
   

2 حتت ال�سفر .. اأقل درجة حرارة �سجلت يف الدولة 
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن املركز الوطني للأر�ساد اأن اأقل درجة حرارة �سجلت على الدولة 
مبدينة  ركنة  منطقة  يف  ال�سفر  حتت  مئوية  درج��ة   2 اأم�س  �سباح 

العني ال�ساعة 05:15 بالتوقيت املحلي لدولة الإمارات.

�أجرت 168,770 فح�صا ك�صفت عن 2,998 �إ�صابة 
»ال�سحة« تعلن �سفاء 2,264 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
امل�سابة  احل��الت  املبكر وح�سر  الكت�ساف  بهدف  الدولة  الفحو�سات يف 
بفريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد19-« واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت 
 24 ال���  ال�ساعات  168،770 فح�سا جديدا خ��لل  اإج��راء  ال���وزارة عن 
املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 
وتو�سيع  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.  و�ساهم  الفح�س 
حالة   2،998 عن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها 
حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

احلالت امل�سجلة 227،702 حالة.
كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 5 م�سابني نتيجة تداعيات الإ�سابة بفريو�س 

كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 702 حالة.
تعازيها  وخ��ال�����س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة   واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 
واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سلمة اجلميع.   واأعلنت 
الوزارة عن �سفاء 2،264 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد 
الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  وتعافيها  »كوفيد19-«« 
 203،660 ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�سحية 

اأقارب ركاب الطائرة املنكوبة يف مطار �سوباديو يف بونتياناك يف جزيرة بورنيو الإندوني�سية. )ا ف ب(

�سيارة ا�سعاف و�سط �سوارع مدينة لندن اخلالية من املارة  )رويرتز(

بتوجيهات حممد بن زايد.. الإمارات تقدم م�ساعدات 
عاجلة للمتاأثرين من الفي�سانات يف ولية بهاجن مباليزيا

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
اآل نهيان،  زاي��د  ال�سيخ حممد بن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان، 
الهلل  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال���ظ���ف���رة، 
الأح���م���ر الإم����ارات����ي، ت��ق��دم دولة 
اإن�سانية  م�������س���اع���دات  الإم���������ارات 
عاجلة للمتاأثرين من الفي�سانات 
ال���ت���ي اج���ت���اح���ت ولي�����ة ب���ه���اجن يف 

ماليزيا.
وتت�سمن امل�ساعدات كميات كبرية 
م���ن م�����س��ت��ل��زم��ات الإي������واء وامل����واد 
املرحلة  وال�����س��ح��ي��ة، يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
امل�ساعدات  ب��رن��ام��ج  م���ن  الأوىل 
الذي تنفذه هيئة الهلل الأحمر 
الإماراتي، وي�ستفيد منه اأكرث من 

األف مت�سرر.  50
ا�ستعداداتها  ال��ه��ي��ئ��ة،  واأك���م���ل���ت 
لتنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة، 
التي  بال�سرعة  امل�ساعدات  وتوفري 
من  امل��ت��اأث��ري��ن  ظ����روف  تتطلبها 
اإىل  ف��ي��م��ا و���س��ل   .. ال��ف��ي�����س��ان��ات 
العا�سمة املاليزية، وفد من الهيئة 

مطالبات للرئي�س �الأمريكي باال�صتقالة �أو �مل�صاءلة 

بايدن يعلن اأولوياته.. ويعترب ترامب غري لئق ملن�سبه

حتطم طائرة اأندوني�سية تقل 62 راكبًا
•• جاكرتا-اأ ف ب:

ال�سبت  اأم�����س  �سفينتان  اأر���س��ل��ت 
تكون  اأن  ال��ذي يرجح  املوقع  اإىل 
طائرة ركاب اإندوني�سية حتطمت 
ف��ي��ه يف ال��ب��ح��ر ب��ع��د دق��ائ��ق على 
راكبا   62 متنها  وعلى  اإقلعها 
ب��ي��ن��ه��م ع�����س��رة اأط����ف����ال، وف����ق ما 

اأعلنت ال�سلطات.
وقال بامبانغ �سوريو اأجي امل�سوؤول 
فرقنا  نن�سر  الإغ��اث��ة  اأج��ه��زة  يف 
ال����ذي يرجح  امل��وق��ع  و���س��ف��ن��ن��ا يف 
حتطمت  )ال���ط���ائ���رة(  ت��ك��ون  اأن 
ف��ي��ه ب��ع��د ف���ق���دان الت�������س���ال مع 
اأعلنت  فيما  اجل��وي��ني،  املراقبني 
كانت  ال��ط��ائ��رة  اأن  ال��ن��ق��ل  وزارة 
ع�سرة  بينهم  راكبا  خم�سني  تقل 

اأطفال وطاقما من 12 فردا.
الندوني�سية  النقل  وزارة  وكانت 
���س��اب��ق فقدان  وق����ت  اأع���ل���ن���ت  يف 
تابعة  رك����اب  ب��ط��ائ��رة  الت�������س���ال 
اجلوية  اخل���ط���وط  ���س��رك��ة  اإىل 
���س��ري��وي��ج��اي��ا ب��ع��د اإق��لع��ه��ا من 

جاكرتا.
وق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م ال������وزارة 
اإّن��ه ج��رى فقدان  اديتا اي��راوات��ي 
والتي  ال�سركة  بطائرة  الت�سال 
ك��ان��ت ت��ق��وم ب��رح��ل��ة م��ن جاكرتا 
اإىل بونتياناك )بجزيرة بورنيو( 

•• عوا�صم-وكاالت:

الربيطاين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  دع����ا 
ال�سبت،  ج����ون���������س����ون،  ب����وري���������س 
يف  ال����ب����ق����اء  اإىل  ال���ربي���ط���ان���ي���ني 
اأنف�سهم  وح����م����اي����ة  م����ن����ازل����ه����م 
والآخ���ري���ن م��ن الإ���س��اب��ة مبر�س 
كوفيد19-، م�سريا اإىل ال�سغوط 
التي يتعر�س لها القطاع ال�سحي 
نتيجة تف�سي الفريو�س والزيادة يف 
امل�ست�سفيات  الإ�سابات وعدم قدرة 

على ا�ستيعاب املر�سى.
وقال بوري�س جون�سون يف تغريدة 
ع��ل��ى ح�����س��اب��ه اخل���ا����س يف تويرت 
ل�سغط  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات��ن��ا  ت��ت��ع��ر���س 
اأك��رب من اأي وقت اآخ��ر منذ بداية 
الإ�سابة  معدلت  وت�ستمر  الوباء، 

بالرتفاع مبعدل ينذر باخلطر.
واأ�ساف رئي�س الوزراء الربيطاين 
ل��ق��د م��ن��ح��ن��ا ط����رح ال���ل���ق���اح اأم���ل 
متجددا، ولكن من الأهمية مبكان 
ونحمي  امل��ن��زل  يف  ن��ب��ق��ى  اأن  الآن 
الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  هيئة 

وننقذ الأرواح.
وت���اأت���ي دع����وة ج��ون�����س��ون ب��ع��د يوم 
اإع�����لن ع��م��دة ل���ن���دن، �سادق  م���ن 
خ���ان، اجل��م��ع��ة، ح���ال ال���ط���وارئ يف 

وحت��م��ل رق���م ال��ن��داء +����س ج واي 
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واأو�سح اأّن اآخر ات�سال لها �سّجل 
 7،40(  14،40 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د 

بتوقيت غرينت�س(.
ت�سرّي  ال���ت���ي  ال�������س���رك���ة  وق����ال����ت 
اإنها  التكلفة  منخف�سة  رح���لت 

جتري حتقيقا.
الإندوني�سية  ال���وك���ال���ة  وت���ق���وم 

للبحث والنقاذ واللجنة الوطنية 
ل�سلمة النقل بالتحقيق اأي�سا.

 2019 اأكتوبر  يف ت�سرين الأول 
عندما  ����س���خ�������س���ا   189 ق����ت����ل 
حتطمت طائرة من طراز بوينغ 
خلطوط  ت��اب��ع��ة  م��اك�����س   737
ليون اجلوية، يف بحر جاوا بعد 
من  اإق��لع��ه��ا  ع��ل��ى  دق��ي��ق��ة   12

جاكرتا يف رحلة ت�ستغرق �ساعة.

وحادثة التحطم تلك ومن بعدها 
اإثيوبيا،  يف  طائرة  حتطم  كارثة 
ت�����س��ب��ب��ا يف ف��ر���س غ���رام���ات على 
دولر،  مليار   2،5 بوينغ مبقدار 
باأنها غ�ست  اتهامات  على خلفية 
الهيئات املنظمة التي كانت ت�سرف 
ومت  ماك�س737-.  الطراز  على 
بعد  الطائرة  اإيقاف طلعات هذه 

الكارثتني الداميتني.

ر�صد �ل�صاللة �ملتحّورة لكورونا يف 8 واليات �أمريكية 

جون�سون يدعو الربيطانيني للتزام املنازل

الربملان الليبي: ل نت�سول ول نتلقى اأوامر من تركيا
•• عوا�صم-وكاالت:

قبله  من  مبعوث  باإر�سال  اأف���ادت  تقارير  بعد 
اإىل تركيا، نفى رئي�س جمل�س النواب الليبي، 

عقيلة �سالح، الأمر جملة وتف�سيًل.
ال�سبت،  اأم�����س  العربية،  م��ع  مقابلة  يف  واأك���د 
اأح��د، قائًل:  اأوام��ر من  اأن الربملان ل يتلقى 
نحن ل نت�سول ول نتلقى اأوامر من تركيا اأو 

غريها.
مع  توا�سلنا  قاطع  ب�سكل  ننفي  اأ���س��اف:  كما 
تركيا عرب مبعوث خا�س بنا، م�سددا يف الوقت 
عينه على اأنه لن يرتدد يف التوا�سل مع الدول 
الفاعلة يف الأزمة الليبية دون م�سا�س بال�سيادة 

والثوابت الوطنية.
اإىل ذلك، قال نعمل من اأجل ا�ستقرار بلدنا 
الليبي.  ال�سعب  اأم��ام  وا�سحة  خطواتنا  وك��ل 
اأن م�سلحة ال�سعب الليبي فوق  وختم موؤكدا 
كل اعتبار واأن اأمن وا�ستقرار ليييا هو الهدف 

الأول.
اجتماعا  ب��اأن  اأفيد  اأن  بعد  �سالح  اأت��ى موقف 
عقد اأم�س يف اأنقرة جمع اأطرافا من طرابل�س 
امل�سلحة  الف�سائل  م�ساألة  مناق�سة  اأج��ل  م��ن 
وف��دا من  ب��اأن  اأفيد  الليبية، كما  العا�سمة  يف 

الربملان التقى م�سوؤولني اأتراكا.
الدفاع  جلنة  وع�سو  النائب  ق��ال  جهته،  من 
)العربية،نت(  ل���  التكبايل،  علي  ال��ربمل��ان،  يف 
عندما حتّول  اإل  ب��ال  لها  ي��ه��داأ  ل��ن  تركيا  اإن 
اأن  ت��رك��ي��ة، م��و���س��ح��ا  اإىل م��دي��ن��ة  ط��راب��ل�����س 
اأمني  اج��ت��م��اع  ع��ل��ى  واإ���س��راف��ه��ا  ا�ست�سافتها 
امليلي�سيات  وق���ادة  ال��وف��اق  م�����س��وؤويل  كبار  م��ع 

امل�سّلحة يندرج يف اإطار هذا املخطط.
واأو�سح التكبايل اأن تركيا تريد من وراء هذا 
امل�سلحة  امللي�سيات  م��ن  التخّل�س  الج��ت��م��اع 
عرب  ليبيا  غ��رب  يف  لها  واملناه�سة  املعار�سة 
قادة  م��ع  لها  الإع����داد  ب���داأت  ع�سكرية  �سربة 
هذه  ت�ست�سيفم  ال��ذي��ن  امل��وال��ني  امليلي�سيات 
الفرتة لإذابة خلفاتهم واحتوائهم، من اأجل 
اإحكام �سيطرتها على غرب ليبيا دون م�ساكل.

ت��رك��ي��ا م�����س��وؤول��ني م���ن حكومة  وا���س��ت��ق��ب��ل��ت 
الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  راأ�سهم  على  الوفاق، 
ف��اي��ز ال�����س��راج ووزي�����ر دف���اع���ه ���س��لح الدين 
امليلي�سيات  ق��ادة  م��ن   16 ومعهما  النمرو�س 
يف غرب البلد، واأغلبهم من م�سراتة، لعقد 
اجتماع اأمني مو�سع وغري م�سبوق، مل تك�سف 
ميلي�سيات  قادة  منه  وا�ستثنت  بعد،  تفا�سيله 

من طرابل�س.

تزايد  بعد  الربيطانية  العا�سمة 
حالت الإ�سابة بفريو�س كورونا.

وقال خان اإن اإعلن حال الطوارئ 
يف لندن جاء ب�سبب ارتفاع حالت 
الإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا الذي 
امل�ست�سفيات  ب�������»اإغ������راق«  ي���ه���دد 

باملر�سى امل�سابني.
الإ�سابة  م���ع���دلت  اأن  واأ�����س����اف 
على  هائل  �سغطا  ت�سع  املتزايدة 
الوطنية  ال�سحية  هيئة اخلدمات 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ال����ت����ي ت����ع����اين من 

ال�سغط اأ�سل.
الأ�سخا�س  ع��دد  ارتفع  لندن،  ويف 
الذين ي�ستخدمون اأجهزة التنف�س 
ال�سناعي بن�سبة 42 يف املئة، حيث 
زاد عدد املر�سى من 640 مري�سا 
الأ�سبوع  يف  م��ر���س��ى   908 اإىل 

حتى 6 يناير.
�سخ�سا   7034 ي��وج��د  وح��ال��ي��ا، 
بوباء  م�����س��اب��ني  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف 
بن�سبة  اأع��ل��ى  وع���ي  كوفيد19-، 
ذروة  ب���اأول  م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة  يف   35
للوباء يف اأبريل املا�سي، وفقا ملوقع 

�سكاي نيوز.
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وح���ذر 
الوطنية،  ال�����س��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
ال�سري �سيمون �ستيفنز، يف موؤمتر 

ميلي�سيا احلوثي تخنق �سنعاء.. 
اإتاوات على مطاعم الفقراء

•• �صنعاء-وكاالت:

اأن ت��خ��ن��ق ال��ي��م��ن��ي��ني يف ���س��ن��ع��اء، فر�ست  يف خ��ط��وة ج��دي��دة م��ن ���س��اأن��ه��ا 
التي  الب�سيطة  ال�سعبية  املطاعم  ميلي�سيات احلوثي جبايات على ع�سرات 

ميلكها ويق�سدها �سيقو احلال يف العا�سمة اليمنية.
فقد اأفادت م�سادر حملية باأن امليلي�سيات نفذت حملت جباية ا�ستهدفت 
يف  ال�سياحة  مكاتب  ع��ن  امل�����س��وؤول��ون  �سن  كما  ال�سعبية.  املطاعم  ع�سرات 
امليلي�سيات، حملت دهم وا�سعة، بعربات وم�سلحني واأجربوا ملك املطاعم 
على دفع اإتاوات مالية، كما طالبوهم بامل�سارعة يف ا�ست�سدار ت�ساريح عمل 

لإدراجهم حتت ما ت�سميه اجلماعة لئحة املطاعم ال�سياحية.
ونقلت �سحيفة ال�سرق الأو�سط عن عدد من ملك تلك املطاعم ال�سعبية، 
اأن��ه يف ال��وق��ت ال��ذي ب��ات��وا فيه غ��ري ق��ادري��ن على الإي��ف��اء، ول��و ب��اأدن��ى حد 
اأ�سرهم  ونفقات  حمالهم  ومتطلبات  بالإيجارات  املتعلقة  التزاماتهم  من 
فاجاأتهم  ميتلكونها  التي  ال�سغرية  املطاعم  تلك  عائدات  من  واأطفالهم 
امليلي�سيات بحملة جباية جديدة ت�ساف اإىل �سل�سلة احلملت ال�سابقة التي 
اأن الهدف من حملت  طالتهم حتت ت�سميات غري قانونية. كما اعتربوا 
اجلماعة هذه املرة فر�س مبالغ مالية عليهم بالقوة اأو تعر�سهم للتهديد 

بالإغلق وامل�سادرة وال�سجن يف حال مل يتفاعلوا مع مطالب اجلماعة.
اأن فرقاً حوثية توا�سل  �سعبي و�سط �سنعاء،  اأكد مالك مطعم  اإىل ذلك، 
منذ اأيام النزول امليداين لبتزازه وغريه من ملك املطاعم يف العا�سمة، 
مكتب  م��ن  ت�ساريح  ا�ستخراج  �سموه  م��ا  مقابل  اأم���وال  ب��دف��ع  وتطالبهم 

ال�سياحة التابع لها.

�سرتيت،  داون����ي����ن����غ  يف  ���س��ح��ف��ي 
اخلمي�س، اأنه يتم اإدخال اأكرث من 
800 مري�س ب�كوفيد19- يوميا 

يف م�ست�سفيات لندن.
ر�سمية  ب���ي���ان���ات  واأظ�����ه�����رت  ه�����ذا 
املتحورة  اجل���دي���دة  ال�����س��لل��ة  ان 
ال�سرع  امل�ستجد  كورونا  لفريو�س 
يف  حاليا  انت�سرت  ل��ل��ع��دوى،  نقل 

ثماين وليات اأمريكية.
فريو�س  م���ن   117 ب���ي  و���س��لل��ة 
ال��ت��ي ظ��ه��رت يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
املا�سية،  ال�سنة  بريطانيا يف نهاية 
ت��ب��ني ان���ه���ا ت��ن��ق��ل ال����ع����دوى اكرث 

منت�سرا  ك��ان  ال��ذي  الفريو�س  من 
 40 ب���ني  ت�����رتاوح  بن�سبة  ���س��اب��ق��ا، 

و70%.
واأظهرت بيانات املراكز الأمريكية 
ملكافحة الأمرا�س ان تلك ال�سللة 
التي مت الإبلغ عنها لأول مرة يف 
املا�سي،  الأ�سبوع  املتحدة  الوليات 
ر���س��دت يف ث��م��اين ولي����ات وكانت 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا وف����ل����وري����دا الأك�����رث 

ت�سررا.
ور���س��دت اأي�����س��ا ه���ذه ال�����س��لل��ة يف 
ونيويورك  وت��ك�����س��ا���س  ك����ول����ورادو 
وبن�سلفانيا،  وكونيتيكت  وجورجيا 

ت�سجيع على الفتنة اأدى اإىل الفو�سى

ترامب ينهي رئا�سته ك�سخ�سية ماأ�ساوية!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

ال�ساد�س من  العنف،  الدولية، دومينيك موي�سي، خرج دونالد ترامب اخلا�سر الأكرب يف يوم  بالن�سبة للخبري يف العلقات 
يناير، وميكن اأن يتعر�س لل�سجن بعد مغادرة البيت الأبي�س. *هل ميكن مقا�ساة دونالد ترامب بعد غزوة الكابيتول؟

)التفا�سيل �س10(

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

مواقــيت ال�صالة
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�إقبال كبري على لقاحات 
كورونا �مل�سجلة

�أخبار �لإمار�ت

�لأزمة �ل�سحية تقحم �ملاليني 
يف نيجرييا يف دو�مة �لفقر

عربي ودويل

�سالح لي�ص باأف�سل �أحو�له.. 

و�سحيفة �إ�سبانية »تقدم �لدليل«

�لفجر �لريا�سي

جنم �لهجوم على �لكوجنر�س �الأمريكي:
�سامان كيو, حتت الزي يتخفى نازي جديد!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

الكونفدرالية  الكابيتول من قبل ح�سد ملون، علم  ال�سور مذهلة... مت غزو مبنى 
واأقنعة �سوداء على  الراأ�س،  اأخ��رى على  اأمريكا عظيمة مرة  اليد، وقبعة لنجعل  يف 
الوجه. البع�س جمهز ب�سكل مفرط )مبا يثري الرعب عند التفكري يف ال�ستعدادات 
 ... بيلو�سي  نان�سي  املتحدثة  مكتب  على  اأق��دام��ه��م  ف��رح��ون،  واآخ����رون،  امل�سلحة(. 

وجميعهم تقريًبا من البي�س. بل اإن اأحدهم يرتدي قمي�ساً مكتوب عليه اأو�سفيتز.
راأ�سه،  على  الثعلب  بفرو  حًقا.  للنظر  ملفت  رجل  هناك  الكاملة،  الفو�سى  هذه  يف 
وخوذته التي يبدو قد ا�ستعارها من خردة فايكينغ، وو�سمه القبلي، �سرعان ما تعرف 
عليه املراقبون املطلعون على حركة كيو اأنون: اإنه جيك اأجنيلي، 32 عاما، نا�سط 

موؤيد لرتامب، قادم من ولية اأريزونا. 
ي�سار اىل ان كيو انون ولدت عام 2017 يف منتدى 4 ت�سان، وتتبنى نظرية املوؤامرة 
هذه وجود دولة عميقة يف الوليات املتحدة ت�سيطر عليها نخب ... هّمها ممار�سة 
العامل اخليايل، يقوم م�سوؤول كبري غام�س )ُيدعى  اجلن�س مع الطفال. ويف هذا 

كيو( بت�سريب معلومات �سرية مل�ساعدة دونالد ترامب .    )التفا�سيل �س11(

للإ�سراف على العمليات الإغاثية 
الإن�سانية  الح��ت��ي��اج��ات  واإي�����س��ال 
للمناطق الأكرث ت�سررا بالتن�سيق 
والتعاون مع حكومة ولية بهاجن 

واجلهات املاليزية املخت�سة.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
ال���ع���ام لهيئة  الأم�����ني  ال��ف��لح��ي، 

ال���ه���لل الأح���م���ر الإم����ارات����ي، اإن 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة حت��ر���س دائما 
على تعزيز دور المارات الإن�ساين 
وال����ت����ن����م����وي اإق���ل���ي���م���ي���ا وع���امل���ي���ا، 
للمحتاجني  امل�����س��اع��دات  وت��ق��دمي 
وامل����ت���������س����رري����ن م������ن ال������ك������وارث 

املختلفة.     )التفا�سيل �س2(

•• وا�صنطن-وكاالت:

اعترب الرئي�س الأمريكي املنتخب 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  اأن  ب��اي��دن،  ج��و 
لوظيفته،  لئ���ق���ا  ل��ي�����س  ت���رام���ب 
دعوات  تاأييد  م���رارا  رف�س  لكنه 
الدميقراطيني املتزايدة مل�ساءلته 

مرة اأخرى.
النواب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  وق���ال���ت 
ن��ان�����س��ي ب��ي��ل��و���س��ي يف ر���س��ال��ة اإىل 
قد  ال��ن��واب  اإن  جمل�سها  اأع�����س��اء 
ي���ت���ح���رك���ون يف وق�����ت م��ب��ك��ر من 
الأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل مل�����س��اءل��ة ترامب 
ع���ل���ى ح�����س��د عنيف  ل��ت��ح��ري�����س��ه 
اجتاح مبنى الكابيتول الأمريكي، 
ا�ستقالته  الرئي�س  ي��ق��دم  مل  اإذا 

على الفور.
كما دعت بيلو�سي وزعيم جمل�س 
ت�ساك  ال���دمي���ق���راط���ي  ال�������س���ي���وخ 
�سومر نائب الرئي�س مايك بن�س، 
ل�ستدعاء  احل���ك���وم���ة  واأع�������س���اء 
والع�سرين  اخل��ام�����س  ال��ت��ع��دي��ل 
لإجبار  الأم��ريك��ي  الد�ستور  م��ن 
ترامب على التنحي من من�سبه، 
وهي عملية لتجريد الرئي�س من 
الرئي�س  نائب  وتن�سيب  من�سبه 

مكانه.
ال�سحفيني  خم��اط��ب��ت��ه  وخ����لل 
راأ�سه، ولية ديلوير،  يف م�سقط 

فيها  ق��دم  اجلمعة  فعالية  بعد 
اأ�سار  وزرائ������ه،  خ���ي���ارات  ب��ع�����س 
الأ�سباب  اأح����د  اأن  اإىل  ب��اي��دن 
الرئي�سية وراء تر�سحه ملن�سب 
لفرتة  اعتقد  اأن��ه  هو  الرئي�س 
طويلة اأن الرئي�س ترامب غري 

لئق ملن�سب الرئي�س.
ق�����ال ب����اي����دن ل���ق���د ق���ل���ت منذ 
اأك���رث م��ن ع���ام، اإن���ه غ��ري لئق 
ل��ل��م��ن�����س��ب. اإن�������ه اأح�������د اأك����رث 
الروؤ�ساء غري الأكفاء يف تاريخ 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

وفق ما نقلت اأ�سو�سيتد بر�س.
لكن بايدن رف�س دعم اجلهود 
ت��رام��ب من  ع��زل  اإىل  الرامية 

اأن  على  واأ�سر  الأبي�س،  البيت 
للكونغر�س.  مرتوكة  امل�ساءلة 
وب�����دل م���ن ذل�����ك، ق����ال بايدن 
اإدارته  ب��دء  اإن��ه ك��ان يركز على 
من  ال��ع�����س��ري��ن  يف  ال�سخ�سية 
اأولوياته  اأن  اإىل  يناير، م�سريا 
التغلب  ه���ي  الأوىل  ال���ث���لث 
وتوزيع  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  على 
اللقاحات ب�سكل عادل ومن�سف، 

واإنعا�س القت�ساد املتعرث.
ت�������س���ري���ح���ات���ه عن  وك�������س���ف���ت 
عمل  ال��ذي  ال�سيا�سي  ال��ت��وازن 
الأ�سهر  يف  اإحداثه  على  بايدن 
النتخابات  يف  ف��وزه  تلت  التي 

الرئا�سية.

نان�سي بلو�سي تطالب بعزل الرئي�س ترامب  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيهات حممد بن زايد.. الإمارات تقدم م�ساعدات عاجلة للمتاأثرين من الفي�سانات يف ولية بهاجن مباليزيا

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو ال�سيخ  عهد 
حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، رئي�س هيئة 
الهلل الأحمر الإماراتي، تقدم دولة الإمارات م�ساعدات اإن�سانية عاجلة 

للمتاأثرين من الفي�سانات التي اجتاحت ولية بهاجن يف ماليزيا.
وتت�سمن امل�ساعدات كميات كبرية من م�ستلزمات الإيواء واملواد الغذائية 
هيئة  تنفذه  الذي  امل�ساعدات  برنامج  من  الأوىل  املرحلة  يف  وال�سحية، 

الهلل الأحمر الإماراتي، وي�ستفيد منه اأكرث من 50 األف مت�سرر.

واأكملت الهيئة، ا�ستعداداتها لتنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة، وتوفري 
الفي�سانات  م��ن  املتاأثرين  ظ��روف  تتطلبها  التي  بال�سرعة  امل�ساعدات 
على  للإ�سراف  الهيئة  من  وف��د  املاليزية،  العا�سمة  اإىل  و�سل  فيما   ..
الأكرث  للمناطق  الإن�سانية  الحتياجات  واإي�����س��ال  الإغ��اث��ي��ة  العمليات 
املاليزية  واجلهات  بهاجن  ولية  حكومة  مع  والتعاون  بالتن�سيق  ت�سررا 

املخت�سة.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفلحي، الأمني العام لهيئة الهلل الأحمر 
المارات  دور  تعزيز  دائما على  الر�سيدة حتر�س  القيادة  ان  الإم��ارات��ي، 
للمحتاجني  امل�ساعدات  وت��ق��دمي  وعامليا،  اإقليميا  والتنموي  الإن�����س��اين 

واملت�سررين من الكوارث املختلفة.

حمدان  ال�سيخ  �سمو  بقيادة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة  اإن  وق��ال 
ال�سريع يف  للتدخل  ال�ستعداد  اأهبة  دائما على  تقف  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�سموه  توجيهات  ان  اىل  م�سريا  الطارئة  وال��ك��وارث  الزم���ات  ه��ذه  مثل 
امل�ستمرة بتعزيز قدرات الهيئة يف جمالت الغاثة وال�ستجابة الطارئة 
املانحة  واملنظمات  اجلمعيات  بني  متقدمة  مراكز  لتبوئ  الهيئة  اأهلت 

للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية.
اإعداده،  يتم  ملاليزيا  الإماراتية  امل�ساعدات  برنامج  اأن  الفلحي  واأو�سح 
هناك،  م��ن  ال���واردة  الإن�سانية  وال��ن��داءات  امليدانية  التقارير  على  بناء 

ويراعي الحتياجات العاجلة يف املرحلة الراهنة.
ولفت اىل اأن الربنامج يت�سمن عدة مراحل بناء على تطورات الأو�ساع 

الأوىل  املرحلة  يف  الرتكيز  " �سيتم  اأن��ه  مو�سحاً   .. امليدانية  الإن�سانية 
على م�ستلزمات الإيواء والغذاء وال�سحة، ومن ثم تتبعها مراحل اأخرى 

تت�سمن الحتياجات الأخرى مبختلف اأنواعها.
اأن الهيئة على اط���لع دائ���م ب�ساأن   .. ال��ه��لل الأح��م��ر  اأم���ني ع��ام  واأك���د 
املخت�سة  اجلهات  مع  بالتن�سيق  وتعمل  ماليزيا،  يف  الإن�سانية  الو�ساع 
هناك، لتقدمي اأف�سل اخلدمات للمتاأثرين وتخفيف معاناتهم الإن�سانية، 

و�ستكون بالقرب منها اإىل اأن تنجلي حمنتهم.
ت�سببت  ق��د  م��وؤخ��را يف ماليزيا،  التي هطلت  ال��غ��زي��رة  الأم��ط��ار  وك��ان��ت 
فيها  بهاجن مبا  11 حمافظة يف ولي��ة  بها  تاأثرت  يف في�سانات جارفة 

عا�سمة الولية لوانتان.

وزارة تنمية املجتمع توؤمن منازل امل�ستفيدين من ال�سمان الجتماعي بنظام »ح�سنتك« ملنع احلرائق
•• دبي -وام:

وا�سلت وزارة تنمية املجتمع العمل 
على تاأمني منازل امل�ستفيدين من 
الجتماعي  ال�����س��م��ان  م�����س��اع��دات 
"ح�سنتك"  ب���ن���ظ���ام  وت����زوي����ده����ا 
املبكر من احلريق  الذكي للإنذار 
تعزيز  ت�ستهدف  خطوة  يف  جمانا 
ال�����س��لم��ة وال��وق��اي��ة م��ن املخاطر 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك 
احلفاظ  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ر���س��ي��دة 
على الأرواح واملمتلكات من خلل 
وت�سغيل  ت��رك��ي��ب  خ���دم���ة  ت��ع��م��ي��م 
لت�سمل  احل���ري���ق  اأن��ظ��م��ة  واإدارة 
م����ن����ازل الأ������س�����ر امل�������س���ت���ف���ي���دة من 

ال�سمان الجتماعي.
�سهر  م����ن����ذ  ال���������������وزارة  وب�������������داأت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   2019 ���س��ب��ت��م��رب 
اخلدمة  وم����زود  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
"ات�سالت" باإجراءات تركيب نظام 
املبكر  للإنذار  "ح�سنتك" الذكي 
امل�سجلني  ال�سكنية  ال��ف��ل��ل  مل���ّلك 

لديها يف ال�سمان الجتماعي.
ما  "ح�سنتك"  نظام  تركيب  ومت 
الآف"  "ع�سرة   10.000 يقارب 
يتم  اأن  ع���ل���ى  ال����ي����وم  ح���ت���ى  ف���ي���ل 
ا�ستكمال اجراءات تركيب الأجهزة 
للم�سجلني  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال��ف��ل��ل  يف 
امل���������س����ت����ف����ي����دي����ن م������ن ال�������س���م���ان 
تنمية  وزارة  ل����دى  الج���ت���م���اع���ي 

املجتمع خلل العامني املقبلني.

بهذا  ونعمل  املجتمعية  وال�سلمة 
التعاون مع "وزارة تنمية املجتمع" 
ال�سمان  من  امل�ستفيدين  لتزويد 
الجتماعي بنظام ح�سنتك الذكي 
املبكر من احلريق جمانا  للإنذار 
ال�ستجابة  ���س��م��ان  يف  ي�سهم  مب��ا 
ال�������س���ري���ع���ة لإن�������������ذارات احل���ري���ق 
احلماية  معايري  اأق�����س��ى  وت��اأم��ني 
املبادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  املخاطر.  م��ن 
دعما للروؤية ال�سرتاتيجية لوزارة 
�ُسبل  اإىل رف��ع  ال��داخ��ل��ي��ة وت��ه��دف 
مع  يتما�سى  والأم��ن مبا  احلماية 
روؤي��ة الإم���ارات 2021 ب��اأن تكون 
اأم��ان��ا على  ال��دول��ة البقعة الأك���رث 

امل�ستوى العاملي".
اإبراهيم  اأعلن عبد اهلل  من جانبه 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  الأح���م���د 
ق���ط���اع امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
بالإعلن  �سروره  "ات�سالت" عن 
الهام على �سوء  عن ه��ذا الإجن���از 
املجتمع  تنمية  وزارة  مع  �سراكتنا 
الذكي  "ح�سنتك"  نظام  لتزويد 
ل����لإن����ذار امل��ب��ك��ر ل���ع���دد ك��ب��ري من 
الجتماعي  ال�����س��م��ان  م�ستفيدي 
ي�سبو  مب��ا  املجتمع  تنمية  ب���وزارة 
اإىل تعزيز �سبل احلماية والوقاية 
ل����لأف����راد ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م يف دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة. وتهدف 
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  "ات�سالت" 
لأعلى  ال���و����س���ول  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة 
ومبا  وال�سلمة  الأم��ن  م�ستويات 

املحدود.
اإ�سماعيل  ن��ا���س��ر  ����س���ع���ادة  واأك������د 
الرعاية  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  الوكيل 
املجتمع  تنمية  بوزارة  الجتماعية 
املواطنني  اأن مبادرة تاأمني منازل 
امل�ستفيدين تاأتي يف �سياق توجيهات 
درجات  اأق�سى  لتحقيق  احلكومة 
الأمن وال�سلمة ملواطني ومقيمي 
الدولة وتاأكيد امل�سوؤولية امل�سرتكة 
واملوؤ�س�سات  ال�������وزارات  ك��اف��ة  ب���ني 
احلكومية  وال����دوائ����ر  وال��ه��ي��ئ��ات 
اإط�����ار  وامل���ح���ل���ي���ة ويف  الحت�����ادي�����ة 
ال�سرتاتيجي  والتعاون  ال�سراكة 
لتحقيق الأهداف امل�سرتكة بالعمل 
على حماية الأرواح واملمتلكات وفق 
اأعلى املعايري م�سرياً اإىل اأن املبادرة 
با�سرتاتيجية  الل����ت����زام  ت��ع��ك�����س 
 2021 الحت������ادي������ة  احل����ك����وم����ة 
الهادفة اإىل حتقيق العي�س الكرمي 
ورف��اه��ي��ة الإن�����س��ان وت��ع��زي��ز جودة 
احل��ي��اة و���س��م��ان ت��وف��ري اخلدمات 

ونظام  املثمر  التعاون  هذا  و�ساهم 
املبكر  للإنذار  "ح�سنتك" الذكي 
م��ن احل��ري��ق يف احل���د م��ن تاأثري 
الفلل  يف  ح��ري��ق��ا   70 م���ن  اأك�����رث 
م�ستفيدي  م��ن  ب��ال��ن��ظ��ام  امل��ج��ه��زة 
ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي يف خمتلف 
امل�سروع  بداية  منذ  الدولة  اأنحاء 

عام 2019 وحتى اليوم.
اإىل  "ح�سنتك"  ن���ظ���ام  وي�����س��ع��ى 
ت��اأم��ني احل��م��اي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة للفلل 
لروؤية  دع��م��ا  ال��دول��ة  يف  ال�سكنية 
باأن  امل��ت��م��ث��ل��ة   2021 الإم��������ارات 
تكون دولة الإمارات البقعة الأكرث 

اأماناً على امل�ستوى العاملي.
برئا�سة  ال��������وزراء  جم��ل�����س  وك�����ان 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ا�سدر  "رعاه اهلل" ق��د  دب��ي  حاكم 
 2020 ل�����س��ن��ة   61 رق���م  ال���ق���رار 
واملنازل  البيوت  ا�سرتاك  باإلزامية 
واملتابعة  الربط  نظام  يف  ال�سكنية 
امل��دين وذلك  للدفاع  الإل��ك��رتوين 
واحلماية  ال�سلمة  تعزيز  بهدف 
الأرواح  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  امل��دن��ي��ة 
ال�ستجابة  خ��لل  م��ن  واملمتلكات 
الفورية لبلغات احلرائق املنزلية 
وت���ت���ح���م���ل احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة 
تكاليف  القرار  على  بناًء  واملحلية 
املنازل  الأج���ه���زة يف  ت��ل��ك  ت��رك��ي��ب 
ال�������س���ك���ن���ي���ة لأ������س�����ح�����اب ال����دخ����ل 

ي��ت��واف��ق م��ع امل��ع��اي��ري والإج�����راءات 
احلريق  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال���دول���ي���ة 
تلتزم  ك���م���ا  الإن������ق������اذ  وع���م���ل���ي���ات 
لتح�سني  ب��ال��ع��م��ل  "ات�سالت" 
جودة احلياة يف املجتمع الإماراتي 
م������ن خ�������لل ت�����وف�����ري اخل�����دم�����ات 
بالرتكاز  الوقاية  للأمن  الذكية 
تنتهجها  التي  البتكار  اأ�س�س  على 
وممتلكاتهم."  املواطنني  حلماية 
الذكي  "ح�سنتك"  ن��ظ��ام  ويعمل 
حت�سني  ع���ل���ى  امل���ب���ك���ر  ل������لإن������ذار 
للحريق  ال���س��ت��ج��اب��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
واحل��������الت ال���ط���ارئ���ة يف ال���دول���ة 
احلماية  م���ن���ظ���وم���ة  خ�����لل  م����ن 
ال���ذك���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���دار 
الذكاء  بتقنيات  واملدعمة  ال�ساعة 
والإب����لغ  للمتابعة  ال���س��ط��ن��اع��ي 

عن حوادث احلريق.
يوؤمنها  ال��ت��ي  احل��م��اي��ة  وب��ف�����س��ل 
�ساعة   24 م������دار  ع���ل���ى  ال���ن���ظ���ام 
حال  يف  حتى  واملمتلكات  ل��لأف��راد 
ا�ستطاع  قاطنيها  من  الفيل  خلو 
للإنذار  الذكي  "ح�سنتك"  نظام 
اآخر  تاأثري حريق  املبكر احلد من 
ال��ف��ج��رية ع��ن��دم��ا تلقى  اإم�����ارة  يف 
الإن�������ذار حماولني  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
ال�سكنية  الفيل  مبالك  الت�سال 
ال���ذي ك���ان خ���ارج ال��دول��ة وهاتفه 
قوى  توجهت  الفور  وعلى  مغلق. 
الدفاع املدين اإىل الفيل وجنحت 
اندلع  ال����ذي  اح���ت���واء احل��ري��ق  يف 

ا�ستباقية  ب�����س��ورة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
جودة  وذات  وم�ستدامة  ومبتكرة 
ع���ال���ي���ة وت�����س��ه��ي��ل ال���و����س���ول اإىل 

اخلدمات احلكومية.
اإ�سماعيل  ن��ا���س��ر  ���س��ع��ادة  واأ����س���اف 
تركيب  م�����س��روع  ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن 
النظام للم�ستفيدين من ال�سمان 
الجتماعي من وزارة تنمية املجتمع 
و"ات�سالت"  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
ب�سكل  الإجن�������از  ت��ف��ا���س��ي��ل  ي��ت��اب��ع 
دقيق مع اللتزام مبعايري ال�سحة 
وال�����س��لم��ة وال��ب��ي��ئ��ة امل��ع��م��ول بها 
يف ال������دول������ة ح����ي����ث ي����ت����م ت����اأم����ني 
من  امل�ستفيدين  املواطنني  منازل 
ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي م��ن خلل 
يخت�س  م��ت��اب��ع��ة  ج���ه���از  ت���رك���ي���ب 
ب��اإر���س��ال اإن�����ذارات احل��رائ��ق يف كل 
للحرارة  ل�سلكية  وكا�سفات  فيل 
اأك�سيد  واأول  وال����غ����از  وال����دخ����ان 
الكربون اإىل جانب �سفارات اإنذار 
خ��ارج��ي��ة وداخ���ل���ي���ة و����س���واه���ا من 
ت�سمن  التي  التقنية  امل�ستلزمات 
ربط املنازل امل�ستهدفة بنظام ذكي 
وات�سالت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ع 

حتقيقاً لل�سلمة العامة.
حممد  العميد  �سرح  جهته  وم��ن 
اللجنة  رئي�س  النعيمي  اهلل  عبد 
"ح�سنتك"  ل��ن��ظ��ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال����ذك����ي ل�����لإن�����ذار امل���ب���ك���ر ب������وزارة 
على  ح��ري�����س��ون  اأن��ن��ا  الداخلية" 
الوقاية  يعزز  �سراكاتنا مبا  تعزيز 

الأطفال  واإن��ق��اذ  الفيل  �ساحة  يف 
نائمني  كانوا  الذين  واملتواجدين 

حينها.
كافة  املجتمع  تنمية  وزارة  وتدعو 
امل�ستفيدين من براجمها للإ�سراع 
بالت�سجيل يف هذه املبادرة واأظهرت 
نتائج ا�ستبيان ر�سا العملء الذي 
 96 اأن  م�ستقلة  ج��ه��ة  ب���ه  ق��ام��ت 
يف  ال�سمان  م�ستفيدي  من  باملائه 
ال�����وزارة امل�����س��رتك��ني ح��ال��ي��ا بنظام 
املبكر  ل���لإن���ذار  ال��ذك��ي  ح�سنتك 

را�سون عن اأداء هذه اخلدمة.
ال�سكنية  ال���ف���ل���ل  مل������لك  وي����ت����اح 
امل�سجلني لدى وزارة تنمية املجتمع 
نظام  لرتكيب  بطلب  يتقدموا  اأن 
املبكر  للإنذار  "ح�سنتك" الذكي 
جماناً من خلل تزويد ن�سخة من 
الإماراتية  وال��ه��وي��ة  امللكية  �سند 

وفاتورة حديثة للماء والكهرباء.
امل��ع��ل��وم��ات يرجى  ول��ل��م��زي��د م���ن 
التوا�سل مع مركز ات�سال ح�سنتك 

على الرقم 80022220.

�سرطة راأ�س اخليمة تفعل اليوم 14 رادارا جديدا 
تعمل بالطاقة ال�سم�سية

•• راأ�س اخليمة- وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اجن�����زت 
جهاز   14 ت��رك��ي��ب  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
الطاقة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ج��دي��د  رادار 
ال�سوارع  م���ن  ع����دد  يف  ال�����س��م�����س��ي��ة 
وال��ط��رق��ات احل��ي��وي��ة وال��ت��ي �سيتم 
على  حفاظاً  الح��د  ال��ي��وم  تفعيلها 
هذه  مل�ستخدمي  املرورية  ال�سلمة 
وق��وع احلوادث  واحل��د من  الطرق 
الأرواح  يف  خ�����س��ائ��ر  ت��خ��ل��ف  ال���ت���ي 

واملمتلكات.
ال����ل����واء ع���ل���ي ع���ب���د اهلل بن  واأف��������اد 
�سرطة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان 
هذه  ت���رك���ي���ب  اأن  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
ياأتي حر�سا من  الأجهزة اجلديدة 
���س��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى تعزيز 
املرورية  ال�����س��لم��ة  واأ���س�����س  ق��واع��د 
م�ستخدميها  واإل�����زام  ال�����س��وارع  يف 
ب��ال�����س��رع��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار اأن 
اأبرز  اأح��د  ت�سكل  الزائدة  ال�سرعات 
التي  امل���روري���ة  احل�����وادث  م�سببات 
ت��خ��ل��ف خ�����س��ائ��ر ب�����س��ري��ة وم���ادي���ة 
وترتك  الأب����ري����اء  اأرواح  وحت�����س��د 
ذويهم  ق��ل��وب  يف  واحل�������س���رة  الأمل 

واأقاربهم ومعارفهم .
الأجهزة  ه��ذه  اأن ما مييز  واأ���س��اف 
وفقا  م��واق��ع��ه��ا  ال���ت���ي مت حت���دي���د 
ل��ل��ت��ق��اري��ر الح�����س��ائ��ي��ة امل���روري���ة 

بالإمارة  النائية  اجلنوبية  املناطق 
حتى مدينة كلباء حيث تبلغ �سرعة 
ال�ساعة  يف  100 كيلومرتاً  ال�سارع 
 121 ال�����������رادار  و�����س����رع����ة ����س���ب���ط 

كيلومرتا بال�ساعة .
وذكر قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
ت�سمنت  اجل���دي���دة  ال��������رادارات  اأن 
طريق  ع����ل����ى  ج����ه����ازي����ن  ت����رك����ي����ب 
 100 �سرعته  تبلغ  ال��ذي  ال�سهداء 
كيلومرتا يف ال�ساعة و�سرعة �سبط 
121 كيلومرتا يف ال�ساعة  ال��رادار 
جديدة  رادار  اأج��ه��زة   4 وتركيب   ،
على طريق المارات العابر اجلديد 
يف ج��زئ��ي��ت��ه الأخ��������رية وال�������ذي مت 

ت�سهد  ال���ت���ي  ال�����س��اخ��ن��ة  وال���ن���ق���اط 
اأنها  عليها  احل����وادث  وق���وع  ت��ك��رار 
واأنها  ال�����س��م�����س��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل 
الذي  ال���وق���ت  ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف  ���س��دي��ق��ة 
تقوم به بت�سوير املركبات املتجاوزة 
 ، امل��ح��ددة يف الجت��اه��ني  لل�سرعات 
اأجهزة   5 اإن��ه مت تركيب عدد  لفتا 
رادار يف ال�سارع املمتد بني ج�سر كدرة 
منطقة  اإىل  اخليمة  راأ����س  جنوبي 
دفتا حيث تبلغ �سرعة ال�سارع 100 
كيلو مرتا يف ال�ساعة و�سرعة �سبط 
الرادار 121 كيلو مرتاً يف ال�ساعة 
بينما مت تركيب 3 اأجهزة رادار على 
الواقعة �سمن حزام  املنيعي  طريق 

ال�سري  اأم��ام حركة  افتتاحه موؤخراً 
كيلومرتا   120 ���س��رع��ت��ه  وت��ب��ل��غ 
ال���رادار  �سبط  و���س��رع��ة  ال�ساعة  يف 

. ال�ساعة  يف  كيلومرتا   141
واأه���������������اب ال��������ل��������واء اب���������ن ع�����ل�����وان 
مب�����س��ت��خ��دم��ي ال����ط����رق وق����ائ����دي 
الأنظمة  اح�������رتام  اإىل  امل���رك���ب���ات 
بال�سرعات  وال��ت��ق��ي��د  وال���ق���وان���ني 
لل�سهام  ال�سوارع  كافة  يف  املحددة 
ال�سرتاتيجية  الأه��داف  يف حتقيق 
اإىل جعل  الرامية  الداخلية  ل��وزارة 
الطرق اأكرث اأمانا واحلد من وقوع 
على  واملحافظة  امل��روري��ة  احل���وادث 

ال�سلمة العامة للجمهور .

•• ابوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي خا�سية ج��دي��دة على  ���س��رط��ة  اأط��ل��ق��ت 
تطبيقها للهواتف الذكية وهي خا�سية الإ�سعارات 
العاجلة لل�سائقني والتي تقوم بتنبيه ال�سائقني 
الأمطار  م��ث��ل  املتقلبة  اجل��وي��ة  الأح�����وال  اأث��ن��اء 
وال�سباب والأتربة والغبار و يف حالت الزدحام 
ال�سائقني  �سلمة  تعزيز  بهدف  وذل��ك  امل���روري 
واإتاحة الفر�سة لهم لختيار الطرق البديلة يف 

وقت مبكر عند وجود الزدحام املروري.
تلقي  وف��ور  ال�سائقني  على  يتوجب  ان��ه  وذك���رت 
ه���ذه الإ���س��ع��ارات الل���ت���زام ب��ق��ي��ادة امل��رك��ب��ة وفقاً 
اإمارة  ط��رق  على  حت��دي��ده��ا  يتم  ال��ت��ي  لل�سرعة 
80 كم-  اأوق��ات تغري الطق�س وه��ي  اأبوظبي يف 

�ساعة .
تغري  م���ع  ت��ت��غ��ري  ال�����س��رع��ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

الظروف  ويتوجب خف�سها يف  اجلوية  الح��وال 
اجلوية املتقلبة موؤكدة اأهمية ترك م�سافة اأمان 
الفرامل  على  الفجائي  ال�سغط  وجتنب  كافية، 

وم��ت��اب��ع��ة ال��ن�����س��رة اجل��وي��ة وا���س��ع��ارات التطبيق 
والتقيد  الطق�س  اأح���وال  على  ل��لط��لع  ال��ذك��ي 

بالتعليمات الوقائية .

•• دبي- وام:

بدبي مركزا  ال�سحة  هيئة  اأ�سافت 
�سابعا ل�سل�سلة املراكز ال�سحية التي 
فايزر-  بلقاح  للتطعيم  خ�س�ستها 
كورونا  لفريو�س  امل�ساد  بايونتيك 

وهو مركز ال�سفا ال�سحي.
وج���ددت ال��دك��ت��ورة ف��ري��دة اخلاجة 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
ال��ط��ب��ي��ة امل�����س��ان��دة وال��ت��م��ري�����س يف 
التوجيهية  اللجنة  رئي�سة  الهيئة 
�سحة  تاأكيد  كوفيد19-  لتطعيم 
واأنه  التطعيم  جم��ان��ي��ة  ع��ل��ى  دب���ي 

متاح للجميع من دون اإلزام.
واأو�سحت اأن الفرتة املا�سية �سهدت 

اإقبال ملحوظا من قبل امل�ستهدفني 
ال�سحية  املراكز  على  التطعيم  من 
ال�سفا  م��رك��ز  اإ���س��اف��ة  اإىل  دع���ا  م��ا 
ال�����س��ح��ي اإىل امل���راك���ز امل���ح���ددة من 
قبل وهي مركز زعبيل واملزهر وند 
احلمر والرب�ساء للرعاية ال�سحية 
اللياقة  ف��ح�����س  م��رك��ز  ج��ان��ب  اإىل 
ومركز  م���ردف  اأب���ت���اون  يف  الطبية 

م�ست�سفى حتا.
التي  التطعيم  خ��ط��ة  ب���اأن  واأف�����ادت 
�سياغتها  مت���ت  ال��ه��ي��ئ��ة  و���س��ع��ت��ه��ا 

مراكز  باإ�سافة  ي�سمح  م��رن  ب�سكل 
بايونتيك  ف���اي���زر-  ل��ل��ق��اح  اأخ�����رى 
لتلبية املتطلبات املتنامية والإقبال 
التطعيم يف  ع��ل��ى  امل��ت��وق��ع  امل��ت��زاي��د 

الفرتات املقبلة.
اإن  ال�����دك�����ت�����ورة اخل�����اج�����ة  وق�����ال�����ت 
مراحل  وف���ق  اأي�����س��ا  ي��ت��م  التطعيم 
ذات  بالفئات  الهيئة  بداأتها  حمددة 
املواطنني  ت�سمل  وال��ت��ي  الأول���وي���ة 
�سنة   60 ف���وق  املقيمني  وامل�����س��ن��ني 
املزمنة  الأم�������را��������س  واأ������س�����ح�����اب 

خلط  واملنت�سبني  الهمم  واأ�سحاب 
اجلهات  جميع  م��ن  الأول  ال��دف��اع 
التي  احليوية  املهن  يف  والعاملني 
ت��ت��ط��ل��ب م���واج���ه���ة م���ب���ا����س���رة مع 
ال��راغ��ب��ني من  ث��م  املتعاملني وم��ن 
خم��ت��ل��ف و����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع وفق 
املحلية  امل��ع��ت��م��دة  ال���ربوت���وك���ولت 
والعاملية املعمول بها والتي �سيكون 
ال��ت��ط��ع��ي��م م��ت��اح��ا ل��ه��م يف ف���رتات 
لحقة �سمن الأولويات املحددة يف 

خطة التطعيم.

�سرطة اأبوظبي تطلق خا�سية الإ�سعارات العاجلة لل�سائقني لتعزيز ال�سالمة

�سحة دبي تتو�سع يف مراكز التطعيم بلقاح 
فايزر- بايونتيك امل�ساد لـكورونا  
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اأخبـار الإمـارات
املقيدة  العقوبات  بدائل  دورة  فى  ي�ساركون  اأبوظبي  يف  النيابة  ووكالء  اجلزائية  املحاكم  من  قا�سيا   34

•• اأبوظبي - وام:

املدر�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الق�سائية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  نظمت 
املقيدة  ال��ع��ق��وب��ات  ب��دائ��ل  دورة  بفرن�سا؛  للق�ساء  ال��وط��ن��ي��ة 
اجلزائية  املحاكم  ق�ساة  ال�����س��ادة  م��ن   34 مب�ساركة  للحرية 
ووكلء النيابة يف اإمارة اأبوظبي، وذلك يف اإطار تنفيذ اتفاقية 
ال��ت��ع��اون امل��وق��ع��ة ن��ه��اي��ة ع���ام 2015 ب��ني دائ����رة ال��ق�����س��اء يف 
اأبوظبي واملدر�سة الفرن�سية، والتي ت�سمنت عقد �سراكة بني 
املوؤ�س�سات  وحوكمة  الق�سائي  ال��ت��دري��ب  جم��ال  يف  الطرفني 

الق�سائية التعليمية.
بعد  التي مت تقدميها عن  ال��دورة  اأن  الأك��ادمي��ي��ة؛  واأو�سحت 

عرب من�سة الأكادميية اللكرتونية؛ تاأتي ا�ستجابًة لتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء، يف العمل 
نحو جتويد الأداء الق�سائي عرب توفري التدريب املتخ�س�س 
الق�ساة.  واأع��وان  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء  لل�سادة  وامل�ستمر 
امل�ست�سار  �سعادة  اعتمدها  التي  التدريبية  اخلطة  اإط���ار  ويف 
التي  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  وكيل  العربي  �سعيد  يو�سف 
تت�سمن ور�س ودورات تدريبية للق�ساة يف كافة الدوائر بهدف 
مواكبة امل�ستجدات الت�سريعية والق�سائية على كافة امل�ستويات 

املحلية والإقليمية والعاملية.
املدر�سة  اخل���رباء يف  م��ن  ع��دد  التي قدمها  ال���دورة  وت�سمنت 

الوطنية للق�ساء بفرن�سا؛ مناق�سة عدة حماور اأهمها؛ اأدوات 
بدائل العقوبات ال�سالبة للحرية واإجراءاتها، كيفية التكييف 
القانوين لطبيعة الق�سايا املمكن تطبيق بدائل للعقوبة فيها 
كيفية  املجتمع،  واأي�سا  واملتهم  ال�سحية  من  كل  م��راع��اة  مع 
التعاون بني النيابة العامة واملحاكم والأخ�سائيني النف�سيني 
نظام  وف��ق  ق�سائية  ق���رارات  واإ���س��دار  لتقرير  والجتماعيني 
كال�سوار  البدلية  الح��رتازي��ة  والإج����راءات  العقوبات  ب��دائ��ل 
الل���ك���رتوين واخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وامل��ع��اجل��ة م��ن الإدم����ان 
النماذج  ال��دورة قدم املحا�سرون عددا من  وغ��ريه. ويف نهاية 
الواقعية حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة بفرن�سا واآليات 

التعاون بني النيابة العامة واملحاكم وم�سلحة ال�سجون.

ت�صمنت �ملبنى �لرئي�س للقيادة �لعامة ل�صرطة �لفجرية و�صد �لغيل وطريق حمد بن عبد�هلل 

�سهيل املزروعي يتفقد عددًا من امل�ساريع التنموية والتطويرية يف ال�ساحل ال�سرقي

احل���ك���وم���ي���ة ب�����س��ق��ي��ه��ا الحت������ادي 
واملحلي، ل�سمان ان�سيابية احلركة 
املرورية وعدم تاأثر م�ساريع البنية 

التحتية من الأمطار".

م�سروع تطوير ورفع كفاءة طريق 
ال�سيخ حمد بن عبداهلل

بزيارة  ج��ول��ت��ه  امل���زروع���ي  وت��ف��ق��د 
م�سروع تطوير ورفع كفاءة طريق 
اإمارة  يف  عبداهلل  بن  حمد  ال�سيخ 
الفجرية، الذي تبلغ تكلفته 250 
م��ل��ي��ون دره������م، وان���ت���ه���ت ال������وزارة 
م���ن ر���س��ف ط��ب��ق��ات الأ���س��ف��ل��ت يف 
امل�سروع ب�سكل كلي وفتح الطرقات 
يف ج��م��ي��ع ال��ت��ق��اط��ع��ات امل���روري���ة 
التاأمني،  ال�����س��لم،  )ال��ن��ج��ي��م��ات، 
والغرفة( وت�سغيل جميع الإ�سارات 
املرورية، ومت كذلك ت�سغيل الإنارة 
امل�سروع،  م���ن  وا����س���ع���ة  اأج�������زاء  يف 
حر�ساً على تعزيز ان�سيابية واأمان 
احلركة املرورية ب�سكل اأكرب حلني 
وفتح  نهائي  ب�سكل  امل�سروع  اإجن��از 
الطريق اأمام حركة املرور يف الربع 
 ،2021 اجل��اري  العام  من  الأول 
 3 ال��وزارة ا�ستكملت اإجن��از  وكانت 
اأعلى املعايري  اأنفاق للم�ساة ح�سب 
ل�����س��م��ان �سلمة  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

وقد قال معاليه:" يف اإط��ار جهود 
دولة الإمارات ونظرتها ال�ستباقية 
لتغذية املياه اجلوفية، واحلد من 
الناجتة  والأزم���ات  الكوارث  تاأثري 
ت�ستكمل  اجل���وي���ة،  ال��ت��ق��ل��ب��ات  ع��ن 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
ال�سدود  اإن�����س��اء  ال��دول��ة يف  ج��ه��ود 
الدولة،  �سمال  املناطق  يف خمتلف 
�سداً   150 ع���دده���ا   ي��ب��ل��غ  وال��ت��ي 
وح��اج��زاً م��ائ��ي��اً، وت�����س��رف ال���وزارة 
ب�سعة  م��ن��ه��م��ا،  ����س���د   104 ع���ل���ى 
130 مليون  ت�سميميه ت�سل اإىل 
املياه، كما وتكمن  مرت مكعب من 
اأه��م��ي��ة ال�����س��دود امل��ائ��ي��ة يف توفري 
م�����ورد م���ائ���ي دائ�����م وم�����س��ت��م��ر من 
خلل جتميع مياه الأمطار، حيث 
للوزارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��دود  جمعت 
40 مليون م��رت مكعب  اك��رث م��ن 
يف العام املا�سي 2020  من مياه 
رئي�س  داعما  متثل  التي  المطار، 
لدولة  املائي  الأمن  ل�سرتاتيجية 

الإمارات 2036".
كبري  اأث������ر  ل���ل�������س���دود  واأ�ساف:" 
باتت  اإذ  ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى 
ت����ن����درج ���س��م��ن لئ���ح���ة الأم����اك����ن 
ال�سياح  ي��ق�����س��د  ال��ت��ي  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
ب���ع���دم���ا  الإم��������������������ارات،  دول����������ة  يف 

ال�������وزارة مب�����س��روع ت��ط��وي��ر ورفع 
كفاءة وا�ستكمال طريق مليحة من 
 E99 سارع ال�سيخ خليفة وطريق�
"املرحلة  ورب��ط��ه��م��ا  ال��ف��ج��رية  يف 
مواد  تدوير  اإع��ادة  الأوىل" تقنية 
%90 من  احلفر لل�ستفادة من 
ت��دوي��ره��ا يف مراحل  امل��ع��اد  امل����واد 
تنفيذ امل�سروع، وكذلك ا�ستخدمت 
م�سابيح LED يف اإنارة الط���ريق 
بخف�س  �ساهمت  بدوره���ا  وال��ت��ي 
ا�ستهلك الطاقة بن�سبة ت�سل اإىل 

."50%
التفقدية،  اجل����ول����ة  ن���ه���اي���ة  ويف 
التنمية  م�����س��رية  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأك���د 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
ت�����س��ري بخطى  ب���دول���ة الإم��������ارات 
واث��ق��ة وم��ت��وا���س��ل��ة رغ���م حتديات 
تداعيات جائحة كورونا التي مير 
ال��ع��امل وال��دول��ة، وذل��ك �سعياً  بها 
القيادة  تطلعات  حتقيق  اإىل  منا 
الر�سيدة، ودعم النمو القت�سادي، 
الإمارات،  �سعب  طموحات  وتلبية 
ال�سعادة  م��وؤ���س��رات  اأع��ل��ى  وحتقيق 
والعبور  وامل��ق��ي��م��ني،  ل��ل��م��واط��ن��ني 
تن�سده  الذي  امل�سرق  امل�ستقبل  اإىل 
حكومة الإمارات، و�سول اإىل بلوغ 

املئوية 2071.

