
   

حكومة اليمن ترحب بقرار وا�شنطن
الواليات املتحدة ت�صنف 
احلوثيني منظمة اإرهابية

•• وا�شنطن-وكاالت:

رحبت احلكومة اليمنية، االثنني، بقرار وا�شنطن ت�شنيف ميلي�شيات 
هذا  ي�شتحقون  اأنهم  م��وؤك��دة  جماعة»اإرهابية«،  االإي��ران��ي��ة  احلوثي 
احلوثيني  اإن  بيان  يف  اليمنية  اخلارجية  وزارة  وق��ال��ت  الت�شنيف. 
ي�شتحقون ت�شنيفهم كمنظمة اإرهابية اأجنبية لي�س فقط الأعمالهم 
وفق  ال�شراع،  اأمد  الإطالة  الدائمة  مل�شاعيهم  اأي�شاً  ولكن  االإرهابية 

فران�س بر�س.
واأكدت الوزارة اأن امليلي�شيات املوالية الإيران م�شوؤولة عن اأ�شواأ كارثة 

اإن�شانية يف العامل.
وكانت اخلارجية االأمريكية، اأعلنت اأم�س االثنني، عن عزمها ت�شنيف 
ميلي�شيا احلوثي يف اليمن منظمة اإرهابية، وهو ما �شارعت امليلي�شيا 

االنقالبية اإىل اإدانته.
وقال وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو يف بيان، اإن الت�شنيف 
اأع��م��ال��ه��م االإره��اب��ي��ة، مبا  اإىل حما�شبة )احل��وث��ي��ني( ع��ل��ى  ي��ه��دف 
والبنية  املدنيني  ال�شكان  التي تهدد  العابرة للحدود  الهجمات  فيها 

التحتية وال�شحن التجاري.
بنية  الكونغر�س  �شتخطر  اخل��ارج��ي��ة  اإن  ال��ب��ي��ان،  يف  بومبيو،  وق��ال 

ت�شنيف احلوثيني منظمة اإرهابية اأجنبية.
بدر  وعبداخلالق  احل��وث��ي  عبدامللك  و�شع  اإىل  يهدف  اأن��ه  واأ���ش��اف 
االإرهابيني  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ال��دي��ن احل��وث��ي وع��ب��داهلل يحيى احل��ك��ي��م 

الدوليني.
واعرتف بومبيو باأن اخلطوة �شتوؤثر على الو�شع االإن�شاين يف اليمن، 
اإال اأنه اأفاد باأن هناك خطة لتنفيذ اإجراءات لتقليل تاأثري الت�شنيف 

على بع�س الن�شاط االإن�شاين والواردات اإىل اليمن.

ترامب يغادر ال�شلطة تاركا و�شمة عار يف جبني الدميقراطية االأمريكية   )ا ف ب(

وزير اخلارجية االأمريكي

رئي�س الوزراء الربيطاين يتحدث اإىل املر�شى والعاملني يف مركز تطعيم بجنوب غرب اإجنلرتا   )ا ف ب(

تلقى ات�شال هاتفيا من الرئي�س العراقي بحثا خالله م�شتجدات جائحة كورونا والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد دعم االإمارات الدائم للعراق واأمنه وا�صتقراره
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  تلقى 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
الدكتور  فخامة  من  هاتفيا  ات�شاال  اأم�س  امل�شلحة 
برهم �شالح رئي�س جمهورية العراق ال�شقيق بحثا 
خالله العالقات االأخوية بني البلدين و�شبل تنمية 
ال��ت��ع��اون وت��ط��وي��ره يف خمتلف ج��وان��ب��ه مب��ا يحقق 
م�شاحلهما املتبادلة .. اإ�شافة اإىل عدد من الق�شايا 
االهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وامل��و���ش��وع��ات 

امل�شرتك.
ك���م���ا ت����ن����اول ����ش���م���وه وال���رئ���ي�������س ال���ع���راق���ي خالل 

البلدين  يف  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  م�شتجدات  االت�����ش��ال 
املبذولة للتعامل مع تداعياتها االإن�شانية  واجلهود 
التعاون  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  وال�شحية  واالقت�شادية 
والتن�شيق الدوليني خالل مرحلة ما بعد " كورونا 

."
االإقليمية  ال��ت��ط��ورات   .. اجل��ان��ب��ان  ا�شتعر�س  كما 
العربية  املنطقة  يف  الق�شايا  وم�شتجدات  والدولية 
اأهمية  موؤكدين   .. ب�شاأنها  النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادال 
ت��ع��زي��ز اأرك����ان االأم����ن واال���ش��ت��ق��رار وحت��ق��ي��ق ال�شلم 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  �شعوب  جلميع  والتنمية 
ال��ت��ي ت��ع��اين اأزم���ات وا���ش��ط��راب��ات ع��دي��دة ت�شتنزف 

مقدراتها ومواردها الب�شرية واملادية . 

واأك����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
نهيان .. دعم دولة االإمارات الدائم للعراق ال�شقيق 
ويحفظ  م�شاحله  يحقق  مبا  جانبه  اإىل  ووقوفها 
التي  التحديات  جميع  وجت���اوزه  وا���ش��ت��ق��راره  اأم��ن��ه 

يواجهها ولتعزيز دوره يف حميطه العربي. 
الرئي�س برهم �شالح عن  اأع��رب فخامة  من جانبه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره 
زايد اآل نهيان، مثمنا مواقف دولة االإمارات الداعمة 
خمتلف  ويف  االأ�شعدة  جميع  على  العراقي  لل�شعب 
يف  وم�شاندته  وا�شتقراره  اأمنه  ال�شتعادة  الظروف 
الدولة  موؤ�ش�شات  دور  وتعزيز  التحديات  مواجهة 

الوطنية.

اإعالء لقيم االأخوة االإن�صانية والت�صامن .. االإمارات 
جتمع �صمل عائلتني مينيتني يهوديتني بعد فراق 21 عاما

•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  دولة  نهج  يج�شد  اإن�شاين جديد  يف موقف 
ال��را���ش��خ يف ت��ع��زي��ز االأخ����وة االإن�����ش��ان��ي��ة واإع����الء قيم 
االإن�شان  كرامة  و�شون  والت�شامن  والتاآخي  ال�شالم 
يهوديتني  عائلتني  �شمل  مل  يف  االإم���ارات  جنحت   ..
امل��ت��واج��دي��ن يف لندن  اأف��راده��م��ا  ببقية  ال��ي��م��ن  م��ن 
دام  ف���راق  بعد  االإم����ارات  اأر����س  على  معا  ليجتمعوا 
الإحداهما الأكرث من 21 عاما واالأخرى ل� 15 عاما. 

وتعك�س هذه املبادرة النبيلة نهج االإمارات االإن�شاين 
اأر�شى دعائمه املغفور له ال�شيخ زايد  الرا�شخ والذي 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه و�شار على نهجه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
ال�شيخ  ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة . )التفا�شيل �س2(

بيلو�شي ل ت�شتبعد ت�شويت جمل�س النواب 

الدميقراطيون يبداأون حملتهم لعزل ترامب 
•• وا�شنطن-رويرتز:

الكوجنر�س  يف  الدميقراطيون  بداأ 
لعزل  حملتهم  االث��ن��ني  االأم��ري��ك��ي 
الرئي�س دونالد ترامب من من�شبه 
يف بداية اأ�شبوع رمبا ينتهي بت�شويت 
االأمريكي  الرئي�س  منه  يجعل  ق��د 
املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  الوحيد 
بهدف  ل��ل��م��ح��اك��م��ة  ي���ق���دم  ال������ذي 

عزله.
ترامب  اأن�������ش���ار  م����ن  اآالف  وك������ان 
ال���ك���اب���ي���ت���ول مقر  اق���ت���ح���م���وا  ق�����د 
االأ�شبوع  وال�شيوخ  النواب  جمل�شي 
قلعة  على  م���روع  ه��ج��وم  يف  املا�شي 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة االأم���ر 
اأع�شاء  ت�����ش��ت��ي��ت  اإىل  اأدى  ال�����ذي 
ي�شاركون  كانوا  الذين  الكوجنر�س 
يف جل�شة امل�شادقة على فوز الرئي�س 

املنتخب جو بايدن بالرئا�شة. 
االأح������داث خم�شة  ه���ذه  و���ش��ق��ط يف 

اأ�شخا�س.
حث  اأن  بعد  العنف  اأح����داث  وق��ع��ت 
ت��رام��ب اأن�����ش��اره ع��ل��ى ال��زح��ف اإىل 
جماهريي  ل����ق����اء  يف  ال���ك���اب���ي���ت���ول 
ك�����رر ف���ي���ه م���زاع���م���ه ال���زائ���ف���ة عن 
ع����دم ���ش��رع��ي��ة ه��زمي��ت��ه امل��ن��ك��رة يف 
االنتخابات. وتقول نان�شي بيلو�شي 

اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  ح�شاباته  وفي�شبوك 
خطر التحري�س على العنف.

النواب  جم��ل�����س  ي��ن��ع��ق��د  وع���ن���دم���ا 
�شيطرح نواب م�شروع قرار يطالب 
بتفعيل  بن�س  مايك  الرئي�س  نائب 
الد�شتور  يف   25 رق����م  ال��ت��ع��دي��ل 
االأمريكي والذي مل ي�شبق تفعيله. 
الرئي�س  ل��ن��ائ��ب  ال��ت��ع��دي��ل  وي�شمح 
واملجل�س بعزل الرئي�س لعدم اأهليته 
يجري  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن  ل��ل��ح��ك��م. 

ت�شويت م�شجل اليوم الثالثاء.
مبنى  يف  م�����وج�����ودا  ب���ن�������س  وك�������ان 
الكابيتول مع عائلته عندما هاجمه 
اأن�شار ترامب. ويف الوقت احلايل ال 

يتبادل بن�س احلديث مع ترامب.
يبدو  مل  اجل���م���ه���وري���ني  اأن  غ����ري 
التعديل  ب��ت��ف��ع��ي��ل  ي��ذك��ر  اه��ت��م��ام��ا 
يرد  ومل  وال���ع�������ش���ري���ن.  اخل���ام�������س 
عن  ا�شتف�شارات  على  بن�س  مكتب 
االأم�����ر. ويف االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي قال 

م�شدر اإنه يعار�س الفكرة.
يتحرك  مل  اإذا  اإن��ه  بيلو�شي  وقالت 
بن�س فمن املمكن اأن ي�شوت املجل�س 
بتهمة  ال���رئ���ي�������س  حم���اك���م���ة  ع���ل���ى 
على  الت�شويت  ي��ت��م  وق���د  ال��ت��م��رد. 
بنهاية  ل��ل��رئ��ي�����س  االت���ه���ام  ت��وج��ي��ه 

االأ�شبوع اجلاري.

من  وك��ث��ري  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�شة 
زم���الئ���ه���ا ال���دمي���ق���راط���ي���ني وع���دد 
قليل من اجلمهوريني اإنه ال ينبغي 
ا�شتكمال فرتة  ترامب على  ائتمان 
يناير   20 يف  تنتهي  ال��ت��ي  رئا�شته 

كانون الثاين.
اإىل  ر����ش���ال���ة  ب��ي��ل��و���ش��ي يف  وق����ال����ت 
زمالئها الدميقراطيني يف جمل�س 

حماية  ب�شرعة  �شنتحرك  ال��ن��واب 
هذا  الأن  ودميقراطيتنا  لد�شتورنا 
الرئي�س ميثل خطرا و�شيكا عليهما 

معا.
واأل����ق����ت ال�����ش��ل��ط��ات ال��ق��ب�����س على 
ع�شرات ممن هاجوا �شباط ال�شرطة 
وحطموا  كمبيوتر  اأجهزة  و�شرقوا 
النوافذ يف مبنى الكابيتول لدورهم 

م�شوؤولون  وق���ال  العنف  اأع��م��ال  يف 
ا�شتنادا  حتقيقا   25 ب�����داأوا  اإن��ه��م 

لقانون االإرهاب املحلي.
بيان  يف  ترامب  �شلم  الهجوم  وبعد 
م�شجل بال�شوت وال�شورة باأن اإدارة 
 20 يف  ال�شلطة  ���ش��ت��ت��وىل  ج��دي��دة 
الثاين لكنه مل يظهر  يناير كانون 
تويرت  �شركتا  وج��م��دت  امل���الأ.  على 

بومبيو: اإيران ا�صتخدمت الكيمياوي قبل اأربعة عقود

فريق ال�شحة العاملية اإىل ال�شني يف مهمة كورونا

العامل يواجه موجة كوفيد- 19 الثانية .. وجنوب اإفريقيا تنتظر الرابعة

اأول  تت�صلم  امل�صرية  البحرية 
فرقاطة �صبحية م�صنوعة حمليا

•• القاهرة-وكاالت:

اأن  االثنني،  امل�شري،  اأعلن اجلي�س 
الفرقاطة  ا�شتلمت  البحرية  قواته 
ال�شبحية االأوىل، التي اأطلق عليها 
وذك�����رت �شفحة  ب��ور���ش��ع��ي��د.  ا���ش��م 
على  امل�����ش��ري  الع�شكري  امل��ت��ح��دث 
اجلديدة  ال��ف��رق��اط��ة  اأن  في�شبوك 
من طراز جوويند من �شنع �ش�ركة 
و�شتن�شم  االإ���ش��ك��ن��دري��ة.  ت��ر���ش��ان��ة 
اأ�شطول  اإىل  بور�شعيد  الفرقاطة 
ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة امل�����ش��ري��ة، الذي 
ي�شهد خالل االآونة االأخرية طفرة 
منظومات  يف  ه��ائ��ل��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
طبقا  القتالية،  والكفاءة  الت�شليح 

الأحدث النظم القتالية.
وقال اجلي�س امل�شري اإن اال�شتعانة 
بهذه الفرقاطة تاأتي �شمن جهوده 
والفنية  القتالية  ال��ق��درات  دع��م  يف 

لعنا�شره.
يف  احلربية  ال�شفينة  ت�شلم  وج��رى 
ال��ف��ري��ق اأحمد  م��را���ش��م ح�����ش��ره��ا، 

خالد قائد القوات البحرية.
اأهم  بور�شعيد من  الفرقاطة  وتعد 
بنائها يف  التي مت  البحرية  القطع 
�شركة تر�شانة االإ�شكندرية ب�شواعد 
بالتعاون  امل��ئ��ة  يف   100 م�شرية 
 Naval Group �����ش����رك����ة  م�����ع 

الفرن�شية.

تون�س دخلت املرحلة الوبائية الرابعة والأخرية
فريو�س كورونا يقتل 

تون�صّيا كّل ن�صف �صاعة!
•• الفجر –تون�س:

بالعا�شمة  نيكول  �شارل  مب�شت�شفى  ال�شدرّية  االأم��را���س  ق�شم  رئي�س  ق��ال 
كبريا  �شغطا  تعي�س  اال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات  اإّن  عوينة،  ه�شام  التون�شية 
ب�شبب االإ�شابات بفريو�س كورونا، م�شريا اإىل وجود اإ�شكال يف نقل امل�شابني 
و�شعية  يف  اأنف�شنا  وجند  الكافية  االأ���ش��ّرة  وج��ود  لعدم  االإنعا�س  اأق�شام  اإىل 

حرجة وبالتايل جند اأنف�شنا جمربين على اختيار من �شنقوم بنقله اأّوال.
واعترب الدكتور ه�شام عوينة اأّن عدد اال�شابات بفريو�س كورونا ارتفع ب�شكل 
واحلاالت  الوفيات  ن�شبة  ارتفاع  هو  حقيقة  املقلق  املوؤ�شر  اأن  موؤكدا  كبري، 
اخلطرية التي ت�شتوجب املكوث بامل�شت�شفى قائاًل كل ن�شف �شاعة او رمبا 

25 دقيقة تقريبا ميوت تون�شي بفريو�س كورونا.    )التفا�شيل �س13(

•• وا�شنطن-وكاالت:

من  بومبيو،  مايك  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  ك�شف 
خالل �شفحته الر�شمية على موقع تويرت، اأن الواليات 
با�شتخدام  تتعلق  وث��ائ��ق  ع��ن  ال�شرية  رفعت  املتحدة 
اإيران لالأ�شلحة الكيمياوية واالجتار بها خالل حرب 

ليبيا - ت�شاد ما بني العام 1978 و1987.
واتهمت وزارة اخلارجية االأمريكية اإيران، يف تقريرها، 
بتزويد حكومة الرئي�س الراحل معمر القذايف باأ�شلحة 
كيماوية اأثناء احلرب الليبية الت�شادية يف الثمانينات. 
كيماوية  اأ�شلحة  اكت�شاف  مت  ال��ق��ذايف،  �شقوط  وبعد 
نفت  جانبها،  وم��ن  الفار�شية.  باللغة  كتابات  عليها 

اإيران اإر�شال اأ�شلحة كيماوية اإىل ليبيا.
كما اتهمت وزارة اخلارجية االأمريكية، اإيران، يف اأبريل 
العمليات  مناطق  يف  اخلردل  غاز  با�شتخدام   1987

حول الب�شرة خالل احلرب العراقية االإيرانية.
وي��ذك��ر ال��ت��ق��ري��ر، وف��ق��ا مل��وق��ع اإي����ران ان��رتن�����ش��ن��ال، اأن 
كيماوية  وج��دوا قذائف هاون  املتحدة  االأمم  مفت�شي 
املثنى  حم��اف��ظ��ة  يف   1991 ع���ام  يف  م��ل��م   88 ع��ي��ار 
العراقية، والتي قال امل�شوؤولون العراقيون اإنها تابعة 

للجي�س االإيراين.
ويف اإ�شارة اإىل املواد الدعائية املقدمة من وزارة الدفاع 
ال�شهيد  لها مثل جممع  التابعة  وال�شركات  االإيرانية 
النظام  االأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اتهمت  ميثمي، 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شينية،  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شحة  منظمة  ف��ري��ق  اأن  ام�����س، 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ذي ك���ان م��ن املفرت�س 
املا�شي  االأ���ش��ب��وع  ال�شني  ي���زور  اأن 
كورونا،  وب����اء  م��ن�����ش��اأ  يف  للتحقيق 
وتعترب  اخلمي�س.  مهمته  �شيبداأ 
احل�شا�شية  غ��اي��ة  يف  ال���زي���ارة  ه���ذه 
على عدم حتمل  احلري�شة  لبكني، 
اأي م�شوؤولية يف انت�شار وباء كوفيد 
 1.9 ب��اأك��رث م��ن  اأودى  ال��ذي   19

مليون �شخ�س حول العامل.
واألغيت الزيارة يف اللحظة االأخرية 
ا�شتكمال  ل��ع��دم  امل��ا���ش��ي،  االأ���ش��ب��وع 

الت�شريحات ال�شرورية للفريق.
اأواخ����ر  م����رة  امل���ر����س الأول  وظ��ه��ر 
وحتديدا  ال�شني،  يف   2019 ع��ام 
ملقاطعة  التابعة  ووه���ان  مدينة  يف 
خوبي و�شط البالد، قبل اأن ينت�شر 

اإىل كل دول العامل تقريبا.
ك��ب��ري من  ع���دد  م��ع��ان��اة  ويف خ�شم 

ي�صعون  ق��ار  ذي  متظاهرو 
����ص���روط���ا وي���ت���وع���دون

•• بغداد-وكاالت:

حمافظة  يف  م���ت���ظ���اه���رون  اأع����ل����ن 
ال���ع���راق، االثنني،  ق���ار ج��ن��وب��ي  ذي 
ما  احتجاجاتهم  يوقفوا  لن  اأنهم 
حمالت  ع��ن  ال�����ش��ل��ط��ات  متتنع  مل 
ح�شبما  واال���ش��ت��ه��داف،  االع��ت��ق��ال 

اأورد مرا�شل �شكاي نيوز عربية.
نف�شها  على  تطلق  من  وا�شرتطت 
ال���ت���ن�������ش���ي���ق���ي���ات ال����ت����ظ����اه����ري����ة يف 
اإيقاف  ب��ي��ان،  يف  ق��ار  ذي  حمافظة 
ال�������ش���ل���ط���ات ح����م����الت االع����ت����ق����ال 
ال�شلميني،  املتظاهرين  وا�شتهداف 
مقابل وقف ت�شعيدها االحتجاجي 

يف املحافظة.
وتوعدت هذه التن�شيقيات بت�شعيد 
ا���ش��ت��م��رت احلمالت  اأك����رب يف ح���ال 

�شد املتظاهرين.
وجاء هذا بعد يوم من مقتل �شرطي 
مواجهات  يف  اآخرين،   33 واإ�شابة 
ق����وات وم��ت��ظ��اه��ري��ن مبدينة  ب���ني 
النا�شرية، مركز حمافظة ذي قار، 
التي تبعد 300 عن بغداد، ح�شبما 

اأعلنت خلية االإعالم االأمني.

الثانية من  املوجة  العامل من  دول 
وب��اء كورونا، حذر علماء يف جنوب 
املوجتني  اق�������رتاب  م����ن  اإف���ري���ق���ي���ا 

»الثالثة والرابعة«.
اإف��ري��ق��ي��ا الحتواء  وت��ك��اف��ح ج��ن��وب 
 ،»19 »كوفيد  م��ن  الثانية  امل��وج��ة 

االأ�شلحة  حظر  اتفاقية  اأمانة  اإخطار  بعدم  االإي��راين 
ميكن  كيميائية  م��واد  اإنتاج  على  بقدرتها  الكيميائية 
الدخانية،  القنابل  مثل  ال�شغب  ملكافحة  ا�شتخدامها 

والبخاخات الكاوية.
قلقها  ع��ن  االأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  اأع��رب��ت  كما 
االإم��ام احل�شني وجامعة  االأبحاث يف جامعتي  ب�شاأن 

مالك اأ�شرت حول العوامل الكيماوية.

م����ع ظ���ه���ور ط���ف���رة ج����دي����دة على 
الفريو�س جعلته اأ�شهل انت�شارا.

ثالثة  م���وج���ة  اخل�������رباء  وي���ت���وق���ع 
ال�شتاء  ي��اأت��ي  ك���ورون���ا ع��ن��دم��ا  م��ن 
الكرة  م���ن  اجل���ن���وب���ي  ال��ن�����ش��ف  يف 
املقبلني،  ويونيو  مايو  يف  االأر�شية 
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منتزه جبل حفيت ال�صحراوي .. 
رحلة يف اأعماق التاريخ الإماراتي

اأخبار الإمارات

مفاجاأة.. ملاذا زار »اإف بي اآي« 
متطرفني قبل اقتحام الكونغر�ص؟

عربي ودويل

جنوم اجلوجيت�صو العامليون يوؤكدون م�صاركتهم يف 
»جولة اأبوظبي جراند �صالم« مبو�صكو فرباير املقبل

الفجر الريا�صي

�شمن خطة التعايف للمدار�س
ثالثة �صيناريوهات للتدري�س 

و�صيناريوهان لبداية ونهاية الدوام
•• دبي- حم�شن را�شد

ثالثة  امل��در���ش��ي��ة،  العمليات  ق��ط��اع  يف  ممثلة  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
�شيناريوهات للتدري�س �شمن خطة التعايف العودة التدريجية االآمنة للمدار�س يف 

خمتلف اإمارات الدولة، وللطلبة يف مراحل التعليم كافة.
وبح�شب خطة التعايف، ركز ال�شيناريو االأول للتدري�س على جمموعة التعليم عن 
االأن�شطة  يف   LMS وتفعيل  وال�شوت،  الفيديو  مع  التيمز  تفعيل  يتم  حيث  بعد، 
ال�شفية، فيما ركز ال�شيناريو الثاين على جمموعة التعليم الواقعي، وفيها ال يفعل 
العر�س  اأجهزة  املعلم عرب  يتم عر�شه من خالل  الطالب، حيث  قبل  التيمز من 

وال�شبورات الذكية، مع مراعاة تفعيل LMS يف االأن�شطة ال�شفية.
اما ال�شيناريو الثالث يحاكي الهيئة التعليمية »املدر�شة«، ويتم من خاللها  تفعيل 

التيمز مع الفيديو وال�شوت، وعر�س �شا�شة التيمز للطلبة. )التفا�شيل �س3(

االإم���������ارات ت��ن��ع��ي ���ص��ح��اي��ا 
املنكوبة االإندوني�صية  الطائرة 

•• اأبوظبي -وام:

ق��دم��ت دول���ة االإم�����ارات خال�س ال��ع��زاء اإىل 
ج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����ش��ي��ا يف ���ش��ح��اي��ا حتطم 
اخلطوط  ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��رك��اب  ط��ائ��رة 
اجل���وي���ة ���ش��ري��وي��ج��اي��ا االإن��دون��ي�����ش��ي��ة عقب 
ال�شبت  ي��وم  جاكرتا  العا�شمة  من  اإقالعها 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأعربت  املا�شي. 
اأم�س- عن ت�شامنها  لها  بيان  ال��دويل - يف 
ووقوفها اإىل جانب اإندوني�شيا يف هذا امل�شاب 
اجللل، معربة عن خال�س موا�شاتها حلكومة 

اإندوني�شيا والأهايل وذوي ال�شحايا.

اأجرت 133,458 فح�شا ك�شفت عن 2,404 اإ�شابات
»ال�صحة« تعلن �صفاء 2,252 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي- وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
وعزلهم،  لهم  واملخالطني  كوفيد19-  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 133،458 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
 و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
اإ�شابة جديدة  ح��االت   2،404 الك�شف عن  الدولة يف  م�شتوى  على 

بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة. )التفا�شيل �س2(

اللقاحات  اأن  م��ن  خم����اوف  و���ش��ط 
اأق��ل فعالية �شد  احلالية قد تكون 

الفريو�س املتحور.
وال يبدو اأن جنوب اإفريقيا ت�شتطيع 
حتمل االإغالق املحكم الذي فر�س 

العام املا�شي.

هل خرج كورونا عن ال�شيطرة؟
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•• دبي-وام:

بدبي  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  ا���ش��ت��ح��دث��ت 
مبركز  التدخني  عن  لالإقالع  عيادة 
ن��د احل��م��ر ال�����ش��ح��ي ل��ريت��ف��ع العدد 
بعد  ثالث  اإىل  العيادات  لهذه  الكلي 
والرب�شاء  ال��ط��وار  م��رك��زي  ع��ي��ادت��ي 

ال�شحيني.
�شلطان  ع��ائ�����ش��ة  ال���دك���ت���ورة  واأك������دت 
االأمرا�س  وح���دة  م�����ش��وؤول��ة  العلماء 
احلادة واملزمنة باالإنابة بهيئة ال�شحة 
بدبي اأهمية هذه العيادة التي �شتعزز 
من جهود الهيئة يف جمال م�شاعدة 
اأفراد املجتمع لالإقالع عن التدخني 
وتفادي خماطره ال�شلبية على �شحة 

الفرد واملجتمع ب�شكل عام.
اال�شتفادة  ���ش��ه��ول��ة  اإىل  واأ������ش�����ارت 
اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ع���ي���ادات 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة وال����ت����ي ميكن  ال���ت���دخ���ني 
التوا�شل  احل�شول عليها من خالل 
املوحد  االت�����ش��ال  م��رك��ز  م��ع  املبا�شر 
موعد  الأخ����ذ   800342 ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
من  املبا�شر  التحويل  خ��الل  م��ن  اأو 

ال�شحية  ال��رع��اي��ة  مب��راك��ز  الطبيب 
االأولية ..الفتة اإىل اأن عيادة االإقالع 
عن التدخني مبركز الطوار ال�شحي 
اأرب��ع��اء مبعدل  ي��وم  ك��ل  م�شاء  تعمل 
اأربع مرات �شهريا بينما تعمل كل من 
مرتني  احلمر  وند  الرب�شاء  عيادتي 

�شهريا لكل منهما.
العلماء  ال�����دك�����ت�����ورة  واأو������ش�����ح�����ت 
اخلدمات التي تقدمها هذه العيادات 
من خالل باقة االإقالع عن التدخني 

ال��وق��اي��ة والعالج  ب���ني  ال��ت��ي جت��م��ع 
حيث تت�شمن اأربع زيارات ا�شت�شارية 
ال�شحي  للو�شع  ال�����ش��ام��ل  للتقييم 
بالتعاون  العالجية  اخل��ط��ة  وو���ش��ع 
م����ع ال�����ش��خ�����س امل����دخ����ن وخ����دم����ات 
امل��ت��اب��ع��ة ل��ل��راغ��ب��ني يف االإق�����الع عن 
 3 ال��ت��دخ��ني وال��ت��ي ق��د ت�شتمر م��ن 
عند  اإع��ادت��ه��ا  تتم  وق��د  اأ�شهر   6 اإىل 
احلاجة لذلك حيث تت�شمن اخلطة 
نف�شية  ع���الج���ي���ة  وط����رق����ا  و����ش���ائ���ل 

وتدريبات ومتارين معينة ت�شاعد يف 
االإقالع عن التدخني.

ال�شحة  منظمة  الإح�شائيات  ووفقا 
بحياة  ي���ودي  التدخني  ف���اإن  العاملية 
اأك������رث م����ن 8 م���الي���ني ���ش��خ�����س يف 
العامل �شنويا بينها حوايل 7 ماليني 
التبغ  تعاطي  عن  ناجمة  وف��اة  حالة 
مليون   1.2 ي��ن��اه��ز  وم����ا  م��ب��ا���ش��رة 
حالة منها عن تعّر�س غري املدخنني 

لدخان التبغ غري املبا�شر.

اأجرت 133,458 فح�شا ك�شفت عن 2,404 اإ�شابات

)ال�صحة( تعلن �صفاء 2,252 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي- وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
كورونا  بفريو�س  امل�شابة  احل��االت  وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف 
اإجراء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالطني  "كوفيد19-"  امل�شتجد 
24 املا�شية على فئات خمتلفة  133،458 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 
تكثيف  الطبي.  و�شاهم  الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف 
الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  والفح�س  التق�شي  اإج��راءات 
من  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  ح��االت   2،404 عن  الك�شف  يف 
جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 232،982 حالة. كما اأعلنت الوزارة عن 
وفاة 3 م�شابني نتيجة تداعيات االإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 711 حالة.
اأ�شفها وخال�س تعازيها وموا�شاتها  املجتمع عن  ال�شحة ووقاية   واأعربت وزارة 
باأفراد  مهيبة  امل�شابني،  جلميع  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي 
بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع 
االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.   واأعلنت الوزارة عن �شفاء 2،252 
التام  "كوفيد19-" وتعافيها  امل�شتجد  حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا 
من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، 

وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء 208،366 حالة.

•• اأبوظبي-وام:

ن�شرت النيابة العامة للدولة ام�س مادة فيلمية توعوية على ح�شاباتها 
االإ�شرار  ، حول جرمية   uae_pp@ يف مواقع التوا�شل االجتماعي
باملال العام، وذلك يف اإطار جهودها الرامية اإىل ن�شر الثقافة القانونية 
بني اأفراد املجتمع ورفع م�شتوى الوعي القانوين لديهم وحمايتهم من 
الوقوع يف اجلرائم وارتكابها. وجاء يف املادة الفيلمية املن�شورة اأنه وفقا 
للمادة 227 من قانون العقوبات االحتادي، يعاقب بال�شجن املوؤقت كل 
موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة اأ�شر عمدا باأموال اأو م�شالح اجلهة 

التي يعمل بها اأو باأموال الغري اأو م�شاحله املعهود بها اإىل تلك اجلهة، 
باإحدى  اأو  دره��م  اآالف  ع�شرة  تتجاوز  ال  وغ��رام��ة  باحلب�س  يعاقب  كما 
هاتني العقوبتني كل موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة ت�شبب بخطئه 
يف اإحلاق �شرر باأموال اأو م�شالح اجلهة التي يعمل بها اأو باأموال الغري 
اأو م�شاحلهم املعهود بها اإىل تلك اجلهة. اجلدير بالذكر اأن ن�شر هذه 
لتعزيز  امل�شتمرة  للدولة  العامة  النيابة  اإطار حملة  ياأتي يف  التغريدات 
اجلمهور  وع��ي  م�شتوى  ورف��ع  املجتمع،  اأف���راد  ب��ني  القانونية  الثقافة 
بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة، وامل�شاهمة يف 

تخفي�س ن�شبة املخالفات الناجمة عن اجلهل بالقانون.

•• اأبوظبي-وام:

نهج  يج�شد  جديد  اإن�شاين  موقف  يف 
تعزيز  يف  ال���را����ش���خ  االإم���������ارات  دول�����ة 
االأخوة االإن�شانية واإعالء قيم ال�شالم 
كرامة  و���ش��ون  والت�شامن  وال��ت��اآخ��ي 
االإن�����ش��ان .. جن��ح��ت االإم������ارات يف مل 
اليمن  م��ن  يهوديتني  عائلتني  �شمل 
لندن  يف  املتواجدين  اأفرادهما  ببقية 
االإم����ارات  اأر����س  على  معا  ليجتمعوا 
بعد ف���راق دام الإح��داه��م��ا الأك���رث من 
عاما.   15 ل���  واالأخ�����رى  ع��ام��ا   21
وت��ع��ك�����س ه����ذه امل����ب����ادرة ال��ن��ب��ي��ل��ة نهج 
االإم�����ارات االإن�����ش��اين ال��را���ش��خ والذي 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  دعائمه  اأر�شى 
بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
و�شار على نهجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  "حفظه اهلل" و�شاحب 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب����ي 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 

للقوات امل�شلحة .
الدولة  امل��ع��ن��ي��ة يف  اجل��ه��ات  ومت��ك��ن��ت 
اليمنيتني  االأ���ش��رت��ني  ���ش��م��ل  مل  م��ن 

اليهوديتني .. االأوىل مكونة من 15 
"اجلد"  �شفر  ت�شهيل  مت  حيث  ف���ردا 
جمهورية  م��ن  و"اخلال"  و"اجلدة" 
االإم����ارات  دول���ة  اإىل  ال�شقيقة  اليمن 
كما مت ات��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة من 
اأج�����ل ���ش��ف��ر 12 ���ش��خ�����ش��ا ب��ي��ن��ه��م 5 
اأط���ف���ال ه��م بقية اأف�����راد االأ����ش���رة من 
اأر�س  على  ليلتقوا  الدولة  اإىل  لندن 
بعد  االإن�شانية"  "وطن  االإم��������ارات 
21 عاما. كما مت مل �شمل  ف��راق دام 
 5 االأ�شرة اليمنية الثانية املكونة من 
"االأب"  اأفراد من خالل ت�شهيل �شفر 
جمهورية  م���ن  وط��ف��ل��ي��ه��م��ا  و"االأم" 

ليلتقوا  ال��دول��ة  اإىل  ال�شقيقة  اليمن 
مع باقي االأ�شرة الذين تواجدوا داخل 
 15 الدولة بعد ف��راق دام الأك��رث من 
االإن�شانية  قيم  اأ�شمى  لتتجلى  ع��ام��ا 
و�شول  وف��ور  زايد".  "دار  يف  واملحبة 
اإىل  اليهوديتني  اليمنيتني  االأ�شرتني 
اأب��وظ��ب��ي مت ات��خ��اذ ك��اف��ة االإج�����راءات 
اأفرادهما  جلميع  والوقائية  ال�شحية 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ش��الم��ت��ه��م ح��ي��ث مت 
ال�شيافة  وك��رم  بحفاوة  ا�شتقبالهما 
االإم��ارات��ي��ة مب��ا يعك�س قيم االإم���ارات 
االأ�شيلة يف التالحم والتاآخي واملحبة 
النظر  دون  االإن�����ش��ان  ك��رام��ة  و���ش��ون 

اأو دي��ن وه��ي القيم  اأو ع��رق  ل��ون  اإىل 
االإم����ارات  منها  انطلقت  ال��ت��ي  ذات��ه��ا 
خاجلها  ومب�شاعر  اأجمع.  العامل  اإىل 
االأ�شرتني  اأف��راد  وال��دم��وع من  الفرح 
ولقائهم  ���ش��م��ل��ه��م  ج��م��ع  مت  ال���ذي���ن 
بذويهم عربوا عن �شكرهم وامتنانهم 
هذه  على  الر�شيدة  االإم����ارات  لقيادة 
املبادرة االإن�شانية الكرمية وا�شتجابتها 
ال�شريعة جلمع �شتات االأ�شرتني يف ظل 
بها  مي��ر  ال��ت��ي  اال�شتثنائية  ال��ظ��روف 
العامل جراء انت�شار فريو�س " كوفيد 
اأفراد  اأحد  فايز  اإ�شحاق  وقال   ."19
االإمارات  اأنباء  لوكالة  االأوىل  االأ�شرة 

�شمل  االإمارات يف مل  "وام" اإن جهود 
االأ�شرة اليوم اأ�شبه باحللم لنا جميعا 
فقدت  التي  لالأ�شرة  عيد  هو  فاليوم 
االأم����ل يف مل ���ش��ت��ات��ه��ا ب��ع��د ف����راق دام 
الأكرث من 21 عاما. واأ�شاف اإ�شحاق 
من  الأ�شرتنا  اليوم  ح��دث  ما  اأن  فايز 
ك��ب��ري بف�شل  ال�����ش��م��ل ه���و حت����ول  مل 
يد  وم��د  ال�شريعة  االإم���ارات  ا�شتجابة 
نهج  يعك�س  مما  لنا  وامل�شاعدة  العون 
ال��ع��ط��اء االإن�����ش��اين ل��دول��ة االإم�����ارات 
بن  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  ل���ه  امل���غ���ف���ور  واإرث 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
الذي ينهل منه اأبناء االإمارات جميعا 

خلدمة االإن�شانية والوقوف اإىل جوار 
امل��ج��ت��م��ع��ات وال�������ش���ع���وب يف االأزم������ات 
واملحن.. وا�شفا االإمارات "باأنها وطن 
ال�شالم واملحبة واخلري". وبدوره عرب 
اإ�شرائيل فايز اأحد اأفراد االأ�شرة االأوىل 
االإمارات  لدولة  و�شكره  امتنانه  عن 
قيادة وحكومة و�شعبا على ت�شامنهم 
االأ���ش��رة بعد  االإن�����ش��اين وج��م��ع �شتات 
اإىل  اإ�شافة  الفراق  �شنوات كثرية من 
اأف���راد  ال��دع��م ال��ك��ب��ري امل��ق��دم جلميع 
من  كافة.  وتلبية متطلباتهم  االأ�شرة 
اأحد  فايز  ل��وزة  "االأم"  قالت  جانبها 
اأفراد االأ�شرة االأوىل اإنها تعي�س حلما 

���ش��ع��ي��دا ي��ن��ه��ي م��ع��ان��اة اأك����رث م��ن 21 
وامتنانها  �شكرها  عن  معربة   .. عاما 
الر�شيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
وم�شاعدتهم  الكرمية  مبادرتهم  على 

ال�شخية لهم.
�شليمان  "اجلد"  ع���رب  وب���دوره���م���ا 
عن  �شليمان  و"اجلدة" �شمعة  حبيب 
االأ�شرة  �شتات  بلم  البالغة  �شعادتهم 
اأن  موؤكدين   .. اأبوظبي  يف  وجمعهم 
ين�شى  لن ُ االإن�شاين  االإم���ارات  موقف 
كونها �شنعت معجزة حقيقية عنوانها 
يو�شف  وق�����ال  وامل���ح���ب���ة.  االإن�����ش��ان��ي��ة 
االأوىل:"  االأ���ش��رة  اأف����راد  اأح���د  حبيب 

اليوم  ����ش���ع���وري  و����ش���ف  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ال 
حقيقة  اأم  حلم  نعي�س  نحن  مت�شائال 
.. وقال اإن االإمارات قدمت لنا موقفا 
.. معربا  احل���ي���اة  م����دى  ن��ن�����ش��اه  ل���ن 
االإمارات  لدولة  وامتنانه  �شكره  عن 
االإن�شاين  امل��وق��ف  ه���ذا  ع��ل��ى  و�شعبها 
الكرمي". من جهته قال هارون �شامل 
اأحد اأفراد االأ�شرة الثانية اإن ما قدمته 
الر�شيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  االإم������ارات  دول����ة 
ف��راق دام  لنا يف مل �شمل االأ�شرة بعد 
ال�شبل  وتقطع  ع��ام��ا   15 م��ن  الأك���رث 
�شيظل  نبيال  اإن�شانيا  موقفا  يعد  بنا 
اأن  واأ���ش��اف  حيينا.  ما  قلوبنا  يف  حيا 
كلمات ال�شكر والعرفان لن تويف دولة 
.. معربا عن �شعادته  االإم��ارات حقها 
البالغة لتواجده واأ�شرته يف االإمارات 
وال�شالم  والت�شامح  االإن�شانية  وط��ن 
ال��ت��ي اأت��اح��ت ل��ه��م ف��ر���ش��ة ج��دي��دة يف 

احلياة مع جميع اأفراد االأ�شرة.
وت���وج���ه ه�����ارون ���ش��امل ب��اأ���ش��م��ى اآي���ات 
دولة  اإىل  واالمتنان  والعرفان  ال�شكر 
االإم������ارات ع��ل��ى ج��ه��وده��ا ال��ك��ب��رية يف 
جمع االأ�شرة والذي يوؤكد اأننا يف وطن 
االإن�شانية وال�شالم واملحبة والت�شامح 
وال���ت���اآزر خل��دم��ة االإن�����ش��ان��ي��ة وم���د يد 
ال��ع��ون وامل�����ش��اع��دة ل��ك��ل ال�����ش��ع��وب من 

دون متييز. 

•• اأبوظبي-وام:

"املراأة االإماراتية بني االأم�س واليوم" عن  ال�شاد�س من كتاب  ك�شف االإ�شدار 
اأبوظبي  �شنة يف   24 اإىل   15 الفتيات من عمر  االأمية بني  انخفا�س موؤ�شر 
ليبلغ  االإماراتية  العا�شمة  يف  امل��راأة  عمر  متو�شط  ارتفع  فيما   ،%  0.4 اإىل 
اأبوظبي جمموعة   - االإح�شاء  اأ�شدره مركز  الذي  الكتاب  واأظهر  �شنة.   81
اأبوظبي تغيري  من االأرق��ام واملوؤ�شرات التي تعك�س الكيفية التي جنحت فيها 
العاملة. وعلى م�شتوى  والقوى  التعليم وال�شحة  امل��راأة على م�شتويات  واقع 
التعليم فقد بلغ عدد الطالبات املواطنات يف مدار�س اإمارة اأبوظبي 89736 
 31612 و  احلكومية  امل��دار���س  يف  طالبة   58124 على  م��وزع��ات  طالبة، 
بالتعليم  امللتحقات  املواطنات  ع��دد  بلغ  حني  يف  اخلا�شة،  امل��دار���س  يف  طالبة 
العايل 29128 طالبة مبتو�شط منو �شنوي يقدر ب� 3،48 % خالل عامي 
2015 و 2019. وو�شل عدد املعلمات املواطنات يف اإمارة اأبوظبي يف املدار�س 
احلكومية واخلا�شة لل�شنة الدرا�شية 2018 – 2019 ما جمموعه 4035 
معلمة، منهن 95،5 % يف املدار�س احلكومية، وت�شكل املعلمات املواطنات ما 

ن�شبته 89،6 % من املعلمني املواطنني ذكور واإناثا.
ويف القطاع ال�شحي، ت�شجل املراأة يف اإمارة اأبوظبي ح�شورا مميزا بهذا القطاع 
 2343 املجال  ه��ذا  يف  العامالت  املواطنات  ع��دد  بلغ  حيث  وال��ه��ام،  احليوي 
مواطنة منهن 965 طبيبة و 415 ممر�شة وقابلة و 166 طبيبة اأ�شنان و 

تعمل 661 مواطنة باخت�شا�شات �شحية خمتلفة. فيما  �شيدالنية،   136
ويف �شوق العمل، اأثبتت املراأة يف اإمارة اأبوظبي جدارتها، وبرهنت على اأحقيتها 
بالتواجد يف خمتلف جوانب احلياة العملية، وكان االإبداع قرينا دائما ل�شغفها 
العاملة  القوى  جمموع  من  املواطنات  االإن���اث  ن�شبة  ارتفعت  حيث  بالتميز، 
عام  % يف   2،2 م��ن   2019 و   1975 عامي  ب��ني  ملحوظ  ب�شكل  املواطنة 

.  2019 % عام   37،8 اإىل   1975
وتعمل غالبية املواطنات يف مهنة االخت�شا�شيني بن�شبة 35،8 % فيما كانت 

ن�شبتهن الكربى يف ن�شاط االإدارة العامة، والدفاع، وال�شمان االجتماعي.
عام  يف  ال��ع��ام��الت  امل��واط��ن��ات  % م��ن   79 على  احلكومي  القطاع  وا�شتحوذ 
�شهادة  ال��ع��ام��الت  امل��واط��ن��ات  م��ن   %  51،2 ن�شبة  حت��م��ل  فيما   ،2019

البكالوريو�س.

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
ملعر�شي  املنظمة  للمعار�س "اأدنيك"، 
البحري  2021" والدفاع  "اآيدك�س 
وال���ل���ذي���ن   ،"2021 "نافدك�س 
الكرمية  ال����رع����اي����ة  حت����ت  ي���ع���ق���دان 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
"حفظه  زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
 25  -  21 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  اهلل"، يف 
مركز  م��ع  وبالتعاون  املقبل،  ف��رباي��ر 
اأبوظبي لل�شحة العامة التابع لدائرة 
اإعفاء امل�شاركني  اأبوظبي عن  ال�شحة 
وال��ع��ار���ش��ني واالإع���الم���ي���ني وال����زوار 
ال��دول��ي��ني امل�����ش��ج��ل��ني، م��ن اإج�����راءات 
 10 ال��ب��ال��غ��ة  ال�شحي  احل��ج��ر  ف���رتة 
من  اأبوظبي  اإىل  و�شولهم  عند  اأي��ام 
خ���ارج ال��دول��ة، وذل���ك ب��ه��دف ت�شهيل 
اأكدت  ال��ت��ي  ال��وف��ود  االإج�����راءات على 

م�شاركتها من جميع اأنحاء العامل.
على  يتوجب  "اأدنيك" اأن��ه  واأو�شحت 
ال�����زوار وامل�����ش��ارك��ني ال��دول��ي��ني اإب���راز 
من  اأي  يف  املطبوعة  الت�شجيل  ���ش��ارة 
للح�شول  للدولة،  احل��دودي��ة  املنافذ 
ع��ل��ى االإع���ف���اء م��ن احل��ج��ر ال�شحي، 
ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف  وذل�����ك دون احل���اج���ة 
اأو ارتداء  النظام االإلكرتوين للحجر 
العمل  اأن  اإىل  م�شرية  التتبع،  �شاعة 
جاري حالياً على اعتماد الربوتوكول 
اخلا�س باالإجراءات ال�شحية ملعر�شي 
 ،2021 و"نافدك�س"  "اآيدك�س" 
واملنافذ  الهيئات  جميع  مع  بالتعاون 
دخول  لت�شهيل  املخت�شة  احل��دودي��ة 
و�شيتم  م�����ش��ارك��ت��ه��م،  ودع����م  ال���وف���ود 
ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل يف مرحلة  االإع�����الن ع��ن 

الحقة.
وقال مطر �شعيد النعيمي، مدير عام 
مركز اأبوظبي لل�شحة العامة، التابع 
حتر�س   : اأب��وظ��ب��ي  ال�شحة  ل��دائ��رة 
الدائرة من خالل اإعفاء امل�شاركني يف 
 2021 ونافدك�س  اآيدك�س  معر�شي 
م����ن ف�����رتة احل���ج���ر ال�������ش���ح���ي، على 
االأعمال  م�شرية  تعزيز  يف  امل�شاهمة 

واالأن�شطة االقت�شادية باالإمارة، وذلك 
من خالل دعم مهمة اأدنيك باعتبارها 
الذين  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  من 
اجلائحة  ف���رتة  خ���الل  معهم  عملت 
�شمن عدد من املبادرات التي اأ�شهمت 
يف ���ش��ح��ة امل��ج��ت��م��ع، وه����ي ع��ل��ى ثقة 
م�شتوى  اأع��ل��ى  تطبيق  على  بقدرتها 
ي�شمل  مبا  االح��رتازي��ة  التدابري  من 
الالزمة  املخربية  الفحو�شات  عمل 
والعار�شني  ال����زوار  �شالمة  ل�شمان 
النعيمي:  واأ���ش��اف  املعر�شني.  خ��الل 
امل��واف��ق��ة على  اأن  ت��وؤك��د ال��دائ��رة على 
اإجراءات االإعفاء من احلجر ال�شحي، 
مراعاة  االأط���راف  جميع  على  توجب 
اتباعها قبل  التي يجب  اال�شرتاطات 
ل�شمان  الدولة،  اأرا�شي  اإىل  الدخول 
وتوفري  الوقائية،  االإج��راءات  تطبيق 
وال�شالمة  ال�����ش��ح��ة  م��ع��اي��ري  اأق�����ش��ى 

جلميع �شكانها وحمايتهم.
اطالع  ���ش��رورة  على  النعيمي  و���ش��دد 
متطلبات  ع���ل���ى  ال���دول���ي���ني  ال��������زوار 
ال��دائ��رة �شتن�شق  اأن  االإع��ف��اء، م��وؤك��داً 
ت�شهيل  اإج���راءات  املعنية  اجلهات  مع 
امل�����ش��ارك��ني يف امل��ع��ر���س ودعم  دخ����ول 
م�شاركتهم مع احلفاظ على �شحتهم 

و�شالمة من حولهم.
من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  ل�شركة 

"اأدنيك" وجمموعة ال�شركات التابعة 
االإعفاء ير�شخ من مكانة  اإن هذا  لها 
الرائدة  ونافدك�س  اآيدك�س  معر�شي 
موا�شلة  نحو  انطالق  نقطة  ليكونا 
التعايف  م��رح��ل��ة  االأع���م���ال يف  ن�����ش��اط 
وتر�شيخ  /كوفيد19-/،  جائحة  من 
اإقليمية  ع��ا���ش��م��ة  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ان��ة 
وي�شهم  االأع�����م�����ال،  ���ش��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع 
بالتايل يف دعم جهودنا نحو ا�شتقبال 
ال��ع��امل م��ن ج��دي��د، وال��رتح��ي��ب بهم 
التي فر�شتها  الراهنة  الظروف  رغم 
اجل����ائ����ح����ة. واأ������ش�����اف ال����ظ����اه����ري : 
القدرة  ي���وؤك���د  اجل���دي���د  ال����ق����رار  اأن 
بها  تتمتع  التي  والثقة  اال�شتثنائية 
ب��وج��ه ع���ام، واأدنيك  دول���ة االإم������ارات 
البنية  توفر  حيث  من  خا�س،  ب�شكل 
التحتية ومرونة العمليات والكفاءات 
ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ح�����دث عاملي 
ب��ه��ذا احل��ج��م وب���اأم���ان، م��ع احلفاظ 
واإجراءات  االحرتازية  التدابري  على 
ال�����ش��الم��ة وال��وق��اي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا على 

راأ�س اأولوياتنا منذ بدء اجلائحة.
امل�شتمر  ال��ت��ع��اون  ال��ظ��اه��ري  وث���ّم���ن 
والدعم الالحمدود من قبل ال�شركاء 
اال�شرتاتيجيني واالأط��راف املعنية يف 
م�����ش��رية هذا  ت��ع��زي��ز  م��وا���ش��ل��ة  �شبيل 
احل���دث اال���ش��رتات��ي��ج��ي وال��ب��ن��اء على 
جناحاته وا�شتقطاب املزيد من الزوار 
والعار�شني الدوليني، مل�شاركة العامل 

اأحدث ما تو�شل اإليه قطاع ال�شناعات 
ومعدات  تكنولوجيا  م��ن  ال��دف��اع��ي��ة 
ا�شتقطاب  ع��رب  وم��ب��ت��ك��رة،  م��ت��ط��ورة 

اأبرز ال�شركات العاملية.
وتهدف "اأدنيك" من خالل معر�شي 
اآي��دك�����س ون��اف��دك�����س وم��وؤمت��ر الدفاع 
املعرفة  وت���وط���ني  ن��ق��ل  اإىل  ال�����دويل 
وا����ش���ت���ق���ط���اب اخل�������ربات ال���ع���امل���ي���ة يف 
ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة الربية 
ال�  ال��دورة  وتعد  واجلوية.  والبحرية 
وامل��وؤمت��ر، من�شة  املعر�شني  من   15
على  ال�����ش��وء  ت�شلط  م��ت��م��ي��زة  ع��امل��ي��ة 
الوطنية  الدفاعية  ال�شناعات  قطاع 
يف الدولة وبنيتها التحتية الدفاعية، 
وت�شتعر�س اآخر ما تو�شلت اإليه هذه 
ومعدات  تكنولوجيا  م��ن  ال�شناعات 
م��ت��ط��ورة وم��ب��ت��ك��رة، مب��ا ين�شجم مع 
التوجهات العاملية نحو اعتماد تقنيات 

الثورة ال�شناعية الرابعة.
اأن��ه �شيتم تطبيق  جت��در االإ���ش��ارة اإىل 
جمموعة وا�شعة من اإجراءات ال�شحة 
وال�����ش��الم��ة وال���وق���اي���ة ل�����ش��م��ان اأمن 
و���ش��الم��ة ج��م��ي��ع امل�����ش��ارك��ني وال����زوار 
موؤمتر  م���ن   2021 ال���ع���ام  دورة  يف 
"اآيدك�س"  ومعر�شي  ال��دويل  الدفاع 
جميع  على  و�شيتوجب  و"نافدك�س"، 
احل�����ش��ور وامل�����ش��ارك��ني ات��ب��اع معايري 
كمامات  وارت��داء  االجتماعي  التباعد 

الوجه يف جميع املرافق.

اإعالء لقيم االأخوة االإن�صانية والت�صامن .. االإمارات جتمع �صمل عائلتني مينيتني يهوديتني بعد فراق 21 عاما

عمر املراأة يف اأبوظبي .. واالأمية بني ال�صابات ترتاجع اإىل 0.4 % متو�صط  �صنة  اإعفاء امل�صاركني والعار�صني والزوار الدوليني يف معر�صي اآيدك�س 81 
ونافدك�س 2021 من فرتة احلجر ال�صحي عند الو�صول اإىل االإمارات

�صحة دبي ت�صتحدث عيادة لالإقالع عن التدخني مبركز ند احلمر ال�صحي

النيابة العامة للدولة تو�صح عقوبة وجرمية االإ�صرار 
باملال العام من قبل املوظف العام اأو املكلف بخدمة عامة



الثالثاء   12  يناير   2021  م   -   العـدد   13136  
Tuesday   12  January   2021   -  Issue No   13136

03

اأخبـار الإمـارات
)ال�صحة( توفر 6176 منتجا دوائيا مثيال لالأدوية املبتكرة من اإجمايل 18952 �صنفا دوائيا م�صجال يف الدولة

•• دبي-وام:

ك�شفت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع اأن عدد االأدوية املثيلة لالأدوية املبتكرة 
املتوافرة يف االإمارات بلغ 6176 منتجا مثيال من اإجمايل 18952 �شنفا 
دوائيا م�شجال بالدولة من االأدوية املبتكرة واملثيلة التقليدية والبيولوجية 
واأن عدد امل�شانع التي تعمل يف املجاالت الدوائية والطبية بلغ 16 م�شنعا اإىل 
جانب 3 م�شانع تعمل يف جمال املحاليل الوريدية واملختربات وامل�شتلزمات 
الطبية وهناك عدد من امل�شانع يف طور االإن�شاء وعددها 17 م�شنعا ما يعك�س 
واالمتيازات  الت�شهيالت  باأف�شل  اجلاذبة  واال�شتثمارية  الت�شريعية  البيئة 
التي  واحلوافز  واملبادرات  البحثية  واالإمكانيات  اخلربات  توافر  عن  ف�شال 

من �شاأنها تاأ�شي�س �شناعات طبية ودوائية ذات اأف�شلية تناف�شية.

�شيا�شة  امل�شاعد لقطاع  الوكيل  االأم��ريي  اأمني ح�شني  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
توفري  اأن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  يف  والرتاخي�س  العامة  ال�شحة 
يف  وباأ�شعار  املنا�شب  العالج  لتلقي  للمر�شى  الفر�شة  يتيح  املثيلة  االأدوي���ة 
60 باملائة عن  املتناول حيث تنخف�س تكلفة هذه االأدوي��ة بن�شبة اكرث عن 

االأدوية املبتكرة.
واأ�شار اإىل حر�س الوزارة على تو�شيع قاعدة املنتجات الدوائية املثيلة امل�شنعة 
يف االإمارات وفتح املجال اأمام امل�شانع الوطنية للتناف�س والرتكيز على اإنتاج 
ال�شيا�شات  وحتديث  خمتلفة  لعالجات  جديدة  جم��االت  ويف  حديثة  اأدوي��ة 
ال�شناعات  قطاع  االإم��ارات  تويل  حيث  العاملية  امل�شتجدات  ملواكبة  الدوائية 
االإم���ارات ال�شيما  ال��دوائ��ي يف  االأم��ن  لتعزيز  ا�شرتاتيجية  اأول��وي��ة  الدوائية 

خالل اأوقات االأزمات واالأوبئة ملواجهة اأي ظروف طارئة.

االأدوية  اإنتاج  ال�شحية حتر�س على حتفيز  االإم��ارات  �شيا�شة  اأن  اإىل  ولفت 
ب��ه��دف حتقيق  وذل���ك  ال��دوائ��ي��ة اخل���ام  امل���واد  وال��ل��ق��اح��ات وت�شنيع  املبتكرة 
االكتفاء الذاتي من خالل ت�شجيع اال�شتثمار يف هذا املجال وزيادة التعاون 
واأحدث  املاهرة  العاملة  والقوى  الكفاءات  وا�شتقطاب  العاملية  ال�شركات  مع 
املعدات والتكنولوجيا املتطورة ودعم القطاع اخلا�س ..منوها باأنه مت اإبرام 
7 اتفاقيات ت�شنيع بني امل�شانع الوطنية و�شركات االأدوية العاملية نتج عنها 

�شناعة ما يزيد عن 100 منتج دوائي يف الدولة.
القرار  بح�شب   - م��وؤخ��را  ح��ددت  قد  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  وكانت 
والبيانات  املعلومات  ا�شتخدام  ب�����ش��اأن   2020 ل�شنة   321 رق��م  ال����وزاري 
اخلا�شة باملنتجات الدوائية املبتكرة - �شوابط ال�شتخدام املعلومات والبيانات 
توافرها  ينبغي  ا�شرتاطات  وو�شعت  املبتكرة  الدوائية  باملنتجات  اخلا�شة 

قبل اإعطاء املوافقة الت�شويقية للمنتجات الدوائية املثيلة لها داخل الدولة 
اأبرزها مرور ثماين �شنوات على �شدور املوافقة الت�شويقية للمنتج الدوائي 
املبتكر ..يف حني يجوز خالل ال�شنتني االأخريتني من هذه املدة تقدمي طلب 
وذلك  الدولة  دوائ��ي مثيل يف  ملنتج  الكلي  للت�شنيع  املوافقة  للح�شول على 

دعما لل�شناعات الوطنية وامل�شانع العاملة بالدولة.
كما اأنه يجب على كل من يطلب احل�شول على موافقة ت�شويقية ملنتج دوائي 
مثيل تقدمي ما يفيد باأن املنتج الدوائي املبتكر املعني ال يتمتع ب�شند براءة 
ا�شتثنائية ولغر�س حماية  ..فيما يجوز يف حاالت  الدولة  اخرتاع نافذة يف 
مثيلة  دوائية  ملنتجات  الت�شويقية  املوافقة  منح  املجتمع  يف  العامة  ال�شحة 
انق�شاء  قبل  ال��وزارة  الت�شويقية من  املوافقة  على  ملنتجات مبتكرة حا�شلة 

املدة املذكورة.

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
يف  اأم�س  الرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ق�شر الوطن، معايل الفريق الركن جمعة عناد �شعدون 
وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد املرافق الذي يزور 
العراقي  الدفاع  وزي��ر  �شموه مع  . وبحث  البالد حاليا 
�شبل تعزيز عالقات التعاون بني دولة االإمارات العربية 

كافة،  املجاالت  يف  ال�شقيقة  العراق  وجمهورية  املتحدة 
مبا ي�شمن اال�شتقرار االإقليمي ويعود باخلري والتقّدم 
اللقاء  ال�شقيقني. ح�شر  وال�شعبني  للدولتني  واالأم��ان 
معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�شوؤون 
العام  االأمني  املدفع  الدفاع ومعايل حمد عبدالرحمن 
ل�شوؤون املجل�س االأعلى لالحتاد يف وزارة �شوؤون الرئا�شة 
�شوؤون  بوزارة  امل�شت�شار  املزروعي  فار�س حممد  ومعايل 

الرئا�شة.

