
   

رئي�س الدولة مينح �سفري فيجي و�سام اال�ستقالل 
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  منح �شاحب 
براكا�س �شفري جمهورية  �شا�شي  �شعادة كاملي�س  ام�س  »حفظه اهلل« 
مبنا�شبة  الأوىل  الطبقة  من  ال�شتقالل  و�شام  الدولة  لدى  فيجي 

انتهاء مهام عمله لدى الدولة.
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون  وقلد معايل الدكتور 
وزارة  ع��ام  دي��وان  يف  له  ا�شتقباله  خ��الل  الو�شام  ال�شفري  اخلارجية 
الإم��ارات مع  ال��دويل مثّمناً تطور عالقة دولة  اخلارجية والتعاون 
نطاق  اإىل  دفعها  اإىل  ومتطّلعاً  امل��ج��الت،  �شتى  يف  فيجي  جمهورية 

اأرحب خالل املرحلة املقبلة.                   )التفا�شيل �س3( حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل حوار حول الق�شايا التي تهم الوطن واملواطنني   )وام(

عنا�شر اجلي�س تقيم نقاط تفتي�س يف عدة مواقع يف العا�شمة البورمية   )رويرتز(

رئي�س وزراء ال�شومال ي�شلي على جثمان اجلرنال جالل الذي قتل يف الهجوم

مبعوثة الأمم املتحدة اإىل ليبيا تتحدث عقب انطالق ملتقى احلوار يف جنيف

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الق�شايا  من  جملة  �شموهما  ناق�س  حيث  ام�س،  معاً،  امل�شلحة  للقوات 

الوطنية وال�شرتاتيجية.
ك��م��ا اط��ل��ع �شموهما ع��ل��ى اآخ���ر ا���ش��ت��ع��دادات ف��ري��ق م�����ش��روع الإم����ارات 
الكوكب  م��دار  اإىل  الأم���ل  م�شبار  لو�شول  متهيداً  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
���ش��ارة بنت يو�شف  الأح��م��ر خ��الل الأي���ام املقبلة، حيث ق��دم��ت م��ع��ايل 
الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�شة جمل�س اإدارة وكالة 
الإمارات للف�شاء، �شرحاً مف�شاًل لرحلة م�شبار الأمل اإىل املريخ خالل 
اإيذاناً بدخوله مدار الكوكب الأحمر يف التا�شع من  مراحله الأخرية، 
2021، لتكون الإم��ارات بهذا الإجن��از الدولة اخلام�شة التي  فرباير 
اإط��الق مهمات مريخية، وثالث دول��ة ت�شل اإىل م��دار املريخ  تنجح يف 
الإمارات والوليات املتحدة وال�شني  بنجاح من املحاولة الأوىل، علماً 
فرباير  �شهر  خ��الل  الأح��م��ر  للكوكب  ا�شتك�شافية  بعثات  ث��الث  تقود 
دعا  امل��ري��خ،  الأم���ل  م�شبار  لو�شول  التنازيل  العد  ب��دء  وم��ع  اجل���اري. 
ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان �شعب الإمارات و�شعوب الوطن العربي 
اإجناز  ك��اأول  بها  والحتفال  التاريخية،  اللحظة  ه��ذه  يف  امل�شاركة  اإىل 
خريطة  على  العربي  العامل  و�شع  يف  ي�شهم  العربية،  الأم��ة  تاريخ  يف 
التميز املعريف وي�شهم يف تعزيز قطاع ال�شناعات الف�شائية يف املنطقة.                   

)التفا�شيل �س2(

ا�ستعر�سا ال�ستعدادات النهائية لفريق عمل م�سروع الإمارات مع بدء العد التنازيل لو�سول م�سبار الأمل املريخ

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يناق�سان ق�سايا وطنية وا�سرتاتيجية 
9 اأيام تف�سلنا عن دخول التاريخ وو�سع ب�سمة تاريخية يف خدمة الب�سرية

اعتقال الزعيمة البورمية اأون �سان �سو ت�سي

جي�س ميامنار ينقلب على ال�سلطة ويفر�س الطوارئ
•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن اجل��ي�����س يف م��ي��امن��ار حالة 
�شابقاً  ج����رناًل  وع���ني  ال���ط���وارئ 
رئ��ي�����ش��اً ل��ل��ب��الد، ح�����ش��ب��م��ا ذك���رت 
التلفزيونية  م����ي����اوادي  حم��ط��ة 

اململوكة للجي�س اأم�س الإثنني.
يدعى  �شابق  ج���رنال  تعيني  ومت 
ي�شغل من�شب  كان  �شوي،  ميينت 
نائب الرئي�س حتى انقالب اأم�س 

الإثنني، كرئي�س بالإنابة.
جاء هذا الإعالن بعد �شاعات من 
للبالد  الفعلية  الزعيمة  اعتقال 
من  والعديد  ت�شي  �شو  �شان  اأون 
الآخرين،  احلكوميني  امل�شوؤولني 
اإىل جانب قادة الأحزاب ال�شغرية، 
يف مداهمات قبل الفجر يف جميع 

اأنحاء البالد.
البورمية  ال���زع���ي���م���ة  ���ت  وح�������شّ
اعُتقلت  التي  ك��ي،  �شو  �شان  اأون��غ 
الث����ن����ني خ������الل ان����ق����الب ق����اده 
اجلي�س، ال�شعب على عدم القبول 
بهذا النقالب الع�شكري، وفق ما 
جاء يف ر�شالة ن�شرها حزبها على 

ظروف معّينة.
اجلي�س  قائد  ت�شريحات  واأث��ارت 
ال����د�����ش����ت����ور ح���ي���ن���ه���ا قلق  ح������ول 
دول   10 م����ن  اأك�������ر  �����ش����ف����ارات 
اإ�شافة اإىل الأمم املتحدة، يف حني 
�شيا�شية �شغرية يف  اأح���زاب  دع��ت 
كي  �شو  بني  ت�شوية  اإىل  ميامنار 

واجلي�س.
وقال جي�س ميامنار اإن انتخابات 
حرة ونزيهة �شتجرى واإنه �شي�شلم 
اأن  بعد  ال��ف��ائ��ز  للحزب  ال�شلطة 
اإىل  م�����ش��ريا  ال��ب��الد  ع��ل��ى  �شيطر 

تزوير انتخابات العام املا�شي.
وق��ال اجلي�س يف مقال ن�شر على 
اإل����ك����رتوين ر���ش��م��ي تابع  م���وق���ع 
للمجل�س  اج��ت��م��اع��ا  ي��ل��خ�����س  ل���ه 
الع�شكري احلاكم اإن قائد اجلي�س 
تعهد  هلينج  اأوجن  مني  اجل��رنال 
الدميقراطية  "نظام  مبمار�شة 

التعددية احلقيقي ب�شكل عادل.
م����وع����دا  اجل����ي���������س  ي�����ح�����دد  ومل 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ل��ك��ن��ه ق���ال يف وقت 
التي  ال���ط���وارئ  ح��ال��ة  اإن  ���ش��اب��ق 

فر�شها �شت�شتمر عاما.

مواقع التوا�شل الجتماعي.
الرابطة  ح��زب��ه��ا  رئ��ي�����س  و����ش���رح 
الدميقراطية  اأجل  من  الوطنية 
على موقع  من�شور  وين هتني يف 
الزعيمة تركت هذه  اأن  في�شبوك 

كانت  اأن  بعد  لل�شعب،  ال��ر���ش��ال��ة 
تنت�شر  النقالب  حول  ال�شائعات 

يف البالد يف الأيام الأخرية.
جي�س  ق�������ادة  ت���ع���ه���د  امل���ق���اب���ل  يف 
ميامنار باإجراء انتخابات جديدة، 

وحتقيق انتقال لل�شلطة.
ويف وقت �شابق، قال قائد اجلي�س 
ال�شخ�شّية  ُي��ع��ّد  ال����ذي  ه��الي��ن��غ 
اإّن  م���ي���امن���ار،  يف  ن���ف���وذاً  الأك������ر 
ال��د���ش��ت��ور مي��ك��ن اإب��ط��ال��ه يف ظّل 

�سحايا يف هجوم حركة ال�سباب على فندق بالعا�سمة ال�سومالية 

االإمارات تدين ب�سدة الهجوم االإرهابي يف مقدي�سو

حترك مفاجئ مليلي�سيات ال�سراج يهدد العملية ال�سيا�سية يف ليبيا

انطالق احلوار الليبي يف جنيف.. ووليامز تتعهد ال�سفافية
اإيران  اأمريكا:  خارجية  وزير 
النووي ال�سالح  من  تقرتب 

•• وا�صنطن-وكاالت:

طهران،  اإىل  ح���ازم���ة  ر���ش��ال��ة  يف 
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  �شدد 
بالده  اأن  ع��ل��ى  بلينكن  اأن���ت���وين 
الأ�شكال  �شكل من  ب��اأي  تقبل  لن 
بربط ملف الفراج عن املعتقلني 
بامللف  اإي��������ران  يف  الأم����ريك����ي����ني 
اإىل الفراج عنهم  النووي، داعيا 

دون قيد اأو �شرط.
�شبكة  مع  مقابلة  خالل  واأ�شاف 
)اأن بي �شي( الأمريكية اأن اإيران 
فقط  اأ�شابيع  بعد  على  تكون  قد 
م��واد لزم��ة ل�شالح  من امتالك 

نووي، اإذا وا�شلت خرق التفاق.
الإدارة  ا���ش��ت��ع��داد  اإىل  اأ���ش��ار  ك��م��ا 
التفاق  اإىل  ل��ل��ع��ودة  الأم��ريك��ي��ة 
اإىل  اإي�������ران  ع�����ادت  اإذا  ال����ن����ووي 
ب���ن���وده، م�شيفا  ب��ك��اف��ة  الل���ت���زام 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ت�����ش��ع��ى  ب����الده  اأن 
اتفاق  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال�����ش��رك��اء 

اأ�شمل واأو�شع مع اإيران.
اخلارجية  وزي���ر  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
لتقييم  وقتا  �شناأخذ  الأم��ريك��ي: 
عودة اإيران لالتفاق النووي قبل 

اأي خطوة من قبلنا.

ال�سراع مل يعد بني الي�سار واليمني
مقاومة االأكاذيب هو التحدي 

االأكرب للواليات املتحدة!
•• الفجر -وليام �صالتان –ترجمة خرية ال�صيباين

خالل حياتي، انتميت جلميع األوان الطيف ال�شيا�شي. كنت مع الي�شار 
اأنا يف مكان ما يف  يف تك�شا�س، ومن املحافظني اأكر يف اجلامعة، والآن 
الو�شط. وطيلة ذاك الوقت، بدت يل ال�شيا�شة وكاأنها �شراع بني الي�شار 

واليمني، ال انني ل اأرى الأمر بهذه الطريقة بعد الآن.
لقد ك�شفت رئا�شة دونالد ترامب عن تهديد اأكرب بكثري: هجوم �شامل 
على م��ب��داأ اح���رتام ال��وق��ائ��ع. يف ال�شابق، ك��ان ه��ذا امل��ب��داأ م��األ��وًف��ا، ومن 

حت�شيل حا�شل؛ وبات علينا اليوم الدفاع عنه.    )التفا�شيل �س11(

•• اأبوظبي-وام-مقدي�صو-اأ ف ب:

اأدانت دولة الإم��ارات ب�شدة الهجوم 
ا�شتهدف فندقا يف  ال��ذي  الإره��اب��ي 
مقدي�شو،  ال�����ش��وم��ال��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
وجرحى  قتلى  �شقوط  ع��ن  واأ�شفر 
اخلارجية  وزارة  واأك�����دت  اأب����ري����اء. 
وال��ت��ع��اون ال����دويل يف ب��ي��ان ل��ه��ا اأن 
دولة الإمارات تعرب عن ا�شتنكارها 
الإجرامية،  الأعمال  لهذه  ال�شديد 
اأ�شكال  جل��م��ي��ع  ال���دائ���م  ورف�����ش��ه��ا 
ي�شتهدف  ال��ذي  والإره����اب  العنف، 
ويتنافى  وال�شتقرار  الأمن  زعزعة 
الدينية  وامل�������ب�������ادئ  ال����ق����ي����م  م�����ع 
والإن�شانية. كما اأعربت الوزارة عن 
لأهايل  وموا�شاتها  تعازيها  خال�س 
وذوي ال�شحايا جراء هذه اجلرمية 
النكراء، ومتنياتها بال�شفاء العاجل 

جلميع امل�شابني.
ج��اء ه��ذا يف ال��وق��ت ال��ذي قتل فيه 
خم�شة مدنيني على الأقل واأ�شيب 
�شنه  ه����ج����وم  يف  اآخ����������رون  ع�������ش���رة 
على  ال�شباب  حركة  من  متطرفون 
اأعلن  كما  مقدي�شو  بو�شط  ف��ن��دق 
الناطق با�شم ال�شرطة ال�شومالية.

•• جنيف-وكاالت:

فيما جتري يف جنيف الجتماعات 
احلوار  مللتقى  واحلا�شمة  الأخ���رية 
ال�شيا�شي الليبي يف جنيف لختيار 
التي  اجل��دي��دة  ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادة 
���ش��ت��دي��ر امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة حتى 
موعد النتخابات، وهو و�شع يبدو 
اأنه مل يرق مليلي�شيات اأعلنت رف�شها 

للعملية وبداأت حتركا م�شلحا.
املوالية  امليلي�شيات  ���ش��ارع��ت  ف��ق��د 
كتائب  الوفاق من  لرئي�س حكومة 
الغربي  واجل��ب��ل  الغربية  املنطقة 
احلوار  ملخرجات  رف�شها  لإع���الن 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي ول���ل���ح���ك���وم���ة امل���زم���ع 
الآليات  مئات  وحتركت  ت�شكيلها.  
متنها م�شلحون يف  الع�شكرية على 
الغربية  املنطقة  من  �شخم  موكب 

نحو العا�شمة طرابل�س.
توحيد  امليلي�شيات  هذه  اأعلنت  كما 
���ش��ف��وف��ه��ا وح����ل خ��الف��ات��ه��ا وفتح 
الطرق بني املناطق ودعم عودة كل 
املهجرين، ودعت ال�شراج اإىل اإعادة 
مل �شمل املجل�س الرئا�شي وت�شكيل 
اإىل  وح���دة،  ب�حكومة  و�شفتها  م��ا 

مو�سكو: ل حوار مع الهمج.. وموقف وا�سنطن مرفو�ض
مبعوث االحتاد االأوروبي يريد لقاء نافالني 

•• مو�صكو-وكاالت:

اأعلن الناطق با�شم وزير خارجية الحتاد الأوروبي اأن جوزيب بوريل اأبقى 
على زيارته اىل مو�شكو من 4 اىل 6 �شباط فرباير رغم اعتقال املعار�س 

الرو�شي األيك�شي نافالني والذي يرغب يف لقائه خالل زيارته.
الأوروبية  للمفو�شية  اليومي  ال�شحايف  املوؤمتر  خالل  �شتانو  بيرت  وق��ال 
اإن م�شروع الزيارة اىل مو�شكو باق لكن ما يح�شل يف رو�شيا غري مقبول، 
اىل  التطرق  ي��ري��د  وب��وري��ل  مقبولة،  غ��ري  نافالني  يلقاها  ال��ت��ي  املعاملة 
هذه املوا�شيع مع نظرائه الرو�س. وجددت مو�شكو ، اأم�س الثنني، رف�س 
األيك�شي  الأب���رز  الرو�شي  املعار�س  اعتقال  ح��ول  الأمريكية  الت�شريحات 
موقف  اإن  الكرملني  وق��ال  عنه،  ب��الإف��راج  املطالبة  وامل��ظ��اه��رات  نافالني 

وا�شنطن من التظاهرات غري ال�شرعية يف رو�شيا غري مقبول.
اإىل ذلك، و�شف الكرملني املحتجني �شد اعتقال املعار�س الرو�شي الأبرز 

باأنهم همجيون واحلوار معهم م�شتحيل.
بوقف  املتحدة  الوليات  الرو�شية،  اخلارجية  وزارة  طالبت  الأول،  واأم�س 
التظاهرات  خلفية  على  الداخلية  رو�شيا  �شوؤون  يف  والفظ  الوقح  التدخل 
الداعمة لنافالني. كما اعتربت يف بيان اأنه لي�س هناك �شك يف اأن الإجراءات 
احتواء  ا�شرتاتيجية  من  جزء  هي  الحتجاجات  ت�شجيع  اإىل  تهدف  التي 

رو�شيا، مطالبة بوقف التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول ذات ال�شيادة.
ياأتي هذا فيما اأوقفت ال�شرطة الرو�شية اأكر من 5300 �شخ�س خالل 

التظاهرات، بينهم 1800 يف مو�شكو.
اأن  ال��ت��ظ��اه��رات  متابعة  يف  املتخ�ش�شة  احلكومية  غ��ري  املنظمة  واأوردت 
التوقيفات خارج العا�شمة الرو�شية جرت ب�شورة خا�شة يف �شان بطر�شبورغ 
اأنتوين  الأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  متظاهرا،   1176 اعتقل  حيث 
بلينكن يف تغريدة على ح�شابه الر�شمي على تويرت اأم�س: تدين الوليات 

املتحدة ال�شتعمال امل�شتمر والقا�شي للقوة يف وجه املحتجني ال�شلميني.

وانفجرت �شيارة مفخخة اأمام فندق 
العا�شمة  مل��ط��ار  امل��ج��اور  )اف��ري��ك( 
م�شلحون  اقتحم  ث��م  ال�شومالية، 
م��ب��ن��اه وت��ب��ادل��وا اإط����الق ال��ن��ار مع 

طواقم احلماية.
وت����وا�����ش����ل ح�������ش���ار ال���ف���ن���دق حتى 
م��ن��ت�����ش��ف ل��ي��ل الأح�����د ح��ي��ث كانت 
تواجه  ال�شومالية  امل�شلحة  القوات 
اأرب����ع����ة م��ه��اج��م��ني م��ت��ح�����ش��ن��ني يف 
ال��رئ��ي�����ش��ي وتعمل  امل��ب��ن��ى  غ��رف��ة يف 

على اإنقاذ النزلء.
با�شم  الناطق  دودي�س  �شادق  وق��ال 

اإج���������راء الن����ت����خ����اب����ات. كما  ح����ني 
وزير  بيانها  يف  امليلي�شيات  هاجمت 
املر�شحني  اأب�����رز  واأح�����د  ال��داخ��ل��ي��ة 
رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة فتحي  مل��ن�����ش��ب 

با�شاغا.
ه�������ذا وان����ط����ل����ق م���ل���ت���ق���ى احل�������وار 
جنيف  مدينة  يف  الليبي  ال�شيا�شي 
ال�����ش��وي�����ش��ري��ة، ���ش��ب��اح الث���ن���ني، يف 
ال�شلطة  اأع�����ش��اء  لخ��ت��ي��ار  م�شعى 
النق�شام  حالة  واإن��ه��اء  التنفيذية 

التي متر بها البالد منذ اأعوام.
املتحدة  الأمم  م��ب��ع��وث��ة  واأ�����ش����ادت 

م���وؤمت���ر �شحايف  خ����الل  ال�����ش��رط��ة 
مدنيني  خ���م�������ش���ة  ال���ق���ت���ل���ى  ب������ني 
واآخر  قتلوا  ثالثة  النار-  ومطلقو 
تكون  ق��د  احل�شيلة  نف�شه-.  فجر 
يتوفوا  ق��د  اجل��رح��ى  وبع�س  اأع��ل��ى 
م��ت��اأث��ري��ن ب��ج��راح��ه��م. واأ����ش���اف اأن 

ع�شرة اأ�شخا�س اأ�شيبوا بجروح.
اأحد  اأن  الإع����الم  وزارة  واأو���ش��ح��ت 
ال�������ش���ح���اي���ا ه����و اجل��������رنال حممد 
ن����ور ج�����الل، وه����و م�������ش���وؤول كبري 
�شابق يف اجلي�س وم��ع��روف ج��دا يف 

ال�شومال.

�شتيفاين  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل  ب����الإن����اب����ة 
ول���ي���ام���ز، ب��ال��ت��ق��دم ال�����ذي اأح�����رزه 
الليبيني،  ب��ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  احل����وار 

خالل الفرتة الأخرية.
افتتاح  ك��ل��م��ة  يف  ول��ي��ام��ز،  واأك������دت 
تقدما  ح��ق��ق��ت  ل��ي��ب��ي��ا  اأن  امل��ل��ت��ق��ى، 
طريق  ع���ل���ى  ب���ال���ك���ب���ري  و����ش���ف���ت���ه 
الهدف  اإن  ق��ائ��ل��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
املوؤ�ش�شات  اإىل  ال�شرعية  اإع���ادة  هو 
الليبية.وتعهدت املبعوثة، باأن تكون 
التنفيذية  ال�شلطة  ممثلي  عملية 

يف ليبيا مفتوحة و�شفافة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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قبل و�سوله اإىل مداره .. 6 مكا�سب ا�سرتاتيجية 
حققتها الإمارات من م�سبار الأمل

اأخبار الإمارات

منظمة ال�سحة: حان الوقت ملعاجلة 
تبعات كوفيد »الطويل الأمد« 

عربي ودويل

كلوب يعّول على �سالح 
»املده�ص« للحاق بال�سيتي

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم 
احلرمني ال�سريفني يف وفاة االأمرية نوره بنت فهد اآل �سعود

•• اأبوظبي -وام:

الدولة »حفظه  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل« 
عبدالعزيز اآل �شعود عاهل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة .. اأعرب فيها 
عن �شادق تعازيه وموا�شاته يف وفاة املغفور لها �شاحبة ال�شمو الأمرية نورة 

بنت فهد بن حممد بن عبدالرحمن اآل �شعود.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز  اإىل خادم احلرمني  تعزية مماثلتني 

اآل �شعود.

الكاذيب اأدت اىل هذا الهجوم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
معاً،  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اأم�س، حيث ناق�س �شموهما جملة من 

الق�شايا الوطنية وال�شرتاتيجية.
كما اطلع �شموهما على اآخر ا�شتعدادات 
ل�شتك�شاف  الإم�����ارات  م�����ش��روع  ف��ري��ق 
الأمل  م�شبار  لو�شول  متهيداً  امل��ري��خ 
خالل  الأح����م����ر  ال���ك���وك���ب  م������دار  اإىل 
الأي������ام امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث ق���دم���ت معايل 
�شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة 
جمل�س  رئي�شة  املتقدمة  للتكنولوجيا 
�شرحاً  للف�شاء،  الإم���ارات  وكالة  اإدارة 
مف�شاًل لرحلة م�شبار الأمل اإىل املريخ 
خالل مراحله الأخرية، اإيذاناً بدخوله 
من  التا�شع  يف  الأح��م��ر  الكوكب  م��دار 
2021، لتكون الإمارات بهذا  فرباير 
تنجح  التي  ال��دول��ة اخلام�شة  الإجن���از 
م��ري��خ��ي��ة، وثالث  م��ه��م��ات  اإط�����الق  يف 
بنجاح  امل���ري���خ  م����دار  اإىل  ت�����ش��ل  دول����ة 
الإم����ارات  علماً  الأوىل،  امل��ح��اول��ة  م��ن 
والوليات املتحدة وال�شني تقود ثالث 
الأحمر  للكوكب  ا�شتك�شافية  ب��ع��ث��ات 

خالل �شهر فرباير اجلاري.
لو�شول  ال���ت���ن���ازيل  ال���ع���د  ب�����دء  وم�����ع 
�شاحب  دع��ا  امل��ري��خ،  الأمل"  "م�شبار 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ���ش��ع��ب الإم������ارات 
امل�شاركة  اإىل  العربي  ال��وط��ن  و�شعوب 
يف هذه اللحظة التاريخية، والحتفال 
بها كاأول اإجناز يف تاريخ الأمة العربية، 
على  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  و���ش��ع  يف  ي�شهم 
خ��ري��ط��ة ال��ت��م��ي��ز امل���ع���ريف وي�����ش��ه��م يف 
يف  الف�شائية  ال�شناعات  قطاع  تعزيز 
�شمو  من  كل  اللقاء  املنطقة".وح�شر 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س م���رك���ز حم��م��د بن 
را�شد للف�شاء، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي، و�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل 

نهيان م�شت�شار الأمن الوطني.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأي��ام تف�شلنا عن   9" اآل مكتوم:  را�شد 
موؤكداً  التاريخ"،  ودخول  املريخ  دخول 
�شموه بالقول: "الإمارات قادت العرب 
ن��ح��و اأب���ع���د ن��ق��ط��ة ك��ون��ي��ة و���ش��ل��ه��ا اأي 
ر�شالة  ور�شالتنا  التاريخ..  عرب  عربي 

اأمل وثقة لل�شباب العربي".
دخول  جن��اح  "ن�شبة  ���ش��م��وه:  واأ���ش��اف 
 ..50% امل��ري��خ  م���دار  الأم����ل  م�شبار 
من   90% ح��ق��ق��ن��ا  ن��ع��ت��رب  ول���ك���ن���ن���ا 

اأهدافنا من هذا امل�شروع التاريخي".
من جانبه، قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان بهذه املنا�شبة: 
ترجمة  امل��ري��خ  ا�شتك�شاف  مهمة  "اإن 
وهي  بالدنا،  متيز  التي  التقدم  لإرادة 
واإ�شالمياً،  ع��رب��ي��اً  ل��ري��ادت��ن��ا  جت�شيد 
ن�شتك�شف  ال��رح��ل��ة  ه���ذه  خ���الل  وم���ن 

اآفاقا جديدة نحو الأف�شل".
"و�شول دولة  ب���اأن  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف     
رهان  اأن  ي��وؤك��د  امل��ري��خ  اإىل  الإم������ارات 
امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن �شلطان 
" ورهاننا  ث��راه  " طيب اهلل  نهيان  اآل 
على ال�شتثمار يف الن�شان كان ناجحاً، 
ع��ل��ى خ��و���س غمار  ق����ادر  ���ش��ب��اب��ن��ا  واأن 
الأر�س  م��ن  امل��ج��الت  ك��ل  يف  املناف�شة 

اىل الف�شاء".
باأبناء  "نفخر  ب��ال��ق��ول:  ���ش��م��وه  واأك����د 
الإم����������ارات وب���اأن���ن���ا ن�����ش��ع م����ن خالل 
م�شبار الأمل ب�شمة تاريخية يف خدمة 

الب�شرية".
الأم�����ل  م�����ش��ب��ار  ي���دخ���ل  اأن  وي���ت���وق���ع 
التا�شع من  املريخ يف  م��دار  الإم��ارات��ي 
�شبعة  ا�شتغرقت  رح��ل��ة  ب��ع��د  ف��رباي��ر، 
مليون   493 خ��الل��ه��ا  ق��ط��ع  ���ش��ه��ور 
ك��ي��ل��وم��رت، مب��ت��و���ش��ط ���ش��رع��ة ُي��ق��در ب� 
األف كيلومرت يف ال�شاعة. وتعد   121
الكوكب  م���دار  امل�شبار  دخ���ول  مرحلة 
الأحمر الأهم والأخطر يف رحلة امل�شبار، 
 ،50% فيها  ال��ن��ج��اح  ن�شبة  ت�شل  اإذ 
مل�شبار  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ه��م��ة  وت�����ش��ت��ه��دف 
علمية  بيانات  توفري  الإماراتي  الأم��ل 
ال�شابقة،  املريخية  املهمات  توفرها  مل 
حيث �شيوفر امل�شبار �شورًة هي الأ�شمل 
من نوعها للظروف اجلوية والتغريات 

املناخية على الكوكب الأحمر ومراقبة 
الطق�س على مدار اليوم وبني ف�شول 
ال�شنة املريخية املمتدة اإىل 687 يوماً 

بح�شابات كوكب الأر�س.

 - رحلة م�سبار الأمل 
 2020 يوليو   20 يف  انطالقه  منذ 
يف  ال��ف�����ش��ائ��ي  تانيغا�شيما  م��رك��ز  م��ن 
"اإت�س  ال�������ش���اروخ  ع��ل��ى م���ن  ال���ي���اب���ان 
�شمن  الأمل"،  "م�شبار  اأمت  اإيه"،   2
املريخ،  ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع 
مرحلتني من مراحل مهمته املريخية 
ال�شتة، هما: مرحلة الإطالق، ومرحلة 
العمليات املبكرة، وهو الآن على و�شك 
اإمتام املرحلة الثالثة وهي "املالحة يف 
مدة  اأط���ول  ا�شتغرقت  التي  الف�شاء" 
بنجاح  فيها  وج��رت  الرحلة،  يف  زمنية 
ثالث مناورات دقيقة لتوجيه امل�شبار، 
للو�شول  دق��ة  الأك��ر  امل�شار  يف  ليكون 
التا�شع  يف  ت��ب��داأ  اأن  قبل  وج��ه��ت��ه،  اإىل 
الرابعة  املرحلة   2021 ف��رباي��ر  م��ن 
والأك��ر �شعوبة ودق��ة وخطورة، وهي 
املريخ،  م�����دار  اإىل  ال���دخ���ول  م��رح��ل��ة 
اإىل  النتقال  هما:  مرحلتان  ويعقبها 
العلمية،  املرحلة  العلمي واأخرياً  املدار 
حيث يبداأ امل�شبار مهمته ال�شتك�شافية 
املر�شود لها واخلا�شة بر�شد وحتليل 

مناخ الكوكب الأحمر.
فعلياً  الأمل"  "م�شبار  رح��ل��ة  وك��ان��ت 
قد بداأت كفكرة قبل �شبع �شنوات، من 
خالل خلوة وزاري��ة ا�شتثنائية دعا لها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اأواخر  يا�س يف  اآل مكتوم يف �شري بني 
�شموه ع�شفاً  قاد  2013، حيث  العام 
ا�شتعر�س  املجل�س  اأع�����ش��اء  م��ع  فكرياً 
لالحتفال  ا�شتعداداً  اأف��ك��ار  جملة  فيه 
ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي ل��ق��ي��ام الحت����اد يف 
العام 2021، وقد تبنت اخللوة يومها 
املريخ،  ل�شتك�شاف  مهمة  اإر�شال  فكرة 

كم�شروع جريء.
ال�شمّو  اأ����ش���در ���ش��اح��ب  الإث�����ر،  وع��ل��ى 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
العام  يف  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س 
وكالة  ب��ت��اأ���ش��ي�����س  م��ر���ش��وم��اً   2014
على  العمل  ل��ب��دء  للف�شاء،  الإم�����ارات 
اإىل  عربي  م�شبار  اأول  اإر���ش��ال  م�شروع 
كوكب املريخ، اأُطلق عليه ا�شم "م�شبار 
الأمل"، بحيث يتوىل مركز حممد بن 
را�شد للف�شاء التنفيذ والإ�شراف على 
مراحل ت�شميم امل�شبار وتنفيذه، بينما 

مت��ول ال��وك��ال��ة امل�����ش��روع وت�����ش��رف على 
الإجراءات الالزمة لتنفيذه.

التاريخي  الإع������الن  ه����ذا  ���ش��ك��ل  وق����د 
الإم���ارات،  م�شرية  يف  تنموياً  منعطفاً 
عرب دخولها قطاع تكنولوجيا الف�شاء، 
اقت�شادها  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  راف��ع��ة  وج��ع��ل��ه 
ال���وط���ن���ي، مب������وازاة ال��ع��م��ل ع��ل��ى بناء 
راأ�شمال اإماراتي ب�شري يف جمال علوم 
الالزمة  امل���وارد  وتخ�شي�س  الف�شاء، 

لال�شتثمار يف هذا املجال.

 - من احللم اإىل مبادرة وطنية 
وف����ور ت��ل��ق��ي م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�شد 
امل�شروع،  التكليف ببدء تنفيذ  للف�شاء 
والفكرة  احللم  حتويل  رحلة  انطلقت 
اإىل واقع ملمو�س، وت�شكلت فرق العمل 
من كوادر وطنية �شابة، من مهند�شني 
وب��اح��ث��ني وع��ل��م��اء وت��ق��ن��ي��ني، حر�شوا 
الوطنية  امل���ه���م���ة  ه�����ذه  اإجن�������از  ع���ل���ى 
التي  الزمنية  امل���دة  خ��الل  التاريخية 
مت حت��دي��ده��ا، وه���ي 6 ���ش��ن��وات، حتى 
احتفالت  مع  امل�شبار  و�شول  يتزامن 
يف  اخلم�شني،  الوطني  بيومها  الدولة 
احلجم  بهذا  ف�شائية  مهمة  اأن  ح��ني 
ي�����ش��ت��غ��رق يف ال���ع���ادة ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��ا بني 
الذي �شكل  الأمر  عاماً،   12 اإىل   10
ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل، حّولوه  حت��دي��اً ك��ب��رياً 
بف�شل الدعم الالحمدود من القيادة 
الر�شيدة اإىل حافز اإ�شايف دفعهم لبذل 

جهود م�شاعفة.
ومنذ اليوم الأول للم�شروع كان توجيه 
ت�شنيع  يتم  اأن  وه��و  وا���ش��ح��اً،  القيادة 
امل�����ش��ب��ار وع����دم ���ش��رائ��ه ج���اه���زاً، وكان 
فر�شة  اإىل  حتول  جديداً،  حتدياً  هذا 
لإلهام جيل من العلماء والباحثني يف 
لإحداث  والتكنولوجيا  العلوم  جم��ال 
نقلة نوعية و امل�شاهمة يف بناء اقت�شاد 
م��ب��ن��ي ع���ل���ى امل���ع���رف���ة، وب����ن����اء ق�����درات 
امل�شروع  يف  العاملة  الوطنية  ال��ك��وادر 
اإماراتيني  علماء  واإع���داد  تدريب  عرب 
لالإ�شهام يف جمال ا�شتك�شاف الف�شاء، 
العلميني  ال�������ش���رك���اء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال��دول��ي��ني ل��ل��م�����ش��روع، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
اإماراتيني  مهند�شني  واإع����داد  ت��دري��ب 
يوؤدي  مب��ا  ال��ف�����ش��اء،  اأن��ظ��م��ة  لتطوير 
الالزمة  التحتية  البنية  جتهيز  اإىل 
ل��ربن��ام��ج م�����ش��ت��دام يف دول���ة الإم����ارات 
وذلك  اخل��ارج��ي،  الف�شاء  ل�شتك�شاف 
ع��رب ب��ن��اء ���ش��راك��ات م��ع ج��ه��ات دولية 
الف�شاء،  ا�شتك�شاف  خمت�شة يف جمال 

بالإ�شافة اإىل اإن�شاء وحت�شني وتطوير 
الربامج العلمية والهند�شية يف القطاع 
وق��د عمل فريق  والأك��ادمي��ي.  العلمي 
املريخ  ل�شتك�شاف  الإم�����ارات  م�����ش��روع 
للف�شاء  را����ش���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د  يف 
وتطويره  وبنائه  امل�شبار  ت�شميم  على 
لأجهزته  الالزمة  الختبارات  واإج��راء 
واأن��ظ��م��ت��ه ال��ف��رع��ي��ة م���ع ���ش��رك��اء نقل 
اإجنازه  بالفعل  ومت  العامليني،  املعرفة 
النهائية  الختبارات  ملرحلة  وجتهيزه 
 ،2020 ف���رباي���ر  يف  الإط�������الق  ق��ب��ل 
ال�شمو  �شاحب  قيام  مع  ذلك  وتزامن 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
القطعة  ت���رك���ي���ب  ع��م��ل��ي��ة  ب���ح�������ش���ور 
الأخ������رية م���ن امل�����ش��ب��ار، وال���ت���ي ت�شكل 
اجل��زء اخل��ارج��ي الأخ���ري منه وحتمل 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اأ�شماء 
الأع����ل����ى ل����الحت����اد ُح����ّك����ام الإم���������ارات، 
وتواقيع �شموهم، وتواقيع �شمو اأولياء 
الأمل  "قوة  عبارة  حتمل  كما  العهود، 
تخت�شر امل�شافة بني الأر�س وال�شماء"، 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ع��ل��م دول����ة الإم������ارات 

و�شعارها "ل �شيء م�شتحيل".

 - حتدي الوباء العاملي 
ع��م��ل م�شروع  ف���ري���ق  ت��خ��ط��ي  وع���ق���ب 
الإمارات ل�شتك�شاف املريخ حتدي بناء 
قيا�شي،  وق��ت  يف  بكفاءة  الأم��ل  م�شبار 
ظ��ه��ر حت���دٍّ ج��دي��د مت��ث��ل ه���ذه امل���رة يف 
كيفية نقل امل�شبار اإىل حمطة الإطالق 
اليابان يف ظل تف�شي وب��اء فريو�س  يف 
عاملياً،   "19 "كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
املطارات  اإغ���الق  ت��رت��ب عليه  م��ا  وه��و 
وامل���وان���ئ ح���ول ال���ع���امل، وو����ش���ع قيود 
�شارمة على التنقل بني الدول، الأمر 
الذي ا�شتلزم و�شع خطط بديلة لنقل 
امل�شبار يف �شوء هذا التحدي امل�شتجد، 
كي يكون جاهزاً لالإطالق يف التوقيت 
يوليو  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ����ش���ل���ف���اً  امل����ح����دد 
يف  امل�شبار  فريق  جنح  وق��د   ،2020
اليابانية  تانيغا�شيما  اإىل حمطة  نقله 
�شاعة  يف رحلة ا�شتغرقت اأكر من 83 
براً وجواً وبحراً، روعي خاللها اتخاذ 
واإجراءات لوج�شتية  تدابري احرتازية 
وجهته  اإىل  اإي�شاله  ل�شمان  حمكمة، 
و�شعية  يف  الإط������الق  ق��ب��ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

مثالية.

- الإطالق الناجح 
ال��ت��ي ظل  اللحظة احل��ا���ش��م��ة  وج����اءت 

ال�شرب  ب��ف��ارغ  يرتقبها  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
ال���دوؤوب،  العمل  م��ن  �شنوات   6 ط��وال 
وه��ي حلظة الإط���الق التي حت��دد لها 
 15 ي���وم  ال�����ش��اع��ة الأوىل م���ن ���ش��ب��اح 
يوليو 2020 بتوقيت الإمارات، ولكن 
تبني اأن الظروف اجلوية غري مالئمة 
�شيحمل  ال������ذي  ال���������ش����اروخ  لإط�������الق 
اإع������ادة ج���دول���ة املوعد  امل�����ش��ب��ار، ل��ت��ت��م 
من  املمتدة  الإطالق"  "نافذة  �شمن 
علماً  اأغ�شط�س،   3 وح��ت��ى  يوليو   15
باأن عدم جناح الفريق يف اإجناز عملية 
الإطالق خالل تلك الفرتة كان يعني 
تاأجيل املهمة باأكملها ملدة عامني. وبعد 
درا�شات الأح��وال اجلوية بالتعاون مع 
اإطالق  الفريق  ق��رر  الياباين  اجلانب 
من  الع�شرين  ي��وم  الأمل"  "م�شبار 
�شباح   01:58 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د  ي��ول��ي��و 
بتوقيت الإمارات. ولأول مرة يف تاريخ 
الف�شاء  ل�شتك�شاف  الف�شائية  امل��ه��ام 
العربية،  باللغة  التنازيل  العد  ي��رتدد 
الأم����ل، حيث  م�شبار  ب��اإط��الق  اإي���ذان���اً 
واملنطقة  ال��دول��ة  م��ن  امل��الي��ني  حب�س 
للحظة  ان���ت���ظ���اراً  اأن��ف��ا���ش��ه��م  وال���ع���امل 
خمرتقاً  ال�����ش��اروخ  ل�شعود  احلا�شمة 
ب�شرعة  ل�����الأر������س  اجل������وي  ال����غ����الف 
حاماًل  ال�شاعة  يف  كيلومرت  األف   34
دقائق  اإل  الأم��ل، وما هي  معه م�شبار 
حتى ت��اأك��د جن��اح عملية الإط���الق، ثم 
الإطالق  �شاروخ  عن  امل�شبار  انف�شال 
اإ�شارة من  اأول  ا�شتالم  بنجاح، ولحقاً 
امل�شبار.. كما تلقى امل�شبار اأول اأمر من 
باخلوانيج  الأر���ش��ي��ة  التحكم  حمطة 
بفتح  ذاتي  ب�شكل  امل�شبار  وقام  دبي،  يف 
اأنظمة  وت�����ش��غ��ي��ل  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  الأل������واح 
فعلياً  ذلك  لي�شكل  الف�شائية،  املالحة 
ب���داي���ة رح��ل��ة امل�����ش��ب��ار ال��ف�����ش��ائ��ي��ة اإىل 
دولة  بدخول  اإي��ذان��اً  الأح��م��ر،  الكوكب 
باإجناز ف�شائي غري  التاريخ  الإم��ارات 
العربي،  الوطن  م�شتوى  على  م�شبوق 
مهمة  اأول  الأمل"  "م�شبار  ول��ي��ك��ون 
تقودها  الكواكب  ل�شتك�شاف  ف�شائية 

دولة عربية.

 - عمليات دقيقة  
املمتدة  الأم���ل  م�شبار  رح��ل��ة  و���ش��ه��دت 
العديد  الآن  ح��ت��ى  اأ����ش���ه���ر   7 ل��ن��ح��و 
واملعقدة؛  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
ال�شاروخ  انطلق  الأوىل  املرحلة  ففي 
م��ت�����ش��ارع��اً ب���ع���ي���داً ع���ن الأر���������س، ومت 
خالل هذه املرحلة ا�شتخدام حمركات 

ال�شلب،  بالوقود  تعمل  التي  ال�شاروخ 
ال�����ش��اروخ الغالف  ومب��ج��رد اخ����رتاق 
ل����الأر�����س مت ال��ت��خ��ل�����س من  اجل������وي 
ال��غ��ط��اء ال��ع��ل��وي ل��ل�����ش��اروخ ال���ذي كان 

يحمي "م�شبار الأمل".
ويف املرحلة الثانية من عملية الإطالق 
املرحلة  حم���رك���ات  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س  مت 
الأوىل، وو�شع امل�شبار يف مدار الأر�س، 
املرحلة  ذل����ك حم���رك���ات  ب��ع��د  ل��ت��ع��م��ل 
م�شاره  يف  امل�شبار  و���ش��ع  على  الثانية 
نحو الكوكب الأحمر من خالل عملية 
حماذاة دقيقة مع املريخ. وكانت �شرعة 
كيلومرتاً   11 املرحلة  امل�شبار يف هذه 
 39600 اأي  ال����واح����دة،  ال��ث��ان��ي��ة  يف 
امل�شبار  انتقل  ال�شاعة. ثم  كيلومرت يف 
اإىل املرحلة الثالثة واملعروفة مبرحلة 
�شل�شلة  ب��داأت  وفيها  املبكرة،  العمليات 
بت�شغيل  امل��ع��دة م�����ش��ب��ق��اً  الأوام������ر  م��ن 
العمليات  ه��ذه  وت�شمل  الأم���ل،  م�شبار 
وت�شغيل  امل��رك��زي،  الكمبيوتر  تن�شيط 
ن���ظ���ام ال��ت��ح��ك��م احل������راري مل��ن��ع جتمد 
ال�شم�شية  الأل���������واح  وف���ت���ح  ال�����وق�����ود، 
املخ�ش�شة  امل�����ش��ت�����ش��ع��رات  وا���ش��ت��خ��دام 
بعدها  لتبداأ  ال�شم�س،  موقع  لتحديد 
وتوجيه  امل�شبار  تعديل مو�شع  مناورة 
بدء  اأج���ل  م��ن  ال�شم�س،  ن��ح��و  الأل�����واح 
عملية �شحن البطاريات املوجودة على 
العمليات  انتهاء  وف��ور  امل�شبار..  م��ن 
ال�شابقة بداأ "م�شبار الأمل" يف اإر�شال 
�شل�شلة من البيانات يف اأول اإ�شارة ت�شل 
التقاط  مت  حيث  الأر�����س،  ك��وك��ب  اإىل 
مراقبة  �شبكة  قبل  م��ن  الإ���ش��ارة  ه��ذه 
املحطة  وب��الأخ�����س  العميق،  الف�شاء 
الإ�شبانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ت��ق��ع  ال���ت���ي 

مدريد.

 - توجيه م�سار امل�سبار 
دبي  يف  الأر���ش��ي��ة  املحطة  تلقي  وف���ور 
العمل  ف���ري���ق  ب��ا���ش��ر  الإ������ش�����ارة،  ه����ذه 
للتاأكد  الفحو�شات  �شل�شلة من  اإج��راء 
 45 مدة  ا�شتمرت  امل�شبار  �شالمة  من 
العمليات  فريق  خاللها  فح�س  يوماً، 
جميع  للم�شبار  ال��ه��ن��د���ش��ي  وال��ف��ري��ق 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن ع��م��ل الأنظمة  الأج���ه���زة 
امل��وج��ودة على م��ن امل�شبار  والأج��ه��زة 
بكفاءة. ويف هذه املرحلة، اأجرى فريق 
ب��ن��ج��اح مناورات  ع��م��ل م�����ش��ب��ار الأم����ل 
اأف�شل  يف  امل�شبار  ليكون  امل�شار  توجيه 
م�شار �شوب الكوكب الأحمر، وقد جنح 
الفريق يف اإجراء اأول مناورتني، الأوىل 

من   28 اأغ�شط�س والثانية يف   11 يف 
اأغ�شط�س 2020.

وب��ع��د اإجن����از م��ن��اورت��ي ت��وج��ي��ه امل�شار 
الرابعة يف رحلة  املرحلة  ب��داأت  بنجاح، 
يف  "املالحة  وه���ي  الأمل"،  "م�شبار 
العمليات  م��ن  �شل�شلة  ع��رب  الف�شاء" 
ال��ف��ري��ق مع  ت��وا���ش��ل  اإذ  الع��ت��ي��ادي��ة، 
الأر�شية  التحكم  حمطة  عرب  امل�شبار 
ب���واق���ع م���رت���ني اإىل ث����الث م�����رات يف 
الأ�شبوع، مدة كل منها ترتاوح ما بني 6 
اإىل 8 �شاعات. ويف الثامن من نوفمرب 
املا�شي، اأجنز فريق عمل م�شبار الأمل 
الثالثة،  امل�شار  توجيه  م��ن��اورة  بنجاح 
ليتحدد على اإثرها بدقة موعد و�شول 
9 فرباير  امل�شبار اإىل مدار املريخ يوم 
م�شاء   7:42 ال�شاعة  عند   2021
بتوقيت الإمارات. وخالل هذه املرحلة 
اأي�شاً قام فريق العمل بت�شغيل الأجهزة 
العلمية لأول مرة يف الف�شاء وفح�شها 
نحو  توجيهها  ع��رب  وذل���ك  و�شبطها، 
ال���ن���ج���وم ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���ش��الم��ة زواي����ا 
امل���ح���اذاة اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا، وال��ت��ح��ق��ق من 
و�شولها  مب��ج��رد  للعمل  ج��اه��زة  اأن��ه��ا 

اإىل املريخ.
ومع نهاية هذه املرحلة اقرتب "م�شبار 
املرحلة  ل���ت���ب���داأ  امل���ري���خ  م���ن  الأمل" 
اأه����م م���راح���ل مهمته  ال���راب���ع���ة، وه����ي 
التاريخية ل�شتك�شاف الكوكب الأحمر 
واأكرها خطورة، وهي مرحلة الدخول 

اإىل مدار املريخ.

 -اأول �سورة متكاملة لطق�ض املريخ 
الأمل"  "م�شبار  اأه������داف  وت��ت�����ش��م��ن 
حول  م���داره  اإىل  بنجاح  و���ش��ول��ه  عند 
الكوكب الأحمر تقدمي �شورة متكاملة 
الأوىل  للمرة  للمريخ  للغالف اجلوي 
امل��ري��خ��ي��ة، وتكوين  امل��ه��م��ات  ت��اري��خ  يف 
اأع��م��ق ب�����ش��اأن ال��ت��غ��رّيات املناخية  ف��ه��م 
على �شطحه، ور�شد الظروف املناخية 
للكوكب الأحمر على مدار اليوم وبني 
اجلوية،  الظواهر  ومراقبة  الف�شول، 
ك��ال��ع��وا���ش��ف ال��رتاب��ي��ة وال��ت��غ��ريات يف 
درجة احلرارة، ودرا�شة تاأثري التغرّيات 
امل��ن��اخ��ي��ة يف ت�����ش��ك��ي��ل ظ���اه���رة ه���روب 
من  والهيدروجني  الأوك�شجني  غ��ازي 
غ��الف��ه اجل����وي، ع��رب درا���ش��ة العالقة 
ال�شفلية  اجل��وي  ال��غ��الف  ب��ني طبقات 
اأ�شباب  ك�شف  اإىل  بالإ�شافة  والعلوية، 
ت����اآك����ل ���ش��ط��ح امل�����ري�����خ، وال���ب���ح���ث عن 
واملناخ  ال���ي���وم  ط��ق�����س  ب���ني  ال����رواب����ط 

�شاأن  وم��ن  الأح��م��ر.  للكوكب  ال��ق��دمي 
حتليل مناخ الكوكب الأحمر م�شاعدتنا 
على معرفة ما اإذا كانت هناك اإمكانية 
وا�شت�شراف  املريخ،  �شطح  على  للحياة 
م�شتقبل كوكب الأر�س، و�ُشبل احلفاظ 

على احلياة فيه.
و����ش���وف ي��ج��م��ع م�����ش��ب��ار الأم������ل اأك���ر 
البيانات  م��ن  غيغابايت   1000 م��ن 
اجلديدة عن كوكب املريخ، بحيث يتم 
العلمية  ل��ل��ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  اإي��داع��ه��ا يف 
يف الإم����ارات م��ن خ��الل ع��دة حمطات 
اأر�شية منت�شرة حول العامل،  ا�شتقبال 
و�شوف يقوم الفريق العلمي للم�شروع 
التي  البيانات  ه��ذه  وحتليل  بفهر�شة 
مرة،  لأول  للب�شرية  م��ت��اح��ة  �شتكون 
املجتمع  مع  م�شاركتها  ذلك  بعد  ليتم 
العلمي املهتم بعلوم املريخ حول العامل 

يف �شبيل خدمة املعرفة الإن�شانية.

 - مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
تاأ�ش�س مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
من  رئي�شياً  ليكون ج��زءاً   2015 ع��ام 
املبادرة ال�شرتاتيجية الهادفة اإىل دعم 
التقني  وال��ت��ق��دم  العلمية  الب��ت��ك��ارات 
ودف����ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة. يتوىل 
الإمارات  م�شروع  تنفيذ  مهمة  املركز 
ل�شتك�شاف املريخ "م�شبار الأمل"، كما 
القمر  وبناء  ت�شميم  على  املركز  عمل 
الذي  �شات"  "خليفة  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
القمر  2018، وه��و  ع��ام  اإط��الق��ه  مت 
ال���ش��ط��ن��اع��ي الأك������ر ت���ق���دم���اً ال���ذي 

تر�شله دولة الإمارات اإىل الف�شاء.
الإجن���ازات،  م��ن  العديد  امل��رك��ز  وحقق 
اأهمها اإطالق القمريني ال�شطناعيني 
يف   "2 ���ش��ات  و"دبي   "1 ���ش��ات  "دبي 
كما  ال��ت��وايل،  على  و2013   2009
كاأول   ،"1 "نايف  باإطالق  املركز  جنح 
اإماراتي  ن��ان��وم��رتي  ا�شطناعي  ق��م��ر 
العام  اأوائ�����ل  اخل���ارج���ي  ال��ف�����ش��اء  اإىل 
العديد  املركز  اأجندة  وت�شم   .2017
تطوير  اأهمها  امل�شتقبلية  امل�شاريع  من 
الإماراتي  ال�شطناعي  القمر  م�شروع 
قمر  ثاين   ،MBZ-Sat"" اجلديد 
ت�شميمه  ي��ت��م  اإم����ارات����ي،  ا���ش��ط��ن��اع��ي 
اأي��دي فريق من  بالكامل على  وب��ن��اوؤه 
امل��ه��ن��د���ش��ني الإم����ارات����ي����ني، ب��ع��د قمر 
�شاحب  ك���ان  ح��ي��ث  �شات"،  "خليفة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم قد اأعلن عن امل�شروع يف اأكتوبر 
 ،"MBZ-Sat" و�شيكون  امل��ا���ش��ي. 
ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه يف مركز  ���ش��ي��ت��م  ال�����ذي 
حممد بن را�شد للف�شاء بدبي، القمر 
ال�شطناعي امل��دين الأك��ر ت��ط��وراً يف 
الف�شائي  الت�شوير  جمال  يف  املنطقة 
وال��و���ش��وح، حيث يتوقع  ال��دق��ة  ع��ايل 

اإطالقه يف العام 2023.

 - وكالة الإمارات للف�ساء 
يف  للف�شاء  الإم����ارات  وك��ال��ة  اإن�شاء  مت 
ف�شاء  وك��ال��ة  اأول  وتعد   ،2014 ع��ام 
اأهدافها  وتتلخ�س  املنطقة،  يف  اأ�ش�شت 
يف ت��ن��ظ��ي��م ودع�����م ق���ط���اع ال��ف�����ش��اء يف 
املنطقة  يف  م��ك��ان��ت��ه  وت��ع��زي��ز  ال���دول���ة 
الف�شاء  ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر  وال�����ع�����امل، 
الوطني للم�شاهمة يف تنويع القت�شاد 
واإع�����داد ج��ي��ل متميز من  الإم����ارات����ي، 
قطاع  لقيادة  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر 
الف�شاء من خالل جمموعة من برامج 
الوعي  م�شتوى  ورف���ع  ال���ق���درات،  ب��ن��اء 
العلوم  وجم���الت  الف�شاء  علوم  ح��ول 
والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات، 
واإق���ام���ة ���ش��راك��ات دول��ي��ة وت��ع��زي��ز دور 

الإمارات ومكانتها يف قطاع الف�شاء.
ولتحقيق هذه الأهداف مت اإطالق كل 
م��ن ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة لقطاع 
وال�شيا�شة   ،2015 ع�����ام  ال���ف�������ش���اء 
 ،2016 الف�شاء عام  الوطنية لقطاع 
واخلطة الوطنية لال�شتثمار الف�شائي 
قطاع  ت��ن��ظ��ي��م  وق���ان���ون   ،2018 ع���ام 

الف�شاء يف اأواخر 2019.
للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  وق��د �شممت 
خ��ارط��ة ط��ري��ق وا���ش��ح��ة ل��الب��ت��ك��ار يف 
لتحديد  الف�شاء،  وع��ل��وم  تكنولوجيا 
البحثية يف  ال��ق��درات  اأول��وي��ات تطوير 
ال��ب��ح��وث املحلية.  اجل��ام��ع��ات وم��راك��ز 
ال�شباب  ج���ذب  ع��ل��ى  ال��وك��ال��ة  وت���رك���ز 
علوم  يف  ل���الن���خ���راط  الإم�����ارات�����ي�����ني 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ف�����ش��اء، الأم�����ر الذي 
���ش��ي��وؤدي اإىل اإع�����داد ج��ي��ل م��ن ال���رواد 
املتميزين يف هذا القطاع، داخل الدولة 

وخارجها.

ا�ستعر�سا ال�ستعدادات النهائية لفريق عمل م�سروع الإمارات مع بدء العد التنازيل لو�سول م�سبار الأمل املريخ

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يناق�سان ق�سايا وطنية وا�سرتاتيجية 

حممد بن را�سد: 
التاريخ ودخول  املريخ  دخول  عن  تف�سلنا  اأيام   9 •

• الإمارات قادت العرب نحو اأبعد نقطة كونية و�سلها اأي عربي عرب التاريخ.. ور�سالتنا ر�سالة اأمل وثقة لل�سباب العربي
• ن�سبة جناح دخول م�سبار الأمل مدار املريخ 50 %.. ولكننا نعترب حققنا 90 % من اأهدافنا من هذا امل�سروع التاريخي

حممد بن زايد:  
• نفخر باأبناء الإمارات وباأننا ن�سع من خالل م�سبار الأمل ب�سمة تاريخية يف خدمة الب�سرية

• مهمة ا�ستك�ساف املريخ ترجمة لإرادة التقدم التي متيز بالدنا، وهي جت�سيد لريادتنا عربيًا واإ�سالميًا
• الو�سول اإىل املريخ يوؤكد اأن رهان املغفور له ال�سيخ زايد ورهاننا على ال�ستثمار يف الن�سان كان ناجحًا، 

واأن �سبابنا قادر على خو�ض غمار املناف�سة يف كل املجالت من الأر�ض اىل الف�ساء

• الإمارات والوليات املتحدة وال�سني تقود 3 بعثات ا�ستك�سافية لكوكب املريخ خالل �سهر فرباير 
• الإمارات �ستكون الدولة اخلام�سة يف التاريخ التي تنجح يف الو�سول للكوكب الأحمر يف حال جناح امل�سبار يف دخول مدار املريخ
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حققت الإم�����ارات م��ن��ذ الإع����الن عن 
م�شروع "م�شبار الأمل " وحتى اليوم 
جمموعة كبرية من الإجن��ازات التي 
تركت تاأثريا اإيجابيا على العديد من 
لتبث  ب��ال��دول��ة،  احليوية  القطاعات 
جم����ددا ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ك�����ش��ب حتدي 
وتر�شيخ  ال��ت��ج��رب��ة  ح���داث���ة  جت�����اوز 
م��ك��ان��ت��ه��ا يف م��ق��دم��ة ال����دول الأك���ر 
تقدما وحداثة على م�شتوى العامل .

ال���ت���ن���ازيل لو�شول  ال���ع���د  ب����دء  وم����ع 
تر�شد  امل���ري���خ،  ك��وك��ب  اإىل  امل�����ش��ب��ار 
"وام" اأب���رز  اأن���ب���اء الإم�������ارات  وك���ال���ة 
املكا�شب الإ�شرتاتيجية التي حققتها 
اإع���الن���ه���ا ع���ن اأول  الإم���������ارات م��ن��ذ 
م�����ش��روع ع��رب��ي واإ���ش��الم��ي لكت�شاف 

الكوكب الأحمر.

- �سناعة متقدمة  
ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع  ميثل 
زاوية  حجر  الأمل"  "م�شبار  امل��ري��خ 
الف�شاء  لإن�شاء �شناعة تكنولوجيات 
ب���ك���ل ما  يف الإم�����������ارات م�����ش��ت��ق��ب��اًل، 
�شينتج عن ذلك من تطبيقات تقنية 
القت�شاد  ت�شهم يف تطوير  متطورة، 
ال��وط��ن��ي، ول��ع��ل ان���ف���راد ف��ري��ق عمل 
ت�شميم   200 ب��ت��ن��ف��ي��ذ  امل�������ش���ب���ار 
وت�شنيع  ج��دي��د،  علمي  تكنولوجي 
66 قطعة من مكوناته يف الإمارات، 

الدولة  ول���وج  ب��دء  على  نا�شع  دل��ي��ل 
ك���ب���رية، ويوؤكد  ب���ق���وة  ال��ق��ط��اع  ه����ذا 
و�شاملة  وا�شحة  روؤي��ة وطنية  تنفيذ 
اإماراتية  ���ش��ن��اع��ة  اإي���ج���اد  ت��ع��زي��ز  يف 
الكثرية  امل�شروعات  خلدمة  ف�شائية 

احلالية وامل�شتقبلية.