حريق  ومكافحة  واإن���ارة،  وكهرباء 
واأع��م��ال ال��زراع��ة، اإىل جانب كافة 
النظم اخلا�سة باملعلومات وتاأمني 
يتم  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  امل���ن�������س���اآت، 
الثاين  الربع  خ��لل  منه  النتهاء 

.2021
ال��وزارة على تطبيق  وقد حر�ست 
م���ع���اي���ري ال�����س����ت����دام����ة والأب���ن���ي���ة 
اخل�����س��راء يف امل�����س��روع، م��ن خلل 
تدوير املياه واعادة ا�ستخدامها يف 
تطبيقات الري، ما �ساهم يف توفري 
-15 امل�ستخدمة ي�سل اىل  باملياه 
20 %، وكذلك مت ا�ستخدام فلتر 
والتي  املياه،  ج��ودة  لتح�سني  املياه 
املياه  ج����ودة  ���س��اه��م��ت يف حت�����س��ني 
بن�سبة  ال�����س��وائ��ب  م��ن  والتخل�س 
ت�سل حتى microns 30، كما 
التي  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدم 
ا�ستخدام  بتقليل  �ساهمت  بدروها 
الكهرباء يف املبنى بن�سبة ت�سل اإىل 
اجمايل  من   )SOLAR )2%
امل�ستخدمة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

باملبنى كامل.

�سد الغيل والقناة املائية
امليدانية  جولته  معاليه  ووا���س��ل 
بزيارة �سد الغيل كلباء )ال�سارقة(، 

امل�سروع،  ع��ل��ى ط���ول  امل�����س��اة  ع��ب��ور 
وفيما يخ�س نفق "مري�سيد"، فاإن 
املخطط،  ح�سب  ج��اري��ة  الأع��م��ال 
حيث مت اإجناز ج�سم النفق بن�سبة 
مع  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وي����ج����ري   82%
الإجناز  لت�سريع  الأخ��رى  الدوائر 

وت�سليم النفق.
ا�سرتاتيجياً  امل�سروع حموراً  وُيعّد 
ل�سبكة  الهيكلي  امل��خ��ط��ط  �سمن 
الطرق التي تنفذها الوزارة، ومن 
الفجرية  باإمارة  امل�ساريع احليوية 
الذي  الرئي�س  الطريق  اأن��ه  حيث 
طريق  م��ن  املدينة  مركز  يخرتق 
ال�سيخ خليفة اإىل الكورني�س وي�سل 
اىل طريق كلباء وطريق خورفكان، 
كما انه يقل�س زمن الرحلة بن�سبة 
 4 اىل  دق��ي��ق��ة   15 م���ن   73%
دقائق، ويرفع الطاقة ال�ستيعابية 
للطريق بن�سبة %100، من 10 
 20 اإىل  ال���ي���وم  يف  م��رك��ب��ة  الأف 
العمال  ت�سمل  فيما  مركبة،  األ��ف 
ت�سريف  �سبكة  اإجن����از  ب��امل�����س��روع 
اأنفاق   3 وع�����دد  الأم����ط����ار  م���ي���اه 
للم�ساة وعدد 3 اأنفاق لل�سيارات".

وزارة  ���س��ع��ي  يف  معاليه:"  وت���اب���ع 
لدعم  التحتية،  والبنية  ال��ط��اق��ة 
ا�ستخدمت  ال�ستدامة،  منظومة 

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  ق���ام���ت 
املحلية  واحل���ك���وم���ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
املائية،  لل�سياحة  خ��ط��ط  ب��و���س��ع 
والبحريات  ال���س��رتاح��ات  بتنفيذ 
بع�س  على  واحل��دائ��ق  ال�سناعية 
ال�����س��دود، م��ا ���س��اع��د ع��ل��ى حت�سني 
اجلمالية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  املنطقة 
وبالتايل اإنعا�س القطاع ال�سياحي.
وقال معاليه:" لدى وزارة الطاقة 
وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ع���دي���د من 
الحرتازية  والتدابري  الج��راءات 
تزامناً  العمل  ف��رق  تنفذها  ال��ت��ي 
الأمطار،  ه��ط��ول  مو�سم  ب��دء  م��ع 
22 م�سروعاً  حيث حددت الوزارة 
الأمطار  م��ي��اه  ت�����س��ري��ف  ل��ق��ن��وات 
وحواجز مائية وعبارات يف املنطقة 
الج���راءات  ت�سمل  كما  ال�سرقية، 
كذلك  الح�����رتازي�����ة  وال����ت����داب����ري 
اأجهزة  وتركيب  ال�سيانة  عمليات 
ا�ست�سعار عن ُبعد لر�سد التغريات 
جلنة  ت�سكيل  عن  ف�سل  املناخية، 
طوارئ يف جميع امل�ساريع، مو�سحاً 
اأن فرق عمل الوزارة جاهزة دائما 
يف امل���ي���دان ح��ت��ى ت��ت��اب��ع ع���ن كثب 
ا�ستعداداً  الطق�س  اأحوال  تطورات 
ل���ل���ت���وق���ع���ات اجل�����وي�����ة، واأن��������ه يتم 
اجلهات  مع  دائ��م  ب�سكل  التن�سيق  

•• دبي-الفجر:

بن  �سهيل  املهند�س  م��ع��ايل  ك�سف 
الطاقة  وزي����ر  امل����زروع����ي،  حم��م��د 
الوزارة  اأن  ع��ن  التحتية،  والبنية 
بنية  تطوير  م�ساريع  مع  تتعامل 
مليار   10 قيمتها  تتجاوز  حتتية 
درهم تقريبا، �سمن خطة الوزارة 
 ،-2023  2018 اخل���م�������س���ي���ة 
وت�������س���م���ل م���������س����اري����ع ال����ربن����ام����ج 
وجلنة  ل������ل������وزارة  ال����س���ت���ث���م���اري 
�ساحب  م���ب���ادرات  تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة 
اإىل  لف��ت��ا  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�سمو 
التنموية والتطويرية  امل�ساريع  اأن 
ت�سري  ال���وزارة  عليها  ت�سرف  التي 
تعزيز  ن���ح���و  را����س���خ���ة  ب���خ���ط���وات 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  م��ك��ان��ة 
للتنمية  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  امل��ت��ح��دة، 
قفزة  مت���ث���ل  وه������ي  امل�������س���ت���دام���ة، 
نوعية نحو تعزيز م�ستقبل م�سرق 
لأبناء الإم��ارات عرب دعم النه�سة 
وال�سياحية  والتجارية  ال�سناعية 
فيها  قطعت  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ي��ة 

الدولة �سوطاً كبرياً. 
ج���اء ذل����ك، خ���لل ج��ول��ة معاليه 
امل��ي��دان��ي��ة ل��ع��دد م���ن امل�����س��اري��ع يف 
ال�����س��اح��ل ال�����س��رق��ي، راف���ق���ه فيها 
����س���ع���ادة امل���ه���ن���د����س ح�����س��ن حممد 
ج��م��ع��ة امل��ن�����س��وري وك��ي��ل ال�����وزارة 
والنقل،  التحتية  البنية  ل�����س��وؤون 
امليل  امل��ه��ن��د���س حم��م��د  و����س���ع���ادة 
اأ�سول  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
البنية التحتية الحتادية، و�سعادة 
القا�سمي  م���اج���د  ن��ا���س��ر  ال�����س��ي��خ 
ل��ق��ط��اع تنظيم  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
و�سعادة  وال��ن��ق��ل،  التحتية  البنية 
الوكيل  ع��ب��داهلل  يو�سف  املهند�س 
البنية  م�����س��اري��ع  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د 
بداأت  وال��ت��ي  الحت��ادي��ة،  التحتية 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م��ب��ن��ى  مب�����س��روع 
ال��ف��ج��رية، ح��ي��ث يتكون  ل�����س��رط��ة 
مليونا   96 يتكلف  ال��ذي  امل�سروع 
190 درهما ، من  748 الفا و  و 
اخلدمات،  ومبنى  الرئي�س  املبنى 
املياه،  الكهرباء ومعاجلة  وحمطة 
ال��ط��ائ��رات، وذلك  واأع��م��ال مهبط 
خمتلفة،  وا�ستخدامات  مب�ساحات 
وك������ذل������ك اخل�������دم�������ات وال�����ط�����رق 
والأع����م����ال اخل���ارج���ي���ة وامل���داخ���ل 
ال��رئ��ي�����س��ة وال���ب���واب���ات والأ�����س����وار، 
الربط  اأع����م����ال  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ال�سبكات اخلا�سة بامل�سروع،  بكافة 
م��ن ط���رق وم��ي��اه و���س��رف �سحي 

حري�سة  ال���وزارة  اأن  معاليه  واأك��د 
على تنفيذ امل�ساريع التنموية وفق 
املعتمدة بالرغم  الزمنية  اخلطط 
م��ن ال���ظ���روف ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
فر�ستها جائحة كوفيد 19، حيث 
ي�سهم  امل�ساريع  ه��ذه  ا�ستمرار  اأن 
احلياة  وج��ودة  ال�سعادة  حتقيق  يف 
والطماأنينة  ال����راح����ة  وت����اأم����ني 
مل��ج��ت��م��ع الإم�������ارات ب��اأك��م��ل��ه، فيما 
ت�ستخدم  ال��������وزارة  اأن  اإىل  ل��ف��ت 
احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا 
التنموية،  امل�������س���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ال��ذي يدعم التوجه القائم  الأم��ر 
ناحية  امل�ساريع من  ا�ستدامة  على 
وحاجتها  الف����رتا�����س����ي  ال���ع���م���ر 
م�ساهمتها  ج��ان��ب  اإىل  لل�سيانة، 
التنفيذ  وت��ك��ل��ف��ة  زم���ن  خ��ف�����س  يف 
املثال  ���س��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ي  وال��ت�����س��غ��ي��ل، 
الطرق  م�������س���اري���ع  يف  ت�����س��ت��خ��دم 
الأ�سفلت  ت���دوي���ر  اإع�������ادة  ت��ق��ن��ي��ة 
تك�سري  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال���ب���ارد 
الطبقات  و�سغط  ور���س��ف  وخلط 
الإ���س��ف��ل��ت��ي��ة امل���وج���ودة م��ع طبقات 
للطبقات  �سيكون  بحيث  ج��دي��دة، 
اجل���دي���دة خ�����س��ائ�����س اأف�����س��ل من 
مع  خلطها  بف�سل  القدمية  تلك 
با�ستخدام  و���س��غ��ط��ه��ا  الإ���س��م��ن��ت 
الغر�س،  لهذا  املتخ�س�سة  الآلت 
اإىل جانب ا�ستخدام مادة البوليمر 
خل�سائ�سها  الأ���س��ف��ل��ت  خلطة  يف 
وم�����س��اه��م��ت��ه��ا يف حتمل  امل��ت��م��ي��زة 

الأوزان الثقيلة لل�ساحنات".
وزارة  يف  ح��ري�����س��ون  واأ�ساف:" 
الطاقة والبنية التحتية على دعم 
ال�سابة،  املواطنة  الب�سرية  امل���وارد 
م����ن خ�����لل اإك�������س���اب���ه���م امل����ه����ارات 
نواة  ليكونوا  والعملية،  العملية 
زمام  وت�سليمهم  امل�ستقبلي  العمل 
التنموية  امل�ساريع  على  الإ���س��راف 
والت�سميم  التخطيط  م��ن  ب��داي��ة 
اأن  اإىل  لفتا  التنفيذ،  اإىل  و�سوًل 
�سباب الإمارات اأثبتوا كفاءة عالية 
وقدرة على اإدارة امل�ساريع التنموية 
واأن  التحديات"،  م���ع  وال��ت��ع��ام��ل 
فريق  من  تتطلب  املقبلة  املرحلة 
والإبداع  من اجلهد  العمل مزيداً 
والب����ت����ك����ار يف ال���ع���م���ل والإجن�������از 
تكامل  ع����رب  م��ت�����س��ارع��ة  ب����وت����رية 
توجه  يدعم  ال��ذي  الأم��ر  الأدوار، 
املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�سني  ال��دول��ة 
تطلعات  حت���ق���ي���ق  يف  وي�������س���اه���م 
احلكومة يف �سعيها للو�سول املركز 

الأوىل عامليا يف �ستى املجالت.

حتتية تتجاوز قيمتها 10 مليار درهم بنية  تطوير  م�صاريع  مع  تتعامل  • �لوز�رة 
�الإجر�ء�ت و�لتد�بري �الحرت�زية تز�منًا مع بدء مو�صم هطول �الأمطار من  �لعديد  •  لدينا 

• حري�صون على دعم �ملو�رد �لب�صرية �ملو�طنة �ل�صابة ليكونو� نو�ة �لعمل �مل�صتقبلي

حديقة اأم الإمارات ت�ستقبل العام اجلديد باإطالق بطاقة الولء للياقة
•• اأبوظبي-الفجر: 

"بطاقة  الإم��ارات  اأم  اأطلقت حديقة  العام اجلديد،  بداية  مع 
اأ�سلوب  الولء للياقة" اجلديدة التي ت�سجع الزوار على تبني 
ذلك يف  بانتظام. جاء  البدين  الن�ساط  حياة �سحي وممار�سة 
العامة للزوار عرب  ال�سحة  اأطار حر�س احلديقة على تعزيز 
البطاقة احل�سول على  اأن�سطة متنوعة، حيث ميكن حلاملي 
املزايا  م��ن  ب��اق��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للحديقة،  دخ���ول ل حم���دود 
والرتفيهية  الريا�سية  امل��راف��ق  على  الأخ����رى  واخل�����س��وم��ات 
وك��ذل��ك جتربة  م��ول  "باون�س" يف مارينا  وامل��ط��اع��م وجت���ارب 

حالياً. احلديقة  ت�ست�سيفها  املتنقلة" التي  "باون�س 

وميكن للزوار ال�ستمتاع بالعديد من املزايا مع بطاقة الولء 
النادي  ع�سوية  على   20% يبلغ  خ�سم  ذل��ك  يف  مب��ا  للياقة 
فور  "جرين  مطعم  يف  و20%  فيتن�س"،  "بيك  ال��ري��ا���س��ي 
على  جم��ان��ي��ة  ت��رق��ي��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  "بينزا"،  وم��ط��ع��م  ليف" 
جتريبية  وح�سة  م���رات،   5 لغاية  املتنقلة"  "باون�س  جت��رب��ة 
جمانية يف "باون�س فيت" يف مارينا مول، و%10 خ�سم على 
املتعددة  الزيارات  تذكرة  "باون�س فيت" وعلى  جميع ح�س�س 
من  البطاقة  على  احل�سول  للراغبني  وميكن  "باون�س".  من 
�سباك التذاكر عند املدخل الرئي�سي للحديقة، اعتباراً من 10 

يناير 2021. 
لتكون  اأبوظبي  العا�سمة  قلب  يف  الإم���ارات  اأم  حديقة  ترتبع 

الوجهة اخل�سراء الأ�سخم على م�ستوى املدينة، لتمثل وجهة 
لياقتهم  وتعزيز  بوقتهم  بال�ستمتاع  ال���زوار  متكن  طبيعية 
وال�سرتخاء،  الريا�سة  وممار�سة  اللعب  خ��لل  م��ن  البدنية 
وتقدم فر�س لل�ستك�ساف والتعلم من خلل اأن�سطة ترفيهية 

وماأكولت متنوعة تر�سي جميع الأذواق. 
الوقائية  الإج���������راءات  ك���اف���ة  الإم��������ارات  اأم  ح��دي��ق��ة  وت��ت��خ��ذ 
والح����رتازي����ة ل�����س��م��ان ���س��ح��ة و���س��لم��ة ال�����زوار مب��ا يف ذلك 
ارتداء الكمامات والتباعد الجتماعي، ف�سًل عن التزام كافة 
العاملني يف احلديقة بالإجراءات وتعليمات ال�سلمة يف جميع 
 8 ال�ساعة  م��ن  ي��وم��ي��اً  ال����زوار  الأوق�����ات.  وت�ستقبل احل��دي��ق��ة 

�سباحاً وحتى 12 منت�سف الليل

الوطني لالإنقاذ ينفذ عملية اإخالء طبي مل�سابني اثنني يف �سحراء ليوا ومنطقة العقة

من  الأخري  الربع  يف  الدولة  خارج  اخلريية  لل�سارقة  م�سروعا   2596

•• اأبوظبي-وام:

نفذ املركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتن�سيق مع �سرطة 
اأبوظبي يوم اجلمعة مهمة اإخلء طبي مل�ساب مواطن 

يف �سحراء ليوا تل مرعب التابعة لإمارة اأبوظبي.
عمليات  غ��رف��ة  م��ن  ب��لغ��ا  امل��رك��ز  ت��ل��ق��ى   .. وتف�سيل 
ت��ده��ور دراج���ة يف  ب��وج��ود ح��ادث  اأبوظبي يفيد  �سرطة 
منطقة رملية يف �سحراء ليوا وتعر�س �سخ�س لإ�سابة 
بليغة ي�سعب الو�سول اإليه عن طريق �سيارات الإ�سعاف 
الأنظمة  بوا�سطة  املوقع  على  التدقيق  ومت   . الأر���س��ي 
العمليات  غ��رف��ة  ف��ري��ق  قبل  م��ن  امل�ساعدة  العملياتية 
وبقدرات  والإن���ق���اذ،  للبحث  ال��وط��ن��ي  للمركز  ال��ت��اب��ع 
البحث  والإنقاذ متكن فريق  البحث  واإمكانيات طائرة 
والإنقاذ من اإخلء امل�ساب ونقله اإىل م�ست�سفى مدينة 
زاي���د لتلقي ال��ع��لج ال����لزم م��ع ���س��م��ان م��راع��اة كافة 
بفريو�س  اخلا�سة  والوقائية  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 

"كورونا".
مع  بالتن�سيق  والإنقاذ  للبحث  الوطني  املركز  نفذ  كما 
واإخلء  اإنقاذ  " مهمة  " اجلمعة  يوم  الفجرية  �سرطة 
لإمارة  التابعة  العقة  منطقة  يف  مواطن  مل�ساب  طبي 
الفجرية. وكان املركز قد تلقى بلغا من غرفة عمليات 
�سرطة الفجرية يفيد بوجود �سخ�س م�ساب بنزيف يف 
ال�ساق ول يقوى على احلركة وهو يف  الأن��ف وك�سر يف 
منطقة جبلية ي�سعب الو�سول اإليها عن طريق �سيارات 

الإ�سعاف حيث كان يف رحلة ت�سلق.
العملياتية  الأنظمة  بوا�سطة  املوقع  على  التدقيق  ومت 
امل�ساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز 
طائرة  واإمكانيات  وب��ق��درات  والإن��ق��اذ،  للبحث  الوطني 
البحث والإنقاذ متكن فريق البحث والإنقاذ من اإخلء 
مع  ال��لزم  العلج  لتلقي  الذيد  م�ست�سفى  اإىل  امل�ساب 
والوقائية  الحرتازية  الإج��راءات  كافة  مراعاة  �سمان 

اخلا�سة بفريو�س " كورونا " .

•• ال�صارقة-وام: 

 2596 تنفيذ  ع��ن  اخل��ريي��ة  ال�سارقة  جمعية  اأعلنت 
اإدارة  ا�ستئناف عمل  الدولة منذ  م�سروعا خرييا خارج 
من  الأول  منذ  وذل���ك  وال��ك��ف��الت  اخل��ارج��ي��ة  امل�ساريع 
اأكتوبر حتى نهاية �سهر دي�سمرب من العام املا�سي وذلك 
بالتن�سيق مع �سفارات الدولة يف البلدان امل�ستفيدة وعرب 

مكاتب اجلمعية.
امل�ساريع  اإدارة  م��دي��ر  ال�����زري  ح���م���دان  حم��م��د  ق���ال  و 
والكفالت اأنه تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
بن  �سقر  ال�سيخ  من  ومبتابعة  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
حممد بن خالد القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
ا�ستاأنفت اجلمعية مطلع �سهر اأكتوبر من العام املا�سي 
تنفيذ م�ساريعها اخلريية ومت العمل على اإن�ساء وتنفيذ 
 21.2 قيمتها  م��ال��ي��ة  بتكلفة  خ��ريي��ة  م�����س��اري��ع  ع���دة 

مليون درهم ..
واأو�سح الزري اأن الفرتة القادمة �سوف ت�سهد ارتفاعا يف 
حجم امل�ساريع املنفذة مبا يخدم امل�ستحقني يف املناطق 

امل�ستهدفة والدول عرب قارات العامل املختلفة .
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اأوقاف و�سوؤون الق�سر تدعم دبي للتوحد ومت�سرري كورونا بـ950 األف درهم
•• دبي-الفجر:

وجهت موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر يف دبي 950 الف درهم 
لدعم القطاع الجتماعي املت�سرر من جائحة كورونا يف المارة، 

ومركز دبي للتوحد.
ملركز  دره��م  الف   450 توجيه مبلغ  اأن��ه مت  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
املركز من  الوقفية لتلبية احتياجات  امل�سارف  دبي للتوحد من 

تغطية تكاليف الدرا�سية والرعاية الجتماعية للطلبة.
و�سلم �سعادة خالد ال ثاين نائب الأمني العام ملوؤ�س�سة الأوقاف 

مدير  العمادي  حممد  �سعادة  اىل  باملبلغ  �سيك  الق�سر  و�سوؤون 
املركز يف مقره بدبي.

الرتاحم  موؤ�س�سة  اىل  دره���م،  ال��ف   250 املوؤ�س�سة  قدمت  كما 
اخلريية و250 الف درهم اىل جمعية دار الرب، �سمن خططها 

لدعم القطاع الجتماعي املت�سرر من تداعيات جائحة كورونا.
اإن  وق���ال ���س��ع��ادة خ��ال��د ال ث��اين ن��ائ��ب الأم���ني ال��ع��ام للموؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة حري�سة على دعم احلالت الإن�سانية على �سوء التقارير 
املقدمة اليها، خ�سو�سا احلالت التي ت�سررت من تداعيات وباء 

كورونا.

للتوحد،   دب��ي  مركز  اىل  ماليا  دعما  وجهت  املوؤ�س�سة  اإن  وذك��ر 
امل�سابني  الأطفال  لتاأهيل  املتكاملة  براجمة  تطبيق  يف  لدعمه 
بعر�س التوحد من املواطنني واملقيمني، والتخفيف من معاناة 

ال�سر الغري قادرة على حتمل كامل تكاليف التاأهيل.
املوؤ�س�سة تطبق ا�سرتاتيجية  اأن  ولفت �سعادة خالد ال ثاين اىل 
�ساملة لتوجيه امل�سارف الوقفية لتغطي خمتلف قطاعات خدمة 
وم�سرف  ال�سحة،  وم�����س��رف  التعليم،  م�سرف  وه��ي  املجتمع 
وم�سرف  الإ�سلمية،  ال�سوؤون  وم�سرف  الجتماعية،  ال�سوؤون 

الرب والتقوى.

�مل�صجلة" كورونا  لقاحات  على  كبري  "�إقبال 

اجلميع ي�سيد ب�سبق الإمارات ويتوقعون انتهاء الوباء يف القريب العاجل 

•• حتقيق : رم�صان عطا

دول�����ة  يف  ال�������س���ح���ي  "القطاع 
اأف�سل  ����س���م���ن  ك������ان  الإم������������ارات 
ال�����دول يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ك��وف��ي��د-
بف�سل  و   ، ل��ت��ط��وره  ن��ظ��راً   ،19
يف  للدولة  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة 
تطوير املنظومة ال�سحية وتعزيز 
ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه ال���ع���امل���ي���ة، م���ن خلل 
مع  يتطابق  ال��ذي  اللقاح  اعتماد 
تتبعها  ال��ت��ي  ال�����س��ارم��ة  امل��ع��اي��ري 

دولة الإمارات.
الوطنية  اجل���ه���ود  اإط�����ار  يف  ذل���ك 
و�سلمة  �سحة  لتعزيز  ال�ساملة 
تبني  خ����������لل  م��������ن  امل�����ج�����ت�����م�����ع 
العلجات املبتكرة، وتعزيز الطاقة 
ال�سحي،  ل��ل��ق��ط��اع  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
اإ�سافة  الفحو�س،  نطاق  وتو�سيع 
ذات  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر  ت��وف��ر  اإىل 
وامل�ستلزمات  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 

الطبية والوقائية."
وع��ل��ق اأخ�����س��ائ��ي ط��ب الأ����س���رة يف 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
ال��دك��ت��ور ع���ادل ���س��ج��واين على ما 
" من  ب�" ال��ق��ل��ق  و���س��ف��ه  مي��ك��ن 
ت��خ�����س��ع عمليات  ال���ل���ق���اح، وق�����ال  
اع���ت���م���اد ال��ل��ق��اح��ات مل���راح���ل عدة 
ل�سمان فعاليته اأوًل و�سمان عدم 
اأو تقليلها  اآثار جانبية  اأي  حدوث 

للحد الأدنى ثانيا".
وعلى  اأن����ه  اإىل  ���س��ج��واين  واأ����س���ار 
اإنتاج  م��راح��ل  ت�سريع  م��ن  ال��رغ��م 
تف�سي  ب��ح��ك��م  ع���امل���ي���اً  ال���ل���ق���اح���ات 
يعني  ل  ذلك  اأن  اإل  عاملياً،  الوباء 
ب��اأي ح��ال من الأح���وال جت��اوز اأي 

من املراحل املعتمدة .
الأفراد  م�سوؤولية  اأن  على  و�سدد 
تتعدى  ال��ل��ق��اح  على  احل�����س��ول  يف 
امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ف��ردي��ة ومت��ت��د اإىل 
والأ�سرية،  املجتمعية  امل�سوؤولية 
حيث ي�سكل حت�سني الفرد لنف�سه 
درعاً يحمي اأفراد اأ�سرته وزملءه 
، خ�سو�ساً اإن كان بينهم كبار �سن، 

اأو اأ�سحاب اأمرا�س مزمنة.
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  واأو����س���ح 
ل���ل���ق�������س���اء ع���ل���ى ال����ف����ريو�����س هي 
ت�سمن  جمتمعية  مناعة  بت�سكيل 
حت�����س��ني م���ا ل ي��ق��ل ع���ن 70 يف 
واأكرث  دول���ة،  اأي  �سكان  م��ن  امل��ائ��ة 
و�سيلة اآمنة لتحقيق ذلك تتم عرب 
توفري اللقاح، موؤكداً اأن اللقاحات 
ب�����اأي ���س��ك��ل من  اآم���ن���ة ول ت���وؤث���ر 
اأو  الأ�سكال على احلم�س اجليني 
ال�dna ، م�سرياً اإىل اأن اللقاحات 
العديد  على  الق�ساء  يف  اأ�سهمت 
و�سلل  احل�سبة  مثل  الأوب��ئ��ة  م��ن 

الأطفال وغريها.
ال�سارقة  م���ع���ه���د  م����دي����ر  وق�������ال 
جلامعة  التابع  الطبية  للأبحاث 
ال�سارقة واأ�ستاذ الكيمياء الطبية، 
تطوير  اإن  الطل:  طالب  الدكتور 
يف  �سنوات  ي�ستغرق  قد  اللقاحات 
العادة، اإل اأن الباحثني مل يبدوؤوا 
من  كوفيد19-  ل��ق��اح  ب��ت��ط��وي��ر 
الأبحاث  �ساهمت  حيث  ال�سفر، 
كورونا  ل��ق��اح��ات  ح���ول  ال�����س��اب��ق��ة 
اإىل  ال���ت���ع���رف  يف  وم�������ريز  �����س����ارز 

اأ�ساليب التطوير الواعدة.

بالكامل،  الأر���س��ي��ة  ال��ك��رة  ���س��ك��ان 
وهيئة  دب���ي  ح��ك��وم��ة  ن�سكر  وق���ال 
ال�سحة على �سرعة مبادرتهما يف 
على  دل  اإن  وه��ذا  اللقاح،  اإح�سار 
�سيء فاإمنا يدل على مدى اهتمام 
ع��ل��ى �سحة  وح���ر����س احل���ك���وم���ة 

و�سلمة املواطن واملقيم.
68 عاماً من  اأحمد فريجا  وقال 
ويقيم  العربية  م�سر  جمهورية 
يف ال��دول��ة منذ ع��دة ���س��ن��وات: اإنه 
ل ي��ع��اين م��ن اأي���ة اأم��را���س ولكن 
خل��وف��ه م���ن امل���ر����س ح��ر���س على 
املبادرة باأخذ اللقاح، خ�سية اأن يتم 
نقله اإليه عن طريق اأبنائه الذين 
يعملون ويخرجون مع اأ�سدقائهم، 
لأن املر�س �سريع النتقال وي�سكل 
تهديداً لكبار ال�سن، واأ�ساف طبعاً 
املواطنني  جلميع  ال��ل��ق��اح  ت��وف��ري 
جماناً،  الإم��������ارات  يف  وامل��ق��ي��م��ني 
�سمن  ي��ع��ي�����س  اجل��م��ي��ع  اأن  ي��ع��ن��ي 
اأ�سرة واحدة ول فرق بني مواطن 
ومقيم، ون�سكر حكومة دبي ممثلة 
اللقاح  توفري  على  ال�سحة  بهيئة 
�سي�سجع  ب�������دوره  وه������ذا  جم����ان����اً 
اجلميع لأن هناك فئة قد ل يكون 
كان  اللقاح يف ح��ال  اأخ��ذ  باإمكانها 

هناك ر�سوم.
دروي�س  امل���واط���ن حم��م��د  وي���ق���ول 
اإنه   : وي��ع��م��ل م��وظ��ف��اً  ال��ن��ع��ي��م��ي 

اأ�سكال   3 اأه���م  اإىل  ال��ط��ل  واأ����س���ار 
ل�سناعة اللقاحات: اأولها اللقاحات 
النوعية  ه���ذه  وت�ستخدم  احل��ي��ة، 
"مت  �سعيفاً  �سكًل  اللقاحات  م��ن 
اجلرثومة  اأ���س��ك��ال  م��ن  اإ�سعافه" 
امل�����س��ب��ب��ة ل��ل��م��ر���س، وي��ح��ف��ز هذا 
على  اجل�سم  اللقاحات  من  النوع 
ت��ك��وي��ن ا���س��ت��ج��اب��ة م��ن��اع��ي��ة دون 
ب���امل���ر����س، وه�����ذا يعني  الإ����س���اب���ة 
الت�سبب  ع��ل��ى  ال���ل���ق���اح  ق�����درة  اأن 
مثل  تخفي�سها،  مت  ق��د  ب��امل��ر���س 
للوقاية  ت�ستخدم  التي  اللقاحات 
واحل�سبة  والنكاف  احل�سبة  من 
الأمل����ان����ي����ة واجل��������دري واحل����م����اق، 
اللقاحات  م��ا حت��ت��اج  غ��ال��ب��اً  ل��ك��ن 
اختبارات  اإىل  احلية  الفريو�سية 
ميكن  اإذ  النطاق،  وا�سعة  �سلمة 
اأن تنتقل بع�س الفريو�سات احلية 
اإىل �سخ�س لي�س لديه مناعة. اأما 
اللقاحات  اخ���ت���لف  يف  راأي�����ه  ع���ن 
يقول ا�ست�ساري الأوبئة يف منظمة 
ال�سحة العاملية، اأجمد اخلويل، اإن 
هذا "الفارق التقني ل يعني ذلك 

اأن اأحدهما اأف�سل من الآخر.
اأن اخ��ت��ي��ار الدول  وي���رى اخل���ويل 
ع��ام��ل من  م��ن  اأك���رث  يعتمد على 
وتوفر  القت�سادي  العامل  بينها 
واحد  منتج  ي�ستطيع  "لن  املنتج، 
ت��غ��ط��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال���ع���امل كله، 

نعمل يف خط الدفاع الأول وهو ما 
يعني اأننا من اأكرث الفئات عر�سة 
نتعامل  كوننا  باملر�س  للإ�سابة 

مع حالت م�سابه ب� كوفيد 19.
وق���ال���ت ف��اط��م��ة ال��ن��ق��ب��ي ممر�س 
ال�سحية  املراكز  :�سهدت  م�سوؤول 
اإقباًل  الإم��������ارات   م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  ك��ب��رياً 

حتديات  هناك  اأن  الطل  واأ���س��اف 
تواجه اإنتاج لقاح لفريو�س كورونا 
اللقاح،  �سلمة  م��ن  ال��ت��اأك��د  ه��ي: 
ال��ب��اح��ث��ون وقتاً  ي�����س��ت��غ��رق  ح��ي��ث 
لكوفيد19-  ل��ق��اح  اأي  اختبار  يف 
ن��ح��و دق��ي��ق و���س��ام��ل للتاأكد  ع��ل��ى 
اآم��ن على الب�سر، وتوفري  اأن��ه  من 
وق���اي���ة ط��وي��ل��ة الأم�����د، ح��ي��ث اإنه 
كورونا  بفريو�سات  الإ���س��اب��ة  بعد 
والتعايف منها، من الوارد الإ�سابة 
بالفريو�س  ب���ال���ع���دوى  جم�������دداً 
تكون  الأع����را�����س  اأن  م���ع  ن��ف�����س��ه، 
خفيفة عادة وحتدث لن�سبة قليلة 
م���ن ال���ن���ا����س، وح���ت���ى ي���ك���ون لقاح 
اأن يوفر  كوفيد19- فعاًل، يجب 
�سد  الأم���د  طويلة  مناعة  للنا�س 

العدوى.
ال��ت��ح��دي��ات هو  اأح����د  اأن  واأو����س���ح 
ح���م���اي���ة ك���ب���ار ال�������س���ن، ح���ي���ث اإن 
اأعمارهم  تزيد  الذين  الأ�سخا�س 
عر�سة  اأك������رث  ع����ام����اً،   50 ع���ل���ى 
باأعرا�س حادة يف  الإ�سابة  خلطر 
حال انتقلت اإليهم عدوى كوفيد-
ال�سن  كبار  ا�ستجابة  اأن  كما   ،19
ا�ستجابة  من  كفاءة  اأقل  للقاحات 
اأ����س���غ���ر ع�����م�����راً، لذلك  م����ن ه����م 
يكون  اأن  ه��و  الأم��ث��ل  فال�سيناريو 
اللقاح لكوفيد19- فعاًل مع كبار 

ال�سن اأي�ساً.

ل ي��ع��اين م��ن اأي���ة اأم��را���س ولكن 
م�����ن ب������اب ال����وق����اي����ة واحل���م���اي���ة 
يفرق  ل  ال������ذي  ال���ف���ريو����س  م����ن 
واأ�ساف  وال�����س��غ��ري،  ال��ك��ب��ري  ب��ني 
الفرتة  ب��ه��ذه  ال��ل��ق��اح  ت��وف��ري  اأن 
من  اع��ت��م��اده  ب��ع��د  م��ن  القيا�سية 
الغذاء والدواء الأمريكية واإجازته 
العاملية  ال�������س���ح���ة  م��ن��ظ��م��ة  م����ن 
ن��وع��ي��ة حت�����س��ب حلكومة  م���ب���ادرة 
الأخ�سر  ال�سوء  اأعطت  التي  دبي 
اإح�ساره  ب�سرعة  ال�سحة  لهيئة 
انطلقاً من حر�سها على �سلمة 

املواطنني واملقيمني. 
لكافة  باملجان  ت��وف��ريه  اإن  وق���ال: 
كافة  �سي�سجع  امل��ج��ت��م��ع  ���س��رائ��ح 
امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�������س الإم�������ارات 
للإ�سراع يف اأخذ اللقاح، خ�سو�ساً 
الكرة  ع��ل��ى وج���ه  اإن�����س��ان  ك��ل  واأن 
الأر�سية بات لديه �سعور باخلوف 
بالفريو�س  الإ���س��اب��ة  م��ن  والقلق 
لأن اأعرا�سه وم�ساعفاته تعد من 

اأخطر اأنواع الفريو�سات.
���س��ي��ج��ي م��اث��ي��و مم��ر���س��ة يف خط 
طبعاً  ق�����ال�����ت:  الأول  ال������دف������اع 
مبجرد و�سول اللقاح بداأنا ن�سعر 
�سنة  اأم�سينا  اأن  بعد  ب��الرت��ي��اح، 
كاملة يف حالة من اخلوف والهلع 
ب��ال��ف��ريو���س ونقله  م��ن الإ���س��اب��ة 
لأف�����راد اأ���س��رن��ا خ�����س��و���س��اً ونحن 

الدول  ت��ل��ج��اأ  اأن  وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن 
النتائج  اأن  م��ورد طاملا  لأك��رث من 
الأول���ي���ة م��ب�����س��رة وت���وؤك���د �سلمة 

اللقاح" .
متطلبات  هناك  لذلك  بالإ�سافة 
اأن  لوج�ستية فلقاح فايزر يتطلب 
ُي��ح��ف��ظ يف درج���ة ح����رارة �سديدة 
اإج��������راءات  اإىل  ي���ح���ت���اج  م����ا  وه�����و 
وبنية حتتية خمتلفة ن�سبيا، ولن 
اأجل  من  اإليه  ال��دول  بع�س  تلجاأ 
وبالتايل قد  اللوج�ستية  اجلدوى 
مثل  يتطلب  ل  اآخ���ر  للقاح  تلجاأ 
هذه اللوج�ستيات. اللقاح ال�سيني 

يتميز بهذه اخلا�سية.
وق�������������ال امل���������واط���������ن م�������س���ط���ف���ى 
من  البالغ  الها�سمي  م�سطفوي 
وي����ع����اين من  ع����ام����اً   90 ال���ع���م���ر 
ارت���ف���اع ���س��غ��ط ال����دم و���س��ب��ق واأن 
�سهر  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  اأ�سيب 
اللقاح  و���س��ول  امل��ا���س��ي:  �سبتمرب 
للجميع  بالن�سبة  ���س��اراً  اأم���راً  ك��ان 
وحماية  وق����اي����ة  ���س��ي��م��ث��ل  لأن�������ه 
لبع�س الفئات، وحر�ست اأن اأكون 
متواجداً من ال�سباح الباكر لأخذ 
واأدرك  املر�س  جربت  لأين  اللقاح 
مدى خطورته خ�سو�ساً على كبار 
ال�����س��ن، واأن�����س��ح واأ���س��ج��ع اجلميع 
على اأخذ اللقاح حتى نتخطى هذه 
اجلائحة التي غريت جمرى حياة 

من خمتلف الأعمار �سمن الفئات 
الأوىل،  امل���رح���ل���ة  يف  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
�سغط  اأخ���ذ  يتم  اأن���ه  اإىل  م�سرية 
وع���ن  ال�������س���خ�������س  وط�������ول  ووزن 
الأعرا�س اأو الأمرا�س التي يعاين 
الطبيب  يكون  اأن  بعد  منها طبعاً 
يف  ال�سحي  ملفه  ع��ل��ى  اط��ل��ع  ق��د 
الهيئة و�سوؤاله اأي�ساً اإن كان يعاين 
اأنواعها  مبختلف  احل�سا�سية  من 
ال�سخ�س  يبقى  اللقاح  اأخ��ذ  وبعد 
20 دقيقة  مل���دة  ب��غ��رف الن��ت��ظ��ار 

ملراقبته.
وتابعت: طبعاً نحن يف خط الدفاع 
يف  ون��ب��ادر  ن�����س��ارع  اأن  يجب  الأول 
اأخذ اللقاح كوننا من اأكرث الفئات 
بالفريو�س،  ل��لإ���س��اب��ة  امل��ع��ر���س 
ون�سكر حكومة دبي على مبادرتها 
لتخلي�س  تهدف  التي  الإن�سانية 
اخلطر  م��ن  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
الفريو�س،  ب�����س��ب��ب  ب��ه��م  امل���ح���دق 
اللقاح  ب���اأخ���ذ  اجل��م��ي��ع  واأن�������س���ح 
اإىل  ال���س��ت��م��اع  وع����دم  ت����ردد  دون 
ت���ردده���ا بع�س  ال���ت���ي  ال�����س��ائ��ع��ات 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل 
حول  الف�سائية  القنوات  وبع�س 

خطورة اللقاح على حياة النا�س.
وقال علي �سامل "84 عاماً"، من 
اإن  ال��ل��ق��اح:  اأول احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى 
الإمارات قدمت للعامل منوذجاً يف 
باإدراجهم  املواطنني،  كبار  رعاية 
���س��م��ن ال��ف��ئ��ات ذات الأول����وي����ة يف 
اأن  م��وؤك��داً  اللقاح،  على  احل�سول 
ثقته بقرارات وتوجهات احلكومة 
�سمن  م���ن  ي��ك��ون  اأن  اإىل  دف��ع��ت��ه 
على  للح�سول  املتطوعني  اأوائ���ل 

اللقاح.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت ف���ن���ي طب 
الطوارئ ، اإحدى اأوىل احلا�سلت 
ع��ل��ى ل��ق��اح »ف���اي���زر«، ���س��م��اء �سيف 
الذي  ال��ل��ق��اح  اإن  العليلي:  را���س��د 
ي�����س��ك��ل جبهة  وّف����رت����ه احل���ك���وم���ة 
الأول  ال������دف������اع  خل�����ط  ح����م����اي����ة 
)كوفيد- خم��اط��ر  م��ن  واملجتمع 

الإق����ب����ال  اجل���م���ي���ع  ع���ل���ى   ،)19
املجتمع  لي�سبح  ت���ردد،  دون  عليه 
اأّرق  الذي  حم�سناً �سد الفريو�س 

العامل كله.

املجتمعية امل�سوؤولية  اإىل  ومتتد  الفردية  امل�سوؤولية  يتعدى  اللقاح  على  احل�سول  �سجواين:  • عادل 

الإ�سابة خلطر  عر�سة  اأكرث  عامًا,   50 على  اأعمارهم  تزيد  الذين  الأ�سخا�س  اإن  حيث  ال�سن,  كبار  حماية  الطل:  • طالب 

كله العامل  احتياجات  تغطية  واحد  لقاح  ي�ستطيع  لن  اخلويل:  • اأجمد 

اجلائحة هذه  نتخطى  حتى  اللقاح  اأخذ  على  اجلميع  واأ�سجع  اأن�سح  الها�سمي:  • م�سطفى 

 • اأحمد فريجا: احر�س على املبادرة باأخذ اللقاح, خ�سية اأن يتم نقل الفريو�س عن طريق الختالط

اللقاح اأخذ  يف  لالإ�سراع  �سي�سجع  املجتمع  �سرائح  لكافة  باملجان  توفريه  النعيمي:  • حممد 

بالرتياح ن�سعر  بداأنا  اللقاح  و�سول  مبجرد  ماثيو:  • �سيجي 

ال�سائعات اإىل  ال�ستماع  وعدم  تردد  دون  اللقاح  باأخذ  اجلميع  اأن�سح   : النقبي  • فاطمة 

املواطنني كبار  رعاية  يف  منوذجًا  للعامل  قدمت  الإمارات   : �سامل  • علي 

كله العامل  اأّرق  الذي  الفريو�س  �سد  حم�سنًا  املجتمع  اأ�سبح  العليلي:  • �سماء 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات
حميد النعيمي ي�سدر مر�سوما باإعادة ت�سكيل املجل�س التنفيذي لإمارة عجمان

•• عجمان-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
اإع��ادة ت�سكيل  2021 ب�ساأن  1 ل�سنة  حاكم عجمان املر�سوم الأم��ريي رقم 
حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  عجمان  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 

النعيمي ويل عهد عجمان.
وياأتي اإ�سدار هذا املر�سوم بعد الطلع على املر�سوم الأمريي رقم 4 ل�سنة 
وتعديلته  عجمان  لإمارة  التنفيذي  املجل�س  تنظيم  اإعادة  ب�ساأن   2014
وعلى املر�سوم الأمريي رقم 2 ل�سنة 2016 ب�ساأن ت�سكيل املجل�س التنفيذي 
لإمارة عجمان وبناء على ما عر�سه �سمو ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 

التنفيذي.

وي�سم املجل�س يف ع�سويته كل من ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل 
�ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون الدارية واملالية نائبا لرئي�س املجل�س 
والتنظيم  الأرا���س��ي  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ 
النعيمي  را�سد بن حميد  ال�سياحية وال�سيخ  التنمية  دائرة  العقاري رئي�س 
الدكتور ماجد بن �سعيد  ال�سيخ  البلدية والتخطيط ومعايل  رئي�س دائرة 
النعيمي رئي�س  الأم��ريي وال�سيخ حممد بن علي  الديوان  النعيمي رئي�س 
�سلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن  وال�سيخ حممد  بعجمان  وامل��ح��اك��م  ال��ع��دل  دائ���رة 
النعيمي رئي�س دائرة ميناء وجمارك واللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل بن 

�سلطان النعيمي القائد العام ل�سرطة عجمان.
رئي�س  املويجعي  حممد  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  ع�سويته  يف  املجل�س  ي�سم  كما 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عجمان و�سعادة مدير عام دائرة البلدية 

والتخطيط و�سعادة مدير عام دائرة التنمية القت�سادية و�سعادة مدير عام 
دائرة املالية و�سعادة مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية و�سعادة مدير عام 
و�سعادة  النقل  هيئة  عام  و�سعادة مدير  العقاري  والتنظيم  الأرا�سي  دائ��رة 
مدير عام دائرة ال�سوؤون القانونية حلكومة عجمان و�سعادة مدير عام دائرة 
املوارد الب�سرية حلكومة عجمان و�سعادة مدير عام دائرة عجمان الرقمية 

.
يف  املطرو�سي  �سيف  �سعيد  الدكتور  �سعادة  ي�ستمر  اأن  على  املر�سوم  ون�س 

من�سبه احلايل اأميناً عاماً للمجل�س التنفيذي.
ويلغي املر�سوم الأمريي رقم 2 ل�سنة 2016 امل�سار اإليه كما يلغى اأي ن�س 

اأو حكم يتعار�س مع اأحكام هذا املر�سوم.
ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�نطالقة تو�كب �لتطور�ت وحتاكي خطط �ال�صتجابة مع �ملتغري�ت

ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي تعتمد اخلطة ال�سرتاتيجية للمجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة 2022 والهيكل التنظيمي اجلديد

بناء  يف  والتميز  ال��ري��ادة  لتحقيق 
وت��ن��م��ي��ة الأ�����س����رة والرت����ق����اء بها، 
معلومات  م��رك��ز  ت��اأ���س��ي�����س  اأه��م��ه��ا 
ال�����ذي يعنى  الأ�����س����رة )م���ر����س���د( 
مب����لح����ظ����ة وت�����وث�����ي�����ق اأو�������س������اع 
وحت����دي����ات م��ن��ظ��وم��ة الأ�����س����رة يف 
ب��ن��ك معلومات  وي��وف��ر  ال�����س��ارق��ة، 
م��ت��ك��ام��ل ع���ن ق�����س��اي��ا الأ�����س����رة يف 
الإم�����ارة وع���ن اأن�����س��ط��ة واإجن�����ازات 
عقد  ج��ان��ب  اإىل  امل��ج��ل�����س،  اإدارات 
الأ�سرية  لل�سراكات  �سنوي  ملتقى 
مب�ساركة حملية واإقليمية وعاملية 
الق�سايا  يف  التعاون  اأوج���ه  لبحث 

الأ�سرية.
التابعة للمجل�س  الإدارات  واأ�سادت 
اجلديدة  ال�سرتاتيجية  باأهمية 
مبا  وتن�سيقها  اجل��ه��ود  توحيد  يف 
تبني  يف  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ك��ام��ل  يحقق 
وت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرات ال���رام���ي���ة اإىل 
للأ�سرة  جديد  فاعل  دور  حتقيق 
اأ�سرة  وخلق  املجتمع  منظومة  يف 
بهويتها  تفخر  م�ستقرة  متما�سكة 
وثقافتها، مبا يتما�سى مع النه�سة 
التنموية ال�ساملة يف اإمارة ال�سارقة 
ويف دولة الإمارات العربية املتحدة 

عموما.

مظلة لكافة �الإد�ر�ت
ح��ي��ث ق��ال��ت ���س��ع��ادة م��و���س��ي بنت 
اإدارة  رئ��ي�����س  ال�����س��ام�����س��ي  حم��م��د 
م����راك����ز ال��ت��ن��م��ي��ة الأ�����س����ري����ة: اإن 
تعد  اجل�����دي�����دة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
مبثابة مظلة لكافة الإدارات لر�سم 
لتحقيق  ع��م��ل  واإط�������ار  ���س��ي��ا���س��ات 
الأ�سرة  اأ���س��ا���س��ه��ا  م��وح��دة  اأه����داف 

عرب  امل�ستقبل  ومتطلبات  العاملية 
والعتماد  ال�سرتاتيجي  التنظيم 
على كفاءة ا�ستخدام املوارد، ف�سل 
اإىل قدرات موؤ�س�سية  عن الو�سول 
م��ن خلل  م��ت��ط��ورة  بيئة عمل  يف 
تعزيز املمكنات الرئي�سية يف البنية 
العمل،  وب��ي��ئ��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ومواكبة التقنيات احلديثة يف اأداء 

الأعمال وتقدمي اخلدمات.
ال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
اجل������دي������دة ب���ن���ي���ت ع����ل����ى اأف�������س���ل 
العمل  العاملية يف مناذج  املمار�سات 
اآخذة  الأ���س��رة،  ملنظومة  املوؤ�س�سي 
العاملي  ال���ت���ن���وع  الع���ت���ب���ار  ب���ع���ني 
ا�ستيعاب  يتطلب  ال����ذي  اجل��دي��د 
املختلفة،  الأ�����س����ري����ة  ال���ث���ق���اف���ات 
الأ�سرية  الأمن��������اط  يف  وال���ت���غ���ري 
التغري يف مناذج  واآث���ار  واأن��واع��ه��ا، 
والقت�سادية  ال��ت��ج��اري��ة  الأع��م��ال 

الذي يطال منظومة الأ�سرة.

مبادر�ت رئي�صية
اجلديدة  ال�سرتاتيجية  وح���ددت 
جملة من املحاور على راأ�سها اأولوية 
البيانات  وم�سادر  البحوث  تدعيم 
بيانات  من خلل توفري منظومة 
الأ�سرة،  حمدثة ملعلومات وق�سايا 
ومواكبة التحول اللكرتوين، مبا 
ال�ساملة  التنمية  حتقيق  ي�سمن 
ودعم  ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  للأ�سرة 
التثقيفي يف  الأداء ال�سحي  تعزيز 
ب�سلمة  ال��وع��ي  وزي����ادة  املجتمع، 

الطفل وحمايته.
 2022 ا�سرتاتيجية  �سمت  كما 
الرئي�سية  امل��ب��ادرات  من  جمموعة 

�سموه،  وق��ري��ن��ة  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
بالأ�سرة  اله��ت��م��ام  يف  ال��ق��ا���س��م��ي، 
التنموية  الروؤية  جوهر  تعد  التي 
لإمارة ال�سارقة، من خلل حتقيق 
املمكنة  ال��ف��ر���س  وخ��ل��ق  ال��ت��ك��ام��ل 
ق����ادرة على  اأج���ي���ال  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
واأ�سرة  الإمارة  النهو�س مب�ستقبل 

متتلك مقومات البناء.

�إجناز�ت عاملية
من جهتها اأ�سارت �سعادة الدكتورة 
ح�������س���ة خ���ل���ف���ان ال�����غ�����زال امل���دي���ر 
�سديقة  ال�سارقة  ملكتب  التنفيذي 
ال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  ل��ل��ط��ف��ل، 
العاملية  الإجن���ازات  تعزز  اجلديدة 
وامل���ت���ف���ردة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا اإم�����ارة 

اأنها  اإىل  م�سرية  مكوناتها،  بكافة 
اإدارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ع  ت��ت��وائ��م 
مراكز التنمية الأ�سرية من خلل 
تركيزها على حمور اأ�سرة م�ستقرة 
حيث  املجتمع،  يف  وف��اع��ل��ة  ممكنة 
قيمة  تعزيز  على  الإدارة  حتر�س 
الأ�سري  وال���س��ت��ق��رار  ال��ت��م��ا���س��ك 
بالأ�سرة  املجتمع  توعية  واأه��م��ي��ة 

وق�ساياها.

جوهر �لروؤية �لتنموية
�ساحلة  �سعادة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
الثقايف  امل���ك���ت���ب  م����دي����رة  غ���اب�������س 
ال�سرتاتيجية  اأن  والإع����لم����ي، 
اجلديدة تر�سخ روؤى �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 

�ست�سهم  اجل��دي��دة  ال�سرتاتيجية 
ينعك�س  الإدارة مبا  تعزيز عمل  يف 
براجمها  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ا 
وم�����س��اع��ف��ة اجلهود  وم��ب��ادرات��ه��ا، 
حل���م���اي���ة الأط������ف������ال والرت������ق������اء 
الوعي  ون�سر  املجتمعية  ب��اأدواره��م 
�سلمتهم  على  املحافظة  باأهمية 
الجتماعي  ال���س��ت��ق��رار  وحت��ق��ي��ق 
يتمتع  جمتمع  اإىل  و���س��ول  ل��ه��م، 
النف�سية  بال�سحة  الأط���ف���ال  ف��ي��ه 
ليكونوا  اجل�������س���دي���ة  وال�������س���لم���ة 
����س���رك���اء يف ب���ن���اء ري�������ادة الإم�������ارة 

والدولة.
ي�سار اإىل اأن املجل�س الأعلى ل�سوؤون 
تاأ�س�س  ق����د  ب���ال�������س���ارق���ة  الأ������س�����رة 
مب��وج��ب امل��ر���س��وم الأم������ريي رقم 
العام  ويف  2000م،  ل�سنة   )24(
الأمريي  امل��ر���س��وم  ���س��در   2010
رقم )37( ل�سنة 2010 القا�سي 
باإعادة تنظيم املجل�س، حيث يهدف 
وتفعيل  ب���الأ����س���رة  الرت����ق����اء  اإىل 
دورها يف املجتمع وحتقيق التنمية 
ال�سليم  والبناء  للأطفال  ال�ساملة 
ومتكني  ال���ن���ا����س���ئ���ة،  ل�����س��خ�����س��ي��ة 
الحتياجات  ذوي  الأ����س���خ���ا����س 
املجتمع  يف  ل���لن���دم���اج  اخل���ا����س���ة 
والرت������ق������اء ب���اأف�������س���ل اخل����دم����ات 
للمراأة وحت�سني الأو�ساع ال�سحية 
واقرتاح الت�سريعات التي ت�سهم يف 
ب�سوؤون  املتعلقة  ال�سيا�سات  تطوير 

الأ�سرة.

بالعناية  يتعلق  ما  كل  يف  ال�سارقة 
واليافعني،  والأط����ف����ال  ب���الأ����س���رة 
موؤكدة اأن ال�سارقة يف ظل توجيهات 
بامل�سي  الر�سيدة م�ستمرة  قيادتها 
الداعمة  البيئة  تعزيز  نحو  قدما 
للأطفال وتوفري الفر�س اأمامهم 
للتطور واإثبات اأنف�سهم، مبا يوؤكد 
رئي�سة  ك��وج��ه��ة  الإم��������ارة  م��ك��ان��ة 

لنموهم ال�سليم.

قيمة م�صافة
�سيف  را�سد  اإمي��ان  �سعادة  واأعربت 
ال�سحي،  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م��دي��ر 
لقرينة  وام��ت��ن��ان��ه��ا  ���س��ك��ره��ا  ع���ن 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمّو 
الرائدة  �سمّوها  جلهود  القا�سمي، 
ت�سمن  اأف�������س���ل  ح���ي���اة  ت���وف���ري  يف 
املجتمع،  و�سلمة  و�سحة  رفاهية 
موؤكدة اأن ال�سرتاتيجية اجلديدة 
ت�سكل قيمة م�سافة لدعم التوجه 
ال�سرتاتيجي للإمارة يف املحافظة 
ي�سهم  مب��ا  ال��ع��ام��ة،  ال�سحة  ع��ل��ى 
ال�����س��ارق��ة لتكون  ت��ع��زي��ز ج��ه��ود  يف 
املدينة ال�سحية الأوىل يف املنطقة 

والعامل.

تعزيز نطاق �لعمل
هنادي  ���س��ع��ادة  اأ�����س����ادت  ذل����ك  اإىل 
�سالح اليافعي مدير اإدارة �سلمة 
اأن  م��وؤك��دة  الطفل بهذه اخل��ط��وة، 

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
و�سع  اإىل  دوم�������ا  ت�������س���ع���ى  ال����ت����ي 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات واخل��ط��ط 
متا�سك  على  احل��ف��اظ  اإىل  تهدف 
وا�ستقرار الأ�سر يف اإمارة ال�سارقة.