•• اأبوظبي-وام:

زار الفريق ركن جمعة عناد وزير الدفاع العراقي واحة الكرامة اأم�س، وكان يف 
ا�شتقباله ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�شر 
ال�شيخ خليفة بن  . وا�شتعر�س عناد مع  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  ال�شهداء يف 
طحنون اآل نهيان مرا�شم حر�س ال�شرف ثم و�شع اإكليال من الزهور اأمام ن�شب 
ال�شهيد الذي يتكون من 31 لوحاً ي�شتند كل منها على االآخر كرمز للوحدة 

والتكاتف والت�شامن بني قيادة دولة االإمارات و�شعبها وجنودها االأبطال.
مف�شل  ل�شرح  م�شتمعا  ال��واح��ة  اأج��ن��ح��ة  خمتلف  يف  ال�شيف  ال��وزي��ر  وجت���ول 
جت�شد  التي  ومرافقها  ال��واح��ة  عن  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�شيخ  من 
تفا�شيلها بطوالت اأبناء دولة االإمارات البوا�شل وت�شحياتهم وتعرب عن الكثري 
الدفاع  وزي��ر  ق��ام  اجل��ول��ة  ويف ختام  اجلليلة.  الوطنية  وال���دالالت  القيم  م��ن 
دولة  ل�شهداء  تقديره  فيها عن  ال��زوار عرب  �شجل  كلمة يف  بت�شجيل  العراقي 
االمارات العربية املتحدة. يذكر اأن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وح�شاريا 
االإمارات  �شهداء  لبطوالت  تخليداً  ت�شييدها  مت  حيث  اأبوظبي  العا�شمة  يف 

وت�شحياتهم يف �شبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكت�شباته ومنجزاته.

•• اأبوظبي - وام:

الدولة  وزي���ر  ال���ب���واردي  اأح��م��د  ب��ن  م��ع��ايل حممد  ا�شتقبل 
الفريق  م��ع��ايل  اأم�����س-  �شباح  مكتبه  - يف  ال��دف��اع  ل�����ش��وؤون 
املرافق  وال��وف��د  العراقي  ال��دف��اع  وزي��ر  �شعدون  عناد  جمعة 
له بح�شور �شعادة مطر �شامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
وع��دد م��ن كبار �شباط وم�����ش��وؤويل ال����وزارة. ورح��ب معايل 

وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع بوزير الدفاع العراقي يف بداية 
القيادة على تعزيز م�شرية العالقات  .. واأكد حر�س  اللقاء 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��نَي  والتاريخية  االأخ��وي��ة 
بالعمِل  ل��الرت��ق��اء  و�شعيها  ال�شقيقة،  ال��ع��راق  وج��م��ه��وري��َة 
امل��ج��ال الع�شكري  امل��ج��االت وخ��ا���ش��ة يف  ك��اف��ة  امل�����ش��رتك يف 
الوطنية،  الدفاعية  ال�شناعات  تطوير  ومناق�شة  والدفاعي 
مثمناً اجلهود املخل�شَة واحلر�س على توطيد العالقات بني 

البلدين ال�شقيقني لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة. كما ا�شتعر�س 
اجلانبان خالل اللقاء جهود البلدين ال�شديقني يف مكافحة 
له،  والت�شدي  لهزميته  العراقية  احلكومة  و�شعي  االإره��اب 
املتكررة  االإرهابية  االأع��م��ال  االإم���ارات  دول��ة  ا�شتنكرت  حيث 
تبادال  كما  ال��ع��راق،  وا�شتقرار  اأم��َن  زعزعة  �شاأنها  من  التي 
االإقليمية والدولية  الق�شايا  ب�شاأن عدد من  النظر  وجهات 

ذات االهتمام امل�شرتك.

•• ال�شارقة-وام:

اأك���د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع���واد اخللف 
اجلامعة  م���دي���ر  ب���اأع���م���ال  ال��ق��ائ��م 
اأن اجلامعة ت�شعى لبناء  القا�شمية 
جيل متوازن وحتر�س على تقدمي 
جت��رب��ة رائ����دة جت��م��ع ب��ني التعليم 
والتعلم والرتبية واالإبداع معتمدة 
خمت�شني  وخ���رباء  ر�شينة  مناهج 
يف جمايل التعليم واالإدارة.. م�شريا 
يف  اجل��ام��ع��ة  م�شرية  موا�شلة  اإىل 
حت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا التي 
جمال  يف  عاملية  مكانة  لها  اأر���ش��ت 
وا�شتقطابها  االأك���ادمي���ي  التعليم 
ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات م��ن خمتلف 
اأن اجلامعة  واأ���ش��اف   . العامل  دول 
القا�شمية ال�شرح الذي رفد م�شرية 
حتقيقا  واالإب�����داع  والتنمية  العلم 
لروؤية حكيمة من موؤ�ش�شه ورئي�شه 

الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
عابقة  ك���ه���دي���ة  االأج�����ي�����ال  ت��ل��ق��ت��ه 
للعامل  ���ش��ادق��ة  �شم�س  وك��اإ���ش��راق��ة 

باأ�شره . ج��اء ذل��ك خ��الل اللقاءات 
اخللف  ال����دك����ت����ور  ع���ق���ده���ا  ال����ت����ي 
والهيئة  الطلبة  م��ع  بعد"  "عن 
باجلامعة  واالإداري�������ة  االأك���ادمي���ي���ة 
بعد تكليفه من قبل �شاحب ال�شمو 

رئي�شا  ب�شفته   - ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
للجامعة القا�شمية - مبهام القائم 
ب��اأع��م��ال م��دي��ر اجل��ام��ع��ة.. معربا 
التي  الغالية  بالثقة  �شعادته  ع��ن 
اأواله�����ا ل���ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 

اجلامعة  اأع��م��ال  لت�شيري  ال�شارقة 
تعزيز  ملوا�شلة  تكليفا  تعد  وال��ت��ي 
اجلامعة  حققتها  التي  النجاحات 
م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا. وحت����دث اخللف 
خالل لقائه الهيئة االأكادميية عن 
اأهمية موا�شلة اخلطط الطموحة 
يف  التعليمي  ب��امل�����ش��ت��وى  للنهو�س 
اجلامعة .. فيما اأعرب عن متنياته 
ل��ق��ائ��ه م���ع ط��ل��ب��ة اجلامعة  خ���الل 
العلوم  م���ن  ال��ن��ه��ل  مب��وا���ش��ل��ت��ه��م 
امل��ق��دم��ة يف رح����اب اجل��ام��ع��ة ومن 
اأهمية  موؤكدا   .. االأ�شاتذة  خ��ربات 
ا�شتفادة الطلبة من منظومة برامج 
وبراجمها  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة  اأن  مو�شحا   ... النوعية 
ال تدخر جهدا يف توفري كافة اأوجه 
الدعم لطلبتها ال�شتثمار طاقاتهم 
باملعرفة  وال���ت���زود  ال��ع��ل��م  ط��ل��ب  يف 

و�شقل املهارات.

من�صور بن زايد ي�صتقبل وزير 
الدفاع العراقي

وزير الدفاع العراقي يزور واحة الكرامة

البواردي يبحث عالقات التعاون الدفاعي 
امل�صرتك مع وزير الدفاع العراقي

اجلامعة القا�صمية توا�صل حتقيق خططها 
واأهدافها يف جمال التعليم االأكادميي

•• اأبوظبي -وام:

االأول  اأم�س  ال�شرعي  لالإفتاء  االإم���ارات  جمل�س  عقد 
للعام  االأول  اج��ت��م��اع��ه  امل��رئ��ي  االت�����ش��ال  تقنية  ع��رب 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  العالمة  معايل  برئا�شة   2021
املجل�س  واأع�����ش��اء  رئي�س  ورف���ع   . املجل�س  رئي�س  بيه 
مبنا�شبة  الر�شيدة  القيادة  اإىل  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
اأن يحفظ  العام امليالدي اجلديد، �شائلني اهلل تعاىل 

نعمة  ي��دمي عليها  واأن  و�شعبا،  ق��ي��ادة  االإم����ارات  دول��ة 
االأمن واال�شتقرار ودوام التقدم واالزدهار، واأن يرفع 
ليكتمل  العاجل  القريب  يف  اأجمع  العامل  عن  الوباء 
�شعادتها  الب�شرية  اإىل  وتعود  الطبيعية  احلياة  رون��ق 

وا�شتقرارها.
اأعماله  وناق�س املجل�س امل�شائل املعرو�شة على جدول 
م��ن اال���ش��ت��ف�����ش��ارات ال�����ش��رع��ي��ة ال������واردة م��ن اجلهات 

املختلفة واأ�شدر ب�شاأنها الفتاوى ال�شرعية الالزمة.

•• دبي- حم�شن را�شد

اأعتمدت وزارة الرتبية والتعليم، ممثلة يف قطاع العمليات 
ل��ل��ت��دري�����س �شمن خطة  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  امل��در���ش��ي��ة، ث��الث��ة 
خمتلف  يف  للمدار�س  االآم��ن��ة  التدريجية  ال��ع��ودة  التعايف 

اإمارات الدولة، وللطلبة يف مراحل التعليم كافة.
وبح�شب خطة التعايف، ركز ال�شيناريو االأول للتدري�س على 
مع  التيمز  تفعيل  يتم  حيث  بعد،  ع��ن  التعليم  جمموعة 
ال�شفية،  االأن�شطة  LMS يف  وتفعيل  وال�شوت،  الفيديو 
فيما ركز ال�شيناريو الثاين على جمموعة التعليم الواقعي، 
وفيها ال يفعل التيمز من قبل الطالب، حيث يتم عر�شه 
الذكية،  وال�شبورات  العر�س  اأجهزة  املعلم عرب  من خالل 

مع مراعاة تفعيل LMS يف االأن�شطة ال�شفية.
اأما ال�شيناريو الثالث يحاكي الهيئة التعليمية "املدر�شة"، 
وال�شوت،  الفيديو  م��ع  التيمز  تفعيل  خاللها   م��ن  ويتم 
وعر�س �شا�شة التيمز للطلبة يف املدر�شة من خالل اأجهزة 
بعد،  عن  للطلبة  بالن�شبة  اأما  الذكية،  وال�شبورة  العر�س 

يتم تفعيل التيمز.
الدوام،  لبداية ونهاية  �شيناريوهني  التعايف  اأوجدت خطة 
ال�شاعة  االأول بداية احل�شة االأوىل  ال�شيناريو  حيث حدد 
الواحدة  ال�شاعة  ال��دوام  ينتهي  اأن  والن�شف على  ال�شابعة 
احل�شة  ب��داي��ة  ال��ث��اين  ال�شيناريو  ح���دد  فيما  ال��رب��ع،  اإال 
بواقع   ،1:45 ال�شاعة  يف  وينتهي   8:30 ال�شاعة  االأوىل 

�شتة ح�ش�س يوميا يف ال�شيناريوهني.
 وحددت احلطة زمن احل�شة الدرا�شية 45 دقيقة جلميع 
املراحل الدرا�شية، مع االلتزام بالفا�شل الزمني 5 دقائق 
الزمني  باجلدول  اجلميع  يتقيد  اأن  على  احل�ش�س،  بني 
لليوم الدرا�شي االإلكرتوين )املتزامن(، مو�شحة اأن  عدد 

املرحلة  على  يعتمد  املبا�شر،  االإل��ك��رتوين  التعلم  ح�ش�س 
الدرا�شية وامل�شار االأكادميي.

واأفادت الوزارة باأن اآليات عمل  فريق الدعم الفني باملدر�شة، 
"من  والربامج  لالأجهزة  الفني  الدعم  تقدمي  على  تركز 
قبل الفريق الفني املدرب خالل الفرتة ال�شابقة واملخ�ش�س 
يف املدر�شة"، والتن�شيق مع الفريق الفني يف املدر�شة بتعبئة 
حل�شر   )Check List( امل���دار����س  ج��اه��زي��ة  ا���ش��ت��م��ارة 
وح�شر  معاجلة،  اىل  حتتاج  والتي  التقنية  االأم��ور  جميع 
ال��واردة بخ�شو�س التحديات التقنية يف  البالغات الفنية 
ن�شر  من  والتاأكد  ملعاجلتها،  بديلة  حلول  وو�شع  املدار�س 
)�شيناريوهات  الهجني  التعلم  تطبيق  حول  الفيديوهات 
التدري�س(  يف الغرف ال�شفية وتفعيل ال�شبورات الذكية  .

واأوجدت الوزارة اأربعة م�شارات لتقييم العودة التدريجية 
اإذ  االآمنة وتطبيق التعليم الهجني يف املدر�شة االإماراتية، 
بتقييم  يقوم  ال��ذي  املدر�شة  مدير  على  االأول  امل�شار  رك��ز 
دوري يف نهاية كل اأ�شبوع وفق املجموعات املق�شمة عن اأهم 
التي وجهاته واحلالة ال�شحية لطلبة املدر�شة  التحديات 

ملدير النطاق.
وجاء امل�شار الثاين يحاكي مدير النطاق، اإذ ينبغي اأن يقوم 
مدار�س  م�شتوى  على  اأ�شبوع  ك��ل  نهاية  يف  دوري  بتقييم 
اأهم التحديات على م�شتوى النطاق واحلالة  النطاق عن 

ال�شحية للطلبة ملدير املجل�س التعليمي.
وامل�شار التقييمي الثالث يحاكي مدير املجل�س، حيث يقوم 
مدار�س  م�شتوى  على  اأ�شبوع  ك��ل  نهاية  يف  دوري  بتقييم 
يركز  الرابع  امل�شار  اأم��ا  القطاع،  لوكيل  التعليمي  املجل�س 
على دور وكيل القطاع الذي يقوم بعقد لقاءات مع مدراء 
املجال�س التعليمية ومناق�شة التقارير االأ�شبوعية و و�شع 

مقرتحات وحلول للتحديات التي واجهت املدار�س.

جمل�س االإمارات لالإفتاء ال�صرعي يعقد اجتماعه االأول لهذا العام

�شمن خطة التعايف للمدار�س

ثالثة �صيناريوهات للتدري�س و�صيناريوهان لبداية ونهاية 
الدوام واأربعة م�صارات لتقييم العودة التدريجية االآمنة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

امل����ي����داين  "امل�شح  ح���م���ل���ة  وا�����ش����ل����ت 
البدنية  اجل��اه��زي��ة  وت��ع��زي��ز  ل��ق��ي��ا���س 
للموظفني" التي اأطلقها مركز تاأهيل 
العامة  االإدارة  يف  اجلاهزية  وتعزيز 
الإ�شعاد املجتمع يف �شرطة دبي، اإجراء 
اجل�شمانية  ال��ق��ي��ا���ش��ات  ف��ح��و���ش��ات 
حيث  للموظفني،  البدنية  وال��ك��ف��اءة 
مت��ك��ن��ت احل��م��ل��ة م���ن ت��ن��ف��ي��ذ 230 
فح�شاً يف مركز �شرطة دبي الق�شي�س 

خالل يومي عمل. 
واأك������د ال��ع��م��ي��د خ���ال���د ���ش��ه��ي��ل مدير 
اأن  امل��ج��ت��م��ع،  الإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
توجيهات  بناًء على  تاأتي  امل�شح  حملة 
املري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل 

القائد العام ل�شرطة دبي بالعمل على 
ال��ب��دن��ي��ة ملوظفي  ت��ع��زي��ز اجل��اه��زي��ة 
القوة عرب اإجراء فحو�شات القيا�شات 
اجل�شمانية والكفاءة البدنية املُخت�شة 
ال�شرطة  م����راك����ز  خم��ت��ل��ف  يف  ل���ه���م 

واالإدارات العامة.
با�شرت مهامها يف  وكانت احلملة قد 
اإج����راء اأوىل ال��ف��ح��و���س امل��ي��دان��ي��ة يف 
اإىل  انتقلت  مركز �شرطة بر دبي، ثم 
م��رك��ز ���ش��رط��ة ال��را���ش��دي��ة ث���م مركز 
اإىل مركز  ال��رف��اع��ة و����ش���واًل  ���ش��رط��ة 
مب�شاركة  وذل���ك  الق�شي�س،  ���ش��رط��ة 
12طالباً من جامعة ال�شارقة خمت�شاً 
الطبيعي  والعالج  التاأهيل  جم��ال  يف 
ا�شتخدام  كيفية  على  تدريبهم  بعد 
جهاز INBODY اخلا�س بقيا�س 

اجلاهزية البدنية للج�شم.
واأكد الرائد طبيب ا�شت�شاري الدكتور 
التاأهيل  حم��م��د احل���اج م��دي��ر م��رك��ز 
وت���ع���زي���ز اجل���اه���زي���ة ب���ال���وك���ال���ة، اأن 
قيا�س  م�شروع  اإط��ار  يف  تاأتي  احلملة 
ملوظفي  البدنية  اجل��اه��زي��ة  تعزيز  و 
والذي  دب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
يهدف يف مرحلته االأوىل لبناء قاعدة 
والكفاءة  ل��ل��ج��اه��زي��ة  ذك���ي���ة  ب��ي��ان��ات 

ال��ب��دن��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني ا����ش���ت���ن���اداً اإىل 
معايري موؤ�شر كتلة اجل�شم من الوزن 
الع�شلي  اجل��ه��از  فح�س  و  وال��ط��ول 
احل����رك����ي وحت����دي����د ن�������ش���ب وت����وزي����ع 
املكونات الرئي�شية للج�شم من الكتلة 
ال��ده��ن��ي��ة وال��ع�����ش��ل��ي��ة وامل������اء، وذل���ك 
والتقنيات  االأجهزة  اأحدث  با�شتخدام 
ال��دق��ي��ق��ة ل��ل��ق��ي��ا���س مب���ا ي�����ش��اه��م يف 
الربامج  وو�شع  اال�شت�شارات  تقدمي 

اجلاهزية  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التاأهيلية 
البدنية ملرتب قوة �شرطة دبي.

اأن احلملة  اإىل  ال��رائ��د احل���اج  واأ���ش��ار 
ُتطبيق مع االلتزام التام باالحرتازية 
باحلد  اخلا�شة  الوقائية  وال��ت��داب��ري 
املُ�شتجد،  كورونا  فريو�س  انت�شار  من 
واأن فريق العمل ُينفذ مهام عمله على 
�شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من  ورديتني 

لغاية ال�شاعة الثامنة م�شاًء.

•• ال�شارقة-الفجر:

مل�شرية  املنظمة  العليا  اللجنة  دع���ت 
ف���ر����ش���ان ال��ق��اف��ل��ة ال�����وردي�����ة، اإح����دى 
اأ����ش���دق���اء مر�شى  م���ب���ادرات ج��م��ع��ي��ة 
الوعي  ب��ت��ع��زي��ز  امل��ع��ن��ي��ة  ال�������ش���رط���ان 
ب�شرطان الثدي واأهمية الك�شف املبكر 
والتمري�شية  الطبية  ال��ك��وادر  ع��ن��ه، 
وامل����وؤ�����ش���������ش����ات ال����ع����ام����ة واخل����ا�����ش����ة 
مب�شريتها  لاللتحاق  وامل�شت�شفيات 
حتقيق  يف  وامل�شاهمة  ع�شرة،  احلادية 
باأهمية  التوعية  يف  حملتها  اأه����داف 
ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع���ن ���ش��رط��ان الثدي 
ال�شفاء  ف���ر����س  وت���ع���زي���ز  ل���ل���وق���اي���ة 
الطبية  الفحو�شات  من  واال�شتفادة 

املجانية التي تقدمها امل�شرية. 
تنطلق  ال����ت����ي  ال���ق���اف���ل���ة  و����ش���ت���ق���دم 
املقبل فحو�شات  م�شريتها يف فرباير 
ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع��ن ���ش��رط��ان الثدي، 
االأ�شعة  وف��ح�����س  ����ش���ري���ري،  ف��ح�����س 
ال�������ش���وت���ي���ة، وف���ح�������س م����ام����وج����رام 
اأنحاء االإمارات  لل�شيدات والرجال يف 
ي����وم����اً، ما   42 ال�����ش��ب��ع ع���ل���ى م�����دى 
تطلب منها دعوة �شريحة وا�شعة من 
املتطوعني من خمتلف اأفراد املجتمع 
املهتمني بالعمل االإن�شاين للم�شاهمة 
العيادات  م�����ش��ار  دع���م  يف  ب��خ��ربات��ه��م 
م�شرية  اأه��������داف  وحت���ق���ي���ق  ال��ط��ب��ي��ة 

فر�شان القافلة الوردية. 

ووج��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة دع����وة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
الطبية  وامل���راك���ز  ال�شحية  ال��ه��ي��ئ��ات 
واالأطباء واملمر�شني وموظفي الدعم 
امل�شرية  يف  بالتطوع  الراغبني  الفني 
ولغاية  ف��رباي��ر   3 م��ن  ت�شتمر  ال��ت��ي 
30 مار�س ، اإىل اإر�شال طلباتهم عرب 
medical@ االإل��ك��رتوين  الربيد 
تاريخ  قبل   pinkcaravan.ae
�شتقدم  ح��ي��ث  اجل�����اري،  ي��ن��اي��ر   28
خمتلف  يف  املتطوعة  الطبية  ال��ف��رق 
ع����ي����ادات امل�������ش���رية يف ج��م��ي��ع اإم������ارات 
طبية  وا�شت�شارات  فحو�شات  الدولة، 
لل�شالمة  الدولية  املعايري  اأعلى  وفق 

والوقاية من فريو�س كورونا. 
الدكتورة �شو�شن املا�شي: روح املجتمع 
الرئي�س  امل����ح����رك  ه����ي  االإم������ارات������ي 

للم�شرية 

وقالت الدكتورة �شو�شن املا�شي رئي�س 
بامل�شرية:  والتوعوية  الطبية  اللجنة 
بها  يتميز  التي  الت�شامن  روح  تعترب 
الرئي�س  امل��ح��رك  االإم���ارات���ي  املجتمع 
مل�شرية فر�شان القافلة الوردية، حيث 
ي�شع االأطباء واملمر�شون خرباتهم يف 
امل�����ش��رية م��دف��وع��ني برغبتهم  خ��دم��ة 
ت�شتقبل  ف��ي��م��ا  امل��ج��ت��م��ع،  خ���دم���ة  يف 
القطاعني  وم��وؤ���ش�����ش��ات  امل�شت�شفيات 
ال���ع���ام واخل���ا����س ع���ي���ادات امل�����ش��رية يف 
اأ�شكال  خمتلف  لها  مقدمًة  مبانيها 
الدعم، اإىل جانب �شركائنا واملتربعني 
ت��ع��زي��ز جهود  ي�����ش��اه��م��ون يف  ال���ذي���ن 
ب�شرطان  املجتمعية  للتوعية  امل�شرية 

الثدي. 

ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
خالل  جهودها  موا�شلة  م��ن  متكنت 
الدعم  املا�شية، بف�شل  �شنوات  الع�شر 
وال�شركاء،  املتطوعني  م��ن  املتوا�شل 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات  االأف�����������راد  ج����ان����ب  اإىل 
كان  والذين  املجتمع  بخدمة  املهتمة 
حتقيق  يف  حم���وري  دور  لاللتزامهم 
وعي  ب��رف��ع  املتمثلة  امل�����ش��رية  اأه����داف 
الفح�س  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
امل��ب��ك��ر ع��ن ���ش��رط��ان ال��ث��دي، وتقدمي 

الفحو�شات جماناً".
لنا  "قّدم  ال�����دك�����ت�����ورة:  واأ�����ش����اف����ت 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ال��ع��دي��د م��ن اخلربات 
والدرو�س اأبرزها �شرورة حماية �شحة 
املجتمعات ورفاهها، واإطالق مبادرات 

ال�����ش��ح��ي وت��وف��ري خدمات  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
املجتمع،  الأف��راد  اجل��ودة  عالية  طبية 
باعتبارها خطوات مهمة نحو حتقيق 
واالقت�شادية،  االجتماعية  التنمية 
وم��ن هنا ف��اإين اأدع��و ال��ك��وادر الطبية 
العامة  وال���ه���ي���ئ���ات  وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
واخلا�شة و�شركاءنا واأ�شحاب االأيادي 
ال��ب��ي�����ش��اء م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات واأف������راد يف 
دولة االإمارات لالن�شمام اإىل م�شرية 
ال����وردي����ة، وتقدمي  ال��ق��اف��ل��ة  ف��ر���ش��ان 
مع  ان�شجاماً  الطبي،  مل�شارها  الدعم 
روؤية قرينة �شمو حاكم ال�شارقة، �شمو 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
جلمعية  واملوؤ�ش�س  الفخري  الرئي�س 
بالعمل  ال�شرطان،  مر�شى  اأ���ش��دق��اء 

ع��ل��ى ن�����ش��ر ال���وع���ي ب�����ش��رط��ان الثدي 
�شحة  لتعزيز  ال��دول��ة  م�شتوى  على 

جمتمعها و�شمان �شعادة اأفراده. 
م�شرية  "�شت�شهد  بقولها:  واختتمت 
فر�شان القافلة الوردية والأول مرة يف 
تاريخها، م�شاركة ناٍد واحد على االأقل 
من اأندية الفرو�شية يف كل اإمارة، االأمر 
الفر�شة  اإت��اح��ة  على  �شي�شاعد  ال��ذي 
ل��ع��دد اأك���رب م��ن امل��واط��ن��ني واملقيمني 
الطبية  الفحو�شات  م��ن  لال�شتفادة 
امل��ج��ان��ي��ة، وامل�����ش��ارك��ة يف ور����س العمل 
الفح�س  ع��ل��ى  ب��ال��ت��دري��ب  اخل��ا���ش��ه 
التي  الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ذات��ي 
بيئة  �شمن  وذل���ك  امل�����ش��رية،  تنظمها 
عالية  اح����رتازي����ة  واإج���������راءات  اآم���ن���ة 

امل�شتوى، االأمر الذي ي�شتدعي  ح�شد 
اأكرب من املتطوعني من الكوادر  عدد 

الطبّية". 
املجانية  الطبية  الفحو�شات  وتعترب 
ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ���ش��رط��ان ال���ث���دي حجر 
االأ���ش��ا���س ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت ب��ه م�شرية 
القافلة فر�شان الوردية عام 2011 يف 
حملتها ال�شنوية عرب خمتلف اإمارات 
الدولة للتوعية ب�شرطان الثدي، وقد 
متكنت امل�شرية من حتقيق الكثري من 
املتطوعني  ج��ه��ود  بف�شل  االإجن����ازات 
وم�شت�شفيات  اأط������ب������اء  م�����ن  ف���ي���ه���ا 
ف�شاًل  وخا�شة،  حكومية  وموؤ�ش�شات 
عن املتربعني من املوؤ�ش�شات اخلريية، 
والتي عملت جميعها يداً بيد الإي�شال 

ال��ر���ش��ال��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي ت��ط��وف بها 
وعيهم  ومعززًة  االأم��ل  نا�شرًة  القافلة 
باأهمية الك�شف املبكر يف زي��ادة فر�س 

ال�شفاء من �شرطان الثدي اإن وجد. 
�شنوياً  جت���وب  امل�����ش��رية  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
الوعي  لتعزيز  ال�شبع  الدولة  اإم��ارات 
الفحو�شات  وتوفري  الثدي  ب�شرطان 
واال�شت�شارات الطبية املجانية ملختلف 
امل�شرية  �شارك يف  املجتمع حيث  فئات 
وفار�شة  فار�شاً   820 انطالقها  منذ 
من خمتلف اجلن�شيات قطعوا خاللها 
فيما  ك��ي��ل��وم��رتاً   1950 م���ن  اأك����رث 
فحو�شات  الطبية  ال��ع��ي��ادات  ق��دم��ت 
األ��ف �شخ�س   75 جمانية الأك��رث من 

من الرجال وال�شيدات. 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  االجتماعي  امل�����ش��اع��دات  نظمت 
توعية  ور�شة  ال�شارقة؛  اجتماعية 
اف���رتا����ش���ي���ة ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
ذويهم  و  االج��ت��م��اع��ي��ة  االإع����ان����ات 
القدرات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
ومتكينها  ل����الأ�����ش����رة  وامل������ه������ارات 
م��واج��ه��ة ظ��روف��ه��ا وتخطي  م���ن 
م�شكالتها، وتر�شيخ ثقافة االإبداع 
موؤهلني  لي�شبحوا   ، والتخطيط 
ب����خ����ربات وجت��������ارب ت���ف���ي���ده���م يف 
املعي�شي  امل�شتوى  تطوير وحت�شني 
يف  اال�شرة  متا�شك  على  واحلفاظ 
ظ��ل ال���ظ���روف ال�����ش��ع��ب��ة ال��ت��ي قد 

تتعر�س لها .
االجتماعي  املثقف  الور�شة  قدمت 
التثقيف  م���ن  اجل�������روان  ���ش��ي��خ��ة 
"معاً  بعنوان  بالدائرة  االجتماعي 
الأ�شرة متما�شكة وقوية ؛ ت�شمنت 
االأ����ش���رة، واحلياة  ت��ك��وي��ن  اأه��م��ي��ة 
حل  على  القادرة  املثالية  االأ�شرية 

حتدياتها؛  وم��واج��ه��ة  م�����ش��اك��ل��ه��ا 
بني  ال�شبه  اأوج����ه  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
احلياة  وم�شارات  االأ�شرية  احلياة 
وطرق  متا�شكها،  وق���وة  االأ���ش��ري��ة 
عند  ال�شحيح  امل�����ش��ار  اإىل  ال��ع��ودة 
تعر�شها للظروف ال�شعبة، وطرق 
خالل  من  متما�شكة  اأ�شرة  تكوين 

مكعب التخطيط اال�شري .
�شيخة  املثقفة  تطرقت  ذل��ك،  اإىل 
يف ور����ش���ت���ه���ا: ط������رق واأ����ش���ال���ي���ب 

احل���ي���اة اال����ش���ري���ة امل�����ش��ت��ق��رة، من 
ال��ع��م��ل��ي لبع�س  ال��ت��دري��ب  خ���الل 
امل�����ش��ك��الت ال��ت��ي ق��د ت��ت��ع��ر���س لها 
علي  للتدريب  باالإ�شافة   ، اال�شرة 
بني  التما�شك  تعزز  التي  الربامج 
خمتلف افراد اال�شرة، ومت تعريف 
امل�شاعدة  الربامج  على  امل�شاركني 
الظروف  اأو  ال�شلوكيات  تعديل  يف 
ال��ت��ي ق���د ت�����ش��در م���ن ق��ب��ل اأف����راد 

اال�شرة و يتم معاجلتها.

�شل�شلة من الور�س املجتمعية 
ال���زع���اب���ي، مدير  ع��ل��ي��اء  وق���ال���ت 
تعد  االجتماعية؛  امل�شاعدات  اإدارة 
ه��ذه ال��ور���ش��ة واح���دة م��ن �شل�شلة 
اإدارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ور����س  م��ن 
امل�شاعدات االجتماعية ال�شتهداف 
واالأ�شر  ع��ام  ب�شكل  املجتمع  اأف���راد 
امل�شتفيدة من االإعانات االجتماعية 
اأن  اإىل  م�����ش��رية  خ���ا����س؛  ب�����ش��ك��ل 
تقدميها  مت  التي  ال��ور���س  �شل�شلة 
"التفكري  م��ه��ارات  �شملت  م��وؤخ��راً 
و"التفكري  ال�شندوق"،  خ�����ارج 
باالإ�شافة  االإيجابي"  والتحفيز 
املايل"   "التخطيط  اأ����ش�������س  اإىل 

وكذلك "التخطيط االأ�شري".
كما ت�شعى الور�شة على حتقيق اأحد 
املعنية  متكني"  "مبادرة  اأه����داف 
مهاراتهم  و�شقل  االأ���ش��ر  بتمكني 
مهنية  عملية  خ���ربات  واإك�شابهم 
الذات  على  االعتماد  من  متكنهم 
ل��ه��م حت��ق��ي��ق العي�س  ي��ك��ف��ل  ومب���ا 
الكرمي اأو رفع م�شتوى معي�شتهم. 

•• دبي-الفجر:

ك����ّرم����ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
التا�شعة  ال�����������دورة  يف  امل���������ش����ارك����ني 
"مهند�س  خم��ي��م  م���ن  )ال�������ش���ت���وي���ة( 
برنامج  امل�شتقبل" التي نظمتها عرب 
افرتا�شي متكامل، مب�شاركة 30 من 
ترتاوح  مم��ن  الهيئة  م��وظ��ف��ي  اأب��ن��اء 
�شنة. وبداأت  12 و15  اأعمارهم بني 
 13 ف���ع���ال���ي���ات امل���خ���ي���م ال�������ش���ت���وي يف 
دي�شمرب 2020 وا�شتمرت على مدار 
اأ���ش��ب��وع��ني.   ورك���ز امل��خ��ي��م يف دورته 
ال��ت��ا���ش��ع��ة ع��ل��ى ع���دة جم����االت علمّية 
ب��ن��اء من����اذج روب���وت���ات الطاقة  م��ن��ه��ا 
االأبعاد،  ثالثية  والطباعة  ال�شم�شية، 
وت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ع��ن ط��ري��ق اجلهد 
)بايثون(  ال��ربجم��ة  ول��غ��ة  ال��ب�����ش��ري، 
عالية امل�شتوى، والطائرات دون طيار 
على  التعرف  اإىل  باالإ�شافة  "درون" 
الروبوت رباعي االأرج��ل. واإىل جانب 
ا�شتمل  التفاعلية،  العلمية  ال��ور���س 
وتربوية  توعوية  اأن�شطة  على  املخيم 
ال�شخ�شية  امل�شاركني  ق��درات  لتعزيز 
مواهبهم  اإب�������راز  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
و�شقلها، اإ�شافة اإىل ا�شتك�شاف �شغفهم 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���ش��ة  جم�����االت  يف 
معايل  وق���ال  اال�شطناعي.  وال��ذك��اء 
�شعيد حممد الطاير، الع�شو املنتدب 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

موؤ�ش�شة  "بو�شفها  دب������ي:  وم����ي����اه 
تطلق  جمتمعياً،  م�شوؤولة  حكومية 
الهيئة مبادرات وبرامج لتنمية �شغف 
والتكنولوجيا  العلوم  وتعلم  املعرفة 
وم�شاعدتهم  اجل��دي��د  ال��ن�����سء  ل���دى 
وهواياتهم  قدراتهم  ا�شتك�شاف  على 
التخ�ش�شات  درا�شة  على  وت�شجيعهم 
باأ�شلوب  وذل��ك  والهند�شية،  العلمية 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  اإىل  ي�شتند  علمي 
ل��رت���ش��ي��خ بيئة  ال���ع���امل���ي���ة،  وامل���ع���اي���ري 
الوطنية،  للتطلعات  داع��م��ة  معرفية 
اإع��داد اجليل القادم من  اأبرزها  ومن 
املبدعة  ال��ع��ق��ول  واأ���ش��ح��اب  ال��ع��ل��م��اء 

اأم�����ور  اأول�����ي�����اء  وت����ق����دم  واملبتكرة". 
الهتمامها  للهيئة  بال�شكر  امل�شاركني 
ب��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة ع��ل��ى االإب�����داع 
مظفر،  �شاكر  اأ�شار  حيث  والتطوير، 
مظفر،  ع������ون  ال����ط����ال����ب  اأم�������ر  ويل 
تنظيم  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س  اإن  اإىل 
ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ي��م اف��رتا���ش��ّي��ا يف ظل 
ال���ظ���روف اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يعك�س  ه���ذه 
الهيئة  توليه  ال��ذي  الكبري  االهتمام 
وللحفاظ  ول��ع��ائ��الت��ه��م،  للموظفني 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  �شالمتهم  ع��ل��ى 
وملء وقت اإجازتهم مبا يعود بالنفع 
جانبه،  وم��ن  املجتمع.  وع��ل��ى  عليهم 

الطالبة  وال���د  اإب��راه��ي��م،  �شيد  اأ���ش��اد 
ب���رام���ج املخيم  ب��ت��ن��وع  ���ش��ي��د،  ن�����وران 
النواحي  من  العديد  على  وتركيزها 
اإيجابا  ينعك�س  الفنية والرتبوية مبا 

على �شخ�شية امل�شاركني ومعارفهم.
منذ  ا���ش��ت��ق��ط��ب  امل���خ���ي���م  اأن  ي����ذك����ر 
اأب���ن���اء موظفي  م��ن   254 ان��ط��الق��ه 
ابتكار  يف  اأب�����دع�����وا  ح���ي���ث  ال���ه���ي���ئ���ة، 
امل�شاريع  م����ن  ال���ع�������ش���رات  وت���ط���وي���ر 
ل�شناعة  االأب��واب  تفتح  التي  الواعدة 
�شعادة  ن�����ش��ب��ة  وب���ل���غ���ت  امل�������ش���ت���ق���ب���ل. 
اأمورهم  واأول��ي��اء  امل�شتقبل  مهند�شي 

لهذه الدورة 100%.

بعنوان: معًا لأ�شرة متما�شكة وقوية

ور�صة توعوية مل�صتفيدي االإعانات االجتماعية بال�صارقة
هيئة كهرباء ومياه دبي تكّرم خريجي الدورة التا�صعة من خميم  مهند�س امل�صتقبل" افرتا�صيًا

توا�شل عملها

حملة »امل�صح امليداين« جتري 230 فح�صًا يف مركز �صرطة الق�صي�س 

تفتح باب التطوع لدعم م�شريتها حتى 28 يناير

القافلة الوردية توجه ر�صالة للمجتمع الطبي للم�صاركة يف 42 يومًا من فحو�صات �صرطان الثدي
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل ال�صرقي يطلع على املناهج التعليمية يف اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة

•• الفجرية- وام:

زار ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي، رئي�س احتاد االإمارات لبناء االأج�شام واللياقة البدنية، اأكادميية الفجرية 
للفنون اجلميلة، حيث كان يف ا�شتقباله �شعادة علي عبيد احلفيتي مدير عام االأكادميية.

واطلع ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي، خالل الزيارة، على �شري العمل يف االأكادميية، واملناهج التعليمية من 
العلوم النظرية والتطبيقية، التي تدر�س داخل اأق�شام االأكادميية.

كما تفقد ال�شرقي اأق�شام الفنون الب�شرية والبالية واملو�شيقى، واأبدى اإعجابه بالطرق التدري�شية التي يوفرها مدر�شو 
االأكادميية للطلبة وفقا للمناهج التعليمية العاملية، م�شيدا باجلهود التي يبذلها الكادر التعليمي يف االأكادميية، مبا 

يلبي متطلبات واحتياجات الطلبة يف اإمارة الفجرية.
اإىل ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي على  وتقدم �شعادة علي عبيد احلفيتي مدير عام االأكادميية بال�شكر 
هذه الزيارة، م�شريا اإىل دور االأكادميية يف تنمية املواهب يف جماالت الفنون ون�شر الثقافة الفنية بني اأفراد املجتمع 

باإمارة الفجرية.

منتزه جبل حفيت ال�صحراوي .. رحلة يف اأعماق التاريخ االإماراتي

•• العني -وام: 

ي�شعر الزائر ملنتزه جبل حفيت ال�شحراوي منذ الوهلة االأوىل باأنه يغو�س 
يف اأعماق التاريخ االإماراتي، نظرا ملا ي�شمه املنتزه - الذي يعد اأحد املواقع 
الثقافية يف منطقة العني التي اأدرجت على الئحة الرتاث العاملي يف منظمة 
االأمريي  املر�شوم  "متنزها وطنيا" مبوجب  ت�شنيفه  اإىل جانب  اليون�شكو، 

رقم 21 لعام 2017 - من اإرث ا�شتثنائي من تاريخ املنطقة.
وي�شيف املنتزه "قيمة ا�شتثنائية عاملية" لزوار منطقة العني، التي حتت�شن 
مواقع اأثرية تاريخية خمتلفة تعك�س تطور ثقافات ما قبل التاريخ املتعاقبة 
يف منطقة �شحراوية، ابتداء من الع�شر احلجري احلديث ولغاية الع�شر 

احلديدي.
املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شمو  واف��ت��ت��ح 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي يف فرباير 2020 
تت�شمن  ترفيهية  اأثرية  وجهة  ال�شحراوي" كاأحدث  حفيت  جبل  "منتزه 

جلبل  ال�شرقي  ال�شفح  على  رائعة  تاريخية  واآث���اراً  مميزة  تفاعلية  اأن�شطة 
حفيت والذي يقع على بعد 20 كيلومرتاً جنوب منطقة العني.

بدائرة  الثقافية  املواقع  عمليات  ق�شم  رئي�س  الكيومي،  ه��الل  نا�شر  وق��ال 
ال�شحراوي  حفيت  جبل  منتزه  ي��ه��دف   : اأب��وظ��ب��ي   - وال�شياحة  الثقافة 
ب�شكل اأ�شا�شي اإىل حماية االآثار وامل�شهد الثقايف يف املنطقة واحلفاظ عليه، 
الثقايف  ال��رتاث  و�شون  حفظ  اإىل  الرامية  الدائرة  مهمة  مع  يتما�شى  مبا 
ي�شمها  التي  الفريد،  البيولوجي  التنوع  ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة  االإماراتي، 
املنتزه عرب جمموعة كبرية من املقومات الثقافية والطبيعية ذات االأهمية 
اجلهة  هي  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اأن  الكيومي  واأك��د  العاملية. 
امل�شوؤولة على اإدارة املنتزه باعتبارها وجهة �شياحية جديدة حتت�شن معامل 
للموارد  ب��راري  �شركة  تكليف  مت  املكان  والأهمية  خمتلفة،  وجت��ارب  اأث��ري��ة 
ال�شركة  وه��ي  ال�شحراوي  حفيت  جبل  منتزه  اأن�شطة  بت�شغيل  الطبيعية 
اأنحاء  ب��اإدارة وتطوير الغابات وامل��وارد الطبيعية يف جميع  البيئية اخلا�شة 

اإمارة اأبوظبي مبا يف ذلك جزيرة �شري بني يا�س ومنتجع تالل.

االأن�شطة  وا�شعة من  ل��زواره جمموعة  يتيح  اأن منتزه جبل حفيت  واأو�شح 
 /  Hiking  / امل�شي  رح��الت  تتنوع من  التي  الطلق  الهواء  التفاعلية يف 
دراجات  على  اإر�شادية  ج��والت  جانب  اإىل  جمموعة  �شمن  اأو  منفرد  ب�شكل 
اإىل ركوب اخليول واجلمال،  االأثرية باالإ�شافة  البقايا  الدفع حول  رباعية 
كما يوفر املنتزه ثالث مظالت مثالية للنزهات، ومقاعد مظللة ال�شرتاحة 
الزوار وراكبي الدراجات لال�شتمتاع مب�شاهدة املناظر الطبيعية مما يجعل 

زيارتهم جتربة ال تن�شى.
واأ�شاف باأن املنتزه ي�شم خم�شة م�شارات لريا�شة امل�شي "Hiking" التي 
الريا�شة  ه��ذه  مبمار�شة  ي�شتمتعون  الذين  املنتزه  زوار  ل��دى  رواج���اً  تلقى 
املنتزه خالل  االط��الع على معلومات عن  االأث��ري��ة عرب  امل��داف��ن  وم�شاهدة 
م�شار رحلتهم عرب اللوحات التعريفية املتواجدة يف جميع امل�شارات املخ�ش�شة 
لال�شتيطان  ال��ت��اري��خ  ع��رب  ت��اأخ��ذه��م  ا�شتثنائية  بتجربة  ليحظوا  للم�شي 

الب�شري القدمي لهذه املنطقة التي تعد من املواقع االأثرية العاملية.
ويقدم املنتزه جتارب تخييم تلبي كافة االأذواق، ابتداًء بخيمة القبة الفاخرة 

واخليمة ال�شفافة املكيفتني واملجهزتني بجميع و�شائل الراحة، وخيمة بيت 
ال�شعر باأجوائها الرتاثية الهادئة، اإ�شافة اإىل جتربة التخييم الفردية، من 
خالل ال�شماح للزائر با�شتخدام خيمته ومعداته اخلا�شة يف مكان خم�ش�س 

جمهز ومبرافق مالئمة ليعي�س جتربة التخييم احلقيقية.
كما يحظى الزائر بتجربة تخييم متكاملة اخلدمات والتي تت�شّمن وجبة 
باإمكانه  كما  متنوعة،  وترفيهية  ريا�شية  واأن�شطة  ب��دوي،  خمّيم  يف  فطور 
برفقة  االأق���دام  على  ���ش��رياً  جولة  يف  املذهلة  حفيت  جبل  م��داف��ن  م�شاهدة 

مر�شد.
ويجمع منتزه جبل حفيت ال�شحراوي اإرثاً ا�شتثنائياً من تاريخ املنطقة مع 
جمموعة من االأن�شطة اخلارجية للزوار املالئمة جلميع الفئات واالعمار، 
الطبيعي  بجمالها  متتاز  التي  املحيطة،  امل�شاحات  با�شتك�شاف  ي�شمح  كما 
�شاعات  خ��الل  املنتزه  زي��ارة  خ��الل  من  الكبري  البيولوجي  وتنوعها  املذهل 
اأو ق�شاء ا�شرتاحة اأطول لال�شتمتاع لياًل بتجربة ثقافية للتخييم  النهار، 

مع كل و�شائل الراحة ال�شرورية.

ناق�شت حتديات الثقافة ال�شحية والتغريات التي طراأت على املجتمع 
التنمية االأ�صرية بال�صارقة تختتم م�صاركتها يف املنتدى االفرتا�صي االأول »اأ�صرة اآمنة جمتمع اآمن«

•• ال�شارقة-الفجر:

املجل�س  موؤ�ش�شات  اإح��دى  االأ�شرية  التنمية  مراكز  اإدارة  اختتمت 
االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة بال�شارقة، م�شاركتها يف املنتدى االفرتا�شي 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة  ب��ني  االأول 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  كرمية  برعاية  اأقيم  ال��ذي  ال�شعودية، 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  رئي�شة االحتاد  بنت مبارك 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة 
"اأم االإمارات"، بعنوان "اأ�شرة اآمنة جمتمع اآمن"، بتنظيم االحتاد 

ال�شعودي،  االأ���ش��رة  �شوؤون  جمل�س  مع  وبالتعاون  العام،  الن�شائي 
وجمل�س التن�شيق ال�شعودي االإماراتي.

اأم�س  فعالياته  اختتمت  الذي  املنتدى  االإدارة يف  وج��اءت م�شاركة 
اإدارة  اإدارة االإر�شاد يف  )االإثنني(، من خالل موزة ال�شحي مديرة 
فيها  ناق�شت  ورق���ة عمل  ق��دم��ت  ال��ت��ي  االأ���ش��ري��ة،  التنمية  م��راك��ز 
املجتمع  على  ط��راأت  التي  والتغريات  ال�شحية  الثقافة  حتديات 
االفرتا�شية،  املن�شات  اإىل  والتحول  االإل��ك��رتوين  للتطور  نتيجة 
تاأثريات  م��ن  ت�شببه  وم��ا  االقت�شادية  التحديات  اإىل  باالإ�شافة 
اإع��ادة النظر  نف�شية واجتماعية على االأف��راد، االأمر الذي يوجب 

يف اأهمية اإدارة الوقت وتنظيم االلتزامات االأ�شرية واإعادة جدولة 
احلياة والروتني االأ�شري.

اأ�شرة متما�شكة وم�شتقرة
واأ�شارت موزة ال�شحي اإىل اأن م�شاركة االإدارة يف هذا احلدث الهام 
يف  االإدارة  تقدمه  ال��ذي  ال�شامي  املجتمعي  للدور  ا�شتكماال  يعد 
تعزيز  التالحم االأ�شري من اأجل اأ�شرة متما�شكة وم�شتقرة، الفتة 
اإىل اأن املنتدى �شكل من�شة مثالية لتبادل اخلربات واملعارف بني 
العربية  واململكة  االإم���ارات  يف  االجتماعي  الطابع  ذات  املوؤ�ش�شات 

ال�شعودية؛ مما ي�شهم يف اإيجاد توجه م�شرتك لتحليل التحديات 
لها  حلول  واإيجاد  ككل،  اخلليجية  البيئة  يف  االأ�شرة  تواجه  التي 

وحتويلها اإىل فر�س لتمكني االأ�شرة وتعزيز دورها املجتمعي.

تعميق التما�شك الأ�شري
ولفتت ال�شحي اإىل اأن اإدارة مراكز التنمية االأ�شرية حتر�س منذ 
االأ�شرة  متا�شك  تعميق  يف  االأ�شمى  هدفها  حتقيق  اإىل  تاأ�شي�شها 
للبناء  الداعمة  والثقافة  القيم  وتعزيز  هويتها  على  واحل��ف��اظ 

االأ�شري املتما�شك وامل�شتقر.

عالقات ال�صارقة تبحث تعزيز التعاون الثقايف واال�صتثماري مع املدن االأفغانية
•• ال�شارقة - وام:

بحثت دائرة العالقات احلكومية يف ال�شارقة اآفاق 
الثقايف  والعمل  اال�شتثمارية  العالقات  تو�شيع 
امل�شرتك بني االإمارة واملدن االأفغانية مع قن�شلية 
..م�شتعر�شة  ال��دول��ة  يف  اأفغان�شتان  جمهورية 
اتخذتها  التي  امل�شتدامة  التنمية  جهود  رك��ائ��ز 
ال�شارقة لرت�شيخ جتربتها يف بناء املجتمع القائم 

على املعرفة ونهج التنويع االقت�شادي.
ج��اء ذل��ك خ��الل ل��ق��اء ال�شيخ ف��اه��م ب��ن �شلطان 
يف  احلكومية  ال��ع��الق��ات  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي 
اأح��م��د عزيزي  و���ش��ع��ادة م�شعود  ام�����س  ال�����ش��ارق��ة 
قن�شل عام جمهورية اأفغان�شتان يف الدولة مبقر 
يجمع  ما  خالله  تناوال  حيث  بال�شارقة  الدائرة 
االإم����ارة م��ع نظريتها م��ن امل���دن االأف��غ��ان��ي��ة على 

م�شتوى الثقايف واالقت�شادي.
وت��وق��ف اجل��ان��ب��ان ع��ن��د ال��ف��ر���س ال��ت��ي تتيحها 
واملدن  ال�شارقة  م��ن  ك��ل  يف  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 
االقت�شادية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  للنهو�س  االأف��غ��ان��ي��ة 
االأعمال  رواد  معرفة  تعزيز  واإمكانية  احليوية 
لفتح  اجلانبني  كال  لدى  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 

منافذ عمل م�شرتك جديدة ونوعية.
واأكد اجلانبان اأن التعاون على م�شتوى قطاعات 
امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة واالإب������داع ي��ع��د رك��ي��زة متينة 
اأنه  اإىل  واأ����ش���ارا  الثنائي  العمل  اأ���ش��ك��ال  ملختلف 
مي��ك��ن االن���ط���الق يف خ���ط���وات ب���ن���اءة ب�����دءاً من 
ترجمة خمتارات من الكتب االإماراتية اإىل اللغة 
االأفغانية وبالعك�س و�شواًل اإىل م�شاعفة التبادل 
املزيد  تن�شيق  التجاري بني اجلانبني من خالل 
يف  املعنية  االقت�شادية  اجلهات  مع  اللقاءات  من 

االإمارة.
عمق  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ف��اه��م  ال�شيخ  واأك���د 
ال�شارقة  اإم����ارة  ال��ت��ي جتمع  االأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات 
باملدن االأفغانية والتي تعود اإىل تاريخ طويل من 
واحلقول  املجاالت  خمتلف  يف  امل�شرتك  التعاون 
التن�شيق  ال�شارقة على  اإم��ارة  اإىل حر�س  ..الفتاً 
والتعاون مع خمتلف مدن العامل وب�شكل خا�س 
بعد التحديات االأخرية التي �شهدها العامل والتي 
اأثبتت اأهمية التعاون الدويل يف حتقيق ا�شتقرار 

وتنمية املجتمعات.
دعوة  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  فاهم  ال�شيخ  ووج��ه 
اأفغاين  ثقايف  معهد  لتاأ�شي�س  االأفغاين  للقن�شل 
الب�شتوية  اللغة  ال�شارقة يتيح الفر�شة لتعلم  يف 
من  ورم��وزه��ا  االأفغانية  الثقافة  على  واالط���الع 
الفنانني واالأدباء بهدف تبادل التجارب الثقافية 
تعلم  باعتبار  احل�����ش��اري  احل���وار  اآف���اق  وتو�شيع 

اللغات اأول ج�شور التعرف على ثقافات وح�شارات 
االأمم.

م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ���ش��ع��ادة م�����ش��ع��ود اأح���م���د عزيز 
قن�شل عام جمهورية اأفغان�شتان يف الدولة متانة 
اأفغان�شتان  ج��م��ه��وري��ة  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ع��الق��ات 
خمتلف  على  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  ودول���ة 
اأف�شل  بناء  على  ب��الده  حر�س  ..م��وؤك��داً  ال�شعد 

العالقات الثقافية واالقت�شادية مع ال�شارقة.
واأ�شار �شعادة القن�شل اإىل اأهمية التبادل الثقايف 
اأفغان�شتان  وج��م��ه��وري��ة  االإم��������ارات  دول�����ة  ب���ني 
وحت��دي��داً يف جم��ال ترجمة الكتب مبا ي�شهم يف 
تعزيز الروابط الثقافية بني البلدين كما رحب 
اأفغاين  ث��ق��ايف  معهد  لتاأ�شي�س  ال�شارقة  ب��دع��وة 
ليكون مركزاً يعزز من توا�شل املجتمع االإماراتي 
اأر�س  اأف��غ��اين يقيمون على  األ��ف   200 مع نحو 

االإمارات.

دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية بالتمرير
�شركة العني للتمويل )�شركة م�شاهمة خا�شة(

يت�شرف جمل�س اإدارة �شركة العني للتمويل �س.م.خ )"ال�شركة"( بدعوة امل�شاهمني الكرام حل�شور اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية لل�شركة ، وذلك يف متام ال�شاعة 10 �شباحا من يوم االثنني املوافق 18 يناير 

ال�شركة. اإدارة  جمل�س  طلب  على  بناء   ،  2021

جدول الأعمال
البند الأول

زيادة راأ�س مال ال�شركة امل�شدر واملدفوع من 100.000.000 اىل 150.000.000 ) مائة وخم�شون 
مليون درهم( مق�شمة اىل ) 150.000.000 ( مائة وخم�شون مليون �شهم بقيمة اأ�شمية واحد درهم 
لل�شهم الواحد اأ�شهم نقدية مت ت�شديدها نقدا من قبل امل�شاهمني عند االكتتاب القيمة االجمالية ملبلع 

االأ�شهم )150.000.000( درهم مق�شمة وفقا للجدول املرفق لهذه الدعوة واملحدد بامللحق 1

البند الثاين
البند  ، بتعديل  العني للتمويل �شركة م�شاهمة خا�شة  االأ�شا�شي ل�شركة  النظام  6 ( من   ( امل��ادة  تعديل 
الفرعي رقم 2-6 : حدد راأ�س مال ال�شركة امل�شدر واملدفوع مببلغ ) 150.000.000 ( مائة وخم�شون 
مليون درهم اإماراتي موزع على ) 150.000.000 ( مائة وخم�شون مليون �شهم بقيمة ا�شمية قدرها 

درهم واحد لل�شهم وجميعها اأ�شهم نقدية
وتبقى تتمة املادة ) 6 ( من النظام االأ�شا�شي كما هي.

