
   

د�ئرة �ل�صحة �أبوظبي تعتمد 3 
فحو�صات جديدة لت�صخي�ص كورونا

•• اأبوظبي-وام:

اجلهة  اأب��وظ��ب��ي  ال�صحة  دائ����رة  اع��ت��م��دت 
ال�صحية  ال���رع���اي���ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
يف الإم������ارة اأن�����واع ف��ح�����ص ج���دي���دة ميكن 
الإ�صابة  ح���الت  لت�صخي�ص  ا�صتخدامها 
الطوارئ  اأق�صام  يف  كوفيد19-  بفريو�ص 
التابعة  ال���ع���اج���ل���ة  ال���رع���اي���ة  م����راك����ز  اأو 
للمن�صاآت ال�صحية يف الإمارة حيث تعتمد 
الفحو�صات اجلديدة على �صرعة احل�صول 
الأطباء  على  ال��وق��ت  وت��وف��ر  النتائج  على 
منا�صبة  ق����رارات  ات��خ��اذ  على  وت�صاعدهم 
تقدميها  الواجب  ال�صحية  الرعاية  ب�صاأن 

للمر�صى.
واأو���ص��ح��ت ال���دائ���رة اأن��ه��ا اع��ت��م��دت ثالثة 
فحو�صات جديدة تت�صمن فح�ص »مولدات 
 RT-LAMP وف��ح�����ص  ال�����ص��ري��ع��ة«  امل�����ص��اد 
وفح�ص اللعاب الذي ميكن ا�صتخدامه يف 
املن�صاآت ال�صحية لالأطفال يف حال مل يكن 

احل�صول على م�صحة الأنف ممكناً.
ال�صريعة  امل�صاد  م��ول��دات  فح�ص  وي�صهم 
اإج��راء يتم عن طريق احل�صول على  وهو 
الأج�صام  ع��ن  للك�صف  الأن���ف  م��ن  م�صحة 
ك��وف��ي��د- ف��ريو���ص  ينتجها  ال��ت��ي  امل�����ص��ادة 
19يف ج�صم املري�ص والتي تكون مو�صومة 
ب�صبغة من املمكن قيا�ص كميتها وبالتايل 
حت���دي���د الإ�����ص����اب����ة م����ن ع���دم���ه���ا يف مدة 
)التفا�صيل  دق��ي��ق��ة.    ع�صرين  لت��ت��ج��اوز 

لندن حتولت اىل مدينة اأ�صباح   )رويرتز(

ال�صرطة تواجه املتظاهرين يف مو�صكو )ا ف ب( 

جت�سيدا لروؤية رئي�س الدولة وبتوجيهات حممد بن زايد 

�إن�صاء 323 م�صكنا للمو�طنني مبنطقة 
»�ل�صيوح 16« يف �ل�صارقة بتكلفة 400 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

ال�صمو  �صاحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  اأجن���زت 
323 م�صكنا  ل���  ال���دول���ة الأع���م���ال الإن�����ص��ائ��ي��ة  رئ��ي�����ص 
ال��داخ��ل��ي��ة، يف منطقة   ال���ط���رق  ���ص��م��ل��ت  ل��ل��م��واط��ن��ن، 
ال�صيوح 16 يف اإمارة ال�صارقة، بتكلفة بلغت نحو 400 

مليون درهم.
ال�صمو  �صاحب  ل��روؤي��ة  جت�صيدا  امل�صروع  اإن�صاء  وي��اأت��ي 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه 
ال�صتقرار  و�صمان  املواطنن  احتياجات  بتلبية  اهلل« 
الأ�صري لهم، ويف اإطار توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة مبتابعة �صوؤون اأبنائه املواطنن 
�صمو  من  م�صتمرة  ومبتابعة  حياتهم،  ج��ودة  وحت�صن 
اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص  زايد  ال�صيخ من�صور بن 

الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة.          )التفا�صيل �ص3(

حممد بن را�صد خالل تروؤ�صه اأول اجتماع ملجل�ص الوزراء يف 2021    )وام(

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء واعتمد الإطار العام لل�سرتاتيجية الإعلمية للإمارات

حممد بن ر��صد: �لإمار�ت تبد�أ عقدً� جديدً� لتعزيز 
رحلة �زدهارها وريادتها .. ت�صنع فيه �إجناز�ت �أكرب

•• اأبوظبي-وام: 

نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك���د 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأن عام 
2020 كان عاماً ا�صتثنائياً بامتياز حفل باإجنازات وطنية نفخر 
بها على كل امل�صتويات، وندخل عاماً حكومياً وكلنا فخر بفريق 
عملنا احلكومي وما اأجنزه رغم حتديات جائحة كورونا، وكلنا 

تفاوؤل وطاقة اإيجابية باأنه �صيكون عاماً خمتلفاً وا�صتثنائياً.
: عقد  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  وق��ال �صاحب 
جديد تبداأه الإمارات لتعزيز رحلة ازدهارها وريادتها .. ت�صنع 
ت��ط��وراً لقت�صادنا  اأك��ر  اأك��ر .. وتفتح جم��الت  اإجن���ازات  فيه 
وتعليمنا وجمتمعنا وقطاعنا ال�صحي .. لن مينعنا اأي م�صتحيل 
احلكومية  بفرقنا  ثقة  وكلنا  امل�صتقبل  نحو  ال�صباق  ت�صدر  من 

وكوادرنا الوطنية لتحقيق اإجنازات اأكر. )التفا�صيل �ص2(

خطط اأمريكية لتح�سني املنطقة اخل�سراء ببغداد

مكافحة �لإرهاب بالعر�ق: �صربنا �صبكة �إرهابية لها �صلة ببقايا د�ع�ص
•• بغداد-وكاالت:

ع��ن جهاز  العراقية، نقال  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأف���ادت 
م��ك��اف��ح��ة الإره������اب ب��ال��ع��راق ب��ن��ج��اح اجل���ه���از يف 
�صرب �صبكة اإرهابية لها �صالت عديدة مع بقايا 
ع�صابات داع��ص، والقب�ص على 3 عنا�صر اإرهابية 

يف ق�صاء هيت، والعثور على وثائق هامة.
وذكر الناطق با�صم القائد العام للقوات امل�صلحة 
يوا�صل  التوايل  على  الثالث  لليوم  اأنه  العراقية 
)ثاأر  عملياته  �صل�صلة  الإره����اب  ُمكافحة  ج��ه��از 

ال�صهداء( والتي انطلقت فجر يوم اجلمعة.
متكنت  اجل��ه��از  ت�صكيالت  اأن  امل�����ص��در  واأ����ص���اف 
اإرهابي�ة لها �صالت عديدة مع  من �صرب �صبكة 
اإلقاء  الإرهابية، ومت فيها  بقايا ع�صابات داع��ص 

اخل�صراء وو�صع خطط لبوابات جديدة.
كبري  تايكرت  ج��ون  العميد  ق��دم  للبيان  ووف��ق��اً 
الوليات  �صفارة  يف  الدفاعية  ال�صوؤون  م�صوؤويل 
اإىل  امل�صح  ف��ري��ق  م��ن  النهائي  التقرير  املتحدة 
اللواء الركن حامد مهدي الزهريي قائد الفرقة 

اخلا�صة امل�صوؤولة عن اأمن املنطقة الدولية.
اإجنازاً  ميثل  الت�صليم  ه��ذا  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأ���ص��اف 
حالياً  اجل���اري  التعاوين  امل�صروع  لتاأكيد  مهماً 
لتعزيز اأمن املنطقة الدولية لبغداد وتاأمن مقر 

احلكومة العراقية.
ال�صفارة  ق��ال��ت  امل��ا���ص��ي  دي�صمر2020  ويف 
املتحدة  ال���ولي���ات  اإن  ب���غ���داد  ل���دى  الأم��ري��ك��ي��ة 
احلفاظ  يف  العراقي  اجلي�ص  مب�صاعدة  ملتزمة 

على اأمن البالد.

اإرهابي�ة يف ق�ص�اء هيت  3 عنا�ص�ر  القب�ص على 
ُعر  الأن��ب��ار  مبحافظة  ال��رم��ادي  مدينة  �صمال 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى وث���ائ���ق ه��ام��ة ون���اظ���ور ي�صتخدم 

ملُراقبة الأرتال الع�صكرية.
اإلقاء  وب��ذل��ك ي�صل ع��دد الإره��اب��ي��ن ال��ذي��ن مت 
الأي���ام  خ��الل  عنا�صر   10 اإىل  عليهم  القب�ص 

الثالثة املا�صية.
ب��غ��داد عن  ه��ذا واأع��ل��ن��ت ال�صفارة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
احلكومة  ل��دع��م  دولر  م��ل��ي��ون   20 تخ�صي�ص 

العراقية يف تاأمن املنطقة اخل�صراء.
اإعالم  و���ص��ائ��ل  ن�صرته  ب��ي��ان  ال�����ص��ف��ارة يف  وق��ال��ت 
ع��راق��ي��ة، اإن ال���دع���م ي�����ص��م��ل مت��وي��ل ف��ري��ق من 
ا�صتق�صائية  درا�صة  لإج��راء  املدنين  املهند�صن 
املنطقة  اإىل  ال���دخ���ول احل��ال��ي��ة  ل��ن��ق��اط  ���ص��ام��ل��ة 

تدعم  بايدن  �إد�رة  و��صنطن: 
�تفاقات �ل�صالم �لعربية �لإ�صر�ئيلية

•• وا�شنطن-وكاالت

قال بيان �صدر الأحد اإن م�صت�صار 
الأم���������ن ال����ق����وم����ي الأم����ري����ك����ي، 
اأب���ل���غ نظريه  ���ص��ول��ي��ف��ان،  ج��ي��ك 
اإدارة الرئي�ص جو  الإ�صرائيلي اأن 
بايدن �صتبني على جناح اتفاقات 
ال�����ص��الم ب��ن اإ���ص��رائ��ي��ل وك���ل من 
وال�صودان  والبحرين  الإم����ارات 

واملغرب.
وجاء يف بيان ب�صاأن ات�صال هاتفي 
�صوليفان  ب����ن  ال�����ص��ب��ت  ج�����رى 
ون��ظ��ريه الإ���ص��رائ��ي��ل��ي م��ائ��ري بن 

�صبات.
امل�صوؤولن  ناق�ص  ال��ب��ي��ان:  وق���ال 
ف����ر�����ص ت���ع���زي���ز ال�������ص���راك���ة بن 
واإ�صرائيل  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
خالل الأ�صهر املقبلة، مبا يف ذلك 
البناء على جناح اتفاقات ال�صالم 
الإمارات  من  وك��ل  اإ�صرائيل  بن 

والبحرين وال�صودان واملغرب.
ودعا �صوليفان نظريه الإ�صرائيلي 
ل��ل��ب��دء ب���ح���وار ا���ص��رتات��ي��ج��ي يف 
امل��ق��ب��ل، وفقا  ال��ق��ري��ب��ة  ال���ف���رتة 

لوكالة رويرتز.

ال�سفارة الأمريكية تن�سر تنبيها للأمريكيني من الحتجاجات التي تعم رو�سيا 

مو�صكو: �أمريكا تتدخل ب�صكل غري مبا�صر يف �ل�صوؤون �لرو�صية

بريطانيا ت�ستعد للقادمني من دول اخلطر.. بـاإجراء قوي

�لوروبيون يطالبون منتجي �للقاحات �صد كورونا بـال�صفافية 
•• عوا�شم-وكاالت:

»دي����ل����ي ميل«  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 
حكومة  اأن  ال�صبت،  الريطانية، 
جون�صون  بوري�ص  ال��وزراء  رئي�ص 
ت�����ص��ت��ع��د لإج���ب���ار ال���ق���ادم���ن من 
ي��ت��زاي��د فيها خطر  ال��ت��ي  ال���دول 
 »-19 »كوفيد  مبر�ص  الإ�صابة 
ال�صحي  احل��ج��ر  يف  ال��ب��ق��اء  على 
اإىل  بعد و�صولهم  اأي���ام   10 مل��دة 

بريطانيا.
اأن����ه  اإىل  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  واأ������ص�����ارت 
وزراء  يناق�صها  خطط  مب��وج��ب 
ا�صطحاب  ���ص��ي��ت��م  ب��ري��ط��ان��ي��ون 
وجنوب  ال��رازي��ل  من  القادمن 
اإىل  جم��������اورة  ودول  اأف���ري���ق���ي���ا 
لدى  ال�صحي  للحجر  ال��ف��ن��ادق 

و�صولهم.
واأو�صح التقرير اأن جون�صون كان 
يف�صل ب�صكل اأكر انتهاج اأ�صلوب 
القادمن  بع�ص  ي�صتهدف دخول 
جميع  ول��ي�����ص  ال�����ص��ح��ي  للحجر 
ق���رار  اأن  م�����ص��ي��ف��ا  امل�������ص���اف���ري���ن، 
احل���ج���ر ال�����ص��ح��ي ���ص��ي��ت��خ��ذ يوم 

الثنن.
و���ص��ج��ل��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا اأك�����ر من 

•• عوا�شم-وكاالت:

اّت����ه����م ال���ك���رم���ل���ن اأم���������ص الأح�����د 
يف  بالتدخل  الأم��ريك��ي��ة  ال�صفارة 
ال��داخ��ل��ي��ة بعدما  ����ص���وؤون رو���ص��ي��ا 
التظاهرات  م���ن  ت��ن��ب��ي��ه��ا  ن�����ص��رت 
الأمريكين يف رو�صيا  للمواطنن 
ب��ت��ج��ّن��ب مواقع  ت��و���ص��ي��ة  ت�����ص��ّم��ن 
رو�صيا  ت��ع��م  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات 
املعار�ص  ت��وق��ي��ف  ب�����ص��ب��ب  ح��ال��ي��اً 

اليك�صي نافالني.
املتحدث  بي�صكوف  دميرتي  وق��ال 
الرو�صي فالدميري  الرئي�ص  با�صم 
للتلفزيون  ت�صريحات  يف  ب��وت��ن 
الر�صمي: بالطبع، هذه املن�صورات 
اإنهم  وب��ال��ط��ب��ع  م��ن��ا���ص��ب��ة.  غ���ري 
يتدخلون متاماً ب�صكل غري مبا�صر 

يف �صوؤوننا الداخلية.
دي-انفو  يف  اأو  منظمة  واأع��ل��ن��ت 
غ���ري احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
ر�صد التظاهرات يف رو�صيا الأحد 
 3300 اأك��ر م��ن  اأن��ه مت توقيف 

�حلكومة �ليمنية �ل�صرعية تبحث 
�لأ�صرى  تبادل  �حلوثيني  مع 

•• عمان-وكاالت:

اإىل  امل��ب��ع��وث الأمم����ي  اأع��ل��ن مكتب 
الأحد،  غريفث�ص،  م��ارت��ن  ال��ي��م��ن، 
للجنة  اخلام�ص  الجتماع  انطالق 
تنفيذ  مبتابعة  املعنية  الإ���ص��راف��ي��ة 
واملحتجزين  الأ���ص��رى  تبادل  اتفاق 

ان. يف العا�صمة الأردنية عَمّ
وب��ح�����ص��ب ب���ي���ان ����ص���ادر ع���ن مكتب 
اللجنة  ف������اإن  الأمم���������ي،  امل���ب���ع���وث 
ت�����ص��ت��اأن��ف م��ن��اق�����ص��ات��ه��ا ب���ن طريف 
اإطالق  يف  للنظر  اليمن  يف  ��زاع  ال��ِنّ
الأ�صرى  من  اإ�صافية  اأع���داد  �صراح 
�صراح  اإط������الق  ب��ع��د  وامل��ح��ت��ج��زي��ن 
�صهر  يف  وحمتجزاً  اأ���ص��رياً   1065

اأكتوبر املا�صي.
اأن  على  الطرفن  غريفث�ص  وح��ث 
تت�صدر اأولويات مناق�صاتهما اإطالق 
واملحتجزين  الأ�صرى  جميع  �صراح 
ال�صن  وك���ب���ار  امل��ر���ص��ى واجل���رح���ى 
والأطفال، اإ�صافة اإىل اإطالق �صراح 
تع�صفياً  املحتجزين  املدنين  جميع 
الفور دون  الن�صاء، على  مبن فيهم 

اأي قيد اأو �صرط.

بكوفيد- اإ���ص��اب��ة  م��ل��ي��ون   3.5
يف  معدل  اأع��ل��ى  خام�ص  يف   19
 96 ن��ح��و  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال���ع���امل 
وطالب  وف�����اة.ه�����ذا  ح���ال���ة  األ�����ف 
اإنتاج  �صركات  الأوروب����ي  الحت���اد 
ب���»ال�����ص��ف��اف��ي��ة« بعد  ال���ل���ق���اح���ات 
و»فايزر«  »ا�صرتازينيكا«  اإع���الن 
اجلرعات،  ت�����ص��ل��ي��م  يف  ال���ت���اأخ���ري 
بينما تظاهر الآلف يف الرازيل 
الرئي�ص  م��ع��اجل��ة  ط��ري��ق��ة  ���ص��د 
ج��اي��ر ب��ول�����ص��ون��ارو لأزم���ة تف�صي 

وباء كوفيد19-.
وم����ع ت��ف��اق��م ال��و���ص��ع يف اأوروب�����ا 

الحتجاجات  يف  �صاركوا  متظاهر 
األيك�صي  ل��ل��م��ع��ار���ص  ال���داع���م���ة 
ال�صلطات  حتقق  بينما  ن��اف��ال��ن��ي، 
اإنفاذ  اأجهزة  ا�صتخدام  احتمال  يف 
تفريق  اأث����ن����اء  ال���ع���ن���ف  ال���ق���ان���ون 

املحتجن.
ال�صرطة  ب��ن  ���ص��دام��ات  ووق��ع��ت 
ال�صبت  مو�صكو  يف  وم��ت��ظ��اه��ري��ن 

اللقاحات،  ت�صليم  ت��اأخ��ر  ب�صبب 
انت�صار  ملنع  ج��دي��دة  قيود  دخلت 
ف��ريو���ص ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د حيز 
التنفيذ يف فرن�صا الأحد لتجنب 
اإغالق اآخر على م�صتوى البالد.

ودع����ا رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص الأوروب�����ي 
�صركات  الأح������د  م��ي�����ص��ال  ����ص���ارل 
ب�صاأن  »ال�����ص��ف��اف��ي��ة«  اإىل  الأدوي�����ة 
ت�صليم  يف  ال����ت����اأخ����ري  اأ�����ص����ب����اب 
لقاحات كوفيد التي اأعلنت عنها 
ا���ص��رتازي��ن��ي��ك��ا وف���اي���زر. وق���ال اإن 
»ما نطلبه من هذه ال�صركات هو 

حوار �صفاف«.

اإىل  الآلف  ع�صرات  خ��رج  عندما 
ال��ب��الد تلبية  اأن��ح��اء  ال�����ص��وارع يف 
ل���دع���وة ن��اف��ال��ن��ي ل��ل��ت��ظ��اه��ر �صد 
فالدميري  الرو�صي  الرئي�ص  حكم 
البارز  املعار�ص  اأن  بوتن.ويذكر 
اع��ت��ق��ل يف م���ط���ار م��و���ص��ك��و لدى 
اأملانيا،  م��ن  اأ���ص��ب��وع  ق��ب��ل  و���ص��ول��ه 
تعّر�ص  بعدما  يتعافى  ك��ان  حيث 

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

مواقــيت ال�صالة
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اأحمد بن طحنون: رهان الإمارات على �شبابها 
يف توظيف التكنولوجيا وت�شميم امل�شتقبل

اأخبار الإمارات

اتفاق ليبيا اجلديد.. العامل 

يرحب و »املع�شالت ج�شيمة«

عربي ودويل

كلوب يح�شم جدل م�شتقبل 

�شالح: »هذه هي الق�شة«

الفجر الريا�شي

تلقى ات�سال هاتفيا من رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين
حممد بن ر��صد يوؤكد دعم �لإمار�ت لل�صود�ن يف تعزيز 

�أمنه و��صتقر�ره وحتقيق �لتقدم و�لرخاء ل�صعبه 
•• دبي- وام:

رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ات�صال هاتفيا من فخامة الفريق اأول عبدالفتاح 
الرهان رئي�ص جمل�ص ال�صيادة ال�صوداين جرى خالله ا�صتعرا�ص عدد من املوا�صيع 

والق�صايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية امل�صرتكة.
اآل مكتوم خالل الت�صال دعم دولة  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  اأكد �صاحب  وقد 
الإمارات جلمهورية ال�صودان ال�صقيقة يف تعزيز الأمن وال�صتقرار الداخلي وحتقيق 
ال�صقيق يف ظل قيادته اجلديدة، متمنيا لل�صودان  ال�صوداين  التقدم والرخاء لل�صعب 

حكومة و�صعبا دوام النجاح والتوفيق و�صول اإىل اأهدافها الوطنية العليا.
ال�صيادة واحلكومة  البالغ وجمل�ص  اأول الرهان عن تقديره  الفريق  اأعرب  اإىل ذلك 
ال�صودانية لدولة الإمارات ال�صقيقة رئي�صا وحكومة و�صعبا على ما تقدمه لبالده من 

دعم وم�صاندة على خمتلف ال�صعد خا�صة يف مواجهة حتديات وباء كورونا.

للمنا�صب  �لرت�صح  باب  فتح 
لــيــبــيــا يف  �لـــ�ـــصـــيـــاديـــة 

•• الرباط-وكاالت:

اأع����ق����اب ج���ول���ة ج����دي����دة من  يف 
املحادثات يف املغرب، اأعلن وفدان 
الليبية،  الأزم����ة  ط���ريَف  مي��ث��الن 
للمنا�صب  ال��رت���ص��ح  ب���اب  اف��ت��ت��اح 
من  البالد،  يف  ال�صبعة  ال�صيادية 

فراير.  2 اإىل  يناير   26
اإىل  ال���ع���م���ل���ي���ة  ه�������ذه  وت�����ه�����دف 
املنا�صب  لهذه  مر�صحن  اختيار 
الآجال،  اأق��رب  يف  ال�صرتاتيجية 
التنفيذية  ال�صلطة  تتمكن  حتى 
الأ�صبوع  ان��ت��خ��اب��ه��ا  �صيتم  ال��ت��ي 
التن�صيق  م��ن  ج��ن��ي��ف،  يف  امل��ق��ب��ل 
ب�صكل �صل�ص مع امل�صوؤولن اجلدد، 
م�صرتك  اإع����الن  بح�صب  وذل����ك 

اأ�صدره الطرفان، اجلمعة.

قد يعّجلون ب�سقوطه:

�لرب�زيل: ف�صائح �أبناء �لرئي�ص بول�صونارو �لثالثة!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

بول�صونارو،  جاير  الرازيلي  للرئي�ص  الثالثة  الأب��ن��اء 
ا  اأي�صً ه��م   ،2018 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  ان��ت��خ��اب��ه  مهند�صي 
لكن  ال�صيا�صيون.  وم�صت�صاروه  الرئي�صيون  م��وؤي��دي��ه 
مغامرات ن�صله، امل�صتبه بهم يف ق�صايا اختال�ص اموال، 

ميكن اأن تعّجل ب�صقوطه.
عندما بداأت يف التحقيق حول جايري بول�صونارو ل�صالح 

2016، ومل يكن حينها  جملة بياوي الرازيلية، عام 
كون�صويلو  ال�صحفية  ت��ت��وق��ع  مل  ل��ل��رئ��ا���ص��ة،  م��ر���ص��ًح��ا 
بول�صونارو  على  مم��ر  منعطف  عند  تعر  اأن  دييجيز 
اآخر: اإدواردو، اأو بول�صونارينيو )"بول�صونارو ال�صغري"( 
لالأ�صدقاء املقربن، البن الثالث للبطريرك، املعروف 
ال�صابق  املدفعية  فقبطان  ثالثة"  �صفر  با�صم  ��ا  اأي�����صً
ي�صري لأطفاله برقم، وهو تقليد ورثه عن اجلي�ص. يف 

الثالثن من عمره.         )التفا�صيل �ص13(

ل��ع��م��ل��ي��ة ت�����ص��م��ي��م ك����ادت ت����ودي به 
بوا�صطة غاز لالأع�صاب.

واأف���ادت اأو يف دي-ان��ف��و الأح���د اأن 
ال�صرطة اأوقفت 3324 متظاهرا 
ع��ل��ى الأق����ل يف ع�����ص��رات امل����دن، اإذ 
اعُتقل 1320 �صخ�صا يف مو�صكو 
ثاين  �صان بطر�صبورغ،  و490 يف 

مدن البالد.
وك�����������ان ذل���������ك اأك�����������ر ع���������دد من 
الع�����ت�����ق�����الت ال����ت����ي ت���ت���م خ���الل 
تاريخ  يف  ل��ل��م��ع��ار���ص��ة  ت��ظ��اه��رات 

رو�صيا احلديث.
املتظاهرين  م��ن  ع��دد  اأ�صيب  كما 
بجروح يف الحتجاجات يف مو�صكو 

و�صان بطر�صبورغ.
�صان بطر�صبورغ  وقال مدعون يف 
متاأخر  وق����ت  يف  ����ص���در  ب���ي���ان  يف 
ب�صاأن  ي��ح��ق��ق��ون  اإن����ه����م  ال�����ص��ب��ت 
املرتكبة  تلك  فيها  مب��ا  جت����اوزات 
القانون  اإن��ف��اذ  عنا�صر  ق��ب��ل  م��ن 
وا���ص��ت��خ��دام ال��ق��وة ���ص��د ام����راأة مل 

حتدد هويتها.

للخروج من تداعيات الع�سرية ال�سوداء:
عبري مو�صي تدعو ل�صحب �لثقة 

من رئي�صي �حلكومة و�لربملان
•• الفجر -تون�س

اأنها �صتعر�ص على  الد�صتوري احلر عبري مو�صي  افادت رئي�صة احلزب 
الكتل الرملانية لئحة لوم �صد احلكومة من اأجل �صحب الثقة منها.

واعلنت عبري مو�صي على هام�ص افتتاح يوم برملاين نظمته الكتلة اأنها 
�صتطلب لقاء مع باقي الكتل الرملانية والقوى املدنية من اأجل التفاق 
على اختيار ا�صم جديد بديال لرئي�ص احلكومة احلايل ه�صام امل�صي�صي 
يكون غري خا�صع لإرادة حزب الخوان، على حد تعبريها يف ا�صارة اىل 

حركة النه�صة.                           )التفا�صيل �ص12(

هل يطيح البناء بابيهم؟

عبري مو�صي رئي�صة الد�صتوري احلر
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اأخبـار الإمـارات
د�ئرة �ل�صحة �أبوظبي تعتمد 3 فحو�صات جديدة لت�صخي�ص كورونا

•• اأبوظبي-وام:

الرعاية  لقطاع  التنظيمية  اجل��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  ال�صحة  دائ���رة  اعتمدت 
ال�صحية يف الإمارة اأنواع فح�ص جديدة ميكن ا�صتخدامها لت�صخي�ص 
مراكز  اأو  ال��ط��وارئ  اأق�صام  يف  كوفيد19-  بفريو�ص  الإ���ص��اب��ة  ح��الت 
تعتمد  حيث  الإم���ارة  يف  ال�صحية  للمن�صاآت  التابعة  العاجلة  الرعاية 
الفحو�صات اجلديدة على �صرعة احل�صول على النتائج وتوفر الوقت 
الرعاية  ب�صاأن  منا�صبة  ق���رارات  اتخاذ  على  وت�صاعدهم  الأط��ب��اء  على 

ال�صحية الواجب تقدميها للمر�صى.
تت�صمن  ج��دي��دة  ث��الث��ة فحو�صات  اعتمدت  اأن��ه��ا  ال��دائ��رة  واأو���ص��ح��ت 
فح�ص "مولدات امل�صاد ال�صريعة" وفح�ص RT-LAMP وفح�ص 
اللعاب الذي ميكن ا�صتخدامه يف املن�صاآت ال�صحية لالأطفال يف حال مل 

يكن احل�صول على م�صحة الأنف ممكناً.
يتم عن طريق  اإج��راء  ال�صريعة"وهو  امل�صاد  "مولدات  وي�صهم فح�ص 
التي  امل�صادة  الأج�صام  عن  للك�صف  الأن��ف  من  م�صحة  على  احل�صول 
مو�صومة  تكون  والتي  املري�ص  ج�صم  كوفيد19-يف  فريو�ص  ينتجها 
ب�صبغة من املمكن قيا�ص كميتها وبالتايل حتديد الإ�صابة من عدمها 

يف مدة لتتجاوز ع�صرين دقيقة.
الك�صف  على  ب��ق��درت��ه  يتميز  اجليني   RT-LAMP فح�ص  اأم���ا 
بفح�ص  مقارنة  ج��داً  ق�صري  وق��ت  يف  بالفريو�ص  الإ�صابة  ح��الت  عن 
ال� PCR املتعارف عليه حيث يتم الفح�ص عن طريق احل�صول على 
مما  احل���رارة  مت�صاوية  ظ��روف  حتت  و�صعها  ليتم  الأن��ف  من  م�صحة 
ي�صاعد يف احل�صول على النتائج يف مدة زمنية ق�صرية ل تتعدى �صاعة 

واحدة فقط.

وقال �صعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�صحة اأبوظبي: 
اأجل ت�صخري  من  الرامية  جهودنا  اأبوظبي  ال�صحة  دائرة  يف  "نكر�ص 
جميع الإمكانيات ليوا�صل القطاع ال�صحي يف الإمارة تقدمي خدمات 
�صحية طارئة تت�صم باجلودة وال�صالمة وتلبي جميع احتياجات اأفراد 
املجتمع وقد مت اعتماد جمموعة من الفحو�صات لت�صخي�ص فريو�ص 
كوفيد19- يف اأق�صام الطوارئ املنت�صرة يف الإمارة بناء على التحديثات 
العاملية واآخر التطورات العلمية يف الك�صف عن الفريو�ص." ويتم حالياً 
ا�صتخدام فح�ص م�صحة الأنف PCR الذي يتم تقدميه يف 24 مركزا 
وخمترا �صحيا يف اأبوظبي و8 مراكز فح�ص بال�صيارة حيث �صت�صاف 
العاجلة  الرعاية  مراكز  اأو  ال��ط��وارئ  اأق�صام  يف  اجلديدة  الفحو�صات 
مواجهة  يف  وامل�صاهمة  النتائج  على  احل�صول  عملية  ت�صريع  بهدف 

اجلائحة.

�ل�صحة تعلن تقدمي 60,991 جرعة من 
لقاح كوفيد 19 خالل �لـ 24 �صاعة �ملا�صية 

•• اأبوظبي-وام:

خالل  جرعة   60،991 اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 
املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها   24 ال�  ال�صاعات 
حتى ام�ص 2،487،784 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 25.15 جرعة لكل 
100 �صخ�ص. ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح #كوفيد19 
و�صعياً اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ص كوفيد19.

اأكد على اأهمية التفكري املختلف والتعامل اجلديد ملواكبة الهتمام الإعلمي بدولة الإمارات

حممد بن ر��صد يرت�أ�ص �أوىل �جتماعات جمل�ص �لوزر�ء يف 2021 .. ويعتمد �لإطار �لعام لال�صرت�تيجية �لإعالمية لالإمار�ت

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأن عام 2020 كان عاماً ا�صتثنائياً 
عاماً  وندخل  امل�صتويات،  كل  بها على  نفخر  باإجنازات وطنية  بامتياز حفل 
حكومياً وكلنا فخر بفريق عملنا احلكومي وما اأجنزه رغم حتديات جائحة 

كورونا، وكلنا تفاوؤل وطاقة اإيجابية باأنه �صيكون عاماً خمتلفاً وا�صتثنائياً.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم : عقد جديد تبداأه 
الإمارات لتعزيز رحلة ازدهارها وريادتها .. ت�صنع فيه اإجنازات اأكر .. وتفتح 
 .. ال�صحي  وقطاعنا  وجمتمعنا  وتعليمنا  لقت�صادنا  تطوراً  اأكر  جمالت 
لن مينعنا اأي م�صتحيل من ت�صدر ال�صباق نحو امل�صتقبل وكلنا ثقة بفرقنا 

احلكومية وكوادرنا الوطنية لتحقيق اإجنازات اأكر.
جاء ذلك خالل تروؤ�ص �صموه اجتماع جمل�ص الوزراء اأم�ص يف ق�صر الوطن 
باأبوظبي بح�صور الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير الداخلية و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، حيث اعتمد املجل�ص عدداً من 

القرارات واملبادرات يف اإطار تطوير العمل احلكومي الحتادي.

الإمارات  لدولة  الإعلمية  لل�سرتاتيجية  العام  الإطــار  اعتماد   
العربية املتحدة  

لال�صرتاتيجية  ال��ع��ام  الإط����ار  جل�صته  خ��الل  ال����وزراء  جمل�ص  وا�صتعر�ص 
الإعالمي حلكومة  املكتب  عليها  ي�صرف  والتي  الإم��ارات  لدولة  الإعالمية 
اأهم التوجهات واملبادرات لتعزيز مكانة و�صمعة  دولة الإم��ارات، حيث ت�صم 
الإعالمي  الهتمام  مع  خا�صًة  والعاملي،  الإقليمي  ال�صعيد  على  الإم���ارات 
للت�صدي جلائحة  وب��ال��ت��زام��ن جهودها  ال��دول��ة،  ب��ه  ال���ذي حظيت  الأخ���ري 
وت�صغيل حمطة  الأم��ل،  اإط��الق م�صروع م�صبار  اإىل  بالإ�صافة  كوفيد19-، 

براكة للطاقة النووية ال�صلمية، واتفاقية ال�صالم بن الإمارات واإ�صرائيل.
ويف هذا ال�صياق، قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم : مت 
املرحلة  الإم��ارات يف  العام لال�صرتاتيجية الإعالمية لدولة  الإط��ار  اعتماد 
القادمة .. 2020 كان عاما للتحولت املف�صلية يف الهتمام العاملي بدولة 

الإمارات مما يتطلب تفكرياً خمتلفاً وتعاماًل جديًدا ملواكبة هذا الهتمام.
18 عاملياً يف موؤ�صرات قوتها  واأ�صاف �صموه : دولة الإم��ارات حتتل املرتبة 
على  الأن�صط  ال��دول  �صمن  وت�صنف   .. التاأثري  يف  عامليا  و11   .. الناعمة 
بثقة وج��راأة وم�صداقية و�صفافية مع  نتعامل  اأن  .. علينا  الدولية  ال�صاحة 
الإعالم العاملي .. ونحتاج ملنهجية وا�صحة يف التعامل مع الإعالم اجلديد 

الذي اأ�صبح هو الإعالم املوؤثر.
مالحمها  اأه��م  �صمن  الإم���ارات  لدولة  الإعالمية  ال�صرتاتيجية  و�صتعمل 
اأدوار الت�صال احلكومي يف اجلهات الحتادية، وتر�صيخ مفهوم  على تعزيز 
ال�صراكة والتعاون وتكامل اجلهود بن خمتلف اجلهات الإعالمية يف الدولة 
الدولة  �صمعة  واإدارة  العاملية،  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ص�صات  م��ع  ال�صراكات  وب��ن��اء 
توفري  على  ع��الوًة  وال���دويل،  املحلي  ال�صعيدين  على  اإعالمياً  واإجن��ازات��ه��ا 

وخلق بيئة اإعالمية رقمية تواكب التطورات ال�صريعة وتتفاعل مع العامل.
امللفات  من  ع��دد  على  الإم���ارات  لدولة  الإعالمية  ال�صرتاتيجية  و�صرتكز 
الوطنية ذات الأولوية، ومن خالل التواجد الفعال وال�صوت احلكومي املوؤثر 
يف خمتلف و�صائل الإعالم، والرتويج للثقافة والهوية الوطنية عر خمتلف 
والإعالم  احلديثة  التكنولوجيا  ا�صتخدام  اإىل  بالإ�صافة  الت�صال،  قنوات 

الرقمي يف الت�صال والتفاعل مع خمتلف فئات اجلمهور.
اإىل  تهدف  الإم����ارات  ل��دول��ة  الإع��الم��ي��ة  ال�صرتاتيجية  اأن  بالذكر  جدير 
املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  اأدوات  يف  حقيقية  حت���ولت  �صناعة 
واجل��م��ه��ور، ومب���ا ي��ت��واف��ق م��ع امل��ت��غ��ريات يف ال��ع��امل وم���ا واك��ب��ه م��ن تطور 
ملختلف  ا�صرتاتيجياً  �صريكاً  يكون  اأن  قادر على  لإع��الم  تكنولوجي، و�صول 
والأولويات  النجاح  لق�ص�ص  وداعماً  احلكومية،  وال�صرتاتيجيات  املبادرات 

الوطنية.

ا�سرتاتيجية الدين العام للحكومة الحتادية 
الحتادية  للحكومة  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ا�صرتاتيجية  ال����وزراء  جمل�ص  واع��ت��م��د 
دولة  حلكومة  احل��ايل  التوجه  م��ع  ان�صجاماً  وذل��ك   2023  -  2021
الحتادية  للحكومة  امل���ايل  التخطيط  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  الإم����ارات 
وحتقيق ال�صتدامة املالية وبناء اقت�صاد تناف�صي معريف مبني على البتكار 
وامل�صريف  امل��ايل  القطاع  لتحفيز  عاماً  اإط���اراً  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  متثل   ..
بالدولة من خالل تعزيز حمفظة جهاز الإمارات لال�صتثمار، وتاأ�صي�ص �صوق 

�صندات بالعملة املحلية، وتوفري بدائل متويلية.
 : مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ق��ال  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
بناء  هو  الهدف   .. الحتادية  للحكومة  العام  الدين  ا�صرتاتيجية  اعتمدنا 
�صوق �صندات بالعملة املحلية .. وتوفري بدائل متويلية للم�صاريع التنموية 

للحكومة الحتادية .. وتن�صيط القطاع املايل وامل�صريف بالدولة.
تهدف ال�صرتاتيجية اإىل دعم وتطوير �صوق مالية عالية الكفاءة يف الدولة، 
يقرها  التي  احلكومية  التنمية  وم�صاريع  التحتية  البنية  م�صاريع  ومتويل 
جمل�ص الوزراء، وتنويع ال�صوق املالية الأولية والثانوية يف الدولة بالإ�صافة 
ال�صمانات  وتغطية  املركزي  للم�صرف  النقدية  ال�صيا�صة  تطبيق  دعم  اإىل 

املالية التي اأ�صدرتها احلكومة.

 تنظيم ا�ستقدام الوافدين من الطلبة اجلامعيني لأفراد اأ�سرهم 
الطلبة  م��ن  ال��واف��دي��ن  ا���ص��ت��ق��دام  تنظيم  ب�����ص��اأن  ق���رارا  املجل�ص  اعتمد  كما 
اجل��ام��ع��ي��ن لأف�����راد اأ���ص��ره��م، م��ن خ���الل مت��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ن من 
ا�صتقدام اأ�صرهم متى توافرت لديهم القدرة املالية املرتتبة على ال�صتقدام 
وتوفري ال�صكن املالئم و�صوًل اإىل حتقيق ال�صتقرار والدعم املعنوي، ومبا 
يدعم قطاع التعليم اجلامعي بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على ال�صعيد 
العاملي كوجهة رائدة لالإقامة والعمل والتعليم، وامل�صاهمة يف حتقيق نتائج 
مرونة  يف  والعاملي  الإقليمي  امل�صتوى  على  التناف�صية  للموؤ�صرات  اإيجابية 

قوانن الإقامة ومتطلبات التاأ�صرية.
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
متكن  ع��ر  بالدولة  واجلن�صية  الإق��ام��ة  اإج����راءات  يف  تغيريات  اعتمدنا   :
الطلبة الوافدين من ا�صتقدام اأ�صرهم متى توفرت لهم الإمكانية املادية .. 
77 جامعة  اأكر من  اإقليمية عر  اأ�صبحت وجهة تعليمية  دولة الإم��ارات 

وع�صرات الآلف من الطالب �صنويا.

ت�سكيل جمل�س الإمارات لل�سياحة 
كما اعتمد املجل�ص ت�صكيل جمل�ص الإمارات لل�صياحة، برئا�صة معايل الدكتور 
اأح��م��د ب��ن ع��ب��داهلل حميد ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���ص��ي، وزي���ر دول���ة ل��ري��ادة الأعمال 
وو�صع  الإم��ارات  يف  ال�صياحة  ملف  لتعزيز  واملتو�صطة،  ال�صغرية  وامل�صاريع 
الإم����ارات،  ومئوية  الوطنية  التطلعات  م��ع  ت��ت��الءم  �صياحية  ا�صرتاتيجية 

�صيتوىل  حيث  املحلية،  وال��دوائ��ر  الهيئات  كافة  جلهود  التكامل  وحتقيق 
الداعمة  والت�صريعات  ال�صيا�صات  ومراجعة  اق��رتاح  مهامه  �صمن  املجل�ص 
للقطاع ال�صياحي ومراجعة خطط التنمية ال�صياحية على م�صتوى الدولة، 
ال�صياحية  ال�صتثمارات  جذب  ودعم  ال�صياحية  ال�صناعات  قطاع  منو  ودعم 
للدولة، واقرتاح احلوافز القت�صادية لت�صجيع منو القطاع وجذب املواهب 
امل�صتوى  على  متكاملة  �صياحية  بيانات  قاعدة  لبناء  والتن�صيق  وال��ق��درات، 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  لدعم قطاع  التن�صيق  اإىل  بالإ�صافة  الوطني 

يف جمال ال�صياحة وتوفري اآليات الدعم والتمويل املالئمة.
اليوم  اعتمدنا   : مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وق��ال 
 .. والت�صويق   .. التن�صيق  هو  الهدف   .. لل�صياحة  الإم���ارات  جمل�ص  ت�صكيل 
ودعم م�صاريع ال�صياحة الوطنية .. حملة اأجمل �صتاء يف العامل اأبرزت جمال 
لي�صتفيدوا من  �صبابنا  دعم  .. وهدفنا  واح��د  �صياحي وطني  كفريق  العمل 

الفر�ص ال�صياحية يف كافة اإمارات الدولة.
وي�صم املجل�ص يف ع�صويته كال من دائرة ال�صياحة والثقافة باأبوظبي، ودائرة 
وال�صياحي  التجاري  الإمن���اء  وهيئة  ب��دب��ي،  التجاري  والت�صويق  ال�صياحة 
باأم  ال�صياحة والآث��ار  ال�صياحية بعجمان، ودائ��رة  التنمية  بال�صارقة، ودائ��رة 
لل�صياحة  الفجرية  وهيئة  ال�صياحة،  لتنمية  اخليمة  راأ���ص  وهيئة  القيوين، 

والآثار.

�سيا�سة القت�ساد الدائري  
الإم���ارات  دول���ة  �صيا�صة  اعتماد  ال����وزراء  جمل�ص  اجتماع  اأج��ن��دة  وت�صمنت 
لالقت�صاد الدائري، والتي تعد اإطاراً �صاماًل يحدد اجتاهات دولة الإمارات 
يف حتقيق الإدارة امل�صتدامة وال�صتخدام الفعال للموارد الطبيعية من خالل 
تبني اأ�صاليب وتقنيات ال�صتهالك والإنتاج مبا ي�صمن جودة حياة الأجيال 
وتقليل  الطبيعية  امل����وارد  ا�صتهالك  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة 

الهدر.
�صيا�صة  اعتمدنا   : مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وق��ال 
وا�صتهالك   .. م�صتدام  ونقل   .. نظيف  اإنتاج  الهدف   .. ال��دائ��ري  القت�صاد 
البيئة ويولد فر�ص  .. مبا يحافظ على  للنفايات  واإدارة فعالة   .. م�صتدام 
اقت�صادية جديدة .. ومت ت�صكيل جمل�ص احتادي لالقت�صاد الدائري لتنفيذ 
تت�صمن  الرئي�صية  الأه��داف  من  ال�صيا�صة عدداً  ال�صرتاتيجية. ت�صم  هذه 
اأ�صاليب  تبني  اإىل  حتوله  يف  اخلا�ص  القطاع  ودع��م  البيئية  ال�صحة  تعزيز 
الحتياجات  وتلبية  البيئي  الإج��ه��اد  الأن��ظ��ف، واحل��د من  الإن��ت��اج  وتقنيات 
الأ�صا�صية، و�صوًل لتحقيق روؤية الإمارات باأن تكون اأحد الرواد العاملين يف 

جمال التنمية اخل�صراء.
اإىل حتديد  يهدف  اإط��ار عمل  الدائري  الوطنية لالقت�صاد  ال�صيا�صة  وتعد 
ال��دائ��ري يف ع��دد من  الإم����ارات يف تعزيز مفهوم القت�صاد  اأول��وي��ات دول��ة 
امل�صتدام،  والنقل  اخل�صراء،  التحتية  البنية  وهي  الأولوية  ذات  القطاعات 
اإىل جانب جمالت  امل�صتدام،  الغذاء  وا�صتهالك  واإنتاج  امل�صتدام،  والت�صنيع 
وزيادة  والتطوير،  والبحث  والب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  مثل  م�صرتكة  اأخ���رى 
الوعي وبناء القدرات، واإن�صاء ال�صراكات ومن�صات تعاون، والإدارة املتكاملة 
عوائد  حتقيق  يف  مبخرجاتها  ال�صيا�صة  ت�صهم  اأن  املتوقع  وم��ن  للنفايات. 
املواد  توريد  وت��اأم��ن  البيئي  ال�صغط  وتخفيف  للدولة،  كبرية  اقت�صادية 
القت�صادي  النمو  وتعزيز  البتكار  التناف�صية وحتفيز  القدرة  وزيادة  اخلام 
وخلق فر�ص العمل. ويف نف�ص الإطار، اعتمد جمل�ص الوزراء ت�صكيل جمل�ص 
حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  برئا�صة  ال��دائ��ري،  لالقت�صاد  الإم���ارات 

بلحيف النعيمي، وزير التغري املناخي والبيئة، ع�صوية ممثلن عن اجلهات 
احلكومية الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص، على اأن تتوىل وزارة التغري 
املناخي والبيئة القيام مبهام الأمانة العامة للمجل�ص. ويهدف املجل�ص اإىل 
الإ�صراف على اإعداد اآلية تطبيق ال�صيا�صة بالتن�صيق مع كافة اجلهات املعنية، 
اآلية التطبيق لتنفيذ املبادرات املحددة لكل قطاع  ومتابعة تنفيذ متطلبات 
ال�صيا�صة  لتنفيذ  اخلا�صة  الأداء  موؤ�صرات  اعتماد  املجل�ص  �صيتوىل  كما   ..
واقرتاح  متطلباتها،  م��ع  واملحلية  الحت��ادي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  وم��واءم��ة 
م�صاركة  وتعزيز  والقطاعية،  العامة  وامل�صاريع  للخطط  العامة  الأ�ص�ص 
بالقت�صاد  ال�صلة  ذات  وال��رام��ج  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  يف  اخل��ا���ص  القطاع 
واخلا�ص  احلكومي  القطاعن  ب��ن  ال�صراكة  م�صاريع  وت�صجيع  ال��دائ��ري 
اإىل تعزيز وتطوير الدرا�صات والبحوث العلمية يف املجالت ذات  بالإ�صافة 
الدولية  وال�صراكات  ال��دويل  التعاون  وتعزيز  ال��دائ��ري،  بالقت�صاد  ال�صلة 

فيما يخ�ص تطبيق القت�صاد الدائري على امل�صتوى العاملي.
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ..ق��ال  ال���وزراء  جمل�ص  اجتماع  ختام  ويف 
 .. ع��ام اخلم�صن   ..  2021 الأول يف  الجتماع  : يف ختام  اآل مكتوم  را�صد 
اأكدنا اأن العمل م�صتمر .. وم�صرية التعايف الوطني لن تتوقف .. واحلفاظ 
.. وجمتمعنا  �صيء  اأي  وف��وق  �صيء  كل  قبل  الأول��وي��ة  �صيبقى  ال�صحة  على 

�صيعر هذا العام بقوة اأكر وطاقة اأجمل نحو امل�صتقبل باإذن اهلل .

جتديد ت�سكيل عدد من جمال�س الإدارة  
ويف ال�صوؤون التنظيمية احلكومية، اعتمد املجل�ص جتديد ت�صكيل جمل�ص اإدارة 
الهيئة الحتادية للرقابة النووية، برئا�صة معايل عبداهلل نا�صر ال�صويدي، 
وع�صوية عدد من ال�صخ�صيات الوطنية وممثلي اجلهات املعنية وذلك ملدة 
ثالث �صنوات، حيث ي�صتهدف القرار دعم املجل�ص لتحقيق الأهداف العامة 
من اإن�صائه، حيث يخت�ص بتنظيم القطاع النووي يف الدولة .. وي�صم املجل�ص 
يف ع�صويته كاًل من رزان خليفة املبارك، وحمد علي الكعبي، والدكتور عبد 
القادر اإبراهيم عبداهلل اخلياط، والدكتور علي حممد �صاهن اأحمد، وعلي 

خلفان الظاهري، وفهد حممد عامر احلمادي.
املالية  اإدارة هيئة الأوراق  اإع��ادة ت�صكيل جمل�ص  ال��وزراء  كما اعتمد جمل�ص 
امل���ري وزير  ب��ن ط��وق  ���ص��ن��وات برئا�صة م��ع��ايل ع��ب��داهلل  مل��دة ث��الث  وال�صلع 
حممد  علي  الدكتور  و  ال�صرفاء،  على  حممد  من  كل  وع�صوية  القت�صاد، 
بخيت الرميثي، وخليفة اأحمد ال�صحي، و الدكتورة اليازية �صالح الكويتي، 

واأحمد عبداهلل اآل علي، و الدكتور عبداهلل عبدالرحمن اخلطيب.
اإماراتية  قيا�صية  موا�صفة  اعتماد  املجل�ص  اأجندة  �صمن  القرارات  و�صملت 
اإل��زام��ي��ة لأن��ظ��م��ة الإط��ف��اء ال��ذات��ي حل��رائ��ق غ��رف حم��رك��ات احل��اف��الت يف 
م��ن خماطر احل��رائ��ق فيها مبا  لكفاءة احل��اف��الت واحل��د  تعزيزاً  ال��دول��ة، 
وبالتايل  اأنواعها  مبختلف  فيها  ال�صالمة  م�صتويات  اأعلى  حتقيق  يراعي 
والأمان  ال�صالمة  ومعايري  املمار�صات  لأف�صل  وفقاً  م�صتخدميها  �صالمة 

واجلودة.
من جانب اآخر اعتمد املجل�ص يف ال�صوؤون احلكومية ميزانية الهيئة العامة 
لل�صنة  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  والهيئة  الجتماعية،  والتاأمينات  للمعا�صات 
�صفارة  اإن�صاء  على  املجل�ص  �صادق  ال���دويل،  ال�صعيد  وعلى   ،2021 املالية 
لدولة الإمارات يف تل اأبيب يف دولة اإ�صرائيل، اإىل جانب 8 اتفاقيات يف املجال 
اأفريقيا،  جنوب  جمهورية  من  كاًل  مع  وذل��ك  اجلنائية  وامل�صائل  القانوين 
وجمهورية  واأ���ص��رتال��ي��ا،  وتركمان�صتان،  الحت��ادي��ة،  ال��رازي��ل  وجمهورية 

كازاخ�صتان.

�لهتمام �لعاملي بدولة �لإمار�ت مما يتطلب تفكريً� خمتلفًا وتعاماًل جديًد� ملو�كبة هذ� �لهتمام  يف  �ملف�صلية  للتحولت  عاما  كان   2020  : ر��صد  بن  •  حممد 
18 عامليا يف موؤ�صر�ت قوتها �لناعمة .. و 11 عامليا يف �لتاأثري .. وت�صنف �صمن �لدول �لأن�صط على �ل�صاحة �لدولية  �ملرتبة  حتتل  •  �لإمار�ت 

نتعامل بثقة وجر�أة وم�صد�قية و�صفافية مع �لإعالم �لعاملي .. ونحتاج ملنهجية و��صحة يف �لتعامل مع �لإعالم �جلديد �لذي �أ�صبح هو �لإعالم �ملوؤثر  �أن  • علينا 
�صوق �صند�ت بالعملة �ملحلية .. وتوفري بد�ئل متويلية للم�صاريع �لتنموية للحكومة �لحتادية .. وتن�صيط �لقطاع �ملايل و�مل�صريف بالدولة بناء  هو  �لهدف   .. �لحتادية  للحكومة  �لعام  �لدين  ��صرت�تيجية  •  �عتمدنا 

�إجر�ء�ت �لإقامة و�جلن�صية بالدولة عرب متكني �لطلبة �لو�فدين من ��صتقد�م �أ�صرهم متى توفرت لهم �لإمكانية �ملادية .. دولة �لإمار�ت �أ�صبحت وجهة تعليمية �إقليمية عرب �أكرث من 77  يف  تغيري�ت  •  �عتمدنا 
جامعة وع�صر�ت �لآلف من �لطالب �صنويا 

�لتن�صيق .. و�لت�صويق .. ودعم م�صاريع �ل�صياحة �لوطنية .. حملة �أجمل �صتاء يف �لعامل �أبرزت جمال �لعمل كفريق �صياحي وطني و�حد .. وهدفنا دعم  هو  �لهدف   .. لل�صياحة  �لإمار�ت  جمل�ص  ت�صكيل  •  �عتمدنا 
�صبابنا لي�صتفيدو� من �لفر�ص �ل�صياحية يف كافة �إمار�ت �لدولة 

�صيا�صة �لقت�صاد �لد�ئري .. �لهدف �نتاج نظيف .. ونقل م�صتد�م .. و��صتهالك م�صتد�م .. و�إد�رة فعالة للنفايات .. مبا يحافظ على �لبيئة ويولد فر�ص �قت�صادية جديدة .. ومت ت�صكيل جمل�ص �حتادي  •  �عتمدنا 
لالقت�صاد �لد�ئري لتنفيذ هذه �ل�صرت�تيجة 

�أن �لعمل م�صتمر .. وم�صرية �لتعايف �لوطني لن تتوقف .. و�حلفاظ على �ل�صحة �صيبقى �لأولوية قبل كل �صيء وفوق �أي �صيء .. وجمتمعنا �صيعرب  �أكدنا   .. �خلم�صني  عام   ..  2021 يف  �لأول  �لجتماع  ختام  •  يف 
هذ� �لعام بقوة �أكرب وطاقة �أجمل نحو �مل�صتقبل باإذن �هلل 
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اأخبـار الإمـارات

جت�سيدا لروؤية رئي�س الدولة وبتوجيهات حممد بن زايد 

�إن�صاء 323 م�صكنا للمو�طنني مبنطقة »�ل�صيوح 16« يف �ل�صارقة بتكلفة 400 مليون درهم

خمتلف القطاعات .
���ص��ع��ادت��ه ع���ن �صكره  اأع������رب  ك��م��ا 
ال�صيخ  ���ص��م��و  جل���ه���ود  وت���ق���دي���ره 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون 
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال���رئ���ا����ص���ة 
الدولة  رئ��ي�����ص  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ومتابعتها ل�صمان حتقيق العي�ص 
للمواطنن  وال��رف��اه��ي��ة  ال��ك��رمي 

الأهم  واملحور  الأ�صا�ص  حجر  هو 
على �صعيد تقّدم الوطن وازدهاره 
واملجالت.  القطاعات  خمتلف  يف 
واأ���ص��اد ���ص��ع��ادة ج��ر حممد غامن 
ال�صويدي مدير عام ديوان �صاحب 
رئي�ص  اأبوظبي،  عهد  ويل  ال�صمو 
جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات 
 .. ال��دول��ة  رئي�ص  ال�صمو  �صاحب 
ل�صاحب  ال�����ص��دي��دة  بالتوجيهات 

" يف   16 " ال�����ص��ي��وح  يف م��ن��ط��ق��ة 
َم وفق اأرقى املعايري  مِّ ال�صارقة �صُ
ال��ع��امل��ي��ة، وي��اأت��ي ام���ت���دادا حلزمة 
جميع  يف  احل��ي��وي��ة  امل�������ص���روع���ات 
�صاأنها  م��ن  التي  ال��دول��ة،  مناطق 
الأ�صري  ال����ص���ت���ق���رار  ت��ر���ّص��خ  اأن 
للمواطنن،  الجتماعي  والأم���ن 
وخُمّططات  امل�����ص��اك��ن  خ���الل  م��ن 
ال���ط���رق واملُ���ن�������ص���اآت اخل��دم��ي��ة .. 

لدولة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  وت�����ص��ع 
الإم����ارات قطاع الإ���ص��ك��ان يف �صلم 
اأول��وي��ات��ه��ا وع��ل��ى راأ�����ص براجمها 
وخ����ط����ط����ه����ا الإ�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة، 
لتطوير التنمية يف جميع مناطق 
املواطنن  ي���خ���دم  مب���ا  ال����دول����ة، 
ويحافظ على دميومة ال�صتقرار 
اأبناء  يعي�صها  ال��ت��ي  وال��رف��اه��ي��ة 
الإمارات، اإميانا منها باأن املواطن 

و�صبل  اإم��ك��ان��ي��ات  جميع  وت��وف��ري 
اإ�صعادهم.

و���ص��ك��ر ���ص��ع��ادة م��دي��ر ع���ام دي���وان 
اأبوظبي  �صاحب ال�صمو ويل عهد 
الإ�صرتاتيجين  ال�������ص���رك���اء   ..
لالرتقاء  امل�صتمر  لدعمهم  كافة 
اإىل  املقدمة  اخل��دم��ات  مب�صتوى 
مدينة  يف  وامل��ق��ي��م��ن  امل��واط��ن��ن 
ال�صارقة. واأكد اأن امل�صروع ال�صكني 

ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
اهلل" والدعم امل�صتمر من �صاحب 
اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
ال�صمو  �صاحب  ومتابعة  ن��ه��ي��ان، 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي 
وجهود  احلثيثة،  ال�صارقة  حاكم 
�صموه يف تعزيز م�صرية التنمية يف 

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ  م���ت���اب���ع���ة  جل���ن���ة  اأجن��������زت 
رئي�ص  ال�صمو  ���ص��اح��ب  م���ب���ادرات 
ال���دول���ة الأع����م����ال الإن�����ص��ائ��ي��ة ل� 
�صملت  للمواطنن،  م�صكنا   323
 " ال��داخ��ل��ي��ة، يف منطقة  ال��ط��رق 
اإم��ارة ال�صارقة،  " يف   16 ال�صيوح 
مليون   400 نحو  بلغت  بتكلفة 

درهم.
امل�����ص��روع جت�صيدا  اإن�����ص��اء  وي���اأت���ي 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ل���روؤي���ة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
بتلبية  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
و�صمان  امل���واط���ن���ن  اح���ت���ي���اج���ات 
ال�صتقرار الأ�صري لهم، ويف اإطار 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
�صوؤون  مبتابعة  امل�صلحة  للقوات 
جودة  وحت�صن  املواطنن  اأبنائه 
من  م�صتمرة  ومبتابعة  حياتهم، 
اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

وزير �صوؤون الرئا�صة.

م�صريا اإىل اأنه ُيراعى يف تنفيذها 
املعمارية  ال���ت�������ص���ام���ي���م  اأح��������دث 
ال��ت��ط��ور احل�صاري  ت��واك��ب  ال��ت��ي 

والنه�صة ال�صاملة يف الدولة.
وي�صمل امل�صروع 323 م�صكنا على 
 407.880.4 ق��دره��ا  م�صاحة 
مرت مربع، مت�صمنا �صبعة مناذج 
عن  عبارة  منها  خم�صة  هند�صية، 
 263 بعدد  واأول  اأر�صي  طابقن 
من  يتكونان  ومن��وذج��ان  م�صكنا، 
ط���اب���ق اأر�����ص����ي ف��ق��ط ب���ع���دد 60 

م�صكنا.
باأنظمة  امل���ن���ازل  ج��م��ي��ع  وُزوِّدت 
اجليل الثاين من الأجهزة الذكية 
ربطها  م����ع  ال�����دخ�����ان،  ل���ك���ا����ص���ف 
نت  ت�صمَّ كما  "ح�صنتك"،  بنظام 
الأ�����ص����غ����ال الإن�������ص���ائ���ي���ة الأ�����ص����وار 
ومظالت  اخل���ارج���ي���ة  وامل����الح����ق 
الداخلية  وال����ط����رق  ال�������ص���ي���ارات 
وج��م��ي��ع امل����راف����ق ال�������ص���روري���ة .. 
فيما �ُصيِّد امل�صروع بطابع عمراين 
وتطلعات  اح���ت���ي���اج���ات  ي��ن��ا���ص��ب 
الأ�صر املواطنة، وبطريقة مبتكرة 
وف���ق اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ج���ودة البناء 

وموا�صفاتها.

اأجرت 179,117 فح�سا ك�سفت عن 3,579 اإ�سابة

»�ل�صحة« تعلن �صفاء 4,166 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�صيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع   متا�صيا 
املبكر  الكت�صاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�صات  نطاق  وزي���ادة 
"كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  امل�صابة  احل���الت  وح�صر 
اإجراء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  وعزلهم  لهم  19" واملخالطن   -
املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  خالل  جديدا  فح�صا   179،117
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 

الفح�ص الطبي.

 و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�صيع 
نطاق الفحو�صات يف الك�صف عن 3،579 حالة اإ�صابة جديدة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
وبذلك  الالزمة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت 

يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 277،955 حالة.
 كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 9 حالت م�صابة نتيجة تداعيات 
الإ�صابة بفريو�ص كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 792 حالة.
وخال�ص  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة   واأعربت 

تعازيها وموا�صاتها لذوي املتوفن، ومتنياتها بال�صفاء العاجل 
اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�صابن،  جلميع 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية 

�صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
مل�صابن  4،166 حالة جديدة  �صفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت   كما 
التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص 
الالزمة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���ص  اأع��را���ص  م��ن 
ال�صفاء  حالت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ 

حالة.  251،484

مبر�صوم من حممد بن ر��صد .. تعيني عو�ص 
�لكتبي مدير� عاما لهيئة �ل�صحة يف دبي

•• دبي-وام:

"رعاه  ال��وزراء  الدولة، رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص  اآل مكتوم،  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  اأ�صدر �صاحب 
اهلل"، ب�صفته حاكماً لإمارة دبي، مر�صوماً بتعين عو�ص �صغري الكتبي، مديراً عاماً لهيئة ال�صحة يف دبي، 
والدكتور علوي ال�صيخ علي، نائباً للمدير العام. و�صغل عو�ص الكتبي من�صب الوكيل امل�صاعد لقطاع اخلدمات 
امل�صاندة يف وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع، وتقّلد العديد من املنا�صب التنفيذية يف اإمارة دبي وله خرة طويلة 
�صيلر  الأعمال من جامعة  اإدارة  بكالوريو�ص  على  وهو حا�صل  عاماً،   25 لأك��ر من  الإدارة متتد  يف جمال 
الدولية يف اململكة املتحدة. وعمل الدكتور علوي ال�صيخ علي نائباً ملدير جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم 
ال�صحية، وهو العميد املوؤ�ص�ص لكلية الطب الب�صري فيها، وله خرة طويلة قام خاللها بن�صر اأكر من 100 
ورقة علمية ب�صفته باحثاً متميزاً يف جمال الطب القلبي الوعائي، وهو ع�صو يف العديد من الهيئات الطبية 

والعلمية املرموقة حملياً وعربياً وعاملياً، وحا�صل على العديد من اجلوائز املحلية والعاملية. 