متابعة حثيثة
واأع���رب���ت ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ورة خولة 
ع��ب��د ال��رح��م��ن امل���ل الأم����ني العام 
الأ�سرة  ل�سوؤون  الأع��ل��ى  للمجل�س 
باإطلق  �سعادتها  ع��ن  بال�سارقة، 
للمجل�س،  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
اإىل  والم��ت��ن��ان  بال�سكر  متوجهة 
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ق���ري���ن���ة 
ال�سارقة، �سمّو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
بال�سارقة،  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى 
احلثيثة  ����س���م���ّوه���ا  م��ت��اب��ع��ة  ع���ل���ى 
الدائم  وحر�سها  املجل�س  لأعمال 
املجتمعية  ال�سيا�سات  تنفيذ  على 
امل����ج����الت  ال������رائ������دة يف خم���ت���ل���ف 
والق�سايا التي تهم الأ�سرة، والتاأكد 
وحتقيقها  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ح�����س��ن  م���ن 
والنتائج  امل���ن�������س���ودة  ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات 
بالأ�سرة  النهو�س  بهدف  املاأمولة، 
اأدوارهم  اأداء  من  اأفرادها  ومتكني 
ا�ستقرارهم،  و���س��م��ان  املجتمع  يف 
املبذولة  للجهود  بال�سكر  متوجهة 
من قبل كافة القائمني على تنفيذ 
اخلطة، ومثمنة حر�سهم على رفع 
م�ستوى العمل وال�سمعة املوؤ�س�سية 

للمجل�س.

حتقيق �لتكامل
اخلطة  اأن  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأو����س���ح���ت 
ركزت  اجل���دي���دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
خمتلف  بني  التكامل  حتقيق  على 
عمليات  ك��اف��ة  يف  امل��ج��ل�����س  اإدارات 
وتطوير  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الثقافة  تعزيز  ع��ن  ف�سل  الأداء، 
ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة وال��������ق��������درات 
خ�����لل حتقيق  م����ن  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
تناولت  ا�سرتاتيجية  غايات  اأربعة 
الو�سول اإىل اأ�سرة م�ستقرة ممّكنة 
وفاعلة يف املجتمع، وتبّني �سيا�سات 
بالأ�سرة،  للرتقاء  املبتكرة  العمل 
للممار�سات  مواكب  اأداء  وحتقيق 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اع��ت��م��دت 
ال�سيخة  ���س��م��ّو  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
القا�سمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
ل�سوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
الأ��������س�������رة ب����ال���������س����ارق����ة، اخل���ط���ة 
الأعلى  للمجل�س  ال�سرتاتيجية 
 2022 بال�سارقة  الأ�سرة  ل�سوؤون 
وال���ه���ي���ك���ل ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي اجل���دي���د 
وفق  للمجل�س،  ال��ع��ام��ة  ل��لأم��ان��ة 
املوؤ�س�سي  ال��ت��م��ي��ز  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
احلديثة وتطبيق ممار�سات اجلودة 
وت��ع��زي��ز كفاءة  الأع���م���ال  ك��اف��ة  يف 
ال�سرتاتيجية  تعد  حيث  الأداء، 
انطلقة تواكب التطورات وحتاكي 

خطط ال�ستجابة مع املتغريات.

�الرتقاء باالأفر�د
�سمو  ق���ال���ت  ال�������س���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
ب���ن���ت حممد  ال�������س���ي���خ���ة ج�����واه�����ر 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي 
"عمل  بال�سارقة:  الأ���س��رة  ل�سوؤون 
املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة منذ 
اأوىل موؤ�س�ساته ممثل يف  انطلق 
1982 على  ع���ام  ال��ف��ت��ي��ات  ن����ادي 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع و���س��م��ان متكني 
ومع  ا�ستقرارهم،  وت��اأم��ني  اأف���راده 
امل�ستمرة  احل���ي���ات���ي���ة  ال����ت����غ����ريات 
ال��ت��ي تواجه  ال��ت��ح��دي��ات  وازدي������اد 
املجل�س  دور  ي��اأت��ي  املجتمع،  اأف���راد 
امل�ستجدة  الحتياجات  تلك  ملتابعة 
وا�سرتاتيجيات  بخطط  ودع��م��ه��ا 
ب����الأف����راد  الرت�����ق�����اء  اإىل  ت���ه���دف 
املمار�سات  اأف�����س��ل  اإىل  ا����س���ت���ن���اداً 
كحا�سنة  لتعمل  عاملياً  املجتمعية 
وداع��م��ة جل��ه��ود وخ��ط��ط وبرامج 
النهو�س بالأ�سرة واأفرادها، والتي 
حتت  املن�سوية  الإدارات  تنفذها 

مظلة املجل�س"
للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  وثمنت 
والإدارات التابعة له هذه اخلطوة 
جواهر  ال�سيخة  �سمّو  من  املباركة 
موؤكدين  ال��ق��ا���س��م��ي،  ب��ن��ت حم��م��د 
للخطة  �����س����م����ّوه����ا  اع����ت����م����اد  اأن 
اإمنا يج�سد حر�س  ال�سرتاتيجية 
الرتقاء  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ب���الأ����س���رة ومت��ك��ي��ن��ه��ا، م���ن خلل 
وتوجيهات  ب������روؤى  ال����س���رت����س���اد 

�صعادة هنادي �صالح �ليافعي �لدكتورة ح�صة خلفان �لغز�ل �صعادة �صاحلة غاب�س  �لدكتورة خولة عبد �لرحمن �ملال 

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر تو�سياته ب�ساأن هيئة الإذاعة والتلفزيون
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•• ال�صارقة-وام:

خلل  ال�سارقة  لإم���ارة  ال�ست�ساري  املجل�س  اأك��د 
ق��ب��ل الأول  اأم�����س  ال��ت��ي ع��ق��ده��ا  ال��ث��ام��ن��ة  جل�سته 
مبقره �سمن اأعماله لدور النعقاد العادي الثاين 
من الف�سل الت�سريعي العا�سر برئا�سة �سعادة علي 
ميحد ال�سويدي رئي�س املجل�س ال�ست�ساري اأهمية 
مبختلف  ال��ت��وط��ني  عملية  يف  اجل��ه��ود  م��وا���س��ل��ة 
هيئة  �سيا�سة  ب�ساأن  تو�سياته  اأقر  كما  الوظائف، 

ال�سارقة للإذاعة والتلفزيون.
اإىل  ب��رمل��اين  ���س��وؤال  بتوجيه  اجلل�سة  ب����داأت  وق���د 
دائرة املوارد الب�سرية بحكومة ال�سارقة من جانب 
الربميي  كامل  اإ�سماعيل  الدكتور  املجل�س  ع�سو 
املواطنني  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  ال����دائ����رة  ج��ه��ود  ح����ول 
للعمل بالوظائف املتاحة يف دوائر وهيئات حكومة 
ال�����س��ارق��ة وال�����س��رك��ات م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س �سبه 
احلكومية بح�سور �سعادة الدكتور طارق �سلطان 
و�سعادة  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة  رئي�س  خ���ادم  ب��ن 

عبداهلل امل�سوي مدير دائرة املوارد الب�سرية.
واأ���س��ار ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���ارق �سلطان ب��ن خادم 
الب�سرية  امل��وارد  املتوا�سلة من دائ��رة  اإىل اجلهود 
الوظائف  واإي��ج��اد  املواطنني  وتوظيف  تاأهيل  يف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  عمل  املنا�سبة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
وظيفة  توفري  يف  وروؤي��ت��ه  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
لكل مواطن ومواطنة، لفتا اإىل اأن الدائرة منذ 
2016 و�سعت اأول لئحة تنفيذية لقانون املوارد 

الب�سرية ومت ا�ستحداث نظام التعيني على العقد 
املوؤقت )اأ ، ب( الذي ي�سمح بالتعيني للمواطنني 
وغري املواطنني مبكافاأة �ساملة �سهرية ملدة معينة 
وفقاً  امل��ك��اف��اأة  حت��دي��د  ومت  معينة  �ساعات  وب��ع��دد 
لل�سهادة العلمية واخلربة وكان التعيني على هذا 
النظام وفقاً لحتياج اجلهة احلكومية دون تدخل 
امل��ك��اف��اأة م��ن خلل  اإل يف حت��دي��د قيمة  ال��دائ��رة 

التدقيق على امل�ستندات اخلا�سة بالتعيني.
2019 مت تقنني  ال��ع��ام  اأن��ه يف مطلع  اإىل  ون��وه 
ال��ت��ع��ي��ني ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ظ��ام وت��ط��ب��ي��ق منظومة 
التعيني  اأولوية  تكون  الوظيفية بحيث  املقابلت 
ل��ل��م��واط��ن��ني وم����ن ث���م غ���ري امل���واط���ن���ني يف حال 
اأن  اإىل  م�سريا   ، املطلوب  التخ�س�س  توفر  ع��دم 
اأن��ه مينح  النظام  ه��ذا  على  التعيني  من مميزات 
ال��دخ��ل وك��ذل��ك مينحه  ل��زي��ادة  اإمكانية  امل��واط��ن 

على  التعيني  اأول��وي��ة  له  وتكون  املنا�سبة  اخل��ربة 
اأنظمة التعيني الدائمة باجلهة التي يعمل بها يف 
حال توفر ال�ساغر اأو امل�ستحدث الذي يتنا�سب مع 

موؤهله وخربته.
 1380 2107م مت تعيني  ع��ام  اأن��ه يف  واأو���س��ح 
مواطنا يف خمتلف الوظائف ويف عام 2018م مت 
تعيني 1914 مواطنا ويف عام 2019م مت تعيني 
2876 مواطنا، لفتا اإىل اأنه مت ال�ستفادة كذلك 
2019م  ع��ام  خ��لل  ال�ساملة  املكافاآت  نظام  من 
415 يف مدينة ال�سارقة و170  حيث مت تعيني 

يف املنطقة ال�سرقية و34 يف املنطقة الو�سطى .
امل��ج��ل�����س خ����لل اجل��ل�����س��ة م�سروع  اأق�����ر  ب��ع��ده��ا 
ال�سارقة  هيئة  �سيا�سة  مناق�سة  ب�ساأن  تو�سياته 
للإذاعة والتلفزيون يف اإمارة ال�سارقة والوارد من 

جلنة اإعداد م�سروع التو�سيات.

••  اأبوظبي-وام: 

بلغ عدد زوار البوابة القانونية الإلكرتونية لوزارة العدل خلل العام 2020 
نحو ع�سرة مليني م�ستخدم من خمتلف دول العامل.

األف   29 ت�سجيل   - متكاملة  ق�سائية  من�سة  تعد  التي   - البوابة  �سهدت  كما 
ال�ستخدام  ن�سبة  ترتيب  بح�سب  اأب��رزه��ا  خمتلفة  دول  م��ن  جديد  م�ستخدم 
بعد الإم��ارات العربية املتحدة .. الوليات املتحدة الأمريكية وم�سر وال�سني 
من  تقدمه  مبا  البوابة  وتعك�س  ال�سعودية.  العربية  واململكة  املتحدة  واململكة 
الإماراتية  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  على  ال���وزارة  حر�س  متميز  قانوين  حمتوى 

مكوناتها،  بكل  الق�سائية  الأجهزة  ومتيز  كفاءة  تعزيز  اإىل  الرامية  الر�سيدة 
وت�سم  القانون.  �سيادة  موؤ�سر  يف  خا�سة  عاملًيا  الأوىل  امل��راك��ز  اىل  والو�سول 
البوابة جمموعة وا�سعة من البيانات القانونية الإماراتية ما يجعل منها بنكاً 
للمعلومات للراغبني يف احل�سول على مثل هذه املواد، والدار�سني والباحثني 
واملعنيني بال�ساأن القانوين. وتقدم البوابة للم�ستخدمني الت�سريعات الإماراتية 
منذ العام 1971، وجميع اأعداد اجلريدة الر�سمية منذ �سدورها وحتى الوقت 
الراهن، علوة على جمموعة كبرية من امل�سائل القانونية، وجميع التفاقات 
وذل��ك مبا  والعاملي  الإقليمي  امل�ستويني  على  الإم���ارات  دول��ة  قبل  املوقعة من 

ي�سمل التفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
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العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون اجلودة الذهبية 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1350927 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد بدر عبداهلل علي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ا�سرف كاداكان كادافاث ثايلي بورايل
تعديل وكيل خدمات

حذف رامي حممد بدر عبداهلل علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
للخياطة  ال�سرق  ال�س�����ادة/مزايا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب امللب�س الن�سائية رخ�سة رقم:1024728 

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة رمي حممد علي �سالح هلبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ارلني هيموك ايلكا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف رمي حممد علي �سالح هلبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل �سمع ال�سحراء 

CN للنجارة اليدوية رخ�سة رقم:1147956 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل �سهيل �سامل �سهيل اخلييلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ها�سم حمود نا�سر حممد الها�سمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سرق الو�سط لتجارة ال�سرياميك ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1054134 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / فاطمه مبارك حممد ال�سويدان من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / فاطمه مبارك حممد ال�سويدان من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمعان �سامل احمد �سالح الطاهر

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سرق الو�سط لتجارة ال�سرياميك ذ.م.م 

MEDDILE EAST CERAMIC TRADING L.L.C
اإىل /ال�سرق الو�سط لتجارة ال�سرياميك -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

MIDDLE EAST CERAMIC TRADING -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة راما الهند�سية للمقاولت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1045517 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ح�سان عمر كل�س %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامل حممد هلل را�سد املزروعى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�سان عمر كل�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سامل حمد حافظ العامرى
تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�سفح م 33 380373 ال�سيد احمد حممد هلل 
  RCS-1618222-1701 11 را�سد و اخرين اإىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي �سرق

RCS-1618222-1701  ال�سيد حممد هلل را�سد
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة اجلودة العاملية لدارة ال�سركات  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2433084 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ جمموعة اجلودة العاملية لدارة ال�سركات

ALJAWDA ALAALAMIAH GROUP MANAGEMENT COMPANIES 

اإىل /جمموعة اجلودة العاملية القاب�سه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ALJAWDA ALAALAMIAH GROUP HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ايلفيم ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2492832 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم ايلفيم ذ.م.م

ELOVEM RESTAURANT LLC

اإىل /مطعم فالك ذ.م.م
FALAK RESTAURANT LLC

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سري كويف �سوب 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3815830 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ اك�سري كويف �سوب 

ELIXIR COFEE SHOP

اإىل /تايبينج كويف �سوب
TYPING COFFEE SHOP

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

CN 2146119:رويال بايت  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�لغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
جود  م�سبغة  التجاري  بال�سم   CN رقم:2337456 
كري ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقاً.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:دربي انرتنا�سيونال للمقاولت العامة ذ.م.م
1 وحدة عبداهلل  76 مكتب  ق   4 ابوظبي غرب  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

حممد حميد حممد
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1060147 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2021/01/07 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105000220
 تاريخ التعديل: 2021/01/08

امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:كري واي لدارة العقارات ذ.م.م
c91 جزيرة  ال�سيد جمعة حممد عبيد واخرين  ال�سركة:مبنى  عنوان 

ابوظبي غرب 4
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2649071 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2021/01/05 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156000133 

تاريخ التعديل: 2021/01/09
امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سمك الديرة لبيع ال�سمك ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 32، 0 مبنى �سركة املعمورة دايفري 

�سيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2974800 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2021/01/04 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155000111 

تاريخ التعديل: 2021/01/09
امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة ريفانا للأبواب ذ.م.م
عنوان ال�سركة:املنطقة ال�سناعية بطحاء احلائر 9 التا�سع مبنى ال�سيد 

نايل را�سد �سيف واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2999494 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

�سامل(  احمد  )�سليمان  والتدقيق  للمراجعة  ال�سادة/الدره  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/06  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2150000163 تاريخ التعديل: 2021/01/08
امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:معهد �سمارت تكنولوجي للتدريب-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:و�سط املدينة حي ق�سيدة 118 �سارع ح�سة بنت حممد 

مبنى ال�سيد مبارك بطي هوا�س
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2715164 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية وال�ست�سارات ال�سريبية   2
ذ.م.م كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/12/27 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2058006691 تاريخ التعديل: 2021/01/09
امل�سفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13134 اإعـــــالن

بتاريخ 2021/1/10   

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22942/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:ماموتي بوتابارامبيل �سكري- هندي اجلن�سية وعنوانه امارة دبي- منطقة ديرة- �سارع هور العنز- خلف �سوبر 

ماركت طلل- فيل رقم 170 متحرك رقم 0564600203
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )40735( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )40735( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
46322

الفئة
S

نوع املركبة
تويوتا ياري�س

لون املركبة
ابي�س 

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22996/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:ايكونك ريالتي للعقارات

وعنوانها امارة دبي- منطقة بردبي- بناية 89- �سقة G12 متحرك رقم 0506782186
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )117740( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )117740( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
14661

الفئة
G

نوع املركبة
هوندا �سيتي

لون املركبة
رمادي 

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22993/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:مايانك �سينغ انيل �سينغ- هندي اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة بردبي- �سارع برجمان- بناية العريف- 

�سقة 01 متحرك 0526998156
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )67840( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )67840( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 
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حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
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املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 
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م�صاحة ن�صتعر�س فيها �الأفكار و�الإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب �المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

�ال�صتحقاق
هو ال�سعور الداخلي اللوعي باأنك ت�ستحق ما اأنت عليه وما تريده ويكون 
الإميان  اأن  حيث  داخلك،  يف  واملعتقدات  بالربجميات  يتاأثر  لكنه  بالفطرة 
بقناعاتك ال�سخ�سية هو ما يحدد نوعية ا�ستحقاقك يف احلياة اإما اإيجابياَ 

عندما تنجح وحتقق اأهدافك اأو يكون 
بالتدمري  وي�سمى  �سلبياَ  ا�ستحقاقاَ 
ال��ذات��ي ال��ذي يتمثل يف ع��دم القدرة 
الر�سا  وع���دم  اأه��داف��ك  حتقيق  على 
اعتقادك  ب�سبب  حياتك  اأ�سلوب  عن 
اأك��رب منك فيبتعد عنك  اأن ما تريد 

لأنك اأقل طاقة منه ول ت�ستحقه.
عليك  ا�ستحقاقك  م��ن  ت��رف��ع  وك���ي   
اخل�����روج م���ن دائ�����رة ال���راح���ة عندك 
التي  ال��روت��ي��ن��ي��ة  ب��الأ���س��ي��اء  املتمثلة 
واكت�ساف  امل��زي��ف  ب���الأم���ان  ت�سعرك 
باأبعاد  و�ستتفاجاأ  جديدة  معتقدات 
تكن  مل  �سخ�سيتك  يف  رائعة  اأخ��رى 

تعرفها، واأن تتخيل مب�ساعر اإيجابية ما تريد لتتمكن من جذبه وحتقيقه، 
كما عليك التوقف عن خلق الأع��ذار التي حتول بينك وبني هدفك ون�سف 
لي�س  احل��ي��اة  يف  ال�ستحقاق  ق��ان��ون  تفعيل  اإن  احلقيقة  يف  امل����ربرات.  ه��ذه 
بالأمر ال�سعب بل اإن �سعورك بعدم ال�ستحقاق هو ر�سالة من عقلك الباطن 
اأنت  داخلك  من  التغيري  ه��ذا  ينبع  اأن  ويجب  التغيري.   ب�سرورة  تطالبك 
ما  مع  وتتزامن  تتوافق  جديدة  مبعتقدات  الداخلية  قناعاتك  وا�ستبدال 
ت�ستحقه. وتاأكد اأن التفكري الواعي والإيجابي ُيدخلك يف نطاق ال�ستحقاق 
وا�ست�سعر  ذبذباتك  وارف��ع  ت�ستحق، كن متزن  باأقل مما  تقبل  الإيجابي، ل 
ت�ستحق  فاأنت  العايل  ا�ستحقاقك  مب��دى  اليقني  مع  ب��اهلل  والثقة  ال�سعادة 
اهتزازك  وم��ع  ذبذباتك  يتعامل مع  وال��ذي  ال��لحم��دودة  الكون  كل عطايا 
الإيجابية  التوكيدات  ردد  حياتك..  تتغري  ذبذباتك  غ��رّي  العايل،  الفكري 

باأنك ت�ستحق الأف�سل دوماَ، اعرف قيمة نف�سك وارفع ا�ستحقاقك.
منال �حلبال /�إعالمية 

بني �الإقناع و�الإمتاع
ال���ذي ل يخاف  ال��واق��ع��ي��ة  اإىل  والأق����رب  امل�ساغب  ال��ك��ات��ب  ع��ن عاملنا  رح��ل 
الب�سطاء  ع�سق  بحرية،  وال�سيا�سة  بالفقر  املتعلقة  الق�سايا  فيناق�س  اأح��داً، 
عر�سه  يف  املمتع  فهو  نف�سه،  م��ع  حتى  ال�سلطة  وم�ساغب  الظلم  ورف�����س 
الدرامي والفني �سواء يف اإذاعة اأو �سينما اأو تليفزيون اأو م�سرح، اإنه الكاتب 
على  القدرة  لديه  الذي  ال�سينمائي  الفن  اأمري  حامد،  وحيد  وال�سناري�ست 

ال�سرد بطريقة مميزة وممتعة. 
ولد وحيد حامد يف 1944 مبحافظة ال�سرقية بقرية بني قري�س التابعة 
يناديه  كما  حممد  ا�سمه  وك��ان  ب�سيطة  ريفية  اأ���س��رة  يف  القمح  منيا  ملركز 

املدر�سة  دخ���ول���ه  ع��ن��د  ول��ك��ن  وال�����ده 
بت�سجيل  اأن خاله قام  وال��ده  اكت�سف 
الأطر�س  لفريد  حلبه  وحيد  ا�سمه 
اأفلمه  مب��ع��ظ��م  ي�سمى  ك��ل��ن  ال����ذي 
وح���ي���د وظ����ل وح���ي���د حم���اف���ظ على 
طبع  بجانب  الب�سيط  الريفي  طبعه 
ال�سهامة وقوة ال�سرب والتحمل فهو 
املغامر  وال�سيناري�ست  املثقف  الأديب 
واملنتج وال�سيا�سي وال�سحفي، زوجته 
زي��ن��ب �سويدان  ال��ك��ب��رية  الإع��لم��ي��ة 
واب���ن���ه امل���خ���رج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي م����راون 
الق�سة  يف  ب��داي��ات��ه  ف��ك��ان��ت  ح���ام���د، 
الق�سرية، ومنذ �سغره يحب القراءة.

و�سط  وع��ا���س  اجل��دي��دة  م�سر  يف  خ��ال��ه  عند   1963 �سنة  للقاهرة  انتقل 
املكتبات واجلرائد لتحقيق حلمه يف الأدب، مل يفكر وقتها بالعمل الدرامي 
املجلت  باإحدى  الق�سرية  الق�سة  الق�س�سية يف جمال  اأعماله  ين�سر  وب��داأ 
والدوريات باملرا�سلة واأول جمموعة ق�س�سية لقت جناحاً ملحوظاً وطلب 
يو�سف اإدري�س مقابلته بجوار ما�سبريو واأ�سار له قائًل: مكانك هنا يا وحيد 
بداية  كانت  للدرامية،  متيل  اأعماله  اأن  �سعور  اإدري�����س  يو�سف  ل��دى  فكان 
لديه خفة ظل ووجه  كان  يعمل �سحفي،  الدرامية وظل فرتة  التفكري يف 
�سنه  �سغر  رغ��م  امللحوظ  وعيه  ولدرجة  اإليه  النتباه  لفت  وب�سو�س  طيب 
وذكائه الدرامي ي�سبه اأ�سامة اأنور عكا�سة ولكن كل منهما له طابعه املميز. 
كتب اأول اأعماله الدرامية بالإذاعة بعنوان طائر الليل احلزين واآخر اأعماله 
مبهرة  باأ�ساليب  الفنية  الق�سايا  وناق�س  يعقوبيان،  عمارة  التليفزيونية 
امل�سرحية  اأعماله  اأول  ومن  النفاذة  وال��روؤي��ة  العميق  بالفكر  م�سبع  وح��وار 
)ديك عجوز يف قف�س ( واأجنح م�سرحياته )اآه يا بلد( وح�سل على جائزة 
بالتليفزيون  الدرامية  اأعماله  وا�سهر  م�سرحية  كاأح�سن  الثقافة  وزارة  من 
ال�سينمائية  اأعماله  اأما  ال��ورد(،  )اأوان   ، )العائلة(  الطائر(،  الفتى  )اأح��لم 

الراق�سة وال�سيا�سي، )طيور الظلم( ،) اللعب مع الكبار(، )الربيء( .
عام  املتميز  لل�سيناريو  ال�سينمائي  ال��ق��اه��رة  مهرجان  ج��ائ��زة  على  ح�سل 
1990 وجائزة م�سطفى اأمني وعلي اأمني عن فيلم الربيء وجائزة اأح�سن 
�سيناريو عن فيلم الراق�سة وال�سيا�سي 1995 وجائزة اأح�سن فيلم عن فيلم 
الأو�سط  ال�سرق  اإذاع��ة  الذهبي من  الفار�س  1996 وجائزة  الظلم  طيور 
اأو موتوا1994  ا�ستيقظوا  اأح�سن كتاب  2002 وجائزة  1990حتي  من 
كان ع�سواً باحتاد الكتاب وع�سواً بنقابة املهن ال�سنيمائية وع�سواً بجمعية 
كتاب ونقاد ال�سينما وع�سواً نادي القلم ودار�ساً يف كلية الأداب ق�سم اجتماع 

وكان م�سرفاً على ور�سة ال�سيناريو يف املعهد العايل لل�سينما.
  والء هند�وي 

 �لب�صت.. تاريخ من �لوجاهة

البلد  وبع�س  اخلليج  اأب��ن��اء  ل��دى  م��ع��روف  تقليدي  ع��رب��ي  لبا�س  الب�ست 
وله  اأكمام  بل  وا�سع  رداء  عن  عبارة  رجالية  عباءة  وه��و  الأخ���رى،  العربية 
فتحتان لليدين مفتوح من الأمام ويلب�س فوق امللب�س اخلارجية "الكندورة 
" على الكتاف، وعلى الرغم من �سيوع مظاهر العوملة فاإن اأحدث التقارير 
ُت�سري اإىل تزايد اإقبال ال�سباب يف منطقة اخلليج ب�سكل عام وال�سعودية ب�سكل 

خا�س على ارتدائه يف املنا�سبات الر�سمية كالأعياد ومنا�سبات الزواج.
عرفت �سبه اجلزيرة العربية الب�ست مع ظهور الإ�سلم، وعلى عك�س ما يتوقع 
الكثريون فاإن �سناعة الب�سوت ت�سهد يف الوقت احلا�سر اأزهى ع�سورها نظًرا 

اإقبال  وت��زاي��د  عليها،  الطلب  لكرثة 
ال��ل��ب��ا���س العربي  ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ه���ذا 
ال���ذي يعد ج���زًءا مهًما من  الأ���س��ي��ل 
الرتاث والتقاليد والثقافة فهو جزء 

ل غنى عنه يكمل الزي الر�سمي.
املاعز  ����س���وف  م����ن  ال��ب�����س��ت  ي�����س��ن��ع 
اأو وب��ر اجل��م��ل ومل يطراأ  اأوالأغ���ن���ام 
عدا  فيما  اجلزئية  ه��ذه  على  تغيري 
م��واد غري طبيعية  تدخل  ب��داأت  اأنها 
الب�ست  ول����ك����ن  ال���ب���ول�������س���رت،  م���ث���ل 
ي��ك��ون م��ن مواد  اأن  ال��ت��ق��ل��ي��دي لب���د 

املائة ما عدا احلرير  طبيعية مائة يف 
يف �سناعة الب�سوت كونه حمرًما على الرجال.

وكانت �سناعة الب�ست موجودة يف كل مدن اخلليج ال�سارقة وعمان والبحرين 
اإيران، وكل منطقة لها ب�ست خا�س بها واأ�سماء  والإح�ساء والعراق وكذلك 
وتعترب  البلدان  معظم  يف  ال�سناعة  انح�سرت  التطور  بعد  ولكن  خا�سة، 
ل  ولكن  وتطريًزا  خياطة  الب�سوت  اإن��ت��اج  يف  الأ�سهر  هي  الإح�ساء  منطقة 
بالن�سبة للبحرين  اأما  اإل يف نطاق حمدود جًدا،  يوجد فيها ن�سيج للب�ست 
توجد مقارنة بني  ولكن ل  ل�سناعته  ور�س �سغرية  فمازالت هناك  وعمان 
�سناعتها يف احلا�سر واملا�سي، وظل القما�س النجفي العراقي حمافًظا على 
�سهرته ك�سغل يدوي يف حني اأن البقية اأدخلت عليها �سناعة اآلية �سواء من 

بريطانيا اأو اليابان.
مير الب�ست مبراحل عدة، فبعد اأخذ القيا�س وق�سه تبداأ خياطة الب�ست بعد 
ر�سمه وتربج وتركيب، وهي مراحل تخ�س التطريز، ثم املك�سر وهو قطعة 
النهائية  املرحلة  ويف  خياًطا  ال��ط��ّراز  ي�سمى  ول��ذل��ك  الب�ست  على  جمالية 
يتم التلميع وال�سقل للزري وهي مرحلة الربداخ، وبعد هذه املرحلة يكون 
لها  وه��ي  جنيه  ن��وع��ان  فهو  للتطريز  بالن�سبة  اأم��ا  للبيع.   ج��اه��ًزا  الب�ست 
طريقة خا�سة باخلياطة وعادة تكون من لون الب�ست نف�سه، والكرمك وهو 
"زري" وهو املتعارف عليه وال��ذي يلب�س عادة ب�سكل ر�سمي وله  عادة يكون 
الب�ست ي�سنعها �سخ�س  اأجزاء  اأجزاء كثرية داخلة كالهيلة، ولكل جزء من 
متخ�س�س وعلى مر التاريخ كان هناك اأ�سخا�س �سنعوا ب�سًتا كامًل ولكنهم 

نادرون، ويف اأ�سرطة جاهزة تو�سع على الب�ست بدل من التطريز.
الب�ست ما زال حمتفظ ب�سكله العام ومل يطراأ عليه تغيري، وهو عبارة عن 
ن�سف  اإىل  الكتف  تبداأ من  علوية  تتكون من قطعتني  ج��ًدا  ب�سيطة  قطعة 
القطعتان  القدمني، وتخاط  الرجل حتى  تبداأ من ن�سف  و�سفلية  الرجل، 
فيها  ت��خ��اط  ال��ت��ي  واملنطقة  القما�س  ل��ون  نف�س  م��ن  ع���ادي  بخيط  اأف��ق��ًي��ا 
القطعتان ي�سمى جبنه اأو خبانة والتي عن طريقها يتم تق�سري اأو تطويل 
الب�ست ح�سب الطول، القطعة العلوية هي التي يتم تطريزها بخيوط ذهبية 
اأو ف�سية اأو بخيط من لون الب�ست نف�سه وهو ما يطلق عليه الرب�سيم، وهي 
تطريزات ترتكز على الق�سم الأعلى من الب�ست اإىل منت�سف القامة حيث 
تكون عري�سة حول الرقبة واإىل اجلزء الأعلى من ال�سدر ثم ت�سيق �سيًئا 
يكون  ال��ذي  ال��زري  الكتف بخيط  ابتداء من  اليد  ُتطرز فتحة  كما  ف�سيًئا، 

ا نوًعا ما وي�سمى هذا اخليط "املك�سر". عري�سً
فيه  ي�ستخدم  خفيف  ال�سيفي  مو�سمية،  اأق�سام  ثلثة  اإىل  يق�سم  والب�ست 
القما�س النجفي يف الإمارات والياباين، وال�ستوي الأثقل وي�سنع من الوبر، 
اأما الربيعي من القما�س اللندين لنه اأثقل من الياباين والنجفي واأخف من 
ال�ستوي، وبالن�سبة للألوان ل تعد ول حت�سى وبالذات الب�ست اليدوي كونه 
�سباغة يدوية والب�ست النجفي حيث ل توجد قطعتان واللون الأ�سود يلب�س 
يف املنا�سبات امل�سائية كالأعرا�س، اأما املنا�سبات ال�سباحية كالجتماعات تلب�س 

الألوان الفاحتة كاللون الأ�سقر والبني الفاحت والبيج الرمادي الفاحت.
مازن متيم /كاتب �صحفي 

ود�عا حامت علي
هكذا ودع العامل العربي الفنان واملخرج الراحل حامت علي عن عمٍر ُيناهز 
الثمانية واخلم�سني عاماً اإثر نوبة قلبية، حيث وافته املنية يف اإحدى فنادق 
اأنه مل يكن  القاهرة، �سكلت وفاته �سدمًة كربى لكل من يعرفه ول �سيما 

ي�سكي من اأي اأعرا�س �سحية.
�سج خرب وفاته كل مواقع التوا�سل الجتماعي ورثاه الكثري من الفنانني 
العزاء،  اأهله  وم�ساركة  جثمانه  ت�سييع  حل�سور  ت�سارعوا  الذين  ال�سوريني 

عليه  حزنا  دموعهم  �سبقتهم  الذين 
جامع  من  جثمانه  ت�سييع  موكب  يف 
احل�سن يف دم�سق بعد ال�سلة عليه. 

وجتمعت ح�سود كبرية  لوداعه مهللة 
ُي�سابه  ومب�����س��ه��ٍد  ُي����زف  ك�����س��ه��ي��د  ل���ه 
نزار  ال�����س��وري  ال�����س��اع��ر  وداع  م�سهد 
ثانية  ُي��ك��رر  ول��ن  ، م�سهد مل  ق��ب��اين 
اإل اإذا ترك كّل منا وراءه اأثراً جميًل 
الفنان  ك��ان  ه��ك��ذا  الب�سر،  نفو�س  يف 
الراحل حامت علي يحمل بني طياته 
يف  ُتن�سى  لن  وب�سمًة   ، طاهرة  روح��اً 
من  ك���ان  والإخ������راج،  ال�سينما  ت��اري��خ 

بني اأعماله ال�سهرية م�سل�سل " التغريبة الفل�سطينة" و م�سل�سل "الف�سول 
الأربعة" وم�سل�سل "�سلح الدين الأيوبي" وم�سل�سل" امللك فاروق" اأعماًل 
�ُسجلت يف ذاكرة مليني امل�ساهدين، ويذكر اأن الفنان الراحل قد قام بتجديد 
جواز �سفره قبل وفاته ، ولكنه مل يكن يعلم باأنه �سيعود به حمّمًل ب�سندوٍق 

خ�سبي دون عودة.
مريفت �لعلي /�إعالمية

�صبح �لعنو�صة
مل اأكن ال�سخ�س الوحيد الذي حتدثَّ عن هذا الأمر، لكن بداأت كتابة هذا 
املقال مْنُذ ما يقارب خم�سة اأعوام ثم توقفت وكنت اأ�ساأل نف�سي عن اأ�سبابها 
الدول،  ال���زواج، حتى بحثت عنه يف بع�س  �سن  م��ن جت��اوز  ك��ل  �سعور  وع��ن 
نف�سي  اإىل  حتدثت  عربية،  اأر���س  من  العائدة  الطائرة  هبطت  عندما  لكن 
اأجت��اوز احل��دود امل�سرية، فالأمر يختلف كلًيا من دولة  ُهنا ول  اأبحث  ب��اأن 
اإىل اأخرى ح�سب عادتها واقت�سادها، فلم ي�سغلنى كثرًيا اأن اأبحث عنه بني 
اإح�سائيات العنو�سة يف كل دول العامل، ولكن اأكرث ما كان ي�سغلنى هو البحث 

عنه يف عيون كل من اقرتبت من هذا اللقب املخيف.
وعندما ترى بعينك عني فتاة وهي تهرب بنظراتها من نظرات املحيطني 
بها خجًل من هذا الأمر، ت�سعر حينها بجزء من الأمل الذي ت�سعر هي به، 

وال��ذي ت��راه يف عيناها عندما ت�ستقر 
بنظرة حادة وهي تنظر اإىل فتاة اأ�سغر 

منها، جتل�س على كر�سي الزفاف.
امل�سهد  ه��ذا  اأن�����َس  الليلة مل  تلك  م��ن 
اأحتدث  اأن  ب��داأت جم��دًدا، وقبل  حتى 
ونتائجها،  واأ���س��ب��اب��ه��ا  ال��ع��ن��و���س��ة  ع��ن 
هذه  م��ع��ن��ى  ت��ع��ري��ف  م���ن  اأوًل  لب����د 
الكلمة القا�سية املوؤملة التى حتمل بني 
طياتها احلزن وتنق�س اأحُرفها روؤو�س 
جتاوزن  م��ن  ك��ل  قلوب  تخرتق  �سهام 
اأنَّ  يظنون  البع�س  لكن  ال���زواج،  �سن 

الن�ساء  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ت��ن��ط��ب��ق  ال��ع��ن��و���س��ة 
ا على الرجال، ومبا اأننا يف جمتمع  وهذا مفهوم خاطئ، اإمنا هو ينطبق اأي�سً

�سرقي ذكوري، يطلق فقط على الن�ساء. 
يختلف  باأنه  يل  وات�سح  ثابتاً،  مقيا�ساً  يكن  مل  العنو�سة  �سن  حتديد  اأم��ا   
ح�سب طبيعة املكان، لذلك �سن العنو�سة يف الريف يختلف متاًما عن املدينة 
الأمر  م��ا يف  وك��ل  فتاة لأخ���رى  وم��ن  اإىل عائلة  م��ن عائلة  ��ا  اأي�����سً ويختلف 
عند  والبع�س  ال��ق��رى  يف  والع�سرين  اخلام�سة  عند  العنو�سة  �سن  ي���رتاوح 
اخلام�سة والثلثني يف املدن، ولكل حالة اأ�سبابها وجمرد اقرتاب الفتاة من 
�سن الثلثني بل زواج  يتحول اأمرها اإىل كابو�س يطاردها ويطارد عائلتها، 
وت�سبح  تدريجًيا،  واملبادئ  القيم  بع�س  عن  بالتنازل  واأهلها  الفتاة  فتبداأ 
الفتاة اأ�سرية لأراِء مْن حولها وتكون اأكرث الأراء يف جمتمعاتنا قوًل واحًدا: 

اإنَّ ابنتك م�سحورة ولبد من الذهاب اإىل ال�سيخ فلن. 
تقتنع الفتاة باأنَّ ُهناك �سحراً مينع زواجها وتبداأ الأم بال�سعي خلف الدجالني 
وجتارب ال�سعوذة لفك ال�سحر، وهذه الطريقة تعود بنا اإىل ع�سور اجلهل، 
فل يجوز اإتيان ال�سحرة والدجالني وت�سديقهم حتى ولو كان الغر�س هو 
قراءة  مثل  ال�سرعية،  بالأ�سباب  العلج  اإمن��ا  بالفعل!  املوجود  ال�سحر  حل 
القراآن والرقي ال�سرعية والأذكار النبوية وح�سن الظن باهلل و�سدق التوكل 
اأ�سباب ل اأكرث،  عليه، اإن اهلل اأقوى من اأقوى �سحر ودجل، اإمنا هي جمرد 
تاأخر  اإذا  ي�سطرب  اأن  للإن�سان  ينبغى  ول  ومكتوب  مق�سوم  رزق  ف��ال��زواج 

زواجه واأن يذهب اإىل دجال يخدعه باأنه م�سحور. 
اأما ال�سحر املوجود جمرد خيال ولي�س قلب ال�سئ اإىل �سئ اآخر واقراأ معي 
ُل اإَِلْيِه ِمْن �ِسْحِرِهْم  ُهْم ُيَخيَّ يُّ قول اهلل تعاىل: َقاَل َبْل اأَْلُقوا َفاإَِذا ِحَباُلُهْم َوِع�سِ

اأَنََّها َت�ْسَعى 
وقد اأكد العلماء اأن الأمر ُمتعلق بتغيري نظرة العني لل�سيئ ولي�س ُمتعلقا 
ا اأَْلَقْوا �َسَحُروا  بتغري حقيقة ال�سيئ نف�سه كما قال اهلل تعاىل } َقاَل اأَْلُقوا َفلَمَّ
الكثري من  وهناك   ،  } َعِظيٍم  ِب�ِسْحٍر  َوَج���اُءوا  َه��ُب��وُه��ْم  َوا���ْس��رَتْ النَّا�ِس  اأَْع���نُيَ 
الأحاديث النبوية والأيات التى تدل على عظمة القراآن يف حماربة مثل هذه 
الأمور، لذلك ينبغي علينا البحث وراء الأ�سباب الواقعية للعنو�سة بجدية.    
�أحمد �صالم /رو�ئي

�صغف
ال�سغف هو رغبة ل تقاوم جتاه �سخ�س اأو �سيء ما حالة من احلب املفرط 
ل ن�ستطيع جتاوزه ، من املمكن اأن يكون ال�سغف اهتماما متلهفا، اأو اإعجابا 
اإىل  اأو ن�ساط ما، وي�سل  اًو حما�سيا باهتمام  اأو موهبة ما  اأو ن�ساطاً  بفكرة 
حد الجنذاب ال�سديد والعاطفة جتاه �سئ ما، وحقيقة الأمر لكل �سخ�س 
منا �سغف باأ�سياء تختلف باختلف الأ�سخا�س ومدى حبهم ومقدرتهم على 

تطويره. 
ن��ع��م  ال�����س��غ��ف م��ا ه��و اإل ق���وة كامنة 
ن�ستطيع  ول  ح��وا���س��ن��ا  تغلف  داخ��ل��ن��ا 
وكاأننا  مميز  ب�سي  اإل  منها  اخل���روج 
داخ�����ل م��ن��ط��ق��ة ال����راح����ة ت��خ��ل��ق منا 
 ، ملحوظ  ب�سكل  وموؤثرين  مبدعني 
مما يوؤكد لنا انها طاقة راقية تتملكنا 
توقف  دون  ون�ستمر  اأنف�سنا  لنتحدى 
ت��دف��ع��ن��ا ي���وًم���ا ب��ع��د ي����وم ل��ن�����س��ل ايل 
طاقاتنا  ك��ل  وا�ستثمار  جناحنا  قمة 
حياتنا  ل�������دورة  مل���ح���رك  وحت���وي���ل���ه���ا 

والنطلقة اجلادة. 
لتحقيق  وي�سعون  به  يتم�سكون  ممن  الكثريين  هناك  اجل��د  حممل  وعلى 
واإ�سرار  �سجاعة  مينحهم  وذل��ك  اخلا�سة  وروؤاه���م  قيمهم  و�سياغة  ذاتهم 
الأ�سخا�س  فنجد  احل��ي��اة،  مل��دي  طريقهم  وا�ستكمال  ال�سعاب  مواجهة  يف 
الع�ساميني قد جنحوا يف حياتهم وكان ال�سغف عامًل اأ�سا�سياً ودافعاً قوياً 
خماوفهم  وحت��دي  باأنف�سهم  باإميانهم  مت�سكهم  وك��ان  يبتغونه  ملا  للو�سول 
�سمة رئي�سية من �سماتهم، لذا مت�سك ب�سغفك فانت متلك الكثري من احلب 
ال�سغف  اأن��ت  ك��ن  النجاح  م��رات��ب  لأع��ل��ى  ت�سلك  التي  والعبقرية  الفطري 

واحلب وان�سر طاقتك لإجناح من حولك وجذب كل ما هو جيد لك ولهم .
 نهلة خر�صتوفيد�س/كاتبة 

فنجان قهوة
باملال ي�سرتى ال�سيء ولكن يبقى نقي�سه قيماً ل يقدر مبال، ولن اأكرر ما 
قيل مكرراً اإل من باب التذكر، باأن ال�ساعة ت�سرتى ولكن الوقت ل، وال�سرير 
اإل احلب لأن��ه موؤ�س�سة  امل��ال،  يوؤ�س�سها  واأي علقة  النوم ل،  ي�سرتى ولكن 

اأعمق من ت�سور املاديني، جذوره يف الأر�س وفرعه يف ال�سماء.
ي��ت��ع��اىل ثم  اأن  ب��ال��ب��ع�����س م��ن��ا  ي��ل��ي��ق 
ليعطي  اخل��لئ��ق  بع�س  ع��ن  ي��رتف��ع 
لكلمة الكرب قيمًة، فيقال عنه متكرب! 
النا�س  ب��ن��ك��ران  م�ستاأن�سا  ه��و  ويبقى 
م�ساعرهم  ي��ع��ي�����س  ول  ح���ول���ه،  م���ن 
م�ساعره  بتغذية  مكتفيا  بنقائ�سها، 
امل��دع��ي��ة دوم����ا ب���ذم ال��ن��ا���س ال��ذي��ن ل 
يعزون اأنف�سهم كما يفعل.. فهو يرى 
نف�سه بريئا بينما املتهمون من وجهة 
اأك��رث من حدوده  ت��رى  التي ل  نظره 
غرورهم  لأن  م��وج��ودون  غ��ري  باأنهم 

وتكربهم عليه زاده ع�سقا وتوقا بالكرب 
الذي ل يراه وي�ستكي منه �سواه، فنجان قهوه بل �سكر ل بد اأن ن�سربها على 

اأرواحنا اإن كان هذا واأمثاله ي�ستحقون منا حلظة عطف.
مري� علي /كاتبة 

تكنولوجيا �لطبيعة 
منها  ي�ستفيد  كي  اخلالق  �سخرها  التي  بالتكنولوجيا  مملوءة  الطبيعة  اإن 
الطائرات   �سناعه  فكره   يف  الطيور  حتليق  من  ا�ستفادتنا  ،مثلما  الإن�سان 
اجلمل  ومثل   ، الدولفني  اأو  البحر  كلب  منها   الربمائيات  غط�س  ،ومثل 
كالبعو�س  الكثرية  الطبيعية  املروحيات  ومثل  ال�سحراء  ب�سفينة  امل�سمى 

واجلراد وغريها.
فاإن كان ا�ستخدام الفيل يف املعارك قدميا هو مبثابة �سلح املدرعات املعا�سر 
الذي ي�ستخدم ك�سلح رادع يف املقدمة اأو املوؤخرة، وهي تكنولوجيا طبيعية 

تكنولوجيا  وم���ازال���ت  ل��ن��ا،  اهلل  منحنا 
ل  دور  لها  اهلل  خلقها  ال��ت��ي  الطبيعة 
بديل له ول ميكننا ال�ستعا�سة عنها اأو 
ال�ستغناء عنها، فل ن�ستطيع مثل اأن 
تكنولوجيا  تفرزه  الذي  الع�سل  ن�سنع 

الطبيعة.
العودة  اإىل  اليوم  ما�سه  بحاجه  فاأننا 
اأكرث من ذي قبل، خ�سو�سا  للطبيعة 
ال��ه��ائ��ل م���ن امللوثات  ال��ك��م  ب��ع��د ه���ذا 
احلياة  دولب  اأف�سدت  التي  ال�سناعية 
كله، كما نعلم مدي خطورة تكنولوجيا 

الإن�سان التي يجب اأن ن�ستخدمها بحذر، 
وما ثقب الأوزون منا ببعيد، اإذا مل نتدارك الأمر فاإن اخلطر قادم والتلوث 
قاتل ول اأعتقد اأبدا باأي حال من الأحوال اأن وباء )كوفيد 19( جمرد وباء  
طبيعي، لكنه اإما تكنولوجيا الإن�سان ال�سلبية، واإما خطاأ ب�سري ممن �سنعه 

واأوجده.
الطبية  العلجات  وا�سد هذه  الطبيعة علج ووقاية منه  اإىل  العودة   ففي 
وع�سل  وال��ث��وم  الب�سل  مثل  لدينا  متاح  وه��و  ال�سليم  ال��غ��ذاء  ه��ي  الوقائية 
والربتقال  ويان�سون  والليمون  والزجنبيل  والرتم�س  الربكة  وحبه  النحل 
عموما  والبقوليات  والتوت  ال�سبانخ  وكذلك  والبي�س،  واجل��زر  واليو�سفي 
اإن��ه��ا عنا�سر غ��ذائ��ي��ة مهمة ج���دا يف ح��رب��ن��ا �سد  وال��ب��ط��اط�����س،  وال��ب��ن��ج��ر 
الفريو�سات وكوفيدا 19 امل�ستمر منذ ما يقارب عام، مع الهتمام بالوقاية 

والتباعد اجل�سدي واللقاح  اجلديد �سرورة لأخذه.
 د. حازم �صيام

تطبيقات �قت�صادية 
اأ���س��ا���س��ي��ات احلياة  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م��ن  اأ���س��ب��ح��ت تطبيقات م��واق��ع 
احلياة  كانت  كيف  تت�ساءل  احلالية  الأجيال  اأن  حتى  ج��داً،  �سرورياً  واأم��را 
الهائل يف جمال  التقدم  وك��اأن هذا  ال�سابق،  ات�سالت دولية يف  �سبكة  بدون 

الت�سالت اأ�ساف للحياة العامة بريقا واأ�سلوبا خمتلفا.
ويف الواقع اأن مواقع التوا�سل الجتماعي جاءت لتكون عو�ساً كبريا لفر�س 
حياة افرتا�سية معا�سرة ينتقل فيها احلدث مبجرد �سغطة زر، وبينت مدى 
�سغر الكون واأظهرت اأجمل ما فيه من اإعجاز يف كل مناحي احلياة، حتى اأننا 

نغو�س  احلديثة  التكنولوجيا  بوا�سطة 
يف اأع��م��اق البحار ون��رى ما مل ن��ره يف 
بثقافة  ال��ي��وم  طفل  فاأ�سبح  ال�����س��اب��ق، 
�ساب تخرج يف اجلامعة يف ال�سابق، لأن 
هذه  تبثها  التى  والثقافة  املعرفة  كم 
التطبيقات متنح امل�ستفيد ق�سطا كبرياً 
جداً من املعلومات ما كانت لتتحقق اإل 

بوجود �سرعة يف النت�سار.
ومل ننكر اأن احلياة الفرتا�سية التقت 
تعاون  نقطة  يف  احلقيقية  احلياة  مع 
بالإجراءات الحرتازية  اللتزام  اأثناء 
تنازل  ف��اجل��م��ي��ع  ك����ورون����ا،  ل���ف���ريو����س 

العامل  اكت�سف  التطبيقات وفجاأة  ليتوا�سل عرب هذه  عنه  اأو رغماً  باإرادته 
اأن البنية التحتية ل�سبكة الت�سال الدولية بخري وكانت م�ستعدة ملثل هذه 

الظروف القا�سية من اأجل التوا�سل.
توجيه  العامة متكنت من  ي�ستخدمها  التى  واملب�سطة  املحورية  التطبيقات 
الق�سايا  م��ن  العديد  على  ال�سوء  و�سلطت  كثرية  ح��الت  يف  ال��ع��ام  ال���راأي 
هذا على م�ستوى الأفراد، اأما على م�ستوى الدول فكانت املحرك الرئي�سي 
وق�سرت  املعلومات  فتمكنت من ح�سر  الناخبني  وهوية  للك�سف عن ميول 
الأفراد  العام لل�سعوب، وهذا وا�سح جدا يف متابعة  امليول  امل�سوار يف درا�سة 
حني يختارون من العم جوجل اأي معلومة عن اأي �سلعة وفور النتهاء متتلأ 
كتابة  وجمرد  ال�سلة،  ذات  البحث  مبو�سوع  اخلا�سة  بالإعلنات  ال�سفحة 

الأ�سم يظهر عنوان الربيد اللكرتوين وكاأن امل�ستخدم حتول اإىل �سلعة.
الت�سغيل  املوافقة على خ�سو�سية  التطبيقات  اأحد  املا�سية طلب  الأيام  ويف 
ومل  متاما  املنظومة  ع��ن  �سيخرج  امل�ستخدم  وال  ال�سروط  على  باملوافقة 
اأنه  التطبيق  يف  واملده�س  باملوافقة،  اإل  التطبيق  من  ال�ستفادة  ي�ستطيع 
التجارية  الأع��م��ال  يف  ي�ستخدم  ان��ه  ل��درج��ة  ومتابعيه  رواده  ول��ه  م�سهور 
والتوا�سل بال�سور والكتابة ووظائف كثرية اعتمدت عليه يف الأونة الأخرية 

ل�سهولته يف التطبيق.
التطبيق  انهم خ��ارج  الف��راد  يكت�سف بع�س  اإن��ذار  �سابق  وب��دون  لكن فجاأة 
املذكورة  الهواتف  اأن  وال�سبب  اخل�سو�سية  �سروط  على  واف��ق��وا  ول��و  حتى 
من قبل ال�سركة �ساحبة التطبيق اأغلقت العمل بها، وهنا وقع امل�ستخدم يف 
فخ جتديد الهاتف ل�ستمرار يف اكت�ساب العمل بالتطبيق، ويف نف�س الوقت 
هو ناقو�س خطر لأن التطبيق ا�سبح قوة من املمكن �سرب اقت�ساد �سركات 
هواتف  عن  التطبيقات  غلق  ت�ستطيع  دام��ت  ما  مقتل  يف  الهواتف  ت�سنيع 

بعينها.
وعلى العامل اأن يدرك باأن الذكاء ال�سطناعي الذي اخرتعه الإن�سان اأ�سبح 
وم��ب��ارزة من  املخاطر  الهائلة على جت��اوز  ال��ق��درة  ول��دي��ه  ملحاربته  ج��اه��زا 
اإدارة ذاته وجتديد معلوماته والحتفاظ  اخرتعه لأنه بب�ساطة متكن من 
البديهة مما جتعل املجتمع ينتبه  التفكري و�سرعة  بال�سفرة لنف�سه وحتور 

لهذه التطبيقات والتعامل معها بحذر.
حممد �صعيب 

�إعد�د �أ�صامة عبد�ملق�صود

اآراء الكتاب
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العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22924/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:كو�سال بال�ساحب بال�ساحب كي�سان بادويل بادويل- هندي اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة بردبي- �سارع 

الرولة- بناية خربا�س- �سقة 718- متحرك رقم 0567513412
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )44954( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )44954( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
15087

الفئة
D

نوع املركبة
ني�سان �سينرتا

لون املركبة
ف�سي 

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22906/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
B- �سقة 319 متحرك  املنذر اليه:تاج اخلليج للتجارة العامة- وعنوانها امارة دبي- منطقة بردبي- بناية مبارك- بلوك 

رقم 0554485786
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )119403( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )119403( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
93275

الفئة
Q

نوع املركبة
تويوتا برادو

لون املركبة
ابي�س لوؤلوؤي 

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22959/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:عرفان رفيق ابراهيم دادهار كار دادهاركار- هندي اجلن�سية وعنوانه امارة دبي- منطقة ديرة- �سارع نايف- بناية 

خليفة التاجر- �سقة m11- متحرك رقم 0551066844
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )72490( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )72490( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
83953

الفئة
H

نوع املركبة
تويوتا كامري

لون املركبة
ابي�س لوؤلوؤي 

�سنة ال�سنع
2013

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22967/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:ال�سفري موبايل لتجارة اللكرتونيات �س ذ م م- وعنوانها امارة دبي- منطقة ديرة- فيل رقم 41- بالقرب من 

�سوبر ماركت املدينة- متحرك رقم 0568088970
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )65259( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )65259( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
28349

الفئة
S

نوع املركبة
ني�سان التيما

لون املركبة
ابي�س لوؤلوؤي 

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22960/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:�سوما �ساتريجي �سومانتو �ساتريجي- هندي اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة الرب�سا- الورقاء 1- بناية 

رقم 45- �سقة 605- متحرك رقم 0564039824
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )44201( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )44201( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
26907

الفئة
J

نوع املركبة
هيونداي �سوناتا

لون املركبة
رمادي

�سنة ال�سنع
2013

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:23001/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
القرية  �سارع  دي��رة-  دبي- منطقة  ام��ارة  باك�ستاين اجلن�سية- وعنوانه  الدين مالك-  �سرف  اقبال مالك  اليه:ظفر  املنذر 

انرتنا�سيونال �سيتي- بناية EMR19 �سقة 208 متحرك رقم 0509480695
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )80407( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )80407( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
17354

الفئة
S

نوع املركبة
ميت�سوبي�سي مونتريو

لون املركبة
بني 

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22935/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:�سكيب علي خان كرمت علي خان- هندي اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة بردبي- �سارع خالد بن الوليد- 

بناية مرحبا- �سقة 73- متحرك 0552678024
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )24813( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )24813( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
38565

الفئة
N

نوع املركبة
هيونداي تو�سان

لون املركبة
ابي�س

�سنة ال�سنع
2011

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22907/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:طاهر حممد عبدالروؤوف علي مطر- م�سري اجلن�سية- وعنوانه امارة عجمان-بناية ريا اخلوري- �سقة 410- 

متحرك رقم 0563435681
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )54410( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )54410( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
34670

الفئة
R

نوع املركبة
تويوتا كورول

لون املركبة
ابي�س

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2021/176 
املنذرة:ليت ماجيك للنقليات وال�سيانه العامه - موؤ�س�سه فرديه

املنذر اليها:بي اي �سي للمقاولت �س.ذ.م.م - ات�س ال جي للمقاولت ذ.م.م - �سابقا
و�ستمائه  الف  وثلثه  اربعمائه  درهم   )403.623.71( مببلغ  بالوفاء  املو�سوع:تكليف 
وثلثه وع�سرون درهما وواحد و�سبعون فل�س - وعليه فاننا نيابة عن املوكلني نكلفكم 
وننذركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ )403.623.71( درهم اربعمائه 
وذل��ك خلل   - فل�س  و�سبعون  وواح��د  درهما  و�ستمائه وثلثه وع�سرون  الف  وثلثه 
اتخاذ  اىل  �سن�سطر  فانه  ال  بالن�سر  الع��لن  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  لتتجاوز  م��دة 
ت�سمينكم  مع  موكلينا  حقوق  على  للحفاظ  بحقكم  ال��لزم��ة  القانونية  الج���راءات 

الر�سوم وامل�سروفات وكامل اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   اإنذار عديل بالن�صر 

 2021/203
املنذرة:�سركة قرقا�س ان�سافوم �س.ذ.م.م

بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي
املنذر اليهما:ايه ار �سى للن�ساءات �س.ذ.م.م )حاليا(

الراجحي للن�ساءات �س.ذ.م.م )�سابقا(
فان املنذرة تنذركم ب�سرعة �سداد اجمايل مبلغ )2.100.240( درهم مليونان ومائة 
الف ومئتان واربعون درهما - بال�سافة اىل ما ي�ستجد من فائدة قانونية بواقع 
9% من تاريخ 2020/9/7 وحتى ال�سداد التام وذلك يف موعد اق�ساه ثلثني يوما 
اتخاذ كافة  ا�سفة يف  املنذرة  �سوف ت�سطر  املاثل وال  بالتكليف  تبلغكم  تاريخ  من 

الجراءات القانونية قبلكم
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2021/195 
املنذر:بنك دبي التجاري �س.م.ع

بوكالة ال�ستاذ املحامي/نا�سرحمد ال�سام�سي
املنذر اليه:فاو�ستينو �سريفريا اوركولو - اجلن�سية الفلبني

املبلغ املرت�سد بذمته وقدره  فان البنك املنذر ينذر املنذر اليه للمبادة اىل �سداد 
)129.233.85( درهم مائة وت�سعة وع�سرون الف ومائتان وثلثة وثلثون درهم 
وخم�سة وثمانون فل�س - وذلك خلل )5( ايام من تاريخ العلن بالنذار حتت 

طائلة اتخاذ كافة الجراءات القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2021/198 
املنذر:بنك دبي التجاري �س.م.ع

بوكالة ال�ستاذ املحامي/نا�سرحمد ال�سام�سي
املنذر اليه:اديري�س هار�سان - اجلن�سية الهند

املبلغ املرت�سد بذمته وقدره  فان البنك املنذر ينذر املنذر اليه للمبادة اىل �سداد 
)207635.44( درهم مائتان و�سبعه الف و�ستمائه وخم�سه وثلثون درهم واربعه 
وارب��ع��ون فل�س - وذل��ك خ��لل )5( اي��ام من تاريخ الع��لن ب��الن��ذار حتت طائلة 

اتخاذ كافة الجراءات القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�صر 

 8214/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جيه كيه بايون ملقاولت البناء �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/املركز العربي للدرا�سات الهند�سية 
وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)55758.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
  اإعالن �صطب قيد

)اجلن�سية  يف  بي  �سرفي�سز  ريني�سن�س  �سركة  ال�سادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن   
:هولندا(  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي )العنوان:ديره 
�س.ب:213111(    - للعمال/ال�ستدامه  �سيتي  �سيلفر  مركز   - اخلبي�سي  منطقة 

واملقيدة حتت رقم )1639( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديلته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وز�رة �القت�صاد

 �د�رة �لت�صجيل �لتجاري
 �س.ب )3625( دبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : كول �وربيت للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م  
 .B ا�ستدامة  دي��رة - بور�سعيد -  العنوان : معر�س رقم 1 ملك زم��زم �سالح م�سبح - 
بال�سجل  القيد  رق��م    826186 الرخ�سة:  رق��م  ال��ق��ان��ون:ذات م�سئولية حم��دودة  ال�سكل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1392348  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك  اأع��له،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2020/12/21   دبي  ق��رار حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2020/12/21
دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�صابات العنوان :  مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - 
بردبي - برج خليفة - الهاتف:044421762 - الفاك�س:044421764،م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�صابات
ب��رج خليفة -   العنوان :  مكتب رق��م 1006 ملك دي��ار للتطوير - بردبي - 

الهاتف:044421762 - الفاك�س:044421764
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعله لت�سفية  كول �وربيت للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/12/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2020/12/21 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله ، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خلل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعلن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 3718/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )69.037.50( فقط وقدره 
ت�سعة و�ستني الف وثلثة و�سبعني درهما وخم�سني فل�سا لغري - بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من 

تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعلن : مزارع العني للنتاج احليواين �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله:عبداهلل حممد ر�سول على الهرمودي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 1- �سركة ال�سداقة للتجارة العامة �س.ذ.م.م- �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن :  طلب ا�ست�سدار امر فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/12/21 اول:بانفاذ العقد 
توؤدي  ب��ان  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�سداقة  عليها/�سركة  املدعي  ثانيا:الزام   - الطرفني  بني  امل��ربم  التجاري 
للمدعية/ مزارع العني للنتاج احليواين �س.م.ع مبلغ وقدره )69.037.50( فقط وقدره ت�سعة و�ستني الف وثلثة 
و�سبعني درهما وخم�سني فل�س - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/9/8 
وحتى ال�سداد التام وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة- ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�ص الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

 انذار عديل بالن�صر 
رقم 2020/3/5619 

املنذر:�سركة ال�س المارات للطابوق
املنذر اليه:حممد عمران حممد �سريف - باك�ستاين اجلن�سية

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )158.631.48( فقط مبلغ وقدره 
مائة وثمانية وخم�سون الف و�ستمائة وواحد وثلثون درهم وثمانية اربعون فل�س 
لغري - وذلك مقابل قيمة الدين املرت�سد يف ذمتها وذلك يف مدة اأق�ساها خم�سة 
ايام من تاريخ ا�ستلمكم وعلمكم مب�سمون النذار وال �ست�سطر املنذرة ا�سفة للجوء 
وذلك  التعاقد  و�سروط  للقانون  وفقا  وذلك  امل�سددة  املبالغ  برد  للمطالبة  للق�ساء 
بدون  الم��وال  واحتجاز  واملعنوية  املادية  ال�سرار  عن  بالتعوي�س  املطالبة  بخلف 

وجه حق
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
يف الدعوى رقم 3912/2020 جتاري جزئي 

�سد املدعي عليهم:�سن رايز هيلت كريانرت برايزي�س �س.ذ.م.م 2- مركز �سن رايز كري 
راي��ز الطبي ذ.م.م 4- مركز ريفريا الطبي  ���س.ذ.م.م 3- مركز �سن  الطبي  للت�سخي�س 

ذ.م.م 5- مركز ح�سن العنايه احلديثه الطبي ذ.م.م 6- حفيظ رحمن بادياث عبدول
املقامة من:بنك ابوظبي التجاري

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت الدعوى رقم:3912/2020 
جتاري جزئي وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعله فاننا وعمل 
باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 بخ�سو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ندعوكم حل�سور 
اج��ت��م��اع اخل���ربة ع��ن ب��ع��د ع��ن ط��ري��ق تطبيق ZOOM وذل���ك ي���وم الرب���ع���اء املوافق 
املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  ار�سال  منكم  ويرجى  ظهرا   1:00 ال�ساعة  مت��ام  يف   2021/1/13

واملثبتة لفاعكم قبل ح�سوركم للجتماع.
اخلبري احل�صابي وامل�صريف
حممد �صعيد ال�صريف 

اعالن بالن�صر

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
 اإعالن بالن�صر 

حمكمة  الحوال ال�صخ�صية 
طلب ا�صهاد ح�صر ارث رقم:2020/2287

امل��ت��وف��ى/م��رمي عبداهلل  او حقا يف تركة  اإرث���ا  م��ن يدعي  ك��ل 

يتقدم اىل حمكمة الحوال  ان   - الم���ارات  - اجلن�سية  حمد 

ال�سخ�سية بدبي مع اح�سار كافة الوراق وامل�ستندات الر�سمية 

املتعلقة بذلك خلل فرتة 30 يوما من تاريخ هذا العلن.