مالحظات:
اجلمعية  انعقاد  ت��اري��خ  ي�شبق  ال��ذي  ال��ي��وم  يف  امل�شاهمني  �شجل  يف  امل�شجلني  االأ�شهم  ملالكي  يحق   -  1
العمومية ، ح�شور اجلمعية  العمومية  عن طريق االت�شال املرئي .Video Conference و�شيتم 
اإلكرتوين خا�س مب�شاهمي ال�شركة لتمكينهم من ت�شجيل  الت�شجيل للح�شور عن طريق باإن�شاء رابط 

الدخول وحتديد اآلية الت�شويت على بنود جدول اأعمال اجلمعية العمومية بالتمرير
الرابط هو:

يجوز ملن له حق ح�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�شركة اأن ينيب عنه من يختاره من   -  2
غري اأع�شاء جمل�س االإدارة مبقت�شى توكيل خا�س ثابت بالكتابة ، و�شيتم اإر�شال منوذج من هذا التوكيل 

مبوجب ر�شائل �شتوجهها ال�شركة لل�شادة امل�شاهمني
، وفقط  ال�شركة  م��ال  راأ���س  5% من  اأك��رث من  ال�شفة على  الوكيل حائزا بهذه  اأال يكون  ويجب   -  3

الوكاالت االأ�شلية تكون مقبولة
4- يف حال عدم اكتمال الن�شاب القانوين يف االجتماع االأول ، املتمثل يف ح�شور م�شاهمون ميثلون ن�شف 
راأ�س مال ال�شركة على االأقل . فاإنه �شيتم عقد االجتماع بتاريخ 1 فرباير 2021 يف نف�س املكان والزمان 

، و�شيتعرب االجتماع الثاين �شحيحا يف جميع االحوال .
بناء على طلب جمل�س الإدارة

حممد را�شد الكتبي
رئي�س جمل�س الإدارة

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اإعالن بالن�شر

            يف الدعوى رقم 483/2020/18 عقاري جزئي
مو�شوع الدعوى: املطالبة ببطالن عقد اال�شتثمار والبيع املوؤرخ 15-12-2014 وملحقه املوؤرخ 16-2-2015، بطالنا مطلقا، واإلزام املدعى عليهم 
بالت�شامن والت�شامم برد املبلغ الذي دفعه املدعى وقدره )4.494.680 درهم( والفائدة القانونية 12% من تاريخ �شدادها يف 2014/09/03 وحتى 
اإلزام املدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤدوا للمدعي املبلغ وقدره )1.000.000 درهم( على �شبيل التعوي�س والفائدة  متام ال�شداد. و 

القانونية بواقع 12% من تاريخ �شريورة احلكم بالتعوي�س باتا اىل حني ال�شداد التام ، والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
طالب االعالن: ت�شيج�شان كيو �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم: 1- �شركة ريد فاين للتطوير العقارى �س.ذ.م.م �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
2- �شركة ابيات كابيتال للو�شاطة العقارية - موؤ�ش�شة فردية �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

3- يو�شف عبداهلل �شيف الو�شمى - ب�شفته و�شخ�شه �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
4- امين �شيد ح�شن ح�شني- ب�شخ�شة وب�شفته �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

5- مهروز منظور منظوراحمد رويف- ب�شخ�شة وب�شفته �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
6- روؤوف احمد روفى نظري ح�شني �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

مو�شوع االإعالن :قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن عقد اال�شتثمار والبيع املوؤرخ 15-12-2014 وملحقه املوؤرخ 2015-2-16، 
بطالنا مطلقا، واإلزام املدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم برد املبلغ الذي دفعه املدعى وقدره )4.494.680 درهم( والفائدة القانونية 12% من 
اإلزام املدعى عليهم بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤدوا للمدعي املبلغ وقدره )1.000.000  تاريخ �شدادها يف 2014/09/03 وحتى متام ال�شداد. و 
درهم( على �شبيل التعوي�س والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ �شريورة احلكم بالتعوي�س باتا اىل حني ال�شداد التام ، والر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 27-01-2021 ال�شاعة 10:00 �شباحا �شباحا بالقاعة قاعة التقا�شي عن ُبعد لذا 

فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7883/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/4797 جتاري جزئي القا�شي 

بالزام املنفذ �شده االول ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )56319.02( درهم �شامال للر�شوم 
وامل�شاريف + القا�شي بالزام املنفذ �شدهما بالت�شامن االول والثاين ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 117390.98 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : جيه كيه بايون ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

�شاجناي   -2 ����س.ذ.م.م  البحري  ال�شحن  خلدمات  مارين  ليوماري�س   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
ماهافري باروليا - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما -  جمهويل حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )152556.92( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شابر حممد 

CN العمال البال�شرت  رخ�شة رقم:1146331 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شابر حممد احمد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شابر حممد احمد عبداحلافظ

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز م�شك الروز لتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيدات رخ�شة رقم:1902185 

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شمريه احمد عبداهلل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شرين حممد بديع القدومي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ابراهيم عبدالوهاب حممد

تعديل وكيل خدمات/حذف ذياب عايد عامر حمد ال�شمري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/القبعة الزرقاء لل�شيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1100620 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ القبعه الزرقاء لل�شيانه العامه 
BLUE CAPS GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /او دبليو ار لتجارة معدات قطع الغيار - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
O W R EQUIPMENT SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة قطع غيار املعدات واالآليات الثقيلة اجلديدة - باجلملة  4659312
تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين 4329901

تعديل ن�شاط / حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املدينة 

املتطورة لالدارة العقارات
رخ�شة رقم:CN 3820957 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرتاث 

 CN 1032979:للوكاالت التجارية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/لغتي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لو�شائل التعليم والقرطا�شية
 رخ�شة رقم:CN 2348006  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/باملن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1007591:جارتن للديكور  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موجنيني 

 CN 2883683:للوجبات اخلفيفة   رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيالنوفا 

للمقاوالت وال�شيانة العامة 
رخ�شة رقم:CN 1133573  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/غرا�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2688376:فالور غالريي  رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم جبل القد�س ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1107083 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم جبل القد�س - ذ م م 
JABAL AL QUDUS RESTAURANT - L L C 

اإىل /كافترييا جبل القد�س ذ.م.م 
JABAL ALQUDUS CAFETERIA L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 5610003
تعديل ن�شاط / حذف بيع الع�شائر - بالتجزئة 4722002

تعديل ن�شاط / حذف مطعم 5610001
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:اد �شو الدارة العقارات واملقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 16 ق 33 مكتب 25 مبنى عرب كوت واخرين

CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 2407044 

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه- حما�شبون قانونيون كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2021/01/04 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156000106 

تاريخ التعديل: 2021/01/10
امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:ايليت خلدمات ادارة العقارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي خليفة اأ ق 2 حو�س 5 املالك جمموعة بريد االمارات

CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1006631 

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

ابوظبي  الدولية-  و�شركاه  غزاله  ابو  ال�شادة/طالل  -تعيني   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2016/08/01  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:1605019961 تاريخ التعديل: 2021/01/11
امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:ايتوال لتنظيم املنا�شبات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني هيلي ندود جهام ال�شارع التا�شع احلادي ع�شر �شقة 

ورثة �شليم �شهيل علي اال�شود
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1165737 

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية واال�شت�شارات ال�شريبية   2
ذ.م.م كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/12/07 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2017000954 تاريخ التعديل: 2021/01/11
امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:ماجيك الين العمال الديكور واال�شباغ ذ.م.م
9 التا�شع مبنى النوبي  عنوان ال�شركة:املنطقة ال�شناعية �شعبة ال�شلم 

عزيز �شويدان واخرين ار�س 10 الطابق 1 مكتب 10
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1140028 

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

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية واال�شت�شارات ال�شريبية   2
ذ.م.م كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2020/12/27 وذلك بناء على 
قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2058006703 تاريخ التعديل: 2021/01/11
امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
اكرب  التجاري موؤ�ش�شة  CN باال�شم  رقم:1179816 
طلب  بالغاء  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  علي  خان 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 الثالثاء  12  يناير 2021 العدد 13136

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/وردة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليا�شمني للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1698489 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شريف اند تريف للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب 2 مبنى عيد الغب�شي دحروي العامري M �شرق 

3-18 الدور C7 ابوظبي �شارع اجلوازات
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1280626 

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

2 - تعيني ال�شادة/�شارتفورد لتدقيق احل�شابات كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/01/11 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056011945
تاريخ التعديل: 2021/01/11

امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شركة الطبية القاب�شة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1076332 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شركة الطبية القاب�شة ذ م م 

MEDICAL HOLDING COMPANY LLC 

اإىل /مبادلة للرعاية ال�شحية ذ.م.م

MUBADALA HEALTH L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
مكتوم بن حممد يتفقد �صري العمل يف االإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون االأجانب بدبي 

•• دبي -وام: 

تفّقد �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، �شباح اأم�س مقر االإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون 
االأجانب يف دبي، حيث اطلع �شموه على �شري العمل يف االإدارة وما تقوم به من جهود يف �شبيل تطوير منظومة العمل لديها 
بتبني اأحدث التقنيات مبا ي�شهم يف تعزيز االأداء والو�شول اإىل اأعلى م�شتوياته وفق اأف�شل املعايري العاملية ومبا يتنا�شب مع 
مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي الأن�شطة املال واالأعمال ومق�شد �شياحي رئي�س يف املنطقة. وا�شتمع �شموه خالل الزيارة 
التي رافقه فيها �شعادة اللواء حممد اأحمد املري، مدير عام االإدارة وعدد من م�شاعديه ومديري وروؤ�شاء االق�شام يف االإدارة، 
اإىل �شرح حول جهود التطوير امل�شتمرة يف االإدارة ال�شيما يف جمال التحول نحو البيئة الذكية تنفيذاً لتوجيهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بهذا ال�شاأن، فيما 
قدم عدد من الكوادر الوطنية ال�شابة ل�شمو نائب حاكم دبي عر�شاً مف�شاًل حول تلك اجلهود وعمل ومهام اأق�شام االإدارة 
اأعلى م�شتويات الراحة للم�شافرين عرب خمتلف املنافذ اجلوية والبحرية  اأجل �شمان  واملعايري التي يتم العمل بها من 

واجلوية.

�شارك يف الجتماع التن�شيقي الأول للربملان الدويل مع روؤ�شاء املجموعات اجليو�شيا�شية

�صقر غبا�س يوؤكد اأهمية دور الربملان الدويل يف �صمان التوزيع العادل للقاحات كورونا على �صعوب العامل
•• اأبوظبي-وام: 

اأك�����د م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
رئي�س  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ال��ع��رب��ي رئي�س  ال���ربمل���اين  االحت�����اد 
ال���ع���رب���ي���ة يف االحت������اد  امل���ج���م���وع���ة 
ال��ربمل��اين ال���دويل على ال���دور املهم 
الربملاين  "االحتاد  ي��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي 
تعزيز  ����ش���ع���ي���د  ع����ل����ى  الدويل" 
اال����ش���ت���ق���رار وال�������ش���الم واالأم�������ن يف 
ال�شرق االأو�شط من خالل احلفاظ 
الوطنية،  ال�������ش���ي���ادة  م���ب���ادئ  ع��ل��ى 

االقت�شاد  ل��ع��ودة  احل��ك��وم��ات  ع��ل��ى 
العاملي اإىل �شابق عهده قبل فريو�س 
القطاعات  ودع��م  امل�شتجد،  ك��ورون��ا 
ودعم  ت�����ش��رراً  االأك���رث  االقت�شادية 
احلكومات للقطاع ال�شحي لتمكينه 
اأو  الوطنية  للجوائح  الت�شدي  من 
اأو العاملية. وثمن معاليه  االإقليمية 
االجتماع،  ه���ذا  م��ث��ل  ع��ق��د  م���ب���ادرة 
اأن يكون هذا االجتماع بني  واقرتح 
رئي�س االحتاد، و روؤ�شاء املجموعات 
كاأن  دوري��ا  اجتماعا  اجليو�شيا�شية 
يكون هناك اجتماع كل ثالثة اأ�شهر 

الدويل  ال��ربمل��ان  يف  اجليو�شيا�شية 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  اف��رتا���ش��ي��ا  اأم�������س 
الدكتور عمر النعيمي االأمني العام 
للمجل�س الوطني االحتادي و�شعادة 
عفراء الب�شطي االأمني العام امل�شاعد 

لالت�شال الربملاين باملجل�س.
وقال معايل �شقر غبا�س اإن العامل 
ي��ت��وق��ع م���ن ال���ربمل���ان���ات ج���ه���ودا يف 
اآث�����ار جائحة  م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف م���ن 
كورونا على م�شتوى العامل، موؤكدا 
الربملاين  ي��ويل االحت���اد  اأن  اأه��م��ي��ة 
اأجندة  يف  خ��ا���ش��ة  اأه��م��ي��ة  ال�����دويل 

وع�����دم ال���ت���دخ���ل يف �����ش����وؤون ال����دول 
االأخرى باأي �شورة كانت، ومكافحة 
بني  الت�شامح  قيم  ون�شر  االإره����اب، 
�شعوب العامل، وعدم ال�شعي حليازة 
مبادئ  واح��رتام  النووية،  االأ�شلحة 
نزاعات  ال��دويل يف حل كل  القانون 
املنطقة وعلى االأخ�س منها الق�شية 
كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء  الفل�شطينية. 
معاليه خالل م�شاركته يف االجتماع 
دوارت�����ي  مل���ع���ايل  االأول  ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي 
الربملاين  االحت���اد  رئي�س  بات�شيكو 
املجموعات  روؤ������ش�����اء  م����ع  ال�������دويل 

 2021 اجتماعاته واأعماله يف عام 
مل���و����ش���وع���ني ب��اع��ت��ب��اره��م��ا االأك�����رث 
العامل  �شعوب  اهتمامات  يف  اإحلاحاً 
يف  االحت�����اد  دور  ه���و  االأول  ح��ال��ي��ا، 
للقاحات  ال���ع���ادل  ال��ت��وزي��ع  ���ش��م��ان 
ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا امل�����ش��ت��ج��د على 
االحتاد  اأن  باعتبار  ال��ع��امل،  �شعوب 
ي�����ش��م مم��ث��ل��ي ���ش��ع��وب ال���ع���امل، مع 
التفكري يف كيفية التعاون مع االأمم 
املو�شوع  اأما  ال�شاأن،  املتحدة يف هذا 
الثاين فهو دور الربملانات الوطنية 
والرقابة  الت�شريع  يف  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 

تطوير  اأه��م��ي��ة  على  معاليه  ..اأك����د 
املتحدة  االأمم  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأ���ش�����س 
االحتاد  ق���رارات  تنفيذ  ي�شمن  مب��ا 

للتباحث يف اأجندة االحتاد الربملاين 
ال����دويل، وامل�����ش��ك��الت ال��ع��امل��ي��ة ودور 
ب�����ش��اأن��ه��ا. ويف خ��ت��ام كلمته  االحت����اد 

ال��ربمل��اين ال����دويل، م��ع ���ش��رورة اأن 
ت���ك���ون ه���ن���اك خ���ط���ة ع���م���ل يف هذا 

ال�شاأن.

ختام املنتدى الفرتا�شي الأول بني ال�شعودية والإمارات )اأ�شرة اآمنة جمتمع اآمن(

تو�صيات لتعزيز التالحم االأ�صري وتبادل اخلربات يف جمال االإر�صاد واالإ�صالح
•• اأبوظبي-وام:

اختتمت اأم�س فعاليات املنتدى االفرتا�شي االأول بني دولة االإمارات العربية 
�شمو  من  كرمية  برعاية  اأقيم  ال��ذي  ال�شعودية،  العربية  اململكة  و  املتحدة 
املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحتاد  رئي�شة  بنت مبارك  فاطمة  ال�شيخة 
"اأم  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  االأعلى لالأمومة والطفولة 
االإمارات"، حتت عنوان "اأ�شرة اآمنة جمتمع اآمن" وا�شتمر يومني، بتنظيم 
االحتاد الن�شائي العام بالتعاون مع جمل�س �شوؤون االأ�شرة ال�شعودي وجمل�س 

التن�شيق ال�شعودي االإماراتي. 
و اأكدت �شعادة الدكتورة هال التويجري، االأمني العام ملجل�س �شوؤون االأ�شرة 
ال�شعودي، اأن املنتدى �شاهم يف تعزيز التالحم االجتماعي وحتقيق الدعم 
والتمكني لالأ�شرة ال�شعودية واالإماراتية، م�شددًة على اأهمية تبني وتبادل 
اخلربات واالآليات الفاعلة يف جمال االإر�شاد والتخطيط االأ�شري، لبناء اأ�شر 
ت�شتطيع التعامل مع ما يحدث لها من م�شتجدات، و�شواًل ملجتمع م�شتقر 
واآمن للبلدين. واأبدت التويجري تطلعها اإىل ا�شتمرارية مثل هذه الفعاليات 
بني الدولتني وتعزيز التكامل يف جميع املجاالت وتبادل التجارب واأف�شل 
املمار�شات التي ت�شاهم يف احلفاظ على التالحم االجتماعي وتعزيز مكانة 
االأ�شرة للقيام باأدوارها. من ناحيتها اأعربت �شعادة نورة خليفة ال�شويدي، 

ل�شمو  وامتنانها  �شكرها  عميق  عن  العام،  الن�شائي  لالحتاد  العام  االأم��ني 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، املثال والداعم االأول لكل اإمراأة على اأر�س دولة 
االإمارات بعطائها وريادتها يف العمل الن�شائي واالإن�شاين واالجتماعي داخل 
االإمارات وخارجها. واأ�شارت ال�شويدي، اإىل اأن تنظيم املنتدى جاء ا�شتثنائياً 
مب��خ��رج��ات ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ت��وج��ت ج��ه��ود االحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام وجمل�س 
عنه  نتج  االإم��ارات��ي،  ال�شعودي  التن�شيق  وجمل�س  ال�شعودي  االأ�شرة  �شوؤون 
جمتمعية  فعاليات  تنظيم  ال�شتمرارية  ال��ه��ادف��ة  التو�شيات  م��ن  �شل�شلة 
التالحم  على  احلفاظ  يف  فاعلة  اآليات  وتبني  دوري،  ب�شكل  الدولتني  بني 
االأ�شري، وتبادل اخلربات يف جمال االإر�شاد واالإ�شالح االأ�شري، ف�شاًل عن 
التعامل مع  االأ�شري وكيفية  باأهمية الرتابط  اأف��راد املجتمع  تعزيز ثقافة 
واأكدت  ودول��ي��اً.  اإقليمياً  حملياً،  الدولتني  جهود  واإب��راز  االأ�شرية،  امل�شاكل 
من  خمتارة  كوكبة  �شم  املنتدى  اأن  العام،  الن�شائي  لالحتاد  العام  االأم��ني 
البلدين  واملجتمع من  االأ�شرة  االخت�شا�س يف ق�شايا  واأ�شحاب  امل�شوؤولني 
ال�شقيقني، يجمعهم اإميان م�شرتك مبدى فاعلية العمل اجلماعي الإبراز 
اأف�شل االأ�شاليب الداعمة مللف املراأة والطفل، مبا ي�شمن ا�شتقرار بلداننا 
اململكة  بني  االأول  االفرتا�شي  املنتدى  تو�شيات  اأن  اإىل  م�شريًة  العربية، 
قاعدة مهمة  �شتمثل  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  ودول��ة  ال�شعودية  العربية 
واأ�شاد  االجتماعية.  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد  وم��ب��ادرات  وب��رام��ج  اأع��م��ال  يف 

املهند�س �شاعن املهريي، رئي�س فريق اللجنة التنفيذية يف جمل�س التن�شيق 
املبذولة من  الكبرية  االإماراتي، باجلهود  االإماراتي من اجلانب  ال�شعودي 
االحتاد الن�شائي العام وجمل�س �شوؤون االأ�شرة، الإخراج املنتدى االفرتا�شي 
تقف  19" مل  "كوفيد  جائحة  اأن  م��وؤك��داً  ومبتكرة،  مميزة  ب�شورة  االأول 
ال�شقيقني،  البلدين  بني  امل�شرتكة  امل��ب��ادرات  تنفيذ  ا�شتمرارية  على  عائقا 
ال�شعودي  التن�شيق  التنفيذية ملجل�س  اللجنة  اأمانة  حيث يتمثل دور فريق 
ومتابعة  امل�شرتكة  وامل�شاريع  للمبادرات  ال��الزم  الدعم  بتقدمي  االإم��ارات��ي 
تنفيذها، كما ثمن اجلهود التن�شيقية بني الفريق املنظم للمنتدى وفريق 
االفرتا�شي  املنتدى  اأن  اإىل  م�شرياً  املجل�س،  يف  التنفيذية  اللجنة  اأم��ان��ة 
جمتمع اآمن" جاء باإخراج تقني مبهر ومميز كما اأن جل�شات  اآمنة  "اأ�شرة 
املنتدى ناق�شت الق�شايا االأ�شرية بعمق اآخذه بعني االعتبار دور االأ�شرة يف 
خلق جمتمع واعي ومدرك بالعامل املعا�شر واملتغري من حوله فاأمن االأ�شرة 
امل�شرتكة يف جمال  النوعية  املبادرات  �شيتم تعزيز  االأوط��ان لهذا  اأم��ن  من 
التنمية الب�شرية واالجتماعية يف جمل�س التن�شيق ال�شعودي االإماراتي. من 
بوزارة  املكلف  التن�شيقية  املجال�س  عام  امل�شلم، مدير  اأجماد  اأ�شادت  جانبها 
االقت�شاد والتخطيط وممثلة للجانب ال�شعودي الأمانة اللجنة التنفيذية 
ملجل�س التن�شيق ال�شعودي االإماراتي، بجهود اجلانبني الإقامة هذه الفعالية 
املنتدى  خ��الل  �شهدنا  حيث  جمتمعاتنا  يف  ل��الأ���ش��رة  امل��ه��م  ال���دور  واإب����راز 

لرتجمتها  ن�شعى  والتي  الرثية،  النقا�شات  من  �شل�شلة  االأول  االفرتا�شي 
ب�شكل  الب�شرية  التنمية  جم��ال  يف  التقدم  حتقق  م�شرتكة  م��ب��ادرات  اإىل 
اللجنة  اأمانة  اأدوار فريق  اأه��م  اأح��د  اأن  ب�شكل خا�س، موؤكدًة  واالأ���ش��رة  عام 
الدعم  تقدمي  يف  يتمثل  االإماراتي  ال�شعودي  التن�شيق  مبجل�س  التنفيذية 
اإيجابي وترتقي  اأثر  الالزم وتذليل كافة التحديات لتحقيق مبادرات ذات 
لطموح قيادتي و�شعبي البلدين ال�شقيقني. واأكدت غنيمة البحري، مدير 
الن�شاء واالأطفال، �شرورة  الرعاية والتاأهيل يف موؤ�ش�شة دبي لرعاية  اإدارة 
يتعلق  ما  يف  ل��دوره��ا  االأ���ش��رة  ب���اأداء  الكفيلة  االجتماعية  ال�شيا�شات  و�شع 
بالتن�شئة االجتماعية وغر�س قيمة التحاور والت�شاور والت�شامح يف نفو�س 
يقوم  االأ���ش��رة  ودرا���ش��ات  لبحوث  مركز  اإن�شاء  اأهمية  جانب  اإىل  النا�شئة، 
باإعداد وتنفيذ البحوث الكمية والكيفية ورفع نتائجها الأ�شحاب ال�شاأن يف 
الدولة باالإ�شافة اإىل اأهمية اإعداد وتنفيذ برامج تثقيف جمتمعي لالأ�شرة 
لتوعيتهم جتاه اأبرز التحديات والظواهر امل�شتجدة يف البيئة مبجتمعاتنا. 
اإىل �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك،  وتقدمت البحري، بال�شكر اجلزيل 
امل�شرتكة  الذي يظهر االإمكانات واجلهود  املنتدى  الكرمية لهذا  لرعايتها 
االأ�شري واالجتماعي، متمنية  اال�شتقرار  اإىل  والذي يهدف  الدولتني  بني 
اأن يكون تنظيم هذا املنتدى انطالقة لتحقيق املزيد من االأهداف املرجوة، 

والتبادل املثمر للخربات بني الدولتني.

دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى يف احتفالها تكرم �صركاءها واللجنة املنظمة ملهرجان �صواحي 9
•• ال�شارقة-الفجر:

احتفالها  وال���ق���رى  ال�����ش��واح��ي  ����ش���وؤون  دائ����رة  نظمت 
ال��داع��م��ة والراعية  ���ش��رك��ائ��ه��ا م��ن اجل��ه��ات  ل��ت��ك��رمي 
ت�شعة  �شواحي  مهرجان  لفعاليات  املنظمة  واللجان 
تنظيمها  ف���رتة  خ���الل  ك��ب��ريا  اأن حققت جن��اح��ا  ب��ع��د 
الثاين من  دي�شمرب وحتى  العا�شر من  ب��داأت يف  التي 
ي��ن��اي��ر يف ح��دي��ق��ة امل��ن��ت��زه ب��ال�����ش��ارق��ة وا���ش��ت��م��ر لثالثة  
تنظيمه  الذي جرى  احلفل  متوا�شلة. ح�شر  اأ�شابيع 
�شعادة  من  كال  للرتاث  ال�شارقة  مبعهد  اأم�س  �شباح 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  ال�شويدي  �شامل  بن  خمي�س 

الإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى 
وال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي مدير دائرة �شوؤون 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ح�شور  بجانب  وال��ق��رى  ال�����ش��واح��ي 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل�����ش��ل��م رئ��ي�����س م��ع��ه��د ال�����ش��ارق��ة للرتاث 
و�شعادة حممد خلف مدير عام هيئة ال�شارقة لالإذاعة 
جمعية  عام  مدير  اجلنيد  ماجد  و�شعادة  والتلفزيون 
ال�شارقة التعاونية و�شعادة خالد الق�شري مدير حدائق 
املنتزه واملقدم اأحمد املري من القيادة العامة ل�شرطة 
ال�شارقة من ال�شرطة املجتمعية بجانب ح�شور ممثلي 
م�شرف  م��ن  البلغوين  ح�شن  وه��م  امل�شاركة  اجل��ه��ات 
ال�شارقة االإ�شالمي وعلي بوغازيني من بلدية ال�شارقة 

ال�شارقة  حلكومة  االإعالمي  املكتب  من  املال  وح�شني 
واأع�شاء اللجنة املنظمة للمهرجان.

اأقيم يف ظل النجاح الذي حققته دائرة �شوؤون  احلفل 
�شبعة  وه���م  �شركائها  مب�����ش��ارك��ة  وال��ق��رى  ال�����ش��واح��ي 
ع�شرة جهة يف اإ�شعاد اأفراد اال�شرة وا�شتثمار اأوقاتهم يف 
برامج وفعاليات وم�شاركات عك�شت الطابع االجتماعي 
يف اإطار العمل بتوجيهات ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
االأعلى  حاكم ال�شارقة _ حفظه اهلل ورعاه _ للقيام 
العالقات  وتنمية  االأ���ش��ري  ال��ت��ق��ارب  تعزيز  يف  ب���دور 

وتقدمي فعاليات جتمع اال�شر يف فقراتها الهادفة.

بتكلفة مالية تبلغ 118 مليونًا و400 األف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمااًل تطويرية متفرقة لرفع كفاءة الطرق ال�صريعة يف الرب الرئي�صي

جمل�س الطفل يختتم برناجمه ال�صتوي مع فر�صان الفجرية نبدع

•• اأبوظبي -الفجر:

مبناطق  ال�شريعة  للطرق  تطويرية  اأعمااًل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تنفذ 
والنوف،  الطف،  وطريق   ،E30و )�شويحان،  الرئي�شي  الرب  يف  متفرقة 
و�شارع  زاي���د،  ال�شيخ  و���ش��ارع  ي��ا���س،  وب��ن��ي  وال��ف��الح،  ورب����دان،  وال�شمحة، 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، وال��ب��ط��ني، وع��ج��ب��ان، ورزي������ن(، ب��ت��ك��ل��ف��ة م��ال��ي��ة تبلغ 
118،400،000 درهم، بهدف احلفاظ على البنية التحتية، وتطوير 

ورفع كفاءة �شبكة الطرق الع�شرية التي تتمتع بها اأبوظبي.
ويت�شمن امل�شروع اإن�شاء طرق بطول 3،905 اأمتار، ت�شمل اإن�شاء طريق 
 ،E30 بطول 850 مرتاً يف منطقة �شويحان حلارة التفاف على طريق

520 مرتاً، واإن�شاء طريق ملزارع يف  واإن�شاء مدخل ملدينة الفالح بطول 
رزين بطول 1،650 مرتاً، وكذلك اإن�شاء مدخل وخمرج ملنطقة ال�شمحة 
بطول 465 مرتاً، واإن�شاء مدخل ومنفذ ملنطقة بني يا�س بطول 420 
بطول  عجبان  يف  ل��ل��م��زارع  م��ع��دين  �شياج  تركيب  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  م���رتاً، 
اأماكن  اإر�شادية يف  لوحات  تركيب  امل�شروع  ي�شهد  كما  م��رتاً.   22،375
متفرقة بالطرق ال�شريعة، وتطوير اأعمال التجميل الطبيعي لدوار املها 
يف منطقة البطني، وكذلك تبديل ك�شافات اأعمدة اإنارة الطرق يف كل من 
�شارع ال�شيخ زايد و�شارع اخلليج العربي من االإنارة العادية اإىل اإنارة موفرة 
للطاقة )LED(، باالإ�شافة اإىل تركيب 123 بوابة اإلكرتونية يف اأماكن 

متفرقة بالرب الرئي�شي، وتركيب لوحات اإر�شادية يف طريق الطف.

•• الفجرية-الفجر:

اختتم جمل�س الطفل التابع جلمعية 
الثقافية،  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رية 
فر�شان  م����ع  ال�������ش���ت���وي  ب���رن���اجم���ه 
على  ا�شتمل   ال��ذي  نبدع،  الفجرية 
ال��ور���س �شعت يف جمملها  ع��دد م��ن 
واإطالق  االأط��ف��ال  م��ه��ارات  لتنمية 

طاقاتهم و�شقل مواهبهم.
وركزت الور�س التي اأقيمت عرب قناة 
االت�شال املرئي زووم على موا�شيع 
م��ع��رف��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة منها  وح���ق���ول 
الرقمي"  امل��ح��ت��وى  "ا�شنع  ور���ش��ة 
م��ن عهد وعامر  ك��ل  وال��ت��ى قدمها 
بعنوان  اأخ������رى  وور����ش���ة  ال��ي��ل��ي��ل��ي، 
االإلكرتونية  الق�ش�س  "ت�شميم 
احلفيتي،  حم��م��د  ����ش���ارة  ب���اإ����ش���راف 
التى  ال�شابون"،  "�شناعة  وور���ش��ة 
قام بتقدميها كل من علياء الكندي 

و�شيخة اأحمد الزحمي.
ك���م���ا ت���ط���رق���ت ال�����ور������س االأخ�������رى 
منها  تنوعاً  اأك��رث  معرفية  حلقول 
واأثرها  الرقمية  "املواطنة  ور���ش��ة 
اأدارها  الفرد واملجتمع" والتى  على 
كل من اأمل عبد العزيز وعلى عبد 
"قواعد  العزيز، كما تطرقت ور�شة 
لالنرتنت"  االآم�������ن  اال����ش���ت���خ���دام 
وعائ�شة  و�شوق  هيام  قدمتها  التى 
عن  احل������دي������ث  اإىل  احل�����������ش�����اين، 
االإبحار الهادف وال�شليم يف ال�شبكة 

العنكبوتية. 
اأع��ط��ي��ت ور�شة  اأخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
الكرتونية"،  �شخ�شيتك  "�شمم 
التى قدمها حممد ومرمي النقبي، 
العنان  الإط��الق  للم�شاركني  املجال 
خليالهم ومهاراتهم يف نحت مالمح 

هذه ال�شخ�شيات اخليالية. 
مديرة  ال���ي���م���اح���ي  م������وزة  وق����ال����ت 
الربنامج  ي��ه��دف  ال��ط��ف��ل:  جمل�س 
فنية  م���ه���ارات  ال��ط��ف��ل  ت��ع��ل��ي��م  اإىل 
االإبداعية  ق��درات��ه  وتعزيز  ج��دي��دة 
م���ن خ����الل اط���الع���ه ع��ل��ى جت���ارب 
عملية م�شتخل�شة يخو�س غمارها 
تنمى  را�شخة  م��ع��ارف  منها  وينهل 
ر���ش��ي��ده ال��ث��ق��ايف يف احل��ي��اة وترثي 
اأطفالنا  اإن  واأ���ش��اف��ت:  اإب���داع���ات���ه. 
اإتاحة  جزء من جمتمعنا، ومهمتنا 
وحتفيزهم  للتعلم  ل��ه��م  ال��ف��ر���ش��ة 

ع��ل��ى االإب�����داع واالب��ت��ك��ار م��ن خالل 
الأعمارهم  م��ن��ا���ش��ب��ة  ور�����س  ت��ق��دمي 
وتعريف  واهتماماتهم،  وتطلعات 
اأق���ران���ه���م مب��ح��ت��وي��ات��ه��ا، مب���ا فيه 
اأكبادنا،  واإفادة كبرية لفلذات  متعة 
بناة الغد". واأو�شحت اليماحي "يف 
هذا الربنامج �شجعنا االأطفال على 
اختيار  الور�س االفرتا�شية املنا�شبة 
مهاراتهم  ت�شقل  بدورها  التي  لهم 
الفر�شة  ومت��ن��ح��ه��م  وم���واه���ب���ه���م 

للتعبري واالختيار واكت�شاب معارف 
اأو�شع وتر�شيخ الثقة باأنف�شهم".   

االأه����ايل  م�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
واالأفكار  املحاور  انتقاء  الأبنائهم يف 
وح�������ش���ور ال�����ور������س االف���رتا����ش���ي���ة 
مل��ج��ل�����س ال��ط��ف��ل ل���ه اأث����ر ج��م��ي��ل يف 
اأن  �شاأنه  من  فهذا  النا�شئة،  نفو�س 
يعزز الرتابط بني الطفل ووالديه 
ومينحه الثقة بالنف�س والقدرة على 
اتخاذ القرار ب�شكل �شليم و�شديد".
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  يناير 2021 العدد 13136

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  يناير 2021 العدد 13136

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  يناير 2021 العدد 13136

منوذج اعالن بالن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك الفار�س العاملية للخيم

Alfares intl tents طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:الفار�س العاملية للخيم
املودعة بالرقم : 342754  بتاريخ : 2021/01/6

بيانات االأولوية:
با�ش��م: الفار�س العاملية للخيم

املوطن:مدينة دبي ال�شناعية - �شيح �شعيب - م�شتودع رقم 4-3
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :22
احلبال واخليوط وال�شبكات واخليم واملظالت وامل�شمع واالأ�شرعة والغرارات واالأكيا�س )غري الواردة يف فئات 

اأخرى( مواد التبطني واحل�شو )عدا ما كان من املطاط او البال�شتيك( مواد ن�شيج من االألياف اخلام
خيمة  �شكل  على  االول  احل��رف  ا�شفل  اجنليزي  ال�شركة  ا�شم  و  اعلى  عربي  ال�شركة  ا�شم  العالمة:  و�شف 

مثلثة
اال�ش��رتاطات: 

اأو   ، التجارية يف وزارة االقت�شاد  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  ان يتقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  يناير 2021 العدد 13136

منوذج اعالن بالن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك الفار�س العاملية للحدادة

Alfares intl smithery طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:الفار�س العاملية للحدادة
املودعة بالرقم : 342850  بتاريخ : 2021/01/9

بيانات االأولوية:
با�ش��م: الفار�س العاملية للحدادة

املوطن:مدينة دبي ال�شناعية - �شيح �شعيب 4 - م�شتودع رقم 2-1
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :6
�شغل االأبواب املعدنية والنوافذ وتركيبها م�شغل حدادة وحلام ازالة ال�شداأ عن املعادن ور�شة جنارة

اول حرف  و  ا�شفل  باللغة االجنليزية  ال�شركة  ا�شم  اعلى مع  العربية  باللغة  ال�شركة  ا�شم  العالمة:  و�شف 
على �شكل خيمة مثلثة

اال�ش��رتاطات: 
اأو   ، التجارية يف وزارة االقت�شاد  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  ان يتقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  يناير 2021 العدد 13136

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام 
ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم االربعاء املوافق 13 يناير 2021 والثالث االأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
دائرة االمور امل�ستعجلة

     
2014  13589/2020   38856 P 16000   
2016  13301/2020   17738 K 14000     

2015  13585/2020   52471 O 16000   
2015  13588/2020   84419 B 42000       
2011 320   13290/2020   23789 7 12000   
S 350 2010 13583/2020   70370 A 28000    

2013    13587/2020   18624 D 32000    
2015  13289/2020   18320 Q 24000   
H1 2014 13584/2020   20446 8 15000    

2018  13586/2020   9972  A 70000      
2010  13315/2020   84177 10 7000   
2016  13582/2020   29701 G 21000     
2015  13619/2020   65745 16 11000      
2015  13604/2020   48066 4 55000    

G 63 AMG 2018 10/2021   41290 S 350000   
S 500 2015 21/2021   54388 8 120000    
2017  13291/2020   22965 M 85000      
CTS 2016 12/2021   95962 6 70000     
2016  11/2021   5747 A 50000      
HSE 2018  13314/2020   10849 W 160000   
2014  13597/2020   84779 O 30000   

2018    13593/2020   18756 K 22000   
2016     13592/2020   24500 P 120000   

2015  13594/2020   61340 W 65000    
2016  13591/2020   79226 P 13000 .  
2015  13598/2020   81296 N 14000   
2014  13596/2020   97605 15 48000    
2019  13595/2020   82127 V 42000     
2018  13590/2020   37451 W 30000    
2015  31/2021   89043 N 17000           
2009  30/2021   23408 I 24000   
2016  12988/2019   21975 C 45000        
2016  2479/2020   66579 1 11000   
FH12 2004 355/2020 95753  A 38000         
2007  355/2020 33104  A 16000         

2007 _ 355/2020 33425  A 19000         
FH12 2005 355/2020 95828  A 40500         

فقد املدعو  /با�شم ممدوح 
م�شر    ارن���������������اءوط،  ع����ل����ي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من   )A19516900( رقم 
او  م�شر  �شفارة  اىل  يجده 

اأقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �صفر
/عبدالظاهر  امل��دع��و   فقد 
ك������ل حم�����م�����د، ب���اك�������ش���ت���ان   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)cu5124162( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0554411039

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل���دع���و  /دراي�����و بينا 
الفلبني    رودري������ج������وي������ز، 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)B5393256P( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0563367070

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل����دع����و  /م������ازن تاج 
عبدالقيوم،  ال�شيد  الدين 
اجلن�شية  ال���������������ش�������ودان   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)06881902P( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0526578787

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو  /اليازي ح�شن 
اليمن    ال�����رم�����اح،  ح�������ش���ني 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  م��ن   )05426922(
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0505366608

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل���دع���و  /دي���ن���ار خان 
باك�شتان    خ�������ان،  ����ش���اف���ري 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من   )rl4117962(
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0507066614

فقدان جواز �صفر
املدعو  /ابيبو جنا�س  فقد 
ت�شيما، باك�شتان   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4355892EP( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0506210006

فقدان جواز �صفر

ف����ق����د امل������دع������و  /را�����ش����ي����ل 
اجلن�شية  الهند    ثوما�س، 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9977309M( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0508324324

فقدان جواز �صفر

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اإعالن بالن�شر

       يف الدعوى رقم 30/2021/209 تنفيذ عمايل
مو�شوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2020/4727 عمايل جزئي، ب�شداد 

املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 36569 درهم ( ل�شالح العامل، ومبلغ ) 752 درهم ( ر�شوم ل�شالح املحكمة

طالب االعالن:  مالك ب�شري احمد �شفته بالق�شية: طالب التنفيذ 

املطلوب اعالنهم: 1- موؤ�ش�شة مرمرة التجارية �شفته بالق�شية: منفذ �شده 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�شوع 

وقدره 36569 درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ 752 درهم ر�شوم خلزينة 

املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اإعالن بالن�شر

            يف الدعوى رقم 400/2020/211 تنفيذ عقاري
مو�شوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم " 195 / 2017 عقاري كلي "، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 8144176.70 درهم ( ، �شاماًل للر�شوم وامل�شاريف
طالب االعالن: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االأو�شط املحدود �شفته بالق�شية:  طالب التنفيذ 

املطلوب اعالنهم: 1- هيرنيت�س لوثر كريتزينجر �شفته بالق�شية: منفذ �شده 
2- ليندى �شوين  �شفته بالق�شية: منفذ �شده 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 8144176.70 درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اإعالن بالن�شر

               يف الدعوى رقم 8617/2020/207 تنفيذ جتاري
الدعوى رقم 1389/2020 جتاري جزئي،  ال�شادر يف  الدعوى: تنفيذ احلكم  مو�شوع 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 642427 درهم ( ، �شاماًل للر�شوم وامل�شاريف
طالب االعالن: بنك دبي االإ�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( �شفته بالق�شية: طالب التنفيذ 

املطلوب اعالنهم: 1- ايوب �شالح ك�شمك على امل�شرخ �شفته بالق�شية:  منفذ �شده 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 642427 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�م  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر        

 72/2020/671 تظلم جتاري 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املتظلم �شدهما : 1- علي حميد علي عبداهلل العوي�س 2- روبريت فرا�شي�س بورتون   
- جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املتظلم :البنك التجاري الدويل �س.م.ع 
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف الدعوى 

رقم:1297/2020 امر على عري�شة جتاري و الر�شوم وامل�شاريف 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/1/24 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/163
املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اإليه : حممد �شاهد حممد انور  .
نتيجة  دره��م   )  38،288.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 86462 / خ�شو�شي / الفئة G/ دبي  ( من نوع ) دودج ت�شالنجر 
_ كوبيه( موديل )2017 ( _ لون ) ا�شود / احمر( _ واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم  2021/186
املنذر:  بنك اأبوظبي االول ) حاليا ( بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقا (   

املنذر اإليه : اليا�س فكتور جربا زرافيلي   .
نتيجة  دره��م   )  15،480.40( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 60296 / خ�شو�شي / الفئة N/ دبي  ( من نوع ) تويوتا افنزا 
_ ا�شتي�شن ( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�س ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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�شلطان عمان، مر�شومني  بن ط��ارق  ال�شلطان هيثم  اأ�شدر جاللة   
وق�شى  للدولة،  االأ�شا�شي  النظام  ب�اإ�شدار  االأول  ق�شى  �شاميني، 
الثاين باإ�شدار قانون جمل�س ُعمان. وذكرت وكالة االنباء العمانية ان 
اإ�شدار املر�شومني رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 ياأتي تلبية ملتطلبات 
 .2040 عمان  روؤي���ة  م��ع  وان�شجاماً  املقبلة،  املرحلة  يف  ال�شلطنة 
واأو�شحت الوكالة ان املر�شوم رقم 6 لعام 2021 القا�شي باإ�شدار 
وم�شتقرة  حم��ددة  اآلية  و�شع  يت�شمن  للدولة  جديد  اأ�شا�شي  نظام 
النتقال والية احلكم يف ال�شلطنة وو�شع اآلية تعيني ويل العهد، وبيان 
مهامه واخت�شا�شاته والتاأكيد على مبداأ �شيادة القانون وا�شتقالل 
الق�شاء كاأ�شا�س للحكم يف الدولة، والتاأكيد على دور الدولة يف كفالة 
املزيد من احلقوق واحلريات للمواطنني و اأهمها : امل�شاواة بني املراأة 
والرجل ورعاية الطفل واملعاقني والن�سء وال�شباب واإلزامية التعليم 
اجلامعات،  اإن�شاء  وت�شجيع  االأ�شا�شي،  التعليم  مرحلة  نهاية  حتى 
يف  واحل��ق  واملبتكرين  املبدعني  ورعاية  العلمي،  بالبحث  والنهو�س 
االآمنة وحرمة احلياة اخلا�شة  االإن�شانية واحلياة  احلياة والكرامة 
الإ�شراف  وخ�شوعها  وال��ت��اأه��ي��ل  ل��الإ���ش��الح  دور  ال�شجون  اأن  وع��ل��ى 
واالجتار  عليه،  االعتداء  واعتبار  الوطني  ال��رتاث  وحماية  ق�شائي 

فيه جرمية يعاقب عليها القانون.

23315 اإ�شابة جديدة و 436 حالة  اأعلنت رو�شيا اأم�س ت�شجيل 
وفاة بفريو�س “كورونا” امل�شتجد خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية، ما 
ميثل ارتفاعا يف عدد اال�شابات اجلديدة وانخفا�شا يف حاالت الوفاة 
الرو�شي  العمليات  مركز  وك�شف  االول.  اأم�س  معدالت  مع  مقارنة 
اخلا�س مبكافحة الفريو�س - يف تقريره اليومي - اأن هذه االأرقام 
اجلديدة رفعت العدد االإجمايل من االإ�شابات والوفيات اإىل ثالثة 
ماليني و425 األفا و 269 اإ�شابة، من بينها 62273 حالة وفاة، 
 675 و  األ���ف   800 و  مليون   2 املتعافني  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  فيما 

�شخ�شا.

بداأت اإجراءات احلظر امل�شددة يف اأملانيا منذ �شباح ام�س يف اإطار احلد 
من تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد كوفيد 19.

اإج����راءات احلظر حتى  اأق���رت متديد  وك��ان��ت احلكومة االأمل��ان��ي��ة ق��د 
واتفقت  ك��ب��ري،  ب�شكل  ك��ورون��ا  وب���اء  ان��ت�����ش��ار  ل��ت��ف��ادي  ال�شهر  ن��ه��اي��ة 
احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة م��ع ح��ك��وم��ات ال��والي��ات على ف��ر���س امل��زي��د من 
اإجراءات احلظر، ت�شمل اإغالق املدار�س واالعتماد على التعليم عن 
بعد و تقييد حركة �شكان املناطق املوبوءة مب�شاحة ال يزيد قطرها 
عن خم�شة ع�شر كيلو مرتا. وخرجت بع�س الواليات عن هذا االتفاق 

واأعادت فتح املدار�س ب�شكل جزئي خا�شة لل�شفوف االبتدائية.

االأمريكية  ال��ت��ربع��ات  جميع  تعليق  م��ورغ��ان  ب��ي  ج��ي  ب��ن��ك  اأع��ل��ن 
ترامب  دونالد  الرئي�س  اأن�شار  من  ح�شد  قيام  اأعقاب  يف  ال�شيا�شية 
م��ت��زاي��د من  ع���دد  اإىل  ب��ذل��ك  لين�شم  ال��ك��اب��ي��ت��ول،  مبنى  ب��اق��ت��ح��ام 

املوؤ�ش�شات االأمريكية التي اأوقفت التمويالت منذ اأعمال العنف.
م�شارف  اأك��رب  مورغان،  بي  جي  يف  ال�شيا�شي  العمل  جلنة  و�شتقوم 
البالد من حيث حجم االأ�شول، بوقف كافة امل�شاهمات املالية لزعماء 
اأعلن  ح�شبما  االأق��ل،  على  اأ�شهر  ل�شتة  ودميوقراطيني  جمهوريني 

متحدث لوكالة فران�س بر�س.
وقل بيرت �شري، رئي�س ق�شم م�شوؤولية ال�شركات، اإن “تركيز م�شوؤويل 
قطاع االأعمال والقادة ال�شيا�شيني وقادة املجتمع املدين االآن يجب اأن 

يكون على احلكم واإي�شال امل�شاعدة ملن هم بحاجة ما�شة لها«.
واأ�شاف “�شيكون هناك مت�شع من الوقت للقيام بحملة فيما بعد«.

وقررت �شركات اأخرى ا�شتهداف م�شوؤويل احلزب اجلمهوري الذين 
�شوتوا يف ال�شاد�س من كانون الثاين/يناير برف�س نتائج االنتخابات 

الرئا�شية.
مبنى  باقتحام  ترامب  اأن�شار  من  غا�شب  ح�شد  ق��ام  اليوم  ذل��ك  يف 
املنتهية  الرئي�س  تكرار  على  ق�شري  وقت  بعد  االأمريكي  الكابيتول 
االنتخابات.  ت��زوي��ر  ع��ن  لها  اأ�شا�س  ال  م��زاع��م  احل�شد  اأم���ام  والي��ت��ه 
اأحدهم عن�شر يف  ال�شغب  اأعمال  اأعقاب  اأ�شخا�س يف  وق�شى خم�شة 

ال�شرطة.

عوا�شم

م�صقط

مو�صكو

برلني

وا�صنطن

عام على اأول وفاة جراء
 وباء كوفيد-19 يف ووهان

 •• ووهان-اأ ف ب

قبل عام من يوم اأم�س االأول االأحد �شجلت اأول وفاة جراء فريو�س كورونا امل�شتجد 
يف ووهان بو�شط ال�شني، غري اأن هذه الذكرى امل�شوؤومة حتل و�شط �شمت يف وقت 

ت�شعى ال�شني اإىل التخل�س من �شورتها كالبوؤرة االأوىل لوباء كوفيد-19.
واأ�شفر الوباء منذ ذلك احلني عن وفاة اأكرث من 1،9 مليون �شخ�س يف العامل.

ومتكنت ال�شلطات ال�شينية منذ الربيع من ال�شيطرة اإىل حد بعيد على فريو�س 
كورونا امل�شتجد يف ووهان كما يف بقية البالد وتبقى احل�شيلة الوطنية الر�شمية 

مب�شتوى 4636 وفاة منذ منت�شف اأيار/مايو.
ويف املدينة الواقعة يف و�شط ال�شني والتي كانت اأول منطقة فر�س فيها احلجر 
من�شرفني  ال�شكان  ك��ان   ،2020 الثاين/يناير  كانون   23 من  اعتبارا  ال�شحي 
و�شائل  لزمت  فيما  االعتيادية،  اليومية  اهتماماتهم  اإىل  االثنني  اأم�س  �شباح  
االإعالم الر�شمية ال�شمت حول هذه الذكرى االأوىل. وقال �شّتيني يدعى ك�شيونغ 
ليان�شينغ يف متنّزه يق�شده متقاعدون، بع�شهم ي�شع كمامات، للرق�س اأو القيام 
بتمارين ريا�شية �شباحية “ووهان هي االآن املدينة االأكرث اأمانا يف ال�شني وحتى 
الوقاية، حتى حفيدي ي�شع  لتدابري  “ال�شكان مدركون متاما  وتابع  العامل«.  يف 
كمامة حني يخرج، وعمره ال يتعدى ال�شنتني«. وواجهت ال�شني انتقادات لطريقة 
تعاملها مع الوباء يف بداية انت�شاره، واتهمت ال�شرطة اأطباء يف ووهان ك�شفوا وجود 
الفريو�س، بن�شر �شائعات. ومل يعلن ا�شم اأول �شحية معروفة للوباء، كل ما نعرفه 

اأنه رجل يف ال�61 من العمر كان يق�شد �شوق هوانان للتب�شع.

يف تو�شيف الغزوة:

متمردو الكابيتول, فو�صى قومية �صعبوية...؟
هذا الرف�س الكبري لالأفراد واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية, غالًبا ما يجد م�شدر �شرعيته يف املمار�شات ال�شيا�شية نف�شها

بايدن يتلقى جرعته الثانية من لقاح كوفيد-19 نتانياهو ياأمر ببناء 800 وحدة ا�صتيطانية جديدة يف ال�صفة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

يتلقى الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن جرعته الثانية من اللقاح امل�شاد لكوفيد-19 على ما 
ثقة  لتعزيز  الهواء  على  مبا�شرة  ال��وىل  تلقيه اجلرعة  على  اأ�شابيع  بعد ثالثة  وذل��ك  اأعلن مكتبه، 

اجلمهور يف اللقاح.
تلقى  عندما  القلق”  اإىل  يدعو  �شيء  “ال  اإن��ه  لالمريكيني  وال�شبعني  الثامنة  البالغ  بايدن  وق��ال 
والع�شرين من  احل��ادي  ديالوير يف  بوالية  كري�شتيانا  م�شت�شفى  فايزر يف  لقاح  االوىل من  جرعته 

كانون االأول/دي�شمرب 2020.
وقال فريقه اإن الرئي�س املنتخب �شيتلقى اي�شا اجلرعة الثانية اأمام و�شائل االإعالم، دون اأن يعطي 
مزيدا من التفا�شيل. وتويف اكرث من 374 الف �شخ�س ب�شبب فريو�س كورونا يف الواليات املتحدة، 
املنتهية واليته دونالد  الرئي�س  اإدارة  التي و�شعتها  اللقاحات  اآلية توزيع  بايدن اجلمعة  انتقد  وقد 

ترامب، وا�شافا اإياها ب�”املهزلة«.

800 وحدة  ال��وزراء بدفع م�شروع بناء حوايل 
�شكنية يف مناطق يهودا وال�شامرة” يف اإ�شارة اإىل 
“من  م�شيفاً  الغربية،  لل�شفة  التوراتي  اال�شم 
مينا�شيه  وت���ال  نيحاميا  ن��ويف  بلدتي  يف  بينها 

حيث �شكنت اإ�شتري هورغن«.
االإ�شرائيلية  اجلن�شيتني  حتمل  التي  وهورغن 
كانون   21 ل��ي��ل  مقتولة  وج���دت  وال��ف��رن�����ش��ي��ة، 
االأول/دي�شمرب بالقرب من تلك امل�شتوطنة غرب 

مدينة جنني يف �شمال االأرا�شي الفل�شطينية.
فل�شطينيا  اعتقل  انه  االإ�شرائيلي  وقال اجلي�س 
يزيد  ما  “بناء  اإىل  البيان  واأ�شار  قتلها.  بتهمة 

عن 200 وحدة �شكنية يف ريحاليم )جنوب مينة 
نابل�س(ونويف نيحاميا )�شرق حمافظة �شلفيت(

وذلك كجزء من تنظيم” امل�شتوطنتني.
اإىل  ييتطلع  ال��ذي  نتانياهو  اأن  البيان  اك��د  كما 
الت�شريعية  اآذار/م���ار����س   23 انتخابات  خو�س 
 400 ح��وايل  لبناء  خطة  “برفع  اأم��ر  املبكرة، 
وح�����دة ���ش��ك��ن��ي��ة اإ���ش��اف��ي��ة يف ك���ل م���ن ب��ي��ت اإي���ل 
هفاتيكيم  و�شخونات  �شومرون  و�شايف  واإفياتار 
�شومرون  وك���رين  ب��رك��ان  ال�شناعية  وامل��ن��ط��ق��ة 
االأعلى  التخطيط  جمل�س  اإىل  زئيف،  وجفعات 

لتتم امل�شادقة عليها خالل جل�شته املقبلة«.

•• القد�س-اأ ف ب

اأمر رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو 
يف  ج��دي��دة  �شكنية  وح���دة   800 ببناء  االث��ن��ني 

م�شتوطنات بال�شفة الغربية املحتلة.
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ق��رار قبل اأق���ل م��ن 10 اأي���ام من 
بايدن  ج��و  املنتخب  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ت���ويل 
ال�شلطة يف وا�شنطن خلفاً لدونالد ترامب الذي 
���ش��ه��دت والي��ت��ه اإط����الق خ��ط��ة ���ش��الم عار�شتها 

ال�شلطة الف�شلطينية ب�شّدة.
وقال مكتبه يف بيان باللغة العربية “اأوعز رئي�س 

•• الفجر -�شيمون بلني 
–ترجمة خرية ال�شيباين

وحتديده  ت�شنيفه  با�شتحالة  اأحياًنا  احل��دث  حجم  يقا�س 
وح�شره بكلمات ومفاهيم التحليل االأكادميي. اأما بالن�شبة 
لال�شتيالء غري املحتمل على مبنى الكابيتول يوم االأربعاء، 
والقانونية  التاريخية  االآراء  اإن  القول  املنا�شب  غري  فمن 
وال�شيا�شية تتباين، واأحياًنا تكون وجهاً لوجه. كيف تو�شف 
املوؤ�ش�شات  ق��ل��ب  ل��رتام��ب يف  امل��وؤي��دي��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  غ���زوة 
األف �شوؤال.  ا  اأي�شً االأمريكية، والتي تثري �شهولة اخرتاقها 
هل كانت فتنة، حماولة انقالب، ثورة اجتماعية، انتفا�شة 
ن��ظ��ري��ات تفوق  وات��ب��اع  امل���وؤام���رة  الأن�����ش��ار  ه��ج��وم  �شعبوية، 
البي�س؟ كل هذا يف نف�س الوقت؟ يف الوقت احلايل، مل يتم 
تقرير اأي �شيء حًقا، ومل تفر�س اأي �شبكة قراءة نف�شها... 

املتوفر، يف حد ذاته، بداية ملعلومات.
كانت  والتي  ال�شعبوية،  �شادت هي  التي  املفاهيم  اأوائ��ل  من 
اأ�شكالها  اأك��رث  م��ن  واح���دة  �شك،  دون  الرتامبية،  الرئا�شة 
الأن  قومية”،  “�شعبوية  البع�س  يقول  راديكاليا.  جن��اًح��ا 
مطالب جزء كبري من املتظاهرين يف الكابيتول هيل، تاأخذ 
ب�شكل  جديدا  نازيا  وحتى  وعرقيا،  للنظام،  ا  مناه�شً لوًنا 

علني بالن�شبة لبع�شهم.
روؤية يوؤيدها املوؤرخ باب ندياي يف �شحيفة ليربا�شيون، الذي 
طرح فكرة “االنحراف نحو ال�شعبوية القومية ذات االجتاه 
ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  يعار�شها  مقاربة  لكنها  الفا�شي”. 
جان اإيف بران�شري جزئًيا يف من�شور على في�شبوك: “دعونا 
حلركات  بالن�شبة  ‘ال�شعبوية’  ع��ن  احل��دي��ث  ع��ن  نتوقف 
متوقعة  غري  اأ�شكال  يف  )حتى  الفا�شية  �شمات  بكل  تتمتع 
�شّمي تاريخًيا  والتي ال عالقة لها مبا  ‘ما بعد احلداثة’( 

بال�شعبوية«.
هذا  ف��اإن  بروك�شيل،  دي  ليرب  جامعة  يف  لالأ�شتاذ  بالن�شبة 
يرقى اإىل اإ�شفاء ال�شرعية على االحتجاج من خالل تقدميه 
حركة  “ال�شعبوية  بان  الباحث  ويذكر  “�شعبي”.  اأن��ه  على 
دولة  وتر�شيخ  النقل،  وتاأميم  ت�شاعدية،  �شريبة  اإىل  دعت 
ا�شخا�س  من  مدعوًما  اأوب��و  االأب  لي�شت  اإنها  القانون”... 

يعي�شون يف عامل كيو انون املوازي«.

»احتجاج �شد العوملة«
اإذا كان  ال��ه��دي��ة الرتمبية االأخ����رية؟  اأ���ش��ب��اب ه��ذه  م��ا ه��ي 

اأكرث، واالأكرث انتخابا للدميقراطيني... وال �شك اأن النقا�س 
�شيظل مفتوًحا.

اجلمالية  ان  ال�شفراء.  ال�شرتات  م��ع  املقارنة  عند  مت��اًم��ا 
ت�شويره  ال���ذي مت  ال��ك��اب��ي��ت��ول  امل��ج��ن��ون��ة الخ��ت��ط��اف مبنى 
على الهواتف الذكية من قبل امل�شاغبني اأنف�شهم، وقد جاء 
واقتحموا  االع��م��اق،  اأمريكا  يف  بعيدة  مناطق  من  بع�شهم 
يف  املعروف  اجلديد  الكال�شيكي  للمبنى  الرخامية  الغرف 
تذكرنا  الطريق،  ظلوا  �شياح  وكاأنهم  العامل،  اأنحاء  جميع 
يناير   5 يف  جريفو  بنيامني  ل���وزارة  املتظاهرين  باقتحام 
2019، بعد �شهر من النهب املذهل وغري امل�شبوق لقو�س 

الن�شر يف باري�س. 
وحتى وان كان املطلب الرئي�شي ملوؤيدي الرئي�س االأمريكي، 
من البداية، رف�س انتخاب مناف�شه جو بايدن، الذي روجت 

املتظاهرين،  دواف���ع  يف  اأ�شا�شياً  يبدو  الهوية  ع��ن  التعبري 
فهل يجب اأن نكت�شف البعد االجتماعي؟ هل ينبغي اأن نلوم 
القوة  املتزايد يف  االجتماعي  والتفاوت  االقت�شادية  االأزم��ة 
تغذي  والتي  كوفيد،  فريو�س  هزها  التي  املنهارة،  العاملية 
ال�شعور بالتهمي�س واالهمال، وعاء القومية االأكرث تطرفاً؟ 
العلوم  اأ�شتاذ  يقول  ال�شيا�شي،  حم��ّل  ح��ّل  “االجتماعي  اإن 
ال�شيا�شية واملتخ�ش�س يف العالقات الدولية برتراند بديع، 
على موجات اإذاعة فران�س انرت، ان حمور هذه التعبئة هو 

االحتجاج �شد العوملة”.
 وبالتايل، فاإن املتمردين املوؤيدين لرتامب ويرفعون اأعالم 
م�شرتكة  فكرة  جميًعا  يتقا�شمون  الكونفدرالية،  الواليات 
ام���ام طبقات  واالإق�����ش��اء  االج��ت��م��اع��ي  االن���ح���دار  تتمثل يف 
مرّفهة واأكرث ثراًء، واأكرث تعليماً، وح�شرية اأكرث، وحركية 

ل��ه باملطالب  ك��ب��ري، ال ع��الق��ة  ال��زائ��ف��ة ب�شكل  ل��ه االأخ���ب���ار 
نتذكر،  دع��ون��ا  ول����دت،  ال��ت��ي  الفرن�شية  ل��ل��ح��رك��ة  االأول���ي���ة 
اإىل  اأن متتد  الوقود، قبل  ال�شرائب على  زي��ادة  من رف�س 
�شد  العام  واالحتجاج  ال�شهري،  املواطنية  امل��ب��ادرة  ا�شتفتاء 

النظام ال�شيا�شي.
الدميقراطيات  ح��ال  اأن خلفية  اإن��ك��ار  ذل��ك، ال ميكن  وم��ع 
الثقة  ان��ع��دام  بنف�س  عموما  تتميز  والفرن�شية  االأمريكية 
االأ�شابع،  باأطراف  مل�شها  يف  والرغبة  املوؤ�ش�شات،  يف  املتزايد 
قوية  رغبة  “هناك  اليومي.  الواقع  عن  بعيدة  تبدو  الأنها 
للغاية لال�شتحواذ على الرموز املوؤ�ش�شية لل�شلطة”، ي�شيف 
برتراند بديع، على غرار �شرقة املِْقَراأ، اأو اال�شتيالء املوؤقت 
على مكتب رئي�شة جمل�س النواب االأمريكي، نان�شي بيلو�شي. 
املختلفة  ال��دع��وات  نتذكر  ال  كيف  ال�����ش��ي��اق،  ه��ذا  مثل  ويف 
ال�شرتات  جم��م��وع��ات  ط���رف  م��ن  االإليزيه”  “اإ�شقاط  ل��� 
ال�شفراء على في�شبوك قبل عامني؟ على جانبي االأطل�شي، 

نف�س العالمات على ترّهل الدميقراطية التمثيلية.

رف�س املوظفني ال�شيا�شيني
لي�س  ال�شيا�شية  واملوؤ�ش�شات  ل��الأف��راد  الكبري  الرف�س  ه��ذا 
م�شدر  يجد  ما  وغالًبا  بحتة.  فرن�شية  اأو  اأمريكية  م�شكلة 
�شرعيته يف املمار�شات ال�شيا�شية نف�شها. وح�شب اخلبرية يف 
القانون واملتخ�ش�شة يف ال�شوؤون االأمريكية، اآن دي�شني، فاإن 
اأخطر تهديد للدميقراطيات املعا�شرة ال يكمن يف احتمال 

انقالب اأو فتنة. 
تنهار  االأنظمة  اأن  ليربا�شيون،  ل�شحيفة  الباحثة  وتو�شح 
قبل كل �شيء “ب�شكل غري حم�شو�س تقريًبا، يقو�شها القادة 
ل�شالح  ال��ق��واع��د  لتوظيف  مواقعهم  ي�شتخدمون  ال��ذي��ن 
حقيقة مفهومة جيًدا من قبل دونالد  امل�شالح احلزبية”. 
فرن�شا  ���ش��ن��وات...  م��ن��ذ  م��ف��رط  ب�شكل  وا�شتغلها  ت��رام��ب، 

وغريها لي�شت يف ماأمن من هذا.
ومع ذلك، ال يزال هناك ُمْعطًى رئي�شيا وترامبيا بالكامل، 
على  للزحف  الدعوة  تقليده:  اأح��د  ي�شتطيع  لن  ثمة  وم��ن 
قبل  من  الداخل،  من  انطلقت  االأمريكي  الكابيتول  مبنى 
الرئي�س اجلمهوري نف�شه، الذي ُهِزم يف االنتخابات لكنه ال 
ان هذا مل تعرفه  القول،  البديهي  ي��زال يف من�شبه.  ومن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ع��ا���ش��رة. ان���ه ال��ت��ح��دي االخري 
مل  وال��ذي  وال�شيا�شي  االجتماعي  التحليل  �شرائع  جلميع 
يكفي  م��ا  ه��ذا  ويف  الكال�شيكية...  املفاهيم  جميع  تتوقعه 

جلعل مهمة الرد الدميقراطي اأكرث �شعوبة.
 

