
   

�لإمار�ت تدين ب�شدة �إطالق 
�حلوثيني �شاروخا باجتاه �ل�شعودية

•• اأبوظبي-وام:

اأع���رب���ت دول����ة االإم������ارات ع��ن اإدان��ت��ه��ا وا���ش��ت��ن��ك��اره��ا ال�����ش��دي��دي��ن ملحاوالت 
ا���ش��ت��ه��داف مناطق  اإي�����ران  م��ن  امل��دع��وم��ة  االإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
ال�شقيقة من خالل �شاروخ  ال�شعودية  مدنية يف الريا�ض باململكة العربية 
اعرت�شته الدفاعات اجلوية ال�شعودية.  وجددت دولة االإم��ارات - يف بيان 
�شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - ت�شامنها الكامل مع اململكة 
والوقوف معها يف �شف واحد �شد  االإرهابية اجلبانة،  الهجمات  اإزاء هذه 
كل تهديد يطال اأمنها وا�شتقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات 
اأن  البيان  واأكد  اأرا�شيها.  واملقيمني على  اأمنها و�شالمة مواطنيها  حلفظ 
اأمن االإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شعودية كل ال يتجزاأ 
واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً ملنظومة االأمن 
واال�شتقرار فيها. واعتربت الوزارة اأن ا�شتمرار هذه الهجمات يو�شح طبيعة 
اخلطر الذي يواجه املنطقة من االنقالب احلوثي، و�شعي هذه امليلي�شيات 

اإىل تقوي�ض االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.

�شرطة دبي حتقق جناحا جديد� يف تطبيق 
ب�شمة �لذ�كرة يف ق�شية قتل لأول مرة

•• دبي -وام:

�شرطة  يف  اجل��رمي��ة  وعلم  اجلنائية  ل��الأدل��ة  العامة  االإدارة  حققت 
م��رة يف  ال��ذاك��رة الأول  دب��ي جناحا ج��دي��دا يتمثل يف تطبيق ب�شمة 
ق�شية قتل، وذلك عرب ا�شتخدام جهاز حتليل ذكي ُمتخ�ش�ض يقي�ض 
لالأدوات  به  امل�شتبه  م�شاهدة  عند  الدماغية  املوجهات  ارتفاع  ن�شبة 
وي��ق��دم حتلياًل  وق��وع��ه��ا،  مكان  اأو  اجل��رمي��ة  ارت��ك��اب  يف  امل�شتخدمة 
دقيقاً حول مدى وجود هذه االأدوات يف ذاكرته.   )التفا�شيل �ض4(

تعافت ووهان... وغرق العامل

�شهد اإطالق 4 مبادرات لبناء القدرات الرقمية للمجتمع 

حممد بن ر��شد يعتمد �ل�شيا�شة �لوطنية جلودة �حلياة �لرقمية

لأول مرة يف الحتاد الأوروبي.. اإقرار دواء جديد لعالج كورونا

كورونا �ملتحور يدفع �أوروبا نحو �ملزيد من �لإجر�ء�ت
•• عوا�صم-وكاالت:

يخيم �شبح كورونا املتحور على دول القارة االأوروبية، التي 
اأخذت ت�شدد تدابريها االحرتازية، والتي تراوحت ما بني 
االإغالق ال�شامل وفر�ض حظر التجوال وفر�ض قيود على 

التنقل واحلركة وال�شفر.
ويقرتب العدد االإجمايل حلاالت االإ�شابة املوؤكدة بفريو�ض 
كورونا يف العامل من 100 مليون. يف الوقت نف�شه جتاوز 
عدد الوفيات املليونني. وتاأتي الواليات املتحدة يف املقدمة 

ب�25 مليون اإ�شابة.
ملكافحة  اإج��راءاِت��ه��ا  اجل��دي��دة  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  وتكثف 
انت�شار فريو�ض كورونا. ياأتي هذا يف وقٍت ت�شهد فيه البالُد 

ارتفاعا غرَي م�شبوق يف اأعداد االإ�شابات.

خالل  االإ�شابات  يف  مرتفعة  اأع��داد  وت�شجيل  اللقاحات  يف 
االأ�شابيع القليلة املا�شية.

�شيتم  املقبل،  االأ�شبوع  ابتداء من  اأن��ه  االأمل��اين  الوزير  واأك��د 
ا���ش��ت��خ��دام دواء االأج�����ش��ام امل�����ش��ادة يف اأمل��ان��ي��ا ك���اأول دول���ة يف 
االحتاد االأوروبي. و�شيقت�شر ا�شتخدام بداية على العيادات 

اجلامعية.
واأو�شح �شبان اأن اإعطاء االأج�شام امل�شادة للمري�ض بفريو�ض 
جتنب  على  ي�شاعده  اأن  ميكن  امل��ب��ك��رة  امل��راح��ل  يف  ك��ورون��ا 

تدهور حالته، ومينع امل�شاعفات اخلطرية للمر�ض.
ب�شبب  امل�شت�شفى لفرتة وجيزة  الذي دخل  ترامب،  وعولج 
ف��ريو���ض ك��ورون��ا يف اأك��ت��وب��ر امل��ا���ش��ي، مب��زي��ج م��ن االأج�شام 
امل�شادة املعروفة با�شم REGNCOV2، وهي من اإنتاج �شركة 

ريجينريون االأمريكية.

ياأتي ذلك بينما تواجه امل�شت�شفياُت اللبنانية نق�شا حاداً يف 
امل�شتلزمات الطبية اأو تاأخريا يف تاأمينها، مما ُيعر�ض حياة 

امل�شابني بفريو�ض كورونا وغرِيهم للخطر.
يف غ�شون ذلك اأقرت اأملانيا دواء جديدا للعالج من فريو�ض 
ذلك  ي�شبه  امل�شادة،  االأج�شام  على  يعتمد  امل�شتجد  كورونا 
دونالد ترامب  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�ض  ا�شتخدمه  الذي 

عندما اأ�شيب ب�كوفيد 19 يف اأكتوبر املا�شي.
اأم  بيلد  ل�شحيفة  �شبان  ين�ض  االأمل���اين  ال�شحة  وزي��ر  وق��ال 
زونتاغ، اإن احلكومة االأملانية ا�شرتت 200 األف جرعة من 
مليون   487( ي��ورو  مليون   400 مقابل  اجلديد  ال���دواء 

دوالر اأمريكي(.
اأمل��ان��ي��ا ب��ذل��ك اأول دول����ة يف االحت�����اد االأوروب������ي  و���ش��ت��ك��ون 
نق�ض  و�شط   ،"19 "كوفيد  ال��دواء يف عالج  ت�شتخدم هذا 

بطلة عاملية يف �شعود

�ل�شني خرجت �أقوى من �أزمة كوفيد- 19 !
 

•• الفجر-خرية ال�صيباين

رغم ظهور كوفيد19- يف ووهان، فاإن ال�شني هي امل�شدر 
فقد  ذل��ك،  وم��ع  ال��ع��امل.  يف  االقت�شادي  للنمو  الرئي�شي 

تدهورت �شورتها الدولية.
وباء  ب��وؤرة  ووه���ان،  ال�شامل يف  ال�شحي  بعد احلجر  ع��ام 

كوفيد19-، ما هي احلالة ال�شيا�شية لل�شني؟ انتخاب جو 
بايدن، الت�شلح، والدبلوما�شية الهجومية: يقّيم جان بيري 
كابي�شتان ، اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف اجلامعة املعمدانية 
يف هونغ كونغ وي�شع النقاط على حروف اال�شئلة، و�شرح 
ال�شني  اأن  كيف  الفرن�شية  دميان�ض(  دي  جورنال  )لو  ل� 

خرجت من هذه االأزمة اأقوى. )التفا�شيل �ض13(

•• بغداد-وكاالت:

حذر رئي�ض جلنة االأمن والدفاع يف الربملان العراقي 
حم��م��د ر���ش��ا  احل��ي��در اأم�����ض االإث���ن���ني م��ن هجمات 
لتنظيم داع�ض على املدنيني يف مناطق متفرقة من 

بغداد، انطالقاً من مناطق حزام بغداد.
اأم�ض  احلكومي  العراقية  لتلفزيون  احل��ي��در  وق��ال 
اأخرياً،  اإن الذين فجرا نف�شيهما يف �شاحة الطريان 
ع��راق��ي��ان م��ن مدينة امل��و���ش��ل، حم���ذراً م��ن هجمات 
عرب  مثل  ب��غ��داد  يف  متفرقة  مناطق  ت��ط��ال  اأخ���رى 
ج��ب��ور، وال��ط��ارم��ي��ة، وح����زام ب��غ��داد، ل��وج��ود ن�شاط 

للجماعات االإرهابية.
الر�شمية  االأوام����ر  اإ���ش��دار  ننتظر  ن���زال  ال  واأ���ش��اف 
القائد  قبل  من  االأمنية  القيادات  يف  تغيري  ب��اإج��راء 
على  �شيعملون  اأنهم  م��وؤك��داً  امل�شلحة،  للقوات  العام 
ا�شتجواب كبار امل�شوؤولني بوزارتي الدفاع والداخلية 
واأن االأجهزة االأمنية تتحمل م�شوؤولية انفجار �شاحة 

الطريان ببغداد.
و�شن التحالف الدويل ملحاربة داع�ض، االثنني، �شربة 
جوية على اأحد خمابئ التنظيم االإرهابي يف منطقة 

جبلية �شمال �شرقي العراق.

وت��اأت��ي ه���ذه ال�����ش��رب��ة اجل��وي��ة ب��ع��د اأي����ام م��ن تنفيذ 
اأ�شفر  انتحاريا مزدوجا و�شط بغداد،  داع�ض هجوما 
 ،100 م��ن  اأك���ر  واإ���ش��اب��ة  �شخ�شا   32 مقتل  ع��ن 

وكلهم من املدنيني.
وب��ع��د ه��ج��وم ب���غ���داد، وه���و االأول م��ن ن��وع��ه م��ن��ذ 3 
من  م�شلحا   11 داع�ض  من  م�شلحون  قتل  �شنوات، 
ميلي�شيات احل�شد ال�شعبي قرب مدينة تكريت، مركز 

حمافظة �شالح الدين �شمال بغداد.
ال�شرب  اإن  ب��ي��ان  االأم��ن��ي يف  االإع����الم  وق��ال��ت خلية 
اجلوية التي نفذت االثنني، ا�شتهدفت اأحد الكهوف 
داخل �شل�شلة جبال حمرين، الواقعة بني حمافظتني 

دياىل و�شالح الدين.
واأ�شافت اخللية االأمنية اأن جمموعة من االإرهابيني 

كانت تتح�شن يف املخباأ.
وذكرت يف بيان ن�شرته وكالة االأنباء العراقية )واع(: 
وفقا ملعلومات ا�شتخبارية دقيقة من جهاز املخابرات 
الوطني، تفيد بوجود خلية اإرهابية يف �شل�شلة جبال 
العمليات  ق��ي��ادة  م��ع  وم��ت��اب��ع��ة  وبتن�شيق  م��ك��ح��ول، 
اأم�ض  ال��دويل فجر  التحالف  امل�شرتكة، نفذ ط��ريان 
�شربة جوية ا�شتهدفت اأحد الكهوف املوجودة داخل 

ال�شل�شلة اجلبلية.

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

مواقــيت ال�صالة
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من�ضور بن ز�يد : �ضح �ملياه ق�ضية �أمن 
قومي و�أولوية وطنية ودولية ملحة

�أخبار �لإمار�ت

ت�ضاعد �لقلق من �لن�ضخ 
�جلديدة لفريو�ص كورونا

عربي ودويل

هد�ف �لليغا.. �لن�ضريي »�أ�ضد 
�أطل�ص على �لطريق �ل�ضحيح« 

�لفجر �لريا�ضي

اأجرت 140,477 فح�شا ك�شفت عن 3,591 اإ�شابة
»�ل�شحة« تعلن �شفاء 3,820 

حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة بفريو�ض كورونا امل�شتجد 
 140،477 اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت  19 واملخالطني لهم وعزلهم ..  كوفيد - 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال���  ال�����ش��اع��ات  خ��الل  ج��دي��دا  فح�شا 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.
 و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ض يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات يف 
امل�شتجد من جن�شيات  كورونا  بفريو�ض  اإ�شابة جديدة  حالة  الك�شف عن 3،591 
وبذلك  الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة، 

يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 281،546 حالة.
)التفا�شيل �ض2(

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رع���اه اهلل  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 

خلق  اإىل  الهادفة  الرقمية،  احلياة  جلودة  الوطنية  ال�شيا�شة 
اإيجابية  االإم��ارات، وتعزيز هوية  اآمن يف دولة  جمتمع رقمي 

ذات تفاعل رقمي هادف.
وقد �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد، اإطالق ميثاق 

ُيوؤّطر  وال��ذي  االإيجابية،  الرقمية  املواطنة  و�شلوكيات  قيم 
جمموعة القيم وال�شلوكيات للمواطنة الرقمية االإيجابية يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة، متمثلة يف 10 بنود يتعّهد بها 

م�شتخدمو االإنرتنت يف الدولة.              )التفا�شيل �ض2(

مو�شكو تقدم احتجاجًا �شديدًا ل�شفري اأمريكا بعد التظاهرات 
�لحتاد �لأوروبي يدر�ض فر�ض عقوبات على رو�شيا

•• عوا�صم-وكاالت:

قرر االأوروبيون اإيفاد وزير خارجية االحتاد جوزيب بوريل اىل مو�شكو يف 
مطلع �شباط فرباير وينظرون يف فر�ض عقوبات اإذا وا�شل الرئي�ض الرو�شي 
دبلوما�شية وكالة  اأف��ادت عدة م�شادر  املعار�شة، كما  فالدميري بوتني قمع 
اإن جوزيب بوريل �شيتوجه  اأحد هوؤالء الدبلوما�شيني  فران�ض بر�ض. وقال 
االحتاد  م��ن  وا�شحة  ر�شالة  حامال  ف��رباي��ر  �شباط  مطلع  يف  مو�شكو  اىل 
االأوروبي و�شيعر�ض الو�شع يف رو�شيا خالل االجتماع املقبل لوزراء خارجية 

االحتاد يف 22 �شباط فرباير.
االثنني  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  ريابكوف  �شريغي  ق��ّدم  ذل��ك،  اإىل   
احتجاجاً �شديداً لل�شفري االأمريكي يف مو�شكو جون �شوليفان على ما و�شفه 
بدعم الدبلوما�شي الحتجاجات غري م�شروعة يف رو�شيا. واعتقلت ال�شرطة 
اأن  3000 �شخ�ض وجلاأت للقوة لتفريق م�شريات بعد  اأكر من  الرو�شية 
ال�شرطة  وحت��ذي��رات  القار�ض  ال��ربد  املحتجني  من  االآالف  ع�شرات  جتاهل 

للمطالبة باالإفراج عن ال�شيا�شي املعار�ض األيك�شي نافالني.

رئي�ض �لأركان �ل�شود�ين يتفقد 
�إثيوبيا مع  �حلدودي  �ل�شريط 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ت���ف���ق���د وف������د ع�������ش���ك���ري رف����ي����ع من 
اجل��ي�����ض ال�����ش��وداين ب��ق��ي��ادة رئي�ض 
ركن  اأول  ال��ف��ري��ق  االأرك������ان  ه��ي��ئ��ة 
ال�شريط  احل�����ش��ني  ع��ث��م��ان  حم��م��د 
بعد  اأم�����ض،  اإثيوبيا،  م��ع  احل���دودي 
تبادل للق�شف بني جي�شي البلدين 

االأحد، موقع �شودان تربيون.
وتعر�شت دورية للقوات ال�شودانية 
ال�شريط  اأب���و ط��ي��ور ع��ل��ى  يف ج��ب��ل 
املا�شية  ال�������ش���اع���ات  يف  احل�������دودي 
ل��ق�����ش��ف م����ن اجل���ي�������ض االأث���ي���وب���ي 
خ�شائر،  دون  ال����ه����اون  ب���ق���ذائ���ف 
امل�شلحة  ال�����ق�����وات  ل���ه���ا  وت�������ش���دت 
اأب���و طيور  ال�����ش��ودان��ي��ة. وي��ع��د جبل 
ال�شوداين  اجل��ي�����ض  ا���ش��رتده  ال���ذي 
مزارعني  م���ن  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر  يف 
منطقة  اإث����ي����وب����ي����ة  وم���ل���ي�������ش���ي���ات 
الف�شقة  ع��ل��ى  ت��ط��ل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�������ش���غ���رى وال�����ك�����ربى ال����ت����ي ظل 
اإثيوبيون ي�شتغلونها منذ 1995.

•• الفجر -تون�س:

بني احلراك االجتماعي، واالحتجاج ال�شيا�شي، وح�شاد 
حيث  من  القيا�شية  االأرق���ام  حمطما  املت�شاعد  ال��وب��اء 
تداعيات  ذات  اقت�شادية  واأزم���ة  وال��وف��ي��ات،  االإ���ش��اب��ات 
اجتماعية كارثية، ينتظر التون�شيون نورا يف اخر النفق 
ياأتي وال ياأتي. وتزداد ال�شورة ت�شوي�شا، وال�شارع قلقا، 
جراء ال�شباب الذي لف مقرتح حوار وطني راه البع�ض 

واعتقد انه قارب النجاة لالإفالت من حبل املن�شقة.

ال��ع��ام لالحتاد  ن��ورال��دي��ن الطبوبي االم���ني  اأك���د  وق��د 
مكتوف  يبقى  ل��ن  االحت���اد  ان  لل�شغل،  التون�شي  ال��ع��ام 
ان  ال��ب��الد، م�شيفا  الإن��ق��اذ  ت�شورات  لديه  وان  االي��دي 
املنا�شب،  الوقت  يف  �شتك�شفها  اوراق  ال�شغيلة  للمنظمة 
ادىل  ح��وار  يف  الطبوبي  ودع��ا  خيانة.  ال�شمت  معتربا 
به لوكالة رويرت ن�شرته اأم�ض االثنني، ال�شيا�شيني اىل 
الكف عن ال�شراعات ال�شيا�شية ال�شيقة حول الق�شايا 
ال�شائكة، واقتنا�ض الفر�شة لالتفاق على روؤية موحدة 

لالإ�شالح.                      )التفا�شيل �ض11(

قال اإنه لن يقف مكتوف الأيدي

تون�ض: �حتاد �ل�شغل يهدد بك�شف �مل�شتور!

�أد�ة  �أ�شبح  �لإره����اب  �ل�شي�شي: 
�ملوؤ�مر�ت وتنفيذ  �ل�شر�عات  لإد�رة 

•• القاهرة-وكاالت:

عبدالفتاح  امل�شري  الرئي�ض  اأك��د 
االإره����اب  اأن  االث��ن��ني،  ال�شي�شي، 
الإدارة  ����ش���ري���ح���ة  اأداة  اأ����ش���ب���ح 
املخططات  وتنفيذ  ال�����ش��راع��ات 

واملوؤامرات.
بالذكرى  االحتفال  خالل  وقال، 
والعا�شرة  ال�شرطة  لعيد  ال�69 
اإن�������ه وم���ع  ي����ن����اي����ر،   25 ل����ث����ورة 
املحيطة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل���ت���غ���ريات 
حمموم  ت�شارع  يف  مت�شي  والتي 
وت��ع�����ش��ف ب���ا����ش���ت���ق���رار االأوط�������ان 
واأمنهم  ال�������ش���ع���وب  م����ق����درات  و 
الواجب  من  ب��ات  وا�شتقراراهم، 
ت����زاي����د خماطر  م����ن  ال���ت���ح���ذي���ر 
اأداة  اأ����ش���ب���ح  وال������ذي  االإره���������اب، 
ال�������ش���راع���ات  الإدارة  ����ش���ري���ح���ة 

وتنفيذ املخططات واملوؤامرات.
مل�شر  امل�شتقر  ال��و���ش��ع  اإن  وق���ال 
اجلمعية  ل����الإرادة  جت�شيدا  ج��اء 
ال�شلبة للدولة و�شعبها العظيم، 
اأبنائها  لت�شحيات  ح�شادا  وك��ان 
بجانب  ال�������ش���رط���ة  رج�������ال  م����ن 
القوات  ال��ب��وا���ش��ل م��ن  اإخ��وان��ه��م 
اأهمية  ع��ل��ى  م�������ش���ددا  امل�����ش��ل��ح��ة، 
ا���ش��ت��م��رار ال��ي��ق��ظ��ة واجل���ه���د من 
اجل��م��ي��ع مل��ح��ا���ش��رة وت��ط��وي��ق اأي 
اأمن  ي��ائ�����ش��ة ل��زع��زع��ة  حم���اول���ة 
امل�شا�ض  اأو  ال���وط���ن  وا����ش���ت���ق���رار 

مبكت�شبات ال�شعب امل�شري.

قائد ع�شكري �أمريكي: �لعالقات 
مع �إير�ن دخلت مرحلة �لفر�شة

•• عوا�صم-وكاالت:

الو�شطى  ال���ق���ي���ادة  ق���ائ���د  اع���ت���رب 
يف اجل��ي�����ض االأم����ريك����ي اجل����رال 
كينيث ماكينزي، اأن العالقات بني 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واإي�����ران دخلت 
اأ�شبح  اأن  بعد  ال��ف��ر���ش��ة،  مرحلة 

جو بايدن رئي�شا.
واأ�شاف ماكينزي على منت طائرة 
ع�شكرية وهو يف طريقه اإىل ال�شرق 
�شبقت  التي  االأ�شهر  اأن  االأو���ش��ط، 
يف  ارتفاعا  �شهدت  بايدن  تن�شيب 

من�شوب التوتر مع اإيران.
واأكد الع�شكري البارز اأن الواليات 
على  احلفاظ  من  متكنت  املتحدة 
امللف  م��ع  تعاملها  يف  ال����ردع  ق���وة 
القوات  اأن  على  االإي���راين، م�شددا 
اإىل  �شعت  املنطقة  يف  االأم��ريك��ي��ة 

منع اأي حرب مع طهران.
وي������رتاأ�������ض م���اك���ي���ن���زي ال���ق���ي���ادة 
االأمريكي،  اجل��ي�����ض  يف  ال��و���ش��ط��ى 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ع���ن  امل�������ش���وؤول���ة 

االأو�شط، ويطلق عليها �شنتكوم.
ماكينزي  ي���زور  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
اجلاري،  االأ�شبوع  نهاية  اإ�شرائيل 
اأك����ده م�����ش��وؤول يف وزارة  مل��ا  وف��ق��ا 
)بنتاغون(  االأم���ريك���ي���ة  ال���دف���اع 

م�شاء االأحد.

ف��ري��ق م��ت��ن��وع م��ن �ل��ن��و�ب 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني ي��وج��ه 
تر�مب حماكمة  يف  �لت��ه��ام 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الدميقراطيون  ال����ن����واب  ي��ع��ك�����ض 
ال��ت�����ش��ع��ة ال����ذي����ن ���ش��ي��ت��ول��ون دور 
الرئي�ض  حم���اك���م���ة  يف  االدع����������اء 
االأمريكي  التنوع  ت��رام��ب  ال�شابق 
يف االأجنا�ض واالأع��راق والنوع على 
القوميني  ����ش���ورة  م���ن  ال��ن��ق��ي�����ض 
الغوغاء  على  طغت  ال��ت��ي  البي�ض 
اأن�شار ترامب الذين اقتحموا  من 

مبنى الكوجنر�ض.
على  اأتباعه  حث  قد  ترامب  وك��ان 
اأج��ل تغيري هزميته يف  الكفاح من 
االنتخابات ل�شالح بايدن يف خطبة 
يناير  م��ن  ال�شاد�ض  ي��وم  حما�شية 
اجل�����اري. ث��م ه��اج��م م��ئ��ات منهم، 
ما  ي���رت���دون  اأو  ي��رف��ع��ون  بع�شهم 
يرمز اإىل تيارات عن�شرية ومعاداة 
ال�شامية الكوجنر�ض وحا�شروه يف 
واقعة انتهت ب�شقوط خم�شة قتلى 

ودفعت النواب لالختباء.

حتذيرات من هجمات جديدة يف العا�شمة العراقية

طائر�ت �لتحالف ت�شرب د�ع�ض بعد هجوم بغد�د �لد�مي

الطبوبي... احلوار او ك�شف االوراق

قوات االأمن الرو�شية تنت�شر يف امليدان االأحمر مبو�شكو   )ا ف ب(



الثالثاء   26  يناير   2021  م   -   العـدد   13148  
Tuesday    26  January   2021   -  Issue No   13148

02

اأخبـار الإمـارات
اأجرت 140,477 فح�شا ك�شفت عن 3,591 اإ�شابة

»�ل�شحة« تعلن �شفاء 3,820 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
االكت�شاف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
امل�شتجد  كورونا  بفريو�ض  امل�شابة  احلاالت  املبكر وح�شر 
الوزارة  اأعلنت   .. 19 واملخالطني لهم وعزلهم   - كوفيد 
ال�شاعات  خ��الل  ج��دي��دا  140،477 فح�شا  اإج���راء  ع��ن 
با�شتخدام  املجتمع  املا�شية على فئات خمتلفة يف   24 ال� 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.

الدولة  يف  والفح�ض  التق�شي  اإج����راءات  تكثيف   و�شاهم 
3،591 حالة  وتو�شيع نطاق الفحو�شات يف الك�شف عن 
جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة 
للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت  وجميعها  خمتلفة، 
ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 
281،546 حالة.  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حاالت 
م�شابة نتيجة تداعيات االإ�شابة بفريو�ض كورونا امل�شتجد، 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 798 حالة.
 واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن اأ�شفها وخال�ض 

بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها 
التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة  امل�شابني،  جلميع  العاجل 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وااللتزام  ال�����ش��ح��ي��ة وال��ت��ق��ي��د  م��ع اجل��ه��ات 

بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
 كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 3،820 حالة جديدة مل�شابني 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد كوفيد - 19 وتعافيها التام من 
اأعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ 
ال�شفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها 

حاالت.  255،304

�شهد اإطالق 4 مبادرات لبناء قدرات املجتمع الرقمية

حممد بن ر��شد يعتمد �ل�شيا�شة �لوطنية جلودة �حلياة �لرقمية

�لطو�رئ و�لأزمات حتدث �إجر�ء�ت دخول �شائقي �ل�شاحنات 
ومركبات نقل �لب�شائع �إىل �إمارة �أبوظبي بد�ية من 1 فرب�ير

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت جلنة اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا يف اإمارة اأبوظبي اأم�ض، حتديث اإجراءات 
انت�شار  للحد من  االحرتازية  االإج���راءات  مع  الب�شائع، متا�شياً  نقل  ومركبات  ال�شاحنات  ل�شائقي  االإم��ارة  دخ��ول 

فريو�ض كوفيد19-. و�شيبداأ تطبيق هذه االإجراءات من يوم االثنني 1 فرباير 2021.
واعتمدت اللجنة ال�شماح جلميع �شائقي ال�شاحنات ومركبات نقل الب�شائع بدخول االإمارة بعد اإبراز نتيجة �شلبية 

لفح�ض م�شحة االأنف PCR ال تتجاوز �شالحيتها 7 اأيام.
و�شيجرى توفري فح�ض م�شحة االأنف PCR جماناً جلميع �شائقي ال�شاحنات ومركبات نقل الب�شائع املطعمني 

كل 7 اأيام.
وجددت اللجنة دعوتها الأفراد املجتمع ملوا�شلة تعاونهم والتزامهم باتباع االإجراءات الوقائية واالحرتازية الفتة 

اإىل اأن عدم االلتزام باالإجراءات املحددة قد يعر�ض املخالفني اإىل الغرامة وامل�شاءلة القانونية.

•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه 
الهادفة  الرقمية،  احل��ي��اة  جل��ودة  الوطنية  ال�شيا�شة  اهلل 
االإم�����ارات، وتعزيز  دول���ة  اآم���ن يف  رق��م��ي  اإىل خلق جمتمع 
هوية اإيجابية ذات تفاعل رقمي هادف. وقد �شهد �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد يرافقه الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  و  الداخلية 
وبح�شور  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
و�شلوكيات  قيم  "ميثاق  اإط��الق  ال���وزراء،  معايل  من  ع��دد 
جمموعة  ُي��وؤّط��ر  وال���ذي  االإيجابية"،  الرقمية  امل��واط��ن��ة 
دولة  يف  االإيجابية  الرقمية  للمواطنة  وال�شلوكيات  القيم 
يتعّهد  ب��ن��ود   10 يف  متمثلة  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
املهارات  اإط��ار بناء  بها م�شتخدمو االإنرتنت يف الدولة، يف 
الرقمية وااللتزام بال�شلوكيات االإيجابية ل�شمان امل�شاركة 

مب�شوؤولية ووعي يف العامل الرقمي.
ال�شمعة  االإم��ارات��ي،  االإرث  ح��ول  الع�شرة  البنود  وتتمحور 
ح�شن  االإي��ج��اب��ي،  اال�شتثمار  االآخ��ري��ن،  اح���رتام  الرقمية، 
التعامل، اخل�شو�شية الرقمية، م�شداقية الن�شر، امل�شوؤولية 

والنظم، االأخالقيات الرقمية، واال�شتخدام املتوازن.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، على 
االإماراتي  املجتمع  يف  الرقمية  احلياة  جودة  تعزيز  اأهمية 

املتغريات  ت��واك��ب  نوعية،  وم�شاريع  وم��ب��ادرات  ب�شيا�شات 
خالل  م��ن  وال��ع��امل��ي،  املحلي  الرقمي  ال��ع��امل  يف  امل�شتجدة 
حتفيز املجتمع الرقمي وتعزيز ريادة دولة االإمارات و�شواًل 
ملراتب اأكر تقّدماً �شمن موؤ�شر التناف�شية الرقمية الذي 
 3 يف  عاملياً   12 املرتبة  وحتتل  عربياً  الدولة  فيه  تت�شدر 
للم�شتقبل  واجل��اه��زي��ة  التكنولوجيا  ه��ي  رئي�شية  حم��اور 

واملعرفة.
مكتوم:  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
 .... الرقمية  احل��ي��اة  جل��ودة  الوطنية  ال�شيا�شة  اعتمدنا 
الأجيالنا  واإيجابية  �شحية  رقمية  بيئة  �شمان  هو  الهدف 
الذين اأ�شبحوا يق�شون اأوقاتاً يف الواقع االفرتا�شي اأكر 
واقعهم  جعل  الهدف   .... الواقعية  احلياة  يف  وقتهم  من 

اإيجابيا واإنتاجيا واآمنا".
والتي  الرقمية  احلياة  جل��ودة  الوطنية  ال�شيا�شة  وتهدف 
اإع�����داده�����ا وت��ب��ن��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل جم��ل�����ض ج�����ودة احلياة  مت 
اإىل  املعنية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ه��ات  م��ع  بال�شراكة  الرقمية 
تعزيز ج��ودة احلياة الرقمية يف دول��ة االإم��ارات من خالل 
القدرات الرقمية: بناء قدرات  اأربعة حماور رئي�شية هي: 
ب�شكل  االإن��رتن��ت  ا�شتخدام  م��ن  ومتكينهم  املجتمع  اأف���راد 
وال�شلوكيات  القيم  تعزيز  الرقمي:  وال�شلوك  و�شليم،  واٍع 
الرقميةاالإيجابية، واملحتوى الرقمي: اإعداد اأدلة لتوجيه 
املجتمع نحو ا�شتخدام املحتوى االإيجابي، واأخرياً االت�شال 
عن  الناجمة  املخاطر  من  امل�شتخدمني  حماية  الرقمي: 
التعامل مع جهات مريبة اأو قر�شنة. وذلك يف اإطار الو�شول 

اإىل هدف حتقيق التعاي�ض مع املجتمعات االفرتا�شية بقيم 
11 مبادرة نوعية مت ربطها  ال�شيا�شة  زاي��د. كما تت�شمن 
اأفراد  حياة  ج��ودة  بتعزيز  تعنى  لل�شيا�شة  االأربعة  باملحاور 
جمتمع دولة االإمارات يف العامل الرقمي من خالل توفري 
م�شتوى  ورف���ع  امل�شتخدمني،  حل��م��اي��ة  اآم��ن��ة  رق��م��ي��ة  بيئة 
الوعي لديهم،وبناء قدراتهم ومهاراتهم الرقمية للتعامل 

مع العامل الرقمي ب�شكل اإيجابي و�شليم.

احلياة  ج���ودة  لتعزيز  ا�شرتاتيجية  م���ب���ادرات 
الرقمية: 

ياأتي اعتماد ال�شيا�شة الوطنية جلودة احلياة الرقمية اإىل 
جانب اإطالق 4 مبادرات مت اعتمادها لتعزيز جودة احلياة 
املعرفية جلودة  املن�شة  االإم���ارات، وه��ي:  الرقمية يف دول��ة 
احلياة الرقمية، وميثاق قيم و�شلوكيات املواطنة الرقمية 
ومن�شة  الرقمية،  احلياة  جودة  منهج  ومبادرة  االإيجابية، 
مت  التي  االإلكرتونية،  االألعاب  حمتوى  لتقييم  "�شّنف" 
الرقمية  احلياة  ج��ودة  جمل�ض  قبل  من  وتبنيها  اإع��داده��ا 
بال�شراكة مع اجلهات واملوؤ�ش�شات املعنية.. حتقيقاً الأف�شل 
جودة حياة رقمية يف جمتمع دولة االإمارات وعلى م�شتوى 
الرقمية  املواطنة  و�شلوكيات  "ميثاق قيم  ويواكب  العامل. 
االإيجابية" التغريات التي ي�شهدها العامل بوترية مت�شارعة 
يف ظل ع�شر احلوكمة الرقمية والذكاء اال�شطناعي واملدن 
الذكية، وبحكم ما ميتاز به املجتمع االإماراتي من الت�شامح 
جاء  فقد  والتعددية،  النبيلة  االإن�شانية  والقيم  والتعاي�ض 

امل��ي��ث��اق ل��ي��واك��ب ه���ذه ال��ت��غ��ريات م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز جودة 
واإيجابي.  اآم���ن  رق��م��ي  جمتمع  وتر�شيخ  الرقمية  احل��ي��اة 
امل��ع��رف��ي��ة جل���ودة احلياة  املن�شة  م���ب���ادرة:  اإط����الق  ك��م��ا مت 
وهي   ،/www.digitalwellbeing.ae/ الرقمية 
مرحلتها  يف  ت�شتمل  ومتكاملة  تفاعلية  اإلكرتونية  بوابة 
االأوىل على حمتوى توعوي لبناء القدرات الرقمية الأفراد 
املجتمع، خ�شو�شاً الطلبة واأولياء االأمور واملعلمني، اإ�شافة 
اإىل اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وك��ب��ار امل��واط��ن��ني، وذل���ك م��ن خالل 
املعرفية  البوابة  املتنوعة يف  وامل�شادر  االأدوات  كافة  توفري 
واإر�شادات  ن�شائح  تت�شمن:  التي  الرقمية  احلياة  جل��ودة 
الأولياء االأمور واملعلمني والطلبة، واأدوات الرقابة االأبوية 
واالإ�شراف العائلي، والتوعية باملواطنة الرقمية، والتوعية 
ب���ني االأط����ف����ال، وم�شادر  ال�����ش��ائ��ع��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب���اأح���دث 
الرقمية،  امل��ه��ارات  لتطوير  الرقمية  والثقافة  ال��ت��دري��ب 
واالإبالغ عن احلوادث الرقمية، اإ�شافة اإىل ن�شرات اإخبارية 

حمدثة اأ�شبوعياً.
كما اطلع �شموه على مبادرة "منهج جودة احلياة الرقمية" 
اإدراج  بهدف  وذل��ك  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قّدمتها  التي 
موا�شيع املواطنة الرقمية يف املناهج الدرا�شية من مرحلة 
مثل  م��واد  ع��دة  يف  ع�شر،  ال��ث��اين  ال�شف  وحتى  احل�شانة 
والرتبية  االجتماعية،  وال��درا���ش��ات  االأخ��الق��ي��ة،  الرتبية 
االإ�شالمية، واللغة العربية لغري الناطقني بها، والت�شميم 
االإبداعي  والت�شميم  الكمبيوتر،  وع��ل��وم  والتكنولوجيا 
ون�شر حمتوى متكامل  اإىل ت�شميم  واالبتكار. كما تهدف 

اخل�شو�شية  على  باملحافظة  الوعي  لرفع  االأم��ور  الأولياء 
حماية  وكيفية  بهم  املحيطة  االأخ��ط��ار  ومعرفة  الرقمية 
اإ�شافة  الرقمي،  االأم���ان  وتعزيز  منها  واأبنائهم  اأنف�شهم 
اإىل بناء القدرات الرقمية للمعلمني واالإداريني من خالل 

توفري دورات تخ�ش�شية يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
ومت اإطالق من�شة "�شّنف" التي قدمتها هيئة تنظيم قطاع 
 /www.sannif.ae/ االت�شاالت واحلكومة الرقمية
االألعاب  على  التعرف  فر�شة  االأم���ور  اأول��ي��اء  متنح  وال��ت��ي 
االإل��ك��رتون��ي��ة وحم��ت��واه��ا وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، ق��ب��ل ع��ر���ش��ه��ا على 
لعبة  اأي  البحث عن  اإمكانية  املن�شة  تقدم  االأطفال، حيث 
�شتظهر  البيانات  قاعدة  تواجدها يف  ويف حال  اإلكرتونية، 
االأمر  ويل  ي�شاعد  مم��ا  عليها،  حتتوي  ق��د  التي  املخاطر 
اإن�شاء  مت  اأن��ه  يذكر  الأبنائه.  االأن�شب  االألعاب  اختيار  على 
الوزراء،  بقرار من جمل�ض  الرقمية  احلياة  ج��ودة  جمل�ض 
الفريق  حكومية،برئا�شة  جهات   10 ع�شويته  يف  وي�شمل 
رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
الوزراء وزير الداخلية ومعايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد 
املجل�ض  وي��ت��وىل  ال��رئ��ي�����ض،  ن��ائ��ب  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزي����رة 
والربامج  ال�شيا�شات  تنفيذ  �شمن مهامه تطوير ومتابعة 
ل�����ش��م��ان ج����ودة ح��ي��اة امل��واط��ن��ني ال��رق��م��ي��ة، ون�����ش��ر القيم 
والتوا�شل  الرقمي،  العامل  يف  الهادف  التعامل  و�شلوكيات 
االإيجابي مع االآخرين، وال�شلوك الرقمي ال�شحي، وورفع 
ت�شجيع  جانب  اإىل  املجتمع،  فئات  جلميع  الرقمي  الوعي 

اال�شتخدام الهادف للتكنولوجيا.

�لو�قعية �حلياة  يف  وقتهم  من  �أكرث  �لفرت��شي  �لو�قع  يف  �أوقاتًا  يق�شون  �لذين  لأجيالنا  و�إيجابية  �شحية  رقمية  بيئة  �شمان  �لهدف  ر��شد:  بن  • حممد 
�لرئي�شية لتعزيز جودة �حلياة �لرقمية يف �لإمار�ت وحتفيز �ملجتمع �لرقمي وتعزيز ريادة �لدولة �شمن موؤ�شر �لتناف�شية �لرقمية  �لأ�ش�ض  و�شع  �ل�شيا�شة  ت�شتهدف  �لرقمية:  �حلياة  جلودة  �لوطنية  • �ل�شيا�شة 

حماور رئي�شية: �لقدر�ت �لرقمية و�ل�شلوك �لرقمي و�ملحتوى �لرقمي و�لت�شال �لرقمي, وتت�شمن 11 مبادرة نوعية د�عمة   4 على  • ترتكز 

�لإمار�ت.. �لتز�م بدعم حقوق �أطفال �لعامل وتخفيف معاناتهم
•• اأبوظبي-وام:

ر�شخت دولة االإمارات خالل ال�شنوات املا�شية مكانتها كاأحد اأبرز الداعمني 
املبادرات  من  جمموعة  عرب  ال��دويل  امل�شتوى  على  الطفل  حقوق  حلماية 
والتعليم  ال�شحة  حق  �شمان  االأوىل  بالدرجة  ا�شتهدفت  التي  وامل�شاعدات 

والغذاء ملاليني االأطفال حول العامل.
لركائز  وفقا  الطفل  حقوق  لدعم  الدولية  جهودها  يف  االإم���ارات  وتنطلق 
�شيا�شاتها اخلارجية القائمة على مبادئ العدالة وامل�شاواة وااللتزام بالعمل 
تويل  حيث  االإن�����ش��ان،  حلقوق  العاملي  االإع���الن  مبادئ  تنفيذ  لدعم  البناء 
اهتماماً ملحوظاً بتوفري حياة كرمية الأطفال العامل اأجمع، ال�شيما اأطفال 

الدول املت�شررة من احلروب والكوارث الطبيعية.
العام  الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ومتثل 
رئي�شة املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
العربي والدويل،  ال�شعيدين  الطفولة على  للعطاء ودعم  ، رمزاً  االأ�شرية 
اأبرزها  حيث �شطرت �شموها �شجال حافال باالإجنازات يف هذا املجال ومن 
دورها البارز يف دعم وم�شاندة االأطفال الالجئني ال�شوريني الذين قدمت 
لهم تربعات �شخية مباليني الدوالرات، كما قدمت �شموها يف عام 2014 
الأبحاث  زاي��د  »م��رك��ز  الإن�شاء  اإ�شرتليني  جنيه  مليون   60 ق��دره��ا  منحة 
اأ�شبح املركز االأول من  النادرة لدى االأط��ف��ال« يف لندن وال��ذي  االأم��را���ض 

نوعه يف العامل املتخ�ش�ض يف اأبحاث االأمرا�ض النادرة لدى االأطفال.
ويعد " برنامج ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع " اأكرب برنامج اإن�شاين 
عاملي يقوم حاليا بعالج االأطفال والن�شاء واملعوزين يف العديد من دول اآ�شيا 
واأفريقيا، ويقيم عيادات وم�شت�شفيات متنقلة يعمل فيها اأطباء وممر�شون 
اإماراتيون ومتطوعون من دول عديدة، وقد جنح الربنامج يف التخفيف من 
معاناة ما يزيد على 25 مليون طفل وم�شن وامراأة بغ�ض النظر عن اللون 

اأو اجلن�ض اأو العرق اأو الديانة.

التي  وتقف دولة االإم��ارات يف مقدمة الدول الراعية والداعمة للمبادرات 
الالزمة  ال�شحية  والعناية  الرعاية  على  ال��ع��امل  اأط��ف��ال  ح�شول  ت�شمن 
ل�شالمتهم ووقايتهم من االأوبئة واالأمرا�ض ال�شارية، ويف هذا االإطار تربز 
التي قدمت منذ  باك�شتان  االأطفال يف  �شلل  للتطعيم �شد  االإم��ارات  حملة 
 86 اإىل  483 مليون جرعة تطعيم، وو�شلت  2014 نحو  اإطالقها عام 

مليون طفل يف �شتى مناطق باك�شتان.
ولطاملا مار�شت االإمارات دوراً رائداً يف مكافحة انت�شار مر�ض �شلل االأطفال 
ال�شيخ  ال�شمو  2011، خ�ش�ض �شاحب  العام  على ال�شعيد الدويل، فمنذ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة ، اأكر من 250 مليون دوالر لدعم اجلهود الدولية للق�شاء على 
�شلل االأطفال، كما ا�شت�شاف �شموه يف عام 2019 حلظة اإعالن التعهدات 
امليل  بلوغ  العاملية للق�شاء على �شلل االأطفال يف منتدى  باملبادرة  اخلا�شة 

االأخري والتي جمعت اأكر من 2.8 مليار دوالر اأمريكي.
التي  الطبية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  م��ن  االأول  امل�شتفيد  االأط��ف��ال  ويعترب 
اأقامتها االإمارات على نفقتها يف كثري من البلدان النامية، هذا اإىل جانب 
ما تقدمه هيئاتها اخلريية واالإن�شانية من هبات وم�شاعدات طبية يف كافة 
وعلى  �شعبة،  معي�شية  ظروفا  االأطفال  فيها  يعي�ض  التي  واملناطق  ال��دول 
�شبيل املثال اأطلقت دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات حممد بن را�شد اآل 
مكتوم العاملية، يف يناير 2020 برنامج مدته 3 �شنوات بقيمة 3 ماليني 
يف  الدرا�شة  �شن  يف  االأط��ف��ال  بني  املعوية  ال��دي��دان  ملكافحة  اأمريكي  دوالر 

باك�شتان.
املتحدة  االأمم  منظمة  ل��ربام��ج  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  وداع��م��ا  �شريكا  االإم�����ارات  وت��ع��د 
العامل،  يف  االأطفال  �شحة  حت�شني  ت�شتهدف  "اليوني�شف" التي  للطفولة 
ويف هذا االإطار اأبرمت االإمارات ممثلة بهيئة الهالل االأحمر االإماراتي، يف 
مببلغ  مبوجبها  "اليوني�شف" ت�شاهم  مع  تعاون  اتفاقية  املا�شي،  دي�شمرب 
لدى  اخللقية  الت�شوهات  م��ن  باحلد  خا�شة  ب��رام��ج  لدعم  دره���م،  مليون 

حديثي الوالدة يف اأفغان�شتان.
التعليم .. حر�شت االإمارات على اإعطاء االأولوية حلماية التعليم باعتباره 
عن�شراً اأ�شا�شياً يف االرتقاء باملجتمعات باأكملها، حيث بلغ اإجمايل تربعاتها 
لدعم م�شاريع التعليم حول العامل 1.55 مليار دوالر، مبا يف ذلك التربع 
مببلغ 284.4 مليون دوالر للمناطق املتاأثرة باالأزمات، حيث تتعاون دولة 
2017 من  االإم��ارات مع منظمة اليوني�شف وال�شركاء االآخرين منذ عام 

اأجل دعم تعليم 20 مليون طفل يف 59 دولة.
ومتتلك دولة االإمارات �شجال حافال باملبادرات الداعمة حلقوق الطفل يف 
التعليم وذلك من خالل اإن�شاء املدار�ض اأو من خالل تقدمي املنح والتمويالت 
التي ت�شاعد يف توفري التعليم جلميع الفئات وبالدرجة االأوىل لالأطفال ، 
ولعل من اأبرز ال�شواهد على ذلك م�شاهمة مبادرات ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم يف بناء اأكر من 2126 مدر�شة حول العامل حتى عام 2019، 
مالية  م�شاهمة  تقدمي  عن   2018 العام  من  فرباير  يف  اإعالنها  وكذلك 
اأجل  من  العاملية  »ال�شراكة  لربنامج  اأمريكي  دوالر  مليون   100 بقيمة 
و�شاب يف  870 مليون طفل  لنحو  التعُلّم  نتائج  بهدف حت�شني  التعليم«؛ 

نامياً. بلداً   89
وتبذل االإمارات جهودا حثيثة بالتعاون مع �شركائها االإقليميني والدوليني 
من اأجل توفري التعليم املنا�شب لالأطفال لالجئني حول العامل وامل�شاهمة 
املدى  على  م�شتقبلهم  ل�شمان  اإل��ي��ه��ا  يحتاجون  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  تنمية  يف 
قطاع  يف  قدمتها  التي  امل�شاعدات  قيمة  بلغت  املثال  �شبيل  وعلى  الطويل، 
من  الفرتة  خ��الل  منها  واملت�شررين  ال�شورية  ل��الأزم��ة  ا�شتجابة  التعليم 

درهم. مليون   190.1 نحو   ،2019 يناير  اإىل   2012
العاملي  ال��دول الداعمة لربنامج االأغذية  اأب��رز  الغذاء.. تعد االإم��ارات من 
الغذائية ملاليني  امل�شاعدات  توفري  ي�شاهم يف  ال��ذي  املتحدة  ل��الأمم  التابع 
االأ�شر واأطفالها حول العامل، كما ت�شاهم االإمارات عرب هيئاتها وموؤ�ش�شاتها 
البلدان  الغذائية يف ع�شرات  امل�شاعدات  اخلريية يف تنفيذ حمالت لتوزيع 

والتي ت�شتهدف االأطفال بالدرجة االأوىل.
ومنذ ظهور جائحة كورونا وما ت�شبب به من اإغالق كبري للمدار�ض، يقوم 
غذائية  ح�ش�ض  بتوزيع  االإم���ارات  من  مب�شاعدة  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج 
والوقاية  التغذية  تعزيز  يف  للم�شاعدة  نقدية  وحتويالت  وق�شائم  منزلية 
من االأمرا�ض بني االأطفال حول العامل الذين حرموا من فر�شة احل�شول 

على الوجبات املدر�شية واملقدر عددهم نحو 370 مليون طفل.
احلماية الرقمية .. تعود اجلهود االإماراتية يف حماية االأطفال من خماطر 
عربي  بلد  اأول  كانت  حيث   2001 ع��ام  اإىل  الرقمي  والف�شاء  االإن��رتن��ت 
ين�شم اإىل اتفاقية حماية الطفل من اجلرائم ال�شيربانية، ويف عام 2015 
ا�شت�شافت االإمارات القمة العاملية الثانية ل� "ويربوتكت" التي اأ�شفرت عن 
اتفاق احلكومات واملنظمات على اإن�شاء ا�شتجابة وطنية من�شقة لال�شتغالل 

اجلن�شي لالأطفال على االإنرتنت.
وتراأ�شت االإمارات ممثلة يف وزارة الداخلية فرقة العمل العاملية االفرتا�شية 
"يف. االفرتا�شية  العاملية  القوة  موؤمتر  يف  �شاركت  كما   ،2015 عام  منذ 
و�شركاء  املكر�شة  القانون  اإن��ف��اذ  وك��االت  من  دويل  حتالف  جي.تي." وه��و 
ال�شناعة يعملون معا للحفاظ على �شالمة االأطفال على االإنرتنت، حيث 
�شاهم الفريق يف اإنقاذ مئات االأطفال يف جميع اأنحاء العامل من ا�شتغالل 

االأطفال عرب االإنرتنت وحماكمة مئات املجرمني منذ عام 2003.
وتقديرا جلهودها يف حماية االأطفال من خماطر العامل الرقمي انتخبت 
عرب  االأطفال  حلماية  الدولية  اللجنة  لقيادة   2017 يونيو  يف  االإم���ارات 
ال���دويل لالت�شاالت يف جنيف، ويف عام  االإن��رتن��ت خ��الل م��وؤمت��ر االحت���اد 
2018 جنحت االإمارات يف ح�شد اأكر من 450 من القيادات الدينية من 
�شتى اأنحاء العامل �شمن فعاليات موؤمتر "حتالف االأديان الأمن املجتمعات: 
كرامة الطفل يف العامل الرقمي" وذلك بهدف و�شع روؤية عاملية م�شرتكة 
لتعزيز حماية املجتمعات، وخا�شة االأطفال من جرائم االبتزاز عرب العامل 

الرقمي وخماطر ال�شبكة العنكبوتية.
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اأخبـار الإمـارات

�لأر�شيف �لوطني يرثي مهرجان �ل�شيخ ز�يد بالبعد �لتاريخي للدولة من خالل من�شة ذ�كرة �لوطن

للقادة  اأق��وااًل لل�شيخ زاي��د، و�شوراً 
ال���ذي���ن �����ش����اروا ع��ل��ى خ���ط���اه وهم 
ويتابعون  التقدم  ق��واع��د  ير�شون 
م�������ش���رية ال���ن���ه���و����ض واالزده�����������ار، 
وي�شعون اأكرب ا�شرتاتيجية عرفها 
ب��اخل��م�����ش��ني عاماً  ت��ت��م��ث��ل  ال���ع���امل 
مئوية  اإىل  ت�����ش��ل  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة 
2071، كما عنيت هذه  االإم��ارات 
الذي  الوطني  ب��االأر���ش��ي��ف  ال��ف��رتة 
بتوجيهات  1968م  ع���ام  ت��اأ���ش�����ض 
م��ن ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����ض ال���ذي اأدرك 
بدت  وقد  القادمة،  املرحلة  اأهمية 
يف الواجهة �شا�شة كبرية ت�شتعر�ض 
االأر�شيف  تاريخ  حمطات مهمة يف 

من  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  �شهدتها  فقد 
قدمت  وال��ت��ي  1971-1980م، 
فيها  ظهر  كثرية  �شوراً  للجمهور 
ال�شيخ زايد وهو ينه�ض باالإمارات 
ال��داخ��ل��ي، ويوطد  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
وعاملياً،  وعربياً  اإقليمياً  عالقاتها 
وقد �شّطر بجهوده الدوؤوبة اأعمااًل 
باأحرف من  التاريخ  جليلة خلدها 

نور.
ال��ت��ي متتد  ال��زم��ن��ي��ة  ال���ف���رتة  ويف 
دولة  ب��دت  1980-1990م  م��ن 
ظل  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ض  القائد  حكم 
– طيب اهلل  اآل نهيان  بن �شلطان 

 22  - 17 اأبوظبي يف الفرتة من 
"متكني  �شعار  املقبل، حتت  اأكتوبر 
و�شيناق�ض  املعرفة"،  جم��ت��م��ع��ات 
م��ه��م��ة مثل:  اأر����ش���ي���ف���ي���ة  ق�����ش��اي��ا 
واملعرفة  اال���ش��ط��ن��اع��ي،  ال����ذك����اء 
للتنمية  ك���اأ����ش���ا����ض  امل�������ش���ت���دام���ة 
امل�شتدامة، ومواجهة التحديات يف 
حفظ االأر�شيفات بو�شائل التوا�شل 

االجتماعي.
ال��ف�����ش��اء زوار  وا���ش��ط��ح��ب ق�����ش��م 
تقنيات  ع���رب  الوطن"  "ذاكرة 
افرتا�شية  رح����ل����ة  يف  م����ت����ط����ورة 
فر�شة  ل��ه��م  واأت�������اح  امل����ري����خ،  اإىل 
بلونه  الف�شاء  رك��ن  على  االط���الع 

واإحدى  كلباء  حل�شن  تخطيطية 
خورفكان  يف  ال��ربت��غ��ال��ي��ة  ال��ق��الع 
وغريها، ويعود اأقدم هذه الوثائق 
ال�شابع  ال���ق���رن  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
املرحلة  وجتمعها  امل��ي��الدي  ع�شر 
من  متتد  التي  االأوىل  التاريخية 
ركزت  ف��ي��م��ا  1620-1922م، 
املرحلة التاريخية الثانية يف الفرتة 
املمتدة من 1918-1970م، على 
جهود ال�شيخ زايد مبنطقة العني، 
وج���ه���وده م��ن اأج���ل ق��ي��ام االحت���اد، 
الق�شم ع��دداً كبرياً من  و�شم ه��ذا 

امل�شكوكات واالأو�شمة والنيا�شني.
واأم��������ا م���رح���ل���ة ب����داي����ة االزده��������ار 

املوؤ�ش�ض  القائد  واهتمام  الوطني، 
وحر�شه  ب�����ه،   - اهلل  رح���م���ه   –
ت���اري���خ االإم������ارات  اأن ي��ج��م��ع  ع��ل��ى 
وبجانب  ل����الأج����ي����ال،  وي���ح���ف���ظ���ه 
ال�شا�شة ركن مكتبة االإمارات التي 
الوطني،  االأر�شيف  اإ�شدارات  ت�شم 
اللوحية  احل����وا�����ش����ي����ب  وب���ع�������ض 
الذكية  التطبيقات  تعر�ض  ال��ت��ي 

ليوميات ال�شيوخ.
الوطن"  "ذاكرة  م��ن�����ش��ة  وت��ط��ل��ع 
زوار املهرجان - عرب �شا�شة كبرية 
وب��ع�����ض امل��ن�����ش��ورات ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة - 
ع��ل��ى ك��وجن��ر���ض امل��ج��ل�����ض ال���دويل 
�شت�شت�شيفه  ال������ذي  ل���الأر����ش���ي���ف 

املوؤ�ش�شني  االآب���اء  واإخ��وان��ه  ث��راه - 
اهتمامها  ت������ويل  وه������ي  ت����ت����األ����ق، 
وللمقيمني  االإم���ارات���ي  ل��الإن�����ش��ان 
ع��ل��ى اأر�����ض االإم������ارات ال��ت��ي ب���داأت 
تنعم ببيئة هادئة وجميلة، واأبرزت 
امل��ن�����ش��ة ه����ذه ال���ف���رتة م���ن خالل 
لوحة زجاجية ر�شمت عليها �شورة 
امل��وؤ���ش�����ض وحت��ت��ه��ا نق�شت  ال��ق��ائ��د 
ما�شيه  ي���ع���رف  ال  "من  ك��ل��م��ت��ه: 
حا�شره  ي��ع��ي�����ض  اأن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ال 
امل��ا���ش��ي نتعلم  ف��م��ن  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه، 
ون��ك��ت�����ش��ب اخل����ربة ون�����ش��ت��ف��ي��د من 

الدرو�ض والنتائج".
وقدمت الفرتة -1990 2020م 

•• اأبوظبي-وام:

مبن�شة  الوطني  االأر�شيف  ي�شارك 
"ذاكرة الوطن" يف مهرجان ال�شيخ 
ال���ذي   -  2021-2020 زاي�����د 
الدولة  داخ��ل  من  ال���زوار  ي�شتقبل 
ثالثة  قرابة  م��دار  على  وخارجها 
اأ���ش��ه��ر - ح��ر���ش��اً م��ن��ه ع��ل��ى اإث����راء 
املهرجان بالبعد التاريخي، وبهدف 
ت��ع��زي��ز االن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن وال����والء 
الهوية  وتر�شيخ  احلكيمة،  للقيادة 
الوطنية  القيم  وغ��ر���ض  الوطنية، 
وم����ب����ادئ امل���واط���ن���ة ال�����ش��احل��ة يف 

نفو�ض االأجيال ال�شابة.
تاريخية  ب��وث��ائ��ق  املن�شة  وح��ف��ل��ت 
و�شور فوتوغرافية واأفالم وثائقية 
زوار  جت��ذب  اأن  ا�شتطاعت  وطنية 
االإم�������ارات  ت���اري���خ  اإىل  امل���ه���رج���ان 
ال����ع����ري����ق، وُت���ط���ل���ع���ه���م ع���ل���ى �شري 
قادتها العظام الذين ا�شتطاعوا اأن 

ي�شيدوا ح�شارة اأبهرت العامل.
وت�����ش��ت��ق��ب��ل ب���واب���ة م��ن�����ش��ة ذاك����رة 
زايد  ال�شيخ  باأ�شعار  ال��زوار  الوطن 
اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
ثراه" التي تنطق باحلكمة، ومكارم 
تاأملية  ب��ن��زع��ة  وت���ب���وح  االأخ������الق، 
وا�شت�شراف  وال���ك���ون  االإن�����ش��ان  يف 

امل�شتقبل.
تاريخية  بوثائق  املن�شة  ت��ب��داأ  ث��م 
ور�شوم  وامل���ع���اه���دات،  ك��ال��ر���ش��ائ��ل 

حتاكي  التي  والت�شاري�ض  االأحمر 
الرحلة  ويف  امل���ري���خ،  ك��وك��ب  ���ش��ك��ل 
االف�����رتا������ش�����ي�����ة ي�����راف�����ق ال�����زائ�����ر 
االإمارات  م�شروع  االأمل"  "م�شبار 
يج�شد  وال��ذي  امل��ري��خ،  ال�شتك�شاف 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ض  القائد  حلم 
اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

ثراه - بالو�شول اإىل الف�شاء.
وقد اأفردت املن�شة يف نهايتها ركناً 
لالأطفال  ي��ق��دم  بالتعليم،  خ��ا���ش��اً 
كاللوحة  وفائدة،  متعة  ذات  األعاباً 
االأطفال  ير�شم  التي  املغناطي�شية 
عليها علم االإم��ارات، وبرج خليفة، 
وخ��ري��ط��ة االإم��������ارات، وف��ي��ه ق�شم 
وتعريف  الوطنية،  ال�شور  لر�شم 
تعّد  ال��ت��ي  امل�شوقة  امل�����ش��رية  بلعبة 
اأحدث ابتكارات االأر�شيف الوطني، 
التاريخية  امل���ع���رف���ة  ت���ع���زز  وه�����ي 
وتنا�شب جميع  االإماراتي،  وال�شنع 
معلومات  م���ن  ف��ي��ه��ا  مل���ا  االأع����م����ار 
م�شتخل�شة من اإ�شدارات االأر�شيف 
اأي�شاً  التعليم  رك��ن  ويف  ال��وط��ن��ي، 
التعليم  ع��ن  ���ش��وراً  تعر�ض  �شا�شة 

قدمياً يف االإمارات.
كانت  اخل����ارج����ي����ة  ال�������ش���اح���ة  ويف 
ت�����ش��اف��ح زوار  ال���ك���ب���رية  ال�����ش��ا���ش��ة 
للقائد  خ���ال���دة  ب��ك��ل��م��ات  امل��ن�����ش��ة 
املقابالت  بع�ض  يف  قالها  املوؤ�ش�ض 
واالجتماعات  املجال�ض  بع�ض  ويف 

مع �شعبه.

