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حممد بن زايد يهنيء خادم احلرمني 
ال�شريفني بنجاح قمة جمموعة الع�شرين 

•• اأبوظبي-الفجر:

هناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة خادم �حلرمني �ل�شريفني بنجاح 
قمة جمموعة �لع�شرين وقال يف تغريدة على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي 
يف )تويرت(: �أهنئ خادم �حلرمني �ل�شريفني و�أخي �لأمري حممد بن 
�شلمان بنجاح » قمة جمموعة �لع�شرين« برئا�شة �ململكة..�لنجاح �لذي 
حققته قمة G20 يج�شد دور �ل�شعودية �ملحوري على �ل�شاحة �لدولية 
�مل�شرتكة  �لتحديات  مع  للتعامل  �لعامل  جهود  توجيه  على  وقدرتها 

للب�شرية يف ظروف ��شتثنائية و�شعبة �شببتها جائحة »كورونا«.
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رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 628 
�شجينا مبنا�شبة اليوم الوطني الـ49

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم���ر 
�أحكام  بحقهم  �شدرت  ممن  �شجيناً   628 »حفظه �هلل«، بالإفر�ج عن 
يف ق�شايا خمتلفة، وتكفل �شموه بت�شديد �لغر�مات �ملالية �لتي ترتبت 
 49 �ل���  �لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  وذل��ك  �لأح��ك��ام،  لتلك  تنفيذ�ً  عليهم 
من  �ل�شامية  �ملكرمة  هذه  تاأتي  كما  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
�لإن�شانية  �ملبادر�ت  �إطار  �لدولة »حفظه �هلل« يف  �ل�شمو رئي�س  �شاحب 
لدولة �لإمار�ت �لتي ت�شتند �إىل قيم �لعفو و�لت�شامح ومنحهم فر�شة 
�لتغيري نحو �لأف�شل و�لبدء من جديد بامل�شاركة �لإيجابية يف �حلياة 

بال�شكل �لذي ينعك�س على �أ�شرهم وجمتمعهم.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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�ل�شر�كة �لعابرة للمحيط �لهادئ تو�جه �ملع�شكر �ل�شيني

تفّقد اأكرب م�سروع طاقة �سم�سية مرّكزة يف العامل بقدرة 950 ميجاوات وا�ستثمارات 15.78 مليار درهم

حممد بن را�شد يد�شن مركز البتكار واملرحلة الثالثة من جممع الطاقة ال�شم�شية
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  د�ّشن �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، مركز �لبتكار �لتابع 
يف  ميجاو�ت   800 بقدرة  �لثالثة،  و�ملرحلة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية، �أكرب جممع للطاقة 

�ل�شم�شية يف موقع و�حد على م�شتوى �لعامل، و�لذي من �ملقرر �أن ت�شل 
قدرته �لإنتاجية �إىل 5000 ميجاو�ت بحلول عام 2030 با�شتثمار�ت 

تبلغ 50 مليار درهم.
�شمن  �ل��ع��امل،  يف  م��رّك��زة  �شم�شية  م�شروع طاقة  �أك��رب  �شموه  تفّقد  كما 
ت�شل  وبا�شتثمار�ت  950 ميجاو�ت،  بقدرة  �ملجمع  �لر�بعة من  �ملرحلة 

�إىل 15.78 مليار درهم، وفق نظام �ملُنِتج �ملُ�شتِقل.)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد خالل تد�شينه مركز �لبتكار و�ملرحلة �لثالثة من جممع �لطاقة �ل�شم�شية )و�م(

م�س�ؤول يف اأرامك�: هج�م احل�ثيني مل ي�ؤثر على عمالء ال�سركة

التحالف يدمر 5 األغام بحرية حوثية يف البحر الأحمر
انتخاب ج� بايدن:

اإعادة خلط الأوراق يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت

 –ترجمة خرية ال�شيباين

�لقوة  �ل�����ش��ني  �أ���ش��ب��ح��ت  �أن  م��ن��ذ 
�لقت�شادية �لثانية يف �لعامل، ي�شعى 
و�لفرتة  ذ�ت��ه��م.  تاأكيد  �إىل  قادتها 
رئي�س  �ن���ت���خ���اب  ف��ي��ه��ا  ي���ت���م  �ل���ت���ي 
يتوىل  �ن  دون  �مل��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات 
من�شبه بعد، ت�شكل فر�شة عظيمة. 
�ملوقف  ه���ذ�  م���ن  �ل��ت��ح��ق��ق  مّت  وق���د 

�ل�شيني يف منا�شبتني.
يف يناير 2017، يف خ�شم �لنتقال 
�ل���رئ���ا����ش���ي �لأم���ري���ك���ي ب���ني ب����ار�ك 
�أوب��ام��ا ودون��ال��د تر�مب، �شارك �شي 
جني بينغ، �لرجل �لول يف �ل�شني، 
ت�شت�شيف هذه  د�ف��و���س.  منتدى  يف 

كل  �ل�����ش��غ��رية  �ل�شوي�شرية  �مل��دي��ن��ة 
عام �جتماعات بني روؤ�شاء �حلكومات 
و�ل�����ش��رك��ات. و�أل��ق��ى �شي ج��ني بينغ 

خ���ط���اًب���ا ���ش��ّف��ق ل���ه �جل���م���ي���ع، حيث 
�أ�شاد مبز�يا �لتجارة �حلرة و�لعوملة 
)�لتفا�شيل  �ل��������دويل.  و�ل����ت����ع����اون 

•• عوا�شم-وكاالت

بقيادة  �ل��ي��م��ن،  يف  �ل�شرعية  دع��م  حت��ال��ف  �أع��ل��ن 
�ألغام  خم�شة  تدمري  �لثالثاء،  �أم�س  �ل�شعودية، 
جنوب  يف  �حل��وث��ي��ة،  �مليلي�شيا  زرع��ت��ه��ا  ب��ح��ري��ة 
�شحايف  بيان  يف  �لتحالف،  وقال  �لأحمر.  �لبحر 
�إن �لألغام �لبحرية �لتي ُدمرت يف جنوب �لبحر 

�لأحمر، �إير�نية �ل�شنع من نوع �شدف.
و�أ�شار �إىل �أن جمموع �لألغام �لتي ُدمرت يف �لبحر 

�لأحمر و�شل ل� 163 لغماً بحرياً.
وقال �لتحالف �إن �أعمال �مليلي�شيات �حلوثية بدعم 
�إير�ين تهدد �أمن �ملالحة جنوب �لبحر �لأحمر. 
دعم  حتالف  قو�ت  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  وكان 
�ل�شرعية يف �ليمن، �لعميد �لركن تركي �ملالكي، 

باملئة من   10 ي�شم  �لتوزيع يف ج��دة  يف حمطة 
�لوقود �ملخزن. وقال �مل�شوؤول �إن حمطة �لتوزيع 
�مل�شتهدفة و�حدة من 3 حمطات لتوزيع منتجات 

�لنفط، يف جدة ومكة و�أبها.
و�أ�شاف �أن �ل�شركة �أظهرت قدرتها على �لتعامل 
رج���ال  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �حل���وث���ي���ني،  ه���ج���وم  م���ع 
و�أخ��م��دو� �حلريق يف  �لتو  ��شتجابو� يف  �لإط��ف��اء 

دقيقة.  40
لإي���ر�ن  �مل��و�ل��ي��ة  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  وه��اج��م��ت 
�ل���ب���رتول���ي���ة تابعة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ت���وزي���ع  حم��ط��ة 
ل�شركة �أر�مكو يف �شمال مدينة جدة غرب �ململكة 
ن�����ش��وب ح��ري��ق يف خز�ن  �إىل  �أدى  ب�����ش��اروخ، مم��ا 
على  �لتاأثري  �أو  �شحايا  وق��وع  دون  م��ن  للوقود، 

�إمد�د�ت �ل�شركة.

�شرح �أم�س �لإثنني بتورط �مليلي�شيات �حلوثية يف 
�حلريق �لذي ن�شب يف خز�ن وقود مبحطة توزيع 

منتجات برتولية مبدينة جدة.
وق��ال �ملالكي �إن ه��ذ� �لع��ت��د�ء �لإره��اب��ي �جلبان 
و�إمنا  للمملكة،  �لوطنية  �مل��ق��در�ت  ي�شتهدف  ل 
و�إمد�د�ته  �ل��ع��امل��ي،  �لقت�شاد  ع�شب  ي�شتهدف 

وكذلك �أمن �لطاقة �لعاملي.
�إىل ذلك، قال م�شوؤول يف �شركة �أر�مكو �ل�شعودية، 
�لثالثاء، �إن عمالء �شركته مل يتاأثرو� من جر�ء 
�لهجوم �لإرهابي �لذي �شنته ميلي�شيات �حلوثي 
�لإير�نية على حمطة لتوزيع �ملنتجات �لبرتولية 

�شمايل مدينة جدة.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة روي�����رتز ع���ن �مل�������ش���وؤول �ل����ذي مل 
ت�شرر  �ل���ذي  �ل�شهريج  �إن  ق��ول��ه  ����ش��م��ه،  ت��ذك��ر 
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بلدية مدينة اأبوظبي تزيّن عا�صمة االحتاد 
و�صواحيها بـ 40 األف علم و5200 ت�صكيل �صوئي

اأخبار االإمارات

اأنتوين بلينكني، فرنكوفوين 
للخارجية االأمريكية...!

عربي ودويل

عبد العزيز العنربي.. اأرقام ا�صتثنائية تعزز 
مكانة املدرب املواطن يف الكرة االإماراتية

الفجر الريا�صي

عون يحذر من حتول لبنان اإىل دولة فا�شلة
•• بريوت-وكاالت

�لنو�ب،  جمل�س  �أع�شاء  �إىل  وجهها  ر�شالة  يف  عون  مي�شال  �للبناين  �لرئي�س  قال 
�أم�س �لثالثاء، �إن �لتدقيق �ملحا�شبي �جلنائي �شروري لكي ل ُي�شبح لبنان يف عد�د 
�لدول �ملاِرقة �أو �لفا�شلة يف نظر �ملجتمع �لدويل. و�شدد �لرئي�س �للبناين يف ر�شالته 
�إىل جمل�س �لنو�ب على �شرورة �لتعاون مع �ل�شلطة �لإجر�ئية لتمكني �لدولة من 

�إجر�ء �لتدقيق �ملحا�شبي �جلنائي يف ح�شابات م�شرف لبنان.
لالإ�شالح  حتقيقاً  �لعامة  �لدولة  مر�فق  �شائر  �إىل  ين�شحب  �لتدقيق  �أن  و�أ�شاف 
�مل�شاعد�ت �لتي يحتاجها لبنان ر�هناً. وقال عون يف ر�شالته �لتي  �ملن�شود وبر�مج 
طلب مناق�شتها يف جمل�س �لنو�ب �للبناين �إن �لتدقيق �ملحا�شبي �جلنائي �شروري 

لكي ل ُي�شبح لبنان يف عد�د �لدول �ملاِرقة �أو �لفا�شلة يف نظر �ملجتمع �لدويل.
و�أ�شاف �أن ��شتمر�ر �لتمّنع عن ت�شليم �مل�شتند�ت �إىل �شركة �لتدقيق �أّدى �إىل عدم 

متكنها من �ملبا�شرة مبهمتها .. ثّم �أنهت �لعقد.
وم�شالح  �لدولة  ملنطق  خطرية  �نتكا�شة  باأنه  جرى  ما  �للبناين  �لرئي�س  وو�شف 
م�شتلزمات  من  بات  �جلنائي  �ملحا�شبي  �لتدقيق  �أن  �إىل  م�شري�  �للبناين،  �ل�شعب 

تفاو�س �لدولة مع �شندوق �لنقد �لدويل.

ترامب ياأمر ببدء اأول خطوة يف اإجراءات ت�شليم ال�شلطة
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�لنتخابات  يف  بهزميته  له  مبا�شر  غري  �إق��ر�ر  �أول  يف 
وليته  �ملنتهية  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أعطى  �لرئا�شية، 
دونالد تر�مب �ل�شوء �لأخ�شر حل�شول فريق �لرئي�س 
�ملنتخب جو بايدن على �لدعم �لفدر�يل �لالزم للبدء 
بعملية نقل �ل�شلطة، فيما بد�أ �لأخري بتم�شية �أع�شاء 

�إد�رته �جلديدة.
�أ�شبوعني  م��ن��ذ  �ل��ر�ف�����س  م��وق��ف��ه  ع��ن  تخليه  ورغ����م 
لالإفر�ج عن �لدعم، يف خطوة غري م�شبوقة يف �لتاريخ 

�أن �لرئي�س �جلمهوري مل يعرتف بعد  �إل  �لأمريكي، 
مبا�شرًة بفوز �لدميوقر�طيني.

ي�شتمر  فيما  "�ملعركة"،  مبو��شلة  تغريدة  يف  وتوعد 
بتقدمي �ل�شكاوى �لق�شائية لإثبات ح�شول تزوير يف 
3 ت�شرين �لثاين نوفمرب،  �لنتخابات �لتي عقدت يف 

لكن دون جدوى. وكتب تر�مب �أعتقد �أننا �شننت�شر.
�لوكالة  �أو�شي  بلدنا،  �أجل م�شلحة  �إنه من  لكنه قال 
�حلكومية �ملكلفة نقل �ل�شلطة بالقيام مبا يجب �لقيام 
به يف ما يتعلق بالربوتوكولت �لأّولية، وقد طلبت من 

فريقي �أن يفعل �ل�شيء نف�شه.  

مدمرة  ــرد  ط تعلن  رو�ــشــيــا 
ـــة مــــن مــيــاهــهــا ـــي ـــرك اأم

•• مو�شكو-وكاالت:

�شفينة  �أن  �لثالثاء،  �أعلنت مو�شكو، 
مدمرة  م��ن��ع��ت  رو����ش���ي���ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
�نتهاك  م�����ن  �أم����ريك����ي����ة  ب���ح���ري���ة 
مياه  م�����ن  وط����ردت����ه����ا  ح������دوده������ا، 
�إقليمية رو�شية. وقالت وز�رة �لدفاع 
�ملدمرة  منعنا  ب��ي��ان:  يف  �ل��رو���ش��ي��ة 
�نتهاك  �لأمريكية جون ماكني من 

حدودنا يف خليج بطر�س �لأكرب.

عدد  ا�شت�شالم  تعلن  اإثيوبيا 
تيغراي  مقاتلي  ــن  م كبر 

•• ادي�س اأبابا-وكاالت

ق����ال����ت �حل����ك����وم����ة �لإث����ي����وب����ي����ة 
�إن �ل��ك��ث��ري من  �أم�����س �ل��ث��الث��اء، 
�ملتمردة  ت��ي��غ��ر�ي  ق�����و�ت  �أف������ر�د 
بد�أو�  بالإقليم  �خلا�شة  و�لقو�ت 
مهلة  �نق�شاء  قبل  �ل�شت�شالم، 
�شت�شن  �أن����ه����ا  �حل���ك���وم���ة  ذك������رت 
ميكلي  ع���ل���ى  ه����ج����وم����اً  ب���ع���ده���ا 
ع��ا���ش��م��ة �لإق���ل���ي���م. وق����ال فريق 
بالو�شع  �ملعني  �حلكومي  �لعمل 
كبري  ع��دد  ي�شت�شلم  تيغر�ي:  يف 
و�لقو�ت  ت��ي��غ��ر�ي  ميلي�شيا  م��ن 
م����ن مهلة  �����ش���ت���ف���ادة  �خل���ا����ش���ة 
حددتها  �ل��ت��ي  �ل�72  �ل�����ش��اع��ات 
يف  �لكثريون  ��شت�شلم  �حلكومة، 
�ملتبقة  و�ل���ق���و�ت  ع��ف��ار،  منطقة 

ت�شت�شلم بهدوء. تعهدات دولية مبليارات الدولرات لأفغان�شتان 
•• جنيف-رويرتز:

ب�����د�أت ع�����ش��ر�ت �ل�����دول يف �ل��ت��ع��ه��د مب�����ش��اع��د�ت مب��ل��ي��ار�ت �ل�����دولر�ت 
تنهي  �أن  �أم���ل  على  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س  جنيف  يف  م��وؤمت��ر  يف  لأفغان�شتان 
مفاو�شات �شالم بد�أت يف �لفرتة �لأخرية بني �حلكومة وحركة طالبان 

�لقتال �مل�شتمر منذ نحو 20 عاما.
�لذي  �لدوليني  �ملانحني  ملوؤمتر  �لتح�شري  �أثناء  دبلوما�شيون  وتوقع 
�أفغان�شتان على تعهد�ت بتمويل  �أن حت�شل  �أرب��ع �شنو�ت  يعقد مرة كل 
دولر  مليار   15.2 نحو  عن  باملئة  15 و20  �أقل بن�شبة ترت�وح بني 
تلقت تعهد�ت بها يف �ملوؤمتر �ل�شابق �لذي عقد يف بروك�شل يف 2016، 
على  �حل�شول  و�شعوبات  �ل�شالم  بعملية  �ملحيط  �لتيقن  لعدم  نظر� 

تعهد�ت مع تف�شي جائحة فريو�س كورونا.
وقال �لرئي�س �لأفغاين �أ�شرف غني �لذي �شارك يف �ملوؤمتر �لفرت��شي 

�أن  �أوؤك��د  �أن  �أود  معاناتنا  رغ��م  كابول  من  بالفيديو  �ت�شال  طريق  عن 
للعنف  نهاية  ن�شع  �أن  يجب  ثابت...  طالبان  مع  باملفاو�شات  �لتز�منا 

�لذي ينغ�س حياتنا وي�شلب �أطفالنا بهجة �لطفولة.

�ملمثلة �خلا�شة لالأمم �ملتحدة يف �أفغان�شتان خالل موؤمتر �ملانحني يف جنيف
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اأخبـار الإمـارات
تنمية املجتمع بدبي تعيد افتتاح مراكز اأ�شحاب الهمم مع تطبيق الإجراءات الحرتازية

•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي �أم�س عن �إعادة �فتتاح مر�كز �أ�شحاب 
�لهمم للعمل بطاقة ��شتيعابية كاملة و��شتئناف �حل�ش�س �لدر��شية يف 
�لف�شول بعد ��شتيفاء جميع �لإجر�ء�ت و�ملعايري �ملحددة من قبل �للجنة 

�لعليا لإد�رة �لأزمات و�لكو�رث يف دبي.
عمر  �لدكتور  برئا�شة  �لهيئة  مل�شوؤويل  تفقدية  زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ملثنى، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لرت�خي�س و�لرقابة ملركز دبي للرعاية 
�خلا�شة DCSN للتاأكد من جاهزية �ملركز و�إعالن ��شتئناف �حل�ش�س 

�لدر��شية فيه بعد �لتوقف �لذي فر�شه �نت�شار جائحة كورونا.
وك�شفت �لهيئة �أن ع�شرة من مر�كز تاأهيل �أ�شحاب �لهمم قد ��شتكملت 
�لف�شول  يف  �خل��دم��ة  ل��ت��ق��دمي  من�شاآتها  بتجهيز  وق��ام��ت  �لإج������ر�ء�ت 

وح�شل  �ل�����ش��اأن.  ه��ذ�  يف  �حلكومية  �ملعايري  م��ع  يتو�فق  مب��ا  �لدر��شية، 
خم�شة منها على ت�شريح ��شتئناف �لعودة �لكاملة لتقدمي �خلدمات يف 
�لف�شول �لدر��شية وتقوم �ملر�كز �لأخرى بتعزيز �إجر�ء�تهم �لحرت�زية 
وبينت  �ملطلوب.  بال�شكل  �لفتح  �إع���ادة  على  و�ل��ق��درة  �ملتطلبات  لتلبية 
معايري  ل�شمان  �مل��ر�ك��ز  على  و�لتفتي�س  �لرقابة  �شتو��شل  �أنها  �لهيئة 
بالتعاون مع  �أجرت  �ملجتمع قد  و�ل�شالمة. وكانت هيئة تنمية  �ل�شحة 
هيئة �ل�شحة يف دبي فح�س كوفيد19- ب�شكل جماين يف مقر مركز دبي 
للرعاية �خلا�شة، و�أجرى �لفح�س 314 �شخ�شاً من �لعاملني يف مر�كز 
�أ�شحاب �لهمم �لتي لديها مر�فق موؤهلة لعودة �حل�ش�س �لدر��شية وفق 
�لإجر�ء�ت و�ملعايري وذلك ل�شمان �شالمتهم قبل �إعادة �فتتاح �ملر�كز. كما 
تعاونت �لهيئة مع بلدية دبي يف عملية �لتفتي�س على معايري �ل�شالمة يف 
�ملر�كز ل�شمان ��شتيفائها لكافة �ل�شروط �ملو�شى بها يف بروتكول �إعادة 

�لفتتاح �لذي �أقرته �للجنة �لعليا لإد�رة �لأزمات و�لكو�رث يف دبي. وقال 
ل�شالمة  عالية  �أهمية  �ملجتمع  تنمية  هيئة  ت��ويل  �ملثنى  عمر  �لدكتور 
�لأطفال و�ملجتمع، وحلمايتهم و�شمان �شالمتهم عمل فريقنا على و�شع 
وتطوير �لبوتوكولت، كما قام بالتعاون مع �للجنة �لعليا لإد�رة �لأزمات 
�لربوتوكولت ل�شتئناف تقدمي �خلدمات يف  وثيقة  و�لكو�رث لعتماد 
ب�شكل  �لذين عملو�  �خل��رب�ء  �أر�شلنا فريق من  كما  �لدر��شية.  �لف�شول 
يقني  على  ونحن  �ل�شرت�طات.  كافة  تطبيق  ل�شمان  �ملر�كز  مع  وثيق 
�لتي و�شعتها حكومة دبي  �تباع �لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة  �أن��ه من خالل 
هذه  تخطي  م��ن  �شنتمكن  عليها  و�حل��ف��اظ  �لأخ���رى  �ملعنية  و�جل��ه��ات 
تنمية  �ن هيئة  و�أ�شاف  �لطبيعية.  �إىل ممار�شة حياتنا  و�لعودة  �لأزم��ة 
�لحرت�زية  �لتد�بري  تنفيذ جميع  ل�شمان  �ملبادرة  زمام  �أخذت  �ملجتمع 
و�ل�شالمة يف جميع �ملر�كز ذ�ت �ل�شلة، و�شمان �تباع �ملو��شفات و�ملعايري 

�خلا�شة ب� "بروتوكولت �إعادة فتح �ملد�ر�س يف دبي ، كما مت توفري �لدعم 
�لالزم ل�شمان تطبيق �ملر�كز لالإجر�ء�ت �لالزمة، وتويل �لهيئة �أهمية 
كبرية للعودة �لطبيعية للف�شول �لدر��شية �لتي توفر تفاعاًل هاماً لهذه 
�ل�شريحة من �لطالب �لذين قد يو�جهون �شعوبات وحتديات يف �لتعلم 
خدمات  ��شتئناف  عن  �أعلنت  قد  �ملجتمع  تنمية  هيئة  وكانت  بعد.  عن 
مر�كز �أ�شحاب �لهمم ب�شكل تدريجي، حيث بد�أت يف �ملرحلة �لأوىل من 
وخدمات  �لنف�شية  للخدمات  �لفردية  باخلدمات  فقط  �لفتتاح  �إع��ادة 
�ملرحلة  وخ��الل  �لح��رت�زي��ة.  �لإج���ر�ء�ت  بعد تطبيق  �لرتبية �خلا�شة 
�ملبكر  �لتدخل  خدمات  �إ�شافة  مع  �خلدمات  بنف�س  �ل�شماح  مت  �لثانية 
و�لرعاية �ملنزلية لكبار �ل�شن و�أ�شحاب �لهمم. و�شهدت �ملرحلة �لثالثة 
�إعادة �لفتح �لكامل للمر�كز بخدمات �لف�شول �لدر��شية مبا يعني توفري 

جميع خدمات �لرعاية �لجتماعية لأ�شحاب �لهمم.

تفّقد اأكرب م�سروع طاقة �سم�سية مرّكزة يف العامل بقدرة 950 ميجاوات وا�ستثمارات 15.78 مليار درهم

حممد بن را�شد يد�شن مركز البتكار واملرحلة الثالثة من جممع الطاقة ال�شم�شية
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ن  د����شّ
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي" رع���اه �هلل" 
لهيئة  �ل��ت��اب��ع  �لب��ت��ك��ار  م��رك��ز   ،
و�ملرحلة  دب�����ي،  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
ميجاو�ت   800 ب��ق��درة  �لثالثة، 
يف جم��م��ع حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
�أكرب  �ل�شم�شية،  للطاقة  مكتوم 
جم���م���ع ل��ل��ط��اق��ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة يف 
موقع و�حد على م�شتوى �لعامل، 
و�لذي من �ملقرر �أن ت�شل قدرته 
5000 ميجاو�ت  �إىل  �لإنتاجية 
با�شتثمار�ت   2030 عام  بحلول 

تبلغ 50 مليار درهم.
�أك���رب م�شروع  ك��م��ا ت��ف��ّق��د ���ش��م��وه 
�لعامل،  يف  مرّكزة  �شم�شية  طاقة 
����ش���م���ن �مل����رح����ل����ة �ل����ر�ب����ع����ة من 
ميجاو�ت،   950 ب��ق��درة  �ملجمع 
 15.78 �إىل  وبا�شتثمار�ت ت�شل 
�ملُنِتج  ن��ظ��ام  م��ل��ي��ار دره����م، وف���ق 
م�شروع  �أك�����رب  وُي���ع���دُّ  �ملُ�����ش��ت��ِق��ل، 
و�ح�����د  م����وق����ع  ������ش����ت����ث����م����اري يف 
يجمع  �ل����ع����امل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  تقنيتي  ب��ني 
�ل�شم�شية  و�ل����ط����اق����ة  �مل�����رّك�����زة 
�ملرحلة  ومت��ت��از  �لكهرو�شوئية، 
�شم�شي يف  ب���رج  ب��اأع��ل��ى  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لعامل بارتفاع 262.44 مرت�ً.

�ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  يف  ك��ان 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
مقر  �إىل  ���ش��م��وه  و����ش���ول  ل����دى 
�لدحل  �شيح  منطقة  يف  �ملجمع 
���ش��ع��ي��د حممد  م���ع���ايل  دب������ي،  يف 
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �لتنفيذي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  دب���ي.و�����ش���ت���م���ع 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
م���ن م��ع��ايل ���ش��ع��ي��د �ل��ط��اي��ر �إىل 
�لذي  �لبتكار  مركز  ح��ول  �شرح 
لبتكار�ت  ع��امل��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ُي���ع���د 
و�لنظيفة  �مل����ت����ج����ددة  �ل���ط���اق���ة 
ي�شهم يف تعزيز م�شتقبل �لطاقة 
وخارجها،  دب����ي  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
وي�����ش��م م��رك��ز م����وؤمت����ر�ت لعقد 
�ل����ف����ع����ال����ي����ات و�لج�����ت�����م�����اع�����ات 
و�للقاء�ت  �لتدريبية  و�ل����دور�ت 
بالطاقة  تتعلق  مو�شوعات  حول 
�ملتجددة  و�ل���ط���اق���ة  �ل�����ش��م�����ش��ي��ة 
و�مل����ب����ادر�ت �خل�����ش��ر�ء �لأخ����رى، 
�أربعة  �مل���ك���ّون م��ن  ���ش��م��ن م��ب��ن��اه 
مرت�ً   4،355 مب�شاحة  ط��و�ب��ق 
مرت�ً،   88 نحو  و�رت��ف��اع  مربعاً، 
�ملعار�س  ����ش���م���وه  ت���ف���ّق���د  ح���ي���ث 
�لبتكار  م���رك���ز  يف  �مل��ت�����ش��م��ن��ة 
و�ملتخ�ش�شة يف �لطاقة �ل�شم�شية 

وتقنياتها �ملختلفة.
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وتهدف 
من خالل �ملركز �إىل دعم �لبتكار 
�لطاقة  جم������ال  يف  و�لإب�������������د�ع 
�لنظيفة و�ملتجددة ورفع م�شتوى 
�إ�شافة  �ل�شتد�مة،  ح��ول  �لوعي 
�لوطنية  �ل����ق����در�ت  ���ش��ق��ل  �إىل 
وت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����ش��ي��ة �لأع�����م�����ال. 
و�شتدعم �أبحاث مركز �لبتكار يف 
��شرت�تيجية  �ل�شم�شية  �لطاقة 
 2050 �لنظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي 
م�شادر  ت���ن���وي���ع  �إىل  �ل����ه����ادف����ة 
من   75% وت����وف����ري  �ل���ط���اق���ة 
�ل���ق���درة �لإن���ت���اج���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة يف 
دبي من م�شادر �لطاقة �لنظيفة 

بحلول عام 2050.
- �ملرحلة �لثالثة وخالل �لزيارة، 

و�مل�شتد�مة.  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
�أكرث  �ملعر�س  منطقة  وتت�شمن 
لتعريف  تفاعلياً  30 عر�شاً  من 
�لزو�ر بتطور�ت �لطاقة �ملتجددة، 
�لهيئة  م���ت���ح���ف  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
و�ملنطقة  �ملياه،  حتلية  وحمطات 
خ�شائ�س  ت�شرح  �لتي  �لب�شرية 
�ل�شم�شي،  و�لإ�����ش����ع����اع  �ل�������ش���وء 
�لطاقة  تقنيات  لتطور  ومعر�س 
�لأ�شا�شية  و�مل��ك��ون��ات  �ل�شم�شية، 
للخاليا �لكهرو�شوئية، وتقنيات 
�لكهرو�شوئية  �ل�شم�شية  �لطاقة 
و�ملركزة و�لربج �ل�شم�شي، وتطور 
م�شرية �لطاقة �ملتجددة بالهيئة، 
وديو� �لذكية، وتطبيقات �خلاليا 
�لف�شائية  �ملركبات  يف  �ل�شم�شية 
وجم�شم  �ل�شطناعية،  و�لأقمار 
ي���و����ش���ح �آل�����ي�����ة ع���م���ل �ل�������ش���ي���ارة 
يعمل  وت����ورب����ني  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
تطور  عن  ف�شاًل  �لرياح،  بطاقة 

�ملباين �مل�شتد�مة يف �لهيئة.
�لتقييم  �لب��ت��ك��ار  م��رك��ز  وح��ق��ق 
نظام  ت�شنيف  وف���ق  �ل��ب��الت��ي��ن��ي 
و�لت�شميم  �ل��ط��اق��ة  يف  �ل���ري���ادة 
�لبيئي /LEED/، وُيعد �ملبنى 
م�شتوى  على  �لوحيد  �حلكومي 
�لعامل �حلائز �أعلى ر�شيد نقاط 
يف فئة �ملباين �حلكومية �جلديدة، 
حيث حقق 101 نقاط من �أ�شل 
عام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  يف   110
2020. وحقق �ملبنى هذ� �لتميز 
بتحقيقه عالمات بيئية مرتفعة 
يف جمالت كفاءة ��شتخد�م �ملياه، 
وكفاءة  �لد�خلية،  �لبيئة  وج��ودة 
و�لبتكار  �ل���ط���اق���ة،  �����ش���ت���خ���د�م 
و�لت�شميم. كما مت ت�شميم �ملبنى 
لتجميع مياه �لأمطار، ومعاجلة 

�ملياه يف �ملوقع.
تد�شني  وي���اأت���ي  نظيفة  ط��اق��ة   -
�ملرحلة �لثالثة من جممع حممد 
للطاقة  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
تبلغ  �إن��ت��اج��ي��ة  ب��ق��درة  �ل�شم�شية 
توجيهات  وفق  ميجاو�ت،   800
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
 75% لتوفري  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لإن��ت��اج��ي��ة للطاقة  �ل���ق���درة  م��ن 
�لطاقة  م�������ش���ادر  م����ن  دب�����ي  يف 
 2050 ب��ح��ل��ول ع����ام  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
�ل�شديقة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  وج���ذب 
��شرت�تيجية  خ��الل  م��ن  للبيئة 

د�ّشن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم �ملرحلة �لثالثة 
�آل  ب��ن ر����ش��د  م��ن جممع حممد 
وقد  �ل�شم�شية.  للطاقة  مكتوم 
ن��ف��ذت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
ه����ذه �مل���رح���ل���ة ب��ت��ق��ن��ي��ة �لأل������و�ح 
وفق  �ل��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة  �ل�شم�شية 
بال�شر�كة  �مل�شتقل  �مل��ن��ت��ج  ن��ظ��ام 
�شركة  تقوده  �ل��ذي  �لتحالف  مع 
�أب���وظ���ب���ي ل���ط���اق���ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل /
م�شدر/ وجمموعة "�إي دي �إف" 
�إنرجي  �إف  دي  "�إي  �شركة  ع��رب 
با�شتثمار�ت  لها،  �لتابعة  نوفل" 
بلغت 3.47 مليار درهم. وتوفر 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه 
�أل��ف م�شكن يف   240 لأك��رث من 
يف  نوعها  من  �لأوىل  وتعد  دب��ي، 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
ت�����ش��ت��خ��دم نظام  �ل���ت���ي  �إف��ري��ق��ي��ا 
�ملحور  �أح����ادي  �ل�شم�شي  �لتتبع 
�إ�شافة  �لطاقة،  �إنتاجية  ل��زي��ادة 
�أخ������رى  م���ب���ت���ك���رة  ت���ق���ن���ي���ات  �إىل 
�ل�شم�شية  �لأل��و�ح  تنظيف  ت�شمل 
يرفع  مبا  �لروبوتات  با�شتخد�م 

كفاءة �ملحطة.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و��شتمع 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�شعيد  م���ع���ايل  م����ن  �هلل،  رع������اه 
���ش��رح حول  �إىل  �ل��ط��اي��ر،  حممد 
و�لتقنيات  �مل����ج����م����ع  م�����ر�ح�����ل 
ت��ب��ل��غ قدرة  �ملُ�����ش��ت��خ��دم��ة، ح��ي��ث 
�ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��روع��ات 
�لتي مت ت�شغيلها يف �ملجمع حالياً 
1013 ميجاو�ت بتقنية �لألو�ح 
ولدى  �لكهرو�شوئية،  �ل�شم�شية 
م�����ش��اري��ع بقدرة  �ل��ه��ي��ئ��ة ح��ال��ي��اً 
�لتنفيذ  قيد  ميجاو�ت   1850
�لكهرو�شوئية  �لأل���و�ح  بتقنيتي 
و�ل���ط���اق���ة �ل�����ش��م�����ش��ي��ة �مل����رك����زة، 
م�شتقبلية  م��ر�ح��ل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
 5000 �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �أخ������رى 
 .2030 ع��ام  بحلول  م��ي��ج��او�ت 
و�أو�شح معايل �لطاير �أن تد�شني 
�لطاقة  ن�شبة  �ملرحلة يرفع  هذه 
 9% نحو  �إىل  دب��ي  يف  �لنظيفة 
�لإنتاجية  �ل��ق��درة  �إج��م��ايل  م��ن 
�لهدف  بذلك  لتتجاوز  �مل��رك��ب��ة، 
�ملو�شوع للح�شول على %7 من 
ط��اق��ة دب���ي م��ن م�����ش��ادر �لطاقة 

�لنظيفة بحلول عام 2020.

دي  "�إي  جم��م��وع��ة  يف  �مل��ت��ج��ددة 
يف  لنا  كبري  ���ش��رف  "�إنه  �إف": 
نكون  �إف" �أن  "�إي دي  جمموعة 
ج���زء�ً م��ن �أح���د �أك���رب م�شروعات 
م�شتوى  على  �ل�شم�شية  �لطاقة 
�ملرحلة  مت���ث���ل  ح���ي���ث  �ل�����ع�����امل، 
�ل��ث��ال��ث��ة م���ن جم��م��ع حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية 
�إجناز�ً ر�ئعاً بالن�شبة لفريق عمل 
جمموعة  يف  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
"�إي دي �إف" �إىل جانب �شركائنا 
يف "م�شدر". ويوؤكد هذ� �مل�شروع 
خربتنا �لر�ئدة يف جمال �لطاقة 
يف  �لعاملية  وجتربتنا  �ل�شم�شية 
ق���ط���اع �ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة، كما 
جمموعة  طموحات  مع  ين�شجم 
دعم  يف  �إف" للم�شاهمة  دي  "�إي 
ملو�جهة  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ج��ه��ود 
حت���دي���ات �ل��ت��غ��ري �مل���ن���اخ���ي عرب 
منخف�شة  طاقة  م�شادر  توفري 
�لبتكار  م���رك���ز  �لكربون".- 
و�أكرب  �أول  �لب��ت��ك��ار  م��رك��ز  ُي��ع��د 
ي��ح�����ش��ل على  م����رك����ز ح���ك���وم���ي 
من  �ل�شباب"  "مبجهود  ع��الم��ة 
�ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب، حيث 
ع��م��ل ع��ل��ي��ه ف���ري���ق م���ن �ل���ك���و�در 
�ملركز  ويعمل  �ل�شابة.  �لإمار�تية 
ع���ل���ى ����ش���ق���ل وت����ط����وي����ر ق������در�ت 
�جل��ي��ل �مل��ق��ب��ل م��ن �مل��ب��ت��ك��ري��ن يف 
�لنظيفة  �لطاقة  تقنيات  جم��ال 
�ملو�هب  تنمية  على  �لرتكيز  مع 
�ل��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا. ك��م��ا يعد 
تعليمية  من�شة  �لب��ت��ك��ار  م��رك��ز 
ل�شت�شافة �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت 
و�لندو�ت وور�س �لعمل، و�شيعمل 
على بناء تعاون قوي مع �ملد�ر�س 
�لنا�شئة  و�ل�شركات  و�جل��ام��ع��ات 
يف  و�لعاملية  �ملحلية  و�ملوؤ�ش�شات 
جمالت �لبحوث وتبادل �ملعارف 
مركز  ي��وف��ر  �مل��ع��ار���س.  وتنظيم 
ل���ل���زو�ر جت��رب��ة فريدة  �لب��ت��ك��ار 
يف  �لبتكار�ت  �أح��دث  ل�شتك�شاف 
�لنظيفة،  �لطاقة  تقنيات  جمال 
ب������دء�ً م���ن م��ن��ط��ق��ة �مل���ع���ر����س يف 
ت�شلط  و�ل����ت����ي  �لأول  �ل���ط���اب���ق 
هيئة  م���������ش����رية  ع����ل����ى  �ل���������ش����وء 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  دب���ي،  كهرباء وم��ي��اه 
و�لبتكار�ت  �لخ���رت�ع���ات  �أب����رز 
�لكهرباء  جم���ال  يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
جمال  يف  �ل����ت����ط����ور�ت  و�أح��������دث 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
جلعل  �مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
دول����ة �لإم������ار�ت �أف�����ش��ل دول����ة يف 
�لعام  يف  مئويتها  بحلول  �لعامل 
2071.. ونعاهد �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�أن ن�شتكمل م�شاريعنا �لتطويرية 
�لطموحة  �شموه  روؤي���ة  لتحقيق 
لهذ� �ل�شرح �لوطني �لذي يوؤكد 
كل  وت�شافر جهود  �لدولة  جناح 
م���ن �إم����ارّت����ي �أب���وظ���ب���ي ودب����ي يف 
تنويع  يف  ملحوظ  تقدم  حتقيق 
وتطوير م�شادر �لطاقة �لنظيفة، 

وخا�شة �لطاقة �ل�شم�شية".
�ل��ط��اي��ر قائال:  و�خ��ت��ت��م م��ع��ايل 
على  �لر�شيدة  قيادتنا  "نعاهد 
م�شروعات  ت��ن��ف��ي��ذ  م���و�����ش���ل���ة 
و�لنظيفة؛  �مل���ت���ج���ددة  �ل���ط���اق���ة 
�شاحب  ب����روؤي����ة  م�����ش��رت���ش��دي��ن 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شديدة  وتوجيهاته  مكتوم  �آل 
�لعاملية  �لريادة  تعزيز  يف  لن�شهم 
ل��دول��ت��ن��ا �حل��ب��ي��ب��ة ل��ي��ك��ون "عام 
نقطة  للخم�شني"  �ل����ش���ت���ع���د�د 
�نطالق دولة �لإمار�ت نحو مزيد 
و�لزده���ار يف  و�لنمو  �لتقدم  من 
قال  ب���دوره،  �لقطاعات".  جميع 
جمل�س  رئي�س  بن�شا�شون،  برونو 
"�إي  �لتنفيذي يف  و�ملدير  �لإد�رة 
دي �إف" للطاقة �ملتجددة، ونائب 
�لرئي�س �لتنفيذي �لأول للطاقة 

بزيارة  �جل���ول���ة  ���ش��م��وه  و�خ��ت��ت��م 
�ل����ر�ب����ع����ة م����ن جممع  �مل���رح���ل���ة 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
للطاقة �ل�شم�شية، �لتي ُتعد �أكرب 
م�شروع ��شتثماري يف موقع و�حد 
بني  يجمع  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 
تقنيتي �لطاقة �ل�شم�شية �ملرّكزة 
و�لطاقة �ل�شم�شية �لكهرو�شوئية 
وفق نظام �ملُنِتج �مل�شتقل، وبقدرة 
م����ي����ج����او�ت،   950 �إىل  ت�������ش���ل 
 15.78 �إىل  وبا�شتثمار�ت ت�شل 
�ملرحلة  ومت���ت���از  دره������م.  م��ل��ي��ار 
�شم�شي يف  ب���رج  ب��اأع��ل��ى  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لعامل بارتفاع 262.44 مرت�ً.

�ملنا�شبة،  ه���ذه  ويف  م��ه��م  �إجن�����از 
بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  ق��ال 
�ل�شناعة  وزي����ر  �جل���اب���ر،  �أح��م��د 
ورئي�س  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
/م�شدر/:  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل���ط���اق���ة 
"بف�شل �لروؤية �ل�شديدة لقيادتنا 
�ملرحلة  تد�شني  ي�شّكل  �لر�شيدة، 
�ل��ث��ال��ث��ة م���ن جم��م��ع حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية 
�إجناز�ً مهماً يدعم جهود �لدولة 
باملئة   50 ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لطاقة  م���ن  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  م���ن 
عام  بحلول  نظيفة  م�����ش��ادر  م��ن 

."2050
مع  "�ن�شجاماً  معاليه:  و�أ���ش��اف 
للخم�شني  �ل���دول���ة  ����ش��ت��ع��د�د�ت 
عاماً �ملقبلة، �شوف ي�شهم جممع 

مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
للطاقة �ل�شم�شية يف تعزيز �ملكانة 
�لر�ئدة عاملياً لدولة �لإمار�ت يف 
م�شاريع �لطاقة �ملتجددة �ملُجدية 
�ل�شركات  تركز  حيث  �قت�شادياً، 
و�جل���ه���ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف 
وهيئة  "م�شدر"  م��ث��ل  �ل��ق��ط��اع 
توظيف  على  دب��ي  ومياه  كهرباء 
�أحدث �لتقنيات يف جمال �لطاقة 
�لتكلفة  خف�س  بهدف  �لنظيفة 
�أع����ل����ى �ل���ع���و�ئ���د على  وحت���ق���ي���ق 

�ل�شتثمار".
���ش��ل��ط��ان �جلابر  وت��وج��ه م��ع��ايل 
�لعمل  ف��رق  جميع  �إىل  بالتهنئة 
 "2 للطاقة  "�شعاع  �شركة  �شمن 
على جناحها يف �إجناز هذ� �مل�شروع 
�أن  موؤكد�ً  �لر�ئد،  �ل�شرت�تيجي 
دول����ة �لإم�������ار�ت مت�����ش��ي بخطى 
م�شرية  م��و����ش��ل��ة  ن��ح��و  و�ث���ق���ة 
�لإجناز�ت خالل �خلم�شني عاماً 
�ملقبلة و�شمان م�شتقبل م�شتد�م 

لالأجيال �لقادمة.
قال  روؤي��ة طموحة من جهته،   -
�لطاير:"  حممد  �شعيد  م��ع��ايل 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  وف����ق  ن��ع��م��ل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة 
�آل نهيان، رئي�س  ز�يد  خليفة بن 
�لدولة، حفظه �هلل، وروؤية �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه  جمل�س 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وت��ط��ل��ع��ات  �هلل، 

 .2050 �لنظيفة  للطاقة  دب��ي 
وب�����ن�����اًء ع���ل���ى ذل�����ك ط������ورت دبي 
وم��ت��ك��ام��اًل لبناء  ن��ظ��ام��اً ج���اذب���اً 
و��شتقطاب  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����ك����و�در 
�أف�����ش��ل �مل���و�ه���ب و�خل�����رب�ت من 
جميع �أن��ح��اء �ل��ع��امل، وب��ات لدى 
دب���ي فريق  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  هيئة 
�لوطن  و�شابات  �شباب  من  عمل 
�لطاقة  جم���ال  يف  �ملتخ�ش�شني 

�لنظيفة و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
و����ش��ت��ق��ط��ب��ت �ل��ه��ي��ئ��ة م���ن خالل 
للطاقة  �مل�����ش��ت��ق��ل  �مل��ن��ت��ج  من����وذج 
مليار   40 ب��ن��ح��و  �����ش���ت���ث���م���ار�ت 
درهم، وعزز هذ� �لنموذج �ل�شر�كة 
�ل��ع��ام و�خلا�س  �ل��ق��ط��اع��ني  ب��ني 
و���ش��اه��م يف خ��ل��ق ف���ر����س و�ع����دة 
وحتقيق  �لأ�شعدة،  خمتلف  على 
جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
للطاقة �ل�شم�شية �أرقاماً قيا�شية 
عاملية يف �أدنى �لأ�شعار مل�شروعات 
مر�ت  خلم�س  �ل�شم�شية  �لطاقة 

متتالية.
ت�شتخدم  �ل���ر�ب���ع���ة  �مل���رح���ل���ة   -
�ل����ر�ب����ع����ة م����ن جممع  �مل���رح���ل���ة 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
ل���ل���ط���اق���ة �ل�������ش���م�������ش���ي���ة، ث����الث 
�لطاقة  لإنتاج  م�شرتكة  تقنيات 
عاك�شات  منظومة  ه��ي  �لنظيفة 
�إجمالية  ب��ق��درة  �مل��ك��اف��ئ  �ل��ق��ط��ع 
وح����د�ت   3/ م���ي���ج���او�ت   600
لكل  م����ي����ج����او�ت   200 ب����ق����درة 
�ل�شم�شية  �لطاقة  وب��رج  منها/، 
ميجاو�ت   100 ب��ق��درة  �مل���رّك���زة 
و�ألو�ح  �ملن�شهر/،  �مللح  /بتقنية 
بقدرة  ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة  ���ش��م�����ش��ي��ة 
�ملُ�شتقِبل  ويعد  ميجاو�ت.   250
�أع���ل���ى �ل����ربج قلب  �ل�����ش��م�����ش��ي يف 
�مل��ح��ط��ة و�أه�����م ج���زء ف��ي��ه��ا حيث 
�ل�شم�س  �أ�شعة  ��شتقبال  فيه  يتم 
حر�رية.  ط��اق��ة  �ىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
�ل�شم�شي على  �مل�شتقبل  ويحتوي 
�أن��ب��وب رقيقة   1000 �أك��رث م��ن 
بامت�شا�س  ل��ي�����ش��م��ح  �ل�����ش��م��اك��ة 
للملح  و�نتقالها  �ل�شم�س  �أ�شعة 
�مل��ن�����ش��ه��ر �مل���ت���و�ج���د د�خ�����ل هذه 
�شيكون  �كتماله  وعند  �لأنابيب. 
م�شروعات  �أك�����رب  م���ن  �مل�������ش���روع 
على  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  تخزين 
�شاعة،   15 مل��دة  �ل��ع��امل  م�شتوى 
على  �ل��ط��اق��ة  ب��ت��و�ف��ر  ي�شمح  م��ا 
هذه  و�شتوفر  �شاعة.   24 م���د�ر 
لنحو  �لنظيفة  �لطاقة  �ملرحلة 
و�شت�شهم  م�شكن،   320،000
من  ط��ن  مليون   1.6 خف�س  يف 

�لنبعاثات �لكربونية �شنوياً.
�ل��ذي ميتد  �مل�شروع،  ه��ذ�  ويتميز 
 44 �إىل  ت�������ش���ل  م�������ش���اح���ة  ع���ل���ى 
ك��ي��ل��وم��رت�ً م���رب���ع���اً، ب���ع���دة �أرق�����ام 
ق��ي��ا���ش��ي��ة ع��امل��ي��ة م��ن��ه��ا �أدن����ى �شعر 
بقيمة  �مل��رك��زة  �ل�شم�شية  للطاقة 
للكيلوو�ت  �أم��ريك��ي  �شنت   7.3
للكيلوو�ت  ���ش��ع��ر  و�أدن������ى  ���ش��اع��ة، 
�ل�شم�شية  �لأل����و�ح  بتقنية  �شاعة 
�شنت   2.4 بقيمة  �لكهرو�شوئية 
�أ�ش�شت  وق���د  ���ش��اع��ة.  ل��ل��ك��ي��ل��وو�ت 
ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي مع 
"�أكو�  ت����ق����وده  �ل������ذي  �لئ����ت����الف 
 "1 ل��ل��ط��اق��ة  "نور  ���ش��رك��ة  باور" 
�مل�شروع،  وت�شغيل  وبناء  لت�شميم 
من   51% �لهيئة  متتلك  حيث 
"�أكو�  مت��ت��ل��ك  ب��ي��ن��م��ا  �ل�������ش���رك���ة، 
طريق  و"�شندوق   25% باور" 
ت�شغيل  و�شيتم  �حلرير" 24%. 
مر�حل  ع���ل���ى  �ل���ر�ب���ع���ة  �مل���رح���ل���ة 
ب����دء�ً م��ن �ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث م��ن عام 

املكانة العاملية الرائدة لدولة الإمارات يف م�شاريع الطاقة املتجددة املُجدية اقت�شاديًا تعزيز  يف  ت�شهم  املجمع  من  الثالثة  املرحلة  اجلابر:  •  �شلطان 
جلعل دولة الإمارات اأف�شل دولة يف العامل بحلول مئويتها يف العام 2071 الر�شيدة  القيادة  توجيهات  وفق  نعمل  الطاير:  • �شعيد 

بن را�شد الطموحة ل�شرح وطني يوؤكد جناح الدولة يف حتقيق تقدم ملحوظ يف تنويع م�شادر الطاقة النظيفة حممد  روؤية  وفق  م�شاريعنا  ن�شتكمل  الطاير:  • �شعيد 
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اأخبـار الإمـارات
»دبي لرعاية الن�شاء« تطلق احلملة ال�شاد�شة للحد من العنف �شد املراأة

•• دبي -وام:

حملتها  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
�ل�شاد�شة للحد من �لعنف �شد �ملر�أة حتت �شعار " �لتكيف 
مع منط حياة �أكرث �شحة و�شعادة كاإمر�أة" وذلك بالتز�من 
م��ع �حل��م��ل��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا �لأم����ني �ل��ع��ام لالأمم 
�مل��ت��ح��دة و�ل��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى م���د�ر 16 ي��وم��ا ب���دء� م��ن يوم 
�لعنف �شد  للق�شاء على  �لعاملي  "�ليوم  25 نوفمرب وهو 
�ملر�أة" �ملعروف باليوم �لربتقايل وحتى 10 دي�شمرب وهو 
�ملوؤ�ش�شة  �إ�شاءة  و�شيتم  �لإن�شان".  حلقوق  �لعاملي  "�ليوم 
�إحياء  �ل��ربت��ق��ايل  ب��ال��ل��ون  �حلملة  م��ن  �لأول  �لأ���ش��ب��وع  يف 
و�شت�شتخدم  �مل��ر�أة  �شد  �لعنف  على  للق�شاء  �لعاملي  لليوم 

للتوعية  #منط_حياة_جديد_للمر�أة  و�شم  �لعام  هذ� 
بهذه �لق�شايا �إ�شافة �إىل تنظيم جمموعة من �ملحا�شر�ت 
�لفرت��شية و�ملن�شور�ت �لتوعوية و�ملقاطع �ل�شوتية �لتي 
بها.  �خلا�شة  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب  �شتن�شر 
لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �ملن�شوري  �شيخة  وقالت 
دول��ة تقدر  نعي�س يف  " نحن  ب��الإن��اب��ة:  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء 
مكانة �ملر�أة وتقر باأهمية دورها يف بناء �ملجتمع و�إن قيادتنا 
�لر�شيدة و�شعت �ملر�أة يف �أرفع �ملنا�شب �لقيادية يف �لدولة 
ويف هذ� �لإط��ار �أطلقنا �حلملة �ل�شاد�شة للحد من �لعنف 
�شد �ملر�أة لت�شليط �ل�شوء على �أهمية �لق�شايا �لتي تخ�س 
�ملر�أة وكيفية �لتعامل معها و تثقيف �جلمهور حول كيفية 

دعم �لن�شاء يف حياتهن".