ق�صم �لتوجيه �لأ�صري يف حماكم دبي ��صتقبل 7 �آلف و 327 ملفًا �أ�صريًا 
جديدً�  وجنح يف ت�صوية 6.692 ملفًا �أ�صريًا يف ظل �أزمة كورونا عام 2020

•• دبي –الفجر:

ال�صخ�صية  الأح��وال  ب��اإدارة  الأ�صري  التوجيه  ق�صم  جنح 
يف حماكم دبي، رغم الأزمة العاملية التي مير بها العامل 
اإثر جائحة كورونا من حتقيق نتائج اإيجابية، وذلك �صعياً 
اإىل دعم التوجهات الرامية اإىل تقدمي اأف�صل اخلدمات 
للجمهور واإ�صعادهم، وت�صهيل اأمورهم، وفق اأعلى معايري 
معها  ل��ت��ع��ك�����ص  م��ع��ام��الت��ه��م  اإجن�����از  لت�صهيل  احل��ك��وم��ة 
ال�صورة احل�صارية لالإمارة، للو�صول اإىل حماكم رائدة 
متميزة عاملياً.   حيث ك�صف اأحمد عبد الكرمي رئي�ص ق�صم 
التوجيه الأ�صري يف حماكم، جنح ق�صم التوجيه الأ�صري 
اأ�صريا جديدا خالل عام  اآلف و327 ملفا   7 النظر يف 
2020، و جنح يف ت�صوية 6 اآلف و692 ملفا من جمموع 
امللفات املتداولة البالغة 8 اآلف و431 ملفا طيلة العام 
، وبلغت عدد املحا�صر الأ�صرية 17األف و953 حم�صرا 
عن  اإدارتها  التي مت  الأ�صرين  املوجهن  قبل  اأ�صريا من 
للتعليمات  اتباعا  وذل��ك  ال�صخ�صي،  احل�صور  دون  بعد 
رئي�ص  ، منوهاً  الر�صمية،  ال�صادرة من اجلهات  الوقائية 
بها  احلالت  يعنى  الت�صوية  اأن   الأ���ص��ري  التوجيه  ق�صم 
دون و�صولها  الأ�صرين ف�صلها  املوجهون  ا�صتطاع  التي  
بالرتا�صي  الطالق  اأو  ال�صلح  طريق  عن  �صواء  للق�صاء 
 ، النزاع  اإكمال  بعدم  الأط��راف  اإقناع  بعد  امللف  اأو حفظ 

وموافقتهم وقناعتهم ب�صحب الطلب وطلب اإغالقه .
اأحمد عبدالكرمي حر�ص حماكم دبي خالل فرتة  واأك��د 
التوجيه  ع��ق��د جل�صات  ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة  ب��ع��د،  ال��ع��م��ل ع��ن 
اإىل  باأيدي الطرفن، و�صوًل  والإ�صالح الأ�صري لالأخذ 
�صلح بينهما، اأو اتفاق ملزم ينهي خالفاتهما بالرتا�صي، 
م��ع ب��ي��ان احل��ق��وق وال��واج��ب��ات الأ���ص��ري��ة، ويف ح���ال عدم 

الأحوال  حمكمة  اإىل  الطلبات  حت��ال  ح��ل،  اإىل  التو�صل 
ال�صخ�صية بناء على رغبة الطرفن اأو اأحدهما، مو�صحاً 
التوجيه الأ�صري يف حماكم دبي رغم الأزمة  �صعي ق�صم 
دورها  بدقة، مما عزز  اإليها  املوكلة  املهام  كافة  تنفيذ  يف 
املهم يف اإيجاد حلول بديلة وودية لكافة الأطراف ت�صهم 
يف حل خالفاتهم، بعيداً عن اأروقة وقاعة املحاكم وطول 
الفرتة املا�صية وحتديداً مع بدء الإج��راءات الحرتازية 
امل��ح��ددة يف هذا  لل�صوابط  وف��ق��اً  وذل���ك  اجل��ائ��ح��ة،  �صد 
ال�صاأن، وقد ر�صخت جهود ا�صتمرارية عمل دوائر التوجيه 
كيان  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م�صتهدفات  وامل�����ص��احل��ة،  الأ����ص���ري 
لكافة  التقا�صي  خدمات  وتوفري  وخ�صو�صيتها،  الأ�صرة 
اأو مكان  اأف��راده��ا ول��الأط��راف الأخ���رى وه��ي يف منزلها 
عملها، والعمل على التو�صل اإىل �صلح بينهم حفاظاً على 
والتوجيه  الإ���ص��الح  ق�صم  رئي�ص  و�صدد  الأ���ص��رة.  اأوا���ص��ر 
الأ�صري على الدور املجتمعي الذي يلعبه الق�صم، والآثار 
و�صول  قبل  املبذولة  اجلهود  ج��راء  امللمو�صة،  الإيجابية 
اأخ��ذت على  دب��ي  واأن حماكم  التقا�صي،  اخل��الف ملرحلة 
الت�صويات وال�صلح  �صيا�صة  عاتقها مبادرات تدخل �صمن 
ب���ن الأط�������راف امل��ت��خ��ا���ص��م��ن، ومل ���ص��م��ل الأ����ص���ر وحل 
بالو�صائل  واإ���ص��الح��ه��ا  ومعاجلتها  الأ���ص��ري��ة  اخل��الف��ات 
الأ�صري  التوجيه  يف  املخت�صة  اجلهات  تقوم  كما  الودية، 
ب��ال��ت��ف��اه��م م��ع ال��ط��رف��ن واإج�����راء ات��ف��اق اأ����ص���ري معهما 

للو�صول اإىل حلول مثالية تر�صيهما.
القا�صي  األ��زم  ال�صخ�صية،  الأح���وال  قانون  اأن  اإىل  ولفت 
دب��ي حتر�ص  واأن حماكم  الأط���راف،  على  ال�صلح  عر�ص 
ال��ق��ا���ص��ي، واإمن���ا من  اأم���ام  على ه��ذا الأم����ر، لي�ص فقط 
�صدور  بعد  ما  التنفيذ  ويف  الأ�صري،  التوجيه  ق�صم  قبل 

الأحكام. 

تخريج جمموعة من منت�صبي �صرطة �أبوظبي بدورة �لتحدي و�ملغامر�ت بالقو�ت �مل�صلحة

جمموعة بريد �لإمار�ت تطلق برناجما د�خليا للتطعيم

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  �صرطة  منت�صبي  من  جمموعة  تاأهل 
اجلبال  وت�صلق  وامل��الح��ة  اجلبلي  امل�صري  على 
بكل  التجديف  و  اجلبلية  ال��دراج��ات  ورك���وب 
ال��ك��اي��اك والكانو  اأن����واع ال���ق���وارب وخ�����ص��و���ص��اً 
مهارات  تنمي  متخ�ص�صة   تدريبية   دورة  يف 
اأ�صابيع    4 مل���دة  وذل����ك  وامل���غ���ام���رات  ال��ت��ح��دي 
مركز  يف  وامل��غ��ام��رة  التحدي  تدريبات  بجناح 
للقيادة  التابع  الع�صكري  الريا�صية  الرتبية 

العامة للقوات امل�صلحة. 
و���ص��ه��د ت��خ��ري��ج ال������دورة ال��ع��م��ي��د رك����ن �صيف 
الريا�صية  الرتبية  مركز  قائد  اليماحي  علي 
ال�صحي   مفلح  فهد  ط��ي��ار  وامل��ق��دم  الع�صكري 
واملغامرات   ال��ت��ح��دي  ت���دري���ب���ات  ج��ن��اح  ق��ائ��د 

بالقيادة العامة للقوات امل�صلحة .
واأو�صح املقدم را�صد �صغري البلو�صي نائب مدير 
ب�صرطة  ال�صرطية  الريا�صية  الرتبية  مركز 
املنت�صبون   تلقاها  التي  التدريبات  اأن  اأبوظبي 

تنمي يف رجال ال�صرطة �صفات مهارية متميزة 
منها العمل بروح الفريق الواحد و ال�صجاعة 
والإقدام ومهارات ال�صفات القيادية وممار�صة 

خمتلف ريا�صات التحدي واملغامرات ب�صجاعة 
وحما�صة كبرية  على اجتياز اأ�صعب التحديات 
بنجاح، اإىل جانب الت�صويق يف حتدي امل�صاعب 

ب�صورة اآمنة ، وح�صل امل�صاعد اأول عمار اأحمد 
اأب��وظ��ب��ي على  ���ص��رط��ة  م��ن منت�صبي  ال��ن��ي��ادي 

املركز الأول يف الدورة .

•• دبي-الفجر: 

متا�صياً مع احلملة الوطنية لتقدمي 
الدولة  ���ص��ك��ان  ج��م��ي��ع  اإىل  ال���ل���ق���اح 
اأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة ب��ري��د الإم�����ارات 
�صد  تطعيم  حملة  اجل��م��ع��ة  ي���وم  يف 
جلميع  "كوفيد19-"  ف����ريو�����ص 

موظفيها يف جميع اأنحاء الدولة. 
�صعادة عبد اهلل حممد  ق��ال  ب���دوره، 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  الأ���ص��رم، 
" تلتزم  الإم�����ارات:  ب��ري��د  جمموعة 
ب��ري��د الإم������ارات بتقدمي  جم��م��وع��ة 
خدماتها يف دولة الإمارات مع اتخاذ 
للحفاظ  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ري  جميع 
ومتعاملينا  موظفينا  �صالمة  على 
وجم��ت��م��ع��ات��ن��ا ال����ذي����ن ن�����ص��ع��ه��م يف 
واإننا نحث جميع  اأولوياتنا.  �صدارة 
التطعيم  ت���ل���ق���ي  ع���ل���ى  امل����وظ����ف����ن 

انطالقاً من واجبنا الوطني ودورنا 
كاأحد القطاعات احليوية يف الدولة".  
واأ�صاف الأ�صرم: "على الرغم من اأن 
تلقي التطعيم اختيارياً، اإل اأنه وجد 

ومع  ف��ري��ق��ن��ا،  ب��ن  ك��ب��رية  ا�صتجابة 
منح الأولوية ملوظفينا يف اخلطوط 
ت�صهيل  اإىل  نتطلع  فاإننا  الأم��ام��ي��ة، 
موظفينا  جميع  اإىل  اللقاح  و���ص��ول 

الدولة من خالل  اأنحاء  يف خمتلف 
للتطعيم".  ال���داخ���ل���ي  ب��رن��اجم��ن��ا 
ال�����ص��رك��ة تعمل  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ال�صحية  ال�صلطات  مع  وثيق  ب�صكل 

�صحة  ع����ل����ى  احل������ف������اظ  ل�������ص���م���ان 
وتو�صيع  و���ص��الم��ت��ه��م،  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
انت�صار  م��ن  للحد  التطعيم،  ن��ط��اق 

الفريو�ص.
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اأخبـار الإمـارات
مكتوم بن حمد�ن بن ر��صد ي�صهد حتديات �لثنايا لهجن �ل�صيوخ يف مهرجان ويل عهد دبي

•• دبي-وام:

�صهد ال�صيخ مكتوم بن حمدان بن را�صد اآل مكتوم م�صاء ام�ص حتديات الثنايا 
للهجن  دبي  �صمو ويل عهد  ال�صيوخ �صمن مهرجان  ال�صمو  اأ�صحاب  لهجن 
ال�صعارات  بن  مثريا  تناف�صياً  �صهدت  �صوطا   13 م��دار  على  اأقيمت  والتي 

املختلفة للموؤ�ص�صات الكرى.
وهيمنت هجن العا�صفة على ال�صدارة من خالل ال�صوطن الرئي�صين للبكار 
املحليات واملهجنات، وجنحت "ال�صاهينية" اململوكة ل�صعار هجن العا�صفة يف 
احل�صول على �صدارة ال�صوط الأول للثنايا البكار املحليات، وح�صمت املعركة 

بزمن وقدره 12:14:6 دقائق.
 وقاد م�صمر هجن العا�صفة املميز غياث الهاليل "ال�صاهينية" اإىل اعتالء 
القمة من خالل ثاين الأ�صواط للثنايا البكار املهجنات وذلك بعد اأن متكنت 

وقدره  توقيت  يف  ك��ي��ل��وم��رتات  ثمانية  البالغة  ال�صباق  م�صافة  قطع  م��ن 
دقيقة.  12:17:1

عر  الوهيبي  حممد  �صلطان  امل�صمر  مع  الرئا�صة  هجن  اأبدعت  وباملقابل   
الوهيبي  قاد  حيث  واملهجنات  املحليات  للجعدان  والرابع  الثالث  ال�صوطن 
اجلعدان  للثنايا  الثمانية  الكيلومرتات  رحلة  يف  النت�صار  اإىل  "�صاهن" 

املحليات بعد مرور 12:22:4 دقائق.
للثنايا  الأ���ص��واط  راب��ع  خ��الل  م��ن  الرئا�صة  لهجن  الأح��م��ر  ال�صعار  وظهر 
اجلعدان املهجنات وذلك عن طريق "�صاهن" الذي قاده امل�صمر �صلطان بن 

حممد الوهيبي لل�صدارة بتوقيت وقدره 12:11:1 دقيقة .
وانطلقت �صباح ام�ص مبيدان املرموم اأوىل مناف�صات الكبار لهجن اأ�صحاب 
 14 واأقيمت  للهجن،  دب��ي  عهد  ويل  �صمو  مهرجان  �صمن  ال�صيوخ  ال�صمو 
واملهجنات،  املحليات  الهجن  فئات  بن  تق�صيمها  مت  الثنايا  �صن  يف  �صوطاً 

وح�صل الفائزون باملراكز من الول وحتى العا�صر على جوائز نقدية �صخمة، 
وكانت م�صافة ال�صباق هي 8 كيلومرتات.

الت�صمري  جنوم  جنم  "ال�صاهينية" بقيادة  بالبكرة  العا�صفة  هجن  ودفعت 
للبكار  للثنايا  الأول  ال�����ص��وط  يف  النامو�ص  لتح�صد  ب��ق��وة  ال��ه��اليل  غ��ي��اث 
املحليات بعد اأن و�صلت اإىل خط النهاية م�صجلة توقيتا وقدره 12:28:0 

دقيقة.
"الوثبة" ب�صعار  ن�صيب  من  ك��ان  فقد  املهجنات  للبكار  الثاين  ال�صوط  اأم��ا 
هجن الرئا�صة بقيادة امل�صمر �صلطان حممد الوهيبي والتي �صجلت توقيتاً 

بلغ 12:33:5 دقيقة.
"�صاهن" على القمة  وقدم م�صمر هجن الرئا�صة �صلطان حممد الوهيبي 
توقيتاً  حقق  وال���ذي  املحليات  اجل��ع��دان  للثنايا  الثالث  ال�صوط  خ��الل  م��ن 
"�صاهن" ويهدي �صعار هجن الرئا�صة  يتدخل  اأن  قبل  دقيقة   12:35:9

للجعدان  الرابع  ال�صوط  نامو�ص  الوهيبي  حممد  �صلطان  املميز  وم�صمره 
املهجنات بو�صوله خلط النهاية يف زمن بلغ 12:36:5 دقيقة.

وي�صل قطار مهرجان �صمو ويل عهد دبي اإىل حمطات اخلتام حيث تنظم 
اإعتبارا من يوم غد الثنن مناف�صات �صن احلول والزمول و�صيكون التناف�ص 
على اأ�صده بن اأبناء القبائل يف الفرتة امل�صائية خالل 12 �صوطاً مق�صمة بن 

احلول املحليات واملهجنات و الزمول املحليات واملهجنات .
و�صيح�صل الفائزون يف الأ�صواط ال�صتة الأوىل على �صيارات بينما �صيح�صل 
اأ�صحاب ال�صدارة يف بقية الأ�صواط واأ�صحاب املراكز من الثاين وحتى العا�صر 

يف كل الأ�صواط على جوائز نقدية كبرية.
الفائزون  يح�صل  لالإنتاج  اأ�صواط  ع�صرة  اإقامة  ال�صباحية  الفرتة  وت�صهد 
الأ�صواط  جميع  �صتكون  بينما  �صيارات،  على  منها  الأوىل  ال�صتة  خالل  من 

الخرى نقدية.

•• دبي-الفجر:

يف  والتدريب  التاأهيل  اإدارة  اأعلنت 
اإطالق  ع��ن  ال��ق�����ص��ائ��ي  دب���ي  معهد 
العلوم  دبلوم  من  العا�صرة  الدفعة 
ملنت�صبي  وال��ق�����ص��ائ��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الإم���ارات  امل�صّلحة يف دول��ة  ال��ق��وات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة. وخ������الل هذه 
ال������دورة ال��ت��ي ت�����ص��ت��م��ر مل����دة ثالثة 
�صي�صارك  امل��ع��ه��د،  م��ق��ر  يف  اأ���ص��ه��ر 
من  املعتمدين  امل��درب��ن  م��ن  نخبة 
والقانونية  الق�صائية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

واجلهات ذات ال�صلة.
وقال �صعادة القا�صي الدكتور جمال 
دبي  معهد  ع���ام  م��دي��ر  ال�صميطي، 
على  املعهد  يف  "عملنا  الق�صائي: 
ح�صد خرات جمموعة من �صركائنا 
�صامل  ب��رن��ام��ج  ت�صميم  اأج����ل  م��ن 

لدبلوم العلوم القانونية والق�صائية 
القوات  ملنت�صبي  ا  خ�صي�صً امل�صمم 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  امل�صلحة يف 
امل��ت��ح��دة. و���ص��ي��ع��ت��م��د ب��رن��ام��ج هذا 
العام على النجاحات املرتاكمة التي 
ال�صابقة،  الت�صع  الدفعات  حققتها 
م�����ع ����ص���م���ان ح�������ص���ول امل���ت���درب���ن 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل���ه���ارات واخل����رات 
ت�صاعدهم  التي  وامليدانية  العملية 
بجدارة  اأع��م��ال��ه��م  م��ه��ام  اأداء  ع��ل��ى 
يف  التقدم  حتقيق  وموا�صلة  تامة، 

م�صرياتهم املهنية والتخ�ص�صية".
وقالت العنود احلمادي، مدير اإدارة 
دبي  وال��ت��دري��ب يف معهد  ال��ت��اأه��ي��ل 
الن�صخ  ح��ق��ق��ت  "لقد  ال��ق�����ص��ائ��ي:  
ال�صابقة من دبلوم العلوم القانونية 
امل�صّلحة  ل���ل���ق���وات  وال���ق�������ص���ائ���ي���ة 
كانت  كما  منها،  املن�صودة  الأه���داف 

ن��اج��ح��ة ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����ص، م��ا يعك�ص 
ويوؤكد  ب��ر���ص��ال��ت��ه،  امل��ع��ه��د  ال����ت����زام 
ال�صابقة  ال�����دورات  وف��وائ��د  اأه��م��ي��ة 
و�صولنا  ب��ع��د  خ��ا���ص��ة  مل��ن��ت�����ص��ب��ي��ه��ا، 
املجمل،  ويف  العا�صرة.  الدفعة  اإىل 
�صتتناول الدفعة العا�صرة �صرح كافة 
القوانن ذات ال�صلة مبهام الق�صاء 
الع�صكري، كما �صيتم رفد املتدربن 
والق�صائية  القانونية  باملعلومات 
بكفاءة  اأعمالهم  ملمار�صة  ال��الزم��ة 
تعزيز  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  وف����ع����ال����ي����ة، 
للمتدربن،  الإيجابية  الجت��اه��ات 
وحفزهم على تبني اأف�صل املمار�صات 
يف  والق�صائية  القانونية  ال�صلوكية 

اأعمالهم".
الق�صائية  ال����درا�����ص����ات  وت�������ص���م���ل 
للدبلوم،  التدريبي  اجل��دول  �صمن 
ثالث م��واد وه��ي: الق�صاء يف دولة 

قانون  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
)النطاق  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال���ع���ق���وب���ات 
الع�صكرية  واجل��رائ��م  وال��ع��ق��وب��ات(، 
املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات 
الع�صكري. و�صمن الق�صم املخ�ص�ص 
�صيتعرف  ال��ع��ام،  العقوبات  لقانون 
العام  ال��ق�����ص��م��ن  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ص��ب��ون 

واخلا�ص. 
املخ�ص�ص  ال����ق���������ص����م  وي�������ص���ت���م���ل 
اخلا�صة  اجل���زائ���ي���ة  ل��ل��ت�����ص��ري��ع��ات 
املعلومات،  ت��ق��ن��ي��ة  ج���رائ���م  ع���ل���ى: 
الإره������اب وغ�����ص��ل الأم������وال، قانون 
مكافحة التمييز والكراهية. وي�صم 
ق�صم الإجراءات اجلزائية عدًدا من 
امل����واد، وم��ن��ه��ا: ال��ق��ان��ون الحت���ادي 
ونظام  اجل����زائ����ي����ة،  ل������الإج������راءات 
الع�صكري،  اجل��زائ��ي��ة  الإج�������راءات 
والربط بينه وبن قانون الإجراءات 

 62 امل��ادة   لن�ص  اجلزائية تطبيقاً 
اجلزائية   الإج����������راءات  ن���ظ���ام  م���ن 
الع�صكري، اإ�صافة اإىل قانون ت�صكيل 
الع�صكرية  امل��ح��اك��م  واخ��ت�����ص��ا���ص 
)مقارنة باملحاكم غري الع�صكرية(.

�صيدر�ص  ال���دول���ي���ة،  اجل���وان���ب  ويف 
باجلرائم  تتعلق  م����واد  امل��ت��درب��ون 
الدولية والتعاون الدويل، والقانون 
الدويل الإن�صاين واآليات تنفيذه، يف 
من  املدنية  املجموعة  ت�صتمل  حن 
املعامالت  ق���ان���ون  ع��ل��ى:  ال���دب���ل���وم 
والأحكام  ال��ع��ام��ة  التعبئة  امل��دن��ي��ة، 
املدنية  اخل��دم��ة  وق��ان��ون  العرفية، 

والحتياطية. 
و�صيخ�ص�ص ق�صم للمهارات والعلوم 
املتدربون  ي��ت��ع��رف  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ي��ة 
يف  البحث  مناهج  على  خاللها  من 
ال��ع��ل��وم ال��ق��ان��ون��ي��ة، وال��ط��ل��ب منهم 

اإىل جانب  ال��ت��خ��رج،  ب��ح��ث  ت��ق��دمي 
م�������واد اأخ���������رى، ت�������ص���م���ل: م����ه����ارات 
اجل�����ص��د، م�صتقبل  ول��غ��ة  الت�����ص��ال 
الق�صاء يف ظل الذكاء ال�صطناعي، 
والأبعاد  املوؤ�ص�صي،  والتميز  اجل��ودة 
�صبكات  ا����ص���ت���خ���دام  يف  الأم����ن����ي����ة 
و�صتنظم  ال���ص��ط��ن��اع��ي.   ال���ذك���اء 

ت�صمل  للمتدربن  ميدانية  زي��ارات 
لالأدلة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م���ن:  ك���اًل 
حماكم  اجل��رمي��ة،  وع��ل��م  اجلنائية 
للموؤ�ص�صات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  دب����ي، 
والإدارة  والإ���ص��الح��ي��ة،  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ري���ات واامل����ب����اح����ث 
اجلنائية، كما �صيخ�صعون ملجموعة 

من الختبارات التحريرية يف املواد 
 15 �صاعاتها عن  التي ل تقل عدد 
�صاعة تدريبية، اإىل جانب التدريب 
دبي.   – العامة  النيابة  يف  العملي 
ويبلغ املجموع الكلي لعدد ال�صاعات 
التحريرية  والختبارات  التدريبية 

�صاعة.  389

•• ال�شارقة-الفجر:

والتنمية  الإح�����ص��اء  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت   
مع  بالتعاون  ال�صارقة  يف  املجتمعية 
وجامعة  لالإمارة  ال�صت�صاري  املجل�ص 
البحوث  معهد  خ���الل  م��ن  ال�����ص��ارق��ة 
للعلوم الإن�صانية والجتماعية، درا�صة 
املواطنن  )اجتاهات  بعنوان  ميدانية 
على  الإن��ف��اق  نحو  ال�صارقة  اإم���ارة  يف 
ال�������زواج( ���ص��ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا توزيع 
م���ن مواطني  ع��ي��ن��ة  ع��ل��ى  ا���ص��ت��ب��ي��ان 
بن  اأعمارهم  ت��رتاوح  ال�صارقة  اإم��ارة 
18 و60 عاماً �صواء كانوا متزوجن 
اأوغري متزوجن، حيث �صيبا�صر فريق 
 25( اليوم  الدرا�صة  يف  البدء  العمل 
ملدة  ي�صتمر  اأن  على  اجل����اري(  يناير 
اإىل  امل�����ص��روع  وي�صعى  اأ���ص��اب��ي��ع.   �صتة 
تقدمي ق��راءات وا�صحة حول تكاليف 
ال�صارقة،  اإم�����ارة  جم��ت��م��ع  يف  ال�����زواج 
تتحكم  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ص��ة  والأ�����ص����ب����اب 

تاأثري  درا�صة  اإىل  بالإ�صافة  بتكاليفه، 
للعمل  الأ�صري،  ال�صتقرار  على  ذلك 
ع��ل��ى م�����ص��اع��دة اجل��ه��ات امل��خ��ت�����ص��ة يف 
بال�صتناد  الالزمة  الإج���راءات  اتخاذ 

اإىل قاعدة بيانات دقيقة و�صاملة.
الإح�صاء والتنمية  دائرة  ويتمثل دور 
بت�صميم  امل���������ص����روع  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وا�صتخراج  البيانات  وجمع  ال�صتبيان 
ال�صارقة  جامعة  تقوم  بينما  النتائج، 
للعلوم  ال���ب���ح���وث  م��ع��ه��د  خ����الل  م���ن 
بدرا�صة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
الطرق  اأف�صل  وفق  وحتليلها  النتائج 
�صيعمل  ح���ن  امل��ع��ت��م��دة، يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل���ج���ل�������ص ال�����ص����ت���������ص����اري ع���ل���ى رف���ع 
التي  الت�صريعات  واإع����داد  التو�صيات 

ت�صهم يف حتقيق اأهداف الدرا�صة. 
و�صتوزع الدائرة ال�صتبيان عر اإر�صال 
ر�صالة ن�صية اإىل اأرقام هواتف جمتمع 
املتوفرة  البيانات  قاعدة  وفق  البحث 
ال�صتبيان، حيث  رابط  لديها حتتوي 

البيانات  ج��م��ع  ع��م��ل��ي��ة  ���ص��ت�����ص��ت��غ��رق 
ت��ب��داأ عملية  اأن  ع��ل��ى  اأ���ص��اب��ي��ع  اأرب���ع���ة 
ف���رز ال��ب��ي��ان��ات ب��ع��ده��ا م��ب��ا���ص��رة وملدة 
اأ���ص��ب��وع��ن وق����ال ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
ح��م��ي��د ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي رئي�ص 
املجتمعية:  والتنمية  الإح�صاء  دائ��رة 
"تاأتي اأهمية هذه الدرا�صة من خالل 
م�صاهمتها يف احل�صول على موؤ�صرات 
على  لالإنفاق  ال�صائدة  الثقافة  ح��ول 
املخت�صة  اجلهات  ي�صاعد  مبا  ال���زواج 
وتثقيفية  توعوية  برامج  ت�صميم  يف 
ل��رف��ع م�صتوى ال��وع��ي ح��ول الإدخ���ار 
ون�����ص��ر ث��ق��اف��ة ت��ر���ص��ي��د الإن���ف���اق على 
ال�����زواج يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل، و���ص��ت��ك��ون هذه 
امل�صتقبلية  للدرا�صات  اأ�صا�صا  الدرا�صة 
ال�صيخ  واأو�����ص����ح  املجال."  ن��ف�����ص  يف 
ال���دائ���رة تعمل  اأن  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
على توفري اإح�صاءات حديثة ودقيقة 
من خالل كوادر موؤهلة وا�صتنادا اإىل 
اأف�صل املعايري املتعلقة بجمع البيانات 

املعنية  احلكومية  للجهات  وتقدميها 
لتوظيفها يف خدمة املجتمع انطالقاً 
بو�صع  امل�صاهمة  يف  امل��ه��م  دوره���ا  م��ن 
التنمية  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ���ص��ي��ا���ص��ات 
اخلدمات  نوعية  وحتديد  املجتمعية 
ال���������ص����ي����خ حممد  وح�������ث  امل�����ق�����دم�����ة. 
ال��ق��ا���ص��م��ي جم��ت��م��ع ال��ب��ح��ث يف اإم����ارة 
ال�صتبيان  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ال�����ص��ارق��ة 
الر�صائل  اإىل  ال�صتجابة  خ��الل  م��ن 
امل��وج��ه��ة اإل��ي��ه��م م��ن ال��دائ��رة ومتكن 
بيانات  اإىل  ال��و���ص��ول  م���ن  ك���وادره���ا 
الدرا�صة  ه��ذه  ت��دع��م  و�صاملة  دقيقة 
اأهدافها،  حتقيق  على  على  ووت�صاعد 
�صرية  ت�����ص��م��ن  ال����دائ����رة  اأن  م����وؤك����داً 
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي حت�صل 

عليها مبوجب قانون اإحداثها.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ميحد 
ال�صت�صاري  املجل�ص  رئي�ص  ال�صويدي 
التي  املبادرة  هذه  اأن  ال�صارقة  لإم��ارة 
ل�صل�صلة  ال�صت�صاري  املجل�ص  ي�صيفها 

اإىل  التي يتطلع من خ��الل  امل��ب��ادرات 
يف  وت��وج��ه��ات��ه��م  املجتمع  اأراء  تلم�ص 
اإحدى املو�صوعات التي متثل حا�صراً 
خالل  م��ن  الأ���ص��ر  بناء  يف  وم�صتقبال 
النفاق  يف  ال�����ص��ب��اب  ت��وج��ه��ات  �صبط 
ب���اأن ه��ذه املبادرة  ال����زواج. واأف���اد  على 
ت��ت��ك��ام��ل يف اإط����ار ال��ت��ع��اون م��ع دائرة 
الإح�صاء والتنمية املجتمعية وجامعة 
ال�������ص���ارق���ة ل���ل���وق���وف ع���ل���ى اجت���اه���ات 
امل��واط��ن��ن واأرائ���ه���م يف واق���ع تكاليف 
�صت�صكل  ال���ت���ي  وم��رئ��ي��ات��ه��م  ال�������زواج 
يف  الت��ف��اق  لرت�صيد  هامة  منهجيات 
حفالت الزواج وامل�صاهمة يف بناء اأ�صرة 
اإماراتية متما�صكة وبعيدة عن طائلة 
تكاليف  ارت��ف��اع  اأن  واأو���ص��ح  ال��دي��ون. 
الزواج من اأخطر امل�صاكل التي يعاين 
اإحجام  اإىل  منها ال�صباب والتي توؤدي 
ال�صاب  م��ن  لكّل  ال���زواج  �صّن  ت��اأخ��ر  اأو 
العديد  اإىل  ذل��ك  اأدى  وق��د  وال�صابة 
من الظواهر ومنها ارتفاع �صن الزواج 

ال��ع��ن��و���ص��ة وارت���ف���اع معدلت  وظ��ه��ور 
الطالق وبخا�صة طالق قبل الدخول 
الأجانب  ال���زواج من  وزي���ادة معدلت 
اأو ال�����ص��اب��ات وزي����ادة  ����ص���واء ل��ل�����ص��ب��اب 
امل�صاكل الأ�صرية لذا �صيعمل  معدلت 
امل��ج��ل�����ص ال����ص���ت�������ص���اري وم�����ن خالل 
املجتمع  وع����ي  رف����ع  اإىل  ال���ص��ت��ب��ي��ان 
وال���ت���خ���ف���ي���ف م����ن ال���ق���ي���ود وع�������ادات 
التقاليد والتفاخر والعمل على تقليل 
ال����زواج ب��ج��ان��ب دع���م ال�صباب  ن��ف��ق��ات 
منا�صب  �صن  يف  ال���زواج  على  لالقبال 
التوعية  يف  املوؤ�ص�صات  فاعلية  وزي���ادة 
اإلقاء  بجانب  ال����زواج  نفقات  بتقليل 

ومتابعة  تنظيم  �صرورة  على  ال�صوء 
ورقابة اأ�صواق مزودي خدمات الأفراح 
القت�صادية  ال�����دائ�����رة  ط���ري���ق  ع����ن 
التفاعل مع  اإىل  املجتمع  اأف��راد  داعيا 
ال�صتبيان لأهمية نتائجه وموؤ�صراته. 
الدكتور  الأ�صتاذ  �صعادة  اأ�صاد  ب��دوره، 
حميد جمول النعيمي،  مدير جامعة 
ال�������ص���ارق���ة  ب��ال�����ص��راك��ة ال��ف��اع��ل��ة مع 
املجتمعية  والتنمية  الإح�صاء   دائ��رة 
نوعية  وخ���رات  جت��ارب  متتلك  التي 
امل��ي��دان��ي��ة مبختلف  امل�����ص��وح  يف جم���ال 
جامعة   اأن  اإىل  م�����ص��رياً   ال��ق��ط��اع��ات، 
ال�صارقة  توفر  اأحدث  اأدوات  ومناهج  

حتليل  البيانات  واملعلومات التي يتم 
الإح�صائية  ل��ل��م�����ص��وح  وف���ق���اً  ج��م��ع��ه��ا 
جمتمع  ت��خ��دم  نتائج  اإىل  وال��و���ص��ول 
الإمارة واملجتمع الإماراتي من خالل 
وطلبة  وكلياتها  البحثية  معاهدها 

الدرا�صات العليا فيها.
اأن  "كما  النعيمي:  الدكتور  واأ���ص��اف 
اجلامعة حري�صة على درا�صة الظواهر 
واملو�صوعات الجتماعية التي ت�صاعد 
القرار  اأ�صحاب  م�صاعدة  يف  نتائجها 
مبا  عليها  التغلب  ع��ل��ى  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
والتنمية  املجتمعي  ال�صتقرار  يحقق 

الجتماعية الفاعلة وال�صاملة".

معهد دبي �لق�صائي يطلق �لدفعة �لعا�صرة من دبلوم �لعلوم �لقانونية و�لق�صائية للقو�ت �مل�صّلحة

يبداأ اليوم بالتعاون مع املجل�س ال�ست�ساري للإمارة وجامعة ال�سارقة

)�إح�صاء �ل�صارقة( تطلق م�صروعًا لدر��صة تكاليف �لزو�ج يف �لإمارة وتاأثريها على �ل�صتقر�ر �لأ�صري
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اإعــــــــــلن
كني�ص  عبيد  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN التجارية رخ�صة رقم:2538600 

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة عبيد كني�ص التجارية

 OBAID KNEISH TRADING EST

اإىل /وورلد تراكينج التجارية 

WORLD TRUCKING TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 
م�صرف  من  �صادرة  اأ�صهم  �صهادات  ا�صماءهم  التالية  ال�صادة  فقد 

اأبوظبي الإ�صالمي : 
1 - �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 490 �صهما

2 - �صعيد �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 490 �صهما
3 - عي�صى �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 490 �صهما

4 - حممد �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 490 �صهما 
5 - مرمي �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 490 �صهما

6 - ال�صيماء �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 490 �صهما
7 - بثينة �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 490 �صهما

8 - متا�صر �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 1000 �صهم
9 - خوله �صامل �صعيد �صامل القبي�صي عدد ال�صهم 1000 �صهم 

10 - �صاميه دروي�ص عدد ال�صهم 490 �صهما 
على من يجدهم الرجاء ت�صليمهم اإىل م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي  اأو 

الت�صال على تلفون رقم  0557895789   م�صكورا.

فقد�ن �صهاد�ت �أ�صهم
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يناير 2021 العدد 13147

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يناير 2021 العدد 13147

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يناير 2021 العدد 13147

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يناير 2021 العدد 13147

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يناير 2021 العدد 13147 العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 18/2020/445 عقاري جزئي   

  مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ وانهاء اتفاقية الإيجار املحررة بتاريخ 2007/04/15 وتعديالتها 
بقطعة  واملتعلقة  املرحوم جكدي�صكودومال جي�صواين(  مالكها  �صخ�ص  عليها )ممثلة يف  واملدعي  املدعية  بن  واملحررة 
الر�ص رقم 918 - 597 الكائنة مبجمع دبي لال�صتثمار الوىل وملدة 30 �صنة تبداأ من تاريخ  15 اأبريل 2007 وت�صليم هذه 
الر�ص للمدعية خالية من ال�صواغل وباحلالة التي كانت عليها قبل التعاقد ، والزام املدعي عليها ومالكها ورثة املرحوم 
جكدي�ص كودومال جي�صواين بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 42. 1.120.583 درهم فقط مليون ومائة وع�صرون الف 
وخم�صمائة وثالثة وثمانون درهما واثنان واربعون فل�صا قيمة امل�صتحقات الإيجارية للعن املوؤجرة مو�صوع الدعوى عن 
الفرتة من 2018/4/15 وحتى 2021/4/14 مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق يف 2018/4/15 وحتى 
تاريخ ال�صداد التام مع ما ي�صتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2021/4/15 حتى تاريخ الإخالء والت�صليم الفعلي للعن 

املوؤجرة ، مع الزام املدعي عليها ومالكها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  �صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار - ذ م م  - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- بيجاي تريدينغ م د م �ص - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/12/13 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ 
وتعديالتها   2007/4/15 بتاريخ  املحررة  اليجار  اتفاقية  ف�صخ   : اأول  م   م  ذ   - لال�صتثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �صركة 
واملحررة بن املدعية واملدعي عليها ب�صاأن بقطعة الر�ص رقم 597 - 918 الكائنة مبجمع دبي لال�صتثمار الوىل وت�صليم 

هذه الر�ص للمدعية خالية من ال�صواغل وباحلالة التي كانت عليها قبل التعاقد. 
الف  دره��م فقط مليون ومائة وع�صرون  وق��دره 42. 1.120.583  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  ال��زام   : ثانيا 
وخم�صمائة وثالثة وثمانون درهم واثنن واربعون فل�صا قيمة امل�صتحقات اليجارية للعن املوؤجرة مو�صوع الدعوى عن 
الفرتة من 2018/4/15 وحتى 2021/4/14 مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ  املطالبة يف 2020/6/25 وحتى 
املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك من  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�صروفات ومبلغ  بالر�صوم  والزمتها   ، التام  ال�صداد  تاريخ 
طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�لعاملي للمجتمعات �مل�صلمة يثمن قر�ر �لأمم �ملتحدة لتعزيز حماية �ملو�قع �لدينية

•• اأبوظبي-وام:

التي  الرائدة  اخلطوة  امل�صلمة،  للمجتمعات  العاملي  املجل�ص  ثمن 
وبالجماع،  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  خاللها  من  تبنت 
امل�����ص��روع ال���ذي ت��ق��دم��ت ب��ه ك��ل م��ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�صعودية 
العديد  امل��غ��رب��ي��ة ودع��م��ت��ه  ال��ع��رب��ي��ة وامل��م��ل��ك��ة  وج��م��ه��وري��ة م�صر 
ال�صالم  ثقافة  تعزيز  اأج��ل  من  وال�صديقة،  ال�صقيقة  ال��دول  من 
اعتزازه  ع��ن  املجل�ص  وع��ر  الدينية.  امل��واق��ع  حلماية  والت�صامح 
اأقل من �صهر واحد  وتقديره العميق لهذا القرار الذي جاء بعد 
من اعتماد الأمم املتحدة للم�صروع الذي تقدمت به دولة الإمارات 
يق�صي  ق��رارا   2020 دي�صمر   21 يف  مبوجبه  و�صدر  وم�صر، 

نتجت  حيث  الإن�صانية،  ل��الأخ��وة  عامليا  يوما  ف��راي��ر   4 ب��اإع��الن 
هذه التطورات املتتالية عن اجلهود احلثيثة التي بذلتها القيادة 
الر�صيدة لدولة الإمارات وتوجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإن�صانية 
الأزهر  �صيخ  الطيب  اأح��م��د  الدكتور  الأك���ر  الإم���ام  ف�صيلة  ب��ن 
يف  الكاثوليكية،  الكني�صة  بابا  فرن�صي�ص  البابا  وقدا�صة  ال�صريف، 
اأبوظبي، يوم 4 فراير 2019. واأكد املجل�ص العاملي للمجتمعات 
الثقايف  املناخ  الدول الإ�صالمية يف تغيري  اأهمية مبادرات  امل�صلمة 
وال�صيا�صي العاملي يف حلظة تاريخية حا�صمة بالن�صبة للم�صلمن، 
الدين  ع��ن  بعيدة  جماعات  قبل  م��ن  دينهم  اختطاف  مت  اأن  بعد 
الإم��ارات من  دول��ة  به  اعتزازه مبا قامت  والإن�صانية، معربا عن 
اإن�صاء اأول وزارة للت�صامح، واإ�صدار اأول قانون يف العامل لتجرمي 

وغ��ريه��ا من   ،2015 ع��ام  ال��دي��ن��ي  والتمييز  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب 
يف  وال���ص��ت��ق��رار  والت�صامح  ال�صالم  تعزز  التي  الكثرية  امل��ب��ادرات 
العامل. وجدد املجل�ص تاأكيده على التم�صك بامليثاق الذي اأ�صدره 
عام 2018 وتبنته اأكر من 600 منظمة من 142 دولة حول 
املتحدة  الأمم  ق��رار  ج��اءت يف  التي  القيم  ذات  ويت�صمن  ال��ع��امل، 
الأخري. وتاأ�صي�صا على ذلك، دعا املجل�ص جميع املنظمات امل�صمولة 
برامج  اإىل  وحتويله  املتحدة  الأمم  ق��رار  تفعيل  اإىل  ع�صويته  يف 
عمل وخطط وم�صروعات حقيقية يف الواقع الجتماعي والثقايف 
للم�صلمن يف جميع اأنحاء العامل، �صائال اهلل تعاىل حتقيق ال�صالم 
جميع  اأتباع  بن  والت�صامح  والتعاي�ص  والأخ��وة  واملحبة  والرخاء 

العقائد والأديان يف كل بقاع الأر�ص.

•• دبي-وام:

اأحمد  ال�صيخ  طيار  الركن  اللواء  اأك��د 
بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�ص 
هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية، 
دولة  م�����ص��رية  امل��ق��ب��ل��ة يف  امل��رح��ل��ة  اأن 
الرتكيز  موا�صلة  تتطلب  الإم�����ارات 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر م����ه����ارات ال�������ص���ب���اب يف 
والتكنولوجية،  امل�صتقبلية  امل��ج��الت 
امل�صتقبل  حتديات  ملواجهة  واإعدادهم 
لروؤية  م��ت��غ��ريات��ه حت��ق��ي��ق��اً  وم��واك��ب��ة 
ق��ي��ادة دول��ة الإم����ارات واإمي��ان��ه��ا بدور 
ال�����ص��ب��اب يف الرت���ق���اء مب��ك��ان��ة الدولة 

وتعزيز ريادتها العاملية.
ل���ق���ائ���ه خريجي  خ�����الل  ذل������ك،  ج�����اء 
ال����دف����ع����ة ال���ث���ال���ث���ة م�����ن ال���رن���ام���ج 
اخلدمة  مبنت�صبي  اخلا�ص  التدريبي 
ال��وط��ن��ي��ة، ب��ح�����ص��ور م��ع��ايل ع��م��ر بن 
للذكاء  دول���ة  وزي���ر  ال��ع��ل��م��اء  �صلطان 
الرقمي  والق���ت�������ص���اد  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ال���ذي 
الرنامج  م��ع  بالتعاون  تنظيمه  يتم 
بهدف  ال�صطناعي،  للذكاء  الوطني 
ال�����ص��اب��ة وتطوير  امل���واه���ب  اح��ت�����ص��ان 
مهاراتها يف جمال الذكاء ال�صطناعي 
والرجمة وتطوير اخلوارزميات، مبا 
الإمارات  ا�صرتاتيجية  اأه��داف  يحقق 
 ،2031 ال�����ص����ط����ن����اع����ي  ل����ل����ذك����اء 
وي��ع��زز ري���ادة ال��دول��ة يف ه��ذا القطاع 

امل�صتقبلي.

وقال اللواء الركن طيار ال�صيخ اأحمد 
نهيان  اآل  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
وامل���ه���ارات  امل�صتقبلية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإن 
الأكر  الأداة  �صتكون  التكنولوجية 
يف  الوطنية  اخلدمة  ملنت�صبي  فعالية 
ال�صنوات  خ���الل  العملية  م�صريتهم 
التعاون  تعزيز  اأهمية  موؤكداً  املقبلة، 
الدولة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
ل���ت���ع���ري���ف���ه���م ب������اأح������دث ال���ت���وج���ه���ات 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  امل�صتقبلية 
والذكاء ال�صطناعي، واإتاحة الفر�صة 
وامل�صاهمة  ق���درات���ه���م  لإب��������راز  ل���ه���م 
وط��ن��ي��ة تخدم  م�����ص��اري��ع  ت��ط��وي��ر  يف 

املجتمع.
�صلطان  عمر  م��ع��ايل  اأك���د  جهته،  م��ن 

لقيادة  ال�صتباقية  الروؤية  اأن  العلماء 
مواطنيها  متكن  يف  الإم�����ارات  دول���ة 
التكنولوجيا  يف  وال�صتثمار  و�صبابها، 
والعلوم والبتكار، عززت قدرة الدولة 
وحتدياته  للم�صتقبل  ال�صتعداد  على 
التدريب  ال��دع��م وف��ر���ص  ع��ر توفري 
الوطنية  امل���واه���ب  م���ه���ارات  و���ص��ق��ل 
تنمية  يف  احل���ي���وي  دوره������ا  ل��ت��ف��ع��ي��ل 

القت�صاد الرقمي وتنويع جمالته.
التدريبي  الرنامج  اإن  معاليه  وق��ال 
الوطنية  الهيئة  مبنت�صبي  اخل��ا���ص 
تنمية مهارات  نوعية يف  حقق نقالت 
امل�صتقبل لدى امل�صاركن وقدراتهم يف 
يف  ثقتهم  وتعزيز  م�صاريعهم،  عر�ص 
وتوظيفها  وروؤاه���م،  اأفكارهم  تقدمي 

يف تطوير الرجميات واخلوارزميات 
لإطالق م�صاريع متكاملة ونوعية.

حققه  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  "اإن  واأ����ص���اف: 
هذا الرنامج التدريبي ي�صكل خطوة 
مهمة يف تفعيل خمرجات ا�صرتاتيجية 
الإمارات للذكاء ال�صطناعي 2031، 
توظف  متكاملة  منظومة  وت��ط��وي��ر 
ال����ذك����اء ال����ص���ط���ن���اع���ي يف امل���ج���الت 
احليوية، مبا ي�صهم يف تقدمي خدمات 

معززة بتكنولوجيا متطورة".
وا�صتعر�ص منت�صبو اخلدمة الوطنية 
خ���الل ال��ل��ق��اء م�����ص��روع��اً م��ب��ت��ك��راً يعد 
ن��وع��ه يف جم��ال اخلرائط  م��ن  الأول 
ال�صفن  لتتبع  البحرية  الإلكرتونية 
وحتديد مكانها وتعقب حركتها على 

خريطة رقمية، ويتميز عن اخلرائط 
التقليدية يف القطاع البحري، بقدرته 
وقت  يف  تقنيات  ع��دة  ا���ص��ت��خ��دام  على 

واحد.
ومت تطوير امل�صروع خالل 109 اأيام 
ل��غ��ة برجمية   14 ب��ا���ص��ت��خ��دام  ف��ق��ط 
من  اأك���ر  وتطلب  متقدمة،  وتقنية 
ال����رجم����ة.  م����ن  ����ص���ط���ر  األ�������ف   25
وت�صهم هذه التقنية التي مت اإعدادها 
معقدة  خ�����وارزم�����ي�����ات  ب���ا����ص���ت���خ���دام 
يف  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  وتكنولوجيا 
والجتار  التهريب  ج��رائ��م  م��ن  احل��د 
باملخدرات والقر�صنة، اإ�صافة اإىل منع 
من  والعديد  ال�صفن  ت�صادم  ح���وادث 

التطبيقات الأخرى.

ك��م��ا مت ا���ص��ت��ع��را���ص اأب����رز الإجن�����ازات 
الرنامج  اإط���الق  منذ  حتققت  ال��ت��ي 
م�صروع  ذل������ك  يف  مب����ا  ال����ت����دري����ب����ي، 
التنف�ص  اأجهزة  "M061" لت�صنيع 
ال�����ص��ن��اع��ي ال�����ذي ط�����وره ف���ري���ق من 
امل���واه���ب ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة خالل 
ث��م��ان��ي��ة اأ���ص��اب��ي��ع ل��دع��م ج��ه��ود دولة 
الإمارات يف مواجهة حتديات فريو�ص 
"كوفيد19-"،  امل�����ص��ت��ج��د  ك����ورون����ا 
ال�صحي  ال���ق���ط���اع  ق�������درات  وت���ع���زي���ز 
املواطنن  و���ص��الم��ة  ���ص��ح��ة  ل�����ص��م��ان 

واملقيمن.
ومت الإعالن خالل اللقاء عن ت�صكيل 
اخلدمة  هيئة  م��ن  متخ�ص�صة  جلنة 
والرنامج  والح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

الوطني للذكاء ال�صطناعي، لدرا�صة 
الرنامج  منت�صبي  وم�����ص��اري��ع  اأف��ك��ار 
الواقع،  اأر���ص  على  تطبيقها  وفر�ص 
تخدم  نا�صئة  �صركات  اإىل  وحتويلها 

القت�صاد الرقمي يف الدولة.
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  اأن  ي���ذك���ر 
دي�صمر  يف  وق���ع���ت  والح���ت���ي���اط���ي���ة 
الرنامج  مع  تفاهم  مذكرة   2019
ال����وط����ن����ي ل����ل����ذك����اء ال����ص���ط���ن���اع���ي، 
املنت�صبن  م����ه����ارات  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
ال�صطناعي،  ال����ذك����اء  جم������الت  يف 
العاملية  التوجهات  باأحدث  وتعريفهم 
التقنيات  وت��ب��ن��ي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
خمتلف  يف  احل���دي���ث���ة  والب����ت����ك����ارات 
الرامج  من  جمموعة  عر  املجالت 

املتخ�ص�صة لتطوير مهارات منت�صبي 
الذكاء  قطاعات  يف  الوطنية  اخلدمة 
وتدريبهم  والروبوتات،  ال�صطناعي 
التكنولوجية،  الأدوات  اأح����دث  ع��ل��ى 
التطوير  فر�ص  توفري  يف  ي�صهم  مبا 

ال�صخ�صي والعملي للمنت�صبن.
واح����ت���������ص����ن ال�����رن�����ام�����ج ال����وط����ن����ي 
توقيع  م��ن��ذ  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  ل���ل���ذك���اء 
منت�صبي  من  دفعات  ثالث  التفاقية، 
على  خاللها  رك��ز  الوطنية،  اخل��دم��ة 
الذكاء  م��ه��ارات��ه��م يف جم���ال  ت��ط��وي��ر 
جمموعة  يف  وتوظيفها  ال�صطناعي 
منتجات  وت���ط���وي���ر  امل�������ص���اري���ع،  م����ن 
القطاعات  يف  م���ب���ت���ك���رة  وخ�����دم�����ات 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��ق��دم��ة،  التكنولوجية 
جمالت  يف  املنت�صبن  م��ه��ارات  تنمية 
اخلره  واكت�صاب  والعر�ص  الت�صميم 
التدريبي  الرنامج  وي�صمل  العمليه 
جمموعة من امل�صارات التدريبية التي 
ركزت  حيث  مراحل،  عدة  اإىل  تنق�صم 
املرحلة الأوىل على �صقل مهاراتهم يف 
جمال الرجمة، فيما عمل املنت�صبون 
يف املرحلة الثانية على تطبيق املهارات 
برجميات  تطوير  يف  اكت�صبوها  التي 
وم�صاريع خمتلفة، مبا يف ذلك حتليل 
تقنيات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
تقنيات  الذكاء ال�صطناعي، وتطوير 
املركبات ذاتية القيادة، وذلك لت�صريع 
وترية تطوير هذا املجال احليوي عر 

تبني تكنولوجيا امل�صتقبل.

•• دبي-وام:

لإدارة  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ك�����ص��ف 
القراآن  لتحفيظ  م��ك��ت��وم  م��راك��ز 
ال�صوؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ك��رمي 
بدبي  والعمل اخلريي  الإ�صالمية 
100 طالب  اأك��ر من  عن تتويج 
ختموا كتاب اهلل تعاىل ف�صال عن 
ح�صول 45 طالبا الأ�صانيد خالل 
التقنيات  با�صتخدام   2020 العام 
املتطورة  الل��ك��رتون��ي��ة  وال��رام��ج 
حيث انتقلت جميع حلقات املراكز 
بكامل طاقتها من التعليم املبا�صر 
التعليم عن بعد خالل ثالثة  اإىل 
اأيام عمل من بداية اجلائحة دون 
انقطاع وبن�صبة 100 باملائه وذلك 
الوقائية  الإج�����راءات  م��ع  متا�صيا 

مبا ي�صمن �صالمة املنت�صبن.

ع����م����ر حممد  ال�����دك�����ت�����ور  وق���������ال 
لقطاع  التنفيذي  املدير  اخلطيب 
مراكز  اأن  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�������ص���وؤون 
الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  مكتوم 
�صنوي جمموعة من  ب�صكل  تخرج 
ال���ط���الب احل���اف���ظ���ن ل��ك��ت��اب اهلل 
تعاىل مب�صتويات متقدمة ينعمون 
بتعلم كتاب اهلل تعاىل ومعانيه عن 
طريق خمتلف الأن�صطة والرامج 
ال��ت��ي ت��خ��دم ال���ق���راآن ال��ك��رمي من 
خالل املتخ�ص�صن والأكفاء بتعليم 
القراآن الكرمي حيث اتخذت مراكز 
مكتوم خطوات �صريعة ل�صتمرارية 
وفعالياتها  ال���ق���راآن���ي���ة  ح��ل��ق��ات��ه��ا 
واأن  املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل  املتنوعة 
والعمل  الإ�صالمية  ال�صوؤون  دائرة 
اخل��ريي حتر�ص ب�صكل دائ��م على 
واأن  وحملته  ال���ق���راآن  اأه���ل  رع��اي��ة 

الطالب من خالل ختمهم القراآن 
التجويد  ب��ع��ل��وم  م��ل��م��ن  اأ���ص��ح��و 

ومعاين القراآن العظيمة.
اخلزرجي  حمد  اأك���د  جانبه  وم��ن 
مدير اإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ 
اأن امل��راك��ز عملت  ال��ق��راآن ال��ك��رمي 
املعلمن  ج���م���ي���ع  ت���ه���ي���ئ���ة  ع����ل����ى 
ت�صيري  م��ن  لتمكينهم  وامل��ع��ل��م��ات 
احل��ل��ق��ات وم��ت��اب��ع��ة ال���ط���الب عن 
التعليم  ب��رام��ج  ا�صتخدام  طريقة 
افرتا�صية  دورات  بعقد  ب��ع��د  ع��ن 
..م�صيفا  وت��ع��ري��ف��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة 
الحتياجات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  مت  اأن���ه 
باملعلمن  اخل��ا���ص��ة  وامل�����ص��ت��ل��زم��ات 
كفتح  تقنية  وب��رام��ج  اأج��ه��زة  م��ن 
وخدمات  اإل���ك���رتون���ي���ة  ح�����ص��اب��ات 
ا�صتخدام  من  لتمكنهم  الإن��رتن��ت 
اأماكن  يف  الآمنة  التقنية  الرامج 

�صاعات  اأن  ...مو�صحا  ت��واج��ده��م 
الإجمالية  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��ح��ف��ي��ظ 
بلغت   2020 ال������ع������ام  خ��������الل 

�صاعة.  158092
واأ�صاف اخلزرجي اأنه خالل العام 
توفري  خدمات  تقدمي  مت  املا�صي 
اجلهات  م����ن  ل��ل��ع��دي��د  حم��ك��م��ن 
متميزين  حم���ك���م���ن  ب���رت����ص���ي���ح 
امل�صابقات  يف  للتحكيم  ب��امل��راك��ز 

القراآنية والعلمية.
مكتوم  م���راك���ز  ح��ل��ق��ات  اأن  ي��ذك��ر 
ال�����ذك�����ور والإن������������اث معا  ل���ف���ئ���ت���ي 
-امل�����ص��ت��م��رة ح��ال��ي��ا ع��ن ب��ع��د- تبلغ 
عدد  ب��ل��غ  ح���ن  يف  ح��ل��ق��ة   287
 4205 احل���ل���ق���ات  يف  امل��ن��ت�����ص��ب��ن 
عدد  ���ص��م��ل  بينما  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا 
احللقات  يف  وامل��ع��ل��م��ات  امل��ع��ل��م��ن 
امل�صتمرة 257 معلما ومعلمة كما 

اإىل حت���ول عملية  ال��ت��ق��ري��ر  اأ���ص��ار 
قبل  م��ن  احللقات  على  الإ���ص��راف 
تقنية  اإىل  وامل��وج��ه��ات  امل��وج��ه��ن 

املتابعة والتقييم عن بعد.
املوجهن  زي������ارات  جم���م���وع  وب���ل���غ 
واملوجهات اإىل احللقات الكرتونيا 
اإ�����ص����راف����ي����ة  زي�����������ارة   14746
املا�صي  ال���ع���ام  خ����الل  وت��ق��ي��ي��م��ي��ة 

املراكز  يوؤكد موا�صلة  الذي  الأمر 
تخريج  م��ن  التعليمية  م�صريتها 
لكتاب  وتعليمهم  احلفاظ  الطلبة 
واإعانتهم  وم��ع��ان��ي��ه  ت���ع���اىل  اهلل 
اأدائ����ه ومنح  واإت���ق���ان  ع��ل��ى �صبطه 
الإج���������ازات واج�������راء الخ���ت���ب���ارات 
فروع  يف  بعد  وع��ن  م�صتمر  ب�صكل 

القراآن.

اطلع على م�ساريع منت�سبي اخلدمة الوطنية يف جمال الذكاء ال�سطناعي

�أحمد بن طحنون: رهان �لإمار�ت على �صبابها يف توظيف �لتكنولوجيا وت�صميم �مل�صتقبل
التقنيات امل�ستقبلية واملهارات التكنولوجية �ستكون الأداة الأكرث فعالية ملنت�سبي اخلدمة الوطنية 

ختمو�  مكتوم  مر�كز  من  طالب   100
�لقر�آن �لكرمي عن بعد

�صفري �لإمار�ت ي�صارك يف مر��صم 
جنازة نظريه �لرو�صي

•• مو�شكو -وام:

�صارك �صعادة الدكتور حممد اأحمد بن �صلطان اجلابر �صفري دولة الإمارات ومفو�ص فوق العادة لدى 
رو�صيا الحتادية، مع اأع�صاء ال�صفارة يف مرا�صم جنازة �صريغي كوزنيت�صوف �صفري رو�صيا الحتادية 
لدى دولة الإمارات. ونقل �صعادة ال�صفري يف مرا�صم اجلنازة التي ح�صرها مبعوث الرئي�ص الرو�صي 
اخلا�ص لل�صرق الأو�صط ودول اإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ورئي�ص جلنة العالقات الدولية ملجل�ص 

الدوما الرو�صي ليونيد �صلوت�صكي تعازي دولة الإمارات لعائلة ال�صفري ولزمالئه.
وتويف ال�صفري الرو�صي لدى دولة الإمارات �صريغي كوزنيت�صوف يف 17 يناير احلايل عن عمر ناهز 

عاما، حيث �صغل من�صب �صفري رو�صيا الحتادية لدى دولة الإمارات منذ اأبريل 2019.  67

تعاون بني هيئة تنمية �ملجتمع و�ليوني�صف 
لتوعية �لأطفال بحقوقهم

•• دبي-وام:

تنظم "هيئة تنمية املجتمع" �صل�صلة دورات تدريبية افرتا�صية بالتعاون مع 
منظمة الأمم املتحدة للطفولة "يوني�صف"، بهدف اإعداد وتاأهيل املدرِّبن 

واإمدادهم بالو�صائل والطرق املعتمدة لتوعية الأطفال بحقوقهم.
والرتقاء  املعرفة  لإث���راء  الهيئة  م�صاعي  اإط���ار  يف  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��ن��درج 
ب��امل��ه��ارات وال���ق���درات يف جم���ال ت��ع��ري��ف الأط���ف���ال ب��ال��واج��ب��ات واحلقوق 
اآم��ن، من خالل من��اذج مبتكرة  بحياة كرمية وم�صتقبل  للتمتع  ال�صامنة 

واأ�صاليب متنوعة يف التعليم والتدريب والتطوير.
وي�صارك يف ال�صل�صلة التدريبية، التي متتد حتى 28 يناير وتقّدم باللغتن 
والكوادر  املعلمن  م��ن  ب��ن،  امل��ت��درِّ م��ن  كبري  ع��دد  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية 
الإدارية واملهتمن يف املجال الرتبوي وحقوق الأطفال يف كل من املدار�ص 
الطفل،  حقوق  قوانن  على  امل�صاركن  اط��الع  ويتم  واخلا�صة.  احلكومية 
والطرق املُثلى لتعريف الطفل على حقوقه وواجباته �صعياً للحفاظ على 

اأمنه وا�صتقراره و�صعادته.
ال��دورات �صل�صلة من التدريبات التوعوية مبنظومة احلقوق  كما تت�صمن 
متاآلف  جمتمع  بناء  كيفية  اإىل  اإ�صافة  املواطنة،  قيم  وتعزيز  والواجبات 
الوعي  وتو�صيع  تر�صيخه  اإىل  وي�صعى  البتكار  اأهمية  ي��درك  ومتما�صك، 

بحقوق الطفل �صمن املوؤ�ص�صات املجتمعية املختلفة.
هيئة  يف  الإن�صان  حقوق  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�صام�صي،  ميثاء  وقالت 
تنمية املجتمع: " تاأتي هذه ال�صل�صلة من الدورات التدريبية الفرتا�صية 
يف  اليوني�صف،   – للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  م��ع  الوثيق  بالتعاون 
�صبيل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، متا�صياً مع الأهداف ال�صرتاتيجية 
وقادر  الطفل  حقوق  يعي  جمتمع  اإىل  الو�صول  يف  املجتمع  تنمية  لهيئة 
املبادرة  الهيئة، من خالل هذه  على احلفاظ عليها وحمايتها. ون�صعى يف 
مع  بالتعامل  املعنين  م��ن  ممكنة  �صريحة  اأك��ر  اإىل  للو�صول  النوعية، 
الأطفال، وزيادة وعيهم بحقوق الطفل وم�صوؤولياتهم جتاهها، مبا ي�صمن 
بناء جيل جديد متوازن و�صعيد وموؤهل ملوا�صلة م�صرية التقدم والتنمية 

يف امل�صتقبل.".
واأ�صافت: "متثل هذه اخلطوة ا�صتكماًل جلهودنا املبذولة يف جمال تاأهيل 
جمتمع  اإىل  الو�صول  ب��اأن  منا  اإمي��ان��اً  ومتكينهم،  الأط��ف��ال  مع  املتعاملن 
�صليم ومتما�صك ومنتج يتطلب ثقافة ووعياً �صاماًل باحلقوق والواجبات. 
تتبناها  التي  بالقوانن  الوعي  لن�صر  التدريب فر�صة مثاليًة  وي�صكل هذا 
�صادقت  التي  العاملية  واملواثيق  الطفل،  بحقوق  واملتعلقة  الإم���ارات  دول��ة 

عليها يف هذا الإطار، اإ�صافة اإىل قانون "ودمية" ".
وم�صاعيها  يف جهودها  امل�صي قدماً  على  الهيئة  ال�صام�صي حر�ص  واأك��دت 
اأفراد  م��ن  ممكنة  �صريحة  اأك��ر  اإىل  بالو�صول  الوا�صح  هدفها  لتحقيق 
املجتمع وتوعيتهم بحقوق الطفل وكيفية حمايتها، موؤكدًة اللتزام بتعزيز 
التعاون مع جميع املعنين من جهات واأفراد، لتحقيق الطموحات الوطنية 

يف جمال حماية الطفل واملحافظة على مكت�صباته.
بحقوق  يتعلق  فيما  امل�صاركن  املدربن  مهارات  تنمية  اإىل  الهيئة  وت�صعى 
واملتبعة  بالأطفال  اخلا�صة  التوعوية  الأن�صطة  على  وتدريبهم  الطفل، 
بح�صب املراحل التعليمية، وتعليمهم على اأحدث و�صائل التدريب الفعالة، 
اإ�صافة اإىل اطالعهم على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والقوانن املحلية 

املعتمدة يف دولة الإمارات.
التوعوية  الأن�صطة  كافة  تنفيذ  امل�صاركن  يتوجب على  باأنه  الذكر  جدير 
اخلا�صة بحقوق الطفل يف املدر�صة عقب النتهاء من الدورة التدريبية، مع 
املجتمع بخ�صو�ص  تنمية  والتن�صيق مع هيئة  العمل  با�صتمرارية  اللتزام 
الأن�صطة  جميع  توثيق  ع��ن  ف�صاًل  الطفل،  ح��ق��وق  على  الرتبية  ب��رام��ج 
والفعاليات املنفذة داخل وخارج املدر�صة عن طريق ملف التوثيق اخلا�ص 

يف كل مدر�صة.

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت �صركة "األف للتعليم" الرائدة عاملياً يف جمال 
تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من العا�صمة اأبوظبي 
مقراً لها تطبيق "اأرابيت�ص" الذي يعتمد على الذكاء 
ال�صطناعي مل�صاعدة راغبي تعلم اللغة العربية على 
ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة والتحدث  ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف 
وال�صتماع.  وت�صتهدف �صركة األف للتعليم مع اإطالق 
ناطق  غ��ري  مقيم  م��الي��ن  �صتة  م��ن  اأك���ر  التطبيق 
باللغة العربية ممن يعملون يف الدولة بالإ�صافة اإىل 

الطالب الذين يدر�صون اللغة العربية يف املدار�ص.
وقالت الدكتورة اأبرار عبدالنبي رئي�صة ق�صم تطبيق 
ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي يف اللغة  اأراب��ي��ت�����ص وت��ق��ن��ي��ات 
لتعليم  اأرابيت�ص  تطبيق  باإطالق  فخورون   : العربية 
الإ�صطناعي  الذكاء  بتقنيات  مدعوماً  العربية  اللغة 

لتعليم الكتابة والتعرف على الكالم املنطوق وتقدمي 
مالحظات حية للم�صتخدمن.

واأ�صافت : اعتمدنا ت�صخري حلول الذكاء ال�صطناعي 
وتطوير  بالتفاعل  للم�صتخدمن  لل�صماح  املتطورة 
ليكت�صب  وحت�صينها،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  م��ه��ارات��ه��م 
قدراتهم  يف  اأك��ر  ثقة  اأرابيت�ص  تطبيق  م�صتخدمو 

على التعلم والتطور.
قبل  من  اأرابيت�ص  تطبيق  ت�صميم  مت  اأن��ه  واأو�صحت 
خراء يف جمال التعليم وخراء علوم البيانات والذكاء 
الإ�صطناعي يف اللغة العربية مل�صاعدة متعلمي اللغة 
على ممار�صة وحت�صن مهاراتهم بطريقة تتنا�صب مع 

قدرات كل فرد.
ويقدم تطبيق اأرابيت�ص نظاما موثوقا و�صاماًل لتعلم 
الرتبية  وزارة  مناهج  م��ع  يتما�صى  و  العربية  اللغة 

والتعليم.

