
   

�أجرت 226,139 فح�صا ك�صفت عن 2,930 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,517 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

خالل  جرعة   5,372 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
التي مت تقدميها  املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات   24 ال�  ال�صاعات 
حتى ام�س 6,020,461 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 60.87 جرعة لكل 

100 �صخ�س .
اإىل  و�صعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفري  ال��وزارة  خطة  مع  متا�صيا  ذلك  ياأتي 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.
اأخرى ومتا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع  من جهة 
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت 
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم 
ال�  226,139 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات  اإجراء  ال��وزارة عن  ..اأعلنت 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 
الدولة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�س 
 2,930 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع 
م��ن جن�صيات خمتلفة,  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة 

وجميعها حاالت م�صتقرة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 8 حاالت م�صابة وذلك من تداعيات االإ�صابة 
 1,221 الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�صتجد,  كورونا  بفريو�س 
تعازيها  اأ�صفها وخال�س  املجتمع عن  ووقاية  ال�صحة  وزارة  حالة.   واأعربت 
امل�صابني,  جلميع  العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  املتوفني,  ل��ذوي  وموا�صاتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1,517 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا 
تلقيهم  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيهم   19  - كوفيد  امل�صتجد 
يكون جمموع  وبذلك  امل�صت�صفى,  دخولهم  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية 

حاالت ال�صفاء 381,225 حالة.

�صورتان من منزل بالريا�س الآثار انت�صار �صظايا اعرتا�س �صاروخ بال�صتي اأطلقته ملي�صيا احلوثية االإرهابية  )وا�س(

�صعيد يت�صدر الرئا�صية

خليفة بن زايد ي�شدر قرارين بت�شكيل جمل�س اإدارة 
�شركة برتول اأبوظبي الوطنية وتعيني الع�شو املنتدب 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي,  اإم���ارة  حاكم  اهلل«,  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
املالية  ل��ل�����ص��وؤون  االأع���ل���ى  للمجل�س  رئ��ي�����ص��اً  ب�صفته 
�صركة  اإدارة  جمل�س  بت�صكيل  ق����رارا  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
�صاحب  برئا�صة  »اأدن���وك«  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان .
اأبوظبي الوطنية  اإدارة �صركة برتول  وي�صم جمل�س 
بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  »اأدن���وك« يف ع�صويته كل من 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  و�صمو  نهيان  اآل  زاي���د 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  و�صمو  نهيان 
نهيان, ومعايل الدكتور �صلطان اأحمد اجلابر ومعايل 
خلدون خليفة املبارك ومعايل الدكتور اأحمد مبارك 
ال��زع��اب��ي ومعايل  وم��ع��ايل جا�صم حممد  امل��زروع��ي, 
ال�صايغ  علي  اأحمد  ومعايل  املزروعي  حممد  �صهيل 

ومعايل املهند�س عوي�صة مر�صد املرر.
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأ���ص��در 
�صلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  بتعيني  اآخ���راً  ق���راراً  نهيان 

حممد بن زايد ي�شدر قرارا بت�شكيل اللجنة التنفيذية 
ملجل�س اإدارة �شركة برتول اأبوظبي الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأ����ص���در 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
ن����ائ����ب ال���ق���ائ���د االأع����ل����ى 
رئي�س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
املجل�س التنفيذي الإمارة 
رئي�س  ب�صفته  اأب��وظ��ب��ي, 
�صركة  اإدارة  جم���ل�������س 
الوطنية  اأبوظبي  برتول 
بت�صكيل  ق���رارا  »اأدن�����وك« 
ال����ل����ج����ن����ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
�صركة  اإدارة  مل���ج���ل�������س 
الوطنية  اأبوظبي  برتول 
»اأدن������وك«, ب��رئ��ا���ص��ة �صمو 
حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ 
بن زايد اآل نهيان. وت�صم 

اجلابر  اأحمد  �صلطان  الدكتور  معايل  من  كل  ع�صويتها  يف  التنفيذية  اللجنة 
�صهيل  ومعايل  الزعابي  حممد  جا�صم  ومعايل  املبارك  خليفة  خلدون  ومعايل 

حممد املزروعي ومعايل اأحمد علي ال�صايغ.

ترحيب فل�شطيني باإر�شال الإمارات لقاحات كورونا اإىل قطاع غزة

جددت ت�صامنها �لكامل مع �ململكة و�أكدت �أن �أمن �لبلدين كل ال يتجز�أ

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�شتهداف ال�شعودية ب�شاروخ بالي�شتي وطائرات مفخخة
•• اأبوظبي-الريا�ض -وام: 

اإدانتها  االإم��ارات عن  اأعربت دول��ة 
ملحاوالت  ال�صديدين  وا�صتنكارها 
م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات احل���وث���ي االإره���اب���ي���ة 
ا�صتهداف  اإي������ران,  م��ن  امل��دع��وم��ة 
املدنية بطريقة  املدنيني واالأعيان 
املنطقة  يف  وم��ت��ع��م��دة  مم��ن��ه��ج��ة 
اجل��ن��وب��ي��ة وك��ذل��ك م��دي��ن��ة جازان 
اململكة  ومدينة خمي�س م�صيط يف 
من  ال�صقيقة,  ال�صعودية  العربية 
وطائرات  بالي�صتي  �صاروخ  خ��الل 
م���ف���خ���خ���ة اع����رت�����ص����ت����ه����ا ق������وات 

التحالف.
وج�����ددت دول����ة االإم�������ارات يف بيان 
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ع�����ن  ������ص�����ادر 
والتعاون الدويل ت�صامنها الكامل 
الهجمات  ه����ذه  اإزاء  امل��م��ل��ك��ة  م���ع 
االإرهابية, والوقوف معها يف �صف 
اأمنها  واحد �صد كل تهديد يطال 
وا���ص��ت��ق��راره��ا, ودع��م��ه��ا يف ك��ل ما 
تتخذه من اإج��راءات حلفظ اأمنها 
و�صالمة مواطنيها واملقيمني على 

اأرا�صيها.
اأم����ن االإم������ارات  اأن  واأك�����د ال��ب��ي��ان 
اململكة  واأم�����ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

متكنت  امل�صرتكة  التحالف  ق���وات 
م�صاء اأم�س االأول )ال�صبت( و�صباح 
اأم���������س )االأح����������د( م����ن اع���رتا����س 
)واحد(  بال�صتي  ���ص��اروخ  وتدمري 
اأطلقته امللي�صيا احلوثية االإرهابية 
اإي���ران جت��اه مدينة  م��ن  املدعومة 
ال��ري��ا���س, وع���دد 6  ط��ائ��رات دون 
اململكة  جت����اه  )م��ف��خ��خ��ة(  ط���ي���ار 
ال����ص���ت���ه���داف امل���دن���ي���ني واالأع����ي����ان 
املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
يف املنطقة اجلنوبية وكذلك مدينة 

جازان ومدينة خمي�س م�صيط.
امللي�صيا  اأن  املالكي  العميد  واأ�صاف 
احلوثية االإرهابية تتعمد الت�صعيد 
ال�صتهداف  واالإره����اب����ي  ال��ع��دائ��ي 
امل�����دن�����ي�����ني واالأع���������ي���������ان امل����دن����ي����ة 
البال�صتية  ال�����ص��واري��خ  با�صتخدام 

والطائرات دون طيار"املفخخة".
كفاءة  اأن  املالكي  العميد  واأو���ص��ح 
امللكي  اجل��������وي  ال������دف������اع  ق��������وات 
امللكية  اجلوية  والقوات  ال�صعودي 
هذه  واأحبطت  ت�صدت  ال�صعودية 
التهديدات بر�صدها عند اإطالقها 
امللي�صيا  من داخل مناطق �صيطرة 
متابعتها  ث�����م  وم������ن  احل����وث����ي����ة 

وتدمريها.

يتجزاأ  ال  ك��ل  ال�صعودية  العربية 
يواجه  خ��ط��ر  اأو  ت��ه��دي��د  اأي  واأن 
تهديداً  ال���دول���ة  ت��ع��ت��ره  امل��م��ل��ك��ة 

ملنظومة االأمن واال�صتقرار فيها.
واأ�صار البيان اإىل اأن ا�صتمرار هذه 
اخلطر  طبيعة  يو�صح  الهجمات 
الذي يواجه املنطقة من االنقالب 
جديداً  دلياًل  واعترته  احل��وث��ي, 

ع��ل��ى ���ص��ع��ي ه����ذه امل��ل��ي�����ص��ي��ات اإىل 
ت��ق��وي�����س االأم�����ن واال����ص���ت���ق���رار يف 

املنطقة.
امل�صرتكة  ال���ق���وات  ق���ي���ادة  وك���ان���ت 
اليمن  يف  ال�صرعية  دع��م  لتحالف 
وتدمري  اع�����رتا������س  اأع���ل���ن���ت  ق����د 
دون  و6  طائرات  بال�صتي  �صاروخ 
امللي�صيا  اأطلقتها  )مفخخة(  طيار 

من  املدعومة  االإره��اب��ي��ة  احلوثية 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب���اجت���اه  اإي�������ران 

ال�صعودية.
املالكي  تركي  الركن  العميد  وقال 
امل���ت���ح���دث ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م ق���وات 
ال�صرعية  دع��م  )حتالف  التحالف 
وكالة  بثته  ب��ي��ان  يف   - ال��ي��م��ن(  يف 
االأن���ب���اء ال�����ص��ع��ودي��ة )وا������س( - اإن 

�صعّيد يت�صدر نو�يا �لت�صويت يف �لرئا�صية:

�شرب اآراء: الد�شتوري احلر يعمق الفارق يف الت�شريعية

الداخلية  وزي���ري  ا�شتقالة 
والعدل الأردنيني ب�شبب كورونا

•• عمان-وكاالت:

قبل العاهل االأردين, امللك عبد اهلل 
الداخلية  وزي���ري  ا�صتقالة  ال��ث��اين, 
ب�صام  وال����ع����دل  امل��ب��ي�����ص��ني  ���ص��م��ري 
فيما  من�صبيهما,  م��ن  ال��ت��ل��ه��وين, 
كري�صان  توفيق  تكليف  على  واف���ق 
واأحمد  ال���داخ���ل���ي���ة,  وزارة  ب�������اإدارة 
الزيادات باإدارة وزارة العدل. وذكرت 
وك��ال��ة اأن��ب��اء )ب����رتا(, اأن���ه "�صدرت 
قبول  على  باملوافقة  امللكية  االإرادة 
ا���ص��ت��ق��ال��ة ال���وزي���ري���ن, اع��ت��ب��ارا من 
2021.وكانت  فراير   28 تاريخ 
و���ص��ائ��ل اإع������الم اأردن����ي����ة ق���د ذك���رت 
يف وق���ت ���ص��اب��ق, اأن رئ��ي�����س ال����وزراء 
االأردين طلب من وزيري الداخلية 
من  ا�صتقالتيهما  ت��ق��دمي  وال��ع��دل 
الدفاع  اأوام���ر  ملخالفتها  احلكومة, 

املتعلقة بفريو�س كورونا.

