد  الدكتور  �صعادة  وثّمن 
عالياً, واعترها خطوة مهمة على طريق متتن العالقات بن االأر�صيف 
�صعادته  و�صرح  اململكة,  والتوثيق يف  باالأر�صفة  املعنية  واملوؤ�ص�صات  الوطني 
املجل�س  بكوجنر�س  املتمثل  الكبر  االأر���ص��ي��ف��ي  احل���دث  اأه��م��ي��ة  لل�صيف 
الدويل لالأر�صيف, والذي �صت�صت�صيفه اأبوظبي يف اأكتوبر القادم, موؤكداً اأن 

القيادات العاملة يف جمال االأر�صيف الوطني يف اململكة العربية ال�صعودية 
حتت  �صيقام  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  حل�صور  امل��دع��وي��ن  مقدمة  يف  ال�صقيقة 
�صعار )متكن جمتمعات املعرفة(, و�صيناق�س ق�صايا اأر�صيفية مهمة مثل: 
الذكاء ال�صناعي, واملعرفة امل�صتدامة كاأ�صا�س للتنمية امل�صتدامة, ومواجهة 

التحديات يف حفظ االأر�صيفات بو�صائل التوا�صل االجتماعي.
وجال �صعادة ال�صفر ال�صعودي يرافقه �صعادة مدير عام االأر�صيف الوطني 
بن اأهم املرافق مبقر االأر�صيف الوطني, واطلع �صعادته على اأهم امل�صاريع 

واملبادرات احليوية التي من �صاأنها االرتقاء بالعمل االأر�صيفي. 

•• دبي-الفجر:

بوزارة  االإم�����ارات ممثلة  دول���ة  ف���ازت 
بجائزتن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة 
من املنظمة الدولية لنظم املعلومات 
HIMSS- واإدارة الرعاية ال�صحية
 Elsevier Digital
 Healthcare Award
عن   Middle East2020
فئتي االبتكار واالإجنازات يف الرعاية 
ال�صحية مبجال تكنولوجيا املعلومات 
وال�صحة الرقمية. وياأتي هذا الفوز 
يف اإط����ار م�����ص��رة ح�����ص��د االإجن�����ازات 
ال��دول��ة يف ميادين  وت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة 
مراكز  وتبوئها  العاملية  التناف�صية 
التقارير  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال�����ص��دارة 
لروؤية  حتقيقاً  العاملية,  وامل��وؤ���ص��رات 
االإمارات الهادفة لتعزيز مكانتها بن 
اأف�صل دول العامل يف جمال الرعاية 

ال�صحية االلكرتونية والذكية.
حيث ا�صتحقت وزارة ال�صحة ووقاية 
االبتكار  االأول يف فئة  املركز  املجتمع 
ع���ن م�����ص��روع ف��ح�����س ال�����ص��م��ع املبكر 
للمواليد حديثي الوالدة الذي يعتمد 
االلكرتونية  التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى 
عن  املبكر  الك�صف  اأجهزة  يف  العاملية 
ال�صمع وتطوير الوحدة االإلكرتونية 
الذكية يف امللف ال�صحي االلكرتوين 
ال�صيدلية  م�صروع  بلغ  كما  "وريد". 
القائمة  اأي�����ص��اً  ل���ل���وزارة  ال��روب��وت��ي��ة 

املبتكرة.  امل�صاريع  الأف�صل  النهائية 
فئة  عن  االأول  املركز  ال���وزارة  ونالت 
ال�صحية  ال���رع���اي���ة  يف  االإجن���������ازات 
االلكرتونية  ال���وح���دة  م�����ص��روع  ع���ن 
ال�����ذي يهدف  ال��دم��اغ��ي��ة  ل��ل��ج��ل��ط��ة 
االكلينيكية  امل��م��ار���ص��ات  توحيد  اإىل 
ال���دم���اغ���ي���ة وفقا  مل��ر���ص��ى اجل��ل��ط��ة 
للمعاير العاملية مما ي�صهم يف تقليل 
املمرا�صة  ون�صبة  العالج  تلقي  وق��ت 

والوفيات.

اأحدث معايري ال�شحة الرقمية
حممد  يو�صف  الدكتور  �صعادة  واأك��د 
ال�صركال, مدير عام موؤ�ص�صة االإمارات 
للخدمات ال�صحية على اأهمية الفوز 
باجلائزة  يف حمفل عاملي بن نخبة 
ال�صحية  الدولية للرعاية  املوؤ�ص�صات 
ال��دول��ة يف خارطة  ي��ع��زز مكانة  مم��ا 
القدرات  ويعك�س  ال��دول��ي��ة,  ال�صحة 
القطاع  بها  يت�صم  ال��ت��ي  التناف�صية 
ال�صرتاتيجية  حت��ق��ي��ق��اً  ال�����ص��ح��ي 
ال�صحي�ة  ال��رع��اي��ة  بتقدمي  ال����وزارة 
مبتكرة  ب��ط��رق  واملتكاملة  ال�صاملة 
املعلومات  نظم  وتطوير  وم�صتدامة 
عاملية,   م���ع���اي���ر  وف������ق  ال�������ص���ح���ي���ة 
امل��ت��ق��دم��ة التي  ل��ل��م��ك��ان��ة  ت��ر���ص��ي��خ��اً 
تتبوؤوها الدولة يف جمال تكنولوجيا 
الو�صول  بهدف  ال�صحية,  ال��رع��اي��ة 
اإىل م�صاف ال��دول االأك��ر ابتكاراً يف 
العامل, م�صراً �صعادته اإىل اأن الوزارة 

ما�صية يف تعزيز القدرات التناف�صية 
الدولة  يف  ال�صحية  الرعاية  لقطاع 
اخلدمات  يف  اال���ص��ت��دام��ة  وحت��ق��ي��ق 
ال�صحية, من خالل و�صع ال�صيا�صات 
الطبية  واالإج��راءات والروتوكوالت 

واأف�صل املمار�صات العاملية. 

ا�شتقطاب البتكارات الطبية 
الدكتور يو�صف حممد  �صعادة  واأثنى 
لفرق  املتميز  االأداء  على  ال�صركال, 
ال��ع��م��ل ال���ت���ي ح��ق��ق��ت ه����ذا االإجن�����از 
امل�صتوى  عالية  مناف�صة  بعد  العاملي, 
ال�صحية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  اأف�������ص���ل  م����ع 
بال�صرق االأو�صط الذي يعك�س حر�س 
ن��ق��الت نوعية  اإح����داث  ال����وزارة على 
ت�صب يف م�صلحة املر�صى با�صتخدام 
الرقمية  ال�����ص��ح��ة  م��ع��اي��ر  اأح������دث 
لتعزيز  اال����ص���ط���ن���اع���ي,  وال������ذك������اء 

جتربة  وحت�صن  الت�صغيلية  الكفاءة 
االأنظمة  اأح��دث  وا�صتقطاب  املر�صى 
الت�صخي�س  يف  ال���ذك���ي���ة  واحل����ل����ول 
وال��وق��اي��ة وال��ع��الج وم��ن��ه��ا الفح�س 
املبكر لل�صمع لدى املواليد والرعاية 
الدماغية.  اجللطة  ملر�صى  امل��م��ي��زة 
منوهاً �صعادته اإىل ح�صول م�صت�صفى 
اب���راه���ي���م ع���ب���ي���داهلل ع���ل���ى اجل���ائ���زة 
العاملية  ال���ف���ي���درال���ي���ة  م���ن  امل��ا���ص��ي��ة 
لل�صكتات الدماغية, اأول م�صت�صفى يف 
دولة االإمارات ومنطقة اخلليج ينال 
على  كموؤ�صر  العاملية,  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
بالدولة  ال�صحية  امل��ن��ظ��وم��ة  ك��ف��اءة 
البنية  ا�صتثمارها الطويل يف  ونتائج 
وا�صتقطاب  ال�����ص��ح��ي��ة,  ال���رق���م���ي���ة 
اأ�صاليب  لتح�صن  الطبية  االبتكارات 

الرعاية ال�صحية.

الرعاية  تكنولوجيا  ت��ع��زي��ز 
ال�شحية

كلثوم  ال���دك���ت���ورة  اأ�����ص����ارت  ب����دوره����ا 
ال�صحة  وزارة  ف��وز  اأن  اإىل  البلو�صي 
ووقاية املجتمع باجلائزتن يف موؤمتر 
تقديراً واعرتافاً  يعتر   HIMSS
ع��امل��ي��اً ب��ك��ف��اءة م�����ص��اري��ع ال������وزارة يف 
تكنولوجيا الرعاية ال�صحية واالإدارة 
اأمتتة  مبجال  للم�صت�صفيات  املتميزة 
اأف�صل  وات��ب��اع  ال�صريرية  العمليات 
معاير ال�صحة الرقمية. مو�صحة اأن 
م�صروع فح�س ال�صمع املبكر حلديثي 

امل�����والدة ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى اإدخ�����ال تقنية 
وتنفيذه  ويتم  ذكي  وتطبيق  مبتكرة 
املقدمة  ال����وزارة  م�صت�صفيات  بكافة 
خلدمات الن�صاء والوالدة, بعد ربطه 
مع نظام تكنولوجيا الرعاية ال�صحية 
"وريد" حيث ي�صهم التدخل املبكر يف 
ح�صول حديثي الوالدة على الرعاية 
من  يح�صن  مم��ا  املنا�صبة  ال�صحية 
واأ�صلوب  لغتهم  تطوير  يف  فر�صتهم 

كالمهم ومهارات التوا�صل. 
اإن�صاء  اىل  ال���رن���ام���ج  ي���ه���دف  ك��م��ا 
ملتابعة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 

حاالت �صعف ال�صمع.
اأن  اإىل  ك��ل��ث��وم  ال���دك���ت���ورة  ون���وه���ت 
م���������ص����روع ال������وح������دة االل���ك���رتون���ي���ة 
نتائج  ح���ق���ق  ال���دم���اغ���ي���ة  ل��ل��ج��ل��ط��ة 
املمار�صات  اأف�صل  تطوير  يف  مم��ي��زة 
الطبية الإدارة احلالة والرتكيز على 
الوقاية والعالج ال�صريع الإنقاذ حياة 
اإىل  الذهبية,  ال�صاعة  املر�صى �صمن 
جانب ت�صجيل امل�صت�صفى يف �صجالت 
ت�صاعدهم على مراقبة اأداء بياناتهم 
املعتمدة.  املوؤ�صرات  وفق  وتخطيطها 
باالإ�صافة اإىل تقدمي التدريب الالزم 
لتح�صن مهارات الكادر الطبي, وذلك 
يف اإطار ا�صرتاتيجية الوزارة لتطوير 
تغير  واإح����داث  ال�صحية  اخل��دم��ات 
الرعاية  ج�����ودة  وحت�����ص��ن  اإي���ج���اب���ي 
ومواكبة  امل��ر���ص��ى  ون��ت��ائ��ج  ال�صحية 

اأحدث املمار�صات العاملية.

ال�صندوق الوطني للم�صوؤولية املجتمعية يعتمد عددا من ال�صيا�صات لرت�صيخ مفهوم املمار�صات لدى االأفراد وال�صركات

االأر�صيف الوطني ي�صتقبل ال�صفري ال�صعودي لدى الدولة

اإجناز جديد يعزز مكانة الدولة على خارطة ال�شحة الدولية

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تفوز بجائزتني 
مرموقتني يف ال�صحة الرقمية 

•• عجمان – الفجر 

وقع امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين بعجمان مذكرة تفاهم 
حمالت  لتوفر  اخل��ري��ة  االمي���ان  منار  موؤ�ص�صة  م��ع 
توعوية عن الوقاية واالجراءات االحرتازية  من قبل 
مبوجبها  املوؤ�ص�صة  تتح�صل  اأن   على  الطبي  الطاقم 
يف  ال�صحية  الرعاية  خ��دم��ات  ب�صاأن  تخفي�صات  على 

امل�صت�صفى جلميع املوظفن والطالب وعائالتهم.
وقع كل من ال�صيخ علي بن حممد بن را�صد النعيمي 
علي  نا�صر  �صعادة  بح�صور  التنفيذي,  الرئي�س  نائب 
اجل��ن��ي��ب��ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن��ار االمي���ان 
الرئي�س  ع��ث��م��ان  ال��دك��ت��ورة رمي  ���ص��ع��ادة  و   اخل��ري��ة 
 - االأمل���اين  ال�صعودي  م�صت�صفيات  ملجموعة  التنفيذي 

االمارات.

قيادتنا  ل��روؤي��ة  ا�صتنادا  النعيمي  علي  ال�صيخ  وو���ص��ح 
الر�صيدة باأن تكون الرعاية ال�صحية مبتناول اجلميع.  
املوؤ�ص�صة يف تطوير  التعاون �صمن خطط  ياأتي هذا  و 
بيئة العمل �صاكرين الدارة امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين 
م�صاركتهم  بتعزيز  التزامهم  و  امل�صتمر  �صعيهم  على 
للح�صول  فر�صة  ال��ط��الب  امل��ذك��رة متنح  ه��ذه  وحيث 
على الرعاية والتوعية ال�صحية و االجراءات الوقائية 

حلماية انف�صهم من االمرا�س.
و اعربت �صعادة الدكتورة رمي عثمان الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة م�صت�صفيات ال�صعودي االأملاين - االمارات على 
اأهمية التعاون بن القطاع ال�صحي والتعليمي لتوعية 
املجتمع و ياأتي هذا االتفاق لتقدمي توعية طبية لكل 
املوظفن والطالب و عائلتهم  باال�صافة اىل اخلدمات 

ال�صحية املخف�صة.

تعاون بني امل�صت�صفي ال�صعودي االأملاين 
عجمان وموؤ�ص�صة منار االإميان اخلريية 
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اأخبـار الإمـارات

• ما ن�شهده اليوم من اإقبال متزايد على تلقي اللقاح ي�شري بكل و�شوح للنجاح  
الكبري الذي حققته دبي ودولة الإمارات يف ال�شيطرة على اجلائحة 

• التو�شع يف تاأ�شي�س مراكز جديدة ملواكبة الإقبال املتزايد على تلقي اللقاح خالل الفرتة املقبلة

•• اأبوظبي -وام:

للعلوم  خ���ل���ي���ف���ة  ج����ام����ع����ة  وق�����ع�����ت 
بحثية  اتفاقية  ام�����س  والتكنولوجيا 
مع �صندوق الوطن وبتمويل م�صرتك 
م���ن ���ص��رك��ة ال������دار ال���ع���ق���اري���ة لدعم 
عد�صات  تطوير  اإىل  ي��ه��دف  م�����ص��روع 
الإعادة  وقابلة  اأقل  تكلفة  ذات  ال�صقة 
اال�����ص����ت����خ����دام ب���غ���ر����س اال����ص���ت���خ���دام 
يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�س  ال��ي��وم��ي 
الوقت  االأل�����وان. وي��ق��وم يف  م��ن عمى 
احلايل فريق بحثي من جامعة خليفة 
بالعمل على هذا امل�صروع بالتعاون مع 
باحثن من جامعة اإمبريال كوليدج 
البحثية  االت��ف��اق��ي��ة  وق����ع  ل���ن���دن.  يف 
الدكتور عارف �صلطان احلمادي نائب 
خليفة  جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�س 
و���ص��ع��ادة اأح��م��د حم��م��ود ف��ك��ري مدير 

عام �صندوق الوطن باالإنابة.
العديد من  اإىل دعم  امل�صروع  ويهدف 
االأف������راد ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن مر�س 
عمى االألوان حيث يقت�صر عالجه يف 
الوقت احلايل على النظارات الطبية 
الال�صقة  والعد�صات  ال��روؤي��ة  لتنقية 

املتخ�ص�صة اإال اأن النظارات املخ�ص�صة 
لهذا املر�س تعد كبرة احلجم وغر 
لنظارات  احل���اج���ة  ح���ال  يف  م��ن��ا���ص��ب��ة 
العد�صات  اأن  ك��م��ا  ال��ن��ظ��ر  ت�����ص��ح��ي��ح 
الال�صقة باهظة الثمن وغر مفيدة 

جلميع م�صتخدميها.
الرئي�س  ال�����ذي�����اب�����ي  ط�������الل  وق��������ال 
 .. العقارية  ال���دار  ل�صركة  التنفيذي 
ال��ت��زام��ه��ا الرا�صخ  ان��ط��الق��ا م��ن  اإن���ه 
با�صتمرار  ال��دار  تبحث  مب�صوؤولياتها 
التاأثر  ت�صنع  مبتكرة  م��ب��ادرات  ع��ن 
ثقافة  وت�����ع�����زز  امل���ج���ت���م���ع  وت�������ص���ان���د 

ونفتخر  االج���ت���م���اع���ي���ة  امل�������ص���وؤول���ي���ة 
ب�صراكتنا مع جامعة خليفة و�صندوق 
القيمة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  لتنفيذ  ال��وط��ن 
االأبحاث  خ���الل  م��ن  �صت�صاهم  ال��ت��ي 
االإيجابي  التحول  اإح��داث  العلمية يف 
تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  االأف������راد  ح��ي��اة  يف 
مكانة دول��ة االإم���ارات يف ري��ادة جهود 
التقدم الطبي والبحثي ونتطلع قدما 
�صتف�صي  التي  االإيجابية  النتائج  اإىل 

اإليها هذه املبادرة العلمية الهادفة.
من جانبه قال الدكتور عارف �صلطان 
ن���وق���ع مع  اأن  " ي�����ص��ع��دن��ا  احل����م����ادي 

�صندوق الوطن هذه االتفاقية للعمل 
بفائدة  �صيعود  ال��ذي  امل�صروع  ه��ذا  يف 
اقت�صادية واجتماعية واأكادميية على 
يوا�صل  ل��ذل��ك  ال��ع��امل  ���ص��ك��ان  جميع 
عمليات  خليفة  جامعة  يف  الباحثون 
البحث والتطوير يف جمال االبتكارات 

الرامية خلدمة املجتمع".
مثاال  يعتر  امل�صروع  هذا  اأن  واأ�صاف 
اآخ����ر ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��م ب��دع��م اأه����داف 
الدولة  يف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
مبا ين�صجم مع روؤية اأبوظبي 2030 
امللكية  مب��زاي��ا  يحظى  واأن���ه  �صيما  ال 

التي  التجارية  واالإم��ك��ان��ات  الفكرية 
الدولة  يف  العد�صات  ب�صناعة  تتمثل 
وهو ما يوؤكد على دور جامعة خليفة 
بالتعاون  العلمية  االبتكارات  ريادة  يف 
�صعادة  ق��ال  جانبه  م��ن  ال�صركاء.  م��ع 
اأح���م���د حم��م��ود ف��ك��ري " ت���اأت���ي هذه 
روؤيتنا  من  يتجزاأ  ال  كجزء  االتفاقية 
يف دفع االأبحاث العلمية على م�صتوى 
دولة االإمارات مبا ي�صاهم اال�صتثمار يف 
والعمل على تطوير  البحثية  الكوادر 
اأبحاثهم وحتويلها اإىل م�صاريع نا�صئة 
االإم����ارات  جمتمع  على  بالنفع  ت��ع��ود 

تعزيز  يف  وت�����ص��اه��م  اأج���م���ع  وال���ع���امل 
م�صتوى  على  ال��رائ��دة  ال��دول��ة  مكانة 
ال��ع��امل يف جم��ال االأب��ح��اث الطبية". 
االتفاقية  ب��ه��ذه  " ���ص��ع��داء  واأ����ص���اف 
امل�صروع  ف���ه���ذا  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  م���ع 
املبذولة  اجلهود  يف  الفتا  تطورا  يعد 
الذين  االأل��وان  مل�صاعدة مر�صى عمى 
�صخ�س  م��ل��ي��ون   300 ع��دده��م  يبلغ 
وامل�صاهمة يف دعم قطاع  العامل  حول 
الدكتور  ويتوىل  ال�صحية".  الرعاية 
حيدر بت االأ�صتاذ امل�صارك يف الهند�صة 
مهمة  خليفة  ج��ام��ع��ة  يف  امليكانيكية 

الذي  البحثي  الفريق  على  االإ���ص��راف 
ال��ب��اح��ث��ن وهم  ي�صم جم��م��وع��ة م��ن 
بولي�صرونوبولو  ك��ري��اك��ي  ال��دك��ت��ور 
الهند�صة  يف  امل���������ص����ارك  االأ������ص�����ت�����اذ 
امل�صكري  فهد  وال��دك��ت��ور  امليكانيكية 
هند�صة  ق�����ص��م  يف  امل�����ص��اع��د  االأ����ص���ت���اذ 
والدكتور  ال��ف�����ص��اء  وع��ل��وم  ال��ط��ران 
���ص��ن��غ م����ون يل االأ����ص���ت���اذ امل�������ص���ارك يف 
والدكتورة  احليوية  الطبية  الهند�صة 
حبيبة ال�صفار عميد م�صارك باالإنابة 
ل�صوؤون الطلبة يف كلية الطب والعلوم 
ال�����ص��ح��ي��ة واالأ�����ص����ت����اذة امل�������ص���ارك���ة يف 

ومديرة  اجلزيئية  واالأحياء  اجلينات 
م���رك���ز ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل���ي���وي���ة يف 
يت�صن  علي  وال��دك��ت��ور  خليفة  جامعة 
الكيميائية  الهند�صة  يف  اأول  حما�صر 
لندن.  كوليدج  اإم��ب��ري��ال  جامعة  يف 
اأع�صاء  اأي�صا  البحثي  الفريق  وي�صم 
اآخرين وهم الدكتور حممد ال�صريف 
وال�����دك�����ت�����ور ف���ه���د ع���ل���م وال����دك����ت����ور 
اأح��م��د ���ص��ال��ح اإ���ص��اف��ة ل��وج��ود ثالث 
البكالوريو�س  طلبة  م��ن  جم��م��وع��ات 
االإماراتين الذين يقومون يف الوقت 
التخرج  بالعمل على م�صاريع  احلايل 
امل�صروع.  ب���ه���ذا  اأب��ح��اث��ه��م  وت��رت��ب��ط 
اإىل  ي�صعون  امل�صروع  �صركاء  اأن  يذكر 
تقنية  مبزايا  تتمتع  عد�صات  �صناعة 
وا�صع  ن��ط��اق  وذات  م��ت��ن��وع��ة  ب�����ص��ري��ة 
ل��ت��غ��ط��ي��ة ج��م��ي��ع اأن������واع م��ر���س عمى 
االأل��وان حيث �صتتم �صناعة العد�صات 
من مواد حم�صنة لال�صتعمال اليومي 
�صيتعاون  ك��م��ا  ال���دائ���م  واال���ص��ت��ع��م��ال 
لالبتكار  خليفة  م��رك��ز  م��ع  ال�صركاء 
من خالل مكتب جامعة خليفة الإدارة 
درا�صة  بهدف  واالبتكار  التكنولوجيا 

اإمكانية اإن�صاء �صركة نا�صئة.

•• دبي-وام:

بن حممد  من�صور  ال�صيخ  �صمو  دع��ا 
اللجنة  رئي�س  مكتوم,  اآل  را���ص��د  ب��ن 
يف  وال��ك��وارث  االأزم����ات  الإدارة  العليا 
لقاح  لتلقي  املجتمع  فئات  كافة  دبي 
التطعيم  م��راك��ز  ع��ر  كوفيد19- 
اأنحاء  خمتلف  يف  املنت�صرة  املعتمدة 
اللقاح  ت���وف���ر  وال���ت���ي  دب�����ي,  م��دي��ن��ة 
واملقيمن,  ل���ل���م���واط���ن���ن  ب���امل���ج���ان 
اإىل توجيهات �صاحب  �صموه  م�صراً 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
ل�صمو  امل�����ص��ت��م��رة  وامل��ت��اب��ع��ة   , اهلل" 
را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
لتوفر   , دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل 
ت�صهيل  و���ص��م��ان  االإم���ك���ان���ات  ك���اف���ة 
االإج��راءات حتى يتمكن اجلميع من 
احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ل��ق��اح و����ص���واًل اإىل 
حتقيق التعايف امل�صتدام من" كوفيد 

."19
وقال �صموه.. " ما ن�صهده اليوم من 
اإقبال متزايد على تلقي لقاح كوفيد 
للنجاح  و���ص��وح  بكل  ي�صر   19  –
ال��ك��ب��ر ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه دب����ي ودول����ة 
االإمارات يف ال�صيطرة على اجلائحة, 
للقيادة  احل��ك��ي��م��ة  ال����روؤي����ة  ب��ف�����ص��ل 
جهداً  ت���دخ���ر  ال  ال���ت���ي  ال���ر����ص���ي���دة, 
م�����ص��ت��وي��ات احلماية  اأع��ل��ى  ل�����ص��م��ان 
املجتمع,  اأف����راد  جلميع  وال�����ص��الم��ة 
واالإمكانات  ال�����ص��ب��ل  ك��اف��ة  وت���وف���ر 

ل�صمان حتقيق ذلك".
ما  ك��ل  اأن  �صك  " ال  �صموه  واأ���ص��اف 
تبذله  وم�����ا  م����ن جن����اح����ات,  حت���ق���ق 
ح��ال��ي��اً ف���رق ال��ع��م��ل م��ن ج��ه��ود نتاج 
مل��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل م�����ص��رتك��ة ب��ن كافة 
امل�صتوين  ع���ل���ى  امل��ع��ن��ي��ة  اجل����ه����ات 
امل��ح��ل��ي واالحت�����ادي, ون��ع��م��ل كفريق 
واح���د ل��ت��ج��اوز ه��ذه اجل��ائ��ح��ة. ومع 
االلتزام  كل ما حتقق ندعو اجلميع 
والوقائية  االح��رتازي��ة  ب��االإج��راءات 

امل��ط��ب��ق��ة, وت�����ص��اف��ر ج��ه��ود خمتلف 
اإىل مرحلة  و���ص��وال  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
ال���ت���ع���ايف ال���ت���ام وع������ودة احل���ي���اة اإىل 
ذلك  ج��اء  كاملة".  ب�صورة  طبيعتها 
خالل تفّقد �صمو ال�صيخ من�صور بن 
يرافقه  مكتوم,  اآل  را�صد  بن  حممد 
معايل الفريق عبداهلل خليفة املري, 
العام ل�صرطة دبي, لعدد من  القائد 
املراكز ال�صحية املخ�ص�صة للتطعيم 
والبالغ  دب����ي,  يف  كوفيد19-  ���ص��د 
م���رك���زاً   120 االآن  ح���ت���ى  ع����دده����ا 

منت�صراً يف خمتلف مناطق دبي.
مركز  بزيارة  جولته  �صموه  وا�صتهل 
تطعيم قاعة اللي�صيلي التابع لوزارة 
كان  حيث  املجتمع,  ووق��اي��ة  ال�صحة 
ا�صتقباله معايل عبدالرحمن بن  يف 
حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية 
العمل  �صر  �صموه  وت��اب��ع   , املجتمع 
التي  التطعيم  وع��م��ل��ي��ات  امل��رك��ز  يف 
املتخ�ص�صة  الطبية  الفرق  بها  تقوم 
للتطعيم  امل��و���ص��ع��ة  اإط����ار احل��م��ل��ة  يف 

19 دعما جلهود دولة  �صد كوفيد- 
ل��ت��ع��زي��ز وقاية  ال�����ص��ام��ل��ة  االإم�������ارات 
ال�صبل  كافة  وتوفر  املجتمع  اأف���راد 
�صالمتهم  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  االآم����ن����ة 

و�صحتهم.
التطعيم  م��رك��ز  ���ص��م��وه  ت��ف��ق��د  ك��م��ا 
" دبي  اأب���وظ���ب���ي يف  ل�����ص��ح��ة  ال��ت��اب��ع 
اإطلع  حيث  ريزورت�س"  اآن��د  بارك�س 
ال��دك��ت��ور م����روان ع��ل��ى الكعبي,  م��ن 
�صركة  يف  للعمليات  التنفيذي  املدير 
����ص���ح���ة, وال����دك����ت����ور م����ب����ارك حمد 
الدرمكي, املدير التنفيذي للعمليات 
ع���ل���ى �صر  ال���رح���ب���ة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف 
العمليات داخل املركز ون�صب االقبال 
امل�صتهدفة.  للفئات  ال��ل��ق��اح  وت��واف��ر 
وخ���ت���م ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن 
جولته  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
منطقة  �صنرتال" يف  "ون  م��رك��ز  يف 
م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي, حيث 
كان يف ا�صتقبال �صموه الدكتور عامر 
التحكم  مركز  رئي�س  �صريف,  اأحمد 

كورونا,  فرو�س  ملكافحة  وال�صيطرة 
مف�صال  ���ص��رح��اً  ل�صموه  ق���دم  ال���ذي 
ح������ول ع���م���ل امل����رك����ز واالإج������������راءات 
على  للحفاظ  املطبقة  االح���رتازي���ة 

امل�صتفيدين من لقاح كوفيد - 19.
ويتو  فر لقاح كوفيد – 19 يف دبي يف 
ولطيفة,  ودبي,  "را�صد,  م�صت�صفيات 
و�صبكة  اأبتاون مردف,  ومركز  وحتا, 
 13  - م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ك  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
اخلا�صة  ال�صيارات  وخدمات  موقعا, 
ب���واق���ع ث���الث ����ص���ي���ارات, ك��م��ا يتوفر 
ال�صحة  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  ال��ل��ق��اح يف 
االأول������ي������ة وم���ن���ه���ا: م����رك����ز امل����زه����ر, 
وزع��ب��ي��ل ال�����ص��ح��ي, وال���ر����ص���اء, وند 
احلمر , وال�صفا, والبدع, وند ال�صبا, 
والل�صيلي,  وال�����ط�����وار,  وامل���ن���خ���ول, 
االحت������اد  م����راك����ز  اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة 
والق�صي�س,  العنز,  وه��ور  ال�صحي, 
بارك�س,  – دبي  امليداين  وامل�صت�صفى 
الفح�س  وخيمة  اخل��وان��ي��ج,  وخيمة 
االإمارات  وم�صت�صفى  را�صد,  ميناء   -

التخ�ص�صي بواقع 22 موقع, و�صبكة 
موقعن,  يف   VPS و�صبكة  برجيل, 
NMC يف  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  و���ص��ب��ك��ة 

ت�صعة مواقع.
التطعيم  التو�صع يف حملة  اإط��ار  ويف 
وتلبية   ,19  - كوفيد  �صد  ال�صاملة 
اللقاح,  اأخ����ذ  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب 
ي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى جتهيز 
واإ���ص��اف��ة ع��دد م��ن امل��راك��ز ال�صحية 
يف ع����دة م���واق���ع خم��ت��ل��ف��ة يف اإم�����ارة 
ال�صحة  ه��ي��ئ��ة  ان��ت��ه��ت  ح��ي��ث  دب�����ي, 
"ون  اإ�صافة مركز  بدبي موؤخرا من 
ك��وف��ي��د- ���ص��د  للتطعيم  �صنرتال" 
التجاري  دبي  مركز  منطقة  يف   19
اإىل  ت�صل  ا�صتيعابية  بطاقة  العاملي, 

وفقاً  ي��وم��ي��اً,  ���ص��خ�����س  اآالف  اأرب���ع���ة 
مل��ق��ت�����ص��ي��ات احل���اج���ة امل��ت��ن��ام��ي��ة, كما 
م���رك���زي���ن �صحين  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ص��م��ت 
اإىل تخ�صي�س  اإ�صافة  اإىل مراكزها, 
للتطعيم  اأخ��������رى  م����راك����ز  ث����الث����ة 
ودب������ي,  "را�صد,  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  يف 
والتي  واالأطفال",  للن�صاء  ولطيفة 
مت ت��خ�����ص��ي�����ص��ه��ا ل��ت��ط��ع��ي��م ال���ك���وادر 
ال�صحية يف امل�صت�صفيات الثالثة اإىل 
القطاع  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال���ك���وادر  ج��ان��ب 

ال�صحي اخلا�س.
تتابع عن  "�صحة دبي" اأنها  واأك��دت 
يف  اجل��اري��ة  التطعيم  عمليات  كثب 
اأنحاء  جميع  يف  املنت�صرة  م��راك��زه��ا 
عمليات  ك���ذل���ك  ت���ت���اب���ع  ك���م���ا  دب������ي, 

الت�صجيل وحجز املواعيد من خالل 
الذكية  الهواتف  الهيئة على  تطبيق 
"DHA", ومركز االت�صال املوحد, 
 ,"800342" امل����ج����اين  وال����رق����م 
امل�صجلن الأخذ  للوقوف على قوائم 
ال��ت��ط��ع��ي��م, وم�����ن ث����م امل�������ص���ارع���ة يف 
مراكز  وف��ت��ح  احلملة  ن��ط��اق  تو�صيع 
تب�صيط  م��ع  اللقاح  لتوفر  ج��دي��دة 
اإج�����������راءات احل�������ص���ول على  ج��م��ي��ع 
امل�صتهدفن  على  ت�صهياًل  التطعيم, 

من التطعيم.
املقبلة  الفرتة  اأن  الهيئة  واأو�صحت 
���ص��ت�����ص��ه��د اإ�����ص����اف����ة م����راك����ز اأخ�����رى 
املتزايد  لالإقبال  مواكبة  للتطعيم, 

على تلقي اللقاح.

•• اأبوظبي -وام:

اأطلق برنامج خليفة للتمكن "اأقدر" 
مبادرة "مغامرات اأقدر" بال�صراكة مع 
هيئة البيئة يف اأبوظبي و�صركة جزيرة 
م�صرف  ورعاية  لال�صتثمار,  اجلبيل 
املحافظة  بهدف  االإ�صالمي  اأبوظبي 
50 عاماً  ال�  على احلياة الفطرية يف 
القادمة, وذلك يف اإطار جهود الدولة 
التغر  ت���داع���ي���ات  ل��ت��ق��ل��ي��ل  ال�����ص��اع��ي��ة 
م�صتدام  م�صتقبل  وت�صميم  امل��ن��اخ��ي 

لالأجيال احلالية والقادمة.
وقال الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ل�صموه  تغريدة  يف   - الداخلية  وزي��ر 
" نحب   : ت��وي��رت-  ع��ل��ى  ع��ر ح�صابه 
وطننا ...نحب اأر�صه و�صماه .. وماءه 
.. وال�صجرة حياة .. جذور را�صخة يف 
الوطن ... �صاخمة يف �صمائه , مروية 
من مائه.".. وذلك تزامناُ مع اإطالق 
"مغامرات  م��ب��ادرة  "اأقدر"  ب��رن��ام��ج 
األ��ف �صجرة   50 ل��زرع  اأقدر" الهادفة 
ق����رم يف خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال����دول����ة يف 

اإىل  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف  ع��ام اخلم�صن. 
امل�صاهمة االإيجابية يف حت�صن البيئة 
االإم���ارات للخم�صن  دول��ة  املناخية يف 
�صنة القادمة وتطوير مهارات االأفراد 
وتر�صيخ  اجل��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز 
البيئة  على  املحافظة  باأهمية  الوعي 
وع��ل��ى ���ص��ج��رة ال��ق��رم, ب��اع��ت��ب��اره��ا من 
البيئية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  االأ���ص��ج��ار  اأه����م 
بدولة االإمارات, ف�صاًل عن اأهميتها يف 
تنقية الهواء من امللوثات وم�صاهمتها 
املناخي  ال��ت��غ��ر  م��ك��اف��ح��ة ظ��اه��رة  يف 
وح���م���اي���ة ال�������ص���واط���ئ م����ن اجن�����راف 

الرتبة.
القرم,  اأ����ص���ج���ار  زراع�����ة  ج��ان��ب  واإىل 
الفعاليات  م��ن  حزمة  امل��ب��ادرة  ت�صمل 
واالأن�صطة الرتفيهية والتعليمية التي 
جزيرة  حممية  ح��ول  جولة  تت�صمن 
البيئي  النظام  على  للتعّرف  اجلبيل 
متنوعة  وحما�صرات  القرم,  الأ�صجار 
على  وج���والت  املجتمعية  التوعية  يف 
م���ن ق�����وارب ال���ك���اي���اك ل��ل��ت��ج��ول بن 

اأ�صجار املحمية.
ب��رن��ام��ج خ��ل��ي��ف��ة للتمكن  وق���د وق���ع 

اجلبيل  ج��زي��رة  �صركة  م��ع  "اأقدر" 
للمبادرة  تفاهم  م��ذك��رة  لال�صتثمار 
امل�صت�صار  ���ص��ع��ادة  "اأقدر"  ع��ن  وقعها 
الرئي�س  ال���دب���ل,  اإب���راه���ي���م  ال��دك��ت��ور 
ال�صركة  وع���ن  ل��ل��رن��ام��ج,  التنفيذي 

�صعادة علي يا�صن املدير املايل.
اأّك�����د �صعادة  امل����ب����ادرة,  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
الدبل  اإب���راه���ي���م  ال��دك��ت��ور  امل�����ص��ت�����ص��ار 
املبادرات  ه���ذه  م��ث��ل  تنظيم  ����ص���رورة 
املجتمعي  الوعي  تعزيز  اإىل  الرامية 
املحلية  اجل��ه��ود  توحيد  اأهمية  ح��ول 
البيئة وبناء كوادر  والوطنية حلماية 
معطاءة وقادرة على مواجهة خمتلف 

التحديات احلالية وامل�صتقبلية.
اإط���الق ه��ذه املبادرة  اأن���ه مت  واأو���ص��ح 
ال��رام��ي��ة لالرتقاء  امل�����ص��اع��ي  ل��ت��ع��زي��ز 
مب�صتوى وعي االأف��راد باأهمية العمل 
لبناء  وااللتزام  وامل�صوؤولية  اجلماعي 
االأف�صل لهذا الوطن وجميع اأفراده.. 
املبادرة ت�صاهم يف تعزيز  اأن  اإىل  الفتا 
جهود الدولة يف املحافظة على البيئة 

ا�صتعداداً للخم�صن عاماً القادمة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ���ص��ع��ادة ح��م��د را�صد 

�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي, 
تاأتي  لالإ�صتثمار:"  اجل��ب��ي��ل  ج��زي��رة 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف هذه  م�����ص��ارك��ت��ن��ا 
امل���ب���ادرة امل��ت��م��ي��زة مت��ا���ص��ي��اً م��ع جهود 
ال�����ص��رك��ة ال���رام���ي���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
البيئية  باملنظومة  واالرت��ق��اء  البيئة 
منطلق  م����ن  وذل������ك   , اجل�����زي�����رة  يف 
حر�صها الكبر والتزامها الثابت على 
توجيهات  تنفيذ  بفعالية يف  امل�صاهمة 
حماية  اإىل  الرامية  اأبوظبي  حكومة 
ال��ب��ي��ئ��ة واحل����د م��ن ت���اأث���رات التغر 
االإرث  ����ص���ون  ج���ان���ب  اإىل  امل���ن���اخ���ي, 
باحلفاظ  املتمثل  ل��ل��دول��ة  التاريخي 
ع��ل��ى م���ا حت��م��ل��ه ال�����ص��ج��رة م���ن قيمة 
نظراً  االإم������ارات������ي,  ل��ل�����ص��ع��ب  ك���ب���رة 
ال�صيخ  املغفور له  باملوؤ�ص�س  الرتباطها 
زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
كبراً  اه��ت��م��ام��اً  ك��ر���س  ال���ذي  ثراه" , 
را�صخة  وجعلها  ال�صجرة  تلك  الإحياء 
واأكد  االإماراتي."  البيئي  امل���وروث  يف 
اأيقونة  اجلزيرة  جلعل  ال�صركة  �صعي 
م���ت���م���ي���زة حت��ي��ط��ه��ا اأ�����ص����ج����ار ال���ق���رم 
اجلوانب,  كافة  من  واملياه  الطبيعية 

الفطرية  البيئية  املنظومة  وحماية 
اأ�صجار  تت�صمنه من غابات  فيها, مبا 
القرم ذات االأهمية التاريخية للدولة, 
الإظهار مكانة تلك االأ�صجار لدى كافة 
اأفراد املجتمع, واإبراز اجلهود البيئية 
الت�صجيع  اأبوظبي, ف�صاًل عن  الإمارة 
املماثلة,  امل�صاريع  م��ن  امل��زي��د  الإق��ام��ة 
باعتبار غابات القرم عامل جذب مهم 

للزوار املحلين والعاملين.
من جانبه, اأكد �صعادة اأحمد الها�صمي, 
املدير التنفيذي باالإنابة لقطاع التنوع 
بهيئة  وال��ب��ح��ري  ال���ري  البيولوجي 
البيئة يف اأبوظبي اأهمية اأ�صجار القرم 
النظام  م��ن  ه��ام��اً  ال��ت��ي تعتر ج����زءاً 
والتي  اأب���وظ���ب���ي,  الإم������ارة  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
وم�صادر  ثرية  طبيعية  م��وائ��ل  توفر 
اأنواع  اآمنة للعديد من  تغذية وتكاثر 
ومالذاً  البحرية  والكائنات  االأ�صماك 

اآمناً لتع�صي�س الطيور البحرية.
برنامج  مب���ب���ادرة  ال��ه��ا���ص��م��ي  واأ�����ص����اد 
 50 "اأقدر" ب��زراع��ة  للتمكن  خليفة 
األف �صتلة قرم, موؤكداً اأهميتها يف دعم 
لتنمية  الهيئة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 

الكنز  ه����ذا  ال���ق���رم وح���م���اي���ة  غ���اب���ات 
والتي  ب��االن��ق��را���س  امل��ه��دد  الطبيعي 
���ص��ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة املحلية 
والتكاثر  ل��ل��ن��م��و  اآم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ر 
حتت�صنها.  التي  االأن���واع  من  للعديد 
امل��ب��ذول��ة م��ن كافة  كما ثمن اجل��ه��ود 
ال�صركاء الإطالق هذه املبادرة البيئية 
الرائدة. ويف �صياق مت�صل, قالت مرمي 
طالب, رئي�س جمل�س اإدارة اال�صتدامة 
اإنه:  االإ���ص��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف م�صرف 
املجتمعية,  م�صوؤوليته  من  "انطالقاً 
املبادرة  لهذه  برعايته  امل�صرف  يفخر 
ال��ت��ي جت�����ص��د ق��ي��م العطاء  ال�����ص��ام��ي��ة 
وعمل اخلر التي ت�صكل ركائز الهوية 
االإماراتية. وتتما�صى هذه املبادرة مع 
للمحافظة  املتوا�صلة  امل�صرف  جهود 
الوعي  ن�صر  م��ن خ���الل  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 

امل�صتدامة,  املعاير  باأعلى  واالل��ت��زام 
والتي من �صاأنها بناء م�صتقبل اأف�صل 

لالأجيال القادمة".
للتمكن  خ��ل��ي��ف��ة  ب��رن��ام��ج  وخ�����ص�����س 
aqdar.ae/ امل����وق����ع  "اأقدر" 
ب�  ل�����الإ������ص�����رتاك   mangrove
األف   50 ل��زراع��ة  اأقدر"  "مغامرات 
خيارات   3 املوقع  ويتيح  ق��رم,  �صجرة 
االأول  اخل���ي���ار  ي��ت��ي��ح  اإذ  ل��ل��م�����ص��ارك��ة, 
اإمكانية دعم املبادرة مادياً فقط, فيما 
امل�صاهمة  اإمكانية  الثاين  يتيح اخليار 
اإىل  ال��ق��دوم  دون  ق���رم  �صتلة  ب��زراع��ة 
اجل���زي���رة م��ع احل�����ص��ول ع��ل��ى �صهادة 
م�����ص��ارك��ة, اأم�����ا اخل���ي���ار ال��ث��ال��ث فهو 
اخليار اخلا�س بالقدوم اإىل اجلزيرة 
جانب  اإىل  ال����ق����رم  ���ص��ت��ل��ة  وزراع���������ة 
االإ�صافية,  الفعاليات  كافة  ممار�صة 

���ص��ه��ادة م�صاركة,  ع��ل��ى  م��ع احل�����ص��ول 
ح��زم��ة خا�صة  اخل��ي��ار  ه��ذا  ويت�صمن 
للبالغن وحزمة اأخرى لالأطفال من 
عمر 9 اإىل 15 عاماً, وحزمة خا�صة 
فما  اأ�صخا�س   10 م��ن  للمجموعات 
ف���وق. وي��ق��ع م�����ص��روع ج��زي��رة اجلبيل 
�صركة  ق��ب��ل  م���ن  اإط����الق����ه  ال�����ذي مت 
 /JIIC/ لالإ�صتثمار  اجلبيل  جزيرة 
على  وال�صعديات  يا�س  جزيرتي  ب��ن 
اأبوظبي.  م��دي��ن��ة  و���ص��ط  م��ن  م��ق��رب��ة 
اأن ي�صبح امل�صروع مالذاً  ومن املتوقع 
اأح�صان  يف  ال�����ص��ك��ن  ل��ع�����ص��اق  م��ه��م��اً 
يقدم  ح��ي��ث  اأب���وظ���ب���ي,  ال��ط��ب��ي��ع��ة يف 
امل�����ص��روع امل��م��ت��د ع��ل��ى م�����ص��اح��ة 400 
خيارات  ع����دة  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ه��ك��ت��ار 
لتملك الفلل اأو قطع االأرا�صي املزودة 

بخدمات ومرافق متكاملة.

جامعة خليفة توقع اتفاقية بحثية بتمويل م�صرتك من الدار العقارية و�صندوق الوطن

تفقد عددا من مراكز تطعيم كورونا يف دبي ودعا اجلميع لتلقي اللقاح

من�صور بن حممد : توجيهات حممد بن را�صد ومتابعة حمدان بن حممد لتوفري كافة االإمكانات وت�صهيل االإجراءات لتو�صيع دائرة حملة التطعيم 

برنامج خليفة للتمكني يطلق مبادرة مغامرات اأقدر لزراعة 50 األف �شجرة قرم 

�صيف بن زايد :ال�صجرة حياة..جذور را�صخة يف الوطن ..�صاخمة يف �صمائه

اإ�صامية دبي تطلق خطة الوعظ واالإر�صاد لعام 2021
•• دبي-وام:

والتوجيه  التثقيف  ب���اإدارة  متمثلة  بدبي  اخل��ري  والعمل  االإ�صالمية  ال�صوؤون  دائ��رة  اأعلنت 
بناء على خمرجات  اإع��داده��ا  ج��رى  والتي   2021 لعام  واالإر���ص��اد  الوعظ  الديني عن خطة 

الر�صد املجتمعي التي عملت عليها الدائرة.
واأكدت ي�صرى القعود مديرة اإدارة التثقيف والتوجيه الديني اأن خطة الوعظ واالإر�صاد للعام 
اجلاري تناولت الكثر من القيم والثقافات التي يحتاج اإليها املجتمع بناء على نتائج الر�صد 

املجتمعي التي اعتمدت على التحليل الدقيق ملكونات و�صرائح املجتمع .
ومن جانبه اأو�صح اإبراهيم املن�صوري رئي�س ق�صم االإر�صاد الديني يف االإدارة اأن اخلطة ا�صتندت 

على اأُ�ص�س التخطيط اال�صت�صرايف التي تعك�س روؤية القيادة الر�صيدة .

•• اأبوظبي-وام:

ت��ع��اون مع  اتفاقيتي  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  وق��ع��ت هيئة 
ومبادراتها  حمالتها  ل��دع��م  و"كاريدج"  "طلبات"  تطبيقي 
وم�صاريعها االإن�صانية املختلفة, وت�صهيل عمليات ترع املح�صنن 
عر روابط الترع االإلكرتونية حل�صابات الهيئة على املن�صتن 

مت�صمنة فئات وجماالت الترع املختلفة.
وت�صهم هذه االتفاقيات يف حتقيق اأهداف هيئة الهالل االأحمر 
االإماراتي املتمثلة يف تقدمي الدعم للمحتاجن يف ظل ظروف 
19 التي مير بها العامل حاليا, وامل�صاهمة يف  جائحة كوفيد - 
يف  الراغبن  م��ن  �صريحة  اأك��ر  اإىل  و�صولها  اإمكانيات  تعزيز 

عديدة  فئات  التطبيقات  وتتيح  اخل��ري��ة,  باالأعمال  امل�صاهمة 
من الترع منها ال�صالل الغذائية املتنوعة ذات القيم املختلفة, 
اإىل وج��ب��ات غذائية  ب��االإ���ص��اف��ة  اأي��ت��ام,  و  اأ���ص��ر متعففة  وك��ف��ال��ة 

متنوعة, وغرها.
واأكد �صعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي نائب االأمن العام لقطاع 
الهيئة  اأن   , االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  يف  امل���وارد  وتنمية  الت�صويق 
تويل اهتماما كبرا لل�صراكات املجتمعية تعزيزا لتوجهات دولة 
اأج��ل م�صتقبل  ال�صدد, من  الر�صيدة يف هذا  االإم��ارات وقيادتها 
ال�صعيفة  وال�صرائح  الفئات  وخدمة  االإن�����ص��اين,  للعمل  اأف�صل 

التي ترعاها الهيئة.
املتعففة  االأ�صر  �صالح  يف  ت�صب  االتفاقيات  ه��ذه  مثل  اإن  وق��ال 

ال��دول��ة وخارجها..  داخ��ل  االإن�صانية  االأو���ص��اع  م��ن  وامل��ت��اأث��ري��ن 
موؤكدا اأن االتفاقية متثل منوذجا حيا لل�صراكة الذكية يف املجال 

االإن�صاين.
واأ�صار اإىل اأن الهيئة خطت خطوات كبرة يف هذا ال�صدد اإميانا 
منها ب�صرورة توحيد اجلهود اخلرة يف الدولة لتوفر حماية 

اأكر وم�صتقبل اأف�صل للفئات التي تعاين من وطاأة الظروف.
"طلبات" و"كاريدج" جت�صد  اأن مبادرة تطبيقي  واأكد اجلنيبي 
املتعاظم  ال���دور  اإط���ار  يف  املجتمعية,  مب�صوؤوليتهما  التزامهما 
الذي ت�صطلع به موؤ�ص�صات الدولة االقت�صادية يف دعم وم�صاندة 
الكوارث  عن  الناجمة  املخاطر  ودرء  االإن�صانية  ال�صعوب  ق�صايا 

واالأزمات عن الفئات االأ�صد �صعفا.

تعاون م�صرتك بني الهال االأحمر وطلبات وكاريدج يف املجال االإن�صاين
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لزواره  زاي���د  ال�صيخ  م��ه��رج��ان  ي��ق��دم 
م�صرة  ع��ل��ى  تطلعهم  ث��ري��ة  من�صة 
دولة  �صهدتها  مباركة  زراعية  نه�صة 
االإمارات بف�صل روؤية القائد املوؤ�ص�س 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
والتي  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اإىل  ال�������ص���ح���راء  جن��ح��ت يف حت���وي���ل 

واحة خ�صراء.
ويتعرف زوار املهرجان خالل زيارتهم 
التابع  الزراعية"  "الواحة  جل��ن��اح 
وال�صالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة 
التنمية  م�������ص���رة  ع���ل���ى  ال���غ���ذائ���ي���ة 
دولة  اأولتها  التي  ال�صاملة  الزراعية 
االإم������ارات ج��ل اه��ت��م��ام��ه��ا م��ن��ذ قيام 
القيام  ب��ت��وج��ي��ه��ات  االحت����اد وع��م��ل��ت 
املمار�صات  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة 
حتقيق  اأج��ل  من  احلديثة  الزراعية 

اال�صتدامة لهذا القطاع احليوي.
واأكد الدكتور حممد �صلمان احلمادي 
مدير اإدارة االت�صال وخدمة املجتمع 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف 
الغذائية حر�س الهيئة على امل�صاركة 
منذ  زاي��������د  ال�������ص���ي���خ  م����ه����رج����ان  يف 
 ..  2014 ع����ام  االأوىل  ان��ط��الق��ت��ه 
كونها  م��ن  انطالقا  اأن���ه  اإىل  م�صرا 
���ص��ري��ك��ا وم�����ص��اه��م��ا يف ال��ن��ج��اح الذي 
يحققه املهرجان من عام الآخر عملت 
من  وبتوجيهات  االأوىل  ال��دورة  منذ 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب���ن زاي����د اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
جمل�س  رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر 
اإدارة الهيئة على اإبراز مالمح قطاع 
الزراعة بطريقة تعك�س حجم التطور 
الذي حققه على مر ال�صنن وكذلك 
حياتنا  يف  ال��زراع��ة  باأهمية  التوعية 
و�صبل ا�صتدامة هذا القطاع احليوي 

ل��ت��ع��ظ��ي��م اال����ص���ت���ف���ادة م���ن م���واردن���ا 
الغذائي  االأم����ن  وت��ع��زي��ز  الطبيعية 
واحليوي اإ�صافة اإىل التوعية مبزايا 
يف  تناف�صيته  وت��اأك��ي��د  امل��ح��ل��ي  امل��ن��ت��ج 

ال�صوق.
وقال احلمادي يف ت�صريحات خا�صة 
"وام" اإن  االإم��������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
م�صاركتها  خ��الل  م��ن  تهدف  الهيئة 
الذي  التطور  اإب��راز  اإىل  املهرجان  يف 
ح��ق��ق��ه ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي يف اإم�����ارة 
اأبوظبي بعدد من الفعاليات الداعمة 
الزراعية  اال�صتدامة  ال�صرتاتيجية 

ب�صقيقها النباتي واحليواين.
م��ن خالل  ت��ق��دم  الهيئة  اأن  واأو���ص��ح 
يف  الزراعية"  "الواحة  ج�����ن�����اح 
امل��ه��رج��ان ع���ددا م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات من 
ال��ذي يتم  امل��زارع��ن  اأ���ص��واق  �صمنها 
املحلية  املنتجات  عر�س  خاللها  من 
وال��ف��واك��ه والع�صل  م��ن اخل�����ص��روات 

ك��م��ا ي��وج��د ج��ن��اح اآخ����ر ي��ت��م خالله 
املحلية من الروة  ال�صالالت  عر�س 

احليوانية.
جم�صمات  ي�صم  اجل��ن��اح  اأن  واأ���ص��اف 
بوا�صطة  امل���ائ���ي���ة  ل���ل���زراع���ة  خ��ا���ص��ة 
البيوت املحمية وال�صبكية اإ�صافة اإىل 
املجتمعية  ال��زراع��ة  ح��ول  جم�صمات 
وامل��م��ار���ص��ات ال��زراع��ي��ة اجل��ي��دة التي 
نن�صح بها يف جمال تر�صيد ا�صتهالك 

املياه.
م�صتال  ي�صم  اجل��ن��اح  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ومكتبا  ال���زراع���ي���ة  ال�����ص��ت��الت  ل��ب��ي��ع 
خا�صا لتقدمي جميع خدمات الهيئة 
ومربي  امل���زارع���ن  م��ن  للمتعاملن 
املن�صاآت  واأ�صحاب  احليوانية  ال��روة 

الغذائية يف االإمارة.
اأ�صبح  زايد  ال�صيخ  اأن مهرجان  واأكد 
ال��ب��ارزة يف  ال�صياحية  ال��وج��ه��ات  م��ن 
العائالت  ون��ن�����ص��ح  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 

فعالياته  بجميع  لال�صتمتاع  بزيارته 
.. موؤكدا اأن الهيئة تفتخر مب�صاركتها 

يف املهرجان كل عام.
للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وح��ر���ص��ت 
وال�صالمة الغذائية خالل م�صاركتها 
�صوق  اإق�����ام�����ة  ع���ل���ى  امل����ه����رج����ان  يف 
الأ�صحاب  ي��ت��ي��ح  ال������ذي  امل�����زارع�����ن 
منتجات  وب�����ي�����ع  ع�����ر������س  امل�������������زارع 
والفاكهة  اخل�صروات  من  مزارعهم 
للنحالن  منفذين  تخ�صي�س  ومت 
ل���ع���ر����س وب���ي���ع ال��ع�����ص��ل امل���ح���ل���ي ذي 
ركنا  خ�ص�صت  كما  العالية,  اجل���ودة 
املميزة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��الالت  ل��ع��ر���س 
م���ن ال�����روة احل��ي��وان��ي��ة م���ع �صمان 
كافة االإجراءات االحرتازية للوقاية 
من "كوفيد 19" بالتعاون مع اإدارة 
�صالمة  ل�����ص��م��ان  وذل�����ك  امل���ه���رج���ان 
ال����زوار وامل��وظ��ف��ن وحت��ق��ي��ق الهدف 

من امل�صاركة باأمان و�صالمة.

وتعرف الهيئة من خالل جناحها يف 
الزوار  الزراعية"  "الواحة  املهرجان 
التي  باخلدمات  بالزراعة  واملهتمن 
الروة  وم��رب��ي  للمزارعن  تقدمها 
وذلك  ال��غ��ذاء  وم��ت��داويل  احليوانية 
الغذائي  ب��ال��ق��ط��اع  االرت���ق���اء  ب��ه��دف 
وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة فيه 
تعريفهم  بجانب  املحلي  املنتج  ودعم 

بالتطور الذي �صهدته اإمارة اأبوظبي 
يف جمال الزراعة والروة احليوانية 
والرامج  وامل�صاريع  الغذائي  واالأمن 
الأمن  للو�صول  الهيئة  تنفذها  التي 
غذائي وقطاع زراعي م�صتدام وتعزيز 
وت�صجيع  دائ��رت��ه��ا  وتو�صيع  ال��زراع��ة 
املنتج الزراعي املحلي وتعزيز مكانته 
لتعزيز  امل���زارع���ن  ودع����م  ال�����ص��وق  يف 

منظومة االأمن الغذائي.
وحتر�س الهيئة على توفر الن�صرات 
مبجاالت  وال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ال���ت���وع���وي���ة 
عملها طوال فرتة املهرجان وتقدمي 
املتعلقة  واالر��������ص�������ادات  ال���ن�������ص���ائ���ح 
مبجاالت الزراعة والروة احليوانية 
وال�صالمة الغذائية مل�صاعدة اأ�صحاب 
العالقة على تبني اأف�صل املمار�صات.

اجتماع ا�صتثنائي لعمداء ومديري املعاهد الق�صائية
•• اأبوظبي - وام:

االأطر  تاأهيل  اإدارات  وروؤ�صاء  الق�صائية  املعاهد  ومديرو  عمداء  عقد 
الق�صائية يف الدول العربية االجتماع اال�صتثنائي عر تقنية الفيديو 
كونفر�س, مب�صاركة اأغلب مدراء املعاهد الق�صائية يف الدول العربية.