•• دبي-الفجر: 

امل�صتهلك  ال��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  ق���ام 
 3 ب��اإغ��الق  وال�صبت  اجلمعة  يومي  دب��ي  باقت�صادية 
من�صاآت جتارية حيث مت اغالق �صالتان لبناء الأج�صام 
اأق�صام  ومتجر  الريا�صي  دب��ي  جمل�ص  مع  بالتن�صيق 
وخمالفة 28 من�صاأة جتارية لعدم اللتزام بالتدابري 
الحرتازية اخلا�صة باحلد من انت�صار فريو�ص كورونا 
"كوفيد 19"، كلب�ص الكمامات والتباعد اجل�صدي، يف 
حمالت الأ�صواق املفتوحة يف الر�صاء، ال�صوق الكبري، 
املرر، الراحة، عود ميثاء، النهدة، برج خليفة، القوز، 

البدع ويف املراكز التجارية.
امل�صتوفية  امل��ح��ال  ع��دد  بلغ  التفتي�ص  عملية  وخ��الل 
حماًل،   480 اإىل  الح��رتازي��ة  وال��ت��داب��ري  لل�صروط 
املخالفة  للمحالت  التجارية  الأن�صطة  تنوعت  وق��د 
ل��ت�����ص��م��ل الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ال��ي��ة؛ جت�����ارة ع���ام���ة، جت���ارة 
متابعة  خ���دم���ات  ول����وازم����ه����ا،  امل��ت��ح��رك��ة  ال���ه���وات���ف 

�صفر  وكيل  والأقم�صة،  املن�صوجات  جت��ارة  املعامالت، 
�صرافة،  داخ��ل��ي��ة،  �صياحية  رح��الت  منظم  و�صياحة، 
العالجي،  التدليك  مركز  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�صوير 
�صالة  طبيعي،  عالج  مركز  والن�صخ،  الطبع  خدمات 

بناء الأج�صام.
اأن���ه���ا ���ص��ت��وا���ص��ل جولتها  واأ�����ص����ارت اق��ت�����ص��ادي��ة دب���ي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع خم��ت��ل��ف ال�����ص��رك��اء، ول���ن ت��ت��ه��اون مع 
الإبالغ  اأو  ر�صدها  يتم  التي  وال��ت��ج��اوزات  املخالفات 
عنها من قبل جمهور امل�صتهلكن واملتعاملن.وتوجه 
اقت�صادية دبي التجار باللتزام بالتدابري الحرتازية 
التباعد  مبادئ  وتطبيق  والقفازات  الكمامات  كلب�ص 

اجل�صدي.
وتدعوخمتلف فئات اجلمهور بالإبالغ عن اأي حالت 
للتدابري الحرتازية عر  �صلبية خمالفة  اأو ظواهر 
تطبيق م�صتهلك دبي املتوفر على متاجر ابل وغوغل 
اأو عر   600545555 اأو بالت�صال على  وه��واوي 

consumerrights.ae املوقع اللكرتوين

)�ألف للتعليم( تطلق تطبيقا يعتمد على 
�لذكاء �ل�صطناعي لتعليم �للغة �لعربية

�قت�صادية دبي تغلق 3 من�صاآت جتارية وتخالف 28 
مل تلتزم بالتد�بري �لحرت�زية لكوفيد- 19 



االثنني   25  يناير   2021  م   -   العـدد   13147  
Monday    25  January   2021   -  Issue No   1314706

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
اجننريجن  ال�ص�����ادة/ادي�ص  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1185345 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حامت حممد �صامل �صليمان الوهيبي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جمال م�صلم مكتوم را�صد املرزوعي

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

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
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العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صفري لل�صحن

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2824012 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صاملن مبخوت حممد العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد عبداهلل زيد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
للهواتف  لند  ال�ص�����ادة/�صوفت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة واحلا�صب اليل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1913159 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد �صعيد عبيد املهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف مبارك بن حم�صن بن غر�صف املنهايل

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

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

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
لزياء  ميموري  ال�ص�����ادة/خياط  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيدات رخ�صة رقم:1106430 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يا�صن خو�صى حممد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد را�صد حممد حاجي مول

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
خلدمات  نايت  ال�ص�����ادة/داي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التو�صيل  رخ�صة رقم:2770773 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد م�صفر عبداهلل العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مانع �صعيد را�صد �صعيد امل�صماري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فالت اوت للقهوة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2571890 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد احمد را�صد هميله املزروعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صيبان حممد �صيبان املهريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإلغاء اعلن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة 
بيوتي  التجاري:مركز  بال�صم   CN رقم:2282885 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الطبي  �صيكرت 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
للخدمات  ال�ص�����ادة/امي�صتاد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�صية حلقول النفط ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3761870 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة نا�صونال تر�صت القاب�صة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م 

National Trust Holding LLC - Sole Proprietorship LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف الدنيا لتمثيل ال�صركات
al dunia representation of companies

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

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

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عامل البناء للتجارة مواد 

CN قد تقدموا الينا بطلب البناء ذ.م.م رخ�صة رقم:2700685 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حميد خلف العلي %49 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فار�ص عو�ص حممد �صعيد الكعبي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حميد خلف العلي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مرمي حممد �صلطان �صعيد الكعبي

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

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

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/امارات تي�صت خلدمات متوين 

CN قد تقدموا الينا بطلب الغذائية ذ.م.م رخ�صة رقم:1140011 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عادل بن مبارك بن جمعه بهوان %10

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة النه�صة خلدمات العقود الدولية �ص.م.م

Renaissance Contract Services International LLC

تعديل مدير/حذف جاناردهان ريدى �صالرام
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد مبارك علي را�صد املزروعي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف النه�صة لدارة خدمات املن�صاآت ذ.م.م
Renaissance Facilities Management Services LLC

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

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

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
العدد  لتجارة  احلمراء  ال�ص�����ادة/الدرة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN احلديدية  رخ�صة رقم:1542721 
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 5.7*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ الدرة احلمراء لتجارة العدد احلديدية 
AL DRA AL HAMRA HARDWARES TRADING 

اإىل /الدرة احلمراء لتجارة العدد احلديدية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م 
AL DRA AL HAMRA HARDWARES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
الآيل  احلا�صب  ل�صبكات  الزرق  ال�ص�����ادة/البحر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:1164245 
كونهي  حممد  مانيكوث  كانهاجند  ان�ص  حممد  وبيع/ا�صافة  تنازل  ال�صركاء  تعديل 

كانهاجند مانيكوث %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد عبداهلل مبارك عبداهلل اخلمريي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بينان�ص جاكوب بن جاكوب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل مبارك عبداهلل يو�صف اخلمريي

تعديل اإ�صم جتاري من/ البحر الزرق ل�صبكات احلا�صب الآيل ذ.م.م
 BLUE SEA COMPUTER NETWORK LLC

اإىل /مرحبا لتجارة لوازم التدخن ذ.م.م 
MARHABA SMOKING ACCESSORIES TRADING LLC

تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة الفحم واحلطب - باجلملة 4661005
تعديل ن�صاط / ا�صافة جتارة اأدوات ولوازم التدخن - باجلملة 4649040

تعديل ن�صاط / حذف خدمات �صبكات تقنية املعلومات  6202005
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صركة الكويتية لالغذية )امريكانا( 

�ص.م.ك/بيتزا هت - فرع ابوظبي مول
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1003179 

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

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صركة الكويتية لالغذية )امريكانا( �ص.م.ك/بيتزا هت - 
فرع ابوظبي مول

 KUWAIT FOOD COMPANY/PIZZA HUT - ABU DHABI MALL BRANCH
اإىل /ال�صركة الكويتية لالغذية )امريكانا( ذ.م.م 1 - فرع ابوظبي 1 

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/�صمارت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2872014:صتور لاللكرتونيات رخ�صة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الاليف للقرطا�صية والأدوات املكتبيه
رخ�صة رقم:CN 1120092  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/جل�صات  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1369593:للديكور رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كلرز نيلز 

بيوتي �صنرت
رخ�صة رقم:CN 1426377  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عبد اهلل املزيني للمقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 1117743  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرياج لتاأجري ال�صيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1003551 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ابراهيم حممد طيب عبداهلل العبيديل من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ابراهيم حممد طيب عبداهلل العبيديل من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ه�صام ها�صم مر�صد عقل %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد ه�صام ها�صم مر�صد عقل %24
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مرياج لتاأجري ال�صيارات
 MIRAGE RENT A CAR

اإىل /مرياج لتاأجري ال�صيارات ذ.م.م 
MIRAGE RENT A CAR LLC

تعديل عنوان:من ابوظبي ابوظبي  - �صارع الدفاع - بناية/�صلطان وعبداهلل بن را�صد 
 202000824976  202000824976  3-18 �صرق  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  الظاهري 

مبارك حممد جر�ص
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25 

اإعــــــــــلن
العن  نرا�ص  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للنقليات العامة  رخ�صة رقم:1165067 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل �صعيد علي �صيف ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد علي �صيف حممد ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

وقعت اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة 
مذكرة  للطبيعة  الإم����ارات  وجمعية 
البحثي  التعاون  تعزيز  بهدف  تفاهم 
امل�صرتك والتدريب الطالبي والربط 
والأكادميية  البحثية  الأو���ص��اط  ب��ن 
ال�صيا�صات  ووا���ص��ع��ي  ال��ق��رار  و���ص��ن��اع 

وال�صناعة.
على  ر�صميا  طابعا  امل��ذك��رة  وت�صفي 
العمل  ���ص��ن��وات م��ن  اأك���ر م��ن خم�ص 
املوؤ�ص�صتن،  ب��ن  وال��ت��ع��اون  امل�����ص��رتك 
م�صاريع  على  امل�صرتك  التعاون  ومنه 
املحافظة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ق��ائ��م��ة  بحثية 
على املوارد البيئية، ف�صال عن فر�ص 
املحافظة  جمالت  يف  للطلبة  تدريب 
ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة ال�����ري�����ة وال���ب���ح���ري���ة 
املناخ  ب��ت��غ��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وق�������ص���اي���اه���ا 
وال�صعاب املرجانية وم�صايد الأ�صماك 

واحليوانات البحرية ال�صخمة اأ�صماك 
وال�صالحف  الرقيطة  و�صمك  القر�ص 

واأماكن تكاثر املحار.
ال���روف���ي�������ص���ور كيفن  امل����ذك����رة  وق�����ع 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ميت�صل، 

عبد  م�صطفى  ول��ي��ل��ى  ال�����ص��ارق��ة،  يف 
جلمعية  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  ال���ل���ط���ي���ف، 

الإمارات للطبيعة.
ا�صتك�صاف  اإىل  امل�����ذك�����رة  وت����ه����دف 
ملعاجلة  ال���ب���ح���ث���ي  ال����ت����ع����اون  ف���ر����ص 

بالتنوع  املتعلقة  الرئي�صية  الق�صايا 
وتغري  البيئية  وال��ن��ظ��م  البيولوجي 
امل����ن����اخ وال�����ص����ت����دام����ة، ودع������م فر�ص 
التوظيف امل�صتقبلي لطلبة وخريجي 
اجل��ام��ع��ة م���ن خ����الل ت���وف���ري فر�ص 

تنظيم  على  والتعاون  داخلي،  تدريب 
فعاليات واأن�صطة م�صرتكة مثل ور�ص 
والعمل  واملوؤمترات،  والندوات  العمل 
ت��ق��دم ح��ل��ول واقعية  ع��ل��ى م�����ص��اري��ع 
م���ن خ����الل ال����ص���ت���ف���ادة م���ن خ���رات 
اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف اجلامعة 
الأم���ريك���ي���ة يف ال�������ص���ارق���ة وم���ه���ارات 
التوعية  حمالت  تنظيم  مثل  طلبتها 
والعلوم  وال�����زم�����الت  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
العمل  وور���ص  وال�صت�صارات  للجميع 

التطبيقية والزيارات امليدانية.
" لقد  ميت�صل:  ال��روف��ي�����ص��ور  ق��ال  و 
ترك التعاون طويل الأمد مع جمعية 
والفائدة  الأث��ر  بالغ  للبيئة  الإم���ارات 
بتوقيع  �صعداء  ونحن  اجلامعة،  على 
مذكرة التفاهم ونتطلع اإىل موا�صلة 
املتعلقة  ال��ق�����ص��اي��ا  يف  م���ع���ا  ال���ع���م���ل 
يف  الطبيعية  امل���وارد  على  باملحافظة 

دولة الإمارات."

فاهم بن �صلطان �لقا�صمي : توجيهات حاكم �ل�صارقة خالل 49 عاما ر�صخت مكانة �لإمارة عامليا
•• ال�شارقة-وام:

القا�صمي رئي�ص دائرة العالقات احلكومية يف  ال�صيخ فاهم بن �صلطان  بارك 
القا�صمي ع�صو  بن حممد  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صارقة 
وقيادته  رعايته  من  عاماً   49 م��رور  ذك��رى  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
.. لفتا  والجتماعية  والثقافية  باأبعاده احل�صارية  التنموي  الإم��ارة  مل�صروع 
والتعلم  وال�صكن  للعمل  وجهًة  ال�صارقة  اأ�صبحت  �صموه  بتوجيهات  ان  اىل 
ور�صخت  والإن�صاين  الثقايف  البعد  ذات  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  لأه��م  وحا�صنًة 
مكانتها منارًة للعلم واملعرفة ومنوذجاً لالهتمام بالإن�صان الذي و�صعته على 

راأ�ص اأولويات كافة ال�صيا�صات والن�صاطات من خمتلف اجلهات.
اأنباء  ل��وك��ال��ة  خ��ا���ص  ت�صريح  يف  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  ف��اه��م  ال�صيخ  ق��ال  و 

ال�صارقة  ال�صمو حاكم  ال�صارقة بقيادة �صاحب  اإم��ارة  اإ�صم  ان  الإم��ارات )وام( 
اأ�صبح مرادفاً ملفاهيم التعاون وتقا�صم التجارب وتبادل اخلرات بن ال�صعوب 
املجتمع  ب��ارزة يف  �صموه من مكانة  به  يتمتع  اأجمع فما  العامل  على م�صتوى 
الدويل حققها باإخال�ص مميز لق�صايا ال�صعوب وثقافاتهم وللتاريخ واإن�صافه 
وللمعرفة وما ت�صتحقه من مكانة .. �صهلت علينا مهمتنا يف دائرة العالقات 
احلكومية ومكنتنا من بناء العالقات وال�صراكات مع املجتمعات التي نتقا�صم 

معها طموحاتنا نحو م�صتقبل اأكر ا�صتدامة وازدهاراً .
و اأ�صاف ال�صيخ فاهم بن �صلطان القا�صمي" روؤية �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 
بو�صلة  ..اإنها  الإم��ارة  منظومة  وتوجيه  لإدارة  منهجا  كونها  جمرد  تتجاوز 
اإن�صانية متكاملة وم�صروع فكري ح�صاري يالم�ص طموح وان�صغالت كل فرد 

يف هذه الإمارة والعامل فهنيئاً لنا ب�صموه واأطال اهلل لنا يف عمره" .

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����دت م��ع��ايل ح�����ص��ة ب��ن��ت عي�صى 
املجتمع،  تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و 
واملجتمعي  الإن�صاين  الدور  اأهمية 
"حتقيق  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت���وؤدي���ه  ال�����ذي 
ال�صعادة  تعميم  اأمنية" من خالل 
امل��ر���ص��ى، وتر�صيخ  ل��دى الأط��ف��ال 
املجتمع،  ن��ط��اق  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي��ة 
والتعاون  امل����ب����ادرة  روح  وحت��ف��ي��ز 
وال��ت��ك��ات��ف والإجن������از حت��ت مظلة 

العمل الإن�صاين بال حدود.
معايل  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
موؤ�ص�صة  وف��د  مكتبها  يف  ال��وزي��رة 
هاين  ب��رئ��ا���ص��ة  اأمنية"  "حتقيق 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال����زب����ي����دي 
كرم  حمدان  وبح�صور  للموؤ�ص�صة، 
الكعبي، ع�صو املجل�ص ال�صت�صاري 

ملوؤ�ص�صة "حتقيق اأمنية" .
ون��ق��ل اأع�����ص��اء ال��وف��د حت��ي��ات حرم 

بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  �صمو 
�صاحب  م�صت�صار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�صيخة  ال���دول���ة،  رئ��ي�����ص  ال�����ص��م��و 
اآل  ب��ن حم��م��د  ���ص��ي��ف  ب��ن��ت  �صيخة 
ملوؤ�ص�صة  الفخرية  الرئي�صة  نهيان 

"حتقيق اأمنية"، اإىل معايل ح�صة 
بنت عي�صى بو حميد وفريق العمل 
املتوا�صلة  مل�صاهماتهم  ب���ال���وزارة 
املُ�صتمر  ودع��م��ه��م  امل��وؤ���ص�����ص��ة،  م���ع 
الذي  الأمر  ومبادراتها،  لأعمالها 

�صاهم يف متكينها من بلوغ اأهدافها 
النبيلة  الإن�صانية  ر�صالتها  وتاأدية 
بتحقيق اأمنيات الأطفال املُ�صابن 

باأمرا�ص خطرية ُتهّدد حياتهم .
واّط���ل���ع���ت م��ع��ايل ال����وزي����رة خالل 

املوؤ�ص�صة  اإجن��ازات  اأه��م  اللقاء على 
املا�صية  ال��ع�����ص��ر  ال�����ص��ن��وات  خ���الل 
من م�صريتها يف الدولة وخططها 
امل�صتقبلية  الإ�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 
امل���زي���د من  اإىل حت��ق��ي��ق  ال���رام���ي���ة 

اأم��ن��ي��ات الأط���ف���ال امل��ر���ص��ى داخل 
ومواكبة  ودع����م  ال���دول���ة،  وخ�����ارج 
خدمة  يف  الر�صيدة  القيادة  جهود 
الريادة  اإىل  للو�صول  الإن�����ص��ان��ي��ة 
واإث���������راء ال���ع���م���ل الإن���������ص����اين على 

ال�صعيد العاملي.
ال��زي��ارة ق��ّدم الوفد درع  ويف نهاية 
معايل  اإىل  ال���ت���ذك���اري  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ح�صة بنت عي�صى بو حميد وزيرة 
ت�صميم  م��ن  وه��و  املجتمع،  تنمية 

اأمنية" .  "حتقيق  اأطفال موؤ�ص�صة 
ي�صار اإىل اأن موؤ�ص�صة حتقيق اأمنية 
تاأ�ص�صت عام 2010 وتعمل ب�صكل 
الإن�صاين  احلقل  يف  ونا�صط  فّعال 
من خالل حتقيق اأمنيات الأطفال 
حرجة  �صحية  ب��ح��الت  امل�صابن 
الدولة  يف  �صنة   18-3 عمر  م��ن 
وجوه  على  الب�صمة  ر�صم  وحت��اول 
الأمل  ومتنحهم  الأط��ف��ال  ه���وؤلء 
اإن�صانية  جتربة  يف  والفرح  والقوة 

غنية بالقيم واملعاين النبيلة.
ومتكنت املوؤ�ص�صة من حتقيق اأكر 
تاأ�صي�صها  منذ  اأمنية   4،700 من 
لأط������ف������ال م�������ص���اب���ن ب����اأم����را�����ص 
م�صتع�صية لأكر من 51 جن�صية 
املا�صية،  ����ص���ن���وات  ال��ع�����ص��ر  خ����الل 
وال��ت��ي مت��ت م��ن خ��الل ال�صراكات 
والدعم  للموؤ�ص�صة  الإ�صرتاتيجة 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 

واخلا�صة والأفراد.

ح�صة بوحميد : حتقيق �أمنية تعمم �ل�صعادة وتر�صخ �لإيجابية يف �ملجتمع

•• دبي-وام:

املوؤ�ص�صي  الأداء  موؤ�صرات  نتائج  دبي  حكومة  ور�صة  ا�صتعر�صت 
لعام 2020 خالل الجتماع الأول لفريق القيادة والذي �صلط 
 2021 ال��ع��ام  خ��الل  العمل  خطة  حم��اور  على  اأي�صا  ال�صوء 
ومزايا النظام الذكي ملنظومة التميز احلكومي اإىل جانب اآليات 
خدمات  تقدمي  يف  ال��ري��ادة  مل�صرية  الداعمة  امل�صتقبلية  العمل 
يف  الإجتماع  وي��ن��درج  املتعاملن  و�صعادة  ر�صا  حتقق  متكاملة 
التميز  ملوا�صلة  ال�صامنة  ال�صبل  ببحث  الور�صة  ال��ت��زام  اإط��ار 
واأف�صل  املعايري  اأع��ل��ى  رائ���دة وف��ق  احلكومي وت��وف��ري خ��دم��ات 

املدير  الرئي�صي  اأحمد  فهد  �صعادة  واأك��د   . الدولية  املمار�صات 
الور�صة  التنفيذي لور�صة حكومة دبي خالل الإجتماع حر�ص 
على موا�صلة خططها الطموحة يف تعزيز الأداء املوؤ�ص�صي خالل 
العام اجلاري م�صددا على الإ�صتمرار يف العمل لالإرتقاء بقدرة 
اأف�صل ممار�صات العمل املوؤ�ص�صي واإتباع  اإعتماد  موظفيها على 
اأعلى املعايري الدولية لتقدمي خدمات تتجاوز توقعات العمالء 
مبا يدعم اجلهود الوطنية الرامية اإىل جعل الإمارات يف املركز 

الأول بن اأف�صل الدول يف العامل على كافة امل�صتويات.
وج���دد ال��رئ��ي�����ص��ي ال���ت���زام ال��ور���ص��ة ب��اع��ت��م��اد اأف�����ص��ل ممار�صات 
الفاعلية  تعزيز  اأج��ل  م��ن  املوؤ�ص�صي  عملها  اإط���ار  يف  احلوكمة 

والكفاءة وال�صتدامة يف توظيف املوارد احلكومية موؤكدا العزم 
الزاوية  حجر  باعتبارها  التميز  ثقافة  تر�صيخ  موا�صلة  على 

لالرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة للمتعاملن .
نتائج  على  للوقوف  مهمة  من�صة  �صكل  الإجتماع  اأن  واأ���ص��اف 
اجلاري  للعام  العمل  خطة  وبحث  املا�صي  العام  اأداء  موؤ�صرات 
"النظام  من  املثلى  الإ�صتفادة  حتقيق  كيفية  على  الرتكيز  مع 
الذكي ملنظومة التميز احلكومي" الذي ميثل دفعة قوية على 
دبي  جلعل  ا�صرتاتيجية  اأولوية  باعتباره  الذكي  التحول  درب 
املدينة الأ�صعد والأذك��ى يف العامل متا�صيا مع روؤية وتوجيهات 

القيادة الر�صيدة.

ور�صة حكومة دبي تناق�ص خطة عملها خالل 2021 

�أمريكية �ل�صارقة و�لإمار�ت للطبيعة تعزز�ن 
�لتعاون يف �لأبحاث �لبيئية وتدريب �لطالب

•• عجمان-الفجر:

التحول  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  للخطة  حت��ق��ي��ق��اً 
الإل���ك���رتوين ومل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور يف جم���ال ال��ن��ق��ل اأطلقت 
"م�صار"  ب��ط��اق��ة    2018 ع���ام  يف  ال��ن��ق��ل-ع��ج��م��ان  هيئة 
وه���ي ب��ط��اق��ة اإل��ك��رتون��ي��ة  ب��دي��ل��ة ل��ل��دف��ع ال��ن��ق��دي متكن 
م�صتخدميها من ال�صتفادة من خدمات املوا�صالت العامة 

يف امارة عجمان.
ب��اإم��ك��ان ال��ع��م��ي��ل احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ات م��ن حمطة 

امل�صلى وحافالت النقل العام مبا�صرة ، ف�صاًل عن اإمكانية 
الدفع  واجهزة  امل�صلى  البطاقة من حمطة  �صحن  اإع��ادة 

الذاتي املتوفره يف اأرجاء الأمارة وتطبيق م�صار
 تعمل البطاقه من خالل متريرها على اجلهاز املثبت يف 
احلافله مما ي�صرع من عملية حت�صيل الر�صوم  و بالتايل 

حت�صن من جتربة املتعامل يف ا�صتخدام خدمات النقل.
تتنا�صب  ت�صاميم  بعدة  م�صار  بطاقات  الهيئة  ت�صدر  و 
مع املنا�صبات والأحداث يف الدولة وذلك من اأجل التميز 

والتفرد خالل التنقل عر و�صائل النقل.

•• دبي-الفجر:

مع  �صراكتها  الأ����ص���ول«  لإدارة  ال��ت��زام  »جم��م��وع��ة  اأع��ل��ن��ت 
»جمعية الإمارات ملتالزمة داون« لتنفيذ مبادرٍة جُمتمعية 
لتعزيز البيئة التعليمية التنموية لالأطفال اأ�صحاب الهمم 
وامل�صابن مبتالزمة داون، وم�صاعدة اجلمعية على احلد 
من ب�صمتها الكربونية. وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حر�ص 
املُجتمع متا�صياً مع  اإيجابي يف  اأثٍر  املجموعة على حتقيق 

 .”Get Wonky“ الثقافة املوؤ�ص�صية للمجموعة
وت��ت�����ص��م��ن امل���ب���ادرة ت��وف��ري جم��م��وع��ٍة م��ن خ��دم��ات اإدارة 
"تفوق  �صركة  تقدميها  تتوىل  اجلمعية،  ل�صالح  امل��راف��ق 
هذه  وت�صمل  ال��ت��زام.  ل�مجموعة  التابعة  املرافق"  لإدارة 
ا�صت�صعار  بنظام  م���زودة  م��ي��اه  �صنابري  ت��ق��دمي  اخل��دم��ات 
ك��اف��ة وح����دات نظام  امل��ي��اه؛ و���ص��ي��ان��ة  ا���ص��ت��ه��الك  لرت�صيد 
اخلارجية  الزجاجية  الواجهات  وتنظيف  الهواء؛  تكييف 
ال�صيارات.  رك��ن  الأط��ف��ال ومظالت مواقف  لعب  واأم��اك��ن 
ب�صمتها  تخفيف  على  اجلمعية  اخلدمات  هذه  و�صت�صاعد 
"تفوق"  �صركة  واأدوات  بتجهيزات  بال�صتعانة  الكربونية 

لرت�صيد ا�صتهالك الطاقة.     

وق����ال ك��ري�����ص روب��رت�����ص، ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي، جمموعة 
التزام دعمها للموؤ�ص�صات  "توا�صل  التزام لإدارة الأ�صول: 
الهمم  اأ�صحاب  واإ���ص��راك  اإدم��اج  يف  ت�صهم  التي  واملنظمات 
ت�صكل  التي  املُجتمعية  امل�صوؤولية  برامج  خالل  من  وذل��ك 
اأن�صطة  دعم  ب��اأنَّ  ونوؤمن  املوؤ�ص�صية.  ثقافتنا  ركائز  اإح��دى 
اأ�صحاب  منو  �صيعزز  داون"  ملتالزمة  الإم���ارات  "جمعية 
حتقيق  يف  و�صي�صهم  داون،  مب��ت��الزم��ة  وامل�����ص��اب��ن  الهمم 
دولة  يف  الجتماعي  الإن�صاف  لرت�صيخ  اجلمعية  اأه��داف 
الإمارات. ومن خالل خدماتنا لإدارة املرافق فاإننا ن�صاهم 
بخراتنا يف دفع م�صرية اجلمعية ومتكينها من حتقيقها 

اأهدافها ور�صالتها النبيلة." 
الإدارة  رئ��ي�����ص جمل�ص  ج���ع���رور،  م��ن��ال  د.  ق��ال��ت  ب���دوره���ا 
جمعية الإمارات ملتالزمة داون: "نرحب دائماً باملوؤ�ص�صات 
القائمة  اجلمعية  ر�صالة  دع��م  على  احلري�صن  والأف���راد 
الفئات  مبختلف  داون  مب��ت��الزم��ة  امل�صابن  خ��دم��ة  على 
م يف م�صار حياتهم.  للتقدُّ الفر�صة لهم  العمرية، وتوفري 
التزام لتوفري خدماتها  بال�صكر ملجموعة  نتوجه  اأن  ونود 
�صيتيح  الذي  الأمر  كفاءة مرافقنا،  لتعزيز  عالية اجلودة 

لزوار مركزنا مزاولة كافة الأن�صطة باأمان."  

 �ح�صل على بطاقة )م�صار( وتنقل ب�صهولة يف عجمان

»جمموعة �لتز�م« تقدم خدمات �إد�رة 
�ملر�فق لـ »جمعية �لإمار�ت ملتالزمة د�ون« 

•• دبي-الفجر:

نحو  ال�صعي  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �صمن جهود 
التطعيم بجرعات  الناجتة عن  املكت�صبة  املناعة  اإىل  الو�صول 
املركز  �صهد   ،"19 كوفيد   " كورونا  لفريو�ص  امل�صاد  اللقاح 
اإق��ب��اًل من  دب��ي،  دب��ي و3 عيادات يف �صرطة  ال�صحي ل�صرطة 

على  احل�صول  يف  الراغبن  واملدنين  الع�صكرين  املوظفن 
اللقاح. 

اأماكن للح�صول على   4 العامة ل�صرطة دبي  القيادة  ووف��رت 
اللقاح تتمثل يف مركز �صرطة دبي ال�صحي، ويف عيادة فاطمة 
املنهايل يف مقر القيادة العامة، وعيادة اأكادميية �صرطة دبي، 

وعيادة الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�صاآت والطوارئ.

باحل�صول على  �صعادتهم  دبي عن  �صرطة  املوظفون يف  وعر 
ل�����ص��رط��ة دبي  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ب��ج��ه��ود  اجل���رع���ات، م�صيدين 
وح�صرها على توفري كافة الإمكانيات من اأجل ت�صهيل عملية 
كافة  جهود  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  ُمثنن  التطعيم،  على  احل�صول 
وتقدمي  لهم  التطعيم  تقدمي  العاملة على  الطبية  الطواقم 

التعليمات والإر�صادات الطبية والفحو�ص ذات ال�صلة.

�إقبال موظفي �صرطة دبي للح�صول على جرعات لقاح كورونا



االثنني   25  يناير   2021  م   -   العـدد   13147  
Monday    25  January   2021   -  Issue No   1314708

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر 

 8993/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهما/1-  اورجن وزين�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- حممد طالب مهدي 

ال�صامرائي -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/وود �صتوك للتجارة �ص.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)205709.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة ا - ملحكمة الإبتدائية املدنية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0000406 يف  الدعوى رقم

اىل املحكوم عليه:املروان لتجاره مواد البناء ذ.م.م
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/3/15  بانه  علما  نحيطكم 
املحكمة  بالتايل:حكمت  تريدجن  �صتيل  بابا  :علي  ل�صالح  اعاله  بالرقم  املذكورة 
بالزام ال�صركة املدعي عليها بان توؤدي اىل ال�صركة املدعية مبلغ )164371.74( درهم 
الق�صائية احلا�صل يف 2020/1/16  املطالبة  تاريخ  القانونية بواقع 7% من  والفائدة 
على ال يجاوز ا�صل مبلغ الدين حمكوم به والزمتها امل�صاريف وخم�صمائة درهم اتعاب 

حماماة  حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية. 
القا�شي/امين ح�شن �شناء الدين ال�شافعي
حمكمة ال�شارقة
املحكمة البتدائية املدنيه      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الدعوى رقم :2020/11 /2328- مدين جزئي دبي

ال�صادة/وايت ترافل للت�صويق ذ.م.م
ال�صادة/او�صكار انتوين ماثيو�ص

دبي  جزئي  مدين   2328/2020/11 رقم  الدعوى  باتيل  فالبهبهاي  املدعي:كالبي�ص  عليكم  اق��ام 
اآل  �صليمان  م/عائ�صة  بندب  بتاريخ:2021/1/7  دبي  قبل حماكم  ال�صادر من  وبناءا على احلكم   ،
علي خبريا هند�صيا للدعوى وعليه يجب عليكم ح�صور اجتماع اخلرة املحدد يوم الحد املوافق 
كما يجب عليكم  تييمز(  بعد عر تطبيق )مايكرو�صوفت  ، عن  ال�صاعة 4:00 م�صاء   2021/1/31
تقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى واي م�صتندات واأوراق ترغبون بتقدميها قبل او 
 info@AishaAlAli.com:بحلول يوم الحد املوافق 2021/1/31 على بريد اخلرة اللكرتوين
ويف حال وجود اي ا�صتف�صارات يرجى التوا�صل مع اخلرة على الرقم التايل متحرك:0545507052 

علما بان اخلرة �صتقوم مببا�صرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�صوم.
عائ�سة �سليمان اآل علي
اخلبري الهند�سي
رقم القيد 169

اإعالن بالن�شر
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يف الدعوى رقم :2020/4987 جتاري جزئي

املدعي:بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع
املدعي عليه:طالل عبدالرحمن علي

رقم 2020/4987  الدعوى  دبي يف  قبل عدالة حمكمة  واملعن من  الن�صر  يعلن اخلبري/عمار 
جتاري جزئي ، واملقامة من املدعي/ بنك الم��ارات دبي الوطني ���ص.م.ع وتنفيذا للمهمة فان 
او  امل�صرفية  اخل��رة  اجتماع  حل�صور  مدعو   ، علي  عبدالرحمن  ط��الل  ال�صيد/  عليه  املدعي 
بوا�صطة وكيل معتمد واملقرر عقد يوم الربعاء املوافق 2021/2/3 يف متام ال�صاعة 12:30 الثانية 
ع�صرة والن�صف ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية الو�صل 
 - التا�صع  -الطابق   27 رق��م  �صارع   - �صابقا(  روتانا  )فندق   5 جي  فندق  بجوار   - �صنرت  بزن�ص 
مكتب رقم )902( رقم مكاين 94178 32428 لذا نرجو التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اأعاله ، 

واح�صار جميع الوراق وامل�صتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري امل�سريف
عمار الن�سر

 اإعالن بالن�شر حل�شور اجتماع
اخلربة امل�شرفية
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:
 ال�صيد/ را�صد حممد را�صد حممد املر�صدي ، اجلن�صية:المارات

ال�صم  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ه  ح�صته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�صمن  حم���رر  ع��ل��ى  الت�صديق  وط��ل��ب 
اجلديدة  الغيار  قطع  جت��ارة   ، ال�صيارات  غيار  قطع  لتجارة  امل��ع��روف  التجاري:الركن 
، وامل��رخ�����ص م��ن دائ����رة التنميه الق��ت�����ص��ادي��ة يف خ��ورف��ك��ان رخ�����ص��ة جتارية  ل��ل�����ص��ي��ارات 
رقم:554325 ال�صادرة بتاريخ:2007/8/22 يف دائرة التنمية القت�صادية بخورفكان اىل 
ال�صيد/ا�صرف باليبارامبيل �صيدى كونهى باليبارامبيل ، اجلن�صية:الهند ، ليكن معلوما 
ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:
 ال�صيد/ حممد خمي�ص �صعيد احمد العبدويل ، اجلن�صية:المارات وطلب الت�صديق على 
حمرر يت�صمن )تنازل(  يف ح�صته البالغه 100% يف ال�صم التجاري:ال�صاللت للخياطة 
الن�صائية  املالب�ص  خياطة   - الن�صائية  املالب�ص  تطريز   ، الرخ�صة  ن�صاط   ، والتطريز 
رق���م:544649  جتارية  رخ�صة  خورفكان  يف  القت�صادية  التنميه  دائ��رة  من  واملرخ�ص   ،
ال�صيد/نياز  اىل  بخورفكان  القت�صادية  التنمية  دائرة  يف  بتاريخ:2006/6/25  ال�صادرة 
خان وىل خان ، اجلن�صية:افغان�صتان ، ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�صاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان 

ا�صبوعن من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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اإخطار عديل
برقم املحرر:2020/58016 

املخطر:فيكتور ايديت اوي - اجلن�صية:نيجرييا - ويحمل هوية اماراتية رقم:784198319528208
العنوان:ال�صارقة - املدام - هاتف رقم:0563060057

بالزا  الغاردن  بناية   - الند   - العنوان:ال�صارقة   - الهند  اجلن�صية   - اليه:رهي�ص جيهان مريغودا  املخطر 
تاور - الطابق 17 - هاتف رقم:065390097/0525432568/0529421119

مو�صوع الخطار:اخطار عديل بالوفاء بقيمة 7.248 درهم
الوقائع:حيث ان املخطر اليه ا�صتلم من املخطر �صيك مقابل معاملة ايجارية وقام املخطر اليه بتحرير 
ال�صيك وعند تقدمي ال�صيك للبنك اعيد ب�صبب انه بدون ر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�صداد وبيانات 
ال�صيك كالتي:1- �صيك رقم:000016 بقيمة 7.248 درهم وتاريخ ا�صتحقاقه 2020/12/17 وامل�صحوب على 
املبالغ املرت�صدة  ب�صداد  اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية  التجاري - طالب املخطر املخطر  ابوظبي  بنك 

بذمته وذلك بقيمة 7.248 درهم ولكن دون جدوى
وبناء عليه:ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف 
موعد اأق�صاه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا الخطار وال �صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق
لذلك:فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ ملفعوله ول�صريان كافة الثار القانونية 

املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2020/55108 
املخطر:احلميدة لل�صيانة العامة وخدمات التنظيف ذ.م.م وميثلها مديرها ال�صيد/علي بن علي

العنوان:عجمان - الرا�صدية 1 - هوريزون تاور - مكتب 302 - هاتف رقم:0558098299
املخطر اليها:روك تكنولوجي للنقليات �ص.ذ.م.م �صادرة من حكومة دبي برقم:665639 وميثلها مديرها/

عبدالرازق ح�صن حممد عبداهلل
العنوان:دبي - ند احل�صا - مكتب 1304 بناية ملك حممد نا�صر اقبال هاتف:0504225659

املو�صوع:اخطار عديل باأداء مبلغ )15.498( درهم
املخطرة �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة وتبا�صر ن�صاطها بالدولة وفقا للرخ�صة التجارية املمنوحة لها ونظرا 
لذلك الن�صاط ارتبطت مع املخطر اليها بعالقة جتارية نتج عنها ان تر�صدت بذمة الخرية مبلغا وقدره 

)15.498.00( درهم وثابت ذلك فاتورة ممهورة بتوقيع ممثل املخطر اليها.
)لطفا:مرفق �صورة �صوئية من الفاتورة �صالفة الذكر والرخ�صة التجارية(

انها  الودية ال  املبلغ املرت�صد بذمتها بجميع الطرق  اليها ب�صداد هذا  ان املخطرة طالبت املخطر  وحيث 
مل متتثل 

لذلك:تخطركم املخطرة ب�صرعة �صداد املبلغ امل�صتحق يف موعد اأق�صاه خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا 
التاأخريية  الفوائد  اىل  بال�صافة  �صدكم  القانونية  الجراءات  كافة  لتخاذ  ا�صفا  �صت�صطر  وال  الخطار 

والتعوي�صات املقررة يف هذا ال�صاأن
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/00929 
هوية  بطاقة  واحمل  بنغالدي�ص  اجلن�صية   ، �صوتراثار  ت�صاندرا  ت�صاندرا  �صومون  املخطر:ال�صيد 
رقم:784199064171830 ب�صفتي �صريك ومديرا يف الرخ�صة امل�صماه )ال�صرح الذهبي ل�صيانة ال�صيارات( 

رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية ال�صارقة برقم:762281
العنوان:ال�صارقة - ال�صناعية 2 - هاتف 0544859571

املخطر اليها:عائ�صة حممد ح�صن عبا�ص - اماراتية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم:784199214765374 
- العنوان:عجمان - هاتف رقم:0524666822

مو�صوع الخطار:احل�صور اىل مقر الدائرة القت�صادية
ل�صيانة  الذهبي  )ال�صرح  وامل�صماه  للمخطر  اململوكة  الرخ�صة  خدمات  وكيل  هي  اليها  املخطر  ان  حيث 
من  يلزم  ما  لجناز  احل�صور  عن  ممتنعة  اليها  املخطر  ان  وحيث  برقم:762281  واملرخ�صة  ال�صيارات( 
معامالت لت�صيري م�صالح الرخ�صة وجتديدها مما احلق باملخطر بالغ ال�صرر - وعليه فان املخطر يرغب 
التنازل  اجراءات  واكمال  للتوقيع  القت�صادية  الدائرة  مقر  اىل  احل�صور  ب�صرورة  اليها  املخطر  انذار  يف 
خالل خم�صة ايام وال �صوف ي�صطر ا�صفا لتخاذ الجراءات القانونية �صده - وعليه يلتم�ص املخطر من 

�صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صميا
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2021/00358 
رقم:784197042690931  هوية  بطاقة  واحمل  الهند  اجلن�صية  بارامباث  ماداتهوم  اقبال  املخطر:حممد 
اجلن�صية  بالنياندى  ال�صيد/�صوري�ص  بتاريخ:2020/10/26  رقم:2020/1/175416  وكالة  مبوجب  وميثله 

الهند ويحمل بطاقة هوية رقم:784197632491722 - العنوان:ال�صارقة - هاتف رقم:0527661071
املخطر اليه:�صادق علي علياماناكام - اجلن�صية الهند يحمل بطاقة:784197981727189

العنوان:ال�صارقة - امل�صلى - هاتف رقم:0569159191
املو�صوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ )55.000( درهم

حيث  نقدا  املحدد  املبلغ  ا�صتالمه  مقابل  ك�صمان  درهم   55.000 مببلغ  للمخطر  �صيك  حرر  اليه  املخطر 
انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك ال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف 
قابل لل�صحب واحل�صاب مغلق وبياناته كالتايل:ال�صيك رقم 000010 مببلغ 55.000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 
2020/10/28 وامل�صحوب على بنك دبي التجاري - وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي 
تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى - لذلك فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد 
مبلغ املديونية خالل خم�صة ايام من تاريخ اخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من 

ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به - وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2020/58560 
الكتبي - اماراتي اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية  املخطر:احمد بخيت علي بن عوي 

رقم:784198173927082 - العنوان:ال�صارقة - اأم فنن - هاتف رقم:971507909988
املخطر اليه:مروه حممد حممد احمد ابوعيطه - م�صريه اجلن�صية وحتمل الرقم 
هاتف   - العنوان:ال�صارقة   -  A15825541:رقم �صفر  وجواز   11451319 املوحد 

رقم:971526851273
مو�صوع الخطار:اخطار بدفع قيمة ال�صيك

بقيمة  رقم:000037  �صيك  املخطر  ل�صالح  حررت  اليها  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
الدفع  )108.000( درهم م�صحوب على م�صرف المارات ال�صالمي �ص.م.ع م�صتحق 
بتاريخ 2019/2/23 حيث ان ال�صيك ل يقابله ر�صيد قابل لل�صحب واحل�صاب مغلق - 
وعليه يعلن املخطر املخطر اليها بال�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف فرتة اق�صاها خم�صة 
ايام من تاريخ ا�صتالم الخطار وال �صوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية لذلك - 

وعليه يلتم�ص املخطر من �صعادة الكاتب العدل بامارة ال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صميا
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإعالن بالن�شر

 AJ20201205C10900
املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية

املخطر اليه:عبد ال�صالم هارون خان - باك�صتاين اجلن�صية
واربعمائة  الفا  وع�صرون  واحد  درهم   )21492.22( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عديل  اخطار  املو�صوع 

واثنان وت�صعون درهم واثنان وع�صرون فل�صا
الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
عمله لدى املخطرة مبالغ ماليه وان هذه املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من 
اليه مدين للمخطر مببلغ )21492.22( درهم واحد وع�صرون  اليه - حيث ان املخطر  املخطر 
الفا واربعمائة واثنان وت�صعون درهم واثنان وع�صرون فل�صا ، وذلك مبوجب اقرار املديونية املوقع من 
قبل املخطر اليه - وحيث ان الدين م�صتحق الداء عند الطلب وعليه فان املخطر يخطر املخطر اليه 
ب�صداد مبلغ املديونية املذكور اعاله خالل ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الخطار - املخطر اليه وعد ب�صداد 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإعالن بالن�شر

 AJ20201209C11112
املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية

املخطر اليه:رزاق احمد اكر علي - باك�صتاين اجلن�صية
املو�صوع اخطار عديل ب�صداد مبلغ وقدره )8095.35( درهم ثمانية الف وخم�صة وت�صعون درهما 

وخم�صة وثالثون فل�صا
الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
اقرار مديونية موقع  املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب  وان هذه  املخطرة مبالغ ماليه  عمله لدى 
اليه مدين للمخطر مببلغ )8095.35( درهم ثمانية الف  املخطر  ان  اليه - حيث  املخطر  من 
وخم�صة وت�صعون درهما وخم�صة وثالثون فل�صا ، وذلك مبوجب اقرار املديونية املوقع من قبل املخطر 
ب�صداد  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  فان  وعليه  الطلب  عند  الداء  م�صتحق  الدين  ان  وحيث   - اليه 
ب�صداد  وعد  اليه  املخطر   - الخطار  ا�صتالم  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  اعاله  املذكور  املديونية  مبلغ 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201209C11107

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:يادويندر �صينغ - الهند اجلن�صية

املو�صوع اخطار عديل ب�صداد مبلغ وقدره )14579.16( درهم اربعة ع�صر الف وخم�صمائة وت�صعة 
و�صبعون درهما و�صتة ع�صر فل�صا

الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
عمله لدى املخطرة مبالغ ماليه وان هذه املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من 
املخطر اليه - حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ )14579.16( درهم اربعة ع�صر الف 
وخم�صمائة وت�صعة و�صبعون درهما و�صتة ع�صر فل�صا ، وذلك مبوجب اقرار املديونية املوقع من قبل 
اليه  الدين م�صتحق الداء عند الطلب وعليه فان املخطر يخطر املخطر  ان  اليه - وحيث  املخطر 
ب�صداد مبلغ املديونية املذكور اعاله خالل ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الخطار - املخطر اليه وعد ب�صداد 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201209C11110

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:حممد بالل احمد لياقت علي - باك�صتان اجلن�صية

املو�صوع اخطار عديل ب�صداد مبلغ وقدره )7515.17( درهم �صبعة الف وخم�صمائة وخم�صة ع�صر 
درهما و�صبعة ع�صر فل�صا

الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
اقرار مديونية موقع  املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب  وان هذه  املخطرة مبالغ ماليه  عمله لدى 
الف  �صبعة  درهم   )7515.17( مببلغ  للمخطر  مدين  اليه  املخطر  ان  حيث   - اليه  املخطر  من 
املوقع من قبل  املديونية  اقرار  ، وذلك مبوجب  وخم�صمائة وخم�صة ع�صر درهما و�صبعة ع�صر فل�صا 
اليه  الدين م�صتحق الداء عند الطلب وعليه فان املخطر يخطر املخطر  ان  اليه - وحيث  املخطر 
ب�صداد مبلغ املديونية املذكور اعاله خالل ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الخطار - املخطر اليه وعد ب�صداد 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201209C11108

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:جورميت �صينغ تيك �صاند - الهند اجلن�صية

املو�صوع اخطار عديل ب�صداد مبلغ وقدره )15607.60( درهم خم�صة ع�صر الف و�صتمائة و�صبعة 
درهما و�صتون فل�صا

الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
اقرار مديونية موقع  املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب  وان هذه  املخطرة مبالغ ماليه  عمله لدى 
من املخطر اليه - حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ )15607.60( درهم خم�صة ع�صر 
املخطر  قبل  من  املوقع  املديونية  اقرار  مبوجب  وذلك   ، فل�صا  و�صتون  درهما  و�صبعة  و�صتمائة  الف 
ب�صداد  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  فان  وعليه  الطلب  عند  الداء  م�صتحق  الدين  ان  وحيث   - اليه 
ب�صداد  وعد  اليه  املخطر   - الخطار  ا�صتالم  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  اعاله  املذكور  املديونية  مبلغ 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإعالن بالن�شر

 AJ20201211C11285
املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية

املخطر اليه:راجي�ص جيت رام - الهند اجلن�صية
املو�صوع اخطار عديل ب�صداد مبلغ وقدره )11851.76( درهم احدى ع�صر الف وثمامنائة وواحد 

وخم�صون و�صبعة و�صبعون فل�صا
الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
عمله لدى املخطرة مبالغ ماليه وان هذه املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من 
املخطر اليه - حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ )11851.76( درهم احدى ع�صر الف 
قبل  املوقع من  املديونية  اقرار  وذلك مبوجب   ، فل�صا  و�صبعون  و�صبعة  وواحد وخم�صون  وثمامنائة 
اليه  الدين م�صتحق الداء عند الطلب وعليه فان املخطر يخطر املخطر  ان  اليه - وحيث  املخطر 
ب�صداد مبلغ املديونية املذكور اعاله خالل ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الخطار - املخطر اليه وعد ب�صداد 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201211C11278

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:�صامل نور الدين كنجو - هندي اجلن�صية

املو�صوع اخطار عديل ب�صداد مبلغ وقدره )22146.61( درهم اثنان وع�صرون الف ومائة و�صتة 
واربعون درهما وواحد و�صتون فل�صا

الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
عمله لدى املخطرة مبالغ ماليه وان هذه املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من 
اثنان وع�صرون  اليه مدين للمخطر مببلغ )22146.61( درهم  اليه - حيث ان املخطر  املخطر 
الف ومائة و�صتة واربعون درهما وواحد و�صتون فل�صا ، وذلك مبوجب اقرار املديونية املوقع من قبل 
اليه  الدين م�صتحق الداء عند الطلب وعليه فان املخطر يخطر املخطر  ان  اليه - وحيث  املخطر 
ب�صداد مبلغ املديونية املذكور اعاله خالل ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الخطار - املخطر اليه وعد ب�صداد 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201211C11282

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:ربيع عبد احلميد حممد علي - م�صري اجلن�صية

واربعمائة  الف  وع�صرون  اثنان  درهم   )22464.00( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عديل  اخطار  املو�صوع 
واربعة و�صتون درهما

اليه  املخطر  على  وترتب  خفيفة  مركبة  �صائق  مبهنة  املخطرة  لدى  يعمل  اليه  الوقائع:املخطر 
مديونية  اقرار  مبوجب  ذمته  يف  مرت�صدة  املبالغ  هذه  وان  ماليه  مبالغ  املخطرة  لدى  عمله  اثناء 
موقع من املخطر اليه - حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ )22464.00( درهم اثنان 
وع�صرون الف واربعمائة واربعة و�صتون درهما ، وذلك مبوجب اقرار املديونية املوقع من قبل املخطر 
ب�صداد  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  فان  وعليه  الطلب  عند  الداء  م�صتحق  الدين  ان  وحيث   - اليه 
ب�صداد  وعد  اليه  املخطر   - الخطار  ا�صتالم  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  اعاله  املذكور  املديونية  مبلغ 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201211C11279

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:قمر الزمان حممد يو�صف - باك�صتان اجلن�صية

املو�صوع اخطار عديل ب�صداد مبلغ وقدره )4892.26( درهم اربعة الف وثمامنائة واثنان وت�صعون 
درهما و�صتة وع�صرون فل�صا

الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
اقرار مديونية موقع  املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب  وان هذه  املخطرة مبالغ ماليه  عمله لدى 
الف  اربعة  درهم   )4892.26( مببلغ  للمخطر  مدين  اليه  املخطر  ان  حيث   - اليه  املخطر  من 
املوقع من  املديونية  اقرار  وذلك مبوجب   ، فل�صا  و�صتة وع�صرون  درهما  وت�صعون  واثنان  وثمامنائة 
قبل املخطر اليه - وحيث ان الدين م�صتحق الداء عند الطلب وعليه فان املخطر يخطر املخطر اليه 
ب�صداد مبلغ املديونية املذكور اعاله خالل ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الخطار - املخطر اليه وعد ب�صداد 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإعالن بالن�شر

 AJ20201211C11281
املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية

املخطر اليه:تو�صيف احمد طاهر حممود - باك�صتان اجلن�صية
و�صبعة  و�صتمائة  الف  اثني ع�صر  درهم  ب�صداد مبلغ وقدره )12677.85(  اخطار عديل  املو�صوع 

و�صبعون درهما وخم�صة وثمانون فل�صا
الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
عمله لدى املخطرة مبالغ ماليه وان هذه املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من 
اليه مدين للمخطر مببلغ )12677.85( درهم اثني ع�صر الف  اليه - حيث ان املخطر  املخطر 
املوقع من  املديونية  اقرار  ، وذلك مبوجب  و�صتمائة و�صبعة و�صبعون درهما وخم�صة وثمانون فل�صا 
قبل املخطر اليه - وحيث ان الدين م�صتحق الداء عند الطلب وعليه فان املخطر يخطر املخطر اليه 
ب�صداد مبلغ املديونية املذكور اعاله خالل ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الخطار - املخطر اليه وعد ب�صداد 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201209C11201

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:نور احلق رو�صان منري - باك�صتان اجلن�صية

ع�صر  و�صتة  و�صتمائة  الف  ت�صعة  درهم   )9616.57( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عديل  اخطار  املو�صوع 
درهما و�صبعة وخم�صون فل�صا

الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
عمله لدى املخطرة مبالغ ماليه وان هذه املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من 
املخطر اليه - حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ )9616.57( درهم ت�صعة الف و�صتمائة 
املخطر  قبل  من  املوقع  املديونية  اقرار  مبوجب  وذلك   ، فل�صا  وخم�صون  و�صبعة  درهما  ع�صر  و�صتة 
ب�صداد  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  فان  وعليه  الطلب  عند  الداء  م�صتحق  الدين  ان  وحيث   - اليه 
ب�صداد  وعد  اليه  املخطر   - الخطار  ا�صتالم  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  اعاله  املذكور  املديونية  مبلغ 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201205C10898

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:حممد زي�صان نواب خان - باك�صتان اجلن�صية

و�صبعة  واربعمائة  الفا  ع�صرون  درهم   )20427.26( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عديل  اخطار  املو�صوع 
وع�صرون درهم و�صتة وع�صرون فل�صا

الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
اقرار مديونية موقع  املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب  وان هذه  املخطرة مبالغ ماليه  عمله لدى 
من املخطر اليه - حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ )20427.26( درهم ع�صرون الفا 
واربعمائة و�صبعة وع�صرون درهم و�صتة وع�صرون فل�صا ، وذلك مبوجب اقرار املديونية املوقع من قبل 
اليه  الدين م�صتحق الداء عند الطلب وعليه فان املخطر يخطر املخطر  ان  اليه - وحيث  املخطر 
ب�صداد مبلغ املديونية املذكور اعاله خالل ا�صبوع من تاريخ ا�صتالم الخطار - املخطر اليه وعد ب�صداد 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
 AJ20201209C11111

املخطر:اجرة ال�صارقة ذ.م.م - المارات اجلن�صية
املخطر اليه:يا�صر احمد اأعوان م�صعود احمد - باك�صتان اجلن�صية

املو�صوع اخطار عديل ب�صداد مبلغ وقدره )8294.84( درهم ثمانية الف ومائتان واربعة وت�صعون 
درهما واربعة وثمانون فل�صا

الوقائع:املخطر اليه يعمل لدى املخطرة مبهنة �صائق مركبة خفيفة وترتب على املخطر اليه اثناء 
عمله لدى املخطرة مبالغ ماليه وان هذه املبالغ مرت�صدة يف ذمته مبوجب اقرار مديونية موقع من 
املخطر اليه - حيث ان املخطر اليه مدين للمخطر مببلغ )8294.84( درهم ثمانية الف ومائتان 
واربعة وت�صعون درهما واربعة وثمانون فل�صا ، وذلك مبوجب اقرار املديونية املوقع من قبل املخطر 
ب�صداد  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  فان  وعليه  الطلب  عند  الداء  م�صتحق  الدين  ان  وحيث   - اليه 
ب�صداد  وعد  اليه  املخطر   - الخطار  ا�صتالم  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  اعاله  املذكور  املديونية  مبلغ 
املبلغ املرت�صدة يف ذمته ولكنه ماطل يف �صداد املبلغ بالرغم من املحاولت الودية املتكررة ولكن دون 
جدوى - لذلك:نخطركم اآ�صفن ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �صبعة ايام من تاريخ 
ا�صتالمكم هذا الخطار وال �صن�صطر اآ�صفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �صدك ل�صرتداد 

املبلغ مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واتعاب املحاماة ان وجدت
الكاتب العدل العام بعجمان      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 
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•• اأبوظبي-الفجر:

ال�صتثنائية  ال�����ظ�����روف  ظ����ل  يف 
كوفيد19-  وب�����اء  ف��ر���ص��ه��ا  ال���ت���ي 
الوقت  ويف  ب���اأ����ص���ره،  ال���ع���امل  ع��ل��ى 
التعاي�ص  ف����ي����ه  اأ�����ص����ب����ح  ال���������ذي 
ُملحاً  اأم�������راً  اجل���ائ���ح���ة  ت��ل��ك  م���ع 
البناء  م�����ص��رية  ا���ص��ت��م��رار  ل�����ص��م��ان 
الإمارات  اأكادميية  ف��اإن  والتطور، 
العمل  مفا�صل  بكل  للدبلوما�صية 
فيها قد جلاأت لعتماد كافة و�صائل 
العامل  يف  املتاحة  التوا�صل  واأدوات 
املدرجة  باملهام  للقيام  الفرتا�صي 
اأ�صهم  ال��ذي  الأم���ر  اأجندتها،  على 
يف فتح اآفاق جديدة جديدة يف درب 
البتكار والنتاج يف جوانب العملية 
التعليمية كافة. ومع احتفال العامل 
للتعليم،  ال�����دويل  ب��ال��ي��وم  ال���ي���وم، 
الذي حمل �صعار "ا�صتعادة العملية 
التعليمية وتن�صيطها للجيل الذي 
19"؛   – "كوفيد  جائحة  عاي�ص 
اأن  على  الأك��ادمي��ي��ة  حر�صت  فقد 
ال�����ص��ع��ار حّيز  ه���ذا  و���ص��ع  ت�صهم يف 
تنفيذ خطتنا  بداأنا  التنفيذ، حيث 
ل��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ه���ج���ن، ال���ذي 
دبلوما�صيي  من  لطلبتنا  �صي�صمح 
هذا  خ��الل  م��رة  ولأول  امل�صتقبل، 
�صيكونون  حيث  الأك��ادمي��ي،  ال��ع��ام 
يف رح���اب الأك��ادمي��ي��ة ل��ي��وم واحد 
ك��ل اأ���ص��ب��وع.  ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كل 
ال��ع��امل من  ال��وب��اء على  م��ا فر�صه 
اإجراءات واإغالقات خمتلفة الأنواع 
واحلدة، اإّل اأن الأكادميية حر�صت 
اخلراء  ا�صت�صافة  موا�صلة  على 

والدبلوما�صين  العاملين  وال��ق��ادة 
بن  لي�صعوا  ال�صابق،  يف  كعهدها 
اأي���دي طلبتنا ج��ل خ��رات��ه��م. كما 
ال����ت����وج����ه اجل���دي���د  ن���ت���ج���اه���ل  مل 
ل��دول��ة الإم����ارات لبناء اأك��ر خطة 
اخلم�صن  لأعوامها  ا�صرتاتيجية 
من�صتنا  ج�������اءت  ح���ي���ث  امل���ق���ب���ل���ة، 
الفرتا�صية "دبلوما�صية اخلم�صن 
من  اث��ن��ن  املقبلة" ل��ت��دم��ج  ع��ام��اً 
بالن�صبة  الأ�صا�صية  الأولويات  اأبرز 
ف��ي��ن��ا قيادتنا  غ��ر���ص��ت  ل��ق��د  ل���ن���ا.  
الر�صيدة يف تعاملها املميز مع هذه 
العقبات  اأن  وتداعياتها؛  اجلائحة 
اأو�صع  جم��اًل  تعطينا  والتحديات 
للتفكري خارج الأمناط التقليدية. 
لقد تعلمنا من كوفيد19- درو�صاً 
بناء  على  ت�صاعدنا  وه��ام��ة  ك��ث��رية 
م�����ص��ت��ق��ب��ل م�����ص��ت��دام ي�����ص��اه��م فيه 
اأكادميية  تفعله  ما  وه��ذا  اجلميع، 
جانب  اإىل  الدبلوما�صية  الإم���ارات 
التعليم يف دولة  خمتلف موؤ�ص�صات 

الإمارات. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي لإدارة النفايات - تدوير منذ بداية جائحة كورونا مطلع  �صارع مركز 
التي مثلت  الطبية  النفايات  ملعاجلة  برنامج متكامل  تنفيذ  2020 يف  مار�ص 
معها  للتعامل  و�صمويل  ا�صرتاتيجي  نهج  على  امل��رك��ز  ا�صتند  اإذ  كبريا  حتديا 
ولعبت الإدارة الذكية للنفايات يف هذا ال�صدد دوراً حيوياً يف احلد من التلّوث 

وابقائه يف اأدنى م�صتوياته.
اجتماع  خ��الل   - تدوير  ع��ام  مدير  الكعبي  خلفان  �صامل  الدكتور  �صعادة  وق��ال 

افرتا�صي نظمه مركز اأبوظبي لإدارة النفايات و معر�ص ومنتدى "اإيكووي�صت" 
الأزمات  خالل  وُمنتج  فاعل  ب�صكل  النفايات  اإدارة  اأهمية  على  ال�صوء  لت�صليط 
- قدمت دولة الإم��ارات منوذجاً يحتذى به يف التعامل مع هذه الأزم��ة بف�صل 
حكمة قيادتنا الر�صيدة وتوجيهات امل�صوؤولن ب�صرورة التعامل بحزم وم�صوؤولية 
عالية مع الأزمة منذ بدايتها ويف الوقت الذي ترّكزت فيه الأولوية على احلد 
الفورية  الطبية  الحتياجات  مع  التعامل  اأثناء  العدوى  وانت�صار  التلّوث  من 
للم�صابن بالفريو�ص حيث كانت اإدارة النفايات الطبية اإحدى املكّونات الأ�صا�صية 

يف مواجهة تداعيات الأزمة.

تاأمن  علينا  توّجب  كبرية حيث  الأزم���ة حتديات  ه��ذه  فر�صت  لقد   : واأ���ص��اف 
حمارق جديدة وتعزيز البنية التحتية لنقل الب�صائع الثقيلة وتوظيف القوى 
هائلة  ب�صغوطات  ت�صببت  الحتياجات  .. هذه  �صريع  ب�صكل  ال�صرورية  العاملة 
احلد  وبالتايل  التلّوث  من  احل��د  يف  هاماً  دوراً  ولعبنا  ب�صرعة  ا�صتجبنا  لكننا 
من انت�صار العدوى وجنحنا يف حتقيق ذلك ب�صكل يراعي البيئة ويحافظ على 
مكّوناتها. واأو�صح : من الطبيعي اأن ن�صارك جتاربنا يف التعامل مع هذه الأزمة 
مع الدول املحيطة بنا ويعتر هذا الجتماع الفرتا�صي من "اإيكووي�صت" مهماً 
جداً مل�صاعدتنا جميعاً على ال�صتعداد للتحديات امل�صتقبلية يف حال ظهورها من 

يف  عاملياً  بها  املعمول  احلديثة  والأ�صاليب  التجارب  كافة  من  ال�صتفادة  خالل 
اأوقات الأزمات الكبرية.

و�صهد الجتماع دعوة ممثلن عن عدد من البلديات الرئي�صية يف دول جمل�ص 
الأوبئة  اأثناء  النفايات  ب���اإدارة  ال�صلة  ذات  الق�صايا  ملناق�صة  اخلليجي  التعاون 
والتخطيط  البلديات  و���ص��وؤون  الأ�صغال  وزارة  امل��دع��ّوة  اجلهات  قائمة  و�صملت 
اململكة  يف  الكرى  عمان  واأمانة  البحرين  مملكة  يف  ال�صحة  ووزارة  العمراين 
الأردنية الها�صمية وبيئة يف �صلطنة ُعمان وبلديات الأح�صاء والريا�ص يف اململكة 

العربية ال�صعودية.

�لإد�رة �لذكية للنفايات تلعب دور� حيويا خالل �لأزمات �لعاملية

فار�ص �ملزروعي : ت�صدر �أبوظبي 
�ملدن �لأكرث �أمانا يعزز مكانتها عامليا

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل اللواء فار�ص خلف املزروعي القائد العام ل�صرطة اأبوظبي ، اأن موا�صلة 
اأبوظبي ت�صدرها قائمة املدن الأكر اأماناً يف العامل للعام اخلام�ص على التوايل 
التي  وال�صتقرار  الأم��ن  "نومبيو" يعك�ص حالة  ملوقع  وفقاً   88.46% بن�صبة 
اإن ت�صنيف موقع  املنا�صبة  بهذه  له  وق��ال يف ت�صريح  الإم���ارات.  دول��ة  بها  تنعم 
تفوق  اأظهر  الذي  املعي�صة،  تفا�صيل  ر�صد  يف  املتخ�ص�ص  الأمريكي  "نومبيو" 
للعي�ص  ير�صخ مكانتها وجهة مف�صلة  العامل،  431 مدينة حول  اأبوظبي على 
العاملي  الت�صنيف  ه��ذا  على  احل�صول  واع��ت��ر  وال���زي���ارة.  وال�صتثمار  والعمل 
القيادة  توجيهات  بف�صل  امل�صتمر،  والتح�صن  والتطوير  للمنجزات  ح�صيلة 
الدور  لها  وك��ان  ال�صاملة  الأمنية  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  اأر���ص��ت  التي   ، الر�صيدة 
الأ�صا�صي يف ريادة الأداء الأمني، وب�صط ال�صتقرار، ليتنا�صب مع النه�صة املتقدمة 
التي حققها الوطن ليغدو واحة اأمن واأمان. واأ�صار اإىل حر�ص �صرطة اأبوظبي 
ال�صرطة  بن  والثقة  الروابط  وتعزيز  بالأمان  اجلمهور  �صعور  ن�صبة  رفع  على 
طموحة،  ابتكارية  ومبادرات  �صاملة،  ا�صرتاتيجيات  تبني  خالل  من  واملجتمع، 
وتقدمي خدمات ا�صتباقية متميزة تعزز من ريادة الدولة يف موؤ�صرات التناف�صية 
العاملية .. موؤكداً اأن القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي ت�صري على الطريق بخطوات 

واثقة نحو الريادة الأمنية عاملياً بر�صاقة وا�صتباقية وبنهج ت�صاركي.

فريق �لطو�رئ و�لأزمات يناق�ص �أ�صباب 
جنوح �صفينة قرب مم�صى �لبيت متوحد

•• اأم القيوين-وام:

اأم  اأحمد املعال - قائد عام �صرطة  ال�صيخ را�صد بن  اللواء  تراأ�ص �صعادة 
القيوين رئي�ص فريق اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث املحلي لالإمارة 
اجتماعاً طارئاً بخ�صو�ص ال�صفينة اجلانحة بالقرب من مم�صى البيت 
�صامل  الدكتور  العميد  �صعادة  بح�صور  القيوين..  اأم  اإم���ارة  يف  متوحد 

اأحمد املزروعي نائب رئي�ص الفريق املحلي.
ومت خالل الجتماع مناق�صة الأ�صباب التي اأدت اإىل جنوح هذه ال�صفينة و 
الإجراءات التي �صيتم اتخاذها من قبل ال�صركة املعنية لقطرها من هذا 
املوقع، حيث اأّكد املمثل القانوين لل�صركة ا�صتعدادهم لقطر ال�صفينة يف 

اأقرب فر�صة �صانحة وح�صب مواءمة الظروف اجلوية.
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  مركز  مدير  من  كل  الجتماع  ح�صر 
والبنية  الطاقة  وزارة  القيوين و ممثل من  اأم  وال��ك��وارث يف  والأزم���ات 
التحتية و �صعادة مدير �صلطة ميناء اأحمد بن را�صد و ممثل من بلدية 
اأم القيوين و ممثل من القيادة العامة ل�صرطة اأم القيوين وممثل من 

جهاز حماية املن�صاآت احليوية وال�صواحل ال�صرب الثالث.