•• بغداد-وكاالت:

اأفادت م�صادر اأمنية عراقية االأحد, مبقتل 6 من عنا�صر 
احل�صد الع�صائري وقوات اجلي�س العراقي بانفجار �صيارة 
مفخخة حمافظة االأنبار )120 كيلومرتاً غربي بغداد(. 
وقالت امل�صادر اإن �صيارة انفجرت اليوم ا�صتهدفت جتمعاً 
املدهم   منطقة  يف  العراقي  واجلي�س  الع�صائري  للح�صد 
باالأنبار, مما ت�صبب مبقتل 4 من احل�صد الع�صائر واثنني 

من قوات اجلي�س العراقي يف ح�صيلة اأولية.
ق��ار جنوب  اإىل حمافظة ذي  الن�صبي  الهدوء  ع��ودة  وم��ع 
واالحتجاجات  التظاهرات  من  متتالية  اأي��ام  بعد  العراق 
التي تخللتها ا�صتباكات يف النا�صرية اأدت اإىل �صقوط عدد 
من القتلى واجلرحى, اأعلن املحتجون تعليق تظاهراتهم, 
ما  بح�صب  مطالبهم,  لتنفيذ  اأي���ام   3 احلكومة  وام��ه��ال 

اأفادت قناة العربية  اأم�س االأحد.
يف حني �صدد املحافظ بالوكالة عبدالغني االأ�صدي, خالل 
زيارة ملركز ال�صرطة, بوقت �صابق اليوم على حما�صبة كل 
من يطلق الر�صا�س احلي على املحتجني. وقال: فو�صنا 
�صرطة ذي قار مبحا�صبة من ال ينفذ اأوامر منع ا�صتخدام 
احلوار  اأن  اأك��د  كما  التظاهرات.  اأث��ن��اء  احل��ي  الر�صا�س 
اأجل  النا�صرية الختيار ما يرونه منا�صبا من  اأهايل  مع 
اإدارة حمافظتهم واخلروج من االأزمة احلالية متوا�صل, 

م�صيفا لن ن�صمح الأحد مب�صادرة حقوقهم.

عنا�صر  ب�����ص��ح��ب  ����ص���درت  االأوام������ر  اأن  اأع���ل���ن  ذل����ك,  اإىل 
مكافحة ال�صغب وا�صتبدالها بقوات من اجلي�س وال�صرطة 
االأمنية  القوات  بني  ت�صادم  اأي  ملنع  النا�صرية  يف مدينة 
للقوات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ت��وج��ي��ه��ات  وامل��ت��ظ��اه��ري��ن, ح�صب 

امل�صلحة.
ال��روؤي��ة واالأداء  اأن��ه مت ت�صخي�س وج��ود خلل يف  واأو���ص��ح 
من قبل بع�س االأجهزة االأمنية, و�صيعمل على جتاوز كل 

االأخطاء ال�صابقة.
التي عمت  التظاهر واال�صتباكات  اأي��ام من  اأتى ذلك بعد 
الوائلي  ناظم  املحافظ  على  احتجاجا  النا�صرية  مدينة 
واالأو�صاع االقت�صادية املرتدية, ما اأدى اإىل �صقوط اأكرث 
من 5 قتلى, بح�صب ما اأفادت م�صادر طبية �صابقا وع�صرات 
اجلرحى. ودفع رئي�س احلكومة م�صطفى الكاظمي اإىل 

اإقالة الوائلي وتعيني االأ�صدي مكانه بالوكالة.
اأنها  اجلمعة,  م�صاء  الدولية  العفو  منظمة  اأعلنت  فيما 
اأ�صوات  فيها  النا�صرية  من  فيديو  مقاطع  من  حتققت 
ال�صرطة وهم  اأف��راد  النار ويظهر فيها  وا�صحة الإط��الق 

يطلقون النار, اإ�صافة اإىل حمتجني قتلى يف الطرقات.
مناه�صة  اح��ت��ج��اج��ات  اأك���ر  �صهد  ال��ع��راق  اأن  اإىل  ي�صار 
ا�صتمرت   ,2019 ع��ام  اأك��ت��وب��ر  يف  ع��ق��ود  منذ  للحكومة 
العراقيني  م��ن  االآالف  مئات  فيها  وط��ال��ب  اأ�صهر,  لعدة 
التي  احلاكمة  بالنخبة  واالإطاحة  واخلدمات  بالوظائف 

يتهمونها بالف�صاد واملحا�ص�صة والتبعية.

•• الفجر -تون�ض:

ال�صتطالعات  امي������رود  م��ع��ه��د  ن����ص���ر 
ال����راأي ب��اال���ص��رتاك م��ع م��وق��ع بيزن�س 
ل�صهر  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال���ب���اروم���ي���رت  ن���ي���وز 
الدرا�صة  اج����راء  مت   .2021 ف��راي��ر 
22 و25 فراير و�صملت  بني ما بني 
م�صجلني  م��واط��ن   1420 م��ن  عينة 
خطا  بهام�س  االن��ت��خ��اب��ي,  ال�صجل  يف 
وبخ�صو�س  باملائة.   5 فا�صل  قدرُه 2 
نوايا الت�صويت للت�صريعية, اأجاب 68 
باأنهم ال يعرفون  املواطنني  باملائة من 
بعد هوية مر�صحهم. يف حني ت�صدرت 
نوايا  احلر  الد�صتوري  احلزب  قائمات 
باملائة   42 ب���  للت�صريعية  ال��ت�����ص��وي��ت 
التيار  ثم  باملائة   21 ب�  النه�صة  يليها 

الدميقراطي ب� 6 باملائة.
القائمات  ذك����ر  ال�����ص��ط��ح  ع��ل��ى  وط��ف��ى 
ُمتغلبة  ب��امل��ائ��ة   5 بن�صبة  امل�صتقلة, 

لعالج كوفيد -19
الهند: جتارة الأيورفيدا املربحة واخلطرة!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

جاء  الثقيل.  ال���وزن  م��ن  الإع���الن  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  مهمة  ت�صكيلة  اإن��ه��ا 
ل�  للرتويج  فراير,   19 اجلمعة  النقل,  ووزي��ر  الهندي  ال�صحة  وزي��ر 
كوفيد- عالج  ميكنه  دواء  اأول  باعتباره  تقدميه  مت  الذي  )كورونيل(, 
كثيفة  وحلية  طويل,  ب�صعر  كّمامة,  دون  من  رجل  وقف  بينهما   .19
رام���دي���ف, �صخ�صية هندية  ب��اب��ا  ان���ه  ال��ل��ون.  ����ص���وداء, يف زي زع��ف��راين 
اأعمال  رج��ل  اإىل  حت��ّول  كاثودي  يوغا  معلم  الهويات:  متعددة  �صهرية 
ثري ملنتجات االأيورفيدا, بف�صل �صركته باتاجنايل. وهذه االخرية هي 
التي وجدت العالج املثبت علمًيا لكورونا فريو�س, الذي قتل اأكرث من 
2.4 مليون من �صكان االأر�س. و�صفته: اأع�صاب اأيورفيدا مثل اجلين�صنغ 

وريحان تول�صي الهندي اأو عرق ال�صو�س.           )التفا�صيل �س15(

الذي  الكرامة  ائتالف  قائمات  على 
باملائة   4 ع��ل��ى  ����ص���وى  ي��ح�����ص��ل  مل 
يف  ن�صبة  وه��ي  الت�صويت  ن��واي��ا  م��ن 
باملائة   7 تراجع م�صتمر حيث كانت 
ال�صهر املنق�صي. كما ينوي 3 باملائة 

حلركة  الت�صويت  امل�صتجوبني  م��ن 
ال�����ص��ع��ب, 2 % ل��ت��ح��ي��ا ت���ون�������س, 2 
ب��امل��ائ��ة حل����زب ال�����ص��ايف ���ص��ع��ي��د, و1 

باملائة الآفاق تون�س.
 )التفا�صيل �س11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:28            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:28  
الع�صاء......   07:41
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فريق م�سبار الأمل يزور جمندي 
اخلدمة الوطنية والحتياطية

اأخبار الإمارات

ق�سية وفاة مارادونا حتولت 
اإىل م�سل�سل»�سيء«...!

عربي ودويل

يوفنتو�ص يتعرث يف م�سعاه 
للبقاء يف املناف�سة 

الفجر الريا�سي

الإمارات ترحب بوقف اإطالق 
النار بني الهند وباك�شتان يف ك�شمري

•• اأبوظبي-وام:

رح��ب��ت دول����ة االإم�������ارات ب���اإع���الن وق���ف اإط�����الق ال���ن���ار ب���ني اجل��ي�����ص��ني الهندي 
والباك�صتاين عر احلدود املتنازع عليها يف اإقليم ك�صمري. واأكدت وزارة اخلارجية 
والتعاون ال��دويل - يف بيان لها - اأن دولة االإم��ارات تربطها بكل من جمهورية 
الهند وجمهورية باك�صتان االإ�صالمية عالقات تاريخية وطيدة, واأنها تثني على 
جهود البلدين للتو�صل اإىل هذا االإجناز, موؤكدة اأنها خطوة هامة نحو حتقيق 
اأهمية  اإىل  ال���وزارة  واأ���ص��ارت  واملنطقة.  االإقليم  يف  واالزده���ار  اال�صتقرار  االأم��ن 
االلتزام بوقف اإطالق النار ب�صكل دائم بني البلدين ال�صديقني يف ك�صمري, مبا 
يعود بالنفع على اجلانبني, وااللتزام بالطرق الدبلوما�صية, من خالل احلوار, 
لبناء ج�صور الثقة من اأجل اإحالل �صالم دائم يحقق تطلعات �صعبي البلدين يف 

ال�صالم واال�صتقرار واالزدهار.