امر الزحف �شدر من البيت االأبي�س

انعدام الثقة املتزايد يف املوؤ�ش�شات

اح�شا�س قومي يغذيه التهمي�س واالق�شاء؟

برتراند بديع: االجتماعي حّل حمّل ال�صيا�صي, وحمور هذه التعبئة هو االحتجاج �صد العوملة
يقا�س حجم احلدث اأحياًنا با�صتحالة ت�صنيفه وحتديده وح�صره بكلمات ومفاهيم التحليل االأكادميي

ما حدث انحراف نحو ال�شعبوية القومية ذات الجتاه الفا�شي
الأنظمة تنهار قبل كل �شيء ب�شكل غري حم�شو�س تقريًبا 

موؤيد الرئي�س املنتهية واليته و�شط حمتجني مناه�شني لرتامب

املتمردون داخل مبنى الكابيتول



الثالثاء   12  يناير   2021  م   -   العـدد   13136  
Tuesday   12  January   2021   -  Issue No   13136

10

عربي ودويل

افُتتح الثالثاء يف بيونغ يانغ، اأعاَد اإن�شاء االأمانة العامة التي 
مت التخلي عنها يف 2016، وعمد اي�شا اإىل تغيري امل�شميات 
الوظيفية وفقا لذلك. وذكرت وكالة االأنباء الر�شمية الكورية 
عاما  اأم��ي��ن��ا  “باالإجماع”  االأح���د  ان��ُت��خ��ب  كيم  اأن  ال�شمالية 
امل��ن��دوب��ني ع���رّبوا ع��ن دعمهم  “جميع  اأن  ل��ل��ح��زب. وا���ش��اف��ت 

الكامل” و�شط الت�شفيق.
ياأتي هذا التغيري يف اللقب يف وقت تعهد كيم االأربعاء تعزيز 

القدرات الدفاعية لبالده التي متتلك قوة نووية.
القطاعات  “جميع  باأن  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  اعرتف  كما 
باإخفاق  ا  ُمقرًّ اأهدافها”،  حتقق  مل  البالد  اقت�شاد  يف  تقريبا 
�شيا�شته االقت�شادية. اأ�شبحت كوريا ال�شمالية اأكرث عزلة من 

جمددا باحلاجة اإىل الت�شديد على عالقته بوالده من اأجل اأن 
ُيعّزز قيادته يف هذه االأوقات ال�شعبة«.

وب��ق��ي وال���د ك��ي��م، ك��ي��م ج��ون��غ اي���ل، ال���ذي ت���ويف ع���ام 2011، 
امينا عاما ابديا للحزب، وجّده كيم ايل �شونغ موؤ�ش�س كوريا 

ال�شمالية والذي تويف عام 1994 رئي�شا ابديا للبالد.
�شيا�شيا جديدا ال ي�شّم  العمال مكتبا  كما عنّي موؤمتر حزب 

كيم يو جونغ، �شقيقة كيم ال�شغرى وم�شت�شارته.
النظام  �شلطة  ت��ع��زي��ز  اإىل  احل��اك��م  احل���زب  م��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
وُيتابعه عن كثب اخلرباء الذين يحاولون اكت�شاف اأّي موؤ�ّشر 
العامل  دول  اأك���رث  م��ن  واح���دة  �شيا�شة  ح���دوث حت���ّول يف  على 

عزلة.

•• �شيول-اأ ف ب

عاما  اأمينا  ج��ون��غ-اأون  كيم  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  انُتخب 
ما  رئا�شته، ح�شب  االآن  يتوىل حتى  كان  ال��ذي  العمال  حلزب 
اأعلنت اأم�س االثنني وكالة االأنباء الر�شمية الكورية ال�شمالية. 
اإىل  اإن تغيري اال�شم، وهو امر رمزي، يهدف  ويقول حمللون 
تعزيز �شلطة كيم يف وقت تعاين كوريا ال�شمالية من �شوء اإدارة 
مزمن القت�شادها وهي اأكرث عزلة من اأي وقت م�شى ب�شبب 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
وكان كيم انُتخب رئي�شا للحزب احلاكم خالل موؤمتره ال�شابق 
الذي  ال��ك��وري  العمال  الثامن حل��زب  وامل��وؤمت��ر   .2016 ع��ام 

الثاين/يناير  كانون  ح��دوده��ا يف  اإغ��الق  بعد  وق��ت م�شى  اأي 
املا�شي يف حماولة حلماية نف�شها من انت�شار فريو�س كورونا 
وحليفتها  ال��ق��وي��ة  ج��ارت��ه��ا  ال�����ش��ني،  يف  ظهر  ال���ذي  امل�شتجد 

الرئي�شية.
اآه���ن ���ش��ان-اإي��ل، ال��ب��اح��ث يف امل��ع��ه��د ال��ع��امل��ي للدرا�شات  وق���ال 
“طريقة اأخرى  اإّن تغيري اللقب  الكورية ال�شمالية يف �شيول، 
اإدخ��ال��ه��ا عام  مّت  التي  ب���اأّن اخلطط  ل��الع��رتاف  غ��ري مبا�شرة 
2016” مبا يف ذلك النظام اجلديد الذي ي�شتمل على وجود 

من�شب رئي�س “مل تنجح حًقا«.
�شورة  عن  خمتلفة  جديدة  �شورة  ت�شكيل  اراد  “كيم  واأ�شاف 
والده من خالل حتّوله اإىل “رئي�س” غري اأنه يبدو اأنه ي�شعر 

انتخاب كيم اأمينا عاما للحزب احلاكم يف كوريا ال�صمالية

•• نيودلهي-اأ ف ب

تطلق الهند ال�شبت حملة �شخمة 
ال��ب��ال��غ عددهم  ���ش��ك��ان��ه��ا  ل��ت��ل��ق��ي��ح 
فريو�س  �شد  �شخ�س  مليار   1،3
امل�شتجد، يف عملية معقدة  كورونا 
املتعلقة  ال��ق��ي��ود  ظ��ل  يف  �شيما  وال 
غري  التحتية  وال��ب��ن��ى  بال�شالمة 

امل�شتقرة والت�شكيك العام.
اأك��رب دول��ة يف العامل  وتعتزم ثاين 
من حيث عدد ال�شكان تلقيح 300 
يعادل عدد  ما  اأي  �شخ�س،  مليون 
امل��ت��ح��دة تقريبا،  ال���والي���ات  ���ش��ك��ان 
ب���ح���ل���ول مت���وز/ي���ول���ي���و، يف اإط�����ار 
اأكرب حمالت التطعيم  واحدة من 

يف العامل.
وال���ه���ن���د ه���ي ث����اين اأك�����رث ال����دول 
ت�شررا بكوفيد-19 بعد الواليات 
املتحدة، مع اأكرث من 10 ماليني 
الوفيات  م��ع��دل  اأن  رغ���م  اإ���ش��اب��ة، 

فيها من االأدنى يف العامل.
وق�����ال ����ش���ات���روغ���ان ����ش���ارم���ا )43 
نيودلهي،  يف  ع��ام��ل  وه����و  ع���ام���ا( 
“اأنتظر  ب���ر����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
بفارغ ال�شري للح�شول على اللقاح 
وب��دون كمامة  والعي�س بال خ��وف 
العام  ك�����ان  ل���ق���د  ال����وق����ت،  ط������وال 

املا�شي قا�شيا جدا علينا«.
30 مليون عامل �شحي  و�شيكون 
للفريو�س،  املعر�شني  واالأ�شخا�س 
اأول من يح�شل على اللقاح يليهم 
270 مليون �شخ�س فوق  حواىل 
و���ش��ع ه�س  اأو يف  ���ش��ن اخل��م�����ش��ني 

جدا يجعلهم عر�شة لالإ�شابة.
ا�شتخدام  احل����ك����وم����ة  واأج�����������ازت 
ل��ق��اح��ني ي��ت��ط��ل��ب��ان ت��خ��زي��ن��ا ب���اردا 
م�شتمرا، هما “كوفيد�شيلد” الذي 
مع  بالتعاون  اأ�شرتازينيكا  طورته 
و”كوفاك�شني”  اأك�شفورد  جامعة 
“بهارات  ���ش��رك��ة  ط����ّورت����ه  ال�����ذي 

•• وا�شنطن-وكاالت

التي  ال�شغب  اأح����داث  م��ن  اأي����ام  ق��ب��ل 
االأ�شبوع  ال��ك��ون��غ��ر���س،  يف  ان���دل���ع���ت 
مكتب  ع����ن  مم���ث���ل���ون  زار  امل���ا����ش���ي، 
بي  “اإف  ال���ف���ي���درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
الرئي�س  اأن�شار  عتاة  من  ع��ددا  اآي” 
دونالد  امل��ن��ت��ه��ي��ة والي��ت��ه  االأم���ريك���ي 

ترامب.
نيوز”  “فوك�س  ����ش���ب���ك���ة  ون���ق���ل���ت 
االأم��ريك��ي��ة ع��ن م�شادر  االإخ���ب���اري���ة 
مطلعة على االأم��ر، قولها اإن ممثلي 
ال�”اإف بي اآي” طلبوا من املت�شددين 
ال�����ش��ف��ر اإىل  ت����رام����ب ع�����دم  يف دع�����م 
عن  الإث��ن��ائ��ه��م  حم��اول��ة  يف  وا�شنطن 
الذي  احل��ا���ش��د  التجمع  يف  امل�����ش��ارك��ة 
واليته،  املنتهية  ال��رئ��ي�����س  اإل��ي��ه  دع���ا 
لتعطيل امل�شادقة على فوز جو بايدن 

يف الكونغر�س.
ول��ي�����س وا���ش��ح��ا ح��ت��ى االآن ك��م عدد 
ه�����وؤالء ال���ذي���ن ج����رت زي���ارت���ه���م، وال 

موعد تلك الزيارة.
وكانت �شبكة “اإن بي �شي” االإخبارية 
االأم��ريك��ي��ة ق��د اأف���ادت يف وق��ت �شابق 
التحقيقات  مكتب  م��ن  “عنا�شر  اأن 
 10 م����ن  اأك������رث  زاروا  ال����ف����ي����درايل 
يف  امل�شاركة  ب�شدد  ك��ان��وا  اأ���ش��خ��ا���س، 
اإليه  ال�����ذي دع����ا  ال��ت��ج��م��ع احل���ا����ش���د 
�شرطة  امل���ك���ت���ب  وح������ذر  ترامب”، 
اأعمال  اندالع  الكابيتول من احتمال 

عنف يف ذلك اليوم.
اأو  امل��ت�����ش��ددي��ن  اأن ه�����وؤالء  ب����دا  ل��ك��ن 
لهذه  ي�����ش��ت��ج��ي��ب��وا  مل  ن���ظ���رائ���ه���م 

الدعوات.
ول���ق���ي 5 اأ����ش���خ���ا����س م�����ش��رع��ه��م يف 
واأ�شيب  الكونغر�س  اقتحام  اأح���داث 
ال���ع�������ش���رات واع���ت���ق���ل اأك�����رث م���ن 50 
يف  ف�شادا  امل�شاغبون  وع��اث  �شخ�شا، 
يف  ف�شلوا  لكنهم  الكونغر�س،  مبنى 

بايوتيك” الهندية. ويف ما يتعلق 
 29 جتهيز  �شيتم  باللوج�شتيات، 
األ�����ف ن��ق��ط��ة ت��خ��زي��ن ي��ت��م �شبط 
درج�����ة ح���رارت���ه���ا وح������وايل 300 
قاعة   70 فيها  مب��ا  ب����اردة  غ��رف��ة 
األف  ب��راد و41  األ��ف  تربيد و45 
ثالجة و300 براد تعمل بالطاقة 

ال�شم�شية.
اأوف  اإن�شتيتيوت  “�شريوم  واأعلنت 
لت�شنيع  ���ش��رك��ة  اأك�����رب  اإنديا”، 
اأنتجت  اأن��ه��ا  ال��ع��امل،  يف  اللقاحات 
حوايل 50 مليون جرعة من لقاح 
ت�شريع  وت��ع��ت��زم  “اأ�شرتازينيكا” 
مليون   100 اإىل  لي�شل  اإنتاجها 
جرعة �شهريا بحلول اآذار/مار�س.

الثالثة  بيانات عن جتارب املرحلة 
ع��ل��ى ال��ب�����ش��ر. ك��ذل��ك، ت��ث��ري خطة 
اإنديا”  اأوف  اإن�شتيتيوت  “�شريوم 
ل��ت��وزي��ع ل��ق��اح اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا على 
االأفراد وال�شركات الهندية مقابل 
خماوف  دوالرا(   14( روبية  األ��ف 

ب�شاأن عدم امل�شاواة.
�شائق  ب���ا����ش���وان  ����ش���وري�������س  وق������ال 
ع���رب���ة ري��ك�����ش��ا يف ب��ات��ن��ا يف والي���ة 
فران�س  ل���وك���ال���ة  )�����ش����رق(  ب��ي��ه��ار 
انتظار  ه���ن���اك  “�شيكون  ب���ر����س 
واالأغنياء  مثلي،  للفقراء  ط��وي��ل 
�شيح�شل  م��ن  اأول  ه��م  واالأث���ري���اء 

على اللقاح«.
اإىل ذلك، اأعلن ارخبيل ميكرونيزيا 

األ���ف   150 ح�����وايل  ت���دري���ب  ومت 
منطقة،   700 يف  ���ش��ح��ي  ع��ام��ل 
العديد من  الهند  اأج���رت  يف ح��ني 
البالد  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��م��اري��ن 
ت�شمل حماكاة نقل جرعات اللقاح 

واإجراء حقن وهمية.
هائال  حتديا  تطرح  العملية  لكن 
يف بلد �شا�شع وفقري جدا، طرقاته 
ونظامه  ردي����ئ����ة  ت���ك���ون  م����ا  ع������ادة 
يف  متويال  االأ�شعف  م��ن  ال�شحي 

العامل.
وتقول ال�شلطات اإنها �شتعتمد على 
االنتخابات  م��ن  املكت�شبة  اخل��ربة 
�شلل  ����ش���د  ال��ت��ط��ع��ي��م  وح����م����الت 

االأطفال وال�شل.

األف هندي، واالقت�شاد   150 من 
الهندي هو اأحد اأكرث االقت�شادات 
فقدان  م����ع  ال����ع����امل  يف  ت�������ش���ررا 

املاليني م�شادر رزقهم.
البلدان  احل����ال يف  ه���ي  ك��م��ا  ل��ك��ن 
اللقاح  و�����ش����ول  ي���ث���ري  االأخ���������رى، 
م�شللة  معلومات  تغذيها  �شكوكا 
عرب االإنرتنت. ووفقا مل�شح حديث 
 69 ق��ال  �شخ�س،  األ��ف   18 �شمل 
يف املئة منهم اإنهم لي�شوا يف عجلة 

من اأمرهم للح�شول على اللقاح.
وما عزز عدم ثقة ال�شكان، حقيقة 
فقط  ح�����ش��ل  “كوفاك�شني”  اأن 
الأن  مقيدة”  “موافقة  ع���ل���ى 
تقدم  مل  بايوتيك”  “بهارات 

املعهد  م��ن  راث  �شاتياجيت  وق���ال 
تلك  اإن  امل���ن���اع���ة،  ل��ع��ل��م  ال��وط��ن��ي 
“مترين  ه���ي مب��ث��اب��ة  احل���م���الت 
حني  يف  بكثري”  ح��ج��م��ا  اأ����ش���غ���ر 
كورونا  ف��ريو���س  �شد  التلقيح  اأن 

“يفر�س متطلبات كثرية«.

حتديات ميدانية
يوجد يف الهند اأربعة “م�شتودعات 
اللقاحات ونقلها  لت�شلم  �شخمة” 
يف  احلكومية  التوزيع  مراكز  اإىل 
ال��ت��ح��ك��م بدرجة  ���ش��اح��ن��ات مي��ك��ن 
النهائية  امل��رح��ل��ة  ل��ك��ن  ح��رارت��ه��ا، 

�شتكون �شعبة.
اأجريت  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ات  اأح���د  يف 

اأخ�������ريا يف امل���ن���اط���ق ال���ري���ف���ي���ة يف 
اأوت��ار برادي�س حيث تتجاوز  والية 
 40 ال�شيف  يف  احل����رارة  درج����ات 
درجة مئوية، �شوهد عامل �شحي 
اللقاحات  من  �شناديق  ينقل  وهو 

الوهمية على دراجة هوائية.
اأي�����ش��ا خم����اوف مرتبطة  وه��ن��اك 
االت�شال  �شبكات  ا���ش��ت��ق��رار  ب��ع��دم 
وع�����دم اإم��ك��ان��ي��ة ال���وث���وق ب���ه���ا، يف 
وقت تعتزم احلكومة اإدارة العملية 
التطبيق  ع����رب  رق���م���ي���ا  ب��ك��ام��ل��ه��ا 
ال���ذي  وين”  “كو  ب��ه��ا  اخل���ا����س 
يوجد منه العديد من االإ�شدارات 

املزيفة.
اأودى وباء كوفيد-19 بحياة اأكرث 

تعطيل امل�شادقة على فوز بايدن.
امل��خ��اوف م��ن خروج  اإ���ش��ارة على  ويف 
االأمور عن ال�شيطرة، ن�شرت ال�شلطات 
االأم�����ريك�����ي�����ة م�����زي�����دا م�����ن ال����ق����وات 
االحتجاجات  ق��ب��ي��ل  وا����ش���ن���ط���ن  يف 
امل��ف��رت���ش��ة، ل��ك��ن االأخ����رية ف��اق��ت كل 
اقتحام  ح��د  اإىل  وو�شلت  التوقعات، 
ه���زت �شورة  ال��ك��ون��غ��ر���س يف ح���ادث���ة 

الدميقراطية االأمريكية يف العامل.
وك�����������ان م�������ن ب�������ني امل�����������ش�����ارك�����ني يف 
معروفة  ج���م���اع���ات  االح���ت���ج���اج���ات 
بتطرفها، مثل جماعة “براود بويز” 

اليمينية.
ع���ن���ا����ش���ر اجل����م����اع����ة نحو  وزح��������ف 
ال��ع��ا���ش��م��ة وا���ش��ن��ط��ن ق��ب��ل ل��ي��ل��ة من 
نتائج  ع���ل���ى  ال���ك���ون���غ���ر����س  ت�����ش��دي��ق 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ف��از بها ب��اي��دن، يف 
م�شهد مل تره الواليات املتحدة منذ 

200 عام.
“براود  ج���م���اع���ة  ع�����ن  وامل������ع������روف 
2016، وهم  اأنها ن�شاأت عام  بويز” 
ويتخذون  االأبي�س  العرق  ميجدون 
لهم،  �شيا�شة  اجل��دي��دة  الفا�شية  من 
واألد اأعدائهم املهاجرون والي�شاريون 

املتطرفون.
العنف  من  اجلماعة  عنا�شر  ويتخذ 
يف  نهجا  ال��ك��راه��ي��ة  ول��غ��ة  ال�شيا�شي 
م��واج��ه��ة خ�����ش��وم��ه��م، ح��ي��ث �شجلت 
ال�شوارع االأمريكية حوادث عدة كانوا 
هم وراءها، وحظرت و�شائل التوا�شل 

ح�شابات حركتهم مرارا.
واليته،  انتهاء  من  اأي��ام  ع�شرة  وقبل 
ي�����واج�����ه دون������ال������د ت�����رام�����ب دع������وات 

وع�شي  ه���راوات  مي�شكون  اأ�شخا�س 
وي�شربون رجل �شرطة على االأر�س.

باأحد  م��ت��ع��ّل��ًق��ا  االأم�������ر  ي���ك���ون  وق�����د 
برايان  ال��ك��اب��ي��ت��ول  ���ش��رط��ة  ع��ن��ا���ش��ر 
�شيكنيك الذي تويف اخلمي�س متاأثرا 
ب��ج��روح اأ���ش��ي��ب بها يف ال��ه��ج��وم على 

الكونغر�س.
واأق���ي���م ح��اج��ز م��ع��دين ط��وي��ل حول 
ع��دي��د قوات  زي�����ادة  ال��ك��اب��ي��ت��ول ومت 
االأم���������ن ح���ت���ى ح���ف���ل ت��ن�����ش��ي��ب جو 
الثاين/ كانون   20 يف  رئي�شا  بايدن 
اأنه  بن�س  م��اي��ك  اأع��ل��ن  وال���ذي  يناير 

�شيح�شره.
تعهدت  ال��ت��ي  بيلو�شي  نان�شي  دع���ت 
الرئي�س  ي��ق��دم  مل  اإذا  اإج����راء  ات��خ��اذ 
ال�شبت  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه،  والي��ت��ه  املنتهية 
ال��ن��واب اىل ال��ع��ودة ل��وا���ش��ن��ط��ن هذا 
على  املعاقبة  كيفية  لتقرير  االأ�شبوع 
م�شوؤولية ترامب يف الهجوم الدامي 

على الكابيتول.
للم�شوؤولني  م��ف��ت��وح��ة  ر����ش���ال���ة  يف 
العزل،  اإم��ك��ان  ت��ذك��ر  مل  املنتخبني، 
ال�شروري  “من  اأن  اع��ت��ربت  لكنها 
للغاية اأن يتحمل اأولئك الذين قادوا 
دميوقراطيتنا  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  ه����ذا 
اإثبات  “يجب  واأ�شافت  امل�شوؤولية”. 
بتحري�س من  كان  التدني�س  اأن هذا 

الرئي�س«.
اتهام عر�س على جمل�س  ياأخذ ن�س 
ب��رمل��ان��ي��ا على   180 ال���ن���واب ووق��ع��ه 
اأنه  اجلمهوري  الرئي�س  على  االأق���ل 
�شجعت  عمدا”  بت�شريحات  “اأدىل 
ع��ل��ى اق��ت��ح��ام مبنى ال��ك��ون��غ��ر���س من 

ي�شمل  ب�شكل متزايد مبا  لال�شتقالة 
اجراء  لتجنب  اجلمهوري  مع�شكره 
�شيا�شية  اأزم�����ة  اأوج  يف  ���ش��ع��ب  ع���زل 
ت�شهدها  واق���ت�������ش���ادي���ة  و����ش���ح���ي���ة 

الواليات املتحدة.
ال�شيوخ  جم���ل�������س  ع�������ش���وي  ف���ب���ع���د 
اجل����م����ه����وري����ني ب�����ن �����ش����ا�����س ول����ي����زا 
بات  ال�شناتور  اع��ت��رب  موركوف�شكي، 
تومي االحد على �شبكة “�شي ان ان” 
احلل  “�شتكون  الرئي�س  ا�شتقالة  ان 

االأف�شل«.
واأ�شاف اأنه منذ االنتخابات الرئا�شية 

جمل�س  ورئ��ي�����ش��ة  بن�س  ���ش��د  بالقتل 
ثاين  وهما  بيلو�شي،  نان�شي  ال��ن��واب 
وث����ال����ث اأك�������رب م���������ش����وؤويل ال����دول����ة، 
الكابيتول  مبنى  على  الهجوم  خالل 

االربعاء.
مكتب  تلقى  �شي”،  بي  ل�”اإن  ووف��ًق��ا 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ف���ي���درايل اأك�����رث من 
األف معلومة من اجلمهور على   40
الفيديو  مقاطع  خ�شو�شا  م��وق��ع��ه، 

يتم حاليا حتليلها.
ومت تداول مقطع فيديو االأحد على 
خم�شة  ع��ن  يقل  ال  م��ا  ُيظهر  تويرت 

التي  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�شرين   3 يف 
ت���رام���ب يف  “غرق دون���ال���د  خ�����ش��ره��ا 
اأفعاال  وارتكب  اجلنون  من  م�شتوى 

ال ميكن ت�شورها وال تغتفر«.
ع�شو  كيتزينغر  اآالن  قال  جهته  من 
دعا  جمهوري  واأول  ال��ن��واب  جمل�س 
اأن  اإع��الن  اإىل  اخلمي�س  من  اعتبارا 
الرئي�س “غري اأهل” ل�شغل من�شبه، 
“اأف�شل �شيء  “اأي بي �شي”،  ل�شبكة 

لوحدة البالد هو اأن ي�شتقيل«.
يف  املنعزل  االأم��ريك��ي  امللياردير  لكن 
ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س وال����ذي ت��خ��ل��ى عنه 

العديد من وزرائ��ه مع فتور عالقته 
بنائبه مايك بن�س، مل يعط اأي اإ�شارة 
بح�شب  لال�شتقالة  م�شتعد  ان��ه  اىل 
عن  االأم��ريك��ي��ة  ال�شحافة  نقلت  م��ا 
م�شت�شاريه. وبعد حذف ح�شابه على 
اجتماعي  ت��وا���ش��ل  و���ش��ب��ك��ات  ت��وي��رت 
جديد  حتري�س  جتنب  تريد  اأخ��رى 
على العنف، باتت لدى ترامب بدائل 

حمدودة للتوا�شل مع اجلمهور.
ال�شلطات  ت��وا���ش��ل  ال���وق���ت،  ه���ذا  يف 
املوؤيدين  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع���ن  ال��ب��ح��ث 
اأ����ش���دروا تهديدات  ال��ذي��ن  ل��رتام��ب 

يف املحيط الهادئ االثنني ت�شجيل 
ك���ورون���ا  ب���ف���ريو����س  اإ����ش���اب���ة  اأول 
امل�����ش��ت��ج��د، ب��ع��دم��ا ك����ان م���ن اآخ���ر 
ال��دول التي جنت من الوباء حتى 

االآن.
اأن  بانويلو  ديفيد  الرئي�س  وق���ال 
اإىل  بالن�شبة  “مقلق”  هذا اخلرب 
ال��ذي يبلغ ع��دد �شكانه  االأرخ��ب��ي��ل 
اأن  م��و���ش��ح��ا  ن�����ش��م��ة،  األ����ف   100
امل�����ش��اب حت���ت مراقبة  ال�����ش��خ�����س 

دقيقة.
“لهذا  م��ت��ل��ف��زة  ك��ل��م��ة  يف  وق������ال 
ال�شبب، يجب على جميع املواطنني 
التزام الهدوء. ال داعي للهلع الأن 

الو�شع حتت ال�شيطرة«.
اأن امل�شاب بحار يف �شفينة  واأو�شح 
التي  احلكومية  مايلو”  “ت�شيف 
للخ�شوع  الفيليبني  اإىل  اأر���ش��ل��ت 

الإ�شالحات.
وزم������الءه  امل�������ش���اب  اأن  واأ������ش�����اف 
الرا�شية  ال�شفينة  منت  على  بقوا 
للمراقبة  وي��خ�����ش��ع  ب���ح���رية،  يف 
امل���������ش����ت����م����رة. وب����ق����ي����ت امل�����دار������س 

والكنائ�س واملتاجر مفتوحة.
املحيط  ج����زر  دول  وا���ش��ت��ط��اع��ت 
الهادئ اأن حتمي نف�شها من الوباء 
اإغ����الق  م��ب��ك��ر  وق����ت  ق�����ررت يف  اإذ 
حدودها رغم الكلفة الباهظة لهذا 
االإج������راء ع��ل��ى اق��ت�����ش��ادات��ه��ا التي 

تعتمد ب�شكل كبري على ال�شياحة.
ومت اع���ت���م���اد ه����ذا ال��ن��ه��ج احل���ذر 
امل�شت�شفيات  اأنظمة  �شعف  ب�شبب 
ال��ب��ل��دان وارت���ف���اع معدل  يف ه���ذه 
القلب  وم�����ش��اك��ل  ال�شمنة  ان��ت�����ش��ار 
بني �شكانها. اأبلغت كل من فانواتو 
مار�شال  وج�����زر  ���ش��ل��ي��م��ان  وج�����زر 
م��ي��ك��رون��ي��زي��ا، عن  واالآن  و���ش��ام��وا 
اإ�شابة واحدة على االأق��ل، لكن مل 
حملي  انت�شار  ع��ن  منها  اأي  يبلغ 

للفريو�س على اأرا�شيها.

قبل اأن�شاره االأربعاء.
الدميوقراطي  ال���ن���ائ���ب  وب��ح�����ش��ب 
جيم�س كاليبورن فاإن املذكرة ميكن 
اأن تبحث هذا االأ�شبوع. وقال ل�شبكة 
يح�شل  ق��د  ذل��ك  اإن  ان”،  ان  “�شي 

“الثالثاء اأو االأربعاء«.
ومعقد،  ط���وي���ل  اإج��������راء  ه�����ذا  ل���ك���ن 
املع�شكر  ع���دة يف  اأ����ش���وات  ع��ل��ت  وق���د 
الدميوقراطي معتربة انه قد يبطئ 
خ��ط��ط ب��اي��دن ال����ذي ج��ع��ل معاجلة 

اأزمة كوفيد-19 اأولويته.
الرئي�س  “لنمنح  ك��الي��ب��ورن  وق����ال 
املنتخب 100 يوم” يف بداية واليته 
الق�شايا  اأك��رث  مبعاجلة  ل��ه  لل�شماح 
ميكننا  “رمبا  م�����ش��ي��ف��ا  اإحلاحا”، 
ت��ق��دمي امل����واد )اخل��ا���ش��ة ب���اإج���راءات 

العزل( بعيد ذلك«.
م�������ن ج������ان������ب������ه، ق���������ال ال���������ش����ن����ات����ور 
ال���دمي���وق���راط���ي ج���و م��ان�����ش��ني على 
اإج�����راءات  اإن  ان”،  ان  “�شي  �شبكة 
الثاين/يناير  كانون   20 بعد  العزل 

“لن يكون لها اأي معنى«.
وعلق بات تومي “ل�شت متاأكدا حتى 
من اأنه ميكن عزل �شخ�س مل يعد يف 

ال�شلطة«.
للمرة  “عزل”  اج����راء  اإط����الق  ل��ك��ن 
الثانية �شيرتك ب�شمة ال متحى على 
اأداء ترامب، اإذ مل يتعر�س اأي رئي�س 

اأمريكي يف ال�شابق لهذه االإهانة.
وك���ان ال��ك��ون��غ��ر���س ا���ش��ت��ه��دف ترامب 
ال�������ذي ي����ت����وىل ال�����ش��ل��ط��ة م���ن���ذ عام 
اليه  ب����ادرت  اإق���ال���ة  ب���اج���راء   2017
 2019 ن��ه��اي��ة  ب��ي��ل��و���ش��ي يف  ن��ان�����ش��ي 
اأجنبية،  دول����ة  م���ن  ال��ط��ل��ب  ب��ت��ه��م��ة 
اأوكرانيا، التحقيق حول مناف�شه جو 
للرئا�شة.  مر�شحا  ك��ان  ح��ني  ب��اي��دن 
ال�شيوخ  جم��ل�����س  يف  ت��ربئ��ت��ه  ومت����ت 
اجلمهوريني  من  غالبية  يعد  ال��ذي 

يف مطلع العام 2020.

اأول اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد يف اأرخبيل ميكرونيزيا 

الهند ت�صتعد حلملة تلقيح �صخمة و�صط خماوف و�صكوك

الدعوات ل�شتقالة ترامب تتكثف من جانب اجلمهوريني 

مفاجاأة.. ملاذا زار »اإف بي اآي« متطرفني قبل اقتحام الكونغر�س؟

هل حدث تواطوؤ اأمني؟ تفا�صيل جديدة »مثرية« عن اقتحام الكونغر�س •• وا�شنطن-وكاالت

�شبهة  حت��م��ل  ج���دي���دة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  يف 
الكونغر�س  مقر  اقتحام  ب�شاأن  تواطوؤ 

اإن  �شوند  �شتيفن  امل�شتقيل  الكابيتول  مبنى  �شرطة  قائد  ق��ال  االأم��ريك��ي، 
ال�شتدعاء  جهوده  عرقلوا  وال�شيوخ  ال��ن��واب  جمل�شي  يف  اأمنيني  م�شوؤولني 
عن  عن  االأمريكية  بو�شت”  “وا�شنطن  �شحيفة  ونقلت  الوطني.  احلر�س 
مثريي  مع  ما  ب�شورة  ت��واط��وؤا  املبنى  يف  االأم��ن  “م�شوؤويل  اإن  قوله  �شوند 
ال�شغب”، من اأن�شار الرئي�س املنتهية واليته دونالد ترامب، الذين اقتحموا 
“ترددوا يف اتخاذ خطوات ر�شمية  اأن م�شوؤويل االأمن  املكان. واأ�شاف �شوند 
لطلب احلر�س الوطني، حتى بعد ورود معلومات تفيد اأن احل�شد الذي دعاه 

وال�شيوخ، االإذن بو�شع احلر�س الوطني يف وا�شنطن على اأهبة اال�شتعداد، يف 
حال كانت هناك حاجة لدعم �شريع. لكن امل�شوؤول فوجئ باأن القادة االأمنيني 
يف املجل�شني رف�شوا طلبه. وقال �شوند يف اأول مقابلة �شحفية بعد اأحداث 
ال�شغب العنيفة التي هزت �شورة دميقراطية اأمريكا يف العامل، اإن م�شوؤوليه 
كانوا مرتددين يف اتخاذ خطوات مثل ا�شتدعاء احلر�س الوطني، حتى بعد اأن 
قالت ا�شتخبارات ال�شرطة اإىل اأن عدد املحتجني املنا�شرين لرتامب �شيكون 
واأ�شيب  اأ�شخا�س   5 الكونغر�س  اقتحام  اأح���داث  يف  وقتل  �شبق.  مما  اأك��رث 
مبنى  يف  ف�شادا  امل�شاغبون  وع��اث  �شخ�شا،   50 من  اأك��رث  واعتقل  الع�شرات 

ترامب اإىل وا�شنطن االأ�شبوع املا�شي لالحتجاج على هزميته، رمبا �شيكون 
اأعلن يف  الكابيتول  ال�شابقة«. وكان قائد �شرطة  املظاهرات  اأكرب بكثري من 
اأعمال  بعد  يناير،   16 من  اعتبارا  من�شبه  من  �شي�شتقيل  اأن��ه  �شابق  وق��ت 
اأحداث  من  ي��وم  وقبل  املا�شي.  االأرب��ع��اء  وقعت  التي  امل�شبوقة  غري  ال�شغب 
اأعرب �شوند عن  املتحدة،  الواليات  التي �شكلت زلزاال �شيا�شيا يف  الكابيتول 
وا�شنطن،  اإىل  تدفقهم  املتوقع  ترامب  موؤيدي  ح�شود  ب�شاأن  متزايد  “قلق 
اآمنا  الو�شع  يكون  وحتى  بالرئا�شة«.  بايدن  جو  فوز  على  امل�شادقة  يوم  يف 
اأكرث حت�شبا الأي طارئ، طلب �شوند من م�شوؤويل االأمن يف جمل�شي النواب 

تعطيل  يف  ف�شلوا  لكنهم  الكونغر�س، 
املنتخب  الرئي�س  ف��وز  على  امل�شادقة 
بو�شت”  “وا�شنطن  ون��ق��ل��ت  ب��اي��دن. 
اإن م�شوؤول االأمن يف  عن �شوند قوله 
اإيرفينغ، مل يكن مرتاحا ملقرتح اإعالن الطوارئ قبيل  جمل�س النواب بول 
م�شوؤول  اأن  واأ�شاف  لل�شحيفة.  التعليق  اإيرفينغ  رف�س  فيما  االحتجاجات، 
�شرطة  م��دي��ر  “على  اأن���ه  راأى  �شتينغر،  مايكل  ال�شيوخ  جمل�س  يف  االأم���ن 
الكابيتول االت�شال ب�شورة غري ر�شمية مع احلر�س الوطني لطلب اال�شتعداد 
وامل�شاعدة وقت ال�شرورة”. وقال �شتينغر: “يف احلقيقة ال اأريد التعليق على 
امل�شاعدة االأمنية  اأن طلبه لتقدمي  ما حدث«. وذكر قائد �شرطة الكابيتول 

“رف�س اأو تاأجل 6 مرات«.
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عربي ودويل

يــربر  تـــرامـــب  ـــد  ـــال دون �ــشــيء يف  ل 
الكال�شيكية  بالرتاجيديات  الرتباط 
الــدرامــيــة  الأعـــمـــال  اأو  الــعــظــيــمــة 
كتاب  –بقراءة  عائلته  ال�شك�شبريية. 
املهنية  حياته  مثل   ,- اأخــيــه  ابــنــة 
مرجتل  كمقدم  ثــم  عــقــاري,  كباعث 
تر�شخه  الــواقــع,  تلفزيون  لربنامج 
الأقل  ال�شعبية”  “الثقافة  يف  بقوة 

فخامة.
ق�شة م�شورة ب�شيطة دفعتني للتفكري 

فرتة طويلة.

•• الفجر -ريت�شارد التندري�س 
-ترجمة خرية ال�شيباين

م�شممها،  اأتذكر  ال  احل��ظ  ل�شوء 
لكننا نرى �شخ�شية جتل�س على ما 
ي�شبه العر�س، ترتدي تاًجا ب�شكل 
اأمامها،  مذعور.  ووجهها  اخ��رق، 
ت��خ��ل��ع قبعة  اأخ�������رى،  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
“ال توجد مملكة...  مهرج امللك: 
اأنت ل�شت امللك داغوبريت  اأو �شيء 
م��ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل  وروب�����رت، حان 

الوقت للعودة اإىل املنزل. »
ك���ان���ت رئ���ا����ش���ت���ه، ال���ت���ي ك��ن��ا نعلم 
ج��م��ي��ًع��ا ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ه����و ع���ل���ى ما 
لقد  نهايتها.  م��ن  ت��ق��رتب  ي��ب��دو، 
كارثياً،  ال���وب���اء  م��ع  ت��ع��ام��ل��ه  ك���ان 
ارتفاع  ا���ش��ت��م��رار  م��ن  يت�شح  كما 
ع��دد االإ���ش��اب��ات وال��وف��ي��ات؛ وعدم 
ك��ف��اءت��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، م��ن��ع��اه من 
جت��ن��ي��د م���وؤي���دي���ن ج����دد ك����ان من 
فرتة  ل����ه  ي�����ش��م��ن��وا  اأن  امل���م���ك���ن 
ال��ن��ه��اي��ة خ�شر  ث��ان��ي��ة؛ يف  والي����ة 
االنتخابات الرئا�شية وكان ينبغي 

اأن يكون ذلك كافياً.
الرحمة،  اإىل ر�شا�شة  احتاج  لقد 
اأكرث  وج��اءت��ه م��ن مع�شكره وم��ن 
اأتباعه حما�شة: نّزله الهجوم على 
الكابيتول هيل اإىل االأبد يف خانة 
اأح���د ال��روؤ���ش��اء ال��ذي��ن ف��ق��دوا كل 
�شرعية د�شتورية. ويف وقت متاأخر 
من م�شاء اجلمعة، ذهب م�شوؤولو 

تويرت للب�شق على قربه.

التعذيب بالتغريدات
عاٍر”،  “امللك  ت����وي����رت،  ب�������دون 
اأندر�شن  حكاية  تعبري  ح��د  على 
ال�شهرية. ا�شتخدم دونالد ترامب 
ا�شتخدامها  واأ����ش���اء  املن�شة  ه���ذه 
الإه�������ان�������ة وت�����ه�����دي�����د وت����خ����وي����ف 
االأ����ش���دق���اء واخل�������ش���وم. جن���ح ب�� 

العقول  تخويف  يف  ح��رف��ا   140
وال�شيا�شيني  م�شداقية،  االأك���رث 

االأكرث كفاءة.
و�شائط  ت���خ���ي���ل  ال�������ش���ع���ب  م�����ن 
اج��ت��م��اع��ي��ة اأك������رث م����الءم����ة من 
ت���وي���رت ل��ل��رئ��ي�����س امل���خ���ل���وع: غري 
و�شيء  ال�����دول�����ة،  ب���������اإدارة  م��ه��ت��م 
االطالع، وك�شول فكرًيا، ويق�شي 
���ش��اع��ات ط��وي��ل��ة -وق����د اأك����د ذلك 
ال���ع���دي���د م����ن ال�������ش���ه���ود ع���ل���ى مر 
تعليقات  ����ش���ك���ب  –يف  ال�������ش���ن���ني 
ق�������ش���رية، وه�����و مي��ت�����س ال���ه���راء 

الرجعي لقناة فوك�س نيوز.
يفقد  ف��اإن��ه  املن�شة،  ه��ذه  وب���دون 
ال��و���ش��ي��ل��ة االخ������رية ل��ي��ب��ق��ي على 
امل�شوؤولني اجلمهوريني املنتخبني 
وقد  م���ظ���ل���ت���ه،  ���ش��ف��ه وحت�����ت  يف 

طّوعهم باالبتزاز والرتهيب.

متواطئون بالتل�ش�س
“ترومان  ه���ي  رئ��ا���ش��ت��ه  ���ش��ت��ك��ون 

�شو” باملقلوب.
اأن���ه يف قلب  ت��رام��ب يعتقد  ك���ان   
ب��رن��ام��ج ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع، حيث 
ي�شاء.  كما  احل�شور  م��ع  يتعامل 

ترامب مب���رور ال�ش����نني.

ريك�س تيلر�شون 
ال�شابق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س   -

ل�شركة اإك�شون موبيل
ال�شابق  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزي���������ر   -

)2018-2017(
- اأقيل عرب موقع تويرت.

زي����ادة  اإىل  ت���رام���ب  دع����ا  اأن  ب��ع��د 
االأمريكية  ال���ن���ووي���ة  ال��رت���ش��ان��ة 
اأن  يبدو  اأ�شعاف،  ع�شرة  مبقدار 
“جمنون  ب��اأن��ه  و�شفه  تيلر�شون 

�شخيف«.

جون بولتون
- �شفري �شابق لدى االأمم املتحدة

ال���ق���وم���ي  االأم���������ن  م�������ش���ت�������ش���ار   -
ال�شابق)2019-2018(

�شهدت  ال��ت��ي  “الغرفة  ك��ت��اب��ه  يف 
باأنه  الرئي�س  ي�شف  االحداث”، 
اجليو�شيا�شية  احل��ق��ائ��ق  ي��ج��ه��ل 
بدافع  ق��رارات  ويتخذ  االأ�شا�شية، 

اإعادة انتخابه.
ترامب  ب���ه  ن��������������������دد  امل��ق��اب��������������������ل  يف 
كفء”،  “غري  ب����اأن����ه  وو�����ش����ف����ه 

ر�شخوه،  باأ�شخا�س  نف�شه  اأح��اط 
وهم  يف  وع������ي،  ب���غ���ري  اأو  ب���وع���ي 

�شلطته وم�شداقيته. 
و���ش��رع��ان م��ا مت ط���رد ال��ذي��ن مت 
القب�س عليهم وهم ي�شككون فيه. 

 يف ال��ن��ه��اي��������������ة ل���ن ي��ك��������ون االم���ر 
ا�شوا.

وزراء �شابقون اأقيلوا
دون����الد  ع��ن  قال�����وه  م��ا  ه�����ذا 

لقد اأدركه الواقع يف االأخري، لكن 
ي��ع��د ان م���ر ق��ب��ل ذل���ك ب�����االإذالل 
الدميقراطية  م��ق��ر  ي����رى  وه����و 
يتعر�س  الكابيتول،  االأم��ري��ك��ي��ة، 
ل��ل��ه��ج��وم م���ن ق��ب��ل ع�����ش��اب��ة من 

االأ�شخا�س املهوو�شني. ان ح�شيلة 
هذا التهريج الطويل، �شت�شاعدنا 
اأن امللل  على الت�شالح مع حقيقة 
يف  االأمريكية  ال�شيا�شة  �شي�شيب 

21 يناير...

و�شوره على اأنه “عجوز ممل«.

جون كيلي
م�شاة  م���ن  امل��ت��ق��اع��د  اجل�����رنال   -

البحرية
- وزير االأمن الداخلي ال�شابق

- رئي�س االأركان ال�شابق)2017-
)2019

ا عرب تويرت، بعد  متت اقالته اأي�شً
لرئي�شه  و�شفه  م��ن  ق�شري  وق��ت 
املرا�شل  ح�����ش��ب  “اأحمق”،  ب��اأن��ه 

بوب وودوارد.

اإت�س اآر ماكما�شرت
-  اللفتنانت جرنال متقاعد

ال���ق���وم���ي  االأم���������ن  م�������ش���ت�������ش���ار   -
ال�شابق)2018-2017(

و����ش���ف���ت���ه جم���ل���ة ت������امي ب�����اأن�����ه “ 
القرن  يف  بامتياز  املحارب-املفكر 
�شغل  والع�شرين”،  احل��������ادي 
ثالثة  طيلة  من�شبه  ماكما�شرت 
اعتربه  حيث  ف��ق��ط،  ���ش��ه��ًرا  ع�شر 

الرئي�س جاًفا ومتعالًيا للغاية.

جيم�س ماتي�س
امل��ت��ق��اع��د م��ن م�شاة  -  اجل����رنال 

البحرية
- وزير الدفاع ال�شابق )2017-

)2019
  بعد �شتة اأ�شهر من اإقالته، كتب 
جيم�س ماتي�س، اأحد اأكرث �شباط 
اجل���ي�������س االأم����ري����ك����ي اح����رتام����ا: 
رئي�س  اأول  ه��و  ت��رام��ب  “دونالد 
توحيد  ي�����ح�����اول  ال  ح���ي���ات���ي  يف 
االأمريكيني، انه يحاول تق�شيمنا، 
اإن���ن���ا ن���دف���ع ث��م��ن ع���واق���ب ثالث 

�شنوات بدون قيادة نا�شجة«.

خ�شر اأهّم اأ�شلحته:

احللقة االأخرية من برنامج »ترامب �صو«...!
لقد احتاج اإىل ر�شا�شة الرحمة وجاءته من مع�شكره, ومن اأكرث اأتباعه حما�شة

ترامب  نزل ال�شتاراإت�س اآر ماكما�شت

وول �صرتيت جورنال: بيلو�صي اأي�صًا نفذت انقالبًا
 •• وا�شنطن-وكاالت

تطرقت افتتاحية �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” االأمريكية اإىل 
طلب رئي�شة جمل�س النواب نان�شي بيلو�شي من اجلي�س االأمريكي 
�شربة  بتوجيه  ترامب  دونالد  الرئي�س  اأم��ر  احتمال  �شد  اليقظة 
نووية اإىل بلٍد ما بعد اإخفاقه يف منع الكونغر�س من امل�شادقة على 

فوز جو بايدن بالرئا�شة االأربعاء املا�شي.
اجلمعة،  ظهر  بعد  االأمريكي  الد�شتور  يف  “بحثنا  تقول:  وكتبت 
النواب  جمل�س  لرئي�شة  يتيح  ال��ذي  البند  على  نعرث،  مل  وطبعاً 
الرئي�س  العامل من  الع�شكرية حلماية  القيادة  هيكلية  التدخل يف 
حتدثت  اأنها  الدميوقراطيني  زمالئها  بيلو�شي  واأبلغت  ترامب«. 

مارك  اجل��رنال  امل�شرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  مع  اجلمعة  �شباح 
ملنع رئي�س غري م�شتقر  املتوافرة  االآم��ان  اإج��راءات  “ملناق�شة  ميلي 
ال�شيفرات  اإىل  ال��و���ش��ول  اأو  ع��دائ��ي��ة،  ع�شكرية  عمليات  �شن  م��ن 

النووية الإ�شدار اأوامر بتوجيه �شربة نووية«.
“زميلي العزيز”،  ون�شرت على موقعها االإلكرتوين ر�شالة بعنوان 

للتاأكد من اأن العامل تلقى الر�شالة.
و�شرح متحدث با�شم ميلي لل�شحافيني باأن رئي�س االأركان “اأجاب 
وموقع  ال�شحافة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وتلفت  بيلو�شي«.  اأ�شئلة  على 
تويرت الذي مييل اإىل الي�شار، يحبان فكرة زج رئي�شة جمل�س النواب 

بنف�شها يف هيكلية القيادة الع�شكرية لتوبخ رئي�شاً غريب االأطوار.
ولكن ذلك ُيعترب اإ�شاءة ا�شتخدام ل�شالحياتها، التي تكلفها بقيادة 

ونائبه عاجزان عن ممار�شة  الرئي�س  كان  اإذا  اإال  الت�شريعي  الفرع 
ال�شلطة اأو اأزيحا من من�شبيهما. يف تلك احلالة تكون ال�شخ�شية 

الثالثة التي تتوىل الرئا�شة.
ويف الوقت نف�شه، لي�س من �شالحيتها اأن ُتبلغ رئي�س االأركان برف�س 

تنفيذ اأوامر الرئي�س. وال يحتاج اجلرنال ميلي اإىل حما�شرة.
انتهاك  ميلي،  اجل��رنال  مع  بيلو�شي  حمادثة  اأن  ال�شحيفة  وراأت 
لل�شلطة  ع�شكري  ق��رار  يف  نف�شها  باإقحام  ال�شلطات  ب��ني  للف�شل 

التنفيذية.
االت�شال  ه��ذا  لكن  تريد،  التي  الن�شيحة  اإ���ش��داء  اأن��ه ميكنها  وم��ع 
الهاتفي يف هذا الوقت حتديداً له �شدى اإ�شدار االأمر، وقد يف�شره 
البع�س على اأنه انقالب �شغري، بالتواطوؤ مع القوات امل�شلحة للحد 

من �شالحية ال�شخ�س الذي ال يزال رئي�شاً منتخباً.
االأحداث  ا�شتغالل  م��ا  خ�شم  ق��رر  ل��و  “ماذا  ال�شحيفة  وت�شاءلت 
فهل  االأمريكي؟  الداخلي  النزاع  م�شتغاًل  ما  ع�شكري  عمل  و�شن 
يتعني على اجلرنال ميلي الت�شاور مع رئي�شة جمل�س النواب قبل 
اأن يدافع عن اأمريكا؟ كيف ميكن الأي �شخ�س اأن يفكر باأن تدخلها 
من �شاأنه اأن يعيد النظام الد�شتوري اجليد اإىل احلكومة اأو القليل 

من العقالنية ال�شيا�شية؟.
الد�شتوري  اختباره  يف  اأخ��ف��ق  ت��رام��ب  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وخل�شت 
االأربعاء. لكن بيلو�شي ارتكبت جتاوزاً فظيعاً ب�شوؤالها عن ال�شيفرات 
النووية، وهي التي اجلمعة املا�شي، اأنها تعتزم اإطالق اآلية العزل، 

االأمر الذي ي�شهم يف تهدئة التوترات ال�شيا�شية.   

تايوان ترحب برفع القيود عن العالقات مع وا�صنطن  •• بكني-تايبه-رويرتز

�شجبت ال�شني اأم�س االأول االأحد اإلغاء الواليات املتحدة 
وقالت  تايوان  من  م�شوؤولني  مع  التوا�شل  على  للقيود 

وزير  اأ�شاد  بينما  الب������الد  “توحي����د”  اأن مين������ع  ط����رف  اإنه ال ميكن الأي 
“�شراكة  على  موؤ�شر  باأنها  وو�شفها  االأمريكية  باخلطوة  تايوان  خارجية 

عاملية«.
واأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي م��اي��ك بومبيو ال��ق��رار ي��وم ال�شبت يف 
تن�شيب  قبل  ت��رام��ب  دون��ال��د  اجلمهوري  الرئي�س  الإدارة  االأخ���رية  االأي���ام 

الدميقراطي جو بايدن يف 20 يناير كانون الثاين.

وتقول ال�شني، التي تعترب تايوان جزءا من اأرا�شيها، اإنها “تعار�س بحزم” 
القرار وتدينه ب�شدة.

لل�شحفيني  ليجيان  ت�شاو  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  وقال 
“عزم ال�شعب ال�شيني على الدفاع عن �شيادتنا ووحدة اأرا�شينا ال يتزعزع 

ولن ن�شمح الأي �شخ�س اأو قوة بوقف عملية توحيد ال�شني«.
واأ�شاف “اأي اأفعال ت�شر بامل�شالح اجلوهرية لل�شني �شتقابل بهجوم م�شاد 

�شارم ولن تفلح«.

اأم�س  و  تايوان جوزيف  بقرار بومبيو وقال وزير خارجية  تايوان  ورحبت 
االثنني لل�شحفيني اإن العالقات مع الواليات املتحدة ارتقت اإىل م�شتوى 
بني  التوا�شل  على  للقيود  املتحدة  ال��والي��ات  رف��ع  وا�شفا  عاملية،  �شراكة 

م�شوؤويل اجلانبني باأنه “�شيء كبري«.
وزارة  عاملية.  ل�شراكة  ارت��ق��ت  االأمريكية  التايوانية  “العالقات  واأ���ش��اف 
التايوانية  ال���ع���الق���ات  ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م��وا���ش��ل��ة  ت���اأم���ل يف  اخل���ارج���ي���ة... 

االأمريكية«.

امل��ت��ح��دة عالقات  ل��ل��والي��ات  لي�س  ال����دول،  غالبية  وم��ث��ل 
بتزويد اجلزيرة  قانونا  ملزمة  لكنها  تايوان  ر�شمية مع 
كثفت  ت���رام���ب،  ع��ه��د  ويف  نف�شها.  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ب��و���ش��ائ��ل 
الواليات املتحدة مبيعات االأ�شلحة لها واأر�شلت م�شوؤولني 

كبارا لتايبه.
لكن قرار بومبيو يعني على �شبيل املثال اأن م�شوؤويل تايوان �شيتمكنون من 
عقد اجتماعات يف وزارة اخلارجية اأو البيت االأبي�س بدال من مواقع غري 

ر�شمية مثل الفنادق.
و�شت�شل ال�شفرية االأمريكية لدى االأمم املتحدة كيلي كرافت يوم االأربعاء 

اإىل تايبه يف زيارة ت�شتغرق ثالثة اأيام نددت بها ال�شني.