مثل الدولة يف االجتماع كل من �صعادة الدكتور حممد حممود الكمايل 
و�صعادة  ال��ع��دل  ل���وزارة  التابع  الق�صائي  ال��ت��دري��ب  معهد  ع��ام  مدير 
الق�صائي  دبي  معهد  عام  مدير  ال�صميطي,  جمال  الدكتور  القا�صي 
و�صعادة الدكتور �صامي حممد الطوخي اإ�صماعيل, مدير اأكادميية اأبو 
نائب  القمزي  �صيف  عبيد  امل�صت�صار  و�صعادة  باالإنابة  الق�صائية  ظبي 

مدير عام املعهد وامل�صت�صار �صالح ال�صحي من املعهد الق�صائي.
والق�صائية  القانونية  للبحوث  العربي  املركز  عن  االجتماع  ح�صر 
�صعادة الدكتور يو�صف ال�صبعاوي نائب رئي�س املركز والفريق امل�صاعد 
ة  من�صّ باإن�صاء  اخلا�س  املركز  مبقرتح  الكمايل  الدكتور  واأ���ص��اد  ل��ه. 
ُب��ع��د لالأطر  ال��ت��دري��ب ع��ن  اإل��ك��رتون��ي��ة للعديد م��ن االأه����داف ومنها 
العربية  ال���دول  وجت���ارب  خ��رات  م��ن  اال�صتفادة  للتمكن  الق�صائية 
اأجل  من  واأ�صاتذة  مبدربن  اال�صتعانة  خ��الل  من  بع�س  مع  بع�صها 

وحدة الكلمة وال�صف.
��ل امل�����ص��ارك��ون اإىل ع���دد م��ن ال��ت��و���ص��ي��ات امل��ه��م��ة ك���ان م��ن بن  وت��و���صّ
ة  اأهمها.. ت�صكيل جلنة علمية لتويل �صوؤون التدريب وبراجمه للمن�صّ

االإلكرتونية, واملوافقة على اقرتاح املركز العربي للبحوث القانونية 
ة االإلكرتونية للتدريب عن  والق�صائية حول اإيجاد اآلية لتمويل املن�صّ
العرب  العدل  وزراء  ملجل�س  اخلا�س  احل�صاب  اإدارة  اإ�صراف  ُبعد حتت 
العربي  امل��رك��ز  وتكليف  ال��ع��رب��ي��ة,  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام��ة  واالأم���ان���ة 
للبحوث القانونية والق�صائية بعقد اجتماع خلراء تقنية املعلومات 
ة االإلكرتونية  يف املعاهد الق�صائية العربية حول متطّلبات اإن�صاء املن�صّ
ة االإلكرتونية للتدريب  للتدريب عن ُبعد وتعميم م�صروع اإن�صاء املن�صّ
عن ُبعد على املعاهد الق�صائية الإبداء املالحظات حوله وموافاة املركز 
ة العربية للتدريب الق�صائي والقانوين" على  بها واإطالق اإ�صم "املن�صّ

ة االإلكرتونية للتدريب عن ُبعد. املن�صّ

•• عجمان-وام: 

االأعلى  املجل�س  ع�صو  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اطلع 
حاكم عجمان بح�صور �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
الذي  اإم��ارة عجمان  االأ�صرة يف  واإنفاق  نتائج وتو�صيات م�صح دخل  اأه��م  على 
والدخل  االن��ف��اق  واق��ع  ويغطي  والتناف�صية  لالإح�صاء  عجمان  مركز  اأع���ده 
لالأ�صر يف االإمارة ويعتر من امل�صوح الهامة التي ت�صاعد يف درا�صة امل�صتويات 

االجتماعية واالقت�صادية لالأ�صرة .
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�صيخ   .. التقدميي  العر�س  ح�صر 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د  وال�صيخ  ال�صياحية  التنمية  دائ���رة 
البلدية والتخطيط و معايل ال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي رئي�س 
ديوان احلاكم و�صعادة الدكتور �صعيد �صيف املطرو�صي االأمن العام للمجل�س 
التنفيذي و�صعادة حمد بن غليطه ال�صكرتر اخلا�س ل�صاحب ال�صمو حاكم 
عجمان وطارق بن غليظة مدير مكتب حاكم عجمان ويو�صف النعيمي مدير 

عام الت�صريفات وال�صيافة وعدد من كبار امل�صوؤولن.
ال��دك��ت��ورة ه��اج��ر احلبي�صي املدير  امل��ق��دم م��ن  ال��ع��ر���س  واط��ل��ع �صموه خ��الل 
عن  خمت�صرة  ن��ب��ذة  على  والتناف�صية  لالح�صاء  عجمان  مل��رك��ز  التنفيذي 
بروؤية  املرتبط  االأ���ص��رة  واإن��ف��اق  دخ��ل  م�صح  عن  رئي�صية  ونتائج  ا�صرتاتيجية 
عجمان واملوؤ�صرات املرتبطة باأهداف التنمية امل�صتدامة حيث توفر نتائج امل�صح 
اأكر من 100 موؤ�صر وت�صتمل على املوؤ�صرات املرتبطة بجودة احلياة والرفاه 
االجتماعي واالقت�صادي وحتديد خط االكتفاء الذاتي لالأ�صرة واالنفاق على 
وا�صتهالك  االنفاق  ومن��ط  املنتجة  االأ���ص��رة  حجم  ومعرفة  وال�صحة  التعليم 

االأ�صرة.
وا�صتمع �صموه واحل�صور اإىل اأهم النتائج املرتبطة باخل�صائ�س الدميوغرافية 
لالأ�صر والظروف املعي�صية االإجتماعية واالقت�صادية ونتائج الدخل وم�صادرها 
اإنفاق  جمموعات  اإىل  اإ�صافة  الدخل  بفئات  وت�صنيفها  االأ���ص��ر  ع��دد  بح�صب 

االأ�صر يف االإمارة وتفا�صيلها .. كما مت عر�س نتائج تف�صيلية للحاالت اخلا�صة 
من املواطنن والوقوف على اأهم املتطلبات االأ�صا�صية للعي�س الكرمي ومدى 
تكاليف  و�صع  اأي�صا  العر�س  و�صمل  امل��ايل  اال�صتثمار  بثقافة  االأ�صرة  معرفة 

املعي�صة يف االإمارة بح�صب النمط ال�صائد.
اإنفاق  ودخ��ل  التي متخ�صت عن م�صح  التو�صيات  اأه��م  على  �صموه  اطلع  كما 
االأ�صرة منها عمل درا�صة معمقة عن حاالت االأ�صر املواطنة ال�صاكنن باالإيجار 
ال��ب��دء مب�صاريع  ع��ل��ى  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  م��ن ذوي  امل��واط��ن��ة  االأ���ص��ر  وت�صجيع 

ا�صتثمارية ودرا�صة اإ�صدار بطاقات ذكية للمواطنن من ذوي الدخل املحدود 
املحلية على  امل�صاعدات  امل�صتفيدين من  اال�صتهالكية وت�صجيع  ال�صلع  ل�صراء 
املالية  الثقافة  عن  وور���س  برامج  "معلوماتي" وتنظيم  من�صة  يف  الت�صجيل 
للمواطنن  تدريبية  ب��رام��ج  وت�صميم  واالدخ����ار  اال�صتثمار  جانب  وخا�صة 
الباحثن عن عمل وخ�صو�صا من ذوي الدخل املحدود وم�صاعدتهم للح�صول 
على فر�س وظيفية و تطوير اإجراءات "درا�صات احلاالت االجتماعية" لالأ�صر 
مدى  م��ن  للتحقق  ميدانية  زي���ارات  تتطلب  التي  و  للم�صاعدات  امل�صتحقة 

ا�صتحقاقها.
مركز  وجهود  ب��دور   - اللقاء  ختام  يف  عجمان-  حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأ���ص��اد 
و�صاملة  مف�صلة  بيانات  ت��وف��ر  يف  املتمثل  والتناف�صية  لالإح�صاء  عجمان 
وكاملة عن احلياة االجتماعية واالقت�صادية االأمر الذي يعك�س فكر القيادة 
والبيانات  احلديثة  ب����االأدوات  ال��ق��رار  �صناعة  عملية  دع��م  يف  اال�صرتاتيجي 
الوقوف على  الكاملة من خالل  الدقيقة وحر�صها على توفر احتياجاتهم 
اأجل  جوانب معي�صتهم وتوفر كل ما ي�صمن حياة كرمية للمواطنن ومن 
تطوير اخلدمات يف االإم��ارة واتخاذ القرار ال�صليم يف عملية التطوير ور�صم 

ال�صيا�صات العامة من خطط لالرتقاء احل�صاري يف االإمارة.
وقال �صموه اإن م�صح دخل واإنفاق االأ�صرة الذي اأجراه املركز ي�صاعد يف درا�صة 
امل�صتويات االجتماعية واالقت�صادية لال�صرة كما يوفر بيانات اإح�صائية ت�صمل 
اخل�صائ�س الدميوغرافية واالجتماعية واالقت�صادية والتعليمية وال�صحية 
وغرها والتي متكن من تقييم الو�صع ال�صكاين يف االإمارة وتدعم احلكومة 

لتطوير اخلطط التنموية على اأ�ص�س علمية مبنية على توفر البيانات.
وثمن �صاحب ال�صمو حاكم عجمان اأهمية اإعداد قاعدة بيانات �صاملة ودقيقة 
ت�صاعد على و�صع اخلطط والرامج امل�صتدامة التي ت�صهم يف اإحداث التطوير 
اإم��ارة عجمان.. داعيا فريق العمل  املتكاملة يف  التنمية  املطلوب ودفع عجلة 
امل�صاريع الوطنية واملحلية وحث املجتمع  على موا�صلة اجلهود الإجناح كافة 

على تقدمي بيانات دقيقة و�صحيحة للمركز.
ويجري تنفيذ م�صح ودخل واإنفاق االأ�صرة على م�صتوى دولة االإمارات العربية 
املتحدة باالإ�صراف والتعاون والتن�صيق الكامل بن املركز االحتادي للتناف�صية 

واالإح�صاء ومراكز االإح�صاء املحلية.
من  ويعد  واجلماعية  املواطنة  وغر  املواطنة  املعي�صية  االأ�صر  امل�صح  وي�صمل 
امل�صوح الهامة يف العامل ملا يوفره من بيانات ومعلومات ملتخذي القرار حول 
امل�صتويات املعي�صية ملختلف فئات املجتمع والتي تعك�س م�صتوى رفاهية املجتمع 

وجودة احلياة.

حاكم عجمان يطلع على النتائج الرئي�صية مل�صح دخل واإنفاق االأ�صرة يف االإمارة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي, حملة لتطعيم كافة الراغبن 
"ليكن  حملة  �صمن  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  امل�صلمن  لغر  العبادة  دور  من 
خيارك التطعيم", يف اإطار االإجراءات االحرتازية التي تتخذها الدولة 
اأفراد  كافة  و�صالمة  �صحة  ي�صمن  مب��ا  كوفيد19-  جائحة  ملواجهة 
املجتمع من املواطنن واملقيمن, والذي ميثل بذلك حر�س االإمارات 

ودورها الرائد يف وا�صتباقية توفر اللقاح.
ال�صحي  القطاع  مب�صاركة  ت��اأت��ي  احلملة  ه��ذه  اأن  ال��دائ��رة,  واأو���ص��ح��ت 
امل�صلمن  لغر  العبادة  ودور  ال��دي��ن  رج��ال  م��ع  وبالتن�صيق  االإم���ارة  يف 
املرخ�صن يف االإمارة, مبا ين�صجم مع جهود الدولة العظيمة للو�صول 
اإىل مرحلة التعايف, عر توفر اللقاح لكافة اأفراد املجتمع باملجان, الذي 
والتعامل  امل�صبق  والتخطيط  اجلهات  ت�صافر جهود جميع  على  يوؤكد 

املرن مع تطورات االأزمة لتحديد م�صار عودة احلياة اإىل طبيعتها.
اجلاليات  قبل  م��ن  امل�صتمر  وال��ت��ج��اوب  التعاون  ب��اأن  ال��دائ��رة,  واأف���ادت 

ودور العبادة يف امل�صاركة بهذه احلمالت ترهن على اأن اللقاحات متثل 
ولقد  املعدية  االأم��را���س  وا�صتئ�صال  املجتمعات  حلماية  فعالة  و�صيلة 
�صاهمت اللقاحات يف الق�صاء على العديد من االأوبئة, ومن هذا املنطلق 
منط  اإىل  ال��ع��ودة  ل�صمان  معاً  وال��ت��الح��م  للم�صاركة  اجل��ال��ي��ات  ندعو 
اأماناً  واالأك��ر  االأق�صر  الطريق  هو  اللقاح  اأن  حيث  الطبيعية,  احلياة 

حلماية اأفراد املجتمع.
"�صانت  اأنها با�صرت احلملة مع كني�صة  اأكدت الدائرة,  ويف هذا ال�صياق 
جوزيف" الكاثوليكية مطلع االأ�صبوع املا�صي, وبلغ عدد احلا�صلن على 
10 اآالف م�صارك يف مقر دار العبادة, يف خطوة تعزز  اللقاح اأكر من 
والو�صول  الوطنية  دعم احلملة  الدينية يف  واملقرات  دور اجلهات  من 

اإىل التعايف الكامل من الوباء.
والذي  الهندو�صي,  للمعبد  الرئي�صي  الدين  رج��ل  احلملة  يف  و���ص��ارك 
الدين  رج��ال  اآوائ��ل  ليكون بذلك من  للمعبد  ال��دويل  املتحدث  يعتر 
الهندو�صن الذين ياأخذون اللقاح, واأ�صاد بالدور الكبر الذي �صاهمت 
به االمارات يف الت�صدي للجائحة عر منظومة متكاملة تر�صم خارطة 

الطريق للتعايف الكامل, حمفزاً بذلك اأفراد طائفته بامل�صاركة الفعالية 
واأخذ اللقاح عر املراكز ال�صحية املنت�صرة يف االإمارة.

الكني�صة  وراع���ي  ال��دي��ن  رج��ل  ف��خ��ري  بي�صوي  الق�س  ع��ر  جانبه  م��ن 
لدائرة  العميق  كني�صتهم  ام��ت��ن��ان  م��دى  "عن  اأب��وظ��ب��ي:  يف  القبطية 
تنمية املجتمع على �صعيها وجمهودها العظيم يف ن�صر وحتقيق ال�صلم 
االجتماعي واالأمان املجتمعي بتوفر هذا اللقاح جمانا وللجميع من 
اأجل �صمان �صحة كل من يعي�س على اأر�س دولة االإمارات الغالية ومن 
اأجل �صمان عودة احلياة الطبيعية لنا جميعا يف اأ�صرع وقت ممكن, ولقد 
احل�صنة  ال��ق��دوة  االأوىل  ال��دف��اع  وخطوط  وامل�صوؤولون  ال��ق��ادة  لنا  ق��دم 
ر�صالة  باعثن بذلك  املجتمع  اأهم فئات  اأوال وهم  اللقاح  باأخذهم هذا 

اأمان و�صالم لقلوب اجلميع".
الكني�صة  من  الثانية  املرحلة  يف  م�صتمر  احلملة  اأن  ال��دائ��رة,  واأ���ص��ارت 
اأبوظبي,  اإم����ارة  يف  امل�����ص��رف  مبنطقة  االإجن��ي��ل��ي��ة  والكني�صة  القبطية 
االأوىل  اجل��رع��ة  يتلقون  وه���م  ال��ع��ب��ادة  ودور  الكنائ�س  ق���ادة  بح�صور 
الأخذ  اىل  الت�صجيعية  الر�صائل  عر  وجمتمعاتهم  رعاياهم  وحتفيز 

اللقاح, مما يعك�س روح الوحدة والتالحم والثقة التامة باجلهود التي 
امل�صبق  والتخطيط  اجلهات  جميع  جهود  ت�صافر  عر  الدولة  توفرها 
والتعامل املرن مع تطورات االأزمة �صاهم كثراً يف حتديد م�صار عودة 

احلياة اإىل طبيعتها.

�شمن حملة )ليكن خيارك التطعيم(

دائرة تنمية املجتمع تنظم جوالت الأخذ اللقاح للراغبني من دور العبادة لغري امل�صلمني

مهرجان ال�صيخ زايد .. واحة خ�صراء تروي 
للزوار م�صرية نه�صة زراعية مباركة

وزارة اخلارجية تتقدم ب�صادق التعازي 
اإىل رو�صيا يف وفاة �صفريها لدى الدولة

•• اأبوظبي -وام: 

اأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن خال�س تعازيها اإىل جمهورية 
الرو�صي  ال�صفر  كوزنيت�صوف  �صرجي  �صعادة  ب��وف��اة  االحت��ادي��ة,  رو�صيا 
املفو�س فوق العادة لدى الدولة. واأعربت الوزارة يف بيان لها, عن تقديرها 
الت�صامن  اأوا���ص��ر  لتعزيز  ال��دوؤوب��ة  كوزنيت�صوف  �صعادة  جل��ه��ود  العميق 
وال�صداقة بن دولة االإمارات ورو�صيا االحتادية خالل فرتة عمله, م�صرة 
اإىل التقدم الكبر الذي مت احرازه يف تعزيز ال�صراكة اال�صرتاتيجية بن 

البلدين ال�صديقن بالقطاعات املختلفة يف ال�صنوات االأخرة.
كما اأعربت الوزارة عن تعازيها احلارة لعائلة �صعادة ال�صفر ولزمالئه.

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      
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International Humanitarian Summit:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

 القمة العاملية لالن�صانية
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وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
التعليم والتهذيب والتدريب واالأن�صطة الريا�صية والثقافية

 International واالجن��ل��ي��زي��ة   ال��ع��رب��ي��ة  باللغتن  ك��ل��م��ات  ع��ن  ال��ع��الم��ة:ع��ب��ارة  و���ص��ف 
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اال�صرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

, اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  18  يناير 2021 العدد 13141
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العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرق الوطنية للمقاوالت العامة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1079686 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 بن فا�صل القاب�صة ذ م م bin fadel holding L L C من �صريك اإىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء 

بن فا�صل القاب�صة ذ م م bin fadel holding L L C من 99% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�صم جتاري من/ الرق الوطنية للمقاوالت العامة ذ.م.م

ALBARQ NATIONAL GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل /الرق الوطنية للمقاوالت العامة-�صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALBARQ NATIONAL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/برمير �صوبر ماركت ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2031705 
تعديل مدير / اإ�صافة فا�صل �صيف مبارك فا�صل املزروعى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 بن فا�صل القاب�صة ذ م م bin fadel holding L L C من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء 
 بن فا�صل القاب�صة ذ م م  bin fadel holding L L C من 99% اىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*5.50 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ برمير �صوبر ماركت ذ.م.م 

PREMIER SUPERMARKET L.L.C
اإىل /برمير �صوبر ماركت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

PREMIER SUPERMARKET SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
العامة  للمقاوالت  فيلد  براون  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:2217489 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد �صيف اال�صالم عبداللطيف %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عمران ح�صن �صوكت ح�صن
 تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة براون فيلد للمقاوالت العمة ذ.م.م 

 BROWN FIELD GENERAL CONTRACTING CO. L.L.C L.L.C

اإىل /�صركة براون فيلد لل�صيانة العامة ذ.م.م 
BROWN FIELD GENERAL MAINTENANCE L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�صاط / حذف مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها 4100002

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

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية املنارة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1029556 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيدلية املنارة 

AL MANARA PHARMACY 

اإىل /�صيدلية املناره - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
AL MANARA PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فيلتي للمقاوالت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:3748329 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

اإ�صافة �صهيل دروي�س عبداهلل حممد�صريف ال�صيبانى %1
تعديل ن�صب ال�صركاء

عمر على ح�صن احلامد الها�صمى من 10 % اإىل %1
تعديل ن�صب ال�صركاء

ذياب حممد عبداهلل العربى اليافعى من 80 % اإىل %97
تعديل ن�صب ال�صركاء

على حممد على �صيف ال�صام�صى من 10 % اإىل %1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ادكنز للمقاوالت وال�صيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�صة رقم:1783764 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ادكنز للمقاوالت وال�صيانة العامة 

ADKINS GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE 

اإىل/ادكنز للمقاوالت العامة واإدارة املرافق 
ADKINS GENERAL CONTRACTING AND FACILITIES MANAGEMENT 

تعديل ن�صاط / اإ�صافة ادارة املقا�صب 8211007
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة �صنار للمقاوالت العامة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1036384 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة 9 اإم لتمثيل ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
9M COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيما لال�صت�صارات الهند�صيه ذ.م.م
CIMA ENGINEERING CONSULTANTS . L.L.C 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فرتي كريت للمقاوالت وال�صيانة العامة 
VERTI CRETE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف 9 اإم لتمثيل ال�صركات 
9M COMPANIES REPRESENTATION

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

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
االملنيوم  العمال  حممد  منر  ال�ص�����ادة/حممد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والزجاج رخ�صة رقم:1179671 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد �صهاب الدين ليت دو�صت حممد %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة عبداهلل حممد عو�س باخمي�س
تعديل وكيل خدمات / حذف مانع �صامل على املحرمى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد منر حممد لطيف
تعديل اإ�صم جتاري من/ حممد منر حممد العمال االملنيوم والزجاج

MOHAMED MUNEER MOHAMED ALUMINIUM & GLASS WORK 

اإىل/فليك�صيبل العمال االملنيوم والزجاج 
FLEXIBLE ALUMINIUM AND GLASS WORK 

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

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافتريا منقو�صة وتبولة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2770913 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيف خليفه على �صيف احلمودى %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد عزمى عبدالفتاح يحيى %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خمي�س دروي�س غامن خمي�س الرميثي

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ كافتريا منقو�صة وتبوله 

MANQOUSHE & TABBOULEH CAFETERIA 

اإىل/كافتريا منقو�صه وتبوله ذ.م.م 
MANQOUSHE TABBOULEH CAFETERIA L.L.C &

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

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ذات وايت بار- �صركة ال�صخ�س الواحد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2697825 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة موزه مبارك حميد الغافرى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف امل احمد ح�صن طاهر الريكي
تعديل اإ�صم جتاري من/ ذا وايت بار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

THE WHITE BAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
اإىل /كيك�س اأرت كافية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

CAKES ART CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�صاط / حذف بيع احللويات اجلاهزة - بالتجزئة - تاجر اأبوظبي )�صيارة متنقلة( 4721015.1

 تعديل ن�صاط / حذف بيع الذرة والفو�صار – بالتجزئة - تاجر اأبوظبي )�صيارة متنقلة( 4781010.1
 تعديل ن�صاط / حذف بيع ال�صوكوالتة – بالتجزئة - تاجر اأبوظبي )�صيارة متنقلة( 4721014.1
 تعديل ن�صاط / حذف بيع الع�صائر الطازجة - تاجر اأبوظبي )�صيارة متنقلة( 5630003.1
 تعديل ن�صاط / حذف بيع املثلجات – بالتجزئة - تاجر اأبوظبي )�صيارة متنقلة( 5610007.1

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

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بايج يوروبا ذ.م.م- 

CN قد تقدموا الينا بطلب ابوظبي رخ�صة رقم:1319658 
 GENERAL DYNAMICS MISSION

 تعديل اإ�صم جتاري من/ بايج يوروبا ذ م م ذ.م.م 
اإىل /جرنال ديناميك�س مي�صن �صي�صتمز ايطاليا ا�س ار ال 

PAGE EUROPA S R L L.L.C SYSTEMS ITALY SRL

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

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:اوتو فان ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر ابوظبي

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2595994 

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

2 - تعين ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات , كم�صفي قانوين لل�صركة 
بتاريخ:2021/01/13 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2124000066 
تاريخ التعديل: 2021/01/16

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صركة ال�صاطئ االزرق خلدمات التنظيف وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي �صرق 8, 0 ال�صيد �صامل ابراهيم حممد ال�صامان

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1915084 

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

2 - تعين ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات , كم�صفي قانوين لل�صركة 
بتاريخ:2021/01/17 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150000585 
تاريخ التعديل: 2021/01/17

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:كمال الدولية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:م�صفح م 9 �صارع امل�صفح بناية ورثة حميد �صهيل املهري

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1035366 

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

- تعين ال�صادة/مرال عبداحلبيب لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات   2
, كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/01/14 وذلك بناء  االدارية 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 

العدل بالرقم:2156000833 تاريخ التعديل: 2021/01/17
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ديجيتال 

�صوند لتجارة زينة وم�صجالت ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1170770 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

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

البرتاء لتاجر ال�صيارات 
رخ�صة رقم:CN 1003751 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ملتقى 

االمارات الدارة الفعاليات 
رخ�صة رقم:CN 2704346 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم دار املقلوبة- 

CN �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:2579083 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعاد جابر عامر الكثري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عي�صه علي عبداهلل مانع املن�صوري

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

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة الع�صو�س ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2109626 
تعديل مدير / اإ�صافة فا�صل �صيف مبارك فا�صل املزروعى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
بن فا�صل القاب�صة ذ م م bin fadel holding L L C من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء
بن فا�صل القاب�صة ذ م م   bin fadel holding L L C من 99 % اإىل 100 %

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعى
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صبغة الع�صو�س ذ.م.م 

ALESHOUSH LAUNDRY L.L.C
اإىل /م�صبغة الع�صو�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALESHOUSH LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

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

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1860931 باال�صم التجاري:مطعم وم�صاوي 
, بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة  امر ال�صاورما 

الو�صع كما كان عليه �صابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء ال�صارقة تعلن جاهزيتها ملو�صم االأمطار 

•• ال�شارقة - وام:

ومياه  كهرباء  بهيئة  الطوارئ  وف��رق  االت�صال  مركز  اأعلن 
البدء يف مراجعة االإج��راءات وحتديثها  ال�صارقة عن  وغاز 
خالل  من  االأم��ط��ار  مو�صم  ال�صتقبال  الكامل  واال�صتعداد 
يف  االإم���ارة  �صكان  مل�صاعدة  وم��درب��ة  متخ�ص�صة  فنية  ف��رق 
مراجعة و�صيانة التمديدات الكهربائية واتخاذ االإجراءات 
الوقائية وتاأمن التو�صيالت الكهربائية واإجراء الت�صليكات 
نتيجة  لل�صكان  اأخ��ط��ار  يف  تت�صبب  التي  امل��ي��اه  وت�صريفات 
جتمعها على اأ�صطح املنازل اأو يف البيوت وحتقيق ان�صيابية 
املياه خالل مو�صم �صقوط االأمطار وعدم جتمعها خا�صة يف 

املناطق املنخف�صة.

املجتمع حيث  اأف��راد  على راحة و�صالمة  ياأتي ذلك حفاظاً 
الدعم  ال��ت��وا���ص��ل لطلب  و���ص��ائ��ل  م��ن  ع���ددا  الهيئة  وف���رت 
مبركز  االت�صال  خ��الل  من  املالحظات  وتقدمي  وامل�صاندة 
خدمة  وعر  للهيئة  االلكرتوين  املوقع  اأو   991 االت�صال 
اأجل  م��ن  وذل���ك   800-sewa ال��رق��م  ع��ل��ى  اأب  ال��وات�����س 
احلفاظ على االأرواح واملمتلكات. جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي عقدته الهيئة بح�صور �صريف عبداهلل االأحمد مدير 
مدير  ك��رم  عبدالرحمن  وامل��ه��ن��د���س  م��رك��زاالت�����ص��ال  اإدارة 
مكاتب الطوارئ وعدد من م�صئويل مكاتب الطوارئ ملراجعة 
االإجراءات اخلا�صة بعمل فرق الطوارئ وو�صع خطة عمل 
متكاملة للتعامل مع البالغات يف اأ�صرع وقت خا�صة خالل 
مو�صم االأمطار التي تزيد فيه ن�صبة البالغات. واأكد �صعادة 

ال�صارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  ال�صويدي  �صعيد 
اأن الهيئة تعمل على مراجعة كافة االإجراءات والعمل على 
املتعاملن  واحتياجات  متطلبات  مع  يتوافق  مبا  حتديثها 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  لتوجيهات�صاحب  تنفيذاً 
ال�صارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن 
اأية  اأف�صل اخلدمات ل�صكان االإمارة والق�صاء على  بتقدمي 
واال�صتعداد  ال�صكان  يواجهها  م�صكالت  اأو  �صلبية  جوانب 
اأي��ة ظ��روف طارئة. ووج��ه ف��رق ال��ط��وارئ بالهيئة  ملواجهة 
ببذل مزيدا من اجلهود اأثناء حدوث ظواهر جوية طارئة 
مثل االأمطار الغزيرة والرياح والتن�صيق والتعاون على مدار 
واملوؤ�ص�صات  والهيئات  الدوائر  كافة  مع  يومياً  �صاعة   24

بال�صارقة لتقدمي اأف�صل اخلدمات ل�صكان االإمارة .

الحتاد الدويل للطرق ي�شيد بامل�شروع وي�شفه كمثال ُيحتذى عامليا

»LED « بلدية مدينة اأبوظبي حت�صل على جائزة اإجنازات الطرق العاملية عن فئة متويل امل�صروع واالقت�صاد يف م�صروع االإ�صاءة املوفرة للطاقة
•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ح��ق��ق��ت 
التحتية  البنية  ق��ط��اع  خ��الل  م��ن 
واأ����ص���ول ال��ب��ل��دي��ة, وب��ال��ت��ع��اون مع 
اإجنازاً  لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب 
ح�صولها  خالل  من  جديداً  عاملياً 
امل�صروع  )مت����وي����ل  ج����ائ����زة  ع���ل���ى 
واالقت�صاد( �صمن جوائز اإجنازات 
 IRF Global( الطرق العاملية
 Road Achievement
قبل  من  واملقدمة   )Awards
 The( االحت����اد ال����دويل ل��ل��ط��رق
 International Road
Federation( , وذلك تقديرا 
اإنارة الطرق بنظام  لتميز م�صروع 
والذي  للطاقة  امل��وف��ر    LED
نفذته بلدية مدينة اأبوظبي �صمن 
الإنارة  الذكي  التاأهيل  اإع��ادة  اإط��ار 
بال�صراكة  اأب��وظ��ب��ي  ج��زي��رة  ط��رق 

مع القطاع اخلا�س.
واأك����دت ال��ب��ل��دي��ة اأن ه���ذا االإجن���از 
جاء ثمرة التباع اأف�صل املمار�صات 
العاملية يف جمال االإن��ارة, وحتقيق 
املتعلقة  واملعاير  املوا�صفات  اأرقى 

دائرة البلديات والنقل يف اأبوظبي 
التحتية  البنية  م�صاريع  لت�صليم 
الفر�س  وت����وف����ر  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة, 

اال�صتثمارية اجلديدة لل�صركات.
م�صاريع  ع��م��ل  اإط�����ار  اإن   : وت���اب���ع 
ميتاز  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال�صراكة 
وي�صتند  وال�����ص��ف��اف��ي��ة,  ب��ال��و���ص��وح 
الدولية مبا  املمار�صات  اأف�صل  اإىل 
التعاون  م���ن ج��ه��ود  امل���زي���د  ي��ت��ي��ح 
واخلا�س.  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ن  ب��ن 
ل��ق��د مت��ك��ن��ا خ���الل ال��ع��ام 2020 
م�صاريع  م����ن  ع�����دد  ت��ر���ص��ي��ة  م����ن 
البنية التحتية الرئي�صية, ونتطلع 
ل����ت����وف����ر امل�����زي�����د م�����ن ال���ف���ر����س 
الواعدة للم�صتثمرين خالل العام 

 "2021
الدويل  االحت���اد  اأ���ص��اد  م��ن جانبه 
ب��ل��دي��ة مدينة  ل��ل��ط��رق مب�����ص��روع 
كونه  االإ�صاءة  بخ�صو�س  اأبوظبي 
م�صروعاً فريداً من نوعه يف عر�س 
التقنية,  واحل����ل����ول  االب����ت����ك����ارات 
وو���ص��ف االحت����اد ال����دويل للطرق 
امل�����ص��روع اأن���ه م��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب��ه يف 

قطاع الطرق واملوا�صالت عاملياً.
اأن��ه مت االإعالن  البلدية  واأ���ص��ارت   

اأبوظبي  م��ك��ت��ب  ب���رن���ام���ج  ���ص��م��ن 
بال�صراكة بن  لال�صتثمار اخلا�س 

القطاعن العام واخلا�س. 
و�صمن االإط��ار ذاته يعكف كل من 
ودائرة  لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب 
من  اأبوظبي  يف  والنقل  البلديات 
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  خ�����الل 
ال��ث��ان��ي��ة من  امل��رح��ل��ة  ت�صليم  ع��ل��ى 
ال�صتبدال  اأبوظبي  نور  "م�صروع 
برنامج  اإط�����ار  يف  الطرق"  اإن�����ارة 
العام  ال��ق��ط��اع��ن  ب���ن  ال�����ص��راك��ة 

واخلا�س. 
االأوىل  امل��رح��ل��ة  ت��ر���ص��ي��ة  وق����د مت 
"تطوير  �صركة  على  امل�صروع  م��ن 
ال�صرق االأو�صط واأفريقيا �س.م.م" 
 43 نحو  ال�صتبدال  )"تطوير"( 
األف من وحدات االإنارة التقليدية 
بوحدات  اأبوظبي  اإم���ارة  لطرقات 
بتكنولوجيا  تعمل  ج��دي��دة  اإن����ارة 
املوفرة   "LED دي  اإي  "اإل 
�صراكة  م�����ص��روع  ���ص��م��ن  ل��ل��ط��اق��ة, 
بن القطاعن العام واخلا�س هو 
االإمارات  دول��ة  االأول من نوعه يف 

العربية املتحدة واملنطقة. 
من  الثانية  امل��رح��ل��ة  حجم  ويبلغ 

واحلفاظ  اال�صتدامة,  مبتطلبات 
ع��ل��ى ال���ط���اق���ة, وت��ر���ص��ي��د امل�����وارد, 
وا�صتثمارها بطرق ذكية واإبداعية, 
اال�صت�صرافية  الروؤية  مع  تتما�صى 
البنية  مكونات  دع��م  اإىل  الهادفة 
التحتية باأحدث نظم االإنارة التي 
الالزم,  ال��وف��ر  حتقيق  �صاأنها  م��ن 
وب����ال����وق����ت ذات������ه ت���وف���ر اإ�����ص����اءة 
ت�صاهم يف رفع م�صتويات ال�صالمة 
مل�صتخدمي الطرق واملرافق العامة, 

وتعزيز املظهر اجلمايل العام.
لال�صتثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  وُي��ع��د 
الهيئة املركزية امل�صوؤولة عن اإدارة 
القطاعن  بن  ال�صراكة  م�صاريع 
اأبوظبي,  اإم��ارة  يف  واخلا�س  العام 
املكتب  م���ه���ام  م����ن  ك���ج���زء  وذل������ك 
ا�صتثمارات  وت���ع���زي���ز  ل��ت�����ص��ج��ي��ع 
القطاع اخلا�س يف اإمارة اأبوظبي. 
ال�صراكات  اإدارة  وح���دة  وت��ت��ع��اون 
مل�������ص���اري���ع ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة لدى 
م��ك��ت��ب اأب���وظ���ب���ي ل��ال���ص��ت��ث��م��ار مع 
مثل  احلكومية  الهيئات  خمتلف 
دائرة النقل والبلديات يف اأبوظبي 
لتحديد وتطوير وتر�صية عدد من 
م�صاريع البنية التحتية الرئي�صية 

املرحلة  اأ���ص��ع��اف  ث��الث��ة  امل�����ص��روع 
نحو  ا���ص��ت��ب��دال  و�صي�صمل  االأوىل, 
اإي  "اإل  بتقنيات  �صوء  األف   140
العالية  الكفاءة  LED" ذات  دي 
الذي  االأم��ر  الطاقة  ا�صتهالك  يف 
ا�صتهالك  خ��ف�����س  اأي  ���ص��ي�����ص��اه��م 
ال��ك��ه��رب��اء ب��ن�����ص��ب��ة ت���ق���ارب 76 يف 
االتفاقية  ف��رتة  ام��ت��داد  على  املئة 

البالغة 12 عاماً. 
لال�صتثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  وك���ان 
الت�صريعات  م����وؤخ����راً  اأ����ص���در  ق���د 
واالأط����������ر ال���ق���ان���ون���ي���ة اجل����دي����دة 
امل�صاريع  تر�صية  بعملية  اخلا�صة 
يف اإط������ار ب���رن���ام���ج ال�����ص��راك��ة بن 
القطاعن العام واخلا�س يف اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي, ك��م��ا ن�����ص��ر امل��ك��ت��ب دليل 
م�����ص��اري��ع ال�����ص��راك��ة ل��دع��م جهود 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة يف 
بكفاءة  واإجن��ازه��ا  امل�صاريع  توفر 
ال�صراكة  برنامج  �صمن  وفعالية 

بن القطاعن العام واخلا�س. 
وق����ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط����ارق بن 
اأبوظبي  مكتب  ع��ام  مدير  هندي, 
ف����خ����ورون  "اإننا  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار: 
مثل  ب��ارزي��ن  ���ص��رك��اء  م��ع  بالعمل 

املوؤ�ص�صي,   اأو  احل��ك��وم��ي  للتمويل 
التي  للتقدميات  االأولوية  وتعطى 
هذا  يف  املبتكرة  االأ�صاليب  تو�صح 
امل��ج��ال, ويتم تقييم اجل��ائ��زة على 
اأ�صا�س النجاح املو�صح يف تخطيط 
اأو  م�����ص��روع  ت�صغيل  اأو   / و  وب��ن��اء 
حيث  من  فعالة  بطريقة  برنامج 

التكلفة.
اجلدير بالذكر اأن جوائز اإجنازات 
 )GRAA( ال���ع���امل���ي���ة  ال����ط����رق 
ال���������ص����ادرة ع����ن االحت�������اد ال�����دويل 
م�صابقة  ه���ي   )IRF  ( ل��ل��ط��رق 
فريدة من نوعها لتكرمي م�صاريع 
الطرق املبتكرة التي تلبي التنمية 
والتي  واالقت�صادية  االجتماعية 

الر�صمي عن اجلائزة �صمن فعاليات 
 IRF GLOBAL امل����وؤمت����ر 
وال�������ذي  االف�����رتا������ص�����ي   R2T
نوفمر    13-10 ب��ت��اري��خ  ان��ع��ق��د 
بلدية  ممثلي  بح�صور   2020
اإدراج  مت  ك��م��ا  اأب���وظ���ب���ي,  م��دي��ن��ة 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  م�����ص��روع 
�صمن كتاب امل�صاريع الفائزة لدى 

االحتاد الدويل للطرق.
وفيما يتعلق بفئة )متويل امل�صاريع 
الطرق  جوائز  �صمن  واالقت�صاد( 
للمنظمات  تعطى  اجل��ائ��زة  ف��ه��ذه 
و / اأو امل�صاريع التي متّكن تطوير 
متويل  م�صادر  خ��الل  من  الطرق 
التقليدية  ال���ط���رق  ع���ن  خم��ت��ل��ف��ة 

تغطي عدة فئات.
وت���اأ����ص�������ص���ت ج����وائ����ز االإجن����������از يف 
اأكر  م��ي��زت  وق���د   ,  2000 ع���ام 
وم�صروًعا  ب���رن���اجًم���ا   120 م���ن 
ومنتجات من جميع اأنحاء العامل, 
االع����رتاف باجلوائز  ي��ت��م  وال��ي��وم 
باعتبارها تكرمًيا مرموًقا للجهود 
املبذولة واالبتكارات امل�صتخدمة يف 
ال�صناعة, كما اأن هذه اجلوائز من 
اجلديدة  للتقنيات  عر�صها  خالل 
كم�صّرع  تعمل  االإبداعية  واحللول 
ويتم  اجل��دي��دة,  واالأف��ك��ار  للتقدم 
اأنها  ع��ل��ى  اجل����وائ����ز  اإىل  ال��ن��ظ��ر 
و�صيلة مهمة لتعزيز ابتكار الطرق 

يف جميع اأنحاء العامل.

جمل�صا الرتاث والفنون ي�صتعر�صان م�صتجدات متحف زايد الوطني
الوطنية وهويتنا  االأ�صيل  الوطني  تراثنا  يربز  الكعبي:  • نورة 

واالإن�صانية االإماراتيني  وجدان  يف  املوؤ�ص�س  للوالد  العظيمة  املكانة  وي�صتلهم  روؤيته  املوروث  من  ي�صتمد  وطني  متحف   : املبارك  خليفه  • حممد 
•• اأبوظبي-الفجر:

وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ع���ق���دت 
الرتاث  ملجل�صي  االأول  االج��ت��م��اع 
ال�صتعرا�س   2020 لعام  والفنون 
التطورات يف متحف زايد الوطني, 
واالإعارات  املقتنيات  وا�صرتاتيجية 
�صمو  بح�صور  للمتحف  ال��رتاث��ي��ة 
ال�صيخة مرمي بنت حممد بن زايد 
�صالمة  موؤ�ص�صة  رئي�صة  نهيان  اآل 
العزيز  عبد  وال�صيخ  ح��م��دان,  بنت 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن 
عجمان,  يف  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
را�صد  بن  �صعود  بن  ماجد  وال�صيخ 
املعال رئي�س دائرة ال�صياحة واالآثار 
- باأم القيوين, وال�صيخة حور بنت 
موؤ�ص�صة  رئي�س  القا�صمي  �صلطان 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون, وال�����ص��ي��خ زايد 
نهيان,  اآل  خليفة  ب��ن  �صلطان  ب��ن 
اأ.ع.م الالحمدودة,  موؤ�ص�س من�صة 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ون���ورة 
ح�صن  ومعايل  وال�صباب,  الثقافة 
بن ابراهيم احلمادي وزير الرتبية 

على  باحلفاظ  واهتمامه  بالتعليم 
وال���رتاث  ال��ت��اري��خ  وت��وث��ي��ق  البيئة 

ودعم الثقافة".
ناأمل  "اإننا  م���ع���ال���ي���ه:  واأ������ص�����اف 
ل��ه��ذا امل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي ال��ن��ج��اح يف 
جت�����ص��ي��د ال��ه��وي��ة االإم����ارات����ي����ة من 
خ���الل ا���ص��ت��ع��را���ص��ه ل��ت��اري��خ اأر����س 
دولة االإم��ارات العريق وق�صة قيام 
وبناء من�صة معرفية مبا  االحت��اد, 
ومقتنيات  معلومات  من  يت�صمنه 
وم���ا ي�����ص��ت��م��ل ع��ل��ي��ه ب��رن��اجم��ه من 
فعاليات ومبادرات, وت�صكيل ُملتقى 
عاملي حافل ُي�صهم يف تر�صيخ مكانة 
متنوعة  عاملية  كوجهة  عا�صمتنا 

بامتياز".
����ص���ع���ادة �صعود  ح�����ص��ر االج���ت���م���اع  
دائرة  وكيل  احلو�صني  عبدالعزيز 
اأبوظبي,  وال�������ص���ي���اح���ة-  ال��ث��ق��اف��ة 
املدير  و���ص��ع��ادة ���ص��ال��ح اجل���زي���ري 
يف  ال�صياحية  التنمية  لدائرة  العام 
عجمان, و�صعادة هالة بدري املدير 
العام  لهيئة دبي للثقافة والفنون, 
الطنيجي,  ع��ب��ي��د  اأح���م���د  و���ص��ع��ادة 

امل�صتقبلية,  التحديات  مع  التاأقلم 
ت�صجيل  ال��دول��ة  ا�صتطاعت  ح��ي��ث 
الهجن على  االأف��الج و�صباق  ملفي 
غر  ل��ل��رتاث  التمثيلية  ال��ق��ائ��م��ة 
اأربعة  اإدراج  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل������ادي, 
م��واق��ع اأث��ري��ة يف راأ�����س اخل��ي��م��ة يف 
الرتاث  ملواقع  التمهيدية  القائمة 

العاملي". 
"�صيكون  الكعبي:  ن���ورة  واأ���ص��اف��ت 
اأيقونة  ال���وط���ن���ي  زاي�������د  م���ت���ح���ف 
اأب���وظ���ب���ي,  م���ع���م���اري���ة ج����دي����دة يف 
قلوبنا  يف  خ��ا���ص��ة  م��ك��ان��ة  وي��ح��ت��ل 
املوؤ�ص�س  �صرة  ي��روي  الأن��ه  جميعاً 
وق�صتها  االإم��������ارات  ����ص���رد  وي���ق���دم 
ورحلتها اإىل االحتاد والتقدم الذي 
احلافلة,  م�صرتها  ط��وال  �صهدته 
الدولة, ويروي  اإم��ارات  ويعر عن 
خ�����ص��و���ص��ي��ة ك���ل اإم�����ارة م���ن خالل 
ومواقعها,  وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا  اآث����اره����ا 
اإمارة  املتحف حدود  روؤي��ة  لتتجاوز 
اأب���و ظ��ب��ي ودول����ة االإم�����ارات لت�صل 
اإىل جمهور عاملي متنوع من خالل 
ن�صر �صرد ثقايف مبتكر يرز تراثنا 

املبارك  حممد  وم��ع��ايل  والتعليم, 
وال�صياحة-  الثقافة  دائ���رة  رئي�س 

اأبوظبي.
اأك�����دت ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة م���رمي بنت 
رئي�صة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اآل  ح��م��دان  ب��ن��ت  ���ص��الم��ة  موؤ�ص�صة 
اأن احل���ف���اظ ع��ل��ى ال����رتاث  ن��ه��ي��ان 
يحتل  مكوناته  مبختلف  الوطني 
���ص��ي��ا���ص��ة دولة  م��ت��ق��دم��اً يف  م��وق��ع��اً 
االإمارات, باعتباره املخزون الثقايف 
الذي يروي ح�صارة املا�صي, وي�صرد 
ق�����ص�����ص��اً م��ل��ه��م��ة م���ن ح��ي��اة االآب����اء 
ال��ت��ي  ت�صكل م�����ص��در  ف��خ��ر جليل 
متحف  اأن  اإىل  م�����ص��رة  امل�صتقبل 
اأب��وظ��ب��ي  يج�صد  الوطني يف  زاي���د 
وي�صرد  املوؤ�ص�س,  الوالد  روؤية وقيم 
االإمارات وتاريخها وثقافتها  ق�صة 

وح�صارتها عر الع�صور. 
ن��ورة بنت حممد  من جهتها قالت 
وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  الكعبي 
على  م�����رت  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  اإن 
املا�صي  ال����ع����ام  ال���ث���ق���ايف  ال���ق���ط���اع 
ج��ع��ل��ت��ه اأك�����ر م�����روة وق������درة على 

م��دي��ر ع��ام دائ���رة االث���ار واملتاحف 
و�صعادة  اخل��ي��م��ة,  راأ������س  ام�����ارة  يف 
املدير  ال��ه��اج��ري,  داوود  امل��ه��ن��د���س 
حمدان  و�صعادة  دبي,  لبلدية  العام 
الفجرة  ه��ي��ئ��ة  م�صت�صار  ال��ك��ع��ب��ي 
للثقافة واالإعالم, و�صعادة الدكتور 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل�����ص��ل��م رئ��ي�����س معهد 
الدكتور  و�صعادة  للرتاث,  ال�صارقة 
رئي�س  ال�����ص��ام�����ص��ي  خ��ل��ي��ف��ة  اأح���م���د 
الفجرة  ه���ي���ئ���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
الدكتور  و�صعادة  واالآث��ار,  لل�صياحة 
���ص��ب��اح ع���ب���ود ج���ا����ص���م, م���دي���ر عام 
و�صعادة  ل����الآث����ار,  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
م��ن��ال ع��ط��اي��ا امل���دي���ر ال���ع���ام لهيئة 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��م��ت��اح��ف, وع��ب��د املنعم 
ال�صركال موؤ�ص�س "ال�صركال اأفنيو, 
املدير  ري�����دج  ن��ات��ا���ص��ا  وال���دك���ت���ورة 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة ال�صيخ �صعود بن 

�صقر القا�صمي.
وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  واأطلعت 
جمل�صي  اأع���������ص����اء  اأب����وظ����ب����ي   –
التحديث  ع��ل��ى  وال��ف��ن��ون  ال����رتاث 
االقتناء  ب��ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ا����س 

الثقايف االأ�صيل والهوية الوطنية"
من جهته قال معايل حممد املبارك 
وال�صياحة-  الثقافة  دائ���رة  رئي�س 
زاي����د  م��ت��ح��ف  "مُيثل  اأب����وظ����ب����ي: 
عاملية  متحفية  اأي��ق��ون��ة  ال��وط��ن��ي, 
اإم���ارات���ي���ة لقيم  ُت��ر���ص��ي م��ن��ظ��وم��ة 
ال���ت���ن���وع ال���ث���ق���ايف واالن���ف���ت���اح على 
من  ت�صتمد  اأ���ص��ي��ل��ة  ب����روح  االآخ�����ر 
املكانة  وت�صتلهم  روؤي��ت��ه��ا  امل����وروث 
العظيمة للوالد املوؤ�ص�س يف وجدان 
واالإن�����ص��ان��ي��ة. ويفتتح  االإم��ارات��ي��ن 
لدولة  الوطني  املتحف  ه��ذا  اإن�صاء 
للتبادل  ج��دي��داً  ع�����ص��راً  االإم�����ارات 
ال���ث���ق���ايف وامل����ع����ريف ب���ن االإم�������ارات 
والعامل على اأ�صا�س التقدير املتبادل 
واالحتفاء امل�صرتك للقيم اجلامعة 
التي تتمحور حول الرموز الوطنية 
واالإن�صانية, كما يروي هذا املتحف 
الوطني تاريخنا ومنجزاتنا للعامل 
اأج���م���ع, ع���ام���اًل ع��ل��ى ت���ك���رمي اإرث 
امل��غ��غ��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ال�����ص��ي��خ زايد 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن 
ثراه", والقيم التي ر�صخها واإميانه 

للمتحف,  ال���دائ���رة  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
اإىل جانب ما �صرويه من ق�ص�س 
ترز قيم املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه", 
انطالقاً من ح�صه االإن�صاين العايل 
التوا�صل  باأهمية  العميق  واإمي��ان��ه 
احل�صارة,  وا�صتمرارية  االإن�����ص��اين 
�صعياً اإىل متكن دور املتحف كاأحد 
امل��ع��م��اري��ة ومركزاً  ال�����ص��روح  اأب����رز 

للتعلم واحلوار الثقايف.
الثقافة  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
املجال�س  ���ص��ك��ل��ت  ق����د  وال�������ص���ب���اب 
الرتاث"  "جمل�س  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
و"جمل�س  الفنون"  و"جمل�س 

واالإبداعية"  الثقافية  ال�صناعات 
الثقافية  ال��ب��ي��ئ��ة  حت��ف��ي��ز  ب���ه���دف 
واالإبداعية على م�صتوى االإمارات, 
وتتوىل هذه املجال�س جمموعة من 
امل��ه��ام واالخ��ت�����ص��ا���ص��ات م��ن بينها, 
املوا�صيع  اأه����م  ودرا����ص���ة  م��ن��اق�����ص��ة 
واال�صرتاتيجيات  بالنظم  املتعلقة 
االحتياجات  ودرا���ص��ة  ال�صلة,  ذات 
امل�صرتك,  والتخطيط  الت�صريعية 
وتبادل اخلرات وم�صاركة التجارب 
واأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات. وت��ع��ت��ر هذه 
نوعها  م��ن  االأوىل  ب��ح��ق,  ال���ب���ادرة 
على �صعيد العمل الثقايف امل�صرتك 

يف الدولة.

تعاون بني جمل�س ال�صارقة للتعليم واملركز االإقليمي لتنمية الطفولة املبكرة
•• ال�شارقة-وام:

اإجتماعه  خالل  للتعليم  ال�صارقة  جمل�س  بحث 
التن�صيقي الذي عقد ام�س اأفرتا�صيا مع املركز 
االإقليمي لتنمية الطفولة املبكرة تعزيز اجلهود 
امل�صرتكة و التن�صيق يف اإطار االأهداف والغايات 
التي تتكامل يف جمال الرعاية والرتبية ملرحلة 
اأهداف  حتقيق  يف  وامل�صاهمة  املبكرة  الطفولة 

التعليم.
ح�صر من جانب املجل�س مرمي جابر ال�صام�صي 
مدير اإدارة الطفولة املبكرة وفريق عملها ومن 
املبكرة  الطفولة  لتنمية  االإقليمي  املركز  جانب 
الدكتورة كفاح حداد مدير املركز وفريق عملها.
املجل�س  حر�س  ال�صام�صي  جابر  م��رمي  واأك���دت 
املركز  مع  ال�صراكة  وتنمية  التعاون  تعزيز  على 
بهدف تكامل االأدوار امل�صرتكة خلدمة الطفولة 
االإمكانات  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  اخل����رات  وت���ب���ادل 

املتاحة يف هذا املجال.
واأو�صحت خطط وبرامج اإدارة الطفولة املبكرة 
الفعاليات  واأه���م  للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  جمل�س  يف 
ه��ذا اجل��ان��ب يف  املتوا�صلة يف  املنفذة و اجل��ه��ود 
اإطار الدعم الكبر الذي يوجه به �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
قرينته  ومتابعة  ال�صارقة  االأعلى حاكم  املجل�س 

القا�صمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�صيخة  ���ص��م��و 
رئي�صة املجل�س االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة بالطفولة 
الفئة  بهذه  �صموهما  م��ن  املتوا�صل  وااله��ت��م��ام 
الهامة وتوفر �صبل الرعاية والتعليم لها. من 
ك��ف��اح احل����داد خالل  ال��دك��ت��ورة  ق��دم��ت  جانبها 
واأهداف  روؤي���ة  ح��ول  مف�صال  عر�صا  االج��ت��م��اع 
املركز وامل�صاريع واملهام واالأدلة التي مت تاأليفها 
والهيكلية التنظيمية.. موؤكدة حر�س املركز يف 
ال�صارقة  جمل�س  م��ع  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف اإط�����ار روؤي�����ة امل���رك���ز ل��ل��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
والتعاون  املخت�صة  واجلهات  الدولية  املنظمات 

اإقليمية  ال��ع��رب��ي��ة الإع������داد خ��ط��ط  ال�����دول  م���ع 
م�صرتكة يف جمال الطفولة املبكرة.

املجل�س  امل�صرتكة بن  الرغبة  االجتماع  وتناول 
وامل���رك���ز يف اأط����ر ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل����رات يف 
املتعلقة  التدريبية  وال��رام��ج  امل�����ص��اري��ع  جم��ال 
جمال  يف  والعاملن  للكوادر  املهني  بالتطوير 
الإبرام  التوجه  م��ع  للجهتن  املبكرة  الطفولة 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م ت��ه��دف اإىل اإي���ج���اد اإط�����ار عمل 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ب���ن اجلهتن 
اأب���رز ال��ت��ط��ورات يف جمال  بهدف ال��وق��وف على 

الطفولة املبكرة.

