
   

�أجرت 162,945 فح�صا لكورونا
»ال�شحة« تك�شف عن 3,506 

اإ�شابات جديدة و3,746 حالة �شفاء 
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 95,783 جرعة من لقاح 
اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�صية  كوفيد 19 خالل ال�صاعات الـ 24 
اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   2,161,150 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي 
الوزارة  خطة  مع  متا�صيا  ذلك  ياأتي  �صخ�س,   100 لكل  جرعة   21.85
الناجتة  املكت�صبة  املناعة  اإىل  الو�صول  اإىل  و�صعياً  لتوفري لقاح #كوفيد19 
على  وال�صيطرة  احلـــاالت  اأعــــداد  تقليل  يف  �صت�صاعد  والــتــي  التطعيم  عــن 

فريو�س كوفيد19.
اأخرى ومتا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع لتو�صيع  من جهة 
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت 
لهم وعزلهم  واملخالطني   19  - »كوفيد  امل�صتجد  امل�صابة بفريو�س كورونا 
.. اأعلنت الــوزارة عن اإجــراء 162,945 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات الـ 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 
الفح�س الطبي.   و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س وتو�صيع نطاق 
اإ�صابة  حــاالت   3,506 عن  الك�صف  يف  الــدولــة  م�صتوى  على  الفحو�صات 
حاالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 

م�صتقرة.
6 حاالت م�صابة وذلك من تداعيات االإ�صابة  الــوزارة عن وفاة  اأعلنت    كما 
بفريو�س كورونا امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 762 حالة.

  واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها وموا�صاتها 
باأفراد  لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني, مهيبة 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد 

االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 3,746 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا 
امل�صتجد كوفيد - 19 وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية 

�صباط االأمن التون�صيون يواجهون املتظاهرين يف �صارع احلبيب بورقيبة يف العا�صمة تون�س   )ا ف ب(

رئي�صة املفو�صية االأوروبية خالل موؤمتر �صحفي يف بروك�صل )ا ف ب(

هل �صيعامل ترامب كبقية الروؤ�صاء ال�صابقني؟

بايدن يوؤدي اليمني الد�صتورية رئي�صا للواليات املتحدة االأمريكية  )وام(

ي�صتعد التخاذ 17 �أمر� رئا�صيا للرت�جع عن تد�بري �تخذها �صلفه

بايدن يتعهد با�شتعادة اأ�ش�س الدميقراطية ووحدة الأمة

تو��صل �ال�صطر�بات يف تون�س ودعو�ت للتظاهر �صد توقيف �ملحتجني 

وزير الدفاع التون�شي: الحتجاجات اأعمال �شغب
•• تون�س-وكاالت:

توا�صلت اال�صطرابات يف مناطق يف 
للتظاهر  الدعوات  وتواترت  تون�س 
املوقوفني  �صراح  باطالق  واملطالبة 
اثر �صدامات ليلية بني قوات االأمن 

وحمتجني خالل االأيام االأخرية.
تون�س  اال�ــصــطــرابــات يف  وانــدلــعــت 
ل�صقوط  الــعــا�ــصــرة  الـــذكـــرى  غــــداة 
نظام الرئي�س زين العابدين بن علي 
يف 14 كانون الثاين يناير 2011. 

وا�صتمرت حتى ليل االأربعاء.
احلكومة  يف  وزراء   3 وحـــ�ـــصـــر 
الربملانية  اجلــلــ�ــصــة  الـــتـــونـــ�ـــصـــيـــة, 
اأ�صئلة  لتوجيه  املخ�ص�صة  الــعــامــة 
االحتجاجات  ب�صاأن  احلكومة,  اإىل 
االأخرية التي وقعت يف مناطق عدة 
االأو�صاع  تـــردي  ب�صبب  الــبــالد  مــن 

االقت�صادية.
وو�ــــصــــف وزيــــــر الــــدفــــاع اإبـــراهـــيـــم 
الليلية  االحــتــجــاجــات  الــربتــاجــي 
ورود  اإىل  م�صريا  ال�صغب,  بـاأعمال 
عنا�صر  ا�ــصــتــغــالل  عـــن  مــعــلــومــات 
للقيام  لـــالحـــتـــجـــاجـــات  اإرهــــابــــيــــة 

بعمليات اإرهابية.
�صبط  مت  اأنــــــه  الـــربتـــاجـــي  واأكـــــــد 
بي�صاء  واأ�صلحة  تكفريية  عنا�صر 
املحتجني,  �صفوف  يف  ومــولــوتــوف 
نيوز  �ــصــكــاي  مــرا�ــصــل  اأفــــاد  ح�صبما 

الدولتني  ح��ّل  يدعم  بايدن 
القد�س يف  ال�شفارة  ويبقي 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

االأمريكي  اخلـــارجـــيـــة  وزيــــر  اأكــــد 
الرئي�س  اأّن  بلينكن  انتوين  املقبل 
بــايــدن لــن يــعــود عن  املنتخب جــو 
قرار اإدارة دونالد ترامب االعرتاف 
لكنه  ال�صرائيل  عا�صمة  بالقد�س 
القابلة  الوحيدة  الت�صوية  اأّن  يرى 
الفل�صطيني  النزاع  يف  لال�صتمرار 

االإ�صرائيلي هي حّل الدولتني.
املنتهية  االأمــريكــي  الرئي�س  وكــان 
واليته دونالد ترامب داعما كبريا 

الإ�صرائيل.
عقدها  ا�ــصــتــمــاع  جــلــ�ــصــة  وخـــــالل 
على  للم�صادقة  الــ�ــصــيــوخ  جمل�س 
تعيني وزير اخلارجية املقبل, طرح 
ال�صناتور اجلمهوري تيد كروز على 
كانت  اإذا  مــا  بــ�ــصــاأن  �ــصــوؤااًل  بلينكن 
ال�صيا�صة  �ــصــتــوا�ــصــل  بــايــدن  اإدارة 
ب�صاأن  ترامب  اإدارة  انتهجتها  التي 
ترّدد  دون  ومــن  امل�صاألتني,  هاتني 

اأجاب بلينكن اأجل واأجل.
وكــــان تـــرامـــب خــــرج عــــام 2017 
عــــن الـــتـــوافـــق الـــــــدويل واعـــــرتف 
رغم  ال�صرائيل  عا�صمة  بالقد�س 
جلعل  يتطلعون  الفل�صطينيني  اأن 
القد�س ال�صرقية عا�صمة لدولتهم 
ان  اىل  بلينكن  واأ�ـــصـــار  املــنــ�ــصــودة. 
يف  امل�صي  جــاهــدا  �صيحاول  بــايــدن 
�صبيل حتقيق هدف الدولتني لكنه 
اأقر بال�صعوبات التي تعرت�س هذا 

االأمر.

عربية.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع يف كــلــمــتــه, اإن 
تعود  تـــونـــ�ـــس  يف  "االحتجاجات 
اله�صة  االقت�صادية  الو�صعية  اإىل 
والــبــطــالــة وانـــ�ـــصـــداد االأفــــــق, وهي 
طويلة  �صنوات  اإىل  تــعــود  تــراكــمــات 

تتطلب وقتا ملراجعتها.
االأمــنــي مع  التعامل  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 

التحركات كان ر�صينا.
تاأتي جل�صة االأ�صئلة املوجهة للوزراء 

و�ــــصــــط ا�ـــصـــتـــمـــرار االحـــتـــجـــاجـــات 
انــدلــعــت مواجهات  حــيــث  الــلــيــلــيــة, 
بني ال�صرطة ومتظاهرين يف اأحياء 
من العا�صمة تون�س, خا�صة يف حيي 

الت�صامن وجبل جلود.
امل�صيل  الــغــاز  االأمــــن  ا�صتعمل  كــمــا 
ل�صباب  مــظــاهــرة  لتفريق  لــلــدمــوع 
بورقيبة  احلبيب  ب�صارع  حمتجني 

و�صط العا�صمة تون�س.
وتبقى املع�صلة ال�صيا�صية اأحد اأبرز 

بجانب  التون�صي  الــواقــع  عــنــاويــن 
االقت�صادية  االأزمــــــــة  ا�ــصــتــفــحــال 
عدد  اأكـــد  اإذ  لــلــبــالد,  واالجتماعية 
الوطني  احلــــوار  اأن  املــتــابــعــني  مــن 
الـــــــذي دعـــــا اإلــــيــــه االحتــــــــاد الـــعـــام 
اأ�صبح مفرغا  قد  لل�صغل,  التون�صي 

من حمتواه الأ�صباب عديدة.
ومن بني هذه االأ�صباب, قيام رئي�س 
بتعديل  امل�صي�صي  ه�صام  احلــكــومــة 

وزاري ا�صتبق فيه احلوار الوطني.

�عترب تن�صيب بايدن يوؤذن بفجر جديد ينهي �صيا�صة �أمريكا �أوال

الحتاد الأوروبي يدعو لتعزيز التحالف عرب الأطل�شي

�لواليات �ملتحدة تعود �إىل منظمة �ل�صحة �لعاملية
51 مليون جرعة من لقاحات كورونا اأعطيت يف العامل

�أ�صر�ر �لدولة يف �مليز�ن:
معلومات �شرية, دبلوما�شية, هل يجب تكميم ترامب؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ي�صتمر  اأن  ينبغي  كــان  اإذا  عما  البع�س  يت�صاءل  املتحدة,  الــواليــات  يف 
دونالد ترامب يف احل�صول على اإحاطة من املخابرات بعد انتهاء واليته, 
كما جرت العادة بالن�صبة للروؤ�صاء ال�صابقني. وما قد يفعله مبثل هذه 

املعلومات, يطرح م�صكلة ونقطة ا�صتفهام
ما العمل مع دونالد ترامب؟ �صوؤال يدور يف وا�صنطن, فجر تن�صيب جو 

بايدن اأم�س االربعاء.                                )التفا�صيل �س15(

ليبيا..  عا�شمة  يهز  انفجار 
ومقتل قائدين ع�شكريني كبريين

•• طرابل�س-وكاالت:

الثالثاء  لـــيـــل  مـــ�ـــصـــادر  اأفــــــــادت 
االأربعاء, ب�صقوط قتلى يف انفجار 
خمزن ذخرية بالقاعدة البحرية 
بالعا�صمة الليبية طرابل�س قرب 

من مقر البعثة الدولية.
نيوز  ل�صكاي  املــ�ــصــادر  واأو�ــصــحــت 
تابعني  عــ�ــصــكــريــني  اأن  عـــربـــيـــة 
الوفاق م�صرعهما, من  حلكومة 
انــفــجــار خمـــزن للذخرية  جــــراء 
العا�صمة  يف  الــبــحــريــة  بــالــكــلــيــة 

الليبية طرابل�س.
ووفـــــقـــــا ملــــ�ــــصــــادر لـــيـــبـــيـــة, فـــــاإن 
العا�صمة  هـــز  الـــــذي  االنـــفـــجـــار 
طرابل�س ناجت عن انفجار خمزن 
للذخرية يف الكلية البحرية, مما 
وهما  �صخ�صني,  مقتل  اإىل  اأدى 
العميد  البحرية  االأكادميية  اآمر 
اأحمد اأيوب, واآمر الكلية البحرية 

العميد �صامل اأبو �صالح.

•• بروك�شل -وكاالت:

و�ــصــف االحتـــاد االأوروبـــــي تن�صيب 
الــرئــيــ�ــس االأمــريــكــي املــنــتــخــب جو 
بــايــدن اأمــ�ــس االأربـــعـــاء بــاأنــه فجر 
املتحدة  والــواليــات  الأوروبـــا  جديد 
ـــر عــلــى خ�صوع  اأ�ـــص الــتــكــتــل  لــكــن 
االأمريكية  التكنولوجيا  �ــصــركــات 
لقواعد تنظيمية ملنع قوى الظالم 
مــــن بــــث خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة على 

االإنرتنت.
واالحتــــــــاد االأوروبــــــــــي والــــواليــــات 
املتحدة هما اأكرب قوتني جتاريتني 
ال�صني  جــــانــــب  اإىل  الـــــعـــــامل  يف 
وجتمعهما روابط وثيقة يف جماالت 
الثقافة والتاريخ واالأعمال والدفاع 
�صعى  ترامب  دونالد  الرئي�س  لكن 
خروج  ونــا�ــصــر  االحتـــــاد  لتهمي�س 

بريطانيا منه.
ــــوال فــــون ديــــر الين  وقـــالـــت اأور�ــــص
رئي�صة املفو�صية االأوروبية للربملان 
بانتهاء  �صعادتها  مبدية  االأوروبـــي 
انتهجها  التي  اأوال  اأمريكا  �صيا�صة 
اإن الــعــمــل مــعــا عــلــى و�صع  تــرامــب 
رقــمــيــة عاملية  تــنــظــيــمــيــة  �ــصــيــا�ــصــة 

جديدة له االأولوية.
واأ�صافت هذا الفجر اجلديد الذي 
التي  اللحظة  اأمــريــكــا هــو  يــبــزغ يف 
اأن  من  حــذرت  لكنها  ننتظرها  كنا 

•• جنيف-اأ ف ب:

فيما تتوا�صل الن�صخة الربيطانية املتحّورة من فريو�س 
كورونا امل�صتجّد االنت�صار يف العامل اإذ ُر�صدت يف 60 دولة 
ومنطقة على االأقّل حتى االآن, من بينها ال�صني, يف وقت 
لدخول  بايدن  جو  املنتخب  االأمــريكــي  الرئي�س  ي�صتعّد 
البيت االأبي�س على راأ�س البلد الذي ي�صّجل اأعلى ح�صيلة 

وفيات جراء الوباء.
ُن�صفى,  اأن  اأجــل  اإّنــه من  كلمة مقت�صبة  بايدن يف  وقــال 
يجب اأن نتذّكر. من ال�صعب اأحياناً اأن نتذّكر, لكن هذه 

هي الطريقة التي ُن�صفى بها.
بايدن  اأمــر  �صيتخذها  التي  االأوىل  الــتــدابــري  بــني  ومــن 
باإعادة الواليات املتحدة اإىل منظمة ال�صحة العاملية بعد 

اأن �صحب ترامب بالده منها عام 2020.
هذا واأعطيت اأكرث من 51 مليون جرعة من اللقاحات 
العامل,  اأنحاء  كل  يف  امل�صتجد  كورونا  لفريو�س  امل�صادة 

وفقا الإح�صاء اأعدته وكالة فران�س بر�س االأربعاء.
تت�صدر اإ�صرائيل �صباق التطعيم من حيث الن�صبة املئوية 

لل�صكان الذين تلقوا اللقاح.
 2,43 يعادل  اأو ما  ربــع مواطنيها  اأكــرث من  تلقى  فقد 

ق�صية �صائكة ي�صعب معاجلتها بهدوء:
ال�شاحل: الن�شحاب الع�شكري نقا�س يفلت من الربملانيني!

•• الفجر - رومان ميلكريك –ترجمة خرية ال�شيباين

بينما يبداأ اجلي�س الفرن�صي عامه الثامن من الوجود يف منطقة ال�صاحل, 
لهذه  مــعــادون  الفرن�صيني  غالبية  اأن  مــرة,  الأول  لــلــراأي,  ا�صتطالع  اأظهر 
باملائة   51 على  اإيفوب  معهد  ح�صل  يناير,   12 ففي  الع�صكرية.  العملية 
19 باملائة يعار�صون  املوؤيدين لعملية برخان, منهم  امل�صتطلعني غري  من 
ذلك �صراحة. هل هو اأثر مقتل خم�صة جنود نهاية العام يف مايل؟ النقا�س 

ال�صيا�صي يجد �صعوبة يف الظهور.                        )التفا�صيل �س13(

اأال  يجب  باالرتياح...  ال�صعور  هذا 
�صيكون  ترامب  اأوهـــام.  اإىل  يقودنا 
مــن الــتــاريــخ خـــالل بــ�ــصــع �صاعات 

لكن اأن�صاره باقون.
وقـــالـــت فـــون ديـــر اليـــن اإنــــه قـــد ال 
يــكــون مــن املــمــكــن الــقــ�ــصــاء نهائيا 
الـــظـــالم هذه,  قـــوى  مـــن  اأي  عــلــى 
قاد  الـــذي  التحري�س  �صاكلة  على 
الكوجنر�س  مــبــنــى  اقـــتـــحـــام  اإىل 
)الكابيتول( يوم ال�صاد�س من يناير 
كانون الثاين, لكن يجب اأال ُي�صمح 
واالأخبار  الكراهية  خطاب  بتداول 

الكاذبة بحرية على االإنرتنت.
املجل�س  رئــيــ�ــس  �ــصــدد  مـــن جــانــبــه 
االأوروبــي �صارل مي�صيل يف مداخلة 
الربملان  اأمام جل�صة خا�صة عقدها 

مبنا�صبة  بــروكــ�ــصــل  يف  االأوروبــــــــي 
تن�صيب الرئي�س االأمريكي اجلديد 
التحالف  متا�صك  على  بايدن  ,جــو 

بني �صفتي االأطل�صي.
وقال مي�صيل اإن و�صول بادين للبيت 
االأبي�س هو اأكرث من جمرد انتقال 
العالقات  لتجديد  فر�صة  وميثل 
عرب االأطل�صي , التي عانت كثريا يف 

ال�صنوات االأربع املا�صية.
ال�صنوات,  هــذه  انــه ويف  واأ�ــصــاف 
واأقل  تعقيدا  اأكــرث  العامل  اأ�صبح 
للتنبوؤ..  قابلية  واأقـــل  ا�صتقرارا 
اأي وقت  اأكرث من  وهذا يتطلب, 
م�صى, اأن ناأخذ نحن االأوروبيني 
للدفاع  باأيدينا..  بحزم  م�صرينا 

عن م�صاحلنا وتعزيز قيمنا.

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

مواقــيت ال�صالة
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خالد بن حممد بن زايد يفتتح 
حديقة “الفي” يف جزيرة الرمي

اأخبار الإمارات

مبوجب خطة لالحتاد الأفريقي.. ثمن 
جرعة لقاح كورونا بني 3 و10 دولرات 

عربي ودويل

)حماربي الإمارات( تتزين 
ً بن�سختها العربية الأوىل غدا

الفجر الريا�سي

نو�يا �لت�صويت يف �النتخابات �لت�صريعية و�لرئا�صية

ا�شتطالع: احلزب الد�شتوري احلر يعّمق الفارق
•• الفجر -تون�س:

وفق �صرب اآراء اأجرته �صركة �صيغما كون�صاي ت�صّدر احلزب الد�صتوري احلر نوايا 
الت�صويت يف االنتخابات الت�صريعية بن�صبة 41 باملائة, يليه حزب حركة النه�صة 
وبفارق غري م�صبوق بن�صبة 15.4 باملائة ثم ائتالف الكرامة بن�صبة 9.1 باملائة, 

ثم قلب تون�س بن�صبة 8.7 باملائة والتيار الدميقراطي بن�صبة 5.5 باملائة.
كما اأظهر اال�صتطالع تراجع نوايا الت�صويت بع�صر نقاط للرئي�س قي�س �صعيد 

فيما يتعلق بنوايا الت�صويت يف االنتخابات الرئا�صية.
ونزل �صعيد الأول مرة اإىل 40.8 باملائة, ويكون بذلك م�صطرا اىل دور ثان مع 

عبري مو�صي التي حت�صلت على 15.9 باملائة من نوايا الت�صويت. 
وياأتي يف املرتبة الثالثة ال�صايف �صعيد ب 13.2 باملائة ونبيل القروي ب 9 باملائة 

ثم �صيف الدين خملوف ب 3.3 باملائة.

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأدى جو بايدن اليمني رئي�صا جديدا 
االأربعاء,  اأمــ�ــس  املتحدة  للواليات 
الكابيتول  مبنى  يف  كلمة  واألــقــى 
الـــيـــوم هـــو يوم  اأن  اأكــــد خــاللــهــا: 
يثبت  لــالأمــل  ويـــوم  لل�صعب  ن�صر 
قدر  على  االأمريكيني  اأن  للجميع 
اأن  امل�صوؤولية واأ�صاف: لقد تعلمنا 
اأتعهد  لذلك  ثمينة  الدميقراطية 
دميقراطيتنا  اأ�ــصــ�ــس  ن�صتعيد  اأن 
لالأمام  ونــتــطــلــع  اأمـــتـــنـــا  ووحــــــدة 
 .. ب�صجاعة  امل�صتقبل  ن�صت�صرف 
ال�صريع  التعايف  لنا  يكفل  د�صتورنا 

وي�صمن وحدتنا.
اأن  اإىل  بـــايـــدن  الــرئــيــ�ــس  واأ�ــــصــــار 
من  الــكــثــري  لــنــا  يــحــمــل  امل�صتقبل 
وعلينا  والــتــحــديــات  الــ�ــصــعــوبــات 
املقبلة  الــ�ــصــنــوات  يف  نــواجــهــهــا  اأن 
ومــــن اأهــــم هــــذه الــتــحــديــات تلك 
لها  تعر�صت  التي  ال�صلبية  االآثـــار 
الواليات املتحدة االأمريكية ب�صبب 

انت�صار فريو�س كورونا.
واأكد بايدن اأنه بالعمل معاً ميكننا 
توحيد اأمتنا وخلق وظائف جديدة 
واالزدهار  املميت  الفريو�س  وهــزم 
خمتلف  ويف  والتعليم  ال�صحة  يف 

يف ال�صنوات االأربع املا�صية معارك 
�صيا�صية وق�صائية حادة.

الأربع  الرئا�صية  واليــتــه  بــدء  ومــع 
�صنوات, يكون بايدن الرئي�س الـ46 

للواليات املتحدة االأمريكية.
التاريخ يف  النهار كتب  ودخــل هذا 
ب�صبب  الواليات املتحدة, خ�صو�صاً 
نائب  من�صب  اإىل  امـــــراأة  و�ــصــول 

الرئي�س  اأبــــــداً  يــهــنــئ  مل  تـــرامـــب 
املــنــتــخــب, وهـــو اأمـــر غــري م�صبوق 
منذ 150 عاماً, ومل يح�صر حفل 

تن�صيبه يف وا�صنطن اأم�س.
اأال  الرئي�س دونالد ترامب  ومتنى 
لفرتة  االأبي�س  البيت  وداع  يكون 

طويلة.
وقــــال تــرامــب الــــذي غــــادر البيت 

التطرف  �ـــصـــنـــواجـــه  املـــــجـــــاالت.. 
و�صنواجه  والنع�صرية  واالإرهــــاب 
خالفاتنا مبا تفر�صه علينا قيمنا 
فاالختالف ال يجب اأن يــوؤدي اإىل 

االنق�صام. 
يــكــون رئي�صا  بــــاأن  بـــايـــدن  وتــعــهــد 
لــكــافــة االأمــريــكــيــني, مــن اأيـــــدوه , 
بعودة  تعهد  كما  ومن مل يدعموه 
ريادة  واإىل  حتالفاتها  اإىل  اأمريكا 

العامل واأن تكون قدوة للجميع.
اىل ذلـــك اأفـــــادت و�ــصــائــل االإعـــالم 
الرئي�س  باأن  االأربعاء,  االأمريكية, 
اأمـــــراً  جـــو بـــايـــدن �ــصــيــ�ــصــدر 17 
تدابري  عــــن  لـــلـــرتاجـــع  رئـــا�ـــصـــيـــاً 
 , ترامب  دونالد  الرئي�س  اتخذها 
وذلك بعد تن�صيبه ر�صمياً الرئي�س 
الـ46 للواليات املتحدة االأمريكية, 

بح�صب ما اأفاد م�صت�صاروه.
بايدن  اإن  االإعـــالم  و�صائل  وقــالــت 
املتحدة  الــواليــات  بــعــودة  �صيتعهد 

اإىل اتفاق باري�س حول املناخ.
ترامب  بايدن مر�صوم  �صيلغي  كما 
حــــول حــظــر �ــصــفــر مــواطــنــي دول 

م�صلمة اإىل الواليات املتحدة.
على  جــــدار  بــنــاء  اأعـــمـــال  و�صيعلق 
مبوازنة  ومتويله  املك�صيك  حــدود 
من البنتاغون, وهي م�صاألة اأثارت 

تاريخ  يف  االأوىل  لــلــمــرة  الــرئــيــ�ــس 
�صت�صبح  الــــعــــامل.  يف  قـــــوة  اأكــــــرب 
اأول  كــامــاال هــاريــ�ــس )56 عــامــا( 
امــــراأة �ــصــوداء مــن اأ�ــصــول هندية 

تتوىل هذا املن�صب.
اأنــه متنى اأخــرياً حظاً موفقاً  ومع 
لـــبـــايـــدن يف ر�ـــصـــالـــة فـــيـــديـــو, فـــاإن 
دونالد  واليــتــه  املنتهية  الــرئــيــ�ــس 

االأبــيــ�ــس لــلــمــرة االأخـــــرية, »كانت 
اأربــــع �ــصــنــوات رائــعــة جـــدا وحققنا 

الكثري«.
االأبي�س من  البيت  ترامب  وغــادر 
احلديقة اجلنوبية للمرة االأخرية 
اأندروز  لقاعدة  مروحية  بطائرة 

ومن ثم اإىل فلوريدا.
اخت�صار  اأعــلــن  الــبــنــتــاغــون  وكــــان 
العر�س الع�صكري اخلا�س مبغادرة 
دونالد  واليــتــه  املنتهية  الــرئــيــ�ــس 

ترامب للبيت االأبي�س.
الرئا�صية  الطائرة  وقد مت جتهيز 
الــــتــــي غـــــــادر فـــيـــهـــا تـــــرامـــــب من 

وا�صنطن اىل فلوريدا
كما مت نقل م�صتندات ترامب من 
الــبــيــت االأبـــيـــ�ـــس, ومتـــّنـــى ترامب 

التوفيق لالإدارة اجلديدة.
الرئي�س  قــال  ويف خــطــاب وداعــــي, 
االأمــــريكــــي املــنــتــهــيــة واليــــتــــه, اإن 
جميع االأمريكيني �صعروا بالرعب 
الكابيتول,  عــلــى  االعـــتـــداء  جــــراء 
واأنــــه ال ميــكــن الــتــ�ــصــامــح مــع هذا 

الفعل اأبدا.
ترامب دافع من جهة اأخرى عن 
اإيــران, م�صرياً  اإجنازاته يف وجه 
من  الكثري  حمل  عــهــده  اأن  اإىل 

االإجنازات

مليون �صخ�س, اللقاح. كذلك, تلقى اأكرث من واحد من 
كل 20 �صخ�صا اجلرعة الثانية منه.

وقد ح�صلت اإ�صرائيل على خمزون �صخم من لقاح فايزر 
مقابل تزويد ال�صركة بيانات �صريعة حول تاأثري املنتج.

واأ�صاروا  اأخالقية  املعار�صني عن خماوف  بع�س  واأعــرب 
ترتيب  ي�صكله  الــذي  الطبية  للخ�صو�صية  تهديد  اإىل 
اإحدى  باأنه  اأحــد اخلــرباء  بيانات اجلرعات فيما و�صفه 

اأكرث الدرا�صات �صموال عن الب�صر يف التاريخ احلديث.
وعلى ال�صعيد العاملي, مت اإعطاء 51,285,801 جرعة 

يف 61 بلدا ومنطقة على االأقل.
ال�صمالية  واأمـــريكـــا  اأوروبـــــا  يف  الغنية  الــــدول  ت�صتحوذ 

واخلليج وال�صني على معظم اللقاحات حتى االآن.
وا�صتخدم 11 بلدا فقط من اأ�صل 61 من الدول التي 
اجلرعات  مــن  املــئــة  يف   90 الــتــطــعــيــم,  بــــداأت حــمــالت 

املعطاة.
واأطلقت دول اأمريكا الالتينية الرئي�صية مثل الربازيل 
من  اأبــطــاأ  بوترية  لكن  حمالتها  واملك�صيك  واالأرجــنــتــني 

املناطق االأخرى.
التطعيم  حملة  فقط  ال�صي�صل  جــزر  بــداأت  اإفريقيا,  ويف 
ب�صع  فيه  ي�صارك  جتريبيا  برناجما  غينيا  تدير  فيما 

جنود فرن�صيون من عملية برخان, بوركينا فا�صو
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة للدولة تو�شح جرائم ا�شتخدام ال�شبكة املعلوماتية للتو�شل اىل بيانات البطاقات الئتمانيةاقت�شادية دبي تغلق حمالن وتخالف 32 من�شاأة جتارية مل تلتزم بالتدابري الحرتازية لكوفيد 19 

•• دبي-الفجر: 

دبي  باقت�صادية  امل�صتهلك  وحــمــايــة  الــتــجــاريــة  الــرقــابــة  قــطــاع  قــام 
املعامالت  متابعة  خلدمات  واآخــر  �صرافة  حمل  بــاإغــالق  اأم�س  يــوم 
مل  جتارية  حمــالت   4 على  والتنبيه  جتارية  من�صاأة   32 وخمالفة 
فريو�س  انت�صار  مــن  باحلد  اخلا�صة  االحــرتازيــة  بالتدابري  تلتزم 
كورونا "كوفيد 19", كلب�س الكمامات والتباعد اجل�صدي, يف حمالت 

االأ�صواق املفتوحة يف نايف واملرر وال�صبخة ويف املراكز التجارية.
وخــــالل عــمــلــيــة الــتــفــتــيــ�ــس بــلــغ عـــدد املـــحـــال املــ�ــصــتــوفــيــة لل�صروط 
االأن�صطة  تــنــوعــت  وقـــد  773 حمـــاًل,  اإىل  االحـــرتازيـــة  والــتــدابــري 
التجارية للمحالت املخالفة لت�صمل االأن�صطة التالية؛ جتارة املالب�س 

اجلاهزة, �صرافة, خدمات متابعة املعامالت, جتارة الهواتف املتحركة 
ولوازمها, جتارة عامة.

واأ�صارت اقت�صادية دبي اأنها �صتوا�صل جوالتها بالتعاون مع خمتلف 
ر�صدها  يتم  التي  والتجاوزات  املخالفات  مع  تتهاون  ولن  ال�صركاء, 
وتوجه  واملتعاملني.  امل�صتهلكني  جمهور  قبل  مــن  عنها  االإبـــالغ  اأو 
اقــتــ�ــصــاديــة دبـــي الــتــجــار بــااللــتــزام بــالــتــدابــري االحـــرتازيـــة كلب�س 

الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد اجل�صدي.
وتدعو خمتلف فئات اجلمهور باالإبالغ عن اأي حاالت اأو ظواهر �صلبية 
خمالفة للتدابري االحرتازية عرب تطبيق م�صتهلك دبي املتوفر على 
اأو   600545555 اأو باالت�صال على  متاجر ابل وغوغل وهــواوي 

consumerrights.ae عرب املوقع االلكرتوين

•• اأبوظبي-وام:

امــ�ــس على  ن�صرتها  مـــادة فيلمية  لــلــدولــة مــن خــالل  الــعــامــة  النيابة  اأو�ــصــحــت 
ا�صتخدام  " جرائم   uae_pp@ "التوا�صل االجتماعي ح�صاباتها يف مواقع 
النيابة  ونوهت  االئتمانية  البطاقات  بيانات  اىل  للتو�صل  املعلوماتية  ال�صبكة 
الــعــامــة اإىل اأنـــه طبقا لــلــمــادة 12 مــن املــر�ــصــوم بــقــانــون احتـــادي رقــم 5 ل�صنة 
يعاقب  انه  على  ن�صت  والتي  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  ب�صاأن   2012
عن  حــق,  بغري  تو�صل  من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  والغرامة  باحلب�س 
طريق ا�صتخدام ال�صبكة املعلوماتية اأو نظام معلومات الكرتوين اأو اإحدى و�صائل 
اأو  اأرقــام  اأو  اإلكرتونية  اأو  ائتمانية  بيانات بطاقة  اأو  اأرقــام  اإىل  املعلومات,  تقنية 
وتكون  االإلكرتوين.  الدفع  و�صائل  و�صيلة من  اأي  اأو  بيانات ح�صابات م�صرفية, 

العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �صتة اأ�صهر والغرامة التي ال تقل عن مائة األف 
درهم وال جتاوز ثالثمائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني, اإذا ق�صد من 
ذلك ا�صتخدام البيانات واالأرقام يف احل�صول على اأموال الغري, اأو اال�صتفادة مما 
تتيحه من خدمات. فاإذا تو�صل من ذلك اإىل اال�صتيالء لنف�صه اأو لغريه على مال 
مملوك للغري فيعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �صنة والغرامة التي ال تقل عن 
مائتي األف درهم وال جتاوز مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني. ويعاقب 
بذات العقوبة املن�صو�س عليها يف الفقرة ال�صابقة كل من ن�صر اأو اأعاد ن�صر اأرقام 
م�صرفية  ح�صابات  بيانات  اأو  اأرقــام  اأو  اإلكرتونية  اأو  ائتمانية  بطاقة  بيانات  اأو 
تعود للغري اأو اأي و�صيلة اأخرى من و�صائل الدفع االإلكرتوين. وياأتي ن�صر هذه 
التغريدات القانونية يف اإطار حر�س النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية 

بني كافة اأفراد املجتمع, ورفع م�صتوى وعي اجلمهور بالقوانني .

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
رئي�س جمل�س التعليم واملوارد الب�صرية اجتماع املجل�س الذي عقد عرب تقنية 

االت�صال املرئي عن بعد.
املنظومة  تعزيز  يف  الرقمي  االإعـــالم  دور  على  االجتماع  خــالل  �صموه  واأكــد 
املحرتفني  بناء جيل جديد ومتطور من  اأجــل  بها من  واالرتقاء  التعليمية 
عربية  اإعالمية  ور�صائل  ق�ص�س  ون�صر  الرقمي  االقت�صاد  لقيادة  املوؤهلني 

اإيجابية تعزز مكانة الدولة على ال�صاحة االإقليمية والدولية.
تبني  الر�صيدة تركز على  الدولة وبدعم قيادتنا  اأن جهود  اإىل  �صموه  واأ�صار 
االأدوات والو�صائل اجلديدة واملبتكرة لالرتقاء باملنظومة التعليمية يف الدولة 
ورفع جودة خمرجات التعليم ..مو�صحا اأنه يف ظل التطورات املت�صارعة التي 
ي�صهدها العامل االآن ال �صيما يف جمال االإعالم الرقمي, بات من ال�صروري 
التعليمية  العملية  �صمن  اجلديد  االإعــالم  ومهارات  ومفاهيم  ثقافة  غر�س 
وثقافتنا  هويتنا  وقيمنا  لغتنا  يعك�س  حمتوى  �صناعة  من  الطلبة  لتمكني 
االقت�صاد  يف  ال�صريع  النمو  ومــواكــبــة  للم�صتقبل,  وتطلعاتنا  وح�صارتنا 

الرقمي.
االإعالم  اأكــادميــيــة  بــه  تقدمت  ملــقــرتح  املجل�س  ا�صتعرا�س  خــالل  ذلــك  جــاء 

دمج  ي�صتهدف  متطور  تعليمي  اأكــادميــي  تــدريــب  برنامج  الإطـــالق  اجلــديــد 
املهارات الرقمية منذ ال�صغر يف املنظومة التعليمية االإماراتية املتميزة.

املــديــر التنفيذي الأكــادميــيــة االإعـــالم اجلــديــد عن  وحتــدث را�ــصــد العو�صي 
االإعالم  ومفاهيم  مــهــارات  دمــج  مــن  املعلمني  متكني  ي�صمل  الـــذي  املــقــرتح 
الرقمي اجلديد �صمن منهجية متكاملة تاأخذ باالعتبار تعريف الطلبة على 
االإملام مبتطلبات  الرقمي, ومتكينهم من  الق�ص�صي  ال�صرد  اأ�صلوب ومهارات 
وميزات التعلم الرقمي املبتكر منذ ال�صغر, مبا ي�صهم يف اإعدادهم للم�صتقبل 
على  الدولة  يف  التنمية  م�صرية  تدعم  اإعالمية  ر�صائل  ن�صر  يف  وم�صاركتهم 

ال�صعيدين املحلي والعاملي.
اأن الربنامج املقرتح �صيكون ثمرة �صراكة بني اجلهات التعليمية  اإىل  واأ�صار 
التي  العديدة  الربامج  واحــدا من  االإعــالم اجلديد, حيث يعترب  واأكادميية 
�صممتها االأكادميية, والتي تعد االأوىل من نوعها يف منطقة ال�صرق االأو�صط, 
لتطوير جيل جــديــد مــن املــحــرتفــني لــقــيــادة االقــتــ�ــصــاد الــرقــمــي واالإعـــالم 

اجلديد.
وزيرة  املــهــريي  م�صبح  �ــصــامل  بنت  جميلة  مــعــايل  ا�صتعر�صت  جانبها  مــن 
جانب  اإىل  املــدار�ــس  يف  التطعيمات  م�صتجدات  الــعــام  التعليم  ل�صوؤون  دولــة 
وال�صرورات  واال�ــصــرتاطــات  واالآلــيــات  املعنية  االأطـــراف  وم�صوؤوليات  اأدوار 

واال�صتثناءات من التطعيم.

كما ا�صتعر�صت معاليها التو�صيات الرئي�صية التي �صيتم العمل عليها يف هذا 
ال�صاأن بالتن�صيق بني اجلهات التعليمية واجلهات ال�صحية يف الدولة, بجانب 
�صحي  مدر�صي  جمتمع  لتحقيق  بالتطعيمات  االلتزام  اأهمية  على  التاأكيد 

واآمن وخال من االأمرا�س.
االإلزامية  الوطنية  املواد  الطلبة يف  اأداء  املجل�س على مقرتح لقيا�س  واطلع 
والرتبية  االجتماعية  والدرا�صات  العربية  اللغة  وهــي  اخلا�صة  املــدار�ــس  يف 

اال�صالمية والرتبية االأخالقية.
التعليم يف  وجــودة  الطلبة  اأداء  م�صتوى  قيا�س ومتكني  اإىل  املقرتح  ويهدف 
و  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  بالتن�صيق  تدريجيا  تنفيذه  ويتم  املــواد,  تلك 
اجلهات التعليمية املحلية واملدار�س, ويت�صمن قيا�س امل�صتوى احلايل للطلبة 
جلنة  وت�صكيل  االخــتــبــارات  ومــراجــعــة  للمواد  التح�صينية  اخلــطــط  وو�ــصــع 

للتنفيذ واملتابعة.
وناق�س اأع�صاء املجل�س يف نهاية االجتماع, اأهمية اال�صتمرار يف حتفيز الكادر 
واأولياء  الدولة  التعليمية يف  املن�صاآت  العاملني يف  وكافة  واالإداري  التعليمي 
التدريجية  العودة  اأجل  "كوفيد19-" من  لقاح فريو�س  تلقي  االأمــور على 
بالرغم من جناح  اأنه  موؤكدين  التعليمية,  املن�صاآت  يف  الطبيعية  احلياة  اإىل 
الطلبة خالل فرتة  املعريف لدى  املخزون  الرقمي يف تعزيز  التعليم  تقنيات 
اأنه توجد اأهمية بالغة يف الرجوع اإىل البيئة املدر�صية لتنمية  اإال  اجلائحة, 

قدرات الطلبة ومهاراتهم الذهنية واالجتماعية.
اأهمية حتفيز موظفي اجلهات وال�صركات احلكومية  اأكد االأع�صاء على  كما 

واخلا�صة لتلقي اللقاح ل�صمان �صالمتهم و�صالمة اأبنائهم وجمتمعهم.
ح�صر االجتماع معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم 
ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�صباب ومعايل جميلة بنت 
�صامل م�صبح املهريي وزيرة دولة ل�صوؤون التعليم العام ومعايل نا�صر بن ثاين 
الهاملي وزير املوارد الب�صرية والتوطني ومعايل ح�صة بنت عي�صى بو حميد 
وزيرة تنمية املجتمع و معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد ومعايل 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�صي وزير دولة لريادة االأعمال 
اأنور ن�صيبة وزير دولة الرئي�س  وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ومعايل زكي 
االأعلى جلامعة االإمارات العربية املتحدة ومعايل �صما بنت �صهيل بن فار�س 
املزروعي وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب ومعايل �صارة بنت يو�صف االأمريي وزيرة 
دولة للتكنولوجيا املتقدمة اأمني عام املجل�س و معايل جا�صم حممد بوعتابه 
م�صلم  عي�صى  عو�س  �صارة  ومعايل  اأبوظبي   - املالية  دائــرة  رئي�س  الزعابي 
رئي�س دائرة التعليم واملعرفة - اأبوظبي و�صعادة الدكتور عبداهلل حممد الكرم 
الدكتورة حمدثة  الب�صرية - دبي و�صعادة  املعرفة والتنمية  مدير عام هيئة 
يحيى الها�صمي رئي�س هيئة التعليم اخلا�س - ال�صارقة و�صعادة حممد خليفة 

النعيمي مدير مكتب �صوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

املركز  العامل وح�صدت  االإمــارات على قمة دول  تربعت 
مع  بالتعامل  اخلا�صة  املــوؤ�ــصــرات  من  العديد  يف  االأول 
فريو�س كورونا امل�صتجد – كوفيد -19 بدءا من مرحلة 
الت�صدي و�صوال اإىل مرحلة التعايف وتخطي التداعيات 

ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية للفريو�س.
اإجنازات   6 "وام" اأبـــرز  االإمــــارات  اأنــبــاء  وتر�صد وكــالــة 
و�صرق  عــاملــيــا  واحد"  "الرقم  االإمــــــارات  فــيــهــا  حــقــقــت 
اأو�صطيا يف جمال التعاطي مع جائحة كورونا منذ بداية 

ظهورها وحتى اليوم.
االأوىل عاملياً  املرتبة  االإمــارات  احتلت  توزيع اجلرعات: 
يف توزيع اجلرعات اليومية خالل 7 اأيام يف الفرتة ما 
 1.16 18 يناير اجلــاري, وذلــك مبعدل  12 اإىل  بني 
جـــرعـــة لــكــل 100 �ــصــخــ�ــس كــمــا جـــــاءت االإمــــــــارات يف 

توفر جرعات  العامل يف  م�صتوى  على  اخلام�صة  املرتبة 
لقاح »كوفيد - 19«.

عدد الفحو�صات: جنحت دولة االإمارات يف اأن تكون اأول 
دولة على م�صتوى العامل يتخطى فيها عدد الفحو�صات 
اخلا�صة بفريو�س كورونا امل�صتجد عدد ال�صكان الفعليني 
 10 اأكتوبر املا�صي حاجز   6 حيث تخطت االإمــارات يف 
ماليني فح�س منذ بدء اجلائحة, لت�صبح اأول دولة يف 
العامل يتخطى فيها عدد الفحو�صات عدد ال�صكان وذلك 

بالن�صبة للدول التي يتجاوز عدد �صكانها مليون ن�صمة.
ك�صف االإ�صابة: حققت دولة االإمــارات يف يوليو املا�صي 
اإجنازا بارزا, �صمن جهودها املتوا�صلة للحد من انت�صار 
الفريو�س وذلك بعد التطبيق العملي الناجح ال�صتخدام 
عن  للك�صف  الـــدولـــة  مـــطـــارات  يف  البولي�صية  الــكــالب 
لتكون  امل�صتجد,  كــورونــا  بفريو�س  حمتملني  م�صابني 
التطبيق  يف  تنجح  الــتــي  عــاملــيــا  االأوىل  الــدولــة  بــذلــك 

الفعلي لهذه التجربة العلمية.
ال�صرق  مــنــطــقــة  دول  االإمـــــــارات  تــ�ــصــدرت  الــتــعــامــل.. 
الــدول خالل  لقيادة  تعامل  اأف�صل  قائمة  االأو�ــصــط, يف 
العاملية,  /كوفيد19-/  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  اأزمــة 
الناعمة,  للقوة  العاملي  للموؤ�صر  ا�صتبيان  وفــق  وذلـــك 

الذي اأ�صدرته "براند فاينن�س" من بريطانيا.

�لثقة..
ر�صا اجلمهور.

وجاءت االإمــارات يف املركز االأول �صرق اأو�صطيا والثالث 
عامليا من حيث ر�صا اجلمهور عن االإجراءات والتدابري 
الوباء,  مبكافحة  يتعلق  فيما  احلكومة  اتخذتها  التي 
وذلك وفقا لتقرير اأ�صدرته "موؤ�ص�صة تولونا الدولية" 

مل�صح امل�صتهلكني يف يونيو املا�صي.
فح�س املركبة: تعد االإمارات الدولة االأوىل يف منطقة 

اختبار  طبقت  التي  عامليا  واخلام�صة  االأو�ــصــط  ال�صرق 
اإجراوؤه  يتم  والــذي  املركبة  داخــل  من  كــورونــا  فريو�س 
اإمــــارات الــدولــة وبزمن  عــرب مــراكــز مــوزعــة يف جميع 

قيا�صي ال يتجاوز 5 دقائق.
ومتــيــزت االإمـــــارات مــنــذ بــدايــة جــائــحــة كــورونــا بتبني 
واالأدوات  املــوارد  كافة  ا�صتثنائية �صخرت فيها  اإجــراءات 
اإىل  �صارعت  حيث  االأ�صعب,  املرحلة  لتخطي  الــالزمــة 
اإطـــــالق بــرنــامــج الــتــعــقــيــم الــوطــنــي وتــطــبــيــق نظامي 
اأوائل  كانت من  كما  بعد,  والعمل عن  بعد  التعليم عن 
للم�صابني  املبتكرة  العالجات  ا�صتخدمت  التي  الــدول 
بالفريو�س مثل عالج اخلاليا اجلذعية, ف�صال عن بناء 
امل�صتجد خارج  بالعامل لفحو�صات كورونا  اأكرب خمترب 
االإجـــراءات االحرتازية يف  الكثري من  ال�صني, وغريها 
من  احلــد  يف  كبري  ب�صكل  اأ�صهمت  والتي  املجاالت  كافة 

انت�صار الفريو�س.

•• اأبوظبي-وام: 

�صاهمت موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل 
نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�صانية 
بــارز يف دعــم �صريحة  اإن�صاين  بــدور 
الــعــقــابــيــة, تخفيفا  املــنــ�ــصــاآت  نـــزالء 
بناء  النف�صية,  ملعاناتهم, وظروفهم 
على نهج املغفور له ال�صيخ زايد بن 
نــهــيــان, �ــصــاحــب وقف  اآل  �ــصــلــطــان 

املوؤ�ص�صة طيب اهلل ثراه.
ال�صيخ  �صمو  توجيهات  على  وبــنــاء 
رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بـــن  نــهــيــان 
جمــلــ�ــس اأمـــنـــاء مــوؤ�ــصــ�ــصــة زايــــد بن 
�صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
بن  عمر  ال�صيخ  و�صمو  واالإن�صانية 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 
اآل  �صلطان  بن  زايــد  موؤ�ص�صة  اأمناء 
نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�صانية 
الربامج  مــن  عــددا  املوؤ�ص�صة  نفذت 
بالتعاون والتن�صيق مع اإدارة املن�صاآت 
ـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة من  الــعــقــابــيــة ب

زايد لتحفيظ  ال�صيخ  اأهمها جائزة 
هيئة  اإ�ــصــراف  حتت  الكرمي  القران 
لل�صوؤون  العامة  الهيئة  من  علمية 
اال�ـــصـــالمـــيـــة واالوقـــــــــاف, حــيــث مت 

توزيع املكافاآت على 48 نزيال فائزا 
مبلغ  باإجمايل  الفئات,  جميع  مــن 

وقدره 250 األف درهم.
"حقيبة  كما نفذت املوؤ�ص�صة مبادرة 

ال�صحية" حيث قدمت  امل�صتلزمات 
عدد 2000 حقيبة للنزالء, حر�صا 
منها على توفري النظافة ال�صخ�صية 
املعدية,  االأمرا�س  من  وحلمايتهم 

"احلقيبة  مبادرة  تنفيذ  اإىل جانب 
من  النزالء"  الأبــــنــــاء  املـــدر�ـــصـــيـــة 
حــقــيــبــة على   500 تـــوزيـــع  خــــالل 
االأهداف  الــنــزالء متا�صيا مع  اأبــنــاء 

يف  الــــــوارده  االإنــ�ــصــانــيــة  التعليمية 
من  للموؤ�ص�صة,  االأ�ــصــا�ــصــي  الــنــظــام 
اأجل م�صاعدة االأ�صر �صعيفة الدخل 
يف دعم اأبنائها يف اجلانب التعليمي 

وحــــر�ــــصــــا عـــلـــى اأبــــــنــــــاء الـــــنـــــزالء, 
حت�صيلهم  موا�صلة  على  وت�صجيًعا 
غياب  عــن  لهم  تعوي�صا  الــدرا�ــصــي, 

اأولياء اأمورهم.

وقال �صعادة حمد �صامل بن كردو�س 
الــعــامــري, مــديــر عـــام املــوؤ�ــصــ�ــصــة اإن 
م�صاعدة  اإىل  دائما  تتطلع  املوؤ�ص�صة 
حاجة  االأ�صد  االجتماعية  ال�صرائح 
لتقدمي يد العون وكل ما من �صاأنه 
اأن يخفف عنها املعاناة, وذلك نزوال 
على املفاهيم االن�صانية التي اأر�صاها 
�صلطان  بن  زايــد  ال�صيخ  له  املغفور 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي كان 
اأياديه البي�صاء  يبادر دائما اإىل مد 
للنزالء واأ�صرهم من خالل العديد 

من املبادرات .
املوؤ�ص�صة  حــر�ــس  الــعــامــري  واأكـــــد 
االن�صاين  م�صوارها  موا�صلة  على 
الربامج  هــــذه  تــنــفــيــذ  خــــالل  مـــن 
�صنويا لتحقيق اأهدافها يف االعمال 
اخلـــرييـــة واالإنــ�ــصــانــيــة راجــــني اهلل 
تــعــاىل اأن تــكــون كـــل فــعــالــيــاتــهــا يف 
ال�صيخ  لــه  املــغــفــور  ح�صنات  مــيــزان 
زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل 

ثراه .

•• اأبوظبي- وام:

املجل�س  ع�صو  نــهــيــان,  اآل  زايـــد  بــن  حممد  بــن  خــالــد  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي, رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي, ر�صمياً حديقة 
)الفي( يف جزيرة الرمي كجزء من جهود اأبوظبي امل�صتمرة للت�صجيع على 

احلياة ال�صحية وموا�صلة تعزيز مكانة اأبوظبي كوجهة عاملية للعي�س.
وتعد احلديقة التي تبلغ م�صاحتها 27500 مرت مربع اأول حديقة نوعية 
تركز على التنوع البيولوجي يف االإمارة, اإذ ت�صم 2000 �صجرة حملية, مبا 
يف ذلك �صجرة الغاف الوطنية. و�صممت احلديقة بطريقة فريدة لتخلق 
بيئة �صبيهة بالغابات, و�صت�صمن كثافة االأ�صجار باالإ�صافة اإىل اأنظمة الري 

احلديثة, ا�صتهالك مياه اأقل بن�صبة 40 باملائة من احلدائق التقليدية.
وتتميز حديقة الفي مبرافق عاملية امل�صتوى لريا�صات خمتلفة ون�صاطات 
ف�صاءات  توفر  طبيعية  مــواد  مــن  م�صنوعة  لالأطفال  ومــالعــب  منوعة, 

م�صتدامة وطبيعية ل�صكان و زوار اأبوظبي.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية عن بعد

تركز على �لتنوع �لبيولوجي وتبلغ م�صاحتها 27500 مرت مربع

خالد بن حممد بن زايد يفتتح حديقة )الفي( يف جزيرة الرمي

كورونا مواجهة  يف  واإقليميا  عامليا  واحد  الرقم  الإمارات  كر�شت  اإجنازات   6

زايد الإن�شانية .. مبادرات رائدة لنزلء املن�شاآت العقابية 
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اأخبـار الإمـارات
�شحة دبي ترخ�س 321 من�شاأة �شحية جديدة العام املا�شي 

•• دبي-وام:

ال�صحة  هيئة  مــن  ترخي�صها  مت  التي  ال�صحية  املن�صاآت  عــدد  بلغ 
بدبي خالل العام املا�صي 321 من�صاأة �صحية جديدة لريتفع عدد 
املن�صاآت ال�صحية املرخ�صة من الهيئة اىل 3499 من�صاأة بينها 42 
الواحد  اليوم  جلراحة  مركزا   35 و  �صيدلية  و1071  م�صت�صفى 

و971 عيادة طبية خارجية .
وبلغ عدد املهنيني ال�صحيني احلا�صلني على الرتخي�س الأول مرة 
3957 مهنيا �صحيا  املا�صي  العام  ال�صحة بدبي خالل  من هيئة 
لي�صل عدد املهنيني ال�صحيني املرخ�صني من هيئة ال�صحة بدبي اإىل 
بينهم 8671 طبيبا و2426 طبيب اأ�صنان و11659   39411
من العاملني باملهن الطبية امل�صاندة و16409 ممر�صون وقابالت 

و245 "طب تقليدي تكميلي وبديل" .
ال�صحية  الرتاخي�س  اإدارة  مدير  احلــمــادي  ه�صام  الدكتور  وقــال 
للمن�صاآت  الــرتاخــيــ�ــس  طلبات  اإ�ــصــتــمــرار  اإن  بــدبــي  ال�صحة  بهيئة 
يعود   " "كوفيد19-  جائحة  رغــم  املا�صي  الــعــام  خــالل  ال�صحية 
الذي توليه حكومة دبي جلذب اال�صتثمار يف  الكبري  االإهتمام  اإىل 
امل�صتثمرين  وت�صجيع  لتحفيز  امل�صتمرة  وجهودها  ال�صحي  القطاع 
حزمة  خالل  من  االإ�صتثنائية  الظروف  خالل  جتربتهم  وحت�صني 
مـــن الــتــ�ــصــهــيــالت احلــكــومــيــة ودعــــم املــ�ــصــتــثــمــريــن ومتــكــيــنــهــم من 
االإ�صتفادة من الفر�س االإ�صتثمارية التي توفرها االإمارة اإ�صافة اىل 
توفري كافة مقومات النجاح لهذا القطاع احليوي الذي ي�صهد منواً 

م�صتمراً رغم الظروف االإ�صتثنائية التي مير بها العامل .
لتعزيز  بــدبــي  ال�صحة  هيئة  بها  تــقــوم  الــتــي  اجلــهــود  واإ�ــصــتــعــر�ــس 

عليها  احل�صول  وت�صهيل  الطبية  الرتاخي�س  منظومة  وتطوير 
يف  مبــا  احلديثة  التقنيات  توظيف  على  اإعــتــمــادا  الــكــرتوين  ب�صكل 
ذلك تقنية الذكاء االإ�صطناعي جلعل النظام اأكرث مرونة وفاعلية 
املتعاملني وامل�صتثمرين على مدار  وا�صتجابة ملتطلبات واحتياجات 
ال�صاعة مبا يف ذلك االأطباء واأطباء االأ�صنان والتمري�س واملهنيون 
ال�صحية ب�صكل  الرعاية  امل�صاعدون والعاملون يف قطاع  ال�صحيون 
عـــام . ودعـــا الــدكــتــور احلــمــادي الــراغــبــني يف احلــ�ــصــول عــلــى هذه 
بهذا  بــدبــي  ال�صحة  لهيئة  االإلـــكـــرتوين  الــتــقــدم  اإىل  الــرتاخــيــ�ــس 
اإ�صتيفائه  اخل�صو�س حيث تتم مراجعة الطلب والتاأكد من مدى 
الواقع  مع  املعلومات  تطابق  ومدى  الرتخي�س  و�صروط  ملتطلبات 
متطلبات  كافة  اإ�صتيفاء  بعد  والنهائية  املبدئية  املوافقات  واإ�صدار 

و�صروط الرتخي�س.

•• دبي - وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  حــرم  رعاية  حتت 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة �صمو ال�صيخة منال بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم 
للمراأة,  دبــي  موؤ�ص�صة  رئي�صة  اجلن�صني  بني  للتوازن  االإمـــارات  جمل�س  رئي�صة 
 " للمراأة  االفرتا�صية  دبــي  " حــوارات  ملبادرة  الرابعة  اجلل�صة  �صة  املوؤ�َصّ نظمت 

بعنوان " نظرة على م�صتقبل العمل واملراأة " .
وناق�صت اجلل�صة تاأثريات جائحة "كوفيد 19-" على �صوق العمل ب�صفة عامة 
واملــراأة ب�صفة خا�صة و�صعت ال�صت�صراف م�صتقبل عمل املراأة بعد هذه اجلائحة 
العاملية وم�صتقبل االبتكار ومقومات تطوير املوظفني وا�صتقطاب املواهب يف ظل 

متطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة.
و�صارك يف اجلل�صة كل من �صعادة خلفان بالهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي 
"نبتة  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ص�س  ال�صريك  �صميث  و�صويف  للم�صتقبل 
هيلث" واأدارها دان موريف - االإعالمي ب�صبكة CNBC واألقت كلمة موؤ�ص�صة 

دبي للمراأة ميثاء �صعيب مدير اإدارة االت�صال باملوؤ�ص�صة.
واأ�صاد �صعادة خلفان بالهول باجلهود احلثيثة التي تبذلها موؤ�ص�صة دبي للمراأة 
بقيادة �صمو ال�صيخة منال بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم لرتجمة روؤية وتوجيهات 
القيادة الر�صيدة يف تعزيز دور املراأة يف خمتلف املجاالت وامل�صاريع الرائدة التي 
تطلقها املوؤ�ص�صة لتطوير مهارات املراأة وت�صليط ال�صوء على اإجنازاتها بجميع 
للمراأة" واحدة منها,  االفرتا�صية  دبي  "حوارات  تعد مبادرة  والتي  القطاعات 

الفتاً اإىل املو�صوعات احليوية التي تناق�صها يف كل جل�صة.
وحا�صما  دورا حيويا  �صتلعبان  الرابعة  ال�صناعية  والثورة  االأمتتة  " اإن   : وقــال 
يف ت�صكيل �صوق العمل يف امل�صتقبل مبا يف ذلك اإجراءات واأنظمة العمل وكيفية 
الفرتات  اأن  اإىل  م�صرياً  طويلة,  ل�صنوات  عليها  اعتدنا  التي  اخلدمات  تقدمي 
الزمنية الفا�صلة بني الثورات ال�صناعية ال�صابقة كانت تقل مبرور الزمن ب�صبب 
اأهم  ال�صرعة يعد واحــدا من  فاإن مواكبة هذه  املت�صارع ولذلك  التقني  التطور 
الإيجاد  العاملية  اجلهود  ت�صافر  تتطلب  والتي  حالياً  نواجهها  التي  التحديات 
متطلبات  ا�صتيعاب  من  ومتكينها  الب�صرية  الكوادر  مبهارات  واالرتقاء  احللول 
الثورة ال�صناعية الرابعة, موؤكداً اأهمية الرتكيز على دور املراأة يف هذه املرحلة 

الأنها �صتواجه حتديات خمتلفة عن تلك التي �صيواجهها الرجل وهذا حتٍد عاملي 
يجب العمل عليه �صويا".