الهجوم على الكابيتول هيل, نّزله اإىل االأبد يف خانة الروؤ�صاء الذين فقدوا كل �صرعية د�صتورية

جون بولتونريك�س تيلر�شونجيم�س ماتي�س

ترامب  اعتقد 
قلب  يف  اأن�����ه 
برنامج تلفزيون 
ال�������واق�������ع, 
يتعامل  ح��ي��ث 
م���ع احل�����ص��ور 
ك���م���ا ي�����ص��اء

جون كيلي
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العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1888/2020/11 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )19363( درهم 

والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد التام والزام املدعي عليه 
بامل�شاريف والر�شوم الق�شائية

طالب االإعالن :  اوتو ا�شي�شت لتاأجري ال�شيارات  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- احمد �شويكت حممد الهاجري -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/12/14 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�شالح/اوتو ا�شي�شت لتاأجري ال�شيارات بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
)19.363( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة حتى متام ال�شداد والزمته 
الر�شوم وامل�شاريف   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 993/2020/18 عقاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بعد التعر�س و�شحة ونفاذ اتفاقيه وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-�شتار جروب للعقارات �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  طاهر جربائيل بابابور كلخوران -   �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل االقامة 

اتفاقيه  ون��ف��اذ  و�شحة  التعر�س  بعد  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : االإع���الن  مو�شوع 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/1/19  ال�شاعة 08.30 �س 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2172/2020/11 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )250000( درهم 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
طالب االإعالن / 1-حممد جان - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  �شركة بو�شيورو�س بل�س ملقاوالت البناء -   �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل االقامة 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم 
مببلغ وقدره )250000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
قاعة  08.30 �س يف  ال�شاعة  امل��واف��ق  2021/1/21   ي��وم اخلمي�س   لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 177/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- حممد و�شيم اكرام ارين  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2021/1/3 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�شالح/املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
التام كما  )627.975( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 
الزمته امل�شاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 2644/2017/11 مدين جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- خالد علي احمد حممد العور  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : �شركة جمموعة االمارات لالت�شاالت )جمموعة االمارات( �س.م.ع

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/12/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�شالح/�شركة جمموعة االمارات لالت�شاالت )جمموعة االمارات( �س.م.ع مبثابة احل�شوري بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )64.128.15( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد على اال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته امل�شاريف 
ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 3522/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
ايه ايي م.د.م.����س  -  ان��دري جاوثيري 2- مو مو�شا نيكو كون�شارى 3- جولد  اإىل حمكوم عليه 1- 

جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : علوي ها�شم علوي ال�شايف

وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/11/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
والزامهم  عليهم  وامل��دع��ي  امل��دع��ي  ب��ني  امل��ربم  التعاقد  بف�شخ  ال�شايف  علوي  ها�شم  ل�شالح/علوي 
بالت�شامن فيما بينهم بان يردوا للمدعي مبلغ )194500( درهم وفوائده بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والزمتهم امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر        

 5160/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- طائف املدينة للمقاوالت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة واتر�شيل ملقاوالت املواد العازلة ذ.م.م 

 )143.068.49( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأقام  قد 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 

و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2021/1/17 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  6981/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2189/2020 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 987142.34 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

ال�شخ�س  �شركة   - ذ.م.م  ال�شناعية  اك�شيد اليتكريت مملوكة الك�شيد  �شركة   : االإع��الن  طالب 
الواحد ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- اأم اأ�س لالن�شاءات �س.ذ.م.م منطقة حرة - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )987142.34( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  7196/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/3552 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 463314 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإع��الن : �شركة االن��وار للت�شدير - وميثلها مالكها حممود عبداحلميد حممود جاب 

اهلل - م�شري اجلن�شية -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- اب�شاد باروبانوكل �شديق باروبانوكل قادر �شديق هندي اجلن�شية - �شفته 

بالق�شية : منفذ �شده -  جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )463314( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  8553/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1079/2019 جتاري كلي واملعدل 
باال�شتئناف رقم 2359/2020 ا�شتئناف جتاري ، وب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 85417.26 

درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : �شروق العني للمقاوالت �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:عبداملنعم �شامل عبيد بن �شويدان - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- زهو يوك�شيا - �شفته بالق�شية : منفذ �شده -  جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )85417.26( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8949/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4978 ل�شنة 2020 اأمر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 119433 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : ام يو ا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:ابراهيم مو�شى علي مراد البلو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �شهريه �شوكت جوز - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )119433( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8127/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 644/2020 تنفيذ جتاري بالزام 

املنفذ �شدها االوىل ب�شداد مبلغ وقدره )132.388.50( والزام املنفذ �شده الثاين ب�شداد مبلغ 
)68090.50( درهم ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
- وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- نبيل علي عا�شق - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )68090.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  589/2020/211 تنفيذ عقاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/92 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 1.775.661.44 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود فرع دبي -  �شفته بالق�شية : 
طالب التنفيذ 

وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي - �شفته بالق�شية وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ماني�س جول - �شفته بالق�شية : منفذ �شده -  جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1.775.661.44( وق��دره  به 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما  �شتبا�شر االج��راءات 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   

اعالن بالن�شر 
 7413/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

كري�شنا  نيتي�س   -2 ���س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فليك�شماك�س  �شدهما/1-   املنفذ  اىل 
كومار كري�شنا بو جارى -  جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�شنع مينوتي دراي مك�س
وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�شي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)70226.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اعالن بالن�شر 

 6787/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  ماجد �شلطان علي مراد �شلطان -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�شرف االمارات اال�شالمي - م�شاهمة عامة
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)157055.38( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:
على  الت�شديق  وط��ل��ب  االم����ارات  اجلن�شية   ، ال�شحي  علي  اح��م��د  ع��ب��داهلل  را���ش��د  ال�شيد/   
حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغه 100% يف اال�شم التجاري املغ�شلة امللكية ، ن�شاط 
الرخ�شة غ�شيل وكي املالب�س ، واملرخ�س من  دائرة التنمية االقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة 
مهنية رقم 611741 ال�شادر بتاريخ 2011/3/2 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان اىل 
بان  للجميع  معلوما  ليكن   - االم���ارات   اجلن�شية   ، حممد  علي  عبدالرحمن  ال�شيدة:اأمل 
املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
   اإنذار عديل بالن�شر 

االنذار رقم 2021/6973 اإنذارات عدلية 
مقدمة من املنذر/منه اخلري للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2020

�شد املنذر اليهما/1- �شركة نك�شت فري�س لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م 2- 
ميان زرياب عارف حممد عارف عمران - جمهويل العنوان

يخطر املنذر املنذر اليهما ب�شداد مبلغ )115605( درهم مائة وخم�شه ع�شر الف 
و�شتمائة وخم�شة درهم تعوي�س والفائده القانونية 9% من تاريخ 2020/6/6 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة خالل مدة اأق�شاها خم�شة ايام من 
القانونية مع حفظ  االج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  واال  تاريخه 

كافة حقوق املنذر االخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
   اعالن بالن�شر 
رقم 2020/134 

املخطرة:نتورك دي�شرتيبيوترز منطقة حرة ذ.م.م
بوكالة املحامي/اأحمد ح�شن املازمي

املخطر اليه:را�شد �شلطان عبد الرحمن �شيف ال�شام�شي ، ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته 
مالك املنذر اليها االوىل واملوقع على ال�شيكات

املرت�شدة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اليهم  املنذر  فيه  العديل  االن���ذار  ه��ذا  مبوجب  جئنا 
بذمتكم ل�شالح املنذرة والتي قيمتها مبلغ )160.115.27( درهم اماراتي - مائة و�شتون 
الف ومائة وخم�شة ع�شر درهم و�شبعة وع�شرون فل�شا وذلك خالل مدة اأق�شاها خم�شة 
ايام من تاريخه واال �شوف ن�شطر اآ�شفني التخاذ االج��راءات القانونية بحقكم وعلى 
م�شوؤوليتكم مع املطالبة بالفائدة القانونية حمتفظني بكافة احلقوق الية جهة كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
   اعالن بالن�شر 
رقم 2020/6053 

املخطر:جمدي ا�شماعيل حممد عبدالعزيز
بوكالة املحامي/اأحمد ح�شن املازمي

املخطر اليها:رويده عبداحلليم ا�شماعيل مو�شى
قيمته  البالغ  اع��اله  ال�شيك  قيمة  �شداد  بوجوب  ننذركم  الكتاب  ه��ذا  مبوجب  جئنا 
ايام  خ��الل خم�شة  وذل��ك  للمخطر  دره��م  وع�����ش��رون  وم��ائ��ت��ان  ثمانية  دره��م   )8220(
وعلى  بحقكم  القانونية  االج����راءات  الت��خ��اذ  اآ�شفني  ن�شطر  �شوف  واال  تاريخه  م��ن 

م�شوؤوليتكم ونفقتكم حمتفظني بكافة احلقوق الية جهة كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   - الت�شاميم املميزة لال�شت�شارات الهند�شية 
عبداهلل عبدالرحمن يو�شف بن �شلطان فيليك�س فين�شنت فين�شنت

مدين   SHCEXCICIVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001358/ 
الهند�شية 2- عبداهلل عبدالرحمن يو�شف بن �شلطان 3-فيليك�س  املميزة لال�شت�شارات  الت�شاميم  اإىل املحكوم عليه : 1- 

فين�شنت فين�شنت 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ: حممد �شامل ابراهيم �شامل العويني العليلي - اجلن�شية االمارات العربية املتحدة - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

درهم  كاالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 25446 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا 

االإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/احمد طلعت عبدال�شادق حممد
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
م�شتعجل   SHCFICIINJ2020 /0006921 يف  الدعوى رقم

اىل:�شركة هابى �شاينق للمقاوالت والنقليات
جمهول حمل االقامة:االمارات - امارة ابوظبي - 9 مبنى ال�شيخ �شيف حممد خليفه - امل�شفح

بني  �شارع   - ديره   - دبي  امارة  االقامة  العنوان/حمل  خان  ظريف  خان  جمروز  املدعي)ة(  بان  نعلمكم 
الدعوى  اقام  الهاتف:971508858805 قد  1704 رقم  14 - مكتب  الطابق  امل�شرف  - برج  يا�س 
ب����:اوال:ت�شجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها مع اعالن املدعي عليها  املذكورة اعاله للمطالبة 
بالئحة الدعوى واملرفقات وفقا لالأ�شول - ثانيا:ندب الطبيب ال�شرعي مبحكمة ال�شارقة لتوقيع الك�شف 
الطبي على  املدعي الثبات حالته وما به من اإ�شابات وحتديد ن�شبة العجز ال�شحي الدائم الذي حلق به 
جراء اال�شابة - ثالثا:الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة - لذا يتوجب عليكم 
احل�شور امام الدائرة دائرة االمور امل�شتعجلة االوىل حمكمة ال�شارقة �شباح يوم املوافق:2021/1/13 
ار�شال وكيل معتمد  او  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ويف حالة عدم ح�شوركم  ال�شاعة 

ينوب عنكم فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات القانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 13
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شونيد بريان�شريي ماريا مانزل ، اجلن�شية الهند يرغب يف 
 ، نا�شر احمد  �شليم  ال�شيد:حممد  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع 
اجلن�شية باك�شتان يف الرخ�شة )دار امل�شباح للخياطة وجتارة املالب�س اجلاهزة( والتي تاأ�ش�شت 
باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )767101( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية تغيري 
ن�شاط ، تغيري اال�شم التجاري لل�شركة/املوؤ�ش�شة ، تنازل �شاحب الرخ�شة الخر ، تغيري وكيل 

خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شاأن 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي   لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
اإعالن بالن�شر  للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

 SHCAPCICOMS2020  /R0000049 يف  اال�شتئناف رقم

بناء على طلب امللتم�س:تكنولوب �س.ذ.م.م

اىل امللتم�س �شده:حممد عبداهلل جمعة ال�شري - اماراتي اجلن�شية

اأنت مكلف باحل�شور امام مكتب ادارة الدعوى )مكتب رقم 3( مبحكمة 

ال�شارقة اال�شتئنافية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 

امل�شتندات وذلك يف يوم االثنني  الدعوى مرفقا بها كافة  جوابية على 

املوافق:2021/1/18 . 
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة اال�شتئنافية االحتادية

العدد 13136 بتاريخ 2021/1/12   
الدعوى رقم:2019/1938 م

ا�شتئناف جتاري
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية املدنية 

اىل املدعي عليهم:ال�شادة/مطبعة العامل الرقمي ذ.م.م - جلف تكنيكال كومري�شال برنتنج بر�س - منطقة حرة ذ.م.م - 
راجي�س وا�شوديف نار�شينك - رامي�س ليالراماين - فا�شوديف نار �شينجد ا�س ليالراماين - جمهولوا حمل االقامة

القانونية قد  ال�شالمي للمحاماة واال�شت�شارات  را�شد  ابوظبي اال�شالمي - بوكالة مكتب جابر  املدعي:م�شرف  ان  مبا 
اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم 2019/1938 مدين - ا�شتئناف جتاري - ال�شارقة فانتم مكلفون او وكيلكم القانونية 
باحل�شور امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�شة اخلربة االوىل يوم االحد املوافق 17 من يناير 2021 م 
ال�شاعة الثانية ظهرا مبقر مكنب اخلبري دار البيان للح�شابات واال�شت�شارات ، دبي ، ديرة ، �شارع ابوبكر ال�شديق ، مركز 
وربة ، الطابق االول - مكتب 22، هاتف رق��م:043599997 ، فاك�س:043599987 ، 042511318 ، م�شطحبني معكم ن�شخة 
عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته وبيان وجه 

احلق يف الدعوى ويف حال عدم احل�شور �شيتم االجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شوؤولية.
اخلبري امل�شريف الدكتور:حممد الفقي
هاتف:0506521992

اعالن  ح�شور اجتماع اخلربة
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عربي ودويل
ملاذا ف�صل قاآين يف اخلروج من ظل �صليماين؟

وحممد ر�شا فالح زاده، الذي ي�شغل من�شب نائب من�شق قوات القد�س. ولكن 
الغياب االإعالمي عن احلربني، ال يعني اأنه مل يوؤد دوراً فيهما.

“فاطميون”،  ل��واء  تاأ�شي�س  يف  حم��وري��اً  دوراً  لعب  ق���ااآين  اأن  تقارير  وتظهر 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  عن  للدفاع   2014 يف  االأفغانية  ال�شيعية  امليلي�شيا 
االأ�شد. اإن غياب قااآين عن بروباغندا احلرب داخل وخارج بالده جعله قائداً 
ور �شليماين دوماً بنف�س  اأقل تاأثرياً من رفاقه. ويف لبنان على �شبيل املثال، �شُ
والتخطيط.  ال��ق��رار  �شناعة  يف  ن�شراهلل،  ح�شن  اهلل  ح��زب  ع��ام  اأم��ني  اأهمية 
اأ�شاد  ومل تعِط االآلة الدعائية االإيرانية قااآين موقعاً مماثاًل على االإط��الق. 
ن�شراهلل بخربة قاآين، لكنه �شدد على اأن االأخري “يحتاج اإىل الوقت وال يجب 
اأنه  فهي  جن��اد  ح�شب  الثانية  ق��ااآين  م�شكلة  ما  ليفعله«.  منه  الكثري  انتظار 
واأن��ه ال يعرف كيف  قيادية،  �شخ�شية  نف�شه  ليقّدم  �شليماين  يتمتع بطباع  ال 
فاإنه  باعتباره �شخ�شية جذابة. وعالوة على ذلك،  ال�شور  يتمو�شع اللتقاط 

•• عوا�شم-وكاالت

من  مقربة  مواقع  ن�شرت  �شليماين،  لقا�شم  وا�شنطن  اغتيال  من  يومني  بعد 
�شلوات  اأئمة  وردد  �شليماين”.  مثل  “قاآين  بعنوان:  مل�شقاً  الثوري  احلر�س 
لكن بعد �شنة، ف�شل قااآين،  اجلمعة يف اإيران �شعار “قاآين هو �شليماين اآخر”. 
يف �شمان مكانته، وهو ما كان متوقعاً وفقاً للكاتب ال�شيا�شي يف موقع “راديو 
فاردا” ر�شا حقيقت جناد. اأ�شار جناد اإىل اأن هيمنة �شليماين على قوة القد�س 
اأن  درج��ة  اإىل  كبرية  كانت  املا�شي  العقد  يف  االإقليمية  االإيرانية  وال�شيا�شات 

جميع قادة احلر�س مبن فيهم قاآين، ف�شلوا يف اإبراز اأنف�شهم.
االإعالمية  التغطية  يف  كثرياً  ينخرط  ومل  الظالل”  “رجل  ب�  ق��اآين  وُيعرف 
التي �شلطت على احلرب العراقية االإيرانية والنزاع الدموي يف �شوريا، ولطاملا 
�شليماين، وح�شني همداين،  مثل  منه  اأك��رث جاذبية  احلر�س  زم��الوؤه يف  ك��ان 

لي�س خطيباً جيداً ويفتقر اإىل اخللفية وال�شجل املالئمني للدعاية ال�شيا�شية. 
عندما  �شابق،  وقت  ويف  االإيرانية،  ال�شيا�شة  يف  “ثقيلة”  �شخ�شية  يقدم  ومل 
االإعالم  اأمطره  القد�س،  لقوة  قائداً  ق��ااآين  علي خامنئي  االأعلى  املر�شد  عني 
اأي  �شامي”  و”�شاردار  القد�س”  لقوة  املدبر  “العقل  مثل  باملدائح  الر�شمي 
اأمري احلرب ال�شوري، و”مهند�س ا�شتخبارات قوة القد�س” وغريها. لكن هذه 
املدائح الكرمية ذهبت اإىل االأفول، الواحدة تلو االأخرى، وعاد قااآين “رجاًل يف 
الظالل«. ال تزال اإيران يف حاجة اإىل ح�شور �شليماين يف اآلتها الدعائية، لذلك 
تركز على ابنته زينب، وعلى ال�شرديات االأ�شطورية للقائد الراحل، وعلى ن�شر 
قااآين  ذلك  واأبعد  تكرمه.  التي  والوثائقيات  االأف��الم،  واإنتاج  الكتب،  ع�شرات 
اأكرث عن االأ�شواء. اأما م�شكلته الرابعة فهي تعهد اإيران املتكرر باالنتقام ملقتل 
�شليماين. اأ�شبح التعهد �شعاراً اأبدياً لل�شلطات االإيرانية، خا�شًة لقادة احلر�س 
تلك  اإىل  االإيرانية  الربوباغندا  احتاجت  ولطاملا  ق��اآين.  بينهم  ومن  الثوري، 

خريف  ويف  احلياة.  قيد  على  �شليماين  كان  عندما  حتى  الرمزية،  التعهدات 
2017، بعد �شهرين من اإطالق �شليماين وعده بالتخل�س من داع�س، اأطلق 
احلر�س الثوري حملة دعائية �شاملة حتت �شعار “الوعد احلقيقي” م�شرياً اإىل 
اأن �شليماين اأوفى بوعده. والأنه كان على دراية بتفا�شيل مثِل هذه الدعايات، 
اأعلن   ،2017 االأول(  )كانون  دي�شمرب  اإىل خامنئي يف  ر�شالة  �شليماين  كتب 
ويبدو اأن قاآين ال يزال غري مدرك كثرياً لهذه  فيها “نهاية هيمنة داع�س”. 
الربوباغندا واالألعاب االإعالمية. ومن هذه الزاوية، فاإن االإخفاق يف حتقيق 
للر�شا بني داعمي النظام، ووجه  اأ�شئلة وغياباً  اأثار  “االنتقام القا�شي”  وعد 
تعزيز  ق��اآين  ح��اول  القد�س.  قوة  قائد  باعتباره  و�شمعته  لقااآين  قوية  �شربة 
حجازي  حممد  تعيني  مثل  حم�شوبة  تغيريات  عرب  اخلا�شة  �شبكته  وتنظيم 
القد�س علي �شريازي.  االأعلى لدى قوة  املر�شد  وا�شتبدال ممثل  له،  م�شاعداً 

لكن جهود قااآين لتعزيز موقعه ا�شطدمت ب�شعوبات.

تون�س دخلت املرحلة الوبائية الرابعة والأخرية

فريو�س كورونا يقتل تون�صّيا كّل ن�صف �صاعة...!
•• الفجر – تون�س

ق�����ال رئ���ي�������س ق�������ش���م االأم�����را������س 
ال�شدرّية مب�شت�شفى �شارل نيكول 
بالعا�شمة التون�شية ه�شام عوينة، 
اإّن املوؤ�ش�شات اال�شت�شفائية تعي�س 
االإ�شابات  ب�شبب  ك��ب��ريا  �شغطا 
ب��ف��ريو���س ك����ورون����ا، م�����ش��ريا اإىل 
امل�شابني  ن��ق��ل  اإ���ش��ك��ال يف  وج���ود 
وجود  لعدم  االإنعا�س  اأق�شام  اإىل 
اأنف�شنا  “وجند  الكافية  االأ���ش��ّرة 
وبالتايل جند  و�شعية حرجة  يف 
اأنف�شنا جمربين على اختيار من 

�شنقوم بنقله اأّوال«.
اأّن  عوينة  ه�شام  الدكتور  واعترب 
كورونا  بفريو�س  اال�شابات  ع��دد 
ارت���ف���ع ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري، م���وؤك���دا ان 
ارتفاع  ه��و  حقيقة  املقلق  املوؤ�شر 
ن�شبة الوفيات واحلاالت اخلطرية 
التي ت�شتوجب املكوث بامل�شت�شفى 
رمبا  او  �شاعة  ن�شف  “كل  قائال 
25 دقيقة تقريبا ميوت تون�شي 

بفريو�س كورونا«.
و�شف  “ميكن  ع��وي��ن��ة  واأ����ش���اف 
اليوم  ن��ع��ي�����ش��ه  ال�������ذي  ال���و����ش���ع 
نقراأ  ع���ن���دم���ا  الأّن��������ه  ب���اخل���ط���ري 
ويتبني  ا�شتباقية  ب�شفة  امل�شاألة 
بالتوقي  التزام  انه ال وجود الأّي 
فاإّنه من املنتظر ان تتفاقم اأعداد 
اال���ش��اب��ات وال��وف��ي��ات واحل���االت 

بني  ك���ب���ري  …فرق  اخل����ط����رية 
وما  التون�شي  املجتمع  يعي�س  ما 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  داخ��ل  ُيعا�س 

ومعاناة عائالت امل�شابني«.
نقل  م��ن��ع  اإم��ك��ان��ّي��ة  اإىل  واأ�����ش����ار 
ال�����ع�����دوى م����ن خ�����الل االل����ت����زام 
ما  “لكن  ال�شّحي  بالربوتوكول 
نالحظه اليوم تهاون كبري وعدم 
وهو  املواطنني  طرف  من  التزام 
ارتفاع  ت��وا���ش��ل  يف  �شي�شاهم  م��ا 

االأيام  امل�شابني واملوتى يف  اأع��داد 
القادمة«.

التون�شيني  ك��اف��ة  املتحدث  ودع���ا 
و�شائل  ع����رب  ي��ت��ن��ق��ل��ون  ال����ذي����ن 
االلتزام  اإىل  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ن��ق��ل 
ب����االإج����راءات ال��وق��ائ��ي��ة وارت����داء 

الكمامات وغ�شل اليدين.
اإم��ك��ان��ّي��ة فر�س  ���ش��وؤال��ه ع��ن  ويف 
لك�شر  ال�شامل  ال�شّحي  احل��ج��ر 
الدكتور  ب����نّي  ال����ع����دوى،  ح��ل��ق��ة 

القرار  ه����ذا  اأّن  ع��وي��ن��ة  ه�����ش��ام 
كطبيب  “لكن  احل���ك���وم���ة  ب��ي��د 
ل��ي�����س امل��ه��م ات���خ���اذ االإج�������راء بل 
ت���ط���ب���ي���ق���ه... ف���م���ا ال���ف���ائ���دة من 
ال�شامل  ال�شحي  احلجر  فر�س 

اإن مل يقع احرتامه«.
اأك������د م���دي���ر معهد  م����ن ج���ه���ت���ه، 
العلمية  اللجنة  وع�شو  با�شتور 
الها�شمي  كورونا،  انت�شار  ملتابعة 
اليوم خطري  الو�شع  ان  ال��وزي��ر، 

•• جنيف-اأ ف ب

بداأت يف جنيف  اأم�س االثنني حماكمة تاجر اأملا�س اإ�شرائيلي 
فرن�شي بتهمة الف�شاد على خلفية �شفقات تعدين يف غينيا، 

وذلك بعد حتقيقات دولية مطولة.
اإ�شرائيل حل�شور املحاكمة  وبيني �شتانيمتز الذي توجه من 
التي �شت�شتمر اأ�شبوعني، نفى القيام باأي خمالفات يف الق�شية 
التي ت�شمل اتهامات بدفع ر�شى مباليني الدوالرات مل�شوؤولني 

غينيني كبار مقابل الفوز بحقوق تعدين مربحة.
ورج���ل االأع���م���ال ال��ب��ال��غ 64 ع��ام��ا ي��واج��ه ات��ه��ام��ات باإف�شاد 
ا�شتمر  حتقيق  اأعقاب  يف  وثائق  وتزوير  ر�شميني  م�شوؤولني 

�شت �شنوات.
وح�شر �شتاينمتز اجلل�شة برفقة حماميه مارك بونان.

وكان بونان قال لوكالة فران�س بر�س االأ�شبوع املا�شي “�شندفع 
برباءته«.

بر�شوة  �شركائه  من  اثنني  مع  �شوي�شريون  مدعون  ويتهمه 
للفوز  واآخ��ري��ن  كونتي  الن�شانا  االأ�شبق  غينيا  رئي�س  زوج��ة 

بحقوق تعدين يف منطقة �شيماندو بجنوب �شرق البالد.
تر�شبات  م��ن  كميات  اأك��رب  على  حتتوي  املنطقة  اأن  ويعتقد 

الذهب اخلام غري امل�شتخرج.
وكان �شتاينمتز قد نفى يف ال�شابق االتهامات بو�شفها باطلة 

وم�شعى من اأعدائه ال�شيا�شيني لت�شويه �شمعته.
ويقول املدعون اإن �شتاينمتز ح�شل على حقوق التعدين قبل 
2008، وبعد دف��ع قرابة  وق��ت ق�شري من وف��اة كونتي ع��ام 
بع�شها  ر�شى  ب�شكل  ي��ورو(  مليون  دوالر )8،2  10 ماليني 

من خالل ح�شابات م�شرفية �شوي�شرية.
يف  دخ��ل��وا  غينيا  يف  وج��ه��ات  �شتاينمتز  اأن  امل���دع���ون  وي����رى 
“معاهدة ف�شاد” مع كونتي وزوجته الرابعة مامادي توريه.

اأمام  متثل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  املحاكمة  يف  رئي�س  �شاهد  وه��ي 
املحكمة يف 13 كانون الثاين/يناير، علما باأنه مل يت�شح بعد 

 •• طهران-اأ ف ب

�شددت اإيران  اأم�س االثنني على �شرورة عدم ت�شيي�س م�شاألة 
الواليات  داعية  اجلنوبية،  الكورية  النفط  لناقلة  احتجازها 

املتحدة وفرن�شا اإىل عدم التدخل يف هذه الق�شية.
الثاين/يناير،  كانون  من  ال��راب��ع  يف  ال��ث��وري  احلر�س  واأع��ل��ن 
ملخالفتها  ت�شيمي”  “هانكوك  الناقلة  اأوق��ف��ت  بحريته  اأن 

“القوانني البيئية البحرية«.
واأف��راد طاقمها  ال�شفينة  وطالبت �شيول باالإفراج �شريعا عن 
جونغ-كون  ت�شوي  خارجيتها  وزي��رة  نائب  وو�شل  الع�شرين. 
�شيبحث  �شابقا،  م��ق��ررة  ك��ان��ت  زي���ارة  االأح���د اىل ط��ه��ران، يف 
ل�شيول  طهران  مطالبة  اىل  اإ�شافة  الناقلة،  م�شاألة  خاللها 

بال�شماح لها با�شتخدام اأر�شدة اإيرانية. واأو�شح املتحدث با�شم 
وزارة اخلارجية االإيرانية �شعيد خطيب زاده يف موؤمتر �شحايف 
الواليات  اأكانت  تدخلت،  التي  ل��الأط��راف   )...( م��رارا  “قلنا 
وال  االإط���الق،  على  تعنيهم  ال  امل�شاألة  اأن  فرن�شا،  اأم  املتحدة 
ي�شاهمون يف حل هذه امل�شكلة الفنية بحال قاموا بت�شيي�شها«.

واأ�شاف “مت اإبالغ الوفد الكوري اجلنوبي بذلك«.
ودع����ت وا���ش��ن��ط��ن وب��اري�����س اىل االإف�����راج ع��ن ال��ن��اق��ل��ة ب�شكل 

“فوري«.
الناقلة،  توقيف  بيان  يف  الفرن�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ودان���ت 

معتربة اأن “هذا احلادث يغّذي التوترات يف املنطقة«.
اأن  االأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  متحدث  اع��ت��رب  جهته،  م��ن 
بهدف  ال��دويل  املجتمع  البتزاز  وا�شحة  “حماولة  االحتجاز 

غري  اآي”  “بابليك  وبح�شب منظمة  �شتح�شر.  كانت  اإذا  ما 
احلكومية فاإنها تقيم يف الواليات املتحدة حيث ح�شلت على 

حماية كونها �شاهدا ر�شميا.
قبل اجلل�شة قال بونان اإن غياب توريه و�شهود اآخرين ميكن 

اأن يكون �شببا للتاأجيل.
مامادي  لل�شيدة  واح��دا  قر�شا  يدفع  “مل  موكله  اأن  وي��وؤك��د 
توريه” ويقول اإنها مل تكن زوجة الرئي�س اإمنا ع�شيقته، ما 
يعني عدم اعتبارها م�شوؤوال حكوميا فا�شدا مبوجب القانون 

ال�شوي�شري.
مع  الت��ف��اق  �شتاينمتز  ت��و���ش��ل   2019 ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر  يف 
ف�شاد بحقه مقابل  اتهامات  اأ�شقطت  التي  الغينية  ال�شلطات 

تخليه عن حقوقه املتبقية يف منجم �شيماندو.
يحكم  اأن  ميكن  التي  الق�شية  مبتابعة  مت�شكت  جنيف  لكن 
مب��وج��ب��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ت��اي��ن��م��ت��ز ب��ال�����ش��ج��ن 10 ���ش��ن��وات يف حال 

االإدانة.

تخفيف �شغط العقوبات” التي اأعادت وا�شنطن فر�شها على 
دونالد  الرئي�س  ق��رار  بعد   ،2018 ع��ام  من  اعتبارا  طهران 
ت��رام��ب �شحب ب���الده ب�شكل اأح����ادي م��ن االت��ف��اق امل���ربم بني 
اجلمهورية االإيرانية والقوى الكربى حول الربنامج النووي 

االإيراين.
اأن  اىل  االأح��د  اجلنوبية  الكورية  “يونهاب”  وكالة  واأ���ش��ارت 
النفط  ناقلة  عن  املبكر  “االإفراج  اأج��ل  من  �شيفاو�س  ت�شوي 
االأ�شبوع  االإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  احتجزتهم  ال��ذي��ن  وطاقمها 

املا�شي«.
والتقى الدبلوما�شي الكوري اجلنوبي االأحد نظريه االإيراين 
عبا�س عراقجي االأحد، على اأن يلتقي وزير اخلارجية حممد 

جواد ظريف، وفق ما اأفاد خطيب زاده.

ارتفاع  ظ���ل  يف  خ�شو�ش���ا  ج���دا 
ع�������دد اال�������ش������اب������ات وال����وف����ي����ات 
اال�شبوعني  خ����الل  ب��ال��ف��ريو���س 
تون�س  ان  اىل  م�شريا  املا�شيني، 
الرابعة  الوبائية  املرحلة  دخلت 
ت��ع��د خطرية  واالخ�������رية وال���ت���ي 
ال�شريع  ب��االن��ت�����ش��������ار  وت��ت��م��ي�����������ز 
مزيد  اىل  اجلميع  داعيا  للوباء، 
اإح�����ك�����ام وت���ط���ب���ي���ق االج����������راءات 

الوقائية. 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• فران�شوا كليمن�شو

اأي وقت  انق�شاًما من  اأكرث  داخل حزب جمهوري 
م�شى، ي�شقط القناع عن املر�شحني لت�شّلم امل�شعل 

وحروب دونالد ترامب.
مل يتحدثا مع بع�شهما البع�س منذ غداء االأربعاء 
هذا  خائًنا.  بن�س،  مايك  نائبه،  الرئي�س  يعترب  اذ 
جو  تن�شيب  �شيح�شر  اأن����ه  وب���اإع���الن���ه  االأخ�����ري، 
ا للروح  بايدن يف 20 يناير، اختار اأن يظل خمل�شً

الدميقراطية االأمريكية. 
ول��ئ��ن ك���ان ه���ذا اخل��ي��ار ق��د دف��ن��ه االآن يف مقربة 
على حد تعبري دونالد ترامب، فال  “ال�شعفاء”، 
اإن��ه يف غ�شون عامني، عندما تنطلق  �شيء يقول 
احلملة االنتخابية التمهيدية للحزب اجلمهوري، 
ال�شخ�س الذي  لن يتم اعتبار مايك بن�س حينها 
املتناف�شني  امل��ع�����ش��ك��ري��ن  ب���ني  ي��رب��ط  ك��ي��ف  ع���رف 

لليمني يف كنف احرتام املوؤ�ش�شات.
االأغلبية  زع���ي���م  م��ك��ون��ي��ل،  م��ي��ت�����س  غ�����رار  وع���ل���ى 
اجلمهورية يف جمل�س ال�شيوخ، الذي اأدان االأربعاء، 
قبل اأن يت�شلق امل�شاغبون املوؤيدون لرتامب بوابات 
على  امل�شادقة  �شحب  زمالئه  حماولة  الكابيتول، 
“دوامة  عن  متحدثا  الرئا�شية  االنتخابات  نتائج 
االأبد”.  اإىل  باجلمهورية  “�شت�شر  التي  املوت” 
اإيلني ت�شاو وزيرة النقل،  اأن ا�شتقالة زوجته،  كما 
ا عالمة. وماذا عن مايك  يوم اخلمي�س، هي اأي�شً
بعد  اأك��د  ال��ذي  هو  الدبلوما�شية؟  رئي�س  بومبيو 
فوز بايدن يف نوفمرب اأنه ي�شتعد النتقال “�شل�س” 
ل�شالح والية ثانية لدونالد ترامب، ا�شتقبل يوم 
بلينكني،  اأن��ت��وين  خليفته  م���رة،  والأول  اجل��م��ع��ة، 

رفيق درب الرئي�س اجلديد منذ فرتة طويلة.

جت�شد جديد
���ا ل�����رتام�����ب م�����ع اح������رتام  ك���ي���ف ت���ب���ق���ى خم���ل�������شً
التحدي  ه���و  ه����ذا  وال���دمي���ق���راط���ي���ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
االخري  اال�شتفزاز  ه��ّزه  جمهوري  ملع�شكر  الكامل 
“ال  امل��ح��روق��ة.  االأر����س  ل�شيا�شة  ينت�شر  لرئي�س 
يقول  ينفجر”،  اأن  اجل��م��ه��وري  ل��ل��ح��زب  مي��ك��ن 
االأمريكي  “اليمني  كتاب  موؤلف  ال�شباغ،  �شفيان 
باروخ  كلية  واال�شتاذ يف  )دميوبولي�س(  اجلديد” 
اأي  اأن  جيًدا  اجلمهوريون  “يدرك  نيويورك.  يف 
تاأ�شي�س حلزب ترامبي يناف�س احلزب اجلمهوري 
اأ�شواتهم  تق�شيم  اإىل  اإال  ي���وؤدي  ل��ن  ميينه،  على 
وهذا يطرح م�شاألة واجب  �شد الدميقراطيني”. 
القيام بجردة ح�شاب، وجت�ّشد جديد لقيادة االأ�شرة 

املحافظة.

املر�شح  ك���روز،  تيد  تك�شا�س،  والي��ة  ع��ن  ال�شناتور 
التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات  ت��رام��ب يف  ���ش��د  امل��ه��زوم 
االنتخابات  لنظرية  القوي  واملوؤيد   ،2016 لعام 
اإلغاء  ل�شالح  ت�شويته  على  حافظ  “امل�شروقة”، 
امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى ف���وز ج��و ب��اي��دن م��ن ق��ب��ل املجّمع 
وعواقبه  الكابيتول  مبنى  غ��زو  رغ��م  االنتخابي، 
هي  احل��زب  داخ��ل  ت��رام��ب  “�شعبية  ان  الكارثية. 
ال�شيء الوحيد الذي يهم كروز، كتب رو�س رام�شي، 
مدير تك�شا�س تريبون، فاالإ�شاءة اإىل ناخبي ترامب 
اليوم �شتكلفه من�شبه يف اأربع �شنوات، اإما للرت�شح 
للبيت االأبي�س اأو الإعادة انتخابه ملجل�س ال�شيوخ«.
وق���اح���ة خ��ال�����ش��ة؟ م���ن امل��ح��ت��م��ل ذل����ك، الأن تيد 
مواقفه.  التطرف يف  �شديد  دائ��ًم��ا  يكن  ك��روز مل 
ل��ي��ربت��اري، ق��ري��ب م��ن ح���زب ال�����ش��اي ق��ب��ل ع�شر 
ا ريغانّيا مثالًيا من حيث العقيدة  �شنوات، كان اأي�شً
ال��ل��ي��ربال��ي��ة، ب��ع��ي��ًدا ع��ن خ��ط��اب ت��رام��ب القومي 
التموقع،  ه��ذا  يف  البقاء  خ��الل  “من  واحلمائي. 
والرتمبية،  الطريق بني اجلمهورية  يف منت�شف 
امام   2016 لعام  التمهيدية  االنتخابات  خ�شر 
ال�شباغ.  �شفيان  يو�شح  ال�شعبوي”،  امل��ل��ي��اردي��ر 
و”فر�شته الوحيدة للخروج من هذا عام 2024 

هي اأن يكون االأكرث ترامبية على االإطالق«.
يف تغريداته النادرة منذ م�شاء االأربعاء، ذرف تيد 
الذي  الكابيتول،  �شرطي  وفاة  على  الدموع  كروز 
اأن ين�شب  تويف يف اال�شتباكات الدموية، لكن دون 
لنف�شه اأي جزء من امل�شوؤولية امل�شرتكة عما حدث. 
ال��ذي جتراأ  ب��اي��دن  ج��و  تهاجم  االأخ����رى،  ر�شائله 
بدعاية  االنتخابات  “�شرقة”  دعاية  مقارنة  على 
�شخ�شيا،  ال�شتقالته  دع���وة  اأي  واح��ب��اط  جوبلز، 
هيو�شنت  �شحيفة  اأطلقتها  التي  تلك  �شيما  وال 

كرونيكل يف معقله.
املحتملون  اجل��م��ه��وري��ون  املر�شحون  اخ��ت��ار  لقد   
2024، يف بع�س االأحيان متاأخًرا  االآخرون لعام 
ج���ًدا، اح���رتام االع����راف. ذاك ه��و ح��ال ال�شناتور 
��ا تر�شح �شد ت��رام��ب يف  م��ارك��و روب��ي��و، وه��و اأي�����شً
كارولينا  �شاوث  اأو حاكمة   ،2016 عام  متهيدية 
القومي  للرئي�س  ال�شابقة  وال�����ش��ف��رية  ال�شابقة 
عن  قالت  التي  ه��ايل،  نيكي  املتحدة،  االأمم  ل��دى 
االنتخابات  ي��وم  منذ  “اأفعاله  اإن  ترامب  دون��ال��د 
ما  اأن  لو  كما  بق�شوة”...  التاريخ  عليها  �شيحكم 
اأنه �شيبقى  اأو  تبقى من واليته قابل للدفاع عنه، 
اأمام  اأربع �شنوات... كالم قيل لي�س  كذلك خالل 
اأي جمهور، بل يف اجتماع املوؤمتر الف�شلي ملندوبي 

احلزب اجلمهوري يوم اخلمي�س يف فلوريدا.
ترجمة خرية ال�شيباين

الواليات املتحدة: اأي م�صتقبل للحزب اجلمهوري...؟

*رئي�س حترير يف �شحيفة لو جورنال دي دميان�س، من موؤلفاته
و”العي�س مع االأمريكيني”،  “هيالري كلينتون من االلف اىل الياء”، 

 و”ع�شرية اأوباما: املالك احلار�س يف �شيكاغو«.

هل خرج كورونا عن ال�شيطرة

حماكمة رجل اأعمال اإ�صرائيلي يف �صوي�صرا بتهمة الف�صاد 

اإيران تدعو اإىل عدم ت�صيي�س ق�صية الناقلة الكورية 

قتياًل يف عملية لقوات العمليات اخلا�صة بفنزويال  23

�صفينة االإنقاذ »اأو�صن فايكينغ« ت�صتاأنف ن�صاطها يف املتو�صط 

•• كراكا�س-اأ ف ب

ا على االأقّل يف عملّية لل�شرطة يف حّي �شعبي يف كراكا�س،  ُقتل 23 �شخ�شً
ح�شب ما اأفادت منّظمة غري حكومّية.

تويرت  على  بروفيا غري احلكومّية،  منّظمة  األفارادو، مدير  مارينو  وقال 
عملّية  خ��الل  حياتهم”  ا  �شخ�شً  23 فَقَد  ر�شمّية،  غري  م�شادر  “ح�شب 
لل�شرطة  التابعة  ة  اخلا�شّ العملّيات  ق��ّوات  وال�شبت  اجلمعة  يومي  نّفذتها 

الوطنّية يف ال فيغا، وهو حّي كبري يف غرب كاراكا�س.
ت�شريبات من  اإىل  ت�شتند  املنّظمة غري احلكومّية  اأّن معلومات  اإىل  واأ�شار 
ال�شرطة و�شهادات اأدىل بها اأقارب ال�شحايا ومقاالت يف ال�شحافة املحّلية.

ومل ُت�شدر ال�شلطات بياًنا ر�شمًيا ب�شاأن الوقائع. لكّن �شحيفة “اأولتيما�س 
نوتي�شيا�س” املقّربة من حكومة الرئي�س نيكوال�س مادورو قالت اإّن ح�شيلة 

القتلى تبلغ 23، دون مزيد من التفا�شيل.
ة ميغيل دومينغيز على و�شائل التوا�شل  ون�شر قائد قّوات العملّيات اخلا�شّ
االجتماعي مقاطع فيديو مّت ت�شويرها يف ال فيغا ُتظِهر عنا�شر ُمقّنعني 
ومدّججني بال�شالح ي�شريون بني م�شاكن مبنّية يف �شكل بدائي. لكّنه مل 
يقّدم اأّي معلومات تتعّلق بالوقائع التي قالت املنّظمة غري احلكومّية اإّنها 
ح�شلت يف ال فيغا، بل اكتفى بكتابة “نحن جنري جوالت م�شتمّرة ل�شمان 

�شالمة �شعبنا«.

•• مر�شيليا-اأ ف ب

غادرت “اأو�شن فايكينغ”، �شفينة االإنقاذ التابعة ملنظمة 
“اأ�س اأو اأ�س مدتريانييه” غري احلكومية اأم�س االثنني 
ميناء مر�شيليا يف جنوب �شرق فرن�شا، عائدة اإىل البحر 
املتو�شط حيث تتزايد عمليات عبور املهاجرين، وفق ما 

ذكرت املنظمة على تويرت.
وكتبت املنظمة يف تغريدة على تويرت االثنني “يف االأيام 
والفريق  االإنقاذ  فريق  22 ع�شًوا من  �شيقوم  املقبلة، 
بالتدريب  مدتريانييه”  اأ���س  اأو  ل�”اأ�س  التابع  الطبي 

على عمليات االإنقاذ يف البحر«.
يف منت�شف ك��ان��ون االأول/دي�����ش��م��رب، ق��ال��ت ���ش��ويف بو، 
بكل  البحر  اإىل  “�شنتجه  فرن�شا،  يف  املنظمة  م��دي��رة 
اإ�شرار، لكننا ندرك جيًدا اأن الو�شع ال�شحي وال�شيا�شي 

ح�شا�س للغاية«.
مت  بعدما  للمنظمة  بالن�شبة  �شيئا   2020 ع��ام  وك��ان 
اإيطاليا، يف ظل  اأ�شهر يف  احتجاز �شفينتها ملدة خم�شة 
ارتفاع عدد املراكب املحملة باملهاجرين يف و�شط البحر 
اأو  ليبيا  من  انطالقا  اأوروب��ا  اإىل  واملتجهني  املتو�شط، 

�شني حياتهم للخطر. تون�س ب�شكل خا�س، معِرّ
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املال والأعمال
ارتفاع اأ�صعار9 من منتجات الرقم القيا�صي لل�صناعة التحويلية خالل الربع الثاين من 2020

املجتمعون  تناول  كما  اخلليجية، 
ال��ق��م��ة اخلليجية  اأه���م خم��رج��ات 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  االأخ����������رية 
االقت�شادي،  اجلانب  يف  ال�شعودية 
والتعاون يف دعم وتنفيذ املخرجات 
الوزارة  مبهام  املتعلقة  وال��ق��رارات 
هذا  يف  االق���ت�������ش���ادي���ة  وال�����دوائ�����ر 
ل��روؤي��ة وتوجيهات  اجل��ان��ب، وف��ق��اً 

القيادة الر�شيدة.
التنمية  دوائ����ر  ق��دم��ت  ذل���ك،  اإىل 
االق�����ت�����������ش�����ادي�����ة جم����م����وع����ة من 
لتطوير  وامل���رئ���ي���ات  امل���ق���رتح���ات 
اآل����ي����ات ال��ت��ك��ام��ل االق���ت�������ش���ادي يف 
مناخ  وت���ع���زي���ز  االإم�����������ارات  دول������ة 
كافة  يف  واال����ش���ت���ث���م���ار  االأع�����م�����ال 
التن�شيق  وزي����ادة  ال��دول��ة  اإم�����ارات 
واملحلي  االحت���ادي  امل�شتويني  بني 
االقت�شادية  ال���دوائ���ر  ب��ني  وف��ي��م��ا 
اأن جلنة  ي��ذك��ر  ن��ف�����ش��ه��ا.  امل��ح��ل��ي��ة 
ال���ت���ك���ام���ل االق����ت���������ش����ادي ق�����د مت 
من  وزاري  بقرار  موؤخراً  ت�شكيلها 
ب���ن ط����وق املري  م��ع��ايل ع��ب��د اهلل 
وزي�����ر االق���ت�������ش���اد، وت���ت���وىل مهام 
اقرتاح وتن�شيق ال�شيا�شات وبرامج 
اإمارات  ب��ني  االقت�شادية  التنمية 
والتوافق  التواوؤم  و�شمان  الدولة، 
بني االأنظمة واللوائح واالإجراءات 
واالحتادية،  املحلية  االقت�شادية 
بني  االقت�شادي  ال��ت��ع��اون  وتعزيز 
ال��دول��ة، وتقدمي  اإم���ارات  خمتلف 
لتطوير  وامل���رئ���ي���ات  امل���ق���رتح���ات 
ت��ن��ظ��م احلياة  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 

االقت�شادية يف الدولة.

مركز  اأك��رب  االإن�شانية  للخدمات 
االإن�شانية  للم�شاعدات  العامل  يف 
ومقرها دبي للعمل معا يف تطوير 
جلهود  مبتكرة  لوج�شتية  حلول 

االإغاثة يف االأزمات.
فتمثل  ال���ت���ا����ش���ع  االإجن���������از  اأم�������ا 
باإطالق االإمارات لل�شحن اجلوي 
رحلتني   2020 ���ش��ب��ت��م��رب  يف 
اإىل  ال�شحن  ب��ط��ائ��رات  اأ���ش��ب��وع��ي��ا 
اأ�شاف  ما  باملك�شيك  غ��واداالخ��ارا 
وجهة جديدة مل تخدمها الناقلة 
م����ن ق���ب���ل واأوج����������د م�����زي�����داً من 

الفر�س التجارية.
ال����ع����ا�����ش����ر  االإجن����������������از  مت�����ث�����ل  و 
التجارة  ت�شليم  من�شة  ب��اإك��م��ال 
“اإميرييت�س  االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
االإمارات  التي طورتها  ديليفرز” 
ل�شكان  وامل��ت��اح��ة  اجل��وي  لل�شحن 
دول�������ة االإم������������ارات ل��ل��ت�����ش��وق من 
االأمريكية  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع 
عامها االأول من العمليات بنجاح 
والبهجة على  االبت�شامة  واإ�شفاء 
عرب  يت�شوقون  ال��ذي��ن  عمالئها 

االإنرتنت.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت��راأ���س م��ع��ايل ع��ب��د اهلل ب��ن طوق 
االجتماع  االق��ت�����ش��اد  وزي����ر  امل����ري 
االأول للجنة التكامل االقت�شادي، 
الدكتور  بح�شور وع�شوية معايل 
اأح���م���د ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���ش��ي، وزير 
وامل�شاريع  االأع���م���ال  ل��ري��ادة  دول���ة 
ومعايل  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رية 
الزيودي،  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
اخلارجية،  ل��ل��ت��ج��ارة  دول����ة  وزي����ر 
دوائر  ممثلي  ال�����ش��ع��ادة  واأ���ش��ح��اب 
يف  امل��ح��ل��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 

كافة اإمارات الدولة.
اجتماعها  خالل  اللجنة  وناق�شت 
جمموعة  االأول  االف�����رتا������ش�����ي 
تطوير  يف  ت�������ش���ب  ال����ب����ن����ود  م�����ن 
اآل����ي����ات ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
التنمية  ودوائ����ر  االق��ت�����ش��اد  وزارة 
التكامل  ل��ت��ع��زي��ز  االق���ت�������ش���ادي���ة 
ال�شعيدين  ع���ل���ى  االق���ت�������ش���ادي 
اأبرزها  وم���ن  وامل��ح��ل��ي،  االحت����ادي 
امل�شتجدات  اآخ�������ر  ا����ش���ت���ع���را����س 
حزمة  تنفيذ  يف  ال��ت��ع��اون  و���ش��ب��ل 
والنهو�س  التعايف  خطة  م��ب��ادرات 
بني  التعاون  واآل��ي��ات  االقت�شادي، 
الوزارة والدوائر يف ملف مواجهة 
متويل  وم��ك��اف��ح��ة  االأم�����وال  غ�شل 
ال�شوق  وم���ت���ط���ل���ب���ات  االإره�����������اب، 

اخلليجية امل�شرتكة.
ب���ن طوق  واأك�����د م��ع��ايل ع��ب��د اهلل 
والتن�شيق  ال���ت���ك���ام���ل  اأن  امل������ري 
االق���ت�������ش���ادي على  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

•• دبي-وام:

�شاعفت االإمارات لل�شحن اجلوي 
التزامها ك�شريك   2020 يف عام 
لل�شركات  ب�����ه  م�����وث�����وق  ع����امل����ي 
وامل��ج��ت��م��ع��ات يف م��واج��ه��ة االآث����ار 
“كوفيد-19”  جلائحة  امل��دم��رة 
ع��ل��ى ال�����ش��ن��اع��ات ال��ع��امل��ي��ة وعلى 
ريادتها  ع�����زز  م����ا  ال���ن���ا����س  ح���ي���اة 

�شناعة ال�شحن اجلوي العاملية.
ووا�شلت االإمارات لل�شحن اجلوي 
طوال العام نقل ال�شلع واملنتجات 
االأ�����ش����ا�����ش����ي����ة ورب��������ط اخل���ط���وط 
القارات  ع��رب  احليوية  التجارية 
واال�شتجابة  امل���رون���ة  خ���الل  م��ن 
ب�����ش��ورة م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ظ��روف غري 
التي  ب�شرعة  وامل��ت��غ��رية  امل�شبوقة 

�شادت االأ�شواق العاملية.
و حققت االإمارات لل�شحن اجلوي 
اأظهرت فيها  ب��ارزة  اإجن���ازات   10
املحافظة  يف  وري��ادت��ه��ا  ال��ت��زام��ه��ا 
التوريد  �شال�شل  ا�شتمرارية  على 
يف  مب��ا  االأ�شا�شية  لل�شلع  العاملية 
ذلك نقل لقاحات “كوفيد-19«.

االأوىل،  امل��رح��ل��ة  م���ب���ادرات  تنفيذ 
و���ش��ب��ل ال���ت���ع���اون واال����ش���ت���ع���دادات 
مبادرات  بتنفيذ  ل��ل��ب��دء  اجل��اري��ة 
الفرتة  خ����الل  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رح���ل���ة 
ناق�س االجتماع  اإىل ذلك،  املقبلة. 
التكامل  اآل�����ي�����ات  ت���ط���وي���ر  ����ش���ب���ل 
االقت�شاد  وزارة  ب���ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
االقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودوائ��������ر 
ب�����ش��اأن ت�����ش��ري��ع��ات م��واج��ه��ة غ�شل 
االأموال ومكافحة االإره��اب، واأطر 
املتطلبات  بتنفيذ  اخلا�شة  العمل 
هذا  يف  الوطنية  واال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
االأعمال  قطاع  يف  وحت��دي��داً  امللف 
الذي  امل��ح��ددة  املالية  وامل��ه��ن غ��ري 
يف  االق��ت�����ش��اد  وزارة  عليه  ت�����ش��رف 
االجتماع  بحث  كما  اجلانب.  ه��ذا 
يخ�س  فيما  جديدة  روؤي��ة  تطوير 
الوطني  االق���ت�������ش���ادي  ال�������ش���ج���ل 
واآل��ي��ات ال��رب��ط م��ع ك��اف��ة اجلهات 
االأم����وال  امل��ع��ن��ي��ة مب��واج��ه��ة غ�شل 
توجيهات  يحقق  ومب��ا  ال��دول��ة  يف 
وا�شرتاتيجية  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
وخطة عمل اللجنة العليا ملواجهة 
متويل  وم��ك��اف��ح��ة  االأم�����وال  غ�شل 
التنظيمات  وم��ك��اف��ح��ة  االإره�������اب 

غري امل�شروعة.
االجتماع  ناق�س  اآخ���ر،  حم��ور  ويف 
���ش��ب��ل ال���ت���ك���ام���ل وال����ت����ع����اون على 
واملحلي  االحت�������ادي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن 
متطلبات  وا�����ش����ت����ك����م����ال  ل����دع����م 
امل�شرتكة  اخل���ل���ي���ج���ي���ة  ال���������ش����وق 
بيئة  ع���ل���ى  االإي����ج����اب����ي  واأث������ره������ا 
واال�شتثمار  وال���ت���ج���ارة  االأع���م���ال 

ال�شعيدين االحتادي واملحلي وفق 
اأعلى املعايري وباآليات عمل �شريعة 
عنوان  �شيكون  عالية  كفاءة  وذات 
املرحلة املقبلة، منوهاً معاليه باأن 
التطعيم هو اأهم �شالح يف املرحلة 
التعايف  وت����رية  لت�شريع  احل��ال��ي��ة 
وزيادة معدالت النمو االقت�شادي.

ب�����ن ط�������وق اإىل  واأ��������ش�������ار م����ع����ايل 
االقت�شادي  ال���ع���م���ل  من������وذج  اأن 
ال����ذي ت��ت��ب��ع��ه دول����ة االإم�������ارات هو 
من�����وذج م��ت��ف��رد ي���ق���وم ع��ل��ى ر�شم 
وا�شت�شراف  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
وتوجيهات  روؤي����ة  وف���ق  امل�شتقبل 
بني  وبالتفاعل  الر�شيدة،  القيادة 
كافة اجلهات املعنية على امل�شتويني 
مع  وبال�شراكة  واملحلي،  االحتادي 
القطاع اخلا�س وخمتلف اأ�شحاب 
ذلك  اأن  معاليه  امل�شلحة، وموؤكداً 
الريادة والتميز  اأعمدة  اأحد  ميثل 
ال��ت��ي حققتها دول���ة االإم����ارات وال 
�شيما يف امليدان االقت�شادي، نظراً 
ال���ذي يوفره  ال���رثاء وال��ت��ن��وع  اإىل 
توليد  على  وق��درت��ه  النموذج  ه��ذا 
وتنفيذ  املبتكرة  االأف��ك��ار  وتطبيق 
اال�شرتاتيجية  التنموية  امل�شاريع 
والت�شحيح  ال��ت��ق��ي��ي��م  و����ش���م���ان 
تبني  وبالتايل  امل�شتمر  والتطوير 
�شيا�شات اقت�شادية عملية وفعالة.

جلنة  “متثل  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ش����اف 
ال����ت����ك����ام����ل االق����ت���������ش����ادي الع����ب����اً 
النموذج  تعزيز  يف  ومهماً  ج��دي��داً 
االق��ت�����ش��ادي ل��ل��دول��ة وف���ق مبادئ 
ال�شراكة وتكامل االأدوار والتن�شيق 

املبادرات  اإجناز حزمة  احلا�شل يف 
تعايف  وت��������رية  ل���ت�������ش���ري���ع  امل�����رن�����ة 
اأزمة  من  االقت�شادية  القطاعات 
خمتلف  منو  وتعزيز  كوفيد-19 
الدولة  يف  واالأع����م����ال  االأن�����ش��ط��ة 
وف��ق من���وذج م��رن وم�����ش��ت��دام، كما 
يف  امل�شتجدات  اآخ��ر  ا�شتعرا�س  مت 

م���الم���ح اق��ت�����ش��اد امل�����ش��ت��ق��ب��ل على 
املقبلة”،  ع���ام���اً  اخل��م�����ش��ني  م���دى 
موؤكداً معاليه اأهمية املحاور التي 
اجتماعها  يف  ال��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
االأول، وال �شيما التعاون االحتادي 
التعايف  م��ب��ادرات  تنفيذ  يف  املحلي 
والنهو�س االقت�شادي من جائحة 

من  و�شنعمل  امل�����ش��رتك،  وال��ع��م��ل 
امللفات  ك��اف��ة  ت��ن��اول  على  خاللها 
يف  االأول�����وي�����ة  ذات  االق���ت�������ش���ادي���ة 
م�شرية  دف�����ع  وت��ن��ف��ي��ذ  ال�����دول�����ة، 
النمو االقت�شادي يف كل اإمارة من 
اإم�����ارات ال���دول���ة، وب��ال��ت��ايل تنمية 
االقت�شادي الوطني ككل و�شياغة 

امللفات  من  والعديد  كوفيد-19، 
التي من �شاأنها دعم منو وتناف�شية 

اقت�شاد الدولة اإقليمياً وعاملياً. 
وت��ف�����ش��ي��اًل، ���ش��ه��د اج��ت��م��اع جلنة 
ا�شتعرا�س  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ك��ام��ل 
التعايف  ون��ت��ائ��ج جل��ن��ة  خم���رج���ات 
والتقدم  االق��ت�����ش��ادي  وال��ن��ه��و���س 

اأن����ح����اء ال���ع���امل ب������داأت االإم�������ارات 
اأغ�شط�س  يف  اجل������وي  ل��ل�����ش��ح��ن 
بنية  الإن�شاء  التخطيط   2020
حت��ت��ي��ة وق������درات وخ�����ربات لنقل 
على  اللقاحات  وت��وزي��ع  وتخزين 
 2020 اأك��ت��وب��ر  اأك��م��ل وج���ه ويف 
اأعلنت الناقلة اأن اأكرب مركز جوي 
للقاحات  خم�����ش�����س  ال����ع����امل  يف 
يف  جاهزا  اأ�شبح  “كوفيد-19” 
حم��ط��ة ال�����ش��ح��ن ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف 
�شّكلت فريق  واأن��ه��ا  دب��ي اجل��ن��وب 
اأي  مع  للتعامل  �شريعة  ا�شتجابة 
ومتتلك  ال��ل��ق��اح��ات  لنقل  طلبات 
االإمارات لل�شحن اجلوي اأكرث من 
األ��ف مرت مربع من م�شاحة   15
املخ�ش�شة  وامل���ن���اول���ة  ال��ت��خ��زي��ن 
لالأدوية واللقاحات يف دبي مبا يف 
ذلك مرافقها املخ�ش�شة لالأدوية 

يف مطار دبي الدويل.
ال�����ش��اب��ع يف نقل  وك�����ان االإجن�������از 

حيث  بيونتيك  ف��اي��زر-  ل��ق��اح��ات 
اجلوي  لل�شحن  االإم���ارات  حققت 
دي�شمرب   22 يف  تاريخيا  اإجن���ازا 
من  االأوىل  الدفعة  بنقل  املا�شي 
لقاحات فايزر- بيونتيك اإىل دولة 
املتحدة ل�شالح  العربية  االإم��ارات 
بروك�شل  من  بدبي  ال�شحة  هيئة 

على الرحلة “ئي كيه 182«.
بااللتزام  ال��ث��ام��ن  االإجن����از  وج���اء 
اإذ  ن���ح���و ال���ق�������ش���اي���ا االإن�������ش���ان���ي���ة 
وا�شلت االإم��ارات لل�شحن اجلوي 
املجتمعات  نحو  ال��ق��وي  التزامها 
االإن�شانية  االأزم��ات  من  املت�شررة 
املا�شي  اأغ�شط�س  خالل  و�شاركت 
يف م����ب����ادرة اجل�����ش��ر اجل�����وي بني 
دبي ولبنان من خالل تخ�شي�س 
���ش��ع��ة ���ش��ح��ن مل����واد االإغ���اث���ة التي 
نقلت اإىل بريوت واأتبعت االإمارات 
بتوقيع  ذل�����ك  اجل������وي  ل��ل�����ش��ح��ن 
العاملية  املدينة  تفاهم مع  مذكرة 

متثل االإجناز االأول يف ربط 100 
وجهة يف 100 يوم عندما علقت 
ط����ريان االإم�������ارات ع��م��ل��ي��ات نقل 
ال���رك���اب ح����ول ال���ع���امل يف اأواخ����ر 
اجلائحة  ملواجهة   2020 مار�س 
اجلوي  لل�شحن  االإم����ارات  فقدت 
���ش��ع��ة ال�شحن  ك��ب��رية م���ن  ن�����ش��ب��ة 
العاملية ومل تتمكن لفرتة وجيزة 
�شبكة  اإىل  ���ش��وى  ال���و����ش���ول  م���ن 
وعمليات اأ�شطولها املكون من 11 
 777F طائرة �شحن طراز بوينج
ال��رغ��م من  على  �شارعت  اأن��ه��ا  اإال 
عملياتها  ب��ن��اء  اإع������ادة  اإىل  ذل����ك 
العاملية ومتكنت يف غ�شون 100 
2020 من  مار�س   25 ي��وم من 
عاملية  وج��ه��ة   100 رب���ط  اإع�����ادة 
برحالت  ال�������ش���ت  ال�����ق�����ارات  ع����رب 

�شحن منتظمة اأ�شبوعيا.
ال��ث��اين مت ا�شتخدام  اأم��ا االإجن���از 
طائرات الركاب لل�شحن يف خطوة 

كميات  ال�شتيعاب  الطائرات  على 
اأكرب من ال�شحنات االأ�شا�شية.