تكثيف الدوريات املرورية على ال�شوارع اخلارجية لتنبيه ال�شائقني 

�صرطة دبي تدعو اإىل توخي احلذر اأثناء القيادة يف ال�صباب
•• دبي-الفجر:

دع����ا ال��ع��م��ي��د ���ص��ي��ف م��ه��ر �صعيد 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي, 
ال�صائقن  دب��ي,  �صرطة  يف  للمرور 
واحل�������ذر  احل����ي����ط����ة  ت����وخ����ي  اإىل 
اأوقات  القيادة يف  اأث��ن��اء  ال��الزم��ن 
االأمن  بقواعد  واالل��ت��زام  ال�صباب 
ع��ل��ى �صرورة  وال�����ص��الم��ة, م���وؤك���داً 
خف�س ال�صرعات يف هذه الظروف 

ب�صبب عدم و�صوح الروؤية.
اأن  اإىل  امل���زروع���ي  ال��ع��م��ي��د  واأ����ص���ار 
اأكر  اأح���د  ي��ع��د  الكثيف  ال�����ص��ب��اب 
وقوع  يف  تت�صبب  ال��ت��ي  ال��ظ��واه��ر 
ح�������وادث م�����روري�����ة م����روع����ة على 
ال���ط���رق ال�����ص��ري��ع��ة ن��ت��ي��ج��ة تدين 
اأن  م�����ص��ت��وى ال�����روؤي�����ة, م��و���ص��ح��اً 
القيادة يف ال�صباب توؤثر �صلباً على 
ال�صائقن يف حالة اإهمالهم لقواعد 
عن  والتغا�صي  وال�صالمة,  االأم��ن 
للقيادة  ال�صليمة  اخل��ط��وات  ات��ب��اع 
ال��ت��ي توؤدي  يف مثل ه��ذه االأج����واء 
ال  ج�صيمة  وح�����وادث  ك����وارث  اإىل 

امل�صافة  م���ن  اأك����ر  امل��رك��ب��ات  ب���ن 
املركبات  وع��دم جت��اوز  االعتيادية, 
االأخ����رى, وجت��ن��ب ال��وق��وف و�صط 
حلادث  التعر�س  ح��ال  يف  الطريق 
امل�صارات  ت��غ��ي��ر  وجت��ن��ب  ب�����ص��ي��ط, 
االلتزام  ال�صرورة مع  اإال يف حالة 
لالنعطاف,  ال���دال���ة  ب���االإ����ص���ارات 
حرم  خ��ارج  املركبة  اإيقاف  وكذلك 
و�صوح  ع�����دم  ح���ال���ة  يف  ال���ط���ري���ق 
م�صتخدماً  اآم���ن  وب�صكل  ال���روؤي���ة 
املركبات  لتنبيه  االأربعة  االإ���ص��ارات 
القادمة من اخللف, باالإ�صافة اإىل 
العالية  االأ����ص���واء  ا���ص��ت��خ��دام  ع���دم 
لل�صائقن  ال�����روؤي�����ة  ت��ع��ي��ق  ال���ت���ي 
اأ�صواء  ا�صتخدام  وع��دم  االآخ��ري��ن, 
اخلطر اأثناء القيادة, وكذلك عدم 
االن�صغال بغر الطريق, وا�صتخدام 
م�صاحات الزجاج اأثناء ال�صر على 
البخار  من  والتخل�س  الطرقات, 
النوافذ  زج��اج  على  يرتاكم  ال��ذي 
داخل املركبة, باالإ�صافة اإىل احلذر 
من مفاجاآت الطريق كونها تلعب 
احل�����وادث  وق�����وع  يف  ك���ب���راً  دوراً 

اأن القيادة  يحمد عقباها, ومبيناً  
اأو  ببطء  القيادة  اأو  وانتباه  بحذر 
التوقف نهائياً وركن املركبة خارج 
كلها  اآم���ن,  وب�صكل  ال��ط��ري��ق  ح��رم 
اأمور قد ت�صاعد قائدي املركبات يف 

جتنب احلوادث.
توخي  ب�صرورة  ال�صائقن  وطالب 
الن�صائح  وات��ب��اع  واحل��ذر  احليطة 
التي تطلقها اجلهات  واالإر���ص��ادات 
اأهمية خف�س  املعنية, م�صدداً على 
كافية  م�����ص��اف��ة  وت�����رك  ال�����ص��رع��ة 

املرورية. 
املرورية  ال����دوري����ات  اأن  واأو�����ص����ح 
ال�صوارع  يف  تواجدها  من  �صتكثف 
اخل��ارج��ي��ة ل��غ��ر���س ال��ت��ن��ب��ي��ه على 
ال�صرعات,  ب��ت��خ��ف��ي��ف  ال�����ص��ائ��ق��ن 
م�صح  ب��ع��م��ل��ي��ة  ال���ق���ي���ام  وك����ذل����ك 
ال�صوارع  ت��ل��ك  ام��ت��داد  ع��ل��ى ط���ول 
مل��ن��ع وق����وف امل��رك��ب��ات ع��ل��ى كتفي 
اإبعادها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ط��ري��ق, 
بعيداً  ال��ط��ري��ق  ح����رم  خ�����ارج  اإىل 
تعر�صها  ملنع  ال�صيارات  م�صار  عن 
االإ�صراف  اإىل  باالإ�صافة  للحوادث 
ال�صاحنات  ح���رك���ة  حت���وي���ل  ع��ل��ى 
لها,  املُخ�ص�صة  اال���ص��رتاح��ات  اإىل 
اأوقات  خ��الل  ال�صر  م��ن  ومنعها 
قد  التي  املخاطر  لتاليف  ال�صباب 
القيادة  نتيجة  ال�صاحنات  ت�صببها 

ببطء.
املزروعي,  �صيف  العميد  وط��ال��ب 
الن�صائح  ب����ات����ب����اع  ال�������ص���ائ���ق���ن 
التي تطلقها اجلهات  واالإر���ص��ادات 
املعنية يف الدولة كي تكون طرقنا 

اآمنة, متمنياً ال�صالمة للجميع.
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املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154636
 باإ�صم: ام بي �صي اي بي منطقة حرة  ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �صي , الطابق  اخلام�س, مدينة دبي لالإعالم ,  االإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2012/01/08   وامل�صجلة حتت الرقم: 154636 
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منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154637
 باإ�صم: ام بي �صي اي بي منطقة حرة  ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �صي , الطابق  اخلام�س, مدينة دبي لالإعالم ,  االإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2012/01/08   وامل�صجلة حتت الرقم: 154637 
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املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154633
 باإ�صم: ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �صي , الطابق اخلام�س, مدينة دبي لالإعالم , االإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2012/01/08   وامل�صجلة حتت الرقم: 154633 
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منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154634
 باإ�صم: ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �صي , الطابق اخلام�س, مدينة دبي لالإعالم , االإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2012/01/08   وامل�صجلة حتت الرقم: 154634 
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املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 154635
 باإ�صم: ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �صي , الطابق  اخلام�س, مدينة دبي لالإعالم , االإمارات العربية املتحدة. 
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العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2020/53402 
املخطر:�صركة ال�صروق للنقليات �س.ذ.م.م واملرخ�صة برقم 693842 والكائنة يف امارة دبي وميثلها ادم خان 
افغان�صتان اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197314975489 ب�صفتة �صريك ومدير يف  �صر حممد 
الرخ�صة املذكورة اعاله العنوان: دبي ديرة ام املول ا�صتدام مكتب B ملك ابراهيم �صعيد احمد لوتاه هاتف 

رقم 971555881041 - 971558244663
�صريف  وميثلها   CN 1219608 برقم  واملرخ�صة  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  بروكون  اليه:�صركة  املخطر 

فريد حماية يونان م�صري اجلن�صية العنوان: دبي الر�صاء �صارع �صرتيت 117 هاتف رقم 971501645754
مو�صوع االخطار: اخطار بدفع قيمة ال�صيك:

الوقائع: بتاريخ �صابق قد حرر املخطر اليه ل�صالح املخطر �صيك: رقم 001120 بقيمة 14276 درهم اربعة 
الدفع  الوطني م�صتحق  االحتاد  بنك  درهم فقط ال غر م�صحوب على  و�صبعون  و�صتة  ومئتان  الفا  ع�صر 
بال�صرورة  اليه  املخطر  املخطر  يعلن  وعليه  مطابق.  غر  التوقيع  ال�صيك  ان  حيث   2018/10/15 بتاريخ 
دفع قيمة ال�صيك يف فرتة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم االخطار واال �صوف يقوم باتخاذ االجراءات 

القانونية لذلك. وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بامارة ال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صمياً.
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإخطار عديل تكليف بالوفاء

برقم املحرر:2020/50274 
املخطر:االنظمة اخلر�صانية املبتكرة ذ.م.م وميثلها ال�صريك واملدير ال�صيد/ عامر جمال عنبتاوي امريكا اجلنية وينوب عنه 
يف التوقيع على هذا التكليف/ اأ. ثائر ابراهيم رجا حايف االردن اجلن�صية ومبوجب وكالة رقم 2016/144192/1 �صادرة من 
حماكم دبي العنوان: امارة ال�صارقة الن�صاعية رقم 4 �صارع االول ال�صناعي �صرة رقم 1+2+3 ملك فاطمة حممد زوجة حممد 

amer@tex-crete.com 065328833 :عبداهلل عمران العمران �س.ب: 31017 ال�صارقة هاتف 065321119 فاك�س
�صد: املخطر اليه:بالفوندفيت اوت �س.ذ.م.م العنوان: امارة دبي منطقة القوز ال�صناعية 3 �صارع رقم 4 جممع الذهب 
 1953580083 مكاين  رقم   433064300 رقم  فاك�س   045014800 رقم  هاتف   24689 �س.ب:   3121 رقم  مكتب  واالملا�س 

E-mail:mubashir.hassan@plafondme.com
املو�صوع: اخطار قانوين بتكليف املخطر اليها بالوفاء للمخطرة مببلغ وقدره 197.165.00 درهم خالل اجل )5( خم�صة 
ايام من تاريخ ا�صتالم االخطار من حيث انه ونتيجة تعامل جتاري حا�صل بن املخطرة واملخطر اليها بناء على طلبات 
تنفذها  التي  امل�صاريع  وتنفيذ جمموعة من  ب�صائع  توريد  واملت�صمنه طلب  االخرة  ال�صادرة عن  املحلي  ال�صراء  واوامر 
الب�صائع  تلك  بتوريد  املخطرة  قامت  فقد  وعليه  ريزورت(  اند  بارك�س  دبي  بارك�س/  تيم  )بوليود  ومنها:  اليها  املخطر 
وتنفيذ االعمال للمخطر اليها وقد ثبت ذلك من خالل اذون الت�صليم وفواتر االعمال مبن بكل منها رقمها وتاريخها 
املتفق عليه بن  الوحدة واملبلغ االجمايل لكل فاتورة ومن  والتفا�صيل والكميات املحددة بتلك االوامر والفواتر و�صعر 
الطرفن ووفق الثابت من فواتر املبيعات بند �صروط الدفع ان يتم ال�صداد خالل )45( يوماً وحيث ان املخطرة اوفت 
بالتزاماتها وقامت بتوريد تلك الب�صائع وتنفيذ امل�صاريع للمخطر اليها وت�صلمتها االخرة بالكميات واملوا�صفات املتفق 
عليها اال انها مل تلتزم باالنتظام يف �صداد قيمة تلك الفواتر اىل ان تر�صد يف ذمتها مبلغ اجمايل مقدارة 197.165.00 
درهم ومل تبادر اىل �صداده حتى تاريخه وذلك وفق ك�صف احل�صاب ال�صادر عن املخطرة وفق تعامالتها مع املخطر اليها 
ف الفرتة من 2016/5/8 اىل 2017/2/28 االمر الذي ال جتد معه املخطرة منا�صاً �صوى التوجه للمخطر اليها باالخطار 

الراهن كاأجل اخر لتكليفها بالوفاء.
بناًء عليه: وا�صتناداً اىل ما ذكر اعاله فان املخطرة تنبه وتنذر املخطر اليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 197.165.00 درهم 
)مئة و�صبعة وت�صعون الف ومئة وخم�صة و�صتون درهم( املرت�صدة يف ذمتكم ل�صالح املخطرة وذلك يف غ�صون مده اق�صاها 
)5( خم�صة ايام عمل من تاريخ ا�صتالمكم لهذا االخطار �صواء باالأرامك�س او بالريد االلكرتوين او بالفاك�س او بالهاتف 
ويف حالة امتناعكم عن الوفاء يف االجل املنظور �صوف تلجاً املخطرة ا�صفه اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية والق�صائية 
ومنها ا�صدار االمر باداء هذا املبلغ ا�صافة اىل الفائدة القانونية عنه بواقع 9% �صنوياً من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد 

التام وحتميلكم الر�صوم وامل�صاريف و�صمول االمر بالنفاذ املعجل بقوة القانوين.
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/58121 
املخطر:نرج�س لتجارة مواد البناء رخ�صة جتارية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بعجمان برقم 72010 
هوية  ويحمل  الهند  اجلن�صية  علي  �صرافت  ال�صكر  الرحمن  مطيع  حممد  ال�صيد/  املالك  ب�صفته  وميثلها 
اماراتية رقم 784197214052421 العنوان: عجمان اجلرف ال�صناعية 3 �صرة رقم 1 هاتف رقم 0506351240
املخطر اليه:دار اال�صتقامة ملقاوالت البناء ذ.م.م العنوان: ال�صارقة القا�صمية خلف �صارع اال�صتقالل �صقة 

رقم 202 طابق رقم 2 ملك را�صد �صلطان بن فا�صل هاتف رقم 0508304011 �س.ب: 67512 ال�صارقة.
مو�صوع االخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ 85845.36 درهم

الوقائع: حيث ان املخطر اليه ا�صتلم من املخطر مبلغ 85845.36 درهم مقابل معاملة جتارية طالب املخطر 
املخطر اليه مراراً وتكراراً وب�صورة ودية ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى. وحيث ان املخطر 
اليه ممتنع عن �صداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مرر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�صر باملخطر. 
ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه 
القانونية  االجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املخطر  ي�صطر  �صوف  واال  االخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من  ايام   )5(
للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق. لذلك: فاملخطر تخطركم بهذا 

االخطار للعلم مبا جاء به ونفاذاً ملفعولة ول�صريان كافة االثار القانونية عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/56711 
املخطر:1- ال�صيد/ علي احمد �صلطان علي اجلن�صية االمارات ويحمل هوية اماراتية رقم 784197473808133 
العنوان: ال�صارقة الرحمانية 5 رقم الهاتف 0502045550 املخطر:2- ال�صيد/ حممد عامل حممد ح�صن 
الهاتف:  رقم  النباعة  ال�صارقة  العنوان:   BA0289782 رقم  �صفر  جواز  ويحمل  بنغالدي�س  اجلن�صية 
0552258935 ب�صفتنا �صركاء يف الرخ�صة امل�صماة )�صومن لالعمال ال�صحية واال�صباغ ذ.م.م( ال�صادرة من 

دائرة التنمية االقت�صادية بامارة ال�صارقة رقم )214294(
رقم   12 ال�صناعية  ال�صارقة  العنوان:  بنغالدي�س  اجلن�صية  احمد  �صديق  طاهر  ابو  اليهم:حممد  املخطر 
الهاتف 0507671150 ال�صيد/ �صيد حممد نور الهدى اجلن�صية بنغالدي�س العنوان: ابوظبي رقم الهاتف: 
0553794038 ال�صيد/ مظهر ح�صن ابو القا�صم بهويان اجلن�صية بنغالدي�س العنوان: ابوظبي رقم الهاتف: 
الهاتف:  رقم  العن  العنوان:  بنغالدي�س  اجلن�صية  ا�صاريا  اجان  ا�صاريا  �صو�صانتا  ال�صيد/   0569786698

0544893359
مو�صوع االخطار: ان�صحاب من ال�صركة

ذ.م.م(  واال�صباغ  ال�صحية  )�صومن لالعمال  امل�صماة  الرخ�صة  �صركاء يف  اليهم  املخطر  ان  الوقائع: حيث 
ال�صادرة من الدائرة االقت�صادية يف امارة ال�صارقة برقم رخ�صة )214294( وحيث ان املخطرين يبلغوهم 
التنمية  دائرة  لدى  ذ.م.م(  واال�صباغ  ال�صحية  لالعمال  )�صومن  امل�صماة  الرخ�صة  من  باالن�صحاب 
االقت�صادية. لذلك: ينيب املخطرين على املخطر اليهم للح�صور لدى الدائرة االقت�صادية للتوقيع على 
االن�صحاب من الرخ�صة رقم )214294( خالل 7 ايام واال �صي�صطر ا�صفاً اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية 

التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واحرتام
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2020/00253 
رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  اجلن�صية  اماراتي  احلمادي  ابراهيم  يو�صف  ابراهيم  املخطرة:منرة 

784197180759298 العنوان: ال�صارقة الرحمانية 7 فيال رقم 3628 - هاتف رقم:971506400667
املخطر اليه:�صليمان مال اهلل خلفان خلف احلمادي اماراتي اجلن�صية ويحمل ويحمل بطاقة هوية 

رقم 784197006130799 العنوان: ابوظبي مدينة خليفة اأ فيال رقم 9 هاتف رقم 971503030676
مو�صوع االخطار: املطالبة مببلغ قدره 690.000 درهم

وقدره  مببلغ   2006/6/4 بتاريخ  امانة  اي�صال  للمخطرة  حرر  قد  اليه  املخطر  ان  حيث  الوقائع: 
690.000 درهم �صتمائة وت�صعون الف درهم فقط الغر على ان يقوم باإعادة املبلغ عند الطلب مرفق 
�صورة من الو�صل حيث ان املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�صال امانة عند الطلب ومياطل يف 
اليه االلتزام بدفع قيمة  املذكور دون مرر قانوين. وعليه تطلب املخطرة من املخطر  املبلغ  �صداد 
اي�صال امانة مبلغ وقدره 690.000 درهم �صتمائة وت�صعون الف درهم فقط ال غر يف فرتة اق�صاها 
خم�صة ايام من تاريخ االخطار واال �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية ال�صتالم املبلغ. وعليه تلتم�س 

املخطره من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صمياً.
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/00579 
املخطر:احمد حممد �صالح منال احمد اجلن�صية �صوريا ويحمل هوية اماراتية رقم 784198838691396 ب�صفته وكياًل عن 
ال�صيد/ امر احمد عثمان اجلميلي اجلن�صية�صوريا مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�صيد الكاتب العدل يف ال�صارقة برقم 
SH20200618D37153 بتاريخ 2020/6/18 ب�صفته مالك الرخ�صة امل�صماة )القائد لتجارة مواد البناء وال�صقاالت( 
مبوجب رخ�صة جتارية 750625 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�صارقة العنوان: ال�صارقة ال�صناعية 10 خلف 
علي  عادل  عماد  ال�صيد  وميثلها  البناء  ملقاوالت  امل�صت�صار  اليه:�صركة  املخطر  رقم:0505501223.  هاتف  ال�صرطة  مركز 
املركز  بجانب  جلفار  منطقة  اخليمة  را�س  العنوان:  ال�صركة  عن  بالتوقيع  خمول  ب�صفته  اجلن�صية  فل�صطيني  ابوعبيدة 

الطبي راك �صمايل و�صيدلية الدار هاتف رقم 0503707087 مو�صوع االخطار: اخطار عديل بالوفاء بقيمة 11.130 درهم
ال�صيك وعند  بتحرير  اليه  املخطر  وقام  �صيك مقابل معاملة جتارية  اليه  املخطر  ا�صتلم من  املخطر  ان  الوقائع: حيث 
تقدمي ال�صيك للبنك اعيد بدون ر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�صداد وبيانات ال�صيك كاالتي: �صيك رقم 000491 بقمية 
11.130 درهم وتاريخ ا�صتحقاقه 2020/1/13 وامل�صحوب على بنك االمارات دبي الوطني طالب املخطر املخطر اليه مراراً 
وتكراراً وب�صورة ودية ب�صداد املبالغ املرت�صدة بذمته وذلك بقيمة 11.130 درهم ولكن دون جدوى وبناء عليه ان املخطر 
تبلغكم  تاريخ  من  ايام   5 اق�صاه  موعد  يف  وذلك  وامل�صتحق  بذمته  املرت�صده  املبالغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املخطر  يخطر 
الفائدة  مع  له  امل�صتحق  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  االجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املخطر  ي�صطر  �صوف  واال  االخطار  هذا 
والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق. لذلك فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�صريان 

كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
   اإنذار عديل بالن�صر 

رقم:2021/509
املنذره:احمد حممد امن حممد �صديق الكاظم

املنذر اليها:�صاين امير انرتنا�صيونال للو�صاطة التجارية - جمهول حمل االقامة
ينذر املنذر املنذر اليها ب�صداد مقابل االجرة للمكتب الكائن يف بردبي - منخول - �صارع خالد بن الوليد - 
 2871194507 OF 106 - مكاين رقم  اأترمي �صنرت - مقابل فندق ال�صراتون - مكتب رقم  بناية 
ال�صيك رقم  بارجتاع  ذل��ك  دره��م وحتقق  وق��دره )50000(  املتمثلة يف مبلغ   3170514 رق��م  ار���س   -
000286 امل�صحوب على م�صرف االمارات اال�صالمي دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد مما يرت�صد معه 
بذمتها مبلغ وقدره )50000( درهم ما ميثل جزء من القيمة االيجارية بخالف ما ي�صتجد من قيمة 
ال�صواغل واال�صخا�س ف�صال عن  املوؤجرة خالية من  الفعلي للعن  ايجاريه حتى تاريخ االخالء والت�صليم 
تر�صد مبلغ وقدره )1000( درهم مقابل م�صاريف ارجتاع ال�صيك املذكور اعاله دون �صرف حتت طائلة 
االخالء وذلك خالل مدة اأق�صاها ثالثون يوم من تاريخ ن�صر هذا االنذار و�صداد فواتر املاء والكهرباء واال 
�صن�صطر ا�صفن التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ حقوقنا مبا فيها من اقامة دعوى امام مركز 

ف�س املنازعات االيجارية مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
   اإنذار عديل بالن�صر 

رقم:2021/510
املنذره:احمد حممد امن حممد �صديق الكاظم - اماراتي اجلن�صية

املنذر اليه:مطعم فود بالنرز �س.ذ.م.م - جمهول حمل االقامة
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )117984( درهم ما ميثل جزء من القيمة االيجارية ما 
ميثل الدفعة املقدمة لتجديد عقد ايجار حمالت ارقام 1 - 2 مبنطقة الر�صاء الثالثة ببناية ح�صة 2 مقامة 
على قطعة االر�س رقم:3753381 ف�صال عن �صرورة ايداع عدد ثالث �صيكات متثل باقي القيمة االيجارية 
وقدره  مبلغ  اىل  باال�صافة  درهم  ان تكون قيمة كل �صيك مبلغ وق��دره )117983.25(  للعام املجدد على 
ميثل  م��ا  دره��م   )2430( مبلغ  ���ص��داد  ���ص��رورة  ع��ن  ف�صال  امل�صافة  القيمة  �صريبة  ميثل  دره��م   )23597(
م�صاريف جتديد عقد االيجار وت�صديقه طبقا للبند رقم 13 الفقره االخره من عقد االيجار وميتنع املنذر 
اليه عن ال�صداد دون مرر او �صبب قانوين يذكر وينبه املنذر ب�صرورة �صداد كل ما �صبق ذكره يف موعد اق�صاه 
30 يوم من تاريخ ن�صر هذا االنذار حتت طائلة االخالء ومع �صداد فواتر املاء والكهرباء واال �صن�صطر ا�صفن 
املنازعات  ام��ام مركز ف�س  دع��وى  اقامة  التي حتفظ حقوقنا مبا فيها من  القانونية  االج���راءات  كافة  التخاذ 

االيجارية للمطالبة باالخالء وال�صداد مع حتميلكم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 18/ 1/ 2021  Issue No : 13141
M/s. Spinaleze General Trading Ltd, a Free Zone Limited Liability Company 
incorporated under the Abu Dhabi Free Zone Companies Registration 
Regulations 2011 with Registration No. 386, License No: ADFZ-20324 located 
at workstation 170C-171C-172C-173C-BULDING NO 280 Taweelah, Abu 
Dhabi, UAE, wishes to announce its decision taken via Members Resolution 
dated 20-12-2020 regarding closing down and dissolution of Spinaleze General 
Trading Ltd.
Accordingly, any interested party who has a claim against the Company or has 
objection to the dissolution should make such objection in writing, no more than 
fourteen (14) days from the date of publication of this notice to the following:
Attention: Free Zone Authority
Abu Dhabi Free Zone
PO. Box 54477
Abu Dhabi, UAE
Email: ADFZ@adpc. ae

LIQUIDATION NOTICE

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإخطار عديل بالوفاء

اجلن�صية  كندي  فرما  يا�صبال  ابارنا  ال�صيد/  وميثلها  ذ.م.م  اخلا�صة  الدولية  االكادميية  تالميذ  مدر�صة  املنذر: 
تاريخ  يف  دبي  عدل  كاتب  من  �صادرة   2020/1/188613 رقم  وكالة  مبوجب  وميثله  لل�صركة  مديراً  ب�صفته 
 2020/1/70307 رقم  وكالة  مبوجب  وميثله  اجلن�صية  اماراتي  ال�صام�صي  املحامي/حمدان  ال�صيد   2020/11/12
ال�صيد/ حممد علي عبادي �صعيد ميني اجلن�صية يحمل بطاقة  �صادرة من كاتب عدل دبي يف تاريخ 2020/6/1 
هوية رقم 784198595157946 العنوان: امارة دبي منطقة اخلليج التجاري مرا�صي درايف ميدان اخلليج بناية رقم 

7 املكتب رقم 07 هاتف رقم 043469262
رقم  مبوجب  ال�صارقة  االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  �صادرة  الريا�صية  والتعهدات  للخدمات  القناه  اليه:  املنذر 
ال�صيخ  الثالث ال�صناعي �صرة رقم 7 ملك را�صد احمد بن  ال�صارقة �صناعية رقم 12  العنوان:  ترخي�س 731391 

cffa2010@gmail.com الريد االلكرتوين
اتفاقيات حمررة بن  اماراتي مبوجب  ب�صداد مبلغ وقدره )247.500( درهم  اليها  املنذر  بتكليف  انذار  املو�صوع: 
الطرفن با�صتثمار وا�صتئجار بع�س املالعب الريا�صية وتطويرها واململوكة للمنذرة على ان يتم ال�صداد على دفعات 

وعليه تر�صد يف ذمة املنذر اليها مبلغ وقدره 247.500 درهم مبوجب �صيكات بنكية م�صتحقة بياناتهم كاالتي:
ال�صيك 000084 مببلغ 82500 موؤرخ بتاريخ 2019/12/15 وامل�صحوب على بنك دبي التجاري

ال�صيك 000082 مببلغ 82500 موؤرخ بتاريخ 2020/2/15 وامل�صحوب على بنك دبي التجاري
ال�صيك 000085 مببلغ 82500 موؤرخ بتاريخ 2020/2/15 وامل�صحوب على بنك دبي التجاري

وحيث انه قد مت عر�س ال�صيكات املذكورة على البنك ل�صرفها وارتدت دون �صرف لعدم وجود ر�صيد قائم وقابل 
لل�صحب وحيث ان املنذر طالب املنذر اليها مراراً وتكراراً باأداء مبلغ الدين املرت�صد بذمتها بالطرق الودية اأكر 
من مره اال انها امتنعت وتقاع�صت عن ال�صداد دون �صند او مرر يبيح لها ذلك االمر الذي حق للمنذر معه تكليف 
املنذر اليها بدفع مبلغ 247.500 درهم قيمة املديونية املرت�صدة يف ذمتهم والثابتة بال�صيك �صامل الذكر ك�صندات 
اليها ب�صرورة �صداد مبلغ 247.500 درهم  املنذر  املنذر ينذر  جتارية م�صتحقة االداء مبجرد االطالع. لذلك فان 
الق�صاء القت�صاء حقه  ا�صتالمكم لهذا االخطار واال �صي�صطر للجوء اىل  تاريخ  ايام من   5 للمنذر وذلك خالل 
مع االحتفاظ بكافة احلقوق القانونية االخرى وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف والفوائد واالتعاب واطلب من 

ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل  
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ال�صناعية  ل��ل��دول  املقبلة  القمة  تنظيم  تعتزم  اأن��ه��ا  بريطانيا  اأعلنت 
ال�صبع الكرى من 11 اإىل 13 حزيران-يونيو يف جنوب غرب البالد, 
التي �صتكون القمة االوىل للمجموعة منذ بداية اجلائحة وبعد تويل 
جو بايدن الرئا�صة االمركية. وقال مكتب رئا�صة الوزراء الريطانية 
يف  �صيعقد  العظمى  القوى  وحكومات  دول  روؤ���ص��اء  اجتماع  اإن  بيان  يف 
بلدة كاربي�س باي ال�صاحلية يف كورنوال. واإ�صافة اإىل الدول االأع�صاء 
يف جمموعة ال�صبع )اململكة املتحدة والواليات املتحدة وكندا واليابان 
وفرن�صا واأملانيا واإيطاليا(, دعت احلكومة الريطانية اأ�صرتاليا والهند 
املا�صي  العام  وكان مقررا  املناق�صات.  اإىل  اجلنوبية لالن�صمام  وكوريا 
عقد قمة املجموعة يف الواليات املتحدة لكن دونالد ترامب ا�صطر اإىل 
اإلغائها ب�صبب انت�صار فرو�س كورونا امل�صتجد. وت�صهد اململكة املتحدة 
حاليا موجة قوية من العدوى ُتعزى اإىل ن�صخة متحورة من الفرو�س 
يجري العمل على احتوائها, وتاأمل يف اأن تكون قادرة على رفع القيود يف 
الربيع من خالل اال�صتعانة بعمليات التطعيم. وقال بيان احلكومة اإن 
رئي�س الوزراء بوري�س جون�صون “�صي�صتغل فر�صة قمة جمموعة ال�صبع 
القادة  من  ليطلب  عامن,  نحو  منذ  لوجه  وجها  ُتعقد  التي  االأوىل 
اغتنام الفر�صة الإعادة بناء )العامل( ب�صكل اأف�صل بعد فرو�س كورونا, 
اأك��ر ع��دال واخ�صرارا وازده���ارا«.  امل�صتقبل  من خ��الل االحت��اد جلعل 
وُي�صّكل 2021 عاما حا�صما على ال�صاحة الدولية بالن�صبة اىل اململكة 
العاملية”,  “بريطانيا  اأن تثبت نف�صها, وفق مفهوم  التي تريد  املتحدة 

كقوة اأ�صا�صية بعد خروجها من االحتاد االأوروبي.

 
اإنها �صتمدد اإجراءات العزل  اأم�س االأحد  قالت احلكومة النم�صاوية 
يبداأ  اأن  على  ك��ورون��ا,  ف��رو���س  انت�صار  م��ن  للحد  املفرو�صة  ال��ع��ام 
احلكومة  واأ�صافت  �صباط.  فراير   8 من  اعتبارا  القيود  تخفيف 
يف  العمل  ا�صتئناف  من  يتمكنا  لن  وال�صياحة  التموين  قطاعي  اأن 
8.9 مليون ن�صمة,  فراير �صباط. ومتر النم�صا, التي يعي�س فيها 
ملتاجر  �صوى  ي�صمح  وال  ال�صلطات  تفر�صها  ع��زل  اإج����راءات  بثالث 
ال�صلع االأ�صا�صية بفتح اأبوابها. و�صجلت البالد نحو 390 األف حالة 
اإ�صابة بفرو�س كورونا وقرابة �صبعة اآالف وفاة مرتبطة باالإ�صابة 
امل�صت�صار  وق��ال  املا�صي.  العام  اجلائحة  تف�صي  بدء  منذ  بالفرو�س 
النم�صاوي �صيبا�صتيان كورت�س يف موؤمتر �صحفي اإنه يدرك اأن فر�س 
عليها  حتتم  احلكومة  اأن  مو�صحا  فيه,  مرغوبا  اأم��را  لي�س  القيود 
الفرو�س  جعلت  ج��دي��دة  ���ص��الالت  انت�صار  اإىل  بالنظر  تتحرك  اأن 
اأكر قابلية لالنتقال. وحتدث كورت�س بعد يوم من خروج االآالف 
احلياة  تكبل  التي  القيود  على  احتجاجا  فيينا  ب�صوارع  م�صرات  يف 
العامة. وقالت احلكومة اإنها ت�صعى لالإبقاء على معدالت االإ�صابات 

اجلديدة حتت م�صتوى 700 حالة يف اليوم.

 
قا�صيتن  بالر�صا�س  قتلوا  م�صلحن  اأن  اأف��غ��ان  م�����ص��وؤول��ون  اأع��ل��ن 
مبكرة  �صاعة  يف  ك��اب��ول  يف  العليا,  املحكمة  يف  تعمالن  اأفغانيتن 
اعتداءات  االأفغانية  العا�صمة  ت�صهد  بينما  االأح��د  اأم�س  �صباح   من 
حمددة االأهداف منذ اأ�صهر. و�صرح املتحدث با�صم موؤ�ص�صة الق�صاء 
اأحمد فهيم قومي “لالأ�صف , فقدنا قا�صيتن يف هجوم اأم�س وجرح 
اأن  م�صيفا  �صيارتهم”,  هاجموا  “م�صلحن  اإن  وق��ال  �صائقهما”. 
واأو�صح  اإىل مكان عملهما عندما قتلتا.  املراأتن كانتا يف طريقهما 
يف  تعمل  قا�صية  مئتي  م��ن  “اأكر  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  ق��ومي 
املحكمة العليا«. من جهته, قال املتحدث با�صم �صرطة كابول فردو�س 
ال�صاعة  ع��ن��د  ك��اب��ول  و���ص��ط  يف  ا�صتهدفتا  ال�صيدتن  اإن  ف���ارام���ارز 
اإنهما  ر�صويل  جم�صيد  العام  املدعي  با�صم  املتحدث  وقال   .08,30
“كانتا قا�صيتن يف املحكمة العليا«. و�صهدت اأفغان�صتان يف االأ�صابيع 
اإعالمية  �صخ�صيات  ا�صتهدفت  التي  االغتيال  عمليات  من  �صل�صلة 
و�صيا�صية ومدافعن عن حقوق االإن�صان. ون�صبت ال�صلطات االأفغانية 
الهجمات اإىل حركة طالبان مع اأن تنظيم داع�س تبنى بع�صها. من 
جهته, اتهم اجلي�س االأمركي للمرة االأوىل طالبان بتنفيذ اعتداءات 
من هذا النوع. وياأتي قتل القا�صيتن االأحد بعد يومن من اإعالن 
وا�صنطن خف�س القوات االأمركية يف اأفغان�صتان اإىل 2500 عن�صر, 

وهو العدد االأقل منذ هجمات 11 اأيلول-�صبتمر.

عوا�شم

لندن

فيينا

كابول

رو�صيا ت�صهد انخفا�صا يف اإ�صابات 
ووفيات كورنا خال يوم واحد

•• مو�شكو - وام:

�صهدت رو�صيا انخفا�صا ملحوظا يف ح�صيلة االإ�صابات والوفيات بفرو�س 
كورونا امل�صتجد “كوفيد - 19” خالل ال�صاعات ال�24 املا�صية.

ت�صجيل  ع��ن  اليومي  تقريرها  يف  الرو�صية  ال�صحية  ال�صلطات  واأع��ل��ن��ت 
23586 اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ال��ف��رو���س خ���الل ال��ي��وم االأخ����ر , م��ق��ارن��ة ب� 
24092 اإ�صابة يف اليوم ال�صابق,لي�صبح اإجمايل عدد االإ�صابات التي مت 

ت�صجيلها ثالثة مالين و568 األفا و209 . 
عتبة  ما حتت  اإىل  يناير   11 منذ  الأول مرة  الوفيات  تراجعت ح�صيلة  و 
“مقابل  24 �صاعة  اآخر  481 حالة وفاة خالل  ال�500 حالة بت�صجيلها 
الوباء  ع��ن  الناجمة  ال��وف��ي��ات  ع��دد  اإج��م��ايل  لرتفع  اأم�س”,  وف��اة   590
لي�صل  لل�صفاء  مري�صا   23440 ومتاثل  حالة,   65566 اإىل  البالد  يف 
بقاء  م��ع   , �صخ�صا  و431  األ��ف��ا  و960  مليونن  اإىل  املتعافن  جم��م��وع 
542األفا و 212 حالة ن�صطة, حيث تتوزع االإ�صابات اجلديدة بن كافة 
اأقاليم رو�صيا ال�85, يف مقدمتها العا�صمة مو�صكو التي تعتر بوؤرة تف�صي 
لدى  االإ�صابة  اأع��را���س  ظهور  ع��دم  اإىل  م�صرة   , حالة/   4012/ الوباء 
%12.1 من املر�صى اجلدد, باال�صافة اإىل اإجراء اأكر من 96.6 مليون 
منها  األفا   478 ب�”كوفيد-19”,  االإ�صابات  لت�صخي�س  خمتري  فح�س 
خالل ال�صاعات ال�24 املا�صية, وال يزال اأكر من 614 األف �صخ�س حتت 

الرقابة الطبية.

�صحف عربية: اإيران تو�صع تهديداتها ودول اأوروبية »هذا يكفي«!

اخلط اجلوي بني املغرب واإ�صرائيل يثري حما�صة املغاربة اليهود 

اإردوغان ي�صعى للتهدئة مع اأوروبا ا�صتباقًا لتوتر مع اإدارة بايدن 
•• انقرة-اأ ف ب

ي�����ص��ت��ب��ق ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رجب 
طيب اإردوغان و�صول رئي�س جديد 
اإىل البيت االأبي�س قد يكون اأكر 
عدائيًة جتاه اأنقرة, عر �صعيه اإىل 
االحتاد  مع  اأنقرة  عالقات  تهدئة 

االأوروبي بعد �صنوات من التوتر.
من  ا���ص��ت��ي��ائ��ه��ا  اإىل  م���وؤ����ص���ر  ويف 
تزداد  اأنها  تركية ترى  دبلوما�صية 
االأوروبية  الدول  اتفقت  عدوانية, 
ال�صهر املا�صي على فر�س عقوبات 
التنقيب  خلفية  على  اأن��ق��رة  على 
الغاز يف �صرق  اأح��ادي اجلانب عن 

املتو�صط.
�صركائها  ا���ص��ت��ي��اء  ت��رك��ي��ا  واأث������ارت 
ع��ر تدخلها يف  اأي�����ص��اً  ال��غ��رب��ي��ن 
الوفاق  حكومة  ج��ان��ب  اإىل  ليبيا 
وبدعمها  ط��راب��ل�����س,  يف  ال��وط��ن��ي 
اأذربيجان يف نزاعها مع اأرمينيا يف 

منطقة ناغورين قره باغ.

لكن بعد اأ�صهر من اخلالفات التي 
م���ب���ادالت كالمية  ذروت���ه���ا  ك���ان���ت 
ونظره  اإردوغ����������ان  ب����ن  م��ه��ي��ن��ة 
الفرن�صي اإميانويل ماكرون, يوؤكد 
الرئي�س الرتكي اأنه يرغب يف “فتح 
�صفحة جديدة” يف العالقات بن 

اأنقرة واالحتاد االأوروبي.
ر�صائل  وماكرون  اإردوغ��ان  وتبادل 
يف االأي����ام االأخ����رة يف م��ا ق��د يعّد 

موؤ�صرا اإىل م�صاحلة بينهما.
اأثينا  اإىل  اأي�صاً  اليد  اأنقرة  وم��دت 
مقررة  حم���ادث���ات  اإىل  ب��دع��وت��ه��ا 
ب�صاأن  الثاين/يناير  كانون  اأواخ��ر 
والنفط  الغاز  م��وارد  التنقيب عن 
دبلوما�صي  وي�����ص��ر  امل��ت��و���ص��ط.  يف 
من  خففت  تركيا  اأن  اإىل  اأوروب����ي 
ميكن  “ال  الأن����ه����ا  ن���رت���ه���ا  ح�����دة 
ل��ل��ت��وت��ر مع  ب��ت�����ص��اع��د  ت�����ص��م��ح  اأن 
ال��والي��ات املتحدة واأوروب���ا يف وقت 
يف  اقت�صادها  واأن  �صيما  ال  واح��د, 

و�صع ه�س«.

يف الواقع يعتمد االقت�صاد الرتكي 
ع��ل��ى اأوروب�������ا ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر. وبن 
دول  ���ص��ّك��ل��ت  و2018,   2002
م�صدر  ال�27  االأوروب�����ي  االحت����اد 
املبا�صرة  اال�����ص����ت����ث����م����ارات  ث���ل���ث���ي 

اخلارجية يف تركيا.
خلق  يف  اأ�صهمت  اخل��الف��ات  اأن  اإال 
مناخ من عدم اال�صتقرار لينعك�س 
ت��راج��ع��ا ل�صعر  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ق��ل��ق 
اللرة الرتكية التي خ�صرت خم�س 

قيمتها اأمام الدوالر يف 2020.
وزارة  من  �صهره  ا�صتبعد  وبعدما 
الثاين/نوفمر,  املالية يف ت�صرين 
تلميحات  م���ن  اإردوغ�������ان  ���ص��اع��ف 
متعهداً  اأوروب���ا,  جتاه  النية  ح�صن 

خ�صو�صاً بتعزيز دولة القانون.
الباحثة  ت��وي��غ��ور  اإل��ك��ي��ه  وت�����ص��ر 
للعالقات  االأمل�����������اين  امل���ع���ه���د  يف 
اأن  اإىل  الدولية والق�صايا االأمنية 
اإردوغ����ان وك��ون��ه م��ع��زواًل “يبحث 
ح����ي����ث ميكن  االأ�������ص������دق������اء  ع������ن 

الغر�س,  ول����ه����ذا  ي���ج���ده���م«.  اأن 
خارجيته  ووزي�����ر  اإردوغ�������ان  ع��ق��د 
�صفراء  م���ع  اج��ت��م��اع��ات  ال��ث��الث��اء 
وال�صعوبات  االأوروب����ي����ة.  ال�����دول 
االأ�صا�صي  الدافع  هي  االقت�صادية 
ل��رتك��ي��ا يف م��ق��ارب��ت��ه��ا اجل���دي���دة, 
اأي�صاً  يبدو  ب��اي��دن  انت�صار  اأن  اإال 

عاماًل حا�صماً يف هذا االإطار.
اردوغ���������ان عالقة  اأن�������ص���اأ  وب��ي��ن��م��ا 
�صمحت  ت����رام����ب  م����ع  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
ب��ت��ف��ادي ع��ق��وب��ات م�صددة  الأن��ق��رة 
على خلفية حمالتها الع�صكرية يف 
رو�صية,  ل�صواريخ  و�صرائها  �صوريا 
االإدارة  ت���ك���ون  اأن  ت��رك��ي��ا  ت��ت��وق��ع 

اجلديدة اأكر برودًة جتاهها.
اأن  االأوروب����ي  الدبلوما�صي  وي��رى 
“فوز بايدن غّر املعطيات بالطبع 
االإدارة  ت��ك��ون  اأن  ت��ت��وق��ع  وت��رك��ي��ا 

اجلديدة اأقل مرونة«.
مركز  م���ن  اآدار  ���ص��ي��ن��ي��م  وت��و���ص��ح 
تركيا  حول  التطبيقية  الدرا�صات 

تف�صر”  “ميكن  اأن�����ه  ب���رل���ن  يف 
ال��ت��ق��ارب م��ع االحتاد  اإىل  ال��دع��وة 
و�صيلة  اأن����ه����ا  “على  االأوروب�����������ي 
لال�صتعداد” لتويل بايدن مهامه.
اإال اأنها ترى اأن حماوالت التهدئة 
اأي�صا  تف�صر  اأنقرة  بها  تقوم  التي 
املت�صاعد”  ال��داخ��ل��ي  ب�”ال�صغط 
امل�صاكل  “ب�صبب  اإردوغ�������ان  ع��ل��ى 
الوباء”  فاقمها  التي  االقت�صادية 
و”تراجع يف �صعبية” حزب احلركة 
الرتكي.  الرئي�س  حليف  القومية 
امل�صوؤولن  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
ت�صريحاتهم  يوا�صلون  االأت����راك 
اأوروب�������ا, يطرح  االإي��ج��اب��ي��ة جت���اه 
التدابر  ح��ول  ت�صاوؤالت  املحللون 
على  اأنقرة  �صتكون  التي  امللمو�صة 
ا�صتعداد التخاذها يف هذا ال�صدد.

لدى  “مب�صداقية  تركيا  ولتتمتع 
اأنقرة  ع��ل��ى  االأوروب���������ي,  االحت������اد 
احرتام  جم��ال  يف  امل�صار”  تغير 
الأن  اآدار,  ترى  كما  القانون,  دول��ة 

املعار�صن  م����ن  ال���ع���دي���د  ���ص��ج��ن 
�صّكل  امل��دين  املجتمع  و�صخ�صيات 
م�صدر قلق كبر بالن�صبة للغرب.

وتعتر تويغور اأن هذه امل�صاألة هي 
اأم��ام حت�صن  “العائق احلقيقي” 
اأوروب������ا  اأن  م�����ص��ي��ف��ًة  ال���ع���الق���ات, 
من  نية”  ح�����ص��ن  “دليل  ت��ن��ت��ظ��ر 

جانب اإردوغان.
من وجهة نظر االحتاد االأوروبي, 
���ص��ري��ك��اً ال غ��ن��ى عنه  ت��رك��ي��ا  تبقى 
اجلغرايف  موقعها  ب�صبب  �صيما  ال 
املهاجرين  تدفق  اإدارة  يف  ودوره���ا 

نحو اأوروبا.
اأن  اإىل  ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي  وي�������ص���ر 
االأوروب���ي���ة  ال�����دول  م���ن  “العديد 
التوتر  الأن  االأو�صاع,  تهدئة  تريد 
ت��رك��ي��ا وال  ي���خ���دم ال م�����ص��ال��ح  ال 

م�صالح اأوروبا«.
تركيا  حم���اوالت  اأن  ي�صيف  لكنه 
“العديد من  تثر حاليا  للتقارب 

ال�صكوك«.

على تاأ�صرة دخول اىل اإ�صرائيل, قبل موا�صلة الرحلة. وت�صيف فاين “كانت 
بيننا ات�صاالت قليلة, مل يكن االأمر �صهال«. مل يكن االأمر �صهال اأي�صا بالن�صبة 
مغربية,  اأ���ص��ول  من  غالبيتهم  اإ�صرائيلي,  �صائح  األ��ف   70 اإىل   50 حل��وايل 

يزورون اململكة �صنويا.
“�صعادة  يثر  وه��و  الرحلة  �صيخت�صر  الدولتن  بن  العالقات  تطبيع  لكن 
رجل  ي��ق��ول  كما  مغربية,  اأ���ص��ول  م��ن  االإ�صرائيلين”  غالبية  ل��دى  غ��ام��رة 

االأعمال اأفرهام اأفيزمير )69 عاما( من مدينة قي�صارية االإ�صرائيلية.
وي�صيف اأفرهام الذي ولد يف الدار البي�صاء قبل اأن يرحل رفقة عائلته اإىل 
الوقت  توفر  م��ن  �صيمكننا  كثرة  اأ�صياء  املبا�صر  اخل��ط  “�صيغر  اإ�صرائيل 

واملال«. ومل يعلن بعد عن اأي جدول للرحالت اأو تاريخ بدئها.
22 كانون  ال��ذي وق��ع يف  اإط���ار االت��ف��اق الثالثي  وي��ن��درج اخل��ط املرتقب يف 
من  واإ�صرائيل  املغرب  بن  العالقات  ا�صتئناف  على  وين�س  االأول/دي�صمر, 

جهة واعرتاف الواليات املتحدة االأمركية من جهة ثانية بال�صيادة املغربية 
على ال�صحراء الغربية التي تطالب جبهة البولي�صاريو مدعومة من اجلزائر 
�صيئة  بذكريات  عاما(   67( ه��ارو���س  ���ص��وزان  املغنية  وحتتفظ  با�صتقاللها. 
اأحد  �صاعة يف   14 اإ�صرائيل حيث ا�صطرت لالنتظار  اإىل  لها  اآخر رحلة  عن 
للقيام بذلك بعد  لكنها لن ت�صطر  تاأ�صرة.  باري�س للح�صول على  مطارات 

االآن, بف�صل “هذه املعجزة التي احتفلنا بها يف اأجواء عائلية«.
وت�صيف �صوزان التي حتب تقدمي فواكه جمففة وحلويات من املطبخ املغربي 
اليهودي ل�صيوفها “معظم اأفراد عائلتي يعي�صون يف اإ�صرائيل. �صاأكون �صعيدة 
اإمها  كني�س  بهو  بن�صيمون )72 عاما( يف  برو�صبر  ويقول  اأك��ر«.  بروؤيتهم 
اإ�صرائيل تثر  زي��ارة  اإن فكرة  امل�صاء,  اأداء �صالة  البي�صاء بعد  ال��دار  بانيم يف 
يف  رغبتهم  ي���وؤك���دون  ال��ذي��ن  امل�صلمن  ج���راين  م��ن  اأرب��ع��ة  “حما�صة  اأي�����ص��ا 
مرافقتي يف اأول رحلة«. ويخيم الهدوء على حميط هذا الكني�س الواقع بن 

مبان �صكنية وي��وؤدي فيه �صكان احلي من اليهود ال�صلوات الثالث يوميا, يف 
�صكون يخرقه اأحيانا االآذان الذي يرتفع من امل�صاجد القريبة.

للمملكة,  االقت�صادية  العا�صمة  و�صط  الواقع  احلي  من  قريبة  منطقة  ويف 
يتابع �صبان, اأغلبهم اإ�صرائيليون من اأ�صول مغربية, حما�صرة يلقيها حاخام 
مغربي داخل قاعة تزين جدرانها نقو�س على الطريقة املغربية يف كني�س بيت 

اإيل.
يقول  كما  تنقالتهم,  لت�صهيل  املبا�صرة  ال��رح��الت  على  اأي�صا  ه��وؤالء  وي��ع��ّول 
اإيالن )34 عاما( الذي انتقل للعي�س يف الدار البي�صاء منذ نحو عام ملتابعة 

درو�س دينية.
ب�صبب  ال�صحية  الطوارئ  اإع��الن حال  املغرب منذ  واحل��دود مغلقة حاليا يف 
جائحة كوفيد-19 يف اآذار-مار�س, وال�صفر اىل اململكة ومنها م�صروط بحيازة 

فح�س �صلبي للفرو�س.

•• الدار البي�شاء-اأ ف ب

توؤكد فاين مركي, املغربية اليهودية, اأن “حقائب ال�صفر جاهزة منذ االآن” 
يف بيوت الكثر من املغاربة اليهود ا�صتعدادا لزيارة اأقاربهم يف اإ�صرائيل مبجرد 
بدء الرحالت املبا�صرة املرتقبة بن البلدين اللذين ا�صتاأنفا عالقاتهما اأخرا. 
وتقول فاين )76 عاما( مبتهجة و�صط متجرها للمالب�س الن�صائية يف الدار 
البي�صاء “لدي الكثر من االأقارب يف اإ�صرائيل مبن فيهم اأبناء اأخي الذين مل 
اأرهم يكرون )...(. �صاأكون �صعيدة بروؤيتهم بعد رحلة ت�صتغرق خم�س �صاعات 

فقط«.
بالن�صبة  ومكلفا  متعبا  اإ�صرائيل  اإىل  املغرب  من  ال�صفر  ظل  طويلة  ل�صنوات 
للمغاربة اليهود الذين يرتبط اأغلبهم باأقارب هاجروا اإىل هناك بعد تاأ�صي�س 
الدولة العرية. اإذ يلزم التوقف يف اإحدى العوا�صم االأوروبية ق�صد احل�صول 

 •• عوا�صم-وكاالت

مل ت���ع���د ط�����ه�����ران ت���خ���ف���ي ن���واي���اه���ا 
الدولية,  امل��الح��ة  اأم��ن  تهديد  ب�صاأن 
ال�صفن  اأو  النفط  ب�صفن  تعلق  ���ص��واء 
اخلارجية  وزير  اأعلن  فيما  احلربية, 
الفرن�صي جان اإيف لودريان, اأن اإيران 
نووية,  اأ�صلحة  على  احل�صول  ب�صدد 
القول  امل��ل��ح  “من  اأن����ه  ع��ل��ى  م�����ص��دداً 

الإيران اإن هذا يكفى«.
ووف����ق ���ص��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ص���ادرة اأم�س 
الوثائق  كل  اأن  حمللون  اأك��د  االأح���د, 
واالأدلة تثبت حجم االرتباط الوثيق 
وال��ق��اع��دة, على م�صتوى  اإي����ران  ب��ن 
وال�صراكة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال���ق���ي���ادات 

والتمويل.

اإيران تو�شع تهديداتها
اخ��ت��ب��ار �صواريخ  اإي�����ران ع��ن  اأع��ل��ن��ت 
اإىل  ه��ادف��ة  امل���دى  ط��وي��ل��ة  بالي�صتية 
مهاجمة حامالت الطائرات وال�صفن 
احلربية, وهو ما ميثل حتدياً خطراً 

كان  التي  الكبرة  ول��ل��دول  بل  االأو���ص��ط,  ال�صرق  ل��دول 
الع�صكري  الت�صنيع  مل�صاعي  تفهمه  ع��ن  يعلن  بع�صها 
االإي��راين, مثل دول االحت��اد االأوروب��ي, والبع�س االآخر 
يلّوح با�صتهداف مواقع ع�صكرية لطهران دون اأن ينفذ 

تهديداته مثل الواليات املتحدة.
“اعتر  “العرب”:  �صحيفة  ق��ال��ت  ال�����ص��اأن,  ه���ذا  ويف 
اإيران مل تعد تخفي نواياها ب�صاأن تهديد  اأن  مراقبون 
اأو  النفط,  ب�صفن  تعلق  ما  �صواء  الدولية,  املالحة  اأمن 
ال�صفن احلربية وحامالت الطائرات التي تقوم مبهمات 

روتينية �صواء يف م�صيق هرمز اأو يف بحر العرب«.
وبح�صب ال�صحيفة, اأ�صار هوؤالء اإىل اأن ا�صتعرا�س القوة 
الذي بدا يف املناورات مل يعد يفهم على اأنه يوّجه ر�صائل 
اإىل ال�صعودية لوحدها كقوة اإقليمية تتناق�س م�صاحلها 
يف  مبن  اجلميع  اإىل  موجهة  ر�صائله  ولكن  اإي���ران,  مع 
ذل���ك اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��داف��ع��ون ع��ن اإي����ران وبرناجمها 
قرار  ويعار�صون  معها  احل���وار  اإىل  ويدفعون  ال��ن��ووي 
اإدارة الرئي�س االأمركي املنتهية واليته دونالد ترامب 

بال�صغط عليها عر العقوبات.

نووية”,  ق���درات  ب��ن��اء  على  تعمل  “اإيران  اأن  �صحايف, 
كما عر عن خماوفه ب�صاأن االأن�صطة النووية لطهران, 
داعياً اإىل رد فعل فوري واإىل عودة الواليات املتحدة اإىل 
اتفاقية عام 2015 مبجرد ت�صّلم الرئي�س املنتخب جو 

بايدن مهماته.
وقال يف مقابلة مع �صحيفة “جي دي دي” الفرن�صية: 
م�صيفاً   باأن هذا يكفي”,  اإخبار االإيرانين  “ال بد من 
وهناك  ك��اف��ي��اً,  ي��ك��ون  ل��ن  ال��ن��ووي��ة  ال�����ص��ف��ق��ة  “اإحياء 
حمادثات �صعبة ب�صاأن ال�صواريخ البال�صتية, واالأن�صطة 

االإقليمية االإيرانية مطلوبة«.
ومن جهته, قال الكاتب ال�صعودي يحيى االمر يف مقال 
“2.500 وثيقة فقط مت  اإن  “عكاظ”:  له ب�صحيفة 
االإفراج عنها متثل جزءاً ي�صراً مما يقارب املليون وثيقة 
تعك�س كلها حجم وم�صتوى العالقة الوثيقة والكرى 
كيف  اأي�صاً  وتعك�س  ال��ق��اع��دة,  تنظيم  وب��ن  اإي���ران  ب��ن 
مثل االإرهاب اأبرز واأهم اأدوات واأ�صلحة اإيران يف املنطقة 
ال��ذي ت�صعى من  امل��زدوج والنوعي  العامل وال�صالح  ويف 
االأيديولوجي”,  التو�صعي  م�صروعها  لتحقيق  خالله 
تواطاأت  كيف  اأي�صاً  تك�صف  الوثائق  “تلك  اأن  م�صيفاً 

ومن �صاأن اإعالن اإيران عن رغبتها يف ا�صتهداف ال�صفن 
وح���ام���الت ال��ط��ائ��رات اأن ي��ع��ط��ي الإ���ص��رائ��ي��ل م���ررات 
اإيرانية  اأه��داف  �صد  عملياتها  دائ��رة  لتو�صيع  اإ�صافية 
يف املنطقة, وقد يخرج االأمر عن اال�صتهداف الروتيني 
تطال  قد  اأ�صمل  �صربات  اإىل  ال�صورية  االأرا���ص��ي  داخ��ل 
ع�صكرية  عمليات  خ��الل  م��ن  نف�صها  اإي����ران  يف  م��واق��ع 

موجهة اإىل مواقع اإنتاج ال�صواريخ.
وياأتي ذلك يف ظل توتر متزايد مع الواليات املتحدة يف 
االأيام االأخرة من والية الرئي�س دونالد ترامب الذي 

اعتمد �صيا�صة “�صغوط ق�صوى” حيال اإيران.

»هذا يكفي!«
اإنتاج  اأث�����ار اع����الن ت��ق��دم ط���ه���ران يف اب��ح��اث��ه��ا ب�����ص��اأن 
املن�صوية  ال��ث��الث  االأوروب���ي���ة  ال���دول  ال��ي��وران��ي��وم, قلق 
باعتباره  وبريطانيا  فرن�صا  االإي���راين,  ال��ن��ووي  باتفاق 
ي�صكل انتهاكاً جديداً وخطراً, و�صط دعوات اإىل اإعادة 

اإحياء املحادثات.
وزير  اأع��ل��ن  االأو�صط”,  “ال�صرق  �صحيفة  وب��ح�����ص��ب 
اإي���ف ل���ودري���ان يف ت�صريح  اخل��ارج��ي��ة ال��ف��رن�����ص��ي ج���ان 

وقدمت  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارات  بع�س 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  م�����ص��وؤول  غ���ر  اأداء 

الرعاية االإيرانية لالإرهاب«.
وتابع قائاًل: “طوال العقود املا�صية, 
مّثل االإره��اب اأب��رز م�صاريع اإي��ران يف 
املنطقة, ومثل بالن�صبة لها اال�صتثمار 
وب�صط  اأه����داف����ه����ا  ل��ت��ح��ق��ق  االأك�������ر 
م�صروعها التو�صعي الطائفي واإحدى 
العامل”,  م���ع  ال��ت��ف��او���ص��ي��ة  اأدوات����ه����ا 
الوطنية  ال��دول��ة  من���وذج  اأن  م���وؤك���داً 
احلديثة ميثل خ�صماً حقيقياً للنظام 
على  تركيبته  ت��ق��وم  ال���ذي  االإي����راين 
العقائد واالأيديولوجيات, لذا انطلق 
النظام االإيراين م�صخراً كل اإمكاناته 
والنماذج  ال��ك��ي��ان��ات  ت��ل��ك  مل���واج���ه���ة 
الوطنية القائمة يف املنطقة, وملحاولة 
م�صروعه  وحت���ق���ي���ق  ن����ف����وذه  ب�����ص��ط 

التو�صعي«.
االأخطر  اجل��ان��ب  اإىل  الكاتب  واأ���ص��ار 
االإيراين  واال�صتثمار  التوظيف  من 
يف  “يتمثل  اأن������ه  وق������ال  ل�����الإره�����اب, 
وت��اأ���ص��ي�����ص��اً جلماعات  دع��م��اً  وق��وف��ه��ا 
واالأدلة  الوثائق  “كل  اأي�صاً  وقال  )ال�صنية(«.  االإره��اب 
تثبت حجم االرتباط الوثيق بن اإيران والقاعدة, على 
والتمويل,  وال�����ص��راك��ة  والتخطيط  ال��ق��ي��ادات  م�صتوى 
اأو  اإي���ران  يف  كانت  ال��ق��اع��دة  ق��ي��ادات  “اأكر  اأن  م�صيفاً 
اأو  الثوري  احلر�س  مع�صكرات  يف  هناك  تدريبات  تلقت 
من خالل اأذرعه يف املنطقة, وكل التمويل والدعم الذي 
وجده التنظيم كان م�صدره النظام االإيراين, بل اإن كل 
كانت  كلها  القاعدة  نفذتها  التي  واالأح���داث  العمليات 

ت�صب ب�صكل مبا�صر يف م�صلحة النظام االإيراين«. 
يف  �صيكون  “العامل  اأن  مقاله  خ��ت��ام  يف  ال��ك��ات��ب  وي���رى 
االأمريكية  االإدارة  وم���واق���ف  خل���ط���وات  ت��رق��ب  ح��ال��ة 
اجلديدة جتاه هذا االنك�صاف الكبر”, مو�صحاً اأنه “ال 
اأي�صاً  ميكن  وال  اإن��ك��اره,  اجلديد  الرئي�س  الإدارة  ميكن 
اال���ص��ت��م��رار يف ال��ت��ورط ب��ه. اإن��ه��ا اأح���د اأك���ر التحديات 
اأكر  واإح��دى  القادمة.  االأمريكية  االإدارة  تواجه  التي 
املعارك التي �صتظل دول اال�صتقرار واالعتدال واملدنية 
يف املنطقة يف مواجهة م�صتمرة معها �صد قوى التخلف 

واالإرهاب والرجعية«.

بطريرك املوارنة يف لبنان يدعو اإىل امل�صاحلة بني عون واحلريري 
احلكومة, ذروتها االأ�صبوع املا�صي 
فيديو  م���ق���ط���ع  اأظ����ه����ر  ع���ن���دم���ا 
م�����ص��رب ع���ون ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو وهو 

ي�صف احلريري بالكاذب.
ب�صارة  امل��اروين  البطريرك  وق��ال 
االأحد  قدا�س  يف  ال��راع��ي  بطر�س 
وال�صعب  ال�����ب�����الد  “حالة  اإن 
املاأ�صوية ال ترر على االإطالق اأي 

تاأخر يف ت�صكيل احلكومة«.
واأ���ص��اف “يف ه��ذه احل��ال��ة نتمنى 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  على 
اأخ��ذ امل��ب��ادرة ب��دع��وة دول��ة رئي�س 

)الوزراء( املكلف” اإىل اجتماع.
وج������������رى ت����ك����ل����ي����ف احل������ري������ري 
املخ�صرم  ال�������ص���ن���ي  ال�������ص���ي���ا����ص���ي 
الرابعة  للمرة  احلكومة  برئا�صة 
وتعهد  االأول  ت�صرين  اأك��ت��وب��ر  يف 
اخت�صا�صين  ح��ك��وم��ة  بت�صكيل 
ال�صرورية  االإ���ص��الح��ات  لتنفيذ 
لكن  خ��ارج��ي��ة,  م�صاعدات  لتلقي 

•• بروت-رويرتز

ح��ث اأك��ر رج��ل دي��ن م�صيحي يف 
على  عون  مي�صال  الرئي�س  لبنان 
عقد اجتماع م�صاحلة مع رئي�س 
���ص��ع��د احلريري  امل��ك��ل��ف  ال������وزراء 
ل��ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة واإن����ه����اء حالة 

اجلمود ال�صيا�صي يف البالد.
ال�صيا�صية  ال���ك���ت���ل  وم������ازال������ت 
االتفاق  ع��ن  ع��اج��زة  امل��ت�����ص��ارع��ة 
على حكومة جديدة منذ ا�صتقالة 
انفجار مرفاأ  اأعقاب  احلكومة يف 
اأغ�صط�س  م��ن  ال��راب��ع  ب���روت يف 
بدون  لبنان  �صفينة  ترك  مما  اآب 
ربان وهي تغو�س اأكر يف االأزمة 

االقت�صادية.
وب����ل����غ����ت ال�����ت�����وت�����رات ب�����ن ع����ون 
اللوم  تبادال  اللذين  واحل��ري��ري, 
االأول  ك���ان���ون  دي�����ص��م��ر  ع��ل��ن��ا يف 
ب��ع��د ع���دم االت���ف���اق ع��ل��ى ت�صكيلة 

املك�صيك ت�صهد اأ�صواأ 
اأ�صبوع يف وفيات كورونا 

•• مك�شيكو �شيتي-رويرتز

اأ���ص��ب��وع يف  اأ����ص���واأ  املك�صيك  ���ص��ه��دت 
حتى  كورونا  فرو�س  جائحة  ظل 
يف  ق��ي��ا���ص��ي  رق����م  ب��ت�����ص��ج��ي��ل  االآن 
ع���دد االإ����ص���اب���ات اجل���دي���دة واأكر 
وف��اة وذل��ك وفقا  اآالف  �صبعة  م��ن 
الأح�����دث ال��ب��ي��ان��ات ال�������ص���ادرة عن 

احلكومة يوم اأم�س االأول ال�صبت.
اأنها �صجلت  ال�صحة  وزارة  وذك��رت 
جديدة  اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة   20523
لي�صل  ال�صبت  ي��وم  وف��اة  و1219 
العدد االإجمايل لالإ�صابات املوؤكدة 
حن  يف  و630258  مليون  اإىل 
جت�����اوزت ال���وف���ي���ات ح���اج���ز 140 
االأ�صبوع  يف  ال��ب��الد  و�صجلت  األ��ف��ا. 
املنتهي يوم ال�صبت اأكر من �صبعة 
االأوىل  ل��ل��م��رة  وذل����ك  وف����اة  اآالف 
م���ن���ذ ظ���ه���ور ال����وب����اء ف�����ص��ال عن 

106200 حالة اإ�صابة جديدة.

اخل�����الف�����ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة اأخ�����رت 
العملية منذ ذلك احلن.

واأظ���ه���ر ال��ف��ي��دي��و امل�����ص��رب الذي 
التوا�صل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ان��ت�����ص��ر 
املا�صي عون  االأ�صبوع  االجتماعي 
رئي�س  دي��اب  ح�صان  اإىل  يتحدث 
ح��ك��وم��ة ت�����ص��ري��ف االأع���م���ال عن 

احلريري.

و�ُصمع عون يف الفيديو وهو يقول 
يقول  )ح��ك��وم��ي,  ت��األ��ي��ف  “ما يف 

عطاين ورقة.. بيكّذب«.
الرئي�س  وقالت م�صادر يف مكتب 
اإن احلوار اقُتطع من �صياقه ومل 

يكن كامال.
وب����ع����د ت��������داول ال���ف���ي���دي���و, غ���رد 
ب��اآي��ات من  احل��ري��ري على تويرت 

اأن  اإىل  ت�����ص��ر  امل���ق���د����س  ال���ك���ت���اب 
احلكمة ال ت�صكن يف اأج�صام �صهلة 

االنقياد للخطيئة.
ي��اأت��ي ت��ده��ور ال��ع��الق��ة ب��ن عون 
واحلريري يف الوقت الذي ت�صتمر 
فيه البالد يف اأزمتها املالية احلادة 
التي دفعت اللرة اإىل االنخفا�س 

بنحو 80 باملئة.
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عربي ودويل

وب�صبب مواقفها, �صنفت حكومة اأردوغان الطبيبة فنجاجني التي بلغت ال61 
�صريك  القومية,  احلركة  رئي�س  دع��ا  فيما  االإره���اب,  الئحة  على  العمر,  من 

الرئي�س يف احلكم, اإىل حظر الرابطة الطبية الرتكية التي تراأ�صها.
االأطباء  �صد  مالئماً  �صالحاً  االن  القومين  وحلفائه  اأردوغ����ان  ل��دى  وب��ات 
املزعجن واملخربن االآخرين. ومبوجب قانون اأقره الرملان يف 27 دي�صمر 
املجتمع  منظمات  اإق��ف��ال  �صالحية  متتلك  احلكومة  �صارت  االأول(,  )ك��ان��ون 
حقوق  منظمتي  مثل  اأجنبية  ملجموعات  حملية  ف���روع  ذل��ك  يف  مب��ا  امل���دين, 

االإن�صان والعفو الدولية.
ويتيح القانون لوزارة الداخلية اإقالة اأع�صاء جمال�س االإدارة التابعة للمنظمات 
مبوظفن  وا�صتبدالهم  اأ�صولهم,  وجتميد  ب��االإره��اب,  اتهامات  ت��واج��ه  التي 
متويل  “مكافحة  با�صم  ذل��ك  كل  تفتي�س,  عمليات  واإج���راء  احلكومة  تعينهم 
من  الطلب  ميكنها  احلكومة  ف��اإن  كافياً,  ذل��ك  يكن  مل  ح��ال  ويف  االإرهاب”. 

