
   

�لإمار�ت تتطلع �إىل عودة 
�لتهدئة بني �ل�سود�ن و�إثيوبيا

•• اأبوظبي-وام: 

اأعربت دولة الإمارات عن تطلعها اإىل تفادي الت�صعيد وعودة التهدئة 
بني جمهورية ال�صودان وجمهورية اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية، 
حول  ال�صقيقني  البلدين  بني  الأو���ص��اع  ت��ط��ورات  من  قلقها  مبدية 
الرئي�صي  دوره��م��ا  اأهمية  على  واأك���دت  احل��دودي��ة،  الف�صقة  منطقة 

والفاعل يف ا�صتقرار وازدهار اإفريقيا واملنطقة.
واأ�صارت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها اإىل عمق ومتانة 
العالقات التي تربط دولة الإمارات وكال البلدين ال�صقيقني، موؤكدة 
وبدء  احلكمة  لتغليب  معا  واإثيوبيا  ال�صودان  يعمل  اأن  اأهمية  على 
اإىل تغليب  اأعمال من �صاأنها زي��ادة التوتر، ودعت  اأي  احل��وار ووقف 
اآمال  يلبي  ومب��ا  اجل��اري��ن  البلدين  ب��ني  وال�صراكة  التعاون  خطاب 

وتطلعات �صعبي البلدين يف حتقيق الأمن وال�صتقرار والزدهار.

خالل �ت�سال هاتفي .. حمد�ن بن ز�يد يطلع على �سري 
عمليات �لهالل �لأحمر �لإغاثية يف ولية بهاجن �ملاليزية

•• اأبوظبي- وام:

ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف  اآل  ب��ن زاي���د  اأج����رى �صمو ال�صيخ ح��م��دان 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ات�صال هاتفيا 
لتقدمي  ماليزيا  يف  حاليا  املوجود  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  بوفد 
 11 التي اجتاحت  الفي�صانات  للمتاأثرين من  الإن�صانية  امل�صاعدات 

حمافظة يف ولية بهاجن.
ماليزيا  يف  الإن�صانية  الأو�صاع  على  الت�صال  خالل  �صموه  واطماأن 
ب�صورة عامة واطلع على �صري عمليات الهيئة الإغاثية للمت�صررين 

من الفي�صانات.                )التفا�صيل �س9(

حممد بن را�صد خالل زيارته هيئة كهرباء ومياه دبي   )وام(

تعزيزات من اأع�صاء احلر�س الوطني يتجمعون خارج مبنى الكابيتول )ا ف ب(

هل اختار امل�صي�صي العزف املنفرد؟

اأطلق برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للف�ساء »�سبي�س دي« وم�ساريع قمة دبي و�سالالت حتا امل�ستدامة

حممد بن ر��سد: ن�سري بخطى ثابتة 
ور��سخة نحو �لريادة يف جميع �ملجالت

•• دبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اأن دولة الإم��ارات بروؤية قيادتها الر�صيدة  رعاه اهلل، 
و����ص���واع���د اأب��ن��ائ��ه��ا امل��خ��ل�����ص��ني ق�����ادرة ع��ل��ى ت�صطري 
التحديات  على  والتغلب  الفر�س  وخلق  الإجن����ازات 

مهما بلغ مداها وتاأثريها، م�صريا �صموه اإىل �صرورة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ص��ت��ح��داث م�����ص��اري��ع وح���ل���ول مبتكرة 
للدولة  ال�صرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق  على  تعني 
م���ع م���راع���اة اأ���ص�����س ال���ص��ت��دام��ة م���ن خ���الل تطبيق 
العامل يف خمتلف  اإليها  و�صل  التي  التقنيات  اأح��دث 

املجالت.
)التفا�صيل �س2(

حممد بن ر��سد: �لإمار�ت قطعت �سوطًا مهمًا يف �ل�سيطرة على �لوباء 
حممد بن ز�يد: قدمنا �أكرث من مليون و 275 �ألف جرعة لقاح للمو�طنني و�ملقيمني 

•• اأبوظبي- دبي-الفجر:

اآل  را���ص��د  ب��ن  ال�صيخ حم��م��د  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ق���ال 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل، يف تغريدة على ح�صاب �صموه 

ال�صخ�صي يف )تويرت(:
على  ال�صيطرة  يف  مهماً  ���ص��وط��اً  الإم�����ارات  قطعت 
ك���ورون���ا، واليوم  ف��ريو���س  ب��ه  ال���ذي ت�صبب  ال��وب��اء 
نحن الثاين عامليا يف �صباق التطعيم. جهود مقدرة 
للجميع  ور�صالتي  العمل،  ف��رق  جلميع  وم�صكورة 
لل�صحة..وحماية  حماية  لأنه  للتطعيم  ي�صارع  اأن 
لتعايف  ..وت�صريع  ملكت�صباتنا  لالقت�صاد..وحماية 

بالدنا الكامل باإذن اهلل.
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ق��ال  جانبه  م��ن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د 
ع��ل��ى ح�صاب  ت��غ��ري��دة  يف  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

�صموه يف )تويرت(:
تقدمي  الأبي�س، جنحنا يف  الإم���ارات  بجهود فخر 
اأك����ر م��ن م��ل��ي��ون و 275 األ����ف ج��رع��ة ل��ق��اح اإىل 
املواطنني واملقيمني يف الدولة ..وه��ذا يوؤكد جناح 
�صري عملية التطعيم �صد كورونا، ن�صكر القائمني 
�صن�صل  اجلميع  بتكاتف  ج��ه��وده��م،  ون��ق��در  عليها 
اإىل املعدلت امل�صتهدفة �صريعاً ومن�صي اإىل طريق 

التعايف الكامل بعون اهلل.
اأعلنت فيه وزارة ال�صحة  جاء هذا يف الوقت الذي 
جرعة   108،401 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة 

امل��ا���ص��ي��ة وب���ذل���ك يبلغ   24 ال�����  ال�����ص��اع��ات  خ����الل 
اأم�س  ح��ت��ى  تقدميها  ال��ت��ي مت  اجل��رع��ات  جم��م��وع 
1،275،652 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 12.9 
مع  متا�صيا  ذل��ك  ياأتي  �صخ�س.   100 لكل  جرعة 
خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�صعيا اإىل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم 
والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة 

على فريو�س كوفيد19-.

ترامب وبن�س يف جبهة موحدة مبواجهة الدميوقراطيني

»�إف بي �آي« يحذر من تظاهر�ت م�سلحة مبر��سم تن�سيب بايدن 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

املنتهية  الأمريكي  الرئي�س  التقى 
وليته دونالد ترامب ونائبه مايك 
بن�س يف البيت الأبي�س، ما يعك�س 
نيتهما يف ت�صكيل جبهة موحدة يف 
الذين  الدميوقراطيني  مواجهة 

يطالبون برحيل الرئي�س فورا.
لقاء  اأول  عقدا  اللذان  وال��رج��الن 
واأعمال  خالفاتهما  منذ  بينهما 
العنف يف مبنى الكابيتول الأربعاء 
كما  اأجريا حمادثة جيدة  املا�صي، 
اأعلن م�صوؤول اأمريكي ع�صية توجه 

ترامب اىل تك�صا�س.
وجاء هذا اللقاء الذي عقد بعيدا 
ع���ن ال���ك���ام���ريات ب��ع��د ي����وم مكثف 
م���ن ال��ع��م��ل يف ال��ك��ون��غ��ر���س حيث 
اجتاه  يف  الدميوقراطيون  م�صى 
فتح اجراء عزل ثان بحق الرئي�س 
التحري�س  بتهمة  وليته  املنتهية 
على العنف الذي �صهدته العا�صمة 

الفدرالية.
وق����ال امل�������ص���وؤول الأم���ريك���ي الذي 
رف�س الك�صف عن ا�صمه اإن ترامب 
يف  عملهما  موا�صلة  تعّهدا  وبن�س 
�صبيل البالد حتى نهاية وليتهما.
وع��م��ل��ي��ا ه���ذا ي��ع��ن��ي ان ت��رام��ب ل 
يعتزم ال�صتقالة قبل انتهاء وليته 
يف 20 كانون الثاين يناير اجلاري، 
الدميوقراطي جو  تن�صيب  موعد 

الوكالة  م��دي��ر  وع����ني  اإج���رائ���ي���ة، 
بيت  الطارئة  لالأو�صاع  الفدرالية 

غاينور ليحل حمله.
غري اأن هذه اخلطوة مل ت�صع حدا 
العا�صمة  اأم���ن  ب�����ص��اأن  للت�صاوؤلت 

الفدرالية خالل ال�صبوع املقبل.
وحذر مكتب التحقيقات الفدرايل 
)اإف بي اآي( يف وثيقة داخلية باأن 
اأن�صارا لرتامب يخططون للقيام 
الوليات  يف  م�صلحة  ب��ت��ظ��اه��رات 
املمتدة  ال��ف��رتة  اخل��م�����ص��ني خ���الل 
اأداء  من نهاية ال�صبوع اإىل موعد 
بايدن اليمني الد�صتورية، وفق ما 

ك�صفت و�صائل اإعالم.
الأب���ي�������س يف بيان  ال��ب��ي��ت  واأع���ل���ن 
اأن ت��رام��ب اأع��ل��ن ح���ال ط����وارئ يف 
مب�صاعدة  واأم��ر  �صي  دي  وا�صنطن 
وا�صنطن  جهود  مل�صاندة  فدرالية 
الطارئة  ل��ل��ظ��روف  ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة 
تن�صيب  م���را����ص���م  ع����ن  ال���ن���اجت���ة 
الرئي�س التا�صع والأربعني من 11 
كانون الثاين يناير اإىل 24 كانون 

الثاين يناير 2021.
اأعطى  الأم���ر  اأن  ال��ب��ي��ان  وج���اء يف 
ال�صالحية  الداخلي  الأم��ن  وزارة 
اأرواح  اإن���ق���اذ  اأج����ل  م���ن  ل��ل��ت��ح��رك 
وال�صحة  امل���م���ت���ل���ك���ات  وح����م����اي����ة 
وال�������ص���الم���ة ال���ع���ام���ة وخ��ف�����س اأو 
ت���ف���ادي خم���اط���ر وق�����وع ك���ارث���ة يف 

قطاع كولومبيا.

بايدن رئي�صا للوليات املتحدة.
وهذا يعني اأي�صا ان بن�س ل يعتزم 
من جهته تنحية الرئي�س مبوجب 
والع�صرين  اخل���ام�������س  ال��ت��ع��دي��ل 
لنائب  ي��ج��ي��ز  ال������ذي  ل���ل���د����ص���ت���ور 
اأغلبية  م���ع  ب���الت���ف���اق  ال��رئ��ي�����س 
الرئي�س  تنحية  احلكومة  اأع�صاء 
اأّن��ه غري اأهل لتحمل  اإذا ما ارت��اأوا 

اأعباء من�صبه.
جاء ذلك بينما ازدادت املخاوف من 
وق���وع اأع��م��ال عنف ج��دي��دة خالل 

رئي�صا  ب��اي��دن  ج��و  تن�صيب  ح��ف��ل 
م��ع اإع���الن وزي���ر الأم���ن الداخلي 
يف  ا�صتقالته  وولف  ت�صاد  بالوكالة 

خطوة مفاجئة.
خم�صة  بعد  من�صبه  وول��ف  ويغادر 
اأن�صار  م��ن  ق��ي��ام ح�صد  ع��ل��ى  اأي����ام 
دونالد  ولي��ت��ه  املنتهية  ال��رئ��ي�����س 
الكابيتول  مبنى  باقتحام  ت��رام��ب 
فوز  على  امل�صادقة  جل�صة  ملقاطعة 

بايدن يف النتخابات.
الهجوم  بالوكالة  ال��وزي��ر  وو�صف 

خم�صة  مب���ق���ت���ل  ت�������ص���ب���ب  ال��������ذي 
اأ���ص��خ��ا���س ب���اأن���ه م���اأ����ص���اوي ومثري 
يكثف  وق�������ت  يف  ل����ال�����ص����م����ئ����زاز، 
الأمن  وقوات  املحليون  امل�صوؤولون 
اجل���ه���ود مل��ن��ع وق����وع اأع���م���ال عنف 

جديدة.
وت�صرف وزارة الأمن الداخلي على 
عدد من قوات اإنفاذ القانون ومن 
املكلف �صمان  ال�صري  بينه اجلهاز 

اأمن البيت البي�س والرئي�س.
واأو�صح وولف اأنه ي�صتقيل لأ�صباب 

�تفاق بني حكومتي طر�بل�س 
وطربق على توحيد ميز�نية ليبيا

•• الربيقة-وكاالت:

مع ت�صافر اجلهود الدولية من اأجل التو�صل اإىل حل لالأزمة الليبية 
التي اأغرقت البالد يف �صنوات مريرة من احلرب، و�صعي البعثة الأممية 
اإىل عقد اللقاءات بني الأطراف املتخا�صمني من اأجل توحيد موؤ�ص�صات 
املوؤقتة يف  الوفاق اجتماعاً مع احلكومة  البالد، عقد وفد من حكومة 
املالية  اللجنة  ت�صكيل جلنة حتت م�صمى  بالتفاق على  انتهى  الربيقة 

املوحدة، �صتكون مهمتها اإقرار ميزانية 2021.
ال��ث��الث��اء يف  اأم�����س  اجتماعا عقد ظهر  ب��اأن  اأف���اد  العربية  مرا�صل  ك��ان 
مدينة الربيقة النفطية، جمع وزيري املالية باحلكومتني �صرقا وغربا، 
مع حمافظ امل�صرف املركزي يف بنغازي وممثل عن البنك املركزي يف 
طرابل�س وممثل عن وزارة التخطيط وعدد من امل�صوؤولني يف احلكومتني 

ملناق�صة �صبل توحيد امليزانية العامة للدولة.
ياأتي هذا اللقاء، لي�صكل اأول اجتماع بني احلكومتني منذ �صت �صنوات، 
�صعياً اإىل تنفيذ برنامج الإ�صالحات القت�صادية املتفق عليه مع البعثة 
الأمم  يف  اخلا�صة  القت�صادية  العمل  وجمموعة  ليبيا،  اإىل  الأمم��ي��ة 

املتحدة.
توحيد  يف  مهمة  خطوة  ي�صكل  ال��دول��ة  ميزانية  توحيد  اأن  اإىل  ي�صار 
امل�صار القت�صادي بني الفرقاء الليبيني، وياأمل املواطن الليبي اأن يرى 

انعكا�صاتها قريبا على و�صعه املعي�صي والقت�صادي املرتدي.

�لعثور على �أحد �سندوقي �لطائرة �لإندوني�سية �ملنكوبة
•• جاكرتا-وكاالت:

�صومادي،  ك��اري��ا  ب���ودي  الندوني�صي  النقل  وزي���ر  اأع��ل��ن 
الأ�صودين  ال�صندوقني  اأح��د  على  العثور  الثالثاء،  ي��وم 
نهاية  اإندوني�صيا يف  قبالة  التي حتطمت  بوينغ  لطائرة 

الأ�صبوع وكان على متنها 62 �صخ�صا.
م�صجل  على  ال��ع��ث��ور  مت  اإن���ه  لل�صحفيني  ال��وزي��ر  وق���ال 
بيانات الرحلة )ال�صندوق الأ�صود( ما �صي�صاعد املحققني 
على فهم اأ�صباب احلادث الذي وقع بعد دقائق على اإقالع 
الطائرة من جاكرتا ال�صبت، ح�صبما نقلت فران�س بر�س.
على  لغوا�صني  مقاطع  تلفزيونية  حم��ط��ات  وع��ر���ص��ت 
منت قارب مطاطي به حاوية بي�صاء كبرية حتتوي على 

ال�صندوق الأ�صود متجها اإىل ميناء جاكرتا.
اإ�صارات  �صابق  وقت  يف  للبحرية  تابعة  �صفينة  والتقطت 
الأ�صو�صيتد  ذك���رت  ح�صبما  ال�����ص��ن��دوق��ني،  م��ن  منبعثة 

بر�س.
وقال الأدمريال يودو مارجونو اإن الغوا�صني ا�صتخدموا 
نطاق  لت�صييق  التقنية  ع��ال��ي��ة  ل��وك��ي��ت��ور  بينغ  م��ع��دات 

بحثهم مل�صافة 20 مرتا حتت �صطح البحر.
واأ�صار اإىل اأنه مت ن�صر 160 غوا�صا على الأقل الثالثاء 
لتعزيز البحث، كما ان�صم اأكر من 3600 رجل اإنقاذ، 
و13 مروحية، و54 �صفينة كبرية، و20 قاربا �صغريا 
اأج��زاء من  العثور على  اإىل  اأدت  التي  العملية،  اإىل هذه 

الطائرة، واأ�صالء ب�صرية يف املاء على عمق 23 مرتا.

هجوم  يف  مدنيني   6 مقتل 
�إثيوبي على �لف�سقة �ل�سود�نية

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأف������اد ت��ق��ري��ر اإخ����ب����اري ب�����اأن ق���وات 
على  �صنت هجوماً  اإثيوبية م�صلحة 
القّري�صة  مب��ح��ل��ي��ة  ال��ل��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة 
داخ����ل احل�����دود ال�����ص��ودان��ي��ة، بعمق 
اأرا�����ص����ي  خ��م�����ص��ة ك���ي���ل���وم���رتات يف 
5 ن�صاء  الف�صقة، ما اأدى اإىل مقتل 

وطفل، وفقدان امراأتني.
تريبيون عن  ���ص��ودان  م��وق��ع  ون��ق��ل 
م�صادر مطلعة اأن الهجوم وقع اأثناء 
ح�صاد الذرة يف ال�صريط احلدودي، 
ما اأدى اإىل تدخل اجلي�س ال�صوداين، 
ومت�صيط املنطقة ومالحقة القوات 

الإثيوبية.
ال��ق��وة الإثيوبية  ب���اأن  امل��وق��ع  واأف����اد 
ال�صوداين  للجي�س  كميناً  ن�صبت 
ب���ت���م���رك���ز ق���ن���ا����ص���ة ب����ب����ن����ادق اآل���ي���ة 
�صحيته  راح  كثيفة،  اأ���ص��ج��ار  اأع��ل��ى 

مدنيون.
وجاء الهجوم بعد يوم من مناو�صات 
ك���ويل  الأح��������د مب��ن��ط��ق��ة ود  ل���ي���ل 
القوات  خ��الل��ه  متكنت  احل���دودي���ة 

ال�صودانية من �صد هجوم اإثيوبي.

�غتيال  حتبط  �أفغان�ستان 
�لأمريكي   بالأعمال  �لقائم 

•• كابول-اأ.ف.ب:

الأفغانية  ال�������ص���ل���ط���ات  اأع���ل���ن���ت 
خمططا  اأحبطت  اأن��ه��ا  ال��ث��الث��اء 
القائم  لغ��ت��ي��ال  داع�����س  لتنظيم 
املتحدة  الوليات  �صفارة  باأعمال 
ا���ص��ت��م��رار موجة  يف ك���اب���ول، م��ع 
اأنحاء  يف  املوجهة  القتل  عمليات 

البالد.
وذكرت املديرية الوطنية لالأمن 
اأّن �صباط املخابرات فككوا خلية 
لتنظيم  تابعة  عنا�صر  اأربعة  من 
داع�س يف اإقليم ننغرهار يف �صرق 
البالد كانت تخطط لقتل املبعوث 
رو�س ويل�صون وم�صوؤولني اأفغان.

بالأعمال  القائم  ويل�صون،  ودان 
الأمريكي يف كابول، ب�صدة �صل�صلة 
اغ���ت���ي���الت يف ال��ع��ا���ص��م��ة وامل����دن 
الأخرى ا�صتهدفت اأفغانا بارزين 
ون�صطاء  �صحافيون  بينهم  م��ن 

و�صيا�صيون يف الأ�صهر الأخرية.

اإطالق عمليتني بالتوازي:
عزل �لرئي�س تر�مب: �ساعة �حلقيقة!

•• الفجر -فالريي دي جرافيرنيد –ترجمة خرية ال�شيباين

دونالد  ال��ذي ي�صنع فيه  الأ�صبوع  الأ�صبوع هو  اأن يكون هذا  املقرر  من 
ت��رام��ب ال��ت��اري��خ ب��اع��ت��ب��اره اأول رئ��ي�����س ام��ري��ك��ي ُي��ع��زل م��رت��ني، فبعد 
اأ�صخا�س، ت�صر  اأودى بحياة خم�صة  الذي  الكابيتول هيل  الهجوم على 
اأي  م��ن  اأك��ر  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�صة  بيلو�صي،  نان�صي  الدميقراطية 
وقت م�صى، على ا�صتخدام كل ما يف و�صعها لإزاحة دونالد ترامب من 

من�صبه. ويتم تنفيذ عمليتني بالتوازي.           )التفا�صيل �س15(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:47            
الظهر.......    12:34  
الع�رص........   03:34   
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األربعاء   13  يناير   2021  م - 29 جمادى األولى  1442 العدد  13137    
Wednesday   13  January   2021   -  Issue No   13137

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�ص 05

�ص 15

�ص 19

طائرات الدرون ت�سيء �سماء دبي يف 
عر�ص فريد خالل مهرجان دبي للت�سوق

اأخبار الإمارات

نتانياهو يتخل�ص من 
�سورته مع ترامب على تويرت

عربي ودويل

كومان يبحث عن تتويج 
اأول بالكاأ�ص ال�سوبر

الفجر الريا�سي

اأخريًا وبعد طول انتظار
�لف�سل بني وز�رة �لرتبية وموؤ�س�سة �لإمار�ت للتعليم

•• دبي – حم�شن را�شد 

يف خطوة انتظرها موظفو وم�صوؤولو وزارة الرتبية والتعليم طوياًل ، للف�صل بني 
وزارة الرتبية وموؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي، وجهت الأخرية موؤخراً ر�صائل 
باختيارهم  فيها  تب�صرهم  الرتبية،  وم�����ص��وؤويل  موظفي  م��ن  كبري  لعدد  بريدية 
الإجراءات  اإط��ار  يف   ، املدر�صي  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  فريق  �صمن  لالن�صمام 
التي �صتتخذها املوؤ�ص�صة لنقل » بع�س« موظفي الوزارة اإىل املوؤ�ص�صة، واإتباع خطة 
مدرو�صة لنقلهم اىل مكاتبهم اجلديدة التابعة للموؤ�ص�صة، والتي ا�صتقر الراأي على 
ان تكون مقار مكاتبهم يف الطوابق الربعة من مبنى ديوان ال��وزارة بدبي، ودعت 
تقدمي  على  واحلر�س  ال��واح��د،  الفريق  ب��روح  للعمل  اختيارهم   مت  من  املوؤ�ص�صة 
كل اجلهود املطلوبة ، لرفع جودة م�صتوى التعليم يف املدار�س احلكومية ، و�صقل 

�صخ�صية ومهارات اأبنائنا الطالب ومعارفهم وجتربتهم التعليمية .
كما ثمنت موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي جهود كل من مت اختياره للنقل من 
مهامهم  اداء  يف  والتميز  العطاء  نف�س  موا�صلة  فيهم  موؤملة  للموؤ�ص�صة،  ال��وزارة 

باملوؤ�ص�صة ، وطالبتهم بالبدء يف تنفيذ عملية النقل.         )التفا�صيل �س3(

الرئي�س اآخر من يعلم
حتوير وز�ري و��سع مرتقب يف تون�س!

•• الفجر -تون�س:

اأكد رئي�س كتلة الإ�صالح ح�صونة اأم�س الثالثاء اإن التحوير الوزاري القادم 
قد ي�صمل اأكر من 7 اأو 8 وزراء وقد ي�صل اىل حد تغيري 12 وزير.

وزارة،   25 يذكر اأن عدد احلقائب الوزارية يف حكومة ه�صام امل�صي�صي هي 
منها 3 وزارات ت�صهد �صغورا ب�صبب الإقالت.

الطريقي  �صامي  النه�صة  حركة  يف  القيادي  قدم  الثنني،  له  ت�صريح  ويف 
معلومات غري موؤكدة عن الوزارات التي �صيت�صمنها التحوير وهي العدل، 
التحوير  اأن  موؤكدا  الدولة،  واأم��الك  واملناجم،  الطاقة  ال�صحة،  الفالحة، 
�صيكون كبريا عدديا و�صي�صمل الوزراء الذي مل يكن ولوؤهم له�صام امل�صي�صي 
ومت تعيينهم �صد ارادته من قبل رئا�صة اجلمهورية.   )التفا�صيل �س10(

يف ال�صوارع، تظاهر بع�س النا�س ل�صالح اإجراءات العزل

عنا�صر البحرية الندوني�صية �صعيدون بالعثور على ال�صندوق الأ�صود للطائرة املنكوبة   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  اأكد �صاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، اأن دولة الإم��ارات بروؤية قيادتها 
املخل�صني  اأبنائها  و�صواعد  الر�صيدة 
ق��ادرة على ت�صطري الإجن���ازات وخلق 
الفر�س والتغلب على التحديات مهما 
بلغ مداها وتاأثريها، م�صرياً �صموه اإىل 
�صرورة العمل على ا�صتحداث م�صاريع 
وح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة ت��ع��ني ع��ل��ى حتقيق 
مع  للدولة  ال�صرتاتيجية  الأه���داف 
خالل  م��ن  ال�صتدامة  اأ�ص�س  م��راع��اة 
و�صل  ال��ت��ي  التقنيات  اأح���دث  تطبيق 

اإليها العامل يف خمتلف املجالت.
و  ث��اب��ت��ه  ���ص��م��وه: ن�صري بخطى  وق���ال 
را�صخة نحو الريادة يف جميع املجالت، 
يوماً  يتوقف  ولن  والبناء مل  والعمل 
ال��ط��ي��ب��ة، لتنفيذ  ع��ل��ى ه���ذه الأر������س 
ت�صتهدف  مبتكرة  وم��ب��ادرات  م�صاريع 
بالدرجة الأوىل حتقيق �صعادة النا�س 
للجميع،  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة  وت���وف���ري 
تاأهيل  العتبار �صرورة  الأخ��ذ يف  مع 
الوطنية  ال����ك����وادر  م����ه����ارات  و���ص��ق��ل 
وت�صطري  البتكار  على  ق���ادرة  لتكون 

الإجنازات.
اإن القيمة احلقيقية  واأ�صاف �صموه : 
تقا�س  اليوم  نطلقها  التي  للم�صاريع 
ل��الأه��داف واخلطط  مب��دى حتقيقها 
توظيفها  وم�����دى  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة، 
ل��ل��م��واد امل��ت��اح��ة، وال���ص��ت��ن��اد ع��ل��ى كل 
م��ا ه��و ج��دي��د وح���دي���ث، اإ���ص��اف��ة اإىل 
لأعلى  وتوفريها  الإي��ج��اب��ي  تاأثريها 
درج��ات ج��ودة احلياة لأف��راد املجتمع، 
وه����ي م��ق��وم��ات اأ���ص��ا���ص��ي��ة ن��ع��م��ل من 
ال��ت��م��ي��ز يف خدمة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  خ��الل��ه��ا 

املجتمع.
جاء ذلك خالل زيارة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
"رعاه اهلل"، بح�صور �صمو  حاكم دبي 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
ال�صيخ  و�صمو  دب���ي،  عهد  ويل  مكتوم 
اآل مكتوم  مكتوم بن حممد بن را�صد 
اأحمد  ال�صيخ  و�صمو  دبي،  نائب حاكم 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�س 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة 
املركز  يف  الب��ت��ك��ار  خليمة  للمعرفة، 
دبي،  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  الرئي�صي 
ب��رن��ام��ج الهيئة  ���ص��م��وه  اأط���ل���ق  ح��ي��ث 
يهدف  ال���ذي  دي"  "�صبي�س  للف�صاء 
كادر  وتاأهيل  الهيئة  ق��درات  بناء  اإىل 
اإماراتي متخ�ص�س يف جمال ا�صتخدام 
الكهرباء  �صبكات  يف  الف�صاء  تقنيات 
تقنيات  م����ن  وال�����ص����ت����ف����ادة  وامل�����ي�����اه، 
الثورة ال�صناعية الرابعة مبا يف ذلك 
انرتنت الأ�صياء والذكاء ال�صطناعي 
املعلومات  ت��ب��ادل  يف  ت�صني  وال��ب��ل��وك 
وتقنيات  الف�صائية  الت�����ص��الت  ع��رب 
مراقبة الأر�س .. و�صيت�صمن امل�صروع 
اإطالق قمر ا�صطناعي رئي�صي مزّودا 

والت�صال  الت�صوير  تقنيات  ب��اأح��دث 
اإك�صبو  م��ع  ت��زام��ن��اً  وذل���ك  الف�صائي، 
خالل  ي��ن��ظ��م  ال������ذي  دب�����ي   2020
اإىل   2021 اأك��ت��وب��ر   1 م��ن  ال��ف��رتة 
امل�صروع  ويدعم   .2022 مار�س   31
للف�صاء  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل دعم حتقيق  التي تهدف   2030
�صناعة  جم����ال  يف  الإم���������ارات  روؤي������ة 
وتقنياته  ع��ل��وم��ه  مبختلف  ال��ف�����ص��اء 
�صموه  وا�صتمع  وتطبيقاته وخدماته. 
الطاير،  حم��م��د  ���ص��ع��ي��د  م���ع���ايل  م���ن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
حول  ت��ف�����ص��ي��ل��ي  ����ص���رح  اإىل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ومياه  كهرباء  هيئة  برنامج  م��راح��ل 
دبي للف�صاء الذي �صيعمل على تعزيز 
مبا  الت�صغيلية  وال��ف��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
ل�صبكتي  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�صيانة  ذل��ك  يف 
والإنتاج  /التخطيط  واملياه  الكهرباء 
�صي�صهم  ك��م��ا  وال����ت����وزي����ع/،  وال���ن���ق���ل 
والر�صاقة  املرونة  تعزيز  يف  الربنامج 
يف املراقبة والتحكم ب�صبكتي الكهرباء 
وال�صريعة  الدقيقة  واملتابعة  وامل��ي��اه، 
لتاأثريات الظواهر اجلوية وتغري املناخ 
على اإمدادات الطاقة والبنية التحتية 
املياه،  ذل���ك حت��ل��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة، مب���ا يف 
اإ�صافة اإىل توفري نظام دعم احتياطي 
الت�����ص��الت عرب  ع��ن ط��ري��ق  لل�صبكة 

الأقمار ال�صطناعية.

 روؤية طموحة 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل �صعيد 
بالروؤية  ن��ه��ت��دي   : ال��ط��اي��ر  حم��م��د 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  ال��ط��م��وح��ة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
"طموح  "رعاه اهلل"، الذي يقول  دبي 
ي�صت�صرف  الف�صاء  الإم��ارات يف قطاع 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل وي��خ��ط��ط��ه وي�����ص��ن��ع��ه ... 

و�صبابنا ومهند�صونا وروادنا يفتحون 
العلوم  جم�����الت  يف  ج���دي���دة  اآف����اق����اً 
هذا  يف  والب����ت����ك����ار  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
 .. عاملنا"  مل�صتقبل  احل���ي���وي  امل���ج���ال 
و�صي�صهم برنامج هيئة كهرباء ومياه 
التناف�صية  ت��ع��زي��ز  يف  ل��ل��ف�����ص��اء  دب���ي 
ال�صرتاتيجية  وال�����ص��راك��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
الدولة  ال��وط��ن��ي يف  ال��ف�����ص��اء  ل��ق��ط��اع 
وب��ن��اء م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن القدرات 
ا�صتك�صاف  جم�����ال  يف  الإم�����ارات�����ي�����ة 
وال�صناعات  والتكنولوجيا  الف�صاء 

تعزيز  ل��ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة 
���ص��ب��ك��ات ال���ك���ه���رب���اء وامل����ي����اه يف دب���ي. 
برنامج  ���ص��ي��ق��دم   : م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اف 
للف�صاء من  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
خالل التعاون مع نخبة من ال�صركات 
ال�����رائ�����دة ع���امل���ي���اً يف جم�����ال الأق����م����ار 
خدمات  وتطبيقاتها  ال���ص��ط��ن��اع��ي��ة 
الهيئة  تعمل  ح��ي��ث  امل�����ص��ت��وى،  ع��امل��ي��ة 
خدماتها  توافر  ا�صتمرار  �صمان  على 
معايري  اأع��ل��ى  وف���ق   100% بن�صبة 
والكفاءة  والع���ت���م���ادي���ة  ال���ت���واف���ري���ة 

والرقمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ف�����ص��ل 
املتطورة التي متتلكها، وال�صتناد اإىل 
ال�صليم  العلمي  والتخطيط  البتكار 
اأن تكون دولة الإمارات  للم�صاهمة يف 
اأف�صل دولة يف العامل بحلول مئويتها 

يف العام 2071". / �صبي�س دي /.
الربنامج  ين�صجم   : معاليه  واأو���ص��ح 
مع ا�صرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
%75 من القدرة الإنتاجية  لتوفري 
الطاقة  م�����ص��ادر  م��ن  دب��ي  يف  للطاقة 
حيث   ،2050 ع��ام  بحلول  النظيفة 
الأل����واح  وك���ف���اءة  اأداء  م��راق��ب��ة  �صيتم 
جممع  يف  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية 
اآل م��ك��ت��وم للطاقة  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
ال�صم�صية من خالل كامريات خا�صة 
ال�صطناعي  ال��ق��م��ر  ع��ل��ى  م���وج���ودة 
الظواهر  ت���اأث���ري  ودرا����ص���ة  ال��رئ��ي�����ص��ي 
البنية  ع��ل��ى  امل���ن���اخ  وت���غ���ري  اجل���وي���ة 

التحتية للطاقة واإمداداتها.
دي"  "�صبي�س  م�����ص��روع  يت�صمن  ك��م��ا 
داعمة  ا���ص��ط��ن��اع��ي��ة  اأق����م����ار  اإط������الق 
و�صيتم  الرئي�صي  ال�صطناعي  للقمر 
مركز  يف  اإم���ارات���ي���ة  ب���اأي���اٍد  ت�صنيعها 
حممد  جممع  يف  والتطوير  البحوث 
بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية 
حمطة  ع���ل���ى  ال���ن���ظ���ام  وي�����ص��ت��م��ل   ..
/يف  الأر���ص��ي��ة  ال�صطناعية  الأق��م��ار 

اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  جم��م��ع حم��م��د 
اإر�صال  وحمطات  ال�صم�صية/  للطاقة 
انرتنت  ت��ق��ن��ي��ات  ت�����ص��ت��خ��دم  اأر����ص���ي���ة 
الأ���ص��ي��اء وال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي من 
خالل م�صت�صعرات موزعة على مواقع 
كفاءة  يزيد  مبا  ال�صبكة  من  خمتلفة 
والت�صغيل  التخطيط  اأعمال  وفعالية 
والنقل  لالإنتاج  الوقائية  وال�صيانة 
والتوزيع وال�صبكات الذكية وحمطات 
كما   .. الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  �صحن 
الت�صوير  اأج���ه���زة  ا���ص��ت��خ��دام  ���ص��ي��ت��م 
وعالية  ال��ط��ي��ف  م��ت��ع��ددة  احل���راري���ة 
ال���دق���ة ك��ت��ل��ك امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة ع��ل��ى منت 
وامل�صممة  ال���ف�������ص���ائ���ي���ة،  امل����رك����ب����ات 
�صبكات  ل����ص���ت���خ���دام���ات  خ�����ص��ي�����ص��اً 
الكهرباء واملياه، يف اكت�صاف الب�صمات 
ن��ق��ل اجلهد  خ���ط���وط  احل����راري����ة يف 
واملباين  الفرعية  وامل��ح��ط��ات  ال��ع��ايل 

وحمطات الطاقة ال�صم�صية.

حتا  و"�سالالت  دبي"  "قمة   
امل�ستدامة" 

اأبرز  من  ك��واح��دة  حتا  ملوقع  وتعزيزاً 
م��ن��اط��ق اجل����ذب ال�����ص��ي��اح��ي يف اإم����ارة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأط��ل��ق  دبي"، 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

م�صروعني  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �صتنفذهما 
حتا  و"�صاللت  دبي"  "قمة  وه��م��ا: 

امل�صتدامة".
اإن�صاء  دبي"  "قمة  م�صروع  ويت�صمن 
تلفريك بطول 5.4 كيلومرتات لنقل 
اإىل قمة  ال�صياح من منطقة �صد حتا 
قمة  اأعلى  حتا  منطقة  يف  الن�صور  اأم 
ب��ارت��ف��اع ي�صل  دب��ي  اإم���ارة  طبيعية يف 
�صطح  م�صتوى  عن  مرت   1300 اإىل 
منطقة  امل�����ص��روع  و�صي�صكل   .. البحر 
جذب �صياحي مهمة يف دولة الإمارات 
التلفريك  م�����ص��ار  اخ��ت��ي��ار  مت  وق���د   ..
ب��ح��ي��ث مي����ر ف�����وق ب���ح���رية ����ص���د حتا 
وبحرية ال�صد العلوي مل�صروع املحطة 
الكهرومائية مروراً بال�صل�صة اجلبلية 

اإىل اأن ي�صل اإىل قمة اأم الن�صور.
ويحتوي امل�صروع على ثالث حمطات 
التي  امل��غ��ادرة  حمطة  ت�صمل  رئي�صية 
علوية  من�صة  ع��ل��ى  ت�صييدها  �صيتم 
ف���وق ���ص��د ح��ت��ا ي��ت��م رب��ط��ه��ا مبواقف 
و�صائل  اإح���دى  با�صتخدام  ال�����ص��ي��ارات 
التوقف  وحم��ط��ة  امل���ت���ط���ورة،  ال��ن��ق��ل 
من�صة  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  املتو�صطة 
ال�صياح،  خل��دم��ة  وم���راف���ق  م�����ص��اه��دة 
ت�����ص��م فندقاً  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  وحم��ط��ة 
م�صاهدة  وم��ن�����ص��ة  احل��ج��م  م��ت��و���ص��ط 
احتياجات  لتلبية  ومرافق  بانورامية 

ال�صياح.
ملمار�صة  م�����ص��ارات  امل�����ص��روع  ي�صم  كما 
ريا�صة ال�صري على الأقدام يف اجلبال 
ترفيهية  وم����راف����ق   "Hiking"
اأخرى  خ��دم��ات  ع���دة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ع��ل��ى م�صتوى  ���ص��ي��اح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر 
وفق  امل�����ص��روع  ت�صييد  و�صيتم  ع��امل��ي، 

اأعلى معايري الأمن وال�صالمة.
اأما م�صروع "�صاللت حتا امل�صتدامة" 
لل�صد  امل���ن���ح���در  ا����ص���ت���غ���الل  ف��ي�����ص��م��ل 
وا�صتخدامه ك�صالل طبيعي،  العلوي، 
م��ي��اه مبحاذاة  وا���ص��ت��ح��داث جم���رى 
ال�صد،  اأ����ص���ف���ل  ال�������ص���ي���ارات  م����واق����ف 
وت���ط���وي���ر امل���ن���ط���ق���ة وحت���وي���ل���ه���ا اىل 
ومطاعم،  وم��ق��اه  ترفيهية  م�صاحات 
بحيث ميكن جتميع تلك املياه بنهاية 
و�صخها  ت���دوي���ره���ا  واع������ادة  امل���ج���رى 
اإ�صافة  للمنحدر،  العلوي  اجل��زء  اىل 
املياه  جم��رى  يف  ال�صماك  تربية  اإىل 
ج���ذب لالأطفال  ع��ن�����ص��ر  ي�����ص��ك��ل  مب���ا 

والعائالت.
الطاير:  حممد  �صعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
نعمل وفق روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي، رعاه اهلل، لتحقيق تنمية �صاملة 
وم�صتدامة يف جميع اأنحاء اإمارة دبي 
.. وتاأتي هذه امل�صاريع �صمن املبادرات 
اإىل  والهادفة  الهيئة  اعتمدتها  التي 
رائ����دة ومبتكرة  ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل 
للمواطنني يف حتا من خالل مرافق 
تعزيز  يف  ي�صهم  م��ا  رائ����دة،  �صياحية 
اأب���رز مناطق  موقع حتا ك��واح��دة م��ن 

اجلذب ال�صياحي يف اإمارة دبي.

• م�ساريعنا ومبادراتنا ت�ستهدف بالدرجة االأوىل �سعادة النا�س وتوفري احلياة الكرمية لهم مع االأخذ يف االعتبار  
�سرورة تاأهيل و�سقل مهارات الكوادر الوطنية لتكون قادرة على االبتكار وت�سطري االإجنازات

• القيمة احلقيقية للم�ساريع التي نطلقها تقا�س مبدى حتقيقها لالأهداف واخلطط اال�سرتاتيجية وتاأثريها االإيجابي على اأفراد املجتمع

جمال �سناعة الف�ساء مبختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته يف  االإمارات  روؤية  يدعم  دي  • �سبي�س 

• الربنامج يت�سمن اإطالق قمر ا�سطناعي رئي�سي مزّودا باأحدث تقنيات الت�سوير واالت�سال الف�سائي، وذلك تزامنًا مع اإك�سبو 2020

• م�سروع قمة دبي يت�سمن اإن�ساء تلفريك بطول 5.4 كيلومرتات لنقل ال�سياح من منطقة �سد حتا اإىل قمة اأم الن�سور

اأطلق برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للف�ساء )�سبي�س دي( وم�ساريع )قمة دبي( و)�سالالت حتا امل�ستدامة(

حممد بن ر��سد: ن�سري بخطى ثابته ور��سخة نحو �لريادة يف جميع �ملجالت، و�لعمل و�لبناء مل ولن يتوقف يومًا على هذه �لأر�س �لطيبة  

�ل�سارقة لتاريخ �لعلوم تطلق �ملدر�سة 
�ل�ستوية �لدولية لطلبة �لدر��سات �لعليا 

•• ال�شارقة -وام:

اأطلقت موؤ�ص�صة ال�صارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب وامل�صلمني بجامعة 
2021 يف دورتها  العليا  الدرا�صات  الدولية لطلبة  ال�صتوية  املدر�صة  ال�صارقة 

الثانية حتت عنوان: "التقاليد العلمية يف احل�صارة الإ�صالمية" افرتا�صيا.
اأطلقت املدر�صة بالتعاون مع معهد الفيزياء بجامعة كولون الملانية، ومكتب 
ال�صعودية،  يف  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  العلمي  والبحث  العليا  ال��درا���ص��ات 
الدكتور  و  ال�صارقة،  جامعة  مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  بح�صور 
العرب  عند  العلوم  لتاريخ  الدولية  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  مدير  اإدري�����س،  م�صعود 
وامل�صلمني، وعدد من الأكادمييني وطلبة الدرا�صات العليا من جامعات اأخرى، 
وقام الربنامج على جمموعة من اجلل�صات النقا�صية اليومية والتي ت�صتمر6 

اأيام لتنتهي يوم ال�صبت 16 يناير 2021 با�صتخدام من�صة زووم.
لهذا  ال�صتوية  امل��در���ص��ة  برنامج  اأن  النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور  واأو���ص��ح 
العام يهدف اإىل تنظيم دورة تدريبية مكثفة لطلبة الدرا�صات العليا يف جمال 
م�صاهمات امل�صلمني يف العلوم طوال تاريخ احل�صارة الإ�صالمية، وتقدمي دورات 
احل�صارة  يف  والتكنولوجيا  العلوم  تاريخ  حول  التخ�ص�صات  ومتعددة  مكثفة 
والتاريخ  ال��ب��ح��ث  ومنهجية  ك��ال��ت��دري��ب  الأك��ادمي��ي��ة  والأن�����ص��ط��ة  الإ���ص��الم��ي��ة 
و  العربية  باللغة  وتنظيم حما�صرات يف موا�صيع خمتلفة  للعلوم،  التجريبي 

ملدة خم�صة اأيام.

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

بتاريخ:  19  نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 339740 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ص��م: �صركة اأبوظبي للموانئ  �س .م .ع 
 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
ت�صميم وتطوير برجميات احلا�صوب؛ ا�صت�صافة من�صات التجارة الإلكرتونية والأ�صواق الرقمية؛ برجمة 
املن�صة كخدمة؛  احلا�صوب؛  تطوير من�صات  الرقمية؛  والأ�صواق  الإلكرتونية  التجارة  ملن�صات  الربجميات 
من�صات  ا�صت�صافة  الإلكرتونية؛  للتجارة  الإنرتنت  على  من�صة  اإن�صاء  الإنرتنت؛  على  املن�صات  ا�صت�صافة 

التوا�صل �صمن �صوق رقمي.
 الواق�عة بالفئة:  42 

 و�صف العالمة:  كلمة " MARKKIT" كلمة مبتكرة لي�س لها معنى باللغة العربية. 
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

بتاريخ:  19  نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 339739 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ص��م: �صركة اأبوظبي للموانئ  �س .م .ع 
 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اختيار  امل�صتهلكني من  الغري مبا ميكن جمهور  ل�صالح  ت�صكيلة من اخلدمات  والإع��الن؛ جتميع  الدعاية 
والو�صول اإىل تلك املنتجات واخلدمات ب�صكل مريح؛ جتميع ت�صكيلة من املنتجات ل�صالح الغري مبا ميكن 
والإعالن؛  الدعاية  وك��الت  خدمات  مريح؛  ب�صكل  املنتجات  تلك  و���ص��راء  معاينة  من  امل�صتهلكني  جمهور 
التجزئة  خدمات  ذل��ك  يف  مبا  التجزئة  خدمات  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�صويق؛  خدمات 
توفري  املبا�صرة؛  الأ���ص��واق  توفري  الرقمية؛  الأ���ص��واق  توفري  مبا�صرة؛  البيانات  معاجلة  خدمات  املبا�صرة؛ 
منتجات  لبائعي  املبا�صرة  الأ�صواق  توفري  مبا�صرة؛  البيانات  الإلكرتونية؛ خدمات معاجلة  التجارة  اأ�صواق 
املعلومات يف  بيانات حا�صوبية؛ جتميع  املعلومات يف قواعد  البيانات؛ جتميع  اإدارة قواعد  الغري؛  وخدمات 
قواعد بيانات مبا�صرة؛ توفري املعلومات التجارية عرب قواعد البيانات املبا�صرة؛ توفري املعلومات التجارية 
امل�صاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإع��الن يف و�صائل الإع��الم؛ خدمات  عرب �صوق رقمي؛ تاأجري 

اأبحاث ال�صوق؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�صف العالمة:  كلمة " MARKKIT" كلمة مبتكرة لي�س لها معنى باللغة العربية. 
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

بتاريخ:  19  نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 339738 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ص��م: �صركة اأبوظبي للموانئ �س .م .ع  
 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
جيات حا�صوب؛ برجميات وملفات وتطبيقات قابلة للتنزيل وغري قابلة للتنزيل وتفاعلية و�صبكية للحوا�صيب؛ 
حامالت بيانات مغناطي�صية؛ و�صائط حمل املعلومات الرقمية؛ برجميات حا�صوب لتطبيقات الهاتف املحمول؛ 
تطبيقات الهاتف املحمول؛ تطبيقات الهواتف املحمولة؛ بطاقات م�صفرة؛ برجميات تفاعلية و�صبكية؛ قواعد 
�صوق  يف  والبحث  وت�صفح  اإىل  للدخول  حا�صوبية  بيانات  قاعدة  اإلكرتونية؛  بيانات  قواعد  حا�صوبية؛  بيانات 
رقمي؛ برجميات حا�صوبية للدخول اإىل وت�صفح والبحث يف قواعد البيانات املبا�صرة؛ الربجميات احلا�صوبية 
واإر�صال  وتعديل  وتنظيم  وحترير  جلمع  حا�صوبية  برجميات  التطبيقات؛  برجمة  كواجهة  ت�صتخدم  التي 
و�صائط  للتنزيل؛  قابلة  اإلكرتونية  ومن�صورات  اإلكرتونية  من�صورات  واملعلومات؛  البيانات  وم�صاركة  وتخزين 
رقمية وملفات حا�صوب قابلة للتنزيل؛ برجميات تفاعلية و�صبكية؛ برجميات قابلة للتنزيل؛ برجميات الدفع؛ 
برجميات التجارة الإلكرتونية والدفع الإلكرتوين؛ بطاقات الدفع امل�صفرة؛ خدمات الت�صفري؛ اأجهزة �صغرية 
الإلكرتوين؛  الدفع  ق�صائم  الإلكرتوين؛  واخل�صم  الئتمان  بطاقات  البيانات؛  بطاقات  ال�صر؛  كلمة  لتزويد 
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اأخبـار الإمـارات
�أدنوك تفتتح ثالث غرف للقر�ءة يف م�ست�سفيات منطقة �لظفرة بالتعاون مع )تبون تقرون(

•• اأبوظبي-وام: 

افتتحت �صركة اأدنوك للغاز الطبيعي امل�صال بالتعاون مع موؤ�ص�صة "حلقة 
�صمن  الظفرة  منطقة  يف  م�صت�صفيات  ث��الث  يف  للقراءة  الأمل" غ��رف 

مبادرة "تبون تقرون؟"، اإحدى مبادرات موؤ�ص�صة "حلقة الأمل".
بنت  �صما  ال�صيخة  بح�صور  افرتا�صي  حفل  خ��الل  م��ن  الفتتاح  ج��رى 
�صلطان بن خليفة اآل نهيان، املوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة "حلقة 

الأمل".
مع  ال��ت��ع��اون  باأهمية  رائ����دة،  وطنية  �صركة  باعتبارها  اأدن����وك  وت��وؤم��ن   
خمتلف قطاعات الدولة يف اإطالق املبادرات التي تهدف لإحداث تاأثري 
اإيجابي يف املجتمع، حتديداً يف منطقة الظفرة، التي تعترب مركزاً حيوياً 

لعملياتها.
وم�صت�صفى  الروي�س،  م�صت�صفى  من  كل  يف  ال��ق��راءة  غ��رف  افتتاح  وياأتي 
الأطفال  دع��م  ب��ه��دف  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  غياثي  وم�صت�صفى  ال�صلع، 
املر�صى، والتخفيف عنهم ورفع معنوياتهم النف�صية خالل فرتة عالجهم 
يف امل�صت�صفيات .. ووفرت �صركة اأدنوك خم�صمائة كتاب لالأطفال مبختلف 

اللغات يف كل غرفة.
 وقالت ال�صيخة �صما يف كلمتها الفتتاحية خالل احلفل : ي�صعدنا اليوم 
"تبون  م��ب��ادرة  للقراءة �صمن  ث��الث غ��رف جديدة  افتتاح  الع��الن عن 
�صركة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  الظفرة،  منطقة  م�صت�صفيات  يف  تقرون؟" 
ن�صتكمل  ال��ذي  ال�صرتاتيجي  �صريكنا  امل�����ص��ال،  الطبيعي  للغاز  اأدن���وك 
معه م�صريتنا نحو تطوير وتعزيز النمو الفكري لدى الأطفال املر�صى 

وم�صاعدتهم على ال�صفاء من خالل القراءة، ما ي�صهم اأكر يف تاأهيلهم 
للعالج وحت�ّصن حالتهم ال�صحية وبالتايل رفع معنوياتهم وتنمية الفكر 
الر�صيدة  قيادتنا  خطى  مع  متا�صياً  القراءة،  حب  تعزيز  عرب  الإيجابي 
وروؤيتهم باأن الكتاب هو وعاء العلم واحل�صارة والثقافة واملعرفة والآدب 
والفنون ال�صاعية اإىل امل�صاهمة يف اإر�صاء ثقافة التعايف عن طريق القراءة 

ودعم املعرفة والعلم يف دولة الإمارات.
التي  امل�صال  الطبيعي  للغاز  اأدن���وك  ل�صركة  ال�صكر  بخال�س  وتقدمت 
ت�صارك وتدعم روؤيتنا، وناأمل اأن ي�صتمر تعاوننا املثمر يف خدمة الوطن 

بجميع فئاته املختلفة.
من جانبها قالت فاطمة النعيمي، الرئي�س التنفيذي ل�صركة اأدنوك للغاز 
 ،2018 ع��ام  منذ  امل��ب��ادرة  ه��ذه  نفخر مب�صاهمتنا يف  امل�صال:  الطبيعي 

والتي تتما�صى مع روؤيتنا التي ت�صتلهم روؤية املغفور له، ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الرامية اإىل ت�صخري مواردنا املتنوعة يف 
خدمة الوطن وم�صاعدة الآخرين على التطور والنمو .. مبادرة "تبون 
لدى  والتعليمي  الفكري  النمو  يف  ت�صهم  رائ��ع��ة  م��ب��ادرة  تقرون؟" ه��ي 

الأطفال وت�صاعدهم على التعايف ب�صرعة يف امل�صت�صفيات.
الطبية  للخدمات  الرئي�س  ن��ائ��ب  ال��ن��ي��ادي،  غ��وي��ة  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��اف��ت 
ملجموعة اأدنوك: �صكلت القيود التي فر�صتها جائحة كوفيد19- حتديا 
كبريا بالن�صبة لعملية التعايف لدى مر�صانا ال�صغار، ولكن بف�صل مبادرة 
ال�صيخة �صما ودعم �صركة اأدنوك، ا�صتطعنا اإدخال البهجة وت�صريع عملية 
التعايف لدى الأطفال املر�صى املقيمني يف امل�صت�صفى، من خالل القراءة يف 

هذه الغرف التي تتبع كافة معايري ال�صالمة والإجراءات الحرتازية.