اأبوظبي  ل�صركة برتول  منتدباً  اأحمد اجلابر ع�صواً 
احلايل  من�صبه  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  »اأدن�����وك«  الوطنية 

كرئي�س تنفيذي لل�صركة.

ت��ق��ل��ي�����س احل�����ش��ة 
 30 ل�   45 من  الدرا�شية 
اآخر  اإ�شعار  حتى  دقيقة 

•• دبي - حم�شن را�شد:

ق��ل�����ص��ت م��وؤ���ص�����ص��ة االإم������ارات 
يف  )تعليم(  املدر�صي  للتعليم 
باأبوظبي  احلكومية  املدار�س 
زمن احل�صة من 45 دقيقة ل� 
30 دقيقة للحلقتني الثانية 
اليوم  ينتهي  بحيث  والثالثة 
الدرا�صي نحو ال�صاعة الثانية 
ع�صرة وخم�س واأربعني دقيقة 
امل����دار�����س  ب���ع�������س  ظ����ه����راً يف 
ع�صرة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ب��ع�����س  ويف 
دقيقة  وع�������ص���ري���ن  وخ���م�������س 
)بح�صب الفرتة الزمنية التي 
لال�صرتاحتني(,  خ�����ص�����ص��ت 
ب���������داًل م������ن ان����ت����ه����اء ال����ي����وم 
الثانية  ال�صاعة  يف  ال��درا���ص��ي 

ظهراً كما كان يف ال�صابق.
جميع  امل���وؤ����ص�������ص���ة  واأب����ل����غ����ت 
بالقرار  االإم����ارة  يف  امل��دار���س 
بدورهم  ل��ي��ب��ل��غ��وه  اجل���دي���د 
تبداأ  اأن  على  االأم����ور  اأول��ي��اء 
ال�صاعة  يف  االأوىل  احل�����ص��ة 
ويتخلل  ����ص���ب���اح���اً  ال���ث���ام���ن���ة 
ب���ني احل�صة  دق���ائ���ق  خ��م�����ص��ة 
وبا�صرتاحتني  واالأخ����������رى 
الواحدة منهما بني  تراوحت 

دقيقة. و20  دقائق   10
)التفا�صيل �س7(

•• غزة - وام:

الفل�صطينيني  من  خمتلفة  قطاعات  رحبت 
بتزويد دولة االإمارات العربية املتحدة قطاع 
غزة بلقاحات م�صادة لفريو�س كورونا يف ظل 

والذي  طويلة  فرتة  منذ  املفرو�س  احل�صار 
اإدخ����ال ال��ل��ق��اح��ات امل�����ص��ادة للفريو�س  مي��ن��ع 

للقطاع.
وقال احلقوقي الفل�صطيني خليل اأبو �صمالة 
اإن قطاع غزة ي�صهد حالة تدهور يف القطاع 

ال�صحي وعلى م�صتوى االأطقم الطبية وعلى 
مدار االأ�صهر املا�صية واجه القطاع �صعوبات 
كبرية يف مواجهة انت�صار فريو�س "كورونا" .. 
االإمارات  دول��ة  من  املر�صل  اللقاح  اأن  موؤكدا 
الطبية  االأطقم  عمل  يعزز  التوقيت  ه��ذا  يف 

الفل�صطينية مبا ميكنها من  ووزارة ال�صحة 
التعامل مع احلاالت الطارئة.

واأ�صاف: ح�صبما علمنا فاإن هذه هي الدفعة 
االإم��ارات م�صكورة  واإن  اللقاحات  االأوىل من 

�صرت�صل دفعات اأخرى. )التفا�صيل �س2(

�لنا�صرية تعلق تظاهر�تها.. ومتهل �حلكومة 3 �أيام

مقتل 6 ع�شكريني عراقيني يف انفجار �شيارة مفخخة بالأنبار

تعتزم �إظهار وجودها �لع�صكري يف �ملنطقة:
فرن�شا تتحدى ال�شني يف بحر ال�شني اجلنوبي!
•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين

الهليكوبرت تونري الرمائية  الطائرات  غادرت حاملة 
�صفينتان  وه��م��ا  ����ص���ورك���وف,  ال�����ص��ب��ح��ي��ة  وال��ف��رق��اط��ة 
م��ي��ن��اء طولون  ف���راي���ر   18 اخل��م��ي�����س  ف��رن�����ص��ي��ت��ان, 
الفرن�صي, يف طريقهما اإىل منطقة املحيطني الهندي 
اجلنوبي,  ال�صني  بحر  م��رت��ني  و���ص��ت��ع��ران  وال���ه���ادئ. 
تطالب  م����رب����ع,  ك��ي��ل��وم��رت  م���ل���ي���ون   4.5 مب�����ص��اح��ة 
مهمتهما  و�صت�صتمر  منها.  ب��امل��ائ��ة   90 بن�صبة  بكني 
لل�صني.                    ه���ذا حت���ّد مبا�صر ج��دي��د  اأ���ص��ه��ر. ويف  ث��الث��ة 

غ�شب تركي اإيراين فوق العراق.. ا�شتدعاء �شفراء واحتجاج
•• عوا�شم-وكاالت:

ال تزال تداعيات اال�صتباك اللفظي الرتكي االإيراين حول العراق تتوا�صل, 
فقد ا�صتدعت وزارة اخلارجية الرتكية, اأم�س االأحد, �صفري طهران يف اأنقرة 

على خلفية ت�صريحات اإيرانية تتهم تركيا بانتهاك �صيادة العراق.
واأكدت اخلارجية, بح�صب ما اأفادت وكالة االأنا�صول الر�صمية, اأن ما تنتظره 

من اإيران هو دعم تركيا يف مكافحة لالإرهاب ولي�س الوقوف �صدها.
يف املقابل, ا�صتدعت اخلارجية االإيرانية ال�صفري الرتكي يف طهران و�صلمته 
مذكرة احتجاج على خلفية ت�صريحات وزير الداخلية الرتكي, التي و�صفتها 

ب�غري املقبولة حول وجود عنا�صر العمال الكرد�صتاين يف اإيران.
اإيرج  اأتت تلك اخلطوات املتبادلة بعد اأن �صدد ال�صفري االإي��راين يف العراق 
م�صجدي, يف مقابلة �صحافية, اأم�س ال�صبت, على اأن بالده ال تقبل وجود اأي 
قوات اأجنبية يف العراق وال التدخل الع�صكري فيه, مطالبا القوات الرتكية 

باالن�صحاب, واأال ت�صكل اأي تهديد لالأرا�صي العراقية.
يف حني رد ال�صفري الرتكي يف العراق فاحت يلدز على م�صجدي, قائال: اأعتقد 
احرتام  در�صا يف  تركيا  يعطي  اأن  �صخ�س ميكن  اآخ��ر  االإي���راين  ال�صفري  اأن 
العراقي,  ال��رمل��ان  رئي�س  انتف�س  وال���رد,  ال�صد  ه��ذا  اأم���ام  ال��ع��راق.  ح��دود 
حممد احللبو�صي, م�صددا يف تغريدة على ح�صابه على تويرت على �صرورة 
بلدانهم  متثيل  بواجبهم  ال��ع��راق  يف  الدبلوما�صية  البعثات  ممثلي  ال��ت��زام 

وتعزيز التعاون بني البلدين.

وزير ال�صحة يروج للدواء

الغوا�صة النووية الفرن�صية اإمرياود يف املنطقة
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اأخبـار الإمـارات

•• غزة - وام:

رح����ب����ت ق����ط����اع����ات خم���ت���ل���ف���ة من 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني ب����ت����زوي����د دول�����ة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قطاع 
لفريو�س  م�����ص��ادة  ب��ل��ق��اح��ات  غ����زة 
ك��ورون��ا يف ظ��ل احل�����ص��ار املفرو�س 
م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة وال������ذي مينع 
اإدخال اللقاحات امل�صادة للفريو�س 

للقطاع.
خليل  الفل�صطيني  احلقوقي  وق��ال 
ي�صهد  غ���زة  ق��ط��اع  اإن  ���ص��م��ال��ة  اأب����و 
ال��ق��ط��اع ال�صحي  ت��ده��ور يف  ح��ال��ة 
الطبية  االأط���ق���م  م�����ص��ت��وى  وع���ل���ى 
واجه  املا�صية  االأ�صهر  م��دار  وعلى 
القطاع �صعوبات كبرية يف مواجهة 

انت�صار فريو�س "كورونا" .. موؤكدا 
اأن اللقاح املر�صل من دولة االإمارات 
يف هذا التوقيت يعزز عمل االأطقم 
الطبية ووزارة ال�صحة الفل�صطينية 
مبا ميكنها من التعامل مع احلاالت 

الطارئة.
واأ�صاف: " ح�صبما علمنا فاإن هذه 
اللقاحات  م��ن  االأوىل  الدفعة  ه��ي 
�صرت�صل  م�����ص��ك��ورة  االإم�������ارات  واإن 
دف��ع��ات اأخ����رى م��ن ال��ل��ق��اح��ات اإىل 
يف  اأبو�صمالة  ثمن  و  غزة".  قطاع 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  خ��ا���ص��ة  ت�����ص��ري��ح��ات 
اجلهد  و  "وام" امل���ب���ادرة  االإم�����ارات 
ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه االإم���������ارات لدعم 
الفل�صطيني  ال�����ص��ح��ي  ال���ق���ط���اع 
وبالتحديد يف ظل ما ي�صهده قطاع 

غ���زة م��ن ح�����ص��ار و ح��رم��ان �صديد 
وهذه  اجل��ه��د  ه���ذا  اأن  مو�صحا   ..

املبادرة ي�صتحقان التقدير.