طالباً يف اإحدى اأرقى اجلامعات, ب�صالت باالإرهاب, الأنهم احتجوا على تعيينه 
على  املحتجن  من   45 ال�صرطة  واعتقلت  للجامعة.  رئي�صاً  له  املوالن  اأح��د 
يف  كان  بينما  باالغت�صاب  والتهديد  لل�صرب  تعر�س  اإن��ه  قال  بع�صهم  االأق��ل, 

ال�صجن.
ب�صبب  ب���االإره���اب  ات��ه��ام��ات  اأي�����ص��اً  واج��ه��ت  ال��ت��ي  الطبيبة فنجاجني,  وت��ق��ول 
 30 بال�صجن  عليها  حكم  و�صدر   ( ال�صلمية  الكردية  العري�صة  على  توقيعها 
�صهراً, يف انتظار االإ�صتئناف واأُرغمت على التقاعد من احلقل االأكادميي(, اإن 
مع  الرتهيب  بوا�صطة  احلكم  لتوا�صل  اجلديد  القانون  اإىل  بحاجة  ال�صلطة 
االإفالت من العقاب. وقالت بعد وقفة ت�صامنية تكرمياً ل�300 طبيب تركي 
رقيباً  تكون  اأن  املدين يفرت�س  املجتمع  “منظمات  اإن  ماتوا بفرو�س كورونا 
على الدولة...لكن االآن باتت الدولة هي الرقيب على املجتمع املدين, وخارج 

نطاق املحا�صبة«.

•• لندن-وكاالت

اأن  ا�صطنبول  من  لها  تقرير  يف  الريطانية  “اإيكونومي�صت”  جملة  اأف���ادت 
الطبيبة ال�صرعية �صبنيم كورور فنجاجني, واأطباء اآخرين يلحون منذ فرتة 
تركيا,  يف  كوفيد-19  ب��اأرق��ام  يتعلق  ما  يف  مريباً  �صيئاً  ثمة  اأن  على  طويلة, 
موؤكدين اأن الوفيات باملر�س يف اأنحاء البالد تتجاوز كثراً االأرقام الر�صمية, 

واحلاالت امل�صتبه فيها تثر ال�صك جلهة تدنيها.
واأتى التف�صر لهذه الظاهرة يف نهاية نوفمر )ت�صرين الثاين(, عندما ك�صفت 
عليها  تظهر  ال  التي  احل��االت  اإح�صاء  عن  اأ�صهر  منذ  توقفت  اأنها  احلكومة 
من  �صاروخي  ب�صكل  االإ�صابات  ع��دد  ارتفع  ذل��ك  ا�صتاأنفت  وعندما  ع��وار���س. 
�صبعة اآالف اإىل 30 األفاً يومياً. )وتراجعت االأرقام موؤخراً بعد فر�س اإغالق 

جديد(.

املحاكم حظر هذه املنظمات كلياً.
وتلفت املجلة الريطانية اإىل اأن بلداناً قليلة عانت االإرهاب كرتكيا يف االأعوام 
“اختالق”  على  مثلها  اأق��دم��ت  احل��ك��وم��ات  م��ن  قلة  لكن  االأخ����رة,  اخلم�صة 
�صيا�صيون  االأ�صخا�س, بينهم  العدد. هناك ع�صرات االأالف من  اإرهابين بهذا 
على  اعتقلوا  العفو,  ب��ارزون يف منظمة  واأع�صاء  و�صحافيون  ومعلمون  اأك��راد 
2016. وخ�صع  عام  الفا�صلة  االإنقالب  اتهامات ملفقة منذ حماولة  خلفية 
اأكر من 600 األف �صخ�س للتحقيق بزعم �صلتهم مبوؤ�ص�صة يراأ�صها فتح اهلل 
حماولة  وراء  بالوقوف  اأنقرة  تتهمه  الذي  املنفي,  االإ�صالمي  الداعية  غولن, 

االإنقالب.
“الدعاية  بن�صر  اتهامات  االأكادميين من وظائفهم على خلفية  وطرد مئات 
العمليات  وق��ف  احلكومة  تنا�صد  عري�صة  على  لتوقيعهم  وذل��ك  االإرهابية”, 
االأمنية �صد املتمردين االأكراد يف جنوب �صرق البالد. وموؤخراً, اتهم اأردوغان 

اإيكونومي�صت: �صاح جديد الأردوغان �صد االأطباء و »املخربني« االآخرين

   واأعلن امل�صي�صي يف نقطة اإعالمية 
الدولة  ك��ت��اب��ة  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  ع���ن 
املكلفة بالعالقة  وال��وزارة  للمالية 
واملجتمع  الد�صتورية  الهيئات  مع 
التابعة لهما  امل�صالح  املدين و�صم 

لرئا�صة احلكومة.
   وقال اإن الفريق احلكومي عمل 
خالل الفرتة املنق�صية باإخال�س, 
وان امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة حت��ت��اج اىل 
مزيد من النجاح, معترا ان ذلك 

وراء التحوير الوزاري.
  ولفت اىل ان التحوير لن مي�س 
امل�صتقلة”  “احلكومة  ���ص��ك��ل  م��ن 

غر املتحزبة.
وجاء التحوير كما يلي: 

وزير العدل: يو�صف الزواغي 
وزير الداخلية: وليد الذهبي 

وال�صوؤون  ال���دول���ة  اأم�����الك  وزي����ر 
العقارية: عبد اللطيف املي�صاوي

والبيئة:  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��وؤون  وزي���ر 
�صهاب بن احمد 

والت�صغيل  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ك��وي��ن  وزي���ر 
واالق�������ت���������������ص�������اد االج�����ت�����م�����اع�����ي 

والت�صامني: يو�صف فنرة
وزي��������ر ال�������ص���ن���اع���ة وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
ال�����ص��غ��رى وامل��ت��و���ص��ط��ة: ر���ص��ا بن 

م�صباح
املائية:  وامل������وارد  ال��ف��الح��ة  وزي����ر 

اأ�صامة اخلريجي
وزير ال�صحة: الهادي خري

وزير الثقافة: يو�صف بن ابراهيم 
وزير الطاقة واملناجم: �صفيان بن 

تون�س
زكرياء  والريا�صة:  ال�صباب  وزي��ر 

بلخوجة 
   ل��ك��ن ه����ذه اال���ص��ت��ق��الل��ي��ة ظلت 
حم��ل ���ص��وؤال امل��راق��ب��ن, حيث من 
اأ�صماء  املُ���ق���رتح���ن  ال�������وزراء  ب���ن 
ُر�ّصحت من طرف احلزام الرملاين 
للحكومة, وخا�صة من قبل حزبي 

النه�صة وقلب تون�س.
وك�������ص���ف���ت م�������ص���ادر اع���الم���ي���ة ان 
الوزراء الذين اقرتحتهم النه�صة 

هم: 
العدل  وزي���ر  ال���زواغ���ي:  يو�صف   -
وهو املدير العام احلايل للجمارك 
و���ص��ب��ق ان ر���ص��ح��ت��ه ال��ن��ه�����ص��ة يف 
حلقيبة  ���ص��اب��ق��ت��ن  م��ن��ا���ص��ب��ت��ن 

الداخلية.
وزير  امل��ي�����ص��اوي:  اللطيف  ع��ب��د   -
العقارية  وال�صوؤون  الدولة  امالك 
وه���و ق��ا���س وحم��اف��ظ ���ص��اب��ق على 
حمافظة بن عرو�س وُر�صح لنف�س 
احلبيب  ح���ك���وم���ة  يف  احل���ق���ي���ب���ة 

اجلملي.

ال�صوؤون  وزير  اأحمد:  بن  �صهاب   -
رئي�س  وه������و  وال���ب���ي���ئ���ة  امل���ح���ل���ي���ة 
مل��رك��ز النهو�س  م��دي��ر ع���ام ح���ايل 
ك����ان رئي�س  وق��ب��ل��ه��ا  ب���ال�������ص���ادرات 
مدير عام �صركة ال�صكك احلديدية 
ووزير نقل �صابق يف حكومة املهدي 

جمعة.
 - اأ�صامة اخلريجي مر�صح حلقيبة 
بحلول  غ����ادره����ا  ال���ت���ي  ال���ف���الح���ة 
بعدها  وُع�����ن  امل�����ص��ي�����ص��ي  ح��ك��وم��ة 

م�صت�صارا يف ديوانه.
   - ر�صا بن م�صباح: وزير ال�صناعة 
واملتو�صطة  ال�صغرى  واملوؤ�ص�صات 
���ص��ف��ر ����ص���اب���ق ب���روك�������ص���ال وك����ان 
احلكومة  لرئا�صة  النه�صة  مر�صح 
يف االنتخابات الداخلية التي متت 
رئي�س  والتقاه  النه�صة  �صورى  يف 
يف  وقتها  الغنو�صي  را�صد  احلركة 

3 منا�صبات. 
ف����ان قلب  امل�������ص���ادر  ذات  ووف�����ق     

تون�س ر�ّصح الثنائي التايل: 
- �صفيان بن تون�س: وزير الطاقة 
وامل���ن���اج���م امل���ق���رتح وه����و ع�����ص��و يف 

ال��ه��ادي خري  ال���وزاري  التحوير 
ف�صاد  ����ص���ب���ه���ات  اي�������ص���ا  ت���الح���ق���ه 
االإ���ص��راف على  يتوىل  ك��ان  عندما 
معربا  ح�صاد”,  فرحات  م�صت�صفى 
اختيار  طريقة  من  ا�صتغرابه  عن 
و تعين الوزراء اجلدد, معترا اأّن 
التحوير �صيوؤدي اىل مزيد تعميق 

ازمة احلكومة .
ال�صيا�صية,  امل�����ص��ت��ج��دات  ووف����ق     
ف��ان ائ��ت��الف ال��ك��رام��ة ل��ن ي�صوت 
ل�صالح التحوير بعد اعالن رئي�س 
اأن  ال��دي��ن خم��ل��وف  �صيف  ال��ك��ت��ل��ة 
الكرامة يف حّل من كل حتالف مع 

النه�صة.
   ومثل هذه املواقف تطرح م�صالة 
نيل التحوير الوزاري لثقة الرملان 
امام  التحديات  اه��م  �صي�صكل  مما 

رئي�س احلكومة.
التحوير  مت���ري���ر  ان  وامل���ع���ل���وم     
اأ�صبح  ال�صعب  ن��واب  جمل�س  على 
حكومة  م����ن����ذ  ����ص���ي���ا����ص���ي���ا  ع����رف����ا 
للنظام  وي�صتند  ال�صيد  احلبيب 
الداخلي للمجل�س فيما ال يفر�س 

الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة 
القيادات  وه��و من  ال��ق��روي  لنبيل 

املوؤ�ص�صة للحزب.
الريا�صة  وزير  بلخوجة  زكرياء   -
املقرتح وهو م�صت�صار حايل لرئي�س 

احلكومة 

قلب تون�س يدعم
   هذا واأكد اأ�صامة اخلليفي رئي�س 
اإن احلزب  كتلة حزب قلب تون�س, 
مرزا  ال����وزاري,  التحوير  ي��ب��ارك 
اأ�صماه  م��ا  ب��ع��د  ال��ت��ح��وي��ر ج���اء  ان 

بالتقييم اجلدي.
   ولفت اخلليفي اىل ان “امل�صي�صي 
رئي�صا  التحوير  بهذا  اليوم  اأ�صبح 
وانه  م���ن���ازع  دون  ل��ف��ري��ق��ه  ف��ع��ل��ي��ا 
ممار�صة  م����ن  ب����ذل����ك  ���ص��ي��ت��م��ك��ن 
الد�صتورية  �صالحيات�����ه  ك��ام��ل 
واأن  االجن�����������از  يف  واالن�������ط�������الق 
التحوير �صي�صمن متا�صك الدولة 

وموؤ�ص�صاتها«.
ان احل�����زب يجدد  ع��ل��ى  و����ص���دد     
ال���ث���ق���ة يف امل�����ص��ي�����ص��ي وع����ل����ى ان���ه 

احلوار  من  االنتهاء  بعد  ال���وزاري 
خمرجات  على  واالت��ف��اق  الوطني 
القادرين  ال�����وزراء  م��الم��ح  حت���دد 

على تنفيذها«.

»�شبهة ف�شاد«
القمودي  ال���دي���ن  ب���در  واع���ت���ر     
الف�صاد  م��ك��اف��ح��ة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
والنائب عن الكتلة الدميقراطية, 
الوزاري  التحوير  اأّن  االأحد,  ام�س 
احلكومة  رئي�س  عنه  اأع��ل��ن  ال��ذي 
ن�����ص��ف جلهود  امل�����ص��ي�����ص��ي  ه�������ص���ام 
امل��رم��ج قريبا,  ال��وط��ن��ي  احل����وار 
م�صددا على وجود ا�صماء مقرتحة 

تتعلق بها �صبهات ف�صاد .
   ونقلت اإذاعة “ماد” عن القمودي 
وزراء  بتعين  امل�صي�صي  “قام  قوله 
تتعلق بهم �صبهات ف�صاد مثل وزير 
مت  ال���ذي  ف��ن��رة  يو�صف  الت�صغيل 
اعفائه من خطة مدير عام بنف�س 
الوزارة ا�صتنادا لتقرير تفقد وجه 

له تهمة ت�صارب امل�صالح«.
  واأ�صاف “وزير ال�صحة املعن يف 

���ص��ي��وا���ص��ل دع��م��ه حل��ك��وم��ت��ه التي 
ق������ال ان����ه����ا ���ص��ت��ن��ط��ل��ق ال�����ي�����وم يف 
اولوياتها املتمثلة يف ا�صتكمال بقية 
وادارة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
االقت�صاد  وانقاذ  ال�صحية  االزم��ة 

واال�صالحات الكرى.
   وقال اإن التحوير جعل احلكومة 
متجان�س,  ف���ري���ق  م����ن  م��ت��ك��ون��ة 
يكون  ان  امل���ه���م  م���ن  ان����ه  م��ع��ت��را 
ه���ن���اك ت�����ص��ام��ن وجت���ان�������س داخ���ل 

احلكومة.

الكتلة الدميقراطية
 لن متنح الثقة

   يف املقابل, اأكد النائب عن الكتلة 
الدميقراطية ه�صام العجبوين, اأن 

التحوير الوزاري كان متوقعا. 
   وبّن العجبوين, اأن هذا التحوير 
اأُبرمت  جاء يف اإطار ال�صفقة التي 
قلب  ح��زب  ورئ��ي�����س  امل�صي�صي  ب��ن 
منح  قبل  النه�صة,  وحركة  تون�س 
وال���ت���ي حتمت  ال���ث���ق���ة,  ح��ك��وم��ت��ه 
ب��ت��ح��وي��ر وزاري  ال��ق��ي��ام  ����ص���رورة 

يخ�س احلقائب التي حُت�صب على 
رئي�س اجلمهورية. 

دون  ج��اء  التحوير  اأن  واأ���ص��اف     
الذي كان  للعمل احلكومي  تقييم 
م���ن امل���ف���رو����س ال��ق��ي��ام ب���ه خالل 
ج��ل�����ص��ة ع��ام��ة ب��ال��رمل��ان ي���وم 18 
دي�صمر اإثر مرور 100 يوم على 

توليه املن�صب. 
امل�صي�صي  اأن  اإىل  املتحدث,  واأ���ص��ار 
اأن  دون  ال�����وزاري,  بالتحوير  ق���ام 
اجلديدة  ال��رام��ج  ع��ل��ى  يطلعهم 
ا�صتباقا  احل���ك���وم���ي���ة,  وال����������روؤى 
واالجتماعي  االقت�صادي  للحوار 
اأن يكون  ال���ذي ك���ان م��ن االأج�����در 

منطلق التحوير.
   ويف ذات ال�صياق, اأّكد النائب عن 
الرزاق  عبد  الدميقراطية  الكتلة 
عويدات اأم�س االأحد اأّن الكتلة لن 
الوزاري,  التحوير  ل�صالح  ت�صّوت 
بقرب  ات�صم  التحوير  اأّن  معترا 
امل��ق��رتح��ن م��ن االحزاب  ال����وزراء 
“كان  م�صيفا  للحكومة,  الداعمة 
بالتحوير  ال���ق���ي���ام  االج�������در  م����ن 

احلكومة  رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ال��د���ص��ت��ور 
مترير التحوير مل�صادقة الرملان. 
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ا�صوات.

نهاية التنازع؟
رئي�س  اإن  حم���ل���ل���ون,  وي�������رى     
حافظ  امل�صي�صي  ه�صام  احل��ك��وم��ة 
على  املعلن,  ال���وزاري  التحوير  يف 
ب�����اأن تكون  خ�����ص��ائ�����س ح��ك��وم��ت��ه 
حكومة تكنوقراط, وبهذا التحوير 

قد تعزز االختيار وفق تاأكيده. 
احلكومة  ه�����ذه  اأن  واع�����ت�����روا    
الفعلية  احل����ك����وم����ة  اأ�����ص����ب����ح����ت 
احلكومة  رئي�س  وان  للم�صي�صي, 
اأن  التحوير  ه��ذا  خ��الل  م��ن  اأراد 
وبالتايل  ���ص��الح��ي��ات��ه,  ي�����ص��ت��ع��ي��د 
رئي�س  وب��ن  بينه  ال��ت��ن��ازع  ق�صي��ة 
اجلمهورية حول عدد من الوزراء 
الرئي�س  رد  ان��ت��ظ��ار  يف  انتهت  ق��د 

قي�س �صعيد على هذا التحوير. 
كما الحظ حمللون اي�صا, اأن هذا 
التحوير جاء يف �صياق اأن امل�صّي�صي 
رئي�صا  ي�صبح  اأن  خالله  م��ن  اأراد 

كامل ال�صالحيات. 

متثيلية �شعيفة
   والالفت اأي�صا, ان هذا التحوير 
لتتحول  ���ص��ي��دة  اأّي  ي��ت�����ص��م��ن  مل 
احلكومة  يف  الن�صوية  التمثيلية 
منعدمة.  ���ص��ب��ه  اىل  �صعيفة  م��ن 
الفالحة  وزي������رة  اع���ف���اء  مت  ف��ق��د 
اأمالك  ووزي���رة  البحري,  عاق�صة 
ال�����دول�����ة ل���ي���ل���ى ج����ف����ال, ووزي�������رة 
ال�صناعة �صلوى ال�صغر. وبذلك, 
�صوى ح�صناء  مل يعد يف احلكومة 
احلوكمة  وزي��������رة  ����ص���ل���ي���م���ان  ب����ن 
بن  واأل��ف��ة  العمومية,  وال��وظ��ي��ف��ة 
عودة وزيرة التعليم العايل, وطبعا 

اميان هوميل وزيرة املراأة.
   ي�صار اىل انه يف حكومته االأ�صلّية 
ال���ت���ي ����ص���ادق ع��ل��ي��ه��ا ال����رمل����ان يف 
2020, �صّمن     ه�صام  �صبتمر 
فريق  يف  فقط  ن�صاء   7 امل�صي�صي 
منهن  وزير6   25 م���ن  ح��ك��وم��ّي 
وزيرات وكاتبة دولة. حينها انتقد 
اأق�صى  ب��ك��ون��ه  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س 
ال��ن�����ص��ائ��ي��ة ومل يحرتم  ال��ك��ف��اءات 
د�صتوري(  )م��ب��داأ  التنا�صف  مبداأ 
احلكومات  روؤ������ص�����اء  م����ن  ك���غ���ره 

املتعاقبة.
اأ�صهر   4 اأق��ل من     ويذكر ان��ه يف 
اق���االت   3 ب����  امل�����ص�����������ي�����ص�����������ي  ق��������������ام 
البيئة,  الثقافة,  ووزي���ر  م��ن  ل��ك��ّل 

الداخلية.

�شمل 11 حقيبة والتخلي عن وزارة وكتابة دولة 

تعديل وزاري: هل ا�صتعاد امل�صي�صي كامل �صاحياته...؟
قلب تون�س: امل�شي�شي اأ�شبح بف�شل التحوير رئي�شا فعليا لفريقه دون ُمنازع 

اأ���ش��اب��ي��ع  ب��ع��د        
م���ن املُ�������ش���اورات مع 
الربملاين  الئ��ت��الف 
للحكومة,  امل�����ش��ان��د 
احتجاجات  وو�شط 
اغ���ل���ب  يف  ل���ي���ل���ي���ة 
حم��اف��ظ��ات ال��ب��الد 
قوات  مع  ومواجهات 
رئي�س  اأعلن  الم��ن, 
التون�شية  احلكومة 
عن  امل�شي�شي  ه�شام 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة 
ال����وزاري  للتحوير 
والتي ت�شم تغيريا يف 
وزارية. حقيبة   11

•• الفجر -تون�س

املطلوب ك�صب االغلبية يف الرملان امل�صي�صي يقوم بتعديل حكومي

ح�صيلة اإيقافات االحتجاجات يف كامل الباد
•• الفجر –تون�س:

وليد  الوطني  ل��الأم��ن  العامة  االإدارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  ق��ال     
حكيمة “اإن القوات االمنية الراجعة بالنظر اىل االدارة العامة لالأمن 
الوطني قامت باإيقاف 242 �صخ�صا يف كامل تراب البالد, تورطوا يف 
اأعمال تخريب وحماوالت ا�صتيالء ونهب اأمالك عامة وخا�صة م�صاء 

ال�صبت«.
اأن  االأح��د  اأم�س  لالأنباء  افريقيا  تون�س  لوكالة  ت�صريح  يف  واأب���رز      
اأن التجمعات  النيابة العمومية, موؤكدا  االيقافات متت بالتن�صيق مع 
منها  االأ�صا�صية  الغاية  كانت  ال��ب��الد  م��ن  مناطق  ع��دة  �صهدتها  التي 

ال�صرقة والنهب ولي�س االحتجاج ال�صلمي.
االأمنين  بع�س  اإ�صابات يف �صفوف  ت�صجيل  اأن��ه مت  واأ�صاف حكيمة    
باحلجارة,  اأمنية  مراكز  ر�صق  اىل  باالإ�صافة  اأمنية  �صيارات  وته�صيم 
م�صرا اىل اأن اأغلب مرتكبي هذه االأعمال التخريبية هم من الق�صر.

الكتلة الدميقراطية لن ت�صوت للن�صخة اجلديدة من احلكومة  من هم وزراء النه�صة وقلب تون�س يف التحوير اجلديد؟ 

تاأخر حمدود يف ت�صليم اللقاحات يف اأوروبا  •• باري�س-اأ ف ب

توؤكد جمموعة فايزر االأمركية اأن التباطوؤ يف ت�صليم لقاحاتها اإىل اأوروبا لي�س 
اإال اأمرا موقتا فيما توا�صل دول عديدة ت�صديد القيود الحتواء وباء كوفيد-19 
فايزر/ لقاح حتالف  االأوروبية على  الدول  وتعتمد  بقوة.  انت�صاره  يوا�صل  الذي 

القارة  تواجه  فيما  ال��وب��اء,  على  ال�صيطرة  بهدف  االأمل���اين  االأم��رك��ي  بايونتيك 
يعتقد  الفرو�س  من  متحورة  بريطانية  ن�صخة  انت�صار  مع  ثانية  وبائية  موجة 
املختران  وح���اول   .74% بن�صبة  ال��ع��دوى  نقل  على  ق���درة  اأك���ر  اأن��ه��ا  العلماء 
ال�صبت طماأنة االأوروبين موؤكدين اأنهما و�صعا “خطة” تتيح احلد من التاأخر 
اأوروبا  الذي تخ�صى فيه  الوقت  امل�صاد لكوفيد-19 يف  اللقاح  ت�صليم  اأ�صبوعا يف 
من تراجع ت�صليم اجلرعات “لثالثة اأو اأربعة اأ�صابيع«. وقالت ال�صركتان يف بيان 
م�صرتك “و�صعت فايزر وبايونتيك خطة ت�صمح برفع قدرات الت�صنيع يف اأوروبا 
التاأخر  �صبب  اأن  واأك��دت��ا  ال��ث��اين«.  الف�صل  خ��الل  اللقاحات  من  املزيد  وتوفر 
ح�صول “تعديالت على اآليات االإنتاج” يف م�صنع بور�س البلجيكي, �صت�صمح برفع 
قدرات الت�صليم اعتبارا من 15 �صباط/فراير. كانت املجموعتان اأعلنتا اجلمعة 

اأنهما غر قادرتن على توفر كمية اجلرعات التي كانتا قد التزمتا بت�صليمها, 
ب�صبب تباطوؤ  اأ�صاًل لالنتقادات  التي تتعر�س  االأوروب��ي��ة,  ال��دول  اأث��ار غ�صب  ما 
ال��دول ال  العديد من  القيود يف  االأث��ن��اء, يجري ت�صديد  التلقيح. يف هذه  عملية 
�صيما مع تف�صي ن�صخ متحورة من الفرو�س. وتخطى عدد الوفيات بالفرو�س يف 
فرن�صا حيث تلقى 413 األف �صخ�س اللقاح, ال�صبت عتبة ال�صبعن األفا, وفر�صت 
وي�صتمر  التنفيذ  حيز  دخل   18,00 ال�صاعة  من  اعتباراً  جتول  حظر  احلكومة 
ملدة 15 يوماً على االأقل يف البالد, ما يزيد ال�صغط على التجار. منعت بدورها 
اإيطاليا الرحالت القادمة من الرازيل على خلفية اكت�صاف ن�صخة جديدة من 
فرو�س كورونا يف البالد, و�صتعيد فر�س اإغالق عام يف ثالث مناطق يرتفع فيها 
خطر تف�صي العدوى. ويف كولومبيا كما يف لبنان, فر�صت ال�صلطات اإغالقاً �صارماً 
بينما و�صلت امل�صت�صفيات اإىل قدراتها اال�صتيعابية الق�صوى. يف الرازيل, ونتيجة 
اجلمعة  الكرى  امل��دن  �صكان  ق��ام  ماناو�س,  م�صت�صفيات  يف  االأوك�صجن  لنق�س 

بالطرق على القدور كخطوة احتجاجية �صد الرئي�س اليميني املتطرف جاير 
بول�صونارو. يف املقابل, ا�صتبعدت احلكومة االإ�صبانية حتى ال�صاعة اإغالقاً جديداً, 
رغم ارتفاع عدد االإ�صابات كثراً منذ فرتة االأعياد. لكنها قد ت�صمح للمناطق يف 
البالد باأن تزيد عدد �صاعات حظر التجول. يف اجلهة االأخرى من العامل, انطلقت 
اإحدى اأكر حمالت التلقيح ملكافحة كوفيد-19 ال�صبت يف الهند وت�صمل تطعيم 
القيود يف كافة  300 مليون �صخ�س بحلول متوز/يوليو فيما يتوا�صل ت�صديد 
اأنحاء العامل وخ�صو�صا يف اأوروبا اأكر املناطق ت�صررا من اجلائحة. والهند هي 
ثاين دول العامل يف عدد ال�صكان الذي يبلغ 1,3 مليار ن�صمة, وهي ثاين اأكرها 
ت�صرراً من الوباء الذي اأ�صاب ع�صرة مالين �صخ�س. وهي تنوي تلقيح ثالثن 
مليونا من اأفراد الطواقم الطبية واالأكر عر�صة للوباء يف املرحلة االأوىل, يليهم 
نحو 270 مليونا فوق �صن اخلم�صن اأو ممن يعانون �صعفا �صديدا حيال املر�س. 
ال�صحي  والنظام  بدائية  الطرق  �صبكة  حيث  الهند  مثل  و�صا�صع  فقر  بلد  ويف 

ان  خ�صو�صا  هائال  حتديا  العملية  هذه  تطرح  العامل,  يف  متويال  االأ�صعف  من 
اللقاحن امل�صتخدمن يتطلبان تخزينا على درجات حرارة متدنية جدا. واأعرب 
االأمن العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتر�س اجلمعة عن اأ�صفه الأن “اللقاحات 
ت�صل اإىل الدول املرتفعة الدخل ب�صرعة يف حن اأن اأفقر دول العامل ال متلك اأيا 
منها«. وك�صفت كمبوديا عن “م�صاعدة” �صينية �صتوفر لها مليون جرعة من لقاح 
�صينوفاك. وتعهد وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يل بتوفر 500 األف جرعة من 
اللقاح اإىل الفيليبن. يف �صربيا, رحب الرئي�س األك�صندر فو�صيت�س بو�صول مليون 
لفران�س  ح�صيلة  اآخ��ر  بح�صب  ب��الده.  اإىل  �صينوفارم  ال�صيني  اللقاح  من  جرعة 
العامل منذ  اآالف و991 �صخ�صا يف  وت�صعة  بر�س, تويف ما ال يقل عن مليونن 
اأن اأعلن مكتب منظمة ال�صحة العاملية يف ال�صن ظهور الوباء يف كانون االأول/
دي�صمر 2019. والواليات املتحدة هي اأكر البلدان ت�صرراً من الوباء اإذ �صجلت 
فيها 395 األفا و385 وفاة من اأ�صل 23,7 مليون اإ�صابة, بح�صب تعداد جامعة 
جونز هوبكنز. ويف جت�صيد للماأ�صاة التي ت�صبب بها الفرو�س يف الواليات املتحدة, 
ت�صع موؤ�ص�صة بويد العائلية ال�صغرة لدفن املوتى يف جنوب لو�س اأجنلي�س جثث 
�صحايا كوفيد-19 يف املراآب وقاعة اال�صرتاحة المتالء االأماكن املخ�ص�صة لها.

مواجهات يف االحياء ال�صعبية
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عربي ودويل

الزعيم  �صعبية 
الللللبللللافللللاري 
�صودر  ماركو�س 
ال�صحة  ووزير 
تهدد ا�صتحواذه 
ال�صلطة  على 
بللللرلللللني يف 

بانتخاب اأرمني ال�صيت، من الوا�صح اأن حزب االحتاد امل�صيحي الدميقراطي اختار اال�صتمرارية
انتخاب رئي�س اأكرب مقاطعة يف الباد من حيث الكثافة ال�صكانية لرئا�صة اأكرب االأحزاب االأملانية

   من مركل, اأخذ اأرمن ال�صيت 
النواحي  ج��م��ي��ع  م���ن  االأ����ص���ل���وب 
�صنوات  بعد  ولكن  النية.  وح�صن 
الروت�صتانتية  ال�����ص��رام��ة  م���ن 
ل���������ص����ي����دة ع������ل������وم م�������ن اأمل�����ان�����ي�����ا 
تفرغت  ال�صابقة  الدميقراطية 
كليا ملهمتها, فاإن االحتاد امل�صيحي 
ال��دمي��ق��راط��ي ي��ج��دد ال��ع��ه��د مع 
ح��م�����ص��ه ال�����ن�����ووي ال����راي����ن����اين, 
حم�س  اأدي���ن���اور,  اأو  ك��ول  حم�س 
�صبب وجودها  ال��ت��ي جت��د  اأمل��ان��ي��ا 
على طول نهر الفتنة واحلروب, 
البناء  ح���و����س  ت�����ص��ب��ح  اأن  ق��ب��ل 

االأوروبي.

املطلوب قائد فريق
املتدين,  الكاثوليكي  االأب     هذا 
م���ن اأت����ب����اع ال���ك���رن���ف���االت, ال���ذي 
غ��ال��ًب��ا م��ا ت��ك��ون م��رح��ة, ن�����ص��اأ يف 
اآيك�س ال �صابيل. اأجداده من االأب 
عائلة  م��ن  وزوج���ت���ه  بلجيكين, 

والون. 
التي  ال���ع���ائ���ل���ة  ����ص���ج���رة  وح�������ص���ب 
اأرمن  يكون  اإخوته,  اأحد  اأن�صاأها 
ال����ص���ي���ت ����ص���ل���ي���اًل م����ن ال����درج����ة 
االأربعن ل�صارملان! هذا ال�صحفي 
حمطة  يف  ال�������ص���اب���ق  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
اإذاعية لل�صباب, يف�صل ان يقدم, 
والده,  م�صرة  مبوهبة,  وغالًبا 
رئ��ي�����س ع��م��ال يف م��ن��اج��م الفحم 
االأول  اأم�س  مدر�ًصا  اأ�صبح  ال��ذي 
بعده  ذّك�����ر خ��ط��اب��ه يف  ال�����ص��ب��ت, 
ممار�صة  مي���ك���ن  اأن�������ه  ال�����ذات�����ي, 

ال�صيا�صة بالعواطف.
“رموز  �صبه غنائية �صد  لغته     
م�صت�صهدا  اال�صتقطاب”, 
ا “ال�صعبوين  برتامب, ولكن اأي�صً
الإثارة  “كافية  كانت  اأملانيا”,  يف 
احلوا�س”, تعرتف ديانا كينرت, 
���ص��اب��ة وخمتلطة  اأع���م���ال  ���ص��ي��دة 
ع�صرها  واب��ن��ة  ومثلية  االأع����راق 
ن����ادرة يف �صفوف  -وه����ي ���ص��ورة 
الدميقراطي.  امل�صيحي  االحت��اد 
لقد كان ال�صيت مف�صلها, خا�صة 

لقدرته على جتميع النا�س. 
يعّن  الإقلي��م  رئي�س  اأول  ك��ان     
وزي����را ل��الن��دم��اج, واخ���ت���ار لهذا 
اأ�صول  م��ن  �صابة  ام���راأة  املن�صب 
ع���ام���ل  اب�������ن  “اأنا  م�����ه�����اج�����رة. 

مناجم”.
امل������وؤمت������ر:  ه�������ذا  خ�������الل  روى   
“اأهم  دائ��ًم��ا:  وال���دي  “اأخرين 
مرت   1000 ع��م��ق  ع��ل��ى  ����ص���يء 
حتت االأر���س لي�س من اأين ياأتي 
زميلك ولكن ما اإذا كان باإمكانك 

الوثوق به«.
   الثقة, اأرمن ال�صيت, يرغب يف 
انق�صم يف  داخ��ل ح��زب  جت�صيدها 
االأخرة حول موا�صيع  ال�صنوات 
م���ث���ل ال���ه���ج���رة وامل���ن���اف�������ص���ة من 

اليمن املتطرف. 
ال��ق��وي اجلديد  ال��رج��ل  وي���وؤك���د 
الدميقراطين:  للم�صيحين 
ي���ري���د اال����ص���ت���ق���ط���اب بل  اأن������ه ال 

“اال�صتماع”,  “االندماج”, 
“اإيجاد احللول الو�صط«. 

  وي���ق���دم ن��ف�����ص��ه ع��ل��ى اأن�����ه رجل 
ف���ري���ق, وه����و ال�����ذي ي���ق���ود اأك���ر 
�صكانية,  ك��ث��اف��ة  اأمل��ان��ي��ا  م��ن��اط��ق 
الراين و�صتفاليا منذ عام  �صمال 
ليرالين  ���ص��رك��اء  م��ع   ,2017
واأغلبية ب�صوت واحد. اإنه يفتخر 
مب���ع���رف���ت���ه ال���ك���ام���ل���ة ل���الآل���ي���ات 
انتخابه  مت  اأن  ب��ع��د  ال�صيا�صية, 
ونائًبا  ال��ب��ل��دي��ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
اأوروبًيا.  ونائًبا  اإقليمًيا  ووزي���ًرا 
ان “ حزب االحتاد الدميقراطي 
كما  رج���ل,  اإىل  ي��ح��ت��اج  امل�صيحي 
1000 مرت  ب��ع��د  ل���و ك���ان ع��ل��ى 
يقود  يعرف كيف  االأر����س,  حت��ت 
كما اأعلن, انه ميد يده  فريقه”, 
اإىل مناف�صيه املنهزمن, نوربرت 
اللذان  وفريدريك مرز,  روتغن 
“مواقفهما  ت����ك����ون  اأن  ي���ج���ب 
����ص���دد ع���ل���ى ان  ك���م���ا   .“ مم��ث��ل��ة 
الدميقراطي  امل�صيحي  االحت���اد 
رئي�س  اإىل  بحاجة  لي�صا  واأمل��ان��ي��ا 
م��دي��ر ع����ام, ب��ل اىل ق��ائ��د فريق 
يثق  اأن  ف����رد  ل��ك��ل  ح��ي��ث مي��ك��ن 

باالآخرين«.
ميزة  ف��ي��ه  امل���ن���دوب���ون  وراأى     
اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ق��ي��ادة احل���زب يف هذا 
بامتياز”,  االن��ت��خ��اب��ي  “العام 
وال��������ذي ���ص��ي�����ص��ه��د, ب���االإ����ص���اف���ة 

كانت ل�صاحله«.
ال�صيت,  الأرم������ن  وب��ال��ن�����ص��ب��ة     
“اال�صتمرارية  التكوين,  املحامي 
تعني احلفاظ على النجاح” من 
امل�صتقبل”.  اإىل  “التطلع  خ��الل 
من  امل�صاريع,  من  العديد  هناك 
اإدارة االأزمة املرتبطة بالوباء اىل 
التعامل مع املزيد من التحديات 
الهيكلية مثل تغر املناخ والرقمنة 
والتطرف.  اجل��رمي��ة  وحم��ارب��ة 
وي����ع����ت����م����د ال����رئ����ي���������س اجل����دي����د 
الدميقراطي  امل�صيحي  لالحتاد 
اخلا�س,  ور���ص��ي��ده  �صجله  ع��ل��ى 
كرئي�س اإقليم, لالإقناع, هو الذي 
كان اأول من اأحدث وزارة اإقليمية 
والذي  ال��رق��م��ي��ة,  للتكنولوجيا 
الت�صامح  ع�����دم  ���ص��ي��ا���ص��ة  ي���ق���ود 
الع�صابات  اإج������رام  م��واج��ه��ة  يف 
العائلية. كما يرغب يف دعم املراأة 
داخل احلزب, وقد دعمته الن�صاء 

ا خالل حملته. اأي�صً
   لن تكون مهمة اأرمن ال�صيت, 
م�صيحي  ح����زب  الأه�����م  ك��رئ��ي�����س 
�صهلة,  اأوروب��������ا,  يف  دمي���ق���راط���ي 
ولكن يف هذا العام 2021 املليء 
واالإقليمية  االنتخابية  باملواعيد 
جون  اأوي  ي��الح��ظ  وال��وط��ن��ي��ة, 
اأ����ص���ت���اذ ال���ع���ل���وم ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة, اأن 
عدم  ه���ي  ���ص��ع��ف��ه  ن��ق��اط  “اأكر 
فلئن  وا�صح”.  خ�����ط  وج��������ود 

يف  الت�صريعية  االن��ت��خ��اب��ات  اإىل 
�صبعة  اإج������راء  امل��ق��ب��ل,  ���ص��ب��ت��م��ر 

اقرتاعات اإقليمية.
الأرمن  الرئي�صية  “القوة  اأن      
توحيد  على  ق��درت��ه  ه��ي  ال�صيت, 
يوؤكد  جمموعات خمتلفة جًدا”, 
تريف.  ج��ام��ع��ة  م���ن  ج����ون  اأوي 
�صيء  ك��ل  معرفة  ي��دع��ي  ال  “اإنه 
لقد  ي�صتمع.  كيف  يعرف  ولكنه 
ك������ان مي���ث���ل احل������د االأدن���������ى من 
امل�صيحي  ع��ل��ى االحت����اد  امل��خ��اط��ر 
يكون  اأن  وينبغي  الدميقراطي, 

ي�صيف. على ابقائها”, 

اختيار ال�شتمرارية
ال�صيت,  اأرم�������ن  »ب���ان���ت���خ���اب     
م���ن ال��وا���ص��ح اأن ح���زب االحت���اد 
اختار  ال���دمي���ق���راط���ي  امل�����ص��ي��ح��ي 
اأوي جون.  يوؤكد  اال�صتمرارية”, 
و�صط  اح��ت��الل  ال�صيت  “يحاول 
اأجنيال  مثل  ال�صيا�صية,  الطبقة 
مركل, التي كان يدعمها دائًما. 
القوية  ال�صعبية  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
للغاية التي حظيت بها امل�صت�صارة 

ق������ادًرا ع��ل��ى دم���ج ال���ذي���ن دعموا 
فريدري�س مرز. و�صتكون مهمته 
الذين  اإىل  ال����و�����ص����ول  االأوىل 
مل ي�������ص���وت���وا ل�������ص���احل���ه, وه����ي: 
والدوائر  ال��ب��الد,  �صرق  احت���ادات 
يرى  واملحافظة”,  االقت�صادية 

اأوي جون.
    وجت�صيد الثقة بالن�صبة الأرمن 
ا احلفاظ على  اأي�صً ال�صيت يعني 
عاًما   16 ب��ع��د  ال��ن��اخ��ب��ن,  دع���م 
من حكم امل�صت�صارة مركل. قبل 
االنتخابات  م���ن  اأ���ص��ه��ر  ث��م��ان��ي��ة 

امل�صيحيون  ك����ان  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة, 
“االحتاد  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ون 
امل�صيحي الدميقراطي - االحتاد 
يتقدمون  امل�صيحي االجتماعي” 
 30 ال����������راأي,  ا����ص���ت���ط���الع���ات  يف 
اأما  الت�صويت.  ن��واي��ا  م��ن  باملائة 
رحيلها  اأعلنت  ال��ت��ي  امل�صت�صارة, 
ت��ث��ّب��ت نف�صها  ف��ه��ي  يف اخل��ري��ف, 
ال�صيا�صية  ال�صخ�صية  اأن��ه��ا  على 
و”هذه  االأمل����ان...  ل��دى  املف�صلة 
يقول  لنا”,  ُت�������وّرث  مل  ال��ث��ق��ة 
نعمل  اأن  “يجب  ال�صيت,  اأرم��ن 

وقت  اإىل  مركل  اأجن��ي��ال  حتتاج 
“غالًبا  ف��اإن��ه  ال���ق���رارات,  الت��خ��اذ 
دون  ك��ب��رة,  ب�صرعة  بتفاعل  م��ا 
التفكر ب�صكل كاٍف. وهذا اأك�صبه 
الوباء, وما يف�صر  اأثناء  انتقادات 
يوم  جدا  �صعيف  بفارق  النتيجة 
65 �صوتا  اأم�س االأول ال�صبت”, 
ال�صيت  ارم��ن  ب��ن  تف�صل  فقط 

وفريدريك مرز.

املناف�س البافاري
 اأكرث جاذبية

يعاين  ��ا,  اأي�����صً الناخبن  ل��دى     
الرئي�س اجلديد لالحتاد امل�صيحي 
ال���دمي���ق���راط���ي م���ن ع���ج���ز. 28 
باملائة فقط من االأملان يعترونه 
مقابل  امل�صت�صار,  ملن�صب  منا�صًبا 
باملائة ملاركو�س �صودر, زعيم   54
احلزب ال�صقيق االحتاد امل�صيحي 

االجتماعي البافاري. 
   فمن على وجه التحديد, �صيمثل 
الدميقراطية  امل�صيحية  االأ���ص��رة 
يف االنتخابات الت�صريعية يف 28 
�صبتمر؟ ال يخفي اأرمن ال�صيت 
للمن�صب,  ال���رت����ص���ح  يف  رغ��ب��ت��ه 
الدفاع  اإىل  ي�����ص��ط��ر  ق���د  ول���ك���ن 
ع���ن ط��م��وح��ات��ه ���ص��د اث��ن��ن من 
يف  �صريكه  االآخ���ري���ن,  املناف�صن 
ه����ذا ال�����ص��ب��اق ل��رئ��ا���ص��ة االحت����اد 
�صاحب  الدميقراطي,  امل�صيحي 
ال�صحة  وزي���ر  الكبرة  ال�صعبية 
الفيدرايل ين�س �صبان, اأو الوزير 
�صودر.  ماركو�س  بافاريا,  رئي�س 
وبالتايل, فاإن فوز اأرمن ال�صيت 
ي���وم ال�����ص��ب��ت ع��ل��ى راأ�����س االحت���اد 
لي�س  ال���دمي���ق���راط���ي  امل�����ص��ي��ح��ي 
الثانية  وتعد  اأوىل,  خطوة  �صوى 

باأن تكون بال�صعوبة نف�صها .
اأن���ه يف منا�صبتن فقط  ي��ذك��ر     
يف ت����اري����خ امل���ح���اف���ظ���ن االأمل�������ان, 
1980 و2002, ف�صل االحتاد 
امل�صيحي  االحت��اد  رئي�س  كمر�صح 
البافاري  ال���ف���رع  االج���ت���م���اع���ي, 
ل��ل��ح��زب, ب����داًل م��ن رئ��ي�����س حزب 
االحتاد امل�صيحي الدميقراطي... 
ف�����ص��ل م�������زدوج. وم������اذا ع���ن هذا 
ماركو�س  م���ي���ون���خ,  م���ن  ال����ع����ام؟ 
�صودر يراقب ا�صتطالعات الراأي. 
ح��ال��ًي��ا, 54 ب��امل��ائ��ة م���ن االأمل����ان 
م�صت�صاًرا,  ���ص��رور  ب��ك��ل  ���ص��رون��ه 
الأرمن  فقط  باملائة   28 مقابل 

ال�صيت!
   وال�����ص��ب��ب, ���ص��وء اإدارت�����ه الأزمة 
ك��وف��ي��د, ال��ن��اجت ع��ن ال��ت��اأخ��ر يف 
الفرو�س,  خ��ط��ر  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
وعدم الرغبة يف اتباع خط برلن 
ذلك,  م��ن  العك�س  وعلى  احل���ذر. 
كان �صودر دائًما حمذرا و�صّباقا. 

  يتحمل الرجالن االآن م�صوؤولية 
امل�صت�صارية  “م�صالة  ح�������ص���م 
واملر�صح” بينهما, ولن يكون ذلك 
انتخابات  واأول  م��ار���س   14 قبل 
واليتن  يف  ال��ع��ام,  لهذا  اإقليمية 

غرب البالد.

اأرمني ل�شيت, ك�شب رئا�شة احلزب  ول���م ي�شمن امل�شت�شارية...!
مركل  خريف الرحيلارمن ال�صيت يف املوؤمتر االفرتا�صي للحزب املحافظ

ماركو�س �صودر مناف�س �صر�س

ك�صب قلوب اأن�صار مناف�صه اخلا�صر فريدريك مرزين�س �صبان امل�صت�صارية تعنيه

القوة الرئي�شية لأرمني ل�شيت هي قدرته على توحيد جمموعات خمتلفة جًدا

  امل�شيحي الدميقراطي يختار رّبانه

اأرمني ال�صيت، اأو الن�صخة طبق االأ�صل من مريكل...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

      مرة اأخرى, اأحدثت ال�شعبية الهائلة لأجنيال مريكل 
الفارق. لقد تبنى الحتاد امل�شيحي الدميقراطي اإرث 
امل�شت�شارة, ومن بني املر�شحني الثالثة الذين تناف�شوا 
برئا�شة  للفوز  ال�شبت  الأول  اأم�س  انتخابات   على 

احلزب, مت اختيار املر�شح الذي يج�شد ال�شتمرارية 
ب�شكل اأف�شل.

    اأرمني ل�شيت, 60 عاًما ال�شهر املقبل, هو اأكرث من 
هذا الوزن الثقيل يف ال�شيا�شة الأملانية,  “خمل�س”. 
الأكرث  -و�شتفاليا,  الراين  �شمال  مقاطعة  رئي�س 
ومقابل  ال�شرعية.  مع  هو  البالد,  يف  �شكانية  كثافة 

هذا  يقدم  الأ�شا�شية,  الأيديولوجية  املناق�شات 
املالزم براغماتيته وقدرته على حتقيق التوافق يف 

الآراء, كانعكا�س لطريقة مريكل.
يدعم  فاإنه  الليرباليني,  مع  منطقته  يحكم  ولئن      
امل�شتوى  ع��ل��ى  ب��ن��اوؤه  مت  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ح��ال��ف 
وكان  الدميقراطيني,  ال�شرتاكيني  مع  الفيدرايل 

حزب  مع  روابط  اأقاموا  الذين  املحافظني  اأوائل  من 
اخل�شر يف الت�شعينات. “الآن يتعلق المر بان ت�شاألوا 
اأنف�شكم يف من تثقون اأكرث”, قال ال�شبت اأمام 1001 
مندوب يف ختام كلمته, متكًئا على حافة املقراأ –ومن 
بعيد, كان هو الأكرث ا�شتعدادا للتاأقلم مع التحديات 

التقنية ملوؤمتر ينعقد عن بعد بالكامل.
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اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1400/2019/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 

)1.100.000( يورو مليون ومائة الف يورو او ما يعادله بالدرهم االماراتي بواقع )4601679.48( درهم 
والفائدة عنه بواقع 9% اعتبارا من تاريخ 2015/12/29 وحتى متام ال�صداد 

طالب االإعالن :  اإ�صتي�صتينج هيبو موندو ت�صارتي  - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله : عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز اآل عمر - �صفته بالق�صية : وكيل 

 : بالق�صية  - �صفتهما  بو  فريدريك  ريجينا  ماريا   -2 ليندن  دير  فان  1- جوناثان   : اإعالنهما  املطلوب 
مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/12/27 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�صالح/اإ�صتي�صتينج هيبو موندو ت�صارتي   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص ال�صعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1461/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالغاء خطابات ال�صمان ال�صادرة من املدعية ل�صالح املدعي عليها 

واعادتها للمدعية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن :  �صي & �صي )كون�صرتكت & كوت( للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية 

: مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- �صركة جلف تكنيكال كون�صرتك�صن �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  يف   2021/1/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
املذكورة اأعاله ل�صالح/�صي & �صي )كون�صرتكت & كوت( للخدمات الفنية �س.ذ.م.م حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص ال�صعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1635/2020/11 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )200000( درهم عما ا�صابه من 

ا�صرار ماديه ونف�صه والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
طالب االإعالن :  احمد عبدالرحمن احمد اجلريوى  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- اأ�صيل زهر �صادق - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  يف   2020/11/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
اأعاله ل�صالح/احمد عبدالرحمن احمد اجلريوى بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي  املذكورة 
تاريخ �صرورة هذا  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  وادبيا  مبلغ )15.000( درهم تعوي�صا ماديا 
القرار وحتى متام ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص ال�صعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن حكم بالن�صر        

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- عبداهلل احمد حممد عبدالرحمن احلباي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : كورونا لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م
وميثله : خالد حممد احمد مهنا ال�صويدي 

ل�صالح/ اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2021/1/10  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
كورونا لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثة 
مالين و�صبعمائة واثنن واربعن الف ومائتي وخم�صة وثالثن درهم وخم�صن فل�صا( والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف 2019/6/28 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ 

الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�صر        

يف  الدعوى 1670/2020/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )958.350.02( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 

من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام وان يرد �صيكات ال�صمان ارقام 216 مببلغ )500.000( درهم وال�صيك رقم 139 
مببلغ )560.000( درهم وال�صيك رقم 140 مببلغ )1.120.000( درهم امل�صحوبة على بنك ابوظبي التجاري وت�صليمها 

للمدعية النتهاء النزاع بن االطراف والزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-اأكد لالن�صاءات �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحيم الفهيم -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه
 جمهول حمل االقامة 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )958.350.02( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام وان يرد �صيكات ال�صمان ارقام 216 مببلغ 
)500.000( درهم وال�صيك رقم 139 مببلغ )560.000( درهم وال�صيك رقم 140 مببلغ )1.120.000( درهم امل�صحوبة على 
بنك ابوظبي التجاري وت�صليمها للمدعية النتهاء النزاع بن االطراف والزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/2/2  ال�صاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة .
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بالن�صر 

 3070/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  كيان �صعادات يزدي - جمهول حمل االقامة

اخلليج  بنك   1 عن  كفيال  وب�صفته  نف�صه  عن  الوطني  الفجرة  التنفيذ/بنك  الطالب  ان  مبا 
التجاري )اخلليجي( �س.م.ق 2- البنك العربي املتحد �س.م.ع 3- بنك دبي اال�صالمي �س.م.ع 4- 

م�صرف عجمان �س.م.ع 5- م�صرف ال�صارقة اال�صالمي �س.م.ع 6- بنك اخلليجي فرن�صا �س.م
وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل املال

ق����ررت حم��ك��م��ة دب����ي االب��ت��دائ��ي��ة ب�����ت�����اري�����خ:2021/1/13 اخ���ط���ارك���م ب�����ص��داد امل��ب��ل��غ ب���ه وق����دره 
التبليغ واال بيع قطع ار�س - �صيح �صعيب 1  )934309961.30( درهم خالل 15 يوم من تاريخ 
املادة 295  املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�س  والعائدة لكم بطريف  ارقام االرا�صي 752/848/847   -

من قانون االجراءات املدنية. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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   اعالن بالن�صر 
رقم 2021/443 

املخطرين ورثة/عمر يو�صف جا�صم الدوخي وهم:1- حممد عمريو�صف جا�صم الدوخي 2- موزة خلفان عبيد 
ال�صويهي 3- فوزية ابراهيم عي�صى 4- فاطمة عمريو�صف جا�صم الدوخي 5- احمد عمريو�صف جا�صم الدوخي 
6- امنه عمريو�صف جا�صم الدوخي 7- جنالء عمريو�صف جا�صم الدوخي 8-عبداهلل عمريو�صف جا�صم الدوخي 
9- يعقوب عمريو�صف جا�صم الدوخي 10-اأمينة ح�صن عبداهلل 11- يو�صف عمريو�صف جا�صم الدوخي 12-نوف 
عمريو�صف جا�صم الدوخي 13- ندى عمريو�صف جا�صم الدوخي 14-نهى عمريو�صف جا�صم الدوخي 15-يا�صر 

عمريو�صف جا�صم الدوخي
�صد املخطر اليه:نا�صر جمعة حمكوم جمعة اال�صود )اماراتي اجلن�صية(

املو�صوع االخطار العديل رقم حمرر )2020/1/124943
حيث ان املخطرين يخطروا املخطر اليه عمال بن�صو�س املواد 64,65,62,63 من قرار جمل�س ال��وزراء رقم 57 
 1992 ل�صنة   11 رقم  االحت��ادي  املدنية  االج���راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  �صاأن  وتعديالته يف   2018 ل�صنة 
وتعديالته ب�صرورة الوفاء باملبلغ مو�صوع االنذار وقدره )4000000( درهم اربعة مالين درهم اماراتي والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ االخطار وحتى متام ال�صداد وذلك يف موعد اأق�صاه خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
االخطار مع حفظ حق املخطرين يف اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مو�صوع االخطار وكافة 

الر�صوم وامل�صاريف لتح�صيل املبلغ مو�صوع االخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   اعالن بالن�صر 
رقم 2021/442 

املخطر:م�صطفى جيهان بخ�س را�صتي ب�صفته مدير/م�صطفى را�صتي لتجارة مواد البناء ذ.م.م
�صد 1- املخطر اليه الثاين:عمر حممد �صامل العوي�س - اماراتي اجلن�صية
2- املخطر اليه الثالث:حممد �صلطان حممد العوي�س - اماراتي اجلن�صية

املو�صوع االخطار العديل رقم حمرر )2020/1/157884
حيث ان املخطرة تخطر املخطر اليهم عمال بن�صو�س املواد 64,65,62,63 من قرار جمل�س الوزراء رقم 57 
ل�صنة 2018 وتعديالته يف �صاأن الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية االحتادي رقم 11 ل�صنة 1992 
وتعديالته ب�صرورة الوفاء باملبلغ مو�صوع االخطار وقدره )457313( درهم اربعمائة و�صبعة وخم�صون الف 
وثالثمائة وثالثة ع�صر درهم , والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االخطار وحتى متام ال�صداد وذلك 
يف موعد اأق�صاه خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االخطار مع حفظ حق املخطر يف اتخاذ كافة االجراءات 

القانونية للمطالبة باملبلغ مو�صوع االخطار وكافة الر�صوم وامل�صاريف لتح�صيل املبلغ مو�صوع االخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   اعالن بالن�صر 
رقم 2021/441 

املخطر:علي حممد حمد الكتبي ب�صفته مالك موؤ�ص�صة القدرة للحفريات
�صد 1- املخطر اليه االول:اأمن اهلل وكيل خان - باك�صتاين اجلن�صية

2- املخطر اليها الثانية:�صركة الدليل الهند�صي ملقاوالت �صيانة الطرق ذ.م.م 
املو�صوع االخطار العديل رقم حمرر )2020/1/146314

حيث ان املخطر يخطر املخطر اليهما عمال بن�صو�س املواد 64,65,62,63 من قرار جمل�س الوزراء رقم 
57 ل�صنة 2018 وتعديالته يف �صاأن الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية االحتادي رقم 11 ل�صنة 
1992 وتعديالته ب�صرورة الوفاء باملبلغ مو�صوع االخطار وقدره )110000( درهم مائة وع�صره الف درهم 
, والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االخطار وحتى متام ال�صداد وذلك يف موعد اأق�صاه خم�صة ايام 
من تاريخ ن�صر هذا االخطار مع حفظ حق املخطر يف اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 

مو�صوع االخطار وكافة الر�صوم وامل�صاريف لتح�صيل املبلغ مو�صوع االخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  2160/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2149 مدين جزئي , 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 37842 درهم( , �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صركة اوتو ا�صي�صت لتاأجر ال�صيارات -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �صهيده اال تاى - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )37080( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة , وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  3572/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1773 جتاري كلي واملعدل 

باال�صتئناف رقم 2019/744 ا�صتئناف جتاري ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )2113474.91( درهم 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : ال�صركة العربية ملواد البناء -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
الفهد  احمد  خليفة  عبداهلل   -2 ذ.م.م  للمقاوالت  الفهد  خليفه  �صركه   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

املهري - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما -  جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ح�صة يف االر�س 
رقم 524 مبنطقة ال�صفا الثانيه/ح�صة يف االر�س 371 مبنطقة ام �صقيم االوىل ح�صة يف االر�س 
234 مبنطقة ام �صقيم الثالثة وفاء للمبلغ املطالبة )2113474.91( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 1559/2020/300 ا�صتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صدهم /1- با�صيل روجر�س �صكنر , �صقيق املتوفى جون مار�صال 
�صكنر 2- �صيبا �صكيرن , �صقيقة املتويف جون مار�صال �صكنر 3- �صرين �صاتي�س 
, �صقيقة املتوفى جون مار�صال �صكنر - جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف 
/ �صركة الفجرة الوطنية للتاأمن �س.م.ع - قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2020/1731 مدين جزئي وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 
يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/2/9

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف 2153/2019 ا�صتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- �صركة �صات اأوزون ل�صناعة م�صتلزمات اأنظمة التكييف 
�س.ذ.م.م - جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف / �صالح �صفا حكيم خليلي 
وميثله:مرمي عبداهلل مراد البلو�صي - وحددت لها جل�صه يوم االربعاء املوافق 
يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  م�صاءا   16.00 ال�صاعة   2021/2/20

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
مكتب اإدارة الدعوى  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف 1599/2020/300 ا�صتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- رنده حممد مو�صى اجلندي - جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�صتاأنف / ح�صن عبداحلميد ح�صن حممود , قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر 
الثالثاء  ي��وم  لها جل�صه  - وح��ددت  م��دين جزئي  رق�����م:2020/1599  بالدعوى 
املوافق 2021/2/2 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي 

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:

الت�صديق على  , اجلن�صية االم��ارات وطلب  املن�صوري  ال�صيد/ �صالح عبدالكرمي �صالح   
حمرر يت�صمن )تنازل(  يف ح�صته البالغه 100% يف اال�صم التجاري:بقالة ركن اللوؤلوؤيه 
, واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�صادية يف  خورفكان رخ�صة  , ن�صاط الرخ�صة بقالة 
جتارية رقم:558292 ال�صادر بتاريخ:2007/11/26 يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان  
اىل ال�صيد/ في�صل مامباتاكوزى مامباتا كوز هى قا�صم , اجلن�صية الهند - ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

عبيد الرويل 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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يف الدعوى رقم:2020/2946 - مدين جزئي

املعلن اليه:املدعي عليه:عدنان خان اف�صار خان
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان املوقرة العمال اخلرة املحا�صبية يف الدعوى اعاله 
فقد حددنا يوم االحد املوافق 2021/1/24 وذلك يف متام الثالثة ع�صرا موعدا لعقد االجتماع 
االول مكرر للخرة املحا�صبية عن بعد وذلك عن طريق تطبيق ZOOM لذا يرجى تثبيت 
كافة  ارف��اق  املذكور مع  قانونا حل�صور االجتماع  او من ميثلكم  الرنامج ويطلب ح�صوركم 
امل�صتندات املتعلقة بالدعوى للتوا�صل على هاتف رقم 045821333 وفاك�س رقم:045705773 - 

expert@mazca.ae:س.ب رقم:91153 - دبي - بريد الكرتوين�
XLNC ماز للمحا�صبة القانونية - ع�صو يف

اخلبر املحا�صبي
د.م�صعل عبداهلل الزرعوين.