الرابعة  ال�صناعية  بــالــثــورة  واملــعــرفــة  الــوعــي  زيـــادة  على  العمل  " اأن  واأ�ــصــاف 
بالتحديات  الوعي  وزيــادة  التقليدية  العمل  اأمناط  �صتتغري  وكيف  ومتطلباتها 
املتوقعة يف خمتلف املجاالت ميثل خطوة مهمة مما يجب االإ�صراع يف القيام به 
دون تاأخري فالتاأثري �صيطال جميع القطاعات ومن هنا ال يجب اقت�صار زيادة 

الوعي على املتخ�ص�صني بالتقنية بل يجب اأن ي�صمل اجلميع".
"كوفيد–  اأزمة  اأوجدتها  اأن التحديات اجلديدة التي  واأ�صار �صعادة بالهول اإىل 
الروؤى  حــول  للم�صتقبل  دبــي  موؤ�ص�صة  يف  مفاهيمنا  مــن  الكثري  غــريت   "19
اإيجابية  االأزمــة  لهذه  كان  ذلك  لكن مع  العمل  �صوق  �صيكون  وكيف  امل�صتقبلية 
مهمة تتمثل يف اال�صتفادة من التطور التكنولوجي املت�صارع يف تلبية متطلبات 
العمل وا�صتمراريته يف ظل التغريات التي فر�صتها اجلائحة وااللتزام باالإجراءات 
بعد"  عن  "العمل  نظام  اإىل  اللجوء  مت  حيث  الوقائية  والتدابري  االحــرتازيــة 
ب�صكل وا�صع كاأحد اأمناط الدوام املرن و�صمل هذا النظام الرجال والن�صاء معا, 
م�صريا اإىل اأن اإيجابيات هذا النظام كانت للمراأة اأكرث منها للرجل الأنه وفر لها 
العملية يف ظل  االأ�صرية وحياتها  التوازن بني حياتها  لتحقيق  اإ�صافية  فر�صة 

امل�صوؤوليات االأ�صرية العديدة امللقاة على عاتقها.
وحتدث بالهول عن دور املراأة يف ظل الثورة ال�صناعية الرابعة فقال اإن الرجل 
متفائل  لكنه  اال�صطناعي  والــذكــاء  التكنولوجيا  مبجال  حاليا  اأكــرث  يتواجد 
الثورة  "االأمتتة" يف ع�صر  لـ  القابل  الوحيد غري  فال�صئ  املــراأة فيهما  مل�صتقبل 
 "Soft skills " بالـ  يعرف  مــا  اأو  الناعمة  املــهــارات  هــو  الرابعة  ال�صناعية 
اأو القيام باأمور مثل العاطفة  فالكمبيوتر واالأجهزة التقنية ال ت�صتطيع تقليد 
والــذكــاء االجــتــمــاعــي وهـــذه مــهــارات مــوجــودة اأكـــرث لــدى املــــراأة وفــق درا�صات 
متخ�ص�صة عديدة وبالتايل هناك وظائف حتتاج ملهارات �صتوؤديها الن�صاء ب�صكل 

اأف�صل خالل الثورة ال�صناعية الرابعة".
وذكر الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل اأن احلياة ال ت�صري بدون التفاعل 
بني الب�صر لكن التكنولوجيا مهمة يف الوقت نف�صه لت�صهيل وحت�صني االإجراءات 
اإىل  االنتقال  عملية  اأهمية  مــوؤكــدا  النا�س,  بني  والتوا�صل  اخلــدمــات  وتقدمي 
الثورة ال�صناعية الرابعة والتي حتتاج اإىل فرتة من التعلم .. وقال : " التعلم 

االنتقال  يتم  كي  وا�صتيعابها  تفهمها  ال�صروري  من  اأخطاء  ي�صاحبه  اأن  البــد 
بنجاح للتعامل مع متطلبات امل�صتقبل ومع ذلك فهذه االأخطاء املحتملة تفتح 

املجال لكثري من الفر�س " .
للمراأة  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذية  املديرة  �صالح  �صم�صة  �صعادة  اأ�صادت  جانبها  من 
الربامج  تبني  يف  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بنت  منال  ال�صيخة  �صمو  بجهود 
والو�صول  االأ�صعدة  جميع  على  للمراأة  فعالة  م�صاركة  تدعم  التي  امل�صتقبلية 
باالإمارات للريادة العاملية, الفتة اإىل اأن خطة عمل املوؤ�ص�صة لهذا العام تت�صمن 
الوطنية �صمن  التي تعزز بدورها اجلهود  العديد من هذه الربامج واملبادرات 
م�صروع ت�صميم اخلم�صني عاما القادمة لدولة االإمارات الذي وجه به �صاحب 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .
وتعزيز  بدعم  املوؤ�ص�صة  الــتــزام  للمراأة  دبــي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املــديــرة  واأكـــدت 
املــراأة لي�س فقط اجتماعيا ولكن اقت�صاديا ويف كل املجاالت حتقيقا لروؤى  دور 
وتوجيهات قيادتنا الر�صيدة, م�صيفة " اأننا ملتزمون ب�صكل خا�س بزيادة م�صاركة 
املراأة وم�صاهمتها يف �صوق العمل مع �صمان احلفاظ على م�صوؤولياتها واأدوارها 

االأخرى �صمن املحاور الرئي�صية خلطة العمل اال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة".
واأعربت �صعادة �صم�صة �صالح عن �صكرها للم�صاركني يف "حوارات دبي االفرتا�صية 
للمراأة " التي مت اإطالقها يف �صهر اأغ�صط�س املا�صي بتوجيهات من �صمو ال�صيخة 
منال بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم بالتزامن مع االحتفال بيوم املراأة االإماراتية 
بهدف تعزيز الوعي بدور املراأة يف خمتلف قطاعات الدولة لتمثل من�صة ت�صارك 
فيها العديد من ال�صخ�صيات امللهمة على امل�صتويني املحلي والدويل من وزراء 

وم�صوؤولني وقادة من القطاعني احلكومي واخلا�س.
من جهتها ركزت �صويف �صميث يف حديثها على اأهمية حتقيق التوازن بني احلياة 
يف  الــتــوازن  هــذا  لتطبيق  التكنولوجيا  نكر�س  وكيف  االأ�صرية  واحلياة  العملية 
اأماكن العمل, موؤكدة اأننا نعي�س ع�صراً من التطور التكنولوجي املت�صارع الذي 
يتيح فر�صاً للعمل عن بعد الأي موظف قد يتاأثر لديه هذا التوازن بني حياته 
االأ�صرية  االأعــمــال  اأن  اأظــهــرت  درا�ــصــات  وجــود  اإىل  م�صريًة  واالأ�ــصــريــة,  العملية 
واملنزلية للمراأة زادت يف عام 2020 ب�صبب اأزمة " كورونا " لوجودها يف املنزل 
اأحدهما وبالتايل  اأو  اإىل جانب االأبناء ورمبا الوالدين  املعتاد  اأطول من  لوقت 

امل�صوؤوليات  م�صاركة يف  اإيجاد  �صي�صهم يف  الرجال  النظام على  فاإن تطبيق هذا 
االأ�صرية.

و�صرحت الرئي�س التنفيذي ل�صركة "نبتة هيلث" اإنه على الرغم من اأن املراأة 
اإال  باجلامعات  التخ�ص�صية  العلمية  املجاالت  خريجي  ن�صف  من  اأكــرث  ت�صكل 
اأقل من الرجال الأن كثريا من  اأن ن�صبة متثيلها بهذه املجاالت يف �صوق العمل 
اخلريجات مل يتحم�صن للعمل بهذه القطاعات لعدم تطبيق نظام العمل عن بعد 
قبل اأزمة "كورونا" ومن هنا وتتزايد احلاجة لزيادة وعي الطالبات مبتطلبات 
العمل واأن يكون هناك وعي جمتمعي لدى املوؤ�ص�صات بتوفري مناذج عمل مرنة 
لت�صجيع املراأة على االلتحاق بهذه املجاالت العملية واأ�صافت اأن الثورة ال�صناعية 
الرابعة تتطلب زيادة وتغيري املهارات لدى املوظفني مبجاالت العمل التقليدي 
لال�صتمرار يف الوظائف وا�صتقطابهم كذلك يف الوظائف امل�صتقبلية بحيث تكون 

لديهم مهارات تقنية تواكب الع�صر.
ولفتت �صميث اإىل اأنه على الرغم ما �صببته " كورونا " من قلق وما اأوجدته من 
حتديات اإال اأن التطور الب�صري منذ القدم واإىل االآن اأكد اأننا قادرون على مواكبة 
التطورات والتعامل مع التحديات" موجهة ن�صيحة لكل خريج وخريجة وكل 
وتطوير  جديدة  مهارات  تعلم  يف  البدء  ب�صرورة  التقليدية  الوظائف  اأ�صحاب 
اإمكانياتهم ليكونوا قادرين على تقبل والتكيف مع متطلبات الثورة ال�صناعية 
التي �صتختفي خاللها العديد من الوظائف التقليدية, م�صرية اإىل اأنه ال يجب 
واكت�صاب  ال�صخ�صية  بناء  التعلم فهو مهم يف  الف�صل خالل عملية  اخلوف من 
اإىل  �ــصــتــوؤدي  اأنــهــا  طاملا  تقبلها  ويجب  بها  م�صموح  االأخــطــاء  اأن  كما  اخلـــربات 

االبتكار م�صتقبال".
اأعربت ميثاء �صعيب مدير االت�صال املوؤ�ص�صي مبوؤ�ص�صة دبي للمراأة  من جانبها 
هذه  يف  للم�صاركة  �صميث  و�ــصــويف  بالهول  خلفان  �صعادة  مــن  لكل  �صكرها  عــن 
اآراء  من  طرحاه  للمراأة" ومــا  االفرتا�صية  دبــي  "حوارات  لـ  اجلديدة  اجلل�صة 
اأعرب ميثاء �صعيب عن فخرها ب�صرعة  املبادرة. كما  ت�صب يف م�صتهدفات هذه 
الــدولــة من جهود  " ومــا قدمته   19 – " كوفيد  التعامل مع جائحة  وكــفــاءة 
عاملية للتعامل مع االأزمة", موؤكدة اأهمية اجلل�صة الرابعة ملبادرة "حوارات دبي 
االفرتا�صية للمراأة الأننا ن�صعى للتغلب على تاأثريات اأزمة " كورونا " على �صوق 

العمل واملراأة ب�صفة خا�صة واإعدادها لنموذج العمل امل�صتقبلي.

•• اأبوظبي- وام:

للزراعة  اأبـــوظـــبـــي  هــيــئــة  اأجــــــرت 
وال�صالمة الغذائية م�صحا مل�صاحة 
ر�صد  بهدف  دومن   200.967
ال�صحراوي  ومتابعة حالة اجلراد 
املتاخمة  احلــــــدود  عـــرب  املـــهـــاجـــر 
املا�صي  الـــــعـــــام  خــــــالل  لــــلــــدولــــة 

.2020
التابعة  املــكــافــحــة  فــــرق  وعــمــلــت 
لــلــهــيــئــة عــلــى ر�ـــس مــ�ــصــاحــة بلغت 
نحو 85.948 دومن تواجد فيها 
املبيدات  با�صتخدام  وذلــك  اجلــراد 
املــو�ــصــي بــهــا لــلــحــد مـــن خماطر 
واإنتاجية  املــزروعــات  على  اجلـــراد 

املزارع.
وقـــد ا�ــصــتــمــرت جــهــود فـــرق امل�صح 
واملكافحة التابعة للهيئة ما يقارب 
�ــصــهــريــن ونــ�ــصــف وذلـــك مــنــذ بدء 
ظهور اجلراد ال�صحراوي يف مزارع 
جزيرة دملا اعتبارا من 22 فرباير 
2020 , حيث رفعت الهيئة حالة 
الق�صوى  والـــتـــاأهـــب  اال�ـــصـــتـــعـــداد 
ملواجهة اأية جمموعات من ا�صراب 
اجلـــراد الــ�ــصــحــراوي الــقــادمــة من 

اجلزيرة  يف  اجلــراد  توالد  مناطق 
العربية و�صواحل البحر االأحمر.

لــتــقــريــر االإجنـــــاز اخلا�س  ووفــقــا 
بــــحــــالــــة اجلـــــــــــراد الــــ�ــــصــــحــــراوي 
ا�ــصــتــحــوذت املناطق  املــا�ــصــي  الــعــام 
الن�صبة  عــلــى  الــعــني  يف  الــزراعــيــة 
واملكافحة  امل�صح  لعمليات  االأكـــرب 
اإجمايل  بلغ  حيث  �ــصــواء  حــد  على 
م�صحها  مت  التي  املناطق  م�صاحة 
بن�صبة  دومن   107.285 حــوايل 
اإجمايل  املائة من  53.4 يف  بلغت 

امل�صاحة التي خ�صعت للم�صح على 
م�صتوى اإمارة اأبوظبي.

الن�صبة  على  اأي�صا  ا�صتحوذت  كما 
التي  املكافحة  االأكــرب من عمليات 
بلغت حوايل 86 يف املائة مبا يعادل 
اإجمايل  مـــن  دومن   73.930
للمكافحة  اخلـــا�ـــصـــعـــة  املـــ�ـــصـــاحـــة 
منطقة  ا�صتحوذت  بينما  بالر�س, 
الــظــفــرة عــلــى مـــا نــ�ــصــبــتــه 41.5 
امل�صاحة  اإجــــمــــايل  مــــن  املــــائــــة  يف 
دومن   83.439 بواقع  املم�صوحة 

وحوايل 8.6 يف املائة من امل�صاحة 
مناطق  اأمـــا  للمكافحة  اخلا�صعة 
اأبوظبي فقد ا�صتحوذت على ن�صبة 
5.1 يف املائة من اإجمايل م�صاحة 
اإجمايل  من  املائة  يف  و5.4  امل�صح 

امل�صاحة اخلا�صعة للمكافحة.
عمليات  يف  الــعــامــلــني  عــــدد  وبــلــغ 
مهند�صا   269 واملــكــافــحــة  املــ�ــصــح 
مهند�صا   125 بـــواقـــع  وعـــامـــال, 
عـــدد  بـــلـــغ  كـــمـــا  عــــامــــال,  و144 
�ـــصـــيـــارات الـــر�ـــس املــ�ــصــتــخــدمــة يف 

املكافحة 72 �صيارة.
وبخالف عمليات امل�صح اال�صتباقية 
 1813 الهيئة  تلقت  للمناطق, 
بــالغــا مــن اأ�ــصــحــاب مـــزارع طلبوا 
املـــ�ـــصـــاعـــدة ملـــكـــافـــحـــة اجلــــــــراد يف 
مزارعهم, منها 1618 بالغا من 
مــــزارع الــعــني, و126 بــالغــا من 
مــــزارع الــظــفــرة, و69 بــالغــا من 

مزارع اأبوظبي.
وقال �صعادة مبارك على الق�صيلي 
التنفيذي لقطاع  املدير  املن�صوري 
ال�صوؤون الزراعية يف هيئة اأبوظبي 
الغذائية  والـــ�ـــصـــالمـــة  ـــزراعـــة  ـــل ل
"مبجرد بدء هجرة ا�صراب اجلراد 
ال�صحراوي من موطنها يف �صواحل 
الهيئة  عــمــلــت  االأحــــمــــر,  الــبــحــر 
الر�صد  عــلــى  ا�ــصــتــبــاقــيــة  بــ�ــصــورة 
واملــكــافــحــة ملــتــابــعــة حــالــة اجلـــراد 
املهاجر عرب احلدود, ومت التن�صيق 
احلكومية  الــهــيــئــات  خمــتــلــف  مـــع 
لــلــحــد مـــن خمــاطــر اجلـــــراد على 

املزروعات واإنتاجية املزارع".
واأ�صار اإىل اأن الهيئة تخت�س فقط 
املناطق  وبخا�صة  املـــزارع  مبناطق 
تكثف  بينما   , لــلــحــدود  املــتــاخــمــة 

الغابات  م�صح  عمليات  الــبــلــديــات 
وتتم  لــهــا,  التابعة  املناطق  وبقية 
بالطرق  واملكافحة  امل�صح  عمليات 
االآمــــنــــة واملــــبــــيــــدات املـــو�ـــصـــي بها 
بالتن�صيق مع وزارة التغري املناخي 
اأبوظبي   - البيئة  وهيئة  والبيئة, 
الطوارئ  الإدارة  اأبــوظــبــي  ومــركــز 
باالإ�صافة  والــــكــــوارث,  واالأزمــــــات 
اإىل مركز اأبوظبي الإدارة النفايات 
"تدوير" وبلديات اأبوظبي والعني 

ومنطقة الظفرة.
ال�صحراوي  اجلــــراد  اأن  واأ�ـــصـــاف 
يهدد املزروعات واملحا�صيل موؤكدا 
ال�صيطرة  يف  جنــحــت  الــهــيــئــة  اأن 
بالتعاون  املا�صي  الــعــام  كليا  عليه 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  مــع 
ذات ال�صلة, كما جنحت يف حماية 
اجلراد  انت�صار  اأ�ــصــرار  املـــزارع من 
املكافحة  جهود  تكثيف  خــالل  من 
االآمنة  بالطرق  التوعية  وتعزيز 

للتعامل معه.
واأو�صح اأن مراكز االإر�صاد الزراعي 
 27 نحو  وعــددهــا  للهيئة  التابعة 
يف  حمــــوريــــا  دورا  لــعــبــت  مــــركــــزا 
عــمــلــيــات املــ�ــصــح واملــكــافــحــة, حيث 
الفنية  واملـــ�ـــصـــورة  الـــدعـــم  قــدمــت 
اتباع  عـــلـــى  حلــثــهــم  لـــلـــمـــزارعـــني 
النباتات  حلماية  ال�صليمة  االأ�ص�س 
كما  اجلــــراد,  انت�صار  مــن خمــاطــر 
الهيئات احلكومية ذات  ن�صقت مع 

اجلهود  تــوحــيــد  اأجـــل  مــن  ال�صلة 
لــر�ــصــد و�ـــصـــول ا�ــــصــــراب اجلــــراد 
اأبــوظــبــي والــعــمــل على  اإىل حـــدود 

مكافحتها.
العام  تلقت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
1813 بالغا من  املا�صي حــوايل 
ملكافحة  امل�صاعدة  طلبوا  مزارعني 
اجلـــــــراد الــــــذي هـــــدد مـــزارعـــهـــم, 
املكافحة  فـــرق  لــهــم  حــيــث قــدمــت 
اأ�صكال الدعم لل�صيطرة على  كافة 
اجلراد , معربا عن �صعادته بالثقة 
للهيئة  املــــزارعــــون  يــولــيــهــا  الـــتـــي 
الزراعة  قــطــاع  حماية  يف  ودورهــــا 
التي  االأ�صرار  وتنميته واحلد من 

تهدده.

•• اأبوظبي الفجر

�صاملة طويلة  العني موؤخراً وحدة رعاية  افتتحت ميديكلينيك م�صت�صفى فرع 
التي  ال�صحية  للرعاية  خدماتها  جمموعة  اإىل  جديدة  خدمة  لت�صيف  االأجــل 

تقدمها ملجتمع العني منذ اإن�صائها يف عام 2006.
حيث ت�صتقبل الوحدة املر�صى البالغني واالأطفال الذين يحتاجون اإىل العالج 
والرعاية من حاالت �صحية خمتلفة على مدى فرتة طويلة من الزمن, مثل 

هيكلية  ع�صلية  وا�ــصــطــرابــات  وع�صلية  ع�صبية  بــاأمــرا�ــس  امل�صابني  املــر�ــصــى 
احلاالت.  من  وغريها  املزمن  التنف�صي  والف�صل  اله�صمي  اجلهاز  وا�صطرابات 
االآن  العني  فــرع  م�صت�صفى  ميديكلينيك  يف  املقيمني  للمر�صى  ميكن  وبــذلــك 
الو�صول اإىل �صل�صلة الرعاية ال�صاملة وال يحتاجون اإىل االنتقال اإىل مكان اآخر 

ملوا�صلة العالج حتى يف حاالت الطوارئ.
�صاملة  تقدم جمموعة  العني  فرع  م�صت�صفى  اأن ميديكلينيك  بالذكر  واجلدير 
العاجلة  الرعاية  الطبية حتت �صقف واحــد, مبا يف ذلــك وحــدة  من اخلــدمــات 

العناية  ووحــدة  املعقدة  االأع�صاب  جراحة  واإجـــراءات  القلب  اأمــرا�ــس  وخدمات 
املركزة. كما توفر االآن رعاية طويلة االأجل للمر�صى مبا يف ذلك خدمات العالج 
الطبيعي وعالج النطق والعالج املهني, من قبل فريق متخ�ص�س من اخلرباء 

املدربني دولًيا.
التخ�ص�صات من اخلــرباء يف  االأجــل فريق متعدد  الرعاية طويلة  يدير وحــدة 
الرعاية ال�صحية من ذوي اخلربة الوا�صعة يف هذا املجال. ويقوم املن�صق الطبي يف 

الفريق بالتن�صيق مع العائالت وتزويدهم بجميع املعلومات التي يحتاجونها.

حوارات دبي الفرتا�شية ت�شت�شرف م�شتقبل املراأة والعمل

يديره فريق متعدد �لتخ�ص�صات من �خلرب�ء يف �لرعاية �ل�صحية

وحدة الرعاية طويلة الأجل متوفرة الآن يف ميديكلينيك م�شت�شفى فرع العني

 مليون م�شاهدة حل�شابات �شرطة ال�شارقة على 
مواقع التوا�شل الجتماعي خالل 2020 

•• ال�شارقة-وام: 

العامة  والعالقات  االإعـــالم  اإدارة  مدير  هديب  بن  ح�صن  عــارف  العميد  اأكــد   
اي�صال  يف  االجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــصــل  ملــواقــع  البالغة  االأهــمــيــة  الــ�ــصــارقــة  ب�صرطة 
واآخر  حني  بني  املجتمع  يف  تطراأ  التي  ال�صلبية  للظواهر  والت�صدي  املعلومة 

بجانب دورها الكبري يف تعزيز �صبل التوا�صل ال�صريع بني املر�صل واملتلقي.
العديد  يف  واالأمنية  ال�صرطية  االأجهزة  عملت  االأهمية  لهذه  نظراً  اإنــه  وقــال 
املواقع  تلك  تتيحها  التي  اخلدمات  هــذه  من  اال�صتفادة  على  العامل  دول  من 
يف ن�صر ر�صائلها التوعوية بني اأفراد املجتمع واال�صتفادة من خا�صية التوا�صل 
املبا�صر لنقل اآرائهم ومقرتحاتهم للم�صوؤولني بجانب تلم�س ال�صكاوى والعمل 
على حلها يف وقت وجيز وهو ما عملت من اأجله �صرطة ال�صارقة عرب مواقعها 
اأفراد  خلدمة  وغريها  وتويرت  وان�صتغرام  الفي�صبوك  على  والن�صطة  الفاعلة 

املجتمع داخلياً ومتابيعها من خمتلف دول العامل على مدار الـ 24 �صاعة.
وك�صف عن و�صول عدد امل�صاهدات ملوقع �صرطة ال�صارقة على ان�صتغرام فقط 
الأكرث من "12" مليونا و700 األف بينما بلغ جمموع امل�صاهدات على جميع 
مواقع التوا�صل االجتماعي "24" مليون م�صاهدة خالل العام املا�صي 2020 
فيما بلغ عدد املالحظات واالإ�صتف�صارات التي مت رد عليها "1500" مالحظة 
باأهمية  التعامل معها  االجتماعي ومت  التوا�صل  وردت على مواقع  واإ�صتف�صار 
وعناية فائقة وذلك بعد اي�صالها من جانب امل�صرفني اإىل امل�صوؤولني للرد عليها 

حيث مل ي�صتغرق ذلك الـ"10" دقائق يف كثري من االحيان.
واأ�صار مدير اإدارة االإعالم والعالقات العامة ب�صرطة ال�صارقة اإىل جتاوز عدد 
املن�صورات التي مت ن�صرها على مواقع التوا�صل االجتماعي الأكرث من "300" 
مادة فلمية خالل تلك الفرتة مت من خاللها تقدمي التوعية للمتابعني واأفراد 

اجلمهور يف خمتلف الق�صايا التي تهمهم وتالم�س �صوؤون حياتهم اليومية.

اأبوظبي للزراعة حتكم ال�شيطرة على اجلراد ال�شحراوي 
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اأخبـار الإمـارات
�جلامعة  لطلبة  دعما  مليون  قدمت 1.3 

جامعة ال�شارقة تكرم »دار الرب« نظري دورها يف دعم احلياة العلمية
•• ال�شارقة – الفجر:

الرب  دار  جمعية  الثالثاء,  االأول  اأم�س  م�صاء  ال�صارقة,  جامعة  كرمت 
التكفل  عرب  اجلامعة,  طلبة  دعــم  يف  وامللمو�س  الوا�صع  دورهــا  ظل  يف 
املا�صية,  الــدرا�ــصــيــة  االأعــــوام  مـــدار  على  اجلــامــعــيــة,  ر�صومهم  بــ�ــصــداد 
والعلمية  االأكادميية  احلياة  تعزيز  يف  اجلمعية  م�صاهمة  اإىل  و�صوال 
يف دولة االإمــارات. وقدمت جمعية دار الرب دعما �صخيا لطلبة جامعة 
الدرا�صية,  الر�صوم  �صداد  على  القادرين  غري  من  املحتاجني,  ال�صارقة 
اإىل  و�ــصــلــت  اإجــمــالــيــة  بــقــيــمــة   ,"2020-2019" الــعــامــني  خـــالل 
1.322.819 مليون درهم. ح�صر التكرمي, الذي اأقيم مبقر جمعية 

دار الرب يف �صارع ال�صيخ زايد يف دبي, املهند�س خلفان خليفة املزروعي, 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية, وحممد �صهيل املهريي, املدير التنفيذي ل 
“دار الرب", وعواد اخللف, عميد كلية ال�صريعة و الدرا�صات االإ�صالمية 

بجامعة ال�صارقة, وعدد من امل�صوؤولني واملعنيني لدى اجلانبني.
"دار الرب" ت�صع طلبة  اأن  املــزروعــي, رئي�س اجلمعية,  م. خلفان  واأكــد 
العلم, يف اجلامعات والكليات واملدار�س, على راأ�س اأولوياتها, يف روؤيتها 
الر�صوم  بت�صديد  التكفل  عــرب  االإنــ�ــصــاين,  اخلــريي  ونهجها  التنموية 
الدرا�صية امل�صتحقة عليهم, بعد درا�صة وافية حلاالتهم املادية واملعي�صية 
وتوثيقها والتاأكد من عدم قدرتهم مع ذويهم على �صداد قيمة الر�صوم 
وتوجيهات  الدولة  ل�صيا�صة  ترجمة  ي�صكل  ما  وهــو  للدعم,  وحاجتهم 

قيادتنا الر�صيدة, التي حتث على تعزيز دور "العلم" يف التنمية والتقدم 
واال�صتدامة, ون�صر ال�صعادة وكل قيم اخلري والبناء والتطوير.

لـ"دار الرب":  ومن جانبه قال حممد �صهيل املهريي, املدير التنفيذي 
اأعوام  منذ  متوا�صل  واملـــدار�ـــس  اجلــامــعــات  لطلبة  اجلمعية  دعــم  اإن 
ا�صتمراريته, نظرا لدور  طويلة, واجلمعية حري�صة كل احلر�س على 
على  احل�صول  يف  املتخ�ص�صة  واجلامعية  االأكادميية  والدرا�صة  العلم 
وظائف منا�صبة يف �صوق العمل م�صتقبال, وتوفري م�صادر دخل للطلبة 
املجتمعات  بناء  يف  لـ"العلم"  اال�صتثنائية  االأهمية  بجانب  والأ�صرهم, 
التنمية  عملية  يف  للم�صاهمة  والــ�ــصــبــاب  الطلبة  وتهيئة  واالأوطـــــان, 

ال�صاملة واملتكاملة يف ربوع دولتنا.

•• اأبوظبي-وام:

عن  امــ�ــس  الــ�ــصــحــة-اأبــوظــبــي  ودائــــرة  املجتمع  ووقــايــة  ال�صحة  وزارة  اأعــلــنــت 
تعاونهما يف حملة التطعيم الوطنية لكوفيد19-, بهدف دعم اجلهود الرامية 
اإىل تطعيم اأكرث من ن�صف �صكان الدولة املوؤهلني للح�صول على لقاح كوفيد-

املكت�صبة  املناعة  لتعزيز  وذلــك  اجلــاري,  العام  من  االأول  الربع  خــالل   19
واحلفاظ على �صالمة و�صحة اأفراد املجتمع وتعزيز مناعته وح�صانته للم�صي 

نحو التعايف.
و�صتقوم دائرة ال�صحة بتوفري مراكز خارج اإمارة اأبوظبي لتقدمي اللقاح مبا 
فيها مراكز خدمات الفح�س من املركبة التي تديرها �صركة اأبوظبي للخدمات 

ال�صحية "�صحة", لي�صبح لقاح كوفيد19- متوفر جماناً يف اأكرث من 218 
من�صاأة �صحية وجمل�س االأحياء ومركزاً يف جميع مناطق الدولة, حيث ميكن 
تلقي  16 عاماً  اأعمارهم  جلميع املواطنني واملقيمني يف الدولة مّمن تتجاوز 

التطعيم �صد فريو�س كوفيد19-.
املجتمع  ال�صحة ووقاية  العوي�س وزيــر  الرحمن بن حممد  واأكــد معايل عبد 
كوفيد19-  انت�صار  من  للحد  وفاعلية  اأمــانــاً  االأكــرث  الو�صيلة  هو  اللقاح  اأن 
واحلفاظ على �صحة و�صالمة املجتمع, وبتعاوننا مع دائرة ال�صحة- اأبوظبي 
بتح�صني  هدفنا  نحو  تقدمنا  �صن�صّرع  التطعيم,  حملة  يف  اجلــهــود  وتوحيد 
كوفيد19-  لقاح  على  للح�صول  املوؤهلني  الدولة  �صكان  من   50% وتطعيم 
بحلول نهاية مار�س, وبتوجيهات ودعم قيادتنا الر�صيدة فاإن التطعيم خيارنا 

جميعاً لننت�صر ونحقق التعايف يف اأقرب وقت.
ويوؤكد االإقبال الكبري من اأفراد املجتمع الذي ت�صهده املراكز احلالية للح�صول 
حكومة  اتخذتها  التي  االإجـــراءات  بجدارة  املجتمعية  الثقة  على  اللقاح,  على 
املجتمع  و�صالمة  �صحة  حماية  يف  بالدولة  ال�صحي  النظام  وكفاءة  االإمــارات 

وتعزيز روح التفاوؤل وزيادة ن�صبة االطمئنان بقرب مرحلة التعايف.
ال�صحة  دائـــرة  رئي�س  اآل حــامــد,  بــن حممد  عــبــداهلل  قــال معايل  مــن جانبه, 
اأبوظبي: واجبنا اأن ن�صاهم يف دعم حملة التطعيم الوطنية ل�صمان القدرة على 
التطعيم �صد  الذين يختارون  االأ�صخا�س  الهائلة من  االأعــداد  اإقبال  مواكبة 
كوفيد19-. لقد خ�صعت هذه اللقاحات الإجراءات علمية وتنظيمية �صارمة 
ل�صمان �صالمتها وفعاليتها وجودتها, لذا اأدعو اجلميع وانطالقاً من حر�س 

قيادتنا الر�صيدة واالقتداء بهم الأخذ اللقاح وعدم الرتدد يف اختيار التطعيم 
ل�صمان حماية االرواح و�صالمتهم وحماية �صحتهم و�صحة جمتمعهم.

املــقــدمــة يف االإمــــارات  اأن جمــمــوع جــرعــات لــقــاح كوفيد19-  بــالــذكــر  جــديــر 
2 مليون جرعة ليبلغ املجموع  19 يناير اجلــاري تخطت حاجز  حتى تاريخ 

توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 �صخ�س. ومعدل  جرعة   2.065.367
ويتكون اللقاح املعتمد من وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع من ُجرعتني, ُتعطى 
االأوىل بعد مرحلة تقييم الو�صع ال�صحي لل�صخ�س, والثانية بعد 21 اإىل 28 
التطعيم  حملة  عن  املزيد  معرفة  ميكن  و  االأوىل.  اجلرعة  موعد  من  يوماً 
الوطنية �صد كوفيد19- وكيفية احل�صول على اللقاح جماناً, من خالل زيارة 
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•• دبي - وام:

الوطنية  املــ�ــصــوؤولــيــة  مـــن  انـــطـــالقـــاً 
دبي  تــــــراث  �ـــصـــون  والـــتـــاريـــخـــيـــة يف 
احل�صاري والثقايف, وعماًل بتوجيهات 
�ــصــاحــب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حمــمــد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء حــاكــم دبي 
اخل�صو�س,  هــــذا  يف  اهلل",  "رعاه 
ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  اأعلن 
اآل مــكــتــوم ويل عــهــد دبي  را�ــصــد  بــن 
اإطالق  عن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
م�صروع اإعادة تاأهيل ح�صن الفهيدي 
التاريخي الذي يحت�صن متحف دبي 
تاأ�صي�صه  مت  نوعه  مــن  متحف  اأول   -
يف اإمارة دبي, وذلك �صرياً على خطى 
ال�صيخ  تــعــاىل  اهلل  بـــــاإذن  لـــه  املــغــفــور 
اآل مكتوم, طيب اهلل  �صعيد  را�صد بن 
ثراه, يف جعل ح�صن الفهيدي منارًة 
�صمو  قــال  املنا�صبة,  وبهذه   . للثقافة 
را�صد  بــن  حممد  بــن  حــمــدان  ال�صيخ 
اأحد  الفهيدي  ح�صن   "  : مكتوم  اآل 

املن�صاآت التاريخية التي تتمتع مبكانة 
التاريخية  دبـــي  اأ�ـــصـــول  بــني  خــا�ــصــة 
ملـــا عــا�ــصــره مـــن مـــراحـــل مــهــمــة من 
 200 مــن  اأكـــرث  مـــدار  تطورها على 
للمدن  منـــــوذج  اإىل  وحتـــولـــهـــا  عـــــام, 
الــعــ�ــصــريــة احلــريــ�ــصــة عــلــى احلفاظ 
عــلــى تــراثــهــا ومـــوروثـــهـــا الــثــقــايف .. 
ال�صمو  �ــصــاحــب  بــتــوجــيــهــات  وعـــمـــاًل 
اآل مكتوم يف  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
الرتاثية,  االأبنية  على  احلفاظ  �صاأن 
تاريخية  قــيــمــة  مـــن  لــلــمــبــنــى  ومبــــا 
وثقافية كبرية, اأطلقنا م�صروع اإعادة 
تــاأهــيــل هـــذا الــ�ــصــرح لــيــوا�ــصــل دوره 
كمركز اإ�صعاع ح�صاري ومكون اأ�صا�صي 
من مكونات امل�صهد الثقايف يف دبي .. 
اأ�صولنا التاريخية اأمانة ال نتهاون يف 
احلفاظ عليها و�صونها كقيمة ُملِهمة 
جهتها,  مـــن   ." الـــقـــادمـــة  لـــالأجـــيـــال 
قـــالـــت �ــصــمــو الــ�ــصــيــخــة لــطــيــفــة بنت 
رئي�صة  مــكــتــوم,  اآل  را�ــصــد  بــن  حممد 
"دبي  دبــي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
الفهيدي  ح�صن  يقف   "  : للثقافة" 

ـــاهـــداً عـــلـــى تـــراثـــنـــا الـــغـــنـــي, وهو  �ـــص
هويتنا  تعك�س  بـــارزة  تاريخية  مــنــارة 
واليوم  االأ�ــصــيــلــة,  وقيمنا  الثقافية 
اأهمية  التاريخي  املعلم  هــذا  يكت�صب 
الوجهات  اأكــرث  اأحــد  باعتباره  كبرية 
هذا  وي�صكل  دبــي,  يف  �صهرة  الثقافية 
الــ�ــصــرح الــثــقــايف حمــطــة بــــارزة على 
املحلية  الثقافية  ال�صياحة  خــارطــة 
للزوار  مق�صد  اأنـــه  حــيــث  والــدولــيــة 
القادمني  ولل�صّياح  الدولة  داخل  من 

وراء  الــهــدف  ويتمّثل   . خارجها  مــن 
عمليات التجديد والرتميم يف تعزيز 
الـــفـــريـــدة لهذا  الــتــجــربــة الــثــقــافــيــة 
مبنظومة  وتــزويــده  التاريخي  املعلم 
الطموحات  مـــع  متــا�ــصــيــاً  مـــتـــطـــوّرة, 
و�صعياً  دبــي  تتبناها  التي  امل�صتقبلية 
التجارب  مبــ�ــصــتــوى  االرتــــقــــاء  اإىل 
اإيجابياً  ينعك�س  املحلية مبا  الثقافية 
على مكانة تراثنا االأ�صيل وا�صتدامة 

تقاليدنا االإماراتية العريقة".
اإنـــ�ـــصـــائـــه حـــتـــى الــــيــــوم, �صهد  ومـــنـــذ 
ملحوظاً  تـــطـــوراً  الــفــهــيــدي  حــ�ــصــن 
وت�صكل خطوة  الطويل,  تاريخه  عرب 
اإعــادة تاأهيله يف الوقت الراهن جزءاً 
�صون  يف  للثقافة"  "دبي  ر�صالة  مــن 
االإماراتي  والـــرتاث  املحلية  الثقافة 
ب�صمان  والتزامها  بهما,  واالحــتــفــاء 
واحلفاظ  الــثــقــايف  املــــــوروث  حــمــايــة 
والرتاثية  الــثــقــافــيــة  االأ�ـــصـــول  عــلــى 
باأبهى �صورة, و�صيعود املتحف يف حّلة 
توفري  يف  ي�صهم  مبــا  بديعة,  جــديــدة 
لزواره  وغامرة  ثرية  ثقافية  جتربة 

وال�صياح  واملــقــيــمــني  املــواطــنــني  مـــن 
املتاحف  وبــني  بينهم  العالقة  واإبــقــاء 
ا�صتك�صاف  قــيــمــة  وتــعــزيــز  وطــــيــــدًة, 
نحو  االنــطــالق  يف  واأهميته  الــتــاريــخ 

امل�صتقبل.

- عالمة بارزة .
يعد هذا ال�صرح الثقايف عالمة بارزة 
يف تاريخ اإمــارة دبي, اإذ يتجاوز عمره 
ت�صييده يف  مّت  اإذ  الزمان,  قرنني من 
العام 1787, يف اجلهة اجلنوبية من 
خور دبي, ليكون مقراً حلاكم االإمارة, 
وقـــد جـــرى تــرمــيــم هـــذا احلــ�ــصــن يف 
عهد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ 
اآل مكتوم, طيب اهلل  �صعيد  را�صد بن 
ثراه. ويف العام 1971, عام تاأ�صي�س 
الفهيدي  ح�صن  افتتاح  مت  االحتـــاد, 
مب�صمى /متحف دبي/ ليكون متحفاً 
ر�صمياً يعر�س تاريخ االإمارة ومالمح 

مهمة من تراثها االأ�صيل.
وتوا�صلت عمليات التطوير والتو�صعة 
العام  و�صهد  الــتــاريــخــي,  املعلم  لــهــذا 

من  الــثــاين  الق�صم  افــتــتــاح   1995
والذي  القلعة,  حتــت  الــواقــع  املتحف 
التي  واملقتنيات  املعرو�صات  يحت�صن 
حتاكي احلياة يف املا�صي قبل اكت�صاف 
النفط, اإ�صافًة اإىل االآثار املُكت�صفة يف 

مواقع دبي االأثرية.
وك�صاهد على العراقة واالأ�صالة التي 
ا�صتقبل  الفهيدي,  ح�صن  بها  يتمتع 
متحف دبي قرابة /1.5/ مليون زائر 
يف العام 2019, وت�صري البيانات اإىل 
1975 و�صواًل  الــعــام  مــن  بـــدءاً  اأنـــه 
ا�صتقطب   ,2019 الــعــام  نهاية  اإىل 
املــتــحــف نــحــو 17 مــلــيــون زائــــر من 

مواطنني  املــجــتــمــع,  فـــئـــات  خمــتــلــف 
ق�صدوه  الـــذيـــن  و�ـــصـــّيـــاح,  ومــقــيــمــني 
ليتعرفوا اإىل ق�ص�س املا�صي املُلهمة, 
واملحتوى  املــقــتــنــيــات  عــلــى  ويــطــلــعــوا 
الذي يزخر به املتحف. وياأتي م�صروع 
اإعـــــادة تــاأهــيــل حــ�ــصــن الــفــهــيــدي من 
�صمن املرحلة الثانية مل�صروع تطوير 
واإعادة اإحياء منطقة دبي التاريخية, 
الثقافة  هيئة  بــني  امل�صرتك  امل�صروع 
ودائرة  دبــي  وبلدية  دبــي  يف  والفنون 
بدبي  التجاري  والت�صويق  ال�صياحة 
املـــعـــامل  �ــــصــــون  اإىل  يــــهــــدف  ـــــــذي  ال
لالأجيال  عليها  واحلفاظ  التاريخية 

اإىل هويتها  انتمائها  لتعزيز  القادمة 
الوطنية, ومتكينها من ربط ما�صيها 

بحا�صرها وم�صتقبلها.
تــنــفــيــذ م�صروع  مـــن خــطــة  وكـــجـــزء 
ح�صن  اإغـــالق  �صيتم  التاأهيل,  اإعـــادة 
ا�صتعداداً  مـــوؤقـــت  بــ�ــصــكــل  الــفــهــيــدي 
وتاأتي  املتحف,  يف  االأعــمــال  النطالق 
هــذه اخلــطــوة نــظــراً الأهــمــيــة متحف 
اأ�ص�س  عريق  ما�ٍس  على  ك�صاهد  دبــي 
ُيعترب  اإذ  االإمـــارة,  حلا�صر مزدهر يف 
اأفراد  بــني  و�صل  حلقة  ي�صكل  مــنــرباً 
وتراثهم  مــا�ــصــيــهــم  وبــــني  املــجــتــمــع 

وتاريخهم الغني.

•• ال�شارقة-الفجر:

قيادة  رئي�س جمل�س �صاحية اخلالدية بجهود  املري  �صعيد  �صعادة خلفان  اأ�صاد 
اجلهات  كافة  خطط  خــالل  من  كورونا  فريو�س  ملواجهة  وتوجيهاتها  الدولة 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأدوار  لكافة  املجتمع  تقدير  عن  معربا  بالدولة  املعنية 

املجتمع وما تقدمه من خدمات لت�صهيل تلقي لقاح كوفيد 19.
اأم�س االأول يرافقه �صعادة  املــري م�صاء  قــام بها  التي  الــزيــارة  جــاء ذلــك خــالل 
حممد را�صد بن جر�س نائب رئي�س املجل�س و�صعادة حممد علي بن �صيفان ع�صو 
احلمادي  اإبراهيم  وحامد  املجل�س  م�صوؤول  احلمادي  حممد  وعمران  املجل�س 
م�صوؤول خدمة عمالء املجل�س  اإىل مقر مركز اك�صبو ال�صارقة واملخ�ص�س من 

قبل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتقدمي لقاح كوفيد 19.
ا�صتقبل وفد جمل�س �صاحية اخلالدية �صعادة حممد عبداهلل الزرعوين مدير 
قبل  مــن  املقدمة  اخلــدمــات  خمتلف  على  واأطلعهم  الطبية  ال�صارقة  منطقة 
اأهم  مــن  يعد  والـــذي   19 كوفيد  لقاح  تلقي  يف  الراغبني  ال�صتقبال  الـــوزارة 

الو�صائل التي اتخذتها القيادة الر�صيدة لرفع وقاية املجتمع لتداعيات فريو�س 
كورونا امل�صتجد.

بعدها تلقى رئي�س واأع�صاء وموظفني جمل�س �صاحية اخلالدية اجلرعة االأوىل 
من لقاح كوفيد 19 �صمن حملة التطعيم التي تنفذها وزارة ال�صحة يف مركز 

اك�صبو ال�صارقة و�صط رعاية طبية عالية .
واأهاب �صعادة خلفان �صعيد املري رئي�س جمل�س �صاحية اخلالدية بافراد املجتمع 
الوقاية  ن�صر  يف  الدولة  �صيا�صات  تعزيز  اإطــار  يف  اللقاح  لتلقي  املبادرة  ب�صرعة 

وال�صالمة للجميع .
ال�صحة يف تنظيمها  الطبية ووزارة  ال�صارقة  واأثنى على  جهود مدير منطقة 
وفق  املجانية  التطعيم  فــر�ــس  تــاأمــني  يف  الوطني  والـــدور  التطعيم  حلــمــالت 

توجيهات القيادة الر�صيدة .
اأن تلقى اللقاح ميثل دعوة لكافة اأهايل ال�صاحية للح�صور وتلقي  م�صريا اإىل 
اللقاح و توفري اأعلى معايري احلماية واالأمان لكافة اأفراد املجتمع عرب تر�صيخ 

اجلهود واتخاذ القرارات التي ت�صع �صحة و�صالمة اأفراد املجتمع يف االأولوية.

•• الفجرية-الفجر:

ــــــت جــــمــــعــــيــــة الـــــفـــــجـــــرية  ــــــن اأعــــــل
اأم�س  م�صاء  الثقافية,  االجتماعية 
بالفجرية  مــقــرهــا  يف  الـــثـــالثـــاء, 
ال�صباب"  "جمل�س  اإطــــــالق  عـــن 
الذي يعنى بتنمية قدرات ال�صباب 
لدعم  املتنوعة  وا�صتثمار طاقاتهم 
القادة  ولــيــكــونــوا  املــجــتــمــع  ركــائــز 
التطوعي  الــعــمــل  يف  املــ�ــصــتــقــبــلــني 
�صعادة  بح�صور  وذلـــك  املجتمعي, 
اجلمعية  رئي�س  الظنحاين  خالد 
و�صعيد الكياين ع�صو جمل�س اإدارة 
جمل�س  واأع�صاء  ورئي�س  اجلمعية 

ال�صباب.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حر�س 
جــمــعــيــة الــفــجــرية الــثــقــافــيــة على 
الر�صيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ 
دورهـــم  وتــعــزيــز  الــ�ــصــبــاب  بتمكني 
بقدراتهم  واالرتـــقـــاء  املــجــتــمــع  يف 
اإىل تعزيز  اإ�صافة  الوطن,  خلدمة 
للوطن  واالنتماء  الوطنية  الهوية 
والتقاليد  بـــالـــعـــادات  والــتــمــ�ــصــك 
دولة  وح�صارة  اأ�صالة  تعك�س  التي 

االإمارات.
اإن  الظنحاين:  خالد  �صعادة  وقــال 
دولة االإمارات اأولت اهتماماً كبرياً, 
بــ�ــصــريــحــة الــ�ــصــبــاب ودعــمــهــم على 
كافة ال�صعد, عرب طرح الكثري من 
التي مكنتهم يف موا�صلة  املبادرات 
ت�صهدها  الــتــي  الــتــطــويــر  مــ�ــصــرية 
طاقاتهم  مــن  واال�صتفادة  الــدولــة 
توجيهها  على  واحلــر�ــس  الــبــنــاءة 
الوجهة ال�صحيحة, وا�صتثمارها يف 

ن�صاطات مفيدة تخدم املجتمع.
جهود  اإن  الــظــنــحــاين:  واأ�ــــصــــاف 
اجلمعية  يف  ـــبـــاب  ـــص ـــ� ال جمـــلـــ�ـــس 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 
من  �صتن�صب  االإمــــــارة  يف  املــعــنــيــة 
اأجـــل متــكــني واإ�ـــصـــراك الــ�ــصــبــاب يف 
وحتفيزهم  الــقــطــاعــات  خمــتــلــف 

االأعــــــمــــــال  املــــ�ــــصــــاهــــمــــة يف  عــــلــــى 
والتجارية  واملجتمعية  االإن�صانية 
داخل الدولة, وخلق مناذج �صبابية 
واعية تتمتع بالقدرة على املناف�صة 

واالبتكار.
�ــصــبــاب جمعية  ويـــتـــاألـــف جمــلــ�ــس 
الثقافية  االجــتــمــاعــيــة  الــفــجــرية 
اأعــ�ــصــاء, ومت اخــتــيــار مانع   8 مــن 
املجل�س,  لــرئــا�ــصــة  �ــصــعــيــد  اأحـــمـــد 
نائباً  الـــزيـــودي  خــمــيــ�ــس  وحمــمــد 
نائباً  الكندي  ونوف  للرئي�س,  اأول 
االأعمال,  ريادة  للجنة  ثان ورئي�صاً 
الظنحاين من�صقاً  اهلل  وحمد عبد 
�صيف  وغــــايــــة  لــلــمــجــلــ�ــس,  عــــامــــاً 
املزروعي رئي�صاً للجنة االإعالمية, 
ومرية �صيف الكندي رئي�صاً للجنة 
خمي�س  وعــائــ�ــصــة  االجـــتـــمـــاعـــيـــة, 

الثقافية,  للجنة  رئــيــ�ــصــاً  الــكــنــدي 
رئي�صاً  ال�صريدي  خليفة  واأمــيــنــة 

للجنة البيانات.
�صعيد  اأحمد  مانع  اأكــد  من جهته, 
الهدف  اأن  ال�صباب  جمل�س  رئي�س 
اإطار  يف  ياأتي  املجل�س  اإطــالق  من 
املتنوعة  الــ�ــصــبــاب  مـــبـــادرات  دعـــم 
وخا�صة يف اإمارة الفجرية, م�صرياً 
االأهـــــداف  بــتــحــقــيــق  االلـــتـــزام  اإىل 
تتوجه  الــتــي  للمجل�س  االأ�صا�صية 
وا�صتثمار  الــ�ــصــبــاب  متــكــني  نــحــو 
طاقاتهم يف دعم املجتمع وامل�صاركة 
ال�صاب  �ــصــخــ�ــصــيــة  لــتــكــويــن  فـــيـــه 
تطوير  عـــلـــى  عــــــالوة  ــــوؤول,  ــــص ــــ� امل
التخ�ص�صات  يف  ال�صباب  مــهــارات 
يف  دعمهم  على  والــقــدرة  املطلوبة 

العمل واالإبداع.

رئي�س واأع�شاء وموظفو جمل�س �شاحية اخلالدية يتلقون لقاح 
كوفيد 19 وي�شيدون بجهود الدولة يف مواجهة الفريو�س 

��صتكمااًل للجهود �ملتو��صلة للحّد من �نت�صار كوفيد -19  

وزارة ال�شحة ودائرة ال�شحة- اأبوظبي تتعاونان يف حملة التطعيم الوطنية
 لقاح كوفيد-19 متوفر جمانًا يف �أكرث من 218 من�صاأة �صحية ومركزً� يف جميع مناطق �لدولة 

�أطلق م�صروع �إعادة تاأهيل ح�صن �لفهيدي �لتاريخي

حمدان بن حممد : امل�شروع هدفه موا�شلة احل�شن لدوره كمكّون اأ�شا�شي من مكونات امل�شهد الثقايف يف دبي
لطيفة بنت حممد: ن�صعى لالرتقاء بالتجارب �لثقافية �ملحلية و�حلفاظ على تر�ثنا �الأ�صيل و��صتد�مة تقاليدنا �الإمار�تية �لعريقة

الفجرية الجتماعية الثقافية تطلق جمل�س ال�شباب 
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•• ال�شارقة-الفجر:

التابع  االأ�ــصــري  امللتقى  مركز  حقق 
لـــدائـــرة اخلـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة يف 
خارجية  روؤيـــــة   1530 الــ�ــصــارقــة؛ 
ووالديهم  االأطفال  بني  املنازل  عرب 
اللقاءات  تنفيذ  املنف�صلني, حيث مت 
اإبريل  �صهر  بــدايــة  مــنــذ  اخلــارجــيــة 
بهدف  2020م,  عــــام  نــهــايــة  اإىل 
املنف�صلني  واالأمــهــات  االآبــــاء  متكني 
مــن روؤيـــة االأطــفــال دون املــجــيء اإىل 
روؤية   721 حتقيق  مت  فيما  املركز. 
املــركــز, وذلك  اأ�ــصــريــة داخــل  وجل�صة 
مــا قبل جائحة كوفيد  خــالل فــرتة 
من  االأول  الـــربـــع  خـــالل  وحتـــديـــداً 
برنامج  ت�صمن  حيث  املا�صي؛  العام 
داخل  اأ�صرية  جل�صة   254 الــروؤيــة؛ 
املركز اأو اأخذهم من قبل ذويهم اإىل 
خارج املركز واإعادتهم, و338 زيارة 
حمددة دخل اأروقة املركز فقط, فيما 

مت ا�صطحاب 129 حالة للمبيت.

حفاظًا على �صالمة �جلميع.. 
وافـــــادت فـــايـــزة حــ�ــصــن خــبــاب مدير 
ــــــري؛ خـــالل  مــــركــــز املـــلـــتـــقـــى االأ�ــــــص
املا�صي؛  الــعــام  مــن  الثالثة  ال�صهور 

املركز؛  خالل  من  تتم  الروؤية  كانت 
ومع حلول االأزمة ال�صحية جلائحة 
التدابري  ل�صل�صلة  وتــعــزيــزاً  كــورونــا, 
احلكومة  وجـــهـــت  الـــتـــي  الـــوقـــائـــيـــة 
�صالمة  عــلــى  وحـــفـــاظـــاً  بــاتــبــاعــهــا, 
و�صحة االأطفال وذويهم و املوظفني 
فـــرتة اجلــائــحــة؛ مت تطبيق  خـــالل 
الـــــروؤيـــــة اخلــــارجــــيــــة عــــرب املــــنــــازل 
امللتقى  مــركــز  منت�صبي  جميع  على 
االأ�ـــــصـــــري, و�ـــصـــدر مبــوجــبــه قـــــراراً 
الروؤية  كــافــة  بتحويل  املحكمة  مــن 
الداخلية يف املركز اىل روؤية خارجية 
الروؤية  تقييد  �صجل  ب�صاأنها  ويطبق 

برنامج  تنفيذ  يتم  حتى  اخلــارجــيــة 
اإخالل  اأي  الروؤية ب�صكل حمدد دون 

من قبل طريف العالقة االأب واالأم.

جهود م�صاعفة..
املـــركـــز  اأن  اإىل  خــــبــــاب,  ــــــارت  واأ�ــــــص
قـــــام خـــــالل فـــــرتة اجلـــائـــحـــة بــــدور 
على  واالإ�ــــصــــراف  التن�صيق  يف  كــبــري 
الــلــقــاءات اخلــارجــيــة املــنــزلــيــة حتى 
االإخــالل باالتفاق بني طريف  ال يتم 
يعد  املــركــز  اأن  خ�صو�صاً  امل�صلحة, 
االتفاقية  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الــ�ــصــامــن 
ويقوم  املــنــفــ�ــصــلــني,  بــــني  املـــوقـــعـــة 
باإعداد التقارير الدورية عن الروؤية 
على  بالرتكيز  للمحكمة  وطبيعتها 
ومعاجلة  الــــروؤيــــة  حـــــدوث  كــيــفــيــة 
املنف�صلني  بــني  النا�صئة  اخلــالفــات 
الطارئة  الـــظـــروف  خمتلف  ظــل  يف 
خباب,  فـــايـــزة  واأكـــــــدت  والــــعــــاديــــة. 
االجتماعية  اخلدمات  دائــرة  حر�س 
واالتفاقيات  االأحـــكـــام  تــنــفــيــذ  عــلــى 
املــتــعــلــقــة بـــالـــروؤيـــة والـــ�ـــصـــادرة من 
على  للمحافظة  ال�صرعية  املحكمة 
لتجنيب  ووالديهم,  االأطفال  نف�صية 
اأو  م�صاكل  اأي  اإىل  االأطــفــال  تعر�س 

ظواهر توؤثر يف نف�صية الطفل.

•• ال�شارقة-الفجر:

االأ�صرة  لــ�ــصــوؤون  االأعــلــى  املجل�س  اأكــد 
التكامل  حتــقــيــق  عــلــى  الــ�ــصــارقــة,  يف 
كافة  اإداراتـــه يف  النوعي بني خمتلف 
عمليات التخطيط والتنفيذ وتطوير 
يف  االأ�صرة  مبنظومة  لالرتقاء  االأداء 
اأفرادها  واالإ�ــصــهــام يف متكني  االإمـــارة 
ا�صتقرارهم  وحتقيق  اأدوارهــــم  الأداء 
واأمنهم وفاعليتهم يف املجتمع, وذلك 
اال�صرتاتيجية  اخلطة  مــن  انطالقا 
اعتمادها  مت  التي   2022 اجلــديــدة 
موؤخرا من قبل قرينة �صاحب ال�صمو 
حاكم ال�صارقة, �صمو ال�صيخة جواهر 
بنت حممد القا�صمي, رئي�صة املجل�س 

االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة بال�صارقة.
التن�صيقي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
اال�صرتاتيجية  اإطـــــالق  بــعــد  االأول 
اجلديدة بني االأمانة العامة للمجل�س 
واالإدارات العاملة حتت مظلته, الذي 
انعقد موؤخرا برئا�صة �صعادة خولة عبد 
للمجل�س  العام  االأمــني  املال  الرحمن 
بال�صارقة,  االأ�ـــصـــرة  لــ�ــصــوؤون  االأعـــلـــى 
حممد  بنت  مو�صي  �صعادة  وح�صره 
اإدارة مراكز التنمية  ال�صام�صي رئي�س 
�ــصــاحلــة غاب�س  و�ـــصـــعـــادة  االأ�ـــصـــريـــة, 

واالإعالمي,  الــثــقــايف  املــكــتــب  مــديــرة 
و�صعادة الدكتورة ح�صة خلفان الغزال 
ال�صارقة  ملــكــتــب  الــتــنــفــيــذي  املـــديـــر 
را�صد  اإميان  و�صعادة  للطفل,  �صديقة 
ال�صحي,  التثقيف  اإدارة  مدير  �صيف 
مدير  اليافعي  �صالح  هنادي  و�صعادة 

اإدارة �صالمة الطفل.
واأكدت �صعادة خولة عبد الرحمن املال, 
اأن هذا االجتماع ياأتي يف اإطار تنظيم 
من  املجل�س  اإدارات  بني  العمل  اآليات 
النوعي,  التكامل  خالل تطبيق مبداأ 
اجلــهــود يف  وتن�صيق  دمــج  عــن  ف�صال 
الربامج لتحقيق اأهداف موحدة, اإىل 

واالإداري  الفني  الدعم  تقدمي  جانب 
مهامها  تنفيذ  مــن  ميكنها  مبــا  لــهــا 
التنمية  مب�صرية  للدفع  ومــبــادراتــهــا 
اآفاق  اإىل  ال�صارقة  اإمـــارة  يف  االأ�صرية 
اأرحــب, وفق ن�صق ا�صرتاتيجي يعتمد 
الكم,  على  ال  النوعية  الــربامــج  على 
اأهمية  عــلــى  الــتــاأكــيــد  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة 
يف  املجتمعية  املوؤ�ص�صات  مع  التن�صيق 
التكامل  لتحقيق  وخارجها,  االإمـــارة 
الــنــوعــي مــع اجلــهــات اخلــارجــيــة ذات 
العالقة واملتخ�ص�صة ب�صوؤون وق�صايا 
املجل�س  اإدارات  ميــكــن  مبــا  االأ�ـــصـــرة, 
الق�صوى  اال�ـــصـــتـــفـــادة  حتــقــيــق  مــــن 

واالإقليمية  املــحــلــيــة  �ــصــراكــاتــهــا  مـــن 
والعاملية.