من جهته اأعرب �صالح عبدالعاطي 
رئي�س الهيئة الدولية لدعم حقوق 
عن  "ح�صد"  الفل�صطيني  ال�صعب 

���ص��ك��ره ل���دول���ة االإم��������ارات ع��ل��ى ما 
ل�صالح  اإم���دادات طبية  قدمته من 
القطاع يف الوقت الذي يتزايد فيه 

اأعداد امل�صابني مبر�س كورونا.
" وام  ل����  ت�����ص��ري��ح��ات  و ط���ال���ب يف 
كل  ي��ق��دم  ب���اأن  ال���دويل  املجتمع   "

قطاع  ل�صكان  ال��الزم��ة  امل�����ص��اع��دات 
غزة ملواجهة كورونا واإنقاذ القطاع 
حذو  يحذو  واأن  املتهالك  ال�صحي 
القطاع  دع����م  يف  االإم���������ارات  دول�����ة 
غزة  ق��ط��اع  �صكان  الإن��ق��اذ  ال�صحي 

من هذا الوباء.
ال�صيا�صي  املحلل  ق��ال  ناحيته  م��ن 
اللقاحات  تقدمي  اإن  ن�صال خ�صرة 
مبادرة مهمة قد �صبقتها م�صاعدات 
طبية ع��دي��دة م��ن دول���ة االإم����ارات 
العربية املتحدة .. مو�صحا اأن دولة 
االإمارات كانت والتزال �صباقة دائما 
يف دعم ال�صعب الفل�صطيني وجاءت 
���ص��د فريو�س  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات  دف���ع���ة 
تقوم  ع��م��ل  ب���اك���ورة  ك���ورون���ا �صمن 
ال�صحي  القطاع  اإنقاذ  اأج��ل  به من 

بغزة يف ظل الو�صع املاأ�صاوي.
ال����ت����ي����ار  يف  ال������ق������ي������ادي  واع������ت������ر 
الدكتور  فتح  بحركة  االإ���ص��الح��ي 
اللقاحات  اإي�صال  اأن  الكرتي  نبيل 
م�صوؤولية  ���ص��م��ن  ي��ق��ع  غ����زة  اإىل 
يف  املحا�صر  ال�صعب  الإن��ق��اذ  وطنية 
من  �صل�صلة  اإط����ار  ويف  غ���زة  ق��ط��اع 
الفعاليات واالإجنازات التي يحققها 
ال��ت��ي��ار االإ���ص��الح��ي يف ح��رك��ة فتح 
دولة  م��ن  القادمة  امل�صاعدات  ع��ر 
االإم��ارات العربية املتحدة من اأجل 
القطاع  يف  ال�صحي  ال��و���ص��ع  اإن��ق��اذ 
ت�صتطع  مل  ك��رى  دوال  اأن  خا�صة 
مواجهة هذه احلالة لذا تاأتي هذه 
غزة  قطاع  �صكان  الإنقاذ  امل�صاعدات 

وحتى ال تتف�صى "كورونا".

نبيل �لكترييخليل �أبو �صمالة�صالح عبد �لعاطين�صال خ�صرة

•• اأبوظبي-وام:

"م�صباراالأمل  املريخ  ال�صتك�صاف  االإم���ارات  م�صروع  فريق  زار 
الروح  م�صاركني  واالحتياطية  الوطنية  اخلدمة  جمندي   "
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة م��ع امل��ج��ن��دي��ن وم�����ص��اع��ر ال��ف��خ��ر واالعتزاز 
القطاعات وخا�صة قطاع  االإم��ارات يف خمتلف  دولة  بنجاحات 

ا�صتك�صاف الف�صاء.
���ص��م ف��ري��ق م�����ص��روع االإم������ارات ال���ص��ت��ك�����ص��اف امل��ري��خ ال����ذي زار 

امل��ج��ن��دي��ن ك���ال م���ن امل��ه��ن��د���س ع���م���ران ����ص���رف, م��دي��ر م�صروع 
الظفري,  بطي  �صهيل  واملهند�س  املريخ,  ال�صتك�صاف  االإم���ارات 
نائب مدير امل�صروع مدير تطوير فريق امل�صبار مبركز حممد 
واملهند�س  الف�صائية,  املركبات  ق�صم  ورئي�س  للف�صاء  را�صد  بن 
اأنظمة  فريق  وق��ائ��د  التحكم  نظام  مهند�س  امل��دف��ع,  اإب��راه��ي��م 
حممد  حم�صن  واملهند�س  االأمل",  "م�صبار  مب�صروع  التحكم 

العو�صي, مهند�س اأنظمة امل�صبار وم�صوؤول اإدارة املخاطر.
امل�صروع  مل�صرية  ال�صتة  املراحل  املجندين  اأم��ام  الفريق  وعر�س 

مهند�س   200 م��ن  اأك��رث  عليها  تغلب  التي  التحديات  واأب���رز 
واالأجن����ح  االأم���ث���ل  ال�����ص��ي��ن��اري��و  ليحقق  اإم���ارات���ي  ومتخ�ص�س 
بعد  االأحمر  الكوكب  االلتقاط حول  اإىل مدار  وي�صل  للمهمة 
493 مليون كيلومرت ليجعل  اأ�صهر قطع خاللها نحو  �صبعة 

االإمارات �صمن الدول اخلم�صة التي و�صلت املريخ.
وبداأ اللقاء بكلمة افتتاحية ل�صعادة عمران �صرف مدير امل�صروع 
امل�صروع  ف��ري��ق  �صجلها  ال��ت��ي  االإجن������ازات  ع��ن  حت���دث خ��الل��ه��ا 
واملخت�صني  واملهند�صات  املهند�صني  م��ن  االإم��ارات��ي��ة  ب��ك��وادره 

واملخت�صات الذي قاموا بت�صنيع 66 قطعة من امل�صبار بخرات 
امل�صرفة  التجربة  و�صرح  الدولة.  اأر���س  على  وتركيبها  وطنية 
منذ  امل�صروع  على  عملوا  واإم��ارات��ي��ة  اإم��ارات��ي  كل  خا�صها  التي 

انطالقه عام 2014.
وق���ال ج���اء جن���اح جت��رب��ة دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
الو�صول اإىل مدار كوكب املريخ بف�صل الدعم الكبري من القيادة 
له  املغفور  وال��دوؤوب حتقق حلم  العمل اجل��اد  الر�صيدة, وبهذا 
" موؤ�ص�س  ث��راه  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 

اخلارجي,كما  الف�صاء  اإىل  االإم����ارات  دول��ة  و���ص��ول  ال��دول��ة يف 
يج�صد هذا االإجناز بعد النظرة اال�صت�صرافية لقيادتنا الر�صيدة 
" اأن  وا�صتثمارها يف بناء االإن�صان والعلم واالبتكار . واأ�صاف : 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب 
حب  الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" زرع 
ال��ت��ح��دي ف��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ك��ف��ري��ق ع��م��ل ويف ج��ي��ل ك��ام��ل يوؤمن 
اأثبت  اإجن��از  املريخ  اإىل  والو�صول  واإمكاناته,  وق��درات��ه  بنف�صه 
�صيء  اجل��م��اع��ي ال  وال��ع��م��ل  واالل���ت���زام  واالإق�����دام  بالعزمية  اأن 

•• دبي - وام:

للموارد  االحت���ادي���ة  الهيئة  اأ����ص���درت 
التقرير  احل����ك����وم����ي����ة,  ال���ب�������ص���ري���ة 
ال�صنوي اخلا�س باإجنازاتها عن العام 
تفاعلية  اإلكرتونية  ب�صيغة   ,2020
نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي  تعد  مبتكرة, 
االحتادية,  احل��ك��وم��ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
احلكومة  م���وظ���ف���ي  ع���ل���ى  وع��م��م��ت��ه 
االحت��ادي��ة, ع��ر ال��ري��د االإلكرتوين 
املوارد  معلومات  اإدارة  بنظام  اخلا�س 
ال��ب�����ص��ري��ة يف احل���ك���وم���ة االحت����ادي����ة 
متعامليها  على  وكذلك  "بياناتي", 
التوا�صل  م��ن�����ص��ات  ع���ر  و���ص��رك��ائ��ه��ا 
االج��ت��م��اع��ي, واأت��اح��ت��ه ل��ل��ع��ام��ة على 

املوقع االإلكرتوين.
افتتاحية  يف  ال���ه���ي���ئ���ة  واأو�����ص����ح����ت 
 2020 العام  اأن  ال�صنوي,  تقريرها 
ك���ب���ري ع���ل���ى العامل  ت����اأث����ري  ل����ه  ك�����ان 
اأعقبت  ال��ت��ي  ب��ك��ل حت��دي��ات��ه  اأج���م���ع, 
"كوفيد19-",  ظهور جائحة كورونا 

وال���ت���ي اأرخ�����ت ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى مناحي 
احل���ي���اة امل��خ��ت��ل��ف��ة, واأث������رت ب���ال �صك 
�صلباً, ما  االأعمال  على كافة قطاعات 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  باحلكومات  حدا 

وتدابري احرتازية خمتلفة.
اأن دولة االإمارات  واأ�صارت الهيئة اىل 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة ب����ذل����ت ج����ه����وداً 
ا�صتثنائية خالل تلك املرحلة احلرجة 
يف حماولة منها ل�صمان التوازن بني 
احلفاظ على �صحة املجتمع و�صالمته 
م����ن ج���ه���ة, وا����ص���ت���م���راري���ة االأع����م����ال 
اجلمهور  اإىل  اخل����دم����ات  وت����ق����دمي 
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى, وق�����د جن���ح���ت يف 
الروؤية  بف�صل  ك��ب��ري,  ح��د  اإىل  ذل���ك 
وبنيتها  الر�صيدة,  لقيادتها  ال�صديدة 
فعلى  القوية,  التكنولوجية  التحتية 
يتوقف  مل  احل�����ص��ر,  ال  امل��ث��ال  �صبيل 
�صيما على  العمل يوماً, ال  اأو  التعليم 
وذلك  االحت��ادي��ة,  احلكومة  م�صتوى 
اتخاذ  يف  وال�����ص��رع��ة  ال��ع��زمي��ة  بف�صل 
القرارات ال�صليمة من اجلهات املعنية 