 دعوة حل�صور اجتماع اخلربة
املحا�صبية الأول مكرر
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 18
ال�صيد/ عزت عبدالرحيم حممد عزت اخلطيب  بان كال من  للجميع  ليكن معلوما 
- اجلن�صية م�صر , يرغب بالتنازل عن جزء من ح�صته 30% من كامل ح�صته %100 
وذلك اىل ال�صيدة/�صاره ا�صالم ناوز اجلن�صية املغرب , ويرغب يف البيع والتنازل عن 
جزء من ح�صته 30% من كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيدة/ر�صوى حممد 
االدارية(  لال�صت�صارات  املا�صية  )النجوم  الرخ�صة  يف   , م�صر  اجلن�صية   , عبده  فوزي 
والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 767186 ال�صادرة من دائرة التنميه 

االقت�صاديه , تنازل �صاحب الرخ�صه الخر , ا�صافة �صركاء
  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صاأن الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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 اإعالن بالن�صر 
حمكمة  الحوال ال�صخ�صية 

اعالن تغيري ا�صم

املعمري  نا�صر  حممد  عبدالرحمن  غ��ال  ال�صيدة/  تقدمت 
تغير  بطلب  ال�صرعية  دبي  حمكمة  اىل  اجلن�صية  اماراتية   ,
اىل  امل��ع��م��ري(  نا�صر  حممد  عبدالرحمن  )غ��ال  م��ن  ا�صمها 
)مهرة عبدالرحمن حممد نا�صر املعمري(  وعلى من لديه 
�صهر من  املذكورة خالل  املحكمة  اىل  به  يتقدم  ان  اعرتا�س 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ق�صم خدمات الحوال ال�صخ�صية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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يف الدعوى رقم :2020/11 /2328- مدين جزئي دبي

ال�صادة/وايت ترافل للت�صويق ذ.م.م
ال�صادة/او�صكار انتوين ماثيو�س

 , اقام عليكم املدعي:كالبي�س فاالبهبهاي باتيل الدعوى رقم 2328/2020/11 مدين جزئي دبي 
وبناءا على احلكم ال�صادر من قبل حماكم دبي بتاريخ:2021/1/7 بندب م/عائ�صة �صليمان اآل علي 
خبرا هند�صيا يف الدعوى وعليه يجب عليكم ح�صور اجتماع اخلرة املحدد يوم االحد املوافق 
2021/1/24 ال�صاعة 4:00 ظهرا , عن بعد عر تطبيق )مايكرو�صوفت تييمز( كما يجب عليكم 
او  قبل  بتقدميها  ترغبون  م�صتندات  واي  بالدعوى  املتعلقة  اجلوابية  واملذكرة  دفوعكم  تقدمي 
 unfo@aishaalali.com:بحلول يوم االحد املوافق 2021/1/24 على بريد اخلرة االلكرتوين
ويف حال وجود اي ا�صتف�صارات يرجى التوا�صل مع اخلرة على الرقم التايل متحرك:0545507052 

علما بان اخلرة �صتقوم مببا�صرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�صوم.
عائ�شة �شليمان اآل علي
اخلبري الهند�شي
رقم القيد 169

اإعالن بالن�صر
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يف الدعوى رقم :2020/142 نزاع تعيني خربة عقاري - دبي 

املتنازع:اأ�صغر علي فدا ح�صن بجا�صراواال
اعالن املتنازع �صدها االوىل:كيه ام بروبرتيز �س.ذ.م.م

مبوجب القرار ال�صادر من مركز الت�صوية الودية للمنازعات فقد تقرر ندبي خبرا 
يف الدعوى اعاله وتقرر امهال املتنازع �صدها االوىل للح�صور وتقدمي كافة ما لديها 
من م�صتندات امام اخلرة على ان تكون كافة امل�صتندات مرتجمة قانونا للغة العربية 
اأق�صاه يوم االربعاء املوافق:2021/1/20 عن طريق االيداع مبكتبنا  وذلك يف موعد 
الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز اأبوهيل التجاري - الطابق االول - مكتب رقم 
FL-05  هاتف 042669246 - فاك�س:042669245 ويف حال عدم تقدمي كافة مالديكم 

من دفاع دفوع يف املوعد املحدد �صوف يتم ا�صتكمال اعمال اخلرة حتى يف غيابكم.
اخلبري الهند�شي
زكريا حممود عبدالعليم

اإعالن بالن�صر

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
   انذار عديل بالن�صر 

رقم 2021/506 
املنذر:اوتو ا�صي�صت لتاأجر ال�صيارات/وميثلها - حممد توفيق علي ابراهيم - ب�صفته وكيل مبوجب الوكالة 

امل�صدقة لدى كاتب العدل بدبي رقم املحرر 2020/1/27907 بتاريخ:2020/2/9م
AA7128109:املنذر اليه:�صاخزود مرزايف - اوزبك�صتاين اجلن�صية - رقم اجلواز

املو�صوع:املطالبة ب�صداد مبلغ )16145( درهما
لذلك ينبه املنذر على املنذر اليه باالتي:اوال:بان ي�صارع ب�صداد املديونية العالقة يف ذمته ل�صالح املنذر وهي 
الفا  ع�صر  �صتة  درهما   )16145( وق��دره  قيمته  والبالغ  املاثل  بالوفاء  التكليف  ب�صلب  ال��وارد  ال�صيك  قيمة 
تاريخ اعالنه لهذا  اي��ام من  اأق�صاها )5( خم�صة  , وذل��ك خالل مدة  واربعون درهما الغر  ومائة وخم�س 
الن�صر - ثانيا:اذا مل يقم املنذر اليه بتنفيذ ما جاء بالبند ال�صابق يف هذا االنذار ف�صوف يقوم املنذر باتخاذ 
كافة االجراءات القانونية حياله ومنها اقامة الدعوى الق�صائية �صده للمطالبة باملبلغ املذكور والرجوع 
عليه بالتعوي�س عن كافة اال�صرار املادية واملعنوية التي حلقت باملنذر من جراء فعله وارغامه على الوفاء به 

قانونا مع حتميله كافة الر�صوم الق�صائية وامل�صاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   انذار عديل بالن�صر 

رقم 497/2020 
املنذر:�صركة ام بي ام العقارية ذ.م.م

املنذر اليه/تغريد م�صطفى اللودعمي
املو�صوع:توجه املنذرة هذا االنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وتنبه عليه ب�صرورة 
ارقام   HSBC بنك  على  امل�صحوبه  ال�صيكات  بقيمة  ذمتكم  يف  املرت�صدة  االيجارية  القيمة  �صداد 
475470 و 475474 امل�صتحقة ال�صداد يف 2020/3/28 و 2020/6/9 قيمة كل �صيك فيهما 5400 درهم 
عند  عليها  كانت  التي  وباحلالة  ال�صواغل  للمنذرة خالية من  وت�صليمها  املوؤجرة  العن  اخ��الء   -2  -
التعاقد -3- �صداد القيمة االيجارية عنها حتى االخالء والت�صليم الفعلي بواقع )27.000( درهم �صبعة 
وع�صرون الف درهم , �صنويا م�صتحقة ال�صداد فورا -4- بتقدمي �صهادة براءة ذمة من املاء والكهرباء 
وذلك خالل موعد اأق�صاه خم�صة ع�صر يوم من تاريخ ا�صتالمكم االنذار واال �صت�صطر ال�صركة املنذرة 

اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم مع حفظ حقوق املنذرة االخرى قبلكم دون ح�صر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة حمكمة ال�صارقة - املحكمة البتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 يف الدعوى رقم 0003063/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-ال�صهم االبي�س ل�صيانة ال�صيارات 
الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ:2020/11/29 قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
بالزام  املحكمة  بالتايل:حكمت  م�صلى  جميد  ل�صالح:ديلوار  اعاله  بالرقم  املذكورة 
و�صتة  و�صتمائة  االف  خم�صة  درهم   )5636( مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي 
وثالثون درهم - وت�صليمه تذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت 
لال�صتئناف  قابال  حكما   , طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من  املدعي 

خالل املدة القانونية.  
القا�صي/حميد الدين �صليمان خمي�ص
حمكمة ال�صارقة

املحكمة البتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اعالن بالن�صر 

 9262/2020/209 تنفيذ عمايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  عبداهلل عادل عجيب ال�صيخ  - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/التاك�صي الوطني �س.ذ.م.م
وميثله:ابراهيم ح�صن ابراهيم املال

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)13824.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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عربي ودويل

وا�شنطن  يف  يوجد      
حي ثري وهادئ ي�شمى 
واحة  وهي  كالوراما, 
حتت�شن  ل��ل��م�����ش��اه��ري, 
اأ���ش��ه��ر ال���ع���ائ���الت يف 
الوقت احلايل. يعي�س 
اأوباما هناك, وا�شرتى 
ج��ي��ف ب��ي��زو���س م��ا ل 
يقل عن منزلني هناك. 
م���ن ع��ائ��ل��ة ت��رام��ب, 
اإيفانكا,  ابنته  توجد 
مع  منزًل  متتلك  التي 
كو�شرن  جاريد  زوجها 

واأطفالهما الثالثة.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

نافالني يعود اإىل رو�صيا رغم التهديدات باعتقاله 
اإطار حملة انتخابية واأدخل امل�صت�صفى يف  اإىل مو�صكو يف  �صيبريا 
مدينة اأوم�صك حيث بقي 48 �صاعة ثم نقل اإىل برلن يف غيبوبة 
اأوائل  يف  امل�صت�صفى  من  نافالني  وخ��رج  منه.  مقربن  �صغط  بعد 
�صّمم  اأن��ه  اإىل  اأوروب��ي��ة  خمترات  ثالثة  وخل�صت  اأيلول/�صبتمر 
مبادة نوفيت�صوك التي طورت خالل احلقبة ال�صوفياتية من اأجل 
االأ�صلحة  حظر  منظمة  اأكدته  اال�صتنتاج  وهذا  ع�صكرية.  اأغرا�س 
اأجهزة  اإن  نافالني  ويقول  املتكرر.  مو�صكو  نفي  رغ��م  الكيميائية 
االأمن الرو�صية دبرت الغتياله باأمر مبا�صر من فالدمير بوتن.

وت��ن��ف��ي م��و���ص��ك��و ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ص��م��ي��م ج��م��ل��ة وت��ف�����ص��ي��ال رغ���م نتائج 
بهذه  للت�صمم, منددة  تعر�س  اأنه  تثبت  التي  االأوروبية  املخترات 
اأن��ه��ا م���وؤام���رة غ��رب��ي��ة و�صككت يف النمط  اع��ت��رت  ال��ت��ي  ال���رواي���ة 
حتقيق  فتح  رو�صيا  ترف�س  االآن,  وحتى  املعار�س.  حلياة  ال�صحي 

•• مو�شكو-اأ ف ب

منذ  يتعافى  ك��ان  ال��ذي  نافالني  األيك�صي  الرو�صي  املعار�س  يعود 
اإىل رو�صيا رغم  اأملانيا من عملية ت�صميم مفرت�صة,  اأ�صهر عدة يف 
الرئي�س  خ�صم  اأعلن  اأن  ومنذ  باعتقاله.  الرو�صي  الق�صاء  تهديد 
فالدمير بوتن االأربعاء نيته العودة اإىل البالد, حذرته م�صلحة 
ال�صجون الرو�صية موؤكدة اأنها �صتكون “ملزمة” باعتقاله النتهاكه 

�صروط حكم بال�صجن مع وقف التنفيذ �صادر يف 2014.
لكّن نافالني )44 عاما( اعتر االمر حماولة ل”تخويفه” وبدال 
فنوكوفو  مطار  يف  ا�صتقباله  اىل  للمجيء  اأن�صاره  دع��ا  ذل��ك  من 
اآب/ اأواخ��ر  اأملانيا منذ  البارز يف  املعار�س  ويقيم هذا   . يف مو�صكو 

من  ال��ع��ودة  رح��ل��ة  خ��الل  �صديد  ب��اإع��ي��اء  اأ���ص��ي��ب  بعدما  اأغ�صط�س 

نقل  ترف�س  اأملانيا  اأن  بحجة  لنافالني,  ح�صل  م��ا  ملعرفة  جنائي 
بياناتها اإىل رو�صيا.

عنا�صر  غالبية  مو�صكو  اإىل  ار�صلت  انها  ال�صبت  اأملانيا  اعلنت  لكن 
لنافالني.  املفرت�س  الت�صميم  بق�صية  املتعلق  الق�صائي  التحقيق 
الرو�صية  الق�صائية  ال�صلطات  اإىل  نقل  الذي  امللف  وت�صّم عنا�صر 
خ�صو�صاً “حما�صر جل�صات ا�صتجواب” نافالني من قبل املحققن 
وقالت  مالب�س”.  وقطع  واأن�صجة  دم  “عينات  عن  ف�صال  االأمل���ان 
هذه  على  ال�صوء  “ُتلقي  ان  مو�صكو  م��ن  االن  تنتظر  انها  املانيا 

اجلرمية«.
كان  نافالني مل يحرتم حن  اإن  الرو�صية  ال�صجون  �صلطات  تقول 
بحقه  ���ص��در  التنفيذ  وق��ف  م��ع  بال�صجن  حكم  ���ص��روط  اأمل��ان��ي��ا  يف 
2014 والذي يلزمه بالتوجه مرتن يف ال�صهر على االأقل  العام 

فتح يف حق  االول/دي�صمر,  كانون  نهاية  ويف  ال�صجون.  اإدارة  اإىل 
واأ�صارت  النطاق”.  “احتيال وا�صع  نافالني حتقيق بتهمة ح�صول 
حول  حت��وم  �صبهات  اأن  اإىل  الرو�صية  ال��ف��درال��ي��ة  التحقيق  جلنة 
356 مليون روبل )3,9 مليون يورو ح�صب  اإنفاق نافالني مبلغ 
ال�صرف احلايل( الأغرا�س �صخ�صية, كان م�صدرها ترعات  �صعر 
اأو  الف�صاد  تكافح  جمعيات  خ�صو�صا  “عدة”,  منظمات  جمعتها 

معنية بحماية حقوق االإن�صان “يديرها نافالني«.
واأعلن اأكر من الفي �صخ�س على في�صبوك اأنهم يعتزمون احل�صور 
والرتحيب بنافالني, لكّن الق�صاء حّذر من امل�صاركة يف اأي “حدث 

عام” غر م�صموح به يف مطار فنوكوفو.
وقالت اإدارة املطار بدورها اإنها لن ت�صمح لو�صائل االإعالم بالدخول 

اإىل املدرجات ب�صبب فرو�س كورونا امل�صتجد.

توقيف م�صّلح مبحيط مبنى الكونغر�س يف وا�صنطن 

قوات ال�صام تطرد املتمردين من مدينة باإفريقيا الو�صطى 

على ح�شاب دافعي ال�شرائب

اأغلى املراحي�س يف والية امللياردير ترامب...!
ما ل يقل عن 144 األف دولر تكاليف مرحا�س اأعوان احلماية لكامل ولية دونالد ترامب

 5.5    ي�����ص��غ��ل��ون ع����ق����اًرا ب��ق��ي��م��ة 
اأمامه  تقف  ه��ن��اك,  دوالر  مليون 
�صيارات االأمن ب�صكل دائم. اإيفانكا 
ا  لي�صت االبنة فح�صب, بل هي اأي�صً
وبهذه  الرئي�س,  والدها  م�صت�صارة 
بحماية  متتعت  امل��زدوج��ة,  ال�صفة 
االأربع  ال�صنوات  خا�صة على مدى 

املا�صية.
    يوّفر ه��ذه احلماية اأع���وان من 
يكن  مل  ال��ذي��ن  ال�صرية  االأج��ه��زة 
جديدة  ع���ائ���ل���ة  ����ص���الم���ة  ����ص���م���ان 
جديًدا  اأم������ًرا  وم�����ص��ه��ورة  وغ��ن��ي��ة 
وجاريد  اإيفانكا  اأ�صبحت  عندما 
االأمريكية  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف�������راد  م���ن 
االأوىل. لكن االأكر اإثارة للده�صة, 
يف املقابل, اأنه عند توليهم عملهم, 
ُمنعوا من الو�صول اإىل مراحي�س 
ل�صحيفة  )وف���ًق���ا  ت���رام���ب  ع��ائ��ل��ة 
وا���ص��ن��ط��ن ب��و���ص��ت, امل��ن��زل ب��ه �صتة 

مراحي�س(.

    وح�صب اجلران وبع�س عنا�صر 
ال�صرطة, ذكرت �صحيفة وا�صنطن 
االأمنين  امل�����ص��وؤول��ن  اأن  ب��و���ص��ت, 
اإي���ج���اد حلول  ���ص��ه��وًرا يف  اأم�����ص��وا 
لهذه امل�صكلة احلا�صمة. ا�صتخدموا 
مراحي�س البناء يف البداية, اإال اأن 
منزعجن  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�صكان, 
ا������ص�����ال م������ن ال�������وق�������وف ال�����دائ�����م 
ل�����ص��ي��ارات االأم����ن, ث����اروا, ال �صيما 
الأن��ه وف��ق اأح��د اجل���ران: “و�صل 
ممتلئن  ترامب-كو�صرن”  “اآل 
تكّرا وتعاليا, مثل “نحن العائلة 
املالكة”, وعندما اأقاموا املراحي�س 
مبا�صرة,  الر�صيف  على  املحمولة 
جلا اأعوان  مل ُي�صمح لنا باملرور”. 
املوجودة يف  املراحي�س  اإىل  االم��ن 
والتي  اأوب��ام��ا,  عائلة  منزل  م��راآب 
ل�صلف  ال�����ص��اب��ق  ال���ف���ري���ق  ح��ول��ه��ا 

دونالد ترامب اإىل موقع قيادة.
ت�صتخدم  اأوب��ام��ا  عائلة  تكن     مل 

ه���ذا امل�����راآب, ل��ذل��ك ك���ان االج����راء 
حاًل جيًدا مل�صاكل التنقل يف احلي. 
ذل���ك طوياًل,  ي���دم  ول��الأ���ص��ف, مل 
اإىل  ف����ري����ق احل����م����اي����ة  وا�����ص����ط����ر 
ت��رك م�صوؤول من  اأن  بعد  امل��غ��ادرة 
مفرزة اأمن عائلة ترامب - كو�صرن 
املرحا�س يف حالة ال يتمناها اأحد.

   ا���ص��ت��وؤن��ف��ت ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث عن 
مرحا�س, وكان على االعوان الذين 
�صياراتهم  اأخ����ذ  ل��ل��ت��ب��ول  ب��ح��اج��ة 
وق��ط��ع م�����ص��اف��ة م��ي��ل ون�����ص��ف اإىل 
الرئي�س,  نائب  عائلة  بن�س,  منزل 
ليق�صوا حاجتهم يف نقطة حرا�صة 
م�صتقلة تتوفر على جميع املرافق. 
وعندما ال ي�صعفهم الوقت للذهاب 
املطاعم  اإىل  ي��ل��ج��وؤون  ه��ن��اك,  اإىل 

املجاورة.

فاتورة باهظة
   وهكذا, عندما طرقت املخابرات 

كاي  ب�����اب   2017 ���ص��ب��ت��م��ر  يف 
ك��ي��ن��دال, م��ن �صكان ك��ال��ورام��ا, مل 

تتفاجاأ حًقا.
ال���وا����ص���ح  م����ن  “كان  وت���������روي:   
ج����ًدا اأن���ه���م ي��ح��ت��اج��ون ف��ق��ط اإىل 
واال�صرتاحة,  لال�صتحمام,  مكان 
وا�����ص����ت����خ����دام احل������م������ام, وت����ن����اول 
كيندال  ك����اي  مت��ت��ل��ك  الغداء”. 
م����ن����زاًل ت�������ص���ت���اأج���ره م���ق���اب���ل بيت 
الطابق  ويف  وج�����اري�����د,  اإي���ف���ان���ك���ا 
به  امل��اأه��ول  غر  امل�ص��تقل  ال�صفلي 

مرحا�س.
امل�صاحة  ه���ذه  ت���اأج���ر  مت  اإذن,     
مقابل  االأم���ري���ك���ي���ة  ال����دول����ة  اإىل 
دوالر  اآالف   3 ق��دره  �صهري  مبلغ 
�صهرًيا وت�صتخدمها فرق االجهزة 
حاجتها  وق�صاء  للراحة  ال�صرية 
القيام بجولة يف  اإىل  دون احلاجة 
احلي. وعندما ينتهي عقد االإيجار 
�صيكون  ال���ق���ادم,  �صبتمر   26 يف 

يقل  ال  ما  اأنفقوا  قد  االأمريكيون 
كتكاليف  دوالر  األ����ف   144 ع���ن 
اإذا  التاريخ ما  املرحا�س )ال يذكر 

كان ورق التواليت متوفًرا(.
االأبي�س  ب��ال��ب��ي��ت  ب���االت�������ص���ال      
ح��ول ه��ذا امل��و���ص��وع, ق��ال الناطق 
الر�صمي اأن احلظر على ا�صتخدام 
عائلة  م����ن  ي������اأت  مل  امل���راح���ي�������س 
دارت  “عندما  كو�صرن.   - ت��رام��ب 
منزلهما  حماية  ح��ول  املناق�صات 
اإيفانكا  اأو����ص���ح���ت   ,2017 ع����ام 
اأن منزلهما �صيكون دائًما  وجاريد 
مفتوًحا للرجال والن�صاء الرائعن 
املكلفن باحلفاظ على �صالمتهم. 
ب��ع��د قرار  “فقط  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
امل������خ������اب������رات( بحث  ق����ب����ل  )م�������ن 

عمالوؤها عن اأماكن اأخرى.«
ب��اإم��ك��ان عائلة  اآخ���ر, ك��ان  اإذالل     

ترامب املنهكة اال�صتغناء عنه.
عن �شالت اف ار

اإخراج م�صد�صه من �صيارته قبل مغادرة منزله يف نوبته 
اأن  بو�صت”  “وا�صنطن  وذك���رت  وا�صنطن.  يف  الليلية 
اإىل  م�صرة  �صراحه,  اإط��الق  على  تعرت�س  مل  النيابة 
اأنها اأمرت مع ذلك باأال يتوجه اإىل العا�صمة بعد االآن 

قبل اأن القيام باالإجراءات القانونية املتعلقة به.
االأمركية  العا�صمة  حّولت  وا�صنطن  �صلطات  وكانت 
حواجز  ن�صبت  وق��د  اأمنية.  منطقة  املا�صية  االأي���ام  يف 
املحيطة  املنطقة  يف  �صائكة  اأ�صالكا  وو�صعت  ا�صمنتية 
كانون  ال�صاد�س من  تعّر�س يف  الذي  الكونغر�س  مبقر 
الثاين/يناير لعملية اقتحام نّفذها منا�صرون للرئي�س 

املنتهية واليته دونالد ترامب.
هام�س  على  اال���ص��ط��راب��ات  جت��دد  ال�صلطات  وتخ�صى 
تن�صيب بايدن رئي�صا للواليات املتحدة االأ�صبوع املقبل, 
اإىل  وا�صنطن  يف  حمتملة  عنف  اأع��م��ال  اأي  متتد  واأن 

خمتلف اأنحاء البالد.
ومت ح�����ص��د ع��ن��ا���ص��ر م��ن احل��ر���س ال��وط��ن��ي يف واليات 
من  عدد  يف  املحلية  الرملانات  يف  اأ�صياج  وُو�صعت  عدة 

الواليات بينها كاليفورنيا وميني�صوتا.
وغالبا ما تكون مرا�صم التن�صيب منا�صبة لتدّفق مئات 
احلفل  حل�����ص��ور  العا�صمة  اإىل  االأم��رك��ي��ن  م��الي��ن 

الذي يقام يف الباحة اخلارجية ملبنى الكابيتول.
املرة الأن  املرا�صم �صتجري ببع�س االختالف هذه  لكن 
�صتكون  الكونغر�س  اأم���ام  ال��ك��ب��رة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ب��اح��ة 

مغلقة اأمام العامة.
ولن ُي�صمح اإال حلاملي الت�صاريح بدخول املنطقة التي 
ينت�صر فيها اآالف الع�صكرين, يف وقت ُيرّجح اأن يفوق 
العا�صمة  يف  دوري��ات  ُي�صّرون  الذين  الع�صكرين  عدد 

اأعداد احلا�صرين يف الباحة.

ال�صيطرة واملواقع التي احتلتها  “الو�صع هادئ وحتت 
العنا�صر امل�صلحة مل تعد” كذلك.

اأق����وى �صت  17 ك��ان��ون االأول/دي�����ص��م��ر ت��وح��دت  ويف 
ث��ل��ث��ي جمهورية  ت�����ص��ي��ط��ر ع��ل��ى  جم��م��وع��ات م�����ص��ل��ح��ة 
ثماين  منذ  اأهلية  حربا  ت�صهد  التي  الو�صطى  اإفريقيا 
ثمانية  قبل  نف�صه,  ال�صهر  19 من  يف  واأعلنت  �صنوات 
هجوما  والت�صريعية,  الرئا�صية  االنتخابات  م��ن  اأي���ام 

بهدف منع اإعادة انتخاب الرئي�س تواديرا.
املتمردين  اإىل  اأخ���را  اإن����ذارا  اجلمعة  البعثة  ووج��ه��ت 
حثتهم فيه على مغادرة مدينة بانغا�صو , التي احتلوها 
خالل  يناير,   3 الثاين-يناير  كانون  من  الثالث  منذ 

ثالثة اأيام.
�صكان  من  العديد  فر  امل�صلحة,  املجموعات  هجوم  بعد 

املدينة اإىل جمهورية الكونغو الدميقراطية.
لفران�س  بانغا�صو  اأ�صقف  اأغ��ري  خو�صيه  خ��وان  وق��ال 
فرحة  “اإنها  امل��دي��ن��ة  على  البعثة  �صيطرة  بعد  ب��ر���س 
النوم يف العراء  13 يوما من  “بعد  وا�صاف  كرى”. 

�صيتمكن النا�س من العودة اىل منازلهم«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

بالذخرة  وم��دّج��ج  م�صّلح  رج���ل  وا���ص��ن��ط��ن  يف  اأُوق����ف 
الكثرة  التفتي�س  نقاط  اإح��دى  عبور  حماولته  خالل 
يف حميط مبنى الكابيتول حيث �صتقام االأربعاء مرا�صم 

تن�صيب جو بايدن, وفق تقرير لل�صرطة.
ان”  ان  “�صي  �صبكة  اأوردت�����ه  لل�صرطة  ت��ق��ري��ر  واأف�����اد 
وكالة  ال�صبت  عليه  واّط��ل��ع��ت  االأم��رك��ي��ة  االإخ��ب��اري��ة 
فران�س بر�س اأن ويزيل اآلن بيلر املتحّدر من فرجينيا, 
على  تفتي�س  نقطة  عند  اجلمعة  م�صاء  م��وج��ودا  ك��ان 

مقربة من مبنى الكونغر�س )الكابيتول(.
مرا�صم  حل�صور  م���زورة  اعتماد  بطاقة  بحوزته  وك��ان 

تن�صيب الرئي�س املنتخب.
وع����رت ال�����ص��رط��ة اأي�����ص��ا م��ع��ه ع��ل��ى م�����ص��د���س حم�صو 
واأك�����ر م���ن 500 ط��ل��ق��ة ذخ�����رة. وو����ص���ع ع��ل��ى على 
�صاحنته البي�صاء مل�صقات دعائية تدافع عن احلق يف 
حيازة االأ�صلحة, ُكتب على واحدة منها “اإذا اأتوا الأخذ 

اأ�صلحتك, اأعطهم الر�صا�صات اأواًل«.
ن��اري��ة غر  اأ���ص��ل��ح��ة  ب��ي��ل��ر بتهمة ح��ي��ازة  ت��وق��ي��ف  ومت 

م�صجلة وذخرة غر قانونية.
وقال بيلر ل�صحيفة وا�صنطن بو�صت بعد االإف��راج عنه 
اإىل  “توجهت  واأ�صاف  نية”.  “حدث خطاأ بح�صن  اأنه 
نقطة مراقبة بعدما �صللت الطريق يف وا�صنطن, فاأنا 
واأ�صاف “اأبرزت لهم �صارة االعتماد  قادم من الريف”. 

التي �صلمت يل«.
بالقرب من  اأمن خا�س  تعيينه حار�س  اأنه مت  واأ�صاف 
العمل.  رب  ع��ن  ���ص��ادرة  ���ص��ه��ادة  وق���دم  “الكابيتول” 
اأنه كان يحمل م�صد�صا يف فرجينيا لكنه ن�صي  واأو�صح 

•• بانغي-اأ ف ب

اأعلنت االأمم املتحدة اأن قوات حفظ ال�صالم يف جمهورية 
تقع  على مدينة  ال�صيطرة  ا�صتعادت  الو�صطى  اإفريقيا 
منذ  احتلتها  بانغي  ���ص��رق  كيلومرتا   750 بعد  على 
�صنت  م�صلحة  جمموعات  الثاين-يناير  كانون  مطلع 

هجوما على نظام الرئي�س فو�صتن اأر�صاجن تواديرا.
اإفريقيا  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  بعثة  با�صم  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
“مدينة  اإن  مونترو  فالدمير  )مينو�صكا(  الو�صطى 
بانغا�صو اأ�صبحت حتت ال�صيطرة الكاملة ملينو�صكا بعد 
املجموعات  اإىل  اجلمعة  البعثة  وجهته  ال��ذي  االإن���ذار 

امل�صلحة«.
واأو�صح اأن “املتمردين تخلوا عن املواقع التي احتلوها 

وفروا من املدينة ليل اجلمعة ال�صبت«.
من جهته, �صرح عبد العزيز فال املتحدث با�صم القوة 
املتحدة لوكالة فران�س بر�س  الع�صكرية يف بعثة االأمم 
اجلمعة  )ب��ن  و�صباحا  م�صاء  نهب  حم���اوالت  “جرت 
اأن  موؤكدا  لها”,  حد  لو�صع  القوة  وتدخلت  وال�صبت( 

بعد اأن حظر موقع توتري ح�شابه ووجه النواب الأمريكي التهمة اإليه 

عائلة ترامب تبحث يف فلوريدا عن حفاوة لدى �صكانها 
•• ميامي-اأ ف ب

ح�صابه  توتر  موقع  حظر  اأن  بعد 
االأمركي  ال���ن���واب  ووج����ه جم��ل�����س 
الرئي�س  ي���ج���د  اإل������ي������ه,  ال���ت���ه���م���ة 
دونالد  والي��ت��ه  املنتهية  االأم��رك��ي 
ت���رام���ب ن��ف�����ص��ه م���ع���زواًل اأك����ر من 
وا�صنطن  وي���غ���ادر  م�صى  وق���ت  اأي 
اإىل  امل���ق���ب���ل م���ت���وج���ه���اً  االأ�����ص����ب����وع 
اأكر  ا�صتقبال  يف  اأم����اًل  ف��ل��وري��دا, 
الوالية  ه����ذه  ���ص��ك��ان  م���ن  ح����ف����اوًة 

امل�صم�صة.
قبل ب�صع �صاعات من تن�صيب خلفه 
يتوجه  ب��اي��دن,  جو  الدميوقراطي 
ت���رام���ب ف��ج��ر االأرب����ع����اء ع��ل��ى من 
الفاخر  ماراالغو  ن��ادي  اإىل  طائرة 

خا�صته, حيث ينوي اأن ي�صتقّر.
وقرر عدد من اأبنائه اأي�صاً الهروب 
املوؤيدة  االأم��رك��ي��ة  العا�صمة  م��ن 
ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ن, وال���ت���وج���ه اإىل 

والية فلوريدا يف جنوب البالد.
لعائلة  املخ�ص�س  اال�صتقبال  اأن  اإال 

ترامب ال يزال غام�صاً.
بامل  �صكان  بعث  امل��ا���ص��ي,  فال�صهر 
بيت�س حيث يقع نادي ترامب, ر�صالة 
اإىل املجل�س البلدي مذكراً اإياه باأنه 
1993, ال  ات��ف��اق موقع ع��ام  وف��ق 
م�صكناً  م��اراالغ��و  ي��ك��ون  اأن  ينبغي 
رئي�صياً. ويرف�س النادي من جهته 

�صروط االتفاق هذه.
وهذه لي�شت �شوى

 البداية على الأرجح.
م�صوؤولو  وّج������ه  االأ�����ص����ب����وع,  ه�����ذا 
مقاطعة بامل بيت�س حتذيراً للنادي 
ال�صنة  راأ���س  ليلة  اأُقيم  حفل  ب�صاأن 
مل ي��ك��ن ي�����ص��ع خ���الل���ه امل���دع���وون 
قواعد  ي��ح��رتم��وا  ومل  ال��ك��م��ام��ات 

التباعد االجتماعي.
وكان جنل ترامب دونالد جونيور, 
ن�����ص��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و م���ن احلفلة 
ُي��ظ��ه��ر امل�����ص��ارك��ن ي��رق�����ص��ون على 
وقع اأغاين راب للمغني فانيال اآي�س 

الذي كان حا�صراً على املن�صة.
وتواجه عائلة ترامب غرامة قدرها 

ك��ب��ر م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س اإن 
“الرئي�س املنتخب بايدن �صيتحرك 
لي�س فقط من اأجل اإ�صالح االأ�صرار 
بها  ت�صببت  ال��ت��ي  خ���ط���ورًة  االأك����ر 
ترامب,  دونالد(  )الرئي�س  حكومة 
لكن اأي�صاً من اأجل فتح املجال اأمام 
نية  اإىل  م�����ص��راً  للتقدم”,  ال��ب��الد 
اإىل  ب��الده  اإع���ادة  الرئي�س اجل��دي��د 

اتفاق باري�س للمناخ.
اأمنية  باجراءات  العمل  بداأ  تزامناً, 
هائلة يف وا�صنطن وكذلك يف عوا�صم 
عدة واليات خ�صية من اأعمال عنف 
م��ن جانب م��وؤي��دي دون��ال��د ترامب 

يوم التن�صيب االأربعاء.
خلفا  االأمركية  الرئا�صة  وبتوليه 
بايدن  ي�����رث  ت�����رام�����ب,  ل����دون����ال����د 

جمموعة من التحديات الكرى.
�صريعا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وت��ّت��ج��ه 
وف����اة  األ������ف   400 ت�����ص��ج��ي��ل  ن���ح���و 
مليون  م���ن  واأك�����ر  بكوفيد-19 
تف�س خارج  م��ع  اأ���ص��ب��وع��ي��ا,  اإ���ص��اب��ة 
كورونا  ل��ف��رو���س  ال�����ص��ي��ط��رة  ع���ن 

امل�صتجد.
وي���������رزح االق����ت���������ص����اد حت�����ت وط������اأة 
ت�صببت  ال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات 
كما  وظيفة,  مالين  ع�صرة  باإلغاء 
االأمركيون  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ون  ي���واج���ه 

وال�صركات �صعوبات معي�صية.
وه���ذا االأ���ص��ب��وع ك�صف ب��اي��دن خطة 
ل��ت��ح��ف��ي��ز االق���ت�������ص���اد ب��ق��ي��م��ة 1,9 
تريليون دوالر عر تقدميات مالية 
الهادفة  امل�����ص��اع��دات  م���ن  وغ���ره���ا 
اأ�صواأ  املتحدة من  الواليات  الإخ��راج 
يف  تليها  الثالثينات,  منذ  اأزماتها 
ا�صتثمارات  خطة  املقبلة  االأ�صابيع 
اإط��������الق عجلة  اإع���������ادة  اأج�������ل  م����ن 

االقت�صاد.
�صيكات  ت��ق��دمي  االج�����راءات  ت�صمل 
اإعادة  اأج��ل  م��ن  لالأ�صر ومت��وي��الت 
فتح املدار�س واأخرى لتحفيز اإجراء 
التلقيح,  عملية  وت�صريع  فحو�س 
ال�صغرى  لل�صركات  �صيولة  وتاأمن 
م��ع��ززاً, وه��ي بذلك  ودع��م��اً غذائياً 
ت�صتجيب للم�صاكل الطارئة ومتنع 

15 األف دوالر عن اأي انتهاك اآخر 
كوفيد- ب��وب��اء  املرتبطة  للقواعد 

19 يف جممع الغولف.
ي����ق����ول ك����ري����غ ب���ي���ت���م���ان وه������و من 
عدة  كتب  وموؤلف  فلوريدا  مواليد 
ترامب  “عائلة  اإن  ال��والي��ة,  ح��ول 
اللوائح  اأن  مب��ع��رف��ة  ُت���ف���اج���اأ  ق���د 
اجلنوبية  املقاطعات  يف  االنتخابية 
بيت�س  بامل  وهي  الثالث  الرئي�صية 
ي�صيطر  وم���ي���ام���ي-دي���د,  وب�������روارد 

علها الدميوقراطيون«.
لوكالة  ح��دي��ث  يف  بيتمان  وي�����ص��ر 
“النائب  اأن  اإىل  ب���ر����س  ف���ران�������س 
ماراالغو,  ت�صّم  التي  ال��دائ��رة  عن 
لي�س مرة  ���ص��ّوت  ف��ران��ك��ل,  ل��وي�����س 
واح���د ف��ق��ط, اإمن���ا م��رت��ن, ل�صالح 
املنطقة  يف  االأ�صهر”  املواطن  اتهام 

دونالد ترامب.
ل��ك��ن خ���الل ال�����ص��ن��وات االأرب������ع من 
�صيء  ك��ل  رغ��م  ت��رام��ب  بنى  حكمه, 
ق���اع���دة م��ت��ن��ي��ة م���ن امل��ن��ا���ص��ري��ن يف 
فلوريدا, خ�صو�صاً يف �صفوف ذوي 
الب�صرة البي�صاء يف املناطق الريفية 
الالتينية  اأمركا  من  واملتحدرين 

املحافظن.
اأن�������ص���اره ه���و الكوبي  اأوف�����ى  واأح�����د 
ميامي  م����ن  امل���ت���ح���در  االأم�����رك�����ي 
اإنريكي تاريو, زعيم جماعة “براود 
وهي  الفخورون(  )ال�صبية  بويز” 
وقد  م��ت��ط��رف��ة.  مي��ي��ن��ي��ة  ميلي�صيا 
اأوقف هذا االأخر يف وا�صنطن قبل 
الكابيتول  الهجوم على  يومن من 
وك��������ان ب����ح����وزت����ه خم����زن����ا ذخ�����رة 

الأ�صلحة نارية ذات طاقة عالية.
ويثر امللياردير اجلمهوري عواطف 
بع�س من منا�صريه.  لدى  �صديدة 
فقد ُع��ر على خ��روف بحر يف نهر 
“ترامب”  ك��ل��م��ة  م���ع  ف��ل��وري��دا  يف 
حمفورة على جلده. بات لدى جملة 
االأمركية  االأ���ص��ب��وع��ي��ة  “بيبل” 
امل�����ص��اه��ر, مادة  اأخ��ب��ار  تن�صر  ال��ت��ي 

�صحافية تكتب عنها.
املجلة  ت�صّب  احل���ايل,  ال��وق��ت  ففي 
وهي  ترامب  تيفاين  على  تركيزها 

وت��وج��ه ع���دة روؤ����ص���اء ���ص��اب��ق��ن اإىل 
مغادرتهم  ب��ع��د  االإن�����ص��اين  امل��ج��ال 
جيمي  غ���رار  على  االأب��ي�����س  البيت 

كارتر وبيل كلينتون.
كبر  ع��دد  “هناك  بيتمان  وي��وؤك��د 
الذين  ف���ل���وري���دا  يف  ال���ف���ق���راء  م���ن 
وي�صيف  ي�صاعدونهم”.  اأن  ميكن 
“لكن يجب اأن يكون ذلك ملمو�صاً 
اأك�������ر م����ن ت����ق����دمي ل���ف���ائ���ف ورق 
اإ�صارة  يف  احل�صود”,  اإىل  مرحا�س 
للمنكوبن  ت���رام���ب  ف��ع��ل��ه  م���ا  اإىل 
ب���ورت���وري���و عام  اإع�������ص���ار يف  ج�����راء 

.2017
ه����ذا واأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي 
�صيوقع يف  اأن��ه  ب��اي��دن  املنتخب ج��و 

الرابعة من بن اأبناء الرئي�س وتبلغ 
“بايدج  موقع  وبح�صب  عاماً.   27
�صك�س” )ال�صفحة ال�صاد�صة(, فهي 

تعي�س يف �صاوث بيت�س.
املا�صي  ال�صهر  نف�صه  امل��وق��ع  واأف���اد 
جاريد  وزوج��ه��ا  ترامب  اإيفانكا  اأن 
ا�صرتيا  الرئي�س,  م�صت�صار  كو�صرن 
اأر�صاً تبلغ قيمتها 30 مليون دوالر 
لبناء منزل يف انديان كريك فيلدج 
وهي جزيرة يف �صمال ميامي بيت�س 
معروفة باأنها اأحد االأماكن االأغلى 

يف البالد.
ت��رام��ب جونيور  و���ص��ي��ك��ون دون��ال��د 
غيلفويل,  ك���ي���م���ريل  و���ص��ري��ك��ت��ه 
يف  ي�صتقّرا  ك��ي  م��ك��ان  ع��ن  يبحثان 

�صل�صلة  رئ��ا���ص��ت��ه  م��ن  االأول  ال��ي��وم 
من االأوام��ر التنفيذية, يف وقت مت 
ح�صد عنا�صر ال�صرطة يف كل انحاء 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ا���ص��ت��ع��دادا ليوم 

انتقال ال�صلطة االأربعاء املقبل.
التنفيذية  االأوام������ر  ت��ل��ك  وت��ت��ع��ل��ق 
كوفيد-19  جل��ائ��ح��ة  ب��ال��ت�����ص��دي 
وت�����ده�����ور االق���ت�������ص���اد االأم����رك����ي 
والتغّر  ال��ع��رق��ي��ة  وال���الم�������ص���اواة 
املناخي, وفق ما اأعلن رون كلن اأحد 
كبار م�صت�صاري بايدن, وهي “اأزمات 
ت�صتوجب حتركاً عاجاًل”, مو�صحا 
ب�صرعة  الت�صرف  ي��ري��د  ب��اي��دن  اأن 
العامل«.  يف  اأمركا  مكانة  “الإعادة 
من�صب  �صيتوىل  ال��ذي  كلن  وق��ال 

�صمال بامل بيت�س.
ك���ل ذل����ك ي���ط���رح اأ���ص��ئ��ل��ة ح����ول ما 
���ص��ي��ف��ع��ل��ه اأف������راد ع��ائ��ل��ة ت���رام���ب يف 
ينوون  ك���ان���وا  م���ا  واإذا  ف���ل���وري���دا, 
جزء  لدى  �صعبيتهم  من  اال�صتفادة 

من �صكان هذه الوالية.
ويرى بيتمان “رمبا عندما يجدون 
ل��ال���ص��ت��ق��رار, �صيجد  م��ك��ان��اً ج��ي��داً 

اأفراد عائلة ترامب فر�صاً اأخرى«.
اأمركية,  اإع����الم  و���ص��ائ��ل  وبح�صب 
باأحد  ال��ف��وز  ت��رام��ب  اإيفانكا  تنوي 
مقعدي فلوريدا يف جمل�س ال�صيوخ, 
الذي ي�صغله حالياً ماركو روبيو. اإال 
اأن موعد االنتخابات ال يزال بعيداً 
يف ت�صرين الثاين/نوفمر 2022. 

ال����ب����الد م����ن ال�������ص���ق���وط اأك�������ر يف 
املنتخب  الرئي�س  ويعتزم  االأزم����ة. 
من  للطرد  النهائية  امل��ه��ل  مت��دي��د 
ب�صبب  عليها  اليد  و�صع  اأو  البيوت 

االأزمة املرتبطة بالوباء.
ومن اأجل زيادة حت�صن االأمركين 
اإن�صاء  ب���اي���دن  ي��ري��د  ال���وب���اء,  ���ص��د 
وتعزيز  حم���ل���ي���ة  ت��ل��ق��ي��ح  م����راك����ز 
الفدرالية  ال�����ص��ل��ط��ة  ب��ن  ال��ت��ع��اون 

والواليات وزيادة حمالت الوقاية.
للواليات  ال�46  الرئي�س  و�صي�صدر 
و�صع  من  يجعل  مر�صوماً  املتحدة 
ال���ك���م���ام���ة يف امل����ق����رات واالأم����اك����ن 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة ال��ف��درال��ي��ة اأم����راً 
التنقل بن  ع��ن��د  وك��ذل��ك  اإل��زام��ي��اً 

الواليات.
ويق�صي اأحد املرا�صيم ال�12 املعلن 
االأرا�صي  دخ����ول  م��ن��ع  ب��رف��ع  ع��ن��ه��ا 
االأم��رك��ي��ة ع��ن مواطني ع��دة دول 
فر�صه  ال��ذي  م�صلمة,  غالبية  ذات 
اأي���ام فقط م��ن توليه  ت��ر ام��ب بعد 

من�صب العام 2017.
وتبني هذه االج��راءات االأوىل عر 
اجلديد  للرئي�س  ي�صمح  مرا�صيم 
وال  الكونغر�س  عر  امل��رور  بتفادي 
ال����ذي قد  ال�����ص��ي��وخ,  �صيما جم��ل�����س 
يكون عليه تكري�س نف�صه الإجراءات 

عزل ترامب.
حّولت  قد  وا�صنطن  �صلطات  كانت 
ال��ع��ا���ص��م��ة االأم���رك���ي���ة يف االأي�����ام 
ن�صرت  وقد  اأمنية.  املا�صية منطقة 
حواجز اإ�صمنتية واأ�صالكا �صائكة يف 
الكونغر�س  مبقر  املحيطة  املنطقة 
الثاين/ كانون   6 يف  تعّر�س  ال��ذي 
نّفذها  اق���ت���ح���ام  ل��ع��م��ل��ي��ة  ي���ن���اي���ر 
واليته  املنتهية  للرئي�س  منا�صرون 

دونالد ترامب.
رجل  اجلمعة  وا�صنطن  يف  واأُوق����ف 
م�����ص��ّل��ح وم���دّج���ج ب��ال��ذخ��رة خالل 
نقاط  اإح���������دى  ع����ب����ور  حم����اول����ت����ه 
التفتي�س الكثرة املقامة يف حميط 
�صتقام  ح���ي���ث  ال���ك���اب���ي���ت���ول  م��ب��ن��ى 
وفق  التن�صيب,  م��را���ص��م  االأرب���ع���اء 

تقرير لل�صرطة.

حتى للمراحي�س فاتورتها الباهظة
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املائي  االأم�������ن  حت����دي����ات  ال���ط���وي���ل 
حمدودية  ت�صمل  ال��ت��ي  امل�صتقبلية 
وندرة موارد املياه الطبيعية العذبة 
وارتفاع  اجلوفية,  امل��ي��اه  وا�صتنزاف 
الطلب على املياه وكفاءة ا�صتخدامها 
مرونة  ال��ت��ح��دي��ات  ه��ذه  ت�صمل  كما 
حاالت  م��ع  للتعامل  امل��ائ��ي  ال��ن��ظ��ام 
اإنتاج  وارت��ب��اط  الق�صوى,  ال��ط��وارئ 
با�صتخدام  ال��ك��ه��رب��اء  ب��اإن��ت��اج  امل��ي��اه 
ال��وق��ود االأح���ف���وري وت��وج��ه الدولة 
لت�صمل  الطاقة  م�صادر  تنويع  نحو 
م���������ص����ادر ط����اق����ة ن���ظ���ي���ف���ة اإ����ص���اف���ة 
الكربونية  ال��ب�����ص��م��ة  خ��ف�����س  اإىل 
خمرجات  ومتثل  التحلية,  ملحطات 
ا�صتدامة  املائي  االأم��ن  ا�صرتاتيجية 
باالإ�صافة  امل����ي����اه  ل���ق���ط���اع  م���ال���ي���ة 
بخف�س  املتعلق  البيئي  االأث����ر  اإىل 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  غاز  انبعاثات 
100 م��ل��ي��ون ط���ن يف  مب���ا ي���ع���ادل 

حمطات التحلية.
االإع����الن  مت   2015 اأغ�����ص��ط�����س  يف 
عن مبادرة حترير اأ�صعار اجلازولن 
وال����دي����زل يف حم��ط��ات ال���ت���وزي���ع يف 
االأ�صعار  ه����ذه  رب����ط  ومت  ال����دول����ة. 
مب���وؤ����ص���رات ع��امل��ي��ة م��ع��ت��م��دة حيث 
تتغر ب�صفة �صهرية مبا يتواكب مع 

املتغرات العاملية.
كما اأطلقت الوزارة احلملة الوطنية 
تثقيفية  ح��م��ل��ة  وه�����ي  ل��ل��رت���ص��ي��د 
رف���ع م�صتوى  ت�����ص��ت��ه��دف  وت��وع��وي��ة 
االإم��ارات��ي يف  املجتمع  وع��ي و�صلوك 
الطاقة  ا���ص��ت��ه��الك  ت��ر���ص��ي��د  جم���ال 
وتاأتي ن�صاطات احلملة مبا يتنا�صب 
امل�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع 
ف���ئ���ات خمتلفة  احل��م��ل��ة  ت�����ص��ت��ه��دف 
م���ن امل��ج��ت��م��ع, /ال���ط���الب-االأ����ص���ر-

املوظفن-العمال-ال�صياح.

•• اأبوظبي-وام:

والبنية  ال����ط����اق����ة  وزارة  ت���ع���م���ل 
الهيئات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
على  املخت�صة  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت���ادي���ة 
من  و7و11   6 االأه������داف  حت��ق��ي��ق 
اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة من 
امل�صاريع  م���ن  ع����دد  ت��ن��ف��ي��ذ  خ����الل 
اإىل جعل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
�صاملة  الب�صرية  وامل�صتوطنات  املدن 
واآم���ن���ة وم��رن��ة وم�����ص��ت��دام��ة بحلول 
الهواء  ج��ودة  2030 ومراقبة  ع��ام 
يف م�������ص���اري���ع ال�����ص��ي��ان��ة واالإن�������ص���اء 
و�صمان  �صحية  عمل  بيئة  لتوفر 
�صالمة العاملن داخل مكان العمل 
التي  العنا�صر  حتديد  ثم  وخ��ارج��ه 
ال��ه��واء اخلارجي  ج���ودة  ت��وؤث��ر على 
واحلد امل�صموح به و�صمان ا�صتدامة 
والنقل  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
واالإ�صكان وذلك ان�صجاما مع مئوية 
من  وم�����ص��اه��م��ة   2071 االإم�������ارات 
ال��وزارة يف دعم عبور دولة االإمارات 
من  مقبلة  عاما  خلم�صن  ب�صال�صة 

االإجنازات.
وق�������ال م����ع����ايل ���ص��ه��ي��ل ب����ن حممد 
ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة 
ت�صريحات  يف   - التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
“وام”  االإم�����������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
اأ�صبوع  فعاليات  ان��ط��الق  مبنا�صبة 
يوم   2021 ل��ال���ص��ت��دام��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ال����وزارة على حتقيق  ت��رك��ز   : غ��د - 
التي من  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف 
الطاقة  اإىل  الو�صول  متكن  �صاأنها 
النظيفة باأ�صعار معقولة وجعل املدن 
وامل�صتوطنات الب�صرية �صاملة واآمنة 
النمو  يف  وت�صهم  وم�صتدامة  ومرنة 
واالأنظمة  امل�����ص��ت��دام  االق���ت�������ص���ادي 
البيئية ال�صليمة وزيادة كفاءة املوارد, 
بو�صفها ق�صايا مهمة �صمن م�صروع 
دولة االإمارات خلم�صن عاما مقبلة 
التي  ال���ط���م���وح���ة  االإجن����������ازات  م����ن 
ت�صاهم بريادة الدولة عامليا وحتقيق 
التناف�صية  موؤ�صرات  يف  االأول  املركز 
ال�صعادة  حتقيق  جانب  اإىل  العاملية 

وجودة احلياة الأفراد املجتمع«.
واأ�صاف معاليه:” يف �صبيل ما �صبق 
والبنية  الطاقة  وزارة  اأطلقت  ذك��ره 

واخلدمات امل�صتدامة.
اال�صرتاحة  ال�������وزارة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
التي  ال�صاحنات  ل�صائقي  الوطنية 
كفاءة  وحت�صن  تطوير  اإىل  تهدف 
التنقل  وحتقيق  االحت��ادي��ة  ال��ط��رق 
اإن�������ص���اء وتوفر  االآم�����ن م���ن خ����الل 
ل�صائقي  ق���������ص����رة  ا������ص�����رتاح�����ات 
ال�صاحنات من خالل ا�صتخدام املواد 
اخل�صراء  والتقنيات  تدويرها  املعاد 
ال����ط����رق ح���ي���ث نفذت  مل�����ص��ت��خ��دم��ي 
للمركبات  ا����ص���رتاح���ات   8 ال������وزارة 
االحتادية,  الطرق  على  وال�صاحنات 
ب��ه��دف ت��خ��ف��ي��ف االزدح������ام يف وقت 
ح���ظ���ر ����ص���ر ال�������ص���اح���ن���ات, وت���ف���ادي 
اأم���اك���ن غ��ر خم�ص�صة  وق��وف��ه��ا يف 
ع��ل��ى ج��ان��ب ال��ط��ري��ق االأم�����ر الذي 
االأحيان  بع�س  يف  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
اأنها توفر  اإىل ح��وادث مرورية, كما 
مكان لراحة ال�صائقن, كون القيادة 
ف���رتات ط��وي��ل��ة ت����وؤدي اإىل االإره����اق 
مرورية  ح�����وادث  اإىل  ي�����وؤدي  ال����ذي 
 88 ت�صتوعب  احلا�صنات  اأن  يذكر 
�صاحنة و112 مركبة نقل اأو �صيارة 
امل�صروع  نتائج  �صت�صاهم  عادية حيث 
الطريق  م�����ص��ت��خ��دم��ي  اإ�����ص����ع����اد  يف 
اإىل  باالإ�صافة  واأم��ن��ه��م  و�صالمتهم 
ال��ن��اج��م��ة عن  ال��وف��ي��ات  تقليل ع���دد 
احلوادث ويف اإطار �صعيها ال�صتدامة 
امل�������وارد امل���ائ���ي���ة يف دول�����ة االإم�������ارات 
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
االأمن  ا�صرتاتيجية  �صابقا  التحتية 
تطويرها  مت  وال��ت��ي   2036 امل��ائ��ي 
م��ن م��ن��ظ��ور وط��ن��ي ���ص��ام��ل لتغطي 
املائي  االإم��داد  �صل�صلة  عنا�صر  كافة 
والهيئات  ال��دوائ��ر  جميع  مب�صاركة 

املعنية باملوارد املائية يف الدولة.
ت��ع��ال��ج اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى املدى 

قدرات  ت�صخر  خ��الل  من  التحتية 
واملجتمع  االأعمال  وقطاع  احلكومة 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول�����ة االإم�������ارات 

والعامل.
الطاقة  وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
بتنفيذ  ت��ل��ت��زم  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
الهواء  ج��ودة  ملراقبة  متكامل  نظام 
يف م�������ص���اري���ع ال�����ص��ي��ان��ة واالإن�������ص���اء 
و�صمان  �صحية  عمل  بيئة  لتوفر 
�صالمة العاملن داخل مكان العمل 
التي  العنا�صر  حتديد  ثم  وخارجه, 
ال��ه��واء اخلارجي  ج���ودة  ت��وؤث��ر على 
واحل���د امل�����ص��م��وح ب��ه ع��ل��ى اأن��ه��ا ثاين 
اأك�صيد  واأول  ال���ك���ري���ت  اأك�������ص���ي���د 
النيرتوجن  اأك�صيد  الكربون وثاين 
العالقة  واجل�������ص���ي���م���ات  واالأوزون 
نظام  ال�����وزارة  اأجن����زت  فيما  الكلية 
ا���ص��ت��دام��ة امل���ب���اين االحت���ادي���ة حيث 
ال��ن��ظ��ام خ��م�����ص��ة حماور  ي�����ص��ت��ه��دف 
الطاقة  ا�صتهالك  تقليل  يف  تتمثل 
ورفع كفاءتها مما �صيقلل من االآثار 
وف���ورات  وي��ح��ق��ق  ال�صلبية  البيئية 
تقليل  وكذلك  املبنى,  مل�صغلي  مالية 
احلفاظ  جانب  اإىل  املياه  ا�صتهالك 
على البيئة الطبيعية وتقليل تاأثر 
الرفاهية  وحتقيق  امل��ن��اخ��ي  التغر 
الهواء  ج�����ودة  وحت�����ص��ن  وال����راح����ة 

الداخلي والعزل احلراري.
ا�صتدامة  ن��ظ��ام  ك��ذل��ك  اأجن���زت  كما 
االأول  يعد  الذي  االحتادية,  للطرق 
من نوعه على م�صتوى دولة االإمارات 
وحت�صن  ت����ط����وي����ر  ي����خ����دم  ح����ي����ث 
عن  ف�صال  االحتادية  الطرق  كفاءة 
والتي  اخل�صراء  امل�صرتيات  �صيا�صة 
ت�صتهدف تقليل املواد امل�صرة بالبيئة 
املبنى,  ���ص��اغ��ل��ي  و���ص��ح��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
وحت��ق��ي��ق ال��ق��ي��م��ة م��ق��اب��ل امل����ال من 
خالل النظر يف تكاليف دورة احلياة 
والعمل  واخل��دم��ات  لل�صلع  الكاملة 
امل��وارد, وحتفيز  كفاءة  على حت�صن 
للمنتجات  االبتكار  وت�صجيع  ال�صوق 

�صركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
يف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة االحت���ادي���ة 
واملحلية, اإىل جانب القطاع اخلا�س 
النوعية  امل�������ص���اري���ع  م����ن  ال���ع���دي���د 
وامل����ب����ادرات ال��ط��م��وح��ة ال��ت��ي حتقق 
دليل  وت�صمل  امل�صتقبلية  التطلعات 
وهو  وال��ط��رق  للمباين  اال���ص��ت��دام��ة 
التوجيهية  امل���ب���ادئ  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  دل��ي��ل 
االحتادية للطرق امل�صتدامة واملباين 
امل�����ص��ت��دام��ة ومت ت��ط��وي��ره ب��ن��اًء على 
لتلبية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
ومالءمة متطلبات واحتياجات دولة 
االإمارات مما �صيوؤدي اإىل رفع كفاءة 
تكاليف  تقليل  وب��ال��ت��ايل  االأ����ص���ول 
الدليل  وح�صب  والت�صغيل  ال�صيانة 
يجب اأن تتمتع املباين والطرق التي 
اإن�صاوؤها مبعاير كفاءة  اأو �صيتم  مت 
طاقة عالية, وكفاءة ا�صتهالك مياه 
عايل وا�صتخدام مواد بناء م�صتدامة 
وحتقيق  النفايات,  اإدارة  عن  ف�صال 
امل�صتخدمن,  و�����ص����ع����ادة  رف���اه���ي���ة 
للم�صاريع  ال�صلبي  التاأثر  وتقليل 

على البيئة واملناخ«.
والبنية  الطاقة  وزي��ر  معايل  وتابع 
االإم������ارات  دول����ة  ت���ويل  التحتية:” 
م�صادر  ب��ت��ن��وي��ع  ك���ب���راً  اه���ت���م���ام���اً 
وقد  البيئة  على  واحلفاظ  الطاقة, 
اتبعت نهجاً طويل االأمد للتخطيط 
ال���ط���اق���ة ور����ص���م مالمح  مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
اأطلقت   2017 العام  ففي  القطاع, 
للطاقة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  االإم������ارات 
خطة  اأول  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي   2050
ال���دول���ة توازن  ل��ل��ط��اق��ة يف  م��وح��دة 
واال�صتهالك,  االإن���ت���اج  ج��ان��ب��ي  ب��ن 
العاملية  ال���ب���ي���ئ���ي���ة  واالل�����ت�����زام�����ات 
اق��ت�����ص��ادي��ة مريحة  ب��ي��ئ��ة  وت�����ص��م��ن 
ل��ل��ن��م��و يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات حيث 
الطاقة  م�����ص��اه��م��ة  رف����ع  ت�����ص��ت��ه��دف 
الطاقة  مزيج  اإج��م��ايل  يف  النظيفة 
املنتجة يف الدولة اإىل %50 بحلول 

العام 2050«.