اال�صرتاتيجية  "اإن  املـــال:  واأ�ــصــافــت 
اجلديدة للمجل�س تهدف اإىل حتقيق 
العاملية  لــلــمــمــار�ــصــات  مـــواكـــب  اأداء 
التنظيم  عــرب  امل�صتقبل  ومــتــطــلــبــات 
كفاءة  على  واالعتماد  اال�صرتاتيجي 
ا�ــصــتــخــدام املــــــوارد, مبــا يــتــمــا�ــصــى مع 
الــتــغــريات احلــيــاتــيــة املــ�ــصــتــمــرة التي 
تــواجــه اأفـــــراد املــجــتــمــع, وفــقــا لروؤى 
الــ�ــصــيــخــة جواهر  �ــصــمــو  وتــوجــيــهــات 
بــنــت حمــمــد الــقــا�ــصــمــي, لــذلــك نحن 
حــريــ�ــصــون عــلــى مـــوائـــمـــة مـــبـــادرات 
املجل�س واإداراته مع خريطة الطريق 
عن  ف�صال  ال�صيخة,  �صمو  ملوؤ�ص�صات 
لكافة  التنظيمية  الــثــقــافــة  تــطــويــر 
وحــــدات االأعـــمـــال وتــدعــيــمــهــا بــــاإدارة 
اجلــــودة,  ونــظــم  والــهــيــكــلــة,  التنظيم 
الوطنية  الـــكـــفـــاءات  يف  واال�ــصــتــثــمــار 
لــلــمــجــلــ�ــس بــتــعــزيــز تــنــافــ�ــصــيــتــهــا مبا 

ميكنها من دعم عمليات االبتكار".
اال�صرتاتيجية  اخلطة  اأن  واأو�صحت 
للمجل�س جاءت متوائمة مع   2022
اإداراتــه التي تعمل من  ا�صرتاتيجيات 
ال�صاملة  التنمية  لتحقيق  خــاللــهــا 
لالأ�صرة يف اإمارة ال�صارقة, فعلى �صبيل 

اال�صرتاتيجية  الغاية  ترتبط  املــثــال 
يف  وفــاعــلــة  ممكنة  م�صتقرة  "اأ�صرة 
املجتمع" مع االأهداف اال�صرتاتيجية 
االأ�صرية, كما  التنمية  اإدارة مراكز  يف 
اال�صرتاتيجية  الــغــايــة  مـــع  تــرتــبــط 
بخدمات اإعالمية ثقافية لدى املكتب 
تعزيز  ودعـــــم  واالإعـــــالمـــــي,  الــثــقــايف 
اإدارة  مــع  التثقيفي  ال�صحي  االأداء 
التثقيف ال�صحي, وزيادة وعي املجتمع 
اإدارة  الــطــفــل وحــمــايــتــه يف  بــ�ــصــالمــة 
م�صتويات  وحتقيق  الــطــفــل,  �صالمة 
واحلماية,  والــرعــايــة,  التمييز  عـــدم 
يتبناها مكتب  التي  االأ�صرية  واحلياة 
اأهدفه  يف  للطفل  �صديقة  الــ�ــصــارقــة 

الرئي�صية.
واأعرب املجتمعون عن ا�صتعدادهم اإىل 
يحقق  مبا  وتن�صيقها  اجلهود  توحيد 
االأ�صرة  دور  لتفعيل  النوعي  التكامل 
اأدوارهــــا  اأداء  مــن  وميكنها  باملجتمع 
الع�صر,  م�صتجدات  وفــق  الوظيفية 
مبا  اأفــرادهــا  لكافة  التنمية  وحتقيق 
التي  ال�صاملة  النه�صة  مــع  يتما�صى 
الـــ�ـــصـــارقـــة, ويحقق  اإمــــــارة  تــ�ــصــهــدهــا 
احلري�صة  الر�صيدة  القيادة  تطلعات 
و�صمان  بــــاالأ�ــــصــــرة  الـــنـــهـــو�ـــس  عـــلـــى 

ا�صتقرارها.

•• ال�شارقة -وام:

احلكومية  العالقات  دائــرة  رئي�س  القا�صمي  �صلطان  بن  فاهم  ال�صيخ  بحث 
�صفري  �صايقريجا  لوي�صليمو  فرناندو  �صعادة  اأم�س  لقائه  ال�صارقة خالل  يف 
الثقافية  الــ�ــصــراكــات  تو�صيع  الــدولــة  لــدى  االحتــاديــة  الــربازيــل  جمهورية 

واالأكادميية والريا�صية بني االإمارة واملدن الربازيلية .
وناق�س اجلانبان فر�س تاأ�صي�س معهد للثقافة الربازيلية يف ال�صارقة الإتاحة 
املجال اأمام �صكان االإمارة للتعرف على اللغة الربتغالية واالطالع عن قرب 
على الثقافة الالتينية وامل�صاهمة يف بناء املزيد من ج�صور التوا�صل االإن�صاين 

والثقايف واحل�صاري بني ال�صارقة واملدن الربازيلية.
واتفق اجلانبان على عقد اجتماعات تن�صيقية لبحث ال�صراكة االأكادميية بني 
كل من جامعة ال�صارقة واجلامعة االأمريكية يف ال�صارقة و جامعة "اأمازونا�س 
الفيدرالية" يف الربازيل التي تعد من اأقدم جامعة يف الربازيل و واحدة من 

اأكرب اجلامعات يف املنطقة ال�صمالية يف البالد.
الربازيل  اأن  خا�صة  الريا�صي  املــجــال  يف  الــتــعــاون  تطوير  اإىل  تطرقا  كما 

�صيتم  حيث  الــقــدم  كــرة  يف  خا�صة  وعريقاً  طــويــاًل  ريا�صياً  تاريخاَ  متتلك 
مورومبي  وملعب  الــريــا�ــصــي  الــ�ــصــارقــة  نـــادي  بــني  اجــتــمــاع  لعقد  التن�صيق 
الربازيلي الذي يعد ثاين اأكرب ملعب يف الربازيل. وا�صطحب ال�صيخ فاهم 
بن �صلطان القا�صمي ال�صفري الربازيلي يف جولة لكل من "جممع ال�صارقة 
مفهموماً  يقدم  الــذي  احلكمة"  و"بيت  واالبتكار"  والتكنولوجيا  للبحوث 
ال�صارقة  جممع  يف  اجلولة  وخالل  االجتماعي.  والتفاعل  للمعرفة  جديداً 
الرئي�س  املحمودي  ح�صني  �صعادة  ..قــدم  واالبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
ال�صارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار ملحة حول روؤية  التنفيذي ملجمع 

املجمع واأهدافه الرامية اإىل توفري بيئة مالئمة لالإبداع واالبتكار وتطوير 
البحوث العلمية ..مو�صحاً اأن املجمع باعتباره منطقة حرة رائدة يف جمال 
التكنولوجيا واالبتكار ي�صتقطب امل�صتثمرين على امل�صتويني املحلي والعاملي 
عرب تقدمي حزمة من احلوافز اال�صتثمارية واخلدمات التي ت�صهل عليهم 
ال�صفري  �صعادة  واطلع  العاملية.  االأ�ــصــواق  اإىل  والو�صول  م�صاريعهم  تنفيذ 
خمتربات  مــن  مــرافــقــه  وخمتلف  للمجمع  الرئي�س  املــقــر  على  الــربازيــلــي 
يتوافق مع  الذي  اإىل ت�صميمه  باالإ�صافة  للمعار�س واالجتماعات,  وقاعات 
املتطورة كما تعرف  التكنولوجيا  اإن�صاء جممعات  املتبعة يف  العاملية  املعايري 

على منظومة التقنيات التي تطورها ال�صركات من خالل امل�صاريع التي تعمل 
على تنفيذها. ورافق ال�صيخ فاهم بن �صلطان القا�صمي ..ال�صفري الربازيلي 
الثقافة  "بيت احلكمة" الذي يقدم مفهوماً جديداً ملجتمعات  اإىل  يف زيارة 
من  ال�صرح  مرافق  خمتلف  يف  وجتــّول  العام  يف  املكتبات  م�صتقبل  ويعك�س 
اآالف  ت�صم  ومكتبات  اال�صتخدامات  متعددة  وم�صاحات  وخمتربات  قاعات 
اإمكانية  ومنها  لــلــزوار  يوفرها  التي  العالية  التقنيات  على  واطــلــع  الكتب 
بن  فــاهــم  ال�صيخ  وقـــال  مــعــدودة.  دقــائــق  خــالل  وتغليفه  كــتــاب  اأي  طباعة 
�صلطان القا�صمي : ترتبط اإمارة ال�صارقة بعالقات تاريخية متينة مع املدن 
الربازيلية يف الكثري من القطاعات احليوية ويف مقدمتها املعرفة والثقافة 
اإىل جانب القطاعات االقت�صادية حيث بداأ اجلانبان منذ �صنوات  واالبتكار 
ال�صراكات  وبناء  بينهما  واالجتماعي  الثقايف  التوا�صل  ج�صور  مبد  طويلة 
دائرة  دور  عــن  القا�صمي  فــاهــم  �صلطان  بــن  ال�صيخ  وحتـــدث  االقــتــ�ــصــاديــة. 
العالقات احلكومية يف ال�صارقة باعتبارها متثل حلقة و�صل بني املوؤ�ص�صات 
املحلية يف االإمارة وم�صاعيها يف اإن�صاء �صبكة فاعلة من العالقات التي ت�صهم 

يف دعم جهود املوؤ�ص�صات وتعزيز عالقاتها مع نظرياتها يف العامل.

العالقات احلكومية بال�شارقة تبحث تو�شيع ال�شراكات 
الثقافية والأكادميية والريا�شية مع الربازيل

•• الفجرية -وام:

الفجرية  عهد  ويل  ال�صرقي  حممد  بــن  حمد  بــن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأكــد 
فتح  خالل  من  لهم  املنا�صبة  البيئة  وتوفري  ال�صباب,  مبادرات  دعم  اأهمية 
وا�صتغالل  يواجهونها  التي  والتحديات  اآرائهم  اإىل  لال�صتماع  القنوات  كل 

طاقاتهم يف حتقيق االإجنازات التي ُتعزز اأداء جميع القطاعات يف الدولة.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صموه الأع�صاء جمل�س الفجرية لل�صباب يف مكتبه 
يف  املجل�س  ع�صوية  فــرتة  انتهاء  مبنا�صبة  بالفجرية,  االأمـــريي  بــالــديــوان 

دورته الرابعة.

واطلع �صمو ويل عهد الفجرية على تقرير مبادرات وم�صاريع املجل�س التي 
نفذها العام املا�صي, موؤكدا �صرورة ا�صتمرارية املبادرات التي اأطلقها املجل�س 
وتزويد  واالإبــــداع,  االبتكار  على  حمفزة  بيئة  توفري  اأجــل  مــن  وتطويرها 

ال�صباب باملهارات التي توؤهلهم ل�صغل خمتلف املنا�صب والوظائف.
واأثنى �صموه على جهود جمل�س الفجرية لل�صباب التي بذلوها ودورهم يف 
على  م�صدداً  الع�صر,  متطلبات  مع  تتنا�صب  التي  ال�صبابية  الــكــوادر  تاأهيل 
فاعلة  قــوة  اإىل  طاقاتهم  وحتــويــل  ال�صباب,  خــربات  يف  اال�صتثمار  �ــصــرورة 

وموؤثرة يف املجتمع.
القائمني  ال�صرقي مع  ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد  �صمو  اجتمع  كما 

االأر�صيف  للت�صوير, واطلع على �صري عمل منظومة  الفجرية  اأر�صيف  على 
وما مت تنفيذه من مراحل يف هذا ال�صاأن والربامج املطبقة واال�صتفادة منها, 
موؤكداً على �صرورة االرتقاء باآليات مهام االأر�صفة بناء على اأحدث التقنيات 
امل�صتخدمة  احلــا�ــصــوبــيــة  والتطبيقات  الــربامــج  جمـــال  يف  والتكنولوجيا 
عن  مف�صل  �صرح  اإىل  �صموه  وا�صتمع  االإلكرتونية.  واالأر�ــصــفــة  التوثيق  يف 
اخلطوات العملية الإطالق موقع متخ�ص�س باأر�صيف ال�صور, وو�صع اآليات 
اأمن  ل�صيا�صة  طبقاً  و�صرعة  بدقة  املوثقة  ال�صور  اإىل  الــو�ــصــول  لت�صهيل 
الزحمي مدير مكتب �صمو ويل  .. �صعادة �صامل  اللقاءين  املعلومات. ح�صر 

عهد الفجرية.

•• اأبوظبي-وام:

لالأر�صاد  الوطني  املــركــز  مدير  املندو�س  اهلل  عبد  الدكتور  �صعادة  اأكــد 
رئي�س االحتـــاد االآ�ــصــيــوي لــالأر�ــصــاد اجلــويــة ان قطاع االأر�ــصــاد اجلوية 
ي�صطلع بدور مهم يف اأحد جماالت اال�صتدامة الرئي�صية وهي اال�صتدامة 
لكافة  تاأمينها  التي يجب  الرئي�صية  املــوارد  املياه من  تعد  , حيث  املائية 
االأمن  اأ�صا�صيات �صمان  اأنها تعد من  االأوقــات كما  العامل يف كافة  �صكان 

الغذائي وا�صتدامته.
اإقامة  مبنا�صبة  "وام"  االإمـــــارات  اأنــبــاء  لــوكــالــة  ت�صريحات  يف  واأو�ــصــح 
البحوث  خمــرجــات  توظيف  ان  لال�صتدامة  اأبــوظــبــي  اأ�ــصــبــوع  فعاليات 
عن�صراً  يعترب  اال�صتمطار  جمال  يف  املبتكرة  التقنيات  وتطبيق  العلمية 
املياه من خــالل زيــادة كميات هطول االأمــطــار وتعزيز  مــوؤثــراً يف تاأمني 
ريادياً يف  املخزون اجلويف, ومن هنا كان للمركز الوطني لالأر�صاد دوراً 
تنفيذ عمليات اال�صتمطار حملياً, ودعم البحوث العلمية يف هذا املجال 
وقد  لــه,  التابع  اال�صتمطار  علوم  لبحوث  االإمــــارات  برنامج  خــالل  مــن 
تعد  وباتت  اال�صتمطار  جمال  ملمو�صاً يف  تقدماً  االإمـــارات  دولــة  حققت 

اليوم وجهة ومركزاً عاملياً لبحوث اال�صتمطار وتعديل الطق�س.
اأبو ظبي لال�صتدامة كمن�صة عاملية قال املندو�س ان  ا�صبوع  اأهمية  وعن 
ر�صخ  وقد  وموؤثرة  مهمة  عاملية  من�صة  يعد  لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع 
مكانة دولة االإمارات واإمارة اأبوظبي مركزاً رئي�صياً وفاعاًل ملناق�صة ق�صايا 
اال�صتدامة ووجهة دولية لكافة املعنيني من خمتلف دول العامل ملناق�صة 

وا�صتعرا�س التطورات واالبتكارات وامل�صاريع املعنية بق�صايا اال�صتدامة.
اأن  على  اأكــد  اال�صتدامة  قطاع  يف  للمركز  الدولية  ال�صراكات  اأهــم  وعــن 
املركز الوطني لالأر�صاد عزز من �صراكاته الدولية مع خمتلف املنظمات 
والهيئات العاملية املعنية بق�صايا االأر�صاد اجلوية وتعديل الطق�س , و يعد 
التنفيذي  وجمل�صها  اجلوية  لالأر�صاد  العاملية  املنظمة  يف  ع�صواً  املركز 
املحيط  يف  ت�صونامي  من  للتحذير  الــدويل  احلكومي  التن�صيق  وفريق 
الهندي و جلنة االأعا�صري املدارية للمحيط الهندي التابعني للمنظمة 
واملكتب التنفيذي ملجل�س الوزراء العرب املعنيني ب�صوؤون االأر�صاد اجلوية 
الدول  جامعة  يف  اجلــويــة  لــالأر�ــصــاد  الــدائــمــة  العربية  واللجنة  واملــنــاخ 
الثاين  االإقليم   - اجلوية  لالأر�صاد  االأ�صيوي  االحتــاد  ويرتاأ�س  العربية 

اآ�صيا من 2017 اإىل 2021.
ملناق�صة  والــعــامل  االإمــــارات  مــن  خـــرباء  ي�صتقطت  امللتقى  ان  اىل  ولــفــت 
املجال  هــذا  يف  الــقــدرات  وبناء  باال�صتمطار  املتعلقة  الرئي�صية  املوا�صيع 
املناخ  تغري  ظــل  يف  العاملي  املــائــي  االأمـــن  م�صاألة  ا�صتعرا�س  عــن  ف�صاًل 
واآليات توظيف علوم الذكاء اال�صطناعي يف االأر�صاد اجلوية وغريها من 
التقنيات احلديثة ذات ال�صلة..وتناق�س جل�صات امللتقى على مدار يومني 
عدداً من العناوين الرئي�صية حيث ي�صم اليوم االأول ثالث جل�صات رئي�صية 
و"االنتقال  املناخ",  تغري  ظل  يف  العاملي  املائي  "االأمن  موا�صيع  تتناول 
درا�صة  اال�صتمطار:  جمال  يف  العمليات  مرحلة  اإىل  البحث  مرحلة  من 
حالة وخارطة طريق", و"تطبيقات الذكاء اال�صطناعي والنظم الذكية 
اليوم  جل�صات  اأمــا  االأمطار".  هطول  وتعزيز  اجلوية  االأر�صاد  جمال  يف 

الثاين فتتناول موا�صيع "اآلية ت�صكل ال�صحب وهطول االأمطار يف منطقة 
املنهجيات  االأمــطــار:  هطول  تعزيز  يف  و"االبتكارات  العربي",  اخلليج 

والروؤى اجلديدة", و"تقييم نتائج عمليات اال�صتمطار".
واأ�صاف انه �صيتم توظيف خمرجات امللتقى وتو�صياته للم�صاهمة يف رفع 
كمورد  اال�صتمطار  مكانة  يعزز  مبا  ال�صحب  تلقيح  عمليات  ودقــة  كفاءة 
ال�صراكات  توطيد  يف  املتمثلة  الربنامج  اأهــداف  ولتنفيذ  م�صتدام,  مائي 
الدولية وتبادل اخلربات والتجارب الناجحة ملواجهة التحديات العاملية 

يف جمال االأمن املائي.
اإطالق  ان  ذكر  اال�صتمطار  لبحوث علوم  االإمــارات  برنامج  و بخ�صو�س 
الوطني  املــركــز  واإ�ـــصـــراف  اإدارة  حتــت  جـــاء   ,2015 عـــام  يف  الــربنــامــج 
حملياً  املائي  االأمــن  تعزيز  اإىل  الرامية  اجلهود  تلك  �صمن  لــالأر�ــصــاد, 
جمال  يف  الــواعــدة  البحثية  امل�صاريع  دعــم  خــالل  مــن  وعــاملــيــاً,  واإقليمياً 
اال�صتمطار, وتوظيفها على اأر�س الواقع لت�صكل رافداً رئي�صياً للم�صاعي 

الدولية للحد من �ُصّح املياه.
العملية  االإمــــارات  دولــة  م�صاعي  يعك�س  الربنامج  اأن  املندو�س  واأو�ــصــح 
زمام  اأخــذ  عــرب  امللحة  التحديات  مــع  بالتعامل  حقيقي  فــارق  الإحـــداث 
املتاحة  االإمكانات  يرثي  الــذي  والتكنولوجي  العلمي  البحث  يف  املبادرة 
بــالــعــديــد مــن الــتــطــبــيــقــات املــبــتــكــرة مــ�ــصــرياً اإىل اأنــــه مــع تــطــويــر علوم 
دولة  اأظهرت  الفاعل,  الــدويل  والتعاون  االبتكار  خالل  من  اال�صتمطار 
العاملية والعزم  امللهمة وال�صخية والتزامها باال�صتدامة  روؤيتها  االإمارات 

على حتقيق م�صتقبل اأف�صل للب�صرية جمعاء.

حممد ال�شرقي ي�شتقبل اأع�شاء جمل�س الفجرية 
لل�شباب والقائمني على اأر�شيف الفجرية للت�شوير

مدير املركز الوطني لالأر�شاد : الإمارات حتقق تقدما 
ملمو�شا يف جمال ال�شتمطار

حفاظًا على �لدور �الأبوي �لذي ي�صمن �لتن�صئة �ل�صليمة للطفل   

خارجية لالآباء والأمهات املنف�شلني تتيحها اجتماعية ال�شارقة روؤية   1530
خالل �الجتماع �لتن�صيقي �الأول بعد �إطالق ��صرت�تيجيته �جلديدة 2022

الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف ال�شارقة يوؤكد على التكامل النوعي بني اإداراته وتطوير الأداء لالرتقاء مبنظومة الأ�شرة 

 

•• اأبوظبي-وام:

ك�صفت الهيئة العامة للمعا�صات والتاأمينات االجتماعية عن تلقي مركز 
االت�صال التابع للهيئة نحو 76 األفا و 754 ات�صاال خالل 2020 على 
الرقم املجاين 80010 م�صرية اإىل اأن االإجــرءات التي اتخذتها الهيئة 
خالل الربع الثاين من العام املا�صي للحد من اآثار كوفيد19- على فئات 
امل�صتفيدين �صاهمت اإىل حد كبري يف تقليل عدد املكاملات التي تلقاها املركز 
خالل 2020 مقارنة بعام 2019 الذي تلقى فيه املركز نحو 98,914 

األف ات�صال.
من  االأول  الربع  خــالل  الهيئة  تلقتها  التي  املكاملات  عــدد  بلغ  وتف�صيال 
الربع  مكاملات  عــدد  بلغ  فيما  اتــ�ــصــاالت,  و509  األــفــاً   23 املا�صي  الــعــام 
الثاين 13 األفاً و898 ات�صاال, بينما بلغ عدد مكاملات الربع الثالث 21 
 251 و  األفاً   18 الرابع  الربع  مكاملات  عــدد  وبلغ  ات�صاال,  و096  األفاً 
حممد  واأكــد  ات�صاال.   754 و  األفا   76 بلغ  ات�صاالت  مبجموع  ات�صاال, 
االت�صال  اأن مركز  بالهيئة  املتعاملني  �صعادة  اإدارة  �صقر احلمادي مدير 
كان له دور هام خالل الفرتة التي اأعقبت انت�صار فريو�س كورونا كوفيد 
التي  الفئات  مــن  كبري  قطاع  ا�صتف�صارات  تلبية  يف  �صاهم  حيث   /19/
تغطيها الهيئة وخا�صة جهات العمل واملوؤمن عليهم واملتقاعدين, يف ظل 
امل�صتجدات التي اأعلنت عنها الهيئة خالل مرحلة العمل عن بعد, والتي 

املعامالت  اعتماد  اإىل  فيها  عــمــدت 
معامالتها  كــافــة  يف  االإلــكــرتونــيــة 
املــراكــز, وتــاأجــيــل �صداد  اإغـــالق  بعد 
اال�ــصــرتاكــات الأ�ــصــحــاب الــعــمــل ملدة 
6 اأ�صهر للتخفيف من اآثار كوفيد-

بيانات  وتعليق حتديث  عليهم,   19
كاإجراء  واملــ�ــصــتــحــقــني  املــتــقــاعــديــن 
�صالمة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  احـــــــرتازي 
و�صحة املتعاملني, االأمر الذي جعل 
الذي  االأول  اخليار  االت�صال  مركز 
جلـــاأ اإلــيــه اأ�ــصــحــاب الــعــالقــة خالل 
هــــذه الـــفـــرتة وخــا�ــصــة مـــن مار�س 
املا�صي.  الــعــام  مــن  اأغ�صط�س  حتى 

االإدارة  حتت  ليكون  االت�صال  مركز  حتويل  يف  الهيئة  روؤيــة  اأن  واأو�ــصــح 
املوؤهلة,  الوطنية  الب�صرية  بالكوادر  وتزويدها  للهيئة  الكامل  واالإ�صراف 
واالأنظمة املختلفة كنظام اإدارة عالقات العمالء CRM وغريه, �صاهم 
املــركــز يف حاالت  عــمــل  تعيق  قــد  الــتــي  الت�صغيلية  الــقــيــود  مــن  احلـــد  يف 
املركز  تطوير  نحو  للهيئة  اال�صتباقية  فــالــروؤيــة  واالأزمـــــات,  الــطــوارئ 
�صاهمت يف حتقيق �صهولة التعامل مع امل�صتجدات التي فر�صها فريو�س 
كورونا خالل العام املا�صي, ومت حتويل عمل املركز بالكامل عن بعد خالل 
الربع الثاين االأمر الذي اأ�صاف بعداً جديداً لتجربة الهيئة يف العمل عن 
التي يتم  البيانات  اأن مثل هذه  املرحلة. وبني احلمادي  بعد خالل هذه 
االعالن عنها تهدف اإىل م�صاركة جمهور املتعاملني يف ممار�صات الهيئة 
اأف�صل املمار�صات يف  على امل�صتوى الت�صغيلي بهدف ت�صجيعهم على تبني 
عملية االت�صال والتوا�صل, �صواء كانت هذه املراكز تقوم بتقدمي مردود 
منا�صب يف حالة �صغط االت�صاالت اأو اللجوء اإىل خيارات بديلة يف حاالت 
اخليارات  من  العديد  توفر  الهيئة  اأن  اإىل  م�صرياً  واالأزمـــات,  الــطــوارئ 
على  اال�صتف�صارات  وخدمة  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  مثل  االأخـــرى 
املوقع االإلكرتوين, وخدمة الدرد�صة االإلكرتونية بجانب مركز االت�صال. 
العديد  توفري  اأي�صاً  البيانات  هذه  عن  االإعــالن  �صاأن  من  اأن  اإىل  واأ�صار 
وحت�صني  لتطوير  خمــرجــاتــهــا  مــن  لــال�ــصــتــفــادة  املحتملة  الــفــر�ــس  مــن 
التي ت�صهم يف حتقيق  الفر�س  املركز ب�صكل م�صتمر, وا�صتطالع  عمليات 
قدرة اأكرب على التعاطي مع طلبات املتعاملني, وتقييم جودة عمل املركز 
�صمن موؤ�صرات االأداء الرئي�صي الإدارة �صعادة املتعاملني نتيجة قيا�س اأثر 
العمليات الت�صغيلية لالإدارة ككل ومن بينها مركز االت�صال واإنعكا�س ذلك 
على ر�صا املتعاملني و�صعادتهم, ومعرفة رغباتهم واحتياجاتهم امل�صتقبلية 

على نحو دقيق لتقدمي اخلدمة ب�صكل يلبي تطلعاتهم.

املعا�شات : مركز الت�شال لعب دورا 
مهما خالل جائحة كورونا



اخلميس   21  يناير   2021  م   -   العـدد   13144  
Thursday    21  January   2021   -  Issue No   1314406

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/1110 لتجارة ال�صيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3820154 
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ 1110 لتجارة ال�صيارات
1110  CAR TRADING

اإىل/ 1110 لتجارة ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
1110  CARS TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/املعهد الفني لتعليم قيادة ال�صيارات  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1000643 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد خلفان جمعه جرب ال�صويدى %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ورثة/ خلفان جمعه جرب ال�صويدي
تعديل راأ�س املال / من null  اإىل 100000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ت�صامن اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�صم جتاري من/ املعهد الفني لتعليم قيادة ال�صيارات 

TECHNICAL INSTITUTE FOR MOTOR DRIVING 

اإىل/املعهد الفني لتعليم قيادة ال�صيارات ذ.م.م 
TECHNICAL INSTITUTE FOR MOTOR DRIVING L.L.C L.L.C

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ايتي�س خلياطة املالب�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب الن�صائية رخ�صة رقم:2257056 
تعديل اإ�صم جتاري من/ اإيتي�س خلياطة املالب�س الن�صائية 

EIGHTIES LADIES DRESS TAILORINGS 
اإىل/روز رويال لالأزياء

ROSE ROYAL FASHION
تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صميم االزياء واملالب�س 7410001

تعديل ن�صاط / اإ�صافة املتاجرة االإلكرتونية من خالل مواقع التوا�صل 
االجتماعي 4791019

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/ال�صركة الكويتية لالغذية )امريكانا( �س 
CN قد تقدموا الينا بطلب م ك- دجاج كنتاكي- اأبوظبي مول رخ�صة رقم:1000105 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
 KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال�صركة الكويتية لالغذية )امريكانا( - �س.م.ك 
KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

 تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صركة الكويتية لالغذية/دجاج كنتاكي- اأبوظبي مول
KUWAIT FOOD COMPANY - ABU DHABI BRANCH - BRANCH

اىل/ال�صركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م-فرع ابوظبي 6
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 6 

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/م�صبغة 

CN 1026456:العامر رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
ال�صـــــادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 2564774:املنتهى للتجميل رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/تيام �صتار لنقل الركاب 

CN باحلافالت املوؤجرة رخ�صة رقم:2653487 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد مبارك �صيف علي ال�صاحلي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صامل علي حم�صن املحرمي العامري

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم ديب اآند �صيب- 

CN �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:2941742 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة نادي اأبوظبي للجولف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

ABU DHABI GOLF CLUB - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف الدار العقارية - �س م ع 

ALDAR PROPERTIES - P J S C

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
بنجالدي�س  ال�صـــــادة/�صالون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�صة رقم:1158284 
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون بنجالدي�س للرجال 

BANGLADHESH GENTS SALOON 

اإىل / مطعم �صاغوريكا
SAGORIKA RESTAURANT 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مطعم 5610001
 تعديل ن�صاط / حذف ق�س وت�صفيف ال�صعر واحلالقة للرجال 9602101

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
فرع  كانو-  ال�صـــــادة/جمموعة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1005195 
تعديل �صكل قانوين / من فرع اإىل �صركة ت�صامن

تعديل اإ�صم جتاري/ جمموعة كانو - فرع
KANOO GROUP - BRANCH 

اإىل /واي بي ايه كانو التجارية 
YBA KANOO TRADING 

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم ريرتيت- �صركة ال�صخ�س الواحد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2240558 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

اإ�صافة وي�صنت اأبوظبي منتجع جولف و�صبا - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
THE WESTIN ABU DHABI GOLF RESORT & SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير / اإ�صافة ماتيا�س ويدور
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف الدار للعقارات اال�صتثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير / حذف ماتيا�س ويدور
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
ال�صخ�س  �صبا- �صركة  ال�صـــــادة/وي�صنت هيفنلي  بان  التنمية االقت�صادية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:1925069 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة وي�صنت اأبوظبي منتجع جولف و�صبا - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
THE WESTIN ABU DHABI GOLF RESORT & SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير / اإ�صافة ماتيا�س ويدور
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف الدار للعقارات اال�صتثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير / حذف ماتيا�س ويدور
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
لت�صليح  ال�صـــــادة/بو�صتري  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:3827402 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �صيف حمد �صليمان العامري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صوجان باورا لو�صو باروا
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/زهرة الرقيب لل�صيانة واملقاوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:1018340 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ابراهيم علي رقيب علي %16

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نا�صر احمد نا�صر الريا�صي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالر رحمن مد راقب علي %16

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ركيب علي بن املرحوم جابيد علي %17
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نا�صر احمد نا�صر الريا�صي

تعديل ال�صركاء تناز وبيع/حذف ركيب علي بن املرحوم جابيد علي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:ت�صليح لالنظمة الرتفيهية ذ.م.م
حمد  حممد  ال�صيد  مبنى   0  ,  6 غرب  ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

حممد البادي واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1846842 

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

 , واال�صت�صارات  للتدقيق  املرزوقي  يو�صف  ال�صادة/مرمي  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/19  لل�صركة  قانوين  كم�صفي 
العدل  املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  قرار حم�صر اجلمعية 

بالرقم:2017001175 تاريخ التعديل: 2021/01/20
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:التميز ال�صوي�صري مركز التعلم وتنمية القدرات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:الطوية الرقايب 6 ال�صاد�س حميده عو�س عمر واخرين

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1337796 

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

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية واال�صت�صارات ال�صريبية   2
ذ.م.م , كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2020/11/03 وذلك بناء على 
قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2058004432 تاريخ التعديل: 2021/01/20
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�لغاء �عالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
كافترييا  التجاري  باال�صم   CN رقم:2458681 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  الرمان  حدائق 

الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
ال�صـــــادة/واحة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1334386:اخلري الأعمال الديكور رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم �صيدز- �صركة ال�صخ�س الواحد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2240404 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة وي�صنت اأبوظبي منتجع جولف و�صبا - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
THE WESTIN ABU DHABI GOLF RESORT & SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل مدير / اإ�صافة ماتيا�س ويدور
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف الدار للعقارات اال�صتثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير / حذف ماتيا�س ويدور
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�إعــــــــــالن
نانغ  �صراب  ال�صـــــادة/مطعم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب كو�صينا رخ�صة رقم:2461189 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جا�صم �صيف عامر اجلابري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد حممد املطوع الهندا�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة راأ�س اخليمة تد�شن حملة احذر تقلبات الطق�س

•• راأ�س اخليمة-وام:

عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  د�صن 
االأوىل  الفرعية  املــروريــة  احلملة  اخليمة,  راأ�ــس  �صرطة 
الطق�س"  تــقــلــبــات  "احذر  �ــصــعــار  حتـــت   2021 لــعــام 
�صمن مبادرات قطاع املرور لتح�صني ال�صالمة املرورية, 
تقلبات  مبخاطر  املجتمع  �صرائح  وتوعية  الطرق  على 

الطق�س.
�صعيد  حممد  الــدكــتــور  العميد  احلملة  تد�صني  ح�صر 
اأحمد  والعميد  املركزية,  العمليات  عام  احلميدي مدير 
واملقدم  والـــدوريـــات,  املـــرور  اإدارة  مــديــر  النقبي  �صعيد 
املرور  اإدارة  نائب مدير  البّحار  الدكتور حممد عبداهلل 

والدوريات, وعدد من �صباط ال�صرطة.
"احذر  حملة  اأن  النعيمي,  علوان  بن  علي  الــلــواء  واأكــد 
اأ�صهر,  ثالثة  ملــدة  ت�صتمر  التوعوية,  الطق�س"  تقلبات 
"فرع  والــــدوريــــات  املــــرور  اإدارة  وتــنــفــيــذ  اإ�ـــصـــراف  حتــت 
املروري  الوعي  رفع  املروري" بهدف  واالإعــالم  التوعية 
لدى م�صتخدمي الطريق حول خماطر تقلبات الطق�س, 
�صعياً لتفادي احلوادث املرورية التي تتزايد اأثناء اأوقات 
اإعداد  �صملت  احلملة  بــاأن  م�صيفاً  واالأمــطــار,  ال�صباب 
جتنبها  يجب  التي  املحاذير  تو�صح  توعوية  فيديوهات 
االأمطار  وهطول  الطق�س  تقلبات  وقــت  يف  القيادة  عند 
مبــا يــحــقــق اأمــــن و�ــصــالمــة جــمــيــع الــ�ــصــائــقــني, تطبيقاً 
وتعزيز  ن�صر  اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  ال�صرتاتيجية 

نــ�ــصــر التوعية  الـــطـــرق مـــن خـــالل  االأمـــــن واالأمــــــان يف 
ال�صائقني  تــوعــيــة  عــرب  املـــروريـــة  بــالــقــوانــني  والتثقيف 
االأحـــوال  تقلبات  اأثــنــاء  واحلـــذر  احليطة  اأخـــذ  باأهمية 

اجلّوية.
اإىل  احلميدي,  حممد  الدكتور  العميد  دعا  جانبه,  من 
بالقوانني  الطريق  م�صتخدمي  جميع  الــتــزام  �ــصــرورة 
على  القانونية  بال�صرعات  والتقّيد  املــروريــة  واالنظمة 
الطرق, خالل تقلبات الطق�س, وترك م�صافة اأمان كافية, 
واأخذ احليطة واالنتباه اأثناء القيادة يف وقت ال�صباب اأو 
على  حفاظاً  الطريق  بغري  االن�صغال  عدم  مع  االأمطار, 
اإىل  للو�صول  الطريق  م�صتخدمي  اأرواح  و�صالمة  اأمــن 

جمتمع اآمن وم�صتقر وخال من احلوادث.

خالل جل�صة حو�رية بعنو�ن  »�أ�صحاب �لهمم �إبد�عات خالقة يف �خلم�صني �لقادمة«

خليفة الرتبوية الإمارات قدمت منوذجًا رائدًا عامليًا لتمكني اأ�شحاب الهمم

•• اأبوظبي - الفجر

جلائزة  الـــعـــامـــة  ــــة  االأمــــان اأكــــــدت 
رعاية  اأن  عــلــى  الــرتبــويــة  خليفة 
القيادة الر�صيدة يف دولة االإمارات 
الهمم  الأ�صحاب  املتحدة  العربية 
اأن  ينبغي  ملا  فريداً  منوذجاً  تقدم 
تــكــون عــلــيــه رعـــايـــة ومتــكــني هذه 
املحلية  املــ�ــصــتــويــات  عــلــى  الــفــئــة 
اإىل  م�صرية  والدولية,  واالإقليمية 
حمفزة  بــيــئــة  وفـــــرت  الـــدولـــة  اأن 
الإطــــالق طــاقــات واإبــــداعــــات هذه 
الفئة يف خمتلف جماالت التعليم 

والعمل واالندماج املجتمعي .
الهمم يف  اأ�صحاب  اأن  اإىل  واأ�صارت 
دولـــة االإمــــارات دائــمــاً على موعد 
تكفل  الــتــي  والـــريـــادة  التميز  مــن 
لهم اإطالق اإبداعاتهم وابتكاراتهم 
ودفــــع م�صريته  املــجــتــمــع  خلــدمــة 

التنموية يف اخلم�صني املقبلة . 
جــــاء ذلــــك خــــالل اجلــلــ�ــصــة التي 
ــــــزة بــــعــــنــــوان "  نـــظـــمـــتـــهـــا اجلــــــائ
خالقة  اإبـــداعـــات  الهمم  اأ�ــصــحــاب 
بح�صور   ," القادمة  اخلم�صني  يف 
اأمل العفيفي االأمني العام جلائزة 
خليفة الرتبوية وحتدثت فيها كل 
من وفاء حمد بن �صليمان مديرة 
اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�صحاب الهمم 
وفاطمة  املــجــتــمــع,  تنمية  بــــوزارة 
اأحمد الهاملي رئي�س ق�صم التاأهيل 
الأ�صحاب  الــعــلــيــا  زايــــد  مبــوؤ�ــصــ�ــصــة 
الــهــمــم, واأ�ـــصـــمـــاء مــو�ــصــى حممد 
الهمم,  اأ�ــصــحــاب  مـــن  لــطــالــب  اأم 
والطالب زايد عو�س النعيمي من 
بارعة  واأدارتـــهـــا,  الهمم,  اأ�ــصــحــاب 

هـــي متــكــني اأ�ـــصـــحـــاب الــهــمــم من 
امل�صّممة  لـــلـــخـــدمـــات  ـــول  الـــو�ـــص
على  واحلــ�ــصــول  يالئمهم,  ب�صكل 
املــعــلــومــات املــهــيــاأة لــهــم, واحلقوق 
والت�صغيل  والــ�ــصــحــة  الــتــعــلــيــم  يف 
ي�صمن  بــ�ــصــكــل  الـــعـــامـــة  واحلــــيــــاة 
االأخذ  مــع  املجتمع,  يف  اإدمــاجــهــم 
الفردية  احــتــيــاجــاتــهــم  بــاالعــتــبــار 
الآخر,  �صخ�س  مــن  تختلف  الــتــي 
اخلدمات  هـــذه  تكاملية  واأهــمــيــة 
خمتلف  قــــبــــل  مـــــن  وتــــقــــدميــــهــــا 

اجلهات املعنية ب�صكل دامج.
اأنه   : �صليمان  بن  وفــاء  واأو�صحت 
اهـــتـــمـــام وزارة  الـــرغـــم مـــن  عــلــى 
اأ�صحاب  مبــلــف  املــجــتــمــع  تــنــمــيــة 
على  وحر�صها  الــدولــة,  يف  الهمم 
متابعته مبا ي�صمن اإنفاذ حقوقهم 
الـــــــــواردة يف الـــقـــانـــون االحتــــــادي 
اأن  اإال  الـــدولـــيـــة,  االتــفــاقــيــة  ويف 
النجاح  لها  ُيكتب  ال  اجلهود  هــذه 
الكامل  االنـــدمـــاج  نــحــو  احلقيقي 
اجلـــهـــات,  خمــتــلــف  بــتــ�ــصــافــر  اإال 
الحتياجات  بــاالعــتــبــار  واأخــــذهــــا 
العليا  خططها  يف  الهمم  اأ�صحاب 
املقبلة,  للمرحلة  وا�صرتاتيجياتها 
بـــحـــيـــث يـــتـــم تــ�ــصــمــني اأ�ـــصـــحـــاب 
التنموية  اخلطط  اإطــار  يف  الهمم 
خمتلف  ل  وحتمُّ للدولة,  ال�صاملة 
نحوهم,  مل�صوؤولياتها  الــقــطــاعــات 
بـــحـــيـــث ال نــــــرتك اأحـــــــــــداً خـــــارج 
القدرات  تنوع  اأ�صا�س  على  الركب 
�صينعك�س  الذي  االأمــر  االإعاقة,  اأو 

اأحـــمـــد احلــــاج �ــصــلــيــمــان حمــكــم يف 
جائزة خليفة الرتبوية . 

اأكــــــدت اأمـــل  ويف بـــدايـــة اجلــلــ�ــصــة 
للجائزة  الــعــام  االأمــــني  العفيفي 
على اهتمام جائزة خليفة الرتبوية 
يف  الهمم  اأ�صحاب  اإبــداعــات  بدعم 
اأن  اإىل  م�صرية  املختلفة  دوراتــهــا 
اأ�صحاب  جمــــال  تـــطـــرح  اجلـــائـــزة 
يــ�ــصــتــهــدف فئة  الـــهـــمـــم والــــــــذي 
وذلك  واملراكز  واملوؤ�ص�صات  االأفــراد 
وامل�صاريع  الرائدة  املبادرات  لدعم 
املتميزة التي تخدم اأ�صحاب الهمم 
من  وتــعــزز  القطاعات  خمتلف  يف 
قاعدة التوعية املجتمعية بدورهم 
ور�ـــصـــالـــتـــهـــم يف خـــدمـــة الـــوطـــن, 
كبري  باإقبال  املجال  هــذا  ويحظى 
واملوؤ�ص�صات,  االأفــــــراد  جــانــب  مــن 
وهناك عدد من امل�صاريع واملبادرات 
وكان  �صابقة  دورات  يف  فــازت  التي 
م�صرية  دعـــــم  يف  كـــبـــري  اأثــــــر  لـــهـــا 

اأ�صحاب الهمم يف املجتمع . 
ومـــــن جــانــبــهــا قـــدمـــت وفــــــاء بن 
والتقدير  الـــ�ـــصـــكـــر   : �ـــصـــلـــيـــمـــان 
لالأمانة العامة للجائزة لالهتمام 
ياأتي  والذي  الهمم,  اأ�صحاب  بفئة 
واهتمام  حـــر�ـــس  مــــن  انـــطـــالقـــاً 
ال�صريحة  بهذه  الر�صيدة  قيادتنا 
وجت�صيداً  املـــهـــمـــة,  املــجــتــمــعــيــة 
جمال  يف  احلــقــيــقــي  الإ�ـــصـــراكـــهـــا 
والت�صغيل,  والـــتـــاأهـــيـــل  الــتــعــلــيــم 
لها  ومتقّبلة  داعمة  بيئة  وتوفري 

يف خمتلف جماالت احلياة.

ميادين  عـــلـــى  تـــلـــقـــائـــي  بـــ�ـــصـــكـــل 
والت�صغيل,  والــ�ــصــحــة,  الــتــعــلــيــم, 
والبيئة املوؤهلة, واحلياة الريا�صية 
يحقق  ب�صكل  والــعــامــة  والثقافية 

االندماج املجتمعي الكامل لهم.
اإننا  واأكـــــدت وفــــاء بــن �ــصــلــيــمــان : 
القادمة  اخلم�صني  خــالل  نتطلع 
عري�صة  حــقــيــقــيــة  مــ�ــصــاركــة  اإىل 
النطاق من قبل اأ�صحاب الهمم يف 
الق�صايا التي تخ�صهم, ون�صعى اإىل 
ومعلوماتية  مــاديــة  بيئات  توفري 
وخالية  الــو�ــصــول  �صهلة  وتــقــنــيــة 
مــن احلــواجــز, وطـــرق مبتكرة يف 
ينا�صب  ب�صكل  امل�صممة  اخلدمات 
اجلميع, وي�صمن و�صول اجلميع, 
وي�صر,  ب�صهولة  اجلميع  وم�صاركة 
املتنوع  االإمــــارات  دولــة  يف جمتمع 

املرّحب واملتقبل للجميع.
ومن جانبها اأكدت فاطمة الهاملي 
: اأن موؤ�ص�صة زايد العليا الأ�صحاب 
حكومية  مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة  هــــي  الـــهـــمـــم 
اإمارة اأبوظبي مبوجب  تاأ�ص�صت يف 
 ,2004 لــ�ــصــنــة   2 رقـــم  الــقــانــون 
لــتــوفــري وتــقــدمي وتطوير  وذلـــك 
والرتبوية  التعليمية  اخلـــدمـــات 
واالجتماعية والعالجية الأ�صحاب 
وتاأهيلهم  اإعــدادهــم  بهدف  الهمم 
وتــــــوفــــــري الـــــوظـــــائـــــف املـــالئـــمـــة 
التي  املنا�صبة  الــعــمــل  وبــيــئــة  لــهــم 
يف  لدجمهم  احتياجاتهم  تــراعــي 
يف  فعال  ب�صكل  لي�صاركوا  املجتمع 
وتعمل  بــالــدولــة  النه�صة  م�صرية 

اختيار  على  اجلــائــزة  �صكرت  كما 
خالقة  "اإبداعات  اجلل�صة  عنوان 
الــــذي  القادمة"  اخلـــمـــ�ـــصـــني  يف 
تبذلها  التي  اجلــهــود  مــع  ين�صجم 
خالل  مــن  املــجــتــمــع  تنمية  وزارة 
املقبلة,  للمرحلة  ا�صرتاتيجيتها 
الهمم  اأ�ــــصــــحــــاب  يــــكــــون  بـــحـــيـــث 
حيث  مــن  لي�س  اهتمامها,  حمــور 
تقدمي اخلدمات لهم فح�صب, بل 
فاعل  كعن�صر  دورهــــم  حــيــث  مــن 
اخلم�صني,  ت�صميم  يف  ومــ�ــصــارك 
�صتكون  ملــا  وت�صوراتهم  وروؤيــتــهــم 
اأ�صكال هذه اخلدمات خالل  عليه 

املرحلة القادمة.
واأ�ـــصـــافـــت : لــقــد عــقــدت الـــــوزارة 
اأ�صحاب  مـــن  املــ�ــصــلــحــة  ذوي  مـــع 

املجال,  هــذا  يف  والعاملني  الهمم 
م�صتقبل  لت�صميم  حوارية  جل�صة 
فيها  واإدمــــــاجــــــهــــــم  اخلـــمـــ�ـــصـــني 
وبالفعل  فـــاعـــلـــني,  كـــمـــ�ـــصـــاركـــني 
فــقــد متــّخــ�ــس عـــن هـــذه اجلل�صة 
االأفكار  املــحــوريــة, جمــمــوعــة مــن 
يتمتع  واعـــــد  ملــ�ــصــتــقــبــل  اخلـــالقـــة 
يف  بحقوقهم  الهمم  اأ�صحاب  فيه 
عــــدة جمــــــاالت, مبـــا يــنــ�ــصــجــم مع 
املجاالت  يف  املتالحقة  الــتــطــورات 
واأ�صكال  والــتــوا�ــصــلــيــة,  الــتــقــنــيــة, 
العامة  التعليم والت�صغيل واحلياة 
االأمور  اأبــرز  ولعل من  امل�صتقبلية, 
ن�صب  الــــــــــوزارة  ــعــتــهــا  و�ــص الـــتـــي 
ا�صرتاتيجيتها  خــالل  من  اأعينها 
القادمة,  لــلــ�ــصــنــوات  وخــطــطــتــهــا 

املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة يف كـــافـــة االجتــــاهــــات 
واملوؤ�ص�صات  الـــوزارات  مع  وتتعاون 
هدف  لتحقيق  املــعــنــيــة  واجلـــهـــات 
اإيــــجــــاد جمــتــمــع دامــــــج خـــــال من 
احلواجز ي�صمن التمكني واحلياة 
الكرمية لالأ�صخا�س من  اأ�صحاب 
الــهــمــم واأ�ــصــرهــم مــن خـــالل ر�صم 
التي  اخلدمات  وابتكار  ال�صيا�صات 
ذات  حياة  بــجــودة  بتمتعهم  ت�صهم 
م�صتوى عال والو�صول اإىل الدمج 
الفاعلة  ـــاركـــة  ـــ�ـــص وامل املــجــتــمــعــي 
وقد  التنمية,  يف  دورهــــم  وتــاأكــيــد 
�صاهمت املوؤ�ص�صة  الأ�صحاب الهمم 
اأ�ــصــحــاب الــهــمــم وحتقيق  يف دمـــج 
بيئة  توفري  مــن خــالل   �صعادتهم 
الفر�صة  لهم  تتيح  ومرنة  موؤهلة 
الإطالق طاقاتهم واإثبات قدراتهم 
املجتمع  يف  واإدمــاجــهــم  ومتكينهم 
اإيجاد  عـــن  فــ�ــصــال  كـــامـــل  بــ�ــصــكــل 
ت�صهل  جــــديــــدة  عـــمـــل  مــــ�ــــصــــارات 
انــخــراطــهــم بــ�ــصــورة اإيــجــابــيــة يف 
حمــيــطــهــم االجـــتـــمـــاعـــي كــــاأفــــراد 

قادرين على االإنتاج واالإبداع . 
وعــر�ــصــت اأ�ــصــمــاء مــو�ــصــى حممد 
كاأم الأحد  خالل اجلل�صة جتربتها 
اأ�صحاب الهمم قائلة : مبا اأنني اأم 
ل�صاب من اأ�صحاب الهمم : يو�صف 
اآل علي  اأحببت اأن اأو�صح واأبرز دور 
االأ�صرة معهم وما مل�صناه مع يو�صف 
فاالأ�صرة  التميز.  اإىل  و�صل  حتى 
واالأر�ــــــس اخل�صبة  االأ�ــصــا�ــس  هــي 
باإبداعه,  ليزهر  الفرد  تنبت  التي 
فهي  الــهــمــم,  اأ�ــصــحــاب  بالكم  فما 
وامكانياته  ابـــنـــهـــا  تــفــهــم  ـــتـــي  ال
وتــ�ــصــقــيــهــا بــالــتــ�ــصــجــيــع والـــدعـــم 
يفهمهم  من  يحتاجون  هم  ولكن 
وي�صرب عليهم, الأنه االإبداع الذي 

مقارنة  وخـــــارق  قــــوي  ميــتــلــكــونــه 
باالأفراد من غري اأ�صحاب الهمم.  
والــــذي ملــ�ــصــنــاه مــع ولــدنــا يو�صف 
يبهرنا  عمرية  مرحلة  كــل  يف  اأنــه 
باإبداع يف جمال جديد ناهيكم عن 
املــوهــبــة الــتــي حــبــاه اهلل بــهــا وهي 
نعمة  الر�صم.  احلمد هلل نحن يف 
عظيمة هي دولة االمارات العربية 
لهم  ووفــرت  تبنتهم  التي  املتحدة 
الأنهم  االجتماعية  واملكانة  الدعم 
اأفراد يف املجتمع �صريدون اجلميل 
مبهاراتهم  و�صيعمرونها  للدولة 
تاألقوا  الــذي  والعلم  واإبــداعــاتــهــم 

فيه.
مب�صاركة  اجلـــلـــ�ـــصـــة  واخـــتـــتـــمـــت 
للطالب زايد عو�س النعيمي �صلط 
كاأحد  جتربته  على  الــ�ــصــوء  فيها 
اأ�صحاب الهمم وما يحظى به من 
وتعليمية  عــالجــيــة  ورعـــايـــة  دعـــم 
اجلهات  قـــبـــل  مــــن  واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
املعنية وكذلك اأ�صرته وهو ما دفع 
الإبداعاته  الــعــنــان  اإطـــالق  اإىل  بــه 
عامة,  ب�صورة  واحلياة  التعليم  يف 
بروؤية  الـــ�ـــصـــدد  هــــذا  يف  مــ�ــصــيــداً 
على  وحر�صها  الــر�ــصــيــدة  الــقــيــادة 
الأ�صحاب  التميز  م�صرية  موا�صلة 

الهمم للخم�صني املقبلة . 
اأحمد  بــارعــة  ثمنت  جانبها  ومــن 
جهود الدولة يف النهو�س باأ�صحاب 
تكفل  التي  البيئة  وتوفري  الهمم 
االإعاقية  فئته  وح�صب  منهم  لكل 
والرعاية  التعليم  على  احل�صول 
واالندماج  واالجتماعية  الطبية 
مناخ  �صكل  كله  وهــذا  املجتمع,  يف 
الإطالق  الهمم  الأ�ــصــحــاب  فــريــداً 
اإبــداعــاتــهــم وطــاقــاتــهــم يف جميع 

املجاالت . 

اجلائزة �شلطت ال�شوء على مبادرات وم�شاريع متميزة لأ�شحاب الهمم   : العفيفي  • اأمل 
بن �شليمان : رعاية اأ�شحاب الهمم ومتكينهم يف اخلم�شني املقبلة تت�شدر اأولويات وزارة تنمية املجتمع  • وفاء 

احليوية الفئة  هذه  رعاية  يف  خالقة  اإ�شهامات  قدمت  الهمم  لأ�شحاب  العليا  زايد  الهاملي:  • فاطمة 
متكني اأ�شحاب الهمم واإبراز طاقاتهم  يف  النجاح  �شر  الأ�شرة   : مو�شى  • اأ�شماء 

دولتنا حمظوظون بروؤية ثاقبة للقيادة الر�شيدة  يف  الهمم  اأ�شحاب  النعيمي:  • زايد 
الإمارات تويل كل الدعم والرعاية لأ�شحاب الهمم  دولة   : اأحمد  • بارعة 

املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة يبادر بتطعيم اأع�شائه وع�شواته وكافة كوادره بلقاح كوفيد19 يف مقره

لرفع م�صتوى كفـاءة كو�درها �لب�صريـة

الرتبية تطالب موظفيها باإعداد خطة تطوير فردية مبنية على الكفاءات الفنية وال�شلوكية
•• دبي- حم�شن را�شد

وجهت وزارة الرتبية والتعليم, ممثلة يف قطاع  حت�صني االأداء, جميع موظفيها, 
باإعداد خطة تطوير فردية لهم, مبنية على الكفاءات الفنية وال�صلوكية وذلك 
من خالل الدخول اإىل نظام بياناتي www.fahr.gov.ae,  على اأن يتم 

االنتهاء من اإعداد اخلطة الفردية مبوعد اأق�صاه 18فرباير املقبل.
الب�صريـة,  كوادرها  كفـاءة  م�صتوى  رفع  على  الــوزارة  تركيز  اإطــار  يف  ذلك  جاء 
للموارد  االف�صل  اال�صتثمـار  حتقيق  يف  االحتــادية  احلكومة  تطلعـات  ومواكبة 

الب�صريـة, يف املرحلة املقبلة.
اأع�صاء الهيئتني االإداريــة والتعليمية,  وارفقت الــوزارة مع تعميم لها يخاطب 
الدليل اال�صرت�صادي الإعداد خطة التطوير الفردية, التي تطبق  ل�صالح املوظف 
ورئي�صه املبا�صر, وت�صف الكفاءات التي �صيطبقها املوظف مبا يتوافق مع م�صاره 

الوظيفي وتعزيز تنمية قدراته ومهاراته, اإذ ت�صاعد على رفع م�صتوى الكفاءة 
الوظيفية, ومواجهة اي حتديات حتول دون حتقيق االأهداف املحددة, وت�صهم 

يف و�صع ت�صور لالحتياجات للتدريبية.
واأكدت الوزارة اأن اخلطة ترتكز على اأربعة اأهداف, ت�صم  تعزيز جوانب القوة 
الوظائف  ل�صغل  املوظف  وتاأهيل  املوظف,  اأداء  التح�صني يف  و حتديد جماالت 
ال�صاغرة احلالية و امل�صتقبلية, وقيا�س مدى تاأثري نتائج تطبيق نظام التدريب 
امل�صتهدف  و  االداء احلايل  الفجوات بني  املوؤ�ص�صي, و�صد  و  الفردي  االداء  على 

للموظف.
اأربعة  الــوزارة باأن مقومات جناح خطة التطوير الفردية, يتلخ�س يف  واأفــادت 
م�صارات, منها "التوقيت", اإذ اإن املوعد االمثل الإعداد اخلطة �صيكون بعد اإعداد 
االأداء, ويتم يف  اإدارة  الفردية يف نظام  االأهــداف  واإدخــال  االأداء مبا�صرًة  وثيقة 
االرتباطات  وجــاءت  الفردية,  التطوير  اإعــداد خطة  عــام  كل  �صهر فرباير من 

التي  االأداء,  اإدارة  نظام  مبخرجات  ترتبط  التي  التطوير  خلطة  ثاين  كمقوم 
املهنية  و  ال�صلوكية  اجلوانب  جميع  يف  املوظف  لتطوير  املدخالت  اأحــد  تعترب 

والعلمية.
لنجاح اخلطة, اأكدت الوزارة باأنه يتعني على الرئي�س املبا�صر توفري االإر�صادات 
املوظف عند  ب�صاأن ما هو متوفر من مواد تدريبية ومراجعتها مع  االإ�صافية 
احلاجة, اأما املقوم الرابع يركز على االأداة التي توفر احللول املنا�صبة ملعاجلة 
نقاط ال�صعف التي يظهرها املوظف, كما يجب توافر خربات تدريبية خمتلفة 
للموظفني مبا يتوافق مع م�صتوى اأدائهم واإمكاناتهم وفقا الإطار عام الكفاءات 

ال�صلوكية والتخ�ص�صية.
وحددت الوزارة اأ�صكال التدريب يف ثالثة �صور, االأوىل حتاكي الظل الوظيفي, 
موظف  مبرافقة  موظف  مبوجبه  يقوم  التدريب  اأ�صكال  من  �صكل  يعد  الــذي 
اآخر موؤهل ومتخ�ص�س ذو كفاءة عالية كظل خالل مهامه اليومية لال�صتفادة 

من خربته يف العمل, والثاين  املهام التطبيقية التي تعد �صكل تدريبي يهدف 
اإىل تاأهيل املوظف على القيام مبهام �صمن م�صروع اأو فريق عمل خارج نطاق 

عمله املبا�صر.
اأما ال�صكل الثالث يركز على الدورات التدريبية التي تعد بيئة تدريبية حتتوي 
على منهج تعليمي �صمن �صاعات تدريبية حمددة تهدف اإىل تزويد املوظفني 
م�صبقا,  تدريبية معدة  وفق خطة  لهما  الالزمة  والكفاءات  واملهارات  باملعارف 
النمط من  بــهــذا  املــوظــف  تعني م�صاركة  الــتــي  والـــنـــدوات  املـــوؤمتـــرات  واأخــــريا 
املجاالت  ذوي اخلــربة يف  مــع  والتوا�صل  املعرفة  زيـــادة  لــه  يتيح   اإذ  الــتــدريــب, 
تلقي معرفة و خربة  اأو  اما بتقدمي ورقة عمل  امل�صاركة  املعرفية, حيث تكون 
اإدخال خطة التطوير  اآليات  جديدة. يف وقت حمل الدليل االر�صادي تفا�صيل 
الرئي�صية  ال�صفحة  �صل�صلة يف  الفردية لكل موظف على حده بدقة وبطريقة 

لنظام بياناتي. 