- القوة الناعمة 
من  الأمل"  "م�شبار  م�����ش��روع  ع���زز 
التي  الإم��ارات  لدولة  الناعمة  القوة 
باتت ترتبط بع�شرات التفاقيات مع 
كربيات الوكالت والهيئات واملنظمات 
جت�شيداً  الف�شاء،  قطاع  يف  الدولية 
ل�����دور ال�����ش��راك��ة وال���ت���ع���اون ال����دويل 

ال��دول لإجناح  امل�شرتك بني خمتلف 
الوطنية.  والربامج  الف�شائية  املهام 
امل�شبار منت�شف  اإط��الق  وج��اء جن��اح 
���ش��ه��ر ي��ول��ي��و اجل������اري ل���ي���وؤك���د على 
التفرد الماراتي يف قطاع ال�شناعات 
دول�ة  �شاد�س  باتت  حيث  الف�شائية، 
الأحمر  الكوكب  اإل��ى  تر�ش��ل م�ش��بارا 
وه��و الأم��ر ال��ذي لفت اأن��ظ��ار العامل 
ك��ل��ه و���ش��ك��ل ح��دي��ث و���ش��ائ��ل الإع���الم 

العاملية لفرتات طويلة.

- كفاءات وطنية 
ات��خ��ذت دول���ة الإم������ارات م��ن��ذ بداية 
الأمل"  "م�شبار  مب�����ش��روع  التفكري 

قرارا ا�شت�شرافيا باأن يتم التخطيط 
فريق  ي���د  ع��ل��ى  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  والإدارة 
اإم����ارات����ي، وت���اأك���ي���داً ع��ل��ى ذل���ك فاإنه 
التقنيات  م��ن  اأي  ا���ش��ت��رياد  ي��ت��م  مل 
امل�شروع  عليها  يقوم  التي  الرئي�شية، 
من اخل��ارج، بل مت ت�شميم مكوناته 
على  حم��ل��ي��اً  وجتميعها  وت�شنيعها 
ي���د خ����ربات واإم���ك���ان���ات حم��ل��ي��ة، اأما 
لذلك،  ال����الزم����ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل���ع���رف���ة 
ف���ق���د ب�������داأ ت���ط���وي���ره���ا حم���ل���ي���اً من 
خ����الل ت���دري���ب ف���ري���ق امل�������ش���روع من 
ال�شراكات  عرب  الإم��ارات��ي��ني  ال�شباب 
اأكادميية  جهات  م��ع  الإ�شرتاتيجية 
التقنيات  ت��وري��د  ع��ن  عو�شاً  علمية، 

العاملية  وال�����ش��رك��ات  ال����وك����الت  م���ن 
املتخ�ش�شة يف جمال الف�شاء.

يف  الأمل"  "م�شبار  ف���ري���ق  وجن����ح 
تعد  ال��ت��ي  امل�����ش��روع،  ميزانية  خف�س 
الأق���ل م��ق��ارن��ة مب�����ش��روع��ات مماثلة، 
والتي مل تتجاوز 200 مليون دولر، 
ومتثل فقط ثلث التكلفة للم�شروعات 
املجهودات  ذل���ك  ليعك�س  الأخ������رى، 
بتوطني  ال��ب��دء  يف  للدولة  ال�شخمة 
ال�شناعات الف�شائية، والدخول فيها 

خالل ال�شنوات املقبلة بقوة.

- التناف�سية 
تعزيز  يف  الأمل"  "م�شبار  ي�����ش��ه��م 

الإمارات  لدولة  التناف�شية  القدرات 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ل ���ش��ي��م��ا يف 
والتكنولوجيا  الب��ت��ك��ارات  جم���الت 
وال���ع���ل���وم امل��ت��ق��دم��ة، ك��م��ا ي���ع���زز من 
ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  على  قدرتها 
�شمعتها  م��ن  م�شتفيدة  الأج��ن��ب��ي��ة، 
ال��دول��ي��ة وم��وق��ع��ه��ا اجل���دي���د �شمن 
علوم  يف  ا�شتثماراً  ال��ع��امل  دول  اأك��ر 

الف�شاء واملجالت ذات ال�شلة.
واأك����د جن���اح اإط����الق امل�����ش��ب��ار ع��ل��ى ما 
و���ش��ل��ت اإل��ي��ه الإم�����ارات م��ن ت��ق��دم يف 
جم����ال ا���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ف�����ش��اء ال���ذي 
الأقمار  ب�شناعة  الهتمام  بداأته من 
اإر�شاء  اإىل  و����ش���وًل  ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة، 

الف�شاء،  ل���ق���ط���اع  وط���ن���ي���ة  اأج����ن����دة 
ف�شاء  رائ�����د  اأول  اإر�����ش����ال  ت�����ش��م��ن��ت 
الدولية،  ال��ف�����ش��اء  مل��ح��ط��ة  اإم���ارات���ي 
واإر�شال اأول م�شبار عربي ل�شتك�شاف 

كوكب املريخ.

- ر�سالة اإلهام 
"م�شبار  م�����ش��روع  اإجن������ازات  ت��ت��ع��دى 
التكنولوجية  ال���ن���واح���ي  الأمل" 
واأمل  اإلهام  ر�شالة  لتكون  والعلمية، 
جلميع ال�شباب الإماراتي والعربي يف 
هذه الأوقات املليئة بالتحديات، حيث 
اأعاد م�شهد اإطالق ال�شاروخ احلامل 
ال�شباب على  الثقة يف قدرة  للم�شبار 

���ش��ن��اع��ة اأجم���اده���م، وت��ل��ق��ى ماليني 
ال��ع��رب ت��ل��ك امل�����ش��اه��د ب��اأم��ل ك��ب��ري يف 

امل�شتقبل .
امل�����ش��روع ���ش��ارك اأكر  ومنذ ان��ط��الق 
األ�����ف ط���ال���ب وم��ع��ل��م يف   100 م���ن 
التي  والتعليمية  التثقيفية  ب��رام��ج 
تندرج حتت مظلته واأبرزها مبادرات 
زيادة  يف  �شاهم  مما  الأمل"،  "جيل 
م��ل��ح��وظ��ة ع��ل��ى اإق���ب���ال ال��ط��ل��ب��ة على 
درا�شة التخ�ش�شات املرتبطة بالقطاع 
والتكنولوجيا  العلوم  من  الف�شائي 
قيمة   - وال��ه��ن��د���ش��ة.  وال��ري��ا���ش��ي��ات 
معرفية . ميثل "م�شبار الأمل" قيمة 
علمية لالإمارات والعامل اأجمع حيث 
مهمة  معرفية  ثغرة  �شد  يف  �شي�شهم 
تقرب العامل من فهم اأعمق للكوكب 
الأحمر، وا�شتيعاب كيفية تغري املناخ 
ل��ل��م��ري��خ على  اجل������وي  ال����غ����الف  يف 
امتداد دورات الليل والنهار واملوا�شم، 
كاملة  ���ش��ورة  اأول  اإ���ش��اف��ة لل��ت��ق��اط 
 " الأم���ل  م�شبار   " ويتميز  للمريخ. 
ما  وه��و  وبعيد  وا���ش��ع  م�شار  ب��ات��خ��اذ 
الذي  الأول من نوعه  امل�شبار  يجعله 
مبا  املريخ،  ملناخ  �شاملة  �شورة  يقدم 
وعوا�شف  وال��غ��ازات  الغيوم  ذل��ك  يف 
ال��غ��ب��ار ع��ل��ى ام��ت��داد ال��ي��وم ب���دل من 
الكتفاء مب�شاحات زمانية اأو مكانية 
ال���ب���ي���ان���ات التي  حم������ددة، و���ش��ت��ك��ون 
بغية  للجميع  متاحة  املهمة  تقدمها 

اإجراء درا�شات عليها .

•• ابوظبي-وام:

ما  لفتتاحها  الأول  ال��ع��ام  خ��الل  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  �شجلت 
الرعاية  وق��دم��ت خ��دم��ات  لعياداتها اخل��ارج��ي��ة  زي���ارة  األ��ف   270 ع��ن  يزيد 
اأج��رت تدخالت عاجلة يف  األ��ف مري�س داخلي كما   17 ال�شحية لأك��ر من 
اإجراء  �شهدت  كما   ، األ��ف مري�س   94 يزيد عن  ملا  املن�شاأة  الطوارئ يف  ق�شم 
الأوىل  للمرة  8500 عملية جراحية مبا يف ذلك عمليات جُترى  اأكر من 
على م�شتوى املنطقة مثل املنظار اللولبي لالأمعاء الدقيقة وتنظري القولون 

مب�شاعدة تقنية الذكاء ال�شطناعي.
ت�شهد مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية اإحدى اأكرب م�شت�شفيات دولة الإمارات 
لتقدمي خدمات الرعاية ال�شحية للحالت احلرجة واملعقدة مرور عام كامل 
على اإطالق عملياتها يف ا�شتقدام املوارد واخلربات وطرق العالج والكفاءات 
العاملية للمنطقة لتزويد املجتمع بنظام رعاية �شحية متطور يوفر اخلربات 
ال�شريرية املتقدمة والتجارب الفائقة للمر�شى �شمن م�شروع م�شرتك بني 

�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" و"مايو كلينك".
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  �شامل  �شعادة  وق��ال 
لإن�شاء  الأوىل  ال�شنوية  بالذكرى  احتفالتنا  مع  تزامنا  "�شحة":  ال�شحية 
القّيمة  املن�شاأة  هذه  م�شاهمات  عاليا  ُنثمن  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة 
�شمن منظومة الرعاية ال�شحية يف املنطقة. وابتداًء من ا�شتقدامها اأ�شاليب 
عالجية مبتكرة قائمة على التجربة املُثبتة اإىل البالد اإىل تدريب القيادات 
الطبية املحلية وتطويرها ا�شتعداداً للم�شتقبل وو�شوًل لال�شتجابة الفعالة 
لحتياجات املجتمع، ُتكّر�س مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية جهودها لتوفري 

رعاية �شحية حمورها املري�س وت�شتثمر يف الرتقاء بنظام الرعاية ال�شحية 
يف دولة الإمارات وتر�شيخ مكانة اأبوظبي كوجهة عاملية للعالج.

واأ�شاف ان اإطالق مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية لعملياتها تزامن مع تف�شي 
جائحة كوفيد19- وتويّل �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" زمام 
الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  ح�شدت  حيث  اجلائحة  لنت�شار  ال�شتجابة 
يف  ال�شحية  الرعاية  �شبكة  مع  ومن�شقة  �شريعة  ا�شتجابة  لتفعيل  اإمكاناتها 
ويف  الدولة..  يف  والأزم��ات  للطوارئ  ال�شتجابة  فريق  اإ�شراف  وحتت  البالد 
العربية  الإم��ارات  اإىل  و�شلت  "مايو كلينك" و"�شحة"  ال�شراكة بني  اإط��ار 
الأطباء  من  ا  �شخ�شً  91 ت�شم  جمموعة  املا�شي  مايو  �شهر  خ��الل  املتحدة 
"مايو كلينك" لتو�شعة قدرات مدينة  ال�شحيني يف  وامل�شاعدين  واملمر�شني 
تقدمها  التي  ال�شحية  الرعاية  والرتقاء مب�شتوى  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ 

للمر�شى.
"مايو كلينك"  اأنطون ديكر الرئي�س الدويل يف  من جهته قال الدكتور جي 
انه بف�شل الدعم الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات وبالتعاون مع �شركائنا يف 
املنطقة  ال�شحية يف  التزامنا بتطوير منارة متميزة للرعاية  "�شحة" نوؤكد 
اإىل  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  لتحويل  تهدف  امل��دى  بعيدة  روؤي��ة  مع 

وجهة مف�شلة لتلقي العالج وامل�شاندة الطبية.
ت�شّكل  �شهد  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  لت�شغيل  الأول  العام  ان  وتابع 
وال�شل�س  امل�شتمر  الن��ت��ق��ال  ع��رب  امل�����ش��رتك  للم�شروع  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  العنا�شر 
للمواهب واخلربات واملعرفة لتوفري اأف�شل �شبل الرعاية ال�شحية للمجتمع 
الوطنية  التميز  ثقافة  مع  القادمة  الدولية  الكفاءات  تفاعل  بف�شل  وذل��ك 
باأف�شل  مبا�شرة  معرفة  املنطقة  يف  ال�شحية  الرعاية  متخ�ش�شي  واكت�شاب 

املمار�شات الدولية يف هذا املجال.
خدمات  ت��ق��دمي  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  موا�شلة  م��ع  وب��ال��ت��وازي 
برت�شيخ  اأي�����ش��اً  ملتزمة  فهي  للمجتمع  ت��ط��وراً  الأك���ر  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
اأبوظبي كمركز لالبتكار والتعليم الطبي والأبحاث بطريقة ت�شاهي  مكانة 
م�شتويات اجلودة يف "مايو كلينك" وذلك من خالل العمل على دمج العنا�شر 
�شمن  والتعليم،  والبحث  املمار�شة  وهي؛  لديها،  املعتمدة  الثالثة  الأ�شا�شية 
منوذج الت�شغيل اخلا�س مبدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية �شعياً لتقدمي رعاية 
لتلبية  والتعليم  الأب��ح��اث  مع  جنب  اإىل  جنبا  تعمل  اجل��ودة  عالية  �شريرية 

الحتياجات ال�شحية الالزمة للمر�شى.
ال�شيخ  ملدينة  التنفيذي  الرئي�س  عما�س  نا�شر  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
من  ك��ث��رياً  عملياتنا  لإط���الق  الأول  ال��ع��ام  خ��الل  �شهدنا  الطبية  �شخبوط 
متهيد  كلينك  و"مايو  "�شحة"  م��ع  املتكامل  فريقنا  ب���داأ  حيث  الإجن����ازات 
الطريق اأمام مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية لت�شبح وجهة الرعاية ال�شحية 
املتكاملة واملف�شلة يف املنطقة مع و�شع رعاية املر�شى يف �شميم اإهتماماتنا.. 
ومع ا�شتعداداتنا لبدء عامنا الثاين يف تلبية احتياجات الرعاية ال�شحية يف 
تركز  متاما  متكاملة  �شحية  رعاية  منظومة  باإن�شاء  التزامنا  نوؤكد  املنطقة 
اأولويتها على جتربة املري�س ونتائجها املتميزة.. ومع تطور م�شهد الرعاية 
التي  احللول  واإيجاد  التطورات  حتقيق  نحو  اهتمامنا  نويل  فاإننا  ال�شحية 
حت�شن نوعية احلياة وتلبي الحتياجات الطبية الأكر اإحلاًحا يف املنطقة كما 
نلتزم بالتثقيف امل�شتمر للمر�شى حول ال�شحة الوقائية ف�شاًل عن تطوير 
الرعاية  اأخ�شائيي  من  امل�شتقبل  جيل  وبناء  لدينا  احلالية  العاملة  القوى 

ال�شحية.

•• ال�صارقة -الفجر:

نقل �شعادة الأ�شتاذ الدكتور حميد 
م���دي���ر جامعة  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم����ول 
�شاحب  وتهنئة  ترحيب  ال�شارقة 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
ورئي�س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
ج���ام���ع���ة ال�������ش���ارق���ة )ح���ف���ظ���ه اهلل 
جامعة  طلبة  اإىل  ورع����اه(،  ت��ع��اىل 
كلياتها  اإىل  املن�شمني  ال�����ش��ارق��ة 
لبناء  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وت��خ�����ش�����ش��ات��ه��ا 

م�شتقبلهم العلمي واملعريف.
اللقاء  ح���ف���ل  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
الطلبة  مع  الفرتا�شي  الإر�شادي 
كليات  ك����اف����ة  م����ن  امل�������ش���ت���ج���دي���ن 
اجلديد  اجلامعي  للعام  اجلامعة 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  اأق��ام��ت��ه  وال����ذي 
ب��ح�����ش��ور الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور عيد 
حم���م���د ك����ن����ع����ان، ع���م���ي���د �����ش����وؤون 
�شالمة  وال�����دك�����ت�����ورة  ال�����ط�����الب، 
الرحومي، عميدة �شوؤون الطالبات، 
ون����واب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وعمداء 
واملراكز  الإدارات  وم��دراء  الكليات 

باجلامعة والطلبة امل�شتجدين. 

وخ����الل ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة قال 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة: " ي�����ش��ع��دين اأن 
ب��الأ���ش��ال��ة ع��ن نف�شي  اأرح���ب بكم 
اأ�شرة  اأع�شاء  وبالنيابة عن جميع 
اجلامعة الذي ي�شاهمون يف تنمية 
كل  ل��دى  واملعرفة  العلم  وتطوير 
واحد منكم لتكونوا علميا ومعرفيا 
و مهاريا بالقدر الذي �شتقدمونه 
لأن��ف�����ش��ك��م م����ن اه���ت���م���ام ورع���اي���ة 
وم�شوؤولية يف اكت�شاب هذه الأركان 
باأنها  تعلمون  كما  والتي  الثالثة 
الذي عمل  و�شخ�شية  كيان  ت�شكل 
ويختلف  اأ�شا�شها  على  ق��ام  اأو  بها 
هذا  باختالف  الت�شكيل  هذا  عمق 
اله��ت��م��ام وه���ذه ال��رع��اي��ة، ولعله 
من املنا�شب اأن اأ�شري لكم هنا باأنه 
املتفوق  ال��ط��ال��ب  ت���ويل  اجل��ام��ع��ة 
التي  وال����ق����وان����ني  ال���ل���وائ���ح  وف�����ق 
الهتمام  من  الكثري  عليها  تعمل 
ي��ك��ون يف مقدمة  وال��رع��اي��ة حيث 
العلمية  امل��ح��اف��ل  يف  مي��ث��ل��ه��ا  م���ن 
هذا  ولي�س  والإبداعية،  واملعرفية 
فح�شب بل اأن اجلامعة تعمل على 
مكافئته بهذا التفوق الدرا�شي باأن 
جتري له ح�شما كبريا على ر�شومه 

 25% ن�شبته  مبا  يبداأ  الدرا�شية 
 .50% اإىل  احل�����ش��م  ه���ذا  لي�شل 
هذا  لت�شعوا  جميعا  اأدعوكم  لهذا 
مقدمة  ويف  اأعينكم  ن�شب  اخليار 
تعتمل  ال���ت���ي  وال���ع���زمي���ة  الإرادة 
واأنتم  الآن  جميعا  ���ش��دورك��م  يف 

ت�شتعدون لدخول اجلامعة."

" ولعل  ق���ائ���ال:  امل���دي���ر  واأ�����ش����اف 
اأتركه  اأن  ميكنني  م��ا  وخ��ري  اآخ���ر 
بانت�شابكم  اأنكم  وعيكم جميعا،  يف 
اإىل جامعة ال�شارقة كطلبة، فاإنكم 
�شامخ  علمي  �شرح  اإىل  تنت�شبون 
وي��دع��م��ه ماديا  وي��وج��ه��ه  ي���ق���وده 
واأن  والعلماء  العلم  رائد  ومعنويا 

القيادة  ونتيجة لهذه  ال�شرح  هذا 
ال�شامية  وال��رع��اي��ة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
ا�شتطاع اأن يحقق يف ب�شع �شنني ما 
عجزت عن حتقيقه اأعرق اجلامعات 
ال�شنني.  العريقة بع�شرات  العاملية 
وقيادته  �شموه  وبدعم  لأنه  وذلك 
ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��ج��ام��ع��ة مت��ك��ن��ت من 

واملتقدمة  الأوىل  امل��راك��ز  حتقيق 
العلمية  امل���ق���وم���ات  م���ن  ك��ث��ري  يف 
يف  وحتى  وال�شتدامة  والتعليمية 
العلمية  التخ�ش�شات  م��ن  ك��ث��ري 
على امل�شتويات املحلية والإقليمية 
و�شمن  ل���ه���ذا  ال���ع���امل���ي���ة،  وح���ت���ى 
والداعمة  ال��را���ش��خ��ة  الآف����اق  ه��ذه 
اأن  جميعا  ن��ري��دك��م  ال��ع��ل��م  لطلب 
ت��ت��ح��ل��وا ب��ال�����ش��ج��اع��ة واجل�������راأة يف 
العلم  لي�س  العلم،  لطلب  ال�شعي 
بل  وال�شطحية  املبدئية  مبكوناته 
التي  اجل��وه��ري��ة  مبكوناته  العلم 
اإن�شانيا  ����ش���روح���ا  وت��ع��م��ر  ت��ب��ن��ي 
اأبناء  ن��ح��ن  ل��دي��ن��ا  ك���ربى ع��رف��ت 
ولعلني  الأزل،  م���ن���ذ  ال����ع����روب����ة 
اأب�شركم جميعا باأن �شاحب ال�شمو 
اجلامعة  ورئ��ي�����س  ال�شارقة  ح��اك��م 
يوجه  ورع���اه(  تعاىل  اهلل  )حفظه 
ويدعم ويعمل بكل الو�شائل لتكون 
البيئة العلمية يف جامعة ال�شارقة 
وكبار  العلماء  وت��اأه��ي��ل  لبناء  ه��ي 
ميادين  خمتلف  ويف  املتخ�ش�شني 

العلوم واملعرفة."
ات��خ��اذ اجلامعة  امل��دي��ر على  واأك���د 
كافة الإجراءات الحرتازية املتبعة 

واأع�شاء  الطلبة  اأبنائها  حلماية 
ه��ي��ئ��ات��ه��ا ال��ت��دري�����ش��ي��ة والإداري�������ة 
اجلامعة  مدير  ق��دم  ث��م  والفنية، 
الأبوية  ال��ن�����ش��ائ��ح  م��ن  جم��م��وع��ة 
لت�شاعدهم  اجلدد  الطلبة  لأبنائه 
ال��ف��ع��ال يف احلياة  ع��ل��ى الن���دم���اج 
ال�شتفادة  وك��ي��ف��ي��ة  اجل���ام���ع���ي���ة، 
الق�شوى مما ت�شتمل عليه اجلامعة 
من م�شادر علمية وثقافية وفنية 
وريا�شية، كما حثهم على البتعاد 
جميع  اأن  واأ�����ش����اف  ال���غ�������س،  ع���ن 
الطلبة  اأم�����ام  م��ف��ت��وح��ة  الأب�������واب 
لال�شتماع  وكذلك  م�شاكلهم  حلل 
من  ومبادراتهم  مقرتحاتهم  اإىل 
تخلل  الطالبية.  املجال�س  خ��الل 
احل��ف��ل، ف��ي��دي��وه��ات ق�����ش��رية عن 
عمادتي �شوؤون الطالب والطالبات 
يحتوياه  وم�����ا  ب��ه��م��ا  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
تقدماه  وم��ا  خمتلفة  اأق�����ش��ام  م��ن 
واأن�����ش��ط��ة للطلبة،  م���ن خ���دم���ات  
ك��م��ا ت��خ��ل��ل احل���ف���ل ك��ل��م��ة لعميد 
الطالب رحب من خاللها  �شوؤون 
ب��ال��ط��ل��ب��ة اجل�������دد، وح���ث���ه���م على 
الال�شفية،  ب��الأن�����ش��ط��ة  امل�����ش��ارك��ة 
مل��ا لها م��ن ف��ائ��دة ك��ربى يف �شقل 

النهل  على  حثهم  و  �شخ�شياتهم، 
تقدمه  ال��ذي  والعلم  املعرفة  م��ن 
الدكتور  ق��دم  كما  اجل��ام��ع��ة،  لهم 
عميد  امل�����ه�����دي،  حم���م���د  ح�������ش���ني 
امل�شاندة،  الأك���ادمي���ي���ة  اخل���دم���ات 
ع��ر���ش��ا م��رئ��ي��ا ع��ر���س م��ن خالله 
ن����ب����ذة ع����ن اجل���ام���ع���ة والإر������ش�����اد 
املر�شد  دور  واأه��م��ي��ة  الأك���ادمي���ي، 
الطالب  رح����ل����ة  يف  الأك������ادمي������ي 
الأك��ادمي��ي��ة، و حت��دث ع��ن اخلطة 
الأكادميي  وال��ت��ق��ومي  ال��درا���ش��ي��ة 
ون����ظ����ام ال���ب���ان���ر وال�����ب�����الك ب����ورد 
الرتاكمي  امل��ع��دل  ح�شاب  وكيفية 
مكتبات  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 
اجلامعة، اأما الأ�شتاذ الدكتور عماد 
ال�شتدامة  مكتب  مدير  ال�شيوف 
فاأعطى نبذة عن مكتب ال�شتدامة 
يف  اجل��ام��ع��ة  وت�شنيف  باجلامعة 
الطلبة  ودور  ال���ش��ت��دام��ة،  جم��ال 
ال�شتدامة  اأن�شطة  يف  امل�شاركة  يف 
ب��اجل��ام��ع��ة، ك��م��ا حت���دث ع���دد من 
تهم  الأق�شام عن معلومات  روؤ�شاء 
الطلبة اجلدد، ومتت الإجابة على 
ت�شاوؤلت الطلبة املختلفة يف نهاية 

اللقاء. 

قبل و�سوله اإىل مداره .. 6 مكا�سب ا�سرتاتيجية حققتها االإمارات من م�سبار االأمل

مدينة �سخبوط الطبية.. منارة متميزة للرعاية ال�سحية الفائقة

جامعة ال�سارقة ت�ستقبل طلبتها اجلدد بلقاء اإر�سادي افرتا�سي

رئي�س الدولة مينح �سفري فيجي و�سام اال�ستقالل 
•• اأبوظبي-وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ام�س �شعادة 
الطبقة  من  ال�شتقالل  و�شام  الدولة  لدى  فيجي  جمهورية  �شفري  براكا�س  �شا�شي  كاملي�س 

الأوىل مبنا�شبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.
وقلد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ال�شفري الو�شام 
خالل ا�شتقباله له يف ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، مثّمناً تطور عالقة دولة 
اأرح��ب خالل  اإىل دفعها اإىل نطاق  الإم��ارات مع جمهورية فيجي يف �شتى املجالت، ومتطّلعاً 
تعزيز  يف  براكا�س  �شا�شي  ال�شفري  جهود  قرقا�س  اأن��ور  الدكتور  معايل  و�شكر  املقبلة.  املرحلة 
هذه العالقة خالل فرتة عمله لدى الدولة. كما اأبدى معاليه �شكره لل�شفري على ما بذله من 

جهود لتو�شيع نطاق العالقات وتعزيزها، معرباً عن اأمنياته له بالتوفيق والنجاح.

مدينة اخلدمات االإن�سانية 
تنظم �سهر التعليم الدامج 

•• ال�صارقة - وام:

خالل  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  يف  ال��دام��ج  التعليم  وح��دة  تنظم 
فرباير اجلاري فعاليات �شهر التعليم الدامج ، بهدف توعية املجتمع والهيئات 
املمار�شات  وتطوير  ال��دام��ج  التعليم  مبفهوم  وال��ط��الب  والإداري����ة  التعليمية 
من  متنوعة  ملجموعة  جيد  تعليم  وت��وف��ري  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال�شاملة  املدر�شية 
اأمام  الفر�شة  واإت��اح��ة  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوو  الأ�شخا�س  بينهم  من  الطالب 
ال�شرتاتيجيات  ح��ول  الأف��ك��ار  مل�شاركة  الأم����ور  واأول���ي���اء  وال��ط��الب  املعلمني 
اخلا�شة بتعزيز الدمج والتجارب املدر�شية الناجحة. واو�شحت دعاء الدريدي 
وور�س  املحا�شرات  العديد من  ت�شم  ال�شهر  فعاليات  اأن  الوحدة  امل�شرف على 
العمل وحلقات النقا�س عن بعد الداعمة للتعليم الدامج ، مثل مهارات ما قبل 
ومواءمة  وتعديل  ال�شفية  البيئة  �شمن  والتنظيم  التدخل  فنيات  و  الكتابة 
املدار�س  يف  والإداري����ة  التعليمية  والهيئات  املعلمني  ت�شتهدف  وال��ت��ي  املناهج 

ويقدمها جمموعة من اخت�شا�شي املدينة العاملني �شمن املجال.
النف�شية  ال�شغوط  لتخفيف  اأن�شطة  ال�شهر  تنظم خالل  الوحدة  ان  واأ�شافت 
اأن�شطة  اإىل  بالإ�شافة  النف�شية  ال�شحة  وتعزيز  املدجمني  الطالب  اأ�شر  عن 
تفاعلية  واأن�����ش��ط��ة  ال��داجم��ة  امل��دار���س  ب��ط��الب  التنمر خا�شة  ح��ول  ت��وع��وي��ة 
لالأطفال ذوي الإعاقة املر�شحني للدمج مع اأطفال الرو�شات واملدار�س �شمن 
فعاليات الدمج اجلزئي والعك�شي ومع نهاية ال�شهر �شيتم تنظيم ندوة توعوية 
بالإعاقات غري الظاهرة بهدف دعم الطلبة ذوي هذه الإعاقات من خالل طرح 
اأف�شل املمار�شات يف كيفية التعامل مع ال�شطرابات النف�شية امل�شاحبة لهذه 

الإعاقات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

حققت اأكادميية ال�شيخ زايد اخلا�شة للبنني اإجنازاً اأكادميياً جديداً من 
خالل ح�شولها على العتماد الأكادميي الدويل من رابطة نيواإجنالند 
التي  املوؤ�ش�شات  اأع��رق  من  تعد  والتي   ،NEASC والكليات  للمدار�س 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  داخل  لي�س فقط  الأكادميي  العتماد  متنح 

واإمنا على م�شتوى العامل.
الأك��ادمي��ي��ة وفق  التعليم يف  ��ا يوؤكد ج��ودة  اع��رتاًف��ا دول��ًيّ وُي��ع��ّد العتماد 
التي  التعليمية  واملنظومة  املناهج  ويتوافق  الدولية،  املمار�شات  اأف�شل 
وبهذا  املتوقعة،  وال��دول��ي��ة  الأمريكية  املعايري  م��ع  الأك��ادمي��ي��ة  تقدمها 
املنهاج  لتقدمي  بها  ومعرتف  معتمدة  دولية  مدر�شة  الأكادميية  ت�شبح 

الأمريكي وفق اأعلى املعايري .
زايد  ال�شيخ  اأكادميية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الدرعي  خ��دمي  �شعادة  وهناأ 
حل�شول  وطلبة  اأم���ور  واأول���ي���اء  والتدري�شية  الإداري�����ة  الهيئة  اخل��ا���ش��ة 
اأثمرت  التي  الأكادميية على العتماد الدويل، مثمناً جهودهم املخل�شة 

هذا الإجناز الهام والذي يركز على نوعية وجودة خمرجات التعليم، وهو 
برهان قوي على اأن الأكادميية ت�شتويف املعايري التعليمية الدولية لتوفري 

تعليم مبقايي�س عاملية معتمدة.
وقال الدرعي : اإن هذا الإجناز يوؤكد مكانة الأكادميية كموؤ�ش�شة وطنية 
وتقدم  التدري�س  يف  الدولية  املمار�شات  اأف�شل  تطبق  متميزة  تعليمية 
الطلبة  خلدمة  والهادفة  املتنوعة  والرتبوية  التعليمية  الربامج  اأف�شل 

واملجتمع".
ا يوؤكد حر�س الأكادميية  ا هاًمّ واأ�شاف :يعد العتماد الدويل و�شاًما تعليمًيّ
التعليمية،  ومنظومتها  براجمها  يف  اجل��ودة  معايري  اأعلى  حتقيق  على 
وير�شخ روؤيتها الثاقبة التي ت�شعى لتخريج اأجيال مزودة باأف�شل املهارات 
 ..  " دائ��م��ا  الأف�����ش��ل  نحو  وال��ري��ادة  التميز  وحتقيق  العاملية  للمناف�شة 
ال�شديد على تقدمي  الإجن��از يعك�س كذلك احلر�س  اأن هذا  اإىل  م�شريا 
اجلامعات  باأعرق  لاللتحاق  منهم  اخلريجني  وخا�شة  للطلبة  الأف�شل 
املحلية والدولية، واإتاحة الفر�س لهم يف حتقيق التقدم العلمي وتعزيز 
لتنمية  وال��ق��درات  امل��واه��ب  وتطوير  الأك��ادمي��ي  التفوق  نحو  الدافعية 

املهارات والبتكار.
وكان فريق العتماد الدويل قد اأ�شار يف تقريره ال�شادر اإىل اأن اأكادميية 
ال�شيخ زايد اخلا�شة للبنني قد حققت جناحا ا�شتثنائيا على الرغم من 
العاملي،  ال�شعيد  التعليم على  التي يواجهها قطاع  اجلائحة والتحديات 
حيث جنحت يف تقدمي برنامج تعليمي هجني ومرن ومتطور يتما�شى مع 

الظروف الراهنة والتحديات ويتوافق مع احتياجات الطلبة وقدراتهم.
الأكادميي  التقدم  قيا�س  اختبار  نتائج  يف  املت�شارع  بالنمو  الفريق  واأ�شاد 
للطلبة، حيث متكنت املدر�شة وبنجاح من اخلروج من القوالب التقليدية 
املرتفعة  امل�شتويات  الطلبة  جميع  يحقق  اأن  اإىل  تتطلع  وه��ي  للتعليم 
اأظهرته  ال��ذي  والتفاين  ال�شغف  واإن  ال��وق��ت،  ط��وال  النجاح  من  نف�شها 
الإدارة املدر�شية وطاقم عمل املدر�شة ي�شتحق الإ�شادة، وهو بال �شك اأكرب 
دليل على تفاين واإخال�س العاملني باملدر�شني واإميانهم بروؤية املدر�شة 
احلادي  ال��ق��رن  يف  متميز  تعليمي  ���ش��رح  اإىل  امل��در���ش��ة  حت��وي��ل  وعملية 

والع�شرين.
ُي�شار اإىل اأن اأكادميية ال�شيخ زايد اخلا�شة للبنني قد مت ت�شنيفها دوليا 

اأبل  "مدر�شة  لقب  على  وح�شلت  املميزة  اأب��ل  م��دار���س  �شمن  اأن��ه��ا  على 
التعليم واملعرفة  دائ��رة  اآداء الأكادميية من قبل  املتميزة" كما مت تقييم 
تقدمي  يف  الأعلى  امل�شتويات  �شمن  وت�شنيفها  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
والتعليم  املعلومات  تكنلوجيا  معايري  اأع��ل��ى  وتطبيق  بعد  ع��ن  التعليم 
الرقمي ودمج التكنولوجيا بنجاح يف درو�شها واأن�شطتها اليومية واإثراء 
جتربة التعلم عن بعد لدى طلبتها من خالل املن�شات التعليمية الذكية 
واأولياء  املدر�شي من طلبة  املجتمع  ر�شا  التوقعات وحققت  فاقت  والتي 

اأمور.
يذكر اأن اأكادميية ال�شيخ زايد اخلا�شة للبنني قد مت تاأ�شي�شها يف �شبتمرب 
الأوىل  الرو�شة  ال�شفوف من  لطلبة  الأمريكي  املنهاج  وتطبق   2015
الع�شكرية  الرتبية  برنامج  بتطبيق  وتتميز  ع�شر،  الثاين  ال�شف  وحتى 
ت�شنيفها  ومت  ع�شر،  الثاين  ال�شف  وحتى  ال�شاد�س  ال�شف  من  للطالب 
لدائرة  التقييم  برنامج  �شمن  اجل��ودة  ع��ايل  الأداء  ذات  امل��دار���س  �شمن 
التعليم واملعرفة يف اإمارة اأبوظبي، وتعترب مركزا معتمدا ملجل�س الُكلّية 

الدويل، واإحدى مدار�س الأبطال املوحدة يف الدولة.

•• اأبوظبي -الفجر:

ت��ع��م��ل ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي على 
املتفرقة  امل�شاريع  من  العديد  تنفيذ 
الأمطار  �شبكات �شرف مياه  لتطوير 
الرئي�شي،  وال���رب  اأب��وظ��ب��ي  يف ج��زي��رة 
بتكلفة مالية تبلغ 206،663،337 
درهماً، حفاظاً على املكت�شبات، وتعزيزاً 
جلودة البنية التحتية الع�شرية التي 

تتمتع بها اأبوظبي.
اأنظمة  تطوير  اإىل  امل�شاريع  وت��ه��دف 
و�شبكات �شرف مياه الأمطار يف مناطق 
الأعمال، واإن�شاء �شبكات جديدة، ورفع 
القائمة  ال�����ش��ب��ك��ات  وت��ط��وي��ر  ك���ف���اءة 
�شعتها، وتطوير حمطات �شخ  لزيادة 
م��ي��اه الأم���ط���ار، وك��ذل��ك م��ن��ع جتمع 
مياه الأمطار وتخفي�س من�شوب املياه 
اجل��وف��ي��ة، وحت���وي���ل خ��ط��وط �شرف 

م��ي��اه الأم���ط���ار امل��ت��ع��ار���ش��ة م��ع بع�س 
الق�شائم ال�شكنية.

اأع���م���ال تطوير  امل�����ش��اري��ع  وت��ت�����ش��م��ن 
داخل  الأم���ط���ار  م��ي��اه  ���ش��رف  �شبكات 
جزيرة اأبوظبي، وال�شعديات، والرمي، 
اإجمالية  ب��ت��ك��ل��ف��ة  وي���ا����س،  وامل����اري����ة، 
بهدف  دره��م،   42،500،000 تبلغ 
ت�شريف  ���ش��ب��ك��ات  اإن�������ش���اء  ا���ش��ت��ك��م��ال 
امل��ط��ورة حديثاً  امل��ن��اط��ق  الأم���ط���ار يف 
وربطها مع ال�شبكات القائمة، وتوفري 
ت�شريف  اأن���ظ���م���ة  ت��ع��دي��ل  اإم���ك���ان���ي���ة 
ب���ه���دف حت�شني  ال��ق��ائ��م��ة،  الأم����ط����ار 
الكفاءة وتعزيز حلول ت�شغيل و�شيانة 
واملياه  الأم��ط��ار  م��ي��اه  ت�شريف  ن��ظ��ام 
اجل��وف��ي��ة، وا���ش��ت��ب��دال ق��ن��وات �شرف 
مياه الأمطار املت�شررة بغرف �شرف.

تطوير  اأع��م��ال  تنفيذ  حالياً  وي��ج��ري 
الأمطار  مياه  �شرف  �شبكة  وحت�شني 

تبلغ  بتكلفة  اأب��وظ��ب��ي  ج��زي��رة  داخ���ل 
وكذلك  دره�������م،  م���ل���ي���ون(   39.6(
الأمطار  مياه  ت�شريف  غرف  اإ�شالح 
 )DI( ن��وع  م��ن  اأغطيتها  وا�شتبدال 

 2.9( تبلغ  بتكلفة   )GRP( ب��ن��وع 
ال�شبكة  كفاءة  ل��زي��ادة  دره��م،  مليون( 
وال�شيانة،  الت�شغيل  تكاليف  وتقليل 
جتمعات  ن��ق��اط  ح��ل��ول  تنفيذ  مت  كما 

وجاري  25 موقعاً،  يف  الأمطار  مياه 
تنفيذها يف 9 مواقع اأخرى.

وت�شمل امل�شاريع التي تنفذها البلدية 
مياه  ت�شريف  ل�شبكة  متفرقة  اأعماًل 

الرئي�شي:  ال����رب  م����دن  يف  الأم����ط����ار 
والرحبة،  وال�������ش���م���ح���ة،  )ال���ب���اه���ي���ة، 
ومدينة  وال���ع���ج���ب���ان،  وال�������ش���ه���ام���ة، 
تبلغ  اإجمالية  مالية  بتكلفة  خليفة(، 
مت  ح��ي��ث  دره���م���اً،   54،926،240
النتهاء  مت  ع��م��ل،  اأم����ر   21 اإ����ش���دار 
تنفيذ  وج����اري  غالبيتها  تنفيذ  م��ن 
اإن�شاء  تت�شمن  التي  املتبقية  الأعمال 
اأمطار يف �شارع  �شبكات ت�شريف مياه 
املطار عند اخلروج من ج�شر �شويحان 

اإىل املطار.
ب�شارع  الأعمال  تنفيذ  ج��اري  وكذلك 
املطار  والأعمال على طريق  العجبان 
اإىل  ال��دويل  املطار  من خم��رج طريق 
بالإ�شافة  ���ش��خ��ب��وط،  م��دي��ن��ة  م��دخ��ل 
اأعمال م�شمار  اإىل العمل على تنفيذ 
املوقعية،  التعليمات  ح�شب  اخل��ي��ول 
التجميل  اأع���م���ال  اإ���ش��اف��ة  ك��م��ا مت���ت 

الطبيعي جل�شر �شارع دملا �شمن نطاق 
امل�شروع، حيث مت النتهاء من  اأعمال 
وخطوط  الطبيعي  التجميل  اأع��م��ال 
اإىل  اجل�شر  الأمطار من  مياه  �شرف 

ال�شبكة العمومية.
تنفذها  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  تت�شمن  كما 
ال��ب��ل��دي��ة ح��ال��ي��اً اإن�����ش��اء حم��ط��ات �شخ 
الأم���ط���ار يف مدينتي  م��ي��اه  ل��ت��ح��وي��ل 
الراحة  و���ش��اط��ئ  و���ش��خ��ب��وط  خليفة 
بتكلفة مالية تبلغ 109،237،097 
الأعمال  نطاق  يت�شمن  حيث  درهماً، 
اإن�����ش��اء 3 حم��ط��ات رف���ع م��ي��اه �شرف 
الأم���ط���ار وحم��ط��ة ���ش��خ ع��ل��ى �شاطئ 
4 مباين  اإن�شاء  اإىل  وكذلك  ال��راح��ة، 
ال�شخ  حم�����ط�����ات  ل���ت���غ���ذي���ة  حت����ك����م 
خطوط  بع�س  وا�شتبدال  بالكهرباء، 
بغر�س  الأم��ط��ار  مياه  �شرف  �شبكات 
القائمة،  بال�شبكة  املحطات  تو�شيل 

لتوزيع  4 غرف  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة 
امل����ي����اه ب����ني ه�����ذه امل����ح����ط����ات، وذل����ك 
�شرف  مياه  من�شوب  تخفي�س  بهدف 
الفيا�شات  ح���دوث  لتقليل  الأم���ط���ار 
فوق  الأم��ط��ار  مياه  من�شوب  وارت��ف��اع 
)العدلة،  م��ن��اط��ق  يف  الأر������س  ���ش��ط��ح 
يا�س،  وبني  زايد،  و�شخبوط، ومدينة 
والرحبة، وال�شاخمة، ومدينة خليفة، 

ومنطقة �شاطئ الراحة(. 
وت��ت��م��ث��ل اأه��م��ي��ة امل�����ش��روع ب��اأن��ه يعمل 
كفاءة  ل���رف���ع  م��ت��ك��ام��ل��ة  ك��م��ن��ظ��وم��ة 
)القائمة  الأمطار  مياه  �شرف  �شبكة 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة( يف م��ن��اط��ق الأع���م���ال، 
الت�شميمية  �شعتها  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
ال��ق�����ش��وى يف ال�����ش��رف وم��ن��ع ارت����داد 
مياه البحر لل�شبكة عن طريق تنفيذ 
خليفة  منطقتي  يف  الواقعة  املحطات 

و�شاطئ الراحة. 

اأكادميية ال�سيخ زايد اخلا�سة للبنني حت�سل على اعتماد اأكادميي دويل

بتكلفة مالية تتجاوز 206 ماليني و663 األف درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�ساريع متفرقة لتطوير �سبكات �سرف مياه االأمطار بجزيرة اأبوظبي والرب الرئي�سي 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
احلرمني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
ال�شعودية ال�شقيقة، اأعرب فيها عن �شادق تعازيه وموا�شاته يف وفاة املغفور 
لها �شاحبة ال�شمو الأمرية نورة بنت فهد بن حممد بن عبدالرحمن اآل 
بوا�شع رحمته وي�شكنها  الفقيدة  يتغمد  اأن  املوىل عز وجل  �شائاًل  �شعود، 

ف�شيح جناته واأن يلهم اآل �شعود الكرام ال�شرب وال�شلوان.
القا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
ونائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ب��رق��ي��ت��ي ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ت��ني اإىل خ����ادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود.

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم  الأعلى 
ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
ن��وره بنت فهد بن  الأم��رية  ال�شمو  املغفور لها �شاحبة  ال�شقيقة يف وف��اة 

حممد بن عبدالرحمن اآل �شعود.
وفاة  يف  موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  برقيته  يف  �شموه  واأع���رب 
اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح  الفقيدة، �شائاًل اهلل عز وجل 

جناته واأن يلهم اآل �شعود الكرام جميل ال�شرب وال�شلوان.
و�شمو  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
تعزية  برقيتي  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ن��ا���ش��ر  ال�شيخ 
اآل  بن عبدالعزيز  �شلمان  امللك  ال�شريفني  اإىل خادم احلرمني  مماثلتني 

�شعود.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود عاهل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
.. اأعرب فيها عن �شادق تعازيه وموا�شاته يف وفاة �شاحبة ال�شمو الأمرية 
امل��وىل عز  �شائال   .. اآل �شعود  ن��ورة بنت فهد بن حممد بن عبدالرحمن 
وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته واأن يلهم اآل �شعود الكرام ال�شرب 

وال�شلون.
كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية 

عبدالعزيز اآل �شعود.

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة اإىل اأخ��ي��ه خ����ادم احلرمني 
العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
ال�شعودية ال�شقيقة يف وفاة املغفور لها �شاحبة ال�شمو الأمرية نورة بنت 

فهد بن حممد بن عبدالرحمن اآل �شعود.
وفاة  يف  موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  برقيته  يف  �شموه  واأع���رب 
الفقيدة .. �شائاًل اهلل عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح 

جناته واأن يلهم اآل �شعود الكرام جميل ال�شرب وال�شلوان.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 

بن عبد العزيز اآل �شعود.

احلكام  يعزون خادم احلرمني ال�سريفني يف وفاة االأمرية نورة بنت فهد اآل �سعود

•• اأبوظبي-وام:

للف�شل  الإر�شادي  الربنامج  والتكنولوجيا  للعلوم  نظمت جامعة خليفة 
الأك���ادمي���ي 2021 ال���ذي ام��ت��د ث��الث��ة اأي���ام ، واأق��ي��م اف��رتا���ش��ي��ا بهدف 
والدرا�شات  البكالوريو�س  ب��رام��ج  يف  حديثا  املن�شمني  الطلبة  متكني 
العليا وبرنامج كلية الطب من النخراط يف املجتمع اجلامعي اجلديد 

والنتقال ال�شل�س اإىل بيئة اأكادميية بحثية.
ومت تخ�شي�س اليوم الأول لطلبة البكالوريو�س واليومني الثاين والثالث 

لطلبة الدرا�شات العليا وطلبة برنامج الطب التح�شريي.
اإيجابي  ب�شكل  ال��ط��ل��ب��ة  ان��ت��ق��ال  عملية  ���ش��م��ان  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
يتنا�شب  ب�شكل  تنظيمه  مت  كما  اجلديدة  الأكادميية  البيئة  اإىل  و�شل�س 

التح�شريي  الطب  برنامج  وطلبة  العليا  الدرا�شات  طلبة  متطلبات  مع 
بالعلوم  ال�شلة  ذات  وال��ربام��ج  البحثية  احلياة  على  الرتكيز  حيث  من 

الطبية.
يف  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  احل��م��ادي،  �شلطان  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  ذك��ر  و 
الفرتا�شي  الإر�شادي  الربنامج  ان  والتكنولوجيا  للعلوم  جامعة خليفة 
للعام الأكادميي 2021، والذي امتد على مدار ثالثة اأيام �شهد م�شاركة 
كبرية من الطلبة اجلدد، ما يوؤكد على جدية طموحاتهم واأهدافهم يف 
اللتحاق بجامعة مرموقة توفر اأف�شل الربامج الأكادميية التي تواكب 

ق�شايا العامل اليوم وامل�شاهمة يف اإعدادهم ل�شوق العمل.
واأ�شار اإىل اأن جامعة خليفة تاأتي يف املركز الأول يف دولة الإمارات وي�شكل 
 178 ع��دده��م  والبالغ  ال��دول��ة  يف  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئات  اأع�شاء  جمموع 

ع�شوا نحو 25 يف املائة من قائمة جامعة �شتانفورد لأف�شل 2 يف املائة 
من العلماء الأكر متيزا يف القتبا�شات يف �شنة واحدة يف العام 2019 
يعترب  الطلبة  م��ن  اجل��دي��د  للجيل  وامل��وج��ه  الربنامج  ه��ذا  اأن  مو�شحا 
لذلك  والتكنولوجيا،  العلوم  يف  امل��ه��ارات  �شقل  جم��ال  يف  فاعال  عن�شرا 

نرحب بالطلبة اجلدد يف بيئة علمية متميزة يف جامعة خليفة.
و�شملت جل�شات اليوم الأول من الربنامج، التي ركزت على طلبة برنامج 
واخلدمات  الأكادميية  بال�شوؤون  تتعلق  معلومات  وذويهم،  البكالوريو�س 
الأكادمييني  الأع�شاء  من  جمموعة  طريق  عن  اجلامعة  تقدمها  التي 
الطالبية  واخلدمات  املعلومات  وتكنولوجيا  والت�شجيل  القبول  ووح��دة 
واملكتبة وال�شوؤون املالية، كما �شاهم املوقع الإلكرتوين املخ�ش�س للطبة 
للتحميل  القابلة  واملراجع  امل�شادر  من  العديد  بيانات  توفري  يف  اجل��دد 

.www.orientation.a
واملرافق  العليا  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج طلبة  ع��ام��ة ح��ول  ن��ظ��رة  ت��ق��دمي  ومت 
البحثية يف اجلامعة ومكاتب خدماتية اأخرى يف اليومني الثاين والثالث 
الهيئة  اأع�����ش��اء  م��ع  التفاعل  فر�شة  الطلبة  منح  كما   ، ال��ربن��ام��ج  م��ن 
افرتا�شيا،  ال�شتف�شارات  جميع  عن  بالإجابة  قاموا  الذين  الأكادميية 
اإ�شافة لال�شتفادة من املوقع الإلكرتوين الذي ميكن من خالله حتميل 

البيانات وامل�شادر الهامة.
حرم  يف  البحثية  امل��راف��ق  اإىل  الطلبة  تعريف  ال��ربن��ام��ج  خ��الل  مت  كما 
اجلامعة والتي �شملت ثالثة معاهد بحثية و18 مركزا بحثيا متخ�ش�شا 
بحثية  م��راف��ق  و3  خمترب  و228  ال�شركاء  بع�س  برعاية  وخمتربين 

وم�شروعني بحثيني.

جامعة خليفة تنظم برناجما اإر�ساديا افرتا�سيا للطلبة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

نظمت اإدارة املوارد الب�شرية يف حماكم 
التدريبية  ال���دورات  م��ن  �شل�شلة  دب��ي 
دورة   357، ع���دده���ا  ب��ل��غ  مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
يف  امل��رئ��ي  الت�شال  بتقنية  تدريبية، 
عام 2020، جلميع الفئات الق�شائية 
امل���وارد  ومت��ك��ني  لتطوير  والإداري�������ة، 
الداخلية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ب�����ش��ري��ة 
الذي  والتميز  الإب����داع  على  املحفزة 
العام،  ب��������الأداء  الرت����ق����اء  يف  ي�����ش��ه��م 
ال�شمّو  �شاحب  روؤي��ة  مع  وان�شجاماً  
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
ال����ذي و�شع  رع����اه اهلل،  دب����ي،  ح��اك��م 
على  و���ش��دد  والب��ت��ك��ار،  التميز  اأ�ش�س 
وا�شتقطاب  امل��ه��ارات،  تطوير  اأهمية 
املادية  الإم��ك��ان��ات  وت�شخري  امل��واه��ب، 
املوظفني،  ومتكني  وتطوير  لتدريب 

وال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري.
ح���ي���ث اأو������ش�����ح اإب����راه����ي����م احل���م���ادي 

املوارد  وا�شتثمار  تنمية  ق�شم  رئي�س 
الب�شرية يف حماكم دبي، باأن الربامج 
التدريبية تنوعت بني دورات تدريبية 
تخ�ش�شية يف جمالت عدة، ق�شائية 
اه���ت���م���ام وحر�س  م����وؤك����داً  واإداري���������ة، 
ب��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل املوظفني  ال���دائ���رة 
الوظيفية،   ال����درج����ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
الأخرية  الآون���ة  يف  مت  ب��اأن��ه  مو�شحاً 
ع��ق��د ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ع���ن بعد 

اإث����ر الأزم�����ة ال��ت��ي مي���ر ب��ه��ا ال���ع���امل ،  
ودرجت على تنظيمها عن بعد بتقنية 
الت�شال املرئي ملوظفيها لعدة اأ�شباب 
اأزمة  اأث���ر  اجل�����ش��دي  الب��ت��ع��اد   ، منها 
ال���وق���ت حيث  وت���وف���ري   ،19 ك��وف��ي��د 
تنظم يف اأوقات منا�شبة طبقا لظروف 
العمل اليومية وتوفري التكاليف التي 

تتكبدها الدورات املنظمة خارجيا.
واأ�شار احلمادي اأن الدورات التدريبية 

باملهارات  املوظفني  اإىل ت�شليح  تهدف 
واخلربات والتجارب الدولية واملحلية، 
وخلق اأ�شاليب تطبيقية جديدة تهدف 
الب�شرية  ال��ك��وادر  ك��ف��اءة  تطوير  اإىل 
خالل  م��ن  التميز،  على  وت�شجيعها 
على  ترتكز  و�شاملة  متكاملة  خطة 
بنية ذكية ومتطورة لتح�شني فعالية 
املوظف  مب�����ش��ت��وى  والرت���ق���اء  الأداء 

مبختلف الدرجات الوظيفية.

اإ�سابة  2،730 عن  ك�سفت  فح�سا  اأجرت 127،572 

)ال�سحة( تعلن �سفاء 4,452 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
ال�شاعات  127،572 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   2،730 ع��ن  الك�شف  يف  الفحو�شات 
م�شتقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
احلالت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع 

امل�شجلة 306،339 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 9 حالت م�شابة نتيجة تداعيات الإ�شابة 
 859 بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
4،452 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
املر�س  اأع��را���س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
امل�شت�شفى، وبذلك  بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 281،410 حالت.

•• ال�صارقة -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت����راأ�����س 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اجلامعة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
اجتماع  ال�����ش��ارق��ة،  يف  الأم���ريك���ي���ة 
عقد  ال��ذي  اجلامعة  اأمناء  جمل�س 
الأح��د يف مكتب  الأول  اأم�س  م�شاء 

�شموه باجلامعة.
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واط�����ل�����ع 
ال�شارقة على تقرير اجلامعة حول 
ا�شتجابتها ملواجهة جائحة فريو�س 
التي  والإج�����راءات  "كوفيد19-" 
مت اتخاذها لتعزيز التعلم عن بعد 

وتطوير البحث العلمي.
القرارات  �شموه جملة من  واعتمد 
واملتعلقة  املجل�س  اق��رتح��ه��ا  ال��ت��ي 

بكفاءة ت�شغيل اجلامعة واأدائها.
 واأ�شاد �شموه باجلهود الكبرية التي 
التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  بذلها 

حتديات  م���واج���ه���ة  يف  والإداري����������ة 
اجلائحة و�شعيهم الدوؤوب لتطوير 

منظومة التعليم باجلامعة.

وا����ش���ت���ع���ر����س امل��ج��ل�����س ع�������دداً من 
امل����و�����ش����وع����ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�������ش���وؤون 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم���ن �شمنها  اجل��ام��ع��ة 

ج����ه����ود اجل����ام����ع����ة امل�������ش���ت���م���رة يف 
الكفاءات  ذات  الطلبة  ا�شتقطاب 
العامل،  دول  خمتلف  م��ن  العالية 

واجلهود  للطلبة،  امل��ق��دم  وال��دع��م 
الأن�شطة  ع��ل��ى  للحفاظ  امل��ب��ذول��ة 
اجلائحة،  خ�����الل  ال��الم��ن��ه��ج��ي��ة 

التي  وال�شالمة  ال�شحة  وت��داب��ري 
تتخذها اجلامعة.

وقال الدكتور كيفن ميت�شل، مدير 

ال�شارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  ت�شتفيد   :
الدعم  م��ن  ك��ب��ري  ب�شكل  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  امل�����ش��ت��م��ر 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة لأع�����ش��اء جمل�س 
ال���دع���م من  اإىل  اإ����ش���اف���ة  الأم����ن����اء 
�شمح  مم��ا  الأم��ن��اء  جمل�س  اأع�شاء 
للجامعة اأن ت�شتمر يف تعزيز عملية 
والعمل  والبحث  والتعليم  التعلم 
الإبداعي وتقدمي املنح الدرا�شية.. 
ال�شرتاتيجي  الجت�����اه  اأدى  ك��م��ا 
جمتمع  اإىل  املجل�س  و�شعه  ال���ذي 
اأع�����ش��اء هيئة  يتاألف م��ن  اأك��ادمي��ي 
طموحني  وط��الب  بارعني  تدري�س 
يف  ي�شاهمون  متفانني  وخريجني 

�شنع عامل اأف�شل ".