باإدارة امللف, والتي عزز موقفها توفر 
املوارد  التكنولوجية, واأنظمة  االأدوات 

الب�صرية املوؤمتتة.
واأ�صارت الهيئة اإىل اأنها حر�صت خالل 
االأمثل  اال�صتثمار  على  املن�صرم  العام 
الرقمية,  الب�صرية  امل����وارد  ح��ل��ول  يف 
القائمة,  اأن���ظ���م���ت���ه���ا  ط������ورت  ح���ي���ث 
و�صرعت خطواتها نحو اإطالق اأخرى 
جديدة, يف �صبيل جت��اوز االأزم��ة التي 
فر�صتها اجلائحة, وحتويل حتدياتها 
اإىل فر�س م�صتقبلية واعدة, وهذا ما 
"الهيئة"  متكنت  حيث  فعاًل,  ح�صل 
من احلفاظ على ا�صتمرارية االأعمال, 
وع��م��ل��ي��ات ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر على 
م�����ص��ت��وى احل��ك��وم��ة االحت����ادي����ة, بكل 

كفاءة واقتدار.
التفاعلي  الهيئة يف تقريرها  وت�صلط 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ب��ع�����س اإجن���ازات���ه���ا من 
ا�صرتاتيجية,  وم�����ص��روع��ات  م��ب��ادرات 
بع�س  م����ع   ,2020 ال����ع����ام  خ�����الل 
اال�صتثنائية  ج��ه��وده��ا  على  ال��رتك��ي��ز 

الب�صرية  امل������وارد  اأن��ظ��م��ة  رق��م��ن��ة  يف 
االحتادية,  احل��ك��وم��ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
ت�صت�صرف  ذك����ي����ة,  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا 
امل�صتقبل, وتواكب مقت�صيات املرحلة, 
الر�صيدة,  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  وت��ل��ب��ي 
والتطلعات الطموحة لدولة االإمارات 
العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
واأخيه �صاحب  "حفظه اهلل",  الدولة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي  جم��ل�����س 
اهلل", واأخيهما �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

امل�صلحة.
ويت�صمن التقرير �صبعة اأبواب, تقدم 
نظرة �صاملة على واقع املوارد الب�صرية 
والتطورات  االحت��ادي��ة,  احلكومة  يف 
الالفتة التي �صهدتها منظومة املوارد 
اإطار جهودها  الب�صرية االحتادية, يف 

املال  راأ����س  يف  اال�صتثمارية  التنموية 
الب�صري احلكومي.

وم���ن اأب����رز االإجن������ازات ال��ت��ي حتققت 
واملرتبطة  امل����ا�����ص����ي,  ال����ع����ام  خ�����الل 
العمل  دليل  اإع��داد  ومنها  باجلائحة, 
ع����ن ب���ع���د يف احل���ك���وم���ة االحت����ادي����ة 
الظروف  االإج��رائ��ي��ة يف  واالإر����ص���ادات 
الطارئة, واإعداد الدليل اال�صرت�صادي 
والعمل  املكتبية  ال��ع��م��ل  بيئة  ب�����ص��اأن 
الظروف  ظ���ل  ال��ع��م��ل يف  م���ق���ار  م���ن 
الطارئة, وحتديد الوظائف احليوية 
ل�صمان  االحت������ادي������ة  احل���ك���وم���ة  يف 
م�صروع  وتفعيل  االأعمال,  ا�صتمرارية 
ن��ظ��ام احل�����ص��ور واالن�����ص��راف الذكي, 
واإع����داد درا���ص��ة ح��ول العمل ع��ن بعد 
ع��ل��ى م�صتوى  ال��ط��ارئ��ة  ال��ظ��روف  يف 
احلكومة االحتادية من خالل ا�صتبيان 
موظفاً  فيه6327  �صارك  اإلكرتوين 

من 53 وزارة وجهة احتادية.
للهيئة خالل  املهمة  االإجن���ازات  ومن 
مع  للتعامل  دل��ي��ل  اإ����ص���دار   2020

م�صابي فريو�س كوفيد 19 وامل�صتبه 
دليل  واإط��������الق  وامل���خ���ال���ط���ني,  ب���ه���م 
املوظفني  م��ع  للتعامل  ا���ص��رت���ص��ادي 
غري امللتزمني باالإجراءات االحرتازية 
االأوبئة,  انت�صار  م��ن  باحلد  اخلا�صة 
اجلديد  االأداء  اإدارة  ن��ظ��ام  واإط����الق 
ملوظفي احلكومة االحتادية, واإطالق 
احلكومة  يف  الذكي  التوظيف  من�صة 
االحتادية "ا�صتقطاب", واإطالق دليل 
اإجراءات حوكمة التعهيد يف احلكومة 
مطورة  ن�صخة  واإط����الق  االحت���ادي���ة, 
االإل���ك���رتوين للتخطيط  ال��ن��ظ��ام  م��ن 

العاملة,  ل���ل���ق���وى  اال����ص���رتات���ي���ج���ي 
ا�صرت�صادية  م�����ص��ف��وف��ة  واإط���������الق 
ل�����ص��الح��ي��ات وم�������ص���وؤول���ي���ات امل������وارد 

الب�صرية يف احلكومة االحتادية.
"الهيئة"  وخالل العام املا�صي د�صنت 
مل��وظ��ف��ي احلكومة  اإل��ك��رتون��ي��ة  اآل���ي���ة 
واملهام  االأو�صاف  خلدمات  االحتادية 
امل�صاندة  برنامج  واأطلقت  الوظيفية, 
ملوظفي  وامل��ع��ن��وي  النف�صي  وال���دع���م 
وذلك  "حياة",  االحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة 
النف�صية  ال�������ص���ح���ة  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
مب�صاندة  وم�صاعدتهم  للموظفني, 

ال�صركات  يف  وامل�صت�صارين  املخت�صني 
الرائدة على م�صتوى الدولة, واأطلقت 
مبادرة قيا�س اللياقة الرقمية ملوظفي 
ذكي,  بتطبيق  االحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 
لنادي  افرتا�صية  14 جل�صة  وعقدت 
املوارد الب�صرية تابعها 47 األف مهتم 
التوعوية  الور�س  وخمت�س, وع�صرات 
برناجماً  اأطلقت  كما  والتخ�ص�صية, 
�صهادة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  م��ت��خ�����ص�����ص��اً 
بالتعاون  الب�صرية  امل����وارد  يف  مهنية 
الب�صرية  امل������وارد  اإدارة  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 

.SHRM االأمريكية

ترحيب فل�شطيني باإر�شال الإمارات لقاحات كورونا اإىل قطاع غزة

فريق م�شبار الأمل يزور جمندي اخلدمة الوطنية والحتياطية

الحتادية للموارد الب�شرية ت�شدر تقريرها 
ال�شنوي التفاعلي 2020 ب�شكل مبتكر

•• ابوظبي-وام:

�صارك �صعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي االأمني العام للمجل�س 
ال��ذي نظمه االحتاد  امل�صرتك  بعد, يف االجتماع  الوطني االحت��ادي عن 
الوطنية,  ل��ل��رمل��ان��ات  ال��ع��ام��ني  االأم���ن���اء  ال����دويل م��ع جمعية  ال��رمل��اين 
19", وعر�س  "كوفيد  ملناق�صة تكيف الرملانات يف زمن جائحة كورونا 
التي اعتمدتها الرملانات الأداء  الناجحة  التحديات واحللول والتجارب 

وتفعيل اأدوارها الت�صريعية والرقابية يف ظل انت�صار اجلائحة.
وجرى خالل االجتماع الذي عقد على مدى جل�صتني وح�صره اأع�صاء 
الرملانات  قبل  من  املتخذ  امل��ادي  التكيف  اإج���راءات  مناق�صة  اجلمعية, 
الوطنية, واإجراءات التكيف اخلا�صة باأداء الرملانات لواجبها الد�صتوري, 

يف ظل ما �صهده عام 2020 من انت�صار جائحة كورونا, والتحديات التي 
جنمت عنها واأ�صابت خمتلف القطاعات مبا فيها الرملانات.

واأع����رب ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��م��ر النعيمي ع��ن ت��ق��دي��ره و���ص��ك��ره لالحتاد 
على  الوطنية,  للرملانات  العامني  االأم��ن��اء  وجلمعية  ال��دويل  الرملاين 
هذه املبادرة وعقد هذا االجتماع املهم يف اإطار �صل�صلة االجتماعات التي 
املوؤ�ص�صات  عمل  تخ�س  التي  التطورات  اآخ��ر  على  االط��الع  بهدف  تعقد 

الرملانية.
واأكد على اأن االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي توا�صل نهجها 
ا�صرتاتيجيتها  ومراجعة  واالإداري����ة  الفنية  العمل  منظومة  تطوير  يف 
جماالت  يف  العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأح���دث  لتطبيق  وخططها,  وب��راجم��ه��ا 
التكنولوجيا وتقنية املعلومات وتقدمي اأعلى م�صتويات الدعم للمجل�س, 

اجتماعات  وانعقاد  املجل�س  اأجهزة  خمتلف  عمل  �صري  ا�صتمرار  ل�صمان 
كافة  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  م��ع  املجل�س  توا�صل  وتعزيز  وجل�صاته,  جلانه 
والرملانات ال�صقيقة وال�صديقة, وت�صهيل عملية التوا�صل بني االأع�صاء, 

ومع االأمانة العامة واجلمهور.
بها  قامت  التي  االإج����راءات  النعيمي  عمر  ال��دك��ت��ور  �صعادة  وا�صتعر�س 
االأمانة العامة للمجل�س يف اإطار منظومة العمل التي اعتمدتها حكومة 
االإر�صادات  جلميع  واتباعها  اجلائحة  ه��ذه  مع  للتعامل  االإم���ارات  دول��ة 
جل�صاته  عقد  املجل�س  موا�صلة  بهدف  وذل��ك  االح��رتازي��ة,  والتعليمات 
دور  وتعزيز  والرقابية,  الت�صريعية  الد�صتورية  اخت�صا�صاته  وممار�صة 
على  الرملانية  الفعاليات  خمتلف  يف  وامل�صاركة  الرملانية  الدبلوما�صية 

خمتلف ال�صعد االإقليمية والدولية.