•• ال�شارقة-الفجر:

الرامية  الــوطــنــيــة  تــعــزيــز خمتلف اجلــهــود  لــــدوره يف  ا�ــصــتــكــمــاال 
اأطلقها  التي  اإطــار اخلطط  امل�صتجد ويف  ملواجهة فريو�س كورونا 
من  كورونا  جائحة  بدء  مع  ال�صارقة  الإمــارة  اال�صت�صاري  املجل�س 
العام املا�صي للوقاية وال�صالمة داخل اأروقة املجل�س اأقدم املجل�س 
وبالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع على تخ�صي�س مركز 
طــبــي لــتــقــدمي لــقــاح كــوفــيــد 19 الأعــ�ــصــاءه وعــ�ــصــواتــه وكــــوادره 

الب�صرية.
وتـــاأتـــي املـــبـــادرة يف اإطــــار الــتــعــاون الــوثــيــق والــبــنــاء بــني املجل�س 
اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة ووزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف ظل 
دعم معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية 

املجتمع لفكرة املبادرة التي طرحتها االأمانة العامة للمجل�س .
وا�صتقبل املجل�س يف مقره من �صباح اأم�س اأع�صاء وع�صوات املجل�س 
وموظفيه لتلقي اجلرعة االأوىل من اللقاح امل�صاد لفريو�س كورونا 

امل�صتجد "كوفيد19-".

تقدم امل�صاركني يف تلقي اللقاح �صعادة علي ميحد ال�صويدي رئي�س 
العام  االأمـــني  اجلـــروان  �صعيد  اأحــمــد  و�صعادة  اال�صت�صاي  املجل�س 
من  املجل�س  كــوادر  بجانب  املجل�س  وع�صوات  واأع�صاء  للمجل�س 
خمتلف االإدارات واالأق�صام باالأمانة العامة للمجل�س وذلك بعد اأن 
هياأت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ممثلة يف اإدارة الطب الوقائي 
الأع�صاء  الــلــقــاح  جــرعــات  لتقدمي  الطبية  جاهزيتها  بال�صارقة 

وع�صوات املجل�س واأمانته العامة .
اإقبال املجل�س اال�صت�صاري على تلقي اللقاح دعوة مفتوحة  و�صكل 
لكافة اأفراد املجتمع للمبادرة واالإ�صراع يف تلقي اللقاح من خالل 
الــراغــبــني يف  كــافــة  تــتــاح ال�صتقبال  والــتــي  املنت�صرة  املــراكــز  كــافــة 
تلقي اللقاح بهدف تعزيز كافة اجلهود الوطنية يف  احلر�س على 
توفري اأعلى معايري احلماية واالأمان لكافة اأفراد املجتمع وجتاوز 
املجتمع يف  تلك اجلائحة بهدف تقدمي �صالمة و�صحة  تداعيات 

اأولوية االأعمال .
ويف هذا ال�صدد �صرح �صعادة علي ميحد ال�صويدي رئي�س املجل�س 
اال�صت�صاري باأن مبادرة تقدمي اللقاح يف مقر املجل�س تعد واحدة 

بهدف  للمجل�س  العامة  االأمانة  اإليها  �صعت  التي  االإجـــراءات  من 
الوقوف يف وجه هذا الوباء من خالل �صل�صلة االإجراءات واملبادرات 
التي نفذتها بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ال�صيما مع 

اإجراء م�صحة كورونا قبل انعقاد كل جل�صة من جل�صات املجل�س .
واأو�صح ال�صويدي باأن اأع�صاء وع�صوات املجل�س وموظفي املجل�س 
تلقوا لقاح كورونا امل�صتجد كوفيد 19 وذلك من منطلق �صعيهم 
يف  اللقاح  با�صتخدام  الوطنية  اجلــهــود  لدعم  جهودهم  وتكاتف 

الدولة بهدف الت�صدي للفريو�س واحلد من انت�صاره.
من  الدائمة  وتوجيهاتها  الــدولــة  قيادة  جهود  على  عاليا  واأثــنــى 
خالل كافة اجلهات املعنية للعمل على الت�صدي  بفاعلية يف وجه 
تداعيات اجلائحة بكفاءة عالية م�صيدا بدور وزارة ال�صحة ووقاية 
املجتمع وا�صهامات كوادرها الطبية يف تقدمي اأوجه الرعاية الطبية 
 . تداعياتها  وجتــاوز  للجائحة  الت�صدي  يف  الدولة  مكانة  لتعزيز 
ودعا ال�صويدي اأفراد املجتمع ب�صرعة اال�صتجابة لدعوات اجلهات 
مرحلة  لبدء  هامة  مرحلة  ي�صكل  والــذي  التطعيم  بتلقي  املعنية 

التعايف من تلك اجلائحة .
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 148479 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 12   

بتاريخ: 2011/11/20   وامل�صجلة حتت رقم 160300 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 148485 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 35   

بتاريخ:  2011/11/20   وامل�صجلة حتت رقم 160306 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف 2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 148486 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 39   

بتاريخ: 2011/11/20   وامل�صجلة حتت رقم 160307 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 148487 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات    
 الواقـعة بالفئة: 41   

بتاريخ:  2011/11/20   وامل�صجلة حتت رقم 160308 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم:146621 
با�صــم: �س. قطار احلكايات للتوزيع منطقة حرة - �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

 وعنوانه:�س.ب 2454, اأبو ظبي, االإمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 16   

بتاريخ: 2012/05/10   وامل�صجلة حتت رقم 146621 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/09/01  وحتى تاريخ: 2030/09/01
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 146622 
با�صــم: �س. قطار احلكايات للتوزيع منطقة حرة - �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

 وعنوانه:�س.ب 2454, اأبو ظبي, االإمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 41   

بتاريخ:  2011/11/24   وامل�صجلة حتت رقم 160477 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/09/01  وحتى تاريخ: 2030/09/01
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 149388 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 12   

بتاريخ:2012/08/22   وامل�صجلة حتت رقم 149388 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/11/14  وحتى تاريخ: 2030/11/14
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 151858 
 با�صــم: �س. اخلليج الدولية للعناية الطبية )�س .ذ. م .م( 

وعنوانه:مكتب )207( ملك ال�صيخ من�صور بن احمد ال ثاين )برج دبي( – الرقة ار�س 
132, �س ب 2547, دبي, االإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 44   

بتاريخ: 2012/05/28   وامل�صجلة حتت رقم 151858 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2021/01/19  وحتى تاريخ: 2031/01/19
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 151857 
 با�صــم: �س. اخلليج الدولية للعناية الطبية )�س .ذ. م .م( 

وعنوانه:مكتب )207( ملك ال�صيخ من�صور بن احمد ال ثاين )برج دبي( – الرقة ار�س 
132, �س ب 2547, دبي, االإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 44   

بتاريخ: 2012/01/25   وامل�صجلة حتت رقم 163162 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف 2021/01/19  وحتى تاريخ: 2031/01/19
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 150822 
 با�صــم: �س. �صكت�صرز يو.ا�س.ايه., انك اا 

, مانهاتن بيت�س, كاليفورنيا 90266, الواليات  وعنوانه:228 مانهاتن بيت�س بوليفارد 
املتحدة االأمريكية

 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 35   

بتاريخ: 2011/09/20   وامل�صجلة حتت رقم 151615 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف 2020/12/21  وحتى تاريخ: 2030/12/21
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 149378 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 12   

بتاريخ:  2012/09/30   وامل�صجلة حتت رقم 149378 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/11/14  وحتى تاريخ: 2030/11/14
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 149373 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 12   

بتاريخ: 2011/09/20   وامل�صجلة حتت رقم 151436 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/11/14  وحتى تاريخ: 2030/11/14
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 149368 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 12   

بتاريخ:  2011/09/20   وامل�صجلة حتت رقم 151432 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/11/14  وحتى تاريخ: 2030/11/14
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 149274 
 با�صــم: �س. �صاربك ديفولومبينت 

وعنوانه:10 ري دي فريتكويت, 59960 نوفيل اونفريان, فرن�صا
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 3   

بتاريخ: 2011/09/20   وامل�صجلة حتت رقم 151609 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف 2020/11/11  وحتى تاريخ: 2030/11/11
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 147983 
با�صــم: �س. ميواه براندز )ا�س ( بي تي ئي ال تي دي

وعنوانه:رقم 5 اإنرتنا�صيونال بزن�س بارك, #05-00 ميواه بيلدجن, �صنغافورة 609914,
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 29   

بتاريخ: 2011/12/25   وامل�صجلة حتت رقم 161683 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/10/10  وحتى تاريخ: 2030/10/10
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 337636 بتاريخ: 2020/10/19
با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي

وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية
التوجيه االلكرتوين  التحكم يف  اأنظمة  الواقعة بالفئة 9 -  املنتجات  الب�صائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 

للمركبات الربية ذات املحرك.
 CRABWALK و�صف العالمة: تتكون العالمة من �صكل ملثمن الزوايا واالأ�صالع يحتوي على كلمة

مكتوبة بطرية مميزة باللون االأبي�س وت�صميم ل�صلطعون بطريقة منمقة.
اال�صرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 335049 بتاريخ: 2020/09/03
بيانات االأولوية: 88818620, 2020/03/03, الواليات املتحدة االأمريكية 

با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي
وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة 9 - وحدات نظام البطارية لت�صغيل املركبات 
الكهربائية التي تتكون من مداخن بطارية قابلة للتهيئة والإعادة ال�صحن؛ بطاريات قابلة الإعادة ال�صحن 

لت�صغيل املركبات الكهربائية.
و�صف العالمة: العالمة هي كلمة ULTIUM مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 335050 بتاريخ: 2020/09/03
بيانات االأولوية: 88818666, 2020/03/03, الواليات املتحدة االأمريكية 

با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي
وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة 9 - وحدات نظام البطارية لت�صغيل املركبات 
الكهربائية التي تتكون من مداخن بطارية قابلة للتهيئة والإعادة ال�صحن؛ بطاريات قابلة الإعادة ال�صحن 

لت�صغيل املركبات الكهربائية.
باللغة الالتينية بجوار  ULTIUM مكتوبة بخط منمنم  الكلمة  و�صف العالمة: تتكون العالمة من 

ت�صميم ل�صكل منمق ومميز.
اال�صرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 337635 بتاريخ: 2020/10/19
با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي

وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية
التوجيه االلكرتوين  التحكم يف  اأنظمة  الواقعة بالفئة 9 -  املنتجات  الب�صائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 

للمركبات الربية ذات املحرك.
و�صف العالمة: العالمة هي كلمة CRABWALK مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

 

املودعة حتت رقم: 339204 بتاريخ: 2020/11/11
بيانات االأولوية: 90298994, 2020/11/4, الواليات املتحدة االأمريكية

با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي
وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :9
روؤية  نطاق  لتح�صني  و�صا�صات  فيديو  كــامــريات  من  يتكون  والــذي  املركبة  داخــل  وال�صالمة  االأمـــان  نظام 

ال�صائق.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة ULTRAVISION مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144
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اإطالق �شاعد الذكي لتخطيط احلوادث الب�شيطة يف الفجرية
•• الفجرية-الفجر:

تطبيق  الــفــجــرية  ل�صرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  اأطــلــقــت 
الب�صيطة  احلـــــــوادث  لــتــخــطــيــط  الــــذكــــي(  )�ـــصـــاعـــد 
ويتيح  املرورية,  لالأنظمة  �صاعد  �صركة  مع  بالتعاون 
احلوادث  تقرير  طلب  تقدمي  للمتعاملني  التطبيق 
الب�صيطة من خالل ثالث خطوات ذكية اعتباراً من 

اليوم.
واأ�صار العقيد �صالح حممد عبداهلل الظنحاين مدير 
اإدارة املرور والدوريات اإن تطبيق �صاعد يوفر الوقت 

على  احل�صول  يف  املتعامل  رحلة  ويخت�صر  واجلــهــد 
اخلدمة.

ويتيح التطبيق للمبلغ اأن يجرى طلب تقرير حادث 
موقع  مــن  مبا�صرًة  ب�صيط  حلـــادث  تعر�صه  حــال  يف 
احلــــادث مــن خـــالل اإتــبــاع جمــمــوعــة مــن اخلطوات 
واالإجراءات ال�صتكمال البيانات باالإ�صافة اإىل حتديد 
موقعه عرب خريطة تفاعليه ورفع تفا�صيل احلادث 

واالأ�صرار الناجمة عنه خالل دقائق.
اإبـــراهـــيـــم رمـــل الرئي�س  اأكــــد املــهــنــد�ــس  مـــن جــانــبــه 
التنفيذي ل�صركة �صاعد اأهمية اخلدمة املبتكرة التي 

وتوفري  املتعامل  رحلة  اخت�صار  يف  التطبيق  يقدمها 
الرقمية  التقنيات  من  واال�صتفادة  واجلهد,   الوقت 
التطور  مــدى  تعك�س  والــتــي  اال�صطناعي  والــذكــاء 
الذي ت�صهده دولة االإمارات, خا�صًة يف جمال االرتقاء 
الذي  والتميز  الريادة  مع  ات�صاقاً  اخلدمات  بتقدمي 
ت�صعى اإليه "�صاعد" من خالل تقدمي اأرقى اخلدمات 
�صركائها اال�صرتاتيجيني, والعمل على  بالتعاون مع 
واالرتقاء  املقدمة  اخلــدمــات  وفعالية  نوعية  تعزيز 
بتقدمي خدمة تخطيط احلوادث املرورية الب�صيطة 

ب�صكل متكامل وذكي.

الإ�شعاف الوطني يوؤكد 
ا�شتعداده للتعامل مع ال�شباب

•• اأبوظبي-وام:

اأكد االإ�صعاف الوطني رفعه درجات اال�صتعداد واتخاذه كافة التدابري اال�صتباقية 
للتعامل مع ال�صباب الذي ت�صهده مناطق عدة من الدولة, ودعا ال�صائقني اىل 
مل�صتوى  انخفا�صا  ت�صهد  التي  الظروف  هذه  مثل  يف  واحلــذر  احليطة  اتخاذ 
وظروف  الطق�س  حالة  متابعة  و�صرورة  ال�صباب,  ت�صكل  عن  الناجت  الروؤية 
احلركة على الطرقات والتاأكد من جاهزية املركبة قبل التحرك. واأكد اأحمد 
�صالح الهاجري الرئي�س التنفيذي لالإ�صعاف الوطني تفعيل خطة الطوارئ 
اال�صرتاتيجي  التوزيع  ي�صمل  مبــا  ال�صباب  الأوقـــات  املخ�ص�صة  اال�صتباقية 

للنقاط االإ�صعافية والتحرك الديناميكي ملركبات االإ�صعاف .

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س م�شروع قانون ب�شاأن املوارد الوراثية
•• دبي - وام:

ال�صحية  الــ�ــصــوؤون  جلــنــة  ناق�صت 
الوطني  املــجــلــ�ــس  يف  والـــبـــيـــئـــيـــة 
احتادي  قانون  م�صروع  االحتـــادي 
بــــ�ــــصــــاأن احلــــ�ــــصــــول عـــلـــى املـــــــوارد 
والتقا�صم  وم�صتقاتها  الــوراثــيــة 
النا�صئة  للمنافع  واملن�صف  العادل 

عن ا�صتخدامها.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع عقدته 
الــعــامــة يف  اللجنة مبــقــر االأمـــانـــة 
دبي, برئا�صة �صعادة ناعمة عبداهلل 
لرئي�س  الــثــاين  النائب  ال�صرهان 
اللجنة, وبح�صور  رئي�صة  املجل�س, 
املناخي  الـــتـــغـــري  وزارة  ممـــثـــلـــي 

والبيئة وبلديتي دبي وال�صارقة.
اللجنة  اأعــ�ــصــاء  االجــتــمــاع  ح�صر 

الــــراأي حولها,  الــقــانــون, وتــبــادل 
اللجنة  ا�ــصــتــفــ�ــصــارات  عــلــى  والــــرد 

ب�صاأن بع�س بنود القانون.
�صتوا�صل  الــلــجــنــة  اأن  واأ�ـــصـــافـــت 
مــنــاقــ�ــصــة مـــ�ـــصـــروع الـــقـــانـــون مع 
اجلــهــات االحتـــاديـــة واملــحــلــيــة ذات 
االخت�صا�س, الإعداد تقرير �صامل 
ودرا�صته  الــقــانــون  مــ�ــصــروع  حـــول 
ب�صورة م�صتفي�صة, متهيدا لرفعه 
جل�صاته  يف  ملــنــاقــ�ــصــتــه  لــلــمــجــلــ�ــس 

القادمة.
ويــهــدف مــ�ــصــروع قــانــون احتـــادي 
بــــ�ــــصــــاأن احلــــ�ــــصــــول عـــلـــى املـــــــوارد 
والتقا�صم  وم�صتقاتها  الــوراثــيــة 
النا�صئة  للمنافع  واملن�صف  العادل 
حماية  اإىل  ا�ـــصـــتـــخـــدامـــهـــا,  عــــن 
و�صيانة املوارد الوراثية واحلد من 

�ــصــمــيــه عبداهلل  �ــصــعــادة كـــل مـــن : 
ال�صويدي مقررة اللجنة, وحممد 
اأحــمــد الــيــمــاحــي, وعـــــذراء ح�صن 
النقبي,  �صعيد  و�صذى  ركا�س,  بن 
العامري,  والدكتورة موزه حممد 

واأحمد بو�صهاب ال�صويدي.
كــمــا حــ�ــصــر االجــتــمــاع مـــن وزارة 
�صعادة  والــبــيــئــة,  املــنــاخــي  الــتــغــري 
احلب�صي  عــلــوان  عــبــداهلل  �صلطان 
بالوكالة, وعدد من  الــوزارة  وكيل 
االأق�صام  وروؤ�صاء  االإدارات  مديري 
يف الـــــوزارة وممــثــلــي بــلــديــتــي دبي 

وال�صارقة .
عبداهلل  نـــاعـــمـــة  �ـــصـــعـــادة  وقــــالــــت 
اجلهات  مـــع  مت  اإنـــــه  الـــ�ـــصـــرهـــان, 
مناق�صة  االجـــتـــمـــاع  يف  ــاركــة  املــ�ــص
تعديالت اللجنة على بنود م�صروع 

ا�صتنزافها لال�صتفادة منها وتنظيم 
احل�صول عليها وتداولها من اأجل 
وا�صتدامة  حــفــظ  يف  املــ�ــصــاهــمــة 
الدولة,  يف  الــبــيــولــوجــي  الــتــنــوع 
واملن�صف  العادل  التقا�صم  و�صمان 
ا�صتخدام  عــن  الــنــا�ــصــئــة  للمنافع 
وما  وم�صتقاتها  الــوراثــيــة  املــــوارد 
يرتبط بها من معارف وممار�صات 

تقليدية وتراثية وابتكارات.
كما يــهــدف مــ�ــصــروع الــقــانــون اإىل 
وتوثيق  وت�صنيف  وجتميع  ح�صر 
وما  وم�صتقاتها  الــوراثــيــة  املــــوارد 
يرتبط بها من معارف وممار�صات 
تقليدية تراثية وابتكارات, وتعزيز 
ت�صهم  الـــتـــي  الــبــحــوث  وتــ�ــصــجــيــع 
البيولوجي  الــــتــــنــــوع  حـــفـــظ  يف 

وا�صتخدامه امل�صتدام.

 17 من  القانون  م�صروع  ويتكون 
املتعلقة  االأحــــكــــام  تـــنـــاولـــت  مـــــادة 
الوراثية  ــــوارد  امل عــلــى  بــاحلــ�ــصــول 
ـــــعـــــارف  والــــ�ــــصــــجــــل وتـــــوثـــــيـــــق امل

واتفاق  والت�صريح  املوافقة  باإلغاء 
تـــقـــا�ـــصـــم واملــــنــــافــــع والـــعـــقـــوبـــات 
االأحكام  تــنــاولــت  كــمــا  والــتــظــلــم, 
ال�صبط  مبـــــــاأمـــــــوري  املـــتـــعـــلـــقـــة 

وبجمع  الــتــقــلــيــديــة,  واملــمــار�ــصــات 
وا�ــــصــــتــــخــــدام املــــــــــوارد الــــوراثــــيــــة 
واإدخالها  وت�صديرها  وم�صتقاتها, 
املتعلقة  واالأحكام  املنافع,  واقت�صام 

احل�صول  ور�ـــــصـــــوم  الـــقـــ�ـــصـــائـــي, 
والالئحة  الــوراثــيــة,  املــــوارد  على 
التنفيذية واإلغاء االحكام املخالفة 

اأو املعار�صة.

بال�صر�كة مع �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات لتمكني �ل�صباب عرب �لبيانات و�صوال �إىل 1000 معلومة 

مركز ال�شباب العربي يطلق من�شة حقائق ال�شباب العربي التفاعلية 

اإ�صافة  هــي  اجلـــديـــدة  املــنــ�ــصــة  اأن 
ال�صباب  متــكــني  الأدوات  نــوعــيــة 
اأوطـــانـــهـــم مـــن خالل  الــعــربــي يف 
واإمكانات  الـــفـــر�ـــس  اأبــــــرز  ر�ـــصـــد 
النمو  وت�صريع  امل�صتمر  التح�صني 
والــتــطــويــر وفـــق االأولـــويـــات التي 
التي  واالأهـــــداف  ال�صباب  ي�صعها 
يطمح اإليها, الفتاً اإىل اأن فتح باب 
امل�صاركة للجميع يف اإثراء حمتوى 
معلوماتها  على  والتعليق  املن�صة 
التي  االأرقـــــام  وحتــديــث  املختلفة 
تــوفــرهــا خــطــوة اإ�ــصــافــيــة لتمكني 
وت�صميم  ا�صت�صراف  مــن  ال�صباب 

و�صناعة م�صتقبله بنف�صه.
مــــن نــاحــيــتــه قـــــال �ــــصــــادق جــــرار 
ملركز  الـــتـــنـــفـــيـــذي  املــــديــــر  نـــائـــب 
املن�صة  :" �صتتيح  العربي  ال�صباب 
واملوؤ�ص�صات  لــــالأفــــراد  اجلــــديــــدة 
العربي  ال�صباب  بــدعــم  الــراغــبــني 
االأ�صئلة  بــطــرح  املــ�ــصــاركــة  مــيــزات 
واالإ�صافات,  والتعليقات,  الهامة, 
املعلومات  عـــلـــى  ـــتـــحـــديـــثـــات  وال
ال�صباب  متكني  اأجــل  مــن  املتوفرة 
باحلقائق واالأرقام واملعطيات التي 
تعزز فر�صهم الراهنة وامل�صتقبلية 

اختيار  على  ال�صباب  متــّكــن  الــتــي 
نــحــو حتقيق  االأ�ــــصــــرع  املـــ�ـــصـــارات 
بناء  يف  ال�صبابية  الطاقات  اندماج 
االقت�صادات  وتـــعـــايف  املــجــتــمــعــات 
الرّواد  واإعــداد  التناف�صية  وتعزيز 

ال�صباب يف كافة امليادين".
اإطــالق من�صة  اأن  واأكــدت معاليها 
الـــعـــربـــي وفتح  الــ�ــصــبــاب  حــقــائــق 
املجال للجميع للم�صاركة يف اإثراء 
بالباحثني  واال�ــصــتــعــانــة  بــيــانــاتــهــا 
ــتــحــقــق من  الــــعــــرب الـــ�ـــصـــبـــاب لــل
بيانات  قاعدة  �صيوفر  معلوماتها 
الأهم  و�صاملة  مفتوحة  مرجعية 
ق�صايا ال�صباب, وي�صع اأمام �صناع 
القرار وم�صممي ال�صيا�صات املعنية 
موثوقاً  معرفياً  خمزوناً  بال�صباب 
لبناء برامج ال�صباب االأو�صع تاأثرياً 

انطالقاً من معطياته الدقيقة".

- ��صرت�تيجية متكاملة.
النظري  �صعيد  �صعادة  قــال  بــدوره 
مـــديـــر عــــام املــوؤ�ــصــ�ــصــة االحتـــاديـــة 
التنفيذي  الـــرئـــيـــ�ـــس  لـــلـــ�ـــصـــبـــاب, 
ال�صباب  مركز  يف  لالإ�صرتاتيجية 
العربي : " من�صة حقائق ال�صباب 

الــتــي حققها  املــ�ــصــجــعــة  والــنــتــائــج 
ال�صباب  عن  اإجابة   100" اإ�صدار 
مركز  ـــقـــه  اأطـــل الــــــذي  العربي" 
ال�صباب العربي عام 2020 و�صّكل 
املعطيات  اأبــــــرز  درا�ـــصـــة  حــ�ــصــيــلــة 
واحلــــقــــائــــق الــــتــــي ر�ـــصـــمـــت واقــــع 

لل�صباب العربي وتطلعاته.

- قطاعات حيوية.
�صتتو�صع  الزخم,  لهذا  وا�صتكمااًل 
العربي  الــ�ــصــبــاب  حــقــائــق  مــنــ�ــصــة 
اجلـــديـــدة يف االإجـــابـــة عــلــى مئات 
ال�صباب  تهم  التي  امللّحة  االأ�صئلة 
�صمن القطاعات املركزية الثمانية 
اإجابة   100 اإ�ــصــدار  غّطاها  التي 
املا�صي  العام  العربي  ال�صباب  عن 
وريادة  والتوظيف,  التعليم,  وهي 
ال�صكانية,  والــرتكــيــبــة  االأعـــمـــال, 
والو�صائط  اجلـــغـــرايف,  والــتــوزيــع 
والهوية  واالجــتــمــاعــيــة,  الرقمية 
والريا�صة  ال�صخ�صية واملجتمعية, 

وال�صحة.

- �لبحث و�لتطوير.
مــنــ�ــصــة حقائق  اإطــــــالق  ويــــنــــدرج 

- بيانات مرجعية.
وقـــالـــت مـــعـــايل �ــصــمــا بــنــت �صهيل 
بــن فــار�ــس املـــزروعـــي وزيــــرة دولة 
ل�صوؤون ال�صباب نائب رئي�س مركز 
" اأظهر ال�صباب  ال�صباب العربي : 
الــعــربــي مــرونــة واإيــجــابــيــة كبرية 
يف التعامل مع خمتلف التحديات 
املا�صي,  العام  العامل  �صهدها  التي 
واليوم ويف ظل املعطيات اجلديدة 
التي ن�صهدها يف خمتلف قطاعات 
والتغريات  واالقــتــ�ــصــاد  املــجــتــمــع 
املت�صارعة يف اأمناط التعلم والعمل 
والتوا�صل بيننا, تربز احلاجة اإىل 
يقدمها  دقيقة  ومعطيات  بيانات 
واقعهم  عــــن  اأنــفــ�ــصــهــم  الـــ�ـــصـــبـــاب 
جميع  مــع  بال�صراكة  وتطلعاتهم 
احلري�صة  والقطاعات  املوؤ�ص�صات 
عــــلــــى متــــكــــني الــــ�ــــصــــبــــاب عـــربـــيـــاً 

وعامليا".
العربي  الــ�ــصــبــاب   "  : ـــافـــت  واأ�ـــص
والتفكري  واالإرادة  الطموح  لديه 
املعلومات  وتــــوفــــري  االإبــــــداعــــــي, 
جــمــيــع ظروفه  عـــن  الــ�ــصــحــيــحــة 
واإمكاناته وفر�س تطوير مهاراته 
ي�صاعد املعنيني بتطوير ال�صيا�صات 

يف ميادين التعّلم الذاتي وامل�صتمر, 
وتر�صيخ  املـــــــهـــــــارات,  وتــــطــــويــــر 
ثقافة ريـــادة االأعــمــال واأخـــذ زمام 
الرقمية,  الــفــجــوة  و�ــصــد  املـــبـــادرة, 
العمل,  �ــصــوق  مــتــطــلــبــات  وتــلــبــيــة 
واالبتكار  االإبــداع  مفاهيم  وتعزيز 
�صيعمل  كما  امل�صتقبل,  وت�صميم 
�صي�صكله  الــذي  املجل�س  مع  املركز 
العرب على  ال�صباب  الباحثني  من 
عملها  ونــطــاق  املن�صة  دور  تعزيز 

واإنتاجها".

- جمل�س �لباحثني.
البيانات  مـــن  الــتــحــقــق  ويـــتـــوىل 
املدخلة "جمل�س الباحثني ال�صباب 
العرب" الذي اأطلقه مركز ال�صباب 
الــعــربــي يف �ــصــهــر يــولــيــو مـــن عام 
جامعة  مــنــ�ــصــة  لــيــكــون   2020
العرب  ال�صباب  الباحثني  لتمكني 
ويكّمل  بينهم,  فيما  التوا�صل  من 
اأبحاث  "من�صة  اإطــــــالق  خـــطـــوة 
نوفمرب  �صهر  العربي" يف  ال�صباب 
املن�صة  وت�صتند   .2019 عــام  من 
ال�صباب  ملركز  نوعها  من  االأحــدث 
االإيـــجـــابـــي  االأثــــــــر  اإىل  الـــعـــربـــي 

العربي اجلديدة التي اأطلقها املركز 
اإجابة   100 اإ�ـــصـــدار  عــلــى  تــبــنــي 
عــن واقـــع الــ�ــصــبــاب الــعــربــي الذي 
املــا�ــصــي؛ وتطمح  الــعــام  اأجنـــزنـــاه 
الو�صول  اإىل  الــثــانــيــة  املــرحــلــة  يف 
عن  جوهرية  اإجــابــة   1000 اإىل 
وتطلعاته  الــعــربــي  ال�صباب  واقـــع 
ركــيــزة حتقيق  الــبــيــانــات هــي  الأن 
التنمية االقت�صادية واالجتماعية, 
�صبابية  اإ�ــصــرتاتــيــجــيــات  وت�صميم 

مثمرة " .
واأ�صاف النظري : " من�صة حقائق 
من  جــزءاً  �صتكون  العربي  ال�صباب 
ا�صرتاتيجية �صاملة يعتمدها مركز 
منتجات  لتوفري  العربي  ال�صباب 
مرجعية  وبــيــانــات  غنية  معرفية 
ومــعــلــومــات عــلــمــيــة مــوثــوقــة عن 
فر�س متكني ال�صباب العربي, من 
مبادراته  مع  املن�صة  تكامل  خالل 
"جمل�س  االأخـــرى مثل  وبــراجمــه 
الذي  العرب"  ال�صباب  الباحثني 
بياناتها  تـــدقـــيـــق  عـــلـــى  �ــصــيــعــمــل 
العربي"  ال�صباب  اأبحاث  و"من�صة 
التي ت�صكل عن�صراً داعماً باالأبحاث 
واالأرقام للمن�صة اجلديدة." واأكد 

•• اأبوظبي-وام:

2021 ودخــــول  عــــام  بـــدايـــة  مـــع 
مـــعـــطـــيـــات جـــــديـــــدة عــــلــــى واقـــــع 
الـــعـــربـــي  الـــــوطـــــن  الــــ�ــــصــــبــــاب يف 
ال�صباب  "مركز  اأعـــلـــن  والـــعـــامل, 
حقائق  "من�صة  اإطـــالق  العربي" 
facts. العربي"  الــــ�ــــصــــبــــاب 
arabyouthcenter .
اأمــــام  ـــبـــاب  ال تــفــتــح  الـــتـــي   org
واملوؤ�ص�صات  والــبــاحــثــني  االأفــــــراد 
املعنية  والـــقـــطـــاعـــات  واملــنــظــمــات 
بــالــعــمــل الــ�ــصــبــابــي لــلــمــ�ــصــاركــة يف 
االأ�صئلة  من  الكثري  على  االإجــابــة 
وتقدمي البيانات واملعلومات حول 
وم�صتقبله,  العربي  ال�صباب  واقــع 
اإطــار عمله امل�صتمر على  وذلــك يف 
تو�صيع منظومة االأبحاث اخلا�صة 
يف  ي�صعها  التي  العربي  بال�صباب 
بتطوير  املعنية  املوؤ�ص�صات  متناول 
واملبادرات  والـــربامـــج  الــ�ــصــيــا�ــصــات 
الـــتـــي متــّكــنــه يف خمــتــلــف اأرجـــــاء 
الــعــامل الــعــربــي. وتــهــدف "من�صة 
لدعم  العربي"  الــ�ــصــبــاب  حــقــائــق 
م�صممي اال�صرتاتيجيات ال�صبابية 
واملوؤ�ص�صات املعنية بتمكني ال�صباب 
امل�صتقبلية  فر�صه  و�صّناع  العربي 
واملعطيات  والــبــيــانــات  بــاحلــقــائــق 
تــوؤهــلــهــم التخاذ  الــتــي  الــدقــيــقــة 
القرارات التي تنعك�س اإيجاباً على 
تعزيز قدراتهم وفتح اآفاق جديدة 

لهم.

اإطار جمموعة  العربي يف  ال�صباب 
مــتــكــامــلــة مـــن بـــرامـــج ومـــبـــادرات 
الــبــحــث والــتــطــويــر الــتــي يحر�س 
الــــعــــربــــي على  الـــ�ـــصـــبـــاب  مــــركــــز 
عام  تاأ�صي�صه  منذ  تباعاً  اإطالقها 
منظومة  مــعــاً  لــتــ�ــصــكــل   2017
املعلومات  واأدق  الأحـــدث  مرجعية 
العربي  الــ�ــصــبــاب  بـــواقـــع  املــتــعــلــقــة 
خمتلف  يف  متـــكـــيـــنـــه  وفــــــر�ــــــس 

جماالت التنمية.

- تفاعل . 
املــنــ�ــصــة اجلـــديـــدة فر�صة  وتـــوفـــر 
وكافة  الـــعـــربـــي  الــ�ــصــبــاب  تــفــاعــل 
املـــعـــنـــيـــني بـــالـــعـــمـــل الـــ�ـــصـــبـــابـــي يف 
االأ�صئلة  اأهــم  مع  العربية  املنطقة 
احليوية  ــيــع  واملــوا�ــص اجلــوهــريــة 
الـــتـــي تـــهـــم الـــ�ـــصـــبـــاب مــــن خالل 
امل�صاركة بالتعليقات اأو التحديثات 
اأو املعلومات اجلديدة حول ق�صايا 
�صوق  مــتــطــلــبــات  مـــثـــل  اأ�ـــصـــا�ـــصـــيـــة 
التعلم,  اأمنـــــاط  وحتــــول  الــعــمــل, 
ال�صاعدة,  اجلـــديـــدة  والــتــقــنــيــات 
واملـــهـــارات االأكـــرث طــلــبــاً, وم�صائل 
الـــهـــجـــرة, والـــ�ـــصـــحـــة, واالأ�ــــصــــرة, 
والقيم  االجــتــمــاعــيــة,  والــعــالقــات 
الـــوطـــنـــيـــة واالإنــــ�ــــصــــانــــيــــة, وذلــــك 
لل�صباب  املــــفــــتــــوح  بـــالـــتـــ�ـــصـــجـــيـــل 
واملنظمات واملوؤ�ص�صات من خمتلف 
اأنـــحـــاء الــعــامل عــرب رابـــط من�صة 
facts. الــعــربــي  الــ�ــصــبــاب  حــقــائــق 

.arabyouthcenter.org

وت�شميم اإ�شرتاتيجيات �شبابية مثمرة. والجتماعية,  القت�شادية  التنمية  حتقيق  ركيزة  هي  البيانات   : املزروعي  •  �شما 
ا�شرتاتيجية �شاملة يعتمدها مركز ال�شباب العربي لتوفري بيانات مرجعية ومعلومات علمية موثوقة  من  جزء  املن�شة   : النظري  •  �شعيد 

عن فر�س متكني ال�شباب العربي

مب�صاركة �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س وفئات �ملجتمع يف �لدولة
انطالق فعاليات الإمارات تبتكر 2021 من 21 اإىل 27 فرباير

تعك�س حر�س حكومة دولة االإمارات 
على تنفيذ توجيهات �صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را�ــصــد  بــن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب 
اهلل",  "رعاه  دبــــي  حـــاكـــم  الـــــــوزراء 
برت�صيخ منهجية وممار�صات االبتكار 
يف العمل احلكومي وبني فئات واأفراد 
املجتمع, وحتفيز اجلميع للم�صاركة 
وتطوير  للتحديات  حلول  ابتكار  يف 
م�صتقبل  لبناء  والـــروؤى  املقرتحات 

اأف�صل لالأجيال القادمة.
تبتكر  "االإمارات  اأن  ـــحـــت  واأو�ـــص
قيمة  الــعــام  هـــذا  حتــمــل   "2021
احتفاالت  مع  تتزامن  الأنها  مميزة 
الـــدولـــة بــالــيــوبــيــل الـــذهـــبـــي, حيث 
�صت�صهد هذه الدورة اإطالق مبادرات 
جديدة ت�صهم يف تعزيز وعي االأفراد 
واقعهم  يف  واأثــــره  االبــتــكــار  باأهمية 
وم�صتقبلهم, وتنمي لديهم التفكري 
التجربة  على  يقوم  الــذي  االإبداعي 
وتطوير  لت�صميم  االأفــكــار  واختبار 
جتارب ومبادرات وحلول م�صتقبلية 

تالم�س حياة اأفراد املجتمع.

م�صاركة  تــبــتــكــر..  �الإمــــــار�ت 
و��صعة يف 2020

تبتكر  "االإمارات  فعاليات  و�صهدت 
العام  للخم�صني" خالل  لال�صتعداد 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت حكومة دولــة االإمــارات عن 
تبتكر  "االإمارات  فــعــالــيــات  تنظيم 
يف  الــدولــة  م�صتوى  على   ,"2021
فرباير   27 اإىل   21 مـــن  الـــفـــرتة 
احلكومية  اجلهات  مب�صاركة  املقبل, 
االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س 
واملــوؤ�ــصــ�ــصــات االأكـــادميـــيـــة, يف حدث 
ون�صر  تــر�ــصــيــخ  اإىل  يـــهـــدف  وطـــنـــي 
امل�صاركة  وتــعــزيــز  االبــتــكــار,  ثــقــافــة 
وتطوير  تــ�ــصــمــيــم  يف  املــجــتــمــعــيــة 
وامل�صروعات  واملــــبــــادرات  الــتــجــارب 
العام  مـــع  بــالــتــزامــن  املــ�ــصــتــقــبــلــيــة, 

اخلم�صني لقيام دولة االإمارات.

واالأكادميية  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 
متميزة  مــبــادرات  وتنفيذ  تنظيم  يف 
االبتكار,  وثـــقـــافـــة  مــفــاهــيــم  تـــعـــزز 
وحتفز االأفراد واجلهات على تكثيف 
الكفيلة  االأفــكــار  وت�صميم  اجلــهــود 

مبواجهة خمتلف التحديات.
و�ــــصــــدد املــجــتــمــعــون عـــلـــى �ـــصـــرورة 
تــطــبــيــق االإجـــــــــــراءات االحــــرتازيــــة 
الوطنية  الــهــيــئــة  و�ــصــعــتــهــا  الـــتـــي 
حلماية  واالأزمــــات  الــطــوارئ  الإدارة 
الفعاليات  خـــالل  املــجــتــمــع,  اأفـــــراد 
فريو�س  جائحة  ظل  يف  تنظم  التي 
"كوفيد19-",  املــ�ــصــتــجــد  كـــورونـــا 
وت�صمل التباعد االجتماعي, وارتداء 
الكمامات, وتوزيع اأدوات التعقيم يف 

جــاء ذلـــك, خــالل اجــتــمــاع تن�صيقي 
عقدته حكومة دولة االإمارات و�صم 
ممثلي املجال�س التنفيذية يف اإمارات 
الدولة, ا�صتعر�س اأبرز حماور الدورة 
املبادرة  و�صبل تطوير هذه  احلالية, 
الوطنية وتعزيز امل�صاركة املجتمعية 
فيها, وتن�صيق اجلهود على امل�صتويني 
اأف�صل  ل�صمان  واملــحــلــي,  االحتـــادي 
تبتكر  "االإمارات  لفعاليات  تنظيم 
اأهم  ا�صتعرا�س  مت  كما   ,"2021
املا�صية لال�صتفادة  الــدورة  اإجنــازات 
حتقيق  ل�صمان  عليها  والبناء  منها 
امل�صاركون  واأكــد  املن�صودة.  االأهــداف 
يف االجتماع اأهمية تعزيز ال�صراكات 
مع كافة املوؤ�ص�صات و�صرائح املجتمع 

خمتلف املواقع.

عن�صر  �البتكار  �لها�صمي:  هدى 
ــة حتــديــات  ــه ــو�ج ــــوري يف م حم
"كورونا" وحتقيق �لتعايف �ل�صريع 
رئي�س  الـــهـــا�ـــصـــمـــي  هـــــدى  واأكـــــــــدت 
احلكومي  واالبتكار  اال�صرتاتيجية 
اأن  االإمـــــــــــــــــارات,  دولـــــــــة  حلــــكــــومــــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي مـــــرت بـــهـــا دولــــة 
االإمـــــــــــــارات والــــــعــــــامل, خــــــالل عـــام 
فريو�س  جلائحة  نتيجة   ,2020
 ,"19 – "كوفيد  امل�صتجد  كــورونــا 
مواجهة  يف  االبتكار  حمورية  اأكــدت 
ال�صريع  التعايف  وت�صهيل  اجلائحة 
مـــا متــثــل يف فعالية  تــبــعــاتــهــا,  مـــن 
وكــفــاءة حــكــومــة دولـــة االإمــــــارات يف 
الــتــعــاطــي مـــع هــــذا الـــتـــحـــدي غري 
اإن  الها�صمي  هدى  وقالت  امل�صبوق. 
فعاليات "االإمارات تبتكر 2021", 

جميع  من  وا�صعة  م�صاركة  املا�صي, 
اأكرث  �صاركت  الــدولــة, حيث  اإمـــارات 
وخا�صة,  حكومية  جهة   120 مــن 
ومت تنظيم اأكرث من 1000 فعالية 
وعرو�صاً  وجــوائــز  م�صابقات  �صملت 
ومـــــوؤمتـــــرات ومـــــبـــــادرات وحــــــوارات 
تفاعلية  وخمــــتــــربات  وهــــاكــــاثــــون 
عديدة هدفت اإىل ا�صتقطاب االأفكار 

واملبادرات واالبتكارات.
كــمــا اأطــلــق مــركــز حمــمــد بــن را�صد 
لالبتكار خالل فعاليات العام املا�صي 
ت�صجيع  بهدف  اخلم�صني"  "حتدي 
واأ�صحاب  واملبتكرين  املجتمع  اأفــراد 
اأفكار  لــتــقــدمي  اخلـــالقـــة  االأفــــكــــار 
م�صتقبل  وت�صميم  تطوير  ت�صهم يف 
دولة االإمــارات, يف 4 حتديات, هي: 
ونفايات  املـــروريـــة,  احلــــوادث  ن�صبة 
بني  ال�صمنة  ومــعــدل  الــبــال�ــصــتــيــك, 
االأطــــفــــال, ونــ�ــصــبــة انــبــعــاثــات ثاين 
اإىل  بها  والو�صول  الكربون,  اأك�صيد 
 ,2071 الــعــام  بحلول  "ال�صفر" 
وا�صتقطب التحدي اأكرث من 400 
من  مبتكرون  قدمها  نــوعــّيــة  فــكــرة 
وم�صاركة  املــجــتــمــع,  فــئــات  خمــتــلــف 
الدولة,  م�صتوى  على  جهة   400
فاز منها 13 فكرة مبتكرة اختارتها 
تطبيقها  لـــدعـــم  الــتــحــكــيــم  جلـــــان 

عملياً.

هيئة النقل حت�شل على �شهادة 
موا�شفة ا�شتمرارية العمال

•• عجمان -الفجر:

اأف�صل معايري اجلودة  النقل- عجمان للح�صول على  اإطــار �صعي هيئة  يف 
والتميز يف جميع اجلوانب واالأ�صعدة  وتاأكيداً على جاهزية الهيئة للقيام 
التي  والتحديات  االأزمــات  اأكمل وجه خالل  واملتطلبات على  املهام  بكافة  
ا�صتمرارية  ملوا�صفة  الــدويل   االعتماد  على  الهيئة  , ح�صلت  لها  تتعر�س 
 ,Lloyd's Register من �صركة  ISO 2019:22301 االعمال
املوؤ�ص�صات  قــدرة  بتقييم  يخت�س  دولــيــاً  معياراً  ال�صهادة  هــذه  تعترب  حيث 

وال�صركات على موا�صلة ت�صغيل الوظائف االأ�صا�صية وتقدمي خدماتها 
اأكد �صعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي املدير العام  للهيئه على حر�س 
ا�صتمرارية  ت�صمن  التي  واالإجــــراءات  التدابري  كافة  اتــخــاذ   على  الهيئة 
العمل اأثناء الطوارئ واالأزمات بنف�س م�صتوى اجلودة   , واأ�صاف  �صعادته 
اال�صتجابة  يف  الهيئة  كفاءة  يعك�س  االآيــزو  �صهادة  على  الهيئة  ح�صول  ان 
مكانة  ويعزز  العمل  ا�صتمرارية  على  يوؤثر  خلل  اأي  حــدوث  عند  الفعالة 

الهيئة كجهة مبتكرة ومتكيفه مع كافة املتغريات

فـــــقـــــد املــــــــدعــــــــو  /يـــــامـــــن 
�صوريا    اخلــــري,  ابــــو  كــمــال 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )11646871NO( رقـــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــصـــال 

0553339711

فقدان جواز �شفر
فـــقـــد املـــــدعـــــو  /ايـــــــــاز بن 
عـــبـــداحلـــق عـــبـــداحلـــق بن 
حمــمــد, الــهــنــد   اجلن�صية 
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــص جــــــــــــواز   -
يجده  من   )h8816869(
بتليفون  االتـــ�ـــصـــال  عــلــيــه 

رقم  0565818429

فقدان جواز �شفر
فــــقــــد املــــــدعــــــو  /مـــــافـــــوزا 
عبدالواحد اباوىل, اثيوبيا   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)4774161EP( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0504909988

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

•• بيري مارتن

مكانه  احــتــل  لرئي�س  لها  نهاية  ال  الــتــي  الــواليــة 
بني االأ�صواأ يف التاريخ االأمريكي, انتهت, و�صيكون 

التنظيف طوياًل و�صاًقا.
تـــرامـــب هـــو انتخبوا  الــ�ــصــائــع يف عــهــد  الــتــعــبــري   

مهرًجا... توقعوا �صريكا
انــتــخــب تــــرامــــب... ومـــــّر الـــ�ـــصـــريك مـــن هناك, 
يوؤمنون  الذين  -وجميع  االأمريكيني  على  وبــات 
الــــدرو�ــــس  يــ�ــصــتــخــلــ�ــصــوا  -اأن  بـــالـــدميـــقـــراطـــيـــة 

ال�صحيحة حتى ال يقعوا مرة اأخرى يف الفخ

�صريك معلن
كما هو احلال مع ال�صريك الذي نراه ون�صعر اأنه 
الرئا�صة  لــهــذه  العري�صة  اخلــطــوط  كــانــت  قـــادم, 
اال�ــصــتــثــنــائــيــة مــتــوقــعــة يف وقــــت مــبــكــر مـــن عام 

.2016
كنا نعلم اأن دونالد ترامب لن يفكر اإال يف نف�صه, 
واأنــــــه �ــصــيــ�ــصــعــى بـــال كــلــل اإىل احـــتـــكـــار اال�ـــصـــواء 
من  ال�صلطوية  حــدود  �صيخترب  واأنـــه  واالهــتــمــام, 
�ــصــركــة عائلية  تــ�ــصــرّي  كــمــا  اإدارتـــــه  ت�صيري  خـــالل 
و-قال ذلك بنف�صه -اأنه �صريف�س قبول اأي هزمية 

انتخابية.
تعر�س  الـــذي  هـــذا,  االأعـــمـــال  رجـــل  اأن  نعلم  كــنــا 
لن  واأنــه  كفاءته,  عــدم  �صيثبت  املتعدد,  لالإفال�س 
واأنه  الذاتي,  ا�صتخدام من�صبه لالإثراء  يرتدد يف 
�صي�صخر من القواعد غري املكتوبة, واأنه و�صيلتف 
على ال�صوابط املكتوبة اإذا �ُصمح له... وُترك يفعل 

ما ي�صاء.
بال  الوطنية  للم�صلحة  روؤيــتــه  اأن  معروفاً  وكــان 
روح, وان ممار�صة ال�صلطة دون توّجهات اأخالقية 
ال�صيا�صي  املــنــاخ  تــدهــور  اإىل  تـــوؤدي  اأن  �صاأنها  مــن 
الداخلي واخلارجي. وقد و�صلت ثقة االأمريكيني 
يف موؤ�ص�صاتهم اإىل اأدنى م�صتوياتها على االإطالق, 
للواليات  الدولية  للقيادة  بالن�صبة  االأمر  وكذلك 

املتحدة.
املّت�صم  االأجـــانـــب  كــراهــيــة  خــطــاب  اأن  نــعــلــم  كــنــا 
غري  لــلــجــمــاعــات  �صي�صمح  عــنــ�ــصــريــة,  بــاإيــحــاءات 
املرغوب فيها بتاأكيد ذاتها. وكان متوقعا اأن يوؤدي 
متجيده للقوة اإىل حتري�س موؤيديه على اللجوء 
راأيناها  التي  املاأ�صاوية  العواقب  مع  العنف,  اإىل 
يوم  اال�صتنفار  ذاك  ت�صببت يف  والتي  يناير,   6 يف 

التن�صيب.

»�أعظم عر�س
 على �الأر�س«

اأكرب عر�س  انه  بنف�صه  يعلن  الذي  ال�صريك  مثل 
رئي�س يف  اأف�صل  بــاأنــه  تــرامــب  يتباهى  الــعــامل,  يف 

التاريخ, من بني اأ�صياء اأخرى.
مل يــكــن كــل �ــصــيء اأ�ــصــود خـــالل �ــصــنــوات ترامب: 
احلروب  ا�صتمرار  رغــم  جــديــدة,  حــرب  تندلع  مل 
التوترات  تندلع  مل  اأخــرى,  اأماكن  ويف  القدمية. 

القائمة, لكنها تظل مقلقة للغاية.
كان االقت�صاد جيدا قبل انت�صار الوباء, لكنه كان 
منًوا يكّر�س التفاوت ب�صكل �صارخ, ممول من عجز 
�صتثقل كاهل  الفلكية لالأزمة,  الفاتورة  اإن  كبري. 
املوؤكد  ولي�س من  قادمة,  لعقود  املتحدة  الواليات 

اأن االأف�صل حااًل �صيدفعون ن�صيبهم بالعدل.
لالنتظارات:  ترامب  ا�صتجاب  تبقى,  ملا  بالن�صبة 
واملح�صوبية,  والف�صاد,  والف�صائح,  الكفاءة,  عــدم 

واإ�صاءة ا�صتخدام ال�صلطة.
وكـــانـــت اجلـــولـــة االأخـــــــرية مــــعــــرّبة: فــ�ــصــل ذريـــع 
الكربى”  و”الكذبة  كوفيد,  �صد  التطعيم  لبدء 
النــتــخــابــات مـــــزورة يــعــتــقــد يف �ــصــحــتــهــا ماليني 
العنف,  اإىل  بــالــكــثــرييــن  ودفـــعـــت  االأمـــريـــكـــيـــني, 
والــدفــعــة االأخــــرية مــن قــــرارات الــعــفــو الرئا�صي 

املثرية للغثيان.
لقد خ�صر ترامب ويجب اأن يرحل �صريكه.

اأعجبوا  اأمريكي  مليون   74 ان  نف�صر  كيف  لكن, 
بالعر�س اإىل درجة طلب االعادة؟ ملاذا مت االرتقاء 
برجل اإىل �صّدة الرئا�صة ال جنروؤ على ذكره كمثال 

لالأطفال؟

�آثار د�ئمة
متوا�صع  الرتامبيني  فهم  يف  املتمثل  التحدي  اإن 
مقارنًة بالتحدي املتمثل يف التخل�س من االأكاذيب 
التي جعلهم ترامب املخادع يبتلعونها. ومع ذلك, 
�صيكون من ال�صروري و�صع حد لالأوهام الإ�صالح 
بهذه  يليق  جــمــهــوري  دميــقــراطــي  �صيا�صي  نــظــام 

ال�صفات.
لن  لكنه  �ــصــرادقــه,  الكبري  تــرامــب  �ــصــريك  يفّكك 
اأولـــئـــك الـــذيـــن جــرفــهــم مفهومه  يـــرتك عــقــول 

ال�صيئ لل�صيا�صة, والذين قد يرغبون يف عودته.
ال�صريك يغادر... و�صيتعني تنظيف الفو�صى التي 
�صت�صتمر  النجاح,  مت  لــو  وحتى  وراءه...  يرتكها 

بع�س الروائح لفرتة طويلة.
ترجمة خرية ال�صيباين

اأخرًيا انتهى �شريك ترامب الكبري...!
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املعرفة حول الرهانات الدولية

الرئي�س الأملاين يعرب عن
 »ارتياحه « لنتقال ال�شلطة يف اأمريكا

•• برلني-وكاالت

اأعرب الرئي�س االأملاين فرانك فالرت �صتاينماير,  اأم�س االأربعاء, عن “ارتياحه 
تن�صيب جو  �صاعات من  املتحدة, قبل  الواليات  ال�صلطة يف  النتقال  الكبري” 
يف  النا�س”  من  “الكثري  يت�صاركه  ال�صــــعور  هــــــذا  اأن  مــوؤكــداً  رئي�صاً,  بايدن 

اأملانيا.
وقال الرئي�س االأملاين يف ر�صالة عرب الفيديو: “نحن م�صرورون الأن الواليات 
املتحدة ك�صريك اأ�صا�صي �صت�صبح جمدداً يف امل�صتقبل اإىل جانبنا يف الكثري من 
امل�صائل, يف املعركة امل�صرتكة واملوحدة �صد وباء كوفيد-19 واحلماية العاملية 

للمناخ وحول امل�صائل املتعلقة باالأمن«.

••عوا�شم-وكاالت

اأم�س  �صادرة  ل�صحف عربية  وفقاً 
فتح  اإىل  بــايــدن  ي�صعى  االأربـــعـــاء, 
ف�صل حا�صم الإ�صالح �صورة بالده 
يعتزم  فــيــمــا  وخـــارجـــيـــاً,  داخـــلـــيـــاً 
وقوانني  تنفيذية  اأوامــــر  اإ�ــصــدار 
لتفكيك  االأول  يــومــه  يف  كــا�ــصــحــة 

اإرث ترامب.
خلفان  حمــــمــــد  الـــــكـــــاتـــــب  ذكــــــــر 
ب�صحيفة  لـــه  مــقــال  يف  الــ�ــصــوايف 
البيان االإماراتية, اأن االهتمام مبا 
يحدث اليوم يف اأمريكا لي�س فقط 
من اأجل م�صاهدة تفا�صيل مرا�صم 
الــتــتــويــج, واإمنــــا مــن اأجـــل توثيق 
4 �صنوات  اإثــــارة بــعــد  اآخـــر حلــظــة 
�صيا�صية  ممـــار�ـــصـــات  مـــن  كــامــلــة 
ا�صتطاع فيها الرئي�س الذي يغادر 
البيت االأبي�س, دونالد ترامب, اأن 
يكون حديث ال�صاعة يف كل و�صائل 
يف  القلق  ويـــزرع  العاملية,  االإعـــالم 
قلوب معجبي الرمزية االأمريكية, 
ويـــبـــث االإثــــــــارة واالإعــــجــــاب لدى 

موؤيدي �صيا�صاته الغريبة.
اليوم, مع  العام  “امل�صهد  اإن  وقــال 
�صيا�صياً  يــكــون  اأن  يــفــرت�ــس  اأنــــه 
ميكن  ال  اأنــه  اإال  االأوىل,  بالدرجة 
على  يــقــتــ�ــصــرهــا  اأن  مـــراقـــب  الأي 
ذلـــك, فــاالأمــر اأكـــرب واأبــعــد بكثري 
وال ميكنه اأن يقت�صر على اأنه �صاأن 
اأمريكي, خا�صة بعد تبادل اتهامات 
بــتــزويــر االنــتــخــابــات, وكــ�ــصــف عن 
اأثناء  الـــنـــواب  العــتــقــال  خمــطــط 
اقتحام مبنى )الكابيتول( وانت�صار 

احلر�س الوطني االأمريكي«.
عمومه  يف  “امل�صهد  اأن  واأ�ـــصـــاف 
يــحــمــل لــهــفــة االطـــمـــئـــنـــان على 
كل  يف  العامل  اأبهر  الــذي  النموذج 
تعليم,  مـــن  احلــيــاتــيــة  املــــجــــاالت 
و�صناعة, وابتكارات, وحريات حيث 
اأمــريــكــا دون كل  تــخــّيــل  ال ميــكــن 
معرفة  ال�صهل  من  وبالتايل  ذلــك 

�صبب االهتمام العاملي اليوم«.
انتهاء  مبجرد  اأنه  الكاتب  واأو�صح 
مرا�صم التن�صيب للرئي�س اجلديد, 
بعد  الــ�ــصــعــداء  اجلميع  �صيتنف�س 
اآثارها  �ــصــتــرتك  �صعبة  اأعـــــوام   4
اجلديدة  االإدارة  عــلــى  الــ�ــصــلــبــيــة 
ا�صتعادة  اأجـــل  مــن  طويلة,  لــفــرتة 
خد�صتها  الـــتـــي  اأمـــريـــكـــا  �ــــصــــورة 

“ظاهرة الرتامبية«.