فيما االإجن���از ال��راب��ع ك��ان تعديل 
لتحميل  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال�����درج�����ة 
الطلب  لتلبية  وذل����ك  ال��ب�����ش��ائ��ع 
العاملي الكبري على معدات الوقاية 
الطبية  واالإم������دادات  ال�شخ�شية 
االأ�شا�شية  وال�����ش��ل��ع  واالأغ�����ذي�����ة 
االأخ���رى قامت ط��ريان االإم���ارات 
بتعديل 10 طائرات ركاب بوينج 
مركز  يف   300ER-777
وذلك  ب��دب��ي  الهند�شي  االإم����ارات 
بالكامل  ال��رك��اب  م��ق��اع��د  ب���اإزال���ة 
من الدرجة ال�شياحية ما اأدى اإىل 
مرتا   132 اإىل  ي�شل  م��ا  توفري 
على  اإ���ش��اف��ي��ة  �شحن  �شعة  مكعبا 
الطائرات  ولعبت هذه  كل طائرة 
االت�شال  ت��وف��ري  يف  رئ��ي�����ش��اً  دورا 
االإن��ت��اج واال�شتهالك  اأ���ش��واق  ب��ني 
وع��م��ل��ت ط�����ريان االإم��������ارات منذ 

غري م�شبوقة ويف مواجهة اأو�شاع 
غري عادية بداأت االإمارات لل�شحن 
 2020 اأواخ���ر مار�س  اجل��وي يف 
ا����ش���ت���خ���دام ط�����ائ�����رات االإم���������ارات 
 300ER-777 ال����ب����وي����ن����ج 
وحتميل  فقط  ال�شحن  ل��رح��الت 
الب�شائع  م��ن  ط��ن��ا   50 اإىل   40
طائرة  كل  على  ال�شحن  عنابر  يف 
ونقلت معدات الوقاية ال�شخ�شية 
ومنتجات  االخ��ت��ب��ار  وجم��م��وع��ات 

اأ�شا�شية اأخرى.
الثالث بالتحميل  ومتثل االإجن��از 
العلوية  امل��ق��اع��د واخل���زائ���ن  ع��ل��ى 
بداأت  اأخ��رى  تاريخية  خطوة  ويف 
االإمارات لل�شحن اجلوي يف اأبريل 
الوقاية  م��ع��دات  حتميل   2020
خمتارة  اأخ��رى  و�شلع  ال�شخ�شية 
ال�شياحية  ال��درج��ة  م��ق��اع��د  ع��ل��ى 
داخ����ل  ال���ع���ل���وي���ة  اخل�����زائ�����ن  ويف 
ال�شياحية  ال���درج���ة  م��ق�����ش��ورات 

عدد  حتويل  على   2020 يونيو 
اآخر من طائرات البوينج 777-
العاملي  لتلبية الطلب   300ER

على �شعة ال�شحن اجلوي.
متثلت  اخل�����ام�����������س  واالإجن���������������از 
لعمليات   A380 ب����ط����ائ����رات 
 2020 اأك���ت���وب���ر  ف��ف��ي  ال�����ش��ح��ن 
ب���داأت االإم�����ارات لل�شحن  ال��ف��ائ��ت 
اإيربا�س  طائرات  ت�شغيل  اجل��وي 
�شحن  رح�����الت  الأداء   A380
م�شتاأجرة “ت�شارتر” لتلبية طلب 
اإ�شافية  العمالء على �شعة �شحن 
ت�شارتر بطائرة  اأول رحلة  ونقلت 
من  ط��ب��ي��ة  اإم����������دادات   A380

�شيول اإىل اأم�شرتدام عرب دبي.
مركز  يف  ال�شاد�س  االإجن���از  وك���ان 
“كوفيد- ل��ل��ق��اح��ات  خم�����ش�����س 
اإدراك���ا منها حلجم اجلهد   ”19
لتوزيع  امل���ط���ل���وب  ال���ل���وج�������ش���ت���ي 
لقاحات “كوفيد-19” يف جميع 

تعمل على تن�شيق ال�شيا�شات وبرامج التنمية القت�شادية بني اإمارات الدولة

جلنة التكامل االقت�صادي تبحث التعاون بني »االقت�صاد« والدوائر االقت�صادية يف مبادرات التعايف والنهو�س االقت�صادي

اإجنازات بارزة يف 2020 عززت ريادة االإمارات لل�صحن اجلوي عامليا  10

بحث �صبل تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري بني ال�صارقة واملالديف

امل�شروبات واملنتجات اجللدية باال�شافة اإىل �شناعة الورق ومنتجاتها 
والطباعة وا�شتن�شاخ و�شائط االعالم امل�شجلة و�شناعة املواد الكيمائية 
ومنتجاتها و�شناعة منتجات املعادن الفلزية ومنتجات املعادن امل�شكلة 
و�شناعة االآالت واملعدات غري امل�شنفة و�شنعاة املركبات ذات املحركات 

واملركبات املقطورة و�شناعة االأثاث.
واملنتجات  احلوا�شيب  �شناعة  ملنتجات  القيا�شي  الرقم  ا�شتقر  وفيما 
االل��ك��رتون��ي��ة وال��ب�����ش��ري��ة واإ����ش���الح وت��رك��ي��ب االآالت وامل���ع���دات فقد 
واملعدات  النقل  م��ع��دات  �شناعة  الأ���ش��ع��ار  القيا�شي  ال��رق��م  انخف�س 
واللدائن  املطاط  منتجات  و�شناعة  القاعدية  والفلزات  الكهربائية 
واملنتجات ال�شيدالنية االأ�شا�شية وامل�شتح�شرات ال�شيدالنية و�شناعة 
و�شناعة اخل�شب ومنتجاتها  املكررة  النفطية  واملنتجات  الكوك  فحم 

و�شناعة امللبو�شات ومنتجات التبغ و�شناعة املنتجات الغذائية .
واملنتجات  املكررة  النفطية  واملنتجات  الكوك  فحم  �شناعة  وت�شتحوذ 
والفلزات  الالفلزية  امل��ع��ادن  ومنتجات  الكيمائية  وامل����واد  الغذائية 
الوزن  م��ن   65% ن��ح��و  ع��ل��ى  امل�شكلة  امل��ع��ادن  وم��ن��ت��ج��ات  ال��ق��اع��دي��ة 
االجمايل للرقم القيا�شي ال�شعار املنتج اخلا�س بال�شناعة التحويلية 

.
املنتج من  يتلقاها  التي  االأ�شعار  عبارة عن  املنتج هي  اأ�شعار  اأن  يذكر 
�شريبة  منها  خم�شوماً  خ��دم��ة،  اأو  �شلعة  م��ن  وح���دة  ل��ق��اء  امل�شرتي 
فاتورة  على  تو�شع  اأخ��رى  مقتطعة  �شرائب  اأي��ة  اأو  امل�شافة،  القيمة 
امل�شرتي، وغري �شاملة اأية تكاليف نقل وذلك بح�شب املعايري املعتمدة 

عامليا واملقرة من املركز االحتادي للتناف�شية واالح�شاء

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ الرقم القيا�شي الأ�شعار املنتج لل�شناعة التحويلية 82.31 نقطة 
88.74 نقطة يف  2020 مقارنة مع  خالل الربع الثاين من العام 
الربع االول من العام ذاته وذلك بح�شب االرق��ام ال�شادرة عن املركز 

االحتادي للتناف�شية واالح�شاء.
واأظهرت اأرقام املركز االحتادي للتناف�شية واالح�شاء ارتفاع اأ�شعار 9 
لقطاع  املنتج  ال�شعار  القيا�شي  الرقم  منها  يتاألف  التي  املنتجات  من 
العام  الثاين من  الربع  االإم��ارات خالل  التحويلية يف دولة  ال�شناعة 

.  2020
و���ش��م��ل��ت امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ارت���ف���ع م��وؤ���ش��ر اأ���ش��ع��اره��ا ك���ال م���ن �شناعة 

بن طوق: النموذج القت�شادي للدولة حقق ريادة اإقليمية وعاملية

•• ال�شارقة-وام:

بحثت غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة مع �شفارة جمهورية املالديف لدى الدولة 
�شبل تعزيز التعاون و زيادة التبادل التجاري بني رجال االأعمال يف اإمارة ال�شارقة 
اآف���اق ال��ع��الق��ات االق��ت�����ش��ادي��ة بني  ون��ظ��رائ��ه��م يف امل��ال��دي��ف وال��ع��م��ل على تو�شيع 
اجلانبني وتطويرها مبا ي�شهم يف تقوية جماالت التعاون التجاري واال�شتثماري.

جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد عرب االت�شال املرئي بني �شعادة عبد اهلل �شلطان 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة و�شعادة اأمينة �شبينه  العوي�س رئي�س جمل�س 
�شفرية جمهورية املالديف لدى الدولة بح�شور فاطمة خليفة املقرب مديرة اإدارة 
العالقات الدولية بغرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة حيث اأكدوا اأهمية طرح مبادرات 
تعزز من زيادة اللقاءات بني الوفود التجارية التي من �شاأنها ت�شريع اأداء قطاعات 
االأعمال يف خمتلف اأن�شطتها التجارية وال�شناعية واخلدمية و تعزيز التعاون يف 

املجاالت الثقافية وال�شياحية والتعليمية بني البلدين ال�شديقني.
وا�شتعر�س العوي�س خالل اللقاء دور الغرفة وما تقوم به من جهود كبرية لتطوير 
اإىل  للدخول  الهامة  البوابات  باعتبارها من  ال�شارقة  الإم��ارة  التجارية  العالقات 
واخلدمات  اجل��غ��رايف  موقعها  الأه��م��ي��ة  ون��ظ��را  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  اخلليجية  االأ����ش���واق 
يف  الغرفة  ا�شرتاتيجية  ع��ن  �شرحا  مقدما  توفرها  التي  املتطورة  اللوجي�شتية 
التي  خ��الل حزمة متنوعة من اخلدمات  ال�شارقة من  االأع��م��ال يف  لبيئة  دعمها 
توفرها الأع�شائها من القطاع اخلا�س واأ�شحاب االأعمال وامل�شتثمرين اإ�شافة اإىل 
املبادرات املبتكرة التي تنفذها لدعم ريادة االأعمال واأ�شحاب ال�شركات النا�شئة من 
الدور  اإىل  اأ�شار  كما   .”101 “جتارة  ال�شغرية واملتو�شطة  امل�شاريع  خالل مركز 
ي�شت�شيفها  التي  والدولية  املحلية  الفعاليات  واأه��م  ال�شارقة  اإك�شبو  ملركز  الرائد 
داعيا  املنطقة  م�شتوى  على  نوعها  من  االأه��م  وتعترب  العام  م��دار  على  وينظمها 
اإىل تن�شيق اجلهود ال�شت�شافة الوفود التجارية املالديفية للتعرف عن كثب على 

جميع املقومات اال�شتثمارية لالإمارة والتي جعلتها من اأف�شل البيئات احلا�شنة 
اأ�شادت  جانبها  من  والعاملي.  االإقليمي  ال�شعيدين  على  واال�شتثمارات  لالأعمال 
�شعادة اأمينة �شبية مب�شتوى العالقات املتميزة التي تربط بني جمهورية املالديف 
االقت�شادي  التعاون  تعزيز  على  منفتحة  املالديف  اأن  م��وؤك��دة  االإم����ارات،  ودول���ة 
وتتبنى  ومتوا�شلة  مهمة  اقت�شادية  تطورات  ت�شهد  كونها  العامليني  ال�شركاء  مع 
وبناء  واال�شتثمار  ل��الأع��م��ال  مالئمة  بيئة  تهيئة  ب��ه��دف  ح��رة  جت��اري��ة  �شيا�شات 
اقت�شاد م�شتقر ومزدهر.. معربة عن رغبة بالدها يف تنظيم زيارة لوفد جتاري 
ومبا  القطاعات  من  ع��دد  يف  املتاحة  اال�شتثمار  فر�س  لبحث  ال�شارقة  اإم��ارة  اإىل 
ت�شجيع  على  والعمل  اجلانبني  على  والفائدة  بالنفع  تعود  �شراكات  ببناء  ي�شمح 
القطاع اخلا�س املالديفي على التعاون مع نظرائه يف ال�شارقة وتعريفهم بالفر�س 
على  حثهم  جانب  اإىل  االقت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف  املتوفرة  اال�شتثمارية 

احل�شور وامل�شاركة يف املعار�س التي تقام يف مركز اإك�شبو ال�شارقة.
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املال والأعمال

مهرجان دبي للت�صوق يوا�صل تقدمي اأف�صل جتارب وعرو�س التجزئة
الت�شوق يف  ومراكز  بازار”  متجرا مبا يف ذلك �شوق الذهب يف ديرة و”مينا 
االإمارة . و�شيح�شل املت�شوقون الذين ينفقون 500 درهم ل�شراء امل�شغوالت 
واملجوهرات الذهبية على ق�شيمة واحدة لل�شحب.. كما �شيح�شل املت�شوقون 
دره���م على   500 بقيمة  ال�����ش��اع��ات  اأو  ال��ل��وؤل��وؤ  اأو  االأمل���ا����س  ي�����ش��رتون  ال��ذي��ن 
ق�شيمتني لل�شحب.. فيما �شيتقا�شم اأربعة فائزين كل يومني خالل مهرجان 
دبي للت�شوق كيلوجراما واحدا من الذهب بالت�شاوي كما يتقا�شم 12 فائزا 3 
كيلوجرامات من الذهب كجزء من ال�شحب على اجلوائز الكربى خالل اليوم 

االأخري من مهرجان دبي للت�شوق .
وت�شمل العرو�س املميزة االأخرى �شحوبات دبي لل�شيارات الفارهة التي تعترب 
االأغلى قيمة يف تاريخ املهرجان حيث �شيحظى حمظوظ واحد بفر�شة الفوز 
ب�شيارة “فينري �شوبر �شبورت” الريا�شية التي تبلغ قيمتها 6 ماليني درهم 
والتي تنتجها �شركة “دبليو موتورز لل�شيارات«. وميكن للمت�شوقني احل�شول 

التي  الكربى  “ني�شان”  �شحوبات  تنظيم  للت�شوق  دب��ي  مهرجان  ي�شهد  كما 
جوائز  اإىل  باالإ�شافة  املحظوظني  للمت�شوقني  “ني�شان”  �شيارة   45 تقدم 
10 اآالف درهم. و�شيحظى املت�شوقون بفر�شة الفوز  اأ�شبوعية بقيمة  نقدية 
باجلوائز عند اإنفاقهم مبلغ 25 درهما فقط ل�شراء اأي منتجات غري برتولية 
دبي  مهرجان  خ��الل  دب��ي  يف  “ اإينوك”  اأو  “اإيبكو”  وق���ود  حمطة  اأي  م��ن 
“و�شيارة  باترول  “ني�شان  �شيارتي  الكربى  ني�شان  �شحوبات  وتقدم  للت�شوق. 
و10  اأك�س-تريل”  ني�شان  �شيارات”  و8  باثفايندر”  “ني�شان  من  واح��دة 
�شيارات “ني�شان كيك�س” و 12 �شيارة ني�شان “ميكرا” و12 �شيارة “ني�شان 
�شنرتا “ حيث �شيتم االإعالن عن الفائزين من خالل �شحوبات يومية .كما 
ت�شت�شيف مراكز الت�شوق التابعة ملجموعة مراكز الت�شوق يف دبي �شحب عجلة 
األف   100 اإىل  الفوز بجوائز نقدية ت�شل قيمتها  الذي يتيح  “دّور واربح” 

درهم اأ�شبوعيا .

•• دبي-وام:

اأف�شل  تقدمي  والع�شرين  ال�شاد�شة  دورت��ه  يف  للت�شوق  دبي  مهرجان  يوا�شل 
اأمام  الفوز  فر�س  يتيح  حيث  التجزئة  ع��امل  يف  املميزة  والعرو�س  التجارب 
املت�شوقني من خالل العديد من ال�شحوبات والعرو�س املميزة باالإ�شافة اإىل 

تقدمي الكثري من اجلوائز خالل االأ�شابيع االأوىل من العام اجلديد.
والتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ش�شة  تنظمه  ال��ذي   - املهرجان  وي�شت�شيف 
وي�شتمر حتى 30 يناير اجلاري - �شحوبات جمموعة دبي للذهب واملجوهرات 
مع جوائز اإجمالية قدرها 25 كيلوجراما من الذهب ومبعدل 250 جراما 

لكل فائز .
طيلة  واملجوهرات  الذهب  ي�شرتون  الذين  املت�شوقون  ال�شحب  يف  و�شيدخل 
 180 امل�شاركة يف احلملة والبالغ عددها  اأي من املتاجر  فرتة املهرجان من 

على ق�شيمة امل�شاركة بال�شحب عند �شراء منوذج م�شغر ل�شيارة “فينري �شوبر 
ال�شحب  ال�شيارة وق�شائم  1500 درهم حيث تتوفر مناذج  مقابل  �شبورت” 
مار�س   30 حتى   www.mydsf.ae و   www.idealz.com املوقع  عرب 
�شيارة   45 جمموعه  م��ا  ال��ك��ربى  “اإنفينيتي”  �شحوبات  وت��ق��دم   .  2021
يومية  �شحوبات  خالل  من  املحظوظني  الرابحني  اإىل   »QX60 “اإنفينيتي 
ب�شعر  ال�شحب  تذاكر  �شراء  للمت�شوقني  ميكن  حيث  العاملية  القرية  يف  تقام 
دبي  يف  “اينوك”  اأو  “اإيبكو”  وق��ود حم��ددة من  دره��م من حمطات   200
ولدى متاجر “زووم” وحمطات مرتو دبي .. بينما �شيحظى املت�شوقون ممن 
ينفقون 200 درهم يف �شوق الذهب والقرية العاملية ومراكز الت�شوق امل�شاركة 
بفر�شة الدخول على �شحب للفوز ب�شيارة “اإنفينيتيQX«60 باالإ�شافة اإىل 
واحد  �شخ�س  يوميا ف�شال عن منح  دره��م  األ��ف   200 بقيمة  نقدية  جائزة 

جائزة بقيمة 500 األف درهم يف اليوم االأخري للمهرجان.

% زيادة عن العام املا�شي  12

اإمباور تنجز 560,000 معاملة اإلكرتونية يف 2020

ات�صاالت تطلق مركز خدمات الهاتف املتحرك لقطاع االأعمال 

اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة.. نهج اإماراتي خالق ملجابهة حتديات التغري املناخي 

مليون درهم ت�صهيالت ائتمانية   600
للم�صاريع املتو�صطة مع نهاية �صبتمرب املا�صي

ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وذل���ك م��ن خ��الل ت��وف��ري الت�شهيالت 
املالية املقدمة لها وتاأجيل بع�س امل�شتحقات املرتتبة 
عليها للبنوك وذلك باال�شافة اإىل بع�س االجراءات 

االأخرى اخلا�شة بتعزيز م�شرية عملها.
وياأتي اهتمام امل�شرف املركزي بدعم هذا النوع من 
االحتادية  احلكومة  اهتمام  م��ع  من�شجما  امل�شاريع 
الداعمة  القطاعات  من  باعتبارها  دوره��ا  تعزيز  يف 

لالقت�شاد الوطني .
وعملت احلكومة خالل ال�شنوات املا�شية على اإطالق 
امل�شاريع  ُتعني بدعم هذه  التي  املبادرات  العديد من 
ومن �شمنها الربنامج الوطني للم�شروعات واملن�شاآت 
توفري  خاللها  من  يتم  والتي  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الفني  وال��دع��م  واخل����ربات  واحل���واف���ز،  الت�شهيالت 
التي  امل��ح��ف��زات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ت��دري��ب��ي  واالإداري 

تدعم عمل القطاع .
ويعد جمل�س امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
اأحد اأهم املبادرات التي اأطلقتها احلكومة لدعم هذا 
النوع من امل�شاريع وي�شم املجل�س ممثلني عن جميع 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  يف  املخت�شة  اجلهات 
اال�شرتاتيجية  اخل���ط���ط  و����ش���ع  م��ه��م��ة  وي����ت����وىل 

وال�شيا�شات للم�شروعات..
الوطني  ال��ربن��ام��ج  م���ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  اإىل  ب��اال���ش��اف��ة   
ي�شاهم  نحو  وعلى  املعنية  واجل��ه��ات  لها  املخ�ش�س 
دولة  يف  امل�شتدامة  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  تعزيز  يف 

االإمارات.

ب��ط��ري��ق��ة ت��ل��ق��ائ��ي��ة ت��ه��دف اإىل ت���ف���ادي ال���ر����ش���وم غري 
الباقة  ن��ط��اق  ع��ن  اخل��ارج��ة  لال�شتخدامات  املتوقعة 
و���ش��م��ان ا���ش��ت��م��راري��ة اخل��دم��ة وذك���ر ع�����ش��ام حممود، 
نائب الرئي�س االأول لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف 
االأول  املتحرك  الهاتف  ان مركز خدمات  “ات�شاالت” 
قطاع  يف  للعمالء  امل��رون��ة  يوفر  املنطقة  يف  نوعه  م��ن 
�شهولة  بكل  املتحرك  الهاتف  ح�شابات  الإدارة  االأعمال 
تفا�شيل  كافة  من  والتحقق  االإل��ك��رتوين،  املوقع  عرب 
اإط���الق هذه  اال���ش��رتاك��ات واال���ش��ت��خ��دام��ات.. ويعك�س 
“ات�شاالت”  تبذلها  التي  املتوا�شلة  اجلهود  اخلدمة 
�شة  املتخ�شّ باحللول  وتزويده  االأعمال  قطاع  لتمكني 
ورفع  ودعمه  القطاع  ه��ذا  مل�شاندة  للتطوير  والقابلة 

العائدات من خالل االإدارة الناجحة للنفقات.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن هذه اخلدمة تتيح مل�شريف ال�شركات 
املتحرك وفقاً الحتياجات  الهاتف  اإع��دادات  تخ�شي�س 
بناًء على قواعد  املبا�شرة  املوظفني واتخاذ االإج��راءات 

اال�شتخدام اخلا�شة بهم.

•• اأبوظبي-وام: 

بلغت قيمة الت�شهيالت االئتمانية التي ح�شلت عليها 
العام  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  خ��الل  املتو�شطة  امل�شاريع 
املا�شي 600 مليون درهم مما رفع اإجمايل ر�شيدها 
الرتاكمي من القرو�س اإىل 52.9 مليار درهم خالل 
�شهر �شبتمرب املا�شي وذلك وفقا لالح�شائيات التي 

ي�شدرها م�شرف االمارات املركزي.
وتظهر اأرقام امل�شرف املركزي اأن ر�شيد الت�شهيالت 
االئتمانية امل�شجلة ل�شالح امل�شاريع املتو�شطة ي�شكل 
%57.2 من اإجمايل الر�شيد الرتاكمي للقرو�س 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ال��ب��ن��وك ال��ع��ام��ل��ة يف دول����ة االم����ارات 
للم�شاريع متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة يف 

نهاية الربع الثالث من العام 2020 .
االئتمانية  الت�شهيالت  من  الكبري  احلجم  ويعك�س 
املوؤ�شرات  من  العديد  املتو�شطة  للم�شاريع  املقدمة 
النوع  ه��ذا  متيز  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  التي  االيجابية 
من امل�شاريع بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات 
املالية  باملالءة  غالبيتها  متتع  اإىل  باال�شافة  وذل��ك 
اهتمامات  قائمة  يف  ب��االأول��وي��ة  حتظى  يجعلها  مم��ا 

القطاع البنكي يف الدولة .
كبري  باهتمام  حظي  امل�شاريع  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  وك��ان 
امل�شرف  اأطلقها  التي  االقت�شادي  ال��دع��م  خطة  يف 
50 م��ل��ي��ار دره����م والتي  ق��ي��م��ت��ه��ا  ال��ب��ال��غ  امل���رك���زي 
ا�شتهدفت دعم كافة القطاعات منذ �شهر مار�س من 

•• دبي-وام:

اأعلنت ات�شاالت اأم�س عن اإطالق مركز خدمات الهاتف 
يتيح  وال�����ذي  امل��ن��ط��ق��ة  ن��وع��ه يف  م���ن  االأول  امل��ت��ح��رك 
ب�شكٍل  والتحكم  الدخول  االأع��م��ال  قطاع  من  للعمالء 
املن�شة  على  من  املتحرك  الهاتف  ا�شتخدام  يف  مبا�شر 

وبكل ي�شر و�شهولة.
االإلكرتونية  االأعمال  بوابة  وتتوفر هذه اخلدمة على 
ل��ل��ع��م��الء يف ق��ط��اع االأعمال  م��ن )ات�������ش���االت( وت��ق��دم 
من  والتحقق  املتحرك  الهاتف  ح�شابات  اإدارة  اإمكانية 
باالإ�شافة  اال�شتهالك،  ون�شبة  ا�شرتاكاتهم  تفا�شيل 
اإىل ا�شتقبال االإ�شعارات املبا�شرة يف حال جتاوز الر�شيد 
املتعلقة  ال��ت��و���ش��ي��ات  وت���ق���دمي  ال��ب��اق��ة،  �����س يف  امل��خ�����شّ
االإجراءات  اتخاذ  ال�شركات  مل�شريف  ليتاح  باال�شرتاكات 

الالزمة.
ك��م��ا مي��ك��ن تخ�شي�س ق��واع��د اال���ش��ت��خ��دام م��ن خالل 
حمددة  باأعمال  القيام  اأو  االإ���ش��ع��ارات  خا�شية  تفعيل 

يقدمها �شركاوؤها اال�شرتاتيجيون 
واملوؤ�ش�شات  البنوك  ذل��ك  ، مبا يف 
امل��ال��ي��ة م��ث��ل ب��ن��ك االإم������ارات دبي 
لل�شرافة  واالأن�������ش���اري  ال��وط��ن��ي 
اب���وظ���ب���ي  ب����ن����ك  ب����ن����ك و  ون���������ور 

التجاري.

•• دبي- الفجر: 

الأنظمة  االإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
اأكرب  »اإم��ب��اور«،  امل��رك��زي  التربيد 
املناطق  ت���ربي���د  خل���دم���ات  م�����زود 
يف ال����ع����امل، ع���ن زي������ادة الف���ت���ة يف 
ع�����دد امل����ع����ام����الت االإل���ك���رتون���ي���ة 
حيث   2020 خالل  للمتعاملني 
معاملة   560،000 قرابة  بلغت 
من  اأك����رث  ن�شبتها  ب��ل��غ��ت  ب���زي���ادة 
ما   2019 ب�����  م���ق���ارن���ة   12%
يف  املوؤ�ش�شة  م�شاهمة  ق��وة  يعك�س 
للمعامالت  دب���ي  »ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الالورقية«. 
توا�شل  اأن��ه��ا  املوؤ�ش�شة  واأو���ش��ح��ت 
خالل  من  الفواتري  �شداد  اأمتتة 
ا�شتخدام  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  مت��ك��ني 
تنا�شبهم  ال��ت��ي  ال�������ش���داد  و���ش��ي��ل��ة 
ع������رب جم����م����وع����ة وا������ش�����ع�����ة من 

امل����ع����ام����الت ال����ورق����ي����ة، واأوق��������ات 
االنتظار واحل�شور وغريها«

موقعها  ع����رب  اأم������ب������اور  وت����ق����دم 
االإل����ك����رتوين، خ���دم���ات االط����الع 
على الفواتري امل�شتحقة، وت�شديد 
اإلكرتونياً،  ال�شهرية  ف��وات��ريه��م 
واحل�شول على اإي�شال اإلكرتوين 
الت�شوية  واإج�������راء  ال���دف���ع،  ف����ور 
جميع  ودفع  لفواتريهم  النهائية 
امل�شتحقات واحل�شول على �شهادة 
اإبقاء  ب��راءة ذم��ة، بكل �شهولة مع 
امل��ت��ع��ام��ل ع��ل��ى اإط����الع دائ����م على 
على  يح�شل  حتى  الطلب  ح��ال��ة 
براءة  و�شهادة  النهائية  الفاتورة 
خيارات  ال�شركة  توفر  كما  ذم��ة. 
الإمت��������ام امل����ع����ام����الت م����ن خ���الل 
تطبيقات الهاتف املحمول مبا يف 
ذلك تطبيق دبي االآن ، باالإ�شافة 
التي  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإىل 

النتائج  تلك  حتقيق  غريبا  لي�س 
ال�شيما  ع���ام  ب��ع��د  ع��ام��ا  املتنامية 
اأوائ�����ل  امل��وؤ���ش�����ش��ة ك���ان���ت م���ن  وان 
ا�شتخدام  يف  ال���رائ���دة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
تنفيذ  لت�شهيل  التقنيات  اأح���دث 

اخلدمات املقدمة للمتعاملني؛ 
على  دائ���م���ا  “نحر�س  واأ�����ش����اف 
بال�شهولة  تتميز  خدمات  تقدمي 
مع  وت�����ت�����م�����ا������ش�����ي  واجل��������������������ودة، 
اال�شرتاتيجيات الوطنية، والتقدم 
ت�شهده  ال����ذي  امل�����ش��ت��م��ر،  ال��ت��ق��ن��ي 
ت�شهيل  على  حر�شا  دب���ي؛  اإم����ارة 
اإجناز خمتلف املعامالت وحتقيق 

ر�شاء و�شعادة املتعاملني«.
واأو�شح »بن �شعفار«، اأن “ا�شتخدام 
اخلدمات الذكية ي�شاهم يف توفري 
وقت وجهد املتعاملني، وي�شاهم يف 
املعي�شة،  م�شتويات  اأف�شل  حتقيق 
والق�شاء على الروتني واإجراءات 

ق��ن��وات ال��دف��ع االل���ك���رتوين التي 
و�شركائها  اإمباور”   “ ت��ق��دم��ه��ا 
بنوك  م�����ن  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ون 

وموؤ�ش�شات مالية.
اأن ت�شجيل  »اإمباور«، اىل  واأ�شارت 
وال�شركات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  االف�����راد 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى خ���دم���ات تربيد 
املناطق �شهد منواً ملحوظاً حيث 
بلغ االإجمايل  19،293ت�شجياًل 
يف خ��دم��ات��ه��ا وال��ت��ي مت��ث��ل زي���ادة 
ب��ن�����ش��ب��ة %8، ف�����ش��ال ع���ن زي���ادة 
ت�شل  بن�شبة  الهاتفية  االإت�شاالت 
 8% و   14% م����ن  اأك������رث  اإىل 
و15%  ال��ك��رتوين  ب��ري��د  ر�شالة 
ال���ك���رتوين مقارنة  ط��ل��ب خ��دم��ة 

بعام 2019. 
الرئي�س  �شعفار،  ب��ن  اأح��م��د  وق��ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة االإم��������ارات 
الأنظمة التربيد املركزي »اإمباور«، 

م��ل��م��و���س م���ن ن��اح��ي��ة ال��ت��و���ش��ع يف 
توظيف راأ�س املال.

العاملي  ال��ط��اق��ة  م��ن��ت��دى  وي��ج��م��ع 
�شناع  االأط����ل���������ش����ي  ل���ل���م���ج���ل�������س 
امل��ن��ط��ق��ة والعامل  ال�����ش��ي��ا���ش��ات م��ن 
الفكر  وق������ادة  ال��ق��ط��اع��ات  ورواد 
لو�شع اأجندة الطاقة العاملية خالل 
العام ودرا�شة االآثار ودرا�شة االآثار 
واجليواقت�شادية  اجليو�شيا�شية 
على املدى الطويل للتغريات التي 

ي�شهدها قطاع الطاقة.
من   2021 ع�����ام  دورة  وت���ع���ق���د 
وت�شتقطب  اف��رتا���ش��ي��ا  امل��ن��ت��دى 
ع�����ددا م���ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال���ب���ارزة 
بغية الو�شول اإىل جمهور عاملي يف 

مناطق زمنية متعددة.
يف  الرئي�شية  املو�شوعات  وت�شمل 
مرحلة  يف  الطاقة  قطاع  املنتدى 
 19  - “كوفيد  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د  م���ا 
املتعلقة  امل�����ش��ت��ج��دة  واالأه������داف   “
ب��خ��ف�����س ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون اإىل 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ودور   ، ال�����ش��ف��ر 
�شمن  التحول  عملية  يف  االأو�شط 

قطاع الطاقة ، واأولويات الطاقة.
ويعتمد اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 
منذ انطالقته قبل اأكرث من عقد 
لرت�شيخ  �شامال  نهجا  الزمن  من 
رك����ائ����ز اال����ش���ت���دام���ة وم�����ن خالل 
الفعاليات واملحاور اجلديدة ي�شكل 
حاجة  يلبي  مهما  حدثا  االأ�شبوع 
من  ع��دد  ملعاجلة  والعامل  املنطقة 
واملرتابطة  امل���ح���وري���ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
ليج�شد ب��ذل��ك روؤي���ة االإم����ارات يف 
تر�شيخ دعائم اال�شتدامة والتزامها 
التوجهات  الأب����رز  ال��ف��ه��م  ب��ت��ع��زي��ز 
االجتماعية واالقت�شادية والتقنية 
اليوم  عامل  ت�شكيل  يف  ت�شهم  التي 

ودفع عجلة التنمية امل�شتدامة.
اأ�شبوع  2020 من  دورة  اأن  يذكر 
ا�شتقطبت  ل��ال���ش��ت��دام��ة  اأب��وظ��ب��ي 
األ����ف م�شارك   45 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا 
170 دول��ة بجانب  اأك��رث من  من 
و180  دول  روؤ���ش��اء   10 م�شاركة 
وزيرا اإ�شافة اإىل 500 ممثل عن 

و�شائل اإعالم عاملية.

•• اأبوظبي -وام:

يج�شد اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 
افرتا�شيا  فعالياته  تعقد  ال���ذي 
 21 اإىل   18 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
ي���ن���اي���ر اجل�������اري ال���ن���ه���ج اخل����الق 
دعائم  تر�شيخ  االإم���ارات يف  لدولة 
اآثار التغري  اال�شتدامة واحلد من 

املناخي.
وحتتل دولة االإمارات مكانة رائدة 
مبواجهة  امل��ل��ت��زم��ة  ال������دول  ب���ني 
بالتغري  امل���رت���ب���ط���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
نهاية  اأع����ل����ن����ت  ح����ي����ث  امل����ن����اخ����ي 
تعهداتها  ت�شليمها  املا�شي  ال��ع��ام 
اتفاقية  يف  الوطنية  والتزاماتها 
ب���اري�������س ل��ل��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي وذل����ك 
بتعهدها خف�س انبعاثات الكربون 

بن�شبة الربع قبل عام 2030.
اأب���وظ���ب���ي لطاقة  ���ش��رك��ة  وت���دع���م 
امل���������ش����ت����ق����ب����ل م�����������ش�����در- اجل����ه����ة 
اأبوظبي  الأ����ش���ب���وع  امل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة 
عام  تاأ�شي�شها  منذ   - لال�شتدامة 
ملواجهة  العاملية  اجل��ه��ود   2006
وي�شكل  املناخي،  التغري  تداعيات 
العاملية  امل��ن�����ش��ات  اأح����د  االأ����ش���ب���وع 
ت��رك��ز ع��ل��ى ق�شايا  ال��ت��ي  ال���ب���ارزة 
امل��ن��اخ��ي نظرا  ال��ط��اق��ة وال��ت��غ��ري 
مب�شادر  العاملي  االهتمام  لتزايد 
مع  ب��ال��ت��وازي  امل�شتدامة  ال��ط��اق��ة 
الطاقة  ل��ت��ول��ي��د  احل��اج��ة حل��ل��ول 
حتافظ على �شالمة البيئة وحتد 

من االنبعاثات الكربونية.
وي���ت�������ش���م���ن اأ������ش�����ب�����وع اأب����وظ����ب����ي 
من  �شل�شلة   2021 لال�شتدامة 
رفيعة  االف���رتا����ش���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
����ش���رتك���ز على  امل�������ش���ت���وى وال����ت����ي 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة من 
اأج���ل حتقيق ال��ت��ع��ايف االأخ�����ش��ر يف 
 - “كوفيد  مرحلة ما بعد جائحة 
19 “ وتتج�شد اأهمية هذه الدورة 
العاملي  احل����دث  ت�����ش��ك��ل  ك��ون��ه��ا  يف 

الرئي�شي االأول لعام 2021.
وي���وف���ر االأ����ش���ب���وع م��ن�����ش��ة رائ����دة 
اأج�����ن�����دة  �����ش����ي����اغ����ة  ت���������ش����اه����م يف 
اال���ش��ت��دام��ة ال��ع��امل��ي��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 

وك��ي��ف��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح قنوات 
هذه  اإي�شال  تكفل  فعالة  توا�شل 

املتطلبات اإىل القادة حول العامل.
اأج���ل  م���ن  “�شباب  م��ن�����ش��ة  وت���ع���د 
اال�شتدامة” اأحد املبادرات الرائدة 
بهدف  “م�شدر”  اأطلقتها  ال��ت��ي 
اال�شتثمار يف عن�شر ال�شباب الذين 
مي��ث��ل��ون ال��ف��ئ��ة االأك����رث اأه��م��ي��ة يف 
ب�شكل  مهاراتهم  وتطوير  املجتمع 
قادة  لي�شبحوا  ومتكينهم  عملي 

لال�شتدامة يف امل�شتقبل.
اأجل  م��ن  “�شباب  من�شة  وت��ن��ظ��م 
الربامج  من  �شل�شلة  اال�شتدامة” 
املوجهة  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  وامل���ن���ت���دي���ات 
املمتدة على  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ملنت�شبي 
ال�شباب  فئة  وك��ذل��ك  ال��ع��ام  م���دار 

من جميع اأنحاء العامل.
امل���ن�������ش���ة حول  وت���ت���م���ح���ور روؤي��������ة 
امل�شتقبلية  ب���امل���ه���ارات  ال��ت��ع��ري��ف 
م�شتقبل  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�����ش��ل��ي��ط 
الوظائف وا�شتهداف ما ي�شل اإىل 
 2030 ع��ام  بحلول  �شاب  مليون 
الذي  ال��ت��ع��ل��م  تطبيق  خ���الل  م��ن 
املكت�شبة  واخل��ربات  املن�شة  توفره 

االإلكرتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ���الل  م���ن 
األ����ف �شاب   50 واإع�����داد وت���دري���ب 
من خالل اكت�شاب اخلربة العملية 
تنظمها  التي  الربامج  طريق  عن 

املن�شة خالل الفرتة نف�شها.
للتمويل  اأب��وظ��ب��ي  ملتقى  وي��وف��ر 
�شوق  ي�شت�شيفه  ال���ذي  امل�����ش��ت��دام 
لتحفيز  من�شة  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي 
امل�شتدام  التمويل  على  االع��ت��م��اد 
اال�شتثمارات  املال نحو  راأ�س  ودفع 
على  اإيجابية  انعكا�شات  لها  التي 
النواحي االقت�شادية واالجتماعية 

والبيئية.
جهات  عن  ممثلني  امللتقى  وي�شم 
دولية  ووك���االت  عاملية  ا�شتثمارية 
امل�شاريع  ل��ت��م��وي��ل  وم���وؤ����ش�������ش���ات 
م�شرعني  وك�����ذل�����ك  ال���ت���ن���م���وي���ة 
امل�شاريع  تطوير  يف  ومتخ�ش�شني 
م���ن اأج�����ل ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
وحتديد  امل�����ش��ت��ح��دث��ة  امل����ج����االت 
احل�����ل�����ول امل�������ش���ت���دام���ة ال����الزم����ة 
اتخاذ  �����ش����رورة  ع���ل���ى  وال���ت���اأك���ي���د 
امللتقى  وي���رك���ز  ف��اع��ل��ة  اإج�������راءات 
تقدم  حتقيق  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 

الفهم  وت��ع��زي��ز  امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل 
االجتماعية  ال���ت���وج���ه���ات  الأب�������رز 
واالقت�شادية والتقنية التي ت�شهم 

يف ت�شكيل عامل اليوم.
مبادراته  خ���الل  م��ن  ي�شاهم  ك��م��ا 
دف����ع  امل���خ���ت���ل���ف���ة يف  وف����ع����ال����ي����ات����ه 
وتطبيق  امل���ع���ارف  ت���ب���ادل  ع��م��ل��ي��ة 
احللول  وتطوير  اال�شرتاتيجيات 
التقدم  م�شرية  ملوا�شلة  ال��الزم��ة 
عاملية  م��ن�����ش��ة  وي���وف���ر  ال��ب�����ش��ري 
لل�شركات من اأجل تطوير اأعمالها 
ومبادراتها اأو امل�شاهمة يف جهودها 
تقنياتها  ن�����ش��ر  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت�����ش��ري��ع 

وتطويرها.
وي�������ش���ت���ق���ط���ب اأ�����ش����ب����وع اأب���وظ���ب���ي 
ل����ال�����ش����ت����دام����ة م����زي����ج����ا ف����ري����دا 
ورواد  ال���ق���ط���اع���ات  خ�������رباء  م����ن 
من  ال��ق��ادم  واجل��ي��ل  التكنولوجيا 
حتفيز  اأج��ل  م��ن  اال�شتدامة  ق��ادة 
فاعلة  خ���ط���وات  وات���خ���اذ  احل������وار 
اال�شتدامة  اأج��ن��دة  دف��ع  يف  ت�شهم 

العاملية نحو االأمام.
دورتها  يف  االأ�شبوع  اأج��ن��دة  وتركز 
احلالية على التعايف االأخ�شر ففي 

ولل�شيا�شات  ل���الم���ت���ي���از  م����رك����زا 
واملعارف  وامل�����وارد  والتكنولوجيا 
املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف  املالية 
التخاذ  النهائية  ال�شلطة  وتعترب 
القرار يف الوكالة الدولية للطاقة 

املتجددة “اآيرينا«.
اأبوظبي  اأ���ش��ب��وع  ق��م��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
ت�شت�شيفها  ال���ت���ي  ل��ال���ش��ت��دام��ة 
مدة  ج��ل�����ش��ات  ث����الث  “م�شدر” 
ك���ل ج��ل�����ش��ة ���ش��اع��ت��ني وت���رك���ز على 
ث��الث��ة حم����اور ه���ي اإع������ادة عجلة 
امل�شوؤولية  وتعزيز  للدوران  احلياة 
وال���ت���ف���اع���ل ومم���ار����ش���ة االأع����م����ال 

واال�شتثمار.
وي����ت����م ال����ت����ط����رق م����ن خ������الل كل 
واملو�شوعات  الق�شايا  اإىل  حم��ور 
اإف�شاح  �شاأنها  من  التي  الرئي�شية 
االجتماعية  الفر�س  اأم���ام  امل��ج��ال 
والتكنولوجية  واالق���ت�������ش���ادي���ة 
لتحقيق التعايف االأخ�شر يف العامل 

ما بعد جائحة “كوفيد - 19«.
و�شي�شعى برنامج القمة اإىل اإيجاد 
الراهنة  العاملية  للتحديات  حلول 
مع الرتكيز على تدابري اال�شتدامة 

اال�شتثنائية  ال���ظ���روف  ه���ذه  ظ��ل 
اأه��داف االأمم  اأ�شبح اال�شتثمار يف 
حاجة  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة 
ملحة بالن�شبة للدول واحلكومات 
خ�����ش��و���ش��ا يف ���ش��وء ازدي�����اد حجم 

التحديات املرتبطة بتحقيقها.
االفرتا�شية  ف��ع��ال��ي��ات��ه  وت�����ش��م��ل 
لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  قمة 
واجلمعية العامة للوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة “اآيرينا” وملتقى 
اأبوظبي للتمويل امل�شتدام ومنتدى 
الطاقة العاملي للمجل�س االأطل�شي 
القمة  ومنتديات  ال�شباب  وح���وار 

العاملية لطاقة امل�شتقبل.
للوكالة  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وت��ع��د 
الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” 
من الفعاليات الهامة التي ي�شتهل 
لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  ب��ه��ا 
“اآيرينا”  وت�شم  ع��ام  ك��ل  اأعماله 
161 م��ن ال���دول االأع�����ش��اء و22 
دولة قيد االن�شمام �شعيا للتحول 
لقطاع طاقة م�شتدام يف امل�شتقبل.

االأ�شا�شية  املن�شة  الوكالة  ومتثل 
تعد  ك����م����ا  ال������������دويل  ل����ل����ت����ع����اون 

التكنولوجيا  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ال��ت��ي 
الب�شري.  ال���ع���ن�������ش���ر  وي����ق����وده����ا 
و���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف م�������ش���در خ���الل 
ال�شباب”  “حوار  اأي�����ش��ا  االأ���ش��ب��وع 
والذي �شيجمع �شباب من خمتلف 
اف��رتا���ش��ي��ا ملناق�شة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
�شبل امل�شاهمة بدور فاعل يف تنفيذ 
لالأمم  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 
املتحدة واخلطة التنموية ال�شاملة 
عاما  اخلم�شني  خ��الل  ل��الإم��ارات 

املقبلة.
من  �شل�شلة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
والعرو�س  احل����واري����ة  اجل��ل�����ش��ات 
عليها  ي�����ش��رف  ال��ت��ي  التو�شيحية 
مناق�شة  ب���ه���دف  وذل�����ك  ال�����ش��ب��اب 
���ش��ب��ل م�����ش��اه��م��ة ال�������ش���ب���اب ب����دور 
التنمية  اأه�����داف  تنفيذ  يف  ف��اع��ل 
امل�شتدامة لالأمم املتحدة واخلطة 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����ش��ام��ل��ة ل����الإم����ارات 
املقبلة  ع���ام���ا  اخل��م�����ش��ني  خ�����الل 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الطرق واالأ�شاليب الكفيلة بتزويد 
ملواكبة  الالزمة  باملهارات  ال�شباب 
امل�شتقبل  يف  الوظائف  احتياجات 
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املال والأعمال
% منوًا متوقعًا مل�شتويات ال�شتهالك العائلي  4

اقت�صادية دبي: لقاح كوفيد-19 ي�صكل دفعة قوية للن�صاط االقت�صادي يف اإمارة دبي 
•• دبي-الفجر: 

والطلب  العائلي  اال�شتهالك  م�شتويات  حتقق  اأن  دب��ي  اقت�شادية  توقعت 
لقطاع امل�شتهلكني االأفراد يف االإمارة منواً مبعدل %4 خالل عام 2021 
مقارنة بالعام املن�شرم 2020.وذلك يف �شوء العديد من املوؤ�شرات املرتبطة 
يف  كوفيد-19  فريو�س  �شد  للتطعيم  واملجانية  املو�شعة  احلملة  بانطالق 
اإمارة دبي. ويدعم التوقعات ال�شابقة ما تظهره البيانات احلديثة اخلا�شة 
ت�شدر  اإىل  ت�شري  وال��ت��ي  االأخ����رية،  ال��ف��رتة  يف  وال��ط��ريان  ال�شياحة  بقطاع 
امل�شافرين حول  ازدحاماً من حيث عدد  االأك��رث  املطارات  قائمة  دبي  مطار 

مواطنني ومقيمني يف اإم��ارة دبي على اأن ت�شل ن�شبة َمن مت تلقيحهم اإىل 
%70 من �شكان االمارة )م�شتوى املناعة املجتمعية( بنهاية عام 2021.  
ومتثل عملية التطعيم املجاين وا�شع النطاق بلقاح كوفيد-19 للمواطنني 
واملقيمني باالإمارة؛ خطوة مهمة نحو العودة للحياة الطبيعية ودعم عملية 
تاأثرياً  تاأثرت  التي  االقت�شادية  واالأن�شطة  للقطاعات  االقت�شادي  التعايف 
و�شاحاً باالإجراءات االحرتازية، ومتطلبات التباعد االجتماعي بوجه عام، 
القطاعات:  وياأتي يف مقدمة هذه  بوجه خا�س.  العمالة  كثيفة  واالأن�شطة 
قطاع خدمات االإقامة، واملطاعم، واأن�شطة املوؤمترات واملعار�س والفعاليات 
معر�شاً   140 عن  يزيد  ما  نظمت  دب��ي  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  وجت��در  املختلفة، 

حتركات  ح��ول  اليومية  غوغل  �شركة  بيانات  تو�شحه  م��ا  وك��ذل��ك  ال��ع��امل، 
االأف��راد، من حت�شن وا�شح يف حركة االأف��راد اإىل املراكز التجارية واملطاعم 
وغريها من اأماكن الرتفيه االأخرى يف االإمارة. وكانت اللجنة العليا الإدارة 
االأزمات والكوارث يف دبي قد اأعلنت عن انطالق احلملة يف وقت �شابق. كما 
مراحل،  ع��دة  على  �شتتم  التطعيم  عملية  اأن  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأو�شحت 
بحيث ت�شتهدف املرحلة االأوىل الفئات االأكرث عر�شة لالإ�شابة وكبار ال�شن 
يف  العاملني  وفئة  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني  يف  االأول  ال��دف��اع  وخ��ط 
 .2021 املهن احليوية االأخرى و�شت�شتمر هذه املرحلة حتى نهاية مار�س 
من  املجتمع  فئات  جميع  ت�شتهدف  والتي  الثانية  املرحلة  تنطلق  ثم  وم��ن 

2019. ومن  2 مليون فرد خالل عام  اأكرث من  وفاعلية �شهدت م�شاركة 
املتوقع اأن ي�شهد قطاع الفنون والرتفيه والت�شلية انتعا�شاً ملحوظاً، وخا�شة 
االأن�شطة التي تاأثرت باإجراءات التباعد االجتماعي، مثل احلفالت، وزيارة 
املتاحف، وامل�شارح ودور ال�شينما، واالأن�شطة الريا�شية املختلفة. كما ُيتوقع 
اأن ي�شهد قطاع جتارة التجزئة تعافيا؛ نتيجة ال�شعور باالأمان الذي  اأي�شا 
�شيوفره اللقاح، وعودة احلركة اإىل طبيعتها يف مراكز الت�شوق. وال �شك اأن 
البدء يف عودة احلياة اإىل طبيعتها �شت�شاهم يف تقلي�س عمليات العمل عن 
بعد، والدرا�شة عن بعد يف املدار�س واجلامعات، مما يعطى زخماً اإ�شافياً اإىل 

عملية التعايف االقت�شادي.

•• دبي-وام:

�شولو�شن  “�شمارت  وق�����ع�����ت 
اللوج�شتية  الذراع  لوج�شتك�س”، 
ملوانئ دبي العاملية، اتفاقية تعاون 
مع �شركة “اأاللوف” اللوج�شتية 
لتعزيز  اإ�����ش����رائ����ي����ل،  وم����ق����ره����ا 
وعمليات  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
ال�شحن يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة واإ�شرائيل، ومتكني تبادل 
املراكز  ب���ني  وال�����ش��ل��ع  ال��ب�����ش��ائ��ع 
التجارية الرئي�شة على امل�شتويني 
ع االتفاقية  الثنائي واالإقليمي. وقَّ
ك������راك، املدير  األ������ربت  ك���ل م����ن: 
�شمارت  يف  للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��وج�����ش��ت��ي��ك�����س، وجيل  ���ش��ول��و���ش��ن 
ميلر، املدير العام ل�شركة اأاللوف 
امل������ح������دودة. وعرب  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
ميناء  يف  اال�شرتاتيجي  موقعها 
ب�شكل  واملت�شل  ب��دب��ي،  علي  جبل 

امل�شتوى  ذات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ت��ن��ا 
الدولية،  ات�شالنا  و�شبكة  العاملي، 
�شمان  يف  امل��ت��ق��دم��ة،  وق���درات���ن���ا 
للب�شائع  احل����رك����ة  ان�������ش���ي���اب���ي���ة 
ب��ًرا وبحًرا وج��ًوا، لنقدم  وال�شلع، 
خدماتنا اللوج�شتية عالية القيمة 

يف جمال �شحن الب�شائع.

تعزيز التجارة يف املنطقة 
وتلعب �شناعة ال�شحن واخلدمات 
التناف�شية  ع��ال��ي��ة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة، 
حمورياً  دوًرا  ال��ن��م��و،  و���ش��ري��ع��ة 
وعاملياً،  اإقليمياً  التجارة  دع��م  يف 
منو  يف  رئي�ًشا  م�شاهًما  تعد  كما 

االقت�شاد العاملي.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأو����ش���ح ج��ي��ل ميلر، 
امل����دي����ر ال����ع����ام ل�����ش��رك��ة اأالل������وف 
عززت  لقد  املحدودة:  اللوج�شتية 
اخلدمات  قطاع  اأهمية  اجلائحة 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة، وت���ع���د م���ث���ل هذه 
ملواجهة  اأمًرا �شرورًيا  التحالفات 
�شل�شلة  يف  ال���راه���ن���ة  ال��ت��ح��دي��ات 
االإمداد، واحلفاظ على ا�شتمرارية 
التعاون  وي�شعدنا  االقت�شاد،  منو 
مع �شمارت �شولو�شن لوج�شتيك�س، 
فيما  ال��روؤى  توافق  من  مل�شناه  ملا 

بربط  يتعلق  فيما  خا�شة  بيننا، 
العامل،  ح��ول  الرئي�شة  االأ����ش���واق 
وت����ع����زي����ز االأع������م������ال ال���ت���ج���اري���ة 
التكنولوجيا،  ق���درات  با�شتخدام 
على  ق����ادري����ن  ن���ك���ون  اأن  ون����اأم����ل 
اإم��ك��ان��ات �شمارت  اال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
ومكانة  لوج�شتيك�س،  �شولو�شن 
لوج�شتي  كمركز  االإم����ارات  دول��ة 
عاملي حيوي، وعرب عقود طويلة، 
نوعية  خ��دم��ات  بتقدمي  التزمنا 
لعمالئنا،  االأوىل  ال���درج���ة  م���ن 
النهج  ه����ذا  ن���وا����ش���ل  اأن  ون����اأم����ل 
����ش���رك���ائ���ن���ا مثل  ب���ال���ت���ع���اون م����ع 
لوج�شتيك�س،  �شولو�شن  ���ش��م��ارت 
الهائلة  االإمكانات  بو�شوح  ون��رى 
ونحن  التعاون،  ه��ذا  يف  والكامنة 
ع��ل��ى ث��ق��ة م��ن اأن���ه ���ش��ي��ع��زز قطاع 
االأع��م��ال وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
ك���ب���ري. وكجزء  ب�����ش��ك��ل  ال��ب��ل��دي��ن 
الطرفان  �شيبذل  االتفاقية،  من 
و�شيانة  الإن���������ش����اء  ج���ه���وده���م���ا 
حم�����ط�����ات ال���������ش����ح����ن امل����الئ����م����ة 
عمليات  ل����ت����ق����دمي  وال�������الزم�������ة 
والتحميل،  والتجميع  اال�شتالم 
والتفريغ  ال�����ش��ح��ن  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
الب�شائع  بت�شليم  االإذن  واإ���ش��دار 

امليناء،  يف  امل��ح��ط��ات  م���ع  م���ث���ايل 
�شولو�شن  ���ش��م��ارت  ���ش��رك��ة  ت��ق��دم 
وا�شعة  جم��م��وع��ة  ل��وج�����ش��ت��ي��ك�����س 
اخلا�شة  اللوج�شتية  احللول  من 
ب�شبكتها  م��دع��وم��ة  ب���احل���اوي���ات، 
واملحطات،  امل���وان���ئ  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
وال����ت����ي ت�������ش���اع���د ع���م���الءه���ا من 
�شال�شل  رب�����ط  ع���ل���ى  ال�������ش���رك���ات 
االإمداد اخلا�شة بهم مع اأي مكان 
م���ن بنية  م�����ش��ت��ف��ي��دة  ال���ع���امل،  يف 
املتطورة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن��ظ��م��ة 
و�شائط  م��ن  املتنوعة  واملجموعة 
�شولو�شن  �شمارت  وتهدف  النقل. 
ل��وج�����ش��ت��ي��ك�����س ع���رب ت��ع��اون��ه��ا مع 
التي  اللوج�شتية،  اأالل���وف  �شركة 
اأاللوف،  تعد ج��زًءا من جمموعة 
اإحدى اأكرب واأقدم وكاالت ال�شحن 
اإىل فتح م��زي��د من  اإ���ش��رائ��ي��ل،  يف 
فر�س النمو اأمام قطاع اخلدمات 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة يف دول�����ة االإم������ارات 
الرئي�شة  واالأ�����ش����واق  واإ���ش��رائ��ي��ل 

االأخرى.

 قطاع مزدهر 
واخلدمات  ال�شحن  ق��ط��اع  وي��ع��د 
القطاعات  اأه��م  اأح��د  اللوج�شتية 

االق��ت�����ش��ادي��ة يف دول����ة االإم������ارات 
ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه من��������واً م������ط������رداً من 
خ�����الل اال����ش���ت���ث���م���ار امل�����ش��ت��م��ر يف 
هذا  يف  الوطنية  ال��ق��درات  تعزيز 
اإقليمية  �شراكات  واإب���رام  امل��ج��ال، 
دف����ع وترية  اأ���ش��ه��م��ت يف  ودول���ي���ة 
من������وه؛ م����ت����ج����اوًزا ال���ع���دي���د من 
الرئي�شة  االقت�شادية  القطاعات 
االأخ����������رى، ل���ي���ك���ون ب����ذل����ك اأح����د 
التنويع  لنهج  الرئي�شة  املمكنات 
ووفًقا   .. ال��دول��ة  االق��ت�����ش��ادي يف 
للتناف�شية  االحت����ادي����ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
االإجمايل  الناجت  بلغ  واالإح�شاء، 
اخلدمات  ل��ق��ط��اع   2018 ع����ام 
درهم،  مليار   219 اللوج�شتية 
م�شاهمة  ت�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
القطاع اإىل ن�شبة 8 % يف الناجت 
االإمارات  لدولة  االإجمايل  املحلي 
األ��ربت كراك،  2021. وقال  عام 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
لوج�شتيك�س:  �شولو�شن  �شمارت 
مل�شاهمتنا  ك���ب���ري  ب��ف��خ��ر  ن�����ش��ع��ر 
االق���ت�������ش���اد  امل�������ش���ت���م���رة يف من�����و 
القيام  و���ش��ن��وا���ش��ل  االإم�����ارات�����ي، 
ب���ه���ذا ال������دور، ف��ع��ل��ى ال���رغ���م من 
قفزة  حققنا  كوفيد-19،  اأزم���ة 

املائة  30 يف  يف االإي���رادات بن�شبة 
ع��ل��ى اأ���ش��ا���س ���ش��ن��وي، ك��م��ا اأن بدء 
االإمارات  بني  التجارية  العالقات 
من  املزيد  اأمامنا  فتح  واإ�شرائيل 
ال��ن��م��و، ون��ح��ن نعمل على  ف��ر���س 
اال�شرتاتيجية  االأه�����داف  تنفيذ 
روؤية  �شوء  يف  حتديدها  مت  التي 
ومتطلبات  ال���ر����ش���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
االقت�شادي  ال��ت��ط��وي��ر  م�شتقبل 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة، ون���ث���ق ب���اأن 
�شي�شاعد  اجل��دي��د  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 
يف حت��ق��ي��ق م���زي���د م���ن االزده������ار 
االقت�شادي، ويعزز املكانة الرائدة 
اخلدمات  ���ش��ن��اع��ة  يف  ل���الإم���ارات 

واأ�شاف  املنطقة.  يف  اللوج�شتية 
�شبكة  ت���و����ش���ي���ع  مي���ث���ل  ك���������راك: 
االأ�شواق  اإىل  والو�شول  خدماتنا، 
الو�شول  علينا  يتعذر  ك��ان  ال��ت��ي 
االأ�شا�س  الهدف  املا�شي،  يف  اإليها 
م���ن ت��ع��اون��ن��ا م���ع ���ش��رك��ة اأالل����وف 
اال�شتفادة  يف  وناأمل  اللوج�شتية، 
اال�شرتاتيجي  املوقع  من  الكاملة 
ل��دب��ي ب��ني ق��ارت��ي اآ���ش��ي��ا واأوروب����ا، 
الو�شول  اإمكانية  وال��ذي مينحها 
ليتم  والغرب،  ال�شرق  اأ�شواق  اإىل 
اإ�شرائيل  ات�شال  بقدرات  تعزيزه 
الرئي�شة  امل���واق���ع  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
ع��امل��ًي��ا، مب��ا ي��زي��د اال���ش��ت��ف��ادة من 

للعميل  احل������اوي������ات  وح����م����ول����ة 
عمليات  ي�شمل  مبا  منّظم،  ب�شكل 
وال�شحن  والت�شدير،  اال���ش��ت��رياد 
مع  والتعامل  وال��ب��ح��ري،  اجل��وي 
ح��م��ول��ة احل����اوي����ات ال��ك��ام��ل��ة اأو 
اجلزئية .. كما �شتقدم ال�شركتان 
بال�شحنات  ت���ت���ع���ل���ق  خ������دم������ات 
والنقل  اجل��م��رك��ي��ة  واالإج�������راءات 
وخدمات  ب��ال�����ش��اح��ن��ات،  ال�����ربي 
والتخزين  احل����اوي����ات،  م���ن���اول���ة 
بالذكر  الب�شائع. جدير  وجتميع 
من  ���ش��ت��ت��ع��اون��ان  ال�����ش��رك��ت��ني  اأن 
القدرات  م���ن  اال���ش��ت��ف��ادة  خ���الل 
تعزيز  ع���ل���ى  امل��ح�����ّش��ن��ة  وامل���������وارد 
والتعاون  االأعمال  تطوير  فر�س 
وت����ب����ادل اخل�������ربات وامل���ع���رف���ة يف 
اللوج�شتية،  اخل����دم����ات  ق���ط���اع 
ب��ه��دف ت��ق��دمي خ��دم��ات مبعايري 
اللوج�شتية  املواقع  يف  ت�شاهى  ال 

الرئي�شة.

وقعا مذكرة تفاهم لت�شهيل الأعمال ثنائيًا واإقليميًا

�صمارت �صولو�صن لوج�صتك�س التابعة ملوانئ دبي العاملية تتعاون مع اأاللوف لتعزيز الفر�س التجارية يف املنطقة

االأ�صهم توا�صل �صعودها وترفع مكا�صبها اىل 12.8 مليار درهم خالل جل�صتنياأبوظبي االأول ي�صدر �صكوكا بقيمة 500 مليون دوالر باأجل 5 �صنوات
بالدوالر االأمريكي ملدة خم�س �شنوات بعائد هو االأقل 
على م�شتوى منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 
ومتنوعة  وا�شعة  جمموعة  من  اإقبااًل  االإ�شدار  و�شهد 
من امل�شتثمرين، حيث بلغت ن�شبة امل�شتثمرين العامليني 
%53، فيما و�شلت ن�شبة امل�شتثمرين االإقليميني اإىل 
%47، علماً باأن ن�شبة امل�شتثمرين االإ�شالميني و�شلت 
اأبوظبي  بنك  جاذبية  يعك�س  ال��ذي  االأم��ر   76% اإىل 
مع  املتوافقة  اال�شتثمارية  لل�شناديق  بالن�شبة  االأول 
القا�شي،  روال  وقالت  العامل.  م�شتوى  على  ال�شريعة 
رئي�س متويل املجموعة يف بنك اأبوظبي االأول: �شعداء 
بالنجاح الذي حققه هذا االإ�شدار، حيث متكنا خالل 
االأ�شبوع االأول من هذا العام من اال�شتفادة من ظروف 
ال�شوق االإيجابية الإمتام ال�شفقة ب�شعر يقل بنحو 20 
اأ�شا�س عن ال�شعر املتداول. وقد حظي االإ�شدار  نقطة 
ما  العامل،  م�شتوى  على  امل�شتثمرين  باإقبال كبري من 
االأول،  اأبوظبي  املتينة لبنك  االأ�ش�س االئتمانية  يعك�س 
ونظرة امل�شتثمرين الدوليني االإيجابية القت�شاد اإمارة 

اأبوظبي ودولة االإمارات ب�شكل عام.