ق�صم خدمات الحوال ال�صخ�صية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�صر        

يف الدعوى رقم 4626/2020/16 جتاري جزئي
مو�سوع الدعوى: اأوًل : اإلزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 37.000 دولر اأمريكي اأو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 
وقدره )135790 درهم ( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2018/11/30 وحتي متام ال�سداد .  ثانياً: 

اإلزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة .  
طالب العلن:  بانرث للإنتاج الفني والإنتاج امل�سرحي - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعلنهم:  1- عياد ميديا للإنتاج والتوزيع الفني �س ذ م م  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 22-12-2020 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�سالح/ 
بانرث للإنتاج الفني والإنتاج امل�سرحي بوحيث ان املحكمة ت�سري بادئ ذي بدء ان املدعي اعلن املدعى عليها قانوناً. وعليه 
املدنية  التنظيمية لقانون الج��راءات  اللئحة  املادة 22 من  لن�س  الدعوى وم�ستنداتها و�سنداً  اوراق  وبعد الطلع على 
املحكمة طالعت �سحيفة  وملا كانت  الإج���راءات اجلزائية  وامل��ادة 269 من قانون  الثبات  امل��ادة 50 من قانون  بن�س  وعمًل 
الدعوى وم�ستنداتها وبالأخ�س العقد املربم بني املدعى عليها و�سركة النجم الف�سي للإنتاج الفني وامل�سرحي كما تبني 
للمحكمة ان الأخرية قد فو�ست املدعية بيع وتوزيع امل�سل�سل مو�سوع الدعوى حيث انه مت التفاق على بث امل�سل�سل مقابل 
مبلغ 37000 دولر وبالفعل اوفت املدعية بالتزامها و�سلمت املدعى عليها ن�سخه منه ال ان الأخرية مل ت�سدد املبلغ املرت�سد 
يف ذمتها وهو مبلغ 37000 دولر امريكي وعليه قررت املحكمة مبثابة احل�سوري الزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ37000 دولر امريكي او ما يعادلة بالدرهم الماراتي ب�سعر ال�سرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9% من 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 

احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�ص ال�صعبة. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

اعالن بالن�صر        
                 يف الدعوى رقم 100/2020/2085 اأحوال نف�ص م�صلمني 

والدها  اإىل  و�سمها   ) اأرميتا   ( للبنت  عليها  املدعى  ح�سانة  واإ�سقاط  باإنتهاء  احلكم    : الدعوى  مو�سوع 
واإلزامها بت�سليمها له وا�سقاط كافة النفقات والأجور املق�سي بها بالدعوى رقم 2019/2108 اأحوال نف�س 

م�سلمني اإعتبارا من تاريخ احلكم مع اإلزامها بالر�سوم وامل�ساريف والأتعاب . 
طالب الإعلن / راجميت حممد ح�سن حبيب نيا _ �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه / مرمي اأحمد بوذري _ �سفته بالق�سية : مدعى عليه 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بانتهاء واإ�سقاط ح�سانة املدعى عليها للبنت 
) اأرميتا ( و�سمها اإىل والدها واإلزامها بت�سليمها له واإ�سقاط كافة النفقات والأجور املق�سي بها بالدعوى 
رقم 2019/2108 اأحوال نف�س م�سلمني اإعتبارا من تاريخ احلكم مع اإلزامها بالر�سوم وامل�ساريف والأتعاب 
التقا�سي عن بعد يف  ال�ساعة 09.30 �سباحا يف قاعة  املوافق 2021/01/18  وح��ددت لها جل�سة يوم الإثنني 
& لذا فاأنت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانون وعليك  مبنى الأح��وال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  10  يناير 2021 العدد 13134

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  10  يناير 2021 العدد 13134
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اأعلن رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو اأّن اأن�سار دونالد ترامب 
الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء املا�سي يف وا�سنطن قد مّت 

“حتري�سهم” من جانب الرئي�س الأمريكي املنتهية وليته.
دمنا جميًعا لروؤية  وقال ترودو خلل موؤمتر �سحايف يف اأوتاوا “�سُ
العنف  القدر من  بهذا  الت�سّرف  على  الرئي�س  متطّرفني حّر�سهم 

لتخريب الكابيتول يف وا�سنطن«.
اأرادت  عنيفة  ملجموعة  املرّوعة  امل�ساهد  جميًعا  راأينا  “لقد  واأ�ساف 

اإطاحة املوؤ�ّس�سات الدميوقراطّية يف الوليات املّتحدة«.
جميًعا  اأّن��ن��ا  ن��ت��ذّك��ر  اأن  للغاية  امل��ه��م  م��ن  اأّن  “اأعتقد  ت���رودو  وت��اب��ع 
قادة،  ب�سفتنا  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن  م��واط��ن��ني،  ب�سفتنا  م�سوؤولية  نتحّمل 
بني  للجمع  ال�سحيحة  اخليارات  ونّتخذ  جّيًدا  كلماتنا  نختار  واأن 
النا�س واحرتام خمتلف وجهات النظر وعدم ترك م�ساحة للكراهية 

والتطرف والعنف«.
اأ�سيب يف املواجهات  اأعلم الكابيتول بعد وفاة �سرطي كان  وُنّك�ست 
مع اأن�سار ترامب، ما يرفع ح�سيلة اأعمال العنف التي وقعت الأربعاء  

املا�سي اإىل خم�سة قتلى.
ا يف ق�سّية  ووّجه الق�ساء الفدرايل الأمريكي الّتهام اإىل 15 �سخ�سً

اأعمال العنف يف الكابيتول.
 

اأ�سيب بريجيت ماكرون زوجة الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون 
بكوفيد-19 يف 24 كانون الأول-دي�سمرب املا�سي لكن دون اأن تظهر 
�ستة  بعد  �سلبية  فح�سها  نتيجة  تاأتي  اأن  قبل  قوية  عوار�س  عليها 
اأم�س ال�سبت موؤكدا معلومات �سحافية بهذا  اأعلن مكتبها  اأيام كما 
اإيجابية ع�سية  بريجيت ماكرون )67 عاما(  نتيجة  ال�ساأن. جاءت 
اأ�سبوع  اإج��ازة الزوجني يف بريغان�سون يف اجلنوب بعد  امليلد خلل 

من و�سع زوجها يف احلجر بعد اإ�سابته باملر�س.
لوكالة  م�سريا  مكتبها  ق��ال  م��ا  بح�سب  بالكامل  الآن  تعافت  وق��د 
فران�س بر�س اىل انه مل يتم ك�سف هذه املعلومة لنها مل توؤثر على 
ثم  خفيفة  عوار�س  من  ماكرون  بريجيت  وعانت  اأعمالها.  ج��دول 
جاءت نتيجة فح�سها �سلبية يف 30 كانون الأول-دي�سمرب ثم جمددا 
اأت��اح لها العودة اىل باري�س وا�ستئناف  ال�سهر نف�سه، ما  31 من  يف 
اأن�سطتها يف 4 كانون الثاين/يناير. وكان الرئي�س اإميانويل ماكرون 
اأ�سبوعا يف  17 كانون الأول/دي�سمرب وبقي  اأ�سيب بكوفيد-19 يف 
يف  زوجته  كانت  فيما  باري�س  ق��رب  الر�سمي  مقره  يف  �سحي  حجر 

الق�سر الرئا�سي.
 

اأوقفت قوات الأمن الأفغانية ثلثة اأ�سخا�س على �سلة باغتيال نا�سط 
معروف يراأ�س منظمة م�ستقلة ملراقبة النتخابات ال�سهر املا�سي، وفق ما 
اأعلنت ال�سرطة الأفغانية  اأم�س ال�سبت. وتتزايد اجلرائم التي ت�ستهدف 
يف  فاكرث  اأك��رث  حقوقيني  ومدافعني  �سيا�سية  و�سخ�سيات  �سحافيني 
الأ�سهر الأخرية يف اأفغان�ستان. وقال املتحدث با�سم �سرطة كابول فردو�س 
فرمرز لل�سحافيني “مت توقيف ثلثة اأ�سخا�س على �سلة باغتيال حممد 
دون اأن يحدد تاريخ القب�س على الأ�سخا�س الثلثة اأو  يو�سف ر�سيد”، 
ما اإذا كانوا ينتمون اإىل جمموعة معينة. يف 23 كانون الأول/دي�سمرب، 
ُقتل ر�سيد، املدير التنفيذي للمنتدى الأفغاين لنتخابات حرة وعادلة 
يف جنوب العا�سمة كابول، مع �سائقه يف كمني ن�سبه م�سلحون بينما كان 
متوجها ب�سيارة اإىل مقر عمله. وعام 2004، اأ�س�س نادر نادري، وهو اأحد 
مفاو�سي احلكومة يف الدوحة، املنتدى الأفغاين لنتخابات حرة وعادلة 
وقد  الر�سيدة.  واحل��وك��م��ة  للدميوقراطية  ال��رتوي��ج  اإىل  يهدف  ال��ذي 
الثاين/نوفمرب،  ت�سرين  ومنذ  اغتياله.  واأجانب  اأفغان  م�سوؤولون  اأدان 
اإىل ر�سيد. وبثت  بالإ�سافة  نائب حاكم كابول وخم�سة �سحافيني،  ُقتل 
هذه الغتيالت، التي غالبا ما حتدث يف و�سح النهار خلل الختناقات 
امل���روري���ة، خ��ا���س��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة، اخل���وف وال��ف��و���س��ى يف ال��ب��لد. واألقت 
ال�سلطات الأفغانية باللئمة على حركة طالبان يف الهجمات رغم اإعلن 
تنظيم داع�س الإرهابي م�سوؤوليته عن بع�سها. يف 4 كانون الثاين/يناير، 
الأوىل يف  للمرة  التهام حلركة طالبان  اأ�سابع  الأمريكي  وجه اجلي�س 

�سل�سلة من الهجمات التي ا�ستهدفت �سخ�سيات اأفغانية بارزة.

عوا�صم

مونرتيال

باري�ص

كابول

توجيه التهام اإىل 3 �سريالنكيني
 على خلفية اعتداءات عيد الف�سح 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ات��ه��م��ت وزارة ال��ع��دل الأم��ريك��ي��ة ث��لث��ة ���س��ري��لن��ك��ي��ني ب��دع��م الإره�����اب، 
مل�ساركتهم يف هجوم �سنه تنظيم داع�س الإرهابي يف �سريلنكا خلل عيد 

الف�سح عام 2019 واأ�سفر عن 268 قتيل.
�سريلنكا”  داع�����س... يف  “تنظيم  كانوا �سمن  الثلثة  اإن  ال��وزارة  وقالت 
ثلث  يف  فاخرة  فنادق  وثلثة  كنائ�س  ثلث  على  الهجمات  عن  امل�سوؤول 

مدن يف عطلة الف�سح يف 21 ني�سان/اأبريل 2019.
العتداءات  وا�سفا  الهجمات،  تلك  عن  م�سوؤوليته  داع�س  تنظيم  واأع��ل��ن 
الغربي �سد  التحالف  لأن�سطة  انتقام  باأنها  لها جيًدا  التخطيط  التي مت 
التنظيم يف �سوريا. وكان هناك خم�سة اأمريكيني بني القتلى الذين �سقطوا 
يف العتداءات. وقالت وزارة العدل اإن املتهمني الثلثة هم: حممد نوفر 
ًبا،  نًِّدا وُمدرِّ “الأمري الثاين” للتنظيم يف �سريلنكا والذي يعمل اي�سا جُمَ
وحممد اأنور حممد ر�سكان الذي ُيزعم اأّنه �ساعد يف �سنع القنابل امل�ستخدمة 
يف الهجمات، واأحمد ملهان حياتو حممد الذي قتل �سرطًيا خلل الهجوم. 
اإنها �ستدعم  والثلثة حمتجزون حاليا يف �سريلنكا، وقالت وزارة العدل 
مقا�ساتهم يف ذلك البلد مع الإبقاء على التهم الأمريكية بحّقهم يف حال 
اأط��ل��ق �سراحهم. وق��ال نيك ه��ان��ا، امل��ّدع��ي ال��ف��ي��درايل الأم��ريك��ي يف لو�س 
اأجنلي�س حيث ُرِفعت الق�سية، اإّن “هذه الق�سّية تظهر بو�سوح اأّن الوليات 
للعدالة  الإره��اب��ّي��ني  مواجهة  ل�سمان  حا�سمة  اإج���راءات  �ستّتخذ  املتحدة 

عندما ي�ستهدفون اأمريكّيني يف اأّي مكان يف العامل«.

عمدت عدة دول �أوروبية �أي�صا �إىل ت�صديد �لقيود

 كورونا يوا�سل قوته يف اأمريكا واإغالق جديد باآ�سيا 

�سحف عربية: اإيران تهدد جريانها ول ت�ستعجل مواجهة اأمريكا

كيم جونغ: الوليات املتحدة »العدو الأكرب« لكوريا ال�سمالية 
من جانب الرئي�س الأمريكي.

ال�سمالية  لكوريا  النووية  الرت�سانة  ب�ساأن  املحادثات  وتوقفت 
ع��ن��دم��ا ان���ه���ارت ق��م��ة ه��ان��وي ب��ني ت��رام��ب وك��ي��م يف ���س��ب��اط/

فرباير 2019 على خلفية التفاو�س يف مدى ا�ستعداد كوريا 
ال�سمالية للتخلي عن الرت�سانة يف مقابل تخفيف العقوبات.

وذكرت وكالة الأنباء الر�سمّية الكورّية ال�سمالّية اأن على بيونغ 
اأكرب  املتحدة،  “الوليات  لإخ�ساع  والتطّور”  “الرتكيز  يانغ 

عقبة اأمام ثورتنا واأكرب اأعدائنا«.
و دون اأن ي�سمي بايدن، قال كيم جونغ-اأون “اأيا يكن ال�سخ�س 
الطبيعة  ف���اإن  امل��ت��ح��دة(،  ال���ولي���ات  )يف  ال�سلطة  يف  امل��وج��ود 
احلقيقية ل�سيا�سته �سد كوريا ال�سمالية لن تتغري اأبدا”، وفق 

ما نقلت الوكالة.

اإندوامنت على تويرت  كارنيغي  باندا من معهد  اأنكيت  وكتب 
وهانوي”  �سنغافورة  بقمتني  يتعلق  فيما  ال�سداد  وقت  “حان 

م�سيفا اأّن “اإدارة بايدن هي من �سي�سدد الثمن«.
التي  يانغ  لبيونغ  حتديا  وا�سنطن  يف  الإدارة  تغيري  وميثل 
“�سربه  ينبغي  م�سعور”  “كلب  ب��اأن��ه  ب��اي��دن  �سابقا  و�سفت 
بينما و�سف الرئي�س الأمريكي املنتخب الزعيم  حتى املوت”، 

الكوري ال�سمايل باأنه “بلطجي«.
ومن املتوقع اأن تعود وا�سنطن اإىل نهج دبلوما�سي اأكرث ت�سددا 
يف ظل اإدارة بايدن، يتمحور حول الإ�سرار على حتقيق تقدم 
اإىل  كبري يف حمادثات على م�ستوى فرق العمل قبل التطلع 

عقد لقاءات قمة.
وي��ق��ول ه����اري ك��ازي��ان��ي�����س م��ن م��ع��ه��د امل�سلحة ال��ق��وم��ي��ة يف 

وا�سنطن اإن كيم “يرى اأن اجلمود لن يتغري يف وقت قريب«.
الكوري  الرئي�س  فيها  تو�سط  ت��رام��ب  م��ع  ال��ت��ق��ارب  وعملية 
اإّن ���س��ي��ول تنتهك  اجل��ن��وب��ي م���ون ج������اي-اإن، ل��ك��ن ك��ي��م ق���ال 
بوجوب  لها  حتذيراتنا  “وتتجاهل  الكوريتني  بني  التفاقات 

وقف التمارين الع�سكرية امل�سرتكة مع الوليات املتحدة«.
النووية  اأ�سلحتها  لتطوير  هائلة  م��وارد  يانغ  بيونغ  خ�س�ست 
عن  للدفاع  �سرورية  تعتربها  التي  البال�ستية  و�سواريخها 

نف�سها يف مواجهة غزو اأمريكي حمتمل.
ومن  كيم،  ق��ي��ادة  حت��ت  �سريعا  تقدما  ال��ربام��ج  تلك  وحققت 
بينها تنفيذ اأكرب تفجري نووي لها على الإط��لق حتى الآن، 
و�سواريخ قادرة على الو�سول اإىل كافة اأنحاء الرب الأمريكي، 

يف مقابل عقوبات دولية كانت تزداد �سرامة.

•• �صيول-اأ ف ب

الوليات  اأّن  اون  جونغ  كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  اأعلن 
املّتحدة متّثل “العدّو الأكرب” لدولته املزّودة بال�سلح النووي، 
وفق ما نقلت عنه و�سائل اإعلم ر�سمية  اأم�س ال�سبت، يف نربة 
ل تخلو من التحدي قبل اأيام من تويل الرئي�س املنتخب جو 

بايدن مهامه.
تن�سيب  اأ�سبوعني من  اأقل من  قبل  الت�سريحات  وتاأتي هذه 
الرئي�س الأمريكي اجلديد، ويف وقت �سهدت العلقات بني كيم 

والرئي�س الأمريكي املنتهية وليته دونالد ترامب ا�سطرابا.
وخا�س كيم وترامب يف البدء حربا كلمية وتبادل التهديدات 
اإعجاب  واإعلنات  قمة  بلقاءات  جتلى  دبلوما�سي  انفراج  قبل 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

امل��ّت��ح��دة ح�سيلة  ال���ولي���ات  ���س��ّج��ل��ت 
قيا�سية للإ�سابات اليومية بفريو�س 
الرئي�س  ن��دد  حيث  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
اللقاحات  باآلية  بايدن  جو  املنتخب 
فيما  ترامب  اإدارة  قبل  من  املعتمدة 
اآ���س��ي��ا ي�سمل  اإغ�����لق ج��دي��د يف  ب����داأ 
م��لي��ني الأ���س��خ��ا���س مل��ح��اول��ة �سبط 

انت�سار الوباء.
بوفاة  الآن  ح��ت��ى  ال��ف��ريو���س  ت�سبب 
فيما  ���س��خ�����س  م��ل��ي��ون   1،9 ح����وايل 
املتحورة  اجل����دي����دة  ال�����س��لل��ة  اأدت 
عدد  يف  كبري  ارتفاع  اإىل  كورونا  من 
الإ�سابات ودفعت بالعديد من الدول 
اىل اإع�����ادة ف��ر���س اإغ�����لق رغ���م بدء 

حملت التلقيح �سد كوفيد-19.
 290 نحو  املتحدة  الوليات  �سجلت 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  األف 
اجلمعة  ���س��اع��ة   24 خ���لل  امل�ستجد 
بعد  هوبكنز  ج��ون��ز  ج��ام��ع��ة  بح�سب 
ي�����وم م����ن ت�����س��ج��ي��ل ال����دول����ة الك����رث 
اأربعة  نحو  العامل  يف  بالوباء  ت�سررا 

اآلف وفاة يف يوم واحد.
م���ق���ره يف مدينة  م���ن  ب���اي���دن  وق�����ال 
ويلمينغتون بولية ديلوير اجلمعة 
اآلية  لكن  الأم��ل،  تعطينا  “اللقاحات 
اأن  م�سيفا  مهزلة”،  كانت  التوزيع 
اأكرب  “�ستكون  اللقاح  ت��وزي��ع  عملية 
حتد عملين ميكن اأن نواجهه كاأمة«. 

وال�سبت خلت �سوارع بريزبني، ثالث مدن ا�سرتاليا، من 
املارة مع بدء اإغلق يطال اكرث من مليوين �سخ�س اثر 
اكت�ساف ال�سلطات اأّول اإ�سابة بفريو�س كورونا املتحّور 

د يف اململكة املّتحدة. الذي كان ُر�سِ
امل��دي��ن��ة التي  اإىل  امل���وؤدي���ة  ال�����س��ري��ع��ة  ال���ط���رق  وك���ان���ت 
فيما  مقفرة  ال��ع��ط��لت،  لتم�سية  ك��ث��ريون  يق�سدها 
اأمكنتهم حتى انتهاء فرتة  طلب من ال�سياح البقاء يف 

الغلق.
والفريو�س املتحور الذي ر�سد يف اململكة املتحدة هو من 
العامل،  اأنحاء  يف  �سجلت  اأخ��رى  متحورة  �سللت  بني 

ويعتقد اأنها اأكرث عدوى من الفريو�س الأ�سا�سي.
وقال اأحد الأهايل ويدعى �سكوت لوكالة فران�س بر�س 
يف و�سط املدينة انه “امر �سوريايل وكاأنه من فيلم. هو 
اأي ح��الت يف الأيام  األ يتم ت�سجيل  �سروري واآم��ل يف 

 •• عوا�صم-وكاالت
جتاه  فعلها  وردات  تهديداتها  وت��رية  من  اإي���ران  �سعدت 
الوليات املتحدة الأمريكية، بالتزامن مع اقرتاب و�سول 
الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن اإىل البيت الأبي�س، 
يف الع�سرين من يناير -كانون الثاين اجلاري، يف م�سعى 
تاأمل اأن حتقق من خلله عودة اأمريكية للتفاق النووي 
الإيراين.  النظام  اأنهكت  التي  العقوبات  ورف��ع  الإي��راين 
تعمل  فاإيران  ال�سبت،  اأم�س  �سادرة  عربية  �سحف  ووفق 
ع��ل��ى مم��ار���س��ة ال�����س��غ��وط ال��ق�����س��وى ع��ل��ى ب���اي���دن لرفع 
العقوبات، لفتة اإىل اأن النظام الإيراين ي�سدر يف الوقت 
اأك���رث ت�����س��دداً جت��اه املنطقة م��ق��ارن��ة بذلك  ذات���ه خ��ط��اب��اً 

املوجه لوا�سنطن.
�سحيفة  وراأت   .. �لعربي  للخليج  جديد  تهديد 
خامنئي،  ع��ل��ي  الإي�����راين  امل��ر���س��د  خ��ط��اب  اأن  “العرب” 
وا�سنطن،  م��ع  الت�سعيد  ا�ستعجال  ع��دم  ك�سف  اجلمعة، 
رغم التهديدات التي يطلقها امل�سوؤولون الإيرانيون ب�سكل 
م�ستمر جتاه الوليات املتحدة، يف حني تر�سل تهديداتها 

ب�سكل م�ستمر جتاه اخلليج.
وقالت ال�سحيفة: “تر�سل طهران اإ�سارات ت�سدد وتهديد 
مو�سوع  عنه  ك�سف  ما  وه��و  اخلليجيني،  جريانها  جت��اه 
تهديد  م��ن  يحمل  مب��ا  اخلليج  يف  ال�ساروخية  ال��ق��اع��دة 
مبا�سر للأمن القومي الإقليمي، وتلويح اإيران با�ستهداف 
دول يف املنطقة يف حال تعر�سها لهجوم اأمريكي«. واأ�سارت 
اإىل اأن اإيران تطمح لزيادة نفوذها يف املنطقة، خا�سة مع 
�سعود اإدارة اأمريكية جديدة ت�سع اأمامها اأولوية احلوار 
برناجمها  ب�����س��اأن  وا���س��ح��ة  ���س��روط  اأي  دون  اإي�����ران  م��ع 

ال�ساروخي اأو ما تعلق بدورها الإقليمي.
اأن  الإي��راين يريد  املر�سد  اأن  “يعتقد مراقبون  واأ�سافت 
ي�سع الرئي�س الأمريكي اجلديد جو بايدن واإدارته حتت 
ال�سغط بعد اأن كان ال�سغط م�سلطاً على اإيران يف فرتة 
حكم دونالد ترامب، حتت وقع العقوبات املت�ساعدة التي 
بايدن  ا�ستلم  بانتظار  ال��رتاج��ع  اإىل  الإي��ران��ي��ني  دفعت 

ال�سلطة«.
العودة  ال��ع��ق��وب��ات ه��دف��ه  رف���ع  ا����س���رتاط  اأن  واأو���س��ح��ت 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ب��ه  �سمحت  ال����ذي  امل��ن��اخ  اإىل 
ال�سابق ب���اراك اأوب��ام��ا، جت��اه اإط���لق ي��د اإي���ران يف تركيز 

خم�سني  “اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
تقوم  العامل  يف  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  من  باملئة 
بالتلقيح اليوم«. واأ�ساف “الدول املنخف�سة الدخل ل 

تقوم بالتلقيح اأبدا، هذا اأمر غري عادل«.
وجاءت تعليقاته فيما اأعلن الحتاد الأوروبي اإنه وافق 
على خيار �سراء 300 مليون جرعة اإ�سافية من لقاح 

فايزر/بايونتيك، مما ي�ساعف اإمداداته من اللقاح.
التح�سريات  موا�سلة  ال�سبت  اأي�سا  ال�سني  واأع��ل��ن��ت 
ووهان  اإىل  ال��دول��ي��ة  ال�سحة  منظمة  لبعثة  ل��زي��ارة 
نادر  توبيخ  اأعقاب  يف  كوفيد-19،  من�ساأ  يف  للتحقيق 
من نوعه من املنظمة الدولية على خلفية تاأخر الزيارة 

املقررة منذ وقت طويل.
“طاملا  لل�سحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وزي����ر  ن��ائ��ب  وق����ال 
ي�ستكمل هوؤلء اخلرباء الإجراءات ويوؤكدون برناجمهم 
رغم  حت��ق��ي��ق��ات«.  لإج����راء  ووه���ان  اإىل  �سويا  �سنذهب 

املقبلة لكي نتمكن من العودة اىل احلياة الطبيعية«.
يف ال�سني التي ظهر فيها الوباء للمرة الأوىل يف اأواخر 
العام 2019، �سددت ال�سلطات القيود يف مدينتني قرب 
بكني بهدف وقف انت�سار الفريو�س يف بوؤرة جديدة مت 
ر�سدها.واألزمت حواىل 18 مليون �سخ�س يف مدينتي 

�سيجيات�سوانغ و�سينغتاى البقاء يف منازلهم.
يي  ت�سنغ  الوطنية  ال�سحة  جلنة  وزي���ر  ن��ائ��ب  وح���ذر 
“�ستزيد من خماطر  الحتفالت  اأن  ال�سبت من  �سني 
بت�سريع  تقوم  ال�سلطات  اأن  ت�سنغ  واأ�ساف  العدوى”. 
9 مليني جرعة  اأكرث من  اإعطاء  التلقيح مع  عملية 
اللقاح،  على  للح�سول  ال�سباق  احتدام  مع  الآن.  حتى 
من  مزيد  اإىل  اجلمعة  العاملية  ال�سحة  منظمة  دع��ت 
اإبرام  عن  بالتوقف  الغنية  ال��دول  وطالبت  الت�سامن 

“اتفاقات ثنائية” مع �سركات الأدوية.
وقال برو�س اإيلوارد رئي�س عمليات �سراء وتوزيع اللقاح 

احلديث عن التطورات التي �ستدخل على التفاق النووي 
ترامب،  فر�سها  التي  اخلانقة  العقوبات  م�سل�سل  وعلى 
لكن من الوهم الت�سور اأن هذه العقوبات �سرُتفع �سريعاً 
عن اإيران؛ اأوًل لأنها رفعت ن�سبة التخ�سيب النووي اإىل 
ال�سركاء الأوروب��ي��ني، وثانياً  اأث��ار غ�سب  %20 وهو ما 
لأن اتفاق 2015 جاء نتيجة مروحة من العقوبات ول 

ميكن التخلي عنها كلها«.
وتابع “ملاذا اأث��ارت طهران كل هذا ال��دوّي اليوم بعد عام 
بالنتخابات  تتعلق  حل�سابات  هل  �سليماين،  اغتيال  على 
منه  بالنتقام  تهدد  ال��ذي  ترامب،  دونالد  خ�سرها  التي 
�سّح احلديث  اإذا  اأن��ه  ج��ي��داً  تعرف  التي  وه��ي  ع��ام،  منذ 
الأمر  ف��اإن  البنتاغون،  على  هجوم  بتنفيذ  التهديد  عن 
طيارو  �سمعه  فقد  لنقله،  الأمريكية  ال�سحف  ينتظر  ل 
القاذفات النووية الأمريكية يف الأجواء الإيرانية وكذلك 
اأي حترك  تر�سد  التي  النووية  الطائرات  قادة حاملت 

اإيراين«.

النووي  الربنامج  حول  التفاو�س  مقابل  باملنطقة،  اأذرع 
اإيران  اأن  على  و���س��ددت  الدولية.  الرقابة  حتت  وو�سعه 
من  الإقليمي  بنفوذها  اع���رتاف  على  للح�سول  جتاهد 
قبل اإدارة بايدن، متاماً مثلما كان الأمر يف فرتة اأوباما، 
ح��ي��ث اك��ت��ف��ى الأم��ري��ك��ي��ون مب��ت��اب��ع��ة ال��ت��دخ��ل الإي����راين 
 .. �إيــر�ين  هياج  فعل.   ردة  اأي  دون  و�سوريا  اليمن  يف 
راجح  الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  يف  الكاتب  وت�ساءل 
الإيراين”،  ب�”الهياج  عنه  عرب  ما  اأ�سباب  عن  اخل���وري، 
ق��ب��ل ب���دء الن��ت��خ��اب��ات الأم��ري��ك��ي��ة و����س���وًل اإىل م��ا قبل 
تن�سيب الرئي�س جو بايدن يف هذا املن�سف. وقال: “ملاذا 
والتحذيرات  التهديدات  من  الزوبعة  هذه  اإي��ران  اأث��ارت 
اأيام من موعد النتخابات الأمريكية، عندما  اأربعة  قبل 
هددت بقتل الرئي�س دونالد ترمب، وهل غريب اإذا بدت 
الثاأر  وعمليات  بال�سواريخ  ال�ساخبة  الإيرانية  القرقعة 
ب��ات الآن  ال��ذي  ب��اي��دن  كاأنها حم��اول��ة لرتجيح كفة ج��و 
يجل�س يف مقعد الرئا�سة الأمريكية«. واأ�ساف “من املبكر 

يف  املتقطعة  القيود  م��ن  �سنة  ق��راب��ة 
خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل، ل ت��زال عدة 
من  قيا�سية  م�ستويات  ت�سجل  دول 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  ال�سابات 
مبا ي�سمل بريطانيا التي اأعلنت عن 
و68،053  وف��اة   1،325 ح�سيلة 

اإ�سابة يف 24 �ساعة.
ال�سللة  م���ن  امل����خ����اوف  وت����زاي����دت 
ال���ت���ي ظهرت  ل��ل��ف��ريو���س  اجل���دي���دة 
لكن  افريقيا،  وج��ن��وب  بريطانيا  يف 
طماأنة  ا���س��اع��ت  ب��اي��ون��ت��ي��ك  ���س��رك��ة 
لقاحها  ان  ب����اع����لن����ه����ا  اجل����م����ع����ة 
ف��ع��ال ���س��د ال�����س��لل��ة امل���ت���ح���ورة من 

الفريو�س.
اعلى  ثاين  ت�سجل  التي  الربازيل  يف 
ح�����س��ي��ل��ة ل���ل���وف���ي���ات ب���ع���د ال����ولي����ات 
م�سنعتان  �سركتان  تقدمت  املتحدة، 
ال�سينية  “�سينوفاك”  ل���ل���ق���اح، 
بطلب  وا����س���رتازي���ن���ي���ك���ا/اأك�������س���ف���ورد 

للح�سول على ترخي�س.
يف م���وازاة الغ���لق يف اآ���س��ي��ا، عمدت 
ت�سديد  اىل  اأي�سا  اأوروب��ي��ة  دول  عدة 

القيود او فر�س اغلق.
ت�سريع  اجل��م��ع��ة  اأق�����ر  ال�����س��وي��د،  يف 
اإغلق  الأوىل  للمرة  للحكومة  يتيح 

املطاعم وال�سركات التجارية.
حتى  ال�سلطات  م���ّددت  ال��ي��ون��ان  ويف 
18 ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر اجل���اري 
الإغلق ال�سارم املفرو�س يف البلد 
منذ نحو �سهرين. كما اأعلنت قرب�س 
الوطني  امل�ستوى  على  اإغ��لق��ا  �ستفر�س  اأنها  اجلمعة 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  لكبح  الثانية  للمرة 
اىل  ت��وؤد  مل  ال�سارية  القيود  جمموعة  اأن  تبني  بعدما 
كانت  التي  وافريقيا  اليومية.  الإ�سابات  ع��دد  خف�س 
ال��وب��اء، �سجلت  م��ن  الأوىل  امل��وج��ة  ع��ن  ن�سبيا  مب��ن��اأى 
حيث  املا�سية  ال�سابيع  يف  ال�سابات  يف  كبريا  ارتفاعا 
وا�سابات   )8( وفيات  ح�سيلة  اأعلى  ال�سنغال  �سجلت 
لغو�س  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اح�����د  يف  اجل���م���ع���ة.   )296(
ارتفاع  اون��ي��ا  ن��غ��وزي  الداري  امل��دي��ر  �سبه  بنيجرييا 
القامتة،  الأج��واء  وو�سط هذه  ب�”ت�سونامي«.  احلالت 
برتو  الر�سيع  تعايف  بعد  اإ�سبانيا  يف  اأم��ل  بارقة  ب��رزت 
كورونا وخروجه من  اأ�سهر من فريو�س  البالغ ثلثة 
امل�ست�سفى بعدما اأم�سى غالبية اأيامه الت�سعني الأوىل 

يف غرفة العناية امل�سددة.

و�سلطت   .. �إيــر�ن  ومو�جهة  �خلليجية  �مل�صاحلة 
�سحيفة “النهار” ال�سوء على اأهمية ما مثلته امل�ساحلة 
العربي عموماً  املوقف  العل، يف جعل  اخلليجية يف قمة 
واخلليجي حتديداً اأكرث متا�سكاً جتاه مواجهة التحديات 

الإيرانية.
ال�سحيفة  ن�سرته  م��ق��ال  ح��م��ادة يف  ع��ل��ي  ال��ك��ات��ب  وق���ال 
قطر  ب��ني  امل�ساحلة  كر�ست  التي  اخلليجية  “القمة  اإن 
ال��ع��ام يف  الن��ت��ظ��ام  اىل  ع���ودة  وال����دول اخلليجية، متثل 
املنطقة حتت عنوان وحدة ال�سف، ل �سيما اأن التحديات 
التحدي  ولعل  اجلميع،  ت�سيب  املنطقة  تواجهها  التي 
الأول، هو التهديد الإيراين جلميع الكيانات العربية من 

دون ا�ستثناء، من اخلليج اىل املغرب العربي«.
ب��اي��دن اىل البيت  ب��اأن و���س��ول  اإي���راين  واأ���س��ار اإىل �سعور 
“الأوبامي”  ك��ب��رية م��ن احل��ر���س  ث��ل��ة  الأب��ي�����س، وم��ع��ه 
�سيمنح  الإدارة،  يف  ومف�سلية  اأ�سا�سية  مراكز  يف  القدمي 
ط��ه��ران م�����س��اح��ة لل��ت��ق��اط الأن��ف��ا���س ب��ع��د اأرب����ع �سنوات 
اإدارة الرئي�س املنتهية وليته دونالد ترامب.  عجاف مع 
ولفت اإىل اأن قادة اخلليج املجتمعني يف العل اأخذوا قراراً 
الآت���ي من  التهديد  وج��ه  وال��وق��وف يف  باملواجهة  ك��ب��رياً 
ال�سرق والذي ل ميكن التعاي�س معه كما هو الآن، وقبل 

اأن تتغري طبيعته اأكرث من ذلك.
واأ�ساف “العرب يقررون ما ينا�سبهم، فل ينتظرون عودة 
اأوباما اىل البيت الأبي�س لكي يبنوا عليها، بل ي�ستبقونها 
بحراك ا�سرتاتيجي كبري وغري م�سبوق مللقاة التحدي 
القادم من وا�سنطن، مع احتمال طغيان �سبح باراك اأوباما 

على ال�سيا�سة اخلارجية«.
مد�ر�ة �لف�صل �الإير�ين .. و�سلطت �سحيفة الريا�س 
اللقاحات  دخ��ول  مبنع  اإي���ران  مر�سد  ق��رار  على  ال�سوء 
التي ت�سهد معدلت  اإي��ران،  اإىل  المريكية والربيطانية 
تف�ٍس عالية لفريو�س كورونا، باعتبار القرار دليل جديد 
واإدارته  الإي��راين  “النظام  وقالت:  الف�سل.  م��داراة  على 
كاذباً  اإعلمياً  خطاباً  مار�س  ك��ورون��ا،  جلائحة  الكارثية 
العقوبات  اإىل  ب���لده  يف  اجل��ائ��ح��ة  تف�سي  �سبب  ب��اإح��ال��ة 
اإن�سانية،  اإىل م�ساألة  الأمريكية، بهدف حتويل العقوبات 
ال�سعب  خماطبة  يف  مذهبية  م�سطلحات  ا�ستخدم  كما 
لتهيئة الأر�س  اأم��راً م�ساعداً  الإي��راين باعتبار اجلائحة 

والعباد لظهور املع�سوم لقيادة العامل«.

ماكرون يدافع عن ا�سرتاتيجية التطعيم الأوروبية
•• باري�س-وكاالت

دافع الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
ا�سرتاتيجية  ع�����ن  م������اك������رون، 
كورونا  �سد  الأوروب��ي��ة  التطعيم 
امل�ست�سارة اأجنيل  يف حمادثة مع 

مريكل.
ق�سر  م������ن  م�����������س�����ادر  وذك�����������رت 
الفرن�سي  ال���رئ���ا����س���ي  الإل���ي���زي���ه 

اللقاحات بكميات كبرية وباأ�سعار 
اأف�سل.

م���اك���رون  اأن  امل���������س����ادر  وذك��������رت 
النقاط  ه���ذه  اإىل  اأي�����س��ا  ت��ط��رق 
اأم�����س الأول  يف حم��ادث��ات م�����س��اء 
الأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  م��ع 
التي  لي�����ن،  دي����ر  ف����ون  اأورزول 
واأو�سحت  امل��وق��ف.  ه��ذا  �ساركته 
اأهمية  اأك���دوا على  اأن��ه��م  امل�����س��ادر 

عقب  اجلمعة  الأول  اأم�س  م�ساء 
حم��ادث��ات ب��ني م��اك��رون ومريكل 
عازمان  وامل�ست�سارة  الرئي�س  اأن 
�سراء  ا�سرتاتيجية  متابعة  على 
اأوروب���ي وعلى  اإط��ار  اللقاحات يف 
اأ�سا�س اآلية توزيع �سريعة وعادلة. 
واأ�سافت امل�سادر اأنه بف�سل القوة 
اجلماعية، ميكن التفاو�س ب�ساأن 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة واآم����ن����ة من 

�سراء  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وم����لءم����ة 
اللقاح الأوروبية.

التاأكيد  اأنه مت  امل�سادر  واأ�سافت   
الأوروبي  التن�سيق  اأن  على  اأي�سا 
�سراء  ط��ل��ب��ات  ي�����س��م��ل  اأن  ي��ج��ب 
ال��ل��ق��اح��ات وم���واق���ع اإن��ت��اج��ه��ا يف 

اأوروبا.
انتقد  الأخ�����������رية  الآون�����������ة  ويف 
وجود  عدم  اأي�ساً  اأمل��ان  �سيا�سيون 

لقاح كاف �سد كورونا يف اأوروبا.
واأعلنت فون دير لين اأم�س الأول 
اأن الحتاد الأوروبي اأّمن ما ي�سل 
اإىل 300 مليون جرعة من لقاح 
بيونتيك  ���س��رك��ت��ي  م���ن  ك����ورون����ا 

الأملانية وفايزر الأمريكية.
ومن املنتظر اأن يتوفر 75 مليون 
جرعة منها بالفعل بحلول الربع 

الثاين من العام احلايل.
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دونالد  مقا�صاة  ميكن  *هل     
تر�مب بعد غزوة �لكابيتول؟

   - قد تكون هناك عواقب قانونية 
خطرية للغاية عندما يغادر البيت 
الذين  اأول���ئ���ك  اأ���س��م��ع  الأب���ي�������س. 
ي��ت��ح��دث��ون ال��ي��وم ع��ن الإق���ال���ة اأو 
اخلام�س  ال��ت��ع��دي��ل  اإىل  ال��ل��ج��وء 
النهائية  املواعيد  لكن  والع�سرين، 
ق�����س��رية ج�����ًدا. م���ن ج��ه��ة اخ���رى، 
خ���ط���ًرا  ذل������ك  ي�����س��ك��ل  اأن  مي���ك���ن 
�سيا�سًيا، مما يجعل ترامب �سهيًدا 

يف نظر موؤيديه.
   *هل وّقع نهايته �ل�صيا�صية 

يوم �الأربعاء؟
ال����ي����وم هو  الأك�������رب    - اخل���ا����س���ر 
مرة  لأول  نف�سه.  ت��رام��ب  دون��ال��د 
بنف�سه  اجل��م��ه��وري  احل����زب  ن����اأى 
مايك  الرئي�س  نائب  واأظهر  عنه، 
بن�س اأنه ي�ستحق دوره كمدافع عن 
املوؤ�س�سات الدميقراطية، كما فعل 
رئ��ي�����س الأغ��ل��ب��ي��ة اجل��م��ه��وري��ة يف 
ماكونيل.  ميت�س  ال�سيوخ  جمل�س 
رئا�سته  ت����رام����ب  ي��ن��ه��ي  وه����ك����ذا 
م�سطربة  م��اأ���س��اوي��ة  ك�سخ�سية 

عقلًيا اإىل حد ما.
   *هل ميكن �أن يدخل �ل�صجن 

بعد �لبيت �الأبي�س؟
فبت�سجيعه  ب��ال��ت��اأك��ي��د...  نعم   -    
على الفتنة التي اأدت اإىل الفو�سى، 
ميكن حتميله امل�سوؤولية اجلنائية 
اأمريكيني،  م��واط��ن��ني  م��ق��ت��ل  ع��ن 
للزحف  ب���خ���ط���اب���ه  م����دف����وع����ني 
القرار  اإن  الكابيتول.  مبنى  على 
م������رتوك ل���ل���ع���دال���ة الأم���ري���ك���ي���ة، 

مواطًنا  ت��رام��ب  دون��ال��د  و�سيكون 
ومبفرده  اآخ����ر،  �سخ�س  اأي  م��ث��ل 

اأمام الق�ساة.
  *كيف نف�صر تعّنته؟

   - ل بد من اللجوء اإىل التحليل 
علقته  ل���س��ت��ك�����س��اف  ال��ن��ف�����س��ي، 
للمبادئ  ال��ت��ام  وال��غ��ي��اب  ب���وال���ده، 
وجانبه  ت��رب��ي��ت��ه،  يف  الأخ���لق���ي���ة 
اإنه  املطلقة.  ونرج�سيته  كلعب، 
هو  ال��ه��زمي��ة،  ت��ق��ّب��ل  ي�ستطيع  ل 
قبل  ُينتخب  اأن  ي��ت��وق��ع  مل  ال���ذي 
انتخابه  اعترب  لقد  �سنوات.  اأرب��ع 
الجتماعي  الإذلل  م��ن  ان��ت��ق��ام��ا 

يوم  اأن���ه  على  ال��ت��اري��خ  يف  �سيظهر 
يوم  اآخ��ر  باعتباره  ت��رام��ب،  نهاية 
عار ... اأو على عك�س ذلك كاختبار 

للرتامبية.
   *مبعنى؟

  - املقارنة التاريخية التي تتبادر 
ان��ق��لب ميونيخ،  ه��ي  ال��ذه��ن  اإىل 
ال�ستيلء  ه��ت��ل��ر  ح�����اول  ع��ن��دم��ا 
نوفمرب   9-8 ليلة  ال�سلطة  على 
هتلر  اإلقاء  ومت  ف�سل،   ...1923
هي  تلك  ك��ان��ت  ول��ك��ن  ال�سجن،  يف 
الأ�ساطري  يف  التاأ�سي�سية  اللحظة 
ال�ساد�س  ���س��ي��ل��ع��ب  ه���ل  ال���ن���ازي���ة. 

ال����ذي حل���ق ب���ه م���ن ق��ب��ل جمتمع 
نيويورك الراقي، والذي مل يقبله 
رغ�����م ماله.  م��ن��ه��م  ك����واح����د  ق����ط 
و���س��ي��ل��ع��ب ع��ل��م ال��ن��ف�����س اأك����رث من 
اجلنائية  امل��لح��ق��ة  م���ن  اخل����وف 

واملالية.
�حلزب  ي�صتطيع  حًقا  *هل     

النخب املواقف التي اتخذها حتى 
املر�سح  رومني مبفرده،  الآن ميت 

اجلمهوري ال�سابق للرئا�سة.
   *وعلى �جلانب �الآخر؟

����س���ام���دون  اأن���������س����ار  ه����ن����اك   -    
اإذا  م��ا  ن��رى  اأن  وث��اب��ت��ون... يبقى 
هذا،  يناير  من  ال�ساد�س  ي��وم  ك��ان 

ــال عن  ــص ــ� ــف �جلــمــهــوري �الن
�لرت�مبية؟

   - ت��ل��ك ه���ي امل�����س��ال��ة! مي��ك��ن ان 
ن�سّدق ذلك، عندما ن�ستمع ب�سكل 
م�سوؤويل  ت�سريحات  اإىل  خ��ا���س 
احلزب يف جورجيا: اإنهم يزعمون 
املر�سحني  ه��زمي��ة  م�����س��وؤول��ي��ة  اأن 

اجلمهوريني ملجل�س ال�سيوخ ُتعزى 
دونالد  اإىل  ب��امل��ائ��ة   100 بن�سبة 
ُيعامل  نف�سه  ي���رى  اإن����ه  ت���رام���ب. 
بعد  للحزب،  خا�سرة  اآل��ة  اأن��ه  على 
بخ�سارة  ه��ائ��ًل  اإجن������ازاً  ح��ق��ق  اأن 
الرئا�سة وجمل�س ال�سيوخ والنواب 
يف اأربع �سنوات! فمن جانب، تبنت 

بالن�سبة  ال�����دور  ه����ذا  ي��ن��اي��ر  م���ن 
ال�سيناريو  ���س��ي��ك��ون  ل����رتام����ب؟ 
اللحظة  ���س��ي��ن��اري��و  رع��ب��ا،  الأك����رث 
اليمني  اأ���س��اط��ري  يف  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة 

املتطرف الأمريكي.
�لــتــي ميكن  ــعــو�قــب    *مـــا �ل

��صتخال�صها لبقية �لعامل؟
   - ما ح��دث يف ال��ولي��ات املتحدة 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ك��ل دمي��ق��راط��ي��ات��ن��ا. كان 
ال�سرتات  ت���اأخ���ذ  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 
ال�سفراء طريق الإليزيه. اأنظمتنا 
تعاين  لأن��ه��ا  ه�سة  الدميقراطية 
م�����ن ال����س���ت���ق���ط���اب والن���ق�������س���ام 
ال���ت���ام داخ����ل جم��ت��م��ع��ات��ن��ا. هناك 
دول���ت���ان اأم��ري��ك��ي��ت��ان، مت���اًم���ا كما 
دول���ت���ان  ه���ن���اك  ت���ك���ون  اأن  مي���ك���ن 
بريطانيا  يف  واث��ن��ت��ان  ف��رن�����س��ا،  يف 
الظاهرة  ه���ذه  اإل������خ...  ال��ع��ظ��م��ى، 
الت�سالت  بثورة  وتتعزز  تت�سارع 
تعد  مل   ... وت���وي���رت  والن����رتن����ت 
على  ق���ادرة  الجتماعية  ال�سبكات 
الباطل،  م����ن  ال���������س����واب  مت���ي���ي���ز 
���س��لح يف خ��دم��ة املتطرفني.  اإن��ه��ا 
بالإ�سافة اإىل ذلك، اأ�سبح املجتمع 
انفجار  ب�سبب  اله�سا�سة  غاية  يف 
التفاوت الجتماعي زمن كوفيد-

.19
عن لو باري�صيان

خمتال عقليا �إىل حد ما:

ترامب ينهي رئا�سته ك�سخ�سية ماأ�ساوية...!
قد يو�جه �لرئي�س �الأمريكي دعوى ق�صائية ب�صبب ت�صجيعه على �لفتنة

    بالن�صبة للخبري يف 
�لدولية,  �لعالقات 
موي�صي,  دومينيك 
تر�مب  دونالد  خرج 
�خلــا�ــصــر �الأكــــرب يف 
يوم �لعنف, �ل�صاد�س 
وميكن  ــر,  ــاي ــن ي مـــن 
لل�صجن  يتعر�س  �أن 
�لبيت  مــغــادرة  بعد 

�الأبي�س.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

�سيكون ال�سيناريو الأكرث رعبا, هو �سيناريو اللحظة التاأ�سي�سية يف اأ�ساطري اليمني املتطرف الأمريكي
مل تعد �ل�صبكات �الجتماعية قادرة على متييز �ل�صو�ب من �لباطل, �إنها �صالح يف خدمة �ملتطرفني

ت�سجيع على الفتنة اأدى اإىل الفو�سى ترامب  نهاية مرعبة

 �الأنظمة �لغربية ه�صة الأنها تعاين من 
�ال�صتقطاب و�النق�صام �لتام د�خل جمتمعاتها

�أ�صبح �ملجتمع �صعيًفا للغاية ب�صبب 
�نفجار �لتفاوت �الجتماعي زمن كوفيد-19

•• وا�صنطن-اأ ف ب

وعد جو بايدن باأنه يف ظل رئا�سته 
القيادي  دورها  اأمريكا  �ست�ستعيد 
يف ال��ع��امل ل��ك��ن ال��ف�����س��ل الأخ���ري 
م��ن رئ��ا���س��ة دون��ال��د ت��رام��ب عرب 
حتري�س منا�سريه على التظاهر 
لحقا  وقيامهم  الكونغر�س  اأم��ام 
باقتحام املبنى �ستلقي بثقلها على 

اأجندته على ال�ساحة الدولية.
ي��������رى ال�����ع�����دي�����د م������ن اأع���������س����اء 
الرئي�س  اأن  واخلرباء  الكونغر�س 
باهتمامه  امل�����ع�����روف  امل���ن���ت���خ���ب 
�سي�سطر  اخل��ارج��ي��ة،  بال�سيا�سة 
الداخلي  ال��و���س��ع  ع��ل��ى  للرتكيز 
اأقنع  ح��ي��ث  امل���ت���ح���دة  ل���ل���ولي���ات 
دونالد ترامب مليني الأ�سخا�س 

باأن النتخابات مزورة.
تقول اإلي�سا �سلوتكني وهي حمللة 
ال�ستخبارات  وكالة  لدى  �سابقة 
املركزية الأمريكية )�سي اآي ايه( 
جمل�س  يف  مقعدا  حاليا  وت�سغل 
اعتداءات  بعد  ما  “حقبة  النواب 
انتهت”  اأي��ل��ول-���س��ب��ت��م��رب   11
للمن  الأول  “التهديد  م�سيفة 
انق�ساماتنا  ه���و  ال���ي���وم  ال��ق��وم��ي 

الداخلية«.
من  ن��ت��م��ك��ن  مل  “اإذا  وت���اب���ع���ت 
اإع�����ادة و���س��ل ���س��ق��ي اأم���ريك���ا فان 
بال�سرورة  ت��اأت��ي  ل��ن  ال��ت��ه��دي��دات 

من اخلارج«.
“قمة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ب����اي����دن  ووع�������د 
ال�سنة  يف  للدميوقراطيات” 
ان  لكي يظهر  الأوىل من وليته 
التعددية عائدة واإنهاء النعزالية 

التي �سادت �سنوات حكم ترامب.
لكن عقد هذه القمة يف وا�سنطن 
ق���د ي���ك���ون ����س���داه خم��ت��ل��ف��ا بعد 
اآلف  �����س����ن����ه  ال����������ذي  ال�����ه�����ج�����وم 
لرتامب  املنا�سرين  املتظاهرين 

اإّن����ه اأم���ر م��ن ال��رئ��ي�����س، وه���ذا ما 
فعلوه. جاوؤوا وت�ساجروا فاأ�سيب 

اأ�سخا�س وق�سى اآخرون«.
الأبي�س يف  البيت  ترامب  ويغادر 
20 كانون الثاين/يناير، ليت�سلم 
ال�سلطة من بعده الرئي�س ال46 

للوليات املتحدة.
مل  ترامب  اأّن  موكوف�سكي  وراأت 
يركز جهوده يف الأ�سابيع الأخرية 
على تطورات الأزمة الوبائية “اإذ 
اأو غا�سباً  الغولف  يلعب  اإم��ا  كان 
من�سغًل  ال��ب��ي�����س��اوي  امل��ك��ت��ب  يف 
اأوفياء  كانوا  من  بكل  بالت�سحية 

له وخمل�سني«.
البقاء  فقط  “يريد  اإّن���ه  وق��ال��ت 
من اأجل اللقب من اأجل غروره. 
الذي  الأم��ر  اإّن��ه  اأن يرحل.  عليه 
متاأكدة  ل�ست  لكّني  فعله،  يجب 

من قدرته على فعل اأمر جّيد«.
اآدم  ال���ن���ائ���ب اجل���م���ه���وري  وك�����ان 
ك��ي�����س��ي��ن��ج��ر دع�����ا اخل��م��ي�����س اإىل 
م�ستنداً  ت���رام���ب،  دون���ال���د  ع����زل 
الد�ستور  يف  ال25  التعديل  اإىل 
الأم����ريك����ي ال�����ذي ي��ت��ي��ح اإع����لن 

“العجز” عن اداء مهامه.
ال�سيوخ  جم��ل�����س  ع�����س��و  اأّن  ك��م��ا 
�سبق  الذي  �سا�س،  اجلمهوري بن 
ل��ه ان��ت��ق��اد ت��رام��ب، اأك���د اجلمعة 
اأّنه �سينظر يف التهم املوجهة اإىل 
اأط��ل��ق جمل�س  ال��رئ��ي�����س يف ح���ال 

النواب اإجراءات العزل.
بني  ال����س���ت���ي���اء  اإىل  م���وؤ����س���ر  ويف 
اجلمهوري  ل���ل���ح���زب  م���وؤي���دي���ن 
وان���ت���ق���ادات دون���ال���د ت���رام���ب له، 
موركوف�سكي  ل��ي��زا  ت�ستبعد  مل 

اإمكانية مغادرتها احلزب.
احل������زب  ������س�����ار  “اإذا  وق������ال������ت 
اجلمهوري جمرد حزب لرتامب، 
كان  اإذا  ع���ّم���ا  ج���دي���اً  ���س��اأت�����س��اءل 

منا�سباً يل«.