•• اأبوظبي-وام:

باإقامة  �ل�����ش��م��اح  ع���ن  �لإع������الن  مت   
�عتبار�ً  �مل�����ش��اج��د  يف  �جل��م��ع��ة  ���ش��الة 
�للتز�م  2020 مع  دي�شمرب   4 من 
مب��ج��م��وع��ة ك���ب���رية م���ن �لإج�������ر�ء�ت 
�شحة  �شمان  �إىل  �لهادفة  �لوقائية 
�أن  على  وذل��ك  و�شالمتهم،  �مل�شلني 
للم�شاجد  �ل�شتيعابية  �ل�شعة  حتدد 

بن�شبة 30%.
جاء ذلك خالل �لإحاطة �لإعالمية 
�ل����دوري����ة حل��ك��وم��ة �لإم��������ار�ت حول 
وجهود  �ل�شحي  �لو�شع  م�شتجد�ت 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة للحد 
�مل�شتجد  كورونا  فريو�س  �نت�شار  من 

"كوفيد19-".
�لدكتور  ��شتعر�س  �لإحاطة،  وخالل 
عمر عبد�لرحمن �حلمادي، �ملتحدث 
�ل���ر����ش���م���ي ل����الإح����اط����ة �لإع���الم���ي���ة 
م�شتجد�ت  �لإم�������������ار�ت  حل���ك���وم���ة 
�حل�����الت و�لأرق�������ام �لأ���ش��ب��وع��ي��ة، يف 
�لظاهري،  �شيف  �لدكتور  �أعلن  حني 
�لوطنية  للهيئة  �لر�شمي  �مل��ت��ح��دث 
و�لكو�رث،  و�لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة 
�ل���ق���ر�ر�ت �ملتعلقة  �ل��ع��دي��د م��ن  ع��ن 
خالل  للم�شلني  �مل�شاجد  با�شتقبال 

�شالة �جلمعة.
�لإح�شاء�ت  �حل���م���ادي  و����ش��ت��ع��ر���س 
و�لأرقام �لتي تعك�س �لو�شع �ل�شحي 
خالل �لأ�شبوع �ملمتد من 18 ولغاية 
ت�شري  و�لتي  �جل��اري،  نوفمرب   24
791،519 فح�شا على  �إج��ر�ء  �إىل 
�لفرتة،  ه��ذه  خ��الل  �لدولة  م�شتوى 
�حل����الت  %2 يف  ب��ن�����ش��ب��ة  و�رت����ف����اع 
 8،556 �إىل  ع��دده��ا  لي�شل  �مل��وؤك��دة 

حالة.
وبناًء على هذه �ملعطيات يبقى معدل 
�إجمايل  م���ن  �لإي���ج���اب���ي���ة  �حل������الت 
�لفحو�شات عند ن�شبة %1، وبذلك 
من  بكل  مقارنة  �لأق��ل  �ملعدل  يكون 
 ،)%  11.3( �لأوروب���������ي  �لحت������اد 
�لأو����ش���ط و�شمال  �ل�����ش��رق  وم��ن��ط��ق��ة 
منظمة  ودول   ،)%  6.7( �أفريقيا 
و�لتنمية )7.8  �لقت�شادي  �لتعاون 

.)%
و���ش��ه��د ن��ف�����س �لأ����ش���ب���وع �رت���ف���اع���اً يف 
ليبلغ   14% بن�شبة  �ل�شفاء  ح��الت 

بلغ  فيما  حالة،   5،614 جمموعها 
جمموع حالت �لوفاة 21 حالة. ويف 
�إىل  �لوفيات  معدل  �نخف�س  �ملقابل 
ر�شد  بد�ية  منذ  مرة  لأول   0.3%
يف  كوفيد19-  ب�شبب  وف���اة  ح���الت 
�أق��ل �لن�شب عاملياً  �ل��دول��ة، وه��و م��ن 
م��ق��ارن��ة ب��ك��ل م��ن �لحت����اد �لأوروب����ي 
)2.3 %(، ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط 
ودول   ،)%  2.5( �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
منظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية 

.)% 2.6(
م���ن ج��ان��ب��ه ك�����ش��ف �ل���دك���ت���ور �شيف 
�ملتعلقة  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  ع��ن  �ل��ظ��اه��ري 
�لعبادة،  ودور  �مل�شاجد  فتح  ب��اإع��ادة 
موؤكد�ً �أنه نظر�ً ملا تقت�شيه �مل�شلحة 
�لعامة يف �لتعامل مع جائحة كوفيد 
- 19، و�شرورة تعاون جميع �جلهات 
و�حل��د من  �ملر�س  لهذ�  �لت�شدي  يف 
ت��ف�����ش��ي��ه، �أ����ش���در جم��ل�����س �لإم������ار�ت 
�للتز�م  باأن  فتوى  �ل�شرعي  لالإفتاء 
�ل�شحية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب��ك��اف��ة  �ل���ت���ام 
�جلهات  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  و�لتنظيمية 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��دول��ة  يف  �ملخت�شة 
ملنع  �ل��الزم��ة  �لتد�بري  جميع  �ت��خ��اذ 
�نتقال �ملر�س و�نت�شاره و�جبة �شرعاً 
من  ح���ال  ب���اأي  خمالفتها  ي��ج��وز  ول 

�لأحو�ل.
�مل�شاجد  فتح  ع��ن  �ل��ظ��اه��ري  و�أع��ل��ن 
 4 م���ن  ب�����دء�  ����ش���الة �جل��م��ع��ة  لأد�ء 
هذه  �أن  م���وؤك���د�ً   ،2020 دي�����ش��م��رب 
�أن  بعد  �ت��خ��اذه��ا  مت  �ملهمة  �خل��ط��وة 
بدر��شة  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ق��ام��ت 
�لديني  �لن�شاط  ع��ودة  ملرحلة  و�فية 

يف دور �لعبادة.
و�أك����د �أن����ه ع��ل��ى �ل��رغ��م مم��ا ي�شهده 
�أعد�د  يف  ملحوظ  �رتفاع  من  �لعامل 
�خلطوة  ه����ذه  ت��ع��ك�����س  �لإ�����ش����اب����ات، 
قدرة �لدولة على �لتخطيط �ل�شليم 
للتعايف �لتدريجي، وتر�شخ من مكانة 
�لأزمة،  �إد�رة  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لنموذج 
�لعودة  يف  �ل���ت���درج  ع��ل��ى  و�حل���ر����س 
�لأن�شطة  ل��ك��اف��ة  �لطبيعية  للحياة 
بالإجر�ء�ت  �للتز�م  مع  و�ملمار�شات، 
و�لربوتوكولت �ملعنية و�ملحددة على 

�مل�شتوى �لوطني.
�لعباد�ت  �أن قطاع  �لظاهري  و�أو�شح 
و������ش�����وؤون �لأدي����������ان �أق������ر ع�������دد�ً من 

�لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة بهدف �حلد 
مع  �لقطاع،  يف  �لإ���ش��اب��ات  ن�شبة  من 
�للتز�م بتوفري �لفحو�شات �لدورية 
�لتز�م  �أن  �إىل  لف��ت��اً  ف��ي��ه،  للعاملني 
�أ�شهم  �ملا�شية  �مل�شلني خالل �لفرتة 
�مل��رح��ل��ة من  ه���ذه  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف 
�لعودة �لتدريجية للحياة �لطبيعية. 
و�أ�شاف �أن هذه �لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت 
���ش��ت��رتج��م ل���ع���دة ل���غ���ات ح��ت��ى ت�شل 
يف  �ملجتمع  �شر�ئح  جلميع  �لر�شالة 
باجلميع  �لدولة من �مل�شلني، مهيباً 
�شرورة �لتعاون يف ن�شر هذه �لر�شالة 
�أهمية  وت��و���ش��ي��ح  �مل�����ش��اع��دة  للعمالة 

�لذهاب  ع��ن��د  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج�������ر�ء�ت 
من  للحد  �لعبادة  ودور  �مل�شاجد  �إىل 

�نت�شار فريو�س كوفيد19-.
تتطلب  �مل�شاجد  فتح  �إع���ادة  �أن  و�أك��د 
�مل�شوؤولية  و�أن  �جلميع،  من  �للتز�م 
�حلد  يف  �لإ�شهام  �شاأنها  من  �لذ�تية 
م���ن �ن��ت�����ش��ار �ل���وب���اء و���ش��م��ان �شحة 
م�شري�ً  و�شالمتهم،  �ملجتمع  �أف����ر�د 
دوري،  ب�شكل  �لتعقيم  ��شتمر�ر  �إىل 
ت��و�ج��د ف��رق �لتطوع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لدعم  لتقدمي  �ملقبلة  �لأ���ش��اب��ي��ع  يف 
و�لتوجيه لغري �مللتزمني بالإجر�ء�ت 
�ل���وق���ائ���ي���ة. و�أو�����ش����ح �ل���ظ���اه���ري �أن 

�لإج����ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة يف �جلو�مع 
�ملوؤهلة  �مل�������ش���اج���د  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لدولة  �إم�������ار�ت  ك���اف���ة  يف  و�مل����وزع����ة 
�شالة  لأد�ء  �مل�����ش��ل��ني  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
�لطاقة  حت���دي���د  ت��ت�����ش��م��ن  �جل��م��ع��ة 
�ل�شتيعابية بن�شبة %30، بالإ�شافة 
�ل�شاحات  يف  ب��ال�����ش��الة  �ل�����ش��م��اح  �إىل 
نقل  مع  �مل�شاجد  لباحات  �خلارجية 
ومر�عاة  �ل�شوت،  مبكرب�ت  �خلطبة 
�مل�شلني  بني  للتباعد  �لآمنة  �مل�شافة 
وهي مرتين وتنظيم عملية �لدخول 

و�خلروج من �مل�شاجد.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وق��ي��ت �ل��ت��و�ج��د يف 

�ل�شالة،  ت��اأدي��ة  وب��ع��د  قبل  �مل�شاجد 
بفتح  �شي�شمح  �أن��ه  �لظاهري  �أ���ش��اف 
�أب��و�ب �مل�شجد قبل �خلطبة بثالثني 
تاأدية  ب��ع��د  ت��غ��ل��ق  �أن  ع��ل��ى  دق���ي���ق���ة، 
كما  �أي�����ش��اً.  دقيقة  بثالثني  �ل�شالة 
مع  �جلمعة  خطبة  م��دة  حت��دي��د  مت 
�ل�شالة مبا ل يزيد عن ع�شر دقائق 
�مل�شاجد  يف  �لعاملون  ي��ق��وم  �أن  على 
وفرق �لتطوع بتنظيم دخول وخروج 
�مل�شلني. وتت�شمن �لإجر�ء�ت �شرورة 
للكمامة،  �مل�����ش��ل��ني  ج��م��ي��ع  �رت�������د�ء 
لل�شالة  خ��ا���ش��ة  ���ش��ج��ادة  و�إح�������ش���ار 
وعدم تركها يف �مل�شاجد �أو م�شاركتها 

�أحد، مع �ل�شتمر�ر يف رفع �مل�شاحف 
وجميع �لكتب، وجتنب مل�س �لأ�شطح 
و�للتز�م  �لباب  ومقاب�س  �ملك�شوفة 
�لتباعد  مل�شافة  �لإر�شادية  باملل�شقات 

و�ملحافظة عليها وجتنب �لزدحام.
بقر�ءة  �للتز�م  �شرورة  �إىل  نوه  كما 
�أو  �ل�شخ�شي  �مل�شحف  م��ن  �ل��ق��ر�آن 
�لذكية، بجانب حتميل  �لأجهزة  من 
�ملعتمدة  �ل�شحية  �ملتابعة  تطبيقات 
�حل�شور  خ��الل  وتفعيلها  �لدولة  يف 

للم�شجد.
و�أو�شح �لظاهري �أن هذه �لإجر�ء�ت 
على  تنطبق  للم�شلني  �لح���رت�زي���ة 
ووجوب  �ليومية،  �خلم�س  �ل�شلو�ت 
�مل��ن��زل وجت��ن��ب ح�شور  �ل��و���ش��وء يف 
و�لأطفال  و�ملقيمني  �ملو�طنني  كبار 
�ملزمنة،  ب����الأم����ر������س  و�مل�������ش���اب���ني 
وم��ن ي��ع��اين م��ن �أع��ر����س �لأمر��س 
�ل��ت��ن��ف�����ش��ي��ة، وك���ل م���ن ي��ع��اين �شعف 
فتوى  على  ب��ن��اًء  لهم  وي��ج��وز  �ملناعة 
من جمل�س �لإمار�ت لالإفتاء �ل�شرعي 
تاأدية �ل�شالة يف �ملنازل وتاأدية �شالة 

�لظهر بدل عن �جلمعة.
�أنه ول�شمان �شحة  و�أعلن �لظاهري 
و�شالمة �ملجتمع �شي�شتمر غلق �أماكن 
وم�شليات  �مل���ي���اه  ودور�ت  �ل��و���ش��وء 
�إغالق  و��شتمر�ر  و�ل���رب�د�ت،  �لن�شاء 
م�شليات وم�شاجد �لطرق �خلارجية 
عن  �أع��ل��ن  كما  �ل�شناعية،  و�مل��ن��اط��ق 
�ليومية  �ل�����ش��ل��و�ت  ت��وق��ي��ت  ت��ع��دي��ل 
ع�شر  خم�شة  ت��ك��ون  بحيث  �خل��م�����س 
دقيقة قبل �لإقامة، وع�شر دقائق بعد 
فتحدد  �ملغرب  ماعد� �شالة  �ل�شالة 
م�شدد�ً  �لإق��ام��ة،  قبل  دقائق  بخم�س 

على منع توزيع �لأطعمة و�ملياه.
�أك��������د �ل����دك����ت����ور عمر  م�����ن ج���ان���ي���ه 
�حل��م��ادي �أن دول���ة �لإم�����ار�ت يف ظل 
�لتعامل  قيادتها �حلكيمة جنحت يف 
مع �جلائحة و�شطرت خالل �لأ�شهر 
�لنجاحات  م����ن  ق�����ش�����ش��ا  �مل���ا����ش���ي���ة 
�لإن�شان  ج����اء  �ل���ت���ي  و�لإجن�����������از�ت، 
ورفعت  �أول��وي��ات��ه��ا  ق��م��ة  يف  و�شحته 
ت�����ش��ل��ون هم"،  "ل  ���ش��ع��ار�ت  �ل���دول���ة 

و"�جلميع م�شوؤول عن �جلميع".
و�أ�شاد �حلمادي بحر�س �أفر�د �ملجتمع 
�ملو�طنون  �أظ��ه��ر  ح��ي��ث  و�ل��ت��ز�م��ه��م 
يف  �ملجتمعي  �لن�شيج  ق��وة  و�ملقيمون 

�لإمار�ت وبات �أعظم �إجناز حتقق يف 
م�شرية �لتعامل مع �جلائحة.

�أن ت��ب��ن��ي ح��ك��وم��ة �لإم������ار�ت  و�أب������رز 
ومبادر�ت  و�شيا�شات  ل�شرت�تيجيات 
�لإن�شان  حياة  على  للحفاظ  نوعية 
و���ش��ح��ت��ه ي��ع��د �أه�����م �ل���ع���و�م���ل �لتي 
�أ�شهمت يف �حلد من �نت�شار "كوفيد-
19" وبدء مرحلة �لتعايف يف خمتلف 

جو�نب �حلياة.
وعّدد �حلمادي جمموعة من �لعو�مل 
�ل��ت��ي ي��اأت��ي ع��ل��ى ر�أ���ش��ه��ا �ل��ت��و���ش��ع يف 
�مل��خ��ربي��ة و�لتي  �ل��ف��ح��و���س  �إج�����ر�ء 
16 م��ل��ي��ون فح�س  ل��ق��ر�ب��ة  و���ش��ل��ت 
حتى �ليوم، وتخ�شي�س عدد كبري من 
�ملر�كز �لطبية، و�مل�شت�شفيات �مليد�نية 
ومر�كز �لفح�س من �ملركبات، ودعم 

�ملخزون �ل�شرت�تيجي للدو�ء.
�إىل ج��ه��ود دعم  �أ���ش��ار �حل��م��ادي  كما 
�لدولة  يف  و�لبحثي  �لعلمي  �لقطاع 
و�ل��ت��ي ك���ان ل��ه��ا دور ك��ب��ري ���ش��اع��د يف 
لتقنيات  �ل�����ش��ح��ي  �ل���ق���ط���اع  ت��ب��ن��ى 
و�لعالج،  و�لتق�شي  للك�شف  حديثة 
��شتخد�م  تقنية  �ع��ت��م��اد  ي�شمل  مب��ا 
�حلالت،  ع��ن  للك�شف  �ل��ل��ي��زر  �أ���ش��ع��ة 
لت�شخي�س  خم��ت��رب  �أك����رب  وت��اأ���ش��ي�����س 
�ل�شني،  خ���ارج  �ل��ع��امل  يف  "كورونا" 
عالوة على �لعالج �لد�عم عن طريق 
للم�شاركة  و�شوًل  �جلذعية  �خلاليا 
و�عد  للقاح  �ل�شريرية  �ل��ت��ج��ارب  يف 
و�����ش����ل مل����ر�ح����ل����ه �لأخ����������رية و�أث����ب����ت 

فعاليته.
�أبطال خط  �أن جهود  و�أكد �حلمادي 
�لكبرية  وجاهزيتهم  �لأول  �ل��دف��اع 
�لنموذج  �أ�شباب جناح  �أه��م  تبقى من 
�لإم���ار�ت���ي، م��ع��رب��اً ع��ن �أ���ش��م��ى �آيات 
�ملهمة  �لفئة  لهذه  و�لتقدير  �ل�شكر 

و�لغالية.
كافة  بجهود  كذلك  �حلمادي  و�أ���ش��اد 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة و�لتي 
�شعت وتكاتفت مع �ملجتمع مببادر�تها 
فئات  خلدمة  و�لتطوعية  �لإن�شانية 

�ملجتمع �ملختلفة.
ويف نهاية �لإحاطة ..�أه��اب �حلمادي 
�ل�شتمر�ر  ���ش��رورة  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د 
�لوقائية  ب����الإج����ر�ء�ت  �لل���ت���ز�م  يف 
و�لحرت�زية حتى تنتهي هذه �ملرحلة 

�ل�شتثنائية.

•• دبي-وام:

�أح�����ب�����ط م����رك����ز ج�����م�����ارك �خل�����ور 
�ملر�كز  لإد�رة  �لتابع  دي��رة  وم��رف��اأ 
�شمن  دبي  يف  �لبحرية  �جلمركية 
�أطلقتها  �لتي  �آم���ن«  »وط��ن  حملة 
مر�كزها  ج��اه��زي��ة  ل��رف��ع  �لإد�رة 
نوعية  ع��م��ل��ي��ة  ويف  �جل���م���رك���ي���ة 
���ش��ب��ط��ي��ة ه����ي �لأك�������رب م����ن حيث 
ح��ج��م وك��م��ي��ة �مل����و�د �مل��خ��درة �لتي 
و�لتي  �ل�شاحلية،  �ملنافذ  ت�شهدها 
�لعامة  �لإد�رة  مع  بالتعاون  جاءت 
ملكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة دبي وبلغ 
�إجمايل كمية �ملو�د �ملخدرة متعددة 
�لأنو�ع �لتي مت �شبطها نحو 662 

كيلو جر�ما.
�ملُحكمة  �ل�����ش��ب��ط  ع��م��ل��ي��ة  وب�����د�أت 
�أن قامت  بعد  �مل��خ��درة  �مل���و�د  لهذه 
غرفة �لعمليات �جلمركية يف �إد�رة 
�ملر�كز �جلمركية �لبحرية بدر��شة 
و�ملعطيات  �لبيانات  كافة  وحتليل 
�لتي مت جمعها حول �إحدى �ل�شفن 
�خل�شبية �لقادمة من �إحدى �لدول 
لرت�شو  م�شبوهة  ب�شحنة  و�ملحملة 

يف مرفاأ ديرة بدبي.

�أن  �إىل  �لعمليات  غرفة  تو�شلت  و 
�ل�شفينة  ه���ذه  يف  �مل��خ��اط��ر  درج����ة 
م����رت����ف����ع����ة ج���������د�ً ف����ت����م ر����ش���ده���ا 
قبل  �لذكية  بالأنظمة  ومتابعتها 
و�شولها وتقرر تفتي�شها باإجر�ء�ت 
 « �شياج   « فيها فريق  �شاهم  خا�شة 
ل�شمان  �جلمركية  �ملنافذ  ملر�قبة 
�أية مو�د حمظورة موجودة  �شبط 

على منت هذه �ل�شفينة.
وف����ور ر���ش��و �ل�����ش��ف��ي��ن��ة ب��ا���ش��ر عدد 
�ل��ت��ف��ت��ي�����س �جلمركي  ���ش��ب��اط  م���ن 
يف م����رك����ز ت��ف��ت��ي�����س م����رف����اأ دي����رة 
�ملقررة  �لتفتي�س  �إج���ر�ء�ت  بتنفيذ 
�مل�شاعدة  ب����وح����د�ت  م�����ش��ت��ع��ي��ن��ني 
و�لدعم �لفني من خالل ��شتخد�م 
لفح�س  �جلمركية  �لكالب  وح��دة 
بالغة  بدقة  �ل�شفينة  �أرج���اء  كافة 
وظ���ه���رت �ل��ن��ت��ي��ج��ة �إي��ج��اب��ي��ة ومع 
��شتبه  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  ع��م��ل��ي��ة  م��ت��اب��ع��ة 
�شري  ب����وج����ود خم���ب���اأ  �مل���ف���ت�������ش���ون 
�ل������ذي رجح  �لأم�������ر  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  يف 
�إمكانية �لعثور على مو�د حمظورة 
فا�شتكمل �لفريق �جناز مهمته من 
خالل �إز�لة بع�س �لقطع �خل�شبية 
با�شتخد�م  وق��ام  �ل�شفينة  هيكل  يف 

للتحقق  متطورة  تفتي�س  تقنيات 
م��ن �إم��ك��ان��ي��ة وج����ود م����و�د خمباأة 
د�خل هذ� �لهيكل فتم �لعثور على 
�مل����و�د �ملخدرة  ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن 
للت�شليل  ج��دي��دة  ب��ط��رق  �أخ��ف��ي��ت 
�لفح�س  �ج������ر�ء  ومت  و�ل���ت���م���وي���ه 
�ملخترب  يف  �مل�������و�د  ل���ه���ذه  �لأويل 
�مل��ت��ن��ف��ل جل���م���ارك دب���ي �ل����ذي �أكد 
نوعية  و  �ل���ش��ت��ب��اه  وج����ود  ���ش��ح��ة 

�ملو�د.
�لفح�س  نتيجة  �أن  �أي�����ش��اً  تبني  و 
�إي��ج��اب��ي��ة ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة يف �مل���و�د 
�لكري�شتال  م����ادة  وه���ي  �مل���وج���ودة 
كيلوجر�م   306.44 ب���ك���م���ي���ة 
بكمية  و�لأف��ي��ون  �حل�شي�س  وم���ادة 
وحبوب  ك���ي���ل���وج���ر�م   201.44
وموؤثر�ت عقلية بكمية 122.72 
ك���ي���ل���و ج�������ر�م وم��������ادة �ل���ه���ريوي���ن 

ومت  ج����ر�م  ك��ي��ل��و   32.62 بكمية 
�لتن�شيق مع �لإد�رة �لعامة ملكافحة 
لت�شليم  دب��ي  �شرطة  يف  �مل��خ��در�ت 
ك��اف��ة �مل�����ش��ب��وط��ات و�مل��ه��رب��ني بعد 
�جلمركية  �لإج�������ر�ء�ت  ����ش��ت��ك��م��ال 

كافة.
وقال �شلطان �أحمد بن �شليم رئي�س 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س 
ملجموعة مو�نئ دبي �لعاملية رئي�س 

موؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة 
�حلرة: »ن�شع يف مقدمة �أولوياتنا 
�لقيام باملهام �ل�شرت�تيجية �ملوكلة 
�لتكامل  ����ش���رورة حت��ق��ي��ق  و  �إل��ي��ن��ا 
�شعيد  على  وجهودنا  �أن�شطتنا  يف 
حماية �ملجتمع من �ملخاطر و�لعمل 
حركة  تي�شري  على  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف 
تنفيذ�ً  و�ل�شفر  و�ل�شياحة  �لتجارة 
�لقيادة �حلكيمة وروؤية  لتوجيهات 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�إىل  �لأزم����ات  بتحويل  �هلل«  »رع���اه 
فر�س و�جن��از�ت من خالل �لعمل 
جمتمعا  جمتمعنا  يبقى  �أن  ع��ل��ى 
على  و�ل�شعادة  بالرفاه  ينعم  �آمنا 
طريق �لتقدم يف �خلطة �مل�شتقبلية 
للخم�شني �شنة �لقادمة من م�شرية 
جتربتنا  يف  و�لجن���������از  �ل���ت���ط���ور 

�لتنموية �لر�ئدة«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �أح���م���د حمبوب 
م�شبح �مل��دي��ر �ل��ع��ام جل��م��ارك دبي 
�لقيام  ع��ل��ى  حت��ر���س  �ل���د�ئ���رة  �إن 
بدورها �حليوي يف حماية �ملجتمع 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ 

�لأفر�د عرب �لت�شدي بحزم جلميع 
�ملخدرة  �مل�����و�د  ت��ه��ري��ب  حم�����اولت 
دبي  لإم��ارة  �ملنافذ �حلدودية  عرب 
�لنوعية  �ل�����ش��ب��ط��ي��ة  ج�����اءت  وق����د 
�ملو�د  من  كبرية  لكميات  �جلديدة 
�ملخدرة و�لتي �أجنزتها �إد�رة �ملر�كز 
مدى  لتظهر  �لبحرية  �جلمركية 
مبهامها  للقيام  �مل��ر�ك��ز  ج��اه��زي��ة 
متخطية  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر  �حل���ي���وي���ة 
�مل�شاعب و�لتحديات كافة �لناجمة 
عن �لإجر�ء�ت �لحرت�زية ملو�جهة 
بف�شل  وذل�����ك   19 ك��وف��ي��د  وب�����اء 
�ل�شتعد�د �ملُ�شبق و�لتطوير �لد�ئم 
�أن�شاأتها  �ل��ت��ي  �حل��م��اي��ة  مل��ن��ظ��وم��ة 
م�شتويات  �أع��ل��ى  لتحقيق  �ل��د�ئ��رة 
جهود  ب����ني  �لأد�ء  يف  �ل���ت���ك���ام���ل 
لل�شفن  و�لتتبع  و�لر�شد  �لتحليل 
�لتفتي�س  وعمليات  �ملخاطر  عالية 
عند  تنفيذها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �مل��ح��ك��م��ة 

و�شول �ل�شفن �مل�شتهدفة.
بو�شناد  ع���ب���د�هلل  �ل���دك���ت���ور  وق�����ال 
�لتفتي�س  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
ط����ورت  �ل������د�ئ������رة  �إن  �جل���م���رك���ي 
قدر�تها يف جمال �ملعاينة و�لتفتي�س 
�جلمركي بخطى مت�شاعدة متكنها 

من �لو�شول �لآن �إىل هذ� �مل�شتوى 
على  �لإجن���از�ت  حتقيق  يف  �ملتقدم 
تهريب  ملحاولت  �لت�شدي  �شعيد 
وب��ف�����ش��ل �خلطة  �مل����خ����درة  �مل������و�د 
م�شبقا  و����ش���ع���ت  �ل���ت���ي  �مل���ح���ك���م���ة 
لتفتي�س �ل�شفينة �مل�شتهدفة عالية 
مرفاأ  �إىل  و�شولها  قبل  �مل��خ��اط��ر 
�لتفتي�س  ���ش��ب��اط  ����ش��ت��ط��اع  دي����رة 
�جلمركي �لعثور على هذه �لكمية 
�ل�شخمة من �ملو�د �ملخدرة متعددة 
بخربتهم  م��ت�����ش��ل��ح��ني  �لأن�����������و�ع 
و�لتفتي�س  �مل��ع��اي��ن��ة  يف  �مل��رت�ك��م��ة 
من  ��شتفادة  �أق�شى  وم�شتفيدين 
�لتي  �ل����دع����م و�ل�����ش����ن����اد  وح�������د�ت 
با�شتمر�ر  دب���ي  ج��م��ارك  ت��ط��وره��ا 
لتحقيق �أف�شل �لنتائج على �شعيد 

�أجناز مهمتها يف جمال �حلماية.
�لنوعية يف مرفاأ  �ل�شبطية  وتتوج 
ديرة جناح حملة »وطن �آمن« �لتي 
�جلمركية  �مل��ر�ك��ز  �إد�رة  �أطلقتها 
مر�كزها  جاهزية  لرفع  �لبحرية 
�جل��م��رك��ي��ة وت��ع��زي��ز ق��درت��ه��ا على 
�ل��ت�����ش��دي لأي���ة حم����اولت تهريب 
ب��و����ش��ط��ة �شفن  �مل����خ����درة  ل���ل���م���و�د 

�حلاويات �أو يف �ل�شفن �خل�شبية.

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية 

ال�شماح باإقامة �شالة اجلمعة يف امل�شاجد من 4 دي�شمرب 2020

جمارك دبي تتوج حملة »وطن اآمن« ب�شبط 662 كيلو جراما من املواد املخدرة

•• اأبوظبي-وام:

�لفحو�شات  نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  متا�شيا 
يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
 100،011 �إج���ر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت  وعزلهم،  لهم  و�ملخالطني   »19  - »كوفيد 
فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م 

�أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
�لفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  �لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  و�شاهم 
�إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا  1،310 حالت  على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 
�مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية 

�لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 161،365 حالة.
كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 5 م�شابني وذلك من تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س كورونا 
و  �ل�شحة  وز�رة  و�أعربت  حالة.  �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 559 
وقاية �ملجتمع عن �أ�شفها وخال�س تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتويف، ومتنياتها بال�شفاء 
�لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد 

بالتعليمات و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
�مل�شتجد  683 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا  �ل��وز�رة عن �شفاء  �أعلنت  كما 
�ل�شحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �مل��ر���س  �أع��ر����س  م��ن  �ل��ت��ام  وتعافيها   »19  - »كوفيد 
 150،261 �ل�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة 

حالة.

اأجرت 100,011 فح�سا ك�سفت عن 1,310 اإ�سابات
»ال�شحة« تعلن �شفاء 683 حالة جديدة من كورونا

 : الأ�سب�ع  • اإح�ساءات 

 • اإجراء 791,519 فح�سًا على م�ست�ى الدولة
حالة  8,556 اإىل  ي�سل  امل�ؤكدة  احلالت  • عدد 

• يبقى معدل احلالت الإيجابية من اإجمايل الفح��سات عند ن�سبة 1 % وه� من الأقل عامليًا
 %  14 قدره  بارتفاع  حالة   5,614 يبلغ  ال�سفاء  حالت  • عدد 

حالة  21 ال�فاة  حالت  جمم�ع  • بلغ 
عامليا الأقل  من  % وه�   0.3 ن�سبة  اإىل  لي�سل  ال�فيات  معدل  • انخفا�ض 

• تطبيق جمم�عة كبرية من الإجراءات ال�قائية للحفاظ على �سحة امل�سلني 
• ترك م�سافة تباعدية تقدر مبرتين بني امل�سلني وتنظيم عملية الدخ�ل واخلروج من امل�ساجد

• المتناع عن اإح�سار كبار ال�سن وامل�سابني باأمرا�ض مزمنة 
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اأخبـار الإمـارات

••  اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�فرت��شيا  �أبوظبي  »فينتك«  �أم�س فعاليات مهرجان  �نطلقت  �أبوظبي..  لإمارة 
وت�شتمر حتى 26 نوفمرب �جلاري مب�شاركة كبار �مل�شوؤولني و رو�د �لتكنولوجيا 
ونخبة من �ملتحدثني يف �ملنطقة و�لعامل �لذين يناق�شون �آخر �لتطور�ت و�أهم 

�لق�شايا يف قطاع �لتكنولوجيا �ملالية.
�لعامل  ح��ول  �ملركزية  �مل�شارف  من  متحدثاً   150 �لعام  ه��ذ�  �ملهرجان  يجمع 
قطاع  ورو�د  �ل��ك��ربى  و�ل�����ش��رك��ات  �لتنظيمية  و�جل���ه���ات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  و���ش��ن��اع 
�لتكنولوجيا �ملالية �إىل جانب �أكرث من 100 �شركة تكنولوجيا مالية من 28 

دولة حول �لعامل ل�شتعر��س �بتكار�تهم .
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لناجحة  �مل��ب��ادر�ت  �أح��د  �أبوظبي«  »فينتك  مهرجان  يعّد  و 
مكانة �أبوظبي و�لدولة كافة وجهة مثالية ر�ئدة متكن �ل�شركات ورو�د �لأعمال 
من �لبتكار و�لنمو. و قال معايل �أحمد علي �ل�شايغ، وزير دولة رئي�س جمل�س 
�إد�رة �شوق �أبوظبي �لعاملي: »ي�شعدنا م�شاركة م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

نحو  �لدولة  جهود  بتعزيز  �لتز�ماً  �ل��ر�ئ��د،  �حل��دث  ه��ذ�  ��شت�شافة  يف  �ملركزي 
معاليه  �أ���ش��اف  و  �مل���ايل.  �لقطاع  �شمن  و�لب��ت��ك��ار  �لرقمنة  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق 
�شوق  م��ن  ك��ل  ي���درك  �ل��دول��ة،  �مل���ايل يف  للقطاع  �لتحتية  �لبنية  م��ن  ك��ج��زء   »:
دمج  �أهمية  �ملركزي مدى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  وم�شرف  �لعاملي  �أبوظبي 
�لتطّور�ت �حلديثة يف جميع �جلو�نب �لقت�شادية، ودعم مكانة �لدولة كمن�شة 
حمافظ  �شعيد  عبد�حلميد  معايل  ق��ال  ب��دوره  و�ل�شتثمار«.  لل�شريفة  عاملية 
م�شرف �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي �إن مهرجان »فينتك �أبوظبي« يقّدم 
�آخر  �ملالية من خالل عر�س  مل�شتقبل قطاع �خلدمات  و�شاملة  نظرًة مدرو�شة 
�لتطور�ت و�لبتكار�ت �لإبد�عية �لتي �شهدها هذ� �لقطاع و�لتي �شّلطت �ل�شوء 
على �لقوة �لتي توّفرها �لتكنولوجيا لتح�شني �لطريقة �لتي ندير بها خمتلف 
�لأعمال �مل�شرفية و�ملالية. و �أ�شاف معاليه: » بد�أنا ن�شهد ظهور �شركات نا�شئة 
يعّزز  ما  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملالية  بالتكنولوجيا  �شة  ومتخ�شّ
م�شدر  �شيكون  �أبوظبي«  و«فينتك  �لقطاع..  لهذ�  ر�ئ��دة  كوجهة  �لدولة  مكانة 
من  �أ�شا�شياً  ج��زء�ً  لي�شّكلو�  �مل��ايل  �لقطاع  يف  �لطموحني  �لأع��م��ال  ل��رّو�د  �إلهام 
ي�شّجع  نا�شج  بيئي  لنظام  �مل�شتمّر  �لتطوير  »هدفنا  وقال:  م�شتقباًل«.  �لقطاع 

�ل�شتفادة  ع��رب  وذل��ك  �ملالية،  �لتكنولوجيا  و�لإب����د�ع يف جم��ال  �لأع��م��ال  ري���ادة 
�أنحاء  �أقر�ننا من جميع  �لتي يقّدمها  �ملمار�شات  �لعملية و�أف�شل  من �لدرو�س 
�لأو���ش��ع لرت�شيخ مكانة دول��ة �لإمار�ت  �ل��ع��امل.. وه��و ما يعّد ج��زء�ً من روؤيتنا 
�أبوظبي،  فينتك  ي�شت�شيف  و  �مل��ايل.«  �لقطاع  و�لنمو يف  كمركز دويل لالبتكار 
�لتي  و�لأن�شطة  �مل��ب��ادر�ت  من  متنّوعة  جمموعة  �ملو�ّشعة،  �أجندته  من  كجزء 
�ملالية و�جلهات  �لتكنولوجيا  �لفعالة بني مبتكري  �مل�شاركة  ت�شهيل  �إىل  تهدف 
فينتك  »منتدى  �لفعاليات  �أبرز  وت�شمل  �لر�ئدة.  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �لتنظيمية 
�س جلمع �شناع �ل�شيا�شات �لإقليمية و�لعاملية مع مر�كز �لفكر  �حلكومي« �ملخ�شّ
و�جلهات �لتنظيمية للقطاع �ملايل، وذلك من �أجل تعزيز �لتعاون �لعابر للحدود، 
�لوقت �حلايل.  �ملايل يف  �لقطاع  توؤثر على  �لتي  �لق�شايا �جلوهرية  ومناق�شة 
�ملالية  �لتكنولوجيا  �شركات  و�لذي تعر�س  �لبتكار«  �أي�شا » حتدي  وي�شت�شيف 
مو�جهة  �أج��ل  من  �شوًيا  طّوروها  �لتي  �حللول  خالله  من  �مل�شاركة  و�ل�شركات 
�لتحديات يف �لقطاع �ملايل �إ�شافة �إىل »حلقة �شبابية« وهي من�شة يتم خاللها 
�أجل  من  �لقطاع،  �شمن  يحتذى  �لتي  و�لنماذج  �ل�شباب  بني  �لتفاعلي  �حل��و�ر 
يظهر  FT100” �لذي   « �إىل  �إ�شافة  و�لبتكار  �لتكنولوجيا  م�شتقبل  ت�شكيل 

�أبرز �شركات �لتكنولوجيا �ملالية على م�شتوى �لعامل من �أجل عر�س �بتكار�تها يف 
»فينتك �أبوظبي« و�إتاحة �لفر�شة للقاء �مل�شتثمرين �ملحتملني. و تعر�س »جو�ئز 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �لعاملية يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  �بتكار�ت  �أف�شل  فينتك« 
و�ملبادر�ت  بالأفكار  �ملو�هب و�لحتفاء  �أجل رفع م�شتوى  �ملتحدة و�ملنطقة، من 
 Plug and لتي تقود �ل�شناعة �إ�شافة �إىل »معر�س فينتك« �لذي ت�شت�شيفه�
عر�س �ل�شركات �لنا�شئة �ملحلية  �أجل  من  �لعاملي،  �أبوظبي  �شوق  لدى   Play

و�لدولية �لتي �شاركت يف برنامج �مل�شرعات للعام 2020.

•• ال�شارقة-الفجر:

حققت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
جناحاً طبياً جديد�ً ي�شاف �إىل �شجل 
جديدة  و�إ�شافة  �ملتعددة  �إجناز�تها 
�لوز�رة،  حتققها  متو�لية  لنجاحات 
بعد �أن �أج��رت عملية زر�ع��ة كلية يف 
م�شت�شفى �لقا�شمي بال�شارقة ل�شاب 
ب�شمور  م�����ش��اب  �ل��ع��م��ر  م��ق��ت��ب��ل  يف 
�إمار�تي  طبي  فريق  بقيادة  �لكلى، 
�شجو�ين  �شعاد  �لدكتورة  وباإ�شر�ف 
و�لدكتور  �لكلى  �أمر��س  ��شت�شارية 
جر�حة  ��شت�شاري  �ل�شم�شي  يون�س 
م�شت�شفى  يف  �ل���ب���ول���ي���ة  �مل�������ش���ال���ك 
خمت�شني  م��ع  بالتعاون  �لقا�شمي، 
�لز�ئرين  �لأط����ب����اء  ب���رن���ام���ج  م���ن 
كون�شب�شيون  و�ل��دو  �لدكتور  ي�شم 

و�لدكتور فرهاد جناحي.
وياأتي هذ� �لنجاح �لباهر يف �أعقاب 
�عتماد و�إطالق مركز زر�عة �لأع�شاء 
م�شت�شفى  يف  �لب�شرية  و�لأن�����ش��ج��ة 
وفق  جتهيزه  مت  و�ل���ذي  �لقا�شمي، 

�لدولية  �ل�شحية  �مل��ع��اي��ري  �أح����دث 
حت��ق��ي��ق��اً ل��ط��م��وح دول�����ة �لإم�������ار�ت 
منوذجاً  تكون  ب��اأن  �ملتحدة  �لعربية 
يحتذى به على �مل�شتويني �لإقليمي 
و�ل���ع���امل���ي يف جم�����ال ن���ق���ل وزر�ع������ة 
�لب�شرية  و�لأن�������ش���ج���ة  �لأع���������ش����اء 

و�ل�شياحة �لعالجية. 

الطبية  ب���ال���ك����ادر  اع���ت���زاز 
ال�طنية

و�أ�����ش����ار م���ع���ايل ع��ب��د �ل���رح���م���ن بن 
�ل�شحة  وزي������ر  �ل���ع���وي�������س  حم���م���د 
ووقاية �ملجتمع �إىل �أن هذ� �لإجناز 
للقطاع  ن���وع���ي���ة  �إ�����ش����اف����ة  ي�����ش��ك��ل 
�لرعاية  بف�شل  ب��ال��دول��ة  �ل�شحي 

�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  من  و�لدعم 
��شتثمرت بالكو�در �لوطنية �لطبية 
�ل�شتثمار �لأمثل و�مل�شتد�م، ووفرت 
و�لإمكانات،  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ت��دري��ب 
مما �شنع �لفارق يف توفري خدمات 
���ش��ح��ي��ة ���ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة وفق 
�ملكانة  وع��زز  �لعاملية  �ملعايري  �أع��ل��ى 

�لتناف�شية للدولة يف جميع �ملجالت 
�لطبية �حليوية ومنها نقل وزر�عة 

�لأع�شاء. 
بالكفاءة  ف��خ��ره  ع��ن  معاليه  وع���رّب 
�لعالية �لتي متيز بها �لفريق �لطبي 
�لإمار�تي مما �أ�شهم بنجاح �لعملية 
�لنوعية، منوهاً �إىل �أن �لقيادة تعتز 
ب���ال���ك���و�در �ل��ط��ب��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة �لتي 
�ملتميزة  و�إمكاناتها  قدر�تها  �أثبتت 

يف جميع �لتخ�ش�شات �لطبية. 

تهنئة الفريق الطبي بالإجناز 
�شليم  حممد  �لدكتور  �شعادة  و�أك���د 
�لعلماء وكيل �لوز�رة رئي�س جمل�س 
للخدمات  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�ل�شحية �أن جناح عملية زر�عة �لكلى 
يف م�شت�شفى �لقا�شمي يعترب �إجناز�ً 
نوعياً للوز�رة يف �إطار ��شرت�تيجيتها 
�ملجتمع  ���ش��ح��ة  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ر�م���ي���ة 
�شاملة  ���ش��ح��ي��ة  خ���دم���ات  ب��ت��ق��دمي 
عاملية،  ومبعايري  بعد�لة  ومبتكرة 
وهناأ �شعادة �لدكتور �لعلماء �لطاقم 

�ل��ط��ب��ي ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه���ذ� �لإجن����از 
�لذي يوؤكد �أن دولة �لإمار�ت تزخر 
�لقادرة  �لوطنية  �لطبية  بالكفاء�ت 
�إج��ر�ء �لعمليات �ملعقدة ومنها  على 
من  م�شتفيدين  �لأع�����ش��اء،  زر�ع����ة 
و�ملن�شاآت  و�ل�����ق�����در�ت  �لإم����ك����ان����ات 
�لتحتية  و�ل����ب����ن����ي����ة  �ل�������ش���ح���ي���ة 
�لدولية  و�ل�شر�كات  �لتكنولوجية، 
�ملتخ�ش�شة.   �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أع����رق  م��ع 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �أ����ش���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
�ل�������ش���رك���ال مدير  ي���و����ش���ف حم���م���د 
للخدمات  �لإم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 
�ل�شحية بالفريق �لطبي �ملتخ�ش�س 
و�مل�شاعدين،  و�لفنيني  �لأطباء  من 
�ملنظومة  ب��ك��ف��اءة  ثقته  ع��ن  م��ع��رب��اً 
�ل�شحية ذ�ت �ملعايري �لعاملية بوز�رة 
وم�شري�  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 
عالية  طبية  ك��ف��اء�ت  ه��ن��اك  �أن  �إىل 
�لوز�رة  بها  تزخر  و�لأد�ء  �مل�شتوى 
وبيئة ��شت�شفاء فريدة ت�شهم بتعزيز 
�أهم  كاأحد  بالدولة  �لأع�شاء  زر�ع��ة 
�أرو�ح  لإن���ق���اذ  �جل��وه��ري��ة  �حل���ل���ول 

�لأع�شاء،  بف�شل  �مل�شابني  �ملر�شى 
�إىل  وحت�شني جودة حياتهم. منوهاً 
جن��اح��ات �ل������وز�رة يف جم���ال زر�ع���ة 
�لأع�����ش��اء و�ل��ت��ي ب���د�أت يف �ل��ع��ام مع 
�لعام  يف  ����ش��ط��ن��اع��ي  ق��ل��ب  زر�ع������ة 
2015.   و�أردف: �إن جناحنا �ليوم 
ميثل حافز�ً كبري�ً لنا للم�شي قدماً 
يف تقدمي �أف�شل �خلدمات �ل�شحية 
�ل��ت��ي ���ش��رت���ش��خ م��وق��ع �ل���دول���ة على 
خارطة �لريادة �لطبية ولال�شتثمار 
ب����ك����و�درن����ا �ل���ب�������ش���ري���ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
�ملتميزة. �ملتابعة �لطبية مع �ملري�س 
�شعاد  �لدكتورة  و�أو�شحت  و�ملتربع  
�لكلى  �أمر��س  ��شت�شارية  �شجو�ين 
 5 ����ش��ت��غ��رق��ت  �ل���ت���ي  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن 

بالنجاح  تكللت  �شاعات و50 دقيقة 
�مل��ري�����س و�ملتربع  و�أ���ش��ب��ح��ت ح��ال��ة 
�لتحاليل  �أظهرت  ما  بعد  م�شتقرة، 
تعمل  �جلديدة  �لكلية  �أن  �ملخربية 
�أي  ت���ظ���ه���ر  ومل  ج����ي����دة،  ب���������ش����ورة 
بعد  ومت  م�����ش��اع��ف��ات،  �أو  �ل��ت��ه��اب��ات 
�لعناية  �إىل  �مل��ري�����س  نقل  �لعملية 
وحتويل  �حلثيثة  للمر�قبة  �ملركزة 
�لعامة  �جل��ر�ح��ة  ق�شم  �ىل  �مل��ت��ربع 
�مل�شت�شفى  غ������ادر�  ث���م  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة، 
�أظهرت جميع  بعدما  ب�شحة جيدة 
�حليوية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  �أن  �لفحو�شات 
و�شنو��شل  ط��ب��ي��ع��ي،  ب�����ش��ك��ل  ت��ع��م��ل 
�لربوتوكول  ح�شب  معهما  �ملتابعة 

�لطبي �ملعتمد.

•• دبي- حم�شن را�شد

�ملد�ر�س  يف  متنوعة  وجت�����اوز�ت  خم��ال��ف��ات  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ر���ش��دت 
�حلكومية، مبختلف �لقطاعات منذ �نطالقة �متحانات نهاية �لف�شل �لدر��شي 
�لأول للعام �لدر��شي 2020-2021، �إذ �أظهرت نتائج زيار�ت �لرقابة لبع�س 
�إجر�ء  ب�شكل مبا�شر، عدم  �لطلبة فيها �لمتحانات و�قعيا  يوؤدي  �لتي  �ملد�ر�س 

معلمني فح�س فريو�س كورونا وفق �لوقت �ملحدد.
ويف �لتفا�شيل، �أفادت مد�ر�س تلك �ملخالفة يف خطتها �لت�شحيحية، �أنها ��شتندت 
�ل��وز�رة، �لتي  �إج��ر�ء�ت �ل�شتعد�د لالمتحانات �لف�شل �لأول �ل�شادرة من  �إىل 
ن�شت على �أن �لفح�س »�ختيارياً«، ولي�س �إجبارياً، ويف �إمارة �أبوظبي فقط يكون 
�إجباريا للهيئة �لتعليمية و�لإد�رية، مو�شحة عدم تلقيها �أي قر�ر يلزم �لإد�ري 

و�ملعلم لعمل م�شحة PCR يف دبي و�لإمار�ت �ل�شمالية.
تطبيق  بتحميل  و�مل�شتخدمني  �لأم��ن  حر��س  �لتز�م  عدم  �ملخالفات،  وت�شمنت 

�حل�شن، ولي�س لدى �لبع�س فح�س كورونا، �إذ �أفادت مد�ر�س تلك �ملخالفة يف 
ردها، باأنها �أبلغتهم ب�شرورة تنزيل تطبيق �حل�شن على �جهزتهم �لنقالة. 

 PCR و�أ�شافت �أنها نبهت �شابقا على �شركات �لنظافة ب�شرورة عمل م�شحات
، جلميع �لعاملني، ولكن بع�س �لعاملني مل ي�شلمو� �أي نتيجة ومت منعهم من 
لديهم  لي�س  �لذين  للعاملني  وبالن�شبة  �شلبية،  نتيجة  �ح�شار  حلني  �لعمل، 
م�شاعدتهم  ب�شدد  و�لإد�ر�ت  ذك��ي��ة،  ه��و�ت��ف  لديه  يوجد  ل  فمعظهم  تطبيق، 
بتنزيل �لتطبيق. وجاءت يف نتائج �لزيار�ت �لرقابية لمتحانات �لف�شل �لأول، 
ع��دم �ل��ت��ز�م �لطلبة ب��ال��زي �مل��در���ش��ي �ملعتمد، و�رت����د�ء �ل��ك��ن��دورة و�ل��غ��رتة، ويف 
من  �لطلبة،  �أم��ور  باأولياء  �مل��د�ر���س  تلك  �إد�ر�ت  تو��شلت  �لت�شحيح،  �إجر�ئها 
بارتد�ء  �ملدر�شي، ومت �خذ تعهد�ت، لاللتز�م  �لزي  ب�شاأن  خالل �جتماع مو�شع 

�لزي �ملدر�شي.
هو�تف  يحملون  �ملعلمني  من  ع��دد  �لرقابة  ف��رق  ر�شدت  جديدة،  خمالفة  ويف 
متحركة د�خل �للجان �لمتحانية، خمالفني توجيهات �لوز�رة يف منع ��شتخدم 

وحمل �لأجهزة �ملحمولة د�خل �للجان للمعلمني و�ملر�قبني و�لطلبة.
من  �لتعميم  مت  �أن���ه  �ملخالفة  تلك  م��د�ر���س  �أك���دت  �لت�شحيحية،  خطتها  ويف 
��شطحابه �ىل  �أو  �ل��ن��ق��ال،  �ل��ه��ات��ف  ����ش��ت��خ��د�م  ب��ع��دم  �مل��الح��ظ��ني،  ع��ل��ى جميع 
ولي�شت  ج��ي��وب��ه��م،  يف  ك��ان��ت  �ملعلمني  ه��و�ت��ف  �أن  مو�شحه  �لم��ت��ح��ان،  ق��اع��ات 
قيد �ل���ش��ت��خ��د�م. و�أل��زم��ت �ل����وز�رة جميع �مل��د�ر���س �ل��ت��ي مت ر���ش��ده��ا بخطط 
و�لوقائية  �لحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت  يتو�فق مع  و�ملعاجلة، مبا  للت�شحيح  عاجلة 
و�لتوجيهات و�ل�شو�بط �ملعتمدة من �لوز�رة بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية باإد�رة 
و�لتعليم، ممثلة يف  �لرتبية  وز�رة  �شياق مت�شل، وجهت  ويف  “كورونا”.   �أزم��ة 
قطاع �ملناهج و�لتقييم، مديري �ملد�ر�س وريا�س �لأطفال، بتنفيذ �ختبار موحد 
 ،LMS من�شة  يف   )  1 –  4  ( �لأوىل  �حللقة  ل�شفوف  �جلهرية  �ل��ق��ر�ءة  يف 
لتلك  �لعربية  �للغة  �لأول  �مل��ج��ال  ملعلمي  م��وح��دة  مهمة  �ط��الق  على  م�شددة 
بقر�ءة  للقيام  �لأول؛  �لدر��شي  �لف�شل  من  �ملتبقية  �لفرتة  خ��الل  �ل�شفوف، 
لكل  �لف�شلية  �خلطة  يف  �مل���درج   ) �جلهرية  �ل��ق��ر�ءة   ( �ل�شفوي  �لختبار  ن�س 

�شف يف �ملن�شة، ليقوم �لطلبة بت�شجيل قر�ء�تهم، ورفعها للمعلم لتقييمها وفق 
�ملعايري �ملعتمدة. ور�شدت �لوز�رة خم�شة معايري لتقييم �لقر�ءة �لهجرية لدى 
�لفئة �لطالبية �مل�شتهدفة، منها �شحة �لقر�ءة - 5 درجات، و�ل�شرعة �ملنا�شبة 
و�لو�شل يف  �لوقف،  و�لوقف يف مو��شع  درج��ات،   5  - �ملحدد  بالوقت  و�للتز�م 
مو��شع �لو�شل - 5 درجات، و�لتنغيم و�لتعبري عن �ملقروء - 5 درجات، على �أن 
تر�شد درجة �ختبار �لقر�ءة �جلهرية ) 20 درجة ( يف حقل �لتقييم �لتكويني 
�أنه حتدد زمن �لقر�ءة لطلبة  مع �لأدو�ت �لأخ��رى يف نظام �ملنهل، مع مر�عاة 

�ل�شف �لأول: دقيقة، و�ل�شفوف من �لثاين �إىل �لر�بع : دقيقتان.
يف وقت �أعرب طلبة �لثاين ع�شر مب�شارية “�لعام و�ملتقدم” عن �شعادتهم ل�شهولة 
�متحان �لفيزياء، �إذ جاءت �أ�شئلته مبا�شرة تغطي جميع جو�نب �ملنهاج يف �لف�شل 
�إذ تفاوت  �لذي جاء مر�شيا للجميع،  �ل�شوؤ�ل  �لأول، ف�شال عن زمن  �لدر��شي 
زمن �ل�شوؤ�ل بني دقيقتني وخم�س دقائق، بح�شب نوعية �ل�شوؤ�ل وحجم �لإجابة، 

ليمنح �لطالب فر�شة للتفكري و�لجابة و�ملر�جعة.

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  يف  �أبوظبي  �شرطة  ت�شارك 
"مهرجان �ل�شيخ ز�يد" �ملقام حاليا 
يف منطقة �لوثبة باأبوظبي وي�شتمر 

حتى 20 فرب�ير 2021 .
و�لإد�ر�ت  �مل��دي��ري��ات  و��شتعر�شت 
�شرطة  م���ن�������ش���ة  ع�����رب  �مل���������ش����ارك����ة 
�أب���وظ���ب���ي �خل����دم����ات و�لب���ت���ك���ار�ت 
فرقة  قدمت  كما  للجمهور  �لذكية 
�أبوظبي جمموعة  �شرطة  مو�شيقى 
من مقطوعاتها �لرت�ثية و�لوطنية 
وعر�شت  �ل��������زو�ر  �إع����ج����اب  و����ش���ط 
مديرية �ملرور و�لدوريات فيديوهات 
ت���وع���وي���ة ع���ن �ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة 
�لقيادة  ح��ول  وتوعيتهم  للجمهور 
�ل�����ش��ب��اب وت���رك م�شافة  �لآم��ن��ة يف 
بالقانون  و�ل��ت��ع��ري��ف  ك��اف��ي��ة  �أم����ان 
حجز  ب�����ش��اأن   2020 ل�شنة   5 رق��م 

�ملركبات يف �إمارة �أبوظب.

ترخي�س  م���دي���ري���ة  ع���ر����ش���ت  و  ي 
�لآليات و�ل�شائقني بقطاع �لعمليات 
�لتطبيقات  عرب  خدماتها  �ملركزية 
مع  يتنا�شب  مب��ا  �مل�شممة  �ل��ذك��ي��ة 

وتعرف  �مل���ت���ع���ام���ل���ني،  �ح���ت���ي���اج���ات 
و�ملر�كز  �خل���دم���ات  �إىل  �جل��م��ه��ور 
�لعمل  و�أوق����ات  �لفح�س  وم�����ش��ار�ت 
�لذكي  �لفح�س  منظومة  وم�شروع 

من خالل �ل�شيارة �لذكية وخدمات 
�ل�شائقني ورحلة �ملتعامل يف خدمة 
ق��ي��ادة ومو�عيد  ف��ت��ح م��ل��ف رخ�����س 
ف��ي��م��ا مت ع��ر���س رخ�س  �ل��ف��ح�����س، 

�لأطفال للتوعية .
�ل�شرطي يف  �مل���وروث  ق�شم  وع��ر���س 
�لقدمية  �ل�شرطة  �شيارة  �ملهرجان 
 1979 ع���ام  يف  ��شتخدمتها  �ل��ت��ي 

نوع  م��ن  ريا�شية  ���ش��ي��ارة  �ول  وت��ع��د 
ل��دي��ه��ا و�شور  م�����ش��ت��خ��دم��ة  ب���ور����س 
قدمية جت�شد م�شرية تطور �شرطة 
عر�س  كما  تاأ�شي�شها  منذ  �أبوظبي 

�لق�شم �لزي �لأول ل�شرطة �أبوظبي 
�لرملي  و�ل��ق��م��ي�����س  ب��ال��ب��ن��ط��ل��ون 
ب�����ش��ع��ار �حللقة  �ل��ع�����ش��ل��ي��ة  و�ل���غ���رتة 
�لد�ئري �مل�شتوحاة من عزل �بل �ل 

بالبنطلون  �لثاين  و�ل��زي  �ب��وف��الح 
وهو  �ل�شماوي  و�لقمي�س  �لرملي 
م���ا ي���ع���رف ب����زي ف����وج ز�ي�����د �لول 
باللون  �ملمتزجة  �لبي�شاء  و�لغرتة 
�شارك  كما  �لظبي،  ب�شعار  و  �لأ�شود 
عدد من �أع�شاء مبادرة كلنا �شرطة 
عند  و�إر�شادهم  �جلمهور  مب�شاعدة 

�لدخول و�خلروج.
�لفعاليات  �أم��ن  دع��م  ف��رق  و�شاركت 
و�لإ�شعاف  �مل����روري����ة  و�ل�����دوري�����ات 
�ملدين  و�لدفاع  و�لنقاذ   CBRN
ب���ت���اأم���ني موقع  �خل���ا����ش���ة  و�مل����ه����ام 
�ملهرجان وتعزيز �شالمة �مل�شاركني.

�هتمامها  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  و�أك����دت 
�ل����دور�ت  يف  م�شاركتها  خ���الل  م��ن 
عالقة  ب��ب��ن��اء  للمهرجان  �ملختلفة 
�إيجابية مع زو�ر �ملهرجان باختالف 
مبعلومات  وت��زوي��ده��م  ���ش��ر�ئ��ح��ه��م 
�لعامة  �ل�����ش��الم��ة  و�إر�����ش����اد�ت ح���ول 

و�لثقافة �ملرورية.

تط�ر بارز يعزز مكانة الإمارات على خارطة الإجنازات الطبية

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تعلن عن جناح عملية زراعة كلية بقيادة طبية اإماراتية

تخللتها عدم اإجراء فح�ض الك�رونا وغياب اللتزام بالزي املدر�سي

فرق الرقابة تر�شد خمالفات باملدار�س خالل �شر المتحانات  والإعالن عن اآلية اختبار موحد يف القراءة اجلهرية ل�شفوف احللقة الأوىل

�شرطة اأبوظبي ت�شتعر�س خدماتها وابتكاراتها الذكية يف مهرجان ال�شيخ زايد

•• راأ�س اخليمة : الفجر

�لت�شال  وخ��ط��ة  �ملجتمعية  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ن   
و�ل��ت��و����ش��ل ب���ني ���ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة  و�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع من 
�ملا�شي،  �لعام  تد�شينها  مت  و�لتي  �لإم���ارة  يف  �ملقيمة  �جلاليات 
جميع  �إىل  خمتلفة  زي����ار�ت  �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  �إد�رة  ن��ف��ذت 
جتمعات  و�أماكن  �لعبادة  دور  و  و�لرتفيهية  �لريا�شية  �لأندية 
م�شتوى  على  �ملتنوعة  �لتجارية  و�ملر�كز  �لأ���ش��و�ق  يف  �جلاليات 
�لإج���ر�ء�ت �لحرت�زية  ، وحثهم على �للتز�م بتطبيق  �لإم��ارة 

 "19 "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية  �ل��الزم��ة 
وحث مرتاديها و�ملوظفني باللتز�م بارتد�ء �لكمامات و�حلفاظ 
تو�شيحية  وبو�شرت�ت  مل�شقات  وو�شع  �جل�شدي  �لتباعد  على 
بهذ� �ل�شاأن حتمل كافة �لتعليمات �لو�جب �إتباعها ، مع �حلفاظ 

على �لتعقيم �مل�شتمر .
�إد�رة  م��دي��ر  �ل�شلحدي  ر����ش��د حممد  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  ون���ّوه     
ي�شتمع  �لإد�رة  من  متخ�ش�شاً  فريقاً  ب��اأن  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
ب�شكل دوري لكل �ملالحظات �لو�ردة من �أفر�د �جلاليات �ملقيمة 
د�خل  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت  وم��ي��د�ين  م�شتمر  ب�شكل  وي��ت��اب��ع 

عرب  �جلاليات  جتمعات  وك��اف��ة  �ملختلفة  �لعبادة  ودور  �لأن��دي��ة 
يف  �لتهاون  بعدم  للجميع  �لالزمني  و�لإر���ش��اد  �لتوعية  تقدمي 
و�شالمتهم  �إىل حمايتهم  �لهادفة  �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �إتباع 
من �نتقال �لعدوى .       و�أ�شار �إىل �أن �جلهود �لتوعوية �نق�شمت 
�إىل جهود ميد�نية عرب �للتقاء مبختلف �جلاليات و�ملو�طنني 
ومطالب  �حتياجات  ومتابعة   ، ومكان  وق��ت  بكل  جتمعاتهم  يف 
�جلاليات �لتي مل تتوقف ب�شبب هذه �لأزمة عرب �بتكار و�شائل 
و�لأقرب  �لتز�ماً  �أك��رث  ليكونو�  �ملجتمع  لتوعية  جديدة  تقنية 

لهم دون �نقطاع يف خدماتنا لهم.