حاكم �ل�شارقة ي�شدر مر�شوما �أمرييا باإ�شافة وتعديل بع�ض �جلهات �ملتخ�ش�شة �لتابعة لهيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية
•• ال�صارقة-وام:

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة املر�شوم االأمريي رقم 1 ل�شنة 
التابعة  املتخ�ش�شة  اجلهات  بع�ض  وتعديل  اإ�شافة  ب�شاأن  2021م 

لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية.
اأن ي�شاف للجهات املتخ�ش�شة التابعة  ون�ض املر�شوم االأمريي على 

لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية اجلهات االآتية: 
الفطرية. للحياة  الذيد  مركز   1-

باحلمرية. القرم  اأ�شجار  حممية   -  2
ال�شبط. غليل  حممية   3-

وح�شب املر�شوم االأمريي تعدل م�شميات املراكز التالية لت�شبح على 

النحو االآتي: 
ال�شارقة. �شفاري  التعديل:  الربدي،  منتزه  املركز:  ا�شم   1-

الأ�شجار  كلباء  خ��ور  مركز  التعديل:  القرم،  مركز  املركز:  ا�شم   2-
القرم.

ووفقا للمر�شوم االأمريي ت�شمن املراكز التالية حتت م�شمى مراكز 
منتزه ال�شحراء: 

العربية. اجلزيرة  �شبه  حيوانات  مركز   1-
التاريخ الطبيعي والنباتي. متحف   -  2

االأطفال. مزرعة   -  3
االإ�شالمية. احلديقة   -  4

ويعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه 
كل فيما يخ�شه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

»�ل�شحة« تعلن تقدمي 83,302 جرعة من 
لقاح كوفيد 19 خالل �ل� 24 �شاعة �ملا�شية 

•• اأبوظبي-وام:

83،302 جرعة خالل  اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 
24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها  ال�شاعات ال� 
جرعة   26.00 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   2،571،086 اأم�ض  حتى 
لقاح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي  �شخ�ض.   100 لكل 
#كوفيد19 و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم 
والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�ض كوفيد - 

.19

بيان حول �فتتاح �شفارة 
�لإمار�ت يف �إ�شر�ئيل 

•• اأبوظبي-وام:

م��ع نظريتها  بالتن�شيق  ح��ال��ي��اً  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت��ق��وم 
االإ�شرائيلية بخ�شو�ض افتتاح �شفارة دولة االإمارات لدى دولة اإ�شرائيل.

وقد تاأثرت عملية فتح ال�شفارة يف الوقت الراهن بالقيود احلالية املفرو�شة 
على احلركة يف دولة اإ�شرائيل للحد من انت�شار جائحة كوفيد19-، وناأمل 
اأن يتح�شن الو�شع واأن تكتمل عملية فتح ال�شفارة قريبا، وذلك مع ا�شتمرار 

اجلهود االإماراتية واالإ�شرائيلية لقيادة اأ�شرع حمالت التطعيم يف العامل.

�لرئي�ض �لتنفيذي ل�مدينة �شخبوط �لطبية: تكامل �خلدمات مع قر�ر�ت �قت�شادية ملجل�ض �لوزر�ء توؤكد �إ�شر�ر �لإمار�ت على ت�شدر �ل�شباق نحو �مل�شتقبل
خليفة �لطبية يوفر �أعلى م�شتويات �جلودة يف �لرعاية �ل�شحية •• اأبوظبي -وام: 

منحت حزمة القرارات االقت�شادية التي اأعلن عنها خالل االجتماع االأول 
ملجل�ض الوزراء يف 2021 ، عام اخلم�شني ، العقد القادم تو�شيفه املربمج 
دولة  يف  وا�شتثنائيا  خمتلفا  يكون  اأن  ت�شتهدف  اإيجابية  بطاقة  يبداأ  ب��اأن 

االإمارات.
وبدت حزمة القرارات اال�شرتاتيجية التي �شدرت يف ت�شمياتها وكاأنها توزيع 
قطاعي للتجدد والهيكلة والطموح لكنها بالتدقيق تتجلى كوحدة متكاملة، 
ال�شياحة واال�شتثمار واالإعالم وال�شحة، بدرجة  التعليم مع  يرتادف فيها 
ملفتة من االبتكار يف ت�شنيع امل�شتقبل ب�شمانة عهد تعزيز رحلة االزدهار 

والريادة.
وعك�شت القرارات االقت�شادية الثالثة التي اتخذها جمل�ض الوزراء حجم 
خم�شينيتها  م��ن  االأول  العقد  االم���ارات  بها  ت�شتهل  التي  النوعية  النقلة 
وللدين  ال��دائ��ري  لالقت�شاد  جديدة  ا�شرتاتيجيات  اإط��الق  وه��ي  الثانية، 

العام ، ولل�شياحة يف الدولة .
يف  القيمة  تعزيز  ا�شرتاتيجية  باأنه  اأكادمييا   ، الدائري  االقت�شاد  ويعرف 
ل�شل�شلة  املختلفة  العنا�شر  بربط  ي�شمح  ، ومبا  للدولة  االقت�شادية  البنية 
القيمة مع االأخذ يف االعتبار ثالثة اأ�شئلة رئي�شية تت�شل بكيفية ا�شتخدام 
املوارد بفعالية ، وكيفية ال�شراء مع و�شع الدائرية يف االعتبار، واأي�شا كيفية 

تعظيم قيمة النفايات والبيئة .
وبدا قرار اعتماد االقت�شاد الدائري وت�شكيل جمل�ض وطني له ، يف قوة وقعه 
وكاأنه ينطلق من جناح االإمارات يف تطويع اأزمة "كورونا" و�شرعة اخلروج 
منها ويعتمد ذلك كمرحلة تاأ�شي�شية لدورة اقت�شادية جديدة حتدد م�شار 
التطور القادم، واملالمح الرئي�شة للدورة التالية، وطبيعة جتديد راأ�ض املال 

الثابت.
قبل  اعتماده من  ج��رى  كما  االأع��م��ال  دورات  لنظام  االإم��ارات��ي  النموذج  يف 
االإدارة  حتقيق  يف  ال��دول��ة  اجت��اه��ات  ير�شم  �شامل  اإط���ار   ، ال����وزراء  جمل�ض 
اأ�شاليب  امل�شتدامة واال�شتخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خالل تبني 
احلالية  االأج��ي��ال  حياة  ج��ودة  ي�شمن  ومب��ا  واالإن��ت��اج  اال�شتهالك  وتقنيات 

وامل�شتقبلية وتعزيز كفاءة ا�شتهالك املوارد الطبيعية والق�شاء على الهدر.
كما ت�شمنت اال�شرتاتيجية اجلديدة يف جانبها االآخر نظاما خا�شا بالدين 
وحتقيق  االحت��ادي��ة  للحكومة  امل��ايل  التخطيط  تعزيز  على  وي��ق��وم  ال��ع��ام، 
االبتكار ومتثل  تناف�شي معريف مبني على  اقت�شاد  وبناء  املالية  اال�شتدامة 
هذه اال�شرتاتيجية اإطارا عاما لتحفيز القطاع املايل وامل�شريف بالدولة من 
�شندات  �شوق  وتاأ�شي�ض  لال�شتثمار،  االإم���ارات  جهاز  حمفظة  تعزيز  خ��الل 
االإعالن  حظي  نوعية  نقلة  وهي  متويلية  بدائل  وتوفري  املحلية،  بالعملة 

عنها مبتابعات دولية �شريعة.
ي�شار اإىل اأنه ويف الوقت نف�شه الذي كانت فيه احلكومة تطلق ا�شرتاتيجيات 
�شهادات  تتواىل  كانت  وال�شياحة  العام  والدين  الدائري  جديدة لالقت�شاد 
بلومبريغ  وك��ال��ة  وثقت  فقد  ال�����ش��دارة  ال�شتدامة  االإم����ارات  باأهلية  دول��ي��ة 
ب�شاأن  حمالتها  كفاءة  توظيف  يف  االإم���ارات  جن��اح  االأمريكية  االقت�شادية 
واأبوظبي  دب��ي  �شوقي  اأداء  رف��ع  نحو  على  "كورونا"،  لقاح  على  احل�شول 
لعام  املكا�شب  يف  العاملية  امل���ال  اأ���ش��واق  اأع��ل��ى  وث��ال��ث  ث��اين  ليحتال  املاليني 

.  2020
"مربان" االإماراتي  خ��ام  بت�شدر  االأوب���ك  اأرق���ام منظمة  اأك��دت  فقد  كذلك 
خالل عام 2020 قائمة اأف�شل خامات النفط يف ال�شوق العاملي من حيث 
اجلودة وال�شعر حالة اليقني يف م�شتهل عام اخلم�شني باإ�شرار دولة االإمارات 

على ت�شدر ال�شباق نحو امل�شتقبل .

•• اأبوظبي -وام:

�شخبوط  ال�������ش���ي���خ  م���دي���ن���ة  ت���ل���ب���ي 
اأبوظبي  ل�شركة  التابعة   - الطبية 
كافة  "�شحة" -  ال�شحية  للخدمات 
االحتياجات الطبية املرموقة جلميع 
اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل اأح����دث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال�����ش��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ذات 
الكوادر  واأف�����ش��ل  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
الطبية ذات الكفاءات العاملية العالية 

ويف تخ�ش�شات عديدة خمتلفة.
ال�شيخ  م����دي����ن����ة  ����ش���ع���ي  ظ������ل  ويف 
���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة - ال��ت��ي ت��ع��د من 
وتقدم  ال��دول��ة  يف  امل�شت�شفيات  اأك��رب 
 - املعقدة  الرعاية ال�شحية للحاالت 
لالرتقاء مب�شتوى الرعاية ال�شحية 
امل��ق��دم��ة ل��ل��م��ر���ش��ى وح��ر���ش��ه��ا على 
وتعزيز  وال�����ش��ري��ري  الطبي  التميز 
اإمارة  يف  فقط  لي�ض  املر�شى  جتربة 
امل��ن��ط��ق��ة .. مت دمج  ب��ل يف  اأب��وظ��ب��ي 
للمر�شى  املقدمة  الطبية  اخلدمات 
الطبية  خليفة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  ب��ني 
الطبية  ���ش��خ��ب��وط  ال�����ش��ي��خ  وم��دي��ن��ة 
داخل  م���ن  امل��ر���ش��ى  �شيتمكن  ح��ي��ث 
على  احل�شول  من  واملنطقة  الدولة 
املتكاملة  اخل��دم��ات  م��ن  الأي  رع��اي��ة 
واال�شتفادة من م�شتوى اأف�شل بغ�ض 
بجانب  امل��وق��ع  اأو  املن�شاأة  ع��ن  النظر 
اال�شتفادة من خربات وموارد "مايو 
واإدارة  ت�شغيل  عن  كلينك" امل�شوؤولة 

مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية.
وحول مدى اعتبار تكامل اخلدمات 
الطبية بني مدينتي ال�شيخ �شخبوط 
م�شاألة  ال��ط��ب��ي��ت��ني  خليفة  وال�����ش��ي��خ 
نا�شر  ال����دك����ت����ور  ق������ال   .. ح���ي���وي���ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملدينة  ال��رئ��ي�����ض  ع��م��ا���ض 
حوار  يف   - الطبية  �شخبوط  ال�شيخ 
"وام" - :  اأن��ب��اء االإم���ارات  مع وكالة 
ال���دوؤوب لتوفري  اإط���ار �شعينا  اإن��ه يف 

الرعاية  يف  اجل���ودة  م�شتويات  اأع��ل��ى 
املر�شى  بتجربة  واالرت��ق��اء  ال�شحية 
واخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل��ه��م يف دول���ة 
االإم��������ارات وامل��ن��ط��ق��ة ع��م��وم��اً يفتح 
ت����ك����ام����ل اخل������دم������ات ال���ط���ب���ي���ة بني 
ال�شيخ  مدينة  اأم��ام  جم��ااًل  املرفقني 
�شخبوط الطبية لتقدمي نهج رعاية 
متعددة التخ�ش�شات حموره املري�ض 
للرعاية  اأبوظبي  �شركة  �شبكة  ع��رب 
اإط���ار  يف  "�شحة" وذل����ك  ال�����ش��ح��ي��ة 
الذي  املجموعة"  ممار�شات  "منوذج 

تقوده املدينة".
العمل  خ������الل  م����ن  اأن�������ه  واأ�������ش������اف 
"�شحة"  �شبكة  �شمن  واح��د  كفريق 
النموذج اجلديد يف حت�شني  �شي�شهم 
ح�����ش��ول امل��ر���ش��ى ع��ل��ى رع��اي��ة طبية 
ع���امل���ي���ة امل�������ش���ت���وى م����ا ي���دع���م روؤي�����ة 
"مركز  الإن�����ش��اء  ال��ه��ادف��ة  "�شحة" 
الطبية  اخلدمات  وتطوير  للتميز" 
واملدعومة  ال��دق��ي��ق��ة  التخ�ش�شية 
ب���اخل���ربات وال��ت��ق��ن��ي��ات ال���الزم���ة يف 
مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية .. ويف 
اإطار هذا التكامل �شيحظى اأخ�شائيو 
الو�شول  باإمكانية  ال�شحية  الرعاية 
وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب����رام����ج  اإىل 
وما  كلينك"  "مايو  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
يرتافق مع ذلك من الفر�ض الكبرية 
املتاحة للتطوير الوظيفي واملهني".

وع���ن اأب����رز اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة التي 
اإجناز  للمر�شى عند  �شيتم تقدميها 
" يف الوقت   : ق���ال   .. ال��ت��ك��ام��ل  ه���ذا 
اخلدمات  تكامل  �شي�شمل  احل��ا���ش��ر 
ال���ط���ب���ي���ة امل����ق����دم����ة ل���ل���ب���ال���غ���ني بني 
امل��ن�����ش��اأت��ني ك��ال م��ن اأم���را����ض القلب 
االأوعية  وج��راح��ة  العظام  وج��راح��ة 
واالأورام  اله�شمي  واجلهاز  الدموية 
خ��الل فرتة  ال���دم  اأم��را���ض  وتتبعها 

قريبة".
ممار�شات  من�����وذج  م���ع   ": واأ�����ش����اف 

امل����ج����م����وع����ة ال���������ذي ي���ت���ي���ح ت���ق���دمي 
اخل����دم����ات ال�����ش��ري��ري��ة ع��ل��ى اأي����دي 
مواقع  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  االأط����ب����اء 
متعددة و�شمن اإطار موّحد ومتكامل 
بني "�شحة" و"مايو كلينك" ن�شمن 
اأعلى  ع��ل��ى  م��ر���ش��ان��ا  ح�����ش��ول جميع 
م�شتويات الرعاية ومعاجلتهم بغ�ض 
النظر عن املوقع اأو املن�شاأة التي يتم 
�شيتمكن  ف���ي���ه���ا..واالآن  ا�شتقبالهم 
املر�شى الذي ي�شعون للح�شول على 
اخلدمات املتكاملة يف دولة االإمارات 
اإىل اخلربات  الو�شول  واملنطقة من 
كلينك"  "مايو  ل������دى  امل���ت���م���ي���زة 
واحل�شول على اأحدث حلول الرعاية 

ال�شحية املبتكرة".
واأ����ش���ار اإىل اإ���ش��ه��ام ه���ذا ال��ت��ك��ام��ل يف 
الرعاية  خ����دم����ات  ج������ودة  حت�����ش��ني 
املر�شى  ل��رع��اي��ة  امل��ق��دم��ة  ال�شحية 
من  تعترب  التي  جتربتهم  وحت�شني 
تعتمد  حيث  امل�شت�شفى  اأولويات  اأهم 
العريقة  "�شحة"  خ�������ربات  ع���ل���ى 
ورعايتها ال�شحية املتقدمة واخلربة 
كلينك" لتلبية  "مايو  ل��دى  العاملية 
احتياجات الرعاية ال�شحية املتطورة 
ن��ه��ج حموره  ال���ب���الد م���ن خ����الل  يف 

املري�ض.
واأكد اأن تكامل اخلدمات �شي�شاعد يف 
اإن�شاء منوذج مدينة ال�شيخ �شخبوط 

وال���ذي  ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
العمل  ف���ري���ق  ع���ل���ى ج���ه���ود  ي��ع��ت��م��د 
ويتمحور حول املري�ض بقيادة اأطباء 
تخ�ش�شاتهم  جم�����االت  يف  خ�����رباء 
و�شيوؤدي  النظر عن مواقعهم  بغ�ض 
ذلك اإىل حت�شني الو�شول اإىل رعاية 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  امل�����ش��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
ال�شيخ  وم��دي��ن��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ���ش��خ��ب��وط 
خليفة الطبية ف�شاًل عن اال�شتفادة 
كلينك" مبا  "مايو  م��ع  تكاملنا  م��ن 
رعاية  وه��ي  الثالث  امل��ج��االت  ي�شمل 
امل��ر���ش��ى وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث وه���ذا 
من  اال�شتفادة  يف  �شي�شاعدنا  ب��دوره 
م�شلحة  فيه  "�شحة" ملا  �شبكة  ق��وة 

ال�شكان يف اأبوظبي.
الطبية  اخل���دم���ات  ت��ك��ام��ل  وي�����ش��م��ل 
كاًل  املن�شاأتني  بني  للبالغني  املقدمة 
العظام  القلب وجراحة  اأمرا�ض  من 
الدم  واأم���را����ض  اله�شمي  واجل���ه���از 
ملدينة  اأي�����ش��اً  �شيتيح  حيث  واالأورام 
ب�شفتها  ال��ط��ب��ي��ة  ���ش��خ��ب��وط  ال�����ش��ي��خ 
االإم�����ارات  دول����ة  يف  م�شت�شفى  اأك����رب 
العربية املتحدة تقدمي رعاية �شحية 
للحاالت احلرجة واملعقدة وك�شراكة 
كلينك"..  و"مايو  "�شحة"  ب���ني 
متعددة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �شيتم  كما 
لرعاية  اإطار نهجها  التخ�ش�شات يف 
امل��ر���ش��ى م���ع ال��رتك��ي��ز ب�����ش��ك��ل اأكر 
الرعاية  ا���ش��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  و���ش��وح��اً 
داخل  م��ن  امل��ر���ش��ى  االآن  و�شيتمكن 
دولة االإمارات واملنطقة ممن ي�شعون 
من  الأي  رع����اي����ة  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ش���ول 
اخلدمات املتكاملة من الو�شول اإىل 
املوارد املتاحة من قبل "مايو كلينك" 
وخرباتها ويف الوقت نف�شه �شتوا�شل 
رفع  الطبية  خليفة  ال�شيخ  م��دي��ن��ة 
م�شتوى خدماتها املتبقية حيث تعمل 
على تعزيز ق�شم الطوارئ اإىل مركز 

ال�شدمات من امل�شتوى الثاين.

موظفو هيئة �لنقل – عجمان يتلقون لقاح كوفيد 19
•• عجمان -الفجر:

وتعزيزا  للتطعيم  املحفزه  الدولة  م�شتوى  على  املنظمة  احلملة  اإط��ار  يف 
للجهود العظيمة التي تبذلها و بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية ودائرة 
املوارد الب�شرية يف عجمان تلقى موظفي هيئة النقل-عجمان لقاح فريو�ض 

كوفيد 19 الذي مت اعتماده من قبل اجلهات املعنية يف دولة االإمارات
باأن موظفي  النقل  العام لهيئة  اأ�شار �شعادة عمر بن عمري املهريي املدير 
واإيجابي  مكثف  ب�شكل  االخ��ت��ي��اري  التطعيم  حملة  م��ع  جت��اوب��وا  الهيئة 
حيث اأكد باأن �شحة و�شالمة املوظفني والعاملني هي من اأولويات الهيئة 
ال��ذي مت  اللقاح  لتلقي  املجتمع  اأف��راد  كافة  �شعادته  �شجع  كما  الرئي�شيه  
اإىل احلياة  والعودة  للتعايف من لالوبئة   فعاليته وجناحه كو�شيله  اإثبات 

الطبيعية ،  مثنيا على جهود الدوله  اال�شتباقيه يف الت�شدي للجائحة.
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اأخبـار الإمـارات
مب�شاعدة بع�ض الأهايل يف وادي )�شاية(

فريق متخ�ش�ض من �شرطة ر�أ�ض �خليمة ينقذ �آ�شيويًا تعر�ض لإ�شابة 
  •• راأ�س اخليمة : الفجر 

ف��ري��ق متخ�ش�ض  اأن��ق��ذ  االأه�����ايل،  بع�ض  مب�����ش��اع��دة 
م�شكل من ق�شم جناح اجلو، وق�شم االإ�شعاف واالنقاذ 
اآ�شيويا، يف  راأ�ض اخليمة،  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف 
العقد الثالث من العمر، تعر�ض الإ�شابة خالل رحلة 
جبلية يف وادي "�شاية" باإمارة راأ�ض اخليمة . واأو�شح 
العقيد طّيار �شعيد را�شد اليّماحي رئي�ض ق�شم جناح 

اأنه ورد بالغ اإىل غرفة  اجلو ب�شرطة راأ�ض اخليمة، 
رجل  بتعر�ض  يفيد  اخليمة،  راأ����ض  �شرطة  عمليات 
بوادي  ا�شتك�شافية  رحلة  خالل  اإ�شابة  اإىل  اآ�شيوي، 
متخ�ش�ض  فريق  ت�شكيل  مت  الفور  وعلى  "�شاية" 
م��ن رج���ال االإ���ش��ع��اف واالإن���ق���اذ، ورج���ال ج��ن��اح اجلو، 
اإىل  اخليمة،  راأ���ض  �شرطة  مروحية  عرب  واإر�شالهم 
ال���الزم، حيث  وال��ع��ون  الدعم  لتقدمي  البالغ  موقع 
مت م�شح منطقة وادي �شاية وحتديد موقع امل�شاب، 

وتقدمي االإ�شعافات االأولية له، ومن ثم مت نقله اإىل 
واأ�شاد  ال���الزم.  ال��ع��الج  ال�شتكمال  �شقر  م�شت�شفى 
ومواطنني  اأه���ايل  بتعاون  ال��ي��ّم��اح��ي،  ط��ّي��ار  العقيد 
راأ�ض اخليمة  منطقة وادي �شاية، مع فريق �شرطة 
املتخ�ش�ض، يف اإنقاذ امل�شاب االآ�شيوي، مثمناً وعيهم 
اأفراد  كافة  اجت��اه  املجتمعية  بامل�شوؤولية  و�شعورهم 
وحر�شهم  وثقافاتهم،  اأعراقهم  باختالف  اجلمهور 
االإن�شاين  وال���ع���ون  ال���دع���م  ل��ت��ق��دمي  وا���ش��ت��ع��داده��م 

من  اجل��م��ه��ور  اأف����راد  منا�شداً  متييز،  دون  للجميع 
واحل���ذر عند  ب��اأخ��ذ احليطة  االإم�����ارة،  و���ش��ي��اح  زّوار 
ال���ذه���اب اإىل ال���رح���الت اجل��ب��ل��ي��ة وب����ني ال���ودي���ان، 
والتعليمات  وال�شالمة،  االأم��ن  باحتياطات  واالأخ��ذ 
واإخطار  املعنية،  اجلهات  من  ال�شادرة  والتوجيهات 
حفاظاً  ب��رح��الت��ه��م،  املخت�شة  واجل��ه��ات  ال�����ش��رط��ة، 
على اأمن و�شالمة اأرواحهم من االأخطار املحتملة يف 

املناطق وعرة الت�شاري�ض.

انطالق امللتقى الدويل اخلام�ض لال�شتمطار يف ن�شخته الفرتا�شية 

من�شور بن ز�يد : �شح �ملياه ق�شية �أمن قومي و�أولوية وطنية ودولية ملحة
- نخبة من �ملتحدثني �لدوليني تناق�ض �أحدث تطور�ت علوم �ل�شتمطار و�لأمن �ملائي

- 1.5 مليون دولر قيمة �ملنحة �ملقدمة من �لربنامج لكل مقرتح بحثي فائز
•• اأبوظبي-وام:

رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
املتوا�شل من  الدعم  الرئا�شة،  �شوؤون  ال��وزراء وزير  جمل�ض 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
ُيعّزز اال�شتدامة املائية على م�شتوى  "حفظه اهلل"، لكّل ما 
العلمي من جهود  املجتمع  يبذله  ملا  �شموه  وتقدير  العامل، 
بحًثا عن حلول علمية مل�شكلة �شّح املياه التي تعّد ق�شية اأمن 

قومي، واأولوية وطنية ودولية ُملّحة.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ���ش��م��وه خ���الل اف��ت��ت��اح اأع���م���ال الن�شخة 
اخل��ام�����ش��ة م���ن امل��ل��ت��ق��ى ال�����دويل ل��ال���ش��ت��م��ط��ار ال����ذي يقام 
اف��رتا���ش��ي��اً حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��وه، واأل��ق��اه��ا ن��ي��اب��ًة عنه �شعادة 
لالأر�شاد  الوطني  املركز  مدير  املندو�ض  عبداهلل  الدكتور 
 "  : فيها  وق��ال  لالأر�شاد اجلوية  االآ�شيوي  االحت��اد  ورئي�ض 
ُتعّد ق�شية االأمن املائي حمورا رئي�شا يف اهتمام احلكومات 
على م�شتوى العامل، ال�شّيما اأن ندرة املياه اأ�شبحت توؤّثر يف 
اأكر من %40 من ال�شكان، ووفقا لتقارير االأمم املتحدة 
%50 بحلول  اإىل  الن�شبة  اأن ترتفع هذه  املرّجح  فاإنه من 
عام 2030؛ مّما يتطّلب ت�شافر اجلهود البحثية الوطنية 

واالإقليمية والدولية لت�شجيع البحث والتطوير واال�شتثمار 
يف التقنيات اجلديدة، واإقامة ال�شراكات الفاعلة " .

اإط�����ار  " ت�����ش��ع��ى دول������ة االإم�����������ارات، يف  واأ������ش�����اف ����ش���م���وه : 
ا�شتدامة  اإىل �شمان  املائي،  الوطنية لالأمن  اإ�شرتاتيجيتها 
الطبيعية  الظروف  خالل  املياه  اإىل  الو�شول  وا�شتمرارية 
االإمارات  "برنامج   2015 اأطلقت يف  اإذ  الطوارئ،  وحاالت 
هطول  زي��ادة  اإىل  يهدف  ال��ذي  اال�شتمطار"،  علوم  لبحوث 
اإىل  ال��دول��ة،  العذبة داخ��ل  املياه  اإم���دادات  االأم��ط��ار وتعزيز 
يف  اأو���ش��ع  ب�شكل  للتطبيق  قابلة  علمية  نتائج  توفري  جانب 

املناطق اجلافة و�شبه اجلافة من العامل".
عن  االإع����الن  لال�شتمطار  ال����دويل  امللتقى  اف��ت��ت��اح  و���ش��ه��د 
انطالق الدورة الرابعة من برنامج االإم��ارات لبحوث علوم 
اال�شتمطار وفتح باب ا�شتقبال مقرتحات امل�شاريع البحثية 
من خمتلف دول العامل، حيث يقدم الربنامج منحة ت�شل 
على  ت��وزع  فائز،  بحثي  لكل مقرتح  دوالر  مليون   1.5 اإىل 

مدى ثالثة اأعوام بواقع 550 األف دوالر اأمريكي �شنويا.
من جانبه قال �شعادة الدكتور عبداهلل املندو�ض : " اإن تنظيم 
امللتقى الدويل لال�شتمطار هذا العام بن�شخته االفرتا�شية 
جائحة  انت�شار  ال��ع��امل  خالله  ي�شهد  وق��ٍت  يف  ي��اأت��ي  االأوىل 

تاأثرٌي  لها  وك��ان  احلياة،  مناحي  خمتلف  على  اآثارها  تركت 
املياه  على  الطلب  �شهد  اإذ  امل��ائ��ي،  االأم��ن  ق�شية  على  كبري 
ارتفاعا م�شطردا منذ بدء تلك اجلائحة، تزامنا مع نق�ٍض 

يف موارد املياه العذبة يهدد قرابة ن�شف �شكان العامل".
واأ�شاف: " انطالقاً من دورها الريادي يف معاجلة الق�شايا 
العاملية، ال �شيما ذات االأثر املبا�شر على حياة النا�ض، حر�شت 
دولة االإمارات، وبف�شل الروؤى اال�شتباقية لقيادتها الر�شيدة، 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة ب�����ش��ك��ٍل ف��اع��ل الإي���ج���اد ح��ل��ول عملية بهدف 
اإطالق  ج��اء  وق��د  للمياه،  الطبيعية  امل���وارد  نق�ض  مواجهة 

 ،2015 ع��ام  اال�شتمطار  علوم  لبحوث  االإم����ارات  برنامج 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  قبل  م��ن  كرمية  برعاية 
الرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
وحتت اإدارة واإ�شراف املركز الوطني لالأر�شاد، �شمن اجلهود 

الرامية اإىل تعزيز االأمن املائي حمليا واإقليميا وعامليا.
امل���زروع���ي مدير  ع��ل��ي��اء  اأف����ادت  امل��ل��ت��ق��ى،  ويف كلمتها خ���الل 
"�شمن  ب��اأن��ه  اال�شتمطار  ع��ل��وم  لبحوث  االإم����ارات  ب��رن��ام��ج 
الدور املحوري لربنامج االإمارات لبحوث علوم اال�شتمطار، 
ا�شتقبال  وب��دء  الرابعة  دورت��ه  انطالق  ب��االإع��الن عن  قمنا 
مقرتحات امل�شاريع املبتكرة يف جمال اال�شتمطار من خمتلف 
دول العامل، ونتطلع قدماً لتلقي اأفكار علمية �شمن املجاالت 
البحثية امل�شتهدفة لهذه الدورة والتي مت حتديدها من قبل 
اآف��اق��ا ج��دي��دة لتطوير  خ��رباء وعلماء دول��ي��ني مم��ا �شيتيح 
املعرفة يف علوم اال�شتمطار، كما تقرر عقد امللتقى كل عامني 

بحيث تقام الن�شخة ال�شاد�شة يف يناير 2023".
للدورة  االأول��ي��ة  البحثية  املقرتحات  ا�شتقبال  ف��رتة  ومتتد 
الرابعة لربنامج االإمارات لبحوث علوم اال�شتمطار من 24 
بامل�شاركة  للراغبني  2021، وميكن  مار�ض   18 اإىل  يناير 
من خمتلف املوؤ�ش�شات والهيئات االأكادميية واملراكز البحثية 

مقرتحات  ت���ق���دمي  ال���ع���الق���ة  ذات  اجل���ه���ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
https://apply. ال��راب��ط  ع��رب  البحثية  م�شاريعهم 

التالية:  البحثية  املجاالت  �شمن  وذلك   ،  uaerep.ae
با�شتخدام  بالطق�ض"  والتنبوؤ  العددية  النمذجة  حت�شني 
فعالية  و"تقييم  ال��ع��ددي��ة،  وال��ن��م��اذج  اال�شطناعي  ال��ذك��اء 
لغرف  الفعال  اال�شتخدام  خالل  من  اال�شتمطار"  عمليات 
املحاكاة والطرق االإح�شائية الع�شوائية، و"االبتكار يف اأنظمة 
اال�شتمطار" من خالل دمج اأدوات القيا�ض واالأدوات العددية 

اجلديدة واال�شتفادة من مناذج اال�شتمطار املبتكرة.
قدمت  فيديوهات  عر�ض  كذلك  امللتقى  افتتاح  خ��الل  ومت 
ل��ل��ح�����ش��ور مل��ح��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ح����ول اأه���م���ي���ة امل��ل��ت��ق��ى ال����دويل 
اال�شتمطار،  علوم  لبحوث  االإم���ارات  وبرنامج  لال�شتمطار 
اإىل جانب ا�شتعرا�ض امل�شاريع املبتكرة احلا�شلة على منحة 
من  الرابعة  بالدورة  اخلا�ض  الزمني  واجل��دول  الربنامج، 
بها  مت��ر  التي  التقييم  وم��راح��ل  التقدمي  واآل��ي��ة  الربنامج 

املقرتحات البحثية.

ملتقى �ل�شتمطار يناق�ض عدد� من �ملو��شيع �ملوؤثرة يف جمالت �لأمن �ملائي

معدل ا�شتهالك املياه.
وت���ن���اول���ت اجل��ل�����ش��ة ك��ي��ف��ي��ة تغري 
امل��ن��اخ ال��ع��امل��ي يف ال��ع��ق��ود االأخ����رية 
منطقة  �شهدتها  التي  وال��ت��ح��والت 
اخلليج العربي على وجه اخل�شو�ض 
كونها تعد واحدة من اأكر املناطق 
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن االإج��ه��اد امل��ائ��ي يف 
ال��ع��امل. ون��اق�����ض امل�����ش��ارك��ون كذلك 

الت�شحر.
االإم���ارات  اأن دول��ة  واأو���ش��ح معاليه 
ع���م���ل���ت ع����ل����ى م����ع����اجل����ة االج����ه����اد 
له  تتعر�ض  اأن  ميكن  التي  والتاأثر 
املوارد املائية عرب منظومة متكاملة 
اعتماد  ت�����ش��م��ل  االإج������������راءات  م����ن 
لدولة  امل��ائ��ي  االأم���ن  ا�شرتاتيجية 
2036 واإط��الق العديد  االإم���ارات 

درا���ش��ة حالة وخ��ارط��ة طريق" ومت 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  اجل��ل�����ش��ة  خ����الل 
ج���ه���ود ح��م��ل��ة االخ���ت���ب���ار امل���ي���داين 
العديد  بني  بالتعاون  اأجريت  التي 
م����ن اجل����ه����ات امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة 
التحول  اآل��ي��ة  مناق�شة  ك��ذل��ك  ومت 
اإىل  املخربية  القيا�ض  مرحلة  م��ن 
مرحلة االختبار امليداين من حيث 

هذه املوارد.
املناخي  التغري  تاأثري  اأن  اإىل  وا�شار 
ع��ل��ى امل�����وارد امل��ائ��ي��ة ي�����ش��م��ل اأم����ورا 
اجلوفية  امل��ي��اه  ا�شتنفاد  منها  ع��دة 
وزي����ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى م��ي��اه ال�شرب 
ب�شبب ارتفاع درجات حرارة االأر�ض 
اإىل  املائية  امل��وارد  تاأثر  �شيوؤدي  كما 
ت��ده��ور االأرا����ش���ي وزي����ادة معدالت 

ال��ت��ح��دي امل��ت��م��ث��ل يف ال��ت��غ��ل��ب على 
وكيفية  املتجددة  املياه  م��وارد  ن��درة 
ت��ف��اق��م ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة ب�����ش��ب��ب تغري 
املناخ اإىل جانب التباين املتزايد بني 
املياه. و�شهد  العر�ض والطلب على 
اليوم جل�شة حتت عنوان "االنتقال 
مرحلة  اإىل  ال��ب��ح��ث  م��رح��ل��ة  م���ن 
اال�شتمطار:  جم���ال  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 

التعريفية  املجتمعية  املبادرات  من 
املجتمع  وع��ي  رف��ع  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
بال�شلوكيات امل�شتدامة يف ا�شتهالك 
ونقل  حتلية  �شبكات  وتطوير  املياه 
ل�����ش��م��ان خف�ض  امل���ي���اه وت��وزي��ع��ه��ا 
معدالت الفاقد منها اإىل اأقل درجة 
البناء  معايري  اعتمدت  كما  ممكنة 
االأخ�شر والتي تعزز بدورها خف�ض 

•• اأبوظبي-وام:

االأول  ال�����ي�����وم  ج���ل�������ش���ات  ن���اق�������ش���ت 
اخلام�ض  ال���������دويل  امل���ل���ت���ق���ى  م�����ن 
افرتا�شياً  يقام  ال��ذي  لال�شتمطار 
عدداً من املوا�شيع املوؤثرة يف جمال 
اال���ش��ت��م��ط��ار مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 

الباحثني واخلرباء.
امل��ل��ت��ق��ى م�������ش���ارك���ًة حملية  و���ش��ه��د 
األقي  حيث  امل�شتوى  رفيعة  ودولية 
حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل 
التغري  وزي������ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
يف  افتتاحية  كلمًة  والبيئة  املناخي 
جل�شة حوارية حتت عنوان:"االأمن 

املائي العاملي يف ظل تغري املناخ".
التغري  اإن تداعيات   : وق��ال معاليه 
املناخي من دورها التاأثري �شلباً على 
كافة القطاعات واملجاالت واالأن�شطة 
املائية  امل��وارد  وف��رة  وتعد  احلياتية 
م��ن االأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ���ش��ت��ت��اأث��ر ب�شكل 
ال  هنا  وامل�شاألة  التغري  بهذا  كبري 
تعاين  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ى  تقت�شر 
املائية  امل��وارد  اأو حمدودية  من قلة 
االأخرى  املناطق  تطال  بل  فح�شب 
ك��ب��رية من  تتمتع مب��ع��دالت  ال��ت��ي 

التي  وال��ت��ح��دي��ات  املتبعة  العملية 
مت��ت م��واج��ه��ت��ه��ا وال��ت��ق��ن��ي��ات التي 
وناق�ض  ل���ت���ج���اوزه���ا.  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
اأي�����ش��اً خ��ارط��ة الطريق  امل�����ش��ارك��ون 
من  اال�شتمطار  مل�شتقبل  ال�شاملة 
حيث اخلطوات التي ميكن اتخاذها 
واجلهات املعنية التي عليها التعاون 
هذا  يف  امل�شرتكة  ال����روؤى  لتحقيق 
كذلك  االأول  ال��ي��وم  و�شمل  امل��ج��ال. 
الذكاء  "تطبيقات  ب��ع��ن��وان  جل�شة 
اال���ش��ط��ن��اع��ي وال��ن��ظ��م ال��ذك��ي��ة يف 
وتعزيز  اجل���وي���ة  االأر�����ش����اد  جم����ال 
هطول االأمطار" وت�شمنت اجلل�شة 
عرو�شاً تقدميية حول دمج الذكاء 
تطبيقات  واأن���ظ���م���ة  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
خاللها  ومت  اجل����وي����ة  االأر�������ش������اد 
م��ن��اق�����ش��ة ع���دد م���ن امل��وا���ش��ي��ع ذات 
ا�شتخدام  ���ش��م��ت  وال���ت���ي  ال��ع��الق��ة 
وحتليالت  االأداء  عالية  احلو�شبة 
والطائرات  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اال�شتمطار  جم���ال  يف  ط��ي��ار  ب���دون 
لتحديد  االإح�����ش��ائ��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال�شحب  لتلقيح  املنا�شبة  ال��ظ��روف 
االأر�شاد  اأب���ح���اث  يف  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

اجلومائية والتنبوؤ والر�شد.

�لهالل تطلق عون للخدمة �ملجتمعية على م�شتوى جامعات ومد�ر�ض �لدولة�شرطة دبي حتقق جناحا جديد� يف تطبيق ب�شمة �لذ�كرة يف ق�شية قتل لأول مرة
•• دبي -وام:

حققت االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف �شرطة دبي جناحا 
وذلك  قتل،  ق�شية  يف  م��رة  الأول  ال��ذاك��رة  ب�شمة  تطبيق  يف  يتمثل  جديدا 
املوجهات  ارتفاع  ن�شبة  يقي�ض  ُمتخ�ش�ض  ذكي  حتليل  جهاز  ا�شتخدام  عرب 
الدماغية عند م�شاهدة امل�شتبه به لالأدوات امل�شتخدمة يف ارتكاب اجلرمية 
االأدوات يف  ه��ذه  م��دى وج��ود  ح��ول  اأو مكان وقوعها، ويقدم حتلياًل دقيقاً 
ذاكرته. وجاء هذا النجاح بعد اأن متكن خرباء علم النف�ض اجلنائي يف اإدارة 
علم اجلرمية، من الكوادر املواطنة العاملة يف االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 
الذاكرة" يف مهام عملهم،  "ب�شمة  العمل على تطبيق  وعلم اجلرمية من 
تطبيقها  اإىل  و���ش��واًل  عليها  ع��ام  م��دار  على  التجارب  العديد من  واإج���راء 
يف  الب�شمات  من  النوع  ه��ذا  ا�شتخدام  ي�شاهم  حيث  ق�شية،  اأول  يف  بنجاح 
خدمة العمل ال�شرطي و�شرعة التحقق من هوية مرتكبي اجلرمية وتقدمي 

االأدلة اإىل اجلهات الق�شائية لتحقيق العدالة.
العامة  االإدارة  مدير  املن�شوري  عيد  اأح��م��د  الدكتور  ال��ل��واء  �شعادة  واأ���ش��اد 
الكوادر  من  النف�ض  علم  خ��رباء  بجهود  اجل��رمي��ة،  وعلم  اجلنائية  ل��الأدل��ة 
املواطنة يف اإدارة علم اجلرمية، التي عملت بجد على مدار عام كامل على 
تطبيقها  على  العمل  ث��م  الذاكرة"  "ب�شمة  ا�شتخدام  يف  التجارب  اإج���راء 

بحرفية عالية يف ق�شية قتل وحتقيق نتائج نوعية.
واأكد �شعادته اأن االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية وبتوجيهات 
من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي، ومتابعة 
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  املن�شوري  اإبراهيم  خليل  خبري  اللواء  �شعادة 
البحث اجلنائي، حتر�ض كل احلر�ض على تطبيق اأحدث التقنيات الذكية 
وتقنيات الذكاء االإ�شطناعي يف مهام عملها يف خمتلف التخ�ش�شات العلمية 
ومنها علم النف�ض ملا لها من اأهمية بالغة يف الو�شول اإىل االأدلة التي ت�شاهم 
العامة  النيابة  اإىل  االأدل��ة  وتقدمي  اجلرائم  الك�شف عن  م�شاندة جهود  يف 

واجلهات الق�شائية.
وحول املنهج العلمي لتطبيق ب�شمة الذاكرة، اأكد املقدم خبري نف�شي جنائي، 
حممد عي�شى احلمادي مدير اإدارة علم اجلرمية، اأن تطبيق هذا النوع من 

الب�شمات يعتمد ب�شكل مبا�شر على علم النف�ض، مو�شحاً اأن ذاكرة ال�شخ�ض 
ُتخزن االأحداث والتفا�شيل احلياتية والتجارب فيها، وعند ظهورها اأمامه 
مرة اأخرى يّتحفز الدماغ وي�شدر موجات نتيجة ا�شتعادته لهذه االأحداث، 
وبالتايل ميكن قيا�ض مدى معرف ال�شخ�ض لالأحدث من خالل قيا�ض هذه 

."P300" املوجات والتي تُعرف با�شم
اإن �شرطة دب��ي متتلك اجل��ه��از ال��ذي يقي�ض ه��ذه امل��وج��ه��ات، وهو  واأ���ش��اف 
مكون من برنامج ذكي خا�ض يقي�ض بدقة املوجات ال�شادرة عن الدماغ بعد 
اأداة اجلرمية، ثم يقدم قراءة  اأو  م�شاهدة ال�شخ�ض لل�شور املتعلقة مبكان 
يف  متواجداً  ك��ان  به  امل�شتبه  اأو  ال�شخ�ض  ك��ان  اإذا  ما  ح��ول  دقيقة  حتليليه 
مكان اجلرمية، وفيما اإذا كان يعرف االأداة املُ�شتخدمة اأو حتى يعرف �شورة 

ال�شحية من خالل ترددات املوجات ومدى ارتفاع ن�شبتها.
واأكد اأن ال�شخ�ض اأو امل�شتبه به يتذكر ب�شكل ال اإرادي عند م�شاهدته ل�شورة 
املوجات  ارتفاع  ي�شاهم يف  ما  وهو  احلادثة،  يوم  تفا�شيل  باجلرمية  تتعلق 
الدماغية دون قدرته على التحكم بها، مو�شحا اأن �شرطة دبي عملت خالل 
عام كامل على التحقق من دقة قراءات اجلهاز من خالل اإجراء العديد من 
االختبارات على املوجهات الدماغية و�شواًل اإىل حتقيق نتائج علمية دقيقة 

ومنها تطبيق الب�شمة يف ق�شية قتل.
كما اأكد اأن ا�شتخدام ب�شمة الذاكرة ي�شاهم يف دعم االأدلة اجلنائية االأخرى 
اإدارة علم اجلرمية  اإع��داد تقرير خا�ض �شادر عن  يف اأي ق�شية، حيث يتم 

لتزويده اإىل اجلهات ال�شرطية والنيابة والق�شاء لتحقيق العدالة.
الذاكرة  ب�شمة  دبي  �شرطة  ا�شتخدمت  التي  القتل  ق�شية  تفا�شيل  وح��ول 
فيها، اأكد املقدم حممد عي�شى احلمادي، اأن الق�شية متثلت يف وقوع جرمية 
�شور  عر�شت  ال�شرطة  اأن  مبيناً  اأ�شخا�ض،  ع��دة  فيه  يعمل  مب�شتودع  قتل 
م�شرح اجلرمية على املتواجدين يف املكان، وكان هناك اأحد االأ�شخا�ض اأظهر 

اجلهاز تذكره الأدوات اجلرمية.
واأو�شح اأن خرباء �شرطة قاموا باختيار ال�شور بعناية �شديدة بحيث تكون 
على �شلة بالواقعة وال يعرفها اإال من ت�شبب بارتكابها، م�شرياً اإىل اأنه بعد 
انتهاء اجلل�شات اأ�شدر اجلهاز تقريراً مف�شاًل للخرباء حول هوية اجلنائي 

الذي اأقر بتفا�شيل الواقعة وطريقة ارتكابها.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي جائزة عون للخدمة املجتمعية يف دورتها 
ال�شابعة على م�شتوى جامعات ومدار�ض الدولة للعام الدرا�شي 2021-2020 
. جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد اأم�ض عرب تقنية االت�شال املرئي 
اجلائزة  م��و���ش��وع  وي��ت��ن��اول  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتن�شيق  ب��ع��د،  ع��ن 
تتناف�ض  حيث  الهمم  اأ�شحاب  م�شاندة  اىل  اإ�شافة  العلم  طلبة  دعم  العام  هذا 
املوؤ�ش�شات التعليمية يف حتقيق هذا الهدف من خالل تبني مبادرات ت�شاهم يف 
تعزيز هذا املجال احليوي.. يف كل عام يتم اختيار مو�شوع اإن�شاين اأو جمتمعي 

معني للجائزة، ويطرح على املوؤ�ش�شات التعليمية .
ومتت هذا العام اإ�شافة اأ�شحاب الهمم للفئات امل�شاركة يف فعاليات اجلائزة، اإىل 
للظروف  ون�شبة  دره��م،  لت�شبح ثالثة ماليني  قيمة اجلائزة  جانب م�شاعفة 
اجلائزة  حتكيم  معايري  تعديل  مت  كوفيد19-  جائحة  عن  الناجمة  ال�شحية 
املختلفة،  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  امليداين  التحكيم  عن  ب��دال  بعد،  عن  لتكون 
وتقدمي امل�شاركات الكرتونيا متا�شيا مع االأو�شاع الراهنة وتعزيزا لالإجراءات 