•• دبي-الفجر: 

اأط���ل���ق���ت ح���ك���وم���ة دول�������ة الإم���������ارات 
امل�شتقبل  لت�شميم  املهني  ال��ربن��ام��ج 
املواهب  نخب  ل�شتقطاب   ،2071
اجلامعات  خ���ري���ج���ي  م����ن  ال�������ش���اب���ة 
الأكادميية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال��ك��ل��ي��ات 
والعامل،  الإم�����ارات  دول���ة  يف  املتميزة 
واإ�شراكهم يف و�شع الأفكار واملقرتحات 
لت�شميم م�شتقبل احلكومات وتنمية 

املجتمعات.
لت�شميم  امل��ه��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 

 )Moonshot 2071( امل�شتقبل
الذي ي�شرف على تنفيذه مركز حممد 
ب��ن را���ش��د ل��الب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي، اإىل 
جذب اأف�شل العقول واملواهب ال�شابة 
واإ�شراكهم يف ابتكار حلول للتحديات 
حكومات  ت���واج���ه���ه���ا  ال����ت����ي  امل���ل���ح���ة 
العامل، عرب تنمية وتعزيز مهاراتهم 
وق��درات��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
تطوير املقرتحات والأفكار اخلالقة، 
مبتكرة  حلول  ت�شميم  يف  واإ�شراكهم 
تطبيقها  ليتم  امل�شتقبل  ل��ت��ح��دي��ات 
ب��اإ���ش��راف نخبة  يف ع��م��ل احل��ك��وم��ات 

م��ن ال�����وزراء وامل�����ش��وؤول��ني واخل����رباء 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني 

العامل.
واأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي 
وزير �شوؤون جمل�س الوزراء، اأن حكومة 
دولة الإم��ارات ت�شعى من خالل هذه 
كمركز  الدولة  موقع  لتعزيز  املبادرة 
وبيئة  ال���ع���ق���ول  ل���ش��ت��ق��ط��اب  ع���امل���ي 
الأفكار  وت��ط��ب��ي��ق  ل��ت��ط��وي��ر  حم��ف��زة 
املبتكرة واإ�شراك ال�شباب ب�شكل عملي 
يج�شد  مب���ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ت�����ش��م��ي��م  يف 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 

نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
باحت�شان  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
يف  ال�شابة  الكفاءات  ومتكني  املواهب 
اأفكارهم  الإم����ارات وال��ع��امل وحت��وي��ل 
ت�شكيل  تدعم  ومبادرات  م�شاريع  اإىل 

اجليل القادم من احلكومات. 
املتغريات  اإن  القرقاوي  حممد  وق��ال 
العامل يف ظل حتديات  التي مير بها 
امل�شتجد  ك����ورون����ا  ف����ريو�����س  ت��ف�����ش��ي 
لتحقيق  وجهوده   ،"19  – "كوفيد 
التوجهات  فهم  اأهمية  يوؤكد  التعايف، 

املقبلة،  ل��ل��م��رح��ل��ة  ال��ك��ربى  ال��ع��امل��ي��ة 
التي تت�شمن مواجهة حتدي انح�شار 
ق����درات احلكومات  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ومل��ة، 
املجتمعات، وتطوير  لتواكب تطلعات 
وحماية  لإدارة  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات 
الرقمية  واخل�����ش��و���ش��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
لإدارة  جديد  من��وذج  وابتكار  ل��ل��دول، 
احل��ك��وم��ات، وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات مع 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ب��و���ش��ف��ه��ا خ���ي���اراً 

ا�شرتاتيجياً ملواجهة التحديات.
املهني  ال����ربن����ام����ج  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
�شي�شهم   ،2071 امل�شتقبل  لت�شميم 

يف  ال�شباب  املبدعني  نخبة  متكني  يف 
من  ال�شتفادة  من  والعامل  الإم���ارات 
العامليني،  اخل���رباء  خ���ربات وجت���ارب 
وت�شوراتهم  اأف���ك���اره���م  ت��ط��وي��ر  يف 
العمل  ت��ري  جديد  من��اذج  وت�شميم 
اجلهود  وتدعم  العامل،  يف  احلكومي 
املقبلة،  ع���ام���ا  اخل��م�����ش��ني  ل��ت�����ش��م��ي��م 
ن��ق��الت ن��وع��ي��ة يف خمتلف  واإح������داث 

القطاعات احليوية. 
من�شة رقمية تفاعلية لتبادل وتطوير 

الأفكار
وي��وف��ر ال��ربن��ام��ج امل��ه��ن��ي، ال���ذي يتم 

من�شة  اأ���ش��ه��ر،   3 م��دى  على  تنفيذه 
املنت�شبني  مت��ك��ن  ت��ف��اع��ل��ي��ة  رق��م��ي��ة 
تبادل  على  معاً  والعمل  التعاون  من 
العملية،  املقرتحات  وتقدمي  الأفكار 
مبا ي�شمن تطويرها وت�شميم مناذج 
لتحديات  مبتكرة  وح��ل��ول  جتريبية 
بعيدة املدى ميكن تطبيقها يف حكومة 

دولة الإمارات وحكومات العامل.
ا�شتقطاب  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  وي���رك���ز 
القدرة  ميتلكون  ال��ذي��ن  اخل��ري��ج��ني 
على ت�شميم اأفكار طموحة ومبتكرة، 
للتحديات  علمية  حلول  وا�شتك�شاف 

وي����ت����م����ي����زون يف جم�����الت  امل����ل����ح����ة، 
ال��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر، وال����ق����درة على 
العلمية  خ��ربات��ه��م  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
يف  والكفاءة  عملي،  ب�شكل  وتطبيقها 
ويتيح  ال��ع��م��ل،  وف���رق  امل�����ش��اري��ع  اإدارة 
للخريجني من خمتلف التخ�ش�شات 
وامل�شاركة  واح��د  فريق  �شمن  العمل 
العاملية  احل���وك���م���ة  اأ����ش�������س  و����ش���ع  يف 

للخم�شني عاماً املقبلة.

�سلطان القا�سمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة

ي�ستقطب النخب من خريجي اجلامعات يف الإمارات والعامل 

حكومة االإمارات تطلق الربنامج املهني لت�سميم امل�ستقبل 2071 للمواهب ال�سابة 
حممد القرقاوي: بتوجيهات حممد بن را�سد الإمارات مركز عاملي ل�ستقطاب العقول وبيئة حمفزة لتطوير الأفكار وت�سكيل حكومات امل�ستقبل

ال�سحة تعلن تقدمي 106,615 جرعة من 
لقاح كوفيد 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 106،615 جرعة خالل 
ال�����ش��اع��ات ال��� 24 املا�شية وب��ذل��ك يبلغ جم��م��وع ع��دد اجل��رع��ات ال��ت��ي مت 
تقدميها حتى اأم�س 3،440،777 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 34.79 
لتوفري  ال���وزارة  م��ع خطة  ذل��ك متا�شيا  ي��اأت��ي  �شخ�س.   100 لكل  جرعة 
عن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  الو�شول  اإىل  و�شعياً  #كوفيد19  لقاح 
التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س 

كوفيد19.

 •• دبي-الفجر:

البدنية  اجل��اه��زي��ة  وت��ع��زي��ز  لقيا�س  امل��ي��داين  "امل�شح  حملة  وا���ش��ل��ت 
الإدارة  يف  اجلاهزية  وتعزيز  تاأهيل  مركز  اأطلقها  التي  للموظفني" 
القيا�شات  فحو�شات  اإج���راء  دب���ي،  �شرطة  يف  املجتمع  لإ���ش��ع��اد  العامة 
من  احلملة  متكنت  حيث  للموظفني،  البدنية  وال��ك��ف��اءة  اجل�شمانية 

تنفيذ 101 فح�شاً يف مركز �شرطة دبي حتا. 
واأكد العميد خالد �شهيل مدير الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع، اأن حملة 
املري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  توجيهات  على  بناًء  تاأتي  امل�شح 
القائد العام ل�شرطة دبي بالعمل على تعزيز اجلاهزية البدنية ملوظفي 
البدنية  والكفاءة  اجل�شمانية  القيا�شات  فحو�شات  اإج���راء  عرب  القوة 

املُخت�شة لهم يف خمتلف مراكز ال�شرطة والإدارات العامة.
وكانت احلملة قد با�شرت مهامها يف اإجراء الفحو�س امليدانية يف مراكز 
12طالباً  مب�شاركة  وذل��ك  حتا،  �شرطة  مركز  اإىل  و�شوًل  دبي  �شرطة 
التاأهيل والعالج الطبيعي بعد  ال�شارقة خمت�شاً يف جمال  من جامعة 

بقيا�س  اخلا�س   INBODY جهاز  ا�شتخدام  كيفية  على  تدريبهم 
اجلاهزية البدنية للج�شم.

واأك����د ال��رائ��د طبيب ا���ش��ت�����ش��اري ال��دك��ت��ور حم��م��د احل���اج م��دي��ر مركز 
م�شروع  اإط��ار  يف  تاأتي  اأن احلملة  بالوكالة،  اجلاهزية  وتعزيز  التاأهيل 
قيا�س و تعزيز اجلاهزية البدنية ملوظفي القيادة العامة ل�شرطة دبي 
للجاهزية  ذكية  بيانات  قاعدة  لبناء  الأوىل  مرحلته  يف  يهدف  وال��ذي 
والكفاءة البدنية للموظفني ا�شتناداً اإىل معايري موؤ�شر كتلة اجل�شم من 
الوزن والطول و فح�س اجلهاز الع�شلي احلركي وحتديد ن�شب وتوزيع 
الكتلة الدهنية والع�شلية واملاء، وذلك  املكونات الرئي�شية للج�شم من 
يف  ي�شاهم  مبا  للقيا�س  الدقيقة  والتقنيات  الأجهزة  اأح��دث  با�شتخدام 
تقدمي ال�شت�شارات وو�شع الربامج التاأهيلية التي تعزز من اجلاهزية 

البدنية ملرتب قوة �شرطة دبي.
واأ�شار الرائد احلاج اإىل اأن احلملة ُتطبيق مع اللتزام التام بالحرتازية 
وال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��احل��د م���ن ان��ت�����ش��ار ف���ريو����س كورونا 

املُ�شتجد.

توا�سل عملها

حملة »امل�سح امليداين« جتري 101 فح�سًا يف مركز �سرطة حتا 

الدورات  من  �سل�سلة  حماكم دبي تنظم 357 
التدريبية بتقنية االت�سال املرئي يف عام 2020 

تعلن موؤ�س�سة الن�سر للخدمات البيئيه ومكافحة االفات
 عن حجز حيوانات �سائبة يف مكان حجز احليوانات التابع لها يف منطقة الرحبة / اأبوظبي

لال�ستف�سار : يرجى الت�سال على الرقم املجاين 80032453 ويف حال عدم التعرف عليها خالل 14 يوم من تاريخ احلجز 
�سيتم بيعها يف املزاد العلني ح�سب نظام عقود حجز احليوانات ال�سائبة مع مركز اأبو ظبي لإدارة النفايات – تدوير 

ح�سب البيانات التاليه :
نوع احليوان : ح�سان - عدد املحتجز: 1 - تاريخ احلجز: 2021/01/26 
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اأخبـار الإمـارات
مب�ساركة 44 موظفًا من خمتلف الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة

اإدارة االإعالم االأمني يف �سرطة دبي تناق�س العمل االإعالمي 
•• دبي-الفجر:

نظمت اإدارة الإعالم الأمني يف الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع 
يف �شرطة دبي، ور�شة عمل عن ُبعد للُمن�شقني الإعالميني يف 
كافة الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة بعنوان "اإدارة العمل 
الإعالمي لقطاعات �شرطة دبي"، وذلك �شمن خطة تاأهيل 
من�شقي القطاعات بهدف رفع م�شتوى الكفاءة يف الأداء مبا 

يتنا�شب مع تطلعات �شرطة دبي يف جمال الإعالم الأمني.

لإ�شعاد  العامة  الإدارة  م��دي��ر  �شهيل،  خ��ال��د  العميد  واأك���د 
تاأتي  اأنها  الور�شة،  افتتاحه  دبي، خالل  �شرطة  املجتمع يف 
يف  الإعالميني  املن�شقني  تاأهيل  اإىل  الإدارة  �شعي  اإط��ار  يف 
حلقة  ي�شكلون  مم��ن  ال�����ش��رط��ة  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الإدارات 
اإدارات���ه���م والإع����الم الأم��ن��ي، لتن�شيق جميع  ب��ني  ال��و���ش��ل 
الأن�شطة املتعلقة بالت�شال والإعالم، مبا يف ذلك التحرير 

والكتابة وتوفري املعلومات والإح�شائيات وال�شور.
وبني اأن دور املُن�شق الإعالمي متثل يف دعم �شورة املوؤ�ش�شة 

مع  بالتن�شيق  الإعالمية  التغطيات  توفري  عرب  واأهدافها، 
يعك�س �شورة  دب��ي مب��ا  �شرطة  الأم��ن��ي يف  الإع��الم��ي  اإدارة 

م�شرفة عن املوؤ�ش�شة ويربز دورها ال�شرطي والأمني.
الت�شال  دل��ي��ل  م��ن��ه��ا  ع��دي��دة  حم����اور  ال��ور���ش��ة  وت�شمنت 
الإلكرتوين  والربنامج  التحريرية،  وال�شيا�شة  املوؤ�ش�شي، 
التن�شيق  وكيفية  الإع��الم��ي��ة،  التغطيات  بطلبات  اخلا�س 
ال�شرطة من  العامة ومراكز  الإدارات  فيما بني  والتوا�شل 
جهة واإدارة الإعالم الأمني من جهة اأخرى، واأهمية الإعالم 

الأمني يف املوؤ�ش�شات الع�شكرية، والفرق بني الإعالم الأمني 
والعام، وكذلك اجلوانب املتعلقة بتحرير اخلرب ال�شحفي، 
واأهمية ال�شورة ومعايري اختيار الأخبار اخلا�شة بالأن�شطة 

واملبادرات التي تنفذها �شرطة دبي.
�شارك يف الور�شة ما يزيد عن 45 موظفاً من كافة الإدارات 
ال��ع��ام��ة وم���راك���ز ال�����ش��رط��ة وامل��ج��ال�����س وال��ل��ج��ان، وقدمها 
يف  والن�شر  الأخ��ب��ار  بق�شم  �شحفي  علي،  اأب��و  :عبدالنا�شر 

اإدارة الإعالم الأمني ب�شرطة دبي.

»�سحة دبي« توؤكد اأهمية االلتزام باالإجراءات 
الوقائية لتفادي االإ�سابة بـكوفيد- 19 

•• دبي-وام:

اأك������دت ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب���دب���ي على 
اأه����م����ي����ة الإل�������ت�������زام ب�������الإج�������راءات 
من  للوقاية  الإحرتازية  والتدابري 
"كوفيد19-"  مب��ر���س  الإ����ش���اب���ة 
على  ال�شلبية  م�شاعفاته  وت��ف��ادي 
الفرد واملجتمع ب�شكل عام ، م�شرية 
ب��ه��ا كافة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  اإىل اجل��ه��ود 
للجائحة  للت�شدي  املعنية  اجلهات 
والتثقيف  ال��وع��ي  ن�شر  خ��الل  م��ن 
اأف�����راد ملجتمع  ال�����ش��ح��ي وحت�����ش��ني 
باللقاحات التي تعزز مناعة اجل�شم 
ال�شلبية  امل�����ش��اع��ف��ات  م���ن  وت��ق��ل��ل 

للمر�س.
العو�شي  ه��ن��د  ال��دك��ت��ورة  وط��ال��ب��ت 
والتثقيف  ال��ت��ع��زي��ز  ق�����ش��م  رئ��ي�����ش��ة 
بدبي  ال�������ش���ح���ة  ب��ه��ي��ئ��ة  ال�������ش���ح���ي 
التقيد  ب�������ش���رورة  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
ال��وق��ائ��ي��ة مب���ا فيها  ب�����الإج�����راءات 
العدوى  انتقال  ال�شحي ملنع  العزل 
ب���ني اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع م��ن��وه��ة اإىل 
اأن  اأظهرت  التي  العلمية  الدرا�شات 
ملر�س  امل�شبب  "كورونا"  ف��ريو���س 
اأول  يف  معديا  يكون  "كوفيد-"19 
تعترب  حيث  الإ�شابة  من  اأيام   10
م�شتوياتها خالل  اأعلى  العدوى يف 
الأيام الأوىل وتبداأ بالإنخفا�س ما 
بني اليومني ال�شابع والعا�شر حتى 
لو كان املر�س بدون اأعرا�س ولذلك 
ملدة  ال�شحي  بالعزل  الإلتزام  يجب 
10 اأيام تفاديا للمخالطة وحفاظا 
املجتمع  اأف��راد  على �شحة و�شالمة 
. واأو�شحت اأن فرتة العزل ال�شحي 
تنتهي بعد مرور 10 اأيام من تاريخ 
فح�س "PCR" وحت�شن الأعرا�س 
املري�س  وخ���ل���و  ظ���ه���وره���ا  ح����ال  يف 
م��ن اأي���ة اأع��را���س اأو حمى لآخ���ر 3 
خاف�شة  اأدوي����ة  دون  متتالية  اأي����ام 
ا�شرتاط  اإىل عدم  للحرارة م�شرية 
اخل�شوع لفح�س" PCR" لإنهاء 
اأهمية  على  موؤكدة  ال�شحي  العزل 
الإحرتازية  ب���الإج���راءات  الل���ت���زام 
اإىل  ي��وم��ني  حياتية  ع���ادة  وجعلها 
ح��ني الإن��ت��ه��اء م��ن اجل��ائ��ح��ة مثل 
اجل�شدي  والتباعد  الكمامات  لب�س 
مب�شافة ل تقل عن مرتين وغ�شل 

اليدين ب�شكل م�شتمر .
اتباعها  الواجب  الإج���راءات  وح��ول 
عن  امل��وظ��ف  ال�شخ�س  معرفة  بعد 
الدكتورة  ق��ال��ت  ب��امل��ر���س  اإ���ش��اب��ت��ه 
املوظف  على  يتوجب  اأن��ه  العو�شي 
امل�شاب عزل نف�شه يف غرفة منف�شلة 
مبا�شرة بعد احل�شول على النتيجة 

 "PCR " ل��ف��ح�����س  الإي���ج���اب���ي���ة 
واإدارة  املبا�شر  اإخطار رئي�شه  وعليه 
ال��ب�����ش��ري��ة و���ش��ت��ق��وم هيئة  امل�������وارد 
ال�شحة بدبي بالتوا�شل مع امل�شاب 
منوهة  العزل  اإج���راءات  لإ�شتكمال 
املبادرة  ل��ل��م�����ش��اب  مي��ك��ن  اأن����ه  اإىل 
بدبي  ال�شحة  هيئة  مع  بالتوا�شل 
اأو   800342 املجاين  الرقم  على 
COVID19- تطبيق  حتميل 
DXB واتباع اخلطوات املطلوبة.
اأعرا�س  اإن��ه يف ح��ال ظهور  وق��ال��ت 
الت�شال  امل�������ش���اب  ع��ل��ى  ل��ل��م��ر���س 
ال�شحة  لهيئة  املجاين  الرقم  على 
موعد  حل��ج��ر   800342 ب���دب���ي 
الإ�شتعانة  اأو  الطبية  لالإ�شت�شارة 
ب��خ��دم��ة الإ���ش��ت�����ش��ارة امل��ت��اح��ة على 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ويف ح�����ال ع�����دم وج����ود 
اأع�����را������س ل��ل��م��ر���س ي���ت���وج���ب على 
ال��ع��زل ال�شحي  ال��ب��ق��اء يف  امل�����ش��اب 
العزل  م��ن�����ش��اأة  اأو  امل���ن���زل  يف  ����ش���واء 
اأيام   10 املوؤ�ش�شي ملدة ل تزيد عن 
الفح�س  ت��وج��د ح��اج��ة لإع����ادة  ول 
احل�شول  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل  م�������ش���رية 
ع��ل��ى ���ش��ه��ادة خ��ل��و م��ن امل��ر���س بعد 
من  ال�شحي  العزل  فرتة  ا�شتكمال 
خالل الإت�شال على الرقم املجاين 
تطبيق  خ��الل  من  اأو   800342

.COVID19-DXB
وذكرت اأن تطبيق العزل املنزيل يتم 
ومتطلبات  ���ش��روط  ت��وف��ر  ح���ال  يف 
الذين  ل��الأ���ش��خ��ا���س  ال���ع���زل  ه����ذا 
اأعرا�س  م��ن  اأي  عليهم  ت��ظ��ه��ر  ل 
ب�شيطة  الأع��را���س  تكون  اأو  املر�س 
م����ع ت����واف����ق امل����ن����زل لإ�����ش����رتاط����ات 
منف�شلة  غرفة  توفر  ومنها  العزل 
احلالة  واإ�شتقرار  خا�س  حمام  مع 
اأي  ي��ك��ون  واأل  للمري�س  ال�شحية 
الفئات  م��ن  امل��ن��زل  املقيمني يف  م��ن 
ل��ل��م��خ��اط��ر وتوفر  الأك����ر ع��ر���ش��ة 
و���ش��ائ��ل اإت�����ش��ال م��ث��ل وج���ود هاتف 
واملتواجدين  املري�س  والتزام  فعال 
م���ع���ه ب�������الإج�������راءات الإح�����رتازي�����ة 
املو�شى بها يف حالت العزل املنزيل 

وتوفر عدة الإ�شعافات الأولية التي 
حت���ت���وي ع��ل��ى ج���ه���از ق��ي��ا���س درج���ة 

احلرارة.
عر�شة  الأك���ر  الفئات  اإىل  ولفتت 
"كوفيد- م����ر�����س  م�����ن  ل���ل���خ���ط���ر 
 60 فوق  العمرية  الفئة  19"وهم 
ال��ذي��ن يعانون  والأ���ش��خ��ا���س  ���ش��ن��ة 
مر�شى  م��ث��ل  �شحية  م�����ش��اك��ل  م��ن 
ال�شكري واأمرا�س القلب اخلطرية 
مثل نق�س الرتوية القلبية وارتفاع 
واأمرا�س  املنتظم  غري  ال��دم  �شغط 
التنف�شي  اجل��ه��از  واأم���را����س  ال��رئ��ة 
املعتدل  ال��رب��و  ذل��ك  املزمنة مب��ا يف 
اإىل ال�شديد واأمرا�س الكلى املزمنة 
الكبد  وم���ر����س  ال��ك��ل��وي  وال��ف�����ش��ل 
الذين  ال�شرطان  ومر�شى  امل��زم��ن 
ما زالوا يخ�شعون للعالج واملر�شى 
ال�����ذي�����ن ي�������ش���ت���خ���دم���ون الأدوي����������ة 
املثبطة  الأدوي������ة  اأو  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
لديهم  ال��ذي��ن  وامل��ر���ش��ى  للمناعة 
والأ�شخا�س  اأع�����ش��اء  زراع���ة  ت��اري��خ 
يعانون  ع��م��ري��ة مم��ن  ف��ئ��ة  اأي  م��ن 
الأ�شخا�س  اأو  املفرطة  ال�شمنة  من 
احلالت  بع�س  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
اإذا مل  ال��ط��ب��ي��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة خ��ا���ش��ة 
حالة  واأي��ة  جيدا  فيها  التحكم  يتم 
�شحية قد ت�شعف املناعة واأ�شحاب 
يقيمون  الذين  والأ�شخا�س  الهمم 

يف مراكز الرعاية طويلة الأجل .
واأ�����ش����ارت ال���دك���ت���ورة ال��ع��و���ش��ي اإىل 
والعمالة  امل�شاب  اأ�شرة  بقاء  اأهمية 
املنزيل  العزل  فرتة  اأثناء  امل�شاعدة 
املري�س  ع����ن  م��ن��ف�����ش��ل��ة  غ�����رف  يف 
تطراأ  قد  التي  الأع��را���س  ومراقبة 
ظ���ه���وره���ا يجب  ح����ال  ع��ل��ي��ه��م ويف 
الت�����ش��ال على ال��رق��م امل��ج��اين كما 
ال��ك��م��ام��ة الطبية  ا���ش��ت��خ��دام  ي��ج��ب 
عند وجود اأ�شخا�س اآخرين اأو عند 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ف��ري��ق  ح�����ش��ور 
وغ�شل اليدين ملدة ل تقل عن 20 
ب�����ش��ك��ل م�شتمر  ث��ان��ي��ة ع��ل��ى الأق�����ل 
اإع�����داد الطعام  خ��ا���ش��ة ق��ب��ل وب��ع��د 
وقبل تناول الطعام وبعد ا�شتخدام 
الكمامات  خ���ل���ع  وب����ع����د  احل�����م�����ام 
وكلما  الطبية  وال��ق��ف��ازات  الطبية 
ويف�شل  مت�شختان  ال��ي��دي��ن  ب���دت 
ا�شتخدام املنا�شف الورقية لتجفيف 
اليدين وجتنب مل�س العينني والأنف 
اإىل  لفتة  نظيفة  غري  باأيد  والفم 
ع���دد مقدمي  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  اأن����ه 
بح�شب  حم��دودا  ال�شحية  الرعاية 
حاجة املر�شى للم�شاعدة واأن يتمتع 
ال��رع��اي��ة ب�شحة ج��ي��دة ول  م��ق��دم 

يعاين من اأية اأمرا�س مزمنة .

بيت اخلري ت�ستاأنف م�سروعها الطعام للجميع يف 2021
•• دبي –الفجر:

ا�شتاأنفت بيت اخلري فعاليات م�شروع "الطعام للجميع" 
يناير  ق��ام��ت خ���الل  2021، ح��ي��ث  ع���ام  ب���داي���ات  م���ع 
العمال،  ل�شوؤون  الدائمة  اللجنة  مع  بالتعاون   2021
الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  عن  املنبثقة 
م��ن  جممعات  ع��دد  2100 وجبة على  بتوزيع  بدبي، 
العمال ال�شكنية بالإ�شافة اإىل 500 وجبة تربعت بها 

اإحدى املح�شنات.  
اأع��م��ال��ه يف  ت��وج  "الطعام للجميع" ق��د  م�����ش��روع  وك���ان 
غنية  جمتمعية  وجبة  مليون   3،2 بتوزيع   2020
اخلري" يف  "بيت  جنحت  وامل��ت��ك��ام��ل،  ال�شحي  ب��ال��غ��ذاء 
80 وحدة �شكنية وجتمعاً للعماِل يف دبي  اإي�شالها اإىل 

تزيد  بقيمٍة  اأ�شهر،  اأرب��ع��ة  خ��الل  ال�شمالية  والإم����ارات 
�شمو  تفاعاًل مع مبادرة  وذل��ك  دره��م،  23 مليون  عن 
اآل مكتوم، حفظها  ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
اهلل.   وُيَعدُّ م�شروُع "الطعاِم للجميع" لتوزيِع الوجباِت 
اأطلَقْتها  التي  املجتمعية  امل�شاريِع  اأه���مِّ  م��ن  الغذائيِة 
املقيمنَي داخَل  العماِل  بيِت اخلري، لإ�شعاد فئِة  جمعيُة 
��ّي��ات، وب�����ش��ك��ٍل خا�ْس  الإم������ارات، ِم���ْن خُم��َت��لَ��ِف اجِل��ْن�����شِ
العمال الذين ي�شاهُموَن يف م�شاريِع التنميِة والإعماْر، 
وي�شاركوَن يف بناِء الوطن. ويقوم امل�شروع بتوزيع هذه 
الوجبات من خالل فريق ميداين مدرب، جنح يف عام 
2019 يف دخول مو�شوعة "غيني�س" لالأرقام القيا�شية 
على  جمتمعية  وج��ب��ة   8997 ب��ت��وزي��ع  الإم������ارات،  يف 

العمال خالل �شاعتني و52 دقيقة.

تعليمية الوطني تعتمد تقريرها النهائي ب�ساأن م�سروع قانون ا�ستغالل ال�سهادات العلمية الوهمية
•• اأبوظبي - وام:

والثقافة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ����ش���وؤون  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت 
املجل�س  وال��ري��ا���ش��ة والإع�����الم يف  وال�����ش��ب��اب 
الذي  اجتماعها  خ���الل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
عقدته اأم�س يف مقر الأمانة العامة للمجل�س 
ن���ا����ش���ر حممد  ����ش���ع���ادة  ب���رئ���ا����ش���ة  دب������ي،  يف 
النهائي  تقريرها  اللجنة،  رئي�س  اليماحي 
ا�شتغالل  ب�شاأن  احتادي  قانون  م�شروع  حول 
ال�شهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 

11 مادة.
كل  �شعادة  اللجنة  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�شر 
اللجنة"،  "مقررة  فلكناز  حمم�د  ���ش��ارة  م��ن 
املن�شوري،  ال�����ش��ح��اك  ح�����واء  وال����دك����ت����ورة 
و�شذى  الطنيجي،  عبيد  �شيخة  وال��دك��ت��ورة 
بالهول  حميد  و�شرار  النقبي،  عالي  �شعيد 
ب����ن هندي  ب��خ��ي��������ت  ال���ف���ال����ش���ي، وع���ف�����������راء 

العليل�ي.
اللجنة  اإن  ال��ي��م��اح��ي  ن��ا���ش��ر  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
اع���ت���م���دت ت���ق���ري���ره���ا ال���ن���ه���ائ���ي واجل�������دول 
عدد من  اإج��راء  بعد  القانون  مل�شروع  املقارن 
م�شروع  اأن  اإىل  لف��ت��ا  عليهما،  ال��ت��ع��دي��الت 
املجل�س  على  للعر�س  جاهزا  اأ�شبح  القانون 

ومناق�شته يف جل�شاته القادمة.
الج���ت���م���اع عمل  خ����الل  اأن�����ه مت  اإىل  ول���ف���ت 
امل���ق���ارن مل�شروع  ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى اجل�����دول 
وردت  التي  املالحظات  مناق�شة  بعد  القانون 

اأن  اإىل  منوها  ب�����ش��اأن��ه،  املجل�س  اأع�����ش��اء  م��ن 
ال��ل��ج��ن��ة ا���ش��ت��ح��دث��ت ع����دداً م��ن م����واد وبنود 
التنفيذية  بالالئحة  تتعلق  القانون  م�شروع 
بالدولة  العمل  وج��ه��ات  املخت�شة  وال�شلطة 
و�شروط  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  تطبيق  ون��ط��اق 
مواد  تف�شيل  مت  كما  ال��درا���ش��ي��ة،  ال�شهادات 

العقوبات والتو�شع يف جمالت اإقرارها.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأو���ش��ح��ت ���ش��ع��ادة ���ش��ارة فلكناز 
ب�شكل  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  ناق�شت  اللجنة  اأن 
املا�شية،  ال��ف��رتة  خ��الل  و���ش��ام��ل  م�شتفي�س 
ب�شاأنه  ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل  وف���ق���ا خل��ط��ة  وذل�����ك 
ممثلي  م��ع  اجتماعات  عقد  ت�شمنت  وال��ت��ي 
ت�شاوؤلت  على  للرد  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وا�شتف�شارات اأع�شاء اللجنة، والجتماع كذلك 
مع اجلهات املعنية واملخت�شة لال�شتفادة من 
ت�شورات  اأية  ومناق�شة  ومقرتحاتهم  اآرائهم 

ب�شاأن بنوده ومواده.
10 اجتماعات  اأن اللجنة عقدت  ولفتت اإىل 
مل��ن��اق�����ش��ة م�����ش��روع ال���ق���ان���ون، واط��ل��ع��ت على 
الجتماعية  ال������درا�������ش������ات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
اأع��دت��ه��ا الأمانة  وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��الزم��ة ال��ت��ي 
منه،  ب��ال��ه��دف  للتعريف  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
عن  ف�شال  باأحكامه،  املعنيني  على  وت��اأث��ريه 
ب��ي��ان م�����ربرات امل�������ش���روع امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ومدى 
اتفاق مواده مع هذه املربرات، م�شرية اإىل اأن 
اللجنة عملت على اأن يكون م�شروع القانون 
�شامال وميكنه معاجلة الكثري من النواحي 

اأو  ت�شدر  التي  الدرا�شية  بال�شهادات  املتعلقة 
ت�شتخدم داخل الدولة.

ونوهت مقررة اللجنة اإىل اأنه مت التوافق بني 

اللجنة وممثلي احلكومة على �شياغة نهائية 
ملواد م�شروع القانون، كما مت التوافق على ما 

ا�شتحدثته اللجنة من مواد وبنود جديدة.

اتفاقية جديدة بني اجلمعية واملركز دار الرب تطبع اأكرث من مليون م�سحف يف مركز حممد بن را�سد

دبي الذكية تختتم دبلوم ت�سميم اخلدمات الذكية 

�شوء  يف  ال�����رب،  دار  ج��م��ع��ي��ة  ع���ن 
الفنية  وامل���وا����ش���ف���ات  ال�������ش���روط 
والعلمية، التي حتددها اجلمعية.

التفاقية  اأن  اإىل  امل��ه��ريي  واأ���ش��ار 
اأن  منطلق  م��ن  اأهميتها  تكت�شب 
جمعية خريية  متثل  الرب"  "دار 
بخدمة  اجتماعية، معنية  ثقافية 
واملحافظة  واأهله،  ال�شرعي  العلم 
ع��ل��ى امل���وروث���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، ودعم 
واجلامعية،  العلمية  الإ���ش��دارات 
العلم  ط��ل��ب��ة  ب����ج����وار  وال�����وق�����وف 
وطباعة  ال���ع���ل���ي���ا،  وال�����درا������ش�����ات 
حدا  ما  وهو  النافعة،  اإ�شداراتهم 
مع  ال�شراكة  عقد  اإىل  باجلمعية 

املهريي،  �شهيل  التفاقية، حممد 
املدير  الإدارة،  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
مثل  فيما  للجمعية،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د لطباعة 
دب����ي  يف  ال���������ش����ري����ف  امل���������ش����ح����ف 
حيدر،  ب��ن  ���ش��امل  في�شل  ال�شيد   
م��دي��ر امل��رك��ز وب��ح�����ش��ور ع���دد من 

امل�شوؤولني لدى اجلانبني. 
اأن  امل��ه��ريي  �شهيل  حم��م��د  واأك����د 
الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة ت��ن�����س على 
لعام  متتد  متكاملة،  خطة  و�شع 
ال�شريف  امل�شحف  لطباعة  كامل، 
العلمية  والإ�شدارات  واملطبوعات 
ال�شادرة  وال��ت��وع��وي��ة،  وال�شرعية 

م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د لطباعة 
امل�����ش��ح��ف ال�������ش���ري���ف، يف ظ���ل ما 
مي����ت����ل����ك م������ن خ����������ربات وا�����ش����ع����ة 
عالية  وحرفية  متقدمة  وتقنيات 
امل��ج��ال احل��ي��وي، للتعاون  يف ه��ذا 
كتاب  خدمة  يف  امل�شرتك  والعمل 
اهلل، عرب طباعة امل�شاحف والكتب 
والإ�شدارات  العلمية  والأب��ح��اث 

املتنوعة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����ش��ي��د في�شل 
املركز  م���دي���ر  ب���ن ح���ي���در،  ����ش���امل 
ي�شعدنا وي�شرفنا يف مركز حممد 
امل�شحف  ل���ط���ب���اع���ة  را������ش�����د  ب�����ن 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ال���ي���وم  ال�����ش��ري��ف 

امل���دن ال��ذك��ي��ة وال��ب��ن��اء على م��ا مت 
اإجنازه يف هذا ال�شدد.

واأكد اهمية التعاون مع جامعة دبي 
والبتكار  للت�شميم  دب��ي  ومعهد 
يف اإجن�����اح ه����ذا ال���دب���ل���وم وه����و ما 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  يعك�س 
اجلهات  م����ع  ل�������ش���ن���وات  امل���م���ت���دة 
اإىل  الو�شول  اأج��ل  احلكومية من 
تطبيق اأف�شل املمار�شات واحللول 
ال��ذك��ي��ة وخ���ل���ق ج��ي��ل ج���دي���د من 
خمتلف  يف  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  رواد 
عن  احل��ي��وي��ة..م��ع��رباً  القطاعات 
اأمله اأن يكون الدبلوم خطوة نحو 

يون�س  �شعادة  اأك��د  وخ��الل احلفل 
تويل  ال��ذك��ي��ة  دب���ي  اأن  ن��ا���ش��ر  اآل 
اأه���م���ي���ة ك����ربى ل��ت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر 
وب��ن��اء اخل���ربات ال��ت��ي ت��خ��دم روؤى 
وتطلعات القيادة الر�شيدة الرامية 
اإىل بناء طاقات ب�شرية قادرة على 
القطاعات  كامل  يف  البتكار  دف��ع 
رائد  عاملي  من��وذج  وخلق  التقنية 
ال��رق��م��ي يف  ال��ت��ح��ول  يف منظومة 
الدبلوم خطوة  دب��ي.. وميثل هذا 
م�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  رائ�����دة 
ا�شرتاتيجية دبي الذكية ومواكبة 
اإدارة  يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات  ك��اف��ة 

املزيد من التعاون الذي يهدف اإىل 
الأ�شعد  املدينة  دب��ي  مدينة  جعل 

والأذكى على وجه الأر�س.
عي�شى  الدكتور  اأ���ش��ار  جهته  وم��ن 
ت�شليط  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال��ب�����ش��ت��ك��ي 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
بناء  ���ش��ت��وؤث��ر يف  ال���ت���ي  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
اأجيال امل�شتقبل..موؤكداً اأن جامعة 
مهارات  تنمية  على  حري�شة  دب��ي 
الطلبة يف ظل الثورة التكنولوجية 
التعليمية  اخل���دم���ات  وت�����ش��م��ي��م 
وتطوير  مت��ك��ني  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 
الإبداعية.  وك��ف��اءات��ه��م  ق��درات��ه��م 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت جمعية دار الرب اأنها طبعت 
اأك�������ر م����ن م���ل���ي���ون ن�����ش��خ��ة من 
الأعوام  خالل  الكرمي"،  "القراآن 
مركز  يف  امل���ا����ش���ي���ة،  "ال�شبعة" 
حممد بن را�شد لطباعة امل�شحف 
داخل  لتوزيعها،  دبي،  يف  ال�شريف 
حول  ع��دي��دة  دول  ويف  الإم������ارات 
العامل، يف اإطار ال�شراكة والتعاون 
ت���ع���زي���زا جلهود  ب���ني اجل���ان���ب���ني، 
تبارك  ك��ت��اب اهلل،  ح��ف��ظ ورع��اي��ة 
وقرائه،  حلفظته  ودعما  وتعاىل، 

وتر�شيخا لقيمه ال�شامية.
ومركز  ال���رب  دار  جمعية  ووق��ع��ت 
حممد بن را�شد لطباعة امل�شحف، 
مبقر اجلمعية، ب�شارع ال�شيخ زايد 
اأم�����س الأول الأح���د،  ي���وم  دب���ي  يف 
ت��ع��اون ج���دي���دة، تق�شي  ات��ف��اق��ي��ة 
طباعة  ال����ق����راآين  امل���رك���ز  ب���ت���ويل 
امل�����ش��ح��ف وال��ك��ت��ب والإ�����ش����دارات 
بهدف  اجلمعية،  ل�شالح  املختلفة 
ن�شر  موا�شلة  �شبيل  يف  توزيعها 
كتاب اهلل، عز وجل وغر�س مبادئه 
والعقول،  ال��ق��ل��وب  يف  وتعليماته 
وت��ع��زي��ز ال���دع���وة امل�����ش��ت��ن��رية على 
م���ن���ه���ج ال���و����ش���ط���ي���ة والع�����ت�����دال 

والت�شامح، ون�شر ال�شعادة.
توقيع  خ����الل  الرب"،  "دار  م��ث��ل 

ا�شرتاتيجية مع جمعية دار الرب، 
اإحدى اأهم رواد العمل اخلريي يف 
الإم��ارات ويف العامل اأجمع، والتي 
كان لنا �شرف التعاون املثمر معهم 
جتاوزنا  حيث  اهلل  ك��ت��اب  خل��دم��ة 
امل��ل��ي��ون م�شحف  م��ع��ه��م ط��ب��اع��ة 
حتى بداية هذا العام ونوؤكد اليوم 
على ا�شتمرارنا �شويا بهذا التعاون 
اأن  القدير  العلي  راج��ني  امل��ب��ارك، 

يرزقنا واياهم التوفيق والر�شاد.
ون�شكر جلمعية دار الرب اختيارها 
مل��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د لطباعة 
ك�شريك  ال���������ش����ري����ف  امل�������ش���ح���ف 
متطلبات  ل���ك���اف���ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي 
الطباعة من امل�شاحف واملطبوعات 
نظراً   2021 للعام  الإ���ش��الم��ي��ة 
جل���ودة ال��ط��ب��اع��ة ال���ذي مت��ي��ز بها 
التقنيات  اأحدث  با�شتخدام  املركز 
نرجو  كما  الطباعية.  واملاكينات 
دعم  م��ع��ه��م يف  ت��ع��اون��ا  ي�����ش��ه��م  اأن 
حت��ق��ي��ق الأه��������داف امل�����ش��رتك��ة يف 

خدمة العمل اخلريي.
 واإننا يف قطاع الطباعة والتوزيع 
نوؤمن  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�ش�شة  يف 
بتحقيق منظومة متكاملة حتقق 
ويف  خا�شًة  دب��ي  اإم���ارة  يف  النجاح 
الدولة كافًة على جميع الأ�شعدة 
الهيئات  ك���اف���ة  م���ع  وم���ت���ع���اون���ني 

واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة. 

•• دبي-وام:

تخريج  الذكية"  "دبي  ���ش��ه��دت 
ت�شميم  دب��ل��وم  يف  م�����ش��ارك��اً   35
بالتعاون  املعد  الذكية  اخل��دم��ات 
م����ع ج���ام���ع���ة دب������ي وم���ع���ه���د دب���ي 
لأخ�شائيي  والب��ت��ك��ار  للت�شميم 

جتربة املدينة الذكية".
يون�س  �����ش����ع����ادة  احل����ف����ل  ح�������ش���ر 
عام  م���دي���ر  م�����ش��اع��د  ن���ا����ش���ر  اآل 
عي�شى  وال���دك���ت���ور  ال���ذك���ي���ة  دب����ي 
ال��ب�����ش��ت��ك��ي رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة دبي 
رئ��ي�����س معهد  ع���ب���داهلل  وحم���م���د 
دبي للت�شميم والبتكار وخريجي 
جهة   27 ميثلون  الذين  الدبلوم 
والقطاع  حكومية  و�شبه  حكومية 

اخلا�س يف دبي.
نوعه  من  الأول  الدبلوم  ويهدف 
يف املنطقة ويف نطاق املدن الذكية 
اإىل متكني ودعم اأخ�شائي جتربة 
املدينة الذكية وتزويدهم باملعرفة 
لتح�شني  امل���م���ار����ش���ات  واأف���������ش����ل 
احلالية  ال���رق���م���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
وت��ق��دمي خ��دم��ات رق��م��ي��ة جديدة 
اأك���ر �شلة ب��ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
املدينة ذكية. ومت ت�شميم الدبلوم 
باخلدمات  امل��ل��ّم��ني  ل��ل��م��م��ار���ش��ني 
املقدمة على اأر�س الواقع ومعتمد 

يف جمال الت�شميم اأو البحث.

وبدوره ذكر حممد عبد اهلل رئي�س 
اإن  للت�شميم والبتكار  دبي  معهد 
اإعداد اجليل القادم من املوهوبني 
ل���دخ���ول ���ش��وق ع��م��ل م��ت��غ��ري اأمر 
بنجاح  لال�شتمرار  الأهمية  فائق 
والبتكار  املعرفة  اقت�شاد  وتقدم 
ككل  واملنطقة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
هذا  يف  م���ه���م  دور  ول��ل��ت�����ش��م��ي��م 
التكنولوجيا  يوؤن�شن  اأنه  اإذ  الأمر 
الإبداع  روح  تعزيز  على  وي�شاعد 
التجارب  م����ن  ال���ن���ا����س  وي����ق����رب 
ا�شتمرار  مع  وخ�شو�شاً  الرقمية 
التحول التكنولوجي الذي اأحدث 
تغيريات غري م�شبوقة يف العامل.. 
ت��ط��وي��ر مهارات  اأه��م��ي��ة  وت��ت��زاي��د 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت�����ش��خ��ر الإم���ك���ان���ات 
وامل���وارد لإي��ج��اد م��دن ذكية ت�شعد 
وخالية  للبيئة  و�شديقة  �شاكنيها 
ع��ن �شعادته  ال��ت��ل��وث..م��ع��رب��اً  م��ن 
متمنياً  الذكية  دبي  مع  بال�شراكة 

للخريجني كل التوفيق والنجاح.
لتعزيز  امل��ه��ن��ي  ال���دب���ل���وم  وي����اأت����ي 
لتعريف  ال����رق����م����ي����ة  امل�������ه�������ارات 
الذكية  املدينة  جتربة  اأخ�شائيي 
امل���������ش����ارك����ني ب���اأف�������ش���ل الآل�����ي�����ات 
احلديثة  ال��رق��م��ي��ة  وامل���م���ار����ش���ات 
بالرتقاء  دب��ي  تطلعات  يلبي  مب��ا 
للمدينة  ال���رق���م���ي���ة  ب���ال���ت���ج���رب���ة 

الذكية.
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اأخبـار الإمـارات
اأف�سلية  اإعطاء  عدم  خمالفة   126

الطريق ملركبات الطوارئ خالل 2020
•• اأبوظبي-الفجر:

اإعطاء  لعدم  126 خمالفة  اأبوظبي  ب�شرطة  والدوريات  املرور  �شجلت مديرية 
الر�شمية  املواكب  اأو  اأوال�شرطة  الإ�شعاف  اأو  الطوارئ  ملركبات  الطريق  اأف�شلية 
يف العام 2020م.   و دعت ال�شائقني �شمن حملة #درب_ال�شالمة اإىل اأهمية 
ال�شحيحة  امل��روري��ة  بال�شلوكيات  والل��ت��زام  الطريق  لإف�شاح  الدائم  ال�شتعداد 
تاأخري و�شولها ملواقع احل��وادث  موؤكدة  املركبات ل�شمان عدم  م��رور هذه  عند 
اأهمية  اإف�شاح الطريق لهذه املركبات واإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلة حركتها  
الطريق  واأولوية  اأف�شلية  اإعطاء  " عدم  #خمالفة  اأن  واأو�شحت   تاأخريها.  اأو 
ملركبات الطوارئ اأو الإ�شعاف اأو ال�شرطة اأو املواكب الر�شمية تبلغ قيمتها 3000 

درهم مع حجز املركبة 30 يوما و6 نقاط مرورية.

ح�سة بوحميد: جودة احلياة الرقمية ت�ستثمر روؤية القيادة لتمكني املجتمع مبهارات مئوية االإمارات 2071

اقت�سادية دبي تغلق 14 حماًل وتخالف 213 من�ساأة جتارية مل تلتزم 
بالتدابري االحرتازية اخلا�سة باحلد من انت�سار كوفيد 19

•• دبي-الفجر: 

�شهر  يف  دبي  باقت�شادية  امل�شتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  قام 
213 من�شاأة جتارية والتنبيه على  14 حماًل و خمالفة  يناير باإغالق 
30 حماًل لعدم اللتزام بالتدابري الحرتازية اخلا�شة باحلد من انت�شار 
يف  اجل�شدي،  والتباعد  الكمامات  كلب�س   ،"19 "كوفيد  كورونا  فريو�س 
خمتلف مناطق الأ�شواق املفتوحة واملراكز التجارية يف دبي. ومن جانبه 
فريق  "حر�س  امليدانية،  الرقابة  ق�شم  اأول  مدير  نفور  ب��و  ح�شن  ق��ال 
التزام  من  للتاأكد  دب��ي  اإم��ارة  يف  املناطق  جميع  بتغطية  امليداين  العمل 
امل�شتوفية  املن�شاآت التجارية بالتدابري الحرتازية حيث بلغ عدد املحال 

لل�شروط والتدابري الحرتازية يف �شهر يناير اإىل 15،045 حماًل، وقد 
توزعت املخالفات على اأن�شطة جتارية خمتلفة و كان من اأبرزها الأن�شطة 
التجارية التي ت�شتقبل اجلمهور اأو يوجد بها احتمال لالكتظاظ ب�شبب 
عدم وجود م�شافة كافية لتطبيق التباعد اجل�شدي." وكررت اقت�شادية 
�شرورة  املجتمع،  و���ش��رائ��ح  ف��ئ��ات  خمتلف  على  وت��اأك��دي��ه��ا  دع��وت��ه��ا  دب��ي 
اإمارة دبي خالل املرحلة الراهنة،  احلفاظ على املكت�شبات التي حققتها 
والتي اأ�شهمت بدورها يف العودة التدريجية ملمار�شة الأن�شطة التجارية، 
ب�شكلها  القت�شاد  عجلة  دوران  واإع���ادة  القطاعات  كل  فتح  اإىل  و���ش��وًل 
الطبيعي، م�شرية اإىل اأنها لن تتهاون مع املخالفات والتجاوزات التي يتم 

ر�شدها اأو الإبالغ عنها من قبل جمهور امل�شتهلكني واملتعاملني.

جودة حياة من خالل دعم الأفراد 
بدءا  املجتمع  �شرائح  خمتلف  من 
وو�شول  واملراهقني  الأطفال  من 
املواطنني  وك���ب���ار  ال��ب��ال��غ��ني  اإىل 

واملقيمني.
بع�س  اأن  م���ع���ال���ي���ه���ا  ووب����ي����ن����ت 
باملائة   76 اأن  اأظ��ه��رت  الدرا�شات 
م���ن ال�����ش��ك��ان يف دول�����ة الإم������ارات 
يعتربون اأن احلياة الرقمية ت�شكل 
ف��ر���ش��ا اأك����ر م��ن امل��خ��اط��ر و67 
باملائة منهم ي�شاهدون فيديو على 
كل  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع 
اإجراء  يف�شلون  باملائة  و72  ي��وم 
معامالتهم رقميا اإن اأمكن اإ�شافة 
الأمور  اأولياء  باملائة من   87 اإىل 
الأطفال  ت���رك  ب��خ��ط��ورة  ي��ق��رون 
اإ�شراف  يت�شفحون الإنرتنت دون 
يحددون  ل  منهم  ب��امل��ائ��ة  و66 
يف  الإن���رتن���ت  ت�شفح  ���ش��الح��ي��ات 
من  باملائة  و34  اأطفالهم  اأجهزة 
اأطفالهم  اأول��ي��اء الأم���ور ي��رتك��ون 
دون  ال��رق��م��ي  ال��ع��امل  يت�شفحون 

اإ�شراف.
ال����وزي����رة بع�س  وك�����ش��ف��ت م��ع��ايل 
ال�شتبيان  اأظهرها  التي  النتائج 
ال��وط��ن��ي جل����ودة احل��ي��اة 2020 
ال��ذي اأجن��زت��ه ال���وزارة م��ن خالل 
الربنامج الوطني لل�شعادة وجودة 
ب��امل��ائ��ة من   56 اأن  احل��ي��اة وه���ي 
الأجهزة  ي�����ش��ت��خ��دم��ون  الأط���ف���ال 

الرقمية مل�شاهدة مقاطع الفيديو 
ي�شتخدمون  منهم  ب��امل��ائ��ة  و50 
الألعاب  مل��م��ار���ش��ة  الأج���ه���زة  ه���ذه 
الإلكرتونية، وقد اأثبت ال�شتبيان 
اأي�شا اأن اأولياء الأمور ي�شتخدمون 
اأ�شاليب متنوعة لإدارة ا�شتخدامات 
الإلكرتونية  ل��الأج��ه��زة  اأطفالهم 
اأولياء  م��ن  ب��امل��ائ��ة   45 اأن  ح��ي��ث 
اأطفالهم  م��ع  ي��ت��ح��دث��ون  الأم�����ور 
ل�شتخدام  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  الآث������ار  ع���ن 
مفرط  ب�شكل  الرقمية  الأج��ه��زة 
من  يتحققون  منهم  باملائة  و33 
حم��ت��وى الأج���ه���زة ك��امل��واق��ع التي 
متت زيارتها والتطبيقات التي مت 

حتميلها والر�شائل املتبادلة.
بوحميد  ح�شة  م��ع��ايل  وت��ط��رق��ت 
الأه������داف  اإىل  الإح����اط����ة  خ����الل 
�شيا�شة  ت�شمنتها  ال��ت��ي  وامل��ح��اور 
والتي  ال���رق���م���ي���ة  احل����ي����اة  ج������ودة 
"املواطنة  م����ب����داأ  ع���ل���ى  ارت����ك����زت 
والآمنة"  الإي���ج���اب���ي���ة  ال��رق��م��ي��ة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق جم����م����وع����ة اأه����������داف 
مع  �شحية  عالقة  تطوير  ت�شمل 
العامل  مع  التفاعل  التكنولوجيا 
الرقمي ب�شكل متوازن و�شليم رفع 
و�شبل  املحتملة  باملخاطر  ال��وع��ي 

احلماية منها.
رئي�شية  حم����اور   4 اإىل  واأ����ش���ارت 
مبادرة   11 ت�شمنت  لل�شيا�شة 
القدرات  املحاور هي  نوعية وهذه 

ال��رق��م��ي وال��رتف��ي��ه وغ��ريه��ا من 
من�شات  ت�شكل  حيث  التطبيقات 
التوا�شل الجتماعي حافزا لزيادة 
عدد م�شتخدمي الإنرتنت وبع�س 
عدد  على  ت�شتحوذ  املن�شات  ه��ذه 
�شكان  ي���وازي  فعليني  م�شرتكني 

اأكرب دول العامل تعدادا .
واأو����ش���ح���ت م��ع��ايل وزي�����رة تنمية 
اأن تطور احلياة الرقمية  املجتمع 
ومتطلباتها اأثمر منوا يف املجالت 
التي ت�شتوجب التفاعل مع العامل 
التعلم  متطلبات  م��ث��ل  ال��رق��م��ي، 
الرقمية  التعلم  وو�شائل  بعد  عن 
الرقمية  وامل����ن����اه����ج  وال����ب����ح����وث 
كالعمل  املهنية  احلياة  ومتطلبات 
عن بعد وو�شائل البحث والر�شائل 
وم��ن�����ش��ات تقدمي  الل��ك��رتون��ي��ة، 
واخلدمات  احلكومية  اخل��دم��ات 
ال��ذك��ي��ة وع��م��ل احل��ك��وم��ات ب�شكل 
ع��������ام، وال����ت����وا�����ش����ل والت���������ش����ال 
التوا�شل  م��ن�����ش��ات  الج��ت��م��اع��ي 
الو�شائل  وم�����ش��ارك��ة  وال���درد����ش���ة 
وو�شائل  وال�������ش���وت���ي���ة،  امل���رئ���ي���ة 
الإلكرتونية  والأل���ع���اب  ال��رتف��ي��ه 
والأف��الم الق�شرية والت�شوق عرب 
الإن���رتن���ت و���ش��واه��ا، م�����ش��رية اإىل 
الرقمية  احلياة  ج��ودة  اأن جمل�س 
لل�شعادة  ال���وط���ن���ي  وال����ربن����ام����ج 
وج��������ودة احل����ي����اة ي����ع����ززن واق���ع���ا 
اأف�شل  بطموح  مثاليا  اجتماعيا 

•• دبي-وام:

اأك����دت م��ع��ايل ح�����ش��ة ب��ن��ت عي�شى 
املجتمع  تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و 
نائبة رئي�س جمل�س جودة احلياة 
الوطنية  ال�شيا�شة  اأن  ال��رق��م��ي��ة 
اإطار عمل  جلودة احلياة الرقمية 
الو�شول  مم��ك��ن��ات  ���ش��م��ن  داع�����م 
التعليم  يف  املجتمعية  الريادة  اإىل 
خ�شو�شا  ب����ع����د  ع������ن  وال����ع����م����ل 
املحفزة  القيادة  ل��روؤي��ة  وا�شتثمار 
ج���ودة حياة  اأف�����ش��ل  ن��ح��و حتقيق 
الإم���ارات من  جلميع �شكان دول��ة 
م���واط���ن���ني وم��ق��ي��م��ني وزائ����ري����ن 
توافقا مع توجهات الإ�شرتاتيجية 
ال��وط��ن��ي��ة جل���ودة احل��ي��اة 2031 
اآمنة  رق��م��ي��ة  ب��ن��اء جم��ت��م��ع��ات  يف 
مع  وان�شجاما  واإيجابية  وه��ادف��ة 
من   2071 الإم����������ارات  م���ئ���وي���ة 
خالل العمل على حتقيق اأهدافها 
التنموية نحو امل�شتقبل خا�شة يف 
باملهارات  املجتمع  تهيئة  جم��الت 
التي  وال�������ش���ل���وك���ي���ات  وامل������ع������ارف 
املت�شارعة،  للمتغريات  ت�شتجيب 
الإماراتي  املجتمع  اأن  اإىل  م�شرية 
م�����ن امل���ج���ت���م���ع���ات امل����ت����ق����دم����ة يف 
ب�شبب  الرقمية  احل��ي��اة  م��وؤ���ش��رات 
الإنرتنت  ا�شتخدام  ثقافة  انت�شار 
و�شائل  ا���ش��ت��ع��م��ال  ورواج  وت���وف���ر 
نطاق  على  الجتماعي  التوا�شل 

وا�شع.
الإحاطة  خ��الل  معاليها  وك�شفت 
الوزارة  نظمتها  التي  الإع��الم��ي��ة 
ال�شيا�شة  تفا�شيل  ع��ن  ل��الإع��الن 
الرقمية  احل��ي��اة  جل��ودة  الوطنية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��ده��ا  ال���ت���ي 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
خ�����الل ج��ل�����ش��ة جم��ل�����س ال�������وزراء 
اأن دولة الإمارات  الأ�شبوع املا�شي 
عامليا  الأوىل  امل���راك���ز  يف  ت��ت�����ش��در 
املتعلقة  املوؤ�شرات  من  مبجموعة 
الجتماعي  والتوا�شل  بالإنرتنت 
ت���ت�������ش���در الإم������������ارات دول  ح���ي���ث 
التوا�شل  انت�شار  موؤ�شر  العامل يف 

للذكاء  ال���وط���ن���ي  ووال����ربن����ام����ج 
القت�شاد  ووزارة  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
الأمور"  اأول�����ي�����اء  ع����ن  "ممثل 
لل�شباب  الحت����ادي����ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ة 
ال�شباب"  ق���ط���اع  ع����ن  مم���ث���ل   "
"ممثل  احلكومي  الإ�شناد  ودائ��رة 
الذكية  ودب���ي  اأبوظبي"  ح��ك��وم��ة 
واأف����ادت  دبي".  ح��ك��وم��ة  "ممثل 
جمل�س  اأن  بوحميد  ح�شة  معايل 
اإىل  ي�شعى  الرقمية  احلياة  ج��ودة 
للتكنولوجيا  اإي��ج��اب��ي  واق���ع  ب��ن��اء 
وال����ع����امل ال���رق���م���ي ي��ت��ف��اع��ل فيه 
و�شليم  م���ت���وازن  ب�����ش��ك��ل  اجل��م��ي��ع 
اأهمية يف ظل  ت��زداد  املهمة  وه��ذه 
كوفيد19- حيث اجلهود العاملية 
معه  التعاي�س  لكيفية  للتخطيط 
اجلديد  العامل  مالمح  وا�شتقراء 
وتوظيف التكنولوجيا ب�شكل كبري 
ومت�شارع لإيجاد عدد من احللول 
ل�����ش��م��ان ا����ش���ت���م���راري���ة الأع����م����ال 
تطبيقات  خ����الل  م���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د، ومع 
الرقمي  ال���رتاب���ط  ع��م��ل��ي��ة  زي�����ادة 
تداخلت  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  امل��ت�����ش��ارع 
الرقمي  ال����ع����امل  ب����ني  احل��������دود 
الواقعي مما  والعامل  الفرتا�شي 
�شلبا  الأف����راد  ح��ي��اة  على  ينعك�س 
واإي��ج��اب��ا ل��ذا ك��ان م��ن ال�شروري 
املجتمعية  العالقات  ج��ودة  تعزيز 
الرقمية وزيادة املعرفة والتوا�شل 
رقمية  �شلوكيات  تبني  خ��الل  من 
ع��م��ل��ي��ة واإي��ج��اب��ي��ة ل���دى الأف�����راد 

وهذا ما جاءت به ال�شيا�شة.
بع�س  عند  عند  معاليها  وتوقفت 
الأرق�����ام ال��ت��ي ح��ف��زت اإجن����از هذه 
تنموية يف هذه  كاأولوية  ال�شيا�شة 
امل��رح��ل��ة ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ف��ف��ي عام 
العامل  ���ش��ك��ان  ع���دد  ب��ل��غ   2019
الإنرتنت  على  يتوا�شلون  الذين 
4.13 مليار ن�شمة ون�شبة يف حني 
التوا�شل  و�شائل  م�شتخدمي  اأن 
 % الجتماعي بني 80 % - 90 
ال�شكان يف العديد من الدول  من 
ب�شبب  ازدي�����اد  امل��ت��ق��دم��ة وه���ي يف 
التي تتطلب تكنولوجيا  اجلائحة 
العمل والتعليم عن بعد والت�شوق 

التوعية  يف  تتمثل  التي  الرقمية 
املعرفة  م�شتوى  ورف��ع  والتثقيف 
املختلفة  املجتمع  لفئات  الرقمية 
و�شباب  وي���اف���ع���ني  اأط�����ف�����ال  م����ن 
وال�شلوك  امل�����واط�����ن�����ني،  وك�����ب�����ار 
ال�شلوكيات  ي��ع��زز  ال���ذي  ال��رق��م��ي 
لتمثيل  الإي����ج����اب����ي����ة  ال���رق���م���ي���ة 
الإيجابية  ال���رق���م���ي���ة  امل���واط���ن���ة 
من�شات  ج��م��ي��ع  يف  مت��ث��ي��ل  ح����ق 
والتعاي�س  الجتماعي  التوا�شل 
بقيم  الفرتا�شية  املجتمعات  مع 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
 " ث������راه  اهلل  " ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
الرقمية  وال�����ش��الم��ة  وال��ع��الق��ات 
/الت�����ش��ال ال��رق��م��ي/ م��ن خالل 
و�شع وا�شتحداث الت�شريعات التي 
العامل  يف  امل��ت��غ��ريات  م��ع  تتنا�شب 
امل�شتخدمني من  الرقمي حلماية 
املخاطر الرقمية املحتملة، واأخريا 
على  بالت�شجيع  الرقمي  املحتوى 
للعامل  ال�����ش��ح��ي��ح  ال����ش���ت���خ���دام 
ال���رق���م���ي وامل���ح���ت���وى الإي���ج���اب���ي 
وال�شحيحة  امل��ف��ي��دة  وامل��ع��ل��وم��ات 
للمحتوى  ال��ت��ع��ر���س  م���ن  ل��ل��ح��د 
املوؤذي اأو الذي يحر�س على العنف 
اأو  الت�شريع  بوا�شطة  الكراهية  اأو 

الو�شائل التكنولوجية.
مبادرات  جم��م��وع��ة  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ت��وف��ره��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ة ���ش��م��ن حمور 
م��ث��ل من�شة  ال��رق��م��ي��ة  ال����ق����درات 
جودة احلياة الرقمية وهي من�شة 
املحتوى  ل��ت��وف��ري  ح��ي��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ق�������درات خمتلف  ل���ب���ن���اء  ال����داع����م 
فئات املجتمع ومنهج جودة احلياة 
ال��رق��م��ي��ة ل��رب��ط م��ف��اه��ي��م جودة 
احلياة الرقمية باملناهج الدرا�شية 
الدرا�شية  املراحل  لكافة  احلالية 
الرقمية  احل��ي��اة  �شفراء  وم��ب��ادرة 
ل���ت���اأه���ي���ل ف���ئ���ة م����ن الأط�����ف�����ال يف 
املدار�س على مبادئ جودة احلياة 
مدار�شهم  يف  لتمثيلها  الرقمية 
وبرنامج  ح��ول��ه��م  م��ن  وامل��ج��ت��م��ع 
بناء القدرات لكبار املواطنني وهو 
التوعية  الفيديوهات  من  �شل�شلة 
التقنيات  ا�شتخدامات  باأ�شا�شيات 
املواطنني  كبار  لتاأهيل  احلديثة 

ال�شكان  اإج��م��ايل  ب��ني  الجتماعي 
عامليا  وتت�شدر  باملائة   99 بن�شبة 
ال����ش���رتاك���ات يف  ن�شبة  م��وؤ���ش��ر  يف 
خ��دم��ات ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة حيث 
 187 ب��ل��غ��ت يف دول�����ة الإم��������ارات 
اإج���م���ايل عدد  اإىل  ن�����ش��ب��ة  ب��امل��ائ��ة 

ال�شكان يف 2019.
ال�شيا�شة  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق����ال����ت 
وال�شتعداد  الأم�����ل  روح  ت��ع��ك�����س 
ال�شمو  �شاحب  بروؤية  للم�شتقبل 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������ش�����د اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
من  " خمطئ   : ق��ال  اهلل" ح��ني 
 19 كوفيد  بعد  ال��ع��امل  اأن  يظن 
ال�شمو  و�شاحب   " قبله  كالعامل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة حني 
ق��ال : " القيم والأخ���الق لها دور 
والإمارات   .. املجتمع  يف  جوهري 
ق�����ادرة ع��ل��ى جت����اوز الأزم������ة .. ل 
ت�شلون هم"، م�شرية اإىل اأن هدف 
ال�شيا�شة الأ�شمى هو خلق جمتمع 
رق���م���ي اآم������ن يف دول������ة الإم��������ارات 
ذات تفاعل  اإيجابية  وتعزيز هوية 

رقمي هادف.
�شمو  ال���ف���ري���ق  ح����ر�����س  واأك���������دت 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء 
ال��داخ��ل��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س  وزي�����ر 
اإثراء  على  الرقمية  احلياة  ج��ودة 
ال�شيا�شة  واأه��داف  وتعزيز حماور 
"ميثاق  اأه��م��ي��ة  وت���اأك���ي���د  واإب�������راز 
الرقمية  املواطنة  و�شلوكيات  قيم 
اأف�شل  لواقع  الإيجابية" حتقيقا 
ج������ودة ح���ي���اة يف ال����ع����امل ب���روؤي���ة 
جم��ت��م��ع رق���م���ي اإي���ج���اب���ي واآم�����ن، 
م�����ش��ي��دة ب��ج��ه��ود اأع�����ش��اء جمل�س 
جودة احلياة املمثلني ل��10 جهات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ه��ي وزارة 
املجتمع  تنمية  ووزارة  الداخلية 
لل�شعادة  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج   -
الرتبية  ووزارة  احل���ي���اة  وج�����ودة 
ووالهيئة  العدل  ووزارة  والتعليم 
الت�شالت  قطاع  لتنظيم  العامة 

التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة 
يف العامل احلديث وتنظيم دورات 
املهنية  امل���در����ش���ة  ���ش��م��ن  م��ه��ن��ي��ة 
تدريبية  ب���رام���ج  وه����ي  ل��ل�����ش��ب��اب 
اليافعني  ل����ت����اأه����ي����ل  م���ت���ك���ام���ل���ة 

وال�شباب يف جمال التكنولوجيا.
ويف حم���ور ال�����ش��ل��وك ال��رق��م��ي مت 
ميثاق   : م��ث��ل  م����ب����ادرات  اع��ت��م��اد 
الرقمية  املواطنة  و�شلوكيات  قيم 
الإي���ج���اب���ي���ة وه����و جم��م��وع��ة من 
وقيم  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  املبنية  امل��ب��ادئ 
دولة الإمارات للتعامل مع العامل 
و�شليم  اإي��ج��اب��ي  ب�����ش��ك��ل  ال��رق��م��ي 
الإلكرتوين  التنمر  دليل  واإع���داد 
وه���و دل��ي��ل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى التنمر 
الإلكرتوين واآلية جتنبه والتعامل 

معه يف حال التعر�س له.
الرقمي  الت���������ش����ال  حم�����ور  ويف 
م�����ب�����ادرات اأخ�������رى ت�����ش��م��ل: خط 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ج�������ودة احل���ي���اة 
لتقدمي  دع��م  خ��ط  وه��و  الرقمية 
من  يتعلق  ما  كل  يف  ال�شت�شارات 
حتديات العامل الرقمي ومراجعة 
املتعلقة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ني 
ب��ال��ع��امل ال��رق��م��ي وه���ي جمموعة 
بالعامل  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ق��وان��ني  م��ن 
يتوجب مراجعتها  والتي  الرقمي 
لتواكب  الأم���ر  ل��زم  اإن  وحتديثها 
العامل  وم�������ش���ت���ج���دات  م���ت���غ���ريات 

الرقمي.
امل��ح��ت��وى الرقمي  واأخ����ريا حم��ور 
الرقمي  الت�شنيف   : مب��ب��ادرات��ه 
خالل  من  الإلكرتونية  لالألعاب 
توفري دليل اإلكرتوين بالت�شنيف 
ال�����رق�����م�����ي ل���ت���ق���ي���ي���م الأل�������ع�������اب 
الإل���ك���رتون���ي���ة مل�������ش���اع���دة اأول����ي����اء 
املنا�شبة  الأل��ع��اب  لختيار  الأم���ور 
تاأهيل  ب���ه���دف  اأط���ف���ال���ه���م  ل��ع��م��ر 
بالقيم  متم�شكة  واع���ي���ة  اأج���ي���ال 
الإماراتية ومبادرات دعم املحتوى 
اإعالمية  ال��رق��م��ي وه��ي م��ب��ادرات 
املتعلق  الرقمي  للمحتوى  داعمة 
ج�����ودة احلياة  م����ب����ادرات  ب��ج��م��ي��ع 
الإعالمية  ك��احل��م��الت  ال��رق��م��ي��ة 
والفيديوهات التوعوية والن�شرات 

التثقيفية.

موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« تنفذ ا�سرتاتيجيتها االإن�سانية بكفاءة
•• اأبوظبي-وام:

�شاهمت الإجنازات التي حققتها موؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" خالل عام 2020، 
اإىل  الرامية  النبيلة  الإن�شانية  ا�شرتاتيجيتها  املوؤ�ش�شة وتنفيذ  اأعمال  يف دعم 

حتقيق اأمنيات الأطفال الذين يعانون ظروفاً �شحية ُتهّدد حياتهم.
من  الرغم  وعلى  اأن��ه  للموؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي،  ه��اين  واأو���ش��ح 
حر�س  كورونا،  فريو�س  جائحة  انت�شار  فر�شها  التي  وال�شعوبات  التحديات 
فريق عمل املوؤ�ش�شة على تنفيذ ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة ون�شر ال�شعادة والأمل يف 

قلوب الأطفال املر�شى مع عائالتهم.
اأوىل  "اأمنية" اخل��ريي،  ماراثون  من  الثانية  الن�شخة  بنجاح  الزبيدي  واأ�شاد 
اأبوظبي  بنك  من  كبرٍي  بدعٍم  حظي  ال��ذي   2020 ع��ام  يف  املوؤ�ش�شة  فعاليات 

للماراثون،  املنظمة  �شبورت  جولف  و�شركة  الريا�شية  زايد  ومدينة  التجاري 
خطرية..  باأمرا�س  امل�شابني  الأطفال  من  العديد  اأمنيات  حتقيق  يف  و�شاهم 
احلكومية،  الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  مع  الناجحة  بال�شراكة  نوه  و 
يف حملة "ر�شم الب�شمة" لل�شنة الثانية على التوايل..م�شرا اإىل اإطالق كافيه 
�شركة  م��ن  بدعم  اأب��وظ��ب��ي،  زاي��د مبدينة  ميناء  وي�س" يف مر�شى  اإي��ه  "ميك 
دانا�س ل�شت�شارات الأعمال، وذلك امتداداً لل�شراكة ال�شرتاتيجية القائمة بني 
"حتقيق اأمنية" وموانئ اأبوظبي الرامية اإىل تعزيز العمل امل�شرتك  موؤ�ش�شة 
ل�شرتاتيجيتها  حتقيقاً  اأنه  الزبيدي  واأو�شح  املجتمعية.  امل�شوؤولية  جمال  يف 
الإن�شانية، حر�شت املوؤ�ش�شة منذ مطلع العام احلايل على توقيع العديد من 
مادياً  املوؤ�ش�شة  اأعمال  لدعم  وخا�شة  حكومية  جهات  مع  ال�شراكة  اتفاقيات 
ال�شحة  وزارة  مع  تفاهم  ُم��ذّك��رات  توقيع  اأهمها  من  ك��ان  والتي  ولوج�شتياً، 

ووقاية املجتمع، وموؤ�ش�شة "حميد بن را�شد النعيمي اخلريية" يف عجمان، ومع 
املوؤ�ش�شة ون�شر  اأعمال  لتي�شري  ال�شويدي  ال�شارقة اخلريية، وموؤ�ش�شة  جمعية 

ر�شالتها النبيلة، واملُ�شاهمة يف حتقيق املزيد من اأمنيات الأطفال املر�شى".
ولفت الزبيدي اإىل اأن موؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" مل تتمّكن خالل عام 2020 
من تنفيذ كافة الفعاليات املُخّطط لها نظراً لظروف الإغالق العام واللتزام 
اأنها  ال��ط��وارئ والأزم���ات، غري  اأ�شدرتها هيئة  التي  ب��الإج��راءات الح��رتازي��ة 
حمالت  م��ن  العديد  اإق��ام��ة  ع��رب  اأعمالها  يف  ال�شتمرار  م��ن  باملقابل  متّكنت 
اأمنية  �شفراء  مع  بالتعاون  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  التربعات  جمع 
"كل يوم  "درهم الأمنيات" وحملة  من م�شاهري مواقع التوا�شل، مثل حملة 
40 يوماً". كما متّكنت اأي�شاً خالل  اأمنية يف   40" اإىل حملة  اإ�شافة  اأمنية"، 
من  بدعم  الأط��ف��ال  من  العديد  اأمنيات  حتقيق  من  الف�شيل،  رم�شان  �شهر 

�شت عائدات مبيعات 500 األف عبوة مياه ل�شالح  �شركة "اأغذية" التي خ�شّ
املوؤ�ش�شة. كما قامت املوؤ�ش�شة مُب�شاركة اأفراد املجتمع يف اأجواء املرح والرتفيه 
التي رافقت احتفالت مو�شم الأعياد، عرب اإحياء ال�شراكة املُثمرة طويلة الأمد 
مع يا�س مول. اإ�شافة اإىل اإطالق املوؤ�ش�شة هذا العام حملة جديدة حتت �شعار 
والتي تهدف اإىل ن�شر التوعية باأمرا�س القلب واملُ�شاهمة يف  احلياة"،  "نب�س 

حتقيق اأمنيات الأطفال املر�شى.
"حتقيق  موؤ�ش�شة  بني  جتمع  التي  ال�شرتاتيجية  بال�شراكة  الزبيدي  واأ���ش��اد 
اأمنية" ومدينة ال�شيخ خليفة الطبية يف اأبوظبي، ُمثّمناً جهود املدينة الكبرية 
 10 النبيلة على مدى  الإن�شانية  املوؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  اأ�شهمت يف دعم  التي 
�شنوات، ف�شاًل عن ت�شهيلها مهام املوؤ�ش�شة يف الو�شول لأكر من 500 طفل 

وطفلة من املُ�شابني باأمرا�س خطرية ُتهّدد حياتهم لتحقيق اأمنياتهم.
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اأخبـار الإمـارات
اللجنة الوطنية لالأمن البيولوجي تطلق دليل ا�ستخدام و�سائل احلماية ال�سخ�سية من االأمرا�س واالأوبئة

•• دبي -وام:

املناخي  التغري  وزارة  برئا�شة  البيولوجي  ل��الأم��ن  الوطنية  اللجنة  اأطلقت 
الأمرا�س  من  ال�شخ�شية  احلماية  و�شائل  ل�شتخدام  املوحد  الدليل  والبيئة 
انتقال  وع��دم  العامة  ال�شحة  ل�شمان  اإ�شرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  وذل��ك  والأوبئة 
الأمرا�س املعدية يف الدولة. وياأتي الدليل ا�شتجابة ومواكبة للحالة الطارئة 
" عامليا، ومتا�شيا مع التوجيهات التي   19 – " كوفيد  التي فر�شتها جائحة 
اأطلقتها منظمة ال�شحة العاملية، وي�شتهدف اإيجاد مرجعية اإر�شادية لتو�شيح 
اإ�شرتاتيجية  اإطار  " واأنواعها وطبيعتها يف  " الكمامات  اأهمية ارتداء الأقنعة 
�شاملة من تدابري لكبح انتقال العدوى واإنقاذ الأرواح . وكانت اللجنة الوطنية 
مت  حيث  وتعميمه،  ال��دل��ي��ل  اإع����داد  م��ن  فعليا  انتهت  ق��د  البيولوجي  ل��الأم��ن 
ووقاية  ال�شحة  ووزارة  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  بني  بالتن�شيق  اإع���داده 

الدليل  ويحدد  اأبوظبي.  يف  ال�شحة  ودائ��رة  دب��ي،  يف  ال�شحة  وهيئة  املجتمع، 
ت�شنيف واأنواع و�شائل احلماية ال�شخ�شية "الكمامات" والتي ت�شمل "كمامات" 
طبية، وجراحية، وورقية، وقما�شية ويف�شل طبيعة ا�شتخدام كل نوع ودرجات 
وا�شتخدامه. كما  التعامل معه  واآلية  التي يوفرها وطبيعة احلماية  احلماية 
يحدد الدليل احلالت الواجب فيها ا�شتخدام قناع الوجه "الكمامات" وت�شمل 
اأو م�شت�شفى، والتواجد يف جتمع  اأو طبيب  اأو �شيدلية  اأي متجر  اإىل  الذهاب 
املتنزهات مع الأ�شدقاء والأ�شرة ممن لي�شوا من املقيمني مع ال�شخ�س نف�شه، 
احلافالت  ا�شتخدام  اأو  داخلية،  اأو  خارجية  عامة  فعالية  اأي  يف  التواجد  اأو 
العامة اأو �شيارات الأجرة اأو م�شاركة �شخ�س اآخر يف ال�شيارة، اأو ال�شري يف �شارع 
مزدحم ومكتظ باملارة. ويتناول الدليل مكونات "الكمامات" واملواد الواجب اأن 
ت�شنع منها، ومنها وجوب اأن تتكون من 3 طبقات من القما�س واأن تكون معدة 
للت�شنيع خالية  امل�شتخدمة  امل��واد  تكون  واأن  واح��دة فح�شب،  ملرة  لال�شتخدام 

الزجاجية.  الألياف  من  وخالية  للح�شا�شية،  وم�شادة  "الالتك�س"،  م��ادة  من 
كما يحدد طبيعة الختبارات الواجب خ�شوعها لها للتاأكد من جودتها، والتي 
ت�شمل اختبارات كفاءة تر�شيح البكترييا يف املخترب، وكفاءة تر�شيح اجل�شيمات، 
ومقاومة التنف�س، ومقاومة تطاير املواد ال�شائلة، واختبار القابلية لال�شتعال، 
متطلبات  الدليل  ويو�شح  ل��الأف��راد.  ا�شتخدامها  اإج����راءات  الدليل  ويتناول 
تو�شيات  وفق   – الدليل  ويوؤكد  وموا�شفاتها،  اليد  حماية  قفازات  ا�شتخدام 
وا�شتخدام  لليدين  امل�شتمر  التنظيف  – على �شرورة  العاملية  ال�شحة  منظمة 
املعقمات الطبية �شمانا لتحقيق اأعلى معدلت احلماية ال�شخ�شية من انتقال 
رابطا   ،" الوجه  " واق��ي  طبيعة  بال�شرح  الدليل  ويتناول  والأوب��ئ��ة.  ال��ع��دوى 
ا�شتخدامه ب�شرورة ارتداء "كمامة" معه ل�شمان احلماية من انتقال العدوى 
الكمامة،  ارت���داء  ب�شبب  التنف�س  اإل يف ح��الت حم��ددة مثل �شعوبة  والأوب��ئ��ة 
واملنظفات  وامل���اء  بال�شابون  ال��واق��ي  وتطهري  غ�شل  ���ش��رورة  الدليل  ويو�شح 

بالإ�شافة للكحول الطبي بن�شب تركيز %70 يف حال تعدد ال�شتخدام. كما 
دورا  يلعب  حيث  الجتماعي،  التباعد  اأهمية  م��دى  بالتو�شيح  الدليل  تناول 
و�شرامة،  بحزم  تطبيقه  مت  م��ا  اإذا  انت�شاره  م��ن  واحل��د  امل��ر���س  كبح  يف  هاما 
اأثر ذلك فيما يعرف بنظم قيا�س ملقدرة  تثبت  التي  العلمية  واأو�شح اخللفية 
امل�شاب باملر�س على نقل العدوى لآخرين، وهو يبني متو�شط عدد الأ�شخا�س 
حالة  اأن���ه يف  ثبت  وق��د  امل�����ش��اب،  ال�شخ�س  م��ن  ال��ع��دوى  لل��ت��ق��اط  املعر�شني 
اللتزام بالتباعد اجل�شدي بن�شبة %75 فاإن ال�شخ�س امل�شاب /الذي تظهر 
عليه الأعرا�س بعد خم�شة اأيام يف املتو�شط/ ميكن اأن ينقل العدوى ل�شخ�شني 
ون�شف تقريبا بعد حوايل ثالثني يوما، ويف حالة اللتزام بن�شبة %50 فقط 
فاإن ال�شخ�س امل�شاب الذي تظهر عليه الأعرا�س ميكن اأن ينقل العدوى ل� 15 
�شخ�شا بعد حوايل ثالثني يوما، اأما يف حال عدم التزام على الإطالق بعملية 

التباعد فيمكن اأن ينقل العدوى لعدد 406 اأ�شخا�س خالل املدة نف�شها.

ينظمه املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة خالل الفرتة من 10 حتى 13 فرباير 

اإك�سبوجر2021 ينقل العامل اإىل ال�سارقة بـ 1558 �سورة وثقتها عد�سات 400 م�سور عاملي يف 54 معر�سًا 
�سلطان بن اأحمد القا�سمي: حكايات اإك�سبوجر لن تكون عن الوباء.. �ستكون عن احلياة

ويعد املعر�س حدثاً ثقافياً جديداً 
معر�شاً  ي�شمل  حيث  ال�شارقة،  يف 
جتارية  منتجات  واإط����الق  دائ���م���اً، 
عمل،  وور����س  باإك�شبوجر،  خا�شة 
تقام  خمتلفة  وفعاليات  واأن�شطة 
ط���وال ال��ع��ام، وي��ه��دف اإىل متكني 
امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني وال��������زوار 
وه�������واة ال���ف���ن���ون الإب����داع����ي����ة من 
اللقاء والتعلم، وم�شاركة خرباتهم 
بفن  والح������ت������ف������اء  وجت������ارب������ه������م، 

الت�شوير الفوتوغرايف.

احتفاء  ال�سارقة..  من  ت�سرق 
بفعاليات الإمارة ومعاملها 

ال�شارقة"  "فعاليات  موقع  واأطلق 
التابع للمكتب الإعالمي حلكومة 
ال�شارقة، حملة جماهريية لتوثيق 
وج���م���ع امل���ح���ت���وى امل�������ش���ور ال����ذي 
ين�شره ويتبادله م�شتخدمو مواقع 
التوا�شل الجتماعي حول فعاليات 
واأن�شطتها  ومعاملها  ال�شارقة  اإمارة 
�شيعر�س  حيث  ال��ع��ام،  م���دار  على 
امل�شاركة  ال�شور  اأجمل  اإك�شبوجر 
امل�شورين  باأ�شحابها من  ويحتفي 

املحرتفني والهواة واجلمهور.

معر�شاً   54 و  ����ش���ورة   1558
يقدمها 400 م�شور من خمتلف 

اأنحاء العامل
ويروي املهرجان حكايات ا�شتثنائية 
ال��ع��امل يج�شد  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
وجتارب  الطبيعة  جماليات  فيها 
واأكر حلظات  وتاريخهم  ال�شعوب 
و�شعوبة،  م���ف���ارق���ة  الإن�������ش���ان���ي���ة 

تتوزع  ����ش���ورة   1558 ف��ي��ع��ر���س 
 41 م���ن���ه���ا  م���ع���ر����ش���اً،   54 ع���ل���ى 
جماعياً،  و13  ف����ردي����اً،  م��ع��ر���ش��اً 
يقدمها 400 م�شور من خمتلف 
51 من  م��ن��ه��م  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء 
ي�شاركون  ال��ع��امل  م�شوري  اأف�شل 

يف املهرجان.

ور�ض   .. تعليمّية  من�سة   36
من  نخبة  ي��ق��دم��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة 

اخلرباء يف املجال
عمل  14ور�شة  امل��ه��رج��ان  ي��ن��ظ��م 
م�شورين   7 يقدمها  متخ�ش�شة 
حم��رتف��ني ت��دم��ج م��ا ب��ني اجلانب 
وت�شت�شيف  وال��ع��ل��م��ي،  ال��ن��ظ��ري 
اإىل  ه��واة ومبتدئني  اجلمهور من 
ي�شت�شيف  كما  املحرتفني،  جانب 
مراجعة  ج��ل�����ش��ة   14 امل���ه���رج���ان 
 5 يقودها  الفنية  لل�شري  وتقييم 
م���ن اخل�����رباء ال��ع��امل��ي��ني يف جمال 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شوئي،  الت�شوير 

جل�شات نقا�س جماعية.  8

حوارات ملهمة 
ملهماً  21حواراً  احل��دث  وي�شهد 
على مدار اأربعة اأيام، تتناول عدداً 
يف  والفنية  التقنية  املوا�شيع  م��ن 
الفوتوغرايف،  ال��ت�����ش��وي��ر  جم����ال 
وتهدف اإىل دعم خربات امل�شورين 
مب���ع���ارف وجت�����ارب ج���دي���دة وفتح 
امل���ج���ال اأم���ام���ه���م ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
لهم  حمرتفني  م�شورين  خ��ربات 
خمتلف  يف  ال���ط���وي���ل  ت���اري���خ���ه���م 

جمالت الت�شوير.

مع  ليقف  ك��ب��رية  عاملية  متغريات 
م�شاريعهم  وي����دع����م  امل�������ش���وري���ن 

الفنية واملعرفية واجلمالية".
اإىل  ي��ح��ت��اج  ال��ع��امل  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�����ش��ورة ال��ي��وم اأك���ر م��ن اأي وقت 
العام  م�����ش��ورو  يبذله  وم��ا  م�شى، 
من جهد يعادل ما يبذله خطوط 
جائحة  مواجهة  يف  الأول  ال��دف��اع 
الوعي،  اإىل  نحتاج  فنحن  كورونا، 
ال�شفر،  اإىل  ون��ح��ت��اج  واجل����م����ال، 
والتوا�شل،  واحل����وار  وال���رتح���ال، 
وهذا متاماً ما تقدمه ال�شورة وما 
يعمل عليه امل�شورون يف كل مكان.

 Gallery املهرجان..  جديد 
خا�سة  جتارية  ومنتجات   X

باإك�سبوجر
���ش��ع��ادة ط���ارق ع��الي جديد  ك�شف 
بقوله:  ال����ع����ام،  ب���ه���ذا  امل���ه���رج���ان 
"�شت�شهد فعاليات الدورة اخلام�شة 
معر�س  اإط�������الق  امل���ه���رج���ان  م����ن 
معر�س  وه����و   ،Gallery X
اأعمال  ي�شت�شيف  ال�شارقة  يف  دائم 
العامليني  امل�شورين  من  جمموعة 
حيث  املهرجان،  يف  �شاركوا  الذين 
يعر�س �شوراً لنخبة من امل�شورين 
بالدورات  فازوا  الذين  الإبداعيني 
اإك�شبوجر  "جوائز  م��ن  ال�����ش��اب��ق��ة 
قائمتها  اإىل  و���ش��ل��وا  اأو  العاملية" 

الق�شرية."
الأول  املعر�س  "يحتفي  واأ���ش��اف: 
م��ن ن��وع��ه يف ه���ذا امل��ج��ال يف دولة 
بتطور  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الع�شور،  الب�شري عرب  ال�شرد  فن 

•• ال�صارقة-الفجر:

للت�شوير  ال���دويل  املهرجان  ينقل 
اإىل  وحكاياته  العامل  )اإك�شبوجر( 
�شورة   1558 ب���   ال�شارقة  اإم���ارة 
و�شحر  ال�������ش���ع���وب  جت������ارب  ت���وث���ق 
تاريخ  فارقة يف  الطبيعة وحلظات 
دورته  يف  يجمع  حيث  الإن�شانية، 
اأعمال  واخل��ام�����ش��ة  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
م�شور عاملي، ي�شارك منهم   400
يف  امل�������ش���وري���ن  اأف�������ش���ل  م���ن   51
فيها  ي��وؤك��د  ر�شالة  ليوجه  ال��ع��امل، 
الإن�شانية وحاملة  لغة  ال�شورة  اأن 
ر���ش��ال��ت��ه��ا ال���ت���ي ت���ت���ج���اوز احل����دود 
التنوع  اأ����ش���ك���ال  وك�����ل  وال����ب����ل����دان 

والختالف. 
خالل  يقام  الذي  املهرجان  ويقدم 
10-13 ف��رباي��ر يف  ال��ف��رتة م��ن 
مركز اك�شبو ال�شارقة، 54 معر�س 
و21 جل�شة نقا�شية ملهمة، و14 
م�شورين   7 يقدمها  عمل  ور���ش��ة 
عامليني، و8 جل�شات نقا�س جماعية 
الفنية،  لل�شري  تقييم  جل�شة  و14 
للتعلم  م�شاحة  اأك��رب  بذلك  فاحتاً 
والتدريب املبا�شر على الت�شوير يف 

الإمارات واملنطقة. 
ينظمه  ال�����ذي  امل���ه���رج���ان  وي����وؤك����د 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة، 
الت�شوير  ق���ط���اع  يف  دوره  ع���ل���ى 
على  يحر�س  حيث  وعاملياً،  عربياً 
بكافة  الإنطالق هذا العام ملتزماً 
من  وال��وق��اي��ة  ال�شالمة  اإج����راءات 
للم�شورين  دع��م��اً   ،)19 )ك��وف��ي��د 
ر�شالتهم  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���داً 

واإبداعاتهم.
كمن�شة  دوره  امل��ه��رج��ان  وي��ت��ج��اوز 
لعر�س �شور وق�ش�س من خمتلف 
م�شاحة  ح��ت��ى  اأو  ال���ع���امل،  ب���ل���دان 
جديدة،  خ���ربات  لكت�شاب  وا�شعة 
الت�شوير  ه������واة  اأب�������رز  ي����ك����ّرم  اإذ 
عاملية،  ج���وائ���ز   3 ب����  وامل��ح��رتف��ني 
كما يتحّول طوال اأيامه اإىل مركز 
ل����ش���ت���ع���را����س اأح�������دث اإ������ش�����دارات 
في�شت�شيف  ال��ت�����ش��وي��ر،  م���ع���دات 
ك����ربى ال�����ش��رك��ات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

�شناعة الكامريات يف العامل.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي 
حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  نظمه 
)الإثنني(  اأم�����س  �شباح  ال�����ش��ارق��ة، 
حتدث  بال�شارقة،  احلكمة  بيت  يف 

عليها  ي�شتند  ال��ت��ي  امل���ح���اور  ع��ن��د 
بالقول:  ال����ع����ام،  ه����ذا  امل���ه���رج���ان 
يحمل  اأن  دورة  ك���ل  يف  "تعودنا 
املهرجان �شعاراً، هذا العام اخرتنا 
قبل  منه  انطلقنا  ما  على  التاأكيد 
والأهداف  الر�شائل  اأع��وام.  خم�شة 
ال��ت��ي حت����ّول ف��ي��ه��ا امل���ه���رج���ان اإىل 
واح���د م��ن اأجن���ح ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
حت��ت��ف��ي ب��ال�����ش��ورة وامل�������ش���ور على 
ن�شت�شيف  فنحن  العامل،  م�شتوى 
ن��ح��ن ندعم  ال��ت�����ش��وي��ر..  خ�����رباء 
نلهم  نحن  بها..  ونحتفي  املواهب 
لنغري  الت�شوير  نع�شق  و  العقول 
احلياة نحو الأف�شل، ونحن نوؤمن 
لنوجه  ب��ال��ف��ن  ونحتفي  ب���الأل���وان 
الفن  ب��اأن  اأجمع  العامل  اإىل  ر�شالة 
لي�س ت��رف��اً واإمن���ا ه��و ال��ذي يجعل 
الب�شرية  ومي���ن���ح  م��ع��ن��ى  ل��ل��ح��ي��اة 
ال���ف���ر����ش���ة ل�����روؤي�����ة اجل����م����ال من 
حولهم، وجنتمع على حب ال�شورة 

لنقول: )نحن اإك�شبوجر(".
يف اإج��اب��ت��ه ع��ن ���ش��وؤال وج��ه��ه اإليه 
�شعادة طارق عالي ، حول عالقته 
واأهمية  ب��ال��ت�����ش��وي��ر  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
املهرجان بالن�شبة له، اأو�شح ال�شيخ 
ملاذا  القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
ويت�شوق  �شنوياً  امل��ه��رج��ان  ينتظر 
"احلقيقة  بقوله:  جديده،  لروؤية 
�شابقاً،  ا�شتوقفني  ال�شوؤال  هذا  اأن 
ووجدت اأنني اأع�شق الت�شوير لأنه 
يوثق للجمال، ولأنه لغة م�شرتكة 
اجتمع  ب��اأين  واأ�شعر  ال�شعوب،  بني 
مع املاليني بل املليارات من الب�شر. 
بالألوان  اأوؤم����ن  اأن��ن��ي  وج���دت  لقد 
فالعامل  وج��دان��ن��ا،  وت��اأث��ريه��ا على 

بال األوان هو عامل بال جمال".
ب����دوره اأك����د ���ش��ع��ادة ط����ارق عالي، 
حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  م��دي��ر 
العام  ه��ذا  اإك�شبوجر  اأن  ال�شارقة، 
امل�شتويات،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  اإ���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
لأنه  اإ�شتثنائي  "املهرجان  وق���ال: 
تكرم  ج���ائ���زة  اأول  اإط�����الق  ي�����ش��ه��د 
ال�شحفيني  امل�������ش���وري���ن  ج����ه����ود 
ظروفاً  خا�شوا  ال��ذي��ن  املعتمدين 
ليج�شدوا  كبرية  وحتديات  �شعبة 
اإن�����ش��ان��ي��ة كبرية،  ر���ش��ائ��ل  اأم��ام��ن��ا 
ولأنه ي�شجل اأكرب حجم م�شاركات 
ال�شور  اأع���داد  ���ش��واء يف  تاريخه  يف 
املتقدمني  ح��ت��ى  اأو  وامل�������ش���وري���ن 
ي����اأت����ي يف ظل  جل�����وائ�����زه، ولأن��������ه 

3 م�شابقات ت�شوير عاملية 
املهرجان �شمن جهوده  ويخ�ش�س 
امل�شورين  اأع��م��ال  اأب����رز  ت��ك��رمي  يف 
والعربي  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
متفردة  ج���وائ���ز  ث����الث  وال���ع���امل���ي، 
اخلا�شة  ج�����وائ�����زه  ه����ي  الأوىل 
10 ف��ئ��ات حيث  ت��ت��وزع على  ال��ت��ي 
اأكرب  العام  ه��ذا  املهرجان  ا�شتقبل 
ع���دد م�����ش��ارك��ات يف ت��اري��خ��ه و�شل 
اإىل 33،187 م�شاركة من 125 

دولة.

دول  خ��م�����ض  م���ن  م�����س��وري��ن   5
لأول  ال�سارقة  ي��زورون  خمتلفة 

مرة يفوزون مبنحة تيموثي اآلن
التي  اآل��ن  تيموثي  منحة  و�شهدت 
للم�شورين  امل��ه��رج��ان  يخ�ش�شها 
"ت�شوير  جم��ايل  يف  املتخ�ش�شني 
الرحالت" و"الت�شوير الوثائقي" 
من  م����ل����ف   1،600 م���������ش����ارك����ة 
و�شيتوج  ال���ع���امل،  ان���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
املهرجان  انعقاد  خ��الل  الفائزين 
و�شمت  ال�شارقة.  اإك�شبو  مركز  يف 
امل�شور  م��ن  ك��اًل  ال��ف��ائ��زي��ن  قائمة 
الفائز  نوفوتني  ميخال  الت�شيكي 
الإميان"،  "اأوجه  م�����ش��روع��ه  ع��ن 
وامل�شور الربيطاين كريان رايديل 
املكثفة  امل���������ش����ورة  ت��غ��ط��ي��ت��ه  ع����ن 
ل���الأزم���ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي حملت 
كونغ  ه��ون��غ  "احتجاجات  ع��ن��وان 
ثورة  ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة:  امل��ط��ال��ب��ة 
اإف  الرتكية  وامل�����ش��ورة  ع�شرنا"، 
دي��ل��ي��ك اأوي��������ار، ع���ن م�������ش���روع "يف 
مركز مكافحة وباء فريو�س كورونا 
م�شروع  واأو�����ش����ل  كوفيد19-". 
امل�شور  النفايات"  ب���ني  "احلياة 
الإيراين عطا رانبار زيدانلو للفوز 
امل�شورة  ف��وز  ج��اء  فيما  ب��اجل��ائ��زة، 
نظري  غور�شكوفا  ناتاليا  الرو�شية 

م�شروعها "قّوة الإرادة".

_امل���ن���زل..  ���س��ور_م��ن   #
حجر  خالل  امل�سورين  جتارب 

)كوفيد 19(
وا�شتكمل املهرجان �شل�شلة جوائزه، 
التي  امل��ن��زل(  مب�شابقة )���ش��ور م��ن 
 ،2020 م���اي���و  ���ش��ه��ر  يف  اأط��ل��ق��ه��ا 
حياة  م��ن  ف��ري��دًة  ق�ش�شاً  ل���رتوي 
امل�����ش��وري��ن ال��ي��وم��ي��ة خ���الل فرتة 
احل����ج����ر امل�����ن�����زيل ����ش���م���ن ح�����دود 

اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  خ��الل��ه 
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي، 
�شعيد  و����ش���ع���ادة ط����ارق  ل����الإع����الم، 
الإعالمي  امل��ك��ت��ب  م���دي���ر  ع�����الي، 
حل���ك���وم���ة ال�������ش���ارق���ة، وع������دد من 
امل�����ش��ارك��ني يف احلدث،  امل�����ش��وري��ن 
ال�شحفيني  م���ن  ج��م��ع  ب��ح�����ش��ور 

والإعالميني العرب والأجانب.
القا�شمي:  اأح����م����د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
من  ليخرجنا  ي��اأت��ي  )اإك�����ش��ب��وج��ر( 
العزلة ويقول: اإن الفن لي�س ترفاً 

بل هو �شفاء للمجتمعات
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  واأع��ل��ن 
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي، 
ل������الإع������الم، خ������الل امل�����وؤمت�����ر عن 
اإطالق املهرجان جلائزة خم�ش�شة 
للم�شورين ال�شحفيني املحرتفني 
جلهودهم  ت����ق����دي����راً  امل���ع���ت���م���دي���ن 
العامل  اأح�������داث  وت���وث���ي���ق  ن��ق��ل  يف 
املخاطر  وحت���م���ل���ه���م  ب���ال�������ش���ورة، 
ال��ت��ي ق��د ي��ت��ع��ر���ش��وا ل��ه��ا م��ن قلب 
ك����������وارث و������ش�����راع�����ات وح���������روب، 
بالف�شل  "ندين  ق��������ال:  ح���ي���ث 
ال�����ش��ح��ف��ي��ني نظري  ل��ل��م�����ش��وري��ن 
لي�شعونا  يبذلونها  التي  اجل��ه��ود 
العامل، فلول  املتغريات يف  يف قلب 
ل��ن��ت��اب��ع ونعي�س  ج��ه��وده��م م��ا ك��ن��ا 
اإخوتنا يف  تفا�شيل كثرية مير بها 
الإن�شانية يف خمتلف بلدان العامل، 
نعي�س ظروفاً  اليوم  ونحن  خا�شة 
)كوفيد  جائحة  ج��راء  اإ�شتثنائية 

 .")19
اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  وحت��دث 
التي  ال���ر����ش���ال���ة  ع����ن  ال���ق���ا����ش���م���ي 
العام، حيث  املهرجان هذا  يحملها 
العام  ه����ذا  ")اإك�شبوجر(  ق�����ال: 
جديدة،  حكايات  لن�شمع  يجمعنا 
بعد�شات  ال���ق�������ش�������س  ون�������ش���اه���د 
ك��ب��ار م�����ش��وري ال���ع���امل، ل��ن تكون 
احلكايات عن الوباء، واإمنا �شتكون 
عن احلياة، ولن تكون عن التباعد 
التقارب  ع���ن  ب���ل  الج���ت���م���اع���ي.. 
اإخوتنا  ع��ن  و���ش��ت��ك��ون  الإن�������ش���اين، 
تعي�س  كائنات  عن  الإن�شانية..  يف 
اأماكن  م��ع��ن��ا ع��ل��ى الأر��������س.. ع���ن 
مده�شة وبعيدة، )اإك�شبوجر( ياأتي 
اإن  ليقول:  العزلة  م��ن  ليخرجنا 
ال��ف��ن ل��ي�����س ت���رف���اً.. ب��ل ه��و �شفاء 

للمجتمعات".
القا�شمي،  �شلطان  ال�شيخ  وتوقف 

م����اأخ����وذة  ب��ل��ق��ط��ات  اأو  م���ن���ازل���ه���م 
م���ن ن���واف���ذ ب��ي��وت��ه��م، وو����ش���ل عدد 
 7.803 اإىل  ف��ي��ه��ا  امل�������ش���ارك���ات 
م�شاركة من 83 دولة من خمتلف 
اأنحاء العامل، حيث توجت امل�شابقة 
اأ�شابيع  �شتة  مدى  على  فائزاً   12
ن��ق��دي��ة و�شلت  وم��ن��ح��ت��ه��م ج��وائ��ز 
دولر   10،500 اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
دره��م(، حيث  اأمريكي )38،581 
كل  الأوىل  باملرتبة  ال��ف��ائ��ز  ح�شل 
اأ�شبوع على جائزة وقدرها 1000 
دولر اأمريكي، فيما بلغ قدر جائزة 

املرتبة الثانية 750 دولراً. 
   

اإجراءات احرتازية 
الإج���راءات  كافة  املهرجان  ويتخذ 
الالزمة  وال��وق��ائ��ي��ة  الح����رتازي����ة 
حل��م��اي��ة امل�����ش��ارك��ني وال�������زوار من 
فايرو�س )كوفيد 19(، حيث يعقم 
بعد  واجلل�شات  املحا�شرات  قاعات 
النتهاء من كل جل�شة، ويخ�ش�س 
ك���ام���ريات ح���راري���ة م��ت��ط��ورة، كما 
يوفر معقمات الأيدي، وي�شدد على 
مب�شافة  ال����زوار  يلتزم  اأن  ���ش��رورة 
الأم������ان وارت�������داء ال��ك��م��ام��ات، اإىل 
لكافة  ي��وم��ي  تعقيم  اإج����راء  ج��ان��ب 

ردهات وقاعات املهرجان.

�سراكات 
اإي�شال  روؤيته يف  املهرجان  ويج�شد 
ر���ش��ال��ة ال�����ش��ورة والح��ت��ف��اء بالفن 
يجمع  حيث  امل�شتويات،  كافة  على 
م��وؤ���ش�����ش��ات و���ش��رك��ات م��ن خمتلف 
في�شارك  من�شته،  على  القطاعات 
العامة  القيادة  م��ن  ك��ل  يف احل��دث 
الرتبية  ووزارة  ال�شارقة،  ل�شرطة 
لالإذاعة  ال�شارقة  وهيئة  والتعليم، 
ال�شارقة  وم��دي��ن��ة  وال���ت���ل���ف���زي���ون، 
وبيت  دب���ل���ي���و،  اإم  وب����ي  ل����الإع����الم، 
ال�شارقة،  اإك�شبو  وم��رك��ز  احلكمة، 
وب�����رن�����ام�����ج الأغ��������ذي��������ة ال����ع����امل����ي، 
وفابيت،  اأي،  وث����ريد  و���ش��ام�����ش��ن��ج، 
فيتا،  ودوت�شي  ح��دود،  بال  واأط��ب��اء 
اآي���ن  وذا  ك��ون��ن��ي��ك��ت،  ب���ران���د  واأي 
بري�س  وورد  ���ش��ك��ول��ر���ش��ب،  ب�����اري 
الإمارات  وجمعية  وت��راف��ل،  ف��وت��و، 
و�شايانا،  ال�������ش���وئ���ي،  ل��ل��ت�����ش��وي��ر 
وجمعية  العرب،  امل�شورين  واحت��اد 
وفوتو  للت�شوير،  الإم���ارات  �شقور 

واك كوننيكت.

بالتعاون مع هيئة البيئة واملحميات الطبيعية

»نا�سئة ال�سارقة« ي�ستك�سفون املحميات الطبيعية يف االإمارة البا�سمة واأهميتها افرتا�سيًا
طرق دبي حتدد ال�سرعة امل�سموحة للدراجات 

الهوائية يف امل�سارات املخ�س�سة 
•• ال�صارقة-الفجر:

التابعة  ال�شارقة"  "نا�شئة  نظمت 
ملوؤ�ش�شة "ربع قرن" ل�شناعة القادة 
"هيئة  وامل��ب��ت��ك��ري��ن ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
الطبيعية"،  وامل��ح��م��ي��ات  ال��ب��ي��ئ��ة 
بعنوان  اف����رتا�����ش����ي����اً  ب����رن����اجم����اً 
م�شتدامة"،  طبيعية  "حمميات 
وال�شباب  النا�شئة  توعية  ب��ه��دف 
يف الأعمار من 13 اإىل 18 �شنة، 
ب���اأه���م امل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة التي 
ال�����ش��ارق��ة، ورفع  اإم����ارة  ت��زخ��ر بها 
وتعزيز  البيئية  ثقافتهم  م�شتوى 
وع��ي��ه��م ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
البيئة، و�شون تنوعها البيولوجي 

وال�شتخدام الأمثل ملواردها.  
ا�شتمل الربنامج الذي قدمته منال 
علي املزروعي، مثقف بيئي يف هيئة 
على  الطبيعية،  واملحميات  البيئة 
التفاعلية،  الأن�شطة  م��ن  العديد 
حيث تعرف امل�شاركون اإىل مفهوم 
من  وال��ه��دف  الطبيعية  املحمية 
النظام  ت����وازن  اإع�����ادة  اإن�����ش��ائ��ه��ا يف 
التنوع  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ب��ي��ئ��ي 

البيلوجي.
واط�����ل�����ع امل���������ش����ارك����ون ع���ل���ى اأه�����م 

تك�شف  ال��ت��ي  الطبيعية  املحميات 
والبيئي  احل����ي����وي  ال���ت���ن���وع  ع�����ن  
ال�شارقة،  اإم�����ارة  ب��ه  مت��ت��از  ال����ذي 
مل���ا حت��ت��وي��ه��ا م���ن ن��ب��ات��ات وطيور 
م���ه���اج���رة وم���ق���ي���م���ة، وح���ي���وان���ات 
بالنقرا�س، ف�شاًل  نادرة واملهددة 
تتنوع  التي  طبيعتها  اختالف  عن 
ال�شحراوية،  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ب���ني  م���ا 
والكثبان  والأودي�����������ة،  واجل����ب����ال 

الرملية وال�شخور الر�شوبية.

جهود  اإىل  امل�����ش��ارك��ون  ت��ع��رف  كما 
واملحميات  البيئة  هيئة  ومبادرات 
الطبيعية يف احلفاظ على البيئة، 
اأفراد  بني  البيئية  املعرفة  وتعزيز 
املجتمع، وتقوية عالقتهم بالبيئة 
�شن  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ب��ه��م،  امل��ح��ي��ط��ة 
وت��ط��ب��ي��ق ال��ق��وان��ني ال��ب��ي��ئ��ي��ة ملنع 
احلياة  حماية  و  البيئي  التدهور 
الفطرية، وما تقدمه من درا�شات 
واأبحاث بيئية، ف�شاًل عن حمالت 

الت�شجري وتنظيف املناطق الربية 
واجلبلية وال�شواحل

دور  اأهمية  اإىل  الربنامج  وتطرق 
البيئة  حل��م��اي��ة  وت��ك��ات��ف��ه  ال���ف���رد 
التلوث  التقليل من م�شببات  عرب 
بكافة اأ�شكاله لإعادة توازن النظام 
ال��ب��ي��ئ��ي، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى احلياة 
الطبيعية  مب�����وارده�����ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ب���ه���ا اإىل  امل���ت���ن���وع���ة، وال����و�����ش����ول 

ال�شتدامة.

•• دبي -وام:

واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
حتديد ال�شرعة الق�شوى للدراجات 
�شاعة يف  30كم  ب�  دبي  الهوائية يف 
و20  ل��ل��ه��واة  املخ�ش�شة  امل�����ش��ارات 
اأو  املخ�ش�شة  امل�شارات  يف  �شاعة  كم 
املناطق  داخ���ل  امل�����ش��اة  م��ع  امل�شرتكة 
اإط������ار  يف  امل����دي����ن����ة  يف  احل�������ش���ري���ة 
م�شتخدم  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا 

الدراجات .
وق��ال��ت امل��ه��ن��د���ش��ة م��ي��ث��اء ب��ن عدي 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة امل����رور 
حتديد  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة:  يف  وال����ط����رق 
املناطق  يف  ل���ل���دراج���ات  ال�����ش��رع��ات 
وامل�شارات امل�شموح فيها ا�شتخدامها 
اخ��ت�����ش��ا���ش��ات هيئة  ي���اأت���ي ���ش��م��ن 
وامل��وا���ش��الت مبوجب قرار  ال��ط��رق 
ل�شنة   10 رق��م   التنفيذي  املجل�س 
2015 وبناء على املعايري اخلا�شة 
لت�شميم  ال��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

م�شارات الدراجات يف دبي.
حتديد  م���ن  ال���ه���دف  اأن  واأ����ش���اف���ت 

على  الهوائية  للدراجات  ال�شرعات 
امل�����ش��ارات اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا ه��و تطوير 
والقوانني  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
اخلا�شة بالدراجات الهوائية ملواكبة 
ال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
اأ�شلوب  ال���دراج���ات  ا���ش��ت��خ��دام  جعل 
حياة يف دبي وملواكبة النمو املت�شارع 
الهوائية  ال���دراج���ات  ا���ش��ت��خ��دام  يف 

وع�شرية  ري��ا���ش��ي��ة  تنقل  كو�شيلة 
على  وت�شاعد  البيئية  املعايري  تلبي 
ال�شحية  امل��م��ار���ش��ات  على  الع��ت��ي��اد 
اأكد العميد  والريا�شية. من جانبه 
مدير  امل��زروع��ي  �شعيد  مهري  �شيف 
�شرطة  يف  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
م�شتخدمي  ال���ت���زام  ����ش���رورة  دب����ي 
وال�شكوتر  ال���ه���وائ���ي���ة  ال�����دراج�����ات 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف الإم������ارة ب���اإج���راءات 
لال�شتخدام  امل��ف��رو���ش��ة  ال�����ش��الم��ة 
وال�����ت�����ي ح����ددت����ه����ا ه���ي���ئ���ة ال���ط���رق 
واملوا�شالت .. م�شريا اإىل اأن �شرطة 
دبي �شتكثف من حمالتها ال�شبطية 
امللتزمني  غ����ري  ال�������ش���ائ���ق���ني  ع���ل���ى 
ب��امل�����ش��ارات وال�����ش��رع��ات امل��ح��ددة لها 
وكذلك اإجراءات ال�شالمة املرورية.
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اأبو الغيط �شرورة   اأكد الأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد 
م�شاعفة اجلهود والتعاون املوؤ�ش�شي بني اجلامعة والحتاد الفريقي 
من اأجل اإر�شاء وتثبيت دعائم الأمن وال�شتقرار والتنمية امل�شتدامة 
العمل  تعزيز  اأوًل  يتطلب  الأم���ر  ه��ذا  اأن  على  م�شددا  الإق��ل��ي��م،  يف 
امل�شرتك، والن�شاط التكاملي، لت�شوية النزاعات والأزمات الواقعة يف 

الف�شاء العربي الأفريقي امل�شرتك.
بني  العام  للتعاون  التا�شع  الجتماع  اأم��ام  اأم�س  كلمته  ذلك يف  جاء 
جامعة الدول العربية والإحتاد الأفريقي ،الذي عقد اأم�س افرتا�شيا 
العام  المني  برئا�شة م�شرتكة بني  الفيديو كونفران�س  تقنية  عرب 

للجامعة العربية ومو�شى فقي رئي�س مفو�شية الحتاد الأفريقي .
واأع����رب جم����دداً ع��ن خ��ال�����س ت��ق��دي��ره ل��الحت��اد الأف��ري��ق��ي ملواقفه 
امل�شروع لل�شعب  الثابتة، واملنا�شرة لفل�شطني واملت�شامنة مع احلق 

الفل�شطيني.

دعت فرن�شا اأملانيا اإىل التخلي عن م�شروع اأنبوب غاز “نورد �شرتمي 
األيك�شي  الرو�شي  املعار�س  مو�شكو  اعتقال  على  رداً  رو�شيا  مع   ”2

نافالني وقمع ال�شلطة لتظاهرات داعمة له.
ب��ون عرب  كليمان  الأوروب��ي��ة  لل�شوؤون  الفرن�شي  الدولة  وزي��ر  وق��ال 
“لطاملا قلنا اإن لدينا اأكرب ال�شكوك حول هذا  اإذاعة “فران�س انرت”، 
فرن�شا  كانت  اإذا  ما  �شوؤال حول  على  ورداً  ال�شياق«.  امل�شروع يف هذا 
اأن قلنا ذلك، نعم«. وتنظر  “�شبق  اأجاب  توؤيد التخلي عن امل�شروع، 
الوليات املتحدة ودول اأوروبية عدة مثل بولندا �شلباً اأ�شاًل اإىل هذا 
 ”1 �شرتمي  “نورد  اأنابيب  اإىل خط  ي�شاف  ال��ذي  اجلديد  امل�شروع 
اأملانيا  اعتماد  �شيزيد من  اأنه  بالفعل، معتربًة  املوجود قيد اخلدمة 
ويعتزم  مو�شكو.  وبالتايل  الرو�شي  ال��غ��از  على  الأوروب����ي  والحت���اد 
الأوروبيون فر�س عقوبات جديدة على مو�شكو اإذا ما وا�شل الرئي�س 
الفرن�شي  ال��وزي��ر  وق��ال  املعار�شة.  قمع  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�شي 
“�شبق اأن فر�شت عقوبات، ميكن فر�س عقوبات اأخرى لكن ينبغي 
اأن نكون وا�شحني، ذلك ل يكفي«. واأ�شاف “اأعتقد اأن خيار )فر�س 
لكن “هذا القرار  عقوبات مرتبطة( بنورد �شرتمي، خيار مطروح”، 
من  واأك��دت  اأملانيا«.  اإىل  ي�شل  غاز  اأنبوب  هذا  لأن  اأملانيا  بيد  اليوم 
يف  امل�شروع  بهذا  التزامها  مريكل  اأنغيال  الأملانية  امل�شت�شارة  جهتها 

21 كانون الثاين/يناير.

دعما  كوفيد-19  لقاحات  لتاأمني  الأوروب���ي  الحت��اد  جهود  تلّقت   
امل�شّنعتني  واأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا  ف��اي��زر  �شركتي  م��ن  ك��ل  ت��ع��ّه��دت  ب��ع��دم��ا 

للقاحات زيادة ال�شحنات اإىل دول التكتل.
اإىل  ي�شل  ما  �شي�شلم  اأن��ه  الثنني  فايزر/بايونتيك  حتالف  واأع��ل��ن 
75 مليون جرعة اإ�شافية من لقاحه اإىل الحتاد الأوروبي يف الربع 
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام يف ت�شريع ل��وت��رية ت��وف��ريه. واأو���ش��ح امل��دي��ر املايل 
للتحالف �شريك بوتينغ يف ت�شريح و�شل اإىل وكالة فران�س بر�س اأن 
ال�شريكني ينويان “زيادة عمليات الت�شليم اعتبارا من 15 �شباط/
خالل  بتوفريها  التزما  التي  اجل��رع��ات  “كمية  وت��وف��ري  فرباير” 
اإ�شافية اإىل الحتاد  75 مليون جرعة  “اإىل  و�شول  الربع الأول” 
الأوروبي خالل الربع الثاين” يف اإطار العقود الراهنة. وياأتي اإعالن 
دير  ف��ون  اأور���ش��ول  الأوروب��ي��ة  املفو�شية  رئي�شة  اأك��دت  بعدما  فايزر 
�شتزيد  الربيطانية-ال�شويدية  اأ�شرتازينيكا  �شركة  اأن  الأحد  ليني 
املئة، يف وقت  30 يف  الأوروب���ي بن�شبة  اإىل الحت��اد  �شحنات لقاحها 

حتاول دول التكتل جاهدة ا�شتكمال برامج حت�شني �شّكانها.
وكانت اأ�شرتازينيكا اأفادت يف وقت �شابق اأنه لن يكون باإمكانها اإي�شال 
�شوى ربع اجلرعات التي وعدت بروك�شل بها يف الأ�شا�س للربع الأول 
بريطانيا  ت��ويل  باأنها  وات��ه��ام��ات  وا�شعا  غ�شبا  اأث���ار  م��ا  ال��ع��ام،  م��ن 
يلتقي  اأن  املقرر  فمن  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  اأم��ا  تف�شيلية.  معاملة 
ع�شرة اأع�شاء جمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ بايدن الثنني لتقدمي 
تريليون   1،3 قيمتها  تبلغ  وال��ت��ي  القت�شاد  لإن��ق��اذ  خلطته  بديل 
دولر، م�شريين اإىل اأنه قد يتمكن من ك�شب تاأييد احلزبني اإذا طرح 

خطة اأ�شغر.

عوا�صم

القاهرة

باري�ص

بروك�سل

جمهوريون يحثون بايدن
 على تقلي�س حزمة التعايف 

•• وا�صنطن-رويرتز

الأمريكي  بالكوجنر�س  اجلمهوريني  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  من  ع�شرة  حث 
الرئي�س جو بايدن على تقلي�س حزمة التعايف من اآثار كوفيد-19 التي يبلغ 
حجمها 1.9 تريليون دولر وذلك لك�شب دعم احلزبني. وياأتي ذلك يف الوقت 
الذي ي�شتعد فيه الدميقراطيون بالكوجنر�س للم�شي قدما يف خطة الرئي�س 
هذا الأ�شبوع. واأ�شار بريان دي�س مدير املجل�س القت�شادي الوطني وامل�شت�شار 
اأع�شاء  اآراء  ملناق�شة  بايدن  ا�شتعداد  اإىل  الأبي�س  بالبيت  الكبري  القت�شادي 
جمل�س ال�شيوخ اجلمهوريني الذين اقرتحوا تقلي�س احلزمة اإىل 600 مليار 
دولر، لكنه قال اإن بايدن لي�س م�شتعدا للرتاجع عن خطة �شن قانون �شامل 
بعد ما  القت�شادية. ومل يت�شح  العامة وتداعياتها  ال�شحية  الأزم��ة  ملعاجلة 
اإذا كانت جهود الأع�شاء الع�شرة �شتغري خطط الدميقراطيني يف الكوجنر�س 
لال�شتفادة  والدميقراطيون  بايدن  وي�شعى  املقبلة.  الأي��ام  يف  القانون  ل�شن 
الهدف  نحو  �شريعا  للتحرك  وال�شيوخ  النواب  جمل�شي  على  �شيطرتهم  من 
الرئي�شي لبايدن وهو معاجلة اجلائحة. وقال زعيم الأغلبية مبجل�س ال�شيوخ 
جمل�س  رئي�شة  وقالت  الأ�شبوع.  هذا  العمل  �شيبداأ  املجل�س  اإن  �شومر  ت�شاك 
النواب نان�شي بيلو�شي اإن الكوجنر�س �شيكمل خطوة متهيدية يف هذا ال�شدد 
قبل نهاية الأ�شبوع. وكان الكوجنر�س قد وافق على حزمة باأربعة تريليونات 
القانون  اإق��رار  يوؤثر  ولن  املا�شي.  العام  اآث��ار كوفيد-19  دولر لالإغاثة من 
على الأمريكيني وال�شركات املت�شررة فح�شب، بل �شيمثل اأي�شا اختبارا مبكرا 

لتعهد بايدن بالعمل على جتاوز النق�شام احلزبي.

�سحف عربية: من ليبيا اإىل الهند...تو�سع اأردوغان ال يتوقف

نوايا االإخوان الدفينة.. ت�سريحات الغنو�سي تثري جدال �سيا�سيا

رو�سيا ت�سجل اأدنى ح�سيلة اإ�سابات ال�سلطة الفل�سطينية تبداأ تطعيم �سكانها منت�سف ال�سهر 
يومية بـ »كورونا« منذ 3 اأ�سهر

•• مو�صكو-وام:

ح�شيلة  اأدن���ى  املا�شية  ال�24  ال�����ش��اع��ات  خ��الل  رو���ش��ي��ا  �شجلت 
اإ�شابات جديدة بفريو�س كورونا منذ اأكتوبر املا�شي بت�شجيلها 
ليبلغ   18359 الأول  اأم�����س  ب��ي��وم  مقارنة  اإ���ش��اب��ة   17648
وقال  اإ�شابة.  و87  األفا  و868  ماليني   3 الإ�شابات  اإجمايل 
يف   - ال��ف��ريو���س  مبكافحة  اخل��ا���س  ال��رو���ش��ي  العمليات  م��رك��ز 
تقريره اليومي - اإن ح�شيلة �شحايا الفريو�س يف رو�شيا �شهدت 
انخفا�شا ب� 437 حالة خالل اآخر 24 �شاعة مقابل 485 وفاة 

يف اليوم ال�شابق لي�شل جمموعها اإىل 73619 حالة وفاة.