•• دبي – حم�شن را�شد 

يف خطوة انتظرها موظفو وم�صوؤولو 
 ، ط���وي���اًل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
للف�صل بني وزارة الرتبية وموؤ�ص�صة 
وجهت  امل��در���ص��ي،  للتعليم  الإم�����ارات 
الأخرية موؤخراً ر�صائل بريدية لعدد 
كبري من موظفي وم�صوؤويل الرتبية، 
تب�صرهم فيها باختيارهم لالن�صمام 
���ص��م��ن ف���ري���ق م��وؤ���ص�����ص��ة الإم��������ارات 
للتعليم املدر�صي ، يف اإطار الإجراءات 
ال��ت��ي ���ص��ت��ت��خ��ذه��ا امل��وؤ���ص�����ص��ة ل��ن��ق��ل " 
بع�س" موظفي الوزارة اإىل املوؤ�ص�صة، 

لنقلهم اىل  م��درو���ص��ة  واإت���ب���اع خ��ط��ة 
مكاتبهم اجلديدة التابعة للموؤ�ص�صة، 
تكون  ان  ع��ل��ى  ال����راأي  ا�صتقر  وال��ت��ي 
الربعة  ال��ط��واب��ق  يف  مكاتبهم  م��ق��ار 
من مبنى ديوان الوزارة بدبي، ودعت 
امل��وؤ���ص�����ص��ة م��ن مت اخ��ت��ي��اره��م  للعمل 
واحلر�س  ال����واح����د،  ال��ف��ري��ق  ب�����روح 
املطلوبة  اجل���ه���ود  ك���ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
، ل��رف��ع ج����ودة م�����ص��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
املدار�س احلكومية ، و�صقل �صخ�صية 
ومعارفهم  الطالب  اأبنائنا  ومهارات 

وجتربتهم التعليمية .
كما ثمنت موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم 

امل��در���ص��ي ج��ه��ود ك��ل م��ن مت اختياره 
للنقل من الوزارة للموؤ�ص�صة، موؤملة 
فيهم موا�صلة نف�س العطاء والتميز 
يف اداء مهامهم باملوؤ�ص�صة ، وطالبتهم 
بدءاً  النقل  عملية  تنفيذ  يف  بالبدء 
م���ن ي��وم��ي الث���ن���ني وال���ث���الث���اء 11 
الول،  واأم���������س  اأم�������س  ي��ن��اي��ر  و12 
فقط  النقل  ه��ذا  ي�صتهدف  ان  على 
تتواجد  الذين  وامل�صوؤولني  املوظفني 
مكاتبهم بديوان الوزارة بدبي ، فيما 
تتواجد  الذين  وامل�صوؤولني  املوظفني 
املعلمني  ت���دري���ب  مب��رك��ز  م��ك��ات��ب��ه��م 
على  الو�صع  �صيبقى  فاإنه   ، بعجمان 

ما هو عليه .
الإمارات  موؤ�ص�صة  توجيهات  وج��اءت 
اختيارهم  مت  ملن   ، املدر�صي  للتعليم 
كافة  بجمع   ، للموؤ�ص�صة  لالن�صمام 
احلالية  م��ك��ات��ب��ه��م  م���ن  اغ��را���ص��ه��م 
عليها  ي�صجل  كرتونية  �صناديق  يف 
على  وو�صعه   ، الهاتف  ورق��م  ال���ص��م 
�صطح مكاتبهم ليت�صنى للعمال اإمتام 
عملية النقل ب�صورة �صهلة ومي�صرة ، 
على ان يوا�صلوا مهام اعمالهم بدءاً 
وحتى  يناير   13 الربعاء  اليوم  من 
" حلني النتهاء  " عن بعد  16 منه 
من اعداد مكاتبهم اجلديدة ، على اأن 

يعودوا للعمل على مكاتبهم اجلديدة 
انهم  اىل  لفتة   ، يناير   17 الح��د 
�صيوا�صلون القيام مبهامهم احلالية 
، وحتى  نهاية  يف مكاتبهم اجلديدة 
ال��ع��ام الأك��ادمي��ي اجل���اري ك��لٍّ ح�صب 
م��ه��ام��ه احل���ال���ي���ة ، وحت����ت اإ����ص���راف 
م���درائ���ه���م امل��ب��ا���ص��ري��ن احل���ال���ي���ني  ، 
خالل  �صي�صلهم  اأن���ه  عليهم  واك���دت 
الهيئة  من   ، اإ�صعارات  املقبلة  الفرتة 
الحتادية للموارد الب�صرية احلكومية 
، حول عملية اإنتقالهم للموؤ�ص�صة من 

خالل  نظام بياناتي.
ملن  خماطباتها  يف  املوؤ�ص�صة  واأك����دت 

اأنها   ، م��ع��ه��ا  ل��ل��ع��م��ل  اخ��ت��ي��اره��م  مت 
م�صلحة  اأولوياتها  قائمة  على  ت�صع 
املكلف  امل��ب��ا���ص��ر  وال���ف���ري���ق  ال��ط��ل��ب��ة 
مب���ه���ام  ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ومن 
اأج�����ل حت��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف اجتهت 
املوؤ�ص�صة طوال الفرتة املا�صية جلمع 
ال��ع��امل��ي��ة، والتي  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
التام  ال��ف�����ص��ل  حت��ق��ي��ق  يف  ���ص��ت�����ص��ه��م 
التنظيمي  الإ����ص���رايف  العمل  ب��ني  م��ا 
اىل  م�صرية   ، الت�صغيلية  والعمليات 

وزارة  م��ه��ام   �صتكون  وم�صتقباًل  ان��ه 
و�صياغة  التنظيم  والتعليم  الرتبية 
جانب  اإىل   ، والت�صريعات  ال�صيا�صات 
املهنية  املوؤ�ص�صية  الرتاخي�س  اإ�صدار 
، و����ص���م���ان اجل������ودة وال���رق���اب���ة على 

املدار�س.
الإم�����ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  �صت�صتقل  ف��ي��م��ا 
و�صالحيات  مبهام  املدر�صي  للتعليم 
التعليم  ق��ط��اع  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  منها   ،
احلكومي الحتادي، وتوفري التعليم 

العامة  ال�صيا�صة  اإط���ار  يف  امل��در���ص��ي، 
الإ�صرتاتيجيات،  وت��ط��وي��ر  ل��ل��دول��ة، 
والتعليم،  التعلم  عمليات  وخ��ط��ط 
اإ�صافة  الطالبية،  الرعاية  وب��رام��ج 
املدار�س  واإن�����ص��اء  واإدارة  ت�صغيل  اإىل 
مكانة  و�صتتعزز  الأط��ف��ال؛  وري��ا���س 
اإجنازات الوزارة،  املوؤ�ص�صة من خالل 
وتتكامل معها من اأجل توفري جتربة 
لطلبة  بالتفرد  تتميز  وتعلم  تعليم 

مدار�صنا احلكومية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ق�صامية،  منت�صر  ال��دك��ت��ور  ح�����ص��ل 
الهند�صة  يف  امل���������ص����ارك  الأ�����ص����ت����اذ 
الكهربائية يف كلية الهند�صة بجامعة 
اأب����وظ����ب����ي ع���ل���ى ب���������راءة الخ�������رتاع 
 10،824،048 رق���م  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأول  ه��ي  لأداة  ت��ط��وي��ره  ع��ن   B2
بني  ال��رب��ط  على  ت�صاعد  نوعها  م��ن 
التو�صيل  فائقة  الكمية  احلوا�صيب 

�صمن م�صافات �صا�صعة. 
ال��ك��م��ي��ة فائقة  وت��ع��ت��رب احل��وا���ص��ي��ب 
التو�صيل اأجهزة حوا�صيب ا�صتثنائية 
وم�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ���ص��ت��ت��ف��وق ع��ل��ى جميع 
حالياً،  امل��ت��وف��رة  احل��ا���ص��وب  اأج���ه���زة 
احل�صا�صية  فائق  ا�صت�صعاراً  وحتقق 
قابلة  غري  كمية  حا�صوبية  و�صبكات 

لالخرتاق. وعلى خالف احلوا�صيب 
الكمية  للحوا�صيب  ميكن  احلالية، 
معاجلة كم هائل من البيانات واإمتام 
فائقة  ب���ط���رق  ح��ا���ص��وب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
ال�صابق.  يف  ممكنة  تكن  مل  ج��دي��دة 
احلو�صبة  م���ن  ال����ص���ت���ف���ادة  ومي���ك���ن 
البتكار  ج��ه��ود  ت�����ص��ري��ع  يف  ال��ك��م��ي��ة 
الآلة  وتعلم  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  يف 
ومواجهة حتديات الأمن ال�صيرباين 

يف امل�صتقبل. 
اخرتعه  ال�������ذي  اجل����ه����از  وي���ت���ك���ون 
التي  "الغرافني"،  ق�صامية من مادة 
اإىل  ن��ظ��راً  املعجزة"،  "املادة  تعترب 
مزاياها الكهربائية وحقيقة اأنها ُتعد 
املادة الأقل �صماكة على الإطالق، كما 
م��ادة على م�صتوى  اأق��وى  ث��اين  اأنها 
"الغرافني"  م��ادة  و�صاهمت  العامل. 

التكنولوجيا  قطاع  اإث��راء  يف  بالفعل 
احلوا�صيب  يف  ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا  ومت 
املحمولة والهواتف الذكية و�صماعات 
على  عمل  ق��د  ق�صامية  وك��ان  الأذن. 
على  "الغرافني"  م����ادة  ا���ص��ت��ك�����ص��اف 
وقام  املا�صية،  ال�صبع  ال�صنوات  مدى 
بن�صر العديد من املن�صورات العلمية 
اجلديد  اجلهاز  ويقوم  ال�صلة.  ذات 
املايكرويفية  املوجات  اإ�صارة  بتحويل 
البيانات  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الكمية 
طبقات  با�صتخدام  ل��ي��زر  اأ���ص��ع��ة  اإىل 
غ���راف���ني م�����ص��م��م��ة خ�����ص��ي�����ص��اً لهذا 
الغر�س واملت�صلة كهربائياً واملعاجلة 

مب�صخة ليزر. 
الدكتور  ق�����ال  ال���������ص����دد،  ه�����ذا  ويف 
واأفتخر  "اأعتز  ق�����ص��امي��ة:  منت�صر 
ب���ح�������ص���ويل ع���ل���ى ب�������راءة الخ������رتاع 

يف  اخ���رتاع���ي  �صي�صهم  الأم��ري��ك��ي��ة. 
الإمارات  يف  الكمية  احلو�صبة  تعزيز 
ع�صر  نحو  اأخ��رى  خطوة  و�صيقربنا 

احلو�صبة الكمية." 
واأ�صاف ق�صامية: "اإن املرحلة املقبلة 
التي  املعرفية  ال���روات  مرحلة  ه��ي 
جتلب معها الفر�صة لتطور اجلن�س 
اأع�����رب عن  اأن  ي�����ص��ع��دين  ال��ب�����ص��ري. 
���ص��ك��ري وام��ت��ن��اين جلامعة  خ��ال�����س 
امل�صروع  ل��ه��ذا  دعمها  على  اأب��وظ��ب��ي 
ا�صتخدام  باإمكانية  فريقي  وت��زوي��د 
املتقدمة،  اجلامعية  املرافق  خمتلف 
للجامعة  املتوا�صل  ال�صتثمار  مثمناً 

يف البحث العلمي." 
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���دك���ت���ور حمدي 
يف  الهند�صة  كلية  عميد  ال�صيباين، 
جامعة اأبوظبي: "فخورون بالإجناز 

منت�صر  ال����دك����ت����ور  ح���ق���ق���ه  ال�������ذي 
ق�صامية، حيث يرتجم  ح�صول اأحد 
اأع�صاء هيئتنا التدري�صية على براءة 
التزام  م���دى  الأم��ري��ك��ي��ة  الخ�����رتاع 
برت�صيخ  املتوا�صل  اأبوظبي  جامعة 
حتقيق  يف  وامل�صاهمة  البتكار  ثقافة 
ال��وط��ن��ي��ة لدولة  الأج���ن���دة  اأه������داف 
امل��ت��ح��دة لتنويع  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
البحث  وتعزيز  القت�صادية  امل���وارد 
يف  الهند�صة  كلية  وتلتزم  والبتكار. 
الأكادمييني  بدعم  اأبوظبي  جامعة 
متميزاً  م����ث����اًل  ي���ق���دم���ون  ال����ذي����ن 
وزمالئهم من  لطلبتهم  به  يحتذى 
خالل م�صروعات رائدة و�صبل تعليم 
م�صروع  ت��ط��وي��ر  وج����اء  مبتكرة."  
الدكتور ق�صامية بدعم من منحتني 
دائرة  ج��ائ��زة  منحة  ه��م��ا:  ه��ام��ت��ني 

البحثي،  للتميز  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
البحثي  ل��ل��م��ق��رتح  منحها  مت  ال��ت��ي 
بعنوان "املُعِدل امل�صتند اإىل الغرافني 
لالإر�صال ال�صامت وات�صالت ال�صوء 
الأبي�س"، من وزارة التعليم، وكذلك 
التنمية  دائ���رة  م��ع  "تكامل"  منحة 
منحها  مت  وال�����ت�����ي  الق���ت�������ص���ادي���ة 

لت�صجيل براءة الخرتاع. 
وح���������ص����ل ق���������ص����امي����ة ع����ل����ى درج������ة 
الكهربائية  الهند�صة  يف  ال��دك��ت��وراه 
هاليفاك�س  يف  دال��ه��وزي  جامعة  من 
2010. ويف الفرتة  يف كندا يف عام 
 ،2011 2010 حتى ع��ام  من ع��ام 
"متاك�س  اإىل برنامج الزمالة  ان�صم 
اإيليفيت" ملا بعد الدكتوراه يف خمترب 
والكهرباء  الدقيقة  املوجات  اأبحاث 
كندا.  اأوت���اوا يف  ال�صوئية يف جامعة 

وال���ت���ح���ق ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة يف 
جامعة اأبوظبي عام 2011. وباأكر 
من 10 اأع��وام من اخلربة يف جمال 
ق�صامية  ن�����ص��ر  وال���ب���ح���وث،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
من�صورات  يف  م��ق��اًل   40 م��ن  اأك����ر 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة وم�������وؤمت�������رات دول���ي���ة 
ب���راءات اخرتاع   4 وت��راأ���س  مرموقة 
اأمريكية، ح�صلت واحدة منها بالفعل 
على �صهادة براءة الخرتاع. وبف�صل 
ج���ه���وده، ا���ص��ت��ط��اع ق�����ص��امي��ة حتقيق 
متويل كبري لالأبحاث )حوايل 1.8 
اإم��ارات��ي( مب��ا يف ذلك  مليون دره��م 
جائزتني من دائرة التعليم واملعرفة 

للتميز البحثي.
جامعة  يف  ع���م���ل���ه  ف������رتة  وخ��������الل 
اأبوظبي، عمل ق�صامية على تدري�س 
وهو  جامعياً،  م�صاقاً   17 من  اأك��ر 

اللجان  من  العديد  يف  نا�صط  ع�صو 
العلمية املحلية والدولية وهو ع�صو 
الكهرباء  م��ه��ن��د���ص��ي  م��ع��ه��د  يف  ب����ارز 
اأكرب   ،)IEEE( والإل���ك���رتون���ي���ات 
العامل  يف  ت��ق��ن��ي��ة  م��ه��ن��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة 
مكر�صة لتطوير التكنولوجيا. ويعمل 
على عدة مو�صوعات  ق�صامية حالياً 
اأدل������ة موجية  ذل����ك  ب��ح��ث��ي��ة مب���ا يف 
ت��رياه��ريت��ز ج��دي��دة، واأج��ه��زة كمية 
الطبيعية،  احل����رارة  ب��درج��ة  لتعمل 

وُمعِدلت فائقة ال�صرعة. 

اأخريًا وبعد طول انتظار

�لف�سل بني وز�رة �لرتبية وموؤ�س�سة �لإمار�ت للتعليم

ح�سل على براءة االخرتاع االأمريكية 

�أ�ستاذ يف جامعة �أبوظبي يخرتع �أد�ة هجينة قد حتقق ثورة يف جمال �حلو�سبة �لكمية

• البدء يف اختيار فرق العمل ونقل مكاتبهم ملمار�سة مهامهم االأحد املقبل ولنهاية العام الدرا�سي 
• على الوزارة �سياغة ال�سيا�سات والت�سريعات وعلى املوؤ�س�سة تعزيز كفاءة قطاع التعليم

•• اأبوظبي-الفجر: 

رحبت جامعة حممد بن زايد للذكاء 
ال�صطناعي، اأول جامعة على م�صتوى 
املتخ�ص�صة  العليا  للدرا�صات  العامل 
ر�صمياً  ال�صطناعي،  الذكاء  ببحوث 
ب���������اأول دف����ع����ة م�����ن ط���الب���ه���ا خ���الل 
�صارك  افتتاحية  افرتا�صية  فعالية 
اأحمد  �صلطان  الدكتور  معايل  فيها 
اجلابر، وزير ال�صناعة والتكنولوجيا 
ورئي�س  الإم����ارات  دول���ة  يف  املتقدمة 
جمل�س اأمناء جامعة حممد بن زايد 
للذكاء ال�صطناعي، حيث األقى كلمة 
ب��ال��دف��ع��ة الأوىل من  رح���ب خ��الل��ه��ا 
���ص��ي��ب��دوؤون عامهم  ال��ذي��ن  ال��ط��الب 
الأ�صبوع،  اأب��وظ��ب��ي ه��ذا  ال��درا���ص��ي يف 
الذكاء  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  فيها  واأك����د 
اجلائحة،  اأثناء  خا�صة  ال�صطناعي، 
وكذلك يف تطوير خمتلف ال�صناعات 

لتحقيق نتائج اأف�صل. 
اإري��ك زينغ  اأي�صاً   �صارك يف الفعالية 
رئي�س اجلامعة، وممثلون عن الهيئات 
وعدد  التدري�صية  والهيئة  الطالبية 

من كوادر اجلامعة. 
واحتفت الفعالية بان�صمام 78 طالباً 
اإىل اجلامعة من 29 دولة، حيث مت 
اآلف  اجلامعة  تلقي  بعد  اختيارهم 
دولة.   100 م��ن  الل��ت��ح��اق  ط��ل��ب��ات 
دكتوراه  ط��ال��ب   13 ال��دف��ع��ة  وت�صم 
و65 طالب ماج�صتري، �صمن برامج 

تعلم الآلة والروؤية احلا�صوبية. 
الدكتور  معايل  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
"ي�صعدين  اجل���اب���ر:  اأح��م��د  ���ص��ل��ط��ان 
من  الأوىل  ب���ال���دف���ع���ة  اأرح��������ب  اأن 
ط������الب ج���ام���ع���ة حم���م���د ب�����ن زاي�����د 
ل��ل��ذك��اء ال���ص��ط��ن��اع��ي، ح��ي��ث تعك�س 

امل�صتمرة  اجل����ه����ود  اخل����ط����وة  ه�����ذه 
اأبحاث  لتطوير  رائد  لتاأ�صي�س مركز 
وت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي، يف 
دور  لتعزيز  العامل  فيه  يتطلع  وق��ت 
التقنيات احلديثة مبا يدعم مرحلة 
ومع  ’كوفيد19-‘.  بعد  م��ا  التعايف 
متتلكها  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة  اخل�������ربات 
دولة   29 م��ن  امللتحقني  وط��الب��ه��ا 
من  اجلامعة  �صتتمكن  العامل،  ح��ول 
دع��م ج��ه��ود دول���ة الإم�����ارات الهادفة 
الذكاء  ميادين  يف  ال��ري��ادة  لتحقيق 
ال�صطناعي مبا يتما�صى مع الروؤية 

ال�صديدة للقيادة الر�صيدة".
على  اليوم  "ن�صري  معاليه:  واأ���ص��اف 
من  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  ال�صحيح  ال��ط��ري��ق 
ق����درات ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي ك����اأداة 
والتطور  التقدم  جهود  لدعم  فعالة 
التنمية  ك��ف��اءة  تعزيز  يف  وامل�صاهمة 
الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف دولة 
الإم��ارات، ومتكيننا من امل�صي قدماً 
الثورة  اب��ت��ك��ارات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  يف 
امل�صاهمة  وكذلك  الرابعة  ال�صناعية 

على  اأي�صاً  نعمل  فيما  تطويرها،  يف 
الذكاء  ا���ص��ت��خ��دام��ات  اآف�����اق  ت��و���ص��ي��ع 
للت�صدي  وت�صخريها  ال�صطناعي 

لأكر حتديات العامل اإحلاحاً".
عاملي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  واإىل 
ت��ع��ت��زم اجل��ام��ع��ة ت�صخري  امل�����ص��ت��وى، 
مواردها لدعم البحوث والتطوير يف 
اأربعة حماور  على  تركيز خا�س  ظل 
هي: حمور اخلدمات وج��ودة احلياة 
اإىل الرتقاء باخلدمات  الذي يهدف 
ال����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا ال���ق���ط���اع���ان ال���ع���ام 
ال�صناعة  تقنيات  وحم��ور  واخل��ا���س، 
تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  والت�صنيع 
وحمور  الإنتاجية،  وحت�صني  الكفاءة 
دعم  اإىل  الرامي  امل�صتقبل،  قطاعات 
والنا�صئة  اجل��دي��دة  ال��ق��ط��اع��ات  من��و 
عالية،  ق��ي��م��ة  ع���ل���ى  ت���ن���ط���وي  ال���ت���ي 
امل�����وارد احليوية  ا���ص��ت��دام��ة  وحم����ور 
الذكاء  ت�صخري  عرب  وذل��ك  والبيئة، 
ا�صتهالك  ل��رت���ص��ي��د  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
البيئة  حماية  بهدف  والطاقة  املياه 

واحلفاظ عليها لأجيال امل�صتقبل. 

اأع�������ص���اء جمل�س  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ح�����ص��ر 
اأمناء جامعة حممد بن زايد للذكاء 
من  نخبة  ي�صم  ال��ذي  ال�صطناعي 
العامل،  اأنحاء   اخل��رباء من خمتلف 
واأ������ص�����ادوا ب��ال��ت��ق��دم ال�����ذي اأح���رزت���ه 
اجلامعة حتى اليوم، وقدموا دعمهم 
من  الأوىل  ل��ل��دف��ع��ة  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م 
الطالب امللتحقني باجلامعة. وي�صم 
ال�صري  الربوفي�صور  الأم��ن��اء  جمل�س 
الأورام  ت�صوير  اأ�صتاذ  ب��رادي،  مايكل 
يف جامعة اأوك�صفورد باململكة املتحدة؛ 
والربوفي�صور اأنيل جاين، الأ�صتاذ يف 
الوليات  يف  مي�صيغان  ولي��ة  جامعة 
كاي- والدكتور  الأمريكية؛  املتحدة 

ف����ويل، م�����ص��وؤول ت��ن��ف��ي��ذي يف جمال 
راأ�صمايل  وم�����ص��ت��ث��م��ر  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بال�صني؛  ب����ك����ني  يف  ا�����ص����ت����ث����م����اري 
والربوفي�صورة دانييال رو�س، مديرة 
خم��ت��رب ع���ل���وم احل���ا����ص���وب وال���ذك���اء 
ال�صطناعي يف معهد ما�صات�صو�صت�س 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  للتكنولوجيا 
الرئي�س  ���ص��ي��او،  وب��ي��ن��ج  الأم��ري��ك��ي��ة؛ 

التنفيذي ملجموعة "جروب 42".
واأو����ص���ح اإري����ك زي��ن��غ رئ��ي�����س جامعة 
ال�صطناعي  للذكاء  زايد  بن  حممد 
"يعترب  ب���ق���ول���ه:  ل��ل��ج��ام��ع��ة  روؤي����ت����ه 
ال�����ذك�����اء ال����ص���ط���ن���اع���ي اأح������د اأب�����رز 
التحويلية  احلديث  الع�صر  تقنيات 
للب�صرية.  هائلة  ف��ر���ص��اً  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
وت��ت��م��ث��ل روؤي������ة ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
زاي����د ل��ل��ذك��اء ال���ص��ط��ن��اع��ي يف دعم 
العلوم  م��ن اخل���رباء يف  جيل ج��دي��د 
والأعمال  وال�����ص��ي��ا���ص��ات  وال��ه��ن��د���ص��ة 
باملعرفة  ت�����زوي�����ده�����م  خ�������الل  م�����ن 
ال���������ص����روري����ة واخل���������ربات ال����الزم����ة 
للذكاء  الكامنة  الإم��ك��ان��ات  لإط���الق 
البحوث  ع���رب  وذل����ك  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
ال�صناعية.  والتطبيقات  الأكادميية 
م���ع اجلهود  ذل����ك مت��ا���ص��ي��اً  وي����اأت����ي 
زايد  بن  حممد  جامعة  تبذلها  التي 
للم�صاهمة  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 
ال�صرتاتيجية  الأول����وي����ات  دع���م  يف 
لت�صبح  الإم������ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
رائ���داً عاملياً يف جم��ال الذكاء  م��رك��زاً 

جعلها  يف  ي�صاهم  مما  ال�صطناعي، 
البتكار  جم���ال  يف  للمنطقة  ق����دوة 

والتطور التكنولوجيي.
"�صنحر�س  ق���ائ���اًل:  زي��ن��غ  واأ����ص���اف 
الذكاء  تعليم  يف  التميز  حتقيق  على 
ال����ص���ط���ن���اع���ي وال����ب����ح����وث واآف�������اق 
ال��ت��ط��وي��ر امل��رت��ب��ط��ة مب��ي��ادي��ن��ه، من 
امل�صتوى  عاملي  تعليمي  منهاج  خالل 
نخبة  م��ع  بالتعاون  رائ���دة  وم�صاريع 
اأنتهز  اأن  واأود  ال���ق���ط���اع.  رواد  م���ن 
على  ال��ط��الب  جميع  حل��ث  الفر�صة 
ال�����ص��م��ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة التي  ت��ط��وي��ر 
من  التكنولوجيا  خ���رباء  بها  يتميز 
التي  احلالية  النتائج  حتليل  خ��الل 
تو�صل اإليها اأهم الباحثني، والتفكري 
معرفتهم  وت�صخري  اإب���داع���ي  ب�صكل 
لدعم طموحاتهم لأن ي�صبحوا رواداً 
قادرين على تغيري العامل لالأف�صل. 
كما اأود اأن اأرحب بالدفعة الأوىل من 
الطلبة، ونتطلع قدماً خلو�س رحلة 
ل�صت�صراف  معهم  م��ث��م��رة  تعليمية 

م�صتقبل الذكاء ال�صطناعي".

وح�صل جميع طالب الدفعة الأوىل، 
اإم��ارات��ي��اً، على  14 طالباً  فيهم  مب��ا 
ال��ت��وج��ي��ه والإر����ص���اد اجل��ام��ع��ي قبيل 
و�صاركوا  الأك����ادمي����ي،  ع��ام��ه��م  ب����دء 
الأكادميية.  الن�صاطات  م��ن  ع��دد  يف 
وبداأ الطالب بالو�صول اإىل اأبوظبي 
للح�صول  امل��ا���ص��ي  ن��وف��م��رب  �صهر  يف 
الإمارات  دولة  ثقافية عن  ملحة  على 
"كوفيد- ف���ح���و����ص���ات  وا����ص���ت���ك���م���ال 
ال�صحة  ب��ت��داب��ري  والل����ت����زام   "19
ال�صلطات  و�صعتها  التي  وال�صالمة 
موقعها  ومن  اأبوظبي.   يف  ال�صحية 
اأبوظبي،  "م�صدر" باإمارة  يف مدينة 
تقدم جامعة حممد بن زايد للذكاء 
متطوراً  جامعياً  حرماً  ال�صطناعي 
ويت�صمن  للبيئة.  و���ص��دي��ق��اً  ت��ق��ن��ي��اً 
درا���ص��ي��ة وخمتربات  ق���اع���ات  احل����رم 
معارف  وم��رك��ز  م�صتقبلية،  بحثية 
ال�صطناعي،  ب��ال��ذك��اء  متخ�ص�س 
براجمها  وت��ق��دم  ترفيهية.  وم��راف��ق 
مرموقة  تدري�صية  هيئة  ال��درا���ص��ي��ة 
�صتى  م��ن  اخل����رباء  م��ن  نخبة  ت�صم 

اأرجاء العامل.
 ،2019 اأكتوبر  يف  انطالقها  ومنذ 
ح���ق���ق���ت ج���ام���ع���ة حم���م���د ب����ن زاي����د 
ل��ل��ذك��اء ال���ص��ط��ن��اع��ي ال��ع��دي��د من 
اإبرام  ذل��ك  املهمة، مبا يف  الإجن���ازات 
ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ات  م��ن  ع��دد 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ومتيز  لبحوث 
مع موؤ�ص�صات عاملية مرموقة وهيئات 
تعليمية؛ وا�صت�صافت وفوداً مرموقة 
واأكادمييون؛  ���ص��ي��ا���ص��ي��ون  ي��رتاأ���ص��ه��ا 
ون����ظ����م����ت ����ص���ل�������ص���ل���ة م�����ن ال�����ن�����دوات 
الإل����ك����رتون����ي����ة ب���ق���ي���ادة ن���خ���ب���ة من 
اخلرباء لن�صر الوعي والفهم بالذكاء 
املجتمع  اأو�����ص����اط  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
العاملي.  ومع انطالق العام الدرا�صي 
با�صتالم  اجل���ام���ع���ة  ب�������داأت  الأول، 
ط��ل��ب��ات دف��ع��ة خ��ري��ف ع����ام 2021 
والدكتوراه  املاج�صتري  برامج  �صمن 
الآلة.  وتعلم  احلا�صوبية  ال��روؤي��ة  يف 
وتقدم هيئة تدري�صية عاملية امل�صتوى 
اأمناء  باإ�صراف جمل�س  الربامج  هذه 
القبول  باب  اإغالق  اجلامعة. و�صيتم 
ت�صتمر  حني  يف  يناير،   15 يف  املبكر 
القبول  طلبات  با�صتقبال  اجل��ام��ع��ة 
اأبريل،   15 ت��اري��خ  حتى  الع��ت��ي��ادي��ة 
و�صيبداأ العام الدرا�صي املقبل يف �صهر 

اأغ�صط�س من عام 2021. 
املتقدمني  ال���ط���الب  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني 
ل����ربام����ج امل���اج�������ص���ت���ري وال����دك����ت����وراه 
حا�صلني  ي���ك���ون���وا  اأن  اجل���ام���ع���ة  يف 
ع��ل��ى ���ص��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف اأحد 
وميكن  ال�����ص��ل��ة.  ذات  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 
القبول  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���ل���ى  الط�������الع 
ال��ك��ام��ل��ة ع���رب امل���وق���ع الإل����ك����رتوين 
للذكاء  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  جل���ام���ع���ة 

.mbzuai.ac.ae ال�صطناعي

اختيار 78 خريجًا من 29 دولة من بني اأكرث من 2000 طلب التحاق

جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�سطناعي ترحب باأول دفعة من طالبها
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اأخبـار الإمـارات

•• مدينة دبا احل�شن-الفجر:

عقد املجل�س البلدي ملدينة دبا احل�صن 
ال�صنوي  للف�صل  ال����دوري  اج��ت��م��اع��ه 
ال�صاد�س ع�صر، اأم�س الإثنني، بح�صور 
نائب  الظهوري  �صلطان  اأحمد  �صعادة 
رئي�س املجل�س البلدي، و�صعادة طالب 
عبد اهلل اليحيائي مدير بلدية مدينة 
املجل�س  اأع�صاء  وال�صادة  احل�صن،  دبا 

البلدي واأمانة �صر املجل�س البلدي.
حم�صر  ع����ل����ى  امل���ج���ل�������س  و�������ص������ادق 
الج��ت��م��اع ال�����ص��اب��ق واط��ل��ع ع��ل��ى اآخر 
التو�صيات  تنفيذ  ح��ي��ال  امل�صتجدات 
البلدي.  املجل�س  اإل��ي��ه��ا  خل�س  ال��ت��ي 
ال����واردة  ال��ر���ص��ائ��ل  ت��اب��ع املجل�س  ك��م��ا 
العامة بخ�صو�س  الأ�صغال  دائرة  من 
يف  املوجودة  التنموية  امل�صاريع  بع�س 
من  وا�صتالمها  احل�صن،  دب��ا  مدينة 

قبل البلدية و�صيانتها.
املقدم من  وناق�س املجتمعون املقرتح 
ال��ب��ل��دي��ة ب��خ�����ص��و���س ت���اأج���ري خمازن 
امل���ال���ح اجل����دي����دة، وط��ري��ق��ة اإدارت���ه���ا 
املخازن  ب���اإدارة  البلدية  تقوم  اأن  على 
املحلي  املنتج  مبا يحافظ على مكانة 

الرتاثي يف املدينة الفا�صلة. 
واطلع املجل�س على املقرتح املقدم من 
املحالت  ت��اأج��ري  بخ�صو�س  ال��ب��ل��دي��ة 
املنطقة  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�صناعية وبانتظار ال�صتالم النهائي 
من اجلهة امل�صوؤولة، ومتكني البلدية 

من عملية تاأجري املحالت. 
كما اطلع املجل�س اأي�صاً على التقرير 
التي  الأعمال  البلدية عن  املقدم من 
العزب" ب�صاأن  "منطقة  يف  بها  قامت 
تعديل الطرق الداخلية وترقيمها مع 

توزيع املياه لأ�صحاب املنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

النفقات  اإجمايل  اأن  الجتماعية  والتاأمينيات  للمعا�صات  العامة  الهيئة  ك�صفت 
التاأمينية ح�صب التقديرات الأولية لتقارير ال�صرف الدوري لعام 2020 بلغ 
نحو 7 مليارات و 572 األفا و278 درهما تنوعت بني معا�صات، ومكافاآت نهاية 
 23،040 ا�صتفاد منها نحو  النفقات  اأن هذه  اإىل  خدمة، وتعوي�صات، م�صرية 
متقاعداً و 17،762 م�صتحقاً، و3،394 موؤمناً عليهم انتهت خدماتهم خالل 

العام، و90 حالة تعوي�س، مبجموع اإجمايل بلغ نحو 44،286 م�صتفيداً.
التاأمينات الجتماعية تعترب  اأن  الهيئة  الهاملي مدير عام  �صيف  واأكد حممد 
حزمة  �صمن  الإم���ارات  دول��ة  توفرها  التي  الجتماعية  احلماية  ركائز  اإح��دى 
المتيازات الأخرى التي ُتقدم يف جمالت عدة مثل التعليم ال�صحة والإ�صكان 
تعزيز  نحو  احلكومة  منهجية عمل  التكامل يف  يج�صد  ال��ذي  الأم��ر  وغ��ريه��ا، 
جودة حياة املواطنني مبا يتنا�صب مع روؤيتها التي تعترب الإن�صان حمور التنمية 
والهدف الرئي�صي من خططها. وقال الهاملي : ياأتي ن�صر هذه البيانات �صمن 
توجهات احلكومة اإىل تبني �صيا�صة ن�صر البيانات يف موؤ�ص�صاتها احلكومية من 
اأجل تعزيز اأطر ال�صفافية املرتبطة بالعمل احلكومي، حيث ت�صهم هذه البيانات 

ودعم  العمل،  فر�س  من  املزيد  وخلق  بالدولة،  ال�صتثماري  املناخ  ت�صجيع  يف 
ال�صيا�صات  القرارات وو�صع  اتخاذ  بالدولة يف  العاملة  واملوؤ�ص�صات  القرار  �صناّع 
اإىل  الو�صول  �صهولة  يعمل  كما  التنموية،  والفر�س  ال��ق��درات  من  تعزز  التي 
كافة  مع  بفاعلية  والتجاوب  اخلدمات  كفاءة  حت�صني  على  البيانات  هذه  مثل 
حالت  يف  ال��الزم��ة  امل���وارد  كتوظيف  احل��ك��وم��ي،  بالعمل  املرتبطة  امل�صتجدات 
اأ�صبح لها قيمة اقت�صادية �صنوية  اإىل هذه البيانات  الطوارئ وغريها، م�صرياً 
باتت  التي  الإم��ارات  دولة  العاملية، ومنها  العوا�صم  باملليارات يف  تقدر  مبا�صرة 
تتمتع ب�صمعة عالية يف جمال الأعمال على م�صتوى العامل. وتف�صياًل اأو�صحت 
الهيئة اأن اإجمايل املعا�صات التقاعدية التي �صرفت للمتقاعدين وامل�صتحقني يف 
6 مليارات و979 مليوناً و987  2020 من جممل هذه النفقات بلغت  عام 
األفاً و692 درهماً، كما بلغت مكافاآت نهاية اخلدمة التي �صرفت ملوؤمن عليهم 
قيمة  بلغت  كما  دره��م��ا،  و446  األ��ف��اً  و243  مليوناً   586 خدماتهم  انتهت 
التعوي�صات امل�صروفة من النفقات الإجمالية نحو 6 ماليني و47 األفاً و500 
درهم. جدير بالذكر اأن هذه النفقات ت�صمل املدنيني اخلا�صعني لأحكام قانون 
الع�صكريني  وكذلك   ،1999 ل�صنة  املعا�صات والتاأمينات الجتماعية رقم /7/ 

وفقاً لقوانني املعا�صات التي يخ�صعون لها.

•• ال�شارقة-الفجر:

التابعة  احل��ل��و،  وادي  مكتبة  نّظمت 
لهيئة ال�صارقة للكتاب، جل�صة حوارية 
املحامية  �صعادة  خاللها  ا�صت�صافت 
كفاح الزعابي، ع�صو املجل�س الوطني 
اأثر تفكك العائلة  الحت��ادي، ملناق�صة 
ق�صايا الطالق على الأ�صر والأطفال 
وامل���ج���ت���م���ع، و���ص��ّل��ط��ت ال�������ص���وء على 
ال��ع��دي��د م���ن امل���ح���اور امل��ت��ع��ل��ق��ة بهذه 
الظاهرة، اأ�صبابها، واحللول القانونية 

املتبعة، وغريها من املحاور. 
اجلل�صة  م�صتهل  يف  الزعابي  وعّرفت 
ب��ج��م��ل��ة م���ن الأ����ص���ب���اب امل����وؤدي����ة اإىل 
وبّينت  ال����ط����الق،  ظ����اه����رة  ان���ت�������ص���ار 

بها،  اخلا�صة  الت�صريعّية  ال�صوابط 
"يعد  قائلة:  عليها،  املرتتبة  والآث��ار 
انت�صاراً  الق�صايا  اأك��ر  اأح��د  الطالق 
يف جمتمعاتنا ويف كثري من احلالت 
ال��وح��ي��د للخالف،  ي��ك��ون ه���و احل���ل 
م�صببات  ع��ن  نبحث  م��ا  دائ��م��اً  لكننا 
اإىل  للو�صول  حّلها  وط���رق  اخل���الف 
ا����ص���ت���ق���رار اأ�����ص����ري لأن���ن���ا ن�����درك دور 
الأ�صرة واأهميتها كنواة اأ�صا�صية لبناء 

املجتمع". 
وتابعت: "اأبرز م�صببات الطالق غياب 
تتدخل غالباً يف  التي ل  الأ���ص��رة  دور 
باخلطوبة  يتعلق  الأب��ن��اء مبا  ���ص��وؤون 
الن�صائح  وت����ق����دمي  وال���ت���ج���ه���ي���زات 
وامل�صوؤوليات  ب��ال��واج��ب��ات  اخل��ا���ص��ة 

ي�صهم  ما  العالقة  هذه  على  املرتتبة 
م�����ص��ت��ق��ب��اًل نحو  الأب�����ن�����اء  ت���وج���ه  يف 
تعزيز  اأن  كما  �صبياًل،  الطالق  اتخاذ 
اأمام  تفتح  بوابة  ال��زواج  ب��اأن  التفكري 
يف  فعله  ت�صتطع  مل  م��ا  لتفعل  امل���راأة 
بيت اأهلها اأمر خاطئ يجب معاجلته، 
ي��ل��ق��ى على  ال����ذي  ال�����دور  اإىل ج��ان��ب 
الإعالم وو�صائل التوا�صل الجتماعي 
الثقافة  عن  بعيدة  اأع��م��ال  تقدمي  يف 
اأمن������اط حياة  ال�������ص���ائ���دة، وت�����ص��دي��ر 
بناء  خلخلة  يف  ت�صهم  �صحيحة  غري 

املجتمع والأ�صر". 
وح��ول حقوق ال��زوج وال��زوج��ة، قالت 
�صعادة املحامية كفاح الزعابي: "عدم 
اللتزام باحلقوق والواجبات هو �صبب 

واليوم  ال��ط��الق،  ق�صايا  يف  رئي�صي 
الأدوار  تقوم مبختلف  امل��راأة  اأن  جند 
يف املنزل مبعزل عن الزوج وهذا عامل 
�صلبي، ومن ال�صروري اأن يكون هناك 
تكاماًل يف الأدوار بني الطرفني، واأن 
اإيجابي،  ب�صكل  والزوجة  ال��زوج  يفّكر 
وال يلتفتوا لالآراء الهّدامة، ويبحثوا 
الأ�صخا�س  الن�صائح اجليدة من  عن 

املخولني وذوي اخلربة". 
وعن دور التعليم وتاأثريه يف العالقة 
ال���زوج���ّي���ة وق�����ص��اي��ا ال���ط���الق، اأك���دت 
اأهم  ال��زوج��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  ال��زع��اب��ي 
امل��ع��اي��ري ال��ت��ي ي��ج��ب اأن ت��ت��واف��ر بني 
من  الكثري  هناك  وقالت":  الأزواج، 
يفتقرون  ال��ع��ل��ي��ا  ال�����ص��ه��ادات  َح��م��لَ��ة 

العامل  تعترب  التي  الأ�صرية  للثقافة 
الأهم يف ا�صتقرار العائلة، لهذا يجب 
والهوايات  الزوجية  الثقافة  نعزز  اأن 
يدرك  واأن  احل����وار،  ول��غ��ة  امل�����ص��رتك��ة 
الأزواج ما لهم وما عليهم من حقوق 

وواجبات واحرتام".  
ظاهرة  م����ن  احل������ّد  يف  راأي����ه����ا  وع�����ن 
الطالق يف املجتمعات قالت الزعابي: 
اأن نحد من هذه الظاهرة  اأردن��ا  "اإذا 
لأنها  الأ������ص�����رة،  دور  ت��ف��ع��ي��ل  ي���ج���ب 
الأ�صا�س يف تعزيز ثقافة الأبناء حول 
وحقيقتها،  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة  طبيعة 
ليكونوا  اأم��ام��ه��م  ال��ط��ري��ق  ومت��ه��ي��د 
ُيقِبل  اأن  الظلم  ومن  ناجحني،  اأزواج 
الرجل واملراأة على هذه العالقة دون 

يلقى  ك��م��ا  لأه��م��ي��ت��ه��ا،  ك��ام��ل  اإدراك 
ع��ل��ى ع���ات���ق الأه������ل م�����ص��وؤول��ّي��ة عدم 
تر�صيخ مفهوم الطالق على اأنه عيب 
الظاهرة  ه��ذه  نبذ  ب��ل يجب  وح���رام، 
اأخرية  كو�صيلة  عليها  املحافظة  م��ع 

للعالج". 
مثالية  بيئة  وّف��رت  دولتنا  وتابعت": 
على  وحتافظ  الأزواج  حقوق  ت�صمن 
ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  الأ���ص��رة، 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
الأعلى،  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
الهتمام  ت��ع��ك�����س  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م 
بالأ�صرة كنواة اأ�صا�صية لبناء املجتمع، 
املقبلون  ي���درك  اأن  ال�����ص��روري  وم���ن 
كنف  يف  يعي�صون  اأن��ه��م  ال����زواج  ع��ل��ى 

م�صرية  يف  �صركاء  وه��م  البيئة،  ه��ذه 
البناء، لأن الأ�صر املفككة ل دور لها يف 

النه�صة املجتمعّية". 
يف  الحت���ادي  املجل�س  ع�صو  وتناولت 
حديثها اأهمية اأن يبحث املحامون عن 
احللول لق�صايا الطالق وي�صعوا لراأب 
ال�صدع، ل اأن يوافقوا فوراً ويبا�صروا 
م�صوؤولية  اأن  واأك�����دت  ب����الإج����راءات، 
النتباه  يف  ت��ك��م��ن  وامل��������راأة  ال���رج���ل 
بوجودهم  ال�صتهانة  وع��دم  ل��الأب��ن��اء 
على  ال�صخ�صية  م�صاحلهم  وتغليب 
حياة الأطفال، قائلة: "اأمتنى اإذا ف�صل 
الرجل وامل��راأة يف اأن يكونوا اأزواج��اً ل 
امل�صوؤولية  لأن  واأمهات،  كاآباء  يف�صلوا 
اأثر  الأبناء ولها  كبرية وتنعك�س على 

بعيد املدى اجلميع فيه خا�صر". 
خ��ت��ام اجلل�صة  ال��زع��اب��ي يف  ووج��ه��ت 
ن�صيحة لالأهل بعدم ت�صجيع اأبنائهم 
ال����ط����الق ك���خ���ي���ار �صهل  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى 
�صرورة  اإىل  ودع���ت  امل�����ص��ك��الت،  حل��ل 
البحث عن احللول الناجحة ل�صمان 
لها  ملا  الزوجّية  العالقة  ا�صتمرارية 
من انعكا�صات كبرية على حياة الأفراد 

اأنف�صهم واملجتمع ب�صفة عامة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن امل��رك��ز الوطني ل��الأر���ص��اد، من 
لبحوث  الإم���������ارات  ب���رن���ام���ج  خ����الل 
ع��ل��وم ال���ص��ت��م��ط��ار ال��ت��اب��ع ل���ه، اأم�س 
اخلام�س  ال��دويل  امللتقى  اأجندة  عن 
افرتا�صيا  يعقد  ال���ذي  لال�صتمطار 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
يومي  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 

اجلاري. يناير   26 و   25
وي�������ص���ت���ق���ط���ب امل���ل���ت���ق���ى خ�������رباء من 
الإم����������ارات وال����ع����امل مل��ن��اق�����ص��ة عدد 
املتعلقة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  امل��وا���ص��ي��ع  م���ن 
هذا  يف  ال��ق��درات  وب��ن��اء  بال�صتمطار 
م�صاألة  ا�صتعرا�س  عن  ف�صال  املجال 
الأم�����ن امل���ائ���ي ال��ع��امل��ي يف ظ���ل تغري 
الذكاء  ع��ل��وم  توظيف  واآل��ي��ات  امل��ن��اخ 
اجلوية  الأر�����ص����اد  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
ذات  احلديثة  التقنيات  من  وغريها 

ال�صلة.
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  واأ������ص�����اد 
الوطني  امل����رك����ز  م���دي���ر  امل����ن����دو�����س، 
الآ�صيوي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ل��الأر���ص��اد 
 - املنا�صبة  بهذه   - اجلوية  لالأر�صاد 
امللتقى  ال��ذي لعبه  امل��ح��وري  ب��ال��دور 
ال�������دويل ل��ال���ص��ت��م��ط��ار ع���ل���ى مدى 
كمن�صة  امل��ا���ص��ي��ة  الأرب������ع  ال�����ص��ن��وات 
والتعاون  للتوا�صل  وحمفزة  داعمة 
العاملي  البحثي  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 

املعنيني بعلوم وتقنيات ال�صتمطار.
وقال �صعادته :" لقد �صاهم امللتقى يف 
بناء قاعدة معرفية را�صخة يف بحوث 
تبادل  خ��الل  من  ال�صتمطار  وعلوم 
اخلربات وم�صاركة الروؤى والدرا�صات 
احللول  اأح��دث  وا�صتعرا�س  البحثية 
املجال  ه����ذا  يف  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
احل����ي����وي ال������ذي اأث����ب����ت ف��ع��ال��ي��ت��ه يف 
�صح  م��ن  للحد  العاملية  اجل��ه��ود  دع��م 
الدورة  املياه، وقد حر�صنا على عقد 

اخلام�صة من امللتقى افرتا�صيا رغم 
الظروف التي مير بها العامل حاليا، 
البحثي  العمل  ا�صتمرارية  ل�صمان 
ال�صتمطار  خ���رباء  ب��ني  وال��ت��وا���ص��ل 
م���ن ح���ول ال���ع���امل، م��وؤك��دي��ن بذلك 
على الدور املوؤثر الذي تقوم به دولة 
اإيجاد  يف  رئي�صي  كم�صاهم  الإم���ارات 
ومن  املهمة  العاملية  للق�صايا  حلول 

�صمنها تاأمني املوارد املائية امل�صتدامة 
يف كافة دول العامل".