ارتفع  حيث  االأ�شهم  من  جديدة  �شريحة  القائمة  اىل 
امل��درج يف �شوق العا�شمة اىل  �شهم بنك ابوظبي االأول 
ال�شركة  �شهم  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وذل���ك  دره���م   13.78
 17.44 وات�شاالت  دره��م   42.16 القاب�شة  العاملية 
دره�����م، ووا����ش���ل ���ش��ه��م ال�����دار م�����ش��رية ���ش��ع��وده بالغا 
ارت��ف��ع �شهم بنك  امل��ايل  ويف �شوق دب��ي  دره���م.   3.29
باالإ�شافة  دره��م   11.20 اىل  الوطني  دب��ي  االم���ارات 
اىل �شهم بنك دبي االإ�شالمي 4.87 درهم ..من جانبه 
قفز �شهم اعمار للتطوير اىل 3.05 درهم فيما اغلق 

�شهم داماك عند 1.48 درهم.
دبي  �شوق  الن�شاط يف  ق��اد  العقارية  اإع��م��ار  �شهم  وك��ان 
مكثفة  تداوالت  و�شط  درهم  املايل مرتفعا اىل 4.04 
بلغت قيمتها نحو 110 ماليني درهم وتبعه يف نف�س 
2.96 درهم و�شهم  اعمار للتطوير اىل  االجتاه �شهم 

داماك اىل 1.45 درهم.
عدد  يف  ارت��ف��اع��ا  �شهدت  ال��ت��داول  جل�شة  اأن  اىل  ي�شار 
االأ�شهم املتداولة والتي بلغت 456 مليون �شهم نفذت 

من خالل 10377 �شفقة.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر بنك اأبوظبي االأول، �شكوكا بقيمة 500 مليون 
االإ�شدار  ه��ذا  ومتيز  �شنوات.   5 الأج��ل  اأمريكي  دوالر 
االأمريكي  بالدوالر  مقوم  الإ�شدار  عائد  اأق��ل  بتحقيق 
ال�شرق  اأي بنك يف منطقة  �شنوات �شادر عن   5 الأج��ل 
90 نقطة  اأف��ري��ق��ي��ا، وذل����ك ع��ن��د  االأو�����ش����ط و���ش��م��ال 
يبلغ  رب��ح  معدل  املقاي�شة  �شعر  متو�شط  ف��وق  اأ�شا�س 
لبنك  االأول  ه���و  االإ�����ش����دار  ه���ذا  وي��ع��د   .1.411%
اأبوظبي االأول بالدوالر االأمريكي خالل 2021، واأول 
العام.  هذا  العامل خالل  م�شتوى  على  اإ�شدار �شكوك 
وحظي االإ�شدار باإقبال كبري من قبل امل�شتثمرين من 
خمتلف مناطق ال�شرق االأو�شط واآ�شيا واململكة املتحدة 
واأوروبا، حيث فاق املعرو�س بثالثة اأ�شعاف لي�شتقطب 
1.5 مليار دوالر. ومت ت�شعري عائد  ا�شتثمارات بقيمة 
�شعراً  وه��ذا ما ميثل  اأ�شا�س،  90 نقطة  االإ�شدار عند 
مغرياً مقارنة باأ�شعار ال�شكوك االأخرى املتداولة للبنك 
؛ مما اأدى اإىل جناح بنك اأبوظبي االأول يف اإ�شدار �شكوك 

•• اأبوظبي - وام:

عززت اأ�شواق املال االإماراتية م�شرية �شعودها يف اليوم 
الثاين من تعامالت االأ�شبوع مما رفع اإجمايل مكا�شب 
خالل  امل��ت��داول��ة  ال�����ش��رك��ات  الأ���ش��ه��م  ال�شوقية  القيمة 
جل�شتني اىل نحو 12.8 مليار درهم وذلك بح�شب ما 

يظهره الر�شد اليومي للتعامالت.
وبرغم البداية الهادئة للتعامالت يف الن�شف االأول من 
�شعودا  اجتاهها  عك�شت  املوؤ�شرات  اأن  اال  اجلل�شة  عمر 
ال�شيولة  وت��رية  ارت��ف��اع  بعد  وذل��ك  ال��ث��اين  الن�شف  يف 
املتداولة والتي توا�شلت عند م�شتويات عالية وبقيمة 

بلغت مليار درهم.
املالية قفز  ل��الأوراق  ابوظبي  العام ل�شوق  املوؤ�شر  وكان 
فيما  نقطة   5237 م�شتوى  بالغا   1.19% بن�شبة 
ارتفع املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل اىل 2698 نقطة 
بزيادة ن�شبتها %0.91 مقارنة باليوم ال�شابق، مقرتبا 

بذلك على اخرتاق حاجز 2700 نقطة بكل �شهولة.
ان�شمت  فقد  الن�شطة  االأ���ش��ه��م  حركة  م�شتوى  وعلى 

•• ال�شارقة -وام:

اأعلنت �شركة اأراَد عن نتائج مبيعات 
ا�شتثنائية خالل عام 2020 حيث 
ال���ع���ق���اري جمموعة  امل���ط���ور  ن��ف��ذ 
كبرية من عمليات ت�شليم امل�شاريع 
�شوق  ا�شتقرار  ع��ام��ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�شارقة العقاري االأمر الذي مكن 
م��ن ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ت��ب��ع��ات جائحة 
فريو�س كورونا .. وحققت ال�شركة 
يف   35 بن�شبة  املبيعات  يف  ارتفاعاً 
 1.75 اإىل  و���ش��ل��ت  بقيمة  امل��ائ��ة 
م���ع توا�شل  وذل�����ك  دره�����م  م��ل��ي��ار 
مب�شروع  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اه���ت���م���ام 
متعدد  م�����ش��روع  اأك����رب  “اجلادة” 

اال�شتعماالت يف قلب ال�شارقة.
قر�س  ات��ف��اق��ي��ة  اأراَد  وق��ع��ت  وق���د 
اإ����ش���الم���ي ج���دي���دة م���ع ب��ن��ك دبي 
مليون   300 بقيمة  االإ���ش��الم��ي 
متويل  اتفاقية  اإىل  اإ�شافة  دره��م 
وذلك  عجمان  م�شرف  مع  اأ�شغر 
اإن�شاء  ت��ك��ال��ي��ف  ج��م��ي��ع  ل��ت��غ��ط��ي��ة 

االإمارات على وجه العموم بتجربة 
فريدة ال مثيل لها.

 - اأراَد  �شركة  اأو�شحت  جهتها  من 
يف بيان لها - اأن املبيعات االإجمالية 
مل�شاريعها كافة خالل عام 2020 
وذلك  وح��دة   2،337 اإىل  و�شلت 
امل�شتثمرين  اه��ت��م��ام  ت���زاي���د  م���ع 
ب��ال�����ش��ق��ق وال��ف��ل��ل ال��ف��خ��م��ة �شمن 
م�شروعي ال�شركة اجلادة وم�شاكن 
ا�شتهلت  اأنها  اإىل  م�شرية  َن�شَمة.. 
مدار  جمّمع  بافتتاح   2020 عام 
اأك���رب م�شروع  م�����ش��روع اجل����ادة  يف 
تاريخ  يف  اال����ش���ت���ع���م���االت  م��ت��ع��دد 
ك��رمي��ة من  رع��اي��ة  ال�شارقة حت��ت 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة وقد 
ب���ات امل��ج��ّم��ع وخ���الل وق���ٍت ق�شري 
اأحد اأبرز وجهات الرتفيه العائلية 

التي مت االإعالن  ال�شكنية  املراحل 
و�شبق  اجل������ادة  م�����ش��روع  يف  ع��ن��ه��ا 
قر�شني  على  ال�شركة  ح�شلت  اأن 
ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ار دره����م ل��ك��ّل منهما 
و2018   2017 ع���ام���ي  خ����الل 

على التوايل.
وق����ال ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
اأراَد  اإدارة  رئي�س جمل�س  القا�شمي 
اكتنفتها  “ رغ��م م��رورن��ا بفرتة   :
حتديات جّمة فاإنه ي�شعدين القول 
اأراَد قد فاق جميع  اأداء �شركة  باأن 
 2020 ال��ت��وق��ع��ات خ����الل ال���ع���ام 
تزيد  بقيمة  ع��ق��وداً  اأر�شينا  حيث 
مبيعات  وحققنا  دره��م  مليار  ع��ن 
فاإن  مت�شل  �شياق  ويف  ا�شتثنائية 
التي  اجلديدة  التمويل  اتفاقيات 
االإ�شالمي  دب��ي  بنك  م��ع  وقعناها 
دلياًل  ع��ج��م��ان مت��ث��ل  وم�������ش���رف 
العمالء  ثقة  م��دى  على  وا���ش��ح��اً 

ال�شارقة  و���ش��وق  اأراَد  م�شاريع  يف 
 ”: واأ�شاف   . عام«  ب�شكل  العقاري 
ا�شتطاعت  اأراَد  اأ�شعر بالفخر كون 
توطيد مكانتها خالل وقٍت قيا�شي 
يرثي  رئي�شياً  م��ط��وراً  باعتبارها 
ح��ي��اة االأف�����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات وذلك 
معي�شة  معايري  توفري  خ��الل  من 
اإىل جانب  ح�شرية عالية اجل��ودة 
مد يد العون وامل�شاعدة للمجتمع 

املحلي خالل الظروف ال�شعبة«.
واأك�����د ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
القا�شمي اأن تركيز ال�شركة ين�شب 
باقة  العام اجلديد عرب  االآن على 
م���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ش��ل��ي��م واإط�����الق 
اإىل  باالإ�شافة  اجل��دي��دة  امل�شاريع 
التي  الفعاليات  برنامج حافٍل من 
املواطنني  ل���رف���د  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  مت 
ال�شارقة  اإم����ارة  وزوار  وامل��ق��ي��م��ني 
ع���ل���ى وج������ه اخل�������ش���و����س ودول������ة 

األف   850 باأكرث من  حيث رح��ب 
باقة  ا�شت�شافة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  زائ���ر 

متنامية من امل�شاريع الناجحة.
يف  وح����دة   1،977 اأراَد  ب��اع��ت  و 
م�����ش��روع اجل����ادة ع��ل��ى م���دار العام 
يناير  خ�����الل  وت�����ش��ت��ع��د  امل���ا����ش���ي 
من  ب���اق���ة  اأول  ل��ت�����ش��ل��ي��م  اجل������اري 
يف  امل��ت��ك��ام��ل  جمتمعها  يف  امل���ن���ازل 

قلب ال�شارقة.
من  جمموعة  ال�شركة  اأر���ش��ت  كما 
ع��ق��ود االإن�����ش��اء ال��رئ��ي�����ش��ي��ة خالل 
املرحلة  ذل��ك  2020 مب��ا يف  ع��ام 
ال�شكنية الثانية من م�شروع اإي�شت 
فيليدج و مدر�شة �شابي�س الدولية 
اجلديدة اإ�شافة اإىل اإطالق املطور 
املجتمع  د�شرتكت  ن�شيج  العقاري 
ال�شارقة  يف  ل��ل��م��ب��دع��ني  اجل���دي���د 
وم�����ش��اك��ن ف��ي��دا رزي��دن�����ش��ز اجلادة 
وذل���ك م��ن خ��الل ت��ع��اون م�شرتك 

لل�شيافة،  اإع���م���ار  جم��م��وع��ة  م���ع 
املرحلة  ال�������ش���رك���ة  اأط���ل���ق���ت  ك���م���ا 
الثانية من منازل �شراب وهي فلل 
خا�شة  ب��ح��دائ��ق  جم��ه��زة  ع�شرية 
حظيت املرحلة االأوىل منها بنجاٍح 

منقطع النظري.
جمتمع   - َن�������ش���َم���ة  م�����ش��اك��ن  ويف 
ال��ف��ل��ل وامل���ن���ازل امل��ت��ال���ش��ق��ة الذي 
1.3 م��ل��ي��ار دره���م  ق��ي��م��ت��ه  ت��ب��ل��غ 
اأراَد  اأك��م��ل��ت  فقد  ال��ط��ي  ب�شاحية 
البالغ  ال�شكنية  ال��وح��دات  جميع 
عددها 933 منزاًل �شمن املراحل 
 .. امل�������ش���روع  م���ن  االأوىل  اخل��م�����س 
املطور  ب���اع   2020 ع���ام  وخ����الل 
مب�شاكن  وح����دة   360 ال��ع��ق��اري 
االآن..  بالكامل  َن�شَمة والتي بيعت 
املتبقية من  بالن�شبة لالأجزاء  اأما 
احلديقة  ت�شمل  وال��ت��ي  امل�����ش��روع 
فدانا   13 م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 
ف�شيتم  املجتمعي  َن�����ش��َم��ة  وم��رك��ز 
افتتاحهما خالل الربع االأول من 

عام 2021.

ارتفاع اإجمايل مبيعات »اأراد« بن�صبة 35 % خالل 2020

مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س  617
•• دبي - وام:

اأكرث  ام�س  بدبي  واالأم��الك  االأرا�شي  دائ��رة  العقارية يف  الت�شرفات  بلغت 
من 617 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل 135 مبايعة بقيمة 
289.2 مليون درهم منها 10 مبايعات لالأرا�شي بقيمة 65 مليون درهم 
اأهم  224.2 مليون درهم. وجاءت  و125 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 
مبايعات االأرا�شي بقيمة 37 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تلتها 
مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة الثنية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 
6 ماليني درهم يف منطقة اخلوانيج الثانية . وت�شدرت منطقة ند ال�شبا 
 10 بقيمة  4 مبايعات  �شجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد  الثالثة 
ماليني درهم تلتها منطقة الثنية الرابعة بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 44 
مليون  بقيمة  مبايعة  بت�شجيلها  ال�شاد�شة  احلبية  يف  وثالثة  درهم  مليون 
بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�شقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما   . دره��م 
بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  املرقبات  مبنطقة  دره��م  مليون   25
13 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد واأخريا مبايعة 
بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا . وت�شدرت منطقة حدائق 
اإذ  ال�شقق والفلل  املناطق من حيث عدد مبايعات  را�شد  ال�شيخ حممد بن 
دبي  مر�شى  منطقة  تلتها  دره��م  مليون   34 بقيمة  مبايعة   29 �شجلت 
36 مليون درهم وثالثة يف الرب�شاء جنوب  13 مبايعة بقيمة  بت�شجيلها 

الرابعة بت�شجيلها 10 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم .

طريان االإمارات تواكب تنامي
 الطلب بتو�صيع عملياتها يف االأمريكتني

•• دبي-وام:

اإىل كل من �شياتل  ت�شتاأنف ط��ريان االإم��ارات خدماتها من دون توقف 
اعتبارا من اأول فرباير املقبل وداال�س و�شان فران�شي�شكو اعتبارا من 2 
مار�س املقبل ما يوفر لعمالئها �شفرا �شل�شا عرب دبي من واإىل الوجهات 

ال�شهرية يف ال�شرق االأو�شط واأفريقيا واآ�شيا.
ومع اإ�شافة هذه الوجهات الثالث ت�شل �شبكة طريان االإمارات يف اأمريكا 
ال�شمالية اإىل 10 وجهات حيث �شبق للناقلة اأن ا�شتاأنفت خدماتها اإىل 
كل من بو�شطن و�شيكاغو وهيو�شنت ولو�س اأجنلو�س ونيويورك جيه اإف 

كيه وتورنتو ووا�شنطن العا�شمة.
اأ�شبوعيا بطائرات  4 رحالت  و�شتعمل خدمة �شان فران�شي�شكو مبعدل 
رحالت  “اأربع  �شياتل  خدمتا  �شتعمل  بينما   300ER-777 البوينج 
اأ�شبوعيا” وداال�س “ثالث رحالت اأ�شبوعيا” بطائرات البوينج 777-

�شرير  اإىل  يتحول  مقع���دا   38 الدرجتي������ن:  بتق�ش�������يم   200LR
الدرجة  يف  مريح����ا  مقعدا  و264  االأعم�����ال  رج����ال  درج����ة  يف  م�شتو 

ال�شياحية.
ويف تطور اآخر �شتوفر طريان االإم��ارات لعمالئها مزيدا من اخليارات 
بزيادة عدد رحالتها اإىل كل من نيويورك ولو�س اأجنلو�س و�شاو باولو 
اإىل  يومياً  رحلتني  الناقلة  �شت�شري  املقبل  فرباير  اأول  من  واعتبارا   ..

نيويورك جيه اإف كيه ورحلة يومية اإىل لو�س اأجنلو�س.
اأمريكية  م��دن  اإىل  �شفرهم  متابعة  االإم����ارات  ط��ريان  لعمالء  وميكن 
بلو وخطوط  م��ع ط��ريان جيت  امل�شرتك  ال��رم��ز  اتفاقيات  ع��رب  اأخ���رى 

اأال�شكا اجلوية.
اأ�شبوعية خام�شة  اأمريكا اجلنوبية رحلة  و�شت�شغل طريان االإم��ارات يف 
للعمالء  �شيوفر  م��ا  املقبل”  ف��رباي��ر   5 م��ن  “اعتبارا  ب��اول��و  ���ش��او  اإىل 
خطوطها  �شبكة  عرب  ال�شفر  خ��ي��ارات  من  مزيدا  الربازي�����ل  واإىل  من 

الوا�شعة.
باولو من  �شاو  ال�شفر عرب  االإم���ارات من  ط��ريان  �شيتمكن عمالء  كما 
واإىل 24 مدينة اأخرى يف الربازيل من خالل اتفاقية الرمز امل�شرتك 
 »Azul واتفاقيتي االإنرتالين مع “اأزول »GOL مع الناقلة “غول

.»LATAM و”التام
وتدريجية  اآمنة  ب�شورة  عملياتها  ا�شتئناف  االإم��ارات  ط��ريان  وتوا�شل 

عرب �شبكتها وتخدم حاليا 114 وجهة يف القارات ال�شت.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ع��دد كبري م��ن اأ���ش��اط��ري وجنوم 
اجلوجيت�شو يف العامل، ومن امل�شنفني 
االأوائل م�شاركتهم يف اجلولة الثالثة 
لبطولة  ال�������ش���اد����ش���ة  ال��ن�����ش��خ��ة  م����ن 
للجوجيت�شو  �شالم  ج��ران��د  اأبوظبي 
التي �شتقام يف مو�شكو يوم 7 فرباير 

املقبل.
اأعلنت عن  التي  اأب���رز االأ���ش��م��اء  وم��ن 
على  و�شجلت  وم�شاركتها  ح�شورها 
الربازيلية  البطلة  البطولة،  موقع 
الب�شاط"  "ملكة  با�شينها  جابريلي 
يف  االأوىل  وامل�������ش���ن���ف���ة   2019 يف 
ال���ع���امل، وم��واط��ن��ت��ي��ه��ا الري�����ش��ا بايز، 
وكلري �شييفينون، اإ�شافة اإىل النجوم 
اأندريد، وكاليل  فران�شي�شكو جونا�س 
والبحريني علي منفردي،  �شانتو�س، 
ن��ي��ج��روم��ون��ت��ي، وجاميي  وت�����ش��ارل��ي��ز 
كانوتو، واإيجور �شيلفا، والري�شا بايز، 
وبطل وزن ال� 77 كجم يف جولة ريو 
الربازيلي  االأخ������رية  ���ش��الم  ج���ران���د 

لوكا�س جيلبريتو.
الها�شمي  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
رئي�س االحتادين االإماراتي واالآ�شيوي 

النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل 
�شالم  ج����ران����د  م��و���ش��ك��و  ج���ول���ة  اأن 
اأ���ش��ب��ح��ت واح����دة م��ن اأه���م اجلوالت 
برغم اأنها تقام للمرة الثانية، م�شريا 
اإىل اأن رو�شيا من الدول التي تتطور 
ريا�شة  يف  وم��ت�����ش��ارع  الف����ت  ب�����ش��ك��ل 
اجلوجيت�شو، حيث اأن عدد املمار�شني 
اأنهم  ك��م��ا  م�شتمر،  ت��زاي��د  يف  للعبة 
لتطوير  واع�����دا  م�����ش��روع��ا  مي��ل��ك��ون 
اللعبة و�شناعة االأبطال، ويحر�شون 
ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل امل�����ش��ت��م��ر م���ع احتاد 
االإم����ارات وراب��ط��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 
جتربة  من  لال�شتفادة  اجلوجيت�شو 
اللعبة  وت��ط��وي��ر  ن�����ش��ر  يف  االإم�������ارات 

بزيادة  ويطالبون  االأبطال،  و�شناعة 
عدد البطوالت التي تنظمها الرابطة 
ه���ن���اك ب��ع��د ال���ن���ج���اح ال��ك��ب��ري ال���ذي 
 ، املا�شية يف مو�شكو  الن�شخة  حققته 
لهم  العديدة  امل�شاركات  بعد  وكذلك 
يف البطوالت التي تنظمها االإمارات.

ووجه الها�شمي يف ت�شريحاته لوكالة 
اأنباء االإمارات" وام" ال�شكر والتقدير 
رو����ش���ي���ا، وعلى  ال���دول���ة يف  ل�����ش��ف��ارة 
اأحمد  حممد  الدكتور  �شعادة  راأ�شها 
���ش��ف��ري الدولة  ���ش��ل��ط��ان اجل���اب���ر  ب���ن 
اجلهود  على  االحتادية،  رو�شيا  لدى 
الكبرية التي بذلتها وتبذلها الإجناح 
الريا�شية  واالأح�����داث  اجل����والت  ك��ل 

التي تنظمها رابطة اأبوظبي ملحرتيف 
اجلوجيت�شو يف رو�شيا.

االإم�����ارات  يف  ل��ن��ا  :" بالن�شبة  وق����ال 
ن�شر  يف  ال��رائ��دة  جتربتنا  اأن  نعترب 
االأبطال  و���ش��ن��اع��ة  اللعبة  وت��ط��وي��ر 
واملوؤ�ش�شات  واالأن����دي����ة  امل����دار�����س  يف 
وكذلك  اخل���ا����ش���ة،  واالأك����ادمي����ي����ات 
جتربتنا االحرتافية يف تنظيم كربى 
ملكا  العامل  ق��ارات  كل  يف  البطوالت 
يرغب يف  بكل من  ونرحب  للجميع، 

ا�شتن�شاخها  حتى  اأو  منها  اال�شتفادة 
وي�شهم  املناف�شة،  �شيرثي  ذل��ك  الأن 
اإجناح م�شاعي اعتماد  ب�شكل قوي يف 
غريبا  لي�س  وبالتايل  اأوملبيا،  اللعبة 
اأن يفوق عدد البطوالت التي تنظمها 
80 بطولة  االإم���ارات خ��ارج حدودها 

دولية يف العام".
اأب�������رز  ح����ر�����س  ع����ل����ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  ويف 
يف  امل�شاركة  على  العامليني  امل�شنفني 
" اأن   : الها�شمي  اأك��د  مو�شكو  جولة 

االأبطال  ثقة  على  وا���ش��ح  دليل  ه��ذا 
يف ال��ن��ج��اح ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي االإم����ارات����ي، 
وع����ل����ى ت���ط���ب���ي���ق راب�����ط�����ة اأب���وظ���ب���ي 
معايري  الأعلى  اجلوجيت�شو  ملحرتيف 
االإج���راءات  �شمن  ال�شحية  الوقاية 
الربوتوكول  يف  املعتمدة  االحرتازية 
الطبي، ونحن فخورون باأن جوالتنا 
جائحة  برغم  العامل  ح��ول  م�شتمرة 
حتققت  ال��ت��ي  وبالنجاحات  ك��ورون��ا، 
جانريو  دي  وري��و  ميامي  جولتي  يف 

يف  ���ش��واء  العمل  فريق  جهود  بف�شل 
للمناف�شات،  املنا�شبة  البيئة  توفري 
اأو يف تطبيق االإج��راءات االحرتازية 
مبنتهى الدقة، وال �شيما اإذا علمنا اأن 
تنظمها  التي  اجلوجيت�شو  ب��ط��والت 
االإم�������ارات ه���ي ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تقام 
م��ن �شيف  اع��ت��ب��ارا  ال��ع��امل حاليا  يف 
الن�شاط  تعليق  ظل  يف  املا�شي،  العام 
اأغلب دول  تاأثريات كورونا يف  ب�شبب 
العامل، ويف معظم االحتادات القارية 

والدولية واالإقليمية".
واأ�شاف الها�شمي:" اجتمعت بطارق 
اأبوظبي  ج������والت  م���دي���ر  ال���ب���ح���ري 
اليوم،  للجوجيت�شو  ���ش��الم  ج��ران��د 
اأجندة  تنفيذ  ���ش��رورة  عليه  واأك����دت 
مواعيدها،  يف  اخلارجية  البطوالت 
االإجراءات  تطبيق  على  مع احلر�س 
االح���������رتازي���������ة مب���ن���ت���ه���ى ال�����دق�����ة، 
واال�����ش����ت����م����رار يف حت�����دي ال���ظ���روف 
وتاأثرياتها  ك��ورون��ا  جائحة  لتحويل 
اإىل ق�شة جناح  العامل  ال�شلبية على 
يف االإم��ارات، وطالبته باال�شتمرار يف 
اجلديدة  القوانني  منظومة  تطبيق 
االأف�شليات  اإل����غ����اء  ت��ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 
اإىل  وال��ل��ج��وء  ن��ق��اط،  اإىل  وحتويلها 

انتهاء  ح����ال  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��دق��ي��ق��ة 
ال���وق���ت االأ����ش���ل���ي ب���ال���ت���ع���ادل، وذل���ك 
يف  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  بعد 

اجلوالت االأخرية".
البحري  ط������ارق  اأك������د  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
�شالم  جراند  اأبوظبي  ج��والت  مدير 
الت�شجيل  ب�����اب  اأن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
2 فرباير، ولكن يف حال  �شيغلق يوم 
الو�شول اإىل االأعداد امل�شتهدفة قبل 
باالإغالق  ال��ت��ع��ج��ي��ل  مي��ك��ن  امل���وع���د، 
�شيما يف ظل  ال��ت��اري��خ، وال  ه��ذا  قبل 
االإق����ب����ال ال��ك��ب��ري م���ن خم��ت��ل��ف دول 
العامل يف االأيام االأخرية، م�شريا اإىل 
البالغني  لفئات  �شتقام  املناف�شات  اأن 
االأحزمة  اأ���ش��ح��اب  م���ن  واالأ����ش���ات���ذة 
رجال  واالأ����ش���ود  وال��ب��ن��ي  البنف�شجي 
اخ��ت��ي��ار نخبة  �شيتم  واأن���ه  و���ش��ي��دات، 
النزاالت  الإدارة  ال��دول��ي��ني  احل��ك��ام 
لالعبني،  الكاملة  ال��ع��دال��ة  لتوفري 
ع�شاق  م��ن  متابع  مليون   600 واأن 
ال����ف����ن����ون ال���ق���ت���ال���ي���ة ح������ول ال���ع���امل 
ينتظرون متابعة هذا احلدث الكبري 
الناقلة  وال���ق���ن���وات  امل���ح���ط���ات  ع���رب 
والتطبيقات  املواقع  وكافة  للحدث، 

املتخ�ش�شة".

•• دبي-وام:

الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اأ���ش��ادت 
لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  بجهود 
املراأة ومبادراتها وبراجمها الرائدة 
داعمة  ريا�شة  بيئة  اأف�شل  لتوفري 
ل�شناعة البطالت، وتاأهيل الكوادر 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف خم��ت��ل��ف االأل����ع����اب 
وال��ت��خ�����ش�����ش��ات. ج���اء ذل���ك خالل 
ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���ش��ة عزة 
امل�شاعد  العام  االأمني  �شليمان  بنت 
لل�شوؤون  الوطنية  االأوملبية  للجنة 
املالية واالإدارية �شعادة ندى ع�شكر 
النقبي مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة 

لريا�شة املراأة، حيث مت ا�شتعرا�س 
اأب����رز امل�����ش��ت��ج��دات ال��ري��ا���ش��ي��ة على 
املرتبطة  ال�شيما  كافة  امل�شتويات 

مب�شرية املراأة يف قطاع الريا�شة.
ح�شر االجتماع حممد بن دروي�س 
وناق�س  للجنة،  التنفيذي  امل��دي��ر 
م�شاركة  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ال���ط���رف���ان 
املحافل  كافة  االإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة 
اجلوانب  م���ن  ����ش���واًء  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
ب��ع��د حتقيق  االإداري�������ة،  اأو  ال��ف��ن��ي��ة 
امل�شرفة  االإجن�������ازات  م���ن  ال��ع��دي��د 
املا�شية  املرحلة  خ��الل  للموؤ�ش�شة 
بف�شل دعم واهتمام ومتابعة قرينة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  االأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون 

ال�شارقة لريا�شة املراأة.
النقبي  ع�شكر  ندى  �شعادة  وقامت 
بتقدمي ملخ�س عن اأبرز حمطات 
يف  ال��ف��اع��ل  ودوره����ا  املوؤ�ش�شة  عمل 
بنات  م��ن  امل��وه��وب��ات  على  الرتكيز 
متكاملة من  ح��زم��ة  ع��رب  ال��وط��ن 
املو�شوعة،  واخل����ط����ط  ال����ربام����ج 
وتاأهيلهن  ب��ق��درات��ه��ن  ل���الرت���ق���اء 
على  واملناف�شة  االإم�����ارات  لتمثيل 

خمتلف  يف  امل����ي����دال����ي����ات  ح�������ش���د 
املحافل الدولية.

املدرجة  امل��ب��ادرات  ا�شتعرا�س  ومت 
لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  باأجندة 
التطويرية  وال������ربام������ج  امل����������راأة 
ال�شقل  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ن��وع��ة 
املجال  يف  واملعرفة  الوعي  وتعزيز 
تخريج  ي���اأت���ي  ح��ي��ث  ال���ري���ا����ش���ي، 
"رائدات  ل��دب��ل��وم  االأوىل  ال��دف��ع��ة 
من  االأول  الريا�شي"  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
املحلي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن  ع���ل���ى  ن���وع���ه 
النجاحات  اأه��م  �شمن  واالإقليمي، 
التي حققتها املوؤ�ش�شة نظراً لوجود 
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33 يوما، وبواقع  دروة على م��دار 
بالدبلوم  للملتحقات  �شاعة   150
العلمية  النواحي  ب��ني  م��ا  مق�شمة 
امليدانية  وال�����زي�����ارات  وال��ع��م��ل��ي��ة 
ل��ل��م��راف��ق واالأن����دي����ة واالحت������ادات 

واملن�شاآت الريا�شية.
من جانبها اأكدت عزة بنت �شليمان 
التجارب  ا���ش��ت��ع��را���س  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
املميزة ملختلف املوؤ�ش�شات والهيئات 
م�شتوى  على  الريا�شية  واجلهات 
الدولة يف ظل حر�س اجلميع على 
والتطبيق  واالط�����الع  اال���ش��ت��ف��ادة 
ال���ت���ي تخدم  امل���م���ار����ش���ات  الأف�������ش���ل 

م�شلحة القطاع الريا�شي.

وقالت: "�شعدنا بنجاحات موؤ�ش�شة 
ال�شارقة لريا�شة املراأة التي تعك�س 
مدى التطور على �شعيد الريا�شة 
الن�شائية، ومتكني املراأة يف خمتلف 
والريا�شية،  االإداري����������ة  امل����واق����ع 

ون�����رح�����ب مب���ث���ل ه������ذه ال���ت���ج���ارب 
الناجحة ونقدم الدعم الكامل لكل 
توجيهات  من  انطالقاً  املوؤ�ش�شات 
بن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو 
اللجنة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 

الوطنية، حيث ي�شب كل  االأوملبية 
ذل��ك يف خ��دم��ة ري��ا���ش��ة االإم����ارات، 
يحملون  ال����ذي����ن  وال���ري���ا����ش���ي���ني 
م�����ش��وؤول��ي��ة مت��ث��ي��ل ال���وط���ن يف كل 

املنا�شبات واملحافل الدولية".

•• ال�شارقة -وام: 

الثالثة  الن�شخة  بال�شارقة فعاليات  العمل  اختتمت هيئة تطوير معايري 
متنزه  حديقة  يف  اأقيمت  التي  العمالية  الريا�شية  ال�شارقة  بطولة  من 
ال�شارقة الوطني بالتعاون مع جمل�س ال�شارقة الريا�شي و�شركة "ريت�س 

تارجت" للخدمات الريا�شية.
120 فريقا بواقع  األعاب   5  و�شارك يف مناف�شات البطولة التي �شملت 
لل�شلة و33 للكريكيت و21 لكرة الطائرة و15  و21  القدم  لكرة   30
االإمارة  يف  اخلا�س  القطاع  و�شركات  احلكومية  ال��دوائ��ر  مثلوا  للهوكي 
بهدف النهو�س بالريا�شة العمالية ورفع م�شتوى اللياقة البدنية للعمال 
الهيئة  �شعي  اىل جانب  لديهم  كاأ�شلوب حياة  الريا�شة  وتكري�س مفهوم 
هيئة  رئي�س  الق�شري  يو�شف  �شامل  �شعادة  واأ�شاد  العمل.  بيئة  تعزيز  اإىل 

تطوير معايري العمل بال�شارقة بامل�شتوى الفني املرتفع للبطولة بوجه 
اأن  ..م�شيفا  النهائي  يف  الالعبون  اأظهره  الذي  الرفيع  وبامل�شتوى  عام 
ثقافة  تعك�س  اإيجابية  فكرة  يعد  للعمال  خم�ش�شة  مهرجانات  تنظيم 
اأن االرتقاء باالإن�شان هو  ال�شعب االإماراتي كما  التعاي�س التي ميتاز بها 
با�شتمرار  اإىل حتقيقه  العمل  ت�شعى هيئة تطوير معايري  هدف من�شود 
تنفيذاً لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة التي ت�شعى اإىل توفري حياة كرمية 
ملختلف �شرائح املجتمع انطالقاً من اإميان �شموه باأن االإن�شان هو حمور 

التنمية واأ�شا�س املجتمعات.
واأ�شاف اأن البطولة حققت جانباً من اأهدافنا اال�شرتاتيجية التي ترمي 
اإىل توفري بيئة عمل جاذبة للعمال واأ�شحاب العمل بحيث يتمكنوا من 
اأ�شعدنا  وق��د  والتحدي  بالتناف�س  مليئة  اأج��واء  و�شط  مواهبهم  اإط��الق 

الفني  امل�شتوى  وحت�شن  امل�شاركني  بعدد  امللحوظ  االرت��ف��اع  املهرجان  يف 
لالعبني و�شن�شعى اإىل مزيد من التطوير والتحديث يف الدورات املقبلة 

جلعل املهرجان منوذجاً يحتذى به على ال�شعيدين املحلي والدويل.
من جانبه قال طارق �شامل اخلنب�شي موؤ�ش�س ومدير �شركة ريت�س تارجت 
للخدمات الريا�شية: "�شعدنا اأن نكون �شركاء يف تنظيم الن�شخة الثالثة 
ملهرجان العمال الريا�شي يف ال�شارقة لل�شنة الثانية على التوايل واإخراج 
البطولة يف اأف�شل �شورة من خالل العمل التنظيمي املنوط بنا يف ال�شركة 
الريا�شة  تطوير  يف  وي�شهم  جميعا  ير�شينا  مميز  عمل  تقدمي  بهدف 
بني  التعاون  من  مزيد  حتقيق  و  البطولة  خ��الل  من  للتعارف  كو�شيلة 

العاملني يف خمتلف ال�شركات واملوؤ�ش�شات يف الدولة". 
وقام �شعادة �شامل يو�شف الق�شري يرافقه طارق اخلنب�شي وعدد من اأع�شاء 
االحتادات  خمتلف  عن  وممثلني  بال�شارقة  العمل  معايري  تطوير  هيئة 

واالإداري����ني  الالعبني  اأف�شل  بتكرمي  املناف�شات  ختام  عقب  الريا�شية 
وال�شركات يف املراكز االأوىل حيث فاز باملركز االأول من لعبة كرة القدم 
يليه  الثاين  باملركز  للمقاوالت  فا�شت  نا�شيونال" وفريق  "اأ�شباغ  فريق 
فريق �شرطة ال�شارقة باملركز الثالث اأما عن لعبة كرة الطائرة فاز فريق 
اأ" يف املركز الثاين  األ  "اأي يف  "�شك�شي�س بونيت" يف املركز االأول وفريق 

وفريق "اأي يف األ ب" يف املركز الثالث. 
كما قام �شعادة �شامل الق�شري بت�شليم الدروع لالأفراد حيث فاز بدرع اأف�شل 
العب ع�شام عالء �شامخ من فريق الدفاع املدين بال�شارقة ودرع اأف�شل 
هداف طارق اخلنب�شي من �شركة ريت�س تارجيت ودرع اأف�شل مدرب عمر 
اجلندي من �شركة فا�شت ملقاوالت البناء وذهب درع اأف�شل حار�س خلالد 
جمال من فريق �شركة اأ�شباغ نا�شيونال ودرع اأف�شل اإداري الأحمد اآل علي 

من فريق �شرطة ال�شارقة.

جنوم اجلوجيت�صو العامليون يوؤكدون م�صاركتهم يف »جولة اأبوظبي جراند �صالم« مبو�صكو فرباير املقبل

»تطوير معايري العمل« تختتم الن�صخة الثالثة من بطولة ال�صارقة الريا�صية العمالية

�شدارة  وا�شتعاد  �شحوته  اللقب  حامل  ليكرز  اأجنلي�س  لو�س  وا�شل 
دوري كرة ال�شلة االأمريكي للمحرتفني بفوزه على م�شيفه هيو�شنت 

روكت�س 102-120 .
اأف�شل  ك��ان  ال��ذي  اأن��ط��وين ديفي�س  اإىل جنمه  ب��ف��وزه  وي��دي��ن ليكرز 
27 نقطة مع اربع متابعات،  م�شجل يف �شفوفه ويف املباراة بر�شيد 
متوفقا على هداف الدوري يف االأعوام الثالثة االأخرية جنم هيو�شنت 
روكت�س جيم�س هاردن الذي �شجل 20 نقطة فقط مع 9 متريرات 

حا�شمة و6 متابعات.
واأ�شاف النجم االآخر يف �شفوف ليكرز "امللك" ليربون جيم�س 18 
نقطة مع 7 متابعات ومثلها متريرات حا�شمة، فيما كان كري�شتيان 

وود اأف�شل م�شجل يف �شفوف روكت�س بر�شيد 23 نقطة.
وهو الفوز الثاين على التوايل لليكرز منذ خ�شارته امام �شيفه �شان 
 11 املو�شم يف  والثامن هذا  109-118 اخلمي�س،  �شبريز  انتونيو 
مباراة فا�شتعاد �شدارة الدوري من فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز الذي 

لعب 10 مباريات فقط حتى االن.
الربع  وحت��دي��دا  امل��ب��اراة  ف��رتات  اغلب  على  اف�شليته  ليكرز  وفر�س 
الثاين الذي ح�شمه بفارق 15 نقطة )40-25( بعدما ك�شب االول 
بفارق  �شاحله  يف  االول  ال�شوط  لينهي   )21-25( نقاط   4 بفارق 

.)46-65( نقطة   19
وحاول هيو�شنت روكت�س تدارك املوقف يف الربع الثالث وك�شبه بفارق 
�شرعان ما ا�شتعاد ال�شيوف ال�شيطرة يف  لكن   ،)23-29( نقاط   6

الربع االخري وك�شبوه بفارق 5 نقاط )27-32(.
اجنلي�س،  ل��و���س  ملدينة  ال��ث��اين  القطب  ل��ي��ن��ارد  ك��واه��ي  النجم  وق���اد 
غولدن  ام���ام  املخيبة  اخل�����ش��ارة  عقب  ال��ت��وازن  ا�شتعادة  اىل  كليربز 

�شتايت ووريرز )105-115( بعدما كان متقدما بفارق 20 نقطة، 
والفوز على �شيفه �شيكاغو بولز 127-130.

واأنهى  الثالث،  الربع  يف  نقطة   21 بينها  نقطة   35 لينارد  و�شجل 
املباراة ب�شبع رميات ثالثية بينها واحدة يف الربع الثالث مكنته من 
جتاوز حاجز 10 االف نقطة منذ بدء م�شريته االحرتافية، واأ�شاف 

بول جورج 28 نقطة مع 9 متريرات حا�شمة و7 متابعات.
ومل تنفع ال�شيوف النقاط ال�45 التي �شجلها زا�س ليفاين يف جتنيب 

فريقه �شيكاغو اخل�شارة الثالثة تواليا وال�شابعة هذا املو�شم.
وفر�س النجم كيفن دوران��ت نف�شه جنما يف مباراة فريقه بروكلني 
نت�س بت�شجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و4 متريرات حا�شمة لكنها 

مل تكن كافية لقيادته اىل الفوز على فريقه ال�شابق �شيفه اأوكالهوما 
�شيتي ثاندر حيث خ�شر 129-116.

ايام   10 غ��ي��اب  بعد  دوران����ت  ال��ت��ي يخو�شها  االوىل  امل��ب��اراة  وك��ان��ت 
ب�شبب احلجر ال�شحي اثر خمالطته احد امل�شابني بفريو�س كورونا 

امل�شتجد.
ودفع بروكلني نت�س الذي خا�س املباراة يف غياب جنمه االخر كايري 
خ�شره  وال��ذي  الثالث  الربع  يف  املخيب  اأدائ��ه  ثمن  امل�شاب،  ايرفينغ 
نقطة   13 ب��ف��ارق  تخلفه  وب��ال��ت��ايل   )37-18( نقطة   19 ب��ف��ارق 
حافظ عليها ال�شيوف بعدما فر�شوا التعادل يف الربع االخري --3

.35
انتونيو  ���ش��ان  على  مت��ربوول��ف��ز  ميني�شوتا  ف��از  امل��ب��اري��ات،  ب��اق��ي  ويف 
رابتورز  ت��ورون��ت��و  على  ووري���رز  �شتايت  وغ��ول��دن   ،88-96 �شبريز 
106-105، وخ�شر نيويورك نيك�س امام دنفر ناغت�س 114-89، 

وديرتويت بي�شتونز اأمام يوتا جاز 96-86.

ليكرز يوا�صل ال�صحوة وي�صتعيد ال�صدارة 

اللجنة االأوملبية ت�صيد بجهود موؤ�ص�صة ال�صارقة 
لريا�صة املراأة وبراجمها الرائدة
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•• دبي-الفجر:

باإقامة  االث��ن��ني  اأم�����س  ت��وا���ش��ل��ت   
دوري  مناف�شات  الثانية،  اجل��ول��ة 
التي  بال�شقور،  لل�شيد  االإم����ارات 
لل�شقارين  اأبوظبي  نادي  ينظمها 
الإحياء  حممد  بن  حمدان  ومركز 
فزاع  بطولة  وحتت�شنها  ال���رتاث، 
التي  "التلواح"،  بال�شقور  لل�شيد 
حممد  بن  حمدان  مركز  ينظمها 
الإحياء الرتاث، يف منطقة الروية 

بدبي.
ال�����ش��ريم��ي حامل  ف���ري���ق  وجن����ح 
ب�شدارة  االن�����ف�����راد  م����ن  ال���ل���ق���ب 
الرتتيب بعدما حقق فوزه الثاين 
على التوايل يف اجلولة الثانية من 
ر�شيده  لريفع  ال��دوري  مناف�شات 
اإىل 6 ن��ق��اط، و���ش��ط م��ط��اردة من 
ال�����ش��ب��ا ودب����ي بر�شيد  ن��د  ف��ري��ق��ي 
ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، ث��م فريق  ن��ق��اط   4
الغربي والنخبة واالإمارات بر�شيد 
فرق  وحققت  فريق،  لكل  نقطتني 
ال��ط��ف وح��ب�����ش��ان و���ش��ق��ور العني 

ونوما�س نقطة واحدة.

الثانية على  نتائج اجلولة  وجاءت 
النحو التايل: فوز ال�شريمي على 
دبي  وف���وز   ،1-3 بنتيجة  ال��ط��ف 
وتعادل  -4�شفر،  ح��ب�����ش��ان  ع��ل��ى 
نوما�س والنخبة 2-2، كما تعادل 
والغربي  االإم�����ارات،  م��ع  ال�شبا  ن��د 

مع �شقور العني بنف�س النتيجة.
 

التحدي اأقوى 

ال�������ش���ق���ار خ���ل���ف���ان بطي  اع����ت����رب 
ال�شريمي  ف��ري��ق  م���ن  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
اأقوى  ال��ت��ح��دي  اأن  ال��ل��ق��ب،  ح��ام��ل 
هذا العام ومهمة االحتفاظ باللقب 
لن تكون �شهلة، وقال: الكل جاهز 
وي�شعى  ال�شقور  باأف�شل  وي�شتعد 
لتحقيق التفوق، ومن جانبنا نريد 
لكن  االأول،  املركز  البقاء يف  تكرار 
اأمامنا جوالت عديدة قبل التفكري 

اأما زميله يف نف�س الفريق  بذلك. 
الكل  اأن  ف��اأك��د  امل��ن�����ش��وري،  حميد 
هذه  يف  للجميع  التوفيق  يتمنى 
االأج�����واء اجل��م��ي��ل��ة، وق����ال: هدفنا 
اللقب،  ع���ن  ل���ل���دف���اع  اال����ش���ت���ع���داد 
نقطة  اأي  وج�����ود  ع����دم  وح���اول���ن���ا 
انتقينا  ل��ذل��ك  ف��ئ��ة،  اأي  يف  �شعف 
فئة  كل  يف  الطيور  واأف�شل  اأق��وى 

لتحقيق اأقوى النتائج.

 اأجواء اأخوية مميزة
ب��ن جم��رن من  اأك��د ال�شقار حمد 
اأن اجل��م��ي��ع فائز  ن��وم��ا���س،  ف��ري��ق 
دوري  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة 
نظراً  بال�شقور،  لل�شيد  االإم���ارات 
ل���ك���ون���ه جت���م���ع ت���ن���اف�������ش���ي اأخ������وي 
باملقام االأول باأجواء مميزة للغاية، 
واخل�شارة  ال���رب���ح  اإط�����ار  ت��ت��خ��ط��ى 
ناحية  م���ن  ل��ك��ن��ه��ا  االأول،  ب��امل��ق��ام 
للتحدي  للجميع  ف��ر���ش��ة  ث��ان��ي��ة 

وحماولة التفوق.
فريقه  اأن  جم�����رن،  ب���ن  واأو�����ش����ح 
8 ���ش��ق��اري��ن، لكنهم  ي��ت��ع��اون ف��ي��ه 
واج�������ه�������وا ظ���������روف خم���ت���ل���ف���ة يف 
ال���ت���ح�������ش���ريات رمب������ا ت���ق���ل���ل من 
اأهمها  الن�شخة  هذه  يف  حظوظهم 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ل��ك��ن رغ���م ذلك 
اأق�شى  ل��ت��ق��دمي  ال��ف��ري��ق  ي�����ش��ع��ى 
ب���������اأداء مقنع  وال����ظ����ه����ور  ط���اق���ت���ه 
يتابع  ال��ذي  اجلمهور  به  ي�شتمتع 

مناف�شات هذا الدوري.

عزمية واإ�شرار
بوهليبة من  اأح��م��د  ال�����ش��ق��ار  اأك���د 

اأن فريقه ي�شارك  ال�شبا،  فريق ند 
طمعاً  ك���ب���ري  واإ�������ش������رار  ب���ع���زمي���ة 
االأوىل،  امل���راك���ز  ع��ل��ى  ب��امل��ن��اف�����ش��ة 
وحماولة ترك ب�شمته يف الدوري 
هذا العام، وقال: نخبة ال�شقارين 
�شهلة،  لي�شت  املهمة  الأن  ي�شاركون 
ل���ك���ن ب����دورن����ا ج���اه���زي���ن ب���اأق���وى 
اأف�شل  نحقق  اأن  ونتطلع  الطيور 

النتائج قبل التفكري باللقب.
 

مناف�شة ثالثية
من  الهاجري  نا�شر  �شامل  توقع   
املناف�شة  اأن تكون  االإم��ارات،  فريق 
العام  ه����ذا  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  ث��الث��ي��ة 
دبي  فريقي  م��ن  وك��ل  فريقه  ب��ني 
وقال:  اللقب،  حامل  وال�شريمي 
املوؤ�شرات االأوىل تدل اأن هذا �شكل 
املناف�شة، لكن ال يجب التقليل من 
جولة،  اأي  يف  م�����ش��ارك  ف��ري��ق  اأي 
تلعب  خمتلف  ظ��روف  هناك  لكن 

امل�شوار  زال  وما  املواجهات  يف  دوراً 
طوياًل اأمامنا للو�شول اإىل ختامي 
ال��دوري مع وجود 9 جوالت، لكن 
اأداء للبقاء يف  اأق�شى  نريد تقدمي 

دائرة املناف�شة يف الوقت احلايل.
 

طموح فريق دبي
ي�����ش��ارك ف��ري��ق دب���ي ب��ط��م��وح كبري 
هذا املو�شم، واأكد ال�شقار بطي بن 
حتققت  ال��ت��ي  النتائج  اأن  جم���رن، 
امل��ا���ش��ي��ة داخ����ل وخارج  ال��ف��رتة  يف 
الدولة حتفزه على تقدمي االأف�شل 
املر�شح  يف دوري االإم����ارات، وق��ال: 
االأول والدائم هو ال�شريمي، لكن 
هدفنا االإطاحة بحامل اللقب هذا 
ينح�شر  اأن  يجب  ال  لكن  املو�شم، 
ت��ف��ك��رين��ا ب���ه ن���ظ���راً ل���وج���ود عدة 
فاإن  باملح�شلة  اأخ���رى،  قوية  ف��رق 
املركز  على  املناف�شة  ه��و  ال��ط��م��وح 

االأول.

ال�شقار حممد  الفريق  و�شارك يف 
التطلعات  يف  زم��ي��ل��ه  امل���ح���رم���ي، 
اأقوى  انتقينا  وق����ال:  وال��ط��م��وح، 
ال��ط��ي��ور م��ن اأج���ل ت��ق��دمي اأف�شل 
بحرفية  وامل��ن��اف�����ش��ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
عالية، لكن ال ميكن التكهن بهوية 
الفائزين م�شبقاً يف هذا النوع من 
فرحة  احل�شيلة،  ففي  املناف�شات، 
االأ�شدقاء  بني  والتناف�س  التجمع 
اأب��رز املكا�شب لنا  واالأخ��وة هنا هي 

جميعاً.
 

اأ�شواط "املحلي"
اأ�شواط  ال���ث���الث���اء  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
اأن  ع��ل��ى  "احلر،  لفئة  "املحلي" 
باإقامة  االأرب��ع��اء  غد  ي��وم  تتوا�شل 
بطولة  �شمن  "�شاهني"  اأ���ش��واط 
مبجموع  بال�شقور،  لل�شيد  ف��زاع 
يومني  م������دار  ع���ل���ى  اأ������ش�����واط   8

متتالني.

•• دبي-الفجر:

اأك��������د جن�����م ب���ط���ول���ة ك�����اأ������س راي������در 
هارينجتون،  ب�������ادراج  االأوروب������ي������ة، 
م�شاركته يف الن�شخة ال�شاد�س ع�شرة 
من بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �شي 
يف  ���ش��ُت��ق��ام  وال��ت��ي   2021 للجولف 
نادي اأبوظبي للجولف خالل الفرتة 
يناير2020،   24 ح��ت��ى   21 م���ن 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  بتنظيم 
�شمن اأوىل حمطات �شل�شلة رولك�س 

يف مو�شم ال�شباق اإىل دبي 2021.
 وي��ن�����ش��م ال��ك��اب��نت االأي���رل���ن���دي اإىل 
روري  ال����ك����ب����ار:  االأب������ط������ال  ق���ائ���م���ة 
م�����اك�����ل�����روي، ج���و����ش���ت���ني ت���وم���ا����س، 
م��ارت��ن ك��امي��ر، �شاين ل���وري، غرامي 
هرنيك  روز،  ج��و���ش��ت��ني  م���اك���دوي���ل، 
معلنني  وي��ل��ي��ت،  داين  ���ش��ت��ي��ن�����ش��ون، 
التي  املرموقة  البطولة  يف  التحدي 
النقاط  ق��ائ��م��ة  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  �شت�شهد 
امل�شتهدفني  ل��الع��ب��ني  االأوروب�����ي�����ة 
ل��ل��ت��اأه��ل ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س راي������در يف 

وي�شكون�شن.
كما مت تاأكيد م�شاركة امل�شنف العا�شر 

ع��ل��ى ال���ع���امل ت��ريي��ل ه���ات���ون وبطل 
 2020 العاملية  دب��ي  موانئ  بطولة 
اأبطال  اإىل جانب  فيتزباتريك،  مات 
ك��اأ���س راي����در ت��وم��ي ف��ل��ي��ت��وود واإي����ان 
ب��ول��رت وال��ك��اب��نت االأوروب����ي املنت�شر 
والبطل  ب��ي��ورن  توما�س   2018 يف 

يل وي�شتوود.
التاأهل  مراحل  ا�شتوؤنفت  املقابل  يف 
الأك���رب ب��ط��ول��ة ل��ل��ج��ول��ف م��ع قائمة 
النقاط العاملية يف بطولة "�شنرتي" 
ل���الأب���ط���ال يف اجل����ول����ة االأوروب�����ي�����ة 
�شت�شتاأنف  بينما  امل��ا���ش��ي،  االأ���ش��ب��وع 

ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي اإت�����س اإ����س ب��ي �شي 
املقبل  االأ����ش���ب���وع   2021 ل��ل��ج��ول��ف 
و�شتنتهي  االأوروب��ي��ة.  النقاط  قائمة 
دبليو  اإم  ب��ي  دورة  يف  ال��ت��اأه��ل  ف���رتة 
 12 ي��وم االأح���د  للجولة االأوروب���ي���ة 
�شبتمرب 2021 يف نادي وينتوورث، 
وهي ثالث بطولة من �شل�شلة رولك�س 

لهذا املو�شم. 
من  املكون  االأوروب���ي  الفريق  وي�شم 
اأرب��ع��ة الع��ب��ني من  اأول  الع��ب��اً   12
االأوروب����ي����ة، يليهم  ال��ن��ق��اط  ق��ائ��م��ة 
قائمة  م��ن  رائ��دي��ن  الع��ب��ني  خم�شة 

الكابنت  و�شيقوم  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ن��ق��اط 
بثالثة  ذل������ك  ب���ع���د  ه���اري���ن���ج���ت���ون 
اخ���ت���ي���ارات الإك���م���ال ت�����ش��ك��ي��ل��ت��ه، وهو 
يف  عنه  الك�شف  �شيتم  ال���ذي  ال��ق��رار 
اإم دبليو  االأ�شبوع الذي يلي دورة بي 

للجولة االأوروبية 2021.
م��ن ج��ه��ت��ه ع��ل��ق جن��م ب��ط��ول��ة كاأ�س 
رايدر االأوروبية، بادراج هارينجتون: 
للتناف�س  ك��ب��ري  بحما�س  اأت��ط��ل��ع   "
يف ب��ط��ول��ة اأب���وظ���ب���ي اإت�������س اإ������س بي 
���ش��ي ه���ذا ال���ع���ام، ح��ي��ث ل��ط��امل��ا كانت 
للجولة  ج���داً  مهمة  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 

االآن  ت�شكل  اأنها  �شيما  ال  االأوروب��ي��ة، 
لذلك،  رول��ك�����س،  �شل�شلة  م��ن  ج����زًءا 
لنا ال�شتئناف  اأف�شل  ال يوجد مكان 
االأوروبية  ال��ن��ق��اط  لقائمة  ال��ت��اأه��ل 
لتمثيل  ال��الع��ب��ون  �شيتناف�س  حيث 

فريق اأوروبا يف كاأ�س رايدر."
�شعادة عارف  ق��ال  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 
العام ملجل�س  االأم��ني  ال��ع��واين،  حمد 
اأن  "ي�شعدنا  ال��ري��ا���ش��ي:  اأب��وظ��ب��ي 
ن����رح����ب ب���ن���خ���ب���ة جن������وم ال�����ع�����امل يف 
التزام  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  بطولتنا 
اأب���وظ���ب���ي وح���ر����ش���ه���ا ال���ك���ب���ري على 

موا�شلة تنظيم الفعاليات الريا�شية 
امل����رم����وق،  ال���ع���امل���ي  امل�������ش���ت���وى  ذات 
م�شيفاً: "ن�شتعد بتح�شريات كبرية 
املخت�شة  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون 
كافة  م���ن  م��ث��ال��ي��ة  ب��ط��ول��ة  لتنظيم 
الأجندة  م��ه��م��ة  وب����داي����ة  اجل����وان����ب 

فعاليتنا الريا�شية لعام 2021."
�شرف،  الفتاح  عبد  قال  جهته،  ومن 
»اإت�س  ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اإ�����س ب���ي ���ش��ي« ال�����ش��رق االأو�����ش����ط يف 
اأبوظبي  بطولة  "تعترب  االإم�����ارات: 
 2021 ب��ي �شي للجولف  اإ���س  اإت�����س 

واحدة من بطوالت اجلولف املتميزة 
حول العامل، والتي ت�شتقطب اأف�شل 
العبي اجلولف، ونتطلع بحما�س اإىل 
بطولة  يف  القوية  للمناف�شة  ال��ع��ودة 
امللعب،  و���ش��ي�����ش��اه��م   .2021 ال��ع��ام 
ال���ذي ي�شم اأب����رز جن���وم ال���ع���امل، يف 
اإل����ه����ام اجل���ي���ل ال����ق����ادم م����ن حمبي 

ريا�شة اجلولف."
ويت�شدر فليتوود حالًيا قائمة النقاط 
االأوروب���ي���ة، وق��د ظهر الأول م��رة يف 
"يل جولف  ب��ط��ول��ة  ك��اأ���س راي����در يف 
بينما   .2018 ال��ع��ام  يف  نا�شونال" 

ا الأول  اأ�شبح هاتون، الذي ظهر اأي�شً
م��رة يف ك��اأ���س راي���در يف ب��اري�����س، اأول 
النقاط  قائمة  ت�شفيات  املتاأهلني يف 
بطولة  اأن  بالذكر  اجلدير  العاملية. 
للجولف  �شي  بي  اإ���س  اإت�س  اأبوظبي 
 ،2006 عام  االأوىل  للمرة  انطلقت 
وُتقام يف نادي اأبوظبي للجولف للعام 
ال�شاد�س ع�شر على التوايل، بني 21 
ويبلغ جمموع   .2021 يناير  و24 
8 ماليني دوالر  جوائزها ما قيمته 
اأمريكي و8000 نقطة من ال�شباق 

اإىل دبي.