ال���ك���اب���ي���ت���ول، �سرح  م��ب��ن��ى  ع���ل���ى 
الدميوقراطية الأمريكية، لوقف 
بايدن يف  ف��وز جو  يثبت  ت�سويت 

النتخابات الرئا�سية.
واأع�����م�����ال ال���ع���ن���ف ال���ت���ي اأوق���ع���ت 
خ��م�����س��ة ق��ت��ل��ى اأث������ارت ���س��دم��ة يف 
فيما  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ال�������دول 
عن  ال�سلطوية  النظمة  حتدثت 

نفاق الوليات املتحدة.
وق��ال��ت ���س��ارة م��ارغ��ون م��ن مركز 
“اوبن  ال����ت����ق����دم����ي  الأب�������ح�������اث 
“لقد  فاوندي�سنز”،  �سو�سايتي 
م�سداقيتها  احل���ك���وم���ة  ف���ق���دت 
اخل���ارج حيث  اأي�سا يف  لكن  ه��ن��ا، 
امل���ت���ح���دة دورا  ال�����ولي�����ات  ت��ل��ع��ب 
رائ��دا يف تعزيز اح��رتام القوانني 

والدميوقراطية«.
م��ا حدث  ف����اإن  “لذا  واأ���س��اف��������������ت 
ي���ج���ع���ل ال�������س���ي���ا����س���ة ال���داخ���ل���ي���ة 
والدبلوما�سية اأقرب اإىل بع�سهما 
م�سرية اإىل اأن القادة  البع�س” ، 
الأج����ان����ب ���س��رياق��ب��ون ع���ن كثب 
اإدارة  اتخذتها  ال��ت��ي  الإج�����راءات 
اأعمال  مرتكبي  �سد  ب��اي��دن  ج��و 

العنف.
الأمريكي  وزير اخلارجية  رف�س 
“افرتاءات”  ب���وم���ب���ي���و  م����اي����ك 
الوليات  ���س��ب��ه��وا  ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك 
موز”  “جمهورية  ب�����  امل���ت���ح���دة 
املهاجمني  تفريق  اأن��ه مت  م��وؤك��دا 
الكونغر�س  اع�������س���اء  ع��م��ل  وان 

ا�ستوؤنف جمددا.
من  ال�����ع�����دي�����د  اأع�����������اد  ب�����ي�����ان  يف 
الدبلوما�سيني الأمريكيني ن�سره، 

الأم��ريك��ي��ة يف  ال�سفرية  اع��ت��ربت 
اأن��ه ل مفر  ب��راون  اوغندا ناتايل 
حق  يف  ال��ب��ع�����س  “ت�سكيك  م���ن 
املتحدة يف احلديث عن  الوليات 
اأنحاء  ب��ق��ي��ة  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
عندما  “لكن  وك��ت��ب��ت  ال���ع���امل«. 
الإن�سان،  حقوق  بانتهاكات  نندد 
هذه  لأن  ذل����ك  ن��ف��ع��ل  ل  ف���اإن���ن���ا 
النتهاكات ل حتدث يف الوليات 
املتحدة. عندما نتحدث عن حرية 
ذلك  نفعل  ل  ف��اإن��ن��ا   ، ال�سحافة 
ل  الأم��ريك��ي��ني  ال�سحافيني  لأن 

ال�سيا�سة الأمريكية من اأن خطر 
العنف ل يزال مرتفعا.

“الوليات املتحدة  ولفتت اىل ان 
ال��ي��وم ب��ل��د ح��ي��ث ه��ن��اك مليني 
الأ�سخا�س مقتنعون باأن الرئي�س 
اجلديد مل ينتخب ب�سكل �سرعي” 
م�سيفة “الكثري منهم م�سلحون 
ويبدو اأنهم عازمون على اللجوء 
لتحقيق  متطرفة  اإج����راءات  اإىل 

مطلبهم«.
وخ���ل�������س م����رك����ز الأب�����ح�����اث اإىل 
القول اإنه “حان الوقت للوليات 
وهي  عقودا  اأم�ست  التي  املتحدة 
تخرب ال���دول الأخ���رى مب��ا يجب 
اأن تقوم  اأن تفعله حلل م�ساكلها، 

مبراجعة الذات«.
اجلمهورية  ال�����س��ن��ات��ور  ودع�����ت   
موركوف�سكي  ل����ي����زا  امل���ع���ت���دل���ة 
دونالد ترامب اإىل ال�ستقالة بعد 
مقّر  �سهدها  التي  العنف  اأع��م��ال 
ممثل  اأول  ل��ت��ك��ون  ال��ك��ون��غ��ر���س، 
عن حزبها يدعو علنية الرئي�س 
اجل����م����ه����وري امل���ن���ت���ه���ي���ة ولي���ت���ه 
موركوف�سكي  وق��ال��ت  ذل���ك.  اإىل 
الو�سطية  مب��واق��ف��ه��ا  امل���ع���روف���ة 
التي دفعتها اأحياناً اإىل الت�سويت 
ال��دمي��وق��راط��ي��ني يف  اإىل ج��ان��ب 
ي�ستقيل،  اأن  “اأريده  الكونغر�س، 
اأريد اأن اأراه يغادر )ال�سلطة(، لقد 

ت�سبب مبا يكفي من الأ�سرار«.
يف  اجلمهورية  ال�سناتور  وق��ال��ت 
“انكورج  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة 
يفرت�س  “كيف  نيوز”،  دي���ل���ي 
يفهموها؟  اأن  )اأن�������س���اره(  ب��ه��م 

ندافع  حني  مل�سايقة.  يتعر�سون 
ع��ن ا���س��ت��ق��لل ال��ق�����س��اء، ل نقوم 
الأمريكيني  الق�ساة  لن  ب��ذل��ك 

يتجنبون اأي تاأثري«.
واأ�سافت “على العك�س من ذلك. 
ن��ح��ن ن���ق���وم ب���ذل���ك لأن���ن���ا ندرك 
العمل الذي ل يزال يتعني القيام 
الدميوقراطية  ال��ت��ج��رب��ة  يف  ب��ه 
يعلمنا  تاريخنا  ولأن  الأمريكية 
يجب  ت�ستمر،  اأن  اأج����ل  م��ن  اأن����ه 

الدفاع عن الدميوقراطية«.
ك��ث��ريا م��ا تنتقدها  ال��ت��ي  ال����دول 

الوليات املتحدة ب�سبب معاملتها 
حلقوق الإن�سان مل تنتظر كثريا 

للرد.
ف����ق����د دع�������ا رئ����ي���������س زمي����ب����اب����وي 
اخلمي�س  م��ن��ان��غ��اغ��وا  اإمي��ر���س��ون 
ال��ت��ي مددها  ال��ع��ق��وب��ات  اإىل رف��ع 
املا�سي  ال���ع���ام  ت���رام���ب  دون����ال����د 
الأم�س  “اأحداث  اأن  اىل  م�سريا 
اأظهرت اأن الوليات املتحدة لي�س 
معاقبة  يف  اأخ��لق��ي  ح��ق  اأي  لها 
اأم�����ة اأخ������رى حت���ت ���س��ت��ار فر�س 

احرتام الدميوقراطية«.

تعرتف  ل  ح���ي���ث  ف����ن����زوي����ل  يف 
الرئي�س  ب�����س��رع��ي��ة  وا����س���ن���ط���ن 
ال����س���رتاك���ي ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو، 
النق�سامات  احل���ك���وم���ة  اأدان�������ت 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال�سيا�سية 
اأن  يف  اأم�����ل�����ه�����ا  ع������ن  م����ع����رب����ة   ،
“فتح  م��ن  الأم���ريك���ي���ون  يتمكن 
ال�س���تقرار  ن��ح��و  ج��دي��د  ط��ري��ق 

والعدالة«.
حذرت جمموعة الأزمات الدولية، 
متخ�س�سة  فكرية  موؤ�س�سة  وهي 
يف منع النزاعات قلما ركزت على 

�صناتور جمهورية تدعو تر�مب �إىل �ال�صتقالة  

اأعمال العنف يف الكونغر�س تلقي بثقلها على اأجندة بايدن 

تويرت يحجب تغريدة خلامنئي ب�ساأن اللقاحات 
•• طهران-اأ ف ب

ح��ج��ب م��وق��ع ت��وي��رت ت��غ��ري��دة ن�����س��رت��ه��ا ح�����س��اب��ات ت��اب��ع��ة للموقع 
الإيراني������ة  للجمهوري������ة  الأعلى  للمر�س�������د  الر�س������مي  اللكرتوين 
والربيطانية  الأمريكية  اللقاح�������ات  ب�س������اأن  خامنئ�ي  علي  اهلل  اآية 
اىل  ا�ستريادها  منع  اإعلن��������ه  غ��داة  وذل��ك  لكوفيد-91،  امل�سادة 

اإيران.
وقا�����ل خامنئي يف كلم��������ة متلفزة اأم�س الأول  اجلمع�������ة اإن “اللقاحات 
الأمريكية والربيطان�ي�����ة غري م�س����موح لها بدخول البلد”، م�سيفا 

به������م رمبا يريدون جتربة اللقاح على دول اأخرى«. ثق�����������ة  “ل 
للمر�سد،  ال��ر���س��م��ي  للموقع  ت��اب��ع��ة  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ح�����س��اب��ات  ون�����س��رت 

الوليات  يف  امل�سّنعة  اللقاحات  عن  اإح��داه��ا  كلمته،  من  مقتطفات 
حمجوبة  التغريدة  ه��ذه  كانت  وال�سبت،  املتحدة.  واململكة  املتحدة 
من احل�سابات بالإنكليزية والفرن�سية والإ�سبانية والعربية، وو�سعت 
“مل تعد هذه التغريدة متوافرة لأنها خالفت قواعد  مكانها عبارة 

ومل ت�سدر عن تويرت تفا�سيل اإ�سافية. تويرت”. 
يتم  “ومل  قواعده  تغريدة  خالفت  حال  يف  املوقع،  قوانني  وبح�سب 

بعد اإلغاوؤها من قبل كاتبها، يتم حجبها«.
وكان املوقع اأعلن اأنه �سيبداأ اعتبارا من اأواخر كانون الأول/دي�سمرب، 
اعتماد �سيا�سة جديدة ب�ساأن التغريدات عن لقاحات فريو�س كورونا 

امل�ستجد.
ال�سهر  منت�سف  امل��وق��ع  ن�سره  بيان  بح�سب  ال�سيا�سة،  ه��ذه  وت��ق��وم 

امل��ا���س��ي، على خ��ط��وات ع��دة اأب��رزه��ا طلب اإزال���ة ت��غ��ري��دات تت�سمن 
عمدا  للإ�سرار  ت�ستخدم  اللقاحات  اأن  اىل  تلّمح  خاطئة  “مزاعم 

بال�سعوب اأو ال�سيطرة عليها«.
على  نفيها  مت  خاطئة  “مزاعم  تت�سمن  تغريدات  ذل��ك  يطال  كما 

نطاق وا�سع تتعلق باآثار اأو تبعات التطعيم«.
وموقع تويرت حمجوب ر�سميا يف اإيران، لكن العديد من امل�سوؤولني، 
جواد  حممد  اخلارجية  ووزي��ر  روح��اين  ح�سن  الرئي�س  فيهم  مبن 
ظ��ري��ف، ل��دي��ه��م ح�����س��اب��ات م��وث��ق��ة ع��ل��ي��ه. وع��ن��ى ت�����س��ري��ح خامنئي 
وموديرنا  فايزر/بايونتيك  لقاحات  ا�سترياد  حظر  عمليا،  اجلمعة 

وا�سرتازينيكا/اأك�سفورد.
وح�سلت هذه اللقاحات اأو اقرتبت من نيل ترخي�س لل�ستخدام يف 

املتحدة والحتاد  واململكة  املتحدة  الوليات  الدول مثل  العديد من 
الأوروبي.

وتعد اإيران اأكرث الدول تاأثرا بجائحة كوفيد-19 يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط، و�سجلت ر�سميا اأكرث من 56 األف وفاة من اأ�سل اأكرث من 

مليون و280 األف اإ�سابة.
اإىل  �سراء لقاحات نظرا  اأمام  اإيرانيون من عقبات  و�سكا م�سوؤولون 

�سعوبة حتويل املال ب�سبب عقوبات اقت�سادية تفر�سها وا�سنطن.
واأفاد الهلل الأحمر الإيراين  اأم�س الأول اجلمعة اأنه يتوقع ت�سلم 

“مليون جرعة من اللقاح من رو�سيا اأو ال�سني اأو الهند«.
من  “املرحلة الأوىل”  اإي��ران يف كانون الأول/دي�سمرب بدء  واأعلنت 

التجارب ال�سريرية على لقاح يتم تطويره حمليا.
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�صيباين
من  �لكابيتول  مبنى  غــزو  مت  مذهلة...  �ل�صور     
�ليد,  يف  �لكونفدر�لية  علم  مــلــون,  ح�صد  قبل 
�أخرى”  ــرة  م عظيمة  �أمــريــكــا  “لنجعل  وقبعة 
�لبع�س  �لوجه.  على  �صود�ء  و�أقنعة  �لر�أ�س,  على 
جمهز ب�صكل مفرط )مبا يثري �لرعب عند �لتفكري 
فرحون,  و�آخـــرون,  �مل�صلحة(.  �ال�صتعد�د�ت  يف 
 ... بيلو�صي  نان�صي  �ملتحدثة  مكتب  على  �أقد�مهم 
وجميعهم تقريًبا من �لبي�س. بل �إن �أحدهم يرتدي 

قمي�صًا مكتوب عليه “�أو�صفيتز«.
   يف هذه �لفو�صى �لكاملة, هناك رجل ملفت للنظر 
�لتي يبدو  ر�أ�صه, وخوذته  �لثعلب على  حًقا. بفرو 
�لقبلي,  وو�صمه  فايكينغ,  خردة  من  ��صتعارها  قد 
على  �ملطلعون  �ملر�قبون  عليه  تعرف  ما  �صرعان 
عاما,   32 �أجنيلي,  جيك  ــه  �إن �أنـــون:  كيو  حركة 

نا�صط موؤيد لرت�مب, قادم من والية �أريزونا.

ان��ون ولدت  ان كيو  ي�سار اىل      
 4 م����ن����ت����دى  يف   2017 ع��������ام 
املوؤامرة  نظرية  وتتبنى  ت�����س��ان، 
يف  عميقة”  “دولة  وج����ود  ه���ذه 
عليها  ت�سيطر  املتحدة  ال��ولي��ات 
اجلن�س  ممار�سة  هّمها   ... نخب 
العامل  ه����ذا  ويف  الط����ف����ال.  م���ع 
اخل���ي���ايل، ي���ق���وم م�������س���وؤول كبري 
غام�س )ُيدعى “كيو”( بت�سريب 
دونالد  مل�ساعدة  �سرية  معلومات 
ت��رام��ب واأن�����س��ار ك��ي��و ان���ون على 
املوؤامرة. ومنذ عدة  اإحباط هذه 
“كيو”  اإ���س��ارات  انت�سرت  اأ���س��ه��ر، 
ا يف اجتماعات دونالد ترامب  اأي�سً
الأمريكي  الرئي�س  اأن  درج��ة  اىل 
اأعاد اأحياًنا تغريد حمتوى هوؤلء 

املتاآمرين.
  منذ اأ���س��ه��ر، ي�����س��ارك ال��رج��ل يف 
جميع احتجاجات اليمني البديل، 
حتى اأنه ظهر مع رودي جولياين، 
على  واحل�سور  النت�سار  ووا���س��ع 
اأجنيلي  ي�����س��ت��ج��ي��ب  ف��ي�����س��ب��وك. 
مع  للمقابلت  ودي  ب�سكل  ا  اأي�سً
باجلملة،  م�ستنكًرا،  ال�سحفيني، 
اأكاذيب و�سائل الإعلم، والبنوك، 
اأو  اأو موؤامرة �سيطانية عملقة، 
العميقة  ال��دول��ة  اأو  ال�ستن�ساخ، 
ه���ذه احلركة  ب���دع  -ب��اخ��ت�����س��ار، 
جعلت  ال��ت��ي  املتطرفة  اليمينية 
من دونالد ترامب بطلها... فل 

جديد حتت �سم�س كيو اأنون.
   ل��ك��ن اجل��دي��د اإىل ح��د م���ا، هو 
ال����رم����وز ال���ت���ي اخ���ت���اره���ا جيك 
اأجن��ي��ل��ي ل��ي��ع��ر���س ن��ف�����س��ه و�سط 
جدير  زي  الن�سطاء:  م��ن  ح�سد 
ب��ه��ول��ي��وود ب��ول��ي��ف��ارد، ���س��در عار 
رغم ال�ستاء يو�سحه و�سام، وقرن 
حقيقي.  تنكري  زي   ... فايكنغ 
اننا بعيدون عن ارتداء الزي �سبه 
الع�سكري املعتاد، اأو امل�ستوحى من 

اجلنوب للن�سطاء الرتامبيني.
   جنح هذا اللوك يف لفت انتباه 
ال�سحفيني امل�سورين املوجودين 
والذين  ال���ك���اب���ي���ت���ول،  م��ب��ن��ى  يف 
ال�سور،  من  هائل  بكم  حا�سروه 

وم��ن��ح��ه��م ج���ي���ك امل���ق���اب���ل، على 
ال�سنة.  ن��ه��اي��ة  ك��رم��ا���س  ط��ري��ق��ة 
ومغني  ممثل  اأجنيلي  ان  ع��ادي، 
اأوق���������ات ف���راغ���ه،  ���س��ي��ن��م��ائ��ي يف 
ك��م��ا ه��و م��ذك��ور يف ���س��ريت��ه على 
م�ستخدمو  ر�سده  مهني،  موقع 

الإنرتنت “مت حذفه منذئذ«.

نعمة �إعالمية
اأجن��ي��ل��ي، من  بالن�سبة جل��ي��ك     
الوا�سح اأن كل هذا ال�سطراب يف 

اإي����دي����ول����وج����ي����ة ردي�����ئ�����ة. راأي����ن����ا 
يف   ،2017 اأغ�����س��ط�����س  يف  ذل���ك 
اليمينيني  املتظاهرين  �سفوف 
املتطرفني يف �سارلوت�سفيل، حيث 
كانت الرموز النازية الكل�سيكية 
اأو  ال�������س���ل���ي���ب احل�����دي�����دي  م���ث���ل 
ال�سليب املعقوف، جتاور �سعارات 
اأك��������رث ت���������س����ف����رًيا م����ث����ل رب����اع����ي 
الثقافة  م��ن  )م�����س��ت��ع��ار  ال��وج��وه 
اليوناين  احلرف  اأو  اجلرمانية( 
حماربي  اإىل  )اإ����س���ارة  “لمدا” 

اإعلمية.  نعمة  الكابيتول  مبنى 
زّي���ه ال��ف��ل��ك��ل��وري ال��غ��ام�����س، على 
“املغني  ج���ام���ريوك���ي���ه  ط���ري���ق���ة 
الت�سعينات”  اأج��واء  من  القريب 
كاد يجعله ودودا تقريًبا. فغطاء 
ال����راأ�����س م���ن ���س��ع��ر ال��ث��ع��ل��ب )اأو 
ذئ�������ب؟( ي�����س��ت��ع��ري ب�����س��ك��ل كبري 
لديفي  ال�سعبية  الأ���س��ط��ورة  م��ن 
العجوز  ال�سياد  ذل��ك  ك��روك��ي��ت، 
زم����ن غ����زو ال���غ���رب الأم���ري���ك���ي، 
بروح  احتفالية  ان��ه��ا  باخت�سار، 

وخ�����س��و���س��ا، ت��ل��ك اخل������وذة ذات 
الفايكنج.  طريقة  على  القرنني 
يف املعتقدات الإ�سكندنافية، غالًبا 
ووتان  )اأو  اأودي���ن  ر  ُي�سَوّ ك��ان  ما 
اإله  القدمية(،  الأملانية  اللغة  يف 
امل���وت���ى والن���ت�������س���ار، مب��ث��ل هذه 

اخلوذة، اأو يف ن�سخة جمنحة. 
  وق���د ا���س��ت��ع��ادت ح���رك���ات تفوق 
هذه  الأمريكية  الأبي�س  الرجل 
واأ�سافت  كبري،  ح��د  اإىل  ال�سور 
اأخ���رى، يف طبخة  ت��اأث��ريات  اليها 

قلوب  ع���ل���ى  ال����ع����زي����زة  ال����������رواد 
امل���ح���اف���ظ���ني، كما  الأم���ري���ك���ي���ني 
التلفزيون  ���س��ن��اع��ت��ه��ا  ي���ت���ق���ن 

الأمريكي جيداً. 
اأجنيلي،  ج��ي��ك  اأ���س��ب��ح  ه��ك��ذا     
واح�������دة،  ليل����ة  ويف  بقبعت������ه، 
اجلديد  اجل����م����اه����ريي  ال����وج����ه 
ان��������ون  ك��ي�����������������و  لأط������روح������ات 
وب��ال�����س��دف��ة، رمزا.  امل��وؤام��رت��ي��ة، 
مظهره  ك������ان  اإذا  ول����ك����ن  ل���ه���ا 
م�ستخدمي  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�سلي 

الإنرتنت، فاإن اأفكاره لي�ست اأقل 
راديكالية.

جمموعة من
 رموز �لنازيني �جلدد

يدفع  اأن  مي����ك����ن  ه�������ذا  ك�����ل     
الفح�س  عند  ولكن  للبت�سامة، 
التفا�سيل  بع�س  ف���اإن  ال��دق��ي��ق، 
امللقب  الرجل  مبلب�س  اخلا�سة 
تثري  انون”،  ك��ي��و  “ال�سامان  ب��� 
املحلوق،  ال��راأ���س  ه��ذا  القلق مثل 

�سبارتا الفخورين(.    على �سدر 
تلفت  غ���ري���ب���ة  و�����س����ام  اأجن���ي���ل���ي، 
ث��لث��ة مثلثات  ��ا.  اأي�����سً الأن���ظ���ار 
ومطرقة  )ف���ال���ك���ن���وت(،  ����س���وداء 
عاملية  �سجرة  ويغدرا�سيل،  ث��ور، 
ثقافة  م��ن  م�ستعارون  -الثلثة 
ا ثلثة رموز  ال�سمال، ولكن اأي�سً
رائجة جًدا بني النازيني اجلدد يف 
اأمريكا، انها تعبري عن �سكل من 
اأ�سكال الأيديولوجية العن�سرية.    
العثور  مي��ك��ن  الإن����رتن����ت،  ع��ل��ى 
التي  ال���ت���ج���اري���ة  امل���ح���لت  ع��ل��ى 
لق�ساء  م���ا حت��ت��اج��ه  ك���ل  ت���ق���دم 
بحروف  بلوزات  رائعة:  اأم�سيات 
قوطية، و�سعارات باللغة الأملانية، 
ذلك.  اإىل  وما  وملب�س مموهة، 
ومع ذلك، من ال�سعب معرفة ما 
الب�سطاء  املعجبني  من  كانوا  اإذا 
وم�سل�سلت  ال��ب��ط��ويل  ب��اخل��ي��ال 
الت�����ب�����اع  م������ن  اأو  ال����ف����اي����ك����ن����ج، 
الهووية  ل��ل��ت��ي��ارات  احل��ق��ي��ق��ي��ني 
الرموز  لأن  البي�ساء”،  “القوة 

خمتلطة.
اإن����ه  �سامان”  “كيو  ق������ال      
“اكت�سف” الكثري من النظريات 
التي يوؤمن بها من خلل اأبحاثه 
اخلا�سة على الإنرتنت. وتظاهر 
اأم����ام  اأجن��ي��ل��ي لأول م����رة  ج��ي��ك 
ك��ون��غ��ر���س اأري����زون����ا، م�����س��ريا اىل 
اجتماع  ب����رز يف  ث���م  ان������ون،  ك��ي��و 
دونالد ترامب يف فينيك�س، حني 

رفع لفتة “كيو اأر�سلني«.
لإعادة  م�سريات  يف  ���س��ارك  كما    
اأغلقتها  ال���ت���ي  ال�������س���رك���ات  ف��ت��ح 
احلكومة ملنع انت�سار كوفيد-19 
نتائج  يف  للطعن  احتجاجات  ويف 

النتخابات يف ولية اأريزونا.
   بعد ليلة الفو�سى تلك، اأ�سبح 
ال�سبكات  يف  جنًما  اأجنيلي  جيك 
الج��ت��م��اع��ي��ة. وق���د ي��ك��ون ق����ادًرا 
تلفزيون  اإىل  الن����ت����ق����ال  ع���ل���ى 
ال��واق��ع، من ي��دري؟ نحن نعرف 
لتلفزيون  �سابقا  حقيقيا  جنما 
للوليات  رئ��ي�����ًس��ا  اأ���س��ب��ح  ال��واق��ع 

املتحدة.

جنم �لهجوم على �لكوجنر�س �الأمريكي:

»�سامان كيو«, حتت الزي يتخفى نازي جديد...!
من �لو��صح �أن �ال�صطر�ب يف مبنى �لكابيتول كان نعمة �إعالمية جليك �أجنيلي

كل الطرق توؤدي اىل ال�سهرةكيو انون نظرية املوؤامرة يف خدمة ترامب

جيك اأجنيلي يف كل املظاهراتان�سار ترامب من �ستى ال�سكال واللوان

منذ اأ�سهر, ي�سارك الرجل يف جميع احتجاجات
 اليمني البديل, حتى اإنه ظهر مع رودي جولياين

 اأ�سبح �سامان كيو يف ليلة واحدة, الوجه 
اجلماهريي اجلديد لأطروحات كيو انون املوؤامراتية

بعيدون عن الزي الع�سكري التقليدي

�إذ� كــــــــــان 
مظهـــــــــــــره 
يـــــ�ـــــصـــــلـــــي 
من  �لــعــديــد 
مي  م�صتخد
ــــت,  ــــرتن �الإن
فـــاإن �أفــكــاره 
�أقــل  لي�صت 
ــيــة ر�ديــكــال

على  مــد�فــع 
بـــــــدع هــــذه 
�حلــــــركــــــة 
�لــيــمــيــنــيــة 
�ملـــتـــطـــرفـــة 
جعلت  �لــتــي 
مـــن دونــالــد 
ـــــــب  ـــــــر�م ت
بـــــطـــــلـــــهـــــا

هل ميكن للجرنالت رف�س قرار ترامب ب�سن حرب؟
�أمر خطري .. ل �سك يف اأن جتاهل القائد العام اأو عدم تنفيذ اأوامر، 
اأمر خطري. وكان ماتي�س امتنع عن تنفيذ رغبات ترامب يف منا�سبات 
اأنه يف النهاية  اإل  عدة تعلقت بكوريا ال�سمالية واإي��ران واأفغان�ستان، 
ترك من�سبه بعدما اعرت�س على اأمر ل�سحب القوات الأمريكية من 

�سوريا.
قبل  ت��رام��ب  يفعله  ق��د  مم��ا  القلقني  اأول��ئ��ك  اإن  ال�سحيفة  وت��ق��ول 
باأن الوليات املتحدة تواجه  مغادرته من�سبه عليهم اأن يقروا اأي�ساً 

تهديداً من اإيران.
ب�سن  الرئي�س  اأم��ر  اإذا  و�سع مريب  يف  “البنتاغون”  �سيكون  ففيما 
هجوم على كوريا ال�سمالية اأو فنزويل مثًل، فاإنه لن يكون قادراً على 
جتنب �سربة لإيران اإذا هاجمت قوات اأمريكية يف ال�سرق الأو�سط. 

موجودة يف  اأ���س نيميتز”  اأ���س  “يو  اأن حاملة الطائرات  ول �سك يف 
اخلليج لحتمال كهذا.

�ملفتاح الأي �أمر رئا�صي .. وتلفت ال�سحيفة اإىل اأن املفتاح لأي اأمر 
�سيكون الدور الذي يلعبه امل�سوؤولون الذين عينهم ترامب يف منا�سب 
عليا يف البنتاغون بعد اإقالة مارك اإ�سرب من من�سب وزير الدفاع يف 
نوفمرب )ت�سرين الثاين(. جميعهم موالون لرتامب، وهم اجلرنال 
املتقاعد اأنتوين تاتا الذي �سار وكيل وزارة الدفاع لل�سيا�سة الدفاعية، 
اأي الرجل الثالث يف ال��وزارة، واإيرزا كوهني-واتنيك الذي رقي اإىل 
من�سب وكيل الوزراة لل�ستخبارات والأمن وكا�س باتل رئي�س اأركان 

موظفي كري�ستوفر ميلر، وزير الدفاع بالنابة.
اجلرنال  بقيادة  منا�سبهم،  يف  الكبار  الع�سكريون  ال��ق��ادة  ي��زال  ول 

•• وا�صنطن-وكاالت

النووية  للقوات  العام  القائد  هو  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
اأن  ميكن  فهل  اإ�سافياً.  يوماً   11 ملدة  الع�سكرية  والقوة  الأمريكية 
يبداأ احلرب قبل اأن يتوىل جو بايدن ال�سلطة يف 20 يناير -كانون 

الثاين اجلاري؟.
ب�سلحية  يتمتع  اإن��ه  الربيطانية  تامي����ز”  “ذا  �سحيف������ة  تق�������ول 
الدف������اع  وزي��������ر  ولكن  ع�س���������كرية،  �سرية  ب�سن  الأوام��ر  توجي�������ه 
ه��������ذه  تاأخري  ميك��ن  اأنه  يوؤك������د  ماتي������س  جيم�س  عه���������ده  يف  الأول 
اأو  غي��ر حكيمة  اأنه�����ا  ارت������اأى  اإذا  تغيريه������ا،  اأو  اأو جتاهلها  الأوام��ر 

خطرية.
وقال �سابط اأمريكي بارز متقاعد لل�سحيفة اإن “ق�سمنا هو للد�ستور 
ل للقائد العام”. وبكلمات اأخرى، ثمة جمال للمناورة اإل اإذا تعر�ست 

الوليات املتحدة لهجوم.

مارك ميلي، رئي�س الأرك��ان امل�سرتكة. ولكن مع مثل هذه الثلثية 
اىل  الدعوة  �سعوبة يف  ميلي  اجل��رنال  يجد  قد  البنتاغون،  قمة  يف 

احلذر، ناهيك عن اإعلن معار�سته لأمر رئا�سي.
امل�سرتكة،  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  نائب  هيتني،  ج��ون  للجرنال  و�سبق 
اأن ق��ال راأي���ه يف ���س��اأن ال���دور ال��ذي ق��د يلعبه ال��ق��ادة الع�سكريون يف 
للقيادة  ق��ائ��داً  ك��ان  فعندما  ن��ووي��ة.  �سربة  ب�سن  اأم��ر  ���س��دور  حالة 
الأمريكية  النووية  القوات  وامل�سوؤول عن  الأمريكية،  الإ�سرتاتيجية 
كان  اإذا  نووية  توجيه �سربة  �سريف�س  اإن��ه  ق��ال  �سنوات،  ث��لث  قبل 
الرئي�س  اأنه يف حال كهذه يخرب  اأنها غري قانونية، مو�سحاً  يعتقد 

اأن اأمره غري قانوين ويقدم له بدائل.
ولعل الأم��ر الأك��رث اإث��ارة للجدل الذي فكر فيه ترامب كان توجيه 
اإي��راين، وهو ما ناق�سه يف نوفمرب-ت�سرين  ن��ووي  اإىل موقع  �سربة 
الثاين املا�سي بعد خ�سارته النتخابات وتراجع عنه بناء على ن�سيحة 

جمل�س الأمن القومي.
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اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22979/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:اليك�سي�س اوينج ابوين- فلبيني اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة ديرة- الق�سي�س- بناية حممد علي- �سقة 

208- متحرك رقم 0557831174
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )42855( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )42855( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
26847

الفئة
K

نوع املركبة
هيوندا �سيفيك

لون املركبة
ف�سي

�سنة ال�سنع
2013

جهة الرتخي�س
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22995/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
�سقة  النور-  بناية  ابوظبي-  مدينة  ابوظبي-  ام��ارة  وعنوانه  اجلن�سية-  هندي  مو�سى-  �سريياندي  مون  اليه:�سالو  املنذر 

104- متحرك رقم 0567728291
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )50749( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )50749( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
32876

الفئة
16

نوع املركبة
ميت�سوبي�سي لن�سر

لون املركبة
ابي�س

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرتخي�س
ابوظبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22994/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:جوزيف دافيد نور دين- امريكي اجلن�سية- وعنوانه امارة ابوظبي- مدينة العني- �سارع اخلليفة- بناية مركز 

القبائل للهدايا- �سقة 402- متحرك رقم 0567521744
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )45816( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )45816( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
95814

الفئة
14

نوع املركبة
جا�س ا�س 3

لون املركبة
بني

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرتخي�س
ابوظبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

�إعالن بيع �لعقار بالن�صر يف �لدعوى رقم  2019/143 �نابه 
طالب �لتنفيذ : م�صرف �بوظبي �ال�صالمي

 �ملنفذ �صده : حممد ��صفاق عبد�لرز�ق- باك�صتاين �جلن�صية
�أنه فى يوم �خلمي�س �ملو�فق 14-1-2021 �ل�صاعة 12:00 ظهرً� ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى 
�ل�صر�ء  ر�غبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE �اللكرتوين  موقعها 
�لبيع  على  �عرت��س  لديه  من  ولكل  �ملز�يدة  دخول  قبل  �ال�صا�صي  �لثمن  20% من  عن  اليقل  تاأمني  �يد�ع 
باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  م�صتند�ت   من  يربره  مبا  معزز�  باإعرت��صه  �لتقدم 
�أيام  301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
�أن يزيد على �لثمن  خالل �لع�صرة �لتالية لر�صو  �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
�ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ُع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات 

خزينة �ملحكمة . وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :
�أو�صاف �لعقار: نوع �لعقار – فيال - �ملنطقة : �لرو�صة 2 –�لقطاع �جلنوبي - رقم �الر�س 0597  -  �مل�صاحه : 
915  مرت مربع - �لقيمه �لتقديرية : 2.900.000.00 ) �ثنان مليون وت�صعمائة �لف درهم( ويباع �لعقار 

الأعلى �صعر .مالحظه: يدفع �ملبلغ فورً�
                                                                                                  يو�صف حممد بن خر�صم /مدير �خلدمات �لق�صائية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

    الإمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

�إعالن بيع �لعقار بالن�صر )�ملنفذ �صده( يف �لدعوى رقم  2019/143 �نابه 
طالب �لتنفيذ : م�صرف �بوظبي �ال�صالمي

 �ملنفذ �صده : حممد ��صفاق عبد�لرز�ق- باك�صتاين �جلن�صية
�أنه فى يوم �خلمي�س �ملو�فق 14-1-2021 �ل�صاعة 12:00 ظهرً� ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى 
�ل�صر�ء  ر�غبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE �اللكرتوين  موقعها 
�لبيع  على  �عرت��س  لديه  من  ولكل  �ملز�يدة  دخول  قبل  �ال�صا�صي  �لثمن  20% من  عن  اليقل  تاأمني  �يد�ع 
باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  م�صتند�ت   من  يربره  مبا  معزز�  باإعرت��صه  �لتقدم 
�أيام  301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
�أن يزيد على �لثمن  خالل �لع�صرة �لتالية لر�صو  �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
�ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ُع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات 

خزينة �ملحكمة . وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :
�أو�صاف �لعقار: نوع �لعقار – فيال - �ملنطقة : �لرو�صة 2 –�لقطاع �جلنوبي - رقم �الر�س 0597  -  �مل�صاحه : 
915  مرت مربع - �لقيمه �لتقديرية : 2.900.000.00 ) �ثنان مليون وت�صعمائة �لف درهم( ويباع �لعقار 

الأعلى �صعر .مالحظه: يدفع �ملبلغ فورً�
                                                                                                  يو�صف حممد بن خر�صم /مدير �خلدمات �لق�صائية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ علياء حممد علي �سعيد 
قبوعي ال�سحي ، تقدمت بطلب تعديل م�سمى ال�سهرة من )قبوعي( 
اإىل )القابوعي( ليكون ا�سمها بعد التعديل/ علياء حممد علي �سعيد 

القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ نوال حممد علي قبوعي 
اإىل  )ق��ب��وع��ي(  م��ن  ال�سهرة  م�سمى  تعديل  بطلب  تقدمت   ، ال�سحي 
علي  حممد  ن��وال  التعديل/  بعد  ا�سمها  ليكون  ل�سمها  )القابوعي( 

القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
املدعوة/ عبيده �سعيد عبداهلل  ب��اأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
من  ل�سمها  ال�سهرة  م�سمى  تعديل  بطلب  تقدمت   ، ال�سحي  قبوعي 
�سعيد  التعديل/ عبيده  بعد  ا�سمها  ليكون  )القابوعي(  اإىل  )قبوعي( 

عبداهلل القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
�سعيد عبداهلل  املدعو/ حممد  ب��اأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
�سليمان قبوعي ال�سحي ، تقدم بطلب تعديل ال�سهرة من )قبوعي( اإىل 
التعديل/  بعد  ا�سمها  ليكون  ن��ورا،  ابنته/  ول�سم  )القابوعي( ل�سمه 

نورا حممد �سعيد عبداهلل القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
�سعيد عبداهلل  امل��دع��و/ جمعه  ب��اأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
اإىل  ال�����س��ه��رة م��ن )ق��ب��وع��ي(  ت��ع��دي��ل  ت��ق��دم بطلب   ، ال�سحي  ق��ب��وع��ي 
)القابوعي( ل�سمه وا�سماء ابنائه )فاطمة وعبداهلل( ليكون ا�سماوؤهم 
�سليمان  عبداهلل  �سعيد  جمعة  ابناء  وعبداهلل،  فاطمة  التعديل/  بعد 

القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ �ساره علي �سعيد قبوعي 
، تقدمت بطلب تعديل م�سمى ال�سهرة من )قبوعي( اإىل )القابوعي( 
القابوعي  ع��ب��داهلل  �سعيد  علي  ���س��اره  التعديل/  بعد  ا�سمها  ليكون 

ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
امل��دع��وة/ �سيخة حممد ح�سن  ب��اأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
قبوعي ال�سحي ، تقدمت بطلب تعديل م�سمى ال�سهرة من )قبوعي( 
ح�سن  حممد  �سيخة  التعديل/  بعد  ا�سمها  ليكون  )القابوعي(  اإىل 

القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
املدعوة/ عائ�سة �سعيد عبداهلل  باأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
من  ال�سهرة  م�سمى  تعديل  بطلب  تقدمت   ، ال�سحي  قبوعي  �سليمان 
التعديل/ عائ�سة �سعيد  ا�سمها بعد  اإىل )القابوعي( ليكون  )قبوعي( 

عبداهلل �سليمان القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
�سعيد عبداهلل  امل��دع��و/ ح�سن  ب��اأن  راأ����س اخليمة  دائ���رة حماكم  تعلن 
)قبوعي(  من  ال�سهرة  تعديل  بطلب  تقدم  ال�سحي،  قبوعي  �سليمان 
اإىل )القابوعي( ل�سمه وا�سماء ابنائه )حممد ومنال و�سعيد( ليكون 
�سعيد  ح�سن  اب��ن��اء/  و�سعيد،  ومنال  حممد  التعديل/  بعد  ا�سماوؤهم 

عبداهلل �سليمان القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ علي �سامل �سعيد قبوعي 
)القابوعي(  اإىل  )قبوعي(  من  ال�سهرة  تعديل  بطلب  تقدم  ال�سحي، 
بعد  ا�سماوؤهم  ليكون  وعائ�سة(  )�سامل وحممد  ابنائه  وا�سماء  ل�سمه 
القابوعي  �سعيد  �سامل  علي  ابناء/  وعائ�سة،  وحممد  �سامل  التعديل/ 

ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
امل��دع��و/ ع��ب��داهلل �سعيد عبداهلل  ب���اأن  راأ����س اخليمة  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
اإىل  ال�سهرة من )قبوعي(  تعديل  تقدم بطلب  ال�سحي،  �سليمان قبوعي 
)القابوعي( ل�سمه وا�سماء ابنائه )�سعيد و�سيف حممد وعمر و�سليمان 
و�سيف  �سعيد  التعديل/  بعد  ا�سماوؤهم  ليكون  وخ��ال��د(  وعي�سى  و���س��ارة 
�سعيد  ع��ب��داهلل  اب��ن��اء/  وخ��ال��د،  وعي�سى  و���س��ارة  و�سليمان  وع��م��ر  حممد 

عبداهلل �سليمان القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ �سامل �سعيد �سامل قبوعي 
)القابوعي(  اإىل  )قبوعي(  من  ال�سهرة  تعديل  بطلب  تقدم  ال�سحي، 
ليكون  و�سعيد(  و���س��ذى  و�سيف  و�سما  )���س��وق  ابنائه  وا���س��م��اء  ل�سمه 
ا�سماوؤهم بعد التعديل/ �سوق و�سما و�سيف و�سذى و�سعيد، ابناء/ �سامل 

�سعيد �سامل القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
املدعو/ �سعيد عبداهلل �سليمان  باأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
اإىل  ال�����س��ه��رة م��ن )ق��ب��وع��ي(  ت��ع��دي��ل  ت��ق��دم بطلب   ، ال�سحي  ق��ب��وع��ي 
ال��ت��ع��دي��ل/ �سعيد ع��ب��داهلل �سليمان  ب��ع��د  ا���س��م��ه  ل��ي��ك��ون  )ال��ق��اب��وع��ي( 

القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
�سعيد عبداهلل  املدعو/ حممد  ب��اأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
ابنائه  ول�سماء  ل�سمه  ال�سهرة  تعديل  بطلب  تقدم  ال�سحي،  قبوعي 
اإىل )القابوعي( ليكون  )�سعيد وفاطمة واحمد ورمي( من )قبوعي( 
حممد  ابناء/  ورمي،  واحمد  وفاطمة  �سعيد  التعديل/  بعد  ا�سماوؤهم 

�سعيد عبداهلل القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ حممد علي �سعيد قبوعي 
)القابوعي(  اإىل  )قبوعي(  من  ال�سهرة  تعديل  بطلب  تقدم  ال�سحي، 
ل�سمه وا�سماء ابنائه/ علي وعبداهلل وزايد و�سعيد وبدر وحمد والعنود 
وح�سن ومرمي و�سليمان و�سلمه ليكون ا�سماوؤهم بعد التعديل/ علي 
وعبداهلل وزايد و�سعيد وبدر وحمد والعنود وح�سن ومرمي و�سليمان 

و�سلمه، ابناء/ حممد علي �سعيد القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
امل��دع��و/ ح�سن حممد ح�سن  ب���اأن  راأ����س اخليمة  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
ق��ب��وع��ي ال�����س��ح��ي، ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ت��ع��دي��ل ال�����س��ه��رة م��ن )ق��ب��وع��ي( اإىل 
وخالد  و�سليمان  وخولة  حممد  ابنائه/  وا�سماء  ل�سمه  )القابوعي( 
و�سمية وحمدان و�سعيد و�سيف ليكون ا�سماوؤهم بعد التعديل/ حممد 
وخولة و�سليمان وخالد و�سمية وحمدان و�سعيد و�سيف، ابناء/ ح�سن 

حممد ح�سن القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
تعلن دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة باأن املدعوة/ فاطمة �سعيد عبداهلل 
من  ال�سهرة  م�سمى  تعديل  بطلب  تقدمت   ، ال�سحي  قبوعي  �سليمان 
)قبوعي( اإىل )القابوعي( ليكون ا�سمها بعد التعديل/ فاطمة �سعيد 

عبداهلل �سليمان القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
امل��دع��وة/ فاطمة حممد علي  ب��اأن  راأ����س اخليمة  دائ���رة حماكم  تعلن 
قبوعي ال�سحي ، تقدمت بطلب تعديل م�سمى ال�سهرة من )قبوعي( 
علي  حممد  فاطمة  التعديل/  بعد  ا�سمها  ليكون  )ال��ق��اب��وع��ي(  اإىل 

القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

  ال�صماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ ح�سن �سعيد عبداهلل قبوعي 
�سقيقتيه )مرمي  ال�سهرة ل�سمه ول�سماء  تعديل  تقدم بطلب   ، ال�سحي 
التعديل/  ا�سماوؤهم بعد  اإىل )القابوعي( ليكون  و�سيخه( من )قبوعي( 

ح�سن ومرمي و�سيخه ابناء/ �سعيد عبداهلل علي القابوعي ال�سحي.
وان من له م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ العلن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
                                                قا�صي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية

                                                                                   ه�صام ابراهيم حممد

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم
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عربي ودويل
باري�س ت�ست�سيف قمة لإعادة الزخم للدبلوما�سية اخل�سراء 

كو�ستاريكا كارلو�س األفارادو، ورئي�سة البنك املركزي الأوروبي كري�ستني 
لغارد ورئي�س منظمة ال�سحة العاملية تيدرو�س اأدهانوم غيربي�سو�س.

و�ست�سهد القمة تقدمي كل من هوؤلء مبادرات اأو قطع التزامات ملمو�سة 
الأر�سية  البيئية  الأنظمة  حماية  وهي  الأربعة  القمة  موا�سيع  ب�ساأن 
والرابط  التمويل،  وح�سد  الزراعي  البيئة  لعلم  والرتويج  والبحرية، 

بني اإزالة الأحراج واحلفاظ على الأجنا�س و�سحة الب�سر.
ويرتدي هذا املو�سوع ح�سا�سية خا�سة فيما جت�سد جائحة كوفيد-19 
الب�سر  اإىل  تنتقل  التي  املن�ساأ  احليوانية  الأم��را���س  يف  الكبري  التكاثر 
على  الق�ساء  بفعل  الأج��ن��ا���س  ب��ني  الح��ت��ك��اك  ت��زاي��د  بفعل  خ�سو�سا 

َمواطن العي�س الطبيعية.
وحفظ  املناخية  التحديات  تقاطع  ب��اجت��اه  “الدفع  يف  باري�س  وت��اأم��ل 
اأن  اعترب  الفرن�سية  الرئا�سة  يف  م�سدر  بح�سب  البيئية”،  الأن��ظ��م��ة 

•• باري�س-اأ ف ب

تنظم فرن�سا غداً الثنني يف باري�س عرب الإنرتنت قمة للتنوع احليوي 
اإىل  ال���زخ���م  اإع�����ادة  ب��ه��دف  واح�����د(،  )ك���وك���ب  “وان بلنيت”  ب��ع��ن��وان 
اجلائحة  بفعل  البيئة  اإنقاذ  جهود  تباطوؤ  بعد  اخل�سراء  الدبلوما�سية 

التي جت�ّسد فداحة اخلطر املتاأتي من الأزمات البيئية.
بها  ي���دايل  ع��امل��ي��ة،  �سخ�سية  ث��لث��ني  ك��ل��م��ات حل���وايل  ال��ق��م��ة  وتتخلل 
الأمني  ه���وؤلء  وم��ن  ال�سحية.  الأزم���ة  ب�سبب  الفيديو  ع��رب  معظمهم 
العام للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، ورئي�س البنك الدويل ديفيد 
مالبا�س، ووريث العر�س الربيطاين الأمري ت�سارلز، ورئي�سة املفو�سية 
اأنغيل مريكل،  الأملانية  وامل�ست�سارة  اأور�سول فان دير ليني،  الأوروبية 
ورئي�سا وزراء بريطانيا بوري�س جون�سون وكندا جا�سنت ترودو، ورئي�س 

حياتنا  على  تاأمينا  ي�سبه  م��ا  ي�سّكل  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع  على  “احلفاظ 
الإع���لن عن ت�سّدر  الأوب��ئ��ة والح���رتار )غ��داة  مبواجهة  اجلماعية” 
2020 قائمة اأكرث ال�سنوات حّراً على الإطلق بالت�ساوي مع 2016(. 
وقد عانت الدبلوما�سية اخل�سراء اأخريا يف ظل غياب �سبه تام للأولويات 
البيئية عن امل�سهد العام يف 2020 بعدما طغت اجلائحة على ما عداها 
الإرج����اء حتى خريف  ك��ان  احل��ي��وي،  التنوع  ولناحية  اه��ت��م��ام��ات.  م��ن 
2021 م�سرَي موؤمتر الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وقمة الأطراف 
اخلام�سة ع�سرة الرامية اإىل و�سع خطة دولية حلماية الأنظمة البيئية 

اللزمة للب�سرية واإعادتها اإىل طبيعتها بحلول 2050.
وع��ل��ى �سعيد امل��ن��اخ، اأرج��ئ��ت ق��م��ة الأط�����راف ال�����س��اد���س��ة وال��ع�����س��رون يف 
غل�سكو ال�سكتلندية عاما كامل اإىل ت�سرين الثاين/نوفمرب 2021 
اإىل  “وان بلنيت”  ي���رام. وتطمح قمة  م��ا  الأم���ور على  ���س��ارت  م��ا  اإذا 

“امل�ساركة يف ح�سد التعبئة” لإجناز هذا امل�سار الدبلوما�سي من خلل 
“اإظهار اإمكان التحرك من اأجل احلفاظ على الكوكب والتنوع احليوي 

ب�سورة ملمو�سة للغاية«.
اإعادة اإطلق  اإىل  ويف ما يتعلق بحماية الأنظمة البيئية، ت�سعى القمة 
فرن�سا  ب��اإ���س��راف  الطبيعة”  اأج���ل  م��ن  العالية  ال��ط��م��وح��ات  “ائتلف 
اإدماج حواىل خم�سني بلدا يلتزم  وبريطانيا وكو�ستاريكا، والرامي اإىل 

كل منها حتويل 30 % من اأرا�سيها مناطق حممية.
ائتلف  ت�سكيل  اإىل  القمة  التنوع احليوي، تطمح  وعن متويل ق�سايا 
للق�سايا  املر�سودة  العامة  الأم��وال  % من   30 تخ�سي�س  اإىل  يرمي 
املناخية اإىل “حلول قائمة على الطبيعة” )اإعادة التحريج على �سبيل 
املثال(. كما قد ُيعلن يف القمة عن اإقامة حتالف م�ستثمرين من القطاع 

اخلا�س.

انتقادات لإيران بعد عام على حتطم الطائرة الأوكرانية

الأزمة ال�سحية تقحم املاليني يف نيجرييا يف دوامة الفقر 
•• الغو�س-اأ ف ب

مل تكن التاجرة ال�ستينية تويني 
جاكوب تتخيل يوما اأنها �ستعتمد 
على امل�ساعدات الإن�سانية، بعدما 
اع���ت���ادت ل�����س��ن��وات روؤي����ة حملت 
حي  يف  جلريانها  الطعام  ت��وزي��ع 
العا�سمة  يف  ال�����س��ع��ب��ي  م��اك��وك��و 

القت�سادية النيجريية لغو�س.
ال�سيادين  عائلت  مع  باملقارنة 
املقيمني بجوارها يف اأكواخ بائ�سة 
املعدنية،  وال�سفائح  اخل�سب  من 
تعي�س  ك��ه��رب��اء،  اأو  م��اء  دون  م��ن 
ن�سبيا  اأف�سل  ظ��روف  يف  جاكوب 
داخ���ل م��ن��زل م��ن اخل��ر���س��ان��ة مع 
اإم������داد ك��ه��رب��ائ��ي وق����رب طريق 

معّبد.
درا�ستها  ت��وا���س��ل  ابنتها  وك��ان��ت 
ب�سيطا.  ي��زاول عمل  كان  وابنها 
لكن كل �سيء انهار يف غ�سون عام 
واح���د، م��ع وف���اة زوج��ه��ا وتف�سي 
فريو�س كورونا امل�ستجد والأزمة 

القت�سادية التي اأعقبته.
كما اأن اإيرادات متجرها ال�سغري 
كانت توّفر لها قوت عي�سها، لكن 
ا�ستمرت  ال��ت��ي  الإغ����لق  ت��داب��ري 
خم�سة اأ�سابيع منذ ني�سان/اأبريل 

اأتت على مداخيلها الهزيلة.
لبي������ع  ج��اك��������������������وب  وا���س��ط��������������رت 
منزلها  يف  امل��ق��ت��ن��ي��ات  اأك����رثي����ة 

لل�سمود. 
املبيعات  “توقفت  ت���ق���ول  وه����ي 
متاما )يف املتجر(، بعدها مل يكن 
لإعادة  امل��ال  م��ن  يكفي  م��ا  لدينا 

اإطلق العمل«.
دخلت  اأ���س��ه��ر،  ب�سعة  خ��لل  ويف 
الفقر  يف  ال��ن��ي��ج��ريي��ة  ال��ت��اج��رة 
ح�سرا  تعتمد  باتت  وه��ي  املدقع 
جريانها  م�����ن  امل����ع����ون����ات  ع���ل���ى 

للبقاء.
بعد يف  اأجن��ح  “مل  باأ�سف  وتقول 

العودة اإىل امل�سار ال�سحيح«.

وك����ان����ت ن��ي��ج��ريي��ا ال���ب���ال���غ عدد 
ن�سمة،  م��ل��ي��ون  م��ئ��ت��ي  ���س��ك��ان��ه��ا 
�سخ�س  مليون   88 اأ�سل  ت�سم 
دولر   1،9 م��ن  ب��اأق��ل  ي��ع��ي�����س��ون 
ي���وم���ي���ا. وه����ي حت��ت��ل م���ع الهند 
ت�سم  التي  العامل  بلدان  �سدارة 

اأكرب عدد من الفقراء.
اأكرث  و�سع  ت�سبه  ج��اك��وب  وح��ال 
�سخ�س  م����لي����ني  ����س���ب���ع���ة  م�����ن 
الفقراء  ���س��ف��وف  اإىل  ان�����س��م��وا 
البنك  تقديرات  وفق  العام،  هذا 
الدويل الذي ي�سري اإىل اأن هوؤلء 
من  وبغالبيتهم  اجل��دد  الفقراء 
التح�سيل  وذوي  امل�����دن  ���س��ك��ان 
العلمي الأعلى، هم اأوائل �سحايا 
على  امل��دم��رة  وتبعاتها  اجلائحة 

القت�ساد الإفريقي الأول.
امل��دق��ع يف  ال��ف��ق��ر  وف��ي��م��ا ي�سيب 
نيجرييا �سكان الأرياف خ�سو�سا، 
متددت هذه الأزمة اإىل اأهل املدن 

وفق  الإغ���لق،  تدابري  مع  اأي�سا 
برنامج الأغذية العاملي.

مدينة  يف  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  وع���ل���ى 
ك��ان��و، ث��اين ك��ربى م��دن البلد، 
الذين يعانون  ال�سكان  ازداد عدد 
اجل����وع ث���لث م����رات ب��ني مطلع 
لي�سل  الفائت  وال�سيف   2020

اإىل 1،5 مليون �سخ�س.
القت�سادية  الأزم�����ة  ه���ذه  واإث����ر 
اأطلقت  امل��������دن،  يف  امل���ت�������س���ارع���ة 
الوكالة الأممية التي كانت تعمل 
ح�سرا يف الأري��اف، مع احلكومة 
اأيار/مايو عمليات  النيجريية يف 
يف  الإن�سانية  للم�ساعدات  توزيع 
لغ��و���س واأب��وج��ا )و���س��ط( وكانو 

)�سمال(، كربى مدن البلد.
اإح�����دى هذه  ون���ال���ت ج���اك���وب يف 
احل��م��لت 37 األ���ف ن��اي��را )96 
 68 �ساأن  �ساأنها يف ذلك  دولرا(، 
األف اأ�سرة يف لغو�س منذ ت�سرين 

الأول/اأكتوبر، ما يغطي تكاليف 
الطعام ل�سهرين.

الإعلمية  امل�������س���وؤول���ة  وت��و���س��ح 
يف ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي يف 
لوكالة  لي�����ل  ت�������س���ي  ن���ي���ج���ريي���ا 
امل�ساعدة  ه��ذه  اأن  ب��ر���س  ف��ران�����س 
بعد  “التعايف  يف  ال�����س��ك��ان  ت��دع��م 

ال�سدمة«.
�سراء  للبع�س  امل�ساعدات  وتتيح 
ن�ساطهم  اإط���لق  لإع���ادة  ب�سائع 
القت�سادي، فيما ت�ساعد اآخرين 

وفق ليل. على “�سد رمقهم”، 
املتاخم  البائ�س  م��اك��وك��و  ح��ي  يف 
ال�سكان  ي���ع���اين  ج���اك���وب،  مل���ن���زل 
الفقر املدقع منذ ما قبل الأزمة 
ال�سحية. غري اأن الفريو�س الذي 
اأ�ساب اأكرث من 97 األف �سخ�س 
اأكرث  بحياة  واأودى  نيجرييا  يف 
�سربة  �سدد  منهم،   1340 م��ن 

قا�سمة لهم.