م�سر تعيد فتح معرب رفح مع قطاع غزة 
•• غزة-اأ ف ب

اأم�س  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع�����ادت 
ف���ت���ح م���ع���رب رف������ح احل���������دودي مع 
قطاع غزة يف الجتاهني ملدة اأربعة 
من  الإن�شانية  احل���الت  اأم���ام  اأي���ام 
القطاع واإليه، على ما اأعلنت وزارة 

الداخلية التابعة حلركة حما�س.
“غادرت   ب��ي��ان  ال������وزارة يف  وق��ال��ت 
من  م�شافرين  تقل  ح��اف��الت  ع��دة 
قطاع غ��زة عرب معرب رف��ح الربي، 
ا�شتثنائياً  لفتحه  الأول  ال��ي��وم  يف 
يف كال الجتاهني، يف حني و�شلت 
حافالت العائدين«. وكان املتحدث 
اأعلن  ال���ب���زم  اإي������اد  ال�������وزارة  ب��ا���ش��م 
رفح  معرب  فتح  ع��ن  ال�شبت  م�شاء 
اإىل اخلمي�س  الث��ن��ني  م��ن  ال���ربي 
اأك���ر من  وتنتظر  الجت��اه��ني.  يف 
7 اآلف حالة اإن�شانية يف قطاع غزة 
املغادرة،  للتمكن من  الإج���راء  ه��ذا 

بينما ينتظر الآلف يف م�شر العودة 
ال�شلطات  واأغلقت  عائالتهم.  اإىل 
نوفمرب/ت�شرين   27 يف  امل�شرية 
الثاين املا�شي معرب رفح بعد فتحه 
ثالثة اأيام ا�شتثنائًيا يف الجتاهني، 
 2696 مب��غ��ادرة  خاللها  �شمحت 
 829 القطاع، وعودة  م�شافًرا من 

اإل����ي����ه، واأرج�����ع�����ت 223  ��ا  ���ش��خ�����شً
ال�شماح  رف�����ش��ت  ب��ع��دم��ا  ��ا  ���ش��خ�����شً
ل��ه��م ب��ال�����ش��ف��ر. وب��ح�����ش��ب ال�����وزارة، 
ت�شتويف  م��ع��ي��ن��ة  ل���ف���ئ���ات  ي�����ش��م��ح 
�شروط املغادرة بذلك، وعلى راأ�شهم 
املر�شى الذين يحتاجون لعالج يف 
وحملة  وال��ط��ل��ب��ة  واخل�����ارج،  م�شر 

ويعترب  اأجنبية.  دول  يف  الإق��ام��ات 
م��ع��رب رف����ح امل��ن��ف��ذ ال��وح��ي��د الذي 
ويربط  اإ�شرائيل  عليه  ت�شيطر  ل 
القطاع املحا�شر والفقري باخلارج. 
وع���م���ل���ت ال�����ش��ل��ط��ات امل�������ش���ري���ة يف 
ال��ف��رتة الأخ�����رية ع��ل��ى ف��ت��ح املعرب 
على فرتات متباعدة ب�شبب تف�شي 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
والوقاية  ال�����ش��الم��ة  ق��واع��د  ووف���ق 
اأعلنتها وزارة ال�شحة يف غزة  التي 
العائدون  �شيخ�شع  الأ�شبوع،  ه��ذا 
اإىل ال��ق��ط��اع ل��ل��ح��ج��ر ال�����ش��ح��ي يف 
منازلهم ملدة اأ�شبوع، بعدما كان يتم 

حجرهم يف مراكز �شحية.
واأح�����ش��ى ق��ط��اع غ���زة ح��ي��ث يعي�س 
 51 اأكر من  نحو مليوين ن�شمة، 
األف وخم�شمئة اإ�شابة و522 حالة 
الإ�شابات  اأول  اكت�شاف  منذ  وف��اة، 
املحلية بالفريو�س يف اآب/اأغ�شط�س 

املا�شي.

بريطانيون يتدربون للتطوع 
حلمالت التلقيح �سد كورونا 

•• لندن-اأ ف ب

دون  غالبيتهم  �شخ�س،  مئة  ح���وايل  ي��ت��درب  ل��ن��دن،  يف  �شحاب  ناطحة  داخ���ل   
املنت�شرين  املتطوعني  بجي�س  لاللتحاق  حقن  ا�شتخدام  على  طبية،  موؤهالت 
اإطار حملة التلقيح الوا�شعة �شد فريو�س كورونا.  اأنحاء بريطانيا يف  يف �شائر 
من  البالد  لإخ��راج  وطنية  ق�شية  التلقيح  من  الربيطانية  ال�شلطات  وجعلت 
ا�شتمرار  �شخ�س، يف ظل  اآلف   106 باأكر من  اأودت اجلائحة  بعدما  الأزم��ة 
تدابري العزل امل�شددة. وا�شتعانت لهذه الغاية بع�شكريني، واأي�شا بع�شرات اآلف 
الفر�شة من  انتهز  اإن��ه  يقول  ال��ذي  داي )41 عاما(  بينهم مايك  املتطوعني، 
اأجل “تغيري الأمور«. ويقول خمرج الوثائقيات الذي التقته وكالة فران�س بر�س 
خالل يوم التدريب “اأنا اأخرج اأفالما، لذا فاإن اآخر �شيء توقعته كان حقن لقاح 
كاناري  اأحد مباين حي  والثالثني من  الثانية  الطبقة  الأ�شخا�س«. ويف  ملئات 
على  وق��ف��ازات  بكمامات  يتدرب متطوعون  ماطر،  ي��وم  خ��الل  لالأعمال،  وارف 
متطوعة  تغر�س  عندما  الوجع  من  املدربات  اإح��دى  وت�شرخ  التطعيم.  اأ�شول 
بحركة مرتددة، الإبرة يف كتف مزيفة مو�شوعة على كتفها، ما يثري ال�شحك 
اأمبولن�س”  ج��ون  “�شانت  جمعية  من  اأخ��رى  مدّربة  وتدعو  املوجودين.  ل��دى 
الإبرة  غر�س  اإىل  املتطوعة  الأول��ي��ة،  الإ�شعافات  على  التدريب  يف  املتخ�ش�شة 
“بعمق يف الع�شل” و”عدم اإعادة ال�شدادة بتاتا” بعد ال�شتخدام. وتتعاون هذه 

اجلمعية مع هيئة ال�شحة العامة الربيطانية يف هذا امل�شروع.

اأوا�شط ال�شهر اجلاري )...( يف جميع الأرا�شي الفل�شطينية 
و�شنقدم لغزة ح�شة من كل ما ي�شلنا من لقاحات«.

الأوىل من  الدفعة  “و�شول  يتوقع  ال��وزراء  رئي�س  وبح�شب 
اللقاحات التي تعاقدت احلكومة على �شرائها اأواخر ال�شهر 

احلايل اأو بداية ال�شهر املقبل«.
عن  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  اأع��ل��ن��ت  الفل�شطينية  ال�شلطة  وك��ان��ت 
فريو�س  �شد  لقاحات  على  للح�شول  عقود  اأرب��ع��ة  توقيعها 
بحلول  ت�شليمها  يتم  اأن  على  الرو�شي،  اللقاح  بينها  كورونا 

�شهرين وت�شمل �شبعني يف املئة من ال�شكان.
واأح�شت ال�شفة الغربية حتى ظهر الأحد نحو 108 اآلف 
اإ�شابة بالفريو�س و1314 وف��اة، فيما �شجل يف قطاع غزة 

اأكر من 51 األف وخم�شمئة اإ�شابة و522 وفاة.
انخفا�شا  امل�شجلة  الإ�شابات  اأع���داد  �شهدت  ل�شتية،  ووفقا 
ال�شلطة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  الإج�������راءات  اإىل  م����رده  م��ل��ح��وظ��ا 

الفل�شطينية وخا�شة الإغالقات اجلزئية.
لأ�شبوعني  الإج�����راءات  تلك  ا�شتمرار  ا�شتية  اأع��ل��ن  ك��ذل��ك، 
اآخرين، بحيث ت�شتمر الإغالقات الليلية، والإغالق ال�شامل 

يومي اجلمعة وال�شبت.
الفل�شطيني  للرئي�س  اإىل رفع تو�شية  ال��وزراء  رئي�س  واأ�شار 
بتمديد حال الطوارئ املعمول بها يف الأرا�شي الفل�شطينية 
اآذار/ مار�س من  بالفريو�س يف  الإ�شابات  اأول  اكت�شاف  منذ 

العام املا�شي.

•• رام اهلل -اأ ف ب

اأن احلكومة  ال��وزراء الفل�شطيني حممد ا�شتية  اأعلن رئي�س 
الفل�شطينية �شتبداأ حملة تطعيم الفل�شطينيني �شد فريو�س 
كورونا منت�شف �شباط-فرباير اجلاري، بعد اأن ت�شل الدفعة 

الأوىل من اللقاح التي ت�شّم خم�شني األف جرعة.
وقال ا�شتية قبيل اجلل�شة الأ�شبوعية للحكومة الفل�شطينية، 
من  الأوىل  الدفعة  على  �شتح�شل  الفل�شطينية  ال�شلطة  اإن 
من  مطعوم  األ��ف  خم�شني  “بواقع  كورونا  فريو�س  لقاحات 

عدة م�شادر، اأهمها اآلية كوفاك�س الدولية«.
“�شتبداأ  التطعيمات �شد كورونا  اأن حملة  ا�شتية على  واأك��د 

 •• عوا�شم-وكالت

غريها  ويف  ليبيا  يف  ت��رك��ي��ا  ت��وا���ش��ل 
امل���زدوج،  اخل��ط��اب  املنطقة،  دول  م��ن 
ال�شالم  ع���ن  ب���احل���دي���ث  وامل�����راوغ�����ة 
ل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  عليها،  وحر�شها 
تتوانى فيه عن تخريب كل حماولة 
�شواًء  وت��ك��ري�����ش��ه،  لإح���الل���ه  ج���دي���ة، 
ك���ان ذل���ك يف ل��ي��ب��ي��ا، ب��دع��م الإخ����وان 
واملرتزقة، اأو يف اأفغان�شتان، باحت�شان 

طالبان.
ووفقاً ل�شحف �شادرة اأم�س الثنني، 
�شيا�شتها  دع����م  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا  ت��ع��م��ل 
التو�شعية بالبحث عن تعزيز قدراتها 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ب���ال�������ش���الح ال�����ن�����ووي، يف 
الواقع  الأم��ر  لفر�س  منها  حماولة 

على دول املنطقة والعامل. 

�سالم ومرتزقة
الأو�شط”،  “ال�شرق  �شحيفة  نقلت 
الرتكية  الرئا�شة  اأن  الث��ن��ني،  اأم�س 
ال�شراع  حلل  “دعمها”  اأعلنت  التي 

انتقالية  ح��ك��وم��ة  وت�شكيل  ليبيا  يف 
واإر�شال مرتزقة  توا�شل جتهيز  وقت ممكن،  اأ�شرع  يف 
من الف�شائل ال�شورية املوالية لها لدعم قوات حكومة 

الوفاق يف مواجهة اجلي�س الوطني الليبي.
ونقلت ال�شرق الأو�شط، اأن تركيا ت�شتعد لإر�شال دفعة 
لالن�شمام  ليبيا  اإىل  ال�شوريني  املرتزقة  من  جديدة 
اإىل امليلي�شيات التي تقاتل مع حكومة الوفاق، ما يهدد 
ماأزق  من  للخروج  واملحلية  الدولية  املحاولت  بن�شف 

ال�شراع.
وفق  �شنيل،  ليند�شي  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�شحافية  واأك���دت 
من  ج��دي��دة  دفعة  لنقل  ت�شتعد  تركيا  اأن  ال�شحيفة، 
اأ�شد  “ال�شلطان مراد”،  ال�شوريني من فرقة  املرتزقة 

 •• تون�س-وكالت

الربملان  رئ��ي�����س  ت�����ش��ري��ح��ات  اأث�����ارت 
النه�شة،  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  ال��ت��ون�����ش��ي، 
اجتماع  يف  م��وؤخ��را،  الغنو�شي،  را�شد 
النه�شة  اأن�شار  له مع جمموعة من 
و�شط  ت��ون�����س،  وا���ش��ع��ة يف  ف��ع��ل  ردود 
تنبيه اإىل ما ي�شمرُه “الإخوان” من 

نوايا �شيا�شية.
اج���ت���م���اع  ال����غ����ن����و�����ش����ي، يف  و������ش�����رح 
رئي�س  ب����اأن  “زووم”،  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
اجلمهورية يف النظام احلايل له “دور 
اإىل  امل���رور  ���ش��رورة  م��وؤك��دا  رمزي”، 
حتى  ال�شيا�شي  النظام  يف  تعديالت 
تعود  كامل  ب��رمل��اين  نظام  على  يقوم 

ال�شلطة فيه اإىل احلزب احلاكم.
وق����ال رئ��ي�����س ح���زب م�����ش��روع تون�س 
على  ل��ه  تدوينة  يف  م���رزوق،  حم�شن 
اإن ما �شدر عن الغنو�شي  فاي�شبوك، 
النقالبي  فكره  عن  �شادق  “تعبري 

العميق«.
اإر�شاء النظام  اأن ما قاله الغنو�شي عن �شرورة  واأردف 
الإخوان  رغبة  عن  عن  �شورة  ينقل  الكامل،  الربملاين 
التي  الوطنية  ال��دول��ة  يفكك  “لأنه  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا  يف 

يكرهونها وميزقها«.
من ناحيته قال رئي�س حزب تون�س اإىل الأمام والقيادي 
الغنو�شي  دع���وة  اإن  ال��ربي��ك��ي،  عبيد  ال�شابق،  النقابي 
ل��ت��ح��وي��ل ال��ن��ظ��ام احل����ايل ب��ال��ب��الد اىل ن��ظ��ام برملاين 

اإيطالية  ت��رك��ي��ة  م�����ش��اع  ع���ن  ح���دي���ث  خ��ا���ش��ًة يف ظ���ل 
“لرتميم” املجل�س الرئا�شي احلايل بحيث يبقى فايز 
ال�شراج رئي�شه مقابل تعيني نائبني له، وتعيني رئي�س 

حكومة من ال�شرق.

طموح نووي
ك�شف  الرتكية”  “الع�شكرية  تنامي  م��ع  وب��ال��ت��وازي 
ت��ق��ري��ر ب��ري��ط��اين اأن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج���ب طيب 

اأردوغان يرغب يف احل�شول على قنبلة نووية.
�شحيفة  ع��ن  اأونالين”،  اإي�شت  “ميدل  موقع  ونقل 
“اإيكونومي�شت”الربيطانية، اأن الرئي�س الرتكي ناق�س 
امتالك   2019 -�شبتمرب  اأيلول  اأع�شاء حزبه يف  مع 

الف�شائل ال�شورية موالة لأنقرة، اإىل ليبيا، رغم توقف 
 24 ال�شاري منذ  النار  اإط��الق  وق��ف  احل��رب مبوجب 

اأكتوبر )ت�شرين الأول( املا�شي.

م�ستقبل ليبيا
“العرب”  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  ال��ل��ي��ب��ي،  ال�����ش��ي��اق  ذات  ويف 
“ف�شل  اأن  البيو�شي،  �شليمان  النا�شط  عن  اللندنية، 
اإىل اخل��ط��ة البديلة  ال��ذه��اب  امل���رة يعني  احل���وار ه��ذه 
فرتميم الرئا�شي وت�شمية رئي�س حكومة منف�شلة من 

قبل فايز ال�شراج جاهزان لالإعالن«.
واأ�شافت ال�شحيفة، اأن تركيا لن تتخلى عن رغبتها يف 
ر�شم م�شتقبل ليبيا، مبا يتالءم مع م�شاحلها ورغبتها، 

ال�شريح بكون د�شتور 2014 هو د�شتور فا�شل«.
واأ�شاف “مرة اخرى يبقى رئي�س حركة النه�شة وفيا 
�شنة  منذ  عليه  ي�شتغل  ال��ذي  ال�شيا�شي  التموقع  ملبداأ 
الهاج�س  ي��ك��ون  ول  وح��زب��ه،  ه��و  ه����وادة  دون   2011

الوطني املبني على جناعة احلكم قائما لديه«.
ال�شارع  ح���راك  وق��ع  على  اأ�شابيع  منذ  تون�س  وتعي�س 
احتجاجا على تردي الأو�شاع القت�شادية والجتماعية، 
كما اكت�شح عدد من ال�شباب املحتج ال�شوارع، يوم ال�شبت 

كامل “انقالب«. وقال الربيكي يف تدوينة ن�شرها عرب 
�شفحته بفي�شبوك، الأحد، اإن “الغنو�شي الذي انتخبه 
“انقالب على  اإىل  يدعو  ب�شعة اآلف ومبال فا�شد”.. 

رئي�س انتخبه ما يقارب 3 ماليني ناخب«.
من جهته، عرب النائب مربوك كور�شيد عن عدم قبوله 
بت�شريحات الغنو�شي الداعية اإىل نظام برملاين، قائال 
يف تدوينه اإن”ما يجب فعله يف احلقيقة هو عدم القبول 
بهذا العر�س ال�شيا�شي الهزيل، والكتفاء منه بالإقرار 

يف  النووية،  ال�شواريخ  ال��دول  بع�س 
حمرومة  نف�شها  ت��رك��ي��ا  جت��د  ح��ني 
منها، موؤكداً يف ذلك الجتماع “هذا 

اأمر ل ميكنني قبوله«.
اأردوغان يتمدد يف اجلوار

وعلى �شعيد اآخر، قال فهيم احلامد 
ال�شعودية،  “عكاظ”  �شحيفة  يف 
يف  ي���ت���ف���ن  ال����رتك����ي  “النظام  اإن 
الرخوة  امل��ن��اط��ق  دول  يف  ال��ت��غ��ل��غ��ل 
لإحياء العثمانية اجلديدة املزعومة 
با�شتخدام القوة الناعمة يف ظاهرها 
املحيط  يف  ب��اط��ن��ه��ا  يف  وال��ظ��الم��ي��ة 
اأن  م�شيفاً  والإ�شالمي”،  ال��ع��رب��ي 
“تركيا انتقلت ملرحلة ال�شتباك مع 
تبنيها  ج���راء  ال�شيا�شية  اجلغرافيا 
م�شروعا يقوم على توظيف خمتلف 
بن�شخته  ال�شيا�شي  الإ���ش��الم  اأدوات 
اإرث  اإىل  م�شتندة  املزعومة،  الناعمة 

الدولة 

العثمانية البائدة«
الرتكي  النظام  اأن  الكاتب  واأو���ش��ح 
يعمل على اإعادة التمو�شع يف مناطق 
للفكر  ال�����ش��ورة  لتكري�س  حت��ال��ف��ات  واإن�����ش��اء  ج��دي��دة 
الإخ����واين ال��ت��ي ت�شكلت ب��و���ش��وح يف اأه����داف اأردوغ����ان 
وتطلعه لزعامة العامل الإ�شالمي، فعقد يف اإ�شالم اأباد 
اجتماع لوزراء خارجية اأذربيجان، وتركيا وباك�شتان، يف 
اإطار ا�شرتاتيجية تركية للتو�شع يف اآ�شيا، من باك�شتان، 
يف  اأردوغ����ان  مت��دد  اأن  ال��ك��ات��ب،  ونقل  اأفغان�شتان.  اإىل 
ق��ل��ق ال���ش��ت��خ��ب��ارات الهندية،  اأث����ار  ال��ه��ن��دي،  اجل����وار 
هذا  وطبيعة  حجم  ك�شف  اإىل  اأ�شهر  منذ  عملت  التي 
التمدد، خا�شة يف املدار�س الدينية، يف كل من باك�شتان 
نفوذ جديد  عن  بحثاً  الهند،  اإىل  و�شوًل  واأفغان�شتان، 

لأنقرة داخل الهند نف�شها.

املا�شي.
اعتربوه  م��ا  على  الغا�شبون  واح��ت��ج 
الحتجاجات،  م���ع  اأم���ن���ي���ا  ت��ع��ام��ال 
منظومة  ب����اإ�����ش����ق����اط  م���ط���ال���ب���ني 
احل��ك��م والف������راج ع��ن امل��وق��وف��ني يف 

الحتجاجات الأخرية.
وقبل هذه احلركة، انطلقت حتركات 
بالعا�شمة  ال�شعبية  الأحياء  يف  عدة 
ت��ون�����س وم�����دن وحم���اف���ظ���ات اأخ����رى 

للمطالبة باإ�شالح الأو�شاع.
ال�شيا�شية  الأزم��ة  تتوا�شل  ال�شارع،  ح��راك  وق��ع  وعلى 
يف ت��ون�����س ب���ني روؤو������س ال�����ش��ل��ط��ة، خ��ا���ش��ة ب���ني رئي�س 
احلكومة  ورئي�س  جهة،  م��ن  �شعيد  قي�س  اجلمهورية 
ورئي�س الربملان من جهة اأخرى، نتيجة تعديل وزاري 
الوزراء  اتهم بع�س  الذي  مل ير�س رئي�س اجلمهورية 

اجلدد يف التعديل الأخري بت�شارب امل�شالح والف�شاد.
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نف�شه،  ب��اي��دن  ي��وم تن�شيب     يف 
ردت ال�شني باإعالن عقوبات �شد 
ترامب  اإدارة  م�����ش��وؤويل  م��ن   28
ورجال اأعمال مقربني منه. ولن 
يتمكن هوؤلء بعد الآن من دخول 
الت�شال  اأو  ال�شينية  الأرا���ش��ي 
وي�شمل  ال�����ش��ني،  يف  ب��ال�����ش��رك��ات 
هذا احلظر مايك بومبيو، وزير 

خارجية ترامب.

التم�سك باحلزم
 �سد ال�سني

ال�شتماع  مت  ي��ن��اي��ر،   19 يف     
لأنتوين بلينكني من قبل جمل�س 
تعيينه  �شيثّبت  ال���ذي  ال�����ش��ي��وخ، 
وزيراً خلارجية الرئي�س اجلديد. 
“كان  ترامب  دون��ال��د  اأن  واعترب 
حازم  “موقف  اتخاذ  يف  حمّقا” 
“كان  واأ����ش���اف:  ال�شني”،  ���ش��د 

املبداأ الأ�شا�شي �شحيًحا”.
ا  اأي�شً احل���زم  ه���ذا  انتق��د  لكنه   
اأح���ادي  ب�شكل  م�����ش��ح��وًب��ا  ل��ك��ون��ه 

اجلانب. 
من  ال�����ش��ني  ن���واج���ه  اأن  “يجب 
�شّدد  �شعف”،  ولي�س  ق��وة  موقع 
اأنه من  بلينكني، م�شيًفا  اأنتوين 
بدًل  احل��ل��ف��اء  م��ع  “العمل  امل��ه��م 
من ت�شويه �شمعتهم، وامل�شاركة يف 
قيادة املوؤ�ش�شات الدولية بدًل من 

الن�شحاب منها«.
   ي��ذك��ر اأن دون��ال��د ت��رام��ب قّرر 
���ش��ح��ب ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة من 
العاملية، وكذلك  ال�شحة  منظمة 
من اتفاقية باري�س للمناخ. و�شدر 
قرار بعودة اأمريكا ال�شمالية اإىل 
الأخ������رية عندما  امل��ع��اه��دة  ه���ذه 
قرار  من�شبه...  بايدن  توىل جو 
ال�شينية  ال�����ش��ح��اف��ة  ب���ه  رح��ب��ت 

على الفور.
   وتوؤكد كلمات وزيرة اخلارجية 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  اجل���دي���د، 
�شت�شعى لحتواء التو�شع التجاري 
اختالف  ه��ن��اك  ول��ه��ذا،  لل�شني. 
اآخ����ر م��ع دون���ال���د ت���رام���ب، حيث 
اأع��ل��ن ج��و ب��اي��دن خ���الل حملته 
الن��ت��خ��اب��ي��ة اأن�����ه ���ش��ي�����ش��ع��ى اإىل 
تقريب وجهات النظر مع الدول 
الأوروبية. وبالتوازي، يجب على 
الوليات املتحدة اأن تنظم حموًرا 

حلفاءها  يجمع  ح��ول��ه��ا  ج��دي��ًدا 
الهندي  امل��ح��ي��ط��ني  ح��و���س  م���ن 
واأ�شرتاليا  الهند  مثل  وال��ه��ادئ 

واليابان.
   وع��ل��ى خ��الف دون��ال��د ترامب، 
بايدن  جل����و  ال���ف���ر����ش���ة  اأت���ي���ح���ت 
ال�شينية  الق�شية  م��ع  للتعاطي 
ق��ب��ل ان���ت���خ���اب���ه. ف��ق��د ق����ام بعدة 
كع�شو  ال�������ش���ني  اإىل  رح��������الت 
ب���رمل���اين، ث���م ع��ن��دم��ا ك����ان نائب 
هذا  كّلفه  اأوب���ام���ا،  ب���اراك  رئي�س 

الخري مبهام خمتلفة يف بكني. 
   وهكذا ت�شنى له مقابلة �شي جني 
لدولة  رئي�ًشا  اأ�شبح  ال��ذي  بينغ، 
اخل�شو�س  وج���ه  ع��ل��ى  ال�����ش��ني، 

عام 2013.
 وع��ن��ه، ���ش��رح ج��و ب��اي��دن خالل 
“هو  الن����ت����خ����اب����ي����ة:  ح���م���ل���ت���ه 
���ش��خ�����س ل��ي�����س ف��ي��ه اأدن������ى عظم 
عموده  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  م����ن 
عدم  ع��ل��ى  ع��الم��ة  الفقري”... 
وج��ود ت��ق��ارب خا�س ب��ني الرجل 
الأمريكي الول اجلديد ونظريه 

ال�شيني.

�سل�سلة من �سوء الفهم
الأربعني  ال�شنوات  م��دى  على     
ا�شتندت  ذل���ك،  ن��ح��و  اأو  امل��ا���ش��ي��ة 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
�شك  دون  ال�����ش��ي��وع��ي��ة  وال�����ش��ني 
الفهم.  ����ش���وء  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اإىل 
ال�������ش���ي���ن���ي، منذ  ع���ل���ى اجل����ان����ب 
اأكر من قرن كان هناك اهتمام 
خ����ا�����س ب�����ال�����ولي�����ات امل����ت����ح����دة، 
ع��ل��ى اجلانب  ال���واق���ع���ة  ال���دول���ة 

ممكنا معرفة اإىل اأي مدى ميكن 
اأن تذهب املواجهة.

وقوع  امكانية  اآخ���ر:  م��و���ش��وع     
اأمريكي  حادث دبلوما�شي �شيني 
بايدن  ج����و  ال���ت���ق���ى  اإذا  خ���ط���ري 
اأعلن  ب���ال���دالي لم���ا، و���ش��ب��ق ان 
اجلديد  الأم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������س 
رغبته يف مثل هذا اللقاء. وتعترب 
للتبتيني  ال��روح��ي  الزعيم  بكني 
ولهذا  خطرًيا”.  “انف�شالًيا 
عاًما  ال�شبب، على مدار ع�شرين 
ذل����ك، جت����راأ ع���دد قليل  ن��ح��و  اأو 
الغربية على  ال���دول  روؤ���ش��اء  م��ن 

ا�شتقباله.
اأ���ش��ب��وع��ني م��ن انتخابه،  ب��ع��د      
اأر���ش��ل ال��رئ��ي�����س ���ش��ي ج��ني بينغ، 
الرئي�س  اإىل  ب���رق���ي���ة  اأخ����������رًيا، 
ج����و ب����اي����دن، ل��ي��ع��ل��م��ه اأن������ه على 
اأو  ���ش��راع  اأي  “جتنب  ب��ل��دي��ه��م��ا 
�����ش����دام، وال��ت��م�����ش��ك ب���الح���رتام 
امل��ت��ب��ادل، وب����روح ال��ت��ع��اون املربح 
تعزيز  اج�����ل  م����ن  للجانبني” 
لل�شالم  النبيلة”  “الق�شية 
والتنمية. اإعالن تهدئة يتناق�س 
ال�شينية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع 
اإمكانيات  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
للبالد  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ح���ول ال���ع���امل. ف��ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
الت��ف��اق��ي��ات امل��ربم��ة م��ع العديد 
املحيط  م��ن��ط��ق��ة  ال�����دول يف  م���ن 
اتفاقية  ب��ك��ني  وّق���ع���ت  ال����ه����ادئ، 
�شجعتها  اأوروب���������ا  م����ع  جت����اري����ة 

اأجنيال مريكل ب�شدة.
    لقد قدمت ال�شحافة ال�شينية 
�شرًدا وقائعًيا لتن�شيب جو بايدن 

الهادئ. حتى  املحيط  الآخ��ر من 
الثورة  خ�����ش��م  يف   ،1972 ع���ام 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، حت��ول��ت ال�����ش��ني نحو 
عندما  نيك�شون  ريت�شارد  اأمريكا 
اع��ت��ق��دت اأن���ه���ا م���ه���ددة م���ن قبل 
الحت�����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي. ث���م متت 
دعوة الرئي�س الأمريكي للح�شور 
وم��ق��اب��ل��ة م���او ت�����ش��ي ت��ون��غ، ومن 
ال�شينية  امل���ب���ادلت  ب����داأت  ه��ن��اك 

الأمريكية يف التطور.
   لقد اتخذوا توجها اقت�شاديا يف 
�شياو  دنغ  من  بدفع  الثمانينات، 
ب��ي��ن��غ، ال����ذي ق���رر اإط����الق بالده 
على طريق التنمية القت�شادية. 
م���ن اجل���ان���ب الأم���ري���ك���ي، كانت 
هناك قناعة باأن ال�شني �شت�شبح 
ع���ن طريق  اأك�����ر  دمي���ق���راط���ي���ة 
اأ�شبحت  ح�����ني  يف  ال���ت���ن���م���ي���ة. 
بالن�شبة  امل����ت����ح����دة،  ال�����ولي�����ات 
لل�شني، �شاحة جتارية ف�شاًل عن 
قوة اقت�شادية يجب م�شاواتها ثم 

جتاوزها.
اأ�شبح  الت�شعينات،  اأواخ��ر     منذ 
الراأ�شمالية  ع��م��ل  ط��ري��ق��ة  ف��ه��م 
الأمريكية اأولوية بالن�شبة للنظام 
عدد  �شافر  ال�شيني.  ال�شيوعي 
ال�شينيني،  ال���ط���الب  م���ن  ك��ب��ري 
ال���ذي���ن مت اخ���ت���ي���اره���م م���ن بني 
الأف���������ش����ل، ل���ل���درا����ش���ة ب���رباع���ة 
يف اأك������ر اجل���ام���ع���ات ����ش���ه���رة يف 
الوليات املتحدة، من بينهم على 

واع��اق��ه حجم  املتحدة،  ال��ولي��ات 
وباء كورونا فريو�س، هو احلفاظ 
على موقعها يف مواجهة ال�شني، 
م��ن احل��ف��اظ على  ال��ت��ي متكنت 
1 باملائة.  معدل منو ل يقل عن 
الرئي�س اجلديد  هذا  يدفع  ولن 
اىل مراجعة الر�شوم التي فر�شها 
ال�شني  ع���ل���ى  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
حلماية ال�شوق الأمريكية. وحول 
هناك  اأن  ي���ب���دو  ال��ن��ق��ط��ة،  ه����ذه 
الدميقراطيني  ب����ني  اإج����م����اًع����ا 
الراأي  يف  وكذلك  واجلمهوريني، 

العام الأمريكي.
القادة  ق��د يخ�شى  الث��ن��اء،     يف 
بايدن  جو  يكتفي  األ  ال�شينيون 
الق�شايا  ج��ب��ه��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ق��ت��ال 
القت�شادية. تقليديا، با�شم القيم 
العامل  ي��دع��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ون��ي��ة 
الدميقراطيون      اه��ت��م  ال��غ��رب��ي، 
حقوق  ب���ح���ال���ة  الأم�����ري�����ك�����ي�����ون 
الإن�شان يف ال�شني. ويف وا�شنطن، 
مب�شري  للتنديد  ا�شتعداد  هناك 
الأويغور يف �شينجيانغ اأو وح�شية 
هونغ  ع��ل��ى  ال�شينية  ال�����ش��ي��ط��رة 
ك����ون����غ. م����ن ج���ه���ة اخ�������رى، ف����اإن 
ال���ت���وت���رات ���ش��ت��ك��ون ح��ت��م��ي��ة مع 
بكني  قررت  اإذا  املتحدة  الوليات 
القيام بعمل ع�شكري �شد تايوان. 
ل����ن ي��ب��ق��ى اجل���ي�������س الأم���ري���ك���ي 
حلماية  العمل  و�شيبداأ  متفّرجا، 
يكون  اأن  دون  القومية  اجل��زي��رة 

مينغزي،  �شي  اخل�شو�س،  وج��ه 
ابنة �شي جني بينغ الوحيدة التي 

ولدت عام 1992.
اأ�شبح  ع��ن��دم��ا   ،2012 ع����ام     
للحزب  ع����اًم����ا  اأم����ي����ًن����ا  وال����ده����ا 
-حتت  انهت  ال�شيني،  ال�شيوعي 
برفقة  ول����ك����ن  م�������ش���ت���ع���ار  ا�����ش����م 
با�شتمرار  �شخ�شيني  ح��ار���ش��ني 

-دورة يف جامعة هارفارد.
   عام 2019، كان هناك 370 
األ����ف ���ش��اب ���ش��ي��ن��ي ي���در����ش���ون يف 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، اأ����ش���ا����ش���ا يف 
العلوم.  اأو  الق��ت�����ش��اد  جم����الت 
وع�����ل�����ى م������ر ال���������ش����ن����ني، اخ����ت����ار 
ال�شني،  اإىل  ال���ع���ودة  م��ع��ظ��م��ه��م 
الآن يف �شركات �شينية  ويعملون 
مريحة،  اأج���وًرا  يتقا�شون  حيث 
على  اإدارة  اأ���ش��ال��ي��ب  وي��ع��ت��م��دون 

الطراز الأمريكي.
امل��ت��ح��دة، ظهرت  ال���ولي���ات     يف 
ك�شوق  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات  يف  ال�����ش��ني 
العديد  اأن�شاأت  حمتملة.  رئي�شية 
الأمريكية متعددة  ال�شركات  من 
اجل���ن�������ش���ي���ات، ف����روع����ا ه���ن���اك اأو 
انتقلت بالكامل. وكان عليها، كما 
هو احلال مع اأي �شركة اأجنبية يف 
ال�شني، التعاون على قدم امل�شاواة 

مع �شركة �شينية.
ال�������ش���ن���وات، مت، على     ومب�����رور 
ن��ط��اق وا����ش���ع، ت�����ش��دي��ر ع���دد من 

م�شحوبة  الأم��ري��ك��ي��ة  التقنيات 
ال�شني.  اإىل  ام�������وال  ب�����روؤو������س 
يف  الخ���رية  ه��ذه  �شرعت  وبينما 
اأنواع ال�شلع امل�شنعة  اإنتاج جميع 
م��ن��خ��ف�����ش��ة ال��ت��ك��ل��ف��ة، ال���ت���ي مت 
ب��ي��ع ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا يف ال���ولي���ات 
التي  العائدات  و�شع  مت  املتحدة، 
جناها القت�شاد ال�شيني يف اأذون 
اخلزانة الأمريكية وهي متثل ما 
يعادل 1000 مليار يورو. وتعد 
ال�شني حالًيا اأكرب دائن للوليات 
مثل  اأن  يعني  ل  وه���ذا  امل��ت��ح��دة، 
ال�شهل  م��ن  �شيكون  ال��دي��ن  ه���ذا 

اعادة بيعه.

وعي باخلطر ال�سيني
بداأ   ،2010 ع��ام  منت�شف  يف     
الأمريكيون يالحظون اأن الإنتاج 
اىل  التح�شن،  يف  اآخ���ذ  ال�شيني 
ال�شناعة  يناف�س  ب��داأ  اأن��ه  درج��ة 
الأمريكية. واملثال الأكر رمزية 
مع  الهاتفي  الت�شال  قطاع  ه��و 
���ش��رك��ة ه������واوي وت��ق��ن��ي��ة اجليل 
خ��الل مالحظة  وم��ن  اخلام�س. 
هذا التقدم يف القت�شاد ال�شيني 
ق���رر دونالد  ت��ه��دي��ًدا،  واع��ت��ب��اره 
اإىل  الو�شول  ال��رد بجعل  ترامب 
جميع اأنواع املنتجات ال�شينية يف 

ال�شوق الأمريكية اأكر �شعوبة.
   الآن، ان التحدي الذي يواجه 

جت����روؤ  ل  وه�����ي  ي���ن���اي���ر.   20 يف 
حدوث  اإمكانية  يف  التفكري  على 
عالقة  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ت���غ���ي���ريات 

الوليات املتحدة بال�شني.
اأ����ش���ارت   ، ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت     ويف 
ال�شينية  ال�����ش��ح��ف  اف��ت��ت��اح��ي��ات 
الكربى اإىل رغبة يف البتعاد عن 
ال�شلوك الأمريكي خالل �شنوات 

ترامب.

تغيري يف الأ�سلوب
   وم����ع ذل�����ك، مي��ك��ن ت���وّق���ع اأن 
اأ���ش��ل��وب ال��رئ��ي�����س اجلديد  ي��ك��ون 
ال�شني.  جت��اه  خمتلفا  وح��زام��ه 
على  كوفيد-19،  ب�  يتعلق  فيما 
وج���ه اخل�����ش��و���س، ح��ي��ث يحتمل 
الأبي�س ب�شكل  البيت  األ ي�شنفه 
“فريو�س  اأن�������ه  ع���ل���ى  م��ن��ه��ج��ي 
مع  احل�����ال  ك����ان  ك��م��ا  �شيني”، 
دون���ال���د ت���رام���ب. ف��ف��ي ن��ظ��ر جو 
ب��اي��دن، رمب���ا ل ي��ك��ون م��ث��ل هذا 

التو�شيف العنيف مفيدا.
لوا�شنطن،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ل���ك���ن،     
اقت�شادي  ان��ف��ت��اح  الأم���ل يف  ف���اإن 
و���ش��ي��ا���ش��ي ح��ق��ي��ق��ي ل��ن��ظ��ام بكني 
واق���ع���ًي���ا. خا�شة  ه���دًف���ا  ي��ع��د  مل 
ال�شينية  ال��ع��الق��ات  �شعوبة  اأن 
الأخرية  ال�شنوات  يف  الأمريكية 
ج�شيمة  اأ���ش��رار  اإحل���اق  اإىل  اأدت 
ب�����ج�����اذب�����ي�����ة ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة 
املثقفني  جمهور  بني  الأمريكية 
راأي  ي��ت��ح�����ش��ن  ومل  ال�����ش��ي��ن��ي��ني. 
ه�����وؤلء م���ع ال����ش���ط���راب���ات التي 
اح����اط����ت ب��ت�����ش��ل��ي��م ال�����ش��ل��ط��ة يف 
وا�شنطن. ومع ذلك، على اجلانب 
ال�شيني، ل تزال اأبواب ا�شتئناف 
الوليات  مع  ال�شلمية  العالقات 
بع�س  وت�شري  مفتوحة،  املتحدة 
الفتتاحيات يف ال�شحف الكربى 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف هذا  اأن����ه مي��ك��ن  اإىل 

امل�شار.
ل��ل��ق��ادة ال�شينيني      ه��ل مي��ك��ن 
مع  احل��وار  املوافقة على جتديد 
دفعتهم  لقد  املتحدة؟  ال��ولي��ات 
باأّن  العتقاد  اإىل  ترامب  �شنوات 
اإن الأمر  هذه طريق م�شدودة... 
مرتوك الآن جلو بايدن ليحاول 
اأخ����رى  م���ق���ارب���ة  ت��د���ش��ني  ل   اأم 

للعالقات مع ال�شني.

 �سيكون هناك تغيري يف االأ�سلوب, وا�ستمرارية يف امل�سمون

جو بايدن و�شي جني بينغ يف 4 دي�شمرب 2013 يف بكني �شيتغري ال�شلوب بالتاكيد

ميكن توقع اأن يكون اأ�شلوب الرئي�س اجلديد وحميطه خمتلفاترامب وزوجته يف بكني

ُينظر اإىل منّوها القت�سادي على اأنه تهديد

لن تختلف �سيا�سة بايدن ال�سينية عن �سيا�سة ترامب...!
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت 

ترجمة خرية ال�صيباين
   من املوقف من وباء كورونا فريو�ض اإىل اإدارة نفقات 
امليزانية، ومن الوعود باحلد من التفاوت الجتماعي 
اإىل متطلبات القانون والنظام يف الوليات املتحدة، 

بني  ك��ب��رية  النظر  وج��ه��ات  يف  الخ��ت��الف��ات  ك��ان��ت 
املقابل،  يف  ترامب.  ودون��ال��د  بايدن  جو  برناجمي 
ال�سينية  امل�ساألة  مع  التعاطي  طريقة  اأن  يبدو  ل 
وليته  املنتهية  للرئي�ض  بالن�سبة  ج��دا  متباعدة 

وخليفته.
يتفاعل  اأمريكي  رئي�ض  اأول  ترامب  دونالد  ك��ان     

من  احلد  قرر   ،2017 عام  ال�سني.  �سعود  مع  بحزم 
وفر�ض  املتحدة،  الوليات  اإىل  ال�سينية  ال��واردات 
�سرائب متزايدة على كمية كبرية من املنتجات عند 
و�سولها اإىل الأرا�سي الأمريكية. ومل يقلب اي اتفاق 

مع ال�سني هذا الجتاه. 
   كما مت ت�سديد العقوبات املفرو�سة على ال�سركات 

على  رئا�سي  مر�سوم  حظر  يناير:   11 يف  ال�سينية 
مع  تعمل  التي  ال�سركات  يف  ال�ستثمار  الأمريكيني 
اليوم،  ونف�ض  الوقت،  نف�ض  ويف  ال�سيني.  اجلي�ض 
اأوقفت وا�سنطن جميع املعامالت مع 31 �سركة �سينية 
منها ت�ساينا موبايل وت�ساينا تليكوم ويونيكوم، اأكرب 

ثالث �سركات ات�سالت هاتفية �سينية.

يخ�سى القادة ال�سينيون اأال يكتفي 
جو بايدن باملعركة االقت�سادية فقط

اأنتون��ي بلينكني: دون�ال�د 
ترامب كان حمّقا يف اتخاذ 
موق��ف ح��ازم �س��د ال�سني

كان هناك اهتمام �سيني خا�س 
بالواليات املتحدة منذ اأكرث من قرن 

�سيكون التوتر حتمّي�ا مع الولي�ات املتح�دة اإذا قررت بكني القي�ام بعم�ل ع�س��كري �س�د تايوان
ل تطرح ال�سحافة ال�سينية اإمكانية حدوث تغيري حقيقي يف عالقة الوليات املتحدة بال�سني



الثالثاء   2  فبراير   2021  م   -   العـدد   13154  
Tuesday    2  February   2021   -  Issue No   13154

11

عربي ودويل

اإذا ل�����م تت��م 
اإع�����������������ادة 
ت����ر�����س����ي����خ 
اأخ���الق���ي���ات 
اح��������������رتام 
ال�����وق�����ائ�����ع
ي��ت��م ف����ل����ن   

اأي  ح���������ل 
����س���يء اآخ���ر

ال������ولي������ات 
امل�����ت�����ح�����دة 
ب�����ح�����اج�����ة 
ل����ت����ح����ال����ف  
على  م��ب��ن��ي 
ال�����وق�����ائ�����ع 
وي���ت���ج���اه���ل 
احل��������������دود 
احل����زب����ي����ة

يف مواجهة امل�ساكل التي يتحتم حلها, هناك الكثري من االأفكار التي ميكن اأن توحد التقدميني واملحافظني

من امل�ستحيل احتواء جائحة كوفيد-19 اإذا كان ع�سرات املاليني من االأمريكيني مقتنعني باأنها خدعة

معيار م�سرتك: الدليل
اإن ما تركه ترامب يف الوليات     
�شلبة،  قا�شية،  دعاية  كان  املتحدة 
تنكر الواقع على نطاق ل ي�شاهى. 
اأن ع�شرات املاليني من  اأثبت  لقد 
ي�شدقوا  اأن  مي��ك��ن  الأم��ري��ك��ي��ني 
الآلف  واأن  الأك���اذي���ب،  ه��ذه  مثل 
مهاجمة  ع���ل���ى  ق����������ادرون  م���ن���ه���م 

حكومتهم بعنف.
   لقد اعرتف الرئي�س جو بايدن، 
يف خطاب تن�شيبه، بهذا التهديد. 
على  هجوما  ن��واج��ه  “نحن  وق��ال 
ل  واحلقيقة”.  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
عمليات  ع���ل���ى  امل�����ش��ك��ل��ة  ت��ق��ت�����ش��ر 
ب�شيطة،  �شيا�شية  وجتميل  حتّيل 
ت����اأك����ي����دات  ذل������ك اىل  ت����ع����دت  ب�����ل 
بايدن،  واأ�شاف  بالكامل.  خمتلقة 
 ... “واجب  اأن على كل واح��د منا 
الدفاع عن احلقيقة والتغلب على 

الأكاذيب«.
ال���ت���ق���دم���ي���ون  ع����ب����ث  ل����ط����امل����ا     
لكن  ب���احل���ق���ي���ق���ة،  وامل����ح����اف����ظ����ون 
مثمرة  النقا�شات  ه��ذه  تكون  لكي 
ولت�شحيح اأخطاء البلد -امل�شاريع 
ال�شاذجة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ال��ف��ا���ش��ل��ة 
واحل������روب ال�����ش��ي��ئ��ة -ن��ح��ت��اج اإىل 
خالله  من  ميكن  م�شرتك  معيار 
احلكم على ما ي�شكل هذه احلقيقة، 
معيار ل ميكن اأن يكون الجنيل اأو 

�شيا�شات الهوية.
   ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ه���ذا امل��ع��ي��ار هو 
ي����وم����ًي����ا: احلجة  ن��ط��ب��ق��ه  ال������ذي 
والإث��ب��ات وال��دل��ي��ل. اإذا ادع��ي��ت اأن 
���ُش��رق��ت، فعليك  ق���د  الن��ت��خ��اب��ات 
واإذا  امل��ح��ك��م��ة...  يف  ذل����ك  اإث���ب���ات 
�شرطة  �شابط  اإىل  التهام  وجهت 
روايتك  ت�شمد  اأن  فيجب  بالقتل، 

اأمام التحقيق.

الأخالق العلمية
   ه���ذه ه��ي ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي يعمل 
بها العلم. فبينما ظل ال�شيا�شيون 
الكمامة،  ارت���داء  ب�شاأن  يتقاتلون 
لقاحات  تطوير  اإىل  العلماء  �شارع 
اجلينوم  ب���ا����ش���ت���خ���دام  م�����ش��م��م��ة 

من�شور على الإنرتنت.
   لقد اأتاح العلم عالج الأمرا�س، 
واإطالة  ال��ر���ش��ع،  وف��ي��ات  وت��ق��ل��ي��ل 
�شحية  ح���ال���ة  يف  احل���ي���اة  م���وؤم���ل 

ج����ي����دة، وت���و����ش���ي���ع ال���و����ش���ول اإىل 
طاقة  تقنيات  وتطوير  املعلومات، 

جديدة.
   ملاذا العلم فعال جدا؟ لأنه ي�شع 
اختبار  يف  ب��ا���ش��ت��م��رار  ن��ظ��ري��ات��ه 
ويتعلم  ويقبل  يبحث  ان��ه  ال��واق��ع، 

من التحريف والتزييف.
ن��ائ��ب الرئي�س      وه���ذا م��ا قالته 
يناير،   16 يف  ه���اري�������س  ك����ام����ال 
م���ت���ح���دث���ًة ع���م���ا ا���ش��ت��ل��ه��م��ت��ه من 
الغدد  يف  الخت�شا�شية  وال��دت��ه��ا، 
داخلي  يف  غر�شت  “لقد  ال�شماء: 
اإمياًنا اأ�شا�شًيا باأهمية جمع وحتليل 
و�شياغة  واحل���ق���ائ���ق،  امل��ع��ط��ي��ات 

-مل نقم باإعادة تر�شيخ اأخالقيات 
احرتام الوقائع -فلن يتم حل اأي 
احتواء  امل�شتحيل  من  اآخ��ر.  �شيء 
ك���ان  اإذا  كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة 
الأمريكيني  من  املاليني  ع�شرات 
ويرف�شون  خدعة  باأنها  مقتنعني 
التطعيم اأو ارتداء الكمامات. ومن 
اجلمهور  ثقة  ا�شتعادة  امل�شتحيل 
رغبات  وتهدئة  النتخابات  بنتائج 
ال�شكان  ن�شف  رف�����س  اإذا  ال��ت��م��رد 
ت�����ش��دي��ق امل���ع���ل���وم���ات ال��������واردة يف 

و�شائل الإعالم.
   اإن ا�شتعادة الإجماع على احرتام 
ل�����ن يحل  ال����وق����ائ����ع واحل����ق����ائ����ق 

اأدرك  جعلتني  وق���د  ال��ف��ر���ش��ي��ات. 
الفر�شية  تقييم  اإع����ادة  اأن  ��ا  اأي�����شً
البيانات  م���ع  ت��ت��ط��اب��ق  ل  ع��ن��دم��ا 
اكت�شاف  العلم،  يف  ف�شال”.  لي�س 
اإنه  ه��زمي��ة...  لي�س  خمطئ  اأن���ك 

تقدم.
عملية  اإن  ال���ع���ل���م���اء،  ن���ظ���ر  يف     
التقييم هذه من  واإع��ادة  الختبار 

امل�شّلمات. 
بالن�شبة لهم، هي م�شاألة منطقية. 

والع�������ذار. ل��ق��د ���ش��ك��ل دائ���م���ا هذا 
م�شكلة، لكنها تزداد �شوًءا اليوم.

ت����رام����ب واأع����وان����ه  ي����ح����ّرف     مل 
جتاهلوها  ب��ل  ف��ح�����ش��ب،  ال��وق��ائ��ع 
متاًما. اإنهم ي�شتمتعون بالأكاذيب 
التزوير  ح���ول  وامل���ث���رية  امل�����ش��رف��ة 
يواجهون  وع���ن���دم���ا  الن���ت���خ���اب���ي، 
يتم�ّشكون  فاإنهم  مت�شاربة،  اأدل��ة 

مبواقفهم.
الو�شع  ع��ل��ى  ن�شيطر  مل  واإذا     

ا  اأي�شً اإنها  فقط،  ه��ذا  لي�س  ولكن 
قانون  اأي  ي��ج��ربك  ل  اأخ��الق��ي��ة. 
و�شع  ع��ل��ى  الطبيعة  ق��وان��ني  م��ن 
الوقائع  حم���ك  ع��ل��ى  ن��ظ��ري��ات��ك 
هذه  ت��ك��ون  ل  عندما  للقبول،  اأو 
كنت  واأن����ك  �شحيحة،  ال��ن��ظ��ري��ات 
خمطًئا. يعرتف العلماء بخطئهم، 
اأقرانهم  لأن  م�ش�س،  على  غالًبا 
ل��ل��ع��ل��م ثقافة  ذل�����ك...  ي��ف��ر���ش��ون 

التزييف.

اإعادة بناء توافق يف 
الآراء ب�ساأن احرتام الوقائع

ال�شيا�شة.  يف  ي��ت��وف��ر  ل  وه����ذا     
بالوعود  الإخ�������الل  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا 
ال�شيا�شية، وعندما تتعر احلروب 
وتتحول اإىل م�شتنقع، اأو عندما ل 
عندما  اأو  ال��ع��ام��ة،  امل��دار���س  تعمل 
ال�شريبية  التخفي�شات  ت��وّل��د  ل 
الفوائد الجتماعية املتوقعة، فاإن 
الذرائع  ي��خ��رتع��ون  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 

والتعليم  الإنفاق  حول  مناق�شاتنا 
بدون  ان��ه  ال  اجلنائية،  وال��ع��دال��ة 
مثل هذا الإجماع، فاإن الأزمة التي 
فيها الوليات املتحدة �شتنتقل من 

�شيئ اإىل اأ�شواأ.
   واإذا كنتم ل ترغبون يف الت�شوية 
اأ�شخا�س عاقلني على اجلانب  مع 
ت���ق���درون متاًما  ف��اأن��ت��م ل  الآخ�����ر، 
خطورة الأزمة. لقد مات اأربعمائة 
األف اأمريكي، وكان من املمكن منع 

معظم هذه الوفيات.
امل��وؤمت��ر اجلمهوري  ثلثا  ���ش��وت     
ي��ق��رب من  اأي م��ا  ال��ن��واب،  ملجل�س 
ث��ل��ث جم��م��ل ال���ن���واب، ع��ل��ى رف�س 
اجتاح   .2020 ان��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج 
مبنى  الأم���ري���ك���ي���ني  م���ن  الآلف 
ب��ن��ّي��ة �شنق  ال��ك��اب��ي��ت��ول، ب��ع�����ش��ه��م 
نان�شي  اخ��ت��ط��اف  اأو  ب��ن�����س  م��اي��ك 
بيلو�شي، وي�شّدق ع�شرات املاليني 
غريهم الأكاذيب التي األهمت هذا 

الهجوم.
   واإذا قمتم بتحميل ترامب وحزبه 
واأنا  اجل��ن��ون،  ه��ذا  ع��ن  امل�شوؤولية 
املغري  ف��م��ن  ذل���ك،  يفعلون  مم��ن 
باأكمله  و���ش��ع احل���زب اجل��م��ه��وري 
يف �شلة واح��دة. ان الذين ينكرون 
نظرية  وي��ط��رح��ون  كوفيد  وج���ود 
الغالب  يف  ه��م  انتخابية  م��وؤام��رة 

من اليمني.
املقبلني،  ال��ع��ام��ني      ع��ل��ى م����دار 
����ش���ي�������ش���ي���ط���ر ال����دمي����ق����راط����ي����ون 
النواب  وجم��ل�����س  ال��رئ��ا���ش��ة  ع��ل��ى 
نقول  ل  ومل���اذا  ال�شيوخ.  وجمل�س 
للجمهوريني، بب�شاطة، اذهبوا اإىل 
اجلحيم؟ لأن مروجي الدعاية ل 
ال�شتقطاب...  على  ال  ي��زده��رون 
ويثريون  اأتباعهم  يجندون  اإن��ه��م 
اأي  النظر اىل  جنونهم من خالل 
عداوة  ع��ن  تعبري  ان��ه  على  انتقاد 
ح��زب��ي��ة. ول��ك�����ش��ر ق��ب�����ش��ت��ه��م على 
الن�شف الأمين من البالد، نحتاج 
الوقائع  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  حت��ال��ف  اإىل 

ويتجاهل حدود الحزاب.
اأن ن�شعى  اأخ����رى، يجب  ب��ع��ب��ارة     
اأر�شية م�شرتكة يف كل مكان.  اإىل 
الأمر الذي يتطلب دعم ال�شناتور 
ت�شيني  ليز  والنائب  رومني  ميت 
عندما  الآخ���ري���ن  واجل��م��ه��وري��ني 
يقولون احلقيقة. والنظر بجدية 
عندما  الوقائعية  ال�شحافة  اىل 
“دي�شبات�س”  ب�����  الأم�������ر  ي��ت��ع��ل��ق 
و”نا�شونال  وارك”  و”بول 
ريفيو” من بني من�شورات الو�شط 
بني  والتفريق  الأخ���رى.  واليمني 
اأخطاء رونالد ريغان وجورج دبليو 
ونيوت  ت���رام���ب  واأم����را�����س  ب���و����س 

جينجريت�س.
   يف ه��ذه امل��ع��رك��ة، نحتاج اإىل كل 
النوايا احل�شنة امل�شتعدة للعب وفًقا 
التداولية.  الدميقراطية  لقواعد 
خالل  التزامي  هو  ه��ذا  وبالتايل، 
ال�������ش���ن���وات الأرب�������ع امل��ق��ب��ل��ة، على 
بحل  ت���وؤم���ن���ون  ك��ن��ت��م  اإذا  الأق������ل: 
ا�شتخدام  خ����الل  م���ن  ال���ن���زاع���ات 
احل��ج��ج والأدل�������ة، ف�����ش��م��وين اإىل 

فريقكم.
موؤلف “مدونة الطبيعة 

الب�سرية” و “اىل اليمني: 
هكذا فاز املحافظون بحرب 

الإجها�ض«.

هناك حاجة اإىل معيار م�سرتك للحكم على ما ي�سكل احلقيقة، والتي ل ميكن اأن تكون الإجنيل اأو �سيا�سات الهوية
الكاذيب ادت اىل هذا الهجومبايدن... احلقيقة اول

ان�شار املوؤامرة واخلرافة

  ال�سراع مل يعد بني الي�سار واليمني

مقاومة االأكاذيب هو التحدي االأكرب للواليات املتحدة...!
•• الفجر -وليام �صالتان –ترجمة خرية ال�صيباين

   خالل حياتي، انتميت جلميع األوان الطيف ال�سيا�سي. 
يف  اأك��ر  املحافظني  وم��ن  تك�سا�ض،  يف  الي�سار  مع  كنت 
الو�سط. وطيلة ذاك  اأنا يف مكان ما يف  اجلامعة، والآن 
الي�سار  بني  �سراع  وكاأنها  ال�سيا�سة  يل  ب��دت  ال��وق��ت، 

واليمني، اإل اأنني ل اأرى الأمر بهذه الطريقة بعد الآن.
   لقد ك�سفت رئا�سة دونالد ترامب عن تهديد اأكرب بكثري: 
هجوم �سامل على مبداأ احرتام الوقائع. يف ال�سابق، كان 
علينا  وب��ات  حا�سل؛  حت�سيل  ومن  ماألوًفا،  املبداأ  هذا 
هم  من  م�ستقبال  ال�سيا�سة  و�ست�سع  عنه.  الدفاع  اليوم 

م�ستعدون لحرتام املعطيات �سد الذين لي�سوا كذلك.

   ل�ست ب�سدد القول اإن جرائم وخطايا ترامب الأخرى 
-الف�ساد والتع�سب واخليانة ومئات الآلف من الوفيات 
-لي�ست مهمة، بل فيها من املهّم الكثري، لكن هذه العنا�سر 
من �سجّله، رغم فظاعتها، لي�ست معوقة مثل ال�سرر الذي 
مواجهة  ففي  والت�ساور.  املداولة  على  بالقدرة  اأحلقه 
والبنية  والت�سغيل،  -كوفيد،  حلها  يتحتم  التي  امل�ساكل 

التحتية، والهجرة، والتجارة، واإ�سالح ال�سرطة -هناك 
التقدميني  توحد  اأن  ميكن  التي  الأف��ك��ار  م��ن  الكثري 

واملحافظني.
على  الأق��ل  على  اأو  الوقائع،  على  اتفاق  دون  اأنه  اإل     
طريقة ت�سمح بتمييز الوقائع واحلقائق عن الأكاذيب، 

ل ميكننا التفاق على ال�سيا�سات التي �سيتم تنفيذها.