ا����ص���ت���ك���م���ال  ع����ل����ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه���ا  ويف 
قالت  امللتقى،  لتنظيم  التح�صريات 
برنامج  م���دي���ر  امل������زروع������ي،  ع���ل���ي���اء 
ال�صتمطار:  علوم  لبحوث  الإم���ارات 
على  اخلام�س  للعام  اأبوظبي  "توفر 
لنخبة  متخ�ص�صة  من�صة  ال��ت��وايل 
والعلماء  اخل��������رباء  م����ن  م���ت���م���ي���زة 
ومناق�صة  ل���ص��ت��ع��را���س  ال���دول���ي���ني 
ي�صهدها  التي  املت�صارعة  ال��ت��ط��ورات 
جم�����ال ال����ص���ت���م���ط���ار ح�����ول ال���ع���امل، 
ون���ح���ن ف���خ���ورون ب��اإ���ص��ه��ام��ات دول���ة 
ل�صيما  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف  الإم��������ارات 
الباحثون  ق��دم��ه  عما  احل��دي��ث  عند 
احلا�صلة  امل�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون 
م�صاهمات  من  الربنامج  منحة  على 
�صكلت رافدا معرفيا وعلميا مهما يف 

هذا املجال احليوي".
خمرجات  توظيف  "�صيتم  واأ�صافت: 

ن�صخته  يف  وت���و����ص���ي���ات���ه  امل���ل���ت���ق���ى 
الفرتا�صية الأوىل للم�صاهمة يف رفع 
كفاءة ودقة عمليات تلقيح ال�صحب مبا 
مائي  كمورد  ال�صتمطار  يعزز مكانة 
الربنامج  اأه��داف  ولتنفيذ  م�صتدام، 

املتمثلة يف توطيد ال�صراكات الدولية 
وتبادل اخلربات والتجارب الناجحة 
جمال  يف  العاملية  التحديات  ملواجهة 
جل�صات  وت��ن��اق�����س  املائي".  الأم������ن 
ع���ددا من  ي��وم��ني  م���دار  امللتقى على 

العناوين الرئي�صية حيث ي�صم اليوم 
تتناول  رئي�صية  جل�صات  ثالث  الأول 
ال��ع��امل��ي يف  امل��ائ��ي  "الأمن  م��وا���ص��ي��ع 
من  و"النتقال  املناخ"،  ت��غ��ري  ظ���ل 
مرحلة البحث اإىل مرحلة العمليات 

حالة  درا���ص��ة  ال�صتمطار:  جم��ال  يف 
و"تطبيقات  طريق"?،  وخ����ارط����ة 
الذكية  والنظم  ال�صطناعي  الذكاء 
يف جم���ال الأر����ص���اد اجل��وي��ة وتعزيز 
اليوم  جل�صات  اأما  الأمطار".  هطول 
الثاين فتتناول موا�صيع "اآلية ت�صكل 
ال�صحب وهطول الأمطار يف منطقة 
يف  و"البتكارات  العربي"،  اخل��ل��ي��ج 
املنهجيات  الأم���ط���ار:  ه��ط��ول  تعزيز 
نتائج  و"تقييم  اجلديدة"،  وال���روؤى 
واجلدير  ال�صتمطار".  ع��م��ل��ي��ات 
بالذكر اأن امللتقى الدويل لال�صتمطار 
يعد من�صة عاملية حتت�صنها العا�صمة 
الإم���ارات���ي���ة اأب��وظ��ب��ي وي��ج��م��ع حتت 
مظلته نخبة من اخلرباء والباحثني 
املحليني  ال��ع��الق��ة  وذوي  وال��ع��ل��م��اء 
مناق�صة  اأج��������ل  م�����ن  وال�����دول�����ي�����ني 
الأكر  الرئي�صية  الق�صايا  ومعاجلة 
اإحل���اح���ا يف جم���ال ا���ص��ت��دام��ة الأم���ن 

املائي العاملي.

خالل جل�سة ا�ست�سافت املحامية كفاح الزعابي ع�سو املجل�س الوطني 

مكتبة و�دي �حللو تناق�س تفكك �لعائلة و�أثره على م�ستقبل �ملجتمع

برعاية من�سور بن ز�يد .. �مللتقى �لـ 5 لال�ستمطار ينطلق 25 يناير �فرت��سيا ويعلن عن �أجندته

�لبو�ردي يوقع مذكرة تفاهم مع وزير دفاع 
قرب�س ب�ساأن �لتعاون �لع�سكري و�لدفاعي

•• اأبوظبي-وام:

وقع معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع ومعايل �صارالمبو�س بيرتدي�س 
وزير دفاع جمهورية قرب�س اأم�س- عرب الت�صال املرئي - مذكرة تفاهم ب�صاأن التعاون الع�صكري 

والدفاعي امل�صرتك بني البلدين.
واأكد معايل البواردي على عمق العالقات ال�صرتاتيجية بني دولة الإمارات وجمهورية قرب�س 
والعمل  التعاون  عالقات  تعزيز  يف  فّعال  ب�صكل  �صي�صاهم  املذكرة  هذه  توقيع  اأن  اإىل  م�صريا   ..

امل�صرتك يف املجال الع�صكري والدفاعي بني البلدين بهدف رفع القدرات الع�صكرية والدفاعية.
الإم���ارات يف خمتلف  دول��ة  ال�صراكة مع  اأهمية  القرب�صي  ال��دف��اع  وزي��ر  اأك��د معايل  من جانبه 

جمالت التعاون الع�صكري والدفاعي امل�صرتك مبا ي�صمن اأمن وا�صتقراراملنطقة.

�لإمار�ت للتنمية حتدد �لأهد�ف �لناجحة
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية حما�صرة يف مقر اجلمعية يف الظيت بعنوان )الهداف 
وامتالك  الفرد  لها  يطمح  التي  الأه���داف  حتقيق  كيفية  ملعرفة  املحا�صرة  ه��ذه  تهدف  الناجحة(   
التحديات  ومواجهة  بالنف�س  الثقة  اأن  عي�صى  امل�صت�صار  اأ�صار  ،حيث  لتحقيقه  القوة  لبلوغ  احلافز 
ال�صخ�س  التي يحتاجها  املهمة  الأم��ور  املحدد هي من  الهدف  لبلوغ  العمل  والإلتزام مبتابعة خطة 

يف مرحلة التغيري.
وو�صح امل�صت�صار اأن وجود الأهداف ب�صكل عام يف حياة ال�صخ�س يجعل حلياته قيمة ولوجوده معنى يف 
نف�صه ، و حتديد الأهداف هي طريقة متنح روؤية م�صتقبلية على املدى القريب والبعيد وت�صاعد يف 
حتويل النظرة للم�صتقبل اإىل حقيقة، �صواء الأهداف املتعلقة باجلانب املهني اأو التعليمي اأوال�صحي 
 2021 الإم��ارات يف بداية �صنة  اأه��داف جمعية  اأوالإجتماعي وغريها. جاءت هذه املحا�صرة �صمن 
كدافع لبداية التغيري الإيجابي لل�صنة اجلديدة، حيث اأن خدمة املجتمع هي من الأولويات التي تركز 

عليها اجلمعية يف م�صريتها لدعم التنمية الإجتماعية.

•• دبا احل�شن-الفجر:

بحث جمل�س مدينة دبا احل�صن التابع لدائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى بحكومة 
ال�صارقة خالل اجتماعه الذي عقده �صباح اأم�س بتقنية التوا�صل املرئي خمتلف 
التح�صريات خلطط وفعاليات املجل�س خالل عام 2021م وما يت�صل من برامج 
من �صاأنها اأن حتقق روؤية ال�صاحية يف تعزيز التقارب الأ�صري وتنظيم فعاليات 
ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  روؤى  ترجمة  اأهمية  على  املجل�س  واأك��د  جمتمعية. 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة 
_حفظه اهلل ورعاه _ يف موا�صلة الهتمام بال�صاأن املجتمعي من خالل اإيالء 
واإحياء  العالقات  متتني  باأهدافها  لتعك�س  الفعاليات  كافة  يف  الأهمية  ال�صر 
بن جمعوه  �صليمان  �صعادة  الجتماع  تراأ�س   . الجتماعية ودميومتها  العالقات 
اليحيائي رئي�س جمل�س مدينة دبا احل�صن وح�صره اأع�صاء املجل�س وموظفوه 
التجهيز  �صملت  ال��ت��ي  امل��ح��اور  م��ن  ع���ددا  اأع��م��ال��ه  املجل�س على ج���دول  وت��ن��اول 
لأجنده عام 2021 والفعاليات امل�صاحبة مبا يحقق ا�صرتاتيجية دائرة �صوؤون 
والفعاليات  الربامج  امل�صاركة يف خمتلف  تعزيز  على  والقرى عالوة  ال�صواحي 

تعزيز  على  والعمل  دبا احل�صن  املقدمة يف  الأن�صطة  وتعزيز  املختلفة  الوطنية 
خمتلف خطط املجل�س وفق ما اأقره املجل�س منذ اإطالقه يف العام املا�صي بجانب 
يف  النظر  اأوج��ه  ا�صتعرا�س  الجتماع  وتناول  املدينة.  اأه��ايل  احتياجات  متابعة 
خالل  ل�صيما  احل�صن  دب��ا  مدينة  جمل�س  م��ع  الأه���ايل  تفاعل  ا�صرتاتيجيات 
للم�صاركة  الأه��ايل  ودع��وة  املجل�س  ور�صالة  روؤي��ة  يحقق من  املقبلة مبا  الفرتة 
املجل�س من  اأع�صاء  اإىل مقرتحات ومرئيات  التطرق  املنا�صبات ومت  يف خمتلف 
واأعمال  مبادرات  من  تنفيذه  جرى  وما  العام  اأ�صهر  خالل  لتنفيذها  ت�صورات 
امل��ق��رتح��ات وال�صكاوى  ب��الأه��ايل  بجانب النظر يف ع��دد م��ن  جن��اح��ه ول��ق��اءات 
بن  �صليمان  �صعادة  اأ���ص��ار  الجتماع  نهاية  ويف   . فيها  والنظر  للمجل�س  ال���واردة 
اإليه جمل�س  اإىل ما ي�صعى  اليحيائي رئي�س جمل�س مدينة دبا احل�صن  جمعوه 
املدينة من فعاليات وبرامج نوعية ت�صهم يف تعزيز التالحم املجتمعي من خالل 
بني  الأ�صري  التالقي  بتعزيز  اجتماعي  ب��دور  القيام  يف  املجل�س وجهوده  اأدوار  
والفعاليات  الأن�صطة  باملدينة وفق منظومة من   الأحياء  املواطنني يف خمتلف 
ال�صاحية  على  ال��رتدد  اإىل  اله��ايل  داعيا  العام  م��دار  على  املنا�صبات  وخمتلف 

وامل�صاركة يف خمتلف الربامج والن�صطة املنفذة با�صتمرار.

جمل�س مدينة دبا �حل�سن يبحث خططه وبر�جمه لعام 2021 وي�ستعر�س خمتلف �حتياجات �لأهايل وبر�مج فعالياته �ملجتمعية 

�ملجل�س �لبلدي ملدينة دبا �حل�سن يعقد �جتماعه 
�لدوري للف�سل �ل�سنوي �ل�ساد�س ع�سر

�ملعا�سات: 5،7 مليار درهم نفقات تاأمينية �أد�رتها �لهيئة يف عام 2020 

ف����ق����د امل�������دع�������و  /م���اي���ك���ل 
الفلبني    اج���ن���و،  م����ريان����دا 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )P3872860B( رق��م 
الفلبني  �صفارة  اىل  يجده 

او اأقرب مركز �صرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و  /ن��ع��ي��م جول 
باك�صتان    ج�������ول،  رح����ي����م 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )4792433( رق������م 
باك�صتان  �صفارة  اىل  يجده 

او اأقرب مركز �صرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
ح�صن،  /ليلى  املدعو   فقد 
ال�����ف�����ل�����ب�����ني   اجل���ن�������ص���ي���ة 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3467497EC( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0544399334

فقد�ن جو�ز �سفر
املدعو  /ابيبو جنا�س  فقد 
اجلن�صية  اثيوبيا    ت�صيما، 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4355892EP( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0506210006

فقد�ن جو�ز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي

•• ال�شارقة - وام:

ت����راأ�����س ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ب���ن �صلطان 
املجل�س  رئي�س  ال�صارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�صمي 
بن  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  وبح�صور  التنفيذي، 
�صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة نائب رئي�س املجل�س 
الأ�صبوعي  الج��ت��م��اع  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  �صباح  التنفيذي، 

للمجل�س وذلك يف مكتب �صمو احلاكم.
املطروحة على جدول  املوا�صيع  املجل�س عدداً من  وبحث 
ال���ق���رارات ال��ت��ي م��ن �صاأنها  الأع���م���ال، وات��خ��ذ جملة م��ن 

حتقيق روؤية اإمارة ال�صارقة.

واعتمد املجل�س املذكرة املقدمة من دائرة املوارد الب�صرية 
واملت�صمنة بع�س الجراءات الإدارية بالدوائر واملوؤ�ص�صات 

والهيئات املحلية بحكومة ال�صارقة.
كما اعتمد املجل�س ر�صوم خدمات هيئة البيئة واملحميات 

الطبيعية.
واطلع املجل�س على رد هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي 
الهيئة،  �صيا�صات  ال�صت�صاري حول  املجل�س  تو�صيات  على 
واملت�صمن جهود الهيئة يف تطوير قطاع ال�صياحة وو�صع 
وتنفيذ  العاملية،  ال�صياحة  خ��ارط��ة  على  ال�صارقة  اإم���ارة 
التحتية من خالل  البنى  وتطوير  امل��ب��ادرات  العديد من 
تعاونها مع العديد من اجلهات احلكومية لتاأهيل مواقع 

اجلذب ال�صياحي.
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��زم��ع اإب��رام��ه��ا بني 
القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة واحتاد الإمارات للريا�صة 
للجميع، وتهدف املذكرة اإىل تعزيز العمل امل�صرتك وتبادل 
الأن�صطة  وت�صجيع  ودع��م  الريا�صة،  جم��ال  يف  اخل���ربات 
التوعية  اإىل  بالإ�صافة  واملجتمعية  وال�صبابية  الريا�صية 
ا�صتخدام  دون  الأف������راد  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ال��ع��ام��ة 

املن�صطات ومبخاطر املخدرات و�صبل الوقاية منها.
املو�صوعات  من  جملة  مناق�صة  اأي�صاً  اجلل�صة  خالل  ومت 
ب�صاأنها  املجل�س  وات��خ��ذ  ل��الإم��ارة  ال��ع��ام  بال�صاأن  املتعلقة 

القرارات املنا�صبة.

�سكان �لإمار�ت يرفعون �سعار # يد�_ بيد _ نتعافى من كورونا

ز�يد �لعليا توقع مذكرة تفاهم مع مدينة �سلطان بن عبد�لعزيز للخدمات �لإن�سانية

•• اأبوظبي -وام:

�صعار  م��ع  الإم�����ارات  �صكان  تفاعل 
على  ن��ت��ع��اف��ى   _ _ب���ي���د  #يدا 
التوا�صل  و�صائل  من�صات  خمتلف 
الوعي  ي��ع��ك�����س  مب���ا  الج���ت���م���اع���ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي ب��اأه��م��ي��ة ال���ت���ع���ايف من 
احلياة  اإىل  وال����ع����ودة  "كورونا" 
لقاح  اأخ����ذ  ط��ري��ق  ع��ن  الطبيعية 
بالدولة. " املعتمد   19  - "كوفيد 
ويظهر التفاعل الر�صمي وال�صعبي 
نتعافى  _ب��ي��د_  #يدا  �صعار  م��ع 
وق��وف �صكان الإم���ارات ي��دا واحدة 
والنت�صار  "كورونا"  مواجهة  يف 
املجتمع  حت�صني  طريق  عن  عليه 

تويرت - عن توفري لقاح "كوفيد- 
املراكز ال�صحية  من  عدد  19" يف 
ب�صكل  ال��دول��ة  اإم����ارات  يف خمتلف 
جم��اين وذل���ك ب���دون حجز موعد 
فيما  العمل  �صاعات  ح�صب  م�صبق 
امل�صت�صفيات  اأ���ص��م��اء  ال�����وزارة  ب��ث��ت 
وامل���راك���ز ال��ت��ي ت��وف��ر ال��ل��ق��اح على 

م�صتوى الدولة.
الدكتورة فريدة  من جانبها قالت 
عن  الر�صمي  امل��ت��ح��دث  احلو�صني 
خالل  ال��دول��ة  يف  ال�صحي  القطاع 
تعد  الإم���ارات  اإن  تليفزيوين  لقاء 
ال��ت��ي اعتمدت  ال�����دول  اأوائ�����ل  م���ن 
�صهر  يف  للقاح  الطارئ  الرتخي�س 
اأك��ت��وب��ر م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ولدينا 

بن�صبة عالية.
مع  متا�صيا  اأن��ه  الهيئة  واأو���ص��ح��ت 
والفاعلية  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة 
العالية للقطاع ال�صحي يف الدولة 
الذي يعد �صمن الأف�صل عامليا يف 
التعامل مع اأزمة كورونا مت اعتماد 
19" وال�����ذي   - " ك���وف���ي���د  ل���ق���اح 
الدولية  امل���ع���اي���ري  م����ع  ي���ت���ط���اب���ق 

ال�صارمة.
حتث  توعوية  ر�صائل  الهيئة  وبثت 
اأخذ  اأهمية  على  خاللها اجلمهور 
اللقاح .. وقالت: "معا نحو جمتمع 
معافى وخال من الأمرا�س املعدية 
والأوبئة.. واليوم ن�صجع جمتمعنا 
للتقدم خطوة جديدة نحو التعايف 

اأم��ر اختياري مرتوك  ه��و  ك��ورون��ا 
م�صوؤول  ف��ال��ف��رد  ال���ف���رد..  ل��رغ��ب��ة 
الإ�صابة..  م��ن  نف�صه  حماية  ع��ن 
نف�صه  حماية  عن  م�صوؤول  والفرد 
م�صوؤول  وال��ف��رد  امل�صاعفات..  من 
العدوى  انتقال  فر�س  تقليل  ع��ن 
ملناعة  ول���ل���و����ص���ول  ل����الآخ����ري����ن.. 
وح�صانة املجتمع نحن بحاجة اإىل 
قناعة الأف��راد باأهمية اللقاح فيدا 
بيد نتعافى". ويف �صياق �صعار #يدا 
_بيد _نتعافى عرب العديد من 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  رواد 
م�����ن امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني عن 
 19 كوفيد  لقاح  تلقي  يف  رغبتهم 
والنت�صار  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��ح�����ص��ني 

واأخذ اللقاح مع اللتزام بامل�صوؤولية 
املجتمعية واحلفاظ على ال�صالمة 
الوطنية  اجلهود  وم�صاندة  العامة 
ال���ك���ب���رية حل���م���اي���ة ���ص��ح��ة اأف������راد 

املجتمع.
لإدارة  ال���وط���ن���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وب���ث���ت 
ال���ط���وارئ والأزم������ات وال���ك���وارث - 
عرب ح�صابها الر�صمي على تويرت - 
عددا من الر�صائل التوعوية والتي 
تن�صح من خاللها �صكان الإمارات 
بتلقي لقاح "كوفيد - 19 "خا�صة 
كبار املواطنني واأ�صحاب الأمرا�س 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  امل��زم��ن��ة 
18 عاما  ف���وق  ال��ه��م��م  واأ���ص��ح��اب 
اللقاح  فعالية  تاأكيد  وذلك يف ظل 

فاعلية  ع��ل��ى  والأدل�������ة  امل��ع��ل��وم��ات 
واأمان اللقاح.

واأ�صارت الدكتورة فريدة احلو�صني 
كبار  ف��ئ��ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اأن  اإىل 
امل���واط���ن���ني واأ����ص���ح���اب الأم���را����س 
من  الوقاية  اإط��ار  يف  ياأتي  املزمنة 
م�����ص��اع��ف��ات امل���ر����س ك��ون��ه��م اأكر 
فريو�س  مل�صاعفات  عر�صة  الفئات 
كورونا ولهم الأولوية يف احل�صول 
على اللقاح.. موؤكدة �صرورة توجه 
حتت  يندرجون  الذين  الأ�صخا�س 
هذه الفئات اإىل اأقرب مركز �صحي 

لأخذ لقاح كوفيد 19.
وبدوره قال الدكتور عمر احلمادي 
اأخ���ذ لقاح  " اإن   : ت��وي��رت-  - ع��رب 

عن  الطبيعية  احلياة  اإىل  والعودة 
طريق اأخذ لقاح كوفيد - 19".

كما بثت الهيئة فيديو توعوي عرب 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  على  ح�صاباتها 
الج���ت���م���اع���ي ي��ت�����ص��م��ن ع����ب����ارات 
حمفزة وهي : "لأن �صحة و�صالمة 
التوازن  ولتحقيق  اأولوية  الإن�صان 
ال�صرتاتيجي بني كافة القطاعات 
لب�����د م����ن حت���وي���ل ال���ت���ح���دي اإىل 
فر�س �صانحة" .. خمتتمة الفيديو 
املجتمعي  ب��ال��ت��ك��ام��ل   "  : ب��ع��ب��ارة 
يدا  نتعافى..  ال���دويل  والت�صامن 

بيد نتعافى".
وزارة  اأع���ل���ن���ت  م��ت�����ص��ل  ����ص���ي���اق  يف 
ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع - عرب 

والوقوف  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ع��ل��ى 
"كورونا"  مواجهة  يف  واح���دة  ي��دا 
�صحة  على  احلفاظ  يف  ي�صهم  مبا 
وعودة  الإم���ارات  جمتمع  و�صالمة 

احلياة اإىل طبيعتها ب�صكل كامل.
وع����رب م���واط���ن���ون وم��ق��ي��م��ون عن 
فخرهم بجهود الإمارات وقيادتها 
لفريو�س  ال��ت�����ص��دي  يف  ال��ر���ص��ي��دة 
على  واحل��ف��اظ   "  19  - "كوفيد 
اللقاح  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن  الأرواح 
م�صتوى  ع���ل���ى  جم���ان���ا  ل��ل��ج��م��ي��ع 
الإن�صان  اأن  م��وؤك��دي��ن  ال����دول����ة.. 
رك���ي���زة  الإم��������������ارات  و����ص���ح���ت���ه يف 
التنمية وهدف  اأ�صا�صية يف م�صرية 

م�صتدام.

من ذوي اخلربة العالية.
واأكد احلميدان اأن املوؤ�ص�ّصة وعلى 
راأ�صها �صمّو ال�صيخ خالد بن زايد 
الإدارة،  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
التعاون  اإبرام مذكرة  تقدر عالياً 
مع املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة باململكة 
ل�صتمرار  جت�����ص��ي��داً  ي��اأت��ي  ال���ذي 
وال�صراكة  ال���ث���ن���ائ���ي  ال���ت���ك���ام���ل 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة بني 
امل���وؤ����ص�������ص���ات يف دول������ة الإم��������ارات 
بعدة  ال�صعودية  العربية  واململكة 
اأن" زايد  اإىل  م�����ص��رياً  جم����الت، 
ج�صور  ل���ب���ن���اء  " ت�����ص��ع��ى  ال��ع��ل��ي��ا 
ال���ت���وا����ص���ل م����ع ك����اف����ة اجل���ه���ات 
الطبية  ول���ص��ي��م��ا  وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
لق�صايا  للت�صدي  املتخ�ص�صة، 
ال�صريحة  ب��ت��ل��ك  ت��ت��ع��ل��ق  ح��ي��وي��ة 

•• اأبوظبي-وام:

العليا  زاي�������د  م���وؤ����ص�������ص���ة  وق����ع����ت 
لأ���ص��ح��اب ال��ِه��م��م م��ذك��رة تفاهم 
مع مدينة �صلطان بن عبدالعزيز 
ل��ل��خ��دم��ات الإن�������ص���ان���ّي���ة- اإح����دى 
م�����ص��اري��ع م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ل��ط��ان بن 
اخلريية  ���ص��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة - 
ب�����ص��اأن ت��ب��ادل اخل���ربات يف جمال 
والتاأهيلية  ال��ع��الج��ي��ة  ال��ربام��ج 

لأ�صحاب الهمم.
ت��ه��دف امل���ذك���رة ل��ب��ّن��اء ت���ع���اون يف 
متطورة  عاملية  م�صتويات  تقدمي 
والتاأهيلية،  الطبية  الرعاية  من 
وا���ص��ت��ث��م��ار امل�����وارد وال��ط��اق��ات يف 
اأ�صحاب  لتمكني  اإي��ج��اب��ي��ة  بيئة 

وجميع  الإ������ص�����اب�����ات-اجل�����ن�����ف، 
للعظام  اجل���راح���ي���ة  الإج��������راءات 
ل����الأط����ف����ال وح��������الت اجل����راح����ة 
ال�صمنة،  وج�����راح�����ات  ال����ع����ام����ة، 
واإجراء ت�صحيح احلول، والعناية 

بالقدم ال�صكري، وغريها.
احلميدان  عبداهلل  �صعادة  ورح��ب 
التفاهم  م��ذك��رة  ع��ل��ى  بالتوقيع 
بن  �صلطان  مدينة  مع  وال�صراكة 
الإن�صانية  للخدمات  عبدالعزيز 
وم��ق��ره��ا ال���ري���ا����س، ال��ت��ي تقدم 
ج��م��ي��ع اخل����دم����ات امل���ت���ط���ورة يف 
ال����ت����اأه����ي����ل ال���ط���ب���ي واجل�����راح�����ة 
اإليه  م��او���ص��ل  اأح���دث  با�صتخدام 
اأج��ه��زة وم��ع��دات طبية  العلم من 
اأو  ل����الأط����ف����ال  �����ص����واء  م���ت���ط���ورة 
طبي  طاقم  وب��اإ���ص��راف  البالغني، 

ال����ربام����ج  ت���ط���وي���ر  و  ب���ت���اأه���ي���ل 
لالأطفال  العالجية  التخ�ص�صية 
�صل�صلة  واإج����������راء  وال����ب����ال����غ����ني، 
م�صرتكة  وم��وؤمت��رات  حما�صرات 
ع����ن ُب���ع���د ل����ك����وادر ال���ط���رف���ني يف 
املهارات  وتطوير  التاأهيل  جمال 
تبادل  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 
تطوير  يف  ال���ف���ن���ي���ة  اخل���������ربات 
العالجية  ال����ربام����ج  وت�����ص��م��ي��م 
الأطفال  للمر�صى  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
الإدراكي  التاأهيل  والبالغني مثل 
تاأهيل  وب����رن����ام����ج  وال���ب�������ص���ري، 
الأطفال والتدخل املبكر، وبرنامج 
ال�صناعية،  والأط�����راف  اجل��ب��ائ��ر 
احلبل  ا���ص��اب��ات  تاأهيل  وب��رن��ام��ج 
ال���������ص����وك����ي، وب�����رن�����ام�����ج ت���اأه���ي���ل 
ال�صابات  وت���اأه���ي���ل  اجل���ل���ط���ات، 

وثقافياً  ووظيفياً  تعليمياً  الِهمم 
واجتماعياً، مبا ُينا�صب اإمكاناتهم 

وتطلعاتهم.
وقع مذكرة التفاهم عن موؤ�ص�صة 
زايد العليا لأ�صحاب الِهمم �صعادة 
احلميدان  ال��ع��ايل  عبد  اهلل  عبد 
الأم����ني ال��ع��ام ل��ل��م��وؤ���ص�����ّص��ة، وعن 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  �صلطان  م��دي��ن��ة 
عبد  �صعادة  الن�صانّية  للخدمات 
الرئي�س  زرع���ة  ب��ن  حمد  ب��ن  اهلل 
مرا�صم  وح�������ص���ر  ال���ت���ن���ف���ي���ذي، 
تقنيات  عرب  ج��رت  التي  التوقيع 
قيادات  من  ع��دد  املرئي  الت�صال 

اجلانبني.
مذكرة  ع���ل���ى  ال���ت���وق���ي���ع  ي���ه���دف 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  اإىل  ال��ت��ف��اه��م 
يف جم��ال دع��م ال��ربام��ج اخلا�صة 

الدماغية.
ومبوجب املذكرة تتعاون موؤ�ص�صة 
مع  الهمم  لأ�صحاب  العليا  زاي��د 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  �صلطان  م��دي��ن��ة 
تدريب  يف  الإن�����ص��ان��ّي��ة  للخدمات 
وت����ط����وي����ر م������ه������ارات امل���وظ���ف���ني 
ع��ل��ى م��ع��اي��ري الع��ت��م��اد ال���دويل 
والتاأهيلية،  ال�صحية  للمن�صاأت 
وت�������ص���م���ي���م وت���ق���ي���ي���م ال����ربام����ج 
التاأهيلية التخ�ص�صية، والإ�صراف 
وال�����ت�����دري�����ب مب����ج����ال امل�����ه�����ارات 
اإ�صافة  الإكلينيكية،  وال���ق���درات 
لال�صتفادة  امل���ج���ال  اإت����اح����ة  اإىل 
م���ن خ���دم���ات م���رك���ز اجل���راح���ات 
باملدينة بخ�صو�س عدد  املتقّدمة 
من احلالت منها اإرخاء الأن�صجة 
ال����ل����ي����ن����ة، وج�������راح�������ة م���ع���اجل���ة 

الهمم  اأ�صحاب  وال��ع��زي��زة  املهمة 
اأج����ل متكينهم ودجم��ه��م يف  م��ن 
العليا  زاي���د   " اأن  وذك���ر  املجتمع 
تفاهم  مذكرة  اأبرمت  و  �صبق   "
لأبحاث  �صلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  م��ع 
البحث  جم�������الت  يف  الإع������اق������ة 
وال���ت���ط���وي���ر لأب����ح����اث الإع����اق����ة، 
وتبادل اخلربات العلمية واملهنية، 
والإ����������ص���������دارات، وامل����ن���������ص����ورات، 
امل�صاريع  واإق�����ام�����ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
ال��ب��ح��ث��ي��ة امل�����ص��رتك��ة، مب���ا يحقق 
وتعزيز  امل�������ص���رتك���ة،  اأه���داف���ه���م���ا 
ل��الأخ��ر يف خدمة  ك��ل منهما  دور 

املجتمعني ال�صعودي والإماراتي.
اهلل  �صعادة عبد  اأ�صار  ناحيته  من 
العمل  اأن  اإىل  زرع��ة  بن حمد بن 

بداأ  قد  املوؤ�ص�صتني  بني  امل�صرتك 
فعليا قبل ما يزيد عن �صنة لتعزيز 
التكامل بني الطرفني يف روؤيتهما 
واه����داف����ه����م����ا ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
امل�صتفيدين  ومت���ك���ني  ل���رع���اي���ة 
وتاأتي  املتخ�ص�صة،  ال��ربام��ج  من 
فريق  جهود  لتكلل  امل��ذك��رة  ه��ذه 
العمل امل�صرتك الذي قام بدرا�صة 
والتي  ال��ت��ع��اون  ب��رام��ج  وت�صميم 
�صيكون لها اأثر مبا�صر واإيجابي يف 
تطوير الربامج امل�صرتكة وكذلك 
بلورة برامج وخدمات م�صتقبلية 
الفائدة  ذات  املجالت  خمتلف  يف 
للمجتمع، وفق �صيا�صات البلدين 
الإن�صان  مت��ك��ني  يف  ال�����ص��ق��ي��ق��ني 

وحتقيق الرفاة والرعاية له.

طائر�ت �لدرون ت�سيء �سماء دبي يف عر�س فريد خالل مهرجان دبي للت�سوق
•• دبي- وام:

حت��ت�����ص��ن ال��������دورة احل���ال���ي���ة من 
مهرجان دبي للت�صوق اأكرب واأطول 
م���ه���رج���ان���ات ال���ت�������ص���وق ع���رو����س 
ال�صوئية  "الدرون"  ط����ائ����رات 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  والأوىل  امل���ذه���ل���ة 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
كثمرة  ج������اءت  وال����ت����ي  اأف���ري���ق���ي���ا 
دبي  موؤ�ص�صة  بني  م�صرتك  تعاون 
وال��ت��ج��زئ��ة اجلهة  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات 
و�صركة  ل���ل���م���ه���رج���ان  امل���ن���ظ���م���ة 
جمال  يف  عامليا  ال��رائ��دة  "اإنتل" 

التكنولوجيا.
وم��ازال��ت ه��ذه ال��ع��رو���س اجلوية 
مرتني  تقام  نوعها  من  والفريدة 
7 م�������ص���اء و  ال�������ص���اع���ة  ي���وم���ي���ا يف 
يناير   30 ح��ت��ى  م�����ص��اء   9:30
اجلاري لت�صيء �صماء دبي يف عدد 
ال�صهرية  ومعاملها  مناطقها  م��ن 
مقابل  بييت�س"  "ذا  ذل��ك  يف  مب��ا 
ريزيدن�س"  ب���ي���ت�������س  "جمريا 
"�صرياتون  ومنتجع  و"بلوواترز" 
 300 تقلع  حيث  جمريا بيت�س" 
لتقدم  م��ت��ط��ورة  "درون"  ط��ائ��رة 
ب��ع��ن��اي��ة يخلق  م�����ص��م��م��ا  ع���ر����ص���ا 
الأبعاد  ثالثية  متحركة  ر���ص��وم��ا 
اإجمايل  يبلغ  حيث  فائقة  بتقنية 
ع���دد ه���ذه ال��ع��رو���س خ���الل فرتة 

املهرجان 90 عر�صا.

للت�صوق "دبي كوكب اآخر" للفنان 
را�صد املاجد .

"الدرون"  طائرات  عرو�س  وتعد 
ال�صوئية يف مهرجان دبي للت�صوق 
عرو�س  �صل�صلة  �صمن  الأح�����دث 
لطائرات  واملتطورة  املبتكرة  اإنتل 
اجلماهري  اأبهرت  "الدرون" التي 
الفعاليات على  اأك��رب  م��ن  ع��دد  يف 
التاريخ  و�صنعت  ال��ع��امل  م�صتوى 

وحطمت الأرقام القيا�صية.
من  "الدرون"  طائرة  كل  ومتثل 
يف  ت�����ص��ه��م  ���ص��وء  ن��ق��ط��ة  "اإنتل" 
ب��ر���ص��وم متحركة  ال�����ص��م��اء  ت��زي��ني 
ت��ل��ف��ت اجلمهور  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة 
.. وت��وا���ص��ل اإن��ت��ل ع��ر���س اأح���دث 
من  "الدرون"  ط���ائ���رات  ت��ق��ن��ي��ات 
للطائرات  اأك����رب  ���ص��رع��ات  خ���الل 

واإ�صاءة اأكر و�صوحا.
وق��������ال اأح�����م�����د اخل�����اج�����ة امل����دي����ر 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي مل�����وؤ������ص�����������ص�����ة دب�����ي 

 45 ملدة  العرو�س  وتتوا�صل هذه 
الدورة  خ��الل  ال��ت��وايل  على  يوما 
ال�صاد�صة والع�صرين من مهرجان 
دبي للت�صوق وهو ما يجعلها اأطول 
لطائرات  متتالية  جوية  عرو�س 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  "الدرون" 

الأو�صط واأوروبا واأفريقيا.
ويظهر العر�س الأول الذي يحمل 
املغامرة"  م��دي��ن��ة  "دبي  ع���ن���وان 
الأن�صطة والوجهات املتعددة التي 
تقدمها دبي خالل املهرجان حيث 
و"دانة"  "مده�س"  ي�����ص��ت��ك�����ص��ف 
الأن�صطة  املحبوبتان  ال�صخ�صيتان 

واملعامل والتجارب يف الإمارة .
وي����ق����دم ال���ع���ر����س ال����ث����اين ال����ذي 
املا�صي  ب��ني  "دبي  ع��ن��وان  يحمل 
واحلا�صر" لقطات من تاريخ دبي 
ح��ي��ث ي�����ص��ت��ع��ر���س ت���اري���خ الإم�����ارة 
اأنغام  امل�صتقبل على  ورحلتها نحو 
دبي  مبهرجان  اخلا�صة  الأغ��ن��ي��ة 

دبي  وزوار  �صكان  اأده�����ص��ت  وال��ت��ي 
منذ عر�صها الأول يف 17 دي�صمرب 

املا�صي.
واأ�صاف : تاأتي مثل تلك العرو�س 
م�صرية  اإىل  ل���ت�������ص���اف  امل���م���ي���زة 
امل���ه���رج���ان احل��اف��ل��ة ب����الإجن����ازات 
26 عاما قدم خاللها  على م��دار 
الرائعة  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  جمموعة 
واجلوائز  الرتويجية  والعرو�س 
ال����ق����ي����م����ة وك������ذل������ك ال����ع����رو�����س 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة امل��ب��ه��ج��ة ال��ت��ي لقت 
ا�صتح�صان اجلماهري من خمتلف 

اأنحاء العامل.

اإن  وال����ت����ج����زئ����ة  ل���ل���م���ه���رج���ان���ات 
م��ه��رج��ان دب����ي ل��ل��ت�����ص��وق جن���ح يف 
املهرجانات  كاأحد  مكانته  تر�صيخ 
والبيع  الرتفيه  يف  عامليا  ال��رائ��دة 
ب��ال��ت��ج��زئ��ة وال�����ص��ي��اح��ة وه����و من 
ت�صهدها  التي  الرئي�صية  الأحداث 
دب��ي كل ع��ام حيث حر�صنا خالل 
الدورة احلالية من املهرجان على 
ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون م��ع ���ص��رك��ائ��ن��ا يف 
طائرات  عرو�س  لتقدمي  "اإنتل" 
ال���ت���ي كانت  ال�����ص��وئ��ي��ة  ال�������درون 
الدورة  لفعاليات  نوعية  اإ���ص��اف��ة 
للمهرجان  والع�صرين  ال�صاد�صة 

ت�صيونغ  ن��ت��ايل  ذك���رت  م��ن جهتها 
 Intel ل�"  ال�������ع�������ام  امل�������دي�������ر 
 "Drone Light Shows
ع���ن طرق  امل��ت��وا���ص��ل  ال��ب��ح��ث  اأن 
ج��دي��دة وم��ث��رية ل��ت��ق��دمي جتارب 
ل تن�صى للمجتمعات حول العامل 
لل�صركة  را�����ص����خ����ا  ن���ه���ج���ا  مي���ث���ل 
..م�صرية اإىل اأن التعاون مع دائرة 
التجاري  وال��ت�����ص��وي��ق  ال�����ص��ي��اح��ة 
للمهرجانات  دبي  وموؤ�ص�صة  بدبي 
وال��ت��ج��زئ��ة خ���الل م��ه��رج��ان دبي 
م�صيئة  ل��وح��ة  ي��ع��ك�����س  ل��ل��ت�����ص��وق 

تزين ال�صماء .

ببيع  رغبتها  ع��ن  ذ.م.م  فيربك�س  ���ص��رك��ة  تعلن 
�صكراب حديد وتاور كراين ومواد خمتلفة الكائنة 
يف م�صتودع ال�صركة يف منطقة الفاية ، وعلى من 
ومعاينة  املوقع  بزيارة  يبادر  اأن  بال�صراء  يرغب 
ال�صكراب طبقا حلالته الراهنه وذلك اأثناء الدوام 
الر�صمي من ال�صاعه 9 �صباحا حتى ال�صاعه 4 بعد 
)ال�صعار(  العطاءات  تقدمي  يتم  ان  على  الظهر 
ال�صندوق  يف  تو�صع  مغلقة  مظاريف  طريق  عن 
يف  الرئي�صي  ال�صركة  مقر  يف  ل��ذل��ك  املخ�ص�س 
م�صفح ال�صناعية يف مدة اق�صاها خم�صة ايام من 

تاريخ العالن.
ل���ل���م���زي���د م�����ن امل����ع����ل����وم����ات ومل����ع����رف����ة امل����واق����ع 
وال���ص��ت��ف�����ص��ارات ال��ع��ام��ة ي��رج��ى ال��ت��وا���ص��ل على 
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العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خط بينونه للعقارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب والنقليات  رخ�صة رقم:1114695 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة وليد عبيد عبداهلل ح�صن البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف هالل احمد �صيف الكيومي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جراند فري�س للخ�صار 

والفواكه- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:2637031 

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

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فهد ابراهيم عبداهلل احمد احلو�صني

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
النه�صة-  ال�ص�����ادة/�صيدلية  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:1029147 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خليل حممد ح�صن �صجاعي العبيديل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خليل حممد ح�صن العبيديل

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
العامة  للتجارة  ال�ص�����ادة/امباكت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2889978 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نعيم �صليم ا�صطفان %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نايف هيثم حممد املي�صري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مطر حميد معيوف �صامل املن�صوري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نعيم �صليم ا�صطفان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
ال�صيارات  لزينة  ال�ص�����ادة/ثمني  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1128963 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ابراهيم غالمعبا�س عزيز بور %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يون�س غلوم علي عبداهلل اخلوري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم عالمعبا�س عزيز بور

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي كرم حممد اخلوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مارينا لو�صطاء التاأمني 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:1004672 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة منهال اديب ابو زكي %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل حممد علي �صالح اجلابري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف منهال اديب ابو زكي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صالح �صعيد عمر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  للديكور  ال�ص�����ادة/ليوان  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1028164 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ماري �صيمون عبود %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نايف هيثم حممد �صالح املي�صري %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نلي اليا�س احللو

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مطر حميد معيوف �صامل املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جورج �صمون عبود

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ليف تامي للياقة البدنية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1774206 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ممتاز حممد احمد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالوهاب ايتور كالتيل
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد مبارك غامن �صعيد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة ريدج لتجارة الدوات 

CN قد تقدموا الينا بطلب املنزلية ذ.م.م رخ�صة رقم:1144223 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ا�صماعيل ابراهيم عبداهلل احلواي الزرعوين %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صامر رفعت احللبي %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداحلميد احمد عبداهلل بن عبدول اخلمريي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صامر رفعت احللبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ايرنفو للنقليات العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3782597 

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ايرنفو للنقليات العامة 

ENERVO GENERAL TRANSPORT 

اإىل /ايرنفو للنقليات العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

ENERVO GENERAL TRANSPORT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/طريق النيل لل�صحن الربي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2761784 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عي�صى احمد عبداهلل عكران ال على من مالك اإىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء / عي�صى احمد عبداهلل عكران ال على من 100 % اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة تانيا اخرت هارون فرازى %49

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ طريق النيل لل�صحن الربي 

TAREEQ AL NAIL LAND CARGO 

اإىل /بقالة �صوهاج ذ.م.م
BAQALA SOHAG L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بقالة 4711003
تعديل ن�صاط / حذف خدمات ال�صحن الربي للب�صائع 5224004

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
التعليمي  ال�صام�صي  حممد  ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب )ما�س( رخ�صة رقم:1000304 
تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز حممد ال�صام�صى التعليمى )ما�س(  

MOHAMMED AL SHAMSI EDUCATIONAL CENTRE )MAS( 

اإىل /فن�صور خلدمات املحا�صبة 
FINSURE ACCOUNTING SERVICES 

تعديل ن�صاط / اإ�صافة تنظيم وم�صك ال�صجالت والدفاتر املحا�صبية 6920003
تعديل ن�صاط / حذف التدريب علي املحا�صبة والتدقيق 8549033

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الت�صهيالت 

CN 2702438:ل�صيانة العامة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اثيلتد  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

�صنرتيد مدرب تدريب ريا�صي
 رخ�صة رقم:CN 3833993  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/تريند  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 3689993:صتور للتجارة  رخ�صة رقم�
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ارونان للعطور ذ.م.م
اخلزنة  �صركة  املالك  وحدة   1631 مكتب   16 ال�صركة:الطابق  عنوان 

للتاأمني c126 جزيرة ابوظبي �صارع النجدة
CN رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي: 2134448 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

احل�صابات  لتدقيق  ماهر  عبداملنعم  حممد  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/11  لل�صركة  قانوين  كم�صفي 
العدل  املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  قرار حم�صر اجلمعية 

بالرقم:2105000175 تاريخ التعديل: 2021/01/12
امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
الدوات  لت�صليح  املقاطرة  ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية واملكيفات رخ�صة رقم:1044673 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة موزه حممد يو�صف الكعبى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عائ�صه حممد يو�صف الكعبى
تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل املقاطرة لت�صليح الدوات الكهربائية واملكيفات

AL MAQATIRA ELECTRICAL & AIR CONDITIONER REPAIRS 

اإىل /اول كلري ل�صالح الكرتونيات 
ALL CLEAR ELECTRICALS REPAIR

تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صالح الأجهزة الألكرتونية املنزلية 9521001
تعديل ن�صاط / حذف اأ�صالح املربدات والغ�صالت وال�صخانات 9522001

تعديل ن�صاط / حذف اإ�صالح و�صيانة مكيفات الهواء و معدات التربيد وتنقية الهواء 3312007
فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

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

CN للدعاية والعالن  رخ�صة رقم:1055177 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة نايف هيثم حممد �صالح املي�صرى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف مطر حميد معيوف �صامل املن�صوري

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم البثنة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2240706 
تعديل اإ�صم جتاري من/مطعم البثنة

AL BATHNA RESTAURANT

اإىل / الرمال اوول داي داينينج 
AL RIMAL ALL DAY DINING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/من�صة 

 CN 2907359:اأي يوث للفعاليات رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت الجتماع الأول لعام 2021 
موؤ�صرات  اأح��د  الذكية  و  اللكرتونية  اخل��دم��ات  ملوؤ�صر  التنفيذي  للفريق 

الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021 .
 11 ميثلون  الذين  الفريق  اأع�صاء  افرتا�صياً  اأقيم  ال��ذي  الجتماع  ح�صر 
 ، املحلية  والرقمية  اللكرتونية  احلكومات  اإىل  بالإ�صافة  احت��ادي��ة  جهة 
وياأتي الجتماع بهدف ا�صتعرا�س اأف�صل املمار�صات احلكومية لعام 2020 
وامل�صتجدات الدولية خ�صو�صاً ما يتعلق بالظرف اخلا�س الذي مر به العامل 

يف ال�صهور الأخرية.
وا�صتعر�س الجتماع اأهم الإجنازات التي حققتها الدولة يف جمال البيانات 
لدولة  املفتوحة  البيانات  ب��واب��ة  على  احلا�صل  الكبري  والتطور  املفتوحة 

ع��امل��ي��اً يف تقرير   16 امل��رت��ب��ة  الإم�����ارات اىل  انتقلت دول���ة  الإم�����ارات ح��ي��ث 
ت�صدره  ال���ذي   2020 ل��ع��ام   "  ODIN املفتوحة  البيانات  "خمزون 
قفزة  بذلك  لت�صجل  دول��ة   187 وي�صمل  املفتوحة"  البيانات  "منظمة 
وقال   .2018 ع��ام  تقرير  م��ع  مقارنة  واح���دة  دفعة  مرتبة   51 مقدارها 
�صعادة �صامل احلو�صني نائب مدير عام الهيئة لقطاع املعلومات واخلدمات 
دولة  اإن  الذكية  اخلدمات  ملوؤ�صر  التنفيذي  الفريق  رئي�س  بالإنابة  الذكية 
الإمارات ا�صتطاعت حتقيق قفزة كبرية يف جمال البيانات املفتوحة يف العام 
العام  ه��ذا  يف  و�صنوا�صل   .. عاملياً  ع�صر  ال�صاد�س  املركز  اإىل  لت�صل  املا�صي 
اجتماعاتنا وتعاوننا امل�صرتك لتحقيق كافة ال�صتحقاقات فاليوم ل تف�صلنا 
اإل �صهور قليلة عن احتفال دولتنا بيوبيلها الذهبي وهو املوعد الذي حددته 
القيادة الر�صيدة لتحقيق روؤية الدولة واأهداف الأجندة الوطنية وهذا يحتم 
علينا بذل املزيد من اجلهود كفريق وطني ملوؤ�صر اخلدمات الذكية والعمل 

يوؤدي  مبا  احلكومية  جهاتنا  بني  والتعاون  والتن�صيق  التوا�صل  زي��ادة  على 
 2021 اإىل زيادة تفعيل اخلدمات الذكية مبا يتما�صى مع روؤية الإم��ارات 

واأهداف الأجندة الوطنية.
وخالل الجتماع ا�صتعر�س املجتمعون القفزة الكبرية التي حققتها الدولة 
 Open Data Watch "تقرير وذل��ك بح�صب  املفتوحة  البيانات  يف 
"الذي يقي�س �صمولية وانفتاح البيانات والح�صاءات الر�صمية والذي ي�صمل 
اأي�صاً تقييم بوابة البيانات املفتوحة لدولة الإمارات العربية املتحدة وذلك 

وفق 3 قطاعات رئي�صية و22 فئة و65 موؤ�صر فرعي.
احدى مبادرات فريق  املفتوحة  البيانات  �صباق  الجتماع مبادرة  تناول  كما 
البيانات املفتوحة بالتعاون مع 14 جهة حكومية والتي �صاهمت يف الرتقاء 
برتتيب الدولة اإىل املركز ال� 16 يف موؤ�صر البيانات املفتوحة هذا وا�صتعر�س 

الجتماع ما مت حققه هاكاثون الإمارات يف دوراته

�سرطة ر�أ�س �خليمة ومركز �لعتماد يعزز�ن تعاونهما مبجايل �ملخترب �جلنائي و�لطب �ل�سرعي
•• راأ�س اخليمة - وام: 

وقّعت القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة، مذكرة تقدمي وتنفيذ 
خدمات مع مركز المارات لالعتماد العاملي  EIAC  بح�صور 
راأ�س  �صرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء 
اأحمد  اأُمنية  و  القيادة،  العامون وكبار �صباط  وامل��دراء  اخليمة، 
حممد املدير التنفيذي ملركز الإم��ارات لالعتماد العاملي، وذلك 
بهدف تقدمي وتنفيذ خدمات العتماد الدويل للمخترب اجلنائي 
والطب ال�صرعي باإمارة راأ�س اخليمة. واأكد قائد عام �صرطة راأ�س 
اخل��ي��م��ة، اأه��م��ي��ة امل��ذك��رة ، لت�صهيل ودع���م وت��ط��وي��ر م��ه��ام عمل 

املخترب اجلنائي والطب ال�صرعي، من خالل التح�صني والرتقاء 
بجودة اخلدمات، لتحقيق احل�صول على اأرقى �صهادات الآيزو يف 
ه�صام  الدكتور  ق��ال  جانبه  من  م�صيفاً  ال�صرعي،  الطب  جم��ال 
عبد احلميد امل�صرف الفني للمخترب اجلنائي والطب ال�صرعي 
والتن�صيق  التعاون  حتقيق  ت�صتهدف  املذكرة  اأن  اخليمة  براأ�س 
ب��ني اجل��ان��ب��ني يف ع���دة جم���الت ت��خ��دم ع��م��ل امل��خ��ت��رب اجلنائي 
والطب ال�صرعي براأ�س اخليمة، اأهمها جمالت اأبحاث التزييف 
والب�صمة  اجلنائية،  والكيمياء  اجلنائية،  وال�صموم  وال��ت��زوي��ر 
املراأة والطفل، والطب  اآثار احلرائق، ووحدة  الوراثية، وفح�س 
ال�صرعي الإكلينيكي، والت�صريح، والت�صريح الن�صجي، �صعياً نحو 

الأمنية  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  املتاحة  الإمكانيات  كافة  بذل 
وفق  اجلمهور  اإىل  ال�صرعي  والطب  اجلنائي  املخترب  جمال  يف 
ف�صاًل   ، املختربات  جمال  يف  املعتمدة  العاملية  املمار�صات  اأف�صل 

عن تعزيز ن�صبة ال�صعور بالأمن والأمان.
وت���اأت���ي امل���ذك���رة ان��ط��الق��اً م���ن ح��ر���س ال��ط��رف��ني ع��ل��ى تطبيق 
الداخلية  ل��وزارة  الإ�صرتاتيجية  واخلطة  احلكومية  التوجهات 
ملعايري  وف��ق��اً  امل��ه��ام  وممار�صة  اخل��دم��ات  جميع  تقدمي  ل�صمان 
على  للح�صول  القيادة  �صعي  خ��الل  وذل��ك من  العاملية،  اجل��ودة 
 17020 لالآيزو  الدولية  للموا�صفات  وفقاً  ال��دويل  العتماد 

لعام 2012 و 17025 لعام 2017

•• دبي - وام: 

مبادرات  م��ن  امل�صتفيدين  ع���دد  ب��ل��غ 
الطرق  لهيئة  املجتمعية  امل�صوؤولية 
مليونني  ب���ل���غ  ب���دب���ي  وامل����وا�����ص����الت 
و152 األفاً و214 �صخ�صاً بواقع 28 
مبادرة توزعت على امل�صتوى الداخلي 
للهيئة واملجتمع املحلي وخارج الدولة 
وذلك  وال�صديقة  ال�صقيقة  الدول  يف 
وحر�صها  ال����دوؤوب  لعملها  جت�صيداً 
بواجباتها  الل����ت����زام  ع��ل��ى  ال����دائ����م 
الإن�صانية واخلريية جتاه العديد من 