ويعي�س مئات اآلف الأ�سخا�س يف 
حي ال�سفيح هذا و�سط القمامة 
داخل اأكواخ متداعية و�سط املياه 

الآ�سنة.
ب����داأت  ن��ي��ج��ريي��ا ك���ان���ت  اأن  وم����ع 
 2016 اأزم����ة  م��ن  ال��ت��ع��ايف  للتو 
الناجمة عن انهيار اأ�سعار النفط 
اقت�سادية  دع��ام��ة  ي�����س��ّك��ل  ال���ذي 
دخولها  اأخ���ريا  اأع��ل��ن��ت  رئي�سية، 
مرحلة انكما�س اقت�سادي للمرة 

الثانية يف اأربع �سنوات.
وحتى قبل اجلائحة، كانت ن�سبة 
اإىل  ت�سل  ال�سباب  لدى  البطالة 

.%  40
تنت�سر  ماكوكو،  يف  مكان  كل  ويف 
بالطبا�سري  مكتوبة  هاتف  اأرق��ام 
ع���ل���ى اجل��������دران امل���ت���داع���ي���ة من 
“مقابل  اأنا�س يبحثون عن عمل 
اأي اأقل  2500 نايرا يف اليوم”، 

من �سبعة دولرات.

اأكاليل  يف كييف حيث كانت الطائرة متوجهة، ُو�سعت 
الت�سييد  قيد  تذكاري  لن�سب  موقع  على  الزهور  من 
�سور  عملقة  �سا�سة  وعر�ست  لل�سحايا.  خم�س�س 

جميع ركاب الطائرة والطاقم.
وقالت “جمموعة التن�سيق” املوؤلفة من كندا واململكة 
امل��ت��ح��دة واأوك���ران���ي���ا وال�����س��وي��د واأف��غ��ان�����س��ت��ان، يف بيان 
م�سرتك، “نطالب اإيران بتقدمي تو�سيح كامل و�سامل 
حتطم  ح����ادث  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  وال����ق����رارات  ل���لأح���داث 

الطائرة املروع«.
ال�سحايا  “اإن�ساف عائلت  اإي��ران  وطلب اجلميع من 
تعوي�سات  على  احل�سول  و�سمان  املت�سررة  وال���دول 

بعد عام من املاأ�ساة. كاملة”، 
اإي��ران عزمها  اأعلنت  الأول-دي�سمرب،  كانون  نهاية  ويف 
لكل  باليورو”  يعادله  م��ا  اأو  دولر  األ���ف   150“ دف��ع 
الأوكرانية  اجلوية  اخلطوط  رحلة  �سحايا  من  اأ�سرة 

رقم “بي ا�س 752«.
ورف�س وزير اخلارجية الكندي فران�سوا فيليب �سامبني 
التعوي�س  “ق�سية  اأن  معتربا  العر�س،  هذا  اخلمي�س 
ل��ن حت�سم ب��الإع��لن م��ن ط��رف واح���د م��ن اإي����ران، بل 

يجب اأن تكون مو�سوع مفاو�سات بني الدول«.
اإيجاز  ت��رودو يف  الكندي جا�سنت  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 
التي ل ميكن ت�سورها يجب  “املاأ�ساة  اأّن هذه  �سحايف 
األ تتكرر مرة اأخرى”، م�سريا اإىل اأن 138 راكبا كانوا 

متجهني اإىل كندا.

•• تورونتو-اأ ف ب

دعت كندا وال��دول التي ُقتل رعاياها يف ح��ادث حتطم 
اأ�سقطتها  الأوكرانية  اجلوية  للخطوط  تابعة  طائرة 
اإي��ران عن طريق “اخلطاأ” يف 8 كانون الثاين-يناير 
2020، طهران اإىل حتقيق العدالة لعائلت ال�سحايا 

الذين جرى اإحياء ذكراهم يف دول عدة.
م�سم�س  ي���وم  يف  �سخ�س   200 ن��ح��و  جت��م��ع  ك��ن��دا،  يف 
اجل��م��ع��ة اأم����ام ج��ام��ع��ة ت��ورن��ت��و ق��ب��ل ال�����س��روع مب�سرية 
يف  بر�س  فران�س  وكالة  مل�سور  وفًقا  لل�سحايا،  تكرمًيا 

املكان.
واأ�سفر حتطم الطائرة بعيد اإقلعها من “مطار الإمام 
 176 مقتل  ع��ن  ط���ه���ران،  ق���رب  ال����دويل  اخلميني” 
الإيرانيني  م��ن  غالبيتهم  متنها  على  ك��ان��وا  �سخ�سا 

والكنديني، والعديد منهم من حملة اجلن�سيتني.
وح��م��ل ك��ث��ريون اأم���ام جامعة ت��ورون��ت��و لف��ت��ات ُطبعت 
البع�س  وو���س��ع  واأ���س��م��اوؤه��م.  ال�����س��ح��اي��ا  ���س��ور  عليها 

كمامات باللون الأ�سود ُكتب عليها “العدالة«.
زوجته  فقد  ال���ذي  ن��ي��ازي  حميد  امل�ساركني  ب��ني  وم��ن 

وابنته وابنه يف هذه املاأ�ساة.
وقال لفران�س بر�س “ل اأعرف كيف اأعرب عن ذلك، ما 
اأن  اأ�سدق  اأن  وت�سكيك، ل ميكنني  اإنكار  زلت يف حالة 
هذا حدث لأ�سرتي” م�سيفا “اأعتقد اأحياًنا اأنه كابو�س 

ل ميكن اأن يحدث«.

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

•• لوك الليربتي

كتاًبا  �سيهان  نيل  ال�سحفي  ن�سر   ،1986 ع��ام     
فيتنام”.  يف  اأمريكي  املفقودة:  “الرباءة  بعنوان 
ي�سرح املوؤلف، اأكرث من اأي �سخ�س اآخر، ا�ستفاقة 
واأكاذيب  احل��رب،  فظائع  على  الأمريكي  ال�سعب 

الإدارات املتعاقبة، وحماولت الت�سرت.
   وبهذا املعنى، فكرت على الفور عندما �ساهدت، 
يف ح��ال��ة ذه����ول، ه��ج��وم امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى مبنى 

الكابيتول يوم الأربعاء.

حادثة متوقعة
   رغم الطبيعة املفاجئة للحدث، مل يكن هناك ما 
ي�سمى باملفاجاأة. ما كنا نعلنه اأو ندد به ملا يقرب من 
اأربع �سنوات، كان يت�سكل مبعدل جنوين، و�سرعان 

ما مت نقل ال�سور على ال�سبكات الجتماعية.
ال��ت��ي مت تداولها  ل��ه��ذه ال�سور  ي��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل     
الطبقة  ت��ه��ز  وان  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ال�����س��دم��ة  ت��اأث��ري 
اأو الن��ت��ه��ازي��ة، فقد  ال��غ��ري م��ب��ال��ي��ٍة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
جتاهل الكثري من اجلمهوريني ا�سارات التحذير 
اأنهم قاموا  اأو الأ�سواأ من ذل��ك،  من وق��وع كارثة، 

بتغذية الوح�س.
   علينا األ نخطئ، مل يكن دونالد ترامب وو�سائل 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ���س��وى م�����س��رع��ات، وتعليق 
يف  رحيله  انتظار  اأو  تويرت  على  الرئي�س  ح�ساب 
�سنكتفي  ذل��ك  بعد  �سيء.  اأي  يحل  لن  يناير   20
لداء  املده�سة  املظاهر  اأكرث  على  بالق�ساء  حينها 
عميق، وبالتايل نحكم على اأنف�سنا بانتظار تكرار 
اأع��داء الوليات  هذا امل�سهد املفجع الذي �سيعرف 

املتحدة كيف ي�ستفيدون منه.
   ق��ام دون��ال��د ت��رام��ب بتعبئة اأن�����س��اره م��ن خلل 
للهجرة  اخل���ارج���ي���ة  ب��ال��ت��ه��دي��دات  ال���س��ت�����س��ه��اد 
املك�سيكية اأو املهاجرين من الدول الإ�سلمية، لكن 

العلة التي ابتليت بها هذه الأمة داخلية، ونحن ل 
ن�سقط يف الإثارة با�ستح�سار التدمري الذاتي.

ا منذ فرتة  الأمريكي مري�سً املجتمع     لقد كان 
طويلة، وما زلنا نف�سل غالًبا جتاهل الت�سخي�س 
احل��ق��ي��ق��ي وال���ع���لج امل��ن��ا���س��ب. األ ن���ق���ول اإن�����ه ل 
ال��ذي يرف�س العرتاف  اأ�سواأ من  يوجد مري�س 

مبر�سه؟

�إنكار للو�قع
الإ�سلح  اإىل  احل��اج��ة  م��ث��ل  ق�سايا  ك��ان��ت  اإذا     
والتفاوت  وال���ع���ن���ف،  وال��ع��ن�����س��ري��ة،  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
ال�سحية  الرعاية  على  احل�سول  اأو  الجتماعي، 
اجليدة والتعليم، معروفة منذ فرتة طويلة، فاإن 
اجلديد، وميثل نهاية ال��رباءة، هو اأن جزًء كبرًيا 

من ال�سعب الأمريكي يعي�س يف واقع بديل.
ال�سحوة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني،  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  بالن�سبة     
انتخابي  عنيفة: فجاأة مل نعد نتحدث عن ج�سم 
ي��ج��ب ا���س��ت��ع��ادت��ه ل��ل���س��ت��م��رار يف ال��ه��ي��م��ن��ة على 
الريفية،  املناطق  اأو  ال�سواحي  البي�س يف  اأ�سوات 
بل عن جمانني مقتنعني بوجود موؤامرة. مل تكن 
حركة كيو انون، واأن�سار تفوق البي�س، يكت�سحون 
في�سبوك يوم الأربعاء، لقد و�سعوا اأقدامهم على 

مكتب نان�سي بيلو�سي.
الع�سرات من الأمريكيني  اأخ��رى، اعترب     وم��رة 
ا�ستخف  بينما  يربرها،  ما  لها  ال�سغب  اأعمال  اأن 
اآخرون بهذا الهجوم اخلطري على املوؤ�س�سة والقيم 
ال��ت��ي جت�����س��ده��ا. ف���اأي اأم���ل مي��ك��ن ت��ع��ّه��ده عندما 
اأو يف  اإنكار  يعي�س جزء كبري من ال�سكان يف حالة 

عامل مواٍز يهرب من العقل واحلقائق؟
   نحن نفتقر اإىل املنظور والأنف ملت�سق بالنافذة، 
لكن ال���س��ت��م��رار يف جت��اه��ل الإ����س���ارات ال��ت��ي تبدو 

وا�سحة بالن�سبة يل لي�س �سليما واأنا قلق.
ترجمة خرية ال�سيباين

رحيل ترامب لن يحل اأي �سيء...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني حادثة الكابيتول.. م�سهد مزعج يتحّمله ترامب
•• وا�صنطن-وكاالت

الكاتب  راأى  الأربعاءاملا�سي  الأمريكي  الكونغر�س  اقتحام  على  تعليقاً 
ريت�س لوري اأن امل�سهد الأخري لدونالد ترامب كان مزعجاً، اإذ على الرغم 
اإل  اأفعالهم،  عن  النهائية  امل�سوؤولية  يتحّملون  ال�سغب  مثريي  اأن  من 
اأن ترامب هو ال��ذي حّثهم على ذل��ك. وق��ال ل��وري، يف مقال يف �سحيفة 
بالإنتقال  املتحدة  الوليات  روؤ�ساء  التزام  اإن اجلميع توّقع  “بوليتيكو”، 
يوم  امل��ّر  احل�ساد  و�ساهدنا  ترامب.  دونالد  با�ستثناء  لل�سلطة،  ال�سلمي 
يف  الكابيتول  مبنى  باقتحام  �سادم،  وب�سكل  اأن�ساره،  قام  عندما  الأربعاء 

وا�سنطن واأربكوا عملية اإ�سدار نتائج الإنتخابات.
الأمريكية،  احلكومات  مار�سته  طويل  تقليد  اأثناء  املبنى  اخ��رتاق  وك��ان 
ف�سلنا  اأننا  ويعني  الأمريكية،  الدميقراطية  �سّد  الأ�سّد  املحلي  الهجوم 
امل�سوؤولية  املُ�ساغبون  ويتحّمل  �سلمي.  ب�سكل  ال�سلطة  بنقل   2021 يف 
اأن�ساره  الذي دفعهم. غّذى ترامب  النهائية عما حدث لكن ترامب هو 
جمنونة  م��وؤام��رة  نظريات  فيها  مبا  الإنتخابات  عن  م�سمومة  باأكاذيب 
عنا�سر  �سّد  حرباً  يقود  ترامب  ب��اأن  توؤمن  التي  “كيو”  حركة  تتبّناها 
�سيطانية داخل احلكومة وُمتحّر�سة بالأطفال، والتي لو كانت مزاعمها 

�سحيحة لرّبرت القيام ب�”ثورة«.
وا�سنطن  اإىل  ال��ت��وّج��ه  على  ت��رام��ب  و�سجّعهم  �النتخابات..  �صرقة 
�سرقة  ح��ول  املعروفة  خطاباته  م��ن  ب��واح��د  املا�سي  الأرب��ع��اء  وحّر�سهم 
اأمام من  القوة  الكابيتول لإظهار  الزحف نحو  النتخابات، وحّثهم على 
ل�ستعادة  و�سراحة  بفخر  ودفعهم  “ال�سعفاء”،  باجلمهوريني  و�سفهم 

البلد من جديد.

ت��رام��ب تغريدة عن  ن�سر  الأم��ن��ي،  ال��ذي ح�سل فيه اخل��رق  ال��وق��ت  ويف 
فقدان نائبه مايك بن�س، الذي ُنقل على عجل من قاعة جمل�س ال�سيوخ، 
طالب  عندما  وح��ت��ى  ل�ساحله.  الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  حت��وي��ل  على  ال��ق��درة 
اأن�ساره بالعودة اإىل بيوتهم، كّرر الكلم ذاته، وهاجم نزاهة الدميقراطية 

الأمريكية.
اأظهرت  ووا�سحة  لعبة غريبة  ترامب يف  وانخرط  �لقيادة..  ف�صل يف 
يكن  ومل  بالنتخابات.  الكبري  ف��وزه  ع��ن  اإع��لن��ه  منذ  القيادة  يف  ف�سًل 
اأب��ع��د من  ب��ال��ه��زمي��ة، ومل ينظر  ع��ل��ى الع�����رتاف  غ����روره  ب�سبب  ق�����ادراً 
ُتر�سيهم  لهم حكايات  وقّدم  اأن�ساره  ترامب �سّلل  ال�سخ�سية.  م�ساحله 
اأو  لأمريكا  اجلنوبية  احل��دود  على  اجل��دار  بناء  كلفة  املك�سيك  دف��ع  عن 
بقوة.  اجلمهوريون  قاتل  لو  نتيجتها  قلب  مُيكن  التي  النتخابات  عن 
العجيبة  قدراته  ا�ستخدم  الأمريكي.  الد�ستوري  بالنظام  جهًل  واأظهر 
من  ب��دًل  امل�ساعر  واإ�سعال  الدمياغوجية  ق�سية  خلدمة  التوا�سل  على 
على  احل��ف��اظ  يف  ال��روؤ���س��اء  م�ستوى  على  يكن  ومل  وال��ت��ه��دئ��ة.  التنوير 
برئا�سته  ُي�سرب  كما  اإليه.  وا�سنطن  ج��ورج  دخ��ول  الرئي�س منذ  من�سب 
املثل لناحية رف�س الق�ساة واجلمهوريني، ممن لديهم �سلطة، بالتاأثري 

على نتائج الإنتخابات واخلنوع له رغم تنّمره عليهم واإزعاجه لهم.
األقى  عندما  موؤملاً  تناق�ساً  املا�سي  الأربعاء  �سهد ظهر  تناق�س موؤمل.. 
زعيم الأغلبية يف جمل�س ال�سيوخ املنتهية وليته ميت�س ماكونيل خطاباً 
ُمقّنعاً وم�سوغاً بعناية حول �سبب اخلطاأ يف رف�س انتخاب بايدن، بينما 

كان الرعاع ي�ستعّدون لطرده وزملئه من عملهم.
ك���ان خ��ط��اب م��اك��ون��ي��ل ع��م��ًل ف��ردي��اً ل�سخ�س ي��ه��ت��ّم ب��ال��ن��ظ��ام مب��ا يكفي 

للعرتاف بالهزمية عندما يقت�سي الأمر.

ال�سني تتح�سر لزيارة بعثة 
منظمة ال�سحة اإىل ووهان 

•• بكني-اأ ف ب

ال�سبت موا�سلة  اأم�س  ال�سني   اأك��دت 
منظمة  لبعثة  ل��زي��ارة  التح�سريات 
ال�سحة الدولية اإىل ووهان للتحقيق 
يف من�ساأ كوفيد-19، يف اأعقاب توبيخ 
الدولية  املنظمة  م��ن  نوعه  م��ن  ن��ادر 
على خلفية تاأخر الزيارة املقررة منذ 

وقت طويل.
وجاءت الت�سريحات بعد اإعلن املدير 
ي�سعر  اأن���ه  ال��ث��لث��اء  للمنظمة  ال��ع��ام 
ا�ستكمال  لعدم  اأمل كبرية”  “بخيبة 
ب��ك��ني ب��ع��د ال��ت�����س��ري��ح رغ���م ب���دء عدد 
م���ن اأع�������س���اء ال���ف���ري���ق ال���رح���ل���ة اإىل 
الذي  الفريو�س  من�ساأ  لتتبع  ال�سني 
ر�سد للمرة الأوىل اأواخر 2019 يف 

املدينة الواقعة بو�سط البلد.
ال��ل��ج��ن��ة الوطنية  ن��ائ��ب وزي����ر  وق����ال 
لل�سحافيني  يي�سني  زي��ن��غ  لل�سحة 
املحدد  املوعد  النظر يف  “يتم  ال�سبت 

)للزيارة( ونحن جاهزون«.
اأ�ساف “طاملا ي�ستكمل هوؤلء اخلرباء 
برناجمهم  وي����وؤك����دون  الإج���������راءات 
���س��ن��ذه��ب ���س��وي��ا اإىل ووه����ان لإج����راء 

حتقيقات«.
الأ���س��ب��وع امتنعت  يف وق��ت �سابق ه��ذا 
ال�سلطات ال�سينية عن تاأكيد تفا�سيل 
الزيارة، يف موؤ�سر على ح�سا�سية املهمة 

التي عانت من التاأخري وال�سيا�سة.
اأن  �سابقا  اأعلنت  ق��د  املنظمة  وك��ان��ت 
فريق  ل���زي���ارة  الإذن  منحت  ال�����س��ني 

ي�سم 10 اأ�سخا�س.
ننتظر  ح��ال��ي��ا  “نحن  زي��ن��غ  واأ����س���اف 
و�سول خرباء منظمة ال�سحة العاملية، 
وقمنا بالرتتيب كي تقوم جمموعات 

خرباء معنيني با�ستقبالهم«.
تتمكن  اأن  يف  الأم���������ل  ع�����ن  وع������رب 
العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  حت��ق��ي��ق��ات 
من زي��ادة فهم من�ساأ فريو�س كورونا 

امل�ستجد.
تلقيح  فعالية  ح��ول  ���س��وؤال  على  وردا 
�سد فريو�س كورونا امل�ستجد املتحور 
اأنه  وي��ب��دو  بريطانيا  ر���س��د يف  ال���ذي 
“لقاحنا  زي��ن��ي��غ  ق���ال  ع�����دوى،  اأك����رث 
لديه نف�س الفاعلية �سد حتور �سللة 

مماثل«.
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Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134
Public Notice AJ20201209C11198

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Ajay Kumar, Nationality: India
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (10601.29 dirhams) ten thousand, six hundred 
and one dirham, and twenty-nine fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his 
work with the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under 
a declaration of indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (10601.29) ten thousand, 
six hundred and one dirham, and twenty-nine fils under a declaration of indebtedness signed 
by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified 
party for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the 
date of the receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite 
of the repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date 
of your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to 
regain the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134
Public Notice AJ20201212C11286

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Sriramu Selvaraj, Nationality: India
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (31437.30 dirhams) thirty-one thousand, four 
hundred thirty-seven dirhams, and thirty fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his 
work with the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under 
a declaration of indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (31437.30) thirty-one 
thousand, four hundred thirty-seven dirhams, and thirty fils under a declaration of indebtedness 
signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified 
party for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the 
date of the receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite 
of the repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date 
of your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to 
regain the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134
Public Notice AJ20201209C11199

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Maqbool Khan Taj Muhammad Khan, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (10758.65 dirhams) ten thousand, seven 
hundred fifty-eight dirhams, and sixty-five fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his 
work with the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under 
a declaration of indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (10758.65) ten thousand, 
seven hundred fifty-eight dirhams, and sixty-five fils under a declaration of indebtedness 
signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified 
party for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the 
date of the receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite 
of the repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date 
of your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to 
regain the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134
Public Notice AJ20201211C11283

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Zohaib Saleem Muhammad Saleem, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (17212.75 dirhams) seventeen thousand, two 
hundred twelve dirhams, and seventy-five fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his 
work with the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under 
a declaration of indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (17212.75) seventeen 
thousand, two hundred twelve dirhams, and seventy-five fils under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified 
party for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the 
date of the receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite 
of the repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date 
of your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to 
regain the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134
Notification by Publication to the Defendant

Before Case Management office of Sharjah Court "Federal Civil Court of First Instance"
Case No. SHCFICIREA2020 / 0007078, Civil ( Partial )

To :  Defendant  /  DILSHAN NUWANKA WERNABURA
Address :  Sharjah, Al Majaz, Fam Building, Office No. 108
Notification Subject
Kindly be informed that the Plaintiff  /  Zulekha Hospital LLC has filed the above numbered Case against 
the Defendant  /  DILSHAN NUWANKA WERNABURA – Sri Lankan, seeking the following :  
1 -  To keep the Defendant under obligation to pay a total amount of AED 177852 
( one hundred seventy seven thousand, eight hundred and fifty two UAE Dirham only ) in addition to 
the legal interest of 9% as of the date of the claim until the payment is made in full, and 
2 -  To keep the Defendant under obligation to pay charges, expenses and attorney fees and the 
Judgment shall be self executing immediately without bail. 
THEREFORE, you "the Defendant" are required to appear in the session held on 10 / 01 / 2021 before 
Case Management office of Sharjah Court "Federal Civil Court of First Instance" 
( Case Manager Office No. 4 ) in person or by an authorized attorney, and submit a Memorandum of 
Reply to the Case accompanied by all documents within a period not exceeding ten days from the date 
of publication of this Notification in order to consider the above mentioned Case as a Defendant.
Director of Judicial Services 
Hamda Mohamed Hassan Ali Al Ali

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134
Notification in by Publication for a Defendant Before Case Management Office

Shariah Federal Civil  Court of First Instance
Case no.SHCFICIREA2020/0007264/Civil (Partial)

To Defendant : Ruban Mani,unknown place of residence : Address : 
Dubai-Ghubiba, Nashwan Building. Mob:0526675591
The Plaintiff: Rajesh Kumar filed a case against Ruban Mani, nationality: 
Sri Lanka, requesting the defendant with the following:
Pay an amount of AED 19200.
The costs and expenses and attorney fees
You are requested to present on 21/01/2021 before Case Management 
Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance- office no. (Office 
of Case admin no.4) in person or to be represented by a legal attorney. 
To submit a Plea with the entire document attached within 10 days of 
the publication in order to consider the above-mentioned case number in   
your capacity as a Defendant.
Director of Legal Services
Hamda Mohamed Hassan Ali Al Ali

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134

Notification through Publication
In Appeal No. 854/2020/305 Commercial Appeal

Subject of the Appeal: An appeal to the judgment rendered in the Case No. 4721/2018 
District Commercial and to oblige the appellee to pay the charges, expenses and 
attorney's fees.
Claimant: Sharafuddin Nalakat Tirotikatel Qassim Capacity in Case: Appellant
Represented by: Abdulaziz Mohammed Abdullah bin Khalfan Al Zaabi  Capacity in 
Case: Attorney
Respondent:2. Seasons Pillows and Cushions Factory LLC 4. Obaid Ahmed Obain 
Alai with unknown place of residence    
Capacity in Case: Defendant
Subject of the Notification:The judgment rendered in the Case No. 4721/2018 District 
Commercial has been appealed.The appeal shall be heard at the hearing of Sunday 
17/01/2021 at 10:00 am in the remote litigation hall. So, you are  summoned to appear, 
in person or through your legal representative. If you fail to appear, the appeal shall 
be heard in absentia.
Head of Division
Abdullah Ahmed Suleiman

DUBAI COURTS
GOVERNMENT OF DUBAI

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134

Notification by publication
In case No. 100/2020/2085 Muslim personal status

Subject matter of the case:A judgment to terminate and drop the defendant's custody of the girl 
"Ermita to subjoin her to her father, to oblige the defendant to hand her over to the father, and 
to drop all expenses and wages decided in case No. 2108/2019 Muslim personal status as of 
the date of the judgment along with obliging her to pay fees, expenses and attorney's fees.
Notifier: Ramjit Mohammad Hassan habib nia  His capacity in the case: Claimant
Notifyee: Maryam Ahmad Bouzari Her capacity in the case: Defendant
Subject of notification: The  claimant has filed a claim against you and its subject matter is a 
judgment to terminate and drop the defendant's custody of the girl "Ermita to subjoin her to 
her father, to oblige the defendant to hand her over to the father, and to drop all expenses and 
wages decided in case No. 2108/2019 Muslim personal status as of the date of the judgment 
along with obliging her to pay fees, expenses and attorney's fees. A hearring has been set for 
the said on Monday, 18-1-2021 at 09:30 AM in  the remote litigation  hall in Personal Status  
Building in Al Garhoud  BUILDING_DESC &, so you are requested to attend  or whoever  
legally represents you. You are also requested to submit your statements or documents to the 
court at least three days before the hearing.
Division Head
Ahmed Muhammad AL-Khazraji

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134
Public Notice AJ20201212C11287

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Muhammad Bilal Mahmood Ahmad, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (17188.74 dirhams) seventeen thousand, one 
hundred eighty-eight dirhams, and seventy-four fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his 
work with the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under 
a declaration of indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (17188.74) seventeen 
thousand, one hundred eighty-eight dirhams, and seventy-four fils under a declaration of 
indebtedness signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified 
party for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the 
date of the receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite 
of the repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date 
of your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to 
regain the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

Date 10/ 1/ 2021  Issue No : 13134
Public Notice AJ20201205C10896

The notifying party: Sharjah Taxi LLC, Nationality: Emirati 
The notified party: Shah Zaib Khan Irshad Haider, Nationality: Pakistan
Subject:  Subject/Judicial notice for payment of (13490.17 dirhams) thirteen thousand, four 
hundred ninety dirhams, and seventeen fils.
- The notified party works for the notifying party as a driver of a light vehicle. During his 
work with the notifying party, he owed the notifying party amounts of money as debts under 
a declaration of indebtedness signed by the notified party.
 * Whereas the notified party owes the notifying party an amount of (13490.17) thirteen 
thousand, four hundred ninety dirhams, and seventeen fils under a declaration of indebtedness 
signed by the notified party.
* Whereas the debt is due upon request. Accordingly, the notifying party notifies the notified 
party for the payment of the abovementioned amount of indebtedness within a week from the 
date of the receipt of the notice.
* The notified party undertook to pay the amount in his assets but he delayed paying it in spite 
of the repeated amicable endeavors but in vain.
Accordingly
We inform you that you must pay the sums of money in your asset within seven days from the date 
of your receipt of this notice; otherwise we will take the necessary legal procedures against you to 
regain the money. Furthermore, you will bear the judicial expenses and attorney fees, if any.
General notary public in Ajman

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأحد املوافق 17 يناير 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

SR       
1 200016 Rolls Royce - H 88860 SCA664S08GUX41777  205 /2019/1103
2 663822 CHEVROLET Corvette 2012 R 30039 1G1Y92DW2C5108154  205 /2019 /2255 
3 663469 NISSAN Sentra 2016 R 39906 MNTBB7A94G6033382  205 /2019/2090
4 652080 TOYOTAHIACE   2010 N 29227 JTGJX02P6A0029131  205/2018/406 
5 657975 FORD Expedition 2009 L 61609 1FMFU16539LA01268 207/2018/2803
6 654885 TOYOTA Hilux 2014 M 80554 MR0FR22G3E0715708 207/2016/1701
7 603837 KIA PICANTO H 96292 KNABX5124FT835802 2280/2016/207 
8 658021 NISSAN Sunny 2014 I 45923 MDHBN7AD2EG512796  207/2018 /3180 
9 659233 TOYOTA Corolla 2015 N 48670 RKLBB9HEXF5138182 207/2019/3915 
10 657193 HONDA MR-V K 62303 5FNYF18528B701109  207/2017/2730
11 657051 MITSUBISHI  Pajero J 22864 JMYMRV83W8J706212    207/2017/2730
12 652669 MITSUBISHI  Pajero B 91356 JMYLRV95WEJ719039    207/2019/4783
13 600948 Peugeot 307 L 73118 VF33CNFUE4S026640 621\2017\207  
14 643428 TOYOTA Camry 2005 C 39306 6T1BE32K05X508347 812\2020\207  
15 655347 TOYOTA Previa 2014 N 70590 JTNGE52M0EA042629  207/2019/357 
16 635771 MITSUBISHI FUSOFH211   2010 J 32557 JL7BCE1J2AK014804  207/2019/6215
17 650373 NISSANPATROL PICKUP   C 11037 JN10UGY60Z0097246  207/2018/2302
18 607419 VOLKSWAGEN  2006 H 91751 8AWLC09E96A708861  207/2012/251
19 656152 KIA Sportage 2008 J 48085 KNAJE553387515757 207/2018/4576
20 657195 DUHATSU TERIOS 2008 K 41028 JD2GJ522681079571  207/2018/4576
21 629290 HYUNDAI Elantra 2015 I 88728 KMHDG41C3FU196915  207 /2015 /564
22 656189 TOYOTA PRADO 2012 C 39987 JTEBU9FJ2C5024241 207 /2019/975
23 656950 HONDA CRV 2008 K 35395 JHLRE48598C407814  207/2019/3009
24 627762 HYUNDAI Accent 2015 O 18683 KMHCT41D0FU792418 1034\2019\208  
25 623845 Nissan Sunny D 52533 JN1FN61C11W002851 562\2015\208  
26 625134 Mercedes SL 550 H 55747 WDB2304741F071002 120\2018\208  
27 605226 KIA Forte 2015 P 58895 KNAFK4119F5871149 1034\2019\208  
28 605227 Hyundai Accent S 30097 KMHCT41B9GU054777 1034\2019\208  
29 619600 NISSAN Sentra C 91427 MNTBB7A96F6021426 819/2017/208
30 631736 Nissan Altima A 26490 1N4AL11D67C164533 5823\2019\209  
31 650208 EICHERPick up   I 15087 MC221ECL071150906  209/2017/3260 
32 661886 MITSUBISHI  Pajero 2014 J 81467 JMYLRV95WEJ709495 209 /2018/970 
33 656981 ASTON MARTIN 12VANTAGE G 90629 SCFAC243M5B501684    211/2018/447
34 604282 NISSAN TIDA 2008 F 83025 JN1CC13CX8T016428 3260/2014 /59
35 609701 NISSAN Patrol 2009 H 78543 JN8FY15YX9X575688 357/2012 /59
36 630615 TOYOTA Coaster 2014 P 87896 JTGFK5183E4019179 38-2017-59
37 642311 BEIQI FOTON MOTOR MiniBus 2014 C 94833 LVCB2NWA7ES154702 59-2015-3357  
38 604114 MITSUBISHI Lancer 2009 E 16977 JMYSTCY4A9U703528 59-2016-1704  
39 642316 Honda Civic F 90342 JHMFB2645CS400427 59-2015-3571  
40 617106 Toyota Corolla I 90277 RKLBB42E3A8003600 59-2015-3981  
41 642356 Nissan Sunny G 94079 KNMCC42H78P696387 59-2015-4000  
42 608194 CRYSLER 300 2014 F 52105 2C3CCAFJ1EH125378 59-2015-4512  
43 642349 Nissan Tiida E 67064 JN1CC13C38T006209  59-2016-238  
44 632378 VOLKSWAGEN Golf 2008 M 57572 WVWME11K88W227311 3374 -59-2015  
45 642354 NISSAN Armada 2008 P 25924 5N1AA08C18N624433 59-2015-3559  
46 641587 Mazda 2 2013 O 55043 MM7DE3HY7DW260921 59-2015-4760  
47 625152 Mitsubishi Lancer L 46183 JMYSRCY1AEU724655 59-2017-540  
48 626669 LEXUS LS 460L 2008 D 49788 JTHGL46F985030569 59-2015-3630  
49 627012 MITSUBISHI Fortis 2014 P 34177 RKMGS41L5EY043328 59-2016-1101  
50 617401 TOYOTA Corolla 2011 O 57187 RKLBV42E3B4420635 59-2016-302  
51 628928 KIA Cerato 2013 J 18683 KNAFU4114D5618795 59/2014/1817
52 653280 Mini Cooper S H 40216 WMWSY3102DT562310 59/2015/2341
53 607660 VOLKSWAGEN POLO 2001 E 25148 WVWZZZ6NZ1Y181097 59/2008/1301
54 656239 JEEP Liberty 2005 F 67988 1J4GL48K65W608431 59/2008/253 
55 608190 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2011 B 72382 WVWAC2130BV000084  59-2016-77  
56 627659 BMW O 14370 WBA3A1100DJ603106 59-2016-984  
57 626634 NISSAN Altima 2009 E 72639 1N4AL21D79C165893 59-2016-764  
58 605720 PEUGEOT 206 H 55645 VF32AKFWR7H000066 760/2010  
59 632057 MAZDA B 83622 SRY0E2629529 200/2004/608
60 652782 NISSAN TIDA 2007 G 48717 JN1CC13C17T005977 225/2013/611
61 N/A Toyota Coaster 2014 P 46621 JTGFK5189E4018666 5000/2018/209
62 N/A Toyota Hiace 2014 P 26881 JTGRX12P9E8040933 1635/2018  
63 N/A Nissan Pickup 2010 N 29942 MNTDD23S4A6005028 2845/2016  
64 N/A Toyota Previa 2011 K 41574 JTNGE52M6BA025247 2375/2018  
65 N/A Toyota Hilux 2007 I 83735 MR0FR22G270630801 58/2017  
66 N/A Volkswagen Scirocco 2011 K 83529 WVWZZZ13ZBV016421 3295/2015/   
67 N/A Chevrolet Camaro 2015 K 28239 2G1F91E35F9155255 1860/2017     ( )
68 N/A Kia Picanto 2015 E 76288 KNABX5128FT905947 4/2017   
69 N/A Volkswagen Touareg 2008 I 71956 WVGAL27L68D004478 8987/2009   
70 N/A Honda Accord 2005 F 71216 JHMCM56555C406247 8359/2011   
71 N/A Audi Q7 2007 G 6599 WAUAV94L67D077163 985/2014  
72 N/A Nissan Civilian 2006 G 62577 JN6DW11S16Z021012 4576/2018  
73 N/A Mitsubishi Pajero 2014 M 81318 JMYLRV95WEJ712240 1436/2017     ( )
74 N/A Toyota Hilux 2008  2920  MR0EX12GX82306349 31/2016  
75 N/A Toyota Hiace 2013 M 54306 JTFHX02P9D0074880 1414/2018  
76 N/A Toyota Corolla 2005 G 23157 JTDBR23E153108392 2825/2017  
77 N/A Nissan Pickup 2009 F 69947 JN6DD23S59X245232 2825/2017  
78 N/A Isuzu NPR 2007 K 20398 JAAKP34G877P05781 2181/2017  
79 N/A Nissan Pickup 2007 F 85477 JN6DD23Y57X043265 2825/2017  
80 N/A Nissan Qashqai 2014 P 68544 SJNBJ01B7EA925785 2825/2017  
81 N/A Nissan Qashqai 2014 P 68536 SJNBJ01B2EA889536 2825/2017  
82 N/A Nissan Pickup 2009 F 69970 JN6DD23S69X244963 2825/2017  
83 N/A Toyota Hilux 2006 Q 38741 MR0EW12G862005837 2825/2017  

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/54152 
املخطر:يحيى يو�سف نا�سر يو�سف الزرعوين ، اجلن�سية المارات ، واحمل بطاقة هوية رقم 784198646819254

العنوان:ال�سارقة - الهاتف:971504774272
املخطر اليهم:1- �سركة املتو�سطة ملقاولت البناء

العنوان:ال�سارقة - البطينة - �سارع ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي - �سقة 101 - هاتف:0505996420 - 0506798612
2- معني ابراهيم قاعودا ابو مغي�سيب - اجلن�سية الرن ب�سفته املالك

العنوان:ال�سارقة - القا�سمية - هاتف 0505996420 - 0506798612
مو�سوع الخطار املطالبة مببلغ وقدره )87.000( �سبعة وثمانني الف فقط لغري بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %12
الوقائع:نتيجة التعامل التجاري بني املخطر واملخطر اليه قام املخطر اليه بتحرير �سيك للمخطر �سيك واحد م�سحوب 

على م�سرف ال�سارقة ال�سلمي بقيمة اجمالية 87.000 درهم واملبني بالو�سف التايل
1- ال�سيك رقم 000165 واملح�سوب على م�سرف ال�سارقة ال�سلمي بقيمة اجمالية 87000 درهم

مت تقدمي ال�سيك على املخطر ال انه اعيد دون �سرفه ب�سبب )احل�ساب مغلق( مرفق �سورة من ال�سيك ومن مذكرة با�سباب 
اعادة ال�سيك وحيث ان املخطر حاولنا الت�سال باملخطر عليه مرارا وتكرارا حلل املو�سوع لكن دون جدوى

القانونية بواقع  الفائدة  املبلغ وقدره )87000( درهم بال�سافة اىل  اليه( ب�سرورة �سداد  لذلك:يخطر املخطر )املخطر 
12% وذلك خلل )5( ايام من تاريخه وال �سي�سطر ا�سفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقه 

بكل حتفظ واحرتام
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  
SHCEXCILABS 2020 عمايل  اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003340/ 

اإىل املحكوم عليه :الهند�سة اليطالية للمقاولت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: بيجو موندايادان يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 62570 درهم مع تذكرة العودة اىل موطنة

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
اليوم التايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�صارقة

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22945/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:احمد حممد �سلح عبده عو�س اهلل- م�سري اجلن�سية

 وعنوانه امارة ابوظبي �سارع الحتاد- متحرك رقم 0502365856
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )37897( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )37897( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
15085

الفئة
13

نوع املركبة
كيا كارلز

لون املركبة
بني

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرتخي�س
ابوظبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:23002/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
غرفة   -69 فيل  الريف-  قرية  �سارع  ابوظبي-  ام��ارة  وعنوانه  اجلن�سية-  اردين  احلدادين-  عي�سى  فايز  اليه:معن  املنذر 

7- متحرك رقم 0562728744 
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )74752( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )74752( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
96895

الفئة
9

نوع املركبة
فورد ايكو �سبورت

لون املركبة
ف�سي

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرتخي�س
ابوظبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22909/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:بهاء علي نا�سر ح�سون- عرايف اجلن�سية

 وعنوانه امارة ال�سارقة- منطقة القا�سمية- فيل 802- متحرك رقم 0507730712 
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )30567( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )30567( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
72076

الفئة
2

نوع املركبة
كيا �سرياتو

لون املركبة
ابي�س

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرتخي�س
ال�سارقة

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22914/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:زي�سان مهدي مالك اطهر ح�سني- باك�ستاين اجلن�سية- وعنوانه امارة ال�سارقة- منطقة القا�سمية- �سارع قرية 

ال�سعب- فيل رقم 4- متحرك رقم 0551814328 
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )63377( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )63377( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
12544

الفئة
A

نوع املركبة
رينولت دا�سرت

لون املركبة
اخ�سر

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرتخي�س
ام القيوين

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:23000/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
بناية  الكورني�س-  �سارع  املجاز-  ال�سارقة- منطقة  امارة  افريقيا اجلن�سية- وعنوانها  اليه:فريدريكا روك�س- جنوب  املنذر 

فربيكا- �سقة 8- متحرك رقم 0507632157 
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )47000( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )47000( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
89092

الفئة
1

نوع املركبة
ني�سان قا�سقاي

لون املركبة
احمر

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرتخي�س
ال�سارقة

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�صديق:22939/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سلمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:و�سيم حممود عي�سى دعنا- اردين اجلن�سية- وعنوانه امارة را�س اخليمة- �سارع املنت�سر- خلف راك مول- بناية 

 0568015879 رقم  متحرك   -401 �سقة   -ROSE
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )46089( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )46089( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��لل  اع��له  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
67597

الفئة
C

نوع املركبة
ميت�سوبي�سي لن�سر

لون املركبة
احمر

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرتخي�س
را�س اخليمة
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املال والأعمال

م�ساركا فى 15 مبادرة �سبابية تنظمها كهرباء ومياه دبي يف الربع الأخري من عام 2020  550
ال��ه��ي��ئ��ة لتلبية  ق��ط��اع��ات  ال��ذه��ن��ي الف��رتا���س��ي��ة يف ج��م��ي��ع 
وبلغت  وتطلعاتهم  اآرائهم  اإىل  وال�ستماع  ال�سباب  احتياجات 
ن�سبة �سعادة ال�سباب عن الفعاليات الرئي�سية للمجل�س 94% 

خلل هذه الفرتة.
الهيئة جل�سة  الن�سائية يف  واللجنة  ال�سباب  كما عقد جمل�س 
معاً  الطاقة  قطاع  يف  وال�سباب  امل���راأة  “دور  بعنوان  نقا�سية 
ل�ستدامة املنجزات” مب�ساركة ما يزيد عن 350 �سخ�س من 
خمتلف اأرجاء العامل كما نظم حلقة �سبابية بعنوان “ال�سباب 
الإماراتي يف قطاع الطاقة وما بعد اخلم�سني” بالتعاون مع 
ا�سافة اىل  لل�سباب  لل�سباب وجمل�س دبي  املوؤ�س�سة الحتادية 

عدد من الن�سطة الخرى.
املوظفني  م��ن   1865 الهيئة  يف  الب�سرية  ال���ك���وادر  وت�����س��م 

•• دبي- وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع عدد من �سركاء 
مب�ساركة  وفعالية  م��ب��ادرة   15 وال��ع��امل��ي��ني  املحليني  الهيئة 
الربع الأخ��ري من عام  550 م�ساركا افرتا�سيا يف  اأك��رث من 
2020 حيث تعمل الهيئة وفق ا�سرتاتيجية متكاملة لإطلق 
طاقات ال�سباب ومتكينهم من امل�ساركة الفعالة يف حتقيق روؤية 
الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تهدف اإىل اأن تكون 
دبي موطناً لأفراد مبدعني وممّكنني ملوؤهم الفخر وال�سعادة 
وروؤي�����ة ال��ه��ي��ئ��ة ب���اأن ت��ك��ون م��وؤ���س�����س��ة رائ����دة ع��امل��ي��اً م�ستدامة 

ومبتكرة.
فقد عقد جمل�س ال�سباب يف الهيئة �سل�سلة من ور�س الع�سف 

اأي بن�سبة  ال�سباب ممن ترتاوح اأعمارهم بني 18 و29 عاماً 
املوظفات  من   33.46% منهم  املوظفني  من   15% نحو 

ال�سباب و%66.54 من املوظفني ال�سباب.
الهيئة:  �سباب  جمل�س  رئي�س  الرميثي  حممد  عائ�سة  وقالت 
ال�سباب  جمل�س  دعم  على  الهيئة  يف  العليا  القيادة  “حتر�س 
وتهتم  الهيئة  يف  ال�سباب  مع  تتوا�سل  حا�سنة  بيئة  وتوفري 
وم�ساريع  م��ب��ادرات  تطوير  اإىل  اإ�سافة  ومواهبهم  باأفكارهم 
عام  تاأ�سي�سه  منذ  املجل�س  وي��ل��ت��زم  اهتماماتهم.  على  ت��رك��ز 
2017 بتمكني ال�سباب وتعزيز قدراتهم �سمن ا�سرتاتيجية 
الوطنية؛  والهوية  القيم  رئي�سة:  حم��اور  خم�سة  اإىل  ترتكز 
امل�ستقبل  وم�سرعات  املهني؛  والتطوير  امل�ستمر؛  والتعليم 

والبتكار؛ وال�ستدامة«.

مليون م�سافر عرب منافذ دبي يف 2020  18

برغم حتديات جائحة كورونا

اإجنازات ا�ستثنائية جلمارك دبي يف عام 2020

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية بعنوان العمالت امل�سفرة

العملة و�سعوبة قر�سنتها ون�سخ عملت مزيفة، كما 
اأنها تق�سي على وجود طرف ثالث يف ت�سيريها واإمنا 

ت�ستند على املر�سل وامل�ستقبل فقط.
واإطلع احل�سور على تاريخ واأنواع العملت امل�سفرة، 
وال���ف���رق ب���ني ت�����داول ال��ف��ورك�����س وت�����داول العملت 
�سعر  ارت��ف��اع  اأ���س��ب��اب  احللقة  ت��ن��اول��ت  كما  الرقمية، 
البيتكوين خلل العام 2020 وذلك ب�سبب تداعيات 
19 على القت�ساد العاملي، اإىل جانب زيادة   � كوفيد 
عدد املحافظ الرقمية ب�سكل كبري، ما زاد من ارتفاع 
البيتكوين  ولي�س  الرقمية  ال��ع��م��لت  ت���داول  ن�سبة 
الرقمية  للعملة  الندرة  عن�سر  اإىل  بال�سافة  فقط 
امل�����س��ف��رة وحت��وي��ل ع���دد م��ن ال�����س��رك��ات ح�س�س من 

ميزانيتها للبيتكوين.

•• الواليات املتحدة-اأ.ف.ب:

اأعلن الرئي�س الأمريكي املنتخب جو 
بايدن اأّنه �سي�سع اعتباًرا من الأ�سبوع 

“اأ�س�س حزمة امل�ساعدات القت�سادّية املقبلة”، م�سّدًدا على �سرورة  املقبل 
التحّرك �سريًعا بعد فقدان 140 األف وظيفة يف كانون الأّول دي�سمرب.

وحتّدث الدميوقراطي الذي كان ُيقّدم اآخر الأع�ساء الرئي�سّيني يف فريقه 
القت�سادي، من معقله يف ويلمنغتون بولية ديلوير، عن مدى خطورة 
املوقف بعدما �سدر اجلمعة تقرير حول الوظائف جاء اأ�سواأ من املتوّقع مع 

خ�سارة العديد من الوظائف للمّرة الأوىل منذ ني�سان اأبريل.
اأّنه  واأرق���ام التوظيف ه��ذه، وه��ي الأح��دث يف عهد ترامب، هي دليل على 
العّمال وال�سركات. من  الفور لأ�سر  اإ�سايف على  “يجب علينا تقدمي دعم 
ال�سروري اإنفاق الأموال الآن”، بح�سب ما قال الرئي�س املنتخب. واأو�سح 
اأعر�س  اأن  اأج��ل  من  املقبل،  اخلمي�س  ويلمينغتون(،  )يف  هنا  “�ساأكون 

بالتف�سيل خّطة” امل�ساعدات هذه.
لت�سريع  �ستكون  الأول���وّي���ة  اأّن  على  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��لل  ب��اي��دن  و���س��ّدد 

اأّن مبلغ 600 دولر، وهو قيمة الإعانات املر�سلة اإىل العديد من  واعترب 
“بكّل ب�ساطة ل يكفي عندما يتعنّي عليك الختيار بني دفع  الأمريكّيني 
الإيجار اأو تاأمني الطعام واإبقاء الأ�سواء م�ساءة«. وكان الرئي�س اجلمهوري 
ا هذا املبلغ، مطالًبا برفعه اإىل  املنتهية وليته دونالد ترامب قد انتقد اأي�سً

األفي دولر وكاد بذلك اأن ُيعرقل اعتماد الّتفاق حول حزمة امل�ساعدات.
ا باأن يكون قادًرا على زيادة احلّد الأدنى للأجور ب�سرعة  وياأمل بايدن اأي�سً
اأن  اإّن��ه يجب  اأق��ول  ف��رتة طويلة  “منذ  وق��ال  ال�ساعة.  دولًرا يف   15 اإىل 

ُنكافئ العمل” ولي�س الرثاء يف البلد.
اأموال  تذهب  اأن  �سمان  على  �ست�سهر  اإدارت���ه  اأّن  املنتخب  الرئي�س  واأّك���د 
الأزمة  ب�سبب  �سعفاً  الأك��رث  هي  التي  ال�سغرية  ال�سركات  اإىل  امل�ساعدات 
كامال  املُنتخبة  الرئي�س  نائبة  قالت  جهتها،  من  اجلائحة.  �سّببتها  التي 
هاري�س “نحن بحاجة اإىل اإعادة بناء اقت�سادنا ب�سكل اأف�سل«. واختار بايدن 
بلدّية  ورئي�س  للتجارة،  وزي���رًة  رمي��ون��دو  جينا  اآي��لن��د  رود  ولي��ة  حاكمة 

التطعيم �سّد كوفيد19-. بالإ�سافة اإىل ذلك، هناك حاجة اإىل “ع�سرات 
املليارات من الدولرات” لتمكني ال�سلطات املحّلية والوطنّية من احلفاظ 
وال��ع��ام��ل��ني يف جمال  الإط��ف��اء  وال�����س��رط��ة ورج���ال  املعّلمني  على وظ��ائ��ف 
اأُقّرت نهاية كانون  اأّن حزمة امل�ساعدات التي  ال�سّحة العاّمة. وكّرر بايدن 
الأّول دي�سمرب املا�سي والبالغة 900 مليار دولر، كانت دفعة اأوىل فقط. 
“نحن بحاجة اإىل مزيد من امل�ساعدة املبا�سرة للعائلت وال�سركات  وقال 
ال�سغرية«. وقالت وزارة العمل اجلمعة اإّن �سهر كانون الأّول دمي�سرب �سهد 
ة يف جمالت الرتفيه وال�سيافة والتعليم  خ�سارة 140 األف وظيفة، خا�سّ
اخلا�س. وتابع بايدن “يف خ�سّم هذا الوباء، هناك مليني العاطلني من 

العمل، وغري القادرين على دفع اإيجاراتهم اأو �سداد قرو�سهم«.
بنك  من  الطعام  على  للح�سول  ل�ساعات  طابور  يف  يقفون  “اإّنهم  واأردف 
الطعام. فّكروا يف الأمر. يف الوليات املّتحدة، النا�س يقفون يف طابور، يف 
عائلتهم«.  لإطعام  الطاولة  على  ي�سعونها  وجبة  ينتظرون  �سّياراتهم، 

بو�سطن مارتن وول�س وزيراً للعمل، 
اأوباما  اإدارة  يف  ال�سابقة  وامل�����س��وؤول��ة 
الوكالة  ل��ق��ي��ادة  غ���وزم���ان  اإي���زاب���ي���ل 

املعنّية بال�ّسركات ال�سغرية.
التي  الأ�سماء  من  بع�ساً  الأّول/دي�سمرب  كانون  اأوائ��ل  ك�سف  بايدن  وك��ان 
ن�ساًء  الغالب  ي�سّم يف  الذي  القت�سادي  من فريقه  ج��زءاً  لتكون  اختارها 
ومن  اأوباما.  ب��اراك  الأ�سبق  الرئي�س  عهد  يف  خدمت  و�سخ�سّيات  واأقّليات 
جانيت  الفيدرايل  للحتياطي  ال�سابقة  الرئي�سة  ال�سخ�سّيات،  تلك  اأب��رز 

يلني التي اختارها بايدن ل�سغل من�سب وزيرة اخلزانة.
“اإّنهم  �سّكلها  ال��ت��ي  املجموعة  ع��ن  متحدثا  �سابق  وق��ت  يف  ب��اي��دن  وق���ال 
ُي�ساركونني اعتقادي باأّن الطبقة الو�سطى َبنت هذا البلد، واأّن النقابات هي 

التي بنت الطبقة الو�سطى”، بح�سب البيان.
وقال بيان للفريق النتقايل اإّن اأولوّية امل�سوؤولني اجلدد �ستكون “اإخراجنا 
اأزم��ة وظائف منذ ما يقرب من ق��رن، من خلل دعم ال�سركات  اأ�سواأ  من 
 - لأم��ريك��ا  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  ب��ن��اء  “واإعادة  النقابات  ال�سغرية” وت��ق��وي��ة 

طبقتنا الو�سطى«.

•• عجمان -الفجر 

نقا�سية  و�سناعة عجمان حلقة  نظمت غرفة جتارة 
امل�����س��ف��رة، وذل����ك ���س��م��ن �سل�سلة  ال��ع��م��لت  ب��ع��ن��وان 
ملوظفيها  الغرفة  تنظمها  التي  النقا�سية  احللقات 
مبا  القت�سادية  واملعلومات  اخل��ربات  تبادل  بهدف 
ي��ع��زز خم��رج��ات ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى جودة 

اخلدمات املقدمة للأع�ساء واملتعاملني.
�سعادة  املرئي  الت�سال  خا�سية  عرب  احللقة  ت��راأ���س 
عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان 
واملدراء  العام  املدير  ال�سويدي  �سامل  �سعادة  بح�سور 

التنفيذيني وكافة موظفي الغرفة.
عبداهلل  �سعادة  برتحيب  النقا�سية  احللقة  اإ�ستهلت 
اأن القطاع القت�سادي يف  املويجعي باحل�سور، واأكد 
معارف  تنويع  ي�ستدعي  ال��ذي  الأم��ر  م�ستمر  تطور 
امل�����س��ت��ج��دات، مو�سحاً  ب��اآخ��ر  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف 
اإ�ستعرا�س تاريخ  اأهمية احللقة النقا�سية ودورها يف 
القوة  ونقاط  امل�سفرة”  “العملت  تطور  وم��راح��ل 

وال�سعف لها.
تناولت احللقة تعريف العملت الرقمية امل�سفرة على 
اأنها عملت ل وجود مادي لها واإمنا موجودة رقمياً 
ت�ستند  بحيث  الت�سفري،  مبدء  على  بناءها  مع  فقط 
يف عملها على تقنية البلوكت�سني مما ي�سمح بت�سفري 

•• دبي-وام:

املنافذ  ع��رب  امل�سافرين  ع��دد  �سجل 
اجل���وي���ة لإم������ارة دب����ي خ����لل العام 
األفا  و889  م��ل��ي��ون��ا   17 امل��ا���س��ي 
القادمني  م����ن  م�������س���اف���را  و183 
واملغادرين، فيما تخطى م�ستخدمو 
ال��ب��واب��ات ال��ذك��ي��ة ح��اج��ز امل��ل��ي��ون ب� 
وفق  م�����س��اف��را  و619  اآلف   706
و�سوؤون  ل��لإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اأن هذه  اأك���دت  التي  بدبي  الأج��ان��ب 
ت��ك�����س��ف ع����ن خ���ط���ة ذكية  الأرق���������ام 
الظروف  ظل  يف  دبي  اإقامة  نفذتها 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي م���ر ب��ه��ا العامل 
ب��اأ���س��ره والإم�����ارات ك��ج��زء ل يتجزاأ 
من املنظومة العاملية متكنت خللها 
مبتكرة  بحلول  الأزم����ة  جت���اوز  م��ن 
 “  19 “ كوفيد  اأج��ل مكافحة  م��ن 
والتعاي�س معه . واأ�سار �سعادة اللواء 
حممد اأحمد املري مدير عام الإدارة 
ل��لإق��ام��ة و���س��وؤون الأجانب  ال��ع��ام��ة 
مطارات  ت�����س��ه��ده  م��ا  اأن  اإىل  ب��دب��ي 
دب��ي م��ن زي���ادة يف اأع���داد امل�سافرين 

زمنية قيا�سية، م�سيدا باجلهود التي 
الذين  دب��ي  اإق��ام��ة  موظفو  يبذلها 
من  الأمامية  ال�سفوف  يف  يعملون 
الراحة  م�ستويات  اأعلى  توفري  اأجل 
�سعادة  وق��ال  للم�سافرين.  والأم���ان 
ال��ل��واء حم��م��د امل���ري “ اإن��ن��ا نعاهد 
يداً  نكون  اأن  على  الر�سيدة  قيادتنا 
الواحد  ال��ف��ري��ق  ب����روح  ن��ع��م��ل  ب��ي��د 
ونبذل اأق�سى اجلهود بتفان والتزام 
املواجهة  يف  الج��ت��ه��اد  وم�����س��اع��ف��ة 
لت�سبح  الغالية  دولتنا  جهود  لدعم 
الإمارات من اأف�سل دول العامل اأمناً 

و�سلمة«.