يوم �أمريكي م�صهود
ومـــــن جـــهـــتـــه, قـــــال الـــكـــاتـــب بكر 
ال�صرق  �ــصــحــيــفــة  يف  عـــويـــ�ـــصـــة 
اأمـــريـــكـــي  يــــــوم  “هذا  االأو�ــــــصــــــط 

مــ�ــصــهــود حـــقـــاً, اإمنـــــا وا�ـــصـــح لكل 
ما  وقــائــع  على  ال�صهود  اأن  متابع 
االأبي�س  الــبــيــت  حــديــقــة  �صت�صهد 
الــ�ــصــبــاح, �صواًء  يف وا�ــصــنــطــن هـــذا 
كانوا وا�صعي �صيا�صات, اأو متخذي 
كل  اإىل  واقــعــيــاً  ينتمون  قـــــرارات, 

اأنحاء االأر�س«.
من  احلــكــم  “انتقال  اأن  واأ�ـــصـــاف 
اإىل  ذاهــــب  اأمــريــكــي  رئــيــ�ــس  اإدارة 
طــاقــم جديد,  ي�صحبه  قـــادم  اآخـــر 
به  اأتــى  عما  تختلف  روؤى  ويحمل 
يحظى  اأمــر  هــو  ال�صلف,  الرئي�س 

غالباً باهتمام عاملي«.
تن�صيب  اأن  اإىل  الــكــاتــب  واأ�ــــصــــار 
للواليات  رئي�صاً  اليوم  بايدن  جو 
املتحدة, لن يلغي حقيقة اأنه حدث 
خمتلف متاماً, وتابع “كل ذي عقل 
الواليات  يف  املوؤ�ص�صات  اأن  يــعــرف 
عموماً,  الــغــرب  دول  ويف  املــتــحــدة, 
اأقـــوى مــن االجتــاهــات ومن  تظل 
االأفــراد, �صحيح اأن اأ�صلوب دونالد 
املوؤثر  اخلـــلـــل  مـــن  اأوقــــــع  تـــرمـــب 
لت�صحيح  وقــتــاً  يتطلب  �ــصــوف  مــا 
امل�صار, لكن ذلك اأمر ممكن, ولي�س 

باملتعذر«.
موؤ�صرات  ثــمــة  هــنــاك  اأن  واأو�ـــصـــح 
بــــداأ  االإ�ـــــصـــــالح  اأن  تـــو�ـــصـــح  عـــــدة 
بــالــفــعــل, يف مــقــدمــهــا حتـــول كبار 
�صخ�صيات احلزب اجلمهوري من 
مبوقف  االكتفاء  اأو  ترمب,  تاأييد 
العمل  اإىل  املــــحــــايــــد,  الـــ�ـــصـــمـــت 
يف  الت�صويت  جــرى  عندما  �صده, 
الكونغر�س على عزله يوم االأربعاء 

املا�صي.
“االأرجح  بــالــقــول  مقاله  واخــتــتــم 

اأمريكياً  امل�صهود,  اليوم  اأن مي�صي 
ودولــــيــــاً بـــال عــقــبــات حتــــول دون 
تــنــ�ــصــيــب الــرئــيــ�ــس املــنــتــخــب جو 
االأبي�س,  البيت  حديقة  يف  بايدن 
ومبا يثبت اأن انتقال احلكم ممكن 
بع�س  وقعت  لو  حتى  دميقراطياً 
املــ�ــصــاغــبــات, وبـــالـــتـــايل فـــــاإن ماآل 
تتيحها,  التي  التخريب  حماوالت 
الدميقراطية  املــمــار�ــصــة  اأحــيــانــاً, 

ذاتها, هو الف�صل«.

ف�صل حا�صم
العرب  �صحيفة  ك�صفت  وبــدورهــا, 
الرئي�س  مــعــ�ــصــكــر  اأن  الــلــنــدنــيــة 
املــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن اأعــــلــــن عن 
الواليات  خــارطــة طــريــق الإخــــراج 
االقت�صادية  اأزمــاتــهــا  مــن  املتحدة 
واالجتماعية وال�صحية, بالتزامن 
مع االنتهاء من تعيني فريق اإدارته 
التي �صت�صهر على تطبيق االأجندة 
لل�صنوات  اخلــارجــيــة  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة 
االأربع املقبلة, ومن دون اأن تلجمه 
اإجــراءات عزل �صلفه دونالد  كثرياً 

ترامب.
ــــــــرى مـــــراقـــــبـــــون ومــــــوؤرخــــــون  وي
ال�صيا�صي  هــذا  على  اأن  اأمريكيون 
78 عـــامـــاً,  الـــعـــمـــر  الـــبـــالـــغ مــــن 
ال�صيا�صي  اجلــانــب  يف  واملــخــ�ــصــرم 
والذي �صهدت حياته ماآ�س عائلية, 
و�صع �صورته ك�صخ�صية جامعة يف 
خدمة بلد ي�صهد انق�صامات كبرية 
القاتل  الــهــجــوم  �ــصــدمــة  ويــعــاين 

على الكونغر�س.
الــتــاريــخ يف جامعة  اأ�ــصــتــاذ  ولــفــت 
فاربر,  ديفيد  االأمريكية  كن�صا�س 

اإىل اأن الواليات املتحدة مل تعرف 
منذ  كهذه  �صيا�صية  �صرعية  اأزمـــة 
تــنــ�ــصــيــب اأبـــــراهـــــام لــنــكــولــن عام 
�ـــصـــرارة  اأطـــلـــق  والــــــذي   ,1861

احلرب االأهلية االأمريكية.
�صي�صتهلك  االأمــر  “ذلك  اإن  وقــال 
الوقت الذي يحتاج اإليه جو بايدن 
اأنه  اإىل  م�صرياً  م�صاريعه”,  لبدء 
ناأوا  اجلــمــهــوريــني  بع�س  كـــان  اإن 
امللياردير  عـــن  اأخـــــرياً  بــاأنــفــ�ــصــهــم 
قد  �صاخبة  قــوة  ف�صيبقى  املتهور, 
بايدن  اإدارة  فــرتة  طـــوال  ت�صتمر 
الـــتـــي لـــن يــ�ــصــعــهــا الــكــثــري حيال 

ذلك«.
واأو�ـــصـــحـــت الــ�ــصــحــيــفــة اأنـــــه على 
يعتقدون  املحللني  اأن  مــن  الــرغــم 
االأ�صهر  خــالل  �صريكز  بــايــدن  اأن 
الق�صايا  مــعــاجلــة  عــلــى  االأوىل 
اأن  اإال  االأولــــيــــة,  ذات  الــداخــلــيــة 
بالعامل  املتحدة  الــواليــات  عالقة 
اإليه  بالن�صبة  املهم  ال�صق  �صتكون 
الإعادة هيبة اأقوى دولة يف العامل.

�أمريكا �ملنق�صمة
االحتـــــــــاد  �ــــصــــحــــيــــفــــة  يف  واأمـــــــــــــا 
قالت اخلبرية يف  االإماراتية, فقد 
�صتوكي  مــاري  ال�صيا�صية  ال�صوؤون 
اإن  بن�صلفانيا  واليـــة  جــامــعــة  مــن 
اأن  بـــايـــدن لــيــ�ــس  ــز عــهــد  “ما ميــّي
البلد مير باأزمة, بل عدد االأزمات 
املتزامنة, التي �صي�صطر ملواجهتها 

منذ االأيام االأوىل لواليته«.
االأزمــــــات  هــــذه  اأن  اإىل  واأ�ـــــصـــــارت 
كوفيد-19  وبـــــــاء  يف  املــتــمــثــلــة 
واالنـــكـــمـــا�ـــس االقــــتــــ�ــــصــــادي, هي 

وبع�صها  ومــــرتابــــطــــة,  ظـــرفـــيـــة 
ال�صيا�صية  كــاالنــقــ�ــصــامــات  االآخــــر 
لكن  عقود,  اإىل  تعود  والعن�صرية 
كلها  بايدن مواجهتها  يتعني على 
جمل�س  �صيكون  وقــت  يف  مبا�صرة, 
مبحاكمة  جزئياً  من�صغاًل  ال�صيوخ 
دونالد ترامب بتهمة “التحري�س 

على التمرد«.
وار�ــــــصــــــو,  اآن  �ـــــصـــــرييل  وقــــــالــــــت 
كلية  يف  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذة 
يدير  اأن  “يجب  غــيــتــيــ�ــصــربغ: 
يحاول  فيما  االقت�صادية,  االأزمــة 
تلقيح 300 مليون �صخ�س, بينما 
يقود دولة منق�صمة ب�صكل خطر«.

بايدن  اأن  ال�صحيفة  واأو�ــصــحــت 
يــعــتــزم تــوقــيــع عــ�ــصــرات االأوامــــــر 
م�صروعات  واإحــــالــــة  الــتــنــفــيــذيــة 
يف  الكونغر�س  اإىل  كا�صحة  قوانني 
االأيام االأوىل له يف املن�صب, بهدف 
العدول عن بع�س ال�صيا�صات التي 
حتمل توقيع �صلفه دونالد ترامب, 
املناخ  وتغري  بالهجرة  يتعلق  فيما 
نف�صه  الــــوقــــت  يف  الـــتـــحـــرك  مــــع 
احلكومة  ت�صدي  قواعد  لت�صديد 

الأزمة فريو�س كورونا.
ولفتت اإىل اأن االأو�صاط االإعالمية 
املتحدة,  الــواليــات  يف  وال�صيا�صية 
التنفيذية,  االأوامــر  ترتقب حملة 
الـــتـــي يـــعـــتـــزم بــــايــــدن اإ�ـــصـــدارهـــا 
اعتباراً من يومه االأول يف ال�صلطة, 
مبينة  تـــــرامـــــب,  اإرث  لــتــفــكــيــك 
اخل�صائر  تــــدارك  ت�صتهدف  اأنــهــا 
االقت�صادية اجل�صيمة التي ترتبت 
على الوباء, وكذلك ا�صتعادة مكانة 

الواليات املتحدة يف العامل.
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ال�صيا�صي,  تاريخه  يف  االأوىل  للمرة 
االإ�صرائيلي  احلــكــومــة  رئــيــ�ــس  غـــرّي 
ا�صرتاتيجيته  نــتــانــيــاهــو  بــنــيــامــني 
اإ�صرائيل,  يف  العرب  املواطنني  جتــاه 
االنتخابية  حملته  بــدء  مــع  وي�صعى 
لك�صب  ا�ــصــتــمــالــتــهــم  اإىل  اجلـــديـــدة, 
برابع  لـــلـــفـــوز  يــحــتــاجــهــا  اأ�ـــــصـــــوات 
انتخابات يف اأقل من عامني, اأو على 

االأقل اإىل ت�صتيتهم.
الثالث  االنتخابية  احلمالت  خالل 
االأخــرية, مل يــرتّدد نتانياهو بو�صم 
العرب بعبارات اعتربوها “عن�صرية 
مطلقا  �ــصــدهــم,  و”حتري�صية”   “
“االإرهابيني”,  داعمي  �صفة  عليهم 
ما دفع العرب اىل الت�صويت بكثافة 
من  بكتلة  الكني�صت  اىل  والــو�ــصــول 
وازنة  كتلة  ي�صكلوا  لكي  نائبا,   15

وموؤثرة �صد نتانياهو.
�صكان  نتانياهو  فاجاأ  اأيــام,  قبل  لكن 
مدينتي اأم الفحم والطيبة يف و�صط 
البالد حيث توجد اأعــداد كبرية من 
العرب, بزيارة تفقد خاللها العيادات 
التي جتري فيها حمالت تلقيح �صد 

فريو�س كورونا امل�صتجد.
الــنــا�ــصــرة, كربى  ثــم زار اخلــمــيــ�ــس 
عن  “اعتذر”  حيث  العربية,  املــدن 
الــ�ــصــابــقــة جتـــاه العرب  تــ�ــصــريــحــاتــه 
املئة  الذين ميثلون نحو ع�صرين يف 

من �صكان اإ�صرائيل.
عليكم”.  “ال�صالم  بالعربية  وقـــال 
ثم اأ�صاف “اأعتقد اأن عرب اإ�صرائيل 
يجب اأن يكونوا جزءا كامال يت�صاوى 

مع املجتمع االإ�صرائيلي«.

يف  اجلــرميــة  على  “بالق�صاء  ووعـــد 
الق�صاء  مت  مثلما  الــعــربــي  املجتمع 
عليها يف املجتمع اليهودي”. وحتدث 
للمجال�س  امليزانيات”  “زيادة  عــن 
به  ورّحــب  للعرب.  واملحلية  البلدية 
رئــيــ�ــس بــلــديــة الــنــا�ــصــرة عــلــي �صالم 

واأعلن دعمه له وحلزب الليكود.
“يديعوت  �ــــصــــحــــيــــفــــة  وكـــــتـــــبـــــت 
اأننا  �صك  “ال  اخلمي�س  اأحرونوت” 
املا�صية  االأ�صابيع  يف  نتانياهو  راأيــنــا 
فبدال من  فــجــاأة.  وتــراجــع  خمتلفا, 
اجلمهور  على  والــكــذب  التحري�س 
احتواء  ا�صرتاتيجية  تبنى  العربي, 

واحت�صان«.
من  املبا�صر  “الغر�س  اأن  واعــتــربت 
لعب  وقــــف  اال�صرتاتيجية”  هــــذه 
اأن  اىل  مــ�ــصــرية  املحر�س”,  “دور 
اخلروج  اىل  العرب  دفــع  التحري�س 

باأعداد كبرية للت�صويت.
انـــتـــخـــابـــات  يف  نـــتـــانـــيـــاهـــو  وداأب 
تخيري  عـــلـــى  و2019   2015
الذي  )الــلــقــب  “بيبي  بــني  نــاخــبــيــه 
لنتانياهو(  االإ�ــصــرائــيــلــيــون  يعطيه 
القائمة  كــتــلــة  )رئــيــ�ــس  طيبي”  اأو 
العربية امل�صرتكة يف الكني�صت اأحمد 
الرئي�صي  مناف�صه  متهما  الطيبي(, 
بيني غانت�س الذي حظي بدعم بني 
داعمي  مــع  “يتحالف  بــاأنــه  الــعــرب, 

االإرهاب«.
وحـــ�ـــصـــدت الـــقـــائـــمـــة املـــ�ـــصـــرتكـــة يف 
اآذار/مار�س  يف  االأخــرية  االنتخابات 
87,2 يف املئة من اأ�صوات الناخبني 
الــعــرب الــذيــن �ــصــاركــوا يف االقـــرتاع 
�صعار  املئة. ورفعت  64,8 يف  بن�صبة 

“اإ�صقاط نتانياهو«.

�صموتريت�س ونفتايل بينيت«.
ن�صرته  ـــراأي  لـــل ا�ــصــتــطــالع  وحــ�ــصــب 
االإ�صرائيلية  “معاريف”  �صحيفة 
اليمني  مع�صكر  “باإمكان  اجلــمــعــة, 
بـــقـــيـــادة نــتــانــيــاهــو احلـــ�ـــصـــول على 
املقبلة  االنتخابات  يف  مقعدا”   60
املــحــددة يف 23 اآذار/مــار�ــس, مقابل 
احلـــــايل.  الــــربملــــان  يف  مـــقـــعـــدا   59
وبــحــ�ــصــب مــ�ــصــادر الــلــيــكــود, ميكن 
مقعدين  على  نتانياهو  يح�صل  اأن 
اإ�ــصــافــيــني مــن الــعــرب. ويــحــتــاج اىل 
ت�صكيل  مـــن  لــيــتــمــكــن  مــقــعــدا   61

حكومة مبفرده.
ويوؤكد املحلل ال�صيا�صي والربوف�صور 
يف جــامــعــة تــل اأبــيــب اأمـــل جــمــال اأن 
العرب”,  اأ�ــصــوات  “يريد  نتانياهو 
“للمجتمع العربي االآن  لكن زيارته 
االأعلى  الــ�ــصــوت  تفكيك  بــهــدف  هــي 

فيه: القائمة امل�صرتكة«.
امل�صرتكة  تـــفـــكـــيـــك  “اأن  ويــــــــرى 
ملف  مــع  الــتــعــامــل  عليه  �صىي�صّهل 
العرب داخل اإ�صرائيل وملف الق�صية 
الفل�صطينية”, م�صريا اىل اأن القائمة 
امل�صرتكة تطالب طوال الوقت داخل 
االأرا�صي  احــتــالل  “باإنهاء  الــربملــان 
الفل�صطينية والتو�صل اىل حل” مع 

الفل�صطينيني.
وقام نتانياهو مبغازلة رئي�س احلركة 
من�صورعبا�س,  اجلنوبية  االإ�صالمية 
امل�صرتكة, والذي  القائمة  الع�صو يف 
على  الت�صويت  عن  حركته  امتنعت 
اآخر  نــتــانــيــاهــو يف  اإ�ــصــقــاط حــكــومــة 
تــ�ــصــويــت حلـــل الــكــنــيــ�ــصــت, مـــا �صكل 
�صرخا داخل القائمة. ونقلت �صحيفة 
اأجرى  بــاأنــه  عبا�س  عــن  “هارت�س” 

الليكود,  نتانياهو,  ومل يتمكن حزب 
الذي  اأبي�س”  “اأزرق  حتــالــف  وال 
احلــ�ــصــول على  مــن  غانت�س  يــراأ�ــصــه 
االنتخابات  يف  وا�ـــصـــحـــة  اأكــــرثيــــة 
نتانياهو  و�ــصــكــل  االأخـــــرية.  الــثــالث 
برئا�صة  ائــتــالف  حــكــومــة  وغــانــتــ�ــس 
ل�صنة,  حــتــى  تــ�ــصــمــد  مل  نــتــانــيــاهــو 
غانت�س  فريق  اإ�صعاف  يف  و�صاهمت 

الذي نادى بالرتن�صفري للعرب, ومل 
فقط  ح�صل  الــذي  نتانياهو  ي�صاعد 
العرب  من  �صوت  اآالف  ثمانية  على 
مبثابة  االخــــــــرية,  االنـــتـــخـــابـــات  يف 

ن�صف مقعد«.
وي�صيف “اأدرك نتانياهو اأن امل�صتفيد 
مـــن الــتــحــريــ�ــس عــلــى الـــعـــرب هي 
اأحزاب امل�صتوطنات برئا�صة بت�صلئيل 

الذي ت�صتت.
اإ�ــــصــــرائــــيــــل خـــــالل حكم  و�ــــصــــّرعــــت 
الذي  القومية”  “قانون  نتانياهو 
يـــحـــدد اإ�ـــصـــرائـــيـــل عــلــى اأنـــهـــا دولـــة 
يــهــوديــة, وحـــق تــقــريــر املــ�ــصــري فيها 
واألغى  الــيــهــودي,  لل�صعب  حــ�ــصــري 
اللغة العربية كلغة ر�صمية كان ين�س 
عليها القانون االأ�صا�صي يف اإ�صرائيل. 

كما اأقرت قانون “كيمنت�س” لت�صريع 
هدم بيوت العرب غري املرخ�صة.

ويقول مدير مركز “م�صاواة” جفر 
بداأ  الــعــرب  عــلــى  “التحري�س  فـــرح 
2001 مــع رئــيــ�ــس حزب  مــنــذ عـــام 
�صا�س اآنذاك اإيلي ي�صاي ومل ي�صاعده 
ـــوات,  الــتــحــريــ�ــس عــلــى كــ�ــصــب االأ�ـــص
ليربمان  اأفــيــغــدور  ي�صاعد  ومل  كما 

لقاءات مع مقربني من نتانياهو.
اأن  راأي  ا�ـــصـــتـــطـــالعـــات  واأظـــــهـــــرت 
القائمة امل�صرتكة �صتح�صل على 11 
مقعدا فقط يف االنتخابات القادمة.

االإ�صرائيلي  ال�صيا�صي  املحلل  ويــرى 
يواآف  العربية  بال�صوؤون  املتخ�ص�س 
اإحداث  “يريد  نتانياهو  اأن  �صطرين 
العربي داخل  واإرباكا للمواطن  بلبة 
عرب  بــالــ�ــصــرورة  لــيــ�ــس  ا�صرائيل”, 
ك�صب اأ�صوات العرب, اإمنا عرب ثنيهم 

عن الت�صويت.
كتاب  يف  املــ�ــصــارك  �صطرين  وي�صيف 
“حمليون” حول العرب يف ا�صرائيل, 
“يعمل نتانياهو على تفكيك واإعادة 
للمواطن  ال�صيا�صي  الــتــفــكــري  بــنــاء 
املواطن  هــذا  ي�صبح  بحيث  الــعــربــي 
المـــبـــالـــيـــا.. ويــــقــــول +لـــــن اأ�ــــصــــّوت 
وجميع  الــ�ــصــهــيــونــيــة,  لـــــالأحـــــزاب 
االأحــــــزاب مــتــ�ــصــابــهــة+, فــيــعــزف عن 

الت�صويت«.
وهــــــاجــــــم اأحــــــمــــــد الـــطـــيـــبـــي بـــقـــوة 
النا�صرة.  يف  نتانياهو  ت�صريحات 
نتانياهو  ـــعـــوا  اأخـــ�ـــص “اإذا  وقـــــــال 
الكذب+بوليغراف+,  ك�صف  جلــهــاز 
ف�صيحرتق اجلهاز لعدم قدرته على 
حتمل كذبه”, وا�صفا اإياه “بكذاب ال 

يرف له جفن«.
اأبــــيــــب وحـــيـــفـــا ورمـــــــات غان  تــــل  يف 
ومـــداخـــل الــبــلــدات الــعــربــيــة, رفعت 
نتانياهو  حتــركــات  على  رّدا  الفــتــات 
االأخـــرية جتــاه الــعــرب, عليها �صورة 
مقلوبة,  االإ�صرائيلي  الــوزراء  رئي�س 
)غرّي  قــلــب  “تنياهو  عليها  وكــتــب 
اأ�صوات  )يريد(  بدو  و�صار  موقفه( 

العرب.. ف�صر “خ�صىء«.
 

نتانياهو ي�شعى اإىل ا�شتمالة العرب يف حملته النتخابية

بكني ت�شف ت�شريحات بومبيو حول »اإبادة« الويغور ب� »الأكاذيب«
•• بكني-وكاالت

و�صفت ال�صني,  اأم�س االأربعاء, ت�صريحات وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو حول ارتكاب 
بكني “اإبادة” بحق امل�صلمني االأويغور يف اإقليم �صينجيانغ )�صمال غرب(, بـ”االأكاذيب ال�صخيفة 
من  �صاعات  ب�صع  قبل  �صونيينغ  هوا  ال�صينية  اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث  وقــال  والوقحة«. 
بالية يف  �صوى جمرد ورقة  “لي�س  امل�صطلح  اإن هذا  ترامب,  دونالد  الرئي�س  اإدارة  انتهاء والية 
نظرنا«. واأ�صاف “يف ال�صنوات االأخرية, ن�صر مايك بومبيو عدداً ال ُيح�صى من االأكاذيب واالأفكار 

اخلبيثة. هذا االتهام )باإبادة( مزعومة لي�س �صوى اإحدى االأكاذيب ال�صخيفة والوقحة«.
ووفقا خلرباء اأجانب, احتجز مليون فرد من االأويغور, وهم االأقلية امل�صلمة العرقية الرئي�صية يف 

�صينجيانغ, خالل ال�صنوات االأخرية يف مع�صكرات “الإعادة التاأهيل ال�صيا�صي«.
اإال اأن بكني تنفي تلك االدعاءات وتقول اإنها مراكز تدريب مهني تهدف اإىل اإبعاد النا�س عن اإغواء 

االإ�صالم املتطرف واالإرهاب واالنف�صالية بعد �صل�صلة من الهجمات املن�صوبة اإىل االأويغور.

توغل جديد مليلي�شيات اإثيوبية �شرق ال�شودان
•• اخلرطوم-وكاالت

ذكر موقع “�صودان تريبيون”  اأم�س االأربعاء باأن ميلي�صيات اإثيوبية توغلت مبنطقة “دبلوب” بالقرب من العالو 
يف الف�صقة بوالية الق�صارف املتاخمة لل�صريط احلدودي مع اإثيوبيا.

وعاماًل  مــزارعــاً   30 من  اأكــرث  اأمــام  الطريق  قطعت  اإثيوبية  ميلي�صيات  اأن  حمليني  مزارعني  عن  املوقع  ونقل 
مب�صروع الكردية واأطلقوا النريان بكثافة, مع اأ�صفر عن اإ�صابة �صخ�س واحد على االأقل.

وت�صهد  املنطقة.  املعتدين ومت�صط  زالــت تالحق  ما  واأنها  املنطقة  اإىل  �صودانية  قــوات  ا�صتدعاء  اأنــه مت  واأ�صافت 
املا�صي  الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  ال�صوداين  اجلي�س  اأعــاد  اأن  بعد  الفتا  توترا  واإثيوبيا  ال�صودان  بني  العالقات 
اأنه ا�صرتد  انت�صاره ومتركزه يف مناطق الف�صقة على احلدود ال�صرقية الأول مرة منذ عام 1995, واأعلن الحقاً 

هذه امل�صاحات من قوات وميلي�صيات اإثيوبية.
وتتهم اخلارجية االإثيوبية القوات امل�صلحة ال�صودانية بتاأجيج االأو�صاع على احلدود بالتوغل يف االآونة االأخرية 

داخل اإثيوبيا واحتالل اأرا�صيها الزراعية.
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عربي ودويل

 راأت �صحيفة “تاميز” الربيطانية اأن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
الواليات املتحدة باالإعالن عن ُمباحثات  “�صرب”  اأردوغــان يخترب 
جديدة مع رو�صيا للح�صول على �صفقة اأ�صلحة اإ�صافية, رغم اأن هذه 
املفاو�صات �صُتوؤدي اإىل مزيد من االأ�صرار بالعالقات بني تركيا من 
جهة والواليات املتحدة ودول حلف �صمال االأطل�صي )الناتو( من جهة 
اأخرى. »وعقدت تركيا ال�صفقة االأوىل مع رو�صيا يف العام 2019, 
مل  لكّنها  دوالر.  مليار   2.5 بقيمة  رو�صية  ع�صكرية  معّدات  ل�صراء 
االآن,  حتى   ”400 “اإ�س  الرو�صي  ال�صاروخي  الــدفــاع  نظام  تن�صر 
توّتر  اإىل  ال�صفقة  تلك  واأدت  للت�صغيل.  اأنــه جاهز  اأعلنت  اأنها  رغم 
اأنقرة  األغت وا�صنطن  كبري يف العالقات الرتكية- االأمريكية, حيث 
التي  من برنامج الطائرات االأمريكية املُقاتلة املُتطّورة “اإف 35”, 
تقوم بت�صنيعها وت�صليمها لتكون اجليل املقبل من الطائرات املُقاتلة 
للناتو. كما فر�صت الواليات املتحدة عقوبات على وكالة املُ�صرتيات 
الدفاعية الرتكية, وهي اأول عقوبات تفر�صها وا�صنطن وفقاً لقانون 
اأملح  املــا�ــصــي,  واالأ�ــصــبــوع  الــرو�ــصــي.  الع�صكري  التو�ّصع  لكبح  كات�صا 
اأنه ُيريد تخفيف حدة التوترات مع الواليات املتحدة  اردوغــان اإىل 
واالإحتــاد االأوروبــي, لكنه يف الوقت ذاتــه, قال اإنه ال ينوي الرتاجع 
عن �صيا�صته ب�صراء معّدات ع�صكرية من رو�صيا. ونقلت ال�صحيفة عن 
اردوغان قوله: “ال نعلم ما هو راأي االإدارة االأمريكية املُقبلة حيال 
هذه ال�صفقة, لكننا ال ن�صتطيع اأن نح�صل على اإذن من االآخرين يف 

ما يتعّلق بخطواتنا لتعزيز �صيا�صتنا الدفاعية«.

و597 حالة  اإ�صابة جديدة   21152 ت�صجيل  اأم�س  رو�صيا  اأعلنت 
وفاة بفريو�س “ كورونا “ امل�صتجد خالل ال�صاعات الـ24 املا�صية, ما 
ميثل انخفا�صا يف عدد االإ�صابات اجلديدة وارتفاعا يف حاالت الوفاة 

مقارنة مع معدالت اأم�س االأول “21734 اإ�صابة و586 وفاة«.
واأكد مركز العمليات الرو�صي اخلا�س مبكافحة الفريو�س يف تقريره 
والوفيات  االإ�صابات  من  اجلديد  العدد  هــذا  بت�صجيل  اأنــه  اليومي 
و633  ثالثة ماليني  “كوفيد-19”  اإجمايل عدد حــاالت  ي�صبح 
 25290 ومتاثل  وفــاة  حالة   67220 منها  اإ�صابة,  و952  األفا 
مري�صا لل�صفاء خالل اليوم االأخري, ليبلغ اإجمايل عدد املتعافني يف 

رو�صيا ثالثة ماليني و27 األفا و316 �صخ�صا .
ووا�صلت االإ�صابات اليومية بفريو�س “ كورونا “ يف رو�صيا انخفا�صها 
لليوم ال�صاد�س على التوايل على خلفية ا�صتمرار حملة وا�صعة النطاق 

. »V للتطعيم جمانا �صد العدوى با�صتخدام لقاح “�صبوتنيك

تنظيم  م�صاعدة  يف  لرغبته  الــثــالثــاء  �صاب  اأمــريكــي  جندي  اأوقـــف 
االأو�صط  ال�صرق  يف  اأمريكيني  جنود  مهاجمة  على  االإرهابي  داع�س 
ومواقع رمزية يف نيويورك بينها الن�صب التذكاري ل�صحايا هجمات 
2001, كما اأعلنت املدعية الفدرالية ملانهاتن  11 اأيلول-�صبتمرب 
يف بيان. وقال البيان اإن كول جيم�س بريدجز )20 عاما( من والية 
تلك  يف  وبـــداأ   2019 اأيلول/�صبتمرب  يف  باجلي�س  التحق  اأوهــايــو, 
ال�صنة على ما يبدو متابعة االإعالم الدعائي االإرهابي والتعبري عن 

تعاطفه على و�صائل التوا�صل االجتماعي.
وورد يف الدعوى املرفوعة �صد اجلندي يف حمكمة مانهاتن الفدرالية 
اأن بريدجزر واأثناء اإقامته لفرتة ق�صرية يف اأملانيا يف ت�صرين االأول/

اأكتوبر 2020, وقع يف فخ عميل ملكتب التحقيقات الفدرايل يدعي 
اأنه من املتعاطفني مع تنظيم داع�س ومرتبط باملقاتلني املت�صددين 
اأن بريدجز  النيابة  التوا�صل معه. وقالت  ال�صرق االأو�صط, وبداأ  يف 
يف  مبا  املتطرفني  للمقاتلني  م�صورة  الوكيل,  هذا  خالل  ومن  قدم 
ذلك ن�صائح عن اأهداف حمتملة يف نيويورك بينها الن�صب التذكاري 
اأبرجي  اأقيم يف موقع  اأيلول-�صبتمرب الذي   11 ل�صحايا اعتداءات 
واأ�صافت  الهجمات.  تلك  يف  انــهــارا  اللذين  العاملي  التجارة  مركز 
االأمريكيني  كيفية مهاجمة اجلنود  تعليمات حول  بتقدمي  قام  اأنه 
“زيادة  اإىل  تهدف  مناورات  وعر�س  االأو�صط,  ال�صرق  يف  املنت�صرين 
ع�صكري.  دليل  مــن  ومقتطفات  حد”,  اأق�صى  اإىل  ال�صحايا  عــدد 
اإىل عميل مكتب  فيديو  ال�صهر مقطعي  هذا  اأر�صل خالل  واأخــريا, 
داع�س ويلقي  لتنظيم  اأمــام علم  الفدرايل يظهر فيهما  التحقيقات 

خطابا يدعم اأي هجوم ي�صنه على اجلي�س االأمريكي.

عوا�شم

بغداد

مو�سكو

وا�سنطن

باري�س ترّحب باإقرار اآلية 
اختيار �شلطة انتقالية يف ليبيا 

•• باري�س-اأ ف ب

اّتفاق  اإىل  املّتحدة  االأمم  برعاية  الليبيني  االأفرقاء  ل  بتو�صّ فرن�صا  رّحبت 
العامة  لالنتخابات  ر  �صتح�صّ انتقالية  تنفيذية  �صلطة  الختيار  اآلية  على 

املقّرر اإجراوؤها نهاية العام اجلاري.
“ترّحب”  باري�س  اإّن  الفرن�صية  اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحّدثة  وقــالــت 

باإقرار هذه االآلية وجتّدد “دعمها لت�صكيل �صلطة تنفيذية انتقالية«.
وكانت بعثة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا اأعلنت اأّن االأفرقاء الليبيني اأقّروا 

يف ختام عملية ت�صويت اآلية اختيار هذه ال�صلطة التنفيذية االنتقالية.
باالإنابة  ليبيا  يف  املتحدة  لـــالأمم  الــعــام  لــالأمــني  اخلا�صة  املمّثلة  وقــالــت 
لتجاوز  حقيقية  فــر�ــصــة  االآن  الــلــيــبــيــني  “اأمام  اإّن  ويــلــيــامــز  �ــصــتــيــفــاين 
خالفاتهم وانق�صاماتهم, واختيار حكومة موقتة الإعادة توحيد موؤ�ص�صاتهم 
من خالل االنتخابات الوطنية الدميوقراطية التي طال انتظارها , هذه 
�صلطة تنفيذية موقتة �صيتم ا�صتبدالها ب�صلطة منتخبة دميوقراطًيا, بعد 
للمتحّدثة  ووفــقــاً   .»2021 /دي�صمرب  ل  االأَوّ كانون   24 يف  االنتخابات 
با�صم اخلارجية الفرن�صية فاإّن باري�س تبعث بـ”اأطيب متنّياتها” للمبعوث 
االأممي اخلا�س اجلديد اإىل ليبيا يان كوبيت�س. وقالت املتحّدثة اإّنه “ميكن 
ل اإىل ت�صوية �صيا�صية لالأزمة  لكوبيت�س اأن يعتمد على دعم فرن�صا للتو�صّ
وحدتها  ال�صتعادة  للبالد  الفر�صة  واإتاحة  املتحدة,  االأمم  برعاية  الليبية 

و�صيادتها وا�صتقرارها مبناأى عن التدّخالت اخلارجية«.

مبوجب خطة لالحتاد الأفريقي.. ثمن جرعة لقاح كورونا بني 3 و10 دولرات 

بلينكن يعتزم اإعادة النظر بالتفاق املربم مع طالبان الكرملني يرحب بجهود بايدن لتمديد معاهدة »نيو �شتارت«
 2021 اأيار/مايو  اأفغان�صتان بحلول  االأمريكية من  القوات  ان�صحاب كل 
وذلك مقابل تقدمي احلركة املتمّردة �صمانات اأمنية ودخولها يف مفاو�صات 

�صالم مع احلكومة االأفغانية.
وبداأت املفاو�صات بني كابول وطالبان يف اأيلول/�صبتمرب لكّنها تتقّدم ببطء 
يف  املحادثات,  اأعمال  جــدول  على  االتفاق  حالياً  اجلانبان  ويحاول  �صديد 
وقت ت�صاعدت فيه اأعمال العنف يف االأ�صهر االأخرية يف �صائر اأنحاء البالد, 
وال �صّيما يف العا�صمة كابول التي �صهدت �صل�صلة عمليات اغتيال ا�صتهدفت 

�صرطيني واإعالميني و�صيا�صيني ونا�صطني مدافعني عن حقوق االإن�صان.
اأّطلع  التفاو�س عليه, مل  اإىل ما مّت  اأن ننظر بعناية  “علينا  وقال بلينكن 
بعد على كّل �صيء”, م�صرياً اإىل اأّنه يريد باخل�صو�س اأن يكون “على دراية 

كاملة بااللتزامات التي تعّهدت بها طالبان وتلك التي مل تتعّهد بها«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

بايدن  املنتخب جو  االأمريكي  الرئي�س  اختاره  الذي  بلينكن  اأنتوين  اأعلن 
اأبرمته يف  اإعــادة النظر باالتفاق الذي  اأّنه يعتزم  لتويّل حقيبة اخلارجية 
حركة  مع  ترامب  دونــالــد  واليته  املنتهية  الرئي�س  اإدارة  �صباط/فرباير 
معّينة”  “قدرات  على  اأفغان�صتان  يف  ُيبقي  اأن  يريد  ــه  اأّن مــوؤّكــداً  طالبان, 

ملكافحة االإرهاب.
وقال بلينكن خالل جل�صة ا�صتماع عقدها جمل�س ال�صيوخ للم�صادقة على 
اإعادة  نريد  االأبــديــة,  احلــرب  انتهاء هذه  “نريد  للخارجية  وزيــراً  تعيينه 

جنودنا اإىل الوطن«.
ين�ّس على  مــع طالبان  اتــفــاقــاً  تــرامــب  اإدارة  وّقــعــت  �ــصــبــاط/فــربايــر,  ويف 

تن�صرها رو�صيا والواليات املتحدة.
وقال دميرتي بي�صكوف املتحدث با�صم الكرملني 
“رو�صيا  الــهــاتــف  عــرب  مــوؤمتــر  يف  لل�صحفيني 

ورئي�صها يف�صالن االإبقاء على هذه املعاهدة«.
اإرادة  االأمريكيون  نظراوؤنا  اأبــدى  “اإذا  واأ�صاف 
فاإننا  بتمديدها  املعاهدة  على  لالإبقاء  �صيا�صية 

ال ي�صعنا �صوى الرتحيب بذلك«.
وقــــال اأنـــتـــوين بــلــيــنــكــني, الــــذي اخـــتـــاره بايدن 
اإن  اأم�س االأول الثالثاء  ملن�صب وزير اخلارجية 
املعاهدة  متديد  على  �صتعمل  االأمريكية  االإدارة 

و�صتحدد مدة التمديد.

•• مو�شكو-وكاالت

قال الكرملني  اأم�س االأربعاء, اإنه ما زال ملتزماً 
بتمديد معاهدة نيو �صتارت للحد من االأ�صلحة 
النووية مع الواليات املتحدة و�صريحب باجلهود 
التي وعدت بها اإدارة الرئي�س االأمريكي املنتخب 

جو بايدن للتو�صل اإىل اتفاق.
ويــحــل يف فــربايــر )�ــصــبــاط( اأجـــل مــعــاهــدة نيو 

�صتارت التي وقعت يف 2010.
النووية  ــــروؤو�ــــس  ال عــــدد  مـــن  املـــعـــاهـــدة  وحتــــد 
والــ�ــصــواريــخ والــقــاذفــات اال�ــصــرتاتــيــجــيــة التي 

 •• نريوبي-جوهان�صربج-رويرتز

�صتدفع الدول االأفريقية ما يرتاوح بني ثالثة وع�صرة 
للح�صول  كوفيد-19  لقاح  من  جرعة  لكل  دوالرات 
270 مليون جرعة اتفق االحتاد االأفريقي هذا  على 
ال�صهر على توريدها, وذلك بح�صب م�صودة اإفادة ب�صاأن 
واال�صترياد  للت�صدير  االأفريقي  البنك  اأعدها  اخلطة 

وُقدمت اإىل رويرتز.
الذي  رامابو�صا,  �صرييل  اأفريقيا  جنوب  رئي�س  وقــال 
اإن  املا�صي  االأ�صبوع  االأفريقي,  االحتــاد  رئا�صة  يتوىل 
االأع�صاء  الـــدول  لــدعــم  البنك  مــع  اأجــريــت  ترتيبات 
الراغبة يف احل�صول على اللقاحات. واأظهرت الوثيقة 
على  اأق�صاط  على  القرو�س  �ــصــداد  الـــدول  باإمكان  اأن 

مدى ما يرتاوح بني خم�س و�صبع �صنوات.
للت�صدير  االأفريقي  للبنك  االإعالمي  املكتب  واأحجم 
الواردة  البنود  ب�صاأن  اأ�صئلة  على  الرد  عن  واال�صترياد 

يف االإفادة, قائال:
نقا�س  اأجــل  الوثيقة يف �صيغة م�صودة ومعدة من  اإن   
ــلــه رامــابــو�ــصــا لتوفري  ــاء فــريــق �ــصــكَّ �ــصــري بـــني اأعــ�ــص
من  للوقاية  التطعيم  لــربامــج  والــتــمــويــل  الــلــقــاحــات 
فــريو�ــس كـــورونـــا يف الـــقـــارة. واأحـــجـــم فــريــق االحتـــاد 

االأفريقي اأي�صا عن التعليق.
اأول  اأتــاحــهــا مــ�ــصــدران لــرويــرتز  تــقــدم الوثيقة الــتــي 
تفا�صيل علنية لالأ�صعار التي يعر�صها امل�صنعون على 
العاملي  برنامج كوفاك�س  اإطار  االأفريقية خارج  الدول 
لتوفري اللقاحات الذي تقوده منظمة ال�صحة العاملية 

وحتالف جايف للقاحات.
مقارنة  كــبــريا  تخفي�صا  خمف�صة  االأ�ــصــعــار  اأن  ومـــع 
مبا تدفعه الــدول االأكــرث ثــراء, ي�صعر بع�س اخلرباء 
بالقلق ب�صاأن ا�صطرار دول, تواجه بالفعل �صعوبات يف 
التعامل مع التبعات االقت�صادية للجائحة, القرتا�س 

مزيد من املال حلماية �صكانها.
وقال تيم جونز, رئي�س ال�صيا�صات لدى حملة اليوبيل 
للديون, وهي موؤ�ص�صة خريية بريطانية تعمل للق�صاء 
على الفقر, “ينبغي اأال ي�صطر اأي بلد لالقرتا�س من 

اأجل �صداد ثمن اللقاح«.

االإمــدادات يف وقت تواجه فيه موجة ثانية من تف�صي 
اأ�صد  �صاللتني  ب�صاأن  خمــاوف  وو�صط  كورونا  فريو�س 

عدوى ظهرتا يف جنوب اأفريقيا وبريطانيا.
بكوفيد- اإ�صابة  3.3 مليون حالة  اأكرث من  و�ُصجلت 
19 واأكرث من 80 األف وفاة يف القارة حتى االآن, وفقا 

الإح�صاء لرويرتز.
اللقاح  اإمـــدادات  تكفي  اأال  االأفريقي  االحتــاد  ويخ�صى 
االأول  الن�صف  �صتتوفر عرب برنامج كوفاك�س يف  التي 
من العام لتلبية ما يزيد عن احتياجات العاملني على 

اخلطوط االأمامية بالقطاع ال�صحي.
على  اللقاحات  تــوزيــع  كوفاك�س  يــبــداأ  اأن  املــقــرر  ومــن 
�صباط,  فرباير  يف  الدخل  ومتو�صطة  الفقرية  الــدول 
هذا  الأفــريــقــيــا  جــرعــة  مــلــيــون   600 نــحــو  خم�ص�صا 

العام.
اأما اجلرعات التي اتفق االحتاد االأفريقي عليها فمن 

لــلــقــاحــات, وهــــي فايزر  املــــــوردة  الــ�ــصــركــات  تــــرد  ومل 
الهندي, بعد  اآند جون�صون ومعهد �صريوم  وجون�صون 
على طلبات للتعقيب. كما اأحجمت اأ�صرتا زينيكا, التي 

�صيورد معهد �صريوم لقاحها, عن التعليق.
االأفريقية  املــراكــز  مــديــر  نكينجا�صوجن  جـــون  وقـــال 
مماثلة  االأ�صعار  اإن  منها  والوقاية  االأمرا�س  ملكافحة 

لتلك املعرو�صة من خالل برنامج كوفاك�س.
�صوق  اأن  هو  “اعتقادي  لــرويــرتز  نكينجا�صوجن  وقــال 
اللقاحات �صُتفتح خالل ال�صهور املقبلة, عندما تدخل 
و�صركات  املــثــال  �صبيل  على  جون�صون  اآنـــد  جون�صون 

اأخرى اإىل ال�صوق.
كميات  و�صمان  ال�صوق  اإىل  الو�صول  هو  املهم  »حاليا 

وبدء التطعيم«.
ويف حني تتقدم الدول االأكرث ثراء يف ال�صباق بحمالت 
تطعيم وا�صعة, ال تزال اأفريقيا جتاهد للح�صول على 

املقرر اأن تبداأ الو�صول يف مار�س اآذار.

* هدف تطعيم 60 باملئة من �ل�صكان
اأ�ــصــرتا زينيكا هــو اخلــيــار االأرخــ�ــس وواحـــد من  لقاح 
ال�صحية  الرعاية  الأنظمة  بالن�صبة  اللقاحات  اأف�صل 
�صديدة  درجـــات  يف  للتخزين  يحتاج  ال  اإذ  اأفريقيا  يف 
الربودة بعك�س لقاح فايزر و�صريكتها االأملانية بيونتك.
�صيوفر  �ــصــريوم  معهد  بـــاأن  الوثيقة  مــ�ــصــودة  واأفــــادت 
ب�صعر  زينيكا  اأ�ــصــرتا  لــقــاح  مــن  مــلــيــون جــرعــة   100
ثالثة دوالرات للجرعة, وهو تقريبا نف�س ال�صعر الذي 
الكمية  هــذه  وتكفي  الهندية.  احلكومة  على  يعر�صه 

لتطعيم 50 مليون �صخ�س بجرعتني.
جرعة  مليون   50 �صتوفر  فايزر  اأن  امل�صودة  واأظهرت 
ب�صعر 6.75 دوالر. ويدفع االحتاد االأوروبي والواليات 
اإ�صرائيل  19 دوالرا للجرعة فيما تدفع  املتحدة نحو 

30 دوالرا.
نتائج  تعلن  اأن  املتوقع  جون�صون,  اآنـــد  جون�صون  اأمـــا 
جتارب املرحلة الثالثة للقاحها خالل االأ�صابيع املقبلة, 
ف�صتوفر 120 مليون جرعة من لقاحها, الذي يحتاج 
دوالرات  عــ�ــصــرة  مــقــابــل  واحـــــدة,  جــرعــة  بــه  التطعيم 
لــلــجــرعــة. و�ــصــيــحــدد عـــدد اجلـــرعـــات الــتــي �صتح�صل 
وفقا  لقاح  كــل  مــن  املختلفة  االأفريقية  الـــدول  عليها 
توريد  �صكانها. وجُترى حمادثات لالتفاق على  لعدد 
الرو�صي,  يف(  )�صبوتنك  لــقــاح  مثل  اأخــــرى,  لــقــاحــات 
بح�صب امل�صودة. وت�صعى اأفريقيا اإىل تطعيم 60 باملئة 
خالل  ن�صمة  مليار   1.3 عــددهــم  البالغ  �صكانها  مــن 
العامني اأو الثالثة اأعــوام املقبلة لتحقيق قدر ما من 

املناعة اجلماعية اأو ما ُيعرف مبناعة القطيع.
التمويل  اأن تغطي ترتيبات  يوؤمل  اأنه  امل�صودة  وذكــرت 
التي �صيتيحها البنك االأفريقي للت�صدير واال�صترياد 
بينما  املطلوبة  اجلرعات  من  تقريبا  باملئة   15 ن�صبة 
يــوفــر كــوفــاكــ�ــس 20 بــاملــئــة ويــغــطــي الــبــنــك الـــدويل 

وم�صادر اأخرى ن�صبة 25 باملئة املتبقية.
ت�صل  مقدمة  �صراء  �صمانات  �صيوفر  اإنه  البنك  وقال 
اأوامر  على  بناء  اللقاحات  مل�صنعي  دوالر  ملياري  اإىل 

�صراء موؤكدة من الدول االأع�صاء.

بايدن يكرم ذكرى �صحايا �لوباء  

الن�شخة الربيطانية املتحّورة من كورونا تنت�شر يف العامل 
•• جنيف-اأ ف ب

املتحّورة من فريو�س كورونا  الربيطانية  الن�صخة  توا�صل 
امل�صتجّد االنت�صار يف العامل اإذ ُر�صدت يف 60 دولة ومنطقة 
على االأقّل حتى االآن, وفق ما اأفادت منظمة ال�صحة العاملية  
املنتخب جو  االأمريكي  الرئي�س  اأحيا  بينما  االأربعاء,  اأم�س 
بايدن الليلة املا�صية ذكرى 400 األف اأمريكي اأودى الوباء 

بحياتهم.
يف  ُر�صدت  التي  الفريو�س  من  املتحّورة  الن�صخة  تكن  ومل 
بريطانيا وهي اأكرث عدوى من الفريو�س االأ�صلي �صار�س-

كوف-2 وتقلق الكثري من الدول, منت�صرة �صوى يف خم�صني 
دولة يف 12 كانون الثاين/يناير. وقالت املنظمة يف ن�صرتها 
الثانية  املتحّورة  الن�صخة  اإّن  الوباء  االأ�صبوعية حول و�صع 
اأّنها  ويعتقد  اأفريقيا  جنوب  يف  االأوىل  للمرة  ظهرت  التي 
اأكرث عدوى من الن�صخة الربيطانية اإال اأنها تنت�صر ب�صكل 
اأبطاأ, ُر�صدت من جهتها يف 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم, 
بزيادة ثالث عن العدد الذي �صجل يف 12 كانون الثاين/

يناير.
واأ�صارت املنظمة اإىل اأنها تراقب انت�صار نوعني اآخرين ظهرا 
يف الربازيل وهما “بي1” الذي ر�صد يف والية اأمازونا�س 
واكت�صف اأي�صا يف اليابان لدى اأربعة اأ�صخا�س قادمني من 

الربازيل ومتحول اآخر.
وت�صبب الوباء بوفاة مليونني و41 األفا و289 �صخ�صا يف 
العامل منذ ظهوره يف نهاية كانون االأول/دي�صمرب 2019, 
ح�صب تعداد اأجرته وكالة فران�س بر�س الثالثاء. واأُح�صيت 
ظهور  ويــثــري  بينما  اإ�ــصــابــة  مليون   95,5 قــرابــة  ر�صمياً 
والواليات  االأ�ــصــواأ.  من  اخل�صية  اجلديدة  املتحّورة  الن�صخ 
املتحدة هي الدولة التي ت�صّجل اأكرب عدد اإ�صابات يف العامل 
مع اأكرث من 24 مليوناً, وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز, 

وكذلك اأكرب عدد وفيات ناجمة عن املر�س.
واأحيا الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن فور و�صوله اإىل 
اأمريكي  األف   400 ذكرى  تن�صيبه,  ع�صية حفل  وا�صنطن 
اأودى بحياتهم فريو�س كورونا امل�صتجّد, وهي العتبة التي 
مقت�صبة  كلمة  يف  بايدن  وقــال  البالد.  الثالثاء  جتاوزتها 
اإّنه “من اأجل اأن ُن�صفى, يجب اأن نتذّكر. من ال�صعب اأحياناً 
اأن نتذّكر, لكن هذه هي الطريقة التي ُن�صفى بها”, يف حني 
اأ�صيئت خلفه حول بركة املاء ال�صخمة الواقعة اأ�صفل ن�صب 
اأبراهام لنكولن التذكاري يف �صاحة “نا�صونال مول” 400 
�صمعة اإحياًء لذكرى االأمريكيني الـ400 األف الذين راحوا 

�صحايا الفريو�س الفّتاك.
الفريو�س  اأن يجعل من مكافحة  الــذي يريد  بايدن  وكــان 
مر�صوماً  االأربعاء  من  اعتباراً  �صي�صدر  اأنــه  اأعلن  اأولويته, 
جلعل و�صع الكمامة اإلزامياً يف االأماكن وامل�صاحات التابعة 
للدولة الفدرالية, وكذلك اأثناء التنقل بني والية واأخرى, 

االأمر الذي كان دائماً يرف�صه الرئي�س دونالد ترامب.
يف اأوروبا, �صّجلت بريطانيا والربتغال اأعداد وفيات يومية 
قيا�صية بلغت 1610 و218 على التوايل. وباتت الربتغال 
البلد الذي ي�صجل اأكرب عدد من االإ�صابات ن�صبة اإىل عدد 
تويف  حيث  اأملانيا  يف  ن�صمة.  ماليني  ع�صرة  البالغ  �صكانه 
قرابة األف �صخ�س الثالثاء جراء الوباء, اأعلنت امل�صت�صارة 

املتحّورة من  الن�صخ  االأوروبــي املخ�ص�س للبحث يف م�صاألة 
اإعادة القيود بني الدول االأوروبية لي�س  اأن  الفريو�س, من 

م�صتبعداً يف حال تدهور الو�صع.
وحتى اليوم اأطلقت �صتون دولة ومنطقة على االأقل, ت�صّم 
%61 من �صكان العامل, حمالت تلقيح وفق تعداد اأعّدته 
وكالة فران�س بر�س. لكن ت�صعني باملئة من اجلرعات التي 

مّت حقنها ترتكز يف 11 دولة.
وحذر املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س اأدهانوم 

مع  كوفيد-19  ملكافحة  الــقــيــود  ت�صديد  مــريكــل  اأنــغــيــال 
النقل  و�صائل  يف  الطبية  الكمامة  و�صع  فر�س  خ�صو�صاً 
�صباط/  14 حتى  االجــــراءات  ومتــديــد  واملــتــاجــر,  العامة 

فرباير.
اإغالق  مثل  اأ�صاًل  املفرو�صة  القيود  اإن  امل�صت�صارة  وقالت 
“�صُتطّبق  الثقافية  واملــراكــز  واملطاعم  واحلــانــات  املــدار�ــس 

حتى 14 �صباط/فرباير 2021«.
وحّذرت اأي�صاً قبل يومني من انعقاد اجتماع جمل�س االحتاد 

“�صفري  على  �صيكون  العامل  اأن  من  االثنني  غيربيي�صو�س 
الغنية  الـــدول  ا�ــصــتــاأثــرت  حــال  يف  كارثي”  اأخــالقــي  ف�صل 
باللقاحات �صد فريو�س كورونا امل�صتجد على ح�صاب الدول 

الفقرية.
من الهند اىل الربازيل و�صوال اىل رو�صيا تتوا�صل حمالت 
العامل  انحاء  كل  يف  يح�صل  كما  النطاق  الوا�صعة  التلقيح 
تــقــريــبــا و�ــصــط حتـــديـــات لــوجــ�ــصــتــيــة هــائــلــة وتــوجــ�ــس من 

امل�صككني اأو حتى املعار�صني للقاح.
وا�صعا  انــتــ�ــصــارا  ت�صهد  الــتــي  بريطانيا  �صرعت  اأوروبـــــا,  يف 
بن�صبة  عــــدوى  االأ�ـــصـــد  الــفــريو�ــس  مــن  املــتــحــورة  للن�صخة 
التي  التلقيح  عمليات  ال�صحية,  ال�صلطات  بح�صب   70%
بــاتــت مــفــتــوحــة االآن اأمــــام مــن تــزيــد اأعــمــارهــم عــلــى 70 
اعــتــبــارا مــن االثــنــني تلقيح من  يــجــري  عــامــا. يف فرن�صا, 
تزيد اأعمارهم على 75 عاما فيما كان التطعيم خم�ص�صاً 
حتى االآن للفئات التي تعترب اأولوية مثل نزالء دور امل�صنني 
واملعاجلني الطبيني. يف اأمريكا الالتينية, اأعلنت االأرجنتني 
اأحدى اأوائل دول العامل التي بداأت اإعطاء اللقاح الرو�صي 
“�صبوتنيك-يف”, الثالثاء اأنها بداأت بحقن اجلرعة الثانية 
منه. و�صّجلت الدولة التي تعد 44 مليون ن�صمة, اأكرث من 

45 األف وفاة جراء املر�س.
اإ�صرائيل التي لّقحت حتى االآن  يف ال�صرق االأو�صط, مّددت 
احلايل,  ال�صهر  نهاية  حتى  االإغـــالق  تدابري  �صكانها,  ربــع 
لت�صّلم  �صباط/فرباير  منت�صف  حتى  لبنان  ينتظر  بينما 
اأول �صحنة من اللقاح االأمريكي االأملاين فايزر/بايونتيك. 
وال يلغي التلقيح االجراءات املقيدة املفرو�صة. يف العا�صمة 
الثالثاء  منذ  جمــددا  االإغـــالق  فر�س  كيغايل,  الرواندية 

ب�صبب ارتفاع اأعداد االإ�صابات.
ومدد املغرب الأ�صبوعني حظر التجول املفرو�س منذ �صهر.