•• دبي-الفجر:

�صهد �صعادة اللواء الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�صاعد 
قائد عام �صرطة دبي ل�صوؤون الأكادميية والتدريب، فعالية احتفاء 
اأكادميية �صرطة دبي، مبنا�صبة فوز �صرطة دبي باملركز الأول يف 
موؤ�صر �صعادة املتعاملن بن�صبة %91.6، واملركز الثاين يف موؤ�صر 
�صعادة  درا�صتي  نتائج  �صمن   96.68% بن�صبة  املوظفن  �صعادة 
املتعاملن و�صعادة املوظفن للعام 2020 التي اأعدها برنامج دبي 
للتميز احلكومي. وح�صر الفعالية التي اأقيمت يف بنادي �صباط 

مدير  ال�صام�صي  �صعيد  ب���دران  العقيد  الأك��ادمي��ي��ة،  يف  ال�صرطة 
مردا�ص،  حممد  اأحمد  العقيد  ونائبه  للتدريب،  العامة  الإدارة 
اآمنة �صامل بوغنيم مديرة  والعقيد حممد عتيق ثاين، وال�صيدة 
مكتب التطوير املوؤ�ص�صي لقطاع الأكادميية والتدريب، وعدد من 
ع��روا عن  الذين  واملدنين،  والأف��راد  ال�صباط  ال�صباط و�صف 
�صعادتهم الكبرية بالنهج الذي ت�صري عليه القيادة العامة ل�صرطة 

دبي يف حتقيق التميز والريادة.
وهناأ �صعادة اللواء ابن فهد، معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، 
القائد العام ل�صرطة دبي، مبنا�صبة ح�صول �صرطة دبي على املركز 

املوظفن،  �صعادة  يف  الثاين  وامل��رك��ز  املتعاملن،  �صعادة  يف  الأول 
اإجنازات  اإىل �صجل  اأن هذا الإجن��از اجلديد الذي ي�صاف  موؤكداً 
�صرطة دب��ي يف جم��ال احلر�ص على التميز وال��ري��ادة يف خمتلف 

املجالت.
قال اللواء ابن فهد اإن متيز القيادة العامة ل�صرطة دبي وفوزها 
باملراكز الأوىل ل ينف�صل عن عملها ومتيزها يف املجال الأمني، 
حيث مل ولن يتوقف التميز الذي حتققه القيادة عند حد معن، 
اأو جمال حمدد، و�صتبقى القيادة العامة ل�صرطة دبي، بفر�صانها 

وفار�صاتها، حا�صرة يف متيزها وريادتها يف �صتى املجالت.

اللواء ابن فهد ي�سهد الفعالية يف الأكادميية 
 �لحتفاء بفوز �صرطة دبي يف موؤ�صري »�صعادة �ملتعاملني و�صعادة �ملوظفني«

�ليوم �لدويل للتعليم: كوفيد-19 يفتح نو�فذ 
�لإلهام للتعليم يف �أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�صية

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت دائرة ال�صحة - اأبوظبي منوذجا متطورا خلدمات الرعاية ال�صحية 
املنزلية وذلك �صمن جهودها الرامية اإىل موا�صلة توافر اخلدمات والو�صول 
اإليها للمر�صى امل�صتحقن للخدمة وفقاً لأعلى م�صتويات اجلودة مبا يتما�صى 

مع اأف�صل املمار�صات واملعايري العاملية.
خالل  من  الإم���ارة  �صكان  ورف��اه  �صحة  تعزيز  يف  التحديثات  ه��ذه  و�صت�صهم 

تقدمي خدمات متميزة تتمحور حول املري�ص يف الوقت املنا�صب.
تتطلع  املنزلية  ال�صحية  الرعاية  من��وذج  على  اجلديدة  التطويرات  و�صمن 
دائرة ال�صحة - اأبوظبي اإىل ت�صليط ال�صوء على عدد من اجلوانب لالرتقاء 
وا�صح  اإر�صادي  دليل  توفري  ذلك  املنزلية مبا يف  ال�صحية  الرعاية  بخدمات 
لتحديد اأهلية املري�ص للح�صول على اخلدمات والرتقاء بتعريف وتو�صيح 
مفهوم اخلدمات املقدمة �صمن الرعاية ال�صحية املنزلية وحتديد متطلبات 
الرتاخي�ص ملقدمي الرعاية ال�صحية املنزلية مبا يف ذلك متطلبات العتمادات 
الدولية بالإ�صافة اإىل تعزيز اإدارة الرعاية ال�صحية املنزلية من خالل اأطباء 
املري�ص  خلروج  وا�صحة  اآليات  حتديد  اأي�صاً  اجلوانب  وتت�صمن  خمت�صن. 
واإمتامه الرحلة العالجية وتعزيز عملية التحويل املتعلقة بالرعاية املنزلية 

للرعاية  تعوي�ص  اآل��ي��ات  حتديث  وك��ذل��ك  الطبية  للتو�صيات  وف��ق��اً  لت�صبح 
ال�صحية املنزلية القائمة على اجلودة وحت�صن جتربة املري�ص بال�صتناد اإىل 

درا�صات م�صتفي�صة لتحقيق اأعلى م�صتويات الفعالية.
منوذج  توفري  ل�صمان  الرامية  جهودها  اأبوظبي   - ال�صحة  دائ��رة  وتوا�صل 
ا�صتكماًل  وذل���ك  الإم����ارة  �صكان  جلميع  وم��ت��وا���ص��ل  متكامل  �صحية  رع��اي��ة 
ُيعد  كوفيد19- حيث  بذلتها يف مواجهة جائحة  التي  واجلهود  للنجاحات 
اأحد املبادرات التي تتطلع  منوذج الرعاية املحدث للرعاية ال�صحية املنزلية 
العام اجلاري وت�صتمر الدائرة يف بذل اجلهود  الدائرة لإطالقها على مدار 
رعاية  من���اذج  على  وقائمة  مبتكرة  �صحية  رع��اي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ل�صمان 

مدرو�صة تلبي الحتياجات املحلية وتواكب املعايري العاملية املعمول بها.
ت��ق��دمي جت��رب��ة رع��اي��ة �صحية  اأب��وظ��ب��ي على   - ال�صحة  دائ���رة  كما حت��ر���ص 
توافر  ت�صمن  و�صيا�صات  اإج���راءات  خ��الل  الإم���ارة من  للمر�صى يف  متكاملة 

اخلدمات وتقدميها ملحتاجيها.
ككل  ال�صحية  الرعاية  منظومة  �صميم  يف  املري�ص  اجلديد  النموذج  وي�صع 
التطويرات  العاملية وقد جاءت  املمار�صات  اأف�صل  اعتماد وتطبيق  من خالل 
على منظومة الرعاية ال�صحية املنزلية ملوا�صلة امل�صي قدماً بقطاع الرعاية 

ال�صحية يف الإمارة وحتقيق روؤية اأبوظبي جمتمع معافى.

د�ئرة �ل�صحة �أبوظبي تطلق منوذجا متطور� للرعاية �ل�صحية �ملنزلية

•• عجمان - وام:

ناق�صت اللجنة العليا الدائمة ل�صرطة عجمان خالل اجتماعها برئا�صة �صعادة 
اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �صرطة عجمان �صبل دعم 
مبادرة "يداً بيد نتعافى يف مواجهة كورونا" و م�صاندة جهود الدولة للتطعيم 

بلقاح كوفيد 19.
واأ�صاد �صعادة قائد عام �صرطة عجمان بجهود اأع�صاء اللجنة واإجنازاتهم لتعزيز 
اإ�صعاد املجتمع وحتقيق الأمن والأم��ان وتعزيز  جودة العمل ال�صرطي يف �صبيل 

جودة احلياة وحماية الإن�صان.

بيد نتعافى يف مواجهة كورونا" عن طريق حت�صن  "يداً  وحت��دث عن مبادرة 
واحلفاظ  املجتمعية  بامل�صوؤولية  الل��ت��زام  ���ص��رورة  م��ع  ال��ل��ق��اح،  واأخ���ذ  املجتمع 
اأفراد  الكبرية حلماية �صحة  الوطنية  وم�صاندة اجلهود  العامة  ال�صالمة  على 
"كوفيد  لقاح  بتقدمي  للمبادرة  ال�صتجابة  اأهمية  على  �صعادته  واأك��د  املجتمع. 
املواطنن  كبار  تطعيم  دع��م  اإىل  بالإ�صافة  واملتقاعدين  للموظفن   "  19  -
واأ�صحاب الأمرا�ص املزمنة من املواطنن واملقيمن واأ�صحاب الهمم، وذلك يف 
ظل تاأكيد فعالية اللقاح بن�صبة عالية، موؤكداً على دعم جهود املكافحة بتعزيز 

توعية اجلمهور باأهمية اأخذ اللقاح والتعريف مبدى فاعليته.
وزارة  م��ع  بالتعاون  التطعيم  خطة  واعتماد  مناق�صة  الجتماع  خ��الل  مت  كما 

يكون  بحيث  الإم���ارة،  يف  واخلا�صة  احلكومية  امل�صت�صفيات  من  وع��دد  ال�صحة 
جماناً يف اإدارات ومراكز ال�صرطة.

و�صف  ال�صباط  كبار  النعيمي  اهلل  عبد  بن  �صلطان  ال�صيخ  اللواء  �صعادة  ودع��ا 
ال�صباط والأفراد وجميع املوظفن اإىل الإ�صراع يف اأخذ اللقاح، وحث املوظفن 
وعوائلهم على دعم جهود الدولة يف اأخذ اللقاح حتى الو�صول اإىل جمتمع معافى 

وخال من الأمرا�ص املعدية والأوبئة، والتعايف والعودة اإىل احلياة الطبيعية.
ح�صر الجتماع �صعادة العميد مبارك خلفان الرزي مدير الإدارة العامة للموارد 
العمليات  ع��ام  مدير  املطرو�صي  �صيف  اهلل  عبد  والعميد  امل�صاندة،  واخل��دم��ات 

ال�صرطية، و اأع�صاء اللجنة من مدراء الإدارات ب�صرطة عجمان.

•• ال�شارقة - وام:

الق�ص�صية  "القراءة  ف��ع��ال��ي��ة  ال��ت��ع��ل��م  ل�����ص��ع��وب��ات  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  ن��ظ��م 
اأف�صل  تقدمي  على  حر�صه  اإط��ار  يف  التعلم" وذل��ك  ل�صعوبات  الطالبية 
�صعوبات  ذوي  لالأ�صخا�ص  والتدريبية  والتاأهيلية  التعليمية  اخلدمات 

التعلم واأ�صرهم والعاملن معهم .
ل�صعوبات  ال�صارقة  ال�صويدي مدير مركز  عبيد  هنادي  الدكتورة  وقالت 
التعلم اإن الهدف من الق�ص�ص توعية املجتمع ب�صعوبات التعلم واخلطوات 
الواجب اتباعها من الأ�صرة واملعلمن لدى مالحظة ال�صعوبات اخلا�صة 
 - 2016 تاأ�ص�ص عام  ال��ذي  اأن املركز -  الأب��ن��اء.. مو�صحة  بالتعلم لدى 
م�صتمر يف تقدمي اخلدمات رغم جائحة " كوفيد - 19" مع اتخاذ جميع 

التدابري الحرتازية وفق اأف�صل املمار�صات العاملية.
653 �صخ�صا  م��ن  الآن لأك���ر  ق��دم خ��دم��ات��ه حتى  امل��رك��ز  اأن  واأ���ص��اف��ت 
واملوؤ�ص�صات  واجلمعيات  املراكز  مع  التعاون  وتعزيز  تنمية  على  ويحر�ص 

املحلية والعربية والعاملية و�صول اإىل اأف�صل النتائج .
وخالل القراءة التي قدمتها كاتبات الق�ص�ص كل من الدكتورة رمي القرق 
"عن بعد  و�صحر جنا حمفوظ و �صباح ديبي، مت بث القراءة الق�ص�صية 
للمركزحيث  املنت�صبن  الطلبة  بح�صور  ال�صارقة  احلكمة يف  بيت  من   "
وا�صطراب  اخلاطئ  والت�صخي�ص  الن�صاط  ف��رط  عن  الق�ص�ص  حتدثت 
وكان لخت�صا�صي  واحل�صاب  والكتابة  القراءة  وع�صر  التحكم يف احلركة 
واعتمادها  املنا�صبة  العلمية  امل�صطلحات  مراجعة  يف  املوؤثر  ال��دور  املركز 

�صمن الق�ص�ص.

الأ�صر  توعية  يف  وامل�صاهمة  املركز  مع  املثمر  بالتعاون  الكاتبات  واأ���ص��ادت 
واملجتمع عامة ب�صعوبات التعلم.

اأحدث  قدمتها  التي  اجلل�صة  خ��الل  القرق  �صالح  رمي  الدكتورة  وق��راأت 
التعلم..  �صعوبات  تخ�ص  مهمة  موا�صيع  وتناولت  الق�ص�صية  موؤلفاتها 
فيما اأ�صادت الكاتبة �صحر حمفوظ بدور الق�ص�ص التوعوية التي ت�صاعد 
بينما  ال�صعوبات...  اأ�صحاب هذه  يواجهها  التي  امل�صاكل  املجتمع يف فهم 
اأو�صحت الكاتبة �صباح ديبي اأن امل�صاركة يف قراءة ق�ص�صية لالأطفال تري 
مركز  نظمها  التي  الور�صة  اأن  اإىل  لفتة  والطفل،  الكاتب  بن  التوا�صل 
ال�صارقة ل�صعوبات التعلم، هدفت لإلقاء ال�صوء على اأنواع ال�صعوبات التي 
يواجهها اأغلب الأطفال، حيث تعرفوا عليها من خالل الق�صة وتفاعلوا 

معها ب�صكل اإيجابي.

�للجنة �لعليا �لد�ئمة ب�صرطة عجمان تناق�ص �صبل دعم مبادرة )يد� بيد نتعافى(

�ل�صارقة ل�صعوبات �لتعلم ينظم فعالية �لقر�ءة �لق�ص�صية �لطالبية

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(  مدين   -  AJCEXCIREA2020 /0001754 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه :1- حممد عيد �صفر البلو�صي

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ: البنك العربي املتحد �ص.م.ع  ، يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له 
املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
 178843.0  : وامل�صاريف  الر�صوم  �صامال  الكلي  املجموع    : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  
درهم - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.،  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�شي/علي املهلبي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر        

 32/2021/60 امر اأداء 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املنفذ �صده : 1- تو�صيف احمد األفت علي   -  جمهول حمل الإقامة 

ال�صخ�ص  �صركة  الوطنية  ال�صكوك  �صركة  ملالكها  كورت�ص  :�صكاي  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
الواحد م�صاهمة خا�صة �صركة ال�صخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م

وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
قد اقام عليكم الدعوى املذكورة اعاله وقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/1/12 
اي��ام م��ن ن�صر ه��ذا الع���الن بالوفاء  تكليفكم بالوفاء مب��ا ج��اء اع��اله وذل��ك خ��الل )5( 
يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  -وعليه  اع��اله  املذكورة  باملطالبة 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اعالن بالن�شر 
 5811/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  ال�صندوق الذهبي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ملي ايران - وميثله:�صعود حممد عي�صى ال�صويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)75066519.46( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اعالن بالن�شر        
 5471/2020/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ان اوت كون�صبت�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بي ايه ا�ص اف لكيماويات البناء ا ع م )�ص.ذ.م.م(
وميثله:يا�صن ابوبكر �صامل احلامد 

طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2020/12/11 بالزام املعرو�ص 
�صدها بان توؤدي للطالب مبلغا وقدره )807.527.20( درهم ثمامنائة و�صبعة الف وخم�صمائة 
و�صبعة وع�صرون درهما وع�صرون فل�صا - م�صافا اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 9% �صنويا 

اعتبارا من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك حتى ال�صداد التام والزمت املعرو�ص �صدها بامل�صاريف 
ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

م�صتوى ارفع لالحتفالية يظل النق�صام قائما

اململكة  ب��ن  اخل��ا���ص��ة  للعالقة  دف��ع��ة مهمة  اأن��ه��ا  اإل��ي��ه��ا على  ينظر  خ��ط��وة  يف 
اأجراه  ال��ذي  الّت�صال  بعد  املحادثة  ه��ذه  وتاأتي  املتحدة«.  وال��ولي��ات  املتحدة 
له مع  الأّول  وك��ان  ت��رودو  الكندي جا�صنت  ال���وزراء  رئي�ص  بايدن اجلمعة مع 
زعيم اأجنبي. ويف ن�ص الت�صال، اأفاد البيت الأبي�ص اأن بايدن “اأعرب عن نيته 
تعزيز العالقة اخلا�صة بن بلدينا” كما اأ�صار اإىل “اأهمية التعاون مبا يف ذلك 
ون�صر  امل�صرتكة«.  التحديات  مع(  )للتعامل  الأط��راف  متعددة  املنظمات  عر 
هذا  بايدن  جو  الرئي�ص  اإىل  التحّدث  رائ��ع  “اأمر  فيها  قال  تغريدة  جون�صون 
الهدف من  اأّن  الهاتف �صاحكاً. وبدا  واأرفقها ب�صورة له وهو يحمل  امل�صاء”، 
اأّن  الرجلن، خ�صو�صاً  الباردة بن  العالقة  ال��دفء يف  بّث  املحادثة  وراء هذه 
بايدن كان و�صف جون�صون عام 2019 باأّنه “م�صتن�صخ ج�صدّياً وعاطفّياً” من 
دونالد ترامب. كما كان بايدن قد انتقد �صيا�صة جون�صون املتعّلقة بريك�صت، 
اّتفاق جتارة  “ناق�صا فوائد  اأّن الزعيمن  اإىل  اأ�صار  لكّن بيان داونينغ �صرتيت 

ينوي “اإعادة اإحياء العالقات عر الأطل�صي، م�صددا على الدور املف�صلي حللف 
�صمال الأطل�صي يف دفاعنا اجلماعي وقيمنا امل�صرتكة«. واأورد بيان جون�صون اأن 
اإ�صافًة اإىل “القيم  الزعيمن اأكدا على “التزامهما بحلف �صمال الأطل�صي”، 
ويذكر اأن ترامب  امل�صرتكة لتعزيز حقوق الإن�صان وحماية الدميوقراطّية”. 

لطاملا وّجه انتقادات للحلف.
ُيواجهها  التي  الكبرية  ب�”التحّديات  يتعّلق  ما  يف  ال��راأي  الزعيمان  وت�صاطر 
الإ�صابات  من  عدد  اأك��ر  املتحدة  الوليات  و�صّجلت  اجلائحة«.  خالل  العامل 
اأكر عدد وفيات  اأح�صت بريطانيا  والوفيات يف العامل جّراء الفريو�ص، فيما 
يف اأوروبا. وقال الزعيمان اإن الوباء خلق مع ذلك “فر�صا ل مثيل لها لإعادة 

البناء ب�صكل اأف�صل واأكر احرتاما للبيئة«.
التي  كوفاك�ص  ة  من�صّ اإىل  الن�صمام  بايدن  قرار  على  كذلك  واأثنى جون�صون 

ُتعنى بتاأمن لقاحات �صّد فريو�ص كورونا للدول الفقرية.

•• لندن-اأ ف ب

ت��ع��ّه��د رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال��ري��ط��اين ب��وري�����ص ج��ون�����ص��ون وال��رئ��ي�����ص الأمريكي 
اأّول  يف  املناخي،  التغرّي  ومواجهة  بلديهما  بن  العالقات  تر�صيخ  بايدن  جو 
 10 �صادر عن  بيان  اأف��اد  ما  وف��ق  بايدن من�صبه،  ت��ويّل  منذ  بينهما  حمادثة 
تن�صيبه  على  ال�صبت  بايدن  هّناأ  جون�صون  اإّن  البيان  وق��ال  �صرتيت.  داونينغ 
رئي�صاً للوليات املتحدة، واأبدى الزعيمان خالل املحادثة الهاتفّية “تطّلعهما 

لرت�صيخ التحالف الوثيق” بن بلديهما. 
وذكرت ال�صحف الريطانية اأن جون�صون كان اأول زعيم اأوروبي يتلقى ات�صال 
من بايدن، الذي حتّدث يف وقت �صابق اإىل نظرييه الكندي واملك�صيكي. واأفادت 
�صحيفة “�صنداي تلغراف” اليمينية اأن جون�صون كان اأول زعيم خارج اأمريكا 
“بعدما مت تقريب موعد املكاملة املقررة بيومن  ال�صمالية بتحّدث مع بايدن 

حّرة حمتمل” بن البلدين. وقال جون�صون اإّنه يعتزم حّل اخلالفات التجارّية 
اأ�صول  املتحّدر من  بايدن  انتخابه، حّذر  اأ�صرع ما ميكن«. وقبل  “يف  احلالّية 
ايرلندّية، من اأّنه يف حال اأ�صّر بريك�صت باّتفاق اجلمعة العظيمة لعام 1998 
ُيوافق على  لن  فاإّنه  ال�صمالّية،  ايرلندا  العنف يف  من  30 عاماً  اأنهى  وال��ذي 
اإب��رام اّتفاق جت��اري. واأثنى جون�صون على �صرعة بايدن يف قلب ق��راراٍت �صبق 
اإعادة  بقرار بايدن  اأي�صاً  ال��وزراء الريطاين  اّتخذها �صلفه. ورّحب رئي�ص  اأن 
م�صيداً  العاملّية،  ال�صّحة  ومنّظمة  للمناخ  باري�ص  اّتفاق  اإىل  املتحدة  الوليات 

بالتزامه الو�صول اإىل �صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
واأعرب الزعيمان عن اأملهما يف الجتماع قريباً، واأنهما �صيعمالن معاً يف قّمة 

الأمم املتحدة للمناخ املقّرر عقدها يف ا�صكتلندا يف ت�صرين الثاين/نوفمر.
املناخي  التغرّي  “مواجهة  ت�صمل  امل�صرتكة  التحديات  اأن  الأبي�ص  البيت  وذكر 
بايدن  اأن  اإىل  م�صريا  العاملي”،  ال�صحي  الأم��ن  و�صمان  كوفيد-19  واحتواء 

جون�صون وبايدن يبحثان »تر�صيخ �لتحالف« بني بلديهما 

   ك����ان ح��ف��ل ال��ت��ن�����ص��ي��ب ه����ذا يف 
جمموعة  ال����ك����اب����ي����ت����ول،  م���ب���ن���ى 
الفرتة  اأول���ه���ا  ال��ت��ن��اق�����ص��ات.  م���ن 
اللحظة  ه������ذه  ب����ن  ال���ف���ا����ص���ح���ة 
يناي�������ر   6 واأح��������داث  ال�ص������لمية 
قتلى،  خ��م�����ص��������������ة  خ��ل��ف�����������������������ت  ال���ت���ي 
من  كبي������ر  ج�������زء  �ص���خط  واأث��ارت 

البالد.
اخلطاب  ب��ن  تباين  اأي�صا  هناك   
“الأمل”  يطبعه  ولكن  امل�����ص��وؤول، 
ال���ذي األ��ق��اه ج��و ب��اي��دن، وخطاب 
بال�صم،  ي���ذك���ره  مل  ال����ذي  ���ص��ل��ف��ه 
�صعيدا”  “حظ����ا  بب�صاطة  متمنيا 

لالإدارة اجلديدة.
كانت  ب����اي����دن  ج����و  م���ع���ار����ص���ة     
باعتماد خطاب حول “امل�صاحلة” 
الرئي�ص  اأك���د  ف��ق��د  و”التجمع”، 
للوليات  والأرب�����ع�����ون  ال�������ص���اد����ص 
املتحدة جو بايدن يف ختام كلمته: 
“�صنكتب مًعا ق�صة اأمريكية مليئة 
�صكًرا   ... اخل���وف  ول��ي�����ص  ب��الأم��ل 

اأمريكا«. 
مهيب  ج��ان��ب  للحفل  ك���ان  واإذا     
ل��ل��غ��اي��ة، ف��ق��د راأي��ن��ا الإن�����ص��ان قبل 
ال��رئ��ي�����ص يف اخ��ت��ي��ار ال��ف��ن��ان��ن اأو 
يف ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ات ال�����ص��غ��رية من 
احلرية التي �صمح بها لنف�صه اأثناء 
�صريه نحو البيت الأبي�ص. “لديه 
ال�صيا�صة،  نادرة يف  اإن�صانية  �صفات 
لقد اأ�صاءت اإليه عندما كان اأ�صغر 
�صناً، لكنه متكن من �صبط النف�ص 
يعلق  عفويته”،  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
اأوليفييه ري�صوم، الأ�صتاذ املحا�صر 

يف جامعة ليون 2 -لوميري.

ميكن اأن يكون 
ا مهًما للغاية تفوي�سً

   ه�����ذا ال���ت���ع���ار����ص ل��ي�����ص رم���زًي���ا 
ال�صيا�صية  احل��ي��اة  مل��راق��ب��ي  ف��ق��ط 
الأمريكية. “اإنه لي�ص جمرد رمز، 
بالنظر اإىل الأزم��ات املتعددة التي 
متر بها البالد. لقد عاد بايدن اإىل 
اأ���ص��ل��وب اأك���ر ر���ص��ان��ة، رغ��م وجود 
حلظات غنائية و�صعرية يف احلفل 
)ال�صاعرة ال�صابة اأماندا جورمان، 
ابتذال  واأق���ل  امل��ث��ال(،  �صبيل  على 
بارتياح  يالحظ  كبرية”،  بن�صبة 
واأ�صتاذ  اأم��ري��ك��ي  ك��وه��ن،  جيم�ص 
الإجن��ل��ي��زي��ة-يف جامعة  ال��ل��غ��ة  يف 

ال��ي�����ص��اري للحزب  ���ص��م��اع اجل���ن���اح 
فيما  “خا�صة  اأكر،  الدميقراطي 
مل  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة،  بال�صحة  يتعلق 
الوباء”،  ���ص��ي��اق  يف  رف��اه��ي��ة،  ت��ع��د 
ال��ذي ي�صّوت يف  الأ���ص��ت��اذ  يالحظ 
ل��ك��ن��ه يعتقد  امل���ت���ح���دة.  ال����ولي����ات 
بال�صرورة  يذهب  “لن  بايدن  اأن 
اإىل ح��د ق��ب��ول م��ق��رتح��ات بريين 
�صاندرز، ول �صيما التاأمن ال�صحي 

كحق ت�صمنه الدولة«. 
    لقد دعا بايدن “اإىل روح الثنائية 
احلزبية يف الكوجنر�ص، ال ان هذا 
جمرد وهم، يذّكر جيم�ص كوهن. 
يختف  مل  اخ��������رى،  ج���ه���ة  “من 

ال�������ص���ورب���ون ن���وف���ي���ل ب���اري�������ص 3. 
بايدن  جل��و  يكون  اأن  يجب  “لكن 
العديد  ول��ت��وق��ي��ع  ج���وه���ر،  ي��ج��ب 
اليوم  التنفيذية منذ  الأوام��ر  من 
واإ���ص��ارة مهمة... هذا  الأول دلل��ة 
ترامب”،  عن  تراجع  جمرد  لي�ص 

يعلق الباحث.
خطابه،  اإىل  ن��ن��ظ��ر  »ع���ن���دم���ا     
الذي  امل��ك��ان  اأن  اأدرك  ان��ه  نكت�صف 
الرهان:  ه��و  ال��ت��اري��خ  يف  �صيحتله 
رئي�ص النتقال وامل�صاحلة. لذلك 
تكون  اأن  ولي����ت����ه  ل���ف���رتة  مي���ك���ن 
م��ه��م��ة وحم����وري����ة ل��ل��غ��اي��ة حتى 
ل���و ك���ان���ت ولي�����ة واح������دة فقط”، 

ري�صوم،  اأول��ي��ف��ي��ي��ه  ���ا  اأي�������صً ي��ح��ل��ل 
 2 اأ�صتاذ حما�صر يف جامعة ليون 
كالم،  جم��رد  لي�ص  اإن��ه  -لوميري. 
رئا�صة  ا���ص��ت��م��راري��ة  داخ�����ل  ن��ح��ن 
يكون  اأن  بايدن  و�صيحاول  اأوباما. 
بال اخطاء واأن يج�صد مقولته”، 
ي�صيف هذا املتخ�ص�ص يف التاريخ 

ال�صيا�صي للوليات املتحدة.
   م���ن ح��ي��ث الأف����ك����ار، ك���ان دائًما 
التناق�ص  يظهر  وه��ن��ا،  و���ص��ط��ًي��ا. 
من  ���ص��ي��م��ا  ل  ت���رام���ب،  اإدارة  م���ع 
اأعطاها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  خ���الل 
ب�صاأن  ال��ف��ي��درال��ي��ن  ل��ل��م��وظ��ف��ن 
ال�صحي  ال����روت����وك����ول  اح�������رتام 

اإىل اأي مدى ميكن اأن
 يذهب مر�سح “الوحدة”؟

   اإنه ملزم با�صتخدام لغة الوحدة، 
ف���ه���ذه وظ��ي��ف��ت��ه ك��رئ��ي�����ص دول�����ة. 
فالنق�صامات  وه���م���ي،  ه���ذا  ل��ك��ن 
وراء  تزال فظيعة ما  ال�صيا�صية ل 
يقول جيم�ص كوهن،  الأطل�صي”، 
ال�صيا�صة  املتخ�ص�ص يف  الأكادميي 
ياأتي  “تاريخيا،  الأم����ري����ك����ي����ة. 
يف  الو�صط  مين  جناح  من  بايدن 
احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي، اإن����ه رجل 
الو�صع القائم، حتى لو اعتمد لغة 
القطيعة ».    ما ميكن اأن يتغري هو 
اأنه يف حقبة ما بعد ترامب، ميكن 

كوفيد-19”،  �����ص����د  امل���ع���ت���م���د 
يتعلق  “فيما  الأكادميي.  يالحظ 
ب��اري�����ص، وب�صاأن  وات��ف��اق��ي��ة  ب��امل��ن��اخ 
منظمة ال�صحة العاملية، كانت هذه 
�صيتعن  ب�صيطة،  توقيعات  جمرد 
مت��ري��ر ق���وان���ن، و���ص��ي��ك��ون الأم���ر 
اأوليفييه  ي�صيف  تعقيًدا”،  اأك��ر 
“نحن يف حلظة وحدة...  ري�صوم. 
اأن تعود احل��روب احلزبية  وميكن 
ب�صهولة. واإذا حاول بايدن احلفاظ 
على الزخم وال�صتفادة من ر�صالة 
الحت���اد، ف���اإن ذل��ك اب��ع��د م��ا يكون 
يوؤكد موؤلف  عن التج�صيم حال”، 

كتاب “�صجل اأوباما«.

رئا�سة جو بايدن:

�ل�صتفادة من ر�صالة �لوحدة, لكن ذلك بعيد �ملنال...!
قادم من ميني الو�سط يف احلزب الدميقراطي, اإنه رجل الو�سع القائم, حتى لو اعتمد لغة القطيعة

•• وا�شنطن-وكاالت

اآخر مع الطبيب هذا الأ�صبوع دون خطيبها،  ذهبت دانا حربي اإىل موعد 
وهي حبلى يف �صهرها ال�صاد�ص، كما كان حال كل املواعيد والن�صاطات التي 

تقوم بها مبفردها طوال فرتة انف�صالهما الق�صري الطويل.
لكن رمبا هذا الربيع عندما يحن موعد الولدة �صتتمكن من لقائه، بعدما 
كانت الأعوام القليلة املا�صية قا�صية ومتقلبة، ومن ال�صعوبة مبكان التنبوؤ 
مبا يحمله امل�صتقبل. هذه كانت مقدمة حتقيق ن�صرته �صحيفة “وا�صنطن 
الأمريكي  الرئي�ص  وقعه  الذي  التنفيذي  الأم��ر  الأمريكية حول  بو�صت” 
�صلفه  فر�صه  كان  ال��ذي  ال�صفر،  واألغى مبوجبه حظر  بايدن  اجلديد جو 
دونالد ترامب على رعايا من دول معظمها ذات غالبية م�صلمة يف م�صتهل 
وليته عام 2017. واأعد التحقيق كرمي فهيم ودوري بو�صكارين ولويزا 
ت�صري�ص بولية  38 عاماً يف مدينة فولز  البالغة  تعي�ص حربي  لوفلوك. 
واحلامل  عاماً   34 البالغ  حمود  م�صعل  خطيبها  يقيم  بينما  فريجينيا، 
تاأ�صرية  على  احل�صول  على  ق��ادراً  يكن  ومل  لبنان،  يف  ال�صورية  للجن�صية 
دخول اإىل الوليات املتحدة منذ �صنوات، ب�صبب حظر ال�صفر الذي فر�صه 
القيود  على  ودان��ا  حمود  وحتايل  �صوريا.  بينها  ع��دة،  بلدان  على  ترامب، 
حتد  اأن  عليها  ك��ان  لكن  ع��دة،  م��رات  لبنان  اإىل  دان��ا  و�صافرت  املفرو�صة، 

اأ�صاًل،  القرار ت�صبب مب�صاعب لأ�صخا�ص متعبن  واأ�صاف  امل�صلمن.  �صد 
ولوهلة،  واليمن.  وال��ع��راق  �صوريا  يف  ال�صراعات  من  ناجون  بينهم  وم��ن 
– طالب طب ومهنيون وعمال-  فاإن الكثريين من �صحايا قرار احلظر 
والتقت حربي بحمود  وانقلبت حياتهم.  العامل  ال�صبل حول  تقطعت بهم 
غري  منظمة  اإىل  ترعات  لتقدمي  لبنان  اإىل  ذهبت  عندما   ،2016 ع��ام 
ال�صورين. وكانت حمود تعمل منذ وقت طويل  الالجئن  ت�صاعد  ربحية 
مل�صلحة هذه املنظمة قبل اأن تتعرف على حمود وتتطور عالقتهما، و�صارت 
خطيباً  وب�صفته  ال����زواج.  ق���ررا   2017 ويف  بانتظام.  لبنان  على  ت���رتدد 
ملواطنة اأمريكية، كان خموًل التقدم للح�صول على فيزا لدخول الوليات 
اأن  اأعتقد  “مل  املا�صي:  الأ�صبوع  هاتفية  مكاملة  يف  حربي  وقالت  املتحدة. 
حظر ال�صفر �صيوؤثر علينا”. لكن من البداية تعر�صت عملية تقدمي حمود 
وبعد تقدمي  والتاأخري.  العرقلة  لكثري من  تاأ�صرية  لطلب احل�صول على 
الوثائق املطلوبة، مل يتلق الثنان اأي رد. واأ�صافت “مبرور الوقت، اأدركت 
اأمريكية،  اآمنن..وب�صفتي  اإب��ق��اءن��ا  هدفه  لي�ص  ال�صفر(  )حظر  ه��ذا  اأن 
�صعرت باأننا نتعر�ص للتمييز«. والآن، ت�صعر حربي باأمل اأكر. وتقول عن 
خطيبها: “اإنه �صخ�ص رائع...ل اأ�صتطيع النتظار كي يثبت لكل من منعه 
روايات  التحقيق  واأورد  تهديداً”.  ي�صكل  يكن  اأن��ه مل  اإىل هنا،  املجىء  من 

م�صابهة لأ�صخا�ص من اليمن والعراق واإيران. 

التنفيذي الذي  اإنها حبلى. ومنح الأمر  من هذه الرحالت عندما علمت 
البيت  اإىل  اتخذها فور دخوله  التي  القرارات  اأوىل  بايدن، من بن  وقعه 
الأبي�ص الأربعاء، اآلف العائالت التي تاأثرت باإجراءات ترامب، الأمل، من 
دون اأن يعني ذلك حاًل فورياً للم�صاألة، وذلك نظراً اإىل التعقيدات الكثرية 
التي تعرت�ص احل�صول على تاأ�صرية الدخول وال�صتثناءات املوجودة، التي 
تتطلب اإيجاد حلول لها. لكن اإرث ترامب �صيبقى، اإذ انه بالن�صبة اإىل هوؤلء 
الذين تاأثروا به لن يكون ثمة تعوي�ص عما خ�صروه. من حلظات العي�ص 
مع الأحبة، اإىل الأموال التي اأنفقت على تاأ�صريات ال�صركاء الذين ت�صردوا، 

ف�صاًل عن �صياع اأو تاأخر فر�ص العي�ص يف الوليات املتحدة.
ج�صدياً  واإي��اب��اً،  ذه��اب��اً  ت�صافر  عندما  ومالية  عاطفية  م�صقة  تتكبد  »اإن��ك 
اإج��ازة من  اأن تاأخذ  وذهنياً”. هذا ما تقوله حربي التي كان يتعن عليها 
وظيفتها العام املا�صي كي تلتقي بحمود يف لبنان، وبقيت دون عمل ملدة �صتة 
وليبيا  والعراق  بلدان-اإيران  �صبعة  الأمر  اأول  ال�صفر  حظر  و�صمل  اأ�صهر. 
اأ�صقطا من  وال�صومال وال�صودان و�صوريا واليمن- لكن العراق وال�صودان 
العام  الالئحة  اإىل  )واأ�صيف  املحكمة.  اأم��ام  ا�صتئناف  بعد  احلظر  لئحة 
املا�صي �صتة بلدان اآ�صيوية واأفريقية، من �صمنها ال�صودان جمدداً(. وقالت 
عن  املدافعون  ويقول  الإره��اب.  ملكافحة  �صروري  اإن احلظر  ترامب  اإدارة 
تع�صباً  اآخ���ر،  �صيئاً  ال��ق��رار  يف  راأوا  ال��ع��امل  ح��ول  الكثريين  اإن  الالجئن 

والبي�ص”،  ال�����ص��ود  ب��ن  النق�صام 
اأن  اإىل  ي�صري  الذي  ال�صتاذ  يحدد 
لل�صيا�صة  -العرقي  الإث��ن��ي  البعد 
يف القارة -الدولة، كان مهًما مرة 

اخرى يف النتخابات الأخرية. 
   ويف انتظار ان تالحقه الجندة 
بايدن  جل����و  مي���ك���ن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 
يوم  اآخ�����ر  ب���ف���وز  ن��ف�����ص��ه  ي��ه��ن��ئ  اأن 
اأك������د جمل�ص  ل���ق���د  اخل���م���ي�������ص... 
ال�����ص��ي��وخ ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ���ص��اح��ق��ة تعين 
للمخابرات  م��دي��رة  هينز،  اأف��ري��ل 
من  ل��ه  انت�صار  اأول  الأم��ري��ك��ي��ة.. 

احلزبن.
عن لو باري�سيان

نيوزيلند� تر�صد �أول �إ�صابة بكوفيد منذ �صهرين 
•• ويلينغتون-اأ ف ب

يف  بكوفيد19-  اإ���ص��اب��ة  اأول  النيوزيلندية  ال�صحية  ال�صلطات  ر���ص��دت 
اأو�صاط ال�صكان منذ اأكر من �صهرين، ما ا�صتدعى بذل جهود عاجلة لتتبع 
العمر  تبلغ من  ام���راأة  اإ�صابة  وت��اأك��دت  اأوك��الن��د.  �صمال  احلالة  خمالطي 
اأيام على ا�صتكمالها احلجر  بعد ع�صرة  اأوروبا  56 عاما عادت موؤخرا من 
اأ�صبوعن، رغم اأن اأعرا�ص املر�ص ظهرت عليها  ال�صحي الإلزامي ومدته 
قبل اأيام من خ�صوعها للفح�ص. وبداأت ال�صلطات تعّقب املخالطن بعدما 
اأي��ام وهما يتنقالن يف حميط منطقة  امل��راأة وزوجها ق�صيا عدة  اأن  ُك�صف 
30 موقعا  نحو  ف���زارا  الأغ��ل��ب معدية،  على  ه��ي  ك��ان��ت  بينما  ن��ورث��الن��د 
اأنه ل يزال من املبكر حتديد  خمتلفا. وقال وزير ال�صحة كري�ص هيبكنز 
اإن كانت هناك حاجة لإعادة فر�ص اإغالق كامل اأو جزئي. واأفاد يف موؤمتر 
�صحايف “ل نعرف م�صدر اأو ن�صخة” كورونا التي اأ�صيبت بها املراأة. وعادت 
املراأة اإىل نيوزيلندا يف 30 كانون الأول-دي�صمر بعدما ق�صت اأربعة �صهور 
يف اأوروبا، خ�صو�صا يف هولندا واإ�صبانيا. وخرجت من فندق احلجر ال�صحي 
يف اأوكالند يف 13 كانون الثاين/يناير. وذكر مدير عام هيئة ال�صحة يف 
اأنها خ�صعت لفح�صن جاءت نتيجتهما �صلبية  اآ�صلي بلومفيلد  نيوزيلندا 

اأثناء احلجر واأن اأي اأعرا�ص مل تظهر على زوجها. 

�إلغاء قر�ر تر�مب حظر �ل�صفر لدول م�صلمة.. �أمٌل حذر للّم �صمل عائالت

•• الفجر –خرية ال�شيباين
ترامب  مع  بالقطيعة  ر�سمًيا  بايدن  جو  احتفى      
هذا  هــل  لكن  الأبــيــ�ــس.  البيت  اإىل  و�سوله  لــدى 

الطلق رمزي فقط؟
   اأكرث من تباين, عاملان خمتلفان. وكان الفارق بني 
التلفزيون  يف  وا�سًحا  بايدن  وجو  ترامب  دونالد 
جو  جعل  ولئن  املا�سي  ــاء  ــع الأرب يــوم  الأمــريــكــي 
بايدن من القطيعة مع ترامب �سعاًرا, فهل هو �سعار 

ا�ستعرا�سي ل غري؟

ترامب مغادرا البيت البي�ص خطاب الوحدة

�صيحاول جو بايدن �أن يكون 
بال �أخطاء, و�أن يج�صد مقولته

�إنه ملزم با�صتخد�م لغة �لوحدة, 
فهــذه وظيفتــه كرئيــ�ص دولـــة

كان حفل التن�سيب يف مبنى 
الكابيتول جمموعة من التناق�سات
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عربي ودويل

لع�صابة  امل��زع��وم  الزعيم  اعتقلت  اإن��ه��ا  الهولندية  ال�صرطة  ق��ال��ت 
العامل  يف  الهاربن  املطلوبن  قائمة  على  م��درج  اآ�صيوية  خم��درات 
ت�صابو”  “اإل  جواكن  املك�صيكي  املخدرات  بزعيم  ت�صبيهه  مت  وقد   ،

جوزمان.
وقال املتحدث با�صم ال�صرطة الهولندية توما�ص األينج اإنه مت اعتقال 
بناء  يوم اجلمعة  �صيني  اأ�صل  املنحدر من  الكندي  لوب  ت�صي  ت�صي 
على طلب من ال�صرطة الأ�صرتالية التي قادت حتقيقا خل�ص اإىل اأن 
ع�صابته تهيمن على جتارة املخدرات يف اآ�صيا واملحيط الهادي التي 

يبلغ حجمها 70 مليار دولر �صنويا.
وقال األينج اإن من املتوقع ت�صليم ت�صي بعد مثوله اأمام قا�ص ، م�صيفا 
اأن ال�صرطة الهولندية اعتقلته دون وقوع حوادث يف مطار �صخيبول 
باأم�صرتدام.  وظل ت�صي ، وهو مدان �صابق عا�ص يف تورنتو ، يتنقل 
ال�صنوات الأخ��رية وفقا ملا ذكره  بن مكاو وهوجن كوجن وتايوان يف 
�صباط مكافحة املخدرات من املناطق الأربعة ووثائق اطلعت عليها 

رويرتز من قبل .
 

بداأ الرتغاليون الإدلء باأ�صواتهم اأم�ص الأول يف انتخابات رئا�صية 
اإغ���الق ج��دي��د يف  ف��ر���ص  ا�صتدعت  ت��اأت��ي يف ظ���روف �صحّية معقدة 
البالد، وُيرجح اأن يفوز فيها الرئي�ص املحافظ مار�صيلو ريبيلو دي 
�صوزا بولية جديدة. وفيما تفيد كل ا�صتطالعات الراأي باأن الفوز 
�صيكون من ن�صيب دي �صوزا، تدور التكهنات خ�صو�صاً حول النتيجة 
قد  ال��ذي  فينتورا،  اأندريه  املتطرف  اليمن  مر�صح  �صيحققها  التي 
يخلق مفاجاأة بحلوله ثانياً يف النتائج اأمام النائبة الأوروبية ال�صابقة 
ال�صرتاكية اآنا غوميز.  و�صيجري الإعالن عن النتائج الر�صمية بعد 
الناخبن  امل�صاركة بن  ذلك مع نهاية فرز الأ�صوات. وت�صّكل ن�صبة 
النتخابات،  ه��ذه  اآخ��ر يف  ب��ارزاً  رهاناً  مليون   10،8 البالغ عددهم 
اأبوابها ال�صاعة الثامنة �صباحاً يف  وذلك لأن مكاتب القرتاع تفتح 
بلد يدخل يومه العا�صر من ثاين اإغالق �صارم فر�ص لحتواء ارتفاع 
املتاجر  اإغ��الق  وبعد  امل�صتجد.  كورونا  فريو�ص  اإ�صابات  بعدد  كبري 
فيما  يوماً،   15 مل��دة  للمدار�ص  اإق��ف��اًل  احلكومة  فر�صت  واملطاعم، 
�صجلت البالد ال�صبت عدداً قيا�صياً من الوفيات والإ�صابات بفريو�ص 
كورونا امل�صتجد، رفع ح�صيلة الوفيات الإجمالية يف البالد منذ بدء 

تف�صي الوباء اإىل 10 اآلف.

7،1 درج��ات وقع قبالة القارة القطبية اجلنوبية  اأث��ار زل��زال بقوة 
عندما  ذع��ر  ح��ال��ة  لتتبعه  ت�صونامي  وق���وع  احتمال  م��ن  حت��ذي��رات 
الت�صيلين تدعوهم ملغادرة  اإىل عدد كبري من  و�صلت ر�صالة ن�صية 

املناطق ال�صاحلية، حيث �صرب زلزال منف�صل اأقل �صدة.
منطقة  يف  اجلنوبية  القطبية  ال��ق��ارة  يف  ال�صطحي  ال��زل��زال  ووق��ع 
�صرق قاعدة “اإدواردو فري” يف ت�صيلي، وفق ما اأفاد مكتب الطوارئ 
على  ال�صكان  حل�ص  الوكالة  دفع  ما  )اأونيمي(،  البالد  يف  الوطنية 
اجلنوبي”  املتجمد  املحيط  على  املطلة  ال�صاحلية  “املنطقة  اإخ��الء 
حت�صبا لوقوع ت�صونامي. يف الأثناء، �صرب زلزال منف�صل بقوة 5،8 
به  �صعر  املحلي  بالتوقيت   21،07 ال�صاعة  �صانتياغو  قرب  درج��ات 
ال�صكان يف املنتجعات يف و�صط و�صمال ال�صواحل املطلة على الهادئ، 
عطال  لكن  البالد.  يف  ال�صيف  مبو�صم  ي�صتمتعون  �صياح  كان  حيث 
تقنيا ت�صبب ب�صدور حتذير باخلطاأ اإىل ق�صم كبري من �صكان البالد 
من  وك���ان  ال�صاحلية.  املناطق  لإخ���الء  مليونا   18 ع��دده��م  البالغ 
املفرت�ص اأن تقت�صر الر�صالة على قاطني املناطق املطلة على املحيط 
املتجمد اجلنوبي. ويف غ�صون دقائق، اأو�صح “اأونيمي” اأن الر�صالة 
بعثت عن طريق اخلطاأ وباأنها كانت موّجهة ل�صكان املنطقة القطبية 
�صوارع  ذعر يف  بحالة  تت�صبب  اأن  قبل  لي�ص  لكن  اجلنوبية فح�صب، 
ت�صيلي حيث فر املئات على الأقدام اأو يف مركبات اإىل املرتفعات خ�صية 
وقوع ت�صونامي. وذكر “اأونيمي” اأنه مت اإجالء 80 �صخ�صا يف القارة 
القطبية اجلنوبية من قاعدة “فري” التابعة ل�صالح اجلو الت�صيلي 
والتي ت�صم قرية وم�صت�صفى ومدر�صة وم�صرفا وبريدا وكني�صة، يف 
اأعقاب الزلزال الذي �صرب منطقة تقع على م�صافة 210 كلم �صرق 

القاعدة.

عوا�شم

اأم�شرتدام

ل�شبونة

�شانتياغو

 �لكويت تقل�ص �أعد�د �لقادمني 
% لتجنب »كورونا �ملتحورة«   80

•• الكويت-رويرتز

قالت م�صادر و�صحف كويتية اإن اإدارة الطريان املدين الكويتية طلبت من 
اإىل الكويت يف كل رحلة، بحيث  �صركات الطريان تقلي�ص عدد امل�صافرين 
ب��دل من خم�صة  يوميا  راك��ب فقط  األ��ف  للبالد  القادمن  اإج��م��ايل  يكون 
لنت�صار  جتنبا  �صباط،  ف��راي��ر   6 وحتى  الأح���د  اأم�����ص  م��ن  اعتبارا  اآلف، 
ال�صاللة اجلديدة لفريو�ص كورونا. تاأتي هذه اخلطوة بعد اأن اأعلنت وزارة 
ال�صحة يوم الثالثاء اأن الكويت �صجلت اأول حالتي اإ�صابة ب�صاللة متحورة 
لكويتيتن قدمتا من  العدوى من فريو�ص كورونا، وهما  �صديدة  جديدة 
“بناء على  اإنه  يوم اجلمعة  الكويتية  بريطانيا. وقالت اخلطوط اجلوية 
تقرر  فقد  امل��دين  للطريان  العامة  والإدارة  ال�صحية  ال�صلطات  تعليمات 
 24 من  اعتبارا  الكويت  اإىل  الو�صول  رح��الت  على  الركاب  ع��دد  تقلي�ص 
املنزلية  العمالة  ركاب  القرار  هذا  وي�صتثنى من  6 فراير«.  وحتى  يناير 
اجلوية  اخلطوط  لبيان  طبقا  الرتانزيت،  ورك��اب  الكويت  اإىل  القادمن 
الكويت  اإىل  املنزلية  العمالة  وت�صل  التفا�صيل.  من  مزيد  دون  الكويتية، 
يف الفرتة احلالية طبقا لرحالت خا�صة ولي�صت رحالت جتارية اعتيادية 
ويخ�صعون لفرتة حجر اإجبارية يف الكويت. وقالت �صحيفة القب�ص اإن هذا 
القرار ت�صبب يف اإلغاء نحو 60 األف حجز واإن اأ�صعار بع�ص التذاكر و�صل 
اأي طائرة قادمة بعدد  الأق�صى يف  العدد  األف دينار، حيث مت حتديد  اإىل 
35 راكبا فقط، لزيادة اإحكام الرقابة على كل القادمن وفح�صهم يف مطار 

الكويت قبل دخولهم البالد. ول ي�صمل هذا القرار الطائرات املغادرة.

�تفاق ليبيا �جلديد.. �لعامل يرحب و »�ملع�صالت ج�صيمة«

�صحف عربية: جناح بايدن مرتبط بابتعاده عن م�صروع �أوباما  

رو�صيا ت�صجل �أكرث من 21 �ألف مادورو م�صتعد مل�صار جديد مع �لوليات �ملتحدة 
�إ�صابة جديدة بـ » كورونا« 

•• مو�شكو-وام: 

األفا و127  490 حالة وفاة و21  اأعلنت رو�صيا اأم�ص ت�صجيل 
اإ�صابة جديدة بفريو�ص “ كورونا “ خالل ال�صاعات ال�24 املا�صية 
ما ميثل انخفا�صا يف الوفيات وارتفاعا يف ال�صابات مقارنة مع 
واأكد  اإ���ص��اب��ة/.  و20921  وف��اة  الأول /559  اأم�����ص  م��ع��دلت 
مركز العمليات الرو�صي اخلا�ص مبكافحة الفريو�ص يف تقريره 
اليومي اأنه بت�صجيل هذا العدد اجلديد من الوفيات والإ�صابات 
ت�صبح ح�صيلة �صحايا الفريو�ص 69462 حالة وفاة واإجمايل 

عدد الإ�صابات ثالثة مالين و719 األفا و400 اإ�صابة.

�تهامات �لنتهاكات �جلن�صية تتز�يد يف حرب �إثيوبيا  •• احلمديات-رويرتز

كيف  ال�������ص���اب���ة  ال���ق���ه���وة  ب���ائ���ع���ة  روت 
عائلتها  ع��ن  اإث��ي��وب��ي  ج��ن��دي  ف�صلها 
واقتادها  تكزه  نهر  عند  واأ�صدقائها 
يف ط��ري��ق خم��ت��ل��ف واأع���ط���اه���ا حرية 

الختيار بن اأمرين مفزعن.
اأو  اأقتلك  اأن  اإم��ا  “اختاري  »ق��ال يل: 
خل�صت  ال��ع��ب��ارة  ب��ه��ذه  اغت�صبك”، 
عاما   25 العمر  من  البالغة  ال�صابة 
حمنتها لرويرتز يف خميم احلمديات 
ال������ذي فرت  ب���ال�������ص���ودان  ل���الج���ئ���ن 
اإق��ل��ي��م تيجراي  اإل��ي��ه م��ن احل���رب يف 

الإثيوبي.
ليموه  ت����ف����ريا  ت����وا�����ص����رو�����ص  واأك��������د 
الطبيب الذي عاجلها لدى و�صولها 
الأول  ك��ان��ون  دي�صمر  يف  املخيم  اإىل 
ل���روي���رتز اإن���ه اأع��ط��اه��ا اأق��را���ص��ا ملنع 

جن�صيا  املنقولة  والأم���را����ص  احل��م��ل 
واأر�صدها اإىل طبيب نف�صي.

وق����ال ال��ط��ب��ي��ب ال����ذي ت��ط��وع للعمل 
م���ع ال���ه���الل الأح���م���ر ال�������ص���وداين اإن 
املراأة روت له اأن “اجلندي ... هددها 
كان  اإن  �صاألته  واغت�صبها.  بال�صالح 
اأحتاج  ومل����اذا  ف��ق��ال  ذك����ري  واق  م��ع��ه 

لواق؟«.
ذكر خم�صة من العاملن يف م�صاعدة 
اإغاثة  ال��الج��ئ��ن حل�����ص��اب ج��م��اع��ات 
تقارير  تلقوا  اأن��ه��م  واإث��ي��وب��ي��ة  دول��ي��ة 
انتهاكات  وق��وع  ع��ن  ع��دي��دة  م�صابهة 
املتحدة  الأمم  ودع����ت  ت��ي��ج��راي.  يف 
قبل اأيام اإىل و�صع نهاية لالعتداءات 

اجلن�صية يف الإقليم.

ب��ات��ن املمثلة  ب��رام��ي��ال  وق����ال م��ك��ت��ب 
املعنية  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم  اخل���ا����ص���ة 
النزاع يف  ح��الت  بالعنف اجلن�صي يف 
اإن من بن  ي��وم اخلمي�ص  بيان �صدر 
ع���دد م��رت��ف��ع م��ن الدع������اءات ظهرت 
ت��ق��اري��ر م��ق��ل��ق��ة ب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة عن 
اأ�صخا�ص اأرغموا على اغت�صاب اأقارب 
الحتياجات  مل��ق��اي�����ص��ة  اأوا����ص���ط���روا 

الأ�صا�صية باجلن�ص.
اأبي  ال���وزراء  رئي�ص  حكومة  ت��رد  ومل 
اأح��م��د ول اجل��ي�����ص ع��ل��ى ال��ف��ور على 
تقارير  عن  روي��رتز  من  ا�صتف�صارات 

الغت�صاب.
وق����ال ت��ل��ف��زي��ون ف��ان��ا ال����ذي تربطه 
ات�صكي  ت�����اي  اإن  ب���ال���دول���ة  ����ص���الت 

الأمم  ل��دى  اإثيوبيا  �صفري  �صيال�صي 
امل��ت��ح��دة اأب���ل���غ ب��ات��ن ي���وم ال�����ص��ب��ت اأن 
�صيا�صة اإثيوبيا تقوم على عدم التهاون 

مطلقا مع العنف اجلن�صي.
الإثيوبية  ال�صلطات  نفت  اأن  و�صبق 
اأي انتهاكات حقوقية واأ�صارت باإ�صبع 
التهام اإىل اجلبهة ال�صعبية لتحرير 
ت��ي��ج��راي احل����زب احل���اك���م ���ص��اب��ق��ا يف 
قواته  اإثيوبيا  اتهمت  ال��ذي  الإقليم 

بالتمرد.
كل  “اأدعو  ال��ب��ي��ان  يف  ب��ات��ن  وق���ال���ت 
العمليات  يف  امل�������ص���ارك���ة  الأط���������راف 
اإق��ل��ي��م ت��ي��ج��راي اإىل  ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف 
اللتزام ب�صيا�صة عدم التهاون مطلقا 
وقال  اجلن�صي”.  ال��ع��ن��ف  ج��رائ��م  يف 

البيان اإن الن�صاء والبنات يف خميمات 
يتعر�صن  اإث��ي��وب��ي��ا  داخ���ل  ال��الج��ئ��ن 
فيما يبدو لال�صتهداف ب�صفة خا�صة 
واإن املراكز الطبية تتعر�ص ل�صغوط 
احلمل  مل��ن��ع  ط��ارئ��ة  ت��داب��ري  لتنفيذ 
واختبارات لالأمرا�ص املعدية املنقولة 

جن�صيا.
ومل ت�����ص��ت��ط��ع روي�����رتز ال��ت��ح��ق��ق من 
م�صدر م�صتقل من روايات الغت�صاب. 
الإعالم  و�صائل  ال�صلطات  فقد منعت 
تيجراي  دخ����ول  م���ن  ك��ب��ري  ح���د  اإىل 
الإغ���اث���ة م�صاعب  وك�����الت  وت���واج���ه 
الت�صالت  اأن  ك��م��ا  مهامها  اأداء  يف 

مقطوعة منذ اأ�صابيع.
ال��ت��ي حاورتها  ال�����ص��اب��ة  امل�����راأة  ق��ال��ت 

يرتدي  ك���ان  مغت�صبها  اإن  روي�����رتز 
ال����زي ال��ر���ص��م��ي ل��ل��ج��ي�����ص الحت����ادي 
العاملون اخلم�صة  الإثيوبي. وو�صف 
باأنهم  امل��ع��ت��دي��ن  الإغ���اث���ة  جم���ال  يف 
منطقة  من  ميلي�صيات  من  مقاتلون 
اأو ج��ن��ود باجلي�ص  الإث��ي��وب��ي��ة  اأم��ه��رة 
الإري����������رتي م���ت���ح���ال���ف���ون م����ع ق����وات 

اجلي�ص الإثيوبي.
طلبات  على  ردودا  روي��رتز  تتلق  ومل 
التعليق على اتهامات الغت�صاب من 
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ص��م رئ��ي�����ص ال�����وزراء اأبي 
وحاكم اإقليم تيجراي املوؤقت ورئي�ص 
ب��ل��دي��ة ال��ع��ا���ص��م��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة مقلي 
واملتحدث  اإري���رتي���ا  خ��ارج��ي��ة  ووزي����ر 

با�صم اجلي�ص الإثيوبي.
مع  ال��ت��وا���ص��ل  روي����رتز  ت�صتطع  ومل 
لتحرير  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  مم��ث��ل��ي 

تيجراي.

ع���ّدة على  اق��ت�����ص��ادّي��ة  ع��ق��وب��ات  ت��رام��ب فر�صت  اإدارة  ك��ان��ت 
م��ن��ذ عام  ي����زال ���ص��اري��اً  ن��ف��ط��ّي��اً ل  ف��ن��زوي��ال، ت�صمل ح��ظ��راً 
2019، يف حماولة لإطاحة نظام مادورو ال�صرتاكي الذي 

ت�صفه الوليات املتحدة بامل�صتبّد.
وبعد برود يف العالقات بن البلدين ا�صتمّر �صنوات، انقطعت 
العالقات الدبلوما�صّية نهائّياً بن كراكا�ص ووا�صنطن يف 23 
بزعيم  وا�صنطن  اع��رتاف  اإث��ر   2019 الثاين-يناير  كانون 

املعار�صة خوان غوايدو رئي�صاً موّقتاً لفنزويال.
وب��ع��د ف���وز ب��اي��دن يف الن��ت��خ��اب��ات الأم��ريك��ّي��ة، ه��ّن��اأ م���ادورو 
للحوار  “م�صتعّدة  فنزويال  اإّن  قائاًل  املخ�صرم،  ال�صيا�صيَّ 
وحكومتها”،  املتحدة  ال��ولي��ات  �صعب  مع  اجلّيد  والتفاهم 

اأّن  حمّللون  ويعتقد  الأّول/دي�صمر.  كانون  يف  ذلك  مكّرراً 
فنزويال  ح��ي��ال  اع��ت��داًل  اأك���ر  موقفاً  �صتّتخذ  ب��اي��دن  اإدارة 
و�صتدعم الو�صاطات الدولّية من اأجل النتقال نحو حكومة 

جديدة يف هذا البلد.
اخلارجية  وزارة  لتويل  ب��اي��دن  مر�ّصح  و�صف  اأن  �صبق  لكن 
القا�صي”،  ب�”الدكتاتور  الفنزويلي  الرئي�ص  بلينكن  اأنتوين 
يوؤيد  اأن��ه  ال�صيوخ  جمل�ص  اأم���ام  تثبيته  جل�صة  خ��الل  وذك��ر 

�صيا�صة ترامب الداعمة لغوايدو.
ويعقب تاأكيد التاأييد لغوايدو اأداء اجلمعية الوطنية اجلديدة 
املوؤيدة ملادورو الق�صم بعد انتخابات يف كانون الأول-دي�صمر 

قاطعتها املعار�صة لعتبارها تفتقد اإىل النزاهة.

•• كراكا�س-اأ ف ب

ا�صتعداده  عن  م��ادورو  نيكول�ص  الفنزويلي  الرئي�ص  اأع��رب 
اإدارة ال��رئ��ي�����ص الأم���ريك���ي جو  ل��ف��ت��ح ���ص��ف��ح��ة ج���دي���دة م���ع 
بايدن، داعياً اإىل التاأ�صي�ص ل�”م�صار جديد” بعد �صنوات من 

العالقات املتاأّزمة مع الرئي�ص ال�صابق دونالد ترامب.
وقال الرئي�ص ال�صرتاكي اأمام اأن�صاره “نحن على ا�صتعداد 
ل�صلوك م�����ص��ار ج��دي��د يف ع��الق��ات��ن��ا م��ع ح��ك��وم��ة ج��و بايدن 
ي�صتند اإىل الحرتام املتبادل واحلوار والتوا�صل والتفاهم”، 
الإدارة  م��ع  ال�صفحة”  لقلب  ا�صتعداد  “على  اأّن���ه  م�صيفاً 

الأمريكّية اجلديدة.

 •• عوا�صم-وكالت

بعد حوار ا�صتمر ملدة يومن يف مدينة 
املغربية  العا�صمة  جنوبي  بوزنيقة 
الرباط، متكن الفرقاء الليبيون من 
املنا�صب  ب�صاأن  �صيغة  على  الت��ف��اق 
اأحد  كانت  التي  البالد،  يف  ال�صيادية 
ال�صاق  العمل  لكن  امللفات اخلالفية، 
الليبين خ�صو�صا مع  اأم��ام  ي��زال  ل 
والتدخالت  الأمني  الو�صع  ه�صا�صة 

اخلارجية.
احلوار،  يف  امل�صاركن  بيان  وبح�صب 
الدبلوما�صي  الإجن����از  اأه��م��ي��ة  تكمن 
�صلطة  “لت�صكيل  م��ق��دم��ة  ك��ون��ه  يف 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ت��م��ه��ي��دي��ة يف 

ليبيا«.
الليبي  ال��ن��واب  جمل�ص  ع�صو  وي��رى 
اإىل  ال���رع���ي�������ص، يف ح���دي���ث  حم���م���د 
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي  م��وق��ع 
م�صريا  ممتاز”،  بوزنيقة  “اجتماع 
على  الكل  من  توافق  “هناك  اأن  اإىل 
يف  ال�صيادية  املنا�صب  تغيري  �صرورة 

اأقرب وقت«.

قائمة املنا�سب ال�سيادية
وت�صمل تلك املنا�صب ال�صيادية حمافظ م�صرف ليبيا 
املركزي، والنائب العام، ورئي�ص هيئة الرقابة الإدارية، 
ورئي�ص هيئة مكافحة الف�صاد، ورئي�ص املفو�صية العليا 
امل�صدر  بح�صب  العليا،  املحكمة  ورئي�ص  لالنتخابات، 

نف�صه.
ال�صبعة  ال�����ص��ي��ادي��ة  للمنا�صب  ال��رت���ص��ح  ب���اب  و�صيفتح 
تقدمي  �صيتم  ذل��ك  وبعد  ف��راي��ر،  و2  يناير   26 ب��ن 
الرت�صيحات اإىل ممثلن عن الرملان ال�صرعي وحكومة 
اإدارة  م�صغرة  عمل  ف��رق  تتوىل  اأن  على  ال�صراج،  فايز 

الأمر.

جزء من احلل
وبعدما و�صل التوتر ذروته بن الطرفن يف ليبيا عام 
2020، جنحت اجلهود الدولية يف الو�صول اإىل اتفاق 
وقف اإطالق نار دائم يف اأكتوبر، لتتبع ذلك جولت من 
احلوار ال�صيا�صي بدعم من الأمم املتحدة، بع�صها اأقيم 

 •• عوا�شم-وكاالت

ميتلك الرئي�ص الأمريكي اجلديد جو بايدن �صخ�صية 
واأجندة �صيا�صية خمتلفة عن �صلفه دونالد ترامب، اإل 
اأن املتغريات التي طراأت خالل ال�صنوات الأربع الأخرية 
ل بد اأن تر�صم �صورة وا�صحة عن العامل اجلديد الذي 
يتوقع اأن يواجهه �صيد البيت الأبي�ص القادم من احلزب 

الدميقراطي، وال�صديد القرب من باراك اأوباما.
ووف���ق���اً ل�����ص��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ص���ادرة اأم�������ص الأح������د، فمن 
وبايدن،  اأوباما  اإدارت��ي  توا�صاًل بن  اأن هناك  الوا�صح 
ل�صيما من خالل التعبينات الأوىل يف الإدارة اجلديدة 
خطراً  يكون  ل  قد  الأوب��ام��ي  امل�صروع  ا�صتئناف  اأن  اإل 
على املجتمع الأمريكي فح�صب، بل حتى على املنطقة 
العربية، فقد راهن اأوباما يف م�صروعه على اجلماعات 

والأحزاب والكيانات التو�صعية وم�صاريع الفو�صى.