ملواجهة  الإم���������ارات  دول�����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة  ت����داع����ي����ات 
و����س���م���ان احل���م���اي���ة ل��ل��ج��م��ي��ع حيث 
كوفيد  ل�  اللقاحات  باإعطاء  با�سرت 
جماناً  وامل��ق��ي��م��ني  للمواطنني   19
ليت�سنى  مم��ن��ه��ج��ة  خ���ط���ة  ����س���م���ن 
ع��ل��ي��ه بفرتة  احل�������س���ول  ل��ل��ج��م��ي��ع 

الإج�����راءات  ب�سرعة  ال��ب��واب��ات  ه���ذه 
وجت�����ن�����ب الن�����ت�����ظ�����ار وال����ت����وا�����س����ل 
املبا�سر مع م��اأم��وري اجل���وازات مما 
على  اأم��ان��اً  الأك��رث  الو�سيلة  يجعلها 
م�ستويات  اأعلى  ل�سمان  امل�سافرين 
ال�سحة وال�سلمة للجميع. واأعرب 
التي  الكبرية  للجهود  تقديره  ع��ن 

م���ن���ذ ع�������ودة احل�����رك�����ة اجل�����وي�����ة يف 
ي��ول��ي��و امل��ا���س��ي ي��وؤك��د ج��اه��زي��ة دبي 
اأنحاء  م���ن  م�����س��اف��ري��ه��ا  ل���س��ت��ق��ب��ال 
م�ستويات  بتحقيق  وجناحها  العامل 
منو اإيجابية مبا وفرته من تطبيق 
اأف�سل معايري ال�سحة وال�سلمة يف 
وذلك  ودق���ة  م�سوؤولية  بكل  ال��ع��امل 
بتعاون وثيق مع ال�سلطات ال�سحية 
والهيئات احلكومية وتقدمي الدعم 
والرعاية اللزمة جلعل ال�سفر اآمناً، 
امل�سافرين  اأع��داد  زي��ادة  اأن  مو�سحا 
امليلدية  ال�سنة  راأ����س  عطلة  خ��لل 
ي��ع��ك�����س زي������ادة ال��ث��ق��ة ب����الإج����راءات 
الحرتازية والوقائية التي تتخذها 
ال�����دول�����ة ل��ل��ت�����س��دي ل���ت���داع���ي���ات “ 
. واأو�سح اللواء املري   « كوفيد 19 
الذكية  ال��ب��واب��ات  ت�سغيل  اإع����ادة  اأن 
مبطار دبي الدويل لكافة امل�سافرين 
املغادرين يف مبنى 3 جراء الأو�ساع 
هامة  خطوة  كانت  الراهنة  العاملية 
امل�سافرين  ثقة  تعزيز  يف  و�سرورية 
واإمارة  ع��ام  ب�سكل  الإم����ارات  ب��دول��ة 
تتميز  اإذ  دب��ي على وج��ه اخل�سو�س 

دبي  ا�سرتاتيجية  يف  رئي�سياً  دوراً  دبي  توؤدي جمارك   .. �لتجارة �الإلكرتونية 
اأهمها  عا�سمة القت�ساد اجلديد عرب دعم �سركات اقت�ساد امل�ستقبل، والتي من 
الكلفة  ال��ت��ج��اري��ة وخ��ف�����س  الت�سهيلت  وو���س��ع  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ���س��رك��ات 
لتاأ�سي�س مراكز اإقليمية لها يف دبي، حيث تعمل جمارك دبي على تطوير من�سة 
بالتعاون  املنطقة،  الأوىل من نوعها يف  الإلكرتونية عرب احل��دود  للتجارة  ذكية 
دبي  جمارك  اأطلقتها  التي  الرئي�سية  امل�ساريع  اأح��د  املن�سة  وتعد  �سركائها  مع 
خلل العام املا�س �سمن فعاليات اأ�سبوع جمارك الإمارات ، وتهدف اإىل ت�سجيع 
ال�سركات وامل�ستثمرين يف جمال التجارة الإلكرتونية للتواجد يف دبي وال�ستفادة 
من خدماتها التقنية واللوج�ستية، وزيادة ح�سة ال�سركات املتواجدة بالإمارة يف 
التوزيع املحلي والإقليمي للتجارة الإلكرتونية اإىل 24 مليار درهم بحلول عام 
الإلكرتونية  التجارة  لعمليات  الإجمالية  التكلفة  وذلك عرب تخفي�س   ،2022
بن�سبة %20، والتي تت�سمن تكاليف ال�سلع املرجتعة والتخزين والنقل ، حيث 
يتوقع منو مبيعات التجارة اللكرتونية يف دولة المارات %23 لت�سل اإىل 27 

مليار دولر ) 100 مليار درهم( يف 2022.
دور�ت تدريبة.. نفذت جمارك دبي 732 دورة تدريبية خلل العام 2020، 
 29 وباإجمايل  بالدائرة،  القطاعات  األف موظف من خمتلف   4 نحو  ح�سرها 
الرقمية  املن�سات  عرب  التدريبية  ال���دورات  ع��دد  ب��اأن  علماً  تدريبية،  �ساعة  األ��ف 
بتاأهيل  ال��ق��ي��ام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دورة،   676 �سجل  ك��ورون��ا  جائحة  ف��رتة  خ��لل 
الربنامج  �سمن  وذل��ك  تدريبية  �ساعة   912 باإجمايل  وطالبة  طالباً   1179
العلمي واملهني ال�سيفي ومتكني طلبة التعليم الثانوي واإك�سابهم املهارات املهنية 

يف مراحل مبكرة.
ويف اإطار تطوير كوادرها الب�سرية وتاأهليهم لقيادة امل�ستقبل، مبخرجات تطبيقية 
حياتيه ومبهارات تطويرية، مت تخريج الدفعة اخلام�سة من برنامج “قيادات”، 
وتاأهيل 16 موظف من كافة الإدارات بالدائرة، على برامج القيادة، حيث ُوزرعت 
�ساعات الربنامج على 912 �ساعة تدريبية، اأي ما يعادل 57 �ساعة لكل موظف 
املنت�سبني  جلميع  اإلكرتونية  تدريبية  �ساعة   211 اإىل  بالإ�سافة  هذا  م�سارك، 
الواقع  تقنية  با�ستخدام  القيادة  اإطلق خمترب  الربنامج مت  للربنامج، وخلل 
اخر  ملواكبة   ،)Virtual Reality Leadership Lab( الفرتا�سي 

التطورات وال�ساليب احلديثة يف التعلم والتطوير با�ستخدام اأف�سل التقنيات.
�مل�صوؤولية �ملجتمعية ..   جنحت الدائرة يف تاأ�سي�س منوذج م�ستدام يف جانب 
العام  ه��ذا  خ��لل  العقبات  تخطى  ال��دائ��رة  وا�ستطاعت  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
ال�ستثنائي ب�سبب جائحة كورونا، حيث عززت جهودها يف دعم وتنفيذ املبادرات 
املجتمعية واخلريية، وتنفيذ 140مبادرة جمتمعية ا�ستفاد منها اأكرث من 63 

األف م�ستفيد من كافة �سرائح املجتمع.

•• دبي – الفجر:

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  مل�سرية  دعماً 
رائدة  اإجن��ازات  بتحقيق  اجلمركي  العمل  لتطوير  جهودها  دبي  جمارك  توجت 
ع��ن جائحة  الناجمة  العاملية  الأزم���ة  ب��رغ��م حت��دي��ات   2020 ال��ع��ام  ج��دي��دة يف 
واجن���ازات  ف��ر���س  اإىل  ال��ت��ح��دي��ات  ه��ذه  لتحول  ال��دائ��رة  وت��ق��دم��ت   ،19 كوفيد 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ول��روؤي��ة  احلكيمة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د 
بالعمل على تعزيز م�سرية التنمية القت�سادية امل�ستدامة لرت�سيخ املكانة  اهلل” 
العاملية لدولة المارات. وقال �سعادة   حمبوب م�سبح املدير العام جلمارك دبي: 
الإمارات  دولة  التي حققتها  املتلحقة  الرائدة  الإجن��ازات  دبي  “واكبت جمارك 
التي  “كورونا”  حتديات  من  بالرغم  للخم�سني  ال�ستعداد  عام   2020 عام  يف 
األقت بظللها على العامل اأجمع، حيث حافظت جتارة دبي اخلارجية على زخمها 
و�سجلنا منواً قوياً يف عدد املعاملت اجلمركية ، ومثلت تقنياتنا املتطورة البنية 
ال�سلبة التي انطلقت منها اأعمالنا وبخا�سة خلل فرتات الإغلق والعمل عن 
ُبعد ، كما اأطلقت الدائرة عدة م�ساريع جمركية تدعم توجهنا لتاأدية دور رئي�سي 
يف التحولت التجارية امل�ستقبلية حيث د�سنت الدائرة ر�سمياً خلل العام املا�سي 
من�سة التجارة الإلكرتونية عرب احلدود، والتي مُتهد الطريق جلذب املزيد من 
�سركات اخلدمات اللوج�ستية والتجارة الإلكرتونية، وعلى �سعيد حماية املجتمع 
اأطلقت جمارك دبي مبادرة “�سياج “ الرائدة اأمنياً عرب منظومة ذكية متكاملة ، 

كما مت توجيه �سربات موجعه ملهربي املخدرات بتنفيذ �سبطيات نوعية.
واأ�ساف: “نحن م�ستمرون يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا لريادة القطاع اجلمركي عرب 
ُت�سهل من العمليات اجلمركية وت�سرع من تدفق  اأنظمة جمركية تقنية  تطوير 
اإ�سادة �سندوق النقد الدويل بتقنيات الدائرة وبخا�سة يف  امل�سافرين، لقد كانت 
اأنظمة البلوك ت�سني ر�سالة فخر نعتز بها وتدفعنا اإىل موا�سلة اجلهود نحو روؤيتنا 

يف اأن نكون الإدارة اجلمركية الرائدة يف العامل الداعمة للتجارة امل�سروعة«. 
غري  اخلارجية  دبي  جت��ارة  قيمة  بلغت   .. �لنفطية  غري  �خلارجية  �لتجارة 
النفطية يف الن�سف الأول من العام 2020 نحو 551 مليار درهم توّزعت اإىل 
واإعادة  دره��م  77 مليار  بقيمة  وال�����س��ادرات  دره��م  320 مليار  بقيمة  ال���واردات 
دبي  جت��ارة  يف  الب�سائع  كمية  بلغت  فيما  دره��م.  مليار   154 بقيمة  الت�سدير 
اخلارجية خلل هذه الفرتة 44 مليون طن توزعت بواقع 30 مليون طن من 

الواردات و8 مليون طن لل�سادرات، و6 مليون طن لإعادة الت�سدير.
قفزة يف �ملعامالت..  ويظهر النمو القوي يف املعاملت اجلمركية التي اأجنزتها 
جمارك دبي بواقع %23 خلل العام 2020 املا�سي مقارنة مع العام 2019، 

قدرة القت�ساد املحلي لتحويل التحديات اإىل فر�س حمققة.
ثمار  دب���ي  ج���م���ارك  جت��ن��ي   .. ُبعد  عــن  �لعمل  �ن�صيابية 
التكنولوجية  والتطبيقات  التقنيات  يف  ال��ن��اج��ح  ال�ستثمار 
الأع��م��ال على  �سارت  الأخ���رية، حيث  ال�سنوات  املتطورة خ��لل 
النحو املعتاد دون اأي عقبات تذكر خلل مرحلة عمل املوظفني 
عن ُبعد ومن املنزل ، ومت منح املوافقة اللكرتونية التلقائية 
وبون اأي تدخل ب�سري لنحو %97 من املعاملت اجلمركية 
دقائق  بلغ عدد  و  ال�سحنات  والإف��راج عن  بالتخلي�س  املتعلقة 
 3.1 “تيمز”  برنامج  ع��رب  للموظفني  ال�سوتية  امل��ح��ادث��ات 
األف   440 املر�سلة  الر�سائل  جمموع  و�سجل   ، دقيقة  مليون 
األف   615 ا�ستخدام الربنامج اكرث من  ، وعدد مرات  ر�سالة 
مرة ، وجمموع الت�سالت الفردية واجلماعية نحو 109 األف 
ات�سال ، وعدد الدقائق امل�ستخدمة يف م�ساركة ال�سا�سة 719 

األف دقيقة ، و ذلك خلل الفرتة من 15 مار�س اإىل 5 مايو.
اإنتاجية املوظفني  ُبعد تعزز من  املنزل وعن  ووف��رت جمارك دبي بيئة عمل من 
لها عرب منظومة متكاملة من  التي يحتاجون  اللزمة  الأدوات  وحت��وي جميع 
“احلا�سب  الفرتا�سي  املكتب  �سطح  برنامج  املتنوعة مثل  الإلكرتونية  الأنظمة 
الفرتا�سي” بالإ�سافة اإىل نظام” املزلي “ ، وتطبيق مايكرو�سوفت تيمز ،و مت 
عقد 18 األف اجتماع جلمارك دبي عرب الربنامج ،و �سجلت ن�سبة تبادل املعلومات 
عرب برنامج تيمز خلل �سهر مار�س 15 %  مقابل 85 % للربيد الإلكرتوين 
و يف اإبريل ارتفعت ن�سبة العتماد على الربنامج لت�سل اإىل 34 % مقابل 66 

% للربيد الإلكرتوين .
ــر�ء�ت �حــرت�زيــة..  اأطلقت ال��دائ��رة ع��دد م��ن امل��ب��ادرات النوعية لدعم   �إج
الهواتف  اأج��ه��زة  لتعقيم  جهاز   200 توفري  ومنها  العمل،  يف  ال�سحية  البيئة 
املحمولة، لكافة الإدارات والق�سام واملراكز اجلمركية التابعة لها، بهدف �سلمة 
وحماية املوظفني من خطر انتقال الفريو�سات. و21 حمطة امان لقيا�س درجة 
احلرارة ومتابعة احلالة ال�سحية للموظف خلل عمله.، واأي�ساُ اإطلق مبادرات 
نوعية خلل جائحة كورونا ومبادرة املفت�س اجلمركي الآمن للحفاظ على كادر 

التفتي�س اجلمركي خلل العمل.
اإطار جهودها لتخفيف الآث��ار املرتتبة على التف�سي  يف  مبادر�ت حتفيزية .. 
العاملي لفريو�س كرونا امل�ستجد كوفيد -19 ، ودعمها لبيئة ال�ستثمار والتجارة 
، م��ب��ادرة تخفي�س  دب��ي  ن��ف��ذت ج��م��ارك  التحفيز الق��ت�����س��ادي  ع��رب تنفيذ ح��زم 
الغرامات املالية املتحققة  على الق�سايا اجلمركية املكت�سفة اأو املرتكبة قبل تاريخ 
31-03-2020، بن�سبة %80 من الغرامات املفرو�سة ، وذلك يف خطوة من 
�ساأنها امل�ساهمة يف ت�سهيل ممار�سة الأعمال ودعم امل�ستثمرين والتجار، كما بادرت 
جمارك دبي باإطلق حزمة حتفيزية ُتعنى باإلغاء الغرامات املرتتبة على تاأخري 

جتديد- اإلغاء بطاقة املخل�س اجلمركي.
“ اأف�سل  بجائزة  الفوز  و  عاملياً  الأول  املركز  ال��دائ��رة  اأح��رزت  عامليًا..  �الأوىل 
جهة لإدارة امل�ساريع يف العامل 2020” بامل�سابقة الدولية التي ينظمها التحالف 
العاملي لإدارة امل�ساريع PMO Global Alliance ، حيث تفوقت جمارك 
حكومية  بهيئات  متمثلة  ال��ع��امل  ح��ول  دول���ة   20 م��ن  موؤ�س�سات  ع��دة  على  دب��ي 
الثورة ال�سناعية  امل�ستقبلية على تقنيات  ، و توؤ�س�س م�ساريعها  و�سركات خا�سة، 
الرابعة كالذكاء ال�سطناعي والبلوك ت�سني لت�سهيل العمليات و اأمتتة الإجراءات 

اجلمركية خلف�س الكلفة على املتعاملني مبا يدعم ا�ستثماراتهم.
خمترب �بتكار..  ح�سل مركز امل�ستقبل للبحث والتطوير يف الدائرة على �سهادة 
املتحدة  الوليات  ومقره  للبتكار،  العاملي  املعهد  من  معتمد  ابتكار”  “خمترب 
الأمريكية، لت�سبح اأول دائرة جمركية يف العامل حت�سل على هذا العتماد العاملي. 
ومنح املعهد العاملي للبتكار “مركز امل�ستقبل” �سهادة العتماد بعد قيامة بعدد 

منظومة  ودع��م  ال�سرتاتيجية  �سملت  التقييم،  عمليات  من 
وال�سلمة  والأم�����ن  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  والت�سميم  الب��ت��ك��ار 
العاملي للبتكار  املعهد  وامل��وارد ون�سوج البتكار، حيث يعترب 
برنامج  تدير  والتي  العتمادات  رائ��دة يف جم��ال  عاملية  جهة 

اعتماد ابتكار �سامل للأفراد واملوؤ�س�سات.
طورتها  التي  النوعية  البتكارات  ع��دد  بلغ   .. جائزة   17
جمارك دبي يف العام 2020 نحو 32 ابتكاراً لي�سل اجمايل 
وحتى   2010 العام  منذ  ال��دائ��رة  يف  النوعية  ابتكارات  ع��دد 
اج��م��ايل عدد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  اب���ت���ك���اراً،   237 اإىل   2020 ال��ع��ام 
اجلوائز يف جمال التميز والإب��داع والبتكار يف العام 2020 
بها  ف��ازت  لتي  ع��دد اجلوائز  اجمايل  لي�سل  17 جائزة  نحو 

الدائرة 127 جائزة.
الفكرية  امللكية  ن��زاع  ح��الت  ع��دد  بلغ  �لفكرية..    �مللكية 
لدى جمارك دبي يف العام 2020 نحو 255 حاله نزاع، وقد 
الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  اإدارة  نظمتها  التي  التوعوية  الفعاليات  عدد  بلغ 
خلل هذه الفرتة نحو 56 فعالية �سملت 2667 م�ستفيداً من طلبة املدار�س 
العلمات  ع��دد  بلغ  فيما  واملفت�سني،  احلكومية  ال��دوائ��ر  وموظفي  وامل�سرفني 
الوكالت  وع��دد  جتارية  علمة   367 ال��دائ��رة  ل��دى  املقيدة  اجلديدة  التجارية 
اجلديدة املقيدة 203 وكالة جتارية ومت ت�سجيل 8 اأ�سول معرفية للخرتاعات 
والبتكارات الداعمة لتطوير العمل اجلمركي التي مت تطويرها من قبل الدائرة 
وموظفيها، كما متت م�سادرة واعادة تدوير الب�سائع املقلدة ل�59 علمة جتارية 
وبلغت كمية الب�سائع التي �سملتها اإعادة التدوير 161753 قطعة من الب�سائع 

املخالقة.
مبادرة مبتكرة وذكية ملراقبة  مبادرة �صياج.. اأطلقت الدائرة م�سروع “�سياج”، 
مثل  احلديثة  التقنيات  على  امل��ب��ادرة  وتعتمد  دب��ي،  اإم���ارة  يف  اجلمركية  املنافذ 
الذكاء ال�سطناعي والأجهزة املتطورة لك�سف املواد املمنوعة واملتفجرات وطائرة 
ال�ساعة وطيلة  م��دار  على  املتواجد  الب�سري  العن�سر  على  تعتمد  كما  دون طيار 
عمليات  يف  امل�ساندة   k9 اجلمركية  الكلب  وح��دة  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سبوع،  اأي��ام 

ال�ستهداف امليدانية والتفتي�س �سمن احلرم اجلمركي.
وتهدف املبادرة اإىل تعزيز الج��راءات الأمنية لإم��ارة دبي ودولة الإم��ارات ودعم 
ا�ستقرار وحماية املجتمع من املخاطر الأمنية وال�سحية من خلل الرقابة على 
العمليات  ت�سهيل  اإىل  بالإ�سافة  املهربني،  وتتبع  وك�سف  والب�سائع  ال�سلع  حركة 
ال��رائ��د يف  دب��ي  اإم���ارة  العاملية مبا ير�سخ موقع  الإم���داد  �سل�سلة  التجارية ودع��م 

التجارة امل�سروعة.
�أكرب �صبطية .. �سمن حملة “وطن اآمن” التي اأطلقتها اإدارة املراكز اجلمركية 
البحرية لرفع جاهزية مراكزها اجلمركية نفذ مركز جمارك اخلور ومرفاأ ديرة 
املنافذ  ت�سهدها  التي  املخدرة  امل��واد  وكمية  حجم  حيث  من  الأك��رب  هي  �سبطية 
ال�ساحلية، حيث بلغ اإجمايل كمية املواد املخدرة متعددة الأنواع التي مت �سبطها 
نحو 662 كيلو جرام، توزعت اإىل مادة الكري�ستال بكمية 306.44 كيلوجرام 
عقلية  وم��وؤث��رات  وحبوب  كيلوجرام   201.44 بكمية  وافيون  احل�سي�س  وم��ادة 

بكمية 122.72 كيلو جرام ومادة الهريوين بكمية 32.62 كيلو جرام 
موجعة  �سربات  توجيه  اآمن”  “وطن  حملة  وا�سلت  ..كما  موجعة   �صربات 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  امل��واد  لتهريب  حماولتهم  واإحباط  املخدرات  ملهربي 
عرب املنافذ اجلمركية لإمارة دبي، حيث متكنت وحدة “�سياج” بالتعاون مع كادر 
 76.31 املفت�سني يف مركز جمارك احلمرية من الإطاحة بحاوية حتتوي على 
47.5 مليون درهم،  كيلو جرام من املواد املخدرة، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 
وزعت بنحو 30.15 كيلو جرام من مادة “الكري�ستال” و 46.16 كيلو جرام 

من خمدر احل�سي�س مت اإخفائها بطريقة جديدة ومبتكرة يف اأرجاء احلاوية.

بايدن ي�سع اعتبارا من الأ�سبوع املقبل الأ�س�س حلزمة جديدة من امل�ساعدات القت�سادية 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 2021 يناير  للبولو  احلبتور  لبطولة  ومثرية  وقوية  بداية 
" ف��وزا كبريا   9 ا�ستيت�س�س  "هي�سكث  فيها فريق  والتي حقق 
اأه��داف مقابل  " البا�سا" وبنتيجة ثمانية  على مناف�سه فريق 
ث��لث��ة اأه����داف ون�����س��ف ال��ه��دف يف م��ب��اراة اأظ��ه��ر فيها فريق 
عالية  تهديفية  وق��درة  تفوقا ملحوظا  ا�ستيت�س�س9   هي�سكث 
بف�سل تفاهم الثنائي ماتيو�س كل�سيو�س وماتيو�س اريارتي .

�سان�سال  يا�سني  البا�سا كل من  للمباراة فقد مثل فريق  عودة 
وه����اين ج��اب�����س وال���ي���ج���ان���درو وخ��و���س��ي��ه ك��وي��ن��ت��ووه��و يحمل 

 9 ا�ستيت�س�س  هي�سكث  فريق  ميثل  فيما  ج��ول    3 هانديكاب  
وتوما�س  بل�سيو�س  وتوما�س  ديك�سون  ويورين  اولري  كل من 

اريارتي والفريق لدية 5 جول هانديكاب .
بهدف  ليتقدم  الول  امل��ب��اراة  ه��دف  باحراز  البا�سا  فريق  ب��ادر 
رد عليه توما�س  البا�سا بهدف كوينتو حيث  يهناأ  ون�سف ومل 
اريارتي بهدف مباغت ثم ينجح يف ت�سجيل الهدف الثاين له 
ولفريقه من �سربة جزائية منهيا ال�سوط الول بتقدم فريقه 

بهدفني مقابل هدف ون�سف لفريق البا�سا .
ويف ال�سوط الثاين ي�سيف فريق هي�سكث ا�ستيت�س�س 9 هدفني 
اأهداف مقابل هدف ون�سف  اآخرين لريفع ر�سيده اىل اربعة 

ل��ف��ري��ق ال��ب��ا���س��ا ال���ذي جن��ح يف ال�����س��م��ود يف ال�����س��وط��ني الول 
والثاين من املباراة 

ا�ستطاع فيها فريق البا�سا ان ي�سمد يف ال�سوطني الوليني اىل 
حد ما ال ان ال�سوط الثالث �سهد حتول كبريا اذ اح�سم فريق 
"هي�سكث ا�ستيت�س�س 9 "النتيجة مبكرا بعد ان جنح يف احراز 
اأه��داف بعيدا عن  اأه��داف تباعا ليت�سع الفارق اىل �ستة  اربعة 
الهانديكاب ويف ال�سوط الرابع ي�سيف فريق البا�سا هدف ثالثا 
توقف  بينما  ون�سف  نقاط  ثلثة  عن  ر�سيده  ليقف  واأخ��ريا 
لي�سع  الثمانية  ال��ن��ق��اط  ع��ن   9 ا�ستيت�س�س  ه�سكيث  ر�سيد 

نقطيتني يف ر�سيده ببنك البطولة . 

•• الظفرة-الفجر:

الذي   ،14 الظفرة  مهرجان  اأع��ل��ن 
ال�سمو  ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة ���س��اح��ب 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�سلحة، وبتنظيم من جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
ب���اأب���وظ���ب���ي، ال���ف���ائ���زي���ن ب���اأ����س���واط 
ال�سمو  اأ����س���ح���اب   لإب�����ل  امل��ج��اه��ي��م 
احلول  املجاهيم  واأ���س��واط  ال�سيوخ 

مبزاينة الإبل.
ح�����س��ر اإع�����لن ن��ت��ائ��ج ع��ي�����س��ى �سيف 
اإدارة  جلنة  رئي�س  ن��ائ��ب  امل���زروع���ي، 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
ب��اأب��وظ��ب��ي، وع����دد م���ن ك��ب��ار ملك 
الإب��ل يف الإم���ارات ودول اخلليج، يف 
املن�سة الرئي�سية للمزاينة يف مدينة 

زايد مبنطقة الظفرة. 
امل��زاي��ن��ة يف �سوط  ن��ت��ائ��ج  واأ����س���ف���رت 
لفئات  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإب��ل 
ثنايا، ح��ول( جماهيم، عن  )اإي���ذاع، 
ال�سيخ  �سمو  ملالكها  "�سوامه"  ف��وز 
نا�سر بن حمد بن عي�سى اآل خليفة  
باملركز الأول، بينما جاءت يف املركز 
الثاين " مرايا" ملالكها الأمري تركي 
بن حممد بن نا�سر بن عبد العزيز 

اآل �سعود.
اإب���ل اأ���س��ح��اب ال�سيوخ  اأم���ا يف ���س��وط 
ل��ف��ئ��ات )م��ف��اري��د،ح��ق��اي��ق، ل��ق��اي��ا ( 
الأول  امل��رك��ز  جم��اه��ي��م، ح���ازت على 
بن  نا�سر  المري  " ملالكها   "منوه 
، بينما ج����اءت يف  ن��ا���س��ر  ب��ن  ن����واف 
ملالكها   " "عقايب  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
را�سد  ب��ن  �سعيد  ب��ن  اح��م��د  ال�����س��ي��خ 
املركز  يف  وحلت  النعيمي،  حمد  ب��ن 

ال�سيخ  مل��ال��ك��ه��ا  "و�سف"  ال���ث���ال���ث 
حممد بن حمد ال�سرقي.

ت���لد لأبناء  ���س��وط ح���ول  و���س��ج��ل��ت 
ع�����ام  - جم���اه���ي���م، تقدم  ال��ق��ب��ائ��ل 
حمود  ع���ي���د  مل��ال��ك��ه��ا  "الطويل" 
امل��ن�����س��وري  للمركز  ���س��امل��ني ح��م��ي��د 
الثاين  املركز  بينما جاءت يف  الأول، 
طهميمه  ثعيلب  ملالكها  "الع�سوه" 
املركز  يف  وح���ل���ت  ال���ع���ام���ري،  ن�����وره 
"معروفه" مل��ال��ك��ه��ا  حممد  ال��ث��ال��ث 
وكان  املنهايل،  عي�سة  ناجي  عو�س 
املركز الرابع من ن�سيب "النعو�س" 
ب�����ن غنوة  �����س����امل  مل���ال���ك���ه���ا حم���م���د 
ال��ع��ام��ري، يف ح��ني ج���اءت يف املركز 
مبخوت  "معرية" ملالكها  اخلام�س  

عبداهلل ناجي عاي�س املنهايل.
ويف �سوط حول �سرايا لأبناء القبائل 
مفتوح ي�سمح لل�سركاء -  جماهيم، 

"مهاوي"  الأول  امل��رك��ز  على  ح���ازت 
املنهايل  ن��اج��ي  ع��و���س  حمد  ملالكها 
الثاين  امل����رك����ز  يف  ج������اءت  ب��ي��ن��م��ا   ،
"وحيده" ملالكها مبارك �سهيل حممد 
املركز  ال��ع��ام��ري، وحلت يف  ك��ردو���س 
�سعيد  ملالكها  "م�سموحة"  ال��ث��ال��ث 
�سليم م�سلم الرباعي العامري، وكان 
"وحيدة"  ن�سيب  من  الرابع  املركز 
�سنديه  ع��ل��ي  حم��م��د  م�سلم  مل��ال��ك��ه��ا 
املركز  ج��اءت يف  ح��ني  املن�سوري، يف 
اخلام�س  "ال�ساخمه" ملالكها بخيت 

را�سد �سامل طربي�س املن�سوري.
���س��وط حول  امل��رك��ز الأول يف  وذه���ب 
رئي�سي  ال���ق���ب���ائ���ل  لأب�����ن�����اء  ����س���راي���ا 
ملالكها  "الوافيه"  اإىل  جماهيم    -
ال���ف���ن���دي خ��م��ي�����س ال���ف���ن���دي غامن 
املركز  ج�����اءت يف  ب��ي��ن��م��ا  امل����زروع����ي، 
الثاين "الوافيه" ملالكها �سالح �سامل 

املركز  ال��ع��ام��ري، وح��ل��ت يف  ���س��ال��ح 
ظبيعي  مل��ال��ك��ه��ا  "تواقه"  ال���ث���ال���ث 
عبداهلل ظبيعي املنهايل، وكان املركز 
"�سليمة" ملالكها  ن�سيب  من  الرابع 
حممد قران النوبي مزينه العامري 
، يف ح��ني ج���اءت يف امل��رك��ز اخلام�س  
�سامل عا�سه �سفر  "القعودة" ملالكها 

روي�سد البقمي.
م�سابقة  يف  للم�ساركة  كبري  اإق��ب��ال 

بينونة للرماية للمواطنني
للرماية  ب��ي��ن��ون��ة  م�����س��اب��ق��ة  ت�����س��ه��د 
والتي  للمواطنني،  �ساكو(  )بندقية 
بالتعاون  الظفرة  مهرجان  ينظمها 
م��ع ن���ادي ال��ظ��ف��رة ل��ل��رم��اي��ة، اإقبال 
يف  للم�ساركة  امل��واط��ن��ني  م��ن  ك��ب��ري 
 13 ل��غ��اي��ة  ت�ستمر  ال��ت��ي  امل�����س��اب��ق��ة 
يناير اجلاري يف مقر النادي مبدينة 

زايد مبنطقة الظفرة.

ملهرجان  املنظمة  اللجنة  وخ�س�ست 
للفائزين  ق��ي��م��ة  ج���وائ���ز  ال���ظ���ف���رة 
بامل�سابقة،  الأوىل  اخلم�س  باملراكز 
حيث تقام امل�سابقة �سمن دور واحد 
�ساكو  �سلح  با�ستخدام  للمواطنني 
 200 مل�سافة  الرقود  223 و�سعية 
مرت، فيما ي�سمح با�ستخدام الأ�سلحة 

املرخ�سة من النوع  نف�سه  .
اأن  امل�سابقة  يف  للم�ساركة  وي�سرتط 
فما  ع��ام��ا   16 املت�سابق  عمر  ي��ك��ون 
طلقات   5 رام  ف��وق، ويخ�س�س لكل 
طلقات  و10  ال����ه����دف  ل��ت�����س��ب��ي��ط 
للم�سابقة، ويكون له عدة حماولت 
اأعلى  لإع������ادة رم��اي��ت��ه وت��ع��ت��م��د ل���ه 
املحاولت  يف  عليها  ح�����س��ل  نتيجة 
امل�������ح�������اولت على  ت���ك���ل���ف���ة  وت�����ك�����ون 
للرامي  ي�سمح  كما  ال��رام��ي،  ح�ساب 
ب��ا���س��ت��خ��دام امل�����س��ان��د الأم��ام��ي��ة دون 

ال�سلح  وت�سبيط  حديدية،  قواعد 
الرامي  قبل  من  يتم  الرماية  اأثناء 
للم�سابقة   ال��زم��ن��ي��ة  وامل�����دة  ف��ق��ط، 
النتيجة  ويتم احت�ساب  دقيقة،   15

الكرتونياً.
الذين  امل��ت�����س��اب��ق��ني  اخ���ت���ي���ار  وي���ت���م 
لتوزيع  درج����ات   7 اأع��ل��ى  ي���ح���رزون 
اجل�����وائ�����ز ع���ل���ي���ه���م، وع����ن����د ح����دوث 
املت�سابقني  بني  النتيجة  يف  التعادل 
الع�سرات  ع����دد  ب��اح��ت�����س��اب  حت�����س��م 
واإذا  الأق��ل  الأك��رث ثم  الفوا�سل  مع 
ا���س��ت��م��ر ال��ت��ع��ادل ي��ع��ط��ى ك���ل رام 5 
ال���ت���ع���ادل، ويف حال  ط��ل��ق��ات حل�����س��م 
وجود اأكرث من ع�سر طلقات بالهدف 
اأع���ل���ى ع�����س��ر طلقات  ي��ت��م اح��ت�����س��اب 

اأقل  الهدف  واإذا وجد يف  للمت�سابق، 
النتيجة  حتت�سب  طلقات  ع�سر  م��ن 

كما هي.
امل���ن���ظ���م���ة على  ال���ل���ج���ن���ة  واأك�����������دت 
اللتزام  ���س��رورة  املت�سابقني  جميع 
الوقائية  وال���ت���داب���ري  ب�����الإج�����راءات 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  وف��ريو���س  ملكافحة 
مقدمتها  ويف   )19 )ك�����وف�����ي�����د 
التباعد اجل�سدي وارتداء الكمامات 
والقفازات واتباع التعليمات ال�سادرة 
من اإدارة النادي يف هذا اخل�سو�س، 
ا�ستبعاد  امل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ج��ن��ة  وي���ح���ق 
بالتعليمات  ي��ل��ت��زم  ل  م��ت�����س��اب��ق  اأي 
النادي  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  ال�������س���ادرة 

واحتياطات الأمن وال�سلمة.

•• دبي –الفجر:

فندق  يف  اأم���������س  ����س���ب���اح  ان���ط���ل���ق���ت 
عمل  ور���س��ة  ب��دب��ي  اإنرتكونتيننتال 
التي  الفنية  التطويرية  للم�ساريع 
ينظمها احتاد الإم��ارات لكرة القدم 
امل�ساريع  ���س��رح  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي 
ال��ف��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وع���دده���ا 11 
م�����س��روع��اً وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا ع��ل��ى مدى 
فنيني  وخ��رباء  مدربني  مع  يومني 
�سعادة  ال���ور����س���ة  ���س��ه��د   . حم��ل��ي��ني 
النائب  ال�����س��ه��لوي  ح�سني  ي��و���س��ف 
الثاين لرئي�س الحتاد رئي�س جلنة 
و�سيف  الفنية  وال�����س��وؤون  املنتخبات 
ماجد املن�سوري ع�سو جمل�س الإدارة 
واإبراهيم    ، ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
النمر الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون 
وعدنان  �سلطان  وع��ب��داهلل   ، الفنية 
وحممد  اللجنة  ع�����س��وا  ال��ط��ل��ي��اين 
عبيد حماد م�سرف منتخبنا الوطني 
اإدارة  م��دي��ر  ح�����س��ن  وع���ب���دال���ق���ادر   ،

املدير  �سابلون  ومي�سيل  املنتخبات 
الفني للحتاد اإىل جانب نخبة من 
اخل��رباء الفنيني وهم حممد مطر 
اإبراهيم  وعلي  عامر  ورا���س��د  غ��راب 
احل�ساين  وجمال  العو�سي  وزك��ري��ا 
الفني  امل����دي����ر  ج��و���س��ي��ه  وك����لدي����و 
لنادي الوحدة ووائل ال�سي�سي املدير 
بنادي  النا�سئني  لأك��ادمي��ي��ة  الفني 
الفتتاحية  كلمته  ويف    . اجل��زي��رة 
اأك�������د ال���������س����ه����لوي ح����ر�����س احت�����اد 

اإ����س���راك املدربني  ال���ق���دم ع��ل��ى  ك���رة 
واخل��رباء الفنيني املحليني يف ر�سم 
للمنتخبات  وا�سحة  طريق  خارطة 
الفريق  حتى  الرباعم  من  الوطنية 
امل�ساريع  مناق�سة  خ��لل  م��ن  الأول 
وو�سع  تنفيذها  واآل��ي��ة  امل�ستقبلية 
ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  التي  الأف��ك��ار 
يف تطوير هذه امل�ساريع حتى حتقق 
الور�سة مناق�سة  .  وت�سمل  اأهدافها 
11 م�سروعاً قامت جلنة املنتخبات 

قيد  بو�سعها وهي  الفنية  وال�سوؤون 
 : وه��ي  الفعلي  للتطبيق  ال��درا���س��ة 
الأك���ادمي���ي���ات وم���راك���ز ال���ت���دري���ب ، 
الوطنية  املنتخبات   ، املدار�س  دوري 
، تعليم امل��درب��ني ، ح��را���س امل��رم��ى ، 
الذهني  التدريب   ، البدين  الإع��داد 
، حتليل املباريات والتدريب ، العلوم 
الريا�سية والتغذية والدعم الطبي 
، كرة القدم الن�سائية ، كرة ال�سالت 

والكرة ال�ساطئية .

•• اأبوظبي-الفجر   

اأعلن نادي يونايتد �سبورت امل�سارك يف 
احلايل  املو�سم  الثانية  الدرجة  دوري 
ا���س��ت��م��رار ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مع 
مركز ميونيخ للرعاية الطبية واإعادة 
ن�سبة  وذل��ك  غياثي  وم��رك��ز  التاأهيل 
اإىل  ينظر  ال��ت��ي  الق�سوى  للأهمية 
نتائجها لأن��ه يح�سل على دعم كبري 
والتخ�س�سية  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة امل���و����س���م احل�����ايل وذل���ك 
لتفعيل  ال����رام����ي����ة  ج����ه����وده  ����س���م���ن 

اجل���ان���ب ال���س��ت��ث��م��اري ال�����ذي ميهد 
الإيجابي  م����ردوده  ال��ط��ري��ق لإظ��ه��ار 
وح�سد  النقاط  بتجميع  ال���دوري  يف 
على  للمناف�سة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
الأوىل  دوري  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ت��ي 

املو�سم املقبل.   
النادي  رئ��ي�����س  الكتبي  م��ب��ارك  وق���ال 
ب��ا���س��ت��م��رار وت��ع��زي��ز هذه  اإن ق��راره��م 
للأهداف  ت��ر���س��ي��خ��اً  مي��ث��ل  اخل���ط���وة 
تلم�س  روؤي�����������ة  ����س���م���ن  امل�������رج�������وة 
اإىل  ت��وؤدي  التي  املن�سودة  الطموحات 
خلل  م��ن  امل��ق��ررة  التطلعات  حتقيق 
ال��ب��ح��ث ع���ن اأف�����س��ل امل��ع��ط��ي��ات التي 

امل��ن��ا���س��ب��ة يف ظل  اإىل احل��ل��ول  ت����وؤدي 
الدرجة  ب��دوري  اخلا�سة  اللتزامات 
ال��ث��ان��ي��ة.    واأو���س��ح اأن ا�ستمرار هذه 
والهتمام  بالتقدير  ق��وب��ل  ال��ع��لق��ة 
النتائج  �سوء  على  النادي  من لعبي 
اخلدمات  على  بح�سولهم  املرتبطة 
ميونيخ  مركز  م��ن  املطلوبة  الطبية 
وال���س��ت��م��ت��اع ب��ال��ك��ف��اءة امل��ه��ن��ي��ة التي 
اإىل  ا�ستناداً  بال�سعادة  ال�سعور  تعزز 
اللعبني  اأم�����ام  ال���ن���ادي  م�����س��وؤول��ي��ة 
امللئمة  ال���ظ���روف  اأف�����س��ل  ب��ت��وف��ري 
املو�سم  يف  املخرجات  تكون  حتى  لهم 
بامل�ستوى املطلوب ، مو�سحاً اأن النادي 

ال�سراكة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ل��ت��زم 
على  ال�سركة  �سعار  و�سع  خ��لل  م��ن 
مباريات  اأث���ن���اء  ال��لع��ب��ني  ق��م�����س��ان 
الدوري.    واأ�ساف: هذه خطوة جيدة 
للغاية ويجب اأن ن�سعى لكل ما ميكن 
ال�سراكة مع  دائ��رة  ي��وؤدي لتو�سيع  اأن 
املوؤ�س�سات املختلفة و�سعارنا باأن ن�سعى 
النادي  ع��ن  م�سرفة  ���س��ورة  ل��ت��ق��دمي 
من خلل الأداء الإيجابي يف الدوري 
، اإىل جانب العمل على تر�سيخ الدور 
الثقايف واملجتنعي مبا يعزز مكانته يف 
امل�ساهمة بكل الأم��ور التي ت��وؤدي اإىل 

التطور الريا�سي.   

بد�ية مثرية لبولو �حلبتور 

»هي�سكث ا�ستيت�س�س 9« يق�سو على »البا�سا« بثمانية اأهداف 

مناف�صات قوية ي�صهدها �الأ�صبوع �لعا�صر من مهرجان �لظفرة 14

»�سوامه« و »منوه« تتقدمان اإبل املجاهيم يف اأ�سواط اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ
»�لطويل« و »مهاوي« و »�لو�فيه« حتتل �ملر�كز �الأوىل يف �أ�صو�ط �حلول �ملجاهيم

•• دبي –الفجر:

والتي  �سنة   �سهدت اأمل بو�سلخ ع�سو جمل�س اإدارة احتاد الكرة  تدريبات منتخبنا الوطني لل�سابات حتت 19 
اأجريت على ملعب ذياب عوانة مبقر الحتاد بدبي اأم�س الأول يف اإطار ا�ستعداداته املبكرة لل�ستحقاقات الإقليمية 
والآ�سيوية القادمة. ورحبت اأمل بو�سلخ بلعبات املنتخب يف اأول ح�سة تدريبية لهن بعد فرتة التوقف الطويلة 
لن�ساط كرة القدم ، وما اأعقبها من اإلغاء م�سابقات الكرة الن�سائية املحلية ، واأكدت على اأن املنتخب ي�سم توليفة 
مميزة من اللعبات  اللتي مت ت�سعيدهن من منتخب النا�سئات ، وطالبتهن ببذل جهودهن امل�ساعفة خلل 

التدريبات احلالية والقادمة للعودة التدريجية للم�ستويني الفني والبدين املطلوب .
 وثمنت بو�سلخ جهود واهتمام جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة القدم برئا�سة ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
رئي�س احتاد الكرة الهادفة جلذب وتو�سيع قاعدة ممار�سات اللعبة وتوجيهاته بتوفري اخلطط والربامج الفنية 

امل�ساعدة لتحقيق ذلك يف امل�ستقبل القريب .

بو�سالخ ت�سهد تدريبات منتخب ال�سابات

• �إقبــال كبيــر للم�صاركــة يف م�صابقــة بينونــة للرمايــة للمو�طنــني 

بح�صور رئي�س و�أع�صاء جلنة �ملنتخبات و�خلرب�ء �لفنيني

احتاد الكرة ُينظم ور�سة عمل للم�ساريع التطويرية الفنية
�لكتبي ي�صيد بالتفاعل �ملجتمعي   

 يونايتد �سبورت حتافظ على �سراكتها مع مركزي ميونيخ وغياثي 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

املن�سوري قائد  حقق حممد عبيد 
األواح  لريا�سة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
باملظلت  امل����ي����اه  ع���ل���ى  ال���ت���زح���ل���ق 
اليوم  "ثنائية" يف  �سريف  –كايت 
الأول  بالفوز باملركز الأول لفئتي 
املفتوحة  وامل�����ه�����ارات  ت��ي��ب  ت���وي���ن 
�سمن مناف�سات اجلولة الأوىل من 
بطولة دبي املفتوحة 2021 التي 
ن�سنا�س  �ساطئ  يف  اأح��داث��ه��ا  ج��رت 

بجمريا يوم اأم�س الأول اجلمعة.
ع��ل��ى جميع  امل���ن�������س���وري  وت���ف���وق   
الوطنية  ال��ق��ائ��م��ة  يف  امل�����س��ارك��ني 

الفئتني  يف  معدل  اأف�سل  م�سجل 
�سهدت  ال����ت����ي  ال���ب���ط���ول���ة  ����س���م���ن 
مت�سابقا   83 ب�����ني  ال���ت���ن���اف�������س 
وم��ت�����س��اب��ق��ة يف ث�����لث ف���ئ���ات هي 
املفتوحة  وامل�����ه�����ارات  ت��ي��ب  ت���وي���ن 
يومني  م���دار  وه��اي��دروف��وي��ل على 
بتنظيم واإ�سراف نادي دبي الدويل 
مع  بالتعاون  البحرية  للريا�سات 
ل��ل��ك��اي��ت �سريف  جل��ن��ة الم��������ارات 

والتجديف والتزحلق على املاء.
واع��ت��ل��ى امل��ن�����س��وري ����س���دارة فئة 
ت��وي��ن ت��ي��ب م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى �سهيل 
املري /الثاين/ وخالد باجلافلة /

يف  الأول  املركز  ن��ال  فيما  الثالث/ 

فئة املهارات املفتوحة متفوقا على 
�سامل بن جر�س ال�سويدي /الثاين/ 

ورا�سد الفل�سي /الثالث/.
عبداهلل  ال�ساعد  البطل  ووا���س��ل 
البطولة  يف  ت����األ����ق����ه  امل����ح����ريب����ي 
التوايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ول��ل��م��و���س��م 
فئة  يف  ال�����ث�����اين  امل�����رك�����ز  حم���ق���ق���ا 
اللبناين  امل��ف��ت��وح��ة خ��ل��ف  امل���ه���ارات 
يف  الثالث  واملركز  كا�سا�س  جربيل 
توين تيب خلف كا�سا�س والفرن�سي 

اليك�س ان�سيدي.
ويف باقي النتائج جنح ال�سريلنكي 
باملركز  ال����ف����وز  يف  ان�����س��ك��ا  دان����ي����ل 
املفتوحة  امل���ه���ارات  مل��ح��رتيف  الول 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة  �سارا  ن���ال���ت  ب��ي��ن��م��ا 
بينما  ال�����س��ي��دات  ل��ق��ب  دوغ���ل����س 
الدند�سيلي  ن��ور  اللبناين  ح�سل  
توين  مل��ح��رتيف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
من  �سارلني  مي�سيل  وتفوقت  تيب 
موري�سيو�س عند ال�سيدات. وعقب 
ه��زمي حممد  ق��ام  املناف�سات  نهاية 
ال�سباقات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��م��زي 
للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  يف 
اللجنة  اأع�����س��اء  ي��راف��ق��ه  البحرية 
املفتوحة  دب�����ي  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
املختلفة  ال��ف��ئ��ات  اأب���ط���ال  ب��ت��ت��وي��ج 
مل��ن��اف�����س��ات ت���وي���ن ت��ي��ب وامل����ه����ارات 

املفتوحة رجال و�سيدات ونا�سئني.

����س���ارك يف م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة بي 
املفتوحة لألواح التزحلق على املياه 
باملظلت /كايت �سريف/ يف جولتها 

ومت�سابقة  مت�سابقة   83 الأوىل 
منهم 60 مت�سابقا يف فئة الرجال 
ال�سيدات  ف��ئ��ة  يف  مت�سابقة  و19 

النا�سئني  ف��ئ��ة  يف  مت�سابقني  و4 
توين  ف��ئ��ات  األ��ق��اب  ع��ل��ى  تناف�سوا 
وهايدروفويل  �ستايل  وف��ري  تيب 

م�ساركة  امل��ن��اف�����س��ات  ���س��ه��دت  ف��ي��م��ا 
ميثلون  وم��ت�����س��اب��ق��ات  م��ت�����س��اب��ق��ني 
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•• الفجرية-الفجر: 

اختتمت اأم�س مناف�سات الن�سخة الأوىل من بطولة الفجرية لكرة القدم 
الجتماعية  الفجرية  جمعية  نظمتها  التي   "21 "فيفا  الإل��ك��رتون��ي��ة 
بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  برعاية  بالفجرية،  مقرها  يف  الثقافية 

حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية.
ح�سر مناف�سات البطولة، ال�سيخ �سعيد بن �سرور ال�سرقي، رئي�س جمل�س 
رئي�س  الظنحاين  خالد  و�سعادة  الفجرية،   و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
دائرة  مدير  ال��زي��ودي  خليفة  وحممد  املنظمة،  اللجنة  رئي�س  اجلمعية 
على  العام  امل�سرف  الكياين  و�سعيد  الفجرية،  بحكومة  الب�سرية  امل��وارد 

البطولة، والكابنت علي البلو�سي مدير البطولة.
ال�سرقي،  يرافقه  �سعادة خالد الظنحاين  ال�سيخ �سعيد بن �سرور  وتوج 

اللعب  الأول  باملركز  ف��از  حيث  البطولة،  يف  الأوىل  باملراكز  الفائزين 
مهند امل�سماري، فيما فاز باملركز الثاين اللعب حمدان املر�سدي، وحل 

يف املركز الثالث اللعب جمتبى عبد الوهاب.  
اجلمعية  اأع�����س��اء  اإىل  ال�سكر  بخال�س  ال�سرقي  �سعيد  ال�سيخ  وت��وج��ه 
ظل  يف  البطولة  ه��ذه  اإق��ام��ة  على  ح��ر���س��وا  ال��ذي��ن  البطولة  ومنظمي 
"كورونا"،  جائحة  �سد  ال��دول��ة  تتخذها  ال��ت��ي  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات 
املواهب  تبني  و���س��رورة  امل�ساركني  للعبني  الرفيع  بامل�ستوى  م�سيداً 

ال�سابة يف هذه اللعبة.
من جانبه قال خالد الظنحاين رئي�س اجلمعية: اإن البطولة �ساهمت يف 
خلق جو جديد ومتنف�س للم�ساركني الذين ا�ستطاعوا ممار�سة هواياتهم 
يف كرة القدم اللكرتونية  والتعبري عن مواهبهم، حيث تفاعلوا ب�سكل 
مميز للغاية و�سوًل لليوم اخلتامي الذي �سهد متابعة كبرية واإثارة رائعة 

بني جميع اللعبني .  
ال�سنوات  خ��لل  احل���دث  ا���س��ت��م��راري��ة  تعزيز  موا�سلة  الظنحاين  واأك���د 
املقبلة لدعم هذه ال�سريحة من ال�سباب  بالربامج الريا�سية والأن�سطة 
اللعبة  هذه  يف  املواهب  كافة  �ستتبنى  اجلمعية  اأن  اإىل  م�سرياً  املختلفة، 
وال�ستفادة من قدراتها يف البطولت التي �ستنظم على ال�سعيد املحلي 

والعربي والإقليمي . 
العليا  اللجنة  اأن  البطولة  العام على  امل�سرف  الكياين  �سعيد  اأك��د  ب��دوره 
املنظمة قد بذلت جهوداً كبرية يف �سبيل اإخراج املناف�سات يف اإطار احرتايف 
وب�سورة عربت عن قدرة اإمارة الفجرية على ح�سن التنظيم والإدارة لهذا 
م�ستويات  يف  تفاوتاً  �سهدت  البطولة  اأن  اإىل  البطولت، لفتاً  النوع من 
اللعبني امل�ساركني خ�سو�ساً يف الأدوار الأوىل من البطولة، و�سرعان ما 

ا�ستقرت يف النهائيات. 

مناف�سات  اأن  البطولة  مدير  البلو�سي  علي  الكابنت  اأو�سح  جهته،  ومن 
الفئات  م��ن   ال��لع��ب��ني  فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  الأوىل  ن�سختها  يف  البطولة 
اق��ب��اًل ك��ب��رياً، وظ��ه��رت فيها  21 �سنة،  ق��د  لق��ت  اإىل   9 العمرية م��ن 
جمعية  ت��وج��ه  اإىل  م�����س��رياً  ال��لع��ب��ني،  ب��ني  ال��وط��ي�����س   حامية  املناف�سة 
يف  اجلمعية  ميثل  خا�س  فريق  لت�سكيل  الثقافية  الجتماعية  الفجرية 

بطولت كرة القدم الإلكرتونية داخل الدولة وخارجها . 
اللجنة  رئي�س  الظنحاين  خ��ال��د  ���س��ع��ادة  ق��دم  الخ��ت��ت��ام  حفل  خ��ت��ام  ويف 
ال�سرقي،  �سرور  بن  �سعيد  ال�سيخ  اإىل  تذكارية  هدية  للبطولة،  املنظمة 
اللجنة  ت��ك��رمي  ك��م��ا مت  ال��ب��ط��ول��ة،  خ��ت��ام  وح�����س��وره  لت�سريفه  ت��ق��دي��راً 
الفنية والإعلميني، والرعاة الر�سميني للبطولة: هيئة املنطقة احلرة 
بالفجرية، وغرفة جتارة و�سناعة الفجرية، وموؤ�س�سة الفجرية للموارد 

الطبيعية، ودائرة ال�سناعة والقت�ساد، و�سوق العرب يف الفجرية.

اختتام مناف�سات بطولة الفجرية لكرة القدم الإلكرتونية »فيفا 21«

املن�سوري الأول يف فئتي توين تيب واملهارات 
يف اليوم الفتتاحي لكايت �سريف دبي

•• اأبوظبي-وام: 

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال��وزراء  جمل�س  اأ�سدر 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، قراراً بتكليف معايل الدكتور 
اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفل�سي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة برئا�سة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�سة.
ويخت�س املجل�س بو�سع اخلطط والربامج والأنظمة واللوائح الكفيلة بتنظيم وتن�سيط 
وتطوير قطاع الريا�سة يف الدولة، والعمل على اقرتاح الت�سريعات اخلا�سة بتنظيم هذا 
الحتادات  اإدارات  جمال�س  ت�سكيل  املجل�س  اخت�سا�سات  ي�سمل  كما  ال��دول��ة.  يف  القطاع 
الريا�سية، واإ�سدار قرارات اإ�سهار اجلهات الريا�سية، والبت يف ال�سكاوى والتظلمات التي 

ترفع للهيئة من اجلهات الريا�سية يف الدولة.
ويعمل املجل�س كذلك على تنظيم وتطوير العمل يف الهيئة من حيث اعتماد ال�سيا�سات 
يف  العمل  لتنظيم  ال��لزم��ة  العمل  وخطط  واللوائح  والنظم  العامة  وال�سرتاتيجيات 
الهيئة. ياأتي هذا القرار يف اإطار تعزيز دور جمال�س الإدارة يف احلكومة الحتادية ورفع 

م�ستويات الكفاءة وتطوير املنظومة الإدارية احلكومية وتوفري اأف�سل اخلدمات.

جمل�س الوزراء يكلف اأحمد بالهول الفال�سي 
برئا�سة الهيئة العامة للريا�سة
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

الدكتور  وح�������س���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
عام  اأم���ني   ، اللطيف  ع��ب��د  حم��م��د 
اخليمة  ب��راأ���س  التنفيذي  املجل�س 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س 
 ، الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  الإم������ارات 
"بطولة  اأم�����س  اأول  اأول  اختتمت  
الفرجان الثانية "لطلب املدار�س 
جمعية  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  الثانوية" 
الإمارات بني فريقي �سباب �سمل و 

�سراع ال�سفينة . 
بقيادة  النهائية  امل��ب��اراة  وانطلقت 
احل����ك����م امل���ت���م���ي���ز حم���م���د م������روان 
ال�ساب  امل��ع��ل��ق  وت��ع��ل��ي��ق  ال��ب��ل��و���س��ي 
اأحمد الرفاعي حيث �سهدت املباراة 
والندية  والأث��ارة  قمة يف احلما�س 

ا���س��ت��ط��اع خللها  ال��ف��ري��ق��ني  ب���ني 
فريق �سباب �سمل التفوق يف اللقاء 
مقابل  اأه����داف   4 بنتيجة  وال��ف��وز 

هدف واحد. 
واأكد خلف �سامل اإ�سماعيل بن عنرب 
جمعية  عام  ومدير  الرئي�س  نائب 
البطولة  اإط������لق  اأن   الإم��������ارات 
حر�س  من  نابع  الثانية  بن�سختها 
اإدارة اجلمعية على تفعيل الن�ساط 
الريا�سي لطلب املدار�س وحتقيقا 
الرامية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل�����لأه�����داف 
اأوق��ات فراغ الطلب يف  ل�ستغلل 

اأن�سطة ريا�سية اإيجابية. 
عبد  زي������اد  ال����لع����ب  اخ���ت���ي���ار  ومت 
ال��ع��زي��ز ���س��ال��ح م���ن ف���ري���ق �سراع 
البطولة  يف  لعب  اأف�سل  ال�سفينة 
ح�����س��ن ن�سري  وال����لع����ب حم���م���د 

يف  ح��ار���س  اأف�سل  �سمل  �سباب  م��ن 
املتميز  الإداري  ون���ال   ، ال��ب��ط��ول��ة 

حممد اأحمد الظهوري لقب اأف�سل 
اإداري وح�سل فريق مدر�سة ال�سيخ 

�سعود على لقب الفريق املثايل . 
و���س��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة م�����س��ارك��ة عدد 

مدار�س  خمتلف  م��ن  فريقاً   16
اجلمعية  م����ن  ����س���ع���ي���اً   ، ال�����دول�����ة 

لتقدمي اأن�سطتها وبراجمها لكافة 
امل��ج��ت��م��ع و����س���وًل للهدف  ���س��رائ��ح 

ال�سرتاتيجي بالرتقاء باخلدمات 
والربامج الهادفة واملتميزة. 

اأخباره  ���س��دارة  الإ�سبانية  "اآ�س"  �سحيفة  م��وق��ع  خ�س�س  م��و���س��ع،  تقرير  يف 
للم�سري حممد �سلح الذي تبدلت اأحواله موؤخر يف "اأنفيلد"، وبدا خمتلفا.

 4 28 عاما، ترددت بقوة تقارير تفيد بقرب رحيله عن ليفربول بعد  �سلح، 
"الريدز" والنجم امل�سري اإجن��ازات مدوية، للفريق وللعب  اأع��وام حقق فيها 

اأبطال  بلقبي دوري  املتتايل  التتويج  راأ�سها  جاء على 
اأوروبا، ثم الدوري الإجنليزي املمتاز.

حني  بنف�سه  ���س��لح  "اأ�سعلها"  ت��وق��ع��ات 
اح��ت��م��ال رحيله  ���س��راح��ة  ي��رف�����س  مل 

مدريد  ري����ال  ال��ع��م��لق��ني  اأح����د  اإىل 
الفني  مديره  دفع  ما  بر�سلونة،  اأو 

باأحاديث  ل���لإدلء  ك��ل��وب  ي��ورغ��ن 
اأبرزها  ك���ان  امل�����س��األ��ة  ع���ن  ع���دة 
مقنعا  �سببا  ي���رى  ل  اإن���ه  ق��ول��ه 

اأي لعب عن الرحيل عن  يدفع 
ليفربول الآن، با�ستثناء "الطق�س 

على  ال�سمالية،  امل��دي��ن��ة  يف  البارد" 
حد و�سفه.

لكن الأي��ام مت�سي، واحل��ال ل تتبدل، 
قالت  "اآ�س" التي  اإليه  اأ�سارت  ما  وهو 
اخلا�سة  واملزاجية  الذهنية  احلالة  اإن 

�سلح  حم���م���د  امل���������س����ري  ب���امل���ل���ك 

�سك". "حمل  ليفربول  مع  م�سريه  بات  اأن  "تغريت" بعد 
اأمل��ع لعبي العامل يف الوقت  "بل جدال" واح��د من  "اآ�س" اأن �سلح  واأ���س��ارت 
الراهن، لكن علمات ال�ستفهام منذ ح��واره الأخ��ري ل تنتهي، مما فتح عليه 

اأبواب الكثري من النتقادات.
وقالت ال�سحيفة اإن �سلح �سجل اأمام اأ�ستون فيل يف كاأ�س اإجنلرتا، اجلمعة، 
متمتما  حمتفل،  غري  "�ساحبا  الأخ���رية،  الآون���ة  يف  كعادته  ظهر  لكنه 

ببع�س الكلمات لزملئه اأثناء الحتفال بالهدف ول �سيء اآخر".
دائما،  امل��رح  �سلح،  وب��دا  مت��ام��ا..  البت�سامة  "خفتت  واأ�سافت 
حت���دي���دا ب��ع��د اإح������راز اأي ه���دف )ح��زي��ن��ا( ك��ع��ادت��ه يف الأي����ام 

الأخرية".
امل�سجلة"  "علمته  ���س��لح  ه���دف  ح��م��ل  ال�سحيفة  ووف���ق 
معه  الأم���ور  اأن  تبدو  حيث  �ساحبا،  ب��دا  بعده  احتفاله  لكن 
م�سهور  �سلح  اأن  باعتبار  ح��ال،  باأف�سل  اأو  جيدة  لي�ست 
و"ميكنك من  بالأهداف  الحتفال  م�ساألة  مبزاجيته يف 
خلل طريقة احتفاله اأن ترتجم اإذا ما كان مير بحالة 

جيدة اأم ل".
وفيما حتدثت م�سادر عدة عن عدم �سعور �سلح بال�سعادة 
حاليا، اأ�سارت "اآ�س" اإىل اأن النجم امل�سري ل مير حاليا 
الربميريليغ،  ه��دايف  ت�سدره  رغ��م  م�ستوياته،  باأف�سل 
وه����و اأم����ر ي��ب��دو ج��ل��ي��ا رغ����م اأي حم����اولت 

حتاول جتميل ال�سورة.