ال�صرائح والفئات املحتاجة.
واأك���دت رو���ص��ة امل��ح��رزي م��دي��ر اإدارة 
بقطاع  املوؤ�ص�صي  والت�صال  الت�صويق 
يف  املوؤ�ص�صي  الإداري  الدعم  خدمات 
واملوا�صالت  الطرق  هيئة  اأن  الهيئة 
اأخالقية  منظومة  وف��ق  دوم���اً  تعمل 
يف كل مبادراتها وم�صاريعها اخلدمية 
بفعالية  وت�صتجيب  املوؤ�ص�صي  واأدائها 
الر�صيدة بتقدمي  لتوجهات حكومتنا 
دون  املعوزة  للفئات  والعون  امل�صاعدة 
النظر للعرق اأو العقيدة اأو اجلغرافيا 
الهيئة ظهر بجالء  دور  اأن  مو�صحة 
خ�����الل ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ح���ي���ث بلغ 
ع���دد ال���رك���اب ال���ذي���ن ا���ص��ت��ف��ادوا من 
الطارئ  ال��و���ص��ع  ه���ذا  م��ب��ادرات��ه��ا يف 
راكباً  و350  اآلف  و10  م��ل��ي��ون��ني 
ح����ي����ث ق�������ام م���ت���ط���وع���وه���ا ب���ت���وزي���ع 
توعوي  اإر���ص��ادي  مل�صق  األ��ف   180
الح����رتازي����ة يف جميع  ب����الإج����راءات 
مب�صاركة  العامة  املوا�صالت  و�صائل 
حيث  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ت��ط��وع��ي  م����ن   22
اأكر من  اإىل  امل�صتفيدين  و�صل عدد 
مليوين م�صتخدم خالل التنقل فيما 
لهيئة  ك��م��ام��ة  اآلف   10 ت��وف��ري  مت 
ال�����ص��ح��ة ب��دب��ي وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
لتوزيعها  �س.ذ.م.م"  رود  "ون  �صركة 
الكوادر  م��ن  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  على 
تقديراً  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ف��ن��ي��ة  ال�صحية 

بج�صارة  اأدوه  ال��ذي  البطويل  للدور 
خالل مواجهة الفريو�س كما ا�صتفاد 
مبادرة  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   200
دعمت  املنزيل" حيث  التعليم  "بيئة 
بتقدمي  املحدود  الدخل  ذوي  الهيئة 
للكتب  ورف�������وف  وم���ق���اع���د  م���ك���ات���ب 
املدر�صية واألواح حائط للكتابة واأدوات 
ريا�صية ور�صم ومل�صقات تعليمية يف 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى احلالة  ���ص��ع��ي م��ن��ه��ا 
واقع  حم��اك��اة  ع��رب  للطلبة  النف�صية 
جانب  اإىل  امل��در���ص��ي��ة  للبيئة  امل��ن��ازل 
وقطعة  حا�صوباً   150 تاأهيل  اإع���ادة 
لال�صتخدام  ����ص���احل���ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 
ت�صليمها  مت  حيث  ُب��ع��د  ع��ن  والتعلم 
على  لتوزيعها  للعطاء  دب��ي  ملوؤ�ص�صة 
ط��ل��ب��ة الأ�����ص����ر امل��ت��ع��ف��ف��ة يف ال�����دول 

الفقرية.
عن  ت��ت��وق��ف  مل  الهيئة  ان  واأ���ص��اف��ت 
موا�صلة م�صوؤوليتها املجتمعية خالل 
عام 2020 حيث دعمت بناء ال�صرح 
الدكتور  الكبريم�صت�صفى  الإن�����ص��اين 
جمدي يعقوب مببلغ 6 ماليني درهم 
ّناع الأمل"  " �صُ �صمن فعاليات حفل 
ال�صرح  وه��و  املا�صي  فرباير  �صهر  يف 
من  الآلف  ع���الج  يف  �صي�صهم  ال���ذي 
مر�صى القلب جماناً داخل جمهورية 
كما   ، وخ����ارج����ه����ا  ال���ع���رب���ي���ة  م�������ص���ر 
العاملي  باليوم  الحتفال  يف  �صاهمت 

نول  بطاقة   150 بتوزيعها  للعمال 
على العمال الذين وا�صلوا العمل يف 
م�صاريعها بهدف م�صاعدتهم يف �صراء 
رم�صان  ���ص��ه��ر  خ���الل  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م الكبرية  ال��ف��ائ��ت 
 "  -19 "كوفيد  خ�صو�صاً يف مرحلة 
اإىل قلوب  اإدخ��ال الفرحة  ف�صاًل عن 
500 طفل من اليتامى واأبناء الأ�صر 
الحتفال  خالل  املحدود  الدخل  ذات 
الأ���ص��ح��ى ع��رب ج��ه��ود خمل�صة  بعيد 
امل��ت��م��ث��ل��ون بهيئة  ���ص��رك��اوؤن��ا  ق��دم��ه��ا 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي و�صركة 
مرتو  م�����ص��روع��ي  م�صغل  "�صريكو" 
و�صركة  العقارية  واإع��م��ار  دب��ي  وت��رام 
للخياطة  احلي  دار  "طلبات" وحمل 
حيث مت توزيع بطاقات نول جمانية 

واأزياء وطنية وفوالة العيد.
وعن ح�صاد با�س اخلري خالل العام 
املن�صرم اأ�صارت املحرزي اإىل اأن فعالية 
املا�صية لعبت  با�س اخلري يف دورتها 
دوراً موؤثراً خالل اأزمة كورونا يف دعم 
خط الدفاع الأول بالتعاون والتن�صيق 
"طلبات"  و�صركة  �صريكو  �صركة  مع 
و500  األ���ف���اً   13 ت���وف���ري  مت  ح��ي��ث 
���ص��ه��ر رم�صان  اإف���ط���ار خ���الل  وج��ب��ة 

على عمال النظافة والأمن يف كل من 
را�صد  وم�صت�صفى  لطيفة  م�صت�صفى 
الإ�صعاف  خل���دم���ات  دب���ي  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
و�صمت  بتفان  يعملون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
باملخاطر  حم��ف��وف��ة  اأج�������واء  و����ص���ط 
ال�صحية كما مت التعاون مع موؤ�ص�صة 
الرم�صاين  املري  لتوزيع  دبي  تاك�صي 
ع��ل��ى 200 ���ص��ائ��ق م��رك��ب��ة اأج����رة مم 
ف�صاًل  الدولة  داخ��ل  عائالت  لديهم 
بالهيئة  الن�صائية  اللجنة  توزيع  عن 
بطاقات  �صكل  على  الرم�صاين  امل��ري 
 210 على  مالية  معباأة مببالغ  نول 
على  مل�صاعدتهن  باملوؤ�ص�صة  �صائقات 
الأعباء  وتخفيف  احتياجاتهن  �صراء 
عن كاهلهن وتثميناً لدورهن الفّعال 
جانب  اإىل  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  خ����الل 
ق��ي��ام م��وؤ���ص�����ص��ة ت��اك�����ص��ي دب���ي بتوزيع 
يومي  اإفطار  وجبة  و800  اآلف   4
م�صاكن  يف  القاطنني  ال�صائقني  على 

املحي�صنة والقوز وجبل علي.
ت�صعى  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  امل���ح���رزي  واأك�����دت 
املبادرات  ب��ارز يف  دور  اإىل لعب  دائ��م��اً 
اأو  ال��دول��ة  تنظمها  التي  والفعاليات 
اإم���ارة دب��ي حيث دعمت م��ب��ادرة حرم 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �صمو 
ال�صيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل 
م��ك��ت��وم رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����س اأم���ن���اء بنك 
الطعام واملتمثلة باإطالق "حملة 10 
ماليني وجبة" حيث خ�ص�صت الهيئة 
األف   20 لتو�صيل  اأجرة  مركبة   30
مري رم�صاين اإىل الأفراد املحتاجني 
بالتعاون مع  وذل��ك  املتعففة  والأ���ص��ر 
�صركة  ودع��م  اخلريية  الأعمال  هيئة 
الهيئة  م�صاركة  ع��ن  ف�صاًل  الفطيم 
الإن�صاين  زاي����د  ب��ي��وم  الح���ت���ف���ال  يف 
ع��رب ت��وزي��ع 500 ب��ط��اق��ة ن���ول على 
اإم��ارة دبي منطقة  املواطنني يف  كبار 
�صهر  خالل  متطلباتهم  لتوفري  حتا 
رم�����ص��ان وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
تنمية املجتمع وموؤ�ص�صة تاك�صي دبي.

واملوا�صالت  الطرق  هيئة  اإن  وقالت 
اخلريية  الأع��م��ال  بتقدمي  تكتِف  مل 
واملعرفية  الثقافية  ب��ل  والإن�����ص��ان��ي��ة 
اأي�صاً وذلك عرب دعم مهرجان طريان 
ب��ت��وف��ري حافالت  ل�����الآداب  الإم������ارات 
لنقل �صيوف ومرتادي املهرجان من 
كبار الك�ُّتاب والأدباء من جميع اأنحاء 
بلغ عدد  ال��زوار حيث  العامل وكذلك 

 3 الفعالية  ه��ذه  خ��الل  امل�صتفيدين 
عن  ف�����ص��اًل  م�����ص��ارك  و500  اآلف 
الهيئة"  م����ع  "اقراأ  ت��ط��ب��ي��ق  دع�����م 
اإل����ك����رتوين  ك���ت���اب   600 ب���اإ����ص���اف���ة 
و�صوتي ومقال لتعزيز ثقافة القراءة 
العامة  املوا�صالت  م�صتخدمي  ل��دى 
م����ن خ������الل حت��م��ي��ل��ه��م ه������ذه امل������واد 
مب�صح الرمز املتوفر يف و�صائل النقل 
مو�صحة اأن الهيئة مدت يد امل�صاعدة 
يف جمال الرتخي�س حيث منحت 25 
الدخل  ذات  ال�صر  اأبناء  من  �صخ�صاً 
ق��ي��ادة جمانية وفق  امل��ح��دود رخ�����س 
الإمارات  معهد  مع  اأبرمتها  اتفاقية 
اخلري  ب��ي��ت  جمعية  ودع���م  لل�صياقة 

التي ر�صحت الأ�صماء املُ�صتِحقة.
واأ�صارت املحرزي اإىل حمفظة اخلري 
التي مت اإن�صاوؤها مواكبة ملبادرة الدولة 
بجعل عام 2017 عاماً للخري حيث 
وا�صلت املحفظة دورها الإن�صاين على 
 100 �صاعدت  عد حيث  ال�صُ خمتلف 
م��ن م��وظ��ف��ي��ه��ا ع��رب م���ب���ادرة "ج�صر 
ل�صائقة  ت���ع���ر����ص���وا  مم����ن  اخلري" 
مع  اتفاقية  وف��ق  ومعي�صية  حياتية 
معايري  بتحديد  اخل��ري  بيت  جمعية 
مليون  مب��ب��ل��غ  وذل�����ك  ال���ص��ت��ح��ق��اق 

وبدعم  املحفظة  م��ن  بتمويل  دره���م 
من املوظفني املتربعني بواقع قرابة 
اأن��ه على  مو�صحة  دره��م  األ��ف   150
امل�صتوى اخلارجي فاإن املحفظة قدمت 
الدول  م��ن  لعدد  متميزة  م�صاعدات 
منحت  ح��ي��ث  وال�����ص��دي��ق��ة  ال�صقيقة 
مركبات   9 العربية  م�صر  جمهورية 
موا�صالت �صعبية "توك توك" لت�صع 
وكذلك  �صخ�صاً   60 اأُ�صر مكونة من 
 80 منها  ي�صتفيد  درا�صيني  ف�صلني 
ط��ال��ب��اُ ���ص��ه��ري��اً يف ح��ني دع��م��ت دولة 
تنزانيا بحافلة مدر�صية و25 دراجة 
م�صتخدماً   178 ب���واق���ع  ه���وائ���ي���ة 
بحافلة  اأوغ������ن������داً  ودول��������ة  ����ص���ه���ري���اً 
مدر�صية و25 دراجة هوائية ي�صتفيد 
منها 1475 م�صتخدماً �صهرياً بينما 
ت��اي��الن��د حافلتني  ا���ص��ت��ل��م��ت مم��ل��ك��ة 
ي�صتفيد منها 1585 طالباً ومدر�صاً 
يف ال��وق��ت ال���ذي ق��دم��ت ف��ي��ه الهيئة 
ال�صمو  �صاحب  مل��ب��ادرة  دعمها  ك��ام��ل 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
املتمثلة ب� "�صقيا الأمل" الهادفة اإىل 
توفري مياه نظيفة للمجتمعات التي 
تعاين �ُصح املياه حيث �صاهمت الهيئة 
دول   10 يف  اآب���ار   10 حلفر  بالتربع 

بواقع 10 اآلف م�صتفيد.
دائماً  حت���ر����س  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  واأك�������دت 
الوطنية  املنا�صبات  يف  امل�صاركة  على 
م�صوؤوليتها  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  وال��ع��امل��ي��ة 
ال�صنوية  م�صاهمتها  منها  املجتمعية 
يف الحتفال بيوم العلم ويوم ال�صهيد 
رقمية  ح��م��ل��ة  تنظيمها  ج��ان��ب  اإىل 
داخلية على قنوات التوا�صل الداخلي 
واخلارجي وتزيني ال�صوارع الرئي�صية 
ب���األ���وان ال��ع��ل��م وت���ق���دمي ت��ه��ن��ئ��ة على 
ال�صا�صات الذكية لإمارة دبي مبنا�صبة 
وك���ذل���ك   "  49" ال����وط����ن����ي  ال����ي����وم 
العربية  اللغة  منتدى  الهيئة  نظمت 
العربية  للغة  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
ف�����ص��اًل ع���ن دع��م��ه��ا ل��ل��ي��وم ال����دويل 
للت�صامح بالتعاون مع وزارة الت�صامح 
الأنظمة  �صا�صات  بتفعيل  حيث قامت 
ال��ذك��ي��ة اح���ت���ف���اًل ب��ذل��ك ال���ي���وم كما 
العاملي  ال��ي��وم  امللتقى  الهيئة  نظمت 
لها  �صخ�صيات  با�صت�صافة  للتطوع 
ا�صهامات يف العمل املجتمعي .. مثمنة 
جهود متطوعي الهيئة الذين قدموا 
واإ�صهامات  ت��ط��وع��ي��ة  ���ص��اع��ة   559
متميزة �صاعدت بقوة يف اإجناح جميع 

اأن�صطتنا ومبادراتنا التطوعية.

 2020 يف  �ملجتمعية  دبي  طرق  مبادر�ت  من  م�ستفيد  مليون   2.2

�لفريق �لتنفيذي ملوؤ�سر �خلدمات �للكرتونية و�لذكية 
ي�ستعر�س �إجناز�ت �لدولة مبجال �لبيانات �ملفتوحة

•• دبي -وام:

ال�صوؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني الحتادي خالل  بداأت جلنة 
ناعمة  �صعادة  برئا�صة  بدبي،  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  عقدتهما  اجتماعني 
مناق�صة  اللجنة،  رئي�صة  املجل�س،  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�صرهان  عبداهلل 
وم�صتقاتها  الوراثية  امل��وارد  على  احل�صول  �صاأن  يف  احت��ادي  قانون  م�صروع 
والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدامها، بح�صور ممثلي 

وزارة التغري املناخي والبيئة.
ال�صويدي  ع��ب��داهلل  �صميه  م��ن  ك��ل  �صعادة  اللجنة  اأع�����ص��اء  الج��ت��م��اع  ح�صر 

ركا�س، و�صذى  وع��ذراء ح�صن بن  اليماحي،  اأحمد  اللجنة، وحممد  مقررة 
�صعيد النقبي، والدكتورة موزه حممد العامري، واأحمد بو�صهاب ال�صويدي.

كما ح�صر الجتماع من وزارة التغري املناخي والبيئة، �صعادة �صلطان عبداهلل 
الوكيل  الري�صي  عبداهلل  �صالح  و�صعادة  بالوكالة،  ال���وزارة  وكيل  احلب�صي 

امل�صاعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء املائية بالوكالة.
القانون،  مل�صروع  الفنية  الأوراق  على  اجتماعيها  خ��الل  اللجنة  واطلعت 
وناق�صت مقرتح تعديالت بع�س بنوده التي مت التباحث والت�صاور والتوافق 

ب�صاأنها مع ممثلي الوزارة.
وي��ه��دف م�����ص��روع ق��ان��ون احت���ادي يف ���ص��اأن احل�����ص��ول على امل����وارد الوراثية 

ا�صتخدامها،  عن  النا�صئة  للمنافع  واملن�صف  العادل  والتقا�صم  وم�صتقاتها 
ا�صتنزافها لال�صتفادة منها  الوراثية واحلد من  امل��وارد  اإىل حماية و�صيانة 
وا�صتدامة  حفظ  يف  امل�صاهمة  اأج��ل  من  وتداولها  عليها  احل�صول  وتنظيم 
للمنافع  واملن�صف  العادل  التقا�صم  و�صمان  ال��دول��ة،  يف  البيولوجي  التنوع 
النا�صئة عن ا�صتخدام املوارد الوراثية وم�صتقاتها وما يرتبط بها من معارف 

وممار�صات تقليدية وتراثية وابتكارات.
املوارد  وتوثيق  وت�صنيف  وجتميع  ح�صر  اإىل  القانون  م�صروع  يهدف  كما 
الوراثية وم�صتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممار�صات تقليدية تراثية 
وابتكارات، وتعزيز وت�صجيع البحوث التي ت�صهم يف حفظ التنوع البيولوجي 

وا�صتخدامه امل�صتدام.
باحل�صول  املتعلقة  الأحكام  تناولت  مادة   17 من  القانون  م�صروع  ويتكون 
على املوارد الوراثية وال�صجل وتوثيق املعارف واملمار�صات التقليدية، وبجمع 
واقت�صام  واإدخ��ال��ه��ا  وت�صديرها  وم�صتقاتها،  ال��وراث��ي��ة  امل����وارد  وا���ص��ت��خ��دام 
واملنافع  تقا�صم  واتفاق  والت�صريح  املوافقة  باإلغاء  املتعلقة  والأحكام  املنافع، 

والعقوبات والتظلم.
ور�صوم  الق�صائي،  ال�صبط  مب��اأم��وري  املتعلقة  الأح��ك��ام  امل���واد  تناولت  كما 
احل�صول على املوارد الوراثية، والالئحة التنفيذية واإلغاء الحكام املخالفة 

اأو املعار�صة.

جلنة بـالوطني �لحتادي تناق�س م�سروع قانون ب�ساأن �حل�سول على �ملو�رد �لور�ثية بح�سور ممثلي وز�رة �لتغري �ملناخي 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:19  نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 339734 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ص��م: �صركة اأبوظبي للموانئ  �س .م .ع 
 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
و�صبكية  وتفاعلية  للتنزيل  قابلة  وغ��ري  للتنزيل  قابلة  وتطبيقات  وملفات  برجميات  ح��ا���ص��وب؛  برجميات 
لتطبيقات  حا�صوب  برجميات  الرقمية؛  املعلومات  حمل  و�صائط  مغناطي�صية؛  بيانات  حامالت  للحوا�صيب؛ 
برجميات  م�صفرة؛  بطاقات  املحمولة؛  ال��ه��وات��ف  تطبيقات  امل��ح��م��ول؛  الهاتف  تطبيقات  امل��ح��م��ول؛  الهاتف 
اإىل  للدخول  حا�صوبية  بيانات  قاعدة  اإلكرتونية؛  بيانات  قواعد  حا�صوبية؛  بيانات  قواعد  و�صبكية؛  تفاعلية 
وت�صفح والبحث يف �صوق رقمي؛ برجميات حا�صوبية للدخول اإىل وت�صفح والبحث يف قواعد البيانات املبا�صرة؛ 
الربجميات احلا�صوبية التي ت�صتخدم كواجهة برجمة التطبيقات؛ برجميات حا�صوبية جلمع وحترير وتنظيم 
قابلة  اإلكرتونية  ومن�صورات  اإلكرتونية  من�صورات  واملعلومات؛  البيانات  وم�صاركة  وتخزين  واإر���ص��ال  وتعديل 
للتنزيل؛ و�صائط رقمية وملفات حا�صوب قابلة للتنزيل؛ برجميات تفاعلية و�صبكية؛ برجميات قابلة للتنزيل؛ 
خدمات  امل�صفرة؛  ال��دف��ع  بطاقات  الإل��ك��رتوين؛  وال��دف��ع  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  برجميات  ال��دف��ع؛  برجميات 
الت�صفري؛ اأجهزة �صغرية لتزويد كلمة ال�صر؛ بطاقات البيانات؛ بطاقات الئتمان واخل�صم الإلكرتوين؛ ق�صائم 
الربيد  الإنرتنت؛  ر�صائل  للتنزيل؛ برجميات  والقابلة  الإلكرتونية  والكوبونات  الق�صائم  الإلكرتوين؛  الدفع 
الإلكرتوين وبرجميات الر�صائل؛ برجميات الر�صائل الفورية؛ اأجزاء ومكونات احلا�صوب.- الواق�عة بالفئة:  9

 و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " MARKKIT " باأحرف لتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

 املودعة حتت رقم: 339736     بتاريخ:  19  نوفمرب  2020 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ص��م: �صركة اأبوظبي للموانئ  �س .م .ع 
 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اختيار  امل�صتهلكني من  الغري مبا ميكن جمهور  ل�صالح  ت�صكيلة من اخلدمات  والإع��الن؛ جتميع  الدعاية 
والو�صول اإىل تلك املنتجات واخلدمات ب�صكل مريح؛ جتميع ت�صكيلة من املنتجات ل�صالح الغري مبا ميكن 
والإعالن؛  الدعاية  وك��الت  خدمات  مريح؛  ب�صكل  املنتجات  تلك  و���ص��راء  معاينة  من  امل�صتهلكني  جمهور 
التجزئة  خدمات  ذل��ك  يف  مبا  التجزئة  خدمات  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�صويق؛  خدمات 
توفري  املبا�صرة؛  الأ���ص��واق  توفري  الرقمية؛  الأ���ص��واق  توفري  مبا�صرة؛  البيانات  معاجلة  خدمات  املبا�صرة؛ 
منتجات  لبائعي  املبا�صرة  الأ�صواق  توفري  مبا�صرة؛  البيانات  الإلكرتونية؛ خدمات معاجلة  التجارة  اأ�صواق 
املعلومات  جتميع  حا�صوبية؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  البيانات؛  قواعد  اإدارة  الغري؛  وخدمات 
املعلومات  توفري  املبا�صرة؛  البيانات  ق��واع��د  ع��رب  التجارية  املعلومات  توفري  مبا�صرة؛  بيانات  ق��واع��د  يف 
التجارية عرب �صوق رقمي؛ تاأجري امل�صاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�صائل الإعالم؛ 

 خدمات اأبحاث ال�صوق؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " MARKKIT " باأحرف لتينية 
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

 املودعة حتت رقم: 339737    بتاريخ:  19  نوفمرب  2020 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ص��م: �صركة اأبوظبي للموانئ  �س .م .ع 
 وعنوانه:�س ب: 54477، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
ت�صميم وتطوير برجميات احلا�صوب؛ ا�صت�صافة من�صات التجارة الإلكرتونية والأ�صواق الرقمية؛ برجمة 
املن�صة كخدمة؛  احلا�صوب؛  تطوير من�صات  الرقمية؛  والأ�صواق  الإلكرتونية  التجارة  ملن�صات  الربجميات 
من�صات  ا�صت�صافة  الإلكرتونية؛  للتجارة  الإنرتنت  على  من�صة  اإن�صاء  الإنرتنت؛  على  املن�صات  ا�صت�صافة 

التوا�صل �صمن �صوق رقمي.
 الواق�عة بالفئة:  42 

 و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " MARKKIT " باأحرف لتينية 
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153831
با�ص��م: يا�صار دونديورما يف جيدا ماّديلريي اأنونيوم �صريكيتي

وعنوانه: جازيانتيب كارايولو ايركينيز ميفكيي 5. كيه اأم، كاهرامامنار�س / تركيا
وامل�صجلة حتت رقم : )153831(  بتاريخ: 2012/07/01

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف : 2021/03/06 وحتى تاريخ : 2031/03/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153832
با�ص��م: يا�صار دونديورما يف جيدا ماّديلريي اأنونيوم �صريكيتي

وعنوانه: جازيانتيب كارايولو ايركينيز ميفكيي 5. كيه اأم، كاهرامامنار�س / تركيا
وامل�صجلة حتت رقم : )153832(  بتاريخ: 2012/07/01

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف : 2021/03/06 وحتى تاريخ : 2031/03/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 39320
با�ص��م: ال�صيد بيدرو اورتونو �صانتا

وعنوانه: �صي تي ار اية - جوميلال كية ام 63-30510 ي�صال )مور�صيا( ا�صبانيا
وامل�صجلة حتت رقم : )28969(  بتاريخ:  2001/10/21

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف : 2020/11/12 وحتى تاريخ : 2030/11/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153028
با�ص��م: جيه-اويل ميلز، انك.

وعنوانه: 8-1، اكا�صي - �صو، ت�صو - كو، طوكيو، 104-0044، اليابان
وامل�صجلة حتت رقم : )163985(  بتاريخ: 2012/02/07

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف : 2021/02/10 وحتى تاريخ : 2031/02/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153027
با�ص��م: جيه-اويل ميلز، انك.

وعنوانه: 8-1، اكا�صي - �صو، ت�صو - كو، طوكيو، 104-0044، اليابان
وامل�صجلة حتت رقم : )153027(  بتاريخ: 2013/07/21

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف : 2021/02/10 وحتى تاريخ : 2031/02/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153066
با�ص��م: بيكر يوزي تا�صارميالره �صاناي فى تيجاريت اأنونيم �صريكيتي

وعنوانه: ماني�صا او ا�س بي اي يف. كي�صيم، كي�صيليكوي او ا�س بي ماهالي�صي، احميت 
نزيف زورلو بولفاري، نو: 22، يون�صامري، ماني�صا - تركيا

وامل�صجلة حتت رقم : )153066(  بتاريخ: 2012/07/25
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2021/02/13 وحتى تاريخ : 2031/02/13
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153068
با�ص��م: بيكر يوزي تا�صارميالره �صاناي فى تيجاريت اأنونيم �صريكيتي

وعنوانه: ماني�صا او ا�س بي اي يف. كي�صيم، كي�صيليكوي او ا�س بي ماهالي�صي، احميت 
نزيف زورلو بولفاري، نو: 22، يون�صامري، ماني�صا - تركيا

وامل�صجلة حتت رقم : )153068(  بتاريخ: 2012/07/25
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2021/02/13 وحتى تاريخ : 2031/02/13
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

بتاريخ:  30 نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 340373 
 تاريخ اإيداع الأولوية  14 يونيو 2020 

 با�ص��م: �صركة برودرايف انرتنا�صيونال �س.م.ب مقفلة 
وعنوانه: �صقة رقم 401، مبنى رقم 551، طريق 4612، جممع 346، منطقة املنامة / الواجهة البحرية، �س. 

ب: 820، البحرين
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س؛ لبا�س القدم؛ اأغطية الراأ�س؛ املالب�س الريا�صية؛ املالب�س غري الر�صمية؛ املالب�س املريحة؛ املالب�س 
اخلارجية؛ مالب�س التدريب؛ بذلت؛ قم�صان ن�صف كم )تي - �صريت(؛ مالب�س للن�صف العلوي من اجل�صم؛ 
قم�صان البولو؛ جاكيتات؛ �صرتات ف�صفا�صة؛ مالب�س ذات قلن�صوة للن�صف العلوي من اجل�صم؛ مالب�س �صيقة 
للجزء ال�صفلي من اجل�صم؛ �صراويل ق�صرية؛ تنورات؛ بنطلونات؛ �صدريات؛ جاكيتات ر�صمية؛ جيليه؛ مالب�س 
ريا�صية متخ�ص�صة؛ بدلت �صائقي ال�صباقات؛ مالب�س التنكر؛ قفازات؛ قفازات القيادة؛ اأربطة للراأ�س؛ اأربطة 
ربطات  اإي�صاربات؛  اأو�صحة؛  ال�صوفية؛  الراأ�س  اأغطية  الريا�صية؛  والكابات  القبعات  للر�صغ؛  اأربطة  للعرق؛ 
عنق؛ اأغطية واقية من ال�صم�س؛ اأحذية؛ اأحذية تدريب؛ اأحذية جري؛ اأحذية ذات رقبة عالية؛ مالب�س القدم 
لريا�صات ال�صالت الداخلية وامليدانية؛ جوارب ريا�صية؛ جوارب؛ اأخفاف؛ اأحذية قيادة؛ اأطقم مالب�س الفرق 

الريا�صية املقلدة؛ مالب�س م�صجعي الفرق الريا�صية؛ كنزات ريا�صية؛ مالب�س ريا�صية.
الواق�عة بالفئة:  25

و�صف العالمة: كتبت عبارة " BAHRAIN RAID XTREME " باأحرف لتينية
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

بتاريخ:  30 نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 340374 
 تاريخ اإيداع الأولوية  14 يونيو 2020 

 با�ص��م: �صركة برودرايف انرتنا�صيونال �س.م.ب مقفلة 
وعنوانه:�صقة رقم 401، مبنى رقم 551، طريق 4612، جممع 346،

 منطقة املنامة / الواجهة البحرية، �س. ب: 820، البحرين
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س؛ لبا�س القدم؛ اأغطية الراأ�س؛ املالب�س الريا�صية؛ املالب�س غري الر�صمية؛ املالب�س املريحة؛ املالب�س 
اخلارجية؛ مالب�س التدريب؛ بذلت؛ قم�صان ن�صف كم )تي - �صريت(؛ مالب�س للن�صف العلوي من اجل�صم؛ 
قم�صان البولو؛ جاكيتات؛ �صرتات ف�صفا�صة؛ مالب�س ذات قلن�صوة للن�صف العلوي من اجل�صم؛ مالب�س �صيقة 
للجزء ال�صفلي من اجل�صم؛ �صراويل ق�صرية؛ تنورات؛ بنطلونات؛ �صدريات؛ جاكيتات ر�صمية؛ جيليه؛ مالب�س 
ريا�صية متخ�ص�صة؛ بدلت �صائقي ال�صباقات؛ مالب�س التنكر؛ قفازات؛ قفازات القيادة؛ اأربطة للراأ�س؛ اأربطة 
ربطات  اإي�صاربات؛  اأو�صحة؛  ال�صوفية؛  الراأ�س  اأغطية  الريا�صية؛  والكابات  القبعات  للر�صغ؛  اأربطة  للعرق؛ 
عنق؛ اأغطية واقية من ال�صم�س؛ اأحذية؛ اأحذية تدريب؛ اأحذية جري؛ اأحذية ذات رقبة عالية؛ مالب�س القدم 
لريا�صات ال�صالت الداخلية وامليدانية؛ جوارب ريا�صية؛ جوارب؛ اأخفاف؛ اأحذية قيادة؛ اأطقم مالب�س الفرق 

الريا�صية املقلدة؛ مالب�س م�صجعي الفرق الريا�صية؛ كنزات ريا�صية؛ مالب�س ريا�صية.
 الواق�عة بالفئة:  25 

اأ�صفل �صكل مميز  " املكتوبة بخط مميز   BRX " و�صف العالمة:  تتكون العالمة من الحرف الالتينية 
ي�صم عدة مثلثات وما�صات باأحجام خمتلفة.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

بتاريخ:  30 نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 340375 
 تاريخ اإيداع الأولوية  14 يونيو 2020 

 با�ص��م: �صركة برودرايف انرتنا�صيونال �س.م.ب مقفلة 
وعنوانه:�صقة رقم 401، مبنى رقم 551، طريق 4612، جممع 346،

 منطقة املنامة / الواجهة البحرية، �س. ب: 820، البحرين
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الأن�صطة الريا�صية والثقافية؛ خدمات التعليم؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ تنظيم الفعاليات 
الريا�صية؛ الأن�صطة والت�صهيالت الريا�صية والثقافية؛ خدمات التوجيه والتعليم؛ خدمات تدريبات 
اللياقة؛ تدريب الريا�صيني مبا يف ذلك �صائقي �صباقات ال�صيارات والراليات؛ خدمات التدريب والتعليم 
وترتيب  تنظيم  املحاكاة؛  اأج��ه��زة  بوا�صطة  املقدمة  التدريب  خدمات  باملركبات؛  املتعلقة  والرتفيه 
واإجراء  وترتيب  تنظيم  الريا�صية؛  وامل�صابقات  واملناف�صات  وال�صباقات  الفعاليات  وتوفري  واإج���راء 
ال�صيارات؛ تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري  وتوفري فعاليات و�صباقات ومناف�صات وم�صابقات �صباقات 
فعاليات و�صباقات ومناف�صات وم�صابقات �صباقات الراليات؛ تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري لفعاليات 
وال�صباقات واملناف�صات وامل�صابقات الريا�صية الإلكرتونية؛ تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري الفعاليات 
خدمات  والراليات؛  ال�صيارات  ل�صباقات  الإلكرتونية  الريا�صية  وامل�صابقات  واملناف�صات  وال�صباقات 
خالل  تقدميها  يتم  التي  الرتفيه  خدمات  الريا�صية؛  الفعالية  خ��الل  تقدميها  يتم  التي  الرتفيه 
فعاليات ومناف�صات �صباقات ال�صيارات والراليات؛ تنظيم راليات ال�صيارات واجلولت وفعاليات ال�صباق؛ 
الفعاليات وال�صباقات  اإدارة  الراليات؛  التي يتم تقدميها خالل فعاليات ومناف�صات  خدمات الرتفيه 
الريا�صية؛  النوادي  خدمات  املحرتفة؛  الريا�صية  الفرق  تنظيم  الريا�صية؛  وامل�صابقات  واملناف�صات 
تعليم وتدريب �صائقي ال�صباقات؛ خدمات تعليم القيادة؛ خدمات اأكادمييات القيادة؛ توفري املعلومات 
وتنظيم  ترتيب  الريا�صي؛  التعليم  خ��دم��ات  الريا�صي؛  الرتفيه  خ��دم��ات  الريا�صة؛  ع��ن  والتعليم 
واإقامة املوؤمترات وور�س العمل والندوات واللقاءات والفعاليات واملعار�س يف جمال الريا�صة و�صباقات 
املبا�صرة؛  الفيديو  األعاب  توفري  الفيديو؛  األعاب  ترفيه  خدمات  الفيديو؛  األعاب  خدمات  ال�صيارات؛ 
و�صائقي  ال�صيارات  �صباقات  عن  واملعلومات  الأخبار  توفري  الريا�صة؛  عن  واملعلومات  الأخبار  توفري 
واملناف�صات  وال�صباقات  الريا�صية  للفعاليات  التلفزيونية  اأو  الإذاع��ي��ة  التغطية  ال�صيارات؛  �صباقات 
املجالت  ن�صر  واملطبوعات؛  والكتب  املجالت  ن�صر  الإل��ك��رتوين؛  الن�صر  الن�صر؛  خدمات  وامل�صابقات؛ 
واملطبوعات  والكتب  للمجالت  الإلكرتوين  الن�صر  ال�صيارات؛  ريا�صة  جمال  يف  واملطبوعات  والكتب 
يف جمال ريا�صة ال�صيارات؛ املن�صورات الإلكرتونية غري القابلة للتنزيل؛ التقارير الإخبارية؛ توفري 
الربامج التلفزيونية؛ والربامج الإذاعية والأفالم واملواد ال�صوتية و/اأو املرئية والألعاب غري القابلة 
للتنزيل مبا�صرة؛ توفري الأخبار مبا�صرة؛ املعلومات املتعلقة بالريا�صة والرتفيه املقدمة مبا�صرة من 
امل�صجعني؛  ن��وادي  الال�صلكية؛ خدمات  الت�صالت  اأو عرب  الإنرتنت  اأو على  بيانات حا�صوبية  قاعدة 
والرتفيهية  الريا�صية  للفعاليات  التذاكر  حجز  خدمات  امل�صجعني؛  ن��وادي  ع�صوية  برامج  خدمات 
والثقافية والتعليمية؛ ال�صيافة املوؤ�ص�صية؛ خدمات ال�صيافة )الرتفيه(؛ توفري موقع على الإنرتنت 
يقدم بيانات الأخبار وال�صور واجلداول والنتائج والفيديوهات واملواعيد يف جمال ريا�صة ال�صيارات؛ 
لإنرتنت وغريها  املقدمة عرب  والريا�صية  وال�صتجمامية  والتدريبية  الرتفيهية  املعلومات  خدمات 
من �صبكات الت�صالت؛ خدمات التعليم والرتفيه املقدمة على الإذاعة والتلفزيون والإنرتنت وقواعد 
البيانات املبا�صرة؛ اخلدمات التعليمية والرتفيهية التي تقدم الو�صائط الإلكرتونية واملحتوى متعدد 
الو�صائط واملحتوى ال�صوتي والب�صري والأفالم وال�صور وال�صور الفوتوغرافية والر�صوميات وال�صور 
والن�صو�س وما يت�صل بها معلومات والتي يتم تقدميها عرب الإنرتنت وغريها من �صبكات لت�صالت؛ 
اإنتاج الأفالم؛ اإنتاج الربامج التلفزيونية والإذاعية؛ اإنتاج الفعاليات الريا�صية للتلفزيون والراديو؛ 

خدمات املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
 41  الواق�عة بالفئة:  

و�صف العالمة: تتكون العالمة من الحرف الالتينية " BRX " املكتوبة بخط مميز اأ�صفل �صكل 
مميز ي�صم عدة مثلثات وما�صات باأحجام خمتلفة.

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

بتاريخ:  30  نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 340377 
 تاريخ اإيداع الأولوية  14 يونيو 2020 

 با�ص��م: �صركة برودرايف انرتنا�صيونال �س.م.ب مقفلة 
وعنوانه:�صقة رقم 401، مبنى رقم 551، طريق 4612، جممع 346،

 منطقة املنامة / الواجهة البحرية، �س. ب: 820، البحرين
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الأن�صطة الريا�صية والثقافية؛ خدمات التعليم؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ تنظيم الفعاليات 
الريا�صية؛ الأن�صطة والت�صهيالت الريا�صية والثقافية؛ خدمات التوجيه والتعليم؛ خدمات تدريبات 
اللياقة؛ تدريب الريا�صيني مبا يف ذلك �صائقي �صباقات ال�صيارات والراليات؛ خدمات التدريب والتعليم 
وترتيب  تنظيم  املحاكاة؛  اأج��ه��زة  بوا�صطة  املقدمة  التدريب  خدمات  باملركبات؛  املتعلقة  والرتفيه 
واإجراء  وترتيب  تنظيم  الريا�صية؛  وامل�صابقات  واملناف�صات  وال�صباقات  الفعاليات  وتوفري  واإج���راء 
ال�صيارات؛ تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري  وتوفري فعاليات و�صباقات ومناف�صات وم�صابقات �صباقات 
فعاليات و�صباقات ومناف�صات وم�صابقات �صباقات الراليات؛ تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري لفعاليات 
وال�صباقات واملناف�صات وامل�صابقات الريا�صية الإلكرتونية؛ تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري الفعاليات 
خدمات  والراليات؛  ال�صيارات  ل�صباقات  الإلكرتونية  الريا�صية  وامل�صابقات  واملناف�صات  وال�صباقات 
خالل  تقدميها  يتم  التي  الرتفيه  خدمات  الريا�صية؛  الفعالية  خ��الل  تقدميها  يتم  التي  الرتفيه 
فعاليات ومناف�صات �صباقات ال�صيارات والراليات؛ تنظيم راليات ال�صيارات واجلولت وفعاليات ال�صباق؛ 
الفعاليات وال�صباقات  اإدارة  الراليات؛  التي يتم تقدميها خالل فعاليات ومناف�صات  خدمات الرتفيه 
الريا�صية؛  النوادي  خدمات  املحرتفة؛  الريا�صية  الفرق  تنظيم  الريا�صية؛  وامل�صابقات  واملناف�صات 
تعليم وتدريب �صائقي ال�صباقات؛ خدمات تعليم القيادة؛ خدمات اأكادمييات القيادة؛ توفري املعلومات 
وتنظيم  ترتيب  الريا�صي؛  التعليم  خ��دم��ات  الريا�صي؛  الرتفيه  خ��دم��ات  الريا�صة؛  ع��ن  والتعليم 
واإقامة املوؤمترات وور�س العمل والندوات واللقاءات والفعاليات واملعار�س يف جمال الريا�صة و�صباقات 
املبا�صرة؛  الفيديو  األعاب  توفري  الفيديو؛  األعاب  ترفيه  خدمات  الفيديو؛  األعاب  خدمات  ال�صيارات؛ 
و�صائقي  ال�صيارات  �صباقات  عن  واملعلومات  الأخبار  توفري  الريا�صة؛  عن  واملعلومات  الأخبار  توفري 
واملناف�صات  وال�صباقات  الريا�صية  للفعاليات  التلفزيونية  اأو  الإذاع��ي��ة  التغطية  ال�صيارات؛  �صباقات 
املجالت  ن�صر  واملطبوعات؛  والكتب  املجالت  ن�صر  الإل��ك��رتوين؛  الن�صر  الن�صر؛  خدمات  وامل�صابقات؛ 
واملطبوعات  والكتب  للمجالت  الإلكرتوين  الن�صر  ال�صيارات؛  ريا�صة  جمال  يف  واملطبوعات  والكتب 
يف جمال ريا�صة ال�صيارات؛ املن�صورات الإلكرتونية غري القابلة للتنزيل؛ التقارير الإخبارية؛ توفري 
الربامج التلفزيونية؛ والربامج الإذاعية والأفالم واملواد ال�صوتية و/اأو املرئية والألعاب غري القابلة 
للتنزيل مبا�صرة؛ توفري الأخبار مبا�صرة؛ املعلومات املتعلقة بالريا�صة والرتفيه املقدمة مبا�صرة من 
امل�صجعني؛  ن��وادي  الال�صلكية؛ خدمات  الت�صالت  اأو عرب  الإنرتنت  اأو على  بيانات حا�صوبية  قاعدة 
والرتفيهية  الريا�صية  للفعاليات  التذاكر  حجز  خدمات  امل�صجعني؛  ن��وادي  ع�صوية  برامج  خدمات 
والثقافية والتعليمية؛ ال�صيافة املوؤ�ص�صية؛ خدمات ال�صيافة )الرتفيه(؛ توفري موقع على الإنرتنت 
يقدم بيانات الأخبار وال�صور واجلداول والنتائج والفيديوهات واملواعيد يف جمال ريا�صة ال�صيارات؛ 
لإنرتنت وغريها  املقدمة عرب  والريا�صية  وال�صتجمامية  والتدريبية  الرتفيهية  املعلومات  خدمات 
من �صبكات الت�صالت؛ خدمات التعليم والرتفيه املقدمة على الإذاعة والتلفزيون والإنرتنت وقواعد 
البيانات املبا�صرة؛ اخلدمات التعليمية والرتفيهية التي تقدم الو�صائط الإلكرتونية واملحتوى متعدد 
الو�صائط واملحتوى ال�صوتي والب�صري والأفالم وال�صور وال�صور الفوتوغرافية والر�صوميات وال�صور 
والن�صو�س وما يت�صل بها معلومات والتي يتم تقدميها عرب الإنرتنت وغريها من �صبكات لت�صالت؛ 
اإنتاج الأفالم؛ اإنتاج الربامج التلفزيونية والإذاعية؛ اإنتاج الفعاليات الريا�صية للتلفزيون والراديو؛ 

 خدمات املعلومات وامل�صورة وال�صت�صارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة: 41 

و�صف العالمة: كتبت عبارة " BAHRAIN RAID XTREME " باأحرف لتينية
 ال�ص��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

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

بتاريخ:  24  نوفمرب  2020   املودعة حتت رقم: 339945 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�ص��م: �صيام فود �صريفي�صز ليمتد 
وعنوانه:2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايالند

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
حلوم حمفوظة؛ حلوم جممدة؛ ماأكولت بحرية حمفوظة؛ ماأكولت بحرية جممدة؛ جنب؛ كرمية الزبدة؛ 
بطاطا جممدة؛ خ�صروات حمفوظة؛ خ�صروات جممدة؛ فواكه حمفوظة؛ فواكه جممدة؛ مربى؛ زبادي؛ 
زيت زيتون للطعام؛ عجينة كبد البط؛ عجينة كبد الإوز؛ بطارخ ال�صلمون املح�صرة؛ كافيار؛ نقانق؛ حلوم 
القابلة  ال��ده��ون  من  اأ�صا�صا  املعدة  الغذائية  املنتجات  املطهوة؛  اخل�صروات  احلليب؛  منتجات  مطبوخة؛ 
لالأكل؛ املنتجات الغذائية املعدة اأ�صا�صا من اللحوم البقرية؛ املنتجات الغذائية املعدة اأ�صا�صا من الأ�صماك؛ 
املنتجات الغذائية املعدة اأ�صا�صا من الأنقلي�س؛ املنتجات الغذائية املعدة اأ�صا�صا من اللحوم؛ املنتجات الغذائية 
املعدة اأ�صا�صا من الدواجن؛ املنتجات الغذائية املعدة اأ�صا�صا من الربوتني النباتي املركب؛ املنتجات الغذائية 
اأ�صا�صا من البي�س؛ ال�صوربة الفورية؛ احلليب؛ اللحوم املجففة؛ اللحوم والأ�صماك وحلم الدواجن  املعدة 
الزيوت  البي�س؛  ومطهوة؛  وجمففة  وجممدة  حمفوظة  وخ�صروات  فواكه  اللحم؛  خال�صات  وال�صيد؛ 

والدهون املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة:  29

 THE" مكتوبة بخط مميز مبا�صرة فوق عبارة "MAXZI" و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة
بي�صاوي. �صكل  الن�س   اليمني هذا  اأ�صغر. على  GOOD FOOD SHOP" املكتوبة بخط مميز 

 ال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13 الأربعاء  13  يناير 2021 العدد 13137

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة عني اخلليج لت�صليح الجهزة 

CN قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية رخ�صة رقم:1128111 

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة عني اخلليج لت�صليح الجهزة الكهربائية

AIN AL KHALEEJ ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS EST

اإىل /موؤ�ص�صة عني اخلليج للمقاولت الكهربائية 

AIN AL KHALEEJ ELECTRICAL CONTRACTING EST 

تعديل ن�صاط / اإ�صافة املقاولت الكهربائية 4220904

 تعديل ن�صاط / حذف اأ�صالح املربدات والغ�صالت وال�صخانات 9522001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س 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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13   
   انذار عديل بالن�صر 

رقم 262/2020 
جمعه حلوم  اكرم  احمد   -  4 حلوم  جمعه  اكرم  حممد   3- حلوم  جمعة  اأكرم  جمعه   -  2 حلوم   جمعه  اكرم  منذر   - مقدم من املنذر : 1 

ه - ف�صه ابوال�صعود حلوم من ورثة املغفور له باإذن اهلل / اكرم جمعه حلوم
العنوان / دبى - منطقة القرهود - بناية الدرة - الطابق امليزانني M05 - هاتف:0501058000 - فاك�س:043880044 - مكانى - 

بوكالة املحامي �صعيد �صليم  -    info@sulayemlegal الكرتوين    بريد   -  3280193640
املنذر اإليهم : 1 - �صركة وي فيما�س خلدمات ادارة الفعاليات (ذم م

FAMUS WE)EVENT  MANAGEMENT LLC 
M12 العنوان دبي - ديره - الرقة - بناية موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالعمال الإن�صانية - طابق امليزانني - مكتب رقم

اأمريكي اجلن�صية ( - العنوان دبى - ديره - الرقة - بناية موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالعمال الن�صانية - طابق  2:- فادي عمر مو�صاليت ) 
امليزانني - مكتب رقم M12 - هاتف : 0509793589

املو�صوع : - اإنذار ب�صداد مبلغ )57.500 درهم ( فقط �صبعة وخم�صون الف درهم
حيث اأن املنذر اليه الثاين مدين ملورث املنذرين املرحوم / اكرم جمعه حلوم مببلغ ) 57.500 درهم ( فقط �صبعة وخم�صون الف درهم ، واأن 

املنذر اليه ووفاء لذلك املبلغ فقد حرر ملورث املنذرين من ح�صاب املنذر اليها الأوىل ال�صيك التايل بياناته :

وحيث اأنه وعند تقدمي ال�صيك اىل البنك امل�صحوب عليه ل�صرف قيمته اأعيد دون �صرف وذلك ب�صبب عدم كفاية الر�صيد وحيث اأن املنذرين 
قد طالبوا املنذر اليه الثاين وديا مرارا وتكرارا ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمته واملحرر ب�صاأنه ال�صيك �صالف الذكر . اإل اأن املنذر اليه الثاين مل 
يحرك �صاكنا نحو �صداده. الأمر الذي حدا باملنذرين اىل اإنذاره مبوجب هذا الإنذار ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته والبالغ قدره مبلغ ) 
57.500 درهم ( فقط �صبعة وخم�صون الف درهم وذلك يف خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإنذار واإل �صوف ي�صطر املنذرين اآ�صفني 

لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة قبله .
وحيث اأنه واحلال كذلك

لذلك:فاإن املنذرين ينذرون املنذر اإليهم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته والبالغ قدره مببلغ مبلغ ) 57.500 درهم ( فقط �صبعة وخم�صون 
الف درهم واملحرر ب�صاأنه ال�صيك �صالف الذكر وذلك يف خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإنذار لاليداع مبلف الرتكات مبحاكم دبي 
رقم 2020/260 تركات م�صلمني باعتباره دين الرتكة واإل �صوف ي�صطر املنذرين اآ�صفني لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة قبلهم 
9% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك فى  وذلك با�صت�صدار الأمر بالزامهم ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمتهم بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
التحفظي.هذا  املعجل بال كفاله وكذلك احلجز  بالنفاذ  الر�صوم وامل�صاريف والأتعاب و�صمول الأمر  التام وكذا  ال�صداد  وحتى   2020/8/8

مع حفظ كافة حقوق املنذرين الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

البنك امل�صحوب عليهتاريخ ا�صتحقاقهقيمة ال�صيكرقم ال�صيكم
يونايتد بنك ليميتد57.5002020/8/8 درهم10005
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اأجرت 151،480 فح�سا ك�سفت عن 3،243 اإ�سابة

»�ل�سحة« تعلن �سفاء 2،195 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا 
امل�صابة  احل��الت  وح�صر  املبكر  الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد19-" واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت 
 24 ال���  ال�صاعات  151،480 فح�صا ج��دي��دا خ��الل  اإج���راء  ال���وزارة ع��ن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  املا�صية على فئات خمتلفة يف 
وتو�صيع  والفح�س  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�س 
حالة   3،243 ع��ن  الك�صف  يف  ال��دول��ة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها 
حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

احلالت امل�صجلة 236،225 حالة.
كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 م�صابني نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س 

كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 717 حالة.
تعازيها  وخ��ال�����س  اأ���ص��ف��ه��ا  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
امل�صابني،  جلميع  العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  املتوفني،  لذوي  وموا�صاتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  التعاون مع اجلهات  املجتمع  باأفراد  مهيبة 
واأعلنت  ل�صحة و�صالمة اجلميع.    بالتباعد الجتماعي �صماناً  واللتزام 
الوزارة عن �صفاء 2،195 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�صتجد 
الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  وتعافيها  "كوفيد19-" 
حالت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية 

ال�صفاء 210،561 حالة.