»بطولة فزاع« حتت�شن املناف�شات

ال�صريمي ينفرد ب�صدارة دوري االإمارات لل�صيد بال�صقور

•• اأبوظبي-وام:

م��ع االإع����الن ع��ن ع���ودة اجلماهري 
حل�����ش��ور ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
النزال  ج��زي��رة  ث��الث��ي��ة  مناف�شات 
من "يو اإف �شي "على حلبة �شالة 
االحتاد بجزيرة يا�س خالل الفرتة 
اجل���اري،  ي��ن��اي��ر   24 اإىل   16 م��ن 
�شهدت االأيام االأخرية اإقباال كبريا 
من ع�شاق وحمبي الفنون القتالية 
التذاكر،  �����ش����راء  ع���ل���ى  امل��خ��ت��ل��ط��ة 
فعاليات  ث���الث  وم��ت��اب��ع��ة  حل�����ش��ور 

�شخمة.
واأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة اأن����ه منذ 
الثامن من  للبيع يف  التذاكر  طرح 
منها  يتبقى  ف��ل��م  اجل�����اري،  ي��ن��اي��ر 
�شوى عدٍد حمدود ملتابعة .. " ليلة 
و"يو  كتار"  �شد  ه��ول��واي  القتال: 
�شد  �شي�شا  ال��ق��ت��ال:  ليلة  �شي  اإف 

يناير،  و20   16 ي��وم��ي  ماجني" 
�شد  بورييه   257 �شي:  اإف  و"يو 

ماكجريجور" يوم 24 يناير.
الكبري  ل�����الإق�����ب�����ال  وا�����ش����ت����ج����اب����ًة 
ل�����ل�����ج�����م�����ه�����ور احل������ري�������������س ع���ل���ى 
لكونور  امل��رت��ق��ب��ة  ال���ع���ودة  م��ت��اب��ع��ة 

النزال  ح��ل��ب��ة  اإىل  م��اك��ج��ري��ج��ور 
بورييه  دا�شنت  ملواجهة جديدة مع 
 ،"257 ���ش��ي  اإف  "يو  ب��ط��ول��ة  يف 
عر�شا  ال��ف��ع��ال��ي��ة  م��ن��ظ��م��و  ط�����رح 
ل��ل��ج��م��اه��ري ح�شور  ي��ت��ي��ح  مم���ي���زا 
ج��م��ي��ع م��ن��اف�����ش��ات ث��الث��ي��ة جزيرة 

�شمن  �شي"  اإف  "يو  م���ن  ال���ن���زال 
باقة واحدة، والتي ميكن احل�شول 
 etihadarena.ae عليها عرب

.ticketmaster.aeو
ث��الث��ي��ة جزيرة  م��ن��اف�����ش��ات  وت���ع���د 
�شي" الفعالية  اإف  "يو  من  النزال 

االف����ت����ت����اح����ي����ة ل�����الحت�����اد اأري�����ن�����ا، 
اأري���ن���ا داخ��ل��ي��ة متعددة  اأك���رب  وه���ي 
�شفاف  على  املنطقة  يف  االأغ��را���س 
الواجهة املائية ملنطقة "يا�س باي"، 
ملوؤ�ش�شة  اجل��دي��د  ال��ع��امل��ي  وامل��وط��ن 

�شي". اإف  "يو 

م��ن��اف�����ش��ات ثالثية  ت��ف��ت��ت��ح  وف��ي��م��ا 
�شي"  اإف  "يو  م��ن  ال��ن��زال  ج��زي��رة 
الفعاليات  اإىل  اجل��م��اه��ري  ع����ودة 
املنطقة،  يف  احل����ي����ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
جاهزية  على  ال�شوء  ت�شّلط  فاإنها 
والزوار  ال�شياح  ال�شتقبال  اأبوظبي 

اال�شتثنائية  ع��رو���ش��ه��ا  ل��ت��ج��رب��ة 
وال�شياحية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ووج��ه��ات��ه��ا 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ع�����ش��ري��ة. واأك�����دت 
اللجنة املنظمة للحدث - يف بيانها 
ام�س- اأن مناف�شات ثالثية جزيرة 
�شتقام  �شي"  اإف  "يو  م��ن  ال���ن���زال 

واإج��راءات احرتازية  تدابري  و�شط 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ل�����ش��م��ان  م�����ش��ددة 
ج��م��ي��ع امل�����ش��ج��ع��ني وم��ق��ات��ل��ي "يو 
املعنية  اجلهات  �شي" وخمتلف  اإف 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، وجمتمع  امل�����ش��ارك��ة يف 
اأو�شع.  ن��ط��اٍق  اأب��وظ��ب��ي على  اإم����ارة 
وت�����ش��رتط ال���ت���داب���ري االح���رتازي���ة 
نتيجة  تقدمي  تطبيقها  يتم  التي 
�شلبية للك�شف عن فريو�س  فح�ٍس 
اإل�����زام�����ي  ك���������ش����رٍط  كوفيد19- 
ل���دخ���ول ال��ف��ع��ال��ي��ة، م���ع االل���ت���زام 
بارتداء الكمامات، وتطبيق معايري 
جميع  يف  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ب���اع���د 
امل���راف���ق واالأوق���������ات، وغ���ريه���ا من 
املعايري التي تن�شجم مع اال�شتجابة 
التعاونية ملختلف اجلهات املعنية يف 
اأبوظبي للت�شدي جلائحة كوفيد-
عامليًة  اإ�شادًة  ا�شتقطبت  والتي   19

وا�شعة.

اإقبال جماهريي كبري على ح�صور ثالثية جزيرة النزال من »يو اإف �صي« ب�صالة االحتاد

ومطاردة من ند ال�شبا ودبي  متتالني  فوزين  حقق  اللقب  • حامل 
باملبادرة املتجددة وت�شيد  التحدي  تعلن  امل�شاركة  • الفرق 

الأبطال  نخبة  من  لعبًا  و�شط تاأكيد م�شاركة 28 

جنوم كاأ�س رايدر يعلنون التحدي يف بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي �صي للجولف 2021

•• ال�شارقة - وام:

ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة �شمن  ال��ث��ق��ة للمعاقني  ن���ادي  اأب��ط��ال  ح��ق��ق 
مناف�شات التجمع االأول الألعاب القوى الذي نظمته اللجنة 
الباراملبية الوطنية االإماراتية يف م�شتهل املو�شم الريا�شي 
للمعاقني  خورفكان  ن��ادي  ملعب  على   2021-2020

مب�شاركة اأندية ومراكز املعاقني على م�شتوى الدولة .
و �شهدت مناف�شات امل�شمار هيمنة من اأبطال نادي الثقة و 
ت�شابق الالعبون يف ح�شد املراكز االأوىل حيث حقق البطل 
100م  مناف�شات  يف  االأول  املركز  القايد  حممد  االأومل��ب��ي 
للفئة  امل��ت��ح��رك��ة  ب��ال��ك��را���ش��ي  ع���دو  م   400 و  م   200 و 
انتزاع  T34 بينما ا�شتطاع البطل العاملي بدر عبا�س من 

م   400 و  م  و800  م   1500 مناف�شات  يف  االأول  امل��رك��ز 
عدو بالكرا�شي املتحركة للفئة T54 كما �شهدت املناف�شات 
املركز  حقق  ال���ذي  البلو�شي  حممد  يحيى  ال��الع��ب  ت��األ��ق 
الثاين  املركز  يف  خلفه  وج��اء  100م  مناف�شات  يف  االأول 
والثالث العبي الثقة فرهان حممد وعبيده ق�شي و حقق 
البلو�شي املركز االأول يف مناف�شات 200م للفئة T46 كما 
ا�شتطاعت البطلة ندى توفيق من حتقيق املركز االأول يف 

. T37 مناف�شات 100 م للفئة
و�شمن مناف�شات امليدان متكن البطل العاملي اأحمد عبداهلل 
احلو�شني من حتقيق املركز االأول يف مناف�شات دفع اجللة 
وحققت الالعبة �شامي ثابت املركز الثاين يف رمي القر�س 
بينما جاءت البطلة االأوملبية ثريا الزعابي يف املركز الثالث 

.
لنادي  التنفيذي  املدير  املظلوم  حمد  �شامل  اأحمد  اأ���ش��اد  و 
اأول  الثقة" يف  "اأبطال  التي حققها  املميزة  بالنتائج  الثقة 
اأن عودة الالعبني  م�شاركة لهم بعد جائحة كورونا ،واكد 
للجنة  الريا�شي  الن�شاط  وع��ودة  املناف�شات  يف  للم�شاركة 
االأول  التجمع  م��ك��ا���ش��اب  اأه���م  ه��و  االإم��ارات��ي��ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
لالعبني بعد انقطاع فرتة كبرية عن اأي مناف�شات حملية 
اأو دولية موجها ال�شكر والتقدير اإىل اإدارة النادي برئا�شة 
ال��دك��ت��ور ط���ارق �شلطان ب��ن خ���ادم على ت��وف��ري ك��اف��ة �شبل 
الدعم الرعاية الأبطالنا من ذوي االإعاقة للعودة للتدريبات 
للحفاظ على  الوقائية لالعبني  االإج��راءات  كافة  وتوفري 

�شالمتهم اأواًل ثم العودة مل�شتوياتهم الفنية العالية .

»اأبطال الثقة« يتاألقون يف التجمع االأول الألعاب القوى
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

الفني  املحلل  ال��دوخ��ي  عمار  اعترب 
عودة  اأن  ال�����ش��اب��ق  ال�����ش��ع��ب  والع����ب 
الثاين  ال����دور  يف  للمناف�شة  ال��ع��ني 
غري  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج  دوري  م����ن 
العني  : فريق مثل  وق��ال  م�شتبعدة 
و�شخ�شية  وق���درات  اإمكانات  ميلك 
 ، يعود  اأن  الطبيعي  من  البطوالت 
تغيري  عملية  �شيجري  اأن���ه  اأع��ت��ق��د 
املريكاتو  خ�����الل  وف���ع���ال���ة  ج���ي���دة 
اأف�شل  احلايل بحيث يظهر ب�شورة 

وي�شتطيع ا�شتعادة مكانته ، الفريق 
عانى من م�شاكل عدة يف الدور االأول 
اأهمها �شعف امل�شتوى الفني لبع�س 
الالعبني االأجانب واملقيمني وغياب 
الالعب ال�شوبر، فالعني عودنا على 
الفارق  ت�شنع  جيدة  عنا�شر  وج��ود 
العبي  معظم  االأول  ال���دور  يف  لكن 
املرجوة  االإ�شافة  يقدموا  مل  العني 
املمتاز للثالثي  االأداء  مع مالحظة 
ب���ن���در االأح���ب���اب���ي واحل����ار�����س خالد 
يغري  اأن  وت��وق��ع��ات��ي  والب����ا  ع��ي�����ش��ى 
ب��ال��ك��ام��ل يف الدور  ال�����ش��ورة  ال��ع��ني 

الثاين.  
العربي  اخلليج  دوري  لقب  وح���ول 
ق���ال ال���دوخ���ي : ال�����ش��ارق��ة يف راأي���ي 
ال��ب��ط��ول��ة بف�شل  ف��ري��ق يف  اأف�����ش��ل 
العنربي  امل��درب  ووج��ود  اال�شتقرار 
الالعبني  ج���ان���ب  اإىل  ق���ي���ادت���ه  يف 
االأجانب اأ�شحاب الب�شمة الوا�شحة 
الفريق  وك��ذل��ك  والنتائج  االأداء  يف 
الالعبني  م����ن  جم���م���وع���ة  مي���ل���ك 
املواطنني واملقيمني الخالف عليهم 
وال  ال��رغ��ب��ة  التنق�شه  وال�����ش��ارق��ة   ،
الدعم  ن��ن�����ش��ى  اأال  وي��ج��ب  ال�����ش��غ��ف 

الكبري الذي يحظى به الفريق من 
دعما  لي�س  وه���و  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 
ال�شارقة  اأن���دي���ة  وك���ل  ف��ق��ط  م���ادي���ا 

حتظى بدعم كبري من املجل�س.  
الدوخي  اع���ت���رب   اآخ����ر  ج��ان��ب   ويف 
وال��ب��ط��ائ��ح ودبا  االإم�����ارات  ف���رق  اأن 
ال��ف��ج��رية االأوف����ر ح��ظ��اً يف ال�شعود 
املحرتفني  اإىل  االأوىل  الدرجة  من 
الكبرية  امل��ي��دان��ي��ة  اخل�����ربة  ب��ح��ك��م 
االإم�����ارات  ف��ري��ق��ي  اأن  ، واحل��ق��ي��ق��ة 
التعامل  على  ال��ق��درة  ميلكان  ودب���ا 
بالذات  االأخ���رية  االأم��ت��ار  مع �شراع 

العبون  ولديهما  الطويل  والنف�س 
اأرى  اأ�شحاب خربة كبرية واإن كنت 
اأف�����ش��ل م��ن ك��ل فرق  اأن االإم������ارات 
الهواة وبالن�شبة للبطائح فهو فريق 
ب����دوري االوىل  فعاًل  ح��دي��ث ع��ه��د 
�شاركوا  كلهم  الع��ب��ي��ه  معظم  ل��ك��ن 
منذ  وامل��ح��رتف��ني  االأوىل  دوري  يف 
���ش��ن��وات ل��ذل��ك المي��ك��ن ال��ق��ول اإنه 
الفرق   : وت����اب����ع  ب����الخ����ربة  ف���ري���ق 
الثالثة مر�شحة بقوة يف راأيي لكن 
ال�شعود  �شت�شمن  انها  اليعني  هذا 
ففي االأخ��ري نحن نتحدث عن دور 

وارد  �شيء  وكل  بعد  يلعب  كامل مل 
والميكن باملقابل ا�شتبعاد فرق مثل 
فهي  واحل�شن  واحلمرية  العروبة 
مازالت موجودة يف ال�شراع ومتلك 
للمحرتفني  الرت�شح  يف  حظوظها 
االإ�شادة  يتعني  املنا�شبة  ه��ذه  ويف   ،
بفريق م�شايف ونتائجه القوية التي 
مع  املناف�شة  يف  ال��ت��وق��ع��ات  تخطت 

مدربه عبدالغني املهري.  

لالنفراد  م��وات��ي��ة  ف��ر���ش��ة  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  مي��ل��ك 
ب�����ش��دارة ال����دوري االن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم قبل القمة 
املرتقبة �شد م�شيفه و�شريكه احلايل غرميه التقليدي 
ليفربول حامل اللقب االأحد املقبل، وذلك عندما يحل 
يف  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ع�شر  ال�شاد�س  برينلي  على  �شيفا 

مباراة موؤجلة من املرحلة االوىل.
ويتقا�شم ليفربول ومان�ش�شرت يونايتد ال�شدارة بر�شيد 

33 نقطة لكل منهما مع اأف�شلية فارق االهداف 
حلامل اللقب، وبالتايل فاإن فوز فريق "ال�شياطني 
احلمر" �شيمكنهم من االنفراد بفارق ثالث نقاط 

االأ�شبوع.  "اأنفيلد" نهاية  ملعب  اىل  رحلتهم  قبل 
يونايتد  مان�ش�شرت  فيها  يتقا�شم  االوىل  امل��رة  وهي 

املحلي  ال��دوري  ال�شدارة يف وقت غري مبكر من 
منذ اعتزال مدربه ال�شهري ال�شري اليك�س 

-2012 نهاية مو�شم  فريغو�شون يف 
بطال  ال��ف��ري��ق  ت���وج  ع��ن��دم��ا   ،2013

النكلرتا للمرة الع�شرين واالخرية.
وح���ق���ق م��ان�����ش�����ش��رت ي��ون��اي��ت��د ال���ف���وز 8 

االخرية  الع�شر  مبارياته  يف  م��رات 
اخل�شارة،  طعم  فيها  ي��ذق  مل  التي 

الدوري  يف  االأخ���رية  خ�شارته  وتعود 
ال���ث���اين/ ت�������ش���ري���ن  م����ن  االول  اىل 

اأمام �شيفه ار�شنال  نوفمرب املا�شي عندما �شقط 
�شفر1-.

ويعاين مان�ش�شرت يونايتد من اإ�شابات يف خط 
دفاعه، حيث غاب ال�شويدي فيكتور ليندلوف 
ول����وك ���ش��و ع��ن امل���ب���اراة ال��ت��ي ف���از ف��ي��ه��ا على 

الثالث  ال���دور  يف  ال�شبت  -1�شفر  وات��ف��ورد 
مل�����ش��اب��ق��ة ك���اأ����س االحت�������اد، يف ح���ني اأُج����رب 

العاجي اإيريك بايي على اخلروج ب�شبب 
اإ���ش��اب��ة يف ال��رق��ب��ة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال�شوط 

االأول.
الثالثي  م�شاركة  ح��ول  ال�شك  وي��ح��وم 
الرنوجي  م��درب��ه  واأع���رب  ام��ام برينلي، 

اأويل غونار �شول�شكاير عن اأمله يف تعافيهم قبل القمة 
اأن خ��ط دفاعه  ل��ي��ف��رب��ول، م��ع��رب��ا ع��ن ثقته م��ن  ام���ام 
ملعب  على  للمباراة  الكاملة  القوة  اإىل  اأق��رب  �شيكون 

اأنفيلد االأحد.
املباراة  خل��و���س  ي��ع��ودوا  )اأن  "اآمل  �شول�شكاير  وق���ال 
من  متاأكدا  "ل�شت  م�شيفا  بالتاأكيد"،  ليفربول(  �شد 
ج��اه��زي��ت��ه��م مل���واج���ه���ة ب���رين���ل���ي. ����ش���رنى يوم 

االثنني".

دخول  بعد  ال��ت��ف��اوؤل  يف  االف����راط  �شول�شكاير  ورف�����س 
فريقه املناف�شة على اللقب يف هذه املرحلة من املو�شم 
اأنه من  "اأعتقد  للمرة االوىل منذ فرتة طويلة، وقال 
الرائع اأن تكون جماهرينا متحم�شة و�شعيدة مبا نحن 
فيه االن واأن لدينا هذا االإح�شا�س القليل من االإثارة. 
بالن�شبة يل، تركيزي على مباراة الثالثاء �شد برينلي 

وبعد ذلك دعونا نرى اأين نحن".
اإنها  ال��دوري املمتاز متثل حتديا،  "كل مباراة يف  وتابع 
لقد  وات��ف��ورد،  خمتلف.  اختبار  هي  مباراة  كل  اختبار. 

منحونا اختبارا، برينلي اختبار، ليفربول اختبار 
اآخر، ثم �شنواجه فولهام يف اختبار خمتلف. 

ل����ن ي���ت���ذك���ر اأح������د ك���ي���ف ك�����ان ج����دول 
الثاين(  )ك����ان����ون   12 يف  ال���رتت���ي���ب 

يناير 2021".
القطب  �شيتي،  مان�ش�شرت  وميني 

�شحوته  مبوا�شلة  النف�س  مان�ش�شرت،  ملدينة  االآخ���ر 
وحتقيق الفوز الرابع تواليا عندما ي�شت�شيف برايتون 

ال�شابع ع�شر االربعاء يف املرحلة الثامنة ع�شرة.
املناف�شة يف  اىل  بقوة  املا�شي  املو�شمني قبل  وع��اد بطل 
كبريا  ك��ان  اخ��ره��ا  غالية  بانت�شارات  االخ���رية  االون���ة 
املركز  اىل  االرت��ق��اء  خوله   1-3 ت�شل�شي  م�شيفه  على 
اخل��ام�����س ب��ر���ش��ي��د 29 ن��ق��ط��ة وب���ف���ارق 4 ن��ق��اط عن 
امل��ت�����ش��دري��ن م��ع م��ب��ارات��ني م��وؤج��ل��ت��ني. وي��دخ��ل فريق 
امل���درب اال���ش��ب��اين ج��وزي��ب غ��واردي��وال امل��ب��اراة منت�شيا 
على  ال��راب��ط��ة  ك��اأ���س  مل�شابقة  النهائية  امل��ب��اراة  ببلوغه 
)-2�شفر(  يونايتد  مان�ش�شرت  ج��اره  ح�شاب 
يف اأول���د ت��راف��ورد، وال���دور ال��راب��ع مل�شابقة 
برمنغهام  ح�������ش���اب  ع���ل���ى  االحت�������اد  ك����اأ�����س 
خدمات  �شيفتقد  لكنه  )-3�شفر(،  �شيتي 
هدافه التاريخي الدويل االرجنتيني 
���ش��ريخ��ي��و اأغ���وي���رو مل��خ��ال��ط��ت��ه احد 
بفريو�س  امل�����ش��اب��ني  اال���ش��خ��ا���س 
مان�ش�شرت  وعانى  "كوفيد19-". 
ال��ع��دي��د من  م��ن  م���وؤخ���را  �شيتي 
اال�����ش����اب����ات ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا 
حالة   11 ب���ل���غ���ت  امل�������ش���ت���ج���د 
غوارديوال،  بح�شب  اإي��ج��اب��ي��ة 
اأب��������رزه��������ا حل������ار�������س م����رم����اه 
ومواطنه  اإيدر�شون  الربازيلي 
جيزو�س  غ���اب���ري���ال  امل���ه���اج���م 
واال�شبانيان  ووك������ر  وك����اي����ل 
فريان توري�س واريك غار�شيا، 
القمة �شد  تاأجيل  وت�شببت يف 
ايفرتون يف 28 كانون االول/
خم�س  وتقام  املا�شي.  دي�شمرب 
الثامنة  امل��رح��ل��ة  م���ن  م��ب��اري��ات 
ع�شرة يف االيام الثالثة املقبلة على 
املقبل  اال�شبوع  منت�شف  ت�شتكمل  ان 

باقامة املباريات اخلم�س املتبقية.

•• الذيد -الفجر

الطلبة  اأم������ور  اأول����ي����اء  دع����م جم��ل�����س 
الإمارة  الو�شطى  باملنطقة  والطالبات 
ال�شارقة  مل��ج��ل�����س  وال���ت���اب���ع  ال�����ش��ارق��ة 
فعاليات  ال�����ش��ارق��ة  بحكومة  للتعليم 
البطولة الريا�شية التي انطلقت فجر 
وحملت  الذيد  مبدينة  اأم�س  اأول  اأول 
" �شباق ال�شقور الثالث" . وتعد  ا�شم 
الريا�شات  اإح����دى  ال�����ش��ق��ور  ري��ا���ش��ة 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ي حر�س  امل���ت���وارث���ة يف 
املجل�س على دعمها من خالل م�شاركة 
ال�شنية  املراحل  كافة  من  طالبا   27
اأن  بعد  الو�شطى  املنطقة  من مدار�س 
مبكرا  والتح�شري  لها  االع��داد  ج��رى 
يف اإط�����ار ت��الق��ي��ه��ا م���ع روؤي�����ة جمل�س 
اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف 
املتوارثة  ال��ري��ا���ش��ات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

وتعزيز ممار�شتها لدى االأجيال .
ومت���ي���زت ال��ب��ط��ول��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة التي 
وع�شرين  ���ش��ب��ع��ة  مب�����ش��ارك��ة  ح��ظ��ي��ت 

طالبا من فئة الطلبة ممن مل تتجاوز 
باحل�شور  ع��ام��ا  ع�شر  اث��ن��ا  اأع��م��اره��م 
التي  ال���الف���ت���ة واخل������ربة  وامل�������ش���ارك���ة 

ال�شقور  حتريك  يف  الطلبة  اأظهرها 
واقتنا�شها للفري�شة و�شرعة التحرك 
ب��خ��الف امل���ه���ارات ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي اأب���دع 

يف  وال��الف��ت  امل�شاركون.  الطلبة  فيها 
البطولة اأنها حققت عددا من االأهداف 
اأمور  اأول���ي���اء  ملجل�س  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الو�شطى  باملنطقة  والطالبات  الطلبة 
املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  م��ب��داأ  حتقيق  يف 
والتقاليد  ال����ع����ادات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

االأن�شطة  دع���م  اط����ار  ويف  املجتمعية 
وال���ف���ع���ال���ي���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خالل 
ال�شقور  "�شباق  برعاية  املجل�س  قيام 

واإدارتها  بتنظيمه  ق��ام  الثالث" ال��ذي 
من  بال�شقور  املهتمني  من  جمموعة 
مبدينة  الب�شتان  �شاحية  ح��ي  اأه���ايل 

امل�شرتكة  االأه���داف  ولتحقيق  ال��ذي��د. 
التي يحر�س على املجل�س يف اإطار روؤاه 
فئة  على  امل�شاركة  اقت�شرت  الرتبوية 
 12 اأعمارهم  الطلبة ممن ال تتجاوز 
عاما وبلغ عدد امل�شاركني  27 طالباً. 
امل�شاركون  ال��ط��ل��ب��ة  اأظ���ه���ر  اأن  وب��ع��د 
متكنا كبريا ومناف�شة متوا�شلة طوال 
اأ����ش���واط ال��ب��ط��ول��ة ق���ام ���ش��ع��ادة را�شد 
اأمور  اأول���ي���اء  جمل�س  رئ��ي�����س  امل��ح��ي��ان 
الو�شطى  باملنطقة  والطالبات  الطلبة 
الطلبة  بتتويج  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
ومنحهم  االأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 
ج����وائ����ز م���ال���ي���ة ق��ي��م��ة . ك���م���ا واأ�����ش����اد 
والتفاعل  الكبري  باحل�شور  امل��ح��ي��ان 
اأف��راد املجتمع  مع قبل عدد كبري من 
الذين ح�شروا و�شاهدوا التناف�س بني 
اأن  موؤكدا  ال�شقور  ريا�شة  يف  الطلبة 
الطلبة  يعزز من متكن  هذا احل�شور 
واالأجيال من ممار�شة ريا�شة ال�شقور 
الهامة  ال���ري���ا����ش���ات  م���ن  ت��ع��د  ال���ت���ي 

والتليدة يف املجتمع .

مل ي�شتبعد عودة العني للمناف�شة يف الدوري 

الدوخي :حظوظ ال�صارقة واجلزيرة كبرية حل�صد اللقب  
فر�شة العبور للمحرتفني   متلك  »الهواة«  يف  فرق   6

ب��ع��د اأن ت���وىل م�����ش��وؤول��ي��ة ت��دري��ب ن���ادي ب��اري�����س �شان 
هي  بوكيتينو  ماوري�شيو  ق��رارات  اأح��د  ك��ان  جريمان، 
�شيمونز �شاحب  ت�شايف  ال�شاب  الالعب  االعتماد على 
كمدرب  اأداره���م���ا  ال��ل��ت��ني  امل��ب��ارات��ني  يف  ع���ام���اً،   17

للفريق.
ملا  للغاية  م�شابه  �شيمونز  على  بوكيتينو  ره��ان  يعد 
من  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  يف  مناف�شه  بر�شلونة  يفعله 
فاتي  اأن�شو  الثنائي  على  اعتمد  عندما  املو�شم،  بداية 
نتائج  ح��ق��ق  وك��اله��م��ا  ع��ام��اً،   18 �شاحبي  وب��ي��دري 

مبهرة.
وقام توما�س توخيل بالفعل يف الرهان، كما فعل مع 

بانديوغو  اأو  بيمبيلي،  تيموثي  اأو  اأتيل،  روي��ز  كاي�س 
فاديغا، اأو ماك�شني كابو، ولكن بوكيتينو اأراد اأن ي�شع 
رهانه اخلا�س على ت�شايف �شيمونز. ومبجرد و�شوله، 
البدالء  على مقاعد  ال�شابق  توتنهام  ا�شتدعاه مدرب 
ي��ن��اي��ر )كانون   6 اإت���ي���ان، ويف  ���ش��ان��ت  امل���ب���اراة ���ش��د  يف 
�شد  الثاين(  )كانون  يناير   9 يف  الحقاً  ك��رر  الثاين( 
بري�شت، والتي انتهت بفوز الباري�شيني 3-0. وو�شل 
العب الو�شط الهولندي اإىل باري�س �شان جريمان من 
بر�شلونة يف عام 2019، ومل مينحه توخيل اأي دقائق 
مرتني  ا�شتدعائه  من  الرغم  على  االأول  الفريق  مع 

فقط من قبل املدرب االأملاين �شد لن�س ونيم.

توتنهام  جن��وم  مع  القم�شان  لتبادل  بفر�شة  الثامنة،  ال��درج��ة  ل��دوري  املنتمي  مارين  العبو  يحظ  مل 
هوت�شبري، عقب خ�شارتهم 0-5 يف كاأ�س االحتاد االجنليزي لكرة القدم، لكنهم �شيح�شلون على قم�شان 

جديدة كهدايا من النادي املناف�س يف الدوري املمتاز.
وباء  ب�شبب  العام  العزل  حالة  رغم  املهمة،  الريا�شات  مناف�شات  با�شتمرار  الربيطانية  احلكومة  �شمحت 
للحد من  القم�شان  تبادل  اأو  باالأهداف،  االحتفال  العناق عند  الالعبني من  لكن مع منع   ،19 كوفيد 
ب�شبب  املباريات  بعد  القم�شان  تبادل  لالعبني  ميكن  "ال  تويرت:  عرب  توتنهام  وق��ال  الفريو�س.  انت�شار 
بروتوكوالت كوفيد19-، لذا �شنقدم لفريق مارين جمموعة من القم�شان اجلديدة، لتكون تذكاراً ملباراة 

اليوم التاريخية".
وقال مارين الذي يبتعد عن توتنهام بفارق 161 مركزاً يف هرم كرة القدم االجنليزية، اإنه باع 30697 
اإ�شرتلينية للتذكرة. وانهارت اأحالم مارين يف حتقيق  تذكرة افرتا�شية للمباراة، مقابل ع�شرة جنيهات 

اإيرادات من تذاكر املباراة، ب�شبب قيود كوفيد19-، التي منعت ح�شور اجلماهري.

توتنهام ير�صل قم�صانه اإىل نادي مارين املغمور�صيمونز.. �صالح بوكيتينو للنجاح يف �صان جريمان

مان�ص�صرت يونايتد لالنفراد بال�صدارة قبل القمة �صد ليفربول  كاأ�س اإيطاليا.. انطالق ثمن 
النهائي بوترية �صاغطة 

كاأ�س  م�شابقة  نهائي  ثمن  افتتاح  يف  الثالثاء  اليوم  تورينو  مع  ميالن  يلتقي 
اأي���ام من  21 اجل���اري، بعد ثالثة  ي�شتمر حتى  ال��ذي  ال��ق��دم  ك��رة  اإيطاليا يف 
لقبها  نابويل  يحمل  التي  امل�شابقة  وت�شتاأنف  املحلي.  ال��دوري  يف  مواجهتهما 
الدوري  يف  ف��رق  ثمانية  اف�شل  ت�شتهل  فيما  �شهر،  م��دى  على  �شاغط  بايقاع 
املا�شي م�شاركتها من ثمن النهائي وذلك بعد جتنيبها خو�س الدورين الثالث 
والرابع يف اخلريف. وبالن�شبة مليالن، املت�شدر املفاجاأة للدوري مع االقرتاب 
من نهاية دور الذهاب، وتورينو الذي يقاتل للهرب من منطقة الهبوط، يبدو 
الدوري اأولوية لهما، علما ان املواجهة االخرية بينهما ال�شبت على ملعب "�شان 
�شريو" انتهت مل�شلحة الفريق اللومباردي بهديف الربتغايل ال�شاب رافايل لياو 

واخت�شا�شي ركالت اجلزاء العاجي فرانك كي�شييه.
االأحد  ال���دوري  يف  املرتقبة  ملواجهتهما  وان��رت  يوفنتو�س  العمالقان  وي�شتعد 
املقبل، عندما ي�شتقبل االأول جنوى االأربعاء ويحل الثاين �شيفا على فيورنتينا. 
املت�شدر،  ميالن  مع  امل�شاواة  قدم  على  و�شعته  الفتة  انت�شارات  �شل�شلة  وبعد 
اأهدر انرت الفوز يف اآخر مباراتني يف الدوري الالهث وراء لقبه منذ 2010 
وعادله   2-1 �شمبدوريا  ار�س  اوروب��ا، فخ�شر على  ابطال  دوري  احرز  عندما 

روما يف العا�شمة االحد يف الدقائق االخرية )2-2(.
وقال مدربه انطونيو كونتي الذي بات يتخلف 3 نقاط عن ميالن "يف نهاية 

املباراة، يح�شل خوف معني يف مواجهة نتيجة مهمة تدفعك اإىل الرتاجع".
وتابع "كنا قادرين على قتل املباراة لكننا مل ننجح بذلك".

وفيما يحتاج فريق اإنرت اىل ا�شتعادة الثقة، تبدو مهمة يوفنتو�س اأ�شهل اأمام 
ت�شم عدة  ت�شكيلة  التعامل مع  اأندريا بريلو  امل��درب  يتعنّي على  لكن  جنوى. 

العبني م�شابني ومتاأثرين من فريو�س كورونا امل�شتجد.
وقال بريلو بعد فوز فريقه االحد على �شا�شوولو 3-1 والتي �شهدت ت�شجيل 
معادال   759 ال��رق��م  الر�شمي  هدفه  رون��ال��دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  جنمه 
مباراة  "كانت   )1955-1931( بيكان  ج��وزي��ف  النم�شوي-الت�شيكي  رق��م 
برغم  الفوز  كان حتقيق  االه��م  لكن  تقدمنا،  بعد  �شيء  ب�شكل  اأدرناها  �شعبة، 
االوىل  الهزمية  فريقه  احل��ق  ال��ذي  بريلو  وتابع  ما".  نوعا  ال�شيء  تنظيمنا 
مبيالن يف الدوري االأربعاء املا�شي 3-1 "كان هاما اال�شتمرار بتحقيق الفوز، 
واإال فاإن مباراة االأربعاء مل تكن جمدية". وي�شتهل نابويل حملة الدفاع عن 
لقبه االربعاء اي�شا على ار�شه �شد امبويل، احد فريقني من الدرجة الثانية 
�شا�شوولو  �شبال يحل اخلمي�س على  الثاين  والفريق  النهائي.  يخو�شان ثمن 
�شابع ترتيب الدوري راهنا. وتقام مباريات ربع النهائي يف 27 كانون الثاين/

يناير اجلاري ون�شف النهائي )ذهاب واياب( يف 3 و10 �شباط/فرباير، فيما 
يتبارز املتاأهالن اإىل النهائي على اللقب يف 19 اأيار/مايو.

بعدد  القيا�شي  الرقم  ت�شعة موا�شم،  اآخر  ال��دوري يف  ويحمل يوفنتو�س، بطل 
اإح��راز لقب الكاأ�س )13 م��رة(، متقدما على روما )9(، انرت والت�شيو  مرات 

)7(، فيورنتينا ونابويل )6(، تورينو وميالن )5(.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�صطى يدعم �صباق ال�صقور الثالث بالذيد ويتوج الفائزين



 
�صبح امراأة يثري الرعب يف م�صت�صفى مهجور

يحدق  وه��و  بالكامريا  التقط  �شبحاً  بريطانية  حُمققة  ر���ش��دت 
النف�شية  لالأمرا�س  م�شت�شفى  ي�شتك�شفان  �شخ�شني  يف  بف�شول 

والعقلية مهجورة، يف ويلز بربيطانا.
واأظهرت لقطات الكامريا �شبيه باإن�شان ب�شري يف ممر بدا فارغاً 
الف  كايلي  املحققة  ن�شرته  ال��ذي  الفيديو  من  �شابقة  لقطات  يف 

عرب قناتها على يوتيوب.
الحق  وق��ت  يف  اإال  التف�شيلي  املخطط  تر�شد  مل  اإنها  الف  قالت 
بغثيان  �شعرت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرية  الفيديو،  مراجعة  مت��ت  عندما 
ن�شره  تقرير  ح�شب  للفيديو،  م�شاهدتها  عقب  �شديدين  وخ��وف 

موقع "مريور" الربيطاين.
ورف�شت املحققة الف، ت�شمية املن�شاأة التي زارتها، لكن مع و�شفها 
للمكان، وبح�شب املوقع الربيطاين "مريور"، فاإن الو�شف يتطابق 
مع م�شت�شفى تدعى "ميد ويلز"، وهي من�شاأة لالأمرا�س النف�شية 
والعقلية يف تالغارث، بويز، والتي افتتحت عام 1903 واأغلقت يف 
1999. وتعتقد املحققة الف اأن "ال�شبح" الذي ظهر يف الفيديو 
قد يكون ظهوراً موؤملاً ملري�س �شابق، م�شرية اإىل اأن ُتخمن اأن ال�شبح 
يعود ملري�شة كانت حما�شرة هناك، واأن غرفتها كانت موجودة يف 
ُت��روى ورمبا  اأن  اأن ق�شتها يجب  "اأ�شعر  ذلك املمر. وقالت الف: 
العبور والهروب من  اأجل  للتوا�شل من  تكون هذه هي طريقتها 
اأخرى االآن، ال  "عند م�شاهدة اللقطات مرة  هذا امللجاأ"، وتابعت 
يزال يخيفني االعتقاد باأننا كنا قريبني منها ويبدو االأمر كما لو 

اأنها ت�شري نحونا بالفعل".

طالب الطب.. خربة ميدانية يف امل�صت�صفيات املكتظة 
تطوع املئات من طالب الطب مل�شاعدة امل�شت�شفيات الت�شيكية التي 
اأعلى معدالت االإ�شابة يف  اأحد  19- وتعاين  تعج مبر�شى كوفيد 

العامل.
بطقمها الكامل من املالب�س الطبية الواقية وقفازيها، وبحجاب 
الوجه البال�شتيكي ال�شفاف، جتري ترييزا زالي�شاكوفا البالغة 22 

عاماً فح�س �شكر الدم ملري�شة ُو�شع لها جهاز تنف�س ا�شطناعي.
وال تلبث ترييزا اأن تنتقل اإىل غرفة اأخرى يف وحدة العناية املركزة 
يف م�شت�شفى جامعة براغ العامة للم�شاعدة يف اإطعام رجل م�شن ال 

يتوقف عن ال�شعال ويعاين �شعوبة يف التنف�س.
واأفادت هذه الطالبة التي تدر�س الطب يف جامعة كارلوفا يف براغ 
الثاين/ ت�شرين  بداية  "يف  امل�شت�شفى  ه��ذا  يف  العمل  ب��داأت  باأنها 

نوفمرب ب�شبب النق�س يف الطاقم امل�شاعد".
وقالت ترييزا لوكالة فران�س بر�س "اإذا مل تكن املمر�شات بحاجة 
اإيل، فغالبا ما ي�شمح يل االأطباء بتنفيذ اإجراءات طبية خمتلفة، 
وهو اأمر ما كان ليتاح يل كطالبة".هذه التجربة "ال تقدر بثمن" 

بالن�شبة اإىل هذه ال�شابة التي تاأمل يف اأن ت�شبح طبيبة ذات يوم.
اقرتبت امل�شت�شفيات الت�شيكية من الو�شول اإىل احلّد االأق�شى من 
طاقتها اال�شتيعابية يف اخلريف، عندما �شهدت هذه الدولة الع�شو 
يف االحتاد االأوروبي والتي يبلغ عدد �شكانها 10،7 ماليني ن�شمة 

ذروة االإ�شابات بكوفيد19-.
على  اأوروب���ا  يف  للفرد  يومي  وفيات  معدل  اأعلى  ت�شيكيا  و�شجلت 
ال��ث��اين/ وت�شرين  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  ع��دة  اأ�شابيع  م��دى 
اأعلى منه يف  نوفمرب، وك��ان معدل االإ���ش��اب��ات يف االأي���ام االأخ���رية 

الواليات املتحدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال جتمع بني ال�صجائر العادية واالإلكرتونية!
اأقل �شرراً من تدخني �شجائر التبغ  اأن اجلمع بني ال�شجائر العادية واالإلكرتونية  قد يعتقد كثري من املدخنني 
لوحدها، اإال اأن درا�شة اأمريكية حتذر من ذلك وتوؤكد اأن اجلمع بني النوعني ال يقلل من خطر االإ�شابة باأمرا�س 
القلب والرئة. ك�شفت درا�شة حديثة اأجراها باحثون يف جامعة بو�شطن االأمريكية اأن اجلمع بني ال�شجائر العادية 
واالإلكرتونية ال يقلل من خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب والرئة، مقارنة بتدخني �شجائر التبغ لوحدها، كما ذكرت 
�شاركوا  اآالف مدخن،   7 اأكرث من  بيانات  اإن اخلرباء حللوا  ال�شحيفة  "ديلي ميل" الربيطانية. وقالت  �شحيفة 
من   10% وك��ان  والرئة.  القلب  �شحة  على  واالإلكرتونية  العادية  ال�شجائر  تاأثري  على  الرتكيز  مع  الدرا�شة،  يف 
امل�شاركني يدخنون ال�شجائر العادية واالإلكرتونية معاً. ورغم اأن الدرا�شة وجدت اأن خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب 
كانت اأقل لدى الذين ا�شتخدموا ال�شجائر االإلكرتونية لوحدها، تو�شل اخلرباء اإىل اأن خطر االإ�شابة باأمرا�س 
القلب والرئة بالن�شبة للذين جمعوا بني ال�شجائر العادية واالإلكرتونية كانت مماثلة للذين يدخنون �شجائر التبغ 
لوحدها. وقال خبري ال�شحة العامة اأندرو �شتوك�س، امل�شارك يف اإعداد الدرا�شة: "بع�س االأ�شخا�س الذين يدخنون 
ال�شجائر العادية يلتقطون ال�شجائر االإلكرتونية لتقليل تكرار تدخينهم، لكنهم غالباً ما ي�شبحون م�شتخدمني 

مزدوجني لكال املنتجني بداًل من التبديل كلياً من اأحدهما لالأخر".
ال�شجائر  ترك تدخني  التدخني، فيجب  لالإقالع عن  كو�شيلة  االإلكرتونية  ال�شجائر  ا�شتخدام  "اإذا مت  وي�شيف: 

العادية متاماً وو�شع خطة للتحرر من جميع منتجات التبغ يف النهاية".
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حزام راأ�س ثوري ي�صاعد على النوم بعمق
اأو  لل�شوء  ح�شا�شيتهم  ب�شبب  ال��ن��وم،  يف  �شعوبات  ال��ك��ث��ريون  ي��واج��ه  ق��د 
ال�شو�شاء التي قد ت�شدر من �شخري االآخرين اأو من االأ�شوات اخلارجية، 
مما يدفعهم للجوء اإىل ت�شغيل املو�شيقى اأو التاأمل اأو اال�شتماع اإىل كتاب 
تقليدية  �شماعات غري  لذا فقد مت تطوير  النوم،  مل�شاعدتهم على  �شوتي 

ت�شاعد على النوم ميكن ارتداوؤها على اجلبني.
�شكل  تتخذ  اإذ  العادية،  ال�شماعات  عن  باختالفها  ال�شماعات  هذه  وتتميز 
بلوتوث  بتقنية  وم���زود  ن��اع��م،  مطاطي  قما�س  م��ن  م�شنوع  راأ����س  ح���زام 
ال��راأ���س، ميكن للم�شتخدم  وم��ك��ربات ���ش��وت م��دجم��ة. عند ارت���داء ح���زام 
اال�شتماع للمو�شيقى دون اأن يزعج االآخرين املتواجدين حوله. كما اأن حزام 
الراأ�س هذا يتميز باأمانه ب�شبب عدم وجود اأ�شالك قد تت�شبب يف االلتفاف 

على اأجزاء من وجه امل�شتخدم وعنقه اأثناء النوم.
مكربات ال�شوت مدجمة داخل حزام الراأ�س، وتقع وحدة التحكم يف مقدمة 

احلزام، لذا فهي منا�شبة للذين ينامون على جانب اجل�شم.
فاإن  تينتو،  بيور  �شركة  موؤ�ش�س  طوم�شون”  “بني  ال�شمع  خلبري  ووف��ق��اً 
امل�شجلة،  الطبيعة  اأ�شوات  اأو  املروحة  ي�شمل �شوت  الذي  ال�شوتي  العالج 

ميكن اأن ي�شاعد اأولئك الذين يعانون من االأرق ب�شبب طنني االأذن.
وي�شرح طوم�شون قائاًل: "ميكن حلزام الراأ�س ت�شغيل اأ�شوات اال�شرتخاء 
بالقرب من اأذنيك. هذا يخلق ا�شتجابة مهدئة يف اجلهاز الع�شبي الالاإرادي 

وي�شاعد على اإعداد اجل�شم للنوم."

وات�صاب بعد التحديث اجلديد .. اكت�صاف ثغرة كبرية
بداأ عمالق حمركات البحث، غوغل" يف فهر�شة جمموعات التوا�شل عرب 
جانب  على  الق�شاء  يعني  مما  العامة،  اإىل  واإظهارها  "وات�شاب"،  تطبيق 

كبري من اخل�شو�شية التي كان يتمتع بها م�شتخدمو التطبيق.
ال�شيرباين،  االأم��ن  باحث هندي يف  عنه  ك�شف  ال��ذي  التطور  ه��ذا  وي��اأت��ي 
مبا  التطبيق،  يف  اخل�شو�شية  �شيا�شة  تغيري  عن  االإع���الن  على  اأي��ام  بعد 
"في�شبوك"،  مع  معلوماتهم  من  بع�س  م�شاركة  على  امل�شتخدمني  يجرب 
على  تغريدة  يف  راج��اري��ا  راج�شكار  الباحث  وق��ال  وا�شعا.  غ�شبا  اأث��ار  مما 
ون�شر  تتوقع.  كما  اآم��ن��ة  تعد  مل  التطبيق  يف  املجموعات  اإن  "تويرت" 
الباحث �شورة توثق فهر�شة "غوغل" لبع�س املجموعات على "وات�شاب". 
واأ�شاف اأن املجموعات التي تت�شكل عرب اإر�شال رابط اإىل امل�شتخدمني من 
اأجل االن�شمام اإليها معر�شة الخرتاق بياناتها. واالخرتاق يعني اأن امللفات 
ال�شخ�شية للم�شاركني يف هذه املجموعات �شت�شبح متاحة الأي �شخ�س على 
على  باملجموعة واحل�شول  االلتحاق  �شخ�س  اأي  ي�شتطيع  وقد  االإنرتنت، 
البيانات ال�شرية فيها. وذكرت "البوابة العربية لالأخبار التقنية" باأنه مت 
اكت�شاف هذا االأمر للمرة االأوىل يف عام 2019، ويبدو اأنه مت معاجلته العام 

املا�شي بعد اأن اأ�شبح �شائعا.

جنمة عاملية ت�صدم متابعيها 
باإعالن اإ�صابتها ب�كورونا 

 Grimes  شدمت النجمة  غراميز�
متابعيها بطريقة اإعالنها اإ�شابتها 
�شفحتها  ع��رب  كورونا ،  ب��ف��ريو���س 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ش���ة 

االجتماعي.
"اأخرياً  ق��ائ��ل��ة:  غ��رامي��ز  وع��ّل��ق��ت 
ا�شتمتعت  ول��ك��ن  ب�كوفيد  ا���ش��ب��ت 

بغرابة بحلم حمى".
لالنتقادات  غ���رامي���ز  وت��ع��ّر���ش��ت 
ال�شتخدامها  متابعيها  ِق��ب��ل  م��ن 
اإىل  اأخ��رون  واأ�شار  "اأخرياً"،  كلمة 
مقربة  على  ال�شابق  يف  كانت  اأنها 
�شديدة من الفريو�س، فقد اأُ�شيب 
الكندي  االأع���م���ال  رج���ل  ���ش��ري��ك��ه��ا 
اإي��ل��ون م��ا���ش��ك ب��ال��ف��ريو���س اأواخ���ر 

العام املا�شي.
م�شريتها  ب��داأت  غراميز  اأن  ُيذكر 
وقّدمت   ،2007 ع����ام  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
ومنها  االأغ�����������اين،  م����ن  ال����ع����دي����د 
 weو  Delete Forever
 fleshو  appreciate power

.without blood

وفاة كوكو  على  عاما   50
�صانيل.. ملكة االأناقة

م��ر ن�شف ق���رن م��ن ال��زم��ان على 
تزال  ال  فيما  �شانيل،  ك��وك��و  وف���اة 
املريحة  االأناقة  املتمثلة يف  روؤيتها 

حا�شرًة يف طلة املراأة حتى اليوم.
ففي مثل يوم االأحد، وّدعت كوكو 
ال�شاعة  ع��ن��د  ال��ع��امل  ه���ذا  �شانيل 
بعدما  وذل�����ك  م�������ش���اًء،  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
و���ش��ع��ت ال��ل��م�����ش��ات االأخ������رية على 
االأزياء  م��ن  اجل��دي��دة  جمموعتها 
التي كانت �شتعر�س يوم 26 يناير 

من عام 1971.
اختارت كوكو ال�شكن بجناح خا�س 
 1937 عام  الريتز منذ  فندق  يف 
وح��ت��ى وف��ات��ه��ا، وه���ي ك��ان��ت تقول 
انقطعت  ولكنها  منزلها  اإن��ه  عنه 
عنه لنحو 10 �شنوات بعد احلرب 
انتقلت  ح���ني  ال���ث���ان���ي���ة،  ال���ع���امل���ّي���ة 
اتهامها  مت  اأن  بعد  �شوي�شرا  اإىل 
بالتعامل مع املحتل االأملاين خالل 

احلرب.
وا�شمها  ���ش��ان��ي��ل،  ك��وك��و  واأح���دث���ت 
االأ���ش��ل��ي غ��اب��ري��ي��ل ���ش��ان��ي��ل، ثورة 
القرن  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  امل���و����ش���ة  يف 
بقولها  ت��خ��ت�����ش��ره��ا  ال��ع�����ش��ري��ن، 
واآخر كان  ينتهي،  كان  عامل  "ثمة 
الب�شاطة  اإىل  بحاجة  كنا  �شيولد. 
وال���راح���ة وال��و���ش��وح. ل��ق��د قدمت 
وكالة  وف��ق  ك��ل هذا"،  ال��ع��امل  اإىل 

بر�س". "فران�س 
االأول  ال��ع��ق��د  ب��داي��ات��ه��ا يف  ف��م��ن��ذ 
من القرن الع�شرين، كانت �شانيل 
الأزياء  املعاك�س  االجت���اه  يف  ت�شري 
بنف�شها  ت��رت��دي  وك��ان��ت  ع�شرها، 
كان  بينما  ت�شممها  التي  املالب�س 
ي�شممون  ال���رج���ال  امل��ه��ن��ة  زم���الء 

اأزياء الأنوثة مثالية.

جورج كلوين :م�صري ترامب 
وعائلته يف مزبلة التاريخ

ال��ع��امل��ي  ج���ورج كلوين  هجوماً  ال��ن��ج��م  ���ش��ّن 
ك��ب��رياً ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ال�����ش��اب��ق  

دونالد ترامب  وعائلته، وذلك بعد اأيام على 
اإقتحام منا�شريه وموؤيديه ملبنى  الكونغر�س  

االأمريكي.
مقر  الكابيتول،  "مبنى  اأّن  كلوين  واع��ت��رب 
تدّن�س  ق���د  االأم���ريك���ي���ة،  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
ت�شجيل  يف  وق��ال  دّمرته"،  عنيفة  بطريقة 
التي  "ال�شعرة  ك����ان  ال��ه��ج��وم  اإّن  ���ش��وت��ي 
ق�شمت ظهر البعري"، بعد االأع��وام االأربعة 

امل�شطربة من عهد ترامب.
ودونالد  ترامب  دونالد  ي�شع  "هذا  وتابع: 
ترامب جونيور واإيفانكا وجميعهم يف مزبلة 
ال��ت��اري��خ. ���ش��ريت��ب��ط ا���ش��م��ه��م ب��ال��ت��م��ّرد اإىل 

االأبد".
الرئي�س  م���ن  ق���رب���ه  ك���ل���وين  ع���ن  وُي����ع����رف 

االأمريكي االأ�شبق باراك اأوباما.

ت�صرتي يان�صيب حلبيبها ثم تطالبه باأموال اجلائزة 
اأث�����ارت ام�����راأة ب��ري��ط��ان��ي��ة ج����داًل ع��ل��ى م��واق��ع التوا�شل 
يان�شيب  ب��ط��اق��ة  حبيبها  اأه�����دت  اأن  ب��ع��د  االج��ت��م��اع��ي 
من  بح�شتها  تطالبه  راح��ت  ثم  الكري�شما�س،  مبنا�شبة 
ا���ش��رتت بطاقة يان�شيب يف  امل����راأة ق��د  اجل��ائ��زة. وك��ان��ت 
وفازت  امليالد،  عيد  ع�شية  الوطني  اليان�شيب  �شحوبات 
 625( اإ�شرتليني  جنيه   500 قيمتها  بجائزة  البطاقة 
دوالر(، وعندما علمت باأن البطاقة فازت، طالبت حبيبها 

باحل�شول على ن�شيبها من الربح.
ع����ل����ى ح�شاب  ال���ق�������ش���ة  ال���������ش����اب  ����ش���ق���ي���ق���ة  و������ش�����ارك�����ت 
اإنها  وق��ال��ت  اإن�شتغرام،  يف   MoneySavingExpert
اجلائزة  بكامل  االح��ت��ف��اظ  �شقيقها  ح��ق  م��ن  اأن  تعتقد 
لكن  كهدية،  اليان�شيب  بطاقة  على  ح�شل  الأن��ه  لنف�شه 
م�شتخدمي مواقع التوا�شل انق�شموا بني موؤيد ومعار�س 
"هل يجب  ال�شاب على احل�شاب  �شقيقة  ملوقفها. وكتبت 
بطاقة  اأعطته  لقد  باجلائزة؟  حبيبته  اأخ��ي  ي�شارك  اأن 
اليان�شيب كهدية يف الكري�شما�س، وربح من خاللها 500 
بع�س  اأن مينحها  عليه  اأن  تعتقد  اإنها  اإ�شرتليني،  جنيه 
املال الأنها من قدم له الهدية، لكنني اأعتقد اأن من حقه 

االحتفاظ بكامل املبلغ".
وحظي املن�شور بعدد كبري من امل�شاركات والتعليقات، ويف 
حني انحاز الكثري من املعلقني اإىل ال�شاب، قال البع�س 
بها،  ويهتم  يحبها  كان  لو  اجلائزة  ي�شاركها  اأن  عليه  اإن 

بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
�شيء من  اأن حت�شل على  "ال يجب  املعلقني  اأح��د  وق��ال 
اجلائزة، الأنها قدمت البطاقة كهدية، وال يجب اأن تتوقع 
"اأعطها  م��ازح��اً  اآخ��ر  وق��ال  منها".  �شيء  على  احل�شول 

فقط قيمة النقود التي دفعتها مقابل البطاقة".

يحوالن ت�صاقط �صعرهما اإىل عمل يجني املاليني
ع����ادة م��ا ي��ك��ون ت�����ش��اق��ط ال�����ش��ع��ر م�����ش��در ق��ل��ق واإحباط 
حتويل  م��ن  متكنا  بريطانيني  زوج���ني  لكن  للكثريين، 

هذه امل�شكلة اإىل عمل مربح حقق لهما ثروة طائلة.
وك����ان م���ات ووت���رم���ان )44 ع���ام���اً( وزوج���ت���ه ج��ي��ل )46 
عاماً( من روثرهام يف جنوب يورك�شاير، قد جرباً عدداً 
ت�شاقط  ملحاربة  الثمن  باهظة  املنتجات  من  يح�شى  ال 
ال�شعر دون جدوى، فقررا العمل على اإنتاج �شامبو خا�س 
بهما. وابتكر الزوجان عالًجا منزلًيا با�شتخدام الكافيني 
اإكليل اجلبل والبيوتني وبروتني الرتم�س،  وم�شتخل�س 
ببيع  وب��دءا  ال�شعر،  منو  بتعزيز  معروفة  مكونات  وكلها 
وباتا  عملهما،  منا  ما  و�شرعان  اأم���ازون،  على  منتجهما 

يبيعان عبوتني من ال�شامبو يف الدقيقة.
اإىل  ب��ال��زوج��ني  اخل��ا���س   Watermans منتج  وحت���ول 
العالمات  اأك��رث  وه��و  اجلنيهات،  مباليني  جت��اري  عمل 
العناية  منتجات  ب��ني  عنها  البحث  يتم  التي  التجارية 
العديد من مر�شى  ال�شامبو  و�شاعد  العامل.  بال�شعر يف 
ي��ع��ان��ون من  ال��ذي��ن  ال�����ش��رط��ان  الثعلبة وح��ت��ى م��ر���ش��ى 

ت�شاقط ال�شعر نتيجة العالج الكيماوي.
ويف حديث ل�شحيفة حملية قال مات "لقد ابتكرنا هذا 
اأثبت  الأن��ه  ن��ظ��ًرا  ولكن  ال�شخ�شي،  ال�شتخدامنا  املنتج 
اآخرين  اأ�شخا�س  اإىل  نقله  ق��ررن��ا  فقد  ك��ب��رية،  فعالية 
يعانون من م�شاكل ت�شاقط ال�شعر، حيث كان لدى جيل 
التي تعمل كم�شففة �شعر عمالء مل يتمكنوا من العثور 

على اأي �شيء ي�شاعدهم يف حل هذه امل�شكلة".

عمانيون يعيدون احلياة لقرية طم�صتها رمال ال�صحراء 
كادت قرية وادي املر العمانية تختفي بالكامل قبل 
ال�شكان  دفع  ما  الرمال،  طم�شتها  بعدما  عاماً   30
من  اأع������داداً  ح��ال��ي��اً  ت�شتقطب  لكنها  ت��رك��ه��ا،  اإىل 
الراغبني  الف�شوليني  وال��زوار  ال�شابقني  قاطنيها 

باإعادة اكت�شاف املنطقة الواقعة يف قلب ال�شحراء.
ومل يتبق من القرية �شوى بع�س االأ�شطح وجدران 
ت�شهد على وجود حياة �شابقة يف املوقع اختفت اإثر 

عا�شفة رملية غطت كل �شيء.
مواجهة  حينه  يف  القرية  �شكان  باإمكان  يكن  ومل 
وعزلتها  ب��ع��ده��ا  ب�شبب  خ�شو�شاً  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه 
وع�����دم ت���وف���ر ���ش��ب��ك��ات اإم�������داد ب��ال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء. 
وا�شطر ال�شكان الذين كانوا يعتمدون على تربية 
اإىل  املر  احليوانات للعي�س، للفرار من قرية وادي 

قرى جماورة.
القرية يف م��رك��ز والي���ة ج��ع��الن بني بوعلي  وت��ق��ع 
مب��ح��اف��ظ��ة ج��ن��وب ال�����ش��رق��ي��ة، وت��ب��ع��د ن��ح��و 400 
ك��ي��ل��وم��رت ع��ن ال��ع��ا���ش��م��ة م�����ش��ق��ط. وم���ن ال�شعب 

ات�شالها ب�شبكة الطرق  اإليها ب�شبب عدم  الو�شول 
الرئي�شية.

ولكن هذا ال مينع ال�شكان ال�شابقني من العودة اإىل 
اآخرين  اإىل  باالإ�شافة  لزيارتها،  القدمية  قريتهم 
امل�شي  ري��ا���ش��ة  وحم��ب��ي  والتخييم  ل��ل��زي��ارة  ي��اأت��ون 

والرتيكنغ )امل�شي اجلبلي(.
ويبدو م�شجد القرية التي كانت ت�شم 30 م�شكنا و 

150 مقيماً، ظاهراً اأي�شاً بفعل حركة الرمال.
�شريعا  ال�شياح  ا�شتقبال  اإع���ادة  اإىل  عمان  وتتطّلع 
من  وخ�شو�شا  وال�شاحلية  اجلبلية  منتجعاتها  يف 
الدول املجاورة الرثية لتجاوز امل�شاعب االقت�شادية 

الكربى التي تواجهها مع تراجع اأ�شعار النفط.
على  االأخ����رية  ال�����ش��ن��وات  يف  ع��م��ان  �شلطنة  وتعمل 
تن�شيط قطاع ال�شياحة فيها، يف اإطار �شعيها لتقليل 

االعتماد على النفط وتنويع االإيرادات.
ثالثة  ال�شلطنة  ا�شتقبلت  ر�شمية،  اأرق��ام  وبح�شب 

ماليني �شائح يف 2019.

اإميا �صتون  ت�صتمتع بهذه 
الهواية يف فرتة حملها 

طيلة  وذل��ك  بالن�شاط  تتمتع  �شتون   النجمة  اإميا  اأن   "elle" موقع  ك�شف 
فرتة حملها بطفلها االأول، وحتر�س با�شتمرار على "امل�شي يف التالل املحيطة 

ملنزلها".
واأ�شار املوقع نقاًل عن م�شدر مقرب من اإميا، اأنها حتب اأن تكون بجوار املحيط 

واأن مت�شي وقتاً طوياًل يف الهواء الطلق، لكي تكون اأكرث ن�شاطاً.
وكانت عد�شات كامريات الباباراتزي قد متكنت من التقاط �شور الإميا، وهي 
املنتفخ،  بطنها  حمت�شنًة  االأمريكية،  اأجنلو�س  لو�س  مدينة  �شوارع  يف  تتجول 
زوجها  االأول من  ك�شف عن حملها بطفلها  ما  اإح��دى �شديقاتها، وهو  برفقة 
اإعالنها هذا  الرغم من عدم  م��رور عام على زواجهما، على  بعد  ديف مكاري، 

االأمر�، واإخفائها له طيلة الفرتة املا�شية.

موظفة تقدم الرعاية لوحيد القرن يف ملجاأ رهينو الذي يهتم بالأيتام واجلرحى من وحيد القرن يف مقاطعة 
ليمبوبو بجنوب اإفريقيا بهدف اإطالقها مرة اأخرى يف الربية. ا ف ب