الوقائية واالحرتازية ال�شائدة يف الدولة.
واأكد �شامل الري�ض العامري، نائب االأمني العام لل�شوؤون املحلية يف هيئة الهالل 
االأحمر االإماراتي، اهتمام القيادة العليا للهيئة بتعزيز جانب امل�شوؤولية املجتمعية 
من  وامل�شاندة  الدعم  عون  جائزة  جتد  لذلك  كافة،  التعليمية  املوؤ�ش�شات  لدى 
امل�شوؤولني يف الهيئة، باعتبارها احدى املبادرات النوعية التي ت�شاهم يف غر�ض 
مفاهيم العمل التطوعي واالإن�شاين واخلريي بني الطالب، وحثهم على مد يد 
العون وامل�شاعدة للمحتاجني، وتاأهيل املجتمع الطالبي للم�شاهمة الفاعلة يف 

الربامج واالأن�شطة االإن�شانية واخلريية.
نه�شة  يف  وال�شباب  الن�ضء  به  ي�شطلع  ال��ذي  الكبري  ال��دور  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
التطور  م��ن  اأرح���ب  اآف���اق  نحو  االإن�شانية  املجتمعات  وق��ي��ادة  وتقدمها،  ال���دول 
واالزده��ار. وقال اإن دولة االإم��ارات عملت منذ البداية على تهيئة املناخ املالئم 
ويعود  ينفعهم  فيما  طاقاتهم  وت�شخري  وتنميتها،  مواهبهم  الكت�شاف  لل�شباب 
بالفائدة على اأ�شرهم وجمتمعهم واالإن�شانية جمعاء. ولفت اإىل اأن جائزة عون 
على  الطالب، وحفزهم  بني  واملناف�شة  االإب��داع  روح  ت�شجع  املجتمعية  للخدمة 

ارتياد جماالت العمل التطوعي واخلريي، كما ت�شاهم اجلائزة يف تعميق مفهوم 
التحرك الذاتي وا�شتقطاب الطالب للم�شاركة يف االأن�شطة املختلفة، م�شريا اإىل 
اأنه يف كل عام يتم اختيار مو�شوع اإن�شاين اأو جمتمعي معني للجائزة، ويطرح 
الدورة  املن�شود، ويف هذه  الهدف  للتناف�ض يف حتقيق  التعليمية  املوؤ�ش�شات  على 
مت اختيار مو�شوع اجلائزة م�شاندة ودعم طالب العلم. واأ�شاف : يف هذا العام 
الهمم باعتبارهم �شريحة  اأ�شحاب  حر�شنا على تو�شيع نطاق اجلائزة لت�شمل 
مهمة يف املجتمع وال�شاحة الطالبية، وميتلكون مهارات وقدرات ميكن توظيفها 
خلدمة العمل االإن�شاين والتطوعي ب�شورة عامة، كما مت رفع قيمة اجلائزة اإىل 
ال�شعف لت�شبح 3 ماليني درهم .. معربا عن اأمله يف اأن تكون اجلائزة يف دورتها 
االأمني  نائب  وق��ال  املرجوة.  والنتائج  امل�شاركات  وث��راء يف  اأك��ر متيزا  ال�شابعة 
العام : بالرغم من الظروف ال�شحية اال�شتثنائية ال�شائدة حاليا، ب�شبب جائحة 
كوفيد 19، تنظم هيئة الهالل االأحمر اجلائزة على م�شتوى الدولة يف جميع 
الوقائية  مراحلها، عرب تقنية االت�شال املرئي عن بعد، مت�شيا مع االإج��راءات 
تف�شي اجلائحة،  للحد من  الدولة  لتوجهات  وتعزيزا  الدولة،  واالحرتازية يف 

ويف نف�ض الوقت احلر�ض على ا�شتمرارية اجلائزة رغم ظروف اجلائحة.
يف ختام كلمته تقدم العامري بال�شكر والتقدير ل�شركاء الهيئة يف هذا ال�شدد، 
يف مقدمتهم وزارة الرتبية والتعليم ودائرتي التعليم واملعرفة يف اأبوظبي ودبي، 
وجميع جمال�ض التعليم على م�شتوى الدولة واملوؤ�ش�شات التعليمية يف القطاعني 
اخلطيبي  را�شد  بعد،  عن  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  وقائع  يف  �شارك  واخل��ا���ض.  العام 
الكعبي مدير اإدارة املتطوعني يف هيئة الهالل االأحمر، واأمينة املعمري م�شوؤول 

برامج التطوع يف وزارة الرتبية والتعليم.
بالن�شبة  االأول  امل��رك��ز  على  للحائز  دره���م،  األ���ف   30 تخ�شي�ض  مت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
للجائزة على م�شتوى اجلامعات، و25 األف للمركز الثاين، و20 األف للمركز 
االأول،  للمركز  دره��م  األ��ف  و25  املدار�ض مت تخ�شي�ض  م�شتوى  وعلى  الثالث، 
و20 األف للثاين، و15 األف درهم للمركز الثالث، وبالن�شبة لريا�ض االأطفال 
و8  ال��ث��اين،  للمركز  اآالف  و10  االأول،  للمركز  دره��م  األ��ف   15 تخ�شي�ض  مت 
االأول  للمركز  درهم مت تخ�شي�شها  األف   15 اإىل جانب  الثالث،  للمركز  اآالف 
على م�شتوى مراكز التاأهيل، و10اآالف للمركز الثاين، و8 اآالف درهم للمركز 

الثالث.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

وبناء  املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة  ���ش��وء  يف 
اإىل  ي��ه��دف  املجتمع  م��ع  متني  ج�شر 
مفهوم  وتر�شيخ  وامل��ب��ادئ  القيم  ن�شر 
لتوجيهات  وتنفيذا  الوطنية  الهوية 
منى  �شعادة  ت��وؤك��د  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
جمعية  ع��ام  م��دي��ر  املطرو�شي  �شقر 
عجمان للتنمية املجتمعية والثقافية 
�شرورة بث روح االأخاء والتعاون بني 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل االجندة 
تت�شمن  ال�����ت�����ى  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
وامل�شابقات  وامل����وؤمت����رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإىل  م�����ش��رية  امل��ع��رف��ة،  تعميم  ب��ه��دف 
القراأن  ج��ائ��زة  ط��رح��ت  اجلمعية  اأن 
الكرمي يف ن�شختها الثالثة التى دخلت 
بداأ  حيث  النهائية،  الت�شفيات  حيز 
اأوائ��ل نوفمرب من العام  الت�شجيل يف 

املا�شي بطريق امل�شاركة عن بعد.
املطرو�شي  �شعادة منى �شقر  واأ�شارت 
عجمان  جمعية  اإدارة  جمل�ض  حر�ض 
على  والثقافية  االجتماعية  للتنمية 
ملا  �شنويا  الكرمي  القراآن  طرح جائزة 
لها قدر ومنزلة تر�شخ املعرفة باأحكام 
وا�شتذكاراً  وحفظاً  والتدبر  ال��ت��الوة 
وت���ع���ل���م���اً وت���ع���ل���ي���م���اً وع����م����اًل ودع�����وة 

 – امل�شطفى  اأخربنا  حيث  وتطبيقاً، 
امته  بخريية  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
القراآن  تعلم  م��ن  – )خ��ريك��م  ف��ق��ال 
ك���ان ع��ل��ى اجلمعية  ل��ذل��ك  وع��ل��م��ه( 
ت��ب��ن��ي ه����ذه امل�����ش��اب��ق��ات ل��غ��ر���ض حب 

القراآن يف النفو�ض. 
واأ�شافت املطرو�شي اإن هذه امل�شابقات 
 ، ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ت�شجع على حفظ 
والعطاء  اخل���ري  االأب���ن���اء  وت��غ��ر���ض يف 
جمتمعهم  يف  طيبة  ب���ذرًة  ليكونوا   ،
دينهم  جت�����اه  ب���واج���ب���ه���م  ف���ي���ق���وم���وا 
القراآن  ح��اف��ظ  ع��ل��ى  واإن   ، ووط��ن��ه��م 
ال���ك���رمي اأن ي��ك��ون ق����دوة ي��ق��ت��دى به 
وي��ت��خ��ل��ق ب���اأخ���الق ال����ق����راآن وي���ت���اأدب 

الذي  احل��ق  منهجه  وينهج   ، ب��اآداب��ه 
يقرب اإىل اهلل تعاىل.

املطرو�شي  �شقر  منى  �شعادة  واأف��ادت 
اأن تهتم بجميع  ارت���اأت  ب��اأن اجل��ائ��زة 
فئات املجتمع من مواطنني ومقيمني 
للم�شابقة  معايري  و���ش��ع  خ��الل  م��ن 
للم�شاركة  املتقدمة  الفئات  وت�شنيف 
وعددهم 300 مت�شابقا من خمتلف 
اإليها  امل��ت��ق��دم  ال��ف��ئ��ة  ح�شب  االع��م��ار 
االأج���زاء مع مراعاة  لعدد  من حفظ 
اأن  حيث  للمت�شابق،  العمرية  املرحلة 
 8 م��ن  االأع���م���ار  ا�شتهدفت  امل�شابقة 
واالناث  للذكور  25 عاما  اإىل  اأع��وام 
واأ�شحاب الهمم، معربة عن �شعادتها 
ب��ه��ذا ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��وج��ه للجميع 
ب���ان���ه���م م����ن ال���ف���ائ���زي���ن ف���اجل���ائ���زة 
الكربى هى حفظ كتاب اهلل، وثمنت 
ورئي�شها  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ت��ي  ج���ه���د 
�شران  علي  حممد  بن  حممد  ال�شيخ 
و جنوى النور حممد ابراهيم ع�شو 
ورقية �شيخ مو�شى اأحمد ع�شو جلنة 
التحكيم فئة ال�شيدات وال�شيخ �شلمان 
االناث  التحكيم  جلنة  ع�شو  النجار 
بالت�شفيات  ت��ق��وم  ح��ي��ث  وال����ذك����ور، 
لالإعالن عن الفائزين خالل ال�شهر 

املقبل.

•• الفجرية-الفجر:

كرمت جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية، اأم�ض، �شعادة 
�شعيد بن �شعيد احلمودي اأحد اأبرز موؤ�ش�شيها واأول رئي�ض 
مبنحه  وذل��ك   ،1990 ع��ام  ن�شاأتها  منذ  اإدارت��ه��ا  ملجل�ض 
اال�شتثنائي  ل��دوره  وعرفاناً  تقديراً  الفخرية  ع�شويتها 
اأن�شطتها  دع��م  ال��ب��ارزة يف  تاأ�شي�ض اجلمعية، وجل��ه��وده  يف 
املحلي  امل�شتويني  على  واملجتمعية  الثقافية  ومبادراتها 

والدويل.
وقدم �شعادة خالد الظنحاين رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية، 
�شهادة الع�شوية الفخرية ل�شعادة �شعيد احلمودي يف مكتبه 
والربامج  لالأن�شطة  املتوا�شل  دعمه  مثمناً  بالفجرية.. 
الثقافية واالجتماعية والعمل التطوعي يف اإمارة الفجرية 

ملا فيه خري الوطن واملجتمع.
من جانبه توجه �شعادة �شعيد بن �شعيد احلمودي، بال�شكر 
منحه  ع��ل��ى  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ج��رية  جمعية  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
الع�شوية الفخرية، م�شيداً باإ�شهاماتها البارزة يف النهو�ض 
بالوعي االجتماعي والن�شاط الثقايف يف جمتمع االإمارات 
موؤكداً  اخل�شو�ض..  وج��ه  على  الفجرية  واإم����ارة  عموماً 

خالل  اجلمعية  تبذلها  التي  اجلهود  اأن  نف�شه  الوقت  يف 
م�شاركتها الفاعلة يف �شتى املحافل الدولية لها اأثر كبري يف 

مد ج�شور التعاون املعريف والثقايف املتبادل بني ال�شعوب.
واأ�شار �شعادته اإىل اأهمية دور اجلمعيات االأهلية ومنظمات 
املجتمع املدين يف امل�شاهمة يف ن�شر الوعي بني اأفراد املجتمع 
وتعزيز تفاعلهم الوطني ودعم جهود التنمية االجتماعية 
التي  واالزده���ار  النمو  م�شرية  لتعزيز  امل��ج��االت  جميع  يف 

ت�شهدها دولة االإمارات على امل�شتويات كافة.
يذكر اأن جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية تاأ�ش�شت يف 
30 مايو 1990 من قبل وزارة تنمية املجتمع، وتعد من 
اأهم املوؤ�ش�شات الثقافية االجتماعية ذات النفع العام بدولة 
اأن  ا�شتطاعت  حيث  خ�شو�شاً،  الفجرية  واإم���ارة  االإم���ارات 
وتبني ق�شاياه  املجتمع  تنمية  ال��ري��ادة يف جم��االت  حتقق 
الثقافية،  امل�شاريع  ودع��م  املثقفني  اإىل  اخلدمات  وتقدمي 
وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف امل��ج��ت��م��ع، وجنحت 
واإجنازات  املمتدة يف حتقيق مكا�شب  على مدى م�شريتها 
كبرية، وتقدمي نف�شها منرباً ثقافياً واجتماعياً مهماً على 
ملختلف  وحا�شنة  وال��دول��ي��ة،  والعربية  املحلية  ال�شاحات 

املواهب االأدبية والوطنية.

•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  اأقرتها  التي  امل�شتحدثة  ال��دخ��ول  وت��اأ���ش��ريات  االإق��ام��ة  اأنظمة  جت�شد 
الدول  على  واالنفتاح  الت�شامح  قيم  باإعالء  الرا�شخ  نهجها  االأخ��رية  االآون��ة  يف 
جذب  جم��ال  يف  تناف�شيتها  تعزيز  موا�شلة  على  واالإ���ش��رار  العاملية،  وال�شعوب 
مكانتها  وتر�شيخ  العلمية،  ال��ك��ف��اءات  وا�شتقطاب  االأع��م��ال  ورواد  امل�شتثمرين 

كوجهة �شياحية عاملية.
وجاء قرار جمل�ض ال��وزراء اأم�ض بتمكني الوافدين من الطلبة اجلامعيني من 
اال�شتقدام  على  املرتتبة  املالية  ال��ق��درة  لديهم  ت��واف��رت  متى  اأ�شرهم  ا�شتقدام 
ليعزز  املعنوي،  والدعم  اال�شتقرار  حتقيق  اإىل  و�شواًل  املالئم  ال�شكن  وتوفري 
من مكانة الدولة على ال�شعيد العاملي كوجهة رائدة لالإقامة والعمل والتعليم، 
وامل�شاهمة يف حتقيق نتائج اإيجابية للموؤ�شرات التناف�شية على امل�شتوى االإقليمي 

والعاملي يف مرونة قوانني االإقامة ومتطلبات التاأ�شرية.
و�شهدت االإمارات خالل ال�شنوات االأربعة املا�شية �شل�شلة من التحديثات الهامة 
اأعلنت االإم���ارات يف عام  اأنظمة االإق��ام��ة وتاأ�شريات دخ��ول االأج��ان��ب، حيث  على 

اأتاحت  العالجية  الدخول  لتاأ�شريات  مطورة  منظومة  اإط��الق  عن   2017
الزيارة العالجية ب�شكل  تاأ�شرية  من خاللها للمر�شى االأجانب احل�شول على 
فردي اأو جماعي ملدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند احلاجة وبطلب خا�ض من 
خدمات  جم��ال  يف  عاملياً  ال��دول��ة  مكانة  دع��م  يف  اأ�شهم  ال��ذي  االأم���ر  امل�شت�شفى، 

الرعاية ال�شحية وال�شياحة العالجية.
املقيمني  مبنح  ي�شمح  ج��دي��داً  نظاماً  االإم���ارات  اعتمدت   ،2018 �شبتمرب  ويف 
املتقاعدين فوق �شن اخلام�شة واخلم�شني تاأ�شرية اإقامة مدتها 5 �شنوات، جُتدد 
تلقائياً يف حال توفر اأي من ال�شروط التالية : اأن ميتلك املتقاعد ا�شتثماراً يف 
عقار بقيمة مليوين درهم، اأو اأال تقل مدخراته املالية عن مليون درهم، اأو اإثبات 

دخل ال يقل عن 20،000 درهم �شهرياً.
2019 ن��ظ��ام االإق���ام���ة ال��دائ��م��ة ال��ب��ط��اق��ة الذهبية  واأق����رت االإم�����ارات يف ع���ام 
واأ�شحاب  االأع���م���ال  ورواد  امل�شتثمرون  منها  ي�شتفيد  ال��ت��ي  ���ش��ن��وات   10 مل���دة 
على  واحلا�شلون  واملعرفة  العلوم  جماالت  يف  والباحثون  التخ�ش�شية  املواهب 
الكمبيوتر  هند�شة  جم��االت  يف  واملهند�شون  االأطباء  وكافة  الدكتوراة  �شهادات 
واالإلكرتونيات والربجمة والكهرباء والتكنولوجيا احليوية ومتفوقو اجلامعات 

يف  تخ�ش�شية  �شهادات  على  واحلا�شلون  واأك��ر   3.8 مبعدل  بالدولة  املعتمدة 
واأوائل  والفريو�شات  االأوبئة  علم  اأو  ال�شخمة  البيانات  اأو  اال�شطناعي  الذكاء 

الثانوية العامة يف الدولة مع اأ�شرهم.
يف  ال��دخ��ول  وتاأ�شريات  االإق��ام��ة  اأنظمة  على  والتطوير  التحديث  يقت�شر  ومل 
االإن�شانية  االإم��ارات على اجلوانب اال�شتثمارية وال�شياحية بل �شملت اجلوانب 
2018 مبنح  وم��ن��ه��ا ال��ق��رار ال���ذي اع��ت��م��ده جمل�ض ال�����وزراء االإم���ارات���ي ع���ام 
اإقامة ملدة عام يف الدولة، بغ�ض  ال��دول التي تعاين من ح��روب وك��وارث،  رعايا 
االإقامة  لتاأ�شرية  جديدة  الأحكام  تطبيقها  كذلك  اإقامتهم،  �شروط  عن  النظر 
لالأرامل واملطلقات واأبنائهن، والتي �شمحت مبوجبها بتمديد االإقامة لالأرامل 
الطالق،  اأو  ال��وف��اة  وق��وع  تاريخ  كفيل من  ب��دون  ع��ام  مل��دة  واأبنائهّن  واملطّلقات 
التي  الت�شهيالت  اعتماد  موا�شلة  على  جديدة  دالل��ة  ويف  واح���دة.  مل��رة  وجُت��دد 
يالقيها الزائرون لدولة االإمارات، وّجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، يف 
28 دي�شمرب املا�شي بتمديد التاأ�شريات ال�شياحية لكل الذين يزورون الدولة يف 
تلك الفرتة ملدة �شهر اإ�شايف من دون اأي ر�شوم، وذلك نظًرا الإغالق بع�ض الدول 

ملطاراتها ب�شكل موؤقت، اأو ا�شطرارها اإىل تقييد حركة الدخول اإليها اأو اخلروج 
منها ب�شبب الظروف اال�شتثنائية التي خلفتها جائحة " كوفيد19- ".

" امل�شتجد العديد  " ك��ورون��ا  انت�شار ف��ريو���ض  وات��خ��ذت االإم����ارات خ��الل ف��رتة 
تقديًرا  ال�شياحية،  والتاأ�شريات  االإق��ام��ة  اإج���راءات  تخ�ض  التي  ال��ق��رارات  من 
للظروف املعي�شية واالإمكانيات املالية للمقيمني وال�شائحني، و�شماًنا لراحتهم 
ب�شبب  اآث��ار �شحية قد يتعر�شون لها  التعر�ض الأي  و�شالمتهم وحمايتهم من 
متديد  ال���وزراء  جمل�ض  اعتمد  املا�شي،  م��ار���ض  يف  فمثاًل  �شفرهم؛  اأو  تنقلهم 
اأ�شهر قابلة  2020، ملدة ثالثة  ت�شاريح االإقامات املنتهية يف االأول من مار�ض 
للتمديد، من دون احت�شاب اأي ر�شوم اإ�شافية عند التجديد، اأما الزائرون الذين 
اإّبان  دولهم  اإىل  ال��ع��ودة  من  يتمكنوا  ومل  ال��دول��ة  يف  اجلائحة  بداية  يف  عِلقوا 
قرارات االإغالق العامة التي �شملت معظم دول العامل، فقد ُمنحوا مهلة مدتها 
�شهر قابلة للتجديد مرة واحدة، �شملت حاملي تاأ�شريات الزيارة وال�شياحة اإىل 
دولة االإمارات، التي انتهت مدة �شالحيتها بعد االأول من مار�ض 2020، ملغادرة 
اأي  تطبيق  دون  من  املا�شيني،  اأغ�شط�ض  الدولة بدًءا من 11 يوليو وحتى 11 

غرامات عليهم.

•• اأبوظبي-وام:

يف  كبرية  زي��ادة  عن  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  ك�شفت 
برنامج  م��ن  الثانية  ال����دورة  يف  الت�شجيل  على  الطلبة  اإق��ب��ال 
التابعة  ال�شنوية  امل��ب��ادرات  اإح���دى  وامل��ه��ن��ي،  اجلامعي  التوجيه 

لربامج اإثراء الطلبة.
العام  التجريبية يف  ال��دورة  الذي حققته  الكبري  النجاح  وعقب 
املا�شي، انطلق برنامج التوجيه اجلامعي واملهني بدورته الثانية 

املو�شعة يف �شبتمرب املا�شي، والتي ت�شتمر حتى يونيو 2021.
الكبري  للطلب  ا�شتجابة   2021  -  2020 دورة  تو�شعة  وتاأتي 
الذي ا�شتقطبته من طلبة مدار�ض اأبوظبي، اإذ �شهدت دورة العام 
ال��دورة االأوىل للت�شجيل،  املائة من طلبة  80 يف  احل��ايل ع��ودة 
مقارنة  اأ�شعاف   4 اإىل  ت�شل  الطلبة  اإقبال من  ن�شبة  واإجمايل 

بالعام املا�شي.
اإع����داد طلبة  اإىل  وامل��ه��ن��ي  التوجيه اجل��ام��ع��ي  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
ال�شفوف من 9 وحتى 12 يف مدار�ض اأبوظبي لالنتقال للمرحلة 
اجلامعية، وم�شاعدتهم على تكوين روؤية وا�شحة عن م�شتقبلهم 
املهني، اإىل جانب تعزيز اإمكاناتهم من خالل تاأهيلهم الختبارات 
ا�شتك�شاف  عن  ف�شال  القيا�شية،  االإجنليزية  واللغة  الريا�شيات 

امل�شارات االأكادميية واملهنية املالئمة الهتماماتهم.
اأمامهم  ال��ت��ي تتيح  ب��امل��وؤه��الت  امل�����ش��ارك��ني  ال��ربن��ام��ج  ي���زود  كما 
فر�شة االلتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل الرائدة حمليا عامليا، 
واال�شتفادة من املنح الدولية املقدمة من برنامج بعثات اأبوظبي 

التابع لدائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي.
التعليمية يف  املن�شاآت  اإدارة عقود  الظاهري مديرة  وقالت خلود 
التوجيه  برنامج  من  االأوىل  ال��دورة  اإن  واملعرفة  التعليم  دائ��رة 
اجلامعي واملهني عك�شت حما�ض جميع طلبة اأبوظبي ال�شتك�شاف 

م�شار رحلتهم االأكادميية وم�شتقبلهم املهني.
طالبا   261 م�شاركة  ال��ربن��ام��ج  �شجل  اأن  بعد  اأن��ه   : واأ���ش��اف��ت 
مت�شارعا  من��وا  �شهد   ،2020 م��ار���ض  يف  اإط��الق��ه  بعد  وطالبة 
اخلا�شة  امل���دار����ض  ط��ل��ب��ة  اآالف  ت�����ش��اع��د  ف��اع��ل��ة  كمن�شة  ل��ي��ربز 
واحلكومية على حتقيق تطلعاتهم وي�شجع الربنامج الطلبة يف 
ال�شفوف من 9 حتى 12 على تعزيز مهاراتهم يف االخت�شا�شات 
للم�شارات  التخطيط  يف  وي�شاعدهم  باهتمامهم،  حتظى  التي 
ا�شتكمال  بعد  وامل��الئ��م��ة  املرتقبة  املهنية  وال��ف��ر���ض  اجلامعية 

املرحلة الثانوية .

اجلامعي  التوجيه  برنامج  من  الثانية  ال��دورة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
انطالقا  الطلبة  متطلبات  من  املزيد  تلبية  على  تعمل  واملهني 
تنا�شب  خم�ش�شة  مهنية  م�شارات  ابتكار  يف  املتمثل  هدفنا  من 

اهتماماتهم الفريدة وترتقي اإىل م�شتوى تطلعاتهم.
ولفتت اإىل ا�شتفادة الطلبة امل�شاركني يف الربنامج من باقة دعم 
متكاملة ت�شم ا�شت�شارات ون�شائح يقدمها خمت�شون مبو�شوعية 
تامة بهدف ر�شم املالمح اخلا�شة برحلتهم يف حمطات الدرا�شة 

اجلامعية والعمل املهني �شواء يف اأبوظبي اأو خارجها".
من  ال��رغ��م  على  حم��ت��واه  واإث����راء  تو�شعة  ال��ربن��ام��ج  وي�شتكمل 
التحول للنموذج االفرتا�شي ب�شبب االإجراءات الوقائية املتبعة 

للحد من انت�شار فريو�ض كوفيد19-.
وزيادة  جديدة  مزايا  اإدراج  مت  الربنامج،  من  ال���دورة  ه��ذه  ويف 
يبديه  ال��ذي  امل��ت��زاي��د  االه��ت��م��ام  يلبي  مب��ا  اال�شتيعابية  الطاقة 

الطلبة للم�شاركة يف الربنامج.
ظل  يف  ب��ن��ج��اح  ل��ل��ربن��ام��ج  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  عملية  ولتحقيق 
اأبوظبي  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  ال��راه��ن��ة، عقدت  ال��ظ��روف 
�شراكات ا�شرتاتيجية مع كل من �شركة برين�شتون ريفيو- �شكور 
بل�ض، حيث تعترب الدائرة اأول جهة حكومية يف املنطقة جتمعها 

�شراكة مع هذه ال�شركة الرائدة خلدمات القبول اجلامعي.
اإن�شاء  عن  بل�ض  �شكور  ريفيو-  برين�شتون  مع  ال�شراكة  واأثمرت 
بني  وجت��م��ع  امل��دم��ج  ال��ت��ع��ل��م  م��ف��ه��وم  تعتمد  خم�ش�شة  من�شة 
الدرو�ض االفرتا�شية املبا�شرة والدورات املدعومة بتقنية الذكاء 
الطلبة  فيها  التي يحتاج  املجاالت  تركز على  التي  اال�شطناعي 
اإىل مزيد من الدعم، وذلك بهدف تنمية مهارات الطلبة وتعزيز 

اإمكانيات التعلم الذاتي لديهم.
ونظرا الأهمية ح�شول الطلبة على درجات عالية يف االختبارات 
القيا�شية للح�شول على القبول اجلامعي وااللتحاق باجلامعات 
التي  الركائز  توفري  على  املن�شة  تعمل  وعامليا،  حمليا  ال��رائ��دة 

�شت�شاعد الطلبة على حتقيق التفوق يف هذه االختبارات.
ومن جانب اآخر، تدعم ال�شراكة مع "يوين فروغ" عملية التوجيه 
املهني التي يقدمها اأخ�شائيو برنامج التوجيه اجلامعي واملهني 
التابع لربامج اإثراء الطلبة، حيث يح�شل كل طالب على ملف 
�شروط  ع��ن  البحث  ل��ه  تتيح  خم�ش�شة  عمل  وخطط  تعريفي 
ال��ق��ب��ول يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، واال���ش��ت��ف��ادة م��ن جمموعة من 
اأدوات الدعم مثل تقييم ال�شخ�شية وكيفية كتابة ال�شرية الذاتية 
الو�شول غري  باالإ�شافة الإمكانية  ال�شخ�شية،  التعريف  ور�شالة 

املحدود الأكر من مائة ح�شة افرتا�شية معتمد من قبل نخبة 
من جامعات.

واملعرفة  التعليم  دائ����رة  نظمت  امل�����وارد،  ه���ذه  اإىل  وب��االإ���ش��اف��ة 
الدويل  املعر�ض  االأوىل من  ال��دورة   2020 يوليو  �شهر  خ��الل 
االفرتا�شي للجامعات التابع لربامج اإثراء الطلبة، والذي �شجل 

ح�شور اأكر من 3000 طالب وطالبة.
واأتاح املعر�ض لطلبة اأبوظبي فر�شة التوا�شل مع اأع�شاء الهيئات 
واأمريكا  بالدولة  رائ��دة  جامعة   90 من  اأك��ر  من  التدري�شية 
افرتا�شية  ب��ج��والت  الطلبة  ق��ام  كما  واآ�شيا  واأوروب����ا  ال�شمالية 
واالأن�شطة  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  يف  احل��ي��اة  على  للتعرف  تفاعلية 
التي طراأ عليها بع�ض  القبول والت�شجيل  اجلامعية ومتطلبات 

عامليا. التغيريات نتيجة جائحة كوفيد19- 
للتوجيه  االفرتا�شية  الندوات  من  �شل�شلة  املعر�ض  وا�شت�شاف 
العايل،  التعليم  وموؤ�ش�شات  حكومية  هيئات  رعاية  حتت  املهني 
متحورت موا�شيعها حول املتطلبات الراهنة وامل�شتقبلية يف �شوق 

العمل االإماراتية.
واملهني  اجلامعي  التوجيه  برنامج  م��ن  الثانية  ال���دورة  وتتيح 
اإثراء الطلبة فر�شة ا�شتثنائية للطلبة للو�شول  التابع لربامج 
اإىل باقة جديدة ومتنوعة من اأدوات الدعم املجانية، حيث ميكن 
مهاراتهم  لتح�شني  ال���دورات  من  اال�شتفادة  امل�شجلني  للطلبة 
الجتياز  اإمكاناتهم  وتعزيز  والريا�شيات  االإجنليزية  اللغة  يف 
االإر�شادات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ع��ن  ف�شال  القيا�شية،  االخ��ت��ب��ارات 
الندوات  وح�����ش��ور  اجل��ام��ع��ي  للتقدمي  ال�����ش��روري��ة  وال��ن�����ش��ائ��ح 
من  نخبة  تقدمها  التي  االفرتا�شية  العمل  وور���ض  التدريبية 
اأبرز اجلامعات العاملية ونخبة من املتحدثني من اأبرز املوؤ�ش�شات 

احلكومية واخلا�شة حول العامل.
التوجيه  برنامج  يف  اخلا�شة  جتربتها  ع��ن  حديثها  ���ش��وء  ويف 
يف   12 ال�شف  طالبة  ب��ات��ون،  عائ�شة  ق��ال��ت  وامل��ه��ن��ي،  اجلامعي 
قدم  الربنامج  اإن  اأبوظبي  يف  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية 
ال�شروط  تقييم  كيفية  تعلمت  فقد  وف��ري��دة،  ا�شتثنائية  فر�شا 
ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات االلتحاق  ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ن��د  ال��ق��ب��ول  وم���واع���ي���د 
على  بالتدريب  املعني  الفريق  �شاعدين  كما  العاملية  باجلامعات 
اختبار االإمارات القيا�شي يف تو�شيع معرفتي يف عدد من املوا�شيع 
وحت�شني نتائجي الدرا�شية وكانت لور�ض العمل املهنية والدورات 
التدريبية االفرتا�شية دورا كبريا يف م�شاعدتي على تكوين روؤية 

اأو�شح للفر�ض املتاحة اأمامي يف امل�شتقبل.

�لإمار�ت .. حتديثات �لإقامة و�لدخول تعزز �جلاذبية وتعك�ض روح �لت�شامح

�إقبال كبري على �لت�شجيل يف برنامج 
�لتوجيه �جلامعي و�ملهني

مب�شاركة 300 مت�شابق

عجمان للتنمية �لجتماعية و�لثقافية تطلق 
جائزة للقر�آن �لكرمي يف ن�شختها �لثالثة

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
�شعادة  اأم�����ض   ، اخليمة  راأ����ض  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو 
الذي   ، االإم�����ارات  ل��دى  �شوي�شرا  �شفري  ب��ادج��ي،  ما�شيمو 
قدم لل�شالم على �شموه. ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�ض 
اخليمة، ب�شعادة ال�شفري، وتبادل معه االأحاديث حول تعزيز 
ال�شديقني  البلدين  بني  اال�شرتاتيجي  التعاون  عالقات 

على خمتلف ال�شعد .
واأ�شاد �شموه بعالقات ال�شداقة التي تربط دولة االإمارات 
ودولة �شوي�شرا، وجهود �شعادة ال�شفري يف توطيد ال�شراكة 

اال�شرتاتيجية بني البلدين. من جانبه عرب �شعادة ما�شيمو 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  وت��ق��دي��ره  �شكره  بالغ  ع��ن  ب��ادج��ي، 
راأ�ض اخليمة على كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال، مثمناً 
القيادة احلكيمة ل�شموه ودورها يف حتقيق االزدهار لالإمارة 
فرانكو  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اء،  ح�شر  ال��ق��ط��اع��ات.  خمتلف  يف 
االأو�شط،  ال�����ش��رق   "EPFL"مركز ع��م��ي��د  ف��ي��ج��ل��ي��وت��ي، 
وماتيو بوفا، رئي�ض جمل�ض االأعمال ال�شوي�شري يف اأبوظبي، 
وتوما�ض �شتمب، نائب رئي�ض �شركة هيلتي، وح�شان اأنوتي، 
وكا�شف  ال�شوي�شرية،  للمطابخ  جيوك�ض  �شركة  عام  مدير 
م��ريج��ان��ت، رائ����د اأع���م���ال، وال���دك���ت���ور ج���ان غ�����اور، املدير 

التنفيذي يف م�شت�شفى راأ�ض اخليمة.

حاكم ر�أ�ض �خليمة ي�شتقبل �ل�شفري �ل�شوي�شري لدى �لدولة 

�لفجرية �لثقافية تكرم �شعيد �حلمودي �أول رئي�ض ملجل�ض �إد�رتها 
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات االجتماعية 
اأن ع��دد اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي مت اإجن��ازه��ا يف 
بنحو  مقارنة  خدمة  و291  األفا   86 بلغت   2020
عام  خ����الل  اإل���ك���رتون���ي���ة  خ���دم���ات  و310  األ���ف���ا   99

.2019
 13 ت�شمنت  امل��ن��ج��زة  اخل���دم���ات  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ال��ت 
خدمة ذات اأولوية وهي ت�شجيل جهة العمل، وت�شجيل 
التعاون،  موؤمن عليه، وت�شجيل مواطني دول جمل�ض 
وت�����ش��ج��ي��ل امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه م���ن اأ���ش��ح��اب امل��ه��ن احل���رة، 
دول  يف  العاملني  االإم����ارات  دول���ة  م��واط��ن��ي  وت�شجيل 
���ش��اب��ق��ة، و�شراء  ال��ت��ع��اون، و���ش��م م���دة خ��دم��ة  جمل�ض 
مدة خدمة اعتبارية، وتقدمي ور�ض توعوية تاأمينية، 
مكافاأة  واحت�شاب  املتعاملني،  ا�شتف�شارات  على  وال��رد 
نهاية اخلدمة واملعا�ض التقاعدي، و�شرف م�شتحقات 
وامل�شتحقني،  املتقاعدين  بيانات  وحت��دي��ث  تاأمينية، 

واإ�شدار �شهادة ملن يهمه االأمر.
 2020 خ��الل  مت  اأن��ه  الهيئة  اأو���ش��ح��ت   .. وتف�شيال 
الهيئة،  يف  ج����دي����دة  ع���م���ل  ج���ه���ة   811 ت�����ش��ج��ي��ل 
و10،934 موؤمنا عليه، اإ�شافة اإىل ت�شجيل 1،090 
يعملون  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  م��ن  مواطنا 
يف دولة االإمارات و7 مواطنني من الدولة يعملون يف 
التاأمينية،  نظام مد احلماية  التعاون يف  دول جمل�ض 
ك��م��ا اأجن�����زت ال��ه��ي��ئ��ة ن��ح��و 623 م��ع��ام��ل��ة ���ش��م مدة 
مدة  ل�شراء  طلبا   81 اأجن��زت  حني  يف  �شابقة،  خدمة 
اخلدمة االعتبارية، كما بلغ عدد الرد على ا�شتف�شارات 
احت�شاب  مت  بينما  ا�شتف�شار،   10،466 املتعاملني 
1،086 طلب مكافاأة نهاية خدمة ومعا�ض تقاعدي، يف 
حني اأجنزت 5،074 طلب �شرف م�شتحقات تاأمينية، 
يف حني بلغ عدد معامالت حتديث بيانات املتقاعدين 
وامل�شتحقني 34،510 حتديث، وبلغ عدد �شهادات ملن 
�شهادة،   21،576 الهيئة  م��ن  ال�����ش��ادرة  االأم���ر  يهمه 

مبجموع خدمات بلغ 86 األفا و291 خدمة .

�أجنزتها  �إلكرتونية  خدمة  �ألف   86,2
�ملعا�شات خالل 2020
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العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
لت�شليح  بارانويا  ال�ش�����ادة/كراج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN ال�شيارات- �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:2843689 

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد جا�شم حممد عبداهلل احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد احمد مهدي حممد العمري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
ايفوري  ال�ش�����ادة/مركز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطبي رخ�شة رقم:2011158 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عي�شى مبارك علي را�شد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد طارق للتجارة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1028818 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جناه عبدالعزيز حممد ال�شقاف من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جناه عبدالعزيز حممد ال�شقاف من 75% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد طارق بالو نواب دين

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ حممد طارق للتجارة ذ.م.م 
MOHAMMED TARIQ TRADING LLC

اإىل /الفي�ض لت�شميم االزياء  - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
LAVISH FASHION DESIGN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كولينج العمال التكييف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2757997 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كولينج العمال التكييف 

COOLING AIR CONDITIONG WORKES

اإىل /كولينج لل�شيانة العامة 
COOLING GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة اجهزة التكييف املركزي 4329902

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة النافورة للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1017896 
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة النافورة للنقليات العامة

AL NAFOORA GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

اإىل /النافورة للنقليات واملقاوالت العامة
ALNAFOORA TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
لال�شت�شارات  الفراعنة  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الهند�شية رخ�شة رقم:1130310 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتب الفراعنة لال�شت�شارات الهند�شية 

EL FRAANA ENGINEERING CONSULTING OFFICE 

اإىل /مكتب الفراعنه لال�شت�شارات الهند�شيه - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

EL FRAANA ENGINEERING CONSULTING OFFICE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الورده ال�شحرية لتجارة االقم�شة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1145592 

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل الورده ال�شحرية لتجارة االقم�شة 

MAGIC FLOWER TEXTILES TRADING SHOP 

اإىل /دايل فروت للخ�شار والفواكه 

DALY FRUIT FOR VEGETABLES AND FRUITS

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة 4721001

تعديل ن�شاط / حذف بيع املن�شوجات واالأقم�شة - بالتجزئة 4751001

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كبيدي للنقل واملقاوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2693365 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل عو�ض �شالح عو�ض العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شليم بخيت مال اهلل ادري�ض احلمادي

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

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

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري:�شان انطونيو  رقم:1160458 
ال�شترياد وت�شدير وجتارة ال�شيجار والتبغ ولوازمها 
- �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مطبعة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1460353:املداد الذهبي رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

غافات النيار العمال البال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1139399  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

جابر م�شفر للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1156396  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نوخذة 

  CN 2242146:للنزهات البحرية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 1037029:احلداد لت�شليح الذهب رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

املباين-�شركة  و�شيانة  العقارات  الدارة  يو  فور  التجاري:ميد  اال�شم 
ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

املالك خلفان  وحدة   9 رقم  مكتب   84 ق   26 م  ال�شركة:م�شفح  عنوان 
�شامل خادم املن�شوري

CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 1190964 

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

2 - تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/01/24 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105000725 
تاريخ التعديل: 2021/01/25

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

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

اال�شم التجاري:جيم�ض كيت�شن تيبل ليمتد ذ.م.م
�شركة  مبنى   0  ،  05-45 �شرق  جنوب  خليفة  ال�شركة:مدينة  عنوان 

ابوظبي لطاقة امل�شتقبل
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 2645609 

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

2 - تعيني ال�شادة/�شارتفورد لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2020/06/09 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2015000575 
تاريخ التعديل: 2021/01/24

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كابو�شو 

  CN 2913684:لل�شفر وال�شياحة رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ح�شانة 

  CN 1751798:بيوتيفول ميموريز رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الباترون للرجال 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3865863 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شالح على �شقر ح�شن من وكيل خدمات اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شالح على �شقر ح�شن من 0% اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم ال�شيد

تعديل ن�شاط / اإ�شافة ق�ض وت�شفيف ال�شعر واحلالقة لالأطفال  9602901

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

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

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13148 بتاريخ 2021/1/26 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شندباد العني لتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب املواد الغذائية رخ�شة رقم:1785166 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد مريان على غلوم البلو�شى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف مطر غمران جمعه حممد الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شونداراراجان راما�شيلفى

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

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 

بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر:

���ش��ارك��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
"اإعداد"،  املهني  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم 
بهدف تعريف طالب التعليم الثانوي 
والعا�شر،  )ال��ت��ا���ش��ع،  ال�����ش��ف��وف:  يف 
ع�شر(،  وال����ث����اين  ع�����ش��ر،  واحل�������ادي 
املختلفة  وبيئاته  العمل  بقطاعات 
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه، واإك�����ش��اب��ه��م امل���ه���ارات 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وامل���ه���ن���ي���ة، واإع����داده����م 
���ش��وق العمل،  امل��ب��ك��ر يف  ل��الن��خ��راط 
اأهدافهم  حت���دي���د  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
املهنية امل�شتقبلية بعد اإمتام برنامج 

التدريب العملي املهني.
ودرب�����ت ال��ب��ل��دي��ة م���ا ي���ق���ارب 100 
اإم������ارات الدولة  ط��ال��ب م���ن ج��م��ي��ع 
ُب��ع��د ملدة  يف ور���ش��ة مت تنظيمها ع��ن 
يوم عمل كامل �شمن الربنامج، مت 
خاللها ت�شليط ال�شوء على القطاع 
العقاري واأهميته وتاأثريه يف اقت�شاد 

الدولة. 
وعملت البلدية على تعريف الطلبة 
املهمة  وال��ق��وان��ني  ب��االخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
املتعلقة بالقطاع والتطوير العقاري 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وك��ي��ف ي��ت��م رفع 
التناف�شية الدولية بتعزيز ال�شفافية، 
وجذب  امل�شتثمرين،  حقوق  و�شمان 
اإم���ارة  اإىل  ال��ع��امل  دول  ا���ش��ت��ث��م��ارات 

اأبوظبي.
من  كبرياً  حما�شاً  الور�شة  و�شهدت 
واالطالع  التعلم  ورغبة يف  الطالب 
وعلى  ال���ع���ق���اري���ة  ال����ق����وان����ني  ع���ل���ى 
حيث  ال��ع��ق��اري،  اال�شتثمار  �شالبة 
يف  العقارية  بامل�شاريع  تعريفهم  مت 
مدينة  بلدية  ودور  اأبوظبي،  مدينة 

اأولويات  حت��ق��ي��ق  يف  امل��ه��م  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري، وال��ع��م��ل ال���ذي 
ت��وف��ري بنية حتتية  ي��ت��م م��ن خ���الل 
م��ت��م��ي��زة، وح���ف���ظ ح���ق���وق واأم������وال 
وامتثال  امل�����ش��اري��ع،  يف  امل�شتثمرين 
املنظمة  ال���ق���وان���ني  ل��ك��اف��ة  اجل��م��ي��ع 

لهذه العمليات. 
كما مت يف نهاية الور�شة عمل اختبار 
تقييمي للطالب امل�شاركني للوقوف 
الور�شة  م��ن  ا�شتفادتهم  م��دى  على 
وامل���وا����ش���ي���ع وامل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي مت 
حيث  خاللها،  ومناق�شتها  طرحها 

اجتاز الطلبة االختبار بكفاءة عالية، 
ملو�شوع  ا�شتح�شانهم  ع��ن  م��ع��رب��ني 
الهائل  امل���ع���ل���وم���ات  وك�����م  ال���ور����ش���ة 
اأيديهم على الكثري من  الذي و�شع 
العقارات  ق��ط��اع  يف  امل��ه��م��ة  ال��ن��ق��اط 

واال�شتثمار فيه. 

�قت�شادية دبي تغلق �شالتان لبناء �لأج�شام وتخالف 13 
حمل لعدم �للتز�م بالتد�بري �لحرت�زية لكوفيد 19 

•• دبي-الفجر: 

باإغالق  اأم�ض  يوم  دبي  باقت�شادية  امل�شتهلك  التجارية وحماية  الرقابة  قام قطاع 
من�شاأة  �شالتني لبناء االأج�شام بالتن�شيق مع جمل�ض دبي الريا�شي و خمالفة 13 
فريو�ض  انت�شار  من  باحلد  اخلا�شة  االحرتازية  بالتدابري  االلتزام  لعدم  جتارية 
االأ�شواق  حمالت  يف  اجل�شدي،  والتباعد  الكمامات  كلب�ض   ،"19 "كوفيد  كورونا 

املفتوحة يف القوز، ال�شبخة، البطني، اجلافلية ويف املراكز التجارية.
وخالل عملية التفتي�ض بلغ عدد املحال امل�شتوفية لل�شروط والتدابري االحرتازية 
لت�شمل  املخالفة  للمحالت  التجارية  االأن�شطة  تنوعت  وق��د  حم���اًل،   660 اإىل 
االأن�شطة التالية؛ جتارة عامة،  جتارة املن�شوجات واالأقم�شة، وكيل �شفر و�شياحة، 

�شرافة، متجر متعدد االأق�شام، جتارة اأدوات االنارة ولوازمها، جتارة اأجهزة احلا�شب 
االآيل ولوازمه ، �شالة بناء االأج�شام.

ال�شركاء،  خمتلف  مع  بالتعاون  جوالتها  �شتوا�شل  اأنها  دب��ي  اقت�شادية  واأ���ش��ارت 
ولن تتهاون مع املخالفات والتجاوزات التي يتم ر�شدها اأو االإبالغ عنها من قبل 
بالتدابري  بااللتزام  التجار  دبي  اقت�شادية  واملتعاملني.وتوجه  امل�شتهلكني  جمهور 

االحرتازية كلب�ض الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد اجل�شدي.
خمالفة  �شلبية  ظواهر  اأو  ح��االت  اأي  عن  باالإبالغ  اجلمهور  فئات  وتدعوخمتلف 
ل��ل��ت��داب��ري االح����رتازي����ة ع���رب ت��ط��ب��ي��ق م�����ش��ت��ه��ل��ك دب����ي امل��ت��وف��ر ع��ل��ى م��ت��اج��ر ابل 
االلكرتوين  املوقع  عرب  اأو   600545555 على  باالت�شال  اأو  وه��واوي  وغوغل 

consumerrights.ae

•• دبي-وام:

بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو  ت��راأَّ���ش��ت 
رئي�شة  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
"دبي  هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
دب���ي،  جم��ل�����ض  وع�����ش��و  للثقافة"، 
الذي  للهيئة  العليا  القيادة  اجتماع 
اأحد  الرتاثية،  حّتا  منطقة  يف  ُعقد 
يف  وال�شياحية  الرتاثية  املواقع  اأهم 
"دبي  اأول��وي��ات  ملناق�شة  دب���ي،  اإم���ارة 
واآليات   ،2021 ل��ل��ع��ام  للثقافة" 
قطاعاتها  خم��ت��ل��ف  ���ش��م��ن  ال��ع��م��ل 
خطتها  من  االأوىل  املرحلة  لتنفيذ 
واأكدت  ال�شدا�شية.  اال�شرتاتيجية 
الذي  ���ش��م��وه��ا - خ����الل االج���ت���م���اع 
وم���دي���رو قطاعات  روؤ����ش���اء  ح�����ش��ره 
�شرورة  ع��ل��ى   - للثقافة"  "دبي 
م����وا�����ش����ل����ة ت���ف���ع���ي���ل ال����������دور ال�����ذي 
روؤيتها  اإط���ار  يف  الهيئة  ب��ه  ت�شطلع 
ا�شرتاتيجيتها  ط���ري���ق  وخ����ارط����ة 
اأ�شكال  جميع  وت��وف��ري   ، ال�شدا�شية 
الثقايف  ل��ل��ق��ط��اع  وال��ت��م��ك��ني  ال��دع��م 
واالإب���داع���ي يف اإم����ارة دب���ي، وحتقيق 
م��زي��د م���ن ال��ن��م��و واالزده�������ار لهذا 
الروؤية  القطاع احليوي، مبا يواكب 

ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الطموحة 
م��ك��ت��وم نائب  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
مل�شرية   ، اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة يف 

االإمارة.
القطاع  "ا�شتطاع  �شموها:  وق��ال��ت 
اأن  دب������ي  يف  واالإب�������داع�������ي  ال���ث���ق���ايف 
العام  خ��الل  التحديات  على  يتغلب 
والتفكري  امل��رون��ة  بف�شل   2020
وت�����ش��اف��ر اجلهود.  ال��ت��ق��ل��ي��دي  غ��ري 
هذا  االأوىل  ل��ل��م��رة  جن��ت��م��ع  ال���ي���وم، 
 ،2021 اأولوياتنا يف  لنناق�ض  العام 
والتي ياأتي على راأ�شها تقدمي املزيد 
تعايف  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ال����دع����م  م����ن 
الثقافية  االأن�شطة  وتعزيز  القطاع 
يف االإمارة م�شتقباًل �شمن م�شريتنا 

لقد  الثقافية.  دب��ي  روؤي���ة  لتحقيق 
الثقايف اجلهد  القطاع  بذلنا معاً يف 
وال�����وق�����ت مل����راج����ع����ة خ���ط���ط ال���ع���ام 
التقدم  ع��ل��ى  وال����وق����وف   ،2021
اال�شرتاتيجية،  خطتنا  يف  امل��ح��رز 
ون��ع��م��ل ع��ل��ى اإط������الق ال���ع���دي���د من 
امل��ب��ادرات، التي ُط��ّورت وُع��ّدل��ت بناًء 
النظر  ووج��ه��ات  االآراء  بع�ض  ع��ل��ى 
العاملني  من  تلقيناها  التي  املثمرة 
املا�شية  ال�شنة  يف القطاع على مدار 
لهذا  طموحاتنا  م��ع  يتما�شى  ومب��ا 
�شمو  واأ����ش���ارت  احليوي."  ال��ق��ط��اع 
رئي�شة هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
اإحدى  حّتا؛  منطقة  اختيار  اأن  اإىل 
لل�شياحة  االإم������ارات  حملة  وج��ه��ات 
العامل"،  يف  �شتاء  "اأجمل  الداخلية 
لعقد هذا االجتماع يعود اإىل القيمة 

التي  املميزة  والثقافية  التاريخية 
تتمتع بها هذه املنطقة، وما متتلكه 
من مقومات بيئية توؤهلها الأن تكون 
الطراز  من  �شياحية  ثقافية  وجهة 
االأول، كما يريد لها �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم.
قالت  ح��ّت��ا،  منطقة  اأه��م��ي��ة  وح����ول 
�شموها: "كان من املهم بالن�شبة لنا 
اال�شرتاتيجي  اجتماعنا  نعقد  اأن 
حّتا  منطقة  يف   2021 لعام  االأول 
ونطلق منها اأعمال فريق االإدارة يف 
مل��ا متثله  ال��ع��ام؛ وذل��ك  الهيئة لهذا 
م���ن اأه��م��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ك���ب���رية، وما 
تقدمه من �شخ�شيات ثقافية مميزة. 
ف��امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي ي�����ش��م ع�����دًدا من 
املثقفني الرياديني و�شركات اإبداعية 
���ش��غ��رية وم��ت��و���ش��ط��ة. وم����ن خالل 

ه��ذه ال��زي��ارة ن��وؤك��د ال��ت��زام��ن��ا بدعم 
اأنحاء  االإب��داع��ي��ة يف جميع  امل��واه��ب 
االإمارة، وو�شع البنية التحتية التي 
واالزدهار."  التطور  على  ت�شاعدهم 
وا�شتعر�شت �شموها خالل االجتماع 
للثقافة"  "دبي  فريق  عمل  اأولويات 
ما  �شوء  يف  القادمة،  املرحلة  خالل 
اأه�������داف وخطط  م���ن  مت حت���دي���ده 
وم�������ش���اري���ع ���ش��م��ن خ���ارط���ة طريق 
واآليات  اجل���دي���دة،  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
زمنية حمددة،  اأطر  تنفيذها �شمن 
امل�شتهدفات  حتقيق  اأن  على  موؤكدًة 
ت�شافر  ي��ت��ط��ل��ب  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
تّت�شم  م���ن���ظ���وم���ة  ���ش��م��ن  اجل����ه����ود 
والتعاون  التن�شيق  م�شتويات  باأعلى 
بالعمل  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع 
خ���ا����ش���ًة يف ظل  دب������ي،  ال���ث���ق���ايف يف 

املرحلة اال�شتثنائية الراهنة، معربًة 
ف��ري��ق عمل هيئة  ب��ق��درة  ع��ن ثقتها 
واملجتمع  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة 
وامتالكه  دب���ي  اإم����ارة  االإب���داع���ي يف 
لتحقيق  الالزمة  والقدرات  االأدوات 

تطلعات االإمارة امل�شتقبلية للقطاع.
ال�����ش��ي��خ��ة لطيفة  ���ش��م��و  واأو����ش���ح���ت 
اأن  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  بنت حممد 
يف  مهمتها  اأداء  ���ش��ت��وا���ش��ل  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�شاملة  الثقافية  النه�شة  حتقيق 
الثقافة  اإىل  م�����ش��ت��ن��دًة  االإم������ارة،  يف 
بتاريخها  ال���ع���ري���ق���ة  االإم�����ارات�����ي�����ة 
اأ�شا�شية،  كركيزة  برتاثها  والغنية 
مب���ا ي���ع���زز امل�����ش��ه��د ال��ث��ق��ايف يف دبي 
عاملي  ثقايف  كمركز  مكانتها  وير�شخ 
وحا�شنة لالإبداع وملتقى للمواهب، 
التزام  اأهمية  على  �شموها  م�شددة 

ما  كل  ببذل  الفريق  اأع�شاء  جميع 
�شبيل  ج���ه���ود يف  م���ن  م��ط��ل��وب  ه���و 
اإجن���از امل��ه��ام وامل�����ش��وؤول��ي��ات اخلا�شة 

بهم كل يف موقعه.
مناق�شة  اإىل  االج���ت���م���اع  وت����ط����رق 
اأولويات القطاع االإبداعي يف املرحلة 
على  االت�����ف�����اق  ح���ي���ث مت  ال����ق����ادم����ة 
العمل  مل�شرية  العري�شة  اخل��ط��وط 
االأوىل من خارطة  املرحلة  تنفيذ  و 

الطريق اال�شرتاتيجية اجلديدة.
واعتمدت �شمو ال�شيخة لطيفة بنت 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم خالل 
االجتماع حزمًة من املبادرات الرامية 
حّتا  االإب��داع��ي يف  املجتمع  دع��م  اإىل 
تتمتع  ال��ت��ي  املنطقة  ه��ذه  وت��ط��وي��ر 
واإبداعية  ثقافية  اقت�شادية  بفر�ض 
املواهب  اإل��ه��ام  واع���دة، مبا ي�شهم يف 

وت�شجيعها  حتت�شنها  التي  ال�شابة 
وتعزيز فر�ض منوها وازدهارها، ويف 
الوقت نف�شه اإثراء امل�شهد الثقايف يف 
الوعي  ون�شر  الرتاثية  املنطقة  هذه 
حول ثروات الرتاث والثقافة املحلية 
ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا، وت��ع��زي��ز مقومات 
�شيتم  حيث  فيها  ال�شياحي  اجل��ذب 
املبادرات تباعاً يف  االإع��الن عن تلك 
قامت  االجتماع  وقت الح��ق. وعقب 
حممد  ب��ن��ت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو 
ربوع  يف  بجولة  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
منطقة حّتا زارت خاللها بع�ض اأهم 
فيها،  والثقافية  ال�شياحية  امل��ع��امل 
االأطراف  من  جمموعة  مع  والتقت 
الفاعلة يف اخلطة التنموية ال�شاملة 
�شملت  ك��م��ا  ح��ّت��ا.  منطقة  لتطوير 
"حتا  اإىل  زي��������ارًة  ���ش��م��وه��ا  ج���ول���ة 
وجهات  اأ���ش��ه��ر  اإح����دى  هب"،  وادي 
ال�شديقة  اخل���ارج���ي���ة  امل����غ����ام����رات 
للبيئة يف الدولة، والتقت هناك مع 
"دبي  العليا يف  االإدارة  بع�ض ممثلي 
اآفاق  معهم  وا�شتك�شفت  القاب�شة"، 
واالإبداعي  الثقايف  املجتمع  تطوير 
يف حّتا ودعم رّوادها بفر�ض متكنهم 

من تطوير مواهبهم واأعمالهم. 