خالل �ت�سال هاتفي .. حمد�ن بن ز�يد يطلع على �سري عمليات �لهالل �لأحمر �لإغاثية يف ولية بهاجن �ملاليزية
•• اأبوظبي- وام:

اأجرى �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بوفد  هاتفيا  ات�صال  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
الهالل الأحمر الإماراتي املوجود حاليا يف ماليزيا لتقدمي امل�صاعدات 
يف  حمافظة   11 اجتاحت  التي  الفي�صانات  من  للمتاأثرين  الإن�صانية 
الإن�صانية  الأو�صاع  على  الت�صال  خالل  �صموه  واطماأن  بهاجن.  ولي��ة 
الإغاثية  الهيئة  عمليات  �صري  على  واط��ل��ع  عامة  ب�صورة  ماليزيا  يف 

للمت�صررين من الفي�صانات.
ا�صتجابة  بتعزيز  الوفد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  ووج��ه 
اأن  �صاأنه  من  ما  كل  وتقدمي  ماليزيا  يف  والإغ��اث��ي��ة  الإن�صانية  الهيئة 

ي�صاهم يف رفع املعاناة وحت�صني احلياة هناك.

الإن�صانية  للجهود  ام���ت���دادا  ت��اأت��ي  امل�����ص��اع��دات  ه���ذه  اإن  ���ص��م��وه:  وق���ال 
على  الر�صيدة  وقيادتها  الإم����ارات  دول��ة  بها  ت�صطلع  التي  والإغ��اث��ي��ة 
ال�صاحة الإن�صانية الدولية انطالقا من التزامها ال�صادق جتاه �صحايا 
الكوارث الطبيعية والأزمات. واأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
اأن دولة الإمارات لن تدخر و�صعا يف �صبيل تلبية احتياجات املت�صررين 
والغذائية  الإيوائية  النواحي  يف  الأ�صا�صية  اخلدمات  ج��ودة  وحت�صني 
وال�صحية وغريها من �صروريات احلياة التي يحتاجها �صكان املناطق 

املتاأثرة بالفي�صانات.
اأن م����ب����ادرات ال��ه��ي��ئ��ة يف ه����ذا ال�����ص��دد ت��ع��زز نهجها  اأك����د ���ص��م��وه  ك��م��ا 
الطارئة  ال��ك��وارث  ل��ت��داع��ي��ات  ال�صتجابة  �صرعة  يف  واإ�صرتاتيجيتها 
الإن�صانية  اأو�صاعهم  وحت�صني  املتاأثرين  كاهل  عن  وطاأتها  وتخفيف 

وم�صاعدتهم على جتاوز ظروفهم الراهنة.

�لرتبية تد�سن بو�بة �لتدريب �لعملي �لإلكرتونية للطلبة �ملو�طنني يف �جلامعات
•• دبي -وام:

على  العملي،  التدريب  بوابة  تد�صني  عن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
تدريباً  يوفر  اإل��ك��رتوين  اأول موقع  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الإل��ك��رتوين،  موقعها 
اأع�صاء  عاملية من  �صركة   30 قبل  املواطنني من  للطلبة  نوعيا متخ�ص�صا 
جمل�س التعليم العايل والقطاع اخلا�س، حيث ي�صتطيع الطالب النت�صاب 
 ،21 القرن  م��ه��ارات  من  لتمكينه  ل���الأداء،  وتطويرية  تدريبية  دورات  اإىل 
لتعزيز  ال�صرورية،  واملهارات  العمل  �صوق  متطلبات  اكت�صاف  على  والقدرة 

موقعه مهنياً.
الدكتور  �صعادة  وتراأ�صه  افرتا�صياً،  عقد  ال��ذي  الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
للتعليم  الأك��ادمي��ي��ة  لل�صوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  املعال  حممد 
العايل، بح�صور عدد من ممثلي موؤ�ص�صات التعليم العايل، واأع�صاء جمل�س 

التعليم العايل والقطاع اخلا�س.
على  هم  ممن  الطلبة،  ت�صتهدف  التي  املبادرة  هذه  ت�صهم  اأن  املتوقع،  ومن 
ت�صكيل  العملي، يف  التدريب  ل�صروط  امل�صتوفني  الدرا�صة اجلامعية  مقاعد 
وال��ق��درة على  امل��ع��ريف،  القت�صاد  لديهم عن ماهية جم��الت  اأو���ص��ع  مفهوم 
التوا�صل م��ع كربى  ق��ن��وات  بناء ع��الق��ات مهنية وجت��اري��ة م��ن خ��الل فتح 
التدريبية  الفر�س  اأك���ر  على  واحل�����ص��ول  العاملية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�صركات 
ال��وزارة، كجزء  اأطلقتها  التي  املبادرة  و�صت�صاعد هذه  وج��ودة وقيمة.  متيزاً 
من ال�صرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل 2030، يف تعزيز مواءمة نتائج 
الطلبة  وحتفيز  العمل،  �صوق  احتياجات  مع  اأف�صل  ب�صكل  العايل  التعليم 

على اكت�صاب خربات عملية متميزة يف جتربتهم مبا ي�صمن �صقل قدراتهم 
التناف�صية  اأمامهم، خلو�س غمار  الطريق  التي متهد  باملهارات  وتزويدهم 

والنت�صاب اإىل وظائف امل�صتقبل.
وزير  احلمادي  اإبراهيم  بن  اأكد معايل ح�صني  املوقع،  اطالق  على  وتعقيباً 
مواجهة  من  الأج��ي��ال  متكني  على  حتر�س  ال���وزارة  اأن   ، والتعليم  الرتبية 
جاهزيتهم،  ورف��ع  مهنياً  وتهيئتهم  املعرفة،  وا�صتدامة  امل�صتقبل،  حتديات 
ومهاراتهم، وهم على مقاعد الدرا�صة اجلامعية، من خالل ربطهم بفر�س 
تدريبية نوعية توفرها اأعرق ال�صركات واملوؤ�ص�صات، وهو ما يعزز لديهم من 
املفاهيم الع�صرية ملتطلبات امل�صتقبل، وي�صعهم ب�صورة قريبة من املعطيات 
تخدم  وال��ت��ي  املتاحة  الوظيفية  الفر�س  واأف�����ص��ل  العمل،  ل�صوق  احلديثة 

توجهات الوطن وروؤية الدولة امل�صتقبلية 2071.
تت�صم   ،2030 العايل  للتعليم  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأن  واأو�صح معاليه، 
بتكامليتها و�صمولها، ملختلف اجلوانب التي ت�صهم يف تعزيز قدرات موؤ�ص�صات 
امل�صتحدثة  التخ�ص�صات  لأف�صل  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  وت�صع  ال��ع��ايل،  التعليم 
بوابة  اأن  اإىل  م�صرياً  ال��دول��ة،  احتياجات  م��ع  تتماهى  وال��ت��ي  وامل�صتقبلية 
لتحقيق  ومدخل  ال�صرتاتيجية  لهذه  ثمرة  ت�صكل  التخ�ص�صي،  التدريب 

بيئة تدريب احرتافية لطلبتنا.
لتحقيق  انبثقت   ،2030 العايل  للتعليم  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأن  وذكر 
اإن�صاء  لذلك مت  وتبعاً  تناف�صي وعاملي،  تعليمي  لبناء نظام  الإم���ارات،  روؤي��ة 
بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  اخلا�س،  والقطاع  العايل  التعليم  جمل�س 
التعليم  رئي�س جمل�س  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د 

واملوارد الب�صرية.
لتهيئة  العمل  فرق  انطلقت  املجل�س،  بوابة  اإنه من خالل  معاليه،  واأ�صاف 
الظروف، بغر�س التعامل مع اأربعة جمالت رئي�صية وحيوية، وهي: البحث 
واملهارات  امل��ه��ن��ي،  والتن�صيب   ، الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  وت�صميم  والب��ت��ك��ار، 

املتقدمة، التدريب العملي.
وبني اأن هذه املجالت، جاءت لتحاكي تطلعات الدولة، وروؤية القيادة يف متكني 
ال�صباب من خالل زيادة فر�س العمل للطلبة النخبة داخل القطاع اخلا�س، 
اأثناء  وتوفري الأر�صية اخل�صبة، لت�صجيعهم على اكت�صاب اخلربات القيمة 
درا�صتهم، ولتكون مبثابة رافد لهم، لتزويدهم باملهارات واملعارف ال�صرورية، 

لالنخراط يف املهن امل�صتقبلية.
واأفاد معاليه، اأن وزارة الرتبية والتعليم ل تكتف بالإر�صاد املهني للطلبة، بل 
ت�صعى من خالل هذه البوابة اإىل دعم طلبتنا املتميزين، درا�صياً، وو�صعهم 
التدريب  فر�س  اأف�صل  على  ح�صولهم  خالل  من  املهني،  التميز  �صكة  على 
ال�صامل لتهيئة الطلبة للح�صول على الوظيفية امل�صتقبلية ، وذلك بربطهم 

باأف�صل ال�صركات واملوؤ�ص�صات، وبالتايل حتقيق منفعة متبادلة.
من جانبه، وجه �صعادة الدكتور حممد املعال وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
لل�صوؤون الأكادميية للتعليم العايل، ر�صالة �صكر وتقدير اإىل فرق العمل التي 
امل�صتمرين  والتن�صيق  بالتعاون  م�صيداً  املهم،  الرتبوي  امل�صروع  هذا  اأجنزت 
م��ن ق��ب��ل م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، وه���و ب����دروه م��ا ع���زز م��ن ال�صراكة 
ال��وزارة، وتوحيد اجلهود والأه��داف و�صوًل اإىل حتقيق  ال�صرتاتيجية مع 
ما ن�صبو اإليه من ريادة وتطلعات. واأكد اأن ال�صرتاتيجية الوطنية للتعليم 

2030، ج��اءت لتحقيق روؤي��ة الإم��ارات يف بناء نظام تعليمي عاملي  العايل 
متنوع وم�صتدام، ي�صهم يف دفع عجلة التنمية، م�صرياً اإىل اأن ال�صرتاتيجية 
التعليم  معايري  اأعلى  وحتقيق  لبناء  م�صتدامة،  تربوية  روؤي��ة  عن  انبثقت 
العلمي واملهني خلدمة الأجيال، واإعداد جيل من الإماراتيني ميتلك القدرة 
املهارات  واكت�صاب  التعلم  اإن  املعال،  وق��ال  امل�صتقبل.  حتديات  مواجهة  على 
واخلربات، يجب اأن يكون اأ�صلوب حياة، ومبداأ يتم تطبيقه على اأر�س الواقع، 
ويف عامل �صديد التناف�صية، ت�صكل املعرفة املهنية، وتزويد الطالب باملهارات 
املتقدمة، �صرورة حتمية، لدعمه ل�صتكمال م�صوار حياته املهنية، ومن هذا 
الرتبية  وزارة  اطلقتها  التي  العملي،  التدريب  بوابة  بزغت مبادرة  املنطلق 
الرائدة،  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  العديد من  لوائها  وين�صوي حتت  والتعليم، 
لإتاحة املجال اأمام طلبتنا من طرق اأبواب التدريب املهني، واكت�صاف �صوق 
العمل مبكراً، ما يتيح فائدة متبادلة يجني ثمارها كال الطرفني، الطالب 
الوطنية  لال�صرتاتيجية  الأ�صا�صية  ال��رك��ائ��ز  اإح���دى  اأن  وذك���ر  واملوؤ�ص�صة، 
للتعليم العايل يف الدولة ، هي "املواءمة"، ويتمحور الهدف منها يف التاأكد 
من اأن خريجي موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الدولة، يتمتعون باأعلى املهارات 
واملعارف املتقدمة التي جتعلهم على قدر عال من التناف�صية والقدرة على 
الولوج اإىل �صوق العمل حملياً وعاملياً، لفتاً اإىل اأن "جمل�س التعليم العايل 
اإذ يعمل  "املواءمة"،  والقطاع اخلا�س" يعد اإحدى املبادرات يف اإطار حمور 
املجل�س كحلقة و�صل، للربط بني مطالب القطاع اخلا�س وبني العر�س من 
قطاع التعليم العايل يف الدولة ، وت�صكل "بوابة التدريب العملي" ثمرة من 

ثمار التعاون يف ظل املجل�س.

�سرطة �أبوظبي : ��سرت�تيجيات مهمة حلماية �لأ�سرة
•• اأبوظبي - وام:

اأك�������دت ����ص���رط���ة اب���وظ���ب���ي خالل 
الفرتا�صي  باملنتدى  م�صاركتها 
اآمن"  اآمنة جمتمع  "اأ�صرة  الأول 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
على  ال�صعودية،  العربية  واململكة 
والآليات  ال�صرتاتيجيات  اأهمية 
ال�صيخة  ���ص��م��و  ب��ه��ا  ال��ت��ي وج��ه��ت 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  الأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 

الن�صائي  الحت���اد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
العام �صاغ اآفاقاً جديدة من خالل 
والتقنيات  التكنولوجيا  توظيف 
املتقدمة، لبتكار اأفكار ومبادرات 
الطريق  مت���ه���ي���د  ����ص���اأن���ه���ا  م�����ن 
لتمكينهم  الأ����ص���رة  اأف������راد  اأم�����ام 
وم�صاندتهم  اأدواره������م  اأداء  م��ن 
املتغريات  مع  باإيجابية  للتعاطي 
اأن  متمنًيا  الراهنة،  والتحديات 
�صنع  عن  املنتدى  فعاليات  تثمر 
اأوا�صر  توطيد  يف  حقيقي  ف���ارق 
التالحم الأ�صري وتقوية الن�صيج 

الجتماعي.

ت��ق��ع يف حميطها  ال��ت��ي  احل����الت 
وات������خ������اذ الج������������راءت ال����الزم����ة 
امل�صلحة  تقت�صيه  مب���ا  ح��ي��ال��ه��ا 
النف�صي  الدعم  ولتقدمي  العامة 
العنف  ل�����ص��ح��اي��ا  والج���ت���م���اع���ي 
الن�صاء  م���ن  خ��ا���ص��ة  واجل���رمي���ة 
والأطفال وكبار ال�صن يف خمتلف 
تتطلب  التي  الق�صايا واحل��وادث 
من  حمايتهم  على  والعمل  ذل��ك 

الإ�صاءة والت�صلط .
اختتم  ال����ذي  امل��ن��ت��دى  اإن  وق����ال 
اأعماله اأم�س الول ركز على تبادل 
اأف�صل  على  والط����الع  اخل���ربات 

جميع  الإمارات"  "اأم  الأ���ص��ري��ة 
اجلهات املعنية املحلية والقليمية 
ا�صتمرارية  ل�����ص��م��ان  وال���دول���ي���ة 
تنمية  حتقيق  يف  والتاألق  التميز 
تكفل  م�������ص���ت���دام���ة  اج���ت���م���اع���ي���ة 
حماية الأ�صرة وفقاً ملا ن�صت عليه 

اللتزامات الدولية.
ولفت املقدم الدكتور حممد ح�صن 
متابعة  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  احل��و���ص��ن��ي 
الدعم  م��راك��ز  ادارة  يف  الق�صايا 
�صرطة  اهتمام  اإىل  الج��ت��م��اع��ي، 
حماية  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة  اأب���وظ���ب���ي 
مع  والتعامل  الأ���ص��ري��ة  الكيانات 

التالحم  ت��ع��زي��ز  يف  امل���م���ار����ص���ات 
امل��ج��ت��م��ع��ي وت��ك��ث��ي��ف ال���ت���ع���اون يف 
املو�صوعات الجتماعية، والتعرف 
التي  والقوانني  الت�صريعات  على 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تعتمدها 
املتحدة يف حماية الأ�صرة وحفظ 
قانون  ب�صمنها  وحقوقها  كيانها 
احلماية  وق��ان��ون  الطفل  ح��ق��وق 
واحلقوق  ال����ص���ري  ال��ع��ن��ف  م���ن 
ال�صحة  يف  ل��الأ���ص��رة  ال���ص��ا���ص��ي��ة 
والتعليم و الجتماعية والثقافية 
واآل���ي���ات احل��م��اي��ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

العقوبات .

حماكم و�سرطة ر�أ�س �خليمة تن�سقان بخ�سو�س �لت�سرف باملركبات �ملرتوكة
•• راأ�س اخليمة-وام:

بحث �صعادة امل�صت�صار اأحمد حممد 
اخل���اط���ري رئ��ي�����س دائ����رة حماكم 
اللواء علي عبد  راأ���س اخليمة مع 
اهلل النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س 
اخليمة �صبل تن�صيق اأوجه التعاون 
امل�صرتك يف اأمر الت�صرف باملركبات 
طويلة  لفرتات  واملرتوكة  املهملة 
اخلا�صة  ال���ت���ح���دي���ات  وم��ن��اق�����ص��ة 
ببيعها واآلية العمل املتبعة و�صرعة 
اإىل  بالإ�صافة  الإج����راءات  تنفيذ 
مناق�صة عدد من املو�صوعات التي 

تتعلق بهذا اجلانب.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع عقد 
بح�صور  امل��ح��اك��م  دائ�����رة  م��ق��ر  يف 
مدير  ال����ط����ري  ج����م����ال  ال���ع���م���ي���د 
امل�صاندة  واخل���دم���ات  امل�����وارد  ع���ام 
والعميد الدكتور حممد احلميدي 
املركزية  للعمليات  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
واإ���ص��م��اع��ي��ل ال��ب��ل��و���ص��ي م��دي��ر عام 
للموا�صالت  اخليمة  راأ����س  هيئة 
هيئة  عام  مدير  الذهب  ومي�صون 
من  وع��دد  بالإنابة  العامة  امل���وارد 

امل�صوؤولني.
هذ  اأن  اخل��اط��ري  امل�صت�صار  واأك���د 
التن�صيق  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي  ال��ل��ق��اء 
ال�صركاء  م��ع  امل��ت��ب��ادل  وال��ت��ع��اون 
اجلهود  ول��دع��م  ال�صرتاتيجيني 

•• اأم القيوين-وام:

ال�صياحة والآث��ار يف  دائ��رة  اأعلنت 
الزيارة  اأوقات  القيوين متديد  اأم 
"ح�صن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م��ت��ح��ف  يف 
ال�صاعة  م���ن  لت�صبح   " ع��ل��ي  اآل 
الثامنة  ح��ت��ى  ���ص��ب��اح��ا  ال�����ص��اب��ع��ة 

م�صاء يوميا.
ا�صتعدادها  ال������دائ������رة  واأك���������دت 
على  املتحف  يف  ال���زوار  ل�صتقبال 
م���دار الأ���ص��ب��وع م��ع الأخ����ذ بكافة 

ل�صمان  الح���رتازي���ة  الإج�����راءات 
�صالمة ال��زوار واحل��د من انت�صار 
"كوفيد  امل�صتجد  كورونا  فريو�س 

."-19
من  يعد  املتحف  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
اأم  ال��ت��اري��خ��ي��ة يف  امل���ب���اين  اأق������دم 
على  عمره  يزيد  حيث  القيوين، 
ق���واع���ده  واأر������ص�����ى  ع����ام����ا،   250
املعال عام  را�صد بن ماجد  ال�صيخ 
للحكم،  م��رك��زاً  ليكون   1768

وم�صكناً للعائلة احلاكمة.

القيوين  اأم  متحف  اأن  واأو�صحت 
من  ي��ع��ت��رب  علي"  اآل  "ح�صن 
القدمية  الدفاعية  امل��ب��اين  ط��راز 
كان  �صيد  م��ا  واأول  الإم������ارات،  يف 
امل��ن�����ص��ر واملربعة  ب���رج  ع���ن  ع���ب���ارة 
لأن  املن�صر  ب��رج  �صمي  وق��د  فقط، 
رف���ع عليه  ق���د  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ع��ل��م 
عام 1768م، وكانت يد الرتميم 
وال��ت��ح��دي��ث ت��ط��ول��ه ب���ني احلني 
املدينة  تو�صعات  ح�صب  والآخ����ر، 
ويتكون  احل���اج���ة،  تقت�صيه  وم���ا 
���ص��ب��ه مربع  ب���ن���اء  احل�������ص���ن م����ن 

ي�صمل عنا�صر معمارية حملية.
املتحف  ذاك��رة  اإن  ال��دائ��رة  وقالت 
الزيارات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  حت��ت��ف��ظ 
وعاملية  عربية  ل�صخ�صيات  املهمة 
كان لها اأثر كبري يف نفو�س اأهايل 
الإم������ارة، وي�����ص��م��ل ج��ن��اح��اً خا�صاً 
ل��ل��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة ال��ت��ي قدمت 
خمتلفة،  م��ن��ا���ص��ب��ات  يف  ل��ل��ح��اك��م 
احللّي  م����ن  جم���م���وع���ة  ب���ج���ان���ب 
اهتمام  تعك�س  القدمية  الذهبية 
املراأة بالزينة، وتبني الفن القدمي 
لبائعي الذهب يف منطقة اخلليج 
الغرف  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
منها غرفة خا�صة للوثائق تعّرف 
الزائرين باأول طابع بريدي �صدر 
ال��ق��ي��وي��ن، وجم��م��وع��ة من  اأم  يف 
التي  باليد  املخطوطة  امل�صاحف 

ال�صنني،  اآلف  اإىل  تاريخها  يعود 
باأول جواز �صفر  بجانب التعريف 
�صدر يف اأم القيوين، واأول رخ�صة 
جتارية  رخ�������ص���ة  واأول  ق�����ي�����ادة، 

ممهورة بختم حكومة اأم القيوين، 
التي  احلاكمة  العائلة  �صجرة  ثم 
املزجج  ال�����ص��ريام��ي��ك  م��ن  �صنعت 

بالذهب.

تطوير  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل�����ص��رتك��ة 
اخل������دم������ات والرت�������ق�������اء ب���ج���ودة 
وتب�صيط  امل����ق����دم����ة  اخل�����دم�����ات 
الإجراءات وتوفري الوقت واجلهد 
بالتعاون  امل�صرتكة  اجلهود  مثمنا 
هذا  يف  اخليمة  راأ����س  �صرطة  م��ع 
ال�صاأن ودورهم احليوي يف حت�صني 

وتطوير اخلدمات.
النعيمي  اللواء  اأو�صح  جانبه  من 
بالتعاون  اخليمة  راأ���س  �صرطة  اأن 

ك�صريك  امل����ح����اك����م  دائ����������رة  م�����ع 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي ت���ع���م���ل م����ن اأج����ل 
الإمارة  والأم���ان يف  الأم���ن  تعزيز 
التعاون والتن�صيق  اإط��ار  وذل��ك يف 
امل�صرتك حيث مت و�صع اآلية عمل 
ل�صمان  ال��ط��رف��ني  ب��ني  م�صرتكة 
وفقاً  املهملة  باملركبات  الت�صرف 
بها  امل��ع��م��ول  والأن��ظ��م��ة  للقوانني 
يف هذا ال�صاأن ومبا يحقق امل�صلحة 

العامة.

متديد �أوقات �لزيارة يف متحف �أم �لقيوين ح�سن �آل علي
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 رقم 2021/381
املخطر:فا�صت لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م

بوكالة املحامية/رميا اجلر�صي
م�صوؤولية  ذات  ح��رة  منطقة  موؤ�ص�صة  القانوين  �صكلها  م.م.ح  جلف  وورث  اليهما:1-  املخطر 

حمدودة 2- غ�صان حمي الدين عبدالفتاح ع�صاف - اجلن�صية الردن - جمهول حمل القامة
فان املنذرة تنذركما مت�صامنني فيما بينكما ب�صرعة �صداد املديونية املرت�صدة بذمتكما البالغ 
قدرها )46027.99( درهم �صتة واربعون الف و�صبعة وع�صرون درهما وت�صعة وت�صعون فل�صا - يف 
موعد اق�صاه خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا النذار مع �صداد )5000( درهم تعوي�س عن حب�س 
م�صتحقات املنذره لديكما وعدم النتفاع بها من تاريخ ال�صتحقاق وحتى تاريخ ت�صجيل الدعوى 
ويف حال انتهاء املدة وعدم ال�صداد خاللها فان املنذرة �صت�صطر اىل رفع عري�صة امر اداء �صدكما 
للزامكما ب�صداد املبلغ املذكور اعاله مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى متام ال�صداد ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 رقم 2021/380
املخطر:موؤ�ص�صة عرب البحار لتح�صيل الديون ملالكها/طارق عبدالعزيز عبدالرحمن 

ال�صويدي - اجلن�صية المارات - بوكالة املحامية/رميا اجلر�صي
املخطر اليها:1- �صركة ترند لعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م

القامة حمل  جمهول   -  Trend electro mechanical llc
فان املنذرة ننذركم ب�صرعة �صداد املديونية املرت�صدة بذمتكم البالغ قدرها )21.357.72( 
درهم واحد وع�صرون الف وثالثمائة و�صبعة وخم�صون درهم واثنان و�صبعون فل�صا - 
يف موعد اق�صاه خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا التكليف ويف حال انتهاء املهلة وعدم 
مبلغ  ب�صداد  للزامكم  �صدكم  ق�صائية  دع��وى  رفع  اىل  �صت�صطر  املنذرة  فان  ال�صداد 
21.357.72 درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام 

مع التعوي�س التكميلي ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر        

           الدعوى رقم 4424 ل�صنة 2020 جتاري جزئي – دبي
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل املحكوم عليه/اليت ان�صورن�س بروكرز ) �س.ذ.م.م(   - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املحكوم له/�ص���رك���ة الم��ارات ل�ل�ت�اأم�ي�ن

وميثله /املحامي/ عبداهلل عبداهلل ف�صل �صقر احلمادي
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2020-12-27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم 
باأن  عليها  املدعى  ب��اإل��زام  جتارية  م��ادة  يف  املحكمة  بقررت  ل�ل�ت�اأم�ي�ن  الم��������ارات  �ص���رك���ة  ل�صالح/ 
درهماً  واأرب��ع��ون  و�صتة  و�صتمائة  األفاً  وثمانون  )اأربعة   84،646.44 وق��دره  مبلغاً  املدعية  اإىل  ت��وؤدي 
واأربعة واأربعون فل�صاً (واألزمتها امل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة . حكماً مبثابة 
العالن. ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتباراً  يوماً  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قاباًل  احل�صوري 

 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علناً.. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13   
اعالن بالن�صر        

 4721/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

فاي�صاخ  - جمهويل حمل  �صروتي   -2 ����س.ذ.م.م  والع���الن  للدعاية  ك��الرز  1- ملتي   : املدعي عليهما  اإىل 
الإقامة 

مبا ان املدعي :م�صنع ال�صقر لل�صناعات الورقية �س.ذ.م.م
وميثله : جو�صلني �صبلي خرياهلل 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهما الوىل والثانية بالتكافل والت�صامن بان يوؤديا اىل 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )45.119.82( قيمتهم  البالغة  املرجتعة  ال�صيكات  قيمة  كامل  املدعية 
�صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية ولغاية ال�صداد التام والزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي اىل املدعية 
مبلغ وقدره )14.279.60( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية ولغاية 
ال�صداد التام والزامهما معا بالتكافل والت�صامن بتعوي�س تكميلي وقدره )5000( درهم عن ال�صرار الدبية 

التي احلقوها باملدعية 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/1/17 ال�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�صور 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13137 بتاريخ 2021/1/13   

اإعـــالن

مكتب تنمية ال�صناعة
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عربي ودويل

وال���ذي اأع��ل��ن ب��اي��دن اأن��ه �صيعود اإل��ي��ه اإذا واف��ق��ت اإي���ران على 
النووي. وقال  ملا ت�صمنه التفاق للحد لربناجمها  الإذع��ان 
اأن  يجب  “ل  ال�صيا�صي:  وامل��وؤل��ف  وامل�صت�صار  الدبلوما�صي 
نخدع اأنف�صنا، اأرى اأن روح التفاق النووي مع اإيران وحدوده 
ملراوغات طهران، كل ذلك لن  العديدة  والإ���ص��ارات  الزمنية، 
ما  الأو���ص��ط،  ال�صرق  دول  اإىل  ال��ن��ووي��ة  الأ�صلحة  اإل  يجلب 
يخلق و�صعاً ي�صهد توتراً كامناً، �صرعان ما ينفجر عاجاًل اأم 

اآجاًل«.
التنازل  اإي��ران يريد  النظام احل��ايل يف  اأن  “ل يبدو  واأ�صاف 
عن رغبته يف الإمربيالية والتهديد، والختبار احلقيقي هو 
تقدير قدرات اإيران النووية، وهل ميكن احلد منها، ول اأقول 

اإنه علينا اأن نرف�س احلوار مع اإيران«.

وحتدث كي�صنجر رداً على حوار اأداره ديني�س رو�س، امل�صت�صار 
وباراك  كلينتون،  وبيل  الأب  بو�س  ج��ورج  للروؤ�صاء  ال�صابق 

اأوباما.
و�صاأل رو�س كي�صنجر عما �صيو�صي بايدن واإدارته به لال�صتفادة 

من اتفاقيات ال�صالم بني اأربع دول عربية واإ�صرائيل.
وقال كي�صنجر: “ل يجب اأن نتجاهل ما حتقق، واأقول لالإدارة 
“التفاق  اأن  م�صيفاً  جيد”،  نحو  على  ن�صري  اإننا  اجلديدة 
اأو�صط جديد،  الفر�س يف خلق �صرق  نافذة  الإبراهيمي فتح 
وكنت اأعار�س دوماً فكرة التو�صل اإىل حل �صامل لل�صالم يف 
للفل�صطينيني  “ن�صيحتي  قائاًل:  وتابع  الأو�صط”،  ال�صرق 
حتقيق  عن  يبحثوا  واأن  النهائية،  اأهدافهم  عن  يتخلوا  اأن 

اإجنازات موؤقتة ممكنة«.

•• القد�س-وكاالت

الأمريكي  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  وم�صت�صار  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال 
ال�صعب  �صيا�صة  ملعهد  م��وؤمت��ر  يف  كي�صنجر،  ه��رني  الأ���ص��ب��ق 
اليهودي اأم�س  الأول الثنني اإن العودة اإىل التفاق النووي 

مع اإيران، �صت�صعل �صباق ت�صلح يف ال�صرق الأو�صط.
عن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  بو�صت”  “جريوزاليم  �صحيفة  ون��ق��ل��ت 
مع  النووي  لالتفاق  بايدن  جو  الرئي�س  ع��ودة  اأن  كي�صنجر، 
اإيران قد تكون �صرارة انطالق �صباق ت�صلح يف منطقة ال�صرق 

الأو�صط.
ووجه كي�صنجر انتقادات اإىل التفاق النووي، الذي ان�صحبت 
 ،2018 يف  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة  منه 

حالة �ملتو�سط �ليومي كي�سنجر: �لعودة �إىل �لتفاق مع �إير�ن �ستطلق �سر�رة �لت�سلح �لنووي  2000
لإ�سابات »كورونا« يف بلجيكا

•• بروك�شل -وام:

يف  البلجيكية  العامة  ال�صحة  ل���وزارة  التابعة  الأزم���ة  اإدارة  خلية  ذك���رت 
بروك�صل اأم�س يف اآخر حتديث لبياناتها اأنه منذ بداية وباء كوفيد - 19 ، 

تويف 20122 �صخ�صا ب�صبب تف�صي اجلائحة.
و عاد متو�صط عدد الإ�صابات الآن اإىل ما يزيد عن 2000 حالة يف اليوم، 
حيث �ُصجل يومياً ما متو�صطه 2020 حالة يومياً بني 2 يناير و8 يناير، 
بزيادة قدرها 27 يف املائة عن الأ�صبوع ال�صابق.. ويف املتو�صط، اأودت جائحة 
“كوفيد-19” بحياة 52.7 �صخ�صاً كل يوم خالل هذه الفرتة، بانخفا�س 

قدره 21.3 يف املائة.

حمتدم  �صيا�صي  ���ص��راع  يف  ذل��ك  بعد 
مع العلمانيني، وانتهت بحوار وطني 
انتخابات  ت��ل��ت��ه   2014 ال����ع����ام  يف 
ال�صيا�صية  القوى  بني  ت��وازن��ا  اأف���رزت 

يف البالد.
وت�������راف�������ق�������ت ع����م����ل����ي����ة الن�����ت�����ق�����ال 
�صيا�صية  جتاذبات  مع  الدميوقراطي 
اأمنية يف ظ��ل بروز  ح��ادة وت��ه��دي��دات 
البالد  يف  م�صلحة  مت�صددة  جماعات 
العام  يف  دام����ي����ة  اع�����ت�����داءات  ن���ف���ذت 
الأم����ن  ق�����وات  وا���ص��ت��ه��دف��ت   2015

واجلي�س واملدنيني وال�صياح.
الباجي  ال��رئ��ي�����س  ت���ويف   ،2019 يف 
البالد  و����ص���ه���دت  ال�����ص��ب�����ص��ي،  ق���ائ���د 
ن��ي��اب��ي��ة ورئ��ا���ص��ي��ة مبكرة  ان��ت��خ��اب��ات 
دون  �صل�س  ب�صكل  ال�صلطة  وانتقلت 
الأمني  الو�صع  وحت�ّصن  ا�صطرابات. 
لكن  الأخ���رية،  ال�صنوات  يف  البالد  يف 
حال الطوارئ ل تزال �صارية واأف�صت 
قي�س  انتخاب  اىل   2019 انتخابات 
�صعيد رئي�صا، وقد كان اأ�صتاذا جامعيا 
اأداءه  ل��ك��ن  ال��د���ص��ت��وري.  ال��ق��ان��ون  يف 

الربملان  اأح��زاب  عر�صة لالنتقاد من 
الثورة  ال�صديد النق�صامات. وكّر�صت 
مك�صبا  اأ�صبحت  التي  التعبري  حرية 
الأعمال  يف  م��الحم��ه  ت��ظ��ه��ر  م��ه��ّم��ا 
اأفالم  خ��الل  وم��ن  وال�صينما  الفنية 
ت��ع��ال��ج م��وا���ص��ي��ع ك����ان ال���ك���الم عنها 
الأفالم  ه��ذه  بع�س  ون���ال  حم��ظ��ورا، 
و�صائل  وت��ط��ّور عمل  ع��امل��ي��ة.  ج��وائ��ز 
كانوا  اإع����الم����ي����ون  وب������رز  الإع���������الم، 
خالل  م�صددة  رق��اب��ة  اىل  يخ�صعون 
ب��ن ع��ل��ي، وال���ي���وم ين�صطون يف  ح��ك��م 

منابر اإعالمية م�صتقلة.
وي��ق��ول امل��ع��ار���س ال�����ص��اب��ق ���ص��ام��ي بن 
العام  ال��ذي عاد اىل تون�س يف  غربية 
حيث  هولندا  يف  منفاه  م��ن   2011
يف  املتخ�ص�س  “نواة”  م��وق��ع  ي��دي��ر 
تكون  “اأن  ال�صتق�صائية،  ال�صحافة 
ال�صحافيني  من  وفريق  مكاتب  لك 
منذ  حلما  ك��ان  ح��ري��ة،  بكل  يعملون 

ع�صر �صنوات وقد حتقق اليوم«.
املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  تن�صط  كما 
للدولة  دع���م���ا  وت����ق����دم  ال�����ب�����الد،  يف 

الو�صع  ���ص��ع��وب��ة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف 
الطبقة  وت����خ����و�����س  الج����ت����م����اع����ي. 
ال�صيا�صية �صراعات متوا�صلة اأ�صعفت 
وزادت  واحلكومي.  الت�صريعي  الأداء 
الو�صع  كوفيد-19  وب���اء  ت��داع��ي��ات 

�صوءا وفاقمت الأزمة القت�صادية.
التظاهرات  ذل�����ك،  ن��ت��ي��ج��ة  وع������ادت 
والح�������ت�������ج�������اج�������ات الج����ت����م����اع����ي����ة 
امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����ص��غ��ي��ل يف 
الكاتب  وي���ق���ول  امل��ح��اف��ظ��ات.  ب��ع�����س 
وال�صحايف زياد كري�صان “مل منّر من 
النتقال  اىل  الدميقراطي  النتقال 
“�صعت  م�����ص��ي��ف��ا  القت�صادي”، 
ال�صلم  �صراء  اىل  املتعاقبة  احلكومات 
الجتماعي دون اأن تكون لها �صيا�صات 
تنموية واقت�صادية واندماج اجتماعي 
التوظيف  وزاد  امل�����������دى«.  ط����وي����ل 
املئة ما بني  50 يف  بن�صبة  احلكومي 
الأجور،  وارتفعت  و2017   2010
لتلبية  ك��اف��ي��ا  ذل���ك  ي��ك��ن  “مل  ول��ك��ن 
من  مي��ك��ن  ومل  الكبرية”  امل��ط��ال��ب 
تهمي�صا”،  الأك���ر  الطبقات  “اإدماج 

وفقا لكري�صان.
ي�صفه  م�����ا  ك���ري�������ص���ان  ي���ن���ت���ق���د  ك���م���ا 
تغذيه  الذي  الطفيلي”  “بالقت�صاد 
التي  الكربى  القت�صادية  املجمعات 
الب�صائع  ب��ي��ع  اإع������ادة  م���ن  ت�����ص��ت��ف��ي��د 
امل�صتوردة على غرار قطاعات الن�صيج 

واملواد الغذائية واللكرتونية.
بني  “املح�صوبية”  اآخ����رون  وينتقد 
ال�����دول�����ة وع�����ائ�����الت ت�����ص��ت��ح��وذ على 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ك��ربى يف 
البالد، على ح�صاب طبقات اجتماعية 
اأخرى. كما اأن تغلل العديد من هذه 
يعقد  ال���ب���ن���وك  ق���ط���اع  ال���ع���ائ���الت يف 
و�صول امل�صتثمرين الذين ل ينتمون 

لهذه ال�صبكات اىل التمويالت.
ال�صيا�صية  الأزم�����ة  ا���ص��ت��ف��ح��ال  ودف����ع 
بالحتاد  والقت�صادية  والجتماعية 
)املركزية  ل��ل�����ص��غ��ل  ال��ت��ون�����ص��ي  ال���ع���ام 
لتنظيم  النقابية( اىل تقدمي مبادرة 
ح�����وار وط���ن���ي ي��ج��م��ع ك���ل الأط������راف 
التون�صي  الرئي�س  وق��ِب��ل  ال�صيا�صية، 
من  ال�صباب  اإ���ص��راك  وا�صرتط  بذلك 

املناطق الداخلية املهم�صة.
ب�صبب  �صهلة  لي�صت  امل�صاألة  اأن  غ��ري 
الأح���زاب  ب��ني  ال�صيا�صية  ال��ت��ج��اذب��ات 
النا�صطة، وبينها من يدافع عن نظام 

ما قبل ثورة 2011.
اأداء  م��ن  ب��الإح��ب��اط  ال�صعور  وي��غ��ذي 
احلكومات بع�س احلنني اىل نظام ما 
2011 الذي متكن من ت�صيري  قبل 

نظام اقت�صادي ناجح اىل حد ما.
“احلزب  ال����ت����وج����ه  ه�������ذا  وي�����دع�����م 
املحامية  احلّر” ب��ق��ي��ادة  ال��د���ص��ت��وري 
ع�����ب�����ري م�����و������ص�����ي ال������ت������ي ت���ن���اه�������س 
نتائج  الإ���ص��الم��ي��ني وحت��ق��ق ح��ال��ي��ا 
التي  الآراء  �صرب  متقدمة يف عمليات 
ت�صنفها من ال�صخ�صيات الأكر قبول 
العديد من  وي��رى  التون�صيني.  ل��دى 
بها  اأت��ت  التي  احلرية  اأن  التون�صيني 
اخلاوية«.  البطون  ت�صبع  “ل  الثورة 
يف  ج��دا  ال�صعب  الو�صع  “رغم  لكن 
“العودة اىل  يقول كري�صان  البالد”، 

الدكتاتورية اأمر م�صتبعد«.
 

•• عوا�شم-وكاالت

لقي قرار وا�صنطن ت�صنيف ميلي�صيا احلوثي منظمة اإرهابية 
البع�س  اعتربها  خطوة  يف  املنطقة،  دول  من  وا�صعاً  ترحيباً 
ت�صحيحاً مل�صار الأزمة اليمنية. ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة 
احلد  يف  �صي�صهم  القرار  اأن  م�صادر  اعتربت  الثالثاء،  اأم�س 
اجلماعة  فيه  ت�صعد  وق��ت  يف  ون�صاطها،  احل��رك��ة  حركة  م��ن 

هجماتها يف اليمن وخارجه.
الوليات  اأعلنت  اأن  “ما  الأو���ص��ط:  ال�صرق  �صحيفة  وق��ال��ت 
جماعة  احلوثي  ميلي�صيات  ت�صنيف  الثالثاء  اأم�س  املتحدة، 
ق��ي��ادي��ي��ه��ا، ح��ت��ى �صارعت  اإره��اب��ي��ة، م��ع زعيمها واث��ن��ني م��ن 

الرتحيب  اإىل  ال�صرعية  اليمنية  احلكومة 
وقراءة  دقيقاً  القرار، وعدته تو�صيفاً  بهذا 
اأن  م�صيفة  اليمن”،  يف  للحالة  متقدمة 
القرار “ي�صع اأ�صدقاء اليمن اأمام احلقيقة 
احلوثية دون رتو�س«. ورحبت دول املنطقة 
والبحرين،  الإم����ارات  اإىل  ال�صعودية،  م��ن 
 “ ب��ال��ق��رار، واع��ت��ربت��ه ب��داي��ًة �صت�صع ح���داً 
لتجاوزات تلك امليلي�صيا املدعومة من اإيران 
اإىل  اأدت  حقيقية  خم��اط��ر  م��ن  متثله  وم��ا 
اليمني،  لل�صعب  الإن�����ص��اين  الو�صع  ت��ده��ور 
وال�صلم  ل���الأم���ن  ت��ه��دي��دات��ه��ا  وا����ص���ت���م���رار 
جهتها،  وم��ن  ال��ع��امل«.  واقت�صاد  الدوليني 
ل�صحيفة  مي��ن��ي��ة  �صيا�صية  م�����ص��ادر  ق��ال��ت 
الأمريكي  ال����ق����رار  اإن  ال��ل��ن��دن��ي��ة  ال���ع���رب 
اجلماعة  ح���رك���ة  م����ن  احل�����د  يف  ���ص��ي�����ص��ه��م 
ون�������ص���اط���ه���ا الإق���ل���ي���م���ي وال���������دويل وط����رق 
ال�����ص��غ��وط عليها  و���ص��ي�����ص��اع��ف  مت��وي��ل��ه��ا، 
لتقدمي تنازلت يف اأي مفاو�صات م�صتقبلية 

على احلل النهائي.
واأك�����د ال��ب��اح��ث ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��ي��م��ن��ي �صعيد 
وارتياح  برتحيب  قوبل  “القرار  اأن  بكران، 

�صعبيني مينيني وا�صعني”، معترباً اأن الأهم 
يف هذا املوقف هو اأداء ال�صرعية لال�صتفادة من هذا الت�صنيف 
وحتويل ما �صينتج عنه من �صغوط اإىل م�صار تقدم ع�صكري 

اأو �صيا�صي.
وقال ال�صحايف والباحث اليمني رماح اجلربي، اإن “ت�صنيف 
اإرهابية �صي�صع املبعوث الأممي يف موقف  احلوثيني منظمًة 
حرج للغاية، ويف املقابل اأمام احلكومة ال�صرعية فر�صة مهمة 
امليلي�صيا  تنفذها  اأو  بها  تلتزم  مل  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ات  ل��ت��ج��اوز 
احلوثية ومنها اتفاق �صتوكهومل يف احلديدة«. واأ�صاف “ل اأثر 
اقت�صادياً داخل اليمن ميكن اأن يوؤثر على امليلي�صيا احلوثية، 

الداعمة للميلي�صيا حتت  التجارية  ال�صخ�صيات  لكنه �صي�صع 
هي  الأمريكية،  العقوبات  اأن  على  و�صدد  الدولية”،  الرقابة 
القياديني احلوثيني  اأن  خا�صًة  “عقوبات دولية”،  الواقع  يف 
الثالثة امل�صنفني اإرهابيني دوليني، هم الذين فر�س عليهم 
و�صع  يعني  م��ا   ،2014 منذ  دول��ي��ة  عقوبات  الأم���ن  جمل�س 
امليلي�صيا احلوثية يف عزلة �صيا�صية واقت�صادية ويقلل فر�س 

التعامل اأو العرتاف بها من املنظمات والكيانات الدولية.
يف �صحيفة عكاظ ال�صعودية، ت�صاءل حمود اأبوطالب “هل كان 
ال�صعب اليمني ودول الإقليم والعامل باأ�صره بحاجة لالنتظار 
احل��وث��ي منظمة  اأن جماعة  ليثبت  الطويل  ال��وق��ت  ه��ذا  ك��ل 
لأمريكا  ج���داً  امل��ت��اأخ��ر  التوجه  “هذا  اأن  واأ���ص��اف  اإره��اب��ي��ة«. 
ي��اأت��ي يف ال��وق��ت ال�����ص��ائ��ع ل�����الإدارة احلالية 
مبا  م�صغولة  الآن  ف��اأم��ري��ك��ا  املعطلة،  �صبه 
هو اأكرب واأهم، وقرارات اإدارة ترامب مهددة 
قانونيتها،  يف  والطعن  والنق�س  بالتجميد 
احلوثية  ت�صنيف اجلماعة  ق��رار  اأن  مبعنى 
اإرهابية، قد ل يعني حتويله اإىل قرار نافذ 

يف هذه الظروف«.
يف م��وق��ع احل����رة الإخ����ب����اري، ق��ال��ت جهات 
“التوقيت  اإن  ل��ل��ح��وث��ي��ني  م��ن��اوئ��ة  مي��ن��ي��ة 
ي�صمن اأن ت�صري الإدارة الأمريكية اجلديدة 
يف نف�س امل�صار الذي ي�صغط على اجلماعات 

املرتبطة باإيران«.
حممد  اليمني  ال�صيا�صي  امل��ح��ل��ل  واأو����ص���ح 
لأن  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ه��م  “التوقيت  اأن  ال�����ص��ل��وم 
الرتاجع  ت�صتطيع  ل���ن  اجل���دي���دة  الإدارة 
ع��ن ال��ق��رار يف ح��ال ���ص��دوره، دون اأن يكون 
العام  ل��ل��راأي  ال��رتاج��ع  اأ�صباب  تربير  عليها 
الأو�صط«.  ال�صرق  يف  وحللفائها  الأمريكي 
البحريني،  ال�صيا�صي  واملحلل  الكاتب  اأم��ا 
م��ا تقدم  “كل  اأن  ف��اأك��د  ع��ب��د اهلل اجل��ن��ي��د، 
عليه الوليات املتحدة عرب وزارة خارجيتها 
من ق��رارات مت�س ملفات ذات عالقة بالأمن 
تاأتي  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  ل��ع��م��وم منطقة  واإع�����ادة ال���ص��ت��ق��رار 
�صمن تفاهمات ا�صرتاتيجية ت�صفري امللفات املتفق عليها مع 
ال�صعودية  راأ�صهم  املنطقة، وعلى  حلفائها ال�صرتاتيجيني يف 
والإم���������ارات«. وق����ال ال��ك��ات��ب وال�����ص��ح��ايف الإم����ارات����ي حممد 
احلمادي، ل� “احلرة” اإن “القرار مهم جداً واإن جاء متاأخراً 
اليمنية”،  الأزم����ة  امل�����ص��ار يف  ي�صحح  اأن  ���ص��اأن��ه  وم��ن  ك��ث��رياً، 
الذين �صقطوا،  ال�صحايا  اأدرك بعد كل  “اجلميع  اأن  م�صيفا 
اأن احل��وث��ي غ��ري ج���اد يف الن��ت��ق��ال اإىل ال�����ص��الم، وه���و يقوم 

بالتخريب يف اليمن خدمة لأجندة خارجية وا�صحة«.