الرنامج  اأن  اإىل  م�صرا  احل��ي��اة.. 
م�صتدامة  حكومية  م�صاكن  ي�صيد 
وف��ق��اً الأع��ل��ى امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة مما 
تر�صيد  يف  الكفاءة  تعزيز  يف  ي�صهم 
ا���ص��ت��ه��الك امل��ي��اه وال��ط��اق��ة وخف�س 
احلر�س  مع  الكربونية  االنبعاثات 
واملوا�صفات  املعاير  اأح��دث  تبني  يف 
البيئية عند ت�صييد م�صاريع االأحياء 
البيئي  االأث��ر  تقليل  ال�صكنية بهدف 
الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  وت��ع��زي��ز 
وخف�س الب�صمة الكربونية حلماية 
وامل�صاهمة  الطبيعية  وامل��وارد  البيئة 

يف حتقيق التنمية امل�صتدامة.
ودع���م���اً جلهود  م��ت�����ص��ل  ���ص��ي��اق  ويف 
الدولة يف حتقيق اال�صتدامة البيئية 
اأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية 
والطموحة,  ال���ن���وع���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
لل�صعادة  الوطنية  املما�صي  وت�صمل 
وه���ي م��ب��ادرة وط��ن��ي��ة ت��ه��دف لرفاه 
التخطيط  مفهوم  وتعزيز  املجتمع 
امل�صتدام يف املجتمعات ال�صكنية نحو 
مدن م�صتدامة وكذلك مفهوم امل�صي 
ال�����ص��ح��ة. وتطبق  م�����ص��ت��وى  ل���رف���ع 
ع����ن طريق  اال����ص���ت���دام���ة  م��ف��اه��ي��م 
موارد  ب��ا���ص��ت��خ��دام  مم��ا���ٍس  ت�صميم 
طاقة  وم�����ص��ادر  وحملية  م�صتدامة 
ال�صعادة  م�����ص��ت��وى  ل��رف��ع  م��ت��ج��ددة 
وجودة احلياة للمجتمع واملتعاملن, 
وطني  م�صتهدف  حتقيق  خالل  من 
بالتعاون   2030 ل�صنة  م�صتقبلي 

مع احلكومات املحلية يف الدولة.
ت�صتخدم  ال�������وزارة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  التكنولوجيا 
االأمر  التنموية  امل�صاريع  تنفيذ  يف 
ال����ذي ي��دع��م ال��ت��وج��ه ال��ق��ائ��م على 
العمر  ناحية  من  امل�صاريع  ا�صتدامة 
اإىل  لل�صيانة  وحاجتها  االإفرتا�صي 
زمن  خ��ف�����س  يف  م�صاهمتها  ج��ان��ب 
وت��ك��ل��ف��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ وال��ت�����ص��غ��ي��ل فعلى 
م�صاريع  يف  ت�صتخدم  امل��ث��ال  �صبيل 
الطرق تقنية اإعادة تدوير االأ�صفلت 

“ ح���ري�������ص���ون يف دول����ة  واأ������ص�����اف: 
الطاقة  نحو  التوجه  على  االإم���ارات 
البديلة  ال����ط����اق����ة  اأو  امل����ت����ج����ددة 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة واالإم����������ارات دول�����ة غنية 
ول��دي��ه��ا مزيج  ب��ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات 
الطبيعي  /الغاز  الطاقة  من  متنوع 
وذل����ك  ال�����ص��م�����ص��ي��ة/  ال���ط���اق���ة  اإىل 
التي  االأوىل  ال������دول  ب���ن  ي�����ص��ع��ه��ا 
ل��ت��ط��وي��ر طاقة  اإم����ك����ان����ات  ل���دي���ه���ا 
على  بناًء  اأك��ر  ب�صكل  الهيدروجن 
النفط  �صناعة  يف  الوا�صعة  خرتها 

والغاز والطاقة املتجددة«.
الطاقة  وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك�����ر 
نتائج  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
املاء  ا���ص��ت��ه��الك  ت��وف��ر  يف  ملمو�صة 
الكربونية  واالن��ب��ع��اث��ات  وال��ك��ه��رب��اء 
ال�صكنية  االأح������ي������اء  م�������ص���اري���ع  يف 
زايد  ال�صيخ  ب��رن��ام��ج  ينفذها  ال��ت��ي 
لالإ�صكان يف خُمتلف اإمارات الدولة, 
لتوجهات وروؤي��ة حكومة دولة  دعماً 
االإم��ارات 2021 يف جمال التنمية 
م�صتدامة  بيئة  وحتقيق  امل�صتدامة 
وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ُت�����ص��ه��م يف 
ف��ق��د �صّجلت  االأف�������راد  ج����ودة ح��ي��اة 
يف  الكهرباء  ا�صتهالك  يف  انخفا�صاً 
8 اأحياء �صكنية بن�صبة %20 اأي ما 
يعادل ت�صغيل 2217 م�صكناً �صنوياً 
املاء  ا�صتهالك  انخفا�صاً يف  و�صّجلت 
بن�صبة  ال�صكنية  االأح��ي��اء  م�صاكن  يف 
 100 م����لء  ي���ع���ادل  م���ا  اأي   40%
ك��م��ا خّف�س  اأومل���ب���ي ���ص��ن��وي��اً  م�����ص��ب��ح 
الكربونية  االنبعاثات  الرنامج من 
انبعاث  يعادل  ما  اأي   27% بن�صبة 
عام  مل��دة  �صيارة   8,700 ل�  كربوين 

كامل.
وفق  ي�����ص��ر  ال���رن���ام���ج  اأن  وت����اب����ع 
يف  وروؤي��ت��ه  واأه��داف��ه  ا�صرتاتيجيته 
االإ�صكان  جم��ال  يف  ال��ري��ادة  حتقيق 
واال�صتدامة وتوجهات حكومة دولة 
االإمارات وروؤيتها امل�صتقبلية العاملية 
يف جم���ال ال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة وج���ودة 

البارد التي تعتمد على تك�صر وخلط 
ور�صف و�صغط الطبقات االإ�صفلتية 
امل��وج��ودة مع طبقات جديدة بحيث 
�صيكون للطبقات اجلديدة خ�صائ�س 
اأف�����ص��ل م���ن ت��ل��ك ال��ق��دمي��ة بف�صل 
و�صغطها  االإ����ص���م���ن���ت  م���ع  خ��ل��ط��ه��ا 
لهذا  املتخ�ص�صة  االآالت  با�صتخدام 
مادة  ا�صتخدام  ج��ان��ب  اإىل  الغر�س 
االأ�صفلت  خ��ل��ط��ة  يف  “البوليمر” 
املتميزة وم�صاهمتها يف  خل�صائ�صها 

حتمل االأوزان الثقيلة لل�صاحنات .
الطاقة  وزارة  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
والبنية التحتية �ص�اهمت يف حتقي�ق 
م�ن  ل��ل��دول�����ة,  ال��ع��م��ران��ي�����ة  التنمي�ة 
التحتي�ة  ال��ب��ن��ي�����ة  م�����ص�����اري��ع  خ�����الل 
عل��ى  اأ����ص���رف���ت  ال���ت�������ي  االحت����ادي���������ة 
امل�صاكن  بن��اء  و�ص��ملت  تنفيذه��ا, 
اإىل  باالإ�صاف��ة  احلكومي��ة  واملب��اين 
تطوي��ر �ص��بكة ط��رق احتادية ترب��ط 
لت�ص�هيل  االإم�����ارات  مناطق  جمي��ع 
ت��ن��ق�����ل امل���واط���ن���ي�������ن وامل��ق��ي��م��ي�����ن يف 
االإمارات  روؤي��ة  م��ع  متا�صياً  الدول�ة 
الوطني��ة  واالأج����ن��������������دة   2021
ومئوية االإمارات 2071 باالإ�صافة 
ال�صيا�صات  وت���ط���وي���ر  اق������رتاح  اإىل 
واال�صرتاتيجيات  وال���ت�������ص���ري���ع���ات 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
وتناف�صية  وا�صتدامة  اأم��ن  لتحقيق 
وامل���ي���اه وخف�س  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات 
الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  معدالت 
ال��وزارة حتقي��ق بيئة  كما ا�صتهدفت 
متكامل��ة  حتتي��ة  وبني��ة  م�ص��تدامة 

تعزز من ج��ودة حي��اة.
ال�����وزارة  اأن حت��ق��ي��ق  اإىل  اأ����ص���ار  ك��م��ا 
الأهداف التنمية امل�صتدامة املرتبطة 
6و7و11 يتطلب  مبنظومة عملها 
امل�صلحة  اأ�صحاب  من  وا�صحاً  نهجاً 
التحديات  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  اأج����ل  م���ن 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا امل����دن ب��ح��ي��ث يركز 
و����ص���ع احلوكمة  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ج  ه����ذا 
البنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ص��ح��ي��ح��ة 

�شهيل املزروعي ل� »وام« : 

االإمارات تويل اهتماما كبريا بتنويع م�صادر الطاقة واحلفاظ على البيئة وا�صتدامتها
الإمارات لديها مزيج متنوع من الطاقة.. وحري�شون على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة

دعمًا لعبور الإمارات خلم�شني عاما مقبلة من الإجنازات نعمل على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة

ال��ب��ن��وك يف  ل���دى  االأر����ص���دة امل�صرفية وال���ودائ���ع 
2020 نحو  ن��وف��م��ر  ن��ه��اي��ة  ب��ل��غ��ت يف  اخل�����ارج 
 300 ق����دره  ب��ارت��ف��اع  دره����م  م��ل��ي��ار   319.94
العام  من  اأكتوبر  �صهر  مع  مقارنة  دره��م  مليون 

ذاته.
االأجنبية  املالية  االأوراق  اأما على م�صتوى ر�صيد 
بلغت  فقد  اال�صتحقاق  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ 
ق��ي��م��ت��ه��ا خ����الل ���ص��ه��ر ن��وف��م��ر امل��ا���ص��ي 2.65 
مليار درهم , وو�صل ر�صيد بند االأ�صول االأخرى 
33.87 مليار درهم خالل نوفمر مقارنة مع 

33.63 مليار درهم يف اأكتوبر ال�صابق.

املركزي  امل�صرف  بيانات  اأظهرت  اآخ��ر  من جانب 
اأن اإجمايل اأ�صوله و�صلت اإىل 441 مليار درهم 
ت��ق��ري��ب��ا م��ع ن��ه��اي��ة ���ص��ه��ر ن��وف��م��ر امل��ا���ص��ي منها 
واالأر�صدة  النقد  لبند  دره���م  مليار   291.52
اإىل  الودائع  بند  ر�صيد  و�صل  حن  يف  امل�صرفية 

54.16 مليار درهم خالل ال�صهر ذاته .
وعلى م�صتوى ر�صيد بند القرو�س وال�صلف فقد 
2020 يف  35.55 مليار دره��م يف نوفمر  بلغ 
الفرتة  خ��الل  اال�صتثمار  بند  ر�صيد  و�صل  حن 
48.54 مليار درهم ور�صيد بند االأ�صول  ذاتها 

االأخرى 11.26 مليار درهم .

•• اأبوظبي - وام:

بالعملة  امل��رك��زي  االإم�����ارات  م�صرف  ر�صيد  بلغ 
مع  دره�����م  م��ل��ي��ار   356.46 ن��ح��و  االأج���ن���ب���ي���ة 
الأحدث  وفقا  وذل��ك  املا�صي  نوفمر  �صهر  نهاية 
االح�صاءات ال�صادرة اأم�س عن امل�صرف املركزي .

وعادة ال تت�صمن اأ�صول امل�صرف املركزي بالعملة 
ل���دى امل�صرف  ���ص��ري��ح��ة االإح��ت��ي��اط��ي  االأج��ن��ب��ي��ة 
النقد  ل��دى ���ص��ن��دوق  ال�صحب اخل��ا���ص��ة  وح��ق��وق 

الدويل.
واأظ���ه���رت اح�����ص��ائ��ي��ات امل�����ص��رف امل��رك��زي اأن بند 

لتوفري خدمات ات�شال متطورة لل�شكان وال�شركات

»دو« و»ات�صاالت« توقعان �صراكات ا�صرتاتيجية مع اإعمار العقارية 
االت�صال  خ���دم���ات  م�����زودا  و���ص��ي��ق��وم 
مب��وج��ب ه���ذه ال�����ص��راك��ة, ويف اإط���ار 
البنية  ل��ت��ط��وي��ر  “تعاون”  م���ب���ادرة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ت��وف��ر  ال��ت��ح��ت��ي��ة, 
م�صاريع  يف  ل��الت�����ص��االت  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اإعمار الرئي�صية, ومتكن الُعمالء من 
مزود  اختيار  وال�صركات من  االأف��راد 
ينا�صبهم.  ال���ذي  االت�����ص��ال  خ��دم��ات 
االت��ف��اق��ي��ات واجلهود  ه���ذه  وت���دع���م 
التعاونية اجلديدة الروؤية احلكومية 
حتتية  بنية  لتطوير  االأم���د  طويلة 
ذك��ي��ة خل���دم���ات االت�����ص��ال يف جميع 
اأنحاء الدولة, وتوفر خدمات ات�صال 
فائقة من امل�صتوى التايل للمطورين 
العقارين الرائدين. �صتقوم �صركتي 
هذه  مبوجب  و”ات�صاالت”,  “دو” 
االتفاقيات, بتد�صن �صبكات االت�صال 
خدمات  اأح����دث  وت��وف��ر  و�صيانتها 

الذكية والرقمية يف خمتلف م�صاريع 
ال�صيد  العقارية.« وبدوره قال  اإعمار 
اإعمار  �صركة  م��ن  املطرو�صي,  اأح��م��د 
حتتية  بنية  �صمان  “اإن  ال��ع��ق��اري��ة: 
م��ت��ط��ورة خل��دم��ات االت�����ص��ال ي�صكل 
اإعمار   ال���ت���زام  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج�����زءاً 
و�صت�صهم  ع��م��الئ��ه��ا.  جت���اه  امل�صتمر 
العمالء  م��ن��ح  يف  “تعاون”  م���ب���ادرة 
التي  االت�صال  خدمات  اختيار  حرية 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ف�صاًل  م���ع  ت��ت��ن��ا���ص��ب 
خدمات  اأف�����ص��ل  على  ح�صولهم  ع��ن 
لتلبية  امل�صممة  وال��ب��ي��ان��ات  ال�صوت 
وامل�صتقبلية.  احل���ال���ي���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
مع  ال�صراكة  ه��ذه  اأه���داف  وتن�صجم 
وم�صاريع   2021 االإم������ارات  روؤي����ة 
�صي�صهم  دب��ي, مما  الذكي يف  التحول 
يف تر�صيخ مكانة الدولة كواحدة من 
اأكر دول العامل ات�صااًل وا�صتدامة«.

ل�������ص���ب���ك���ات ال����ه����ات����ف امل����ت����ح����رك يف 
�صراكتنا  “تعك�س  “ات�صاالت”: 
ال��ع��ق��اري��ة م��دى التزامنا  اإع��م��ار  م��ع 
ال��ر���ص��ي��دة حلكومة  ال����روؤي����ة  ب���دع���م 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة ومبا 
يتما�صى مع روؤيتنا املتمثلة يف ’قيادة 
امل�صتقبل الرقمي لتمكن املجتمعات, 
حيث ت�صاهم توجهات العمالء ب�صكٍل 
التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  يف  رئي�صي 
لقطاع االت�صاالت يف الدولة, وهو ما 
تهدف  ’تعاون‘ التي  مبادرة  جت�صده 
احلالية  االح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  اإىل 
يف  االت�����ص��االت  ل��ق��ط��اع  وامل�صتقبلية 
للم�صاريع  الذكية  واالأنظمة  امل��ن��ازل 
ال��ع��ق��اري��ة اجل���دي���دة. و���ص��وف ت�صكل 
االأ�صا�صية  ال��رك��ي��زة  التحتية  البنية 
التي يتم من خاللها تزويد خدمات 
والتقنيات  امل���ت���ط���ورة  االت���������ص����االت 

اإ�صافة اإىل دورها يف االرتقاء بامل�صهد 
ال��ع��م��راين يف دب���ي, وروؤي��ت��ه��ا الثاقبة 
امل�صتقبل  ت�صت�صرف  التي  والطموحة 
ب������روح االإي���ج���اب���ي���ة. و����ص���ت���وف���ر هذه 
خدماتنا  من  وا�صعة  مروحة  املبادرة 
ال�صكان  من  اإع��م��ار  لعمالء  وحلولنا 
ت�صميمها  مت  وال���ت���ي  وامل���وؤ����ص�������ص���ات, 
خ�صي�صاً لتوفر �صبل الراحة وتعزيز 
والدولة  واملجتمعات  ال�صكان  ق��درات 
وي�صرفنا  االت�������ص���ال.  ت��ق��ن��ي��ات  ع���ر 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��ت��زام��ن��ا جت���اه جميع 
اإماراتية  ���ص��رك��ة  ب�صفتنا  ���ص��رك��ائ��ن��ا, 
يف  ت�صاهم  جمتمعية,  م�صوؤولية  ذات 
االقت�صادي  التحول  علمية  حتقيق 
واالج��ت��م��اع��ي وال���رق���م���ي ع���ر دولة 

االإمارات العربية املتحدة«. 
امل��ه��ن��د���س �صعيد  ق����ال  وم����ن ج��ه��ت��ه 
للرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال���زرع���وين, 

وحلول االت�صال عر مواقع خمتلفة 
تنفيذها  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  واالإ�����ص����راف 
و�صمان فعاليتها. ومن امل�صاريع التي 
ت�صملها االتفاقية: “ االأريام املرحلة 
املرحلة  الج����ون����ز  و”ذا  الثانية” 
و”ذا  دبي”  اخل��ور  و”راأ�س  االأوىل” 
فايل من اإعمار” و”اإعمار اجلنوب” 
و”دبي  ال�صكني”,  را���ص��د  و”ميناء 
العربية  و”املرابع  ا�صتيت”   هيلز 
اإط���ار حديثه  امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة«. ويف 
البلو�صي,  �صليم  اأف����اد  امل���ب���ادرة,  ع��ن 
للتكنولوجيا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اإعمار  مع  التعاون  “ي�صعدنا  دو:  يف 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة  ال���ع���ق���اري���ة, 
ب�صمعتها  واملتميزة  وال��ع��امل,  الدولة 
اإجنازات  حتقيق  يف  الطويل  واإرث��ه��ا 
عر  م�صتمر  نحو  وع��ل��ى  ا�صتثنائية 
التطويرية,  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 

نرتكز على حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة التي من �صاأنها متكني الو�صول اإىل الطاقة النظيفة باأ�صعار معقولة
ن�صتهدف جعلل املدن وامل�صلتوطنات الب�صرية �صاملة واآمنة ومرنة وم�صتدامة واالأنظمة البيئية �صليمة وم�صتدامة

غرفة راأ�س اخليمة و�صربيا تبحثان �صراكة اقت�صادية
راأ�س  اإمارة  العام اجلاري يف  واملتو�صطة واملزمع تنظيمه 
مبا  االأعمال  جمتمعي  توعية  اأهمية  اإىل  الفتا  اخليمة, 
ت�صتقطب  ومميزات  حتتية  وبنية  ت�صهيالت  من  يتوفر 
فوكيت�صيفيت�س,  �صتانيمر  اأكد  جانبه  من  امل�صتثمرين. 
اأهمية العمل على  �صفر جمهورية �صربيا لدى الدولة 
راأ���س اخليمة  تعزيز �صراكة اقت�صادية طويلة االأم��د مع 
نظرا مل��ا تتمتع ب��ه االإم����ارة م��ن مم��ي��زات وع��وام��ل جذب 
عا�صمة  ت��ك��ون  اأن  اأه��ل��ه��ا  مم��ا  االقت�صادية  اخل��ارط��ة  يف 
لل�صياحة اخلليجية ما يوؤكد على قوة ا�صرتاتيجية راأ�س 
�صفر �صربيا  واأ���ص��ار  اأي��ة حت��دي��ات.  اخليمة يف مواجهة 
لدى الدولة اإىل اأهمية عقد لقاءات دورية بن جمتمعي 
اال�صتثمارية  الفر�س  لعر�س  اجل��ان��ب��ان  ل��دى  االأع��م��ال 
باالإ�صافة  و�صربيا  اخليمة  راأ����س  ب��ن  ال��ت��ج��ارة  ل��زي��ادة 
يف  للتو�صع  ال�صربية  ال�صركات  اأم��ام  الفر�صة  اإتاحة  اإىل 
اإيجاد  اإمكانية  يف  �صي�صاهم  وال��ذي  اخلارجية  االأ���ص��واق 

حوافز للتجارة واال�صتثمار وحركة روؤو�س االأموال.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي,  م�صبح  علي  حممد  بحث 
فوكيت�صيفيت�س,  �صتانيمر  و�صعادة  اخليمة  راأ���س  غرفة 
���ص��ف��ر ج��م��ه��وري��ة ���ص��رب��ي��ا ل���دى ال���دول���ة, ���ص��ب��ل تطوير 
التجارة واال�صتثمار بن اجلانبن, موؤكدا على اأن ال�صوق 
الأكر من مليار م�صتهلك,  ال�صربية تعد مدخاًل مهماً 
وبوابة اإىل اأ�صواق �صرق اأوروبا, وم�صراً اإىل اأن قطاعات 
وتقنية  والبناء  والت�صييد  وال�صيافة  وال�صياحة  الزراعة 
املعلومات ت�صكل جماالت واعدة وم�صتقطبة لال�صتثمارات 
للم�صاركة  ال�صربية  ال�صركات  النعيمي  ودعا  �صربيا.  يف 
يف املعار�س التي ينظمها مركز راأ�س اخليمة للمعار�س, 
ال���ت���اب���ع ل��غ��رف��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة وذل�����ك ل���الط���الع على 
يف قطاعات  االإم��ارة وخ�صو�صاً  اال�صتثمارية يف  الفر�س 
تلك  وتاأتي  اللوج�صتية,  واخلدمات  وال�صياحة  التجارة 
ال��دع��وة يف اإط����ار ان��ط��الق م��ع��ر���س امل�����ص��اري��ع ال�صغرة 

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة االإم��������ارات ل��الت�����ص��االت امل��ت��ك��ام��ل��ة “دو” 
توقيع  “ات�صاالت”, عن  االإم��ارات لالت�صاالت  وجمموعة 
اإحدى  العقارية”,  “اإعمار  التعاون مع  اتفاقيات  عدد من 
ال�صركات الرائدة عاملياً يف جمال التطوير العقاري, والتي 
متتلك عدداً كبراً من م�صاريع التطوير العقاري يف جميع 

اأنحاء االإمارات العربية املتحدة. 
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املال والأعمال

جلنة �صوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية للمجل�س 
الوطني االحتادي تناق�س مو�صوع تطوير ال�صناعات الوطنية

العليلي, وعائ�صة را�صد ليتيم, وعائ�صة حممد املال.
اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�س  ال��ب��ط��ران  ع��ب��داهلل  يو�صف  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
وا�صلت مناق�صة املو�صوع �صمن حماوره وهي اخلطة اال�صرتاتيجية 
التي ت�صعى وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة اإىل حتقيقها فيما 
ال�صناعات  املحلية, واحلوافز واملنح لدعم  ال�صناعة  يتعلق بتطوير 
الوطنية وحمايتها من ال�صناعات االأجنبية, والتعاون والتن�صيق مع 
اأن  منوها  الوطنية,  ال�صناعات  دعم  يف  واالحتادية  املحلية  اجلهات 
اللجنة �صتتابع مناق�صة املو�صوع يف اجتماعها القادم بح�صور ممثلي 

الوزارة.

•• ابوظبي-الفجر:

باملجل�س  املعدنية  وال���روة  والطاقة  التقنية  ���ص��وؤون  جلنة  وا�صلت 
الذي عقدته عن بعد, برئا�صة  الوطني االحت��ادي خالل اجتماعها 
مو�صوع  مناق�صة  اللجنة,  رئي�س  البطران  ع��ب��داهلل  يو�صف  �صعادة 
تطوير  ���ص��اأن  يف  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  “دور 

ال�صناعات الوطنية«.
ح�صر االجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من: حممد عي�صى الك�صف 
بخيت  وعفراء  الطنيجي,  حممد  ن�صال  والدكتورة  اللجنة,  مقرر 

بهدف اإعداد قادة امل�صتقبل.. اأكادميية بي دبليو �صي
 تطرح �صهادة معهد االإدارة املعتمد يف ال�صرق االأو�صط

تقرير: بعد 11 عاما على »روؤية 2121«.. 
االإمارات تت�صدر م�صهد اال�صتدامة البيئية عامليا

م��وؤه��الت��ن��ا امل��ع��رتف بها ع��امل��ي��اً, ال 
�صيما يف مرحلة هامة جداً الإعداد 

وتاأهيل قادة امل�صتقبل«. 

نتعاون  اأن  وي�صرنا  العمل.  اأماكن 
م���ع اأك���ادمي���ي���ة ب���ي دب��ل��ي��و ���ص��ي يف 
االأو�صط لتوفر عدد  من  ال�صرق 

م���دار  وع���ل���ى   )CMI( امل��ع��ت��م��د 
ال�����ص��ن��وات ال�����ص��ب��ع��ن امل��ا���ص��ي��ة, يف 
يف  االإدارة  وم��ع��اي��ر  ج���ودة  تعزيز 

• •دبي-الفجر:

لدعم  امل�صتمرة  مهمتها  اإط���ار  يف 
وتنمية  لتطوير  املبذولة  اجلهود 
االأو�صط,  ال�صرق  امل�صتقبل يف  قادة 
اأط��ل��ق��ت اأك��ادمي��ي��ة ب��ي دب��ل��ي��و �صي 
املعتمد  االإدارة  م��ع��ه��د  ����ص���ه���ادة 
�صهادة  و����ص���ت���ع���م���ل   .)CMI(
ع��ل��ى تطوير  اجل���دي���دة  ال���دب���ل���وم 
االأ�صا�صية,  االإداري����������ة  امل�����ه�����ارات 
ومت��ك��ن ال���ق���ادة ال��ط��م��وح��ن من 
معتمدة  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

ومعرتف بها عاملياً.
ف���راي���ر  ����ص���ه���ر  وب����اإط����الق����ه����ا يف 
امل�صتوى  ت�����ص��م��ي��م  مت   ,2021
اخلام�س ل�صهادة الدبلوم يف االإدارة 
امل�صاركن  م��ن��ح  ب��ه��دف  وال��ق��ي��ادة 
الالزمة  والكفاءات  امل��ه��ارات  كافة 
فعالن.  م������دراء  ي�����ص��ب��ح��وا  ل��ك��ي 
و�صيتم تقدمي تدريب مبا�صر عر 
االإنرتنت من خالل برنامج مرن 

وي��غ��ط��ي امل�����ص��ت��وى اخل��ام�����س من 
�صهادة الدبلوم مو�صوعات رئي�صية 
واإدارة  امل���ال���ي���ة,  االإدارة  ت�����ص��م��ل 
امل�صاريع, والتخطيط وامل�صرتيات, 
ميكن  وال��ق��ي��ادة.  االإدارة  وم��ب��ادئ 
التقدم  م���وا����ص���ل���ة  ل��ل��م�����ص��ارك��ن 
املعتمد  االإدارة  م��ع��ه��د  ���ص��ه��ادة  يف 
مكافئة  على  باحل�صول   CMI
على  اع��ت��م��اداً  دب��ل��وم,  اأو  �صهادة  اأو 

اأهدافهم املهنية.
�صي  دبليو  ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  و�صتقدم 
االإدارة  م��ع��ه��د  ����ص���ه���ادات  اأي�������ص���اً 
الثالث  بامل�صتوى   CMI املعتمد 
داخلي  كتدريب  ال�صابع  وامل�صتوى 
ال�صرق  اأن��ح��اء  جميع  يف  لل�صركات 

االأو�صط.
رئي�س  ج��اي��ك��وب,  وين�صتون  وق���ال 
ومزّودي  ال�صركات  ع��الق��ات  ق�صم 
االإدارة  معهد  يف  ال�صركاء  خدمات 
ال�������ص���رق االأو������ص�����ط:  امل���ع���ت���م���د يف 
االإدارة  معهد  يف  مهمتنا  “تتمّثل 

على  �صغرة  وح��دات  اإىل  ومق�ّصم 
م���دار ع��ام واح���د. وع��ن��د ا�صتكمال 
على  امل�صاركون  �صيكون  الرنامج, 
للح�صول على  واح��دة  بعد خطوة 
�صهادة املدير املعتمد املرموقة من 

 .CMI معهد االإدارة
وق���ال���ت اأم���ان���دا الي����ن, ���ص��ري��ك يف 
اأك���ادمي���ي���ة ب���ي دب��ل��ي��و ����ص���ي: “اإن 
امل�����ه�����ارات ال���ق���ي���ادي���ة م��ط��ل��وب��ة يف 
جميع املجاالت �صمن اأي موؤ�ص�صة, 
وذلك  ال��ق��ط��اع,  ع��ن  النظر  بغ�س 
اأق�صى  واغ��ت��ن��ام  االجت���اه  لتحديد 
اإم�����ك�����ان�����ات ف����ري����ق ال����ع����م����ل. وال 
االإدارة  معهد  �صهادة  دور  يقت�صر 
تزويد  على  فقط   CMI املعتمد 
امل�صاركن مبهارات االإدارة متعددة 
اللبنة  ت�����ص��ّك��ل  وال���ت���ي  ال���وظ���ائ���ف 
ب��ل احلقيقة  ل��ل��ق��ي��ادة,  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اأنها �صهادة معرتف بها عاملياً واأنها 
امل�صاركن  م���ن  ل��ك��ل  ال��ث��ق��ة  مت��ن��ح 

وال�صركات على حد �صواء«. 

حتقيق  يف  مل�����ص��اع��دت��ه��ا  ال���ن���ام���ي���ة 
فاإىل  امل�صتدامة.  التنمية  اأه���داف 
التي  التنموية  امل�����ص��اع��دات  ج��ان��ب 
درهم  مليار   28 قيمتها  جت��اوزت 
�صندوق  ا�صتكمل   ,2018 ع��ام  يف 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف ن��ه��اي��ة عام 
2019 الدورة التمويلية ال�صابعة 
واالأخ���رة يف مبادرة م�صرتكة مع 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
م�صاريع  ل���ت���م���وي���ل  “اآيرينا” 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف ال��ع��دي��د من 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  ال���ن���ام���ي���ة,  ال������دول 
اأك��ر من مليار دره��م. كما تتوىل 
امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة 
“م�صدر” تنفيذ م�صاريع للطاقة 
املتجددة يف اإطار �صندوق ال�صراكة 
الكاريبي  ال��ب��ح��ر  ج����زر  دول  م���ع 
جزر  دول  م��ع  ال�صراكة  و���ص��ن��دوق 

املحيط الهادي / البا�صفيك.
“�صقيا  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت��ن��ف��ذ  ب���دوره���ا 
م�صتدامة  م�����ص��اري��ع  االإمارات” 
ال��دول التي  للمياه يف العديد من 
نفذت  امل��ي��اه, حيث  �صح  تعاين من 
املوؤ�ص�صة اأكر من 1000 م�صروع 
36 دولة ا�صتفاد  مياه م�صتدام يف 

منها حوايل 13 مليون �صخ�س.

•• اأبوظبي - وام:

�صكل االإعالن عن “روؤية االإمارات 
 2010 ال������ع������ام  يف   ”2021
انطالقة فارقة يف م�صار اال�صتدامة 
 6 ت�����ص��م��ن��ت  اأن  ب��ع��د  ال����دول����ة,  يف 
حمور  بينها  م��ن  وط��ن��ي��ة  حم����اور 
ال����ذي ت�صمن  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال�صلة  ذات  املوؤ�صرات  من  العديد 
مبا�صرة  املناخي  والتغير  بالبيئة 
وموؤ�صر  الهواء  ج��ودة  موؤ�صر  مثل 
ندرة  وم��وؤ���ص��ر  ال��ن��ف��اي��ات,  معاجلة 

املياه وغرها.
وم������ع اإط���������الق روؤي���������ة االإم����������ارات 
2021 ت�صارعت اجلهود لتحقيق 
واال�صتجابة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال�����روؤي�����ة 
النا�صئة,  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
ف�صدرت جمموعة من الت�صريعات 
واال�صرتاتيجيات  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 
املثال  �صبيل  على  منها  الوطنية, 
للتنمية  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
وا�صرتاتيجية   2012 اخل�صراء 
 ,  2017 ل���ل���ط���اق���ة  االإم�������������ارات 
للمياه  الوطنية  واال�صرتاتيجية 
واال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة   ,  2018
والبيئة  املناخي  للتغير  الوطنية 
2017 , واال�صرتاتيجية الوطنية 
 ,  2014 ال���ب���ي���ول���وج���ي  ل��ل��ت��ن��وع 
لالأمن  الوطنية  واال�صرتاتيجية 
الوطني  واالإط�������ار  ال��ب��ي��ول��وج��ي, 
اإىل   ,2019 ال�����ص��م��ك��ي��ة  ل���ل���روة 
ال�صيا�صات  م���ن  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب 

واال�صرتاتيجيات البيئية املحلية.
االإم��������ارات, وفقاً  دول����ة  وت��ت�����ص��در 
التناف�صية  وم���وؤ����ص���رات  ل��ت��ق��اري��ر 
امل�صهد   ,2020 ل���ع���ام  ال��ع��امل��ي��ة 
الدويل يف 8 موؤ�صرات عاملية تتعلق 

ت�صتحوذ  ف��ي��م��ا  ال��ب��ي��ئ��ي,  ب��ال��ع��م��ل 
 19 يف  اإقليمياً  االأول  املركز  على 

موؤ�صراً.
وموؤ�صرات  تقارير  قائمة  وت�صمل 
�صنفت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�صية 
تقرير  امل����راك����ز,  ه����ذه  ال���دول���ة يف 
العاملي  للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب 
»ال�صادر عن املعهد الدويل لتنمية 
االإدارية IMD«, وموؤ�صر االبتكار 
العاملي »ال�صادر عن معهد اإن�صياد«, 
وتقرير تناف�صية ال�صفر وال�صياحة, 
االأداء  وموؤ�صر  االزده����ار,  وموؤ�صر 
جامعة  ع��ن  ي�����ص��در  ال���ذي  البيئي 

.Yale University »يال«
احتلت   ,»IMD« لتقرير  ووف��ق��اً 
ع��امل��ي��اً يف  االأول  امل��رك��ز  االإم������ارات 
القوانن البيئية, ويخت�س املوؤ�صر 
بقيا�س تنفيذ مبادرات م�صتمرة /
الإعداد ت�صريعات جديدة وحتديث 
ال��ت�����ص��ري��ع��ات احل��ال��ي��ة مب���ا يتعلق 
بالبيئة والتغر املناخي/ ت�صتهدف 
حمدثة,  البيئية  ال��ق��وان��ن  اإب��ق��اء 
ولتغطي  املمار�صات  الأف�صل  وفقاً 

االأمور البيئة يف الدولة.
املركز  على  االإم����ارات  وا�صتحوذت 
عن  الر�صا  موؤ�صر  يف  عاملياً  االأول 
البيئية, ويخت�س  املحافظة  جهود 
»موؤ�ص�صة  تنفذه  الذي  املوؤ�صر  هذا 
جالوب للدرا�صات« بقيا�س اجلهود 
ا�صتدامة  على  للحفاظ  امل��ب��ذول��ة 
واملياه  االأر�����س  حيث  م��ن  البيئة, 
البحرية  وامل�����ن�����اط�����ق  ال�����ع�����ذب�����ة, 
لالأجيال املقبلة, والر�صا العام مع 

تلك اجلهود.
وت�صدرت االإمارات امل�صهد يف حمور 
من  جم��م��وع��ة  يف  ال��ب��ي��ئ��ي  االأداء 
التابعة له ت�صمل, كثافة  املوؤ�صرات 

االإداري����ة  للتنمية  ال����دويل  امل��ع��ه��د 
»القوانن  وم��وؤ���ص��ر   ,/IMD/
البيئية« الذي جاءت فيه االإمارات 
احتلت  ع���امل���ي���اً,  االأول  امل���رك���ز  يف 
اإق��ل��ي��م��ي��اً يف  امل��رك��ز االأول  ال���دول���ة 

موؤ�صرات »م�صكالت التلوث«.
وات��خ��ذت دول���ة االإم����ارات خطوات 
اآخر  ل��وداع  اال�صتعداد  نحو  ُمبكرة 
ق���ط���رة ن���ف���ط وحت���ق���ي���ق ال����ت����وازن 
بيئة  على  واحل��ف��اظ  التنمية  ب��ن 
ن��ظ��ي��ف��ة و����ص���ح���ي���ة واآم�����ن�����ة, عر 
م�صاريع عمالقة يف قطاع الطاقة 
حمطة  م��ث��ل  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة 
براكة للطاقة النووية التي �صتوفر 
ت�صغيلها  ع��ن��د  االأرب���ع���ة  م��ف��اع��الت 
الدولة  احتياجات  رب��ع  نحو  التام 
من الكهرباء, وحمطة �صم�س 1 يف 
ابوظبي, وجممع حممد بن را�صد 

اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية.
االإمارات  ا�صرتاتيجية  وت�صتهدف 
من  م����زي����ج����اً   2050 ل���ل���ط���اق���ة 
م�����������ص�����ادر ال�����ط�����اق�����ة امل�����ت�����ج�����ددة 
والنظيفة ل�صمان حتقيق التوازن 
االقت�صادية  االح���ت���ي���اج���ات  ب����ن 
و�صت�صتثمر  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  واالأه�������داف 
600 م��ل��ي��ار دره���م حتى  ال��دول��ة 
عام 2050 ل�صمان تلبية الطلب 
يف  النمو  وا�صتدامة  الطاقة  على 

اقت�صاد الدولة.
وت��زه��و االإم������ارات مب��ج��م��وع��ة من 
م�صاريع املدن امل�صتدامة التي باتت 
البناء  يف  ملحوظاً  تو�صعا  ت�صهد 
والت�صييد, متا�صياً مع م�صتهدفات 
يف   2021 ال���وط���ن���ي���ة  االأج�����ن�����دة 
حيث  م��ن  م�صتدامة  بيئة  حتقيق 
ج������ودة ال����ه����واء وامل���ح���اف���ظ���ة على 
املوارد املائية, وزيادة االعتماد على 

الكريت,  اأك�صيد  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات 
كما حافظت على ت�صدرها العاملي 
البحرية,  ل��ل��م��ح��م��ي��ات  وال���ع���رب���ي 
16 منطقة حممية  حيث متتلك 
امل�صاحة  ن�صبة  وارت��ف��ع��ت  ب��ح��ري��ة, 
االإجمالية للمحميات الطبيعية يف 
الدولة من 15.07 يف املئة خالل 
املئة  15.53يف  اإىل   2019 ع��ام 
م�صاحة  اإجمايل  من   2020 ع��ام 
الدولة, وم�صاحة املحميات الرية 
 18.4 اإىل  امل��ئ��ة  يف   17.1 م���ن 
وم�صاحة   .2020 ع����ام  امل��ئ��ة  يف 
 12.01 اإىل  البحرية  املحميات 

يف املئة.
وت�صدرت الدولة امل�صهد العاملي يف 
الذي  ال��رط��ب��ة«  »االأرا���ص��ي  موؤ�صر 
يقي�س مدى فقد/خ�صارة م�صاحات 
 10 االأرا���ص��ي الرطبة على م��دى 
�صنوات, وجاءت االإمارات يف املركز 
االأداء  م��وؤ���ص��ر  �صمن  ع��امل��ي��اً  االأول 
البيئي يف موؤ�صر “خدمات النظام 

االإيكولوجي«.
املركز  االإم����ارات  احتلت  واإقليمياً 
االأول يف 19 موؤ�صراً بيئياً, 8 منها 
ت�صدرتها  ال��ت��ي  نف�صها  امل��وؤ���ص��رات 
 11 ال  امل��وؤ���ص��رات  عاملياً, وت��وزع��ت 
النظم  ال���ن���ظ���ام  »ح���ي���وي���ة  ع���ل���ى: 
البيولوجي«  و»ال��ت��ن��وع  البيئية«, 
الذي  البيئي  االأداء  موؤ�صر  �صمن 

ي�صدر عن جامعة “يال«.
وجاءت االإمارات االأوىل اإقليمياً يف 
ال�صحي«,  ال�صرف  مياه  »معاجلة 
و»املناطق  امل���ب���ي���دات«,  و»ت��ن��ظ��ي��م 
و»�صهادات  امل��ح��م��ي��ة«,  ال��ب��ح��ري��ة 

اآيزوا 14001 البيئية«.
ال�صنوي  ال����ك����ت����اب  ت���ق���ري���ر  ويف 
عن  ال�����ص��ادر  ال��ع��امل��ي  للتناف�صية 

البناء  ا���ص��رتاط��ات   2018 يونيو 
لتكون  �صعيها  اإط����ار  يف  االأخ�����ص��ر 

اإحدى املدن امل�صتدامة.
ع���امل���ي���ا..ع���ززت االإم���������ارات دوره����ا 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي م��ن خالل 
ان�صمامها للمنظمات واالتفاقيات 
ال�صلة  ذات  الدولية  والتحالفات 
بالبيئية, فقد ان�صمت يف ال�صنوات 
جمموعة  اإىل  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
والتحالفات  امل��ب��ادرات  من  جديدة 
التحالف  ب��ي��ن��ه��ا:  م���ن  ال���دول���ي���ة, 
الدويل للطاقة ال�صم�صية, حتالف 
التحالف  النظيف,  وال��ه��واء  املناخ 
ال�����������دويل ل���ل���ت���ن���م���ي���ة اخل���������ص����راء 
ت�صريع  من�صة  والطريق,  للحزام 
العمالية  ال���دائ���ري  االق��ت�����ص��ادي 
لالأبد,  غ��ذاء  .ومبادرة   PACE

والعديد غريها.
ور�صخت االإمارات مكانتها كوجهة 
م��رم��وق��ة حل�����ص��د اجلهود  ع��امل��ي��ة 
البيئة  ق�����ص��اي��ا  مل��ع��اج��ل��ة  ال��دول��ي��ة 
ب�صورة  ت�صت�صيف  ح��ي��ث  وامل���ن���اخ, 
دورية العديد من اللقاءات الدولية 
من  االآالف  فيها  ي�صارك  ال��ك��رى 
يف  واملخت�صن  وامل�صوؤولن  القادة 
القطاع احلكومي وقطاع االأعمال, 

منتدى  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا 
املناخ يف القمة العاملية للحكومات, 
لال�صتدامة,  اأب���وظ���ب���ي  واأ����ص���ب���وع 
وكذلك القمة العمالية لالقت�صاد 
االأخ�������ص���ر ال���ت���ي ت��ع��ق��د يف دب����ي يف 
�صهر اأكتوبر من كل عام, واملعر�س 
ال�صنوي لتكنولوجيا املياه والبيئة 

والطاقة.
ويف اإطار ت�صجيعها للبحث العلمي 
والباحثن  ال���ع���ل���م���اء  وحت���ف���ي���ز 
والطلبة على اإيجاد حلول مبتكرة 
االأولوية,  ذات  البيئية  للم�صكالت 
جمموعة  االإم�����ارات  دول���ة  اأ�ص�صت 
م��ه��م��ة م��ن اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة من 
لال�صتدامة  زاي����د  ج���ائ���زة  اأه��م��ه��ا 
ال��ت��ي ك��رم��ت ح��ت��ى االآن ن��ح��و 86 
املبتكرة  فائزاً, �صاهمت م�صاريعهم 
يف  مبا�صر  غ��ر  اأو  مبا�صر  ب�صكل 
اإي���ج���اب���ي يف حياة  ت���اأث���ر  اإح������داث 
�صخ�س,  م��ل��ي��ون   352 م��ن  اأك���ر 
وجائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم 
العمالية للمياه, و�صندوق حممد 
الكائنات  زايد للمحافظة على  بن 

احلية.
وتن�صط دولة االإمارات ب�صكل خا�س 
يف متويل امل�صاريع التنموية للدول 

التنمية  النظيفة وتطبيق  الطاقة 
اخل�صراء.

ومن اأبرز م�صاريع املدن امل�صتدامة 
اأبوظبي  م�صدر  مدينة  الدولة  يف 
املجمعات  ق��ائ��م��ة  ت��ت�����ص��در  ال���ت���ي 
على  ا�صتدامة  االأك���ر  العمرانية 
م�صتوى العامل, واملدينة امل�صتدامة 
كامل  ي��ن��ت��ج  م�����ص��روع  اأول  دب���ي  يف 
احتياجاته من الطاقة يف املنطقة, 
ك��م��ا ت��ع��م��ل اإم������ارة دب���ي ع��ل��ى بناء 
مدينة م�صتدامة يف منطقة الروية 
على طول طريق دبي-العن التي 
املنفذ  ت�صميمها,  ي�����ص��اع��د  ���ص��وف 
على هيئة وردة يف ال�صحراء, على 
واإنتاج  الكهرباء  ا�صتهالك  تقليل 
جانب  اإىل  ه��ذا  املتجددة,  الطاقة 
واحة دبي لل�صيليكون التي جنحت 
يف تخفي�س اال�صتهالك الرتاكمي 

للطاقة مبعدل 31%.
م�صروع  ي��رز  ال�صارقة  اإم���ارة  ويف 
امل�صتدامة,  ال�������ص���ارق���ة  م���دي���ن���ة 
يلبي  م�������ص���روع  اأول  مي��ث��ل  ال�����ذي 
االأخ�صر  االقت�صاد  معاير  اأع��ل��ى 
االإم����ارة,  يف  البيئية  واال���ص��ت��دام��ة 
البلدية  دائ����������رة  ت���ط���ب���ق  ف���ي���م���ا 
اإم��ارة عجمان منذ  والتخطيط يف 
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معدل  اأعلى  حمققة   2020 العام  لالأملنيوم  العاملية  االإم���ارات  �صركة  اأنهت 
امل��ائ��ة من  42 يف  االآن ح��وايل  االإم��ارات��ي��ون  امل��واط��ن��ون  اإذ ي�صغل  لها  توطن 
يف  املتمثل  امل�صتهدفة  الن�صبة  بذلك  متجاوزة  ال�صركة  يف  الرئي�صية  املنا�صب 
العاملية  االإم��ارات  الرئي�صية. وت�صم �صركة  املنا�صب  املائة من  40 يف  توطن 
 35 750 منهم حتت �صن  اإماراتي  1,200 موظف  اليوم حوايل  لالأملنيوم 
عاماً فيما متتلك ال�صركة اأحد اأعلى معدالت التوطن يف الوظائف الت�صغيلية 
�صركة  وت��رك��ز  ك���رى.  اإم��ارات��ي��ة  �صركة  ب���اأي  م��ق��ارن��ة  الثقيلة  ال�صناعات  يف 
االإمارات العاملية لالأملنيوم على تطوير مهارات موظفيها منذ عقود من اأجل 
تعزيز اأعمالها وجناحها يف العمليات الت�صغيلية. وقال عبد النا�صر بن كلبان, 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة االإمارات العاملية لالأملنيوم “ يعتمد جناحنا ك�صركة 
لراأ�س  االإم��ك��ان��ات  كل  ت�صخر  اإىل  ونهدف  موظفينا..  وال��ت��زام  م��ه��ارات  على 
االإمارات  روؤي��ة  مع  متا�صياً  املتحدة,  العربية  االإم���ارات  لدولة  الب�صري  امل��ال 
الدولة,  يف  وحيوية  اأ�صا�صية  �صناعية  �صركة  “ باعتبارنا  واأ�صاف   .«  2021
باالن�صمام  ي�صاهمون  الذين  املوهوبن  ال�صباب  من  بالعديد  فخورون  فاإننا 
يف تطوير القطاع ال�صناعي وبناء اقت�صاد قائم على التكنولوجيا واملعرفة«. 

ومتكن  وت��ط��وي��ر  توظيف  على  ل��الأمل��ن��ي��وم  العاملية  االإم�����ارات  �صركة  وتعمل 
ال�صباب االإماراتين املوهوبن من خالل برنامج التدريب الوطني للخريجن 
العلوم  �صهراً يف تخ�ص�صات   18 الذي يوفر للخريجن اجلدد تدريباً مدته 
والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات واملجاالت االأخرى, لتزويدهم باملعرفة 
ال�صركة.  داخ��ل  قيادية  منا�صب  لتويل  ال��الزم��ة  االإداري����ة  وامل��ه��ارات  التقنية 
ان�صموا  اأع�صاء  العاملية لالأملنيوم  االإم��ارات  ل�صركة  التنفيذية  اللجنة  وت�صم 
اإىل ال�صركة يف البداية كخريجن جدد متدربن. كما تنّظم �صركة االإمارات 
يكملوا  مل  ممن  ال�صباب  الإع��داد  الوطنية  التدريب  برامج  لالأملنيوم  العاملية 
درا�صتهم من مواطني الدولة, والتي تهدف اإىل تطوير مهاراتهم ومتكينهم 
ل�صغل وظائف فنية يف امل�صاهر وحمطات الطاقة التابعة لها, حيث تخرج اأكر 
يف  اإطالقها  منذ  التدريبية  الرامج  هذه  من  اإماراتي  مواطن   5,000 من 
العام 1982, وتابع العديد منهم حياتهم املهنية الناجحة يف �صركة االإمارات 
العاملية لالأملنيوم, مع و�صول بع�صهم اإىل اأعلى املنا�صب القيادية يف ال�صركة. 
ومتا�صياً مع “روؤية االإمارات 2021” التي حتر�س �صركة االإمارات العاملية 
للمراأة  التطوير  فاإنها متنح فر�س  املتاحة  ال�صبل  بكل  دعمها  على  لالأملنيوم 
وتويل مهام قيادية يف العمليات الت�صغيلية حيث ت�صغل االإناث االآن حوايل 20 

يف املائة من املنا�صب االإ�صرافية واالإدارية يف ال�صركة.

انطاق اأعمال اجلمعية العامة لل »اآيرينا« اليوم
•• اأبوظبي-وام:

الدولية  للوكالة   11 ال���  العامة  اجلمعية  اأع��م��ال  االث��ن��ن  ال��ي��وم  تنطلق 
االت�صال  تقنية  عر  افرتا�صيا  تعقد  والتي  “اآيرينا”  املتجددة  للطاقة 
الدولية  االل��ت��زام��ات  م��ن  ك��ام��ل  ع��ام  وذل���ك لر�صم م�صار  بعد  ع��ن  امل��رئ��ي 

للتنمية منخف�صة الكربون.
نظام  حت��ول   19 “كوفيد  �صعار  حتت  ينعقد  ال��ذي  االجتماع  يف  وي�صارك 
الطاقة” ما يقارب 2000 �صخ�صية رفيعة امل�صتوى باالإ�صافة للعديد من 
املنظمات متعددة االأطراف واأ�صحاب امل�صلحة الدولين وموؤ�ص�صات القطاع 

اخلا�س.
ب�صاأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط���راف  موؤمتر  تاأجيل  وم��ع 
تغر املناخ COP26 اإىل �صهر نوفمر القادم ي�صكل عام 2021 فر�صة 
مهمة اأمام البلدان حلفز م�صاعي احلد من التغر املناخي مبا يف ذلك ن�صر 
اأهداف  مع  االقت�صادي  التعايف  جهود  ومواءمة  املتجددة  الطاقة  تقنيات 

اتفاق باري�س للمناخ.
ومت اختيار يوم افتتاح اجلمعية احلادية ع�صرة ليكون يوما عامليا لتحول 
اجلاري  يناير   21 اإىل   18 م��ن  اأي���ام   4 م��دار  على  و�صيتم  الطاقة  نظام 
عقد نقا�صات رفيعة امل�صتوى حول �صيا�صات الطاقة ال�صفرية والتخطيط 
وترابط  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ات  يف  واال�صتثمار  الوطنية  ال��ط��اق��ة  ل�صيا�صات 

قطاعي الطاقة والرعاية ال�صحية.
وقال اأنطونيو غوتري�س االأمن العام لالأمم املتحدة اإن العامل يحتاج اإىل 
تريليونات ال��دوالرات للتعايف من تداعيات جائحة “كوفيد - 19” ومن 
احلكمة ا�صتخدام هذه املوارد اأي�صا الإزالة الكربون من اقت�صاداتنا وعلينا 
اأن نبني حتالفا عامليا لتحقيق احلياد الكربوين بحلول عام 2050 وتعتر 

تقنيات الطاقة املتجددة اخليار االأول ال�صرتاتيجيات اإزالة الكربون«.
االإ�صبانية  احلكومة  رئي�س  نائبة  ريبرا  تريزا  معايل  قالت  جانبها  من 
وزيرة التحول البيئي والتحدي الدميوغرايف والتي تراأ�س اأعمال اجلمعية 
احلادية ع�صرة للوكالة اإننا جميعنا ندرك مدى احلاجة امللحة للتحول نحو 
م�صتقبل م�صتدام للطاقة فهذا القطاع ينتج ما يزيد على 70 يف املائة من 
انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتايل يلعب حتول نظام الطاقة دورا حموريا 

يف اإدارة حالة الطوارئ العاملية لتغر املناخ«.
واأ�صارت اإىل اأن البلدان النامية واالقت�صادات االنتقالية والدول ال�صناعية 
حتظى جميعها بفر�س ممتازة الإزالة الكربون من م�صاراتها التنموية ما 
ي�صاهم بالتايل يف حتقيق اأمن الطاقة والنمو االقت�صادي ال�صليم وحتديث 

ال�صناعات وخلق املزيد من فر�س العمل«.
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املال والأعمال

م��ع �صركة  اأي�����ص��اً  ال��ت��ع��اون  كما مت 
امتيازات  لتقدمي  دي�صك”  “هوت 
“رخ�صة  حل���ام���ل���ي  وت�������ص���ه���ي���الت 
تطبيق  ال�����ص����ت����خ����دام   تاجر” 
Hotdesk الذي يوفر م�صاحات 
اأو  االجتماعات  لعقد  مرنة  عمل 
اإج������راء ج��ل�����ص��ات ع�����ص��ف ذه��ن��ي يف 
اأو  بال�صاعة,  وحجزها  دب��ي  اإم���ارة 
خالل  م��ن  اأو  بال�صهر,  اأو  باليوم, 
www.hotdesk- امل���وق���ع 

.app.com
م�صرفية  ت�صهيالت  تقدمي  ويتم 
حل���ام���ل���ي رخ�������ص���ة ت����اج����ر وذل����ك 
وهي:  بنوك  خم�صة  مع  بالتعاون 
امل�صرق,  بنك  ال��ت��ج��اري,  دب��ي  بنك 
االإمارات االإ�صالمي, بنك اأبوظبي 
االإ�صالمي.  دب��ي  وبنك  ال��ت��ج��اري, 
كما مت تنظيم العديد من الور�س 
بالتعاون  االف��رتا���ص��ي��ة  التوعوية 
م�����ع �����ص����رك����ة ك����ري����ت����ف ل�����الإب�����داع 
االأعمال  مل��م��ار���ص��ي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
احلرة طوال عام 2020 للتعريف 
وغرها  االأع��م��ال  م��زاول��ة  بكيفية 

من االأمور ذات ال�صلة.

رخ�صة  ع���ل���ى  احل�������ص���ول  ومي���ك���ن 
دقائق  يف  اإل���ك���رتون���ي���اً  “تاجر” 
م��ع��دودة م��ن اأي م��ك��ان م��ن خالل 
dedtrader. ع��ر  الت�صجيل 

ت�صجيل  اخل���ط���وات:  وات���ب���اع   ae
اختيار  االإماراتية,  الهوية  بيانات 
ن������وع ال���ن�������ص���اط, حت����دي����د اال����ص���م 
مواقع  ح�صابات  وذك���ر  ال��ت��ج��اري, 
وت�صم  االج���ت���م���اع���ي.  ال���ت���وا����ص���ل 
الرخ�صة:  على  احل�صول  مميزات 
اال�صتفادة  املن�صاأة,  بطاقة  اإ���ص��دار 

االإطالق عام 2017 وحتى نهاية 
ع��ل��ى خدمات  رك���زت   2020 ع���ام 
التوا�صل  م��واق��ع  ع��ر  ال��ت�����ص��وي��ق 
العطور  وجت�������ارة  االج���ت���م���اع���ي؛ 
التجميل؛ وجممع  وم�صتح�صرات 
وحت�صر  االإل���ك���رتوين؛  للتعامل 
احللويات وال�صكاكر؛ وبيع الوجبات 
الت�صويقية؛  واالإدارة  اخل��ف��ي��ف��ة؛ 
مواقع  واإدارة  ت��ط��وي��ر  وخ���دم���ات 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي؛ وجت����ارة 
املالب�س اجلاهزة؛ وجتارة املالب�س 
اجلاهزة الن�صائية. وي�صل اإجمايل 
التابعة  االأن�������ص���ط���ة  جم���م���وع���ات 
جمموعة   86 اإىل  تاجر  لرخ�صة 

متنوعة.
ومن ناحية اأخرى, اأظهر التقرير 
الت�صجيل  ق���ط���اع  ع����ن  ال���������ص����ادر 
اإجمايل  اأن  التجاري  والرتخي�س 
عدد حاملي رخ�صة تاجر ال�صادرة 
اإىل  و����ص���ل   2020 ع�����ام  خ�����الل 
زي�����ادة  ب��ن�����ص��ب��ة  رخ�������ص���ة   5799
بعام  م���ق���ارن���ًة   132% ق����دره����ا 
عدد  اإجمايل  و�صل  حيث   2019
رخ�صة,   2500 اإىل  ال���رخ�������س 

•• دبي-الفجر: 

التي  “تاجر”  رخ�������ص���ة  ت�����ص��ه��د 
اأط�����ل�����ق�����ه�����ا ق������ط������اع ال���ت�������ص���ج���ي���ل 
والرتخي�س التجاري يف اقت�صادية 
دب����ي ل��رتخ��ي�����س االأع����م����ال احلرة 
ال��ت��ي مت��ار���س م��ن حم��ل االإقامة 
التجارية  االأن�صطة  ومتكن  بدبي 
التوا�صل  االإنرتنت ومن�صات  عر 
من  متزايداً  اهتماماً  االجتماعي, 
النا�صئة  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب  ق��ب��ل 
 9949 اإ���ص��دار  يف دب��ي, حيث مت 
رخ�����ص��ة م��ن��ذ اإط������الق امل����ب����ادرة يف 
 2017 ���ص��ه��ر م����ار�����س م����ن ع�����ام 
االأمر   ,2020 ع��ام  نهاية  وح��ت��ى 
الت�صوق  زخ��م  تنامي  يعك�س  ال��ذي 
وا�صتحوذت  دب���ي.  يف  االإل��ك��رتوين 
من  االأع��ل��ى  الن�صبة  ع��ل��ى  االإن����اث 
اإجمايل هذه الرخ�س, حيث �صكلن 
الرخ�س  ع����دد  م���ن   57% ن��ح��و 
الذكور  ���ص��ك��ل  ف��ي��م��ا   ,)5704(

ن�صبة 43% )4245(. 
واأو�صح التقرير اأن معظم اأن�صطة 
ال�����������ص�����ادرة منذ  ت����اج����ر  رخ�������ص���ة 

االأم�����������ر ال���������ذي ي���ع���ك�������س ح���ر����س 
اقت�صادية دبي على تعزيز التجارة 
اقت�صاد  وتناف�صية  االإل��ك��رتون��ي��ة 
روؤية  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل  االإم����ارة, 
التحول  يف  ال��ر���ص��ي��دة  احل��ك��وم��ة 
الوعي  وب���ن���اء  ل����الإم����ارة  ال��رق��م��ي 
مزاولة  ت�صهل  التي  املن�صات  حول 

االأن�صطة التجارية.
وتهدف رخ�صة تاجر, التي ت�صدر 
اأ�صحاب  ت��وج��ي��ه  اإىل  اإل��ك��رتون��ي��اً, 
امل�صار ال�صحيح لبدء  اإىل  امل�صاريع 
عامل  ل��دخ��ول  االأوىل  خ��ط��وات��ه��م 
دبي  اقت�صادية  وتهدف  االأع��م��ال. 
تنظيم  اإىل  ال��رخ�����ص��ة  خ���الل  م��ن 
التجاري  ال��ع��م��ل  مم��ار���ص��ة  عملية 
لدعم  واإيجاد من�صة  االإلكرتوين, 
املتعامل  ورب��ط  التجارة,  وتطوير 
وت�صمل  م���ب���ا����ص���رة.  ال���ت���ج���ار  م����ع 
�صوابط رخ�صة تاجر اأنه ال ميكن 
اإ�صدار  فتح حمل جت��اري, وميكن 
كان  اإذا  فقط  عمال   3 ل  ت��اأ���ص��رة 
مالك الرخ�صة مواطن 100%, 
وحق الرجوع القانوين يكون على 

الفرد نف�صه �صاحب الرخ�صة.