اأمام اجلاليات

�شرطة راأ�س اخليمة توؤكد جودة احلياة للمقيمني

برعاية هزاع بن زايد.. انطالق »فينتك اأبوظبي« افرتا�شيا مب�شاركة كبار امل�شوؤولني و رواد التكنولوجيا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
"رعاه �هلل" ، يقام حفل تكرمي �لفائزين يف  �ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
 25 �ملو�فق  �ليوم �لأربعاء  �لتميز �حلكومي �لعربي  �ل��دورة �لأوىل من جائزة 

نوفمرب �جلاري مب�شاركة عربية رفيعة �مل�شتوى.
ي�شارك يف �حلفل - �لذي يقام �فرت��شياً - معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 
وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء رئي�س جمل�س �أمناء جائزة �لتميز �حلكومي �لعربي، 
ومعايل �أحمد �أبو �لغيط �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، و�أع�شاء جمل�س 

�أمناء �جلائزة بجانب ممثلني عن �لعديد من �حلكومات �لعربية.
�أن �جلائزة تعد   - �ملنا�شبة  �لقرقاوي - بهذه  �أكد معايل حممد بن عبد�هلل  و 
�لعربية  �لإم��ار�ت بالتعاون مع جامعة �لدول  �أطلقتها حكومة  مبادرة مبتكرة 
ممثلة يف �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية بهدف �لإ�شهام يف �لتطوير �لإد�ري 
بالتجارب  و�لح��ت��ف��اء  �ل��ق��ي��ادي،  �لفكر  وحتفيز  �حلكومي،  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز 

�لإد�رية و�حلكومية �لناجحة يف �لوطن �لعربي.
�أ�شار  �لعربي،  �حلكومي  �لعمل  منظومة  دعم  يف  ودوره��ا  �جلائزة  �أهمية  وعن 
�إىل  �لر�مية  �مل�شاعي  يف  �لأوىل  �خلطوة  هو  �لتكرمي  حفل  �أن  �إىل  �لقرقاوي 

�لإ�شهام يف تطوير �لفكر �لإد�ري و�إيجاِد حلوٍل مبتكرة للتحديات.
قادرة  كمن�شة  كبري  ب�شكل  �حل��ايل  �لوقت  يف  �جلائزة  �أهمية  "تربز  و�أ���ش��اف: 
على �لإ�شهام يف تطوير �لعمل �حلكومي ودعمه عرب تغيري�ت مدرو�شة و�أفكار 
منهجية تتنا�شب مع طبيعة �ملرحلة �حلالية و�لتي �شهدت خاللها منظوماِت 
و�أ�شاليب  �أمن��اط  ��شتحد�ث  �لعمل تغري�ً جذرياً من كافة جو�نبها ما يتطلب 
�شمان  ع��ل��ى  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  وت��ع��م��ل  �مل��رح��ل��ة،  متطلبات  تلبي  خمتلفة  ع��م��ل 
��شتمر�رية �لأعمال و�خلدمات عرب روؤية تطويرية �شاملة تقوم على �لرتقاء 

�إىل  وحتويلها  �مل�شتجدة  للتحديات  مبتكرة  حلوٍل  و�إيجاِد  و�لتجديد،  ز  و�لتميُّ
فر�شة".

 5000 من  �أك��رَث  �جل��ائ��زة  تلقت   ،2019 �لعام  منت�شف  يف  �إطالقها  وعقب 
ق�ش�س  جميعها  حتمل  تر�شيح،  طلب   1500 عن  يزيد  وما  عربية،  م�شاركة 
لتطوير  مبتكر�ً  فكر�ً  تقدم  �أن  ��شتطاعت  عربية  لنماذج  ملهمة  و�أمثلة  جناح 
�لعمل �حلكومي يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية ب�شكل يعك�س �إمكانات وطاقات 

مبدعة يجب �لعناية بها وحتفيزها على �ملزيد من �لبتكار.
وخالل �حلفل �شيتم تكرمي �لفائزين يف 15 فئة تنق�شم بني �جلو�ئز �ملوؤ�ش�شية 
و�جلو�ئز �لفردية لتغطي كافة جو�نب �لعمل �حلكومي وذلك لتحقيق جمموعة 
�ملوؤ�ش�شي بني  �لتميز  ثقافة  ن�شر  ياأتي يف مقدمتها  �لتي  �لأه��د�ف  و��شعة من 
فرق �لعمل �حلكومي يف �لدول �لعربية، و�لإ�شهام يف خلق فكر قيادي �إيجابي 
لتبني نهج �لتميز و�لبتكار مبا يعزز من قدرة �حلكومات على �لتعامل مع �ملهام 

�ملوكلة �إليها عرب �لتطوير �مل�شتمر ملنظومة �لعمل و�أ�شاليبه.
�أف�شل �ملمار�شات و�لتجارب  تاأ�شي�س من�شة عربية لتبادل  �إىل  وت�شعى �جلائزة 
بغية  و�لأ���ش��خ��ا���س  للجهات  �ملميزة  باجلهود  و�لح��ت��ف��اء  �لناجحة  �حلكومية 
حت�شني �لأد�ء �لعام يف �لأجهزة �حلكومية ل�شيما يف هذه �ملرحلة �ل�شتثنائية 
و�لقدرة  �حلكومية  �لهياكل  تتطلب مرونة  �شريعة  متغري�ت  فر�شته من  وما 

على تغيري ��شرت�تيجيات �لعمل ب�شكل �شريع يلبي متطلبات �ملرحلة.
�مل�شتنرية  ل��ل��روؤي��ة  م��ب��ا���ش��ر�ً  �نعكا�شاً  �ل��ع��رب��ي  �حل��ك��وم��ي  �لتميز  ج��ائ��زة  وت��ع��د 
خالل  ق��ّدم  �ل��ذي  �لقائد  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
م�شريته �لطويلة جناحات و�إجن��از�ت فريدة حتققت عرب �أفكار �شموه �ملغايرة 
لالأ�شكال �لنمطية �ملتعارف عليها و�لتي تقوم يف �لأ�شا�س على مقاربات جديدة 
�أكرث و�قعية و�أكرث قدرة على تلبية �لعو�مل �لالزمة لتطوير �جلهاز �حلكومي 
م��ن ك��اف��ة �لأوج����ه مب��ا ي��خ��دم �ل��ه��دف �لأ���ش��م��ى �ملتمثل يف ت��وف��ري �أف�����ش��ل �شبل 

�ملعي�شة للمجتمع ودعم �ملنظومتني �ملجتمعية و�لقت�شادية ملا فيه خري �لدولة 
ورخاءها.

تعدت  م�شتقبلية طموحة وخربة  بروؤية  يتمتع  دولة  �شموه كرجل  فكر  ويربز 
�لن�شف قرن يف �شتى جمالت �لعمل �حلكومي، ما �أ�شهم ب�شكل فعال ومبا�شر 
يف تطوير �لأجهزة �حلكومية يف دولة �لإمار�ت لتقدم للمنطقة و�لعامل منط 
عمل حكومي متفرد يجمع بني �لقوة و�ل�شرعة و�ملرونة و�لر�شاقة �لتي متكنه 

من �إجر�ء تغيري�ت عديدة دون �أن يهتز �لن�شق �لعام.
�ل�شقيقة  �لعربية  �لبلد�ن  جلميع  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ن  دع��وة  �جل��ائ��زة  وت�شّكل 
للم�شاركة يف م�شرية تطوير �لعمل �حلكومي �لعربي ودعمه مبقومات �لبتكار 
و�إر�دة  ب��ق��وة  �مل�شتقبل  دخ���ول  م��ن  لتمكينه  �لتقليدية  غ��ري  �لتفكري  و�أمن���اط 

لإحد�ث تغيري�ت جذرية يف �شكل وم�شمون منهجية �لعمل �حلكومي.
وتكّرم �جلائزة �لأوىل و�لأكرب من نوعها على م�شتوى �لعامل �لعربي �لنماذج 
�لأف����ر�د  ه��م��ا  رئي�شيتني  ع��ل��ى فئتني  م��وزع��ة  ف��ئ��ة   15 �ل��ري��ادي��ة يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ملوؤ�ش�شات، وت�شم �جلو�ئز �لفردية فئات �أف�شل وزير عربي، و�أف�شل حمافظ 
بلدية يف  و�أف�شل مدير  �أو موؤ�ش�شة حكومية،  لهيئة  و�أف�شل مدير عام  عربي، 
�ملدن �لعربية، و�أف�شل موظف حكومي عربي، و�أف�شل موظفة حكومية عربية، 
�إذ ت�شعى �جلائزة يف هذ� �جلانب �إىل تكرمي �لأف��ر�د ذوي �لأد�ء �ملميز و�لذين 
على  �أو  �إليها  ينتمون  �لتي  �جل��ه��ات  على  �إيجابيا  وتغيري�  كبري�  �أث���ر�  ت��رك��و� 

�لقطاعات �لتي يعملون بها.
�أف�شل وز�رة عربية،  �لتالية:  �لفئات  �ملوؤ�ش�شية يتم تكرمي  ويف جمال �جلو�ئز 
�أو جتربة تطويرية  و�أف�شل مبادرة  �أو موؤ�ش�شة حكومية عربية،  و�أف�شل هيئة 
حكومية عربية، و�أف�شل م�شروع حكومي عربي لتمكني �ل�شباب، و�أف�شل م�شروع 
حكومي عربي لتطوير �لتعليم، و�أف�شل م�شروع حكومي عربي لتطوير �لقطاع 
و�أف�شل  �لتحتية،  �لبنية  لتطوير  عربي  حكومي  م�شروع  و�أف�شل  �ل�شحي، 

م�شروع حكومي لتنمية �ملجتمع، و�أف�شل تطبيق حكومي عربي ذكي.
و�أكدت جلنة �لتحكيم �لتي ت�شم جمموعة من خرب�ء �لعمل �حلكومي و�لإد�ري 
�أن كافَة �لرت�شيحات خ�شعت لآليِة تقييٍم منهجية، من خالل نظاٍم  �لبارزين 
�لإم���ار�ت من  دول��ة  ��شتثناِء  ذك��ي، ووف��َق معايرَي عامليٍة رفيعة، مع  �إل��ك��رتوين 

�مل�شاركة، حفاظاً على مبد�أ �حلياديِة و�ل�شفافية.
�أن �جلو�ئز ��شتندت على �لرت�شيحات �لتي مت ��شتالمها من  و�أ�شافت �للجنة 
من  �ملزيد  وتلقي  حتفيز  �إىل  ت�شعى  �جل��ائ��زة  �أن  �إىل  م�شرية  �لعربية،  �ل��دول 
خالل  �لعربية  �ل��دول  يف  �ملتميزة  و�لتجارب  و�مل�شاريع  و�مل��ب��ادر�ت  �لرت�شيحات 

�لدور�ت �لقادمة ليت�شنى تعزيز �ل�شتفادة منها على م�شتوى �لوطن �لعربي.
وبعد �إطالق �ملر�حل �لأولية للدورة �حلالية، قام فريقا �أمانة �جلائزة و�ملنظمة 
و�لبحرين،  �لكويت،  ت�شمل  عربية  دولة   12 بزيارة  �لإد�ري��ة  للتنمية  �لعربية 
و�لأردن، وم�شر، و�شلطنة عمان، وتون�س، و�ملغرب، و�ل�شود�ن، وموريتانيا، وجزر 
�مل�شاركة  وتعزيز  و�أهد�فها  باجلائزة  �لتعريف  بهدف  وذلك  وجيبوتي،  �لقمر، 
فيها ملا لها من �أثر �إيجابي على �إثر�ء منظومة �لعمل �حلكومي وتي�شري عملية 

تبادل �خلرب�ت و�ملعارف بني �لدول �لعربية.
ومت خالل هذه �ملرحلة تنظيم جمموعة كبرية من �لندو�ت �لتعريفية يف هذه 
�لدول بلغ عددها نحو 50 ندوة تعريفية، ومت خاللها تدريب 1000 موظف 

وم�شوؤول ينتمون لأكرث من 100 جهة حكومية.
�ملنظمة  �للجنة  �أك��دت  �لأوىل،  �ل��دورة  يف  �مل�شاركات  م�شتوى  على  تعليقها  ويف 
�أن حفل �لتكرمي �شوف ي�شهد �لك�شف عن مناذَج وق�ش�ِس جناٍح عربيٍة ملهمة 
تثبُت �أّن �أ�شا�َس �لعمِل �حلكومي هو �لفرُد �لعربي، و�لعقُل �ملوؤ�ش�شي �لقادُر على 
�حت�شان �لكفاء�ت و�ملو�هب وتدريِبها وتاأهيِلها، كي تكون ر�فد�ً حيوياً يف م�شرية 
�لتنميِة يف جمتمعها، �نطالقاً من عزم �جلائزة و�لقائمني عليها على �لحتفاء 

بكلُّ جتربٍة عربية ر�ئدة يف �لعمل �لإد�ري و�حلكومي بال�شكل �لذي ت�شحقه.

•• اأبوظبي-الفجر:

�حتفاًء وبهجًة وفخر�ً باليوم �لوطني �لتا�شع و�لأربعني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
)�أبوظبي(  ت��زي��ني عا�شمة �لحت����اد  �أب��وظ��ب��ي  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  �أجن����زت  �مل��ت��ح��دة، 
40 �ألف علم لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، وتركيب  و�شو�حيها ب�اأكرث من 
ت�شكيل �شوئي بديع �لت�شاميم، مبهج للناظرين، يعك�س فرحة �لوطن،   5200
�لدولة، و�ع��ت��ز�زه بعلم �لحت��اد، وبالقيادة  ب��اإجن��از�ت  �لإم���ار�ت، وفخره  و�شعب 

�حلكيمة.
و�أ�شارت �لبلدية �أن زينة �ليوم �لوطني لهذ� �لعام متتاز بعمل ت�شاميم جديدة 
�لأب��ع��اد )3 دي( مما يعطي طابعاً خمتلفاً  ب�شكل ثالثي  �لإن���ارة  �أع��م��دة  ح��ول 
دمج  مت  و�أي�شاً  للمر�فق،  �لعام  �جلمايل  �مل�شهد  ويعزز  �ل�شابقة،  �لأع���و�م  عن 

مثل  ومده�شة،  �أخ��اذة  جمالية  لإ�شفاء  �لرتكيب  �أثناء  �لهند�شية  �لت�شكيالت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  �ل��ذي يحمل علم دول��ة  ��شتخد�م �شكل �خل��ي��ول م��ع �خل��ي��ال 
�ملتحدة ب�شموخ ورفعة و�عتز�ز، ومت ��شتخد�م �أ�شكال �أطفال يحملون علم �لدولة، 
جميع  ت�شكل  بحيث  �لوطني،  �لن�شيد  من  كلمات  مع  ودجم��ه  �ل�شقر  وت�شميم 
هذه �لت�شاميم لوحة فنية ر�ئعة �ملظهر وفائقة �جلمال، مما يعك�س مدى فرحة 
�أن  �لوطن و�شعب �لإم��ار�ت بيومه �لوطني، وباإجناز�ت دولة �لحت��اد، مو�شحة 
�أمتار، وبا�شتخد�م �أجود �ملو�د   5 �أحجام �لت�شكيالت �ل�شوئية تر�وحت بني -2 

و�أكرثها �أماناً و�شالمة.
كما زخرت زينة �ليوم �لوطني �لغايل بالعديد من �لعبار�ت �لتي جت�شد �لولء 
ومتجد  �لإم���ار�ت،  ب��اإجن��از�ت  �لفخر  وتر�شخ  �ل��دول��ة،  ولعلم  �حلكيمة،  للقيادة 
�مل�شي  ع��ل��ى  و�لإر�دة  �ل��ع��زمي��ة  روح  وت��ب��ع��ث  وع��ط��اء�ت��ه��م،  �ل�����ش��ه��د�ء  ت�شحيات 

�لوطن وحا�شره  �أجل عزة  �لطاقات من  �أق�شى  �لعمل و�لعطاء وبذل  قدماً يف 
وم�شتقبله.

�شهد�وؤنا  ياوطن،  )ب��الأرو�ح نفديك  �لزينة:  ��شتخدمت يف  �لتي  �لعبار�ت  ومن 
رمز عزتنا، عا�س �حتاد �إمار�تنا، عا�س �لعلم يا �إمار�تنا، عي�شي بالدي عا�س �حتاد 
�إمار�تنا، �أق�شمنا �أن نبني نعمل، رمز �لعروبة، وطن �لأمان، قوتنا عزتنا، �لحتاد 

قوة، )�لإمار�ت( باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.  
�أما عن �ملو�قع �لتي مت ن�شر زينة �ليوم �لوطني فيها فاأكدت �لبلدية �أنها �شملت 
�ل�شو�رع، �مليادين، �جل�شور، وغريها من �ملر�فق �لعامة، و�ملو�قع �حليوية، حيث 
غطت زينة �ليوم �لوطني 12 ج�شر�ً يف مدينة �أبوظبي، وبع�س �جل�شور �ملوؤدية 
�ملدينة،  وخ���ارج  باملدينة،  �لرئي�شية  و�ل��ط��رق  دو�ر�ً،   11 تزيني  و  �جل���زر،  �إىل 
و�ملفرق،  ي��ا���س،  وبني  و�ل��رح��ب��ة،  �ل�شهامة،  مثل:  ب��الإم��ارة،  �مل��دن  م��ن  و�لعديد 

ومدينة حممد بن ز�يد، و مدينة خليفة.
و�ل���زو�ر  لل�شكان  �ملف�شلة  �ل��وج��ه��ات  م��ن  ك��ون��ه  �أب��وظ��ب��ي  كورني�س  حظي  وق��د 
يتاألق  حيث  جميلة،  ��شتثنائية  بزينة  �ل��ع��امل  يف  �لأج��م��ل  �لبحرية  و�ل��و�ج��ه��ة 
�لكورني�س بالت�شكيالت �ل�شوئية �ل�شاطعة �لباعثة على �لفرح و�لفخر و�ل�شرور، 
طول  على  �ملتدفق  و�ل��ن��ور  �ل�شوئية،  بالكثافة  �لكورني�س  ت�شكيالت  و�م��ت��ازت 
�ملبتكرة  و�لزينة  و�لأع��الم  �ل�شوئية،  للت�شكيالت  كبرية  وباأحجام  �لكورني�س، 
معايري  ب�شاأن  كبرية  �أهمية  �أول��ت  �أنها  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ونوهت  �لبديعة. 
�لأمن و�ل�شالمة فقد حر�شت على ��شتخد�م �أف�شل �أنو�ع �لكابالت �لكهربائية 
لإمتام م�شروع �لزينة، وذلك حفاظاً على �شالمة �جلمهور.. كما �أن جميع �ملو�د 
�مل�شتخدمة بالت�شكيالت �لهند�شية �ل�شوئية م�شنوعة من مو�د �آمنة ومقاومة 

جلميع �لعو�مل �جلوية وذ�ت معايري عاملية من حيث �لأمن و�ل�شالمة.

•• دبي-وام:

�لأفكار  لتوليد  ذهني  ع�شف  جل�شة  ل��الإب��د�ع  �لإم����ار�ت  جمعية  عقدت 
تنمية  وز�رة  نظمتها  �لتي  �لعام"  �لنفع  "حو�ر�ت  �شمن  �لآر�ء  وت��ب��ادل 
�إطار م�شروع ت�شميم �خلم�شني عاما �ملقبلة لدولة �لإمار�ت  �ملجتمع يف 
وذلك جت�شيد� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" باإ�شر�ك 
�أف��ر�د �ملجتمع يف ر�شم م�شتقبل دول��ة �لإم��ار�ت وو�شع حم��اور ومكونات 
خطة مئوية �لإمار�ت 2071؛ �خلطة �لتنموية �ل�شاملة للدولة خالل 

�خلم�شني عاما �ملقبلة.
وخرجت  �ملجتمع  و�أف���ر�د  �جلمعية  �أع�شاء  من   20 �جلل�شة  يف  و���ش��ارك 
م��ا يعزز  �لتنموية  �مل��ج��الت  �إب��د�ع��ي��ة يف خمتلف  ف��ك��رة   80 ب��اأك��رث م��ن 
�لقائم   2071 جمتمع  مالمح  لر�شم  و�ملجتمعية  �حلكومية  �جل��ه��ود 
�لأفكار و�ملقرتحات  �لتناف�شية و�لإب��د�ع و�لبتكار حيث ت�شكل هذه  على 
�لتنموية  �خل��ط��ة  ت��ع��زز  مهمة  وجمتمعية  وطنية  وم��ب��ادر�ت  م��دخ��الت 

�ل�شاملة لدولة �لإمار�ت �جلاري �لعمل عليها.
�لإم��ار�ت لالإبد�ع  رئي�س جمعية  �لقا�شمي  �ل�شيخ خالد بن حميد  وقال 
�إن حو�ر�ت �لنفع �لعام تعزز �جلهود �لوطنية �لتنموية يف عام �ل�شتعد�د 
للخم�شني بروؤية طموحة ت�شت�شرف �مل�شتقبل وتر�شخ ثقافة �لتميز ملتابعة 

�لإم���ار�ت حتى تكون يف  �لتنمية وحتقيق قفز�ت نوعية يف دول��ة  م�شرية 
روؤية  �أن  ..م��وؤك��د�  �ل�شعد  خمتلف  على  بالتناف�شية  �لعامل  دول  مقدمة 
ت�شميم �خلم�شني عاماً �ملقبلة لالأجيال �جلديدة ترتكز �إىل مبد�أ تطوير 

�خلطط و�مل�شاريع و�أ�شاليب �لتفكري و�شوًل �إىل ما هو �أف�شل.
و�أ�شار �ل�شيخ خالد بن حميد �لقا�شمي �إىل �أن جمعية �لإمار�ت لالإبد�ع 
حر�شت على توفري حملة عرب "تويرت" و�عتماد "ترند" خا�س ل�شتطالع 
�آر�ء �ملو�طنني و�ملقيمني حول �لأفكار �لإبد�عية �لتنموية و�لتي كان لها 
وبّناءة  �إيجابية  بنتائج  �لور�شة  و�أه��د�ف  �إيجابي يف دعم توجهات  �شدى 

تعزز �أ�شلوب حياة �أف�شل يف �مل�شتقبل.
جل�شات  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  �لتي  �لعام"  �لنفع  "حو�ر�ت  مبادرة  وتركز 
ت��ع��ق��د ع���ن ب��ع��د ع��ل��ى �إ�����ش����ر�ك �لأف�������ر�د و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة بكافة 
ل�شت�شر�ف  و�لعلمية  و�لقت�شادية  و�لإن�شانية  �لجتماعية  تخ�ش�شاتها 
�لتحديات �مل�شتقبلية وتطوير �حللول و�ملقرتحات لتطوير هذ� �لقطاع 
�حليوي و�ملهم وذلك يف �إطار دعم �جلهود �لوطنية لال�شتعد�د للخم�شني 
�ملوؤ�ش�شات  �ملبادرة على ت�شميم مناذج �لأعمال يف  �ملقبلة كما تعمل  عاما 
وتعزيز م�شاركتها يف جمالت عدة من  �أ�ش�س م�شتقبلية  �ملجتمعية على 
�شمنها �مل����ر�أة و�ل��ط��ف��ول��ة و�لإع����الم و�ل��ت��ط��وع ومت��ك��ني �أ���ش��ح��اب �لهمم 

و�لعمل �لإن�شاين و�ملجالت �ل�شحية و�لقت�شادية و�لثقافية.
ت�شميم �خلم�شني  مبادر�ت  تنظم �شمن  �لتي  �حل��و�ر�ت  �شل�شلة  وت�شعى 

عاما �ملقبلة لدولة �لإم��ار�ت مب�شاركة ع�شر�ت �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية على 
�لإن�شاين  �لعمل  يف  و�ملتخ�ش�شني  �خل��رب�ء  من  ونخبة  �لدولة  م�شتوى 
مقرتحات  و�شع  يف  �لوطنية  و�لطاقات  �خل��رب�ت  توظيف  �إىل  و�لتطوع 
على  ت��رك��ز  ح��ي��ث  �ملقبلة  ع��ام��اً  للخم�شني  �ل�شاملة  �لتنموية  للخطة 
�ل�شتفادة من �أفكار ودر��شات و�أبحاث جمعيات �لنفع �لعام كل يف جمالها 
�ل�شوء على  �ل�شتعد�د للخم�شني وت�شلط  لرفد مدخالت حماور خطة 
م�شتد�مة  منظومة  و�إيجاد  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  ثقافة  تر�شيخ  �أهمية 

للم�شاركة �ملجتمعية.
�ل�شتعد�د  عليها جلنة  ت�شرف  �لتي  ت�شميم �خلم�شني  مبادر�ت  وتهدف 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  للخم�شني 
�أف��ر�د �ملجتمع يف  جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة لإ�شر�ك خمتلف 
�خلطة  لإث��ر�ء  �ملقبلة  عاما  للخم�شني  �ل�شتعد�د  خطة  تطوير  مرحلة 
�لتنموية �ل�شاملة باأفكار جديدة ومعرفة �لتحديات �لتي تو�جهها فئات 
توقعات  تلبية  ي�شمن  مب��ا  �حلكومية  �ملعرفة  ن��ط��اق  وتو�شيع  �ملجتمع 
�لذي  للخم�شني  �ل�شتعد�د  عام  �أجندة  �شمن  وتاأتي  للم�شتقبل  �لأف��ر�د 
�آل مكتوم نائب رئي�س  �أعلن عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�لقائد �لأعلى  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

للقو�ت �مل�شلحة.

يقام حتت رعاية حممد بن را�سد وتنظمه حك�مة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية

اليوم .. حفل تكرمي الفائزين يف الدورة الأوىل من جائزة التميز احلكومي العربي
حممد القرقاوي: تتزايد اأهمية اجلائزة يف ال�قت احلايل كمن�سة قادرة على تط�ير العمل احلك�مي العربي عرب اأفكار منهجية تتنا�سب مع طبيعة املرحلة

مبنا�سبة احتفال الدولة بالي�م ال�طني ال� 49

بلدية مدينة اأبوظبي تزّين عا�شمة الحتاد و�شواحيها بـ 40 األف علم و5200 ت�شكيل �شوئي

الإمارات لالإبداع تنظم جل�شة �شمن حوارات النفع العام

•• دبي -وام:

�جلديدة  �لعقود  من  جمموعة  �لإم���ار�ت  مو��شالت  وقعت 
من  ع��دد  م��ع  �ملختلفة  �ملركبات  بتاأجري  �خلا�شة  و�مل��ج��ددة 
�إمارتي دبي  �ملتعاملني يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س يف 
�ملا�شي،  �شبتمرب  �جل��اري وحتى  �لعام  بد�ية  و�ل�شارقة منذ 
حيث متتد �لعقود �ملربمة لفرت�ت متفاوتة متتد بني 3 �إىل 

�شنو�ت.  5
دبي  مبنطقة  �ملبيعات  رئي�س  �ل�����ش��ي��د�وي  ط���ارق  �أو���ش��ح  و 
بتوفري خدمات  �لإم��ار�ت  مو��شالت  �لتز�م  ب��اأن  و�ل�شارقة، 
�أف�شل  وتطبيق  و�لح��رت�ف��ي��ة،  و�ل��ك��ف��اءة  ب��اجل��ودة  تتميز 

�ملعايري و�ملمار�شات �ملعتمدة و�لأ�شعار �لتناف�شية و�لإجر�ء�ت 
عن  ف�شاًل   ،19 كوفيد  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية  �لح��رت�زي��ة 
�لنت�شار �جلغر�يف �لو��شع و�خلربة �لتي �كت�شبتها على مدى 
�أكرث من 39 عاماً، �شاهم يف ��شتقطاب نخبة من �ملتعاملني 
�جلدد من بينهم جمموعة ماجد �لفطيم وكارفور، �إ�شافة 
�إىل تعزيز ثقة �ملتعاملني �ل�شابقني باخلدمات �لتي تقدمها 
بعد  ع��ام��اً  و�لإي����ر�د�ت  �لعقود  ن�شبة من��و  و�رت��ف��اع  �ل�شركة، 

عام.
وقعت  و�ل�����ش��ارق��ة  دب���ي  منطقة  �أن  �إىل  �ل�����ش��ي��د�وي  و�أ����ش���ار 
�لأوىل  �لثالثة  �لأرباع  خالل  وجمدد�ً  جديد�ً  عقد�ً   100
من �لعام �جلاري، لي�شل �إجمايل عدد �لعقود �لتي تديرها 

 16000 نحو  تخ�شي�س  مت  و  ع��ق��د�ً،   600 �إىل  �ملنطقة 
جهة   150 ع��دد  خلدمة  �شائقاً  و8500  متنوعة  مركبة 
وهيئات  وز�ر�ت  بينهم  و�خلا�س،  �حلكومي  �لقطاعني  من 
ومد�ر�س  و�أك��ادمي��ي��ة  وحملية  �حت��ادي��ة  وموؤ�ش�شات  ودو�ئ���ر 

و�شركات خا�شة.
�ل�شركة ومبوجب  باأن  و�أ�شار رئي�س مبيعات دبي و�ل�شارقة، 
�لنقل لهذه �جلهات  تلك �لعقود تعمل على توفري خدمات 
وم��ن��ه��ا ت��اأج��ري �مل��رك��ب��ات و�حل���اف���الت و�ل����در�ج����ات �لنارية 
�إىل توفري  �إ�شافة  �شائقني،  �لكهربائية، وتاأجري  و�ل�شيار�ت 
خدمات �لتو�شيل و�لنقل �ملربد نقل �لأغذية، وتوفري خدمة 

�إد�رة �لأ�شاطيل �خلا�شة بتلك �جلهات.

موا�شالت الإمارات تربم 100 عقدا جديدا وجمددا يف دبي وال�شارقة

يت�شرف رئي�س جمل�س �إد�رة �مل�شتثمر �ل�شناعي و �أع�شاء �ملجل�س 
�لعمومية،   للجمعية   2019  /  18 �لجتماع  حل�شور  بدعوتكم 
 15 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  ظهر�  �لثانية  �ل�شاعة  �نعقاده  �ملقرر 
دي�شمرب 2020   �ل�شاعة 11:00 �شباحا من خالل من�شة تطبيق 
»زووم« متا�شيا مع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي تن�س عليها دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و ذلك للنظر يف جدول �لأعمال �لذي 
ومركزها  �ل�شركة  ن�شاط  عن  �لإد�رة  جمل�س  تقرير  يت�شمن 
�ملايل خالل �ل�شنة و و�مل�شادقة على تقرير مدققي �حل�شابات 
و�مليز�نية وح�شابات �لأرباح و�خل�شائر و حتديد مكافاأة �أع�شاء 
�أتعابهم  وحتديد  �حل�شابات  مر�جعي  تعيني  و  �لإد�رة  جمل�س 
و  �لإد�رة  ذمة  �بر�ء  و   2020 دي�شمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�شنة 
مدققي �حل�شابات و �لنظر يف مقرتح جمل�س �لإد�رة بامل�شاهمة 

يف �مل�شوؤولية �ملجتمعية.

دع�ة جلميعة عم�مية 
امل�ستثمر ال�سناعي �ض.م.خ العدد 13097 

بتاريخ 2020/11/25 
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العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�م �شلطانه للخياطه - ذ.م.م - 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN فرع 2  رخ�شة رقم:1044485-2 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �م �شلطانه للخياطه - ذ.م.م - فرع 2 

UMM SULTAN TAILORING LLC - BRANCH 

�إىل /�م �شلطانه للخياطه - ذ.م.م - فرع 

UMM SULTAN TAILORING LLC-BRANCH

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر�ن�شيلفانيا كافيه ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1049369 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ��شافة خالد حممد علي حممد عا�شور %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مازن �حمد �شامل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد علي حممد عا�شور

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ تر�ن�شيلفانيا كافيه ذ.م.م 
TRANSILVANIA CAFE LLC 

�إىل /تر�ن�شيلفانيا كافيه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
TRANSILVANIA CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ذ�كي لال�شت�شار�ت �ملالية ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3719379 
تعديل مدير/��شافة جار�هلل قا�شم �حمد علي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ��شافة �شقر �جلزيرة لال�شت�شار�ت �لد�رية
ISLAND FALCON MANAGEMENT CONSULTANCY

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مر�شد عي�شى عبيد بطي �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جمال كمال م�شعل

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ ذ�كي لال�شت�شار�ت �ملالية ذ.م.م 

THE KEY FINANCIAL CONSULTING LLC 

�إىل /ذ�كي لال�شت�شار�ت �ملالية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
THE KEY FINANCIAL CONSULTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
و�ل�شيانه  للمقاولت  جيت  �ل�ش�����ادة/د�ميوند  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:3811462 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ��شافة �لء �بر�هيم حممد �لعرجا %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شعيد علي �شليمان علي �لعامري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد علي �شليمان علي �لعامري من 100% �ىل %51

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ د�ميوند جيت للمقاولت و�ل�شيانه �لعامة 

DIAMOND GATE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE 

�إىل /د�ميوند جيت للمقاولت و�ل�شيانه �لعامة ذ م م 
DIAMOND GATE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

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

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1056290 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد ر��شد حميد ر��شد �ملقبايل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد ح�شن �شالح علي �ل�شريحى

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حديقة �لوردة لتن�شيق 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �حلد�ئق رخ�شة رقم:1160110 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شقر طماطم حربي �ملنهايل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيمن�س للطاقة ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1038775 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شمينز غاز �آند باور هولدجن بي يف
SIEMENS GAS AND POWER HOLDING B V

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيمن�س �كتينج�شل�شافت
Siemens Ag

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
�لتكنولوجية  للحلول  �ل�ش�����ادة/تا�شكات  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN 1 - ذ.م.م رخ�شة رقم:2673495 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شمري م�شطفى �خلو�جه %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد عمر �حمد با�شالح %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عمرو �شمري حممد �بو يا�شني

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد عمر �حمد با�شالح

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:��شتوديو  بال�شم   CN رقم:1114416 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، �بو�شامل  وحمالت 

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:وردة  بال�شم   CN رقم:1122674 
�لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء   ، �لقم�شة  لبيع  �لربيع 

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:موؤ�ش�شة  بال�شم   CN رقم:1129816 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، للحفريات  �لزدهار 

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

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

��شتثماري لتاجري �لعقار�ت و�د�رتها 
 رخ�شة رقم:CN 2427727  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

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

كيوب
 رخ�شة رقم:CN 2404103 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

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

ركن �ملا�س �لزرق
 رخ�شة رقم:CN 1026862 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

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

ثري �شتار
 رخ�شة رقم:CN 1389554 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

 اإعـــالن �شطب قيد
ليمتد  بنك  جي  �ف  يو  �م  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �ليابان(  )�جلن�شية:  �بوظبي   -
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �شارع �ملرور �شرق 25 - �لقطعة  �ل�شركة يف 
�س.ب:2174(   -  IPIC �لدولية  �لبرتولية  �ل�شتثمار�ت   -  P10
�لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )9( رقم  حتت  و�ملقيدة 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ� 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
�ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة 
��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف 
وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

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

�لتكنولوجية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2639937 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هنادي علي حممد �شعيد �لر��شدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل خليفه بيات م�شوى �لقبي�شي

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

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

للمقاولت �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3651674 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر �شامل علي رحوم �حلمادي %100

تعديل مدير/��شافة نا�شر �شامل علي رحوم �حلمادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي عمر �شالح �لربيكي

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
�ملتعددة  ��شيا لاللو�ن  �ل�ش�����ادة/معر�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1288377 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حامد �حمد علي عبد�هلل ذيبان %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ��شحاب �لدين %5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد بالل �لدين حممد جانى عامل �شودري %5
تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد جان عامل �شودري من 25% �ىل %39

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عوف عبد�لرحمن �حمد حممد �ملرزوقي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد يون�س حممد نور �حلق

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:هوك�شتون لال�شت�شار�ت �ملالية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �لرمي ، �لرمي طموح 0.1 - مبنى �شركة �لطموح 

لال�شتثمار�ت ذ.م.م
CN 2645319 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/مري�ل عبد�حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت   2
�لد�رية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/11/11 وذلك بناء 
على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 

تاريخ �لتعديل:2020/11/24  - �لعدل بالرقم:2005012334 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:  

�إفتتحت معايل نورة بنت حممد �لكعبي 
، بح�شور  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
�لربملان  �ل��ن��ائ��ب��ة يف  �أم��ي��ل��ي��ا لك����ر�يف 
�لفرنكوفونية مبقر  �ملكتبة  �لفرن�شي 
�جلديد  �لفرن�شية  �لثقافية  �لر�بطة 
�فتتاح  حفل  ح�شر  كما  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
�مل��ك��ت��ب��ة �ل��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة م�����ش��اء يوم 
�شابني  �جل�����اري،  ن��وف��م��رب  م���ن   22
�شيورتينو، �مل�شت�شارة �لأوىل بال�شفارة 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة ل����دى �ل����دول����ة  وحممد 
ب����ل����دج����ودي، م����دي����ر ع������ام �ل���ر�ب���ط���ة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف �أب��وظ��ب��ي، و 
�لر�بطة  رئ��ي�����س  �حل���ج���ي،  ���ش��ل��ط��ان 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف �أب���وظ���ب���ي و 

�لنا�شر �ملعروف مي�شيل �شوريري. 
�مل��ك��ت��ب��ة م�����الًذ� جديًد�  وت��ع��ت��رب ه���ذه 
�لعا�شمة  يف  �لفرن�شية  �للغة  لع�شاق 
�لإم���ار�ت���ي���ة. م��ق��دم��ًة ل��ه��م ع���املً���ا من 

�ملميز  �ل��ف��رن�����ش��ي  �لأدب�������ي  �مل���ح���ت���وى 
 TV5 Monde" م���ك���ت���ب���ة  يف 
�فتتاحها  مت  �ل��ت��ي  “�لفرنكوفونية 
�أم�س �لول يف مقر �لر�بطة �لثقافية 

�لفرن�شية �جلديد يف �أبوظبي. 

وقام �ل�شيوف بجولة يف �ملقر �جلديد 
ل���ل���ر�ب���ط���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
�أبوظبي، و�لذي ي�شم مكتبة حتت�شن 
ا  ومعر�شً كتاًبا،   8000 �ل���  يفوق  ما 
�لفرن�شية  �ل��ف��ن��ان��ة  ت��ق��دمي  م��ن  ف��ن��ًي��ا 

�لإمار�تية  و�ل��ف��ن��ان��ة  رو������س  ك���اري���ن 
�إىل متحف  بالإ�شافة  �لعامري،  ندى 

"ميكرو-فويل" �لرقمي.
�لفرن�شية  �لفنانة  قالت  جانبها  ومن 
فرن�شا:  يف  �حل��ي��اة  م�شتذكرًة  ك��اري��ن 

لأفر�د  بالن�شبة  لطيفة  فر�شة  "�إنها 
ميكننا  حيث  �لفرنكوفوين!  �ملجتمع 
�حل�شور �إىل هذ� �ملكان �جلميل و�أخذ 
بع�س �لكتب و�إم�شاء بع�س �لوقت يف 
�لإمار�تية  �لفنانة  وقالت  �لقر�ءة". 

هذه  �إىل  �حل�����ش��ور  "ميكنني  ن����دى: 
لت�شجيعهم  �أب���ن���ائ���ي  ب��رف��ق��ة  �مل��ك��ت��ب��ة 
ع��ل��ى ق������ر�ءة �ل��ك��ت��ب �ل���ورق���ي���ة حتى 
بها،  و�لإح�شا�س  فهمها  من  يتمكنو� 
�لكتب  على  ق��ر�ءت��ه��م  تقت�شر  ل  ك��ي 

�ل���ه���ام ج����ًد� �متالك  �ل��رق��م��ي��ة. م���ن 
�ملنا�شبة  �لبيئة  وت��وف��ر  ذ�ت���ه،  �لكتاب 
�لأرو�ح  ��شت�شعار  م��ن  متكنك  �ل��ت��ي 
من حولك تقر�أ �لكتب".  ومن خالل 
�ملكتبة �لفرنكوفونية �ملتكاملة �لأوىل 

يف �لعا�شمة �لإمار�تية، �أ�شبح باإمكان 
�إىل  �لو�شول  �لفرن�شية  �للغة  ع�شاق 
ط��ي��ف و�����ش���ع م���ن �مل���ح���ت���وى �لأدب�����ي 
�ل��ف��رن�����ش��ي م��ن ك��ت��ب ورو�ي������ات وكتب 
ه��زل��ي��ة و�أل���ع���اب ل��وح��ي��ة م��ق��دم��ة من 
"كلت�شر �آند كو"!. وميكن زيارة مكتبة 
"TV5 Monde “ �لفرنكوفونية 
من �ل�شبت �إىل �خلمي�س، من �ل�شاعة 
م�شاًء   8 �ل�شاعة  وحتى  �شباًحا   10
�لفرن�شية  �لثقافية  �لر�بطة  مقر  يف 
�حلجي،  �شلطان  وق���ال  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
�لفرن�شية  �لثقافية  �ل��ر�ب��ط��ة  رئي�س 
�ملكتبة  �ف��ت��ت��اح  " ي�شكل  �أب��وظ��ب��ي:  يف 
جتربة  جلعل  خ��ط��وًة  �لفرنكوفونية 
�لتعلم �أكرث �إثر�ًء وعمًقا. وقد لحظنا 
�لفرنكفوين يف  �أف��ر�د �ملجتمع  تو�جد 
بافتتاح  قمنا  لهم،  وكدعٍم  �لعا�شمة، 
�مل��ك��ت��ب��ة �جل���دي���دة ك��ل��ًي��ا و�لتي  ه����ذه 
���ش��ت��م��ك��ن��ن��ا م���ن �إ����ش���ب���اع ن��ه��م �ل���ق���ر�ءة 

لديهم وحبهم لّلغة �لفرن�شية". 

•• دبي-الفجر:

يف  دب����ي  ح��ك��وم��ة  ت���وج���ه  م���ع   متا�شياً 
على  وبناًء  للخدمات،  �لذكي  �لتحول 
ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ع��ب��د �هلل 
�ل���ع���ام ل�شرطة  �ل��ق��ائ��د  �مل����ري  خ��ل��ي��ف��ة 
دب���ي، وق��ع��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
دب���ي م��ع م�����ش��رف �لإم������ار�ت �ملركزي 
وبنك دبي �لإ�شالمي �تفاقية �خلدمة 
�ملرورية،  �ملخالفات  لتق�شيط  �لذكية 
بن�شبة  م���وؤمت���ت���ة  �خل���دم���ة  �أن  ح��ي��ث 
%100 وُمربجمة وفق قر�ر �ملجل�س 
ل�شنة   5 رق���م  دب���ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
�لغر�مات  ت��ق�����ش��ي��ط  ب�����ش��اأن   2019

ومن  �حل��ك��وم��ي��ة،  للجهات  �ملُ�شتحقة 
تق�شيط  للمتعاملني  مي��ك��ن  خ��الل��ه��ا 
�ل�شاعة  م��د�ر  على  �ملرورية  �ملخالفات 

و�أين ما كانو�. 

اإ�سعاد املتعاملني
�ل���ل���و�ء دك��ت��ور �ل�شالل  و�أف�����اد ���ش��ع��ادة 
م�شاعد  �لفال�شي،  هويدي  بن  �شعيد 
ب���اأن  �لإد�رة  ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د 
�ملخالفات  لتق�شيط  �لذكية  �خل��دم��ة 
��شرت�تيجيات  م��ع  تتما�شى  �مل��روري��ة 
�إم��ارة دب��ي، و�لتي  �لعمل �حلكومي يف 
�أق�شى  حتقيق  �إىل  جُمملها  يف  تهدف 
و�لذي  للمتعاملني،  �ل�شعادة  درج���ات 

�ل�شرت�تيجي  �ل��ت��وج��ه  م��ع  يتما�شى 
من  �ملجتمع«  »�إ�شعاد  يف  دب��ي  ل�شرطة 
�جلودة  م�شتويات  �أعلى  توفري  خ��الل 

يف �خلدمات �ملقدمة لهم.

تر�سيد النفقات
ومن جانبه، �أ�شار �لعميد �شيف حممد 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  عابد،  بن  �شيف 
�لذكية  �خل���دم���ة  �أن  �إىل  ل��ل��م��ال��ي��ة، 
�ملوؤ�شر  ت���خ���دم  �مل��خ��ال��ف��ات  ل��ت��ق�����ش��ي��ط 
�ملادية  �مل����و�رد  �إد�رة   « �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�إىل  ت��وؤدي  �أنها  وفعالية« حيث  بكفاءة 
تر�شيد �لنفقات من خالل �لوفر �ملايل 
يف �ملورد �لب�شري؛ و�مل�شروفات �لإد�رية 

�ل�شيكات،  عن  و�ل�شتغناء  و�لت�شغيلية 
تقارب  بقيمة  �مل��ايل  �لوفر  يبلغ  حيث 

�شنوياً. درهم   1،353،103

اأهمية ال�سراكة
�شامل  حميد  �لعميد  �أف���اد  جهته،  م��ن 
�لإد�رة  مدير  نائب  �ل�شويدي،  خليفه 
�خلدمة  فريق  رئي�س  للمالية  �لعامة 
�ملرورية  �ملخالفات  لتق�شيط  �لذكية 
ب����اأن ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة �مل��ت��م��ي��زة، جُت�شد 
تعزيز  يف  �ل���ر�م���ي���ة  �حل���ك���وم���ة  روؤي������ة 
عالقات �ل�شر�كة بني �لقطاعني �لعام 
�ملُتبادلة  �ملنفعة  يحقق  مبا  و�خل��ا���س 
و�ل�شركاء  بينهم  �مل�شرتكة  و�مل�شالح 

�مل�����ش��ت��وى �لحت�����ادي يف م�شرف  ع��ل��ى 
�لإمار�ت �ملركزي، و�ملحلي يف بنك دبي 
�لإ�شالمي ود�ئرة �ملالية بحكومة دبي 
حيث مت ت�شديق �لتفاقية من قبلها. 

ريادة اخلدمة
دك���ت���ور ع��ب��د �هلل يا�شر  �ل���ر�ئ���د  و�أك�����د 
�لإي�����������ر�د�ت  �إد�رة  م����دي����ر  �أم����������ريي، 
فريق  ورئ���ي�������س  ن���ائ���ب  و�ل�������ش���ن���دوق 
�ملخالفات  لتق�شيط  �لذكية  �خل��دم��ة 
ب��اأن هذه �ملبادرة ج��اءت بناًء  �مل��روري��ة، 
لتقدمي  دب�����ي  ����ش���رط���ة  ح���ر����س  ع���ل���ى 
�أفكار ومبادر�ت ر�ئ��دة ون��ادرة، لتحقق 
حيث  �لذكية  �خلدمات  و�أرق��ى  �أف�شل 

�أن �لفريق قام بعدة مقارنات مرجعية 
���ش��و�ء مع  ب��ه��ذه �خل��دم��ة  يتعلق  فيما 
و�أخرى  �لدولة  يف  �ل�شرطية  �لأجهزة 
�شرطة  تكون  وبذلك  وعاملية  �إقليمية 
دبي �أول موؤ�ش�شة �شرطية على م�شتوى 

�لعامل ُتقدم هذه �خلدمة. 

خط�ات اخلدمة الذكية
�لعبدويل،  علي  ح�شني  �لنقيب  �أف���اد 
�ملخالفات  حت�����ش��ي��ل  ق�������ش���م  رئ���ي�������س 
لفريق  �مل���������ش����روع  م����دي����ر  �مل������روري������ة، 
�ملخالفات  لتق�شيط  �لذكية  �خل��دم��ة 
�مل��روري��ة ب���اأن خ��ط��و�ت �حل�����ش��ول على 
دخول  �ل���ت���ايل:  يف  تتلخ�س  �خل��دم��ة 

�ملتعامل �إىل موقع تطبيق �شرطة دبي 
�ملرورية،  �ملخالفات  �ل�شتعالم عن  ثم 
�ملبا�شر،  �خل�������ش���م  خ���دم���ة  و�خ���ت���ي���ار 
�ل�شروط  على  �ملتعامل  مو�فقة  يليها 
و�لأحكام لنظام �خل�شم �ملبا�شر؛ ومن 

ثم تعبئة �لبيانات �ل�شخ�شية من رقم 
�حل�شاب �لبنكي ورقم �لهوية؛ و�إر�شال 
للمو�فقة،  �ملركزي  للم�شرف  �لطلب 
�شهرياً  و��شتقطاعه  �ملبلغ  تق�شيط  ثم 

من ح�شاب �ملتعامل.

•• ال�شارقة-وام: 

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
عهد  ويل  �ل���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن 
�ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب 
�لتنفيذي، �شباح �م�س وبح�شور �شمو 
�شلطان  بن  �شامل  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
نائب  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي 
�لجتماع  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
�لأ�شبوعي للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 

�ل�شارقة.
�لذي عقد يف مكتب  وبحث �لجتماع 
�ملو�شوعات  م��ن  ع���دد�  �حل��اك��م  �شمو 
و�ملتعلقة  �أعماله  جدول  على  �ملدرجة 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي وتوفري  ب��ت��ط��وي��ر 

�أف�شل �خلدمات لكافة �لقاطنني على 
�أر�س �إمارة �ل�شارقة.

�شاحب  �إىل  �لتهنئة  �مل��ج��ل�����س  ورف����ع 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�ختيار  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  �ل�شيخة 
للنا�شرين  �ل����دويل  ل��الحت��اد  رئ��ي�����ش��اً 
و�لذي ي�شكل �إجناز�ً للمر�أة �لإمار�تية 
و�ل��ع��رب��ي��ة وت���اأك���ي���د�ً ع��ل��ى ث��ق��ة قطاع 
ودور  بجهود  �لعاملي  و�لثقافة  �لن�شر 
�لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  �ل�شيخة 

يف تطوير �شناعة �لن�شر.
و�أ�شدر �ملجل�س �لقر�ر رقم 35 ل�شنة 
�لإجر�ء�ت  خمالفات  ب�شاأن  2020م 

كوفيد-  ملو�جهة فريو�س  �لحرت�زية 
من  ع������دد�  �ل����ق����ر�ر  وت�����ش��م��ن   ،19
�جلز�ء�ت �لإد�رية ملخالفة �لجر�ء�ت 

�لحرت�زية يف مقار �لعمل.
 36 رق��م  �ل��ق��ر�ر  �ملجل�س  �أ���ش��در  كما 
ن�شاط  تنظيم  ب�شاأن  2020م  ل�شنة 
�ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  �لوقائي  �لتدريب 
هيئة  تخت�س  �أن  على  �ل��ق��ر�ر  ون�����س 
�ل��وق��اي��ة و�ل�����ش��الم��ة ب��الإ���ش��ر�ف على 
وتقييم  �لإم����ارة  يف  �ل��ت��دري��ب  معاهد 
�أد�ئ�����ه�����ا و����ش���م���ان ج�������ودة �خل����دم����ات 
على  ول��ه��ا  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  �لتدريبية يف 
�لآت��ي: -1  وج��ه �خل�شو�س ممار�شة 
ومعايري  و��شرت�طات  �شو�بط  و�شع 
�ل��ت��دري��ب �ل��وق��ائ��ي وم��ر�ق��ب��ة ح�شن 

ملعاهد  �لت�شاريح  منح   2- تنفيذها. 
�لتدريب �لر�غبة يف ممار�شة �لتدريب 
و�ل�شروط  لل�شو�بط  وف��ق��اً  �ل��وق��ائ��ي 
تقييم  �ل���ق���ر�ر. -3  ه���ذ�  �ملُ���ح���ددة يف 
�ملن�شاآت  يف  �لتدريبي  �ل��ك��ادر  و�عتماد 
�لقت�شادية ومعاهد �لتدريب و�لتاأكد 
مهام  ملمار�شة  و�أهليتهم  كفاءتهم  من 

و�أعمال �لتدريب �لوقائي.
كما ت�شمن �لقر�ر ��شرت�طات ت�شريح 
�لوقائي  �ل��ت��دري��ب  ن�����ش��اط  مم��ار���ش��ة 
و�لل��ت��ز�م��ات و�مل��خ��ال��ف��ات و�جل���ز�ء�ت 
�لإد�رية و�ل�شبطية �لق�شائية ملفت�شي 
مذكرة  �مل��ج��ل�����س  و�ع���ت���م���د  �ل���ه���ي���ئ���ة. 
�ل���ش��ت��ئ��ذ�ن �ل��ت�����ش��ري��ع��ي �مل��ق��دم��ة من 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت ب�شاأن لئحة 

�ملخالفات �مل�شتحدثة لبو�بات �لتعرفة 
�ملرورية وذلك ملو�كبة �ل�شلوكيات غري 
مرور  ولتنظيم  �حل��دي��ث��ة  �لقانونية 

�ل�شاحنات عرب �لبو�بات.
�ملقدم  �ل��ع��ر���س  ع��ل��ى  �ملجل�س  و�ط��ل��ع 
من هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي 
�لأن�شطة  ح�����ول  �ل�������ش���ارق���ة  ب�����اإم�����ارة 
وذلك  �لو�شطى  �ملنطقة  �ل�شياحية يف 
على  �ل��ك��ب��ري  �لإق���ب���ال  تنظيم  ب��ه��دف 
من  به  تتمتع  ملا  �ل�شحر�وية  �ملناطق 
متميزة  و���ش��ي��اح��ي��ة  ب��ي��ئ��ي��ة  م��ق��وم��ات 
و�ل�شالمة  �لأم���ن  �إج����ر�ء�ت  ولتعزيز 
بالإ�شافة �إىل �لإجر�ء�ت �لحرت�زية.

�لو�شع  در������ش����ة  �ل���ع���ر����س  وت�����ش��م��ن 
مميز�تها  و�أه�����م  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  �حل�����ايل 

�شياحياً،  م��ق�����ش��د�ً  منها  جت��ع��ل  �ل��ت��ي 
ذ�ت  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  و��شتعر��س 
�لقطاع �ل��ذي ي���زد�د من��وه م��ع دخول 
بعدد  �لعر�س  و�ختتم  �ل�شتاء،  ف�شل 

�ل��ت��ي وج���ه �ملجل�س  �ل��ت��و���ش��ي��ات  م���ن 
بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية حولها.

�أعمال  �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى ج����دول  و�ط���ل���ع 
�لنعقاد  ل�����دور  �خل��ام�����ش��ة  �جل��ل�����ش��ة 

�لت�شريعي  �لثاين من �لف�شل  �لعادي 
لإمارة  �ل�شت�شاري  للمجل�س  �لعا�شر 
�شتعقد يوم �خلمي�س  و�لتي  �ل�شارقة، 

�ملو�فق 26 نوفمرب 2020م.

•• ال�شارقة-وام:

�لإمار�ت  و�أدب���اء  كتاب  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعميمي  �شلطان  �شعادة  هناأ 
با�شمه وبا�شم كتاب و�أدباء �لإمار�ت �ل�شيخة بدور بنت �شلطان �لقا�شمي، لفوزها 
ت�شغل  و�إمار�تية  �م��ر�أة عربية  كاأول  للنا�شرين  �لدويل  رئي�س �لحتاد  مبن�شب 
هذ� �ملن�شب على �مل�شتوى �لعاملي منذ تاأ�شي�س �لحتاد عام 1896 و�لثانية على 
يف   � م�شتمرًّ تطوًر�  ي�شهد�ن  و�لن�شر  �لثقافة  قطاعي  �أن  و�أك��د  �لعامل.  م�شتوى 
�ل��دويل �ملهم يعد مك�شًبا  �ملوقع  �أجمع، و�أن وجود قيادية عربية يف هذ�  �لعامل 
�أن �إجناز�ت �ل�شيخة بدور بنت  للثقافة وحركتي �لن�شر �لعربية و�لدولية، كما 
�شلطان �لقا�شمي وجناحها يف قطاعي �لثقافة و�لن�شر جتاوز يف �متد�ده و�أفقه 
�شموها  كانت  �إذ  �لعربي،  �ملحيط  �إىل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  حميط 
�أحد، منها  �إليها  تاأ�شي�س م�شروعات ثقافية ر�ئدة مل ي�شبقها  �إىل  د�ئماً  �شباقة 

دولة  يف  �لن�شر  وح��رك��ة  �لنا�شر  ودع��م  �لإم����ار�ت  يف  �لكتاب  ب�شناعة  �لنهو�س 
�لإمار�ت وخارجها.