واأ�صار اإىل اأن املجل�س الوطني االحتادي وا�صل دوره الوطني خالل العام 
املا�صي عن بعد با�صتمرار اجتماعات جميع جلانه, وعقده �صبع جل�صات 
الفر�صة جلميع  اإتاحة  مب�صاركة ممثلي احلكومة, حر�س خاللها على 
اأع�صاء املجل�س واحلكومة للم�صاركة ب�صال�صة وفاعلية عالية يف مناق�صة 
جدول  على  املدرجة  واالأ�صئلة  العامة  واملو�صوعات  القوانني  م�صروعات 

اأعمال اجلل�صات.
واأ�صاف النعيمي اأن االأمانة العامة اتبعت العديد من االإجراءات ملواجهة 
واالأنظمة  التقنيات  ت��وف��ري  اأب��رزه��ا  م��ن   ,-19 كوفيد  ك��ورن��ا  ف��ريو���س 
العمل عن بعد للموظفني, وت�صكيل  ا�صتمرارية  التي تعني على  الذكية 
االإج��راءات االحرتازية اخلا�صة  وفق  االأعمال  با�صتمرارية  فريق معني 

باجلائحة, وتفعيل نظام االجتماعات االفرتا�صية.

الوطني الحتادي ي�شارك يف الجتماع امل�شرتك لالحتاد الربملاين الدويل وجمعية الأمناء العامني للربملانات الوطنية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ع�����ززت االإم���������ارات م���ن ج���ه���وده���ا يف 
ت���ر����ص���ي���خ م�����ب�����داأ احل����وك����م����ة خ���الل 
2020 وذل��ك رغ��م الظروف  ال��ع��ام 
ف��ر���ص��ت��ه��ا جائحة  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��ج��دة 
اقت�صاديات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ك����ورون����ا 
الكبرية  االأهمية  العامل, مما يعك�س 
التي توليها الدولة ممثلة باحلكومة 
الذي  املبداأ  هذا  لرت�صيخ  االحتادية 
م�صرية  يف  م��ه��م��ا  دورا  ي��ل��ع��ب  ب����ات 

التنمية امل�صتدامة.
التي  االإجن����������ازات  ق���ائ���م���ة  و���ص��م��ل��ت 
املا�صي  العام  خالل  الدولة  حققتها 

4 ق������رارات ب��االإ���ص��اف��ة اإىل  ����ص���دور 
ال��ت��وع��ي��ة وتنظيم  ت��وا���ص��ل ح��م��الت 
واملوؤ�ص�صات  ل���ل���وزارات  العمل  ور����س 
احل��ك��وم��ي��ة وال�����ص��رك��ات, اأ���ص��ه��م��ت يف 
ال��دول��ة يف  ري���ادة  تعزيز  جمملها يف 

احلوكمة الر�صيدة .
الدين  جمال  اأ���ص��رف  الدكتور  وق��ال 
مل��ع��ه��د حوكمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ال���ت���اب���ع ل�����ص��ل��ط��ة م���رك���ز دب����ي امل���ايل 
لوكالة  خا�س  ت�صريح  يف   - العاملي 
دولة  اإن   - )وام(  االإم�������ارات  اأن���ب���اء 
منظومتها  تعزيز  وا�صلت  االإم���ارات 
 2020 ال���ع���ام  يف احل��وك��م��ة خ���الل 
ح��ي��ث اأط���ل���ق جم��ل�����س ال����ت����وازن بني 

اال�صرت�صادي  "الدليل  اجل��ن�����ص��ني 
ملجال�س  امل���������راأة  ودخ��������ول  ل���رت����ص���ح 
الدليل  اأن  اإىل  م�صريا   ..  " االإدارة 
املعلومات  م��ن  الكثري  امل����راأة  يعطي 
م��ن دخول  تتمكن  لكي  واالر���ص��ادات 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  اإدارة  جمال�س 
احل���ك���وم���ي���ة ب���ن���ج���اح.. وت���ع���د دول����ة 
االإمارات اأول دولة عربية تطلق مثل 
الدليل الذي �صاهم يف متكينها  هذا 

يف خمتلف القطاعات .
اأنه وخالل  اأ�صرف  اأ�صاف الدكتور  و 
املا�صي  ال����ع����ام  م����ن  ف����راي����ر  ���ص��ه��ر 
"دليل  ال�����������وزراء  جم���ل�������س  اأ������ص�����در 
حوكمة جمال�س االإدارة يف احلكومة 

قواعد  ي��ر���ص��ي  وال�����ذي  االحتادية" 
االإدارة  مبجال�س  اخلا�صة  احلوكمة 
يف احلكومة االحتادية مبا يتفق مع 
اأف�صل املمار�صات الدولية ومبا يت�صق 
والت�صريعات  ال��ق��وان��ني  م���ع  اأي�����ص��اً 

احلاكمة بالدولة.
من جانبها فقد قامت هيئة االأوراق 
ب���اإ����ص���دار حتديث  امل���ال���ي���ة وال�����ص��ل��ع 
ل��ق��واع��د احل��وك��م��ة اخلا�صة  ج��دي��د 
اأ�صواق الدولة  بال�صركات املدرجة يف 
���ص��ق��ف احلوكمة  م���ن  رف����ع  وال������ذي 
املالية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�����ص��رك��ات  بتلك 
مثيالتها  ت�صاهي  حتى  كبري  ب�صكل 

باالأ�صواق املتقدمة.

بحكومة  التنفيذي  املجل�س  قام  كما 
دبي باإ�صدار دليل احلوكمة ملجال�س 
وال���ذي  امل��ح��ل��ي��ة  ب��احل��ك��وم��ة  االإدارة 
باأف�صل  التزام تلك املجال�س  ي�صمن 
م���ع���اي���ري احل���وك���م���ة ح���ف���اظ���اً على 
�صعادة  و���ص��م��ان  االإم�����ارة  مكت�صبات 
التعامل  عند  وحقوقهم  املتعاملني 
الدكتور  واأك������د  دب�����ي.  ح��ك��وم��ة  م���ع 
املا�صي �صهد تقدمي  العام  اأن  اأ�صرف 
العديد من الرامج التدربية وور�س 
التكنولوجيا  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال��ع��م��ل 
ل��ن�����ص��ر ال����وع����ي ب���احل���وك���م���ة ����ص���واء 
احلكومية  ال��وح��دات  م�صتوى  على 
واملوؤ�ص�صات  ال�����ص��رك��ات  اأو  ب��ال��دول��ة 

���ص��ارك معهد حوكمة  ف��ق��د  امل��ال��ي��ة. 
احلكومية  امل����وؤ�����ص���������ص����ات  خم���ت���ل���ف 
وال�������وزارات وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة من 
ت��ق��دمي ور�����س ع��م��ل ودورات  خ���الل 
ت���دري���ب���ي���ة ون��������دوات ت���وع���وي���ة حول 
وطرق  واأهميتها  احلوكمة  مفاهيم 
خطة  وب�صاأن  وتطويرها.  تطبيقها 
 2021 العام  خ��الل  حوكمة  معهد 
ال�صق  اإن  اأ����ص���رف  ال��دك��ت��ور  ق���ال   ..
التعاون  على  ي��ق��وم  منها  الرئي�صي 
االحتادية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  مع 
قواعد  بتطبيق  االلتزام  يف  واملحلية 
احل���وك���م���ة اجل����دي����دة ال���������ص����ادرة يف 
تقييم  خ���الل  م��ن  وذل����ك   2020

وتطويرها  احلالية  احلوكمة  نظم 
مبا يتفق من القرارات والت�صريعات 
اجلديدة. كذلك يعمل معهد حوكمة 
وال�صركات  البنوك  مع  مكثف  ب�صكل 
كافة  امل��درج��ة يف مراجعة وحت��دي��ث 
ب��ه��ا وفقاً  اأدل������ة ول���وائ���ح احل��وك��م��ة 
يعمل  كما  الت�صريعية.  للمتطلبات 
حوكمة مع تلك املوؤ�ص�صات يف جمال 
"تقييم جمال�س االإدارة" وهو مطلب 
املوؤ�ص�صات  ال��زام  مت  جديد  ت�صريعي 

املالية وال�صركات املدرجة به.
يخطط  حوكمة  معهد  اأن  اإىل  ي�صار 
اأي�صا لال�صتفادة من التكنولوجيا يف 
مل�صاركني  التدريبية  الدورات  تقدمي 

م��ن خ���ارج ال��وط��ن ال��ع��رب��ي, خا�صًة 
م��ن اأف��ري��ق��ي��ا وذل���ك ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
قيام املعهد بعمل عدد من الدرا�صات 
الوعي  لن�صر  التعريفية  وال��ن��دوات 
مب�صتجدات احلوكمة على ال�صاحتني 

الدولية واملحلية.

•• القاهرة -وام: 

اأكد �صعادة الدكتور حمد �صعيد ال�صام�صي �صفري الدولة املعني لدى جمهورية 
بني  العالقات  اأن  العربية  ال���دول  جامعة  يف  ال��دائ��م  وامل��ن��دوب  العربية,  م�صر 
وامل�صري  والتفاهم  الثقة  على  تقوم  وا�صرتاتيجية  تاريخية  وم�صر  االإم���ارات 
"طّيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  اأن  اإىل  م�صرياً  امل�صرتك, 
ال�صراكة  اأ�صا�س  ثابٍت وعالقة متجذرة مع م�صر, على  لنهٍج  اأ�ص�س  ثراه",  اهلل 

اال�صرتاتيجية لتحقيق م�صالح ال�صعبني ال�صقيقني.
اإىل  ال�صام�صي - يف كلمة له عقب و�صوله  الدكتور حمد  ال�صفري  �صعادة  ولفت 
القيادة  بف�صل  ال��زم��ن  مب��رور  ت��ط��ورت  العالقة  ه��ذه  اأن  اإىل   - القاهرة  مطار 
االمارتية الر�صيدة لت�صبح من اأهم العالقات الثنائية التي تربط دولة االإمارات 

بالدول االأخرى م�صتندة اإىل اإرث ثري وقواعد �صلبة واإرادة �صيا�صية قوية.
واأ�صاد �صعادة ال�صفري ال�صام�صي بالتطور الكبري والنوعي الذي �صهدته العالقة 
يف  ال�صيما  رئي�صية,  ق��ط��اع��ات  ع��دة  يف  املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  البلدين  ب��ني 
النمو  �صريعة يف معدل  زي��ادات  نتج عنه  ال��ذي  والتجاري  االقت�صادي  املجالني 
خمتلف  ا�صتهدف  الذي  االإماراتية  اال�صتثمارات  حجم  اإرتفاع  ب�صبب  التجاري 

القطاعات امل�صرية.
كما اأ�صاد بالنه�صة احلديثة التي ت�صهدها م�صر بقيادة فخامة الرئي�س امل�صري 
ملا  عندها  التوقف  ت�صتوجب  اجن���ازات  حتقق  باتت  حيث  ال�صي�صي,  عبدالفتاح 
كما   .. واالنتاجية  بالدميومة  تتميز  وم�صاريع عمالقة  مبادرات  ت�صمنته من 
تقوم  ووا�صحة  ثاقبة  روؤي��ة  وفق  والتنمية  التطور  بني  �صباقاً حمموماً  �صهدت 

التنمية  وحتقيق  امل�صتمرة  وامل��ت��غ��ريات  االقت�صادية  التحديات  مواجهة  على 
امل�صتدامة و�صواًل اىل مناطق االأرياف.