تون�س .. 10 �سنو�ت على �سقوط نظام بن علي و�سط �أزمات  تر�مب ُيلزم بايدن بال�سغط على �إير�ن... با�ستهد�ف �حلوثي
•• تون�س-اأ ف ب

حت���ي���ي ت���ون�������س اخل���م���ي�������س ال���ذك���رى 
العا�صرة ل�صقوط نظام زين العابدين 
كبرية  �صعبية  انتفا�صة  اإث��ر  علي  بن 
انتقال  ���ص��ك��ة  ع��ل��ى  ال���ب���الد  و���ص��ع��ت 
ب�صبب  اليوم  ه�صا  يبدو  دميوقراطي 
�صعوبات حتقيق الإ�صالح القت�صادي 
الجتماعي  ل��ل��و���ص��ع  ح��ل��ول  واإي���ج���اد 
املرتدي. وغادر بن علي البالد يف 14 
2011 حتت  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون 
 17 ب��داأت يف  انتفا�صة �صعبية  �صغط 
كانون الأول/دي�صمرب، و�صكل �صقوط 
العربي”  “الربيع  ����ص���رارة  ن��ظ��ام��ه 
الذي عّم دول عربية عدة بعد ذلك. 
باأنظمة  العربية  ال��ث��ورات  واأط��اح��ت 
البلد  تون�س  بقيت  لكن  دك��ت��ات��وري��ة، 
م���ن موا�صلة  ال����ذي مت��ك��ن  ال��وح��ي��د 
بينما  ال��دمي��ق��راط��ي  الن��ت��ق��ال  م�صار 
الدول  بع�س  والعنف  الفو�صى  عمت 
ال��ع��رب��ي��ة الأخ�����رى. رغ���م ذل���ك، تبدو 
الحتفالت باهتة يف تون�س بعد ع�صر 
الإحباط  م���ن  وي�����ص��ود ج���و  ���ص��ن��وات. 
باملطالب  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  يف  خ�����ص��و���ص��ا 
لها  جت�����د  مل  ال����ت����ي  الج���ت���م���اع���ي���ة 
املتعاقبة حلول منذ ع�صر  احلكومات 
�صنوات على وفاة حممد البوعزيزي، 
ب��ائ��ع اخل�����ص��ار امل��ت��ج��ول ال���ذي اأ�صرم 
النار يف ج�صده احتجاجا على الو�صع 
امل��ع��ي�����ص��ي وم�����ص��اي��ق��ات ال�����ص��رط��ة يف 
 17 املهم�صة يف  بوزيد  �صيدي  مدينة 

كانون الول/يناير 2010.
ومل ت��ت��غ��ري ح���ال ال��ب��الد ك��ث��ريا على 
ن�صبة  تزال  ول  القت�صادي،  ال�صعيد 
الذين  ���ص��ف��وف  ك��ب��رية يف  ال��ب��ط��ال��ة 
 2011 يف  ل����الح����ت����ج����اج  خ�����رج�����وا 

للمطالبة بف�س عمل.
ال�صباب  لدى  البطالة  ن�صبة  وترتفع 
يف   30 اأن  ك���م���ا  امل����ئ����ة،  يف   35 اىل 
اجلامعات  م��ن  املتخرجني  م��ن  امل��ئ��ة 
عاطلون عن العمل. اإثر الثورة، جرت 
�صعد  ورئ��ا���ص��ي��ة  ت�صريعية  ان��ت��خ��اب��ات 
ليدخلوا  بقوة  الإ�صالميون  نتيجتها 

••الفجر - تون�س
اأكد رئي�س كتلة الإ�صالح ح�صونة 
التحوير  اأن  ال����ث����الث����اء  اأم���������س 
اأكر  ق��د ي�صمل  ال��ق��ادم  ال����وزاري 
اأو 8 وزراء وقد ي�صل اىل   7 من 

حد تغيري 12 وزير.
الوزارية  احلقائب  عدد  اأن  يذكر 
يف ح��ك��وم��ة ه�����ص��ام امل�����ص��ي�����ص��ي هي 
3 وزارات ت�صهد  25 وزارة، منها 

�صغورا ب�صبب القالت.
قدم  الث����ن����ني،  ل���ه  ت�����ص��ري��ح  ويف 
القيادي يف حركة النه�صة �صامي 
موؤكدة  غري  معلومات  الطريقي 
�صيت�صمنها  ال��ت��ي  ال������وزارات  ع��ن 
الفالحة،  ال��ع��دل،  وه��ي  التحوير 
ال�������ص���ح���ة، ال����ط����اق����ة وامل����ن����اج����م، 
اأن  واأم���������الك ال�����دول�����ة، م�����وؤك�����دا 
���ص��ي��ك��ون ك��ب��ريا عدديا  ال��ت��ح��وي��ر 
يكن  ال��ذي مل  ال���وزراء  و�صي�صمل 
ولوؤه�������م ل��ه�����ص��ام امل�����ص��ي�����ص��ي ومت 
ت��ع��ي��ي��ن��ه��م ���ص��د ارادت������ه م���ن قبل 

رئا�صة اجلمهورية.
النا�صفي من جهته، اأكد اأن كتلته 
احلكومة  ت��ت�����ص��م��ن  اأن  ت��رف�����س 
نائب  اأعلن  بينما  حزبية،  اأ�صماء 
للحكومة  امل�����ص��ان��د  ت��ون�����س  ق��ل��ب 
رف�������س حزبه  ال���ل���وم���ي  ع���ي���ا����س 
تون�س  قلب  ومطالبة  للتحوير 
ب��ح��ك��وم��ة ���ص��ي��ا���ص��ي��ة حت��م��ل روؤي���ة 

وبرناجما قابال للتنفيذ.
تون�س  قلب  اأن  ا���ص��اف  النا�صفي 
مل يعلن رف�صه للتحوير الوزاري 
خالل الجتماع الذي جمع رئي�س 
يف  ل��ه  امل�صاندة  بالكتل  احلكومة 
ال����ربمل����ان، وك�����ان ك���ل م���ن رئي�س 
اأ�صامة اخلليفي  كتلة قلب تون�س 
والنائب عيا�س اللومي حا�صرين 

الم�صاءات  جتميع  يف  ل��الإ���ص��راع 
�صحب  طلب  لتقدمي  ال�صرورية 
اجلل�صة  ع���ل���ى  وع���ر����ص���ه  ال���ث���ق���ة 

العامة للت�صويت عليه.
الغنو�صي  ال���ك���ت���ل���ة  وات����ه����م����ت 
مكتب  اج���ت���م���اع  يف  ب����الن����ق����الب 
امل��ج��ل�����س، الث��ن��ني، ع��ل��ى اجلل�صة 
وال�صطو  دوره����ا  وال���غ���اء  ال��ع��ام��ة 
مترير  وفر�س  النواب  ارادة  على 
واملغالبة  القوة  باعتماد  ق��رارات��ه 

وخرق النظام الداخلي.
واأ�صافت ان رئي�س الربملان تعمد 
ا�صدار بالغ عن املكتب رغم عدم 
حالة  يف  واب��ق��ائ��ه  ا�صغاله  ان��ت��ه��اء 
ان��ع��ق��اد، م��ع��ت��ربة ان ال��غ��اي��ة من 
ون�صر  العام  ال��راي  ذل��ك مغالطة 
الخ���ب���ار ال���زائ���ف���ة، م��ن��ت��ه��ي��ة اىل 
الغنو�صي  را���ص��د  ب��ق��اء  ان  ال��ق��ول 
خطرا  مي��ث��ل  املجل�س  را����س  ع��ل��ى 

على المن القومي.

ومل ي��ع��ربا على رغ��ب��ة احل���زب يف 
ت��ن��ظ��ي��م اول���وي���ات احل��ك��وم��ة ومل 

يعربا عن معار�صة التحوير.
ي�صار اىل اأن عيا�س اللومي اأعلن 
الولوية  اأن  يرى  تون�س  قلب  اأن 
حاليا هي معاجلة الو�صع الوبائي 
موؤكدين  بتحوير،  القيام  ولي�س 
وعلق  ال�����وزراء.  لتغيري  رف�صهم 
يعد  “مل  تون�س  قلب  ان  اللومي 

على وفاق مع امل�صي�صي«.
وك����ان ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ص��ي قي�س 
ا�صتقباله  عند  تطرق،  قد  �صعيد 
اأح���د ن���واب ال��ربمل��ان، اإىل م��ا يتم 
وزاري  حت����وي����ر  ح������ول  ت�����داول�����ه 
اأكد الرئي�س �صرورة  قريب. وقد 
األ تقت�صر امل�صاورات على اأطراف 
الرئا�صي  البالغ  وح�صب  بعينها، 
الدولة مبا  رئي�س  اإع��الم  يتم  مل 
ي��ج��ري ال��رتت��ي��ب ل��ه م��ن حتوير 

وزاري.

�����ص����راع  ان  م�����راق�����ب�����ون  وي���������رى 
معلنا  اأ�صبح  ال��ذي  ال�صالحيات 
ق�صر  يف  ال�����ص��ل��ط��ة  راأ�����ص����ي  ب����ني 
قرطاج والق�صبة، عّجل يف ازاحة 
الرئي�س  زك��اه��م  ال��ذي��ن  ال�����وزراء 
���ص��ع��ي��د وال�����ذه�����اب ن���ح���و اج�����راء 

حتوير وزاري عميق.
رئي�س  ُي��ع��ل��ن  اأن  امل��رت��ق��ب  وم����ن 
خالل  امل�صي�صي  ه�صام  احلكومة 
التحوير  عن  القادمة  ال�صاعات  
ال��������وزاري ال�����ذي ب����ات ج���اه���زا يف 
ال���ق���رار يف بع�س  ان��ت��ظ��ار ح�����ص��م 
الأ����ص���م���اء امل���ق���رتح���ة، وه����و يعد 
ان  بعد  الول  احلكومي  التعديل 

�صادق الربملان على حكومته.
وح�����ص��ل��ت ح��ك��وم��ة امل�����ص��ي�����ص��ي يف 
على   2020 ���ص��ب��ت��م��رب  اوائ�������ل 
�صوتا،   134 ب����  ال����ربمل����ان  ث��ق��ة 
“قلب  واعلنت حينها قيادات من 
الكرامة”  و”ائتالف  تون�س” 

جبهة  ت���ك���وي���ن  و”النه�صة” 
برملانية جتمع 120 نائبا ونواب 
م�صتقلني، �صتكون مبثابة احلزام 

ال�صيا�صي للم�صي�صي.
وت�صهد حكومة امل�صي�صي يف الوقت 
الراهن �صغورات يف ثالث وزارات 
وال�صوؤون  والبيئة  الداخلية  وهي 

املحلية وال�صوؤون الثقافية.

عري�سة
كتلة  اع���ل���ن���ت  اخ��������ر،  ����ص���ي���اق  يف 
الثالثاء،  اأم�س  احلر  الد�صتوري 
عن انطالقها يف ام�صاء عري�صة 
رئي�س  من  الثقة  ل�صحب  جديدة 
جم���ل�������س ن�������واب ال�������ص���ع���ب را����ص���د 

الغنو�صي. 
ودعت الكتلة يف بالغ �صادر عنها، 
فيما  الن�����خ�����راط  اىل  ال�����ن�����واب 
اعتربته م�صارا ت�صحيحيا �صددت 
اجلهود  تظافر  يتطلب  ان��ه  على 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي
مع تركيز كل الهتمام الإعالمي على املتظاهرين 
والرئي�س  هيل  الكابيتول  مبنى  اقتحموا  الذين 
ترامب وحلفائه اجلمهوريني، اأعتقد اأنه من املهم 

تذّكر بع�س احلقائق.
ي�صتحقون  وح���ل���ف���اوؤه  ت���رام���ب  دون���ال���د  ك����ان  اإذا 
اأن���ه���م �صينالون  ال��ت��اأك��د م���ن  م�����ص��ريه��م، وي��ج��ب 
النهاية  يف  علينا  يتعني  فانه  املنا�صبة،  العقوبات 
لي�س  والبحث عن حلول.  تفكرينا،  نطاق  تو�صيع 
كل موؤيدي الرئي�س املنتهية وليته من املتطرفني 
اأو الأف��راد العنيفني الذين يوؤيدون امل�صهد املهني 

الأ�صبوع املا�صي.
ورغ���م اأن امل�����ص��وؤول��ي��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
اجلماعات املتطرفة ورف�س العديد من امل�صوؤولني 
اأكر من  اأنه ل يزال هناك  اإل  اإدانتها،  املنتخبني 
الكفء  غ��ري  املر�صح  ف�صلوا  اأمريكي  مليون   74
ب���اي���دن والربنامج  ع��ل��ى ج���و  وامل��ن��دف��ع  وامل��ت��ه��ور 

الدميقراطي.
ي�صتطيعون  ل  مت�صددون  جمهوريون  هناك  نعم، 
وندرك  الأزرق”.  “للون  �صي�صوتون  انهم  تخيل 
���ا م����دى ال���ص��ت��ق��ط��اب ال�����ذي ي��ط��ب��ع املناخ  اأي�������صً
يف  قليلة  منا�صبات  يف  احل��ال  ك��ان  كما  ال�صيا�صي، 
يف  الدميقراطيني  على  ول��ك��ن  البلد،  ه��ذا  ت��اري��خ 
ا.  اأي�صً ل��ل��ذات  �صغرية  مب��راج��ع��ة  ال��ق��ي��ام  النهاية 
كيف نف�صر اأنه بعد كل مغامراته وهذيانه، يبقى 

من املمكن اعتبار دونالد ترامب خياًرا؟
ا وحتلياًل  تتطلب الإجابة على هذا ال�صوؤال فح�صً
ذلك،  وم��ع  امل��دون��ة.  �صيغة  ب��ه  ت�صمح  ل  دقيقني 
ميكننا القول بثقة اإن احلزب الدميقراطي، الذي 
لتطلعات  ت�صتجيب  تقدمية  اأكر  حركات  جتذبه 
نف�صه عن  ع���زل  ق��د  ال���ب���الد،  م��ن  م��ن��اط��ق معينة 

الواقع الذي يعي�صه العديد من الأمريكيني.
بينما تناق�س نخبة مثقفة ب�صكل �صرعي حتديات 

القرن احلادي والع�صرين مع الرتكيز على واقعه، 
الب�صيطة  الدنيوية  الهتمامات  عن  تبتعد  فاإنها 
لالأمريكيني يف العديد من املجالت. ل اأعتقد اأن 
اأو لمبالة، بل هو نق�س يف  هذا هو �صهو متعمد 

املناق�صة وراديكالية يف املواقف البعيدة.
منذ عودته اإىل ال�صاحة ال�صيا�صية خالل النتخابات 
التمهيدية يطلق جو بايدن، وب�صكل منتظم، ر�صالة 
الوحدة. انه يقدم نف�صه كرئي�س عقالين ومعتدل 
يريد التحدث اإىل جميع مواطنيه. من هنا، عليه 
تفادي التقيد برموز ووعود، واحل�صول على نتائج 
اأم��ل متوا�صع يف  على  ك��ان يرغب يف احلفاظ  اإذا 

ال�صتقرار الجتماعي.
من ناحية، ل ميكن للرئي�س اجلديد اأن يتجاهل 
يف  يفكر  اأن  عليه  اأخ���رى  ناحية  وم��ن  الأق��ل��ي��ات، 
ال��ذي��ن ميرون  البي�س  الأ���ص��خ��ا���س  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأن الدميقراطيني قد  باأوقات ع�صيبة، وي�صعرون 
خم�صينات  يف  اأن��ه  اأح��ي��اًن��ا،  نن�صى  مثلما  ن�صوهم. 
مارتن  ن�صال  يكن  مل  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  و�صتينات 
فقد  العرقية،  الق�صية  على  مق�صوًرا  كينغ  لوثر 
ا و�صع حد للتفاوت القت�صادي للجميع. اأراد اأي�صً

اإن التوازن الذي يجب على جو بايدن اأن يحققه 
املتعدد  ال�صا�صع،  البلد  ه��ذا  مثل  يف  امل��ن��ال  بعيد 
ال���وج���وه امل��خ��ت��ل��ف��ة. ل ي��ج��ب ف��ق��ط ال��ت��ف��ك��ري يف 
ولكن  املجموعات،  كل  اأو  املناطق  جميع  تطلعات 
املجال  بع�س  ت��رك  ب�صاأن  حذرين  نكون  اأن  ا  اأي�صً
يت�صورها  ال��ت��ي  احل��ل��ول  لتكييف  ال��ولي��ات  اأم���ام 

ال�صيا�صيون يف وا�صنطن.
ت��ت��ط��ل��ب م�صاركة  ال��ت��ح��دي��ات  ب��ع�����س  ك���ان���ت  ومل����ا 
اأن  ن�صيان  اأب��ًدا  ينبغي  فال  الفيدرالية،  احلكومة 
الغالبية العظمى من النا�س يف هذا البلد يوؤمنون 
من  لي�س  ال��ف��ردي��ة...  وامل�صوؤولية  اجلهد  باأهمية 

ال�صهل كل هذا...
ترجمة خرية ال�صيباين

هوؤلء �لأمريكيون �ملن�سيون...!

*ا�صتاذ تاريخ، وحما�صر، ومعلق �صيا�صي كندي خمت�س يف ال�صيا�صة والتاريخ المريكيني

الرئي�س اآخر من يعلم

حتوير وز�ري و��سع مرتقب يف تون�س...!
التحوير الوزاري القادم قد ي�سمل اأكرث من 7 اأو 8 وزراء وقد ي�سل اىل حد تغيري 12 وزير

ــوري ــت ــس ــد� �ل
�حلــــر يــطــرح 
ـــة  ـــس ـــ� ـــري ع
ل�سحب  جديدة 
ـــة مــن  ـــق ـــث �ل
�لربملان  رئي�س 
�لغنو�سي ر��سد 
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عربي ودويل

 تتوا�صل يف اإندوني�صيا، عمليات البحث عن ال�صندوقني الأ�صودين، 
التي �صقطت يف بحر جاوة ال�صبت  لطائرة �صركة “�صريويغاوا اإير”، 
ا، حيث يعيق حطام الطائرة الو�صول  املا�صي وعلى متنها 62 �صخ�صً
الإندوني�صية  ال�صندوقني. ويوا�صل غوا�صون تابعون للبحرية  اإىل 
يف قاع البحر البحث عن ال�صندوقني املهمني. وقال الأدمريال يودو 
عالية  “بينغ لوكيتور”  ا�صتخدموا معدات  اإن الغوا�صني  مارغونو، 
التقنية لت�صييق نطاق بحثهم مل�صافة 20 مرًتا حتت �صطح البحر، 
لكن ال�صندوقني مدفونان حتت اأطنان من قطع حطام حادة. واأ�صاف 

اأن اإزالة هذا احلطام يبطئ جهود الو�صول اإىل ال�صندوقني.
واأر�صلت مركبة تعمل عن بعد اإىل موقع ال�صندوقني، وقال مارغونو 
ا، على الأقل، لتعزيز البحث. والتقطت  اإنه �صيتم ن�صر 160 غوا�صً
�صفينة تابعة للبحرية يف وقت �صابق اإ�صارات منبعثة من ال�صندوقني، 
اللذين يحتويان على م�صجل قمرة القيادة وم�صجل بيانات الرحلة، 
737-500، التي �صقطت بعد دقائق من اإقالعها  للطائرة بوينغ 
من العا�صمة جاكرتا، و�صط هطول اأمطار غزيرة. وان�صم اأكر من 
3600 رجل اإنقاذ، و13 مروحية، و54 �صفينة كبرية، و20 قارًبا 
�صغرًيا اإىل عمليات البحث، التي اأدت بالفعل اإىل العثور على اأجزاء 
من الطائرة، واأ�صالء ب�صرية يف املاء على عمق 23 مرتا. حتى الآن، 
اأر�صل الباحثون 74 كي�صا من الأ�صالء اإىل خرباء لتحديد هويتهم. 
وقال اخلرباء الثنني اإنهم تعرفوا على هوية �صحية، وهو �صاب يبلغ 
ويقدم  م�صيفا.  ويعمل  بي�صما،  اأوك��ي  يدعى  ع��اًم��ا،   29 العمر  من 
النووي، وتقول  ال�صحايا عينات لختبارات احلم�س  اأفراد عائالت 

ال�صرطة اإن النتائج متوقعة خالل 4-8 اأيام.
 

الدول  لقائمة  اأخ��رى  دولة  واأرب��ع  ال�صني  الثالثاء  الفلبني  اأ�صافت 
ال�صاللة اجلديدة من  ب�صبب  منها  ال�صفر  على  قيوداً  فر�صت  التي 

فريو�س كورونا، التي ر�صدت يف بريطانيا.
وفر�س احلظر املوؤقت على دخول الأجانب من 32 دولة يف ال�صهر 
املا�صي، وي�صرى حتى يوم اجلمعة. ومل ترد معلومات بعد عن متديد 

القيود.
والدول اجلديدة التي دخلت القائمة اإىل جانب ال�صني، هى باك�صتان، 

وجامايكا، ولوك�صمبورغ، وُعمان.

�صابق  ب�صكل  الأمريكية  اخلارجية  ل���وزارة  الإل��ك��رتوين  املوقع  اأورد 
لأوانه، نهاية ولية الرئي�س دونالد ترامب اأم�س الأول الإثنني، ما 

اأثار لغطاً كبرياً على و�صائل التوا�صل الجتماعي.
وجاء يف �صفحة ال�صرية الذاتية الر�صمية لرتامب اأن “ولية دونالد 
اأن  قبل   ،”19:49 ال�صاعة   2021-1-11 يف  انتهت  ترامب  ج. 
حُتذف ال�صفحة، وُيحال مت�صّفحوها اإىل ر�صالة تفيد بخطاأ تقني، 
علماً اأن املوقع الإلكرتوين للبيت الأبي�س مل ي�صهد اأي تعديل يهم 

ولية الرئي�س اأو هويته.
ومل تدل وزارة اخلارجية على الفور باأي تعليق، رداً على �صوؤال حول 

احلادثة، واإذا كانت ب�صبب اخرتاق اإلكرتوين اأو خلل يف النظام.
اأن  عن دبلوما�صيني طلبا حجب هويتيهما،  “بازفيد”  ونقل موقع 
للرئي�س  الذاتية  ال�صرية  اخلارجية عدل  وزارة  يف  غا�صباً  “موظفاً 
ولنائبه، واأن وزير اخلارجية مايك بومبيو طلب فتح حتقيق داخلي 

لتحديد هوية الفاعل«.
ومن املقّرر اأن يوؤدي جو بايدن الق�صم الرئا�صي يف 20 يناير)كانون 
الثاين( اجلاري عند الظهر، بعدما فاز على ترامب يف انتخابات 3 

نوفمرب)ت�صرين الثاين( املا�صي.

عوا�شم

جاكارتا

مانيال

وا�سنطن

 �لإعد�م ملنفذ عملية طعن �ل�سياح يف �لأردن 
•• عمان-اأ ف ب

حكمت حمكمة اأمن الدولة الأردنية بالإعدام �صنقا على اأردين بعد اإدانته 
الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  �صياح  اأرب��ع��ة  بينهم  اأ�صخا�س  ثمانية  بطعن 
2019 يف مدينة جر�س الأثرية يف �صمال اململكة، وفق ما اأفادت مرا�صلة 
روي�س  اأب��و  م�صطفى  واملحكوم  املحكمة.  قاعة  داخ��ل  بر�س  فران�س  لوكالة 
�صوف  ���ص��ك��ان خم��ي��م  م��ن  وه���و  فل�صطيني،  اأ���ص��ل  م��ن  اأردين  ع��ام��ا(   24(
لجئ.  األ��ف  ع�صرين  نحو  ي��اأوي  ال��ذي  جر�س  يف  الفل�صطينيني  لالجئني 
وقام بطعن اأربعة اأردنيني بينهم دليل �صياحي وعن�صرا اأمن وثالثة �صياح 
مك�صيكيني و�صائحة �صوي�صرية، يف جر�س الواقعة على بعد 51 كلم �صمال 
التهام.  ذك��رت لئحة  ما  وف��ق  الإره��اب��ي  داع�س  لتنظيم  “ن�صرة”  عمان، 
واعتقلته الأجهزة الأمنية بعد العتداء مبا�صرة. وحكمت املحكمة يف جل�صة 
طعن  عملية  منفذ  روي�����س،  اأب��و  “م�صطفى  على  الثالثاء  �صباح  عقدتها 
ال�صياح الإرهابية، بالإعدام �صنقا حتى املوت«. وكانت حمكمة اأمن الدولة 
“الإرهاب«.  26 كانون الثاين/يناير من العام املا�صي تهمة  وجهت له يف 
داع�س  ع�صابة  فكر  “يعتنق  روي�س  اأب��و  ب��اأن  التهام حينها  لئحة  واأف���ادت 
الإرهابية”، وكان ينوي اللتحاق بتنظيم  داع�س وكان على توا�صل مع اأحد 
عنا�صر التنظيم يف �صوريا الذي “اأعطاه فتوى بجواز ا�صتهداف الأجانب 
يف اأي منطقة يف العامل«. وتابعت “على اإثرها، عقد م�صطفى العزم على 
تنفيذ عملية اإرهابية على ال�صاحة الأردنية ن�صرة لتنظيم داع�س الإرهابي 
الفرتة. كما  ال��ذي ح�صل يف تلك  البغدادي”  بكر  اأب��و  وث��اأرا ملقتل زعيمه 
بالأ�صغال  “اأ�صامة”،  اأحدهم مدعو  اآخرين،  حكمت املحكمة على متهمني 
ال�صاقة املوؤبدة، والثاين “خالد” بالأ�صغال ال�صاقة ملدة �صبع �صنوات، وهما 
اأردنيان اأي�صا من اأ�صول فل�صطينية ويبلغ كل منهما من العمر 24 عاما. 
وقد ربطتهما عالقة �صداقة باملتهم الأول. وقالت املحكمة اإنهم يحملون 
ويروجون  مزرعة  يف  يلتقون  جميعهم  وك��ان��وا  اإرهابية”  جماعة  “اأفكار 
حمافظة  ك��ان��ت  كوفيد-19،  وب���اء  تف�صي  وق��ب��ل   . داع�����س  تنظيم  لأف��ك��ار 
جر�س التي ت�صم اآثارا رومانية تعود اىل حقبة ما قبل امليالد مع م�صارح 
من  الآلف  مئات  واأ���ص��وار، جتذب  و�صاللت  وحمامات  واأعمدة  ومدرجات 
ال�صياح �صنويا. ويعتمد اقت�صاد الأردن البالغ عدد �صكانه حواىل 11 مليون 
كبري  حّد  اىل  اأرا�صيه،  م�صاحة  من   92% نحو  ال�صحراء  وت�صكل  ن�صمة 

على دخله ال�صياحي الذي ي�صكل نحو %14 من اإجمايل الناجت املحلي.

االحتاد االأوروبي ي�سرع احل�سول على لقاحات 

منظمة �ل�سحة تقلل من �آمال حتقيق مناعة جماعية  

في�سانات و�ختفاء مدن.. �سر ت�سعيد �ل�سود�ن حول �سد �لنه�سة

كند� تدر�س ت�سنيف بر�ود بويز �لأمريكية جماعًة �إرهابيًةم�سوؤول فل�سطيني: عبا�س يدعو لالنتخابات �لعامة يوم �جلمعة
•• اأوتاوا-وكاالت

تتجه كندا اإىل ت�صنيف جماعة “براود بويز” منظمة اإرهابية على غرار 
تنظيمات القاعدة، وداع�س، وبوكو حرام، لدورهم يف الهجوم على مبنى 

الكابيتول يف العا�صمة الأمريكية وا�صنطن.
كثب  يراقب عن  ك��ان  مكتبه  اأن  الكندي  العامة  ال�صالمة  وزي��ر  واأو���ص��ح 
اجلماعة و “املتطرفني العنيفني ذوي الدوافع الأيديولوجية املت�صددة” 
ن��ق��اًل ع���ن �صحيفة  “احلرة”  امل��ج��م��وع��ة، وف���ق م���ا ذك���ر م��وق��ع  داخ����ل 
“غارديان«. وقال الوزير: “اإنهم من دعاة تفوق العرق الأبي�س ولديهم 
وال�صامية،  الإ���ص��الم،  ومعاداة  الن�صاء،  كراهية  على  حتث  اأيديولوجيات 
الأدلة،  جلمع  ب��داأب  نعمل  “نحن  واأ�صاف  ومتطرفون«.  خطرون،  اإنهم 
وعندما تتوفر لدينا جميع املعلومات ال�صتخباراتية، �صنتعامل مع تلك 

اجلماعات ب�صكل منا�صب«. ومل يذكر مكتب الوزير متى �صتو�صع جماعة 
“اأولد فخورون” على قائمة الإرهاب الكندية. وتعالت الأ�صوات يف كندا 
اجلديد،  الدميقراطي  احل��زب  زعيم  وق��ال  اليمينية،  اجلماعة  حلظر 
جاغميت �صنغ اإن موؤ�ص�س اجلماعة هو كندي، ولديه ن�صاط يف كندا حاليا. 
وتاأ�ص�صت “اأولد فخورون” يف 2016، واأحد موؤ�ص�صيها الكندي غافني 
ماكينز، اأحد موؤ�ص�صي جملة Vice. ت�صدرت املجموعة عناوين ال�صحف 
احتياط،  جنود  خم�صة  عرقل  عندما  اأع���وام،   3 قبل  كندا  يف  م��رة  لأول 
يرتدون قم�صان �صوداء �صفراء، احتجاجاً لل�صكان الأ�صليني على متثال 
واإن�����ص��ت��غ��رام يف  ب��وك  ن�صاط اجل��م��اع��ة علىفي�س  وُح��ظ��ر  ل��ل��ج��دل.  مثري 
اأكتوبر )ت�صرين الأول( 2018 بعد انتهاك اأع�صائها ل�صيا�صات منع بث 
الكراهية والتحري�س على العنف، وت�صنيفها منظمة متطرفة من مكتب 

التحقيقات الفيدرايل الأمريكي.

�إير�ن و »�لقاعدة«.. بومبيو »يك�سف �لأ�سر�ر« باللحظة �لأخرية
•• عوا�شم-وكاالت

الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  يعتزم 
مايك بومبيو، ا�صتخدام معلومات 
للمرة  عنها  يك�صف  ا�صتخباراتية 
بني  ال�������ص���الت  ل��ت��و���ص��ي��ح  الأوىل 
اأن  ال��ق��اع��دة، غ��ري  اإي����ران وتنظيم 
الدوافع وراء ذلك رمبا تنح�صر يف 

اأمرين ل ثالث لهما.
مايك  اإن  وقال م�صدران مطلعان 
معلومات  ا�صتخدام  يعتزم  بومبيو 
ال�صرية  ع��ن��ه��ا  ن���زع���ت  خم����اب����رات 
ب��اأن لها  اإي��ران علنا  موؤخرا لتهام 
ملا  وفقا  القاعدة،  بتنظيم  �صالت 

ذكرته وكالة رويرتز.
ي����اأت����ي هذا  ال����وك����ال����ة،  وب���ح�������ص���ب 
التحرك من جانب وزير اخلارجية 
الأخرية،  اللحظات  يف  الأم��ريك��ي 
للرئي�س  ال�����ص��ل��ط��ة  ت�����ص��ل��ي��م  ق��ب��ل 

املنتخب جو بايدن.
بينما مل  اأن��ه  اإىل  امل�صدران  واأ�صار 
للرئي�س  اأي��ام فقط   8 �صوى  يتبق 
فمن  من�صبه،  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د 

تفا�صيل  بومبيو  يقدم  اأن  املتوقع 
اإي�����ران  اأن  ت��ف��ي��د  ت���ق���اري���ر  ب�������ص���اأن 
القاعدة  لقادة  اآمنا  م��الذا  قدمت 
ب��ع��د ما  ي��ت�����ص��ح  ودع���م���ت���ه���م. ومل 
عنه  الك�صف  بومبيو  ي��ن��وي  ال���ذي 
ال�صحافة  ن���ادي  اأم����ام  خ��ط��اب��ه  يف 
غري  ال��ي��وم،  وا�صنطن  يف  الوطني 
عدم  طلبا  اللذين  امل�صدرين،  اأن 
ال��ك�����ص��ف ع���ن ه��وي��ت��ه��م��ا، ق����ال اإن 
مبعلومات  ي�صت�صهد  ق��د  بومبيو 
مقتل  ب�����ص��اأن  ال�صرية  عنها  رف��ع��ت 
القاعدة  تنظيم  يف  الثاين  الرجل 

يف طهران يف اأغ�صط�س املا�صي.
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  وك��ان��ت 
قالت يف خرب لها يف نوفمرب املا�صي 
املتهم  امل�������ص���ري،  حم��م��د  اأب�����و  اأن 
تفجريات  ت���دب���ري  يف  ب��امل�����ص��اع��دة 
الأمريكيتني  لل�صفارتني   1998
يف كل من كينيا وتنزانيا، ُقتل على 
اإيران،  يف  اإ�صرائيليني  عمالء  ي��د 
ن��ف��ت��ه طهران،  ال����ذي  وه���و الأم����ر 
“اإرهابيني”  ي��وج��د  ل  اإن���ه  قائلة 

من القاعدة على اأرا�صيها.

مزيد من العقوبات
وت��ده��ورت ال��ع��الق��ات ب��ني طهران 
عندما   2018 م��ن��ذ  ووا���ص��ن��ط��ن 
ان�������ص���ح���ب ت����رام����ب م����ن الت����ف����اق 
اإليه  ال��ت��و���ص��ل  ال���ذي مت  ال���ن���ووي، 
الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اإب������ان 
ال�صابق باراك اأوباما عام 2015، 
على  �صارمة  قيودا  فر�س  وال��ذي 
ال��ن��ووي��ة مقابل  اأن�����ص��ط��ة ط��ه��ران 

رفع العقوبات.
ل��ك��ن م��ن��ذ ب���داي���ة اإدارت��������ه، فر�س 
امل�صوؤولني  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ت��رام��ب 
الإيرانية  وال�صركات  وال�صيا�صيني 
يف حم��اول��ة لإج���ب���ار ط��ه��ران على 
يزيد  اأو�صع  اتفاق  ب�صاأن  التفاو�س 

من تقييد اأن�صطتها النووية.
اأمريكيون  م�������ص���وؤول���ون  وي����ق����ول 
اإن���ه م��ن املتوقع ف��ر���س م��زي��د من 
عن  ت��رام��ب  رحيل  قبل  العقوبات 

من�صبه.
انخفا�س حاد  اإىل  العقوبات  واأدت 
يف �صادرات النفط الإيرانية وزادت 

من امل�صاعب القت�صادية لإيران.

تعقيد مهمة بايدن
ويعتقد خرباء اأن من اأبرز الدوافع 
للك�صف عن املعلومات ال�صتخبارية 
الأمريكي  الرئي�س  مهمة  تعقيد 
تورط  اإث���ب���ات  اأن  ذل���ك  امل��ن��ت��خ��ب، 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  دع����م  يف  اإي������ران 
يعقد من مهمة بايدن يف حال قرر 

العودة اإىل التفاق النووي.
املعلومات  ت��ع��زز  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
حال  يف  اجل��دي��دة،  ال�صتخباراتية 
ن�صرها، من املوقف الراف�س لإعادة 
التفاو�س مع اإيران وهو اأمر يزيد 
ع���ن خيارات  ال��ب��ح��ث  ف��ر���س  م���ن 
امللف  مل���ع���اجل���ة حت����دي����ات  اأخ�������رى 
بالربناجمني  املتعلقة  الإي�����راين 
والتدخالت  وال�صاروخي  النووي 
وزعزعة  الإق��ل��ي��م  دول  ����ص���وؤون  يف 
اأفاد  ما  بح�صب  املنطقة،  ا�صتقرار 

مرا�صلنا.

اإعالن احلرب
م����ن ج���ه���ة اأخ���������رى، ف�������اإن اإث����ب����ات 
القاعدة قد  اإي��ران بتنظيم  عالقة 

اإدارة  ا�صتخدام  اأم���ام  ال��ب��اب  يفتح 
ترامب، واإن يف اآخر اأيامها، قانون 
تفوي�س ا�صتخدام القوة الع�صكرية 
اأم  ي��و  ب�”اإيه  اخ��ت�����ص��اراً  امل���ع���روف 
مرره  ال���ذي   ،)AUMF( اأف« 

الكونغر�س عام 2001.
للرئي�س  ال���ق���ان���ون  ه����ذا  وي�����ص��م��ح 
ال�صرورية  “القوة  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
اأو منظمات  اأي دول  والكافية �صد 
تخطيطها  ي��ث��ب��ت  ���ص��خ�����ص��ي��ات  اأو 
تنفيذ  ت�صهيلها  اأو  ���ص��م��اح��ه��ا  اأو 
 11 ي��وم  اإره��اب��ي��ة وق��ع��ت  هجمات 

�صبتمرب عام 2001«.
ويعني تفوي�س الرئي�س با�صتخدام 
القوة الع�صكرية اأنه يف حال اإثبات 
يف  دورا  لإي�����ران  اأن  ت��رام��ب  اإدارة 
واإن  ح��ت��ى  �صبتمرب،   11 اأح�����داث 
ك��ان ع��رب اإي���واء اأع�����ص��اء يف تنظيم 
ال����ق����اع����دة ف����ق����ط، ف�������اإن ب���اإم���ك���ان 
اأيام  بعد  وليته  املنتهية  الرئي�س 
اإع�����الن احل����رب ع��ل��ى اإي������ران دون 
من  ج��دي��د  تفوي�س  اإىل  احل��اج��ة 

الكونغر�س.

وكالة �لأدوية �لأوروبية تتلقى 
طلب ترخي�س للقاح �أ�سرت�زينيكا

•• الهاي-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت وك���ال���ة الأدوي�������ة الأوروب����ي����ة 
ت��ل��ق��ت ط��ل��ب ت��رخ��ي�����س للقاح  اأن���ه���ا 
اأ�صرتازينيكا/اأك�صفورد �صد فريو�س 
قد  اأنها  مو�صحة  امل�صتجد،  ك��ورون��ا 
كانون   29 يف  ب�����ص��اأن��ه  ق����رارا  تتخذ 
التي  الوكالة  واأف��ادت  الثاين/يناير. 
تتخذ مقرا لها يف اأم�صرتدام، يف بيان 
ب�صروط  لل�صماح  طلبا  “تلقت  اأنها 
كوفيد-19  ���ص��د  ال��ل��ق��اح  ب��ت��وزي��ع 
وجامعة  اأ�صرتازينيكا  طورته  ال��ذي 
اأك�صفورد يف ال�صوق«. وكانت الوكالة 
فايزر/بايونتيك  لقاح  على  �صادقت 
الأول/دي���������ص����م����رب  ك����ان����ون   21 يف 
6 كانون الثاين/ ولقاح موديرنا يف 

الأوروبية  املفو�صية  حمل  ما  يناير، 
فورا  الأخ�����ص��ر  ال�صوء  اإع��ط��اء  على 
ل��ت��وزي��ع��ه��م��ا. واأ����ص���ارت ال��وك��ال��ة اإىل 
اأن����ه����ا ���ص��ت��ق��وم ب��ت��دق��ي��ق م�������ص���رع يف 
قرارها  اإ���ص��دار  احتمال  مع  اللقاح، 
يف 29 كانون الثاين/يناير اإن كانت 
“متينة  جميع البيانات التي تلقتها 

ومتكاملة” ب�صكل كاف.

النتخابات  لإج���راء  ال��دع��وة  الر�صمية،  الفل�صطينية 
الت�صريعية يف مايو )اآيار( املقبل. واأ�صدر عبا�س الليلة 
ل�صنة   1 رق��م  القانون  لتعديل  بقانون  ق���راراً  املا�صية 

2007 حول النتخابات العامة.
وقال كحيل اإن التعديل يهدف لتذليل العقبات املتعلقة 
النتخابات  تزامن  النتخابية، وجتنب  العملية  ب�صري 
ال�صابق،  ال��ق��ان��ون  عليه  ين�س  ك��ان  كما  واح���د  ي��وم  يف 

بحيث تبداأ النتخابات الت�صريعية ثم الرئا�صية.
املراأة  زي��ادة ح�صة  اأي�صاً  �صمل  التعديل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
قوائم  يف  ذل��ك  وترتيب   20% ب��دل   26% لت�صبح 

الرت�صح.

•• رام اهلل-وكاالت

توقع م�صوؤول يف جلنة النتخابات املركزية الفل�صطينية 
اأم�س الثالثاء، اأن ي�صدر الرئي�س الفل�صطيني حممود 
ع��ب��ا���س م��را���ص��ي��م ال���دع���وة ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة، يوم 

اجلمعة املقبل.
وذكر املدير التنفيذي للجنة النتخابات ه�صام كحيل، 
ومن  اجل��م��ع��ة،  ي���وم  ع��ب��ا���س  م��ع  �صتجتمع  اللجنة  اأن 
النتخابات  موعد  لتحديد  املرا�صيم  اإ���ص��دار  امل��رج��ح 

عقب الجتماع.
الأنباء  وك��ال��ة  ن�صرتها  ت�صريحات  يف  كحيل،  وت��وق��ع 

 •• لهاي-اأ.ف.ب

بداأ الحتاد الأوروبي عملية املوافقة 
على لقاح ثالث �صد فريو�س كورونا 
امل�صتجد غداة حتذير خرباء منظمة 
ال�صحة العاملية من اأن حملة التلقيح 
التي بداأت يف بلدان عدة قد ل تكون 
كافية لتحقيق املناعة اجلماعية �صد 

الفريو�س هذا العام.
البالغ  الحت���اد  دول  تتعر�س  وفيما 
عملية  لبطء  لنتقادات   ،27 عددها 
امل���واف���ق���ة ون�����ص��ر ال���ل���ق���اح���ات، وع���دت 
بعدما  الزمني”  اجل��دول  “بت�صريع 
قدمت  اأ�صرتازينيكا  �صركة  اأن  اأك��دت 
للقاح  ترخي�س  على  للح�صول  طلبا 

الذي طورته مع جامعة اأك�صفورد.
اأن  الأوروب��ي��ة  الأدوي���ة  واأعلنت وكالة 
29 كانون  ي�����ص��در ق��ب��ل  ل��ن  ال���ق���رار 
ا�صتخدام  ب���دء  رغ���م  ي��ن��اي��ر،  ال���ث���اين 

اللقاح يف بلدان من بينها بريطانيا.
وحتى مع حمالت تلقيح وا�صعة، حذر 
من  العاملية  ال�صحة  منظمة  خ��رباء 
يكون  تلك احلمالت قد ل  اأن نطاق 
هذا  جماعية  مناعة  لتحقيق  كافيا 

العام.
منظمة  يف  ال��ع��ل��م��اء  ك���ب���رية  وق���ال���ت 
�صواميناثان  �صمية  العاملية  ال�صحة 

امل���ن���اع���ة اجل��م��اع��ي��ة يف  م���ن  م�����ص��ت��وى  اأي  ن��ب��ل��غ  “لن 
من  اأكر  اأ�صاب  الذي  الوباء  للحماية من   ،”2021
واأودى مبا يقرب  العامل  اأنحاء  90 مليون �صخ�س يف 

من مليوين �صخ�س.
ول تزال الوليات املتحدة الدولة الأكر ت�صررا بالوباء، 
وت�صجل وفيات يومية بالآلف، لكن م�صت�صفيات اأوروبية 
حتذر ب�صكل متزايد من تخطي الإمكانات، فيما تواجه 

دول اآ�صيوية ارتفاعا يف اأعداد الإ�صابات.
تزايد  و�صط  الطوارئ  حالة  الثالثاء  ماليزيا  واأعلنت 

•• اخلرطوم-وكاالت

���ص��ه��دت م��ف��او���ص��ات ���ص��د ال��ن��ه�����ص��ة بني 
الدول الثالث م�صر وال�صودان واإثيوبيا 

موؤخرا، ت�صعيدا �صودانيا.
ال�ص����وداين،  ال������ري  وزي��ر  عب�������ا�س،  يا�ص�������ر  اعترب  فق�����د 
يع������د  ات��ف��������������������اق  دون  ال��ن��ه�����ص��ة  �ص��������د  اإث��ي��وب��ي��ا  م���لء  اأن 
الرو�صري�س  ل�ص����د  وتهديدا  ال���دويل  للقانون  “خرقا” 

وال�صودانيني.
اخلارجية  ل���وزراء  ال�صدا�صي  الجتماع  مفاو�صات  وخ��الل 
والري بالدول الثالث اأول اأول اأم�س الأحد طالب ال�صودان 
اأجل  بتغيري منهجية التفاو�س، وتو�صيع دور اخلرباء من 
متكينهم من لعب دور اأ�صا�صي يف ت�صهيل التفاو�س وتقريب 

وجهات النظر.
ال���دورة  ه���ذه  ن�صتمر يف  اأن  ح��ي��ن��ه: ل ميكننا  ق���ال يف  ك��م��ا 
اإىل ما ل نهاية بالنظر ملا  املفرغة من املباحثات الدائرية 
ميثله �صد النه�صة من تهديد مبا�صر خلزان الرو�صري�س، 
%10 من �صعة �صد  اأقل من  الذي تبلغ �صعته التخزينيه 
يومي  وتبادل  اتفاق  دون  والت�صغيل  امل��لء  مت  اإذا  النه�صة، 

للبيانات.«

ملاذا اإذن باتت اللهجة ال�سودانية اأكرث ت�سعيدا؟
ل��الإج��اب��ة ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن��ق��ط��ة، ق���ال زك���ي ال��ب��ح��ريي، خبري 
الدرا�صات الإفريقية ودول حو�س النيل بجامعة املن�صورة 
يف م�صر اإن ال�صودان �صيكون الأكر ت�صرراً من �صد النه�صة 
�صيحرم  اكتماله،  فعند  انهياره،  اأو  اكتماله  حالة  يف  �صواء 
جلفاف  ي��وؤدي  ما  �صنوياً  كبرية  مائية  ح�صة  من  ال�صودان 
م��الي��ني الأف���دن���ة، وه��و م��ا ���ص��ي��وؤدي ل���ص��ك لنق�س الناجت 
الزراعي وتعر�س ال�صودان ل�صل�صلة خ�صائر اقت�صادية جمة 

ناجمة عن ذلك .

ال�صطرابات  خ���الل  زم��الئ��ه��م  م��ن  ع���دد  ���ص��ل��وك  اإزاء 
العا�صمة.  وا�صنطن  يف  املا�صي  الأ���ص��ب��وع  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
واأُجرب اأع�صاء الكونغر�س على الختباء يف غرف اآمنة 
ترامب  دون��ال��د  للرئي�س  م��ن��ا���ص��رون  اق��ت��ح��م  وق���ت  يف 
امل�صرعني  من  ع��دد  اإ�صابة  وت��اأك��دت  الكابيتول.  مبنى 

بالفريو�س وهم يلقون باللوم يف ذلك على زمالئهم.
وقالت ع�صو الكونغر�س براميال جايابال التي اأ�صيبت 
يزالوا  ل  اجل��م��ه��وري��ني  م��ن  “العديد  اإن  ب��ال��ف��ريو���س 
يرف�صون اتباع اأدنى درجة من الوقاية من كوفيد-19 
وب��اء، ما  واأن ي�صعوا كمامة يف غرفة مزدحمة خ��الل 

بلوغ  م��ن  ال�صحية  منظومتها  اق���رتاب  م��ن  امل��خ��اوف 
قدرتها، فيما فر�صت ال�صني واليابان تدابري للحد من 

بوؤر حملية.
 وع���زل���ت ال�����ص��ني م��دي��ن��ة ي��ب��ل��غ ع���دد ���ص��ك��ان��ه��ا خم�صة 
ماليني ن�صمة، لتن�صم اإىل منطقة اأكرب فر�صت عليها 
تدابري اإغالق قرب بكني، قبيل و�صول خرباء منظمة 
اإىل مدينة ووهان )و�صط( للتحقيق يف من�صاأ  ال�صحة 

الفريو�س.
ومع تزايد النتقادات لطريقة تعاطي الوليات املتحدة 
ال��ث��الث��اء ع��ن الغ�صب  ال��ف��ريو���س، ع��رب م�صرعون  م��ع 

اإىل ذلك،  واملن�صاآت.  واملنازل  الأرا�صي  م�صاحات كبرية من 
اأو�صح اأن احلكومة ال�صودانية بنت هذا ال�صد وفق اتفاق مع 
م�صر يف اخلم�صينيات عند طرح م�صاألة بناء ال�صد العايل، 
حيث طالبت احلكومة ال�صودانية ببناء �صد مماثل لتطوير 
الزراعة لديها وتخزين كميات من املياه ومت بالفعل ت�صييد 

في�سانات مدمرة
اأما يف حال انهيار  كما اأ�صاف يف حديث ل� “ العربية.نت”: 
و�صيجرف  الرو�صري�س،  �صد  معه  ف�صينهار  النه�صة،  �صد 
ي����وؤدي  م���ا  م��ك��ع��ب  م���رت  7مليارات  ي��ب��ل��غ  م��ائ��ي��ا  خم���زون���ا 
واإغراق  ال�صودانيني  ماليني  وت�صريد  مدمرة  لفي�صانات 

ب�صرعة  ال��وب��اء  لتف�صي  بيئة  يخلق 
داخلي«.  اإره��اب��ي  هجوم  اإىل  ت�صاف 
الذي  ب��اي��دن  ج��و  املنتخب  والرئي�س 
ملكافحة  امل��وارد  جميع  ت�صخري  تعهد 
الإث���ن���ني اجلرعة  ت��ل��ق��ى  اجل���ائ���ح���ة، 
فايزر/بايونتيك،  لقاح  م��ن  الثانية 
اأول لقاح يح�صل على موافقة يف دول 

الغرب.
واأعلنت �صركة بايونتيك الأملانية اإنها 
من  اإ�صافية  ماليني  بانتاج  �صتقوم 
توقعته هذا  كانت قد  اجلرعات عما 
اأن كوفيد- لكنها ح��ذرت من  ال��ع��ام، 
مر�صا  الأرج�����ح  ع��ل��ى  �صي�صبح   19
وبائيا مع �صرورة حماربته بلقاحات 

�صد ن�صخ متحورة منه.
يف عامل الريا�صة مت تاأجيل جائزتي 
ا�����ص����رتال����ي����ا وال���������ص����ني ال�����ك�����ربى يف 
املقررتني يف  �صباقات فورمول واحد 
ابريل  ني�صان  و11  مار�س  اذار   21
ب�صبب  لحقني  موعدين  اىل  تواليا 
تداعيات فريو�س كورونا امل�صتجد، يف 
حني �صتكون حلبة اميول اليطالية 
 2021 ع��ام  �صباقات  برنامج  �صمن 
مالكة  “ليربتي ميديا”  اعلنت  كما 

حقوق بطولة العامل الثالثاء.
اأكدت  بيانا  واحد  وا�صدرت فورمول 
ال�����ص��ب��اق ال����ص���رتايل يف  “اقامة  ف��ي��ه 
بعد  نوفمرب  الثاين  ت�صرين   21 اىل   18 من  الفرتة 
الت���ف���اق م��ع ال�����ص��ل��ط��ات ال���ص��رتال��ي��ة، يف ح��ني جترى 
موعد  لتحديد  ال�صني  �صباق  منظمي  م��ع  م�����ص��اورات 

جديد يف وقت لحق من املو�صم اذا كان ذلك ممكنا«.
ل  ك��ورون��ا،  فريو�س  م�صتجدات  “ب�صبب  البيان  وتابع 
ميكننا بداية املو�صم يف �صباق ملبورن وبالتايل �صتنطلق 
بطولة العامل يف البحرين يف الفرتة من 26 اىل 28 
اذار م��ار���س ب��ت��اأخ��ري ا���ص��ب��وع واح���د ع��ن امل��وع��د املحدد 

ا�صال«.

يف  الأزرق  النيل  على  الرو�صري�س  �صد 
من  كيلومرتا   60 نحو  تبعد  منطقة 

احلدود ال�صودانية الإثيوبية.
تغري  ال���������ص����وداين  امل����وق����ف  اأن  وراأى 
�صد  مفاو�صات  يف  ت�صعيدا  اأك��ر  وب��ات 
خزان  ج�صم  على  مبا�صر  وب�صكل  الأخ��ري  بتاأثري  النه�صة 
امللء  حالة  يف  �صواء  الت�صغيلية  وكفاءته  الرو�صري�س  �صد 
ميكن  ل  حيث  ان��ه��ي��اره  ح��ال��ة  يف  اأو  ات��ف��اق  دون  والت�صغيل 
ت�صغيله باأمان وكفاءة عالية دون اتفاق ملزم وقانوين حول 

ال�صد الإثيوبي.

اختفاء مدن
ال�صدود  على  �صيوؤثر  النه�صة  �صد  ان��ه��ي��ار  اأن  اأو���ص��ح  كما 
واحل�صاحي�صا  واجل��زي��رة  �صنار  وه��ي  الأخ���رى،  ال�صودانية 
لذلك  لالختفاء  كاملة  �صودانية  مدنا  يعر�س  قد  ما  وهو 
ت�صغيل  حول  بيانات  تبادل  على  لالتفاق  اخلرطوم  ت�صعى 
ال�صد الإثيوبي ل�صمان ملء وتفريغ �صد الرو�صري�س دون 

خماوف اأو خماطر حمتملة .
لرئا�صة  �صروطا  ق��دم  اأن��ه  اأعلن  قد  ك��ان  ال�صودان  اأن  يذكر 
الحت����اد الإف��ري��ق��ي ال��ت��ي ت��رع��ى امل��ف��او���ص��ات، ل��ل��ع��ودة اإىل 
اإذا  اأخرى  لديه خيارات  �صيكون  اأنه  اإىل  املحادثات، م�صريا 

مل يقم الحتاد بدوره.
اإثيوبيا  تبنيه  ال��ذي  ال�صد  هذا  اأ�صبح   2011 العام  ومنذ 
اأبابا من  اأدي�س  �صديد بني  الأزرق م�صدر توتر  النيل  على 
ج��ه��ة وال��ق��اه��رة واخل���رط���وم م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة. وي��ت��وق��ع اأن 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  من�صاأة  اأك��رب  ال�صد  هذا  ي�صبح 

من املياه يف اإفريقيا.
ح��ول ملء  ات��ف��اق  اإىل  للو�صول  ال��ث��الث  ال���دول  وتتفاو�س 
�صنوات، مل   10 ح��وايل  م��رور  رغ��م  لكنها  وت�صغيله،  ال�صد 

تتمكن من الو�صول اإىل اتفاق.
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�شيباين
التي  العديدة  الع�سكرية  �سبه     ت�سكل املجموعات 
ا خ�سبة للثورة  �ساركت يف غزو مبنى الكابيتول اأر�سً

القادمة، مع ترامب اأو دونه.
   اجللو�س على طاولة رئي�سة جمل�س النواب نان�سي 
�سجاد  على  التغوط  حتى  اأو  الــتــبــّول  بيلو�سي؟ 
مكاتب بع�س ال�سيناتورات؟  زرع العلم الكونفدرايل 
كان  لقد  نف�سه؟  الكابيتول  مبنى  داخل  للجنوبيني 

حلما بعيد املنال لالآالف من اأن�سار دونالد ترامب.