لطيفة بنت حممد ترتاأ�ض اجتماع قيادات دبي للثقافة يف حتا

مناق�شة �أولويات �لهيئة يف عام 2021 و�آليات تنفيذ �ملرحلة �لأوىل من ��شرت�تيجيتها �ل�شد��شية

تدريب 100 طالب من جميع اإمارات الدولة �شمن برنامج )اإعداد( 

بلدية مدينة �أبوظبي ت�شارك يف �إعد�د طالب 
�لتعليم �لثانوي لالنخر�ط �ملبكر يف �شوق �لعمل

•• ال�صارقة - وام:

حلكومة  االإعالمي  للمكتب  ال�شارقة" التابع  "فعاليات  موقع  اأطلق 
بفعالياتها" لتوثيق  " ت�شرق  �شعار  حتت  جماهريية  حملة  ال�شارقة 
مواقع  م�شتخدمو  ويتبادله  ين�شره  ال���ذي  امل�����ش��ور  امل��ح��ت��وى  وج��م��ع 
التوا�شل االجتماعي حول فعاليات اإمارة ال�شارقة ومعاملها واأن�شطتها 
ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام وف��ت��ح��ت ب���اب ا���ش��ت��ق��ب��ال م�����ش��ارك��ات اجل��م��ه��ور عرب 
جت�شد  التي  احلملة  وتخ�ش�ض   .sharjahevents.ae موقع 
اجلمهور  مع  املبا�شر  التوا�شل  حتقيق  ال�شارقة" يف  "فعاليات  روؤي��ة 
جوائز  االإم������ارة..  يف  اإل��ي��ه  يطمحون  وم���ا  لتطلعاتهم  واال���ش��ت��ج��اب��ة 
عي�ض  فيها  للفائزين  تتيح  م�شورة  ومقاطع  �شورة  اأجمل  الأ�شحاب 
اإطالق  وح���ول  ال�شياحية.  االإم�����ارة  م��ع��امل  اأب����رز  ج��دي��دة يف  جت���ارب 

احلملة وتخ�شي�ض من�شة ال�شتقبال املحتوى قال �شعادة طارق �شعيد 
عالي مدير املكتب االإعالمي حلكومة ال�شارقة اإن احلملة تنطلق من 
مكتبة  وتكوين  الب�شري  املحتوى  توظيف  ا�شتدامة  على  تركز  روؤي��ة 
كافة  خ��الل  ال�شارقة  جماليات  تنقل  التي  بامل�شاهد  غنية  حمتوى 
موا�شم اأن�شطتها باال�شتفادة من اأ�شداء الفعاليات لدى الزوار ورواد 
واأ�شاف  واملعار�ض.  االحتفاالت  واأماكن  واملتاحف  واملواقع  الفعاليات 
اإن االلتفات اإىل ما ين�شره امل�شتخدمون على ال�شبكة العنكبوتية من 
اأ�شداء تتعلق باأن�شطة وفعاليات ال�شارقة يحفز على خلق �شراكة مع 
�شناع املحتوى وهو ما يعزز من الو�شول اإىل اجلمهور والتفاعل معه 
ب�شورة اأو�شع اإذ ت�شري الدرا�شات اإىل اأن اأكر من 90 باملائة من زوار 
امل�شنوعة  االإعالمية  املواد  النوع من  االنرتنت يف�شلون هذا  مواقع 

من قبل امل�شتخدمني الفاعلني على مواقع التوا�شل االجتماعي.

•• اأبوظبي-وام:

اط��ل��ع م��ع��ايل ال���ل���واء رك���ن طيار 
ف��ار���ض خلف امل��زروع��ي ق��ائ��د عام 
اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى اخلطط  ���ش��رط��ة 
بهيئة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وامل�������ش���اري���ع 
ما  وعلى  امل��دين  للدفاع  ابوظبي 
احلديثة  التقنيات  اآل��ي��ه  تو�شلت 
وا�شرتاتيجية رفع كفاءة العن�شر 
ال���ب�������ش���ري ب���ا����ش���ت���خ���دام اأح������دث 
والربامج  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��و���ش��ائ��ل 
�شرعة  م������ن  ال������ف������رق  ل���ت���م���ك���ني 
والتعامل  للبالغات  اال�شتجابة 
معها وفق اأف�شل املعايري املتقدمة 

عامليا .
رافق معاليه خالل الزيارة �شعادة 
العامري  اإبراهيم  حممد  العميد 
للدفاع  اأب��و ظبي  مدير عام هيئة 
م��دراء قطاعات  امل��دين وبح�شور 

الهيئة.
اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  قائد  وتفقد 
ج����اه����زي����ة االآل�������ي�������ات وامل�����ع�����دات 
احلرائق  مكافحة  يف  امل�شتخدمة 
والتقنيات  امل�������ش���اب���ني،  واإن�����ق�����اذ 
امل���ت���ط���ورة امل��ت��ب��ع��ة واأط����ل����ع على 
اأف�شل املمار�شات املطبقة بالهيئة 
احلديثة  وامل���ع���دات  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
التي  والوقاية  االطفاء  جم��ال  يف 
ت�شمها الهيئة واأهميتها يف تعزيز 
واال�شتعدادية  اال�شتجابة  �شرعة 
وتعزيز  احل����رائ����ق  م���واج���ه���ة  يف 
االأم��������ن وال�������ش���الم���ة واحل���م���اي���ة 

املدنية ملجتمع اإمارة اأبوظبي.
مهام  ح����ول  ����ش���رح  اإىل  وا���ش��ت��م��ع 
اأب����و  اإم��������ارة  يف  "برق"  دوري��������ات 
من  االأوىل  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي  ظ��ب��ي 
املنطقة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ن���وع���ه���ا 
وق���درات  خ�شائ�ض  متتلك  ال��ت��ي 

وعن   ، واالإطفاء  لالإنقاذ  مبتكرة 
تعمل  "درع" والتي  دوري��ات  مهام 
االمارة  بطرق  ال�شاعة  مدار  على 
حيث جهزت وفق اف�شل الربامج 
مركبات  ور���ش��د  ملتابعة  التقنية 
امل������واد اخلطرة  ن��ق��ل  و���ش��ه��اري��ج 
باال�شرتاطات  املخالفني  و�شبط 
جمتمع  حماية  لتعزيز  الوقائية 
وتوفري  امل���خ���اط���ر  م���ن  اب���وظ���ب���ي 
واملرافق  ب��ال��ط��رق��ات  ام��ن��ة  ب��ي��ئ��ة 

املجتمعية االخرى .

واأ����ش���اد ب��ت��ج��ه��ي��زات االل��ي��ات التي 
اال�شطناعي  ب����ال����ذك����اء  ت���ع���م���ل 
ذات  روبوت"  "اجهزة   3 واإ�شافة 
موا�شفات عالية الإطفاء احلرائق 
وامل�شت�شفى  ال��ك��وارث  و"�شيارة   ،
" وال���ت���ي ج���ه���زت وفق  امل����ي����داين 
الطبية  الفنية  املوا�شفات  اف�شل 

املعتمدة الإ�شعاف امل�شابني .
العمليات  "معاليه" مركز  وتفقد 
وجمموعة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
املطبقة  وال������ربام������ج  االأن����ظ����م����ة 

واحل��������وادث  ال����ب����الغ����ات  الإدارة 
والتعايف  االإ���ش��ت��ج��اب��ة  وتطبيقات 
املطبقة  ال��ت��داب��ري  اإىل  باالإ�شافة 
من  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل���ه���ام  الإدارة 
ملركز  الت�شغيلية  املن�شات  خ��الل 
العمليات الرئي�شي، وعر�ض مهام 
االلكرتونية  امل��دين  الدفاع  بوابة 
تنظيم  ب��وا���ش��ط��ت��ه��ا  ي��ت��م  وال���ت���ي 
واالإطفاء  االإنقاذ  قدرات  وتن�شيق 
�شرعة  تعزيز  ل�شمان  واالإ�شعاف 

االإ�شتجابة عند البالغات.

موقع فعاليات �ل�شارقة تطلق حملة ترويجية ب�شعار )ت�شرق بفعالياتها(

• موا�شلة تفعيل دور الهيئة يف دعم ومتكني وتنظيم القطاع الثقايف والإبداعي يف الإمارة 
• �شرورة ت�شافر اجلهود و�شمان اأعلى م�شتويات التن�شيق مع كل اجلهات املعنية بالعمل الثقايف

• اعتماد حزمة من املبادرات لدعم وتنمية املجتمع الثقايف والإبداعي يف حّتا

فار�ض �ملزروعي يطلع على �لتقنيات 
�حلديثة بهيئة �أبوظبي للدفاع �ملدين

فقد املدعو  /جارى لوي�ض 
�شان جوز باوتي�شتا، الفلبني   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)A4811391P( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0581136649

فقد�ن جو�ز �شفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و  /ع��������امل 
اثيوبيا    م����ريج����ا،  ه���اي���ل���ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من   )EP4657039( رق��م 
اىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأق����رب  ���ش��ف��ارة اث��ي��وب��ي��ا او 

مركز �شرطة

فقد�ن جو�ز �شفر
/ايرهيمت  امل����دع����و   ف��ق��د 
ع����ل����ي حم�����م�����د، اث���ي���وب���ي���ا   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من   )EP4081656( رق��م 
اىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأق����رب  ���ش��ف��ارة اث��ي��وب��ي��ا او 

مركز �شرطة

فقد�ن جو�ز �شفر
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295832 بتاريخ : 2018/07/22
امل�شجلة بتاريخ : 2019/01/26

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 
لة؛ اأجهزة كمبيوتر؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ برامج م�شجلة لت�شغيل الكمبيوتر؛ من�شورات  برجميات كمبيوتر م�شجًّ
الكمبيوتر؛  اأجهزة  مع  ت�شتخدم  طابعات  للتنزيل(؛  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  للتفريغ؛  قابلة  اإلكرتونية 
الدارات  املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ بطاقات ذكية ) بطاقات  ال��دارات  بيانات(؛ بطاقات  ما�شحات )معدات معاجلة 
�شاعات ذكية؛  اأقرا�ض ب�شرية؛ نظارات ذكية؛  بيانات ب�شرية؛  اأو�شاط تخزين  األعاب كمبيوتر؛  املتكاملة(؛ برامج 
اأقالم �شا�شات اللم�ض؛ بطاقات بيانية الكرتونية للب�شائع؛ حلقات ذكية؛ اأجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء؛ املا�شحات 
ال�شوئية ثالثية االأبعاد؛ اأجهزة امل�شاعدة ال�شخ�شية الرقمية؛ من�شات برامج الكمبيوتر م�شجلة اأو قابلة للتنزيل؛ 
تفاعلية  �شبورة  ا�شطناعي؛  وذك��اء  ب�شرية  ذو موا�شفات  اآيل  اإن�شان  مل�ض؛  ب�شا�شة  م��زودة  تفاعلية  حمطات طرفية 
اإلكرتونية؛ كرونوغرافات )موؤقتات م�شجلة( )�شاعات(؛ اجهزة فح�ض الدمغات الربيدية؛ اآالت عد وفرز النقود؛ 
اأجهزة التحقق من العمالت؛ اآليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآلة اليان�شيب؛ جهاز التعرف على الوجه؛ 
املا�شحات ال�شوئية البيومرتية؛ اآالت فاك�ض؛ اآالت وزن؛ موازين الدهن يف اجل�شم لال�شتخدام املنزيل؛ مقايي�ض؛ 
ا�شواء وم�شية )ا�شارات �شوئية(؛ الفتات نيونية؛ �شناديق الربيد؛ مثلثات حتذير من عطل املركبات؛ هوائيات؛ 
اجهزة ات�شال داخلي؛ ادوات مالحية؛ اجهزة املودم؛ اأدوات االت�شاالت الب�شرية؛ اأجهزة حممولة لتقفي الن�شاط؛ 
اأغطية للهواتف  �شاعات؛  هواتف فيديو؛ هواتف خلوية؛ هواتف ذكية؛ هواتف حممولة؛ هواتف ذكية على �شكل 
اخللوية؛ حافظات للهواتف املحمولة؛ واقيات �شا�شات اأجهزة املوبايل؛ اأ�شرطة الهاتف اخلليوي؛ حامالت الهاتف 
اأجهزة ات�شاالت على �شكل جموهرات؛ دعامات للت�شوير الذاتي ت�شتخدم مع الهواتف الذكية؛ لوحات  املحمول؛ 
املفاتيح للهواتف النقالة؛ كبائن ملكربات ال�شوت؛ �شماعات بلوتوث؛ اجهزة ت�شغيل اقرا�ض فيديو رقمية؛ م�شغالت 
الذكية؛  للهواتف  ال�شلكية  �شماعات  املحمولة؛  للهواتف  �شماعات  الراأ�ض؛  �شماعات  �شماعات؛  حممولة؛  و�شائط 
كامريات  والكتب؛  االلكرتونية  ال�شبورة  اأجهزة  الكرتونية؛  تعليم  اآالت  تعليمية؛  اآالت  ال�شلكية؛  راأ���ض  �شماعات 
فيديو؛ �شماعات الواقع االفرتا�شي؛ روبوتات املراقبة االأمنية؛ �شا�شات عر�ض الفيديو ميكن ارتداوؤها؛ كامريات؛ 
اجهزة تكبري )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ اجهزة عر�ض لل�شرائح؛ اجهزة قيا�ض ال�شرعة )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ 
دعامات للت�شوير الذاتي )اأحادية االأرجل ويدوية اال�شتعمال(؛ عد�شات �شيلفي؛ اجهزة وادوات م�شاحة؛ حمددات 
كهربائية؛  كبالت  وكبالت(؛  )ا�شالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�شية  امل�شادر  م��واد  ب�شرية؛  وادوات  اجهزة  قيا�ض؛ 
ملفات  اإلكرتونية؛  �شرائح  مطبوعة؛  دارات  مقاومة؛  م��واد  مو�شالت؛  �شبه  USB؛  ك��اب��الت  ه��وات��ف؛  ا���ش��الك 
منخف�ض؛  جهد  ذات  طاقة  م��زودات  كهربائية؛  مفاتيح  كهربائية؛  قارنات  املو�شالت؛  اأ�شباه  كهرومغناطي�شية؛ 
بو�شفها  اإلكرتونية  مفاتيح  �شال�شل  بعد؛  عن  حتكم  اأج��ه��زة  مل�ض؛  �شا�شات  فيديو؛  �شا�شات  كهربائية؛  مهايئات 
اجهزة  احل��رارة؛ مانعات �شواعق؛  تنظيم  اجهزة  ب�شرية(؛  )الياف  ال�شوء  تو�شيل  الياف  بعد؛  اأجهزة حتكم عن 
لال�شتخدام  احل��وادث  من  واقية  اجهزة  ال�شناعية؛  للغايات  ا�شعاعية  اجهزة  احلريق؛  طفايات  كهربائي؛  حتليل 
اجهزة  االأبعاد؛ بطاريات كهربائية؛  ان��ذار؛ نظارات )ب�شرية(؛ نظارات ثالثية  اجهزة  واقية؛  ال�شخ�شي؛ نظارات 
املحمول؛ �شور كرتونية  الهاتف  لل�شحن(؛ بطارية  قابلة  املتنقلة )بطارية  الطاقة  الكهربائية؛  البطاريات  �شحن 

متحركة؛ اأجهزة  التحكم عن بعد الإيقاف ال�شيارات؛ مغناطي�ض الثالجة؛ �شفارات ريا�شية
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300834 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 
اأجهزة كمبيوتر؛ اأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ برامج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل(؛ برجميات قابلة للتنزيل 
لال�شتخدام مع االأجهزة املحمولة؛ بطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ اأجهزة امل�شاعدة ال�شخ�شية الرقمية 
اأقالم  باللم�ض؛  تعمل  التفاعلية  ال�شا�شة  طرفيات  ذكية؛  خ��وامت  ذكية؛  نظارات  ذكية؛  �شاعات  ا���ض(؛  ايه  دي  )بي 
كمبيوتر  اأجهزة  اال�شطناعي؛  الذكاء  مع  اآيل  االإن�شان  روب��وت��ات  للب�شمة؛  ال�شوئية  املا�شحات  اللم�ض؛  �شا�شات 
)معدات  ما�شحات  احل��ا���ش��وب؛  اأج��ه��زة  م��ع  ت�شتخدم  طابعات  ب�شرية؛  بيانات  تخزين  و�شائط  ل��الرت��داء؛  قابلة 
)اجهزة  كرونوغرافات  االفرتا�شي؛  الواقع  العاب  برجميات  االإمي���اءات؛  على  التعرف  برامج  بيانات(؛  معاجلة 
اآالت  النقد؛  بقطع  تعمل  التي  اآليات لالجهزة  النقود؛  وفرز  عد  اآالت  الدمغات؛  اجهزة فح�ض  الزمن(؛  ت�شجيل 
الدهن يف  اآالت وزن؛ موازين  اآالت فاك�ض؛  البيومرتية؛  ال�شوئية  املا�شحات  الوجه؛  التعرف على  امالئية؛ جهاز 
اجل�شم لال�شتخدام املنزيل؛ مقايي�ض؛ ا�شواء وم�شية )ا�شارات �شوئية(؛ الفتات نيونية؛ مثلثات حتذير من عطل 
اأجهزة تعقب  الب�شرية؛  اأدوات االت�شال  املودم؛  ادوات مالحية؛ اجهزة  ات�شال داخلي؛  املركبات؛ هوائيات؛ اجهزة 
الن�شاط ميكن ارتداوؤها؛ هواتف فيديو؛ الهواتف اخللوية؛ هواتف ذكية؛ هواتف حممولة؛ الهواتف الذكية يف �شكل 
اأ�شرطة للهواتف  املتنقلة؛  اأغطية للهواتف اخللوية؛ حافظات للهواتف اخللوية؛ واقيات �شا�شات االأجهزة  �شاعة؛ 
الذاتي ت�شتخدم مع  اأجهزة ات�شاالت على �شكل جموهرات؛ ع�شي للت�شوير  الهاتف املحمول؛  اخللوية؛ حامالت 
الهواتف الذكية؛ لهواتف الذكية حممولة على املع�شم؛ لوحات املفاتيح للهواتف النقالة؛ كبائن ملكربات ال�شوت؛ 
الراأ�ض؛  �شماعات  �شماعات؛  حممولة؛  و�شائط  م�شغالت  رقمية؛  فيديو  اقرا�ض  ت�شغيل  اجهزة  بلوتوث؛  �شماعات 
االأجهزة  الكرتونية؛  تعليم  اآالت  تعليمية؛  اآالت  الذكية؛  للهواتف  ال�شلكية  �شماعات  املحمولة؛  للهواتف  �شماعات 
الراأ�ض الألعاب  �شماعات  الواقع االفرتا�شي؛  �شماعات  الكتب؛ كامريات فيديو؛  او طنانة االلكرتونية مع  الرنانة 
تكبري  اجهزة  كامريات؛  ارتداوؤها؛  ميكن  الفيديو  عر�ض  �شا�شات  االأمنية؛  املراقبة  روبوتات  االفرتا�شي؛  الواقع 
)للت�شوير الفوتوغرايف(؛ اجهزة عر�ض لل�شرائح؛ اجهزة قيا�ض ال�شرعة )للت�شوير الفوتوغرايف( دعامات للت�شوير 
الذاتي )اأحادية االأرجل ويدوية اال�شتعمال(؛ عد�شات الت�شوير الذاتي؛ اجهزة وادوات م�شاحة؛ حمددات قيا�ض؛ 
ا�ض  يو  كابالت  ه��وات��ف؛  ا�شالك  وك��ب��الت(؛  )ا���ش��الك  الكهرباء  �شبكات  م��واد  تل�شكوبات؛  ب�شرية؛  وادوات  اجهزة 
اأ�شباه  اأجهزة  اإلكرتونية؛ ملفات كهرومغناطي�شية؛  �شرائح  دارات مطبوعة؛  اأ�شباه مو�شالت؛ مواد مقاومة؛  بي؛ 
اللم�ض؛  �شا�شات  ح�شا�شات  منخف�ض؛  جهد  ذات  طاقة  م��زودات  الطاقة؛  حم��والت  كهربائية؛  قارنات  املو�شالت؛ 
مهايئات كهربائية؛ �شا�شات فيديو؛ �شا�شات مل�ض؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ �شال�شل مفاتيح اإلكرتونية بو�شفها اأجهزة 
اجهزة حتليل  احل��رارة؛ مانعات �شواعق؛  تنظيم  اجهزة  ب�شرية(؛  )الياف  ال�شوء  تو�شيل  الياف  بعد؛  حتكم عن 
كهربائي؛ طفايات احلريق؛ اجهزة ا�شعاعية للغايات ال�شناعية؛ اجهزة واقية من احلوادث لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ 
من�شاآت ملنع ال�شرقة كهربائية؛ نظارات؛ نظارات �شم�شية؛ بطاريات، كهربائية؛ اجهزة �شحن البطاريات الكهربائية؛ 
الطاقة املتنقلة )بطارية قابلة لل�شحن(؛ �شور كرتونية متحركة؛ مغناطي�ض الثالجة؛ برامج لت�شغيل احلا�شوب؛ 
التعليمية؛ ملفات حث )كهربائية(؛ مفاتيح كهربائية؛ مفاتيح زمنية  الروبوتات  )اأجهزة قيا�ض(؛  اأ�شاور مت�شلة 

اتوماتيكية؛ اأجهزة التحكم الكهربائية؛ ب�شمة قفل الباب؛ اجهزة التلفزيون؛ اأجهزة فك الت�شفري
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realmeOS :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 312063 بتاريخ : 2019/06/03
امل�شجلة بتاريخ : 2019/08/29

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 9 
ال�شبكة؛ برامج الكمبيوتر ل�شيانة وت�شغيل نظام  الت�شغيل؛ برامج لت�شغيل احلا�شوب؛ خوادم  برامج نظام 
الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر لتمكني الو�شول اأو التحكم يف الدخول؛ اأجهزة حا�شوب؛ حوا�شيب حممولة؛ 
مفكرة يف �شكل حا�شوب �شغري؛ برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل؛ تطبيقات قابلة للتنزيل لال�شتخدام مع 
لالرتداء؛  قابلة  كمبيوتر  اأجهزة  ا�شطناعي؛  وذك��اء  ب�شرية  موا�شفات  ذو  اآيل  اإن�شان  املحمولة؛  االأج��ه��زة 
ادوات  داخلي؛  ات�شال  اجهزة  هوائيات؛  البيولوجية؛  ال�شوئية  املا�شحات  االإمي��اءات؛  على  التعرف  برنامج 
اأجهزة تتبع الن�شاط ميكن ارتداوؤها؛ هواتف خلوية؛  اأدوات االت�شاالت الب�شرية؛  مالحية؛ اجهزة املودم؛ 
الهاتف  اأ�شرطة  املحمولة؛  لالأجهزة  �شا�شة  واقيات  اخللوية؛  للهواتف  واأغلفة  حقائب  الذكية؛  الهواتف 
الذاتي  الت�شوير  ع�شي  جم��وه��رات؛  �شكل  على  االت�����ش��االت  اأج��ه��زة  املحمول؛  الهاتف  ح��ام��الت  اخل��ل��وي؛ 
لال�شخدام مع الهواتف الذكية؛ كبائن ملكربات ال�شوت؛ م�شغالت و�شائط حممولة؛ �شمعات االأذن؛ �شمعات 
الكتب؛  مع  االإل��ك��رتوين  رن��ان  جهاز  الذكية؛  للهواتف  الال�شلكية  االأذن  �شمعات  املتنقلة؛  للهواتف  االأذن 
�شماعات الواقع االفرتا�شي؛ �شماعات الألعاب الواقع االفرتا�شي؛ روبوتات املراقبة االأمنية؛ �شا�شات عر�ض 
الفيديو ميكن ارتداوؤها؛ كامريات فيديو؛ ع�شي للت�شوير الذاتي )اأحادية االأرجل حتمل باليد(؛ عد�شات 
كهربائية؛  تو�شيالت  املو�شالت؛  اأ�شباه  جهاز  االإلكرتونية؛  رقائق  املو�شالت؛  اأ�شباه  ال��ذات��ي؛  للت�شوير 
حموالت الطاقة؛ مزودات الطاقة للجهد املنخف�ض؛ جم�شات تعمل باللم�ض؛ مهايئات تو�شيل كهربائية؛ 
االأبعاد؛ طاقة  اأجهزة حتكم عن بعد؛ نظارات ثالثية  اإلكرتونية بو�شفها  �شا�شات فيديو؛ �شال�شل مفاتيح 
يتعلق بخدمات  اأعاله ال  املذكورة  الب�شائع  من  اأياً  الثالجة؛  لل�شحن(؛ مغناطي�ض  قابلة  متنقلة )بطارية 
اأع��اله ال يتعلق بخدمات  الب�شائع املذكورة  اأي��اً من  ؛  ال�شفر الرقمية  الواجبة وج��وازات  االمتثال والعناية 

التحقق من اخللفية و جوازات ال�شفر الرقمية للتحقق من الهوية
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295833 بتاريخ : 2018/07/22
امل�شجلة بتاريخ : 2019/01/26

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 35 
على  املبا�شرة  والدعاية  االع��الن  بالتجزئة؛  البيع  لغايات  االع��الم  و�شائل  على  �شلع  واع��الن؛ عر�ض  دعاية 
التجارية؛  الو�شاطة  خ��دم��ات  االإن��رتن��ت؛  م��واق��ع  طريق  ع��ن  االأع��م��ال  معلومات  توفري  احل��ا���ش��وب؛  �شبكات 
ال�شوق؛  درا�شات  دعائية؛  او  لغايات جتارية  املعار�ض  تنظيم  واالأعمال؛  االت�شال لالجتارة  توفري معلومات 
الت�شويق  ت�شويق؛  وبائعيها؛  واخل��دم��ات  ال�شلع  مل�شرتي  اإلكرتونية  �شوق  اإتاحة  االع��م��ال؛  ادارة  ا�شت�شارات 
التمثيل؛  اعمال فناين  ادارة عر�ض  املبيعات لالآخرين؛  ترويج  الربامج؛  ن�شر  اإطار  الت�شويق يف  امل�شتهدف؛ 
البحث عن املعلومات يف ملفات حا�شوب لالآخرين؛ حتديث و�شيانة البيانات يف قواعد البيانات احلا�شوبية؛ 
م�شك الدفاتر؛ البحث عن كفالة )رعاية(؛ تاأجري اآالت البيع؛ تاأجري منا�شب للبيع؛ خدمات البيع بالتجزئة 

للم�شتح�شرات ال�شيدالنية والبيطرية وال�شحية واللوازم الطبية
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295834 بتاريخ : 2018/07/22
امل�شجلة بتاريخ : 2019/01/26

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 37 
معلومات عن االن�شاء؛ االن�شاء؛ خدمات ا�شتخراج احلجارة؛ تنجيد االثاث؛ تركيب وا�شالح معدات الت�شخني؛ 
تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة احلا�شوب؛ ازالة الت�شوي�ض يف االجهزة الكهربائية؛ تركيب واإ�شالح املعدات 
اجليب  و�شاعات  احلائط  �شاعات  ا�شالح  الفوتوغرايف؛  الت�شوير  اجهزة  ا�شالح  املركبات؛  تنظيف  الطبية؛ 
واليد؛ �شيانة وا�شالح اخلزائن الفوالذية؛ مقاومة ال�شداأ؛ اعادة تلبي�ض االطارات باملطاط؛ �شيانة االثاث؛ 
ال�شرقة؛ تركيب وا�شالح  الهواتف املحمولة؛ تركيب وا�شالح اجهزة االنذار �شد  تنظيف املالب�ض؛ تطهري 

التلفونات؛ تركيب واإ�شالح املرافق الريا�شية الرتفيهية؛ اإ�شالح اأو �شيانة اأجهزة الهاتف
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295835 بتاريخ : 2018/07/22
امل�شجلة بتاريخ : 2019/01/26

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 38 
خدمات اإذاعية عرب االإنرتنت؛ خدمات التلفونات؛ االت�شاالت بالتلفون اخللوي؛ توفري املنتديات ال�شبكية؛ 
بقاعدة  ال��رب��ط  توفري  االإن��رتن��ت؛  ع��رب  املتوا�شل  البيانات  تدفق  الال�شلكية؛  الرقمية  املرا�شلة  خ��دم��ات 
الر�شائل وال�شور عرب احلا�شوب؛ وفري تو�شيالت  معلومات؛ االت�شاالت عرب الطرفيات احلا�شوبية؛ نقل 
خا�شة عرب �شبكة حا�شوبية دولية؛ توفري حجرات عرب االنرتنت؛ غرف الدرد�شة االفرتا�شية التي اأن�شئت 

عرب الر�شائل الن�شية؛ ار�شال الر�شائل؛ معلومات حول االت�شاالت؛ نقل اأ�شرطة الفيديو بح�شب الطلب
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300837 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 18
اأو �شبه م�شغولة؛ حقائب ظهر؛ حقائب ال�شفر؛ اأكيا�ض الت�شوق؛ اأكيا�ض؛ زرك�شة من  اجللود غري م�شغولة 

اجللد لالأثاث؛ االأربطة اجللدية؛ املظالت؛ ع�شي امل�شي؛ مالب�ض للحيوانات االليفة
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300838 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 25
م��الب�����ض؛ اأح��ذي��ة؛ ال��ق��ب��ع��ات؛ اجل����وارب؛ ق��ف��ازات )م��الب�����ض(؛ اأو���ش��ح��ة؛ امل�����ش��دات؛ مالب�ض دي��ن��ي��ة؛ قبعات 

اال�شتحمام؛ اأقنعة النوم؛ رداء ت�شفيف ال�شعر؛ الزنانري الرتداء؛ ف�شاتني زفاف
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية
املودعة حتت رقم : 300839 بتاريخ : 2018/10/30

امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23
با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.

وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 35

االعالم  و�شائل  على  �شلع  عر�ض  احلا�شوب؛  �شبكات  على  املبا�شرة  والدعاية  االع��الن  واالع���الن؛  الدعاية 
لغايات البيع بالتجزئة؛ الرتويج عرب �شبكات الكومبيوتر ومواقع الويب؛ االإعالن عن طريق ن�شر الدعاية 
عرب االإنرتنت لطرف ثالث من خالل �شبكات االت�شاالت االإلكرتونية؛ تاأجري م�شاحات اإعالنية على مواقع 
املعلومات  الويب؛ توفري  التجارية عرب موقع  املعلومات  وا�شت�شارات تنظيمية؛ توفري  اعمال  ادارة  الويب؛ 
التجارية عرب االإنرتنت اأو �شبكة الكابل اأو غريها من اأ�شكال نقل البيانات؛  ترويج املبيعات لالآخرين من 
خالل توزيع واإدارة بطاقات امل�شتخدم املتميزة؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ توفري �شوق على االإنرتنت مل�شرتي 
وبائعي ال�شلع واخلدمات؛ خدمات وكاالت اال�شترياد والت�شدير؛ ا�شت�شارات ادارة �شوؤون املوظفني؛ خدمات 
نقل االعمال؛ جتميع فهار�ض املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية؛ حتديث و�شيانة البيانات يف قواعد البيانات 
احلا�شوبية؛ م�شك الدفاتر؛ تاأجري اآالت البيع؛ البحث عن الراعي او الكفيل؛ تاأجري منا�شب للبيع؛ خدمات 

البيع بالتجزئة للم�شتح�شرات ال�شيدالنية والبيطرية وال�شحية واللوازم الطبية
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300840 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 37
وا�شالح  املباين؛ تركيب  واإ�شالح  املعادن؛ �شيانة  ا�شتخراج  البناء؛  اأو  االن�شاء  البناء؛  اأو  االن�شاء  معلومات 
معدات الت�شخني؛ تركيب و�شيانة واإ�شالح اأجهزة احلا�شوب؛ ازالة الت�شوي�ض يف االجهزة الكهربائية؛ تركيب 
الفوتوغرايف؛ ا�شالح �شاعات احلائط  الت�شوير  املركبات؛ ا�شالح اجهزة  املعدات الطبية؛ تنظيف  واإ�شالح 
�شيانة  االإط���ارات؛  جتديد  ال�شداأ؛  مقاومة  الفوالذية؛  اخلزائن  وا�شالح  �شيانة  واليد؛  اجليب  و�شاعات 
االثاث؛ التنظيف اجلاف؛ التطهري من اجلراثيم؛ تركيب وا�شالح امل�شاعد؛ تركيب وا�شالح اجهزة االنذار 
ا�شالح  امل�شخات؛  ا�شالح  ال�شكاكني؛  �شحذ  التلفونات؛  وا�شالح  تركيب  االحذية؛  ا�شالح  ال�شرقة؛  �شد 
املظالت؛ خدمات �شناعة الثلج ال�شناعي؛ جتديد االعمال الفنية؛ ا�شالح االآالت املو�شيقية؛ �شيانة برك 
ال�شباحة؛ تاأجري م�شخات ال�شرف؛ تاأجري اآالت غ�شل االطباق؛ اإ�شالح االأدوات اليدوية؛ اإ�شالح املجوهرات؛ 
تركيب واإ�شالح املرافق الريا�شية الرتفيهية؛ اإ�شالح االأمتعة؛ تنظيف �شهاريج التخزين؛ تنظيف خزانات 
ال�شرف ال�شحي؛ اإ�شالح الكتب وترميمها؛ اإ�شالح مناظري؛ اإ�شالح اللعب اأو الدمى؛ اإ�شالح اآالت واأجهزة 

اللعبة؛ اإ�شالح اأو �شيانة اأجهزة الهاتف
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 295836 بتاريخ : 2018/07/22
امل�شجلة بتاريخ : 2019/01/26

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 42 
ت�شميم وتطوير منتجات الو�شائط املتعددة؛ البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين؛ مراقبة اجلودة؛ 
احلا�شوبية؛  املعدات  اختبار  بالطق�ض؛  التنبوؤ  خدمات  البيولوجية؛  االبحاث  الكيميائي؛  التحليل  امل�شح؛ 
التكنولوجيا  ع��ن  معلومات  ت��وف��ري  االزي����اء؛  ت�شميم  ال�شناعي؛  الت�شميم  املحمولة؛  ال��ه��وات��ف  ت�شميم 
اإلكرتوين  تخزين  االنرتنت؛  يف  بحث  اجهزة  توفري  االإن��رتن��ت؛  مواقع  طريق  عن  احلا�شوبية  والربجمة 
برامج  ن�شخ  بعد؛  بالتداول عن  احلا�شوب  اأنظمة  املوقع؛ مراقبة  للبيانات خارج  احتياطية  ن�شخ  للبيانات؛ 
وتطوير  برامج حا�شوبية؛  بحث  ت�شميم  الكرتونية؛  اىل  مادية  و�شائط  البيانات من  ؛ حتويل  احلا�شوب 
اأجهزة احلا�شوب؛ ا�شت�شارات يف جمال ت�شميم وتطوير اأجهزة احلا�شوب؛ احلو�شبة ال�شحابية؛ الربجميات 

اجلرافيكي الت�شميم  الفنية؛  االعمال  توثيق  )PaaS(؛  املن�شات  خدمة  كخدمات )SaaS(؛ 
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300835 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 14
�شبائك من املعادن الثمينة؛ املعادن الثمينة غري امل�شغولة اأو �شبه امل�شغولة ؛ حقائب لف املجوهرات؛ �شناديق 
ال�شاعات؛  عر�ض  �شناديق  املجوهرات؛  حلقات  جموهرات؛  املفاتيح؛  ل�شال�شل  مفاتن  للمجوهرات؛  عر�ض 

�شاعات احلائط ؛ ال�شاعات ؛ اأ�شرطة ال�شاعات
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300836 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 16
الورق؛ املن�شورات املطبوعة؛ ال�شحف؛ �شور؛ غ�شاء من البال�شتيك للتغليف؛ م�شتلزمات املكاتب با�شتثناء 

االأثاث؛ مواد الر�شم؛ املواد التعليمية )با�شتثناء االأجهزة(؛ الطلق )طبا�شري خياط(؛ مواد النمذجة
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300841 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 38
خدمات اإذاعية عرب االإنرتنت؛ البث التلفزيوين؛ خدمات التلفونات؛ االت�شاالت بالتلفون اخللوي؛ توفري 
عرب  املتوا�شل  البيانات  تدفق  الال�شلكية؛  الرقمية  املرا�شلة  خ��دم��ات  االن��رتن��ت؛  على  مبا�شر  املنتديات 
االإنرتنت؛ توفري الربط بقاعدة معلومات؛ االت�شاالت عرب الطرفيات احلا�شوبية؛ نقل الر�شائل وال�شور 
مب�شاعدة احلا�شوب؛ توفري تو�شيالت االت�شاالت عن بعد عرب �شبكة حا�شوبية دولية؛ توفري غرف الدرد�شة 
عرب االنرتنت؛ اإن�شاء غرف الدرد�شة االفرتا�شية  عرب الر�شائل الن�شية؛ ار�شال الر�شائل؛ معلومات حول 

االت�شاالت عن بعد؛ نقل اأ�شرطة الفيديو بح�شب الطلب؛ تاأجري الهواتف الذكية
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300842 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 42
االبحاث التقنية؛ ت�شميم وتطوير منتجات الو�شائط املتعددة؛ مراقبة اجلودة؛ امل�شح؛ التحليل الكيميائي؛ 
االبحاث البيولوجية؛ معلومات االر�شاد اجلوية؛ فح�ض املواد؛ ت�شميم الهواتف املحمولة؛ تطوير م�شاريع 
املن�شة  الربجميات؛  ن�شر  اإط��ار  يف  الربجميات  تطوير  حا�شوبية؛  برامج  ت�شميم  االزي��اء؛  ت�شميم  البناء؛ 
البيانات؛ ت�شميم  ت�شفري  ا���ض(؛ خدمات  اي��ه  اي��ه  )ا���ض  ا���ض(؛ الربجميات كخدمات  اي��ه  اي��ه  )ب��ي  كخدمة 
الذكي؛  الهاتف  بيانات  ا�شتعادة  ال�شحابية؛  احلو�شبة  النقالة؛  التطبيقات  جمال  يف  الربجميات  وتطوير 
الهاتف  برنامج  حتديث  النقالة؛  الهواتف  ت�شفري  فك  االف��رتا���ش��ي؛  ال��واق��ع  برجميات  وتطوير  ت�شميم 
ا�شتمطار  التخطيطية؛  الفنون  ت�شميم  الفنية؛  االعمال  توثيق  الذكي؛  الهاتف  برنامج  ت�شميم  الذكي؛ 
الب�شائع  املرئية؛ وزن  اليد )درا�شة اخلط(؛ خدمات اخلرائط؛ تقييم االأ�شول غري  ال�شحب؛ حتليل خط 

لالآخرين
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
قم�شية للملكية الفكرية

realme :بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 300843 بتاريخ : 2018/10/30
امل�شجلة بتاريخ : 2019/02/23

با�ش��م: جواجندوجن اوبو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب. ال تي دي.
وعنوانه: منرب 18، هايبني رود، وو�شا، ت�شاجنان تاون، دوجنوان �شيتي، جواجندوجن، ال�شني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 45
اأجهزة ر�شد الل�شو�ض واأجهزة االإنذار االأمنية؛ املرفقات؛ ا�شت�شارات يف ت�شميم خزانة املالب�ض ال�شخ�شية؛ 
خدمات احلرق؛ خدمات فتح القفل؛ خدمات ال�شبكات االجتماعية عرب االإنرتنت؛ مكافحة احلريق؛ تنظيم 
االجتماعات الدينية ؛ خدمات وكالة التبني؛ اعادة امللكية ال�شائعة؛ تاأجري خزائن احلفظ؛ بحوث االأن�شاب؛ 
االإنرتنت؛  نطاقات  اأ�شماء  تاأجري  اخلا�شة؛  للمنا�شبات  احلمام  اإطالق  الزفاف؛  وترتيب حفالت  تخطيط 
خدمات الك�شف عن القنابل؛ تنظيم اجتماعات للعائالت الثكلى لالحتفاء بوفاة اأحد االأحباء؛ الرتخي�ض 

)اخلدمات القانونية( يف اإطار ن�شر الربجميات؛ خدمات املراقبة القانونية؛ االإدارة القانونية للرتاخي�ض
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت له امللكية: ريلمي ت�شونغكينغ موبايل تيليكوميونيكي�شينز كورب.، ال تي دي
عنوانه: منرب 178 يولوجن افنيو، يوفينج�شان، يوبي د�شرتيكت، ت�شونغكينغ، ال�شني

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/03/15
تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 2020/04/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 165908
با�ش��م: ا�شاهي جروب هولدينغز، ليمتد

وعنوانه: 23 -1 ، ازومابا�شي 1 -  ت�شومي، �شوميدا - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )165908(  بتاريخ: 2014/04/14

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2021/11/30 وحتى تاريخ : 2031/11/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153023
با�ش��م: تيالكناجار اند�شرتي�ض ال تي دي.

وع��ن��وان��ه: ان��د���ش��رتي��ال ا���ش��ورن�����ض ب��ل��دجن، ث���ريد ف��ل��ور، �شريت�ض جيت، 
مومباي - 400 020، ماهرا�شرتا، الهند 

وامل�شجلة حتت رقم : )153023(  بتاريخ:  2012/08/27
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/02/10 وحتى تاريخ : 2031/02/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148

فقد املدعو  /حممد �شهزاد 
باك�شتان    ����ش���ج���اد،  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
من   )5153671( رق������م 
اىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأقرب  او  باك�شتان  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة

فقد�ن جو�ز �شفر
/عبدالفتاح  امل���دع���و   ف��ق��د 
بروحى علي احمد، باك�شتان   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )AY3946861( من 
اىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
اأقرب  او  باك�شتان  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة

فقد�ن جو�ز �شفر
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•• دبي-وام:

امل���ت���ح���دة  االأمم  م���ن���ظ���م���ة  اأع����ل����ن����ت 
ماجد  تعيني  "يوني�شف"  للطفولة 
الباراملبية  اللجنة  رئي�ض  الع�شيمي، 
لنادي  التنفيذي  وامل��دي��ر  االآ���ش��ي��وي��ة 
دبي الأ�شحاب الهمم، كاأول �شفري لها 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  من 
ام�ض  اأقيم  توقيع  وذل��ك خالل حفل 
يف  اليوني�شف  ممثل  بح�شور  دب��ي  يف 

منطقة اخلليج.
واأو�شحت املنظمة الدولية اأن اختيار 
لها جاء على �شوء  �شفرًيا  الع�شيمي 
ما قدمه من جهود على مدى عقود 
م�شتوى  على  �شواء  الطفل  اأج��ل  من 
بلدان  ع����دة  يف  اأو  االإم���������ارات  دول�����ة 
وم���ن���اط���ق اأخ�������رى وال����ت����ي ع����رب من 
ال��ت��زام��ه بدعم  ع��ن  ب��و���ش��وح  خاللها 
املنا�شب  خمتلف  عرب  الطفل  حقوق 

التي تقلدها.
م��اج��د ال��ع�����ش��ي��م��ي ه���و اأي�������ش���اً ع�شو 
املجل�ض اال�شت�شاري لالأوملبياد اخلا�ض 
اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
اإدارة  اإ�شافة اإىل ع�شويته يف جمل�ض 
اللجنة العليا حلماية حقوق اأ�شحاب 

الهمم يف دولة االإمارات.
وبهذه اخلطوة، ين�شم الع�شيمي اإىل 
اليوني�شف  ���ش��ف��راء  م��ن  ف��ري��ق مم��ي��ز 
ح�����ول ال����ع����امل ت���رتك���ز م��ه��م��ت��ه��م يف 
القرار  ّناع  �شُ اإىل  الطفل  �شوت  نقل 
الو�شول  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  وي�شهمون 
اإىل قلوب النا�ض وعقولهم ل�شمان اأن 

ينال الطفل كافة حقوقه.
ي�شعدين  ال��ع�����ش��ي��م��ي:  م��اج��د  ق���ال  و 
اأول �شفري وطني  اأك��ون  اأن  وي�شرفني 
لليوني�شف من دولة االإمارات العربية 
املتحدة، واآمل اأن اأمتكن من االإ�شهام 
االأه����داف  ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ي يف حتقيق 

على  الدولية،  املنظمة  لهذه  النبيلة 
اآ�شيا  ويف  االإم�������ارات،  دول����ة  م�����ش��ت��وى 

وحول العامل.
واأ�����ش����اف: ي��ت��زام��ن اخ���ت���ي���اري لهذه 
املهمة النبيلة مع اكتمال ا�شتعداداتنا 
اال�شرتاتيجية  اخل����ط����ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
االآ�شيوية  الباراملبية  للجنة  اجلديدة 
باالإ�شافة  القادمة؛  االأرب��ع  لل�شنوات 
مع  ا  اأي�شً مهمتنا  تتما�شى  ذل��ك،  اإىل 
اأه��داف اليوني�شف من حيث توظيف 

الريا�شة يف متكني االأطفال وال�شباب 
االإعاقة  على  للتغلب  الهمم  اأ�شحاب 

وتعزيز اندماجهم االجتماعي .
االإم����ارات  دول���ة  اأن  الع�شيمي  واأك����د 
ي���ح���ت���ذى يف جمال  ت���ق���دم من����وذج����اً 
خالل  من  والطفل،  باالأ�شرة  العناية 
خمتلف االأجهزة املعنية ويف مقدمتها 
والطفولة،  لالأمومة  االأعلى  املجل�ض 
يف ح���ني اأق�����رت ال���دول���ة ال��ع��دي��د من 
املبادرات والقوانني والت�شريعات التي 

احلماية  ���ش��م��ان  اأج���ل  م��ن  �شنها  مت 
قانون  اأهمها  وم��ن  للطفل،  الكاملة 
"ودمية" الذي اأ�شدره �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
كافة  ل�شمان  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
حقوق الطفل، يف الوقت الذي ي�شكل 
االهتمام بالطفل وتن�شئته اإحدى اأهم 
االهتمام  بكل  التي حتظى  االأولويات 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ب��ل  م���ن  وال����دع����م 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 

ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، حيث 
العديد  ب��اإط��الق  ال��ق��دوة  �شموه  ق��ّدم 
من امل�شاريع واملبادرات املعنية بتوفري 
احلياة  �شبل  وتهيئة  التعليم  ف��ر���ض 
خمتلفة  مناطق  يف  للطفل  الكرمية 

من املنطقة والعامل.
ممثل  اآدم،  الطيب  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اإن  اخل��ل��ي��ج:  منطقة  يف  ال��ي��ون��ي�����ش��ف 
تعيني ماجد الع�شيمي �شفرياً وطنياً 
لليوني�شف يف دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة خطوة جديدة تدعم جهودنا 
احل��ث��ي��ث��ة يف ال�����ش��ع��ي ل�����ش��م��ان حقوق 
اأ����ش���ده���م حاجة  االأط����ف����ال، وخ��ا���ش��ة 

للدعم .
الفر�ض  من  العديد  لدينا  واأ���ش��اف: 
ذلك  يف  مبا   - العام  ه��ذا  والفعاليات 
احل���م���ل���ة ال���رم�������ش���ان���ي���ة ل���الأط���ف���ال، 
2020 دب���ي، من  اإك�����ش��ب��و  وم��ع��ر���ض 
ب���ني ال���ع���دي���د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
ن�شعى من خاللها لن�شر الوعي حول 
وبناء  ت�شور  واإع��ادة  االأطفال،  حقوق 
عامل اأف�شل بعد جائحة كوفيد19-، 
اإ�شافًة اإىل و�شع م�شالح االأطفال يف 

قلب جميع الربامج وال�شيا�شات.