ونوه ال�صفري ال�صام�صي بالدور الريادي للقاهرة والذي ي�صكل ركناً اأ�صا�صياً من 
من  مهمة  وركيزة  االو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  اال�صتقرار  على  احلفاظ  اأرك��ان 

ركائز االأمن العربي.
وتطرق �صعادته اإىل مكانة م�صر االأيقونية يف دعم ال�صالم ون�صر معاين الت�صامح 
التطرف  اأف��ك��ار  املنطقة  يجنب  ال��ذي  الو�صطي  الديني  واخل��ط��اب  واالع��ت��دال 
اأحمد  الدكتور  االأك��ر  االإم��ام  يبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  بف�صل  واالره���اب 

الطيب, �صيخ االأزهر ال�صريف ورئي�س جمل�س حكماء امل�صلمني.
كما اأكد ال�صفري ال�صام�صي اأن االإمارات اأ�صحت م�صدر اإلهام جلميع العرب بعد 
اإحتاد دولة  و�صول م�صبار االأمل ملداره تزامناً مع الذكرى اخلم�صني لتاأ�صي�س 
و�صوال  القادمة  عاما  للخم�صني  اال�صتعداد  وب��دء  املتحدة,  العربية  االإم���ارات 

ملئوية االإمارات 2071.
واأو�صح اأنه عاماً تلو عام, تتوا�صل م�صرية االإجنازات بتوجيهات �صاحب ال�صمو 
ال�صمو  "حفظه اهلل" و�صاحب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  "رعاه اهلل" و�صاحب  دب��ي  حاكم 
نهج  اأن  ال��ق��ي��ادة  لتوؤكد  امل�صلحة,  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
يتوقف عند حدود معينة, وامنا  ال  احلكومة  به  مت�صي  "الالم�صتحيل" الذي 
والعامل  االإم����ارات  �صالح  يف  ت�صب  اإجن���ازات  اإىل  للو�صول  التحديات  يتجاوز 

العربي والب�صرية جمعاء.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط��ل��ق��ت 
والنقل,  البلديات  لدائرة  التابعة 
وال�صحة  البيئة  ب�����اإدارة  متمثلة 
وال�����ص��الم��ة ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
وال�������ص���الم���ة  ال���ب���ي���ئ���ة  "جائزة 
وال�صحة املهنية للكيانات العاملة 
مبدينة  واالإن�صاء  البناء  قطاع  يف 
)اخل����وذة  م�صمى  حت��ت  اأب��وظ��ب��ي 
 2021 اجلاري  للعام  الذهبية(, 
امل��م��ار���ص��ات االآمنة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
وال�صحة  ال�������ص���الم���ة  جم�����ال  يف 
واالإن�صاء,  البناء  قطاع  يف  املهنية 
نظام  ع����ر  اف����رتا�����ص����ي����اً  وذل�������ك 
Microsoft teams – عن 
الراهنة  ل��ل��ظ��روف  ن��ظ��راً   - ب��ع��د 
كوفيد- ف��ريو���س  ب��وب��اء  اخلا�صة 

  .19
ه�����ذه اجل����ائ����زة حر�س  وجت�������ص���د 
بلدية مدينة اأبوظبي على االلتزام 
بتعزيز مكانتها الرائدة يف تطبيق 
معايري ال�صالمة وال�صحة املهنية 
يف ق���ط���اع ال���ب���ن���اء واالإن�������ص���اء من 
الكيانات  وحتفيز  ت�صجيع  خ��الل 
لالرتقاء  القطاع  هذا  يف  العاملة 
وال�صحة  ال�����ص��الم��ة  مب��م��ار���ص��ات 
�صالمة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ   , املهنية 

جميع العاملني يف هذه املواقع.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأك��������دت ال���دك���ت���ورة 
البيئة  اإدارة  مدير  ال�صاملي  ه��دى 

بلدية  يف  وال�����ص��الم��ة  وال�����ص��ح��ة 
اجل����ائ����زة  اأن  اأب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة 
وتطوير  حت�������ص���ني  اإىل  ت����ه����دف 
معايري ال�صالمة وال�صحة املهنية 
يف ق���ط���اع ال��ب��ن��اء واالإن�������ص���اء مما 
اإىل احل����د م���ن احل�����وادث  ي������وؤدي 
واالإ�صابات املهنية, وتعزيز ثقافة 
ال�����ص��الم��ة وال�����ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة بني 

فئات العاملني يف هذا القطاع. 
وت�صتهدف اجلائزة اإيجاد جماالت 
للتناف�س بني كيانات قطاع البناء 
التميز  يف  ي�صاعد  مم��ا  واالإن�����ص��اء 
وال�صحة  ال�����ص��الم��ة  جم����االت  يف 
امل��ه��ن��ي��ة وت���ع���زي���ز ال�������ص���راك���ة مع 

القطاع اخلا�س. 
واأ���ص��اف��ت اأن ه��ذه اجل��ائ��زة عبارة 
جمال  يف  تناف�صية  م�صابقة  ع��ن 
لقطاع  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة 
بتنظيمها  تقوم  واالإن�صاء,  البناء 
واإدارت��ه��ا واالإ���ص��راف عليها بلدية 

ب��ح��ي��ث تكون  اأب���وظ���ب���ي,  م��دي��ن��ة 
اجلائزة  ل��ه��ذه  امل�صتهدفة  الفئة 
البناء  قطاع  يف  العاملة  الكيانات 
واالإن�������ص���اء مب��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
�صمن  وا���ص��ت�����ص��اري��ني  م���ق���اول���ني 
ل��ع��م��ل بلدية  ال��ن��ط��اق اجل���غ���رايف 

مدينة اأبوظبي.
البيئة  اإدارة  م����دي����ر  وك�������ص���ف���ت 
البلدية  اأن  وال�صالمة  وال�صحة 
احلالية  ب��ال��دورة  للبدء  ومتهيداً 
توعوية  ور���ص��ة  �صتنظم  للجائزة 
جلائزة اخلوذة الذهبية لتو�صيح 
يف  للعاملني  اجل���ائ���زة  متطلبات 
ق��ط��اع ال��ب��ن��اء واالإن�����ص��اء, وكذلك 
ب�صكل  ت�صويقية  ن�����ص��رات  اإر����ص���ال 
البناء  للعاملني يف قطاع  م�صتمر 

واالإن�صاء للم�صاركة يف اجلائزة.
البلدية  دع��ت  االإط���ار  ه��ذا  �صمن 
اإىل  امل���ق���اول���ني واال����ص���ت�������ص���اري���ني 
اأن  م�صرية  اجل��ائ��زة,  يف  امل�صاركة 

والتقدمي  ال��رت���ص��ي��ح  ب����اب  ف��ت��ح 
على اجلائزة 23 مار�س 2021, 
و�صيتم اإغالق باب تقدمي الطلبات 
يف 10 مايو 2021, بينما �صتعلن 
البلدية نتائج الفائزين باجلائزة 

يف 20 اأكتوبر املقبل.
و�����ص����ت����ق����وم ال����ب����ل����دي����ة ب���ت���ك���رمي 
الفائزين بجائزة اخلوذة الذهبية 
وال�صركاء اال�صرتاتيجيني لبلدية 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي, ح��ي��ث ت��ق��دم 9 
ال�صركات  لتكرمي  كري�صتال  دروع 
لتكرمي  درع�����اً   30 و   , ال���ف���ائ���زة 

ال�صركاء اال�صرتاتيجيني. 
اأن جائزة اخلوذة  اجلدير بالذكر 
فئتني  اإىل  ت��ن��ق�����ص��م  ال���ذه���ب���ي���ة 
تتعلق  االأوىل  الفئة  رئي�صيتني: 
املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  ب���اأداء 
للجائزة  الثانية  والفئة  للكيان, 
املمار�صات  اأف�صل  بتطبيق  تتعلق 
وال�صحة  ال�������ص���الم���ة  جم�����ال  يف 

املهنية يف الكيان. 
وت�����ص��ت��ن��د م��ع��اي��ري اجل����ائ����زة اإىل 
العامة  امل���ع���اي���ري  م���ن  جم��م��وع��ة 
بلدية  ت�صتخدمها  التي  والفنية 
مراجعة  يف  اأب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة 
املقدمة  الطلبات  وحتليل وتقييم 
على  وال���ت���ن���اف�������س  ل����ال�����ص����رتاك 
الفائزين  اجلائزة, و�صيتم اختيار 
م����ن ق���ب���ل جل���ن���ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
املتقدمة  الكيانات  طلبات  تقييم 

اإىل اجلائزة يف خمتلف فئاتها.