جمايل  يف  �لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  �ل�شيخة  متيز  �أن  �إىل  �لعميمي  و�أ���ش��ار 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �مل�شتد�م  للم�شروع  �متد�د  هو  و�لن�شر  �لثقافة 
�لرئي�س  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�لفخري لحتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت يف حتويل �ل�شارقة �إىل مركز ثقايف حيوي 

ون�شط ومنتج على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل.
و�أكد �أن تبّوء �ل�شيخة بدور بنت �شلطان �لقا�شمي من�شب رئي�س �لحتاد �لدويل 
�لعطاء و�لنجاح  �لإمار�تية على  �مل��ر�أة  للنا�شرين يعد دليال و��شحا على قدرة 
و�لتاأثري يف خمتلف �ملو�قع �لقيادية �لتي ت�شغلها دولياً. وجدد �لعميمي با�شم 
جميع �لكتاب و�لأدباء و�ملبدعني �لإمار�تيني �لتهنئة �خلال�شة لرئي�شة �لحتاد 

�لدويل للنا�شرين .. متمنني لها �ل�شتمر�ر و�لنجاح �لد�ئم.

»احتاد كتاب الإمارات« يهنئ بدور القا�شمي بتن�شيبها رئي�شا لالحتاد الدويل للنا�شرين

نورة الكعبي تفتتح املكتبة الفرنكوفونية مبقر الرابطة الثقافية الفرن�شية يف اأبوظبي

�شرطة دبي تطلق مبادرة اخلدمة الذكية لتق�شيط املخالفات املرورية

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• اأبوظبي-الفجر:

 =حثت �شرطة �أبوظبي �جلمهور على �للتز�م بال�شو�بط �لو�جب 
�تباعها خالل �لحتفالت باليوم �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�جلاري  نوفمرب   25 �لأرب��ع��اء  �ليوم  من  �عتبار�ً   49 �ل���  �ملتحدة 
ولغاية 6 دي�شمرب 2020 موؤكدة �هتمامها بتمكني �جلمهور من 
�لتعبري عن فرحته بهذه �ملنا�شبة �لوطنية مع �للتز�م بالإجر�ء�ت 

�لحرت�زية و�لوقائية �ملتخذة للحد من �نت�شار »كوفيد19«.
وتعليمات  و�مل��رور  �ل�شري  بقو�عد  �ل�شائقني  �لتز�م  �أهمية  و�أك��دت 
رج��ال �ل�شرطة، وع��دم �لوقوف فوق �شطح �ملركبة و �خل��روج من 
نو�فذها �أثناء م�شريها ودعتهم �إىل �للتز�م بعدم �لقيام بحركات 

�ل�شري  ��شتعر��شية على �لطرق وحثتهم على عدم تعطيل حركة 
و�ملرور �أو �إغالق �لطريق على �لآخرين وعدم �لوقوف يف �لأماكن 

غري �ملخ�ش�شة.
�لكمامات  بارتد�ء  �للتز�م  ب�شرورة  و�لركاب  �ل�شائقني  وطالبت 
مبو�د  �ل�شيار�ت  ت��زوي��د  وع��دم  �لتباعد  م�شافة  وم��ر�ع��اة  �لطبية 
�ل�شجيج �أو �إدخال �إ�شافات غري مرخ�شة يف هيكل �ملحرك �و زو�ئد 

توؤثر على �لروؤية.
وحثت �جلمهور على عدم ��شتخد�م �أنو�ع �لر�س »�شربيه« من قبل 
و�شع  �أو  باملل�شقات  �ملركبة  زج��اج  تغطية  وع��دم  و�ل��رك��اب  �ل�شائق 
�أ�شخا�س  ثالثة  من  لأكرث  �لركاب  جتاوز  ومنع  �أمامية،  �شم�شية 

يف �ملركبة �لو�حدة.

�شرطة اأبوظبي حتث اجلمهور على اللتزام ب�شوابط الحتفالت باليوم الوطني الـ 49

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2017/146 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ:بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لأو�شط �ملحدود

عنو�نه : �مارة دبي ، دبي ، مكتب �لد�رة �ل�شرق �لأو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س.ب:66 ، دبي ، �لم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة -  �ملنفذ �شده : حممد �شهيل خان - و�خرون

 ، ، دب��ي   066 ، �لفيال رق��م دي  ، عقار�ت جمري� جولف ، فالميرتي ري��دج  ، �ملعي�شم �لوىل  ، دب��ي  عنو�نه :�م��ارة دب��ي 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

منفذ �شده:زهرة �شهيل خان  
�قت�شى �حلال �شيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�شا�شي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
�لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة  قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�ر�س وماعليها من  : عبارة عن  �ملمتلكات   �و�شاف  بيان  يلي  وفيما  �لبيع.  �لتالية جلل�شة  �يام  و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
بناء - �ملنطقة معي�شم �لول - رقم �لر�س 535 - رقم �لبلدية 5349-685 - �مل�شاحة 721.20 مرت مربع - �لقيمة 

�لتقديرية:5.500.000 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شدها
فى الدعوى رقم  2017/146 بيع عقار مرهون    

طالب �لتنفيذ:بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لأو�شط �ملحدود
عنو�نه : �مارة دبي ، دبي ، مكتب �لد�رة �ل�شرق �لأو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س.ب:66 ، دبي ، �لم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة -  �ملنفذ �شده : حممد �شهيل خان - و�خرون
 ، ، دب��ي   066 ، �لفيال رق��م دي  ، عقار�ت جمري� جولف ، فالميرتي ري��دج  ، �ملعي�شم �لوىل  ، دب��ي  عنو�نه :�م��ارة دب��ي 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
منفذ �شده:زهرة �شهيل خان  

�قت�شى �حلال �شيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�شا�شي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
�لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة  قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�ر�س وماعليها من  : عبارة عن  �ملمتلكات   �و�شاف  بيان  يلي  وفيما  �لبيع.  �لتالية جلل�شة  �يام  و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
بناء - �ملنطقة معي�شم �لول - رقم �لر�س 535 - رقم �لبلدية 5349-685 - �مل�شاحة 721.20 مرت مربع - �لقيمة 

�لتقديرية:5.500.000 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

اعالن بالن�شر 
                       

مو�شوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1871/2020 �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )839195( درهم، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

نف�شها  ع  غ��ز�وي  فار�س  يو�شف  )فاطمه  غ��ز�وي  فار�س  ورث��ة ح�شن حممود   : �لإع���الن  طالب 
وب�شفتها و�شية على �لق�شر:علي ومرمي وزين ود�نة و�دم -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ح�شان حممد �أمهز - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
  جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر  به وقدره )839195( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   

انذار عديل بالن�شر 
           رقم:2020/6886 

�ملنذر:عادل عبد�هلل يو�شف فخرو - بحريني �جلن�شية
�ملنذر �ليه:نور �لهادي حممد �حلد�د - لبناين �جلن�شية - جمهول حمل �لقامة

�يه  ت��اور  فيوز  ب��ربج  و�لكائنة  للمنذر  �لعائدة   2205 رق��م  �ل�شقة  �ليه  �مل��ن��ذر  ��شتئجار  نتيجة 
مبنطقة برج خليفة بدبي تر�شد بذمة �ملنذر �ليه مبلغ )26140( درهم ل�شالح �ملنذر مبوجب 
�ل�شيكات �رقام 100009 مببلغ )19000( درهم بتاريخ:2020/8/17 و�ل�شيك رقم:100010 مببلغ 
)7140( درهم بتاريخ:2020/8/24 و�مل�شحوبة على بنك دبي �ل�شالمي و�لتي �رتدت لعدم كفاية 
�لر�شيد و�متنع عن �ل�شد�د دون مربر رغم �ن �لدين ثابت بالكتابة وم�شتحق �لأد�ء لذلك فان 
�ملنذر يكلف �ملنذر �ليه بالوفاء لها مببلغ )26140( درهم خالل خم�شة �يام من تاريخ �لعالن 

بالخطار حتت طائلة ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2019/193 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ:بنك دبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(

عنو�نه : �لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع �ل مكتوم ، دو�ر �ل�شاعة ، بجو�ر قرية �لأعمال ، بناية بنك 
دبي �ل�شالمي بالكامل ، مكاين رقم:3171594535 -  �ملنفذ �شده : �حمد ��شحاق مال �هلل فريوز - و�خرون

عنو�نه :يعلن �ملنفذ �شده على مكتب �شركة/�لر�ية للعقار�ت �لكائن يف �مارة دبي ، ديره ،�شارع �شالح �لدين ، بالقرب من 
دو�ر �ل�شمكه ، بناية د�ر �ملطينة - مكتب رقم 305 ، مكاين رقم:3055395954

منفذ �شده:�أمينة ��شحاق مال �هلل فريوز - حممد ��شحاق مال �هلل فريوز - عائ�شة ��شحاق مال �هلل  
�قت�شى �حلال �شيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : عقار وما عليها من بناء - �ملنطقة نايف - رقم 
�لر�س 485 - رقم �لبلدية 841-118 - �مل�شاحة 1107.59 مرت مربع - مببلغ 40.000.000 درهم يباع لعلى 

عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده

فى الدعوى رقم  2019/193 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ:بنك دبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(

عنو�نه : �لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع �ل مكتوم ، دو�ر �ل�شاعة ، بجو�ر قرية �لأعمال ، بناية بنك 
دبي �ل�شالمي بالكامل ، مكاين رقم:3171594535 -  �ملنفذ �شده : �حمد ��شحاق مال �هلل فريوز - و�خرون

عنو�نه :يعلن �ملنفذ �شده على مكتب �شركة/�لر�ية للعقار�ت �لكائن يف �مارة دبي ، ديره ،�شارع �شالح �لدين ، بالقرب من 
دو�ر �ل�شمكه ، بناية د�ر �ملطينة - مكتب رقم 305 ، مكاين رقم:3055395954

منفذ �شده:�أمينة ��شحاق مال �هلل فريوز - حممد ��شحاق مال �هلل فريوز - عائ�شة ��شحاق مال �هلل  
�قت�شى �حلال �شيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�شاء ويف  �ل�شاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : عقار وما عليها من بناء - �ملنطقة نايف - رقم 
�لر�س 485 - رقم �لبلدية 841-118 - �مل�شاحة 1107.59 مرت مربع - مببلغ 40.000.000 درهم يباع لعلى 

عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��ش���م �ل�شركة:  دورلينك�اتينج  )ذ.م.م(
رقم �لرخ�ش��ة: 851576

عن�و�نها: �لمار�ت – دبي – �لق�شي�س �ل�شناعية �لوىل 
�ل�شك�ل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1448433

مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية 

لل�شركاء بتارخ )2020/10/27( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2020/10/27(
�مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302– �لتقدم �ىل  �و مطالبة  وعلى من لديه �عرت��س 

303–304– 305 ملك حممد �لزبري علي – �خلليج �لتجاري – ��شتد�مة A- هاتف متحرك 
: )5651150 – 050( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��ش����م �مل�شفي :  ي��سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
�خلليج   – علي  �لزبري  حممد  ملك   305 –304–303–302 –301 رق��م  مكتب   : عن���و�ن��ه 

        A لتجاري – ��شتد�مة�
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 

لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية  دورلينك�اتينج  )ذ.م.م(
وعنو�نها  : مك �لمار�ت – دبي – �لق�شي�س �ل�شناعية �لوىل

وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2020/10/27( و�مل�شدق 
لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2020/10/27(

�مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302– �لتقدم �ىل  �و مطالبة  وعلى من لديه �عرت��س 
– ��شتد�مة A  -  هاتف  �لتجاري  – �خلليج  علي  �لزبري  حممد  ملك   305 –304–303
متحرك : )5651150 – 050( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية



األربعاء   25  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13097  
Wednesday   25  November   2020   -  Issue No   1309708

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �دماك للمقاولت �لعامة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1018713 
للتجارة  و�ولده  �خلر�يف  عبد�ملح�شن  حممد  �ل�شركاء/�شركة  ن�شب  تعديل 

�لعامة و�ملقاولت
Mohammed Abdulmohsin Alkharafi & Sons For General Trading Contracting

من 49% �ىل %99
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عتيق مهدي عبد�هلل �ملخيط %1

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

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

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25 

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

�شما لمارتني
 رخ�شة رقم:CN 2968968 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 337522تاريخ: 2020/10/15
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �شنوفاليك �إنك.
 وعنو�نه: 450 كونكار در�يف ، �شان ماتيو ، �شي �إيه 94402 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�س�رة العالمة          

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
خدمات �لربجميات كخدمة )��س �إيه �إيه ��س( حتديد�ً برجميات �ل�شت�شافة لال�شتخد�م من قبل �لآخرين 
ل�شتخد�مها فيما يتعلق بتخزين �لبيانات و�إد�رة �لبيانات و�لتنقيب عن �لبيانات وحتليل قو�عد �لبيانات 
كمبيوتر  برجميات  من�شات  على  ت�شتمل  ����س(  �إي��ه  �إي��ه  )بيه  كخدمة  من�شة  �لبيانات،  م�شاركة  وت��اأم��ني 
�لبيانات  قو�عد  �لبيانات وحتليل  و�لتنقيب عن  �لبيانات  و�إد�رة  �لبيانات  بتخزين  يتعلق  فيما  لال�شتخد�م 

وتاأمني م�شاركة �لبيانات.
 SNOWFLAKE DATA MARKETPLACE و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات

باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

EAT 160697

من�ذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 338711تاريخ: 2020/11/03
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: : يونيليفر بي �ل �شي
 وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �إجنلرت�.

�س�رة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
)جميعها  )���ش��رب�ي(  و�ل����رذ�ذ  �ل�����ش��و�ئ��ل  ذل��ك  يف  مب��ا  للبكترييا  وم�����ش��ادة  ومعقمة  مطهرة  م�شتح�شر�ت 
�ملنزيل  لال�شتخد�م  للبكترييا  م�شادة  �أو  مطهرة  مب�شتح�شر�ت  م�شربة  مناديل  �مل��ن��زيل(،  لال�شتخد�م 
�لرو�ئح  مزيالت  �لغ�شيل،  معقمات  معقمة،  مب�شتح�شر�ت  م�شربة  مناديل  �ملنزيل(،  لال�شتخد�م  )جميعها 

�لكريهة لالأقم�شة و�ملالب�س، م�شتح�شر�ت لتلطيف �أو تنقية �أو �إز�لة �لرو�ئح �لكريهة �أو تعقيم �جلو.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لأحرف  JIF باللغة �لإجنليزية .

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

EAT 161705

من�ذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 150808
 باإ�شم: �شري�جم كو.، ليمتد

 وعنو�نه: 10، جيونغجا 1-غيل ، �شيوجنيو-�إيوب، �شيوبوك-غو ، ت�شيونان-�شي، ت�شونغت�شيونغنام 
-دو 31045، جمهورية كوريا.

بتاريخ: 2011/12/27 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 150808 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/12/20 

وحتى تاريخ: 2030/12/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

EAT 54222

من�ذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 150809
 باإ�شم: �شري�جم كو.، ليمتد

 وعنو�نه: 10، جيونغجا 1-غيل ، �شيوجنيو-�إيوب، �شيوبوك-غو
، ت�شيونان-�شي، ت�شونغت�شيونغنام -دو 31045، جمهورية كوريا.

بتاريخ: 2011/12/27 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 150809 
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/12/20 

وحتى تاريخ: 2030/12/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

EAT 54223

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  25  نوفمرب  2020 العدد 13097 

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6834 
�ملنذر:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

بوكالة �لأ�شتاذ �ملحامي/نا�شر حمد �ل�شام�شي
�ملنذر �ليه:�حمد من�شور ن�شر �حمد غالب - �جلن�شية �لمار�ت

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ل�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته وقدره )143.229.99( درهم مائة 
وثالثة و�ربعون �لف ومائتان وت�شعة وع�شرون درهم وت�شعة وت�شعون فل�س - كما يف 
تاريخ 2020/10/28 وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ن�شر �لنذ�ر حتت طائلة �تخاذ 

كافة �لجر�ء�ت �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6832 
�ملنذر:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

بوكالة �ملحامي/نا�شر حمد �ل�شام�شي
�شد �ملنذر �ليه:�ل�شم وفقا للهوية �لمار�تية/نو�ف حممد �بر�هيم خمي�س �لزعابي - �مار�تي 
�جلن�شية - �ل�شم وفقا جلو�ز �ل�شفر �لمار�تي/نو�ف حممد �بر�هيم �شرحان �لزعابي - �مار�تي 

�جلن�شية
�ملو�شوع:فان �ملنذر يخطر �ملنذر �ليه بان يوؤدي للبنك �ملنذر مبلغا وقدره )1.019.438.00( درهم 
و�حد مليون وت�شعة ع�شر �لف و�ربعمائة وثمانية وثالثون درهم عبارة عن �ملديونية �ملرت�شدة 
بذمته و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ تبليغ �ملنذر 
�ليه بهذ� �لنذ�ر حتت طائلة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شده للوفاء باملديونية �ملرت�شدة 

بذمته �عاله و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6830 
Emirates investment bank - ملنذر:بنك �لمار�ت لال�شتثمار �س.م.ع�

بوكالة �لأ�شتاذ �ملحامي/نا�شر حمد �ل�شام�شي
GLOBAL FIN HOLDING LIMITED ملنذر �ليها:غلوبال فن هولدينغ ليمتد�

�لف  و�شبعة ع�شر  وق��دره )517.725.25( درهم خم�شمائة  �ملرت�شد بذمتها  �ملبلغ  �شد�د  �ليها �ىل  �ملنذر  �ملنذر  �لبنك  ينذر 
و�شبعمائة وخم�شة وع�شرون درهم وخم�شة وع�شرون فل�س - كما بتاريخ:2020/10/14 وذلك خالل )30( يوما من تاريخ 
ن�شر �لنذ�ر حتت طائلة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية لبيع �لعقار�ت �ملرهونة ل�شالح �لبنك �ملنذر وتفا�شيل �لعقار�ت 

كالتايل:
1- نوع �لعقار �شقة �شكنية - �لكائنة بامارة دبي - منطقة مر�شى دبي - رقم �لر�س 165 - رقم �لبلدية 577-392- رقم �ملبنى 
2 - ��شم �ملبنى دي �ي �شي تاورز تي 2 - رقم �لعقار T2- 804 رقم �لطابق 8 - �ملو�قف G 164 - �مل�شاحة �لكلية باملرت 
�ملربع 76.50 - �مل�شاحة �لكلية بالقدم �ملربع 823.44  ، 2- نوع �لعقار مكتب - �لكائن بامارة دبي - منطقة �لثنية �خلام�شة 
- رقم �لر�س 886 - رقم �لبلدية 919 -393- - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى جمري� بزن�س �شنرت 5 - رقم �لعقار 803 - رقم 
DMCC - �مل�شاحة �لكلية باملرت �ملربع:102.01 - �مل�شاحة �لكلية بالقدم �ملربع 1.098.03   - �لطابق 8 - �ملو�قف:3068 

مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
    يف الق�شية رقم 2020/5188 جتاري كلي ال�شارقة  

�ملرفوعة من:ر�ميوند كري�شي خامباتا �شد ور�شة بري�شتول ل�شيانة �ل�شيار�ت
حيث �نه وقد مت ندب �خلبري/ح�شني �لها�شمي يف �لدعوى �عاله وعليه يعلن �ل�شادة/

وذلك  عقده  �ملزمع  �خل��ربة  �جتماع  حل�شور  وذل��ك  �ل�شيار�ت  ل�شيانة  بري�شتول  ور�شة 
عقده �جتماع �خلربة يوم �لربعاء �ملو�فق:25 نوفمرب 2020 يف متام �ل�شاعة 3:00 ظهر� 
لوتاه  بناية  �مل�شرية  �لقن�شلية  بجانب  �لوليد  بن  �شارع خالد   - بردبي   وذلك مبكتبنا 
بنف�س �لبناية متجر بر�ند فور لي�س �لطابق �لثالث مكتب رقم 308 ونظر� لالجر�ء�ت 
�لحرت�زية �شيتم عقد �لجتماع عن بعد عن طريق نظام زووم �لرجاء �حل�شور يف �ملوعد 
�ملحدد وتقدمي مالديكم من م�شتند�ت ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شوف 

تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتند�ت
اخلبري امل�سريف احل�سابي

ح�سني �سامل الها�سمي       

دعوة اجتماع اخلربة
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اأخبـار الإمـارات
مبنا�سبة اختيارها �سمن قائمة بي بي �سي لأكرث 100 امراأة تاأثريًا يف العامل

 �شارة الأمري: الإمارات بقيادة خليفة تتبنى ال�شتثمار براأ�س مالها الب�شري وحممد بن را�شد قدوة وم�شدر اإلهام للعمل وحتقيق الإجنازات
•• دبي -وام:

�أك��دت معايل �شارة بنت يو�شف �لأم��ريي وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا �ملتقدمة رئي�س 
جمل�س �إد�رة وكالة �لإمار�ت للف�شاء، �أن دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، تتبنى �ل�شتثمار بر�أ�س مالها 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أن  �مل��ج��الت،  خمتلف  يف  �ملجتمع  �أف���ر�د  ومتكني  �لب�شري، 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
"رعاه �هلل"، ميّثل �لقدوة �لأوىل وم�شدر �لإلهام للجميع للمثابرة و�لعمل وحتقيق 
�ملزيد من �لإجناز�ت. وقالت �شارة �لأمريي �إن �ختيارها لقائمة "�أكرث 100 �مر�أة 

تاأثري�ً و�إلهاماً يف �لعامل" �لتي تعدها هيئة �لإذ�عة �لربيطانية "بي بي �شي"، يوؤكد 
�أح��رزت��ه يف خمتلف  �ل��ذي  �لتقدم  �لإم��ار�ت��ي��ة وم��دى  �ملوؤثر و�لفاعل للمر�أة  �ل��دور 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  �ملبا�شر  �لدعم  بف�شل  و�لعلمية،  �حليوية  �ملجالت 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك 
�لإمار�ت  �بنة  ومتكني  �لإمار�ت"،  "�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 

لتتخطى مرحلة �مل�شاركة �إىل مرحلة �لإجناز �لعاملي و�شنع �حلدث.
و�أ�شافت �أن قيادة دولة �لإمار�ت تويل ثقة كبرية بالكفاء�ت �لوطنية وتعزز دورها 
يف تطوير �لرب�مج وتنفيذ �ملبادر�ت �لتي ت�شهم يف دعم �جلهود �لوطنية مبا ي�شمن 
تعزيز �حل�شور �لعاملي للدولة، من خالل بناء �لقدر�ت �لوطنية وتزويدها باملهار�ت 

وتطلعات  روؤى  �لنجاح يف حتقيق  و�ل�شتثمار يف طاقاتها مبا ميكنها من  �لالزمة 
�أفر�د �ملجتمع.

ومت �ختيار �شارة �لأمريي �شمن قائمة "�أكرث 100 �مر�أة تاأثري�ً و�إلهاماً يف �لعامل" 
متميزة  عطاء�ت  قدمن  �لعامل  دول  خمتلف  من  ن�شاء  ت�شم  �لتي   ،2020 للعام 
ملجتمعاتهن ودولهن، من خالل �لأعمال و�لأبحاث �لعلمية، و�لدر��شات و�مل�شروعات 
�لر�ئدة �لتي �أ�شرفن على �إطالقها و�ملبادر�ت �لتي عملن على تطويرها، و�لتي تركز 
يف ن�شختها للعام �حلايل، على جهود �لن�شاء �ملتميز�ت �لالتي �أ�شهمن يف حماية �أفر�د 
�حلكومية يف  �جلهود  ودعم  "كوفيد19-"،  تد�عيات جائحة فريو�س  �ملجتمع من 

��شتمر�رية �لأعمال و�خلدمات مبا ينعك�س �إيجاباً على حياة �أفر�د �ملجتمع.

مب�ساركة ال�سيخ را�سد النعيمي ومعايل �سما املزروعي و�سفراء دول املجل�ض

غدا .. احلجرف يد�شن م�شاحات اإبداعية لتمكني ال�شباب اخلليجي يف مركز ال�شباب العربي باأبوظبي
 • �شما املزروعي: منارة خليجية يف قلب اأبوظبي خلدمة ال�شباب العربي حتت مظلة جمل�س التعاون

• �شعيد النظري: نقطة انطالق ملبادرات تالم�س اأولويات ال�شباب وتوؤهلهم لريادة امل�شتقبل وخدمة الأوطان
•• اأبوظبي -وام:

�لعربي  �ل�����ش��ب��اب  م��رك��ز  ي�شتكمل 
لتد�شني  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
م�����ش��اح��ات �إب��د�ع��ي��ة يف م��ق��ر مركز 
�ل�����ش��ب��اب �ل���ع���رب���ي ب��ال�����ش��ر�ك��ة مع 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�لعربية بالعا�شمة �أبوظبي، وذلك 
ِقبل معايل  يوم غد� �خلمي�س من 
�أمني عام  �لدكتور نايف �حلجرف 
�خلليج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
�ل�����ش��ي��خ ر��شد  ب��ح�����ش��ور  �ل��ع��رب��ي��ة، 
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي،  حميد  ب��ن 
عجمان،  يف  و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة 

ه�������ذه �مل���������ش����اح����ة ����ش���م���ن م����ر�ف����ق 
نقطة  �ل���ع���رب���ي  �ل�������ش���ب���اب  م���رك���ز 
�ن��ط��الق مل��ب��ادر�ت وب��ر�م��ج مبتكرة 
وم��ت��خ�����ش�����ش��ة ت��الم�����س �أول����وي����ات 
دور  للعب  وتوؤهلهم  �ملنطقة  �شباب 
�لذي  �مل�شتقبل  �شناعة  يف  ري���ادي 

تتطلع �إليه جمتمعاتهم.
وقال �لنظري �إن �تفاقية �ل�شر�كة 
�لتي �شيتم توقيعها خالل �لفعالية 
مل�شار�ت  ن��وع��ي��ة  �إ���ش��اف��ة  �شت�شكل 
تطلعات  وف�����ق  �مل�������ش���رتك  �ل���ع���م���ل 
�ل�شباب �خلليجي و�لعربي وتعزيز 
�إ�شهاماتهم لقيادة م�شار�ت �لتنمية 

للم�شتقبل.

خرب�ته  وت�شقل  م��ه��ار�ت��ه  وت��ع��زز 
ذ�ته  لتحقيق  �ل��ف��ر���س  ل��ه  وت��ت��ي��ح 
قطاعات  وقيادة  قدر�تها  وتطوير 

�لتنمية يف جمتمعات �ملنطقة.
ورح���ب���ت م��ع��ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت �شهيل 
�لدكتور  م��ع��ايل  ب��زي��ارة  �مل���زروع���ي 
ن��اي��ف �حل��ج��رف �مل��رت��ق��ب��ة، وقالت 
�لعامة  �لأم��ان��ة  روؤي��ة  �إنها ترتجم 
جمل�س  دول  ق���ادة  توجيهات  وف��ق 
و�إ�شر�ك  ومت��ك��ني  ب��دع��م  �ل��ت��ع��اون 
�ل�����ش��ب��اب ك��اأول��وي��ة ل��ب��ن��اء �لأوط����ان 
وم���و�����ش���ل���ة ج���ه���ود �ل��ت��ن��م��ي��ة عرب 

�ل�شتثمار يف طاقة �ل�شباب.
و�أ�شافت معاليها:" �أن �فتتاح قاعة 

�لجتماع  خالل  �أ�شاد،  قد  �لتعاون 
�ل�شباب  ل��وزر�ء  و�لثالثني  �لثالث 
�لتعاون  جمل�س  ل��دول  و�لريا�شة 
�لإمار�ت،  دول��ة  برئا�شة  �خلليجي 
�لعربي  �ل�����ش��ب��اب  م���رك���ز  ب��ج��ه��ود 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ومببادرة 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
بتخ�شي�س  �لعربي،  �ل�شباب  مركز 
قاعة د�ئمة للمجل�س يف مقر مركز 
�لذي  �أبوظبي  يف  �لعربي  �ل�شباب 
�ل�شباب  ومتكني  خدمة  ي�شتهدف 

�خلليجي و�لعربي.
�لتعاون  وف���د جم��ل�����س  ي�����ش��م  ك��م��ا 

نائب رئي�س مركز �ل�شباب �لعربي، 
و معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  �مل����زروع����ي 
�ل�شباب ، و�شفر�ء دول �ملجل�س لدى 
�ل��دول��ة ووف��د من ق��ي��اد�ت �لأمانة 
�ملقيم  و�مل��م��ث��ل  للمجل�س،  �ل��ع��ام��ة 

لالأمم �ملتحدة لدى �لدولة.
و���ش��ت��م��ث��ل �مل�������ش���اح���ات �لإب���د�ع���ي���ة 
م����ر�ف����ق مركز  ���ش��م��ن  �جل����دي����دة 
�ل�����ش��ب��اب �ل��ع��رب��ي م��ن�����ش��ة �إط����الق 
ل�����رب�م�����ج وم�������ب�������ادر�ت و�أن�������ش���ط���ة 
م�شرتكة بني مركز �ل�شباب �لعربي 
�لتعاون  ملجل�س  �ل��ع��ام��ة  و�لأم���ان���ة 
�خلليجي  �ل�شباب  �خلليجي متّكن 

�لر�شمي  �لتد�شني  فعالية  وت��ق��ام 
مل��ر�ف��ق �مل�����ش��اح��ات �ل��د�ئ��م��ة ملجل�س 
�لتعاون مبقر مركز �ل�شباب �لعربي 
و�شيتخللها  �أبوظبي،  �لعا�شمة  يف 
توقيع �تفاقية �ل�شر�كة بني �ملركز 
من�شة  لإط���الق  �إ�شافة  و�ملجل�س، 
�لرب�مج  لتفعيل  م�شرتكة  رقمية 
�مل�����ش��رتك��ة، ب��ج��ان��ب ت��ن��ظ��ي��م حلقة 
معايل  ب��ح�����ش��ور  ح���و�ري���ة  �شبابية 
�ل�شفر�ء  و����ش���ع���ادة  �ل���ع���ام  �لأم�����ني 
�لعربي  �ل�����ش��ب��اب  م���رك���ز  وق����ي����ادة 
�ل�شباب  م��ن  جمموعة  ومب�شاركة 

�خلليجي �ملقيم يف �لإمار�ت.
�ل��ع��ام ملجل�س  وك��ان معايل �لأم���ني 

�ملجل�س يوم �خلمي�س �ملقبل �شيكون 
مبثابة ولدة منارة خليجية تعمل 
�ل�شباب  خلدمة  �أبوظبي  قلب  من 
خمتلف  يف  و�ل���ع���رب���ي  �خل��ل��ي��ج��ي 
و�شتكون  �ل�شبابي،  �لعمل  جمالت 
�متد�د� لرب�مج �ملجل�س يف �لإمار�ت 
�لت�شغيلية  خطتها  �شتتكامل  كما 
مع خطط وبر�مج ومبادر�ت مركز 

�ل�شباب �لعربي".
����ش���ع���ادة �شعيد  �أك�����د  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
�ملوؤ�ش�شة  ع�����ام  م���دي���ر  �ل���ن���ظ���ري، 
�لرئي�س  ل���ل�������ش���ب���اب  �لحت������ادي������ة 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�شت�شكل  �ل��ع��رب��ي،  �ل�شباب  مب��رك��ز 

�مل�����ش��ارك ك���اًل م���ن ���ش��ع��ادة خليفة 
�شامل �لعربي، �لأمني �لعام �مل�شاعد 
و�لتنموية،  �لقت�شادية  لل�شوؤون 
و����ش���ع���ادة خ���ال���د ب���ن �إب���ر�ه���ي���م �آل 
�ل�شوؤون  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شيخ، 
�ملفو�س  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل��ع��ام جل��ن��اح جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون يف 
�أمين  و�شعادة  دبي،  �إك�شبو  معر�س 
�لأم���ني  م�شت�شار  �مل��ه��ن��ا،  ع��ب��د�هلل 
�مل�����ش��رف �ل��ع��ام ع��ل��ى �شوؤون  �ل��ع��ام 
�لفرحان،  فرحان  ووليد  �ملر��شم، 
�شوؤون  قطاع  �ل�شباب  �إد�رة  مدير 
�ل�������ش���ب���اب و�ل���ب���ي���ئ���ة، وول����ي����د فهد 

�حلمود، مدير �إد�رة �لبيئة.

بهدف ت�فري الرعاية لنح� 22 األف م�ستفيد من الالجئني و�سكان املجتمع امل�سيف 

القلب الكبر متّول ت�شغيل عيادة طبّية يف خميم كاكوما لالجئني بكينيا
•• ال�شارقة-الفجر:

�ملوؤ�ش�شة  �لكبري"،  "�لقلب  �أعلنت 
�ملعنية  �ل���ع���امل���ي���ة  �لإن���������ش����ان����ي����ة 
و�ملحتاجني  �لالجئني  مب�شاعدة 
�ل��ع��امل، عن متويل ت�شغيل  ح��ول 
 266،250 بقيمة  طبية  عيادة 
مل��دة ع��ام، يف خميم كاكوما  دولر 
مبقاطعة توركانا يف كينيا بهدف 
�ل�شحية  �لرعاية  توفري خدمات 
وطالبي  ل��الج��ئ��ني  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�ل���ل���ج���وء و�مل���ج���ت���م���ع �مل���ح���ل���ي يف 

منطقة كالوبايي �ملجاورة.
�أطلقتها  وت�شتهدف �لعيادة، �لتي 
�ملفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة 
ل�������ش���وؤون �ل���الج���ئ���ني، ن���ح���و 22 
�لالجئني  م����ن  م�����ش��ت��ف��ي��د  �أل������ف 
حيث  �مل�����ش��ي��ف،  �ملجتمع  و���ش��ك��ان 
نفقات  تغطية  �ل��ت��م��وي��ل  ي�شمل 

�مل�شاريع  "ترتجم  وت����اب����ع����ت: 
)�لقلب  تنفذها  �لتي  �لإن�شانّية 
�ل���ك���ب���ري( ح������ول �ل�����ع�����امل، روؤي������ة 
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  ق���ري���ن���ة 
جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة، 
رئي�شة  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
و�ملنا�شرة  �لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة 
�لالجئني  ل����الأط����ف����ال  �ل�����ب�����ارزة 
لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  ل��دى 
�مل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون �ل��الج��ئ��ني، كما 
�ل�شارقة،  �إم����ارة  م�شاعي  جت�ّشد 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة 
�ملجتمعات  ق�����در�ت  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و 
�لأ�شا�شّية  �خل��دم��ات  توفري  على 
ل���الج���ئ���ني و����ش���ح���اي���ا �ل����ك����و�رث 
�خلدمات  خا�س  وب�شكل  و�لفقر، 
و�لتمكني  و�لتعليمّية  �ل�شحّية 

�ملهني و�لجتماعي".
دعم  �أن  �إىل  �حل���م���ادي  و�أ����ش���ارت 

ودعمنا  �هتمامنا  كاكوما  خميم 
�لكاملني لأنه �أحد �أكرب خميمات 
وخا�شة  �ل����ع����امل،  يف  �ل���الج���ئ���ني 
�أع���د�د قاطنيه مع  تنامي  يف ظل 
ت���و�����ش���ل ت���دف���ق �ل���الج���ئ���ني من 
م��ن��اط��ق ج���ن���وب �ل�������ش���ود�ن منذ 
�ملخيم  ف��اك��ت��ظ��اط   ،2013 ع���ام 

ب���ر�م���ج �ل���ل���ق���اح �لإل�����ز�م�����ي �شد 
�لأطفال و�لكز�ز  �حل�شبة، و�شلل 
)�ل����ت����ي����ت����ان����و�����س( م���ن���ذ �ل��������ولدة 
ول��غ��اي��ة 5 �أع�������و�م، ل��الج��ئ��ني يف 
�جلدد  و�لقادمني  كاكوما  خميم 
ن����اد�ب����ال  ب���ل���دة  م����ن  �مل���خ���ي���م  �إىل 

�حلدودية.
ن��ف��ق��ات �شر�ء  �ل��ت��م��وي��ل  وي��غ��ط��ي 
�ملعد�ت و�للو�زم �لطبية، وتنظيم 
�لتعليمية  ل��الأن�����ش��ط��ة  �ل���ع���ي���ادة 
�لتوعوية  و�لفعاليات  �ل�شحية 
طاقتها  ورف���������ع  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
�ملزيد  ل���ش��ت��ق��ب��ال  �ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
�ل�شحية  للرعاية  �ملحتاجني  من 
�شخ�شاً   20 ت��وف��ري  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ل�شتقبال  �ل��ط��ب��ي  �ل��ط��اق��م  م���ن 

�ملر�شى.
وق���ال���ت م���رمي �حل���م���ادي، مدير 
"يتطلب  �لكبري:  �لقلب  موؤ�ش�شة 

فيه  يعي�شون  �ل��ذي��ن  بالالجئني 
لالإ�شابة  عر�شة  �أك���رث  يجعلهم 
ب�����ال�����ف�����ريو������ش�����ات و�لأم��������ر����������س 
و�حل�شبة،  �مل��الري��ا،  مثل  �ملعدية 
�حلمادي:  و�أ�شافت  و�لكولري�". 
كورونا  فايرو�س  �نت�شار  "�شّكل 
�مل�شتجد )كوفيد19-( يف جميع 
�أنحاء �لعامل حتدياً كبري�ً لقطاع 
خا�س  وب�شكل  �ل�شحّية،  �لرعاية 
ل���الج���ئ���ني و�ل����ن����ازح����ني �ل���ذي���ن 
�لو�شول  ���ش��ع��وب��ات  م��ن  ي��ع��ان��ون 
�ل�شحّية  و�خل��دم��ات  �ملر�فق  �إىل 
�لأ�شا�شية، ومن خالل �إطالق هذ� 
مع  بالتعاون  �مل�شاريع  من  �لنوع 
�لالجئني،  مفو�شية  يف  �شركائنا 
ن�شاهم يف تعزيز وتطوير خدمات 
�ل�����ش��ح��ّي��ة مب���ا ميّكن  �ل���رع���اي���ة 
�ملجتمعات من مو�جهة �جلائحة 

و�حلفاظ على �شحة �لأفر�د".

�خلدمات �لأ�شا�شية، وهو �لنموذج 
عندما  �حل��ك��وم��ة  و�شعته  �ل���ذي 
�فتتحت منطقة كالوبايي يف عام 
2016. ويحت�شن خميم كاكوما 
ومنطقة كالوبايي �ملجاورة له يف 
 196 �أكرث من  مقاطعة توركانا 
�أل�����ف لج����ئ وط���ال���ب جل�����وء، �أي 
�إجمايل  م���ن   15% ي���ق���ارب  م���ا 

�ل��ك��ب��ري مل�شروع  �ل��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ل����الأمم  �ل�����ش��ام��ي��ة  "�ملفو�شية 
يف  للم�شاهمة  ي�شعى  �ملتحدة" 
�حلكومة  �أه������د�ف  �أح����د  حت��ق��ي��ق 
�لكينية �ملتمثل بالرتويج لنموذج 
منطقة كالوبايي �لذي يتمثل يف 
�أنف�شهم  على  �ل��الج��ئ��ني  �ع��ت��م��اد 
وتوفري  �ليومية  حياتهم  لإد�رة 

ع���دد ���ش��ك��ان ك��ي��ن��ي��ا، ب��اأغ��ل��ب��ي��ة من 
و�ل�شومال  �ل���������ش����ود�ن  ج���ن���وب 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل لج��ئ��ني م��ن 19 
�أخ������رى، وت�شل  �أف��ري��ق��ّي��ة  دول����ة 
ن�����ش��ب��ة �لأط���ف���ال و�ل��ي��اف��ع��ني من 
 17 �ل���  �شن  دون  �لعمرّية  �لفئة 
�إج��م��ايل عدد  م��ن   58.5% �إىل 

�لالجئني.

املعا�شات: حتديث بيانات املتقاعدين من كبار املواطنني والن�شاء امل�شتحقات للمعا�س ا�شتباقيا دون طلب اخلدمة
•• اأبوظبي-وام:

للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 
و�ل���ت���اأم���ي���ن���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة بدء 
بيانات  خ���دم���ات حت��دي��ث  ت��ف��ع��ي��ل 
�ملو�طنني  ك��ب��ار  م��ن  �مل��ت��ق��اع��دي��ن 
فوق �شن �ل� /60/ عاماً و�لن�شاء 
�لتقاعدي  للمعا�س  �مل�شتحقات 
�ملتزوجات  غ��ري  �أو  �لأر�م�����ل  م��ن 
ب�شكل ��شتباقي دون طلب �خلدمة 
مر�كز  من  �أي  لزيارة  �حلاجة  �أو 
�لأمر  للهيئة،  �ل��ت��اب��ع��ة  �خل��دم��ة 
�ل�������ذي ي�����ش��ه��ل ع���ل���ى �مل���و�ط���ن���ني 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى �خل���دم���ات بي�شر 
�جلهد  عليهم  ويخت�شر  و�شهولة 

و�لوقت.
بيانات  حت��دي��ث  خ��دم��ات  وت�شمل 
�مل�����ش��ت��ح��ق��ني ل��ل��م��ع��ا���س �ل���ت���ي مت 
ت����ط����وي����ره����ا �����ش����م����ن م������ب������ادر�ت 
للخدمات  �لف��رت����ش��ي��ة  �لإد�رة 
"�لال  وز�رة  يف  �ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة 
بالن�شبة  �لوفاة  حالة  م�شتحيل"، 
ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن، وح��ال��ت��ي �ل�����زو�ج 

�لتي  �لأ���ش��ري��ة  باحلياة  �ملرتبطة 
�لبيانات  حت���دي���ث  خ���دم���ة  ت���ع���د 
�إح����دى خم��رج��ات��ه��ا، م��ا �أ���ش��ه��م يف 
�لعمل  م��ن  جديد  من��وذج  تطوير 
�لتعاون  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �حل��ك��وم��ي 
و�لتكامل خلدمة �ملجتمع و�إ�شعاد 

�ملتعاملني.
" ن��ح��ن كهيئة  �ل��ه��ام��ل��ي:  وق����ال 
ه���ذه  م���ث���ل  �إىل  د�ئ�����م�����اً  ن��ت��ط��ل��ع 
�ل��ت��ي ت��خ��ل��ق حتديات  �ل�����ش��ر�ك��ات 
�أنظمتنا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��دن��ا 
متطلبات  ل���ش��ت�����ش��ر�ف  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
وتلبيتها،  �مل�شتقبل  يف  �خل��دم��ات 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ف��ك��رة  م�����ش��ي��د�ً 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه �هلل"  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
�لالم�شتحيل"  "وز�رة  ب��اإط��الق 
باإعادة  معنية  حكومية  ك��م��ب��ادرة 
ت�شكيل منظومة �لعمل �حلكومي 
�لإيجابي  �لتغيري  لتتبنى �شناعة 
ن��وع��ي��ة لتحديات  ح��ل��ول  و�إي���ج���اد 
لفر�س  وحت��وي��ل��ه��ا  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

�حلكومي  �ل���ع���م���ل  ومم����ار�����ش����ات 
و�بتكار جيل جديد من �خلدمات 
�حلكومية ي�شهل من حياة �لنا�س 
وتناف�شيتها  �ل��دول��ة  ري��ادة  ويعزز 

�إقليمياً وعاملياً.
تقدمي  �إن  ط��ل��ي��ع��ة  �ب������ن  وق�������ال 
خدمات مبتكرة للمتقاعدين من 
كبار �ملو�طنني و�لن�شاء �مل�شتحقات 
للمعا�س �لتقاعدي من �لأر�مل �أو 
��شتباقي،  ب�شكل  �مل��ت��زوج��ات  غ��ري 
ين�شجم مع منظومة عمل �لإد�رة 
�لفرت��شية للخدمات �ل�شتباقية 
�لتي  م�شتحيل"،  "�لال  وز�رة  يف 
ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات قبل 
�ملتعاملني  على  للت�شهيل  �لطلب 
م���ن خ����الل ت��ب�����ش��ي��ط �لإج�������ر�ء�ت 
مر�كز  زي����ارة  �إىل  �حل��اج��ة  ودون 
تطلعاتهم  ي���ل���ب���ي  م����ا  �خل����دم����ة 
لإجناز معامالتهم ب�شرعة وي�شر 

و�شهولة.
�أك������د حم���م���د �شيف  م����ن ج���ه���ت���ه، 
�لهيئة  ع������ام  م����دي����ر  �ل���ه���ام���ل���ي 
و�لتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات  �ل��ع��ام��ة 

من  �مل�شتحقات  للن�شاء  و�لطالق 
�ملتزوجات  وغ���ري  �لأر�م�����ل  فئتي 
�ل�شتني،  �أعمارهن  جت��اوزت  ممن 
�ل�شتباقية  �خل��دم��ة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�إط��ار �جلهود �حلثيثة وخطط  يف 
تبذلها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ت��د�م  �لت�شهيل 
حلول  لإيجاد  �حلكومية  �جلهات 
وتطوير  ل���ل���ت���ح���دي���ات  م���ب���ت���ك���رة 
�لطلب،  ق��ب��ل  خ���دم���ات  وت���ق���دمي 
فئات  خمتلف  تطلعات  يلبي  مب��ا 

و�أفر�د �ملجتمع.
و�أك�����د ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن طليعة 
�حلكومية  �خل������دم������ات  رئ���ي�������س 
حلكومة دول��ة �لإم���ار�ت، �أن تبنى 
حكومة دولة �لإمار�ت لنماذج عمل 
تطوير  على  تقوم  تقليدية،  غري 
وتقدميها  ����ش��ت��ب��اق��ي��ة  خ����دم����ات 
ياأتي  �ل��ط��ل��ب،  ق��ب��ل  للمتعاملني 
جت�شيد�ً لروؤى وتوجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
"رعاه  �ل��وزر�ء حاكم دبي  جمل�س 
ت�شميم مفاهيم  �إع���ادة  يف  �هلل" ، 

ب�شكل  �ملجتمع  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
�أو�شحت  وت��ف�����ش��ي��اًل  ����ش��ت��ب��اق��ي. 
�لوفاة  حالة  با�شتثناء  �أن��ه  �لهيئة 
�مل���ت���ق���اع���دي���ن فوق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
�أو  �ل���زو�ج  وحالتي  ع��ام��اً،   /60/
�لطالق للم�شتحقات من �لأر�مل 
�أو �لبنات، �شيتعني مر�جعة �لهيئة 
عند وجود �أي حتديث يف �لبيانات، 
�ملتقاعدين  �أح�����د  �ل���ت���ح���اق  م��ث��ل 
�ل��ب��ن��ات غري  �مل�����ش��ت��ح��ق��ات م���ن  �أو 
�ملتزوجات بعمل جديد، موؤكدة �أن 
�خلدمة ت�شمل فقط حالة �لوفاة 
و�حلالة �لجتماعية للم�شتحقات 
ول متتد �إىل �أي تغيري �آخر يطر�أ 

على حالة �ل�شتحقاق.
وبينت �أنه يف حال عدم ر�شد حالة 
�ملتقاعدين  و���ش��ع  ع��ل��ى  �ل��ت��غ��ي��ري 
�حل����الت  ���ش��م��ن  �مل�����ش��ت��ح��ق��ات  �أو 
�ملذكورة، فاإنه يتعني على �أ�شحابها 
�شاأن  من  كان  �إذ�  �لهيئة  مر�جعة 
ذل����ك ح�����دوث ت��غ��ي��ري ع��ل��ى حالة 
�ل���ش��ت��ح��ق��اق ي��ت��وج��ب م��ع��ه وقف 
�مل�شتحقات  �أو  للمتقاعد  �مل��ع��ا���س 

جاءت  �خل��دم��ة  �أن  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
ثمرة تعاون بني "هيئة �ملعا�شات" 
وعدد  �لالم�شتحيل"  و"وز�رة 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�����ش��رك��اء  م���ن 
ووز�رة  �ل��ع��دل،  وز�رة  يف  ممثلني 
�ل�شحة ووقاية �ملجتمع، وحماكم 
�أبوظبي،   - �لق�شاء  ود�ئ���رة  دب��ي، 
وحم��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، ود�ئ����رة 
�أبوظبي، و�شرطة دبي،   - �ل�شحة 
روؤية  يعك�س  ت��وج��ه  �شمن  وذل���ك 
�حل��ك��وم��ة ن��ح��و ب��ن��اء ج��ي��ل جديد 
ي�شاهم  �ل�شتباقية  �خلدمات  من 
�حلكومي  �لعمل  بنية  تطوير  يف 
لتقدمي خدمات ع�شرية للمجتمع 
تتو�فق مع تطلعات دولة �لإمار�ت 
�خلدمات  تقدمي  مفهوم  لتغيري 

�حلكومية.
و�أث����ن����ى ع��ل��ى ج���ه���ود ف���ري���ق عمل 
للخدمات  �لف��رت����ش��ي��ة  �لإد�رة 
"�لال  وز�رة  يف  �ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة 
ه����ذ�  حت����ق����ي����ق  يف  م�شتحيل" 
خدمة   12 و�إط�������الق  �لإجن��������از، 
�ملعامالت  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ����ش��ت��ب��اق��ي��ة 

و�أن  خ�������ش���و����ش���ا  �لإن�������������اث،  م�����ن 
على  �ملعا�س  �شرف  يف  �ل�شتمر�ر 
�أ�شحابها  على  يرتب  �لنحو  ه��ذ� 
�لهيئة  على  يتعني  مالية  مبالغ 
ب��اأث��ر رجعي.  ����ش��ت��ع��ادت��ه��ا لح��ق��اً 
�جلدير بالذكر، �أن منظومة عمل 
للخدمات  �لف��رت����ش��ي��ة  �لإد�رة 
�لال  "وز�رة  ���ش��م��ن  �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
تطوير  ع��ل��ى  ت���رك���ز  م�شتحيل" 
و�لتجارب  �لأف��ك��ار  من  جمموعة 
باقات خدمات  لتوفري  �حلكومية 

��شتباقية وتعزيز ��شتد�متها، بناء 
على تطلعات �ملتعاملني، يف منوذج 
�حلكومية  �خل��دم��ات  م��ن  مبتكر 
لإجناز معامالتهم بي�شر و�شهولة 
�آليات  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  و���ش��رع��ة 
خ���دم���ات متميزة  و�ب��ت��ك��ار  م��رن��ة 
�لنا�س  ح��ي��اة  ت�شهل  �لطلب  قبل 
��شتباقية  ح��ل��ول  �إي��ج��اد  وت�شمن 
وجذرية للتحديات وحتويلها �إىل 
م�شتقبل  بناء  ي�شهم يف  ما  فر�س 

�أف�شل لالأجيال �ملقبلة.

/تيجي�شت  �مل����دع����و   ف��ق��د 
دم���������ش����و ف�����ل�����ك، �ث���ي���وب���ي���ا   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )EP5068698( من 
�شفارة  �ىل  ت�شليمه  يجده 
مركز  �ق������رب  �و  �ث���ي���وب���ي���ا 

�شرطة

فقدان جواز �شفر
/�لء  �مل�������دع�������وة   ف�����ق�����دت 
عبد�حلكيم �لناطور، �شوريا   
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )N008141826( رق���م 
م����ن ي���ج���ده ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
�ق����رب  �و  ����ش���وري���ا  ����ش���ف���ارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د �مل���دع���و  /ي���ون���د� ر�تنا 
�شودير،  دي�����دي  ب���ت  ب�����ورى 
�ندوني�شيا   �جلن�شية - جو�ز 
 )C7179870( شفره رقم�
م����ن ي����ج����ده ت�����ش��ل��ي��م��ه �ىل 
�قرب  �و  �ندوني�شيا  �شفارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د �مل������دع������و  /ر�جم�������ي 
�لهند    ب���ال،  د�ي���ال  ر�م  ب��ال 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)4587205N( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0509656522

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د �مل�����دع�����و  /م���اري���ف���ى 
ت����ام����ب����وجن م���اج���الن���ت���اى، 
�ل�����ف�����ل�����ب�����ني   �جل���ن�������ش���ي���ة 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)P2221420A( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0504105423

فقدان جواز �شفر
/�شيجو  �مل�������دع�������و   ف����ق����د 
ز��شارياه  جاكوب  ز��شارياه 
�جلن�شية  �لهند    ج��اك��وب، 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)2732119K( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0585395436

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو  /جو�و غاروت 
م����رق���������س ن����ي����غ����ري����رو�����س، 
�جلن�شية  �ل������ربت������غ������ال   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)030516CA( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0507767846

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د �مل������دع������و  /����ش���ي���رت� 
تايالند    خ���ي���اجن���خ���ريى، 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )8801837AA( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0507767846

فقدان جواز �شفر

فقدت �ل�شيدة/ عالية خمي�س �شعيد حممد )�إمار�ت 
�جلن�شية( �شهادة ��شهم �شادرة من ) �ل�شركة �لعاملية 
 200 ب��ع��دد    1720097 ب��ال��رق��م   ) ل��زر�ع��ة �ل���ش��م��اك 
�ل�شركة  �إىل  ت�شليمها  يجدها  مم��ن  �ل��رج��اء  �شهم. 
�ملذكورة �عاله �و �لت�شال على رقم 0501218880 �و 

0588311622 م�شكور�

العدد 13097 فقدان �شهادة اأ�شهم
بتاريخ 2020/11/25   
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عربي ودويل
البواردي ووزير دفاع �شلوفاكيا يبحثان 

عالقات التعاون الدفاعي امل�شرتك
•• اأبوظبي -وام:

بحث معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع مع معايل يارو�شالف ناد وزير دفاع 
�لوز�رة  و م�شوؤويل  كبار �شباط  �ت�شال مرئي جرى بح�شور عدد من  �أم�س عرب  �شلوفاكيا  جمهورية 
خا�شة  �شلوفاكيا  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون  عالقات 
�لبلدين  م�شالح  يخدم  مبا  تطويرها  و�شبل  و�لع�شكرية،  �لدفاعية  و�ل�شوؤون  باجلو�نب  يتعلق  فيما 

�ل�شديقني.
كورونا  فريو�س  جلائحة  للت�شدي  �ل�شديقني  �لبلدين  جهود  �لت�شال  خ��الل  �جلانبان  ��شتعر�س  و 
�مل�شتجد "كوفيد – 19" و�أهمية توحيد تلك �جلهود لحتو�ء تد�عياته �إىل جانب تبادل وجهات �لنظر 

ب�شاأن عدد من �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لإهتمام �مل�شرتك.