تعيينات مطمئنة
بع�ص  اأن  الإم��ارات��ي��ة  ال��روؤي��ة  ب�صحيفة  تقرير  اعتر 
القرارات املثرية للجدل واملتعلقة بال�صيا�صة اخلارجية 
يف الوليات املتحدة قد تتعر�ص للرتاجع عنها متاماً اأو 
تعديلها من طرف اإدارة الرئي�ص جو بايدن يف املرحلة 
اأن هناك  الوا�صح  تقّلده من�صبه، لكن من  الأوىل من 
توا�صاًل بن اإدارَتي اأوباما وبايدن، وبدا كاأن التعيينات 
حد  اإىل  ت�صبه  بايدن  اإدارة  وم�صوؤويل  ملوظفي  الأوىل 
كبري تلك التي اأجراها اأوباما يف بداية وليته الثانية، 
خا�صة يف ميدان ال�صيا�صة اخلارجية، ولقد متت دعوة 
اأوباما  اإدارة  يف  امل�صتوى  رفيعي  امل�صوؤولن  من  العديد 
والأرفع  اجلديدة  مبنا�صبهم  لاللتحاق  وا�صنطن  اإىل 

من التي �صبق لهم اأن مار�صوها.

مباحثات  يف  الليبي  ال�صيا�صي  احل����وار  اأح����رزه  ال���ذي 
من�صب  ح��ول  التفاهمات  اأهمية  اإىل  منبها  بوزنيقة، 
اإىل عمله على توحيد  “نظرا  حمافظ البنك املركزي 

موؤ�ص�صات البالد وتقدمي خدمات اأف�صل لليبين«.
اأمام  م�����ص��راع��ي��ه  ع��ل��ى  ال��ب��اب  �صيفتح  “هذا  اإن  وق���ال 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ق��ف اأم����ام ال��ب��الد ع��ل��ى �صعيد بناء 
وقف  على  امل��غ��رب  “حر�ص  على  م��وؤك��دا  املوؤ�ص�صات”، 

التدخالت الأجنبية” يف ليبيا.
والجتماع الذي نتجت عنه هذه التفاهمات، جاء بعد 
نحو �صهر على اجتماع مثيل له يف مدينة طنجة �صمايل 
امل���غ���رب، ���ص��ارك ف��ي��ه وف����دان مي��ث��الن امل��ج��ل�����ص الأعلى 
للدولة وجمل�ص النواب، ومرت ف�صوله و�صط ترحيب 

دويل لفت.
اأن  ع��ل��ى  ب��ي��ان  يف  الفرن�صية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
واإيطاليا  املتحدة  والوليات  واأملانيا  فرن�صا  “حكومات 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ت��رح��ب ب��ت�����ص��وي��ت م��ن��ت��دى احل���وار 
تنفيذية  �صلطة  اختيار  اآلية  ل�صالح  الليبي  ال�صيا�صي 

يف املغرب. واتفق الفرقاء الليبيون على اإجراء انتخابات 
اإىل  ل��ل��و���ص��ول   2021 دي�����ص��م��ر  ال��ب��الد يف  ع��ام��ة يف 
موؤقتة  حكومة  املتحدة  الأمم  وتريد  موحدة،  حكومة 
مبدينة  املقبل  ف��راي��ر  يف  عليها  الت�صويت  �صيجري 
جنيف ال�صوي�صرية، لالإ�صراف على املرحلة النتقالية.

مهمة  اإمت���ام  يف  ال�صيا�صية  املنا�صب  ح�صم  و�صي�صاعد 
احلكومة النتقالية.

يف  اجتماعهم  خ��الل  املع�صكرين  م��ن  ممثلون  وات��ف��ق 
م�صر هذا الأ�صبوع، على تنظيم ا�صتفتاء على الد�صتور 

قبل اإجراء النتخابات املقررة.
يف  الليبين  الأط���راف  بن  جديدة  حمادثات  و�صتعقد 
لال�صتفتاء  طريق  خريطة  لتحديد  فراير،  يف  م�صر 
عن  بر�ص”  “فران�ص  ن��ق��ل��ت  وف��ق��م��ا  والن���ت���خ���اب���ات، 

ال�صلطات امل�صرية.

اإ�سادات عربية ودولية
واأ�صاد وزير اخلارجية املغربي نا�صر بوريطة، بالتقدم 

يف م�صاريع جديدة ل تعك�ص الواقع ول جتعل من اأمن 
املنطقة وا�صتقرارها اأولوية ق�صوى، مع انت�صار م�صاريع 
اأ�صواأ  الفرتة  تلك  ولتمثل  املنطقة  كارثية فو�صوية يف 
مراحل ال�صيا�صة الأمريكية يف املنطقة، مع رهان الإدارة 
والفو�صى  العربي”  “الربيع  حقبة  على  الأمريكية 
اخلالقة والإدارة من اخللف، واملرحلة التي ا�صتهدفت 
اجلماعات  على  وراه��ن��ت  املنطقة  يف  الوطنية  ال��دول��ة 
الفو�صى.  وم�صاريع  التو�صعية  والكيانات  والأح����زاب 
الأبي�ص،  البيت  اإىل  ب��اي��دن  و���ص��ول  م��ع  “اليوم  وت��اب��ع 
تدور خمتلف التحليالت والقراءات اإىل اأننا اأمام اإعادة 

املواجهة  �صيا�صة  اإلغاء  ال�صحيفة،  بح�صب  يعني،  وهذا 
الهندي،   - ال���ه���ادئ  امل��ح��ي��ط  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ص��ن يف  م���ع 
والرتاجع عن حتويل املوارد الع�صكرية والدبلوما�صية 
الأمريكية بعيداً عن ال�صرق الأو�صط، بعد اأن مكثت فيه 

خالل عقود م�صت.

ل مكان للـ”اأوبامية«
اأن  ال�صعودية  عكاظ  �صحيفة  يف  الأم��ري  يحيى  وي��رى 
�صهدت  اأوباما  ب��اراك  الأ�صبق  الأمريكي  الرئي�ص  فرتة 
الواقعية والنخراط  بالرهانات غري  ما ميكن و�صفه 

بتنظيم  �صت�صمح  ج���دي���دة،  م��وؤق��ت��ة 
ان��ت��خ��اب��ات وط��ن��ي��ة يف ل��ي��ب��ي��ا يف 24 

دي�صمر 2021«.

الدور املغربي
ال�صيا�صية  العلوم  الباحث يف  واعتر 
التفاعل  اأدم����ي����ن����و،  احل���ف���ي���ظ  ع���ب���د 
ال������دويل الإي���ج���اب���ي م���ع ب������وادر حل 
الأزمة الليبية “دللة على التحولت 

الإقليمية والدولية«.
ملوقع  ح����دي����ث  يف  اأدم����ي����ن����و  و�����ص����دد 
اأهمية  على  عربية”،  نيوز  “�صكاي 
الإيجابي  الرتاكم  نوع من  “حتقيق 
املتمثل  الليبي،  امل��ل��ف  م�صتوى  على 
اإ�صراف  حت���ت  مت  ال����ذي  الت���ف���اق  يف 
الأمم املتحدة بخ�صو�ص اآلية اختيار 
التي  اجل��دي��دة  التنفيذية  ال�صلطة 
�صتح�صر لالنتخابات العامة املقبلة، 
اإجراء  ح��ول  الغردقة  اتفاق  وكذلك 
موعد  قبل  ال��د���ص��ت��ور  على  ا�صتفتاء 

اإجراء النتخابات«.
ك���م���ا ق������ال ال����ب����اح����ث يف ال���ع���الق���ات 
الدولية اأحمد �صلحي ملوقع “�صكاي 
مباحثات  “نتائج  اإن  عربية”،  نيوز 
ب���ن جمل�ص  ال���ت�������ص���اوري  الج���ت���م���اع 
ا�صتمرارا  تعد  ب��وزن��ي��ق��ة،  يف  الأع��ل��ى  واملجل�ص  ال��ن��واب 
ال�صامل  للحل  املتحدة  الأمم  طريق  خريطة  لتنفيذ 

بليبيا«.
امل�صار  على  تعول  املتحدة  “الأمم  اأن  �صلحي  واأ���ص��اف 
لإنهاء  يحت�صنها  التي  الداخلية  والتفاهمات  املغربي 
النق�صام  اإنهاء  على  التوافق  بعد  النتقالية،  املرحلة 
اأن  اإىل  منبها  النار”،  اإط��الق  وق��ف  وتثبيت  ال�صيا�صي 

“هذه املحادثات تظهر ا�صتمرار التفاهم الليبي.

التعقيدات الكثرية
لكن الباحث يف العالقات الدولية حذر من اأن ت�صطدم 
الأمني  ال��و���ص��ع  ب��ت��ع��ق��ي��دات  ال��ت��ف��او���ص��ي��ة  “امل�صارات 
الداخلي وه�صا�صة هذه امل�صارات، اإىل جانب التدخالت 
من  الأمم��ي��ة  “التحذيرات  اإىل  م�صريا  اخلارجية”، 
توظيف النخب ال�صيا�صية لهذه امل�صارات للحفاظ على 

الو�صع الراهن«.

واأن  املنطقة،  يف  ال�صابق  الأوب��ام��ي  للم�صروع  ا�صتئناف 
التي  ال�صابقة  امل�صاريع  كل  �صت�صتكمل  الإدارة اجلديدة 
اأهمها ما حدث  والتي من  اأوب��ام��ا،  اإدارة  بها  انخرطت 
اأن ذل��ك غري  ال��واق��ع  ال�صرق الأو���ص��ط، ويف  يف منطقة 
ممكن ومن ال�صعب ت�صوره على الإطالق، لقد اختلف 
املنطقة هي  اجل��دي��دة يف  ال��ق��وى  واأ�صبحت  ���ص��يء  ك��ل 
لبناء  ت�صعى  التي  العاملية  القوى  الأمثل لكل  ال�صريك 

عامل ي�صوده ال�صلم والتنمية وال�صتقرار«.

الرجل العملي
ال�صفري  ي����رى  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  الأو�صط”  “ال�صرق  ويف 
�صخ�ص  بايدن  جو  اأن  ف��ورد  روب��رت  ال�صابق  الأمريكي 
على  اأوب��ام��ا،  العك�ص من  على  ب��اي��دن،  ي�صدد  اإذ  عملي، 
اإىل  ال�صتناد  من  باأكر  ال�صخ�صية  العالقات  اأهمية 
واأنه  الر�صينة.  القانونية  احلجج  اأو  املجرد  التحليل 
والو�صول  الت�صوية  اإىل  املوؤدية  الو�صائل  عن  �صيبحث 
ل  املثال،  �صبيل  فعلى  ال�صيا�صية.  ال�صفقات  اإب��رام  اإىل 
احلوثين  اإدراج  ي�صفر  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  ت��رغ��ب 
قنوات  حجب  اإىل  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  قائمة  على 
امل�صاعدات من الو�صول اإىل اأجزاء يف اليمن ترزح حتت 
�صي�صتمر  وبالتايل، بح�صب فورد،  النقالبن.  �صيطرة 
بايدن العملي للغاية، يف البحث عن �صبل التعاون ب�صاأن 
امل�صالح امل�صرتكة من �صاكلة مكافحة التطرف، واإبطاء 
امل��ن��اخ��ي��ة، حتى م��ع ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ينتقدها  ال��ت��غ��ريات 
وتلك  اأ�صلوبه  هو  ذلك  الإن�صان.  حقوق  ملفات  ب�صبب 
ما  ال�صياق،  ه��ذا  يف  الكبري  والت�صاوؤل  �صخ�صيته.  هي 
اإذا كان الأ�صدقاء واحللفاء القدامى للوليات املتحدة، 
على ا�صتعداد حقيقي لروؤية الوليات املتحدة ت�صتاأنف 

دورها القيادي على ال�صعيد العاملي دون اأ�صئلة.
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عربي ودويل
�أوكر�نيا عالقة يف �صر�ع جيو�صيا�صي يوؤخر �إطالق �لتطعيم 

�صحية يعاين من التقادم ومن نق�ص يف عدد العاملن، كما اأنه ي�صهد 
تدهورا مع ت�صجيل البالد 1،2 مليون اإ�صابة و21 األف وفاة.

�صباط/ منت�صف  ت��ب��داأ  ق��د  التطعيم  حملة  اأن  اإىل  احلكومة  واأ���ص��ارت 
فراير، لكن ال�صك ي�صود بن الطواقم الطبية اإذ مل يتم التفاق بعد 
اأوىل اجلرعات. واألقى الرئي�ص فولودميري  على موعد ر�صمي لت�صليم 
زيلين�صكي باللوم يف هذا التاأخري على الدول الغربية الأكر ثراء التي 

ا�صتحوذت على كميات كبرية من لقاحات “فايزر” و”موديرنا«.
انتظار  قائمة  الغنية  ال��دول  “ت�صدرت  الأول/دي�صمر  كانون  يف  وقال 
اأوروبا  اللقاحات العاملية«. وح�ص الحتاد الأوروب��ي على م�صاعدة دول 
ال�صرقية يف احل�صول على اللقاحات، بعد منا�صدة مماثلة اأطلقها عدد 
من الدول الأع�صاء يف الكتلة. لكن اأوكرانيا لي�صت وحيدة يف معركتها 

من اأجل اللقاحات.

•• كييف-اأ ف ب

فريو�ص  مر�صى  يعالج  ك��ان  ال��ذي  �صوكولوف  فيتايل  الطبيب  ينتظر 
ب��ف��ارغ ال�صر تلقي  الأزم���ة ال�صحية،  ب��داي��ة  اأوك��ران��ي��ا منذ  ك��ورون��ا يف 
اللقاح، لكن جمهوريته ال�صوفياتية ال�صابقة عالقة يف �صراع جيو�صيا�صي 

يوؤخر اإطالق حملة التطعيم الوطنية يف واحدة من اأفقر دول اأوروبا.
وقال فيتايل لوكالة فران�ص بر�ص يف م�صت�صفى كييف حيث يعمل فيما 
للم�صابن  املخ�ص�ص  الق�صم  دخوله  قبل  واقية  طبية  مالب�ص  يرتدي 

بوباء كوفيد-19 “نعي�ص يف �صغط م�صتمر«.
واأ�صاف “اإنه اأمر حمبط اأن زمالء يف بلدان تنتج اللقاحات، وحتى يف 
اإىل  بالن�صبة  كبرية  التحديات  اإن  اللقاح«.  تلقوا  قد  تنتجها،  ل  بلدان 
اأوكرانيا التي يعتمد �صكانها البالغ عددهم 40 مليونا على نظام رعاية 

غيريي�صو�ص  اأده��ان��وم  تيدرو�ص  العاملية  ال�صحة  منظمة  رئي�ص  وق��ال 
“اإخفاق  �صيكون على �صفري  العامل  اإن  الأ�صبوع  �صابق من هذا  يف وقت 
اأخالقي كارثي” يف حال ا�صتئثار الدول الغنية باللقاحات �صد فريو�ص 

كورونا امل�صتجد فيما الدول الأكر فقرا تعاين.
اآلية  اأوك��ران��ي��ا حتى الآن ثمانية م��الي��ن ج��رع��ة م��ن خ��الل  وح��ج��زت 
“كوفاك�ص” التي اطلقتها الأمم املتحدة بهدف م�صاعدة الدول الفقرية 
اإىل  ي�صل  ما  على  احل�صول  كييف  وتتوقع  لقاحات،  على  احل�صول  يف 
مبجرد  “كورونافاك”  ال�صيني  ال��ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة  م��الي��ن  خم�صة 
امل�صادقة عليه. لكن هذا العدد من اللقاحات غري كاف لبلد يزيد عدد 
�صكانه عن 40 مليون ن�صمة. وعلى �صبيل املقارنة، اأمنت بولندا املجاورة 
60 مليون جرعة  اأك��ر م��ن  اأي�����ص��ا،  وه��ي ع�صو يف الحت���اد الأوروب����ي 
ل�صكانها البالغ عددهم 38 مليون ن�صمة.  وقالت نائبة رئي�ص الوزراء 

تتعلق  م�صاألة  لي�صت  “انها  بر�ص  فران�ص  لوكالة  �صتيفاني�صينا  اولغا 
بكفاءة اأوكرانيا بل باإمكانية احل�صول على” اللقاحات. وكررت منا�صدة 
الرئي�ص لروك�صل، وقالت اإن الحتاد الوروبي يجب اأن يقوم باملزيد من 
املبادرات مل�صاعدة اأوكرانيا التي تعتمد ب�صكل كبري على الدعم الأوروبي. 
وترف�ص كييف ب�صدة اللجوء اإىل رو�صيا التي وزع لقاحها “�صبوتنيك-

يف” على العديد من الدول ال�صديقة ملو�صكو ومتت املوافقة اأخريا على 
ا�صتخدامه يف املجر، الع�صو يف الحتاد الأوروبي.

�صبه  و�صمت  اأوكرانيا  �صرق  يف  النف�صالين  املقاتلن  مو�صكو  وتدعم 
للدميوقراطية  م��وؤي��دة  انتفا�صة  بعد   2014 العام  يف  القرم  جزيرة 
“لن  �صتيفاني�صينا  وق��ال��ت  الكرملن.  م��ن  امل��ق��رب  بالرئي�ص  اأط��اح��ت 
لإمداد  عرو�صها  با�صتخدام  مو�صكو  متهمة  الرو�صي”  اللقاح  ن�صرتي 

كييف باللقاحات كو�صيلة “للتاأثري” و”زعزعة ا�صتقرار” اأوكرانيا.

للخروج من تداعيات »الع�سرية ال�سوداء«:

عبري مو�صي تدعو ل�صحب �لثقة من رئي�صي �حلكومة و�لربملان
•• الفجر -تون�س

الد�صتوري  احل��زب  رئي�صة  اأف���ادت 
�صتعر�ص  اأنها  مو�صي  عبري  احل��ر 
لوم  لئ��ح��ة  الرملانية  الكتل  على 
���ص��د احل���ك���وم���ة م���ن اأج�����ل �صحب 

الثقة منها.
هام�ص  على  مو�صي  عبري  واأعلنت 
الكتلة  نظمته  برملاين  ي��وم  افتتاح 
الكتل  باقي  لقاء مع  �صتطلب  اأنها 
الرملانية والقوى املدنية من اأجل 
الت��ف��اق ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار ا���ص��م جديد 
احلايل  احل��ك��وم��ة  لرئي�ص  ب��دي��ال 
خا�صع  غري  يكون  امل�صي�صي  ه�صام 
ع��ل��ى حد   ، الإخ�����وان  ح���زب  لإرادة 
اإىل  حركة  اإ�����ص����ارة   ت��ع��ب��ريه��ا يف  

النه�صة.
وجددت الدعوة اإىل  التوقيع على 
رئي�ص  من  الثقة  ل�صحب  عري�صة 
جم��ل�����ص ال���ن���واب احل������ايل   را�صد 
ال��غ��ن��و���ص��ي ال���ذي اع��ت��رت وجوده 
“العقبة”  ب���  ال���رمل���ان  راأ�����ص  ع��ل��ى 
ال�صعب  ملطالب  ال�صتجابة  اأم���ام 
اأو������ص�����اع  ال���ت���ون�������ص���ي يف حت�������ص���ن 

البالد.
ب�����اأن ل حتمل  وت��ع��ه��دت م��و���ص��ي، 
عري�صة �صحب الثقة من الغنو�صي 
ب�صفتها  ح���زب���ه���ا  ك��ت��ل��ة  اإم�������ص���اء 
باإزاحة  املطالب  الوحيد  ال��ط��رف 
رئي�ص املجل�ص، م�صرية اإىل اأن نواب 
�صيم�صون  احل��ر  الد�صتوري  كتلة 
اأية لئحة بغ�ص النظر حتى  على 

ولو �صدرت من بقية الكتل.
تفيد  ت��ق��دي��رات��ه��ا  اأن  وك�����ص��ف��ت    
باإمكانية نيل عري�صة �صحب الثقة 
من را�صد الغنو�صي على 75 �صوتا 
الكتلة  مبادرة  ع��دم  اأن  اىل  وملّحت 
الدميقراطية باملوافقة التي يناهز 
دون  يحول  نائبا   37 نوابها  ع��دد 
اجلل�صة  خ��الل  �صوتا   109 بلوغ 

العامة.
   كما لفتت اىل اأن كتلة حزبها تعول 

على مترير هذه العري�صة، معترة 
اأن روؤية احلزب الد�صتوري ت�صتند 
اىل اعتماد الآليات الد�صتورية من 
القت�صادية  املطالب  حتقيق  اأج��ل 

والجتماعية وال�صيا�صية.
   وو���ص��ف��ت م��و���ص��ي، ف���رتة الع�صر 
�صنوات ما بعد الثورة ب� “الع�صرية 
م�صاندة  ع��ن  م��ع��ّرة  ال�صوداء”، 

الجتماعية  ل��ل��م��ط��ال��ب  ح��زب��ه��ا 
خلفية  ع����ل����ى  والق�����ت�����������ص�����ادي�����ة 
الحتجاجات التي اندلعت موؤخرا 

بتون�ص.

ال��ذي يف�صله  امل�صار  اأن  واأك���دت     
احل���������زب ه�����و اع����ت����م����اد الآل�����ي�����ات 
تف�صي  ان  م�صتبعدة  الد�صتورية، 
اأي���ة م��ظ��اه��رات واح��ت��ج��اج��ات اإىل 

ا�صقاط منظومة احلكم.
رئي�ص  م��ن  ك��ل  ازاح����ة  اأن  وراأت     
�صينزع  احلكومة  ورئي�ص  الرملان 
و�صيف�صي  ع��ن��ه��م  احل���ك���م  ���ص��ف��ة 
اىل اخل����روج ب��ال��ب��الد م��ن الأزم���ة 
حتقيق  م�����ع�����ت�����رة  احل�������ال�������ي�������ة، 
اعداد  يفر�ص  والكرامة  الت�صغيل 
�صيا�صة  وهي  للحكم  ا�صرتاتيجية 
الإجناز  اأج��ل  ينتهجها حزبها من 

فور تقلده ثقة الناخبن.
   وين�ص الف�صل 97 من الد�صتور 
على لئحة  الت�صويت  “ميكن  اأنه 
لوم �صد احلكومة، بعد طلب معلل 
يقدم لرئي�ص جمل�ص نواب ال�صعب 
من ثلث الأع�صاء على الأقل. ول 
يقع الت�صويت على لئحة اللوم اإل 
بعد ُم�صّي خم�صة ع�صر يوما على 

اإيداعها لدى رئا�صة املجل�ص.
   وي�����ص��رتط ل�����ص��ح��ب ال��ث��ق��ة من 
احلكومة موافقة الأغلبية املطلقة 
وتقدمي  امل���ج���ل�������ص،  اأع�������ص���اء  م����ن 
احلكومة  ل��رئ��ي�����ص  ب��دي��ل  م��ر���ص��ح 
ت��ر���ص��ي��ح��ه يف نف�ص  ُي�������ص���اَدق ع��ل��ى 
قبل  من  تكليفه  ويتّم  الت�صويت، 
رئي�ص اجلمهورية بتكوين حكومة 
89 من  ال���ف�������ص���ل  اأح�����ك�����ام  ط���ب���ق 

الد�صتور التون�صي.
   ويف �صورة ع��دم حتقق الأغلبية 
اأن تقدم لئحة  املذكورة، ل ميكن 
اللوم جمددا �صد احلكومة اإل بعد 

ُم�صي �صتة اأ�صهر.
ال�صعب  ن�����واب  مل��ج��ل�����ص     ومي���ك���ن 
اأع�صاء  اأح�����د  م���ن  ال��ث��ق��ة  ���ص��ح��ب 
يقدم  ط��ل��ب معلل  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة 
لرئي�ص املجل�ص من ثلث الأع�صاء 
على الأقل، على اأن يتم الت�صويت 
بالأغلبية  ال���ث���ق���ة  ����ص���ح���ب  ع���ل���ى 

املطلقة«.

»�لعزلة« م�صري تركيا يف ظل �إد�رة بايدن
باركت غزو �صمال قر�ص عام 1974، وجتاهلت املذابح �صد الأقليات الكردية 
والعلوية، وتتجاهل الآن الحتالل الرتكي ل�صمال �صوريا والعراق. على الرغم 
من هذه الفظائع، كانت وا�صنطن ت�صامح دائماً اأنقرة لأنها ظلت ملتزمة بحلف 
�صمال الأطل�صي وا�صتمرت يف العمل كنقطة �صغط �صد رو�صيا، حتى بعد انهيار 

الحتاد ال�صوفيتي عندما دعمت الإرهابين ال�صي�صان.
ومع ذلك، فقد قاد الرئي�ص رجب طيب اأردوغان بالده على طريق ال�صتقالل 

اجليو-�صيا�صي والعمل ل�صالح تركيا ولي�ص م�صالح حلف �صمال الأطل�صي.
لقد مت ت�صجيع اأردوغان على الت�صرف من جانب واحد من خالل اإيجاد �صريك 
يف رو�صيا، وعلى الرغم من اأن م�صالح مو�صكو واأنقرة تتعار�ص يف غالب الأحيان 
مع بع�صهما البع�ص، فاإن الأر�صية امل�صرتكة هي اأنهما يعزلن الوليات املتحدة 

عن بوؤر التوتر اجليو-�صيا�صية الرئي�صية، مثل �صوريا ومنطقة القوقاز.
العالقات  اأ���ص�����ص  على  مبنية  واأردوغ�����ان  ت��رام��ب  ب��ن  الوثيقة  ال��ع��الق��ة  ك��ان��ت 
جداً  مقربن  كانا  الواقع،  يف  تركيا.  يف  ال�صابق  للرئي�ص  ال�صخ�صية  التجارية 
ال�صابق جون بولتون و�صف عالقة ترامب  القومي  الأمن  اأن م�صت�صار  لدرجة 
بل اإن الرئي�ص ال�صابق و�صف نظريه الرتكي  باأردوغان باأنها “عالقة �صداقة”، 
بالعدوان  ترامب  اهتمام  اأدى عدم  اأخ��رى،  ولكن من جهة  “جيد جداً”.  باأنه 
جراأة  زي��ادة  اإىل  الأطل�صي،  �صمال  حلف  يف  الع�صو  اليونان  �صد  حتى  الرتكي، 

اأردوغان.
�صتكون  اأن��ه  يبدو  اأردوغ���ان،  ب�صاأن  “الوا�صحة”  ومينينديز  بلينكن  نظرة  مع 

•• عوا�شم-وكاالت

اخلارجية  وزي���ر  ملن�صب  امل��ر���ص��ح  اأدىل 
اأن��ط��وين بلينكن،  الأم��ري��ك��ي اجل��دي��د، 
يوم  تركيا  �صد  م�صبوق  غري  بت�صريح 

الثالثاء املا�صي بقوله اإن اأفعالها كع�صو يف حلف �صمال الأطل�صي )ناتو( “غري 
اإذا كان يتعن عليها القيام باملزيد” فيما  “�صرتى ما  مقبولة” واأن وا�صنطن 

يتعلق بالعقوبات.
واأجاب بلينكن على �صوؤال من ال�صناتور ليند�صي غراهام ب�صاأن �صراء تركيا لنظام 
اأ�ص400- الدفاعي رو�صي ال�صنع: “اإن الفكرة القائلة باأن �صريكاً ا�صرتاتيجياً 
مناف�صينا  اأك��ر  اأح��د  م��ع  متناغماً  �صيكون   - ا�صرتاتيجي  اأن��ه  يعتقد  م��ا   - لنا 

ال�صرتاتيجين يف رو�صيا هو اأمر غري مقبول«.
الإلكرتونية  تاميز”  �صيتي  “غريك  �صحيفة  يف  اأن��ت��ون��وب��ول��و���ص  ب���ول  ون��ق��ل 
البارز يف جلنة العالقات اخلارجية مبجل�ص  الع�صو  اأن  اليوم الأحد  اليونانية 
وقر�ص  واليونان  �صوريا  يف  اأنقرة  ت�صرفات  و�صف  مينينديز،  ب��وب  ال�صيوخ، 

ودعمها للغزو الأذري يف اإقليم ناغورنو كاراباخ باأنها “مزعزعة لال�صتقرار«.
ويرى اأنتونوبولو�ص اأن الإجابة التي قدمها بلينكن على �صوؤال مينينديز حول 
ما اإذا كانت “نظرتهم وا�صحة ب�صاأن تركيا يف عهد اأردوغان” هي التي اأعطت 
اأن��ه يف  بلينكن  اأج��اب  تركيا.  الإدارة اجلديدة جت��اه  ل�صيا�صة  ثاقبة  اأك��ر نظرة 
“املح�صلة النهائية تركيا حليف.. ل تت�صرف من نواٍح عديدة كحليف” وتابع 

�صاحكاً “حتٍد كبري جداً جداً بالن�صبة لنا ونظرتنا وا�صحة جداً ب�صاأن ذلك«.
ويلفت التقرير اليوناين اأن تركيا تدين بت�صكيلها احلايل اإىل البال�صفة الذين 
قدموا �صحنات من الأ�صلحة والذهب للقوات الرتكية يف الوقت الذي كان فيه 

ال�صتيالء  اليوناين على و�صك  اجلي�ص 
اليونانية  احل����رب  خ���الل  اأن���ق���رة  ع��ل��ى 
ثم   .)1922-1919( ال���رتك���ي���ة 
�صداقتها  عن  تركيا  تخلت  ما  �صرعان 
اأيام فقط من  اأربعة  مع مو�صكو، وقبل 
الغزو النازي لالحتاد ال�صوفيتي، وقعت 
الواقع،  يف  اأملانيا.  مع  �صداقة  معاهدة 
كانت تركيا تفكر حتى يف غزو منطقة 
القوقاز التي ي�صيطر عليها ال�صوفييت.

الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل�����رب  ن��ه��اي��ة  م���ع 
اأن��ق��رة احل��رب على  اإع��الن  وتزامناً مع 
ا�صتيالء  من  فقط  �صهرين  قبل  اأملانيا 
اجلي�ص ال�صوفيتي على برلن، ان�صمت 
ت��رك��ي��ا اإىل ح��ل��ف ���ص��م��ال الأط��ل�����ص��ي يف 
يف  ع�����ص��واً  ت��رك��ي��ا  ت�صبح  مل   .1952
مت  ب��ل  فح�صب،  الأطل�صي  �صمال  حلف 
موقعها  ب�صبب  خا�ص  بامتياز  ترقيتها 
اجل���غ���رايف ال���ص��رتات��ي��ج��ي ع��ل��ى البحر 
اإىل  بالإ�صافة  القوقاز،  و�صفوح  الأ�صود 
البو�صفور  م�����ص��ي��ق��ي  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت��ه��ا 

والدردنيل.
مع ح�صولها على هذا المتياز اخلا�ص، 
ا�صتمرت وا�صنطن با�صرت�صاء اأنقرة، بل 

�صابقة منذ اأن اأ�صبحت تركيا ع�صواً يف 
احللف الأطل�صي، بعدم ا�صتمرار ال�صماح 
ال���ع���دوان الرتكي.  ال��ت��ه��دئ��ة م���ع  ب��ج��و 
وي��ت��م��ت��ع م��ي��ن��ي��ن��دي��ز ب�����ص��ج��ل ح���اف���ل يف 
م��ع��ار���ص��ة الإج��������راءات ال��رتك��ي��ة، مثل 
كاراباخ،  لناغورنو  الأخري  الأذري  ودعم غزو  اأ�ص-400،  ملنظومة  اأنقرة  �صراء 

وانتهاك امل�صاحات البحرية لليونان وقر�ص.
وكان بايدن �صرح يف 2015 اأنه يتوقع ظهور كرد�صتان امل�صتقلة خالل حياته، 
اإل  البالد.  �صيادتها �صرق  الإط��الق لأن��ه يقو�ص  اأنقرة على  اأم��ر ل تقبله  وهو 
اأن  واح��دة ميكن  امل�صتقلة هو جمرد نقطة �صغط  بقيام كرد�صتان  التهديد  اأن 

ت�صتخدمها اإدارة بايدن اجلديدة �صد اأنقرة.
 ميكن تطبيق املزيد من العقوبات التي من �صاأنها اأن تدمر القت�صاد الرتكي 
بالنظر اإىل اأن عملتها املت�صررة فعاًل، مع و�صول ن�صبة الت�صخم اإىل 14.6% 
ومع اعتقاد %80 من الأتراك اأن الرقم قد يكون اأكر، من دون ن�صيان تزايد 

الديون من جهة ثانية.
اأنقرة انحرافها عن حلف �صمال  اأن توا�صل  اأن مو�صكو تريد  وعلى الرغم من 
ن�صر تركيا لآلف  اأنقرة. دفع  بالتعامل مع  ح��دوداً  اأي�صاً  لها  اأن  اإل  الأطل�صي، 
من  العمل  اإىل  مو�صكو  الرو�صية،  داغ�صتان  ح��دود  على  ال�صورين  الإرهابين 
خالل اإجبار اأرمينيا واأذربيجان على اإنهاء �صراعهما وال�صماح بالنت�صار ال�صريع 
لقوات حفظ ال�صالم الرو�صية يف ناغورنو كاراباخ، بينما ترف�ص يف الوقت نف�صه 
املطالب التي ل نهاية لها من جانب تركيا برغبتها لن�صر قوات حفظ ال�صالم 
تلقته  ال��ذي  ال��دع��م  ب�صبب  �صنوات   10 قبل  ال�صورية  احل��رب  اندلعت  اأي�����ص��اً. 
جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة من الغرب وتركيا وعدد من الدول العربية. 
واليوم ت�صتمر احلرب فقط من خالل 
لالإرهابين  دعمها  اإنهاء  تركيا  رف�ص 
يف اإدلب. هذه نقطة اأخرى ت�صاف اإىل 

�صجل اإحباط مو�صكو من اأنقرة.
ا���ص��رت���ص��اء الوليات  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى 
املتحدة لأنقرة ومتييزها دائماً، يبدو اأن 
ال�صر على ت�صرفات اأردوغان الأحادية 

اجلانب قد نفد.
اأكر  ب��الده  توجيه  اأردوغ����ان  �صيحاول 
نحو رو�صيا رداً على ال�صغط الأمريكي 

املتزايد. 
قد ت�صمح مو�صكو لذلك اإىل حد ما من 
النق�صام  م��ن  م��زي��د  يف  الت�صبب  اأج���ل 
داخ�����ل ح��ل��ف ���ص��م��ال الأط���ل�������ص���ي، لكن 
�صيكون لها اأي�صاً حدود يف الت�صامح مع 

ت�صرفات اأردوغان.
مب���رور   2023 يف  ت��رك��ي��ا  ���ص��ت��ح��ت��ف��ل 
اجلمهورية  ت��اأ���ص��ي�����ص  ع��ل��ى  ع���ام   100
احل��دي��ث��ة، ول��ك��ن ب��ح��ل��ول ذل���ك الوقت 
ميكن اأن تكون اأنقرة اأكر عزلة من اأي 
وقت م�صى حيث قد ل ترغب كال من 
ممار�صة  يف  ورو���ص��ي��ا  املتحدة  ال��ولي��ات 

األعاب اأردوغان.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لويك تا�شيه

   ب����داأ ج���و ب���اي���دن ع��م��ل��ه م��ن��ذ اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة فقط 
اإحداها الأ�صلحة  مبفاو�صات ت�صمل عدة جمالت 
النووية. واأعلن بايدن نيته متديد معاهدة �صتارت 
اجلديدة طيلة خم�ص �صنوات، وهي معاهدة حتد 
ُي�صمح  التي  النووية  احلربية  ال��روؤو���ص  ع��دد  من 

للوليات املتحدة ورو�صيا بامتالكها. 
   ت��ق��ع ه���ذه امل��ع��اه��دة يف ق��ل��ب ال��ن��ظ��ام الع�صكري 
الأمريكي، وهي جزء مهم من ال�صيا�صة اخلارجية 
الوليات  حل��ك��وم��ة  مي��ك��ن  ك��ي��ف  اذ  الأم���ري���ك���ي���ة. 
املتحدة اإقناع الدول الأخرى بعدم تطوير تر�صانات 
نووية اإذا كانت هي نف�صها ت�صنع املزيد واملزيد من 
ال�صن  مثل  دوًل  تقنع  وكيف  النووية؟  الأ�صلحة 

باأن الوليات املتحدة ل ت�صكل تهديداً لها؟
-ما هي نيو �ستارت؟  1

عام  �صتارت اجلديدة  على معاهدة  التوقيع     مت 
2010 من قبل رو�صيا والوليات املتحدة. ومتا�صياً 
مع التفاقيات النووية الرئي�صية الأخرى املوقعة 
بن البلدين، تهدف معاهدة �صتارت اجلديدة اإىل 
دولة.  ك��ل  ل��دى  النووية  القنابل  خم��زون  خف�ص 
ينخف�ص  اأن  املتوقع  م��ن  امل��ع��اه��دة،  لبنود  وطبقا 

عدد الروؤو�ص النووية اإىل 1550 لكل جانب.
 وه���ذا بعيد ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن 50 ال��ف��ا واأك����ر من 
دول��ة يف  التي كانت متتلكها كل  النووية  الروؤو�ص 
باأن  العتقاد  الوهم  من  �صيكون  لكن  ال�صبعينات، 
قنابلهما  ك��ل  م��ن  م��ا  ي��وًم��ا  �صتتخل�صان  القوتن 
النووية، اأو �صيتم تطوير اأ�صلحة اأخرى اأكر قوة.

ورو�سيا  املتحدة  الــوليــات  تريد  -ملــاذا   2
خف�س خمزونهما من القنابل النووية؟

   اإن تقلي�ص خمزون الأ�صلحة النووية يحقق عدة 
�صالما.  اأك���ر  ع��امل  ببناء  لها  ع��الق��ة  اأه����داف ل 
ي�صتجيب احلد من الأ�صلحة النووية اأوًل لأهداف 
امليزانية. اإن ت�صنيع و�صيانة الأ�صلحة الذرية باهظ 

الثمن. ثانياً، التقنيات اجلديدة جتعل ال�صواريخ 
ل�صت  وبالتايل  تدمرياً،  واأك��ر  دقة  اأكر  النووية 
مطالبا بامتالك الكثري كما كان من قبل. اأخرًيا، 
القنابل  عدد  انخفا�ص  بروؤية  العام  ال��راأي  ي�صعد 
النووية، وترغب احلكومات يف اإر�صاء راأيها العام.

ت�ساعد  اأن  كهذه  ملعاهدة  ميكن  -كيف   3
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية؟

   من خالل خف�ص خمزونها من القنابل النووية، 
دول  اإىل  اإيجابية  اإ���ص��ارة  املتحدة  ال��ولي��ات  تر�صل 
هذا  ان  وال�����ص��ن.  ال�صمالية  وك��وري��ا  اإي����ران  مثل 
الن��خ��ف��ا���ص، ل��ن ي��دف��ع ه��ذه ال���دول اإىل التخلي 
عن الأ�صلحة النووية، لكنه ميكن اأن يبطئ معدل 
اإنتاج اأو تطوير تر�صاناتها النووية، وهذا تقدم يف 
ا  اأي�صً يزيد  التقلي�ص  ان مثل هذا  كما  ذات��ه.  حد 
للوليات  اخلارجية  ال�صيا�صة  ومتا�صك  تناغم  يف 

املتحدة.
4 -هل ميكن اأن توّقع الوليات املتحدة يوًما 
النووية,  الأ�سلحة  حظر  معاهدة  على  ما 

التي حتظر جميع القنابل النووية؟
   ه���ذه امل��ع��اه��دة ���ص��اذج��ة ل��ل��غ��اي��ة. حت��ظ��ر تطوير 
وقد  تخزينها.  اأو  حيازتها  اأو  النووية  الأ�صلحة 
دخ��ل��ت م��ع��اه��دة ح��ظ��ر الأ���ص��ل��ح��ة ال���ن���ووي���ة حيز 
�صادقت  ق��د  دول��ة   50 لأن  اجلمعة  ي��وم  التنفيذ 
اأي دول��ة عظمى.  اأن��ه مل توقع عليها  عليها، غري 
ال��ت��ي وق��ع��ت و���ص��ادق��ت عليها هي  ال���دول  فمعظم 
دول �صغرية اأو دول ل متتلك القاعدة ال�صناعية 
عليها  توقع  مل  نووية.  اأ�صلحة  لتطوير  املطلوبة 
كندا، ول اأ�صرتاليا، ول اليابان، ول معظم الدول 

الأوروبية اأو ال�صرقن الأدنى والأو�صط.
5 -هل زيادة القوى النووية حتمية؟

   ل��الأ���ص��ف ن��ع��م... الأ���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ه��ي تقنية 
ن�����ص��ب��ًي��ا، وحتظى  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول  ي�صهل  ق��دمي��ة 

الدول التي متتلكها باحرتام اأكر من غريها.
ترجمة خرية ال�صيباين

ماذ� �صيفعل بايدن يف �مللف �لنووي...؟

* اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية متخ�ص�ص يف ال�صن واآ�صيا -جامعة مونريال كندا

رئي�ص احلكومة ه�صام امل�صي�صي

عبري مو�صي رئي�صة الد�صتوري احلر

�صد�مات خالل تظاهرة مناه�صة 
للتد�بري �لوقائية يف �لدمنارك 

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

يف  م��ت��ط��رف��ة  جم��م��وع��ة  نظمتها  ال��وق��ائ��ي��ة  ل��ل��ت��داب��ري  مناه�صة  ت��ظ��اه��رة  تخللت 
كوبنهاغن �صدامات ومت اعتقال خم�صة اأ�صخا�ص وحرق دمية متثل رئي�صة الوزراء 
املحلية. جتمع مئات  الإع��الم  وو�صائل  ال�صرطة  ميت فريدريك�صن، وفق ما ذكرت 
الدمناركية  العا�صمة  يف  امل�صاعل  حاملن  ي�����ص��ريوا  اأن  قبل  ع�صرا  الأ���ص��خ��ا���ص 
فريو�ص  مكافحة  ت��داب��ري  �صد  �صرنا!”  نفد  لقد  ل��ل��دمن��ارك،  “احلرية  هاتفن 
املنظمون مبا�صرة. وتنظم جمموعة ن�صطة على  بثها  كورونا، وفًقا ملقاطع فيديو 
�صهر �صد  اأك��ر من  تظاهرات منذ  بالأ�صود”  “رجال  ا�صم  موقع في�صبوك حتمل 
“الإكراه” و “الديكتاتورية” املتعلقة بالغالق اجلزئي للحد من انت�صار كوفيد-

الذين يرتدون  للمتظاهرين  املتطرفة  النرة  الرغم من  الدمنارك. على  19 يف 
مالب�ص �صوداء، فقد جرت امل�صرية بهدوء، حماطة بعدد كبري من عنا�صر ال�صرطة. 
ب�صكل خا�ص  اإلقاء مقذوفات  مع  املتظاهرين،  تفريق  عند  ال�صطرابات  واندلعت 
خم�صة  “اعتقلنا  تويرت  على  تغريدة  يف  كوبنهاغن  �صرطة  وذك��رت  ال�صرطة.  على 
الإفراج  يتم  اأن  قبل  اأعقبتها”  التي  والفو�صى  بالتظاهرة  عالقة  على  اأ�صخا�ص 
عنهم الأحد لكنهم ما زالوا قيد املالحقة القانونية. كما حتقق ال�صرطة يف حادثة 
اإح��راق دمية على هيئة رئي�صة ال��وزراء، وهو اأمر غري معتاد يف تظاهرة جتري يف 
الدمنارك. وال�صقت على الدمية، التي مت ن�صبها على عمود اإنارة، ورقة كتب عليها 
وفًقا ملقاطع فيديو بثتها و�صائل الإعالم املحلية. ودانت الطبقة  “يجب اإعدامها”، 
اأم�ص. وات�صمت تظاهرة نظمها  ب�صدة �صباح   املعار�صة، احلادث  ال�صيا�صية، وبينها 
ال�صرطة  بن  �صدامات  يف  جتلى  مماثل  بعنف  اأ�صبوعن،  قبل  بالأ�صود”  “رجال 

ا، مت حب�ص العديد منهم احرتازيا. واملتظاهرين واعتقال نحو ع�صرين �صخ�صً

 �أوتاو� تطالب رو�صيا بالإفر�ج 

عن �ملحتجني �ملعتقلني 
•• مونرتيال-اأ ف ب

الذين  الأ�صخا�ص  ع��ن  الفوري”  “الإفراج  اإىل  الرو�صّية  ال�صلطات  كندا  دع��ت 
�صراح  ب��اإط��الق  للمطالبة  رو�صيا  يف  خرجت  التي  الحتجاجات  خ��الل  اعُتِقلوا 
العتقالت.  تلك  حيال  قلقها”  “بالغ  ع��ن  م��ع��ّرًة  نافالني،  األيك�صي  املعار�ص 
وقالت وزارة اخلارجّية الكندّية يف تغريدة على تويرت اإّن “كندا ت�صعر بقلق عميق 
اإزاء اعتقال متظاهرين واإعالمّين يف اأعقاب الحتجاجات ال�صلمّية يف رو�صيا”. 
واأ�صافت “نح�ّص ال�صلطات الرو�صّية على احرتام حقوق الإن�صان والإفراج الفوري 
عن الأ�صخا�ص املعتقلن«. وتظاهر ع�صرات الآلف ال�صبت يف رو�صيا تلبية لدعوة 
2500 �صخ�ص خالل  نافالني وللمطالبة بالإفراج عنه، فيما اعتقلت ال�صرطة 
�صيما مو�صكو.  ول  ع��ّدة  �صدامات يف مدن كرى  اأي�صاً  تخللتها  التي  التحركات 
وجرت اكر تلك التظاهرات يف العا�صمة الرو�صية وثاين اأكر مدن البالد، �صانت 
بطر�صبورغ، حيث �صارك يف كل منهما نحو 20 األف �صخ�ص يف التظاهرات، وفق 

�صحافيي فران�ص بر�ص. و�صهدت اأي�صاً ع�صرات املدن الأخرى تظاهرات.
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عربي ودويل

حتقيق
التدخل الكبري لأبناء 

بول�سونارو الثلثة
   على غرار اإدواردو بول�صونارو، يلعب 
�صيناتور  واحد”(،  )“�صفر  فالفيو 
 39 جانريو،  دي  لريو  �صابق  ونائب 
اثنان”(،  )“�صفر  وك��ارل��و���ص  ع��اًم��ا، 
ع�صو جمل�ص بلدية ريو دي جانريو، 
38 عاًما، دور ال��درع، كل يف جماله. 
العالقات  ع���ن  م�������ص���وؤول  “اإدواردو 
ال����دول����ي����ة، وك����ارل����و�����ص، الت�������ص���ال، 
يف  رئي�صًيا  دوًرا  فالفيو  لعب  ولطاملا 
التفاو�ص ال�صيا�صي مع الرملانين”، 
يلخ�ص �صريجيو براكا، اأ�صتاذ العلوم 
جيتوليو  م��وؤ���ص�����ص��ة  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
يرجتلون،  ل  وع���ن���دم���ا  ف����ارغ����ا�����ص. 

بالتناوب، حرا�ص �صخ�صين.
    ملا مت اإدخال جايري بول�صونارو اإىل 
يف  للطعن  ت��ع��ر���ص��ه  ب��ع��د  امل�صت�صفى 
الرئا�صية،  جولة �صري خالل احلملة 
كان اإدواردو متمركًزا بجانبه وم�صد�ًصا 
على حزامه. وخالل موكب التن�صيب 
برازيليا،  يف   2019 ي��ن��اي��ر   1 يف 
الأب،  مراقبة  ه��و  كارلو�ص  دور  ك��ان 
�صيارة  من  اخللفي  اجل��زء  يف  جال�ًصا 
رولز روي�ص الرئا�صية مب�صد�صه على 
طريقة رامبو. “ل اأتذكر يف تاريخنا 
قبل  من  التدخل  ه��ذا  مثل  احلديث 
اأب��ن��اء رئي�ص يف اجت��اه ال��ب��الد، ياأ�صف 
جونيور،  ب��وزي��ال  نيكولينو  ال��ن��ائ��ب 
احلزب  يف  ال�صابق  بول�صونارو  رفيق 
مهدد  والآن  ال��ل��ي��رايل،  الجتماعي 
‘لالأ�صرة  العلنية  ملعار�صته  ب��امل��وت 
فيها  راأى  م�����رة  اآخ������ر  احلاكمة’. 
ك��ان خالل  ك��ه��ذا  ال��رازي��ل��ي��ون �صيًئا 

فرتة احلكم امللكي ».
على  الأب  �صيطرة  يعك�ص  ���ص��ل��وك     
ل�  ميكن  العك�ص؟  ك��ان  اإذا  اإل  ن�صله، 
كانوا  ال��ذي��ن  ال��ث��الث��ة،  “الأ�صفار” 
 28 يف  للرئا�صة  انتخابه  مهند�صي 

اأكتوبر 2018، التعجيل ب�صقوطه.
   جاءت امل�صاكل يف الرابع من نوفمر 
بن  الأك���ر  فالفيو  ي��د  على  املا�صي 
الأ�صقاء، والأكر تكتما بن الثالثي. 
البن الحب لوالده، الذي اأطلق عليه 
الأخري لقب “ال�صبي”، والذي يعلن 
وتدخل  الديكتاتورية،  لعودة  تاأييده 
اجل��ي�����ص يف امل���دار����ص مل��ح��ارب��ة “عدم 
بعقوبة  العمل  واإع���ادة  الن�صباط”، 
اأعلن مكتب  اليوم،  الإع���دام. يف ذلك 
اأنه  جانريو  دي  ري��و  يف  العام  املدعي 
اأحد  بحق  الأوىل  -وهي  اإدانته  طلب 
-باختال�ص  بول�صونارو  عائلة  اأف���راد 
اأموال عامة عندما كان نائًبا اإقليمًيا 
لولية ريو، من 2003 اإىل 2018، 

والنتماء اىل منظمة اإجرامية.
   ي���ج���ب ف��ح�����ص ال���ط���ل���ب م����ن قبل 
اإذا كان  ���ص��ي��ق��رر م��ا  ال����ذي  ال��ق��ا���ص��ي 
وبح�صب  ل.  اأم  التهام  توجيه  �صيتم 
واحد”  “�صفر  ف������ان  ي���������روج،  م�����ا 
را�صار  الفعل  من  الرا�صادينا،  مار�ص 
وهو  بالرتغالية”،  “”التقا�صم” 
الوهمية.  ل��ل��وظ��ائ��ف  م��ث��ب��ت  ن���ظ���ام 
-اثنا ع�صر يف هذه احلالة  املوظفون 
-يتقا�صون رواتبهم من قبل اجلمعية 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ع���ن ع��م��ل ل ي����وؤدون����ه، 
ث��م ي��دف��ع��ون ج���زًء م��ن اأج��وره��م اإىل 
�صيمّكن  امل��خ��ط��ط  ك����ان  م�����ص��ّغ��ل��ه��م. 
الب�����ن الأك������ر م���ن ا�����ص����رتداد 6.1 
يورو(   980.000( ري�����ص  م��ل��ي��ون 
من النفقات ال�صخ�صية، منها ال�صراء 
ولكن  ك��وب��اك��اب��ان��ا،  يف  ل�صقتن  ن��ق��ًدا 
يف  �صوكولتة  متجر  متويل  يف  ا  اأي�صً
ريو، ويف اإيداع مقتطعات يف احل�صاب 

امل�صريف لزوجته فرناندا.

�سبكة غريبة
“ا�صطهاد  ���ص��ح��ي��ة  اأن������ه  اأع����ل����ن     
والده.  مهاجمة  ي�صتهدف  �صيا�صي” 
لكن الق�صية ل تنتهي عند هذا احلد: 
ا توجيه التهام  فقد طلب الدعاء اأي�صً
فابري�صيو  الأ���ص��رة،  اأق���ارب  اأح���د  اإىل 
كريو�ص، الذي مت اعتقاله يف يونيو. 
عاًما،   54 ال�����ص��اب��ق،  ال�����ص��رط��ي  ه���ذا 
عمل لعدة �صنوات ك�صائق ثم م�صاعد 
برملاين لفالفيو بول�صونارو. رجل كل 
الأدوار يف املجموعة، متهم على وجه 
مليون   2.7 ب��اخ��ت��ال���ص  اخل�����ص��و���ص 
ري�ص )422 األف يورو( واإي��داع 21 
مقابل  و2016   2011 ب��ن  �صيًكا 
ي���ورو(   11300( ري�����ص  األ����ف   72
مي�صيل  الأوىل  ال�صيدة  ح�صاب  على 
بول�صونارو. “كان هو ال�صخ�ص الذي 
الوهمين  امل��وظ��ف��ن  روات����ب  يجمع 
اأح���د  ي��ع��ل��ق  امره”،  اف��ت�����ص��ح  وق����د 
املتخ�ص�صن يف ال�صيا�صة الرازيلية.

   امل����ف����اج����اأة، اأن������ه م����ن ب����ن ه�����وؤلء 

والدة  ظ��ه��رت  ال��زائ��ف��ن  امل�صاعدين 
وزوج�������ة اأدري�����ان�����و م��اج��ال��ه��اي�����ص دا 
“مكتب اجلرمية”،  نوبريجا، رئي�ص 
الع�صكرية  �صبه  امليلي�صيات  اإح����دى 
التي تبث الرعب يف الأحياء ال�صعبية 
��ا �صرطي  يف ري���و. ال��رج��ل، وه��و اأي�����صً
2005 من  ع��ام  تكرميه  ���ص��اب��ق، مت 
قبل جمعية كاريوكا بناًء على اقرتاح 

... من فالفيو بول�صونارو.
اغتيال  يف  ت����ورط����ه  يف  ُي�������ص���ت���ب���ه     
عام  فرانكو  مارييل  املثلية  النا�صطة 
2018، وت��ويف يف فراير، يف باهيا، 
يف تبادل لإطالق النار مع ال�صرطة. 
بول�صونارو  عائلة  اأن  الوا�صح  “من 
امل��اف��ي��ا يف ريو،  ب��ك��رت��الت  م��رت��ب��ط��ة 
معقلها، يلخ�ص خبري جيد يف �صوؤون 
لالهتمام  امل���ث���ري  وم����ن  ال�����رازي�����ل. 
بن  القطيعة  �صبب  ن���رى  اأن  ��ا  اأي�����صً
مورو  �صريجيو  ال�صابق  العدل  وزي��ر 
اأراد  ال������ذي  ب���ول�������ص���ون���ارو،  وج����اي����ري 
تعين مدير �صرطة كاريوكا بنف�صه. 
“لديك 27، اأريد فقط واحًدا، واحد 
عر  ل��ه  كتب  جانريو”،  دي  ري��و  يف 
وات�صاب يف مار�ص. ويريد بول�صونارو 
تعين �صخ�ص من املوالن له لتامن 

خطوطه اخللفية«.
ال�صخ�ص  ل��ي�����ص  واحد”،  »���ص��ف��ر     
ال�صطرابات  يف  امل���ت���ورط  ال��وح��ي��د 
الرئا�صي  ال��ق�����ص��ر  الآن  ت��ه��ز  ال���ت���ي 
اإ�صتو  ل�صحيفة  وف��ًق��ا  ب��الن��ال��ت��و.  يف 
بول�صونارو  اإدواردو  كان  الأ�صبوعية، 
قد دفع ثمن �صهر الع�صل عام 2019 
يف جزر املالديف، بالإ�صافة اإىل �صراء 
احلزب  من  بتمويل  م�صفحة  �صيارة 
-التنظيم  ال���ل���ي���رايل  الج��ت��م��اع��ي 
ال�صغري الذي او�صل البطريرك اىل 
“اإيفانكا”،  ب�  ا  اأي�صً امللقب  ال�صلطة. 
ترامب،  دون��ال��د  اب��ن��ة  اإىل  اإ����ص���ارة  يف 
“�صفر  مثله،  مكان  ك��ل  يف  امل��وج��ودة 

فالفيو  ك��ان  الأوىل.  طفولتهم  منذ 
املحيط  يف  ي���ج���دف  ج������ًدا،  ����ص���غ���رًيا 
ابتكره  ال���ذي  بالقمي�ص  الأط��ل�����ص��ي 
عام  ري���و،  يف  البلدية  حلملته  وال���ده 
ري�صيندي،  يف  م����رور  ب��ع��د   .1989
م����ق����ر الأك�������ادمي�������ي�������ة ال���ع�������ص���ك���ري���ة 
لأغولها�ص نيغرا�ص، حيث مت تكوين 
جاير بول�صونارو، ا�صتقرت الأ�صرة يف 
تيجوكا، �صمال مدينة كاريوكا، حيث 
كان  خا�صة.  مبدار�ص  الأبناء  التحق 
تركت  “لقد  وا�صًحا:  الأدوار  توزيع 
لنا  لتكّر�ص حياتها  �صيء  والدتي كل 
عام  ك��ارل��و���ص  اأك���د  الثالثة”،  ن��ح��ن 
ال�صحفية  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف   2019
ليدا  التلفزيونية  الرامج  ومقدمة 
اأنها  على  ت�صويرها  مت  ال��ت��ي  جن��ل، 
املتحدثة با�صم بول�صونارو. يف الثناء، 

ميكن لالأب النخراط يف ال�صيا�صة.

تطهري يف القمة
بول�صونارو بحاجة  ك��ان جايري  اإذا     
يعود،  ف��ه��ذا  ح��ول��ه،  م��ن  ع�صرية  اإىل 
اأبًدا  قبل كل �صيء، اىل اأنه مل ينجح 
يف ان غر�ص جذوره داخل حزب. منذ 
1988، انتمى  ال�صيا�صة عام  دخوله 
ت�صكيالت،  لثماين  ال�صابق  النقيب 
م���ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل�����ص��ي��ح��ي��ة اإىل 
اأق�������ص���ى ال���ي���م���ن، واآخ�����ره�����ا احل����زب 
الج��ت��م��اع��ي ال��ل��ي��رايل، ال���ذي تركه 
اأن ف�صل  بعد   2019 انهيار عام  مع 

يف و�صع اإدواردو على راأ�صه. .
اأقامت ال�صركة ال�صغرى     ومنذئذ، 
واملتو�صطة العائلية جتّمعها اخلا�ص، 
والذي  الرازيل،  اأج��ل  من  التحالف 
ي�����ص��غ��ل ف��الف��ي��و ف��ي��ه م��ن�����ص��ب نائب 
الرئي�ص. والبن الرابع، من زواج ثان 
 22 ري��ن��ان،  ال��دول��ة، جايري  لرئي�ص 
ا ع�صو يف  عاًما، رجل اأعمال، هو اأي�صً
طاقم احلزب. بهدف واحد: التوجه 

ثالثة هو تلميذ اأولفو دي كارفالو، 
حمبي  من  الرازيلي.  بانون  �صتيف 
الأ�صلحة -يتدرب بانتظام، �صّمى كلبه 
التي  بالقم�صان  وم��ول��ع  “برييتا”، 
الإ�صرائيلي،  اجل��ي�����ص  ���ص��ع��ار  حت��م��ل 
اممية  بخلق  الأ�صقاء  اأ�صغر  -يحلم 
���ص��ع��ب��وي��ة وحم��اف��ظ��ة ج���دي���دة، ومن 
هنا جاءت لقاءاته مع وزير الداخلية 
�صالفيني  م��ات��ي��و  ال�����ص��اب��ق  الإي���ط���ايل 
فيكتور  امل���ج���ري  ال��������وزراء  ورئ���ي�������ص 

اأوربان.
   عندما ل يفرز كراهيته لل�صيوعية 
����ص���ورة وه����و يف قمي�ص  م���ن خ����الل 
بولو مظهرا كلًبا يتغوط على منجل 
جزء  ه���و  “اإدواردو،   ... وم��ط��رق��ة 
املجموعة،  وب�صكوتو  ت�صتو�صتريون 
يفكك مقرب جدا من الع�صرية. يقدم 
ف���ي���درايل وظيفته  ك�����ص��رط��ي  ن��ف�����ص��ه 
م�صتوى  اأدن�������ى  يف  ل��ك��ن��ه  الأول�����ي�����ة، 
ال�صلم، وهو كاتب ملفات. نحن امام 
امام  اأك��ر من  كاتبة  باآلة  كوماندوز 

حمقق ميداين«.
بعيد  “دودا”  اح��ت��ف��ل  اأن     مب��ج��رد 
م��ي��الده اخل��ام�����ص وال��ث��الث��ن، وهو 
لي�صبح  املطلوب  لل�صن  الأدن��ى  احلد 
يوليو  يف  بتعيينه  وال��ده  قام  �صفرياً، 
2019 لتمثيل الرازيل يف وا�صنطن 
اأ�صهر،  اأرب��ع��ة  بعد  ي��رتاج��ع  اأن  -قبل 
رمبا ب�صبب اخلوف من عدم تزكيته 

من قبل جمل�ص ال�صيوخ.
نقا�صات،  �صاركت يف  ان  �صبق  »لقد     
وقمت بطهي الهامرغر يف الوليات 
 ... م��ررا، ومع ذلك  قال  املتحدة”، 
يف  ج�����ًدا  ال��وا���ص��ع��ة  “خرته  دف��ع��ت��ه 
اإىل  الأب،  لتو�صيف  وف��ًق��ا  العامل”، 
لفيديو   2019 ع��ام  تغريده  اإع���ادة 
ي��ع��ام��ل اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ع��ل��ى اأنه 
حادثة   2020 يف  ويثري  “اأحمق”، 
دبلوما�صية مع ال�صن حول مو�صوع 

ي�صتم  الذي  الغام�ص”،  “الطاوو�ص 
خ�����ص��وم ال��رئ��ي�����ص و���ص��رع��ان م��ا متت 
م�صتخدمي  ق���ب���ل  م����ن  م��ه��اج��م��ت��ه 
الإن��رتن��ت. اختفى م��ن ال��وي��ب طيلة 
التحقيق  جلنة  ك��ان��ت  عندما  �صهر، 
الزائفة  الأخ����ب����ار  ح����ول  ال��رمل��ان��ي��ة 
اأن يعود  للحملة تعقد جل�صاتها قبل 
م����رة اأخ����������رى.    »م����ن ب���ن الإخ�����وة 
ال��ث��الث��ة، ه��و الأك���ر ت����ورًدا والأكر 
عدوانية، يعلق خبري يف العائلة. كان 
كارلو�ص على عالقة عا�صفة جًدا مع 
وال���ده حتى الن��ت��خ��اب��ات. ون����ادًرا ما 
ذراع����ه. واعتر  ام����راأة يف  م��ع  يظهر 
“غري  بول�صونارو  عبارة  اأن  املعلقون 
قد تكون  قادر على حب ابن مثلي”، 
م��وج��ه��ة ل���ه. ل��ك��ن ح�����ص��وره يف رولز 
نظر  التن�صيب  ح��ف��ل  خ���الل  روي�����ص 

اليه على اأنه م�صاحلة«.
اأول م���ن دخل  ل��ك��ن ك��ارل��و���ص ه���و     
ب��ع��د طالق   2000 ع���ام  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
املثري  التحول  م��ن  غا�صًبا  وال��دي��ه. 
ل��ل��ج��دل ال���ذي ات��خ��ذه ط��الق��ه، حثه 
الرت�صح  ع��ل��ى  ب��ول�����ص��ون��ارو  ج���اي���ري 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة يف ري����و دي 
ج�����ان�����ريو ����ص���د وال�����دت�����ه روج����ريي����ا 
دفعها  ال��ت��ي  ب��راغ��ا،  نوني�ص  نانت�ص 
بنف�صه قبل ثماين �صنوات كقناع له. 
 17 �صيمنع ال�صاب البالغ من العمر 
ثالثة  ف���رتة  اأداء  م��ن  وال���دت���ه  ع��اًم��ا 
ك��م�����ص��ت�����ص��ارة، يف م���ف���اج���اأة لأودي�����ب 
بالذنب، ح�صب  �صعر  “لقد  معكو�صا. 
الأبناء  دييغيز،  كون�صويلو  ال�صحفي 
اأكر وقوفا اىل جانب والدتهم، لكن 
اإىل  اأق��رب  اأ�صبحوا  ال�صيا�صة  ب�صبب 
اي  الأخ���رية  ه��ذه  مل حتمل  الأب”. 
�صغينة، و�صتدعم باأ�صنانها واظافرها 
زوجها ال�صابق خالل حملة 2018.

املبكر للثالثي     مل يكن النخراط 
مفاجًئا: فقد ر�صع الأ�صقاء ال�صيا�صة 

فريو�ص كورونا. “اإنه النموذج الأويل 
للفتى املدلل واملتقلب الذي، لتحقيق 
وبالتايل  وال�������ده،  ي�����ص��ع  اأم���ن���ي���ات���ه، 
عن  ناهيك  مذلة،  مواقف  يف  البلد، 
نيكولينو  النائب  يدين  خطورتها”، 

بوزيال جونيور.

عك�س اأوديب املذهل
اثنان”،  “�صفر  اإىل  بالن�صبة  اأم��ا     
ال����ذي ر���ص��م و���ص��م وج���ه وال�����ده على 
ذراعه اليمنى، فهو ل يقل “وجاهة” 
عن الآخرين. “بيتبول”، كما ي�صميه 
ا مو�صوع  رب الأ�صرة مبودة، كان اأي�صً
العام  املدعي  مكتب  قبل  من  حتقيق 
يف ريو لعدة اأ�صهر بتهمة الرا�صادينا. 
اأن كارلو�ص بول�صونارو قد  ي�صتبه يف 

 7 بلدًيا،  م�صت�صاًرا  ب�صفته  اختل�ص، 
مالين ري�ص )1.1 مليون يورو(. 