•• اأبوظبي-الفجر

للجودو  ال������دويل  الحت������اد  اأ����س���در 
لبطولة  ال����ن����ه����ائ����ي  ال�����ربن�����ام�����ج 
ال��دوح��ة ل��ل��م��ا���س��رتز ل��ل��ج��ودو لعام 
الحت����اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي   2021
ال���ق���ط���ري ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو واجل�����ودو 
والكاراتيه،باإ�سراف الحتاد الدويل 
اإجراء  فيه  حت��دد  ،وال���ذي  للجودو 
بعد  من  الثانية  يف  البطولة  قرعة 
ظ��ه��ر ال���ي���وم الأح�����د ب��ف��ن��دق ازدان 
الفر�سة  اإت���اح���ة  ب��ه��دف  ال���دوح���ة  
لكافة املنتخبات امل�ساركة يف البطولة 
ال���و����س���ول ل��ل��دوح��ة وامل�������س���ارك���ة يف 
تاأكيد  ، واع��ت��م��اد  ال��ق��رع��ة  م��را���س��م 
الثبوتية  ل���لأوراق  وفقا  م�ساركتها 
وال�����س��ح��ي��ة ف����ور و���س��ول��ه��ا ، حيث 
ت��ت��م م��را���س��م ال��ق��رع��ة ع���رب �سبكة 
على  ب��ن��اء  "النرتنت"  امل��ع��ل��وم��ات 
ال��ذي حدده  ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول 
ب�سبب  ل��ل��ج��ودو  ال������دويل  الحت������اد 
يعي�سها  التي  ال�ستثنائية  الظروف 
كورنا  جائحة  تف�سي  ب�سبب  العامل 

/كوفيد- 19/.
اإج����راءات  ب���دء  ال��ربن��ام��ج  وت�سمن 
مرا�سم امليزان للعبني واللعبات 

وذلك  الفتتاحية  اجلولة  ملباريات 
الإقامة  بفندق  الأح��د  اليوم  م�ساء 
م��ن اجلن�سني  اخل��ف��ي��ف��ة  ل������لأوزان 
اليوم  مناف�سات  يخو�سون  ال��ذي��ن 
له  حت����دد  ال�����ذي  ل��ل��ب��ط��ول��ة  الأول 
ب�سالة   ،  1-11 الث��ن��ني  غ��د  ي���وم 
للخدمات  ال���ري���ا����س���ي���ة  ال���و����س���ي���ل 
املتعددة بالدوحة ،وت�سمل مناف�سات 
اجلولة الفتتاحية اأوزان حتت 48 

 ، 57 كجم لل�سيدات  52 و   ، كجم 
اأما مناف�سات الرجال فت�سمل اأوزان 
66 كجم  ك��ج��م وحت���ت   60 حت���ت 
..و���س��ي��ك��ون ظ��ه��ور لع��ب��ن��ا فيكتور 
م�ساء  طوكيو"  ل�����دورة  "املتاأهل 
ي��وم غ��د الث��ن��ني على ���س��وء قرعة 
الألعاب  ل����دورة  امل��وؤه��ل��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
الأوملبية ال�سيفية »طوكيو 2021« 
لي�سارك يف مناف�سات وزن حتت 73 

اي��ف��ان  يف  كجم، فيما و�سع لعبنا 
حتت  ملناف�سات  الحتياطي  قائمة 
عدد  وج���ود  ب�سبب   ، ك��ج��م   100
كبري من اللعبني امل�سنفني لذلك 
ال�  امل��رك��ز  وق��د احتل لعبنا  ال���وزن 
40 ح�سب ت�سنيف الحتاد الدويل 
ال���وزن ، فيما حتدد  ل��ه��ذا  ل��ل��ج��ودو 
 1-13 املقبل  الأرب��ع��اء  ي��وم  م�ساء 

موعدا خلتام البطولة .

�صباب �صمل بطاًل لبطولة �لفرجان �لثانية للمد�ر�س

خلف بن عنرب:حري�سون على تفعيل الن�ساط الريا�سي املدر�سي للطالب

تخل�س بايرن ميونيخ حامل اللقب من عقدة تلقي الهدف الأول وا�سطراره 
اىل التعوي�س، وذلك بتقدمه على م�سيفه بورو�سيا مون�سنغلدباخ بهدفني 
نظيفني، لكن الأدوار انقلبت وجنح الأخري يف العودة والفوز يف النهاية 2-3 

يف افتتاح املرحلة اخلام�سة ع�سرة من الدوري الأملاين.
ع��ال��ق يف م�سكلة لزم��ت��ه يف مبارياته  وه��و  اللقاء  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي  ودخ���ل 
الثماين املا�سية يف الدوري حيث ا�سطر لتعوي�س تخلفه والعودة، لكنه جنح 

فيها بتحقيق خم�سة انت�سارات مقابل ثلثة تعادلت.
وي��ب��دو اأن ال��ت��وب��ي��خ ال����ذي ن��ال��ه ال��لع��ب��ون م��ن امل����درب ه��ان��زي ف��ل��ي��ك بني 
ال�سوطني خلل املباراة اأمام ماينت�س الأحد ما اأدى لقلب تاأخرهم بهدفني 
5-2، اأعطى ثماره اجلمعة وجتنب النادي البافاري تلقي الهدف  اإىل فوز 

الأول بتقدمه بهدفني.
لكن م�سيفه قلب الطاولة عليه وو�سع النهاية حدا مل�سل�سل املباريات املتتالية 
للنادي البافاري دون هزمية عند 20 �سمن جميع امل�سابقات، وحتديدا منذ 
اخل�سارة الوحيدة هذا املو�سم  قبل اأم�س �سد هوفنهامي 1-4 يف 27 اأيلول/

�سبتمرب �سمن املرحلة الثانية.
اأرف��ع �سوتي  اأن  "باإمكاين  وقال فليك بعد مباراة الأح��د عن توبيخ لعبيه 
بع�س  "يف  م�سيفا  ال�سنوات"،  مر  على  تتعلمه  اأم��ر  ه��ذا  م�سكلة،  ل  اأي�ساً، 

الأحيان الأمر يتعلق بقول الأمور بو�سوح تام".
اأن  وبعد  اإذ  مباراة اجلمعة،  الأدوار يف  قلب  الأول  الهدف  تلقي  لكن جتنب 
اأ�ساف الهدف الثاين، دخل ا�سرتاحة ال�سوطني وهو على امل�سافة ذاتها من 
بعد  متخلفا  الثاين  ال�سوط  ب��داأ  ثم  مرتني،  �سباك  اهتزت  اأن  بعد  م�سيفه 

تلقيه الهدف الثالث.
يف  نقطة   31 عند  للمو�سم  الثانية  بهزميته  اأوروب����ا  بطل  ر�سيد  وجتمد 
ال�سدارة بفارق نقطتني عن ليبزيغ الثاين الذي يخو�س ال�سبت مواجهة 

�سعبة جدا على اأر�سه �سد بورو�سيا دورمتوند الرابع )25 نقطة(.
رفع  ما  املو�سم  ه��ذا  وال�ساد�س  تواليا  الثاين  بفوزه  مون�سنغلدباخ  ويدين 
ال�سابع، اىل يونا�س هوفمان الذي �سجل هدفني  24 يف املركز  ر�سيده اىل 

ومرر كرة الهدف الثالث.
اأن الكثري من  اأعتقد  "�سعادتنا، كانت معركة قوية. ل  واأع��رب هوفمان عن 
الأولني  هدفينا  �سجلنا  لكننا  ذل��ك.  حتقيق  با�ستطاعتنا  اأن��ه  توقعوا  النا�س 
التدفقي. "دازن" للبث  ل�سبكة  ما �سرح  بالطريقة التي خططناه" بح�سب 

وتابع "كنا نعلم باأن بايرن يدافع عاليا. عقدنا الأمور على اأنف�سنا يف البداية، 
لكن كان من الرائع اأن نخطف التقدم بعد ال�سرتاحة".

وبداأ النادي البافاري اللقاء ب�سكل مثايل بعدما تقدم عرب هدافه البولندي 

روبرت ليفاندوف�سكي الذي عزز �سدارته لرتتيب الهدافني بع�سرين هدفا 
داخل  ي��د  مل�سة  بعد  ج��زاء  ركلة  م��ن  امل�سابقات  جميع  يف  و23  ال���دوري  يف 

املنطقة من فلوريان نوهاو�س )20(.
بعد   26 الدقيقة  لل�سيوف يف  النتيجة  ليون غوريت�سكا  ما عزز  و�سرعان 
متريرة من لوروا �سانيه، لكن مون�سنغلدباخ عاد اىل اأجواء اللقاء بعدما 
�ستيندل  اإثر هجمة مرتدة ومتريرة من لر�س  الفارق عرب هوفمان  قل�س 

.)35(
وانطلقت املواجهة من نقطة ال�سفر قبيل دخول الفريقني اىل غرف امللب�س 
الهدف  بايرن  تلقى  اإذ  معاك�سة،  ب�سورة  لكن  الأح��د  مباراة  �سيناريو  وتكرر 
الثاين الذي كان بطله نف�س اللعبني اإذ مرر �ستيندل و�سجل هوفمان اإثر 

هجمة مرتدة )45+1(.
وتعقدت اأمور النادي البافاري يف م�ستهل ال�سوط الثاين بعد اأن وجد نف�سه 
اإثر  املنطقة  م�سارف  م��ن  ق��وي��ة  بت�سديدة  لنوهاو�س  رائ���ع  ب��ه��دف  متخلفا 

متريرة من هوفمان الذي حتول اىل مرر هذه املرة )49(.

الأدوار تنقلب يف هزمية اأوىل لبايرن منذ �سبتمرب 

�سالح لي�س باأف�سل اأحواله.. و�سحيفة اإ�سبانية »تقدم الدليل«

اإبراهيموفيت�س يعود لت�سكيلة ميالن 
يعود النجم ال�سويدي املخ�سرم زلتان اإبراهيموفيت�س املبتعد عن امللعب منذ 
�سبعة اأ�سابيع ب�سبب الإ�سابة، اإىل ت�سكيلة فريقه ميلن يف مباراة �سد تورينو 

�سمن املرحلة ال�سابعة ع�سرة من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
وغاب اإبراهيموفيت�س عن املباريات الثماين الأخرية للفريق اللومباردي ب�سبب 
ا�سابة ع�سلية تعّر�س لها يف 22 ت�سرين الثاين/نوفمرب الفائت يف املباراة امام 
نابويل )3-1(، ثم تعر�س اأثناء التدريبات لإ�سابة جديدة يف ربلة ال�ساق اأجلت 

عودته للملعب.
وياأتي ا�ستدعاء اإبراهيموفيت�س مبثابة مفاجاأة حيث اأملح مدرب الفريق �ستيفانو 
بيويل يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع اإىل اأن جنمه البالغ من العمر 39 عاما 

�سيعود �سد كالياري يف املباراة املقرر اقامتها يف 18 كانون الثاين/يناير.
ويحتل ميلن �سدارة الرتتيب بت37 نقطة بفارق نقطة اأمام جاره اإنرت وهو 

خ�سر اأول مباراة له هذا املو�سم الأربعاء �سد يوفنتو�س حامل اللقب يف املوا�سم 
الت�سعة ال�سابقة 1-3 على اأر�سه يف �سان �سريو.

ورغم خو�سه �ست مباريات فقط هذا املو�سم من اأ�سل 16 جنح "اإبرا" بت�سجيل 
ع�سرة اهداف.

ويعاين ميلن من عدة اإ�سابات يف �سفوفه اإذ يغيب �سانع الألعاب الرتكي هاكان 
جالهان اأوغلو اثر ا�سابة يف كاحله تعر�س لها خلل م�ساركته �سد يوفنتو�س.

كما ي�ستمر غياب ماتيو غابيا، اجلزائري ا�سماعيل بن نا�سر والبلجيكي الك�سي�س 
�ساليمريكز ب�سبب الإ�سابة فيما �سيحرم "كوفيد19-" الكرواتي انتي ريبيت�س 

والبو�سني رادي كرونيت�س من امل�ساركة يف املباراة الثانية تواليا.
يف  ال�سبت  الأوىل  ���س��ريو  ���س��ان  ملعب  على  تورينو  م��ع  م��رت��ني  م��ي��لن  ويلتقي 

البطولة املحلية والثانية م�ساء الثلثاء يف دور ال�16 مل�سابقة كاأ�س اإيطاليا.

�إغالق باب �لت�صجيل لبطولة �لدوحة »ما�صرتز« �أم�س و�لقرعة �ليوم

فيكتور يناف�س  يف وزن 73 كجم 
وايفان احتياطيا ملجموعة وزنه 
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جمتمع االمارات

جزيرة يا�س تطلق عرو�س 
الإقامة واللعب باأ�سعار خمف�سة

 اأعلنت جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية الرائدة يف اأبوظبي، عن طرحها 
باأ�سعار خمف�سة للحجوزات املبكرة، والتي تتيح  باقات الإقامة واللعب 

للزوار فر�سة ق�ساء عطلة ل مثيل لها يف الوجهة باأ�سعار اأقل. 
يف  مب��ا  الناجحة  الفعاليات  ا�ست�سافة  م��ن  اآخ��ر  مو�سم  انق�ساء  وبعد 
ذلك مهرجان نكهات يا�س، وعودة جزيرة النزال، واختتام �سباق جائزة 
ا�ستقبال  وم��ع   ،2020 لعام   1 للفورمول  الكربى  للطريان  الحت��اد 
فر�سة  لزوارها  يا�س  جزيرة  تقدم  الدوليني،  للزوار  الآن  يا�س  جزيرة 
باقات  خ��لل  م��ن   2021 ع��ام  يف  ا�ستثنائية  عطلة  بق�ساء  ال�ستمتاع 

الإقامة واللعب.
وحتت�سن جزيرة يا�س ثلث مدن ترفيهية معروفة على م�ستوى العامل، 
وه��ي ع��امل ف���رياري اأب��وظ��ب��ي وي��ا���س ووت���روورل���د وع���امل وارن���ر براذرز 
اأبوظبي،  ك��لمي  الريا�سية  امل��غ��ام��رات  وجهة  اإىل  بالإ�سافة  اأب��وظ��ب��ي، 
وخدمات  واجل��ول��ف،  ال�����س��ي��ارات  لريا�سة  خم�س�سة  متميزة  ووج��ه��ات 
ال�ستثنائية  امل�ساريع  م��ن  وجمموعة  العاملي،  امل�ستوى  ذات  ال�سيافة 
يا�س  يجعل  ما   ، ب���راذرز  وارن��ر  وفندق  مارينا  يا�س  مثل  التطوير  قيد 
وجهة ل مثيل لها يف اأي مكان اآخر، حيث ل يوجد وقت اأف�سل من الآن 
لل�ستمتاع مبا تقدمه جزيرة مقابل اأ�سعار  خمف�سة، بغ�س النظر عن 

الأ�سول،  لإدارة  ال�سارقة  متتلكها  التي  للخدم�������ات  اأ�سول  �سركة  نظمت  
لكاف��������ة  ترفيهي�����ة  رحلة  ال�س���������ارقة،  حلكومة  ال�س����������تثمارية  ال���ذراع 
به�����دف  خورفك�������ان،  اإىل  وعمالها  وم�س������وؤوليها  وكوادره������ا  موظفيها 
وحتقي������ق  كفري�����ق،  العمل  روح  وتعزي��������ز  امل��وظ��ف��ني،  وحتفيز  ت�سجيع 
وبني  ك��اف��ة،  امل��وظ��ف��ني  ب��ني  وال��ت��وا���س��ل  ال��ت��ف��اع��ل  م��ن  م�ستويات متميزة 
املوظ������ف وامل�سوؤول، خارج نطاق دائرة العمل املبا�سر، وك�سر روتني العمل 

اليومي الر�سمي .. 
والتجارب  اخل���ربات  وت��ب��ادل  اجلميع،  ل��دى  الأداء  تطوير  يف  ي�سهم  مب��ا   
واملعارف، خ�سو�ساً اأن ال�سركة تت�سمن خربات وثقافات متنوعة وجن�سيات 

من خمتلف اأنحاء العامل، وذلك يف ظل تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية 
واللتزام  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انتقال  احتمالية  لتقليل  والوقائية 

بالإر�سادات املتعلقة بالتباعد اجل�سدي.
اأ�س�������ول  ل�س��������ركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احل��وط��������ي  اإبراهي������م  وق�������ال 
للخدم����ات: نحر�س على تنظيم هذا النوع من الرحلت التي من �ساأنها 
ح�����دة  العم������ل، وتخفيف  عم �سغوط يف  بعيداً  للموظفني  خلق جو مميز 
التوتر ب�سكل كبري بني الزملء، وبالتايل يعودون اأكرث قدرة على العطاء 
والإنتاج  العمل  م�سلحة  اأج��ل  من  طاقاتهم  جتديد  وبهدف  والإيجابية، 

والتميز والإبداع.

م�سروع احلي يقدم رحلة فنية �ساحرة 
من الأ�سواء واخليال خالل مهرجان دبي للت�سوق

 تاألقت �سوارع منطقة و�سط مدينة دبي من خلل اإ�ساءة مذهلة تاأخذ �سكان املدينة وزوارها يف رحلة اآ�سرة من الأ�سواء والكت�سافات، وذلك يف اإطار م�سروع احلي الذي ُيقام بال�سراكة مع هيئة 
الثقافة والفنون يف دبي -دبي للثقافة- و�سركة اإعمار خلل مهرجان دبي للت�سوق. 

وي�سم امل�سروع جمموعة من جم�سمات الإ�ساءة املبتكرة وامل�ستدامة التي ا�ستغرق اإعدادها اأربعة اأ�سهر، و�ساهم هذا امل�سروع يف اإ�سفاء املزيد من احليوية على بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد مقابل 
فندق العنوان و�سط املدينة، وذلك من خلل الأ�سواء املثّبتة خ�سي�ساً وال�ستخدام الذكي لتقنية الظلل.  

“دبي لل�سياحة” وموؤ�س�سة دبي للمهرجانات  وجرى افتتاح م�سروع احلي ر�سمياً م�ساء يوم اخلمي�س املا�سي من قبل �سعادة هلل املري، املدير العام لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي 
والتجزئة، و�سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي -دبي للثقافة- ن�ساأ هذا املفهوم من خلل فكرة م�سرتكة بني موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة ودبي للثقافة تهدف اإىل  

ابتكار م�سروع اإ�ساءة م�ستقل يف اإحدى الوجهات ال�سهرية بدبي، وخلل اأحد اأكرب الفعاليات ال�سنوية. 

 هالة بدري تتلقى اجلرعة الأوىل من لقاح فايزر-بايونتيك 
تلقت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي )دبي للثقافة( 
اجلرعة الأوىل من لقاح فايزر- بايونتيك امل�ساد ل� كوفيد 19 كجزء من 
حملة التطعيم التي تنفذها هيئة ال�سحة يف دبي �سد الوباء وتوفر خللها 

التطعيم للمواطنني واملقيمني جماناً. 
وبعد اإعلن �سحة دبي عن اإطلق حملة التطعيم وتوفري اللقاح املعتمد 
ل من ِقَبل وزارة ال�سحة ووقاية  من اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، واملُ�سجَّ
لتلقي  ب��دري  هالة  توجهت  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  املجتمع 
اللقاح. وعربت بدري عن �سكرها للطاقم الطبي والقائمني على التطعيم، 
م�سريًة اإىل اأملها اأن يكون هذا اللقاح طريق العودة اإىل احلياة الطبيعية يف 

جميع اأنحاء العامل، ومتمنيًة ال�سلمة للجميع. 

منِتجتان مقيمتان يف الإمارات حت�سالن 
على رتبة الإمرباطورية الربيطانية

مت منح املنِتجتان بييرتا ميلو-بيتمان واإيل �سبريا، اللتان اأ�ّس�ستا �سركة 
Sisters Grimm واملقيمتان يف الإمارات العربية املتحدة، و�سام رتبة 
فائقة المتياز �سمن الإمرباطورية الربيطانية MBE لقاء خدماتهما 
لئحة  يف  وذل���ك  الإب��داع��ي��ة،  وال��ق��ط��اع��ات  ال��دول��ي��ة  بالتجارة  املرتبطة 
ال�سرف لل�سنة اجلديدة والتي يجري عربها تكرمي جمموعة كبرية من 

الأ�سخا�س ال�ستثنائيني يف اململكة املتحدة لإجنازاتهم املتمّيزة.
وعّلقت اإيل وبييرتا على هذا املو�سوع بقولهما: اإننا نعمل على اإنتاجات 
باأ�سره.  العربي  بالعامل  توجيهها للحتفاء  يتم  دبي  عربية جديدة يف 
اإجراءات  اتباع  مع  املنطقة،  يف  الفّنانني  من  العديد  مع  تعاونا  ولقد 
على  احل��ر���س  مت  بحيث  اجلائحة  فر�ستها  التي  الجتماعي  التباعد 
احلفاظ على �سلمة اجلميع.  وي�سّرنا م�ساركة واقع اأن الأعمال فاقت 
اأوًل  املنطقة ب�سكل رائع لرغبتنا احلقيقية،  ا�ستجابة  التوّقعات مع  كل 
وثانياً  الدولية،  ال�ساحة  على  العربية �سوتاً  الثقافة  دور يف منح  بلعب 

بامل�ساعدة يف تطوير امل�سهد الفني فعلياً على الأر�س يف الإمارات.

 ال�سيف فليك�س بيرتوكو  يبتكر قوائم 
طعام  لزوار فندق بارك حياة اأبوظبي

حياة  ب���ارك  وف��ل��ل  ف��ن��دق  ي�ستقبل 
ال�سعديات،  ب���ج���زي���رة  اأب���وظ���ب���ي 
مبتكرة  بت�سكيلة  اجل��دي��د  ال��ع��ام 
الفريدة  ال��ذوق��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
فليك�س  املحرتف  ال�سيف  باإ�سراف 
كافة  اإدارة  يتوىل  ال��ذي  بيرتوكو 
املطاعم الفاخرة التابعة للفندق. 

اإعادة  يف  فليك�س  ال�سيف  ي�ساهم 
يف  �سعبية  الأك��رث  الوجهة  تقدمي 
الذواقة،  الإماراتية بني  العا�سمة 
وت��ب��دو ج��ه��وده وا���س��ح��ًة يف قوائم 
واأنظمة  امل��ل��م��و���س��ة  غ���ري  ال��ط��ع��ام 
ال���ط���ل���ب ال���رق���م���ي���ة ال����ت����ي وف����رت 
ل�سيوفه جتارب ذوقية ل ت�ساهى 
يف ظل اأف�سل �سبل اخلدمة املمكنة 
�سلمتهم  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  م����ع 

و�سلمة فريق العمل. 

دمعة حزن ورحمة وا�سعة..
نقول يو�سف البايع يف ذمة اهلل

انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل يوم الثلثاء 29-12-2020 املرحوم نقول يو�سف البايع 

اأبو جوزيف الوجيه املعروف يف طرابل�س وال�سمال ولبنان، بخلقه الفا�سل، ونبله النادر، 
الروم  كني�سة  نف�سه يف  راح��ة  ع��ن  ال�سلة  بعد  ال��رثى  ووري جثمانه  الأ���س��ي��ل.  ووف��ائ��ه 
-12-30 العائلة، يف عكار �سمال لبنان، يوم الأربعاء، يف  الأرثوذك�س برحبة يف مدافن 

2020
و�سط ح�سور حا�سد للعائلة، والأهل، والأق��ارب، والأ�سدقاء... تغمد اهلل الفقيد بوا�سع 

رحمته، واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان، مع طول البقاء.
تعزية خا�سة وحارة من الزميل الدكتور حممود علياء مدير مكتب جريدة الفجر بدبي 

اأ�سول للخدمات تنظم رحلة ترفيهية لفريقها يف ربوع مدينة خورفكان

املت�سوقون والعائالت ي�ستمتعون بالعرو�س الرتويجية و الرتفيهية يف اأ�سواق مهرجان دبي للت�سوق 

تعيني في�سل احلو�سني مديرًا لق�سم
 خدمة العمالء يف �سركة واحة الزاوية

اأعلنت �سركة واحة الزاوية لل�ستثمار والتطوير العقاري– ال�سركة الرائدة يف ال�ستثمار والتطوير العقاري يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة- عن تويل ال�سيد في�سل عبداهلل احلو�سني من�سب مدير ق�سم خدمة العملء. 
ورحبت ال�سركة بان�سمام ال�سيد في�سل عبداهلل احلو�سني اإىل فريقها الإداري حيث يتمتع بخربة كبرية، و�سيقوم 

بدور هام يف تعزيز ق�سم خدمة العملء والرتقاء بعمله ملا فيه خدمتهم .
وقال ال�سيد في�سل عبداهلل احلو�سني بهذه املنا�سبة: اإنني �سعيد للغاية بان�سمامي اإىل فريق �سركة واحة الزاوية 
الهامة يف الدولة وتتوىل تطوير م�ساريع  العقارية  ال�سركات  العقاري، والتي تعترب من  لل�ستثمار والتطوير 
نوعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، و �ساأقوم من خلل من�سبي اجلديد بالإ�سراف واملتابعة لق�سم خدمة 
العملء واحلر�س على تقدمي اأف�سل اخلدمات والتوا�سل امل�ستمر معهم ملا فيه م�سلحتهم وتلبية متطلباتهم. 
للنمو  ا�سرتاتيجيتها وخططها  ال�سركة وال�سري قدماً �سمن  اأكون عند ح�سن ظن  اأن  اآمل  واأ�ساف احلو�سني: 

والتو�سع والنجاح يف املهام املوكلة يل ملا فيه م�سلحة ال�سركة وعملئها الكرام.

الكثري.  ال��ت��ن��ني وغ��ريه��ا  ق����وارب 
وي�����س��ت��م��ر ه���ذا ال�����س��وق مل���دة �سهر 
وحتى 30 يناير، وي�سمل العرو�س 
ال�سوئية على املباين الرتاثية يف 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ي��ف،  منطقة 
بها  ت�ستمتع  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�����س��ط��ة 
العائلت مثل عرو�س امل�سي على 
النار  وع���رو����س  ع��م��لق��ة  رك���ائ���ز 
الإماراتية  ال�سعبية  وال��رق�����س��ات 
وع�������رو��������س امل����و�����س����ي����ق����ى احل���ي���ة 

وعرو�س املنحوتات اجلليدية. 

اأ������س�����واق م���ه���رج���ان دبي   ت�����س��ك��ل 
الفعاليات  اأب������رز  اأح�����د  ل��ل��ت�����س��وق 
�سمن الدورة احلالية للمهرجان 
ع��ل��ى م�ستوى  الأك����رب والأف�����س��ل 
ال��ع��امل يف ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة، حيث 
ت�سوق  الأ�سواق جتربة  تقدم هذه 

رائعة ل�سكان دبي وزوارها.  
 وتوا�سل هذه الأ�سواق ا�ستقطاب 
مواقع  اإىل  والأ�سدقاء  العائلت 
دبي،  اأن��ح��اء  خمتلفة  يف  متنوعة 
ح����ي����ث مي����ك����ن ل�������س���ك���ان امل���دي���ن���ة 

يف عرو�س األعاب يومية م�ستوحاة 
من ق�سة األي�س يف بلد العجائب، 
متاهة  م���ن  اخل������روج  وحم����اول����ة 
وزيارة  طوابق،  ثلثة  من  مكونة 
امل�سحورة،  الق�س�س  رواية  �سجرة 
واإط����������لق م�������س���اب���ي���ح ع���ائ���م���ة يف 
ب��ح��رية الأم��ن��ي��ات. ك��ذل��ك ا�ستمع 
ال�سوئي  ب��ال��ع��ر���س  ال�����س��وق  زوار 

والتجارب  امل��ب��ا���س��رة  وال���ع���رو����س 
الأ���س��ب��وع��ي��ة ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي تدور 
ح��������ول ال�����������س�����وك�����ولت�����ة وال����ف����ن 
والفقاعات  ال��ورق��ي��ة  وال��ط��ائ��رات 
جانب  اإىل  وال���ت���م���ور،  وال���ق���ه���وة 
اأ�سبوع  وه����و  الأخ������ري  الأ����س���ب���وع 
يحتفي  ال��ذي  البحرية  الواجهة 
بجمال خور دبي من خلل �سباق 

ا�ستفادة  اأق�سى  حتقيق  وزواره����ا 
من العام اجلديد ومو�سم ال�ستاء 
ال�ستمتاع  خ�����لل  م����ن  ال����رائ����ع 
الهواء  يف  رائ��ع��ة  ت�سوق  ب��رح��لت 
منتجات  ع��ل��ى  للح�سول  ال��ط��ل��ق 
اإىل  بالإ�سافة  نوعها  من  فريدة 
الكثري.  وغ��ريه��ا  �سهرية  اأطعمة 
وق����دم����ت �����س����وق م���ه���رج���ان دب���ي 

جتربة  اخل���وان���ي���ج  يف  ل��ل��ت�����س��وق 
احلديقة امل�سحورة امل�ستوحاة من 
ق�سة األي�س يف بلد العجائب من 
يناير.   30 وح��ت��ى  دي�سمرب   17
و�سم ال�سوق مزيجاً من العرو�س 
التفاعلي،  وال���رتف���ي���ه  امل��ب��ا���س��رة 
ح��ي��ث مت��ك��ن ال�����س��غ��ار م���ن لقاء 
األي�س و�سخ�سيات الق�سة الأخرى 

للحديقة امل�سحورة. 
����س���وق م���ه���رج���ان دبي   وي���ج���م���ع 
ل��ل��ت�����س��وق يف ال�����س��ي��ف م���ق���دم من 
�سفاف  على  يقع  وال���ذي  الفوعة 
اأح���������د الأح������ي������اء  خ�������ور دب�������ي يف 
بني  باملدينة،  العريقة  التاريخية 
الإماراتية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��رو���س 
املتجولة  الرتفيهية  وال��ع��رو���س 

بالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف عدد من 
اأن�سطة الفنون واحلرف الرائعة. 
واأولياء  الأط���ف���ال  مت��ك��ن  ك��ذل��ك 
الأم���������ور م����ن ح�������س���ور ع�����دد من 
الفعاليات والأن�سطة املتنوعة مثل 
القبعات  �سانع  م��ع  ال�����س��اي  حفل 
وال���دي���وان امل��ل��ك��ي اخل��ا���س مبلكة 
امل�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  القلوب، 



 
يحقن �سحاياه بلقاح مزيف وياأخذ مئات الدولرات

جت���ري ال�����س��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، بحثا دوؤوب����ا لأج���ل ال��ت��و���س��ل اإىل 
اأخذ  ثم  كورونا  �سد  زائ��ف  بلقاح  م�سنة  ام��راأة  حقن  "حمتال" 
منها مبلغا باهظا يقارب 217 دولرا. ونبه املحققون اإىل اأن هذا 
اإلقاء  يجر  مل  اإذا  للخطر،  النا�س  ح��ي��اة  يعر�س  رمب��ا  ال�سخ�س 
القب�س عليه، بعد الواقعة التي ن�سب فيها على امراأة يف الثانية 

والت�سعني من العمر.
العمومية  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  يف  ي��ع��م��ل  "املحتال" اأن����ه  ه���ذا  وزع����م 
باأن يدخل بيتها يف الثلثني  امل�سنة  امل��راأة  الربيطانية، فاأذنت له 
من دي�سمرب املا�سي. وقالت ال�سحية اإن املحتال قام بحقن جرعة 
يف الذراع، عرب اأداة ذات لون داكن، ثم طلب منها املبلغ، واأو�سح لها 

اأنها �ستتلقى تعوي�سا عنه، يف وقت لحق.
امل�سنة  امل���راأة  املحتال قد حقن  ه��ذا  ك��ان  اإذا  التاأكد مما  ومل يجر 
باأي مادة، بح�سب موقع "�سكاي نيوز" الربيطاين. ومل تظهر اأي 
اجلرعة  اأخ��ذ  بعد  امل�سنة  الربيطانية  امل��راأة  على  جانبية  اأعرا�س 
من  الن�سب  �سحية  وتاأكدت   ،"19 ""كوفيد  من لقاح  "املزيفة" 
اإيفا�س،  كيفن  وق��ال  امل�ست�سفى.  يف  فحو�س  اإج��راء  بعد  �سلمتها 
وهو حمقق يف العا�سمة لندن، اإن ما ح�سل اأمٌر مقزز وهجوم غري 

مقبول، ثم اأكد اأن ال�سلطات لن تت�ساهل مع الواقعة.

رق�سا �سويًا فاتهما باأفعال فاح�سة
بارتكاب  جامعيني،  وطالبة  طالب  الباك�ستانية  ال�سرطة  اتهمت 
وهما  به  يظهران  فيديو  مقطع  انت�سار  بعد  فاح�سة"،  "اأفعال 

يرق�سان �سوياً يف منتجع جبلي ثلجي.
ومت توجيه التهامات للطالب والطالبة اللذين يدر�سان يف جامعة 
لهور للعلوم الإدارية، وهي واحدة من املوؤ�س�سات التعليمية الرائدة 
والكلمات  والأغ���اين  "الأفعال  يحظر  ق��ان��ون  مبوجب  ال��ب��لد،  يف 

الفاح�سة" يف الأماكن العامة.
وقال اأحد اأفراد ال�سرطة ويدعى نور علم، اإن التهم مت ت�سجيلها 
يف منطقة "مالم جابا" اجلبلية الثلجية التي ت�ستهر بالريا�سات 

ال�ستوية، ومن بينها ريا�سة التزلج.
توجد  �سياحية  بلدة  وه��ي  �سوات،  جابا" يف  "مالم  منطقة  وتقع 
طالبان  حركة  عليه  ت�سيطر  كانت  ال��ذي  باختنخوا  خيرب  باإقليم 
الباك�ستانية قبل اأن تتم ملحقة عنا�سرها من خلل �سل�سلة من 

الهجمات الع�سكرية.
وقد مت توجيه التهامات بعد اأن انت�سر مقطع فيديو على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي على نطاق وا�سع ال�سهر املا�سي.

تعرف على  املراأة الأكرث جناحًا يف خ�سارة الوزن 
ُلقبت مقدمة الرعاية الربيطانية جيني اإيرويز )46 عاماً( باملراأة 
الأكرث جناحاً يف فقدان الوزن يف العامل لعام 2020، بعدما فقدت 

كمية كبرية من الوزن اأثناء فرتة الإغلق.
من  جيني  متكنت  التنحيف”  “عامل  برنامج  يف  ا�سرتاكها  بعد 
 170 اأك��رث من  100 كغ من وزنها ال��ذي و�سل اإىل  فقدان قرابة 
كغ. كان وزن جيني كبرياً لعدة عقود من الزمن، وخا�سة بعدما 
اأثناء مرورها  والت�سلية  للراحة  الطعام كو�سيلة  تناول  اإىل  جلاأت 

بوقت ع�سيب بعد النف�سال عن زوجها.
ال�سوبر  اإىل  اأذه���ب  “كنت  جتربتها:  ع��ن  متحدثة  جيني  وق��ال��ت 
اأح��د، لأنني كنت  ماركت يف امل�ساء وال�سباح الباكر حتى ل يراين 
اأخ��ج��ل م��ن ح��ج��م ج�����س��م��ي، وخ��ا���س��ة ب��ع��دم��ا ع��ان��ي��ت م��ن حوادث 
املقهى  حمرجة مبا يف ذلك عدم قدرتي على اجللو�س يف كر�سي 

ب�سبب وزين”
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كورونا يقلل معدلت الطالق والزواج 
املا�سي  العام  تزوجوا  اأو  الطلق  على  ح�سلوا  الذين  الأمريكيني  املواطنني  اأع��داد  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  خل�ست 

تراجعت، وذلك يف ظل اإرجاء الآلف من حفلت الزفاف اأو اإلغائها ب�سبب جائحة كورونا.
بتحليل  قام  �ستيت، حيث  بولينج جرين  بجامعة  ال�سكانية  والرتكيبة  الأ�سر  اأبحاث  الدرا�سة مركز  واأج��رى هذه 

خم�س وليات اأ�سدرت اإح�ساءتها ال�سهرية ملعظم فرتات العام املا�سي.
احلجر  عن  الناجمة  وال�سغوطات  كورونا،  فريو�س  ي��وؤدي  ب��اأن  ال�سابقة  التوقعات  مع  متناق�سة  البيانات  وج��اءت 

ال�سحي لرتفاع معدلت الطلق.
 33% بن�سبة   2020 -اأيلول  �سبتمرب  -اآذار حتى  مار�س  الفرتة من  الزيجات يف  عدد  تراجع  فلوريدا،  ولي��ة  ويف 

مقارنة بتوقعات الباحثني بناء على بيانات عام 2019. وانخف�ست حالت الطلق بن�سبة 28%.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأنه يف حال تكررت يف جميع اأنحاء الوليات املتحدة الأمريكية الأمناط نف�سها التي مت ر�سدها 
يف فلوريدا والوليات الأخرى- اأريزونا ونيو هامب�ساير واوريجون وميزوري، �سوف يكون عدد الزيجات قد تراجع 
يف اأنحاء البلد بواقع 339 األفا و917 زيجة، وحالت الطلق بواقع 191 األفاً و53 حالة، بح�سب ما ذكرته وكالة 
بلومربج للأنباء. وكانت اأمريكا قد �سجلت عام 2019 نحو 2.2 مليون زيجة ونحو مليون حالة طلق. ول يعني 
انخفا�س حالت الطلق اأن الأزواج �سعداء �سوياً، ولكن رمبا تكون جائحة كورونا اأجربت املتزوجني غري ال�سعداء 

على البقاء �سوياً لأ�سباب عملية.
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�سيا�سي بلجيكي يقع يف موقف حمرج للغاية
وقع ال�سيا�سي البلجيكي، بارت دي ويفر، يف موقف ل يح�سد عليه، بعدما 
ظهر مبلب�سه الداخلية عن طريق اخلطاأ، خلل مقابلة تلفزيونية، وهو 

يتحدث عن بعد من بيته.
وجرى هذا اخلطاأ املحرج، بينما كان الزعيم الوطني الفلماين، وعمدة 

مدينة اأنتويرب، خلل مقابلة على املبا�سر.
2"، بقمي�س ع��ادي يف  "كيم دي��ربي  اإذاع��ة  وظهر دي ويفر يف مقابلة مع 
اجلزء العلوي من ج�سمه، بينما كان جال�سا، لكنه مل ينتبه اإىل املراآة املقابلة 

له التي قامت بف�سحه.
"ترتدي  اإن لحظت املذيعة هذا الأم��ر حتى علقت على الأم��ر بتهكم  وما 
قمي�سا جميل جدا، رمبا تكون قد ارتديته خ�سي�سا لأجلنا، لكن حتت هذا 

القمي�س، هل من الوارد اأن تكون مبلب�سك الداخلية؟
الده�سة:  وقع  البلجيكي، حتت  ال�سيا�سي  اأجاب  ال�سوؤال عليه،  وعند طرح 

املراآة". اأمام  اأجل�س  لأنني  رمبا  "اأوه 
واأقر ال�سيا�سي دي ويفر باأنه مل ياأخذ هذا الأمر باحل�سبان، قائل اإن ال�سنة 

اجلديدة بداأت بلحظة حمرجة "�سوف اأتذكر هذا ملدة طويلة.
وع��ق��ب ه���ذا امل���وق���ف امل���ح���رج، جل���اأ زع��ي��م ح��رك��ة ال��ل��ي��ربال��ي��ني الناطقني 
بالفرن�سية، جورج لوي�س بو�سيز، اإىل من�سات التوا�سل الجتماعي ليقدم 

اإىل دي ويفر، �سراويل ق�سرية حتمل األوان العلم البلجيكي.

حفرة تلتهم الأر�س اأ�سفل م�ست�سفى
اأغلق مقر اإيواء خم�س�س لل�ست�سفاء من مر�س كوفيد19- ب�سكل موؤقت، 
يف  مل�ست�سفى  التابع  املجاور  ال�سيارات  موقف  عملقة  حفرة  التهمت  بعد 

مدينة نابويل الإيطالية.
واأدت احلفرة العملقة اإىل قطع الكهرباء عن املقر املوؤقت وامل�ست�سفى دون 
اأن توؤثر على العمليات واخلدمات يف "م�ست�سفى البحر" يف مدينة نابويل، 

نظرا لوجود �سبكة كهرباء احتياطية خا�سة بامل�ست�سفى.
واأفادت فرقة الإطفاء يف املنطقة بعدم وقوع اإ�سابات بني املر�سى، لكن عدة 
�سيارات للزائرين كانت موجودة يف املوقف �سبه الفارغ �سقطت يف احلفرة، 

بح�سب ما ذكرت �سحيفة الغارديان الربيطانية.
�ساعات  يف  فجاأة  تكونت  التي  احلفرة،  عمق  اأن  املحلي  امل�ست�سفى  واأو���س��ح 
مرت   2000 نحو  م�ساحتها  وبلغت  م��رتا،   20 ق��راب��ة  بلغ  الأوىل،  الفجر 
جي  تي  �سكاي  لقناة  اإكويلينو،  اإنيو  الإط��ف��اء،  فرقة  �سابط  وق��ال  مربع. 
24 الإيطالية اأن �سبب تكون احلفرة رمبا يعود اإىل ت�سرب املياه اجلوفية، 

الناجمة عن ت�ساقط الأمطار بغزارة يف وقت �سابق.
املوؤقت  الإق��ام��ة  مقر  اإن  قوله  املنطقة  حاكم  عن  اإخبارية  تقارير  ونقلت 
املخ�س�س لل�ست�سفاء من مر�س كوفيد19- �سيعاد فتحه يف غ�سون اأيام، 

بعد اأن تتم ا�ستعادة خدمات الكهرباء واملياه.

وفاة املخرج الربيطاين 
الكبري مايكل اآبتد

ال��ربي��ط��اين مايكل  امل���خ���رج  ت���ويف 
اآب����ت����د، ���س��اح��ب ���س��ل�����س��ل��ة الأف�����لم 
حياة  وثقت  التي  »اأب«  الوثائقية 
جمموعة اأطفال بريطانيني لأكرث 
 79 50 عاماً، عن عمر يناهز  من 
اأعماله  وكيل  اأعلنه  ملا  وفقاً  عاماً 

الأمريكي، اأم�س الأول اجلمعة.
اأف��لم��اً يف هوليوود  اأب��ت��ي��د  اأخ���رج 
عام  ب��ون��د  فيلم جيم�س  م��ن  ب���دءا 
)ذا  ك��اف��ي��اً«  لي�س  »ال��ع��امل   1999
�سرية  اإىل  اإي��ن��ف(  ن���وت  اإذ  وورل����د 
»ابنة  ل��ني  ل��وري��ت��ا  ال��ري��ف  مغنية 
ع����ام����ل م���ن���ج���م ال����ف����ح����م« )ك�����ول 
ع�سرات  ف�سًل عن  دوت��ر(،  ميرنز 
العرو�س التلفزيونية مبا يف ذلك 
حلقات امل�سل�سل الربيطاين »�سارع 
�سرتيت(  )ك��ورون��ي�����س��ن  ال��ت��ت��وي��ج« 

عام 1967.
اأعمال  وك��ي��ل  اأ���س��ت��ون  روي  وق����ال 
اآبتد يف الوليات املتحدة اإن املخرج 
بلو�س  م��ن��زل��ه  اخل��م��ي�����س يف  ت���ويف 
اأجنلي�س. ومل يت�سن الو�سول اإىل 
تفا�سيل عن وفاته، وفق ما ذكرته 

وكالة »رويرتز« للأنباء.
�سل�سلة  ه���ي  اآب���ت���د  اأع���م���ال  واأب������رز 
الأفلم الوثائقية »اأب«. وبداأت عام 
تلفزيوين  وثائقي  كفيلم   1964
عن اآمال واأحلم 14 طفًل يف عمر 
�سبع �سنوات من خلفيات متنوعة، 
وكان اآبتد يزورهم كل �سبع �سنوات 

لريى التغيريات يف حياتهم.
والعلوم  الفنون  اأك��ادمي��ي��ة  وق��ال��ت 
ال�سينمائية اأم�س الأول اجلمعة اإن 
الأذه��ان دائماً  الراحل »�سيبقى يف 
الوثائقية  الأف��لم  �سل�سلة  بف�سل 

الرائدة )اأب(«.

رامو�س يتحدى 
الثلوج ب�سدر عار

ن�سر الإ�سباين مدافع ريال مدريد، 
���س��رخ��ي��و رام�����و������س، ف���ي���دي���و على 
"اإن�ستغرام"  على  الر�سمي  ح�سابه 
يف حتدي للثلوج والأجواء الباردة.
من  باأكرث  رامو�س  فيديو  وحظي 
م�ساهدة،  األ���ف  و500  م��لي��ني   6
الثلوج  ت�ساقط  و�سط  ظهر  حيث 

ب�سدر مك�سوف.
الذي  الفيديو  على  رامو�س  وعّلق 
مازحا:  امل��لع��ب  ب��اأح��د  فيه  ظهر 

ال�سيف". "اأحب 
وكان عدد من اللعبني قد ن�سروا 
ل�"حتدي  ل���ه���م  ف���ي���دي���و  م���ق���اط���ع 
زلتان  ال�سويدي  اأم��ث��ال  الثلوج" 
ميلن  مهاجم  اإبراهيموفيت�س، 
وال���ذي ظهر مبلب�س  الإي��ط��ايل، 
كومة  على  يرمتي  وهو  ال�سباحة، 

من اجلليد.
وج��زءا من  الثلوج مدريد  وغّطت 
ف��ي��م��ا توقعت  اإ���س��ب��ان��ي��ا اخل��م��ي�����س 
ال�سلطات اأن ي�سهد ن�سف الأرا�سي 
اإىل  اأح��وال جوية �سيئة  الإ�سبانية 

الأحد.
وق�������ال ال���ن���اط���ق ب���ا����س���م ال���وك���ال���ة 
روبني  اجلوية  للأر�ساد  الوطنية 
دلكامبو لوكالة فران�س بر�س: "اإذا 
�سّحت التوقعات، ف�سنواجه واحدة 
الثلجية يف  ال��ع��وا���س��ف  اأك���رب  م��ن 

ال�سنوات الأخرية".
ال��ت��اأه��ب للثلوج يف  واأع��ل��ن��ت ح��ال��ة 
الإ���س��ب��ان��ي��ة حتى  الأرا����س���ي  ن�سف 
املناطق  يف  وخ�����س��و���س��ا  الأح��������د، 

الو�سطى وال�سمالية وال�سرقية.
الثلوج  اأن  اإىل  ال�سلطات  واأ���س��ارت 
عطلت حركة املرور على نحو 200 
تاأخرت  ب��ي��ن��م��ا  اخل��م��ي�����س  ط���ري���ق 

بع�س القطارات.

الثلوج تغطي اأجزاء من اإ�سبانيا
يف حالة نادرة مل ي�سهد لها مثيل منذ ثمانينات 
القرن املا�سي، غطت الثلوج العا�سمة الإ�سبانية 
اإ���س��ب��ان��ي��ا، ف��ي��م��ا توقعت  م���دري���د واأج��������زاء م���ن 
الإ�سبانية  الأرا���س��ي  ن�سف  ي�سهد  اأن  ال�سلطات 
اإىل الأح��د. وظلت  اأح��وال جوية �سيئة من الآن 
اإ���س��ب��ان��ي��ا حت���ت حت��ذي��ر ب�����س��اأن الطق�س  م��ع��ظ��م 
ال�ستوي يوم  اأم�س الأول اجلمعة، ب�سبب ت�ساقط 
العاتية  وال����ري����اح  ال���غ���زي���رة  والأم����ط����ار  ال��ث��ل��وج 
املنخف�سة  احل���رارة  ودرج���ات  الهائجة  والأم���واج 
"فيلومينا" اجتياح �سبه  حيث وا�سلت العا�سفة 
الوكالة  با�سم  الناطق  وقال  الإيبريية.  اجلزيرة 
دلكامبو،  روب����ني  اجل���وي���ة،  ل��لأر���س��اد  ال��وط��ن��ي��ة 
�سحت  "اإذا  ب��ر���س:  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف 
العوا�سف  اأكرب  واحدة من  ف�سنواجه  التوقعات، 

الثلجية يف ال�سنوات الأخرية".
مقاطعات  وك����ذل����ك  م����دري����د  م��ن��ط��ق��ة  وك����ان����ت 
يف  وطليطلة  واأل��ب��ا���س��ي��ت  وكوينكا  غ���وادالخ���ارا 
ح��ال��ة ت���اأه���ب اأح���م���ر، وه����ي اأع���ل���ى م�����س��ت��وى من 
الثلوج  اأن ي�سل �سمك  ثلثة م�ستويات، ويتوقع 

املرتاكمة اإىل 20 �سم يف غ�سون 24 �ساعة.

بعد جنازته.. يعود لزوجته املفجوعة بوفاته 
عائلته  اإىل  رجل  عاد  هندورا�س،  �سهدتها  غريبة  حادثة  يف 
بعد مرور اأربعة اأيام على جنازته، الأمر الذي �سبب لزوجته 
�سدمة كبرية. وتعود احلادثة اإىل اآخر �سهر دي�سمرب املا�سي، 
ح��ي��ث ت��ل��ق��ت ف��ي��ك��ت��وري��ا ���س��ارم��ي��ن��ت��و ات�����س��ال م��ن م�ست�سفى 
من  البالغ  زوجها  بوفاة  يفيد  هندورا�س  "اأوك�سيدنت" يف 
امل�ستجد.  اإ�سابته بفريو�س كورونا  65 من تداعيات  العمر 
امل�سرحة  اإىل  ب��وف��اة زوج��ه��ا  امل��ف��ج��وع��ة  ال��زوج��ة  وت��وج��ه��ت 
اخلا�سة بامل�ست�سفى، للتعّرف على جثة زوجها. وبالفعل فقد 
وا�ستخرجت عقب  لزوجها،  تعود  اأن اجلثة  فيكتوريا  اأكدت 
لتدفن  اجلثة  فيكتوريا  نقلت  ثم  بالدفن.  ت�سريحا  ذل��ك 
وري  البلد، حيث  كوبان، غربي  نيكول�س يف  �سان  بلدة  يف 
اجلثمان الرثى بالفعل. وكانت املفاجاأة ال�ساعقة بالن�سبة 
اجلنازة،  من  اأي��ام  اأربعة  بعد  زوجها  ظهور  هي  لفيكتوريا، 
اأحد احلقول ببلدة ترينيداد املجاورة.  بعدما ُعرث عليه يف 
وح�سبما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فقد كان 
الزوج يف نزهة عندما �سقط اأر�سا، وظّل اأياما غري قادر على 

النهو�س و دون طعام.

ينقذ عائلته با�ستخدام هاتف وطائرة درون
من  يبلغ  وطفل  عائلته  �سريعة،  ببديهة  يتمتع  رجل  اأنقذ 
الهاتف املحمول بطائرة  دون  اأ�سهر عرب ربط  العمر �ستة 
ر���س��ال��ة تطلب  ع��ال��ي��اً مب��ا يكفي لإر���س��ال  ط��ي��ار، وحتليقها 

امل�ساعدة العاجلة بعد تعطل �سيارتهم على طريق بعيد.
�سيارته  يقود  عاماً   30 العمر  من  يبلغ  ال��ذي  الرجل  ك��ان 
برفقة عائلته على طريق كرياما رينغ يف منطقة كوينزلند 
التي تعر�ست لفي�سانات مفاجئة يوم الثنني املا�سي ب�سبب 
الإع�سار املداري اإميوجني، عندما تقطعت به ال�سبل و�سط 
املياه. وبعد اأن اأم�سى الرجل وعائلته الليل يف خيمة، متكن 
الهواء  يف  ورفعها  درون  بطائرة  املحمول  هاتفه  رب��ط  من 
اأر�سل  ثم  املحمول.  الهاتف  �سبكة  اإ�سارة  لتلقي  كاٍف  ب�سكل 
مرفقاً  ال��ع��اج��ل��ة،  ال��ن��ج��دة  فيها  يطلب  وال���ده  اإىل  ر���س��ال��ة 

الر�سالة بتحديد موقعه بدقة.
ولدى تلقيه الر�سالة، اأبلغ الأب ال�سرطة التي انطلقت مع 
العائلة.  عن  بحثاً  الثلثاء  �سباح  املوقع  اإىل  اإنقاذ،  فريق 
كا�سواري،  ���س��اح��ل  ���س��رط��ة  مفت�س  ك��ر���س��ل��ي،  �ستيف  وق���ال 
كانت  اأ���س��ج��ار  �ستة  قطع  اإىل  ا���س��ط��روا  الإن��ق��اذ  رج���ال  اإن 
على  العثور  قبل  اأر�سيني  انزلقني  وجتنب  الطريق  ت�سد 
املجموعة يف حوايل ال�ساعة الواحدة والن�سف من بعد ظهر 
ب�سحة  وه��م  بنجاح  العائلة  اإنقاذ  "مت  واأ���س��اف:  الثلثاء. 

جيدة الآن، بعد اأن مت اإجراء فحو�سات لهم يف امل�ست�سفى"

ال�ستباه ببقايا ب�سرية.. والنتيجة  حبة بطاط�س
ب��ع��دم��ا ج��ن��دت ط��اق��ات ك��ب��رية اإث���ر تلقي ب���لغ م��ن اإحدى 
�سمال  يف  ب�سرية  بقايا  على  العثور  اإم��ك��ان  ع��ن  املتنزهات 
�سرق اإنكلرتا، خل�ست ال�سرطة الربيطانية اإىل اأن اجل�سم 

امل�سبوه لي�س �سوى... حبة بطاط�س.
فقد اأوفدت ال�سرطة فريقا من اخلرباء والكلب البولي�سية 
لتم�سيط حقل موحل قرب قرية وينالتون حيث ظنت امراأة 
تتنزه مع كلبها اأنها عرثت على بقايا ب�سرية واأر�سلت حتى 
اإىل قوات الأمن �سورة ملا ظّنت اأنها قدم اإن�سان. واأو�سحت 
�سرطة نورثمربيا اأنها اكت�سفت بعد تفتي�س املكان "اأن اإ�سبع 

القدم لي�س �سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه".

فاروق الباز يك�سف راأيه يف الكائنات الف�سائية
حتدث العامل امل�سري بوكالة الف�ساء الأمريكية 
راأي���ه ب�ساأن  ال��ب��از، ع��ن  ف���اروق  ال��دك��ت��ور  "نا�سا"، 

وجود حياة خارج كوكب الأر�س.
التلفزيون  ع��ل��ى  ب��رن��ام��ج  وخ����لل م��داخ��ل��ة م��ع 
لكون  نظرا  اأن��ه  ال��ب��از،  الدكتور  اأو���س��ح  امل�سري، 
فهناك  للح�سر،  قابلة  غ��ري  الكونية  الأج�����س��ام 
احتمال اأنه تكون حياة، يف اأحد الأماكن البعيدة 

عنا.
اأح��د يف  "اأن يكون  ال��ب��از وج��ود احتمال  واأو���س��ح 
اأحد الأماكن البعيدة عنا يف حال هياأت الظروف 
اأ�سياء  ي�����س��م  ال��ك��ون  ع�����س��وي��ة لأن  وج����ود ح��ي��اة 

مهولة وهو ف�سيح جدا".
الف�سائية  ال��ك��ائ��ن��ات  مب�����س��اه��دات  يتعلق  وفيما 
وت��ك��ّت��م احل��ك��وم��ة الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى م��ث��ل هذه 
اأك���رث من  اأن��ه��ا لي�ست  اأ���س��ار ال��ب��از اإىل  الأخ���ب���ار، 
"الوطن"  �سحيفة  ذكرت  ح�سبما  فارغ"،  "كلم 

امل�سرية.

و�سدد الباز على احتمالت وجود حياة يف الكون، 
م�سريا اإىل اأن "املجموعة ال�سم�سية جزء �سغري 
ج��دا يف ال��ك��ون، واأن���ه م��ن ال���وارد اأن يكون هناك 

كائنات مثلنا..".
اأي عوامل  م��ع  الت�����س��ال  يتم  اأن���ه مل  واأك���د على 
اإمكانية ح��دوث ات�سال  اإىل  اأ�سار  اأن��ه  اإل  اأخ��رى، 
اأ���س��وات يف  اأخ��رى، ه��ذا اإىل جانب ر�سد  بعوامل 

الف�ساء.
الكواكب  بع�س  على  امل��ي��اه  وج��ود  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
على  دل��ي��ل  ي��ع��د  ال�سم�سية،  جم��م��وع��ت��ن��ا  خ����ارج 

احتمالت وجود حياة اأخرى هناك.
الأهرامات،  بناء  مل�ساألة  حديثه  يف  الباز  وتطرق 
بالكائنات  الفراعنة  ا�ستعانة  عن  ت��ردد  ما  نافيا 
هذه  ح���ج���ارة  اأن  م�سيفا  ل��ب��ن��ائ��ه��ا،  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
بينما  م��ن ه�سبة اجل��ي��زة،  ال��ع��م��لق��ة  ال��ه��ي��اك��ل 
�سيد الطابق الأول من الهرم من �سخور ه�سبة 

املقطم.

�سلمى حايك ت�ستعر�س لياقتها 
على  يحر�سن  ال��ل��وات��ي  النجمات  م��ن  حايك   ُتعترب  �سلمى 
اختيار  خلل  من  ور�ساقتهن،  بب�سرتهن  والعناية  الهتمام 
منحها  ج��ذاب  مبظهر  تتمتع  جعلها  مما  ال�سبابية،  الأزي���اء 

عمراً اأقل مما هي عليه.
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة  �سفحتها  ع��رب  �سلمى  واإ���س��ت��ع��ر���س��ت 
التوا�سل الجتماعي، ر�ساقتها، وهي توؤدي حركات اأكروباتية 

يف عر�س البحر.
ون�سرت   ،2021 بعام  للرتحيب  ا�ستعدت  قد  �سلمى  وكانت 
من  ا�ستعر�ست  الفو�سيا،  بلون  ببكيني  فيها  ظهرت  ���س��وراً 
خلله منحنياتها، وو�سعت فوقه رداء مزرك�ساً كما اعتمرت 
قبعة من الق�س تقيها حرارة ال�سم�س، وحمت عينيها بنظارات 
�سم�سية �سوداء، ما اأثار اإعجاب املتابعني الذين اأ�سادوا بجمال 

قوامها.

رجل يطعم �صربا من �حلمام على ج�صر يف نيودلهي.  � ف ب