وتركز اقت�صادية دبي على تقدمي 
“تاجر”  رخ�صة  الأ�صحاب  الدعم 
�صراكات  اإىل  التو�صل  خ��الل  م��ن 
مع القطاعن احلكومي واخلا�س, 
لنمو  ال����ت���������ص����ه����ي����الت  وت������وف������ر 
ق���ن���وات جديدة  اأع��م��ال��ه��م, وف��ت��ح 
ع���ر ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون م���ع منافذ 
جت�صيداً  وذل���ك  الرئي�صية  ال��ب��ي��ع 
الر�صيدة  احل��ك��وم��ة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
النا�صئ  ال�صباب  ودع��م  الحت�صان 
ومتكينهم  التجارية  وم�صاريعهم 

من ا�صتمرارية النجاح.
وفرتها  التي  الت�صهيالت  و�صمت 
اقت�صادية دبي مع �صركائها خالل 
حاملي  م�������ص���ارك���ة   2020 ع�����ام 
منتجاتهم  بعر�س  ت��اج��ر  رخ�صة 
اأول  وه�����و  كافية”,  “اإقرب  يف 
اإماراتي  وم�صروع  جتارية  عالمة 
�صباب  مب��ج��ه��ود   100% ي���ق���ام 
اإم����ارات����ي����ن, ك��م��ا ي���ق���وم ع����دد من 
اأ�صحاب  ت���اج���ر  رخ�����ص��ة  ح��ام��ل��ي 
ن�����ص��اط حت�����ص��ر وج���ب���ات خفيفة 
امل�صرتك  التعاون  مذكرة  اإط��ار  يف 
بعر�س  ب��دب��ي  ال��ع��ام��ة  النيابة  م��ع 

وخدماتهم  منتجاتهم  وت�����ص��وي��ق 
طوال عامي 2020 و2021 من 
يف  دائمة  م�صاحة  اإعطائهم  خالل 
مبنى النيابة العامة للو�صول اإىل 

اأكر �صريحة من اجلمهور. 
وت����ع����اون����ت اق���ت�������ص���ادي���ة دب�����ي مع 
الرائدة  الت�صوق  من�صة  “نون”, 
امل�صاريع  اأ���ص��ح��اب  ل��دع��م  حم��ل��ي��اً, 
املواطنن  ال�����ص��ب��اب  م��ن  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
“نون  ل��ع��ر���س م��ن��ت��ج��ات��ه��م ع��ل��ى 
لت�صهيل  ل��ن��ون  ال��ت��اب��ع��ة  حملي” 
الو�صول الأكر عدد من العمالء؛ 
“طلبات”  م���ع  ال���ت���ع���اون  مت  ك��م��ا 
ل��ع��ر���س وبيع  ال��ف��ر���ص��ة  الإت����اح����ة 
امل���ن���ت���ج���ات ال���غ���ذائ���ي���ة م����ن خالل 
مع  وال��ت��ع��اون  “طلبات”؛  تطبيق 
عملية  لت�صهيل  فاتورة”  “ماي 
اخلا�صة  االإل�������ك�������رتوين  ال�����دف�����ع 
مل��ن��ت��ج��ات حاملي  ال��ب��ي��ع  ب��ع��م��ل��ي��ات 
رخ�������ص���ة ت����اج����ر؛ وال����ت����ع����اون مع 
من  ال��ت��ج��ار  ل��ي��ت��م��ك��ن  ’اأك�صاك‘, 
وب�صائعهم  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ع���ر����س 
ع��ر امل��وق��ع االإل���ك���رتوين اخلا�س 

باأك�صاك جماناً.

عر�س  البنكية,  الت�صهيالت  م��ن 
املنتجات يف منافذ البيع )ال�صركاء(, 
احل�صول على ع�صوية غرفة دبي 
احل�صول  ال��ت��ج��اري��ة,  ل��الأن�����ص��ط��ة 
اجلمركي  امل�������ص���ت���ورد  رم�����ز  ع���ل���ى 
والت�صدير  اال����ص���ت���راد  لت�صهيل 
 ,dubaitrade.ae عن طريق
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  يف  امل�����ص��ارك��ة 
وور�س العمل, التعاقد مع �صركات 
التوظيف املوؤقت, وتوفر م�صاحات 

للعمل )ال�صركاء(.

منذ الإطالق يف مار�س 2017 

اقت�صادية دبي ت�صدر 9949 رخ�صة تاجر حتى نهاية عام 2020

مليون برميل يوميا متو�صط   24.945
انتاج اأوبك يف الربع االأخري من 2020 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع معدل متو�صط انتاج اأع�صاء منظمة الدول امل�صدرة للنفط “اوبك” 
العام  االخ��ر من  الربع  يوميا خالل  برميل نفط  24.945 مليون  اىل 
معدل  مع  مقارنة  يوميا  برميل  مليون   1.097 قدرها  ب��زي��ادة   2020
االن��ت��اج يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام ذات���ه وذل���ك بح�صب اأح���دث البيانات 

ال�صادرة عن املنظمة.
وجاءت الزيادة يف معدل االنتاج خالل الربع االخر من العام املا�صي بعد 
التح�صن امل�صجل يف الطلب على الذهب اال�صود يف ال�صوق العاملي من جهة 
وقيام بع�س اع�صاء املنظمة برفع �صقف االنتاج بعد تراجعها يف وقت �صابق 

نتيجة عوامل جيو�صيا�صية.

مطار راأ�س اخليمة الدويل يعزز �صراكة  �صباي�س جيت جمارك اأبوظبي تنجز التحول الرقمي جلميع خدماتها عرب من�صة »مت«

%منو مبيعات حملة عرو�س ال�صارقة للت�صوق يف املراكزواملحال التجارية  20

دورة جديدة من اال�صتثمار يف العقار ..موؤ�صراتها منو يف دبي وارتفاع ا�صهم �صركات القطاع
الت�صرفات  جت��اوزت  اجل��اري  يناير  �صهر  من  االأول  االأ�صبوع  وخ��الل 
 4.3 بدبي  واالأم���الك  االأرا���ص��ي  دائ���رة  اح�صائيات  بح�صب  العقارية 
ارتفعت  والفلل فيما  ولل�صقق  مليار درهم ما بن مبايعات لالأرا�صي 
ان  يوؤ�صر اىل  م��ا  وه��و   .. دره��م  16.9 مليار  ال��ث��اين اىل  اال�صبوع  يف 
املجاالت  اإ�صتثنائية يف كل  �صتكون   2021 اال�صواق االماراتية يف عام 
, لكون القطاع العقاري يخدم �صبكة عري�صة من القطاعات التجارية 
واخلدمية. وعزز هذه الثقة اأن ارقام الن�صاط يف العديد من القطاعات 
 2020 االقت�صادية يف الدولة �صهدت خالل الربع االخر من العام 
ال�صهر  خالل  وتوا�صل  “كورونا”..  جائحة  وط��اأة  من  ناجزا  خروجا 
اجلهات  من  العديد  اأ�صدرتها  التي  االرق��ام  عززتها  ب�صواهد  احل��ايل 

الر�صمية.
ومنحت وكالة كابيتال انتليجن�س الت�صنيف االئتماين لالإمارات, تثبيتا 

•• اأبوظبي-وام:

عك�س الن�صاط الذي �صهده القطاع العقاري �صواء على �صعيد الت�صرفات 
ال�صركات  ا�صهم  ا�صعار  الكبرة يف  القفزة  اأو  امل�صجلة يف دبي  العقارية 
العاملة يف القطاع واملدرجة يف اال�صواق املالية خالل اأول ا�صبوعن من 
�صهر يناير اجلاري ,اإ�صارًة تاأكيدية على بداية دورة ا�صتثمارية جديدة 

. يف القطاع متتلك مقومات اال�صتمرار ملا يتجاوز عام 2021 
ويف  امل��ايل  ال�صوق  يف  امل��درج��ة  العقارية  ال�صركات  ا�صهم  �صجلت  فقد 
للتطوير  ,اع��م��ار  العقارية  “اعمار  اعمار  جمموعة  ا�صهم  مقدمتها 
,اعمار مولز” منواً كبرا يف ا�صعارها خالل اول ا�صبوعن ,وجاء ذلك 
 21.2 اىل  دب��ي  يف  العقارية  الت�صرفات  اجمايل  ارتفاع  مع  متزامنا 

مليار درهم خالل الفرتة ذاتها.

ائتمانيا بنظرة م�صتقبلية م�صتقرة وا�صتندت يف ذلك اىل اال�صتثمارات 
اخلارجية ال�صخمة للبالد وارتفاع حجم الروة ال�صيادية اإىل جانب 
من  الفرد  ن�صيب  وارت��ف��اع  داخلي  ا�صتقرار  من  ال��دول��ة  به  تتمتع  ما 
بدبي  العقار  �صوق  املبيعات يف  ارق��ام  وكانت  االإج��م��ايل.  املحلي  الناجت 
�صجلت اأداء قويا مع عودة امل�صتثمرين اإىل ال�صوق والتي اأخذت مداها 

خالل الربع االخر من ال�صنة, من اأكتوبر اإىل دي�صمر 2020 .
على  توؤكد  التي  اال�صباب  من  جملة  العقاري  ال�صوق  متابعة  وتظهر 
,فاأ�صعار  واب��وظ��ب��ي  دب���ي  للقطاع يف  ال��ب��ي��اين  اخل���ط  ارت��ف��اع  ت��وا���ص��ل 
معقولة  معدالت  عند  املا�صي  العام  خ��الل  ا�صتقرت  دب��ي  يف  العقارات 
امل�صاريع  من  الكثر  ت�صطيب  يف  والتمهل  العر�س  حجم  كبح  ب�صبب 
االن�صائية التي قيد االجناز. وترافقت معدالت اال�صعار اجلديدة مع 

ارتفاع يف الطلب , بع�صه داخلي والكثر منه خارجي.

للزراعة وال�صالمة الغذائية باإ�صافة 
االأ����ص���م���دة ال��ع�����ص��وي��ة واالأ����ص���م���دة 
متوازنة  ب���دف���ع���ات  ال���ك���ي���م���ي���اوي���ة 
وكافية لتدفئة جذور النباتات من 
خ���الل رف���ع درج����ة ح�����رارة الرتبة 
ال�����ص��ت��اء م���ع مراعاة  خ���الل ف�����ص��ل 
عالية  الورقية  االأ�صمدة  ا�صتخدام 
على  �صواء  والف�صفور  البوتا�صيوم 
ب��احل��ق��ن يف  اأو  م��ب��ا���ص��رة  ال���رتب���ة 
وجتنب  بالتنقيط  ال����ري  ���ص��ب��ك��ات 
الت�صميد النيرتوجيني متاما قبيل 

هذه الفرتات.

•• اأبوظبي - وام:

دع������ت ه���ي���ئ���ة اأب����وظ����ب����ي ل���ل���زراع���ة 
وال�صالمة الغذائية كافة املزارعن 
من  واحل�������ذر  احل���ي���ط���ة  اأخ������ذ  اإىل 
م��وج��ات ال���رد ال�����ص��دي��دة ال��ت��ي قد 
ت�صر باملزروعات وتوؤدي اإىل خ�صائر 

للمحا�صيل.
اتخاذ  ب��امل��زارع��ن  الهيئة  واأه��اب��ت 
مع  للتعامل  الالزمة  االحتياطات 
انخفا�س  ع���ن  ال���ن���اجت���ة  امل����وج����ات 
درجات احلرارة موؤكدة على اأهمية 
املنا�صبة  ال���ري���اح  م�����ص��دات  زراع�����ة 
الهوائية  ال��ك��ت��ل  اأث���ر  م��ن  للتقليل 
ت�صكل خ��ط��را على  وال��ت��ي  ال���ب���اردة 
اإقامة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  امل����زروع����ات 
االأغطية  اأو  اخل��ي�����س  م��ن  ح��واج��ز 
املزروعة  امل��ح��اب�����س  ح���ول  ال�صبكية 
باملحا�صيل للحد من تاأثر الرياح 
�صديدة الرودة مع �صرورة مراقبة 
وم��ت��اب��ع��ة ال��ت��غ��رات اجل��وي��ة وفقا 
للتنبوؤات والتحذيرات ال�صادرة من 

املركز الوطني لالأر�صاد.
املحا�صيل  ب��زراع��ة  الهيئة  واأو���ص��ت 
اأ�صناف  واختيار  للرودة  املقاومة 
م��ق��اوم��ة ملوجات  االأك�����ر  ال���ب���ذور 
املناخية  والتقلبات  ال�صديدة  الرد 
م����ع ال���ت���ق���ي���د ب�����زراع�����ة ال�����ب�����ذور يف 
االأوقات املنا�صبة وجتنب الزراعة يف 
باالإ�صافة  الرودة  �صديدة  االأوقات 
اإىل اإزال����ة االأع�����ص��اب ال�����ص��ارة حتت 

بدورها  والتزاما  املثمرة.  االأ�صجار 
االر��������ص�������ادي وال�����ت�����وع�����وي ح�����ددت 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
الن�صائح  م��ن  جمموعة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
حلماية  ال�����الزم�����ة  واالر��������ص�������ادات 
وال�صقيع  ال�����رد  م���ن  امل����زروع����ات 
ميكن  حيث  ال�صتاء  مو�صم  خ��الل 
حماية املزروعات من خالل عمليات 
النباتات  وتغطية  والت�صميد  ال��ري 
تاأثر  من  حتد  �صحيحة  بطريقة 

ال�صقيع على منو النباتات.
تن�صح  الري  بعمليات  يتعلق  وفيما 
ب�صبكة  ال��ع��ن��اي��ة  ب�����ص��رورة  ال��ه��ي��ئ��ة 
منتظمة  ب�صورة  و�صيانتها  ال���ري 
ل�صمان املحافظة على املياه وكفاءة 
ا�صتخدام االأ�صمدة مع جتنب الري 
الري  واع��ت��م��اد  ال��ب��اك��ر  ال�صباح  يف 
امل��ت��ق��ارب خ���الل منت�صف  امل���ت���وازن 
ال��ن��ب��ات من  ال��ن��ه��ار وذل���ك حلماية 
توفر  الليلي و�صمان  ال�صقيع  اآث��ار 
الرطوبة املنا�صبة للرتبة كما تن�صح 
ال��ب��ئ��ر مبا�صرة  ب��ال��ري م��ن  اأي�����ص��ا 
اأكر  لكونها  اخل��زان��ات  من  ولي�س 

دفئا.
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  واأو����ص���ت 
بتغطية  ال���غ���ذائ���ي���ة  وال�������ص���الم���ة 
املحا�صيل الزراعية ذات احل�صا�صية 
باالأغطية  ال������رودة  م���ن  ال��ع��ال��ي��ة 
واخلي�س  وال���ق�������س  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة 
حل���م���اي���ت���ه���ا م�����ن م�����وج�����ات ال�����رد 
ا�صتخدام  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ال�����ص��دي��دة 

ال����زراع����ي  ال��ن�����ص��ي��ج  اأو  ال���ق���م���ا����س 
اخل�صروات  ملحا�صيل  “االأجريل” 
اأو  وا����ص���ت���خ���دام ال�����ص��ع��ف اجل������اف 
االأكيا�س البال�صتيكية ذات االأحجام 
الفاكهة  �صتالت  حلماية  املنا�صبة 
ال�صن  ���ص��غ��رة  الغ�صة  واالأ���ص��ج��ار 
م���ن موجات  واحل���ج���م حل��م��اي��ت��ه��ا 

الرد ال�صديدة.
الت�صميد  م���ن  اال���ص��ت��ف��ادة  وح����ول 
وتغذية النبات يف حماية املزروعات 
من موجات الرد وال�صقيع خالل 
مو�صم ال�صتاء اأو�صت هيئة اأبوظبي 

مبركبات  ب���ال���ر����س  اأو������ص�����ت  ك���م���ا 
وم�صتخل�صات  االأمينية  االأحما�س 
والعناية  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ط���ح���ال���ب 
التغذية  لتح�صن  الكال�صيوم  ور�س 
وتدعيم خاليا النبات مع احلر�س 
“�صيليكات  مثل  مب��واد  الر�س  على 
ب�صكل  االأوراق  على  البوتا�صيوم” 
موجات  ����ص���ق���وط  ق��ب��ي��ل  اأ����ص���ا����ص���ي 

ال�صقيع مبا�صرة.
وب��ال��ن�����ص��ب��ة مل������زارع ال��ن��خ��ي��ل دعت 
الهيئة اإىل �صرورة اتباع االر�صادات 
اخل��ا���ص��ة ب��رن��ام��ج زراع���ة النخيل 
واإنتاج التمور من خالل اال�صتمرار 
يف خدمة راأ�س النخلة كاإزالة بقايا 
العذوق والت�صعيف والتكريب ور�س 
منطقة  يف  امل���ي���ك���روين  ال���ك���ري���ت 
برنامج  اتباع  واأي�صا  النخلة  راأ���س 
ال��ت�����ص��م��ي��د وال�����ري امل��ن��ا���ص��ب خالل 
فرتة ال�صتاء ل�صمان ا�صتدامة اإنتاج 

متور ذات جودة عالية.
اإىل  امل���زارع  اأ�صحاب  الهيئة  ودع��ت 
الزراعي  االإر���ص��اد  م��راك��ز  مراجعة 
م�صاعدة  اإىل  احل����اج����ة  ح�����ال  يف 
حيث  االإر���ص��اد  مهند�صي  م��ن  فنية 
يف  املنت�صرة  االإر���ص��اد  م��راك��ز  تعمل 
خمتلف مناطق اإمارة اأبوظبي على 
تقدمي االإر�صادات والن�صائح الفنية 
وحثهم  ل��ل��م��زارع��ن  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
على اتباع االأ�ص�س ال�صليمة حلماية 
املناخية  ال��ت��غ��رات  م���ن  ال��ن��ب��ات��ات 

التي توؤثر على اإنتاجية املزرعة.

الن�صخة  فعاليات  نتيجة  اإن  للت�صوق  ال�صارقة  لعرو�س 
املبيعات  واأرق��ام  ال�صارقة للت�صوق  اجلارية من عرو�س 
اإىل  الرامية  وتوجهاتها  الغرفة  روؤي��ة  عك�صت  املرتفعة 
اإنعا�س احلركة االقت�صادية يف االإمارة مع توافر البنية 
التي  االأح��داث الرتويجية  الداعمة ملثل هذه  التحتية 

اأ�صبحت ال�صارقة متتاز بجودة تنظيمها.
واأ�صاف اأن عرو�س ال�صارقة للت�صوق توا�صل النجاحات 
التي حققتها الدورة االأوىل نتيجة اجلهود التي بذلتها 
ل��الرت��ق��اء باحلدث  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف االإع������داد  ال��ل��ج��ن��ة 
وال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء وال���دع���م ال���الحم���دود م��ن الدوائر 
احلملة  اأن  موؤكدا   .. احلكومية  واملوؤ�ص�صات  والهيئات 
االإعالمية التي اأعدت للعرو�س جاءت ل�صمان اأن ت�صل 

ر�صالة اجلهات امل�صاركة اإىل جمهور املت�صوقن.

••ال�شارقة -وام:

ال�صارقة  ع��رو���س  حملة  م��ن  الثانية  الن�صخة  حققت 
املا�صي  دي�صمر  م��ن   17 يف  انطلقت  ال��ت��ي  للت�صوق 
ال�����ص��ارق��ة ارتفاعا  وت��ن��ظ��م��ه��ا غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة 
التجارية  وامل��ح��الت  امل��راك��ز  يف  املبيعات  من��و  ن�صبة  يف 

امل�صاركة يف العرو�س بنحو 20 يف املائة.
جاء ذلك قيا�صا على االأرقام التي عك�صت زيادة يف ق�صائم 
امل�صاركن  املت�صوقن  ارتفاع عدد  اإىل جانب  امل�صرتيات 
يف ال�صحوبات االأ�صبوعية التي اأطلقتها الغرفة االأ�صبوع 
االإم���ارة على جوائز  م��دن ومناطق  املا�صي يف خمتلف 

بقيمة اأكر من مليوين درهم ل� 120 فائزا.
العام  امل��ن�����ص��ق  م�����ص��اع��د  ب���وزجن���ال  �صعيد  وق����ال ج��م��ال 

اأبوظبي للزراعة توجه املزارعني بطرق التعامل مع موجات الربد ال�صديدة

املدير  خانا,  �صاجناي  قال  التو�صع,  هذا  اأهمية  على  موؤكداً 
“ ننظر اإىل �صركة”  التنفيذي ملطار راأ�س اخليمة الدويل: 
لنا,  بالن�صبة  ا�صرتاتيجياً  �صريكاً  باعتبارها  �صباي�س جيت” 
قائمة  لتو�صيع  خططنا  دع��م  يف  حم��وري��اً  دوراً  تلعب  وه��ي 
 .2019 عام  معهم  التفاهم  مذكرة  توقيع  فمنذ  وجهاتنا 
ويتمثل ه��دف��ن��ا ال��ي��وم يف ت��وف��ر امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات اإىل 
الهندية والعامل.  ال��ق��ارة  �صبه  ال��وج��ه��ات يف  اأك��ر م��ن  ع��دد 
ونحن على ثقة باأن قائمة الوجهات اجلديدة التي توفرها 
“�صباي�س جيت” �صت�صهم يف تعزيز دورنا كمركز نقل حيوي 

يف دولة االإمارات«. 
واأ�صاف: “نتطلع اإىل القيام بدور مهم يف دعم جهود االإمارة 
عام  بحلول  �صنوًيا  زائ��ر  مليون   2.9 ال�صتقطاب  ال��رام��ي��ة 
لراأ�س  املحلي  الدخل  م�صادر  تنويع  يف  وامل�صاهمة   2025
اخليمة من خالل دعم القطاع ال�صياحي الذي يعد مقوماً 
املزيد  ج��ذب  على  حالياً  نعمل  امل�صتدامة.  للتنمية  اأ�صا�صياً 
تنمو عملياتنا  اأن  ونتوقع  املطار,  اإىل  الطران  �صركات  من 
ب�صكل كبر هذا العام وذلك يف �صوء العودة املتوقعة للن�صاط 
االقت�صادي بعد كوفيد-19 وتزامناً مع ا�صت�صافة معر�س 

اإك�صبو 2020 يف اأكتوبر املقبل«.
راأ�س  وم��ط��ار  جيت”  “�صباي�س  ب��ن  ال�صراكة  اأث��م��رت  وق��د 
اخليمة الدويل توفر تذاكر طران تعد االأقل تكلفة على 
م�صار دلهي - راأ�س اخليمة – دلهي. وت�صمن �صعر التذكرة 
النقل الري املجاين من اأبو ظبي ودبي وال�صارقة. وقد اأفاد 
باأنهما يتوقعان االإع��الن عن املزيد من الرحالت  اجلانبان 
خالل  من  املقبلة  القليلة  االأ�صهر  يف  املدرو�صة  التكلفة  ذات 
جيت”  “�صباي�س  من  اجلديدة  اخلدمات  من  املزيد  اإدخ��ال 

عر مطار راأ�س اخليمة الدويل

•• راأ�س اخليمة : الفجر

تعزيز عالقة  ع��ن  ام�س  ال���دويل  راأ����س اخليمة  اأع��ل��ن مطار 
الطران  ���ص��رك��ة  جيت”  “�صباي�س  م��ع  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ص��راك��ة 
, واإ�صافة  االأكر �صعبية يف الهند من حيث عدد امل�صافرين 
وجهات جديدة تربط االمارة مع العديد من املدن واالأقاليم 

يف الهند   
اأمام امل�صافرون مع �صركة “�صباي�س جيت”,  و�صيكون متاحاً 
وكو�صن  ولكناو  واأمريت�صار  مومباي  اإىل  مبا�صرة  الو�صول 
وجايبور من راأ�س اخليمة, ف�صاًل عن زيادة عدد الرحالت 
اإ�صافة  وت��اأت��ي  دل��ه��ي.  راأ����س اخليمة -  دل��ه��ي -  على حم��ور 
الوجهات اخلم�س اجل��دد وزي���ادة ع��دد اخل��دم��ات من مطار 

اأنديرا غاندي الدويل
ويف هذا ال�صياق, اأكد متحدثون من “�صباي�س جيت” ومطار 
للطلب  تلبية  ج��اء  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  اأن  ال���دويل  اخليمة  راأ����س 
امل��ت��زاي��د على خ��دم��ات ال��رك��اب ب��ن الهند واالإم�����ارات, على 
الطلب على خدمة  القطاع من تراجع يف  ي�صهده  عك�س ما 
لبداية  اأن هذه اخلطوة موؤ�صر  املتحدثون   واأو�صح  ال�صفر. 
الهند وراأ���س اخليمة,  القوي بن  الربط  حقبة جديدة من 
“�صباي�س  رح���الت  اأوىل  م��ع  بالتزامن  فيها  العمل  انطلق 

جيت” للركاب من االإمارة يف نوفمر من العام املا�صي.
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  �صينغ,  اأج���اي  ق��ال  ب���دوره 
عن  االإع��الن  “ي�صعدنا  جيت«:  »�صباي�س  ل�صركة  التنفيذي 
اإىل  وجايبور  وكو�صن  ولكناو  واأمريت�صار  مومباي  اإ�صافة 
اإىل  باالإ�صافة  اخليمة,  وراأ����س  الهند  ب��ن  رحالتنا  ج��دول 
زيادة عدد رحالتنا من واإىل دلهي. قد حققنا اأعلى معدالت 

اإ�صغال وبن�صبة تزيد عن 90% يف الهند ».

احلكومية مبا يعزز ا�صتدامة اخلدمات الرقمية ويوفر اأعلى 
الزيارات  وبلغ عدد  للمتعاملن.  واملرونة  الراحة  م�صتويات 
جلمارك  ال��ع��ام��ة  االإدارة  متعاملي  على  ت��وف��ره��ا  مت  ال��ت��ي 
للتقدمي  الرقمية  ال��ق��ن��وات  ا�صتخدام  ع��ن  ال��ن��اجت  اأب��وظ��ب��ي 
2.739 مليون زيارة خالل العام  اأكر من  على اخلدمات 
2020 .. فيما و�صل عدد اأيام العمل التي مت توفرها على 
القنوات  ا�صتخدام  عن  الناجت  احلكومية  اجلهات  موظفي 
األف   56,480 اأكر من  الرقمية للتقدمي على اخلدمات 
االأنظمة  ع��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ن  ر���ص��ا  ن�صبة  ع��م��ل. وو���ص��ل��ت  ي���وم 
االإلكرتونية لالإدارة العامة جلمارك اأبوظبي %95 خالل 
يف  الرقمي  التحول  عملية  جن��اح  يعك�س  م��ا   2020 ال��ع��ام 

جمارك اأبوظبي مبا يلبي تطلعات متعامليها.
اخلدمات  اإجن��از  من  املتعاملن  الرقمية  اخلدمات  ومُتّكن 
اجلمركية املتوفرة باللغتن العربية واالإجنليزية عر من�صة 
“مت” من خالل البحث عن اخلدمة يف حمرك البحث ومن 
با�صتخدام  للخدمة  والدخول  املطلوبة  اخلدمة  اختيار  ثم 
االإف�صاح  تعبئة من���وذج  ي��ت��م  ذل���ك  وب��ع��د  ال��رق��م��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
اجلمركي واإرفاق امل�صتندات املطلوبة وتقدمي الطلب اإ�صافة 
اإىل دفع الر�صوم ومن ثم طباعة البيان اجلمركي ليح�صل 
املتعاملن على اخلدمات اجلمركية من موقعهم اأينما كانوا 

دون احلاجة اإىل زيارة مراكز اخلدمة ويف دقائق معدودة.
اجلدير بالذكر اأن اخلدمات الرقمية اجلديدة التي اأطلقتها 
من  العديد  تتيح  م��وؤخ��را  اأبوظبي  جلمارك  العامة  االإدارة 
املزايا منها االإف�صاح اجلمركي جلميع الفئات من املخل�صن 
�صواء كانوا �صركات اأو اأفراد كما توفر جمموعة من اخلوا�س 
اجلديدة التي مل تكن متوفرة من قبل ومنها حفظ امل�صودات 

للرجوع اإليها الحقا.

•• اأبوظبي-وام: 

التحول  اإجن��از  اأبوظبي  العامة جلمارك  االإدارة  اأعلنت 
من�صة  ع��ر   100% بن�صبة  خ��دم��ات��ه��ا  جل��م��ي��ع  ال��رق��م��ي 
ي�صهم يف  “مت” مم��ا  امل��وح��دة  اأب��وظ��ب��ي احلكومية  خ��دم��ات 
االرتقاء مب�صتوى املنظومة اجلمركية ويحقق ر�صا و�صعادة 
االإدارة  تقدمها  التي  الرقمية  اخلدمات  وت�صم  املتعاملن. 
العامة جلمارك اأبوظبي 40 خدمة رئي�صية متكاملة جت�صد 
التي  الت�صغيلية  وامل��رون��ة  امل��ت��ط��ورة  التحتية  البنية  متانة 

تتمتع بها االإدارة يف ظل خدمات جمركية ذكية و مبتكرة.
الدفع  اإمت��ام عمليات  املتكاملة  الرقمية  تتيح اخلدمات  كما 
الدفع  اأبوظبي” من�صة  “�صداد  18 خدمة عر  ل�  الرقمي 
خطوة  يف  وذل���ك  “مت”  منظومة  �صمن  امل��وح��دة  الرقمية 
املتعاملن  على  التي�صر  يف  الرقمي  التحول  اأهمية  تعك�س 
واإجناز  اجلمركين  املخل�صن  و  والتجار  امل�صتثمرين  من 
وي�صهم  واجلهد  الوقت  يوفر  مبا  اأماكنهم  من  معامالتهم 
يف تي�صر حركة التجارة. من جانبه اأكد �صعادة را�صد الحج 
اأن  اأبوظبي  جل��م��ارك  العامة  االإدارة  ع��ام  مدير  املن�صوري 
بن�صبة  الرئي�صية  خدماتنا  جلميع  الرقمي  التحول  اإجن��از 
توظيف  نحو  االإدارة  ا�صرتاتيجية  اإطار  يف  ياأتي   100%
االب��ت��ك��ار وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات جمركية 
رقمية متكاملة مبا يعزز �صرعة اإجناز املعامالت اجلمركية 
ب�صال�صة وي�صهل حركة التجارة ويحفز االأعمال واال�صتثمار 

يف جمتمع اأبوظبي.
االإدارة  خ��دم��ات  لكافة  الرقمي  التحول  اإجن���از  اأن  واأ���ص��اف 
العامة جلمارك اأبوظبي جاء يف اإطار جهود حكومة اأبوظبي 
اخلدمات  لكافة  الرقمي  التحول  ت�صريع  اإيل  تهدف  التي 
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•• اأبوظبي - وام:

ح����ددت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل����دوري 
اجلودو  ل�صباب  االإم�����ارات  اأب��ط��ال 
غٍد  م�صاء  م��ن  اخلام�صة  ال�صاعة 
للتقدم  ن��ه��ائ��ي��ا  م���وع���دا  ال��ث��الث��اء 
املقرر  امل�����ص��اب��ق��ة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
اإقامتها يوم اجلمعة املقبل املوافق 
22 يناير ب�صالة نادي احتاد كلباء 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق��ي��ة وال���ت���ي تقام 
االإم����ارات  احت���اد  م�صابقات  �صمن 
للم�صارعة واجلودو ملو�صم 2020 

.2021 –

الت�صجيل  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  واأو���ص��ح��ت 
للم�صاركة يتم عر رابط اإلكرتوين 
مت ت��ع��م��ي��م��ه ع��ل��ى ك���اف���ه االأن���دي���ة 
امل�صاركة, مع  الراغبة يف  االأع�صاء 
التاأكيد على �صرورة اإجراء فح�س 
من  وال���ت���اأك���د   "  19 "كوفيد- 
عن  ت��زي��د  ال  مل��دة  النتيجة  �صلبية 
بالبطولة  املعنين  �صاعة لكل   72

ح�صب الروتوكول ال�صحي.
واأكدت اللجنة املنظمة - يف بيانها 
ال�صيد  م��ن  التعميم  اأن��ه مت  اأم�����س 
امل�صاعد  ال�صر  اأمن  جا�صم  حممد 
اإبراز  ب�����ص��رورة  االأن��دي��ة,  ك��ل  على 

االأوراق الثبوتية وبطاقة الالعب, 
و�صهادة  ال�صحية  اللياقة  و�صهادة 
�صعود  19"عند  " كوفيد  فح�س 
امل����ي����زان ال�����ذي حت����دد م���وع���ده يف 
يوم  م�صاء  من  والن�صف  ال�صاد�صة 
يناير   21 املوافق  املقبل  اخلمي�س 
ب��ن��ادي احت����اد ك��ل��ب��اء, مب��ا يف ذلك 

حيث  اللقاح,  على  ح�صلوا  الذين 
يجب عليهم تقدمي ما يثبت �صلبية 
لكل  ويجوز   ,  /PCR/ الفح�س 
كل  3 العبن يف  ي�صجل  اأن  فريق 
وزن منهم العبان اثنان مواطنان, 

وثالث مقيم.
وتقرر اأن تبداأ املناف�صات يف التا�صعة 

اجلمعة  ي��وم  �صباح  م��ن  والن�صف 
باإقامة  ال��ت��و���ص��ي��ة  ومت  امل���ق���ب���ل, 
من  االنتهاء  ف��ور  التتويج  مرا�صم 
الفرق  ع���ودة  لت�صهيل  املناف�صات, 
ت�صريح  ح�صب  مبكرا,  ديارها  اإىل 
ال�صكرتر  ال�صيد  �صعبان  الكابن 

التنفيذي لالحتاد.

•• دبي –الفجر:

 اأتاح نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية خالل مناف�صات اجلولة االأوىل 
"كايت  ب��امل��ظ��الت  امل��ي��اه  على  التزحلق  الأل����واح  املفتوحة  دب��ي  بطولة  م��ن 
�صرف" الفر�صة ملحبي هواية الت�صوير ال�صوئي الإبراز مقدراتهم الفنية 

يف التقاط ال�صور الفريدة التي ترز جمال دبي ال�صاحر ودفء �صواطئها.
وو�صع امل�صور ال�صاب خالد اإ�صماعيل حممد االأمري ع�صو جمعية �صقور 
املعرة  اللقطات  من  ع��دد  خ��الل  من  متميزة  ب�صمة  للت�صوير  االإم���ارات 
يف  متثل  متميزا  عمال  ليخرج  الت�صويرية  خراته  فيها  ا�صتخدم  والتي 
عدد من اللقطات اجلميلة والتي ا�صتوقعت متابعيه على �صبكات التوا�صل 
والذي  البحرية  للريا�صات  الدويل  دبي  نادي  من�صات  واأي�صا  االجتماعي 

اأعاد ن�صر تلك اللقطات.
ويحر�س نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية على اإتاحة الفر�صة ملحبي 
التي  االأح����داث  خمتلف  خ��الل  م��ن  مقدراتهم  اإب���راز  يف  الت�صوير  ه��واي��ة 
املتاحة  الو�صائل  وتوفر  البحري  الريا�صي  املو�صم  روزن��ام��ة  يف  ينظمها 

الإجناز تلك املهام مع فريق العمل االإعالمي املخت�س يف النادي.

•• اأبوظبي -وام:

للريا�صات  االإم���ارات  واحت��اد  االإم��ارات��ي  اخلا�س  االأومل��ب��ي��اد  موؤ�ص�صة  تنظم 
يول  الفلور  ريا�صة  مدربي  "االفرتا�صية" الإع��داد  ال��دورة  اليوم  ال�صتوية 
باالأوملبياد اخلا�س ا�صتعدادا لالألعاب العاملية ال�صتوية كازان 2022 وذلك 
واأعلنت  للريا�صة.  العامة  للهيئة  التابع  القادة  اإع��داد  بال�صراكة مع مركز 
ال��دورة يحيي اجلنيبي مدرب  اأنه �صيحا�صر يف  االأوملبياد اخلا�س  موؤ�ص�صة 
اجلليد  هوكي  حكام  جلنة  رئي�س  ب��ول  الفلور  لريا�صة  االإم����ارات  منتخب 
رئي�صي  بتغطية حمور  �صيقوم  ال�صتوية, حيث  للريا�صات  االإم��ارات  باحتاد 
اخلا�س  باالأوملبياد  ب��ول  الفلور  ريا�صة  تدريب  ومفاهيم  خ�صائ�س  ح��ول 
 09:00 اىل   07:00 م��ن  "زووم" الرقمية  من�صة  ع��ر  الور�صة  خ��الل 

م�صاء.
االإم���ارات  ب��ن احت���اد  املوقعة  التفاهم  مل��ذك��رة  ال���دورة تفعيال  وت��اأت��ي ه��ذه 

عام  نهاية  يف  االإماراتي  اخلا�س  االأوملبياد  موؤ�ص�صة  و  ال�صتوية,  للريا�صات 
بالقطاع  ال�صتوية  الريا�صات  م�صتوى  تطوير  ت�صتهدف  والتي   2020
الريا�صي لالأوملبياد اخلا�س, و توفر فر�س التدريب والتطور للمدربن و 

الالعبن ا�صتعدادا للم�صاركات العاملية يف االألعاب ال�صتوية العاملية.
ا�صتعرا�س  منها  ال��ف��رع��ي��ة  امل��ح��اور  م��ن  ع���ددا  ال����دورة  ب��رن��ام��ج  ويت�صمن 
تاريخ ريا�صة الفلور بول, وقوانن وقواعد تنظيم م�صابقاتها, وخ�صائ�س 
االإم���ارات  م�صاركة  على  ال�صوء  ت�صليط  جانب  اإىل  تدريباتها,  ومفاهيم 
يف  للم�صاركة  املوؤهل   2019 ع��ام  ب��ول  للفلور  االإقليمي  الكاأ�س  يف  القوية 
االألعاب العاملية ال�صتوية بكازان 2022 حيث جاء منتخب �صيدات االأوملبياد 
اخلا�س االإماراتي يف املركز االأول وح�صد ذهبية الكاأ�س االإقليمي للفلور بول 
بالقاهرة 2019, مما اأهله للم�صاركة يف االألعاب العاملية ال�صتوية "كازان 
2022", وح�صل منتخب الرجال على املركز الثالث وامليدالية الرونزية. 
وقال طالل الها�صمي, املدير الوطني ملوؤ�ص�صة االأوملبياد اخلا�س االإماراتي: 

 , ال�صتوية  االإم��ارات للريا�صات  احتاد  يف  �صركائنا  مع  التعاون  ي�صعدنا   "
الدورة  هذه  لتنظيم  للريا�صة  العامة  للهيئة  التابع  القادة  اإع��داد  ومركز 
�صمن  املهمة  الريا�صات  اإح��دى  تعتر  والتي  ب��ول,  الفلور  ريا�صة  ملدربي 
االإجنازات  العاملية لالأوملبياد اخلا�س, وال�صيما يف �صوء  االألعاب  مناف�صات 
م�صاركة  اإىل  نتطلع  االإقليمي, حيث  الكاأ�س  االإم��ارات يف  ملنتخبات  الرائعة 
قوية يف االألعاب العاملية ال�صتوية "كازان 2022" .. ويعتر التدريب اأحد 

الركائز اال�صرتاتيجية خلططنا لال�صتعداد لها. ".
اجلدير بالذكر اأن ريا�صة الفلور بول من الريا�صات التي ميكن ممار�صتها 
ن��وع من  اأي  على  اأو  املغطاة,  ال�صاالت  ���ص��واء يف  امل��الع��ب  م��ن  العديد  على 
االأوملبياد اخلا�س. وهي لعبة عريقة  املالعب, وتنا�صب ب�صكل كبر العبي 
متار�س منذ اأكر من خم�صن عاما, ولها احتاد دويل ي�صم 74 دولة, كما 
متار�س من خالل الريا�صات املوحدة, التي ي�صارك فيها اأ�صحاب الهمم ذوي 

التحديات االإعاقة الذهنية اإىل جانب اأقرانهم من الالعبن ال�صركاء.

28,000 الع��ب من ذوي االإعاقة  اأك��ر من  2019, ك��ان هناك  ويف ع��ام 
الذهنية ميار�صون ريا�صة الفلور بول, اإىل جانب 23,000 من الالعبن 
56 دولة حول  املوحدة يف  الفلوربول  ي�صاركون يف ريا�صة  الذين  ال�صركاء 
العامل. كما توجد عالقة بن هوكي اجلليد والفلور بول, حيث يتجه العبو 
هوكي اجلليد ملمار�صة الفلور بول عو�صا عن الهوكي بعد ف�صل ال�صتاء, مما 

يدعم انت�صار ريا�صة الفلور بول.
هذا و�صتكون االألعاب العاملية ال�صتوية لالأوملبياد اخلا�س القادمة فى كازان, 
الأ�صحاب  ريا�صية  اإجن���ازات  لتحقيق  جديد  حافز  مبثابة   2022 رو�صيا 
قوة  للعامل  و�صتظهر  االإم���ارات���ي,  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد  ريا�صيي  م��ن  الهمم 
الريا�صة يف بناء جمتمعات مزدهرة و�صاملة. و�صتقام األعاب كازان يف الفرتة 
من 22 اإىل 28 يناير 2022, و�صيجتمع 2,000 ريا�صي و�صريك ريا�صي 
موحد من 108 دول و3,000 متطوع من جميع اأنحاء العامل يف كازان 

للتاأكيد على قيمة االندماج من خالل ممار�صة الريا�صة.

»االأوملبياد اخلا�س« و »الريا�صات ال�صتوية« يفّعان برنامج االإعداد املبكر ا�صتعدادا الألعاب كازان

غدًا .. اآخر موعد للت�صجيل يف »دوري 
اأبطال االإمارات ل�صباب اجلودو«

لقطات تظهر اأجمل �شتاء يف العامل

اإبداعات اإماراتية يف ريا�صة »كايت �صريف دبي«

اأن العبه  ال�����ص��ب��ت  االأول  اأم�������س  ب��ي�����ص��رز   اإن���دي���ان���ا  اأع���ل���ن 
معدودة  اأي��ام  قبل  اإليه  املنتقل  ليفرت,  كاري�س  اجلديد 
كرة  دوري  ف��رق يف  اأرب��ع��ة  �صملت  التي  التبادل  �صفقة  يف 
ال�صلة االأمركي للمحرتفن واأر�صلت جيم�س هاردن من 
هيو�صن روكت�س اىل بروكلن نت�س, �صيغيب عن املالعب 
يف  �صغرة  كتلة  وج��ود  اكت�صاف  بعد  م�صمى,  غر  الأج��ل 

كليته الي�صرى.
اختبار  خ��الل  ال�صغرة  الكتلة  اكت�صف  اأن��ه  بي�صرز  وق��ال 
الت�صوير بالرنن املغناطي�صي كجزء من الفح�س البدين 

وهيو�صن  �صملته  ال��ت��ي  ال��ت��ب��ادل  ���ص��ف��ق��ة  اك��ت��م��ال  ق��ب��ل 
وبروكلن وكليفالند كافاليرز.

الفحو�س  م��ن  مل��زي��د  �صيخ�صع  "ليفرت  ب��ي��ان  يف  واأف���اد 
ال��ط��ب��ي��ة و���ص��ي��ت��ب��ع ذل����ك م���زي���د م���ن ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ح�صب 

احلاجة".
وحقق ليفرت ما معدله 18,5 نقطة مع 4,3 متابعات 
و6 متريرات حا�صمة يف املباراة خالل مو�صمه اخلام�س يف 
الدوري قبل اأن ت�صمله �صفقة التبادل التي اأدت اىل تخلي 
"درافت  اخ��ت��اره يف  ال��ذي  الفريق  واإع��ادت��ه اىل  نت�س عنه 

األوانه. عن  يدافع  اأن  دون  2016" من 
وقال ابن ال�26 عاما يف بيان "بالنيابة عن عائلتي وعني, 
وتوجيههم",  دعمهم  على  بي�صرز  اإنديانا  ن�صكر  اأن  نريد 
عملية  اأث��ن��اء  ال�صديدة  لدقتهم  ممتنون  "نحن  م�صيفا 
واأن  الفريق  اىل  اأتطلع لالن�صمام  واأن��ا  البدين  الفح�س 
وقت  اأق����رب  يف  العظيمة  املنظمة  ه���ذه  م��ن  ج���زءا  اأك����ون 

ممكن".
وتخلى بي�صرز يف �صفقة التبادل عن فيكتور اأوالديبو اإىل 

هيو�صن.

ليفريت يغيب عن اإنديانا الأجل غري م�صمى 
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•• دبي-الفجر:

االأع�������م�������ال حممد  رج�������ل  اأع�����ل�����ن 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  احل����ب����ت����ور 
مل��ج��م��وع��ة احل��ب��ت��ور ك��اب��ن فريق 
"�صرين  اأن   ل��ل��ب��ول��و  احل���ب���ت���ور 
  AHKو لال�صت�صارات  كابيتال 
الفريق  ت��رع��ي��ان  " ���ص��وف  العاملية 
املقبلة يف �صل�صلة  خالل م�صاركاته 
وهي  الذهبية  دب��ي  كاأ�س  بطوالت 
والتي  الف�صية  دبي  كاأ�س  بطولتي 
اأن تقام خ��الل الفرتة  امل��زم��ع  م��ن 
م��ن ال��ث��اين وال��ع�����ص��ري��ن م��ن �صهر 
ي���ن���اي���ر اجل��������اري وت�����ص��ت��م��ر حتى 
املقبل  ف��راي��ر  �صهر  م��ن  اخلام�س 
دب��ي الذهبية وال��ت��ي �صوف  وك��اأ���س 
الرابع  م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل  ت���ق���ام 
وت�صتمر  ف��راي��ر  �صهر  م��ن  ع�صر 
ح��ت��ى اخل��ام�����س م���ن ���ص��ه��ر مار�س 

املقبل مب�صاركة �صبعة فرق .
الرعاية  بهذه  �صعادته  واأع��رب عن 
ال��ت��ي ���ص��وف ت��ك��ون ح��اف��زا للفريق 
املهمتن  امل�صاركتن  هاتن  خ��الل 
ال�������ص���رك���ات  حت�������ذو  ان  م���ت���م���ن���ي���ا 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات االق���ت�������ص���ادي���ة حذو 
و لال�صت�صارات  كابيتال  "�صرين 

العاملية "وتدعم وترعى    AHK
الريا�صية  والفعاليات  االأن�����ص��ط��ة 
واجبها  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  ب����ال����دول����ة 
وريا�صيينا  �صبابنا  جتاه  املجتمعي 

.
احلبتور  ف��ري��ق  اإن  احلبتور  وق���ال 
كابيتال  ���ص��ري��ن   " ب��ول��وب��رع��اي��ة 
العاملية    AHKو لال�صت�صارات 
هذه  يف  ���ص��ع��ب��ا  رق���م���ا  ”�صيكون 
باهتمام  حت��ظ��ى  ال���ت���ي  امل��ن��اف�����ص��ة 
ك��ب��ر م��ن ع�����ص��اق وحم��ب��ي اللعبة 

تاأكد  ح��ي��ث  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اللعبة يف  اأف�����ص��ل جن���وم  م�����ص��ارك��ة 
النجوم  اأم��ه��ر  ج��ان��ب  اىل  ال��ع��امل 
امل��ح��ل��ي��ن مم���ا ���ص��ي�����ص��ي��ف اأب���ع���ادا 
ج���دي���دة ل��ل��ب��ط��ول��ت��ن ال��ل��ت��ن يتم 
الفني  امل�صتوى  �صمن  ت�صنيفهما 
العايل يف العامل الأن جميع الفرق 

حتمل هانديكاب 18 جول .
م���اي���ك���ل ديفيد  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
ل�صركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س 
اأن  لال�صت�صارات  كابيتال  �صرين 

���ص��رك��ت��ه ت���دخ���ل ا����ص���وق االم������ارات 
للمرة االوىل وهي �صركة اأمريكية 
م����ردود  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن  وت����اأم����ل 
هذه  يف  ج��ي��د  وت�صويقي  اإع��الم��ي 
ملجموعة  ال�����ص��ك��ر  ووج����ه  امل��رح��ل��ة 

احلتور .
رئي�س  كبلبت  خ��ال��دون  اأع���رب  كما 
وايد  وورل���د  �صركة  اإدارة  جمل�س 
بامل�صاركة  �صعادته  عن  انرتيرو�س 
يف ال��رع��اي��ة ل��ل��ع��ام اخل��ام�����س على 
�صل�صلة  من  ج��زءا  لي�صبح  التوايل 

بطوالت كا�س دبي الذهبية متمنيا 
ا�صتمراية هذه النجاحات .

الف�صية  دب���ي  ك��اأ���س  ..وت��ف��ا���ص��ي��ل 
والقرعة يف موؤمتر �صحفي اليوم

اللجنة  ت��ع��ق��د  اآخ������ر  ج���ان���ب  م����ن 
املنظمة ل�صل�صلة بطوالت كاأ�س دبي 
�صحفيا  م��وؤمت��را  للبولو  الذهبية 
من  والن�صف  العا�صرة  يف  مو�صعا 
اليوم االثنن لالعالن عن  �صباح 
تفا�صيل بطولة كاأ�س دبي الف�صية 
مرا�صم  واأج�����راء   2021 للبولو 

ب��ال��ق��اع��ة الكرى  ال��ق��رع��ة وذل����ك 
احلبتور  وم��ن��ت��ج��ع  ن����ادي  ب��ف��ن��دق 
رجل  بح�صور  والفرو�صية  للبولو 
احلبتور  خ��ل��ف  حم��م��د  االع����م����ال 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  احل��ب��ت��ور 
كاأ�س  ب��ط��والت  �صل�صلة  وم��وؤ���ص�����س 
يح�صر  كما  للبولو  الذهبية  دب��ي 
امل�صاركة  ال��ف��ري��ق  ممثلي  امل��وؤمت��ر 
وفريق  املنظمة  اللجنة  واأع�����ص��اء 

الدعم اللوج�صتي للبطولة .

 وك��م��ا ه��و م��ع��روف ف���اإن البطولة 
حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �صمو 
ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد 
و�صوف  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم 
وبهانديكاب  ف���رق   7 ب��ه��ا  ي�����ص��ارك 
وتنطلق  ج�����ول   18 اإىل  ي�����ص��ل 
املوافق  اجل��م��ع��ة  ي���وم  مناف�صاتها 
يناير  �صهر  من  والع�صرين  الثاين 
اجلاري على مالعب نادي ومنتجع 

احلبتور للبولو والفرو�صية .
والفرق ال�صبعة امل�صاركة هي فريق 

بنجا�س  ح���ي���در  ب���ق���ي���ادة  ب��ن��ج��ا���س 
احلبتور  را�صد  بقيادة  افزا  وفريق 
وف��ري��ق ذئ���اب دب���ي ب��ق��ي��ادة حبتور 
وف���ري���ق غنتوت  حم��م��د احل��ب��ت��ور 
زايد  بن  فالح  ال�صيخ  �صمو  بقيادة 
بقيادة  احلبتور  وف��ري��ق  نهيان  اآل 
االإم���ارات  وف��ري��ق  احلبتور  حممد 
بنت  ميثاء  ال�صيخة  �صمو  ب��ق��ي��ادة 
اآل مكتوم وفريق  حممد بن را�صد 
زي��������دان ب���ق���ي���ادة رج������ل االأع����م����ال 

ال�صعودي عمرو زيدان .

•• دبي - وام:

االإمارات  ملنتخب  الفني  املدير  الكابن قا�صم عا�صور  اأكد 
دبا  يف  تنظيمه  مت  ال���ذي  املع�صكر  اأن  ال��ي��د  ك��رة  لنا�صئي 
املرجوة,  اأه��داف��ه  حقق  اأ�صبوعن  مل��دة  وا�صتمر  احل�صن 
واأب���رزه���ا رف���ع ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وامل���ه���ارات ال��ف��ن��ي��ة لدى 
يف  اأدواره���م  بن  والتكامل  التجان�س  وحتقيق  الالعبن, 
امللعب, اإىل جانب توفر فر�س االحتكاك القوية مع عدد 

من فرق الدولة.
ودية,  م��ب��اري��ات  خم�س  يف  ���ص��ارك  املنتخب  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
مل�صافات  ال��ع��ودة  ث��م  وال��ل��ع��ب  ال�صفر  اأج����واء  م��ع  وتعاي�س 
ل��ي�����ص��ت ب��ال��ق�����ص��رة, وه���ي ن��ف�����س االأج������واء ال��ت��ي ن�صتعد 
اأملاتي  مبدينة  االآ�صيوية  البطولة  يف  امل�صاركة  عند  لها 

االأوىل  امل��راك��ز  اأ���ص��ح��اب  �صتوؤهل  وال��ت��ي  ك��ازاخ�����ص��ت��ان,  يف 
للم�صاركة يف مونديال كاأ�س العامل.

وقال عا�صور يف ت�صريحاته لوكالة انباء االإمارات" وام": 
يف جت��م��ع دب���ا احل�����ص��ن ع��ا���س ال��الع��ب��ون جت��رب��ة جديدة 
بهذا  طويل  مع�صكر  اإق��ام��ة  وه��ي  حياتهم,  يف  م��رة  الأول 
يف  وجنحنا  ال�صن,  �صغار  م��ن  جميعا  اإن��ه��م  حيث  ال�صكل 
من  فيها  �صي�صاركون  التي  البطولة  مل�صتوى  تو�صيلهم 
دبي  اإىل  ال�صفر  ثم  يوميا,  فرتتن  على  التدريب  خالل 
حيث خ�صنا مباراتن وديتن مع �صباب االأهلي, ومثلهما 
مع الن�صر, بينما كانت املباراة اخلام�صة مع الو�صل, وبال 
�صك كانت الفوائد كثرة, خا�صة اأننا واجهنا فرقا جتمع 
وخرة  �صنا  اأك���ر  اأن��ه��م  مبعنى  وال�صباب  النا�صئن  ب��ن 
"ريتم" املباريات  من  ا�صتفدنا  وقد  املنتخب,  العبي  من 

ال�صريع.
واأ�صاف : اأنه بعد نهاية مع�صكر دبا احل�صن عاد الالعبون 
اآخر  جتمعا  اأقمنا  ثم  املا�صي,  ال�صهر  نهاية  بيوتهم  اإىل 
اأيام اخلمي�س  اأيام يف نهاية اال�صبوع املا�صي  مدته ثالثة 
واجل��م��ع��ة وال�����ص��ب��ت, يف دب���ي ح��ت��ى ن��ظ��ل حم��اف��ظ��ن على 

املعدالت البدنية واملهارية التي و�صلنا اإليها.
ملدة  كازاخ�صتان  يف  البطولة  موعد  تاأجيل  �صوء  وعلى 
�صهرين من مار�س اإىل مايو 2021, وما اإذا كان قد قام 
باإجراء تعديل على برنامج اإعداد الفريق قال عا�صور: نعم 
, �صنجري بع�س التعديالت , ولدي ت�صور عن الرنامج 
اجل���دي���د, و���ص��وف اع��ر���ص��ه ق��ري��ب��ا ع��ل��ى جل��ن��ة املنتخبات 
برئا�صة االأخ عبداهلل الكعبي, ويت�صمن الرنامج اجلديد 
ا�صبوعية م�صتمرة حيث يخ�صع الالعبون  على تدريبات 

من  واجلمعة  واخلمي�س  واالأرب��ع��اء  الثالثاء  اأي��ام  يف  لها 
كل اأ�صبوع بدبي الأن اأغلبية الالعبن من دبي وال�صارقة, 
اأنديتهم,  يف  تدريبهم  �صيتم  اأبوظبي  لالعبي  وبالن�صبة 
اأن  ن��ط��ب��ق��ه, ع��ل��ى  ال����ذي  ال��رن��ام��ج  واإخ�����ص��اع��ه��م لنف�س 
ين�صموا اإلينا لنا يوم اخلمي�س من كل اأ�صبوع لن�صارك يف 

مباراة ودية.
كرة  واحت��اد  املنتخبات  للجنة  اأق��دم  �صوف  عا�صور:  وتابع 
دوري  يف  بامل�صاركة  النا�صئن  ملنتخب  لل�صماح  طلبا  اليد 
ال�����ص��ب��اب, ح��ت��ى نحقق اال���ص��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى ع��ل��ى نطاق 
اخل����رة وال���ك���ف���اءة امل��ه��اري��ة وال��ف��ن��ي��ة, ال��ف��ك��رة موجودة 
واأمتنى احل�صول على موافقة االحتاد عليها, واإىل جانب 
التجمعات االأ�صبوعية وامل�صاركة يف دوري ال�صباب, نخطط 
اإجازات  فرتة  اأبريل  �صهر  بداية  يف  طويل  جتمع  الإقامة 

املدار�س, وبعده لدينا خيارين ملرحلة االإعداد االأخرة قبل 
البطولة, اأحدهما باإقامة مع�صكر خارجي مدته اأ�صبوعن 
�صبيهة  دول��ة  يف  اأو  امل�صيفة",  بكازاخ�صتان" ال��دول��ة  اإم��ا 
املناف�صات,  اأج���واء  يف  مبكرا  للدخول  كازاخ�صتان  مبناخ 
واخل��ي��ار ال��ث��اين ه��و االك��ت��ف��اء مبع�صكر داخ��ل��ي مغلق ثم 

ال�صفر اإىل مدينة اأملاتي مبا�صرة قبل البطولة".
امل��ن��ت��خ��ب وتطور  ال���الع���ب���ن يف  ا���ص��ت��ج��اب��ة  وع����ن م����دى 
م�صتواهم قال: بالفعل م�صتوى الالعبن يف تطور, ونحن 
والتاهل  كازاخ�صتان  يف  طيبة  نتائج  بتحقيق  متفائلون 
والتجمعات  التدريبات  يف  اال�صتمرار  ب�صرط  للمونديال 
نراهن  الدقيق, ونحن  بال�صكل  االإع��داد  برنامج  وتطبيق 
باأن يكون جيل االأم��ل وامل�صتقبل يف كرة  على هذا اجليل 

اليد االإماراتية.

اأ�صرتاليا  ب��ط��ول��ة  م��دي��ر  ي��وا���ص��ل 
كريغ  امل�������ص���رب  ل����ك����رة  امل���ف���ت���وح���ة 
اأوىل بطوالت  ب���اأن  ال��ت��اأك��ي��د  ت��اي��ل��ي 
�صتقام  املو�صم  لهذا  �صالم  الغراند 
باأنه  االق���������رار  م����ع  م����وع����ده����ا,  يف 
ال�  لالعبن  رائعا"  و�صعا  "لي�س 
الذين دخلوا يف ع��زل ذات��ي يف   47
ف��ن��ادق��ه��م حت�����ص��را ل��ل��ح��دث الذي 
قد  لكنها  "ب�صيطة  خ��روق��ات  �صهد 
الالعبن,  م����ن  خطرة"  ت���ك���ون 

اآخرين كانوا يف�صلون  وتذمرا من 
ل���و ع���رف���وا م�صبقا  امل�����ص��ارك��ة  ع���دم 

بالو�صع.
ال  و�صع  يف  ال�صبت  املنظمون  وب��ات 
اإ�صابة  تبن  بعدما  عليه  يح�صدوا 
اأ���ص��خ��ا���س ب��ف��رو���س كورونا  ث��الث��ة 
 17 اأ�صل  من  رحلتن  يف  امل�صتجد 
بالالعبن وطواقمهم  رحلة جاءت 

اىل ملبورن واأدياليد.
االأحد  اأم�س  االختبارات   واأظ��ه��رت 
اإ�صابة �صخ�س رابع, ع�صو يف فريق 
ال��ب��ث, ع��ل��ى اإح����دى ال���رح���الت من 

لو�س اأجنلي�س.
وال يوجد من بن امل�صابن االأربعة 
اأي العب اأو العبة, لكن اأحدهم كان 
على  ي�صرف  ال���ذي  ب��رون��و  �صيلفان 
بيانكا  ال��ك��ن��دي��ة  ال��الع��ب��ة  ت���دري���ب 
بطولة  بلقب  ال��ف��ائ��زة  اأن��دري�����ص��ك��و, 

اأمركا املفتوحة لعام 2019.
وهناك مدرب اآخر من بن امل�صابن 

االأربعة لكن مل يك�صف عن هويته.
مت اع��ت��ب��ار ك���ل ���ص��خ�����س ع��ل��ى من 

ب��اأن��ه خمالط واأم���ر بعدم  ال��ط��ائ��رة 
م���غ���ادرة غ��رف��ت��ه يف ال��ف��ن��دق خالل 

فرتة حجر اإلزامية ملدة 14 يوما.
وه����ذا االأم����ر ي��ع��ن��ي اأن����ه ل��ن ُي�صمح 
بالتدريب  والع���ب���ة  الع���ب���اً   47 ل���� 
مل���دة خ��م�����س ���ص��اع��ات يف ال���ي���وم كما 
���ص��اب��ق��ا خالل  ع��ل��ي��ه  االت����ف����اق  مت 
الغراند  بطوالت  الأوىل  التح�صر 
تبداأ  اأن  واملقررة  العام,  لهذا  �صالم 
الثامن من  يف موعدها اجلديد يف 

ال�صهر املقبل.
يف  املخالطن  ب��ن  م��ن  اأن  ويعتقد 
هذه الرحالت, هناك البيالرو�صية 
فيكتوريا اأزارنكا واالأمركية �صلون 
ني�صيكوري  ك��ي  وال��ي��اب��اين  �صتيفنز 
واالأمل����ان����ي����ة اأجن���ل���ي���ك ك���رب���ر, مما 

�صيوؤثر كثرا على ا�صتعداداتهم.
التا�صعة  ل���ل���ق���ن���اة  ت���ي���ل���ي  وق����ال����ت 
اأنه  دائ��م��ا  نعلم  "كنا  االأ���ص��رتال��ي��ة 
هذا  م��ع  كبر  خطر  هناك  �صيكون 
تكون  اأن  اأب����دا  ميكنك  وال  ال���وب���اء, 
بطولة  "لكن  م�صددا  يقن",  على 

قدما  �صتم�صي  املفتوحة  اأ�صرتاليا 
ق�����ص��ارى جهدنا  ب���ذل  و���ص��ن��وا���ص��ل 
اأن نوؤمن لهوؤالء الالعبن  ل�صمان 
ال  و�صع  يف  اأنف�صهم  وج��دوا  الذين 
يح�صدوا عليه, ظروفا مقبولة اىل 

حد ما".
ون��ف��ى امل��ن��ظ��م��ون ال�����ص��ائ��ع��ات التي 
حت����دث����ت ع����ن ح����ال����ة اإي���ج���اب���ي���ة يف 
واحدة من الرحلتن املتجهتن اىل 
اأدياليد واللتن حتمالن بع�صا من 

اأكر االأ�صماء يف اللعبة.
الالعبن يف  وق��ت ح��ط معظم  ويف 
ال�صربي  مثل  جن��وم  ق��رر  ملبورن, 
واالإ�صباين  دي��وك��وف��ي��ت�����س  ن���وف���اك 
راف��اي��ل ن���ادال واالأم��رك��ي��ة �صرينا 
اأو�صاكا,  ناومي  واليابانية  وليام�س 
ال��ت��وج��ه اىل اأدي���الي���د ال��واق��ع��ة يف 

جنوب اأ�صرتاليا.
كورنيه  األيزيه  الفرن�صية  وو�صفت 
امل���ت���واج���دة يف م���ل���ب���ورن وال���ت���ي مل 
الو�صع  الطائرتن,  على من  تكن 

بال�"جنوين".