املنت�صرة،  الرئا�صية  ومنذ احلملة     
ال�صبكات  ا  اأي�صً “كارلوك�صو”  يدير 
�صديد  باأ�صلوب  ل��وال��ده  الجتماعية 
العدوانية، ول يرتدد يف التعامل مع 
و�صائل الإعالم على اأنها “خنازير”. 
ا اأنه العقل املدبر  “من املعروف اأي�صً
ل� “مكتب الكراهية “، املجموعة التي 
اأخبار  لن�صر  تعمل يف ق�صر بالنالتو 
ال�صيا�صين،  امل��ع��ار���ص��ن  ع��ن  زائ��ف��ة 
بوزيال  ن��ي��ك��ول��ي��ن��و  ل��ت��ق��ري��ر  وف����ًق����ا 
ج��ون��ي��ور.    اأ���ص��غ��ر اأف����راد الع�صرية، 
بتجربة  اخل�صو�ص،  وجه  على  يقوم 
مزيًنا  ت���وي���رت  ع��ل��ى  ����ص���ّري  ح�����ص��اب 
للذكريات  امل��ث��ري  امل�����ص��ت��ع��ار  ب��ال���ص��م 

حتت  الرئا�صية   2022 لنتخابات 
ابنة  فقط  الرازيل”.  “قوتنا  �صعار 
زواجه  م��ن  ل���ورا،  الأخ����رية،  الرئي�ص 
مل  بول�صونارو،  مي�صيل  م��ع  الثالث، 
التنظيمي  امل��خ��ط��ط  يف  ب��ع��د  ت��ظ��ه��ر 
من  تبلغ  -اإن��ه��ا  والعائلي  ال�صيا�صي 

العمر 10 �صنوات ...
   »ج���اي���ري ب��ول�����ص��ون��ارو رج����ل حذر 
يف  يعي�ص  ب��الأم��ان،  ي�صعر  ل  للغاية، 
ب��اران��وي��ا دائ���م���ة، وي����رى الأع������داء يف 
نيكولينو  الرملاين  يحلل  مكان،  كل 
بوزيال جونيور. انه يرى ان اأطفاله 
الوثوق  ميكن  الذين  الوحيدون  هم 
بهم، ويفرت�ص اأن يت�صرفوا مثل درع 
متاًما  العك�ص  يحدث  الواقع،  يف  له. 

-لقد اآذوه اأكر مما �صاعدوه ». 
ال�صلطة  م���ن  ع��ام��ن  غ�����ص��ون  يف     
املوازية، متكن الأ�صقاء من خلق فراغ 
بن الذين جاوؤوا بجايري بول�صونارو 
الع�صكرين  اأي  ب���الن���ال���ت���و،  اإىل 
والإجن�����ي�����ل�����ي�����ن والق����ت���������ص����ادي����ن 
املتطرفن. لقد مت عزل العديد من 
املقربن بق�صوة بعد اإظهار خالفاتهم 
جو�صتافو  مثل  اثنان”،  “�صفر  م��ع 
للرئا�صة،  ال���ع���ام  الأم������ن  ب��ي��ب��ي��ان��و، 
األ��رت��و دو�ص  ك��ارل��و���ص  اأو اجل����رال 
احلكومة.  �صكرتري  ك��روز،  �صانتو�ص 
ان “اجلي�ص على وجه اخل�صو�ص ل 
يحب الأبناء كثرًيا”، يوؤكد ال�صحفي 
م�صار  “يف  دي���ي���غ���ي���ز.  ك���ون�������ص���وي���ل���و 
لال�صتخدام  �صالح  الكل  بول�صونارو، 
بوزيال  نيكولينو  ي�صيف  ال���واح���د، 
اجلميع،  ا���ص��ت��خ��دام  ي��ت��م  ج���ون���ي���ور، 
تاريخ  ينتهي  مل  طاملا  ا�صتثناء،  دون 
���ص��ل��وح��ي��ت��ه��م، ث����م ال����ص���ت���غ���ن���اء عن 
احللفاء واحًدا تلو الآخر... القائمة 

طويلة جًدا.«
“�صاللة  ال��ب��ع�����ص  ي�صتح�صر  ق��د     
الرازيل،  راأ���ص  على  العهد”  اأول��ي��اء 
اليومية  ب��وب��ل��ي��ك��و  ���ص��ح��ي��ف��ة  م���ث���ل 
الالحمدود  ال�صلوك  اإن  الرتغالية. 
اإع�����ادة  ي��ج��ع��ل  “ال�صفار”  ل��ع��ائ��ل��ة 
-اأو   2022 ع����ام  يف  الأب  ان��ت��خ��اب 
العائلة  م���ن  اآخ����ر  ف����رد  اأي  ت��ر���ص��ي��ح 
اأن غرق  ك��م��ا  ب��امل��خ��اط��ر.  -حم��ف��وف��ا 
الرئي�ص  م��ن  امل��دع��وم��ن  امل��ر���ص��ح��ن 
نوفمر،  يف  البلدية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
احلميم”  “�صديقه  رح��ي��ل  وك��ذل��ك 
الأبي�ص،  البيت  م��ن  ت��رام��ب  دون��ال��د 
“بول�صونارو  ���ا.  اأي�������صً ي�����ص��اع��دا  ل���ن 
واأب��ن��اوؤه يف حالة من الفو�صى و�صوء 
ف�صلوا  اأن����ه����م  ل����درج����ة  ال����ص���ت���ع���داد 
يف ت���ق���دمي ع��الم��ت��ه��م اخل���ا����ص���ة يف 
النتخابات الأخرية، يذّكر كون�صويلو 
لي�ص  ل�����ذل�����ك،  ون���ت���ي���ج���ة  دي���ي���غ���ي���ز، 
برملانيون  اأو  بلديات  روؤ���ص��اء  لديهم 

يدعمونهم«.
اأن  ل���ك���ن اخل���ط���ر الأك�������ر مي���ك���ن     
“من  نف�صه.  ال��ب��ط��ري��رك  م��ن  ي��اأت��ي 
التي  الف�صاد  حتقيقات  اأن  ال��وا���ص��ح 
اإىل  الأب  دف���ع���ت  ف���الف���ي���و  ���ص��م��ل��ت 
ال�صرطة  �صوؤون  يف  التدخل  حماولة 
التعيينات  وت��ن�����ص��ي��ق  ال���ف���ي���درال���ي���ة، 
وال����ص���ت���ق���الت ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة من 
نيكولينو  ي�����ص��ت��ن��ك��ر  ح��م��اي��ت��ه،  اأج�����ل 
اإىل  ب��وزي��ال جونيور. وال�����ص��وؤال ه��و: 
اأي مدى ي�صتطيع جايري بول�صونارو 
اللغة  اأب���ن���ائ���ه؟ يف  ال���ذه���اب حل��م��اي��ة 
منها،  ا�صتقت  ال��ت��ي  ال�صن�صكريتية، 
-دي�صبوتا  “دي�صبوت”  كلمة  تعني 
نعت  بالرتغالية –”�صيد البيت”... 

ينا�صبه مثل قفاز.
عن لو جورنال دي دميان�س

اإدواردو م�سوؤول عن العلقات الدولية, وكارلو�س, الت�سال, وفلفيو التفاو�س ال�سيا�سي مع الربملانيني
هل يطيح البناء بابيهمكارلو�ص بول�صونارو

جايري رينان البن الرابع

من الوا�سح اأن عائلة بول�سونارو 
مرتبطة بع�سابات املافيا يف ريو, معقلها

�إىل �أي مدى ي�صتطيع جايري 
بول�صونارو �أن يذهب حلماية �أبنائه؟

يعي�س جايري بول�سونارو يف حالة دائمة 
من البارانويا ويرى الأعداء يف كل مكان

  قد يعّجلون ب�سقوطه:

�لرب�زيل: ف�صائح �أبناء �لرئي�ص بول�صونارو �لثالثة...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

    الأبناء الثلثة للرئي�س الربازيلي جاير بول�سونارو, 
ا  اأي�سً هم   ,2018 عام  نهاية  يف  انتخابه  مهند�سي 
لكن  ال�سيا�سيون.  وم�ست�ساروه  الرئي�سيون  موؤيديه 
اختل�س  ق�سايا  يف  بهم  امل�ستبه  ن�سله,  مغامرات 

اأموال, ميكن اأن تعّجل ب�سقوطه.

بول�سونارو  جايري  حول  التحقيق  يف  بداأت  عندما     
ومل   ,2016 عام  الربازيلية,  بياوي  جملة  ل�سالح 
ال�سحفية  تتوقع  مل  للرئا�سة,  مر�سًحا  حينها  يكن 
ممر  منعطف  عند  تعرث  اأن  دييجيز  كون�سويلو 
بول�سونارينيو  اأو  اإدواردو,  اآخــر:  بول�سونارو  على 
البن  املقربني,  للأ�سدقاء  ال�سغري”(  )“بول�سونارو 

“�سفر  با�سم  ا  اأي�سً املــعــروف  للبطريرك,  الثالث 
لأطفاله  ي�سري  ال�سابق  املدفعية  فقبطان  ثلثة” 
الثلثني  يف  اجلي�س.  عن  ورثــه  تقليد  وهــو  برقم, 
من عمره, كان البن قد انتخب نائًبا فيدرالًيا ل�ساو 

باولو اإىل جانب ابيه, ممثل دائرة ريو دي جانريو.
   »مي�سي بول�سونارو داخل الكوجنر�س مع ابنه اإىل 

ت�ستغرب  عالية,  حماية  حتت  كــان  لو  كما  جانبه 
ال�سحفية. مل تتم املقابلة يف مكتبه وامنا يف مكتب 
الربازيليني  ال�سيا�سيني  من  الكثري  يدفع  اإدواردو. 
الظاهرة  متثل  الطريقة  بهذه  لكن  معهم,  باأبنائهم 
اآبائهم  �سابقة. لقد كان للآخرين ا�ستقللية ما عن 
... مل يكونوا ملت�سقني بهم اأربع وع�سرين �ساعة يف 

ا �لهزمية يف �لنتخابات �لبلدية, ورحيل »�صديقه �حلميم« دونالد تر�مب من �لبيت �لأبي�ص لن ي�صاعد�ه �أي�صً

ادواردو بول�صونارو فالفيو بول�صونارو
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املال والأعمال
»�إينوك« تنال جائزة �صيف �ل�صرف من جمل�ص �ل�صالمة �لربيطاين»مربان« �لإمار�تي يت�صدر قائمة �أف�صل خامات 

“مربان” الإماراتي يتميز مب�صتويات اإنتاجه الثابتة وامل�صتقرة مما 
يجعله الأكر رواجا يف اأو�صاط امل�صتهلكن، كما يعد اخلام املف�صل 
يف  التحديد  وج��ه  وعلى  العامل  جميع  يف  النفط  م�صايف  قبل  من 

القارة الآ�صيوية.
وتظهر قائمة الأ�صعار التي ت�صدرها منظمة الدول امل�صدرة للنفط 
لأ�صعار ال� 13 خاما التي ت�صكل ما يعرف ب�صلة خامات “ اأوبك “ .. 
اأن خام جريا�صول من اأجنول جاء باملركز الثاين من حيث متو�صط 
ال�صعر والبالغ 42.64 دولر للرميل تاله خام مزيج ال�صحراء 
من اجلزائر 42.12 دولر للرميل ثم العربي اخلفيف 41.91 
دولر للرميل وخام الب�صرة العراقي 41.55 دولر ثم جاءت بعد 

ذلك بقية اخلامات الأخرى.

•• اأبوظبي-وام: 

يف  النفط  خامات  اأف�صل  قائمة  الإم��ارات��ي  “مربان”  خ��ام  ت�صدر 
ال�صوق العاملي من حيث اجلودة وال�صعر خالل عام 2020 وذلك 
بح�صب الإح�صائيات التي ت�صدرها منظمة الدول امل�صدرة للنفط 

“اأوبك«.
للرميل  دولر   42.98 مربان  خلام  ال�صعري  املتو�صط  بلغ  فقد 
13 خاما، مما يعك�ص  البالغة  “اأوبك”  اأ�صعار خامات  مقارنة مع 
ا�صتمرار املكانة املتميزة التي يحظى بها من قبل كبار امل�صتهلكن 

يف ال�صوق العاملي.
وبالإ�صافة اإىل خ�صائ�صه الكيميائية الفريدة من نوعها فاإن خام 

ال�صباب ورواد الأعمال الجتماعية. 
بالإ�صافة اإىل م�صابقة “ايكوثون” 
من�صة  يف  للم�صاركن  املخ�ص�صة 
ال�صتدامة”  اأج�����ل  م���ن  “�صباب 
والتي تركز على حتفيز البتكار يف 

جمال ال�صتدامة. 
وحتت رعاية �صمو ال�صيخ خالد بن 
ع�صو  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�ص 
التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�ص 
اأجل  م���ن  “�صباب  م��ن�����ص��ة  ت��ع��م��ل 
التوعوية  امل���ب���ادرة  ال�صتدامة”، 
على  “م�صدر”،  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
وتوفري  ال�����ص��ب��اب  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 
ب��اع��ت��ب��اره��م ميثلون  ل��ه��م  ال���دع���م 
ال�����روة احل��ق��ي��ق��ي��ة، وت���ه���دف اإىل 
مت���ك���ن ال�������ص���ب���اب ل���ي���ك���ون���وا ق����ادة 
مت  وق��د  امل�صتقبل.  يف  ال���ص��ت��دام��ة 
تن�صجم  ب��ح��ي��ث  امل���ب���ادرة  ت�صميم 
اأبوظبي  روؤي�����ة  م���ع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً 
2030، واأهداف مئوية الإمارات 
املتحدة  الأمم  واأه����داف   ،2071

للتنمية امل�صتدامة.
م�صاهمة  ���ص��ب��ل  امل��ن��ت��دى  ون��اق�����ص 
اخل���ط���ة  ����ص���ي���اغ���ة  ال���������ص����ب����اب يف 
التنموية ال�صاملة لالإمارات خالل 
املقبلة، تزامناً مع  اخلم�صن عاماً 
باليوبيل  ل��الح��ت��ف��ال  ال��ت��ح�����ص��ري 
ال��ذه��ب��ي ل��ل��دول��ة ه���ذا ال���ع���ام، كما 
العديد  حول  نقا�صات  هناك  كانت 
م�����ن امل������ج������الت، و����ص���م���ل���ت امل���ن���اخ 
والطاقة والبتكار وريادة الأعمال 

الجتماعية واأمن الغذاء.
اأي�صاً عقد العديد  و�صهد الأ�صبوع 
احلوارية  واجلل�صات  الندوات  من 
على  انطلقت  حيث  الفرتا�صية، 
الندوة  الأخ�����رية  ال�����دورة  ه��ام�����ص 
اأطلقتها  �صل�صة  �صمن  الفتتاحية 
بي  اإ����ص  “اإت�ص  وب��ن��ك  “م�صدر”، 
اأرب����ع  ت��ت�����ص��م��ن   HSBC ����ص���ي«  
ندوات افرتا�صية ح�صرية ي�صارك 
ف���ي���ه���ا جم���م���وع���ة م����ن امل���دي���ري���ن 
اإدارة  يتولون  ال��ذي��ن  التنفيذين 
م�����ص��اري��ع ل��ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��راين يف 
هذه  ن���اق�������ص���ت  ح���ي���ث  ع������دة،  دول 
املجتمعات  تطوير  اآف���اق  ال��ن��دوات 
احل�����ص��ري��ة والأ����ص�������ص ال��ت��ي تقوم 

عليها مدن امل�صتقبل.
وا���ص��ت��ه��دف الأ����ص���ب���وع م���ن خالل 
دفع  املختلفة  وفعالياته  مبادراته 
وتطبيق  امل���ع���ارف،  ت���ب���ادل  ع��م��ل��ي��ة 
حلول  وتطوير  ال�صرتاتيجيات، 
واقعية ملواجهة حتديات ال�صتدامة 

والتغري املناخي. 
ول����ق����د ����ص���ه���د اأ�����ص����ب����وع اأب���وظ���ب���ي 
لال�صتدامة منذ انطالق فعالياته 
ق��ب��ل اأك����ر م��ن ع��ق��د م��ن الزمن، 
ك��ب��رياً لي�صبح واح���داً من  ت��ط��وراً 
اأكر التجمعات املعنية بال�صتدامة 
القمم  خ�������الل  م�����ن  ال�����ع�����امل  يف 
تقام  التي  والفعاليات  وامل��وؤمت��رات 
ليغدو من�صة عاملية  حتت مظلته، 
لت�صريع  اجلهود  حتفيز  يف  ت�صهم 

وترية التنمية امل�صتدامة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي لال�صتدامة  اأ�صبوع  اختتم 
ا�صت�صافته  ال���ذي   ،2021 ل��ع��ام 
امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة 
فعالياته يف 21 يناير  “م�صدر”، 
عر  ع��ق��دت  افرتا�صية  دورة  بعد 
ب�صبب  امل���رئ���ي  الت�������ص���ال  و���ص��ائ��ل 
ظ������روف اجل���ائ���ح���ة ورك�������زت على 
الأخ�صر  ال���ت���ع���ايف  حت��ق��ي��ق  ���ص��ب��ل 
يف ال�����ع�����امل، ول����ق����د ح���ق���ق���ت ه���ذه 
كبرياً  الأ�صبوع جناحاً  ال��دورة من 
والتفاعل  امل�صاركة  م�صتوى  على 
مكانته  الأ�صبوع  لري�صخ  والنتائج، 
التجمعات  واأك����ر  ك��اأه��م  ال���رائ���دة 
ق�صايا  مبناق�صة  املعنية  العاملية 
ال�صبل  اأف�صل  واإي��ج��اد  ال�صتدامة 
بتعزيز  كفيلة  حلول  اإىل  للتو�صل 
اآثار  التنمية امل�صتدامة واحلد من 

التغري املناخي. 
الأ�صبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ح��ظ��ي��ت  وق����د 
الفرتا�صية باأكر من 100 األف 
دولة،   175 ق��راب��ة  م��ن  م�صاهدة 
و���ص��ه��دت م�����ص��ارك��ة جم��م��وع��ة من 
امل�صوؤولن  وكبار  وال���وزراء  ال��ق��ادة 
و����ص���ّن���اع ال���ق���رار وق�����ادة الأع���م���ال 
واجليل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وخ������راء 

القادم من قادة ال�صتدامة.
اأهميتها  العام  هذا  دورة  واكت�صبت 
العاملي  احل���دث  �صكلت  كونها  م��ن 
 ،2021 ل���ع���ام  الأول  ال��رئ��ي�����ص��ي 
الفعاليات  م��ن  �صل�صلة  وت�صمنت 
التي  امل�صتوى،  الفرتا�صية رفيعة 
الفر�ص  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  ع��ل��ى  رك�����زت 
الجتماعي  ال�صعيد  على  املتاحة 
والق��ت�����ص��ادي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي من 
الأخ�صر”  “التعايف  حتقيق  اأج��ل 
يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-
امل��ج��ت��م��ع��ون على  ات��ف��ق  19. وق���د 
اجلهود  وت�صافر  ال��ت��ع��اون  اأهمية 
التعايف  ج����ه����ود  دف������ع  اأج�������ل  م�����ن 
التنمية  اأه��داف  وحتقيق  امل�صتدام 

امل�صتدامة.
قمة  الأ���ص��ب��وع،  ف��ع��ال��ي��ات  و�صملت 
لال�صتدامة،  اأب���وظ���ب���ي  اأ����ص���ب���وع 
ع�صرة  احل��ادي��ة  العامة  واجلمعية 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة 
اأبوظبي  وم��ل��ت��ق��ى  “اآيرينا”، 
ومنتدى  امل���������ص����ت����دام،  ل���ل���ت���م���وي���ل 
الطاقة العاملي للمجل�ص الأطل�صي، 
ملن�صة  الف����رتا�����ص����ي  وامل����ن����ت����دى 
ال�صتدامة”،  اأج����ل  م���ن  “�صباب 
لطاقة  العاملية  القمة  ومنتديات 

امل�صتقبل.

قمة اأ�سبوع 
اأبوظبي لل�ستدامة

وب���ح�������ص���ور ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ ه����زاع 
ن��ائ��ب رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  ب��ن زاي���د 
املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي، 
عقدت جل�صات قمة اأ�صبوع اأبوظبي 
الأبرز  الفعالية  وهي  لال�صتدامة 
حيث  ال�����ع�����ام.  ه�����ذا  دورة  ���ص��م��ن 
جل�صات  ث����الث  ال��ق��م��ة  ت�����ص��م��ن��ت 

وامل�صاهمة يف دعم حتقيق الأهداف 
املتعلقة بالطاقة النظيفة. واأعلنت 
“م�صدر” ا�صتكمال اإغالق املرحلة 
الأوىل من �صفقة ال�صتحواذ على 
50 يف املائة من حمفظة م�صاريع 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ب���ق���درة 1.6 
املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  ج��ي��ج��اواط 
و�صندوق  ال�صركة  ا�صتحوذت  كما 
الذي  ويند”،  ����ص���ولر  “تالريي 
الرياح  اأ�صول م�صاريع  ي�صتثمر يف 
ح�ص�ص  على  ال�صم�صية،  والطاقة 
منهما  ل��ك��ل  امل��ائ��ة  يف   50 بن�صبة 
يف حمطتي طاقة رياح يف بولندا. 
و”جمموعة  “م�صدر”  ووق��ع��ت 
تفاهم  م��ذك��رة  ت�صاينا”  ج��ي��زوب��ا 
م�صاريع  يف  التعاون  فر�ص  لبحث 

طاقة متجددة حول العامل.
تقرير  “م�صدر”  واأ��������ص�������درت 
 2020 لعام  ال�صنوي  ال�صتدامة 
القدرة  زي���ادة يف  ع��ن  ال���ذي ك�صف 
الإنتاجية مل�صاريع الطاقة النظيفة 
لل�صركة باأكر من ال�صعف خالل 
يف  امل�صاريع  ه��ذه  لت�صاهم  عامن، 
ت���زوي���د اأك����ر م���ن اأرب���ع���ة مالين 
قدرة  وارتفعت  بالكهرباء.  منزل 
م�����ص��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة التي 
اأكر من  اإىل  ت�صارك فيها م�صدر 
 2020 10.7 جيجاواط يف عام 
ج���ي���ج���اواط يف   4 ك���ان���ت  اأن  ب��ع��د 
حمفظة  وت�����ص��اه��م   ،2019 ع���ام 
العاملية  النظيفة  الطاقة  م�صاريع 
تفادي  يف  الت�صغيل  قيد  لل�صركة 
م��ل��ي��ون ط���ن مرتي   6.5 ح����وايل 

من ثاين اأك�صيد الكربون �صنوياً.

تاأهيل ال�سباب
تاهيل  يف  مهمته  الأ�صبوع  ووا�صل 
العامل  ح�����ول  ال����ص���ت���دام���ة  ق������ادة 
املنتدى  اأع���م���ال  م���ن خ���الل ع��ق��د 
من  “�صباب  مل��ن�����ص��ة  الف���رتا����ص���ي 
ت�صمن  ال��ذي  ال�صتدامة”،  اأج��ل 
رئي�صية  وكلمات  ح��واري��ة  جل�صات 
احلكومين  امل�صوؤولن  من  لنخبة 
واملبتكرين  ال��ق��ط��اع��ات  وخ�����راء 

وركزت على ثالثة حماور هي اإعادة 
وتعزيز  ل���ل���دوران،  احل��ي��اة  ع��ج��ل��ة 
وممار�صة  وال��ت��ف��اع��ل،  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
الأعمال وال�صتثمار. ومت التطرق 
من خالل كل حمور اإىل الق�صايا 
التي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  وامل����و�����ص����وع����ات 
الكفيلة  ال�صبل  اي��ج��اد  �صاأنها  م��ن 
ب��اإن��ع��ا���ص الق��ت�����ص��اد والأع���م���ال يف 

مرحلة ما بعد اجلائحة. 
�صلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأل���ق���ى 
ال�صناعة  وزي��ر  اجلابر،  اأحمد  بن 
املبعوث  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
اخل��ا���ص ل��دول��ة الإم�����ارات للتغري 
املناخي، رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة 
القمة  افتتاح  يف  كلمة  “م�صدر”، 
ثمن من خاللها عالياً دعم القيادة 
امل�صتدامة.  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���ر����ص���ي���دة 
جائحة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����ار 
جر�ص  مب��ث��اب��ة  ك��ان��ت  “كوفيد” 
اإنذار لالإن�صانية ككل، واأنها كر�صت 
مبفهومها  ال����ص���ت���دام���ة  اأه���م���ي���ة 
الأو���ص��ع، واأظ��ه��رت م��دى الرتابط 
الوثيق بن ال�صحة والغذاء واأمن 
امل���وارد يف ال��ع��امل. واأو���ص��ح معاليه 
اجلهود التي بذلتها دولة الإمارات 
ال�صتباقية  ال����روؤي����ة  خ����الل  م���ن 
مواجهة  يف  ال���ر����ص���ي���دة  ل���ل���ق���ي���ادة 
اجل��ائ��ح��ة، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تعزيز 
اأمن املوارد ودعم �صال�صل التوريد 

احليوية.

متحدثون بارزون
و���ص��م��ت ق��ائ��م��ة امل��ت��ح��دث��ن خالل 
اأبرز  500 من  اأكر من  الأ�صبوع 
وخراء  ال��ق��ط��اع��ات  ورواد  ال��ق��ادة 
قمة  ���ص��ه��دت  ح��ي��ث  التكنولوجيا، 
لال�صتدامة،  اأب���وظ���ب���ي  اأ����ص���ب���وع 
م�����ص��ارك��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و الأمري 
موناكو؛  اأم�����ري  ال���ث���اين  األ����ب����ريت 
وم����ع����ايل ال����دك����ت����ور ����ص���ل���ط���ان بن 
ال�صناعة  وزي�����ر  اجل����اب����ر،  اأح���م���د 
ومعايل  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
رئي�ص  امل����ب����ارك،  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون 
جهاز ال�صوؤون التنفيذية، الرئي�ص 

“ماروبيني” يف مبادرة تهدف اإىل 
جتريبية  حمطة  م�صروع  تاأ�صي�ص 
يف مدينة م�صدر، املدينة امل�صتدامة 
ل�صتك�صاف  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��رائ��دة 
ف����ر�����ص ت���ط���وي���ر ال���ه���ي���دروج���ن 
واإنتاج  امل�صتدام  والوقود  الأخ�صر 
الكريو�صن من الكهرباء لأغرا�ص 

النقل وال�صحن والطريان. 

م�ساريع و�سراكات
وخالل الأ�صبوع، اأ�صدرت “م�صدر” 
ال�����ص��رك��ة امل�����ص��ت�����ص��ي��ف��ة ع�����دداً من 
التي  امل��ه��م��ة  ال�صحفية  ال��ب��ي��ان��ات 
العديد  عقد  خاللها  م��ن  اأع��ل��ن��ت 
ل�صتثمار  الهادفة  الت��ف��اق��ات  م��ن 
يف  ا�صرتاتيجية  م�صاريع  وتطوير 
اأعلنت  وخ��ارج��ه��ا، حيث  الإم����ارات 
“�صركة الإمارات لتحويل النفايات 
امل�صروع امل�صرتك بن  اإىل طاقة”، 
عزمها  عن  و”م�صدر”،  “بيئة”، 
تطوير م�صروع طاقة �صم�صية رائد 
التابعة  النفايات  اأحد مكبات  فوق 
ليكون الأول من  “بيئة”،  ل�صركة 
نوعه على م�صتوى دولة الإمارات. 
اف  دي  و”اأي  “م�صدر”  ووق��ع��ت 
ا�صرتاتيجية  ات��ف��اق��ي��ة  رنوبلز” 
املتاحة �صمن  الفر�ص  ل�صتك�صاف 
قطاع الطاقة املتجددة يف اإ�صرائيل 

ال�صايغ،  ع���ل���ي  اأح����م����د  وم����ع����ايل 
اإدارة  ورئ��ي�����ص جمل�ص  دول���ة  وزي���ر 
ال��ع��امل��ي، ومرييد  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق 
م��اك��ج��ي��ن��ي�����ص امل��ف��و���ص الأوروب������ي 
ل���ال����ص���ت���ق���رار امل������ايل واخل����دم����ات 
امل��ال��ي��ة واحت����اد اأ����ص���واق راأ�����ص املال 
ومارك  الأوروبية،  املفو�صية  لدى 
ك�����ارين امل���ب���ع���وث اخل���ا����ص ل���الأمم 
والتمويل،  املناخي  للعمل  املتحدة 
الوزراء  لرئي�ص  امل���ايل  وامل�صت�صار 
املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  الريطاين 

للتغري املناخي بدورته ال�26. 
و�صارك يف فعاليات منتدى الطاقة 
العاملي للمجل�ص الأطل�صي، �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمري ت�صارلز، اأمري 
ب��ن حممد  �صهيل  وم��ع��ايل  وي��ل��ز، 
فرج فار�ص املزروعي، وزير الطاقة 
لوين،  وب��رن��ارد  التحتية،  والبنية 
“بي  ل�صركي  التنفيذي  الرئي�ص 
وبرايان موينيهان، الرئي�ص  بي”، 

التنفيذي ل� “بنك اأوف اأمريكا«.

الرتكيز على الهيدروجن 
اأ�صبوع  ان���ع���ق���اد  م���ع  وب���ال���ت���زام���ن 
اأبوظبي لال�صتدامة، اأعلنت �صركة 
)مبادلة(  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  م���ب���ادل���ة 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  و�صركة 
 « “القاب�صة  و���ص��رك��ة  )اأدن��������وك( 

والع�صو  للمجموعة،  التنفيذي 
لال�صتثمار،  “مبادلة”  يف  املنتدب 
مر�صد  عوي�صة  املهند�ص  ومعايل 
امل������رر، رئ��ي�����ص دائ������رة ال���ط���اق���ة يف 
�صارما،  األ����وك  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي، 
رئي�ص موؤمتر الأمم املتحدة لتغري 
الدولة  26( ووزي���ر  )ك���وب  امل��ن��اخ 
والطاقة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال���ري���ط���اين 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، ول��ورن�����ص فينك، 
والرئي�ص  ادارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 

التنفيذي ل�صركة “بالك روك«.
فيما �صارك يف اجتماعات اجلمعية 
للوكالة  ع�����ص��رة  احل���ادي���ة  ال��ع��ام��ة 
الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” 
غوتريي�ص،  اأن���ط���ون���ي���و  م����ن  ك����ل 
املتحدة،  ل������الأمم  ال����ع����ام  الأم�������ن 
نائب  ري����ب����ريا،  ت����ريي����زا  وم����ع����ايل 
رئي�ص احلكومة الإ�صبانية، ومعايل 
الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
لكامريا،  وفران�صي�صكو  والبيئة، 
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 

املتجددة )اآيرينا(.
للتمويل  اأب��وظ��ب��ي  ملتقى  و���ص��ه��د 
�صما  ال�صيخة  م�����ص��ارك��ة  امل�����ص��ت��دام 
نهيان،  اآل  خليفة  بن  �صلطان  بنت 
الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ص�صة حتالف 
العاملية،  ال����ص���ت���دام���ة  اأج�����ل  م���ن 

مذكرة  ت��وق��ي��ع  ع���ن   ،)ADQ(
تفاهم لتاأ�صي�ص “ائتالف اأبوظبي 
�صيتعاون  ح��ي��ث  للهيدروجن”، 
لرت�صيخ  الئ�������ت�������الف  ������ص�����رك�����اء 
ر موثوق  اأب��وظ��ب��ي ك��ُم�����ص��دِّ م��ك��ان��ة 
ل���ل���ه���ي���دروج���ن الأخ���������ص����ر، ال����ذي 
اإن��ت��اج��ه م���ن خ���الل توظيف  ي��ت��م 
النظيفة،  ال���ط���اق���ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
من  ان��ت��اج��ه  ي��ت��م  ال����ذي  والأزرق 
خالل الغاز الطبيعي، اإىل الأ�صواق 
توحيد  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��دول��ي��ة، 
هيدروجن  اقت�صاد  لبناء  اجلهود 
اأخ�����ص��ر م��ت��ن يف دول���ة الإم�����ارات. 
�صيقوم  الت����ف����اق����ي����ة،  ومب����وج����ب 
خارطة  بو�صع  الئ��ت��الف  اأع�����ص��اء 

طريق لت�صريع تبني وا�صتخدام 
ال���ق���ط���اع���ات  يف  ال�����ه�����ي�����دروج�����ن 
املرافق  م��ث��ل  ب��ال��دول��ة  الرئي�صية 
وال���ن���ق���ل وال�����ص��ن��اع��ة، وذل�����ك من 
خالل �صركات الت�صغيل التابعة لها 

وبالتعاون مع ال�صركاء العاملين.
اأعلنت  ال��ت��ح��ال��ف،  ه���ذا  اإط����ار  ويف 
اإىل  ان�����ص��م��ام��ه��ا  ع���ن  “م�صدر” 
و�صركة  اأبوظبي،  الطاقة يف  دائرة 
وجمموعة  ل���ل���ط���ريان،  الحت�������اد 
خليفة  وج��ام��ع��ة  “لوفتهانزا”، 
و�صركة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ل��ل��ع��ل��وم 
و�صركة  ل���ل���ط���اق���ة،  “�صيمنز” 

مب�ساركة اأكرث من 500 متحدث و100 األف م�ساهدة عرب و�سائل الت�سال املرئي

�أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة 2021 يختتم دورته �لفرت��صية بالتاأكيد على �أهمية �لتعاون لدفع جهود �لتعايف �مل�صتد�م

لرتكيزنا  جت�صيداً  الفوز  هذا  ياأتي  فيما  الأول  املقام  يف  الأف��راد  و�صالمة 
وعلى  واأ�صولنا،  وعمالئنا  موظفينا  جميع  و�صالمة  �صحة  على  ال��دائ��م 
الرغم من التحديات التي واجهها العامل اأجمع موؤخراً واظبنا على تطبيق 
اأرقى املعايري العاملية والمتثال لكافة مقايي�ص ال�صحة وال�صالمة املهنية 
 5 تقييم  املوؤ�ص�صات ح�صد  على  يتعن  ال�صرف”  “�صيف  بجائزة  وللفوز   .
جنوم يف خمطط جمل�ص ال�صالمة الريطاين للتدقيق يف جمال ال�صحة 
اأغ�صط�ص  اإينوك بن  وال�صالمة وهو املخطط الذي خ�صعت له جمموعة 
يتم  �صارمة  تدقيق  عملية  املخطط  وميثل   .2020 ونوفمر   2019
اأقرها املجل�ص  اإجراوؤها ميدانياً وي�صتند اإىل منوذج حمدد للمعايري التي 
حيث �صبق ملجموعة اإينوك اأن ح�صلت على ت�صنيف 5 جنوم يف جمال اإدارة 

ال�صحة وال�صالمة املهنية.

•• دبي- وام: 

ال�صالمة  “جمل�ص  من  املرموقة  ال�صرف”  “�صيف  بجائزة  اإي��ن��وك  ف��ازت 
الريطاين” تقديراً لتميزها يف جمالت اإدارة خماطر ال�صحة وال�صالمة 
اجلائزة  ه��ذه  حت�صد  عمل  جهة   66 م��ن  واح���دة  بذلك  لت�صبح  املهنية؛ 
امل��رم��وق��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل. ي��اأت��ي ال��ت��ك��رمي ت��ق��دي��را ل��ل��ج��ه��ود التي 
“اإينوك”  بذلتها املجموعة يف �صبيل �صمان ال�صحة وال�صالمة يف مقرات 
حميد  �صيف  �صعادة  وقال  “كوفيد-19«.  جائحة  خالل  خا�صة  الرئي�صية 
الفال�صي الرئي�ص التنفيذي ملجموعة اإينوك : نفخر بفوزنا بهذه اجلائزة 
املرموقة من جمل�ص ال�صالمة الريطاين تقديرا للتزامنا الرا�صخ باأعلى 
معايري ال�صحة وال�صالمة، ولطاملا حر�صت اإينوك على مراعاة احتياجات 

مياه وكهرباء �لإمار�ت و تدوير تعلنان فتح باب تقدمي �لطلبات
 على تطوير و�حدة من �أكرب حمطات توليد �لطاقة من �لنفايات يف �ملنطقة

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ����ص���رك���ة م����ي����اه وك���ه���رب���اء 
لتدوير  اأبوظبي  ومركز  الإم���ارات 
اأم�����ص ع��ن فتح  ت��دوي��ر  النفايات - 
باب تقدمي طلبات الهتمام بعطاء 
ت��ط��وي��ر م�����ص��روع حم��ط��ة جديدة 
النفايات  م���ن  ال���ط���اق���ة  ل��ت��ول��ي��د 
وت�صمل  امل�����ص��ت��ق��ل.  امل��ن��ت��ج  ب��ن��ظ��ام 
املرحلة الأوىل من املناق�صة دعوة 
املطورين لتقدمي طلبات الهتمام 
بعطاء امل�صروع وفقاً للموعد املحدد 

بتاريخ 11 فراير 2021.
لنظام  و�صيتم تنفيذ امل�صروع وفقاً 
برنامج  ���ص��م��ن  امل�����ص��ت��ق��ل  امل���ن���ت���ج 
اإمارة  تنتهجه  ال��ذي  اخل�صخ�صة 

�صي�صكل  ال����ذي  احل��ي��وي  امل�����ص��روع 
مماثلة  م�صاريع  لتطوير  م��ع��ي��اراً 
حيث  م��ن  فقط  لي�ص  املنطقة،  يف 
الكفاءة  م��ن حيث  ول��ك��ن  احل��ج��م، 
ف�صاًل  اأي�����ص��اً،  البيئية  وال��ف��وائ��د 
روؤية  اأه����داف  ���ص��م��ان حتقيق  ع��ن 
الإمارات 2021 الرامية لتحويل 
% من النفايات ال�صلبة اإىل   75

طاقة بدًل من طمرها.
ومتويل  تطوير  امل�����ص��روع  وي�صمل 
واإن�صاء وت�صغيل و�صيانة وامتالك 
الطاقة  لإن����ت����اج  ج���دي���دة  حم��ط��ة 
النفايات  حتويل  عر  الكهربائية 
اإىل طاقة با�صتخدام تقنية احلرق 
املتقدمة لتحويل النفايات ال�صلبة 
اإىل كهرباء عر جمموعة مولدات 

بخارية  توربينات  بوا�صطة  تعمل 
ع��ال��ي��ة ال���ك���ف���اءة. و���ص��ت��ك��ون ح�صة 
 40 ال���ذي �صيتم اخ��ت��ي��اره  امل��ط��ور 
ذات  ال�صركة  اأق�صى من  كحد   %
فيما   ،/SPV/ امل���ح���دد  ال��غ��ر���ص 
ب�صكل  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  �صتمتلك 
من  املتبقية  احل�صة  مبا�صر  غ��ري 
امل�������ص���روع. وي��ت��وج��ب ع��ل��ى جميع 
تقدمي  بامل�صاركة  الراغبة  اجلهات 
بالعطاء  اله��ت��م��ام  اإب����داء  ط��ل��ب��ات 
اإىل �صركة مياه وكهرباء الإمارات 
 12:00 اأق�صاه ال�صاعة  يف موعد 
امل��ح��ل��ي ملدينة  ب��ال��ت��وق��ي��ت  ظ���ه���راً 
 ،2021 ف��راي��ر   11 يف  اأبوظبي 
مع اإرفاق اإر�صال ن�صخة اإلكرتونية 
 : الإل���������ك���������رتوين  ال������ري������د  اإىل 

األف   600 ب��ن  النفايات  ملعاجلة 
النفايات  م��ن  ط��ن  األ����ف   900 و 
الكهرباء  لتوفري  يكفي  ما  �صنوياً 
22،500 منزل يف دولة  حل��وايل 
الإم�����ارات، م��ا يجعلها واح���دة من 
اأكر حمطات حتويل النفايات اإىل 
اأن  املتوقع  املنطقة، ومن  طاقة يف 
انبعاثات  خف�ص  يف  املحطة  ًت�صهم 
ال��ك��رب��ون مبقدار  اأوك�����ص��ي��د  ث���اين 
ما  ����ص���ن���وي���اُ  ط�����ن  م���ل���ي���ون   1.5
األف   300 اأك��ر من  اإزال���ة  يعادل 
�صعادة  وق��ال  الطريق.  من  �صيارة 
عام  مدير  الكعبي،  �صامل  الدكتور 
 - النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز 
فتح  الإع���الن عن  ي�صرنا   : تدوير 
ب���اب ال��ت��ن��اف�����ص ع��ل��ى ت��ط��وي��ر هذا 

ال�صم�صية، ونحن فخورون بتو�صيع 
حمفظة م�صاريعنا لت�صمل م�صاريع 
الق���ت�������ص���اد ال����دائ����ري م���ن خالل 
حت��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات اإىل ط��اق��ة، كما 
لتطوير  ت��دوي��ر  م��ع  تعاوننا  ي��اأت��ي 
ه���ذا امل�����ص��روع خ��ط��وة اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
من  للحد  ال��رام��ي��ة  جهودنا  اإط���ار 
القت�صاد،  النفايات وحتفيز  طمر 
واحلد من انبعاثات ثاين اأوك�صيد 
الكربون، اإذ ن�صعى للعمل مع اأف�صل 
امل�صروع  ه���ذا  ل��ت��ط��وي��ر  ال�����ص��رك��اء 
اأه��داف هذه ال�صرتاتيجية  ودع��م 
الطموحة والهامة. و�صيتم تطوير 
من  مقربة  على  اجلديدة  املحطة 
مطمرة الظفرة يف اإمارة اأبوظبي، 
الإنتاجية  ط��اق��ت��ه��ا  و����ص���ت���رتاوح 

ناجحاً  منوذجاً  باعتباره  اأبوظبي 
والإقليمي.  املحلي  امل�صتوين  على 
ال�صركة  �صتدخل  ذل��ك،  ومب��وج��ب 
اتفاقيات  يف  ب��امل�����ص��روع  ال���ف���ائ���زة 
طويلة الأمد ت�صمل اتفاقية �صراء 
وكهرباء  مياه  �صركة  م��ع  الطاقة 
النفايات  اإمداد  الإمارات واتفاقية 

مع �صركة تدوير.
الرئي�ص  ع��ل��ي،  اآل  ع��ث��م��ان  وق����ال 
وكهرباء  م��ي��اه  ل�صركة  التنفيذي 
الطاقة  اإن���ت���اج  ي��ع��ت��ر  الإم�������ارات: 
مل�صتقبل  حم��وري��اً  اأم���راً  امل�صتدامة 
توا�صل  ح��ي��ث  الإم����������ارات،  دول�����ة 
مكانتها  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ال�����ص��رك��ة 
ال�صركات  ط��ل��ي��ع��ة  يف  ال����ري����ادي����ة 
ل����ت����ط����وي����ر م���������ص����اري����ع ال����ط����اق����ة 

•اأمري موناكو واأمري ويلز ونخبة من اأبرز ال�سخ�سيات والوزراء �ساركوا يف فعاليات الأ�سبوع 
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عربي ودويل

دبي للت�صوق ي�صت�صيف �صباقات قو�رب �لتنني 

كهرباء دبي تعزز �لبنية �لتحتية للمياه من خالل م�صاريع ر�ئدة
لتحلية مياه البحر /SWRO/ بقدرة اإنتاجية تبلغ 25 مليون جالون 
من املياه يومياً وبهذا ت�صل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه يف هيئة 
وذل��ك يف  املياه يومياً  470 مليون جالون من  اإىل  كهرباء ومياه دبي 
يعتر  وال��ذي  املياه  وحتلية  الطاقة  لإنتاج  علي  جبل  حمطات  جممع 
اإحدى الركائز الرئي�صية لتزويد اإمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات 

اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.
با�صتخدام  املحالة  للمياه  الإنتاجية  ال��ق��درة  زي��ادة  الهيئة  وت�صتهدف 
تقنية التنا�صح العك�صي اإىل 305 مالين جالون يومياً بحلول العام 
الإنتاجية  القدرة  %5 من  بن�صبة  %41 مقارنة  اإىل  2030 لت�صل 
للمياه  الإنتاجية  القدرة  اأن  الأخذ بعن العتبار  الإجمالية حالياً مع 

املحالة �صرتتفع عام 2030 لت�صل اإىل 750 مليون جالون يومياً.
التقطري  بتقنية  اأقل مقارنة  العك�صي طاقة  التنا�صح  تقنية  وت�صتهلك 

املحالة با�صتخدام مزيج من الطاقة النظيفة يجمع بن م�صادر الطاقة 
املتجددة واحلرارة املهدورة بحلول عام 2030.

يف  امل��ح��الة  امل��ي��اه  لتخزين  م�����ص��روع  تنفيذ  على  ح��ال��ي��اً  الهيئة  وتعمل 
املياه  �صبكة  اإىل  واإع��ادة �صخها  ا�صرتجاعها  ثم  املياه اجلوفية  اأحوا�ص 
عند احلاجة. ويجري العمل على تنفيذ امل�صروع ب�صعة 6،000 مليون 
 50 اإمارة دبي بحوايل  ا�صرتاتيجياً ميد  جالون حيث �صيوفر خمزوناً 
�صالمة  �صمان  مع  الطوارئ  ح��الت  يف  يومياً  املياه  مليون جالون من 
املياه  الهيئة ج��ودة  ال��ت��اأث��ريات اخل��ارج��ي��ة. وت�صمن  م��ن  املخزنة  امل��ي��اه 
التحلية  م��راح��ل  خ��الل خمتلف  امل�صتمر  الفح�ص  خ��الل  م��ن  امل��ح��الة 
ل�����ص��م��ان ت��زوي��د امل��ت��ع��ام��ل��ن مب��ي��اه ���ص��رب وف���ق اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجلودة 
وال�صالمة العاملية مبا يف ذلك معايري منظمة ال�صحة العاملية املتعلقة 

باإنتاج ونقل وتوزيع مياه ال�صرب.

•• دبي-وام:

امل�صتوى  عاملية  حتتية  بنية  تطوير  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  توا�صل 
الهيئة  متتلكها  دره��م  مليار   182 قيمتها  تتجاوز  باأ�صول  مدعومة 
على  دره��م  مليار   86 بنحو  تقدر  وا�صتثمارات  لها  التابعة  وال�صركات 
مدى خم�ص �صنوات يف قطاعي الطاقة واملياه لتعزيز القدرة الإنتاجية 
خدماتها  وتوفري  واملياه  الكهرباء  على  املتزايد  الطلب  ملواكبة  للهيئة 
لأكر من مليون متعامل يف دبي وفق اأعلى معايري اجلودة والتوافرية 
تعمل  اإن��ت��اج مياه  وح��دة   43 الهيئة  وال��ك��ف��اءة. ومتتلك  والع��ت��م��ادي��ة 
بتقنية التقطري الوم�صي متعدد املراحل MSF وبقدرة اإنتاجية ت�صل 
اإىل 445 مليون جالون من املياه املحالة يومياً موزعة على 6 حمطات 
D، E، G، K، L، M اإ�صافة اإىل وحدة تعمل بتقنية التنا�صح العك�صي 

بهذه  الهيئة  تنفذها  التي  امل�صاريع  اأهم  املراحل ومن  الوم�صي متعدد 
التقنية م�صروع حتلية مياه البحر بتقنية التنا�صح العك�صي يف املحطة 
الذي  امل�صروع  ت�صغيل هذا  و�صيتم  »K« يف جممع حمطات جبل علي. 
وبا�صتثمارات  يومياً  جالون  مليون   40 اإىل  الإنتاجية  قدرته  �صت�صل 
ال��رب��ع الأول م��ن العام  897 م��ل��ي��ون دره���م خ���الل  اإج��م��ال��ي��ة ق��دره��ا 
اجلاري. وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي اإجنازاً عاملياً جديداً بح�صولها 
على اأدنى �صعر تناف�صي عاملي بلغ 0.277 دولر اأمريكي للمرت املكعب 
من املياه املحالة يف م�صروع حتلية املياه بنظام املنتج امل�صتقل يف جممع 
با�صتخدام  يومياً  جالون  مليون   120 تبلغ  اإنتاجية  بقدرة  ح�صيان 
يف  امل�صروع  من  النتهاء  يتم  اأن  املتوقع  وم��ن  العك�صي  التنا�صح  تقنية 
عملية  لف�صل  ا�صرتاتيجيتها  يف  قدماً  الهيئة  ومت�صي   .2024 ع��ام 
حتلية املياه عن اإنتاج الكهرباء والو�صول اإىل اإنتاج %100 من املياه 

اأطلقت �سبكة اأبحاث وتقرير املناخ واإطار عمل التمويل امل�ستدام

�لتغري �ملناخي و�لبيئة تختتم م�صاركاتها يف �أ�صبوع �أبوظبي لال�صتد�مة

تعاون بني »بوليتكنك« �أبوظبي و»جال« ل�صتقطاب 
�لكـو�در �لوطنيــة للعمــل بتخ�ص�صــات �لطيــر�ن

املعهد  ب���اإدارة  واملكلف  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
التابع ملركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، 
ذات  امل�صتقبلية  اخلطط  تعزيز  يف  ت�صهم  التفاقية  اإن 
.. م�صيدا  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  امل�صرتك خ��الل  اله��ت��م��ام 
خريجا   60 يقارب  ما  توظيف  منها  والتي  باأهدافها 

من بوليتكنك يف �صركة “جال«.
امل�صرتك  التعاون  اآف��اق  تفتح  التفاقية  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
“اأبوظبي  ا�صرتاتيجية  مع  وتتما�صى  املوؤ�ص�صتن  بن 
اجل����ودة يف مناهج  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  ت��وف��ري  يف  التقني” 
اأبوظبي  بوليتكنك  يف  واملحاكاة  والتدريب  التدري�ص 
التعليم  ي�صم  م����زدوج  اأك���ادمي���ي  ب��ن��ظ��ام  يتميز  ال���ذي 
ال��ن��ظ��ري وال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي يف ظ���ل ت��وف��ري اأح����دث 
املعايري  باأعلى  والتي �صممت  العمل  وور�ص  املخترات 
لتتنا�صب مع �صوق العمل والتطبيق العملي للطلبة يف 

اآن واحد.

•• اأبوظبي - وام:

التكنولوجيا  ملعهد  التابع  اأبوظبي”  “بوليتكنك  وقع 
التطبيقية اتفاقية مع جلوبال اإيروا�صبي�ص لوج�صتك�ص 
“جال” ال�صركة الوطنية املتخ�ص�صة يف قطاع الطريان 
بهدف متكن وتدريب طلبة بوليتكنك وتاأهيلهم للعمل 

يف خمتلف املواقع التابعة لل�صركة.
وقع التفاقية - عر تقنية الت�صال املرئي عن بعد - 
اأبوظبي  بوليتكنك  مدير  النقبي  هالل  علي  الدكتور 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  اخل��م��ريي  �صعيد  وحممد 

جلوبال اإيروا�صبي�ص لوج�صتك�ص “جال«.
وا�صتقطاب  رع��اي��ة  ب��رام��ج  دع��م  يف  الت��ف��اق��ي��ة  وت�صهم 
وتعين الطلبة املواطنن يف جمالت الدعم اللوج�صتي 

و�صيانة الطائرات.
اأمناء  جمل�ص  ع�صو  امل��ه��ي��دب  ري��ا���ص  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

•• دبي-وام: 

للت�صوق  دب���ي  م��ه��رج��ان  ا���ص��ت�����ص��اف 
ال��ت��ن��ن يف منطقة  ���ص��ب��اق��ات ق����وارب 
الأ�صبوع  نهاية  ال�صيف خالل عطلة 
حيث مت اإغالق خور دبي اأمام اليخوت 
والعبارات واملراكب ال�صراعية مقابل 
على  الأوىل  للمرة  ال�صيف  م�صروع 
التنن  ق����وارب  تبحر  ك��ي  الإط����الق 
يومن  مل��دة  املائي  املمر  عر  امللونة 
ياأتي   . امل��ن��اف�����ص��ات احل��م��ا���ص��ي��ة  م���ن 
الواجهة  مهرجان  اإط��ار  يف  ال�صباق 
البحرية املليء بالأن�صطة الرتفيهية 
واملقدم من �صركة “الفوعة” والذي 
“ ال�صبت  اأم�ص  ي��وم  فعاليته  اختتم 
دبي  م��ه��رج��ان  ���ص��وق  “وا�صت�صافه 
بالتعاون مع  “ال�صيف”  للت�صوق يف 
واإدارة  وامل���وا����ص���الت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة 
“مرا�ص”  و���ص��رك��ة  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
الإم�������ارات  وج��م��ع��ي��ة  بل”  و”ريد 
الفرق  وتناف�صت   . التنن  ل��ق��وارب 
امل�صاركة يف م�صار طويل على امتداد 
ق�صري  وم���������ص����ار  ك���ي���ل���وم���رت   1.2
تنوعت  ح��ي��ث  م���رتا   150 مل�����ص��اف��ة 

•• دبي-وام:
خالل  ل��ل��ت�����ص��وق  دب���ي  م��ه��رج��ان  ي�صت�صيف 
عطلة نهاية الأ�صبوع الأخرية منه عددا من 
العرو�ص الرتويجية وال�صفقات الكرى يف 
ملهرجان  النهائية  التخفي�صات  فعالية  اإطار 
يناير   30 ي��خ��ت��ت��م  ال������ذي  ل��ل��ت�����ص��وق  دب�����ي 
�صتقام  التي  الفعالية  هذه  وت�صهد  اجل��اري. 
من 28 وحتى 30 يناير عرو�صا ترويجية 
على 300 عالمة جتارية يف 1000 متجر 
يف  املنت�صرة  الت�صوق  ومراكز  وجهات  �صمن 

خمتلف اأنحاء املدينة.

ها�صم  اأح�����م�����د  ع�����ر  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  بهروزيان 
الطرق  هيئة  يف  العامة  امل��وا���ص��الت 
بامل�صاركة  الفخر  ع��ن  وامل��وا���ص��الت 
يف ���ص��ب��اق��ات ق����وارب ال��ت��ن��ن يف خور 
واملوؤ�ص�صات  ال��ف��رق  ك��ل  ودع����م  دب���ي 
����ص���ارك���ت يف هذه  ال���ت���ي  ال���ع���م���الق���ة 
الفعالية خالل نهاية الأ�صبوع حيث 
جن��ح��ت ه���ذه ال�����ص��ب��اق��ات يف حتقيق 
خلور  التاريخية  املكانة  مع  التناغم 
دب����ي وال�����ذي ك����ان م��ن��ذ ال���ق���دم يعج 

بحركة ال�صفن والقوارب .

قال جاي�صون ماكنزي مدير  ب��دوره 
“نفخر  ال��ت��ن��ن:  ق�����وارب  ���ص��ب��اق��ات 
مب�صاركتنا يف �صباقات قوارب التنن 
يف خ���ور دب���ي يف ال�����ص��ي��ف ب��دع��م من 
وموؤ�ص�صة  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  جم��ل�����ص 
دبي للمهرجانات والتجزئة املنظمة 
ملهرجان دبي للت�صوق وهيئة الطرق 
البحري  النقل  واإدارة  وامل��وا���ص��الت 
وم�صروع ال�صيف. وي�صعدنا اأن ن�صهد 
ال�صباقات  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي  ال���ن���ج���اح 
خا�صة واأنها املرة الأوىل التي تت�صابق 

فيها القوارب يف هذه الوجهة«.

حيث جمعت مت�صابقن من خمتلف 
من  رائ��دة  و�صركات  املجتمع  �صرائح 
ق��ط��اع��ات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ت��ن��اف�����ص على 
ال�صباقات  و���ص��ل��ط��ت  ي��وم��ن  م����دار 
الفعاليات  تنوع  م��دى  على  ال�صوء 
دبي  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
للت�صوق  دب��ي  مهرجان  خ��الل  �صواء 
ا�صتمتعت  حيث  العام  م��دار  على  اأو 
املناف�صات  ه���ذه  مبتابعة  ال��ع��ائ��الت 
وت�صجيع الفرق امل�صاركة مع اللتزام 
بالإجراءات الوقائية ل�صمان �صحة 

اجلميع و�صالمتهم .

جن�صيات  بن  امل�صاركة  الفرق  اأف��راد 
الرائدة  ال�����ص��رك��ات  مت��ث��ل  م��ت��ع��ددة 
دبي  م����وان����ئ  ذل�����ك  دب�����ي مب����ا يف  يف 
العاملية وبنك الإمارات دبي الوطني 
وطريان الإمارات و�صوق دبي احلرة 
وجامعة  بامل”  و”ذا  و”اأتالنت�ص” 
اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  وات”  “هرييوت 
اأحمد  وق���ال   . اأخ����رى  حملية  ف���رق 
ل�موؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  اخلاجة 
دب����ي ل��ل��م��ه��رج��ان��ات وال��ت��ج��زئ��ة اإن 
ق���دم���ت جت���رب���ة حافلة  ال�����ص��ب��اق��ات 
واملتابعن  ل��ل��م�����ص��ارك��ن  ب��احل��م��ا���ص 

ر�صم  يف  ال�������ص���ب���ك���ة  و����ص���ت�������ص���اه���م 
وحتديد اأجندة الأبحاث املناخية 
دولة  واملطلوبة يف  الأول��وي��ة  ذات 
الفر�صة  �صتتيح  كما  الإم�����ارات، 
للمخت�صن والباحثن يف جمال 
املناخ من التوا�صل والتعاون عر 
بيانات  ت��وف��ر  م�����ص��رتك��ة  ق���اع���دة 
دائم  ب�صكل  حُم��دث��ة  وم��ع��ل��وم��ات 
م���ا ي��ع��زز ق��درت��ه��م ع��ل��ى البحث 

والدرا�صة.
ك���م���ا اأط�����ل�����ق م����ع����ايل ال���دك���ت���ور 
الأوىل  الن�صخة  النعيمي  بلحيف 
م��ن ت��ق��ري��ر ح��ال��ة امل��ن��اخ يف دولة 
الإمارات والذي يقدم تعريف عن 
املناخية  بالتغريات  الوعي  حالة 

وتاأثرياتها على الدولة.
وت�����ص��ع��ى ال���������وزارة ع����ر اإط�����الق 
اأف�صل  فهم  توفري  اإىل  التقرير 
واملتوقعة  التاريخية  للتغريات 
الإمارات  دول��ة  يف  باملناخ  املتعلقة 
املحتملة،  وتاأثرياتها  واملنطقة، 
�صاملة  م���راج���ع���ة  اإىل  ا����ص���ت���ن���اًدا 
املناخ  ت��غ��ري  ل��ل��ب��ح��وث يف جم����ال 

املتعلق باملنطقة. 
هام�ص  على  ال����وزارة  اأعلنت  كما 
لال�صتدامة  اب���وظ���ب���ي  اأ����ص���ب���وع 
يف  الفائزة  ال�صركات  اأ�صماء  ع��ن 
اجلائزة  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
 ،2021 ل���الب���ت���ك���ار  ال���ع���امل���ي���ة 
ا�صتقطاب  اإىل  ت�صتهدف  وال��ت��ي 
اإىل  الب��ت��ك��ارات من ح��ول العامل 
الإمارات لتعزيز توجهات الدولة 
يف  عاملياً  رائ���دة  دول��ة  ت�صبح  لأن 

جمال التنمية امل�صتدامة.

•• دبي-الفجر: 

املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  اخ��ت��ت��م��ت 
فعاليات  يف  م�صاركاتها  والبيئة 
التي  لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع 
الأ�صبوع    - – افرتا�صيا  اأقيمت 
حتفيز  ا�صتهدفت  والتي  املا�صي، 
من  العاملي  العمل  وتري  وت�صريع 
اجل حتقيق تعايف اأخ�صر ملرحلة 
ما بعد كورونا، وتعزيز العمل من 

اأجل البيئة واملناخ.
وت��ن��وع��ت م�����ص��ارك��ات ال������وزارة يف 
النقا�ص  ب��ن  الأ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات 
وال���ت���ب���اح���ث م����ع ����ص���ن���اع ال���ق���رار 
لتعزيز  العاملين  واملتخ�ص�صن 
جهود العمل من اأجل املناخ ون�صر 
ح��ل��ول ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، ورفع 
امل�صتقبلية  الل���ت���زام���ات  ���ص��ق��ف 
املحددة  ب��امل�����ص��اه��م��ات  امل��رت��ب��ط��ة 
اتفاق  ل���ل���دول مب���وج���ب  وط���ن���ي���اً 
القدرات  وتعزيز  ودع���م  ب��اري�����ص، 
والعتماد  ل��ل�����ص��ب��اب  الب��ت��ك��اري��ة 
الدويل  العمل  حتفيز  يف  عليهم 
ملواجهة التغري املناخي، بالإ�صافة 
م�صاريع  ع�����ن  الإع������������الن  اإىل 
وم�����ب�����ادرات ج���دي���دة م���ن دوره����ا 
الإم����ارات  دول���ة  تناف�صية  تعزيز 
ودوره������ا الإق��ل��ي��م��ي وال���ع���امل���ي يف 
العمل من اأجل حتقيق ال�صتدامة 

و�صمان م�صتقبل اأف�صل.
و�صملت امل�صاركات، تقدمي معايل 
الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي�����ر 
لبيان دول��ة الإم���ارات يف اجلل�صة 

من �صداقة البيئة.

التمويل امل�ستدام 
و�صارك معاليه يف الدروة الثالثة 
للتمويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ل��ت��ق��ى  م���ن 
امل�صتدام، واأعلن عن اإطالق اإطار 
امل�����ص��ت��دام لدولة  ال��ت��م��وي��ل  ع��م��ل 
 ،2031  –  2021 الإم�������ارات 
اأبوظبي  ����ص���وق  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
حتفيز  �صيدعم  وال����ذي  ال��ع��امل��ي، 
امل��ال اخلا�ص نحو  راأ���ص  وتوجيه 
منخف�صة  م�صاريع  يف  ال�صتثمار 
البيئة  تعزز من حماية  الكربون 
املناخي  التغري  حتدي  ومواجهة 
وترفع قدرة التكيف مع تداعياته 

على م�صتوى كافة القطاعات.
 

العمل من
 اجل املناخ

حتدي  مواجهة  جلهود  وتعزيزاً 
معاليه  اأط���ل���ق  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
يف  امل���ن���اخ  ت��غ��ري  اأب���ح���اث  “�صبكة 
تعزيز  ب��ه��دف  الإمارات”  دول���ة 
واإعداد  البيانات  جمع  منظومة 
الأبحاث والدرا�صات ذات العالقة 
بتاأثريات التغري املناخي، وتعزيز 
ق������درات ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات على 

التكيف مع تداعياته.

الف���ت���ت���اح���ي���ة ل����ل����دورة احل���ادي���ة 
اج��ت��م��اع��ات اجلمعية  م���ن  ع�����ص��ر 
الدولية  ل���ل���وك���ال���ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
“اأيرينا”،  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
وال��ذي اأو���ص��ح ع��ره تطور ومنو 
الطاقة  وح�������ص�������ص  م�������ص���اري���ع 
اجمايل  من  واملتجددة  النظيفة 
الدولة،  يف  املحلي  الطاقة  مزيج 
اخلا�صة  امل�صتقبلية  والتوجهات 
بهذا املجال ومدى م�صاهمة هذا 
التوجه يف تعزيز مواجهة التغري 

املناخي وتداعياته.
وا�����ص����ت����ع����ر�����ص م���ع���ال���ي���ه خ����الل 
ال���وزاري  الج��ت��م��اع  يف  م�صاركته 
– �صمن اأع��م��ال ال���دورة ال��� 11 
ل�”اأيرينا”  العمومية  للجمعية 
للم�صاهمات  ال���ث���اين  ال��ت��ق��ري��ر 
ل��دول��ة الإم���ارات  امل��ح��ددة وطنياً 
التزاماتها  �صمن  ي��اأت��ي  وال����ذي 
باري�ص،  اتفاق  الطوعية مبوجب 
وج�����ه�����وده�����ا ل���ل���ع���م���ل م�����ن اج����ل 
ا���ص��ت��خ��دام الطاقة  امل��ن��اخ وزي����ادة 

املتجددة.

قمم الأمم املتحدة
عبداهلل  الدكتور  معايل  و���ص��ارك 
التغري  ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر  ب��ل��ح��ي��ف 
الجتماع  يف  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي 

على  للحفاظ  وجهودها  ك��ورون��ا 
ال�صحة العامة، ويف الوقت نف�صه 
للعمل  ج��ه��وده��ا  يف  ا���ص��ت��م��راره��ا 
م����ن اأج������ل ال��ب��ي��ئ��ة وامل����ن����اخ عر 
م�صاريع  م���ن  ال��ع��دي��د  م��وا���ص��ل��ة 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، واإط����الق اأول 
مفاعل ملحطة الطاقة النووية يف 
اعتماد  اإىل  لفتاً  براكة،  م�صروع 
الدولة للعمل على حتقيق التعايف 
كورونا  بعد  م��ا  ملرحلة  الأخ�����ص��ر 
الن�صاطات  كافة  توجيه  ل�صمان 
ملزيد  والجتماعية  القت�صادية 

اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ول��ت�����ص��ل��ي��ط 
الطاق�������ة  ح�����ص�����ص  زي��������������������������ادة 
ون�صر  وامل�����ت�����ج�����ددة  ال���ن���ظ���ي���ف���ة 
عاملي�����اً،  ح��ل��ول��ه��ا  وا����ص���ت���خ���دام 
بلحيف  الدكتور  معايل  �ص�������ارك 
يف املوؤمتر ال�صحفي الذي نظمته 

“اأيرينا«.

جائحة كورونا
اجلل�صة  يف  م���ع���ال���ي���ه  و������ص�����ارك 
الفرتا�صية » COP26.. نقطة 
ع���ل���ى طريق  ان����ط����الق ح��ا���ص��م��ة 

 – اأقيم  ال��وزاري امل�صرتك، الذي 
افرتا�صياً- �صمن فعاليات اأ�صبوع 
بهدف  ل���ال����ص���ت���دام���ة،  اب���وظ���ب���ي 
ال���ت���ح�������ص���ري ل��ق��م��ت��ن ب����ارزت����ن 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة ه��م��ا ق��م��ة الأمم 
الغذائية،  الأنظمة  حول  املتحدة 
وقمة الأمم املتحدة للطاقة، وقد 
�صهد الجتماع م�صاركة ما يقرب 
م��ن وزراء  م�����ص��ارك   1000 م��ن 
وممثلن  وتنفيذين  وم�صوؤولن 
عن فئة ال�صباب من جميع اأنحاء 

العامل.