راأى خرباء م�صتقلون مكلفون من منظمة ال�صحة العاملية 
يف  والوطنية  املحلية  ال�صحية  لل�صلطات  ميكن  “كان  اأنــه 
ال�صني تطبيق تدابري ال�صحة العامة مبزيد من احلزم يف 

كانون الثاين/يناير” 2020.
وردت وزارة اخلارجية ال�صينية بالقول اإن “ال�صني اتخذت 

قرارات �صريعة وحا�صمة«.
اأبــرزت نقاط  وجــاء يف تقرير هــوؤالء اخلــرباء اأن اجلائحة 
ال�صعف يف منظمة ال�صحة العاملية التي ال تتمتع بو�صائل 

كافية فيما “�صلطتها حمدودة” حيال الدول.
الــعــاملــيــة يف  ال�صحة  فــريــق خـــرباء مــن منظمة  ويــتــواجــد 
ال�صني يف حماولة للتحقيق يف من�صاأ وباء كوفيد-19, ما 
اأن تنتهي فرتة احلجر ال�صحي املمتدة على اأ�صبوعني التي 

يخ�صع اليها اأع�صاوؤه.
وقد فر�صت ال�صني التي ظهر فيها الوباء يف نهاية 2019, 
االثنني احلجر ال�صحي على نحوى ثالثة ماليني �صخ�س 
اإ�صابة  حــاالت  ظهور  بعد  البالد  �صرق  �صمال  يف  اإ�صافيني 

جديدة.
الثالثاء  بكوفيد-19  اإ�صابتني  اأول  �صجلت  ا�صرتاليا,  يف 
لكرة  املفتوحة  البطولة  يف  م�صاركني  العبني  �صفوف  يف 
�ــصــبــاط/فــربايــر يف   8 اأن تــبــداأ يف  الــتــي يفرت�س  املــ�ــصــرب 
اإقامة  حيال  والقلق  االنــتــقــادات  تتزايد  وقــت  يف  ملبورن, 

البطولة.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 337637 بتاريخ: 2020/10/19
با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي

وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة 12 - فتحات ال�صقف )االأ�صقف املنفذة الأ�صعة 

ال�صم�س( للمركبات الربية ذات املحرك.
و�صف العالمة: العالمة هي INFINITY ROOF مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 337638 بتاريخ: 2020/10/19
با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي

وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية
االلكرتوين  بالدفع  التحكم  نظام   -  9: بالفئة  الواقعة  املنتجات   / اخلــدمــات   / الب�صائع  لتمييز  وذلــك 

للمركبات الكهربائية الربية ذات املحرك.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة WATTS TO FREEDOM مكتوبة بطريقة مميزة باللغة 

الالتينية.
اال�صرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 337639 بتاريخ: 2020/10/19
با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي

وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :9 - اأنظمة التحكم يف التوجيه االلكرتوين 

للمركبات الربية ذات املحرك.
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة CRAB MODE مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية.

اال�صرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل الت�صجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 
بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 337640 بتاريخ: 2020/10/19
با�صم: جرنال موتورز ال ال �صي

وعنوانها: 300 ريني�صانز �صنرت, ديرتويت, والية مي�صيغان 48265-3000, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات الواقعة بالفئة :9 - اأنظمة التحكم يف التعليق االلكرتونية 

للمركبات الربية ذات املحرك.
باللغة  بــطــريــقــة ممــيــزة  مــكــتــوبــة   EXTRACT MODE عــبــارة  الــعــالمــة هــي  الــعــالمــة:  و�ــصــف 

الالتينية.
اال�صرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل, وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21 

�لغاء �عالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
الفا  كال�س  التجاري  باال�صم   CN رقم:1113353 
الواحد  ال�صخ�س  �صركة  العامة-  واملقاوالت  للنقليات 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما 
كان عليه �صابقاً. فعلى كل من له حق او اعرتا�س على 
هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
الدائرة  تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  ا�صبوع من 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.145/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 054 414 5222
Respondent: Asghar Ali Hassan, Nationality : Pakistan ,with an address at Emirate of Dubai, Quasis 
Area, Al Karama St, Academic City building. Flat No 202, Mobile No 055 1666513
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 40062
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
40062, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
16770

Registered at
Ajman

Class
A

Colour
Deep red

Man year
2012

Model
Nissan Maxima

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.23338/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Gailord Bernadino Lopez ,American   Nationality, with an address at Emirate of Abu 
Dhabi, City of Al Ain,Gemi St,/ Al Amiriah, Villa No 29, Mobile No 050 792 1794
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 51,690
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
51,690, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
36221

Registered at
Abu Dhabi

Class
10

Colour
Brown

Man year
2015

Model
Kia Sportage

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.136/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Anaya Abdu Allah Zogat Eylyadat Botan Fittil Abdalla Koti, Indian nationality, with an address at 
Emirate of Abu Dhabi, City of Abu Dhabi, Corniche St, Al Etihad Building,Flat No 3505, Mobile No 050 6124851
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 20166
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
20166, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
97833

Registered at
Abu Dhabi

Class
8

Colour
Black

Man year
2015

Model
Ford Echo Sport

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.22536/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Zien Pro International PJSC, with an address at Emirate of Ajman, Al Zahra Area, Horizon 
Tower, Flat No 1503, Mobile No 050 7464082
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 91,476
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
91,476, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
24893

Registered at
Ajman

Class
B

Colour
Brown

Man year
2015

Model
Mitsubishi Pajero

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.22980/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Khaga Mohamed Ekram al Din Nezami Khaga Mohamed Aramodin, Indian nationality, with 
an address at Emirate of Dubai, Bur Dubai, Cinderella Building No, Flat No 104, Mobile No 055 8380350
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 58,966
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
58,966, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
33017

Registered at
Dubai

Class
J

Colour
White

Man year
2016

Model
Saik MG 6 Hatchbak

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.23342/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Gemi Daly Bngasan Kalogan , China   Nationality, with an address at Emirate of Abu 
Dhabi, City of Abu Dhabi,Sheikh Mohamed bin ZayedSt, compound No 01,, Mobile No 055 2724630
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 49,566
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
49,566, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
33420

Registered at
Abu Dhabi

Class
15

Colour
Black

Man year
2016

Model
Toyota Yaris

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.142/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Osama Ahmed Noor al Daym, Canada  Nationality, with an address at Emirate of Abu 
Dhabi, City of Abu Dhabi, Plot No .23,Villa No.8, Mobile No 058 8665000
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 47013
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
47013, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
87232

Registered at
Abu Dhabi

Class
12

Colour
Silver

Man year
2018

Model
Toyota Yaris

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.141/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent:  Sayed Zahed Shah Nawaz Shah, Pakistan Nationality, with an address at Emirate of Sharjah, 
City of  Sharjah, Industrial Area 11, Al Fakhama Building, Flat No. 311, Mobile No. 055 5740512
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 26,446
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
26,446, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
88492

Registered at
Sharjah

Class
2

Colour
White

Man year
2016

Model
Mitsubishi Outlander

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.23343/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Sayed Abd Al Kayoum Sayed Abd Al Kareem, Indian nationality, with an address at 
Emirate of Dubai, Bur Dubai, Naser Lootah Building, Flat No 201, Mobile No 050 4069700
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 40155
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
40155, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
15736

Registered at
Dubai

Class
N

Colour
Silver

Man year
2016

Model
Hyundai Accent

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.23341/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Himancho Sriva Stavar Ragabendra Kumar Syrvastava, Indian Nationality, with an address at 
Emirate of Sharjah, City of Nahda, Koltton Building Block B, Flat No 806, Mobile NO 056 12432424
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 15,708
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
15,708, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
86817

Registered at
Dubai

Class
P

Colour
Black

Man year
2015

Model
Hyundai Sonata

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.23337/2020
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Farhan Tarek Tarek Hussien   Nationality: Pakistan , with an address at Emirate of Abu 
Dhabi, City of Abu Dhabi, Al Nagda St, Al Helal Building, Flat No 1104,Mobile No 05502366080
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 41371
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
41371, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
95438

Registered at
Abu Dhabi

Class
13

Colour
Grey

Man year
2013

Model
Nissan Maxima

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No.143/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent:  Mazmal  Thanda Makoli bn Moiden, Indian Nationality, with an address at Emirate of 
Sharjah, City of  Qasymia, Milson St, Building No.34, Flat No. 6, Mobile No. 050 9851261
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 40,823
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
40,823, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
28658

Registered at
Sharjah

Class
3

Colour
White

Man year
2016

Model
Honda Accord

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1440/2019/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )62.923.910.70( درهم للمدعي 
والفائدة التجارية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد والزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة 
طالب االإعالن :  �صتاندرد ت�صارترد بنك  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- �صركة ميجا�صتار التجارية �ــس.ذ.م.م 2- ح�صن مياه �صليمان دروي�س 3- ميمونه ح�صن دروي�س 
4- اح�صن ح�صن دروي�س 5- طالب ح�صن دروي�س 6- ايليجانت لل�صناعات �ــس.ذ.م.م 7- تيكنوفا اند�صرتيز �ــس.ذ.م.م - 
�صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم 8- تيكنوفا باكينغ اند�صرتير �س.ذ.م.م ب�صفتها كفيله للمدعي عليها االوىل -�صفتها 

بالق�صية اخل�صم املدخل  - جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/9/29 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/

�صتاندرد ت�صارترد بنك 1- بالزام املدعي عليهم من االوىل وحتى ال�صابعة واخل�صم املدخل بان يوؤدوا اىل البنك املدعي 
مبلغ )62.923.910.70( مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/9/24 وحتى متام ال�صداد 
والزمتهم بالر�صوم وبامل�صروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة 2- الزام املدعي ب�صداد فرق الر�صم - حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�شر 

 2021/595
املنذر:حممد عبدالرحمن احمد حممد فلكناز - اماراتي اجلن�صية

املنذر اليهما:1- عمران دروي�س احمد حممد البلو�صي 2- حممد ح�صني حممد مهدي الهاليل
اخلا�صة  املالية  التقارير  بكافة  تزويده  بوجوب  وديــا  اليهما  املنذر  يخطر  املنذر  املو�صوع:فان 
باملكتب بداية من فرتة ال�صراكة يف �صهر يوليو 2011 حتى تاريخ اليوم واال تعيني مدقق ح�صابات 
معتمد لالطالع على كافة القيود املالية واملحا�صبية اخلا�صة باملكتب الحت�صاب اجمايل املبالغ 
ال�صراكة  �صنوات  فــرتة  خــالل  املكتب  دخــل  والحت�صاب  ال�صراكة  ذمــة  على  املــنــذر  مــن  املدفوعة 
و�صوال لتحديد قيمة االرباح املخ�ص�صه للمنذر وذلك خالل مدة الجتاوز �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالم هذا االنذار واال �صوف ي�صطر املنذر للجوء اىل كافة اجلهات القانونية املخت�صة بالدولة 
اليهما  املنذر  الجبار  وذلــك  واملحاكم  احلاكم  �صمو  بديوان  القانونية  ال�صوؤون  دائــرة  فيها  مبا 
املنذر باال�صافة اىل االربــاح التي مل  املبالغ املدفوعة من  على تنفيذ هذا االلتزام و�صداد كافة 

يتقا�صاها خالل فرتة ال�صراكة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

اإط��ارا  يكون  برملاين  تقرير  اإع���داد 
للنقا�س, لكن ل يوجد ما يلزم احلكومة 
ب��اأخ��ذ ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر يف الع��ت��ب��ار

خ��ي��ارات  ع��ن  ال��ت�����ش��اوؤل  ميكن  كيف 
بعدم  النطباع  اإعطاء  دون  احلكومة 
الأمامية؟  اخلطوط  يف  القوات  دعم 

تقوم مقاربة �حلكومة على �أربع ركائز: �الإكر�ه �لع�صكري, تدريب �جليو�س �ملحلية, �لدبلوما�صية, و�لتنمية 

ل امل�صوؤولون     بحكم ثقافتهم, يف�صّ
املنتخبون الفرن�صيون عموًما توخي 
الع�صكري.  االلـــتـــزام  بــ�ــصــاأن  احلـــذر 
نت�صاءل عن خيارات  اأن  كيف ميكن 
احلكومة دون اإعطاء االنطباع بعدم 
دعم القوات يف اخلطوط االأمامية؟ 
توازن دقيق, خا�صة اأن هذا النقا�س 
يعبئ القليل ن�صبًيا من الراأي العام.

   الــنــائــب تــومــا�ــس جــا�ــصــيــلــود من 
يقرتح  اأن  يف�صل  اأجـــري,  جمموعة 
بطريقة  ولكن  ال�صاحل  يف  “البقاء 
الـــــرون  ممـــثـــل  ويــــدعــــو  اأخرى”. 
املــنــتــخــب, �ــصــابــًقــا عــن حـــزب فرن�صا 
االندفاع  “تفادي  اىل  االمــــام,  اىل 
يرغب  قد  الــذي  املتهور,  الع�صكري 
و”جتنب”  بــحــت,  ع�صكري  حــل  يف 
ان�صحاب من �صاأنه اأن يرتك منطقة 
برخان  عملية  حــل.  بــدون  ال�صاحل 
ميكن اأن تك�صب معارك, لكن برخان 
وحــــدهــــا ال ميــكــنــهــا االنـــتـــ�ـــصـــار يف 

احلرب«.
ملعادلة  جيو�صرتاتيجية  ن�صخة     
الرئا�صية,   “ نــفــ�ــصــه  الـــوقـــت  “يف 
كـــبـــري مع  اإىل حــــد  تـــتـــوافـــق  الـــتـــي 
اال�صرتاتيجية التي تتبناها فرن�صا. 
داأبـــــت   ,2020 عـــــام  بــــدايــــة  مـــنـــذ 
احلكومة على الرتويج ملقاربة تقوم 
اأربــع ركائز: االإكــراه الع�صكري  على 
قبل  من  االإرهــابــيــة  اجلماعات  �صد 
املحلية  اجليو�س  وتــدريــب  بــرخــان, 
واالأوروبيني,  الفرن�صيني  قبل  مــن 
والـــدبـــلـــومـــا�ـــصـــيـــة لــتــعــزيــز الـــــدول 
و�صائل  لتوفري  والتنمية  املحلية, 
الـــعـــيـــ�ـــس لـــلـــ�ـــصـــكـــان وازدهـــــــارهـــــــم. 
وعـــلـــى املـــــيـــــدان, يف تـــ�ـــصـــاد ومــــايل 
يف  العمليات  طاقم  اأظهر  والنيجر, 
اأو  ع�صكريني  كــانــوا  �ــصــواء  نوفمرب, 
دبلوما�صيني, جميًعا ثقتهم يف هذه 

اخلطة.

برملان عاجز
اخلام�صة,  اجلمهورية  فرن�صا  يف     
بحرية  التنفيذية  ال�صلطة  تتمتع 
الـــعـــمـــلـــيـــات  مــــ�ــــصــــائــــل  يف  كـــــبـــــرية 
الــعــ�ــصــكــريــة. الــرئــيــ�ــس وحــــده يقرر 
35 من  املـــــــادة  الـــتـــدخـــل. ومتـــنـــح 
ا�صتمر  اإذا  للربملان  دوًرا  الد�صتور 
االنــتــ�ــصــار الأكـــرث مــن اأربــعــة اأ�صهر: 

االإبقاء  حينها  الـــنـــواب  عــلــى  يــجــب 
عليه.

   وهــكــذا, اأعطى الــربملــان موافقته 
�ــصــريفــال يف  ا�ــصــتــمــرار عملية  عــلــى 
�صيء.  ال  ومــنــذئــذ,   .2013 ربــيــع 
“لقد فعلنا ذلك من اأجل �صريفال, 
برخان”,  اأجــــــل  مــــن  لــيــ�ــس  ولـــكـــن 
ال�صود,  با�صتيان  الــنــائــب  ي�صتغرب 
عام  ال�صكل  تغيري  اأن  من  منده�ًصا 
2014 الإعادة جتميع العمليات يف 
يناق�س  مل  الفرعية  املنطقة  كامل 

حتت قبة الربملان.
حقيقي  دميــقــراطــي  قــلــق  “هناك   
ع�صو  يوا�صل  املوا�صيع,  هذه  ب�صاأن 
املــتــمــردة, مــن خالل  حــركــة فرن�صا 
قراءة املادة 35 من الد�صتور, ميكن 
الت�صويت  اأنــه يجب  ا  اأي�صً يفهم  اأن 

مرة اأخرى كل اأربعة اأ�صهر! »
  »كــل اأربــعــة اأ�ــصــهــر, ال يــبــدو االأمر 
لعبء  نــظــًرا  يل  بالن�صبة  مــعــقــواًل 
جـــــدول االأعــــمــــال الــــربملــــاين, ترى 
من جانبها �صريين موبورن, ع�صو 
الربملان عن حزب فرن�صا اإىل االأمام, 

لكن مرة يف ال�صنة, مَل ال؟”. 
وقد بداأت هذه املنتخبة عن منطقة 
يف  احلــقــائــق  لتق�صي  بــعــثــة  الـــفـــار, 
يوليو  مــنــذ  االأوىل  وهـــي  نــوفــمــرب, 

2013, حول عملية برخان.
 وبعد الذهاب اإىل م�صرح العمليات, 
هي ب�صدد ا�صتجواب واال�صتماع اإىل 
امل�صوؤولني الع�صكريني واحلكوميني, 
ـــا اخلـــــرباء مـــن جميع  ولــكــن اأيـــ�ـــصً
االآفــــــــاق, كـــل ذلــــك بــفــكــرة اإ�ـــصـــدار 

تقرير يف اأبريل املقبل.
يــ�ــصــاهــم هذا  اأن  الــنــائــب     وتـــاأمـــل 
ي�صمح  واأن  الــتــفــكــري,  يف  الــتــقــريــر 
بالتعامل مع املو�صوع بكل تعقيداته, 

بوكيل, جنله  ال�صيناتور جان ماري 
املالزم بيري بوكيل, يف حادث ت�صادم 
اأودى  مــروحــيــتــني  طـــائـــرتـــني  بـــني 
بحياة ثالثة ع�صر جندًيا. وكان وزير 
املحاربني  لــ�ــصــوؤون  ال�صابق  الــدولــة 
الــقــدامــى اثــر يف احلــا�ــصــريــن بنبل 
ـــا بــ�ــصــمــة قــويــة حتى  حــــــداده, تـــارًك
 30 بعد انتهاء واليته االأخــرية, يف 
الت�صحية  وهـــذه  املــا�ــصــي.  �صبتمرب 
وموؤثرة  ثقيلة  مناق�صات  اإىل  اأدت 
اال�صتماع  جل�صة  مثل  خا�س,  ب�صكل 
�صفري  ذكــر  حيث  ال�صاحل  ل�صفراء 

مايل املاأ�صاة.
ال�صعب  مـــن  الـــ�ـــصـــيـــاق,  هــــذا  يف     
ال�صائكة  االن�صحاب  ق�صية  معاجلة 
العائق  لــيــ�ــصــت  هــــذه  لــكــن  بـــهـــدوء. 
الــوحــيــد الــــذي يــعــاين مــنــه بع�س 
املـــ�ـــصـــوؤولـــني املــنــتــخــبــني. يف اأوائـــــل 
من  نف�صه  ال�صناتور  خرج  دي�صمرب, 

دون الدخول يف نقا�س �صيا�صي بحت 
يف  “نحن  �صدها.  اأو  احلكومة  مــع 
احلقيقة ل�صنا مع فكرة اأن ي�صتخدم 
من  املنتخبة  تعد  للطعن,  كاإ�صفني 
اإطار  اقــرتاح  م�صاألة  اإنها  االأغلبية, 
ما  يوجد  ذلــك, ال  ومــع  للنقا�س”. 
التقرير  هــذا  بــاأخــذ  احلكومة  يلزم 

يف االعتبار.
اإىل جدول  الـــدعـــوة  خــــالل  مـــن     
منطقة  مــــن  لـــالنـــ�ـــصـــحـــاب  زمــــنــــي 
ال�صاحل, حتتل كتلة فرن�صا املتمردة 
املـــوقـــع واملــــوقــــف الـــــذي كــــان عليه 
احلزب اال�صرتاكي, خالل انتخابات 
باأفغان�صتان:  يتعلق  فيما   ,2012
ا�ــصــتــبــاق قــطــيــعــة دائـــمـــة يف الــــراأي 
اأن  العام, والــذي, من جانبه, ميكن 

القوات  وزيــرة  اأ�صارت   ,2020 عام 
اأن  اإىل  بــــاريل,  املــ�ــصــلــحــة, فــلــورنــ�ــس 
الــفــرنــ�ــصــيــني �ــصــيــظــلــون هــنــاك من 
وفًقا  ـــنـــوات,  �ـــص عــ�ــصــر  اإىل  خــمــ�ــس 

ل�صابط باجلي�س.

م�صاألة �صائكة
الـــــتـــــوتـــــرات بني  مـــــن  واأبــــــعــــــد      
يف  والــرغــبــة  ال�صيا�صية  اجلــمــاعــات 
بتقوي�س  االنـــطـــبـــاع  اإعـــطـــاء  عــــدم 
تتخذ  اأن  ميكن  الع�صكريني,  عمل 
ب�صكل  ثقياًل  ُبعًدا  املو�صوعات  هذه 
العاطفية.  الــنــاحــيــة  مـــن  خـــا�ـــس 
�صاهدا  اليمني  من  �صيناتور  ويقوم 
عـــلـــى املــــنــــاخ اخلــــا�ــــس داخــــــل جلنة 
ال�صوؤون اخلارجية والدفاع والقوات 
تاأثرنا جميًعا  “لقد  قال:  امل�صلحة. 

بفقدان زميلنا« .
فقد   ,2019 نــوفــمــرب   25 يف     

بثقله على خيارات احلكومة.  يلقي 
حينها  هــــوالنــــد  فـــرانـــ�ـــصـــوا  وكــــــان 
قــد تخلى عــن االعـــتـــدال املــعــتــاد يف 
مو�صوع احلــروب يف فرن�صا لي�صبح 
املر�صح, ثم الرئي�س, لفك االرتباط 
الفرن�صي بهذه العملية ذات النتائج 

املتباينة. 
فرن�صا  حـــركـــة  نــــــواب  يـــقـــدم  ال     
املتمردة حًقا بدياًل حللفاء فرن�صا يف 
منطقة ال�صاحل, �صواء كانوا اأفارقة 
اأو حتى االأمم املتحدة.  اأوروبيني  اأو 
لكنهم يطالبون باالن�صحاب, عاجاًل 
يحدد  الـــيـــوم  اأحـــــد  وال  اآجـــــــاًل,  اأم 
موعًدا نهائًيا له. اإنه موقف يحرك 
النقا�صات, خا�صة يف ال�صحافة, لكنه 

يزعج ممثلي االأغلبية املنتخبني.

   جان مي�صيل جاك, نائب عن حزب 
اال�صتماع  يــتــم  االمــــام,  اىل  فرن�صا 
ا  اإليه كثرًيا يف جلنة الدفاع, هو اأي�صً
جندي �صابق يف القوات اخلا�صة مت 
حياته  نـــهـــايـــة  يف  مـــــايل  يف  نـــ�ـــصـــره 

املهنية, عام 2011.
تبادل كاف بني  بالن�صبة له, هناك   
ال�صلطة التنفيذية والربملان يف هذا 
املو�صوع: الذي مت ت�صيي�صه بالكامل. 
ان الــربملــان الــذي يريد تــنــاول هذا 
املــو�ــصــوع حــًقــا ميكنه الــو�ــصــول اإىل 

الكثري من املعلومات”.
اعتنق  العديد من زمالئه,    ومثل 
لفرتة  ت�صتمر  كهذه  حرًبا  اأن  فكرة 

طويلة. 
امليدان,  عــلــى  لــلــقــوات  زيـــــارة     يف 

مارك  اجلـــرنال  مــع  ا�صتماع  جل�صة 
كــونــرويــت, قــائــد قــوة بــرخــان. ماذا 
تبقى من ذاك النقا�س؟ “ما وجدته 
مـــذهـــاًل لــلــغــايــة, اأ�ـــصـــر حــيــنــهــا هذا 
اال�صتباكات  هــو  اليميني,  املنتخب 
داع�س   اإرهــابــيــي  بــني  و�صفها  الــتــي 
الــكــربى, وجمموعة  الــ�ــصــحــراء  يف 
انه  اأعتقد  وامل�صلمني,  االإ�صالم  دعم 

يوجد ما ميكن حفره هناك«. 
   لقد اأثار القتال الدامي بني  داع�س 
وجمموعة  الــكــربى  الــ�ــصــحــراء  يف 
املنتمية  وامل�صلمني,  االإ�ــصــالم  دعــم 
للقاعدة, يف تناف�صهما على منطقة 
الـــ�ـــصـــاحـــل, اهـــتـــمـــاًمـــا كــــبــــرًيا منذ 
اأركان  بـــداأت  عندما  فــربايــر,  �صهر 
نــ�ــصــر مــعــلــومــات حول  اجلــيــ�ــس يف 
ما  ا�صتغرق  هذا  لكن  املو�صوع,  هذا 
يقرب من ع�صرة اأ�صهر للو�صول اإىل 

ال�صناتور.
   ي�صعر امل�صوؤولون املنتخبون اأحياًنا 
الفنية.  امللفات  يف  متخلفون  باأنهم 
حزب  من  ال�صود,  با�صتيان  وينزعج 
من  منتظم  ب�صكل  املتمردة,  فرن�صا 
اطالعه عرب ال�صحافة عن املعلومات 
التي يطلبها من احلكومة. وا�صتنكر 
من  فقط  يحدث  ما  “اأعرف  قائال 
النواب  ميلك  ال  مفتوحة,  م�صادر 
كل العنا�صر ليقرروا, خا�صة ب�صبب 
ي�صتح�صر  وهـــو  الدفاع”.  �ــصــريــة 
بــانــتــظــام املـــثـــال االأمـــريـــكـــي حيث 
ميتلك الكوجنر�س و�صائل جوهرية 
وحيث  الع�صكرية,  العمليات  ملراقبة 

يكون النقا�س �صر�ًصا يف الغالب.
�صيدريك  الــ�ــصــنــاتــور  اأن  ورغـــــم     
غلّوا,  اأقــّل  “اجلمهوريون”  بريين 
امل�صوؤولني  بــاأن  ا  اأي�صً ي�صعر  اأنــه  اإال 
بع�س  يف  ا�صتبعادهم  يتم  املنتخبني 
االأحــــيــــان. “ غــالــبــا مـــا نــعــلــمــه من 
اأكرث  اخلــرباء  اإىل  اال�صتماع  خــالل 
اال�صتماع  نعلمه خالل جل�صات  مما 
مع وزير اخلارجية, وقد حدث يل اأن 
خرجت من جل�صة ا�صتماع مع وزير 
كــان حــذرا للغاية, الأنــه مل يتقا�صم 

�صوى القليل من املعلومات«.
*متخ�ص�س يف ق�صايا �لدفاع 

و�لعالقات �لدولية, من موؤلفاته 
كتاب “جتار �الأ�صلحة, حتقيق 

حول �لبزن�س �لفرن�صي«.

 يف فرن�صـا, تتمتع �ل�صــلطة �لتنفيذيــة بحريــة كبرية يف م�صـائل �لعمليات �لع�صـكرية
ما يعلمه �لنو�ب من �خلرب�ء يفوق ما ي�صلهم خالل جل�صات �ال�صتماع لوزير �خلارجية

برملان فرن�صي عاجزوزيرة الدفاع... باقون هناك

نائب عن حركة فرن�صا املتمردة با�صتيان ال�صود يطالب باالن�صحاب

جنود فرن�صيون من عملية برخان, بوركينا فا�صوجندي فرن�صي يف هومبوري, مايل

  ق�صية �صائكة ي�صعب معاجلتها بهدوء:

ال�شاحل: الن�شحاب الع�شكري نقا�س يفلت من الربملانيني...!
•• الفجر -رومان ميلكريك –ترجمة خرية ال�شيباين

من  �لثامن  عامه  �لفرن�صي  �جلي�س  يبد�أ  بينما      
للر�أي,  ��صتطالع  �أظهر  �ل�صاحل,  منطقة  يف  �لوجود 
لهذه  مــعــادون  �لفرن�صيني  غالبية  �أن  مــرة,  الأول 
معهد  ح�صل  يناير,   12 ففي  �لع�صكرية.  �لعملية 

51 باملائة من �مل�صتطلعني غري �ملوؤيدين  �إيفوب على 
ذلك  يعار�صون  باملائة   19 منهم  بــرخــان,  لعملية 
�صر�حة. هل هو �أثر مقتل خم�صة جنود نهاية �لعام 

يف مايل؟ �لنقا�س �ل�صيا�صي يجد �صعوبة يف �لظهور.
   نائب عن حركة فرن�صا �ملتمردة, با�صتيان ال�صود, 
هذ�  حــول  بانتظام  ن�صمعهم  �لذين  من  و�حــد  وهــو 

يف  ع�صو  باالن�صحاب.  للمطالبة  �صيما  وال  �ملو�صوع, 
بانتظام  يتهم  �لوطنية,  �جلمعية  يف  �لدفاع  جلنة 
�أ�صئلة  تطرح  عندما  �ملو�صوع”  “تفادي  بـ  �حلكومة 
يف  �أحـــد  “ال  �لــ�ــصــاحــل.  منطقة  يف  �حلـــرب  حــول 
�لو�صع  بينما  ب�صيًطا  و�صًعا  �أن هناك  يعترب  �لد�خل 
لكن  �صان دوين,  �صني  نائب  يوؤكد  �الأر�س معقد,  على 

رغم هذ� �لتعقيد, ال ميكن �لقول �إن �لو�صع قد حت�صن 
خالل �ل�صنو�ت �لثماين �ملا�صية. عدد �جلهاديني ال 
يتناق�س ب�صكل د�ئم, و�لتكلفة �لب�صرية و�ملالية ال 
يجب  منها...  عليه  �حل�صول  ميكننا  مبا  لها  عالقة 
م�صريها  لتقرير  �لو�صائل  �ل�صاحل  ل�صعوب  نعيد  �أن 

بنف�صها ».
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عربي ودويل

خليفته  باإبقاء  ملزما  لي�س  بايدن 
على اطالع دائم, وبالتايل ميكنه 
بذلك ال��ق��ي��ام  ع��دم  ي��ق��رر  اأن 

الك�شف عن معلومات �شرية يعّر�س 
�شنوات  وع�شر  لغرامة,  �شاحبه 
اخليانة بتهمة  وحماكمة  �شجن 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
كان  �إذ�  �لبع�س عما  يت�صاءل  �ملتحدة,  �لواليات  يف 
على  �حل�صول  يف  تر�مب  دونالد  ي�صتمر  �أن  ينبغي 
�إحاطة من �ملخابر�ت بعد �نتهاء واليته, كما جرت 
يفعله  قد  وما  �ل�صابقني.  للروؤ�صاء  بالن�صبة  �لعادة 

مبثل هذه �ملعلومات, يطرح م�صكلة ونقطة ��صتفهام
ما �لعمل مع دونالد تر�مب؟

هل �صريى جو بايدن فائدة يف تقا�صم
 �ملعلومات مع دونالد تر�مب �لرئي�س �ل�صابق؟

قد ال تكون لرت�مب, مثل �لروؤ�صاء �ل�صابقني, 
�إمكانية �لو�صول �إىل �إحاطات ��صتخبار�تية

ال�شودان يقّر اأول موازنة منذ رفعه عن القائمة ال�شوداء 
�صالم ال�صودان بجوبا )مع املتمّردين(, ورفع ا�صم ال�صودان من 

قائمة الدول الراعية لالإرهاب«.
كافة  الكاملة من  باال�صتفادة  املالية  وزارة  “�صتقوم  واأ�صافت 
الفر�س التي مّتت اإتاحتها بعد رفع ا�صم ال�صودان من قائمة 
الدول الراعية لالإرهاب مبا يف ذلك االنفتاح على النظام املايل 
االتفاقيات  وجميع  االأجنبية,  اال�صتثمارات  توقعات  الــدويل, 

الناجتة عن ذلك«.
ني�صان/اأبريل  الب�صري يف  بالرئي�س عمر  اأطــاح اجلي�س  ومنذ 
م�صبوقة,  غــري  �صعبية  احتجاج  حركة  مــن  ب�صغط   2019

ت�صهد البالد عملية انتقالية �صعبة.
جائحة  فاقمتها  خطرية  اقت�صادية  اأزمــة  يف  البالد  وغرقت 

•• اخلرطوم-اأ ف ب

ا�صمه  وا�صنطن  �صطبت  منذ  االأوىل  ميزانيته  ال�صودان  اأقــّر 
املوازنة  اأعطت  وقــد  لــالإرهــاب,  الراعية  للدول  قائمتها  من 
اأولوية للمناطق التي مّزقتها اأعمال العنف, بح�صب ما اأعلنت 

احلكومة.
“االجتماع  اإّن  بــيــان  يف  االنــتــقــايل  الــ�ــصــيــادة  جمــلــ�ــس  وقــــال 
املايل  العام  اأجــاز موازنة  والــوزراء  ال�صيادة  امل�صرتك ملجل�صي 

احلايل 2021«.
ونقل البيان عن وزيرة املالية والتخطيط االقت�صادي املكّلفة 
هبة علي قولها اإّن هذه “اأول موازنة ُتعّد بعد توقيع اتفاقية 

كوفيد-19 والت�صّخم املت�صارع والديون الهائلة.
ويف حني يبلغ �صعر �صرف الدوالر ر�صمياً 55 جنيهاً �صودانياً 
فاإّن �صعر العملة اخل�صراء يف ال�صوق ال�صوداء ي�صل حالياً اإىل 

270 جنيهاً.
 2019 اآب/اأغــ�ــصــطــ�ــس  يف  ت�صّكلت  الــتــي  احلــكــومــة  وتــعــمــل 
احلركة  وقــادة  اجلي�س  بني  اإليه  التو�صل  مّت  اتفاق  مبوجب 
عقود  قّو�صته  الــذي  االقت�صاد  بناء  اإعــادة  على  االحتجاجية 

من العقوبات االأمريكية امل�صّددة والنزاعات الداخلية.
املتحدة  الواليات  �صطبت  الفائت  االأول/دي�صمرب  كانون  ويف 
لتزيل  لالإرهاب,  الداعمة  للدول  قائمتها  من  ال�صودان  ا�صم 
اال�صتثمارات  تعرت�س  كانت  التي  والعقبات  العقوبات  بذلك 

ب�صكل  ال�صودانية  ال�صلطات  وتــاأمــل  البلد.  هــذا  يف  الــدولــيــة 
اأكرث  الت�صّخم من  اأن تخّف�س معّدل  تتمكن من  باأن  خا�س 

من %250 حالياً اإىل %95 بحلول نهاية العام اجلاري.
دوالر  مــاليــني   976 �صت  خ�صّ اخلــرطــوم  اإّن  عــلــي  وقــالــت 
املهّم�صة  املناطق  وتنمية  ال�صالم  لتوطيد  املوازنة  نفقات  من 

واملت�صّررة من النزاعات.
اتفاق  االنتقالية  وّقعت احلكومة  االأول/اأكتوبر,  ت�صرين  ويف 

�صالم مع العديد من اجلماعات املتمّردة.
دوالر  مليار   1,7 مبلغ  املــوازنــة  يف  احلكومة  �صت  خ�صّ كما 
لتعزيز النظام ال�صّحي اله�ّس يف البالد ومتكينه من الت�صّدي 

جلائحة كوفيد-19.

دونالد ترامب  معاملة خا�صة

�صوزان جوردون:  �صيحرم ترامب من املعلومات رون كالين:  �صنلتزم بتو�صيات اال�صتخبارات

هل �صيعامل ترامب كبقية الروؤ�صاء ال�صابقني؟

�أ�صر�ر �لدولة يف �مليز�ن:

معلومات �شرية, دبلوما�شية, هل يجب تكميم ترامب...؟

ــوؤال يـــدور يف وا�ــصــنــطــن, فجر   �ــص
تن�صيب جو بايدن اأم�س االربعاء. 
�صغلت  الـــتـــي  جــــــــوردون,  �ــــصــــوزان 
املخابرات  مــديــر  نــائــب  مــنــ�ــصــب 
ــتــقــالــتــهــا يف  الـــوطـــنـــيـــة حـــتـــى ا�ــص
اإن  تــعــتــرب   ,2019 اأغــ�ــصــطــ�ــس 
تكون  ال  قـــــد  تـــــرامـــــب  دونـــــالـــــد 
ال�صابقني,  الــروؤ�ــصــاء  مثل  لــديــه, 
اإحاطات  اإىل  الــو�ــصــول  اإمــكــانــيــة 
تقا�صم  يتم  –حيث  ا�صتخباراتية 
باالأمن  تتعلق  �ــصــريــة  مــعــلــومــات 
وما  واليــتــه.  فــرتة  -بعد  القومي 
كتبت  ال�صبب؟ “االأمن القومي”, 
يف مقال ن�صر على اعمدة �صحيفة 

وا�صنطن بو�صت.
�صريًعا.  بايدن  جو  فريق  رد  جــاء 
موظفي  كبري  كالين,  رون  وقــال 
الــرئــيــ�ــس اجلـــديـــد, لــ�ــصــبــكــة �صي 
اإدارة  اأن  االأحــــــــــد,  يــــــوم  ان  ان 
االجهزة  تو�صيات  �صتتبع  بــايــدن 
ت�صارلز  ويــذّكــر  اال�صتخباراتية. 
الواليات  يف  املتخ�ص�س  فوي�صان, 
املــتــحــدة, ومـــوؤلـــف كــتــاب ‘بريين 
الي�صار  ي�صتيقظ  عندما  �صاندرز, 
“هذا عرف  يف الواليات املتحدة’: 
القانونية,  الــنــاحــيــة  مــن  وعــــادة, 
بايدن لي�س ملزما باإبقاء خليفته 
على اطــالع دائــم من خــالل هذه 
االإحــــاطــــات, وبــالــتــايل ميــكــنــه اأن 

يقرر عدم القيام بذلك«.

املعلومات  هــذه  مبثل  متكينه  »اإن 
قــــــد يـــ�ـــصـــكـــل تـــــهـــــديـــــًدا لــــالأمــــن 
با�صاران,  نيكول  توؤكد  القومي”, 
اأ�صتاذة العلوم ال�صيا�صية, وموؤلفة 
املتحدة,  الــواليــات  عــدة كتب عــن 
من بينها ‘العامل ح�صب ترامب’. 
“يعتقد البع�س اأنه من امل�صتحيل 
ــــه مــن املخاطرة  واأن بـــه,  الـــوثـــوق 

بــهــا, يــالحــظ جان  اإذا قــبــل  هـــذا 
اإريــــك بـــرانـــا, اأ�ــصــتــاذ حمــا�ــصــر يف 
-II باري�س  يف  ال�صيا�صية  العلوم 
الواليات  يف  ومتخ�ص�س  ا�صا�س, 
واليته,  فـــرتة  “طوال  املــتــحــدة, 
اإعالمية  اإحاطة  كــان له احلــق يف 
يكن  مل  اأنــه  نعلم  لكننا  منتظمة, 
مهتًما بها, ومل يقراأها, اأو ي�صتمع 

يو�صح هذا  اإليها معظم الوقت”, 
ال�صيا�صة  عــن  كتب  لــعــدة  املــوؤلــف 
ذاتية  �صرية  اأحدثها  االأمريكية, 

جلو بايدن.

قانون مينع �إف�صاء 
�ملعلومات �ل�صرية

بايدن  يــرى جــو  اأن  ــا, يجب  اأيــ�ــصً

متـــكـــيـــنـــه مــــــن مــــعــــلــــومــــات, قد 
ت�صارلز  يــحــلــل  ت�صريبها”,  يــتــم 

فوي�صني.

م�صالح �أجنبية
 تثري ت�صاوؤالت

اف�صاء معلومات ال يجب اأن تك�صف؟ 
لن تكون االأوىل لرئي�س الواليات 

املتحدة. عام 2017, قدم دونالد 
تـــرامـــب مــعــلــومــات �ــصــريــة حول 
داع�س اإىل الدبلوما�صية الرو�صية 
االأبي�س.  البيت  خالل اجتماع يف 
وعام 2019, بحجة اأن الواليات 
بانفجار  لها عالقة  لي�س  املتحدة 
اإيـــــران, قام  يف قــاعــدة اإطــــالق يف 
دونالد ترامب من خالل تغريدة 
الـــتـــقـــطـــهـــا قمر  بـــنـــ�ـــصـــر �ـــــصـــــورة 
وهــــي �صورة  اأمـــريـــكـــي,  �ــصــنــاعــي 
ا  ويزداد طرح ال�صوؤال  �صرية اأي�صً
فريدة  ترامب  حالة  الأن  احلاحا, 
الروؤ�صاء  غـــادر  لــقــد  نــوعــهــا:  مــن 
ال�صابقون دون طموحات �صيا�صية 

 ,1993 عــام  كلينتون  بيل  )منذ 
فرتتني,  الــروؤ�ــصــاء  جميع  ق�صى 
وهــو احلــد االأقــ�ــصــى الـــذي ميكن 
حني  يف  الـــرئـــيـــ�ـــس(,  يــخــدمــه  اأن 
اأملح دونالد ترامب م�صبقا اإىل اأنه 
�صيكون مر�صًحا للفرتة الرئا�صية 
“هذا  و   .2024 عــــام  املــقــبــلــة, 
لدونالد  الأن  �صوؤااًل,  ا  اأي�صً يطرح 
تـــرامـــب ا�ــصــتــثــمــارات يف اخلــــارج, 
اأن با�صتطاعته ا�صتخدام  ونت�صّور 
تلك املعلومات من اجل اأعماله”, 

يطرح نيكول با�صاران.
اإذن  تــرامــب  دونــالــد  �صُيحرم  هــل 
اال�صتخباراتية؟  االإحـــاطـــة  مـــن 

فـــائـــدة يف تــقــا�ــصــم املــعــلــومــات مع 
دونالد ترامب:

 “الروؤ�صاء ال�صابقون, يف الواليات 
الدميقراطيات  يف  كما  املــتــحــدة, 
االأخــــــرى, هـــم مــ�ــصــتــ�ــصــارون فوق 
املنا�صب  يــكــون مــن  الـــعـــادة, وقـــد 
اال�ــصــتــنــجــاد بــهــم لــلــحــ�ــصــول على 
برانا,  اإريــك  جان  يو�صح  امل�صورة, 
وهــــذه لــيــ�ــصــت هــديــة مـــن رئي�س 
جلب  هو  فالهدف  �صابق,  لرئي�س 
م�صلحة للبالد, لكن هل ي�صتطيع 
دونــالــد تــرامــب اإحــ�ــصــار �ــصــيء ما 

اإىل الواليات املتحدة؟«.
املعلومات  جميع  بخ�صو�س  امــا 
التي عرفها خالل ال�صنوات االأربع 
الواليات  راأ�ــس  على  ق�صاها  التي 
تبقى”  اأن  “يجب  ــــحــــدة,  ــــت امل
�صوزان  تــذّكـــــــــــــــــر  “راأ�صــــــه”,  يف 
جـــــــــوردون. الـــقـــانـــون وحــــــده هو 
ترامب,  دونــالــد  الــقــادر على منع 
عن  الك�صف  مــن  التن�صيب,  بعد 
حمتواها: اف�صاء معلومات �صرية 
مالّية,  لغرامة  �صاحبها  يعّر�س 
ا  واأي�صً �ــصــجــن,  �ـــصـــنـــوات  وعــ�ــصــر 
لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــمــة اخلــيــانــة. ان 
نيكول  تــوؤكــد  �صئيل”,  “اخلطر 
ترامب  راأى  اإذا  لــكــن  بـــا�ـــصـــاران, 
�صتخدمه  اخلــطــوة  هــذه  مثل  اأن 

وت�صاعده, فقد يفعل«.
عن لو باري�صيان

اإرجاء حماكمة نافالني بتهمة الت�شهري اإىل مطلع فربايرترامب يعفو عن 73 �شخ�شا بينهم بانون
•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأ�صدر الرئي�س االأمريكي املنتهية واليته دونالد ترامب عفوا 
عن 73 �صخ�صا بينهم م�صت�صاره ال�صابق �صتيف بانون وحلفاء 

اآخرون, قبل �صاعات على مغادرته من�صبه.
نــ�ــصــر الــبــيــت االأبــيــ�ــس يف بــيــان فــجــر اأمــ�ــس االأربـــعـــاء الئحة 
 70 جــانــب  اىل  الــرئــا�ــصــي  العفو  �صملهم  الــذيــن  االأ�ــصــخــا�ــس 

اآخرين خففت عقوباتهم.
اأ�صدر عفوا  “الرئي�س دونالد جي ترامب  اأن  البيان  وجاء يف 
عن 73 �صخ�صا وخفف االأحكام ال�صادرة على �صبعني �صخ�صا 

اآخرين«.
ترامب  دونالد  اأحد مهند�صي حملة  عاما(  بانون )66  وكان 
الرئا�صية يف 2016 قبل اأن يطرده امللياردير اجلمهوري. وقد 
اختال�س  تهمة  يواجه  بينما  الرئا�صي  من  العفو  على  ح�صل 
اأموال كانت خم�ص�صة ح�صبما يعتقد لبناء جدار على احلدود 

بني الواليات املتحدة واملك�صيك.
قــائــدا مهما للحركة  “كان  اإنـــه  االأبــيــ�ــس  الــبــيــت  بــيــان  وقـــال 

املحافظة وهو معروف بخربته ال�صيا�صية«.
وكانت و�صائل اإعالم اأمريكية حتدثت �صابقا عن هذا العفو.

وذكرت �صحيفة نيويورك تاميز اأن ترامب اأ�صدر قرارا بالعفو 
عن م�صت�صاره ال�صابق يف اللحظة االأخرية بعدما حتدث معه 
هاتفيا. واأو�صحت اأن العفو الرئا�صي من �صاأنه اأن يلغي التهم 

املوجهة اإىل �صتيف بانون يف حال اإدانته.

يتم النطق باحلكم عليه ب�صبب العديد من التقلبات يف هذه 
الرئي�س  تن�صيب  يتم  اأن  املقرر  ومــن  جــدا.  امل�صي�صة  الق�صية 
ت�صرين  انتخابات  تــرامــب يف  هــزم  الــذي  بــايــدن  املنتخب جــو 
يف  املتحدة  للواليات  رئي�صا  املا�صية,  ال�صنة  الثاين/نوفمرب 

وقت الحق  االأربعاء.
قرارات  اإ�صدار  ب�صلطات  ترامب  يحتفظ  احلــني,  ذلك  وحتى 
عفو اأخرى. ويف االأ�صهر االأخرية ا�صتخدم ترامب بالفعل هذه 
ال�صلطة الرئا�صية واأ�صدر قرارات عفو عن معاونني ومقربني 
بني  حمتمل  تواطوؤ  يف  بالتحقيق  اأديــنــوا  بع�صهم  وكــان  منه. 

رو�صيا وفريق حملتها يف 2016.
االبي�س   البيت  وغـــادر  التن�صيب  حفل  تــرامــب  يح�صر  ولــن 

اأم�س االأربعاء متوجها اإىل منزله يف فلوريدا.
لكنه مل يهنىء بعد بايدن �صخ�صيا على فوزه كما اأنه مل يوجه 

اليه دعوة للقيام بزيارة بروتوكولية اىل املكتب البي�صاوي.
وتزايد التوتر مع اأعمال العنف التي �صهدها الكابيتول حيث 
اجراء  اإثــر  تــرامــب  قريبا  ال�صيوخ  جمل�س  يحاكم  ان  يتوقع 
العزل الثاين بحقه الذي اقر يف جمل�س النواب ب�صبب اقتحام 

اأن�صاره مبنى الكونغر�س.
يثبت  لكي  يتطلع  الــذي  بايدن  ذلــك يف م�صتهل واليــة  وياأتي 
يف  والــدفــع  اختارهم  الذين  الـــوزراء  ب�صرعة  ال�صيوخ  جمل�س 
تريليون   1,9 بقيمة  انقاذ  رزمــة  ت�صمل  اإقــرار قوانني  اجتــاه 
دوالر النعا�س االقت�صاد الذي يرزح حتت وطاأة تداعيات وباء 

كوفيد-19.

التربعات  العفو عنهم جامع  الذين مت  االأ�صخا�س  ومن بني 
رفع دعوى ق�صائية �صد حملة  الذي  برويدي  اإليوت  ال�صابق 
الراب  مغني  اأيــ�ــصــا  الــالئــحــة  وت�صمل  قــانــونــيــة.  غــري  �صغط 
املا�صي حليازة  ال�صهر  اأقــر بذنبه  الــذي  االأمــريكــي ليل وايــن 
ع�صر  بال�صجن  القانون  عليها  ناري وهي جنحة عاقب  �صالح 
كارتر  مايكل  دوايـــن  ا�صمه  ورد  الـــذي  النجم  وهـــذا  �ــصــنــوات. 
اجلمعيات  خمتلف  بدعم  التزام  عرب  �صخاء  “اأظهر  جونيور 
ول�صل�صلة  بــاأبــحــاث  تــقــوم  مل�صت�صفيات  هــبــات  بينها  اخلــرييــة 
مــطــاعــم جمــانــيــة«. تــ�ــصــمــل الــالئــحــة اأيــ�ــصــا اأ�ــصــخــا�ــصــا غري 

معروفني كثريا بينهم �صتيف بوكر.
وقال بيان البيت االبي�س “قبل حوايل ثالثني �صنة, اعرتف 
تهريب  يحظر  الـــذي  الي�صي  قــانــون  انــتــهــاك  يف  بذنبه  بــوكــر 

االحياء الربية«.
اأخرى  قـــرارات عفو  �صل�صلة  بعد  االأربــعــاء  اأم�س  العفو  ويــاأتــي 
اأواخــر ال�صنة املا�صية و�صملت حلفاء لرتامب مثل  �صدرت يف 
م�صت�صاره ال�صابق لالمن القومي مايكل فلني, وبول مانافورت 

وروجر �صتون وجورج بابادوبولو�س واليك�س فان دير زوان.
او  بذنبهم  اعــرتفــوا  امــا  كــانــوا  اخلم�صة  اال�صخا�س  وهـــوؤالء 
روبرت  اخلــا�ــس  املــدعــي  نتيجة حتقيق  اديــنــوا يف حمــاكــمــات 
اأجــرى ات�صاالت مع رو�صيا  اذا كان فريق ترامب  مولر يف ما 

خالل حملة 2016.
وكان فلني اجلرنال ال�صابق اعرتف يف 2017 باأنه كذب على 
ال�صرطة الفدرالية ب�صاأن ات�صاالته مع دبلوما�صي رو�صي. مل 

•• مو�شكو-وكاالت

نافالني,  األيك�صي  حماكمة  الــرو�ــصــي  الق�صاء  اأرجـــاأ 
)�صباط(,  اإىل اخلام�س من فرباير  الت�صهري  بتهمة 
ـــعـــاء حمــامــيــة املعار�س  عــلــى مــا اأعــلــنــت اأمــ�ــس االأرب
يــواجــه دعــــاوى ق�صائية عـــدة منذ  الـــذي  الــرو�ــصــي 

عودته اإىل رو�صيا.
اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  ميخايلوفا  اأولــغــا  وقالـــــت 

“املحكمة اأرجــــاأت اأم�س االأربعاء, 
اجلل�صة يف ق�صية الت�صـــــــــهري الأن األيك�صـــــــي نافــــالني 

للمثـــــــول  ينقــــــــل  ومل  مــ�ــصــجــون 
اأمـــــــام املحكمـة«.

وكان نافالني اأوقــف االأحــد لدى 
عــــودتــــه مــــن اأملـــانـــيـــا حـــيـــث كان 
يف  املفرت�س  ت�صميمه  اإثــر  ُيعالج 
يتهم  حــادثــة  يف  )اآب(  اأغ�صط�س 
فالدميري  ـــي  ـــص الـــرو� الـــرئـــيـــ�ـــس 
بوتني بالوقوف وراءها رغم نفي 

مو�صكو.
ـــــــــــذاك يف  ـــ وهــــــــــــــــــــو مــ�ــصـــــــــــــــــجــون مـــ
اأربعة  ملـــدة  ــرادي  االنــفـــ احلبــ�س 
تدابري  اإطـــــار  ـــــاً, يف  ـــ ـــ يــومـــ عــ�ــصــر 
ـــا  وقـــائـــيـــة مــــن فــــريو�ــــس كـــورون

امل�صتجد.

ويف الــقــ�ــصــيــة الــتــي اأرجـــئـــت املــحــاكــمــة املــتــ�ــصــلــة بها 
“مهينة”  معلومات  بن�صــــر  نافالني  ُيتهــم  االأربعاء, 
د�صـــــتورياً  ا�صـــــــتفتاء  دعـــــــم  �صــــابق  حمـــارب  �صد 
عــــّززت نتيجتــــه �صالحيــات فالدميري  اأخيــــــراً  نظم 

بوتني.
ويقول النا�صط املعار�س اإن هذه االتهامات �صيا�صية, 
ال�صجن حتى خم�س �صنوات مع  وهو يواجه احتمال 

غرامة مالية.
ويف الثاين من فرباير )�صباط(, يتعني على نافالني 
املثول اأمام املحكمة بتهمة انتهاك �صروط اإدانته �صنة 
�صنوات  ثـــالث  بــالــ�ــصــجــن   2014
ون�صف ال�صنة مع وقف التنفيذ, 

اإىل عقوبة  يــتــحــول احلــكــم  وقـــد 
�صجن مع النفاذ.

االثنني  نـــافـــالـــنـــي  اأوقـــــــف  وقـــــد 
وقد  الق�صية,  هــذه  خلفية  على 
ي�صتمر توقيفه حتى 15 فرباير 

)�صباط( على االأقل.
واأكـــــد فـــالدميـــري كــوزبــيــف اأحد 
حمامي نافالني الثالثاء, لوكالة 
فـــرانـــ�ـــس بـــر�ـــس اأنـــــه حتــــدث مع 

موكله لن�صف �صاعة.
وقال: “هو بخري ونام جيداً وبدا 

�صعيداً ومليئاً بالطاقة«.
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العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

          فى الدعوى رقم  2019/145 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( عنوانه :االمارات امارة دبي الرقة ديرة �صارع عمر بن 
اخلطاب بناية بنك امل�صرق جانب الغرير مول  املنفذ �صده : هيتي�صكومار ت�صينوباي ميهتا عنوانه :االمارات 

امارة دبي بردبي ابراج بحريات جمريا برج HDS التجمع F الطابق 37 بجانب برج ايقونة النيلي
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/1/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف 
للمزادات  االمــارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اأدنــاه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
وعلى موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة 
ايــداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  يــربره  مبا  معززا  باعرتا�صه  التقدم 
301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :�صقة �صكنية املنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 
1069 امل�صاحة 98.45 مرت مربع رقم املبنى 1 ا�صم املبنى فورت�صن ايكزيكتيف تاور رقم الوحدة 2206 مببلغ 

741.794.00 درهم ويباع الأعلى عطاء.مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

          فى الدعوى رقم  2019/266 تنفيذ جتاري            
طالب التنفيذ:بنك برودا عنوانه :االمارات امارة دبي بردبي ال�صوق الكبري ملك عقارات حكومة دبي- مكتب 
رقم 201 مكاين: 2809195296  املنفذ �صده : �صركة الرابية للعناية ال�صحية وجتارة م�صتح�صرات التجميل 

�س.ذ.م.م واآخرون عنوانه :دبي ديرة �صارع الرا�س بناية الفهيم الطابق 3 �صقة 301 رقم مكاين 2822495541
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/1/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع 
تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
التالية  ايام  قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :حق منفعة ينتهي يف 2107/5/21 املنطقة ند ح�صه رقم 
بــ  امل�صاحة 105.26 مرت مربع املقدرة  العقار 209  املبنى �صيليكون ار�س رقم  ا�صم  املبنى 1  االر�ــس 953 رقم 

679.804 درهم ويباع الأعلى عطاء.مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

          فى الدعوى رقم  2019/7513 تنفيذ جتاري            
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه :امارة دبي ديرة �صارع الرقة بناية بنك ابوظبي التجاري الطابق الثالث 
 املنفذ �صده : يل هو هوي 

عنوانه :االمارات امارة دبي ديرة �صارع بور�صعيد بناية الزرعوين �صقة رقم 801
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/1/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع 
تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
التالية  ايام  قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :ار�س وما عليها من بناء رقم االر�س 1178 املنطقة احلبية 

الرابعة امل�صاحة 669.90 مرت مربع املقدرة بـــ 3.500.000 درهم.مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  
          فى الدعوى رقم  2019/7513 تنفيذ جتاري            

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه :امارة دبي ديرة �صارع الرقة بناية بنك ابوظبي التجاري الطابق الثالث 

 املنفذ �صده : يل هو هوي 
عنوانه :االمارات امارة دبي ديرة �صارع بور�صعيد بناية الزرعوين �صقة رقم 801

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/1/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع 
تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
التالية  ايام  قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :ار�س وما عليها من بناء رقم االر�س 1178 املنطقة احلبية 

الرابعة امل�صاحة 669.90 مرت مربع املقدرة بـــ 3.500.000 درهم.مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

          فى الدعوى رقم  2019/800 انابات جتارية            
طالب التنفيذ:بنك برودا عنوانه :االمارات امارة ال�صارقة

املنفذ �صده : ريني�س برتوكيم م م ح واآخرون 
عنوانه :االمارات امارة ال�صارقة

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/1/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع 
تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
التالية  ايام  قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :�صقة �صكنية املنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 952 رقم 
املبنى 1 ا�صم املبنى ات�س دي ا�س تاور رقم العقار 3705 امل�صاحة 122.54 مرت مربع املقدرة بــ 645.215 درهم.

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  

          فى الدعوى رقم  2019/800 انابات جتارية            
طالب التنفيذ:بنك برودا عنوانه :االمارات امارة ال�صارقة

املنفذ �صده : ريني�س برتوكيم م م ح واآخرون 
عنوانه :االمارات امارة ال�صارقة. املنفذ �صدهما: ريني�س برتوكيم م م ح- هيتي�س كومرت �صينو بهاي

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/1/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع 
تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
التالية  ايام  قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :�صقة �صكنية املنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 952 رقم 
املبنى 1 ا�صم املبنى ات�س دي ا�س تاور رقم العقار 3705 امل�صاحة 122.54 مرت مربع املقدرة بــ 645.215 درهم.