جواهر القا�شمي تفتتح فعاليات موؤمتر »�شحتي 2020« الدويل الثامن
•• ال�شارقة -وام:

جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  �فتتحت 
بال�شارقة  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت 
�لدويل   "2020 "�شحتي  م��وؤمت��ر  م��ن  �لثامنة  �لن�شخة  فعاليات  �م�س 
ل�شوؤون  �لأعلى  باملجل�س  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  �لذي تنظمه  �لفرت��شي 
�لأ�شرة بال�شارقة حتت �شعار "بيئة معززة ل�شحة �لأطفال و�ليافعني خالل 
جائحة "كوفيد 19-" مب�شاركة من كربيات �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية 
�لأطباء  �أب����رز  م��ن  متحدثا   23 م��ن  �أك���رث  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية 

و�خلرب�ء و�ملخت�شني �لعرب و�لأجانب.
وقالت �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي يف كلمتها �لفتتاحية: 
"ي�شعدين �أن �أ�شهد معكم �ليوم �نطالق �لن�شخة �لثامنة من هذ� �ملوؤمتر 
باملمار�شات  �لرتقاء  مقا�شد  ليخدم  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل  تطور  �ل��ذي 
�ملر�أة  ب��د�أت كحركة تهتم ب�شحة  �لتي  �مل�شرية  ..تلك  �ملجتمع  �ل�شحية يف 
ثم �أ�شافت يف برناجمها جل�شات تناق�س �شحة �لرجل ثم تو�شعت بنطاقها 
�جلهود  �أن  �إىل  �شموها  �أفر�دها" ..م�شرية  بجميع  �لعائلة  �شحة  لت�شمل 
�لكبرية �لتي قام بها فريق �لتثقيف �ل�شحي عرب �ل�شنو�ت كانت لها ثمار 
بارزة ��شتقطبت �هتماماً كبري�ً من موؤ�ش�شات عاملية توؤمن بالر�شالة ذ�تها 
وبر�جمه  �أه��د�ف��ه  دع��م  موؤمتر �شحتي يف  �ل�شركاء يف  �أه��م  �ليوم  لت�شبح 
و�لو�شول �إىل خمرجات ��شتثنائية تر�شم خريطة طريق م�شتد�مة ود�عمة 
ل�شحة �لأ�شرة و�ملجتمع. و�أ�شافت �شموها: "لقد تعاظمت �ليوم �مل�شوؤولية 
�أن  علينا  و�ج���ب  و�أ���ش��ب��ح   "19 "كوفيد-  جائحة  ب�شبب  علينا  �ل�شحية 
باأ�شاليب  للتوعية  �أولوياتنا  قائمة  ر�أ���س  على  وبناتنا  �أبنائنا  �شحة  ن�شع 
لالأطفال  و�لنف�شية  �لبدنية  �ل�شحة  ��شتد�مة  ت�شمن  ج��دي��دة  �شحية 
�لبدين  �لن�شاط  تقليل  يف  �ملنزيل  �حلجر  �أ�شهر  ت�شبب  �أن  بعد  و�ليافعني 
لها  �لتغري�ت  فاإن هذه  وبالتايل  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  �ملعتاد لالأطفال وتغري 
تد�عيات �شحية حتتم علينا �لتعاون مع �أولياء �لأمور لتثقيفهم حول �شبل 
�لعودة �ل�شليمة للحياة �لطبيعية �لتي تعزز �ل�شلوك �ل�شحي عند �لأطفال 
�لقا�شمي  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وثمنت  و�ملدر�شة".  �ملنزل  يف  و�ليافعني 
جهود �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي وكافة �لقائمني على هذ� �ملوؤمتر ..متوجهة 
لالأمر��س غري  �لإقليمي  و�لتحالف  �لعاملية  �ل�شحة  �إىل منظمة  بال�شكر 
وهيئة  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  ووز�رة  �ل�شارية 
�لتي  �ل�شديقة  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  جميع  و�إىل  �خلا�س  للتعليم  �ل�شارقة 
�أن  �أهد�ف �ملوؤمتر وتوجهاته ..م�شرية �إىل  �ن�شمت ك�شركاء ورعاة لتدعم 
تعاون هذه �ملوؤ�ش�شات له �أثر يف تقدمي خدمة جليلة بتعزيز �لوعي �ل�شحي 
ل�شحة  �آمنة  حياة  للمجتمع  توؤمن  �لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  �تباع  و�شمان 
ح�شني  �لدكتور  �شعادة  ح�شور  �لفتتاحية  �جلل�شة  و�شهدت  م�شتد�مة. 
يف  �ل�شحية  و�لعياد�ت  �ملر�كز  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �لرند  عبد�لرحمن 
وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع و�لدكتورة �أمينة �ملرزوقي عميد كلية �لعلوم 
هيئة  رئي�س  �لها�شمي  حمدثة  و�ل��دك��ت��ورة  �ل�شارقة  جامعة  يف  �ل�شحية 
�ل�شارقة للتعليم �خلا�س و�إميان ر��شد �شيف مدير �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي 
�لتحالف  رئي�س  �بتهال فا�شل  و�لدكتورة  �لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  باملجل�س 
�لإقليمي لالأمر��س غري �ل�شارية لإقليم �ل�شرق �ملتو�شط و�لدكتورة د�ليا 
�ل�شمهوري �ملدير �لإقليمي لربنامج �ل�شتعد�د للطو�رئ و�للو�ئح �ل�شحية 
�ملتو�شط  ل�����ش��رق  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شحة  ملنظمة  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل��ك��ت��ب  يف  �ل��دول��ي��ة 
و�لأماكن  �ملجتمعية  للمبادر�ت  �لإقليمي  �مل�شوؤول  �لفقي  �شمر  و�لدكتورة 
�ل�شحية و�شحة كبار �ل�شن �ملكتب �لإقليمي ملنظمة �ل�شحة �لعاملية ل�شرق 

و�أ�شارت �إىل �أن موؤمتر �شحتي �لثامن ياأتي هذ� �لعام يف �إطار تعزيز جهود 
�إىل توفري  �شعياً  تد�عيات جائحة كوفيد19-  �لإم��ار�ت يف مو�جهة  دولة 
من  �شالمتهم  �شمان  على  ق��درة  �أك��رث  و�ليافعني  لالأطفال  �شحية  بيئة 
خمتلف �لأمر��س و�لأوبئة وتعزيز دور �ملد�ر�س يف �ل�شتعد�د و�ل�شتجابة 
روؤية  �إطار  و�لعمل �شمن  و�لأوبئة  �لأمر��س  �نت�شار  للطو�رئ و�حلد من 
�ل�شمنة بني �لأطفال  2021 يف حتقيق موؤ�شر خف�س معدلت  �لإم��ار�ت 
و�ليافعني وت�شجيع كافة مد�ر�س دولة �لإمار�ت على تبني تطبيق �ملعايري 
نعلن  و�لتي  �ل�شارقة  باإمارة  �أ�شوة  �ل�شحية  �ملد�ر�س  لربنامج  �مل�شتحدثة 
�ليوم من خالل هذ� �ملوؤمتر عن �عتبارها �لإمارة �لأوىل �ملطبقة للمعايري 
بعد  ع��ن  �لتعليم  باأنظمة  �خلا�شة  �ل�شحية  �مل��د�ر���س  لربنامج  �ملحدثة 
�إمارة  �إجن���از�ت  �شجل  �إىل  �ل�شتحقاق  ه��ذ�  لي�شاف  و�ل��ط��و�رئ  و�لأزم���ات 
يف  �ل�شتثمار  تعترب  ت��ز�ل  ول  كانت  �لتي  �ل�شحي  �ل�شعيد  على  �ل�شارقة 
بال�شكر  ..متوجهة  ق�شوى  �أول��وي��ة  و�ل�شحة  �لتعليم  خ��الل  من  �لإن�شان 
�إىل منظمة �ل�شحة �لعاملية وكافة �جلهات و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني على 

تعاونها يف تنظيم هذ� �حلدث.
من جهتها �أ�شادت �لدكتورة ريانة بو حاقة م�شوؤولة دولة �لإمار�ت يف �ملكتب 
باإد�رة  ممثلة  �ل�شارقة  �إم���ارة  مب��ب��ادرة  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لإقليمي 
�لتثقيف �ل�شحي باملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة وبدعم ورعاية من قرينة 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي 
"موؤمتر  لتخ�شي�س  بال�شارقة  �لأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�شحتي �لثامن" لهذ� �لعام لبحث �شبل توفري بيئة �شحية �آمنة لالأطفال 
و�ليافعني وحمايتهم من �لأوبئة و�لأمر��س وتعزيز قدر�ت �لبيئة �ملدر�شية 
على مو�جهة تد�عيات جائحة كوفيد 19 وهو ما يتما�شى مع �جلهود �لتي 

تبذلها منظمة �ل�شحة �لعاملية.
و�أ�شارت �إىل �أن جائحة كورونا خلفت �آثار� ج�شيمة على حياتنا �لجتماعية 
�أنها  نف�شها ل�شيما  �أخطر من �جلائحة  �لآث��ار  وتعترب هذه  و�لقت�شادية 
�إىل  يدفعنا  ما  �ملا�شية  �لفرتة  خالل  �ل�شحية  �لأن�شطة  كافة  على  طغت 
بر�مج  متل  �ل�شحية  �ل��رب�م��ج  بقية  لتنفيذ  �جل��ه��ود  لتعزيز  معاً  �لعمل 
�لأمر��س  وع��الج  �لأول��ي��ة  �ل�شحية  و�لرعاية  �لأ���ش��رة  و�شحة  �لتح�شني 
�خلدمات  ��شتمر�ر  �شمان  م��ع  و�لأط��ف��ال  �لأم��ه��ات  و�شحة  �ل�شارية  غ��ري 
�ل�شحية �لأ�شا�شية وتوفري �لأدوية و�للقاحات و�ملنتجات �لطبية للجميع 
وياأتي موؤمتر �شحتي �لثامن يف تركيزه على �لأطفال و�ليافعني و�لبيئة 
تقع  �لتي  �جلمة  بامل�شوؤوليات  للتذكري  �ملنا�شب  �لوقت  يف  لل�شحة  �ملعززة 

على عاتقنا جميعاً للعمل و�ل�شتثمار يف �شحة �لأجيال �لقادمة.
وتوجهت �لدكتورة �بتهال فا�شل بال�شكر و�لتقدير لقرينة �شاحب �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي لرعايتها �لكرمية 
�لأمر��س غري  �ملتو��شل لأن�شطة مكافحة  �ملوؤمتر وعلى دعمها  لفعاليات 
�ل�شارية حملياً وعاملياً ..مثمنة جهود �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي يف تنظيم هذ� 

�حلدث �لدويل �ملهم.
�لنظام  على  كبري�  عبئا  ت�شكل  �ل�شارية  غ��ري  �لأم��ر����س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
 70 وه��ن��اك  للوفيات  �لرئي�س  �ل�شبب  وه��ي  و�لأ���ش��رة  و�ملجتمع  �ل�شحي 
باملائة من هذه �لأمر��س ميكن مكافحتها و�لوقاية منها بتد�خالت باتت 
معروفة وفعالة خا�شة �إذ� مت �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة يف �ملر�حل �لعمرية 
و�لنظام  �لتدخني  مثل  �خلاطئة  بال�شلوكيات  يتعلق  فيما  ل�شيما  �ملبكرة 
�لغذ�ئي غري �ل�شحي وقلة �لن�شاط �لبدين ومن هنا تكمن �أهمية موؤمتر 
�شحتي �لثامن يف تعزيز �ل�شحة �جل�شدية و�لنف�شية و�لتغذوية لالأطفال 
و�ليافعني و�لعمل على خلق بيئة �شحية مدر�شية معززة لل�شلوك �ل�شحي 

�ملكتب  للتغذية-  �لإقليمي  – �مل�شت�شار  �أيوب �جلو�لدة  و�لدكتور  �ملتو�شط 
من  ح�شد  جانب  �ىل  �ملتو�شط  ل�شرق  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لإقليمي 

ممثلي �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �ل�شحية و�لإعالمية �ملحلية و�لعاملية.
ويناق�س �ملوؤمتر يف ن�شخته �لثامنة و�لذي مت تنظيمه بالتعاون مع منظمة 
�ل�شحة �لعاملية ووز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع وب�شر�كة ��شرت�تيجية مع 
و�ليافعني  �لأطفال  ب�شحة  �ل�شلة  ذ�ت  8 ق�شايا �شحية  �ل�شارقة  جامعة 
�لعديد  14 ورق��ة عمل تركز على  7 جل�شات حو�رية تت�شمن  من خالل 
�أبرزها طرق تعزيز �ل�شحة �لبدنية و�لتغذوية و�لنف�شية  من �ملحاور من 
و�أهمية  بعد  ع��ن  للتعليم  �شحية  بيئة  خلق  و�آل��ي��ة  و�ليافعني  ل��الأط��ف��ال 
�ل��ل��ق��اح��ات يف م��و�ج��ه��ة �لأم���ر�����س �مل��ع��دي��ة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �حل��دي��ث عن 
�لأمر��س �ملزمنة و�لأمر��س �لروماتيزمية و�أمر��س �لقلب لدى �لأطفال 

و�ليافعني و�شبل عالجها و�لوقاية منها.
وتوجه �شعادة �لدكتور ح�شني عبد�لرحمن �لرند بال�شكر و�لتقدير لقرينة 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة لرعايتها �لكرمية ملوؤمتر 
�إطالق هذه �حلدث  �ل�شحي على  �لتثقيف  �إد�رة  بجهود  ..م�شيد�ً  �شحتي 
كبري�  حتديا  ت�شكل  �لتي  �جلائحة  هذه  كوفيد19-  جائحة  ظل  يف  �ملهم 
للب�شرية و�لتي متكنت دولة �لإمار�ت بف�شل �لقيادة �لر�شيدة من �لت�شدي 
تقوده  �لقطاعات  متعدد  متكامال  ط��و�رئ  نظام  �أن�شاأت  حيث  بفعالية  لها 
حالت  جلميع  و�ل�شتجابة  �لتاأهب  من  عاليا  م�شتوى  لي�شمن  �حلكومة 

�لطو�رئ مبا فيها �لوبائية.
جهود�  بذلت  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أن  �إىل  �لرند  �شعادة  و�أ���ش��ار 
وطنية  جلنة  ت�شكل  فيها  مب��ا   "19  - "كوفيد  جلائحة  للت�شدي  حثيثة 
�ل�شتيعابية  �لقدرة  وزي��ادة  �لوطنية  �خلطة  وتفعيل  �لقطاعات  متعددة 
�لو�شل  وت�شهيل  �لأ�شا�شية  �خلدمات  تقدمي  و��شتمر�رية  للم�شت�شفيات 
للخدمات �ل�شحية عن طريق تقدمي �لتطبيب عن بعد وتو�شيل �لأدوية 
�أن  �إىل  ..م�شري�ً  منازلهم  �إىل  مزمنة  �أمر��شا  يعانون  �لذين  للمر�جعني 
�أعلى م�شتويات �ل�شحة و�ل�شالمة  �إط��ار حر�شها على �شمان  �ل��وز�رة ويف 
ع��ل��ى و���ش��ع ومر�جعة  �مل��در���ش��ي��ة عملت  �ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل��ي��اف��ع��ني يف  ل��الأط��ف��ال 
حت�شني  بر�مج  بتنفيذ  قامت  كما  للمد�ر�س  �لآمنة  �لعودة  بروتوكولت 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �جل��ائ��ح��ة  ظ��ل  �مل���د�ر����س يف  طلبة 
و�جلهات �ل�شحية و�لتعليمية بالدولة عن طريق مو�عيد م�شبقة للتطعيم 
90 باملائة  �أكرث من  �لوقائية حيث متت تغطية  وباتباع كافة �لإج��ر�ء�ت 
من �لطلبة �مل�شتهدفني خالل �شهري يوليو و�أغ�شط�س �ملا�شيني ول تز�ل 
�أبنائنا  حماية  بهدف  باملد�ر�س  �لتطعيم  بر�مج  ��شتكمال  تو��شل  �ل��وز�رة 

وبناتنا من خمتلف �لأمر��س و�لأوبئة.
و�أك��دت �إمي��ان ر��شد �شيف �أن موؤمتر �شحتي هو و�حد من ثمر�ت �لروؤية 
�حلكيمة و�لتوجيهات �ل�شديدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �لذي جعل �ل�شتثمار 
�لأجندة  ر�أ���س  على  �مل�شتد�مة  �ل�شحة  حتقيق  وو�شع  �أول��وي��ة  �لإن�شان  يف 
�لجتماعية و�لقت�شادية و�لتنموية لالإمارة باعتبارها �لركيزة �لأ�شا�شية 
ل�شمان رفاه �ل�شّكان و�شعادتهم متوجهة بال�شكر و�لتقدير لقرينة �شاحب 
رئي�شة  �لقا�شمي  بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم 
و�ملتو��شلة  �حلثيثة  لرعايتها  بال�شارقة  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
للموؤمتر وتوجيهات �شموها �حلكيمة �لتي �أنارت �لدرب لالإد�رة يف �شعيها 
�ملرتبط  �ل�شلوك  حت�شني  �إىل  �لر�مية  �ل�شرت�تيجية  روؤيتها  حتقيق  نحو 

بال�شحة لكافة �أفر�د �ملجتمع.

و�شمان  �ل�شارية  غ��ري  ب��الأم��ر����س  �إ�شابتهم  فر�س  تقليل  يف  ي�شاهم  م��ا 
م�شتقبل �شحي لهم.

و�للياقة  �ل�شحة  �إد�رة  مدير  �ل�شريي  �شيف  عائ�شة  �أع��رب��ت  جهتها  من 
�لبدنية يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم عن �شكرها وتقديرها لقرينة �شاحب 
�ملبادر�ت  لكافة  �مل�شتمر  �شموها  ودع��م  رعاية  على  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
و�لرب�مج �لتي تعنى ب�شحة �لأطفال و�ليافعني مثمنة جهود �إد�رة �لتثقيف 
�ل�شحي يف تنظيم هذ� �حلدث �لهام و�لذي يرمى �إىل تعزيز �شحة �أفر�د 
�ملجتمع ول �شيما �لطلبة ..م�شرية �إىل �أن م�شاركة وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
يف �ملوؤمتر تاأتي من منطلق حر�شها على تاأمني بيئة �شحية �آمنة للطلبة 
�لعامة  �ل�شحة  �إىل حت�شني  يهدف  �لذي  �ل�شحية  �ملد�ر�س  برنامج  ودعم 
�لأمر��س  ملختلف  للت�شدي  �ل�شحية  �ملدر�شية  �لبيئة  وتعزيز  �ملد�ر�س  يف 

و�لأوبئة و�حلد من �نت�شارها بني فئات �لأطفال و�ليافعني.
و��شعة من  �شهد م�شاركة  �لذي  �لأول  �ملوؤمتر يف يومه  وت�شمنت فعاليات 
�أور�ق عمل حيث جاءت   5 �شملتا  �ملجتمع عقد جل�شتني حو�ريتني  �أف��ر�د 
ظ��ل جائحة  للمد�ر�س يف  �ل��ع��ودة  ع��ن��و�ن  �لأوىل حت��ت  �حل��و�ري��ة  �جلل�شة 
عمل  ورقتي  وت�شمنت  فا�شل  �بتهال  �لدكتورة  و�أد�رتها  "كوفيد19-" 
�شبل  �شمهوري حول  د�ليا  و�لدكتورة  �لها�شمي  �لدكتورة حمدثة  قدمتها 
حتقيق عودة �آمنة للموؤ�ش�شات �لتعليمية و�أهم �خلرب�ت �مل�شتفادة للتعامل 
مع �لأزمات يف مد�ر�س �ل�شارقة ..يف حني جاءت �جلل�شة �حلو�رية �لثانية 
حتت عنو�ن تعزيز �ل�شحة �لبدنية و�لتغذوية لالأطفال و�ليافعني و�أد�رتها 
�لدكتورة �أمينة �ملرزوقي وت�شمنت ثالث �أور�ق عمل قدمها �لدكتور �أيوب 
زميل  �لعائلة  طب  ��شت�شاري  عبد�مللك  حممد  �أحمد  و�لدكتور  �جلو�لدة 
�لكلية �مللكية �لربيطانية لطب �لعائلة دولية �لكويت و�لدكتور �أ�شامة كامل 
�لالل �أخ�شائي �لتوعية �ل�شحية �لريا�شية يف جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
و�شبل  و�ليافعني  لالأطفال  �لتغذوية  �لتحديات  على  �لعمل  �أور�ق  وركزت 
مو�جهاتها بالإ�شافة �إىل �حلديث عن �إيجابيات و�شلبيات �ملكمالت �لغذ�ئية 
على �ل�شحية �جل�شدية لالأطفال و�أهمية �لن�شاط �لبدين يف تقوية جهاز 

�ملناعة لدى �لطفل وبالتايل تعزيز مقاومته ملختلف �لأمر��س.
26 نوفمرب �جل��اري عقد  تتو��شل فعاليته حتى  �لذي  �ملوؤمتر  ويت�شمن 
ور�شتي عمل تدريبيتني ت�شتهدف �أولياء �لأمور و�لكادر �لإد�ري و�لتدري�شي 
جمال  يف  �ملعتمدة  �لعاملية  و�لإر����ش���اد�ت  �لن�شائح  ب��اأه��م  ت��زودي��ه��م  ب��ه��دف 
تعزيز �ل�شحة �جل�شدية و�لنف�شية لالأطفال كما خ�ش�شت �لإد�رة و�شمن 
�شتقدمها  لالإعالميني  تدريبية  ور���ش��ة  للموؤمتر  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  فعاليات 
�شبكة "�نرتنيوز" �لدولية بعنو�ن نحو بيئة �شحفية �شحية بهدف تزويد 
يف  �لعاملية  و�ملمار�شات  �لتقنيات  باأهم  �مليد�نيني  و�ملر��شلني  �لإعالميني 

جمال تغطية �أخبار جائحة "كوفيد – 19".

»�شحة دبي« تد�شن خمترب الكيمياء احليوية الذكي
•• دبي-وام:

خمترب  �أم�����س  ب��دب��ي،  �ل�شحة  هيئة  د�شنت 
ب�شكل  ي��د�ر  �ل��ذي  �لذكي  �لكيمياء �حليوية 
�لتقنيات وحلول  �أف�شل  متكامل من خالل 
�لذكاء �ل�شطناعي ومن دون تدخل ب�شري 
وه���و م��ا مي��ك��ن �مل��خ��ت��رب م��ن �إج����ر�ء فح�س 
وحت��ل��ي��ل م��ل��ي��ون��ني ع��ي��ن��ة يف �ل�����ش��ن��ة ميكن 

م�شاعفتها �إىل 10 ماليني.
ويعد �ملخترب �لأول من نوعه على م�شتوى 
�لدولة و�لأحدث على م�شتوى �ملنطقة حيث 
تنتمي تقنياته �إىل جيل "E801" وهو ما 
 2000 �أجهزته لفح�س  �أحد  ق��در�ت  يزيد 
عينة لوظائف �لكبد و�لكلى و�لقلب مبا ل 
نف�شه  �ل��وق��ت  ويف   .. و�ح���دة  �شاعة  يتجاوز 
�أج��ه��زة فح�س  م��ن خ��الل  �ملخترب-  يتمكن 
 300 فح�س  �إجن��از  من  �ملتقدمة-  �لأور�م 

عينة خالل �ملدة نف�شها.
�لنوعية  �لنقلة  هذه  من  �لهيئة  وت�شتهدف 
طبيا  م��رج��ع��اً  �جل��دي��د  ي��ك��ون خمتربها  �أن 
للتعليم  م��رم��وق��ا  وم��رك��ز�  وبحثيا  وعلميا 

و�ملنطقة  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  و�ل��ت��دري��ب 
من  نخبة  عليه  ي��ق��وم  �مل��خ��ت��رب  �أن  ل�شيما 
قدر�ت  �إىل  �إ�شافة  و�ملتخ�ش�شني  �لأط��ب��اء 
�ملخترب وجتهيز�ته �لفائقة �لتي متكنه من 
حتليل بع�س �لعينات و��شتخر�ج نتائجها يف 

وقت ل يتجاوز دقيقة و�حدة.

وي�����ش��م �مل���خ���ت���رب- �ل�����ذي مت ت��اأ���ش��ي�����ش��ه يف 
�لتجهيز�ت  من  جمموعة  دب��ي-  م�شت�شفى 
و�ل���ت���ق���ن���ي���ات ع���ال���ي���ة �ل�������ش���رع���ة و�ل����دق����ة .. 
جميع  لت�شمل  ����ش��ت��خ��د�م��ات��ه  ت��ت��ع��دد  فيما 
�حليوية  �ل��وظ��ائ��ف  فيها  مب��ا  �لفحو�شات، 
للكلى و�لقلب و�لكبد و�لأور�م و�لهرمونات 

و�شو�ئل �لدماغ و�لنخاع و�لتغذية.
وي��ت��و����ش��ل �ل��ع��م��ل يف �مل��خ��ت��رب ع��ل��ى م���د�ر 
�ل�شاعة وطو�ل �أيام �لأ�شبوع حيث من �ملقرر 
دبي وجميع  �لبد�ية م�شت�شفى  �أن يخدم يف 
�ملن�شاآت �لطبية �لتابعة للهيئة .. كما ت�شري 
خطة �لتو�شع �مل�شتقبلية �إىل �متد�د خدمات 
ثم  وم��ن  �خلا�س  �ل�شحي  للقطاع  �ملخترب 

�لقطاع �لطبي خارج �لدولة.
وقال معايل حميد �لقطامي مدير عام هيئة 
�ملخترب  �إن  �لتد�شني  خ��الل  بدبي  �ل�شحة 
�جلديد يعد �إ�شافة مهمة لقائمة �ملخترب�ت 
باآخر  و�مل��زودة  �لهيئة  �لتي متتلكها  �لعاملية 
�لذكية  و�لتجهيز�ت  �لتقنيات  به  ج��ادت  ما 
يف  مت�شي  وه��ي  �لهيئة  �أن  و�أك��د  و�ملبتكرة. 
حتديث وتطوير من�شاآتها �لطبية تنظر �إىل 
�ملتطلبات �مل�شتقبلية �لتي تقت�شي �ل�شتعانة 
�ل�شاأن  لإد�رة  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  باأنظمة 
�ل�����ش��ح��ي وت��وف��ري �خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة وفق 

�أعلى معايري �جلودة.
متو��شل  ب�شكل  تعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  ولفت 
على �أن تكون من�شاآتها مرجعا طبيا ومر�كز 

�أجل  م��ن  و�أن��ه��ا  �مل�����ش��ت��وى  ع��امل��ي��ة  ��شت�شفاء 
�لكفاء�ت  ��شتقطاب  يف  و�شعاً  تدخر  ذلك ل 
�لطبية و�لطبية �مل�شاندة و�لفنية �لتي تلبي 
وتو�كب  دب��ي  يف  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  تطلعات 
�لنوعية  �ل���ت���ح���ولت  وك��ف��اءت��ه��ا  ب��خ��ربت��ه��ا 
�مل�شتمرة �إىل جانب م�شاعي �لهيئة �ملبذولة 
�لتقنيات  �أح���دث  على  �ل�شتحو�ذ  �جت��اه  يف 
و�لتجهيز�ت �لتي متكنها من خدمة �لنا�س، 
وت���زي���د م���ن ق�����در�ت دب����ي �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة على 

�ل�شاحة �ل�شحية �لدولية.
�إىل �شرح  �لتد�شني  �لقطامي عقب  و��شتمع 
ونطاق  �مل��خ��ت��رب  �إم��ك��ان��ي��ات  ح���ول  تف�شيلي 
����ش��ت��خ��د�م��ات��ه م���ن خ����الل �ل��ع��ر���س �ل���ذي 
��شت�شارية  �ل�شرهان  موزة  �لدكتورة  قدمته 
دبي  م�شت�شفى  يف  �ملخترب�ت  ق�شم  ورئي�شة 
��شت�شارية  �أحمد  �شالح  فيحاء  و�ل��دك��ت��ورة 
كما   .. �مل�شت�شفى  يف  �لكيمياء  �شعبة  رئي�شة 
و�لتقنيات  �لتجهيز�ت  جمموعة  على  �طلع 
عمل  دورة  �إىل  وت��ع��رف  ب��امل��خ��ت��رب،  �مللحقة 
�ملخترب، بد�ية من ��شتالم �لعينات وحتليلها 

وحتى �إ�شد�ر �لنتائج. 

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��ش���م �ل�شركة: ماردين لتجارة �ملالب�س �جلاهزة  )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�ش��ة    : 698688

عن�و�نها: حمل رقم 4 ملك هنا عبيد حممد عبد �هلل �حللو – ديرة – �لبطني
�ل�شك�ل �لقانوين   : ذ�ت م�شئولية حمدودة 

رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1125444
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية 

لل�شركاء بتاريخ )2020/11/15( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2020/11/15(
�مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302– �لتقدم �ىل  �و مطالبة  وعلى من لديه �عرت��س 

303–304– 305 ملك حممد �لزبري علي – �خلليج �لتجاري – ��شتد�مة A- هاتف متحرك 
: )5651150 – 050( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��ش���م �ل�شركة:  ف.اي.ام للتجارة العامة  )�ض.ذ.م.م(
رقم �لرخ�ش��ة    : 601222

عن�و�نها: مكتب رقم 102 ملك حممد جمعه �لنابودة - �ل�شبخة
�ل�شك�ل �لقانوين   : ذ�ت م�شئولية حمدودة 

رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1016994
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية 

لل�شركاء بتارخ )2020/11/08( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2020/11/08(
�مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302– �لتقدم �ىل  �و مطالبة  وعلى من لديه �عرت��س 

303–304– 305  ملك حممد �لزبري علي – �خلليج �لتجاري – ��شتد�مة A- هاتف متحرك 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شتحبا   )04  –  2223773( فاك�س    )050  –  5651150(  :

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��ش����م �مل�شفي :  يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
– �خلليج  علي  �ل��زب��ري  حممد  ملك   305 –304–303–302 –301 رق��م  مكتب   : عن���و�ن��ه 

        A لتجاري – ��شتد�مة�
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 

لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية
 ماردين لتجارة املالب�ض اجلاهزة  )�ض.ذ.م.م(  

وعنو�نها  : حمل رقم 4 ملك هنا عبيد حممد عبد �هلل �حللو – ديرة – �لبطني
وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2020/11/15( و�مل�شدق 

لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2020/11/15(
–302 وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 
هاتف    -   A ��شتد�مة   – �لتجاري  �خلليج   – 303–304– 305 ملك حممد �لزبري علي 
متحرك : )5651150 – 050( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ي��سف بن خادم لتدقيق احل�سابات ��ش����م �مل�شفي : 
– �خلليج  علي  �ل��زب��ري  حممد  ملك   305 –304–303–302 –301 رق��م  مكتب    : عنو�نه 

        A لتجاري – ��شتد�مة�
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 

لديها بتعيني
�مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية  ف.اي.ام للتجارة العامة  )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نها  : مكتب مكتب رقم 102 ملك حممد جمعه �لنابودة - �ل�شبخة
وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2020/09/16( و�مل�شدق 

لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2020/09/16(
�مل�شفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302– �لتقدم �ىل  �و مطالبة  وعلى من لديه �عرت��س 

هاتف   -A ��شتد�مة   – �لتجاري  �خلليج   – علي  �لزبري  حممد  ملك    305  –304–303
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شتحبا   )04  –  2223773( فاك�س    )050  –  5651150(  : متحرك 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13097 بتاريخ 2020/11/25   
اعالن بالن�شر 

                     يف الدعوى رقم 6818/2020/207 تنفيذ جتاري
مو�شوع �لدعوى: تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/3287 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره 54478 درهم ، �شاماًل للر�شوم و�مل�شاريف
طالب �لعالن: عزت عمر �حلديدي كريه - �شفته بالق�شية:  طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �عالنهم: 1- حممد ر��شد حممد ر��شد �حلدورى �ليماحى - �شفته بالق�شية:  
منفذ �شده

بدفع  و�لز�مك�م  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك�م  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )54478 درهم ( �ىل طالب �لتنفيذ�أو خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك�م  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن..
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 25/ 11/ 2020  Issue No : 13097
Dubai Commercial Court of First Instance

Service by Publication In case No. 16/2020/3209 Commercial Partial
Subject of case: The Plaintiff pleads the honorable court to register the case; fix a date for considering the hearing 
and notify the defendant of the statement of claim and the date of hearing, to attach dispute file No. 21/2020 
commercial expert appointment dispute because the same includes all documents and contracts; oblige the 
defendant to pay the plaintiff amount of AED 229,522.5 (Two hundred twenty nine, Five hundred twenty two and 
five fils) along with the legal interest of 9% as of date of works handover till the full payment; oblige the defendant 
to return back the original security cheques No, 000104, 000105) drawn from the account of the plaintiff company 
No. (1001672185) on Commercial Dubai Bank; oblige the defendant to pay the fees, charges and attomey's fees.
Notifier:DPI INTERIOR DESIGN & DECORATION LLC     Its capacity Plaintiff
Represented :by  Mohamed Ali Saeed Humaid AI Kheyaili
Notified Party : 1-Sheffiel Holdings Limited     Its capacity Defendant
Unknown place of residence
The subject matter of Notification:We do hereby notify you that the court has rendered a judgment, at the hearing 
dated 16/11/2020, in the abovementioned case, in favor of D P I INTERIOR DESIGN & DECORATION LLC, as 
follows:1) To oblige the defendant to pay the plaintiff amount of AED 229,522.5 (Two hundred twenty nine, Five 
hundred twenty two and five fils) along with the legal interest of 9% as of date of works handover on 30/12/2015 
till the full payment. 2) To oblige the defendant to pay the fees, charges and attorney's fees
This judgment is as in presence and appealable within thirty days from the date of this service.
Issued in the name of his Highness Sheikh Mohmmed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
recited in public.
Section Head
Nasser abdullah Al-abdouli

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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عربي ودويل

�أعلن جهاز مكافحة �لإرهاب �لعر�قي، �لقب�س على »�ملن�شق �لإد�ري« 
�أكتوبر  يف  بغد�د  مطار  �إىل  و�شوله  فور  �لإرهابي  »د�ع�س«  لتنظيم 
�لعر�قية.  لل�شلطات  �ملطلوبني  �أه���م  �أح���د  يعد  �أن���ه  علما  �مل��ا���ش��ي، 
�إن  ب��ر���س«،  ل�«فر�ن�س  �لنعمان  �شباح  �جل��ه��از  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
وهو  نباأ،  �أب��و  �ملدعو  حتركات  تتابع  كانت  �لتي  �جلهاز  »��شتخبار�ت 
عر�قي ي�شكن خارج �لبالد، �عتقلته بعدما و�شل �إىل �ملطار و��شتقل 
�شيارة �أجرة �إىل خارجه«، �ل�شهر �ملا�شي. و�أ�شاف �لنعمان �أن �أبو نباأ 
يعد »هدفا كبري�«، وكان »بد�أ رحلته يف �شفوف �لتنظيمات �لإرهابية 
عام 2003 مع �لقاعدة، قبل �أن ين�شم �إىل جماعات خمتلفة خلفت 
بع�شها �لبع�س حتى و�شل �إىل تنظيم د�ع�س«، �لذي �شيطر على ثلث 
�لعر�ق قبل �إعالن �لق�شاء عليه يف نهاية عام 2017 بعد 3 �شنو�ت 
بعنا�شر  �ت�شال  على  »ك��ان  �مل��وق��وف  �أن  وتابع  �ل��د�م��ي.  �لقتال  من 
تنظيم د�ع�س يف �لعر�ق، وكنا نر�قب حمادثاتهم لفرتة طويلة«، كما 
كان »يتعامل مع �ل�شوؤون �ملالية )للتنظيم( وير�شل �لر�شائل ويرتب 
�أنه كان »�ملن�شق �لعام« للتنظيم، �لذي بات يو�جه  لقاء�ت«. و�أو�شح 

�شعوبات جمة بعد �أن خ�شر معاقله يف �شوريا عام 2019.
و�شيحاكم �لرجل يف نهاية �لتحقيقات �لتي ل تز�ل جارية، مبوجب 
بتهمة  �لإع����د�م  �ىل  عقوبته  ت�شل  �ل���ذي  �لإره����اب  مكافحة  ق��ان��ون 

»�لنتماء �إىل منظمة �إرهابية«.

وممولوه  �لرو�شي  يف  �شبوتنيك  كورونا  فريو�س  لقاح  مطورو  ق��ال 
�أم�س �لثالثاء �إن �للقاح �شيقل ثمنه عن 20 دولر� للفرد �لو�حد يف 
�لأ�شو�ق �لعاملية و�إن مو�شكو تهدف �إىل �إنتاج �أكرث من مليار جرعة 

منه يف �لد�خل و�خلارج خالل �لعام �ملقبل.
وقال بيان ن�شر على �شفحة �للقاح على تويرت �إنه يتكون من حقنتني 
يقل ثمن كل منهما عن ع�شرة دولر�ت و�إنه �شيتاح جمانا للمو�طنني 
�لرو�س. وياأتي �لإع��الن عن �شعر �للقاح يف وقت تتطلع فيه رو�شيا 
لرتتيب �لتو�شع يف �إنتاجه وتوزيعه. وقال كرييل دميرتييف رئي�س 
�لأجانب  و�شركاءها  مو�شكو  �إن  �لرو�شي  �ل�شيادية  �ل��رثوة  �شندوق 
لديهم �لقدرة على �إنتاج �أكرث من مليار جرعة بد�ء من �لعام �ملقبل 
�للقاح  �شعر  و�شيبلغ  ف��رد.  مليون   500 من  �أك��رث  لتح�شني  تكفي 
و�حدة  ي��ورو حلقنة   15.5 وبيونتيك  فايزر  �شركتا  �شتنتجه  �ل��ذي 
�أوروبا  يف  �إنتاجه  على  �أ�شرت�زينيكا  تعمل  �لذي  �للقاح  �شيباع  بينما 
مو�شكو  �إن  لرويرتز  دميرتييف  وق��ال  للحقنة.  ي��ورو   2.5 ح��و�يل 
تعمدت �ل�شعي خلف�س �ل�شعر لإتاحته لأكرب عدد ممكن من �لنا�س 
لبحوث  جماليا  ومركز  �ل�شيادي  �ل�شندوق  وق��ال  �لعامل.  �أنحاء  يف 
�لتجارب  بيانات  �إن  �ليوم  �شابق  وقت  يف  �لدقيقة  و�لأحياء  �لأوبئة 
�ل�شريرية �جلديدة على 39 حالة موؤكدة و18794 مر�شى تلقو� 
�حلقنتني �أثبتت �أن فاعلية �للقاح تبلغ 91.4 يف �ملئة يف �ليوم �لثامن 

و�لع�شرين و�أكرث من 95 يف �ملئة يف �ليوم �لثاين و�لأربعني.

�لبابا  ب��ان��ت��ق��اد  �ل��ث��الث��اء  �أم�������س  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  وز�رة �خل��ارج��ي��ة  ن����ددت 
وو�شفت  �مل�شلمني  للويغور  �ل�شني  ملعاملة  �لفاتيكان  بابا  فرن�شي�س 
ه��ذه �لن��ت��ق��اد�ت ب��اأن��ه��ا ب��ال �أ���ش��ا���س. ويف ك��ت��اب ج��دي��د يحمل عنو�ن 
)دعونا نحلم: �لطريق �إىل م�شتقبل �أف�شل( قال �لبابا »�أفكر كثري� 
يف �ل�شعوب �مل�شطهدة: �لروهينجا و�لويغور �مل�شاكني و�ليزيديني«. 
وهذه �أول مرة ي�شف فيها �لبابا �لويغور باأنهم �شعب م�شطهد، �لأمر 
�لذي حثه نا�شطون مد�فعون عن حقوق �لإن�شان على فعله على مدى 
�أعو�م. ورف�س ت�شاو يل جيان �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية �ل�شينية 
هذ� �لو�شف وقال يف �إفادة �شحفية »حتمي �حلكومة �ل�شينية د�ئما 
�حلقوق �لقانونية لالأقليات �لعرقية على قدم �مل�شاو�ة«.  و�أ�شاف �أن 
�ل�شكان من كافة �جلماعات �لعرقية يف �شينجيانغ يتمتعون بحماية 
كاملة حلقوقهم �ملعي�شية و�لتنموية و�لعقائدية. وتابع »ت�شريحات 
من  حتدث  �لبابا  �أن  من  �لرغم  وعلى  �أ�شا�س«.  بال  فرن�شي�س  �لبابا 
قبل عن روهينجا فارين من ميامنار وعن قتل يزيديني على �أيدي 
د�ع�س يف �لعر�ق، فاإن هذه �ملرة �لأوىل �لتي يتحدث فيها عن �لويغور. 
وقال �لكثري من �ملعلقني �إن �لفاتيكان كان يعزف عن �حلديث ب�شاأن 
�لويغور من قبل لأنه كان ب�شدد جتديد �تفاق مع بكني تتعلق بتعيني 

�أ�شاقفة. وجرى جتديد �لتفاق يف �شبتمرب.

عوا�شم

بغداد

مو�صكو

بكني

حمكمة ا�شكتلندا تبداأ نظر ا�شتئناف مفجر لوكربي 
 •• لندن-رويرتز

يف  ليبي  رج��ل  �إد�ن���ة  �شد  ��شتئناف  نظر  ��شكتلند�  يف  �لعليا  �ملحكمة  تبد�أ 
�لأكرث  �ل��ه��ج��وم  وه��و   ،1988 ع��ام  ل��وك��رب��ي  ف��وق مدينة  تفجري ط��ائ��رة 
مدينة  ف��وق   103 �أم  ب��ان  �لرحلة  تفجري  مت  بريطانيا.  تاريخ  يف  دموية 
من  طريقها  يف   1988 �لأول  ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  �ل�شكتلندية  لوكربي 
لندن �إىل نيويورك، وهو هجوم �أدى �إىل مقتل 270 �شخ�شا، معظمهم من 
 ،2001 �إىل ديارهم خالل عيد �مليالد. ويف عام  �لأمريكيني يف طريقهم 
مدى  بال�شجن  �ملقرحي  �لبا�شط  عبد  �لليبي  �ملخابر�ت  �شابط  على  حكم 
11 من  و  �لطاقم  �أف���ر�د  و16 من  ر�كبا   243 بقتل  �إد�ن��ت��ه  بعد  �حلياة 
�شكان لوكربي �لذين قتلو� يف �لهجوم. وهو �ل�شخ�س �لوحيد �لذي �أدين 
يف �لتفجري. وتويف �ملقرحي، �لذي نفى تورطه، يف ليبيا عام 2012 بعد 
�أن �أطلقت حكومة ��شكتلند� �شر�حه قبل ثالث �شنو�ت لأ�شباب �إن�شانية يف 
�أعقاب ت�شخي�س �إ�شابته ب�شرطان يف مرحلة متاأخرة. ويف مار�س �آذ�ر، ق�شت 
�أن  �أ�شرته رفع ��شتئناف بعد  �أن باإمكان  هيئة مر�جعة ��شكتلندية م�شتقلة 
حمامي  وق��ال  للعد�لة.  تطبيق  �إ���ش��اءة  هناك  كانت  رمب��ا  �أن��ه  �إىل  خل�شت 
�لأ�شرة عامر �أنور يف بيان »�إلغاء �حلكم لأ�شرة �ملقرحي و�لكثري من �لأ�شر 
�لربيطانية �لتي تدعم �ل�شتئناف، �شيعزز معتقدها باأن حكومتي �لوليات 
�ملتحدة و�ململكة �ملتحدة متهمتان بالعي�س يف كذبة كبرية ملدة 31 عاما«. 
و�شينظر خم�شة ق�شاة يف �ل�شتئناف من بينهم رئي�س �لق�شاء �ل�شكتلندي 
2002 لكن  �ملقرحي لأول مرة يف عام  و��شتاأنف  �شاذرلند.  �للورد كولن 
��شتئناف  �ملقرحي عن  ��شكتلند� رف�شت ذلك. مت تخلى  �لعليا يف  �ملحكمة 

ثان يف عام 2009 قبل عودته �إىل ليبيا مبا�شرة.

ملاذا بات اإحياء التفاق النووي �شبه م�شتحيل؟

�شودانيون يفتحون منازلهم ل�شتقبال لجئني اإثيوبيني 

اأردوغان ي�شتبق تن�شيب بايدن باإ�شالحات وهمية

 بريطانيا تتعهد م�شاعدة اأفغان�شتان بـ227 مليون دولر �شرطة تايالند ت�شتنفر حلماية املمتلكات امللكية 
 •• جنيف-رويرتز

227 مليون دولر وذلك خالل موؤمتر يف  قالت بريطانيا �أم�س �لثالثاء �إنها �شتتعهد مبنح �أفغان�شتان م�شاعد�ت مدنية وغذ�ئية قيمتها 
جنيف يتعهد خالله م�شوؤولون من نحو 70 دولة ومنظمة �إن�شانية بتقدمي مليار�ت �لدولر�ت للبلد �لذي دمرته �حلرب.

وتعتمد �أفغان�شتان على �مل�شاعد�ت �خلارجية، وقال دبلوما�شيون �إنها مهددة برت�جع �لتمويل بن�شبة ترت�وح بني 15 و20 باملئة عما ح�شلت 
عليه يف �ملوؤمتر �ل�شابق للمانحني �لذي عقد قبل �أربعة �أعو�م حيث تو�جه �حلكومات �شغوطا �شديدة لدعم �قت�شاد�تها يف �لتعايف من تد�عيات 
جائحة كورونا. و�أ�شار �لدبلوما�شيون �إىل �أن �قتطاع �لتمويل يف �لوقت �لر�هن قد يعطي �حلكومات �لأجنبية على �لأقل بع�س �لنفوذ لتعزيز 

�ل�شرورة �مللحة ملحادثات �ل�شالم بني �حلكومة �لأفغانية وممثلي حركة طالبان و�لتي بد�أت يف قطر يف �شبتمرب �أيلول.
وبريطانيا ثالث �أكرب دولة مانحة لأفغان�شتان وتزيد قيمة �مل�شاعد�ت �لتي تعهدت بها يف جنيف على نحو طفيف عن �ملبلغ �لذي تعهدت 
�أع��و�م. وذكر بيان �أ�شدرته �لبعثة �لربيطانية لدى �لأمم �ملتحدة ومنظمة �لتجارة  �أربعة  مبنحه يف �آخر موؤمتر مانحني يف بروك�شل قبل 
�لعاملية يف جنيف �أن بريطانيا تتعهد بتقدمي 155 مليون جنيه ��شرتليني )207 ماليني دولر( لدعم �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �أفغان�شتان 
و«حت�شني �لقدرة على �لتعليم وتوفري �لبنية �لتحتية �حليوية«. و�أ�شاف �لبيان �أن بريطانيا »�شتعلن �أي�شا عن منح برنامج �لأغذية �لعاملي 

�لتابع لالأمم �ملتحدة 15 مليون جنيه )20 مليون دولر( �إ�شافية لأفغان�شتان.

 •• عوا�شم-وكاالت

حّذر رئي�س مكتب لندن يف �شحيفة 
»ذ� نا�شونال« �لإمار�تية د�ميان ماك 
�إل���روي، �إد�رة ب��اي��دن م��ن �ل��وق��وع يف 
ف���خ �لإ����ش���الح���ات �ل��ظ��اه��ري��ة �لتي 
�لرتكي رجب طيب  �لرئي�س  �أعلنها 
�أردوغ����������ان. �مل�����ش��اك��ل �ل���ن���اجت���ة عن 
�شيا�شات �أردوغان يف �ل�شرق �لأو�شط 
ب�شهولة  جتاهلها  ميكن  ل  و�أوروب����ا 
هذه �ملرة. لن تعرتف �لإد�رة �ملقبلة 
باتفاقات �بر�هيم وح�شب بل �شت�شعى 
�إىل زرع �ل�شتقر�ر و�إعادة �لإعمار يف 
�لأخري  �شورياووجد  يف  ورمبا  ليبيا 
هام�س  �أن  �ل���ك���ات���ب  ح�����ش��ب  ف���ج���اأة 
فقبل  در�م����ي،  ب�شكل  ���ش��اق  حت��رك��ه 

�لأوروب���ي  �ملجل�س  ك��ان  و�ح���د،  �شهر 
ب�شبب  يتح�شر  �خلارجية  للعالقات 
�لحتاد  ل���دى  �ل��ق��وة  ع��و�م��ل  نق�س 
�لرتكي.  �لرئي�س  ل�شتخد�مها �شد 
حمبطني  �لأوروب����������ي����������ون  ووق���������ف 
م�شاريعه  م��و�ج��ه��ة  يف  وع���اج���زي���ن 
وليبيا  �مل���ت���و����ش���ط  يف  �ل���ت���و����ش���ع���ي���ة 

وناغورنو قره باخ.
�لقت�شادي  �ل���ف���ري���ق  ت��غ��ي��ري   ك����ان 
للرئي�س تنازًل غري معهود. هند�س 
�أردوغان خروج �شهره بري�ت �لبريق 
وزير �ملالية و�خلز�نة، ووعد باإدخال 

�ل���ب���الد،  م���وؤ����ش�������ش���ات  �إىل  �ل��ت��غ��ي��ري 
و�إطالق �إ�شالحات ق�شائية.

�نفتاح  م�����ش��ار  �إىل  ذل���ك  ك���ل  ي�����ش��ري 
بعد تدهور كبري على �إثر �لنقالب 
�لفا�شل يف 2016. وبرزت موؤ�شر�ت 
�رتفع  �إذ  خ��ط��وت��ه  ب��ع��د  �إي���ج���اب���ي���ة 
���ش��ع��ر ���ش��رف �ل���ل���رية �ل��رتك��ي��ة بعد 
ب�شكل  �أ�شر  �قت�شادي  قي�شر  خروج 
�أ�شعار  �نخفا�س  �أن  على  دوغ��م��ائ��ي 
تخفي�س  �إىل  �لطريق  هو  �لفائدة، 
تركيا  وي��دور �حلديث يف  �لت�شخم. 
�ليوم حول تعديل �أردوغان خطو�ته 

للتكيف مع �إد�رة بايدن �ملقبلة.
حت����رم  �لق����ت���������ش����اد  ه�������ش���ا����ش���ة   �إن 
�أردوغ�������ان م���ن ت��ق��دمي ���ش��ردي��ة �إىل 
�شجل  �شرت�قب  دميوقر�طية  �إد�رة 
ق���ي���ادت���ه ع����ن ك���ث���ب. ي�����ش��ي��ف ماك 
ب��اي��دن يف فخ  �إد�رة  �أن وق��وع  �إل���روي 
ه����ذ� �ل��ت��ح�����ش��ني �ل���ظ���اه���ري ل����الأد�ء 
من�شة  �أن�������ه  وت�������ش���دي���ق  �ل�����رتك�����ي، 
حماقة،  �شيكون  لل�شر�كة  حقيقية 
�إذ �شتظل �أجندة �أردوغان هي نف�شها 

مع �أو دون تزيني.
و��شل  �مل���ا����ش���ي،  �لأ����ش���ب���وع  وح���ت���ى 

لإ�شعاف  ج��ه��وده  �ل��رتك��ي  �لرئي�س 
�إلروي.  �لأوروب��ي��ني، كما كتب م��اك 
وهذه �شيا�شة متنحه نطاقاً للتدخل 
يف ما ور�ء �حلدود �لرتكية، يف �ل�شرق 
�لأو�شط، و�شمال �أفريقيا، و�لقوقاز. 
ق��رب���س وروج  ���ش��م��ال  �أردوغ������ان  ز�ر 

خلطته »جزيرة و�حدة، دولتان«.
مع  �مل���ب���ا����ش���رة  �مل����و�ج����ه����ة  ه�����ذه  �إن 
�ل�شغط  ���ش��ددت  �لأوروب��ي��ة  �مل�شالح 
على  عقوبات  لفر�س  بروك�شل  على 
حول  �ل�شتك�شاف  وي�شعف  �أن��ق��رة. 
�ليونانية  �ملياه  �لقرب�شية ويف  �ملياه 

ب�شكل مطرد حلف �شمال �لأطل�شي.
 حدد مركز �لدر��شات �ل�شرت�تيجية 
و�لدولية �أخري�ً �شرق �ملتو�شط نقطة 
�شاخنة حمتملة �أمام �إد�رة بايدن. �إن 
جناحه  يف  �لناتو  وجاهزية  فاعلية 
�أول����وي����ة عليا  ���ش��ت��ك��ون��ان  �جل��ن��وب��ي 
لدى و��شنطن مع �شعيها �إىل تعزيز 

�لقيادة �لعاملية �لأمريكية.
ولذلك، ُيعد متو�شع �أردوغان عاماًل 
��د�ً لأه���د�ف �ل��ولي��ات �ملتحدة.  م��ع��قِّ
�نتهازية  ب���ع���الق���ة  ت���رك���ي���ا  ت��ت��م��ت��ع 
مركز  و�شفها  رو�شيا،  مع  وتكافلية 
و�لدولية  �ل�شرت�تيجية  �لدر��شات 
باأنها تقو�س �ل�شيا�شات �لقائمة على 
تقلي�س �أو �إز�لة �لتهديد�ت يف ف�شاء 

نفوذ دول �لناتو.

�لذي  �مللكي  �لنظام  عن  دفاعا  عنده  �لتجمع 
يو�جه �أقوى حتد منذ عقود.

وقال بيا تافيت�شاي نائب قائد �شرطة بانكوك 
بني  فا�شلة  م�شافة  ع��ل��ى  �لإب���ق���اء  �شيتم  �إن���ه 

�ملجموعتني.
و�أ�شاف يف موؤمتر �شحفي »�شنتخذ �لإجر�ء�ت 

�ملنا�شبة �عتماد� على �شلوك �ملتظاهرين«.
�أ�شيبو�  ق���د  ���ش��خ�����ش��ا   50 م���ن  �أك�����رث  وك�����ان 
�ل�شرطة  ��شتخدمت  عندما  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
م��د�ف��ع �مل��ي��اه وك��ذل��ك �ل��غ��از �مل�����ش��ي��ل للدموع 
�لربملان يف  عند مقر  �ملحتجني  �آلف  لتفريق 

�أكرث  منذ  �مل�شتمرة  �لحتجاجات  �أي��ام  �أعنف 
من �أربعة �أ�شهر.

�أوت�شا  ت�شان  بر�يوت  لعزل  �ملحتجون  وي�شعى 
�ل��ق��ائ��د �ل��ع�����ش��ك��ري �ل�����ش��اب��ق ورئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�حل����ايل وي��ط��ال��ب��ون ب��د���ش��ت��ور ج��دي��د، لكنهم 
ك�����ش��رو� حم���رم���ات ���ش��اب��ق��ة ب��امل��ط��ال��ب��ة كذلك 

بتقلي�س �شالحيات �مللك.
وم���ن ب��ني م��ط��ال��ب �مل��ت��ظ��اه��ري��ن �ل��ع��دول عن 
تغيري�ت منحت �مللك �ل�شيطرة على �ملمتلكات 
�مللكية �لتي تقدر قيمتها بع�شر�ت �ملليار�ت من 

�لدولر�ت.

•• بانكوك-رويرتز

من  �آلف  ���ش��ت��ة  ن��ح��و  ت��اي��الن��د  ���ش��رط��ة  تن�شر 
�أف���ر�ده���ا �ل��ي��وم �لأرب���ع���اء ت��اأه��ب��ا مل��ظ��اه��رة عند 
ينظمها  �مللكية  �ملمتلكات  يدير  �ل��ذي  �ملكتب 
�مل���ل���ك ماها  ب��ت��خ��ل��ي  ي���ط���ال���ب���ون  حم���ت���ج���ون 
فاجري�لونكورن عن �شيطرته �ل�شخ�شية على 

هذه �لأ�شول.
ل��ن ت�شمح لأي حمتج  �إن��ه��ا  �ل�����ش��رط��ة  وق��ال��ت 
بالقرت�ب �إىل م�شافة 150 مرت� من �ملكتب 
يعتزمون  �إنهم  للملكية  منا�شرون  قال  �ل��ذي 

 •• عو��شم-وكالت

يف  �ل��دول��ي��ة  للعالقات  �ملتميز  �ل��ف��خ��ري  �لأ���ش��ت��اذ  ر�أى 
جامعة ولية مي�شيغان حممد �أيوب �أن هنالك �شعوبة 
�لرئي�س  �ل��ن��ووي، رغ��م تعهد  �لت��ف��اق  �إح��ي��اء  بالغة يف 

�ملنتخب جو بايدن، بالعودة �إليه.
�لأمريكي  �لرئي�س  �ن�شحب   ،2018 )�أي���ار(  مايو  يف 
دونالد تر�مب من �لتفاق، و�أعاد فر�س عقوبات خا�شًة 
على �شادر�ت �لنفط �لإير�نية، يف �إطار حملة �ل�شغط 

�لأق�شى على طهر�ن.
وكان �لهدف ح�شب ما كتب �أيوب يف »�ملعهد �لأ�شرت�يل 
�لقبول  على  �إي���ر�ن  �إج��ب��ار  �ل�شرت�تيجية«  لل�شيا�شة 
بكثري  تتخطى  �ل��ت��ي  �لإ���ش��اف��ي��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  باملطالب 

نطاق �لتفاق �لأ�شا�شي.
 

الردود املتقابلة
قالت �لإد�رة �لأمريكية �إن حدود�ً مدتها 15 عاماً على 
طهر�ن  على  و�أن  كافية،  غ��ري  �ل��ن��ووي  �إي���ر�ن  برنامج 

�للتز�م بوقف تخ�شيب �ليور�نيوم ب�شكل د�ئم.
�ل�شاروخي  �ل��ربن��ام��ج  وق��ف  �أي�����ش��اً  و��شنطن  و�أر�دت 
�لإير�ين، و�شحب طهر�ن دعمها جلميع �لقوى �ملناوئة 

مل�شالح و��شنطن يف �ل�شرق �لأو�شط.
ن�شبة  ح���دود  2019 تخطي  م��اي��و  �إي����ر�ن يف  وق���ررت 
�ليور�نيوم  م��ن  خمزوناتها  زي���ادة  وب���د�أت  �لتخ�شيب، 
كيلوغر�م.   300 ب���  �لت���ف���اق  ح��دده��ا  �ل��ت��ي  �مل��خ�����ش��ب 
�أنها  طهر�ن  �أعلنت  �ملا�شي  �لثاين(  )كانون  يناير  ويف 
�إمكانات  فيها  مبا  ت�شغيلية،  قيود  �أي  تو�جه  تعد  »مل 
�ملخ�شبة،  �مل���و�د  كمية  �لتخ�شيب،  ن�شبة  �لتخ�شيب، 

و�لأبحاث و�لتطوير«.
 