العاملي”،  وال��ت��ع��ايف  ال���ص��ت��دام��ة 
ل��ل��ن��ق��ا���ص م���ع ب���اق���ة وا����ص���ع���ة من 
���ص��ن��اع ال����ق����رار واخل�������راء حول 
املناخ  قمة  م��ن  ال�صتفادة  كيفية 
يف  ���ص��ت��ق��ام  ال���ت���ي   ”26 “كوب 
نوفمر املقبل يف اململكة املتحدة، 
يف اإط�����الق م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
العمل املناخي تكون اأكر طموحاً 

والتزاماً.
الدكتور  م��ع��ايل  اأ���ص��ار  وخ��الل��ه��ا 
بلحيف النعيمي اإىل منوذج دولة 
التعامل مع جائحة  الإم���ارات يف 

دبي للت�صوق ي�صت�صيف �صباقات قو�رب �لتنني 

»دبي للت�صوق« يقدم عرو�صا ترويجية كربى يف ختام فعالياته 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر 

      التنفيذ رقم 3060/2020/207 تنفيذ جتاري
اأ�صبح احلكم  اأن  بعد  3174/2019 جت��اري  رقم  بال�صتئناف  واملعدل  كلي  2019/59 جت��اري  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  :تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�صوع 

قابال للتنفيذ اجلري
طالب الإعالن : البنك التجاري الدويل �ص.م.ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهم :1-  هاتفكم للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م 2 - علي حممد �صامل اأبو عد�ص 3- فادي عون ابراهيم ال�صامي 4- فا�صت تيليكوم للتجارة 
���ص.ذ.م.م 6-  �صركة ترا�ص لتطوير امل�صاريع ال�صياحية والعقارية - �صفتهم بالق�صية : منفذ  ���ص.ذ.م.م 5- ريجن�صى بال�ص للتجارة العامة  العامة 

�صدهم -  جمهويل حمل الإقامة
( درهم خالل 15 يوم  به وقدره ) 310881870.53  املنفذ  املبلع  ب�صداد  بتاريخ 2021/1/7 اخطاركم  الإعالن:قررت حمكمة دبي البتدائية  مو�صوع 

من تاريخ التبليغ وال بيع العقار :
1- الر�صا جنوب الثانية  - رقم الأر���ص -67-ا�صم املبني  ا�صتون تاور - رقم املبنى 1- الوحدة 2001 -  �صقة �صكنية - امل�صاحة 131.36 -  ملك حر 

ت�صجيل مبدئي ؟ م�صجلة 2010/5/18
2- الر�صا جنوب الثانية رقم الأر�ص -67-ا�صم امليني  ا�صتون تاور  رقم املبنى 1- الوحدة 2402 -  �صقة �صكنية - امل�صاحة 134.71 ملك

 حر ت�صجيل مبدئي - م�صجلة 2010/5/16
3- الر�صا جنوب الثانية رقم الأر�ص -67 - ا�صم املبنى ا�صتون تاور - رقم املبني 1- الوحدة 2613 - �صقة �صكنية - امل�صاحة 127.74 ملك حر ت�صجيل 

مبدئي - م�صجلة 2010/5/16
4- الر�صا جنوب الثانية رقم الأر�ص -67-ا�صم املبني  ا�صتون تاور - رقم املبني 1- الوحدة 3008 - �صقة �صكنية  - امل�صاحة 131.36 -  ملك حر ت�صجيل 

مبدئي ؟ م�صجلة 2010/5/18
5 - الر�صا جنوب الرابعة - البادية - رقم املبنى 2-6- فيال - امل�صاحة 347.69 مرهونة كليا - ملك حر - بيع - م�صجلة 2013/8/5

6- الر�صاء جنوب الثانية - رقم املبنى S-34  فيال - امل�صاحة 135.25 - مرهونة كليا - ملك حر - بيع - م�صجلة 2014/6/4
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات املادة رقم:152/2 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�صنة 2018 وتعديالته

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

/م�صطفى  امل����دع����و   ف��ق��د 
ع����������ب����������داجل����������واد ف���������ص����ل 
اجلن�صية  م�������ص���ر    ع�����الم، 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)23325642A( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0562823811

فقد�ن جو�ز �صفر
امل��دع��و  /ب�����ص��ام هيثم  فقد 
اليمن    ط������اه������ر،  ق����ا�����ص����م 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  م��ن   )07299976(
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0569974891

فقد�ن جو�ز �صفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و  /ب�������ريك 
اثيوبيا    ام���ب���ى،  وون���دمي���و 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)4381993EP( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0557169612

فقد�ن جو�ز �صفر

/ت�صيجاني�ص  امل��دع��و   فقد 
اثيوبيا    واجن�����ور،  جيجن 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )EP5222134( رق��م 
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأق����رب  ���ص��ف��ارة اث��ي��وب��ي��ا او 

مركز �صرطة

فقد�ن جو�ز �صفر

/كري�صتينا  امل���دع���و   ف��ق��د 
الفلبن    ارمي��������ادو،  ب��ي��ل��ن 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )P8940708A( رقم 
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
���ص��ف��ارة ال��ف��ل��ب��ن او اأق���رب 

مركز �صرطة

فقد�ن جو�ز �صفر

ربيع  /حممد  املدعو   فقد 
رفيق  حم����م����د  ال�������ص������الم 
الهند   اجلن�صية  ال�صالم، 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  من   )4879301R(
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0506644695

فقد�ن جو�ز �صفر

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإنذار عديل بالن�شر
 رقم ) 2020/869 (

املنذرة: بنك البحرين والكويت )�ص.م.ب( �صركة م�صاهمة عامة ويحمل القيد رقم 1-1234 - مرخ�ص من قبل م�صرف البحرين املركزي.
�صد املنذر اإليها الأوىل: باري�ص غالريي )�ص.ذ.م.م( - وحتمل رخ�صة جتارية رقم) 231158 ( �صادرة عن دائرة التنمية القت�صادية باإمارة دبي

التنمية  دائ��رة  عن  ���ص��ادرة   )  598551  ( رق��م  جتارية  رخ�صة  وحتمل   - اإماراتية  �صركة   - )�����ص.ذ.م.م(  القاب�صة  الفهيم  الثانية:  اإليها  املنذر   
القت�صادية باإمارة دبي.

املنذر اإليه الثالث: حممد عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم - اإماراتي اجلن�صية - ويحمل هوية اإماراتية رقم )784-1968-9581938-9(
املنذر اإليه الرابع: اإ�صماعيل عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم - اإماراتي اجلن�صية - ويحمل هوية اإماراتية رقم 784-1971-4052485-7

املنذر اإليه اخلام�ص: اإبراهيم عبدالرحيم عبد الرزاق علي الفهيم - اإماراتي اجلن�صية - ويحمل هوية اإماراتية رقم 784-1969-0972728-9
فاإن املنذرة توجه الإنذار التايل اىل املنذر اليهم وذلك لتكليفهم بالوفاء بالتى

1- املنذر اإليها الأوىل باري�ص غالريي )�ص.ذ.م.م(، ب�صفتها املدين الأ�صلي فاإن املنذرة تكلفها بوفاء كامل مبلغ املديونية املرتتبة واملقدرة مببلغ 
3.074.013.095 - ثالثة مالين واأربعة و�صبعون األف وثالثة ع�صر دينار بحريني وخم�صه وت�صعون فل�ص اأو ما يعادله بالدرهم الإماراتي خالل 

مدة خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر الإنذار.
2 - املنذر اإليهم الثانية والثالث والرابع واخلام�ص ب�صفتهم الكفالء ال�صامنن فان املنذرة تكلفهم بوفاء مبلغ الدين يف حدود ال�صمان ال�صادر 
من قبلهم مبوجب اتفاقيات ال�صمان املوؤرخة 2019/4/21م مببلغ / 2.900.000 دينار بحريني - مليونن وت�صعمائة األف دينار بحريني اأو ما 
يعادله بالدرهم الإماراتي خالل مدة خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر الإنذار. ويف حال تخلف املنذر اإليهم عن اأداء ما �صبق خالل مدة خم�صة اأيام من 
تاريخ ن�صر الإنذار فاإن املنذرة �صوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية ومنها على �صبيل املثال ل احل�صر اإ�صت�صدار اأمر اأداء من املحكمة املخت�صة 

و�صائر الإجراءات القانونية مع املطالبة بالر�صوم وامل�صروفات والفوائد القانونية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

ت��وق��ي��ع مذكرة  م���را����ص���م  وج�����رت 
ال���ت���ف���اه���م ب����ن امل���ن���ط���ق���ة احل����رة 
ملطار ال�صارقة الدويل واملجموعة 
الإ�صبانية اليوم )الأح��د( يف مقر 
الهيئة، من قبل �صعادة �صعود �صامل 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر  امل����زروع����ي، 
احل����رة مل��ط��ار ال�����ص��ارق��ة ال����دويل، 
وال�صيد خو�صيه نا�صر، مدير فرع 
بح�صور  ال�����ص��ارق��ة،  امل��ج��م��وع��ة يف 
م�صوؤولن ومدراء من اجلانبن. 
الإ�صبانية  املجموعة  وت�صتهدف 
العريقة متعددة اجلن�صيات، والتي 
تو�صيع   1963 العام  يف  تاأ�ص�صت 
���ص��ب��ك��ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة حيث 
ومنطقة  دول����ة   28 يف  ت��ت��واج��د 
ول���دي���ه���ا عمالء  ال����ع����امل،  ح�����ول 
دول����ة، ووقع   130 م��ن  اأك����ر  يف 
لت�صكل  املنطقة  يف  مقرها  اختيار 
نقطة ارتكاز اأ�صا�صية يف عملياتها 
نحو اأ�صواق اآ�صيا واأفريقيا واأوروبا 

واأمريكا واأمريكا الالتينية.

•• ال�شارقة-الفجر

اأب�����رم�����ت ه��ي��ئ��ة امل���ن���ط���ق���ة احل����رة 
ال�����دويل مذكرة  ال�����ص��ارق��ة  مل��ط��ار 
“توري�صيد”  تفاهم مع جمموعة 
املتخ�ص�صة  ال��ع��امل��ي��ة  الإ���ص��ب��ان��ي��ة 
يف ح���ل���ول وم���ن���ت���ج���ات وخ���دم���ات 
وتق�صي  وال���زج���اج،  ال�����ص��ريام��ي��ك 
امل�������ذك�������رة ب����ا�����ص����ت����ئ����ج����ار ث���الث���ة 
اإجمالية  مب�����ص��اح��ة  م�����ص��ت��ودع��ات 
20،000 قدم  اإىل حوايل  ت�صل 
اأول  ال�صارقة  اإم��ارة  لتكون  مربع، 
مقر للمجموعة يف دولة الإمارات 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  ودول 
تاأكيدا  ه��ذه اخل��ط��وة  ت��اأت��ي  حيث 
لال�صتثمارات  املنطقة  جل��اذب��ي��ة 
قطاعات  يف  امل��ب��ا���ص��رة  الأج��ن��ب��ي��ة 
وجمالت اقت�صادية ا�صرتاتيجية، 
اأ�صرع  كاإحدى  لريادتها  وتكري�صا 
امل��ن��اط��ق احل����رة من����واً يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط.

بيئة مثالية ملمار�سة الأعمال
وقال �صعادة �صعود �صامل املزروعي: 
الإ�صبانية  امل��ج��م��وع��ة  اخ��ت��ي��ار  اإن 
ل��ل�����ص��ارق��ة ك��م��ق��ر ل��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 
ملكانة  جليا  اإنعكا�صا  يعد  املنطقة 
و���ص��م��ع��ة الإم��������ارة ك��م��رك��ز دويل 
واإقليمي للتجارة العاملية، وتعزيز 
تتمتع  التي  ال�صتثمارية  لل�صمعة 
القيادة  ظ����ل  يف  الإم�����������ارة،  ب���ه���ا 
احلكيمة  والتوجيهات  الر�صيدة 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
القا�صمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان 
الأع�����ل�����ى حاكم  امل���ج���ل�������ص  ع�����ص��و 
كما  اهلل”،  “حفظه  ال�������ص���ارق���ة 
يوؤكد البيئة املثالية التي توفرها 
الأعمال،  ملمار�صة  ال�صارقة  اإم��ارة 
وت���ن���اف�������ص���ي���ة وج��������ودة اخل����دم����ات 
حرة  تقدمها  ال��ت��ي  والت�صهيالت 

مطار ال�صارقة للم�صتثمرين.
البنية  اأن  اإىل  امل���زروع���ي  ول��ف��ت 
للمنطقة  امل����ت����ط����ورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

احل���رة ت��وف��ر اأك���ر م��ن 2،000 
م�������ص���ت���ودع ت����ت����الءم ج��م��ي��ع��ه��ا مع 
واملتطلبات،  الح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة 
وم���راف���ق م��ت��ن��وع��ة ع��امل��ي��ة تعتر 
ا�صتقطاب  ع�����وام�����ل  اأه��������م  م�����ن 
املبا�صرة،  الأجنبية  ال�صتثمارات 
التناف�صية  امل����زاي����ا  ع����ن  ف�����ص��ال 
التي  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
للح�صول  امل�����ص��ت��ث��م��رون  ي��ت��ط��ل��ع 
ان�صمام  اأن  م������وؤك������داً  ع���ل���ي���ه���ا، 
جمموعة “توري�صيد” اإىل قائمة 
امل�صتثمرين باملنطقة احلرة ملطار 
ال�صارقة �صي�صاهم يف تعزيز مكانة 
لال�صتثمارات  ك��وج��ه��ة  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صناعي،  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
منطقة  يف  ل���الأع���م���ال  وم�����رك�����زاً 

ال�صرق الأو�صط.

التو�سع يف الأ�سواق العاملية
نا�صر،  خ��و���ص��ي��ه  ق���ال  جهته  وم���ن 
مدير فرع املجموعة يف ال�صارقة: 

على  ال�صارقة  اإم���ارة  اختيار  “اإن 
ال���ع���م���وم، وامل��ن��ط��ق��ة احلرة  وج����ه 
ب�صكل  ال������دويل  ال�������ص���ارق���ة  مل���ط���ار 
املجموعة  لعمليات  كمقر  خا�ص 
املتطلبات  ي����خ����دم  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
والأهداف ال�صرتاتيجية ملجموعة 
“توري�صيد” بالتو�صع يف الأ�صواق 
�صريحة  اإىل  وال��و���ص��ول  العاملية، 
وامل�صتهلكن  العمالء  من  جديدة 
يف هذه ال�صوق الواعدة، لفتا اإىل 
احلرة  املنطقة  على  القائمن  اأن 
ال�����دويل قدموا  ال�����ص��ارق��ة  مل��ط��ار 
ت�����ص��ه��ي��الت ع����دي����دة، ���ص��اه��م��ت يف 
باملنطقة،  ا���ص��ت��ث��م��اره��م  ت�����ص��ري��ع 
اإىل  تتطلع  جمموعته  اأن  معتراً 
مرحلة جديدة وواعدة من النمو 
انطالقاً من بوابة اإمارة ال�صارقة، 
الإيجابية  �صمعتها  �صبقتها  التي 

اإىل الأ�صواق العاملية.«
احل������رة ملطار  امل��ن��ط��ق��ة  وت���ع���ت���ر 
ال�����ص��ارق��ة ال�����دويل اإح�����دى اأق����دم 

منطقة  يف  احل��رة  املناطق  واأ�صهر 
منواً،  واأ�صرعها  الأو���ص��ط  ال�صرق 
نوعية  خ�����دم�����ات  ت�����وف�����ر  ح����ي����ث 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة قيادة  ت��ت��ن��اغ��م م��ع 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
الر�صيدة التي ا�صتثمرت يف الكثري 

من الإمكانات والقدرات من اأجل 
اإىل م��رك��ز عاملي  ال��دول��ة  حت��وي��ل 

لالأعمال. 

ا�ستثمرت بثلثة م�ستودعات مب�ساحة اإجمالية تبلغ 20,000 قدم مربع 

حرة مطار �ل�صارقة تعزز جاذبيتها لل�صركات �لعاملية با�صتقطاب جمموعة »توري�صيد« �لإ�صبانية 

»�قت�صادية ر�أ�ص �خليمة« تعقد 3200 �صاعة تدريبية يف 2020
••راأ�س اخليمة - الفجر:

اخليمة  راأ����ص  اقت�صادية  نظمت 
خالل  ت��دري��ب��ي��ة  ���ص��اع��ة   3200
تطوير  م�����ص��ت��ه��دف��ة   ،2020
ل�  الوظيفية  وال��ق��درات  امل��ه��ارات 

122 موظفاً..
 واأك�����دت ح�����ص��ة ال��غ��ي�����ص، مدير 

ق���������ص����م امل�������������وارد ال����ب���������ص����ري����ة يف 
اق��ت�����ص��ادي��ة راأ�������ص اخل���ي���م���ة، اأن 
التي  التدريبية  اإجمايل الدورات 
خ�صع لها موظفي الدائرة للعام 
املن�صرم بلغ 35 دورة، توزعت ما 
و26  تخ�ص�صية  دورات   9 ب��ن 
املجالت  ومب��خ��ت��ل��ف  ت��ط��وي��ري��ة، 
الوظيفي  والتميز  البتكار  مثل 

الإعالمية  وامل���ه���ارات  وال��ق��ي��ادة 
وا�صت�صراف  ال���ع���م���الء  وخ���دم���ة 
الروتوكول،  واأ���ص��ول  امل�صتقبل 
موظفن   4 ح�صول  ع��ن  ف�صاًل 
ع���ل���ى م����وؤه����ل امل���اج�������ص���ت���ري، و5 
دبلوم  ع��ل��ى  ح�����ص��ل��وا  م��وظ��ف��ن 
ال��ق��ي��ادات الإ���ص��راف��ي��ة امل��ع��د من 
قبل دائرة املوارد الب�صرية براأ�ص 

اخليمة.
الدائرة،  ب��اأن  الغي�ص  واأ���ص��اف��ت   
والتاأهيل  التدريب  فر�ص  وفرت 
يف  وال��ك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ات  لطلبة 
ال��دول��ة وامل��ت��ط��وع��ن، ال���ذي بلغ 
ومتطوعاً،  طالباً   )23( عددهم 
ل�صوق  ت��اأه��ي��ل��ه��م  ب���ه���دف  وذل�����ك 

العمل مبهارات وكفاءات عالية.

مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية يف دبي يطلق خدمتني �إلكرتونيتني جديدتني
•• دبي-وام:

الأرا�صي  ل��دائ��رة  التابع  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  اأطلق 
والأمالك يف دبي خدمتن اإلكرتونيتن جديدتن مت تطويرهما 
من قبل �صركة الإمارات للحلول العقارية “اأير�ص” تتمثل الأوىل 
يف ت�صجيل الدعوى الإبتدائية لق�صايا امللكية امل�صرتكة والثانية 
امل�صرتكة وذلك  امللكية  الإ�صتئنافية لقا�صي  الدعوى  يف ت�صجيل 
خدماته  اأمتتة  اإىل  والرامية  ال�صاملة  املركز  خطة  مع  متا�صيا 
اأن�صاق رقمية على خمتلف املن�صات الإلكرتونية  وتوفريها عر 
التحول  وت��رية  ت�صريع  يف  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات  وترجمة 

الرقمي يف الإمارة .

وحدد مركز ف�ص املنازعات الإيجارية ر�صما قيمته 120 درهما 
نظري احل�صول على كل واحدة من اخلدمتن اللتن تتوافقان 
ل�صمان  املتعاملن  خ��دم��ات  ل��الإم��ارة لأمت��ت��ة  ال��ع��ام  التوجه  م��ع 

ر�صاهم وراحتهم ودعم رحلة التحول الرقمي املتكاملة.
اجلديدتن  اخلدمتن  على  احل�صول  الدائرة  ملتعاملي  وميكن 
اإلكرتونيا عر تنزيل تطبيق “دبي ري�صت” املتوفر على متجري 
دبي”  “اأرا�صي  ت�صجع  حيث  �صتور”  “بالي  و  �صتور”  “اآبل 
مع  التوا�صل  عر  باإ�صتمرار  بياناتهم  حتديث  على  متعامليها 
8004488 وذلك  للدائرة  املوحد  الرقم  الإت�صال على  مركز 
اخلدمات  م��ن  املثلى  اإ�صتفادتهم  و���ص��م��ان  الإج�����راءات  لت�صهيل 

املتوفرة على التطبيق.

امللكية  ل��ق�����ص��اي��ا  الإب��ت��دائ��ي��ة  ال���دع���وى  ت�صجيل  خ��دم��ة  وت��ت��ي��ح 
من  الإبتدائية  الدعوى  ت�صجيل  طرف  اأي  اأو  للمالك  امل�صرتكة 
خالل قنوات الت�صجيل مبا يف ذلك مراكز اخلدمة ومركز ف�ص 
حيثي  ري�صت”  “دبي  وتطبيق  الإل���ك���رتوين  وامل��وق��ع  امل��ن��ازع��ات 
اأو  امللكية  رقم  اأو  الإخطار  رقم  الت�صجيل من خالل  تتم عملية 
امل�صجلة  العقارات  �صجل  يف  العقار  عن  البحث  خ��الل  من  حتى 
بالدائرة . ومبوجب ت�صجيل الدعوى الإ�صتئنافية لقا�صي امللكية 
امل�صرتكة ميكن للمالك اأو اأي من اأطراف النزاع ت�صجيل الدعوى 
خالل  من  النظام  يف  م�صجلة  اإبتدائية  دع��وى  على  ال�صتئنافية 
واإ�صتكمال  البتدائية  الدعوى  رقم  عر  ذاتها  الت�صجيل  قنوات 

الإجراءات املطلوبة.

•• دبي - الفجر:

حركة  اأن  اجل���ن���وب  دب����ي  اأع���ل���ن���ت 
م�صروع  يف  اخل����ا�����ص  ال�����ط�����ريان 
حممد بن را�صد للطريان وا�صلت 
بن�صبة   2020 ال���ع���ام  يف  من��وه��ا 
حيث   ،2019 ب���  م��ق��ارن��ة   21%
جاء ذلك مدفوًعا بارتفاع م�صتوى 
احلركة يف الربع الأخري من العام 

ذاته. 
را�صد  ب��ن  حممد  م�����ص��روع  و�صجل 
للطريان يف الربع الأخري 2020، 
منًوا هائاًل بن�صبة %78 يف حركة 
الطريان اخلا�ص، مقارنة بالفرتة 
ذات���ه���ا م���ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي، ب�صبب 
املثالية  احل��ك��وم��ي��ة  الإج����������راءات 
“كوفيد  جائحة  انت�صار  ملكافحة 
ا اإىل  ويعزى النمو اأي�صً  .”19 –
العامل”  يف  ���ص��ت��اء  “اأجمل  حملة 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
الوزراء حاكم دبي – “رعاه اهلل”، 
والتي حتولت دبي معها اإىل وجهة 
يتوافدون  الذين  لل�صياح  مف�صلة 

التعامل بكفاءة مع الوباء«.
يوفرها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وبف�صل 
م��ب��ن��ى ال����ط����ريان اخل����ا�����ص، حيث 
مي��ك��ن ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن ق�����ص��اء احلد 
الأدن����ى م��ن ال��وق��ت يف امل��ب��ن��ى، مع 
واملرافق  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ف���رق  ت��وف��ري 
 ،PCR املخ�ص�صة لإجراء اختبار
ل���ص��ت��ي��ع��اب ال����ع����دد امل���ت���زاي���د من 

اإىل الدولة خالل هذه الفرتة.  
وق��������ال ط���ح���ن���ون ����ص���ي���ف، امل���دي���ر 
التنفيذي مل�صروع حممد بن را�صد 
هذه  ت�صجيل  “ي�صعدنا  للطريان: 
الزيادة الكبرية يف حركة الطريان 
ال�����ط�����ريان  م����ب����ن����ى  اخل������ا�������ص يف 
اخل���ا����ص يف م�������ص���روع حم��م��د بن 
الثاين  ل���ل���رب���ع  ل���ل���ط���ريان  را�����ص����د 

ال��ت��وايل. وي��ع��زى ه��ذا الأداء  على 
عديدة،  اأ���ص��ب��اب  اإىل  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي 
ال�صتثنائية  امل��ك��ان��ة  اأب��رزه��ا  وم��ن 
التي تتمتع بها اإم��ارة دبي كوجهة 
تعزيزها  م���ع  ل��ل�����ص��ي��اح،  م��ف�����ص��ل��ة 
���ص��ت��اء يف  “اأجمل  ح��م��ل��ة  ب���اإط���الق 
الإم��������ارات  وت�����ص��ن��ي��ف  العامل”، 
يف  العامل  دول  اأف�صل  قائمة  على 

امل�����ص��اف��ري��ن. وت��ت��م خ��دم��ة مبنى 
ثالثة  قبل  من  اخلا�ص  الطريان 
معايري  ت��ط��ب��ي��ق  م����ع  م�����ص��غ��ل��ن 
ال��ت��ع��ق��ي��م ال�����ص��ارم��ة ح��ف��اظ��اَ على 

�صالمة امل�صافرين واملوظفن.
م�صروع  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل�����دي�����ر 
ل��ل��ط��ريان يوفر  ب��ن را���ص��د  حممد 
لل�صركات العاملية فر�ص اإ�صتثمارية 
يعّد  ح��ي��ث  ال����ط����ريان،  يف جم����ال 
الطريان  ل�����ص��رك��ات  ح���رة  منطقة 
املرتبطة  وال�����ص��ن��اع��ات  اخل���ا����ص 
امل�صروع  وي��ق��ع  ال���ط���ريان.  ب��ق��ط��اع 
�صمن دب��ي اجل��ن��وب وال��ت��ي قامت 
ب��ت��ط��وي��ره ل��ي��ك��ون م��رك��ًزا ملختلف 
للتدريب  ووج��ه��ة  ال�صيانة  اأن���واع 
وال��ت��ع��ل��ي��م. وي�����ص��ع��ى امل�����ص��روع اإىل 
الهند�صية  ال�������ص���ن���اع���ات  ت���ع���زي���ز 
بجعلها  الإم�������ارة  روؤي�����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

مركًزا رائًدا لقطاع الطريان. 

حركة �لطري�ن �خلا�ص يف دبي �جلنوب 
ـِ 2019 % خالل 2020 مقارنة ب ترتفع بن�صبة 21 

�صوق �ملحتوى �لرم�صاين �لإلكرتوين يختتم �أعماله بنجاح
من  اأك��ر  ل�صتعرا�ص  للحا�صرين  الفر�صة  اأتيحت  ذل��ك، 
رم�صان  ل�صهر  خ�صي�صاً  ت�صميمها  مت  ج��دي��داً  عماًل   20
املبارك قبل �صهر من احلدث من خالل املن�صة الفرتا�صية 
للحدث “مركز اأعمال املحتوى«. وتعليقاً على م�صاركتهم، 
 PT. Surya« قال نوفل حلمي، مدير ال�صتحواذ يف �صركة
رم�صان  حم��ت��وى  ���ص��وق  اأن  »اأع��ت��ق��د   :»Citra Televisi
الإلكرتوين يوفر فر�صة رائعة للقاء املوزعن، خا�صة ممن 
يهتمون باملحتوى املنا�صب ل�صهر رم�صان املبارك. وعالوة 
على ذلك، ياأتي هذا احلدث املهم قبل �صهر رم�صان املبارك، 
وهو الوقت املنا�صب لنا لإنتقاء برامج جديدة خا�صة مبو�صم 
رم�صان. ناهيك عن اأن هذا النوع املتخ�ص�ص من الأ�صواق 
�صي�صاعدنا يف احل�صول على الرامج التي نحتاجها بكفاءة 
اأكر«. من جانبها، قالت منال �صعد، مديرة تطوير الأعمال 
يف �صركة »Divine Touch Production«: »يف خ�صم 
ال�صناعة ب�صكل كبري جداً،  القوية وتطور هذه  التناف�صية 
من املهم التوا�صل مع الأ�صخا�ص املنا�صبن، وخا�صة �صناع 
القرار. بالفعل لقد اأتاح �صوق حمتوى رم�صان الإلكرتوين 
اإىل كل من امل�صرتين والبائعن فر�صة التوا�صل اإلكرتونياً 
مع اأهم الأ�صماء يف هذه ال�صناعة مما ي�صاعدهم يف اإتخاذ 

قرارتهم ال�صحيحة«.

•• دبي-الفجر: 

�صوق  موؤمتر  من  الأوىل  ال��دورة  املا�صي  الأ�صبوع  اختتمت 
املحتوى الرم�صاين الإلكرتوين بنجاح. حيث �صهد احلدث 
من  كبرية  م�صاركة  يومن  مل��دة  ا�صتمر  ال��ذي  الفرتا�صي 
وموزعي  واملخرجن  واملنتجن  املحتوى  وم�صرتي  بائعي 
 Blue« ال���ع���امل، مب��ا يف ذل���ك اأن���ح���اء  امل��ح��ت��وى م��ن جميع 
البحرين  م��ن   »Baby Clay« و  ت��رك��ي��ا  م��ن    »Media
العربية  الإم�����ارات  م��ن   »Toaster Productions« و 
املتحدة. هذا وكان هذا احلدث الفريد ا�صتجابة حلاجة مت 
حتديدها يف ال�صوق ومت تلبيتها بنجاح، ولذلك فقد �صهد 
اأبرز م�صرتي  احلدث م�صاركة اأكر الأ�صماء يف املجال من 
امل��ح��ت��وى م��ن دول خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة وال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون عن 
املبارك،  رم�صان  ل�صهر  خم�ص�ص  حمتوى  على  احل�صول 
مثل »ATV« و »Kanal D« و »Semerkand TV« من 
 Mi Media« و  الكويت  من  الراأي”  و”جمموعة  تركيا 
International« من ماليزيا و »SCTV« من اإندوني�صيا. 
هذا و�صارك يف الدورة الأوىل من احلدث الفرتا�صي اأكر 
دولة   18 م��ن  �صركة   60 ميثلون  متخ�ص�ص   100 م��ن 
�صاركوا يف 150 اجتماعاً على مدار يومن. بالإ�صافة اإىل 

�مل�صرف �ملركزي ينظم 
ملحاكاة  عمل  ور�صة 
�ل�صيرب�نية �لهجمات 

•• اأبوظبي-وام: 

العربية  الإم���������ارات  م�����ص��رف  ن��ظ��م 
ملحاكاة  عمل  ور�صة  امل��رك��زي  املتحدة 
الأوىل  تعتر  ال�صيرانية  الهجمات 
القطاع  م��رون��ة  لختبار  نوعها،  م��ن 
امل�������ص���ريف يف ال����دول����ة وح�����ص��ان��ت��ه يف 
اإلكرتونية  ه��ج��م��ات  اأّي�����ة  م��واج��ه��ة 
التدريبية  الور�صة  وج��اءت  حمتملة. 
لتوؤّكد جهوزّية امل�صرف املركزي للحّد 
من خماطر التهديدات الإلكرتونية 
ا�صطرابات  اإىل  ت��������وؤّدي  ق����د  ال���ت���ي 
ال�صتقرار  على  ال��ت��اأث��ري  �صاأنها  م��ن 
امل��ايل والق��ت�����ص��ادي. وُن��ّظ��م��ت ور�صة 
م�صارف  احت��اد  م��ع  بالتعاون  العمل 
املبادرة  ت��ن��درج ه��ذه  الإم����ارات، حيث 
املركزي  امل�صرف  م�صوؤولّيات  �صمن 
النظام  وم���رون���ة  ا���ص��ت��ق��رار  ل�����ص��م��ان 
امل���ايل يف ال���دول���ة، وذل���ك م��ن خالل 
ت���ط���ب���ي���ق الج��������������راءات والأن����ظ����م����ة 
الت�صّدي  مي��ك��ن��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���ق���ّدم���ة 
للهجمات ال�صيرانّية ل�صمان حماية 
ومت  امل�صريف.  النظام  عمل  و�صالمة 
�صيناريوهات  ط���رح  ال��ور���ص��ة  خ���الل 
واقعية على البنوك امل�صاركة لتقييم 
وتطبيق ا�صرتاتيجيات اإدارة الأزمات 

على �صعيد القطاع امل�صريف.

بنك �أبوظبي �لأول يح�صل على رخ�صة �حلافظ 
�لأمني من �لهيئة �لعمانية �لعامة ل�صوق �ملال

•• اأبوظبي-الفجر: 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بنك يف  اأك��ر  الأول،  اأبوظبي  بنك  اأ�صبح 
واأحد اأكر واأاأمن املوؤ�ص�صات املالية يف العامل، ع�صواً اأميناً مبا�صراً يف �صركة 

م�صقط للمقا�صة والإيداع يف �صلطنة ُعمان. 
وبذلك، يكون بنك اأبوظبي الأول ثالث موؤ�ص�صات احلافظ الأمن ل�صندوق 
اإيداع التاأمن املرتبط ب�صوق م�صقط لالأوراق املالية. وت�صاهم هذه اخلطوة 
حللول  ال��رتوي��ج  على  والإي����داع  للمقا�صة  م�صقط  �صركة  ق��درة  تعزيز  يف 
املعاجلة التجارية التي حتد من املخاطر وتعزز الكفاءة الت�صغيلية وتخف�ص 

التكاليف باأ�صلوب ممنهج. 
ال�صاملي، مدير عام �صركة م�صقط للمقا�صة  على ذلك، قال هيثم  وتعليقاً 
اأمن،  اأبوظبي الأول كحافظ  اأن نرحب بان�صمام بنك  “ي�صرنا  والإي��داع: 
تطوراً  اأك��ر  حلول  لتوفري  البنك  فريق  م��ع  التعاون  اإىل  ق��دم��اً  ونتطلع 
فر�صة  والعاملين  الإقليمين  عمالئه  ومنح  التجارية،  العمليات  ملعاجلة 

الو�صول اإىل اأ�صواق املال الُعمانية«. 
ومن جانبه قال كا�صف دار، الع�صو املنتدب ورئي�ص خدمات الأوراق املالية يف 
بنك اأبوظبي الأول: “متثل هذه اخلطوة اإ�صافة هامة لإرث البنك العريق 
ع�صوية  اإ���ص��اف��ة  م��ع  ال��زم��ن؛  م��ن  ق��رن  ن�صف  لنحو  واملمتد  ال�صلطنة  يف 
للمقا�صة  م�صقط  �صركة  على  اأم��ن  كحافظ  املبا�صرة  الأول  اأبوظبي  بنك 
ال�صتثنائية لعالمتنا  املزايا  لتوظيف  و�صنبذل كل جهد ممكن  والإي��داع. 
التجارية يف جمال خدمات الأوراق املالية، بالعتماد على اأحدث التقنيات 
املوؤ�ص�صات  متناول  يف  لتكون  العمالء،  احتياجات  تلبية  على  الرتكيز  ومع 
وتعتر  الدولين.  امل�صتثمرين  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلطنة  يف  ال�صتثمارية 
للحفظ  الأول  اأبوظبي  بنك  ملن�صة  الأ�صا�صية  امل��ح��اور  من  ُعمان  �صلطنة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�صمل  والتي  املنطقة،  يف  املبا�صر  الأم��ن 
املقبلة  الفرتة  يف  و�صت�صم  ولبنان،  والبحرين  ال�صعودية  العربية  واململكة 

كاًل من م�صر ودولة الكويت«. 

�لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم متدد �صر�كتها مع جيو�صايكل لفارج هول�صيم ملدة 10 �صنو�ت
عن  ناجمة  م��واد  وه��ي  امل�صتهلكة  اخلاليا  لبطانة  اقت�صادية 
النفايات  اأه��م  م��ن  واح���دة  تعد  وال��ت��ي  الأمل��ن��ي��وم  عملية �صهر 
تقنية  لتطوير  معاً  ال�صركتان  وتعاونت  الأملنيوم.  �صناعة  يف 
امل�صتهلكة كمادة  وا�صتخدام بطانة اخلاليا  امل�صبقة  للمعاجلة 
و�صيطة بديلة يف �صناعة الأ�صمنت املحلي. وقد اأ�ص�صت لفارج 
للرتكيز  الإمارات”  “جيو�صايكل  الفرعية  �صركتها  هول�صيم 
وامل����واد  امل�صتهلكة  اخل��الي��ا  ل��ب��ط��ان��ة  امل�����ص��ب��ق��ة  امل��ع��اجل��ة  ع��ل��ى 
�صركة  ل��الأمل��ن��ي��وم  العاملية  الإم�����ارات  �صركة  وزودت  الأخ����رى. 
جيو�صايكل باأكر من 160 األف طن من البطانات امل�صتهلكة 
 3000 ال��ذي تطلب ما يقرب من  2010، الأم��ر  منذ ع��ام 

رحلة �صاحنة بن مرافق ال�صركتن.
ل�صركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ك��ل��ب��ان،  ب��ن  ال��ن��ا���ص��ر  ع��ب��د  وق���ال 
الوزن  بخفة  الأمل��ن��ي��وم  “يتميز  لالأملنيوم:  العاملية  الإم����ارات 
والقوة وقابليته لإعادة التدوير، ويتم ا�صتخدامه يف املنتجات 
والبنية التحتية التي جتعل احلياة الع�صرية ممكنة، وتطوير 
اأكر ا�صتدامة. ومع ذلك، ينتج عن �صناعة الأملنيوم  جمتمع 
بع�ص النفايات التي كان من ال�صعب اإعادة تدويرها. وين�صب 
واإيجاد  النفايات قدر الإمكان،  تركيزنا على احلد من توليد 
لعبت  وق��د  جتنبها.  ميكننا  ل  ال��ت��ي  للنفايات  ا���ص��ت��خ��دام��ات 
�صراكاتنا مع لفارج هول�صيم وجيو�صايكل الإم��ارات وم�صانع 

الأ�صمنت املحلية دوراً مهماً يف متكيننا من حتويل بقايا �صناعة 
الأملنيوم اإىل مواد ذات قيمة اقت�صادية«. وبدوره، قال مدحت 
“ت�صتند روؤيتنا يف  اإ�صماعيل، املدير العام ل�صركة جيو�صايكل: 
القت�صاد  الإم��ارات على متكن  لفارج هول�صيم وجيو�صايكل 
ا�صتبدال  املوارد الطبيعية من خالل  الدائري واحلفاظ على 
الوقود واملواد اخلام بالنفايات اأو املنتجات الثانوية. وكان من 
الفر�صة  مينحنا  اأن  الإن��ت��اج  عمليات  يف  النظر  اإع��ادت��ن��ا  ���ص��اأن 
للم�صاهمة يف حل م�صكلة النفايات يف املجتمع من خالل اإعادة 
ال�صتخدام واإعادة التدوير. هدفنا هو ت�صريع وترية الو�صول 
اإىل م�صتقبل خاٍل من النفايات. ومن اأجل حتقيق هذا الهدف، 
الإم���ارات  �صركة  مثل  ا�صت�صرافية  ب���روؤى  �صركاء  اإىل  نحتاج 
�صراكتنا  متديد  ف��اإن  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  لالأملنيوم.  العاملية 
من �صاأنه اأن يري الرحلة الناجحة ملعاجلة النفايات واإعادة 
التدوير بن ال�صركتن خالل ال�صنوات الع�صر املا�صية والتي 
اأ�صهمت يف حت�صن ال�صتدامة يف دولة الإم��ارات«. ومن املقرر 
 40،000 اأن تقوم �صركة الإم��ارات العاملية لالأملنيوم بتوريد 
طن اإ�صايف من بطانات اخلاليا امل�صتهلكة على مدار العامن 
ُمعاجلة  كمواد  مبا�صرة  اأو  جيو�صايكل  ل�صركة  �صواء  املقبلن، 
يف  هول�صيم  لف���ارج  ل�صركة  ال��ت��اب��ع  الأ�صمنت  مل�صنع  م�صبقاً 

الفجرية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة الإم��ارات العاملية لالأملنيوم عن متديد �صراكتها 
الإمارات”  “جيو�صايكل  �صركة  مع  اإ�صافية  �صنوات   10 مل��دة 
التابعة ل�صركة لفارج هول�صيم، اأكر جمموعة حللول البناء 
يف العامل، وذلك خللق قيمة من النفايات ال�صناعية يف دولة 
العاملية  الإم���ارات  �صركة  تعمل   ،2010 عام  الإم���ارات. ومنذ 
ا�صتخدامات  لإي��ج��اد  هول�صيم  لف���ارج  �صركة  م��ع  ل��الأمل��ن��ي��وم 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة -الفجر:

اح��ت��ف��ظ  ن����ادي احت����اد ك��ل��ب��اء بلقب 
الإم�������ارات  اأب����ط����ال  دوري  م�����ص��اب��ق��ة 
اأم�ص  اأقيمت  التي  للجودو  لل�صباب 
كلباء  احت�����اد  ن�����ادي  ب�����ص��ال��ة  الأول 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق��ي��ة ،وال���ت���ي �صمت 
الأوزان من  خمتلف  من  لعبا   50
يف  ممثله  ال�صمالية  الإم����ارات  ف��رق 
ال�صارقة   ، الريا�صي  ال�صارقة  اأندية 
ل���ري���ا����ص���ات ال����دف����اع ع���ن ال��ن��ف�����ص ، 
الفجرية للفنون القتالية ، خورفكان 
الذي  كلباء  احت��اد  ون��ادي  الريا�صي 
اأح�����ص��ن ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة دعما 
جل��ه��ود احت����اد امل�����ص��ارع��ة واجل����ودو 

،وح���ل يف امل��رك��ز ال��ث��اين ف��ري��ق نادي 
وثالثا  ال��ق��ت��ال��ي��ة  للفنون  ال��ف��ج��رية 

فريق نادي ال�صارقة الريا�صي.
وجاء تتويج فريق احتاد كلباء بلقب 
ميداليات   10 ب��ر���ص��ي��د  ال��ب��ط��ول��ة 
ذه���ب���ي���ة و4  م����ي����دال����ي����ات   4 م���ن���ه���ا 
وب���رون���زي���ت���ان وح����ل فريق  ف�����ص��ي��ة 
املركز  يف  القتالية  للفنون  الفجرية 
منها  م��ي��دال��ي��ات   8 بر�صيد  ال��ث��اين 
و  وف�����ص��ي��ة  ذه��ب��ي��ة  م���ي���دال���ي���ات   4

قويه  مناف�صه  ب��ع��د  ب��رون��زي��ات   3
م���ع ح���ام���ل ال��ل��ق��ب خ��ا���ص��ة امل���ب���اراة 
كجم   90 حت���ت  وزن  يف  احل��ا���ص��م��ة 
بن عي�صى البدري )كلباء( و�صلطان 
ك�صبها  وال���ت���ي  )ال���ف���ج���رية(  ع��ي�����ص��ى 
ال��ب��دري و���ص��ط م�����وؤازرة ق��وي��ة ، مما 
الذهبية،  قاد فريقه لل�صدارة بتلك 
ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ح��ل ف��ري��ق نادي 
ال�������ص���ارق���ة ال���ري���ا����ص���ي ب��ر���ص��ي��د 6 

ميداليات ف�صية و5 برونزيات .

ذهب البطولة
و�صهدت البطولة تتويج لعب احتاد 
بذهبية  النقبي  في�صل  احمد  كلباء 
عبد  وزم��ي��ل��ه   ، ك��غ��م   55 وزن حت��ت 
ال��رح��م��ن ط����ارق ب��ذه��ب��ي��ة وزن حتت 
مالك  عقيل  ومرت�صي   ، كغم   100
بذهبية وزن فوق 100 كغم بالإ�صافة 
 .. ال���ب���دري  ال��ذه��ب��ي عي�صى  ل��الع��ب 
ونال ذهبيات فريق الفجرية للفنون 
القتالية ، نوار عمار يف وزن حتت 60 

كغم ، وزميله احمد خالد عبد القادر 
وعبداهلل   ، النقبي  خمي�ص  و�صعيد   ،

حممد نعمتوف )الفجرية(.

التتويج 
ويف ختام مناف�صات البطولة الناجحة 
ق���ام ال�����ص��ادة ن��ا���ص��ر ال��ت��م��ي��م��ي اأمن 
جا�صم  ،وحممد  لالحتاد  العام  ال�صر 
اجلودو  م�صرف  امل�صاعد  ال�صر  اأم��ن 
�صعيد  ال�����ص��ي��د  ي��راف��ق��ه��م��ا  امل���ح���ل���ي 

خلفان املزروعي نائب رئي�ص جمل�ص 
وال�صيد   ، ك��ل��ب��اء  احت����اد  ن����ادي  اإدارة 
م�صرف  بو�صيم  يو�صف  العزيز  عبد 
الألعاب الريا�صية بنادي احتاد كلباء 
وع���دد م��ن ق���ي���ادات الأن���دي���ة بتتويج 
الفائزين الأوائل ويف اخلتام مت تبادل 
الدروع التذكارية ، م�صكا لالحتفالية 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت و����ص���ط اه���ت���م���ام كبري 
يتعلق  الحرتازية،فيما  ب��الإج��راءات 

.) -PCR 19 -بفح�ص )كوفيد

احتــاد  ويــهــنــئ  ي�سكر  ــدرعــي  ال
كلباء

هناأ �صعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئ��ي�����ص احت�����اد امل�������ص���ارع���ة واجل�����ودو 
ك��ل��ب��اء احتفاظه  ن����ادي احت����اد  ف��ري��ق 
جاء  التي   ، ال�صنوية  البطولة  بلقب 
الظروف  بالرغم من  رائعا  تنظيمها 
اإدارة  ج��ه��ود   مثمنا   ، ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
اأح�صن  ال������ذي  ك���ل���ب���اء  احت������اد  ن������ادي 

ا���ص��ت�����ص��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة دوري 
اأبطال الإمارات للجودو لعام 2020 
لكافه  ال��ت��وف��ي��ق  ،م��ت��م��ن��ي��ا   -2021
الفرق العمرية يف البطولت القادمة 
،ب��ع��د اأن اأ���ص��ه��م��ت ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة يف 
اكت�صاف اأ�صماء ودماء جديدة �صت�صهم 
العمرية  الوطنية  املنتخبات  دع��م  يف 
الإقليمية  للم�صاركات  تتاأهب  التي 
القادمة،موا�صلة لهتمام مبنتخبات 

القاعدة ال�صنية.

•• دبي-الفجر:

اأمام  دب��ي خ�صارته  ذئ��اب  فريق  ح��ول 
من  ال��ث��اين  ال�صوط  نهاية  يف  زي���دان 
املباراة الفتتاحية للفريقن بخم�صة 
زيدان  ل�صالح  ه��دف  مقابل  اأه���داف 
اإىل فوز بع�صرة اأهداف مقابل �صبعة يف 
نهاية املباراة  يف بطولة ايفزا الف�صية 
ت���ق���ام ح��ال��ي��ا بنادي  ل��ل��ب��ول��و وال���ت���ي 
والفرو�صية  للبولو  احلبتور  ومنتجع 
والتي ت�صتمر حتى اخلام�ص من �صهر 

فراير املقبل مب�صاركة �صتة فرق .
ج��اءت امل��ب��اراة غريبة الأط���وار ب�صبب 
اأنهى  ب��ه��دف��ن  ت���ق���دم ف���ري���ق زي�����دان 
بهما �صوط املباراة الأول مقابل هدف 
الثاين  ال�صوط  واحد للذئاب وي�صهد 
ويحرز  زي��دان  لفريق  كاملة  �صيطرة 
رافعا ر�صيده  اأه��داف متتالية  ثالثة 
اإىل خم�صة اأهداف مقابل هدفا واحدا 

للذئاب .
فريق  ويلعب  الثالث  ال�صوط  وي��ب��داأ 

ويفطن  ال��ف��وز  �صمن  وك��اأن��ه  زي����دان 
ال�صرتخاء  ه���ذا  اىل  ال���ذئ���اب  ف��ري��ق 
الثاين  ه���دف���ي���ه  وي����ح����رز  وي���ت���ح���رك 
بهدفه  زي���دان  عليه  ي��رد  ث��م  والثالث 

ال�����ص��اد���ص وب��ع��ده��ا ي��ن��ج��ح ال���ذئ���اب يف 
الفارق بينهما  اإحراز هدفن لي�صيق 
ب�صتة  زي���دان  بتقدم  ال�صوط  لينتهي 

اأهداف مقابل خم�صة .

الذئاب  ي��درك  ال�صاد�ص  ال�صوط  ويف 
املباراة  �صوط  ان  ال  بال�صتة  التعادل 
اخل��ام�����ص والخ�����ري ���ص��ه��د حت����ول مل 
فريق  حقق  حينما  احل�صبان  يف  يكن 

الذئاب هدف الرتجيح ويتقدم للمرة 
الوىل بهدف "�صابع" جميل حلبتور 
و�صنع  ج��م��ي��ل��ن  ه���دف���ن  احل���ب���ت���ور 
اأه������داف وت���ف���وق ع��ل��ى نف�صه  ث���الث���ة 

الذي  ثامن  بهدف  املحرتف  ويتبعه 
اأحرز جنمه . ويتبعه املحرتف بهدف 

ثامن الذي اأحرز جنمه . 
بالذئاب  اللحاق  زي��دان  فريق  ح��اول 

الفارق  لي�صبح  ال�صابع  هدفه  فاأحرز 
فريق  ان  ال  واح������دا  ه���دف���ا  ب��ي��ن��ه��م��ا 
ليحرز  زي���دان  خطاأ  ا�صتثمر  ال��ذئ��اب 
منه هدفه التا�صع ليزيد الفارق مرة 

املتاألق  ويختتم  ه��دف��ن  اىل  اأخ����رى 
ح��ب��ت��ور ح��ب��ت��ور م�����ص��ل�����ص��ل اله�����داف 
املباراة  لتنتهي  العا�صر  فريق  بهدف 
اهداف  �صبعة  مقابل  اأه���داف  بع�صرة 

لزيدان .
ال�صادق  ���ص��ل��ط��ان  اأع����رب  م��ن ج��ان��ب��ه 
كفو"ال�صركة   " ب�������ص���رك���ة  امل�����دي�����ر 
الراعية لفريق ذئاب دبي عن �صعادته 
املباريات  ���ص��ع��وب��ة  رغ���م  ال��ف��وز  ب��ه��ذا 
الفريق  ب������اأداء  م�����ص��ي��دا  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
م���وؤك���دا اأن رع��اي��ة ���ص��رك��ت��ه ت��اأت��ي من 
منطلق واجبها املجتمعي جتاه �صبابنا 
ك�صركة وطنية كما اأعرب عن امله يف 
ان يوا�صل الفريق عرو�صه الطيبة يف 

هذه البطولة .
غد  ي��وم  املناف�صات  ت�صتاأنف  و���ص��وف 
الأويل  ال���ث���الث���اء مب���ب���ارت���ن جت��م��ع 
اي��ف��زا مهرة  ب��ن اجل��ري��ح��ن فريقي 
الق�صمة  تقبل  ل  م��ب��اراة  يف  وزي����دان 
على اثنن واملباراة الثانية جتمع بن 

فريقي بنجا�ص وذئاب دبي .

•• دبي –الفجر:

اأم�ص  اأول م��ن  ي���وم  ال�����ص��ت��ار  اأ���ص��دل   
الثانية  اجل��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات  ال�����ص��ب��ت 
م���ن ب��ط��ول��ة دب���ي امل��ف��ت��وح��ة لأل����واح 
�صريف-  -ك��اي��ت  امل��اء  على  التزحلق 
وال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
�صتاء  اجمل  يف  البحرية  للريا�صات 
ب��ال��ع��امل ع��ل��ى م����دار ي��وم��ن �صمن 
البحري  الريا�صي  املو�صم  فعاليات 

.2021-2020
عبيد  حم���م���د  ال���ث���ن���ائ���ي  وخ����ط����ف 
اح��م��د الفال�صي  امل��ن�����ص��وري ورا���ص��د 
الأ�صواء يف امل�صهد اخلتامي للبطولة 
يف  ن�صنا�ص  ���ص��اط��ئ  احت�صنها  ال��ت��ي 
دب���ي و���ص��ط م�����ص��ارك��ة اك���ر م��ن 80 
اكر  مي��ث��ل��ون  ومت�صابقة  مت�صابقا 
م��ن 20 دول����ة م��ن خم��ت��ل��ف ق���ارات 

العامل وذلك يف فئة الهواة املواطنن 
يف مناف�صات املهارات املفتوحة وتوين 

تيب.
وت��ف��وق امل��ن�����ص��وري ع��ل��ى رف��اق��ه من 
مناف�صات  يف  ال���وط���ن���ي  امل���ن���ت���خ���ب 
امام  ج��رت  ال��ت��ي  املفتوحة  امل��ه��ارات 
انظار جمهور �صاطئ ن�صنا�ص واظهر 
ال��ت��ع��ام��ل مع  فيها م��ه��ارة ف��ائ��ق��ة يف 
�صرعات الرياح والتوفيق بن �صرعة 
وتقدم  الإبحار  ولوح  واملظلة  الرياح 
يف املناف�صات على البطل را�صد احمد 
احمد  والبطل  )ال��ث��اين(  الفال�صي 

�صاحي املحريبي )الثالث(
ال�����ص��اع��د عبداهلل  ب��ط��ل��ن��ا  ووا����ص���ل 
التاألق  م�����ص��وار  امل��ح��ريب��ي  ���ص��اح��ي 
املركز  حم��ق��ق��ا  ال��ن��ا���ص��ئ��ن  ف��ئ��ة  يف 
فريدريك  البولندي  خلف  ال��ث��ال��ث 
واللبناين  )الأول(  ���ص��ز���ص��ز���ص��ن��ي 

بينما  )ال��ث��اين(  ق�صا�ص  ج��رائ��ي��ل 
ال�صكتلندي  ال���رج���ال  ب��ف��ئ��ة  ظ��ف��ر 

ديفيز لوي�ص وعند ال�صيدات تفوقت 
الريطانية �صارا دوغال�ص.

وجنح را�صد احمد الفال�صي يف انتزاع 
-توين  امل��واط��ن��ن  ال��ه��واة  فئة  لقب 

امل���راح���ل الثالثة  ت�����ص��در  ب��ع��د  ت��ي��ب 
الول  املركز  على  بح�صوله  بجدارة 
ب��ي��ن��م��ا ح�����ص��ل ب��ط��ل��ن��ا حم��م��د عبيد 
ونال  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  املن�صوري 
بطلنا احمد املحريبي املركز الثالث 
الرابع  املركز  علي يف  عبداهلل  وج��اء 

ثم غيث الغيث يف املركز اخلام�ص.
اللبناين  ف�����از  ال���ف���ئ���ات  ب���اق���ي  ويف 
يف  الأول  باملركز  ق�صا�ص  جرائيل 
م�صاركة  �صهدت  التي  النا�صئن  فئة 
امل�صتقبل  8 ابطال من بينهم جنوم 
����ص���ي���ف ن�������ص���ر ال����ن����ي����ادي )ال�����راب�����ع( 
)ال�صاد�ص(  ح��ارب  حممد  وع��ب��داهلل 

وعبداهلل املحريبي )ال�صابع(.
املت�صابق  ت��ف��وق  ال��رج��ال  فئة  ول���دى 
جميع  على  دند�صلي  ل��وؤي  اللبناين 
امل�صاركن املحرتفن واللذين و�صل 
ح�صلت  بينما  مت�صابقا   21 عددهم 

امل��ت�����ص��اب��ق��ة ����ص���ارل���ن م��ي�����ص��ي��ل من 
موري�صيو�ص على املركز الأول يف فئة 

ال�صيدات بجدارة

21
����ص���ه���دت م���ن���اف�������ص���ات ب���ط���ول���ة دب���ي 
�صاطئ  يف  ���ص��ريف  للكايت  املفتوحة 
 80 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  م�صاركة  ن�صنا�ص 
21 دولة  مت�صابقا يف يوميها مثلوا 
الوطني  منتخبنا  جن���وم  ت��ق��دم��ه��م 
واملت�صابقات  املت�صابقن  اىل  اإ�صافة 
و�صوريا  وم�������ص���ر  ال�������ص���ع���ودي���ة  م����ن 
وبريطانيا  وف���ل�������ص���ط���ن  ول���ب���ن���ان 
ورو�صيا  وهولندا  واإيطاليا  وفرن�صا 
وا�صبانيا  وبولندا  والنم�صا  وبلغاريا 
املتحدة  والوليات  وكندا  وا�صكتلندا 
و�صريلنكا  واأ���ص��رتال��ي��ا  الم��ري��ك��ي��ة 

وجنوب افريقيا وموري�صيو�ص

الفائزون:
توين تيب:

را�����ص����د احمد  امل����واط����ن����ن:  ال����ه����واة 
الفال�صي 

فئة النا�صئن: جرائيل ق�صا�ص
مي�صيل  ������ص�����ارل�����ن  ال�����������ص�����ي�����دات: 

موري�صيو�ص
الرجال: اللبناين لوؤي دند�صلي

املهارات املفتوحة:
امل���واط���ن���ن: حم��م��د عبيد  ال����ه����واة 

املن�صوري
البولندي فريدريك  النا�صئن:  فئة 
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• ال�سام�سي: بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للجوجيت�سو ت�سمن  
ال�ستعداد الأمثل لل�ستحقاقات الإقليمية والقارية القادمة

• جتاوب رائع مع حملة »احم نف�سك ... ليكن خيارك التطعيم«

•• ال�شارقة -الفجر:

بنادي  اليد  افتتح فريق رجال كرة 
ال�صارقة األقابه يف املو�صم الريا�صي 
– 2021 بح�صد بطولة   2020
ك��اأ���ص الإم����ارات ل��ك��رة ال��ي��د، بعدما 
امل�صابقة  ت��رت��ي��ب  ج�����دول  ت�����ص��در 
النهائية  م��رح��ل��ت��ه��ا  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
بنظام ال���دوري م��ن دور واح��د بن 
حمايدة،  م��الع��ب  ع��ل��ى  اأن��دي��ة   3
تغلب  الذي  البطل،  ال�صارقة،  وهم 
 19 –  32  ( بنتيجة  ال��ع��ن  على 
بفارق  الأهلي  �صباب  اأم��ام  ( وخ�صر 
– 24 (، وحل العن   25 هدف ) 
الأهداف  ب��ف��ارق  للبطولة  و�صيفاً 
ب���ع���د ت��غ��ل��ب��ه ع���ل���ى ����ص���ب���اب الأه���ل���ي 
بنتيجة اعتبارية 10 مقابل �صفر، 
فريق  ارت��ك��ب��ه  اإداري  خ��ط��اأ  نتيجة 
�صباب  وبالتايل جاء  الأهلي،  �صباب 
بنف�ص  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  الأه���ل���ي يف 

ر�صيد النقاط.
امللك علي زين  ورغ��م غياب جنمي 
ال�صارقة  ت�صكيلة  عن  م��ريزا  وعلي 

منتخبي  م��ع  م�����ص��ارك��ت��ه��م��ا  ب�صبب 
العامل  ك��اأ���ص  يف  وال��ب��ح��ري��ن  م�صر 
مناف�صاته  اجل������اري  ال���ي���د،  ل���ك���رة 

كرة  كتيبة  اإن  اإل  م�����ص��ر،  يف  الآن 
اإ�صافة  يف  جنحت  ال�صرقاوية  اليد 
كاأ�ص  �صجل  لها يف  اللقب اخلام�ص 

الإمارات لكرة اليد، لريتفع ر�صيد 
لكرة  ال�������ص���ارق���ة  رج������ال  ب����ط����ولت 
اإىل  امل�صابقات  كل  يف  تاريخياً  اليد 
اإىل  بالإ�صافة  حملية  بطولة   31
كاأ�ص  خ���ارج���ي،  ل��ل��ق��ب  ام��ت��الك��ه��م 

ال�صوبر الإماراتي البحريني.
���ص��ع��ادة حممد  اأه����دى  وم���ن جهته 
عبيد احل�صان، ع�صو جمل�ص اإدارة 
نادي ال�صارقة، رئي�ص اإدارة الألعاب 
الإمارات،  بكاأ�ص  الفوز  اجلماعية، 
اإىل  ال���ي���د،  م��و���ص��م  ب���ط���ولت  اأوىل 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد 
ال�صارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
بن  ���ص��ل��ط��ان  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  واإىل 
ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد 
رئي�ص  ال�صارقة،  حاكم  ونائب  عهد 
ال�صارقة،  لإمارة  التنفيذي  املجل�ص 
واإىل �صمو ال�صيخ عبد اهلل بن �صامل 
ال�صارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ص��م��ي 

نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي.
وتوجه احل�صان بال�صكر اإىل �صعادة 
رئي�ص  احل�����زام�����ي  ه�����الل  ع��ي�����ص��ى 
على  ال��ري��ا���ص��ي،  ال�����ص��ارق��ة  جمل�ص 
ال�صارقة،  ل��ن��ادي  امل�����ص��ت��م��ر  ال��دع��م 
اإىل �صعادة علي  ووج��ه حتية و�صكر 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل��دف��ع  ���ص��امل 
املجل�ص  اأع�����ص��اء  ال���ن���ادي، وج��م��ي��ع 
اجلماعية،  الأل��ع��اب  اإدارة  واأع�صاء 
ع��ل��ى ك���ل م���ا ي��ب��ذل��ون��ه م���ن جهود 
ال��ن��ج��اح التي  ل��ت��وف��ري م��ت��ط��ل��ب��ات 

مكنت الفريق من موا�صلة م�صرية 
الإجنازات.

الأل���ع���اب  اإدارة  رئ��ي�����ص  ق����دم  ك��م��ا 
اجلماعية �صكره الالعبن واجلهاز 
الفني والإداري والطبي على فوزهم 
بالكاأ�ص وطالبهم مبوا�صلة اجلهد 
ا�صتحقاقات  ب��ق��ي��ة  يف  وال���رتك���ي���ز 
الألقاب  اأج����ل ح�����ص��د  م���ن  امل��و���ص��م 

لإ�صعاد اجلماهري ال�صرقاوية.
نادي  اإىل  ���ص��ك��ره  احل�����ص��ان  ون��ق��ل 
موافقته  على  البحريني  النجمة 

اإع������ارة جن���م ال��ف��ري��ق ح�����ص��ن علي 
خالل  لل�صارقة  لالن�صمام  البابور 
و�صكر  الإم������ارات،  ك��اأ���ص  مناف�صات 
الالعب ح�صن البابور على جهوده 
الإيجابي  الفني  وتاأثريه  امللك  مع 
ال���ف���ري���ق ح��ت��ى جن����اح املهمة  ع��ل��ى 

بالتتويج بالبطولة.
ووجه رئي�ص اإدارة الألعاب اجلماعية 
امللك  وتقدير خا�ص جلمهور  �صكر 
للفريق  دائ��م��اً  امل�صاند  ال�����ص��رق��اوي 

واأهدى لهم الفوز بالكاأ�ص.

•• اأبوظبي-الفجر:

للجوجيت�صو،  الإم���ارات  احت��اد  اأعلن   
عن توا�صل فعاليات املو�صم الريا�صي 
اجلولة  تنظيم  خ���الل  م��ن  اجل��دي��د 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك���اأ����ص  م���ن  الأوىل 
�صالة  للجوجيت�صو يف  الدولة  رئي�ص 
جوجيت�صو اأرينا يف العا�صمة اأبوظبي 

يومي 29 و30 يناير اجلاري.
وت�صهد ن�صخة هذا العام من البطولة 
اإ�صافة  املحلية  ال�صاحة  على  الأغلى 
مناف�صات  ب�����������اإدراج  ت���ك���م���ن  م���ه���م���ة 
ال�صيدات �صمن برناجمها احلافل يف 
خطوة تعك�ص الأهمية املتزايدة للدور 

الذي اأ�صبحت تلعبه املراأة الإماراتية 
اجلوجيت�صو  ري��ا���ص��ة  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 

وغريها من الريا�صات املختلفة. 
م�صاركة  ب��اأو���ص��ع  ال��ب��ط��ول��ة  وت��رح��ب 
الأوزان  الريا�صين من خمتلف  من 
للتناف�ص بنظام احلزام املفتوح �صمن 
عاماً(   16 )حت����ت  الأ����ص���ب���ال  ف���ئ���ات 
والنا�صئن )حتت 18 عاما( والكبار 

)فوق 18 عاما(.
وب���ه���ذا ال�������ص���دد، ق����ال ال�����ص��ي��د فهد 
لحتاد  العام  الأم��ن  ال�صام�صي  علي 
الإم���������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و: " اأوف����ت 
خالل  من  اجلديد  املو�صم  انطالقة 
الإم���ارات  اأم  ل���دوري  الأوىل  اجل��ول��ة 

ون��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة ب��ك��ل وعودها 
م����ن ن���اح���ي���ة روؤي�������ة ع�����دد ك���ب���ري من 

اإىل  تتطلع  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  امل��واه��ب 
والوقوف  املناف�صة  يف  قدمها  تثبيت 
اليوم  ون�صهد  التتويج.  من�صات  على 
حما�صا م�صاعفا من قبل الريا�صين 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك��اأ���ص  يف  للم�صاركة 
الذي  للجوجيت�صو  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
قلوبنا  يف  ا�صتثنائية  مبكانة  يحظى 

جميعا. 
حظي  "لطاملا  ال�صام�صي:  واأ����ص���اف 
مت���ث���ي���ل امل���������راأة وت���ع���زي���ز دوره��������ا يف 
القطاعات كافة باأهمية ق�صوى لدى 
مل�صتقبل  وروؤي��ت��ه��ا  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
ه���ذه ال��ري��ا���ص��ة، ول��ع��ل الإع����الن عن 
مناف�صات  اإىل  ال�صيدات  فئة  اإ�صافة 

الكاملة  الثقة  يعك�ص  الغايل  الكاأ�ص 
ب��ق��درات��ه��ا ال��ق��ي��ادي��ة وال���ري���ادي���ة يف 
ت��ع��زي��ز ان��ت�����ص��ار ه���ذه ال��ري��ا���ص��ة ذات 
وخارجها،  ال��دول��ة  يف  النبيلة  القيم 
للجوجيت�صو  الإم��ارات  احتاد  وجهود 
اأر�ص  على  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ترجمة  يف 

الواقع". 
ت�����ص��اه��م بطولة  ال�����ص��ام�����ص��ي:  وت���اب���ع 
����ص���اح���ب ال�������ص���م���و رئ���ي�������ص ال����دول����ة 
الأمثل  الإع��������داد  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و 
ل�����الع�����ب�����ن وت������ع������زي������ز ق�����درات�����ه�����م 
وج��اه��زي��ت��ه��م ل��ت��م��ث��ي��ل ال���دول���ة على 
والعاملية.  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ص��اح��ت��ن 
الأحداث  من  مزدحمة  اأجندة  لدينا 

الالعبن  وج���م���ي���ع  وال�����ب�����ط�����ولت، 
امل�صّرف،  ال���ظ���ه���ور  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ن 
وموا�صلة التقدم وحتقيق الإجنازات 
�صمن  ال���دول���ة  مت��ث��ي��ل  اإىل  و����ص���ول 
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ال����ذي ي��ع��د هدف 

لكل لعب. 
التي  احلملة  اأهمية  ال�صام�صي  وب��ّن 
يقّدم احتاد الإمارات للجوجيت�صو لها 
الدعم بالتزامن مع انطالقة املو�صم 
اجل���دي���د وه����ي حت���ت ع���ن���وان "احم 
التطعيم"  خ���ي���ارك  ل��ي��ك��ن  ن��ف�����ص��ك.. 