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   حماكم دبي البتدائية
اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  

          فى الدعوى رقم  2019/266 تنفيذ جتاري            
طالب التنفيذ:بنك برودا عنوانه :االمارات امارة دبي بردبي ال�صوق الكبري ملك عقارات حكومة دبي- مكتب رقم 
201 مكاين: 2809195296  املنفذ �صده : راهول جارج �صيام كومار جارج واآخرون عنوانه :دبي ديرة �صارع الرا�س 
بناية الفهيم الطابق 3 �صقة 301 رقم مكاين 2822495541 املنفذ �صدهم: �صركة الرابية للعناية ال�صحية وجتارة 

م�صتح�صرات التجميل- �صيام كومار جارج- راهول جارج �صيام كومار جارج
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :حق 
منفعة ينتهي يف 2107/5/21 املنطقة ند ح�صه رقم االر�س 953 رقم املبنى 1 ا�صم املبنى �صيليكون ار�س رقم العقار 

209 امل�صاحة 105.26 مرت مربع املقدرة بــ 679.804 درهم ويباع الأعلى عطاء.مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

          فى الدعوى رقم  2019/2766 تنفيذ جتاري            
طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ عنوانه :دبي ديرة ميدان بني يا�س وموطنة املختار مكتب احمد ابراهيم 
للمحاماة واال�صت�صارات القانونية مقرة امارة دبي ديرة �صارع بور�صعيد بناية ا�صيكو لالعمال مكتب 406 الطابق 
الرابع مكاين رقم 3250094543  املنفذ �صده : �صركة الدار لالبواب ذ.م.م واخرون عنوانه :االمارات امارة ابوظبي 

�صارع حمدان بناية ملك حمد �صيف اخلليلي حو�س �س 15 طابق رقم 8 مكتب رقم c-804 جزيرة ابوظبي ق 1
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع 
العقار �صقة �صكنية املنطقة معي�صم االول رقم االر�س 3 رقم املبنى 3 ا�صم املبنى الجو في�صتا �صي رقم الوحدة 712 

امل�صاحة 46.08 مرت مربع واملقدرة قيمتها بــ 347200 درهم ويباع الأعلى عطاء.مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  
          فى الدعوى رقم  2019/2766 تنفيذ جتاري            

طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ عنوانه :دبي ديرة ميدان بني يا�س وموطنة املختار مكتب احمد ابراهيم 
للمحاماة واال�صت�صارات القانونية مقرة امارة دبي ديرة �صارع بور�صعيد بناية ا�صيكو لالعمال مكتب 406 الطابق 
الرابع مكاين رقم 3250094543  املنفذ �صده :�صانتو�س بابيياما جاناردان بيالي عن نف�صه وب�صفته كفيل مت�صامن 
ل�صركة الدار لالبواب ذ.م.م وب�صفته كفيل مت�صامن مل�صنع الدار لالبواب ذ.م.م واآخرون عنوانه :ويعلن على مقر 
�صكنه يف امارة دبي منطقة معي�صم االوىل مبنى الجو في�صتا �صي )LAGO VISTA-C( واملقام على قطعة االر�س 
رقم 3 مبنى 3 �صقة رقم 712 الدور ال�صابع مكاين رقم 1853670024- املنفذ �صدهم: �صركة الدار لالبواب- م�صنع 

الدار لالأبواب- �صانتو�س بابياما جاناردان بيالي
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع 
العقار �صقة �صكنية املنطقة معي�صم االول رقم االر�س 3 رقم املبنى 3 ا�صم املبنى الجو في�صتا �صي رقم الوحدة 712 

امل�صاحة 46.08 مرت مربع واملقدرة قيمتها بــ 347200 درهم ويباع الأعلى عطاء.مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  
          فى الدعوى رقم  2019/145 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( عنوانه :االمارات امارة دبي الرقة ديرة �صارع عمر بن 
اخلطاب بناية بنك امل�صرق جانب الغرير مول  املنفذ �صده : هيتي�صكومار ت�صينوباي ميهتا عنوانه :االمارات 

امارة دبي بردبي ابراج بحريات جمريا برج HDS التجمع F الطابق 37 بجانب برج ايقونة النيلي
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2021/1/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف 
للمزادات  االمــارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اأدنــاه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
وعلى موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة 
ايــداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  يــربره  مبا  معززا  باعرتا�صه  التقدم 
301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام 
التالية جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :�صقة �صكنية املنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 
1069 امل�صاحة 98.45 مرت مربع رقم املبنى 1 ا�صم املبنى فورت�صن ايكزيكتيف تاور رقم الوحدة 2206 مببلغ 

741.794.00 درهم ويباع الأعلى عطاء.مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

  فى الدعوى رقم  2017/3194 تنفيذ جتاري            
طالب التنفيذ:النخلة للتربيد املركزي �س.ذ.م.م عنوانه :االمارات امارة دبي جمريا الثانية ابراج بحريات اجلمريا 
برج املا�س �صقة االول مكتب رقم 3  املنفذ �صده : جلوبال كارات م د م �س عنوانه :االمارات امارة دبي بردبي �صارع 

ال�صيخ زايد مبنى جويلز اند جيمبلك�س �صقة 11 مكتب من 1 اىل 11 خمرج 29 ابراج بحريات اجلمريا 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين   
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ان التقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :وحدة �صكنية رقم االر�س 21 املنطقة جبل 
علي االوىل ا�صم املبنى جاي اند جاي رقم املبنى 1 رقم الوحدة B 1-11-11 رقم البلدية 591-0 القيمة التقديرية 

1468023 درهم يباع العلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

  فى الدعوى رقم  2020/12 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني �س.ذ.م.ع عنوانه :االمارات امارة دبي �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق 
بناية نهال الق�صي�س 2 الطابق االر�صي بجوار فندق تاميز  املنفذ �صده : روؤوف ح�صني اوجلو بايراموف عنوانه 

:امارة دبي املنطقة املرابع العربية رقم االر�س 2311 الفرادا 4 فيال رقم 34 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
من   %20 عن  يقل  ال  تاأمني  ايــداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   .  )  www.emiratesauction.ae االلكرتوين 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ان التقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  
:نوع العقار ار�س وما عليها من بناء رقم االر�س 2311 املنطقة وادي ال�صفا 6 رقم البلدية 2524-664 امل�صاحة 

892.61 مرت مربع القيمة التقديرية 3500000 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
  فى الدعوى رقم  2020/45 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد عنوانه :االمارات امارة دبي بور�صعيد ديرة بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�صان لل�صيارات  املنفذ �صده : انتغرايتد توبوالرز & اويلفيد �صباليز �س م ح واآخرون عنوانه :االمارات 
امارة دبي بردبي �صقة العقار رقم 356 منطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين. املنفذ �صده: تيكنوفا اند�صرتيز �س.ذ.م.م

انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل 
يــربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  باعرتا�صه معززا مبا  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  دخــول 
ايـــداع كامل  عــطــاوؤه  يعتمد  مــن  املدنية وعلى  االإجــــراءات  قــانــون  مــن  بــاملــادة 301  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املــحــددة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
بايداع كامل  ان يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�صر  ان التقل هذه  ب�صرط  املــزاد  التالية لر�صوم  الع�صرة  االيــام  خالل 
على مبنى  العقار حق منفعة  :نــوع  املمتلكات   او�صاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�صروفات خزينة  املعرو�س  الثمن 
املنطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين رقم االر�س 356 رقم البلدية 342-597 امل�صاحة 5999.98 مرت مربع التقييم 

50.000.000 درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  

  فى الدعوى رقم  2020/45 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد عنوانه :االمارات امارة دبي بور�صعيد ديرة بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�صان لل�صيارات  املنفذ �صده : انتغرايتد توبوالرز & اويلفيد �صباليز �س م ح واآخرون عنوانه :االمارات 
امارة دبي بردبي �صقة العقار رقم 356 منطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين. املنفذ �صده: تيكنوفا اند�صرتيز �س.ذ.م.م

انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل 
يــربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  باعرتا�صه معززا مبا  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  دخــول 
ايـــداع كامل  عــطــاوؤه  يعتمد  مــن  املدنية وعلى  االإجــــراءات  قــانــون  مــن  بــاملــادة 301  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املــحــددة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
بايداع كامل  ان يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�صر  ان التقل هذه  ب�صرط  املــزاد  التالية لر�صوم  الع�صرة  االيــام  خالل 
على مبنى  العقار حق منفعة  :نــوع  املمتلكات   او�صاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�صروفات خزينة  املعرو�س  الثمن 
املنطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين رقم االر�س 356 رقم البلدية 342-597 امل�صاحة 5999.98 مرت مربع التقييم 

50.000.000 درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  
  فى الدعوى رقم  2020/12 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني �س.ذ.م.ع عنوانه :االمارات امارة دبي �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق 
بناية نهال الق�صي�س 2 الطابق االر�صي بجوار فندق تاميز  املنفذ �صده : روؤوف ح�صني اوجلو بايراموف عنوانه 

:امارة دبي املنطقة املرابع العربية رقم االر�س 2311 الفرادا 4 فيال رقم 34 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
من   %20 عن  يقل  ال  تاأمني  ايــداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   .  )  www.emiratesauction.ae االلكرتوين 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ان التقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  
:نوع العقار ار�س وما عليها من بناء رقم االر�س 2311 املنطقة وادي ال�صفا 6 رقم البلدية 2524-664 امل�صاحة 

892.61 مرت مربع القيمة التقديرية 3500000 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  

  فى الدعوى رقم  2017/3194 تنفيذ جتاري            
طالب التنفيذ:النخلة للتربيد املركزي �س.ذ.م.م عنوانه :االمارات امارة دبي جمريا الثانية ابراج بحريات اجلمريا 
برج املا�س �صقة االول مكتب رقم 3  املنفذ �صده : جلوبال كارات م د م �س عنوانه :االمارات امارة دبي بردبي �صارع 

ال�صيخ زايد مبنى جويلز اند جيمبلك�س �صقة 11 مكتب من 1 اىل 11 خمرج 29 ابراج بحريات اجلمريا 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين   
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ان التقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :وحدة �صكنية رقم االر�س 21 املنطقة جبل 
علي االوىل ا�صم املبنى جاي اند جاي رقم املبنى 1 رقم الوحدة B 1-11-11 رقم البلدية 591-0 القيمة التقديرية 

1468023 درهم يباع العلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

  فى الدعوى رقم  2019/6 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني �ــس.ذ.م.ع عنوانه :االمــارات امارة دبي- دبي الق�صي�س الثانية �صارع رقم 5 
ذ.م.م  كابيتال ماركتينج منطقة حرة   : املنفذ �صده    3700095802 رقم مكاين  تامي غراند  نيهال بجنب فندق  مبنى 
واآخــرون عنوانه :االمــارات امــارة دبي بردبي مدينة دبي لالعالم �صارع ال�صفوح مكاتب لوفت�س 2 الطابق االول رقم 

مكاين 1421176928 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل 
يــربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  باعرتا�صه معززا مبا  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  دخــول 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الثمن  بايداع كامل  ان يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�صر  ان التقل هذه  املــزاد ب�صرط  التالية لر�صوم  الع�صرة  االيــام 
رقم  الرابعة  املنطقة احلبية  �صكنية  :�صقة  املمتلكات   او�صاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�صروفات خزينة  املعرو�س 
االر�س 82 امل�صاحة 147.83 مرت مربع رقم املبنى 1 ا�صم املبنى اوملبيك بارك 4 رقم الوحدة 305 مببلغ 1.113.859.00 

درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
  فى الدعوى رقم  2019/195 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االول حالياً بنك ابوظبي الوطني �صابقاً عنوانه :امارة دبي ديرة بور�صعيد بناية البزن�س 
بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان لل�صيارات هاتف 042946945 رقم مكاين 3244594826  املنفذ �صده : 

را�صد حمد �صعيد الزفنه العفاري عنوانه :امارة دبي منطقة مردف العقار رقم 702/3 رقم مكاين 4046691440 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ان التقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
بناء  من  عليها  وما  ار�ــس  العقار  :نــوع  املمتلكات   او�صاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�صروفات  املعرو�س 

املنطقة مردف رقم االر�س 3/702 رقم البلدية 709-251 امل�صاحة 743.22 مرت مربع القيمة الكلية 3.500.000
  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
  فى الدعوى رقم  2020/138 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري عنوانه :االمارات امارة دبي بور�صعيد ديره بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�صان لل�صيارات  املنفذ �صده : ديناز هو�صى �صيجانبوريا واآخرون عنوانه :االمارات امارة دبي بردبي 

مبنى وي�صت هايت�س 3 �صقة العقار رقم 3105 منطقة اخلليج التجاري. منفذ �صده: هو�صى كيكى �صيجانبوريا 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
العقار املو�صحة او�صافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ان التقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :وحدة �صكنية املنطقة اخلليج التجاري رقم 
االر�س 11 رقم البلدية 465-346 امل�صاحة 166.11 مرت مربع رقم املبنى 7 ا�صم املبنى وي�صت هايت�س 3 رقم الوحدة 

3105 مببلغ 1.492.063.36 درهم.   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

          فى الدعوى رقم  2019/120 تنفيذ عقاري            
طالب التنفيذ:انيل مالهوترا واآخرون عنوانه :امارة دبي ديرة �صارع املكتوم بناية الرمي الطابق الرابع مكتب 406 رقم مكاين 
3035795150 بوكالة املحامي �صعود الزرعوين  املنفذ �صده : ذا ديفلوبر للعقارات �س.ذ.م.م واآخرون عنوانه :امارة دبي بردبي 
تقاطع �صارع عود ميثاء مع �صارع 10 بجانب حمطة مرتو عود ميثاء مبنى اوفي�س كورت الطابق الرابع مكتب رقم 405 الرقم 
املكاين 3032193098 هاتف 044215179 انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية 
اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمــارات للمزادات  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه 
وعلى موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني 
ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :
�صقة �صكنية رقم االر�س 88 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى بارك الين رقم العقار 2720 امل�صاحة 28 مرت 

مربع املقدره بـ 495.817.76 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 88 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى بارك الين رقم العقار 2721 امل�صاحة 33.86 

مرت مربع املقدره بـ 592.490.76 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 88 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى بارك الين رقم العقار 2917 امل�صاحة 29.94 

مرت مربع املقدره بـ 542.774.59 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 88 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى بارك الين رقم العقار 2903 امل�صاحة 28.89 

مرت مربع املقدره بـ 520.852.19 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 86 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى TAMANI ARTS OFFICE رقم العقار 

1641 امل�صاحة 40.84 مرت مربع املقدره بـ 390.181.51 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 86 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى TAMANI ARTS OFFICE رقم العقار 

1552 امل�صاحة 29.20 مرت مربع املقدره بـ 289.019.97 درهم. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  )للمنفذ �شده(  
          فى الدعوى رقم  2019/120 تنفيذ عقاري            

طالب التنفيذ:انيل مالهوترا واآخرون عنوانه :امارة دبي ديرة �صارع املكتوم بناية الرمي الطابق الرابع مكتب 406 رقم مكاين 
3035795150 بوكالة املحامي �صعود الزرعوين  املنفذ �صده : ذا ديفلوبر للعقارات �س.ذ.م.م واآخرون عنوانه :امارة دبي بردبي 
تقاطع �صارع عود ميثاء مع �صارع 10 بجانب حمطة مرتو عود ميثاء مبنى اوفي�س كورت الطابق الرابع مكتب رقم 405 الرقم 
املكاين 3032193098 هاتف 044215179 انه يف يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية 
اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمــارات للمزادات  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه 
وعلى موقعها االلكرتوين www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني 
ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :
�صقة �صكنية رقم االر�س 88 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى بارك الين رقم العقار 2720 امل�صاحة 28 مرت 

مربع املقدره بـ 495.817.76 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 88 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى بارك الين رقم العقار 2721 امل�صاحة 33.86 

مرت مربع املقدره بـ 592.490.76 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 88 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى بارك الين رقم العقار 2917 امل�صاحة 29.94 

مرت مربع املقدره بـ 542.774.59 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 88 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى بارك الين رقم العقار 2903 امل�صاحة 28.89 

مرت مربع املقدره بـ 520.852.19 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 86 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى TAMANI ARTS OFFICE رقم العقار 

1641 امل�صاحة 40.84 مرت مربع املقدره بـ 390.181.51 درهم.
�صقة �صكنية رقم االر�س 86 املنطقة اخلليج التجاري رقم املبنى 1 ا�صم املبنى TAMANI ARTS OFFICE رقم العقار 

1552 امل�صاحة 29.20 مرت مربع املقدره بـ 289.019.97 درهم. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
  فى الدعوى رقم  2017/43 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:بنك اخلليجي فرن�صا ا�س ايه عنوانه :االمارات امارة دبي دبي ديرة �صارع ال مكتوم مبنى بناية ال�صيخ بن 
جمرن �صقة الطابق االر�صي مقابل برج الرمي املنفذ �صده : زاهارا انريجي م.د.م.�س عنوانه :امارة دبي �صارع ال�صيخ زايد 

ابراج بحريات جمريا مزايا بزن�س افينيو بي بي 2 ار�س رقم جي ال تي- بي ات�س 2 الطابق 18 مكتب رقم 1801 
بيع  اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  االيــام  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف  املوافق 2021/1/27  انه يف يوم االربعاء 
اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  العقار املو�صحة او�صافه 
. وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�صا�صي قبل   )  www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع  ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�صرة 
التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ان التقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  عبارة عن )مكتب( مبنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 845 امل�صاحة 

164.55 مرت مربع ا�صم املبنى مزايا بزن�س افينيوا بي بي 2 رقم الوحدة 1802 مببلغ 885.599 درهم يباع العلى عطاء.
عبارة عن )مكتب( مبنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 845 امل�صاحة 111.42 مرت مربع ا�صم املبنى مزايا بزن�س افينيوا بي 

بي 2 رقم الوحدة 1803 مببلغ 599.656 درهم يباع العلى عطاء.
عبارة عن )مكتب( مبنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 845 امل�صاحة 117.06 مرت مربع ا�صم املبنى مزايا بزن�س افينيوا بي 

بي 2 رقم الوحدة 1804 مببلغ 630.011 درهم يباع العلى عطاء.
عبارة عن )مكتب( مبنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 845 امل�صاحة 157.36 مرت مربع ا�صم املبنى مزايا بزن�س افينيوا بي 

بي 2 رقم الوحدة 1805 مببلغ 846.903 درهم يباع العلى عطاء.
عبارة عن )مكتب( مبنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 845 امل�صاحة 163.31 مرت مربع ا�صم املبنى مزايا بزن�س افينيوا بي 

بي 2 رقم الوحدة 1806 مببلغ 878.926 درهم يباع العلى عطاء.
عبارة عن )مكتب( مبنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 845 امل�صاحة 157.14 مرت مربع ا�صم املبنى مزايا بزن�س افينيوا بي 

بي 2 رقم الوحدة 1807 مببلغ 845.719 درهم يباع العلى عطاء.
عبارة عن )مكتب( مبنطقة الثنية اخلام�صة رقم االر�س 845 امل�صاحة 117.75 مرت مربع ا�صم املبنى مزايا بزن�س افينيوا بي 

بي 2 رقم الوحدة 1808 مببلغ 633.724 درهم يباع العلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 9/2021/20 جتاري كلي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 

)22.120.720.70( درهم واعادة ا�صل خطاب ال�صمان او ايداع قيمته نقدا باال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد - احتياطيا ندب خبري م�صريف متخ�ص�س لبحث الدعوى واالطالع على االوراق 

وامل�صتندات واالنتقال اىل البنك املدعي ملراجعة قيوده وح�صابات العميل االلكرتونية والورقية الثبات املبالغ املطالب بها 
الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-بنك اال�صتثمار �س.م.ع - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة �س.ذ.م.م - فرع دبي -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل االقامة 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل بان 
يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )22.120.720.70( درهم واعادة ا�صل خطاب ال�صمان او ايداع قيمته نقدا باال�صافة اىل 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد - احتياطيا ندب خبري م�صريف متخ�ص�س لبحث 
االلكرتونية  العميل  وح�صابات  قيوده  ملراجعة  املدعي  البنك  اىل  واالنتقال  وامل�صتندات  االوراق  على  واالطــالع  الدعوى 
املوافق   االحــد   يوم  جل�صة  لها  وحــددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  بها  املطالب  املبالغ  الثبات  والورقية 
2021/1/24  ال�صاعة 9.30 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�شر 

               يف الدعوى رقم 8126/2020/207 تنفيذ جتاري
مو�صوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 818/2019 جتارى كلى ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )3150716.55 درهم ( , �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب االعالن /دبى للخر�صانة اجلاهزة �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  طالب التنفيذ

�صفته   - )�ـــــــس.ذ.م.م(  كون�صرتك�صن  تكنيكال  جــلــف  �ــصــركــة  اعــالنــهــم/1-  املــطــلــوب 
بالق�صية:  منفذ �صده

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع 
املحكمة.  التنفيذاأو خلزينة  اىل طالب   ) درهــم   3150716.55( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

للريا�صات  االإمـــــارات  احتـــاد  اعتمد   
املوحد  الــزمــنــي  الــربنــامــج  البحرية 
الريا�صي  املو�صم  وفعاليات  الأن�صطة 
والذي  الــدولــة  2021 يف  الــبــحــري 
يـــواكـــب تــوجــهــات وقــــــرارات جمل�س 
االإدارة اجلديدة بتعديل مواعيد بدء 
واخلتام  يناير  يف  الريا�صي  املو�صم  

مع نهاية �صهر دي�صمرب من كل عام.
وا�صتهل الربنامج الزمني للفعاليات 
يف عام 2021 مبكرا مع بداية العام 
مــن خـــالل الــفــعــالــيــات الــتــي اقيمت 
موؤخرا خالل ال�صهر اجلاري يف كافة 
ونظمتها  الدولة  بــاإمــارات  ال�صواطئ 
البحرية  االأندية  واحرتافية  بنجاح 
للريا�صات  اأبــــوظــــبــــي  نــــــادي  وهـــــي 
اأبوظبي  ونــادي  واليخوت  ال�صراعية 
ونادي  البحرية  للريا�صات  الـــدويل 
البحرية  لــلــريــا�ــصــات  الـــــدويل  دبـــي 
للريا�صات  الـــدويل  الفجرية  ونـــادي 
الــبــحــريــة ونـــــادي الــ�ــصــارقــة الـــدويل 

للريا�صات البحرية.
ويت�صمن برنامج الفعاليات )املوحد( 
الحتاد االإمارات للريا�صات البحرية 
يف املو�صم اجلديد 2021 بالتن�صيق 
�صباقا   50 االأنــديــة ما يزيد عن  مع 
الفئات  يف  وخمتلفا  متنوعا  وحــدثــا 
االحتاد  عليها  ي�صرف  التي  املختلفة 
20 فئة  يـــزيـــد عـــددهـــا عـــن  والـــتـــي 
وال�صباقات  الريا�صات  بــني  متنوعة 
الفعاليات  واأيــ�ــصــا  املحلية  الــرتاثــيــة 
اجلهات  مــــن  واملـــعـــتـــمـــدة  احلـــديـــثـــة 
الدولية  واملـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات  واالحتــــــــادات 
حول العامل ومتار�س ب�صكل كثيف يف 

االإمارات.
الرتاثية  البحرية  ال�صباقات  وتاأخذ 
�صباقات  حــ�ــصــة  يف  االأ�ــــصــــد  نــ�ــصــيــب 
الــبــحــري بف�صل  الــريــا�ــصــي  املــو�ــصــم 
الــــدعــــم الـــكـــبـــري الـــــــذي جتــــــده من 
الــقــيــادة الــر�ــصــيــدة واملــ�ــصــوؤولــني من 
اأجــل اإحــيــاء ما�صي االآبـــاء واالأجـــداد 
ال�صراعية  والقوارب  ال�صفن  فئات  يف 
املحلية 60 و43 و22 قدما وقوارب 

قدما  و30   40 املحلية  الــتــجــديــف 
والبواني�س ال�صراعية.

الـــعـــديـــد من  الـــربنـــامـــج  ويــــــربز يف 
املحطات يف بطوالت ال�صفن ال�صراعية 
احلدثني  ومــنــهــا  قــدمــا   60 املحلية 
املــو�ــصــم احلـــايل �صباق  الــكــبــرييــن يف 
الن�صخة 30 من حدث �صباق القفال 
جزيرة  مـــن  الــطــويــلــة  لــلــمــ�ــصــافــات 
يف  دبــي  �صواطئ  وحتى  بونعري  �صري 
مهرجان  و�ــصــبــاق  املــقــبــل  مــايــو  �صهر 
 60 املحلية  ال�صراعية  للمحامل  دملا 
نوفمرب  وبــدايــة  اكتوبر  نهاية  قدما 

القادمني.
املو�صم  يــ�ــصــهــد  اأن  املـــنـــتـــظـــر  ومـــــن 
الــريــا�ــصــي الــبــحــري وتـــوا�ـــصـــال مع 
اإقامة   , والدولية  العاملية  النجاحات 
عدد من الفعاليات الدولية من بينها 
ثالث جوالت �صمن مناف�صات بطولة 
املائية  للدراجات  الدولية  االإمـــارات 
2021  االأوىل يوم 6 فرباير املقبل 
بتنظيم نادي دبي الدويل للريا�صات 
الــبــحــريــة والــثــانــيــة والــثــالــثــة يف 5 

مار�س و18 دي�صمرب املقبلني بتنظيم 
للريا�صات  الـــــدويل  ابــوظــبــي  نــــادي 

البحرية.
وحتظى الريا�صات البحرية احلديثة 
بــاهــتــمــام كــبــري يف روزنــــامــــة احتـــاد 
االمـــــــارات لــلــريــا�ــصــات الــبــحــريــة يف 
تقام  حيث   2021 اجلــديــد  املــو�ــصــم 
عدد من جــوالت بطولة االمــارات يف 
ريا�صة الزوارق ال�صريعة -فورموال4 

يف مو�صمها ال ثاين على التوايل جنيا 
اىل جنب الزوارق ال�صريعة -جي تي 

15
ريا�صة  وحمــبــي  عــ�ــصــاق  و�صي�صتمتع 
الدراجات املائية باالإ�صافة اىل فئات 
بــطــولــة االمـــــارات الــدولــيــة 2021 
بالعديد من املناف�صات املتنوعة ومن 
بينها جوالت بطولة االمارات ملارثون 
الدراجات املائية ف�صال عن مناف�صات 
بــطــولــة االمــــــارات لــريــا�ــصــة االلــــواح 

املائية الطائر -فالي بورد.
 ومـــــن بــــني االلـــــعـــــاب والـــريـــا�ـــصـــات 
الــتــي ان�صمت مــوؤخــرا اىل  احلــديــثــة 
روزنــامــة احتــاد االمـــارات للريا�صات 
ـــعـــد نــــالــــت االعــــــــرتاف  الـــبـــحـــريـــة ب
الدولية ريا�صة الــواح  التزحلق على 
التزحلق  املاء )موتو �صريف( والــواح 
على املـــاء )ويــيــك بـــورد( ا�ــصــافــة اىل 
الرميوت  لـــــزوارق  ابــوظــبــي  بــطــولــة 

كنرتول.
ومل يغفل احتاد االمارات للريا�صات 
ملحبي  روزنــامــة  تثبيت  من  البحرية 

الــتــي ي�صرف  املــجــتــمــعــيــة  االنــ�ــصــطــة 
م�صابقات  ـــــــــرواد  ل وذلــــــــك  عـــلـــيـــهـــا 
مبختلف  اال�ــصــمــاك  �صيد  وبــطــوالت 
املحببة  الـــفـــئـــات  وخـــا�ـــصـــة  انـــواعـــهـــا 
لــنــوعــيــة اال�ـــصـــمـــاك املــنــتــ�ــصــرة وغري 
)الكنعد  مــثــل  لــالنــقــرا�ــس  االآيـــلـــة 
وم�صابقات  بطوالت  واي�صا  وال�صكل( 
وبطولة  الــكــايــاك  بـــقـــوارب  الــ�ــصــيــد 

ال�صيدات ل�صيد االأ�صماك.
وقــــال حــريــز املــــر حمــمــد بـــن حريز 
للريا�صات  االمــــــارات  احتــــاد  رئــيــ�ــس 
املو�صم اجلديد  البحرية مع م�صتهل 
من  بـــاجلـــمـــيـــع  نـــــرحـــــب   2021
مت�صابقني ومالك وبحارة يف مو�صم 
متجدد ومثري كعادة كل عام موؤكدا ان 
اجلميع يف ا�صرة الريا�صات البحرية 
امام حتديات كبرية يف ظل الظروف 
التي ي�صهدها العامل واالثار املرتتبة 

على جائحة كورونا -كوفيد 19 
 وا�ــــصــــاف انـــنـــا يف احتـــــاد االمــــــارات 
والهيئات  االنـــديـــة  مـــن  و�ــصــركــائــنــا 
املعايري  كافة  حري�صون على تطبيق 

اجلديد  املو�صم  �صعار  ان  اىل  م�صريا 
بكافة  االلــــتــــزام  �ــصــيــكــون   2021
والتعليمات  االحــرتازيــة  االجــــراءات 
امل�صوؤولة  اجلــــهــــات  مــــن  الــــ�ــــصــــادرة 
للريا�صة  العامة  الهيئة  بينها  ومــن 
واملجال�س الريا�صية يف كل امارة من 
املرحلة ومــن اجل  اجتياز هــذه  اجــل 

�صالمة اجلميع.
املــر حممد بن حريز  وا�ــصــاف حريز 
 2021 اجلـــديـــد  املــو�ــصــم  ان  قــائــال 
اخلا�صة  الــتــحــديــات  ايــ�ــصــا  يــحــمــل 
باملحافظة على البيئة البحرية وهي 
املعايري التي تواكب توجهات الدولة 
ا�صتخدام  يف  الــدولــيــة  واالحتـــــــادات 
داعــيــا يف حديثه  الــنــظــيــفــة  الــطــاقــة 
اإبــراز جمال  العمل على  اىل �صرورة 
االإمـــــــــارات ودفء  �ـــصـــواطـــئ  و�ــصــحــر 

رمالها يف اأجمل �صتاء يف العامل.
 

فعاليات 2021:
و22  و60  بــــــورد  ويـــيـــك  يـــنـــايـــر:   

و�صكل(  )كنعد  اأ�صماك  و�صيد  قدما 
و)كاياك( ورميوت كنرتول

املــائــيــة و�صيد  الــــدراجــــات  فـــربايـــر: 
االأ�صماك )�صيدات( و)كاياك( وموتو 
�صريف و22 و60 قدما وفورموال4 

وجي تي 15 
قدما  و22  و43   60 مـــــار�ـــــس: 
وبــوانــيــ�ــس و�ــصــيــد اأ�ــصــمــاك ودراجــــات 

مائية و�صيد ا�صماك )كنعد و�صكل(
قدما  و60  ــــــورد  ب فـــــالي  ابـــــريـــــل: 

وماراثون-درجات مائية
مايو: القفال و22 قدما

يونيو : 22 قدما
�صبتمرب: يواني�س و43 قدما

و43 قدما  دملـــا  مــهــرجــان  اأكــتــوبــر: 
وبواني�س وموتو �صريف ووييك بورد 

وماراثون
مفتوح  اأ�ــــصــــمــــاك  �ـــصـــيـــد  نـــوفـــمـــرب: 

و�صيدات وفورموال 4 وجي تي 15 
ديــ�ــصــمــرب: دراجـــــات مــائــيــة ورميـــوت 

كنرتول وفالي بورد

•• اأبوظبي-الفجر

اإدارة  مــــديــــر  بـــــــدوى  عــــمــــرو  ــــل   مــــثَّ
التدريب باالأوملبياد اخلا�س االإماراتي 
افرتا�صي   اجتماع  اأول  االإمــــارات   يف 
لالألعاب  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  اأقـــامـــتـــه 
 2022 قـــــــازان  الــ�ــصــتــويــة  الـــعـــاملـــيـــة 
دول   107 مـــن  ممــثــلــني  ــاركــة  مبــ�ــص
وبح�صور   , االألــعــاب  تلك  يف  م�صاركة 
االألعاب  عـــام  الـــفـــوىل مــديــر  �ــصــريــف 
وامل�صابقات باالأوملبياد اخلا�س الدويل 
, ومن اللجنة املنظمة اأملاظ حيزنوف 
داتوف  واإ�ــصــمــاعــيــل   , الــعــام  التن�صيق 
كران�صوفا  واأوليجا   , الوفود  خدمات 
خدمات اللغة ,  ولي�صيان جانيفيا دعم 

التاأ�صريات .
و�ــصــرح الــفــوىل بــاأنــه خــالل االجتماع 
الزمني  اجلــــــدول  عــلــى  الــكــ�ــصــف  مت 
للندوات اخلا�صة بالوفود والتي �صوف 
انطالق  وحتى   2021 عام  ي�صهدها 

االألـــعـــاب الــعــاملــيــة يف يــنــايــر 2022 , 
الت�صجيل  بــدايــة  مــار�ــس  �صهر  حــيــث 
واالإقــــامــــة واالنـــتـــقـــاالت واخلـــدمـــات 
الطبية, ويف �صهر مايو خدمات اللغة 
وتقدمي الطعام واملتطوعون واالأمن , 
ويف �صهر �صبتمرب برنامج "الالعبون 

اخلا�صة  واخلـــــدمـــــات  االأ�صحاء" 
الفعاليات  اأكتوبر  �صهر  ويف   , باالأ�صر 
وبرنامج  واالعــتــمــاد  الريا�صية  غــري 
الو�صول  امل�صيفة" و  الدولة  "اعرف 
مرافقي  نوفمرب  �صهر  ويف   , واملغادرة 
االفــتــتــاح واخلتام  ومــرا�ــصــم  الـــوفـــود 

دي�صمرب  �صهر  , ويف  التتويج  ومرا�صم 
واخلدمات   املعلومات  حتديث  �صيتم  
يناير  �صهر  اأمـــا   , بــاالألــعــاب  اخلــا�ــصــة 
�صوف  االألــعــاب  فيه  تقام  �صوف  الــذي 
ي�صهد ا�صتعرا�صاً الأول 48 �صاعة من 

الو�صول.

موؤمتر لروؤ�صاء �لوفود
بـــاأن مــوؤمتــر روؤ�صاء  الــفــوىل  واأ�ـــصـــاف 
الــوفــود االفــرتا�ــصــي �ــصــوف يعقد فى 
 2021 24 يونيو   - 23 الفرتة من 
بـــا�ـــصـــتـــخـــدام املـــنـــ�ـــصـــة االفـــرتا�ـــصـــيـــة 
عقد  ت�صهد  و�ــصــوف    ,  ZOOM

بالن�صبة  الـــيـــوم  يف  مـــرتـــان  جــلــ�ــصــات 
واأن   املــخــتــلــفــة  الـــزمـــنـــيـــة  لــلــمــنــاطــق 
املوؤمتر   املطروحة فى هذا  املو�صوعات 
اخلدمات اخلا�صة بالوفود وخدمة دعم 
التاأ�صريات ومرافقي الوفود,  و عر�س 
للريا�صات  بفيديو  م�صحوبا  تقدميي 

واملغادرة  الو�صول  الفعاليات,   واأماكن 
واالنتقاالت,  االإقامة وتقدمي الطعام 
االفتتاح  مرا�صم  الطبية,  اخلــدمــات   ,
باالأ�صر,  واخلــتــام,  اخلــدمــات اخلا�صة 
,برنامج  الــريــا�ــصــيــة  غـــري  االأحـــــــداث 
يتم  و�ــصــوف  اال�صحاء"  "الالعبني 

اإر�صال الدعوة الر�صمية ورابط ت�صجيل 
الـــوفـــود  االفرتا�صي  روؤ�ـــصـــاء  مــوؤمتــر 
زيـــارة  هـــنـــاك   واأن   .2021 مــايــو  يف 
اللجنة  واأن  الــوفــود  لــروؤ�ــصــاء  تفقدية 
باقرتاح  تـــقـــدمـــت   املــحــلــيــة  املــنــظــمــة 
مدينة  اإىل  باحل�صور  الوفود  لروؤ�صاء 
كازان للزيارة امليدانية لروؤ�صاء الوفود 
للتعرف على اأماكن الريا�صات واأماكن 
اإىل  باالإ�صافة  اأخــرى  واأماكن  االإقامة 
املنظمة  اللجنة   ممثلي  مع  االجتماع 
الر�صمية  لالألعاب  اللغة  واأن  املحلية. 
اللجنة  تتكفل  االإجنليزية,و�صوف  هي 
املــنــظــمــة املــحــلــيــة االنــــتــــقــــاالت "من 
الفندق  – ومـــن  الــفــنــدق  اإىل  املـــطـــار 
االأنتقاالت  اإىل  باالإ�صافة  املطار"  اإىل 
الداخلية بكازان.و يقوم روؤ�صاء الوفود 
اأخــــرى مبــا يف  مــ�ــصــاريــف  اأي  بتغطية 
والـــوجـــبـــات. وتواريخ  االإقــــامــــة   ذلـــك 
لعام  دي�صمرب  اإقامة الفعاليات: 5 - 8 

2021

�الحتاد يعتمد �لربنامج �ملوحد بالتعاون مع �الأندية

2021 البحرية«  »الريا�شات  روزنامة  يف  �شباقا   50
ثالث حمطات يف دولية �الإمار�ت للدر�جات �ملائية

ل الإمارات   يف اأول اجتماع افرتا�شي لالألعاب العاملية ال�شتوية لالأوملبياد اخلا�س بقازان 2022 عمرو بدوي   مثَّ

�صريف �لفوىل�وليجا كر�ن�صوفا��صماعيل د�توف لي�صيان جانيفياد. با�صم �لتهامى�ملاظ حيزنوف

• حريـز �ملـر: مو�صـم حافـل �صعـاره �اللتـز�م وجتـاوز �لتحديـات 

•• دبي-وام:

للريا�صات  الــعــاملــيــة  الــبــطــولــة  نــهــائــيــات  الـــيـــوم  تــنــطــلــق 
جمموع  يبلغ  التي   /PubG Mobile/ االلكرتونية 
جوائزها 2 مليون دوالر وت�صتمر مناف�صاتها حتى يوم 24 
يناير اجلاري, وذلك بالتعاون بني جمل�س دبي الريا�صي 
ودائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي وبتنظيم �صركة 
االأو�صط.  ال�صرق  منطقة  يف  االأوىل  وللمرة  "تن�صنت", 
وي�صارك يف البطولة 16 فريقا من نخبة الفرق يف ريا�صة 
النهائيات  يف  املــ�ــصــاركــة  بــطــاقــات  حــجــزوا  الــذيــن  الببجي 
التي  التاأهيلية  الــبــطــوالت  الــفــوز يف  الــكــربى مــن خــالل 
اأقيمت يف 13 مدينة عاملية ومن بينها جولة يف دبي اأقيمت 
 2020 20 دي�صمرب  24 نوفمرب اىل  خالل الفرتة من 
 24 اأقــوى  9 فرق من  26 يوما مب�صاركة  وا�صتمرت ملدة 
فريقا حول العامل, والفرق امل�صاركة يف النهائيات العاملية 
هي: "فور اأجنري مني" من ال�صني, "بيجيرتون اآر ايه" 
"كونينا  تايالند,  من  اأثينا"  كيو  اآر  "اآر  اإندوني�صيا,  من 
من  اأثليتيك"  ديجيتال  "كال�س  كازاخ�صتان,  مــن  باور" 
من  "فوتبولي�صت"  تايالند,  من  جني"  "�صكريت  تركيا, 
كي   888 "باور  ال�صني,  تركيا, "نوفا اإك�س كيو اإف" من 
بي اإ�س" من تايالند, "اأبروبت �صاليرز" من نيبال, "األفا 
"زيو�س اإي �صبورت�س" من  اإي �صبورت�س" من الربازيل,   7
"اأيرو  ورو�صيا,  اأوكرانيا  من  فين�صر"  "ناتو�س  منغوليا, 
من  �صكريت"  "تيم  اإندوني�صيا",  مــن  ليماك�س"  ولـــف 

ماليزيا, و"ايه1 اإي �صبورت�س" من بنغالدي�س.
150 �صخ�صا ما بني العب وفني  امل�صاركة  الفرق  وت�صم 
بدون  املناف�صات  و�صتقام  تكنولوجي  واأخــ�ــصــائــي  واإداري 
ح�صور اجلماهري ووفق االإجراءات االحرتازية املخ�ص�صة 
كافة  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  واأنــــهــــت   .19 كــوفــيــد  جلــائــحــة 
اأقوى  لتقدمي  للم�صاركني  االأجــــواء  ووفـــرت  التجهيزات 
اأداء يف املناف�صات التي �صت�صتمر يوميا من ال�صاعة 1:30 
ظهرا وحتى ال�صاعة 9 م�صاء. وق�صى الالعبون امل�صاركون 

االأيام التي تلت و�صولهم اإىل دبي يف خو�س تدريبات فنية 
عــلــى االأجـــهـــزة االلــكــرتونــيــة وتــدريــبــات بــدنــيــة خــا�ــصــة يف 
من  النوع  هــذا  ممار�صي  كــون  الريا�صة  التدريبات  �صالة 
الريا�صة يحتاجون اإىل قوة حتمل بدنية عالية ت�صاعدهم 
ومواجهة  املناف�صات  خــالل  تركيزهم  على  احلــفــاظ  على 
النجوم  قــام  كما  االأمــثــل,  النحو  على  االأقــويــاء  املناف�صني 
امل�صاركون يف البطولة يف ت�صوير لقطات ترويجية خا�صة 
ال�صياحية  ومعالهما  دبــي  مناطق  خمتلف  يف  بالبطولة 
املتخ�ص�صة يف  القنوات  للعامل عرب  بثها  اأجل  الفرية من 
الريا�صة والتي �صتتوىل بث املناف�صات يف خمتلف القارات 
امل�صاهدين من ع�صاق هذه اللعبة حول  ملئات املاليني من 
تويت�س  وقــنــاة  االجتماعي  التوا�صل  قــنــوات  عــرب  الــعــامل 
اخلا�صة بالريا�صات االلكرتونية, كما �صيتم اإقامة �صتوديو 
اإعالمي عاملي امل�صتوى لتقدمي تعليق وحتليل للمناف�صات 
بـ 14 لغة من بينها اللغة العربية. و تت�صدر دبي العناوين 
يف ريا�صة الببجي منذ نوفمرب املا�صي حني اأقيمت اجلولة 
التاأهيلية للنهائيات العاملية خالل الفرتة من 24 نوفمرب 
اىل 20 دي�صمرب 2020 وت�صتمر التغطية االإعالمية ملدة 
60 يوما حتى ختام النهائيات العاملية, حيث اأ�صبحت دبي 
الكربى  والنهائيات  تاأهيلية  جولة  ت�صت�صيف  مدينة  اأول 
مقومات  جميع  تــوفــر  بف�صل  واحـــد  مو�صم  يف  للبطولة 
اال�صت�صافة والنجاح وفق اأعلى امل�صتويات مبا يف ذلك تطور 
قطاع ال�صفر وال�صياحة يف دبي و�صهولة الو�صل اإىل املدينة 
الــفــنــادق واأماكن  تــوفــر  الــعــامل وكــذلــك  مــن خمتلف دول 
تنظيم املناف�صات وتطور قطاع االت�صاالت فائقة ال�صرعة, 
الكوادر  متتلكها  الــتــي  الــكــبــرية  التنظيمية  والــــقــــدرات 
والفعاليات  الــبــطــوالت  اأنــــواع  خمتلف  لتنظيم  الوطنية 
من  كــان  التي  و  العاملية  والنهائيات  الــدولــيــة  الريا�صية 
للمحرتفني  للكركيت  الهندي  الـــدوري  مناف�صات  بينها 
وحقق  وال�صارقة  ودبــي  اأبوظبي  العا�صمة  يف  اأقيم  الــذي 
جناحا تنظيميا كبريا رغم اإقامته يف ظل اجلائحة ووفق 

االإجراءات االحرتازية الدقيقة .

نهائيات البطولة العاملية للببجي تنطلق اليوم
•• اأبوظبي-الفجر:

اأم�س  للبولو  زايــد  بــن  �صلطان  كــاأ�ــس  بطولة  انطلقت 
االأول بنادي غنتوت " دون جمهور " يف ن�صختها االأوىل 
التي ينظمها النادي برعاية �صمو ال�صيخ فالح بن زايد 
اآل نهيان - رئي�س نادي غنتوت ل�صباق اخليل والبولو, 
وبدعم من جمل�س اأبوظبي الريا�صي وجمعية االإمارات 
و  ذذم  العقارية  الــدولــيــة  يــا�ــس  �صركة  ورعــايــة  للبولو 
وموؤ�ص�صة  القاب�صة  يا�س  �صركة    .capex.com
الفرتة  خــالل  تقام  والــتــي   , ال�صيارات  لتاأجري  األبينا 

من 19 يناير وحتى 1 فرباير 2021.
وجاءت نتائج مباريات اجلولة االأوىل كالتايل : - انتهت 
 – اأنكورا على فريق غنتوت  املباراة االأوىل بفوز فريق 
جمعت  الــتــي  الثانية  املــبــاراة  يف  اأمـــا   ,  2/8 بنتيجة  اأ 
بفوز  وانتهت  نــون  را  فريق  �صد  اأننج�صلي  فريق  بــني 

اجلولة  مباريات  واختتمت   ,  6/8,5 بنتيجة  نــون  را 
– ب  اأبــوظــبــي على فــريــق غنتوت  بــفــوز فــريــق  االأوىل 
من  الثانية  اجلولة  مباريات  وت�صتاأنف  بنتيجة 4/7  
 2021 يناير   21 املــوافــق  اخلمي�س  الــيــوم  البطولة 
بــاإقــامــة ثـــالث مــبــاريــات حــيــث جتــمــع املـــبـــاراة االأوىل 
 ,  2:00 ال�صاعة  نــون يف  را  فــريــق  اأنــكــورا �صد  فــريــق 
يالقي فريق اأبوظبي فريق غنتوت – اأ يف متام ال�صاعة 
اأننج�صلي مع  بلقاء  الثالثة  اجلولة  وتختتم   ,  3:30
.واجلدير   5:00 ال�صاعة  – ب يف متام  فريق غنتوت 
" و�صوف  جمهور  " دون  املــبــاريــات  جميع  اأن  بــالــذكــر 
 , اأبوظبي الريا�صية  النهائية عرب قنوات  املباراة  تنقل 
باالإ�صافة اإىل نقل جميع املباريات عرب قناة اليوتيوب 
www.grpc. الر�صمية واملوقع االلكرتوين للنادي
ae  , جتاوباً مع االإجراءات االحرتازية التي اتخذها 

النادي منذ انطالقة مو�صمه الريا�صي احلايل .

•• دبي-وام:

االجتماع  اأم�س  ظهر  االإمــاراتــيــة  املحرتفني  رابطة  عقدت 
التي  العربي  اخلليج  �صوبر  كــاأ�ــس  ملــبــاراة  الفني  التن�صيقي 
م�صاء  الثامنة  يف  االأهلي  و�صباب  ال�صارقة  فريقي  �صتجمع 
باإمارة  الن�صر  بنادي  مكتوم  اآل  ا�صتاد  على  املقبل  اجلمعة 
ي�صار  على  ال�صارقة  فريق  يكون  اأن  على  االتــفــاق  دبــي. ومت 
املن�صة ب�صفته بطل دوري اخلليج العربي للمو�صم الريا�صي 
املن�صة  االأهلي على ميني  �صباب  وفريق   ,2019-2018
فريق  �ــصــريتــدي  فيما  الــدولــة.  رئي�س  كــاأ�ــس  بطل  ب�صفته 
االأهلي  �ــصــبــاب  �صيلعب  بــيــنــمــا  كـــامـــال,  االأبــيــ�ــس  الــ�ــصــارقــة 

اأي  احت�صاب  النهائي  ي�صهد  ولــن  كامال.  االأحــمــر  بالطاقم 
15 من الئحة م�صابقة كاأ�س  املادة  اأ�صواط ا�صافية بح�صب 
�ــصــوبــر اخلــلــيــج الــعــربــي, ويف حـــال انــتــهــاء الــوقــت االأ�صلي 
اأما  الرتجيحية.  اجلزاء  لركالت  االحتكام  �صيتم  بالتعادل, 
حملة  مــع  وتزامنا  للمباراة,  التقدميي  ال�صحفي  املــوؤمتــر 
ال�صيف بدبي  اأن يقام يف منطقة  "�ِصتانا �صوبر", فقد تقرر 
م�صاء اليوم اخلمي�س حيث ينطلق موؤمتر نادي ال�صارقة يف 
3:15 ع�صرا, يليه املوؤمتر اخلا�س بنادي �صباب االأهلي يف 
والعب  فريق  لكل  الفني  املدير  ويح�صره  ع�صرا,  الرابعة 
اأ�ــصــا�ــصــي. تـــراأ�ـــس االجــتــمــاع الــفــنــي ولــيــد احلــو�ــصــنــي املدير 
التنفيذي لرابطة املحرتفني وح�صره ممثلو ناديي ال�صارقة 

و�صباب االأهلي, وممثل �صركة االأمن اخلا�صة, وممثل جلنة 
احلكام, وفريق العمل من خمتلف االإدارات املعنية بالرابطة 
الرتتيبات  ا�صتعرا�س  االجتماع  خالل  ومت  الن�صر.  ونــادي 
والتنظيمية,  الــفــنــيــة,  واالأمـــــور  لــلــفــريــقــني,  اللوجي�صتية 
للفريقني  الر�صمي  التدريب  يقام  اأن  وتقرر  واالإعــالمــيــة. 
وملدة  اجلــاري  يناير   21 م�صاء اخلمي�س  املباراة  ا�صتاد  على 
�صاعة كاملة لكل فريق, حيث تبداأ احل�صة التدريبية لفريق 
�صباب االأهلي يف اخلام�صة م�صاء, يليها تدريب فريق ال�صارقة 
يكون  اأن  على  الفريقان  واتفق  م�صاًء,  والربع  ال�صاد�صة  يف 
اأول ربع �صاعة املخ�ص�صة لو�صائل  با�صتثناء  التدريب مغلقا 

االإعالم.

اأنكورا و را نون و اأبوظبي يف �شدارة اجلولة الأوىل من كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو

تن�شيقي مباراة كاأ�س ال�شوبر ي�شتعر�س الرتتيبات اللوجي�شتية للفريقني
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•• دبي-الفجر: 

ال ميكن الأي �صيء اأن مينع جيتي لالإطارات والبطولة االآ�صيوية فورموال 3 
�صباقاتها  �صل�صلة  لل�صيارات من عقد وتنظيم  الــدويل  املعتمدة من االحتــاد 
جميع  يف  النا�س  مــن  للعامة  ميكن  حيث   .2021 عــام  يف  بــاالإثــارة  املليئة 
دول العامل م�صاهدة والتمتع بالفعاليات املثرية من خالل البث احلي عرب 

االإنرتنت.
االحرتازية  واالإجـــراءات  كوفيد19-  بجائحة  املتعلقة  ال�صفر  قيود  ب�صبب 
دولة  يف  بالكامل  �صتنعقد  اآ�صيا   3 فورموال  �صباقات  �صل�صلة  فــاإن  االأخـــرى, 
اأوتودروم"  "دبي  بالدولة  �صباق  اأ�صهر حلبتي  املتحدة, يف  العربية  االإمــارات 

باإمارة دبي و"حلبة مر�صى يا�س" باإمارة اأبوظبي. وتبذل جيتي لالإطارات, 
اخلام�صة  لل�صنة  التجارية  والعالمة  احل�صري  االإطــــارات  مــزود  ب�صفتها 
�صل�صلة  امل�صتقبل يف  �صباقات  قادة  التوايل, ق�صارى جهدها لدعم منو  على 
فرباير  و20  يناير   29 بــني  مــا  الــفــرتة  يف  ال�صباقات  وُتنظم  ال�صباقات. 
2021 مع خم�س جوالت كاملة لتحديد بطل �صل�صلة �صباقات هذا العام.
البطولة  �صل�صلة  تقدم  والكفاءة,  وال�صالمة  االأداء  على  االهتمام  تركز  مع 
اإىل �صباق  املتميزين لالن�صمام  3 فر�س رائعة لهوؤالء الالعبني  االآ�صيوية 
فيتيبالدي  بيرتو  واأن  امل�صتقبل.  يف   2 فــورمــوال  �صباق  وحتى   1 فــورمــوال 
ونيكيتا مازيبني هما �صائقني من�صمني حديًثا يف �صل�صلة �صباقات فورموال 
اأحدث  ا�صتخدما  من  وهما  لالإطارات,  جيتي  �صركة  ترعاه  الذي  اآ�صيا   3

هم  فمن   ,1 فــورمــوال  �صباق  مــن  م�صتوى  اأعــلــى  يف  للم�صاركة  التطويرات 
3 للظهور على  ال�صباقات الذين يتم اختيارهم من �صباق فورموال  �صائقي 

ال�صاحة العاملية؟
 ,GitiCompete GTR1 اإطـــــارات  الــ�ــصــائــقــني  جميع  �صي�صتخدم 
املتخ�ص�س  العاملي  والتطوير  االأبــحــاث  فريق  مبعرفة  ا  خ�صي�صً امل�صممة 
امللكية  بحقوق  امل�صمولة   AdvanZtech وتقنية  االإطـــارات  جمــال  يف 
االأكرث  الريا�صية  ال�صيارات  �صباقات  مت�صابقي  متطلبات  لتلبية  الفكرية 
 3 فورموال  فعاليات  اإيجابي من خــالل  تقييم  االإطـــارات  هــذه  نالت  طلًبا. 
وتايالند  وال�صني  اليابان وماليزيا  العاملية يف  ال�صباق  االأخــري على حلبات 
املعني  جليتي  كامل  فريق  يوجد  كما  وغريها.  املتحدة  العربية  واالإمـــارات 

والتاأكد  الفرق  جلميع  الدعم  لتوفري  �صباق  كل  يف  الريا�صية  بال�صيارات 
من اأن االإطارات قادرة على حتقيق اأف�صل معايري النجاح. ومبا اأن م�صمار 
جيتي  اأن  اإال  الــواقــع,  اأر�ـــس  على  لــالإطــارات  النهائي  االختبار  هــو  ال�صباق 
تعزيز  يف  وا�صتمرت  ال�صباق  بيئات  اأ�ــصــد  يف  االإطــــارات  اختبار  على  اعــتــادت 

مهاراتها التكنولوجية.
�صتحر�س �صل�صلة �صباقات هذا العام على تنفيذ والتقيد باإجراءات ال�صالمة 
من كوفيد 19- ل�صمان حماية ال�صائقني والفرق امل�صاركة يف احلدث. كما 
�صيتم بث �صل�صلة ال�صباقات للعامة من النا�س يف جميع دول العامل مل�صاهدة 
الرابط  تــوفــري  مــع  لــلــحــدث,  احلقيقي  الــوقــت  يف  مــنــازلــهــم  مــن  الفعالية 

الر�صمي لل�صباق الحًقا.

•• اأبوظبي-وام:

واخليول  بالهجن  وثــيــقــاً  ارتــبــاطــاً  الــقــدم  منذ  االإمـــاراتـــي  االإنــ�ــصــان  يرتبط 
املــوروث االإماراتي, ملا كان لها من  وريا�صاتها, والتي تعترب جــزءاً مهماً من 
اليوم,  حتى  ممتداً  زال  وما  قدمياً,  االإماراتية  احلياة  يف  ومهم  رئي�صي  دور 

حيث تلقى كل اهتمام ورعاية من اأبناء االإمارات على مر الع�صور واالأزمان.
ويهتم مهرجان ال�صيخ زايد يف كل دوراته بريا�صات الهجن واخليول, ويقدم 
لع�صاقها وهواة ريا�صاتها جرعة مكثفة من املعلومات القّيمة, عن طريق كل 
اآل  زايــد  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  الرئا�صة, وجناح مهرجان  من جناح هجن 
نهيان العاملي للخيول العربية االأ�صيلة, اللذين يربزان كذلك مدى اهتمام 

القيادة الر�صيدة بالهجن واخليول العربية االأ�صيلة.
ويعترب جناح هجن الرئا�صة من االأجنحة التي اأ�صحت عالمة من عالمات 
مهرجان ال�صيخ زايد, خ�صو�صاً ملربي الهجن وحمبي �صباقاتها, حيث مينح 
اجلناح زوراه الفر�صة للتعرف اإىل اإجنازات هجن الرئا�صة حملياً ودولياً وما 

ح�صلت عليه من جوائز.
الــدورة احلالية من املهرجان خمتلفة عن  وتاأتي م�صاركة هجن الرئا�صة يف 
االأعوام ال�صابقة, حيث راعى اجلناح اتباع كافة االإجراءات االحرتازية لوقاية 
زواره من فريو�س كورونا, فاختلفت طرق عر�س املعلومات على الزوار عما 
كانت عليه يف االأعوام املا�صية من تعامل الزوار مع �صا�صات �صغرية يتنقلون 
كانت  التي  الفيديو  ومقاطع  و�صور  معلومات  على  للتعرف  اأيقوناتها  بني 
ال�صا�صات يف  تلك  اجلناح  اأغلق  الرئا�صة, حيث  واإجنــازات هجن  تاريخ  ت�صرد 
انتقال الفريو�س ب�صبب مالم�صتاها من  الدورة احلالية وقاية وحت�صباً من 

قبل الزوار.
وا�صتعا�س اجلناح عن تلك ال�صا�صات الذكية مبجموعة من الفتيات وال�صباب 
كبرية  وكــل  الرئا�صة  بــتــاريــخ هجن  كاملة  درايـــة  وعــلــى  تــام  ب�صكل  املــدربــني 
و�صغرية يف اجلناح, الإفادة الزوار والرد على كافة اأ�صئلتهم عن هجن الرئا�صة 

وتقدمي كافة املعلومات ب�صكل �صفهي بداًل من ال�صا�صات الذكية.
وتزين جوانب اجلناح جمموعة من ال�صيوف واجلوائز التي ح�صدتها هجن 

الرئا�صة يف امل�صابقات املحلية والعاملية, تعلوها يف كافة االأركان جمموعة من 
ال�صباقات  لتلك  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  ح�صور  توثق  التي  املتميزة  ال�صور 
وفوز هجن الرئا�صة فيها, حيث يعمل ال�صباب والفتيات يف اجلناح على تعريف 
الزوار بال�صور وال�صخ�صيات التي ت�صمها واملنا�صبة اأو ال�صباق الذي التقطت 

فيه كل �صورة واملركز الذي احتلته هجن الرئا�صة حينها.
وعلى جانب اآخر من املهرجان ينتقل الزائر اإىل جناح مهرجان �صمو ال�صيخ 
من�صور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية االأ�صيلة, الذي يعترب هو 
االآخر اأحد االأيقونات وعالمات اجلذب املميزة لزوار املهرجان, نظراً ملا يقدم 
من معلومات قّيمة ومهمة عن اخليول العربية االأ�صيلة, ودور مهرجان �صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية االأ�صيلة من جهود 
حملية وعاملية الإبــراز اخليول العربية والتعريف بها وباأ�صالتها يف خمتلف 

املحافل العربية والعاملية.
وكعادته كل عام, يقدم جناح مهرجان �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 
عرب  لــلــزوار,  القّيمة  اجلوائز  من  الكثري  االأ�صيلة  العربية  للخيول  العاملي 
اإقامة  فــرتة  طــوال  متفرقة  اأوقـــات  يف  جتــرى  التي  ال�صحوبات  مــن  العديد 
املهرجان, والتي من اأبرزها يف الدورة احلالية �صحوبات على 5 �صيارات ني�صان 
�صني موديل 2021 تكون كل منها مبثابة اجلائزة الكربى لكل يوم �صحب.