•• اأم القيوين -وام:

حتر�ض دائرة ال�شياحة واالآث��ار يف اأم 
املباين  على  احل��ف��اظ  على  القيوين 
ال���ت���اري���خ���ي���ة وامل�����واق�����ع االأث�����ري�����ة يف 
االإمارة، والعمل على احرتام عنا�شر 
التنوع  يف  التكامل  وحتقيق  ال��رتاث، 
ال�شياحية  املقومات  ل�شناعة  الفريد 
يف االإم��ارة، ليجمع يف متازج متناغم 
والرتفيه  وال�����ش��ي��اح��ة  ال�����رتاث  ب���ني 

والثقافة.
مل�شاريع  اأهمية كبرية  الدائرة  وتويل 
يتما�شى مع  االآث��ار مبا  التنقيب عن 
القيوين،  اأم  ح��ك��وم��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
عمليات  ت�������ش���ج���ي���ع  اإىل  ال����رام����ي����ة 
االآث��ار ودعمها  البحث والتنقيب عن 
وتنظيمها يف خمتلف املناطق االأثرية 
يف االإم����ارة، ب��ه��دف ك�شف امل��زي��د من 
ت��اري��خ املواقع  امل��راح��ل التي م��رت يف 

االأثرية.
ك��م��ا ت���ب���ذل ال����دائ����رة ج���ه���وداً كبرية 
والرتاثي  التاريخي  اجلانب  الإب���راز 
التطور  وم��واك��ب��ة  للمنطقة  العميق 
واحل���داث���ة يف جم���ال احل���ف���اظ على 
املعايري  ح�����ش��ب  وال���رتم���ي���م  االآث�������ار 

الدولية.
وم����ن ه����ذه امل���واق���ع االأث����ري����ة موقع 
"الدور" الذي يعترب من اأهم املواقع 

ب�����ش��ك��ل خا�ض  ال����دول����ة  االأث����ري����ة يف 
عام،  ب�شكل  العربي  اخلليج  ومنطقة 
اال�شتيطان  ف�����رتات  ل��ت��ع��دد  وذل�����ك 
الب�شري يف املوقع والتي يعود اأقدمها 
امليالد وا�شتمرت  الثالث قبل  لالألف 
حتى منت�شف القرن الثالث امليالدي، 
على  واالآث���ار  ال�شياحة  دائ��رة  وتعمل 
الرتاث  الئ��ح��ة  ���ش��م��ن  امل��وق��ع  اإدارج 
العاملي ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة "اليوني�شكو".
اأم  واالآث���ار يف  ال�شياحة  دائ��رة  وقالت 
"الدور"  مل��وق��ع  ال��زائ��ر  اإن  ال��ق��ي��وي��ن 

اال�شتيطان  ت���اري���خ  ع��ل��ى  ���ش��ي��ت��ع��رف 
من  املنطقة،  �شهدته  ال��ذي  الب�شري 
خالل ما ي�شمه من عنا�شر معمارية 
وق�ش�ض  املكان  ح�شارة  على  �شاهدة 
اال�شتيطان من خالل معامله امل�شيدة 
اأهمها  ال��ب��ح��ري، وم���ن  م��ن احل��ج��ر 
اإل���ه  "معبد  االأث�������ري  ال������دور  م��ع��ب��د 

ال�شم�ض".
"اإله  م��ع��ب��د  اأن  ال����دائ����رة  واأ����ش���اف���ت 
ال�شم�ض" اأو معبد الدور االأثري يقع 
يف حو�ض حتيط به كثبان رملية من 
فهو  واجلنوبية  ال�شرقية  الناحيتني 

امل��ع��ب��د ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ع��ود تاريخه 
وو�شف  امل��ي��الدي،  االأول  ال��ق��رن  اإىل 
"�شم�ض"،  ال�شامي  االإل���ه  معبد  ب��اأن��ه 
املكت�شف  احلجري  للحو�ض  ا�شتناداً 
ال�شكل  م�شتطيل  ح��و���ض  وه���و  ف��ي��ه 
اللغة  م��ن  اأ�شطر  ت�شعة  عليه  يوجد 
االآرامية من بني الكلمات يظهر ا�شم 
"�شم�ض" باللغة االآرامية ومن اال�شم 
ك��ان مكر�شاً  املعبد  اأن  مت االف��رتا���ض 

لعبادة اإله ال�شم�ض.
اأعمال  ال���دائ���رة م���وؤخ���راً  اأن��ه��ت  ك��م��ا 
ال���دف���اع���ي مبوقع  ت��رم��ي��م احل�����ش��ن 

ال���دور االأث����ري ب��ال��ت��ع��اون م��ع املرمم 
امل��ع��ت��م��د يف  امل�����رمم  وارك  ����ش���امي���ون 
اأف�شل  ب��ات��ب��اع  "اليون�شكو"  منظمة 
ممار�شات احلفاظ على اأ�شالة املبنى 
امل�شتخدمة  املحلية  املواد  وبا�شتخدام 
يف البناء �شابقاً للحفاظ على القيمة 

التاريخية للح�شن.
وق��ال��ت دائ����رة ال�����ش��ي��اح��ة واالآث�����ار اإن 
تاريخ احل�شن يعود اإىل القرن االأول 
امليالدي ومت اكت�شافه يف عام 1974م 
اأث��ن��اء امل�شح االأث���ري ال���ذي ق��ام��ت به 
البعثة  ع���اودت  ث��م  العراقية،  البعثة 

يف  احل�شن  يف  التنقيب  الربيطانية 
من  العديد  واكت�شفت  1987م  عام 
اللقى االأثرية التي يعود تاريخها اإىل 

القرن االأول امليالدي.
بناء  مت  اأن����ه  اإىل  ال���دائ���رة  واأ�����ش����ارت 
وهو  البحرية  احلجارة  من  احل�شن 
زواياه  على  ويقوم  ال�شكل  م�شتطيل 
اأبراج دائرية ال�شكل  اأربعة  اخلارجية 
ال�شرقي ويوجد  واملدخل يف االجت��اه 

داخله عدة غرف داخلية.
االأثري  امل��وق��ع  ت��اري��خ  وب��ال��ع��ودة اىل 
ك�شفت دائرة ال�شياحة واالآثار عن اأنه 

مت اكت�شاف موقع »الدور« االأثري يف 
عراقي  اآثار  فريق  من  عام 1974م 
اأثرية يف  اإج��راء م�شوحات  عمل على 
الدولة، وقد اأ�شفرت نتائج امل�شح عن 
اكت�شاف عدد من اللقى االأثرية على 
بع�ض  بقايا  اإىل  اإ�شافًة  املوقع  �شطح 
املباين واملدافن من اأهمها بقايا قلعة 
جدران  ذات  ال�شكل  مربعة  �شغرية 
م��ب��ن��ي��ة م���ن احل���ج���ر ال��ب��ح��ري يبلغ 
ط��ول��ه��ا ن��ح��و 20 م���رتاً ول��ه��ا يف كل 
زاوية من زواياها االأربع برج دائري. 
على جمموعة من  الفريق  كما عر 

الك�شر الفخارية وامل�شكوكات منها ما 
يعود اإىل مركز �شك حملي.

قام عامل   -1981  1980 عام  ويف 
مب�شح  �شال"  فران�شوا  "جني  االآث���ار 
اأثري مكثف يف موقع الدور وقد ن�شر 
التي  ال��ف��خ��اري��ات  درا���ش��ة خا�شة ع��ن 
عر عليها خالل امل�شح الذي قام به.

اآثار  بعثة  ق��ام��ت  1986م  ع���ام  ويف 
"اأرين  االآث���ار  ع��امل  بقيادة  بلجيكية 
لعدة  امل���وق���ع  يف  ب��ال��ت��ن��ق��ي��ب  هرك" 
التي  التنقيبات  اأ�شفرت  وقد  موا�شم 
ق����ام ب��ه��ا ع���ن اك��ت�����ش��اف ال��ع��دي��د من 
م��ث��ل معبد مربع  امل��ب��اين احل��ج��ري��ة 
ال�شكل ُغطيت جدرانه مبادة املالط، 
االأول  ال���ق���رن  اإىل  ت���اري���خ���ه  وي���ع���ود 
امل��ي��الدي وي��ت��ج��ه ن��ح��و ال�����ش��رق، وقد 
اأقيم اأمامه عدد من املذابح واملدافن 

احلجرية.
وي���ق���ع م���وق���ع ال�������دور االأث��������ري على 
اجل����ان����ب االأمي��������ن ل�������ش���ارع االحت�����اد 
ال��ق��ي��وي��ن اإىل  اأم  اإم�����ارة  امل�����وؤدي م���ن 
اأمتار   7 نحو  ويرتفع  اخليمة،  راأ���ض 
ع���ن م�����ش��ت��وى ���ش��ط��ح ال��ب��ح��ر ويطل 
وتبلغ  مبا�شرة،  البي�شاء  خ��ور  على 
م�����ش��اح��ت��ه ال��ك��ل��ي��ة ن��ح��و 3 ك��م مربع 
املتو�شطة  الرملية  الكثبان  وتغطي 
فوقها  تنت�شر  ال��ت��ي  اأج���زائ���ه  معظم 

اأ�شجار الغاف وال�شنم.

موقع �لدور �لأثري يف �أم �لقيوين .. عنا�شر معمارية �شاهدة على �حل�شارة

•• اأبوظبي-وام:

للرعاية   42 "جي  ���ش��رك��ة  د���ش��ن��ت 
 -  42 ملجموعة  التابعة  ال�شحية" - 
للتميز"  اأوميك�ض  "مركز  االأول  اأم�ض 
ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
حممد اآل حامد رئي�ض دائرة ال�شحة 
يف اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور جمال 
حممد الكعبي وكيل دائرة ال�شحة يف 

اأبوظبي.
اأحدث  يعد  ال��ذي  املركز  و�شيحت�شن 
"جي  م��ب��ادرات  قائمة  �شمن  املن�شاآت 
من  �شل�شلة  ال�شحية"  للرعاية   42
املتطورة  البيولوجية  العلوم  م�شاريع 
مثل برنامج اجلينوم االإماراتي. ويعد 
"مركز اأوميك�ض للتميز" اأكرب من�شاآت 
يف  "اأوميك�ض"  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
املنطقة واأكرها تطوراً على امل�شتوى 
التقني واالأمتتة والقدرات احلا�شوبية 

واالإنتاجية.
ويتمتع املركز باأعلى م�شتويات االأمتتة 
�شمن عمليات اأخذ العينات واأر�شفتها، 
امل��وارد احلا�شوبية  اأ�شخم  اإىل  اإ�شافة 
املعاجلة  ق��وة  �شعيد  على  املنطقة  يف 

والتخزين.

ويحت�شن املركز اأكرب من�شة للت�شل�شل 
اجليني من اجليل الثالث يف منطقة 
الإ�شافة  وي��خ��ط��ط  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
اخلرائط  ل��ر���ش��م  م���ت���ط���ورة  م���ع���دات 
اإجراء  الإتاحة  مرافقه  اإىل  الب�شرية 
درا�شات التباين الهيكلي ب�شكل اأف�شل. 
التوازن  حت��ق��ي��ق  اإىل  امل��رك��ز  وي�����ش��ع��ى 
ب���ني م��ن�����ش��ات ال��ت�����ش��ل�����ش��ل م���ن اجليل 
املقبل من من�شات  الثالث مع اجليل 
من  و�شي�شتفيد  اجل��ي��ن��ي  الت�شل�شل 
للتحقق  "�شاجنر"  ت�شل�شل  منهجية 

من الطفرات اجلديدة.
و قال معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد 
االرت���ق���اء ب�شحة  " ي��اأت��ي  اآل ح��ام��د: 
خدمات  وب��ج��ودة  جمتمعنا  و���ش��الم��ة 
قائمة  راأ�����ض  ع��ل��ى  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
اأولوياتنا يف دائرة ال�شحة يف اأبوظبي. 
باملبادرات  ن��رّح��ب  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
املبتكرة مثل "مركز اأوميك�ض للتميز" 
 42 "جي  ����ش���رك���ة  اأ����ش�������ش���ت���ه  ال�������ذي 
للرعاية ال�شحية" مبا ينعك�ض اإيجاباً 
بقطاع  ويرتقي  املحلي  املجتمع  على 

الرعاية ال�شحية وبنيته التحتية".
" م��ن خ��الل تطبيق اأكر  واأ���ش��اف : 
اليوم  حتى  وابتكاراً  تطوراً  التقنيات 

املركز  املتميز يف  االإماراتي  واحل�شور 
االأخرى  امللهمة  امل��ب��ادرات  جانب  اإىل 
�شيعمل   .. ال�����ش��رك��ة  حم��ف��ظ��ة  ���ش��م��ن 
امل��رك��ز ع��ل��ى اإر����ش���اء االأ���ش�����ض الالزمة 
مل�����ش��ت��ق��ب��ل اأك����ر ���ش��ح��ة ل��ك��اف��ة اأف����راد 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  امل��ج��ت��م��ع يف 

املتحدة".
قام  ال���ت���د����ش���ني  م���را����ش���م  خ����ت����ام  ويف 
اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  معايل 
ح��ام��د ومم��ث��ل��ون ع��ن دائ����رة ال�شحة 
امل���رك���ز حيث  ب��ج��ول��ة يف  اأب���وظ���ب���ي  يف 
اطلعوا على ملحة عن م�شتقبل العلوم 
التخ�ش�شات  م��ت��ع��ددة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
التي  الرئي�شية  وامل�شاريع  واخلدمات 
اجلينوم  ب��رن��ام��ج  م��ث��ل  عليها  ي��ع��م��ل 
االإماراتي والت�شل�شل اجليني احليوي 
وق������ام م��ع��ال��ي��ه ب���ت���ق���دمي ع��ي��ن��ة ال����دم 
برنامج  يف  م�شارك  ك��اأول  به  اخلا�شة 

اجلينوم االإماراتي.
من جهته قال الدكتور جمال حممد 
الكعبي وكيل دائرة ال�شحة يف اأبوظبي 
االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف   -
اإنه مت اإطالق مركز التميز "  "وام" - 
اأوميك�ض" اخلا�ض باجلينوم وهو مهم 
للب�شرية ب�شكل عام ولالإمارات ب�شكل 

خ��ا���ض وب��ال��رغ��م م��ن وج����ود جائحة 
"كوفيد 19 " يف الوقت الرهن لكننا 
تطورات  متابعة  عملية  يف  م�شتمرون 
ال���ق���ط���اع ال�����ش��ح��ي م����ن خ�����الل هذه 

املبادرة .
وق������دم ال�����ش��ك��ر ل�����ش��رك��ة " ج����ي 42 
املركز  لبنائها   " ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة 
املرحلة  خ�����الل  ���ش��ي�����ش��اع��د  وال��������ذي 
القادمة يف كيفية توقع امل�شتقبل فيما 
�شحة  يخ�ض  وم��ا  االأم���را����ض  يخ�ض 
و�شيكون  االإم����ارات  جمتمع  و�شالمة 
اجلنيوم  مل���������ش����روع  ك����ب����رية  اإ�����ش����اف����ة 
االإم����ارات����ي ال����ذي ن��ه��دف م��ن خالله 
مبجتمع  اخل��ا���ش��ة  اجل��ي��ن��ات  لفح�ض 
االإم���ارات ب�شكل كامل وال��وق��وف على 
النووية  ب��االأح��م��ا���ض  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل 

ملجتمعنا.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال ال����دك����ت����ور اأح���م���د 
املجتمعي  االت�����ش��ال  م��دي��ر  ال��ع��و���ش��ي 
واحلكومي يف "�شركة 42 " واملتحدث 
م�شروع  ي��ع��د  "وام" -  ل���   - ال��ر���ش��م��ي 
من  فريدا  حدثا  االإم��ارات��ي  اجلينوم 
تعد  املنطقة حيث  واالأف�شل يف  نوعه 
االإمارات الدولة الوحيدة التي قامت 
الوراثية  اجل��ي��ن��ي��ة  اخل���ارط���ة  ب��ع��م��ل 

اأن  اإىل  م�����ش��ريا  م��واط��ن��ي��ه��ا..  جلميع 
مواطني  جميع  ي�شتهدف  ال��ربن��ام��ج 
�شتكون  اإجن���ازه  يتم  وعندما  ال��دول��ة 
االإمارات من �شمن اخلارطة اجلينية 
ا�شتخدام  ال��ع��امل��ي��ة وذل���ك م��ن خ���الل 
ال�شناعية  ال���ث���ورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإح����دى 
م����زودة وم��دع��م��ة باجليلني  ال��راب��ع��ة 

الثاين والثالث .
ر�شم  ه���و  م��ن��ه  ال���ه���دف  اأن  واأو�����ش����ح 
اخل�����ارط�����ة اجل���ي���ن���ي���ة ال����وراث����ي����ة من 
مواطني  جلميع  ال�شحية  ال��ن��اح��ي��ة 
الربنامج  من  االنتهاء  وعند  ال��دول��ة 
������ش�����ي�����زود ك�������ل م�����ق�����دم�����ي اخل�����دم�����ة 
اإىل  الفتا   .. النتائج  بهذه  العالجية 
�شمن  وي��اأت��ي  حيوي  امل�شروع  ه��ذا  اأن 
للخم�شني  االإم��������ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
خايل  ���ش��ح��ي  ملجتمع  ال��ق��ادم��ة  ���ش��ن��ة 
امل�شروع  اأن  م��وؤك��دا   .. االأم��را���ض  م��ن 
هو ر�شم خارطة جينية لنا ولالأجيال 

القادمة والتي تليها.
اأ�شماء  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
دائرة  دائ��رة اجل��ودة يف  املناعي مدير 
ال�شحة ل� "وام" ت�شارك دائرة ال�شحة 
يف افتتاح مركز " اأومك�ض" للتميز يف 
االأكرب  ي��ع��د  وال����ذي  اجل��ي��ن��ات  حتليل 

من نوعه يف ال�شرق االأو�شط واملنطقة 
والعينات  البينات  حتليل  يف  وي�شاهم 
و�شائل  اأح�����دث  ب��ا���ش��ت��خ��دام  اجل��ي��ن��ي��ة 
اجليل  تكنولوجيا  وهي  التكنولوجيا 
على  بالتعرف  �شي�شاهم  الذي  الثالث 
ن�شتطيع  وال���ت���ي  امل��ر���ش��ي��ة  احل�����االت 
ال�شحية  االأب��ح��اث  دع��م  خاللها  م��ن 
خدمة  لتقدمي  ال�شريرية  والتجارب 
جديدة  ث����وري����ة  وع����الج����ات  اأف�������ش���ل 

للمر�شى يف الدولة والعامل.
واأ�شافت اأن برنامج اجلينوم االإماراتي 
يعترب اأحد اأكر برامج اجلينوم تطوراً 
لربنامج  ام���ت���دادا  وي��اأت��ي  املنطقة  يف 
اجلينوم ال�شكاين الذي اأطلق مبرحلته 

���ش��اب��ق ويهدف  وق���ت  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة يف 
الرتكيبية  ا�شتك�شاف  اإىل  ال��ربن��ام��ج 
با�شتخدام  ال��دول��ة  ملواطني  اجلينية 
والذكاء  اجل��ي��ن��ي  الت�شل�شل  ت��ق��ن��ي��ات 
بيانات  الإن�شاء  املتقدمة  اال�شطناعي 
و�شي�شهم  و���ش��ام��ل��ة  دق��ي��ق��ة  جينومية 
اجل��ي��ن��وم امل��رج��ع��ي ال���ن���اجت ع���ن هذه 
ال�شحية  الرعاية  تقدمي  يف  العملية 
للمواطنني.  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�شخ�شية 
من جهته قال اأ�شي�ض كو�شي الرئي�ض 
التنفيذي يف "�شركة جي 42 للرعاية 
روؤيتها  م���ن  "انطالقاً  ال�شحية": 
اأف�شل  م�شتقبل  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
فعالة  حلول  واإيجاد  جمعاء  للب�شرية 

دولة  جم��ت��م��ع  اأف�����راد  م��ن��ه��ا  ي�شتفيد 
ال��ق��ادم��ة تاأخذ  االإم������ارات واالأج���ي���ال 
على  ال�شحية‘  ل��ل��رع��اي��ة   42 ’جي 
عاتقها التزاماً را�شخاً بامل�شاهمة بدور 
الرائدة  احل���ل���ول  ت��وف��ري  يف  رئ��ي�����ش��ي 
للعلوم الطبية وتنمية املهارات املحلية 
يف دولة االإم��ارات وتوفر الأملع العقول 
فر�شة امل�شاهمة يف تطوير االبتكارات 

العلمية والطبية املتقدمة".
وي���������اأت���������ي ال������ت������د�������ش������ني ال����ر�����ش����م����ي 
مبرحلة  اإيذاناً  للتميز  ملركزاأوميك�ض 
جديدة يف رحلتنا نحو حتقيق النتائج 
البحوث  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  اال�شتثنائية 

وبا�شتخدام اأحدث التقنيات.

تد�شني مركز �أوميك�ض للتميز للعلوم �لبيولوجية

طرق دبي تطلق برنامج رخ�شة 
�ل�شالمة �لذكية ل�شالمة �لعاملني لديها

•• دبي-وام:

للتدريب  اإلكرتونيا  معتمدة  برامج  دبي  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأطلقت 
بدءا مبوؤ�ش�شة  التدريبية  الربامج  لهذه  االأوىل  الباقة  وج��اءت  ال�شالمة  على 
القطارات بالهيئة يف 16 مار�ض 2019 حتت ا�شم برنامج ترخي�ض ال�شالمة 
ترتكز  التي  بالربنامج  اخلا�شة  التدريب  مناهج  وتهدف   ."S2L" الذكية 
حول املخاطر االأكر �شيوعا يف اأماكن العمل اإىل متكني موظفي هيئة الطرق 
ا�شتيعاب ممار�شات  العاملني يف م�شاريعها ومرافقها من  واملوا�شالت وكذلك 
ال�شحة  بروتوكوالت  وتطبيق  الهيئة  توقعات  على  والتعرف  القيا�شية  العمل 
وال�شالمة والبيئة يف جميع مواقع العمل كما يهدف الربنامج اإىل رفع الروح 
اإيالء  م��ع  اآم��ن��ة  عمل  م�شاحة  توفري  خ��الل  م��ن  الهيئة  يف  للعاملني  املعنوية 

اأهمية ق�شوى لق�شايا ال�شحة وال�شالمة واال�شتدامة البيئية.
وير�شي هذا الربنامج املبتكر معايري جديدة يف كيفية تنفيذ تدريب يف جماالت 
ال�شحة وال�شالمة والبيئة يرتكز على م�شادر معرفية ر�شينة من حيث معايري 
التاأهيل وال�شالحية وم�شتويات الكفاءة ف�شال عن ا�شتيفاء متطلبات التحقق 

االإلكرتوين.
وي�شتهدف برنامج التدريب ثالثة م�شتويات للموظفني؛حيث خ�ش�ض امل�شتوى 
 "L3" الثالث  وامل�شتوى  الو�شطى  ل���الإدارة  ال��ث��اين  وامل�شتوى  للعمال  االأول 
والتخ�ش�شات  واملنا�شب  امل�شوؤوليات  ح�شب  الربامج  وتتفاوت  العليا  ل��الإدارة 
كل  لتالئم  خ�شي�شا  م�شممة  ال��ربام��ج  ف��اإن  ول��ذل��ك  للم�شرتكني  الوظيفية 

جمموعة من املجموعات امل�شتهدفة على حدة.
التي  الكفاءة  ملتطلبات  االأدن���ى  احل��د  ي�شتويف  ال��ذي  امل�شارك  ح�شور  ومبجرد 
حددتها الهيئة جلل�شة تدريبية ملدة ثالث �شاعات واجتياز االختبار التحريري 
�شيتم ت�شجيله يف نظام االعتماد االلكرتوين لرخ�شة ال�شالمة الذكية - تطبيق 
"�شالمتي" - للهواتف املتحركة واملتوفر يف "Android" و"iOS" الذي 

مت تطويره خ�شي�شا لهذا الربنامج.

•• الفجرية -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل 
عهد الفجرية حر�ض االإمارة بتوجيهات �شاحب ال�شمو 
االأعلى  املجل�ض  ال�شرقي ع�شو  بن حممد  ال�شيخ حمد 
الدولة  الوطني يف  االقت�شاد  الفجرية على دعم  حاكم 
عمل  خطط  لتنفيذ  املنا�شبة  الت�شهيالت  كافة  وتوفري 
وزارات الدولة يف االإمارة. جاء ذلك خالل لقاء �شموه، 
امل��ري وزير  الرميلة، معايل عبداهلل بن طوق  يف ق�شر 
حميد  اهلل  عبد  ب��ن  اأح��م��د  الدكتور  وم��ع��ايل  االقت�شاد 

وامل�شاريع  االأعمال  لريادة  دولة  وزير  الفال�شي  بالهول 
اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  ومعايل  واملتو�شطة  ال�شغرية 

الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية .
واأو����ش���ح ���ش��م��وه اأن دول����ة االإم������ارات و ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
قيادتها الر�شيدة متكنت من بناء اقت�شاد وطني، يتمتع 
االأمر   ، واملرونة  االقت�شادي،  التنوع  عالية من  بدرجة 
�شمن  العاملية  ال��دول��ة  مكانة  تر�شيخ  يف  �شاهم  ال���ذي 
وا�شتثمارا  ومن��وا  ا�شتقرارا  االأك��ر  االقت�شادات  اأف�شل 

يف امل�شتقبل .
عمل  ا�شرتاتيجيات  على  اللقاء،  خ��الل  �شموه  واط��ل��ع 

اإمارة  يف  وم�شاريعها  عملها  وخطط  االقت�شاد،  وزارة 
اإطار تن�شيق التعاون امل�شرتك بني  الفجرية ، وذلك يف 
الفجرية  حكومة  يف  االقت�شادية  واملوؤ�ش�شات  ال����وزارة 
وتعزيز تناف�شية االإمارة واال�شتفادة من اأهمية موقعها 
اجلغرايف واال�شرتاتيجي مبا يخدم جهود دولة االمارات 

يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.
مدير  ال�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
الزحمي  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة  بالفجرية  االأم����ريي  ال��دي��وان 
�شريف  و�شعادة  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  مكتب  مدير 

العو�شي مدير املنطقة احلرة بالفجرية.

ويل عهد �لفجرية يوؤكد توفري كافة �لت�شهيالت �ملنا�شبة لتنفيذ خطط عمل وز�ر�ت �لدولة يف �لإمارة 

�ليوني�شف ت�شمي ماجد �لع�شيمي �أول �شفري وطني لها من �لإمار�ت
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الرئا�شي،  الق�شر  العمل من  �شيوا�شل  اأنه  اإىل  اأوب��رادور  لوبيز  واأ�شار 
االأ�شبوع  هذا  لتمثيله  �شان�شيز  اأولغا  الداخلية  وزيرة  فو�ض  اأنه  معلنا 
املحلي  بالتوقيت  ال�شابعة  ال�شاعة  اليومي  ال�شحايف  م��وؤمت��ره  خ��الل 

)13،00 ت غ(.
وكانت للزعيم الي�شاري ثالثة اأن�شطة عامة خالل عطلة نهاية االأ�شبوع 

اآخرها كان �شباح اجلمعة يف والية �شان لوي�ض بوتو�شي )�شمال(.
م�شت�شفى  يف  منها  عولج  القلب  يف  م�شاكل  املك�شيكي  الرئي�ض  وعانى 

خا�ض عام 2013. كما اأنه يعاين ارتفاعا يف �شغط الدم.
الوزراء  رئي�ض  بينهم  بكوفيد-19  اأي�شا  اأ�شيبوا  اآخ��رون  زعماء  ك��ان 
ب��وري�����ض جون�شون وال��روؤ���ش��اء االأم��ريك��ي دون��ال��د ترامب  ال��ربي��ط��اين 

والربازيلي جايري بول�شونارو والفرن�شي اإميانويل ماكرون.

•• مك�صيكو-اأ ف ب

اأعلن الرئي�ض املك�شيكي اأندري�ض مانويل لوبيز اأوبرادور البالغ ال�شابعة 
وال�شتني، اأّن نتيجة االختبارات اأثبتت اإ�شابته بكوفيد-19، م�شريا اإىل 

اأّن اأعرا�شه خفيفة واأّنه �شيبقى متفائاًل.
اأن  “يوؤ�شفني  اأوب��رادور على ح�شابه الر�شمي يف في�شبوك  وكتب لوبيز 
اأتلقى  لكنني  خفيفة،  االأع��را���ض  بكوفيد-19.  م�شاب  باأّنني  اأبلغكم 

عالجا طبيا«.
االأماكن  يف  كمامة  ي�شع  م��ا  ن���ادرا  ال��ذي  الي�شاري  ال�شعبوي  واأ���ش��اف 
العامة، والذي وا�شل معظم اأن�شطته خالل اجلائحة “كما هو احلال 

دائما، اأنا متفائل«.

�لرئي�ض �ملك�شيكي يعلن �إ�شابته بكوفيد-19 
م��ون��دورو عن مقتل  امل��ايل يف  للجي�ض  وعلى موقع 
اىل  اي�����ش��اً  الف��ت��ا  ع��ل��ى االأقل”،  ع�����ش��ك��ري��ني  ث��الث��ة 
ع�شكري  م�شدر  و�شرح  اإرهابيني«.  “خم�شة  مقتل 
موندورو  على  هجومان  “وقع  بر�ض  لفران�ض  اآخ��ر 
على  ق��ت��ل  م��وق��ت��ة.  ت���زال  ال  احل�شيلة  وبولكي�شي. 

االأقل ثالثة ع�شكريني وخم�شة اإرهابيني«.
ع�شكريني  �شبعة  اأي�����ش��اً  “اأ�شيب  امل�����ش��در  واأ���ش��اف 
اأكر  وتركوا  اإرهابيون  اأ�شيب  االق��ل.  على  ماليني 

من 25 دراجة نارية خالل فرارهم«.
وموندورو  بولكي�شي  مع�شكرا  ت��ع��ر���ض  ان  و���ش��ب��ق 

املجاوران للحدود مع بوركينا فا�شو لهجمات.

•• عوا�صم-وكاالت

قتل ثالثة جنود ماليني على االأقل يف و�شط مايل 
لتنظيم  منتمية  جمموعة  اإىل  ن�شبا  هجومني  يف 
فا�شو،  بوركينا  االإرهابي، قرب احلدود مع  القاعدة 

وفق ما اأفادت م�شادر اأمنية االأحد.
واخلمي�ض، ُقتل ثالثة جنود ماليني اآخرين بانفجار 

عبوة حملية ال�شنع يف منطقة موندورو.
بر�ض  فران�ض  لوكالة  م��ايل  ع�شكري  م�شدر  وق��ال 
ال�شبت  ليل  متزامنان  انتحاريان  هجومان  “اأ�شفر 
بولكي�شي  يف  امل����ايل  للجي�ض  مع�شكر  ع��ل��ى  االأح����د 

مقتل 3 جنود ماليني يف هجومني �إرهابيني

•• باري�س-اأ ف ب

فر�شت دول عدة قلقة من انت�شار 
كورونا  فريو�ض  من  جديدة  ن�شخ 
املتحدة  الواليات  ومنها  امل�شتجد، 
جديدة  قيودا  واإ�شرائيل  وفرن�شا 
وت�شديدا  اأرا���ش��ي��ه��ا  دخ����ول  ع��ل��ى 
اأث�������ارت  ال�������ش���ح���ي���ة  ال����ت����داب����ري  يف 
ك��م��ا احل���ال يف هولندا  ت��ظ��اه��رات 
مواجهات  وق��ع��ت  حيث  خ�شو�شا 
التجول  حظر  على  حمتجني  بني 

والقوى االأمنية.
جو  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����ض  و�شيعيد 
بقيود  ال���ع���م���ل  االث����ن����ني  ب����اي����دن 
املتحدة وال  الواليات  اإىل  الدخول 
الذين  ل��الأج��ان��ب  بالن�شبة  �شيما 
اإفريقيا  وج��ن��وب  بريطانيا  زاروا 
جديدتان  ن�شختان  ظ��ه��رت  حيث 
اأ���ش��د ع���دوى م��ن ف��ريو���ض كورونا 

امل�شتجد االأ�شا�شي.
اإىل  ال������دخ������ول  م���ن���ع  و����ش���ي���ط���ب���ق 
غالبية  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
املواطنني غري االأمريكيني الذين 
توجهوا اإىل بريطانيا وجزء كبري 
الربازيل  ع��ن  ف�شال  اأوروب�����ا  م��ن 
اإف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى م���ا اأعلن  وج���ن���وب 

م�شوؤول يف البيت االأبي�ض.
ر�شميا  املتحدة  الواليات  وجتاوزت 
اإ�شابة  م��ل��ي��ون   25 ع��ت��ب��ة  االأح����د 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد منذ بدء 

انت�شار الوباء.
ج��ون��ز هوبكنز  ج��ام��ع��ة  واأح�����ش��ت 
املرجعية اإ�شابة 25 مليونا وثالثة 
اآالف و695 �شخ�شا، الفتة اىل اأن 
اأكر من 417 الف �شخ�ض ق�شوا 

بكوفيد-19 يف البالد.
مليونني  بوفاة  اجلائحة  وت�شببت 
يف  ���ش��خ�����ش��ا  و70  األ����ف����ا  و121 
ال��ع��امل واأ���ش��اب ال��ف��ريو���ض 98،6 
العام  ن��ه��اي��ة  ظ��ه��وره  م��ن��ذ  مليونا 
2019 وفق تعداد لوكالة فران�ض 

بر�ض.
واأدى القلق من الفريو�ض املتحور 
وال��ق��ي��ود يف  ال��ت��داب��ري  ت�شديد  اإىل 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

منذ االأي��ام االأوىل لواليته، عمل 
القطيعة  تاأكيد  على  ب��اي��دن  ج��و 
ترامب  دونالد  �شلفه  �شيا�شة  مع 
وا�شنطن  اإع��ادت��ه  عرب  اخلارجية 
وت�شريحاته  دولية  اتفاقات  اإىل 
ترامب.  انتقدهم  الودية حللفاء 
ل����ك����ن يف ال����ك����ث����ري م�����ن امل���ل���ف���ات 
مع  املناف�شة  واأب��رزه��ا  االأ�شا�شية 
ا�شتمرارية  اأن  ي���ب���دو  ال�����ش��ني، 
التي  ه����ي  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 

�شتحكم امل�شهد.
وتعهد الرئي�ض االأمريكي اجلديد 
�شنعيد  ب�”اأننا  تن�شيبه  حفل  يف 
وعك�ض ذلك  ترميم حتالفاتنا”. 
التي  االج���راءات  اأوىل  التعهد يف 

اتخذها.
جديد  م��ن  وا���ش��ن��ط��ن  فان�شمت 
اإىل اتفاق باري�ض للمناخ ومنظمة 
اإىل  اإ����ش���ارة  يف  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شحة 
متعددة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  ع���ودت���ه���ا 
االأط����راف بعد اأرب���ع ���ش��ن��وات من 
خطوة  ويف  مت�شّدد.  اأح���ادي  نهج 
ال���دويل،  املجتمع  ارت��ي��اح  اأث����ارت 
اأمام  اأي�����ش��اً  الطريق  ب��اي��دن  فتح 
“نيو  ب��ات��ف��اق��ي��ة  مت��دي��د ال��ع��م��ل 
�شتارت” خلم�ض �شنوات اإ�شافية، 
اآخ��ر معاهدة دول��ي��ة كبرية  وه��ي 
م���ع رو���ش��ي��ا يف جم���ال احل���د من 

الت�شلح النووي.
وي�����رى ب����ول ب��و���ش��ت االأ����ش���ت���اذ يف 
ال�شيا�شية  اأن  �شيكاغو  ج��ام��ع��ة 

الكثري من الدول ما اأثار معار�شة 
جزء من ال�شكان.

ف��ق��د ���ش��ه��دت م���دن ه��ول��ن��دي��ة عدة 
وعمليات  ال�شرطة  م��ع  م��واج��ه��ات 
ن���ه���ب االأح��������د خ������الل ت���ظ���اه���رات 
احتجاج على فر�ض حظر التجول 
ع�شرات  ت���وق���ي���ف  ا����ش���ت���دع���ى  م����ا 
خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  االأ���ش��خ��ا���ض 
واأيندهوفن  البالد. يف الهاي  من 
اأحرقت �شيارات ومتاجر. وال�شبت 
اأ�شرمت النريان يف مركز لفحو�ض 
كوفيد-19 يف بلدة اأورك يف �شمال 

هولندا.
ال�شرطة  اأوق��ف��ت  ال���دمن���ارك،  ويف 
انهم  يف  ي�شتبه  اأ���ش��خ��ا���ض  ث��الث��ة 
رئي�شة  هيئة  ع��ل��ى  دم��ي��ة  اأح���رق���وا 
م�شاء  ت���ظ���اه���رة  خ�����الل  ال���������وزراء 

ال�شبت يف كوبنهاغن. 
تظاهروا  االأ���ش��خ��ا���ض  اآالف  وك���ان 
ال�����ش��ب��ت يف م���دري���د م��ع��ت��ربي��ن اأن 
راأى  ف��ي��م��ا  “خدعة”  ال��ف��ريو���ض 
“غري  اأن������ه  ب��ع�����ض امل���ت���ظ���اه���ري���ن 

موجود«.
وب����داأت ال��ربازي��ل ث��اين اأك���ر دول 
ال����ع����امل ت�������ش���ررا ب���ع���د ال����والي����ات 

ف���ريو����ض ك���ورون���ا جت��ه��ي��زا حلملة 
املجانية  ال����وط����ن����ي����ة  ال���ت���ل���ق���ي���ح 
و”التدريجية” التي من املقرر اأن 

تنطلق االأ�شبوع املقبل.
مليون   63،5 من  اأك��ر  واأعطيت 
جرعة من اللقاحات يف ما ال يقل 
68 بلدا ومنطقة وفق تعداد  عن 

لوكالة فران�ض بر�ض.
من�شوب  ي����رت����ف����ع  اوروب������������ا  ويف 
ت�شليم  يف  املعلن  بالتاأخر  التنديد 
وفايزر.  اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا  ل��ق��اح��ات 
االأوروب���ي  املجل�ض  رئي�ض  وط��ال��ب 
�شركات  تتوخى  اأن  مي�شال  ���ش��ارل 

ال�شيدلة “ال�شفافية«.
االإيطايل  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأك����د 
اأن  االأح���������د  م����اي����و  دي  ل���وي���ج���ي 
اأعلنتها  ق�������ش���ائ���ي���ة  م����الح����ق����ات 
“احل�شول  ت�����ش��ت��ه��دف  اإي���ط���ال���ي���ا 
من  امل�����وع�����ودة  اجلرعات”  ع���ل���ى 

املختربين.
بقوة  ت��ع��اين  ال��ت��ي  اأمل��ان��ي��ا  و�شتكون 
م����ن ع�������ودة ان���ت�������ش���ار ال���ف���ريو����ض، 
االأ�شبوع املقبل اأول دولة يف االحتاد 
االأوروبي ت�شتخدم عالجا جتريبيا 
ي�شتند اإىل االأج�شام امل�شادة اأعطي 

وف����اة،   217،037 م���ع  امل��ت��ح��دة 
ع�شرة  وبعد  التلقيح.  حملة  للتو 
اأي��ام من حظر جتول ليلي �شتلجاأ 
ملدة  اإىل االغالق  امازونا�ض  والية 

اأ�شبوع اعتبارا من اأم�ض االثنني.
و���ش��ه��دت م��ان��او���ض ع��ا���ش��م��ة هذه 
ال���والي���ة ال��واق��ع��ة يف ���ش��م��ال غرب 
البالد، اأكر من ثالثة اآالف عملية 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  خ��الل  دف��ن 
االأكر فتكا على �شعيد اجلائحة، 
امل�شت�شفيات طاقتها  فيما جتاوزت 
ب�شبب  ال��ق�����ش��وى  اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

االرتفاع الكبري يف االإ�شابات.
واأفيد ر�شميا اأن الفريو�ض م�شوؤول 
الوفيات. وبا�شرت  عن ن�شف هذه 
اباراي�شيدا  �شينيورا  نو�شا  مقربة 
اأع��م��ال تو�شيع  امل��دي��ن��ة  االأك����رب يف 
اآالف  ثالثة  اإىل  األفني  ال�شتقبال 
حيث  املك�شيك  يف  اإ���ش��ايف.  جثمان 

زاي��د االح��د بدء حملة تلقيح �شد 
م�شت�شفيات  اح���د  م��ن  ال��ف��ريو���ض 
االإ�شماعيلية  حمافظة  يف  ال��ع��زل 

املطلة على قناة ال�شوي�ض.
الفئات  امل�شرية  ال��وزي��رة  وع���ددت 
بالطواقم  بدءا  للجرعات  املتلقية 
ثم  للوباء  تت�شدى  ال��ت��ي  الطبية 
يليهما  االأخ��رى  الطبية  الطواقم 
ك��ب��ار ال�����ش��ن وال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
اأم������را�������ض م���زم���ن���ة و������ش�����وال اىل 

املواطنني العاديني.
اإفريقية  دول�����ة  ث����اين  واخ����ت����ارت 
وا�شعة  حملة  تطلق  �شي�شل  ب��ع��د 
الذي  ال�شيني  ال��ل��ق��اح  للتطعيم، 
وه���ي  “�شينوفارم”.  ت���ن���ت���ج���ه 
ت��ن��ت��ظ��ر اأي�����ش��ا ج���رع���ات م���ن لقاح 

ا�شرتازينيكا/اك�شفورد.
االأحد  املغربية  ال�شلطات  وب���داأت 
حت���دي���د م���واع���ي���د ال��ت��ط��ع��ي��م �شد 

من  اأك��ر  اأرواح  اجلائحة  ح�شدت 
146 األف �شخ�ض، اأعلن الرئي�ض 
اأن���دري�������ض ل��وب��ي��ز اأوب�������رادور )67 
بكوفيد- اأنه م�شاب  االأح��د  عاما( 
“اأعرا�ض  م��ن  ي��ع��اين  اأن���ه  اإال   19

طفيفة” فقط.
الكثري  يف  ج��دي��دة  ق��ي��ود  وفر�شت 
من الدول ملواجهة املخاوف حيال 

الن�شخ اجلديدة من الفريو�ض.
فر�شت  ال��ت��ي  فرن�شا  ���ش��ددت  فقد 
�شارم،  ح��ظ��ر جت���ول  االأ���ش��ا���ض  يف 
االأح�������د ع��م��ل��ي��ات ال���ت���دق���ي���ق عند 
احل���دود وا���ش��رتط��ت اب���راز فح�ض 
�شلبي النتيجة للم�شافرين االآتني 
م��ن االحت���اد االأوروب����ي. وك��ان هذا 
االإجراء مطلوبا من الوافدين من 

دول اأخرى.
اإال اأن رئي�ض املجل�ض العلمي جان-
اأنه  ف��رن�����ش��وا دي��ل��ف��ري�����ش��ي اع���ت���رب 

اإىل  التوجه  االأرج��ح  على  “ينبغي 
االإغالق” ملواجهة فريو�ض كورونا 
املتحور “الذي يعري املعطى كليا” 

على ال�شعيد ال�شحي يف فرن�شا.
ملدة ثالثة  االأح��د  ال�شويد  ومنعت 
للوافدين  اأرا�شيها  دخ��ول  ٍا�شابيع 
م���ن ال���دمن���ارك ب��ع��د ظ��ه��ور ب���وؤرة 
اجلديدة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  للن�شخة 
متديد  مع  اأو�شلو  قرب  للفريو�ض 
االإجراء نف�شه حيال الوافدين من 

بريطانيا والدمنارك.
واأعلنت الروج من جهتها ال�شبت 
اإغالقا جزئيا يف اأو�شلو و�شواحيها 
االأك��ر �شرامة منذ  يف تدبري هو 
ال��ن��م�����ش��ا بات  ب���دء اجل��ائ��ح��ة. ويف 
اأف  “اأف  ن��وع  م��ن  الكمامة  و���ش��ع 
بي2” الزاميا اعتبارا من االثنني 
يف و�شائل النقل امل�شرتك واملتاجر. 
اأعلنت وزيرة ال�شحة امل�شرية هالة 

�شيتحول  ب��اإل��غ��ائ��ه��ا،  ب��اي��دن  ي��ق��م 
و�شيلة  اإىل  االأم����ريك����ي  امل���وق���ف 
لتطبيع تلك احلاالت املتطرفة«.

ي��ن��ط��ب��ق ذل����ك ع��ل��ى امل���وق���ف من 
اإيران اأي�شاً.

اإىل االتفاق  ويريد بايدن العودة 
 2015 ع������ام  امل����وق����ع  ال�����ن�����ووي 
ال��������ذي ان�������ش���ح���ب م���ن���ه ت���رام���ب 
العتباره غري كاف يف ردع اأن�شطة 
بلينكن  ل��ك��ن  ال���ن���ووي���ة.  ط���ه���ران 
�شلب  موقف  عن  اأعربا  وفريقه 
املزعزعة  اإي�����ران  “اأن�شطة  ���ش��د 
اأن  م���ن  وح������ذرا  لال�شتقرار”، 
ان  اال�شالمية  اجلمهورية  على 
ينذر  ما  االأوىل،  باخلطوة  تقوم 
مبفاو�شات �شاقة يف هذا االإطار.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��ني واإي�����ران 
العنوان  يبقى  ال�شمالية،  وكوريا 
ال���ع���ري�������ض ل����������الإدارة اجل����دي����دة 
يف  حلفائنا”،  م���ع  “التن�شيق 
ال��ذي غالباً  ت��رام��ب  م��ع  تعار�ض 
اللعب وح��ي��داً يف تلك  اخ��ت��ار  م��ا 

امللفات.
�شيا�شة  اأن  يبدو  العمق،  يف  لكن 
اأنتوين بلينكن، الذي من املتوقع 
على  ال�����ش��ي��وخ  جمل�ض  ي��واف��ق  اأن 
حتظى  املقبلة،  االأي���ام  يف  تعيينه 
حتى االآن باإعجاب اجلمهوريني.

غراهام  ليند�شي  ال�شناتور  وق��ال 
اأب��رز داعمي ترامب خ��الل فرتة 
يف  جيدة”  ب��داي��ة  “اإنها  والي��ت��ه 
اخلارجية  ال�شيا�شة  على  تعليقه 

لالإدارة اجلديدة.

نهاية  منذ  االأمريكية  اخلارجية 
دائماً  ه���دف���ت  ال����ب����اردة  احل�����رب 
اإىل اإب���ق���اء ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 
التحدي  ه��ذا  واأ���ش��ب��ح  الطليعة، 
اأك�����ر اإحل����اح����اً م���ع ���ش��ع��ود قوة 

ال�شني.
وقال لفران�ض بر�ض “رمبا يتغري 
من  يهم  ال  لكن  قلياًل  اخل��ط��اب 
النهائي  ال���ه���دف  ال��رئ��ي�����ض،  ه���و 
ي��ب��ق��ى ن��ف�����ش��ه. وم�����ع ب����اي����دن، ال 

اأنتظر تغيرياً يف ذلك«.
بلينكن  ب����اإق����رار  االأم������ر  وو����ش���ل 

دونالد  باأن  ال�شيوخ  اأم��ام جمل�ض 
اتخاذ  يف  حم���ق���اً  “كان  ت���رام���ب 
موقف حازم اأكر جتاه ال�شني”. 
كما اأكد وزير اخلارجية االأمريكي 
�شتوا�شل  وا���ش��ن��ط��ن  اأن  امل��ق��ب��ل 
امل��ع��ار���ض خ���وان غوايدو  اع��ت��ب��ار 
رئي�شاً لفنزويال، وا�شفاً الرئي�ض 
ب�”الدكتاتور  م���ادورو  نيكوال�ض 
مل  ع�����ب�����ارة  وه������ي  الوح�شي”، 
عن  بومبيو  م��اي��ك  �شلفه  ي��ت��وان 

ا�شتخدامها.
توجد  ال  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ن��ي��ة م��ن امل��ع�����ش��ك��ري��ن ال��ي��م��ن��ي اأو 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  ال��ي�����ش��اري 
ب���ال���رتاج���ع ع���ن االن�����ش��ح��اب من 
�شنوات  بعد  وال��ع��راق  اأفغان�شتان 

من “حروب ال نهاية لها«.
اأن��ه لن يرتاجع  اأك��د بلينكن  كما 
عن االعرتاف االأمريكي بالقد�ض 
اأحدث  ال��ذي  ال�شرائيل،  عا�شمة 
�شجة عاملية حينما اأعلنه ترامب 

يف بداية واليته.
فيلي�ض  ت����رى  االإط��������ار،  ه����ذا  يف 
ب���ي���ن���ي�������ض م�����ن م����رك����ز درا������ش�����ات 

بولي�شي  ف�������ور  “ان�شتيتوت 
الي�شار  م���ن  امل���ق���رب  �شتاديز” 
االأمريكي اأن يف ذلك املوقف دليل 
على اأن بايدن لن يكون راديكالياً 
يف جم���ال ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ك��م��ا يف 
التفاوتات  م��ك��اف��ح��ة  جم������االت 
والتغري  والعرقية  االقت�شادية 

املناخي.
التي  “االجراءات  اأن  واع��ت��ربت 
اتخذها ترامب هدفت اإىل اإر�شاء 
العنا�شر االأكر تطرفاً يف امل�شهد 
مل  وم���ا  اال���ش��رائ��ي��ل��ي،  ال�شيا�شي 

للرئي�ض االأمريكي ال�شابق دونادل 
ترامب عند اإ�شابته بالفريو�ض.

اأ���ش��رتال��ي��ا م���ن جهتها  واأ�����ش����درت 
فايزر  ه���و  ل��ل��ق��اح  ت��رخ��ي�����ض  اأول 
ع���ل���ى م����ا اأع����ل����ن رئ���ي�������ض ال�������وزراء 
�شكوت موري�شون االثنني. و�شيبداأ 

التلقيح يف نهاية �شباط/فرباير.
الربتغاليون  ال��ن��اخ��ب��ون  و����ش���وت 
و�����ش����ط اإغ����������الق ع�������ام �����ش����ام����ل يف 
اإعادة  اإىل  اأدت  رئا�شية  انتخابات 
يبيلو  مار�شيلو  الرئي�ض  انتخاب 

دي �شوزا.
وك���ان���ت ال���ربت���غ���ال م���ع اأك�����ر من 
 1500 ون��ح��و  اإ���ش��اب��ة  األ����ف   85
املن�شرم،  االأ����ش���ب���وع  خ����الل  وف�����اة 
الدولة التي �شجلت اأكرب عدد من 
االإ�شابات اجلديدة والوفيات على 
عدد  اإىل  ن�شبة  ال��ع��امل��ي  ال�شعيد 

مواطنيها با�شتثناء جبل طارق.
كونغ  ه���ون���غ  رف���ع���ت  امل����ق����اب����ل،  يف 
اإجراء االإغالق الذي فر�شته على 
نهاية  عطلة  خ��الل  اأحيائها  اأح��د 
االأ�شبوع وهو االأول من نوعه منذ 
بر�شد  �شمح  بعدما  اجلائحة  ب��دء 
اآالف  �شبعة  اأ�شل  من  اإ�شابة   19
اأثار  ما  مواطن خ�شعوا لفحو�ض 

نقا�شا حول فعالية هذا التدبري.
الت�شبب  يف  اجل��ائ��ح��ة  وا���ش��ت��م��رت 
با�شطرابات اقت�شادية مع حرمان 
العمل  م���ن  االأ���ش��خ��ا���ض  م��الي��ني 
اأغنى  يتاأثر  مل  فيما  املداخيل  اأو 
و�شعهم،  ح�شنوا  ب��ل  ال  االأغ��ن��ي��اء 
خ���الل االأزم�����ة ال�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى ما 
ذك������رت م��ن��ظ��م��ة اأوك�������ش���ف���ام غري 
ال�شنوي  ت��ق��ري��ره��ا  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

الذي �شدر االثنني.
ازدادت  ال���ع���امل���ي،  ال�����ش��ع��ي��د  وع��ل��ى 
 3900 املليارات  اأ�شحاب  ث��روات 
و31  اآذار/م��ار���ض   18 بني  مليار 
 2020 االأول/دي�������ش���م���رب  ك���ان���ون 
دعوتها  ج��ددت  التي  املنظمة  وف��ق 
الروة  ع��ل��ى  ���ش��رائ��ب  ف��ر���ض  اإىل 
ان�����ع�����دام  “فريو�ض  مل����ك����اف����ح����ة 

امل�شاواة«.