لي�ض اأمرًا اأكيدًا
 2 بحلول  �إنه  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  وقالت 
نوفمرب)ت�شرين �لثاين( �جلاري، و�شل خمزون �إير�ن 
من  �أك���رث  �إىل  �لتخ�شيب  �ملنخف�س  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  م��ن 
بها  �مل�شموح  �لكمية  �أعلى من  �أي  كيلوغر�ماً،   2442

بثمانية �أ�شعاف.

 •• حمداييت-اأ ف ب

ع��ن��دم��ا غ����ادرت م��ن��زل��ه��ا يف �إق��ل��ي��م ت��ي��غ��ر�ي ه��رب��ا من 
�لقتال، ودخلت مع زوجها �لأر��شي �ل�شود�نية، مل تكن 
�شيجامار� تعرف ما �لذي ينتظرها، لكنها تعرب �ليوم 
عن �رتياحها لال�شتقبال �حلار �لذي لقياه من �ل�شكان 

�ملحليني بعد �جلوع و�لعط�س و�لإرهاق.
و�شل �لزوجان �ىل مدينة حمد�ييت �ل�شود�نية �لفقرية 
بعد �أن عرب� نهر �شتيت بعد �أيام من بدء �لنز�ع يف �إقليم 
تغري�ي. كل ما كانا ي�شعيان �ليه هو مكان ينامان فيه 
بعيد� عن خميمات �لالجئني �ملكتظة باآلف �لو��شلني 

على �لطرف �لغربي حلمد�ييت.
وتقول �شيجامار� من د�خل كوخ مبني من �لق�س لي�س 
به �أثاث �شوى �شرير و�حد »كنا نفكر يف ��شتئجار مكان، 

ولكن �لنا�س هنا ��شت�شافونا دون �أن ندفع نقود�«.
و�لزوجان �ل�شابان بني �آلف �لالجئني 
�ل��ذي��ن ف����رو� م��ن �إق��ل��ي��م ت��ي��غ��ر�ي يف 
يف  �لقتال  �ن��دلع  بعد  �إثيوبيا  �شمال 
حني  �لثاين/نوفمرب  ت�شرين  مطلع 
هجوما  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل����ق����و�ت  ���ش��ن��ت 
�مل��ت��م��ّردة. وقتل  �ملحلية  �ل��ق��و�ت  على 
�ملئات يف �لنز�ع �لد�مي بني �حلكومة 
�لفدر�لية برئا�شة �أبيي �أحمد وقو�ت 

جبهة حترير �شعب تيغر�ي.
م�شيفة  �أب����وب����ك����ر،  م�����رمي  وت����ق����ول 
�شيجامار� �لتي تعي�س مع �أ�شرتها يف 
منزل مبني من �لطني مع �شقف من 
�أي  �ىل  هنا  �لبقاء  »ميكنهم  �لق�س، 

وقت يريدون«.
و�شجلت �شيجامار� وزوجها ��شميهما 
بهدف  �لالجئني  ��شتقبال  مركز  يف 
يومية.  طعام  وجبات  على  �حل�شول 
هنا  »�شنبقى  ب��ر���س  لفر�ن�س  وت��ق��ول 
�ل����ه����دوء �ىل  �إن ع����اد  �أي�������ام.  ب�����ش��ع��ة 
تيغر�ي، �شنعود، و�إذ� مل يعد، ل خيار 
�شنعي�س يف خميم لالجئني«.  لدينا، 

�لآر�ء  �ل���ن���ووي، لأن  �إح���ي���اء �لت���ف���اق  �إع�����ادة  ك��ب��رية يف 
�ملا�شيتني.  �ل�شنتني  يف  وط��ه��ر�ن  و����ش��ن��ط��ن  ت�شلبت 
و�أ�شبح �لإجماع �لأمريكي �أبعد عن �لت�شوية لأن �إير�ن 
دعم  �إذ  �لأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  يف  �شلوكها  تغيري  ت��رف�����س 
كبري�ً يف يف  دور�ً  �أدت  �لتي  �مليلي�شيات  �لثوري  �حلر�س 
�شوريا، وتو��شل طهر�ن دعم ومتويل وت�شليح حزب �هلل 

و�حلوثيني يف �ليمن.
لالأ�شا�شي  �حلليف  �ل�شعودية،  �حلوثيون  يحارب  ومل 
لالأمريكيني وح�شب، بل هاجمو� �أي�شاً من�شاآت نفطية 
�أمنتها لهم  ب��ارزة فيها بطائر�ت دون طيار، و�شو�ريخ 

�إير�ن.
 

اإيران واملت�سددون
�أن ط��ه��ر�ن ل��ن تقبل  يف �ل��وق��ت ن��ف�����ش��ه، ب���ات و����ش��ح��اً 

�جتماع  خ��الل  �أن��ه  تاميز«  »نيويورك  وذك��رت �شحيفة 
بعد يوم و�حد من �شدور تقرير �لوكالة، فكر تر�مب 
�ل��ن��ووي. لكن  غ��ار�ت جوية �شد مفاعل نطنز  �شن  يف 
مايك  خارجيته  وزير  فيهم  مبن  �لبارزين  م�شت�شاريه 
بومبيو، ورئي�س هيئة �لأركان �مل�شرتكة �جلرن�ل مارك 
�إىل  ت��وؤدي  �لفكرة لأنها قد  دع��وه للرت�جع عن  ميلي، 

تو�شع �حلرب يف �ل�شرق �لأو�شط.
غري �أن �أيوب ي�شدد على �أنه ل مُيكن تاأكيد �أن تر�مب 
ل���ن ي�����ش��در �أم������ر�ً م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��اً ب�����ش��ن �ل�����ش��رب��ة ب�شبب 
�شخ�شيته �لنتقامية، وملنع خلفه من حت�شني �لعالقات 

مع طهر�ن.
 

الراأي ال�سائد يف وا�سنطن
حتى ولو مل يق�شف تر�مب �إير�ن �شيجد بايدن �شعوبة 

يعي�س يف حمد�ييت »�أ�شبح �ملكان مزدحما، لكن ل باأ�س 
هم �شيوفنا«.

�رتفاع  �ىل  �أدى  �لالجئني  تدفق  �أن  من  ي�شكو  �ن��ه  �إل 
�لأ�شعار يف �أ�شو�ق �ملنطقة. »�أ�شعار �خل�شرو�ت و�لفاكهة 
مثال  و�شولهم.  بعد  كبري  ب�شكل  �رتفعت  �ملياه  وحتى 
)حو�يل  �شود�نيا  جنيها  ب�شبعني  يباع  ك��ان  �مل��وز  كيلو 

�أربع �شنتات(، و�لآن يباع ب�150 جنيها«.
�لزر�عة  �ل���ذي يعمل يف  ي��ع��ق��وب  �ل��دي��ن  ب��ح��ر  وي�����ش��ري 
و�لتجارة �ىل �أن �لإمد�د�ت تاأتي من �لوليات �ملجاورة 
لالجئني.  �ل��ك��ب��رية  ب���الأع���د�د  م��ق��ارن��ة  قليلة  بكميات 
�رتفعت  ل��ذل��ك  ج����د�،  م��رت��ف��ع  �ل��ط��ل��ب  »�لآن  وي���ق���ول 

�لأ�شعار«.
�ىل  �لإغ��اث��ة  وجمعيات  �ل�شود�نية  �ل�شلطات  وت�شعى 
�لطبية  و�خل��دم��ات  �ل��غ��ذ�ء  وت��ق��دمي  �ملخيمات  جتهيز 
�لأ�شا�شية ملو�جهة �لتدفق �لكبري للفارين من �حلرب. 

على  حمد�ييت  منطقة  �شكان  من  �لعديد  وي�شت�شيف 
�لرغم من فقرهم، لجئني �إثيوبيني فرو� من �لنز�ع. 
وق��ّدم بع�شهم �مل��اأوى فقط، بينما قّدم �آخ��رون �لطعام 

ومياه �ل�شرب.
ويقول مدير مركز ��شتقبال حمد�ييت يعقوب حممد 
�إن �ملركز ��شتقبل �أكرث من 24 �ألف لجىء منذ �ندلع 
�لقتال يف تيغر�ي. وبح�شب مفو�شية �لالجئني �لتابعة 
�ىل  ف��رو�  �لذين  �لإثيوبيني  ع��دد  بلغ  �ملتحدة،  ل��الأمم 
�ألف  مئتي  �ىل  ي�شل  �ن  ومي��ك��ن  �أل��ف��ا،   36 �ل�����ش��ود�ن 

خالل �لأ�شهر �ل�شتة �ملقبلة.
��شت�شافة  تاريخ طويل يف  �ل�شود�ن لديه  و�إقليم �شرق 
�ل��الج��ئ��ني �لإث��ي��وب��ي��ني و�لري����رتي����ني ي��ع��ود �ىل عام 
1967 جر�ء �حلرب �لإثيوبية �لإريرتية ثم �جلفاف 
و�مل��ج��اع��ة �ل��ت��ي ���ش��رب��ت �إث��ي��وب��ي��ا يف ث��م��ان��ي��ن��ات �لقرن 
�لذي  ح�شن  عي�شى  �ل�شود�ين  �مل���ز�رع  ويقول  �ملا�شي. 

بربط �إد�رة بايدن �لعودة �إىل �لتفاق �لنووي ب�شلوكها 
�أن  ذل��ك  �لبال�شتي،  �ل�شاروخي  وبرناجمها  �لإقليمي 
�ملوقف �لإير�ين هو �أن �لعودة �إىل �ملحادثات �شرتتبط 
بعودة و��شنطن �أوًل، �إىل �لتفاق �لنووي، دون �شروط 

م�شبقة.
من  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �ن�ش�������حاب  �أن  �أي�����������وب  وتاب�����ع 
ون������زع  �ملت�ش����ددين،  موق�����ع  ع������زز  �لنو��������وي  �لتف�����اق 
ووزي������ر  روح�����اين  ح�����ش��ن  �ل��رئ��ي�����س  ع���ن  �مل�����ش��د�ق��ي��ة 
خارجيته حممد ج�������و�د ظري����ف �للذين دفع������ا لتوقيع 
�لولي������ات  مع  �لعالق�������ات  �أج����ل حت�ش����ني  �لتفاق من 

�ملتحدة.
وب��ع��دم��ا دع��م �مل��ر���ش��د �لإي����ر�ين �لأع��ل��ى علي خامنئي 
�لن�ش�������حاب  ع��ق��ب  ر�أي����ه  غي�������ر  ب����رتدد،  �ل��ت��ف��او���س 
�إد�رة  �أي  يف  �لثق������ة  ميكن  ل  �إن���ه  قائ����اًل  �لأم��ري��ك��ي 
�أمريكية لأن كل ما تهتم به �لوليات �ملتحدة، هو تغيري 

�لنظام.
عالوة على ذلك، �أ�شبح روحاين بطة عرجاء خا�شًة �أنه 
مل يعد باإمكانه �لرت�شح للرئا�شة يف يونيو )حزير�ن( 
2021، لأنه خدم وليتني متتاليتني يف هذ� �ملن�شب، 
وبعد فوز �ملت�شددين يف �لنتخابات �لت�شريعية �ملا�شية، 
ومن �شبه �ملوؤكد �أن �لرئي�س �ملقبل لإير�ن �شيكون من 
هذ� �لف�شيل �ل�شيا�شي. وثمة تو�فق عام بني �ل�شيا�شيني 
�لإير�نيني، باأن على �لرئي�س �ملقبل قيادة �أي مفاو�شات 

مع �لأمريكيني.
 

�سبه م�ستحيل
�لنتخابات  بعد  �لإي��ر�ن��ي��ون  يطالب  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
ب�شفقة �أكرث ت�شدد�ً مع ترجيح كبري بت�شمني �لتفاق 
بند�ً و��شحاً مينع تكر�ر �لن�شحاب �لأمريكي �لأحادي 

�جلانب.
و�إير�ن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لد�خلية  �لديناميات  �إن 
جتعل من �شبه �مل�شتحيل على بايدن �إعادة �إحياء خطة 
�أن  توقع  �ل��ذي  �أي���وب  وف��ق  �مل�شرتكة،  �ل�شاملة  �لعمل 
م�شتقباًل  �لعد�ء  من  مرحلة  يف  عالقان  �لبلد�ن  يظل 
م��ع م��ا يعنيه ذل��ك م��ن غ��ي��اٍب ل��الأم��ن، و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 

�ل�شرق �لأو�شط.

م�شكالتها  ب��اأع��ب��اء  مثقلة  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  ل��ك��ن 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�رت���ف���اع م���ع���دلت �ل��ف��ق��ر خ�����ش��و���ش��ا يف 
�لبالد  �شرق  يف  �لو�قعتني  وك�شال  �لق�شارف  ولي��ت��ي 

وت�شت�شيفان �لعدد �لأكرب من �لالجئني.
يف م��رك��ز ����ش��ت��ق��ب��ال »�ل��ق��ري��ة 8« �ل��ق��ري��ب��ة م��ن معرب 
�للقدي �حلدودي بني �ل�شود�ن و�إثيوبيا، يوؤكد �لعديد 
بهم  رحبو�  �ل�شود�نيني  �ملو�طنني  �أن  �لإثيوبيني  من 

وقدمو� لهم �حتياجاتهم �لأ�شا�شية.
�آدم يو�شف »كثريون قدمو� لنا طعاًما  ويقول �لالجئ 
و�شمح  عليها،  لننام  �حل�شائر  وبع�س  مز�رعهم،  من 
جًد�  كرماء  كانو�  حماماتهم.  با�شتخد�م  �لبع�س  لنا 

معنا«.
80 كيلومرت�  بعد  �لو�قع على  ر�كوبه  �أم  قرب خميم 
�ل�شكان بجمع  �لإثيوبية، يقوم  �ل�شود�نية  من �حلدود 

تربعات من �ملالب�س و�لطعام لتقدميها لالجئني.
ويقول �أحمد عبد �هلل ��شماعيل �لذي 
�ل��ق��ري��ب��ة من  ق��ري��ة دوك���ه  يعي�س يف 
خميم �أم ر�كوبه، »عند و�شولهم كان 
باديا على وجوههم و�لكثري  �خلوف 

منهم حفاة«.
وي�شيف »نح�س بهم ونحاول �أن نقدم 

لهم �مل�شاعدة بقدر ��شتطاعتنا«.
ذل������ك �شعب  رغ������م  �ل����و�����ش����ع  ل���ك���ن 
ف��امل��ي��اه �شحيحة  �مل��خ��ي��م��ات.  ج���د� يف 
و�حلمامات مل يكتمل بناوؤها بعد، ما 
يجرب �لالجئني على �لتربز و�لتبول 

يف �لأر�س �لع�شبية حول �لغرف.
ويقول �ملز�رع عمر ح�شني من �شكان 
�ل��ق��ري��ة 8 »وج����ود �ل��الج��ئ��ني و�شط 
منازل �لقرية مهدد للبيئة �ل�شحية، 
مر�فق  وج��ود  دون  كبرية  فاأعد�دهم 

�شحية«.
�آخر،  م��ز�رع  وه��و  �آدم،  جمال  ويقول 
يعي�شون  �ل��الج��ئ��ني  م���ن  »�ل���ع���دي���د 
�ملحا�شيل  ي��ه��دد  م���ا  �مل������ز�رع  و���ش��ط 

بالتلف«.
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معها عمليات �خلطف من �أجل �لفدية لأن �لأرباح �لتي جتنيها مافيات 
�لجتار بالب�شر كبرية.  و��شتطلعت »�شكاي نيوز عربية« �لأمر و�لتقت 
يف  �لجت���ار  و�شبكات  �لإره��اب��ي��ة  �مليلي�شيات  ب��ر�ث��ن  م��ن  �لناجني  بع�س 

�لب�شر.
�لقام�شلي  مدينة  �أب��ن��اء  م��ن  حممود  ���ش��ريو�ن    .. املهربني   خديعة 
بعد  �كت�شف  �لب�شر  تهريب  �شبكة  �أحد �شحايا  كان  �شوريا  �شرق  �شمال 
مع  مرتبطة  مافيا  �أن��ه��ا  �أ�شخا�س   10 م��ع  �ل��رتك��ي  للجانب  و�شوله 
�ملعروف  �لرتكي  �حل��دود  وحر�س  �ملعار�شة  �ل�شورية  �لف�شائل  ق��اد�ت 
باجلندرما. وقال حممود ل�«�شكاي نيوز عربية« �إن مهرباً يدعى �شمري 
دخل معهم عرب قرية »باترز�ين« يف ريف بلدة �جلو�دية �حلدودية �شرق 
�لقام�شلي قبل 9 �أ�شهر لقاء مبلغ 3000 دولر عن كل �شخ�س وكانت 
وجهته هو ورفقة دربه هي مدينة �إ�شطنبول لي�شافرو� منها بحر�ً عرب 

�إجر�ء �لتحقيق معهم فعر�س عليهم �لتو��شل مع عو�ئلهم وطلب فدية 
مالية قدرها 40 �ألف دولر عن كل �شخ�س مقابل حتريرهم.

حقوق  منظمة  م��دي��ر  وك�����ش��ف   .. الرهينة  وقتل  الفدية   قب�ض 
�لإن�شان يف عفرين، �لتي تعمل يف مناطق �لإد�رة �لذ�تية �لدميقر�طية، 
�إبر�هيم �شيخو، عن توثيق �ملنظمة �لعديد من حالت قتل �لرهائن بعد 
��شتالم �لفدية من قبل قاد�ت �لف�شائل وجبهة �لن�شرة و�شلت لأكرث 

من 10 حالت.
11 عاماً  نيوز عربية« عن مقتل طفل عمره  ل�«�شكاي  �شيخو  وحتدث 
يف �شجون جبهة � لن�شرة يف �إدلب يدعى بطال ح�شن �ملتحدر من ريف 
عفرين كان قد هرب مع عائلته �إىل مدينة هاتاي �لرتكية �أثناء �حتالل 
مدينته و�عتقل من قبل �ل�شرطة �لرتكية قبل �شهور بتهمة �لتعامل مع 

منظمة كردية �إرهابية.

•• عوا�شم-وكاالت

تتخذ �لف�شائل �لإرهابية �مل�شلحة �ملو�لية لرتكيا يف �شمال �شوريا من 
�خلطف و�شيلة للرتبح و�لتمويل بعد طلب �لفدية من �أ�شر �ملختطفني، 
�ألف دولر عن �لرهينة �لو�حدة.  وكانت م�شادر   40 و�لتي ت�شل �إىل 
خا�شة �أكدت ل�«�شكاي نيوز عربية« �أن 10 �أ�شخا�س من مدن متفرقة 
من �شمال �شرق �شوريا قد خطفو� بعد و�شولهم من منبج �إىل جر�بل�س 
�ملناطق  �مل�شلحة يف  �ل�شورية  �لف�شائل  م�شلحي  يد  على  �أي��ام   10 قبل 
�ملو�لية لأنقرة بينهم زوجني تزوجا حديثاً، و�أكدت �مل�شادر �أن �خلاطفني 

طالبو� مببلغ قدر ب�20�ألف دولر عن كل رهينة. 
�ل�شريط  ط��ول  على  �لب�شر  تهريب  �شبكات  �لأخ���رية  �لآون���ة  يف  وز�دت 
وز�دت  خطري�ً  منعرجاً  وبلغت  وتركيا  �شوريا  بني  �لفا�شل  �حل���دودي 

مهربني �آخرين �إىل �أوروبا. وح�شب حممود، فوجئو� بر�شقات ر�شا�س 
حر�س �حلدود �لرتكي تنهمر عليهم فاعتقلوهم، لكن 3 منهم و�ملهرب 
�ىل  »�ق��ت��ادون��ا  م�شيفا  وت��اب��ع  �لعتقال  قيد  بقيو�  وه��م  بالفر�ر  لذو� 
�ملعار�شة يف  مل�شلحي  و�شلمونا  �لرتكي  كانية من �جلانب  �شري  مدينة 

مدينة ر�أ�س �لعني �لتي �حتلتها �أنقرة �لعام �لفائت«.
40 األف دولر عن كل رهينة .. ويقول �شريو�ن �أنهم بقو� يف �شجون 
م�شلحي �لف�شائل قر�بة �ل�10 �أيام تعر�شو� خاللها ل�شرب مربح على 
�إدلب  ملدينة  نقلهم  بعد  �لن�شرة  جلبهة  بعدها  و�شلمو�  �ل�شجانني  يد 
فغابو� يف غياهب �شجنها ل�4 �أ�شهر، وتوعدهم خاللها م�شلحي �جلبهة 
بحز روؤو�شهم بعد تلفيق عدة تهم لهم و�أولها �أنهم مقاتلني من وحد�ت 

حماية �ل�شعب �لكردية. 
�أبو ماريا �لعر�قي كان م�شوؤوًل عن  �أن �شخ�شاً يدعى  و�أو�شح �شريو�ن 

اخلطف والفدية.. »روايات مرعبة« تف�شح ف�شائل اأنقرة ب�شوريا

�خلارجية،  وزي��ر  ملن�شب   و�ختار 
�لدبلوما�شي  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 

�ملخ�شرم �أنتوين بلينكن.
�إىل  ع����الق����ة مت���ت���د  ت���رب���ط���ه���م���ا 
�أنتوين  ك��ان  20 عاًما،  �أك��رث من 
باأنه  يو�شف  م��ا  غ��ال��ًب��ا  بلينكني، 
تو�أم روحه، هو م�شت�شار جو بايدن 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  ق�شايا  ب�شاأن 

خالل �حلملة �لرئا�شية.
 ع���م���ل ه�����ذ� �ل�������ش���دي���ق �مل���وؤمت���ن 
بيل  �إد�رة  يف  ع��اًم��ا،   58 �ل��ب��ال��غ، 
يف  ب��اي��دن  يتبع  �أن  قبل  كلينتون 
جلنة �ل�شوؤون �خلارجية مبجل�س 
�لأبي�س،  �لبيت  �إىل  ث��م  �ل�شيوخ 
نائًبا  �لأخ��������ري  �أ����ش���ب���ح  ع���ن���دم���ا 

للرئي�س عام 2008.
لي�شبح  �ل����رت����ب  يف  �رت����ق����ى  ث����م 
�لقومي  �لأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  ن��ائ��ب 
لبار�ك �أوباما -وظهر يف �ل�شورة 
�ل�شهرية لغرفة �لأزمات يف �لبيت 
�لأبي�س عام 2011 �أثناء �لغارة 
�لتي �أدت �إىل �لق�شاء على �أ�شامة 
بن لدن -�لرجل �لثاين يف وز�رة 
�خلارجية �آنذ�ك، �إىل جانب جون 
كريي �ملتحدث بالفرن�شية مثله.

•• باري�س-اأ ف ب

�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  يعلن 
للقيود  ت��خ��ف��ي��ف  ع����ن  م�����اك�����رون 
كوفيد- وب���اء  لح��ت��و�ء  �ملفرو�شة 

�لإ�شابات  ع���دد  ت���ر�ج���ع  م���ع   19
وه�����ي  ف�����رن�����������ش�����ا،  يف  �جل��������دي��������دة 
دول  �أي�شاً  تعتمدها  ��شرت�تيجية 

�أخرى يف �أوروبا �لغربية.
تف�شيه  �ل��وب��اء  يو��شل  �ملقابل،  يف 
حيث  �ل�������ش���م���ال���ي���ة،  �أم������ريك������ا  يف 
ت���زد�د �لإ���ش��اب��ات ب�شكل م��ط��رد يف 
�مل���ت���ح���دة، ف��ي��م��ا تعترب  �ل����ولي����ات 
ج��د�ً« يف  �لو�شع »مقلقاً  �ل�شلطات 

�إقليم �أونتاريو �لكندي.
يف �لأث�����ن�����اء، ت���ت���و�ىل �لإع����الن����ات 
للقاحات،  �إي���ج���اب���ي  �أف��������������������ق  ع���ن 
�أولها  ت��د�ول  يبد�أ  �أن  ينتظر  فيما 
�أ�شابيع يف �لوليات �ملتحدة  خالل 

و�أوروبا.
ي��ل��ق��ي م���اك���رون كلمة  يف ف��رن�����ش��ا، 
�أن  ي��ف��رت���س  �لأم�����ة  �إىل  ج���دي���دة 
قلياًل  �لقيود  تخفيف  فيها  يعلن 
�شيتبع يف  �ل����ذي  �مل�����ش��ار  وحت��دي��د 
ياأمل  �ل�����ش��ح��ي��ة، يف ح��ني  �لأزم�����ة 
�شر�مة  �أق��ل  بقو�عد  �لفرن�شيون 
م��ع �ق���رت�ب ع��ي��دي �مل��ي��الد ور�أ�س 

�ل�شنة.
�ل�شباح  خ��الل  م��اك��رون  ويجتمع 
لو�شع  �ل������دف������اع«  »جم���ل�������س  م�����ع 
�لقر�ر�ت  على  �لأخ���رية  �للم�شات 

�لتي يعلنها عرب �لتلفزيون.
ويفرت�س �أن يجري تخفيف �لقيود 
على ثالث مر�حل، بدء�ً من �لأول 
من كانون �لأول-دي�شمرب، ثم قبل 
و�أخ���ري�ً مطلع عام  �مل��ي��الد،  عطلة 

.2021
�لفرن�شي  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  وح����ذر 
�لإعالن  ه��ذ�  ب��اأن  كا�شتيك�س  ج��ان 
طفيفاً  »ت��خ��ف��ي��ف��اً  �إل  ي��ع��ن��ي  ل���ن 

لالإغالق«.
ي��ع��ت��م��د �ل��ع��دي��د م���ن زع���م���اء دول 
�أوروبا �لغربية، نربة مماثلة حذرة 

�أنتوين  عا�س  طفاًل،  ك��ان  عندما 
باري�س،  يف  ف��رن�����ش��ا،  يف  بلينكني 
�نتقلت  عندما  �ل�شبعينات،  بد�ية 
�ليها و�لدته جوديث مع �ملحامي 
�أحد  بي�شار،  �شموئيل  و�ل��ك��ات��ب 

�لناجني من �لهولوكو�شت. 
ت�������ردد »ت��������وين« ب���ع���د ذل�����ك على 
�ملوؤ�ش�شة �لدولية �لر�قية مدر�شة 

جانني مانويل.
 وب����ع����د ت���خ���رج���ه م����ن �مل���در����ش���ة 
�لثانوية، در�س �لقانون يف فرن�شا 

خرّي، دبلوما�شي موهوب، يحظى 
ر�شالة  ويف  �ل����ع����امل«.  ب����اح����رت�م 
�أر�شل  م��وؤي��دي��ه،  �إىل  �إل��ك��رتون��ي��ة 
جو بايدن نف�س �لر�شالة: »توين 
ك��ل م��ن يعرفه،  ب��اح��رت�م  يحظى 
مبد�أ،  رج���ل  �إن���ه  وج��ي��ه،  ول�شبب 
وزع��ي��م ع��ط��وف، وب�����ش��ف��ت��ه كبري 
�لأمريكيني،  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
�شي�شاعد يف تقوية وز�رة خارجيتنا 
عندما  �أمريكا  قوة  لإظهار مدى 

تعطي �ملثال بقيمها«.

درج�����ات  ع���ل���ى  ي��ح�����ش��ل  �أن  ق���ب���ل 
علمية من كلية �حلقوق بجامعة 

هارفارد وكولومبيا يف نيويورك.
روب�����رت م����ايل، رئ��ي�����س جمموعة 
�أي�شا يف  در���س  �لدولية،  �لأزم���ات 

مدر�شة جانني مانويل.
 و�أكد ل�شحيفة فاينن�شال تاميز، 
لأنتوين  �لدبلوما�شي  �خل��ط  �أن 
�ل�شنو�ت  خ���الل  ت�شّكل  بلينكني 
ب��اري�����س: »كان  �ل��ت��ي ق�����ش��اه��ا يف 
ت���وين �أم��ري��ك��ًي��ا يف ب��اري�����س -كال 

ل�شرح �لوليات �ملتحدة لأقر�نه يف 
�لق�شم«. هذه �ملرة، �شتكون �أمامه 
�ملهمة �ل�شعبة �ملتمثلة يف ��شتعادة 
وخا�شة  �لعامليني،  �ل�شركاء  ثقة 
�أربع  بعد  �لأوروب���ي���ني،  �ل�����ش��رك��اء 
�شنو�ت من �شيا�شة دونالد تر�مب 

�لنعز�لية.
يعتقد �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق 
ب���ار�ك �أوب��ام��ا �أن ل��دي��ه م��ا يلزم: 
ل�شحيفة  قال  �لنظر،  يلفت  »�إن��ه 
و����ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت �لث��ن��ني، ذكي، 

�مل�������ش���ط���ل���ح���ني م����ه����م����ان. وك�����ان 
�أمريكًيا  ل���ك���ون���ه  ج������ًد�  م����درًك����ا 
لكنه  �لأمريكية،  بالقيم  وي��وؤم��ن 
لل�شيا�شة  ميكن  كيف  ا  �أي�شً فهم 
بقي����ة  على  توؤث�������ر  �أن  �خلارجية 
�خل�����ارج  يف  ع��ا���س  لأن���ه  �ل���ع���امل، 
ور�أى كيف ينظر �لآخ����������رون �إىل 

�لوليات �ملتحدة. 
يف ذلك �لوقت )مالحظة �ملحرر: 
�لبالد  ت��ك��ن  ف��ي��ت��ن��ام(، مل  ح����رب 
�أوروب��ا، و��شا�شا  تتمتع ب�شعبية يف 

بني  ت��وين  �أب��ح��ر  لقد  فرن�شا.  يف 
هذين �لعاملني. »

 
»ا�ستعادة ثقة 

ال�سركاء العامليني«
برملانية  ����ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ة  خ����الل 
وزير  ن��ائ��ب  من�شب  يف  لتثبيته 
روى   ،2014 ع����ام  �خل���ارج���ي���ة 
�أن������ت������وين ب���ل���ي���ن���ك���ني �أن��������ه »وج�����د 
دور  ي��ل��ع��ب  ج����ًد�،  ���ش��غ��رًي�  نف�شه 
�لدبلوما�شيني �ل�شغار، يف حماولة 

وم���ت���و�زن���ة، ك��م��ا رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
�لربيطاين بوري�س جون�شون.

�ملحافظ  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  و�أع���ل���ن 
�أن���ه �عتبار�ً  �أم���ام �ل��ن��و�ب  �لث��ن��ني 
�لأول-دي�شمرب،  كانون  مطلع  من 
�لإغالق  م��ن  �أ�شابيع  �أرب��ع��ة  وبعد 
�عتماد  ����ش���ي���ج���ري  �إن����ك����ل����رت�،  يف 
حملياً  م���ع���دل���ة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
مرت�فقة مع برنامج و��شع لإجر�ء 

فحو�س.
وح���ذر �أن »ع��ي��د �مل��ي��الد ه��ذ� �لعام 
تز�ل  ل  و�لطريق  عادياً  يكون  لن 
بنف�شه  وهو  �لربيع«،  حتى  طويلًة 
خمالطته  ب��ع��د  ل��ل��ح��ج��ر  ي��خ�����ش��ع 

�شخ�شا م�شابا.
و�أ�شاف يف �لت�شريحات لتي �أدىل 
تخطينا  »لكننا  �لفيديو  ع��رب  بها 

مرحلة و�لنهاية تلوح يف �لأفق«.
�لتخفيفية  �لإج�����ر�ء�ت  ب��ني  وم��ن 
�ل��ت��ي �أع��ل��ن ع��ن��ه��ا، �ل�����ش��م��اح بعودة 
�لريا�شية  �ملالعب  �إىل  �جلماهري 

يف كانون �لأول/دي�شمرب لل�شياحة 
�عتمادها  مع  و�لدولية،  �لوطنية 
��شرت�تيجية لإج��ر�ء �لفحو�س ل 
�شيما يف مطار بي�شتاريني �لدويل.
�شركة  ���ش��ت��ف��ر���س  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
�للقاح  �لأ����ش���رت�ل���ي���ة  ك���و�ن���ت���ا����س 
ركاب  ك��ل  ع��ل��ى  كوفيد-19  ���ش��د 
�أعلن  ك���م���ا  �ل����دول����ي����ة،  رح���الت���ه���ا 
جوي�س،  �ألن  �لتنفيذي  مديرها 
�لذي قال �إنه على �لأرجح �شي�شبح 
»ر�ئ�����ج�����اً« يف قطاع  �ل��ط��ل��ب  ه����ذ� 

�لطري�ن.
ت��ت��و�ىل �لإع���الن���ات �لإي��ج��اب��ي��ة يف 

جمال �للقاحات.
وحتالف  م����ودرن����ا  خم��ت��رب  وب���ع���د 
�أع���ل���ن خمترب  ف��اي��زر/ب��ي��ون��ت��ي��ك، 
�ملتعاون  �لربيطاين  �أ�شرت�زينيكا 
�لثنني  �أوك�������ش���ف���ورد  م���ع ج��ام��ع��ة 
تطويره للقاح فعال بن�شبة 70% 
%90 يف بع�س  كمتو�شط، وحتى 

�حلالت.
وقال �أ�شرت�زينيكا �أنه يحرز تقدماً 
جرعة  م����ل����ي����ار�ت   3 ت�����ش��ن��ي��ع  يف 

�شتكون متوفرة يف 2021.
و�أ�شفر �لوباء عن وفاة 1،4 مليون 
�أبلغ  �أن  م��ن��ذ  �ل���ع���امل  يف  ���ش��خ�����س 
يف  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  مكتب 
�أو�خ���ر كانون  �ل�شني ع��ن ظ��ه��وره 

�لأول-دي�شمرب 2019.
و�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ه���ي �لأك����رث 
 257،616 ت�شرر�ً مع ت�شجيلها 
وفاة تليها �لرب�زيل )169،485 
وفاة( و�لهند )133،738 وفاة(، 

و�ملك�شيك )101،676 وفاة(.
 

مطلع ك��ان��ون �لأول-دي�����ش��م��رب يف 
غري  �ملتاجر  وفتح  �ملناطق،  بع�س 
�لريا�شة،  ون�������و�دي  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة، 
�لدينية  �ل��ط��ق��و���س  و����ش��ت��ئ��ن��اف 

وحفالت �لزفاف.
�ل�شهر  فر�شت  �ل��ت��ي  �إ�شبانيا  �أم���ا 
�مل��ا���ش��ي ح��ال��ة ط�����و�رئ ط��ب��ي��ة، مل 
م���ا متو�شطه  ���ش��وى  ت�����ش��ج��ل  ت��ع��د 
�أل���ف   100 ل��ك��ل  �إ����ش���اب���ة   400
ن�شمة مقابل 530 مطلع ت�شرين 

�لثاين/نوفمرب.
�لإ�شباين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  و�أع��ل��ن 
بيدرو �شان�شيز فيما كان ي�شتعر�س 
خ��ط��ة �ل��ت��ط��ع��ي��م �لإ���ش��ب��ان��ي��ة لعام 
2021، �أن تر�جع �لإ�شابات دليل 
�حلكومة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أن  ع��ل��ى 

»مثمرة«.
يف ك���ات���ال���ون���ي���ا، ف��ت��ح��ت �حل���ان���ات 
لكن  �ل�شينما،  و���ش��الت  و�ملطاعم 

ب�شعة حمدودة.
وق����ال �أن����در ف��ال��دي��ب��ريي�����س مالك 

حانة يف بر�شلونة فرحاً »�ليوم يوم 
مميز«.

فيليبي  �مل��ل��ك  و���ش��ع  �لأث����ن����اء،  يف 
�ختلط  بعدما  �ل�شاد�س يف �حلجر 
ب�شخ�س م�شاب كما �أعلن �لثنني 

�لق�شر �مللكي.
ينتظر فر�س قيود جديدة �عتبار� 
من �لثالثاء يف �لربتغال و�ل�شويد. 
تو��شل  حيث  �ملتحدة  �لوليات  يف 
�شريعاً،  بالرتفاع  �لإ�شابات  �أعد�د 
بحملة  �مل��ب��ا���ش��رة  �ل�شلطات  ت��اأم��ل 
�لأول- ك��ان��ون  منت�شف  �لتطعيم 
دي�شمرب، مبجرد ح�شول �للقاحات 
على ترخي�س �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء 
جهود  �ملكلف  �مل�����ش��وؤول  �أع��ل��ن  كما 
تر�مب،  دونالد  �إد�رة  يف  �لتطعيم 

من�شف �ل�شالوي.
وت���ع���ت���زم �حل���ك���وم���ة ت��ط��ع��ي��م 20 
مليون �شخ�س من �أكرث �ملعر�شني 
�لأول-دي�شمرب،  كانون  يف  للخطر 
ثم من 25 �إىل 30 مليون �شخ�س 

كل �شهر بعد ذلك.
�ملو�فق  �ل�شكر  عيد  �ق���رت�ب  يثري 
�ل�شلطات �ل�شحية.  �خلمي�س قلق 
�مل��وج��ه��ة لل�شكان  �ل��دع��و�ت  ورغ���م 
�لعديد  �أن  �إل  بيوتهم،  يف  للبقاء 
لل�شفر  ي�شتعدون  �لأمريكيني  من 
ل���ل���ق���اء ع����ائ����الت����ه����م. و�زدح�����م�����ت 
م�شبوق  غ����ري  ب�����ش��ك��ل  �مل�����ط�����ار�ت 
��شطف  بينما  �ل��وب��اء،  ظهور  منذ 
لفح�س  ل��ل��خ�����ش��وع  �مل�������ش���اف���رون 

كورونا.
�شماًل، تخ�شع تورونتو �أكرب مدن 
كند� لإغالق منذ �لثنني ملدة 28 
يوماً ب�شبب �رتفاع عدد �لإ�شابات.

مقاطعة  وزر�ء  رئ���ي�������س  و�أع����ل����ن 
»�لو�شع  �أن  ف����ورد  دوغ  �أون���ت���اري���و 

مقلق جد�ً«.
�ل�شلطات  ت�شجل  �لأرج��ن��ت��ني،  يف 
�أعد�د �لإ�شابات،  ن�شبياً يف  تر�جعاً 
بوينو�س  م���دي���ن���ة  �أع���ل���ن���ت  ح���ي���ث 
�يري�س �لثنني �أنها �شتفتح �أبو�بها 

�أن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ني، ه��و م��ن �تباع 
ويرى  �لط����ر�ف،  �مل��ت��ع��دد  �لعمل 
�أنها بحث عن  على  �لدبلوما�شية 
�شر�كة مربحة للجانبني ولي�شت 

جمرد تو�زن للقوى.
 كما ي��وؤم��ن ب��ال��ن��م��وذج �ل���ذي من 
على  ب����الده  تلعبه  �أن  �مل��ف��رت���س 

�ل�شاحة �لدولية.
�لذي  بلينكني،  �أنتوين  تعيني  �إن 
بعد،  �ل�شيوخ  جمل�س  ي��وؤك��ده  مل 
هو بالأ�شا�س وفاء بوعد �نتخابي 

جلو بايدن: 
�مل���ت���ح���دة �إىل  �ل������ولي������ات  ع�������ودة 
مبقاربة  �لعاملي،  �مل�شرح  مقدمة 
ت��ق��ل��ي��دي��ة �أك����رث م���ن ���ش��ل��ف��ه بطل 

»�أمريكا �أوًل«. 
�أكرث قوة  وبوجود وز�رة خارجية 
)�كت�شبت وز�رة �لدفاع �ليد �لعليا 
يف عهد دونالد تر�مب(، �شت�شعى 
�لدولة لإ�شالح وعالج حتالفاتها 
م����ع �ل�������ش���ني، و�لن�������ش���م���ام �إىل 
�لتفاقيات �لدولية �لكربى، مثل 
�لتي  �ملناخ  ب�شاأن  باري�س  �تفاقية 

�ن�شحب منها تر�مب.
عن ل�باري�سيان

تركيا املحا�شرة بالعقوبات تلجاأ 
اإىل �شيول لإنقاذ دبابات »األتاي«

 •• عوا�شم-وكاالت

ك�شف �ل��ك��ات��ب �ل��رتك��ي ب����ور�ك ب��ك��دي��ل �أن ت��رك��ي��ا جل���اأت �إىل ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة يف 
�شناعات  على  بظالله  �أل��ق��ى  �ل��ذي  �لأوروب����ي  �لتهديد  على  لاللتفاف  حُم��اول��ة 
�أنقرة �لع�شكرية، وحتديد�ً برنامج دبابات �ألتاي �لتي زعم �لرئي�س �لرتكي رجب 
طيب �أردوغان ت�شنيعها يف تركيا، موؤكد�ً يف ت�شريحات �شابقة، �أنها �شتكون جاهزة 
م�شوؤويل  �إن  ن��ي��وز«،  »ديفين�س  مب��وق��ع  م��ق��ال  يف  ب��ك��دي��ل،  وق���ال   .2020 بحلول 
�لأتر�ك يتفاو�شون مع �شركة كورية جنوبية لإعادة �لعمل  �ملُ�شرتيات �لع�شكرية 
بربنامج �إنتاج �أول دبابة قتال رئي�شية حملية من �جليل �جلديد يف �لبالد. وقال 
ب�شبب  كبرية  تاأخري�ت  �لربنامج  هذ�  »و�ج��ه  للموقع:  �مل�شرتيات  م�شوؤويل  �أح��د 
�ملُكّونات �ملهمة مثل �ملُحرك، وناقل �حلركة، و�لتدريع«،  �لف�شل يف �حل�شول على 
»ل�شت يف و�شع ي�شمح يل بتحديد تاريخ بد�ية �لإنتاج �لت�شل�شلي. كل ما  م�شيفاً 
�أعرفه هو �أننا ُنحاول جاهدين �مل�شي قدماً«. يف 2019، قال �إيثم �شاجناك، �أحد 
 BMC Defense »مل�شاهمني �لرئي�شيني يف �شركة »بي �م �شي ديفين�س كومباين�
Company �لرتكية، و�لع�شو �لبارز يف حزب �لعد�لة و�لتنمية �أن دبابة “�ألتاي” 
�شتدخل �خلدمة يف غ�شون 24 �شهر�ً، بعد �شمها �إىل �جلي�س �لرتكي بقر�ر من 
�لرئي�س رجب طيب �أردوغان. ويبدو �أن �شاجناك كان متفائاًل للغاية، �إذ �أن برنامج 
�لإ�شتثمار �لرئا�شي ل� 2021، �لذي �شدر يف وقت �شابق هذ� �ل�شهر، مل يذكر حتى 
“�ألتاي” �أوموعد و�شعها يف �خلدمة.  ووفق م�شدر مطلع على برنامج »�لتاأي«، 
 Hyundai “هيوند�ي رومت”  �شركة  BMC حمادثات مع  �شي«  �م  »ب��ي  �أج��رت 
Rotem �لكورية �جلنوبية حلّل م�شاكل �لتكنولوجيا �لأجنبية �ل�شرورية لدبابة 
تركية  دب��اب��ة  �أن��ه��ا  على  �لأت���ر�ك  �مل�شوؤولون  ُي�شّورها  م��ا  غالباً  و�ل��ت��ي  “�ألتاي”، 
�لنقل  �أنظمة  بناء  �جلنوبية  �لكورية  لل�شركة  �شبق  �أن��ه  وُيذكر  بالكامل.  حملية 
�أنظمة  �إىل  بالإ�شافة  و�أ�شنة،  و�أنقرة  �إ�شطنبول  يف  �لبو�شفور  عبور  ونظام  �لعام، 
�ل�شكك �حلديدية �خلفيفة يف �إ�شطنبول، و�إزمري. وقال �مل�شدر للموقع: “ناأمل �أن 
توؤدي حمادثاتنا يف �لنهاية �إىل حّل م�شاكل حزمة �لطاقة، �ملحرك وناقل �حلركة، 
�لتي �شن�شتخدمها يف دورة �لإنتاج �لت�شل�شلي. رمبا نتحدث عن �شهرين �آخرين من 
و�أ�شاف �أن BMC جُتري حمادثات غري  �ملحادثات قبل �أن نعرف �إىل �أين نتجه”. 
�لتكنولوجيا  يف  متخ�ش�شتني  �شركتني  مع   ،Hyundai Rotem عرب  مبا�شرة، 
�لدفاعية �لكورية �جلنوبية، �شانع �ملحركات “دو�شان” Doosan و “��س �ند تي 
�أوتوماتيكي. وقال:  ناقل حركة  ُتنتج  �لتي   ،T Dynamics&S ”د�يناميك�س
�إذ�  �أل��ت��اي،  دبابة  ت�شغيل  S & T على  و   Doosan �لطاقة من  “�شتعمل حزمة 

متكنا من ت�شوية �خلالفات وم�شاكل �لرتخي�س”.
وكانت تركيا تاأمل ت�شغيل دبابة »�ألتاي« مبحّرك MTU �لأملاين، وناقل �حلركة 
RENK ، لكن �ملُحادثات مع �ل�شركات �لأملانية على مد�ر �لعامني �ملا�شيني ف�شلت 
بعد حظر �لأ�شلحة �لفيدير�يل على تركيا. وتعد �أملانيا من �لدول �لأوروبية �لتي 
قل�شت �ل�شادر�ت �لع�شكرية �إىل تركيا ب�شبب م�شاركة �لأخرية يف �حلرب �لأهلية 
وكانت تركيا تاأمل  �ل�شورية. وهناك م�شكلة مماثلة يف نظام �لتدريع يف “�ألتاي”، 
ب�شبب  �لبلدين  بني  �لأخ��ري  �ل�شيا�شي  �لتوتر  لكن  فرن�شا،  من  عليها  �حل�شول 
م�شدر  وق��ال  حمتملة.  �شفقة  �أحبط  قرب�س،  قبالة  و�لغاز  �لنفط  عن  �لتنقيب 
مطلع على برنامج “�ألتاي” �إن �لدرع �شينتج حملياً يف �إطار �شر�كة بني �لقطاعني 

�لعام و�خلا�س.

من اأتباع العمل املتعدد الأطراف

 اأنتوين بلينكني، فرنكوفوين للخارجية الأمريكية...!
تعيينه وفاء ل�عد انتخابي: ع�دة ال�ليات املتحدة اإىل مقدمة امل�سرح العاملي مبقاربة اأكرث تقليدية

فرن�شا تعتزم تخفيف القيود والعامل ينتظر لقاح كورونا 

لإ�ساعة  جم���ال  ل 
ال�������ق������ت... رغ���م 
الن����ت����ق����ال ال����ذي 
مع�سكر  ي��ع��رق��ل��ه 
ت���رام���ب, اأع��ل��ن ج� 
بايدن, الذي �سي�ؤدي 
الد�ست�رية  اليمني 
ي���ن���اي���ر   20 يف 
لل�ليات  ك��رئ��ي�����ض 
امل���ت���ح���دة, اأ���س��م��اء 
عن  امل�س�ؤول  فريقه 
الدبل�ما�سية والأمن 

الق�مي.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

بني بايدن وتوين عالقة تعود �ىل ع�شرين �شنة�أنتوين بلينكن لرتميم �لدبلوما�شية �لمريكية

يرى اأن الدبلوما�شية بحث عن �شراكة 
مربحة للجانبني ولي�شت جمرد توازن للقوى

ت�شّكل النهج الدبلوما�شي لأنتوين بلينكني
 ت�شّكل خالل ال�شنوات التي ق�شاها يف باري�س
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الت��ف��اق��ي��ة, 
على  بكني  رد 
دونالد  ق���رار 
احلد  ت��رام��ب 
ال�سادرات  من 
اإىل  ال�سينية 
ال�������لي������ات 
امل�����ت�����ح�����دة

ال�ليات  ع���دة 
اإىل  امل���ت���ح���دة 
ال�����������س�����راك�����ة 
ال�������ع�������اب�������رة 
الهادئ  للمحيط 
����س���ت�������س���ط���دم 
ب�����احل�����������س������ر 
ال�سيني اجلديد
الهند، ثالث اأكرب اقت�شاد يف اآ�شيا بعد ال�شني واليابان، تغيب عن هذه الكتلة القت�شادية 

يف �لأ�شل، �شعت �لدول �لع�شر �لتي 
�شنغافورة،  )فيتنام،  �لآ�شيان  ت�شكل 
م���ال���ي���زي���ا، �إن���دون���ي�������ش���ي���ا، ب����ورم����ا، 
�لفلبني،  كمبوديا،  بروناي،  لو���س، 
من  �قت�شاد�تها  فتح  �إىل  تايالند( 
و�ن�شمت  ���ش��ر�ك��ة.  ت��ن��ظ��ي��م  خ���الل 
�ل�شني  �آ�شيوية:  دول  خم�س  �إليهم 
و�ليابان وكوريا �جلنوبية و�أ�شرت�ليا 
ونيوزيلند�. وتوؤ�ش�س هذه �لتفاقية 
لأكرب  �لأط���ر�ف  �ملتعددة  �لتجارية 

منطقة جتارة حرة يف �لعامل.
�إنها تعني 2.2 مليار �شخ�س، �أو ما 
ثلث  ومتثل  �لب�شرية،  ثلث  ي��ق��ارب 
�لإنتاج �لعاملي. وهذ� يفوق �لحتاد 
�أو نافتا، �تفاقية �لتجارة  �لأوروب��ي 

�حلرة لأمريكا �ل�شمالية.
�لقت�شادية  »�ل�����ش��ر�ك��ة  ���ش��ت��دخ��ل 
�لتنفيذ  حيز  �ل�شاملة«  �لإقليمية 
مب���ج���رد ت�����ش��دي��ق »ع�����دد ك����اف من 
�لدول �مل�شاركة« عليها على �مل�شتوى 
 90 تقلي�س  �إىل  وتهدف  �لوطني. 
�جلمركية  �حل����و�ج����ز  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
على �ملنتجات �ل�شناعية. كما ت�شع 
�مللكية �لفكرية. ومع ذلك،  معايري 
ل يوجد �شيء من�شو�س عليه فيما 
حماية  �أو  �ل��ع��م��ال  بحماية  يتعلق 
�لزر�عة  �لتفاق  يغطي  ول  �لبيئة، 

�أو قطاع �خلدمات باأكمله.
يف نف�س �لوقت، تقدم هذه �ل�شر�كة 
ميزة حقيقية لدول �لآ�شيان: فهي 
ت��ل��غ��ي ع����دًد� م��ن �لت��ف��اق��ي��ات �لتي 
�لأحكام  وتن�شق  بينها،  قائمة  كانت 
و�ملحيط  �آ���ش��ي��ا  مل��ن��ط��ق��ة  �ل�����ش��احل��ة 
�ل�����ه�����ادئ ب���اأك���م���ل���ه���ا. وع����ل����ى وج���ه 
�ل�شلع  �أن  حت��دي��د  مت  �خل�����ش��و���س، 
�إنتاج �شلع  �لو�شيطة �لتي تدخل يف 
�أخرى ميكن �ن يكون من�شاأها يف كل 

من �لبلد�ن �خلم�شة ع�شر �ملوقعة.
 

خط�ة اإىل الأمام لتكامل 
القت�ساد الآ�سي�ي

متثل �لبلد�ن �لتي وقعت على هذه 
�لنظم  �إم��ك��ان��ي��ات  جميع  �لتفاقية 
�لر�أ�شمالية  م���ن  �لق���ت�������ش���ادي���ة: 
�لأجنلو �شك�شونية يف �أ�شرت�ليا، �إىل 
�لر�أ�شمالية �لآ�شيوية مثل تايالند، 
مرور� بال�شيوعية �حلديثة لفيتنام. 
�ل�شني  �أخ���ذت   ،2018 ع��ام  ومنذ 

دوًر� ر�ئ��ًد� يف �إع��د�د هذه �لتفاقية 
�لقت�شادية. وهكذ� كانت بكني ترد 
على قر�ر دونالد تر�مب باحلد من 
�لوليات  �إىل  �ل�شينية  �ل�����ش��ادر�ت 

�ملتحدة.
هناك  ك��ان   ،2020 ع��ام  مطلع  يف 
�ن���خ���ف���ا����س يف م�������ش���رتي���ات �ل�����دول 
�ل�شينية،  �ملنتجات  م��ن  �لأوروب��ي��ة 
�أزم���ة كوفيد -19.  �أع��اق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
وه������ذ� ي���ق���ود ج�����ان ف���ر�ن�������ش���و� دي 
م��ي��غ��ل��ي��و، رئ���ي�������س م���ع���ه���د �أب����ح����اث 
يلي:  ما  مالحظة  �إىل  �آ�شيا،  مركز 
ي��ت��م و���ش��ع توقيع  �أن  »�إن��ه��ا م��اأث��رة 

�أن  �لو��شح  ومن  �لأهمية.  متز�يد 
نيودلهي ل تريد �أن تطغى �ملنتجات 

�ل�شينية على �شناعتها.
بالإ�شافة �إىل ذلك، بعد �لن�شحاب 
من حمادثات �ل�شر�كة �لقت�شادية 
�لهند  ��شتبكت  �ل�شاملة،  �لإقليمية 
م����د�ر حدودهما  ع��ل��ى  �ل�����ش��ني  م��ع 
�مل�شرتكة يف جبال �لهيماليا، وقتل 
ج���ن���ود م���ن �ل��ب��ل��دي��ن. وم����ع ذل���ك، 
�أ�شارت �لدول �ملوقعة على �ل�شر�كة 
�لقت�شادية �لإقليمية �ل�شاملة �إىل 
يف  �مل��ف��او���ش��ات  ��شتئناف  ميكن  �أن���ه 
�ل�شر�كة  �لهند يف  �أي وقت لدخول 

على  ع�شر  �خلم�شة  �ل��ب��ل��د�ن  ه���ذه 
�ل�شني  وك���ان���ت   . ن��ف�����ش��ه��ا  �ل���ورق���ة 
ه��ي �ل��ت��ي دف��ع��ت م��ن �أج����ل حدوث 
مت  �إذ�  لنف�شها،  ق��ال��ت  ف��ق��د  ذل����ك. 
�لبعيدة،  �لتجارية  منافذها  �إغالق 
منطقة  �إىل  �لرجوع  �لأف�شل  فمن 
�ل�شحية  ب��الأزم��ة  تتاأثر  مل  قريبة 
للتعايف  بكثري  �أك��رب  فر�س  ولديها 
�لقت�شادي من �ملناطق �لقت�شادية 
�لأخرى يف �لعامل. كل هذ� منطقي 

بالن�شبة لل�شني«.
كه  يل  �أع�������رب  �لح���������و�ل،  ك����ل  ويف 
�لدولة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ت�����ش��ي��ان��غ، 

على ذلك، حتى بالن�شبة لأ�شرت�ليا، 
مع  �قت�شادية  ن��ز�ع��ات  لديها  �لتي 
�لتي  لليابان  بالن�شبة  �أو  �ل�����ش��ني، 
مع  �ل�شر�ع  تنق�شها مو�شوعات  ل 
هذ� �لبلد، من �ل�شعب �لبتعاد عن 

هيكل جديد للتعاون �لقت�شادي.
وم���ع ذل���ك، ف���اإن دول���ة مت��ث��ل ثالث 
�ل�شني  بعد  �آ�شيا  يف  �قت�شاد  �أك��رب 
و�ليابان، ل ت�شارك يف هذه �ل�شر�كة 
�لقت�شادية �لإقليمية �ل�شاملة. �نها 
قررت   ،2019 نوفمرب  يف  �لهند. 
م��غ��ادرة ط��اول��ة �مل��ف��او���ش��ات عندما 
جتّلى بو�شوح �أن �ل�شني تلعب دوًر� 

�ل�شيني، عن ر�شاه بعد توقيع هذه 
باأنها  وو�شفها  �لتفاقية �جلديدة. 
�مل��ت��ع��دد �لط���ر�ف  »�ن��ت�����ش��ار للعمل 
�أنها  م�����ش��ي��ف��ا  �حل������رة«،  و�ل���ت���ج���ارة 
و�لأمل  �ل�شم�س  �أ�شعة  م��ن  »�شعاع 

و�شط �لغيوم«.
�ملهم  �ل�������ش���يء  �أن  �ل����و������ش����ح،  م����ن 
»�ل�شر�كة  �أن  ه��و  لبكني  بالن�شبة 
�ل�شاملة«  �لإقليمية  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لأم�����ام  �إىل  ك���ب���رية  مت��ث��ل خ���ط���وة 
�لآ�شيوي.  �لق��ت�����ش��اد  ت��ك��ام��ل  ن��ح��و 
�شينمو �لتبادل �لتجاري بني �لدول 
و�شتكت�شب  و�ل�������ش���ني  �لآ����ش���ي���وي���ة 

�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ط���م���وح���ات 
كانت  زخ��م��ا.  �ملنطقة  يف  �ل�شينية 
هذه �لطموحات موجودة منذ عدة 
�لتجارية  �ل�شرت�تيجية  يف  �شنو�ت 

ل� »طرق �حلرير«.
 