ترامب... اكذب اكذب حتى ي�شدقوك كامال هاري�س  ا�شتلهمت الروح العلمية من والدنها م�شاندة ميت رومني وجتاوز احلدود احلزبية

 يف العلم, اكت�ساف اأنك خمطئ لي�س هزمية... اإنه تقدم
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:ممتاز  بال�شم    CN رقم:1189008 
لتنمية امل�شاريع ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/هاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مون لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1299605 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الري�شالن لل�شيافة
رخ�شة رقم:CN 2717634 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة قادة امل�شتقبل الدولية اخلا�شة ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2488544 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

بن فا�شل القاب�شة ذ.م.م  bin fadel holding LLC من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 بن فا�شل القاب�شة ذ.م.م  bin fadel holding LLC من 99% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك �شيف مبارك فا�شل املزروعي

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مدر�شة قادة امل�شتقبل الدولية اخلا�شة ذ.م.م

FUTURE LEADERS INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL LLC
اإىل /مدر�شة قادة امل�شتقبل الدولية اخلا�شة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

FUTURE LEADERS INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
اي�شت  ميدل  ال�ش�����ادة/ازتك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1193029 

تعديل راأ�س املال/من 300000 اىل 1500000
تعديل اإ�شم جتاري من/ ازتك ميدل اي�شت للمقاولت ذ.م.م

AZTEC MIDDLE EAST CONTRACTING LLC

اإىل /ازتك ميدل اي�شت للهند�شة واملقاولت ذ.م.م
ZTEC MIDDLE EAST ENGINEERING AND CONTRACTING LLC  

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عزام للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2878509 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة هادف �شالح طويرد �شامل املنهايل %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة �شهيل �شالح طويرد �شامل املنهايل %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ماجد �شالح طويرد �شامل املنهايل من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ماجد �شالح طويرد �شامل املنهايل من 100% اىل %65

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة �شيف �شالح طويرد �شامل املنهايل %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة حممد �شالح طويرد �شامل املنهايل %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة في�شل �شالح طويرد �شامل املنهايل %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة �شالح طويرد �شامل املنهايل %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة �شالح ماجد �شالح طويرد املنهايل %5
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  

تعديل اإ�شم جتاري من/ عزام للمقاولت العامة
AZZAM GENERAL CONTRACTING

اإىل /عزام للمقاولت العامة ذ م م
AZZAM GENERAL CONTRACTING LLC  

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كونفيدن�س  للعباية وال�شيلة ذ.م.م
را�شد  ال�شيد  0 مبنى   ،  2-18 �شرق   ، ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

عطي�س هالل حممد واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1889895 

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

كم�شفي  قانونيون،  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/1/26 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156001663  

تاريخ التعديل: 2021/01/31
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اخلليج لالإ�شت�شارات ال�شريبية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة دميار لدارة العقارات ذ.م.م B طابق 1 - مكتب 

ق  -  8 �شرق   ، ابوظبي  جزيرة   C7  108
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2390271 

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

كم�شفي  قانونيون،  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/1/31 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2156001900  

تاريخ التعديل: 2021/01/31
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وايت روز للديكور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2253743 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة را�شد بريك عبدالقادر حممد العامري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة اجمل منري حممد منري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد بريك عبدالقادر حممد العامري

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوليفارد دراي كلني

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1065713 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة طالب مبارك علي احمد الهمامي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي مبارك علي احمد الهمامي

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
للتجارة  وورلد  بي  ال�ش�����ادة/ا�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2604381 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جيلتو ت�شينابيلى جيم�س %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اينو جاكوب جاكوب فارجي�س

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلليج الفنية لالن�شاءات 

والعمال اللكرتومكانيكية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1019452 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شيف جا�شم �شيف القمزي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف جا�شم �شيف خليفه القمزي

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

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

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
حممد  ع�شام  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خريي قباين و�شركاه لالن�شاءات وال�شيانة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2145870 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة كلثوم علي ح�شني %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح �شامل عمري ال�شام�شي

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

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

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
لبيع  لل�شوكول  ال�ش�����ادة/اوكر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN احللويات رخ�شة رقم:3890130 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مكتوم عبدالعزيز مكتوم حممد ال�شريفي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف رو�شه عبدالعزيز مكتوم حممد ال�شريفى

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة املربع لتجارة القرطا�شية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1053921 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيبو حممد ابراهيم %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة 2017 لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
REPRESENTATION OF COMPANIES 2017 - Sole proprietorship LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل خليفه بيات م�شوى القبي�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيبو حممد ابراهيم

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة املربع لتجارة القرطا�شية ذ.م.م
SQUARE STATIONERY TRADING LLC

اإىل /نك�شت ديزاين�س للطباعة ذ.م.م
NEXT DESIGNS AND PRINTING LLC  

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الت�شميم )7410003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع ادوات القرطا�شية - بالتجزئة )4761003(

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

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

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط ايكو للعبايا وال�شيله

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1180105 
تعديل اإ�شم جتاري من/ خياط ايكو للعبايا وال�شيله

 ECHO ABAYA & SHAILA

اإىل /الناديه للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALNADIA GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4690018(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد )4610008(

)العباءات  العربية  الن�شائية  املالب�س  وخياطة  تف�شيل  ن�شاط/حذف  تعديل 
الن�شائية( )1410906(

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

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

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1125121  بال�شم التجاري:ملحمة وم�شاوي 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، العتماد  ركن 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

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

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جفرتي

رخ�شة رقم:CN 2721004 تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:اأرونيا للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2696134 

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

- تعيني ال�شادة/الحتاد للمحا�شبة واملراجعة ذ.م.م، كم�شفي قانوين   2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/1/26  لل�شركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155001790  

تاريخ التعديل: 2021/2/1
امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي اند او اوف�شور مارين 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:3745701 

تعديل اإ�شم جتاري من/ بي اند او اوف�شور مارين ذ.م.م

P & O OFFSHORE & MARINE LLC

اإىل /دي دي دبليو جلوبال اأوف�شور �شريفي�ش�س ذ.م.م

DDW GLOBAL OFFSHORE SERVICES LLC  

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

مت تطعيمهم يف العا�شمة، اإنها تطوعت لأن “هناك الكثري من 
“اإنهم  بر�س  فران�س  لوكالة  وا�شافت  املرتددين«.  الأ�شخا�س 
الآثار  يتم تطعيمهم، لريوا  الذين  ال�شخا�س  اأول  ينتظرون 

اجلانبية«.
العاملني  ال�شحافيني  اح��د  �شما�س،  اأح�شن  ق��ال  جهته  م��ن 
“عمل  ه��ذا  ان  اللقاح لعتقاده  تلقى  ان��ه  العامة،  الإذاع���ة  يف 
م�شددا على اأن اجلزائر ا�شتثمرت الكثري للح�شول  وقائي”، 
على هذا اللقاح. وهناك نحو 8 اآلف مركز تطعيم يف جميع 

اأنحاء اجلزائر.
وبداأت اجلزائر، اأكرب دول املغرب العربي )44 مليون ن�شمة(، 
حملة التطعيم ال�شبت بلقاح �شبوتنيك-يف الرو�شي يف البليدة 

 •• اجلزائر-اأ ف ب

وعد رئي�س ال��وزراء اجلزائري عبد العزيز جراد باأن ت�شرتي 
“كافية”،  بكميات  كورونا  لقاحات م�شادة لفريو�س  حكومته 
طوال  “�شتدوم  ال��ت��ي  التطعيم  حملة  اإط����الق  غ���داة  وذل���ك 
ال��ل��ق��اح يف  ت��ل��ق��ي��ه  ق��ب��ي��ل  ال�����ش��ن��ة«. وق����ال ج����راد لل�شحافيني 
فريو�س  �شد  اللقاح  “كمية  اإن  العا�شمة  باجلزائر  م�شت�شفى 
ك���ورون���ا ال��ت��ي ت��ع��ت��زم اجل���زائ���ر ا���ش��ت��رياده��ا ���ش��ت��ك��ون كافية”. 
اأو  اأ�شبوع  اأو  يومني  اأو  يوم  تكون يف  “لن  احلملة  اأن  واأ�شاف 
املتقاعدة  دليلة،  وق��ال��ت  ال�شنة«.  ط���وال  �شتدوم  ول��ك��ن  �شهر 
البالغة من العمر 54 عاًما والتي كانت من بني اأوائل الذين 

اآذار/مار�س  خالل  البالد  يف  الوباء  ب��وؤرة  كانت  التي  )و�شط( 
واأو�شح املتحدث با�شم اللجنة العلمية ملتابعة تطور   .2020
الوباء جمال فورار الأحد اأن الأولوية يف توزيع اللقاح �شتعطى 

للوليات الأكر ت�شررا من الفريو�س.
“اللقاح  اأن  العا�شمة  التلقيح من  اإط��الق حملة  واأك��د خ��الل 
م�شتوى  على  ال��ي��وم  م��ن  اب��ت��داء  �شيوزع  لكوفيد-19  امل�شاد 
اأكرب  بها  التي �شجل  الوباء  الأك��ر ت�شررا من هذا  الوليات 

عدد من الوفيات و ال�شابات«.
“ا�شرتاتيجية التلقيح املعتمدة من طرف الدولة  اأن  واأ�شاف 
ي�شمح  ب�شكل  تدريجيا  حت�شينها  ميكن  ومرنة  للتغيري  قابلة 
قد  اجل��زائ��ر  وكانت  امل�شتهدفني«.  ال�شخا�س  جميع  بتلقيح 

اأعلنت نهاية كانون الأول/دي�شمرب طلب 500 األف جرعة من 
اأ�شرتازينيكا- لقاح  اأوىل من  �شحنة  وتنتظر  رو�شيا،  حليفتها 
ال�شني  م��ن  �شحنات  ت�شلها  اأن  ق��ب��ل  ال��ربي��ط��اين  اأك�����ش��ف��ورد 
والهند. ول تعتزم ال�شلطات اإنهاء تدابري احلجر ال�شارية منذ 
اآذار/مار�س 2019، وفق ع�شو اللجنة العلمية ملتابعة تطور 
اأنه لن يتم رفعها قبل تلقيح  اأكد  الذي  الوباء بقاط بركاين 

70 باملئة من ال�شكان.
وقررت احلكومة ال�شبت تخفيف بع�س القيود، اإذ اأنهت حظر 
اأبقته يف ولي��ات على  48 ولي��ة، لكنها  التجول يف ع�شر من 
وم�شتغامن  وق�شنطينة  العا�شمة  واجل���زائ���ر  ال��ب��ل��ي��دة  غ���رار 

ووهران وتلم�شان و�شيدي بلعبا�س.

احلكومة اجلزائرية تتعهد بتوفري اللقاحات بكميات »كافية« 

احلكم  يف  عاديني  اأع�شاء  يكونوا 
بع�شهم  ظ��ه��ر  اإذ  ال��ث��ي��وق��راط��ي، 
املحتملني  اخل��ل��ف��اء  لئ��ح��ة  ع��ل��ى 
اأوقات خمتلفة، رغم  خلامنئي يف 

اأنهم يكربونه �شناً.

من هو اإبراهيم اأميني؟
الأكر  اجلناح  من  اأميني  يتحدر 
براغماتية يف النظام، وكان لفرتة 
طويلة ع�شواً يف جممع ت�شخي�س 
خرباء  وجمل�س  النظام،  م�شلحة 

القيادة.
 يقال اإنه زار خامنئي يف 2009 
ل��ي�����ش��ك��و ل���ه ت��دخ��ل اب��ن��ه جمتبى 
حممود  ال�����ش��اب��ق  للرئي�س  دع��م��اً 

اأحمدي جناد.
الرئي�س  م����ع  اأم���ي���ن���ي  وحت����ال����ف 
رف�شنجاين  ها�شمي  اأكرب  ال�شابق 
وخ�شر يف 2016 ال�شباق لرئا�شة 

جمل�س خرباء القيادة.

حممد يزدي
�شيا�شية  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ي�����زدي  ك����ان 
ودينية تتمتع بثقل كبري، مبا اأنه 
تراأ�س مكتب اخلميني يف قم وكان 
ال�شورى.  جمل�س  لرئي�س  ن��ائ��ب��اً 
لل�شلطة  رئي�شاً  خامنئي  وعينه 
املر�شد  اأ���ش��ب��ح  بعدما  الق�شائية 

الأعلى.
األغى  املن�شب،  ذل��ك  �شغل  وح��ني 
ي����زدي م��ن�����ش��ب امل���دع���ي ال���ع���ام ما 
النطاق  وا�شعة  انتهاكات  اإىل  اأدى 
وت�شلم  ال��ق��ان��ون��ي��ة.  ل����الإج����راءات 
ب��ارزة منها  منا�شب  ي��زدي لحقاً 
رئي�س جمل�س اخلرباء، وع�شو يف 

جمل�س �شيانة الد�شتور.

م�سباح-يزدي
يف 1 يناير -كانون الثاين املا�شي، 
املت�شدد  امل��ح��اف��ظ  ال��ن��ظ��ام  خ�����ش��ر 
م���������ش����ب����اح-ي����زدي. ُل����ّق����ب ي����زدي 

ملوك  �شانع  وك��ان  ب�”التم�شاح” 
وموؤ�ش�شاً  املحافظة  ال�شيا�شات  يف 
مل����در�����ش����ة ح����ق����اين ال����ت����ي در����ش���ت 
يف  النخبة  م��ن  م��وؤث��رة  جمموعة 

النظام.
اأحد  اآراء مت�شددة فذكر يف  اأب��دى 
لإي���ران احل��ق يف تطوير  اأن  كتبه 
اأ�شلحة “خا�شة”، وُف�شرت عبارته 
النووي.  ال�شالح  اإىل  اإ�شارة  باأنها 
اإن  لأتباعه،  م�شباح-يزدي  وق��ال 
مع  ي��ت��واف��ق  ل  الإ����ش���الم  “قبول 

الدميوقراطية«.

لن ينجح
على  وا�شنطن  برود�شكي  يح�س 
لن  امل��ع��ت��دل��ني  مت��ك��ني  اأن  اإدراك 
كانت  مهما  الأرج����ح،  على  ينجح 
اأه���داف الت��ف��اق ال��ن��ووي، اإذ �شبق 
املعتدلني  اأن هّم�س النظام جميع 

يف اأكر اأجهزة الدولة ح�شا�شية.

ل���ق���د ا����ش���ت���ب���دل اأم���ي���ن���ي وي�����زدي 
مثل  ج��دد  ب��ق��ادة  وم�شباح-يزدي 
خامتي،  واأحمد  رئي�شي،  ابراهيم 
وعلي ر�شا عريف، وهم حمافظون 
و�شري�شمون  خلامنئي،  م��وال��ون 

م�شري النظام.

اخللفاء املحتملون خلامنئي؟
حقاين،  مدر�شة  يف  رئي�شي  تعلم 
وتراأ�س واحدة من اأكرب املوؤ�ش�شات 
الدينية للنظام قبل اأن ي�شل اإىل 
التي  الق�شائية،  ال�شلطة  رئا�شة 
رئي�شي  وي�����ش��غ��ل  ي�����زدي.  ت���وله���ا 
اأي�شاً من�شب نائب رئي�س جمل�س 
خرباء القيادة، وهو من�شب توله 
���ش��اب��ق��اً اأم��ي��ن��ي، ال����ذي ي��ع��د اأكر 

براغماتية.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، اأ���ش��ب��ح خامتي 
بخطاباته  وامل�����ع�����روف  امل���ت�������ش���دد 
�شيانة  جمل�س  يف  ع�شواً  النارية 

 •• عوا�شم-وكالت

منظمة  يف  ال�شيا�شة  م��دي��ر  ح��ذر 
نووية”  اإي�����ران  ���ش��د  “متحدون 
بايدن  اإدارة  برود�شكي  جاي�شون 
على  ق��ادرة  اأنها  ت�شور  مغبة  من 
ت��ع��زي��ز امل��ع��ت��دل��ني يف اإي������ران من 

خالل التفاق النووي.
وب������دل م����ط����اردة الأ�����ش����ب����اح، دعا 
اإىل  لال�شتعداد  الإدارة  برود�شكي 
وعميقة  قوية  جمموعة  مواجهة 
من املت�شددين املتحم�شني لإحباط 

اأف�شل اخلطط الأمريكية.
يف  الإي������راين  ال��ن��ظ��ام  اأن  �شحيح 
حاجة للتفاو�س ب�شبب ما يعانيه 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ق��ي��ود  م���ن 
خامنئي  علي  املر�شد  لكن  امل��ايل، 
موقع  تعزز  خطوات  ب�شل�شلة  قام 
الإي����راين.  ال��ن��ظ��ام  يف  املت�شددين 
قيادة  يف  انتقاًل  ه��وؤلء  و�شيوؤمن 
اإىل  اإ�����ش����اف����ة  امل����ر�����ش����د  م���ن�������ش���ب 

منا�شب ح�شا�شة اأخرى.
للجيل  ال���ت���دري���ج���ي  الن����ح����الل 

الأول
�شحيفة  يف  ب����رود�����ش����ك����ي  ك���ت���ب 
هذا  اأن  نيوز”  دايلي  “نيويورك 
اأهلية  ���ش��ح��ب  اإىل  اأدى  امل�������ش���ار 
الإيراين،  النظام  موؤ�ش�س  حفيد 
ح�شن اخلميني الذي يعد معتدًل 
ن�شبياً، للرت�شح اإىل جمل�س خرباء 

القيادة يف 2016.
الأخي������رة،  الأ�ش�������هر  وخ������الل 
فق���َد حك�����ُم املاليل بع������س اأب��������رز 
رج��ال ال��دي��ن امل��وؤث��ري��ن، ه��م اآيات 
اأم��ي��ن�����ي، حممد  اإب��راه��ي��������������������م  اهلل 
م�شباح  ت���ق���ي  وحم����م����د  ي��������زدي، 

يزدي. 
ك��ان��ت وف���اة ه���وؤلء خ�����ش��ارة كربى 
التدريجي  الن����ح����الل  ج�������ش���دت 
رج���ال  ح��ك��م  م���ن  الأول  ل��ل��ج��ي��ل 
ال������دي������ن امل���������ش����ن����ني، ال������ذي������ن مل 

يوليو  ويف  ي���زدي.  ب��دل  الد�شتور 
-متوز 2019، اأ�شبح َعَريف، وهو 
حمافظ اآخر مقرب من خامنئي، 
ع�شواً يف جمل�س �شيانة الد�شتور، 
�شخ�شياً  خامنئي  اخ��ت��اره  بعدما 
لرئا�شة جامعة امل�شطفى الدولية 
للتجنيد  م���������ش����دراً  ت���ع���د  ال����ت����ي 
ل���ل���ن���ظ���ام. وحل  الأي����دي����ول����وج����ي 
املحافظ  م��ك��ان  امل��ن�����ش��ب  ه���ذا  يف 

املعتدل حممد موؤمن.
مراقبون  ي���رى  اأ���ش��الف��ه��م،  م��ث��ل 
مر�شحني  امل�����ش��وؤول��ني،  ه����وؤلء  يف 
وقد  امل��ر���ش��د.  حمتملني خل��الف��ة 
اأحمد  خل��الف��ة  بع�شهم  ي��رت���ش��ح 
جنتي يف رئا�شة جمل�س اخلرباء، 
اأو اأمانة جمل�س �شيانة الد�شتور.

جمّردون من التاأثري
ت��غ��ذت واع��ت��م��دت م�����ش��رية هوؤلء 
ع����ل����ى خ���ام���ن���ئ���ي ����ش���خ�������ش���ي���اً ول 
على  للت�شوية  بحوافز  يتمتعون 

�شيا�شات يرونها ناجحة. 
�شياغة  على  �شيعملون  �شك،  بال 
���ش��خ�����ش��ي��ات و���ش��ي��ا���ش��ات اإي�����ران يف 

حقبة ما بعد خامنئي.
برود�شكي  ي�شدد  الأ�شباب،  ولهذه 
وا�شنطن  ف���ه���م  ������ش�����رورة  ع���ل���ى 
التاأثري  حماولة  يف  قوتها  ح��دود 
مناه�شة  ع��ل��ى  مبني  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 

الأمريكيني.
ل��ق��د ت��ر���ش��خ خ��ل��ف��اء خ��ام��ن��ئ��ي يف 

النظام الإيراين.
 ب�����ال�����ت�����ايل، ف��������اإن ال����ش���ت���ع���ج���ال 
النووي  الت��ف��اق  اإىل  لالن�شمام 
قبل النتخابات الرئا�شية املقبلة، 
ل���ن ي��غ��ري ت��ل��ك ال��دي��ن��ام��ي��ة مبا 
�شاحب  ال��رئ��ي�����س،  ل  امل��ر���ش��د،  اأن 
الكلمة الأخرية يف �شناعة القرار 

اخلارجي.
كاتباً:  م��ق��ال��ه  ب��رود���ش��ك��ي  وخ��ت��م 
املعتدلون  ي�شغل  ل  “بب�شاطة، 

اخلرافيون املنا�شب املهمة«.

 

الطوارئ  واأع���ل���ن اجل��ي�����س ح���ال   
مل���ّدة ع���ام وع���نّي ج���رنال كرئي�س 

موّقت للبالد.
واأث����ار الن��ق��الب يف ب��ورم��ا الذي 
ق���������اده اجل����ي���������س م������ع اع���ت���ق���ال���ه 
�شو  �شان  اأونغ  البورمية  الزعيمة 
�شل�شلة  اآخرين،  ت�شي وم�شوؤولني 
تنديدات من كافة اأنحاء العامل، 

على راأ�شها الوليات املتحدة.
البيت  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���ّدث���ة  ق���ال���ت 
اإّن  بيان  يف  �شاكي  ج��ني  الأبي�س 
اأّي  ُت��ع��ار���س  امل��ت��ح��دة  “الوليات 
حماولة لتغيري نتائج النتخابات 
التحّول  ع���رق���ل���ة  اأو  الأخ���������رية 
الدميوقراطي يف بورما، و�شتتخذ 
اإجراءات اإذا مل يتم الرتاجع عن 

هذه اخلطوات “العتقالت«.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  ودع��ا 
اأنتوين بلينكن من جهته اجلي�س 
كافة  “الإفراج عن  اإىل  البورمي 
امل�����ش��وؤول��ني يف احل��ك��وم��ة وكذلك 
امل����دين واإىل  ال���ق���ادة يف امل��ج��ت��م��ع 
التي  ب��ورم��ا  �شعب  اإرادة  اح���رتام 
النتخابات  خ����الل  ع��ن��ه��ا  ع����رّب 
ت�شرين   8 يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 

الثاين/نوفمرب«.

��ت على  وك���ان���ت وا���ش��ن��ط��ن ح�����شّ
اأخ���������رى،  غ����رب����ي����ة  دول  غ���������رار 
اجل��ي�����س يف 29 ك��ان��ون ال��ث��اين/

باملعايري  “اللتزام  ع��ل��ى  ي��ن��اي��ر 
طرح  ح��ني  يف  الدميوقراطية” 
اجلرنال  البورمي  اجلي�س  قائد 
ال�شخ�شية   -- هلينغ  اأون���غ  م��ني 
الأكر نفوذا يف بورما -- اإمكانية 
ظل  يف  ال��ب��الد  د���ش��ت��ور  “اإلغاء” 

ظروف معينة.
ن�����ّدد رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأوروب������ي 
“ب�شدة”  الث��ن��ني  مي�شال  ���ش��ارل 
يف تغريدة بالنقالب الذي نّفذه 
اجلي�س يف بورما مطالباً بالفراج 
عن “جميع الذين اعُتقلوا ب�شكل 

غري قانوين«.
“اأدين  تغريدة  يف  مي�شال  وكتب 
واأدعو  بورما  يف  الن��ق��الب  ب�شدة 
عن  الإف��������راج  اإىل  ال��ع�����ش��ك��ري��ني 
جميع الذين اعُتقلوا ب�شكل غري 
اأنحاء  اأثناء مداهمات يف  قانوين 
نتيجة  اح������رتام  ي��ج��ب  ال����ب����الد. 
العملية  وا���ش��ت��ع��ادة  الن��ت��خ��اب��ات 

الدميوقراطية«.
خارجية  وزي�����ر  اع���ت���رب  ب�������دوره، 
الحتاد الأوروب��ي جوزيب بوريل 

يف تغريدة اأي�شاً اأن “�شعب بورما 
الحتاد  ال��دمي��وق��راط��ي��ة.  ي��ري��د 

الأوروبي معه«.
قالت وزيرة اخلارجية الأ�شرتالية 
اإىل  اجلي�س  “ندعو  باين  ماريز 
اح������رتام دول�����ة ال���ق���ان���ون، وح���ّل 
اخلالفات عرب الآليات القانونية 
جميع  ع���ن  ف�����وراً  الإف������راج  واإىل 
املتحدرين  )ال�شيا�شيني(  القادة 
والأ�شخا�س  امل��دين  املجتمع  من 
غري  ب�شكل  املعتقلني  الآخ���ري���ن 

قانوين«.
الربيطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  دان 
ب���وري�������س ج���ون�������ش���ون الن����ق����الب 
“غري  وال����ت����وق����ي����ف  ب�����ورم�����ا  يف 

القانوين” لأونغ �شان �شو ت�شي.
وكتب جون�شون يف تغريدة “اأدين 
النقالب وال�شجن غري القانوين 
�شان  اأون���غ  فيهم  مب��ن  للمدنيني 
�شو ت�شي يف بورما. يجب احرتام 
ت�����ش��وي��ت ال�����ش��ع��ب والإف������راج عن 

القادة املدنيني«.
املتحدة  العام لالأمم  الأمني  نّدد 
“ب�شّدة”  غ��وت��ريي�����س  اأن��ط��ون��ي��و 
باعتقال  الأح�����د  م�����ش��اء  ب��ي��ان  يف 
اأونغ  الزعيمة  البورمي  اجلي�س 

�شيا�شّيني  وزعماء  ت�شي  �شو  �شان 
اآخرين.

وقال غوتريي�س اإّنه مع “الإعالن 
عن نقل كّل ال�شلطات الت�شريعّية 
اإىل  وال��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة وال��ق�����ش��ائ��ّي��ة 
التطّورات  “هذه  ف��اإّن  اجلي�س”، 

لالإ�شالحات  قوّية  �شربة  ت�شّكل 
الدميوقراطّية يف بورما«.

دعت بكني الثنني كافة الأطراف 
اخلالفات”  “حّل  اإىل  ب��ورم��ا  يف 
اجل��ي�����س على  ا���ش��ت��ح��وذ  اأن  ب��ع��د 
اأونغ  الزعيمة  واعتقل  ال�شلطة 

�شمن  خ����الف����ات����ه����ا  ب�����ورم�����ا  يف 
والقانوين  ال��د���ش��ت��وري  الإط�����ار 
ال�شيا�شي  ال����ش���ت���ق���رار  حل��م��اي��ة 

والجتماعي«.
دع��������ت احل�����ك�����وم�����ة ال����ي����اب����ان����ي����ة 
اإىل  ال���ب���ورم���ي���ني  ال��ع�����ش��ك��ري��ني 

�شان �شو ت�شي.
وزارة  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وق��������ال 
وينبني  وانغ  ال�شينية  اخلارجية 
“ال�شني  اإن  ���ش��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف 
وتاأمل  ل��ب��ورم��ا  ���ش��دي��ق��ة  ج�����ارة 
املختلفة  الأط����������راف  حت�����ّل  اأن 

اأون���غ �شان �شو ت�شي  الإف���راج ع��ن 
واإعادة الدميوقراطية اإىل البالد 

بعد انقالب ع�شكري.
الياباين  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  وق���ال 
الأ�شخا�س  عن  الإف���راج  “نطلب 
املعنيني، بينهم م�شت�شارة الدولة 
اأوقفت  التي  ت�شي  �شو  �شان  اأون��غ 
الوطني  “اجلي�س  داعياً  اليوم”، 
ال�شيا�شي  ال���ن���ظ���ام  اإع��������ادة  اإىل 
اإىل  �شريعاً”  ال���دمي���وق���راط���ي 

بورما.
الهندية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
عميق  ب��ق��ل��ق  “�شاهدنا  ب��ي��ان  يف 
لطاملا  ب������ورم������ا.  يف  الأح������������داث 
م�شتمراً  دع���م���اً  ال��ه��ن��د  ق���ّدم���ت 
الدميوقراطي  النتقال  لعملية 
ينبغي  اأن������ه  ن��ع��ت��رب  ب����ورم����ا.  يف 
والآلية  ال��ق��ان��ون  دول����ة  اح����رتام 

الدميوقراطية«.
يف  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  اأع�����رب�����ت 
البالغ”  “قلقها  ع��ن  �شنغافورة 
اآم��ل��ًة يف  ب��ورم��ا،  الو�شع يف  ب�شاأن 
“�شبط  الأط��راف  اأن تثبت كافة 

النف�س«.
كتب ال�شفري الكندي لدى الأمم 
اأن  تغريدة  يف  راي  ب��وب  املتحدة 
اجلي�س البورمي “�شاغ الد�شتور 
ك��ي يتمكن من  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه 

تنفيذ” انقالب.
 2008 “د�شتور  اأن  واأ�����ش����اف 
اأن تكون  ّمم خ�شي�شاً ل�شمان  �شُ
بعمٍق  متجّذرة  الع�شكرية  القوة 

وحممية«.

الزعيمة البورمية حت�ّض ال�سعب على »عدم القبول بالنقالب« 

اإدانات دولية بعد االنقالب الع�سكري يف بورما
•• رانغون-اأ ف ب

ت�سي  �سو  �سان  اأون���غ  البورمية  الزعيمة  ت  ح�سّ
قاده  ان��ق��الب  خ��الل  الث��ن��ني  اأم�����ض  اعُتقلت  التي 
اجلي�ض، ال�سعب على “عدم القبول” بهذا النقالب 
الع�سكري، وفق ما جاء يف ر�سالة ن�سرها حزبها على 

مواقع التوا�سل الجتماعي.
اأجل  من  الوطنية  “الرابطة  حزبها  رئي�ض  و�سرح 
موقع  على  من�سور  يف  هتني  وين  الدميوقراطية” 
هذه  “تركت  البورمية  الزعيمة  اأن  في�سبوك 
حول  ال�سائعات  كانت  اأن  بعد  لل�سعب”  الر�سالة 

النقالب تنت�سر يف البالد يف الأيام الأخرية.

بب�ساطة.. ل ي�سغل املعتدلون اخلرافيون املنا�سب املهمة

حماولة تعزيز »املعتدلني« االإيرانيني... »مطاردة اأ�سباح«
تر�سيح كو�سرن وبريكويتز 

جلائزة نوبل لل�سالم 
•• وا�صنطن-رويرتز

اآيف بريكويتز  ونائبه  ال�شابق  الأبي�س  البيت  ُر�شح جاريد كو�شرن م�شت�شار 
جل��ائ��زة ن��وب��ل لل�شالم ل��دوره��م��ا يف امل��ف��او���ش��ات ال��ت��ي اأ���ش��ف��رت ع��ن اإعالن 
“اتفاقيات  با�شم  عربية عرفت  دول  واأرب��ع  اإ�شرائيل  بني  تطبيع  اتفاقيات 

اإبراهام«.
ال����ف����رتة بني  واأع���ل���ن���ت الت���ف���اق���ي���ات يف 
منت�شف اأغ�شط�س اآب ومنت�شف دي�شمرب 
كانون الأول، وكانت اأهم تطور دبلوما�شي 

بال�شرق الأو�شط خالل 25 عاما.
وج���اء ت��ر���ش��ي��ح  اأم�����س الث��ن��ني بوا�شطة 
دير�شوفيتز   اآلن  الأم���ري���ك���ي  امل��ح��ام��ي 
الذي يحق له ذلك ب�شفته اأ�شتاذا فخريا 

بكلية هارفارد للقانون.
وداف����ع دي��ر���ش��وف��ي��ت��ز ع��ن ت��رام��ب خالل 
يف  وق��ال  املا�شي  ال��ع��ام  الأوىل  م�شاءلته 
الثاين  ك��ان��ون  يناير   20 بتاريخ  تعليق 
يف �شحيفة وول �شرتيت جورنال اإن على 
جمل�س ال�شيوخ اأن يرف�س التهام املوجه 
ل���رتام���ب ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اق��ت��ح��ام مبنى 
الكوجنر�س )الكابيتول( يف ال�شاد�س من 

يناير كانون الثاين لأنه مل يعد رئي�شا.
اأ����ش���ار  ن����وب����ل،  جل���ن���ة  اإىل  ر����ش���ال���ت���ه  ويف 
ال�شفري  ع��م��ل  اإىل  اأي�����ش��ا  دي��ر���ش��وف��ي��ت��ز 
ديفيد  اإ�شرائيل  لدى  ال�شابق  الأمريكي 
ال�شابق  الإ�شرائيلي  وال�شفري  فريدمان 
ل���دى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة رون دي��رم��ر يف 
اتفاقيات التطبيع. وبدا اأنه ي�شري اإىل اأن 

تر�شيحه قد يكون مثار جدل.
وكتب يقول “جائزة نوبل لل�شالم ل متنح ب�شبب ال�شعبية. كما اأنها لي�شت 
اإر�شاء  ي�شاعدون يف  الذين  الأ�شخا�س  الدويل جتاه  املجتمع  لراأي  تقييما 
نوبل  األفريد  حددها  التي  ال�شارمة  باملعايري  للوفاء  جائزة  اإنها  ال�شالم. 

يف و�شيته«.
وكان كو�شرن، �شهر الرئي�س الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب، وبريكويتز 
، مبعوث ال�شرق الأو�شط ال�شابق، �شخ�شيتني رئي�شيتني يف التفاو�س على 

اتفاقيات التطبيع بني اإ�شرائيل والإمارات والبحرين وال�شودان واملغرب.
وقال كو�شرن يف بيان اإنه ت�شرف برت�شيحه للجائزة التي �شتمنح يف اأكتوبر 

ت�شرين الأول.
ومن املتوقع اأن تراجع اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن جميع التفاقات 

ذات ال�شلة بالأمن القومي .
اأج����واء مثرية  ال��ث��اين و���ش��ط  ك��ان��ون  20 يناير  ت��رام��ب من�شبه يف  وت���رك 

للجدل، مما قد يوؤثر على ح�شول كو�شرن وبريكويتز على جائزة نوبل.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152591 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة:  11 
بتاريخ:  2011/12/25  وامل�شجلة حتت رقم 161669 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
وحتى تاريخ: 2031/02/03 احلماية يف  2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152592 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  11
بتاريخ:  2012/05/09 وامل�شجلة حتت رقم 152592 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152593 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة:  11 
بتاريخ:  2011/12/25 وامل�شجلة حتت رقم 161670 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   

 

2021/02/03    وحتى تاريخ: 2031/02/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152594 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة:  21 
بتاريخ:  2015/08/06  وامل�شجلة حتت رقم 152594 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 احلماية يف  2021/02/03  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152599
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة:  21 
بتاريخ:  2011/12/25  وامل�شجلة حتت رقم 161673 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 احلماية يف  2021/02/03  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152600 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  7 
بتاريخ:  2012/05/09 وامل�شجلة حتت رقم 152600 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
2031/02/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152601 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  9 
بتاريخ:  2012/05/09 وامل�شجلة حتت رقم 152601 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152602 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة:  11 
بتاريخ:  2012/05/10 وامل�شجلة حتت رقم 152602 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف    2021/02/03  وحتى تاريخ: 2031/02/03 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152595 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة:  7
بتاريخ:  2011/12/25 وامل�شجلة حتت رقم 161671 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 احلماية يف  2021/02/03  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152596 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد 

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  9
بتاريخ:  2012/05/10 وامل�شجلة حتت رقم 152596 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152597 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  11 
بتاريخ:  2011/12/25 وامل�شجلة حتت رقم 161672 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152598 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه:740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات     

الواق�عة بالفئة:  12
بتاريخ:  2012/05/10  وامل�شجلة حتت رقم 152598 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف 2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152603
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  12 
بتاريخ:  2012/05/10 وامل�شجلة حتت رقم 152603 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  152604 
با�ش��م:  �س. موفات بي تي واي ليمتد

 وعنوانه: 740 �شربنغفايل رود، موجلريف، فيكتوريا 3170، ا�شرتاليا 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  21
بتاريخ:  2011/12/25  وامل�شجلة حتت رقم 152604 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/02/03 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/02/03  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  154730 
با�ش��م:  �س. اخلليج الدولية للعناية الطبية )�س .ذ. م .م(

وعنوانه: مكتب )207( ملك ال�شيخ من�شور بن احمد ال ثاين )برج دبي( – الرقة ار�س 
132، �س ب 2547، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات   
الواق�عة بالفئة:  44

بتاريخ:  2012/01/25  وامل�شجلة حتت رقم 163165 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

 2031/03/23 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/03/23  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  156890 
با�ش��م:  تامي برودكت�س )يو كيه( ليمتد 

وعنوانه: 27 بريكيلي �شكوير، لندن، اإجنلرتا، دبليو 1 جيه 6 ئي ال 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  14 
بتاريخ:  2012/12/13  وامل�شجلة حتت رقم 156890 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2031/05/08 وحتى تاريخ:  احلماية يف  2021/05/08  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 335376  بتاريخ:  9 / 9 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   حممد هارون.
وعنوانه:  �شقة رقم 7 �شي، اإ�شتيت كوتارم ، مارادو ، كو�شني ، كريال، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق  الإ�شطناعي،  وال��ن  وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  وال��ك��اك��او  وال�شاي  ال��ن 
الأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�شف العالمة:  "  MALABARICUS    "  بحروف لتينية ب�شكل مميز. 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 335817  بتاريخ:  17 / 9 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   ماريكو ليمتد.    
وعنوانه:  جراند بالالديوم ، 7 فلور ، 175 �شي ا�س تي رود ، كالينا ، �شانتاكروز ) اإي ( ،  مومباي – 400 

098 الهند.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

لي�شت  الأ�شنان  منظفات  و  معاجني  التجميل،  وم�شتح�شرات  طبية  لغايات  لي�شت  التجميل  م�شتح�شرات 
 ، بال�شعر  للعناية  الأخ���رى  التجميل  وم�شتح�شرات  ال�شعر  رذاذ   ، عطرية  زي��وت   ، عطور   ، طبية  لغايات 
و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات   ، املالب�س  وكي  غ�شل  ت�شتعمل يف  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�شة  ق�شر  م�شتح�شرات 

وجلي وك�شط.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 3 (

مميز. ب�شكل  لتينية  بحروف      Hijab.B      :و�شف العالمة
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 336645  بتاريخ:  30 / 9 / 2020

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   �شومي�س بانهيكيل ت�شريوفاي .

وعنوانه:  �س.ب. 118171 ، دبي ، الأمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات ، خدمات الإيواء املوؤقت. 

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

و�شف العالمة:  "   SALKARA"  بحروف لتينية ب�شكل مميز.

ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 336986  بتاريخ:  5  / 10 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   مالبار  جولد بريفيت  ليمتد.   
 673571 ، ، برينجولم بو�شت، كوزهييكود  ، باينجوتوبورام  اإ�شتيت  ، مونتانا  اإم  وعنوانه:  16 / 501 

كريال ، الهند. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها، غري الواردة يف 
فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (
و�شف العالمة:    Zoul   بحروف لتينية ب�شكل مميز.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154
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عربي ودويل

مني اأونغ هالينغ.. اجلرنال القوي الذي باغت ميامنار والعامل
ق���ائ���د اجل��ي�����س هالينغ  ق����ال  ���ش��اب��ق،  ويف وق����ت 
يف ميامنار،  نفوذاً  الأكر  ال�شخ�شّية  ُيعّد  الذي 
ظروف  ظ��ّل  يف  “اإبطاله”  ميكن  الد�شتور  اإّن 
حول  اجلي�س  قائد  ت�شريحات  واأث���ارت  معّينة. 
الد�شتور حينها قلق �شفارات اأكر من 10 دول 
اأحزاب  املتحدة، يف حني دعت  الأمم  اإىل  اإ�شافة 
�شيا�شية �شغرية يف ميامنار اإىل ت�شوية بني �شو 

كي واجلي�س.

اجلرنال مني اأونغ هالينغ
ه���و ق��ائ��د ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة، در�����س ال��ق��ان��ون يف 

•• رانغون-وكاالت

اأم�������س الث���ن���ني باإعالن  ف��وج��ئ ال���ع���امل ���ش��ب��اح 
ا�شتيالء اجلي�س على ال�شلطة واعتقال الزعيمة 

اأونغ �شان �شو كي، واأع�شاء يف حكومتها.
تلفزيونية  حمطة  على  بيان  يف  اجلي�س  واأعلن 
ت��اب��ع��ة ل��ه اأن���ه ن��ف��ذ اع��ت��ق��الت ردا ع��ل��ى “تزوير 
اجلي�س  ل��ق��ائ��د  ال�شلطة  و���ش��ل��م  النتخابات”، 
اجل������رنال م���ني اأون������غ ه���الي���ن���غ، وف���ر����س حالة 
ال����ط����وارئ مل����دة ع����ام، ب��ح�����ش��ب م���ا ذك����رت وكالة 

“رويرتز«.

ثم   ،1974 اإىل   1972 م��ن  ي��ان��غ��ون  ج��ام��ع��ة 
التحق بالأكادميية الع�شكرية يف العام 1974.

عام  امل�شلحة يف  ال���ق���وات  ق��ي��ادة  ه��الي��ن��غ  ت�����ش��ّل��م 
اإ�شافية  �شنوات  خلم�س  وليته  وم��ّدد   ،2011
2019، فر�شت  ال��ع��ام  يف   .2016 ف��رباي��ر  يف 
الوليات املتحدة عليه عقوبات يف ق�شية ا�شطهاد 
اأعلنت   ،2020 ال��ع��ام  ويف  الروهينغا.  اأق��ل��ي��ات 
نائب  من�شب  مبثابة  رتبته  اأن  امل�شلحة  القوات 
 ،2021 فرباير  من  الأول  ويف  ال��ب��الد.  رئي�س 
ت�شّلم رئا�شة البالد اإثر انقالب ع�شكري واإعالن 

حالة طوارئ.

لندن تطلب من فالنيفا 40 مليون جرعة اإ�سافية 
•• باري�س-اأ ف ب

اختارت احلكومة الربيطانية طلب 40 مليون جرعة اإ�شافية من لقاح قيد التطوير من قبل 
عدد  اإجمايل  ليبلغ   ،2022 للعام  فالنيفا  الفرن�شية-النم�شوية  احليوية  التكنولوجيا  �شركة 

اجلرعات املطلوبة من املخترب 100 مليون، بح�شب بيان ُن�شر  اأم�س الثنني.
وقعت ال�شركة واململكة املتحدة �شراكة يف اأيلول/�شبتمرب تغطي 190 مليون جرعة حمتملة، 

بقيمة اإجمالية من 1،4 مليار يورو.
واأ�شارت فالنيفا اإىل اأن “احلكومة الربيطانية حتتفظ اأي�شا بخيار احل�شول على 90 مليون 
جرعة اإ�شافية بني 2023 و2025«. يف بيان منف�شل، قالت احلكومة الربيطانية اإن ال�شفقة 
الأخرية ترفع عدد اجلرعات املطلوبة من خمتلف املوردين اإىل 407 ماليني خالل العامني 
املقبلني.  ويطور لقاح فالنيفا با�شتخدام تقنية مثبتة تعتمد على الفريو�س املعّطل، وتختلف 

عن تقنية احلم�س النووي املر�شال، التي اختارتها فايزر/بايونتيك و موديرنا.

•• جنيف-اأ ف ب

ح�شت م�شوؤولة يف منظمة ال�شحة 
لفهم  بال�شعي  البدء  على  العاملية 
لغز “كوفيد الطويل الأمد” الذي 
البيانات  تفيد  ما  على  منه  يعاين 
كوفيد- ب��وب��اء  امل�شابني  م��الي��ني 

19 دون اأن تعرف الأ�شباب.
الوباء  تف�شي  ب��دء  على  ع��ام  وبعد 
الذي ح�شد اأكر من 2،1 مليون 
حاليا  اله��ت��م��ام  يرتكز  �ش����خ�س، 
والن�شخ  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ح���م���الت  ع��ل��ى 
امل���ت���ح���ورة ع����ن ف����ريو�����س ك���ورون���ا 

امل�شتجد.
املكلف  ال���ف���ري���ق  م�������ش���وؤول���ة  ل���ك���ن 
الظاهرة  ل��ه��ذه  ع��الج  ع��ن  البحث 
“كوفيد  اأن  اأو�شحت  دي��از  جانيت 
ق���درا  ي��ت��ط��ل��ب  الأمد”  ال��ط��وي��ل 
من  العاجل  الهتمام  من  مماثال 
ق��ب��ل الأو�����ش����اط ال��ع��ل��م��ي��ة، خالل 
مقابلة اأجرتها معها وكالة فران�س 
بر�س اأمام مقر منظمة ال�شحة يف 
التزاما بالتدابري ال�شحية  جنيف 

ال�شارية.
ت��وح��ي��د اجل���ه���ود على  اإىل  ودع����ت 
عن  بحث�����ا  ال��ع��ال�����������������م  م�����ش��������������ت��وى 
حتى  نعرف  “ل  وق�����ت  يف  اأج��وب��ة 
الأمد  الطويل  كوفيد  هو  ما  الآن 

حتديدا«.
بداأت  ال��درا���ش��ات  بع�س  كانت  واإن 
هذه  ح��ول  قليال  الغمو�س  ت��زي��ل 
ملاذا  الآن  الظاهرة، ل يعرف حتى 
بكوفيد- امل�����ش��اب��ني  بع�س  ي��ع��اين 
اأعرا�س  اأ�شهر من  19 على مدى 
الأحيان،  بع�س  ح��ادة يف  تكون  قد 
التنف�س  و���ش��ع��وب��ة  الأع���ي���اء  منها 
الع�شبي  اجل����ه����از  يف  واخ�����ت�����الل 

وم�شاعفات يف القلب.

“ما  مَطمئنة  دي��از  جانيت  وقالت 
لكنني  الكثري،  معرفة  علينا  زال 

واثقة يف تعبئة الفرق العلمية«.
الغمو�س  م���دى  اإىل  م��وؤ���ش��ر  ويف 
امل�������ش���األ���ة، مل يتم  ب���ه���ذه  امل��ح��ي��ط 
اإعطاء ا�شم حقيقي لهذه الظاهرة 
اإل��ي��ه��ا ب��ا���ش��م “كوفيد  ال��ت��ي ي�����ش��ار 

الطويل الأمد«.
العاملية  ال�شحة  منظمة  وتتحدث 
ك��وف��ي��د- ب��ع��د  م��ا  “متالزمة  ع��ن 
الطويل  “كوفيد-19  اأو   ”19
فيها  عر�شت  وثيقة  يف  الأمد”، 
م����وؤخ����را ت��و���ش��ي��ات��ه��ا اجل����دي����دة. 

العار�س،  ي�شاب �شخ�س ما بذلك 
اآخر؟”  ب���ع���ار����س  اآخ�����ر  و���ش��خ�����س 
على  ي��ت��ح��ت��م  اأن�������ه  اإىل  م�������ش���رية 
الباحثني ك�شف اآليات املر�س التي 

تت�شبب بهذه الأعرا�س.
ناجم عن  ذلك  اأن  “هل  وت�شاءلت 
ال�شتجابة  ع���ن  اأم  ال���ف���ريو����س؟ 
امل����زي����د،  ع���رف���ن���ا  اإن  امل����ن����اع����ي����ة؟ 
بتحديد  ال��ب��دء  باإمكاننا  �شيكون 
من  للتخفيف  امل���داخ���الت  ب��ع�����س 
“كمية  اأن  م���وؤك���دة  الأعرا�س” 
هائلة” من الأبحاث جتري حاليا 

حول الظاهرة.

وال��ع��ب��ارة الأك����ر ا���ش��ت��خ��دام��ا هي 
“كوفيد الطويل الأمد«.

التا�شع  يف  ال�شحة  منظمة  تنظم 
ن���دوة  اأول  ����ش���ب���اط/ف���رباي���ر  م���ن 
لكوفيد  تخ�ش�س  الإن��رتن��ت  ع��رب 
الطويل الأمد، ي�شارك فيها اأطباء 
����ش���ري���ري���ون وب���اح���ث���ون وخ������رباء، 
واإعطاوؤه  امل��ر���س  حت��دي��د  ه��دف��ه��ا 
ا�شما ر�شميا وتن�شيق �شبل درا�شته.

واأو������ش�����ح�����ت ط���ب���ي���ب���ة ال�����ط�����وارئ 
 48 الأمريكية البالغة من العمر 
و�شفا  يتطلب  م��ر���س  “اإنه  ع��ام��ا 
ملعرفة عدد  بحاجة  اأف�شل، ونحن 

اله�شة  ال��ب��ن��ي��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
اأج�����ل اح����ت����واء تف�شي  ف���ق���ط، م���ن 

الوباء.
على  هو  �شيوعا  الأك��ر  والعار�س 
ما يبدو التعب، لكن هناك الكثري 
الأخ��������رى، منها  الأع�����را������س  م���ن 
اأو الإ���ش��اب��ة ب��وع��ك��ة بعد  الإج���ه���اد 
و�شعوبة  ج�شدي،  مبجهود  القيام 
و�شيق  وا�����ش����ح،  ب�����ش��ك��ل  ال��ت��ف��ك��ري 
النف�س، وخفقان القلب وم�شكالت 

يف اجلهاز الع�شبي.
وتو�شح الطبيبة “ما ل نفهمه هو 
كيفية ترابط كل هذه الأمور. ملاذا 

ب���ه وفهم  امل�����ش��اب��ني  الأ����ش���خ���ا����س 
���ش��ب��ب��ه ح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن م���ن حت�شني 
ال����وق����اي����ة م���ن���ه وال���ت���ع���ام���ل معه 

وو�شائل معاجلته«.
وت�����ش��ري ال��درا���ش��ات امل��ت��واف��رة اإىل 
املر�شى  م���ن   10% ح�����وايل  اأن 
يعانون من اأعرا�س بعد �شهر من 
اإ�شابتهم، لكن ل يعرف يف الوقت 
اأن  ميكن  الوقت  من  كم  احلا�شر 

ت�شتمر هذه امل�شاعفات.
امل�شابني  اأن  الأم����ر  يف  وامل��ده�����س 
الأمد ل  الطويلة  الأعرا�س  بهذه 
اإىل الفئات الأكر  ينتمون جميعا 

امل�شنني  م���ث���ل  ل��ل��خ��ط��ر،  ع���ر����ش���ة 
وامل�شابني باأمرا�س تفاقم الإ�شابة 

بكوفيد-19.
واأو����ش���ح���ت ج��ان��ي��ت دي����از اأن����ه يتم 
الأمد”  ال��ط��وي��ل  “كوفيد  ر���ش��د 
بدرجات  اأ���ش��ي��ب��وا  م��ر���ش��ى  ل����دى 
“ي�شمل  ب��ال��وب��اء، وه���ذا  م��ت��ف��اوت��ة 
اأي�����ش��ا الأ���ش��خ��ا���س الأ���ش��غ��ر �شنا” 

مبن فيهم اأطفال.
لي�س  كوفيد-19  اأن  ذل��ك  ويثبت 
ي��ق��ول الذي  اإن��ف��ل��ون��زا كما  جم��رد 
ينكرون وجود الوباء، لكنه يخالف 
اأي�شا راأي الذين يدعون اإىل عزل 

وما اأعطى دفعا لهذه الأبحاث هم 
جتمعوا  ال��ذي��ن  اأنف�شهم  امل��ر���ش��ى 
للمطالبة بحقهم يف احل�شول على 
ع����الج، يف مواجهة  وع��ل��ى  اأج���وب���ة 
والغمو�س حول و�شعهم  ال�شكوك 

ال�شحي.
بهذا  كلفت  التي  الطبيبة  واأق���رت 
امللف يف منظمة ال�شحة يف ت�شرين 
حركة  “كانت  الأول/اأك������ت������وب������ر 

هائلة«.
و���ش��ت��ك��ون ال��ن��دوة الأ���ش��ب��وع املقبل 
الندوات  م���ن  �شل�شلة  يف  الأوىل 

املزمع تنظيمها.
على  “لدين������ا  دي�������از  وقال�����ت 
من  يكف����ي  م���ا  الآن  الأرج��������������������������ح 
ك��وف��ي��د الطويل  ال��ب��ي��ان��ات )ح���ول 
الأم����������د( ل���ل���ب���دء ب���ر����ش���م ����ش���ورة 

اإجمالية«.
وا�شم  دق��ي��ق  حت��دي��د  و���ش��ع  واإىل 
�شت�شمح  الأمد،  الطويل  لكوفي������د 
معايي�����ر  ح��ول  ب��ال��ت��واف��ق  ال��ن��دوة 
مراقبة  م���ن  ال��ب��ي��ان�����������������������ات  ج��م��ع 
و�شائل  ب���اإي���ج���اد  ل��ل��ب��دء  امل���ر����ش���ى 

عالج.
و�شيح�شر الندوة اأي�شا املتربعون 
اإي��ج��اد متويل  اإىل ���ش��رورة  ن��ظ��را 

�شريعا.
امل�شابني  اإىل  ر�شالة  دي��از  ووجهت 
وي�شعرون  الأم��د  الطويل  بكوفيد 
م��ه��م��ل��ون، فقالت  ب��اأن��ه��م  اأح��ي��ان��ا 

“احتفظوا بالأمل«.
اأحيان������ا  النا�س  “يعاين  واأ�ش���افت 
طويل�����ة  لفت����رة  اأع�������را�س  م��ن 
اأنه�������م  نع����رف  لكنن������ا  ج������دا، 

ي�ش������فون.
 قد ي�شتغرق الأمر رمبا الكثري من 
موؤكدة  ي�شفون”  لكنهم  ال��وق��ت، 

“نحن بجانبكم«.

انقالب بورما.. �سارع غا�سب ومربك والدميوقراطية عادت حلما 
•• رانغون-اأ ف ب

الغذاء  ل��ت��خ��زي��ن  ي��ه��رع��ون  ���ش��ك��ان 
وح�����واج�����ز ع�������ش���ك���ري���ة يف ط���رق���ات 
داعمة  وم�شرية  نايبيداو  العا�شمة 
ل��ل��ج��ي�����س يف ران����غ����ون... ه��ك��ذا كان 
امل�����ش��ه��د يف ب��ورم��ا ب��ع��د ���ش��اع��ات من 

النقالب.
اأو�شاط  يف  ذل��ك مع غ�شب  وترافق 
اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ���ش��ع��روا ب���اأن اآمالهم 
ب�شاأن م�شتقبل البالد الدميوقراطي 

�ُشرقت.
العمر  يبلغ من  بورمي  رج��ل  وق��ال 
64 عاما يف بلدة هالينغ بينما وقف 
“الأمر  مع ح�شد خارج حمل بقالة 

مزعج جدا. ل اأريد انقالبا«.
وت��اب��ع راف�����ش��ا الإف�����ش��اح ع��ن ا�شمه 
انتقامية  ل��ت��داب��ري  تعّر�شه  خ�شية 
ال��ت��ح��ّولت يف  م��ن  العديد  “�شهدت 
هذا البلد وكنت اأتطلع اإىل م�شتقبل 

اأف�شل«.
اأيام.  منذ  مرتقبا  الن��ق��الب  وك���ان 
وم��ع ذل���ك، اأث���ار ح��دوث��ه �شدمة يف 
املوؤدية  ال��ط��رق��ات  اأُغ��ل��ق��ت  اإذ  ب��ورم��ا 
الرئي�شي  ال�������دويل  م���ط���اره���ا  اإىل 
وقطعت الت�شالت ليعود البلد اإىل 
خروجه  من  فقط  عقد  بعد  عزلته 

منها.
اأونغ �شان �شو ت�شي  واعتقل اجلي�س 
ب��ح��ك��م الأم�����ر الواقع  ُت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
رئي�شًة للحكومة يف وقت مبكر اأم�س 

الث���ن���ني، ق��ب��ل ���ش��اع��ات م���ن املوعد 
املقرر لتويل اأع�شاء الربملان الذين 
انتخبوا موؤخرا مقاعدهم لأول مرة 
منذ اقرتاع ت�شرين الثاين/نوفمرب 
“الرابطة  ح���زب���ه���ا  ح���ق���ق  ال�������ذي 
الدميوقراطية”  اأجل  الوطنية من 

فوزا �شاحقا فيه.
�شباحا   08،30 ال�شاعة  وبحلول 
)02،00 ت غ(، اأُعلنت حال الطوارئ 
ومت تعيني اجل��رنال ال�شابق ميينت 
�شوي رئي�شا بالوكالة، لتعود البالد 
جمددا اإىل احلكم الع�شكري املبا�شر 
الدميوقراطية  اخ���ت���ربت  ب��ع��دم��ا 

لنحو عقد.
ال�شلطات  ق��ط��ع  م���ع  ال��ق��ل��ق  و����ش���اد 
خ�����دم�����ات الإن������رتن������ت وال����ه����وات����ف 

املحمولة يف اأنحاء البالد.
ب����ورم����ا  ع���ا����ش���م���ة  ران�������غ�������ون،  ويف 
التجارية، �شارع ال�شكان اإىل حمالت 
الأرز  لتخزين  اأحيائهم  يف  البقالة 
ال��ف��وري��ة بينما  وال���زي���ت وال��ن��ودل��ز 
اأغلقت امل�شارف موؤقتا جّراء انقطاع 

الت�شالت.
ل��ك��ن ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ال�����ش��رط��ة، مل يكن 
لعنا�شر الأمن تواجد كبري يف املدن 

ومل ترق اأي دماء.
والدبابات  امل�شّلحة  املظاهر  وكانت 
وامل��روح��ي��ات اأك���ر جتليا ���ش��م��ال يف 
اأغلقت  ح���ي���ث  ن���اي���ب���ي���داو،  حم���ي���ط 
املوؤدية  الرئي�شية  الطرق  م��دّرع��ات 
���ش��و ت�شي  ال���ربمل���ان. ف���از ح���زب  اإىل 

80 يف املئة م��ن مقاعد  ب��اأك��ر م��ن 
بدت  ن�شبة  وه��ي  ال�شاغرة،  الربملان 
للجي�س  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م��ق��ب��ول��ة  غ���ري 
الأهم  املنا�شب  على  ح��اف��ظ  ال���ذي 
اّتخاذ  ���ش��ل��ط��ة  وع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  يف 
والدفاعية  الأمنية  القرارات  جميع 
الربملان  مقاعد  من  املئة  يف  وب�25 

املخ�ش�شة له ح�شرا.
الأف����الم يف رانغون  واأع����رب خم���رج 
لمني اأوو )35 اما( عن “�شدمته” 
رغم اأنه كان يتوقع النقالب بعدما 
مت ت��ن��اق��ل الأن���ب���اء ع��ن��ه ع��ل��ى مدى 
اأ�شبوع. وقال “اأتعامل مع اأي فر�شة 
اأمرا  لأن  بالغة  بجدية  للت�شويت 
البلد”،  ه���ذا  يف  يح�شل  ق��د  ك��ه��ذا 
يانكني  ب��ل��دة  يف  ح��ّي��ه  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
ي����ح����اول امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ه���دوئ���ه. 
ال�شتعداد  علينا  اأن  “اأعتقد  وتابع 

لالأ�شواأ«.
اأن�شار  ت��ق��ل  ���ش��اح��ن��ات  و����ش���وه���دت 
�شوارع  يف  م���روره���ا  ل����دى  اجل��ي�����س 
رانغون الرئي�شية، بينما لّوح الرّكاب 
ال����ب����الد ف��ي��م��ا ����ش���دح �شوت  ب��ع��ل��م 
الدعم  عن  تعبريا  الوطني  الن�شيد 

لالنقالب.
وجت���ّم���ع���ت جم��م��وع��ة ���ش��غ��رية من 
ال�شهداء  �شريح  ق��رب  الأ���ش��خ��ا���س 
على  رق�شوا  رانغون حيث  و�شط  يف 
اأنغام اأغنية تقول “اأظهرنا ب�شجاعة 

الدم البورمي«.
ت�شجيالت  اأظ����ه����رت  الأث�����ن�����اء،  يف 

في�شبوك  ع��ل��ى  ان��ت�����ش��رت  م�������ش���ّورة 
تعّر�س �شحافيني حمليني واأجانب 
ل��ل�����ش��رب خ�����الل ت���ظ���اه���رة اأخ�����رى 
موؤيدة للجي�س قرب معبد “�شول«.