 منتدى »د�فو�ض« يتناول م�شائل 
�لوباء و»فريو�ض �نعد�م �مل�شاو�ة« 

•• باري�س-اأ ف ب

يفتتح املنتدى االقت�شادي العاملي الذي يعقد افرتا�شيا هذا العام، بخطاب 
�شفحة  ط��وت  ق��د  ب���الده  اأن  ي��ب��دو  ال���ذي  جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�ض 

فريو�ض كورونا امل�شتجد، اأقله من الناحية االقت�شادية.
وعادة ما يعقد هذا املنتدى يف دافو�ض الواقعة يف جبال االألب ال�شوي�شرية، 
اإال اأن جائحة كوفيد-19 اأجربت قادة العامل على االجتماع افرتا�شيا هذا 

العام.
االأوروب����ي  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  رئي�شة  �شتناق�ض  ال��ي��وم،  م��ن  وق���ت الح���ق  ويف 
كري�شتني الغارد اإىل جانب وزير االقت�شاد الفرن�شي برونو لومري ونظريه 
�شاك�ض، طريقة  التنفيذي ل�شركة غولدمان  األتماير واملدير  االأملاين بيرت 

“اإنعا�ض النمو االقت�شادي«.
وخالل ن�شخة العام 2020 من املنتدى االقت�شادي العاملي، مل يكن ظهور 
التهاب رئوي غام�ض يف ال�شني، والذي مل يكن قد اأ�شبح وباء بعد، يثري 
االألب  جبال  يف  املجتمعة  االقت�شادية  النخب  وكانت  النطاق.  وا�شع  قلقا 
اأك���ر من  ت��ون��ربغ  ت��رام��ب وغريتا  ب��ني دون��ال��د  ب��اجل��دل احلا�شل  مهتمة 

اهتمامها باحلجر ال�شحي املفرو�ض يف ووهان.
االأب��ي�����ض على  البيت  امللياردير اجل��م��ه��وري  ع��ام، وم��ع م��غ��ادرة  بعد م��رور 
م�ش�ض، عادت القارة االآ�شيوية اإىل الواجهة يف الن�شخة احلادية واخلم�شني 

من املنتدى التي حتمل عنوان “عام حا�شم الإعادة بناء الثقة«.
وت�����ش��اءل��ت ح��دة ال��ت��ف��اوؤل ال���ذي ���ش��اد يف ت�شرين ال��ث��اين/ن��وف��م��رب عندما 
اأنحاء  العام مع فر�ض قيود جديدة يف  بداية  واقعا يف  اللقاحات  اأ�شبحت 

العامل ملكافحة الوباء وظهور ن�شخ متحورة من فريو�ض كورونا.
وال�شخ�شيات الكبرية امل�شاركة فيه هي امل�شت�شارة اأنغيال مريكل والرئي�ض 
الفرن�شي اإميانويل ماكرون ورئي�شة املفو�شية االأوروبية اأور�شوال فون دير 

اليني.
واأر�شلت اإدارة بايدن اجلديدة التي وعدت باإحياء �شيا�شة خارجية متعددة 
االأطراف، خبري االأمرا�ض املعدية الطبيب اأنطوين فاوت�شي وهو امل�شت�شار 
الرئا�شي حول الوباء، باالإ�شافة اإىل جون كريي، املبعوث اخلا�ض للمناخ، 
والذي بالتاأكيد �شيحظى با�شتقبال جيد بعد قرار الرئي�ض الدميوقراطي 
اجلديد جو بايدن باإعادة الواليات املتحدة اإىل اتفاق باري�ض للمناخ. و�شيمثل 

اآ�شيا رئي�شا ال�شني وكوريا اجلنوبية ورئي�شا وزراء الهند واليابان.
وبعد التجمع االفرتا�شي االأول �شينتقل منتدى دافو�ض يف اأيار/مايو اإىل 
توا�شل  حيث  الفخم  ال�شوي�شري  ال�شتوي  املنتجع  عن  بعيدا  �شنغافورة، 

انعقاده منذ اأ�ش�شه الربوف�شور االأملاين كالو�ض �شفاب العام 1971.
ال�شبب املعلن وراء نقله يتعلق باملخاوف ال�شحية اإذ تعترب هذه املدينة التي 

�شجلت فيها 29 وفاة فقط، اأكر اأمانا من جنيف.
االقت�شادي  املنتدى  منظمي  جانب  من  اآ�شيا  على  الرتكيز  ه��ذا  ويعك�ض 
للتاأمني  هريمي�ض”  “يولر  �شركة  اأجرتها  حديثة  درا�شة  نتائج  العاملي، 
االإجمايل  املحلي  الناجت  يعادل  اأن  املفرت�ض  الوباء، من  بف�شل  اأنه  تظهر 
ال�شيني الناجت املحلي االإجمايل االأمريكي بحلول العام 2030 ، اأي قبل 

عامني مما كان متوقعا قبل االأزمة.
وال�شني هي االقت�شاد الرئي�شي الوحيد الذي حقق منوا يف العام 2020 

الوليات املتحدة تعيد فر�ض قيود على دخول اأرا�شيها 

ت�شاعد �لقلق من �لن�شخ �جلديدة لفريو�ض كورونا

�ل�شيا�شة �خلارجية لبايدن بني �لقطيعة و�ل�شتمر�رية مع عهد تر�مب 

�ل�شني تنتقد �لوجود �لأمريكي يف �لبحر �جلنوبي 
وزارة  با�شم  املتحدث  ليجيان  ت�شاو  وق��ال  الرئا�شة.  بايدن  تويل جو  قليلة من 
طائرات  تر�شل  ما  كثريا  املتحدة  “الواليات  لل�شحفيني  ال�شينية  اخلارجية 
واأ�شاف “ال يخدم ذلك  و�شفنا اإىل بحر ال�شني اجلنوبي ال�شتعرا�ض قوتها”. 
ال�شالم واال�شتقرار يف املنطقة«. و�شكت بكني مرارا من اقرتاب �شفن البحرية 
فيتنام  تطالب  ال���ذي  اجل��ن��وب��ي  ال�شني  بحر  يف  حتتلها  ج��زر  م��ن  االأم��ري��ك��ي��ة 
وماليزيا والفلبني وبروناي وتايوان بال�شيادة على اأجزاء منه. ودخلت جمموعة 
حاملة الطائرات املمر املائي يف الوقت الذي اأوردت فيه تايوان اأنباء عن توغل 
طائرات مقاتلة �شينية يف القطاع اجلنوبي الغربي من منطقة الدفاع اجلوي 

••ب كني-رويرتز

اإن  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
الواليات املتحدة كثريا ما تر�شل �شفنا 

يخدم  ال  ذلك  قوتها” واإن  “ال�شتعرا�ض  اجلنوبي  ال�شني  بحر  اإىل  وطائرات 
اإىل  اأم��ري��ك��ي��ة  ط��ائ��رات  حاملة  جمموعة  دخ���ول  بعد  الت�شريح  ج��اء  ال�����ش��الم. 
املمر املائي املتنازع عليها. ويعد بحر ال�شني اجلنوبي، الذي متر عربه جتارة 
ال��دوالرات كل ع��ام، نقطة خالف منذ فرتة طويلة بني وا�شنطن  برتيليونات 

وبكني وتغ�شب ال�شني حتديدا من االأن�شطة الع�شكرية االأمريكية هناك.
دخلت  روزفلت  تيودور  الطائرات  حاملة  جمموعة  اإن  االأمريكي  اجلي�ض  وقال 
اأيام  بعد  وذل��ك  البحار”،  “حرية  لتعزيز  ال�شبت  ي��وم  اجلنوبي  ال�شني  بحر 

وا�شنطن. ومل  قلق  اأث��ار  للجزيرة مما 
تعلق ال�شني على ما تقوم به طائراتها 
االأمر  ���ش��وؤاال عن  ت�شاو  واأح���ال  املقاتلة 
ل����وزارة ال���دف���اع. واأك����د جم���ددا موقف 
ب��اأن تايوان جزء ال يتجزاأ من ال�شني واإن��ه يتعني على الواليات  ب��الده القائل 
وين  اإي��ن��ج  ت�شاي  مكتب  وق���ال  ال���واح���دة«.  “ال�شني  مبفهوم  االل��ت��زام  املتحدة 
واأثنت  االثنني  اليوم  اجلزيرة  �شمال  يف  رادار  قاعدة  زارت  اإنها  تايوان  رئي�شة 
على قدرات ر�شد وتعقب القوات ال�شينية. وقالت لل�شباط “منذ العام املا�شي 
وحتى االآن، ر�شدت حمطة راداراتنا نحو األفي طائرة �شيوعية وكر من 400 
�شفينة �شيوعية مما مكننا �شريعا من تتبعها واإبعادها، وحرا�شة بحارنا واأجوائنا 

وتقول اإدارة بايدن اإن االلتزام االأمريكي جتاه تايوان را�شخ. بالكامل”. 
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عربي ودويل
م�شر تدين حماولةماكرون وتبون ملتزمان »��شتئناف �لعمل معًا« 

 ��شتهد�ف �لريا�ض ب�شاروخ
•• القاهرة -وام:

ال��ع��ب��ارات حم��اول��ة ا�شتهداف  ب��اأ���ش��د  ال��ع��رب��ي��ة  اأدان����ت ج��م��ه��وري��ة م�شر 
قبل  م��ن  بنجاح  اع��رتا���ش��ه  مت  ب�����ش��اروخ  ال��ري��ا���ض  ال�شعودية  العا�شمة 

القوات املُ�شرتكة لتحالف دعم ال�شرعية يف اليمن.
واأعرب بيان اأ�شدرته وزارة اخلارجية امل�شرية م�شر جُمدًدا عن موا�شلة 
تتخذه  فيما  ال�شعودية  العربية  اململكة  بجانب  ووق��وف��ه��ا  م�شر  دع��م 
و�شالمة  وا�شتقرارها  اأمنها  و�شون  اأرا�شيها  عن  للدفاع  اإج���راءات  من 
مواطنيها، ويف م�شاعيها الدوؤوبة ملواجهة كافة �شور االإرهاب وداعميه. 

كما ا�شتنكر البيان ب�شدة ِمثل هذه االعتداءات االإرهابية اخل�شي�شة .

وذلك  االقت�شادية والق�شايا االإقليمية وملف الذاكرة”، 
اأكد  ف��ور ع��ودة الرئي�ض اجل��زائ��ري اإىل ال��ب��الد. ب���دوره، 
تبون “ا�شتعداده للعمل على هذه امللفات مع عودته اإىل 

وفق البيان. اجلزائر”، 
الرئي�شني،  ب��ني  االت�شال  ح�شول  االإل��ي��زي��ه  ق�شر  واأك���د 
م�شريا اىل اأنهما اتفقا على ان يتحادثا بعد عودة تبون 
باتخاذ  م���اك���رون وع���د  وك����ان  ال��ع��ا���ش��م��ة.  اإىل اجل���زائ���ر 
“خطوات رمزية” ملحاولة امل�شاحلة بني البلدين، لكنه 
ا�شتبعد تقدمي “االعتذارات” التي طالبت بها اجلزائر.

وكان تبون البالغ من العمر 75 عاماً قد اأجرى عملية 
تلقى  ك��ان  حيث  اأملانيا  يف  القدم  يف  “ناجحة”  جراحية 

العالج ملدة �شهرين اإثر اإ�شابته بفريو�ض كورونا امل�شتجد. 
ومل يتم اإعالن تاريخ عودته اإىل اجلزائر.

وجرى االإعالن عن العملية اجلراحية يف التوقيت نف�شه 
الفرن�شي  للموؤرخ  تقريرا  م��اك��رون  خالله  ت�شّلم  ال��ذي 
بنجامان �شتورا حول اال�شتعمار وحرب اجلزائر، يت�شمن 
مقرتحات ترمي الإخ��راج العالقة بني فرن�شا واجلزائر 

من ال�شلل الذي ت�شببه ق�شايا الذاكرة العالقة.
ومل ت�شدر اجلزائر اأي تعليق ر�شمي يف غياب الرئي�ض، ما 
املوؤرخني وتاأ�ّشف جزائريني لرف�ض  عدا تعليقات بع�ض 
الرئي�ض الفرن�شي “االعتذار” عن 132 �شنة )1830-

1962( من اال�شتعمار الفرن�شي للجزائر.

•• اجلزائر-اأ ف ب

اأعلن الرئي�شان الفرن�شي اإميانويل ماكرون واجلزائري 
عبد املجيد تبون التزامهما “ا�شتئناف العمل معاً” حول 
ق�شايا ذات اهتمام م�شرتك فور عودة االأخري اإىل بالده 
من اأملانيا حيث ي�شتكمل عالجاً من م�شاعفات االإ�شابة 

بكوفيد19-، وفق بيان للرئا�شة اجلزائرية.
اأم�ض  م�شاء  “تلقى  تبون  اأّن  املقت�شب  البيان  يف  وج��اء 
“اطماأن فيها عن  مكاملة هاتفية” من نظريه الفرن�شي 
العمل  ا�شتئناف  يف  “رغبته  خ��الل��ه��ا  واأب��ل��غ��ه  �شحته” 
�شيما  امل�����ش��رتك، وال  االه��ت��م��ام  ذات  امل��ل��ف��ات  ع��ل��ى  م��ع��اً 

•• الفجر -تون�س
االج����ت����م����اع����ي،  احل�����������راك  ب������ني      
واالحتجاج ال�شيا�شي، وح�شاد الوباء 
القيا�شية  االأرق��ام  حمطما  املت�شاعد 
من حيث االإ�شابات والوفيات، واأزمة 
اجتماعية  ت��داع��ي��ات  ذات  اقت�شادية 
يف  ن���ورا  التون�شيون  ينتظر  ك��ارث��ي��ة، 
اآخ���ر ال��ن��ف��ق ي��اأت��ي وال ي��اأت��ي. وت���زداد 
ت�����ش��وي�����ش��ا، وال�������ش���ارع قلقا،  ال�����ش��ورة 
جراء ال�شباب الذي لف مقرتح حوار 
قارب  اأنه  واعتقد  البع�ض  راآه  وطني 

النجاة لالإفالت من حبل املن�شقة.
   وقد اأكد نور الدين الطبوبي االأمني 
العام لالحتاد العام التون�شي لل�شغل، 
ان االحت��اد لن يبقى مكتوف االيدي 
البالد،  الإن��ق��اذ  ت�����ش��ورات  ل��دي��ه  وان 
اوراق  ال�شغيلة  للمنظمة  ان  م�شيفا 
املنا�شب، معتربا  �شتك�شفها يف الوقت 

ال�شمت خيانة.
   ودع���ا ال��ط��ب��وب��ي يف ح���وار اأدىل به 
االثنني،  اأم�ض  ن�شرته  رويرت  لوكالة 
ال�شيا�شيني اإىل الكف عن ال�شراعات 
الق�شايا  ح���ول  ال�شيقة  ال�شيا�شية 
ال�شائكة، واقتنا�ض الفر�شة لالتفاق 

على روؤية موحدة لالإ�شالح. 
  ورف���������ض ال���ط���ب���وب���ي ال��ك�����ش��ف عن 
اخلطوات التي �شيتخذها االحتاد يف 
�شورة توا�شلت التجاذبات ال�شيا�شية 
ومل يح�شل اتفاق ينهي اأزمة البالد 
اقت�شاديا واجتماعيا، مكتفيا بالقول 
“لي�ض دورنا االإطاحة باحلكومة…

ونحرتم  الدميقراطية  نحرتم  نحن 
كلمتنا  لدينا  الناخبني…لكن  اإرادة 

ولدينا قوة التاأثري املنظم واملوؤطر«.

مع الإ�شالح القت�شادي
   واأك��د اأن املنظمة ال�شغيلة منفتحة 
على االإ�شالحات االقت�شادية �شريطة 
داعيا  الوطنية،  ال�شيادة  حت��رتم  اأن 
�شندوق النقد الدويل واملانحني اىل 
الو�شع االجتماعي  تفهم خ�شو�شية 
اأن���ه ال ميكن  اإىل  م�شريا  ال��ب��الد،  يف 
التي اعتمدت  ال�شيا�شة  مثال تطبيق 

باليونان يف تون�ض. 
اأن  ي��ري��د  اأن االحت�����اد    و����ش���دد ع��ل��ى 
لالتفاق  قوية  حكومة  مع  يتفاو�ض 
الفتا  االقت�شادية،  اال�شالحات  على 
كل  ملفات  ل��درا���ش��ة  م�شتعد  ان��ه  اىل 

املوؤ�ش�شات حالة بحالة.
  وا���ش��اف ان االحت���اد ال مي��ان��ع على 
العمال  ع��دد  تقلي�ض  يف  املثال  �شبيل 

اإذا  خ��ا���ض  ب�شكل  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ببع�ض 
ك�����ان ذل�����ك �����ش����روري����ا، م����وؤك����دا على 
����ش���رورة ال���ت���زام ال���دول���ة ق��ب��ل ذلك 
وتوفري  اك���ف���اء  م�����ش��وؤول��ني  ب��ت��ع��ي��ني 
حوكمة ر�شيدة وانهاء البريوقراطية 
العمل يف مناخ  تعيق  ان��ه��ا  ق��ال  ال��ت��ي 

تناف�شي. 
   وذك��ر ب��اأن��ه �شبق ل��الحت��اد املوافقة 
م��وظ��ف من   1200 ت�����ش��ري��ح  ع��ل��ى 
لتخفيف  التون�شية  اخلطوط  �شركة 
العبء عنها، موؤكدا ان الدولة مل تف 
وان  املالية  بتعهداتها  االن  ح��د  اإىل 

ذلك عطل تنفيذ االتفاق.
من  اأن  اإىل  ال���ط���ب���وب���ي  واأ������ش�����ار     
وال�شرورية  ال��ع��اج��ل��ة  اال���ش��الح��ات 
اإقرار العدالة اجلبائية بني اجلميع، 
ان يدفع  ان��ه م��ن االج��ح��اف  معتربا 
ال�شرائب  من  باملائة   75 املوظفون 
بينما تدفع البنوك و�شركات التامني 
وي�شاهم  فقط  ب��امل��ائ��ة   20 وغ��ريه��ا 

القطاع اخلا�ض ب�5 باملائة فقط. 
البع�ض  ات��ه��ام  على  الطبوبي  ورد     
االحت����اد مب��ح��اول��ة ت��ع��زي��ز ن��ف��وذه يف 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��م��وم��ي��ة ق��ائ��ال “هذه 
االدع��اءات �شخيفة وتدل على �شعف 

بتعهداتهم  ي��ل��ت��زم��ون  ال  �شيا�شيني 
عرب  اإال  االإ����ش���الح���ات  ي��ع��رف��ون  وال 

اخلو�ش�شة«.
  وك��ان االحت���اد ق��ّدم م��ب��ادرة الإجراء 
حوار وطني ي�شم الفرقاء ال�شيا�شيني 
وا���ش��ع حول  التو�شل الت��ف��اق  ب��ه��دف 
واقت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اإ����ش���الح���ات 
من  للخروج  البالد  حتتاجها  عاجلة 

االأزمة التي تتخبط فيها.
نهاية  �شعيد  الرئي�ض قي�ض  واأعلن     
التي  امل��ب��ادرة  قبوله  امل��ا���ش��ي  ال�شهر 
���ش��ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ���ش��ب��ان م���ن اأرج�����اء 
ُيعلن  مل  االآن  ح��ت��ى  ل��ك��ن  ال����ب����الد، 
يعزز  ل���ل���ح���وار، مم���ا  م���وع���د  اأي  ع���ن 
ال�شكوك حول انعقاده و�شط خالفات 
�شيا�شية عميقة وتوتر بني الالعبني 

الرئي�شني يف البالد.
احلوار  اأن  ال�شغيلة  املنظمة  وت��رى    
املقرتح ميثل فر�شة حقيقية الإعادة 
االأمل للتون�شيني يف اإنعا�ض االقت�شاد 
العليل وحتقيق اال�شتقرار ال�شيا�شي.

  وي��ه��دف امل��ق��رتح اإىل االت��ف��اق حول 
اإ���ش��الح ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي ال���ذي ال 
باأغلبية  ب��ال��ف��وز  ط���رف  الأي  ي�شمح 
متويل  مراجعة  اإىل  اإ�شافة  وا�شحة 

االأح����زاب وط���رح نقا�ض وط��ن��ي حول 
طبيعة النظام ال�شيا�شي.

   ودع��ا االأم���ني ال��ع��ام الحت��اد ال�شغل 
وقف  اإىل  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
ال�شيقة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال�������ش���راع���ات 
واق��ت��ن��ا���ض ال��ف��ر���ش��ة ل��الت��ف��اق على 
الق�شايا  يف  لالإ�شالح  موحدة  روؤي��ة 

ال�شائكة.

الف�شل وارد
   من جانبه، ويف تدوينة له قدم فيها 
تو�شيفا للو�شع العام يف البالد، نّبه 
اأحمد جنيب ال�شابي، رئي�ض احلركة 
ف�شل  اح��ت��م��ال  اىل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
ُيّنظر  احل��وار الوطني القادم وال��ذي 
لالأزمة  احل���ّل  اأن���ه  على  مقدموه  ل��ه 

ال�شيا�شية. 
واأن  ح��رج  الو�شع  اأن  اأك��د  ال�شابي،    
ال�شيا�شية مل تعد �شاحلة،  املنظومة 
وا�شفا ال�ُشلط باأنها معطلة، حيث عّلق 
ب�شراعات  ومن�شغل  معطل  “برملان 
فئوية ال نهايتها لها، واحلكومة غري 
م�شتقرة ومن�شغلة بالتموقع، ورئي�ض 
الدولة املزجمر، والباحث عن تو�شيع 

نفوذه و�شالحياته.«

    واأك��د ال�شيا�شي اأن موؤمتر االنقاذ 
ك���ان ف��ر���ش��ة ل��ت��ه��دئ��ة االج������واء لكن 
تت�شاءل،  ب�������داأت  جن���اح���ه  ح���ظ���وظ 
مت�شائال عن الو�شع اذا ف�شل احلوار 
ال��وط��ن��ي. ال�����ش��اب��ي ق���ال اأن����ه يف هذه 
اأّي معنى  لل�شرعية  احلالة لن يكون 
الأنها جزء من االأزمة وال ميكنها اأن 

توا�شل ادارتها.
   »وح������ذر امل���ع���ار����ض امل��خ�����ش��رم من 
االمور،  ب��زم��ام  املا�شكون  “يفّوت  ان 
فر�شة  وحكومة،  وبرملان  رئي�ض  من 
موؤكدا  ال�شرعية”،  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
الفو�شى  ام��ا  فر�شيتان،  ت��وج��د  اأن���ه 
النتخابات  ي��دع��و  �شعبي  ح����راك  اأو 

رئا�شية وبرملانية مبكرة.
   يف ح��ني ق��ال االأم���ني ال��ع��ام حلركة 
اإن  اإىل االأم��ام عبيد الربيكي،  تون�ض 
م���ب���ادرة احت���اد ال�����ش��غ��ل ال��داع��ي��ة اإىل 
حوار وطني لن ترى النور، موؤكدا اأن 

احلوار جتاوزه ال�شارع.
ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  ع�����ش��و  واع���ت���رب     
القمودي  الدين  بدر  ال�شعب  حلركة 
اأن ال��ت��ح��وي��ر ال�����وزاري ال���ذي اأج���راه 
قد  امل�شي�شي  ه�شام  احلكومة  رئي�ض 
ال�شغيلة  امل��ن��ظ��م��ة  م���ب���ادرة  اأج��ه�����ض 

الداعية اإىل حوار وطني.
حتديد  ي���ت���م  مل  اأن������ه  اىل  ي�������ش���ار     
تقدمي  اأو  ال��وط��ن��ي  احل�����وار  م��وع��د 
من  ع���ن���ه،  ا����ش���اف���ي���ة  م���ع���ل���وم���ات  اأي 
ج��ه��ة امل���ب���ادرة احت����اد ال�����ش��غ��ل اأو من 
توا�شل  مقابل  اجل��م��ه��وري��ة،  رئ��ا���ش��ة 
االختالفات بني الفرقاء ال�شيا�شيني 

ورف�ض بع�شهم امل�شاركة يف احلوار.
   وت�شهد تون�ض حالة من االحتقان 
وال�����ت�����وت�����ر ال���������ش����ع����ب����ي، واحل����������راك 
االج��ت��م��اع��ي ب��ني اح��ت��ج��اج��ات ليلية 

وحتركات نهارية.
احلكومة  رئ��ي�����ض  وي���ع���ر����ض  ه����ذا     
الثالثاء  ال����ي����وم  م�����ش��ي�����ش��������ي  ه�������ش���ام 
تركيبة  على  اقرتحه  ال��ذي  التعديل 
حكومته لنيل ثق���ة �شيا�شية حتت قبة 

الربملان. 
عامة  ج��ل�����ش��ة  ال�����ربمل�����ان  و����ش���ي���ع���ق���د 
الأع�شاء  الثقة  منح  على  للت�شويت 
من  كّل  واأعلن  املقرتحني.  احلكومة 
ال��ت��ي��ار وال�����ش��ع��ب وال��د���ش��ت��وري احلر 
بينما رحبت  التحوير،  رف�شهم لهذا 
به كل من النه�شة وائتالف الكرامة 

وقلب تون�ض.

قال اإنه لن يقف مكتوف الأيدي

تون�ض: �حتاد �ل�شغل يهدد بك�شف �مل�شتور...!
اأحمد جنيب ال�شابي: الو�شع حرج واملنظومة ال�شيا�شية مل تعد �شاحلة واحلوار الوطني قد يف�شل

عبيد �لربيكي: �حلو�ر جتاوزه �ل�شارع... ومبادرة �لحتاد لن ترى �لنور
الطبوبي .. احلوار او ك�شف االوراق

احلوار الطفاء احلريق

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لويك تا�صيه

ب�شيطة  ا�شتطالع  اإر�شال طائرات  اعتادت بكني     
ذلك  ان���ت���ه���ى  ال����ت����اي����واين.  اجل������وي  امل����ج����ال  اإىل 
ال�شني  اأر���ش��ل��ت  املا�شيني،  اليومني  خ��الل  االآن. 
املجال  اإىل  مقاتلة  وط��ائ��رات  ق��اذف��ات  ال�شيوعية 

اجلوي التايواين.
اإن���ه الإظ��ه��ار ع��دم ر���ش��اه ع��ن ال�شني     ي�شار اإىل 
ال�شيوعية، دعا جو بايدن ممثل تايوان يف الواليات 

املتحدة حلفل تن�شيبه... حركة مل تعجب بكني.
   منذ اأن قامت حكومة �شي جني بينغ بقطع عنق 
احلركات الدميقراطية يف هونغ كونغ، يف انتهاك 
وبريطانيا،  ال�����ش��ني  ب���ني  امل���ربم���ة  ل��الت��ف��اق��ي��ات 

اجتهت كل االأنظار اىل تايوان.
الرئي�شية  الق�شية  ال��ت��وح��ي��د  اإع�����ادة  اأ���ش��ب��ح��ت    
هذه  اأ�شبحت  وكلما  لل�شني.  اخلارجية  لل�شيا�شة 
التايوانيني  اه��ت��م��ام  ق���ّل  كلما  �شمولية،  ال�����ش��ني 
مب��ق��اي�����ش��ة دمي��ق��راط��ي��ت��ه��م م��ق��اب��ل ن���ري احل���زب 

ال�شيوعي ال�شيني.
هونغ  م��ع  بكني  بها  تعاملت  ال��ت��ي  الطريقة  اإن    

كونغ تخيف التايوانيني بحق.

خيال ناجح
   من الناحية النظرية، تايوان جزء من ال�شني. 
بتايوان  زال��ت تعرتف  ما  ال��دول فقط  حفنة من 
كدولة م�شتقلة. للدول االأخرى متثيلية اقت�شادية 
يف اجلزيرة، والتي، دون ذكر ا�شمها، لها نف�ض و�شع 

ال�شفارات العادية.
   عا�ض اجلميع ب�شكل جيد مع هذا اخليال، وكان 
مفهوما اأن ال�شني القارية لن ت�شعى اإىل ا�شتعادة 
الواليات  اح��ت��ف��ظ��ت  ال���واق���ع،  ب��ال��ق��وة. يف  ت���اي���وان 
ي�شمى  م��ا  ب��ي��ع  يف  بحقها  اأخ����رى  ودول  امل��ت��ح��دة 
اجل  من  وذل��ك  ت��اي��وان،  اإىل  الدفاعية  باالأ�شلحة 

تقليل اإغراء ا�شتعادة تايوان بال�شالح.

�شعف اأمريكي
   ولكن ها ان: القوة الع�شكرية للواليات املتحدة 
ق��د ت�����ش��اءل��ت م��ن��ذ 40 ع��اًم��ا اىل درج���ة اأن���ه من 
االأمريكي  للجي�ض  مي��ك��ن  اإذا  م��ا  ف��ي��ه،  امل�����ش��ك��وك 
با�شتخدام  ال�شني  على  اإقليمي  انت�شار  حتقيق 

االأ�شلحة التقليدية.
   هل �شتذهب حكومة الواليات املتحدة للدفاع عن 
تايوان اىل حّذ تعري�ض اأرا�شيها خلطر االأ�شلحة 

نووية؟ على االغلب ال.
اإن ���ش��ن ه��ج��وم ع�����ش��ك��ري ع��ل��ى ت���اي���وان �شيكلف     
ومادياً  اقت�شادياً  باهظاً  ثمناً  ال�شيوعية  ال�شني 

ودبلوما�شياً.
   لكن حكومة �شي جني بينغ توجه بالدها نحو 
طريق االكتفاء الذاتي ب�شكل متزايد. تزداد القوة 
كان  ع��اًم��ا،   40 ق��ب��ل  ع���ام.  ك��ل  لبكني  الع�شكرية 
املرتبة  ح���وايل  يحتل  جي�ًشا  ال�شيوعية  لل�شني 
25 يف العامل، من حيث القوات الكال�شيكية. هذا 
يت�شبب  اأق��وى جي�ض. كما  االآن ثاين  اجلي�ض، هو 
العديد من  التزام  ال�شيني يف  ال��دويل  اال�شتثمار 
االحتجاجات  م��ن  يت�شح  ك��م��ا  ال�����ش��م��ت،  ال����دول 
ال�����ش��ع��ي��ف��ة ل��ل��غ��اي��ة ع��ل��ى ���ش��ي��ا���ش��ة ال�����ش��ني �شد 

االأويغور.
   ويف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف، ينفد ال��وق��ت بالن�شبة 
تفكك  يف  ت��اأم��ل  اأن  اإال  ميكنها  ال  ال��ت��ي  ل��ت��اي��وان، 
النظام ال�شيوعي على املدى الطويل. من جانبها، 
تايوان  و�شت�شقط  بال�شرب  تتحلى  اأن  بكني  على 

مثل فاكهة نا�شجة.
بكل  بال�شلطة  يتم�شك  ال���ذي  ب��ي��ن��غ،  ج��ني  ���ش��ي    
اأن  يعتقد  ه��ل  بال�شرب؟  �شيتحلى  ه��ل  الو�شائل، 

غزو تايوان يخدم طموحه الّنهم؟
ترجمة خرية ال�شيباين

تايو�ن: �لوليات �ملتحدة و�ل�شني يف حالة حرب...؟

* اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية متخ�ش�ض يف ال�شني واآ�شيا -جامعة مونريال كندا

للح�شول على  ل�شاعات  ال�شودانيون يف طوابري  ويقف 
اخلبز واأمام حمطات الوقود لتعبئة �شياراتهم، ا�شافة 

اإىل انقطاع الكهرباء ل�شاعات عدة.
وال���واق���ع���ة غرب  ل��ل��خ��رط��وم  امل����ج����اورة  درم�����ان  اأم  ويف 
الرئي�شي  االأرب��ع��ني  �شارع  حمتجون  اأغلق  النيل،  نهر 
�شيارات  وبقايا  اأ�شجار  وج��ذوع  احلجارة  م�شتخدمني 

قدمية.
االإطاحة  وراء  كانت  اقت�شادية  اأزم��ة  ال�شودان  ويعاين 
بالرئي�ض ال�شابق عمر الب�شري يف اإبريل -ني�شان 2019 
اإثر احتجاجات �شعبية بداأت يف دي�شمرب -كانون االأول 

2018 وا�شتمرت الأ�شهر بعد رفع �شعر اخلبز.

�حتجاجات يف �ل�شود�ن على تردي �لأو�شاع �لقت�شادية
•• اخلرطوم-وكاالت

على  للدموع  امل�شيل  الغاز  ال�شودانية  ال�شرطة  اأطلقت 
اأحد  ت���ردي االأو����ش���اع االق��ت�����ش��ادي��ة يف  حمتجني ع��ل��ى 
اأغلق  بينما  اخل��رط��وم،  للعا�شمة  الرئي�شية  ال�����ش��وارع 
اآخرون �شارعاً رئي�شياً يف مدينة اأم درمان املجاورة، وفق 

�شحايف يف فران�ض بر�ض.
امل�شيل  ال��غ��از  اأط��ل��ق��ت  “ال�شرطة  اأن  ال�����ش��ح��ايف  واأف����اد 
اخلرطوم  العا�شمة  ���ش��رق  ال�شتني  ���ش��ارع  يف  ل��ل��دم��وع 
ب��ع��دم��ا اأغ���ل���ق حم��ت��ج��ون ال�������ش���ارع ب���احل���ج���ارة وح���رق 

االإطارات القدمية«.

��شتئناف �حلو�ر بني تركيا و�ليونان بعد �أزمة �شرق �ملتو�شط 
تهدئة العالقات املتوترة مع االحتاد االأوروبي الذي �شاق ذرعا من �شلوك 

انقرة وبا�شر ال�شهر املا�شي فر�ض عقوبات عليها.
وقال رئي�ض الوزراء اليوناين كريياكو�ض ميت�شوتاكي�ض االأربعاء اإن بالده 

تخو�ض هذه املحادثات ب”تفاوؤل واأمل«.
واأ����ش���اف “لطاملا ك��ان��ت ال��ي��ون��ان ت��وؤي��د احل����وار ب�����ش��رط��ني: وق���ف تركيا 
اخلال�شة  ال��ي��ون��ان��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ع��دائ��ي��ة  لت�شرفاتها 

وا�شتئناف املفاو�شات من النقطة التي توقفت عندها يف 2016«.
ورحبت انقرة مرات عدة ب “االأجواء االإيجابية” امل�شيطرة منذ اأ�شابيع 
وزير اخلارجية  اأع��رب  املا�شي لربوك�شل،  االأ�شبوع  زي��ارة  قليلة. وخالل 

•• اإ�صطنبول-اأ ف ب

التنقيب  ب�شاأن  خالفهما  لت�شوية  امل��ح��ادث��ات  وال��ي��ون��ان  تركيا  ت�شتاأنف 
الهوة  ت�شهد على  اأزم��ة خطرة  بعد  املتو�شط  �شرق  والغاز يف  النفط  عن 

الفا�شلة بني هذين البلدين الع�شوين يف حلف �شمال االأطل�شي.
وي�شتقبل امل�شوؤول الثاين يف وزارة اخلارجية الرتكية �شادات اأونال وفدا 
 2016 املعلقة منذ  التمهيدية  االت�شاالت  ملعاودة  ا�شطنبول  يونانيا يف 

بعد ت�شاعد كبري للتوتر بني اجلارتني.
واأغرقت مهمات التنقيب الرتكية عن الغاز املتكررة يف املياه اليونانية يف 
االأ�شهر االأخرية انقرة واأثينا يف اأزمة دبلوما�شية غري م�شبوقة منذ العام 
املحادثات  البلدان يتواجهان يف حرب. وتندرج هذه  كاد  1996 عندما 
اإىل  اأو�شع للرئي�ض الرتكي رجب طيب ادروغ��ان ال�شاعي  اإطار حملة  يف 

الرتكي مولود ت�شاو�ض اأوغلوا عن االأمل يف اأن ت�شمح حمادثات ا�شطنبول 
بالتو�شل اإىل “نتائج”. لكن يف موؤ�شر اإىل اأن هذه املحادثات قد ت�شتحيل 
اأعمال االجتماع. فرتغب  البلدان على ج��دول  يتفق  ح��وار طر�شان، مل 
اليونان بالبحث فقط يف تر�شيم حدود اجلرف القاري جلزرها يف بحر 
اإيجه فيما تريد انقرة تو�شيع نطاق املحادثات لت�شمل املناطق االقت�شادية 

اخلال�شة واملجال اجلوي للبلدين.
اأثينا  بها  قامت  ب�”ا�شتفزازات”  اجلمعة  كذلك  اأوغ��ل��وا  ت�شاو�ض  ون��دد 
اإيجه وهو مو�شوع  التي حتدثت عن م�شاعفة م�شاحة مياهها يف بحر 
تعتربه اأنقرة خطرا جدا. ورغم هذه اخلالفات، رحب االحتاد االأوروبي 

اإيجابيا”  “موؤ�شرا  ي�شكل  ان��ه  معتربا  البلدين  ب��ني  احل���وار  با�شتئناف 
اأ�شهر عدة. ففي  بعد توتر م�شتمر منذ  اأنقرة وبروك�شل  للعالقات بني 
كانون االأول/دي�شمرب، قرر قادة دول االحتاد االأوروبي خالل قمة لهم يف 
بروك�شل معاقبة حتركات تركيا “غري القانونية والعدائية” يف املتو�شط 

حيال اليونان وقرب�ض.
وفر�شت قمة االحتاد االأوروبي عقوبات فردية على اأ�شخا�ض �شالعني يف 

عمليات التنقيب التي جتريها تركيا يف �شرق املتو�شط.
وي�شمم تنقيب تركيا عن الغاز يف مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان 

وقرب�ض العالقات منذ اأ�شهر.
وت�شاعدت االأزمة بني اأثينا واأنقرة مع ن�شر تركيا يف اآب/اأغ�شط�ض �شفينة 
اليونانية  كا�شتلوريزو  جزيرة  قرب  �شيما  وال  عليها  املتنازع  املناطق  يف 

الواقعة قرب ال�شاحل الرتكي.
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عربي ودويل

   رغم ظهور كوفيد-19 يف ووهان, 
الرئي�شي  امل�شدر  ه��ي  ال�شني  ف��اإن 
ال��ع��امل.  ل��ل��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي يف 
�شورتها  ت��ده��ورت  فقد  ذل��ك,  وم��ع 

الدولية.
   عام بعد احلجر ال�شحي ال�شامل يف 
ووهان, بوؤرة وباء كوفيد-19, ما هي 
انتخاب  لل�شني؟  ال�شيا�شية  احلالة 

والدبلوما�شية  الت�شلح,  بايدن,  جو 
بيري  ي��ق��ّي��م ج����ان  ال��ه��ج��وم��ي��ة: 
ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ   , كابي�شتان 
يف اجلامعة املعمدانية يف هونغ كونغ 
وي�شع النقاط على حروف ال�شئلة, 
و�شرح ل�  “لو جورنال دي دميان�ض” 
الفرن�شية كيف اأن “ ال�شني خرجت 

من هذه الأزمة اأقوى؟«.

�شيوا�شل بايدن ال�شغط على ال�شني, لك�شب املزيد من التنازلت اقت�شادًيا مقابل التح�شني الدبلوما�شي
تاأمل ال�شني يف العودة اإىل و�شع اأقّل توترا مع الوليات املتحدة كما كان احلال زمن اأوباما 

  *ما هو تقييمك بعد عام من 
بدء تف�شي الوباء يف ال�شني؟

ال�����وب�����اء هو  ه������ذا  ي����ك����ون  ل����ن   -  
اإ�شارة  يف  ال�����ش��ي��ن��ي،  ت�����ش��رين��وب��ي��ل 
اإىل احل���ادث ال��ن��ووي ع��ام 1986 
ال�������ذي ع����ّج����ل ب�������ش���ق���وط االحت������اد 
احلجر  ب��دء  بعد  ع��ام  ال�شوفيتي. 
ال�شحي يف ووهان، خرجت ال�شني 
من هذه االأزم��ة اأق��وى. فالبلد هو 
العامل،  يف  للنمو  الرئي�شي  امل�شدر 
واأ�شبح ال مهرب منه. خذ البنوك 
يريدون  كلهم  امل��ث��ال:  �شبيل  على 
واملمولني  ال�����ش��ني،  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 
الدولة  ان  ومب��ا  ام��ام��ه��ا،  يركعون 
اال�شتثمار  ب�شاأن  قواعدها  خففت 

االأجنبي، فاإنها تك�شب نقاًطا.
    ومع الو�شع االقت�شادي املوؤ�شف 
ال������ذي ن�����ش��ه��ده يف ب��ق��ي��ة ال���ع���امل، 
الإنعا�ض  ال���وح���ي���د  اخل����ي����ار  ف������اإن 
واحدة  اإنها  ال�شني.  هو  االقت�شاد 
م��ن االق��ت�����ش��ادات ال��ك��ربى القليلة 
عام  نهاية  يف  النمو  ا�شتعادت  التي 
ذل����ك،  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة   .2020
االحتجاجات واخلالفات نادرة جدا 
يف املجتمع ال�شيني، با�شتثناء عدد 
املخالفات  ع��ن  املبلغني  م��ن  قليل 
واأ�شوات  امل�شتقلني  وال�شحفيني 

اأخرى يتم ا�شكاتها ب�شرعة.
  *م����اذا ت��ت��وق��ع ال�����ش��ني من 

الإدارة الأمريكية اجلديدة؟
2021 يف و�شع  ع��ام  ال�شني   -    
ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف نف�ض  اأق������وى مم���ا 
ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. وتاأمل 
و�شع  اإىل  ال��ع��ودة  يف  خا�شة  بكني 
اأق����ّل ت��وت��را م��ع ال���والي���ات املتحدة 
اأوباما.  زم���ن  احل���ال  ك���ان  ك��م��ا  اي 
اإجماًعا  الأن هناك  وه��م،  ه��ذا  لكن 

ال�شني  اأن  يف وا�شنطن حول فكرة 
اأ�شبحت حتدًيا ا�شرتاتيجًيا كبرًيا. 
ل��ذل��ك اأع��ت��ق��د اأن����ه ���ش��ت��ك��ون هناك 
مع  العالقة  طبيعة  يف  ا�شتمرارية 

بكني اأكر من قطيعة. 
حول  ي��ت��ف��ق��ان  ال  ال��ب��ل��دي��ن  ان     
الرئي�ض  و����ش���ي���وا����ش���ل  ال���ك���ث���ري. 
ال�شني،  ع���ل���ى  ال�������ش���غ���ط  ب����اي����دن 
ب�شاأن  بكني  مع  التفاو�ض  وميكنه 
اقت�شادًيا  ال���ت���ن���ازالت  م���ن  امل���زي���د 

اإفريقيا  غ���رب  يف  ل��ل��غ��اي��ة  ن�����ش��ط��ة 
تقطع  حيث  املناطق  م��ن  وغ��ريه��ا 
ج�����ذور احل�������ش���ور ال��ف��رن�����ش��ي، اال 
عن  البعد  ك��ل  بعيدة  ر�شالتها  ان 
بع�ض  يف  ع����دوان����ي����ة  ال����و�����ش����وح. 
االأحيان، تروج لنموذجها ال�شيا�شي 
الغربية،  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة  ك��ب��دي��ل 
للتعاون  وم�شتعدة  �شاملة  واأحياًنا 
اأدت دع��اي��ة بكني  ال��غ��رب. لقد  م��ع 
تناف�شها  ت��ف��اق��م  اإىل  ال����واق����ع  يف 

الدبلوما�شي.  ال��ت��ح�����ش��ني  م��ق��اب��ل 
بع�ض  ت�شهد  اأن  ميكن  ذل��ك،  وم��ع 
امللفات تقّدما: مكافحة االحتبا�ض 
احلراري التي تخلى عنها ترامب، 
مكافحة  يف  ال���ت���ع���اون  وحت�������ش���ني 
فريو�ض كورونا، واملزيد من احلوار 
حول اإيران وكوريا ال�شمالية، ورمبا 

بع�ض االتفاقيات التجارية.
الع�شكري  ال�شعيد  *ع��ل��ى     

كيف ترى ميزان القوى؟

العامل  ال�شني يف  اأن �شورة  ال��راأي 
�شبق  ه����ذا  ان  اال  ت����ده����ورت.  ق���د 
معار�شة  نتاج  وك��ان  كوفيد،  اأزم���ة 
الدميقراطيات  ب��ني  اأيديولوجية 
ذلك،  وم��ع  ال�شلطوية.  واالأن��ظ��م��ة 
فاإن �شعود ال�شعبوية يقوي قب�شة 
اجلنوب  ب��ل��دان  يف  خا�شة  ال�شني، 

كما يف اإفريقيا.
    ان ال�شني مت�شك بالعديد من 
املالية، وهي  الدول من حمفظتها 

ه���و ميزان  ال��ك��ب��ري  ال�������ش���وؤال   -    
املحيط  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال����ق����وات 
ال�شني  ���ش��ت��وا���ش��ل  ه���ل  ال����ه����ادئ. 
ت�����ش��ل��ي��ح ن��ف�����ش��ه��ا؟ م����ا ه����و ه���دف 
البحرية ال�شينية؟ من الوا�شح اأن 
بكني تريد و�شع اجلي�ض االأمريكي 
يف موقف �شعيف من خالل تقوية 
ق��ب�����ش��ت��ه��ا داخ�����ل ���ش��ال���ش��ل اجل���زر 
اإنها  اجل���ن���وب���ي.  ال�����ش��ني  ب��ح��ر  يف 
ت�شعى اإىل خلق توازن رادع للقوى 

حماولة  اأي  يجعل  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
مغامرة  ال�شني  ملهاجمة  اأمريكية 
ك��ارث��ي��ة. وم��ن ال��وا���ش��ح اأن��ه��ا تريد 
اال�شتمرار يف ال�شغط على تايوان، 
واأخ�����ش��ى وق����وع ح����ادث م�����ش��ل��ح مع 

تايوان ميكن اأن يت�شاعد.
ال�����ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  *ل����ك����ن     
اأكرث  الأم��ر  هل  الدبلوما�شي, 

�شعوبة؟
ا�شتطالعات  ج��م��ي��ع  ت��ظ��ه��ر   -    

االأيديولوجي مع الغرب.
دبلوما�شيتها  ك��ان��ت  *ل��ق��د     
العام  خ���الل  اأك���رث  هجومية 

املا�شي؟
   - كثريا ما تعطى ال�شني درو�ًشا... 
واأعلى  اأع��ل��ى  ب�شوت  تتحدث  اإن��ه��ا 
على ال�شاحة الدولية من خالل ما 
الذئاب  حرب  “دبلوما�شية  ي�شمى 
الدبلوما�شيون  ه���وؤالء  املقاتلة”، 
اخلارجية  وزي���ر  مثل  امل�شاغبون، 
هذه  الذئب  ودبلوما�شية  يي،  وانغ 
م�شتوحاة مبا�شرة من الرئي�ض �شي 

جني بينغ.
اأن ال�شني حاولت  الوا�شح      من 
اال�شتفادة من الوباء لتربز كزعيمة 
على  عاملية،  زعيمة  عاملية جديدة. 
على  ق���ادرة  ت��رام��ب،  اأمريكا  عك�ض 
�شيا�شًيا  دول����ة  ك���ل  اإىل  ال��و���ش��ول 
الطارئة  امل�����ش��اع��دات  ومب����ف����ردات 
باالإ�شافة اإىل تعزيز العمل املتعدد 

االطراف.
ال�شيوعي  احل�������زب  ان  غ�����ري      
يف  ال��ك��ث��ري  اإظ���ه���ار  ي��ري��د  ال�شيني 
داخلّيا  اأن���ه  اأواًل،  واح����دة:  ر���ش��ال��ة 
ت��ع��ام��ل م���ع ال����وب����اء ب�����ش��ك��ل اأجن���ع 
ودور  الواحد  احل��زب  نظام  بف�شل 
م�شتعد  اأنه  ثانياً،  ال�شخ�شي؛  �شي 
مل�شاعدة جميع البلدان التي تواجه 
لديه  اأن  ث���ال���ًث���ا،  ب���اإي���ث���ار؛  ال���وب���اء 
���ش��ك��وًك��ا ح���ول اأ���ش��ل امل���ر����ض، رمبا 
لي�ض من ال�شني ولكن من اجلي�ض 
اإيطاليا.  م��ن  ح��ت��ى  اأو  االأم��ري��ك��ي 
مبهما  ن���ظ���ام���ا  ال�������ش���ني  ت������زال  ال 
ومهيمنا، وبطل ال�شلطوية العاملية 
الذي جتري الرياح ل�شالح اأ�شرعة 

�شفنه... يجب اأن ن�شتيقظ.
عن لو جورنال دي دميان�ض

بطلة عاملية يف �شعود

!... �ل�شني خرجت �أقوى من �أزمة كوفيد-19 
مل يكن الوباء هو ت�شرينوبيل ال�شيني, الذي عّجل ب�شقوط الحتاد ال�شوفيتي

تعافت ووهان  وغرق العاملالعودة مع بايدن اىل زمن اوباما؟

هل بات �شي �شيد العامل ؟دبلوما�شية الذئاب خملب ال�شني اجلديد

خماوف من وقوع حادث 
م�شلح مع تايو�ن ميكن �أن يت�شاعد

 �أدت دعاية بكني �إىل تفاقم 
تناف�شها �لأيديولوجي مع �لغرب

�إ�شر�ئيل تعّلق �لرحالت �جلوية �لدولية لكبح كوفيد-19 
•• القد�س-اأ ف ب

من  ال��دول��ي��ة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  تعليق  االإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة  اأق����ّرت 
اإ�شرائيل واإليها لنحو اأ�شبوع، وذلك يف �شياق اإجراءات �شحية تهدف اإىل 
احلد من تف�شي الن�شخ اجلديدة من فريو�ض كورونا امل�شتجد بالتزامن 
مع حملة تلقيح طموحة ت�شمل املراهقني. ورغم منح الدولة العربية 
ال�شهر  خ��الل  ماليني   9 البالغني  �شكانها  من  مليون  ل�2،5  لقاحات 
املا�شي، فاإّن عّداد االإ�شابات الوبائية عاد لريتفع ب�شكل حاد يف كانون 
الثاين/يناير ب�شبب عدم احرتام تدابري التباعد االجتماعي بني جزء 
بنيامني  ال���وزراء  رئي�ض  وطلب  ال�شحية.  ال�شلطات  وف��ق  ال�شكان،  من 
نتانياهو من حكومته االأحد املوافقة على تدابري وقائية م�شددة لفر�شها 
يف هذه الدولة التي �شبق اأن اأقّرت اإغالق املتاجر امل�شّنفة غري اأ�شا�شية. 

وقررت احلكومة اتخاذ اإجراءات �شارمة على �شعيد ال�شفر الدويل اإذ 
ليل  منت�شف  من  ب��دءاً  واإليها  اإ�شرائيل  من  اجلوية  الرحالت  حظرت 
االثنني الثالثاء، يف اإجراء يرتقب ا�شتمراره حتى 31 كانون الثاين/
يناير، موعد نهاية تدابري االإغالق. وقال نتانياهو يف م�شتهل االجتماع 
ا�شتثناءات قليلة  اإتاحة  االأج��واء بطريقة حمكمة، مع  “نغلق  ال��وزاري 
للغاية، بغية منع دخول طفرات فريو�شية، واأي�شاً للتاأكد من اأننا نحرز 

تقدماً �شريعاً على �شعيد حملتنا للقاحات«.
وكانت ال�شلطات االإ�شرائيلية اأعلنت ك�شفها يف االأ�شابيع االأخرية اإ�شابات 
بفريو�ض كورونا املتحّور )الن�شخة الربيطانية( التي تعّد اأكر عدوى، 
ومت اكت�شافها اأي�شا يف ال�شفة الغربية املحتلة وفق ال�شلطات ال�شحية 
اكت�شفت  اأنها  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  قليلة،  �شاعات  وبعد  الفل�شطينية. 
ُر�شدت  كانت  متحّورة  �شاللًة  بكورونا  م�شابني  اأ�شخا�ض  خم�شة  لدى 

للمّرة االأوىل يف لو�ض اأجنلي�ض بالواليات املتحدة. واأ�شار بيان �شدر عن 
الدولية  ال�شحن  رح��الت  على  االإب��ق��اء  اإىل  االإ�شرائيلية  ال�شحة  وزارة 
اإىل  القرار احلكومي  االإج���راءات اجلديدة. ولفت  �شملها �شمن  وع��دم 
اأو  ملتابعة طبية  اإىل اخلارج  ال�شفر  يتعنّي عليهم  الذين  االأ�شخا�ض  اأّن 
اأو  القيام “بعمل اأ�شا�شي يتعذر اإمتامه عن بعد” اأو نقل مكان ال�شكن 
ح�شور جنازة عائلية، �شي�شمح لهم بال�شفر ولكن من دون حتديد كيف 
�شيتمكن هوؤالء من املغادرة. وبدءاً من نهاية االأ�شبوع املا�شي، بات يتعنّي 
على امل�شافرين املخّولني دخول اإ�شرائيل اإبراز نتيجة �شلبية لفح�ض مل 
لقاحاً.  تلقيهم  يثبتوا  اأن  اأو  �شاعة،   72 من  اأك��ر  اإجرائه  على  مي�ض 
اإطار  يف  امل�شتجد  كورونا  �شد  املراهقني  تلقيح  اإ�شرائيل  ب��داأت  تزامناً، 

حملتها للتطعيم التي �شبق اأن �شملت اأكر من ربع �شكانها.
وقال دورون بيالي�ض البالغ 17 عاماً، بعد اأن تلقى اللقاح يف عيادة يف 

القد�ض، لوكالة فران�ض بر�ض “حتى االآن مل اأكن اأريد تلقي اللقاح، لكن 
اأعدت التفكري باالأمر وقلت لنف�شي اإنه يف نهاية املطاف من االأف�شل اأن 

اأتلقح الأن ذلك �شي�شمح يل باأن اأكون اأكر قرباً من اأفراد عائلتي«.
لكني  �شيئاً”.  ينفع  ال  هذا  تتلقح،  “ال  يل:  قالوا  “اأ�شدقائي  واأ�شاف 
فعلته  القيام مبا  يريد  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  يقولون”،  ما  اأ�شمع  اأال  اأف�شل 
اأّمه التي تلقت اللقاح. وح�شلت اإ�شرائيل على خمزون كبري من جرعات 
لقاح �شركة فايزر العمالقة لقاء م�شاركة �شريعة للبيانات حول تاأثري 
اإ�شرائيل،  يف  الطرفني.  بني  االت��ف��اق  اأح��ك��ام  وف��ق  ال�شعب،  على  اللقاح 
اأن  اإال  ال�شحي.  للتاأمني  اأربعة  اإىل واحد من �شناديق  ال�شكان  ينت�شب 
كاًل من هذه ال�شناديق ميلك قاعدة بيانات رقمية كبرية حول املوؤّمنني 
اجلانبية  التاأثريات  اأو  فعالية  على  باحلكم  نظرياً  له  ي�شمح  ما  لديه، 

املحتملة للقاح، بح�شب العمر مثاًل اأو ال�شوابق الطبية لدى املر�شى.

•• الفجر-خرية ال�صيباين

مبادر�ت �أردوغان جتاه �أوروبا... عودة �شادقة �أم حماولة �حتيال؟ •• باري�س-وكاالت

دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ي�شتعد  بينما 
اأم�����ض االثنني،  االإحت����اد االأوروب�����ي، 

ال�شوؤون  يف  اخلبري  ك�شف  اأنقرة،  مع  ال�شعبة  العالقات  ق�شية  ملُناق�شة 
“مناورات”  م��ن  متوج�شون  االأوروب���ي���ني  اأن  ه��وب��و،  ل��ي��ون��ور  االأوروب���ي���ة 

التهدئة التي اأعلنها الرئي�ض الرتكي رجب طيب اردوغان.
وكتب هوبو، يف �شحيفة “لوفيغارو” الفرن�شية “عودة �شادقة اأم حماولة 
احتيال؟ �شوؤال ُيطرح يف ُمواجهة املناورة الرتكية”. فبعد 2020 الذي 
“النتائج  ب�  مطالبني  احل��ذر،  االأوروب��ي��ون  يتوخى  باالإ�شتفزازات،  اّت�شم 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  م��ب��اح��ث��ات  ج���اء يف  م��ا  خ��ال���ش��ة  ه��ي  وه���ذه  امللمو�شة”، 
االأوروبي �شارل مي�شال مع وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ض اأوغلو، 

خالل زيارته االأخرية لربوك�شل.

اإ�شارات رمزية
من  امل��زي��د  ه��ن��اك  يعد  مل  امل��ا���ش��ي،  االأول(  دي�شمرب)كانون  نهاية  منذ 
اال�شتفزازات والت�شريحات التحري�شية �شد القادة االأوروبيني من ِقبل 

انهيار الثقة
كافية.  اللطيفة  الكلمات  تعد  ومل  الثقة،  انهارت  النهائية،  املح�شلة  يف 
دي��رالي��ن، بعد حواٍر  ف��ون  اأور���ش��وال  االأوروب��ي��ة  املفو�شية  وق��ال��ت رئي�شة 
ذات  اإج��راءات  “نتوقع  املا�شي:  يوم اخلمي�ض  اأوغلو  ق�شري مع جاوي�ض 

م�شداقية على االأر�ض«.
الذي  لي�ض هو  االأوروب���ي  “االحتاد  اأن  امللف  ونقل هوبو عن قريب من 
يعاين و�شعاً حرجاً، بل العك�ض”، م�شرياً اإىل �شعوبة الو�شع االإقت�شادي 
وخارجياً،  داخلياً  اأردوغ���ان  ُيعانيها  التي  ال�شيا�شية  والعزلة  تركيا،  يف 
خا�شًة بعد خ�شارة حليف مهم، برحيل الرئي�ض االأمريكي ال�شابق دونالد 

ترامب..
التي ال ُتخفي رغبتها يف اغتنام  اأملانيا،  اأن ت�شتغله   االأم��ر الذي حاولت 
الفر�شة، فزار وزير خارجيتها هايكو ما�ض اأنقرة يف وقت �شابق من هذا 
االأ�شبوع، للرتحيب ب�”االإ�شارات االإيجابية” و”دعم” ُمبادرات الرئي�ض 

اأردوغان.