جمرد بداية
�لآ�شيان  دول  ت��اأم��ل  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
من  �لت��ف��اق��ي��ة  متكنها  �أن  �ل��ع�����ش��ر 
�إنعا�س �قت�شادها. ففي منطقة �آ�شيا 
�لإنتاج  �شيكون  �ل���ه���ادئ،  و�مل��ح��ي��ط 
و�شيتم  للت�شدير،  بالن�شبة  �أرخ�س 
تن�شيق �لإجر�ء�ت �لتجارية. عالوة 

�لقت�شادية �لإقليمية �ل�شاملة، بل 
�إىل  م��ر�ق��ب��ني  �ر���ش��ال  باإمكانها  �أّن 

�جتماعات �إن�شاء هيئات �ل�شر�كة.
ومن غري �ملرجح �أن ت�شتثمر �لهند 
�شك  دون  ون��ي��ت��ه��ا  �ل����دع����وة،  ه����ذه 
�شيكون  م��ا  در����ش��ة  �ىل  �أك���رث  تتجه 
يتعلق  فيما  بايدن  �شلوك جو  عليه 

مبنطقة �ملحيط �لهادئ. 
�أوباما  ب����ار�ك  �أع��ل��ن   ،2016 ع���ام 
عن �إن�شاء �لوليات �ملتحدة ل�شر�كة 
و����ش��ع��ة ع��اب��رة للمحيط �ل��ه��ادئ ل 
ت�شتثني ق�شايا مثل �لبيئة وحقوق 
�ل���ع���م���ال. ومت����ت دع�����وة 11 دول���ة 
بعد   ،2017 ع��ام  لكن  للم�شاركة. 
ف��رتة وج��ي��زة م��ن �ن��ت��خ��اب��ه، �شحب 
دونالد تر�مب �لوليات �ملتحدة من 

هذ� �لتفاق.
للمحيط  �ل��ع��اب��رة  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه 
عنها  ت����خ����ل����ى  �ل������ت������ي  �ل���������ه���������ادئ، 
ذلك.  م��ع  �لأم��ري��ك��ي��ون، مل تختف 
»�ل�شر�كة  ر�شمًيا  �لآن  ت�شمى  وه��ي 
�ملحيط  ع��رب  و�لتقدمية  �ل�شاملة 
�أ�شرت�ليا  هم  و�أع�شاوؤها  �ل��ه��ادئ«، 
وماليزيا  و�ل�����ي�����اب�����ان  وب������رون������اي 
وفيتنام  و���ش��ن��غ��اف��ورة  ون��ي��وزي��ل��ن��د� 
وت�شيلي  و�مل��ك�����ش��ي��ك  ك��ن��د�  وك��ذل��ك 

وبريو. 
وق����ال �ل��رئ��ي�����س ب���اي���دن، �إن����ه يريد 
عودة �لوليات �ملتحدة �إىل �ل�شر�كة 
ولكن  �ل���ه���ادئ.  للمحيط  �ل��ع��اب��رة 
كبري  ب�شكل  م�شاهمتها  خ��الل  م��ن 
�لقت�شادية  �ل�����ش��ر�ك��ة  �إن�������ش���اء  يف 
�لإقليمية �ل�شاملة، �شمحت �ل�شني 
متعددة  �أخ����رى  �ق��ت�����ش��ادي��ة  لهيئة 
�جل��ن�����ش��ي��ات ب���اح���ت���الل �لأر��������س يف 

منطقة �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ. 
ميغليو،  دي  فر�ن�شو�  جان  ويعتقد 
�ل�شني  �أن  ت���خ���ّي���ل  »مي����ك����ن  �أن�������ه 
�أو  �ل��ي��اب��ان  مثل  دول  م��ن  �شتطلب 
فيتنام �لأع�شاء يف �ل�شر�كة �لعابرة 
للمحيط �لهادئ �ختيار مع�شكرها. 
�ل�شر�كة  على  وقعتم  لقد  بقولها: 
�ل�شاملة،  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ع����ادت  و�إذ� 
�لهادئ،  للمحيط  �لعابرة  �ل�شر�كة 
�ل�شر�كة  لتلك  تقولو�  �ن  فعليكم 
�لعابرة للمحيط �لهادئ باأن �لأمر 

�نتهى، ود�ًعا«.

 ت�ؤ�س�ض هذه التفاقية التجارية املتعددة الأطراف لأكرب منطقة جتارة حرة يف العامل
�كت�شاح �شيني ملجموعة ��شيان�ليوم خمر... وغد� �مر

�لهند مل ت�شارك وتنتظر �شيا�شة بايدن �ول

قمة �فرت��شية للمجموعة �جلديدة�ل�شر�كة �لعابرة للمحيط �لهادئ تو�جه �ملع�شكر �ل�شيني

تعني التفاقية التجارية ثلث 
الب�شرية، ومتثل ثلث الإنتاج العاملي

 تاأمل دول الآ�شيان الع�شر اأن متكنها 
اتفاقية ال�شراكة من اإنعا�س اقت�شادها

انتخاب ج� بايدن:

 اإعادة خلط الأوراق يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ
 •• الفجر -ريت�شارد اأرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

الثانية  القت�سادية  الق�ة  ال�سني  اأ�سبحت  اأن   منذ 
والفرتة  ذاتهم.  تاأكيد  اإىل  قادتها  ي�سعى  العامل,  يف 
دون  املتحدة  لل�ليات  رئي�ض  انتخاب  فيها  يتم  التي 
اأن يت�ىل من�سبه بعد, ت�سكل فر�سة عظيمة. وقد مّت 

التحقق من هذا امل�قف ال�سيني يف منا�سبتني.
يف يناير 2017, يف خ�سم النتقال الرئا�سي الأمريكي 
جني  �سي  �سارك  ترامب,  ودونالد  اأوباما  ب��اراك  بني 

بينغ, الرجل الأول يف ال�سني, يف منتدى داف��ض.
كل  ال�سغرية  ال�س�ي�سرية  املدينة  ه��ذه  ت�ست�سيف   
وال�سركات.  احلك�مات  روؤ���س��اء  بني  اجتماعات  ع��ام 

اجلميع,  له  �سّف���ق  خطاًب�����ا  بينغ  جني  �س�����ي  واألقى 
والتعاون  والع�ملة  التجارة احل���رة  اأ�ساد مبزايا  حيث 

الدويل.
احلزب  ق��ي��ادة  ق��ررت  ن�فمرب,   15 يف   ,2020 ع��ام 
ال�سي�عي اأن ت�سارك ال�سني يف تاأ�سي�ض مبادرة جتارية 

وا�سعة النطاق تدير ظهرها لأمريكا واأوروبا.

 ثلث الب�سرية معنّي
الإقليمية  القت�سادية  »ال�سراكة  ه��ذه  اإط��الق  مت 
ال�ساملة«, خالل حفل افرتا�سي مت تنظيمه يف فيتنام, 
ويف هان�ي حتديدا. وجتمع خم�سة ع�سر دولة من دول 
اآ�سيا واملحيط الهادئ. وقد ا�ستمرت املفاو�سات ل��سع 

اللم�سات الأخرية على التفاق ثماين �سن�ات. 
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عربي ودويل

اإدانة عربية لـ«هجوم جدة« الإرهابي.. ودعوات لردع احلوثينيالرئي�س الأفغاين يدعو املانحني اإىل موا�شلة دعم بالده 
 •• كابول-اأ ف ب

دعا �لرئي�س �لأفغاين �أ�شرف غني �أم�س �لثالثاء �ملانحني �لدوليني �ىل مو��شلة دعم بالده رغم 
�إقر�ره باأنه يتوقع خف�شا للم�شاعد�ت يف �إطار تباطوؤ �لقت�شاد �لعاملي ب�شبب وباء كوفيد-19.

وجاءت دعوة غني يف خطاب �ألقاه �فرت��شيا من كابول �أمام �جتماع �لدول �ملانحة يف جنيف فيما 
ل تز�ل �أفغان�شتان ت�شهد �أعمال عنف بني طالبان و�لقو�ت �لأفغانية وتعاين من �لف�شاد و�لقلق مع 

�قرت�ب �ن�شحاب �لقو�ت �لأمريكية.
وقال غني »�إننا ن�شهد �إحدى �أكرب �ملاآ�شي يف �لتاريخ: وباء كوفيد-19. نحن ممتنون للغاية لأنه 
يف هذ� �لوقت من �ملعاناة �جلماعية، ل يز�ل �لتز�مكم جتاه �أفغان�شتان قويا«. و�أ�شاف »نطلب من 
�شركائنا �لدوليني م�شاعدتنا على �لقيام باملزيد مع �إمكانات �أقل«. و�أ�شاف غني »�مل�شاعدة �ملالية ل 

تز�ل �أ�شا�شية من �أجل تطورنا يف م�شتقبل قريب«.

 ••   عوا�شم-وكاالت

�شنته ميلي�شيات  �لذي  �لإرهابي،  �لهجوم  �لعربية،  �ل��دول  �أد�ن��ت عدد من 
�حلوثي و��شتهدف حمطة توزيع �ملنتجات �لبرتولية �شمايل مدينة جدة يف 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية. �أد�نت �لكويت باأ�شد �لعبار�ت ��شتهد�ف جماعة 

�حلوثي حمطة توزيع �ملنتجات �لبرتولية �شمال مدينة جدة.
وقالت وز�رة �خلارجية يف بيان لها �إن »��شتمر�ر �لأعمال �لإجر�مية �لآثمة 
�لتي ت�شتهدف �ملدنيني و�لبنى �لتحتية و�إمد�د�ت �لطاقة �لعاملية و�لعتد�ء 
�لدويل  �ملجتمع  ت�شتوجب حترك  و�ملنطقة  �ل�شعودية  و��شتقر�ر  �أمن  على 
لردع من يخطط ويقف ور�ءها«. و�أكدت �خلارجية �لكويتية وقوف �لكويت 
�لتام مع �ل�شعودية وتاأييدها يف كل ما تتخذه من �إج��ر�ء�ت للحفاظ على 
�أمنها و��شتقر�رها. كما �أد�نت وز�رة �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني يف �لأردن 

�لهجوم �لإرهابي �جلبان، �لذي ��شتهدف حمطة توزيع �ملنتجات �لبرتولية 
�شمايل مدينة جدة. و�أكد �لناطق �لر�شمي با�شم �لوز�رة، �شيف �هلل �لفايز، 
�إد�نة و��شتنكار �ململكة �ل�شديدين ورف�شها لهذ� �لهجوم �لإرهابي �جلبان 
و��شتمر�ر ملي�شيات �حلوثيني ��شتهد�ف �ملناطق �ملدنية، �لذي ميثل �نتهاكاً 

�شارخاً وخرقاَ فا�شحاً للقو�نني و�لأعر�ف �لدولية.
وهاجم �ملتمردون �حلوثيون يف �ليمن حمطة توزيع للمنتجات �لبرتولية 
تابعة ل�شركة �أر�مكو يف �شمال مدينة جدة غرب �ململكة ب�شاروخ، ما �أدى �إىل 
�إمد�د�ت  �أو تاأثريه على  ن�شوب حريق يف خز�ن للوقود، دون وقوع �شحايا 
�ل�شركة. وقال م�شدر م�شوؤول يف وز�رة �لطاقة �ل�شعودية يف بيان �أّنه عند 
»وقع  غرينيت�س(  توقيت   00:50( �ملحلي  بالتوقيت   03:50 �ل�شاعة 
�نفجار ت�شبب يف ن�شوب حريق يف خّز�ن للوقود يف حمطة توزيع �ملنتجات 

�لبرتولية يف �شمال مدينة جدة نتيجة �عتد�ء �إرهابي مبقذوف«.

 ••  وا�شنطن-وكاالت

�ختيار  بايدن،  جو  �ملنتخب،  �لأمريكي  �لرئي�س  �أعلن 
�أنطوين بلينكن وزير�ً للخارجية يف �إد�رته �ملقبلة، مما 

�أوحى بتغيري�ت مرتقبة يف �ل�شيا�شة �خلارجية.
�إي.  ودي��ف��ي��د  ك���ر�ويل  وم��اي��ك��ل  وت��ن��اول��ت لر� جايك�س 
�لأمريكية،  تامي�س«  »�ل��ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  يف  �شانكر 
�لتحالفات  عن  �ملد�فع  بلينكن  �إن  قائلني  �لقر�ر،  هذ� 
�شيحاول  ب��اي��دن  م��ن  ق��رب��اً  �لأك���رث  و�مل�شت�شار  �لدولية 
�ل��دول��ي��ني من  �ل�����ش��رك��اء  تبديد خم���اوف  م��ن من�شبه 
ن�شوء تناف�س جديد مع �ل�شني، وفق ما قال �أ�شخا�س 

قريبون من عملية �لتعيني. 
وبلينكن )58 �شنة(، هو نائب �شابق لوزير �خلارجية 
�إب��ان ولي��ة �لرئي�س �ل�شابق ب��ار�ك �أوب��ام��ا، ب��د�أ مهمته 
بيل  �لأ�شبق  �لرئي�س  �إد�رة  خ��الل  �خلارجية  وز�رة  يف 
يف  �لو��شعة  خربته  ت�شاعد  �أن  �ملتوقع  ومن  كلينتون.  
�لديبلوما�شيني  تهدئة  يف  �خلارجية  �ل�شيا�شة  جم��ال 

�لأم���ري���ك���ي���ني وق�������ادة �ل����ع����امل على 
ح���د ����ش���و�ء ب��ع��د �أرب���ع���ة �أع������و�م من 
وذ�ت  �رت������د�دي������ة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 

مبالغة قومية.
مقرباً  م�شاعد�ً  بايدن  عني  كذلك، 
م�شت�شار�ً  �شوليفان  جيك  ه��و  �آخ��ر 

لالأمن �لقومي. 
من  م��ق��رب  �شخ�س  �إىل  و����ش��ت��ن��اد�ً 
�شنة(   43( �شوليفان  فاإن  �لعملية، 
ل�شوؤون  ك��م�����ش��ت�����ش��ار  ب��ل��ي��ن��ك��ن  خ��ل��ف 
كان  عندما  لبايدن  �لقومي  �لأم��ن 
لأوباما، وتوىل من�شب رئي�س  نائباً 
هيئة �لتخطيط يف وز�رة �خلارجية 

�لوزيرة،  عندما كانت هيالري كلينتون ت�شغل من�شب 
وبات م�شت�شارها �ل�شرت�تيجي �لأكرث قرباً.

 
نظرة م�سرتكة لق�سايا العامل

وبلينكن و�شوليفان �شديقان ويتقا�شمان نظرة م�شرتكة 
لق�شايا �لعامل، وحاز� على ثقة بايدن و�أ�شبحا �شوته 
يف �ل�شوؤون �خلارجية. وقاد� �لهجوم على على ��شتخد�م 
تر�مب �شيا�شة »�أمريكا �أوًل« كمبد�أ �أ�شا�شي، قائلني �إنها 
�أمام  وفر�غات  فر�شاً  وخلقت  �ملتحدة  �لوليات  عزلت 

مناف�شيها.
و�أبرز  ع��ام��اً،   20 مل��دة  ب��اي��دن  �إىل جانب  بلينكن  وك��ان 
م�����ش��اع��دي��ه يف جل��ن��ة �ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة يف جمل�س 
�لقومي  ل��الأم��ن  م�����ش��ت�����ش��اره  ب�شفة  ولح���ق���اً  �ل�����ش��ي��وخ 

•• باري�س-اأ ف ب

للدموع  �مل�شيل  �لغاز  �لفرن�شية  �ل�شرطة  ��شتخدمت 
�أقيم  باري�س  و�شط  للمهاجرين  لتفكيك خمّيم جديد 
لإيو�ء مئات �لالجئني �لذين مت �إجالوؤهم من مر�كز 

�إيو�ء موؤقتة يف �ل�شو�حي دون توفري بديل.
زرقاء  خيمة   500 نحو  ن�شب  يف  متطوعون  و�شاعد 
�للون يف �شاحة �جلمهورية يف قلب �لعا�شمة �لفرن�شية 
يف وق���ت م��ت��اأخ��ر �لث��ن��ني و�ل��ت��ي ���ش��رع��ان م��ا �متالأت 

مبهاجرين معظمهم �أفغان.
وبعد نحو �شاعة، و�شلت �ل�شرطة لتفكيك �ملخيم و�إز�لة 
�أ�شخا�س يف بع�س �حلالت،  بد�خلها  �لتي كان  �خليام 
�ل�شتهجان  و�شيحات  �ملهاجرين  من  تظاهر�ت  و�شط 
�أف��غ��اين يف  �ل��دي��ن، وه��و  م��ن �ملتطوعني. وق���ال �شهاب 
�ل�34 من عمره وهو يعيد و�شع قّبعته �لرمادية على 
»�إن��ه��م عنيفون  ت��رك خيمته،  �أُج���رب على  بعدما  ر�أ���ش��ه 
نريده  ما  »ك��ل  بالبكاء  يجه�س  وه��و  و�أ���ش��اف  للغاية«. 
�مل�شيل  �لغاز  لحقا  �ل�شرطة  و��شتخدمت  �شقف«.  هو 
�شو�رع  يف  للتفّرق  باملهاجرين  دفع  ما  �لباقي  لتفريق 
�أ�شبوع على  باري�س. وياأتي تفكيك �ملخيم �جلديد بعد 
�إي��و�ء موؤقتة يف �شاحية  �ملهاجرين من مر�كز  �إج��الء 

�شان دين �شمال باري�س دون نقلهم �إىل مكان �آخر.
�لإ�شكان  عن  �مل�شوؤول  �ملدينة  بلدية  رئي�س  نائب  ون��دد 

تلك  �ل��رئ��ي�����س. وخ���الل  ن��ائ��ب  توليه من�شب  ف��رتة  يف 
على  �لأمريكي  �ل��رد  تطوير  يف  بلينكن  �شاعد  �لفرتة، 
�ل�شطر�بات �ل�شيا�شية �لتي �جتاحت �ل�شرق �لأو�شط، 
و�شوريا  و�ل��ع��ر�ق  م�شر  يف  خمتلفة  نتائج  �إىل  و�أدت 

وليبيا.
 

التفاقات الدولية
لكن �ملهمة �لرئي�شية �لتي تنتظر بلينكن هي �إعادة دور 
�أمريكا كحليف موثوق م�شتعد لالن�شمام �إىل �لتفاقات 
و�ملوؤ�ش�شات �لدولية- مبا يف ذلك �تفاق باري�س للمناخ، 
�إي��ر�ن، ومنظمة �ل�شحة �لعاملية،  و�لتفاق �لنووي مع 

و�لتي تخل�س منها كلها تر�مب.
معهد  �أق���ام���ه  م��ن��ت��دى  �أم����ام  ق���ال  �ن  لبلينكن  و���ش��ب��ق 
هيد�شون يف يوليو )متوز( »لنقلها بب�شاطة، �إن �مل�شاكل 
�لكبرية �لتي نو�جهها كبلد وككوكب، �شو�ء على �شعيد 
�لأ�شلحة  �نت�شار  �أو  كورونا،  �أو جائحة  �ملناخي،  �لتغري 
�آحادية..  ب��ح��ل��ول  معاجلتها  مي��ك��ن  ل  �جل���ي���دة،  غ��ري 
حتى دولة بقوة �لوليات �ملتحدة ل 

ميكنها معاجلتها مبفردها«.
دول  م��ع  �لعمل  �أن  بلينكن  و�ع��ت��رب 
فائدة  ي�����ش��ي��ف  �أن  مي��ك��ن  �أخ�������رى، 
�أخرى ملو�جهة حتديات ديبلوما�شية 
�أخرى، فالتناف�س مع �ل�شني ميكن 
�إىل  �للجوء  ط��ري��ق  م��ن  يح�شل  �أن 
�جل��ه��ود �مل��ت��ع��ددة �لأط����ر�ف لتعزيز 
�لتجارة و�ل�شتثمار�ت �لتكنولوجية 
دول  �إرغ��ام  �لإن�شان، عو�س  وحقوق 
�قت�شادي  �لختيار بني  بعينها على 

�إحدى �لدولتني �لعظميني.
 

عالقات مع ني�دلهي
ويف ر�أي �لكاتبني �أن هذ� يعني بذل جهود ديبلوما�شية 
ح��ث��ي��ث��ة لإق���ام���ة ع���الق���ات �أق�����وى م���ع ن��ي��ودل��ه��ي وعرب 
دولة   14 �أن�شاأت  �لهادئ، حيث  �لهند-�ملحيط  منطقة 

مع �ل�شني موؤخر�ً �أكرب تكتل جتاري يف �لعامل.
�أفريقيا،  م���ع  �أك����رب  �ن���خ���ر�ط���اً  ي��ع��ن��ي  �أن  ك��م��ا مي��ك��ن   
يف  �ل�شتثمار  خ��الل  م��ن  تقدماً  �ل�شني  حققت  حيث 
باأوروبا  و�لع�����رت�ف  �لتحتية،  و�ل��ب��ن��ى  �لتكنولوجيا 
عندم������ا  �أخ���ري�ً،  ملج�����اأ  ولي�س  �أول  »وملجاأ  ك�شريك 
نو�جهه���ا«  �لتي  للتحدي������ات  بالت�شدي  �لأم��ر  يتعلق 
�أك���رث ت�����ش��دد�ً حيال  ب���ات  وف���ق م��ا ق���ال بلينكن، �ل���ذي 
رو�شيا بعدما �ت�شح دورها �أكرث يف �لتدخل يف �نتخابات 

2016 ويف �نحاء �أوروبا. 

�إيان  �لالجئني  وحماية  ط��ارئ  ب�شكل  �مل�شاكن  وتوفري 
بو�شار بطريقة »��شتجابة قو�ت حفظ �لقانون و�لنظام 
�لد�خلية  ب�����دوره، و���ش��ف وزي����ر  �ج��ت��م��اع��ي«.  ل��و���ش��ع 
تفكيك  م�����ش��اه��د عملية  د�رم���ان���ان  ج���ري�ل  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�أن���ه �أم���ر �شرطة  �مل��خ��ي��م��ات ب���«�ل�����ش��ادم��ة« م�����ش��ري� �إىل 

�ملدينة بتقدمي تقرير عما ح�شل.
�إىل  �ل��ه��ج��رة  ب��اري�����س حمطة رئي�شية يف ط��ري��ق  وت��ع��د 
�أوروبا، �إذ كثري� ما تقام فيها خمّيمات تفككها �ل�شرطة 

بعد ب�شعة �أ�شهر.
وحاولو�  كاليه  ميناء  �إىل  باري�س  من  �لآلف  و�نتقل 
�نكلرت�. وحاول  �إىل  �ملان�س  �شاحنات تعرب  �لختباء يف 

عدد قليل منهم �لعبور بالقو�رب.
�لفرن�شية  �أقّرت �حلكومة  وياأتي تفكيك �ملخيم بعدما 
�شور  ن�شر  على  ق��ي��ود�  يفر�س  م��ع��ّدل  �أم��ن��ي��ا  قانوننا 
�أثناء  �ل�شرطة  عنا�شر  ل��وج��وه  �لتقطت  وت�شجيالت 

تاأدية مهامهم يف �لأماكن �لعامة.
وت�شري نقابات �ل�شحافيني �إىل �أن من �شاأن �لقانون �ن 
يعطي �ل�شوء �لأخ�شر لل�شرطة ملنع �ل�شحافيني من 

�لقيام بعملهم وتوثيق �نتهاكات قو�ت �لأمن.
عمره  م��ن  �لع�شرين  يف  �أف��غ��اين  وه��و  مرت�شى،  وق���ال 
باأننا  �ل�شرطة خيمته »نحن هنا لإظهار  �أن تزيل  قبل 
�لعي�س  �إل��ي��ه. ل ميكننا  ن��ذه��ب  �آخ���ر  م��ك��ان��ا  ل من��ل��ك 

كاحليو�نات. كل ما نريده هو طلب �للجوء«.

اأ�شرتاليا تفكر يف فر�س اللقاح �شد كوفيد-19 ك�شرط لدخول البالد 
•• �شيدين-اأ ف ب

�ل�شرت�يل  �ل�����ش��ح��ة  وزي�����ر  �أع���ل���ن 
على  �شتطلب  كانبري�  �أن  �لثالثاء 
�لر�غبني  �لأ�شخا�س  من  �لأرج��ح 
�أن يتلقو� م�شبقا  �لبالد  يف دخ��ول 
�للقاح �شد كوفيد-19 فيما يعمل 
�مل�شوؤولون على حتديد ما �شتكون 
�جلديدة  �ل�شحية  �ل�شروط  عليه 
يف »عامل ما بعد كورونا« �مل�شتجد.

�أي ق��ر�ر نهائي بعد  مل يتم �تخاذ 
�شارية  �شت�شبح  �لتي  �لقيود  ب�شاأن 
ح��ني ي��ط��رح �ل��ل��ق��اح ���ش��د كوفيد-

�أك����د وزير  ك��م��ا  �لأ�����ش����و�ق،  19 يف 
�ل�شحة غريغ هانت.

�لدخول  ���ش��رط  �أن  �إىل  �أمل���ح  لكنه 
قد يكون حجر� �شحيا م�شدد� ملدة 

�أ�شبوعني �أو تلقي �لقاح.
�لو�فدين  »نتوقع من  هانت  وقال 
ي����ز�ل  ل  وف���ي���م���ا  �����ش���رت�ل���ي���ا  �ىل 
يف  خ���ط���ري�  م��ر���ش��ا  كوفيد-19 
�أن  �و  �للقاح  �لعامل، �ما �ن يتلقو� 

يعزلو� �أنف�شهم«.
�أ���ش��ه��ر عزلت  ثمانية  م��دى  وع��ل��ى 
بقية  عن  تقريبا  نف�شها  ��شرت�ليا 
�نحاء �لعامل مع منع دخول �لبالد 
�ل للمقيمني فيما تن�شح رعاياها 

بعدم �ل�شفر �ىل �خلارج.
ومع �لنتائج �لو�عد للتجارب على 
�أ�شار  كوفيد-19،  ���ش��د  �ل��ل��ق��اح 
قد  �ل����ش���رت�ل���ي���ني  �ن  �ىل  ه���ان���ت 
من  �ع��ت��ب��ار�  �للقاح  بتلقي  ي��ب��د�أو� 

�آذ�ر/مار�س.
�ل��ت�����ش��ري��ح��ات فيما  وت���اأت���ي ه����ذه 
�أع�����ل�����ن�����ت �����ش����رك����ة »ك�����و�ن�����ت�����ا������س« 
وقت  يف  ل���ل���ط���ري�ن  �لأ����ش���رت�ل���ي���ة 
�مل�شافرين  �أنها �شتطلب من  �شابق 
كوفيد-19  لقاح  تلقي  �لدوليني 
خطوطها،  م��نت  على  �ل�شفر  قبل 
���ش��رك��ة طري�ن  �أول  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون 

كربى تتبنى هذ� �لجر�ء.

••   بروك�شل-اأ ف ب

�أج�����������رى �ل����رئ����ي���������س �لأم������ريك������ي 
مع  بايدن حم��ادث��ات  �ملنتخب جو 
ق�����ادة �لحت������اد �لأوروب��������ي وحلف 
جولة  يف  وذل��ك  �لأطل�شي،  �شمال 
�إط����ار جهود  �ت�����ش��الت ت��ن��درج يف 
يبذلها لإ�شالح �لعالقات �ملتوترة 

بني �شفتي �لأطل�شي.
مكتبه  �أ������ش�����دره  ب���ي���ان  يف  وج������اء 
عقب �ت�شال مع رئي�شة �ملفو�شية 
�لأوروب������ي������ة �أور������ش�����ول ف�����ون دير 
�لتز�مه  »�أّك������د  ب���اي���دن  �أّن  لي����ني 
�لوليات  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  تر�شيخ 
و�إعادة  �لأوروبي  �ملتحدة و�لحتاد 

تن�شيطها«.
موقف  م����ع  و������ش����ح  ت���ب���اي���ن  ويف 
دونالد  ولي��ت��ه  �ملنتهية  �لرئي�س 
ت����ر�م����ب �ل�������ذي و�����ش����ف �لحت������اد 
و�ّتهمه  »خ�����ش��م«  ب��اأّن��ه  �لأوروب������ي 
ب��ا���ش��ت��غ��الل �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
ملف �ل��ت��ج��ارة، �أع���رب ب��اي��دن عن 

لل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  وق����ال 
كو�نتا�س  �إن  �لث��ن��ني  �لأول  �أم�����س 
توفر  ف��ور  �لإج����ر�ء  فر�س  �شتبد�أ 

�للقاح للتد�ول.
�لتلفزيونية  »ن��اي��ن«  لقناة  و�أع��ل��ن 
وقو�عدنا  �شروطنا  بتغيري  »ننظر 
بحيث  �ل���دول���ي���ني  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن 
�للقاح  تلقي  �لنا�س  م��ن  �شنطلب 

قبل �ل�شفر«.
كنا  �إذ�  م���ا  ب�����ش��اأن  »�أم�����ا  و�أ�����ش����اف 
فعلينا  حم���ل���ي���اً،  ذل�����ك  ���ش��ن��ط��ل��ب 
�شتطر�أ  �ل��ت��ي  ب��ال��ت��ح��ولت  �ل��ن��ظ��ر 
بالتاأكيد،  لكن  كوفيد-19،  على 
�لدوليني  للم�شافرين  بالن�شبة 
�أ�����ش����رت�ل����ي����ا(  )�إىل  �ل�����و�ف�����دي�����ن 
�أن  نعتقد  �لبالد،  من  و�خلارجني 

�لأمر �شروري«.
ت��ت��ح��ول هذه  �أن  ج��وي�����س  وت���وق���ع 
حول  عادية  ممار�شة  �إىل  �لقاعدة 

�حلكومات  ت����در�����س  �إذ  �ل�����ع�����امل، 
��شتحد�ث  �ل����ط����ري�ن  و����ش���رك���ات 
ج�����و�ز�ت �إل��ك��رتون��ي��ة ت��ث��ب��ت تلقي 

�مل�شافر للقاح.
�إل �أن خطوطاً جوية كربى �أخرى 
�لتعليق  ج��د�ً  �ملبكر  �إن��ه من  قالت 
ع��ل��ي��ه متطلبات  ���ش��ت��ك��ون  ع��ل��ى م��ا 
�للقاح  �أ����ش���ب���ح  ح�����ال  يف  �ل�����ش��ف��ر 

متوفر�ً على نطاق و��شع.
وقال ممثل عن �خلطوط �جلوية 
»لي�س  ب���ر����س  ل��ف��ر�ن�����س  �ل���ك���وري���ة 
لدينا �أي خطة ملمو�شة نعلنها يف 
�لذي  �للقاح  ب�شاأن  �حل��ايل  �لوقت 
و�شيحتاج  �لتطوير  قيد  ي���ز�ل  ل 

توزيعه وقتاً«.
و�أكدت �خلطوط �جلوية �ليابانية 
»خطة  لديها  لي�س  �أن  جهتها  من 
�مل�شافرين  م�����ن  ل����ق����اح  ل���ط���ل���ب 
�لدوليني«، وهي حالياً تطلب من 

»�مل�شافرين �تباع �لقو�عد �ملطلوبة 
كاخل�شوع  وجهتهم،  �شلطات  من 

للفح�س«.
وتطلب �لعديد من �لدول لقاحات 
لأمر��س �أخرى قبل �ل�شفر �إليها، 
كلقاح �حلمى �ل�شفر�ء يف حال كان 
يتف�شى  م��ك��ان  م��ن  ق��ادم��اً  �مل�شافر 

فيه هذ� �ملر�س.
للنقل  �ل������دويل  �لحت������اد  و�أع����ل����ن 
�جلوي يف وقت متاأخر �لثنني �أنه 
بلغ »�ملر�حل �لأخرية« من تطوير 
�إل�����ك�����رتوين ���ش��ح��ي ميكن  ج������و�ز 
فحو�س  ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ����ش��ت��خ��د�م��ه 
كورونا و�للقاحات ومن �شانه »دعم 

فتح �آمن للحدود«.
�ألك�شندر  وق��ال مدير عام �لحت��اد 
دو ج���ون���ي���اك »����ش���ن���ط���رح ذل�����ك يف 
لتلبية  �ملقبلة  �لأ���ش��ه��ر  يف  �ل�����ش��وق 
و�أنظمة  �ل�شفر  مر�كز  �حتياجات 

�أمله بقيام »تعاون حول �لتحّديات 
�مل�شرتكة« بني �جلانبني.

�شعيدة  لي����ني  دي����ر  ف����ون  وب�����دت 
�رتياح  على  م��وؤ���ّش��ر  يف  ومتفائلة، 
يف �لعديد من �لعو��شم �لأوروبية 
ل لعالقات متناغمة  لإمكان �لتو�شّ
بعد �أربع �شنو�ت من �لنز�ع و�لتوّتر 

خالل عهد تر�مب.
�شعادتها  ت����غ����ري����دة  يف  و�أب����������دت 
للتحّدث مع بايدن، م�شيفة »�إّنها 
�لدولية  لل�شر�كة  ج��دي��دة  ب��د�ي��ة 
ب��ني �لحت���اد �لأوروب����ي و�لوليات 
�مل��ت��ح��دة... �ل��ع��م��ل م��ع��ا مي��ك��ن �أن 
على  بناء  �لعاملية  �لأج��ن��دة  يحدد 
�ل����ت����ع����اون، وت���ع���ددي���ة �لأق����ط����اب، 

و�لت�شامن و�لقيم �مل�شرتكة«.
�ملجل�س  رئ����ي���������س  ق�������ال  ب�����������دوره 
�لأوروبي �شارل مي�شال »لُنِعد بناء 
حتالف قوي بني �لحتاد �لأوروبي 
و�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة«، وذل��ك عقب 
�ت�شال مع بايدن دعا فيه �لرئي�س 
»�جتماع  �إىل  �ملنتخب  �لأم��ريك��ي 

�ملقبل«  �ل��ع��ام  بروك�شل  يف  خ��ا���س 
مع قادة �لدول �ل�27 �لأع�شاء يف 

�لتكتل.
بايدن حمادثات  �أج��رى  �أن  و�شبق 
�مل�شوؤولني  م���ن  ع���دد  م���ع  ث��ن��ائ��ي��ة 
�مل�شت�شارة  بينهم  من  �لأوروب��ي��ني 
و�لرئي�س  مريكل  �أنغيال  �لأملانية 
�ل��ف��رن�����ش��ي �إمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
ورئ����ي���������س �ل�����������وزر�ء �ل���ربي���ط���اين 
قدمو�  �ل��ذي��ن  جون�شون،  بوري�س 
له �لتهاين بالفوز على �لّرغم من 
رف�����س ت��ر�م��ب ع��ل��ى م���دى ثالثة 

�أ�شابيع �لإقر�ر باخل�شارة.
�أوروبيون  دبلوما�شيون  ويتطّلع 
بايدن مع ملف  �إىل كيفية تعامل 
بريك�شت، و�أي�شا متو�شعه بالن�شبة 
�لأمريكية-�لأوروبية  للعالقات 
م��ق��اب��ل �ل���ع���الق���ات �مل���م���ّي���زة« بني 

�لوليات �ملتحدة وبريطانيا.
و�أنتوين  ب��اي��دن  �نتقد  �أن  و�شبق 
�لرئي�س  �خ���ت���اره  �ل�����ذي  ب��ل��ي��ن��ك��ن 
�خلارجية،  وز�رة  ل��ت��ويّل  �ملنتخب 

خ������روج ب���ري���ط���ان���ي���ا م����ن �لحت�����اد 
�لأوروبي، وقد �أعربا عن تخّوفهما 
�تفاق  بريك�شت على  تد�عيات  من 

�ل�شالم يف �إيرلند�.
���ش��ك��ر لبايدن  �إّن�����ه  وق����ال م��ي�����ش��ال 
بريطانيا  تطبيق  ع��ل��ى  �إ����ش���ر�ره 
�لن�شحاب  �ت��ف��اق��ي��ة  ك��ام��ل  ب�شكل 
�مل���وق���ع���ة م���ع �لحت������اد �لأوروب�������ي 
�لعام �ملا�شي. كذلك �أجرى بايدن 
حمادثات مع �لأم��ني �لعام حللف 
�شتولتنربغ  ين�س  �لأطل�شي  �شمال 
و�أب��ل��غ��ه »�ل��ت��ز�م �ل��ولي��ات �ملتحدة 
ذلك  ب���احل���ل���ف مب����ا يف  �ل����ر������ش����خ 
مببدئه �لأ�شا�شي �لذي ين�س على 
�مل�����ش��رتك مب��وج��ب �لبند  �ل���دف���اع 

�خلام�س« من ميثاق �حللف.
�لبند �خلام�س من ميثاق  وين�ّس 
حلف �شمال �لأطل�شي على �عتبار 
له دولة ع�شو  تتعر�س  �أي هجوم 
ع��ل��ى �حللف  يف �حل��ل��ف ه��ج��وم��اً 
ب���اأ����ش���ره، وه����و م���ب���د�أ ���ش��ّك��ك فيه 

تر�مب مر�ر�ً.

با�شرت  �ل���ت���ي  �ل���ع���ام���ة  �ل�����ش��ح��ة 
�أ�شرت�ليا  و�أغ����ل����ق����ت  ب���ال���ع���م���ل«. 
�آذ�ر-مار�س لحتو�ء  حدودها منذ 
�ل��ف��ريو���س �ل���ذي �أ���ش��ف��ر ع��ن وفاة 
�أك�����رث م���ن م��ل��ي��ون ���ش��خ�����س حول 

�لعامل حتى �لآن.
�لنقل �جلوي �شربة  وتلقى قطاع 
فر�شت  �لتي  �لقيود  بفعل  قا�شية 

لردع تف�شي �لوباء.
 200 �أكرث من  و�أوقفت كو�نتا�س 
طائرة عن �لعمل وطردت 8500 
لتعوي�س  حم��اولت��ه��ا  يف  م��وظ��ف 

خ�شارة بقيمة 1،9 مليون دولر.
�ل��دول��ي��ة للنقل  �ل��وك��ال��ة  وق���ال���ت 
�لأول-�أكتوبر  ت�شرين  يف  �جل��وي 
 66% بن�شبة  تر�جعاً  تتوقع  �إنها 
يف �ل���ن���ق���ل �جل�������وي ه������ذ� �ل����ع����ام، 
بعائد�ت   46% بن�شبة  وت��ر�ج��ع��اً 

�لقطاع مقارنة بعام 2019.

 كوفيد-19 يلغي مئات 
الرحالت يف مطار �شنغهاي 

•• �شنغهاي-اأ ف ب

�ألغيت مئات �لرحالت �أم�س �لثالثاء 
�شنغهاي  يف  دويل  م���ط���ار  �أك�����رب  يف 
ب�شرق �ل�شني بعد ر�شد عدة حالت 
يف  مبوظفني  مرتبطة  كوفيد-19 

�ل�شحن �جلوي.
وكانت �لعا�شمة �لقت�شادية لل�شني 
�أ����ش���ارت هذ�  ن�����ش��م��ة(  م��ل��ي��ون   24(

�ل�شهر �ىل �شبع �إ�شابات حملية.
�ليام  يف  ر���ش��دت  �حل���الت  وغالبية 
�ملا�شية يف مطار بودونغ ما �أدى �ىل 
���ش��ام��ل��ة ملوظفني  ح��م��ل��ة ف��ح��و���ش��ات 
معر�شني  ع����م����ال  ت��ل��ق��ي��ح  وخ����ط����ة 
ل��ال���ش��اب��ة. و�ل��ث��الث��اء �أل��غ��ي��ت �أكرث 
ن�شف  ح���و�يل  �أي  رح��ل��ة   500 م��ن 
�لرحالت �ملقررة لهذ� �ليوم �نطالقا 
�ملوقع  بح�شب  �شنغهاي-بودونغ  من 

�ملتخ�ش�س فاريفاليت.
و�ألغي �أكرث من %45 من �لرحالت 

�ملتجهة �ىل �ملطار نف�شه.
ول��ي��ل �لح���د �لث���ن���ني، �ق��ت��اد فريق 
�حلماية  �أدو�ت  ب��ك��ل  جم��ه��ز  ط��ب��ي 
موقف  �ىل  �مل���وظ���ف���ني  م���ن  ح�����ش��د� 
�شيار�ت بهدف �جر�ء فح�س �لك�شف 

عن فريو�س كورونا �مل�شتجد.
�لفريو�س  فيها  ظهر  �لتي  و�ل�شني 
�ملا�شية،  �ل�������ش���ن���ة  �لأوىل  ل���ل���م���رة 
�لوباء  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  م��ن  متكنت 
�ل��رب��ي��ع بف�شل  �ىل ح��د ك��ب��ري م��ن��ذ 
و�لعزل  �ل��ف��ح��و���ش��ات  ��شرت�تيجية 
و�حلجر �ل�شحي وتتبع �ملخالطني. 
عادي  �شبه  ب�شكل  �حلياة  و��شتوؤنفت 

با�شتثناء يف بع�س �لبوؤر �ملحددة.

ماذا يعني تعيني بلينكن وزيرًا للخارجية الأمريكية؟

ال�شرطة الفرن�شية تفكك خمّيم للمهاجرين و�شط باري�س 

بايدن يدفع باّتاه عالقات جديدة مع الحتاد الأوروبي 

املعار�س اجلزائري طابو ينتقد ماكرون لدعمه تّبون 
•• اجلزائر-اأ ف ب

نا�شطي �حلركة  �أب���رز  �أح��د  ك��رمي ط��اب��و،  �جل��ز�ئ��ري  �ملعار�س  �شّن 
�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  على  عنيفاً  ه��ج��وم��اً  �لح��ت��ج��اج��ي��ة، 
�لدعم  ب�شبب  �ل�شيا�شي«  ب�«�لنفاق  �لإليزيه  �شّيد  مّتهماً  ماكرون، 

�لذي �أبد�ه موؤّخر�ً لنظريه �جلز�ئري عبد �ملجيد تّبون.
�ل��وج��وه �شعبية يف �حلر�ك  �أك���رث  �أح���د  وق���ال ط��اب��و )47 ع��ام��اً(، 
ن�شره على �شفحته  �إىل ماكرون  للنظام، يف كتاب مفتوح  �ملناه�س 
يف موقع في�شبوك، �إّن »دعمك �لظاهر للنظام �جلز�ئري، �أحد �أكرث 
�لأنظمة �لتي تقتل �حلرية يف �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط، يك�شف عن 

�شوء نّيتك ونفاقك �ل�شيا�شي«.
�أف��ري��ك« ن�شرت  �أ���ش��اد يف مقابلة م��ع جملة »ج���ون  وك���ان م��اك��رون 
�أملانيا  م�شت�شفيات  �أح��د  يف  يتعالج  �ل��ذي  تّبون  ب�«�شجاعة«  �جلمعة 
بعد �إ�شابته بفريو�س كورونا �مل�شتجّد، و�عد�ً ببذل »كل ما بو�شع)ه( 

مل�شاعدته« يف هذه »�ملرحلة �لنتقالية« �لتي تعي�شها �جلز�ئر.
ويف ر�شالته �لنارّية �عترب �ملعار�س �جلز�ئري �أّن »ور�ء هذ� �ملوقف 
تكمن �لفكرة �خلبيثة �لقائلة �إّن دول �جلنوب ب�شكل عام، و�جلز�ئر 
ب�شكل خا�س ه�ّشة �شيا�شياً وغري �شاحلة للدميوقر�طية«. و�أ�شافت 
�لر�شالة �أّن دعم ماكرون لتّبون يوؤّكد »مت�ّشك �ل�شلطات �لفرن�شية 
�أ�شا�شياً  �أّن �ل�شلطة �جلز�ئرية كانت و�شتبقى حليفاً  �لعميق بفكرة 

و�ل�شامن �لوحيد �ملفرت�س ل�شتقر�ر �جلز�ئر«.
و�شاأل طابو �لرئي�س �لفرن�شي »با�شم �أّي قيم و�أّي �أخالق و�أي مبد�أ 
ت�شجن  متعجرفة  ل�شلطة  كفالتك  ت��ربي��ر  ميكنك  دمي��وق��ر�ط��ي 
�شحافيني وتنتهك �حلريات �لعامة وُتخ�شع �لعد�لة لإمالء�تها؟«. 
»�لحتاد  يدعى  مرّخ�س  غري  معار�س  �شغري  ح��زب  زعيم  وطابو 
�لدميوقر�طي و�لجتماعي« �عتقل ملدة ت�شعة �أ�شهر قبل �أن يح�شل 

على �إطالق �شر�ح م�شروط يف 2 متوز/يوليو.
بتهمة  �جل��اري  �لثاين-نوفمرب  ت�شرين  نهاية  يف  طابو  و�شيحاكم 
»�إح���ب���اط م��ع��ن��وي��ات �جل��ي�����س« ب��ع��د �إدلئ�����ه يف �أي���ار-م���اي���و 2019 

بت�شريحات �نتقد فيها �لنظام و�جلي�س.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

�إد�رة �حتاد �لإمار�ت  �عتمد جمل�س 
�ملو�شم  م�شابقات  �أج��ن��دة  للكار�تيه 
 -  2020 �جل�����دي�����د  �ل����ري����ا�����ش����ي 
�شوء تو�شيات جلنة  على   ،  2021
�ملو�عيد  ح�����ددت  �ل���ت���ي  �مل�����ش��اب��ق��ات 
و�ل��ن��ظ��ام �خل��ا���س بكل ب��ط��ول��ة، مع 
م���ر�ع���اة ت��ط��ب��ي��ق ك��اف��ة �لإج������ر�ء�ت 
�لهيئة  م���ن  �مل��ع��ت��م��دة  �لح����رت�زي����ة 
�لعامة للريا�شة و�جلهات �ملخت�شة 
ب�����ال�����دول�����ة، وب�����روت�����وك�����ول �لأم������ن 
و�ل�شالمة �لذي مت و�شعه من قبل 
�لحتاد  يف  ب��الأم��ر  �ملكلفة  �للجنة 
�شام�س.  ح��م��ي��د  �مل��ه��ن��د���س  ب��رئ��ا���ش��ة 
�لأندية ل�شت�شافة  ومتت خماطبة 
�ملقرتحة  للتو�ريخ  �لبطولت طبقاً 
يف  �لكوميتيه  م�شابقات  �إ�شافة  مع 

ب��ط��ول��ت��ي �ل��������دوري �ل����ع����ام وك���اأ����س 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة.

ج��اء ذل��ك خ��الل �لج��ت��م��اع - �لذي 
عقد �أم�س �لأول عن بعد - برئا�شة 

م���رزوق  �للو�ء" م" ن��ا���ش��ر  ���ش��ع��ادة 
�أي�شا  ����ش���ه���د  و�ل��������ذي  �ل������رزوق������ي، 
لفتح  �مل��ح��ددة  �ل��ت��و�ري��خ  ��شتعر��س 
و�لت�شجيل  �ل��ق��ي��د  ب����اب  و�إغ�������الق 

للمو�شم �لريا�شي �جلديد بالتن�شيق 
مع جلنة �مل�شابقات، و�لط��الع على 
ب�شاأن  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأومل���ب���ي���ة  خ��ط��اب 
م�شاركة �ملنتخبات �لوطنية يف دورة 

حيث   ،  2021 �لريا�شية  �لأل��ع��اب 
�أو���ش��ى رئي�س �لحت��اد ب��اإع��د�د كافة 
�ل��ت��ق��اري��ر و�مل����و�زن����ات �مل��ط��ل��وب��ة يف 
�للجنة  �إىل  ورفعها  �مل��ح��دد  �ل��وق��ت 

�لأوملبية �لوطنية بهذ� �ل�شاأن.
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ب���روت���وك���ول �لأم����ن 
و�ل�����ش��الم��ة ل���الإ����ش���ر�ف ع��ل��ى عودة 
و�مل�شابقات  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل��ن�����ش��اط 
و�مل��ت�����ش��م��ن ع��ل��ى دل��ي��ل �لإج������ر�ء�ت 
�لح��������رت�زي��������ة ل�����الحت�����اد �ل�������دويل 
للكار�تيه، و�لهيئة �لعامة للريا�شة، 
بتوثيق  �ل����ت����و�����ش����ي����ة  مت������ت  ف����ق����د 
�لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة قبل و�أثناء 
�ملجل�س  �ع��ت��م��د  ك��م��ا  �ل���ب���ط���ولت. 
�لكامل  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  ت��ط��ب��ي��ق 
�لنظام  ب��رن��ام��ج  وت��ن��ف��ي��ذ  ل���الحت���اد 
عقد  على  �ملو�فقة  بعد  �لإلكرتوين 
�ل�����ش��رك��ة �مل���ن���ف���ذة ل��ل��ربن��ام��ج. ومت 

تكليف �خلبري حممد عبا�س مدير 
�لحتاد بتنظيم ندوة عن �ملن�شطات 
ي�شارك فيها �ملخت�شون من �للجنة 
�ملن�شطات،  مل���ك���اف���ح���ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
و�حلكام  �مل��درب��ني  كافة  ويح�شرها 
�ملقبلة.  �لأ�شابيع  خالل  و�لالعبني 
و�����ش���ت���ع���ر����س �مل���ج���ل�������س �خل���ط���و�ت 
�ملنتخبات  �تخذتها  �لتي  �لناجحة 
�لوطنية يف �لعودة �لآمنة للتدريبات. 
و�أ����ش���اد �حل�����ش��ور ب��اع��ت��م��اد �لحت���اد 
�لأ�شا�شي  للنظام  للكار�تيه  �ل��دويل 
��شتعر��شه  ومت  �لإم������ار�ت  لحت����اد 
�لعربية  بن�شختيه  �لجتماع  خ��الل 
خماطبة  وت����ق����رر  و�لإجن����ل����ي����زي����ة، 
كما  بذلك  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة 
تقرر عقد موؤمتر �شحفي لالإعالن 

عن تفا�شيل هذه �خلطوة �ملهمة.

•• اأبوظبي-وام:

يو��شل عبد �لعزيز �لعنربي �ملدير 
�لفني لنادي �ل�شارقة حتقيق �أرقام 
����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف م�������ش���رية �مل���درب���ني 
�خلليج  دوري  مب�شابقة  �ملو�طنني 
جناحاته  ب���ع���د  وذل�������ك  �ل����ع����رب����ي، 
للتتويج  �ل�شارقة  قيادة  يف  �لالفتة 
ب����اآخ����ر ل���ق���ب ل�����ل�����دوري، و�ح���ت���الل 
�ل�شد�رة يف �ملو�شم �حلايل، متفوقا 
�لو�شول  �لأجانب يف  �ملدربني  على 
�لفوز  �لكاملة" بعد  "�لعالمة  �إىل 
ج������ولت/   6/ �مل�����ب�����اري�����ات  ك�����ل  يف 
نقطة،   18 ع����ل����ى  و�حل�����������ش�����ول 
ي��غ��رد ب��ه��م وح���ي���د� يف ق��م��ة جدول 
�لرتتيب بفارق 5 نقاط عن �أقرب 

مناف�شيه.
وب�شكل عام فاإن دور �ملدرب يحظى 
باأهمية كربى بالن�شبة لأد�ء ونتائج 
�مل�شوؤولية  يتحمل  حيث  فريق،  �أي 
�لقدم  ك����رة  م��ن��ظ��وم��ة  يف  �لأك������رب 
ن��ادي، متقدما على �لالعبني  ب��اأي 
فهو  وب��ال��ت��ايل  و�جل��م��ه��ور  و�لإد�رة 

�أول م��ن ي��رف��ع ع��ل��ى �لأع���ن���اق عند 
به عند  و�أول من ي�شحى  �لتتويج، 
�خل�������ش���ارة. ومم����ا ل ���ش��ك ف��ي��ه �أن 
تاريخا  �شنع  �لعنربي  �لعزيز  عبد 
دوري  يف  �ملو�طن  وللمدرب  لنف�شه 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي، وه���و ي���دق حاليا 
�أبو�ب �ملجد بقوة من خالل ت�شجيل 
�لكثري من �لأرقام �خلا�شة �لتي مل 
وتقدمي جتربة  �أح��د،  �إليها  ي�شبقه 
�ملو�طنني  �مل����درب����ني  ل��ك��ل  م��ل��ه��م��ة 
ب��ال��دول��ة. وم��ن و�ق���ع تلك �لأرق���ام 
ف��ق��د ب��ل��غ��ت ع���دد م��ب��اري��ات��ه مدير� 
ل��ل�����ش��ارق��ة يف م�����ش��اب��ق��ة دوري  ف��ن��ي��ا 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي م��ن��ذ ب��د�ي��ت��ه مع 
�لفريق وحتى �لآن 87 مبار�ة، فاز 
يف 47 منها، وتعادل يف 23، وخ�شر 
�لعنربي  ويت�شدر  م��ب��ار�ة،   17 يف 
بهذ� �لرقم جدول ترتيب �ملدربني 
�ملو�طنني �لأكرث تو�جد� على ر�أ�س 
�لقيادة �لفنية لأطول فرتة ممكنة، 
حمطما نظرية " مدرب �لطو�رئ" 
�لتي ظلت حاجز� منيعا للمدربني 
ع�شر�ت  م�������د�ر  ع���ل���ى  �مل����و�ط����ن����ني 

�ل�شنني. ومن �أبرز �أرقام عبد �لعزيز 
دوري  م�شابقة  يف  �أي�����ش��ا  �ل��ع��ن��ربي 
�أن����ه ث���اين �أف�شل  �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي 
مدرب بني �ملو�طنني و�لأجانب من 
حيث �شل�شلة �ملباريات �ملتتالية �لتي 
خا�شها فريقه بال هزمية بر�شيد 
�ع��ت��ب��ار� م��ن �جلولة  م��ب��ار�ة،   24
 2018  -  2017 مو�شم  يف   22
مو�شم  يف   23 �جل����ول����ة  وح����ت����ى 
يف  ي�شبقه  ومل   ،-2019  2018
هذ� �لإجناز �شوى �ملدرب �لرب�زيلي 
�آب��ل ب��ر�ج��ا �ل��ذي ق��اد �جل��زي��رة �إىل 
خ�شارة.  ب��ال  متتالية  م��ب��ار�ة   28
تا�شع مدرب  �أف�شل  �لعنربي  ويعد 
ب��ح�����ش��ب جت��م��ي��ع �ل��ن��ق��اط م���ن بني 
و�أجنبيا  حم��ل��ي��ا  م����درب����ا   154
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  دوري  يف  ���ش��ارك��و� 
 2008 �شبتمرب  يف  �نطالقه  منذ 
�لإمار�تي  �لآن وفقا للكاتب  وحتى 
�ملتخ�ش�س  �هلل  ع���ب���د  م���ن�������ش���ور 
�مل����درب����ني  �إح�����������ش�����اء�ت  يف ر�����ش����د 
عبد  وت��وىل  و�لأن��دي��ة.  و�لالعبني 
 16 يف  �مل��ول��ود   - �لعنربي  �لعزيز 

لعب  و�ل��������ذي   1977 ���ش��ب��ت��م��رب 
وقدم  �لوطني  و�ملنتخب  لل�شارقة 
�ل��ك��ث��ري ل��ف��ري��ق��ه وم��ن��ت��خ��ب بالده 
20 عاما  م��د�ر ما يقرب من  على 
- �لقيادة �لفنية لل�شارقة يف مو�شم 
�لرب�زيلي  للمدرب  خلفا   2015
�جلولة  يف  بوناميجو  باولو  �ملقال 
�ملو�شم.  نهاية  حتى  وظ��ل  �لتا�شعة 
�لعنربي  ع��اد   2017 �أكتوبر  ويف 
ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ف��ن��ي��ة يف �ل�����ش��ارق��ة بعد 
�إق������ال������ة �ل����ربت����غ����ايل ب���ي�������ش���ريو يف 
�جل���ول���ة �خل��ام�����ش��ة ���ش��اه��م يف رفع 

�لأخري  �مل��رك��ز  م��ن  �لفريق  ترتيب 
�ل����دوري.  �ل�����ش��اد���س يف  �مل��رك��ز  �إىل 
ويكمل �لعنربي مع �ل�شارقة حاليا 
 1135" �أيام  3 �شنو�ت و�شهر و8 
دوري  ل��ق��ب��ي  ف��ي��ه��ا  ح��ق��ق  يوما"، 
�ل�شوبر.  وك���اأ����س  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج 
ومن �أرقام �لعنربي �ملهمة �أنه منذ 
 2018 �مل�شوؤولية يف مو�شم  توليه 
- 2019 وحتى �لآن خا�س فريقه 
 33 يف  �لفوز  حقق   ، م��ب��ار�ة   51
منها، وتعادل يف 13 ، وخ�شر يف 5 
لقاء�ت فقط، و�شجل معه �ل�شارقة 
111 هدفا، فيما ��شتقبلت �شباكه 
باقي �ملدربني  عن  �أما  هدفا.   58
دوري  يف  و�أرق����ام����ه����م  �مل���و�ط���ن���ني 
�ملركز  ف��ي��اأت��ي يف  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج 
قاد  �ل����ذي  م�شفر  ع��ب��د�هلل  �ل��ث��اين 
و�لظفرة  دبا  فرق حملية هي  عدة 
وبني يا�س و�لفجرية يف 65 مبار�ة 
 ،13 وت���ع���ادل  م��ن��ه��ا،   18 ف����از يف 
ب����اروت  ع��ي��د  ث���م   ،  34 وخ�����ش��ر يف 
�لذي قاد كل من �لظفرة و�لإمار�ت 
و�ل��ن�����ش��ر و�ل���و����ش���ل و�ل���ف���ج���رية يف 

وتعادل   ،16 يف  ف��از  م��ب��ار�ة   54
ياأتي  ث��م   .25 يف  وخ�شر   ،13 يف 
م��ه��دي ع��ل��ي يف �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع من 
حيث عدد �ملباريات �لتي توىل فيها 
�خلليج  ب��دوري  كمدرب  �مل�شوؤولية 
قائد�  م��ب��ار�ة   23 بر�شيد  �لعربي 
وبني  �لأهلي  يف  �لفنية  للمنظومة 
يا�س، فاز يف 9 مباريات، وتعادل يف 
8، وخ�شر يف 6، يليهم عبد �حلميد 
21 مبار�ة مدربا  بر�شيد  �مل�شتكي 
 6 لكل من �لعني و�لأه��ل��ي، ف��از يف 

وتعادل يف 7، وخ�شر يف 8.
ويف �ملركز �ل�شاد�س ياأتي عبد �ملجيد 
�لنمر بو�قع 12 مبار�ة مع فريقي 
�ل�شارقة وحتا، فاز يف 3 وتعادل يف 
عبيد  وليد  ث��م   .7 يف  وخ�شر   ،2
ر�أ�س  على  �أي�شا  مبار�ة   12 بو�قع 
ف��از يف  كلبا وحتا  �لفنية يف  �لإد�رة 
وخ�شر   ،1 يف  وت���ع���ادل  م���ب���ار�ت���ني، 
�ملركز  يحتل  فيما  م��ب��اري��ات.   9 يف 
�لثامن �ملدرب حممد عبيد �خلادم 
دبا  ن���ادي  م��ع  م��ب��ار�ة   11 بر�شيد 
فاز يف 3 وتعادل يف 4، وخ�شر يف 4 

�لتا�شع  �مل��رك��ز  وي��ح��ت��ل  م��ب��اري��ات. 
�ملدرب �ملو�طن �شامل عبد �لرحمن 
مباريات   9 يف  �ل��و���ش��ل  ق���اد  �ل���ذي 
فاز يف مبار�تني وتعادل يف مثلهما، 
�أم���ا �ملركز  5 م��ب��اري��ات،  وخ�����ش��ر يف 
�ل��ع��ا���ش��ر ف��ه��و م���ن ن�����ش��ي��ب �مل����درب 
���ش��امل �ل��ع��ريف �ل���ذي ق��اد بني يا�س 

مبار�تني،  يف  ف���از  م��ب��اري��ات   7 يف 
4، وخ�����ش��ر يف و�ح����دة،  وت���ع���ادل يف 
�ملباريات  ع���دد  يف  م��ع��ه  وي��ت�����ش��اوى 
قيادة  ت��وىل  �ل��ذي  �لعبدويل  ح�شن 
�أي�شا فاز يف  7 مباريات  �لو�شل يف 
و�حدة، وتعادل يف مثلها، وخ�شر 5 

مباريات.