واأجرى اجلناح ال�صحب االأول يوم 2 يناير 2021, وال�صحب الثاين يوم 16 
يناير, ومن املقرر اأن يجري 3 �صحوبات جديدة اأيام 30 يناير, و13 فرباير, 
ويف اليوم قبل اخلتامي للدورة احلالية من املهرجان 19 فرباير, حيث يفوز 
الــزوار عند الدخول من  25 م�صاركاً عرب كوبونات تــوزع على  يف كل �صحب 

بوابات املهرجان.
قيمتها  جوائز  بواقع  درهــم,  األــف   500 للجوائز  االإجمالية  القيمة  وتبلغ 
تت�صمن �صيارة ني�صان �صني موديل 2021,  �صحب,  كل  درهم يف  األف   100
وهدايا عينية قّيمة, وعطوراً فاخرة, وق�صائم اإقامة يف فنادق 5 جنوم, بينما 
يبلغ عدد الفائزين نحو 125 فائزاً, بواقع 25 فائزاً يف كل �صحب, حيث يتم 
اإجراء ال�صحوبات على م�صرح التلفزيون وتنقلها �صا�صة قناة يا�س الريا�صية 

على الهواء مبا�صرة.

•• اأبوظبي-وام:

منتخب  ا�ــصــتــعــدادات  حاليا  تتوا�صل 
امل�صاركة  اأجــل  مــن  للجودو  االإمــــارات 
اأبيب  تـــل  �ـــصـــالم  بــطــولــة جـــرانـــد  يف 
الــــتــــي �ـــصـــتـــقـــام خــــــالل الـــــفـــــرتة من 
والتي  املــقــبــل,  فــربايــر   20 اإىل   18
امل�صرتك  التدريب  مع�صكر  �صي�صبقها 
اأبــــيــــب اعــــتــــبــــارا من  يف مـــديـــنـــة تــــل 
االحتاد  لدعوة  تلبية  املقبل  االأ�صبوع 
االإ�صرائيلي وترتيباته الإقامة مع�صكر 
االإماراتي  املنتخبني  يجمع  م�صرتك 
واالإ�صرائيلي يف اإطار عالقات التعاون 

القائمة بني الطرفني.
و اطـــمـــاأن �ــصــعــادة حمــمــد بــن ثعلوب 
الـــــدرعـــــي رئـــيـــ�ـــس احتـــــــاد االإمـــــــــارات 
ا�صتعدادات  على  واجلــودو  للم�صارعة 
املنتخب وترتيباته قبل ال�صفر, وحث 
الالعبني على �صرورة حتقيق اأق�صى 
التي  والبطولة  املع�صكر  من  ا�صتفادة 
املدار�س  مــن  العديد  فيها  �صت�صارك 

القوية.
للجودو  الــــــدويل  االحتــــــاد  ويـــ�ـــصـــرف 
عــلــى بــطــولــة جــرانــد �ــصــالم تــل اأبيب 
33 دولــــة  فـــيـــهـــا  �ـــصـــتـــ�ـــصـــارك  الــــتــــي 

و�صتكون  االآن,  حتى  ت�صجيلها  اأكــدت 
االإمارات اأول دولة عربية تلتحق بها, 
البطولة  اأن  املنظمة  اللجنة  واأكـــدت 
االحرتازية  لــالإجــراءات  وفقا  �صتقام 
الــ�ــصــارمــة واملــعــتــمــدة لــلــحــفــاظ على 

�صالمة الالعبني واملدربني واحلكام.
�صمن  الــبــطــولــة  ثــم  املع�صكر  ويـــاأتـــي 
للم�صاركات  منتخبنا  اإعـــداد  برنامج 
اأوملبياد  راأ�صها  وعلى  املقبلة  الر�صمية 
التاأهل  منتخبنا  �صمن  التي  طوكيو 

االأوىل يف كافة  االأولـــويـــة  وتــعــد  لــهــا, 
امل�صاركات اخلارجية.

ومن املنتظر اأن ميثل املنتخب يف دورة 
تل اأبيب جراند �صالم الالعب فيكتور 
�صكرتوف الفائز بامليدالية الربونزية 
االألعاب  بـــــدورة  كــجــم   73 وزن  يف 
االآ�ــصــيــويــة املــا�ــصــيــة الــتــي اأقــيــمــت يف 
جاكرتا, والالعب اإيفان الذي ي�صارك 
 100 بـــوزن  الــبــطــولــة  مـــرة يف  الأول 

كجم.

منتخبنا  اإعـــــداد  بــرنــامــج  ويــتــ�ــصــمــن 
اأيــ�ــصــا املــ�ــصــاركــة عــلــى بــطــولــة جراند 
اأول  يف  املقررة  الرتكية  اأنطاليا  بري 
ابريل 2021, وبطولة جراند �صالم 
ط�صقند يف اأوزبك�صتان يف اخلام�س من 
�صالم  بطولة جراند  ثم  املقبل,  مايو 
 ,2021 مايو  من  الثامن  يف  باري�س 
لــلــجــودو يف  الــعــامل  بــطــولــة  وتعقبها 
بوداب�صت خالل الفرتة من 8 – 13 

يونيو قبل التوجه اإىل دورة طوكيو.

�الإمار�ت ت�صت�صيف ح�صرًيا �صل�صلة �صباقات �آ�صيا �لكربى

فورمول 3 اآ�شيا 2021: جيتي لالإطارات تعود جمدًدا مع �شباق 
ال�شيارات املليء بالإثارة واملُنظم يف دولة الإمارات العربية املتحدة

نهيان بن زايد : نفخر مبكت�شبات بطولة اأبوظبي للجولف وقيمتها العاملية
•• اأبوظبي -وام:

رحـــب �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ نــهــيــان بـــن زايد 
اأبوظبي  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
الــريــا�ــصــي بــوفــد اجلــولــة االأوروبـــيـــة 
امل�صاركني  الــلــعــبــة  وجنــــوم  لــلــجــولــف 
بي  اإ�ــــس  اإتـــ�ـــس  "اأبوظبي  بــطــولــة  يف 
التي  املخل�صة  باجلهود  م�صيدا  �صي", 
املخت�صة,  احلكومية  اجلهات  تقدمها 
واإ�صرافها على تطبيق كافة االإجراءات 
الوقائية من  والــتــدابــري  االحــرتازيــة 
والفعاليات  االأنـــ�ـــصـــطـــة  عـــــودة  اأجـــــل 
الريا�صي  امل�صهد  لواجهة  الريا�صية 
املنجزات  مــن جــديــد, واحلــفــاظ على 
اأجل  من  الدولة  قطعتها  التي  املهمة 

حماية و�صالمة اجلميع.
وقــــال �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ نــهــيــان بـــن زايد 
جناحات  ا�صتمرار  ميثل   : نهيان  اآل 
الــبــطــولــة عــلــى مـــــدار 16 عـــامـــاً يف 
اأ�ــصــرة اجلولف  ظــل تفاعل مميز مــن 
و�صورة  حــقــيــقــيــا  مــكــ�ــصــبــا  الـــعـــاملـــيـــة, 
ومقوماتها  اأبوظبي  ملكانة  منوذجية 

ب�صناعة  اأ�ـــصـــهـــمـــت  الــــتــــي  ـــكـــبـــرية  ال
والنماء  الــتــقــدم  وفــر�ــس  الــنــجــاحــات 
دعم  يف  الكبري  وانعكا�صها  الريا�صي, 
الريا�صية  للموؤ�صرات  النجاح  م�صرية 
واأ�صاف  واالإعــالمــيــة  واالقــتــ�ــصــاديــة 
العبي  نــخــبــة  مـــ�ـــصـــاركـــة  اأن  �ـــصـــمـــوه 
الـ  الــنــ�ــصــخــة  الـــعـــامل يف  اجلـــولـــف يف 
على  جديد  دليل  البطولة,  من   16
بطولة  حتتلها  التي  املرموقة  املرتبة 
اأبوظبي يف اأجندة اجلوالت االأوروبية 
واالإعالمية  الفنية  والقيمة  للجولف 
اللعبة  لنجوم  اجلــاذبــة  والت�صويقية 
ويعك�س  الــدولــيــة,  االإعــــالم  وملن�صات 
املر�صومة  اخلــــطــــط  مـــ�ـــصـــار  ـــا  اأيـــ�ـــص
ال�ــصــتــمــراريــة جنــــاح ا�ــصــتــقــطــاب اهم 
التي  الــعــاملــيــة,  الريا�صية  الفعاليات 
تــوؤكــد عــلــى مــكــانــة اأبــوظــبــي كوجهة 

ريا�صية عاملية.
اأهـــمـــيـــة بطولة  عـــلـــى  �ـــصـــمـــوه  واأكـــــــد 
اإ�س بي �صي للجولف"  اإت�س  "اأبوظبي 
ا�صتدامة  دعــــم  يف  الــكــبــري  ودورهـــــــا 
الــتــي حتققها  الــريــا�ــصــيــة  املــنــجــزات 

العاملية,  الريا�صة  خارطة  يف  اأبوظبي 
اأنــــظــــار  حمـــــط  اأ�ـــصـــبـــحـــت  اأن  بـــعـــد 
لنخبة  ال�صت�صافتها  الــعــامل  وحــديــث 
الريا�صية  واملــلــتــقــيــات  الــفــعــالــيــات 
الــعــاملــيــة, كــمــا تــربهــن اأبـــوظـــبـــي من 
التنظيمية  اإمــكــانــيــاتــهــا  عــلــى  جــديــد 
االأمثل  التعامل  يف  وقدراتها  الكبرية 
الــفــعــالــيــات ب�صورة  واإخــراجــهــا الأهـــم 

الراهنة,  املرحلة  ظروف  رغم  مبهرة 
القيادة  واهتمام  حر�س  من  انطالقا 
الــريــادي يف حتقيق  الر�صيدة ودورهـــا 
ال�صعوب عرب  والتوا�صل بني  التقارب 

الريا�صة.
باملكت�صبات  فـــخـــورون  �ــصــمــوه:  وقــــال 
البطولة  �ــصــجــلــتــهــا  الـــتـــي  الـــكـــبـــرية 
و�صواًل  ال�صابقة  ال�صنوات  مــدار  على 

لــلــنــ�ــصــخــة احلـــالـــيـــة, كــمــا نـــعـــرب عن 
الــتــي حتققها  بــالــنــجــاحــات  �ــصــرورنــا 
العوائد  مـــ�ـــصـــتـــوى  عـــلـــى  الـــبـــطـــولـــة 
االقت�صادية والرتويجية واالإعالمية 
وال�صياحية الإمارة اأبوظبي, ما يعك�س 
مكانتها املرموقة والثقة العاملية التي 
مدن  خــارطــة  يف  اأبــوظــبــي  بها  تتمتع 
التحتية  البنية  املتقدم يف ظل  العامل 

واملن�صاآت  الفخمة  واملــالعــب  املتميزة 
العاملية,  مبـــعـــايـــريهـــا  الـــريـــا�ـــصـــيـــة 
مو�صحا �صموه اأن احت�صان مثل هذه 
تعزيز  يف  ي�صهم  الــكــبــرية  الــفــعــالــيــات 
ور�صالتها  لــالإمــارات  العاملية  الــريــادة 
ال�صامية املنفتحة جتاه �صعوب العامل 
بوئام وحمبة, متقدما �صموه بال�صكر 
واجلهات  الـــرعـــاة  لــكــافــة  والــتــقــديــر 
الـــداعـــمـــة لــلــو�ــصــول بــالــبــطــولــة اإىل 
ب�صمعة  تليق  التي  املميزة  املكانة  هذه 

ومكانة االإمارات املتقدمة يف العامل.
مــــن نـــاحـــيـــة اأخــــــــرى احـــتـــفـــى جنـــوم 
اجلــــولــــف يف الــــعــــامل املـــ�ـــصـــاركـــني يف 
البطولة بعام اخلم�صني لالإمارات, يف 
بادرة تعك�س املكانة املرموقة وال�صمعة 
للدولة,  املــتــقــدمــة  واملــرتــبــة  الــعــاملــيــة 
حــيــث اجــتــمــع جنـــوم اجلـــولـــف روري 
وبطل  تــومــا�ــس  وجو�صتني  مــاكــلــروي 
الن�صخة املا�صية يل وي�صتوود اأم�س يف 
اأبوظبي للجولف قبل انطالقة  نادي 
البطولة �صمن اأوىل حمطات �صل�صلة 
رولك�س. و�صارك النجوم يف االحتفالية 

التي �صهدت تقدمي كعكة خا�صة على 
�صكل ملعب اجلولف بح�صور النجوم 
الثالثة لالحتفاء بالذكرى اخلم�صني 
الذهبي  اليوبيل  تكمل  التي  للدولة 

وت�صتعد للخم�صني القادمة.
للبطولة  املجنح  ال�صقر  كــاأ�ــس  ويــعــد 
االإ�صرتلينية  الف�صة  مــن  واملــ�ــصــنــوع 
املميزة, من ال�صمات البارزة يف م�صرية 
حيث  العاملي,  ال�صعيد  على  البطولة 
اأ�صربي,  اإدوارد  الكاأ�س  بت�صميم  قــام 
رئي�س العالمة التجارية الربيطانية 
اأوف  "اأ�صربي  الــ�ــصــهــرية,  الـــفـــاخـــرة 
حوايل  الــكــاأ�ــس  ارتــفــاع  ويبلغ  لندن" 
29 بو�صة /70 �صم/, ويتميز ب�صقر 
ف�صي يجل�س على كرة جولف ذهبية 
تقوم على قاعدة ت�صم اأ�صماء االأبطال 
اأبوظبي  يف  تناف�صوا  الذين  ال�صابقني 
ال�صحراوية.  اجلــولــة  يف  وانــتــ�ــصــروا 
البطل  يــتــلــقــى  الــبــطــولــة,  خــتــام  ويف 
واإذا  الكاأ�س,  من  االأ�صل  طبق  ن�صخة 
فاز الالعب به ثالث مــرات, يحتفظ 
االأ�ـــصـــلـــيـــة ويتم  بــنــ�ــصــخــتــه  بـــالـــكـــاأ�ـــس 

ت�صنيع كاأ�س جديد؛ كما حدث االأمر 
االأملاين  مرات   3 مع املتوج بالبطولة 
مــارتــن كــاميــر وجنـــم كــاأ�ــس رايــــدر يف 

.2011 و   2010 و  اأعوام 2008 
مينح  املــلــكــي  ال�صقر  كــاأ�ــس  اأن  وقــيــل 
يحمله,  الـــــــذي  لــلــ�ــصــخــ�ــس  الـــــقـــــوة 
اإ�س  اإتــ�ــس  "اأبوظبي  بــطــولــة  وخـــالل 
بــي �صي" لــلــجــولــف, ميــكــن مالحظة 
رمزية ال�صقر يف كل التفا�صيل حول 
املعمارية  الــهــنــد�ــصــة  مـــن  الــبــطــولــة, 
نف�صها,  الــكــاأ�ــس  اإىل  لــلــنــادي  الــرائــعــة 
ي�صعوا  اأن  الــالعــبــني  جميع  ويـــاأمـــل 
يوم  املميزة  الكاأ�س  هــذه  على  اأيديهم 

االأحد يف ختام البطولة.

مهرجان ال�شيخ زايد يربز اهتمام القيادة بالهجن واخليول العربية الأ�شيلة منتخب اجلودو يتوجه اإىل مع�شكر تل اأبيب الأ�شبوع 
املقبل ا�شتعدادا لبطولة جراند �شالم العاملية

•• دبي – الفجر:

 انطلقت يف نادي �صباط �صرطة ال�صارقة اأم�س االأول اختبارات اللياقة البدنية التي تنظمها اإدارة احلكام باحتاد 
االإمارات لكرة القدم على مدار اأ�صبوع مب�صاركة 162 حكماً من خمتلف الفئات وذلك بح�صور علي حمد البدواوي 
 , اللجنة  اأع�صاء  املرزوقي  , وعو�س م�صري و�صالح  رئي�س جلنة احلكام وحمد بن حنيفة  االإدارة  ع�صو جمل�س 
هالل   واأحمد  عبداهلل  ح�صن  اللياقة  ومدربا   , الفني  املدير  الدوخي  وخالد  احلكام  اإدارة  مدير  الطريفي  علي 
57 حكماً, وحكماً م�صاعداً من  وعبدالواحد خاطر و�صلطان �صاحوه .  و�صهد اليوم االأول لالختبارات م�صاركة 
حكام الفريق االأول اجتازوا جميعا االختبار بن�صبة جناح بلغت مائة يف املائة , وتوا�صلت االختبارات اأم�س االأربعاء 
املجموعة  من  50 حكماً  املقبل مب�صاركة  االأحــد  يوم  تختتم  اأن  الثانية على  املجموعة  من  55 حكماً  مب�صاركة 
الثالثة . وتاأتي هذه االختبارات يف اإطار الربنامج املعتمد من اللجنة الذي يهدف اإىل الوقوف على احلالة البدنية 

جلميع احلكام خالل فرتة منت�صف املو�صم وجتهيزهم ملا تبقى من مباريات يف خمتلف امل�صابقات املحلية .

احتاد الكرة ُينظم اختبارات لياقة بدنية لق�شاة املالعب
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي: رم�شان عطا

املــنــظــمــة لبطولة  الــلــجــنــة  اأعــلــنــت 
لالألعاب  االإمارات"  "حماربي 
اكتمال  املـــخـــتـــلـــطـــة,  الـــقـــتـــالـــيـــة 
الن�صخة  الإقــــــامــــــة   الـــرتتـــيـــبـــات 
العربية  الـــبـــطـــولـــة  مــــن  االأوىل 
"جوجيت�صو  ب�صالة  اجلمعة  غــداً 
اأرينا" بالعا�صمة اأبوظبي, وي�صهد 
احلدث االأول من نوعه يف املنطقة, 
اإقـــامـــة 11 نـــــزااًل مبــ�ــصــاركــة 22 
العرب  واالأبــــطــــال  املــقــاتــلــني  مـــن 
القادمني  من �صتى اأنحاء العامل.  
وك�صف فوؤاد دروي�س رئي�س اللجنة 
املــــنــــظــــمــــة لـــــبـــــطـــــوالت حمــــاربــــي 
االإمارات الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
اكتمال  االإمــــارات  الريا�صية  بــاملــز 

النطالق  النهائية  اال�ــصــتــعــدادات 
يف  االأول  مــــن   االأوىل  الــنــ�ــصــخــة 
املنطقة والعامل الذي يجمع نخبة 
العربية  الدول  العرب يف  املقاتلني 
و خمتلف دول العامل, م�صريا اإىل 
تعذر و�صول الع�صرات من املقاتلني 

ب�صبب االإغالق يف دولهم.  
املوؤمتر  افتتاح  يف  درويــ�ــس  واأعــلــن 
الــ�ــصــحــفــي الـــــذي عــقــد عـــن بعد, 
و�صائل  بـــحـــ�ـــصـــور  اأمـــــ�ـــــس  ظـــهـــر 
املقاتلني  مـــــن  وعــــــــدد  االإعــــــــــالم 
امل�صاركني يف البطولة, عن اكتمال 
احلدث  النطالق  الرتتيبات  كافة 
الفنية  والــفــرق  املقاتلني  وو�ــصــول 
املــ�ــصــاعــدة مـــن خـــــارج الــــدولــــة, يف 
وفقا  الــ�ــصــحــيــة  اإجـــــــــــراءات  ظــــل 
املحددة  االحـــرتازيـــة  لـــالإجـــراءات 

من قبل اجلهات املخت�صة.  
العربية  البطولة  اأن  دروي�س  واأكد 
واحـــــدة مـــن املــــبــــادرات املــمــيــزة يف 
االإمـــارات يف ظل الــروؤيــة احلكيمة 
لـــقـــيـــادتـــنـــا الــــر�ــــصــــيــــدة والــــدعــــم 
الوطن وجميع  الالحمدود الأبناء 
منارة  باعتبارها  الــعــرب,  االأ�صقاء 

للخري والعطاء . 
اأن احلــدث يعد من�صة  اإىل  واأ�ــصــار 
بها  يــذخــر  الــتــي  للمواهب   عاملية 
منظمة  لهم  تتيح  العربي  الوطن 
حماربي االإمارات عر�س مهاراتهم 
واإمكانياتهم يف االألعاب الريا�صية 
اأعلى  اإىل  والـــ�ـــصـــعـــود  املــخــتــلــفــة 

من�صات التتويج .  
ت�صمل  الن�صخة  هـــذه  اأن  واأو�ـــصـــح 
22 مقاتال  نــزااًل جتمع بني   11

ميثلون نخبة املقاتني العرب , وعلى 
راأ�صهم يف النزال الرئي�صي ال�صوري 
�صيواجه  الـــــذي  �ــصــلــيــمــان  طـــــارق 
اجلـــزائـــري اليـــد زرهــــوين يف وزن 
الفل�صطيني  يلتقي  وكما  الو�صط, 
�صهيل  بـــاجلـــزائـــري  عــمــر حــ�ــصــني 
طاهري يف وزن 79 كلم يف النزال 

الرئي�صي الثاين.  
االإمــــارات  اأن حمــاربــي  اإىل  واأ�ــصــار 
بــاتــت حتــت اأنـــظـــار الــعــامل وقـــال: 
بداية مثرية للعام اجلديد بالن�صبة 
ملحاربي االإمــارات, حيث جنحنا يف 
واحد,  اأ�ــصــبــوع  يف  حــدثــني  تنظيم 
الرائعة من  باالإ�صادة  �صعدنا  وكما 
" يو  االأمــريــكــي دانـــا وايـــت رئي�س 
االهتمام  جـــذب  وهــــذا  �صي",  اف 
يف  االإعـــالم  مــن  ملنظمتنا  الكبرية 

اعترب  بعدما  العامل,  اأنحاء  جميع 
اأف�صل  اأن حماربي االإمــارات  وايت 
املختلطة  القتالية  الفنون  اأحــداث 
خطوة  الـــعـــربـــيـــة  الــنــ�ــصــخــة  واأن 
يف تــر�ــصــيــخ االألـــعـــاب الــقــتــالــيــة يف 

املنطقة.  
عبداملنعم  وروؤيــــــة  بـــدعـــم  واأ�ــــصــــاد 
اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  الــهــا�ــصــمــي 
اللجنة  رئــيــ�ــس  الــريــا�ــصــيــة  بـــاملـــز 
املــنــظــمــة و�ـــصـــاحـــب فكرة  الــعــلــيــا 
اأن  مبينا  العربية,  ال�صل�صلة  اإقامة 
ال�صل�صة العربية �صتنظم 4 ن�صخ يف 

عام 2021.  
م�صاركة  الــنــ�ــصــخــة  هــــذه  وتــ�ــصــهــد 
املقاتلني االإماراتيني, حيث يواجه 
اأنور  عــزوز  امل�صري  يحيى  حممد 
را�صد  ويــلــتــقــي  اخلــفــيــف,  وزن  يف 

داوود باجلزائري عدنان بو�صا�صي, 
وي�صارك الأول مرة عبداهلل حممد 
اجلـــــزائـــــري  مــــواجــــهــــة  عــــلــــي يف 
وزن  يف  اأبــــومــــهــــيــــدرة  عـــبـــداحلـــق 

اخلفيف.  
حماربي  اأن  اإىل  درويـــ�ـــس  ـــار  واأ�ـــص
موا�صلة  يف  ــيــة  مــا�ــص االإمــــــــــارات 
الن�صخة  اإقــامــة  عــقــب  االإجنــــــازات 
الــبــطــولــة الـــدولـــيـــة يف  مـــن   15
كوكبة  بح�صور  املــا�ــصــي  االأ�ــصــبــوع 

بال�صراكة  االأ�صماء  واأكــرب  اأملــع  من 
دانا  وبح�صور  �صي  اف  اإيــجــل  مــع 
 " التنفيذي ملنظمة  الرئي�س  وايت 
يو اف �صي" والبطل العاملي حبيب, 
وكــمــا اأعــلــن عــن ا�ــصــتــمــرار ح�صور 
اجلــمــهــور لــلــمــرة الــثــانــيــة ح�صب 

االإجراءات االحرتازية .  
فعاليات  اأن  بـــالـــذكـــر  اجلــــديــــر   
البطولة التي �صتنطلق يف ال�صاد�صة 
�صتنقلها  غـــٍد اجلــمــعــة  مــ�ــصــاء  مــن 

والقنوات  املــحــطــات  مـــن  الــعــديــد 
املتخ�ص�صة  واملواقع  التليفزيونية 
يف الفنون القتالية املختلطة ملئات 
املــاليــني حــول الــعــامل حمبي هذه 
كربى  قيمة  و�صتكت�صب  الريا�صة, 
كونها تتزامن مع " ثالثية جزيرة 
" التي  �ــصــي  اإف  يـــو  مـــن  الــــنــــزال 
يا�س  اأبوظبي يف حلبة  ت�صت�صيفها 
هذه االأيام اأي�صا, وت�صم نخبة من 

املقاتلني امل�صاهري يف العامل.  

هيمن ليفربول على الدوري االإنكليزي لكرة القدم املو�صم املا�صي حمرزاً لقبه 
االأول يف ثالثة عقود, لكن ت�صكيلة "احلمر" عجزت عن حتقيق الفوز يف اأربع 
ليبداأ احلديث عن خطر فقدان   ,2017 االأوىل منذ  للمرة  مباريات متتالية 
ترتيب  يف  الرابع  املركز  اإىل  كلوب  يورغن  املــدرب  فريق  تراجع  املرموق.  لقبه 
"برميريليغ", فيما حتّدث االأملاين اأخرياً عن اأولوية الفريق بالتاأهل اإىل دوري 

اأبطال اأوروبا من خالل احتالل اأحد املراكز االأربعة االأوىل.
ويف ظل مو�صم مليء باملفاجاآت, مالعب فارغة وروزنامة مزدحمة, ي�صعب اأن 
يكرر فريق ما �صنعه ليفربول املو�صم املا�صي عندما اأحكم قب�صته على الدوري 

من بدايته حتى نهايته.
ال�صدارة,  اأربــع نقاط فقط من  الرابع على بعد  برغم ذلك, ال يزال ليفربول 

وميكنه بالتايل العودة اإىل موقعه الطبيعي اإذا وجد احللول املنا�صبة مل�صاكله.
تعر�صه  بعد  فادحة,  دايــك  فــان  فريجيل  الهولندي  الدفاع  قلب  خ�صارة  كانت 
الإ�صابة خطرية بركبته اأبعدته طوياًل عن املالعب, نظراً ملوقعه ودوره الرئي�س 
يف دفاع الـ"ريدز". واإىل غياب العمالق فان دايك, اأ�صيب اأي�صاً جو غوميز زميله 
يف قلب الدفاع وغاب لفرتة طويلة, فيما يعاين الكامريوين جويل ماتيب من 

م�صاكل يف اللياقة البدنية. وعلى غرار ا�صطرار مان�ص�صرت �صيتي لال�صتعانة 
بالعبي و�صط يف مركز قلب الدفاع, اأجرب كلوب على اإرجاع الربازيلي فابينيو 

األي�صون  الربازيلي  احلار�س  مرمى  اأمــام  للوقوف  هندر�صون  جــوردان  والقائد 
ي�صتقبل  الــذي  ليفربول  تلقى  الــدفــاع,  خط  يف  الكثرية  الغيابات  ورغــم  بيكر. 
برينلي ال�صابع ع�صر اخلمي�س يف املرحلة 18 من الدوري, ثمانية اأهداف يف 13 
مباراة منذ اإ�صابة فان دايك. لكن تلك ال�صالبة الدفاعية حتققت على ح�صاب 
اأداء هجومي كان رمز ليفربول يف ال�صنوات االأخرية, اإذ غابت الطماأنينة التي 
ي�صكلها فان دايك وغوميز يف اخللف, باالإ�صافة اإىل قدرة فابينيو وهندر�صون 

املقدمة  خط  اأي�صاً  االإ�صابات  عرقلت  الو�صط.  خط  يف  الكرات  افتكاك  على 
كــان يحقق  الــذي  ديــوغــو جوتا  الربتغايل  بــاب  اإذ طرقت  ليفربول,  لــدى 
واندررز,  ولفرهامبتون  قدومه من  بعد  "اأنفيلد".  ملعب  بداية الفتة يف 

�صجل جوتا )24 عاما( �صبعة اأهداف يف اأول ت�صع مباريات. ومنذ ا�صابته 
باتت  املتوا�صع,  الدمناركي  ميدتيالند  �صد  االأبطال  دوري  يف  بركبته 
خـــيـــارات كــلــوب حمــــدودة ملــ�ــصــاعــدة الــثــالثــي املــ�ــصــري حمــمــد �صالح, 

ال�صنغايل �صاديو مانيه والربازيلي روبرتو فريمينو.
دخل ثالثي الهجوم تاريخ ليفربول بعد انتزاعه لقباً طال انتظاره 
املو�صم املا�صي يف الدوري, وقبل ذلك قاد الفريق الإحراز دوري اأبطال 
2019. كان الثالثي عالمة فارقة يف الكرة االأوروبية  اأوروبا عام 
اأربعة  يف  هدفاً   248 بت�صجيل  فنجح  املا�صية,  القليلة  املوا�صم  يف 
موا�صم. لكن مع اإ�صابة جوتا, ح�صل الثالثي على فرتة راحة قليلة 

�صمن روزنامة مزدحمة ب�صبب تداعيات فريو�س كورونا امل�صتجد.
وللمرة االأوىل منذ 2005, مل ي�صجل ليفربول, حامل لقب الدوري 

القيا�صي, يف  الرقم  �صاحب  يونايتد  ملان�ص�صرت   20 مقابل  مرة   19
ثالث مباريات متتالية يف الدوري.

"اأ�س"  االأخـــري ل�صحيفة  �ــصــالح  تف�صري حــديــث  ذلـــك, مت  مبـــوازاة 
دعوة  كاأنه  النادي,  اإدارة  بيد  ليفربول  مع  م�صتقبله  باأن  اال�صبانية 

اعرتا�صه  عن  عــرّب  قد  �صالح  وكــان  بابه.  يطرق  كي  االإ�صباين  مدريد  لريال 
لعدم منحه �صارة القائد �صد ميدتيالند يف دوري االأبطال, ليعزز ال�صكوك حول 
مو�صم  يف  الـــدوري  لقب  على  طاحنة  معركة  ليفربول  خا�س  رحيله.  اإمكانية 
2018-2019 انتهت بفارق نقطة لرجال اال�صباين جو�صيب غوارديوال, وبعد 
اإحرازه 97 نقطة يف ذلك املو�صم, �صجل ليفربول رقماً قيا�صياً �صخ�صياً املو�صم 
اآخر  اوروبــا مرتني يف  اأبطال  بلغ نهائي دوري  99 نقطة. كما  املا�صي حا�صداً 
ثالثة موا�صم, يف ظل اأجواء ملتهبة على مدرجات ملعبه "اأنفيلد" وجماهريه 
وبلوغ  للنادي  حديدياً  ع�صباً  ت�صكل  التي  اجلماهري  غياب  مع  لكن  املتعط�صة. 
معظم االأهداف املر�صومة, رمبا تكون حما�صة فريق مدينة الـ"بيتلز" قد بردت 
مو�صمني  يف  نقطة   198 ح�صده  بعد  نف�صه  املـــاأزق  �صيتي  واجــه  املو�صم.  هــذا 
اأكرث  النقاط  توزعت  وليفربول,  ل�صيتي  القيا�صية  االرقــام  وبعد  الــدوري.  من 

مـــو�ـــصـــم  يــخــيــم عــلــيــه جمـــــدداً �ــصــبــح فـــريو�ـــس كـــورونـــا, فباتت يف 
الــنــتــائــج غـــري مــتــوقــعــة خــ�ــصــو�ــصــاً مـــع ظهور 
ا�صتون فيال,  يناف�س كل من  الو�صط.  اأندية 
على  هـــام  وو�ــصــت  �صاوثمبتون  ايــفــرتــون, 
املراكز االوروبية, فيما عاد لي�صرت �صيتي 
اللقب,  على  حقيقياً  مناف�صاً  لي�صبح 
انه  الرتتيب ولو  اإذ يت�صدر حاليا 
لعب مباريات اأكرث من قطبي 
الثاين  يونايتد  مان�ص�صرت, 

و�صيتي الثالث.
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حماربي الإمارات تتزين بن�شختها العربية الأوىل غدًا
فوؤ�د دروي�س: �حلدث يعد من�صة عاملية للمو�هب  �لتي يذخر بها �لوطن �لعربي 

ما اأ�شباب تراجع ليفربول بعد هيمنة 2020؟ 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 148490 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 12   

بتاريخ:  2011/11/20   وامل�صجلة حتت رقم 160310 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف  2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 148493 
 با�صــم: جروب لوت�س بي ال �صي 

وعنوانه:بوتاك لني, هيتيل, نوريت�س, نورفولك, ان اأر14 8اإي زد, اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     
 الواقـعة بالفئة: 25   

بتاريخ: 2011/11/20   وامل�صجلة حتت رقم 160313 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف   2020/10/25  وحتى تاريخ: 2030/10/25
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  21  يناير 2021 العدد 13144

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
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بفرو برتقايل وجناحني.. علماء يكت�شفون جرذا غريبا

يف �صنة 2018, اأطلق علماء بيئة مهمة ا�صتك�صاف يف غربي غينيا, 
املفاجاأة  لكن  اجلـــرذان,  مــن  باالنقرا�س  مهدد  نــوع  يعي�ُس  حيث 

كانت اأكرب مما توقعه الباحثون.
اإحدى  يف  فاإنه  االأمريكية,  تاميز"  "نيويورك  �صحيفة  وبح�صب 
مل  اجلـــرذان,  من  جديدا  نوعا  امل�صائد  اإحــدى  التقطت  الليايل, 

ت�صبق روؤيته من ذي قبل.
وميتاز هذا اجلرذ املكت�صف حديثا بفرو برتقايل مرتا�س, بينما 

يتخذ جناحاه اللون االأ�صود اخلفيف.
واأبدى الباحث وامل�صوؤول املخت�س يف االأنواع املهددة باالنقرا�س يف 
حممية اجلرذ العاملية, اأن اكت�صاف هذا النوع اجلديد بالن�صبة اإليه 

ميثل "هدف العمر" الذي ما كان يعتقد اأنه �صيتحقق يوما.
من  تتخذ  ربحية  غري  منظمة  وهي  املحمية  يف  امل�صوؤول  واأ�صاف 
مدينة اأو�صنت مقرا لها )والية تك�صا�س(, اأن كل نوع يف احلياة له 

اأهميته, اأما اجلرذ املكت�صف حديثا "فهو مذهٌل حقا ب�صكله".
ويــوجــد اأكــرث مــن 1400 نــوع مــن اجلـــرذان يف الــعــامل, ويلتحق 

بهذه القائمة ما يقارب ع�صرين جرذا يف كل �صنة.
نح�صبها  كنا  التي  اجلـــرذان  بع�س  اأن  يتبني  االأحــيــان  بع�س  ويف 
ماألوفة ت�صكُل نوعا قائما بذاته, من حيث خ�صائ�س اجل�صم, حتى 

واإن كانت م�صابهة للباقي من حيث الهيئة اخلارجية.
 ,"Myotis nimbaensis " با�صم  ويعرف اجلرذ اجلديد 
مناطق  يف  االأمــيــال  اإىل  علوها  ي�صل  جبلية  قمم  يف  يعي�س  وهــو 

متنوعة بيئيا من غينيا.
وعند بداية هذا امل�صروع العلمي, حر�س الباحثون على ر�صد ما 
يجري يف اأنفاق جرى ا�صتخدامها من ذي قبل يف جمال املناجم, 

واأ�صحت فيما بعد مالذا مف�صال للجرذان.

منازل للبيع يف اأول مدينة عائمة بالعامل
مت طرح منازل يف اأول مدينة عائمة يف العامل للبيع على اخلارطة 

باأ�صعار ترتاوح بني 18 األف دوالر اإىل 1.25 مليار دوالر.
و�صتطفو جزيرة Blue Estate يف البحر الكاريبي, و�صيتم بناوؤها 
قدم   4921 طولها  و�صيبلغ  االأداء,  فائقة  خر�صانية  وحــدات  من 

وعر�صها 3280 قدم, اأي ن�صف م�صاحة موناكو.
وعلى الرغم من اأن املنازل معرو�صة للبيع اعتباراً من اليوم, اإال 
اكتمالها  املتوقع  2022 ومن  يبداأ حتى عام  بناء اجلزيرة لن  اأن 
العقارات متاحة للت�صليم  2025. و�صتكون بع�س  بالكامل يف عام 

بحلول عام 2023.
ووفقاً ل�صركة التطوير العقاري التي حتمل ا�صم اجلزيرة نف�صها, 
15000 �صخ�س,  الــعــائــمــة مــوطــًنــا الأكــــرث مــن  املــديــنــة  �ــصــتــكــون 
والعديد من ال�صركات وعيادة �صحية على اأحدث طراز ومدر�صة 
دولية. ويقول املطورون اإن املدينة العائمة �صتكون على بعد م�صافة 

ق�صرية من ميامي وجزر الباهاما.
ويقدر املطورون اأي�صاً اأن املوقع الرئي�صي للجزيرة �صيمنح ال�صكان 
اأكرث من 340 يوماً من اأ�صعة ال�صم�س كل عام, ووفقاً لل�صركة فاإن 
حجم املدينة العائمة يجعلها �صديدة اال�صتقرار, ولن ي�صعر اإ�صكان 
باأي حركة, حيث �صتكون اجلزيرة اأكرث ا�صتقراراً من اأكرب ال�صفن 
 160 اأكرث من  بارتفاع  و�صتواجه اجلــدران اخلارجية  ال�صياحية. 
قدماً اأكرب موجات املحيط, مما يجعل اجلزيرة اآمنة من التيارات 
كل  �صيولدون  اإنهم  املطورون  ويقول  الكاريبي.  البحر  يف  الربية 
الطاقة امل�صتخدمة يف اجلزيرة من م�صادر متجددة للحفاظ على 

اإنتاج �صلبي لثاين اأك�صيد الكربون.
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التوائم وكورونا.. اكت�شاف مذهل 
اأن يفهموا �صلوكه  اإن التوائم املتطابقني الذين ي�صابون بفريو�س كورونا امل�صتجد, يتيحون للعلماء  قال باحثون 

وتفاعالته يف اجل�صم على نحو اأف�صل.
وبح�صب �صحيفة "نيويورك تاميز" االأمريكية, فاإن التوائم املتطابقني, اأي من ولدوا من جراء تخ�صيب بوي�صة 
االإ�صابة  املتطابقة عند  التوائم  الباحثون من درا�صة حاالت  واحــدة, يقدمون جتربة جاهزة للباحثني. وي�صتفيد 

بكورونا, من اأجل ر�صد تفاوت تاأثري املر�س على اأ�صخا�س يختلفون يف تركيبهم اجليني, كما يف حالة التوائم.
وبعد ر�صد ومواكبة حاالت توائم متطابقني يف الواليات املتحدة واأ�صرتاليا واأوروبــا, تبني اأن العامل اجليني قد 

يكون حمددا لالأعرا�س التي تظهر على امل�صاب بكورونا, عند انتقال العدوى اإليه.
من  والثالثني  اخلام�صة  يف  �صابتني  تواأمتني  واكبت  التي  غويل,  مي�صيتا  تاميز" الطبيبة  لـ"نيويورك  وحتدثت 

عمرهما, اإنها فوجئت مبا اكت�صفته.
واإن  امل�صتجد, حتى  االإ�صابة بفريو�س كورونا  التواأمني كانت لها جتربة مغايرة عند  اأن كل واحــدة من  واأ�صافت 
كانتا باملوا�صفات اجل�صمانية نف�صها, فهما تعانيان زيادة الوزن اأي�صا, و�صبق لهما اأن عانيتا من ا�صطراب يف عملية 

التمثيل الغذائي "امليتابوليزم".
ومل تقف املفاجاأة عند هذا احلد, عندما قامت الطبيبة مبتابعة حالة التواأم كيلي وكامربيل �صتاندرد, فاإحداهما 

ق�صت اأ�صبوعا فقط يف امل�صت�صفى, بينما ا�صطرت االأخرى اإىل املكوث �صهرا كامال.
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وللطيور اأي�شا ملك جمال.. م�شابقة فريدة يف اأربيل
نظمت يف اأربيل عا�صمة اإقليم كرد�صتان العراق الدورة الثالثة مل�صابقة ملك 
20 نوعا  100 طائر ومن  اأكرث من  جمال الطيور والدواجن, حيث تناف�س 
خمتلفا من الطيور التي كانت اأقفا�صها املعرو�صة على جنبات القاعة من�صة 

اال�صتعرا�س والتباهي.
وقد باتت هكذا م�صابقات ومعار�س تقليدا دارجا يف خمتلف دول العامل, حيث 
واملهتمني  وحمبيها  الطيور  مقتني  قبل  من  ال�صيما  �صديد  باإقبال  حتظى 
بها. ولعل من اأهم حما�صن هذه الفعاليات وامل�صابقات هو تعريفها مرتاديها 
نادر  وبع�صها  املتنوعة  والطيور  احليوانات  وف�صائل  بــاأنــواع  عامة  والنا�س 
احلال.  بطبيعة  جميعها  نعرفها  ال  قــد  والــتــي  حتى  لــالنــقــرا�ــس  وعــر�ــصــة 
ومناف�صة  �صباق حمموم  وكاأنهم يف  املتناف�صة  الطيور  اأ�صحاب هذه  بدا  وقد 
اأجــواء من  اأ�صفى  اأحدهم بالفوز والتتويج, ما  اأ�صدها كي يحظى طري  على 
احلما�صة و�صد االأع�صاب على امل�صهد لكن يف قالب ت�صاحمي بعيد عن الت�صنج 

املفرط الذي عادة ما مييز هكذا مناف�صات.
ومع اأن ظروف تف�صي وباء كورونا امل�صتجد واالإغالق واحلجر وتوخي ال�صالمة 
�صاهمت يف �صعف االإقبال هذه ال�صنة على املعر�س, لكنه مع ذلك مثل منا�صبة 
للنظر اإىل الدواجن وغريها من الطيور لي�س فقط من باب قيمتها الغذائية 
وال من خالل ثنائية االإنتاج واال�صتهالك فقط كونها تت�صدر املائدة الكردية 
كما غريها من موائد ال�صعوب حول العامل, لكن من باب �صرب جماليات هذه 
الطيور واكت�صاف اجلوانب االأخرى فيها جلهة التزود مبعلومات عامة عنها 

وعن �صلوكيات كل نوع وخ�صائ�صه وغري ذلك من تفا�صيل ودقائق.

اأكوام القمامة م�شدر العي�س يف �شمال �شوريا
يف مدينة املالكية يف �صمال �صرق �صوريا, يتهافت رجال ون�صاء واأطفال, فور 
و�صول اأي �صاحنة اإىل مكّب للنفايات, حيث يبحثون عن عبوات بال�صتيكية 
لبيعها وثياب الرتدائها اأو حتى بقايا طعام ي�صّدون بها جوعهم. يرمي �صابان 
اإىل  املــوجــودون  ي�صارع  فيما  ال�صاحنة  من  ال�صوداء  البال�صتيكية  االأكيا�س 
كميات  ناجت عن حرق  دخان  يت�صاعد  ا�صتك�صاف حمتوياتها. ومن حولهم, 
من النفايات يف هذا املكب ال�صخم. على اجلهة املقابلة, يختلف امل�صهد متاماً, 
املكان,  ال�صائد يف  ال�صمت  التقليدية  النفط  ا�صتخراج  اآالت  اإذ يخرق هدير 
التي  املتعددة  النفط  مــن حقول  واحــد  و�ــصــاق يف  قــدم  العمل على  ويــجــري 
ُتعرف بها حمافظة احل�صكة الواقعة حتت �صيطرة االإدارة الذاتية الكردية. 
بقيادة  الــدويل  للتحالف  تابعة  دوريـــات ع�صكرية  واالآخـــر, متــّر  بني احلــني 
الفا�صل بني مكب  االإ�صفلتي  الطريق  االأمريكي على  العلم  وا�صنطن ترفع 
النفايات وحقل النفط. يف املكب, تبحث امراأة عجوز تلف نف�صها ب�صال من 
ال�صوف يقيها الربد بني اأكوام النفايات املحرتقة علها جتد ما مُيكن اإنقاذه. 
اأرغفة خبز يف كي�س من القما�س املهرتئ عّلقته  وجتمع امــراأة اأخرى بقايا 

على خا�صرتها, وتتناول ثالثة من على االأر�س ما تبقى يف كي�س معكرونة.

هاندا اأرت�شيل 
باإطاللة عفوية

الركية  املمثلة  اأطلت  الثلج  و�صط 
باأحدث  اأرت�صيل   ال�صهرية  هاندا 
ظـــهـــور لـــهـــا, بــ�ــصــورة نــ�ــصــرتــهــا يف 
�ــصــفــحــتــهــا اخلـــا�ـــصـــة عــلــى موقع 
التوا�صل االجتماعي واعتمدت يف 
بجينز  �صتوية  مالب�س  اإطاللتها 
وا�صعًة  الـــلـــون  اأبــيــ�ــس  وجــاكــيــت 
واالأبي�س,  باالأ�صود  مرقطة  قبعة 
وتــــركــــت �ــصــعــرهــا مـــنـــ�ـــصـــداًل على 
وبدت  نــاعــمــة,  بت�صريحة  كتفيها 

وهي حتمل كوب من القهوة.
اأحـــيـــت مـــوؤخـــراً  اأن هـــانـــدا  يـــذكـــر 
اذ  الثانية لوفاة والدتها,  الذكرى 
اأنها ن�صرت �صورة تت�صمن لقطات 
ح�صابها  على  عائلتها  برفقة  لها 
التوا�صل  مـــوقـــع  عـــلـــى  اخلــــا�ــــس 
ا�صتياقها  عن  معربة  االجتماعي, 
ال�صورة  عــلــى  وعــّلــقــت  لــوالــدتــهــا, 
يا  كــثــرياً  اإلــيــك  "ا�صتقت  بالقول: 

اأمي !"

�شاحنة ني�شان لالأعمال 
مزودة مبكتب قابل للطي

مفهوم  عــن  ني�صان  �صركة  ك�صفت 
مــذهــل لــ�ــصــاحــنــة �ــصــغــرية مـــزودة 
ي�صمح  للطي  قابل  مدمج  مبكتب 

لك بالعمل يف الهواء الطلق.
ويظهر مقطع فيديو ن�صرته ني�صان 
ل�صاحنة NV350 املخ�ص�صة كيف 
ميكن حتريك الكب�صولة املتحركة 
ذهاًبا واإياًبا با�صتخدام هاتف ذكي. 
وُيظهر املقطع مدى توفر م�صاحة 
وكر�صي  كمبيوتر  ل�صا�صة  كــبــرية 

مكتب واآلة ل�صنع القهوة.
اأر�صية  ــا  اأيــ�ــصً الــفــيــديــو  ويــعــر�ــس 
من  امل�صنوعة  ال�صفافة  الكب�صولة 
اإىل  وباالإ�صافة  كربونات,  البويل 
اللقطات  ُتــظــهــر  الــعــمــل,  م�صاحة 
�صقف  �صرفة  ني�صان  اأنــ�ــصــاأت  كيف 
الـــ�ـــصـــيـــارة ميكن  اأعــــلــــى  فــــاخــــرة 
اإليها من داخل ال�صاحنة  الو�صول 
خالل  اال�ــصــرتخــاء  ميكنك  بحيث 

ا�صرتاحة العمل.
اجلزء  اأن  كــيــف  الــكــ�ــصــف  مت  كــمــا 
الــ�ــصــاحــنــة يحتوي  مـــن  االأمـــامـــي 
اأ�صود يتوهج يف  اأر�صي  �صجاد  على 
الظالم, ومظلة �صم�صية كهربائية 
م�صباح  مـــع  قــــفــــازات  و�ـــصـــنـــدوق 
م�صاد  البنف�صجية  فــوق  لالأ�صعة 

للبكترييا.
 NV350 اإن  نـــيـــ�ـــصـــان  وتـــــقـــــول 
اأعـــــمـــــال  �ـــصـــاحـــنـــة   Caravan
مدجمة  احلقيقيني,  للمحرتفني 
مــع حــجــرة مــكــتــب, ممــا يتيح لك 
وفًقا  املــفــ�ــصــل  مــكــانــك  الــعــمــل يف 
ويتميز  احلـــــر,  عــمــلــك  الأ�ـــصـــلـــوب 
الت�صميم اخلارجي برفارف علوية 
التعامل  ميكنها  وخلفية  اأمــامــيــة 

مع الطرق الوعرة.

موري�شون يطعًن يف قرار حظر 
احلفالت احلية 

لتدابري  ب�صدة  املعار�س  موري�صون  فــان  النجم  يعتزم 
يف  الطعن  كوفيد19-,  جائحة  الحتواء  العام  االإقفال 
احلظر املفرو�س ب�صبب الوباء على احلفالت املو�صيقية 
ــة يف حــانــات اإيــرلــنــدا الــ�ــصــمــالــيــة, عــلــى مــا اأعلن  احلــّي
الــثــالثــاء. وقـــال املــحــامــي جــو رايــ�ــس لوكالة  حماميه 
اأو طبي  بـــاأي دلــيــل علمي  "ال عــلــم لــنــا  فــرانــ�ــس بــر�ــس 
موثوق به يربر هذا احلظر و�صنطعن فيه اأمام املحكمة 
موجة  حاليا  بريطانيا  وت�صهد  بلفا�صت.  يف  العليا" 
نحو  البالد  و�صجلت  فتكا.  اأكــرث  الفريو�س  من  ثالثة 
اإيجابية, يف  األف وفاة الأ�صخا�س كانت فحو�صهم   91
اأ�صواأ ح�صيلة يف اأوروبا. ويف مواجهة االنت�صار ال�صريع 
للفريو�س الذي ن�صب اإىل ن�صخة جديدة تعترب �صديدة 
املناطق  خمتلف  قــررت  بريطانيا,  يف  ظهرت  الــعــدوى 
فيها اإعادة االإغالق جمددا واإقفال املدار�س, ولكن مع 
ا�صرتاتيجية  يقرر  منها  كال  اإن  اإذ  خمتلفة,  مواعيد 

االأزمة اخلا�صة به.

ت�شارك حيلة ذكية لكت�شاف اإخال�س �شريك حياتها 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  م�صتخدمات  اإحدى  �صاركت 
تيك توك حيلتها الذكية الكت�صاف اإذا كان �صريك حياتها 

خمل�صاً لها اأو اأنه يخونها مع امراأة اأخرى.
ن�صرته على تيك  الذي  الفيديو  لوبري يف  اأندريا  وقالت 
توك اإن كل ما حتتاجينه هو بكرة تنظيف الوبر, واأ�صافت 
"�صيدتي اإذا اأردت معرفة اإذا كان زوجك يخونك فاح�صلي 

على بكرة تنظيف الوبر وحركيها على ال�صجاد".
بكرة  الفيديو وهــي حتــرك  ذلــك يف  بعد  اأنــدريــا  وتظهر 
ترفعها  ثــم  �صجادتها,  يف  �صرب  كــل  على  الــوبــر  تنظيف 
من  كمية  بها  الت�صقت  وقــد  امل�صاهدين  على  وتعر�صها 
اأن يكون من �صعرها الأن  الذي ال ميكن  االأ�صقر,  ال�صعر 
ال�صادمة  النتيجة  هذه  على  اأندريا  وعّلقت  اأ�صود.  لونه 
اأين  مــن  لها  ي�صرح  اأن  حياتها  �صريك  على  اإن  بالقول 
اأتى هذا ال�صعر االأ�صقر؟ ومنذ ن�صر الفيديو على املوقع 
انت�صرت حيلة اأندريا على نحو وا�صع, وح�صدت اأكرث من 
قررن  ن�صاء  مــن  التعليقات  واآالف  اإعــجــاب  مليون   2.8
ا�صتخدام طريقتها الكت�صاف اإخال�س اأزواجهن, بح�صب 
�صحيفة ذا �صن الربيطانية. وعّلقت اإحدى امل�صتخدمات 
وقالت  االأحمر",  للون  اأقــرب  ال�صعر  هذا  "يبدو  بالقول 
اأن يــكــون مــن �ــصــعــرك, اللون  املــمــكــن  "من غــري  اأخــــرى 
هذه  "بعد  مــازحــة  اأخـــرى  علقت  فيما  متاماً",  خمتلف 

احليلة �صي�صبح اجلميع ُعّزاب".

ماذا تفعل عندما يحب كلبك القفز عليك؟
ال ت�صتطيع بع�س الكالب اإال اأن تعرب عن �صعادتها �صوى 

بالقفز على اأ�صحابها لدى عودتهم اإىل املنزل.  
ولكن مثل هذا ال�صلوك ميكن اأن يكون موؤملاً مع الكالب 
اإذا ما كان الكلب يفعل هذا مع  اإ�صكالية  الكبرية وميثل 
كل �صخ�س يلقاه. وقد يكون من ال�صعب تدريب الكلب 
على التوقف عن هذا ال�صلوك الأن الكثري من االأ�صخا�س 
يكون  ما  الكلب,  ومت�صيد  باالنحناء  هــذا  مع  يتفاعلون 
معنية  اأملانية  جملة  بح�صب  الت�صجيع,  من  نــوع  مبثابة 
التحرك  اأو  االبتعاد  هي  ا�صتجابة  واأف�صل  باحليوانات. 
اأ�صحابه  القفز ويجب على  الكلب يف  يبداأ  عندما  جانباً 
االأحـــوال. وبعد  بكل حــال من  االألــيــف  جتاهل حيوانهم 
اإبــعــاد كلبهم  الــوقــت ميكنهم جمـــدداً  القليل مــن  مـــرور 
والرتبيت عليه اأو اإعطائه الوجبات اخلفيفة التي يحبها.   
ومن املهم االلتزام بتلك اال�صتجابة حتى يتعلم الكلب اأن 
القفز ال جدوى منه. وبعد ذلك ميكن الأ�صحابه اإدخال 

طق�س بديل وهو اأمر بـ"اجللو�س", على �صبيل املثال.

عزل متثال ترامب مبتحف فرن�شي 
�صحب متحف غريفان لتماثيل ال�صمع يف باري�س الثالثاء 
متثال الرئي�س االأمريكي املنتهية واليته دونالد ترامب, 
دون انتظار انق�صاء ال�صاعات القليلة املتبقية قبل تن�صيب 
اأفاد مرا�صل  خلفه جو بايدن يف البيت االأبي�س, على ما 

وكالة فران�س بر�س.
فقد اأزيل متثال ال�صمع ال�صبيه بدونالد ترامب اإىل حد 
التطابق, من من�صة عر�صه وُنقل اإىل حمفوظات املتحف 
الفرن�صية  العا�صمة  �صواحي  يف  �ــصــري  م�صتودع  داخـــل 
ي�صم متاثيل حواىل األف �صخ�صية تاريخية اأو معا�صرة 

غابت عن واجهة االهتمام العاملي.

فن نحت الكيك.. طفرة كبرية تنع�س البيوت امل�شرية
ُيــطــلــق عليه,  الــكــيــك كــمــا  نــحــت  يحظى فــن 
اإتقان الكثريات  بــرواٍج وا�صع يف م�صر, جلهة 
ملثل تلك املهارة املميزة, وحر�س اأخريات على 
لال�صتخدام  �ــصــواء  االإنـــرتنـــت,  عــرب  تعلمها 
ال�صخ�صي الإ�صفاء مل�صة جمال على ما يقدمنه 
من حلوى الأ�صرهن يف املنا�صبات املختلفة, اأو 
بيع تلك احللوى  اأجــل  العمل من  الأغــرا�ــس 
جم�صمات  خمتلفة.  فنّية  بــاأ�ــصــكــال  املـُـ�ــصــّكــلـَـة 
كرتونية  �صخ�صيات  اأو  �صهرية  ل�صخ�صيات 
ومناظر طبيعية وجم�صمات �صيارات وهواتف 
وغري ذلك من االأ�صكال املُبهجة, منحوتة على 
الكيك بعجينة ال�صكر وخامات اأخرى, ت�صفي 
مل�صات خمتلفة على احللوى, يحبها االأطفال 
ذات  املنا�صبات  يف  عــادة  وُتــقــدم  خا�س,  ب�صكل 
اأو حفالت  املــيــالد  اأعــيــاد  �ــصــواء  بــهــم,  ال�صلة 
الــنــجــاح وخـــالفـــه, ويــطــلــبــهــا الــكــثــريون من 
ّناعها باأ�صكال واألوان خمتلفة خا�صة. اأمام  �صُ

الراغبات  الكثريات من  االإقــبــال جلــاأت  ذلــك 
"الفن"  ذلــك  تعلم  اإىل  املــنــزل  مــن  العمل  يف 
يقدمن  �ــصــرن  بع�صهن  اأن  حــتــى  واإتـــقـــانـــه, 
دورات تدريبية لتعليم غريهن. وتنت�صر عرب 
مواقع التوا�صل االجتماعي يف م�صر �صفحات 
عـــديـــدة لـــعـــدٍد مـــن هــــــوؤالء الـــالتـــي ينقلن 
ويعر�صن  الكيك"  نــحــت  "فن  يف  جتــاربــهــن 
عن  فــ�ــصــاًل  الــفــنــّيــة,  واأعــمــالــهــن  منتجاتهن 
تقدمي دوراتهن التدريبية على الراغبات يف 
امللحوظ.  االنت�صار  حجم  يعك�س  مبا  التعلم, 
حتى وقت لي�س بالبعيد مل تكن تلك النوعية 
معروفة  الدقيقة  بتفا�صيلها  احلــلــوى  مــن 
ت�صنيعها,  جلهة  م�صر  يف  وا�ــصــع  نطاق  على 
الــكــثــريون ممــن يجيدون  يــكــن هــنــالــك  ومل 
نحتها و�صنعها. وعرفها امل�صريون يف البداية 
اأن نقلها وحماكاتها  اإىل  قادمة من اخلــارج, 

بلم�صات م�صرية خمتلفة.

زارا لر�شون تك�شف 
موعد األبومها اجلديد

 " األبومها  اإ�ــصــدار  مــوعــد  عــن  الر�صون   العاملية  زارا  النجمة  اأعــلــنــت 
اآذار املقبل, وقد عرّب  5 من �صهر  يف  وذلك  اجلديد,   " Poster girl

اجلمهور عن ت�صوقه الألبومها بعد غيابها لفرتة.
اجلدير ذكره اأن زارا الر�صون هي مغنية وكاتبة اأغاين �صويدية حققت 
 ,2008 "تاالنغ" يف عام  �صهرة كبرية عقب فوزها يف برنامج املواهب 
غوت  ال�صهري  العاملي  املــواهــب  برنامج  مــن  ال�صويدية  الن�صخة  وهــو 
تالنت وكانت تبلغ من العمر حينها 10 �صنوات فقط., ومن بعدها �صنة 
اأول  االإنتاجية واأ�صدرت  ال�صركات  اإحدى  2012 وقعت زارا عقداً مع 

األبوم لها "اإنرتدو�صينغ", وبعدها كّرت �صبحة جناحاتها.

ا الإجالء طفل من منزل غمرته �لفي�صانات يف مقاطعة كاجايان, �صمال مانيال. � ف ب فرد من حر�س �ل�صو�حل ي�صتخدم حو�صً