وق���ال���ت ن��ائ��ب��ة ع���ن ح���زب ���ش��و ت�شي 
وطلبت  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  حت���ّدث���ت 
اأمر  “هذا  الك�شف عن هويتها  عدم 
يتجاوز احلدود... وعمل جمحف”، 
م�شرية اإىل اأنها حمتجزة يف جمّمع 
ر�شمي يف نايبيداو مع ع�شرات النواب 
اأ�شابيع،  م����دى  وع���ل���ى  الآخ����ري����ن. 
حتّدث اجلي�س عن وجود خمالفات 
جلنة  وط��ال��ب  الت�شويت  عملية  يف 
الناخبني  ق��وائ��م  بن�شر  النتخابات 
اأونغ  مني  اجلي�س  قائد  ه��دد  بينما 

هلينغ باإلغاء د�شتور البالد.
وبحلول الثنني، اأعلن اجلي�س حال 
مل��دة ع��ام، متعهدا باإجراء  ال��ط��وارئ 
الأحزاب  متعددة  عامة  “انتخابات 
وت�شليم  ج��دي��دة  ومن�شفة”  ح���رة 

ال�شلطة يف نهاية املطاف.
���ش��ح��ق اجلي�س  ال��ب��ل��د ح��ي��ث  ل��ك��ن 
املطالب  احل���راك  امل��ا���ش��ي  يف  بعنف 
ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة ب����ات ع��ل��ى “حد 
امل�شتقل  املحلل  بح�شب  ال�شكني”، 

ديفيد ماثي�شون.
�شّوتوا  مم��ن  امل��الي��ني  اأن  واأ����ش���اف 
�شي�شعرون  ت�شي  �شو  ح��زب  ل�شالح 
عملية  م���ن  واخل������وف  “بالغ�شب 
انتزاع لل�شلطة تهدد بهدر مكت�شبات 

ال�شنوات الع�شر املا�شية«.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لويك تا�صيه

   كان كيفن مكارثي من اأوائل الذين زاروا “الأب 
الغ��و. ومكارثي هو  م��ار  يف ق�شره يف  الروحي” 
زع��ي��م اجل��م��ه��وري��ني يف جمل�س ال��ن��واب، وك���ان له 

اأكر من ذنب يربر طلب املغفرة.
ب��اأن دون��ال��د ترامب كان     لقد جت��راأ على القول 
هيل.  الكابيتول  �شد  التمرد  عن  جزئياً  م�شوؤوًل 
اأي��ام قليلة �شحح خطاأه. والآن يزعم  اأنه قبل  اإل 
اأّن جميع الأمريكيني م�شوؤولون عن هذا احلدث 
املوؤ�شف. وترامب، ب�شفته عراًبا جيًدا، يعرف كيف 
يغفر. بعد تقبيل خامت ترامب، تقا�شم معه وجبة 
وجه  وعلى  امل�شتقبل،  خطط  مًعا  وناق�شا  ط��ع��ام، 
بعد  مكارثي  وت�شّلم   ،2022 انتخابات  التحديد 

ذلك فاتورة بقيمة 700 دولر مقابل وجبته.

يف احل��زب  ت��رام��ب  ت��اأث��ري  م���دى  -م���ا   1
اجلمهوري؟

   نفوذ ترامب يف احلزب اجلمهوري اأقوى من اأي 
وقت م�شى. ويقوم اأتباع ترامب بتنظيم �شفوفهم، 
والتعبري عن غ�شبهم علنا جتاه الذين تخلوا عن 

الأب الروحي.
 ف��ف��ي ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، تقوم 
اجلمعيات اجلمهورية بتمرير اقرتاحات لوم �شد 
النواب اجلمهوريني الع�شرة و5 اأع�شاء يف جمل�س 
ال�شيوخ مل يدعموا ترامب. ولن يتم اختيار هوؤلء 
كمر�شحني  اأخ���رى  م��رة  املنتخبني  اجل��م��ه��وري��ني 
�شمائرهم،  ير�شي  مبا  فبت�شويتهم  جمهوريني. 

وّقعوا على مذكرة وفاتهم �شيا�شيا.

ترامب؟ تاأثري  �سيختفي  -هل   2
   م��ن اأج����ل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، مي��ك��ن الأم����ل يف 
ت�شاوؤل نفوذ ترامب، غري اأن الداء عميق. حاولوا 
و�شع اأنف�شكم مكان اجلمهوريني الذين يعتقدون، 
اأن ترامب هو ال�شخ�س  بطريقة عاطفية للغاية، 
الذي انُتخب حًقا. ل �شيء ميكن اأن يغرّي راأيهم، 
اإليهم  ت�شل  اأن  ميكن  عقالنية  حجة  توجد  ول 

باأعنف  البع�س  بع�شهم  ي��غ��ّذون  اإن��ه��م  الآن.  بعد 
ال�شائعات التي يحّولونها اإىل يقني. كما ان رقابة 
كربى من�شات الإنرتنت -املدانة -�شد املتاآمرين 

وكيو انون، ل تغرّي جنونهم اجلماعي.

-هل �سيتغري اجلمهوريون؟  3
   لقد اأ�شبح النق�شام ال�شيا�شي لل�شعب الأمريكي 
يزال  كان ل  قليلة،  اأي��ام  قبل  للتجاوز.  قابل  غري 
اجلمهوريني  غالبية  ت�شتعيد  اأن  يف  اأم���ل  ه��ن��اك 
اإىل  ان�شمت  اجلمهوريني  من  قلة  لكن  حكمتها، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني، وت��ع��ر���س م��ن ق��ام��وا ب��ذل��ك اىل 
اجلمهوريني...  غالبية  قبل  من  �شديدة  هجمات 

اإن تطرف احلزب اجلمهوري م�شتمر.

املتحدة؟ الوليات  تتجه  اأين  -اإىل   4
اأن دون��ال��د ترامب  ال��ذي��ن يعتقدون، على ح��ّق،     
ارت����ك����ب ج����رائ����م خ����ط����رية ����ش���د ال�����دول�����ة و�شد 
اإدانة  تتم  عندما  اإل  ير�شوا  ل��ن  الدميقراطية، 
الرئي�س ال�شابق ومعاونيه اأمام املحاكم. ولكن اإذا 
مل ُيحاكم ترامب وُيحكم عليه -ولن يتحقق هذا 
اإن  –فال اأحد منهم �شري�شى. من ناحية اأخرى، 
لن  م�شروقة،  النتخابات  اأن  بحماقة  يتخيل  من 
ملنع  ال�شيا�شية  الآل��ي��ات  و���ش��ع  يتم  حتى  يتوقف 
الدميقراطيني من احلكم مرة اأخرى. اإن ال�شعب 
بال�شلل  ع��ل��ي��ه  حم��ك��وم  احل���د  ه���ذا  اإىل  امل��ن��ق�����ش��م 
التي  احل��رب،  موؤ�ش�شاته. وحتى  الثقة يف  وانعدام 
الأمريكيني مبا  املواطنني  وحدة  عززت  ما  كثرياً 
يتعّدى خالفاتهم، لن تكون ق��ادرة على حل هذه 

امل�شكلة.

5 -هل هناك حل؟
   احلل؟ تطبيق نظام اأكر اإن�شاًفا لإعادة توزيع 
للعلم على ح�شاب  اأك��رب  واإعطاء م�شاحة  ال��روة، 
احللول  ه��ذه  لكن  الأن����واع.  جميع  م��ن  املعتقدات 
للوليات  اأن  امل���وؤك���د  غ���ري  وم���ن  وق���ًت���ا،  ت�����ش��ت��غ��رق 

املتحدة مّت�شع من الوقت.
ترجمة خرية ال�شيباين

العّراب ترامب اأكرث تاأثرًيا من اأي وقت م�سى...!

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

الوباء ح�سد اأكر من 2،1 مليون �سخ�ض يف عام 

منظمة ال�سحة: حان الوقت ملعاجلة تبعات كوفيد »الطويل االأمد« 

ــعــامــة  ــة ال ــاب ــي ــن ال
الرو�سية تريد اإبقاء 
ال�سجن  يف  نافالني 

•• مو�صكو-اأ ف ب

الرو�شية   ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأي�����دت 
األيك�شي  ���ش��ج��ن  الث����ن����ني  اأم���������س 
فيه  يواجه  جل�شة  ع�شية  نافالني 
�شجنه  احتمال  الرو�شي  املعار�س 
وغداة  ���ش��ن��وات  ث���الث  اأو  ل�شنتني 
قمع تظاهرات خرجت يف خمتلف 

اأنحاء البالد تاأييدا له.
ن��اف��ال��ن��ي  اليوم  األ��ي��ك�����ش��ي  مي��ث��ل 
بتهمة  ال��ق�����ش��اء  اأم������ام  ال���ث���الث���اء 
انتهاك �شروط الرقابة الق�شائية 
امل���ف���رو����ش���ة ع��ل��ي��ه ب���خ���روج���ه من 
وق��د حتول  ال��ع��الج،  لتلقي  البالد 
التنفيذ  بال�شجن مع وقف  عقوبة 
اإىل   2014 يف  ح��ق��ه  يف  ����ش���درت 
بطلب  النفاذ  مع  بال�شجن  عقوبة 

من �شلطات ال�شجون.
اأم�س  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ي��اب��ة  واأع���ل���ن���ت 
الث��ن��ني يف ب��ي��ان اأن��ه��ا ت��وؤي��د “هذا 
الطلب باعتباره قانونيا ومربرا«.

ال��ب��ي��ان ع��ل��ى ت�شميم  وي����دل ه���ذا 
ال�������ش���ل���ط���ات رغ�������م ال����ت����ظ����اه����رات 
احل����ا�����ش����دة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت الأح�����د 
يف  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  لالأ�شبوع 
اأك����ر م���ن م��ئ��ة م��دي��ن��ة يف رو�شيا 

للمطالبة بالفراج عنه.
دي-اإنفو”  يف  “اأو  منظمة  اأف���ادت 
غ���ري احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
توقيف  اأنه مت  التظاهرات  متابعة 
خالل  �شخ�س   5300 م��ن  اأك���ر 
اأن���ح���اء  ال���ت���ظ���اه���رات يف خم��ت��ل��ف 
ال��ب��الد، وه��و رق��م قيا�شي، بح�شب 
رو�شيا  ت���اري���خ  يف  ن��ف�����ش��ه،  امل�����ش��در 

احلديث.
بينهم  م������ن   1800 واأوق�������������ف 
الق�شم  اأغ����ل����ق  ال���ت���ي  م��و���ش��ك��و  يف 
تواجه  حيث  و�شطها  م��ن  الكبري 
امل���ت���ظ���اه���رون وال�������ش���رط���ة ط����وال 

النهار.
التوقيفات  اأن  املنظمة  واأ���ش��اف��ت 
خ����ارج ال��ع��ا���ش��م��ة ال��رو���ش��ي��ة جرت 
بطر�شبورغ  ����ش���ان  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
متظاهرا،   1176 اع��ت��ق��ل  ح��ي��ث 
)�شيبرييا(  ك��را���ش��ن��وي��ار���ش��ك  ويف 
مع  )ف��ول��غ��ا(  ن��وف��غ��ورود  ونيجني 

توقيف نحو مئتي متظاهر.
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 337376  بتاريخ:  12 / 10 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   بويروت  ، كاثريين .   
وعنوانه:  فالت 8 �شي ، كينجز جاردين ، 66 كونديت رود ، ميد – ليفيلز وي�شت ، هوجن كوجن.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
، حاويات  الال�شقة   العد�شات   ، الذكية  للهواتف  ، حقائب  للوهج  نظارات م�شادة  الأبعاد،  نظارات ثالثية 
عد�شات  الغوا�شني،  اأقنعة   ، الذكية  للهواتف  اأغطية  للعد�شات الال�شقة ، عد�شات ت�شحيح " ب�شريات " ، 
عينية ، اأدوات حتتوي على عد�شات عينية ، نظارات ، نظارات واقية لالألعاب الريا�شية ، غطاء الراأ�س خوذات 
واقية ، نظارات مكربة [ب�شرية[ ، عد�شات ب�شرية ، زجاج ب�شريات ، نظارات اأنف ، خوذ واقية ، اأقنعة واقية 
، خوذ واقية لالألعاب الريا�شية ، النظارات الذكية ، ال�شاعات الذكية ، �شال�شل النظارات ، حبال النظارات 
، عد�شات النظارات ، اأطر للنظارات ، علب للنظارات ، نظارات ، نظارات �شم�شية ، اأقنعة للخوذ ، دروع وجه 

واقية للعمال.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة:  "     NISTONE "  بحروف لتينية ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 337779 بتاريخ:  20 / 10 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   عبد الرافية فيلي .
وعنوانه:  �س.ب  96720 ، دبي ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 

من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 32 (

و�شف العالمة: " Tea n Talk Filli Since 1991    "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز ور�شم لوجه  
�شاب يرتدي نظارة ب�شكل مميز  على خلفية ر�شم  بطاقة دائرية حلقية  ب�شكل مميز  . 

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 338524  بتاريخ:  31 / 10 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   موني�س تانيجا اأندرجيت تانيجا.
وعنوانه:  �س.ب.237879 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س 

ال�شحية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 11 (

اأ�شكال  ور�شم  مميز  ب�شكل  لتينية  بحروف    "    armano Bath Fittings " العالمة:  و�شف 
هند�شية ب�شكل مميز.

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 338746   بتاريخ:   4 / 11 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   راجا اإنرتنا�شيونال جرنال تريدجن  ) م.م.ح. (  .     
وعنوانه:  �س.ب. 123618 ، ال�شارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم 
اأجهزة واقية من   ، ، مالب�س احلماية من احلريق  اأقنعة واقية   ، ، دروع واقية للوجه للعمال  ، خوذ واقية 
احلوادث لال�شتخدام ال�شخ�شي ، اأجهزة ومعدات اإنقاذ ، اأحذية للوقاية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق ، 

قفازات للوقاية من احلوادث ، اأدوات اختبار الغاز ، كوا�شف.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة: "  DESERT GOLD  "  بحروف لتينية باللون الذهبي على خلفية دائرية باللون 
الأ�شود

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 340095   بتاريخ:  26 / 11 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : عبد الرافية فيلي.          
وعنوانه:  �س.ب  96720 ، دبي ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
مميز  باللون الذهبي  ب�شكل   لتينية   "  بحروف     For Chai Think Filli " :و�شف العالمة

حماطه باللون الأ�شود   . 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 340379   بتاريخ:  30 / 11 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : نا�شر بوكاراتيل .  
وعنوانه:  �س.ب. 119265 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو  التلوين  فرا�شي  )ع��دا  فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  وللمطبخ،  املنزيل  لال�شتعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
الدهان(، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات للتنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول وزجاج �شبه م�شغول )خالف 

الزجاج امل�شتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 21 (

و�شف العالمة: "   HAZAM "  بحروف لتينية باللون الأزرق و البنف�شجي ب�شكل مميز . 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 340454  بتاريخ:  5 / 12 / 2020

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : اأدام واولنيكي .  

بولندا  ، كراكو  وعنوانه:  يو 1 بيوترا بورويجو 18 اإيه ، / 1 ، 30 – 215 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

، مزيالت  ال�شعر  اإزال��ة  ، م�شتح�شرات  القدم  لعرق  ، �شابون  بالقدم  للعناية  التجميل  م�شتح�شرات 

العرق للقدمني

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 3 (

و�شف العالمة: "    callux "  بحروف لتينية ب�شكل مميز . 

ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 341108  بتاريخ:  14 / 12 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : جيه اآر  جولز .م.د.م.�س.
وعنوانه:    �س.ب. 336429، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية و الإعالن و اإدغرة و توجيه الأعمال و تفعيل الن�شاط املكتبي ، خدمات جتارة التجزئة واجلملة يف 
وال�شاعات  وال�شاعات  الكرمية  والأحجار  واللوؤلوؤ  واملجوهرات  الأخرى  واملعادن  والفولذ  والبالتني  الذهب 

الكبرية  وقطع الغيار.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة:    "     Vera Belleza   "   بحروف لتينية ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342146 بتاريخ:  29 / 12 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :  بول ري�شورت�س اأند هوتيل بي يف تي ، األ تي دي.   
وعنوانه:   رقم 139 / 28 ، ثريد مني ، امار جيوثي لياأوت ، دوملري ، باجنالور – 560  071  الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
مميز  ب�شكل  لتينية  بحروف    "  Paul-John-Resorts-&-Hotels     " العالمة:     و�شف 

بالألوان الأ�شود و الذهبي ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 342147  بتاريخ:  29 / 12 / 2020
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :  بول ري�شورت�س اأند هوتيل بي يف تي ، األ تي دي.   
وعنوانه:   رقم 139 / 28 ، ثريد مني ، امار جيوثي لياأوت ، دوملري ، باجنالور – 560  071  الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�شف العالمة:    "     Paul-John-Resorts-&-Hotels "  بحروف لتينية ب�شكل مميز 

بالألوان الأ�شود و الذهبي ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  فرباير 2021 العدد 13154

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

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

را�شد النيادي لالعمال ال�شحية
رخ�شة رقم:CN 1132539 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مالك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكون لالزياء
رخ�شة رقم:CN 3764791 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم م�شرت تاي�شت ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1133872 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي �شامل نا�شر الراقي العامري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي �شامل نا�شر الراقي العامري من 51% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�شليم كيز هاكى بورايل

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم م�شرت تاي�شت ذ.م.م

MISTER TASTE RESTAURTANT LLC

اإىل /مطعم م�شرت تاي�شت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

MISTER TASTE RESTAURTANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مايكرو باور للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1174670 

تعديل اإ�شم جتاري من/ مايكرو باور للمقاولت العامة

MICRO POWER GEN CONTRACTING

اإىل /مايكرو باور لل�شيانة العامة

MICRO POWER GEN MAINTENANCE  

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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الفجر الريا�ضي

•• الرباط -وام:

ان���ت���زع ال���رام���ي الإم����ارات����ي ���ش��ي��ف بن 
بطولة  يف  الف�شية  امليدالية  فطي�س 
اجلائزة الكربى الدولية للرماية لفئة 
مناف�شاتها  اختتمت  "ال�شكيت" التي 
املغربية  بالعا�شمة  ال��ف��ل��ني  مب��ي��دان 
مب�شاركة  الأول  اأم�����س  م�شاء  ال��رب��اط 
اأب����ط����ال ال���ع���امل م���ن خمتلف  ن��خ��ب��ة 
71 من  القارات. و�شجل ابن فطي�س 
و47 من  الأول،  اليوم  يف  طبقا   75
50 يف اليوم الثاين، ومل يتفوق عليه 
�شاحب املركز الأول اإل بفارق حمدود 
للغاية بعد تاأهل الطرفني اإىل الدور 
النهائي. وعن هذا الإجناز قال �شيف 
بن فطي�س يف ت�شريحاته لوكالة اأنباء 
الإمارات" وام": " مكا�شبي كثرية من 
هذه البطولة، لأنها �شهدت اأول عودة 
دولية بعد فرتة توقف طويلة وتعليق 
اأنني  كما  كامل،  ع��ام  مل��دة  للمناف�شات 
يف  م�شتواي  على  بالطمئنان  �شعرت 
ظل م�شاركة اأبطال العامل يف احلدث 

وتفوقي عليهم، ول �شيما اأن البطولة 
�شهدت م�شاركة عدد من اأبطال العامل 
املتاأهلني لأوملبياد طوكيو، كما ح�شلت 
طوكيو  لأوملبياد  تاأهيلية  نقاط  على 
اأقيمت  التي  املهمة  من هذه البطولة 
حتت اإ�شراف الحتاد الدويل للرماية، 
و�شاأ�شتمر يف امل�شاركة بباقي اجلولت 
التاأهيلية املقبلة حل�شد اأكرب عدد من 
ال��ن��ق��اط، وا���ش��ت��ع��ادة الأم���ل يف التاأهل 
لأوملبياد طوكيو باعتبار ذلك حلم من 

اأحالمي يف عام 2021".

وعن امل�شتوى العام للرماة يف البطولة 
امل�شاركات  ب��ت��ع��ل��ي��ق  ت���اأث���ره���م  وم����دى 
كورونا  جائحة  خلفية  على  الدولية 
امل�شتوى  فطي�س:"  اب����ن  اأو����ش���ح   ..

بعد  افتقدوا  اجلميع  اأن  ي��وؤك��د  ال��ع��ام 
اجلزئيات اخلا�شة بالدقة، والرتكيز، 
تقارب  اإىل  ذل�����ك  واأدى  وامل�����رون�����ة 
امل�شتويات، وا�شتعال املناف�شة، وقد فاز 

را�شد  القطري  الرامي  الأول  باملركز 
الثاين،  املركز  اأن��ا  حققت  فيما  حمد، 
ال��ع��امل جوزيه  الإ���ش��ب��اين بطل  وح��ل 
جوان اأرامبورو، وحل يف املركز الرابع 

البطل الرو�شي �شريجي دي مني، ويف 
الرو�شي  املركز اخلام�س حل مواطنه 
قرار   ": وت��اب��ع  زميلني".  األيك�شاندر 
يف  �شهال،  يكن  مل  للم�شاركة  �شفري 

ظ��ل ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة والإج������راءات 
الحرتازية املتبعة يف ال�شفر والتنقل، 
وب��ن��اء عليه ف��ق��د ت��اأخ��ر و���ش��ويل اإىل 
يناير، ومل   26 ت��اري��خ  ال��رب��اط حتى 
ع��ل��ى ميدان  م���رة واح����دة  اإل  اأت�����درب 
بيوم  البطولة  انطالق  قبل  املناف�شة 
واح����د ح��ي��ث مت ت��ط��ب��ي��ق الإج�������راءات 
الح����رتازي����ة مب��ن��ت��ه��ى ال���دق���ة، لكني 
العني  مع�شكر  م��ن  ا�شتفدت  ق��د  كنت 
ال��ق�����ش��ري، ورف��ع��ت م��ع��دلت تركيزي 
جانبا  وا����ش���ت���ع���دت  مم���ي���ز،  مل�������ش���ت���وى 
ك��ب��ريا م��ن م��ه��ارات��ي ف��ي��ه، واأع��ت��رب اأن 
عام  يف  يل  الأف�شل  هي  البداية  ه��ذه 
يف التاأهل  اأملي  اأحيت  لأنها   ،2021
لأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و، و���ش��ج��ع��ت��ن��ي على 
التاهيلية،  اجل���ولت  ب��اق  يف  امل�شاركة 
واأطلعتني على م�شتوى اأبطال العامل، 
واأين و�شلوا جميعا، وعند عودتي اإىل 
داخلي  مبع�شكر  �شا�شتعد  الإم�����ارات 
اجلائزة  بطولة  يف  امل�شاركة  اأج��ل  من 
الكربى مب�شر يف 22 فرباير اجلاري، 
النقاط،  م��ن  امل��زي��د  ح�شد  اأم���ل  على 

التاهيلية  اجل����ول����ة  ���ش��ت��ك��ون  ف��ي��م��ا 
مار�س   18 يف  ال��ه��ن��د  يف  يل  ال��ث��ال��ث��ة 
املقبل، واجلولة الرابعة يف كوريا �شهر 
ب�شهر  اإيطاليا  يف  واخلام�شة  اأب��ري��ل، 
ال�شاد�شة  اأن تكون اجلولة  مايو، على 
والأخ�������رية يف ب���اك���و ال��ت��اي��الن��دي��ة يف 
اأي جهد يف  اأدخ���ر  ول��ن  ي��ون��ي��و،  �شهر 
حتقيق النتائج الطيبة للح�شول على 
ن��ق��اط ال��ت��اأه��ل لأك���رب ح���دث ريا�شي 
الأوملبية".  ال�����دورة  وه���و  ال���ع���امل،  يف 
اإجناز  اأول  يحقق  وه��و  ���ش��ع��وره  وع��ن 
 2021 ع����ام  ل����الإم����ارات يف  ري��ا���ش��ي 
:" �شعور  ف��ط��ي�����س  ب���ن  ���ش��ي��ف  ق���ال   ..
بال�شتمرار  ووعد  والعتزاز،  بالفخر 
النتائج الطيبة، ورفع علم  يف حتقيق 
ال���دول���ة يف ك��ل امل��ح��اف��ل، وم���ن ح�شن 
حظي اأنني كنت من اأوائل الريا�شيني 
الذين حققوا اإجن��ازات خارجية العام 
2020، بتتويجي بامليدالية الذهبية 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
غري  عربيا  رقما  وحققت  بالقاهرة، 

م�شبوق وهو 59 من 60 طبقا".

•• دبي-الفجر: 

اأربعة  تاألق فريق الظفرة الذي ك�شب 
اأ�شواط منها �شوطي الرمز يف فئة جري 
�شاهني - ال�شيوخ اأم�س الثنني املوافق 
فخر  بطولة  اأيام  ثالث  يف  فرباير   1
"التلواح"،  بال�شقور  لل�شيد  الأجيال 
التي ينظمها مركز حمدان بن حممد 
الروية  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����رتاث  لإح���ي���اء 
بطولت  خ��ت��ام  م�شك  وت�شكل  ب��دب��ي، 
ال�شيد بال�شقور هذا املو�شم واحلدث 

ع���ل���ى �شعيد  وق������وة  اأه���م���ي���ة  الأك�������ر 
ال�شخمة  املالية  واجلوائز  امل�شاركني 
حتى  وتتوا�شل  للفائزين،  املخ�ش�شة 

اجلاري. فرباير   16
وح��ق��ق ف��ري��ق ال��ظ��ف��رة امل���رك���ز الأول 
ف���رخ الرمز،  ���ش��اه��ني  ���ش��وط ج��ري  يف 
 17،321 92" بزمن  "اإ�س  بالطري 
3" بالطري  "اأف  ف��ري��ق  يليه  ث��ان��ي��ة، 
وثالثاً  ثانية،   17،455 بزمن   "3"
بزمن   "81 "اإ�س  ب��ال��ط��ري  ال��ظ��ف��رة 

ثانية.  17،507

ثنائية  بح�شد  تفوقه  الظفرة  واأكمل 
ب�شوط جري �شاهني  بالفوز  "الرمز"، 
 "26 "اإ�س  بالطري  ال��رم��ز،  جرنا�س 
فريق  وج��اء  ثانية،   17،347 بزمن 
والثالث  الثاين  باملركزين   "3 "اأف 
بالطري "3" بزمن 17،494 ثانية، 
 17،547 ب��زم��ن   "2 "اإيه  وال��ط��ري 

ثانية.
بثالث  بالفوز  تاألقه  الظفرة  ووا�شل 
الأ����ش���واط، ب��ع��دم��ا ك�شب ���ش��وط جري 
"اإ�س  بالطري  الرئي�شي،  ف��رخ  �شاهني 

يليه  ثانية،   17،875 بزمن   "82
فريق "اأف 3" باملركز الثاين بالطري 
"15" بزمن 18،064 ثانية، وثالثاً 
 "39 "اإ�س  ب��ال��ط��ري  ب��ي��ن��ون��ة  ف���ري���ق 

بزمن 18،089 ثانية.
3" ���ش��وط جري  "اأف  ف��ري��ق  وك�����ش��ب 
���ش��اه��ني ج��رن��ا���س ال��رئ��ي�����ش��ي، بالطري 
ثانية،   18،312 ب��زم��ن  "عربون" 
وج����اء ث��ان��ي��اً ف��ري��ق ال��ظ��ف��رة بالطري 
"85" بزمن 18،315 ثانية، وثالثاً 
بزمن  "حا�شر"  ب��ال��ط��ري   "3 "اأف 

ثانية.  18،398
وعاد الظفرة حل�شد رابع انت�شاراته، 
ب���ال���ف���وز ب�������ش���وط ج����ري ����ش���اه���ني فرخ 
40" بزمن  "اإ�س  ب��ال��ط��ري  ال��ن��ق��دي، 
 "3 "اأف  ي��ل��ي��ه  ث��ان��ي��ة،   18،254
 18،414 بزمن  "الهبوب"  بالطري 
"اإ�س  بالطري  الظفرة  وث��ال��ث��اً  ثانية، 

18،799 ثانية. 44" بزمن 

ثمرة اجلهد احلقيقي
اأ���ش��اد را���ش��د اخلا�شوين،  م��ن ج��ه��ت��ه، 

البطولت يف مركز  اإدارة  نائب مدير 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د لإح���ي���اء ال���رتاث 
بداية  �شكل  ال��ذي  امل�شرف  بامل�شتوى 
التلواح  اأ����ش���واط  م��ن��اف�����ش��ات  ق��وي��ة يف 
لل�شيد  الأج������ي������ال  ف���خ���ر  ل���ب���ط���ول���ة 
الأداء  بهذا  بال�شقور وقال: فخورون 
التي  ال���ع���ال���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة  وال��������روح 
الأول  ال��ي��وم  يف  ال�شقارون  بها  حتلى 
التلواح  مناف�شات  اأ���ش��واط  لن��ط��الق 
والعامة.  ال�شيوخ  لفئات  املخ�ش�شة 
الأجيال  ف��خ��ر  ب��ط��ول��ة  �شكلت  ل��ط��امل��ا 

التي وجه بها �شمو ويل عهد دبي منذ 
للبطولة  املكملة  الن�شخة  اأع���وام،   9
الرئي�شية لل�شيد بال�شقور - التلواح، 
احلقيقي  اجل��ه��د  ث��م��رة  تعترب  لأن��ه��ا 
حل�شد  الأو���ش��ع  وال�شاحة  لل�شقارين 
امل��راك��ز وح�����ش��اد ج��ه��د ق��ام��وا ب��ه بعد 
اختبار مهاراتهم وجودة �شقورهم يف 

الن�شخة الرئي�شية.

اأ�سواط جري تبع
مناف�شات  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ت��ت��وا���ش��ل 
اأ����ش���واط لفئة   10 ب��اإق��ام��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
لل�شيوخ  وج���رن���ا����س  ف����رخ  ت��ب��ع  ج���ري 
والعامة مالك، بواقع 5 اأ�شواط لكل 
ف��ئ��ة، وه���ي: ف��رخ رم���ز، جرنا�س رمز، 
ف���رخ رئ��ي�����ش��ي، ج��رن��ا���س رئ��ي�����ش��ي، فرخ 

نقدي.

•• دبي -الفجر

ال���دويل للريا�شات  دب��ي  ن��ادي   ينظم 
ال��ب��ح��ري��ة ي���وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل �شباق 
دبي للدراجات املائية -اجلولة الأوىل 
والف��ت��ت��اح��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة الإم�����ارات 
الأن�شطة  ف��احت��ة   2021 ال��دول��ي��ة 
بطولت  يف  ال���ع���امل���ي���ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
البحرية  لل�شباقات  ال���دويل  الحت���اد 

-يو اأي ام-.
�شمن  الكبري  ال�شباق  تنظيم  وي��اأت��ي 
ال��ري��ا���ش��ي البحري  امل��و���ش��م  ف��ع��ال��ي��ات 
وتوا�شال  دب���ي  يف   2021-2020
النادي  م���ن  امل�����ش��ت��م��ر  اله���ت���م���ام  م���ع 
تنظيم  �شهدت  والتي  الريا�شة  بهذه 
ا�شت�شافة  ثم   1990 عام  �شباق  اأول 
الأوىل  للمرة  العامل  لبطولة  النادي 
امل��ن��ط��ق��ة وال�������ش���رق الأو�����ش����ط عام   يف 
للمرة   2003 ع������ام  ث����م   1995
ال��ث��ان��ي��ة وم����رة ث��ال��ث��ة ���ش��ه��ر نوفمرب 
دبي  ن�����ادي  ودرج   .2017 ع����ام  م���ن 
عام  ك��ل  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
الإمارات  بطولة  ج��ولت  تنظيم  على 
والتي  امل���ائ���ي���ة  ل���ل���دراج���ات  ال���دول���ي���ة 
اأ���ش��ب��ح��ت ح��دث��ا دول��ي��ا ال��ع��ام املا�شي 
اجلولة  تنظيم   2020 ع���ام  و���ش��ه��د 
الفتتاحية من البطولة والتي مثلت 
يف  الدولية  الأح��داث  فعاليات  باكورة 
لل�شباقات  ال���دويل  الحت���اد  روزن��ام��ة 

البحرية -يو اأي ام- حينها.
دبي  ن��ادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 

فتح  البحرية عن  للريا�شات  ال��دويل 
امل�شاركة  يف  للراغبني  الت�شجيل  ب��اب 
من  العديد  ت�شمل  التي  املناف�شات  يف 
ال��ف��ئ��ات وه���ي ج��ال�����س حم��رتف��ني جي 
جي  وجال�س  بي 1 وجال�س جي بي 2 
ب���ي 3 وج���ال�������س ج���ي ب���ي 4 وواق����ف 
1 وواق��ف جي بي  حمرتفني جي بي 
2 وواقف جي بي 3.3 وجي بي 3.2 

وجي بي 3.1
ك����م����ا رح����ب����ت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة يف 
احلركات  فئة  يف  بامل�شاركني  ال��ن��ادي 
مناف�شات  اح������دي  ال����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة 
�شمن  ت����دخ����ل  وال�����ت�����ي  امل����ح����رتف����ني 
فئتي  م��ع  ال����دويل  الت�شنيف  ن��ق��اط 
اإ�شافة  حم���رتف���ني  وواق������ف  ج��ال�����س 
الطائرة  امل���ائ���ي���ة  الل��������واح  ف���ئ���ة  اىل 
ت�شتهوي  وال����ت����ي  -ه�����اي�����دروف�����الي- 
�شمها  ح���ي���ث  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�������ش���ب���اب 
النادي ل�شباقات الدراجات املائية عام 

.2016
وق����ال ه���زمي حم��م��د ال��ق��م��زي مدير 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  يف  ال�شباقات  اإدارة 
للريا�شات البحرية اإن اللجنة املنظمة 
ال�شتعداد  درج��ات  رفعت من  للحدث 
احلدث  املائية  للدراجات  دبي  ل�شباق 
ال��ك��ب��ري وال�����ذي ي��ع��د ف��احت��ة جولت 
واأول  ال���دول���ي���ة  الإم����������ارات  ب���ط���ول���ة 
عاملية  ب�شبغة  حتظى  التي  الفعاليات 
يف روزنامة الحتاد الدويل لل�شباقات 
ال��ب��ح��ري��ة وال������ذي ي�����ش��ع��ه��ا دائ���م���ا يف 
اإثر  العاملية وحتت�شب على  الروزنامة 
فئات  يف  الت�شنيف  ق��وائ��م  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 

املحرتفني.
كبرية  بجهود  ق��ام��ت  القمزي  واأ���ش��ار 
وات�������ش���الت م���ع ����ش���رك���اء ال���ن���ج���اح يف 

ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة م��ن اأج���ل اإجناح 
يف  ال��ع��ام  ه��ذا  �شتقام  ال��ت��ي  التظاهرة 
اأجمل �شواطئ دانة الدنيا دبي �شاطئ 
ا�شت�شاف  واأن  �شبق  وال���ذي  ال�����ش��روق 
احلدث قبل عامني اأ�شاف اإىل الكثري 
البحرية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
البحري  دب���ي  م��ه��رج��ان  بينها  وم���ن 

ال�شيفي 2020.
اللجنة  اأن  اإىل  القمزي  ه��زمي  واأ���ش��ار 
امل��ن��ظ��م��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن�����اح احلدث 
ال�������ش���ب���اق حيث  ال���ك���ب���ري مب���خ���ت���ل���ف 
اع��ت��م��دت ال��ربن��ام��ج ال��زم��ن��ي للحدث 
اعتبارا  اجلولة  فعاليات  �شتبداأ  حيث 
تقرر  حيث  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  م��ن 
انعقاد الجتماع التنويري بني اللجنة 
ل�����ش��رح م�شار  وامل��ت�����ش��اب��ق��ني  امل��ن��ظ��م��ة 

ال�شباق والرد على كافة ال�شتف�شارات 
وذلك عرب التقنيات احلديثة .

عملية  حاليا  تتوا�شل   : اأي�شا  وق��ال 
الت�شجيل والتي ت�شتمر يوميا حتى يوم 
اخلمي�س املقبل موعد اإعالن القائمة 
املنظمة  اللجنة  قامت  حيث  الأول��ي��ة 
التفا�شيل  ك���اف���ة  ب�����ش��رح  ال���ن���ادي  يف 
عرب  للت�شجيل  امل�شاركة  يف  للراغبني 
الق�شرية  الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل  خ��دم��ة 
اللكرتوين  ال���راب���ط  م��ع��ه��ا  واأرف���ق���ت 

للت�شجيل.
اأن  ال�����ش��ب��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر  واأ����ش���اف 
الربنامج اخلا�س بيوم ال�شباق املقرر 
التناف�س  ي�شمل  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ب��ت  ي���وم 
تبداأ  ال��ف��ئ��ات  جلميع  مرحلتني  ع��رب 
ربعاً  اإل  ال��ع��ا���ش��رة  يف  الأوىل  ال��ف��رتة 

تنطلق  بينما  ال�شبت  ي��وم  �شباح  م��ن 
الفرتة الثانية يف الفرتة امل�شائية بعد 
الظهرية على اأن يتم بعد ذلك اعتماد 

النتائج النهائية.

بروتوكول
واأكد هزمي حممد القمزي اأن اللجنة 
املائية  للدراجات  دبي  ل�شباق  املنظمة 
���ش��ت��ق��وم ب��ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة الإج��������راءات 

م���ن اجلهات  ال�������ش���ادرة  الح����رتازي����ة 
وتنفيذ  دب�����ي  اإم���������ارة  يف  امل�������ش���وؤول���ة 
الريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  ب���روت���وك���ول 
واملناف�شات  امل�����ش��اب��ق��ات  اإج�������راءات  يف 
ت�شديد  على  احل��ر���س  م��ع  الريا�شية 
اإجراءات التباعد اجل�شدي بني جميع 
امل�������ش���ارك���ني ل�����ش��م��ان جن�����اح احل����دث 
والكتفاء  التتويج  الغاء  ذل��ك  يف  مبا 
الأول  الثالثة  املراكز  اأ�شحاب  بت�شلم 

للكوؤو�س فرديا.

الربنامج:
الجتماع   : ف����رباي����ر   4 اخل��م��ي�����س 

التنويري 14:30
الفني  الفح�س   : فرباير   5 اجلمعة 

17:00-14:00
امل���ن���اف�������ش���ات  ف������رباي������ر:   6 ال�������ش���ب���ت 

17:00-09:00

م�ستويات قوية يف املناف�سات تتوا�سل حتى 16 اجلاري

الظفرة يح�سد »رباعية التفوق« يف بطولة فخر االأجيال لل�سيد بال�سقور
»اأف 3« يك�سب �سوط جري �ساهني جرنا�ض الرئي�سي

فاحتة الأحداث الدولية واأوىل جولت بطولة الإمارات

�سباق دبي للدراجات املائية  يف �ساطئ ال�سروق ال�سبت
القمزي: تطبيق الإجراءات الحرتازية وت�سديد على التباعد اجل�سدي

اإجناز جديد لريا�سة االإمارات.. �سيف بن فطي�س ينتزع ف�سية اجلائزة الكربى للرماية بالرباط

•• طوكيو-الفجر: 

مع تبقي �شتة اأ�شهر على انطالق دورة الألعاب الأوملبية ال�شيفية 
يف طوكيو، عاد الريا�شيون اإىل املناف�شات حلجز اأماكنهم يف اأهم 

حمفل ريا�شي يف العامل. 
املا�شية، نظمت دورات ريا�شية دولية يف  ففي الأ�شابيع القليلة 

ريا�شية  احت��ادات  ع�شرة  ا�شتاأنفت  حني  يف  اأوملبية،  ريا�شة   25
دولية الت�شفيات الأوملبية املوؤهلة اإىل طوكيو 2020. 

والنتيجة حتى الآن بح�شب اللجنة الأوملبية الدولية هي تاأهل 
طوكيو،  يف  الوملبية  الأل��ع��اب  اإىل  الريا�شيني  من  باملئة   61
و�شيتاأهل 25 باملئة منهم اأي�شا يف الفرتة املتبقية من الت�شفيات 

التي متتد حتى التا�شع والع�شرين من يونيو املقبل. 

الريا�شيني  ع��ق��د  لك��ت��م��ال  املتبقية  ب��امل��ئ��ة   14 ال����  ن�شبة  اأم����ا 
املعتمد يف ت�شفيات  الت�شنيف  امل�شاركني فيتم اختيارهم ح�شب 

كل ريا�شة. 
وت���اأه���ل ج��م��ي��ع ال��ري��ا���ش��ي��ني يف خ��م�����س األ���ع���اب خم��ت��ل��ف��ة هي: 
الدراجات الهوائية على الطريق، الدراجات الهوائية يف امل�شمار، 

الفرو�شية، الهوكي والكرة الطائرة. 

اأكرث من 60 باملئة من الريا�سيني
 تاأهلوا اإىل اأوملبياد طوكيو 
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•• اأبوظبي-وام:

ثعلوب  ب����ن  ����ش���ع���ادة حم���م���د  اط���ل���ع 
ال����درع����ي رئ���ي�������س احت������اد الإم��������ارات 
ل��ل��م�����ش��ارع��ة واجل���������ودو ع���ل���ى اآخ����ر 
تقوم  التي  وال�شتعدادات  الرتتيبات 
بطولة  لإق���ام���ة  اجل����ودو  �شعبة  ب��ه��ا 
ال�شباب،  ل��ف��ئ��ة  امل��ف��ت��وح��ة  الإم������ارات 
اجلمعة  ي��وم  الحت���اد  ينظمها  ال��ت��ي 
12 فرباير اجل��اري ب�شالة  امل��واف��ق 
ال�شرقية  باملنطقة  كلباء  نادي احتاد 
�شمن برنامج الحتاد ملو�شم 2020 

.2021 –
البطولة  اأن  الحت�����اد  رئ��ي�����س  واأك�����د 
م�شتوى  ورف�����ع  ت���اأه���ي���ل  ت�����ش��ت��ه��دف 
الفئات العمرية التي متثل م�شتقبل 
نادي  اأن جن���اح  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ل��ع��ب��ة، 
دوري  تنظيم بطولة  كلباء يف  احت��اد 
لل�شباب  ل��ل��ج��ودو  الإم������ارات  اأب���ط���ال 
التي اأقيمت الأ�شبوع املا�شي بال�شالة 

نف�شها ، كانت حافزا م�شجعا لتنظيم 
البطولة اجلديدة يف املكان نف�شه، يف 
الحرتازية  الإج����راءات  تطبيق  ظل 
�شالمة  على  حفاظا  الدقة  مبنتهى 
واملنظمني، وكل  واملدربني  الالعبني 

اأع�شاء اأ�شرة اجلودو يف الدولة.
الت�شجيل  اإج��راءات  حاليا  وتتوا�شل 
ح���ت���ى ت����اري����خ 7 ف����رباي����ر اجل������اري 

للم�شاركة يف البطولة وفقا لالئحة 
عممتها  ال��ت��ي  والتنظيمية  ال��ف��ن��ي��ة 
الأندية،  كافه  على  املنظمة  اللجنة 

والتي ت�شرتط اأن يكون كل الالعبني 
م�شجلني ر�شميا يف الأندية الأع�شاء، 
كما ت�شرتط لئحة البطولة �شرورة 

اإبراز �شهادة اللياقة ال�شحية و�شهادة 
فح�س " كوفيد - 19" والتاأكد من 
عند  الأن�����ف  م�����ش��ح��ة  ن��ت��ي��ج��ة  �شلبية 

يوم  م�شاء  ل��ه  امل��ق��رر  امل��ي��زان  �شعود 
اخلمي�س 11 فرباير.

الفئات  اأن  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 

امل�شموح لها بامل�شاركة يف البطولة هي 
مواليد 2001 ، 2002 ، 2003 ، 
اأما الأوزان املحددة للم�شاركة فهي 8 

 73  ،  66  ،  60  ،  55 اأوزان ، حتت 
وفوق   ،  100 وحت���ت   ،  90  ،  81،

. كجم   100

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإط����ار اإ���ش��ه��ام ري��ا���ش��ي��ي الإم����ارات 
يف دع����م وت��ع��زي��ز م��ه��رج��ان الأخ����وة 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  وال������ذي  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ب��ال��ت��ع��اون مع 
الإن�شانية  ل���الأخ���وة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
خ������الل ال�����ف�����رتة م�����ن 4 وح����ت����ى 8 
ف��رباي��ر امل��ق��ب��ل، ق��ام��ت جل��ن��ة دوري 
ال�15  اجل��ول��ة  بت�شمية  امل��ح��رتف��ني 
بجولة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري  م��ن 
الإن�����ش��ان��ي��ة، ح��ي��ث يرتدي  الأخ������وة 
لع���ب���و ف�����رق ال���������دوري وال���ط���واق���م 
التحكيمية والطواق الإدارية للفرق 
الإن�شانية  الأخ��وة  مهرجان  �شعارات 
املباريات  م��الع��ب  اإىل  نزولهم  عند 
فرباير  من  واخلام�س  الرابع  يومي 

الفرق  ي�����ش��ه��م جن�����وم  ك���م���ا  امل���ق���ب���ل، 
للمهرجان  ال����رتوي����ج  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املواقع  ع��ل��ى  ح�شاباتهم  خ���الل  م��ن 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، ح��ت��ى ت�شل 
املجتمع  فئات  اإىل  امل��ه��رج��ان  ر�شالة 
مباريات  يتابعون  الذين  الإم��ارات��ي 

البطولة. 
امل�شاركة  الأن������دي������ة  ����ش���ت���ق���وم  ك���م���ا 
املهرجان  ���ش��ع��ارات  بن�شر  بالبطولة 
الفرق   م���ب���اري���ات  خ�����الل  واأل�����وان�����ه 
اخلليج  دوري  م����ن   15 ب���اجل���ول���ة 
لقيم  للرتويج  ال��ق��دم  لكرة  العربي 
الريا�شة  جمهور  وتعريف  املهرجان 
الأندية  على  والقائمني  والالعبني 
واأن�شطة  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأخ�����وة  ب��ق��ي��م 

املهرجان.
وعرب �شعادة عبد اهلل نا�شر اجلنيبي 

الإماراتية  املحرتفني  رابطة  رئي�س 
ب��امل�����ش��ارك��ة م���ع وزارة  ع���ن اع����ت����زازه 
العليا  واللجنة  والتعاي�س  الت�شامح 
الحتفاء  يف  الإن�������ش���ان���ي���ة  ل����الأخ����وة 
ب������الإخ������وة الإن�������ش���ان���ي���ة م����ن خ���الل 
ي�شارك  ك��ب��ري  م��ه��رج��ان  تنظيمهما 
امل�شاركة  اأن  م����وؤك����دا  اجل���م���ي���ع،  ب���ه 
ت�����ش��م��ي��ة اجلولة  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف  ل���ن 
الأخ���وة  بجولة  ال����دوري  م��ن  ال�15 
اإىل  ذلك  تتعدى  ولكنها   ، الإن�شانية 
الرتويج  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ني  م�����ش��ارك��ة 
التي  املباريات  للمهرجان من خالل 
�شعارات  ب���وج���ود  ال���ف���رق  ت��خ��و���ش��ه��ا 
املهرجان واألوانه على اللوحات داخل 
ال�شتادات حتى ل ت�شل الر�شالة اإىل 
اإىل اجلمهور  واإمنا  الالعبني فقط، 

اأي�شا.

واأ���ش��اد ب��اجل��ه��ود امل��ق��درة ال��ت��ي يقوم 
مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  بها 
والتعاي�س  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
الإن�شانية  الأخ��������وة  ق���ي���م  لإع�������الء 
والتعاي�س واحلوار بني اجلميع داخل 

امل�شتوى  وع��ل��ى  الإم���ارات���ي  املجتمع 
معها  تتكامل  ج��ه��ود  وه���ي  ال����دويل، 
الريا�شة مبختلف األعابها وجمالتها 
حيث تركز على تعزيز القيم، وهو ما 

يعرف بالروح الريا�شية.

دوري  جن���وم  م�����ش��ارك��ة  اأن  واأ����ش���اف 
مبختلف  الإم������ارات������ي  امل���ح���رتف���ني 
الأخوة  مهرجان  ب��دع��م  جن�شياتهم 
النظار  لفت  اإىل  يهدف  الإن�شانية 
اإىل اعتزاز كل من يعي�س على اأر�س 
مواطنني  م���ن  ال��ط��ي��ب��ة  الإم���������ارات 
ومقيمني مبا تتميز به الإمارات من 
قيم اأخالقية رفيعة على نهج الوالد 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه، 
التعاي�س  اللجميع  يف  غ��ر���س  ال���ذي 
وقبول  الإن�شانية،  والأخوة  الت�شامح 
، وغ����ريه����ا من  اجل���م���ي���ع، وال�����ك�����رم 
ال�شفات التي ُعرف بها الإمارات على 
فخور  اأن��ه  م�شيفا  ال��ع��امل،  م�شتوى 
برتحيب جميع الريا�شيني يف دوري 
وما  املهرجان  هذا  بدعم  املحرتفني 
ميثله من قيم اإن�شانية راقية، موؤكدا 

اأن الهدف الول للريا�شة ومنها كرة 
ال��ق��دم ه��و القيم الأخ��الق��ي��ة، وذلك 
على  واحل�شول  املناف�شة  قبل  ي��اأت��ي 

بطولت ومراكز.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ث��م��ن��ت ���ش��ع��ادة عفراء 
وزير  مبكتب  العام  املدير  ال�شابري 
الت�شامح والتعاي�س م�شاركة الريا�شة 
يف دعم املهرجان، وقالت" اإننا نفخر 
ممثلني  الإم���ارات  ريا�شي  مب�شاركة 
بدوري  امل�شاركني  القدم  كرة  بنجوم 
الأخوة  مهرجان  يف  العربي  اخلليج 
لقيمتهم  ف��ق��ط  ل��ي�����س  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
ولكن  امل��ج��ت��م��ع،  وج��م��اه��ريي��ت��ه��م يف 
باعتبارهم قدوة لالأجيال يف اللتزام 
والأخ������الق ال��ري��ا���ش��ي��ة، م���وؤك���دة اأن 
تفاعل جنوم الكرة احلاليني �شيكون 
فيه  ملا  اجلميع  على  اإيجابي  اث��ر  له 

اإن�����ش��ان��ي��ة راق���ي���ة وتعارف  مل�����ش��ة  م���ن 
اأه���م اهداف  ب��ني اجلميع وه���ذا م��ن 

املهرجان.
كرة  احت��اد  اإدارة  ترحيب  اأن  واأك���دت 
القدم ورابطة املحرتفني الإماراتية 
بدعم  امل���ح���رتف���ني  دوري  وجن�������وم 
والرتويج ملهرجان الأخوة الإن�شانية 
�شامية  اأخالقية  وما ميثله من قيم 
ي���اأت���ي ت��ع��ب��ريا ع���ن ت��ق��دي��ره��م لقيم 
وثقافة الأخوة الإن�شانية، وانتمائهم 
اإجناح  على  وحر�شهم  الوطن،  لهذا 
امل���ه���رج���ان، م��ث��م��ن��ة م�����ش��ارك��ة كافة 
األوان الطيف الريا�شي وكافة الفرق 
ذلك  يف  مب��ا  ال�����دوري،  يف  املتناف�شة 
الذين  والأج��ان��ب  املحليون  النجوم 
ت��ت��اب��ع��ه��م ج���م���اه���ري غ���ف���رية داخ����ل 

الدولة وخارجها .

•• عجمان- الفجر

تنظم دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان بالتعاون مع احتاد الإمارات لبناء 
الأج�شام واللياقة البدنية يومي 19 و20 من مار�س املقبل بطولة عجمان 
لبناء الأج�شام واللياقة البدنية، وبطولة خا�شة لل�شيدات يف خميم و�شاطىء 
بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  البطولة  وتقام  ال��زوراء  يف  بيانكي 
قيمة جوائزها  تبلغ  والتي  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد 

املالية 100 األف درهم.
رادي�شون  ال��دائ��رة يف فندق  م��وؤمت��ر �شحفي عقدته  الإع���الن يف  ذل��ك  ج��اء 
مدير  اجل�شمي،  عبدالعزيز  �شعود  بح�شور  الثنني  اأم�س  يوم  عجمان  بلو 
ق�شم الفعاليات بدائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان، و�شعادة علي عبداهلل 
البدنية،  واللياقة  الأج�شام  لبناء  الماراتي  الحتاد  رئي�س  نائب  بن حيدر، 
يزبك  قا�شم  املجيد  الج�شام، وعبد  بناء  احت��اد  احمد جوهر ع�شو  و�شعادة 
ال��دويل طارق خليل  البطولة احلكم  التنفيذي لالحتاد ومدير  ال�شكرتري 

بناء  كال�شيك  الج�شام،  بناء  ت�شمل  للرجال  فئات  �شت  البطولة  وتت�شمن 
�شتايل،  ب���ودي  ف��ي��زي��ك،  م��ا���ش��ك��ولر  ف��ي��زي��ك،  ال��ف��ي��زي��ك، كال�شيك  اج�����ش��ام، 
ويت�شمن بع�شها فئات عمرية لل�شباب والكبار، ويف هذا ال�شياق اأعلنت اللجنة 
 1 املنظمة انه �شيكون بامكان للم�شاركني الت�شجيل يف البطولة ابتداء من 
فرباير من خالل التطبيق اللكرتوينeventor، وانه �شيتم ولأول مرة 
الج�شام  بناء  وال��ذي طوره حكم  اللكرتوين  التحكيم  نظام  اعتماد  عاملياً، 
الدويل طارق خليل بالتعاون مع فريق عمل خمت�س يف الربجمة احلا�شوبية 

وباإ�شراف ودعم احتاد المارات لبناء الأج�شام واللياقة البدنية.
يتيح  كما  الت�شجيل  م��دة  باخت�شاره  اجل��دي��د  الل��ك��رتوين  النظام  ويتميز 
املقاطع  وحتميل  للت�شجيل  املطلوبة  ال�شخ�شية  الوثائق  حتميل  خا�شية 
املو�شيقية لالأبطال امل�شاركني مبا يلغي احلاجة لإح�شار الأقرا�س املدجمة 
او الذاكرة املتنقلة، بالإ�شافة اإىل اإمكانية حتميل �شعارات ال�شركات الراعية 

لالأبطال لعر�شها على �شا�شة البطولة.
ومن ناحية التحكيم، يوفر النظام اللكرتوين الوقت با�شتغنائه عن التعبئة 

الورقية لنتائج الأبطال امل�شاركني وا�شتبدالها بالأجهزة اللوحية، بالإ�شافة 
اإىل اإح�شاء نتائج احلكام الكرتونياً ما يعزز الدقة وال�شرعة يف الإعالن عن 

النتائج.
ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  ع��ام  مدير  اجل��زي��ري،  حممد  �شالح  �شعادة  واأك��د 
قال:  حيث  الفعاليات  ه��ذه  مثل  ا�شت�شافة  على  الإم����ارة  حر�س  بعجمان 
"نحر�س يف دائرة التنمية ال�شياحية على دعم وتنظيم الأن�شطة الريا�شية 
للزوار.  توفر جتربة متميزة  التي  املختلفة  الفعاليات  وا�شت�شافة  املتنوعة، 
وتاأتي اإقامة لبطولة عجمان لبناء الأج�شام واللياقة البدنية يف اإطار جهود 
اإبراز  اإىل  تهدف  التي  والفعاليات  البطولت  من  العديد  لتنظيم  ال��دائ��رة 

مكانة عجمان كوجهة متميزة لل�شياحة الريا�شية والرتفيهية".
الإماراتي  نائب رئي�س الحت��اد  �شعادة عبداهلل بن حيدر،  اأ�شاد  ناحيته،  من 
لبناء الأج�شام واللياقة البدنية، بال�شتعداد وامل�شتوى التنظيمي للبطولة، 
قائاًل: "ي�شعدنا يف الحتاد الإماراتي لبناء الأج�شام واللياقة اأن نتعاون مع 
ال�شوء  لن�شلط  البطولة  ه��ذه  اإقامة  يف  بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة 

على املواهب املتميزة يف ريا�شة بناء الج�شام. كما نفتخر باأن هذه البطولة 
ا�شتخدام نظام التحكيم اللكرتوين  هي الأوىل من نوعها عاملياً يف جمال 
والذي ُطور حملياً، ونتمنى التوفيق جلميع امل�شاركني ونتطلع قدماً مل�شاهدة 

م�شاركاتهم املتميزة �شهر مار�س املقبل."
واأو�شح مدير البطولة اأن عدد امل�شاركني املتوقع �شيكون 200 م�شارك من 
خمتلف دول العامل بينما توقع اأن حتظى البطولة اأكر من ن�شف مليون 
متابع عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي ملا للعبة من مكانة فنية وجماهريية 
فئات  اأن  عن  يزيك  املجيد  عبد  لالحتاد  الفني  ال�شكرتري  وك�شف  عاليتني 

التناف�س �شتكون للرجال واملا�شرتز وال�شباب.
فح�س  ت�شمل  التي  الح��رتازي��ة  التدابري  كافة  ات��خ��اذ  م��ع  البطولة  وت��ق��ام 
امل�شاركني  ح���رارة  درج��ة  م��ن  والتحقق  الفعالية،  يف  امل�شاركة  قبل  ك��ورون��ا 
الكمامات والقفازات خالل فرتة تواجد  ارت��داء  والتاأكد من  الدخول،  قبل 
الالعبني يف ال�شباق اإ�شافة اإىل عدم ال�شماح بتواجد عدد كبري من الالعبني 

منعاً لالختالط يف مكان واحد واحلفاظ على التباعد الجتماعي.

احتاد اجلودو يحدد 8 اأوزان للم�ساركة يف بطولة االإمارات املفتوحة لل�سباب

تنظمه وزارة الت�سامح والتعاي�ض بالتعاون مع اللجنة العليا

رابطة دوري املحرتفني االإماراتية ت�سارك يف مهرجان االأخوة االإن�سانية
اجلنيبي: نعتز بامل�ساركة يف املهرجان كمنا�سبة وطنية تعرب عن قيمنا الأ�سيلة

بتنظيم �سياحة عجمان واحتاد اللعبة 

بطولة عجمان لبناء االأج�سام واللياقة البدنية 19 و20 مار�س املقبل

•• اأبوظبي- وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  العام 
الن�شخة  الإمارات" .. تنطلق مناف�شات  "اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
احلواجز  لقفز  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  لكاأ�س  الثامنة 

يف الفرتة من 18 حتى 20 فرباير 2021، وذلك يف نادي اأبوظبي 
للفرو�شية.

وتقام البطولة يف ن�شختها الثامنة يف ظل اهتمام ومتابعة من ال�شيخة 
اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  بنت  فاطمة 
ونادي  اأبوظبي  ن��ادي  رئي�شة  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
العني لل�شيدات، وبتنظيم من اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 

الن�شائية ودعم جمل�س اأبوظبي الريا�شي بالتعاون مع احتاد الإمارات 
ا�شطبالت  م��ن  وب��رع��اي��ة  للفرو�شية،  ال����دويل  والحت����اد  للفرو�شية 

ال�شراع، لوجنني.
العامل ليتناف�شوا على  الفار�شات والفر�شان من حول  الكاأ�س  ويجمع 
اللقب على مراأى من اجلمهور الذي يجتمع كل عام لال�شتمتاع بهذه 

الريا�شة التي تعك�س اأ�شالة ثقافتنا.