اأردوغان، خا�شًة �شد الرئي�ض الفرن�شي اإميانويل ماكرون.
بني  “اإعادة العالقات اإىل امل�شار ال�شحيح”  ُيريد الرئي�ض الرتكي االآن 
اإىل وعوده  اأ�شاف  العالقات مع فرن�شا. كما  تركيا واالحت��اد، و”اإنقاذ” 
االأوروبية  املفو�شية  روؤ�شاء  دع��وة  بينها  الرمزية،  االإ���ش��ارات  بع�ض  تلك، 

واملجل�ض االأوروبي لزيارة اأنقرة.

حذر اأوروبي
واالحتاد  تركيا  ب��ني  العالقات  و�شلت  حيث  ح���ذرون،  االأوروب��ي��ني  لكن 
 2020 اأرب��ع �شنوات، كما ارتفعت يف  اإىل طريق م�شدود منذ  االأوروب��ي 
اإىل م�شتوى عاٍل من التوتر، اإىل حد و�شع ال�شفن احلربية اليونانية، اأو 

الفرن�شية يف مواجهة نظريتها الرتكية.
ويتذكر اأحد الديبلوما�شيني اأن بوادر التهدئة القليلة تلك “�شرعان ما 
وذلك رغم �شيا�شة اليد املمدودة التي  اأعقبها مزيد من االإ�شتفزازات”، 

انتهجها االأوروبيون يف يوليو )متوز( املا�شي.

�شروط وا�شحة
لتقتنع،  ���ش��ه��ران  االآن  ت��رك��ي��ا  اأم����ام 
قبل اجتماع الزعماء االأوروبيني يف 
خا�شًة  املقبل،  )اآذار(  مار�ض  نهاية 

اأن ال�شروط التي ُو�شعت يف دي�شمرب )كانون االأول( املا�شي وا�شحة.
ويو�شح جوزيب بوريل “ُنريد خف�شاً م�شتداماً للت�شعيد يف �شرق البحر 

املتو�شط«.
حول  نزاعهما  لت�شوية  واليونان  تركيا  بني  التمهيدية  املُحادثات  ُتعترب 
التنقيب عن النفط نقطة اأ�شا�شية، متاماً مثل ا�شتئناف املفاو�شات بني 

القبار�شة، واالإجراءات الرتكية يف ليبيا، و�شوريا، وناغورنو قره باخ.
ودائمة،  �شادقة  “نيات  هناك  كانت  اإذا  اأن��ه  الديبلوما�شيني  اأح��د  و�شرح 
الروابط،  وتقوية  الهجرة،  اجلزرة معروفة، ملف  العمل”.  بدء  مُيكننا 
وا�شتئناف  اجلمركي  االحت��اد  حتديث  مع  منها،  االقت�شادية  خ�شو�شاً 

مفاو�شات االن�شمام اإىل االحتاد.
اأخ��رى من االإجراءات”.  اأن��واع  “�شينظر يف  اإح��راز تقدم ملحوظ،  ودون 
ملخاوف  اإث��ارة  االأك��ر  التهديد  االقت�شادية  العقوبات  فكرة  تظل  بينما 

اأنقرة.
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عربي ودويل

�لرئي�ض  ي��ري��د 
معاجلة  �جلديد 
�ل�����ت�����ف�����اوت 
�لج���ت���م���اع���ي 
منه  تعاين  �لذي 
�لن�شاء و�لأقليات 
�ل���ع���رق���ي���ة يف 
����ش���وق �ل��ع��م��ل

�ل�شيطرة  رغ��م   
�لكوجنر�ض,  على 
�إد�رة  �شتحتاج 
�إىل  ب����اي����دن 
تنفيذ  مناق�شة 
�أج����ن����دت����ه����ا 
�لق��ت�����ش��ادي��ة 
�جلمهوريني م��ع 

عا�شه  ما  الهاج�ض  ه��ذا  وي�شبه     
�شمح  ت��رام��ب، مب��ا  دون��ال��د  �شلفه 
اإلغاء  اإج��������راءات  ك���ل  ب��ت��ربي��ر  ل���ه 
ال�������ش���واب���ط ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���ر����ش���وم 
اأوروبا  على  املفرو�شة  اجلمركية 
ال��رئ��ي�����ش��ان يف  يختلف  وال�����ش��ني. 
الطريقة، حيث يخطط جو بايدن 
من  االأمريكية  ال�شناعة  الإح��ي��اء 
خالل خطة ا�شتثمارية يف قطاعات 
مرتبطة بالتقنيات اجلديدة، من 
اجليل  اإىل  الكهربائية  ال�شيارات 

اخلام�ض.
     700 مليار دوالر كم�شاعدات 
ال�شنوات  م��دى  على  لها  خمطط 
خم�ش�شة   300 املقبلة:  االأرب���ع 
و400  وال����ت����ط����وي����ر،  ل���ل���ب���ح���ث 
للمنتجات  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م�����ش��رتي��ات 
الوالي��������ات  يف  امل�������ش���ن���وع���ة 
ال�ش��������يارات  �شي������ما  وال  املتحدة، 

الكهربائية. 
كما ي�شع الربنامج الدميقراطي 
ي��ت��م��ث��ل يف خلق  ه����دًف����ا  ل��ن��ف�����ش��ه 
مليون وظيفة اإ�شافية يف �شناعة 
ال�شيارات التي من �شاأنها اأن تبتعد 
االأحفوري  ال��وق��ود  ا�شتخدام  عن 
اقت�شاد  اآف�����اق  م���ن  ج����زًء  ل��ت��ك��ون 
االنبعاثات  م���ن  خ�����اٍل  اأم���ري���ك���ي 

بحلول عام 2050.
ل�شالح  اإ����ش���الح���ات���ه  ول���دع���م     
اأعلن جو بايدن رغبته يف  البيئة، 
اإع���ادة ان��خ��راط ال��والي��ات املتحدة 
منه  وحر�شا  باري�ض.  اتفاقية  يف 
على جتنب حدوث �شدمة كبرية 
لبع�ض  االق���ت�������ش���ادي  ل��ل��ن�����ش��اط 
الدول املت�شررة ب�شكل خا�ض من 
���ش��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط وال���غ���از، ف��اإن��ه ال 
ينوي حظر التك�شري الهيدروليكي 
املربمج  التعزيز  لكن  الفور.  على 
احلد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  للقوانني 
وامللوثات  امل��ي��ث��ان  ت�����ش��ري��ف  م���ن 
طريقة  ع���ن  ال���ن���اجت���ة  االأخ�������رى 
اال�شتخراج هذه، �شتقلل حتماً من 
مردودية �شناعة �شبق ان ت�شررت 
ب�شبب انخفا�ض �شعر النفط جراء 

االأزمة ال�شحية.
   ال ي��ب��دو اأن ج��و ب��اي��دن م�شتعد 
االقت�شادية  املعركة  عن  للتخلي 
دونالد  خا�شها  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اري��ة 
ترامب �شد ال�شني. وبالتايل، لن 

التعريفة  يف  ال��زي��ادات  اإل��غ��اء  يتم 
الفور.  على  �شلفه  فر�شها  ال��ت��ي 
اأن تتحرك هذه  ومع ذل��ك، يجب 
بداًل  وم�شموًنا.  �شكاًل  امل��ع��رك��ة، 
اأح��ادي اجلانب  اإج��راء  من اتخاذ 
مكلف،  ان��ت��ق��ام  ال��ف��ور  على  يتبعه 
يعتزم الرئي�ض اإعادة االنخراط يف 
منظمة التجارة العاملية وا�شتخدام 
هذه الرافعة لل�شغط على ال�شني 

حتى تفي باملعايري الدولية.
   ومن خالل التفاو�ض للح�شول 
اأك��ر �شرامة  دولية  على معايري 
فيما يتعلق بقانون العمل والبيئة، 
ُيظهر جو بايدن الرغبة يف حماية 
وظائف االأمريكيني من الواردات 

من البلدان منخف�شة التكلفة.
اإحياء  ب��ه��دف     حم��ل��ًي��ا، ودائ���م���ا 

االجتماعي  ال���ت���ف���اوت  م���ع���اجل���ة 
الذي تعاين منه الن�شاء واالأقليات 
العرقية يف �شوق العمل. وتفرت�ض 
خ���ط���ت���ه ب�������ش���ك���ل خ�����ا������ض دع����ًم����ا 
ال�شغرى  ل��ل�����ش��رك��ات  خم�شو�شا 
التي تديرها ن�شاء و / اأو اأفراد من 
االأقليات، والتي ميكن اأن ت�شتفيد 
دوالر  مليار   400 م��ن  ك��اأول��وي��ة 
للمنتجات  ال��ع��ام��ة  امل�شرتيات  يف 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  امل�����ش��ن��وع��ة 
التعايف  عليها يف خطة  املن�شو�ض 
الن�شاء  وترقية  الت�شنيع؛  الإنتاج 
واالأ���ش��خ��ا���ض م��ن االأق��ل��ي��ات عند 
يف  الرئي�شية  املنا�شب  يف  التعيني 
الوكاالت الفيدرالية؛ ورفع قيمة 
االأجور يف قطاعات، خا�شة املوؤنثة، 

الرتبية والطفولة املبكرة.

االإن����ت����اج ال�����ش��ن��اع��ي االأم���ري���ك���ي، 
ي����ت����وق����ع ب�����رن�����ام�����ج ج������و ب����اي����دن 
عند  ل�شريبة  نظاًما  للموؤ�ش�شات 
الإعادة  واإع��ان��ة  ل��ل��خ��ارج،  انتقالها 
توطينها يف �شكل ائتمان �شريبي.

جتديد البنية التحتية
   يت�شمن الربنامج الدميقراطي 
للبنية  وا����ش���ع���ة  جت����دي����د  خ���ط���ة 
اأن متتد  امل���ق���رر  وم���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
ع���ل���ى م�����دى ع���ق���د م����ن ال����زم����ان. 
وي��ت��ع��ل��ق االأم������ر ب���ع���دد ك��ب��ري من 
الطرق  ���ش��ب��ك��ة  م��ن��ه��ا  امل����ج����االت، 
وال����ن����ق����ل ب���ال�������ش���ك���ك احل���دي���دي���ة 
و�شبكات ال�شرف ال�شحي و�شبكة 
االإن���رتن���ت وت���وزي���ع ال��ط��اق��ة، مبا 
اخل�شو�ض،  وج���ه  ع��ل��ى  ذل����ك،  يف 

 15 اإىل  ال���ف���ي���درال���ي���ة  ل����الأج����ور 
 12 )ح����وايل  ال�����ش��اع��ة  يف  دوالًرا 

يورو( بحلول عام 2025. 
ك����ل �شيء  ي����ري����د حم����ارب����ة  ك���م���ا 
ي��ح��د م��ن ح��ق ال��ع��م��ال يف تكوين 
ن��ق��اب��ات م���ن خ����الل دع����م قانون 
ي��ح��م��ي اأع���������ش����اء ال���ن���ق���اب���ات من 
ال��ف�����ش��ل ال��ت��ع�����ش��ف��ي، وع���ن طريق 
ال�شركات  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ف��ر���ض 
الواقع،  يف  ه��م،  م��ن  ت�شّنف  التي 
حل�شابهم  ك��ع��ام��ل��ني  م��وظ��ف��ي��ه��ا، 

اخلا�ض.
مبداأ  عن  يدافع  ان��ه  اىل  اإ�شافة   
لتمكني  اجل���م���اع���ي  ال���ت���ف���او����ض 
العمال من احل�شول على رواتب 

وظروف عمل اأف�شل.
ا  اأي�شً    ي��ري��د ال��رئ��ي�����ض اجل��دي��د 

األ��ف حمطة �شحن   500 تركيب 
لل�شيارات الكهربائية.

التجديدات  ه��ذه  ك��ل  و�شتكون     
ف����ر�����ش����ة ل����ت����وج����ي����ه االق����ت���������ش����اد 
تطوير  اجت��������اه  يف  االأم�����ري�����ك�����ي 
والطاقات  اجل���دي���دة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
بالطرق  يتعلق  ففيما  النظيفة. 
واجل�����ش��ور وح��ده��ا، م��ن املخطط 
لل�شنة  دوالر  م��ل��ي��ار   50 اإن���ف���اق 
من�شبه  يف  ب���اي���دن  جل���و  االأوىل 

وحدها.

حماية الأ�شر والعمال
ب�����اي�����دن  ج�������و  ب������رن������ام������ج  ان     
كبرًيا  عدًدا  يت�شّمن  االقت�شادي، 
الطبقات  لفائدة  االإج����راءات  من 
الو�شطى.  والطبقات  فقًرا  االأ�شد 

وتتمثل اخلطوة االأوىل يف تو�شيع 
للجميع.  ال�شحي  التاأمني  نطاق 
باملائة   10 كان ما يقرب من  وملا 
م���ن االأم��ري��ك��ي��ني ال ت��ت��وف��ر لهم 
رقم  وه���و   ،2019 ع���ام  ت��غ��ط��ي��ة 
ف����اإن   ،2018 ع�����ام  م����ن  اأع����ل����ى 
الرئي�ض اجلديد يرغب يف حتقيق 
باملائة،   97 بن�شبة  تغطية  معدل 
وال�شروط  الكيفية  حت��دي��د  دون 

حتى االآن. 
ا معاجلة اأ�شعار  كما انه ينوي اأي�شً
مرتفعة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  االأدوي��������ة، 
ال�شعيفة  املناف�شة  ب�شبب  للغاية 

املوجودة يف �شناعة االأدوية.
   وحلماية العمال االأكر ه�شا�شة 
واالق�����ل ا����ش���ت���ق���رارا، ي��خ��ط��ط جو 
ب�����اي�����دن ل�����زي�����ادة احل������د االأدن��������ى 

زيادة ال�شرائب
 لتمويل الإ�شالحات

    من الوا�شح، اأن خطة التحفيز 
ال��ط��م��وح��ة ه����ذه ت��ت��ط��ل��ب توفري 
وبالتايل  ك��ب��رية،  متويلية  ق���درة 
مواجهة  يف  ال�������ش���رائ���ب  زي��������ادة 
اجلمهوريني املعار�شني الأي زيادة 
�شريبية. ويرغب جو بايدن على 
النظر  اإع�������ادة  اخل�����ش��و���ض  وج����ه 
التخفي�شات  م��ن  ك��ب��ري  ج���زء  يف 
دونالد  منحها  ال��ت��ي  ال�شريبية 
ا�شتفاد  تخفي�شات  وه��ي  ت��رام��ب، 

منها قبل كل �شيء االأغنياء.
    ويخطط برناجمه ب�شكل خا�ض 
ال�شركات  ���ش��ري��ب��ة  م��ع��دل  ل��رف��ع 
باملائة،   28 اإىل  ب��امل��ائ��ة   21 م��ن 
وفر�ض �شريبة بن�شبة 21 باملائة 
فروع  حتققها  التي  االأرب����اح  على 

ال�شركات االأمريكية باخلارج.
ب���االأ����ش���ر، فاإنه  ي��ت��ع��ل��ق      وف��ي��م��ا 
معدل  اأع�����ل�����ى  ل�����رف�����ع  ي���خ���ط���ط 
 39 اإىل  باملائة   37 من  �شرائب 
فا�شل 6 باملائة. وبالن�شبة للدخل 
ي���زي���د ع���ن م��ل��ي��ون دوالر،  ال�����ذي 
راأ�ض  اأرب����اح  ع��ل��ى  �شريبة  ف��ر���ض 
االأ�شهم بنف�ض معدل  واأرب��اح  املال 
الدخل االآخر. و�شت�شاعد ال�شريبة 
املفرو�شة على الرواتب ال�شنوية، 
دوالر  األ��ف   400 ع��ن  تزيد  التي 
ي������ورو(، يف  األ����ف  ���ش��ن��وًي��ا )330 
متويل التاأمني ال�����ش��ح��ي.     ويف 
ظ��ل ه���ذه ال���ظ���روف، ي��ق��در مركز 
ال�شيا�شة ال�شريبية اأن 93 باملائة 
االإ�شايف  ال�����ش��ري��ب��ي  ال���ع���بء  م���ن 
�شيقع على عاتق اأغنى 20 باملائة 
من االأ�شر، و75 باملائة على اأغنى 
1 باملائة.    ورغم �شيطرة احلزب 
الكوجنر�ض،  على  ال��دمي��ق��راط��ي 
اإىل مناق�شة  بايدن  اإدارة  �شتحتاج 
مع  االقت�شادية  اأجندتها  تنفيذ 
تخاطر  ال  ح���ت���ى  اجل���م���ه���وري���ني 
بتفاقم االنق�شامات العميقة التي 

تعرب املجتمع االأمريكي.
ترجمة خرية ال�شيباين

*اأ�شتاذة جامعية, نائب مدير 
مركز الأبحاث يف القت�شاد 

والإدارة, جامعة كاين نورماندي.
**اأ�شتاذة حما�شرة يف القت�شاد, 

املعهد الوطني للفنون واحلرف.

ل يبدو اأن جو بايدن م�شتعد للتخلي عن املعركة القت�شادية والتجارية التي خا�شها ترامب �شد ال�شني
 يرغب جو بايدن يف اإعادة النظر يف جزء كبري من التخفي�شات ال�شريبية التي منحها دونالد ترامب

بايدن  روؤية اقت�شادية واجتماعية جديدةتغيري املقاربة مع ال�شني �شكال وم�شمونا

�شمان مواطن �شغل جديدة التامني ال�شحي هدف اي�شا

مقاومة التفاوت االجتماعي واالقت�شادي

  مقارنة باأجندة �شلفه ترامب:

هذ� ما �شيتغري يف �أجندة جو بايدن �لقت�شادية...!
•• الفجر -اإيزابيل ليبون* -ترييز ريبيري**

    بداأ جو بايدن, الرئي�ض 46 للوليات املتحدة, فرتة 
واجتماعية  و�شحية  اقت�شادية  ظروف  يف  وليته 
�شعبة. ومع ذلك, فاإن الأخبار من الناحية ال�شيا�شية 
جمل�ض  يف  بالأغلبية  الدميقراطيون  يتمّتع  اأف�شل. 

النواب, و�شيطروا على جمل�ض ال�شيوخ مبعجزة, فلكل 
مقعدا,  خم�شون  واجلمهوريني  الدميقراطيني  من 
“حزب  ولكن الأغلبية يف جمل�ض ال�شيوخ من ن�شيب 
احلمار” بف�شل �شوت نائب الرئي�ض, كامال هاري�ض, 

الرئي�شة ملجل�ض ال�شيوخ بحكم من�شبها.
    الهيمنة الدميقراطية يف كال املجل�شني, على الأقل 

لالإدارة  ت�شمح  الن�شفي,  التجديد  انتخابات  حتى 
اجلديدة باتخاذ تدابري ذات عواقب مالية وميزانية 
�شخمة  حتفيز  حزمة  تبني  �شيتم  وهكذا,  كبرية. 
بقيمة 9.1 تريليون دولر ب�شرعة. ومبا�شرة, ميكن 
بايدن  جو  طوره  الذي  القت�شادي  الربنامج  تنفيذ 
توؤدي  قد  التي  القرارات  تفادي  مع  حملته,  خالل 

اإىل مزيد من النق�شام يف بلد حدد الرئي�ض اجلديد 
لنف�شه مهمة حتقيق امل�شاحلة بني مكوناته.

النتاج وفًقا للمعايري البيئية 
اأف�شل” جلو  البناء ب�شكل  “اإعادة  اأولوية برنامج     
والتوظيف  ال�شناعي,  الإن��ت��اج  زي��ادة  هي  ب��اي��دن, 

ال�شناعي يف الوليات املتحدة.

يت�شمن برنامج بايدن القت�شادي عدًدا كبرًيا من الإجراءات ل�شالح الطبقات الأ�شد فقًرا والطبقات الو�شطى
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منوذج اإعالن بالن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك

مانع م�شبح العميمي
SALHOOD:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعةبالرقم : 341896 بتاريخ : 2020/12/25
با�ش��م: مانع م�شبح العميمي.

Alain99.ae@gmail.com:املوطن:عالمة جتارية لرخ�شة جتارية - هاتف:0509355645 - امييل
�شورة العالمة:

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة يف الفئة : 37 
اإن�شاء املباين واالإ�شالح وخدمات الرتكيب او التجميع

و�شف العالمة عبارة عن كلمة باللغة االجنليزية SALHOOD بحروف التينية 
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  يناير 2021 العدد 13148



الثالثاء   26  يناير   2021  م   -   العـدد   13148  
Tuesday    26  January   2021   -  Issue No   13148

19191917

الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

ال�شعبية  الريا�شات  اأك��ر  واح��دة من  دب��ي  امل��رم��وم يف  ت�شت�شيف ميادين   
املحببة لدى املقيمني والزائرين، وهي بطولة ال�شلق التي ت�شبقها انطالقة 
جوالتها التاأهيلية، وذلك ا�شتعداداً للن�شخة الرابعة ع�شر )14( من هذه 

البطولة النوعية. 
وك���ان م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د الإح��ي��اء ال����رتاث ق��د اأع��ل��ن ع��ن ف��ت��ح باب 
الت�شجيل لبطولة ال�شلق يف اخليمة املخ�ش�شة لل�شيد بال�شقور مبنطقة 
الروية االأ�شبوع املا�شي ومت االإعالن عنها على �شبكات التوا�شل االجتماعي 

التابعة للمركز.

اجلولت التاأهيلية
�شوف تقام اجلوالت التاأهيلية يوم اجلمعة املوافق 29 يناير اجلاري يف فئة 
الهواة - لل�شلق االإناث م�شافة 2500 مرت بواقع 4 اأ�شواط، و�شتقام يوم 
ال�شبت املوافق 30 يناير اجلاري اجلوالت التاأهيلية يف فئة الهواة لل�شلق 
الذكور م�شافة 2500 مرت بواقع 4 اأ�شواط، ويوم االأحد املوافق 31 يناير 
اجلاري �شتقام اجلوالت التاأهيلية لفئة املحرتفني لل�شلق الذكور واالإناث 
يوم  وتقام  لكل منهما،  اأ�شواط   3 اأ���ش��واط،   6 بواقع  2500 مرت  م�شافة 
املحرتفني  فئة  يف  ال�تاأهيلية  اجل��والت  ال��ق��ادم  فرباير   1 امل��واف��ق  االثنني 

لكل   3 اأ���ش��واط،   6 ب��واق��ع  م��رت   1000 واالإن����اث م�شافة  ال��ذك��ور  لل�شلق 
منهما.  

اأ�شار جمعة املهريي، رئي�ض جلنة بطولة ال�شلق يف مركز  ب�شدد االإع��الن، 
حمدان بن حممد الإحياء الرتاث: حر�شاً على �شالمة املت�شابقني واملتابعني 
على  ال�شباق  اأ�شواط  خ�ش�شنا  االنت�شار،  الوا�شعة  ال�شعبية  الريا�شة  لهذه 
اأع���داد اأقل  اأي���ام، اأي زي��ادة ع��دد االأ���ش��واط اليومية ال�شتيعاب  اأرب��ع��ة  م��دار 
وتخفي�ض عدد امل�شاركات يف ال�شوط الواحد اإىل نحو 11 �شخ�ض عند خط 
ال�شباق لن�شمن امل�شافة الالزمة بني مدرب �شلق ونظريه، اإ�شافة اإىل اتباع 
املهريي:  وتابع  االإج��راءات االحرتازية يف ظل جائحة كوفيد19-.  باقي 
مت ا�شتحداث نظام الت�شجيل يف البطولة هذا املو�شم، لي�شبح اأكر مرونة 
و�شال�شة، حيث �شاهم يف اخت�شار وقت الت�شجيل بني �شخ�ض واآخر لي�شل 
اإىل اأقل من دقيقتني، كما الحظنا اقباال وا�شعا وارتفاعا وا�شحا يف توجه 
املت�شابقني هذا املو�شم اإىل االإنتاج املحلي لل�شلق وال�تاأكد من جودة ال�شلق 
عو�شاً عن امل�شاركة باأعداد كبرية واإن كانت مل حتَظ بتدريب كاف، جميعها 
اإليه البطولة التي ر�شخت مكانتها كواحدة  موؤ�شرات قوية اإىل ما و�شلت 
من اأقوى �شباقات ال�شلق على م�شتوى املنطقة والعامل. نتطلع الأن تكون 
ا�شتثنائية  املقبل،  20 فرباير  النهائيات فيها بتاريخ  التي �شتقام  الن�شخة 
على كافة االأ�شعدة.     يذكر اأن اجلوالت التاأهيلية لبطولة ال�شلق واخلتام، 

�شتقام يف دورة املروم ابتداء من ال�شاعة 2 الع�شر. 

مبادرة متجددة يف مهرجان دبي البحري

كرنفال قو�رب »كاياك« لأ�شحاب �لهمم للمرة �لأوىل �ل�شبت
حممد حارب: احلدث يقام يف بحريات مدينة حممد بن را�شد

•• اأبوظبي-وام:

 2021 مو�شم  يف  االأول  ف��وزه��ا  القبي�شي  حمدة  حققت 
االإمارات،  فورموال4  بطولة  يف  االأول  املركز  وح�شدت   ،

�شمن فعاليات اجلولة الثانية من �شل�شلة �شباقات يا�ض.
الكربى  �شباق جائزة االحت��اد للطريان  وا�شت�شاف م�شار 
للفورموال1 يف اأبوظبي مناف�شات اجلولة الثانية للبطولة 

القبي�شي  حمدة  �شعت  حيث  ج���والت،  خم�ض  م��ن  املكونة 
�شائقة فريق اأبوظبي لل�شباقات اإىل تدعيم النتائج القوية 
اأقيمت على م�شار  والتي  االأوىل  التي حققتها يف اجلولة 

حلبة دبي اأوتودروم.
فوزها  حتقيق  م��ن  ال�شابة  االإم��ارات��ي��ة  ال�شائقة  ومتكنت 
الرابع  ال�شباق  يف  البطولة  من  احل��ايل  املو�شم  يف  االأول 
من �شباقات عطلة هذا االأ�شبوع، و قدمت اأداًء قوًيا خالل 

�شبكة  ال��راب��ع على  امل��رك��ز  م��ن  انطالقها  بعد  جم��ري��ات��ه، 
االن��ط��الق ع��ن��د ب��داي��ة ال�����ش��ب��اق لتجتاز خ��ط ال��ن��ه��اي��ة يف 
املركز االأول متقدمة على ثنائي فريق اإك�شل موتور�شبور 
يف  اللذين حال  اإنرابوفا�شاك  وتا�شانابول  �شمال  كرييل 
حمدة  و�شعدت  الرتتيب.  على  والثالث  الثاين  املركزين 
من�شة التتويج مرتني خالل عطلة االأ�شبوع بعد اأن حلت 

يف املركز اخلام�ض خالل ال�شباق االأول.

»حمدة �لقبي�شي« حترز �ملركز �لأول يف 
بطولة فورمول 4 �لإمار�ت 

•• دبي –الفجر:

البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  ع�شاق  ينتظر 
يف دبي ن�شاطا حافال يومي اجلمعة 
وال�شبت املقبلني مع اإعالن نادي دبي 
تنظيم  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
فعاليات االأ�شبوع الثاين من �شل�شلة 
والتي  ال��ب��ح��ري��ة  دب����ي  م��ه��رج��ان��ات 
ت�����ش��ت��ه��دف ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع م��ن غري 
املحرتفني ت�شجيعا للهواة وال�شغار 
الريا�شات  مفهوم  ن�شر  اج��ل  وم��ن 

البحرية يف املجتمع
وك�������ش���ف ال�����ن�����ادي ع�����ن خ���ط���ط���ه يف 
مهرجانات  ل�شل�شة  الثاين  االأ�شبوع 
دبي البحرية يومي اجلمعة وال�شبت 
ال�شبت  ي���وم  �شيكون  ح��ي��ث  املقبلني 
مهمة  ل�شريحة  مهما  موعدا  املقبل 
يف املجتمع هم اأ�شحاب الهمم الذي 
ا�شتعرا�شيا  ك��رن��ف��اال  ���ش��ي��خ��و���ش��ون 
االأوىل  للمرة  ي��ق��ام  ك��اي��اك  ب��ق��وارب 
امل�شتمرة يف  ال��ن��ادي  اط���ار ج��ه��ود  يف 

ال��ه��م��م ودجمهم  اأ���ش��ح��اب  اإ����ش���راك 
خلو�ض  فر�ض  وتوفري  املجتمع  مع 

حتديات جديدة.
واأع��ل��ن ال��ن��ادي ع��ن م��ك��ان وم�شطح 
م��ائ��ي خ���الب يف ق��ل��ب دب���ي الناب�ض 
"د�شرتيكت  �����ش����اح����ي����ة  �����ش����م����ن 
مدينة  م�������ش���روع  يف  ون"ال�شكنية 
باإحدى  ال��ف��خ��م  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
البحريات الكربى يف م�شروع ميدان 
الكري�شتالية"  "البحرية  دب���ي  يف 
ميدان  ومنتجع  فندق  م��ن  بالقرب 
امل���ي���دان بند  ال��ع��ل��وي يف   واجل�����ش��ر 

ال�شبا.
وق���ال حممد ع��ب��داهلل ح���ارب املدير 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب������ي ال������دويل 
للريا�شات البحرية ان تنظيم فعالية 
نحن جندف من اأجل اأ�شحاب الهمم 
هي مبادرة متجددة من النادي لدفع 
هذه ال�شريحة وا�شراكها يف خمتلف 
ينظمها  التي  واالح���داث  الفعاليات 
النادي مبينا ان الفكرة تولدت منذ 
عدة املوا�شم ومت تنفيذ اول مراحلها 
يف املو�شم املن�شرم -2019 2020 
عندما مت ا�شراك اأ�شحاب الهمم يف 
اول �شباق ترفيهي لقوارب التجديف 
ب���ال���ت���ع���اون مع  ق���دم���ا   30 امل��ح��ل��ي��ة 

القيادة العامة ل�شرطة دبي 
نحن  ح����������ارب  حم����م����د  واأ���������ش��������اف 

����ش���ع���ي���دون يف ن������ادي دب�����ي ال�����دويل 
يتجدد  ان  ال��ب��ح��ري��ة يف  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
حدث  يف  الهمم  اأ�شحاب  مع  املوعد 
االأ�شبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ه��و  اآخ���ر  ب��ح��ري 
مهرجانات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م����ن  ال����ث����اين 
خالب  م���ك���ان  ويف  ال���ب���ح���ري���ة  دب�����ي 
ال��وج��ه��ات يف قلب  اأرق���ى  وجميل يف 
م�����ش��روع مدينة حممد بن  دب��ي ه��و 
را����ش���د ال����ذي ي�����ش��م اأ���ش��خ��م بحرية 
كري�شتالية ا�شطناعية يف العامل تقع 
�شمن "د�شرتيكت ون" احد م�شاريع 
ال��ذي يعزز  جمموعة ميدان ،االم��ر 
لالماكن  ال���رتوي���ج  يف  ال���ن���ادي  دور 
وامل�شاريع ال�شياحية يف االمارة مثلما 

حدث من قبل يف �شباق التجديف يف 
برج خليفة و�شد حتا وكايت بيت�ض

ل��ن��ادي دبي  التنفيذي  امل��دي��ر  ووج��ه 
ال�شكر  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
احلكومية  ال����دوائ����ر  اىل  اجل���زي���ل 
ال��ت��ي ت�شهم  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
دائما يف اإجناح االأن�شطة والفعاليات 
ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال���ن���ادي وم���ن بينها 
ك��رن��ف��ال )ن��ح��ن جن��دف من  فعالية 
اأج����ل اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م( ال����ذي يقام 
دبي  ن��ادي  م��ع  والتن�شيق  بال�شراكة 
م�����ش��ي��دا بجهود  ال��ه��م��م  الأ����ش���ح���اب 
التنفيذي  امل��دي��ر  الع�شيمي  م��اج��د 

اإجناح  تقديرا لدعمه وحر�شه على 
املبادرة.

وث���م���ن ال���ت���ع���اون ال���الف���ت م���ن قبل 
وتنفذ  تدير  التي  ميدان  جمموعة 
اآل  را�شد  بن  حممد  مدينة  م�شروع 
مكتوم، واحلي االأول،  وجهود حممد 
عبد النا�شر اخلياط، نائب الرئي�ض 
- ال�شوؤون التجارية واملنطقة احلرة 
�شرعة  ع��ل��ى  م���ي���دان  جم��م��وع��ة  يف 
ال���ت���ج���اوب وامل����واف����ق����ة ع���ل���ى اإق���ام���ة 
الكري�شتالية  البحرية  يف  الفعالية 
با�شتخدام  اإن�شاوؤها  التي مت  الرائعة 
اخرتاع،  ب���راءة  على  حا�شلة  تقنية 
طوال  للمياه  االأزرق  ال��ل��ون  حتفظ 

ال���ب���ح���رية جمموعة  وت���وف���ر  ال���ع���ام 
مثل  املمتعة  البحرية  االأن�شطة  من 
االأل���واح  على  وال��ت��ج��دي��ف  ال�شباحة 

وغريها من االأن�شطة الرتفيهية 
اىل  ال�شكر  موجها  حديثه  واختتم 
التي  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
تقدم الدعم امل�شتمر ملختلف اأن�شطة 
فعاليات  وم��ن��ه��ا  ال���ن���ادي  وف��ع��ال��ي��ات 
موؤ�ش�شة  واأي�������ش���ا  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب 
املغامرات املائية التي �شتقدم الدعم  
القوارب  اللوج�شتي للحدث بتوفري 
ال��ت��ي ���ش��ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا امل�����ش��ارك��ني يف 
ف���ع���ال���ي���ة ن���ح���ن جن������دف م�����ن اأج�����ل 

اأ�شحاب الهمم.

اجلمعة
اليوم  ي�����ش��ه��د  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  ه����ذا 
مل�شل�شلة  الثاين  االأ�شبوع  من  االأول 
مناف�شات  البحرية  دبي  مهرجانات 
دبي  ب��ط��ول��ة  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة 
احلديثة  لل�شراعية  ريغاتا  جونيور 
�شاطئ  يف  �شتقام  وال��ت��ي  للنا�شئني 
ج���م���ريا ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن������ادي دبي 
"دو�شك" مب�شاركة  لزوارق ال�شاطئ 
اأبطال  ال��ري��ا���ش��ة م���ن  حم��ب��ي ه���ذه 
االأندية البحرية والفرق ال�شاعدين 
اأر�ض  على  املقيمة  اجلاليات  واأي�شا 

الدولة.

بتنظيم مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

�جلاري يناير  �نطالق �جلولت �لتاأهيلية لبطولة �ل�شلق 2021 على مد�ر �أربعة �أيام متتالية من 29 
جمعة املهريي: جودة الإنتاج املحلي لل�شلق واإقبال امل�شاركني للت�شجيل موؤ�شرات قوية لن�شخة ا�شتثنائية على كافة ال�شعد
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و"اأ�شد  اإ�شبانيا  قدماه  وط��اأت  منذ 
املغربي  ال��دويل  االأطل�ض" املهاجم 
املراتب  يت�شلق  الن�شريي  يو�شف 
والعمل  ب��ال��رتك��ي��ز  مت�شلحا  ب��ت��اأن 
اأهدافه  بف�شل  ب���ات،  ح��ت��ى  اجل���اد 
وجهده يف املالعب، عن�شرا اأ�شا�شيا 
اإ�شبيلية وحمط  يف ت�شكيلة فريقه 
اه��ت��م��ام ال��ع��دي��د م���ن االأن����دي����ة يف 

القارة العجوز.
ال�شاد�ض  حممد  اأك��ادمي��ي��ة  ي��ج  خ��رِّ
تعني  التي  املغربية  �شال  يف مدينة 
بقوة يف  ال�شغرية، �شرب  باملواهب 
م��ب��ارات��ي��ه االأخ���ريت���ني ع��ل��ى ملعب 
بي�شخوان"  ���ش��ان�����ش��ي�����ض  "رامون 
ثالثيتني،  بت�شجيله  ا�شبيلية  يف 
���ش��و���ش��ي��ي��داد يف  االوىل ���ش��د ري����ال 
التا�شع  يف  ع�شرة  الثامنة  املرحلة 
احلايل،  الثاين-يناير  ك��ان��ون  م��ن 
املرحلة  يف  ال�������ش���ب���ت  ق����اد�����ض  ث����م 

الع�شرين.
للن�شريي  الثالثة  الثالثية  وه��ي 
م���������ش����ريت����ه  يف  ع��������ام��������ا(   23(
االحرتافية، بعد االوىل يف مرمى 
�شباط-فرباير  يف  ب��ي��ت��ي�����ض  ري����ال 
عن  ي��داف��ع  ك���ان  ع��ن��دم��ا   2019

األوان ليغاني�ض.
)و�شط(،  فا�ض  مدينة  ابن  واأ�شبح 
ال����ن����ادي  ت�����اري�����خ  يف  الع�������ب  اأول 
يف  "هاتريك"  ي�شجل  االن��دل�����ش��ي 
ملعب  ع��ل��ى  متتاليتني  م��ب��ارات��ني 
غيريمو  م���ن���ذ  ب��ال��ل��ي��غ��ا  ال���ف���ري���ق 
اأيلول/�شبتمرب  يف  ك���ام���ب���ان���ال 

وت�شرين االأول/اأكتوبر 1940.
اقتن�ض  ال������ذي  ال���ن�������ش���ريي  ع���ّل���ق 
الليغا  يف  الهدافني  الئحة  �شدارة 
ب��ر���ش��ي��د 12 ه��دف��ا م�����ش��ارك��ة مع 
م��ه��اج��م اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د ال���دويل 
�شواري�ض،  ل��وي�����ض  االأوروغ����وي����اين 
قائال  امل��ب��اراة  عقب  ثالثيته  على 
الثالثية  ب��ه��ذه  ج���دا  ���ش��ع��ي��د  "انا 
قدمه  ال��ذي  بالعمل  اأي�شا  و�شعيد 

الالعبون واأاوا�شل يف هذا الطريق 
و�شنحاول ك�شب  االه��داف  الح��راز 
اكر عدد من النقاط حتى النهاية 

ولن ن�شت�شلم".
واأ�شاف "اأعتقد اأن االأمور مل تتغري 
م�شريتي  ب���داأت  منذ  يل  بالن�شبة 
االآن  اأحققه  م��ا  فكّل  االح��رتاف��ي��ة، 
هو نتيجة للعمل اجلاد والرتكيز، 
االأمر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  امل��ف��ت��اح  ه��م��ا 

بت�شجيل االأهداف".
ت�����ش��ّل��ق ال���ن�������ش���ريي ل���ل���م���رات���ب يف 
بداية  فبعد  �شمت،  يف  ج��اء  الليغا 
 2017-2016 مو�شم  م�����ش��واره 
م��ع ال��ف��ري��ق ال���ردي���ف مل��ل��ق��ة، حجز 
ت�شكيلة  يف  ا�شا�شيا  م��رك��زا  لنف�شه 
 39 م��ع��ه  االول وخ���ا����ض  ال��ف��ري��ق 
م���ب���اراة ���ش��ج��ل خ��الل��ه��ا 5 اأه����داف 
حتى �شيف 2018، عندما �شارك 
مع منتخب بالده يف �شن ال�21 يف 
مونديال رو�شيا وتاألق ب�شكل الفت 
يف املباراة االخ��رية يف ال��دور االول 
���ش��د اإ���ش��ب��ان��ي��ا ع��ن��دم��ا م��ن��ح املغرب 

رائعة  را�شية  ب�شربة   1-2 التقدم 
االخ�����رية  ت������درك  ان  ق���ب���ل   )81(
ال�شائع  ب���دل  ال��وق��ت  يف  ال��ت��ع��ادل 

عرب ياغو ا�شبا�ض.
ليغاني�ض  اىل  ال��ن�����ش��ريي  ان��ت��ق��ل 
عقب العر�ض العاملي و�شجل له 15 

هدفا يف 53 مباراة.
كانون  يف  ا���ش��ب��ي��ل��ي��ة  م��ع��ه  ت��ع��اق��د 
ولعب  امل����ا�����ش����ي  ال����ث����اين/ي����ن����اي����ر 
للدويل  احتياطيا  املباريات  اأغلب 
ي���ون���غ. لكن  ل����وك دي  ال��ه��ول��ن��دي 
بقوة  ن��ف�����ش��ه  ف���ر����ض  ال���ن�������ش���ريي 
جولن  مدربه  دف��ع  ما  املو�شم  ه��ذا 
اأ�شا�شيا  ب��ه  ال��دف��ع  اىل  لوبيتيغي 
بت�شجيله  ح�����ش��ن ظ��ن��ه  ع��ن��د  وك����ان 
الليغا  يف  االن  ح��ت��ى  ه��دف��ا   12
امل�شابقات  خمتلف  يف  ه��دف��ا  و16 
بعد ثنائيتيه يف مرمى كرا�شنودار 
ال��رو���ش��ي وري����ن ال��ف��رن�����ش��ي يف دور 
اأبطال  دوري  مل�شابقة  املجموعات 

اأوروبا.
التهديفية يف  الن�شريي غلته  رفع 

الليغا اإىل 34 هدفا، كرابع اأف�شل 
ه���داف م��غ��رب��ي يف ت��اري��خ ال���دوري 
النف�ض  مي���ن���ي  وه�����و  اال�����ش����ب����اين، 
مواطنيه  خ���ط���ى  ع���ل���ى  ب���ال�������ش���ري 
يف  ب�شمة  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  ال�شابقني 
الليغا يف مقدمتهم الراحل العربي 
قاد  ال��ذي  بن مبارك )58 هدفا( 
بلقبني  للتتويج  م��دري��د  اأت��ل��ت��ي��ك��و 
-1949( ال�����دوري  يف  متتاليني 

و1951-1950(،   1950
لغرناطة  ال���ت���اري���خ���ي  وال�����ه�����داف 
ه����دف����ا(،   43( ال���ع���رب���ي  ي���و����ش���ف 
لديبورتيفو  ال�������ش���اب���ق  وال���ن���ج���م 
املنتخب  م���درب  م�شاعد  ك��ورون��ي��ا 
املغرب حاليا م�شطفى حجي )40 

هدفا(.
تاألق الن�شريي مل يخطف االأنظار 
داخل الليغا فح�شب، لكن العرو�ض 
ب����داأت ت��ن��ه��ال ع��ل��ي��ه، واأب���رزه���ا من 
و�شت هام يونايتد االإنكليزي الذي 
عر�ض  انه  �شحافية  تقارير  ذكرت 
املهاجم  ل�شم  ي���ورو  م��ل��ي��ون   30

الفريق  ل���ك���ن  ال���������ش����اب،  امل���غ���رب���ي 
االن���دل�������ش���ي رف�����ش��ه ب��ع��دم��ا وجد 
مدربه لوبيتيغي �شالته التهديفية 
يف الن�شريي خ�شو�شا وانه يتوقع 
الفرتة  ال��ت��األ��ق يف  امل��زي��د م��ن  منه 
امل���ق���ب���ل���ة. وع���ل���ق ال���ن�������ش���ريي على 
االهتمام بالتعاقد مع قائال "االآن 
انهي  ان  واأود  ا�شبيلية  مع  �شاأبقى 
ا�شبيلية  ا�شبيلية.  مع  املو�شم  ه��ذا 

ناد كبري واأنا احب ان اكون هنا".
اأن اإجن����از ال��ن�����ش��ريي مل مير  ك��م��ا 
م��رور ال��ك��رام على م��درب منتخب 
بالده البو�شني وحيد خليلودزيت�ض 

وم�شاعده حجي.
وه���ن���اأ خ��ل��ي��ل��ودزي��ت�����ض ق��ل��ب هجوم 
�شهر  من  اأك��ر  بعد  املقبل  فريقه، 
اإفريقيا  جمهورية  م��واج��ه��ة  على 
الو�شطى وموريتانيا يف الت�شفيات 
ك���اأ����ض االأمم  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  امل���وؤه���ل���ة 
الكامريون  يف  امل��ق��ررة  االإف��ري��ق��ي��ة 
ر�شالة  يف  امل���ق���ب���ل،  ال����ع����ام  م��ط��ل��ع 
على  اأه���ن���ئ���ك  ي���و����ش���ف،  "مرحبا 

الثالثية، لقد قدمت مباراة جيدة 
�شعيدا  حظا  املزيد.  ت�شتحق  ج��دا، 

يف املباريات املقبلة".
م���ن ج��ه��ت��ه، اأ����ش���اد ح��ج��ي ب������االأداء 
الذي قدمه مهاجم اإ�شبيلية، وقال 
اأجلك  من  �شعيد  رائ��ع،  "هاتريك 
يو�شف، اأنت على الطريق ال�شحيح، 
ا�شتمر، نحن �شعداء لك يف اجلهاز 

الفني للمنتخب املغربي".
باإ�شادات  ال��ن�����ش��ريي  ح��ظ��ي  ك��م��ا 
بالقارة  االإع���الم  و�شائل  يف  وا�شعة 
اإ���ش��ب��ان��ي��ا، عنونت  ف��ف��ي  ال���ع���ج���وز. 
مقالها  ديبورتيفو"  "موندو 
كتبت  فيما  الناري"،  ب�"الن�شريي 
")ملعب(  اأن  "اآ�ض"  ���ش��ح��ي��ف��ة 
اأ�شبح حديقة  �شان�شي�ض بي�شخوان 
ملعب  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  الن�شريي" 

اإ�شبيلية.
"ليكيب"  ����ش���ح���ي���ف���ة  واأك�������������دت 
"اأ�شد  اأن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
االأطل�ض ال يتوقف اأبدا عن االإبداع 
موقع  اع��ت��رب  فيما  اإ�شبيلية"،  يف 
"يو�شف  اأن  الفرن�شي  فوت"  "�شو 
الن�شريي قرر عدم اإ�شاعة الوقت 
يف عام 2021"، حتى اأنها لقبته ب� 

اإ�شبيلية". لنادي  املغربي  "الزناد 
يف بلجيكا اأي�شا، او�شحت �شحيفة 
"االأندل�شيني  اأن  "والفوت" 
ليو�شف  ال�شاحنة  مفاتيح  �شلموا 
�شحيفة  منحته  فيما  الن�شريي"، 
ج���ائ���زة  ال���ربت���غ���ال���ي���ة  "اأبوال" 
الأف�شل  متنح  التي  "بيت�شيت�شي" 

هداف يف الليغا.
و����ش���ائ���ل  ت���ع���ام���ل���ت  ه�����ول�����ن�����دا،  يف 
االع�����الم م���ع امل��و���ش��وع م���ن زاوي���ة 
"اأخلمني  �شحيفة  وكتبت  اأخ��رى. 
يونغ  دي  "مناف�ض  اأن  داخبالد" 
ي�شجل ثالثيته الثانية هذا ال�شهر 
يف اإ�شبيلية" يف اإ�شارة اإىل مواطنها 
لوك الذي كان الن�شريي بديال له 
عندما ان�شم اىل �شفوف ا�شبيلية.

•• دبي –الفجر:

اأم�ض جتمعه الداخلي الذي   2004  اختتم منتخبنا للنا�شئني مواليد 
اأقيم يف مقر احتاد الكرة بدبي للفرتة من 18 اإىل 24 يناير اجلاري يف 

اإطار ا�شتعداداته لال�شتحقاقات املقبلة .
اأم���ام نظريه  ودي��ت��ني  م��ب��ارات��ني  املع�شكر  ف��رتة  وخ��ا���ض منتخبنا خ��الل 
منتخب الهند فاز باالأوىل بثالثية دون مقابل جاءت عن طريق  �شلطان 
دون  بهدف  الثانية  وخ�شر   ، عبدال�شالم   وحممد  املعمري  علي   ، ع��ادل 
املنتخبات  الطلياين ع�شوا جلنة  �شلطان وعدنان  . وحر�ض عبداهلل  رد 
وال�شوؤون الفنية على التواجد يف ملعب ذياب عوانة ملتابعة اأحداث املباراة 

وجهازه  االأول  الوطني  منتخبنا  مارفيك مدرب  فان  اإىل جانب  الثانية 
�شيف   ، عادل  �شلطان   : هم  العباً  امل�شاعد . التجمع �شهد م�شاركة 26 
الزعابي ) احتاد كلباء ( حممد احلارثي ) بني يا�ض ( عبداهلل ال�شيباين 
، علي حممد ، حممد خالد ، اأحمد املرزوقي ) اجلزيرة ( علي طاهر ، 
بدر ال�شويدي ، نواف جا�شم ، �شيف الكعبي ، خالد توحيد ) ال�شارقة ( 
حمد عارف ، �شعيد جمال ، عبداهلل ح�شن ، غيث بدر ، يو�شف البلو�شي 
) �شباب االأهلي ( خالد احل�شاين ) العني ( �شعيد املقدمي ) الفجرية ( 
جمال خليفة ) الن�شر ( عبداهلل اأحمد ، عبدالرحمن احلو�شني ، من�شور 
املنهايل ، عو�ض الكثريي ) الوحدة ( �شعود املري ، حممد عبدال�شالم ) 

الو�شل ( .

هد�ف �لليغا.. �لن�شريي »�أ�شد �أطل�ض على �لطريق �ل�شحيح« 

منتخبنا للنا�شئني مو�ليد 2004 
يختتم جتمعه �لد�خلي

•• دبي-الفجر:

ال��دور ن�شف النهائي لبطولة  اإىل  اأرب��ع فريق  تاأهلت 
كاأ�ض �شلطان بن زايد للبولو التي تقام بنادي غنتوت 
والتي ينظمها  االأوىل  ن�شختها  يف   " جمهور  دون   "
النادي برعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان - 
رئي�ض نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو، وبدعم من 
للبولو  االإم��ارات  الريا�شي وجمعية  اأبوظبي  جمل�ض 
capex. ورعاية �شركة يا�ض الدولية العقارية ذذم و

األبينا  وموؤ�ش�شة  القاب�شة  ي��ا���ض  �شركة    .com
لتاأجري ال�شيارات . جاء تاأهل الفرق االأربعة بعد ختام 
تغلب  ، حيث  البطولة  الثالثة من  مناف�شات اجلولة 
 10-7.5 بنتيجة  نون  را  فريق  على  اأبوظبي  فريق 
، وا�شتطاع فريق غنتوت اأ الفوز على فريق اأننج�شلي 
بنتيجة 2-10 ، بينما تغلب فريق اأنكورا على فريق 
بعد  اأن��ه  بالذكر  . واجل��دي��ر   6-4 بنتيجة  غنتوت ب 
بالنقاط  ب   - اأ  غنتوت  فريقي  تعادل  اجلولة  انتهاء 

الفريق  لتحديد هوية  بينهم  ومت لعب ركالت جزاء 
فريق  ح�شي  حيث   ، النهائي  ن�شف  ل��ل��دور  امل��ت��اأه��ل 
املرحلة  ن�شاب  ليكتمل  التاأهل  ببطاقة  اأ   – غنتوت 

القامة من البطولة.
تقام مباريات الدور ن�شف النهائي لكاأ�ض �شلطان بن 
زايد للبولو يوم غٍد االأربعاء املوافق 27 يناير 2021 
حيث جتمع املباراة االأوىل بني فريق اأبوظبي وفريق 
غنتوت اأ على امللعب رقم 2 بالنادي يف ال�شاعة 2:00 
ظ ، بينما جتمع املباراة الثانية بني فريقي را نون و 

اأنكورا على ملعب ال�شيخ زايد يف ال�شاعة 4:00.
قنوات  عرب  تنقل  �شوف  النهائية  امل��ب��اراة  ب��اأن  يذكر   
اأبوظبي الريا�شية ، باالإ�شافة اإىل نقل مباريات  الدور 
ن�شف النهائي والنهائي عرب قناة اليوتيوب الر�شمية 
واملوقع االلكرتوين للنادي www.grpc.ae  مع 
يتبني  ممن  اجلماهري  من   30% بح�شور  ال�شماح 
وظهور  احل�شن  تطبيق  يف  التطعيم  على  ح�شولهم 

عالمة الطوارئ اأو النجمة واأن تكون مفعلة  .