تقرير ملركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية يوؤكد اأن التطرف اليميني هو التهديد االإرهابي االأول يف البالد

وه��ذا الأخ���ري ه��و ال��ذي ا�صتطاع 
مبنى  غ����زو  احل���ي���اة،  مي��ن��ح��ه  اأن 
ال��ك��اب��ي��ت��ول، اأك���ر امل��ع��اب��د رمزية 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة. مع 
ذلك، هل هو من اأراد هذا وخطط 
له؟ هل كان دونالد ترامب، وهل 
�صيبقى قائد اورك�صرتا جمموعة 

على ا�صتعداد للقتال؟
   تختلف الآراء... ح�صب برو�س 
يف  املعروف  املتخ�ص�س  هوفمان، 
املنتهية  الرئي�س  ف���اإن  الإره�����اب، 
اخليوط  مي�����ص��ك  ك�����ان  ولي����ت����ه 
جيًدا، مع “�صبكة من املتطرفني 
ال�صبكات  على  للغاية  الن�صطني 
الج���ت���م���اع���ي���ة،  ي��ج��م��ع��ه��م هدف 
العملية  الرغبة يف تعطيل  واحد 

الدميقراطية«.
   ك��اث��ل��ني ب��ي��ل��ي��و، ال��ب��اح��ث��ة التي 
لدرا�صة  ����ص���ن���وات  ع�����ص��ر  ك��ر���ص��ت 
الأمريكية  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  ح���ول   *
العك�س من  ت��رى، على  البي�صاء، 
اخلطاأ  م��ن  “�صيكون  اأن���ه  ذل���ك، 
عليها”.  ي�صيطر  ب��اأن��ه  الع��ت��ق��اد 
كان  “اإذا  ن��ظ��ره��ا،  وج��ه��ة  وم���ن 
عنه  التخلي  النا�س  ه���وؤلء  على 
غدا لأنه مل يعد يخدم اأجندتهم، 
�صيتوقف  بالولء  اإح�صا�صهم  فاإن 
الإطالق  على  يهتمون  ل  لأن��ه��م 
بال�صيا�صة التقليدية، مبا يف ذلك 

�صيا�صة دونالد ترامب«.
   ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ه���ذه اخل���ب���رية يف 

املتطرفون  ي��ح��ت��اج  ل  ال��ت��ط��رف، 
اأنف�صهم.  لتنظيم  الرئي�س  اإىل 
“ل توجد ذئاب منفردة بينهم... 
ومن�صق”،  حم�����ص��وب  ����ص���يء  ك���ل 
قدامى  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  خ��ا���ص��ة 
الأدنى  احل��د  يجلبون  املحاربني 
البلد  ه����ذا  “يف  امل�����ه�����ارات.  م���ن 
وبيانات  م��ع��ط��ي��ات  ت��وج��د  ح��ي��ث 
�صيء  اأي  يوجد  ل  �صيء،  كل  عن 
حول درجة ت�صلل قوة البي�س يف 
تقول  كما  وال�صرطة”،  اجلي�س 
اإدري���������س، مديرة  م��ي��ل��ر  ���ص��ي��ن��ث��ي��ا 
التطرف  الأب��ح��اث ح��ول  خمترب 
يف اجلامعة الأمريكية بوا�صنطن. 
على  الهجوم  ي��ق��ود  راأي��ن��اه  “من 
يف  �صابق  مقدم  هيل؟  الكابيتول 
���ص��الح اجل����و. ل��ق��د رك��زن��ا كثرًيا 
على الإرهاب من اخلارج بعد 11 
اأن  درج���ة  اىل   2001 �صبتمرب 
التهديد الداخلي قد و�صع جانبا 

متاما ».
ه��ن��ا؟ لي�س  اإىل  ك��ي��ف و���ص��ل��ن��ا     
من اخلطاأ اأن رفع البع�س اإ�صارة 
الإن�����ذار. يف ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، ن�صر 
ال�صرتاتيجية  ال��درا���ص��ات  مركز 
وا�صنطن،  وم����ق����ره  وال����دول����ي����ة 
التطرف  اأن  ي����ق����ول  ت����ق����ري����ًرا 

اجلامعة الأمريكية بوا�صنطن.

»لي�سوا متجان�سني«
احتجاجات  م�����ن  ع������ام  ق���ب���ل     
امل���ي���ل���ي�������ص���ي���ات ال���ع���ن�������ص���ري���ة يف 
 ،2017 ع�����ام  ���ص��ارل��وت�����ص��ف��ي��ل 
ن�صرت جملة رولينج �صتون مقالة 
ا�صتهاللية بقلم األك�صندر هيمون، 
برين�صتون  ج��ام��ع��ة  يف  الأ����ص���ت���اذ 
اقر  البو�صنة،  �صراييفو،  اأ���ص��ي��ل 
ف��ي��ه��ا ب���وج���ود ت�����ص��اب��ه م��ق��ل��ق بني 
يوغو�صالفيا  يف  القومية  �صعود 
احلرب،  اإىل  اأدت  التي  ال�صابقة، 
ترامب  دونالد  الرئي�س  وخطاب 
يف اجلدل العن�صري يف الوليات 
حذر  املا�صي،  مايو  ويف  املتحدة. 
مرة اأخ��رى، وه��ذه امل��رة يف موقع 
ذي انرت�صبت، “مبجرد اأن اختار 
ت����رام����ب واحل��������زب اجل���م���ه���وري 
من  يتمكنوا  مل  ال��ع��ن��ف،  ط��ري��ق 
الرتاجع. اليوم، �صيمار�س اأن�صار 
�صيعطى  ع��ن��دم��ا  ال��ق��ت��ل  ت��رام��ب 

الأمر لهم ».
   اإذا كان هناك بع�س املتع�صبني 
احل�صد  ذاك  يف  ال��ب��ي�����س  ل��ت��ف��وق 
عليه  ي���غ���ل���ب  ال�������ذي  امل���������ص����ع����ور، 
البي�س، ويف جزء منه من الن�صاء، 

الإرهابي  التهديد  ه��و  اليميني 
الأول يف البالد. فقد انبثقت ثلثا 
املجه�صة  واملخططات  الهجمات 

يتقا�صمون نف�س الأفكار مع هذه 
اجلماعات”، يعلق كورت برادوك، 
اخلبري يف التطرف والإره��اب يف 

 ،2019 من هذه الأط��راف عام 
ب��امل��ائ��ة بني   90 اإىل  ي�����ص��ل  وم���ا 
لكن   .2020 وم����اي����و  ي���ن���اي���ر 

�صمت  قد  ترامب  اإدارة  اأن  يبدو 
عدًدا  اأن  ال��وا���ص��ح  “من  اآذان���ه���ا. 
املنتخبني  امل�صوؤولني  م��ن  معيًنا 

موؤيدون  ��ا  اأي�����صً ه��ن��اك  ك��ان  فقد 
وموؤيدون  ل��رتام��ب،  م��ت�����ص��ددون 
الثاين  ل��ل��ت��ع��دي��ل  م��ت��ح��م�����ص��ون 
ال�صالح،  ح���م���ل  ي�����ص��م��ن  ال������ذي 
الفيدرالية  للدولة  ومناه�صون 
اإىل  ب��ي��ل��ي��و  ك��اث��ل��ني  وت���ذه���ب   ...
هو  “هدفهم  ذل�����ك:  م���ن  اأب���ع���د 
اإىل  ت��وؤدي  اإح���داث فو�صى كافية 
ح���رب اأه��ل��ي��ة ث��ان��ي��ة. ول��ك��ن، مبا 
اأن���ه���م ل��ي�����ص��وا م��ت��ج��ان�����ص��ني، فاإن 
البع�س �صيكون مدفوًعا بامل�صاألة 
ب�صبب  الآخ��ر  والبع�س  العرقية، 

رف�س احلكومة الفيدرالية«...
ب����رادوك،  ك���ريت  اإىل  بالن�صبة     
ح�صر  ا  اأي�صً اخلطاأ  من  �صيكون 
موؤيدي  يف  ه���ذه  ال��ع��ن��ف  م��وج��ة 
“املعلومات  ك����الن.  ك��ل��وك�����س  ك��و 
احلقيقي...  ال��ع��دو  ه��ي  امل�صللة 
حركة كيو انون التي تروج للعديد 
من نظريات املوؤامرة، وّلدت اآلف 
الأتباع الذين مل يعودوا يوؤمنون 
اإنهم  واملوؤ�ص�صات،  بالدميقراطية 
اأن  وي���ب���دو  متفجر”.  ك��وك��ت��ي��ل 
تلغرام  ع��ل��ى  ت���داول���ه  ت��ع��ل��ي��ًق��ا مت 
انون  “كيو  اأنه على حق...  يثبت 
حللت ر�صالة الرئي�س... اإنه لي�س 

ا�صت�صالما بل بداية املعركة.«
* »اأعيدوا احلرب اإىل الوطن: 

حركة القوة البي�ساء واأمريكا �سبه 
الع�سكرية  »هارفارد بر�س، 2018«. 

عن لو جورنال دي دميان�س

غزو مبنى الكابيتول:

بالن�سبة للميلي�سيات �لأمريكية، هذه �لبد�ية فقط...!
مت الرتكيز كثريًا على االإرهاب من اخلارج وو�سع التهديد الداخلي جانبًا بالكامل 

انها بداية املعركةالعنف لي�س حكرا على كو كلوك�س كالن

�صيتخلون عنه اذا اختلفت الجندة

ميلي�صيات غري متجان�صةكيو  انون �صالح نظرية املوؤامرة

�سيكون من �خلطاأ ح�سر موجة 
�لعنف هذه يف كو كلوك�س كالن

حلل كيو انون ر�سالة الرئي�س... اإنها 
لي�ست ا�ست�سالًما بل بداية املعركة

هدف �جلماعات �إحد�ث فو�سى 
تـوؤدي �إىل حـرب �أهليـة ثانية

�لإغالق يف لبنان يعّر�س �لأطفال �لأكرث ه�سا�سة للخطر    
•• بريوت,-اأ ف ب

قلقها  ت�����ص��ي��ل��درن(  ذي  )���ص��اي��ف  الأطفال”  “اأنقذوا  م��ن��ظ��م��ة  اأب�����دت 
“العميق” من اأن يوؤثر الإغالق الكامل الذي اأقرته ال�صلطات اللبنانية 
ويبداأ �صريانه اخلمي�س �صلباً على العائالت والأطفال الذين يعانون من 

اأو�صاع اقت�صادية ه�ّصة، ما مل يتم دعمهم ب�صكل فوري.
و�صّددت ال�صلطات اللبنانية الثنني تدابري الإغالق العام بعد ت�صجيل 
معدل اإ�صابات قيا�صي بوباء كوفيد-19 وبلوغ م�صت�صفيات عدة طاقتها 

ال�صتيعابية الق�صوى.
وفر�صت حظر جتول يبداأ �صباح اخلمي�س وي�صتمر حتى 25 من ال�صهر 
واقت�صار  وامل�صارف  وامل��دار���س  ال�صركات  اإق��ف��ال  مع  وي��رتاف��ق  احل��ايل، 
عمل حمال بيع املواد الغذائية على خدمة التو�صيل غري املتوفرة يف كل 

املناطق ل �صيما ال�صعبية منها.
ونّبهت املنظمة يف بيان اإىل اأّن من �صاأن “اإغالق حمالت ال�صوبرماركت 
اأن يزيد من اأزمة الغذاء التي تفاقمت باإعالن منف�صل يوم الثنني عن 

زيادة اأ�صعار اخلبز«.
وقالت مديرة املنظمة يف لبنان جينيفر مورهاد “ندرك بالطبع اأهمية 
للغاية  قلقون  لكننا  ال��ف��ريو���س،  انت�صار  ل��وق��ف  �صاملة  ت��داب��ري  ات��خ��اذ 
الكارثة  مع  للتعامل  �صيرتكون  واأطفالها  ال�صعيفة  العائالت  اأن  من 

باأنف�صهم«.
ويعجز “قرابة ن�صف ال�صكان عن حتمل كلفة �صراء طعام يكفيهم خالل 
وفق مورهاد، التي اأبدت خ�صية املنظمة من اأن  اإغالق ال�صوبر ماركت”، 

يعاين هوؤلء من “اجلوع«.
اأقل  وخبز  الوجبات  من  اأق��ل  ع��دد  هناك  �صيكون  اأن��ه  “نعلم  واأ�صافت 

على العديد من املوائد ما مل ي�صار اإىل اتخاذ اإجراء عاجل«. وتهافت 
الغذائية  امل��واد  بيع  ب�صكل غري م�صبوق الثنني على حمال  اللبنانيون 
من  الغذائية  امل��واد  بع�س  واختفت  هائاًل  ازدح��ام��اً  بع�صها  �صهد  التي 
اإق��ب��اًل مم��اث��اًل ت�صبب ب�صح  ال��رف��وف وال����ربادات. كما �صهدت الأف���ران 
يف  ال�صيدليات  اأم��ام  انتظار  �صفوف  وظهرت  املناطق.  بع�س  يف  اخلبز 

ظل انقطاع عدد كبري من الأدوية كامل�صّكنات واأدوية خف�س احلرارة.
وازدادت حالت العدوى بالفريو�س خالل الأ�صبوع املا�صي بن�صبة �صبعني 
يف املئة عما كانت عليه يف الأ�صبوع ال�صابق، وفقاً ملعطيات وكالة فران�س 
بر�س، ما جعل لبنان واحداً من البلدان التي ت�صهد حالياً اأكرب الزيادات 

يف العامل من حيث العدوى.
اإ�صابة  األ��ف   222 اأك��ر من  الثنني  اآخ��ر ح�صيلة  وف��ق  لبنان  و�صجل 
بينها 1629 وفاة. وحثت املنظمة احلكومة اللبنانية على تقدمي “رزم 

م�صاعدات اجتماعية عادلة و�صفافة للمجتمعات الأكر �صعفاً« ، موؤكدة 
يكافحون  الذين  م�صاعدة  يف  ت�صاهم  برامج  تنفيذ  ملوا�صلة  ا�صتعدادها 

للتعامل مع الأزمة، على ال�صمود.
واأعلن وزير املالية يف حكومة ت�صريف الأعمال غازي وزين الثنني اأنه 
العليا  للهيئة  خزينة  ك�صلفة  لرية  مليار   75“ لدفع  توجيهات  اأعطى 
حادة”  معي�صية  اأو���ص��اع  حتت  ت��رزح  “التي  الأ���ص��ر  مل�صاعدة  لالإغاثة” 

نتيجة اإجراءات الإغالق.
اأزماته  اأ����ص���واأ  ل��ب��ن��ان  ي�صهد  وق���ت  يف  ال��ف��ريو���س  تف�صي  ت��زاي��د  وي���اأت���ي 

القت�صادية بينما اأكر من ن�صف ال�صكان يعي�صون حتت خط الفقر.
وتفاقمت الإ�صابات ب�صكل لفت بعد �صماح ال�صلطات للمقاهي واملالهي 
ال��ع��ام، يف حماولة  نهاية  اأع��ي��اد  خ��الل  متاأخر  وق��ت  اأبوابها حتى  بفتح 

لإنعا�س القت�صاد املرتدي.
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عربي ودويل

ميكن اأن يكون ملقاربة الدميقراطيني تاأثري يف منعه من ارتكاب اأعمال م�سّرة جديدة حتى يوم التن�سيب

•• الفجر -فالريي دي جرافيرنيد 

ترجمة خرية ال�شيباين
االأ�سبوع  هو  االأ�سبوع  هذا  يكون  اأن  املقرر  من 
التاريخ  تــرامــب  ــد  ــال دون فيه  ي�سنع  الـــذي 
باعتباره اأول رئي�س امريكي “ُيعزل” مرتني. 
فبعد الهجوم على الكابيتول هيل الذي اأودى 
الدميقراطية  ت�سر  اأ�سخا�س،  خم�سة  بحياة 
اأكرث  النواب،  جمل�س  رئي�سة  بيلو�سي،  نان�سي 
يف  ما  كل  ا�ستخدام  على  م�سى،  وقت  اأي  من 
من�سبه.  من  ترامب  دونالد  ــة  الإزاح و�سعها 

ويتم تنفيذ عمليتني بالتوازي.

حـــــتـــــى لـــو
ــــت  ــــف ــــوق ت
ـــــر�ء�ت  �لإج
�ملحاكمة،  بعد 
�خلطوة  فــاإن 
ــــخــــذة  ــــت �مل
ـــون  ـــك ـــت ـــس �
تـــاريـــخـــيـــة

ــد  ــت �م �إذ� 
�لإجـــــــــر�ء 
بعد مــا  �إىل 
يناير،    20  
بجو  �سي�سر 
بــــــايــــــدن، 
على  ويطغى 
ـــه ـــات ـــوي �أول

نتانياهو يتخل�س من �سورته مع تر�مب على تويرت 
كورونا �صفحته على تويرت مع �صعار “يا مواطني اإ�صرائيل، �صنعود 
اإىل احلياة«. واحتفظ نتانياهو ب�صورته مع ترامب حتى بعد هزمية 
الأخري يف النتخابات الأمريكية يف نوفمرب اأمام الدميقراطي جو 
لإزالة  بنتانياهو  املوقع اخلا�س  على  تف�صري  اأي  ُين�صر  بايدن. ومل 
�صورة ترامب، قبل يوم من حترك جمل�س النواب الأمريكي املتوقع 
ل��ب��دء ب��ح��ث م�����ص��اءل��ة ال��رئ��ي�����س ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ح���ادث اقتحام 

الكونغر�س الأ�صبوع املا�صي.
وكانت و�صائل اإعالم اإ�صرائيلية نقلت عن نتانياهو اخلمي�س املا�صي 
م�صني”  “عمل  الكونغر�س  مبنى  ت��رام��ب  اأن�صار  اقتحام  اإن  قوله 
“ل  قائال  الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  واأ���ص��اف  الإدان����ة.  وي�صتحق 

ي�صاورين �صك يف اأن الدميقراطية الأمريكية �صتنت�صر«.

•• القد�س-وكاالت

اأزال رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتانياهو يوم اأم�س الثالثاء 
يف  ي�صعها  ك��ان  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  بالرئي�س  �صورة جتمعه 
�صدر ح�صابه على تويرت، يف انف�صال فيما يبدو عن حليف �صيا�صي 
يواجه م�صاءلة حمتملة. وظلت �صورة نتانياهو وهو يجل�س بجانب 
الرفيع  املوقع  ه��ذا  حتتل  الأبي�س  البيت  يف  اجتماع  خ��الل  ترامب 
اإ�صرائيل كعالمة على العالقات الوطيدة  على ح�صاب رئي�س وزراء 
بني الزعيم الإ�صرائيلي املحافظ والرئي�س اجلمهوري الذي يتمتع 

ب�صعبية يف اإ�صرائيل، بح�صب ما ذكرت رويرتز.
فريو�س  لقاح  على  يح�صل  هو  لنتانياهو  اأخ��رى  �صورة  وت�صدرت 

�لنم�سا تطرد جا�سو�سا تركيا ي�ستبه با�ستهد�فه �سخ�سيات بارزة  
•• فيينا-اأ ف ب

طردت ال�صلطات النم�صاوية اإيطالًيا من اأ�صل تركي قال اأنه تلقى اأوامر باغتيال �صخ�صيات تنتقد اأنقرة، بينما من 
املقرر اأن جتري حماكمته يف 4 �صباط فرباير، وفق ما ذكرت حماميته.

العام  المن  و�صيكا على  اعتربته خطرا  ال�صلطات  اإن  الثالثاء  بر�س  فران�س  لوكالة  اأويفارو�صي  وقالت فريونيكا 
وقد اقتيد اىل احلدود اليطالية قبل عيد امليالد. ذهب فيا�س اأوزتورك )53 عاًما( واملقيم يف اإيطاليا، اإىل اأجهزة 
�صيا�صات  تنتقد  من�صاوية  �صخ�صيات  ثالث  تركيا،  من  بطلب  اغتيال،  عليه  اأن  ليخربها  النم�صاوية  ال�صتخبارات 
الرئي�س رجب طيب اإردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان اأ�صالن، اإحدى امل�صتهدفات، يف ت�صرين الأول اأكتوبر. 
واأوردت ال�صحف املحلية اأنه اأبلغ املحققني النم�صاويني باأنه اأدىل ب�صهادة زور اأمام الق�صاء الرتكي ما اأدى اإىل اإدانة 
موظف يف القن�صلية الأمريكية يف ا�صطنبول يف حزيران يونيو. واأ�صارت النيابة العامة لوكالة فران�س بر�س اإىل اأنها 
ويواجه عقوبة ت�صل اإىل ال�صجن  فتحت حتقيقا يف اأيلول �صبتمرب، ووجهت اإليه تهمة “التخابر مع قوة اأجنبية”. 
ملدة عامني. واأو�صحت املحامية اأن مدة احلب�س الحتياطي تو�صك على النتهاء، وف�صلت ال�صلطات النم�صاوية طرد 

اأوزتورك، بدًل من تركه طليقاً على اأرا�صيها.

توؤيد رئي�صة جمل�س النواب، نان�صي بيلو�صي، حماولة عزل ترامبمن حمرري وثيقة امل�صاءلة ديفيد �صي�صلني و�صط ال�صورة

اإطالق عمليتني بالتوازي:

عزل �لرئي�س دونالد تر�مب: �ساعة �حلقيقة...!
عملية عزل امللياردير تنطوي على خطر االنهيار يف جمل�س ال�سيوخ

»التحري�س على التمرد«
ال�صالح الأول امل�صتخدم: ال�صغط 
بن�س.  مايك  الرئي�س  نائب  على 
اإذا ح�����ص��ل ع��ل��ى دعم  ال����ذي،  ه��و 
جتريد  ميكنه  ال�����وزراء،  غالبية 
بحجة  ال�������ص���ل���ط���ة  م����ن  ت����رام����ب 
“عدم قدرته على اأداء واجباته”، 
اخلام�س  التعديل  اىل  بال�صتناد 

والع�صرين للد�صتور. 
اإنه احلل الأ�صرع، لكنه ال�صيناريو 
الذي من غري املرجح اأن يتحقق. 
الدميقراطيون  وج�����ه  ل����ذل����ك 
م  اإنذاًرا نهائًيا من خالل قرار ُقِدّ
الثنني،  ي��وم  ال��ن��واب  جمل�س  يف 
ومل يتم اعتماده بالإجماع ب�صبب 
مل  واإذا  اجل��م��ه��وري��ني.  معار�صة 
غ�صون  يف  بن�س  مايك  يت�صرف 
24 �صاعة من اعتماد هذا القرار 
ال��ث��الث��اء من  اأم�����س  يفرت�س   –
مل  -واإذا  ر�صمي  ت�صويت  خ��الل 
ا�صتقالته،  ت��رام��ب  دون��ال��د  يقدم 
����ص���الح ثان:  ا���ص��ت��خ��دام  ف�����ص��ي��ت��م 

العزل.
يوم  ال����ع����زل  ق����ان����ون  ت���ق���دمي  مت 
الثنني مع افتتاح جمل�س النواب. 
كتبه يف اأربع �صفحات ثالثة نواب 
اآيالند(  )رود  �صي�صلني  -ديفيد 
)ماريالند(  را���ص��ك��ني  وج��ي��م��ي 
-ويتهم  )كاليفورنيا(  ليو  وتيد 
“التحري�س  ب���  ت��رام��ب  دون���ال���د 
اأمن  و”تعري�صه  التمرد”،  على 
الوليات املتحدة خلطر �صديد”. 
يف  الأوىل  اخل���ط���وة  ه���ي  وه�����ذه 

حماكمة عزل حمتملة.
ت�����ص��اوي اإج������راءات الإق���ال���ة التي 
ال���ن���واب مرحلة  ب���داأه���ا جم��ل�����س 
النواب  جمل�س  وي�صوت  التهام. 
عليها باأغلبية ب�صيطة، وبالتاأكيد 
�صتتم امل�صادقة على الن�س بف�صل 

الأغلبية الدميقراطية.
ذلك  بعد  الأم���ر  �صيرتك  ول��ك��ن، 
مقعد(،   100( ال�صيوخ  ملجل�س 
باأغلبية  ي��ت��م��ت��ع  ي��ب��ق��ى  ال������ذي 
يناير،   22 ح���ت���ى  ج���م���ه���وري���ة 
لإجراء حماكمة القالة الفعلية. 

باأغلبية  ق��رار  اتخاذ  النهاية  ويف 
ث���ل���ث���ي الأ���������ص��������وات. وي�����ب�����دو ان 
احلكم الإيجابي م�صتحياًل لعدة 

ا�صباب.
زعيم  م���ك���ون���ي���ل،  م���ي���ت�������س  ق������ال 
ال�صيوخ،  اجلمهوريني يف جمل�س 
اإن���ه ل��ن تبداأ  يف م��ذك��رة ���ص��اب��ًق��ا، 
تن�صيب  ي���وم  ق��ب��ل  حم��اك��م��ة  اأي 
اثر ذلك،  يناير.   20 بادين،  جو 
���ص��ي��ت��ط��ل��ب الأم�����ر ت�����ص��وي��ت 17 
مع  اجل��م��ه��وري��ني  م��ن  �صيناتورا 
ترامب،  لإدان����ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
اإرفاق حكم القالة بحظر  ورمبا 
تويل من�صب فيدرايل جديد من 
الرت�صح عام  اأن مينعه من  �صاأنه 

.2024

با�صتثناء  بلوغه،  الوهم  من  رقم 
املرحلة،  ه��ذه  يف  كبرية.  مفاجاأة 
اأع�صاء  ث��الث��ة  ���ص��وى  ي���ج���روؤ  ل 
ال�صيوخ،  جمل�س  يف  جمهوريني 
ليزا موركوف�صكي )األ�صكا(، وبن 
تومي  وب���ات  )ن��ربا���ص��ك��ا(  �صا�صي 
املطالبة  على  علًنا  )بن�صلفانيا(، 

ولكن  ت��رام��ب،  دون��ال��د  با�صتقالة 
ذلك.  اأبعد من  اإىل  الذهاب  دون 
لن  ال��ذي  تومي،  لبات  فبالن�صبة 
فاإن   ،2022 ع��ام  الرت�صح  يعيد 
من  م�����ص��ت��وى  يف  “غرق  ت��رام��ب 
ميكن  ل  اأعماًل  وارتكب  اجلنون 
ت�صورها ول ُتغتفر على الإطالق«.  

اآدم  اجل��م��ه��وري  ي��ت��ق��ا���ص��م��ه  راأي 
املنتخب  )اإل��ي��ن��وي(،  كينزينجر 
وال��ذي ميكن  النواب،  يف جمل�س 
ت��رام��ب. ويخ�صى  ع��زل  اأن يدعم 
الدميقراطيون، مع ذلك، من اأن 
مثل هذا الإجراء ال�صاق، اإذا امتد 
�صي�صر  ي��ن��اي��ر،   20 بعد  م��ا  اإىل 

ب��ج��و ب���اي���دن وي�����ص��ب��ح ن���وًع���ا من 
على  و�صيطغى  حلركته،  التقييد 
كوفيد  مكافحة  مثل  اأول��وي��ات��ه، 

.19

خ�سارة نفوذ
عمليتني  اإط����الق  مت  ب��اخ��ت�����ص��ار، 

بالتوازي يوم الثنني. بدون اإجراء 
مايك بن�س، ميكن الت�صويت على 
قرار عزل دونالد ترامب من قبل 
جمل�س ال��ن��واب ب��داي��ة م��ن اليوم 
الأرب���ع���اء، مب��ج��رد ان��ت��ه��اء موعد 
امل���وّج���ه لنائب  الإن�����ذار ال��ن��ه��ائ��ي 
نان�صي  ان��ت��ق��دت  وق���د  ال��رئ��ي�����س. 
اجلمهوريني  م���وق���ف  ب��ي��ل��و���ص��ي 
بالإجماع  املوافقة  منعوا  الذين 
ع��ل��ى ال���ق���رار ال�����ذي ي��ح��ث بن�س 
تاأخري  وب��ال��ت��ايل  ال��ت��ح��رك،  على 
“التواطوؤ”  ب�  وتتهمهم  العملية، 
يف و�صع “يعّر�س اأمريكا للخطر، 

ويقّو�س دميقراطيتنا«.
من جانبه، مل يغرّي دونالد ترامب 
تك�صا�س،  اإىل  ت���وج���ه  خ��ط��ط��ه. 

جداره  ببناء  لالإ�صادة  الثالثاء، 
واملك�صيك.  املتحدة  الوليات  بني 
�صفح  ع����ن����د  ت������رام������ب  دون������ال������د 
اأم���ا ال�صيدة  اجل���دار رم��ز ك��ب��ري. 
�صمتها  من  خرجت  فقد  الأوىل 
الطويل، للتنديد بالهجمات على 
الكوجنر�س، وتلك التي كانت هي 

نف�صها �صحية لها.
وحتى لو توقفت الإج��راءات بعد 
املتخذة  اخل��ط��وة  ف���اإن  املحاكمة، 
متت  اأن  �صبق  تاريخية.  �صتكون 
 2020 ع����ام  اأوائ������ل  ت��ربئ��ت��ه يف 
و�صفها  ع�������زل  حم����اك����م����ة  م�����ن 
الدميقراطيون باأنها “�صورية”، 
ف��ان ت��رام��ب، وه��و ي��واج��ه العزل 
للمرة الثانية، وُحرم من منابره 
على و�صائل التوا�صل الجتماعي، 

�صريى اأن تاأثريه يت�صاءل.
وكما اأ�صار اأ�صتاذ القانون لوران�س 
�صياغة  يف  �صاعد  ال���ذي  ت��راي��ب، 
ميكن  بالإقالة،  اخلا�س  القانون 
الدميقراطيني  ملقاربة  يكون  اأن 
تاأثري يف منعه من ارتكاب اأعمال 
يناير:   20 حتى  ج��دي��دة  ���ص��ارة 
ال�صيوخ،  جمل�س  اأن  ي��درك  “اإنه 
الذي يتمتع ب�صلطة اتخاذ القرار 
اأي  يف  ي��ق��رر  اأن  ميكن  النهائية، 
وقت اإدانته وا�صتبعاده من جميع 
امل�صتقبلية.  الر�صمية  الوظائف 
كما اأن اأع�صاء حكومته �صيكونون 
الأوام����ر  لتنفيذ  ا���ص��ت��ع��دادا  اأق���ل 

امل�صّرة«.
مع ا�صتمرار ورود تفا�صيل مروعة 
عن الهجوم على مبنى الكابيتول 
ثني  الأبي�س  البيت  ح��اول  هيل، 
نان�صي بيلو�صي عن اإ�صدار لئحة 
اتهام. املرّبر؟ “كما قال الرئي�س 
املنا�صب  الوقت  هو  ه��ذا  ت��رام��ب، 
ل�صفاء ووحدة اأمتنا... اإن توجيه 
�صيا�صية  لأ���ص��ب��اب  ات��ه��ام  لئ��ح��ة 
من  قليلة  اأي���ام  قبل  رئي�س  �صد 
اإل  ي��وؤدي  نهاية ف��رتة وليته لن 
بلدنا  النق�صام يف  اإىل مزيد من 
متحدث  ي����رتدد  مل  العظيم”، 

ر�صمي يف الت�صريح بهذا.

يف ال�صوارع، تظاهر بع�س النا�س ل�صالح اإجراءات العزل

�صغط قوي على نائب رئي�س الوليات املتحدة، مايك بن�س ليزا موركوف�صكي تدعو �صراحة ل�صتقالة الرئي�س

�سيتطلب �لأمر ت�سويت 17 �سيناتور� من �جلمهوريني وهو رقم من �لوهم بلوغه
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الفجر الريا�ضي

ت����وا�����ص����ل ح���ل���ب���ة دب������ي اأوت������������ودروم 
ا�صت�صافة ال�صباقات العاملية ملختلف 
اأنواع ال�صيارات التي ت�صتقطب نخبة 
ريا�صات  لع�صاق  وت��وف��ر  ال�صائقني 
املناف�صات  ملتابعة  الفر�صة  ال�صرعة 
ال�صيخ  املختلفة، وحتت رعاية �صمو 
م��ن�����ص��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�صي 
تفتتح احللبة بطولت العام 2021 
ب�صباق "حتدي هانكوك 24 �صاعة" 
اأحد  يعد  ال���ذي  لل�صيارات  ال���دويل 
لل�صيارات  التحمل  �صباقات  اأق���وى 

واأكرها اإثارة وت�صويًقا.
16 من التحدي  وتقام الن�صخة ال� 
اأيام اخلمي�س واجلمعة وال�صبت 14 
و15 و16 يناير اجلاري مب�صاركة 
جن�صية   33 م���ن  ���ص��ائ��ًق��ا   250
�صائقني  اأرب����ع����ة  ب����واق����ع  خم��ت��ل��ف��ة 
يتناوبون على القيادة يف كل �صيارة، 
 54 امل�صاركة  ال�صيارات  عدد  ويبلغ 
ال�صيارات  اأن��واع  خمتلف  من  �صيارة 
ال�صيارات  م��ن  ن��وع   12 ت�صم  التي 
 24 م��دار  على  يتناف�صون  العاملية 

�صاعة متوا�صلة.
وت�صت�صيف دبي اجلولة الفتتاحية 
لعام  ���ص��اع��ة   24 ���ص��ب��اق��ات  ل�صل�صة 

ت�صع  ت��ت�����ص��م��ن  وال�����ت�����ي   2021
ال�صباق  وينطلق  ع��امل��ي��ة،  حم��ط��ات 
م�صاء   3:00 ال�صاعة  يف  الرئي�صي 
ي����وم اجل��م��ع��ة، وي��ت��م الإع������الن عن 
24 �صاعة  ب��ع��د  ال�����ص��ب��اق  ال��ف��ائ��ز يف 
ال�صاعة  يف  اأي  الن�����ط�����الق  م�����ن 
3:00 م�صاء يوم ال�صبت 16 يناير 

.2021
العام  ه��ذا  امل�صاركني  قائمة  وت�صم 
نخبة من اأف�صل ال�صائقني العامليني 
فازوا  ���ص��ائ��ق��ني  خم�صة  بينهم  م��ن 

بلقب هذه البطولة من قبل يف فئة 
اإث����ارة، و�صتتجه  ج��ي ت��ي 3 الأك���ر 
الإم����ارات����ي  ال��ب��ط��ل  اإىل  الأن����ظ����ار 
الرقم  حطم  ال��ذي  القبي�صي  خالد 
البطولة  ه��ذه  يف  بالفوز  القيا�صي 
ال�صابقة  الن�صخة  لقب  حامل  فهو 
وال���ت���ي ف���از ف��ي��ه��ا م���ع ف��ري��ق بالك 
ف��ال��ك��ون م��ر���ص��ي��د���س – اي���ه اإم جي 
3، ويعد ف��وزه العام املا�صي هو  تي 
اللقب الثالث يف البطولة حيث فاز 
وعام   2012 عام  �صابقتني  مرتني 

.2013
مر�صيد�س  ���ص��ي��ارة  القبي�صي  وق���اد 
غياب  بعد  البطولة  ه��ذه  يف  للفوز 
التتويج  من�صات  عن  عاًما   23 دام 
���ص��اع��ة ح��ي��ث كان   24 ���ص��ب��اق��ات  يف 
اآخر فوز لل�صيارة منذ عام 1989، 
ل��ت��ع��ود ل��ل��ف��وز م����رة اأخ�����رى يف عام 
ال�صيارة  و���ص��ع��ت  ل��ذل��ك   2012
بعدها مبا�صرة يف متحف مر�صيد�س 
مب��دي��ن��ة ���ص��ت��وت��غ��ارت، وع��ل��ق بعدها 
ال��ق��ب��ي�����ص��ي ال�����ذي ي��ع��د الإم����ارات����ي 

الوحيد الذي يفوز يف هذه البطولة، 
فوزي  ا  اأي�صً هذا  كان  "لقد  قائاًل: 
الأول يف دبي مع ال�صائقني جريوين 
جاغر،  وت��وم��ا���س  اإدواردز  و����ص���ون 
اأ�صتطع  فلم  ي�صدق،  ل  اأم���ًرا  وك��ان 
م����ن حتقيقه  م����ا مت��ك��ن��ا  ت�����ص��دي��ق 
الثانية  حم��اول��ت��ي  يف  ك��ان��ت  لأن��ه��ا 
ف��ق��ط و���ص��اع��دن��ا ق��ل��ي��ل م��ن احلظ، 
الغالب  يف  ي���رج���ع  الأ����ص���ا����س  ل��ك��ن 
مع  والعمل  اجل��ي��د  ا�صتعدادنا  اإىل 
املنا�صبة  وال�صيارة  املنا�صب  الفريق 

ال�صحيحة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى 
للفوز".

"لقد  ال��ق��ب��ي�����ص��ي:  واأ�����ص����اف خ���ال���د 
الكثري   2012 ع���ام  ف���وز  منحني 
اأ�صا�صي  ب�صكل  ودف��ع��ن��ي  الثقة  م��ن 
اإىل �صباقات التحمل الدولية، ولأنه 
على  وال��ق��درة  الإرادة  لدينا  ك��ان��ت 
قدرتنا  اإث��ب��ات  ا�صتطعنا  التناف�س 
املهمة، لذلك ع��دت مع  اإجن��از  على 
ج���ريوي���ن و����ص���ون م����رة اأخ�����رى مع 
بريند �صنايدر يف عام 2013 وفزنا 

اأن  ال�صباق، وكدنا  اأخ��رى بهذا  مرة 
نحقق الفوز الثالث يف عام 2014 
ل��ك��ن ل�����ص��وء احل���ظ واج��ه��ن��ا بع�س 
امل�صكالت اأثناء تقدمنا لذا مل نتمكن 
م���ن ال���ف���وز واح��ت��ل��ي��ن��ا ف��ق��ط املركز 
الثالث وبرغم اأنه مركز جيد اإل اأنه 
مل ي�صعدنا بعد الفوز باملركز الأول 
بالإحباط  ���ص��ع��رن��ا  ل��ذل��ك  م��رت��ني 
وقتها، وحاولنا يف ال�صنوات اخلم�س 
عنها  احل���دي���ث  ي��ع��د  وايل  ال��ت��ال��ي��ة 
الفريق  دائًما  كنا  فقد  للغاية  موؤملًا 

وتعر�صنا  عليه  التغلب  يجب  الذي 
وم�صكالت  وا���ص��ط��دام��ات  حل���وادث 
باأن  ال�صعور  ك��اد  حتى  كثرية،  فنية 
الفوزين ال�صابقني كانا جمرد حظ 
لن  الثالث  ال��ف��وز  واأن  منا  ينال  اأن 
العودة  ا�صتطعنا  حتى  اأب����ًدا،  ي��اأت��ي 
يف  الأول  باملركز  للفوز  جديد  م��ن 
بفرحة  �صعرنا  وقتها   2020 ع��ام 
عارمة". و�صتكون م�صاركة القبي�صي 
�صاعة   24 ه����ان����ك����وك  ����ص���ب���اق  يف 
ه���ذا ال��ع��ام م��ع ف��ري��ق )اإت�����س اآر تي 
حديًثا  اإن�����ص��اوؤه  مت  ال��ذي  بيل�صتني( 
مر�صيد�س  ����ص���ي���ارة  ي���ق���ود  وال������ذي 
هوبرت،  ال��ف��ري��ق  يف  معه  و�صيكون 
اأيزنهيمر  وب��ات��ري��ك  اإجن���ل،  وم���ارو 
القبي�صي:  وق���ال  رات��ك��ل��ي��ف،  وري����ان 
"كما نفعل دائًما �صن�صارك يف ال�صباق 
اأن  ال��ف��وز، ون��اأم��ل ه��ذا العام  بهدف 
مرة  مًعا  التاريخ  �صنع  من  نتمكن 
اأخرى". و�صيتم بث فعاليات ال�صباق 
عرب قناة اليوتيوب الر�صمية ل�صباق 
�صيتم  ح��ي��ث  ���ص��اع��ة   24 ه��ان��ك��وك 
 30 مل��دة  للت�صفيات  كاملة  تغطية 
 90 مل��دة  الليلي  والتدريب  دقيقة، 
دق��ي��ق��ة، وال�����ص��ب��اق ال��ك��ام��ل مل��دة 24 

�صاعة. 

••  اأبوظبي -وام:

بنت  ف���اط���م���ة  اأك�����ادمي�����ي�����ة   تنظم 
خالل  الن�صائية  للريا�صة  مبارك 
���ص��ه��ر ي��ن��اي��ر اجل����اري ال��ع��دي��د من 
والثقافية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ع���ا����ص���م���ة  يف  والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
اأب����وظ����ب����ي، وال����ت����ي ت��ت��ن��ا���ص��ب مع 
الريا�صيات  ال�����ص��ي��دات  اه��ت��م��ام��ات 
واجلن�صيات.  الأع���م���ار  ك��اف��ة  م���ن 
م���ن تنظيم  الأك���ادمي���ي���ة  وت���ه���دف 
على  الت�صجيع  اإىل  الفعاليات  هذه 
جزءا  وجعلها  ال��ري��ا���ص��ة  مم��ار���ص��ة 
ل يتجزاأ من منط احلياة اليومي 
لأفراد املجتمع، كما اأن اأثر ممار�صة 
يف  وامل�صاركة  لالأن�صطة  ال�صيدات 
يف  كبري  ب�صكل  ي�صاهم  الفعاليات 
روح  ورف��ع  والتفاوؤل  ال�صعادة  ن�صر 
املناف�صة والتحدي، وهو ما تتطلع 
الأكادميية اإىل تر�صيخه بني اأفراد 
الدعم  الأكادميية  املجتمع. وتقدم 

الإماراتية،  للمراأة  مبا�صر  ب�صكل 
املجتمعية  ال��ق��ي��م  وغ��ر���س  لتعزيز 
وال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن خ����الل ال���ن���دوات 
املجتمعية،  والفعاليات  التثقيفية 
فاطمة  ال�صيخة  م��ن  ك��ب��ري  ب��دع��م 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  ه������زاع  ب���ن���ت 
الأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�صة 
العني  اأبوظبي ونادي  نادي  رئي�صة 
ل��ط��امل��ا حر�صت  ال��ت��ي  ل��ل�����ص��ي��دات، 
التميز  عنا�صر  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على 
يف ميادين املناف�صات وتعزيز نقاط 
القوة التي متتلكها املراأة مبختلف 
الأ����ص���ع���دة، ان��ط��الق��ا م���ن اخلطة 
ال�صرتاتيجية اجلديدة بتوجيهات 
القيادة الر�صيدة نحو حتقيق روؤية 
ال� 50 عاما لكي تكون اإطارا للعمل 
واملقبلة  احل��ال��ي��ة  ال���ف���رتة  خ����الل 
التطورات  م���ن  امل���زي���د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
بطولت  وت�������ص���م  والإجن������������ازات.   
يناير،  ���ص��ه��ر  ط�����وال  الأك���ادمي���ي���ة 
عددا من اأهم الفعاليات والأن�صطة 

ال�صيدات  ب����ني  ���ص��ع��ب��ي��ة  الأك��������ر 
تنظيم  اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
مع  متا�صيا  الأوىل  للمرة  بع�صها 
تف�صل  التي  الفئات  جميع  رغبات 
ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال���ري���ا����ص���ات مثل 
الإجراءات  و�صط  وذل��ك  الكارتينج 

تعمل  التي  وال�صحية  الح��رتازي��ة 
على �صمان البيئة املنا�صبة ملواجهة 
هذه اجلائحة خالل اإقامة احلدث 
امل�صاركات على الن�صمام  وت�صجيع 
والتناف�س وق�صاء اأوقات اجتماعية 

ريا�صية يف بيئة اآمنة.

 و�����ص����ت����ك����ون اإق������ام������ة ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ذات  ال�صهر  ه��ذا  خ��الل  الريا�صية 
�صل�صلة  خ��الل  م��ن  تناف�صي  ط��اب��ع 
م��ن الأح�����داث ال��ت��ي ت�����ص��ارك فيها 
حم����ب����ات ال���ري���ا����ص���ة اب�����ت�����داء من 
بنت  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة  "بطولة 

يف   " ل��ل�����ص��ي��دات  للبولينغ  م��ب��ارك 
ن�صختها الثانية التي �صتنطلق غدا 
الأربعاء يف مركز خليفة الدويل يف 
مدينة زايد الريا�صية، مما ي�صاهم 
اجلماهريية  ال��ق��اع��دة  تو�صعة  يف 

للبولينج بني ال�صيدات.
لالأكادميية  الر�صمي  املوقع  وذك��ر 
مفتوحة  ���ص��ت��ك��ون  امل�������ص���ارك���ة  اأن 
من  واجلن�صيات  الأع��م��ار  ملختلف 
فاطمة  اأكادميية  "�صباق  يتبعه  ثم 
الن�صخة  يف  للجري"  م��ب��ارك  بنت 
اجلمعة  يوم  �صيقام  ال��ذي  ال�صابعة 
و�صيكون   2021 ي���ن���اي���ر   22
ال�صيدات  جلميع  م��ف��ت��وح��ا  اأي�����ص��ا 
مب��خ��ت��ل��ف اجل��ن�����ص��ي��ات والأع����م����ار 
وحيث  البدنية  اللياقة  وم��راح��ل 
2.5 و5  ب���ني  امل�����ص��اف��ات  ت��خ��ت��ل��ف 
احلديريات،  ج��زي��رة  يف  ك��م  و11 
 2021 ي��ن��اي��ر   27 ي���وم  وي��ل��ي��ه يف 
نوعه  م��ن  الأول  الكارتينج  �صباق 
لأع���ل���ى  وف����ق����ا  ك�����م   1.2 ب����ط����ول 

معايري الأمان واأحدثها يف منتجع 
الدوليبحيث  الريا�صي  الفر�صان 
من  امل�صاركة  طلبات  ا�صتقبال  يتم 
16 �صنة وم��ا ف��وق. و �صتقام  عمر 
افرتا�صية  �صحية  تثقيفية  ن��دوة 
تتعلق بكيفية تطبيق التكنولوجيا 
متابعة  يف  احل����دي����ث����ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 
ال�صحية  ال����ت����ط����ورات  وم���راق���ب���ة 
من  ل��الأف��راد  واللياقية  والبدنية 
خ��الل موقع زووم وذل��ك ي��وم 19 
العديد  مب�����ص��ارك��ة   2021 ي��ن��اي��ر 

من املخت�صني يف هذا النطاق.
مدير  �صندروجاين  نيفيلي   وقالت 
يف  الفنية  ال�صوؤون  الت�صال  اإدارة 
الأكادميية اإن الأكادميية ركزت يف 
املقام الأول على �صالمة امل�صاركات 
اه��ت��م��ام��ن��ا يف  " اأن   : م��و���ص��ح��ة   ..
الأول والأخري يكمن باأن ن�صت�صيف 
يف  امل�صحوبة  الريا�صية  الفعاليات 
الأ�صا�س باتباع التدابري الحرتازية 
التعليمات  بح�صب  وال���ص��رتاط��ات 

املخت�صة  اجل��ه��ات  م��ن  امل��و���ص��وع��ة 
و�صالمة  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
ي�����ص��م��ن جناحها،  امل�����ص��ارك��ات مب���ا 
ويف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه ال���ص��ت��م��رار يف 
النمطية  ال�صحية  ال��ث��ق��اف��ة  ن�صر 
وتابعت:"حققت  امل���ج���ت���م���ع  يف 
الأك����ادمي����ي����ة جن����اح����ات ع�����دة عن 
ط��ري��ق ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ولت خالل 
املو�صم ال�صابق الذي �صهد حتديات 
ك���ب���رية، وه�����ذا ت���اأك���ي���د ع��ل��ى مدى 
ق��وة وجن��اح فريق العمل ال��ذي ما 
العالية  امل�����ص��ت��وي��ات  ي��ع��ك�����س  ي����زال 
م��ن ال��ك��ف��اءة وال��ق��درة على تنظيم 
الأحداث الن�صائية التي تعد دليال 
يف  التنظيمي  التفوق  على  وا�صحا 
تطبيق الإج��راءات ال�صحية �صمن 
كما  املعايري،  اأعلى  وفق  اآمنة  بيئة 
ت��ر���ص��خ امل���ك���ان���ة ال���ت���ي حت��ظ��ى بها 
الأك��ادمي��ي��ة يف مت��ك��ني امل�����راأة على 
م��ه��م��ا كانت  الأ�����ص����ع����دة  خم��ت��ل��ف 

الظروف".

•• ال�شارقة - وام:

الرتبية  ������ص�����وؤون  جل���ن���ة  اط���ل���ع���ت 
وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ث���ق���اف���ة والإع��������الم 
ا�صت�صاري  مب��ج��ل�����س  وال�������ص���ب���اب 
اأم�س  زي���ارت���ه���ا  خ�����الل  ال�������ص���ارق���ة 
ل�����دور  اأع����م����ال����ه����ا  ����ص���م���ن  الأول 
النعقاد العادي الثاين من الف�صل 
نادي  م��ن  ك��ال  العا�صر  الت�صريعي 
ال�صارقة لل�صقارين ونادي ال�صارقة 
ال���ه���ج���ن ع���ل���ى خطط  ل�������ص���ب���اق���ات 
وبرامج هذه الأندية بالتن�صيق مع 

جمل�س ال�صارقة الريا�صي .
املجل�س  م����ن  ال��ل��ج��ن��ة  وف�����د  ����ص���م 
جا�صم  حميد  الدكتور  ال�صت�صاري 

اللجنة  رئي�س  الزعابي  ال�صويجي 
�صريفة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ص��اء  ب��ح�����ص��ور 
اللجنة  م����ق����ررة  امل����ازم����ي  م���و����ص���ى 
ع��ب��دال��رح��م��ن حممد  ال���دك���ت���ور  و 
بوخاطر  حممد  عائ�صة  و  اليا�صي 
و طالب  احل���م���ادي  ع��ل��ي  ن��ب��ي��ل��ة  و 
اإبراهيم  �صيخه  و  الظهوري  البلي 
ب��ن ج��وي��ع��د وم���ن الأم���ان���ة العامة 
للمجل�س الإعالمي اإ�صالم ال�صيوي 

اأمني �صر اللجنة .
جا�صم  ح���م���ي���د  ال����دك����ت����ور  اأك�������د  و 
ال�صراكة  اأهمية  ال�صويجي الزعابي 
ال�صت�صاري  املجل�س  يعززها  ال��ت��ي 
ال�صارقة  اإم������ارة  اأن���دي���ة  ك��اف��ة  م���ع 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ���ص��ري��ك ح���ي���وي وه���ام 

يف حت��ق��ي��ق ال��ط��م��وح امل��ج��ت��م��ع��ي يف 
ن�����ص��ر ال���ري���ا����ص���ة ب����ني الأ�����ص����ر ويف 
لروؤية  تنفيذا  وامل��دن  املناطق  كافة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد 
يف  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
اإن�صاء  ال��ري��ا���ص��ة م��ن خ���الل  ن�����ص��ر 
والتخ�ص�صية  الريا�صية  الأن��دي��ة 
تاأتي  ال��زي��ارات  .. مو�صحا ان ه��ذه 
اللجنة  عمل  ا�صرتاتيجية  �صمن 
املجل�س  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  اإط�����ار  يف 
ال�صت�صاري والتاأكيد على الهتمام 
الفئات  الريا�صات وملختلف  بجميع 

العمرية.
زيارتها  خ����الل  ال��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ق��ت  و 

نادي ال�صارقة لل�صقارين يف مليحه 
البدواوي  خليفه  حم��م��د  ب�����ص��ع��ادة 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي و �صامل 
عاطن الكتبي ع�صو جمل�س الإدارة 

اأمني ال�صر.
���ص��رح��ا متكامال  ال���ب���دواوي  وق���دم 
حول كافة اأعمال النادي وتوجهاته 
 2021 ل��ع��ام  وخ��ط��ط��ه  امل�صتقبلة 
وم������ا ح���ق���ق���ه م����ن اأجن�����������ازات منذ 
يف  ودوره   2016 ع��ام  يف  تاأ�صي�صه 
وتنميتها  ال�صقور  ريا�صة  حماية 
كرتاث وريا�صة متثل دولة الإمارات 
العربية املتحدة ومتكني ال�صقارين 
اأف�صل  تهيئة  وف��ق  ممار�صتها  م��ن 

الإمكانات .