انطالق الن�سخة الـ 8 لكاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
الدولية لقفز احلواجز 18 فرباير

اإيكاردي.. خ�سارتان باللحظة 
نف�سها »يف امللعب واملنزل«

وقع الأرجنتيني ماورو اإيكاردي، مهاجم باري�س �شان جرمان الفرن�شي، �شحية 
العا�شمة  يف  �شني  �شور  نويي  منطقة  يف  الكائن  منزله  من  حمتويات  �شرقة 
باري�س بقيمة 400 األف يورو، وذلك خالل خو�شه مباراة فريقه �شد لوريان 
يف الدوري املحلي، بح�شب ما اأ�شارت م�شادر مقربة منه. وقال امل�شدر موؤكداً 
املحيطون  "تنبه  الفرن�شية  الريا�شية  "ليكيب"  �شحيفة  ن�شرتها  معلومات 
)بالالعب( اإىل اأ�شياء مبعرة ومفقودة". واأ�شاف اأنه "متت �شرقة جموهرات، 
�شاعات، ومالب�س فخمة، هذه الأ�شياء تقدر قيمتها بحوايل 400 األف يورو"، 
نانتري  حمكمة  وفتحت  ال�شرقة.  عملية  ح��ول  التفا�شيل  ع��ن  الك�شف  دون 
اإىل فرقة مكافحة الع�شابة التابعة لل�شرطة  باحلادثة، واأوكلت امللف  حتقيقاً 

الق�شائية يف باري�س.
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الفجر الريا�ضي

ق����اد امل��ه��اج��م ال�����دويل الأروغ����وي����اين 
لوي�س �شواري�س فريقه اأتلتيكو مدريد 
والبتعاد  ال�شرب  خ��ارج  التغريد  اىل 
على  بالفوز  ال�شدارة  يف  نقاط   10
م�شيفه قاد�س 4-2، وانتزع بر�شلونة 
ريال  التقليدي  غرميه  من  الو�شافة 
مدريد بفوزه على اأتلتيك بلباو 1-2 
والع�شرين  احل��ادي��ة  املرحلة  ختام  يف 

من الدوري الإ�شباين لكرة القدم.
�شواري�س  ف��ر���س  الوىل،  امل���ب���اراة  يف 
ال����ق����ادم م��ط��ل��ع امل���و����ش���م احل�����ايل من 
للمباراة  جن���م���ا  ن��ف�����ش��ه  ب���ر����ش���ل���ون���ة، 
 28 الدقيقتني  يف  ثنائية  بت�شجيله 
هدفا   14 اىل  ر���ش��ي��ده  راف��ع��ا  و48 
ه���ذا امل��و���ش��م ف��ان��ف��رد ب�����ش��دارة لئحة 
�شريكه  ع��ن  هدفني  ب��ف��ارق  الهدافني 
ال�����ش��اب��ق م��ه��اج��م ا���ش��ب��ي��ل��ي��ة ال����دويل 

املغربي يو�شف الن�شريي.
 )44( ن��ي��غ��وي�����س  ������ش�����اوول  و����ش���ج���ل 
الهدفني   )88( ك����وك����ي  وال����ق����ائ����د 
للعا�شمة،  ال��ث��اين  للقطب  الخ��ري��ن 
نيغريدو  األفارو  املخ�شرم  �شجل  فيما 

هديف قاد�س.
خ�شارة  جيدا  مدريد  اأتلتيكو  وا�شتغل 
ري��ال مدريد  املبا�شر وج��اره  م��ط��ارده 
ليفانتي  �شيفه  ام����ام  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
بفارق  ع��ن��ه  ف��اب��ت��ع��د  ال�����ش��ب��ت   2-1
معززا  موؤجلة  مباراة  مع  نقاط  ع�شر 
للمرة  باللقب  ال��ت��ت��وي��ج  يف  ح��ظ��وظ��ه 
ت��اري��خ��ه والوىل  احل���ادي���ة ع�����ش��رة يف 

منذ مو�شم 2014-2013.
وه�����و ال����ف����وز ال���ث���ام���ن ع���ل���ى ال���ت���وايل 
هذا  ع�شر  وال�شاد�س  مدريد  لتلتيكو 
املو�شم مقابل تعادلني وخ�شارة واحدة 
ري��ال م��دري��د �شفر2- يف  اأم���ام  كانت 
كانون   12 يف  ع�شرة  الثالثة  املرحلة 

الول/دي�شمرب املا�شي.
"لو�س  اأم������ام  امل�������ش���ار م��ع��ب��دا  وي���ب���دو 
وحتى  الآن  م���ن  روخيبالنكو�س" 
م��واج��ه��ت��ه��م ت�����ش��ل�����ش��ي الإن��ك��ل��ي��زي يف 
ال��ن��ه��ائ��ي مل�شابقة  ث��م��ن  ال����دور  ذه����اب 
ال�شهر   23 يف  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري 
يخو�شون  اإذ  اأر����ش���ه���م،  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل 
اخ��ت��ب��ارات يف م��ت��ن��اول��ه��م مت��ام��اً �شد 

�شلتا فيغو، غرناطة وليفانتي مرتني 
توالياً يف 16 و21 منه )بينها واحدة 

موؤجلة من املرحلة الوىل(.
من  لفريقه  التقدم  �شواري�س  وم��ن��ح 
املنطقة  خ��ارج  ركلة حرة مبا�شرة من 
انتقاله  منذ  ل��ه  الثانية  ه��ي   ،)28(
قادما  اإ�شبانيا  يف  بر�شلونة  مع  للعب 
من ليفربول النكليزي، بح�شب �شبكة 
يف  الوىل  بعد  "اأوبتا" لالإح�شائيات 
اآب/اأغ�شط�س 2016 بقمي�س النادي 

الكاتالوين يف �شباك ريال بيتي�س.
ق���اد����س، مفاجاأة  و���ش��رع��ان م��ا مت��ك��ن 
اإدراك التعادل يف  املو�شم احل��ايل، من 
الدقيقة 35، بت�شديدة ي�شارية رائعة 
اأ�شكنها  املنطقة،  داخل  من  لنيغريدو 
ال�����دويل  امل����رم����ى  ح����ار�����س  اإىل مي����ني 

ال�شلوفيني يان اأوبالك.
ومنح �شاوول التقدم جمددا لأتلتيكو 
مدريد عندما ا�شتغل متريرة عر�شية 
للفرن�شي توما ليمار فتابعها �شاقطة 
املرمى  داخ������ل  ق���ري���ب���ة  م�����ش��اف��ة  م����ن 

.)44(

ال�شوط  بداية  وبعد ثالث دقائق من 
على  م��دري��د  اأتلتيكو  ح�شل  ال��ث��اين، 
رك��ل��ة ج���زاء م��ن خ��ط��اأ ارت��ك��ب��ه مدافع 
ليمار،  على  لوبي�س  ماركو�س  ق��اد���س 

فانربى لها �شواري�س بنجاح )48(.
ووا���ش��ل ق��اد���س ال�����ش��اع��د ح��دي��ث��اً اإىل 
دوري الأ�شواء جماراة �شيوفه وجنح 
يف تقلي�س الفارق عن طريق نيغريدو 
من ت�شديدة بيمناه من م�شافة قريبة 

.)71(
�شابق عهده  ال��ف��ارق اىل  واأع���اد كوكي 
لتلتيكو  ال���راب���ع  ال���ه���دف  بت�شجيله 
عر�شية  ك���رة  ا�شتغل  ع��ن��دم��ا  م��دري��د 
من  تابعها  كوريا  اأنخل  لالرجنتيني 

م�شافة قريبة داخل املرمى.

- بر�سلونة يثاأر من بلباو -
نو"،  "كامب  ملعب  على  الثانية  ويف 
البا�شكي  ال�شيف  م��ن  بر�شلونة  ث���اأر 
اخلام�س  ف��وزه  وحقق  بلباو،  اأتلتيك 
ت��وال��ي��اً خ��اط��ف��ا امل��رك��ز ال��ث��اين بفارق 
اله������داف م���ن ري�����ال م���دري���د بعدما 

ت�شاويا نقاطا )40(، فيما بقي بلباو 
يف املركز احلادي ع�شر مع 24 نقطة.
وكان اأتلتيك بلباو تغلب على بر�شلونة 
3-2 بعد التمديد يف املباراة النهائية 
كانون   17 ال�شوبر يف  الكاأ�س  مل�شابقة 

الثاين/يناير احلايل.
الت�شجيل  يفتتح  اأن  بر�شلونة  وك���اد 
مبكراً، وحتديداً يف الدقيقة اخلام�شة، 
الفرن�شي  م���ن  ب��ي��ن��ي��ة  مت���ري���رة  ب��ع��د 
الأرجنتيني  اإىل  غ��ري��زم��ان  اأن���ط���وان 
ليونيل مي�شي الذي انفرد باحلار�س، 

لكن الأخري متكن من اإبعادها.
وك�����اد م��ي�����ش��ي اأن ي�����ش��ج��ل جم�����دداً يف 
14، بعد ت�شديدة قوية من  الدقيقة 
البو�شني مرياليم بيانيت�س من خارج 
الأرجنتيني  حولها  اجل���زاء،  منطقة 
ب�������ش���دره ن��ح��و امل����رم����ى، ل��ك��ن��ه��ا علت 

العار�شة مبيليمرتات.
ح�شل  عندما  ثابتة.  الثالثة  وك��ان��ت 
خارج  خطاأ  على  الكاتالوين  الفريق 
ل���ه م��ي�����ش��ي و�شدد  ان�����ربى  امل��ن��ط��ق��ة، 
الزاوية  اأق�����ش��ى  يف  متقنة  ق��وي��ة  ك��رة 

الهدف  عن  معلناً  للحار�س،  الي�شرى 
الأول لرب�شلونة )20(.

امل���ب���اراة  ���ش��ه��دت   ،45 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
لعبة رائ��ع��ة ب��ع��د جم��ه��ود ف���ردي من 
ال��ه��ول��ن��دي ف��ري��ن��ك��ي دي ي��ون��غ، حني 
امللعب  منت�شف  م��ن  ب��ال��ك��رة  ان��ط��ل��ق 
ولعبها عر�شية زاحفة خارج املنطقة، 
حولها  ال��ذي  ملي�شي  غريزمان  تركها 
اإىل الفرن�شي عثمان دميبيلي ف�شددها 

ف���وق ال��ع��ار���ش��ة. وم���ع ب��داي��ة ال�شوط 
الثاين، اأدرك بلباو التعادل يف الدقيقة 
49، بالنريان ال�شديقة عندما حاول 
املدافع جوردي األبا ابعاد كرة عر�شية 
�شباك  يف  اخلطاأ  طريق  عن  ف�شددها 
فريقه. واأهدر بيانيت�س فر�شة تعزيز 
بلباو  ح��ار���س  مت��ك��ن  حينما  ال��ت��ق��دم، 
ب��ع��د عر�شية من  راأ���ش��ي��ت��ه  اب��ع��اد  م��ن 

غريزمان، اإىل ركنية )57(.

اإحراز هدف  لكن بر�شلونة متكن من 
الفوز يف الدقيقة 74، اإذ مرر دميبيلي 
اأو�شكار مينغي�شا الذي  اإىل  كرة بينية 
اخ�����رتق م���ن اجل���ه���ة ال��ي��م��ن��ى، ولعب 

عر�شية حولها غريزمان يف ال�شباك.
لتعوي�س  لأل���ب���ا  ال��ف��ر���ش��ة  و���ش��ن��ح��ت 
اخل���ط���اأ، ع��ن��دم��ا ه��ي��اأ ل���ه م��ي�����ش��ي كرة 
ب��رع��ون��ة بني  ���ش��دده��ا  املنطقة،  داخ���ل 

يدي احلار�س )3+90(.

�شالح  حممد  امل�شري  الفريق  ه��داف  على  كلوب  يورغن  الأمل���اين  ليفربول  م��درب  يعّول 
الذي و�شفه ب�"املده�س"، بعد ثنائيته الرائعة الأحد يف مرمى و�شت هام، يف ال�شراع على 

ال�شدارة واللقب مع مان�ش�شرت �شيتي يف الدوري النكليزي املمتاز لكرة القدم. ويخو�س 
املرحلة  �شمن  برايتون  مع  ار�شه  على  ن�شبيا  �شهلة  مباراة  الرب��ع��اء  غ��داً  ليفربول 

الثانية والع�شرين التي تفتتح الثالثاء باربع مباريات، بعد ان نه�س من كبوته 
املتوا�شع  برينلي  ام��ام  "اأنفيلد"  ملعب  على  �شقط  عندما  اي��ام   10 قبل 

�شفر1- ليلحق به الخري اول خ�شارة يف قلعته منذ ني�شان/
2017 مل ي�شقط خاللها الفريق الحمر يف  ابريل عام 

اأي من مبارياته ال�69.
 1-3 بالفوز  توتنهام  م��ن  ال��ع��ودة  يف  ليفربول  وجن��ح 
 1-3 هام  و�شت  على  يتغلب  ان  قبل  ال�شبوع  منت�شف 
الأح�����د ل��ي��ح��ي��ي اآم���ال���ه ب��الح��ت��ف��اظ ب��ال��ل��ق��ب املحلي 

عام  منذ  الوىل  للمرة  املا�شي  املو�شم  حققه  ال��ذي 
.1990

وبعد اأن �شام عن التهديف يف �شت مباريات 
امل�شري  ال���ف���رع���ون  جن���ح  ت���وال���ي���ا، 

ثنائية  ت�����ش��ج��ي��ل  يف  �����ش����الح 
و�شت  م����رم����ى  يف  رائ����ع����ة 
ه��ام، وج��اء ال��ه��دف الول 
داخل  ف��ردي  جمهود  بعد 

لولبية  وت�����ش��دي��دة  املنطقة 
�شكنت  ����ش���ي���ق���ة  زاوي���������ة  م�����ن 

البولندي  احلار�س  �شباك  اعلى 
ل���وك���ا����س ف��اب��ي��ان�����ش��ك��ي، ق��ب��ل ان 

املو�شم  ي�شجل احد اجمل اهداف 
�شريعة  مرتدة  هجمة  اثر  الن  حتى 
امامية  ارنولد  الك�شندر  ترنت  بداأها 
�شريدان  ال�شوي�شري  ب��اجت��اه  طويلة 
باجتاه  املنطقة  داخ��ل  ومنه  �شاكريي 
رائعة  بطريقة  رّو���ش��ه��ا  ال��ذي  �شالح 
وغمزهما بحركة فنية داخل ال�شباك، 
رافعا ر�شيده اىل 15 هدفا يف �شدارة 

ترتيب الهدافني.
ل��ك��ن اله����م م��ن ذل����ك، ب���ات ���ش��الح اول 

يف  لليفربول  ه��دف��ا   20 ي�شجل  مهاجم 
خمتلف امل�شابقات على مدى اربعة موا�شم 

اإيان  الويلزي  ال��ن��ادي  ا�شطورة  منذ  تواليا 
را���س ال��ذي حقق ه��ذا الجن��از �شت م��رات تواليا 

-1986 مو�شم  اىل   82-1981 مو�شم  من 
.87

لعب  "انه  ب��ق��ول��ه  ب�����ش��الح  ك���ل���وب  ون������ّوه 
م���ده�������س. م����ا ف��ع��ل��ه ع���ن���دم���ا ت��ل��ق��ى كرة 

���ش��اك��ريي ك���ان م��ده�����ش��ا. مل�����ش��ت��ه الوىل 
لرتوي�س الكرة ل ُت�شدق".

وتابع "الهدف الول ذكي جدا، اعتقد 
لأن  ال��ك��رة  ي��َر  فابيان�شكي مل  ب��ان 

امل�شاحة امامه كانت مكتظة".
مباراة  �شالح  "خا�س  وا���ش��اف 
رائ���ع���ة، مت��ري��رات��ه ك��ان��ت جيدة 

وق����درت����ه ع��ل��ى ال�����ش��ي��ط��رة على 

اللعب اي�شا".
ويريد ليفربول الفوز على برايتون قبل لقاء القمة املرتقب الذي ي�شت�شيف فيه مان�ش�شرت 
 4 بفارق  يتقدم عليه  بان الخري  "انفيلد"، علما  املقبل على ملعب  املت�شدر الحد  �شيتي 

نقاط مع مباراة موؤجلة.
تواليا قبل  ف��وزه يف خم�س مباريات  ي�شت�شغ عدم  بان فريقه مل  واأك��د كلوب 
انت�شاريه الأخريين وقال يف هذا ال�شدد "هوؤلء ال�شبان ي�شكلون جمموعة 
دائما  لديهم  الفريق.  عن  النجاحات  تغيب  عندما  �شعداء  لي�شوا  رائ��ع��ة. 

ال�شلوك اجليد".
بدوره يخو�س مان�ش�شرت �شيتي مباراة �شهلة ن�شبيا على ملعبه �شد 
برينلي يف مباراة قد ت�شهد عودة هدافه التاريخي �شريخيو اغويرو 
الغائب موؤخرا ب�شبب ا�شابته بفريو�س كورونا وقد غاب عن 
ال�شابة  ب�شبب  املو�شم  ه��ذا  فريقه  مباريات  من  العديد 
اي�شا. يف املقابل ي�شتمر غياب �شانع اللعاب البلجيكي 

املوؤثر كيفن دي بروين بداعي ال�شابة.
وح���ق���ق م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي رق���م���ا ق��ي��ا���ش��ي��ا من 
مباراة   12 اخ��ر  يف  بفوزه  املتتالية  النت�شارات 
رقم  ب��ال��ت��ايل  م��ع��ادل  امل�شابقات،  خمتلف  يف 
ار�شنال بني اآب/اغ�شط�س وت�شرين الول/

اكتوبر عام 2007.
يونايتد  مان�ش�شرت  �شيحاول  املقابل،  يف 
���ش��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��اين ا���ش��ت��ع��ادة نغمة 
املفاجىء  ���ش��ق��وط��ه  ب��ع��د  الن���ت�������ش���ارات 
 2-1 على ملعبه امام �شيفيلد يونايتد 
خارج  �شلبا  تعادله  ثم  املا�شي،  ال�شبوع 
ي��ت��ن��ازل عن  م��ا جعله  ار���ش��ن��ال  م��ع  ملعبه 
ي�شت�شيف  املركز الول جل��اره، وذلك عندما 
الونة  يف  امل��رتاج��ع  الداء  �شاحب  �شاوثمبتون 
الخرية التي �شهدت خ�شارته اآخر ثالث مباريات 

له يف الدوري.
وت�شل�شي  توتنهام  لندن بني  درب��ي  م��ب��اراة  وت��ربز 
يف  ا�شا�شيا  طرفا  ك��ان  ان  وبعد  ف��الول  اخلمي�س. 
ال�شراع على اللقب ال�شهر املا�شي، تراجع م�شتواه 
لكن  م��ب��ارات��ني،  اخ��ر  وتلقى خ�شارتني يف  ذل��ك  بعد 
ال�شربة القوى له خ�شارة جهود هدافه هاري كاين 
ال����ذي ت��ع��ر���س ل��ال���ش��اب��ة يف ك��اح��ل��ي��ه يف امل���ب���اراة �شد 
ليفربول و�شيغيب عن املالعب ل�شابيع قليلة كما اعلن 

مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو.
اما ت�شل�شي، فحقق اول فوز ر�شمي له بقيادة مدربه 
ب��دل م��ن فرانك  ال��ذي ح��ل  اجل��دي��د توما�س توخل 
لم���ب���ارد امل���ق���ال اث����ر ت��غ��ل��ب��ه ع��ل��ى ب��رين��ل��ي بهدفني 
الح��د بعد ان تعادل يف اول مباراة مع المل��اين �شد 

ولفرهامبتون منت�شف ال�شبوع املا�شي.
وميلك كال الفريقني 33 نقطة يف املركزين ال�شاد�س 
اذا  النقاط  اىل  ما�شة  حاجة  يف  هما  وبالتايل  وال�شابع 
امل�شابقات  اىل  املوؤهلة  البطاقات  �شراع  دخ��ول  ارادا  ما 

الوروبية املو�شم املقبل.
و�شت  يونايتد مع  �شيفيلد  يلتقي  الخ��رى،  املباريات  ويف 
بروميت�س األبيون وولفرهامبتون مع اأر�شنال، ونيوكا�شل 
يونايتد مع كري�شتال بال�س، وفولهام مع لي�شرت �شيتي، 

ليدز يونايتد مع اإيفرتون، واأ�شتون فيال مع و�شت هام.

 11 اأوقف دنفر ناغت�س �شل�شلة من 
املو�شم(  ه��ذا  )الأط����ول  تواليا  ف��وزا 
ليوتا جاز بالفوز عليه 117-128 
الأمريكي  ال�شلة  ك��رة  دوري  �شمن 
نقطة   47 ب��ف�����ش��ل  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
يوكيت�س،  نيكول  ال�شربي  لنجمه 
يف حني انتزع لو�س اجنلي�س كليربز 

�شدارة املنطقة الغربية.
و�شرب يوكيت�س بقوة بت�شجيله 47 
الول  ال���رب���ع  يف   22 ب��ي��ن��ه��ا  ن��ق��ط��ة 
ال�شوط  ن��ه��اي��ة  يف   33 اىل  رف��ع��ه��ا 
ليحقق  متابعة   12 وا���ش��اف  الول 
املو�شم. "الدبل دبل" الع�شرين هذا 
ون�����وه ي��وك��ي��ت�����س جن���م امل����ب����اراة بال 
منازع بفوز فريقه بقوله "يف الوقت 
احل�����ايل، ي��ع��ت��رب ج���از اف�����ش��ل فريق 
مده�س  ب�شكل  يلعبون  ال����دوري،  يف 
 11 وحققوا  رائ��ع  ب�شكل  وي�شددون 
جيد  فالفوز  وبالتايل  تواليا،  ف��وزا 

جدا لنا".
بفارق  ناغت�س  تقدم  البداية  ومنذ 
كبري و�شل اىل 28 نقطة يف ال�شوط 
على  ك��ب��رية  بن�شبة  باعتماده  الول 
الرميات الثالثية وجنح يف ت�شجيل 
ال�8 الوىل ثم  منها يف حماولته   8
15 من ا�شل 18 يف نهاية ال�شوط 

الول.
ال��ف��ارق اىل  تقلي�س  وجن���ح ج���از يف 
10 نقاط يف الربع الثالث  اقل من 
لناغت�س  الخ��رية كانت  الكلمة  لكن 
جاميايكل  الح��ت��ي��اط��ي��ني  ب��ف�����ش��ل 
اللذين  كامباتزو  وفاكوندو  غرين 
9 و6 نقاطا تواليا يف الربع  �شجال 
الخري ليخرج فريقهما فائزا بفارق 

نقاط.  9
ج��از حاجز  م��ن  7 لعبني  وتخطى 
بويان  ك��ان  واف�شلهم  نقاط  الع�شر 
نقطة   29 م����ع  ب���وغ���دان���وف���ي���ت�������س 
لكن   13 م���ع  م��ي��ت�����ش��ل  ودون�����وف�����ان 
الوىل  �شبح اخل�شارة  يبعد  ذلك مل 
له منذ ال�شاد�س من كانون الثاين/

يناير املا�شي.
وعاد لو�س اجنلي�س كليربز من فوز 
�شريح على نيويورك نيك�س 129-
لنجمه  نقطة   28 بف�شل   115

كواهي لينارد.
مريح  بفارق  كليربز  تقدم  ان  وبعد 
امل��ب��اراة جنح نيك�س  خ��الل جمريات 
يف تقلي�س الفارق اىل نقطتني فقط 

يف مطلع الربع الخري لكن كليربز 
التالية  الت�شع  النقاط  بت�شجيل  رد 

ليح�شم النتيجة بن�شبة كبرية.
اف�شل  ران�������دل  ج��ول��ي��ون�����س  وك������ان 
م�شجل يف �شفوف اخلا�شر، �شاحب 
اف�����ش��ل دف����اع يف ال������دوري، م���ع 27 
كليربز  ان��ت��زع  ال��ف��وز  وب��ه��ذا  نقطة. 
�شدارة املنطقة الغربية على ح�شاب 
���ش��ج��ل ه���و الف�شل  ي���وت���ا ج����از م���ع 
يت�شمن  اذ  الآن  ح��ت��ى  ال�����دوري  يف 
وحقق  ه��زائ��م.  و5  انت�شارات   16
على  مثريا  ف��وزا  وي���زاردز  وا�شنطن 

بروكلني نت�س 146-149.
هدافني  اف�س  بني  املواجهة  وكانت 
هذا املو�شم يف ال��دوري: ب��راديل بيل 
دورانت  وكيفن  وي���زادرز  �شفوف  يف 
م���ع ن��ت�����س، ف�����ش��ج��ل ك���ل م��ن��ه��م��ا 37 
حا�شمة  ���ش��ج��ل  الول  ل��ك��ن  ن��ق��ط��ة 
منحت التقدم لفريقه 144-146 
قبل نهاية املباراة ب8 ثوان. بيد ان 
من  عليهما  تفوق  و�شتربوك  را�شل 
نقطة  ن��ق��ط��ة   41 ت�شجيله  خ���الل 
الوقت  "يف  و�شتربوك  وقال  للفائز. 
احل����ايل، ال�����ش��يء اله���م ه��و حتقيق 
خ�شارة  اىل  ا���ش��ارة  يف  النت�شارات" 

ف��ري��ق��ه ارب����ع م���ن م��ب��اري��ات��ه ال�شت 
مباريات  �شت  ت��اأج��ي��ل  بعد  الخ���رية 
كورونا  فريو�س  تداعيات  ب�شبب  له 
امل�����ش��ت��ج��د. وغ����اب ع���ن ن��ت�����س جنمه 
جيم�س ه���اردن ب��داع��ي ال���ش��اب��ة يف 
�شفنتي  ف��ي��الدل��ف��ي��ا  وق��ل��ب  ف���خ���ذه. 
�شيك�شرز تخلفه امام انديانا باي�شرز 
 10 اقل من  16 نقطة قبل  بفارق 
دقائق على نهاية املباراة ليفوز عليه 
نقطة   27 ب��ف�����ش��ل   110-119
يف  ل��ت��وب��ي��ا���س خ���اري�������س ب��ي��ن��ه��ا 10 
الربع الخري ليحقق فوزه ال�شاد�س 
يف اآخر 7 مباريات. وا�شاف فوركان 
املباراة  فيالدلفيا  وخا�س  كوركماز 
جويل  ال��ك��ام��ريوين  جنمه  غياب  يف 
امبييد ال���ذي ي��ع��اين م��ن اأوج����اع يف 

ظهره.
ماتي�س  ف��ي��الدل��ف��ي��ا  لع�����ب  وق������ال 
لأكري  مهم  ف��وز  ان��ه  "اعتقد  ثيبول 
ل���ق���د جن��ح��ن��ا يف قلب  ����ش���ب���ب.  م����ن 
تخلفنا يف املباراة لنفوز خارج ار�شنا 
ويف غياب جويل )امبييد(. كل هذه 
الم����ور ���ش��اه��م��ت يف ج��ع��ل ال��ف��وز يف 
غاية الأهمية. كنا �شنلوم اأنف�شنا لو 

خ�شرنا هذه املباراة".

اأتلتيكو يغرد خارج ال�سرب وبر�سلونة يخطف املركز الثاين

ب��ع��د ب��داي��ة ن��اج��ح��ة ل��ك��اأ���س احت���اد امل��ح��رتف��ني للتن�س ل��ل��ف��رق يف 
العام و�شط قيود اأكرب، وبعدد اأقل  ن�شخة هذا  �شتنطلق   ،2020
ديوكوفيت�س  نوفاك  �شيحاول  بينما  ملبورن،  يف  امل�شاركني،  من 
ال��دف��اع عن  اأم���ام ك��ن��دا، يف رح��ل��ة  ل��ب��داي��ة ناجحة  ق��ي��ادة �شربيا 

اللقب.
من  العديد  يف  فريقاً   24 مب�شاركة  املا�شي  العام  ن�شخة  اأقيمت 
فريقاً   12 �شت�شهد  العام  مناف�شات هذا  لكن  اأ�شرتاليا،  مالعب 
املباريات يف ملبورن بارك، ب�شبب فر�س قيود  فقط، و�شتقام كل 

�شارمة لحتواء كوفيد19-.

بحد  امللعب  �شعة  من   25% امل�شجعني  ح�شور  ن�شبة  و�شتبلغ 
اأق�شى.

التي تنطلق  اأ�شرتاليا  امل�شابقة �شكل بطولة  ورغم ذلك �شتعك�س 
البارزين  الرجال  الالعبني  اأغلب  �شيمثل  حيث  املقبل،  الأ�شبوع 
ب���الده���م يف ك���اأ����س احت����اد امل��ح��رتف��ني، ب��ع��د ق�����ش��اء ف���رتة العزل 

الإلزامي ملدة 14 يوماً.
وكان ديوكوفيت�س الذي مل يخ�شر يف ثماين مباريات بامل�شابقة، 
يف  اإ�شبانيا  على   1-2 للفوز  �شربيا  وق��اد  املا�شي  ال��ع��ام  مبدعاً 
النهائي، وت�شمن ذلك التفوق على رفائيل نادال دون خ�شارة اأي 

جمموعة.
ولن تكون مهمة امل�شنف الأول على العامل �شهلة، حيث �شيواجه 
الكندي الواعد ديني�س �شابوفالوف على ملعب رود ليفر، �شمن 
اإع��ادة ل�شدام العام املا�شي يف دور  مناف�شات املجموعة الأوىل يف 

الثمانية.
لتحقيق  البع�س  ير�شحه  ال��ذي  عاماً(   21( �شابوفالوف  وجنح 
النجاح يف البطولت الأربع الكربى، يف الو�شول مع ديوكوفيت�س 
اأن  املا�شي، و�شيحاول  العام  الثالثة  باملجموعة  �شوط فا�شل  اإىل 
يعرف اإذا ما كان قل�س الفارق يف امل�شتوى مع العمالق ال�شربي.

غريزمان: مي�سي اأ�سطورة.. و�سننت�سر بجميع املباريات

بعد ثنائيته الرائعة يف مرمى و�ست هام

كلوب يعّول على �سالح »املده�س« للحاق بال�سيتي
ناغت�س يوقف �سل�سلة انت�سارات جاز 

اأو�����ش����ح م��ه��اج��م ب��ر���ش��ل��ون��ة، ال��ف��رن�����ش��ي اأن���ط���وان 
غريزمان، اأن اجلميع داخل الفريق ي�شتمتع بوجود 
ليو مي�شي الأ�شطورة، وذلك عقب انت�شار الفريق 
2-1، �شمن  ب��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك  امل��ه��م وال��ث��م��ني ع��ل��ى 

اجلولة ال�21 للدوري الإ�شباين.
عقب  تليفزيونية  ت�شريحات  يف  غ��ري��زم��ان  ق���ال 
"تتبقى  ن��و:  الكامب  ملعب  احت�شنه  ال��ذي  اللقاء 
مباريات كثرية، وعلينا التفكري يف اأنف�شنا، وحماولة 
املتبقية، وننتظر بعدها ما  املباريات  الفوز بجميع 
بالهدف  احتفاله  وب�شوؤاله عن طريقة  �شيحدث". 
به  وال��ذي منح  البا�شكي،  الفريق  �شباك  الثاين يف 

فريقه النقاط الثالث، اأجاب باأنهم فريق جماعي، 
والبع�س ي�شارك، ويف اأوقت اأخرى ل، ولكن اجلميع 
الفرن�شي  ال��ن��ج��م  واخ��ت��ت��م  النت�شار".  م��ن  ج���زء 
اأداء مواطنه عثمان دميبيلي،  بالثناء على  حديثه 
حيث قال عنه اإنه مير بفرتة طيبة للغاية، ويبذل 
جمهوداً كبرياً خارج امللعب، ويعتني بنف�شه كثرياً. 
و�شرب الفريق الكاتالوين اأكر من ع�شفور بهذه 
بعد  البا�شك"  "اأ�شود  م��ن  ال��ث��اأر  اأول��ه��ا  النتيحة، 

خ�شارة لقب ال�شوبر اأمامهم قبل اأ�شبوعني.
الفريق اأي�شاً وا�شل م�شل�شل انت�شاراته يف "الليغا" 

للمباراة اخلام�شة توالياً.

ديوكوفيت�س يقود حماولة �سربيا للدفاع عن لقب كاأ�س احتاد املحرتفني

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

 احمد عزمي عواد
BERRINGA :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ :2021/1/28 - بيانات الأولوية املودعة بالرقم : 344027 
باإ�شم: احمد عزمي عواد

املوطن:را�س اخليمة - �شارع ال�شيخ حممد بن �شامل- مبنى عواد التجارية - هاتف:072211088
ahmedawwad196@gmail.com:فاك�س:072330515 - �شندوق الربيد:421 - امييل

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
ع�شل

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة باللغة الجنليزية BERRINGA بحروف لتينية
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اي اعرتا�س على ذلك ان يتقدم به مكتوبا لدارة العالمات التجارية يف وزارة 
القت�شاد او ار�شاله بالربيد امل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا العالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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تواأم تولدان بلوين ب�سرة خمتلفني 
التمييز  �شعوبة يف  توائم  اأطفاًل  ينجن  اللواتي  الأمهات  تواجه 
اأطفالهن يف كثري من الأحيان، لكن �شيدة بريطانية اأجنبت  بني 
طفلتني تواأم ت�شتطيع التمييز بينهما ب�شهولة، فقد ولدت اإحداها 

بلون ب�شرة اأ�شمر والأخرى بب�شرة بي�شاء.
وعر�شت ال�شيدة كايلي اأوكوتو )32 عاماً( طفلتيها التواأم اللتني 
بي�شاء  بب�شرة  جازيا  ول��دت  فقد  كبري،  ب�شكل  خمتلفتني  ظهرتا 
و�شعر  �شمراء  بب�شرة  نايال  �شقيقتها  ول��دت  بينما  اأمل�س،  و�شعر 

جمعد، وذلك ب�شبب طفرة وراثية نادرة.
اأوكوتو  ال�شيدة  قالت  الربيطانية  �شن  ذا  ل�شحيفة  حديث  ويف 
كبرية، والدهما من العرق الأ�شمر  مفاجاأة  ولدتهما  كانت  "لقد 
واأنا خمتلطة العرق، فوالدتي اإجنليزية ووالدي نيجريي، لكنني 

مل اأفكر اأبداً باأن التواأم �شتولدان بلوين ب�شرة خمتلفني".
الفرق  ج���وردان  وزوج��ه��ا  كايلي  تكت�شف  مل  طويل،  خما�س  وبعد 
جامعة  مب�شت�شفى  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  حتى  الطفلتني  ب�شرة  ل��ون  يف 
اأن  ال��زوج��ان مرهقان ون��ام��ا دون  ك��ان  ال���ولدة  ه��وم��رت��ون، فبعد 
عندما  كبرية  �شدمتهما  وكانت  الطفلتني،  بني  الفرق  يالحظا 

اأدركا اأن لون ب�شرة كل طفلة يختلف عن الأخرى.
ومل تقل ده�شة املمر�شات يف امل�شت�شفى عن ده�شة والدي الطفلتني، 
فقد كانتا مميزتني ومل ي�شبق للممر�شات م�شاهدة حالة مماثلة، 
الت�شابه بني  اأوج���ه  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  اإن  الأم  ت��ق��وم  ذل��ك  ورغ���م 

طفلتيها التواأم.

ال�سليمانية.. اأطفال يتحدون املر�س بالر�سم والفن
معر�س  ال��ع��راق،  كرد�شتان  باإقليم  ال�شليمانية  مدينة  يف  انطلق 
وعربية  حملية  �شركة   80 م��ن  اأك���ر  مب�شاركة  بازار"،  "براند 

وعاملية، و�شي�شتمر على مدى 10 اأيام.
م�شدري  احت���اد  قبل  م��ن  ينظم  ه��ذا  املاركات"  "�شوق  م��ه��رج��ان 
وم�شانع  ���ش��رك��ات  جملة  م��ع  بالتن�شيق  ك��رد���ش��ت��ان،  وم�����ش��ت��وردي 
اإىل  الغذائية  امل��واد  من  الخت�شا�شات،  متعددة  اإنتاجية  ومعامل 
والتحف، و�شول  والألب�شة  اليدوية  وامل�شغولت احلرفية  الطبية 
اإىل القرطا�شية والكتب والكماليات ومواد التجميل وغريها من 

املنتجات.
فاملعر�س يعتمد، بح�شب ت�شريح رئي�س احتاد م�شدري وم�شتوردي 
اجلودة  "معياري  على  الرحمن،  عبد  م�شطفى  �شيخ  كرد�شتان 

والأ�شعار املخف�شة"، التي ت�شل ن�شبة تخفي�شها اإىل 35 يف املئة.
وتباع الكثري من املواد املعرو�شة يف املعر�س باأقل من �شعر اجلملة، 
يف حماولة بح�شب اجلهات املنظمة وامل�شاركة، للتخفيف عن كاهل 

املواطن الكردي والعراقي ب�شكل عام.
وياأتي تخفي�س الأ�شعار يف ظل ارتفاع �شعر �شرف الدولر، وتفاقم 
اأزمة تاأخري �شرف حكومة الإقليم رواتب املوظفني، التي توزع كل 

�شهرين ون�شف مرة.
وي�شهد ال�شوق اإقبال كبريا من الزوار، وبع�شهم يرتاده رمبا من 
باب الف�شول وامل�شاهدة ومت�شية الوقت ولي�س بال�شرورة للتب�شع 
ال�شوق،  رك��ود  الأح���وال يف حتريك  بكل  ي�شهم  ال��ذي  املعر�س  من 
وتدين  الطاحنة  القت�شادية  والأزم���ة  ك��ورون��ا  وب��اء  تف�شي  بفعل 

قدرة امل�شتهلكني ال�شرائية.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�سباب ذوو املظهر احل�سن اأكرث مياًل خلرق القوانني
اأظهرت درا�شة جديدة اأن ال�شباب واملراهقني ذوو املظهر احل�شن اأكر مياًل خلرق القوانني والقواعد املعمول بها 
يف املجتمع. واكت�شف الباحثون ظاهرة "املجرم الو�شيم" بعد درا�شة ا�شتمرت اأربع �شنوات للمراهقني الأمريكيني، 
وجاءت النتائج مفاجاأة للمحللني الذين توقعوا اأن يكون ال�شباب ذوو املظهر غري اجلميل اأكر مياًل للتحول اإىل 

اجلرمية بعد حياة الرف�س والإحباط.
12 و16 عاًما تقييم مدى جاذبيتهم،  700 طالب يف املرحلة الثانوية ترتاوح اأعمارهم بني  وُطلب من اأكر من 
ووجد الباحثون اأن اأولئك الذين منحوا اأنف�شهم درجات عالية كانوا اأكر عر�شة لالنخراط يف جتارة املخدرات اأو 

التخريب اأو ال�شرقة من املتاجر.
وتوقع باحثون من جامعة بولينج جرين �شتيت يف اأوهايو اأن الأ�شخا�س الذين يعتربون اأنف�شهم قبيحني �شينخف�س 
لديهم احرتام الذات ويح�شلون على اأعلى درجات كم�شببني للم�شاكل، لكن العك�س كان �شحيًحا، مما دفعهم اإىل 
العتقاد باأن ذلك قد يكون لأن التالميذ ذوو املظهر احل�شن يجتذبون جمموعات اأكرب من الأ�شدقاء، وميار�شون 
 Crime شغًطا اأكرب من اأقرانهم. وقال الربوفي�شور توما�س موين، الذي ن�شر النتائج التي تو�شل اإليها يف جملة�

& Delinquency
" نحن نفرت�س اأن الأمر يتعلق بال�شعبية وال�شداقات، ويتم ارتكاب معظم اأنواع ال�شلوكيات املخالفة يف جمموعات، 
لذلك من املحتمل اأن تكون نتيجة حلقيقة اأن كونك جمياًل يعني زيادة عدد الأ�شدقاء والروابط الجتماعية التي 

توؤدي بدورها اإىل املزيد من الفر�س لرتكاب الأفعال امل�شيئة".
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حيوانات حديقة القد�س تعاين الوحدة.. ملاذا؟
الوحدة  تعاين  القد�س  يف  الكتابية  احل��ي��وان  حديقة  يف  احل��ي��وان��ات  باتت 

ب�شبب غياب الزائرين والتفاعل معهم.
واأغلقت احلديقة اأبوابها اأمام الزائرين منذ دخول اإجراءات العزل العام يف 
اإ�شرائيل حيز التنفيذ قبل نحو �شهر. ويقول حرا�س احلديقة اإن احليوانات 
ال�شياج وهو ما كان ميثل م�شدرا  تفتقد التحديق يف الزائرين من خلف 
حديقة  يف  البيطريني  الأط��ب��اء  كبرية  ماجن  اآفني  نيلي  تقول  للرتفيه. 
نحاول  بع�شا..  بع�شهم  م��ع  ويلهون  اأع��ل��ى  يف  يجل�شون  "اإنهم  احل��ي��وان 

الرتويح عنهم لكنهم يفتقدون الزوار يف الواجهة الأمامية الكبرية".
وحتتوي احلديقة املرتامية الأطراف على جمموعة متنوعة من احليوانات 

لكنها تويل عناية خا�شة بالأنواع املذكورة يف التوراة.
ومع عدم وجود زوار حولها، تكتفي احليوانات بالتفاعل مع احلرا�س الذين 

ينهمكون يف اإطعام حيوانات الكغر واحلمر الوح�شية والفيلة ورعايتها.
قرود  خرجت  احل��دي��ق��ة،  يف  بجولة  روي���رتز  تلفزيون  طاقم  ق��ام  وعندما 

العواء ال�شوداء والذهبية من اأماكنها متلهفة لإلقاء نظرة.
ذلك حقا..  يفتقدون  "اإنهم  ال��زوار  مع  اليومي  التفاعل  اآفني عن  وقالت 

اإنهم يجل�شون وينتظرون اأن تفتح حديقة احليوانات مرة اأخرى".
لكن الأ�شود متثل ا�شتثناء اإذ باتت تقرتب من حرا�شها واملناطق الأمامية 

ملجمعها يف ظل غياب الزائرين.

قفازات �ساندرز.. خطوة جديدة لتلبية الطلب الهائل
موؤخرا،  �شهرتها،  ذاع���ت  الأم��ريك��ي��ة  فريمونت  ولي���ة  م��ن  معّلمة  اأعلنت 
مرا�شم  خ��الل  ���ش��ان��درز،  ب��ريين  و�شعهما  �شوفيني  ق��ّف��اَزي��ن  لت�شميمها 
تن�شيب جو بايدن رئي�شا اأنها وجدت �شركة تتوىل ت�شنيع كميات من هذين 
الذي  الكبري  الطلب  تلبية  هو  الهدف  اأن  امل�شممة،  واأو�شحت  القفازين. 
ع�شو  ل�شورة  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  عرب  الوا�شع  النت�شار  اأحدثه 

جمل�س ال�شيوخ وهو ي�شتعني بهما ليقي يديه من الربد.
وجل�س �شاندرز على كر�شي قابل للطي وذراعاه مثنيتان فيما ي�شع قفازين 
ال���ربد، م�شاهدا  ل���درء  اأخ�����ش��ر  وي��رت��دي معطفا  ال�����ش��وف  م��ن  حمبوكني 
عرب  ح�شابها  على  اإلي�س،  جينيفر  وكتبت  رئي�شا.  ي�شبح  ال�شابق  مناف�شه 
تيدي  مع  �شاأتعاون  �شارة!  اأخبار  "لدي  ال�شبت  اأم�س  اأول  "تويرت"  اأول 
ق�شماً  اأن  م�شيفة   ،"!! للجميع  ب��ريين  ق��ف��ازات  لإن��ت��اج  فريمونت  يف  ب��ري 
"كنت واثقة باأن ثمة  من الأرباح �شيخ�ش�س لالأعمال اخلريية. واأ�شافت 

طريقة للتمكن من تاأمني القفازين لكم، ووجدتها!".
التوا�شل  �شبكات  تناقلتها  التي  ال�شورة  بف�شل  اإلي�س  ت�شتهر  اأن  وقبل 
الجتماعي يف كل اأنحاء العامل، كانت املعلمة البالغة 42 عاماً تعي�س "حياة 

هادئة" يف بلدتها ال�شغرية اإ�شيك�س جنك�شن يف ولية فريمونت.

ريبيل ويل�سون: ياأتي الرجال 
اإيل لي�ساعدوين بحمل االأكيا�س

الأ�شرتالية  ريبيل  املمثلة  اأ���ش��ارت 
غرّيت  قد  النا�س  اأن  ويل�شون  اإىل 
فقدانها  ب�شبب  جتاهها  معاملتها 
يكون  عندما  "عادًة  قائلة:  وزنها، 
النا�س  ينظر  ل  �شميًنا،  ال�شخ�س 
اأت�شّوق  عندما  الآن  م��رت��ني.  اإل��ي��ه 
ي�شاعدوين  اإيل لكي  الرجال  ياأتي 

بحمل الأكيا�س".
ريبيل  حت��دث��ت  اآخ���ر  �شعيد  ع��ل��ى 
ويل�شون موؤخرا عن اختطافها من 
اأفريقيا  يف  م�شلحة  جماعة  قبل 
وك�شفت  �شنوات،  قبل  كاملة  لليلة 
عن تفا�شيل ما حدث معها، وقالت 
 Straight Talking برنامج  يف 
جمموعة  م��ع  م�شافرة  كانت  اإن��ه��ا 
موزمبيق،  ري���ف  اإىل  ال��ن�����ش��اء  م��ن 
ع��ن��دم��ا مت ت��وق��ي��ف ال�����ش��ي��ارة التي 
كن فيها ومت اختطافهن من قبل 
�شاحنة  يف  "كنا  م�شلحني:  رج���ال 
م��وا���ش��ي وج���اء ه����وؤلء ال��رج��ال يف 
الكثري  وم��ع��ه��م  اأخ������رى  ���ش��اح��ن��ة 
جانبنا  اإىل  توقفوا  ال��ب��ن��ادق.  م��ن 
م����ع ب���ن���ادق���ه���م ال���ك���ب���رية وك����ان����وا 
من  النزول  عليك  "نعم،  يقولون، 

�شاحنتك".

مايكرو�سوفت ت�سعى ل�سد فراغ 
غوغل يف حال تركت اأ�سرتاليا

مايكرو�شوفت  جم��م��وع��ة  اأع�����ّدت 
الأم��ري��ك��ي��ة خ��ط��ة ب��دي��ل��ة يف حال 
نّفذت مناف�شتها "غوغل" تهديدها 
م��ا م�شت  اإذا  اأ���ش��رتال��ي��ا  مب��غ��ادرة 
ك���ان���ب���ريا يف م�����ش��روع��ه��ا ال���رام���ي 
الرقمي  ال��ق��ط��اع  عمالقة  لإرغ����ام 
على الدفع لو�شائل الإع��الم، وفق 

معلومات �شحافية.
الأ�شرتالية  احل��ك��وم��ة  وو���ش��ع��ت 
على  ت��ف��ر���س  �شلوك"  "مدّونة 
"في�س بوك" و"غوغل" دفع مبالغ 
ال�شحافية  ل��ل��م��ج��م��وع��ات  م��ال��ي��ة 
ال�شتعانة  ع���ن���د  الأ�����ش����رتال����ي����ة 

مبحتوياتها.
الأمريكيتان  املجموعتان  ولّوحت 
خدماتهما  ب���وق���ف  ال��ع��م��الق��ت��ان 
بحال  اأ����ش���رتال���ي���ا  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

�شريان القانون اجلديد.
ل�"غوغل"  العامة  امل��دي��رة  وق��ال��ت 
الأ�شبوع  �شيلفا  ميل  اأ�شرتاليا  يف 
امل��ا���ش��ي خ��الل حتقيق ب��رمل��اين اإن 
حمركها  ���ش��ت��ح��ج��ب  جم��م��وع��ت��ه��ا 
للبحث يف اأ�شرتاليا يف حال العمل 

بهذا القانون.
اأ�شرتاليان"  "ذي  وذكرت �شحيفة 
�شاتيا  "مايكرو�شوفت"  رئي�س  اأن 
التالية  الأي�����ام  يف  ت��ط��رق  ن���ادي���ال 
م���ع رئ��ي�����س ال��������وزراء الأ�����ش����رتايل 
اإم���ك���ان  اإىل  م���وري�������ش���ون  ����ش���ك���وت 
"بينغ"  ال��ب��ح��ث  حم����رك  ت��ط��وي��ر 
حال  يف  ل�"مايكرو�شوفت"  التابع 
قائاًل  حمركها،  "غوغل"  اأوق��ف��ت 
"خطة  ط��������ّورت  جم���م���وع���ت���ه  اإن 
بديلة" للعمل بها يف حال ان�شحاب 
الأ�شرتالية. ال�شوق  "غوغل" من 

بريانكا �سوبرا ب�سعر 
مبلل يف �سورة عفوية

�شوبرا   بريانكا  املمثلة  اأطلت  مبلل  ب�شعر 
جديدة  ت�����ش��وي��ر  بجل�شة  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا  ع��ل��ى 
ال�شورة يف �شفحتها  خ�شعت لها، ون�شرت 
التوا�شل الجتماعي،  اخلا�شة على موقع 
و�شعرها  ال�����ش��ع��ادة  قمة  يف  بريانكا  وب���دت 
ب��ل��ق��ط��ة عفوية  م��ب��ل��ل وظ���ه���رت ال�������ش���ورة 
باألوان  وهي مبت�شمة وا�شعًة ماكياج ناعم 

ترابية لفتة.
وكانت بريانكا قد �شدمت متابعيها موؤخراً 
عرب �شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل 
وه��ي يف  لها  ���ش��ورة  بن�شرها  الج��ت��م��اع��ي، 
مرتدية  فيها  وظ��ه��رت  ع��ام��اً،  ال�17  عمر 
بدلة لونها "اأ�شود"، وتبدو عليها النحافة 
ذكريات  خاللها  من  م�شتعيدة  ال�شديدة، 
مرحلة املراهقة، قبل تتويجها بلقب ملكة 

جمال العامل يف عام 2000.

ك�سف لغز مقتل متنزهني قبل 60 عامًا 
�شباب  متنزهني  ت�شعة  مقتل  مالب�شات  درا���ش��ة  ك�شفت 
اأحد  يف   1959 ع��ام  �شتاء  منت�شف  يف  غام�شة  لأ�شباب 
رو�شيا،  حت��رّي  ت��زال  ل  ماأ�شاة  يف  الأورال،  جبال  مم��رات 
واأعطيت لها تف�شريات عّدة، اأحدها يتهم كائنات ف�شائية 
بالوقوف وراءها، واآخر يعزوها اإىل جتربة نووية فا�شلة.
اإل اأن الدرا�شة التي ُن�شرت هذا الأ�شبوع يف جملة "اإيرث 
عوامل  ت��ك��ون  اأن  رّج��ح��ت  العلمية  اإنفايرومننت"  اأن���د 
كانت جثثهم  الذين  ال�شّبان  ت�شببت مباأ�شاة  طبيعية قد 
متجمدة يف اجلبل املك�شو بالثلوج، وبدت على بع�شها اآثار 

كدمات رهيبة.
خل�س  ب��ع��دم��ا  ح��ت��ى  ق��ائ��م��اً  دياتلوف"  مم��ر  وبقي"لغز 
ق�شوا  ال��ط��الب  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��رم  ال��ع��ام  ر���ش��م��ي  حتقيق 

بانهيار ثلجي.
اأدت اىل  واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن جمموعة من العوامل 
انهيار ثلجي فاجاأ ال�شّبان خالل نومهم فيما كانت درجة 

احلرارة نحو 25 درجة مئوية حتت ال�شفر.
الفريق،  اأع�شاء  بع�س  جثث  على  غريبة  بقع  ولوحظت 
فيما كان حمجر العني فارغاً يف جثث اأخرى، ومل تظهر 
اآثار �شدمات  عالمات خارجية على عدد من اجلثث بل 
مب�شتوى  م�شاباً  املتنزهني  اأح��د  وك��ان  فح�شب.  داخلية 
عاٍل من الإ�شعاع، فيما فقدت امراأة ل�شانها. وُفتح حتقيق 
جنائي يف الق�شية، لكنه �شرعان ما ُخِتم، وبقيت نتائجه 
اللغز  األهم  وقد  الع�شرين،  القرن  �شبعينات  حتى  �شرية 

عدداً من الكتب والتقارير الوثائقية وحتى الأفالم.

جامع التربعات ال�سهري الكابنت مور م�ساب بكورونا
ق��ال��ت اب��ن��ة ال��ك��اب��ن ال��ربي��ط��اين ت���وم م���ور ال����ذي جمع 
الرعاية  ن��ظ��ام  ل��دع��م  الإ�شرتلينية  اجلنيهات  م��الي��ني 
داخل حديقة  �شرياً  قيامه بجولت  ال�شحية عن طريق 
اإن  املا�شي،  العام  عام  اإج���راءات عزل  اأثناء فر�س  منزله 

اأباها ُنقل للم�شت�شفى بعد ثبوت اإ�شابته بكورونا.
العاملية  احل��رب  يف  قاتل  ال��ذي  القدمي  املحارب  ا�شتحوذ 
عيد  قبل  -ني�شان،  اأبريل  يف  النا�س  اهتمام  على  الثانية 
ال�100 بقليل، عندما ُن�شرت له لقطات م�شورة  ميالده 
اإطار ي�شاعده على  وهو يقوم بتلك اجلولت متكئا على 
�شمال  يف  مورتني  مار�شتون  بقرية  حديقته  حول  امل�شي 
لندن. كان اأمله اأن يجمع 1000 جنيه اإ�شرتليني، لكنه 
 41( اإ�شرتليني  جنيه  مليون   30 على  ي��زي��د  م��ا  جمع 
مليون دولر( دعماً لهيئة ال�شحة العامة وحطم رقمني 
فار�س  و�شام  على  قيا�شيني يف مو�شوعة غيني�س وح�شل 
يف  الأول  امل��رك��ز  ل��ه  اأغنية  وحققت  اإل��ي��زاب��ي��ث  امللكة  م��ن 
اإن�شاء موؤ�ش�شة  و�شاعد يف  الذاتية  املبيعات وكتب �شريته 
خريية. كتبت ابنته هانا على تويرت "اأود اأن اأبلغ اجلميع 

اليوم اأن، والدي ُنقل اإىل امل�شت�شفى".
املا�شية  القليلة  الأ�شابيع  خ��الل  يعالج  "كان  واأ���ش��اف��ت 
اإ�شابته  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  وثُبتت  ال��رئ��وي  اللتهاب  م��ن 
احتاج  عندما  اأم�����س  حتى  البيت  يف  معنا  ك��ان  ب��ك��ورون��ا. 
يف  ولي�س  جناح  يف  ُيعالج  التنف�س.  يف  اإ�شافية  مل�شاعدة 

وحدة للعناية املركزة".

حلظات قبل الكارثة.. طفل يلهو على ال�ساطئ ووالده بني فكي قر�س
التقطت لطفل اأ�شرتايل يف الثانية من عمره، �شورة 
�شتكون ع�شية عن الن�شيان، يف م�شتقبله، لأنها كانت 

�شاهدة على "فاجعة مروعة".
وبح�شب �شحيفة "ديلي ميل"، فاإن الطفل ليفي بدا 
واقفا على رمال ال�شاطئ، بينما كان والدُه يغط�س 

خلفه يف املياه ب�شاحل فكتوريا الغربية.
الأب  اختفى  حتى  قليلة  حلظات  م��رت  اإن  م��ا  لكن 
كان  بينما  م��ب��اغ��ت،  ب�شكل  الأن���ظ���ار،  ع��ن  دون���ك���ان 

ي�شتمتع با�شتك�شاف روائع احلياة البحرية.
وترجح العائلة اأن يكون ال�شحية قد تعر�س لوعكة 
عليه  هجم  ث��م  ال��ب��ح��ر،  يف  غط�شه  اأث��ن��اء  مفاجئة، 

القر�س يف وقت لحق والتهمه.
ويف يوم الفاجعة، كان الأب اإىل جانب زوجته وابنه 
ال�شغري، وبدت الأ�شرة يف اأمت ال�شعادة وهي تلتقط 

�شورا اأخرى، ثم قلب �شمك القر�س كل �شيء.
تاأثرها برحيل دونكان، قائلة  الزوجة تايال  واأبدت 
وع��ا���س مبثابة �شديق لبنه  رج��ال طيبا،  ك��ان  اإن��ه 

ال�شغري.
البحث  اأج��ل  من  خمت�شة  بفرق  ال�شتعانة  وج��رت 
مل  اإذ  ج���دوى،  دون  لكن  البحر،  مياه  يف  الأب  ع��ن 
اإج��راء مت�شيط مكثف  يجر العثور على جثته رغم 
قد  ال��رج��ل  يكون  اأن  ال�شلطات  اأي��ام.وت��رج��ح  لعدة 

تويف ب�شبب طبيعي غري حمدد.
وق����د اف��رت���ش��ه ق���ر����س اأب��ي�����س ك��ب��ري مت ر����ش���ده يف 

املوقع.
ويف غ�شون ذلك، مت العثور على بع�س اأغرا�س الأب 
الراحل يف موقع قريب، مثل لبا�س ال�شباحة املمزق 

اأما اجلثة فما زالت خمتفية.
وقام اأ�شدقاء الراحل وزمالوؤه باإطالق حملة تربع 

من اأجل م�شاعدة الأم وابنها بعد رحيل الأب.
اخلروج  �شتوا�شل  اإنها  الأ�شرة  قالت  ناحيتها،  من 
اإىل املحيط لأجل ال�شتمتاع ولن تزوي داخل البيت 
لل�شالم  م��ك��ان��ا  ي���زال  م��ا  "فاملحيط  احل���ادث���ة،  ب��ع��د 

واحلب بالن�شبة اإلينا".

هاندا اأت�سيل ت�ستعر�س 
ر�ساقتها بف�ستان ق�سري 

ا�شتعر�شت املمثلة الرتكية  هاندا اأرت�شيل  ر�شاقتها بف�شتان وردي ق�شري، 
التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  يف  ن�شرتها  ب�شورة  وظ��ه��رت 
الجتماعي باإطاللة لفتت فيها اأنظار متابعيها خ�شو�شاً واأنها ارتدت 
اأن  ف�شتانا ذو ت�شميم فريد، وتركت �شعرها من�شدًل على كتفيها دون 

تعمد اإىل ت�شريحه.
يذكر اأنه يوا�شل النجمان الرتكيان هاندا اأرت�شيل و كرم بور�شني  بطال 
العاطفية،  عالقتهما  ح��ول  اجل��دل  بابي " اإث���ارة  اأط��رق  " اأنت  م�شل�شل 
وجديد هذا الأمر هو و�شلة الغزل التي ح�شلت بني الثنائي ال�شهري 
، جمموعة  اأرت�شيل موؤخرا  ن�شر  بعد  التوا�شل الجتماعي  على موقع 
هذه  التقط  :"من  قائاًل  ال�شور  على  بور�شني  وعلق  لها،  ال�شور  من 

ال�شور ؟ حقا التقطها ب�شكٍل ل ي�شدق!

رجل ثلج على مقعد و�سط الثلوج يف نا�سيونال مول بالعا�سمة الأمريكية وا�سنطن.   رويرتز