»غنتوت �أ« و�أبوظبي ور� نون و�أنكور� �إىل �لدور ن�شف �لنهائي لكاأ�ض �شلطان بن ز�يد للبولو 

 مدرب عام �ملنتخب �مل�شري لليد: 

هذه نقطة قوتنا وننتظر �لدمنارك
انتهت �شريعا احتفاالت منتخب م�شر لكرة اليد بالتاأهل اإىل دور الثمانية 
يف بطولة العامل بن�شختها ال� 27، عقب التعادل مع �شلوفينيا، لينخرط 
الفريق يف ا�شتعدادات خا�شة للمواجهة النارية مع الدمنارك، حامل لقب 
يف  مقعد  وحجز  امل�شوار  موا�شلة  اأج��ل  من  ال�شابقة،  بالن�شخة  املونديال 
الرابعة  باملجموعة  الثاين  املركز  يف  م�شر  وحلت  النهائي.  ن�شف  ال��دور 
ال�شويد  منتخب  خلف  نقاط،   7 بح�شدها  لليد  العامل  كاأ�ض  بطولة  يف 
�شاحب ال� 8 نقاط، بعد اأن اقتن�ض الفراعنة نقطة اأخرية بالتعادل مع 

�شلوفينيا بنتيجة 25-25 يف املباراة التي اأُقيمت م�شاء اأول اأول اأم�ض .
ويقول جمدي اأبو املجد، املدرب العام ملنتخب م�شر لكرة اليد، ملوقع �شكاي 
التح�شري  "بداأنا  الفريق:  تدريب  ملعب  يف  يتواجد  بينما  عربية  نيوز 
�شريعا ملباراة الدمنارك، هي مواجهة ال تقبل الق�شمة على اثنني، ندخل 

املناف�شة من اأجل الفوز فقط، ون�شعى فيها لتقدمي اأف�شل ما لدينا".
"الدمنارك  عربية":  نيوز  "�شكاي  ملوقع  ال�شابق  اليد  ك��رة  جنم  ويتابع 
منتخب كبري، لديه عنا�شر مميزة، دفاع قوي وطرق هجومية متنوعة، 
لكننا منلك اأي�شا فريق ذو ثقل فنيا يحتوي على املوهبة وال�شرعة بجانب 

الروح والعزمية ب�شرورة االنت�شار الأن البطولة على ملعبنا".
وت�شت�شيف م�شر مونديال اليد على اأر�شها بح�شور 32 منتخبا من دول 
العامل، داخل 4 �شاالت ريا�شية من بينها ملعب القاهرة الدويل و�شالة 
العا�شمة االإدارية اجلديدة، وكان من املتوقع ح�شور اجلماهري للمباريات 

قبل اأن ُتعلن اللجنة املنظمة اإلغاء اخلطوة ب�شبب فريو�ض كورونا.
للمنتخب  الفني  املدير  يعمل جنبا جلنب مع  ال��ذي  املجد  اأب��و  ويتحدث 
امل�شري، االإ�شباين روبرتو غار�شيا باروندو، عن طبيعة اال�شتعدادات التي 
"ن�شاهد مباريات  قائال:  ال��دمن��ارك  الفريق قبل مباراة  اأروق��ة  ت��دور يف 
املناف�ض جيدا، نعمل على حتليل نقاط القوة وال�شعف، ن�شارك الالعبني 
يف متابعة فيديوهات عن اخل�شم كما نفعل دائما، ثم ن�شع خطتنا الفنية 

للمباراة".
املهام  توزيع  على  "نعمل  عربية":  نيوز  "�شكاي  ملوقع  املجد  اأب��و  وي��ردف 
تدريبات  اأو  جماعي،  اأو  ف��ردي  املجهود  كان  �شواء  الالعبني،  بني  الفنية 
ال�شابقة  املباريات  يف  اأخطائنا  على  اأي�شا  ونركز  املرمى،  حلرا�ض  خا�شة 

لنقوم مبعاجلتها وتفاديها يف املناف�شات القادمة".
وع���ن ت��اري��خ ال��ف��ري��ق ال��دمن��ارك��ي وع���دم خ�����ش��ارت��ه خ���الل ب��ط��ول��ة العامل 
اأن  فريقنا  الأف���راد  "نقول  امل�شري:  املنتخب  م��درب  يقول  لليد  احلالية 
املباراة يف امللعب، كرة اليد تعطي ملن يجتهد اأكر، ال متنح الفوز واالألقاب 
الأ�شماء دول بعينها اأو نتيجة لتاريخ �شابق، الدمنارك لديها العبني كبار 
فاز يف  قد  الدمناركي  املنتخب  وك��ان  ذلك".  نقلق من  ال  لكننا  بالتاأكيد 
واليابان  االأرجنتني  على  تغلبه  بعد  الثانية،  باملجموعة  مبارياته  جميع 
مع  اأخ��رية  مواجهة  ولديه  والبحرين،  الدميقراطية  والكونغو  وقطر 
كرواتيا، جنح خاللها يف ت�شجيل 170 هدفا بف�شل جهود خط هجومه 
القوي واأبرزهم الظهري االأي�شر  االأ�شطوري ميكيل هان�شن،  اأف�شل العب 

كرة يد يف العامل ل�3 مرات.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

ال��ك��ربى عربيا  ال��ع��ري��اين �شاحب االإجن����ازات  دخ��ل البطل االإم���ارات���ي ع��ب��داهلل 
املقبلة  العامل  للم�شاركة يف بطولة  االأخ��رية  ا�شتعداده  واآ�شيويا وعامليا، مراحل 
التي �شتقام مبدينة العني يف �شهر مار�ض 2021، كمحطة رئي�شية من حمطات 
االإعداد للدورة الباراملبية يف طوكيو املقرر لها �شهر اأغ�شط�ض املقبل، والتي �شمن 
التاأهل لها كاأول رام عربي بعد م�شاركته الناجحة يف بطولة العامل بكوريا عام 

.2018
وقال العرياين يف ت�شريحاته لوكالة اأنباء االإمارات " وام " : " مونديال العني 
للرماية قائم يف موعده حتى االآن يف الن�شف الثاين من مار�ض املقبل، واأتدرب 
حاليا 4 �شاعات يوميا يف ميدان الرماية بنادي العني للرماية والفرو�شية، ومعي 
فريق من الالعبني يتدربون اأي�شا للم�شاركة يف نف�ض البطولة، حيث اإنني العب 
ب�  مبا�شرة  البطولة  �شت�شبق  التي  للمرحلة  وبالن�شبة  الوقت،  نف�ض  يف  وم��درب 
فيه على فرتتني يوميا وملدة ترتاوح  نتدرب  ف�شنقيم مع�شكرا مغلقا  اأ�شابيع   3
بني 6 و 8 �شاعات، من اأجل الدخول يف اأجواء الرتكيز واملحاكاة، والتعاي�ض مع 

مناف�شات البطولة".
تغري  ق��د  ك��ان  اإذا  " وم��ا  " ك��ورون��ا  بعد جائحة  للرماية  ال��ع��امل��ي  امل�شهد  وع��ن 
�شيتغري  " بالتاأكيد   : العرياين  اأ�شاف  العني  مونديال  يف  للمناف�شة  وتوقعاته 
امل�شهد الأن ابتعاد االأبطال عن امل�شاركات الدولية ملدة عام يخلط االأوراق، ويوؤدي 
اإىل انخفا�ض يف امل�شتوى العام، ومن هنا تكت�شب بطولة العامل بالعني اأهميتها 
كموؤ�شر كا�شف للم�شتويات بعد هذا التوقف الطويل، ونظرا الأنها �شتقام يف دولة 
االإم��ارات فاإنها حتظى باأهمية كربى بالن�شبة لنا، الأننا كمنتخب منثل الدولة 
و�شعود  الطيبة،  النتائج  وحتقيق  امل�شرف  االأداء  م�شوؤولية  علينا  امل�شت�شيفة 
من�شة التتويج، و�شوف تكون بطولة العني حمطة مهمة للتعرف على م�شتويات 
املناف�شني يف العامل، وهو االأمر الذي ي�شاعدنا على ت�شور املناف�شة يف االأوملبياد، 
ومن املتوقع اأن يظهر اأبطال جدد يف بطولة مل نكن نعرفهم من قبل، كما اأنه 
الذي  االأم��ر  اأ�شماء كبرية لها قيمتها، و�شيكون ذلك هو  اأن تختفي  ال��وارد  من 
يجب و�شعه يف االعتبار من اأجل متابعة الر�شم البياين لتطور امل�شتويات قبل 

االأوملبياد، الأن درا�شة املناف�شني مطلوبة قبل كل حدث عاملي كبري ".
 "  : العرياين  االإم��ارات يف بطولة العني قال  وحول الالعبني الذين �شيمثلون 

حتى االآن العدد غري وا�شح بال�شبط، لكن املوؤكد اأن فريقي �شي�شارك ب� 6 رماة، 
و�شيكون هناك رماة اآخرون من دبي يف خمتلف فئات الرماية، واأي�شا �شيكون لنا 
متثيل على م�شتوى الالعبات، وبالتايل اأتوقع اأن يتجاوز العدد االإجمايل 10 
بال�شكر  املنا�شبة الأتقدم  تلك  اأنتهز  واأنا  البطولة،  تلك  الدولة يف  رماة ميثلون 
اأنها  العليا الأ�شحاب الهمم على دعمها الكبري لنا، كما  والتقدير ملوؤ�ش�شة زايد 

�شت�شرف مع عدد من اجلهات بالدولة على تنظيم بطولة العني".
5 رماة م�شنفني يف العامل خالل  اأهم  واأ�شاف العرياين الذي يعد واح��دا من 
العقد االأخري اأن اإجنازاته املتمثلة يف حتقيق ذهبية لندن و3 ف�شيات يف ريو دي 
اأمام م�شوؤولية كربى، جتعله  جانريو، وت�شنيفه الدويل، كلها معطيات ت�شعه 
ال ير�شى اإال بالتواجد على من�شات التتويج، وهو االأمر الذي يحتم عليه باأن 
لي�شت هدفا  العني  اأن بطولة  الوقت  اأكد يف نف�ض  التدريبات، ولكنه  يجتهد يف 
 " هو  االأ�شا�شي  الهدف  الأن  فيها،  اإىل قمة م�شتواه  ي�شل  اأن  رئي�شيا، وال يجب 
اأوملبياد طوكيو " يف �شهر اأغ�شط�ض، خا�شة اأن م�شتوى الرامي يجب اأن يتدرج يف 

املنا�شب،  الوقت  القمة يف  الو�شول على  واأن يتدرج يف  م�شل�شل هرمي لالأعلى، 
وكل الرماة يعرفون ذلك ".

" بالن�شبة   : العرياين  ق��ال  العني  بطولة  بعد  لالأوملبياد  اإع���داده  برنامج  وع��ن 
ولكن فريقي من  البطولة،  بالعني حتى موعد  التدريبات  اأ�شتمر يف  �شوف  يل 
الالعبني الذين اأ�شرف على تدريبهم من املرجح اأن ي�شارك يف مع�شكر ببولندا 
يف �شهر مايو املقبل، خا�شة اإنني لدي العبان �شمنا التاأهل اإىل باراملبية طوكيو 
فر�ض  ميلكان  والعبان  النعيمي،  حممد  و�شيف  العرياين،  �شيف  اهلل  عبد  هما 
وعبداهلل  ال��ده��م��اين  عبيد  وه��م��ا  ب��ريو  يف  املقبلة  الت�شفيات  يف  اأي�شا  ال��ت��اأه��ل 
االحتكاك  فر�ض  توفري  هو  لهم  بالن�شبة  املع�شكر  ه��ذا  من  وال��ه��دف  احلبابي 

القوية لهم قبل االأوملبياد، والتعرف على م�شتوى املناف�شني ب�شكل اأكر".
وحول طموحه يف باراملبية طوكيو اأكد العرياين : " لن اأدخر اأي جهد يف الفوز 
مبيداليتني ذهبيتني يف طوكيو يف م�شابقتي ال� 50 مرتا 60 طلقة، و50 مرتا 
3 اأو�شاع، و�شاأ�شع كل تركيزي يف املرحلة املقبلة من اأجل هذا الهدف الأن قيادتنا 

اأن نرتجم قيمهم  الر�شيدة عودتنا دائما على البحث عن الرقم واحد، ويجب 
لنا كل و�شائل  اأنها توفر  الدولية، خا�شة  باملحافل  وثقافتهم يف كل م�شاركاتنا 

الدعم والتمكني يف كل املجاالت".
واأظن  نوعها  " : جتربتي فريدة من  العرياين  قال  الرماية  وعن جتربته مع 
اأنها مل تتكرر مع �شخ�ض غريي يف االإمارات، فعالقتي باللعبة كرام دويل بداأت 
عربية،  األ��ق��اب��ا  وحققت  االأ���ش��وي��اء  م�شتوى  على  اأ���ش��ارك  وك��ن��ت   ،1993 منذ 
م�شتوى  على  للم�شاركة  حتولت   2001 يف  ل��ه  تعر�شت  ال��ذي  احل���ادث  وبعد 
اأ�شحاب الهمم، ووا�شلت م�شريتي يف االإجنازات على امل�شتويات القارية والعاملية 
احلادث  قبل  اجلي�ض  يف  ك�شابط  ال�شابق  عملي  خ��الل  وم��ن  الأنني  واالأومل��ب��ي��ة، 
تعلمت اأنه ال جمال للم�شتحيل يف االإمارات، واأن االإ�شرار والعزمية والتخطيط 
العلمي البد اأن يقود �شاحبه اإىل النجاح، والرماية بالن�شبة لنا ريا�شة تراثية 
من  ت�شحيات  على  وحتتاج  مكلفة  ولكنها  وتقاليدنا،  بعاداتنا  ترتبط  تاريخية 

ممار�شيها".

يخو�ض اإ�شبيلية اختبارا �شعبا عندما ي�شت�شيف 
فالن�شيا االأربعاء يف الدور ثمن النهائي مل�شابقة 
ف��ي��م��ا ي�شتعيد  ال���ق���دم،  ك���رة  اإ���ش��ب��ان��ي��ا يف  ك���اأ����ض 
ليونيل  االرجنتيني  ال���دويل  ق��ائ��ده  بر�شلونة 
مي�شي يف مباراته �شد م�شيفه رايو فايكانو من 

الدرجة الثانية يف اليوم ذاته.
النف�ض  ا���ش��ب��ي��ل��ي��ة  مي��ن��ي  االوىل،  امل����ب����اراة  يف 
عندما  االخ���رية  االون���ة  يف  �شحوته  مبوا�شلة 
حقق فوزين متتاليني انتزع بهما املركز الرابع 
املراكز  املو�شم بني  انهاء  �شعيه اىل  الليغا يف  يف 

املوؤهلة اىل م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا.
مهاجمه  ت��األ��ق  على  االندل�شي  الفريق  وي��ع��ول 
امل��غ��رب��ي ي��و���ش��ف ال��ن�����ش��ريي ال���ذي ���ش��رب بقوة 
"رامون  يف م��ب��ارات��ي��ه االخ���ريت���ني ع��ل��ى م��ل��ع��ب 
الفوز  �شان�شي�ض بي�شخوان"، بت�شجيله ثالثيتي 
الثامنة ع�شرة  املرحلة  �شو�شييداد يف  على ريال 
يف ال��ت��ا���ش��ع م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر احلايل، 

وقاد�ض ال�شبت يف املرحلة الع�شرين.
م�شريته  يف  للن�شريي  الثالثة  الثالثية  وه��ي 
بيتي�ض  ريال  االوىل يف مرمى  بعد  االحرتافية 
2019 يف  ����ش���ب���اط/ف���رباي���ر  م���ن  ال��ع��ا���ش��ر  يف 
يدافع  ك��ان  عندما  والع�شرين  الثالثة  املرحلة 

عن األوان ليغاني�ض.
املهزوزة  املعنويات  ا�شتغالل  ا�شبيلية  وي��ح��اول 
انت�شارات   4 حققوا  ال��ذي��ن  فالن�شيا  لالعبي 
ال�11  امل��ب��اري��ات  فقط ه��ذا امل��و���ش��م وواح����دا يف 
االأخرية، كما اأنهم �شيحطون الرحال يف ا�شبيلية 
بعد يومني على خ�شارتهم امام اتلتيكو مدريد 

الدوري. من  ع�شرة  التا�شعة  املرحلة  يف   3-1
�شهال  اخ��ت��ب��ارا  بر�شلونة  يخو�ض  الثانية،  ويف 
ن�شبيا عن يحل �شيفا على رايو فايكانو خا�شة 
وهدافه  ق���ائ���ده  ع����ودة  �شت�شهد  ���ش��ف��وف��ه  وان 
اإيقافه  بعد  مي�شي  ليونيل  االرجنتيني  ال��دويل 
ملباراتني عقب طرده يف املباراة النهائية للكاأ�ض 

ال�شوبر املحلية.
عقب  مبا�شرة  احلمراء  البطاقة  مي�شي  وتلقى 
اللجوء اإىل تقنية حكم الفيديو امل�شاعد "يف اإيه 
كرة  دون  فياليرب من  اأ�شيري  �شربه  اآر" ب�شبب 
يف الدقيقة االأخرية من ال�شوط االإ�شايف الثاين 
يف نهائي الكاأ�ض ال�شوبر اال�شبانية االحد الفائت 

التي خ�شرها فريقه 2-3 بعد التمديد.
وغاب الدويل االرجنتيني عن لقاء كورنيا من 
الكاأ�ض  م�شابقة  يف  اخلمي�ض  الثالثة  ال��درج��ة 
للفوز  التمديد  اىل  بر�شلونة  فيها  احتاج  التي 
النهائي، ثم مباراة  وبلوغ الدور ثمن  -2�شفر 

اإلت�شي يف الدوري االأحد.
وكانت املرة االأوىل التي يطرد فيها اف�شل العب 
يف العامل �شت مرات خالل 735 مباراة خا�شها 

يف م�شريته بقمي�ض الفريق االأول لرب�شلونة.
ال��ه��ول��ن��دي ل��رب���ش��ل��ون��ة رونالد  امل����درب  واأ����ش���اد 
"راأيت  وق��ال  اإلت�شي،  �شد  فريقه  ب���اأداء  كومان 
فريًقا بكامل تركيزه منذ البداية، �شيطرنا على 

الكرة وعلى امللعب وا�شتفدنا من امل�شاحات"، 
دون  من  لعبنا  كان  املفتاح  "لكن  م�شيفا 
ال��ك��رة. راأي��ت فريًقا ق��وًي��ا، م��رك��ًزا ويلعب 

بطاقة عالية".
الثالثاء  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  ال����دور  وي��ف��ت��ت��ح 
بيتي�ض مع  ري��ال  اأب��رزه��ا  ب��اأرب��ع مباريات 

ريال �شو�شييداد.
�شو�شييداد  يف  ال�شبت  الفريقان  والتقى 

�شمن الدوري املحلي وتعادال �شلبا.
�شعبة  �شو�شييداد  ري��ال  مهمة  وتبدو 
مانويل  الت�شيلي  امل��درب  فريق  اأم��ام 
يف  ت��وازن��ه  ا�شتعاد  ال���ذي  بيليغريني 
االون������ة االخ������رية وح���ق���ق ف���وزي���ن يف 

مبارياته الثالث االخرية التي مل يذق 
النادي  يعاين  فيما  اخل�����ش��ارة،  طعم  فيها 
الع�شر  مبارياته  يف  واح��د  بفوز  البا�شكي 

االأخرية.
موا�شلة  اىل  ���ش��و���ش��ي��ي��داد  ري����ال  وي��ط��م��ح 

مباراتها  ب��ل��غ  ال��ت��ي  امل�����ش��اب��ق��ة  يف  م�������ش���واره 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي ح��ي��ث ك���ان مقررا 

كورونا  ف��ريو���ض  لكن  بلباو  اأتلتيك  ي��واج��ه  ان 
امل�شتجد فر�ض تاأجيلها اىل الرابع من ني�شان/

اأبريل املقبل.
النهائية  ل���ل���م���ب���اراة  ال����ث����اين  ال����ط����رف  وي���ح���ل 
اخلمي�ض  �شيفا  بلباو  اأتلتيك  املا�شي،  للمو�شم 
الثالثة والذي فجر  الدرجة  األكويانو من  على 
ال�شابق  ال����دور  يف  الثقيل  ال��ع��ي��ار  م��ن  م��ف��اج��اأة 
عليه  بالفوز  ريال مدريد  اأق�شى �شيفه  عندما 

الدقائق  لعب  باأنه  علما  التمديد  بعد   1-2
و�شجل خاللها  بع�شرة العبني  االخ��رية  الع�شر 

هدف الفوز )115(.
ويحل فياريال �شيفا على جريونا من الدرجة 
بلد  ذات���ه  ال��ي��وم  ال��ث��الث��اء، ويلتقي يف  ال��ث��ان��ي��ة 

الوليد مع ليفانتي.
امل��ريي��ا من  االأرب��ع��اء  ويلتقي 
ال����درج����ة ال���ث���ان���ي���ة مع 
واخلمي�ض  او�شا�شونا، 
من  ن����اف����ال����ك����ارن����ريو 
ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة مع 

غرناطة.

يريد ليفربول ال�شائم عن االنت�شارات يف مبارياته اخلم�ض االخرية يف 
الدوري االنكليزي لكرة القدم، وقف نزيف النقاط، لكن مهمته لن تكون 
�شهلة عندما يحل �شيفا اخلمي�ض على توتنهام يف املرحلة الع�شرين التي 

تنطلق اليوم الثالثاء.
�شهدت  ال�شيئة  النتائج  �شل�شلة من  ال�شدارة جراء  ليفربول عن  وتنازل 
الرابع  املركز  وب��ات يحتل  اآخ��ر ثالث مباريات  الت�شجيل يف  �شيامه عن 
بفارق 6 نقاط عن مان�ش�شرت يونايتد املت�شدر، و�شيكون مهددا بالتنازل 

عنه لتوتنهام يف حال خ�شارته يف �شمال لندن.
لكاأ�ض  الرابع  ال��دور  من  خ��رج  االحمر  الفريق  �شوءا الن  االم��ور  وزادت 
 3-2 ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  التقليدي  غ��رمي��ه  ام���ام  ب�شقوطه  ان��ك��ل��رتا، 

االحد.
توتنهام  �شد  الذهاب  لقاء  من  االخ��رية  الثواين  انتظر  ليفربول  وك��ان 
يف   1-2 الفوز  ه��دف  فريمينو  روبرتو  الربازيلي  مهاجمه  له  لي�شجل 
16 كانون االول/دي�شمرب املا�شي ليت�شدر بفارق 3 نقاط عن اخلا�شر، 
لتبداأ  اي��ام،  بثالثة  بعدها  نظيفة  ب�شباعية  باال�ض  كري�شتال  اكت�شح  ثم 
بعدها فرتة �شيئة �شقط فيها يف فخ التعادل مرتني على اأر�شه مع و�شت 
مع  وت��ع��ادل  �شاوثمبتون  اأم���ام  خ�شر  ث��م  ونيوكا�شل،  البيون  بروميت�ض 
اأن مينى باول هزمية على ملعبه منذ ني�شان/ مان�ش�شرت يونايتد، قبل 

منت�شف  �شفر1-  برينلي  اأم��ام  ب�شقوطه  مباراة   69 يف   2017 ابريل 
اال�شبوع املا�شي. واعرتف مدربه االملاين يورغن كلوب بان فريقه يواجه 

���ش��راع��ا م���ري���را الح���ت���الل اح���د امل���راك���ز االربعة 

الفارق  ظل  يف  املو�شم  ه��ذا  الوطي�ض  احلامية  للمناف�شة  نظرا  االوىل، 
ال�شئيل بني املت�شدر و�شاحب املركز ال�شابع هو 8 نقاط فقط.

التاأهل  االه��م هو  به.  القيام  "اأعرف عملي وما يتعني علي  وق��ال كلوب 
اىل دوري االبطال واأعرف مدى �شعوبة االأمر. �شيكون هذا املو�شم �شباقا 

�شعبا لالربعة االوائل".
وعلى الرغم من اخلروج املبكر امام مان�ش�شرت يونايتد اعترب كلوب بان 
اخل�شارة حملت يف طياتها الكثري من االيجابيات والدرو�ض بقوله "كانت 
توتنهام  �شد  ملواجهتنا  حقيقيا  اختبارا  يونايتد  مان�ش�شرت  �شد  املباراة 

الذي يعتمد اي�شا على الهجمات املرتدة".
"نعرف متاما ما يتوجب علينا القيام به االن �شد توتنهام من  واو�شح 
اإحدى  الكرة يف  نخ�شر  ال��دف��اع عندما  اك��رب خلط  توفري حماية  خ��الل 

الهجمات".
"بعدم القلق، الن املجموعة متما�شكة وال  ونا�شد كلوب ان�شار ليفربول 

اأرى اأي م�شكلة من ناحية الثقة بالنف�ض لدى الالعبني".
تلقى  ال��دف��اع حيث  �شيما يف خ��ط  ع��دة ال  ا�شابات  م��ن  وع��ان��ى ليفربول 
�شربة قوية با�شابة قطب الدفاع الهولندي فريجيل فان دايك يف ركبته 
�شتبعده الأ�شهر عدة عن املالعب، باالإ�شافة اإىل غياب �شريكه جو غوميز 
ا���ش��راك الع��ب��ي خ��ط الو�شط  ك��ل��وب على  اأج���رب  ل��ف��رتة طويلة اي�شا م��ا 
الربازيلي فابينيو وقائد الفريق جوردان هندر�شون يف مركز قلب الدفاع، 
ففقد الفريق زخما يف و�شط امللعب. يف املقابل يخو�ض قطبا مان�ش�شرت 
مباراتني �شهلتني حيث ي�شت�شيف يونايتد �شيفيلد يونايتد �شاحب املركز 
االخري، يف حني يحل �شيتي �شيفا على و�شت بروميت�ض البيون و�شيف 
الثاين/ ت�شرين  من  االأّول  اإىل  ليونايتد  خ�شارة  اآخ��ر  وتعود  القاع. 

�شفر1-  ار�شنال  ام��ام  اأر�شه  على  �شقط  عندما  املا�شي،  نوفمرب 
وتربز  اأوباميانغ.  اميرييك  بيار  الغابوين  �شجلها  ج��زاء  بركلة 
مباراة ايفرتون ال�شاد�ض )32 نقطة( مع لي�شرت 
عام  بطل  نقطة(   38( الثالث  �شيتي 
غودي�شون  ملعب  على   2016
ليفربول  مدينة  يف  ب���ارك 
املراكز  ع��ل��ى  ال�����ش��راع  يف 
وح�شد  االوروب���������ي���������ة. 
ل���ي�������ش���رت ال���������ذي اه������در 
فر�شة امل�شاركة يف دوري 
االبطال يف املرحلة االخرية 
على  بخ�شارته  املا�شي  املو�شم 
ار�شه امام مان�ش�شرت يونايتد 
من  ن��ق��ط��ة   22 �شفر2-، 
ويخو�ض  مم��ك��ن��ة.   27 اخ���ر 
لي�شرت املباراة يف غياب هدافه 
الذي  املخ�شرم جيمي فاردي 
جراحية  ل��ع��م��ل��ي��ة  ���ش��ي��خ�����ش��ع 
الإزال�����ة ال��ف��ت��ق و���ش��ي��غ��ي��ب عن 
املالعب لعدة اأ�شابيع بح�شب 
االإيرلندي  الفريق  م��درب 
ال�������������ش������م������ايل ب��������ران��������دن 

رودجرز.

اأكد اأن امل�شهد العاملي للمناف�شة قابل للتغيري بعد جائحة »كورونا « واأتوقع ظهور اأبطال جدد

عبد�هلل �لعرياين: مونديال �لعني للرماية حمطة �أ�شا�شية للطريق �إىل ذهب طوكيو

االحتاد  وكاأ�ض  اآ�شيا  اأبطال  دوري  م�شابقتي  من  املجموعات  دور  �شيقام 
اال�شيوي لكرة القدم خالل ن�شخة 2021 بنظام التجمع ب�شبب تداعيات 

فريو�ض كورونا امل�شتجد، بح�شب ما اأعلن االحتاد القاري  اأم�ض االثنني.
وقال االحتاد يف بيان "�شوف تقام مناف�شات دوري اأبطال اآ�شيا يف منطقتي 
ال��ق��ارة، يف ح��ني جت��ري مناف�شات ك��اأ���ض االحت���اد االآ�شيوي  غ��رب و���ش��رق 

باملناطق اجلغرافية اخلم�ض".
و�شيقام دور املجموعات ملنطقة الغرب يف دوري االبطال خالل الفرتة من 
14-30 ني�شان/اأبريل، على اأن جتري مباريات ال�شرق بني 21 ني�شان/

املقابل، تنطلق مناف�شات كاأ�ض االحتاد  2021. يف  اأيار/مايو  اأبريل و7 

قبل  اأي��ار/م��اي��و،   14 من  اعتباراً  وال�شرق  والو�شط  اجلنوب  مناطق  يف 
اأن جتري مباريات  اأيار/مايو، على   23 الغرب يوم  اأن تنطلق مناف�شات 
22-28 حزيران/يونيو. وتقام املناف�شات  اآ�شيان يف الفرتة من  منطقة 

بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وكانت الدوحة ا�شتكملت املو�شم املا�شي مباريات منطقتي الغرب وال�شرق 
من دور املجموعات حتى املباراة النهائية التي تّوج بها اأول�شان هيونداي 

الكوري اجلنوبي على ح�شاب بري�شيبولي�ض االإيراين.
وتقام مباريات دور ال�16 يف دوري االأبطال بني 13-15 اأيلول/�شبتمرب، 
ربع النهائي يف 27-29 اأيلول/�شبتمرب، حيث جتري املناف�شة من جولة 

واحدة، يف حني تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب واإياب 
19-20 و26-27 ت�شرين االأول/اأكتوبر، بح�شب ما ا�شاف  يف الفرتة 

االحتاد القاري.
وي�شهد دوري االأبطال للمرة االأوىل م�شاركة 40 نادياً يف دور املجموعات. 
نهائي منطقة  ذه��اب ن�شف  يقام  االآ�شيوي،  بكاأ�ض االحت��اد  يتعلق  ويف ما 
الغرب يومي 13 و14 اأيلول/�شبتمرب والنهائي من جولتني يومي 20 

ت�شرين االأول/اأكتوبر و3 ت�شرين الثاين/نوفمرب.
ويقام الدور النهائي لدوري االبطال من مباراتي ذهاب واإياب يومي 21 
و27 ت�شرين الثاين/نوفمرب، على اأن يقام نهائي كاأ�ض االحتاد االآ�شيوي 

يوم 26 ت�شرين الثاين/نوفمرب.
"االحتاد ممنت  اأم��ني ع��ام االحت��اد االآ�شيوي  دات��و ويند�شور ج��ون  وق��ال 
امل�شاركة،  واالأندية  االأع�شاء  الوطنية  امل�شابقات واالحت��ادات  لدعم جلنة 
حيث �شاهموا يف اإعداد هذا اجلدول الأكرب الن�شخ يف تاريخ دوري اأبطال 

اآ�شيا وكاأ�ض االحتاد االآ�شيوي".
وا�شاف االحتاد القاري انه "�شوف يتم توجيه الدعوة لالحتادات الوطنية 
االأع�شاء من اأجل ا�شت�شافة املباريات، بعد �شحب قرعة دوري اأبطال اآ�شيا 
2021، والتي تقام يوم االأربعاء 27  االآ�شيوي  االحتاد  وك�اأ�ض   2021

كانون الثاين/يناير".

�إقامة دور �ملجموعات يف �لبطولت �لآ�شيوية  بنظام �لتجمع 

اإ�شبيلية-فالن�شيا الأبرز يف ثمن النهائي 

بر�شلونة ي�شتعيد مي�شي �شد فايكانو يف كاأ�ض �مللك 
ليفربول �جلريح لوقف نزيف �لنقاط �شد توتنهام 



 
موظف ي�شرق 26 �ألف ملف �شري

على  كاليفورنيا  يف  حمكمة  اأم���ام  ق�شائية  دع���وى  ت�شال  اأق��ام��ت 
توظيفه  منذ  �شري  ملف  األ��ف   26 ب�شرقة  تتهمه  �شابق  موظف 
يف 28 دي�شمرب )كانون االأول( وحتى �شرفه بعد اأ�شبوع اإثر هذه 
الوقائع. وجاء يف ن�ض الدعوى الذي اطلعت عليه وكالة فران�ض 
بر�ض اأن ال�شركة العمالقة يف جمال ت�شنيع ال�شيارات الكهربائية 
)كانون  يناير  من  ال�شاد�ض  يف  حمظورة  حتميل  عمليات  ر�شدت 
كان  ال��ذي  املعلوماتية  املهند�ض يف  اأك��د هذا  2021، فيما  الثاين( 

يعمل من ُبعد ب�شبب اجلائحة، اأنها ملفات اإدارية �شخ�شية.
واأ�شارت "ت�شال" اإىل اأنها ا�شتدعت املوظف املذكور اإىل اجتماع عرب 
الفيديو فور ر�شدها عمليات التحميل هذه، متهمة اإياه باأنه �شعى 

اإىل تلف االأدلة.
واأكدت "ت�شال" اأن املهند�ض رف�ض خالل االجتماع ال�شماح لل�شركة 
باالطالع على م�شمون جهاز الكمبيوتر اخلا�ض به، "كما �شوهد 

وهو يزيل على عجل معلومات من جهازه"، وفق ن�ض الدعوى.
وك�شف الرجل بعدها، بطلب من م�شوؤولني يف "ت�شال" ا�شتدعوه، 
عن بيانات التعريف اخلا�شة به على موقع "دروب بوك�ض" الذي 

يتيح تخزين ملفات اإلكرتونية عرب االإنرتنت.

ح�شو�ت فا�شلة ل�شفتيها متنعها من �لكالم
اأ�شيبت فتاة بريطانية بالرعب بعد اأن ت�شببت عملية فا�شلة حل�شو 

�شفتيها بت�شكل 13 كي�شاً بحجم حبة البازالء فيهما.
وقررت را�شيل غرين )25 عاماً( من نيوكا�شل احل�شول على عالج 
جير  لكايلي  مثل  النجمات  ببع�ض  مقتدية  ل�شفتيها،  جتميلي 
ومي�شيل كيجان، لكن عملية احل�شو مل ت�شر كما كانت تخطط لها، 
حيث ت�شكلت كتل موؤملة جعلتها تواجه �شعوبة كبرية يف التحدث اأو 
ال�شرب. و�شارعت را�شيل التي تعمل كمهند�شة اأ�شلحة يف البحرية 

Body Fixers امللكية بالدكتور اإي�شو من عيادة
االأكيا�ض، ثم حقن عامل تذويب الإزال��ة مادة  الذي قام بتجفيف 
كنت  " ل��ق��د  ���ش��ن  ذا  ل�شحيفة  را���ش��ي��ل  وق��ال��ت  املتبقية.  احل�����ش��و 
اأن  واأردت  وظيفتي  ب�شبب  �شنوات  ثماين  مل��دة  بالرجال  حماطة 
اأ�شعر مبزيد من االأنوثة، لذلك جلاأت حل�شو �شفاهي. اأعلم اأن هذا 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  الفتيات على  لكن كل  �شخيًفا،  يبدو 
رخي�شة،  عملية  اإنها  ال�شفاه،  ح�شو  مثل  لتح�شينات  خ�شعن  قد 
وقررت اأن اأجربها". ويف مار�ض )اآذار( 2016، وبناًء على تو�شية 
م��وع��ًدا مع ممر�شة حملية  را�شيل  االأ���ش��دق��اء، حجزت  اأح��د  من 
اأجرت دورة تدريبية ليوم واحد يف ح�شو ال�شفاه، ومتت  كانت قد 

العملية يف غرفة نوم املمر�شة مبنزلها.

منزل قابل للطي ميكن تركيبه يف 3 �شاعات
م�شاكن  باإن�شاء  التفيا  يف  النا�شئة   Brette Haus �شركة  ب��داأت 
�شغرية مطوية مذهلة يتم نقلها اإىل اأي موقع بال�شاحنة ثم يتم 

تركيبها بوا�شطة �شخ�شني يف غ�شون 3 �شاعات فقط.
وتاأتي املنازل يف 3 ت�شاميم: مدجمة وريفية وح�شرية، ترتاوح يف 
احلجم من 18 اإىل 108 مرت مربع وترتاوح تكلفتها من 18 األف 
األف دوالر  األف يورو )60   50 اإىل حوايل  األف دوالر(  يورو )22 

جنيه اإ�شرتليني(.
وحتتوي جميع الت�شاميم على زجاج مزدوج ومطبخ وغرفة معي�شة 
وحمام وغرفة نوم، كما حتتوي على املرافق االأ�شا�شية: مرحا�ض 

ومغ�شلة ود�ض ونظام �شرف �شحي ومتديدات كهربائية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ب�شاق و�حدة يطمح �إىل �حرت�ف ريا�شة باركور 
وهو  باركور،  ريا�شة  يف  حمرتفا  ي�شبح  ب��اأن  حلمه  حتقيق  نحو  عليوة  حممد  ال�شاب  يقفز  عكازيه،  على  م�شتندا 
يتنقل بر�شاقة بني كتل اإ�شمنتية خلفتها احلروب االإ�شرائيلية الثالث االأخرية غرب مدينة غزة يف القطاع الفقري 
واملحا�شر. ازداد �شغف حممد )18 عاما( بهذه الريا�شة احلديثة العهد يف القطاع، بعد اأن فقد �شاقه اليمنى قبل 

عامني بر�شا�ض اإ�شرائيلي.
على  الفل�شطينية  الف�شائل  داأب��ت  العودة" التي  "م�شريات  يف  م�شاركته  خ��الل  قا�شرا  ك��ان  حني  حممد  واأ�شيب 
تنظيمها اأ�شبوعيا على احلدود بني قطاع غزة واإ�شرائيل منذ عام 2018، قبل اأن ت�شبح �شهرية لتتوقف بعدها كليا 

مع انت�شار جائحة كوفيد19-.
وانطلقت ريا�شة باركور القائمة على الوثب من نقطة اإىل اأخرى وتخطي عوائق واأ�شطح داخل املدن، يف فرن�شا يف 

ت�شعينيات القرن املا�شي، قبل اأن تنت�شر يف خمتلف اأرجاء العامل مبا يف ذلك يف القطاع.
خالل زيارته اإىل م�شت�شفى االأط��راف ال�شناعية والتاأهيل يف �شمال غزة يتحدث عليوة لوكالة فران�ض بر�ض عن 
اإذا جنحت يف هذه اللعبة  اأين  اأمامي، �شعرت  اأ�شبحت ريا�شة باركور حتدياً  اإ�شابتي  "بعد  �شغفه باللعبة. ويقول 

اخلطرة وال�شعبة، فاإن اجتياز اأي اأمر اآخر يف احلياة ي�شبح �شهال".
وي�شيف ال�شاب املقيم يف حي ال�شجاعية غرب مدينة غزة، الذي دمرته اإ�شرائيل خالل حربها االأخرية على القطاع 

يف العام 2014، "�شعرت باحلما�شة واأنا اأرى اأ�شدقائي يلعبون الباركور اأمامي".
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وفاة عبلة �لكحالوي.. �أ�شهر د�عية م�شرية جر�ء كورونا
توفيت الداعية امل�شرية ال�شهرية عبلة الكحالوي، م�شاء اأم�ض االأول االأحد، 

عن عمر ناهز 72 عاما متاأثرة باإ�شابتها بفريو�ض كورونا امل�شتجد.
وت��ع��ر���ش��ت ال��داع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة لوعكة 
���ش��ح��ي��ة خ���الل االأي�����ام امل��ا���ش��ي��ة بعد 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  اإ�شابتها 

نقلت على اإثرها للم�شت�شفى.
وع��ب��ل��ة ال��ك��ح��الوي م��ن م��وال��ي��د 15 
الفنان  اب��ن��ة  وه���ي   ،1948 دي�شمرب 
ال���راح���ل حم��م��د ال���ك���ح���الوى، حيث 
بالعديد  لها  الذاتية  ال�شرية  تزخر 
ال���ع���ل���م���ي���ة، حيث  ال�������درج�������ات  م�����ن 
االإ�شالمية،  ال�شريعة  يف  تخ�ش�شت 
حتى ح�شلت على املاج�شتري يف الفقه 
على  وح�����ش��ل��ت   ،1974 ع���ام  امل���ق���ارن 

ق�شم  رئا�شة  تولت  كما  ذات��ه،  التخ�ش�ض  يف  �شنوات،  ب�4  بعدها  الدكتوراة 
ال�شريعة يف كلية الرتبية مبكة املكرمة.

كما �شغلت من�شب عميد كلية الدرا�شات االإ�شالمية والعربية بنات بجامعة 
من  العديد  وم��ق��دم  ال�شاحلات،  الباقيات  جمعية  موؤ�ش�ض  وه��ي  االأزه���ر، 
يف  دينية  درو����ض  باإلقاء  وكلفت  الف�شائية،  القنوات  يف  الدينية  ال��ربام��ج 

اجلامع االأزهر ولها در�ض اأ�شبوعي يف بيت احلمد مب�شجد املقطم اأي�شا.
اأكرب  اأح��د  وه��ي  ال�شاحلات،  الباقيات  جمعية  ال��ك��ح��الوي  عبلة  واأ�ش�شت 
اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة امل���وج���ودة يف م�����ش��ر وت��ق��دم ال��ع��دي��د م��ن اخلدمات 
قائال  ع��الم،  �شوقي  م�شر  مفتي  ونعاها  املحافظات.  بكافة  االجتماعية 
"الفقيدة الدكتورة عبلة الكحالوي - رحمها اهلل - كانت  يف بيان قائال: 
من العاملات العامالت، فقد جمعت بني علوم ال�شريعة علما وتعليما، وبني 
العمل اخلريي، حيث اأ�ش�شت واحدة من اأكرب اجلمعيات اخلريية يف م�شر 

التي تقوم بالكثري من اأعمال اخلري والرب".

�لقفز من هانغانغ.. لعنة ج�شر �لنتحار حتري �لكوريني
اأن ال�شلطات يف كوريا اجلنوبية ت�شري يف طريق التخلي عن الر�شائل  بدا 
التحذيرية يف اجل�شر املعروف ب�"ج�شر االنتحار" بالعا�شمة �شيول، و�شط 
بلدية  اأن  حملية،  اإعالمية  تقارير  وذك��رت  ج��دواه��ا.  عن  كبرية  ت�شاوؤالت 
�شيول �شرتاجع م�شاألة بقاء الر�شالة التي و�شعت على ج�شر هانغانغ، لثني 
الراغبني يف االنتحار عرب القفز يف مياه نهر هان. وكانت ال�شلطات تخطط 
يف بداية االأمر اإىل اإزالة كل الر�شائل، بعدما حمت ر�شالة حتذيرية كتبها 
عمدة املدينة ال�شابق، بارك وون �شون، الذي انتحر من فوق اجل�شر، بعدما 

الحقته مزاعم بالتحر�ض اجلن�شي، ال�شيف املا�شي.

بيال ثورن تثري 
�جلدل مبمار�شتها 

�لريا�شة 
ن�����ش��رت امل��م��ث��ل��ة االأم���ريك���ي���ة  بيال 
ث������ورن  �����ش����ورا ج����دي����دة ل���ه���ا على 
اأح��د مواقع  على  ح�شابها اخلا�ض 
التوا�شل االجتماعي وهي حتتفل 
يف  الريا�شة  ممار�شة  اىل  بعودتها 

النادي الريا�شي.
اأما املثري للجدل يف االأمر هو انها 
اللون �شيق  اأحمر  ارتدت بنطلوناً 
م���ن اجل���ل���د ب��ي��ن��م��ا اخ����ت����ارت عدم 

ارتداء اأي �شيء من االأعلى.
ووقفت بيال اأمام الكامريا اللتقاط 
�شورة لها ومل يظهر �شوى ظهرها 
وعّلقت على ال�شورة بقولها: "لقد 

بداأت بالتمارين مرة اأخرى".
وهذه لي�شت املرة االأوىل التي تثري 
بيال ثورن فيها اجلدل من خالل 

من�شوراتها وت�شريحاتها.

تو�شيع �أكرب مقربة 
بر�زيلية مع �نت�شار �جلائحة 
حت���ت وط������اأة ال�����ش��م�����ض احل���ارق���ة، 
ي���ج���ه���د ع����م����ال دومن�������ا ت����وق����ف يف 
مقربة ماناو�ض ال�شا�شعة حافرين 
الرتبة  يف  اجل��دي��دة  القبور  مئات 
احل����م����راء ل���ت���وف���ري م���ث���وى اأخ����ري 

ل�شحايا كوفيد19-.
وعرفت املدينة الربازيلية عا�شمة 
ثالثة  االآن  حتى  اأمازونا�ض  والية 
الثاين/ كانون  اآالف جنازة خالل 
عدد  اأك��رب  فيه  �شجل  ال��ذي  يناير 
م��ن ال��وف��ي��ات م��ن��ذ ب���دء اجلائحة 
قدرتها  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ب���ل���وغ  م���ع 
اال�شتيعابية الق�شوى جراء ارتفاع 

كبري يف االإ�شابات.
ور���ش��م��ي��ا، ال��ف��ريو���ض م�����ش��وؤول عن 
ومع  تقريبا.  الوفيات  هذه  ن�شف 
ا�شطرت  للوباء  اجلامح  االنت�شار 
ال�شلطات اإىل تو�شيع مقربة نو�شا 
���ش��ي��ن��ي��ورا اب��اري�����ش��ي��دا ال���ك���ربى يف 
املدينة ال�شتقبال األفني اإىل ثالثة 

اآالف جثة اإ�شافية.
بنحيب  احل��ف��ارة  ه��دي��ر  ويختلط 
اإي��ت��ي��ان ف��ريي��را ال��ت��ي رك��ع��ت على 
الرتبة احلمراء وهي تبكي والدها 

الذي دفنته للتو.
اأبي؟"  ي��ا  "ملاذا  ب��ل��وع��ة  وت�����ش��اءل��ت 
يف  العاملني  لثوان  نحيبها  وي�شل 
دف���ن امل��وت��ى ال��ذي��ن ارت�����دوا بزات 
بي�شاء واقية وو�شعوا كمامات وهم 
ينزلون نعو�شا مغلفة بالبال�شتيك 
ما يدل على اأنها عائدة اإىل �شحايا 
ق�������ش���وا ج������راء ف����ريو�����ض ك���ورون���ا 
غرييرو  مايكل  ويهم�ض  امل�شتجد. 
اأحد املوظفني الذي يتابع ما تقوم 
اأمر  ه���ذا  ب�����ش��ر  "نحن  اإي��ت��ي��ان  ب��ه 

موؤمل جدا".

وفاة جنمة �مل�شل�شل 
LOST ل�شهري�

اأعلن الكاتب  مايكل �شرتازينكي  وفاة املمثلة 
الكرواتية  مريا فورالن  �شباح يوم اجلمعة 
امل��ا���ش��ي ع��ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز 65 ع���ام���اً. وعرّب 
وكل  وب��اأدائ��ه��ا  لها  الكبري  حبه  ع��ن  مايكل 
خالل  والفتة  جميلة  اأدوار  من  قدمته  ما 

م�شريتها.
ج�شدت  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��ه��رة  م����ريا  وع���رف���ت 
امل�شل�شل  يف  رو�شو"  "دانييل  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
-2004 الذي عر�ض خالل   Lost ال�شهري 
العامل.  ح��ول  ك��ب��رياً  2010 وحقق جن��اح��اً 
ام����راأة  دور  امل�����ش��ل�����ش��ل  ه����ذا  يف  م����ريا  واأّدت 
فرن�شية ت�شل اإىل جزيرة خيالية مع فريق 
والتي  األيك�ض  بابنتها  حامل  وتكون  علمي 
املجموعات  بع�ض  قبل  م��ن  اختطافها  يتم 

املوجودة على اجلزيرة.

تعرث على �بنتها بعد 50 عامًا بف�شل في�ض بوك 
ابنتها  ع��ن  للتخلي  ا���ش��ط��رت  بريطانية  �شيدة  متكنت 
50 عاماً  بعد نحو  العثور عليها  فتاة مراهقة من  وهي 

م�شتعينة مبوقع التوا�شل االجتماعي في�ض بوك.
وكانت بولني بيدر )65 عاماً( تبلغ من العمر 14 عاًما 
فقط عندما حملت، مما ت�شبب يف �شقاق عائلي اأجربها 
على التخلي عن الطفلة، وعلى مدى عقود، ت�شاءلت عما 
 ITV‘s Long حل بالطفلة فقررت اال�شتعانة بربنامج
Lost Family املتخ�ش�ض يف مل �شمل االأق��ارب. ووافق 
العر�ض على اإجراء بحث مل�شاعدة بولني، وكانت املقدمة 
دافينا ماكول هي التي اأخربتها الحًقا اأنها مل جتد ابنتها 
على  وال��دت��ه��ا  تتابع  ك��ان��ت  ب��ل  فح�شب،  وايتهيد  ك���ارول 

و�شائل التوا�شل االجتماعي ل�شنوات.
وقالت بولني "لقد اأ�شبت بالده�شة، فقد ان�شممت اإىل 
في�ض بوك فقط يف عام 2015 ملواكبة اأخبار االأ�شرة، لقد 
ال�شنوات  تلك  ق�شاء  باإمكاننا  ك��ان  الأن��ه  باحلزن  �شعرت 

مًعا، ولكن يف النهاية مت مل �شملنا".
وقالت كارول )51 عاماً( اإنها قررت البحث عن عائلتها 
متكنت  �شديقة  ومب�شاعدة  بالتبني،  والدتها  وف��اة  بعد 
من العثور على بولني على في�ض بوك، ولكن خوفاً من 
حتديثات  م�شاهدة  بب�شاطة  قررت  للرف�ض،  تتعر�ض  اأن 

احلالة وال�شور التي �شاركتها والدتها على املوقع.
نتحدث  وك��ن��ا  ليلة  ذات  اخل���ارج  يف  "كنا  ك���ارول  وتتذكر 
األقي  اأن  تريدين  "هل  �شديقتي  يل  وقالت  التبني،  عن 
املنزل بعد ذلك وذهبت  اإىل  نظرة على والدتك؟ وعدت 
اإىل الفرا�ض، ويف الثانية �شباًحا را�شلتني برابط ل�شفحة 

بولني على في�ض بوك".

فقد ملدة 18 يوما.. وعند �لعثور 
عليه خ�شر �شديقه �لويف

عر على رجل حيا بعد اأكر من اأ�شبوعني على فقدانه 
يف غ��اب��ة اأ���ش��رتال��ي��ة، ب��ع��دم��ا ���ش��م��د ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو "من 
خالل �شرب املاء من �شّد وتناول الفطر"، على ما اأعلنت 

ال�شرطة االأحد.
وق��د عر اأح��د ال�شكان املحليني على روب��رت وي��رب )58 
ر�شده  يوما على   18 بعد  �شد مائي  ق��رب  االأح��د  عاما( 
الآخر مرة يف ال�شاد�ض من يناير لدى خروجه من فندق 
يف  كيلومرت   200 ح��وايل  بعد  على  كيلكيفان  مدينة  يف 

�شمال بريزبني.
تاه مبركبته يف  اأن ويرب  اإىل  كوينزالند  �شرطة  واأ�شارت 
طريق مل يكن يعرفها، الفتة اإىل اأنه "بقي يف �شيارته مع 

كلبه خالل 3 اأيام قبل اأن ينقطع عنه املاء".
�شمد  حيث  مائي،  �شد  ق��رب  وبقي  م�شياً  انطلق  عندها 
مفرت�شا االأر�ض للنوم ومتناوال املاء من ال�شد كما اقتات 

بالفطر، وفق بيان ال�شرطة.
اإثر  اأ�شبوع  بعد  وال��ربي  اجل��وي  البحث  وُعلقت عمليات 
الغابة  يف  ك��ب��رية  حرجية  كثافة  ذات  "منطقة  مت�شيط 

واأنهر و�شدود واأر�ض وعرة و�شط طق�ض ماطر".
جراء  "يعاين  وه���و  امل�شت�شفى  اإىل  وي���رب  روب����رت  وُن��ق��ل 
ال�شرطة،  وفق  �شليم"،  لكنه  الطبيعة  لعنا�شر  التعر�ض 

التي مل تعر على كلبه.

كورونا تغري حياة �حلالق �ملحظوظ
ينطبق املثل القائل رب �شارة نافعة ب�شكل كبري 
على �شاب يف مقتبل العمر، اإذ اأ�شبح يك�شب اآالف 
الدوالرات يوميا بف�شل دخول بريطانيا يف حالة 
اإغالق الحتواء انت�شار فريو�ض كورونا، فيما كان 

يعتقد اأنه قد يتحول اإىل عاطل.
وبح�شب �شحيفة "�شن" الربيطانية، فاإن ال�شاب 
بني غوليفر الذي يبلغ بالكاد ع�شرين �شنة، �شار 
يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��اره  بف�شل  ث����روة  يك�شب 
التمارين  وم��ع��دات  االأ���ش��ن��ان  لتبيي�ض  منتجات 

الريا�شية.
يف  يعمل  ال�����ش��اب  ك���ان  ك���ورون���ا،  جائ��حة  وق����بل 
���ش��ال��ون ل��ل��ح��الق��ة، ث��م ا���ش��ط��ر اإىل ب���دء اإج����ازة 
وباء  تف�ش���ي  ج����راء  م���ن  ال��ع��م��ل،  ع��ن  ق�ش���رية 

كورونا.
يقارب  م��ا  يك�شب  غوليفر  اأن  امل�����ش��در  واأ����ش���اف 
ال��واح��د، وه��و ما  اليوم  األفا و400 دوالر يف   16

اإىل مليونري وهو ال يزال يف  اأنه �شيتحول  يعني 
الع�شرينات من عمره.

اأن  اإىل  لندن،  يقيم يف  ال��ذي  ال�شاب  ه��ذا  وفطن 
اأطباء االأ�شنان اأغلقوا عياداتهم ب�شبب كورونا يف 
ال�شني  من  ب�شاعة  فجلب  الوباء،  تف�شي  بداية 
بيوتهم،  يف  وه��م  اأ�شنانهم  تبيي�ض  للنا�ض  تتيح 

وعر�شها اإلكرتونيا.
ومل يكن يخطر ببال غوليفر اأن جتارته �شتحقق 
هذا الرواج ب�شكل �شريع ويف وقت الحق باع من�شة 
مل�شتثمر  االأ���ش��ن��ان  تبيي�ض  م��ع��دات  يف  االجت����ار 
اأمريكي، لكنه وا�شل االجتار يف معدات التمارين 

الريا�شية.
ال�شاب  ه����ذا  ب����اع  امل���ت���م���ي���زة،  االأ����ش���ه���ر  اأح�����د  ويف 
الربيطاين ما قيمته اأكر من ربع مليون دوالر 
حلا�شوب  اإال  ه���ذا  ك���ل  يف  ي��ح��ت��ج  ومل  اأم���ريك���ي، 

حممول.

جينيفر لوبيز حتتفل مبرور 
�لثاين �ألبومها  على  �شنة   20

احتفلت النجمة العاملية  جينيفر لوبيز  مبرور 20 �شنة على طرحها األبومها 
الثاين الذي كان بعنوان J.LO وهو لقبها الذي اأطلقه عليها حمبوها عبارة 

عن م�شغر ال�شمها وكنيتها.
التوا�شل  م���واق���ع  اأح����د  ع��ل��ى  اخل��ا���ش��ة  �شفحتها  ع��ل��ى  جينيفر  ون�����ش��رت 
 Love Don't Cost Thing اأغنية  ت�شمع  وهي  لها  فيديو  االجتماعي 
اإحيائها يف احدى  اإع��ادة  التي كانت �شمن االلبوم ورق�شت عليها حماولة 
جل�شات الت�شوير التي خ�شعت لها يف الفرتة املا�شية وعلقت : ذكرى �شعيدة 
ملرور 20 �شنة على طرحي األبومي الثاين J.LO.. لقد ا�شتمتعت قلياًل يف 

اأحدث جل�شة ت�شوير يل.

ممثل بوليوود فارون داوان وم�شممة الأزياء ناتا�شا دلل بعد زفافهما يف عليباغ. ا ف ب