ويف نادي ال�صارقة ل�صباقات الهجن 
علي  مطر  ب�صعادة  اللجنة  التقت 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ه��وي��دن  ب��ن 
اخلرم  علي  مهري  خليفه  �صعادة  و 

الكتبي ع�صو جمل�س الإدارة .
البيئة  اأن  ه����وي����دن  ب����ن  واو�����ص����ح 
الريا�صية والو�صائل مهياأة ملوا�صلة 
تطوير ريا�صة الهجن يف ظل الدعم 
الر�صيدة  القيادة  قبل  من  ال�صخي 
بعد  ج��ار  العمل  اأن  اإىل  م�صريا   ..
يف  امل�صاهمة  على  ال��ن��ادي  تاأ�صي�س 
ومتكاملة  حديثة  منظومة  و���ص��ع 
القانونية  الأن����ظ����م����ة  ل���ت���ط���وي���ر 
والإدارية املرتبطة ب�صباقات الهجن 
يف الإمارة . و ناق�س اأع�صاء اللجنة 

ال�صارقة  لنادي  احلالية  التوجهات 
تنظيم  يف  ودوره  الهجن  ل�صباقات 

 2021 ع�����ام  خ�����الل  ال����ب����ط����ولت 
املهرجانات  وا���ص��ت�����ص��اف��ة  وت��ن��ظ��ي��م 

والتجمعات  واملوؤمترات  وامل�صابقات 
ذات ال�صلة بالهجن.

حتت رعاية من�سور بن حممد

دبي ت�ست�سيف �سباق هانكوك 24 �ساعة �لعاملي 14 يناير

تنظم للمرة االأوىل �سباق الكارتينج بطول 1.2 كم

�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة �لن�سائية تنظم 3 بطولت خالل يناير
 االإجراءات الوقائية وال�سحية اأهم اأولويات االأكادميية خالل تنظيم فعالياتها

لكرة  الأمل���اين  دورمت��ون��د  بورو�صيا  فريق  و�صط  لع��ب  فيت�صل  اأك�صل  البلجيكي  خ�صع 
القدم  اأم�س الأول الثنني لعملية جراحية ناجحة يف وتر اأخيل.

قال الدويل البلجيكي يف تغريدة على ح�صابه يف "تويرت": "�صارت العملية ب�صكل جيد، 
�صاأعمل الآن بجد لأتعافى واأعود اأقوى من ذي قبل" واأرفقها ب�صورة له وهو يف �صريره 

يف امل�صت�صفى.
وباتت م�صاركة فيت�صل مع "ال�صياطني احلمر" يف كاأ�س اأوروبا 2020 املقررة ال�صيف 
البلجيكي  املنتخب  روبرتو مارتيني�س مدرب  ال�صباين  وقال  الآن.  املقبل غري موؤكدة 
لل�صفاء". م�صيفا  اأ�صهر  و�صبعة  اأربعة  بني  ما  عادة  "ت�صتغرق  الإ�صابة  اإن هذه  الأح��د 

الأخرية لالإعالن عن ت�صكيلة كاأ�س اأوروبا" التي �صتقام بني  اللحظة  حتى  "�صننتظر 
عاما   32 العمر  من  البالغ  فيت�صل  وا�صيب  متوز/يوليو.  و11  حزيران/يونيو   11

خالل املباراة التي فاز فيه دورمتوند 3-1 ال�صبت على ليبزيغ يف الدوري املحلي.
وت�صكل اإ�صابة فيت�صل �صربة قوية لدورمتوند رابع ترتيب الدوري الأملاين بفارق خم�س 
نقاط عن بايرن ميونيخ، خ�صو�صاً واأن البلجيكي �صارك اأ�صا�صياً يف 18 مباراة من اأ�صل 

املو�صم. هذا  امل�صابقات  جميع  يف   24
و�صيغيب فيت�صل اأي�صاً عن مباراة ذهاب دور ال�16 يف دوري اأبطال اأوروبا اأمام اإ�صبيلية 

يف 17 �صباط/فرباير، فيما تقام مباراة الإياب يف 9 اآذار/مار�س.

فيت�سل يخ�سع جلر�حة يف وتر �أخيل 

جلنة با�ست�ساري �ل�سارقة تطلع على بر�مج »�ل�سقارين« و »�سباقات �لهجن« 

ال�صابق جوان لبورتا  رئي�صه  اأن  الإ�صباين  بر�صلونة  نادي  اأعلن 
الرت�صح  من  الأوىل  املرحلة  اجتازوا  اخرين  مر�صحني  وثالثة 
توقيعا   2257 على  منهم  ك��ل  بح�صول  الرئا�صة،  لنتخابات 

�صروريا من املنت�صبني للنادي.
واأ�صار النادي الكاتالوين يف بيان له اإىل اأن املر�صحني املقبولني 
واإمييلي  فريت�صا  وت��وين  فونت  فيكتور  هم  لبورتا  اإىل  ا�صافة 
وكزافييه فيالجوانا  فاري  ج��وردي  يتمكن  "مل  رو�صو. م�صيفا 
من  ري���ريا  وب���ريي  اآل  فرنانديز  ول��وي�����س  بينيديتو  واأغ��و���ص��ت��ي 

الو�صول اإىل احلد الأدنى من عدد التواقيع املطلوبة".
الطامح  املر�صح  على  يجب  اأن��ه  على  ال��ن��ادي  يف  اللوائح  وتن�س 
خلو�س النتخابات جمع ما ل يقل عن 2257 توقيعا �صروريا 
مر�صحا  لي�صبح  )امل�صجعون-امل�صاهمون(  للنادي  املنت�صبني  من 
اأك��رب عدد من  "بالوغرانا" جمع لبورتا  لبيان  ووفقا  ر�صميا. 
التواقيع )10272( تاله فونت )4713( وفريت�صا )2822( 

ورو�صو )2510(.
وتقام النتخابات يف 24 كانون الثاين-يناير اجلاري.

�نتخابات بر�سلونة..  لبورتا و3 
�آخرون يجتازون �ملرحلة �لأوىل 
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•• دبي-الفجر:

ل�صل�صلة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
بطولت كاأ�س دبي الذهبية للبولو عن 
بطولة  تفا�صيل  عن  الإع��الن  عزمها 
موؤمتر  يف  للبولو  الف�صية  دب��ي  كاأ�س 
والن�صف  العا�صرة  يف  مو�صع  �صحفي 
املوافق  املقبل  الثنني  يوم  �صباح  من 
الثامن ع�صر من �صهر فرباير اجلاري 
بالقاعة الكربى بفندق نادي ومنتجع 

احلبتور للبولو والفرو�صية .

وكما هو معروف فان البطولة حتظى 
ال�صيخ  ���ص��م��و  م����ن  ك���رمي���ة  ب���رع���اي���ة 
اآل مكتوم  مكتوم بن حممد بن را�صد 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي و���ص��وف ي�����ص��ارك بها 
 18 اإىل  ي�صل  وب��ه��ان��دي��ك��اب  ف��رق   7
جول وتنطلق مناف�صاتها يوم اجلمعة 
من  والع�صرين  الثاين  املوافق  القادم 

�صهر يناير اجلاري.
بنادي  وت���ق���ام  ف����رق   7 ب��ه��ا  ي�����ص��ارك 

احلبتور 
موؤمتر  يف  للبولو  الف�صية  دب��ي  كاأ�س 

�صحفي الثنني املقبل 
ل�صل�صلة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
بطولت كاأ�س دبي الذهبية للبولو عن 
بطولة  تفا�صيل  عن  الإع��الن  عزمها 
موؤمتر  يف  للبولو  الف�صية  دب��ي  كاأ�س 
والن�صف  العا�صرة  يف  مو�صع  �صحفي 
املوافق  املقبل  الثنني  يوم  �صباح  من 
اجلاري  يناير  �صهر  ع�صر من  الثامن 
بالقاعة الكربى بفندق نادي ومنتجع 

احلبتور للبولو والفرو�صية .
وكما هو معروف فاإن البطولة حتظى 

ال�صيخ  ���ص��م��و  م����ن  ك���رمي���ة  ب���رع���اي���ة 
اآل مكتوم  مكتوم بن حممد بن را�صد 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي و���ص��وف ي�����ص��ارك بها 
 18 اىل  ي�صل  وبهانديكاب  ف��رق   7
جول وتنطلق مناف�صاتها يوم اجلمعه 
�صهر  م��ن  والع�صرين  ال��ث��اين  امل��واف��ق 
ي��ن��اي��ر اجل������اري ع��ل��ى م���الع���ب ن���ادي 
والفرو�صية  للبولو  احلبتور  ومنتجع 

 .
العمال  رج����ل  امل����وؤمت����ر  و���ص��ي��ح�����ص��ر 
الرئي�س  احل����ب����ت����ور  خ���ل���ف  حم���م���د 

رئي�س  احل��ب��ت��ور  ملجموعة  التنفيذي 
�صل�صلة  وم��وؤ���ص�����س  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
للبولو  الذهبية  دب��ي  ك��اأ���س  ب��ط��ولت 
واأع�صاء  امل�����ص��ارك��ة  ال��ف��ري��ق  ومم��ث��ل��ي 
ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة وف�����ري�����ق ال���دع���م 

اللوج�صتي للبطولة .
فريق  ه��ي  امل�����ص��ارك��ة  ال�صبعة  وال��ف��رق 
وفريق  بنجا�س  حيدر  بقيادة  بنجا�س 
اف����زا ب��ق��ي��ادة را���ص��د احل��ب��ت��ور وفريق 
ذئ������اب دب�����ي ب���ق���ي���ادة ح���ب���ت���ور حممد 
�صمو  بقيادة  غنتوت  وف��ري��ق  احلبتور 

ال�صيخ فالح بن زايد اآل نهيان وفريق 
احلبتور  حم���م���د  ب���ق���ي���ادة  احل���ب���ت���ور 

وفريق الإمارات بقيادة �صمو ال�صيخة 
ميثاء بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم 

وف��ري��ق زي���دان ب��ق��ي��ادة رج��ل الأعمال 
ال�صعودي عمرو زيدان .

•• اأبوظبي-الفجر

خ�صر لعبنا فيكتور امل�صنف ال� 20  
الالعب  اأم�����ام   ،73 حت���ت  وزن  يف 
خيكمتلوخ  ت�����وري�����ف  الأوزب�������ك�������ي 
يف  دقيقة  اآخ���ر  يف  ال��ث��ام��ن  امل�صنف 
الأول �صمن  اأم�����س  ظ��ه��ر  م��ب��ارات��ه 
م���ب���اري���ات ال�������دور ال��ت��م��ه��ي��دي ال� 
للما�صرتز  ال��دوح��ة  لبطولة   32
ل���ل���ج���ودو ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا الحت�����اد 
ال���ق���ط���ري ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو واجل�����ودو 
وال����ك����ارات����ي����ه،ب����اإ�����ص����راف الحت������اد 
افتتحت   وال���ت���ي  ل��ل��ج��ودو  ال�����دويل 

اأول اأول اأم�س ذلك ب�صالة الو�صيل 
ال��ري��ا���ص��ي��ة، وال���ت���ي مت��ث��ل حمطة 
مهمة للم�صاركني يف م�صوار الإعداد 
ل�����دورة الأل���ع���اب الأول��ي��م��ب��ي��ة رقم 
العا�صمة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي   32

اليابانية طوكيو .
فيكتور  خ�����������ص�����ارة  ج���������اءت  وق��������د 
الذي  اجليد  امل�صتوى  من  بالرغم 
اأحد  اأوزبك�صتان  بطل  اأم���ام  قدمه 
لذلك  ال��ت��ت��وي��ج  ملن�صة  امل��ر���ص��ح��ني 
الوزن الذي ي�صم 30 لعبا �صمن 
 D (لع���ب���ي امل���ج���م���وع���ة ال����راب����ع����ة
ب���ذل فيكتور  ال�����وزن، وق���د  ل��ه��ذا   )

ج��ه��ود ك��ب��رية ب��ال��رغ��م م��ن ابتعاده 
كامل  لعام  الر�صمية  املناف�صات  عن 
جائحة  ب�صبب  الإغ����الق  ب��دء  منذ 
ال����ك����ورون����ا، ب���ج���ان���ب وف������اة م����درب 
املا�صية  ال���ف���رتة  خ����الل  امل��ن��ت��خ��ب 
وتاأخر و�صول البديل ب�صبب احلظر 
ال�صحي ،اإل اأن م�صتواه بالرغم من 
تلك الظروف يب�صر بنتائج ايجابية 

خالل امل�صاركات املقبلة.
ومع انتهاء مباريات اجلولة الأوىل 
من البطولة تقف كوريا يف �صدارة 
ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام ب��ذه��ب��ي��ت��ني، ثم 
بذهبيتني  الثاين  املركز  يف  اليابان 

ذهبية  ول��ه��ا  فرن�صا  ث��م  وف�صيتني 
وف�صية وبرونزية ويف املركز الرابع 

كو�صوفو بذهبية وبرونزيتان.
ومل حتقق الفرق العربية يف بطولة 
مباريات  خ��ا���ص��ت  ال���ت���ي  ال����دوح����ة 
الدور التمهيدي ال� 32  يف بطولة 
امل�صتويات  ذات  ال��ك��ربى  امل��ا���ص��رتز 
اأهلتها  ان���ت�������ص���ارات  اأي  امل��ت��ق��دم��ة 
للمرحلة الثالثة قبل ختام البطولة 
م�����ص��اء ال���ي���وم الأرب����ع����اء ب��اإق��ام��ة 5 
اجلن�صني،  م�صتوى  على  م��ب��اري��ات 
والتي تبداأ بنهائيات مباريات حتت 
للوزن  كغم   78 وف���وق  كغم   78

حتت  ونهائيات   ، لل�صيدات  الثقيل 
وفوق  كغم   100 وحتت  كغم   90
�صتحدد  والتي  للرجال  كغم   100
ال���رتت���ي���ب ال��ن��ه��ائ��ي وت���ق���دم اأب����رز 

املتاأهلني لطوكيو .
�صهدت  ف���ق���د  اآخ��������ر-  ج����ان����ب  م����ن 
م����ب����اري����ات ال��������دور ال���ت���م���ه���ي���دي يف 
خ�صارة  الأول  ي��وم��ه��ا  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
كافه الالعبني والالعبات العرب.. 
ال��ث��اين فقد  اأم�����س الأول  ي���وم  اأم���ا 
الالعبني  م��ن  ع��دد  توا�صل خ��روج 
ال�صباحية  ال��ف��رتة  خ���الل  ال��ع��رب 
نور  فتحي  اجل���زائ���ري  ودع  ف��ق��د   ،

رب���ح���ي خليل  وال���ق���ط���ري  ال����دي����ن 
الدين  حم����ي  حم���م���د  وامل���������ص����ري 
وحلق بهم لعب منتخب الإمارات 
فيكتور وجميعهم يف مناف�صات وزن 
حتت 73 كغم ، وخرج  حممد عبد 
الثاين  ال�����دور  يف  "م�صر"  ال���ع���ال 

ملناف�صات وزن حتت 81.

•• دبي-الفجر

 �صارك ال�صقر "عنرت" ل�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي، يف فئة حر جرنا�س املحلي، اأم�س الثالثاء �صمن بطولة فزاع لل�صيد 
ال��رتاث يف  التي ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء  "التلواح"،  بال�صقور 

منطقة الروية بدبي، مب�صاركة نخبة ال�صقارين يف خمتلف الفئات.
اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  ل�صمو  اجلديد  الطري  م�صاركة  وج��اءت 
على  القوة  من  املزيد  وت�صيف  البهجة  اأج��واء  لت�صفي  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم، 
ال�صوط الذي �صارك فيه، حيث �صعى ال�صقارون لتحقيق اأف�صل الأزمنة واإبراز 
قدراتهم التناف�صية القوية يف هذه البطولة التي تقام حتت رعاية ودعم �صموه 
ال���الحم���دود ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��رتاث��ي��ة. وج���اء "عنرت" ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف ترتيب 
وقدره  بزمن  امل�صافة  قطع  بعدما  الأول،  الرئي�صي  املحلي  جرنا�س  حر  �صوط 
الكتبي  علي  من�صور  ال�صوط  ذل��ك  يف  الأول  املركز  وحقق  ثانية.   19،625

"اأ�س  ال�صقر  الثاين  املركز  ونال  ثانية،   19،574 "13008" بزمن  بالطري 
2" ل�صويدان بن دميثان بزمن 19،604 ثانية. واأ�صارت �صعاد اإبراهيم دروي�س، 
مدير اإدارة البطولت يف مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، باأن م�صاركة 
لها  ك��ان  دب��ي،  اآل مكتوم، ويل عهد  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
بالغ الأثر يف حتفيز ال�صقارين وتاأكيد دعم �صموه للريا�صات الرتاثية عموماً 
وال�صيد بال�صقور على وجه اخل�صو�س، مبا �صكل اأ�صا�س نقل البطولة اإىل اآفاق 
التميز.  بحثاً عن  دائماً  ال�صقارون  التي ين�صدها  الأب��رز  كبرية وجعلها املحطة 
ويف بقية الأ�صواط التي اأقيمت يف مناف�صات املحلي، �صهد �صوط حر فرخ رئي�صي 
اأول، فوز ال�صقر "عنرت" لل�صيخ حمدان بن �صعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، 
باملركز الأول بزمن 19،778 ثانية، يليه �صويدان دميثان بالطري "م�صروع" ب� 
20،238 ثانية، وباملركز الثالث فريق الو�صل بالطري "اإت�س 2" ب� 20،504 
ثانية. ويف �صوط حر فرخ رئي�صي ثاين، فاز �صويدان بن دميثان بالطري "نون" 
بزمن 20،133 ثانية، وباملركز الثاين �صلطان فالح القحطاين بالطري "نو" 

ب� 20،383 ثانية، وثالثاً فهيد عبداهلل الهاجري بالطري "مهم" ب�  20،598 
ثانية. ويف �صوط حر جرنا�س رئي�صي ثاين، فاز حمد بن ال�صيخ جمرن بالطري 
"موفق" بزمن 19،368 ثانية، كما حقق نف�س ال�صقار املركز الثاين بالطري 
"براق" ب�  بالطري  الهاجري  �صيف  نا�صر  وثالثاً  ثانية،   19،583 ب�  "ادهم" 

ثانية.  19،844

فريق الو�سل يد�سن املناف�سات
يدخل  اجل��دي��د  فريقه  اأن  ال��و���ص��ل،  ف��ري��ق  ق��ائ��د  القطامي  حمد  ال�صقار  ع��رب 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  من  وبدعم  كبري  بطموح  العام  ه��ذا  م��رة  لأول  املناف�صات 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، الذي يقف وراء النجاحات التي 
يحققها هذا الفريق والطموح الكبري الذي ميتلكه من اأجل التواجد يف من�صات 
وانتقاء  الإمكانيات  اأف�صل  ت�صخري  خالل  من  املقبلة  املناف�صات  خالل  التتويج 

اأجود واأقوى الطيور والعمل على حت�صريها لهذا النوع من البطولت القوية.

•• الظفرة-الفجر:

الذي   ،14 يحفل مهرجان الظفرة 
ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة، وبتنظيم من جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
الأ�صبوع  ه����ذه  خ����الل  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
الرتاثية،  امل�صابقات  م��ن  بالعديد 
مزاينة  "الرماية،  ت�����ص��م��ل  وال���ت���ي 
مزاينة  ال��رتاث��ي،  العربي  ال�صلوقي 
�صوطي  ����ص���م���ن  امل���ج���اه���ي���م  الإب��������ل 
"الظفرة  و   "15 �صرايا  "اجلمل 

."6
ل��ل��رم��اي��ة تختتم  ب��ي��ن��ون��ة  م�����ص��اب��ق��ة 

مناف�صاتها م�صاء  اليوم الأربعاء
ت��خ��ت��ت��م م�������ص���اء ال����ي����وم الأرب�����ع�����اء، 
"بندقية  للرماية  بينونة  م�صابقة 
ينظمها  والتي  للمواطنني،  �صاكو" 
مهرجان الظفرة بالتعاون مع نادي 
النادي  م��ق��ر  ل��ل��رم��اي��ة، يف  ال��ظ��ف��رة 
مبدينة زايد مبنطقة الظفرة، حيث 
للفائزين  قيمة  جوائز  لها  خ�ص�س 

باملراكز اخلم�س الأوىل بامل�صابقة.
من  الأول  يف  امل�����ص��اب��ق��ة  وان��ط��ل��ق��ت 
13 يوماً �صمن  يناير اجل��اري ملدة 
با�صتخدام  ل��ل��م��واط��ن��ني  واح���د  دور 
الرقود  و�صعية   223 �صاكو  �صالح 
الأ�صلحة  اأو  م���رت   200 مل�����ص��اف��ة 
امل��رخ�����ص��ة م���ن ن��ف�����س ال���ن���وع، حيث 
اأن  امل�صابقة  يف  للم�صاركة  ي�صرتط 

ي��ك��ون ع��م��ر امل��ت�����ص��اب��ق 16 ع���ام فما 
فوق، ويخ�ص�س لكل رامي 5 طلقات 
طلقات  و10  ال���ه���دف  ل��ت�����ص��ب��ي��ط 
للم�صابقة، ويكون له عدة حماولت 
لإع������ادة رم��اي��ت��ه وت��ع��ت��م��د ل���ه اأعلى 
املحاولت  يف  عليها  ح�صل  نتيجة 
امل������ح������اولت على  ت���ك���ل���ف���ة  وت�����ك�����ون 
للرامي  ي�صمح  كما  الرامي،  ح�صاب 
ب��ا���ص��ت��خ��دام امل�����ص��ان��د الأم��ام��ي��ة دون 
ال�صالح  وت�صبيط  حديدية،  قواعد 
الرامي  قبل  يتم من  الرماية  اأثناء 
للم�صابقة   ال��زم��ن��ي��ة  وامل�����دة  ف��ق��ط، 
النتيجة  احت�صاب  ويتم  دقيقة،   15

اإلكرتونياً.
الرتاثي  العربي  ال�صلوقي  مزاينة 

تنطلق غداً اخلمي�س

العربي  ال�����ص��ل��وق��ي  م��زاي��ن��ة  تنطلق 
الرتاثي، يوم  غٍد اخلمي�س يف موقع 
ال���ظ���ف���رة، ح��ي��ث تهدف  م���ه���رج���ان 
اقتناء  على  املحافظة  اإىل  امل��زاي��ن��ة 
ال�����ص��اللت الأ���ص��ي��ل��ة، وم��ن��ح مالكي 
ال�صلوقي الفر�صة لعر�س ال�صلوقي 
والأري�����س من  النوعني احل�س  م��ن 

كال اجلن�صني )الذكر والأنثى(.
وخ�����ص�����ص��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة  12 
ج���ائ���زة ن��ق��دي��ة ق��ي��م��ة م���وزع���ة على 
"ذكور  احل�س  )�صوطي  اأ�صواط   4
الأري�س"ذكور  و���ص��وط��ي  واإناث"، 
واإناث"(، ويت�صمن كل �صوط ثالث 
مراكز )الأف�صل يف العر�س، الثاين 

يف العر�س، الثالث يف العر�س(.
اأن  املزاينة  يف  للم�صاركة  وي�صرتط 

وغري  اأ�صيل  عربي  ال�صلوقي  يكون 
ال�صلوقي  م�صاركة  يتم  واأن  مهجن، 
من النوعني احل�س والأري�س ومن 
اللونني: الفاحت )الأبي�س والرملى 
الأزرق،  (البني،  والغامق  والأحمر( 
الأ�صود(، واأن  ل يقل عمر ال�صلوقي 
امل�صارك عن �صنة واح��دة، واأن يكون 
والعاهات  الأم�����را������س  م����ن  خ�����ايل 
واللقاحات  التح�صينات  وم�صتويف 
بدنياً  لئ����ق  ي���ك���ون  واأن   ال��ط��ب��ي��ة، 
وخ����ايل م���ن الإع����اق����ات، وي��ج��ب اأن 
تعريفية  اإلكرتونية  �صريحة  يحمل 
امل�صاركة  اأن  ك��م��ا  امل��ل��ك��ي��ة،  لإث���ب���ات 
مفتوحة للجميع ومبا ل يزيد عن 

عدد 4 �صلوقي للم�صارك الواحد.
يرتقبون  امل��ج��اه��ي��م  الإب�����ل  م����الك 

و   "15 ����ص���راي���ا  "اجلمل  اأ�����ص����واط 
"6 "الظفرة 

ي��رتق��ب م���الك الإب����ل يف الإم�����ارات 
واخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي م���زاي���ن���ة الإب����ل 
"�صوط  �صت�صهد  وال��ت��ي  امل��ج��اه��ي��م، 
القبائل"،  لأبناء   15 �صرايا  اجلمل 

و "�صوط الظفرة )6(".
وت��ب��داأ ���ص��ب��اح  غ��ٍد اخلمي�س دخول 
����ص���وط اجلمل  امل�����ص��ارك��ة يف  الإب������ل 
�صرايا 15 جماهيم لأبناء القبائل، 
وذل����ك  امل��خ�����ص�����ص��ة  ال�������ص���ب���وك  اإىل 
النتائج  ع���ن  ل���الإع���الن  ا����ص���ت���ع���دادا 
عر�صها  بعد  اجلمعة،  غ��ٍد  بعد  ي��وم 
حيث  والتحكيم،  ال��ف��رز  جل��ان  على 

5 جوائز  ال�����ص��وط  ل���ه���ذا  خ�����ص�����س 
قيمة، وي�صرتط على كل م�صارك يف 
15 مطية من  ���ص��وط  تقدمي  ه��ذا 
الإبل "ال�صرايا" والتي مت �صرائها يف 
وقت �صابق واأ�صبحت ملك للم�صارك 
ولأبنائه ولي�صت مودعة لطرف اآخر 

ولي�س له فيها �صريك.
فيما ت��ب��داأ ي���وم  ب��ع��د غ���ٍد  اجلمعة 
امل�����ص��ارك��ة يف ���ص��وط الظفرة  امل��ط��اي��ا 
)6( جماهيم، والذي خ�ص�س له 5 
جوائز قيمة، بالدخول اإىل ال�صبوك 
املخ�ص�صة، وذلك ا�صتعدادا لالإعالن 
عن النتائج يوم ال�صبت، بعد عر�صها 

على جلان الفرز والتحكيم.

م��زاي��ن��ة غ��ن��م ال��ن��ع��ي��م.. 14 و 15 
يناير اجلاري

ت��ق��ام م��زاي��ن��ة غ��ن��م ال��ن��ع��ي��م، �صمن 
خالل    ،14 ال���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان 
يناير   15 اإىل   14 م���ن  ال���ف���رتة 
اجلاري، وت�صمل 8 اأ�صواط خ�ص�س 
لها 40 جائزة، حيث �صيقام يف اليوم 
الفحل،  "�صوط  اأ����ص���واط   4 الأول 
"اإنتاج  اجل��ذع  �صوط  اجل��ذع،  �صوط 
جذعات"،  ال��ث��الث  ���ص��وط  حملي"، 
فيما �صي�صهد اليوم الثاين 4 اأ�صواط 
اجلذعة  ���ص��وط  اجل���ذع���ة،  "�صوط 
ال�صاه، �صوط  "اإنتاج حملي"، �صوط 

اأجمل 10 روؤو�س".

ي�سارك بها 7 فرق وتقام بنادي احلبتور 

كاأ�س دبي �لف�سية للبولو يف موؤمتر �سحفي �لثنني �ملقبل 

كوريا يف �سدارة ما�سرتز قطر للجودو

خ�سارة لعب منتخبنا  فيكتور �أمام �مل�سنف �لثامن �لأوزبكي

مناف�سات قوية يف اأ�سواط »املحلي«

�ل�سقر »عنرت« لـ »حمد�ن بن حممد« ي�سارك يف بطولة فز�ع لل�سيد بال�سقور »�لتلو�ح«
 �سعاد اإبراهيم دوري�س: دعم ويل عهد دبي نقل البطولة اإىل اآفاق كبرية

اأ�سبوع حافل بامل�سابقات الرتاثية يف مهرجان الظفرة 14

م�سابقة بينونة للرماية تختتم مناف�ساتها م�ساء �ليوم
تنطلق غدًا اخلمي�س  الرتاثي  العربي  ال�سلوقي  • مزاينة 

»6 »الظفرة  و   »15 �سرايا  »اجلمل  اأ�سواط  يرتقبون  املجاهيم  االإبل  • ومالك 
يناير اجلاري  15 و   14  .. النعيم  غنم  • مزاينة 
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الفجر الريا�ضي

••  اأبوظبي-الفجر

الإم��ارات للمواي تاي والكيك بوك�صينج  و�صط ح�صور مميز احتفل احتاد 
 2020 مو�صم  جنم  ب��اإجن��ازات  اأبوظبي  يف  الإم���ارات  ق�صر  فندق  مب�صرح 
لعب منتخب الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�صينج الدويل اليا�س حبيب 
التي حققها منذ  الذهبية  وعرفانا لإجنازاته  احللبة" تقديرا  "منر  علي 
املح�صن  �صعادة عبد  وق��د ح�صر احلفل   ..  2017 مايو  الحت��اد يف  اإ�صهار 
فهد الدو�صري الأمني العام امل�صاعد للهيئة العامة للريا�صة و�صعادة حممد 
و�صعادة  الوطنية  الوملبية  اللجنة  لرئي�س  الثاين  النائب  املحمود  اإبراهيم 
املنعم  عبد  و�صعادة  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  ال��ع��واين  ع��ارف 
الها�صمي رئي�س احتاد الإمارات للجوجيت�صو ، وقد كان يف ا�صتقبالهم �صعادة 
عبداهلل �صعيد النيادي رئي�س احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوك�صينج 

وال�صيد طارق املهريي املدير التنفيذي لحتاد املواي تاي والكيك بوك�صينج 
األقاها ال�صيد طارق املهريي املدير التنفيذي  . وبداأ احلفل بكلمة ترحيب 
اإىل  ال�صكر اجلزيل  فيها  ق��دم  والتي  بوك�صينج  والكيك  ت��اي  امل��واي  لحت��اد 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  ال�صيخ من�صور بن زايد  �صمو 
اإىل  الحت��اد  م�صرية  لدفع  واملتوا�صل  الكبري  دعمه  على  الرئا�صة،  ���ص��وؤون 
الأمام وتقدمه، م�صريا للتحديات التي واجهت الريا�صة يف 2020 ب�صبب 
التحديات وال�صعوبات التي فر�صتها جائحة كورونا على العامل اأجمع ويف 
باأن  موؤكدا  خا�س،  ب�صكل  الريا�صي  عام،والقطاع  ب�صكل  القطاعات  جميع 
اجنازات  حتقيق  ا�صتطاع  النيادي  �صعيد  ع��ب��داهلل  �صعادة  برئا�صة  الحت���اد 
الإغالق  عوائق  اإىل  اللتفات  دون  كبرية  ومكت�صبات  متوا�صلة  وجناحات 
التي  التحكيمية  ال��دورات  اإقامة  التي متت وفر�صتها اجلائحة من خالل 
متت عن طريق "الأونالين" واإقامة البطولت الفرتا�صية " عن بعد "، 

ل�صمان ا�صتمرارية الأن�صطة الريا�صية وعدم توقفها.
 بعده قدم الحتاد فيلم توثيقي مميز مل�صوار جنم مو�صمه الالعب الدويل 
ال���دور الرتبوي  ال��ي��ا���س حبيب علي )من��ر احل��ل��ب��ة( وال���ذي رك��ز فيه على 
للجيل ال�صاعد كالعب قدوة لعب دوراً مهماً وحمورياً يف تعزيز التوعية 
ال�صليمة  باإتباع ال�صلوكيات واملمار�صات  لدى اجليل ال�صاعد من الالعبني 
حتى  بهم،  ال�صغر  منذ  تقرتن  اأن  يجب  وال��ت��ي  وال��دي��ه،  م��ن  تعلمها  التي 
ت�صبح ثقافة ميار�صها هوؤلء الالعبني يف �صلوكياتهم وحياتهم اليومية.. 
و�صمل الفيلم الوثائقي علي م�صرية )منر احللبة( منذ ال�صغر والإجنازات 
 2018 منذ  حققها  التي  واملحلية  والعربية  والآ�صيوية  العاملية  الذهبية 
التي  »املك�صيك«  ك��ان��ك��ون  مبدينة  ال��ع��امل  بطولة  يف  الأول  ال��ع��امل��ي  ب��ف��وزه 
اليا�س حبيب  نال فيها  القارات،والتي  70 دولة من خمتلف  �صاركت فيها 
النهائي يف  دانيال يف  البلغاري  الالعب  بفوزه على  الذهبية  امليدالية  علي 

وزن حتت 86 كغم.
كما فاز الدويل اليا�س حبيب علي بذهبية البطولة الآ�صيوية للمواي تاي 
2019"  كما ح�صد )منر احللبة( على ذهبية البطولة العربية  "اأبوظبي 
للمواي تاي لعام 2019، التي نظمها احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك 
اأرينا  مبادلة  ب�صالة  ت��اي  للمواي  العربي  الحت��اد  مع  بالتعاون  بوك�صينج 
الأردين حممد  النهائي على  اأبوظبي بفوزه يف  الريا�صية يف  زايد  مبدينة 
م�صكاً  كانت  حما�صية  ختامية  م��ب��اراة  بعد  كجم   79 حتت  وزن  يف  �صالمة 

لليلة.
بحزام بطولة  ف��وزه  اليا�س حبيب علي  املو�صم  اإجن���ازات جنم  وك��ان م�صك 
الواكو يف بطولة الإمارات للكيك بوك�صينج للمحرتفني »K-1« يف ن�صختها 
الثانية التي نظمها احتاد الإم��ارات للمواي تاي والكيك بوك�صينج يف دبي 

بفوزه علي الأيرلندي داميان داركر، بعد 5 جولت يف النزال الرئي�صي.

ليتوىل  تاألق يف �صفوفه كالعب،  الذي  الفريق  بر�صلونة،  اإىل  عاد  حني 
كومان  رونالد  الهولندي  تعهد  املا�صي،  اآب-اأغ�صط�س  يف  امل��درب  مهمة 
اأبطال  دوري  �صعيد  على  ل�صيما  القمة،  اىل  الكاتالوين  النادي  باإعادة 
املوا�صم  يف  النهائي  ن�صف  من  اأبعد  اإىل  الو�صول  يف  ف�صل  حيث  اأوروب���ا 

اخلم�صة املا�صية.
وبعد اأن بداأ م�صواره التدريبي كخلف لكيكي �صيتيني اإثر الهزمية املذلة 
الأب��ط��ال، ب�صكل  2-8 يف رب��ع نهائي دوري  الأمل��اين  اأم��ام بايرن ميونيخ 
متعر جدا جعل من "بالوغرانا" يقدم اأ�صواأ بداية مو�صم له من حيث 
عدد النقاط بعد 6 مباريات )8 وهو نف�س عدد نقاطه مو�صم 2002-

امل�صار  اإع��ادة فريقه اىل  الأخ��رية يف  الأ�صابيع  2003(، جنح كومان يف 
ال�صحيح بثالثة انت�صارات متتالية.

وها هو الآن اأمام فر�صة الفوز بلقبه الأول كمدرب مع الفريق الذي دافع 
عن الوانه كالعب بني 1989 و1995 و�صاهم يف قيادته لحراز لقب 
الدوري الإ�صباين اأربع مرات متتالية بني 1991 و1994 خالل حقبة 

كرويف.  الراحل  مواطنه  الأحالم" با�صراف  "فريق 
كما لعب دورا اأ�صا�صيا يف نيله لقب كاأ�س الأندية الأوروبية البطلة )دوري 
املباراة الوحيد يف النهائي  1992 بت�صجيله هدف  الأبطال حاليا( عام 

�صد �صمبدوريا الإيطايل من ركلة حرة �صاروخية.
ويبداأ الهولندي م�صواره الق�صري نحو اللقب الأول الأربعاء حني يتواجه 
نهائي  �صو�صييداد يف ن�صف  ريال  ليونيل مي�صي ورفاقه مع  الأرجنتيني 

م�صابقة الكاأ�س ال�صوبر الإ�صبانية 
التي كان من املفرت�س اأن 

اجلديدة  بحلتها  ت��ق��ام 
للمو�صم  ال�����ص��ع��ودي��ة  يف 

الثاين توليا لكن تف�صي 
دون  ح����ال  "كوفيد19-" 

ملبارياتها  حا�صنا  الأندل�س  ليكون  ذلك 
الثالث.

هي  اجلديدة،  بحلتها  امل�صابقة  يف  فرق  اأربعة  وت�صارك 
مدريد  ري��ال  وغرميه  ل��ل��دوري  و�صيفا  ب�صفته  بر�صلونة 

ب��ط��ل ال����دوري وح��ام��ل ال��ل��ق��ب و���ص��و���ص��ي��ي��داد واأت��ل��ت��ي��ك بلباو 
اللذان و�صال اىل نهائي الكاأ�س املو�صم املا�صي والذي اأرجىء اىل 

تداعيات فريو�س كورونا. ب�صبب  املقبل  ني�صان/اأبريل   4
وتقام مباراة ن�صف النهائي الثانية اخلمي�س بني ريال وبلباو، على 

اأن يكون النهائي الأحد يف اإ�صبيلية.
وياأمل بر�صلونة الإفادة من ا�صتفاقة جنمه مي�صي من اأجل تخطي 
�صو�صييداد الذي تراجع م�صتواه يف الأ�صابيع الأخرية بعد اأن كان 
يف  يتيمة  م��رة  �صوى  الفوز  حتقيق  يف  وف�صل  ل��ل��دوري،  مت�صدرا 

مبارياته ال�12 الأخرية �صمن جميع امل�صابقات.
وا�صتعاد مي�صي موؤخرا امل�صتويات التي عهدتها منه جماهري كرة 
للمو�صم،  باهتة  بداية  بعد  الأخ��رية  ال�15  ال�صنوات  يف  القدم 
وزميله  بت�صجيله  ت��وال��ًي��ا  ال��ث��ال��ث  ان��ت�����ص��اره  اىل  فريقه  وق���اد 
على  -4�صفر  ال��ف��وز  يف  ثنائية  غريزمان  اأن��ط��وان  الفرن�صي 

م�صيفه غرناطة ال�صبت يف الدوري.
ورفع اأف�صل لعب يف العامل �صت مرات ر�صيده اىل 11 هدًفا 

يف الليغا هذا املو�صم وارتقى اىل �صدارة ترتيب الهدافني.
ورفع فريق كومان الذي بقي من دون هزمية يف الدوري للمباراة 

الثامنة توالًيا، ر�صيده اىل 34 نقطة يف املركز الثالث بفارق ثالث 
�صلبي  بتعادل  اكتفى  ال��ذي  الثاين  ري��ال مدريد  الغرمي  نقاط عن 

مع او�صا�صونا واأربع نقاط عن اتلتيكو مدريد املت�صدر الذي تاأجلت 
مبارياته  ع��دد  لريتفع  اجل��وي��ة،  الأح���وال  ب�صبب  بلباو  م��ع  مباراته 

املوؤجلة اىل ثالث.
وبانتظار معرفة اإذا كان مي�صي �صيبقى مع النادي الكاتالوين 

الرئي�س  ا�صتقالة  بعد  ل�صيما  املقبل  ال�صيف  بعد  مل��ا 
انتخابات جديدة يف  جوزيب ماريا بارتوميو وتنظيم 

24 احلايل، قال كومان ال�صبت "بر�صا بحاجة اىل ليو )مي�صي(، من اأجل 
لعبه، اأهميته يف خلق الفر�س، ول�صيما لفعاليته. 

اإنه اأمر مهم اأنت بحاجة له من اأجل املناف�صة على الألقاب".
وتابع "من اليوم الول، عالقتي مع ليو كانت جيدة.

 قام بكل ما يف و�صعه لي�صتعيد فورمته وم�صاعدة الفريق، واأ�صوة باجلميع، 
عانى قليال لفرتة ق�صرية ولكن موؤخًرا يلعب ب�صكل جيد جًدا".

رغبة  مع  ترافق  ال��ذي  اجل��دل  موقتا  اأغلق  قد  كومان  فريق  اأن  ويبدو 
خالل  م��ن  قرطبة  يف  الأرب��ع��اء  ذل��ك  لتاأكيد  وي�صعى  بالرحيل،  مي�صي 
الكاتالوين يف  النادي  الذي مل يفز على  �صو�صييداد  جتديد تفوقه على 

اآخر 11 مواجهة. 
الأحوال  ب�صبب  اأو�صا�صونا  م��ع  ال��ت��ع��ادل  اإث��ر  بامبلونا  يف  علق  اأن  وبعد 
املغادرة  م��ن  الإث��ن��ني  م��دري��د  ري���ال  متكن  الثلجية،  والعا�صفة  اجل��وي��ة 
�صيواجه  بالعا�صمة، حيث  امل��رور  ملقة عو�صا عن  اىل  مبا�صرة  متوجها 

بلباو اخلمي�س.
خم�صة  م������ن  ����ص���ل�������ص���ل���ة  وب�����ع�����د 
بينها  م��ت��ت��ال��ي��ة،  ان���ت�������ص���ارات 
خارج  ال��ق��وي  اإ�صبيلية  ع��ل��ى 
وجاره  )-1�صفر(  ملعبه 
مدريد  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ال���ل���دود 
)-2�صفر(  امل���ت�������ص���در 
بلباو  اخلمي�س  وخ�صم 
ريال  اأه�����در   ،)1-3(
ن����ق����اط يف   4 م����دري����د 
الأخرية  الثالث  املراحل 
ب����ت����ع����ادل����ه م������ع األ���ت�������ص���ي 
لكن  واأو���ص��ا���ص��ون��ا،   )1-1(
ي��واج��ه فريق  األ  امل��ت��وق��ع  م��ن 
ال��ف��رن�����ص��ي زي���ن الدين  امل����درب 
زيدان �صعوبة كربى يف جتديد 
ال��ت��ف��وق ع��ل��ى ب��ل��ب��او ال�����ذي مل 
يحقق �صوى فوزين يف مبارياته 

الت�صع الأخرية.
ال�صبت  را�صيا  زي��دان  يكن  ومل 
عن اإقامة املباراة �صد اأو�صا�صونا 
املناخية  ال����ظ����روف  ه�����ذه  يف 
ال�صعبة، قائال "خ�صنا املباراة 
لأنهم طلبوا منا اأن نلعب املباراة، 

لكن الظروف كانت �صعبة للغاية.
كرة  م��ب��اراة  لي�صت  ه��ذه  يل  بالن�صبة   

قدم". 
و�صدد املدرب الفرن�صي الذي توج باللقب 
2017 و2020  ل��ري��ال ع��ام��ي  ك��م��درب 
اأنه  و2003،   2001 ع��ام��ي  وك��الع��ب 
هو  اجل��م��ي��ع  ي���ري���ده  م���ا  ع�����ذرا.  "لي�س 
ال�صبت  و  القدم،  كرة  يف  مباراة  م�صاهدة 
الظروف مل تكن مالئمة مل�صاهدة مباراة 

يف كرة القدم". 
الآن وبعد اأن اأ�صبحت مباراة اأو�صا�صونا 
خلفه، �صيكون تركيز فريق زيدان من�صبا 
ع��ل��ى م��ب��اراة ب��ل��ب��او ال��ت��ي ق��د مي��ن��ح فيها 
البلجيكي اإدين هازار املزيد من الدقائق 
يف طريق العودة بعد تعافيه من الإ�صابة، 
رامو�س  �صريخيو  القائد  اأي�صا  يعود  كما 
الذي مل يحل حتى الآن م�صاألة ا�صتمراره 

مع النادي امللكي من عدمه.

•• ال�شارقة-الفجر

التقى �صعادة علي �صامل املدفع، رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�صارقة الريا�صي، 
بطولة  يف  الأول  امل��رك��ز  بكاأ�س  املتوجني  التايكواندو،  رج��ال  فريق  اأب��ط��ال 
احلا�صل  ال�صيدات  وفريق  الرجال"،  "فئة  للتايكواندو  املفتوحة  الإم��ارات 
واأع�صاء  الفردية  الأل��ع��اب  اإدارة  رئي�س  بح�صور  وذل��ك  الثاين،  املركز  على 

جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للنادي والطاقم الفني والإداري.
وعرب املدفع عن �صعادته لالعبني يف اللقاء الذي جرى اأم�س مبكتب رئي�س 
جمل�س الإدارة قائاًل: �صعداء بالنتيجة اجليدة التي حققها الفريق، اأثبتم 
الذي توج  الكبري  العالية والإ�صرار  بالروح  الرهان، ون�صيد  اأنكم على قدر 

جمهوداتكم باحل�صول على هذه البطولة يف بداية املو�صم اجلديد.
وتابع: النتائج اجليدة والإجنازات تاأتي بت�صافر جهود اجلميع من جمل�س 
اإدارة واإدارة األعاب فردية ولعبني ومدربني واإداريني، من جانبنا يف جمل�س 
ال��ن��ادي حمل  يف  الأل��ع��اب  اأن جميع  لقاءاتنا  يف  دائ��م��اً  ن��وؤك��د  وك��م��ا  الإدارة 
اهتمامنا ونعمل على تطويرها باأف�صل الطرق لتحقيق مزيد من الإجنازات 

�صيما ونادي ال�صارقة يتطلع دوماً لإ�صافة مزيد من الألقاب والبطولت. 
واأو�صح رئي�س جمل�س الإدارة اأن النادي يتميز بتنوع الألعاب بف�صل الهتمام 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن  الكبري  وال��دع��م 
ال�صارقة  جمل�س  ومتابعة  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
النادي  اأن  اإىل  م�صرياً  ج��ي��دة،  نتائج  وحتقق  الأف�صل  لتقدمي  الريا�صي، 
املجتمعية  امل�صاركات  حيث  من  اأي�صاً  ريا�صية  غري  اأخ��رى  جوانب  ميتلك 
والأن�صطة الثقافية ولديه عالقات وروابط قوية مع كافة اجلهات املرتبطة 

بخدمة باملجتمع.
طريق  عن  الأل��ع��اب،  كافة  لن�صر  م�صتقبلية  واأف��ك��ار  خطط  لدينا  وم�صى: 

التي  والتوا�صل الجتماعي  الإعالم  اإدارة  بالتن�صيق مع  اأنف�صهم  الالعبني 
تقوم بعمل كبري يف اإبراز اإجنازاتكم ون�صرها عرب كافة و�صائل الإعالم.

توفري  يف  الفرق  اإ���ص��ارة  ره��ن  �صيكون  الإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  املدفع  واأ���ص��ار 
كافة املتطلبات التي حتتاجها، عالوة على توفريه بيئة جيدة ت�صاعدكم يف 
البطولت ب�صكل جيد، بال�صافة للدعم والتحفيز  اأنف�صكم لكافة  حت�صري 
لتهنئتكم  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  ح�����ص��روا  ال��ذي��ن  الإدارة  جمل�س  اأع�����ص��اء  ق��ب��ل  م��ن 

وت�صجيعكم لال�صتمرار يف درب النت�صارات.
الألعاب  اإدارة  رئي�س  الهاجري،  عبدالرحمن  �صليمان  املهند�س  اأ�صاد  بدوره 
الفردية بالنتيجة املميزة التي حققها اأبطال التايكواندو، وقال: لدينا فريق 
النادي للح�صول على  �صعار  اأجل  مميز ويتحلى بروح عالية ويقاتلون من 
الرقم واحد يف جميع البطولت، وكذلك لبد من الإ�صادة بالطاقم الفني 
وا�صتطاع  الفريق بحنكة واقتدار  الذي يقود  الكابنت عبداهلل حامت  بقيادة 
حتقيق اإجنازات عديدة تخطت املحلية بعد ح�صوله على عدد من الإجنازات 

الدولية.
وتابع: البطولة جاءت بعد توقف طويل وتعترب من اأقوى بطولت اللعبة 
�صيما واأنها بطولة مفتوحة وت�صارك فيها جميع اجلن�صيات، وهو ما يرفع 
من م�صتواها الفني، لكن ما يح�صب لالعبينا اأنهم ميتازون باملهارة واخلربة 

والإ�صرار الكبري الذي رجح كفتهم وتوجوا جمهودهم باملركز الأول.
الكامل  الدعم  يتوانى يف تقدمي  الإدارة ل  اأن جمل�س  اإىل  الهاجري  واأ�صار 
للفرق ويقف عليها بنف�صه وي�صجل ح�صوره يف ا�صتعداداتها، م�صيداً بالدور 
الكبري الذي يلعبه جمل�س ال�صارقة الريا�صي يف تطور الألعاب الفردية التي 

اأ�صبحت بف�صله الإمارة ترفد جميع منتخبات الألعاب باأف�صل الالعبني.
واختتم: نهنئ الفريق بهذه النتيجة ونتمنى اأن يوا�صل العمل بنف�س الروح 

لإ�صافة مزيد من الإجنازات يف البطولت القادمة.

ثمن اإجنازات اإليا�س حبيب »منر احللبة«

�حتاد �لإمار�ت للمو�ي تاي و�لكيك بوك�سينج ي�سيد برعاية ودعم من�سور بن ز�يد

كومان يبحث عن تتويج �أول 
بالكاأ�س �ل�سوبر

التقى اأبطال فريق التايكواندو واأ�ساد باالإجناز

�ملدفع: نادي �ل�سارقة يتطلع 
ملزيد من �لإجناز�ت

•• اأبوظبي-وام:

ال�صوي�صري  ال���دراج  مع  تعاقده  الهوائية  للدراجات  الإم���ارات  فريق  اأعلن 
2021. وحقق هري�صي  مارك هري�صي لين�صم اإىل �صفوف الفريق ملو�صم 
/ 22 عاما / مو�صما مميزا عام 2020، حيث فاز يف اإحدى مراحل جولة 
فرن�صا، كما فاز يف �صباق فلي�س والون، وحل يف املركز الثاين يف �صباق لييج-
با�صتون-لييج، وح�صل على امليدالية الربونزية يف بطولة العامل و�صبق اأن 

حمل لقب بطولة العامل حتت 23 عاما.

اإىل  بال�صكر  " اأتوجه  قال هري�صي:   .. الفريق  اإىل  ان�صمامه  على  وتعليقا 
واأنا  املا�صية.  الثالث  ال�صنوات  طوال  ودعمي  يل  مل�صاعدته  ال�صابق  فريقي 
اإىل  واأتطلع  الإم���ارات،  فريق  �صفوف  اإىل  الن�صمام  بفر�صة  للغاية  �صعيد 
رحلتي معه، فنحن نت�صارك القيم والأهداف نف�صها، واأمتنى اأن اأ�صتفيد من 
تركيزي  �صين�صب  الريا�صية.  م�صريتي  تطوير  يف  الكبرية  الفريق  ق��درات 
هذه  و�صتكون  الفريق،  اأع�صاء  اإىل  والتعرف  التدريبي  املع�صكر  على  حاليا 
املرة الأوىل التي اأزور فيها دولة الإمارات، لذا اأتطلع اإىل ا�صتك�صاف مدنها 

ال�صاحرة".

»�لإمار�ت للدر�جات« يتعاقد مع �ل�سوي�سري مارك هري�سي
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