يتعّن  "قريبا,  ال��الع��ب��ة  وغ�����ّردت 
على ن�صف العبي بطولة ا�صرتاليا 

اخل�صوع للعزل".
من  واأ����ص���اب���ي���ع  "اأ�صابيع  ت���اب���ع���ت 
�صتذهب  ال�صاق  والعمل  التمارين 
واحدة  كوفيد  ح��ال��ة  ب�صبب  ���ص��دى 
ايجابية يف طائرة �صبه فارغة. عذرا 

ولكن هذا جنوين".
�صر�صتيا,  ���ص��وران��ا  ال��روم��ان��ي��ة  اأم���ا 
لنا  ق���ال���وا  "لو  ب��ال��ق��ول  ف��ت��ذم��رت 
ال��ق��واع��د, ملا  ب���اأن ه���ذه ه��ي  م�صبقا 

�صاركت يف بطولة اأ�صرتاليا".
يوليا  ال��ك��ازاخ�����ص��ت��ان��ي��ة  وواف��ق��ت��ه��ا 
"لفكرت  قائلة  ال���راأي  بوتينت�صيفا 
ب���االأم���ر م���رت���ن ق��ب��ل ال���ق���دوم اىل 
هنا". واأقر تايلي باأن الو�صع �صعب, 
والالعبات  الالعبن  اإن  ق��ال  لكنه 
باملخاطر, م�صيفا  دراية  كانوا على 
البداية,  يف  االأم���ر  اأو�صحنا  "لقد 
ولهذا ال�صبب ق�صمنا الالعبن اىل 
جمموعات, وكان هناك دائما خطر 
وباأن  اإيجابيا  اأح��ده��م  ي��ك��ون  اأن  يف 

يوما".   14 مل���دة  ع��زل��ة  يف  ي��دخ��ل 
من  على  خطر  هناك  "كان  وتابع 
)الالعبن  يكونوا  اأن  من  الطائرة 
ات�������ص���ال وثيق  وال����الع����ب����ات( ع��ل��ى 
)مب�����ص��اب(, وك���ان ه��ن��اك خ��ط��ر اأن 
وثيق".  ات�صال  على  اجلميع  يكون 
ال��الع��ب��ن قواعد  ب��ع�����س  وان��ت��ه��ك 

الفقاعة ال�صحية بفتح اأبوابهم.
ال�صحي  احل��ج��ر  مفو�صة  وح���ذرت 
كا�صار  اإمي�����ا  ف��ي��ك��ت��وري��ا  والي�����ة  يف 
غرامات  ي��واج��ه��ون  املخالفن  ب���اأن 

األ��ف دوالر ا�صرتايل   20 ت�صل اىل 
اأم������رك������ي(,  دوالر   15300(
وي��واج��ه��ون اح��ت��م��ال اإر���ص��ال��ه��م اىل 
�صرطة  ����ص���اب���ط  م����ع  اآخ������ر  ف���ن���دق 

متمركز خارج بابهم.
"فتح  الالعبن  اأح���د  ب���اأن  وك�صفت 

ب��اب��ه ل��ي��ح��اول اإج�����راء حم��ادث��ة مع 
الردهة",  اأ�صفل  التدريب  يف  زميله 
الوجبات  اآخ��ر  العب  ا�صرتى  بينما 
اجلاهزة الأ�صدقائه يف نف�س الطابق 
"وكان ي�صيد بجهوده الكبرة وفتح 

بابه للقيام بذلك".

�صريين كابيتال لا�صت�صارات وAHK  العاملية يرعيان فريق »احلبتور« للبولو

تعديات على برنامج اإعداد منتخب نا�صئي اليد بعد تاأجيل البطولة االآ�صيوية 

بطولة اأ�صرتاليا لكرة امل�صرب.. بني امل�صي قدمًا والتذمر 

اإ�صابة العب و�صط نابويل فابيان روي�س بكورونا 
الدويل  اأن الع��ب و�صطه  االإي��ط��ايل  ن��اب��ويل  اأع��ل��ن 
كورونا  بفرو�س  م�صاب  روي�����س  فابيان  االإ���ص��ب��اين 
الفريق يف  التواجد مع  �صيحرمه من  ما  امل�صتجد, 
املقبل يف  واالأرب��ع��اء  ال��دوري �صد فيورنتينا  مباراة 

لقاء الكاأ�س ال�صوبر �صد يوفنتو�س.
اأن نتائج  ت��وي��رت  ن��اب��ويل يف ح�����ص��اب��ه ع��ل��ى  وك�����ص��ف 
االأول  اأم�س  م��ب��اراة   قبل  اأجريت  التي  االختبارات 
ال�صبت �صد فيورنتينا على زمالء روي�س يف الفريق 

وكذلك اأع�صاء الطواقم يف النادي, جاءت جميعها 
�صلبية. وبدوره قال الالعب يف ح�صابه على تويرت 
لفرو�س  اختباري  نتيجة  ج��اءت  احل��ظ,  "ل�صوء 
كورونا اإيجابية", م�صيفا "اأنا اأعزل نف�صي يف املنزل 
نابويل  ال��ت��ي و�صعها  ال��روت��وك��والت  ك��ل  واأح����رتم 
اأنا بخر  االإيطايل.  االأوىل  الدرجة  دوري  ورابطة 
املهاجم  اأي�صا  نابويل  ويفتقد  عائلتي".  وكذلك 
اإ�صابته  تبينت  ال��ذي  اأو�صيمن  فيكتور  النيجري 

بالده  يف  عطلة  بعد  عودته  ل��دى  كورونا  بفرو�س 
خ���الل ف���رتة امل��ي��الد وراأ������س ال�����ص��ن��ة, وه���و �صيغيب 
�صنويا  جتمع  التي  ال�صوبر  الكاأ�س  لقاء  عن  اأي�صا 
ال���دوري وال��ك��اأ���س. واأح���رز نابويل الذي  بن بطلي 
يحتل حاليا املركز ال�صاد�س يف الدوري, لقب الكاأ�س 
بفوزه املو�صم املا�صي يف النهائي بركالت الرتجيح 
على يوفنتو�س املتوج بلقب الدوري للمو�صم التا�صع 

تواليا.

فقد املدعو  /بوجا �صاجيل 
اجلن�صية  ال����ه����ن����د    الل, 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  من   )1412864L(
الهند  �صفارة  اىل  ت�صليمة 

او اأقرب مركز �صرطة

فقدان جواز �صفر

ف������ق������دت امل���������دع���������وة  /زي�����ن�����ب 

اجلن�صية  م���غ���رب���ي���ة    ف����ت����اح, 

رق������م  ������ص�����ف�����ره�����ا  ج��������������واز   -

)QP90543987( فعلى من 

يجده ت�صليمة لل�صفارة املغربية 

او اأقرب مركز �صرطة

فقدان جواز �صفر

ف���ق���د امل������دع������و  /حم����م����د حمي 

الدين �صم�س ال�صحى, بنغالد�س   

���ص��ف��ره رقم  اجل��ن�����ص��ي��ة - ج�����واز 

)BW0462774( من يجده  

او  بنغالد�س  �صفارة  اىل  ت�صليمة 

اأقرب مركز �صرطة

فقدان جواز �صفر
/�صيجا  امل�������دع�������و   ف����ق����د 
اثيوبيا    اب����وي����و,  ت��ادي�����ص��ي 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)5657060EP( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0504179892

فقدان جواز �صفر
/دولورو�صا  امل���دع���و   ف��ق��د 
�صيليرادو ماالران, الفلبن   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)B1420833P( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0556746788

فقدان جواز �صفر
املدعو  /رو�صي ماري  فقد 
مركادو كورونيل, الفلبن   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)2172569EC( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0589159517

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د امل�������دع�������و  /را������ص�����د 
باك�صتان    زادا,  ���ص��ر  خ���ان 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)4115153MT( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0501988998

فقدان جواز �صفر

Date 18/ 1/ 2021  Issue No : 13141

Real Estate Summary 561/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party:1- Sanjay Kumar
Unknown place of residence
The prevailing party:  Real Estate Investment Public Corporation
Represented by: Abdullah Marwan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 26-08-2020 in the above 
mentioned case in the attendance of the defendant ordering the defendant to pay 
the plaintiff an amount of (AED 616,194) Six Hundred and Sixteen Thousand One 
Hundred and Ninety Four Dirhams and the interest of 9 % per annum from the claim 
date of 22-07-2020 until the full payment and the court ordered him to pay the charges, 
the expenses and One thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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الفجر الريا�ضي
اأعلن االحتاد الدويل لكرة اليد اإلغاء مباراة منتخبي اأملانيا والراأ�س 
االأخ�صر التي كانت مقررة بينهما االأح��د يف مونديال كرة اليد يف 
�صفوف  يف  امل�صتجد  كورونا  فرو�س  تف�صي  ب�صبب  وذل��ك  القاهرة, 
تاأهله اىل  املنتخب االإفريقي, ما �صمح ملناف�صه االأوروب��ي يف �صمان 

الدور الرئي�صي.
واأ�صدر االحتاد الدويل لكرة اليد بياًنا ر�صمًيا اأكد "اأنه بعد موقف 
قررت  ك��ورون��ا,  بفرو�س  االأخ�صر  ال��راأ���س  منتخب  العبي  اإ�صابات 
اإدارة املناف�صة اإلغاء املباراة... وذلك ل�صرورة وجود 10 العبن على 

االأقل بينهم حار�س مرمى الإقامة املباراة".
واأو�صح البيان اأنه ال يتوفر ملنتخب الراأ�س االأخ�صر �صوى 9 العبن 
فائًزا  االأمل���اين  املنتخب  اعتبار  ف�صيتم  عليه  وبناء  امل��ب��اراة,  خلو�س 

بنتيجة 10-0 مع ح�صوله على نقطتن.

اأ�صار بيان االحت��اد ال��دويل اإىل اأن مباراة االأوروغ��واي والراأ�س  كما 
االأخ�صر يف اجلولة الثالثة من مناف�صات املجموعة االأوىل ال تزال يف 
موعدها الثالثاء, اإذا ا�صتطاعت الوفاء مبتطلبات الالئحة, م�صيفا 
اأن لوائح البطولة تن�س على اأن عدم خو�س املنتخب لثالث مباريات 

بالبطولة �صيوؤدي ال�صتبعاده من املناف�صة.
ب�صبب  ف��ق��ط  الع��ب��ا   11 ب���  م�صر  اىل  االإف��ري��ق��ي  املنتخب  وح�����ص��ر 
يف  مبارياته  اوىل  اجلمعة  خ�صر  وق��د  ك��ورون��ا,  بفرو�س  االإ�صابات 

املونديال �صد املجر 34-27.

بعدما  االأح���د  اأمل��ان��ي��ا  م��ب��اراة  قبل  الت�صكيلة  ع��ن  الع��ب��ن  وا�صتبعد 
قل�س  م��ا  "كوفيد19-",  بفرو�س  ا�صابتهما  الفحو�س  اأظ��ه��رت 
لقائمة  االأدن���ى  احل��د  ان  ح��ن  يف  فقط,  العبن  ت�صعة  اإىل  قائمته 

املنتخبات خلو�س املباريات يف كاأ�س العامل هي ع�صرة العبن.
الثنائي  اأن  فيه  اأك��د  بيانا  ال�صبت  االأخ�صر  ال��راأ���س  احت��اد  واأ���ص��در 
بالفعل  كورونا  بفرو�س  واأ�صيب  �صبق  االإيجابية,  امل�صحة  �صاحب 
ب��داي��ة ال���ع���ام, ول��ذل��ك ظ��ه��رت م�صحته اإي��ج��اب��ي��ة ه���ذه امل����رة, لكن 
الالعبن ال يعانيان من اعرا�س, وطالب مب�صحة جديدة لالعبن 

للح�صول على نتائج دقيقة.
املونديال,  يف  االأوىل  م�صاركته  االأخ�صر  ال��راأ���س  منتخب  ويخو�س 
االأم����ر ال����ذي دف��ع��ه ل��الح��ت��ف��ال وال��رق�����س ب��ع��د م���ب���اراة امل��ج��ر رغم 

اخل�صارة.
وباتت اأملانيا مت�صدرة للمجموعة باأربع نقاط و�صمنت بلوغها الدور 
الرئي�صي الذي يتاأهل اليه ا�صحاب املراكز الثالثة االأوىل يف كل من 
املجموعات الثماين, بعدما رفع عدد املنتخبات اىل 32 للمرة االأوىل 

عو�صا عن 24.
و�صتحذو املجر حذوها الحقا االأحد يف حال فوزها على االأوروغواي 

الأنها �صرتفع ر�صيدها اىل اأربع نقاط اأي�صا.
اأرب��ع جمموعات  ال��دور الرئي�صي على  وت��وزع املنتخبات املتاأهلة اىل 

يتاأهل منها البطل والو�صيف اىل ربع النهائي.

���ص��ج��ل ل��ي�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي ه���دف���ن ع���ن ط���ري���ق جيم�س 
االأول  ال�����ص��وط  اأح��ده��م��ا يف  ب��ارن��ز  وه���اريف  مادي�صون 
الثاين,  ال�����ص��وط  م��ن  االأخ����رة  اللحظات  واالآخ����ر يف 
املركز  اإىل  وي��ت��ق��دم  �صاوثامبتون  على   0-2 ليفوز 

الثاين يف الدوري االإجنليزي املمتاز.
لكن ما فعله لي�صرت بن الهدفن, اأمام الفريق الذي 
اجلولة  يف  ليفربول  على  املا�صية  اجل��ول��ة  يف  ت��ف��وق 
املا�صية, ي�صتحق الثناء لذا ال ميكن ا�صتبعاد الفريق 

الفائز من ح�صابات املناف�صة على اللقب.
واأظ���ه���ر ���ص��اح��ب االأر������س ���ص��الب��ة دف��اع��ي��ة واأح�صن 
�صاوثامبتون,  العبي  خطورة  من  ليحد  اللقاء  اإدارة 
خم�س  اإىل  م�صرته  ويعزز  الثالث  النقاط  ويح�صد 

مباريات متتالية دون خ�صارة.
واأ�صبح لي�صرت على ُبعد نقطة واحدة من مان�ص�صرت 
يونايتد املت�صدر الذي يواجه ليفربول ثالث الرتتيب 

يف مباراة قمة يوم االأحد.
ب�صبب  الكثرين  م��ن  كبرة  ب��اإ���ص��ادة  لي�صرت  وحظي 

اأ�صلوب لعبه منذ تعين املدرب بريندان رودجرز.
ومع وجود يوري تيليمان�س وبارنز ومادي�صون ومارك 
الالعبن  العديد من  لي�صرت ميلك  ف��اإن  األرايتون, 
امل��ه��اج��م جيمي ف����اردي, كما ميثل  ل��ت��األ��ق  ال��داع��م��ن 
امللعب  منت�صف  يف  دف��اع��ي��ة  ق���وة  ن��دي��دي  وي��ل��ف��ري��د 
ويت�صابه دوره مع دور نغولو كانتي عندما توج النادي 

باللقب يف 2016.
وي��درك رودج��رز, ال��ذي كان قريباً من ح�صد اللقب 
مع ليفربول وك��ان يناف�س مع لي�صرت يف هذا الوقت 

ال��ذي تفوز فيه كرة  اأن��ه يف الوقت  املا�صي,  العام  من 
القدم ال�صاملة بر�صا امل�صجعن, فاإن العمل اجلماعي 
والقدرة على حتقيق نتائج اإيجابية ال يقدران بثمن.

القدم  ب��ك��رة  م��ب��اراة  ك��ل  تتعلق  "ال  وق���ال رودج�����رز: 
اجل��م��ي��ل��ة, ع��ل��ي��ك اأن ت��ع��رف ك��ي��ف ت��ف��وز يف ال����دوري 
املمتاز, يف هذه امل�صابقة يجب القتال بكل قوة لتحقيق 

نتيجة يف كل مباراة".
واخ��ت��ار رودج���رز العبه األ��راي��ت��ون, وه��و مثل فاردي 
رائع  كمثال  ���ص��اب��ق��اً,  باللقب  امل��ت��وج��ة  الت�صكيلة  م��ن 
لالعب الذي ي�صحي بنف�صه من اأجل امل�صلحة العامة 

للفريق.
وقال رودجرز: "مارك مثال رائع لكل جناح يف النادي 
اأن املوهبة وحدها ال تكفي, يجب عليك اأن تكون قادراً 

على الرك�س, ويجب اأن تكون قادراً على العمل".
وت���ت���واىل امل��ب��اري��ات ���ص��ري��ع��اً يف ظ��ل ج����دول مزدحم, 
و�صيلعب لي�صرت مع ت�صيل�صي يوم غٍد الثالثاء, بينما 
اأن��ه من  اأن��ه يف ظ��ل  ي��درك احل��ار���س كا�صر �صمايكل 
الفريق ال يتحمل  فاإن  املو�صم,  ال�صعب توقع م�صر 

التفكر يف امل�صتقبل البعيد.
وقال �صمايكل: "ال اأنظر اإىل جدول ال��دوري, هذا ال 
يعني اأي �صيء يف الوقت احلايل, �صرنى كيف �صتكون 

االأمور يف نهاية االأمر".
من  للنادي,  مهمن  اأ�صبوعن  "�صنخو�س  واأ���ص��اف: 
متقاربة  املناف�صة  نقاط,  بثالث  ذلك  بداأنا  اأننا  املهم 
جداً حيث اأن النقاط ال�صت ميكن اأن تكون الفارق بن 

االأول اأو الثاين وال�صابع اأو الثامن".

ا�صتعاد ت�صل�صي نغمة االنت�صارات بعد �صيام يف املراحل االأربع االأخرة بفوزه ال�صعب على 
يف  العبن,  بع�صرة  باأكمله  الثاين  ال�صوط  خا�س  ال��ذي  -1�صفر  فولهام  وم�صيفه  ج��اره 

املرحلة التا�صعة ع�صرة من بطولة انكلرتا لكرة القدم .
ورفع ت�صل�صي ر�صيده اىل 29 نقطة يف املركز ال�صابع يف حن مني فولهام باول خ�صارة له 

بعد 5 تعادالت متتالية ليبقى ر�صيده 13 نقطة يف املركز الثامن ع�صر.
و�صجل العب و�صط ت�صل�صي ماي�صون ماونت هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 78.

كبرة  �صغوطات  و�صط  املباراة  المبارد  فرانك  ال�صابق  وا�صطورته  ت�صل�صي  مدرب  وخا�س 
نظرا لرتاجع اأداء الفريق يف االونة االخرة على الرغم من تعزيز �صفوفه بالعبن عدة 

20 مليون يورو ال �صيما بان الفريق تعر�س للهزمية يف اربع  مطلع املو�صم مقابل نحو 
من مبارياته ال�صت االخرة.

التهديف  عن  �صام  ال��ذي  فرنر  تيمو  املهاجم  االمل��اين  الثنائي  المبارد  وابقى 
10 مباريات له, و�صانع االلعاب كاي هافرت�س على مقاعد الالعبن  يف اخر 
جرو  اوليفييه  الفرن�صي  املخ�صرم  امل��ه��اج��م  ���ص��ارك  ح��ن  يف  االح��ت��ي��اط��ي��ن, 

ا�صا�صيا.
تعادال  انتزع  ال��ذي  فولهام  كان  االول حيث  ال�صوط  الكفة متكافئة يف  وكانت 

ثمينا من جاره اللندين االخر توتنهام منت�صف اال�صبوع, ندا عنيدا للبلوز.
فولهام  �صهدت طرد العب  التي  ال�44  الدقيقة  كانت يف  التحول  نقطة  لكن 

انتوين روبن�صون ملخا�صنته قائد ت�صل�صي اال�صباين �صيزار ا�صبيليكويتا.
وعلى الرغم من النق�س العددي يف �صفوفه �صمد فولهام العائد هذا املو�صم 

اىل الدرجة املمتازة حتى الدقيقة 78 عندما �صدد ماونت كرة قوية من 
الفون�س اريوال يف الت�صدي لها. الفرن�صي  احلار�س  ف�صل  مرتا   20
�صاوثمبتون  على  ب��ف��وزه  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اىل  �صيتي  لي�صرت  و�صعد 

بهدفن نظيفن.
وافتتح العب الو�صط جيم�س مادي�صون الت�صجيل من زاوية �صيقة يف 
الدقيقة 37, قبل ان ي�صيف هاريف بارنز الثاين يف الوقت بدل ال�صائع 

م�صتغال هجمة مرتدة �صريعة.
يلتقي  االخ��ر  بان  علما  بنقطتن  ليفربول  ليتخطى  نقطة   35 لي�صرت  وميلك 

مان�ص�صرت يونايتد املت�صدر يف لقاء قمة االحد.
وغاب عن �صاوثمبتون هدافه داين اينغز ب�صبب ا�صابته بفرو�س كورونا امل�صتجد.

األبيون, بعدما قلب  اأالرداي�س فوزه االأول مع و�صت بروميت�س  وحقق املدرب �صام 
تاأخره يف ال�صوط الثاين 1-2 اإىل فوز على م�صيفه ولفرهامبتون واندررز.

 ,2016 انكلرتا لفرتة وجيزة يف  م��درب منتخب  ع��ام��ا(,  االرداي�����س )66  وك��ان 
اخفق يف حتقيق اي فوز يف خم�س مباريات منذ تعيينه بديال للكرواتي املقال من 

من�صبه �صالفن بيليت�س.
وا�صاف  و56(   8( ب��ري��را  ماتيو�س  ال��رازي��ل��ي  ع��ر  ج��زاء  ركلتي  الفائز  و�صجل 

الرتغايل  املهاجم  للخا�صر  �صجل  فيما   ,)52( الثالث  اأجايي  �صيمي  النيجري 
ال�صاب فابيو �صيلفا )38( والعاجي ويلي بويل )43(.

يونايتد,  �صيفيلد  الرتتيب  ملتذيل  و�صيفا  بروميت�س  و�صت  بقي  ف��وزه,  وبرغم 
وبفارق نقطة عن فولهام الثامن ع�صر والذي لعب مباراتن اأقل.

و�صت  2012 عندما خرج  منذ  الفريقان  يلتقي  االوىل  امل��رة  وكانت 
بروميت�س فائزا 5-1 على امللعب ذاته.

اال�صبوع,  هذا  بروميت�س  و�صت  امل�صتجد  كورونا  فرو�س  و�صرب 
ال�صابتهما  فيليب�س  مات  وجناحه  جون�صتون  �صام  حار�صه  فغاب 

بالفرو�س.
املدرب الرتغايل نونو  الذي ي�صرف عليه  تابع ولفرهامبتون  املقابل,  يف 
ا�صبريتو �صانتو معاناته بعد ا�صابة قوية تعر�س لها مهاجمه املك�صيكي 

راوول خيميني�س براأ�صه يف ت�صرين الثاين/نوفمر, فلم يفز �صوى مرة 
يتيمة يف ثماين مباريات يف الدوري.

وو�صع برايتون حدا ل�صل�صلة من ت�صع مباريات من دون فوز اثر تغلبه على م�صيفه ليدز 
يونايتد بهدف وحيد �صجله الفرن�صي نيل موباي بعد مرور 17 دقيقة.

وبات برايتون يبتعد بفارق 5 نقاط عن منطقة اخلطر. 
وتغلب و�صت هام على �صيفه برنلي بهدف �صجله قلب هجومه ميكايل انتونيو اإثر متريرة 
منذ  النتونيو  االول  هو  والهدف   .9 الدقيقة  يف  فورنالز  بابلو  االرجنتيني  من  عر�صية 

باأنه غاب  املا�صي علما  االأول-اكتوبر  ت�صرين 
بداعي  امل��الع��ب  ع��ن  ال�صهر  ح���وايل 

االإ�صابة.

العمل اجلماعي واملوهبة 
�صر جناح لي�صرت �صيتي

ت�صل�صي ي�صتعيد نغمة االنت�صارات 
على ح�صاب فولهام 

نابويل ي�صتعد ليوفنتو�س باأف�صل طريقة 
ال�صوبر, وذلك  الكاأ�س  االأربعاء يف  للقاء  باأف�صل طريقة  نابويل  ا�صتعد 
باكت�صاحه �صيفه فيورنتينا -6�صفر االأحد يف املرحلة الثامنة ع�صرة من 
ال��دوري االإيطايل لكرة القدم التي ت�صهد م�صاء مواجهة منتظرة بن 

اإنرت ميالن الثاين وغرميه يوفنتو�س حامل اللقب.
املركز  املو�صم و�صعد موقتا اىل  وحقق نابويل فوزه احل��ادي ع�صر هذا 
الثالث على ح�صاب روما الذي خ�صر اجلمعة دربي العا�صمة اأمام الت�صيو 
�صفر3-, وخ�صمه االأربعاء يف الكاأ�س ال�صوبر يوفنتو�س واأتاالنتا الذي 
ي�صتقبل الحقا جنوى, رغم غياب العب و�صطه االإ�صباين فابيان رويز 
املهاجم  بالتايل اىل زميله  امل�صتجد, لين�صم  ال�صابته بفرو�س كورونا 

النيجري فيكتور اأو�صيمن.
وك�صف نابويل يف ح�صابه على تويرت اأن نتائج االختبارات التي اأجريت 
اأع�صاء  وك��ذل��ك  الفريق  يف  روي�����س  زم��الء  على  فيورنتينا  م��ب��اراة  قبل 

الطواقم يف النادي, جاءت جميعها �صلبية.
وبدوره قال الالعب يف ح�صابه على تويرت "ل�صوء احلظ, جاءت نتيجة 
اختباري لفرو�س كورونا اإيجابية", م�صيفا "اأنا اأعزل نف�صي يف املنزل 
الدرجة  نابويل ورابطة دوري  التي و�صعها  واأحرتم كل الروتوكوالت 

االأوىل االإيطايل. اأنا بخر وكذلك عائلتي".

و�صيغيب روي�س عن مباراة الكاأ�س ال�صوبر التي جتمع �صنويا بن بطلي 
الدوري والكاأ�س املحلين.

بركالت  النهائي  يف  املا�صي  املو�صم  بفوزه  الكاأ�س  لقب  نابويل  واأح���رز 
الرتجيح على يوفنتو�س املتوج بلقب الدوري للمو�صم التا�صع تواليا.

اأمام  واإذا قدم الفريق اجلنوبي م�صتوى مماثال للقاء ال�صبت ف�صيكون 
فر�صة جدية لتجديد تفوقه على يوفنتو�س.

وح�صم نابويل لقاء ال�صبت يف �صوطه االأول الذي اأنهاه برباعية نظيفة.
و�صرب �صاحب االأر�س باكرا اإذ افتتح الت�صجيل بعد 5 دقائق فقط عر 
لورنت�صو اإن�صينيي اإثر متريرة من اأندريا بيتانيا, لكن �صرعان ما تراجع 
مرماهم  تهديد  يف  ل�صيوفهم  �صمح  ما  غ��ات��وزو  جينارو  امل��درب  رج��ال 
وك��ان��وا ق��ري��ب��ن م��ن ال��ت��ع��ادل ل��ك��ن ال��ع��ار���ص��ة وق��ف��ت يف وج���ه حماولة 
كري�صتيانو براغي )23(, ثم تاألق احلار�س الكولومبي دافيد اأو�صبينا 

يف �صد ت�صديدة املخ�صرم الفرن�صي فرانك ريبري )27(.
وا�صتغل نابويل اندفاع فيورنتينا خلف التعادل ليعزز تقدمه من هجمة 
قبل  توغل من  الذي  زيلين�صكي  بيوتر  البولندي  بداأها  �صريعة  مرتدة 
فعك�صها  لباتانيا,  الي�صرى  اجلهة  على  مي��رر  اأن  قبل  امللعب  منت�صف 
االأخر عر�صية اىل االأملاين دييغو دميه الذي انق�س عليها وحولها يف 

ال�صباك )36(.
وكان هذا الهدف مبثابة ال�صربة القا�صية لل�صيوف, اإذ اهتزت �صباكهم 
مرتن اأخرين قبل ا�صرتاحة ال�صوطن عر املك�صيكي هرفينغ لوزانو 
من  اأر�صية  بت�صديدة  زيلي�صنكي  ثم   )38( اإن�صينيي  من  متريرة  بعد 

م�صارف املنطقة اىل الزاوية اليمنى )45(.
الفوز  خ��الل  االأول  ال�صوط  يف  اأه���داف  اأرب��ع��ة  �صجل  اأن  لنابويل  و�صبق 
على اأتاالنتا 4-1 يف 17 ت�صرين االأول-اأكتوبر, لي�صبح بذلك الفريق 
الوحيد يف البطوالت االأوروبية اخلم�س الكرى ي�صجل رباعية مرتن 

يف ال�صوط االأول هذا املو�صم بح�صب "اأوبتا" لالح�صاءات.
وه���دد مرمى  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  االأ���ص��رار يف  وح���اول فيورنتينا حتجيم 
النتيجة بقيت على حالها, بل تلقى  اأكر من منا�صبة لكن  اأو�صبينا يف 
باكايوكو  تيمويه  الفرن�صي  انتزعها  ج��زاء  ركلة  من  اخلام�س  الهدف 
ونفذها اإن�صينيي )72(, ثم ال�صاد�س مبجهود فردي رائع للبديل ماتيو 
ب�صكل  م��وؤك��دا   ,)89( املنطقة  م�صارف  م��ن  بت�صديدة  اأن��ه��اه  بوليتانو 
يف  والثالثة  برانديلي  ت�صيزاري  لفريق  تواليا  الثانية  الهزمية  نهائي 
اآخر اأربع مراحل, ليبقى عند 18 نقطة بفارق خم�س فقط عن منطقة 

الهبوط.

اأملانيا تتاأهل يف مونديال اليد 

فوز اأول لرين يف 2021 
2021 بتغلبه على م�صيفه بري�صت ب�صعوبة  حقق رين فوزه االأول لعام 
القدم,  لكرة  الفرن�صي  ال���دوري  من  الع�صرين  املرحلة  يف  االأح��د   1-2

ليتح�صر ب�صكل جيد ملا ينتظره يف اختباريه املقبلن.
املدرب  اكتفى فريق  متتالية,  انت�صارات  باأربعة   2020 عام  اأنهى  وبعدما 
ل��ل��ع��ام اجل��دي��د �صد  ب��ت��ع��ادل��ن يف م��ب��ارات��ي��ه االأول���ي���ن  ا�صتيفان  ج��ول��ي��ان 
بهدفن  املت�صدر  كان متقدما على  بعدما   2-2 وليون  اأه��داف  دون  نانت 

نظيفن.
وبدا االأحد اأنه يف طريقه الإهدار املزيد من النقاط بعد تخلفه اأمام م�صيفه 
املتوا�صع بري�صت منذ الدقيقة الرابعة بهدف فرانك هونورا, لكن �صرعان 

ما عاد اىل اللقاء باإدراكه التعادل بف�صل بنجامان بوريغو )7(.
العا�صر  وف��وزه  الثالث  النقاط  ليح�صم   77 الدقيقة  حتى  ري��ن  وانتظر 
رافعا  غرونيه,  كليمان  ونفذها  هونورا  انتزعها  ج��زاء  ركلة  من  للمو�صم 
االأه����داف خلف  ب��ف��ارق  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  نقطة يف   36 اىل  فريقه  ر�صيد 

موناكو الرابع الذي فاز اجلمعة على مونبلييه 2-3.
املرحلتن  يف  ال�صعبتن  مل��ب��ارات��ي��ه  طريقة  باأف�صل  ب��ذل��ك  ري��ن  وحت�صر 
جتمد  فيما  تواليا,  ال�صاد�س  ومر�صيليا  حاليا  الثالث  ليل  �صد  املقبلتن 
ر�صيد بري�صت عند 26 نقطة يف املركز احلادي ع�صر موقتا بتلقيه هزميته 

العا�صرة للمو�صم.
اأبرزها بن ليل ورين�س, وليون و�صيفه متز  وتقام الحقا خم�س مباريات, 
حامل  جرمان  �صان  باري�س  من  ال�صدارة  ا�صتعادة  اىل  االأول  ي�صعى  حيث 

اللقب الذي فاز ال�صبت على اأجنيه -1�صفر.



 
يوؤجر نف�صه للقيام با �صيء.. والزبائن باالآالف

احلياة غريبة فعال.. ورمبا يكون فيها الكثر من اجلنون.. فهل 
باأي  القيام  "عدم  فيها  املطلوب  تعمل يف وظيفة  اأن  يوما  تخيلت 
�صيء" بكل معنى الكلمة, واالأده��ى من ذلك اأن هناك االآالف من 

الزبائن.
نف�صه  ع��ر���س  يف  تتلخ�س  ي��اب��اين  اإل��ي��ه��ا  ت��و���ص��ل  جهنمية  ف��ك��رة 
لالإيجار "لعدم القيام باأي �صيء" مقابل نحو 95 دوالرا, باالإ�صافة 

اإىل نفقات ال�صفر ووجبات الطعام.
وح�صل �صوجي مورميوتو, البالغ من العمر 37 عاما, الذي عر�س 
نف�صه لالإيجار, على عدد هائل من املتابعن عر االإنرتنت واآالف 

العمالء, بح�صب ما ذكرت �صحيفة "اإندبندنت" الريطانية.
العا�صمة  ���ص��ك��ان  م��ن  وه���و  م��ورمي��وت��و,  ف��اإن��ه  لل�صحيفة  ووف��ق��ا 
 10000 الذي يعادل  املبلغ,  اليابانية طوكيو, �صيح�صل على هذا 
ين, من دون اأن يفعل �صيئا على االإطالق با�صتثناء "تناول الطعام 

وال�صراب وتقدمي اإجابة ب�صيطة".
بعد   2018 يونيو  م��رة يف  الأول  وك��ان مورميوتو عر�س خدماته 
نف�صي  اأعر�س  "اأنا  تقول:  تويرت  على  ح�صابه  على  تغريدة  ن�صر 
لالإيجار, ك�صخ�س ال يفعل �صيئا. هل من ال�صعب عليك الدخول 
ملن  تفتقد العبا يف فريقك؟ هل حتتاج  املحل مبفردك؟ هل  اإىل 
االأ�صياء  با�صتثناء  �صيء  اأي  فعل  اأ�صتطيع  ال  لك؟  مبكان  يحتفظ 

ال�صهلة".
اأن مورميوتو  اإال  اأنه كان يقدم خدماته جمانا يف البداية,  ورغم 
الوقت  وا���ص��ت��غ��الل  الطلب  حجم  لتقليل  ر���ص��وم��ا  يتقا�صى  االآن 
بينما و�صل عدد  4 عمالء يوميا,  اأو   3 اإنه يرى  ال�صائع, ويقول 

عمالئه اإىل 3000 عميل منذ اأطلق "خدماته" الأول مرة.
غر  خمتلفة,  الأ�صباب  ي�صتاأجرونه  النا�س  اإن  مورميوتو  ويقول 
ويريدون  الوحدة  اأو  بامللل  ي�صعرون  ممن  هم  عمالئه  معظم  اأن 

بب�صاطة اأن يتم اال�صتماع اإليهم.

م�صاب ب�صلل ن�صفي .. يت�صلق ناطحة �صحاب 
اأك��ر من  يت�صلق  اأول رجل يف هوجن كوجن  ت�صي-واي  اأ�صبح الي 
250 مرتا من واجهة ناطحة �صحاب وهو مربوط بكر�صي متحرك 
اأم�س  �صاعات لتحقيق هذا االإجن��از  اأكر من ع�صر  ا�صتغرق  حيث 

ال�صبت من اأجل جمع ترعات لذوي اإ�صابات احلبل ال�صوكي.
 10 ال��ذي تعر�س حل��ادث �صر قبل  ومل يتمكن الي )37 عاما(, 
قمة  اإىل  الو�صول  الن�صفي, من  بال�صلل  اإ�صابته  اإىل  اأدى  �صنوات 

برج )نينا تاور( الذي يرتفع 300 مرت يف �صبه جزيرة كاولون.
وقال الي "كنت خائفا جدا ... فيمكنني عند ت�صلق جبل اأن اأت�صبث 
اأن  �صوى  الزجاج  لكن ال ميكنني مع  اأو فتحات �صغرة,  ب�صخور 

اأعتمد على احلبل الذي اأتدىل منه".
وجنح الي يف جمع 5.2 مليون دوالر بالعملة املحلية )اأي ما يعادل 

670639 دوالرا اأمريكيا(.
وكان الي قد توج قبل عام 2011 بطال الآ�صيا اأربع مرات يف ت�صلق 
اإحدى  يف  العامل  م�صتوى  على  الثامنة  املرتبة  واحتل  ال�صخور, 

املرات.
الت�صلق مع ربط كر�صيه  ا�صتاأنف  له,  الذي تعر�س  وبعد احل��ادث 
املتحرك بنظام يعمل مبجموعة بكرات. وقبل خم�س �صنوات متكن 
495 م��رتا, وهو  ارتفاعه  ال��ذي يبلغ  من �صعود جبل ليون روك 

رمز يف الرتاث ال�صعبي للمثابرة والعزمية يف هوجن كوجن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ينتحل �صفة �صابط اأمني الأربعة عقود
على طريقة عادل اإمام يف م�صل�صل العراف حينما عا�س ب�صخ�صية �صابط كبر ون�صب على االآخرين اأو نور ال�صريف 
يف فيلم م�صجون ترانزيت حينما انتحل �صفة لواء بجهة �صيادية, عا�س عاطل �صتيني ملا يقرب من 40 عاما منتحال 
يف  الهرم  مبنطقة  اأ�صرته  مع  الوهمية  الوظيفة  من  املعا�س  على  بخروجه  احتفاال  اأق��ام  اأن��ه  حتى  �صابط  �صفة 

اجليزة.
�صحيح اأن هذا الن�صاب مل يكن يح�صل على راتب من الداخلية التي مل يكن على قوتها من االأ�صا�س ولكنه جنح 
العديد من  اإيهام  ث��روة كبرة من ج��راء  �صرطية مهمة, جنح يف جني  الوهمي ك�صابط بجهة  دوره  اإتقان  ج��راء 

امل�صرين بقدرته على اإنهاء خدمات لهم بعالقاته.
لكن الأنه ال توجد جرمية كاملة فما برع فيه الن�صاب كان هو ما اأوقع به ولو بعد 40 �صنة من الن�صب.

بح�صب م�صدر اأمني قال ل�صكاي نيوز عربية اإنه مت �صبط عدد من االأوراق املزيفة لدى قيام اأ�صحابها بتوثيقها يف 
عدة جهات حكومية وبالقب�س على حامليها اأفادوا باأنهم ح�صلوا عليها من �صابط كبر يف منطقة اجليزة جنوب 

القاهرة.
اأجهزة االأمن تق�صت حول موا�صفات ال�صابط التي اأدىل بها حاملو االأوراق املزيفة فلم جتده �صمن قاعدة بيانات 

�صباط الداخلية احلالين اأو حتى املتقاعدين.
ال�صبهات حتوم حول  اأن  باجليزة خا�صة  العامة  االأم��وال  باهتمام مباحث  الق�صية حظيت  اأن  اأكد  االأمني  امل�صدر 

�صخ�س يل�صق نف�صه بال�صرطة وكذلك الأن االأوراق كانت ت�صمل عقود بيع اأرا�س وعقارات وكذلك وثائق �صفر.
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�صقارة امل�صرية تك�صف كنزا رائعا
منطقة  يف  تعمل  م�صرتكة  م�صرية  بعثة  ع��رت  بالفارق,  و�صف  ك�صف  يف 
اآثار �صقارة, بجوار هرم امللك تتي, اأول ملوك االأ�صرة ال�صاد�صة من الدولة 
القدمية, على اكت�صافات اأثرية هامة تعود اإىل الدولة القدمية واحلديثة 
والع�صور املتاأخرة. وقال زاهي حوا�س عامل االآثار امل�صرية, رئي�س البعثة, 
خالل  خا�صة  املنطقة,  هذه  تاريخ  كتابة  تعيد  �صوف  االكت�صافات  هذه  اإن 
االأ�صرتن 18 و19 من الدولة احلديثة, وهي الفرتة التي ُعبد فيها امللك 
اأن  واأك��د حوا�س على  الوقت ح��ول هرمه.  ذل��ك  الدفن يف  يتم  وك��ان  تتي, 
البعثة عرت على املعبد اجلنائزي اخلا�س بامللكة نعرت زوجة امللك تتي, 
اأن  اإىل  الذي مت الك�صف عن جزء منه يف االأع��وام ال�صابقة للبعثة, م�صرا 
مبنية  خم��ازن   3 اإىل  باالإ�صافة  املعبد,  تخطيط  على  اأي�صاً  عرت  البعثة 
القرابن  لتخزين  منه,  ال�صرقية  اجلنوبية  الناحية  يف  اللنب  الطوب  من 
واالأدوات التي كانت ت�صتخدم يف اإحياء عقيدة امللكة. كما مت العثور على 52 
بئرا ترتاوح اأعماقها ما بن 10 اإىل 12 مرتا, بداخلها اأكر من 50 تابوتا 
جمل�س  "رئا�صة  ح�صاب  نقل  ما  وف��ق  احلديثة,  ال��دول��ة  ع�صر  من  خ�صبيا 
الوزراء امل�صري" على في�صبوك. وهذه هي املرة االأوىل التي يتم العثور فيها 
مبنطقة �صقارة على توابيت يعود عمرها اإىل 3 اآالف عام. وهذه التوابيت 
ذات هيئة اآدمية وممثل على �صطحها العديد من مناظر االآلهة التي كانت 
تعبد خالل هذه الفرتة, باالإ�صافة اإىل اأجزاء خمتلفة من ن�صو�س كتاب 

املوتى التي ت�صاعد املتويف على اجتياز رحلته اإىل العامل االآخر.

ت�صميم منزل مماثل ملنزل م�صل�صل �صيمب�صون
عائلة  فيه  تعي�س  ال��ذي  االأيقوين  املنزل  من  احلقيقية  الن�صخة  تكون  قد 

�صيمب�صون مبثابة منزل االأحالم للكثر من ع�صاق امل�صل�صل ال�صهر.
يف عام 1997 اأطلقت �صركتا بيب�صي وفوك�س م�صابقة للفوز باملنزل, الذي 
 120.000 تكلف  الوقت  ذل��ك  ويف  املتحدة,  بالواليات  نيفادا  يف  ب��ن��اوؤه  مت 
 Kaufman قبل  من  وج��ه  اأكمل  على  املهمة  تنفيذ  ومت  الإكماله.  دوالر 
and Broad homebuilder, مما جعل كل التفا�صيل ال�صغرة تنب�س 
اإيفرجرين ترا�س   742 املوجود يف  املنزل اخليايل  وخ��ارج  داخ��ل  باحلياة 
من  �صل�صلة   30 من  الأك��ر  �صمب�صون  عائلة  عا�صت  حيث  �صرينغفيلد,  يف 
امل�صل�صل. ومت ت�صميم املنزل الرتقايل باأربع غرف نوم, وحمامن ونوافذ 
يف  ال�صواء  وزاوي��ة  ال�صجرة  منزل  اإىل  باالإ�صافة  املقدمة,  يف  ومم��ر  كبرة 
احلديقة. ومتت مطابقة الت�صميم الداخلي مع الت�صميم االأ�صلي للمنزل, 
برتقالية  واأريكة  واالأزرق  االأ�صفر  باللونن  مر�صوفة  مطبخ  اأر�صية  مع 
التفا�صيل  امل�صممون  وك��رر  لقارب معلق على اجل��دار.  مع �صورة موؤطرة 
ال�صغرة, مبا يف ذلك الرتكيبات اخلفيفة, جنًبا اإىل جنب مع زبدة الفول 
ال�صوداين املزيفة و�صاندويت�س اجليلي حتت �صرير بارت, وقبعة هومرو�س 

ال�صلبة املعلقة على الدرابزين, وحتى طعام القط.

دميي لوفاتو ت�صارك اأ�صعب 
فرتة من حياتها بوثائقي 

ال�صحف  م����ن  ال���ع���دي���د  اأ������ص�����ارت 
واملواقع االأجنبية, اإىل اأن النجمعة 
العاملية  دميي لوفاتو  قد قررت اأن 
تفا�صيل  م��ن  الكثر  ع��ن  تتحدث 
تعر�صها  وعن  ال�صوداوية,  حياتها 
من  جرعة  تعاطيها  بعد  للخطر 
املخدرات الزائدة عام 2018 التي 
امل�صت�صفى  اإىل  اأث��ره��ا  ع��ل��ى  نقلت 
اإعادة  مرحلة  يف  بعدها  دخلت  ثم 
ال��ت��اأه��ي��ل, و���ص��ت��ق��وم ل��وف��ات��و ب�صرد 
وثاقي  مب�صل�صل  التفا�صيل  ه��ذه 

جديد لها �صطرحه بعنوان:
 DEMI LOVATO: DANCING 
اإخراج  WITH THE DEVIL من 
Michael D. Ratner عر 

قناتها اخلا�صة على يوتيوب.
اأكر  �صيتناول  الوثائقي  اأن  يذكر 
االأوق������ات ���ص��ع��وب��ة يف ح��ي��اة دميي 
لوفاتو, حيث تك�صف عن �صدماتها 
�صحتها  اأهمية  وتكت�صف  ال�صابقة 
والعقلية,  وال��ع��اط��ف��ي��ة  اجل�����ص��دي��ة 
وعلقت بدورها يف اأحد ت�صريحاتها 
متاماً  م�����ص��ت��ع��دة  اأن��ه��ا  ال�صحفية 

مل�صاركة ق�صتها مع العامل.

كورونا يقتل اأ�صطورة 
التانغو خوان كوب�س 

وم�صمم  ال���راق�������س  امل�����وت  غ���ّي���ب 
ال���رق�������ص���ات االأرج���ن���ت���ي���ن���ي خ����وان 
ُيعتررَ  ال������ذي  ك���وب�������س  ك���ارل���و����س 
اأ�صطورة التانغو الذي تويف عن 89 
مرتبطة  م�صاعفات  ب�صبب  ع��ام��اً 
ب��ف��رو���س ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د, على 
م��ا اأع��ل��ن��ت ع��ائ��ل��ت��ه. وك��ت��ب��ت ابنته 
جوهانا كوب�س على "في�صبوك" اأن 
ب�صرعة كبرة".  �صيء ح�صل  "كل 
�صيظل   ... م��ات  "والدي  واأ�صافت 
دائ���ًم���ا ي��ت��األ��ق ب���ن ال��ن��ج��وم واإىل 
التانغو".  رق�����س  ت��اري��خ  يف  االأب����د 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي ا�صيب  ال���رج���ل  وك����ان 
يف ك��ان��ون االأول/دي�����ص��م��ر الفائت 
بالفرو�س. وا�صتهر خوان كارلو�س 
اأيار-مايو   31 يف  امل��ول��ود  ك��وب�����س, 
1931 يف بوين�س اآير�س, باأنه جعل 
كاماًل  اأ�صلوباً  التانغو  رق�صة  من 
الرق�صة  ه����ذه  ون���ق���ل  ل��ل��رق�����س, 

ال�صعبية اإىل اأهم امل�صارح العاملية.
يف  اأ�صطورياً  ثنائياً  كوب�س  و�صكل 
جم���ال رق�����س ال��ت��ان��غ��و م���ع ماريا 
نيفي�س. ومع اأن حياتهما الزوجية 
عام  اإىل   1964 ع��ام  م��ن  ا�صتمرت 
معاً  ال��رق�����س  يف  ا���ص��ت��م��را   ,1973
ابنته  و����ص���ارت   .1997 ع���ام  ح��ت��ى 
جوهانا على خطاه وكانت �صريكته 
يف ال��رق�����س ع��ل��ى م���دى ن��ح��و 20 
كارلو�س  خ�����وان  واع����ت����زل  ع����ام����اً. 

كوب�س الرق�س عام 2015.
وذّكرت وزارة الثقافة االأرجنتينية 
"تالق  ك��وب�����س  "تويرت" ب���اأن  ع��ر 
باالإعجاب  وح���ظ���ي  ب�������رودواي  يف 
راق�صاً  ث��ن��ائ��ي��اً  و���ص��ك��ل  اأوروب������ا,  يف 
وقدم  نيفي�س  م��اري��ا  م��ع  ُين�صى  ال 

عرو�صاً ال مثيل لها".

النمر البنغايل.. لقطات 
تر�صد م�صاعر الرعب 

اأظهر مقطع فيديو, حلظة مهاجمة منر 
خم�ص�صة  "جيب"  ل�صيارة  �صخم  بنغايل 
ل����رح����الت ال�������ص���ف���اري, ومت���ك���ن���ه م����ن جّر 
1.8 طن. ويظهر  املركبة التي يبلغ وزنها 
حديقة  يف  ت�صويره  مّت  ال��ذي  الفيديو  يف 
بنغالور,  مدينة  يف  الوطنية  "بانرغاتا" 
النمر العمالق وهو يحرك ال�صيارة كبرة 
الوزن, م�صتخدما اأ�صنانه.  وح�صبما ذكرت 
فاإن  الريطانية,  ميل"  "ديلي  �صحيفة 
كان  جّرها  من  النمر  متكن  التي  ال�صيارة 
فيها 4 ركاب. وذهل الركاب الذين كانوا يف 
ال�صيارة من قدرة النمر على جّرها, بينما 
ع���ّرت ام����راأة ع��ن خوفها مم��ا ي��ج��ري, يف 
حن مل يتحرك ال�صائق ب�صرعة خوفا من 

تعري�س احليوان لالأذى.
 190 البنغايل  النمر  يبلغ وزن  اأن  وميكن 
كيلوغراما, بينما ي�صل طول اأنيابه اإىل 4 

بو�صات.

مري�صة عقلية حُتتجز يف قف�س منذ 5 �صنوات 
تعاين من مر�س عقلي يف قف�س  فلبينية  ام��راأة  تعي�س 
التي ال متلك  احتجزتها عائلتها  اأن  بعد  �صنوات   5 منذ 

املال الكايف لتحمل تكاليف عالجها.
الفلبن,  يف  اأ�صرتها  مع  تعي�س  عاماً(   29( بيبي  وكانت 
وتعمل يف متجر حملي, وحتلم باأن ت�صبح عار�صة اأزياء 
الذهاين  باالكتئاب  اإ�صابتها  ت�صخي�س  قبل  حم��رتف��ة 
اإىل  اإدخ��ال��ه��ا  2014, وع��ان��ت م��ن ه��ل��و���ص��ة, ومت  يف ع���ام 
نيجرو�س  ب��اإق��ل��ي��م  م�صت�صفى  يف  النف�صي  ال��ط��ب  وح���دة 

اأوك�صيدنتال.
وحت�صنت حالة بيبي تدريجياً بعد عام من العالج وكان 
اإىل  بالعودة  لها  و�ُصمح  ب�صاأن حالتها,  االأطباء متفائلن 
االأ����ص���واأ عندما مر�س  اإىل  ت��غ��رت  االأم����ور  لكن  امل��ن��زل, 
والدها يف عام 2015 ومل تعد االأ�صرة قادرة على حتمل 
فواتر عالجها, وب�صبب توقف العالج, عانت من جديد 

من نوبات االكتئاب والهلو�صة.
ت�صبح  "بيبي  العائلة  �صديقة  بولو�س  جليزيل  وق��ال��ت 
عنيفة للغاية يف بع�س االأوقات, حيث كانت ترمي االأ�صياء 
على اجلران, وكانت تخرج من املنزل وتركب يف احلافلة, 
ويف اإحدى املرات غابت عن املنزل ملدة اأ�صبوع قبل اأن تعر 
عليها ال�صرطة, مما اأجر عائلتها على حب�صها من اأجل 

�صالمتها".
ببناء  عائلتها  قامت  املنزل,  اخل��روج من  بيبي من  وملنع 
قف�س لها و�صعوها فيه, والأنها كانت تاأكل ف�صتانها حتى 
يتمزق, فقد ا�صطروا الإلبا�صها اأكيا�صاً من النايلون الأنها 

ال حتب اأكلها.
ال  حتى  القف�س  يف  يتجزونها  "اإنهم  جليزيل  واأو�صحت 

توؤذي نف�صها ولي�س الأنهم ال يحبونها".

فاأر يف غرفة بوتينت�صيفا يف احلجر ال�صحي 
التي  بوتينت�صيفا  يوليا  الرو�صية  التن�س  العبة  فوجئت 
يف  اآخ��ري��ن  والعبة  العبا   46 مع  ال�صحي  للجر  تخ�صع 
مدينة ملبورن االأ�صرتالية متهيدا للم�صاركة يف بطولة 
يف  غرفتها  يف  ف���اأر  ب��وج��ود  للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���ص��رتال��ي��ا 

الفندق الذي تقيم فيه.
امل�صنفة  بوتينت�صيفا  طلبت  غرفتها  اإىل  و�صولها  وبعد 
28 عامليا االنتقال اإىل غرفة اأخرى اإال اأنها تقول اإنها مل 
حت�صل على اأي م�صاعدة ب�صبب اإجراءات احلجر ال�صحي 
ب��ف��رو���س كورونا  ال��ع��دوى  امل��ك��ان خ��وف��ا م��ن  املطبقة يف 

امل�صتجد �صريع االنت�صار.
بينما  للفاأر  بفيديو  م�صحوبة  تويرت  عر  تغريدة  ويف 
طوال  "اأحاول  بوتينت�صيفا  ق��ال��ت  غرفتها  يف  ي��ت��ج��ول 
�صاعتن االآن تغير غرفتي ومل يح�صر اأحد للم�صاعدة 

حتى االآن ب�صبب اإجراءات احلجر املطبقة".
وتعليقا على الفيديو والتغريدة قالت جودي والدة جنم 
بوتينت�صيفا  اإن  قائلة  م��وراي  اآن��دي  الريطاين  التن�س 

تطلب قطا حلل امل�صكلة.
وتنطلق بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة اأوىل البطوالت االأربع 
ال��ك��رى ل��ل��ع��ام احل����ايل يف ال��ث��ام��ن م��ن ف��راي��ر �صباط 

املقبل.

�صباك املوت حتمي الب�صر من القر�س 
ال�صياحية  ال�����ص��واح��ل  ق��ب��ال��ة  امل��ط��اط��ي  م��ن زورق����ه 
اأ�صماك  م��ع  الغو�س  رائ���د  ي�صر  اإف��ري��ق��ي��ا,  جل��ن��وب 
القر�س والرت برناردي�س اإىل �صبكة اأقيمت حتت املاء 
حلماية ال�صباحن من هجمات االأ�صماك املفرت�صة, 

ويطلق عليها �صفة "�صبكة املوت".
ي�����ص��ب��ه ه����ذا احل���اج���ز ال��ب��ح��ري ال����ذي اأق���ي���م قبالة 
�صباك  ال��ب��الد  ���ص��رق  ازدح��ام��ا يف  االأك���ر  ال�صواطئ 
200 م��رت وعر�س  ب��ط��ول  ال��ع��ادي��ة, وه���و  ال�����ص��ي��د 
فاإن  الب�صر,  اإىل حماية  اأنه يهدف  اأمتار. ومع  �صتة 
معار�صيه يرون اأنه يقتل اأ�صماك القر�س والدالفن 

وال�صالحف واحليتان واأبقار البحر على ال�صواء.
ووالرت الذي اعتزل التدري�س بغد 20 عاماً ليتفرغ 
ذات  االأ�صماك  بهذه  وتعريفهم  ال�صياح  مع  للغو�س 
ما  "كل  اإن  بقوله  الو�صع  يلخ�س  ال�صيئة,  ال�صمعة 

يعلق راأ�صه يف هذه ال�صباك ينفق".
اأدت �صل�صلة هجمات  يف خم�صينات القرن الع�صرين, 
قاتلة اإىل اإفراغ �صواطئ مقاطعة كوازولو ناتال من 
مرتاديها, و�صببت املخاوف للقطاع ال�صياحي املزدهر 
التي  املقاطعة  لهذه  البحرية  الواجهة  امتداد  على 

جتذب اأكر من �صتة مالين زائر �صنوياً.
وما لبثت ال�صور اجلماعية التي عززتها اأفالم عدة, 
البحر"(  )"اأ�صنان  �صي"  ذا  اأوف  "تيث  بينها  م��ن 
القر�س  ����ص���ورة  ط���وي���اًل  ر���ّص��خ��ت  اأن   ,1975 ع����ام 
اأما اليوم, فتنت�صر ال�ِصباك  ك�صمكة تفرت�س الب�صر. 
اأ�صماك  هجمات  �صّد  اإىل  ال��رام��ي��ة  للجدل  امل��ث��رة 
37 �صاطئاً متتد نحو  القر�س قبالة ما ال يقل عن 
دوربان  مدينة  �صمال  ال�صاحل  على  كيلومرت   300

وجنوبها.
لكانت   ,-19 كوفيد  بجائحة  املتعلقة  القيود  ول��وال 
هذه  العطلة  ف��رتة  يف  بالنا�س  تعّج  ال�صواطئ  ه��ذه 
اجل��زء اجلنوبي  تتزامن مع طق�س �صيفي يف  التي 

من الكرة االأر�صية.
اإحدى  يف  ق��ات��ل  ه��ج��وم  اأي  ي�صّجل  مل   , ال��واق��ع  يف 

املناطق املحمية مند 67 عاماً.
لكّن لهذه ال�صالمة ثمناً. فكّل عام, ينفق ما ال يقل 
عن 400 �صمكة قر�س ب�صبب هذه ال�صباك احلامية, 
التي  اجلهة  وه��ي  القر�س,  اأ�صماك  جلنة  ب��اع��رتاف 

تتوىل اإدارة هذه املنظومة يف املنطقة.

اأجنيلينا جويل برفقة ابنتها يف �صوارع لو�س اأجنلو�س
يف  جويل  اأجنيلينا  العاملية  النجمعة  الباباراتزي  م�صوري  كامرات  ر�صدت 
اأحدث ظهور لها برفقة ابنتها بالتبني, اإذ ظهرتا يف اأحد �صوارع  لو�س اأجنلو�س 
االأمركية  وهما تتجوالن يف اأماكن جتارية, وظهرت جويل باإطاللة طبيعية 
على  من�صداًل  �صعرها  تاركة  االأ�صود,  باللون  �صتوية  مالب�س  مرتديًة  كاجوال 
كتفيها بت�صريحة مال�صة طبيعية مرتديًة كمامة �صوداء اللون, وكانت مت�صك 

بيد ابنتها التي ظهرت باإطاللة ريا�صية باللون الرمادي واالأ�صود".
يذكر اأن اأجنلينا رفعت موؤخراً دعوى ق�صائية للح�صول على احل�صانة الكاملة 
الأوالدها من املمثل العاملي براد بيت وقد ا�صتلمها القا�صي  جون اأوديركرك  
الذي طلبت جويل با�صتبعاده عن الق�صية ب�صبب عالقته التجارية املزعومة 

مع حمامي زوجها ال�صابق.
لكن املحكمة العليا يف  كاليفورنيا  يف مقاطعة اأوراجن اأ�صرت على اأن "القا�صي 

جون اأوديركرك موؤهل للعمل كقا�صي موؤقت يف هذه الق�صية. لذلك حالة 
عدم االأهلية مرفو�صة", وذلك بح�صب الوثائق القانونية التي ح�صلت 

عليها �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية.

ميار�س النا�س ريا�شة اجلري مًعا يف باتر�شي بارك يف لندن.  ا ف ب