�ملا�شي  �ل�������ش���ب���ت  ي������وم  �ن���ط���ل���ق���ت 
من  �خلام�شة  �لن�شخة  مناف�شات 
�لريا�شي  دب�����ي  جم��ل�����س  ب���ط���ول���ة 
لالأكادمييات �لريا�شية لكرة �لقدم 
�لتي ينظمها جمل�س دبي �لريا�شي 
�لقدم"  ك����رة  "مركز  م���الع���ب  يف 
مب�شاركة  �لريا�شية  دب��ي  مبدينة 
1000 لعب ولعبة ميثلون 52 

فريًقا من 18 �أكادميية خا�شة.
كبرًي�  تناف�ًشا  �ل��ب��ط��ول��ة  و���ش��ه��دت 
وت�شجيل  �مل�������ش���ارك���ة  �ل���ف���رق  ب���ني 
فريق  ف��از  حيث  باجلملة،  �أه��د�ًف��ا 
�أهد�ف  باأربعة  �شي  بي  �ت�س  لليغا 
لليغا  ف��ري��ق  على  ه��دف��ني  مقابل 
فالن�شيا يف فئة حتت 18 �شنة، كما 
فاز فريق �أكادميية �إك�شلن�س �إف بي 
�شتايل  �إيطاليان  �شوكر  على فريق 
بنتيجة 5 – 1 ، ويف فئة حتت 16 
فريق  على  �آليان�س  فريق  فاز  �شنة 
 1 –  12 �لنجمة �لزرقاء بنتيجة 
على  �إك�����س  �آليان�س  ف��ري��ق  ف��از  كما 
فريق فوك�شيز ريد بنتيجة 2 1-، 

بلو على فريق  وف��از فريق فوك�شز 
 3 بنتيجة  �شتايل  �إيطاليان  �شوكر 
�إيطاليان  �شوكر  فريق  وفاز   ،1 –
�شتايل بي على فريق لليغا �شيفيال 
بنتيجة 6 – 2، وفاز فريق لليغا 

�ت�����س ب���ي ���ش��ي ع��ل��ى ف��ري��ق لليغا 
فالين�شيا بنتيجة 2 – 1.

فريق  ف��ز  �شنة   14 حت��ت  فئة  ويف 
فوك�شيز على فريق لليغا �شيفيال 
تعادل  ك���م���ا   ،0  –  14 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

ف��ري��ق �ي���ه �ف �ي���ه ب��اب��ل��و �آمي���ر مع 
 ،3 –  3 بنتيجة  �آل��ي��ان�����س  ف��ري��ق 
وفاز فريق لليغا �ت�س بي �شي على 
 9 بنتيجة  فالن�شيا  لل��ي��غ��ا  ف��ري��ق 
– 0، كما فاز فريق �شبورتنغ دبي 

�شتايل  �إيطاليان  �شوكر  على فريق 
بنتيجة 7 – 6.

12 �شنة  ف��ئ��ة حت���ت  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
تقارب �مل�شتوى �لفني للفرق، حيث 
تعادل فريق لليغا �ت�س بي �شي مع 

فريق لليغا فالن�شيا بثالثة �أهد�ف 
لكل منهما، وتعادل فريق �شبورتنغ 
لليغا  ف����ري����ق  م����ع   11 ي����و  دب�����ي 
ا، كما  �أي�شً �أه��د�ف  �شيفيال بثالثة 
ت��ع��ادل ف��ري��ق �ي��ه �ف �ي��ه كانيجيا 

�أه����د�ف،  دون  فوك�شيز  ف��ري��ق  م��ع 
يونايتد  �شي  ج��ي  ف��ري��ق  ف��از  فيما 
بنتيجة  دب��ي  �شبورتنغ  فريق  على 
�إف  �آي جي  – 1، وف��از فريق   11
على فريق �أكادميية تالنتيد �ف بي 

بنتيجة 7 – 2.
ويف فئة حتت 10 �شنو�ت فاز فريق 
�لنجمة  ف��ري��ق  ع��ل��ى  �ف  ج���ي  �آي 
�لزرقاء بنتيجة 12 – 0، كما فاز 
فريق  على  فالن�شيا  لليغا  ف��ري��ق 
 ،3 –  13 بنتيجة  �شيفيال  لليغا 
فاز فريق  �شنو�ت   8 ويف فئة حتت 
لليغا  فريق  على  فالن�شيا  لليغا 

�شيفيال بنتيجة 10 – 1.
ويتوزع �لالعبني يف �لبطولة على 
8 و10و12  هي:  �شنية  فئات   6
����ش���ن���ة ل�����������الأولد و�ل�����ب�����ن�����ات، 14 
فقط،  ل�����الأولد  ���ش��ن��ة  و18  و16 
 280 �إق��ام��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  وتت�شمن 
م��ب��ار�ة جت���رى خ���الل �ل��ف��رتة من 
21 ن��وف��م��رب �جل������اري وح���ت���ى 6 
مار�س 2021 وتقام جميعها وفق 
�لحرت�زية  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
�ملعتمدة  �ل�شحية  و�لربوتوكولت 
يف �إم������ارة دب����ي مب���ا ي��ح��اف��ظ على 
�شالمة �لالعبني وجميع �مل�شاركني 

يف �لتنظيم.

عبد العزيز العنربي.. اأرقام ا�شتثنائية تعزز 
مكانة املدرب املواطن يف الكرة الإماراتية

انطالقة قوية لبطولة جمل�س دبي الريا�شي لأكادمييات كرة القدم

»احتاد الكاراتيه« يعتمد اأجندة م�شابقات املو�شم 
اجلديد .. ويد�شن التحول الرقمي لكافة املمار�شات

 •• دبي-وام:

لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  ��شتقبل 
 .. �لقدم  �لعربي لكرة  نائب رئي�س �لحت��اد  �أم�س حممد رور�وة  �لقدم 

وذلك يف �إطار �شعي �لحتاد �لعربي للتو��شل مع �لحتاد�ت �لأع�شاء.
�لقدم  �لتي تخ�س لعبة كرة  �ملو�شوعات  �لعديد من  �لطرفان  وناق�س 
�لتطوير  وخطط   "19 "كوفيد  مرحلة  لتجاوز  �ملتبعة  و�لإج����ر�ء�ت 

�مل�شتقبلية.

را�شد بن حميد ي�شتقبل نائب 
رئي�س الحتاد العربي لكرة القدم

جودو الإمارات ي�شارك يف مهرجان 
»الريا�شة نحو تعزيز ال�شالم«

 
•• اأبوظبي-وام:

و�جلودو  �مل�شارعة  �حت��اد  رئي�س  �لدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �شعادة  �شارك 
�ل�شباب  مهرجان  يف  و�لت�شامح،  لل�شالم  للجودو  �ل���دويل  �لحت���اد  �شفري 
�ملرئي  �لت�شال  تقنية  عرب  �لول  �أم�س  �نعقد  �ل��ذي  �لعاملي،  �لفرت��شي 

حتت عنو�ن "�لريا�شة نحو تعزيز �ل�شالم".
 Judo for / ومت خالل �ملناق�شات طرح برنامج �جلودو من �أجل �ل�شالم
جميع  يف  و�لتعاي�س  �ل�شالم  قيم  تعزيز  بهدف  تاأ�ش�س  �لذي   /Peace
�أنحاء �لعامل، ترجمة لفل�شفة �جلودو من �أجل �ل�شالم �ملعتمدة يف مدونته 

�لأخالقية حتت �شعاره �ملعلن "�مل�شاعدة و�لرفاهية �ملتبادلة".
و�أكد �لدرعي يف مد�خلته باملوؤمتر �أن �لريا�شة، مبا فيها �لأن�شطة �لتناف�شية 
باعتبار  و�أن��ه  �أف�شل،  جمتمعات  وبناء  �لنز�عات  حلل  قوية  �أد�ة  و�لبدنية 
فنون �لدفاع عن �لنف�س من �لريا�شات �لأوملبية �لنبيلة، فاإن �جلودو تقود 
�مل�شرية من حيث �لتعليم ودعم �لتنمية �لجتماعية، وتعزيز �لو�شائل �لتي 
تقوم مبعاجلة �لق�شايا، و�إز�لة �لت�شوهات �لجتماعية مل�شاعدة �لنا�س على 

�لعي�س مًعا.
ر�شالة  �أن  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س  ف��اي��زر  ماريو�س  �أك��د  �مل��وؤمت��ر  نف�س  ويف 
"�جلودو من �أجل �ل�شالم" �شاهمت يف تر�شيخ رو�بط �لتعاون بني خمتلف 
�ل�شعوب، حيث يجري تنفيذ ��شرت�تيجية حمددة كجزء من خطة �لتنمية 
�لعاملية لالحتاد�ت �لوطنية، وتركز �أن�شطة �لحتاد يف مع�شكر�ت �لالجئني 
على �لأجيال �ل�شابة لتعزيز ثقتهم باأنف�شهم كما �نها تقدم بر�مج تعليمية 
كثرية منها مثل �جلودو لالأطفال، و�جلودو يف �ملد�ر�س، و�جلودو للم�شاو�ة 
�ملجال  ه��ذ�  يف  كبري  بن�شاط  �جل���ودو  �أب��ط��ال  ي�شارك  كما  �جلن�شني،  ب��ني 
بالتعاون مع عدة منظمات دولية منها "�ل�شالم و�لريا�شة" من �أجل تهيئة 

ظروف �أف�شل للتعاي�س �ل�شلمي بدون �أي نوع من �لتمييز.
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•• دبي- الفجر:

�لإيطاليان  �جل��ول��ف  جنما  ح��ر���س 
عاملياً،   142 �مل�شنف  ب��ارين  روناتو 
وم�����و�ط�����ن�����ه غ�����ري�����زه م���اجن���ل���ي���زي 
�ل���ع���امل، على  ع��ل��ى   176 �مل�����ش��ن��ف 
بطولت  يف  �ملكت�شبة  خرب�تهما  نقل 
�إىل  و"�ل�شباق  �لأوروبية"  "�جلولة 
�ملنتخب  ولعبات  لعبي  �إىل  دبي"، 
�لوطني ويف خمتلف �لفئات و�ملر�حل 
�ل�شنية، وذلك يف ور�شة عمل �أقيمت 
لليخوت  دب����ي  خ����ور  ن�����ادي  مب��ل��ع��ب 
و�جلولف، ح�شرها خالد �ل�شام�شي 
�أم����ني ع���ام �حت����اد �جل���ول���ف ومدير 
�ملنتخب  ومدرب  �لوطنية  �ملنتخبات 
�ملنتخب  وم���درب���ة  �ل�����ولين  ���ش��م��ري 
�ب��ري��ل ل��وري��ن و�ل��ع��دي��د م��ن �أولياء 
�لأمور. وتاأتي زيارة جنمي �جلولف 
�لإيطايل بارين وماجنليزي، يف �إطار 
�ل�شتعد�د خلو�س ��شتحقاق بطولة 
تدعمها  �ل��ت��ي  دبي"  يف  "�لغولف 
وتنطلق  �لعاملية"  دب����ي  "مو�نئ 
�جلولة  وتعد  �ملقبل،  �ل�شهر  مطلع 
"�جلولة  م��و���ش��م��ي  يف  �خل���ت���ام���ي���ة 

�لأوروبية" و"�ل�شباق �إىل دبي".

 
تط�ير  ه��دف��ن��ا   : ال�����س��ام�����س��ي 

الأداء 
�أمني  �ل�شام�شي  مبارك  خالد  وعلق 
عام �حتاد �جلولف ومدير �ملنتخبات 

�ل��وط��ن��ي��ة، ع��ل��ى ور���ش��ة �ل��ع��م��ل �لتي 
�ملنتخبات  ولع��ب��ات  لع��ب��ي  جمعت 
�لوطنية بنجمي �جلولف �لإيطايل، 
م�����ارين  "�لإيطاليني   : ب���ق���ول���ه 
وم��اجن��ل��ي��زي ك��ان��ا ح��ري�����ش��ني على 

تلبية �لدعوة �لتي وجهت من �حتاد 
�لعمل  ور����ش���ة  حل�����ش��ور  �جل����ول����ف، 
ولعبات  لعبي  مع  جمعتهما  �لتي 
�ملر�حل  كافة  يف  �لوطنية  منتخبات 
عملية  �شهدت دور�شاً  و�لتي  �ل�شنية، 

�لن�شائح  �إع��ط��اء  بجانب  ون��ظ��ري��ة، 
و�لنتقال  �لأد�ء،  تطوير  كيفية  عن 
�أع���ل���ى،  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات  �إىل 
�للعبة  �حت����اد  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��خ��دم 
�أد�ء  تعزيز  على  �لعمل  مو��شلة  يف 

�ملنتخبات".
و�أو�شح: "متثل دبي �لوجهة �لأوىل 
�لعاملي  �جل�����ول�����ف  جن������وم  ل���ن���خ���ب���ة 
�أو  ����ش���و�ء ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ولت��ه��ا 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م����ن  �ل����ش���ت���ف���ادة 

�ل����ت����ي تعد  �ل���ع���م���الق���ة لأن���دي���ت���ه���ا 
�لأرق��������ى ع����امل����ي����اً، ل��ي��ح��ر���س �حت����اد 
�جل���ول���ف وب��ال��ت��ع��اون م���ع �لأن���دي���ة، 
�خلرب�ت  جميع  من  �ل�شتفادة  على 
باإد�ء لعبي  �ملتاحة، بهدف �لرتقاء 

ولع��ب��ات �ل���دول���ة، وب��ال��ت��ايل �ل�شري 
�لهادفة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا  يف  ق���دم���اً 
من  ملزيٍد  �لإمار�تي  �جلولف  ح�شد 
�لإجناز�ت على �ل�شاحتني �خلليجية 

و�لإقليمية".

•• دبي-الفجر:

 يقيم نادي غنتوت �ليوم �لأربعاء �ملقبل 25 نوفمرب 2020 مبقرة يف غنتوت 
مبار�ة �لبولو �ل�شتعر��شية �لتي تلعب )دون جمهور( �شمن �حتفالت �لدولة 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ فالح  �شمو  برعاية  تقام  و�لتي  �ل�49  �لوطني  باليوم 
ل�شباق �خليل  ن��ادي غنتوت  تنظيم  و�لبولو،  ل�شباق �خليل  ن��ادي غنتوت  رئي�س 
�لدولية  يا�س  �شركة  ورع��اي��ة  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  ،و�ل�شريك  �لبولو  و 
�ليوتيوب  من�شة  عرب  نقلها  �شيتم  و�لتي   ..capex.com لعقارية ذ.ذ.م و�

�لنادي  �أع��ده��ا  �لتي  �مل�شابقة  خ��الل  م��ن  للجمهور  قيمة  ج��و�ئ��ز  لها  وخ�ش�س 
�لإجابة على  بعد  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائط  �لنادي عرب  لن�شاط  للمتابعني 
�لأ�شئلة �لتي تطرحها �للجنة �ملنظمة �شباح يوم �ملبار�ة ، مع �للتز�م بال�شروط 
يوم  �شباح  �لفائزين  لتحديد  �ل�شحب  ،و�شيتم  �مل�شاركة  تكفل  �لتي  و�لأح��ك��ام 

�لأربعاء �ملو�فق �لثاين من دي�شمرب 2020 .
وكانت �للجنة �ملنظمة لالحتفال قد عقدت �جتماعا لها مبقر �لنادي يف غنتوت 
روؤ�شاء  بح�شور  للنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �لزعابي،  خليفة  ز�ي��د  �شعادة  برئا�شة 
�للجان �ملختلفة ،ومت خالل �لجتماع ��شتعر��س �شامل للرتتيبات �لتي �تخذت 

لإبر�ز تلك �ملنا�شبة �لغالية �بتهاجا بذكرى قيام دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف �لثاين من دي�شمرب من عام 1971،و�لتي تتجدد �شنويا للتعبري عن معاين 
وتر�ثه  �ملجيد  بتاريخه  فخرهم  وع��ن  وقيادته  �لوطن  بهذ�  و�لع��ت��ز�ز  �ل��ولء 

�لغني و�إجناز�ته �مل�شهودة يف �شتى جمالت �حلياة.
فريقي  بني  جتمع  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف  �مل�شاركني  �لفريقني  ت�شكيلة  حت��ددت   ولقد 
قائمة  �شمت  وق��د   ،) جمهور  دون   ( �شتقام  و�ل��ت��ي  »ب«،  وغ��ن��ت��وت  »�أ«  غنتوت 
فريق غنتوت »�أ« كل من فهد �لقبي�شي، يو�شف بن د�شمال، علي �ملري ور�مريو 
كورديرو.. �أما فريق غنتوت »ب« في�شم كل من نا�شر �ل�شام�شي، طارق �لبو�ردي، 

عبد�هلل بن د�شمال ومانويل توكالينو .. ويديرها �حلكم ميغيل ديليا.
�لإجر�ء�ت  �ليوتيوب - جتاوبا مع  �ملبار�ة عرب �شفحتنا على  نقل   ونوؤكد على 
�ملجتمعي  �لريا�شي  مو�شمه  �نطالقة  منذ  �ل��ن��ادي  �تخذها  �لتي  �لح��رت�زي��ة 
�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  ،وتعليمات  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات  �حل��ايل 
�لعامل  يعي�شها  �لتي  �ل�شتثنائية  �لظروف  ظل  يف  �ل�شحي  للربتوكول  ،ووفقا 
�ل�شالمة  ي�شمن  مب��ا   -  Covid-19 �ل��ك��ورون��ا   - ف��اي��رو���س  جائحة  ب�شبب 
جلميع �مل�شاركني يف حملة �لتوعية �لتي يقوم بها �لنادي منذ �نطالقة مو�شمه 

�حلايل �ل�شتثنائي.

يف ور�سة عمل نظمها احتاد اجل�لف الإماراتي

جنما اجلولف الإيطايل روناتو وغريزه يقدمان خرباتهما لالعبي الإمارات

غنتوت للبولو جاهز لحتفالية اليوم الوطني 

•• ال�شارقة-الفجر

�شعادة حممد عبيد �حل�شان،  رفع 
�ل�شارقة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�لألعاب  �إد�رة  رئ��ي�����س  �ل��ري��ا���ش��ي، 
�ل�شكر  �آي������ات  �أ���ش��م��ى  �جل��م��اع��ي��ة، 
و�لعرفان �إىل مقام �شاحب �ل�شمو 
�شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
على  �هلل-  -حفظه  �ل�شارقة  حاكم 
لنادي  �ل����الحم����دود  ���ش��م��وه  دع����م 
ولالألعاب  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل�������ش���ارق���ة 

�جلماعية.
بن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  و�إىل 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لعهد 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة، 
و�إىل �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن �شامل 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  و�إىل 
�ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
�ملجل�س  رئي�س  �لقا�شمي،  حممد 
ملتابعتهم  �لأ���ش��رة،  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى 
ودعمهم �مل�شتمر لأبنائهم يف نادي 

�ل�شارقة �لريا�شي.
جمل�س  �إىل  ب���ال�������ش���ك���ر  وت�����وج�����ه 
�شعادة  برئا�شة  �لريا�شي  �ل�شارقة 
ع��ي�����ش��ى ه���الل �حل���ز�م���ي، لتوفري 

ك���اف���ة ���ش��ب��ل �ل���دع���م و�لإم���ك���ان���ات 
و�لبنى  �للوج�شتية  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�لتحتية و�لبيئة �لريا�شية �ملثالية 

بالنادي.
 

ت�سهدها  التي  الطفرة  وعن   -
الأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة خ��الل 

امل�ا�سم الأخرية.
قال �حل�شان: 

»لدينا م�شروع كبري يف كرتي �ليد 
و�ل�شلة جاء من خالل عمل �شنو�ت 
�لنادي  و�إد�ر�ت  ل���ك���و�در  ط��وي��ل��ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، وم��ت��اب��ع��ة ودع����م مادي 
متو��شل من �إد�رة �لنادي وجمل�س 
�ل�شارقة �لريا�شي، ون�شعى ملو��شلة 
على  بالأ�شا�س  �لقائم  �مل�شروع  هذ� 
ت���و����ش���ي���ع ق����اع����دة �مل���م���ار����ش���ني من 
�ملر�حل  يف  �مل���و�ط���ن���ني  �ل��الع��ب��ني 
�مل�شروع  ه��ذ�  ن�شوج  وم��ع  �ل�شنية، 
و�لتي  �لثمار،  جني  مرحلة  ب��د�أن��ا 
متثلت يف �شيطرة فريق رجال كرة 
�ليد على �لبطولت �ملحلية خالل 
�ل�شنو�ت �لأربع �لأخرية، وح�شوله 
على �أول لقب خارجي بالفوز بكاأ�س 
�لبحريني،  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل�����ش��وب��ر 
متتاليتني  مرتني  �آ�شيا  وبرونزية 
2019 وطموحنا �لآن هو حتقيق 
مع  �حل��ال  خارجية،وكذلك  �ألقاب 

فريق رجال كرة �ل�شلة �لذي متكن 
�ل��دوري �لعام لهذ�  من ح�شد درع 
�لأندية  كاأ�س  حاز  وكذلك  �ملو�شم، 
�ل�شلة يف ن�شختني  �خلليجية لكرة 
و2019،   2018 م��ت��ت��ال��ي��ت��ني 
ون�شعى ملو��شلة دعم �لفريق للبقاء 

على من�شات.
و���ش��ن��و����ش��ل �ل��ع��م��ل ب��ج��ه��د ومتيز 
لتحقيق �لأهد�ف �ملن�شودة لتطوير 
وحت�شني معدلت �لأد�ء با�شتمر�ر. 
ف���ان���ت���م���اوؤن���ا ل���ن���ادي �ل�������ش���ارق���ة هو 
م�شدر فخر وهذ� �أقل �شيء نقدمه 

كريا�شيني للقيادة �لر�شيدة.«
�لأل�����ع�����اب  �������ش�����ت�����ع�����د�د�ت  - وع������ن 
�جلماعية للمو�شم �جلديد.. �أ�شاف 

رئي�س �إد�رة �لألعاب �جلماعية:
»رغ������م �ل�����ظ�����روف �ل���ت���ي مت����ر بها 
�لريا�شة وما تو�جه جميع �لأندية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل، يف ظ���ل ما 
�إننا  �إل  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  تفر�شه 
ك��اف��ة متطلبات  ل��ت��وف��ري  �ج��ت��ه��دن��ا 
فرق �لألعاب �جلماعية قبل �نطالق 
بدعم  �جل���دي���د،وجن���ح���ن���ا  �مل���و����ش���م 
جمل�س �إد�رة �لنادي برئا�شة �شعادة 
علي �شامل �ملدفع، يف �حلفاظ على 
�ل�شتقر�ر �لفني للفرق �لريا�شية 
با�شتقطاب  ���ش��ف��وف��ه��ا  وت���دع���ي���م 
�لفنية  و�لأج��ه��زة  �مل��درب��ني  �أف�شل 

�ملحرتفني  و�ل��الع��ب��ني  و�ل��ط��ب��ي��ة 
و��شتخد�م  �ل��دول��ة،  يف  و�ملو�طنني 
لتعزيز  �حلديثة  �لتقنيات  �أف�شل 
وتن�شيق  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل���ف���رق  �أد�ء 
جهود �ملدربني ل�شمان كفاءة �لأد�ء 

�لعالية.
وذلك لقناعتنا باأن �لفريق �لبطل 
�لذي يناف�س على �أكرث من بطولة 
يف �ملو�شم، يحتاج قائمة جاهزة من 
كل  يف  بد�ئل  بها  تتوفر  �لالعبني 

�ملر�كز مب�شتويات متقاربة.
ف��ق��د ق��م��ن��ا ب��ت��ج��دي��د ع��ق��د مدرب 
�ل�����ش��ل��ة ع��ب��د �حلميد  ك����رة  رج�����ال 
�أف�شل  و�ل��ذي يعترب من  �إبر�هيم، 
�خلليج،  ومنطقة  �آ�شيا  يف  �ملدربني 
�لنجاح،  متطلبات  ك��ل  ل��ه  ووف��رن��ا 
�ل���دوي  و�حل��م��د هلل ح�����ش��دن��ا درع 

،2020 –  2019
ورغ��م �ل��ظ��روف و�ل��ت��ح��دي �لكبري 
كرة  م��درب  مع  �لتعاقد  يف  جنحنا 
�لفخر�ين،  ه��اين  �مل��ون��دي��ايل  �ليد 
�شفيان حيو�ين  �ملدرب  �عتذ�ر  بعد 
لظروفه �خلا�شة، و�أثبت �لفخر�ين 
فنية مميزة  مل�شة  و���ش��ع  ج���د�رة يف 
على �أد�ء �لفريق مع بد�ية م�شو�ره، 
مب�شاعدة زمالءه يف �جلهاز �لفني، 
بح�شولنا على كاأ�س �شاحب �ل�شمو 
للرجال  �ليد  لكرة  �ل��دول��ة  رئي�س 

للمرة   ،2020-2019 للمو�شم 
يف  و�لثامنة  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية 
�لأكرث  �ل��ف��ري��ق  و�أ�شبحنا  ت��اري��خ، 
�أل���ق���اب، مثلما نحن   8 ب���  ت��ت��وي��ج��اً 
ب�  �ل��دوري  �لأك��رث تتويجاً ببطولة 
14 درع. و�أود هنا �أن �أ�شكر �لحتاد 
�مل�شري لكرة �ليد، على تعاونهم يف 
�لتعاقد  يف  �ل�شارقة  مهمة  ت�شهيل 
منتخب  م�����درب  �ل���ف���خ���ر�ين،  م���ع 

م�شر.
�لأ�شا�شي  �ل���ق���و�م  ع��ل��ى  وح��اف��ظ��ن��ا 
با�شتمر�ر  و�ل�����ش��ل��ة،  �ل��ي��د  لفريقي 
علي زين وعلي مريز�، و�ل�شتفادة 
من �للو�ئح �ملعتمدة من �حتاد كرة 
�ل��ي��د وت�����ش��ج��ي��ل �ل���الع���ب حممود 
فايز جناح �لنادي �لأهلي �مل�شري، 
�شمن فئة �لالعب مو�ليد �لدولة،

��شتعارة  حت��وي��ل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ل����و�����ش����ل، حممد  ح����ار�����س ف���ري���ق 
�ل�شارقة،  مع  تعاقد  �إىل  �إ�شماعيل 
�لو�شل  م���ن  غ���ال���ب  و����ش���م رح���م���ة 
ط������ارق علي،  و�حل�����ار������س  �أي���������ش����اً، 
مقيمني  لع���ب���ني  م����ع  و�ل���ت���ع���اق���د 
و�لنا�شئني  �ل�����ش��ب��اب  ف��ري��ق��ي  يف 
ل��ك��رة �ل��ي��د، وك��ذل��ك �حل����ال ب�شم 
دو�ين  �ل�شلة  لكرة  ث��اين  حم��رتف 
�ملقيم،  ف��ئ��ة  ج��اك�����ش��ون، ولع���ب يف 
ب�شفقة  �ل��ف��ري��ق  ت��دع��ي��م  وك��ذل��ك 

�ألعاب  �شانع  �لالعب  ب�شم  مميزة 
�ملنتخب، مبارك خليفة.«

�إن حر�س  ع��ل��ى  و�أك����د �حل�����ش��ان   -
ي�شب  �لنجاح  على  �ل�شارقة  ن��ادي 
يف خانة دوره �لوطني، كونه �لر�فد 
للمنتخبات  و�لأ����ش���ا����ش���ي  �لأول 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ك��رت��ي �ل��ي��د و�ل�����ش��ل��ة يف 
�ل�شنية  للمر�حل  �ملنتخبات  جميع 

و�ملنتخب �لوطني �لأول.
- �ملر�حل �ل�شنية نقطة قوة �مللك

�لأل�����ع�����اب  �إد�رة  رئ����ي���������س  ������ش�����دد 
�ل�شارقة  ن��ادي  �أن  على  �جلماعية 
ب���اح���رت�ف���ي���ة وف���ق���اً خٌلطة  ي��ع��م��ل 
طموحة وقناعة ر��شخة باأن تكوين 
�ملو�طنني  �ل��الع��ب��ني  و����ش��ت��ق��ط��اب 
م���ن �مل����د�ر�����س مل��م��ار���ش��ة ك����رة �ليد 
�لأ�شا�شية  �ل��ل��ب��ن��ة  ه���و  و�ل�������ش���ل���ة، 
لتفوق قلعة �مللك �ل�شرقاوي، حيث 
ميتلك �لنادي �أكرب قاعدة لعبني 
يف �ملر�حل �ل�شنية من حيث �لعدد 
ح�شول  يف�شر  م��ا  وه���و  و�جل�����ودة، 
�لعام  �ل��ت��ف��وق  درع  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة 
�لريا�شي  ل��ل��م��و���ش��م  �ل���ي���د  ل���ك���رة 
للمرة  وذلك   ،2020 –  2019
�ل� 17 يف تاريخه منذ بدء تطبيق 
�لعام يف  �لتفوق  نظام م�شابقة درع 
وكذلك   ،2000  1999- �ملو�شم 

�حلال مع كرة �ل�شلة.

اإدارة الألعاب  - واأو�سح رئي�ض 
اجلماعية : 

بتطبيق  مت��ام��ا  ملتزم  »�ل���ن���ادي  �أنَّ
و�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة 
�مل�شتجد،  كوفيد19  ف��ريو���س  م��ن 
و�لتن�شيق  ب����ال����ت����ع����اون  وذل���������ك 
م������ع �جل������ه������ات �مل����خ����ت���������س وحت����ت 
�ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  �إ����ش���ر�ف 
وفقاً  ب��ال��ن��ادي،  �لريا�شي  و�ل��ط��ب 
بالك�شف  �ملعتمدة،  للربوتوكولت 
�ل�������دوري ع��ل��ى جميع  و�ل��ت��ح��ل��ي��ل 
�لفنية  و�لأج�������ه�������زة  �ل����الع����ب����ني 

و�لإد�رية و �لعاملني.«
- وتوجه �حل�شان بال�شكر �إىل �شعادة 
جمل�س  رئي�س  �مل��دف��ع،  ���ش��امل  علي 
�إد�رة نادي �ل�شارقة �لريا�شي، على 

لالألعاب  �لنجاح  متطلبات  توفري 
�جلماعية للحفاظ على �لإجناز�ت 
�لتي حتققت. و�إىل منظومة �لعمل 
جا�شم  ���ش��و�ء  �جلماعية  ب��الأل��ع��اب 
حممد، م�شرف كرة �ليد، �أو عدنان 
�خليال، م�شرف كرة �ل�شلة، وجميع 
وموظفي  و�لإد�ري  �لفنية  �لكو�در 

�لإد�رة. 
يجني  �ل����ن����ادي  �أن  ع��ل��ى  و�أك������د   -
�ل�شليم  و�ل��ب��ن��اء  �لتخطيط  ث��م��ار 
يف �لأل���ع���اب �جل��م��اع��ي��ة ع��ل��ى مد�ر 
�مل���ا����ش���ي���ة، وه�����و جهد  �ل�������ش���ن���و�ت 
�أتوجه  ل��ذل��ك  للجميع،  م�����ش��رتك 
للنادي  �ل�شابقة  ل����الإد�رة  بال�شكر 
ناجي  �ل�شابقني  �لأل��ع��اب  ومل�شريف 
�لأم�����������ريي على  رب����ي����ع����ة، وع����ل����ي 

جهودهم �ملقدرة.

يف ت�سريحات لإدارة الإعالم بالنادي.. ثمن دعم حاكم ال�سارقة لالألعاب اجلماعية

 احل�شان: فوزنا بدوري ال�شلة وموا�شلة جناحات كرة اليد مل ياأِت من 
فراغ.. لدينا م�شروع كبر يف الألعاب اجلماعية ون�شعى لتطويره با�شتمرار
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الفجر الريا�ضي

 •• اأبوظبي – رم�شان عطا

لبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة   �أعلنت 
لالألعاب  �لإمار�ت"  حم���ارب���ي   "
كافة  �ك��ت��م��ال  �ملختلطة،  �لقتالية 
�لدويل  �حل��دث  لإق��ام��ة  �لرتتيبات 
14 بعد غد �جلمعة  �ل���  يف ن�شخته 
يف  �أرينا"  ج��وج��ي��ت�����ش��و   " ب�����ش��ال��ة 
�إليها  تعود  �لتي  �أبوظبي  �لعا�شمة 
�لن�شخة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ق��ب  �ل��ب��ط��ول��ة 

�ل�شابقة يف دبي. 
و�لفرق  �مل��ق��ات��ل��ني  و����ش���ول  �ك��ت��م��ل 
�لدولة،  خ��ارج  من  �مل�شاعدة  �لفنية 
تت�شمن  �شحية  �إج������ر�ء�ت  ظ��ل  يف 

ف��ح��و���س طبية،  ل��ث��الث  �خل�����ش��وع 
�مل�شاركة  قبل  �شحي،  حجر  وف��رتة 

يف مناف�شات �لبطولة. 

ومن �ملقرر �أن ت�شهد �لبطولة نز�لت 
�ملقاتلني  م���ن  ع����دد  وع������ودة  ق���وي���ة 
وم�شاركة �ملقاتلني �لإمار�تيني بعد 
�ل�شابقتني،  �لن�شختني  ع��ن  غ��ي��اب 

ونز�لني على لقب �لبطولة. 
ف���وؤ�د دروي�����س رئي�س  �ل�شيد  و�أع��ل��ن 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة م��دي��ر ع����ام باملز 
�لتح�شري�ت  ك��اف��ة  �أن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ملقاتلني  بو�شول  �كتملت  للبطولة 
تك�شف  ���ش��وف  �لفنية  و�لتجهيز�ت 
عن جميع تفا�شيل �لن�شخة �ل� 14 
متام  يف  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  �ل��ي��وم 
�ملقاتلني  مب�����ش��ارك��ة   11 �ل�����ش��اع��ة 

بتقنية �لت�شال �ملرئي.

ي��ج��دد �إن���رت م��ي��الن �لإي��ط��ايل �مل��وع��د م��ع ري���ال م��دري��د �لإ���ش��ب��اين حني 
�ملجموعة  مناف�شات  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  يف  �لأرب��ع��اء  �ل��ي��وم  ي�شت�شيفه 
�لثانية من دوري �أبطال �أوروبا، وذلك يف مبار�ة قد حتدد م�شري مدربه 
�أنتونيو كونتي لأن خ�شارتها قد توؤدي �ىل �نتهاء م�شو�ر �لفريق عند هذ� 

�لدور للمو�شم �لثالث تو�ليا.
وبعدما �أنهى مو�شمه �لأول بقيادة كونتي يف �ملركز �لثاين �شمن مناف�شات 
�لدوري �لإيطايل بفارق نقطة فقط عن يوفنتو�س �لفائز باللقب للمرة 
�لتا�شعة تو�ليا، بد� �إنرت مر�شحا هذ� �ملو�شم ليكون �لرقم �ل�شعب �إن كان 

حمليا �أو قاريا.
بفارق  حمليا  �خلام�س  �مل��رك��ز  يف  قابعا  نف�شه  يجد  "نري�ت�شوري"  لكن 
مر�حل، ومهدد� بتوديع  ثماين  بعد  �ملت�شدر  ميالن  جاره  عن  نقاط   5
م�شابقة دوري �لأبطال من دور �ملجموعات للمو�شم �لثالث تو�ليا بعدما 
�جلولة  يف  �آخ��ره��ا  �لأوىل،  �لثالث  مبارياته  يف  ف��وز  �أي  حتقيق  يف  ف�شل 
�ملا�شية حني خ�شر يف معقل ريال مدريد 2-3 بهدف متاأخر للرب�زيلي 

رودريغو.
بنقطتني  �لثانية  �ملجموعة  يف  �لأخ��ري  �لر�بع  �ملركز  حاليا  �إن��رت  ويحتل 
فقط، بفارق ثالث عن �ملت�شدر بورو�شيا مون�شنغالدباخ �لأملاين و�ثنتني 
ع��ن ك��ل م��ن �شاختار د�ني�شتك �لأوك����ر�ين وري���ال م��دري��د �ل��ذي حقق يف 

�جلولة �ل�شابقة فوزه �لأول.
�ملدرب  فريق  و�شع  م��ن  مارتينيز  لوت���ارو  �لأرجنتيني  �ملهاجم  وت��ذم��ر 
�لتعادل  و�أدرك  نظيفني  بهدفني  ري��ال  �أم��ام  تخلفه  بعدما عو�س  كونتي 
"نحن  قائال  �للقاء،  �لقاتل من  �لوقت  �لهزمية يف  يتلقى هدف  �أن  قبل 

نلعب ب�شكل جيد لكننا نرتكب �لأخطاء على �لدو�م".
للقاء  م�شابهة  م��ب��ار�ة  �لأح���د  كونتي  رج��ال  يخترب  �أن  �ل�شدف  و���ش��اءت 
�أمام  تخلفهم  بعد  وذل��ك  م��رة،   13 �لقارية  �مل�شابقة  بطل  �شد  �ل��ذه��اب 
تورينو بهدفني نظيفني يف �ملرحلة �لثامنة من �لدوري �ملحلي، لكنه جنح 

�لبلجيكي روميلو لوكاكو يف  بف�شل ثنائية ومتريرتني حا�شمتني من 
مباريات  �لعودة وح�شم �للقاء 4-2، حمققا فوزه �لأول يف �آخر 5 

على �ل�شعيدين �ملحلي و�لقاري.
�لبث  ملن�شة  ت�شريح  �لبلجيكي يف  �أق��ر  و�ل��ف��وز،  �ل��ع��ودة  ورغ��م 

�لتدفقي "د�زن" �أنه "ب�شر�حة، مل ن�شل �ىل مرحلة �أن نكون 
فريقا كبري�. لي�س من �جليد �أن تعاين بالطريقة �لتي عانينا 

بها يف �لدقائق �ل�شتني �لأوىل. لقد لعبنا ب�شكل �شيء".
بالفوز.  رغ��ب��ة  دون  م��ن  غ�شب،  دون  م��ن  "لعبنا  ور�أى 

�أن نفوز  ����ش��ت��ف��ق��ن��ا لح��ق��ا و�لأم������ر �لأه�����م ك���ان 
بالنقاط �لثالث".

�لأربعاء  يتخل�س  �أن  �إن����رت  وي���اأم���ل 
�مل�شابقة  يف  �لنت�شار�ت  عقدة  من 

فقط  باثنني  �كتفى  �إذ  �ل��ق��اري��ة، 
13 م��ب��ار�ة، لكنه يعول  �آخ��ر  يف 
�أر�شه  ع��ل��ى  �جل��ي��د  �شجله  ع��ل��ى 
�إذ مل  �مللكي،  �ل��ن��ادي  يف مو�جهة 
�أمام  ميالنو  يف  خ�شر  �أن  ي�شبق 
�لأخري )فاز خم�س مر�ت وتعادل 
ب��اأن��ه��م��ا مو�جهة  ع��ل��م��ا  م���رت���ني(، 
كانت  �حل���ايل  �ل�شهر  م��ن  �ل��ث��ال��ث 

منذ  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا  �لأوىل 
ع��م��الق مدريد  ف���از  ح��ني   1998
دور  يف  �أر�شه  على  ذهابا  -2�شفر 
مناف�شه  ي���رد  �أن  ق��ب��ل  �مل��ج��م��وع��ات، 
�لإيطايل �إيابا 3-1 بف�شل هدفني 

يف �لدقائق �لأرب���ع �لأخ���رية من 
روبرتو باجيو.

 1964 ع��ام  نهائي  ويبقى 
يف ف��ي��ي��ن��ا �ل���ل���ق���اء �لأب�����رز 

 16 �أ���ش��ل  م��ن  بينهما 
�لآن  ح��ت��ى  م���و�ج���ه���ة 

لقاء  ذل����ك  يف  )مب����ا 
�لن�شخة  ذه���������اب 
حني  �حل����ال����ي����ة(، 

باللقب  �إن����رت  ف���از 

للمرة �لأوىل بعد ح�شمه �للقاء 3-1 بف�شل ثنائية ل�شاندرو مات�شول.
و�شيدخل ريال لقاء "جو�شيبي ميات�شا" وهو يف و�شع ل يح�شد عليه من 
�إذ يفتقد قائده �شريخيو ر�مو�س ب�شبب تعر�شه لتمزق  ناحية �لغيابات، 
يف �لفخذ خالل مبار�ة �لدوري �ل�شبت �شد فياريال )1-1( �لتي �أ�شيب 
�لأوروغوياين  �ىل  لين�شما  بنزمية،  كرمي  �لفرن�شي  �لهد�ف  �أي�شا  فيها 

فيديريكو فالفريدي.
�إيدن هاز�ر من �حلجر �ل�شحي بعد  لكن �ملبار�ة �شهدت عودة �لبلجيكي 
�إ�شابته بفريو�س كورونا �مل�شتجد، على غر�ر زميله �لرب�زيلي كا�شيمريو 

�لذي مل ي�شف بعد.
�أر�شه لكي ي�شع قدما يف  �للعب على  �لإف��ادة من  وياأمل مون�شنغالدباخ 
�لدور �لثاين من خالل �لفوز على �شاختار د�نيت�شك �لذي مني يف �جلولة 
�ل�شابقة بهزمية مذلة يف �لعا�شمة �لأوكر�نية ب�شد��شية نظيفة على يد 
�أه��د�ف يف �جلولة  �آخ��ر �شجل �شتة  �أمل��اين  �لفريق �لأمل��اين. وهناك فريق 
�ل�شابقة خارج ملعبه ب�شخ�س �لبطل �لذي ل يقهر بايرن ميونيخ �لفائز 
�لرقم  بتعزيز  له  �شمح  6-2، ما  �لنم�شوي  �شالزبورغ  يف ملعب ريد بول 
�مل�شابقة بعدم رفعه �ىل  �ملتتالية يف  �لنت�شار�ت  �لقيا�شي من حيث عدد 

.14
�لنهائي يف حال  �مل��درب هانزي فليك بطاقته �ىل ثمن  و�شي�شمن فريق 
�ملبار�ة  جدد �لفوز على �شيفه �لنم�شوي، وذلك بغ�س �لنظر عن نتيجة 

�لأخرى بني �أتلتيكو مدريد �لإ�شباين و�شيفه لوكوموتيف �لرو�شي.
�لبافاري ترتيب �ملجموعة �لأوىل بت�شع نقاط، بفارق  ويت�شدر �لعمالق 
ونقطة  �لثالث  للوكوموتيف  نقطتني  مقابل  �لثاين،  �أتلتيكو  عن  خم�س 

لريد بول.
لتكر�ر  ي�شطر  و�أل  باكر�  �لأرب��ع��اء  لقاء  فريقه  يح�شم  �أن  فليك  وياأمل 
�أن  قبل   2-2 �ملوقف  �شيد  �لتعادل  ك��ان  حيث  �ل��ذه��اب  م��ب��ار�ة  �شيناريو 

ي�شجل بايرن �أربعة �أهد�ف يف �لدقائق �لع�شر �لأخرية تقريبا.
بالن�شبة  بالتاأكيد  ر�ئ��ع��ة  كانت  "�ملبار�ة  �أن  فليك  ور�أى 
للمدرب"  بالن�شبة  كذلك  تكن  مل  لكنها  للحياديني، 
�ل�����ذي ع���ا����س ل��ي��ل��ة ع�����ش��ي��ب��ة ح��ت��ى ج����اء �ل���ف���رج يف 
�مل�شابقة  ه��د�ف  من  مب�شاهمة  �لأخ���رية  �لدقائق 
ليفاندوف�شكي  روب��رت  �لبولندي  �ملا�شي  �ملو�شم 
هذ�  ن�شخة  يف  �لتهديفي  ر���ش��ي��ده  �ف��ت��ت��ح  �ل���ذي 
�مل��و���ش��م ب��ث��ن��ائ��ي��ة. وع��ل��ى غ����ر�ر ب���اي���رن، �شيكون 
حل�شم  جيدة  فر�شة  �أم���ام  �لإنكليزي  ليفربول 
�لذي  �لإي��ط��ايل  �أت��الن��ت��ا  ي�شت�شيف  ح��ني  تاأهله 
يد  على  �أر�شه  يف  مذلة  لهزمية  تعر�س 
فريق �ملدرب �لأملاين يورغن كلوب 
بخما�شية  �ل�����ش��اب��ق��ة  �جل���ول���ة  يف 
للربتغايل  ثالثية  بينها  نظيفة، 

جوتا.
�ملجموعة  ل��ي��ف��رب��ول  وي��ت�����ش��در 
�لر�بعة بت�شع نقاط، بفارق 5 
عن كل من �لفريق �لإيطايل 
�لذي  �ل��ه��ول��ن��دي  و�أي���اك�������س 
ي���������ش����ت���������ش����ي����ف ب�������������دوره 
�لدمناركي  م��ي��دت��ي��الن��د 
لكن  ن���ق���اط(.  دون  )م���ن 
ف��ري��ق ك��ل��وب ي��ع��اين من 
�لتي  �ل��ك��ث��رية  �ل��غ��ي��اب��ات 
�أج����ربت����ه ع��ل��ى خ���و����س لقاء 
�لأحد �شد لي�شرت يف �لدوري �ملمتاز 
بغياب 10 لعبني، بدون �أن مينعه ذلك 

من حتقيق �لفوز -3�شفر.
�إنكلرت�  ي��ح��ل مم��ث��ل  �ل��ث��ال��ث��ة،  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
�لآخر مان�ش�شرت �شيتي �شيفا على �أوملبياكو�س 
�أنه  �أي�شا مبا  تاأهله  �أم��ام فر�شة ح�شم  وهو 
يت�شدر بت�شع نقاط، وبفارق �شت عن �شيفه 
�ليوناين �لذي خ�شر ذهابا -3�شفر، فيما 
يحل بورتو �لربتغايل �شيفا على مر�شيليا 
يف  وه��و  ن��ق��اط(  )دون  �لأخ���ري  �لفرن�شي 

�ملركز �لثاين ب�شت نقاط.

وّقع �لإ�شباين جوزيب غو�رديول موؤخر�ً عقد�ً طويل �لأجل مع مان�ش�شرت 
قد  �ل��ز�خ��رة،  �لتدريبية  م�شريته  يف  �لأوىل  للمرة  لكن  �لإنكليزي،  �شيتي 
حتد  خو�س  يف  رغبته  م��ن  ب��دل  �لكاتالوين  �مل���درب  م�شري  �لنتائج  حت��ّدد 

جديد �أو �خللود �إىل ر�حة موقتة.
من  غ��و�ردي��ول  مب�شروع  �لتز�مها  م��دى  جهتها  من  �شيتي  �إد�رة  و�أظ��ه��رت 
هناك  وبالتايل  �ملا�شي،  �لأ�شبوع   2023 �لعام  خالل متديد عقده حتى 

�شبب وجيه لإميان �لنادي به.
�أعلى عدد من  �شيتي  فيها  �ثنني من ثالثة مو��شم حقق  ور�ء  فغو�رديول 
�لنقاط يف تاريخ �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز، �إىل جانب �شتة �ألقاب يف �ملو��شم 

�لأربعة �لأوىل له يف تدريب �لفريق.
"�شيتيزنز" بعيد�ً  ت��رك  و�ل��ذي  �ل�شبت،  توتنهام  �أم��ام   0-2 �ل�شقوط  لكن 
بفارق ثماين نقاط عن �شد�رة جدول �لرتتيب، عّزز �ل�شعوبات �لتي بد�أت 

مع منذ �نطالقة �ملو�شم �ملا�شي.
ويقبع رجال غو�رديول يف �ملركز 13 يف ترتيب �لدوري، مع مبار�ة موؤجلة. 
لكن �لعودة ب�12 نقطة فقط من �أول ثماين مباريات يف �ملو�شم هي �لأدنى 
منذ مو�شم 2008-2009، بعد �أ�شهر من فقط من �ل�شتحو�ذ �لإمار�تي 

على �لنادي وبدء �شخ �ملاليني فيه.
حتى �أن يف ر�شيد �شيتي �لآن فارق �أهد�ف �شلبي، بعدما �شجل 10 �أهد�ف 
ف��ق��ط يف �ل�����دوري، وه���و �أدن����ى م��ع��دل ل��ه يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة م��ن �مل��و���ش��م منذ 

 14 �مل���رك���ز  �ح��ت��ل  ع��ن��دم��ا   2007/2006
يف  وف�شل  بري�س  �شتيو�رت  قيادة  حتت 

ت�شجيل هدف و�حد على �أر�شه بعد 
ر�أ�س �ل�شنة.

قائاًل  ب���ذل���ك  غ����و�ردي����ول  و�أق������ّر 
لت�شجيل  نعاين  �أننا  "�حلقيقة 
�مل��و���ش��م. ع�شرة  �لأه������د�ف ه���ذ� 
مباريات  ث���م���اين  يف  �أه��������د�ف 

لي�شت جيدة مبا يكفي".
ول����ط����امل����ا ك����ان����ت �ل���ط���ام���ة 

�ل��ك��ربى ل��غ��و�ردي��ول مع 
�شيتي، يف دوري �أبطال 

�أف�شل م�شرية  تكر�ر  �أرب��ع��ة مو��شم حتى على  يف  ق���ادر�ً  يكن  �إذ مل  �أوروب���ا، 
مانويل  �لت�شيلي  قيادة  حتت  �مل�شابقة  نهائي  ن�شف  �إىل  بالو�شول  للفريق 

بيليغريني يف 2016-2015.
م��ن تخطي  �ل��ذي متّكن  ل�شيتي  ج��ي��د�ً  يبدو  �أوروب��ي��اً  �حل��ايل  �ملو�شم  لكن 
بورتو �لربتغايل ومر�شيليا �لفرن�شي و�أوملبياكو�س �ليوناين، م�شجاًل ثالثة 

�أهد�ف يف كل مبار�ة، حمكماً �شيطرته على �ملجموعة �لثانية.
وبالتايل، �شي�شمن �لفوز على �أوملبياكو�س يف مبار�ة �لذهاب �لأربعاء تاأهله 

�إىل دور �ل�شتة ع�شر للمو�شم �لثامن على �لتو�يل يف دوري �لأبطال.
لكن "�شيتيزينز" مل يظهرو� كثري�ً �أنهم تعلمو� من �أخطائهم �لتي كلفتهم 
مر�ر�ً �لإق�شاء يف مرحلة خروج �ملغلوب من دوري �لأبطال مبجرد مو�جهة 

خ�شم عايل �مل�شتوى.
فكانت �لهزمية �أمام توتنهام تقريباً ن�شخة طبق �لأ�شل عن �نت�شار رجال 
�ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو 2-0، عندما �لتقى �لفريقان قبلها لآخر 

مرة يف �شباط/فرب�ير.
وخالل �ملبار�تني على ملعب توتنهام، كان للفريق �لز�ئر 41 حماولة على 
ت�شديد�ته  �أه��د�ف من  �أربعة  توتنهام  ت�شجيل، فيما �شجل  �ملرمى من دون 

�خلم�شة على مرمى �خل�شم.
فك  م��ن  وليفربول،  وتوتنهام  �لفرن�شيني،  وم��ون��اك��و  ليون  ف��رق  ومتكنت 
�شيفرة �شيتي يف دوري �لأبطال من خالل �لدفاع بعمق و�لهجمات �ملرتدة 

�ل�شريعة.
لكن غو�رديول ل يز�ل و�ثقاً من �أن �شيتي �شيبد�أ قريباً يف ت�شجيل �لأهد�ف 

بالوترية �لتي �عتاد عليها.
وقال "�شجلنا يف مو�شمني �أكرث من 100 هدف. 80 �أو 90 يف �ملئة من 

�لالعبني مت�شابهون، وخ�شو�شاً يف �لهجوم".
�ل�شغط  �أن  �إذ  �لكرة،  تبقى مبعزل عن  �لكربى  �لأ�شئلة  لكن 
 198 جمع  �ل���ذي  �شيتي  م��ن  �ل��ك��رة  ل�شتعادة  �ل�شديد 
نقطة يف �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز يف �ملو�شمني بني 

�نتهى. و2019،   2017
ف��ب��دون ذل���ك، ي��ب��دو �ل��ت��الع��ب بالفريق 
����ش���ه���اًل ح���ت���ى م�����ع جم���م���وع���ة من 
�لالعبني �لدوليني باهظي �لثمن. 
من  �لزرق  �ل��ن�����ش��ف  دف�����ع  ف���ق���د 
مدينة مان�ش�شرت لتح�شني دفاعه 
نحو 352 مليون دولر، ل�شتقد�م 
كان�شيلو  �لربتغاليني جو�و  �ملد�فعني 
وروبن ديا�س و�لفرن�شي �إميريك لبورت 
�حلار�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ووك�����ر،  وك���اي���ل 
�لرب�زيلي �إيدر�شون. لكن ذلك مل مينعهم 
من �ل�شقوط �أمام مكر هاري كاين و�شرعة 
هيونغ-مني  ����ش���ون  �جل���ن���وب���ي  �ل�����ك�����وري 

و�لهولندي �شتيفن بريخفني.
�أ�شاليبه  ع��ن  بعيد�ً  بقي  غ��و�ردي��ول  لكن 
ميونيخ  وب��اي��رن  بر�شلونة  م��ع  �ل�شابقة 
�ل�شديدة  مطالبه  ب��اأن  ل�شعوره  ن�شبياً، 

قد �أجهدت حتى �أف�شل �لفرق.
ت��وق��ي��ع مت���دي���د ع���ق���ده، فاإنه  وم����ع 
ب���ال���ت���ايل ���ش��ي��ق�����ش��ي م���و�����ش���م عدة 
يف م��ان�����ش�����ش��رت، ب��ق��در م��و����ش��م��ه يف 

بر�شلونة وميونيخ جمتمعني.

اجلنة املنظمة تك�سف عن تفا�سيل احلدث الي�م

اكتمال الرتتيبات لإقامة »حماربي الإمارات« اجلمعة يف اأبوظبي

اإنرت ي�شت�شيف ريال يف مباراة حتدد م�شر كونتي  هل يتمكن غوارديول من فرملة 
تدين م�شتوى �شيتي؟ 
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