•• اأبوظبي -وام:

للعلوم  زايد  وقعت جامعة حممد بن 
للتعليم"  "األف  و���ص��رك��ة  االإن�����ص��ان��ي��ة 
م�����ذك�����رة ت���ف���اه���م ي���ع���م���ل ال���ط���رف���ان 
واأ�صمل  اأك��ر  توظيف  على  مبوجبها 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ���ص��م��ن نظم 
التعليم  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
تطويرية  اآف��اق  وا�صتك�صاف  اجلامعي 
جديدة ال�صتخدام الذكاء اال�صطناعي 

يف تطوير برامج العلوم االإن�صانية.
وياأتي هذا التعاون يف اإطار جهودهما 
منظومة  دع���ائ���م  الإر����ص���اء  امل�����ص��رتك��ة 
ا�صتيعاب  على  ق���ادرة  رقمية  تعليمية 
كافة املتغريات والتطورات امل�صتقبلية 

يف مرحلة التعليم اجلامعي.
ومب��ق��ت�����ص��ى م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م يتم 
تعليمية  جت����ارب  لت�صميم  ال��ت��ع��اون 
رقمية مبتكرة ت�صمل كافة املواد التي 
ي��ج��ري ت��دري�����ص��ه��ا يف ج��ام��ع��ة حممد 
انطالقا  االإن�صانية  للعلوم  زاي���د  ب��ن 
والدرا�صات  العربية  اللغة  برامج  من 
املقررات  كافة  اإىل  االإ�صالمية و�صوال 

االأخرى.
وت��ت��م��ث��ل اأه���م���ي���ة امل����ذك����رة يف دوره����ا 
نظم  تواجه  التي  التحديات  بتحويل 

واعدة  ف��ر���س  اإىل  ب��ع��د  ع��ن  التعليم 
احتواء  خاللها  من  الطلبة  ي�صتطيع 
على  ت�صتجد  التي  امل�صتمرة  التغريات 

امل�صهد التعليمي يف املنطقة والعامل.
الدكتور  �صعادة  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
ال���ظ���اه���ري مدير  ال��ي��ب��ه��وين  خ���ال���د 
للعلوم  زاي�������د  ب�����ن  حم���م���د  ج���ام���ع���ة 
األفون�صو  جيفري  و�صعادة  االإن�صانية 
"األف  ���ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف  ال��رئ��ي�����س 

للتعليم".
اليبهوين  الدكتور خالد  وعر �صعادة 
التعاون  بهذا  �صعادته  ع��ن  الظاهري 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي ال����ذي م���ن ���ص��اأن��ه اأن 
يدعم اجلامعة يف روؤيتها الهادفة اإىل 

حتقيق الريادة يف العلوم االإن�صانية.
واأك�����د ح��ر���س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى تنفيذ 
ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة يف دعم 
التعليم  ال��رق��م��ي يف جم���ال  ال��ت��ح��ول 
وا�����ص����ت����خ����دام احل�����ل�����ول ال����ذك����ي����ة يف 
م�صاريعها البحثية والعلمية لالرتقاء 

باملخرجات التعليمية.
العلوم  مب�صتقبل  االرتقاء  اأن  واأ�صاف 
االإن�صانية واللغة العربية ب�صكل خا�س 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  ب��ق��درة  م��ره��ون 
ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام احل��ل��ول ال��رق��م��ي��ة يف 
وابتكار  والتعليمية  براجمها  ت�صميم 

الذكاء  ال���ص��ت��خ��دام  عملية  تطبيقات 
اال�صطناعي يف بيئتها التعليمية.

واأ�صار اإىل اأن "العلوم االإن�صانية - مثل 
الدينية  والدرا�صات  والفل�صفة  االأدب 
ع��ل��ى رقمنة  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل  ت��ع��ت��م��د   -
وحتليلها  ال��ظ��واه��ر  ور���ص��د  البيانات 
رق��م��ي��ا ون���وع���ي���ا وب���ذل���ك ف�����اإن جناح 
هذه  ت��ق��دمي  يف  املخت�صة  اجل��ام��ع��ات 
وثيقا  ارتباطا  مرتبطا  ب��ات  الرامج 
التقنيات  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا 
الذكية يف معاجلة  احلديثة واحللول 

ق�صايا العلوم االإن�صانية".
اإن  األفون�صو  جيفري  ق��ال  جانبه  من 
خالل  عقدت  للتعليم"  "األف  �صركة 
الفرتة املا�صية العديد من ال�صراكات 
التعاون مع  اآفاق  وفتحت العديد من 
داخل  احلكومية  والهيئات  ال����وزارات 

االإمارات وخارجها.
ال��ت��ف��اه��م مع  م��ذك��رة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
للعلوم  زاي�������د  ب�����ن  حم���م���د  ج���ام���ع���ة 
لها  متميزة  حم��ط��ة  ت��ع��د  االإن�����ص��ان��ي��ة 
خ�����ص��و���ص��ي��ت��ه��ا ف��ن��ح��ن ال����ي����وم اأم�����ام 
م��رح��ل��ة ج��دي��دة ن��ط��ب��ق م��ن خاللها 
انطالقنا  عند  بها  اآم��ن��ا  التي  روؤيتنا 
جامعي  نطاق  على  �صنوات  ع��دة  منذ 
اأو�صع وهي االرتقاء مبنظومة التعليم 

املبتكرات  خ��الل  من  واإقليميا  حمليا 
احلديثة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
من  الطالب  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا 
واكت�صاف  م��ه��ارات��ه��م  ���ص��ق��ل  خ����الل 

قدراتهم واإبداعاتهم.
عائ�صة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
االإدارة  ملجل�س  م�صت�صارة  ال��ي��م��اح��ي 
نتطلع   "  : للتعليم"  "األف  ل�����ص��رك��ة 
االهتمام  من  بكثري  التعاون  هذا  اإىل 
يف  منه  امل��اأم��ول  للدور  نظرا  واملتابعة 
التعليم  قطاع  يف  نوعية  نقلة  حتقيق 
الذكاء  اأدوات  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  اجل��ام��ع��ي 
جتارب  تكون  اأن  ون��اأم��ل  اال�صطناعي 
الرقمي  التعلم  حقل  يف  األ���ف  �صركة 
وما تتميز به برامج جامعة حممد بن 
زايد للعلوم االإن�صانية من ثراء معريف 
التعليم يف  حمطة جديدة يف م�صرية 
ال���دول���ة ت��رف��د ���ص��وق ال��ع��م��ل بطاقات 
رقمية  اأك��ادمي��ي��ة  م��وؤه��الت  ذات  �صابة 
امل�صتجدات  ك���اف���ة  ت���واك���ب  م��ت��م��ي��زة 

واملتغريات حا�صرا وم�صتقبال ".
وت��ن�����س ب��ن��ود م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م على 
ت��ط��وي��ر من����وذج ل��ف��ح�����س امل���ه���ارات يف 
معيارية"  "اختبارات  العربية  اللغة 
توفر بدورها معلومات �صاملة ووافية 
االأمر  اللغوية  ال��ط��الب  ك��ف��اءات  ع��ن 

بيانات  ق��اع��دة  بناء  يف  �صي�صهم  ال��ذي 
���ص��خ��م��ة ي�����ص��ت��ط��ي��ع ال���ق���ائ���م���ون على 
من  اجل��ام��ع��ة  يف  التعليمية  العملية 
خاللها ت�صميم برامج قادرة على �صد 
هذا  يف  الطلبة  يعانيها  التي  الثغرات 
املذكرة  مبوجب  العمل  ويتم  امل��ج��ال. 
"من�صة األف" جنبا اإىل  على توظيف 
التي  التكنولوجية  احللول  مع  جنب 
ت�صتخدمها اجلامعة حاليا اأو تخطط 

ال�صتخدامها م�صتقبال.
وترتبط "من�صة األف" ارتباطا وثيقا 
وتعلم  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  بتقنيات 
االآل������ة وال���ب���ي���ان���ات ال�����ص��خ��م��ة االأم����ر 
تطويرية  خطة  و���ص��ع  يتطلب  ال���ذي 
التدري�صية  الكوادر  وكفاءات  لقدرات 
���ص��ريت��ب��ط عملها  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة  يف 
مبا�صرة بخدمات "من�صة األف" ف�صال 
عن اإطالق برامج تدريبية متخ�ص�صة 
يف جمال تكنولوجيا التعليم وخدمات 

التعلم عن بعد.
اإىل بند  ال��ت��ف��اه��م  وت��ط��رق��ت م��ذك��رة 
االإف���ادة من جتارب  يف  يتمثل  اأ�صا�صي 
ت�صميم  يف  للتعليم"  "األف  ���ص��رك��ة 
التي  املتخ�ص�صة  التعليمية  الرامج 
حتاكي متطلبات التعليم الذكي حيث 
بني  م�صرتك  م�صروع  ت�صميم  �صيتم 

التعلم  ال�����ص��رك��ة واجل��ام��ع��ة الع��ت��م��اد 
اأدوات  اأه���م  اأح���د  يعد  ال���ذي  التكيفي 
واأكرثها  التعليمية   21 ال����  ال���ق���رن 
متيزا على �صعيد النتائج وذلك نظرا 
ب��ن��اء وت��ط��وي��ر حمتوى  ل��ق��درت��ه على 
تعليمي يحقق معادلة الكم والكيف يف 

العملية التعليمية.
امل��ج��االت االأخ���رى التي غطتها  وم��ن 
الطرفني  ت���ع���اون  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
البحث  جم�����ال  يف  ح��ث��ي��ث��ة  ب�������ص���ورة 
االأكادميي والذي يعد نقطة االرتكاز 
التعليم  وم��ن��اه��ج  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
مد  على  العمل  جانب  اإىل  الرئي�صية 
واالأكادميي  العلمي  ال��ت��ع��اون  ج�صور 
املوؤ�ص�صات  م���ع  واالإداري  وال��ب��ح��ث��ي 
التي  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  والهيئات 
تعنى بالدرا�صات العربية واالإ�صالمية 
املعطيات  اإط��ار  يف  وذل��ك  والالهوتية 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وامل��ب��ت��ك��رات 
�صت�صممها كل  التي  الرامج  واعتماد 
وجامعة  للتعليم"  "األف  �صركة  م��ن 
االإن�صانية  ل��ل��ع��ل��وم  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
خ���ارج���ي���ا. وت����ه����دف ج���ام���ع���ة حممد 
اأول  وه��ي  االإن�صانية  للعلوم  زاي��د  ب��ن 
بكالوريو�س  ب��رن��ام��ج  ت��ط��رح  ج��ام��ع��ة 
م�صتوى  ع��ل��ى  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����ص��ام��ح 

التنمية  م�����ص��رية  دع����م  اإىل  ال���ع���امل 
والتطوير والبحث العلمي عن طريق 
العلوم  يف  اأك����ادمي����ي����ة  ب����رام����ج  ط�����رح 
والفل�صفية  واالجتماعية  االإن�صانية 
واملاج�صتري  البكالوريو�س  درجة  لنيل 
اأكادمييا  م��رك��زا  ل��ت��ك��