م�صيدا بالتجاوب الكبري الذي حتظى 
واملجتمعي،  الريا�صي  الو�صط  يف  به 
م��ن��وه��ا ب���اأن اأخ���ذ ال��ل��ق��اح مي��ث��ل اأكر 
الطرق فعالية يف الت�صدي للفريو�ص 

وعودة احلياة اإىل �صابق عهدها. 
اليوم  يف  ال�صيدات  مناف�صات  وت��ق��ام 
املوافق  اجلمعة  البطولة  م��ن  الأول 
�صي�صهد  فيما  اجل����اري،  يناير   29
يناير   30 امل����واف����ق  ال����ت����ايل  ال����ي����وم 
الرجال  م��ن��اف�����ص��ات  اإق���ام���ة  اجل�����اري 
يف  اأري��ن��ا  جوجيت�صو  �صالة  يف  وذل��ك 

العا�صمة اأبوظبي. 
وت����ق����ام ال���ب���ط���ول���ة و����ص���ط اإج��������راءات 
احرتازية �صارمة، ووفقا للروتوكول 
�صالمة  ل�����ص��م��ان  امل��ع��ت��م��د  ال�����ص��ح��ي 

الالعبن امل�صاركن،
وتاأتي اجلولة الفتتاحية لكاأ�ص رئي�ص 
اأعقاب اجلولة الأوىل من  الدولة يف 
اأم  ودوري  الدولة  رئي�ص  نائب  دوري 
الإمارات للجوجيت�صو، والتي �صهدت 
م�صاركة مئات الريا�صين من جميع 

اأنحاء الدولة.

•• اأبوظبي –الفجر:

اأ�صاد الحتاد الآ�صيوي ببطولة كاأ�ص 
تعتر  التي  العربي،  اخلليج  �صوبر 
ا�صتمرار  ظل  يف  تنظم  التي  الأوىل 
جتتاح  ال��ت��ي  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
اآثارها  زال��ت  وم��ا  العامل  دول  اأغلب 
الآ�صيوي  الحت���اد  واأ���ص��ار  م�صتمرة، 
على ل�صان الأمن العام، اإىل اأن جناح 
الإجراءات  وتطبيق  ال�صوبر  تنظيم 
بالدوري  وال��و���ص��ول  الح����رتازي����ة، 
الأول،  الدور  لنهاية  ككل  الإماراتي 
اأو  �صحية  م�صاكل  اأي  ودون  بنجاح 
تنظيمية، يعك�ص وجود ت�صديد حازم 
للتغلب  والأن��دي��ة  الرابطة  قبل  من 
على كافة ال�صعاب املرتبطة باللعب 

يف ظل تلك الظروف ال�صتثنائية.
فريدا  ح��دث��ا  ك���ان  وقال" ال�����ص��وب��ر 
واحتفال مميزا  بالفعل،  وا�صتثنائيا 
جمع فريقي ال�صارقة و�صباب الأهلي، 
كما كان التنظيم مميزا كعادة تنظيم 

الأحداث يف الإمارات".
وتابع" رابطة املحرتفن الإماراتية 

اجلنيبي  ن��ا���ص��ر  اهلل  ع��ب��د  ب��رئ��ا���ص��ة 
بالحتاد  امل�����ص��اب��ق��ات  جل��ن��ة  ع�����ص��و 
كبريا  ع���م���ال  ت����ق����دم   ، الآ�����ص����ي����وي 
والحت�������اد الآ����ص���ي���وي ي�����ص��ي��د دوم���ا 
مب��ن��ظ��وم��ة الح�������رتاف الإم����ارات����ي 
ل�صيما  امل��ع��اي��ري  بكافة  الل��ت��زام  يف 
اأحد  تعتر  التي  الأندية،  تراخي�ص 
القارة  ال��رتاخ��ي�����ص يف  ن��ظ��م  اأق����وى 

وهو ما مييزها بالفعل".
التنظيمي  ل��ل��ن��ج��اح  دات�����و  وت���ط���رق 
الآ�صيوية  ال���ك���رة  وقال"  ل��ل�����ص��وب��ر 
عا�صت ظروفا �صعبة بالفعل، وهناك 

دوريات مل ت�صتكمل واأخرى مازالت 
ت��ع��اين، ووج����ود دوري�����ات جن��ح��ت يف 
ال��و���ص��ول ل��ر الأم����ان ل��ل��دور الأول 
وتنظيم بطولة بقيمة ال�صوبر لديها 
الإماراتية،  ال��ك��رة  يف  ح���دث  مثلما 
ي��ع��ت��ر م���وؤ����ص���را اإي���ج���اب���ي���ا ع��ل��ى اأن 
اآثار  من  التعايف  على  حر�ص  هناك 
�صعورا  مي���ن���ح  م����ا  وه�����و  اجل���ائ���ح���ة 
الظروف  كل  على  بالتغلب  اإيجابيا 

والعودة للحياة الطبيعية".
ال�صوبر  ت��ن��ظ��ي��م  جن����اح  واأ�صاف" 
الدوري  مباريات  وقبله  الإم��ارات��ي 

املنطقة  دول  وب���اق���ي  الإم�������ارات  يف 
الحتاد  ويدفع  وي�صعدنا،  جيد  اأم��ر 
الآ����ص���ي���وي مل��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل ب���روح 
م��رت��ف��ع��ة خ���ا����ص���ة ونحن  م��ع��ن��وي��ة 
اأبطال  دوري  ن�����ص��خ��ة  م���ن  ن���ق���رتب 
تكون  اأن  ن��اأم��ل  التي   ،2021 اآ�صيا 
فيها ك��اف��ة الأن���دي���ة وال���دوري���ات يف 
بكل  عليها  للمناف�صة  اجلاهزية  اأمت 

قوة".
ووج��������ه دات��������و ال���ت���ه���ن���ئ���ة ل���راب���ط���ة 
امل��ح��رتف��ن الإم���ارات���ي���ة ول��ع��ب��د اهلل 
نا�صر اجلنيبي ع�صو جلنة امل�صابقات 
النجاح  ع��ل��ى  الآ����ص���ي���وي،  ب���الحت���اد 
الذي  والإب���ه���ار  للحدث  التنظيمي 
وفنيا،  تنظيميا  البطولة  يف  حتقق 
باقي  ا�صتكمال  يف  التوفيق  ومت��ن��ى 
الإماراتية  ال��ك��رة  يف  املو�صم  م�صوار 
والدوريات املجاورة باملنطقة، بنف�ص 
الآن،  حتى  حتققت  التي  النجاحات 
الريا�صين  ج��م��ي��ع  م��ن  ك��م��ا مت��ن��ى 
والفنين،  والإداري������ن  وال��الع��ب��ن 
بالإجراءات  التم�صك  يف  ال�صتمرار 
الحرتازية والبقاء يف �صحة جيدة.

•• ال�شارقة-الفجر

انطلقت  اأول اأول اأم�ص اجلمعة يف منطقة بدع الع�صو�ص بطولة "حتديات 
التابع  والبحوث  للدرا�صات  زايد  مركز  ينظمها  التي  الزاجل" لل�صقارة 
لنادي تراث الإمارات، بال�صراكة مع عدد من اجلهات، وت�صتمر حتى 15 

فراير املقبل
اأجل  من  ون�صاط  همة  وكلهم  البطولة،  موقع  على  ال�صقارون  وت��واف��د 

حتقيق الفوز و)النامو�ص( الذي ين�صدونه ويعني لهم الكثري.
احلمام  بن  متوا�صلة  وم��ط��اردات  قوية  مناف�صة  الأول  اليوم  �صهد  وق��د 
 20 والبالغ عددهم  الأوىل  املجموعة  امل�صاركن يف  الزاجل وبن �صقور 

الفوز  حتقيق  م��ن  ال��درع��ي  �صامل  �صعيد  �صامل  امل�����ص��ارك  ومتكن  ���ص��ق��اراً، 
واحل�صول على اجلائزة بعد مغامرات ومناورات قوية، كما ح�صل امل�صارك 
اجلائزة  ه��ذه  وتقدم  املتميز،  الأداء  جائزة  على  البلو�صي  �صغري  خليفة 
النطالق  و�صرعة  امل��ن��اورة  على  ال��ق��درة  حيث  من  اأداًء  ال�صقور  لأف�صل 

وامل�صافة الفا�صلة بن ال�صقر وبن احلمام الزاجل.
واأعرب امل�صاركون عن �صعادتهم للم�صاركة يف البطولة التي حتتفي برتاث 
الآباء والأجداد، مقدمن �صكرهم لنادي تراث الإمارات وللجنة املنظمة 

والتي دائما ما تلبي مطالبهم وتخدم تراث ال�صقارة وال�صيد بال�صقور.
وتتوا�صل مناف�صات البطولة يوم اجلمعة القادم حيث يتم التناف�ص بن 

امل�صاركن يف املجموعة الثانية وعددهم 20 م�صاركا.

للمرة اخلام�سة يف تاريخ النادي

�ل�صارقة يتوج بكاأ�ص �لإمار�ت لكرة �ليد

�جلولة �لأوىل لكاأ�ص �صاحب �ل�صمو رئي�ص �لدولة تنطلق 29 و30 
يناير �جلاري ومناف�صات �ل�صيد�ت �أحدث �إ�صافات �لبطولة

•• اأبوظبي - وام:

م��ع الق�����رتاب م��ن م��وع��د ان��ط��الق ال��ن�����ص��خ��ة اجل���دي���دة م��ن بطولة 
فراير  مطلع  الدوحة  القطرية  العا�صمة  يف  لالأندية  العامل  كاأ�ص 
نادي  عن  مو�صعا  تقريرا  القدم  لكرة  الآ�صيوي  الحت��اد  اأع��د  املقبل، 
الر�صمي  ملوقعه  الرئي�صية  ال�صفحة  على  وعر�صه  الإماراتي  الوحدة 
باعتباره واحدا من اأوائل الأندية يف منطقة غرب اآ�صيا التي �صاركت 
يف البطولة. ومثل غرب القارة يف البطولة حتى الآن اأندية الهالل، 
الوحدة،  و  دب���ي،  الأه��ل��ي  و���ص��ب��اب  /ال�����ص��ع��ودي��ة/،  والن�صر  والحت����اد، 
واجلزيرة، والعن /الإمارات/ بالإ�صافة لفريق ال�صد القطري الذي 

�صارك مرتن.
واأك����د ال��ت��ق��ري��ر اأن ن���ادي ال���وح���دة ���ص��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ع���ام 2010 
يف  ال�صاد�ص  املركز  واحتل  اأه��داف   6 و�صجل  امل�صيفة  للدولة  كممثل 
يف  امل�صاركة  بطاقة  على  احل�صول  يف  جنح  اأن��ه  اإىل  م�صريا  البطولة، 
الإم��ارات��ي يف مو�صم  ال��دوري  بلقب  توج  العامل لالأندية بعدما  كاأ�ص 
58 نقطة من 22 مباراة، حيث تقدم  بر�صيد   ،2010 –  2009
وخ��الل م�صوار  الثاين،  املركز  اأم��ام اجلزيرة �صاحب  نقاط   7 بفارق 
مقابل  م��ب��اراة،   19 يف  ال��وح��دة  ف��از  املحلي،  ال���دوري  بلقب  التتويج 
تعادلن وخ�صارة واحدة فقط، و�صجل 42 هدفا مقابل ا�صتقبال 27 
لالأندية  العامل  كاأ�ص  من  ال�صابعة  الن�صخة  اأقيمت  مرماه.  يف  هدفا 

الإم����ارات، حيث  2010 يف  18 دي�صمر  اإىل   8 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
بن  حممد  وا�صتاد  الريا�صية  زاي��د  مدينة  ا�صتاد  على  املباريات  جرت 
هيكاري  مبقابلة  املناف�صة  م�صوار  الوحدة  وا�صتهل  اأبوظبي،  يف  زاي��د 
الإم��ارات��ي يف  الفريق  اجل��دي��دة، حيث جنح  غينيا  بابوا  يونايتد من 
بايانو  و�صجل هوغو /40/ وفريناندو   ،0-3 بنتيجة  الفوز  حتقيق 
/44/ وعبدالرحيم جمعة /71/ اأهداف الفوز ل�صالح الوحدة. ويف 
الكوري  ت�صومنا  ايلهوا  �صيوجننام  مع  الوحدة  تقابل  الثانية  املباراة 
اجلنوبي الفائز بلقب دوري اأبطال اآ�صيا يف ذلك العام، وكان الفوز من 
ن�صيب الأخري بنتيجة 4-1، حيث �صجل بايانو /27/ هدف الوحدة 
حتديد  مباراة  يف  املك�صيكي  بات�صوكا  مع  الوحدة  تواجه  ثم  الوحيد. 

عن  بهدفن  الإماراتي  الفريق  وتقدم  وال�صاد�ص،  اخلام�ص  املركزين 
بات�صوكا  اإ�صماعيل مطر /44/ وحممود خمي�ص /77/ لكن  طريق 
اأدرك التعادل يف الدقائق الأخرية، قبل اأن يحقق الفوز بفارق ركالت 
الرتجيح 4-2، وبرز يف �صفوف الفريق خالل هذه امل�صاركة العديد 
من النجوم املبدعن، وكان على راأ�صهم املهاجم فريناندو بايانو وقائد 
والنجم  خمي�ص  وحممود  هوغو  جانب  اإىل  مطر  اإ�صماعيل  الفريق 
ال�صاعد اآنذاك حمدان الكمايل. وتفوق اإ�صماعيل مطر يف الت�صويت 
الذي يجريه الحتاد الآ�صيوي على كل من هوجو وفريناندو بايانو 
الأ�صوات،  % من   78 بن�صبة  البطولة،  يف  وح��داوي  لع��ب  كاأف�صل 

مقابل 15 % لبيانو، و7 % لهوجو.

»�لآ�صيوي« يربز جنومية �إ�صماعيل مطر يف مونديال �لأندية 2010

الحتاد الآ�سيوي ي�سيد باأول بطولت املو�سم

د�تو ويند�صور : �لكرة �لإمار�تية جنحت بامتياز يف »�ل�صوبر«
تفوق التنظيم الإماراتي باعث اأمل لباقي دوريات القارة

�نطالق بطولة »حتديات �لز�جل« 
لل�صقارة يف منطقة بدع �لع�صو�ص
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

���ص��ه��دت ال��ن�����ص��خ��ة ال�����ص��اد���ص��ة من 
"ماراثون اليوم الوطني للهجن"، 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز ح���م���دان بن 
بالتعاون  ال���رتاث  لإح��ي��اء  حممد 
الهجن،  ل�صباقات  دب���ي  ن���ادي  م��ع 
م��ن��اف�����ص��ات ق���وي���ة مب�����ص��ارك��ة 66 
مت�صابقاً حمرتفاً، حيث ا�صتعر�ص 
ركوب  يف  مهاراتهم  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
ال��ه��ج��ن وق���درت���ه���م ال��ك��ب��رية على 
على  �صباق  اأط��ول  لإكمال  التحمل 

اأر�ص املرموم.
ومت��ي��ز ال�����ص��ب��اق ال����ذي اأق���ي���م على 
ه��ام�����ص ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �صمو 
ال�����ص��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي،  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل  را���ص��د 
بالقوة  الأ�صيلة،  العربية  للهجن 
وامل�����ص��ت��وي��ات غ��ري امل�����ص��ب��وق��ة حيث 
ا����ص���ت���دت جم����ري����ات ال�������ص���ب���اق بن 
املت�صابقن على مدار 11 كيلومرت، 
علي  �صامل  �صلطان  يح�صم  اأن  قبل 
امل��رك��ز الأول  ال�����ص��ام�����ص��ي  جم���رين 

"لطام" بزمن  امل��ط��ي��ة  ع��ل��ى ظ��ه��ر 
وانتزع  دقيقة،   20:4852 قدره 
���ص��ه��ي��ل اجلمريي  ���ص��ه��ي��ل حم��م��د 
امل���رك���ز ال���ث���اين ع��ل��ى ظ��ه��ر املطية 
 21:0445 ب���زم���ن  "ميا�ص" 
دق��ي��ق��ة، وج�����اء ي��ح��ي ع��ل��ي �صعيد 
امللعاي الكتبي باملركز الثالث على 
بزمن  "الرما�ص"  امل��ط��ي��ة  ظ��ه��ر 

دقيقة.  21:1397
مالية  ج����وائ����ز  ت��خ�����ص��ي�����ص  ومت 
بواقع  الأوىل،  امل���راك���ز  لأ���ص��ح��اب 
الأول،  للمركز  دره��م  األ��ف   150
األ��ف دره��م للمركز الثاين  و100 

و30  ال��ث��ال��ث،  للمركز  األ��ف  و50 
للخام�ص،  األ��ف  و15  للرابع  األ��ف 
و10 اآلف درهم لأ�صحاب املراكز 
اآلف  و5   ،25 اإىل  ال�����ص��اد���ص  م��ن 
دره���م لأ���ص��ح��اب امل���راك���ز م��ن 26 
 570 اإجمايل  مبجموع   ،30 اإىل 

األف درهم.
وق���ام ���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل ح��م��دان بن 

ملركز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  دمل����وك، 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، 
يرافقه ممثلي نادي دبي ل�صباقات 
على  احل��ا���ص��ل��ن  بتتويج  ال��ه��ج��ن، 
اأج�������واء  و�����ص����ط  الأوىل،  امل�����راك�����ز 
احتفالية و�صط ح�صور جماهريي 
الريا�صة  ه���ذه  م��ن حم��ب��ي  لف���ت 
التباعد  اإج���������راءات  م����راع����اة  م���ع 

الجتماعي.
وع����ر را����ص���د اخل���ا����ص���وين، نائب 
مركز  يف  ال��ب��ط��ولت  اإدارة  م��دي��ر 
ح������م������دان ب������ن حم����م����د لإح�����ي�����اء 
جلهود  ت����ق����دي����ره  ع�����ن  ال����������رتاث، 
الن�صخة  ه��ذه  يف  امل�صاركن  جميع 
التمهيدية  ال�����ص��ب��اق��ات  م��ن  ب��داي��ة 
نوفمر  ���ص��ه��ر  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ت���ي 

كيلومرت.. و6   4 مل�صافة  امل��ا���ص��ي 
ال�صاد�صة  الن�صخة  ان  اإىل  ةل��ف��ت 
م��ت��زاي��دة من  اأع���داد  ا�صتقطاب  يف 
امل��ت�����ص��اب��ق��ن وامل���ت���اب���ع���ن، وج����اءت 
امل�صاركة واملناف�صات اأقوى، علماً اأن 
التناف�ص يزداد قوة كل عام واأ�صبح 
والتناف�ص  متكناً،  اأك��ر  امل�صاركون 
واملت�صابقن  امل�صمرين  ب��ن  ق��وي��اً 

واأ�صحاب الهجن من اأجل حتقيق 
اأف�صل النتائج، وهو ما نتطلع له، 
�صخ�ص  اأي  ي�صارك  يعد  مل  حيث 
ع��ل��ى مدار  ي��ك��ون جم��ت��ه��داً  اأن  اإل 
ال���ع���ام، وه���و ال��ه��دف ال���ذي ن�صعى 
الهجن  ركوب  ا�صتدامة عملية  له، 
اأبنائنا  يتم�صك  واأن  ال�صنة،  ط��وال 
بهذه الريا�صة الرتاثية والتعاي�ص 

مع الهجن وحبها وكيفية التعامل 
معها واكت�صاب اخلرة..منوها اأنه 
للحا�صلن  قّيمة  جوائز  ر�صد  مت 
على املراكز الأوىل �صواء يف ال�صباق 
ال�صباقن  خ����الل  اأو  ال��رئ��ي�����ص��ي، 
�صنحاول يف  اأننا  علماً  التمهيدين، 
اأكر  اإقامة عدد  القادمة  ال�صنوات 

من ال�صباقات التمهيدية.

ع���اد الأمل������اين ي���ورغ���ن ك��ل��وب امل���دي���ر ال��ف��ن��ي لفريق 
النجم  م�صتقبل  عن  اأخ��رى  مرة  للحديث  ليفربول 
املرتقبة  امل��ب��اراة  قبل  وذل��ك  �صالح،  حممد  امل�صري 
اأمام مان�ص�صرت يونايتد يف كاأ�ص الحتاد الإجنليزي.

وقال كلوب، يف ت�صريحات نقلتها �صحيفة "ليفربول 
ب�صكل  كبرية  بن�صبة  �صي�صارك  �صالح  "نعم  اإيكو": 
نفى  كما  كبري"،  �صر  ذل��ك  اأن  اأع��ت��ق��د  ول  اأ���ص��ا���ص��ي، 
املوؤكد  امل�صري غري  النجم  باأن م�صتقبل  التلميحات 

قد يكون م�صدر اإلهاء.
وعن التكهنات امل�صتمرة ب�صاأن م�صتقبل �صالح الذي 
�صيتبقى على عقده عامن بعد نهاية املو�صم اجلاري، 
اأكد كلوب "ل اأعتقد اأن ذلك �صيوؤثر على اأداء الفريق، 

هذا �صيء طبيعي يف عامل كرة القدم".
نعتقد  اأ�صياء  عن  ونتحدث  نخرج  ل  "نحن  واأو�صح 
اأ�صئلة  نتلقى  ن��ادر ج��دا. لكننا  اأم��ر  ه��ذا  اأنها مهمة، 
وجنيب عليها ثم يبدو اأننا قد بداأنا يف احلديث عن 

املو�صوع. هذه هي الق�صة".
معظم  "يف  ق���ائ���ال:  ل��ي��ف��رب��ول  م�����درب  واأمت 

اأنه  اأع��ت��ق��د  احل����الت ل ن��ف��ع��ل ذل����ك، ل 
اإ�صارة  يف  عقد �صالح �صيعطل املو�صم"، 

اأن الق�صة قد توؤثر يف  اأن��ه ل ي�صعر بالقلق من  اإىل 
النهاية على اأداء الفريق.

وي�صت�صيف مان�ص�صرت يونايتد فريق ليفربول، م�صاء 
"اأولد ترافورد" يف الدور الرابع  الأحد، على ملعب 

لكاأ�ص الحتاد الإجنليزي.
�صالح  حممد  امل�صري  النجم  اأك��د  �صابق،  وق��ت  ويف 
اأف�صل لعب يف �صفوف ليفربول  بعد فوزه بجائزة 
"الريدز" لي�ص  و�صع  اأن  املا�صي  دي�صمر  �صهر  عن 
رائعا يف الوقت احلايل، ويحتاج الفريق للرتكيز على 

كل مباراة.
جزيال  "�صكرا  اجل��ائ��زة:  ت�صلم  عقب  ���ص��الح  وق���ال 
اإن���ه ���ص��يء ج��م��ي��ل، لكننا ن��ح��ت��اج ف��ق��ط للفوز  ل��ك��م.. 

ببع�ص املباريات املقبلة".
واأ�صاف "الو�صع لي�ص رائعا يف الوقت احلايل، لكننا 
اإىل الرتكيز على كل مباراة، واأن نظل  نحتاج فقط 

متحدين ونحافظ على ال�صتمرارية".
وتابع: "اأريد �صكر اجلماهري كثريا، 
لكل من �صوت  �صكرا  لهم  واأق��ول 
للبقاء  فقط  بحاجة  نحن  يل. 
معا ودع���م ال��ف��ري��ق، اأث���ق يف 
�صيكون  اأن كل �صيء 

كما يجب".

•• اأبوظبي-وام:

ي�صتعد الحتادان العربي والآ�صيوي 
حاليا بقيادته الإماراتية ومقريهما 
الر�صمية  ال��ع��ودة  لتد�صن  دب���ي  يف 
ملناف�صات الرجبي التي توقفت على 
امل�صتوى العاملي منذ مار�ص املا�صي.

ال��ع��رب��ي برئا�صة  وي��وا���ص��ل الحت���اد 
التجهيز  الظالعي  قي�ص  الإم��ارات��ي 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لإقامة  ال��ع��م��ل  م���ع ف���رق 
للرجال  ال�صاد�صة  العربية  البطولة 
الأكادميية  يف  ل��ل�����ص��ي��دات  والأوىل 
ال�����ب�����ح�����ري�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة مب���دي���ن���ة 
الإ�صكندرية يف اأيام 12 و13 و14 
فراير املقبل، مب�صاركة 9 منتخبات 

للرجال، و5 منتخبات لل�صيدات.
الظالعي يف ت�صريحاته  وقال قي�ص 
ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات " وام" : " 
امل�صاركة  اع��ت��ذارات عن  اأي  نتلق  مل 
ت�صكيل  ومت  الآن،  حتى  البطولة  يف 
ت�صم  والتي  للبطولة  احلكام  جلنة 
اأمن  من  كل  وهم  �صاحة  حكام   4
ال��ع��م��دوين واأمي����ن اجل��ري�����ص��ي من 
الحت����اد ال��ت��ون�����ص��ي، ول��ي��ث جالجل 
للرجبي،  الأردن�����ي�����ة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن 
وع��ب��دال��ف��ت��اح ح��م��د ال���ع���ق���وري من 
الراية  ح��ك��ام  اأم���ا  الليبية،  اللجنة 
ف�صيتم توفريهم مبعرفة جمهورية 
امل�صت�صيفة،  الدولة  العربية  م�صر 
ومن املنتظر اأن ي�صل كل من حممد 
�صاكر الأمن العام لالحتاد العربي، 
التنفيذي  املدير  �صليمان  وح��م��دان 
الإ�صكندرية  اإىل  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 
لالطالع  امل���ق���ب���ل  ف����راي����ر   5 ي�����وم 
ال��ت��ج��ه��ي��زات اخلا�صة  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 

بالبطولة".
وعن ت�صكيل اللجان العليا واملنظمة 

والفنية للبطولة اأو�صح الظالعي:" 
اأ�صدرنا قرارا بت�صكيل اللجنة العليا 
برئا�صتي وع�صوية كل من خالد ببو 
لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  ع�صو 
ال��ع��رب��ي ورئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة الحت����اد 
�صاكر  وحممد  للرجبي،  الفريقي 
اأمن عام الحتاد العربي، وحمدان 
�صليمان املدير التنفيذي لالحتادين 
العربي والإماراتي، وح�صام �صاحب 
رئي�ص الحتاد امل�صري للرجبي، اأما 
فقد  للبطولة  التنظيمية  اللجنة 
�صاحب  ح�صام  برئا�صة  ت�صكيلها  مت 
امل�صري، وت�صم كال  رئي�ص الحت��اد 
من ح�صن خالد نائب رئي�ص الحتاد 
ومها  للرئي�ص،  اأول  نائبا  امل�����ص��ري 
الن�صائية  ال��ل��ج��ن��ة  مم��ث��ل��ة  ال�����زاوي 
ل��ل��رج��ب��ي نائب  ال��ع��رب��ي  ب���الحت���اد 
ث����ان ل��ل��رئ��ي�����ص، وع�����ص��وي��ة ك���ل من 
وفيما  النيال،  ويو�صف  مهران  ن��زار 

للبطولة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ي��خ�����ص 
ف��ه��ي ت�����ص��م ك���ال م���ن حم��م��د علي 
ال���ن���ي���ال، وجممد  م���اه���ر، وي��و���ص��ف 
وممثلن  جلتي،  وم�صطفى  جوكو، 
التون�صية  وال��ل��ج��ان  ع��ن الحت����ادات 

والليبية واللبنانية".
ملنتخبي  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت 
فهما  وال��رج��ال  لل�صيدات  الإم���ارات 
يتدربان حاليا ب�صكل منتظم بواقع 
اثنتان منهم يف  اأ�صبوعيا،  مرات   3
والثالثة  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  دب���ي  م��دي��ن��ة 
مبلعب " �صفنز" على طريق العن، 
املناف�صة  هو  الهدف  ف��اإن  وبالتاأكيد 
وال�صتعداد  الأوىل،  امل���راك���ز  ع��ل��ى 
القارية  لال�صتحقاقات  جيد  ب�صكل 
اأن  وال��ع��امل��ي��ة وامل��ق��ب��ل��ة، م�����ص��ريا اإىل 
ت���وزع  اأن  ق�����ررت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الكوؤو�ص وامليداليات امللونة والدروع 
الأوىل،  املراكز  اأ�صحاب  الفرق  على 

ت�صجيعا  امل�صاركن  كل  على  واأي�صا 
اللعبة ما زالت  اأن  ن��درك  لهم لأننا 
العربي".  امل�صتوى  بداياتها على  يف 
قي�ص  ق��ال  الآ�صيوي  امل�صتوى  وعلى 
الظالعي:" مثلما �صيكون لنا ال�صبق 
ع��رب��ي��ا، �صنحر�ص  ع���ودة احل��ي��اة  يف 
احلياة  ل��ع��ودة  ال��ع��امل  ت�صجيع  على 
والبطولت  ال��ق��اري  امل�صتوى  على 
فقد  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الر�صمية، 
لالحتاد  رئا�صتنا  خ��الل  من  قررنا 
الر�صمية  البطولت  عودة  الآ�صيوي 
املقبل،  م���ار����ص  ���ص��ه��ر  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
حيث �صنقيم بطولة يف هوجن كوجن 
العامل  ل��ك��اأ���ص  امل��وؤه��ل��ة  للت�صفيات 
ل��ل�����ص��ي��دات مب�����ص��ارك��ة ه����وجن كوجن 
واليابان وكازاخ�صتان على اأن ي�صعد 
الأول مبا�صرة اإىل املونديال ويدخل 
عاملية  عامة  ت�صفيات  يف  الو�صيف 
لختيار  ف�����رق   6 ���ص��م��ن  جم��م��ع��ة 

يف  الثانية  والبطولة  منهم،  الأول 
مدينة كولومبو ب�صريالنكا لل�صباب 
تايالند،  مب�صاركة  �صنة   19 حت��ت 
وهي  وال�صن،  وتايبيه  و�صريلنكا، 
لل�صباب  العامل  بطولة  اإىل  موؤهلة 
الفريق  وي�������ص���ع���د   ،2022 ع�����ام 
مبا�صرة  الأول  امل����رك����ز  ����ص���اح���ب 
من   "  : واأ����ص���اف  املونديال".  اإىل 
اآ�صيا  بطولة  نقل  يتم  اأن  املحتمل 
لها يف هوجن كوجن  املقرر  لل�صيدات 
اإىل الإم���ارات يف حال عدم جاهزية 
ه���وجن ك���وجن ل���ص��ت�����ص��اف��ة احل���دث، 
املكتب  ي���ب���ح���ث  اأن  امل�����ق�����رر  وم������ن 
التنفيذي بالحتاد الآ�صيوي، وجلنة 
الأمر قريبا، لتخاذ  امل�صابقات هذا 
واحد  اأ�صبوع  خالل  النهائي  القرار 
�صتكون يف  الإم���ارات  اأقيمت يف  ول��و 
�صهر  يف  امل��وع��د  بنف�ص  دب��ي  مدينة 

مار�ص املقبل".

•• ال�شارقة-وام: 

انتزع الفار�ص اأحمد نزار من�صور باجلواد "ا�صتوريل دو فارداغ" من نادي 
ال�صارقة للفرو�صية اأهم الألقاب يف ختام مناف�صات الأ�صبوع الرابع لدوري 
اأقيمت  �صوطاً   11 من  تاألف  وال��ذي  احل��واج��ز  لقفز  لوجنن  الإم���ارات 
للفرو�صية  ال�صارقة  ن��ادي  وا�صت�صافها  املا�صين  وال�صبت  اجلمعة  يومي 
للفرو�صية  الإم���ارات  احت��اد  باإ�صراف  واخلارجية  الداخلية  ميادينه  على 
وال�صباق ورعاية لوجنن وبالتعاون مع جمل�ص ال�صارقة الريا�صي حيث 
توج الفائزين �صلطان حممد خليفة اليحيائي مدير عام النادي بح�صور 
التنفيذي  امل��دي��ر  الليثي  واأ���ص��رف  الفرو�صية  احت��اد  ممثل  زميت  ح�صام 

للنادي.
الفر�صان  فئة  و  الول  امل�صتوى  من  القفز  لفر�صان  الأول  ال�صوط  اأقيم 
ال�صباب مبوا�صفات اجلولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها /135/ 
�صم مب�صاركة 66 فار�صا وفار�صة وجنح منهم 23 فار�صا يف اإكمال اجلولة 
دون خطاأ واأف�صل زمن بلغ /60.85/ ثانية �صجله الفار�ص جاك رايان 

املركز  وح��از جائزة  �صفن/  /زد  فريق  ف��ان دي" من  "جويل  الفر�ص  مع 
"اأوليفيا" م��ن نادي  ال��ه��اج��ري وال��ف��ر���ص  ال��ف��ار���ص حممد غ��امن  ال��ث��اين 

ال�صارقة للفرو�صية بعد اأن اأكمل اجلولة يف زمن بلغ /63.65/ ثانية.
و يف ال�صوط الثاين لفر�صان امل�صتوى الول والفر�صان ال�صباب و مبوا�صفات 
اجلولة الواحدة مع جولة للتمايز و بحواجز بلغ ارتفاعها /140/ �صم 
فار�صا   11 الرئي�صة  اجلولة  واأك��م��ل  وفار�صة  فار�صا   51 م�صاركة  �صهد 
املن�صوري والفر�ص  اأحمد  الفار�ص  ال�صوط  دون خطاأ و نال لقب �صدارة 
"ا�صتوريل دو فارداغ" من نادي ال�صارقة للفرو�صية وحاز املركزين الثاين 
"جويل  والفر�ص  راي��ان  الفار�ص جاك  �صفن/  والثالث فر�صان فريق /زد 
فان دي تنينبوت" و الفار�صة جورجيا تيم مع الفر�ص "زد �صفن كارتينا".
اما ال�صوط الول - مفتوح امل�صاركة مبوا�صفات اجلولة الواحدة و جرى 

فار�صا   55 مب�صاركة  �صم   /125/ ارتفاعها  بحواجز  م�صاره  ت�صميم 
اآل  اأح��م��د  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  الفار�ص  ال�����ص��دارة  بجائزة  ف��از  فقد  وفار�صة 

مكتوم باجلواد "كريادور بيانكو" من مركز الإمارات للفرو�صية .
وبلغ ارتفاع حواجز ال�صوط الثاين - مفتوح /130/ �صم وجاء مبوا�صفات 
الفار�ص �صن  الأول  املركز  واأح��رز جائزة  56 فار�صا  املرحلتن مب�صاركة 
واأنهى  �صفن/  /زد  ف��ري��ق  م��ن  كريفي�ص"  �صتار  "كويك  ب��اجل��واد  ب��ري��ن 
تينا  الفار�صة  الثاين  املركز  وح��ازت  ثانية  الثانية يف /28.27/  املرحلة 
"باي�ص هوتيري" من نادي دبي للبولو والفرو�صية واأنهت  لوند بالفر�ص 

املرحلة الثانية يف زمن بلغ /28.55/ ثانية.
ويف مناف�صات فئات امل�صتوى الثاين والنا�صئن واخليول ال�صغرية /5 � 6/ 
�صنوات من جولة واحدة على حواجز /115 � 120/ �صم فازت الفار�صة 

تال احل�صيني مع الفر�ص "رويال بارما" من نادي ال�صارقة للفرو�صية يف 
�صدارة  وح��از  م�صاركا   29 بن  من  الثاين  امل�صتوى  لفئة  الأول  ال�صوط 
فئة النا�صئن /اجلونيورز/ الفار�ص عمر احلاج باجلواد "يف اآي بي ديلي 
رون" من نادي ال�صارقة للفرو�صية واأكمل اجلولة دون خطاأ 5 فر�صان من 
جملة 18 م�صاركا وذهبت جائزة املركز الول للخيول ال�صغرية عمر /5 � 
6/ �صنوات اإىل اجلواد "�صيلرموند" والفار�ص را�صد حممد الرميثي من 

نادي اأبوظبي للفرو�صية.
من  لت�صبح  ال��ث��الث  للفئات  ال��ث��اين  ال�صوط  موا�صفات  تعديل  ج��رى  و 
باجلواد  ك��وج��اك  ل��ي��الك  الفار�صة  وك��ان��ت  الرت��ف��اع  ذات  على  مرحلتن 
موعد مع املركز  للفرو�صيةعلى  ال�صارقة  نادي  �صتار" من  بلو  "كليك�ص 
فئة  عن  الول  املركز  اإىل  و�صعد  الثاين  امل�صتوى  فر�صان  فئة  عن  الول 
النا�صئن /اجلونيورز/ الفار�ص حممد حمد الكربي واجلواد "دمفي�ص" 
انت�صارات  غريب  ���ص��ادي  الفار�ص  واأك��م��ل  للفرو�صية  ال�صارقة  ن��ادي  م��ن 
بونت�ص"  دو  "األيت  باجلواد  ف��وزه  ال�صارقةعقب  ن��ادي  القفز من  فر�صان 

وتتويجه بجائزة املركز الأول.

مناف�صات قوية مبار�ثون »�ليوم �لوطني للهجن« يف �ملرموم

كلوب يح�صم جدل م�صتقبل �صالح: 
»هذه هي �لق�صة«

الإمارات تقود العرب واآ�سيا لعودة بطولت الرجبي يف فرباير ومار�س

قي�ص �لظالعي: �لبطولة �لعربية يف موعدها بالإ�صكندرية ومت ت�صكيل �للجان

فر�صان نادي �ل�صارقة يو��صلون �لتاألق يف دوري �لإمار�ت لقفز �حلو�جز

اأكد مهاجم ريال مدريد، الفرن�صي كرمي بنزميا، بعد فوز 
اأنهم قدموا   ،1-4 األفي�ص  ديبورتيفو  دار  فريقه يف عقر 
مباراة طيبة ترهن اأنهم ي�صريوا على الطريق ال�صحيح، 

بعد اأ�صبوع قا�ص للغاية.
بعد  تليفزيونية  ت�صريحات  يف  الفرن�صي  امل��ه��اج��م  ق���ال 
"الأهداف  م��ن��دي��زوروزا:  ملعب  احت�صنها  ال��ت��ي  امل��ب��اراة 
ن��ت��درب عليه  ه���ذا  ك��ل  وال��ت��م��ري��رات،  العر�صية  وال���ك���رات 
الثقة  ال��ي��وم، وه��ذا جيد لكت�صاب  اأت��ت  ي��وم��ي��اً، الأه����داف 

�صعب  اأ�صبوع  بعد  ال�صحيح  الطريق  على  ن�صري  للجميع، 
جداً بالن�صبة لنا، لأننا نبحث دائماً عن الفوز".

"كانت  اأه����داف:  ب�10  املو�صم  ه��ذا  الفريق  ه���داف  وت��اب��ع 
اكت�صاب  اأجل  مباراة طيبة من جانبنا، النت�صار جداً من 
مزيداً من الثقة، لأننا نعرف مدى �صعوبة الأمور يف كل 
اأمام  دائماً  تلعب  ق��وة،  بكل  يلعبون  مناف�صن  اأم��ام  مباراة 
مناف�صن يدافعون ب�صراوة، دخلنا مباراة اليوم برغبة يف 

الفوز، وظهرنا ب�صورة جيدة".

بنزميا: ريال مدريد ي�صري على �لطريق �ل�صحيح



 
عائلة حتول منزلها �إىل فندق لطفلها �ملري�ص

احتفلت عائلة بريطانية بعيد امليالد ال�صاد�ص لطفلها الذي يعاين 
من مر�ص ال�صن�صنة امل�صقوقة من خالل حتويل جزء من منزلهم 

اإىل فندقه املف�صل.
ومثل العديد من العائالت يف بريطانيا، ا�صطرت عائلة بيدلرز 
الإغ���الق  ب�صبب  امل��ن��زل،  يف  ن���وح  طفلها  م��ي��الد  بعيد  ل��الح��ت��ف��ال 
خمتلف،  ب�صيء  وللقيام  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص  انت�صار  ملنع  امل��ف��رو���ص 

Premier Inn ا�صتن�صخت الأ�صرة فندق
 9 العمر  من  البالغة  هايدي  و�صقيقته  الطفل  لإ�صعاد  املنزل،  يف 
يف  املتكررة  اإقامتهم  من  الفكرة  هذه  الأ�صرة  وا�صتلهمت  �صنوات. 
العالج يف  نوح  يتلقى  بري�صتول، حيث  Premier Inn يف  فندق 

م�صت�صفى بري�صتول لالأطفال.
ن��وح وعائلته من  الإغ��الق  ال�صاد�ص، منع  ن��وح  وقبيل عيد ميالد 
الفندق مرة  زي��ارة  والديه متى ميكنه  ي�صاأل  وراح  الفندق،  زي��ادة 
اأخرى، وقرر والداه لويز )31 عاماً( و�صتيوارت )31 عاماً(، اإعادة 
اإن�صاء الذكريات املمتعة يف الفندق، واعتقدوا اأنه �صيكون من اجليد 

مفاجاأة نوح وهايدي بالإقامة يف فندقهما املف�صل.
مثل  الأ�صا�صية،  التفا�صيل  ببع�ص  الغرفة  بتزين  لويز  وب���داأت 
م����الءات الأ����ص���رة ال��ب��ي�����ص��اء، والأ����ص���واء الأرج��وان��ي��ة خ��ل��ف اللوح 
الأمامي، بل وذهبت اإىل حد اإعادة اإن�صاء �صعار الفندق يف اخللفية، 
بح�صب �صحيفة اإك�صري�ص الريطانية". وقالت لويز " كل عيد 
ميالد نح�صل عليه مع نوح هو عيد نعتز به، واأردت اأن اأتاأكد من 
اأنه ميكننا حتقيق اأق�صى ا�صتفادة من كل يوم، وال�صتمرار يف اإن�صاء 

تلك الذكريات اخلا�صة، حتى لو كنا عالقن يف املنزل".

تو�صية غريبة.. ممنوع �لكالم يف �ملرتو
التحدث  بتفادي  فرن�صا  يف  للطب  الوطنية  الأك��ادمي��ي��ة  اأو���ص��ت 
و�صع  امل�صرتك، حتى مع  النقل  و�صائل  التكلم يف  اأو  الهاتف  عر 
الكمامات  عن  بالتخلي  جديدة  تو�صية  رف�صت  لكنها  الكمامة، 
اأكر  كوفيد19-  من  �صاللت  انت�صار  مبواجهة  ال�صنع  اليدوية 

قدرة على التف�صي.
وكان وزير ال�صحة الفرن�صي اأوليفييه فريان، ونزول عند تو�صيات 
املجل�ص الأعلى لل�صحة العامة، قد دعا الفرن�صين اخلمي�ص اإىل 
التوقف عن ا�صتخدام الكمامات اليدوية ال�صنع بعد اعتبار اأنها ل 

توفر حماية كافية، �صاأنها �صاأن الكمامات امل�صنوعة من القما�ص.
الكمامات  "فعالية  اأن  اإىل  ب��ي��ان  يف  ال��ط��ب  اأك��ادمي��ي��ة  واأ����ص���ارت 
اأنها  طاملا  ت�صكيك  مو�صع  يوما  تكن  مل  العامة  من  امل�صتخدمة 

تو�صع بال�صورة ال�صحيحة".
وعن الدعوة اإىل ت�صديد تدابري التباعد اجل�صدي لت�صبح امل�صافة 
الأقرب املو�صى بها بن اأي �صخ�صن مرتين بدل مرت واحد، قالت 
للتطبيق  قابل  غري  لكنه  نظريا  مقبول  "اقرتاح  اإن��ه  الأكادميية 

عمليا".
اأو�صت  ال���ف���ريو����ص،  م���ن  اجل���دي���دة  "تهديد" ال�����ص��اللت  ورغ����م 
اأ�صال  امل���ح���ددة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري  ت��ع��دي��ل  ب�"عدم  الأك��ادمي��ي��ة 
واملح�صنة منذ اأ�صهر" مع اأهمية التذكري بال�صلوكيات ال�صحيحة.

النقل  و�صائل  يف  الكمامة  و�صع  اإلزامية  على  الأكادميية  و�صددت 
امل�صرتك حيث ل ميكن احرتام تدابري التباعد اجل�صدي، "مع اأن 
يرتافق ذلك بتدبري احرتازي ب�صيط للغاية وهو تفادي التحدث 

اأو اإجراء ات�صالت هاتفية".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جتربة �لفاأر �مل�صلول حتمل �لأمل ملاليني �لب�صر
بعالج جيني  بعدما حقنت  امل�صي جم��ددا  م�صلولة من  فئران  الكبري، متكنت  العلمي  بالخرتاق  اإجن��از و�صف  يف 

مبتكر.
وحتمل التجارب التي اأجراها باحثون يف جامعة الرور يف مدينة بوخوم الأملانية، التي تعرف بجامعة النخبة، اأمال 

بالن�صبة اإىل اأكر من 5 مالين �صخ�ص يف عاملنا يعانون ال�صلل.
الوراثية  اخل�صائ�ص  م��ن  العديد  يف  الب�صر  م��ع  تت�صارك  لكونها  ع��ادة  الفئران  على  ال��درا���ص��ات  العلماء  وي��ج��ري 

وال�صلوكية.
ومتثل الدرا�صة اجلديدة متهيدا نحو جتريب العالج اجلديد على الب�صر، بعد ا�صتيفائه ال�صروط املتعارف عليها 

علميا.
وقال العلماء الأملان اإن الفئران امل�صلولة متكنت من امل�صي بعد اأ�صابيع معدودة، بعدما منحت العالج اجليني.

وتكمن فكرة العالج بب�صاطة يف حتفيز اأع�صاب احلبل ال�صوكي التالفة لدى الفئران حتى "تنتج نف�صها من جديد"، 
با�صتخدام بروتن مهم يف توجيه الإ�صارت بن اخلاليا.

وكانت هذه القوار�ص قد فقدت القدرة على احلركة يف قدميها اخللفيتن، لكن بعد تلقيها العالج بداأت مت�صي يف 
غ�صون اأ�صبوعن اإىل 3 اأ�صابيع فقط.

"هاير  بروتن  من  خا�ص  ن��وع  اإن��ت��اج  على  للفئران،  احل�صية  الق�صرة  يف  الع�صبية  اخلاليا  العلماء  فريق  وح��ث 
تاأثري هذا الروتن اإىل اخلاليا الع�صبية. ي�صل  لكي  وراثيا،  معدلة  بفريو�صات  حقنوها  بعدما  اإنرتلوكن 6"، 
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قيمتها باملاليني.. �صاعات وجموهر�ت �لثنائي رونالدو وجورجينا
اإىل جانب تاألقه يف عامل كرة القدم، ي�صتهر النجم الرتغايل كري�صتيانو 

رونالدو بحبه لمتالك املجوهرات باهظة الثمن، وال�صاعات الفاخرة.
وفق  رودري��غ��ي��ز  جورجينا  و�صديقته  الإي��ط��ايل  يوفنتو�ص  جن��م  وميتلك 
 3.5 قيمتها  تبلغ  جم��وه��رات  الريطانية  �صن"  "ذا  �صحيفة  ت��ق��دي��رات 
مليون دولر اأمريكي. ومن بن املمتلكات الباهظة لرونالدو، �صاعة فرانك 
األف   164 م��ن  ب��اأك��ر  قيمتها  ت��ق��ّدر  بي�صاء،  ما�صة  ب�424  مر�صعة  مولر 
يوفنتو�ص  لعب  عندما  �صحفي  موؤمتر  يف   2018 العام  يف  ارتداها  دولر، 
�صحيفة  ذك��رت  ما  ووف��ق  يونايتد.  مان�ص�صرت  "الدون" القدمي  ن��ادي  مع 
�صوهد وهو يرتدي طرازا حمدود الإ�صدار  رونالدو  فاإن  "اآ�ص" الإ�صبانية، 
األف دولر، مزينة بنحو 15  من �صاعات �صركة "جاكوب"، تبلغ قيمتها 13 
قرياطا من الأملا�ص. كذلك ظهر جنم ريال مدريد ال�صابق مرتديا �صاعة 
52 األف دولر، يف حفل جوائز  قيمتها  اآي�ص"،  ما�صرت  تي  اإم  جي  "رولك�ص 
"غلوب �صوكر" الأخرية. واإىل جانب ال�صاعات الفاخرة، ارتدى رونالدو يف 

اأكر من منا�صبة خوامت من الأملا�ص، تفوق قيمتها اآلف الدولرات.
2013، زوج��ا من  اختار يف عام  رونالدو  اأن  اإىل  اإعالمية  تقارير  واأ���ص��ارت 
الأقراط املر�صعة بالأملا�ص الأ�صود ليزين اأذنيه ي�صل ثمنهما اإىل 137 األف 
دولر. وقّدم رونالدو ل�صديقته جورجينا عددا من الهدايا باهظة الثمن، 

اإذ اأهداها مرة خامتا قيمته 841 األف دولر، مزين بالياقوت والأملا�ص.

للوحة لبيار �صولج  يورو  مليون   1,5
بيعت لوحة للر�صام بيار �صولج كانت مملوكة لل�صاعر والرئي�ص ال�صنغايل 
ال�صابق ليبولد �صيدار �صنغور، ب�صعر يقرب من 1،5 مليون يورو يف مدينة 
اإن هذه  للمزادات  ك��ان  دار  وقالت  امل���زاد.  وف��ق منظمي  فرن�صا،  غ��رب  ك��ان 
اللوحة الزيتية املر�صومة على قما�ص الكانفا�ص مع خلفية �صفراء قريبة 
1،21 مليون يورو )1،48 مليون  من اللون الذهبي، بيعت يف املزاد ب�صعر 
يورو مع امل�صاريف(. واأ�صارت الدار اإىل اأن اللوحة بيعت ل�صخ�ص "اأوروبي" 

�صارك يف املزاد عر الهاتف، دون اإعطاء مزيد من التفا�صيل.
اأن يكون  الهاتف،  دون  �صتة عر  بينهم  امل��زاد،  �صبعة مزايدين يف  و�صارك 
بينهم اأي متحف. ولفتت دار كان للمزادات اإىل اأن "ال�صعر جيد جدا للوحة 
األف يورو،  ب�600  من هذا الن�صق". هذا العمل الذي بداأت املزايدات عليه 

كان مقدرا ب�صعر يراوح بن 800 األف ومليون يورو، وفق دار املزادات.
81×60 �صم، 3  "لوحة  وقدم بيار �صولج هذه اللوحة التي حتمل عنوان 
كانون الول/دي�صمر 1956" "ل�صديقه" ليوبولد �صيدار �صنغور بعد وقت 
ق�صري من اإجنازها، كما اأو�صحت الدار. وكانت اللوحة موجودة يف منزل 
الرئي�ص ال�صنغايل وزوجته يف فري�صون قرب كان حيث عا�ص الزوجان منذ 
بالر�صام  املعجبن  اأ�صد  من  ال�صابق  ال�صنغايل  الرئي�ص  وك��ان  الثمانينات. 

البالغ من العمر 101 عام.

بريانكا �صوبر� تلفت 
�لأنظار باأحدث �إطاللة 
�صاركت النجمة بريانكا �صوبرا  مع 
متابعيها اأحدث جل�صة ت�صوير لها 
موقع  على  اخلا�صة  �صفحتها  يف 
التوا�صل الجتماعي، ظهرت فيها 
بدلة  ترتدي  باإطاللة لفتة وهي 
بت�صميم  اللون  كال�صيكية �صفراء 
اأجزاء ب�صيطة من اجللد  يت�صمن 
من�صدًل  �صعرها  وت��رك��ت  الأ���ص��ود، 
طبيعية،  بت�صريحة  كتفيها  على 
وو�صعت القليل من املاكياج ما زاد 
اإطاللتها جازبية وعفوية، ولقت 
�صورتها اإعجاب عدد من متابعيها 
باإطالتها  اإعجابهم  اأب���دوا  ال��ذي��ن 

املثرية.
وكانت بريانكا قد �صدمت متابعيها 
اخلا�صة  �صفحتها  ع��ر  م���وؤخ���راً 
الجتماعي،  التوا�صل  موقع  على 
عمر  يف  وه��ي  لها  ���ص��ورة  بن�صرها 
ال�17 عاماً، وظهرت فيها مرتدية 
عليها  وتبدو  "اأ�صود"،  لونها  بدلة 
من  م�صتعيدة  ال�صديدة،  النحافة 
املراهقة،  مرحلة  ذكريات  خاللها 
جمال  ملكة  بلقب  تتويجها  قبل 

العامل يف عام 2000.

�جلز�ئر حت�صي 
�أثريا موقعا   15200

للمواقع  ج�����رد  ع��م��ل��ي��ة  اآخ������ر  يف 
الأثرية، اأح�صت اجلزائر 15200 
تلك  اإدراج  وق���د مت  اأث��ري��ا  م��وق��ع��ا 
للمواقع  خ���ري���ط���ة  يف  امل������واق������ع 
الأث����ري����ة، اأ����ص���رف ع��ل��ى اإع���داده���ا 
والباحثن  الآثار  وعلماء  اخلراء 
مراجعة  خ��ل��ل  م���ن  اجل���زائ���ري���ن 
مع  بالتن�صيق  الوطنية،  اخلرائط 
لوزارة  التابعة  البحثية  املوؤ�ص�صات 

الّثقافة.
ع����دد  اأن  اإىل  اجل��������رد  وخ����ل���������ص 
امل��واق��ع الأث��ري��ة يف اجل��زائ��ر اليوم 
اأ�صعاف عدد املواقع التي اأح�صاها 
اأجنزه  ال��ذي  الأثري"،  "الأطل�ص 
املتخ�ص�ص  الفرن�صي  الآث��ار  ع��امل 
�صتيفان  الرومانية"،  ب�"اأفريقيا 

غزيل عام 1911.
لآثار  الوطنية  اخل��ري��ط��ة  وت�صم 
وخيارات  تاريخّية  �صياقات  البالد 
بالتعريف  ت�����ص��م��ح  اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
ب��ن��ت��ائ��ج اأزي����د م��ن 120 ���ص��ن��ة من 
عر  الأثرّية  والكت�صافات  البحث 
ال���وط���ن، وق���د ق��ام��ت ب��ج��رد كنوز 
من الرتاث ميتد عمرها اإىل 2.5 

مليون �صنة.
باآثار هامة ومواقع  والأم��ر يتعلق 
اآلف   7 ت�����ص��م  وه�����ي  ت���اري���خ���ي���ة، 
اأثري  م��وق��ع   4700 منها  م��وق��ع، 
التاريخ،  اإىل ما قبل  يعود تاريخه 
اخلريطة  ه�����ذه  م����ن  ي���ج���ع���ل  م����ا 
عدة  على  كبرية  اأهمية  اجل��دي��دة 
املركز  مدير  يوؤكد  كما  م�صتويات، 
الوطني للبحث يف ع�صور ما قبل 
والتاريخ  الإن�����ص��ان  وع��ل��م  ال��ت��اري��خ 

الباحث فريد خربو�ص.

بعد عامني.. ر�صميًا �أديل 
حّرة من زوجها �ل�صابق 

ت�صوية  اإىل  اأدي���ل  العاملية  النجمة  تو�صلت 
طالقها من زوجها ال�صابق �صيمون كونيكي، 
ب��ع��د ع��ام��ن م���ن اإع�����الن ان��ف�����ص��ال��ه��م��ا عن 
بع�صهما، حيث رفعا �صروط ت�صوية الطالق 
املا�صي  ال��ث��اين  ك��ان��ون   15 يف  املحكمة،  اإىل 
بالرغم من اأنهما اأنهيا طالقهما منذ اأ�صهر 

عديدة.
ل��ن ينتهي زواج��ه��م��ا ر�صميا ال  وم��ع ذل��ك، 
اخلا�صة  الأوراق  على  القا�صي  يوقع  حن 
بت�صوية الطالق، بعد اأن تو�صال اىل حل يف 

تق�صيم ممتلكاتهما واأموالهما.
انف�صالهما، يف  اأعلن  الثنائي  اأن  وي�صار اىل 
ني�صان 2019، وقدمت اآديل وثائق املحكمة 
ب��ع��د خ��م�����ص��ة اأ���ص��ه��ر، وط��ل��ب��ت م���ن حمكمة 
ع��ل��ى تفا�صيل  الإب���ق���اء  اأجن��ل��و���ص  ل��و���ص  يف 

طالقها �صرا.
ال��زوج��ان ح�صانة  يت�صارك  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

ابنهما "اأجنيلو".

ميوت ده�صا بقطار ب�صبب مقطع فيديو  
ت�صويره  خ��الل  باك�صتان  يف  بقطار  ده�صا  ���ص��اب  ق�صى 
حديد  �صكك  على  امل�صي  خالل  �صديقه  بكامريا  مقطعا 
اأعلن  م��ا  على  توك"،  "تيك  ع��ر  الت�صجيل  ن�صر  بغية 

م�صوؤولون يف ال�صرطة وهيئات الإنقاذ ال�صبت.
ووق��ع��ت احل���ادث���ة اجل��م��ع��ة يف ���ص��اح��ي��ة روال��ب��ن��دي قرب 

العا�صمة اإ�صالم اآباد.
رفاقت  رج��ا  املحلية  الإغ��اث��ة  هيئة  با�صم  الناطق  وق���ال 
الزمان لوكالة فران�ص بر�ص اإن ال�صاب حمزة نافيد البالغ 
ك��ان �صديق  �صكة حديد حن  ك��ان مي�صي على  18 عاما 
يتحرك  ك��ان  ال��ذي  "القطار  اأن  اإىل  م�صريا  ي�صوره،  له 
�صدمه لدى التقاطه الت�صجيل امل�صور خالل امل�صي على 

ال�صكة".
وهرعت فرق الإ�صعاف اإىل املكان غري اأن ال�صاب كان قد 

توفى.
واأ�صار الناطق با�صم هيئة الإغاثة اإىل اأن اأ�صدقاء ال�صحية 
اأبلغوا امل�صعفن اأنه كان ي�صور مقطع فيديو لن�صره على 
التوا�صل  �صبكات  على  الأخرى  وح�صاباته  توك"  "تيك 

الجتماعي. واأكد م�صوؤول يف ال�صرطة احلادثة.

�مل�صروب �خلارق مل ينقذ وزيرة �ل�صحة من كورونا
ب��ع��د ت��ع��ر���ص��ه��ا لن���ت���ق���ادات لذع����ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة تناولها 
يحمي  اأن��ه  على  م�صعوذ  اأع��ّده  ع�صبي  ل�صراب  وترويجها 
من كوفيد19-، اأعلنت وزيرة ال�صحة بافيرا وانيارات�صي 

اإ�صابتها بفريو�ص كورونا امل�صتجد.
ب�صكل  معها  توا�صلوا  وال��ذي��ن  وان��ي��ارات�����ص��ي  م��ن  وط��ل��ب 
مبا�صر للخ�صوع للحجر ال�صحي الذاتي، ح�صبما ذكرت 

بر�ص". "الأ�صو�صيتد 
وك����ان اآلف امل��واط��ن��ن ال�����ص��ري��الن��ك��ي��ن ق��د جت��م��ع��وا يف 
ب���ان���دارا، �صمال  ب��ق��ري��ة  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  ط��واب��ري ط��وي��ل��ة 
ال�صراب،  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  ك��ول��وم��ب��و،  ال��ع��ا���ص��م��ة  ���ص��رق 
امل�صوؤولن  من  والعديد  وانيارات�صي  قيام  من  اأي��ام  بعد 
احلكومين الآخرين بتناول ال�صراب الذي يحتوي على 
الع�صل وجوزة الطيب، والرتويج لفوائده يف الوقاية من 

الفريو�ص التاجي.
ال�صراب  �صانع  ق��ال  حملية،  اإع���الم  لو�صائل  حديث  ويف 
"قوته الروحانية"،  اإنه ح�صل على الرتكيبة من خالل 
زاعما اأن الإلهة الهندو�صية "كايل" ظهرت له يف احللم، 

واأعطته و�صفة لإنقاذ الب�صرية من فريو�ص كورونا.
وواف����ق����ت ���ص��ري��الن��ك��ا اجل���م���ع���ة ع���ل���ى ا����ص���ت���خ���دام لقاح 
"اأك�صفورد – اأ�صرتازينيكا" لعالج مر�صى كوفيد – 19 
العاملن  تلقيح  ب�صرورة  الأط��ب��اء  من  حت��ذي��رات  و�صط 
النظام  ملنع  ب�صرعة  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف  ال�صحين 

الطبي من النهيار.
وتقول وزارة ال�صحة اإن التطعيم �صيبداأ بحلول منت�صف 
فراير، علما اأن �صريالنكا �صهدت تف�صيا جديدا للمر�ص 
تركزت يف  واح��دة  اأكتوبر عندما ظهرت جمموعتان،  يف 
م�صنع للمالب�ص، والأخرى يف �صوق ال�صمك الرئي�صي يف 

كولومبو و�صواحيها.

مكافحة �لإرهاب بالثقافة.. �آلف �لكتب تتدفق على كوباين
ل��ط��امل��ا ا���ص��ت��ه��ر م��ت��ح��ف الأم�����ن الأح���م���ر الوطني 
العراق  ك��رد���ص��ت��ان  باإقليم  ال�صليمانية  مدينة  يف 
التوعوية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وم�������ص���روع���ات���ه  مب���ب���ادرات���ه 
واخلريية الإن�صانية، ف�صال عن ا�صتقباله خمتلف 

املنا�صبات والفعاليات واملعار�ص املتنوعة.
ال��ف��ن��ي والفكري  الإب�������داع  ت���ن���وع م�����ص��ام��ري  وم����ع 
والأدب������ي، ع��م��ل م����رات ع���دة ع��ل��ى تنظيم حمالت 
دع�����م وت������رع خ���ا����ص���ة ب���ال���ك���رد يف ����ص���وري���ا خالل 
الإرهابية  التنظيمات  لهجمات  وتعر�صهم  حمنهم 
الرتكي  الح��ت��الل  وه��ج��م��ات جي�ص  وال��ت��ك��ف��ريي��ة 
طيلة ال�صنوات القليلة املا�صية، حيث كانت تتحول 
اأنواع  ملختلف  خم��ازن  اإىل  املتحف  و�صاحات  باحات 

الترعات وامل�صاعدات املادية والعينية.
ويف ه��ذا الإط���ار نظم متحف الأم���ن الأح��م��ر منذ 
عام 2018 حملة جلمع اآلف الكتب بغية اإر�صالها 
اإىل مكتبة كوباين العامة يف املنطقة الكردية �صمال 
لتعزيز  م��ب��ادرة  يف  قريبا  افتتاحها  امل��زم��ع  �صوريا 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل ال��ث��ق��ايف ب���ن خم��ت��ل��ف اأج����زاء 

كرد�صتان ولن�صر قيم القراءة والبحث واملعرفة.
واملكتبات  الن�صر  دور  ع�صرات  احلملة  يف  و���ص��ارك 
الثقافية جلمع واإعداد الكتب  واجلامعات واملراكز 

املراد اإر�صالها.
الرئي�ص  ق�صم من مكتبة  اإه��داء  ك��ان  الالفت  لكن 
مكتبة  ل�صالح  طالباين  ج��الل  ال��راح��ل  ال��ع��راق��ي 
ل���الحت���اد الوطني  ك����ان  ال���ع���ام���ة، ح��ي��ث  ك���وب���اين 
رئي�صيا  دورا  طالباين  اأ�ص�صه  ال���ذي  الكرد�صتاين 
داع�ص  ق��ب��ل تنظيم  م��ن  امل��دي��ن��ة  اح��ت��الل  م��ن��ع  يف 
اإبان هجومه الكبري عليها منذ منت�صف  الإرهابي 

�صبتمر عام 2014.
ع��دة، حيث  اأ�صهر  م��دى  ال��دع��م على  ه��ذا  وا�صتمر 
اإىل  الإره��اب��ي��ة  ذروة قوته  اآن���ذاك يف  التنظيم  ك��ان 
اأن متكن الحت��اد من ك�صر ح�صار كوباين وتاأمن 
عر  فيها  املقاومن  للمقاتلن  والذخرية  ال�صالح 
احلمولة  باإلقاء  قامت  التي  الأمريكية  الطائرات 
م��ن اجل���و ع��ل��ى امل��دي��ن��ة امل��ح��ا���ص��رة م��ن ك��ل حدب 

و�صوب.

جيجي حديد تختار ��صمًا لبنتها 
له جذور عربية

اأطلقته  الذي  الأزي��اء جيجي حديد، عن ال�صم  اأ�صهر من ولدتها، ك�صفت عار�صة   4 بعد 
على طفلتها من املغني الريطاين زين مالك، والذي كان حمور اهتمام جمهورها ب�صبب 
حر�صها على اإبقاء ال�صم غام�صاً طيلة الفرتة املا�صية. وكتبت جيجي حديد "والدة خاي" 
خانة  حتديثها  اإط��ار  يف  �صخ�ص،  مليون   63 يتابعها  التي  اإن�صتغرام  على  �صفحتها  يف 
امل�صاحة اخلا�صة للمعلومات ال�صخ�صي. واأثارت الت�صاوؤلت حول ال�صبب الذي دفعها 
اإىل اختيار هذا ال�صم الذي ي�صبه اإىل حد كبري ال�صم الأو�صط ل�صقيقتها ال�صغرى 
ا�صتمدت  امل�صاهري،  باأخبار  املتخ�ص�ص  موقع  وبح�صب  حديد".  خري  "اإيزابيال 
رجل  وال��ده��ا  اأم  وه��ي  "خريية"،  ُتدعى  التي  جدتها  من  اأي�صاً  ال�صم  حديد 
الأعمال الفل�صطيني الأ�صل حممد حديد، املقيم اأي�صاً بالوليات املتحدة. 
وكانت حديد قد ن�صرت �صورة بالأبي�ص والأ�صود ُتظهرها وهي تقوم 
ابنتهما  لوجه  �صورة  ال�صريكان  ين�صر  ومل  الطفلة.  خد  بتقبيل 

بعد منذ ولدتها يف 20 �صبتمر "اأيلول".

�سياح ي�ستمتعون باجللو�س على م�ساعد التزلج مرتدين اأقنعة واقية يف منتجع التزلج �ستوهليك يف النم�سا. ا ف ب


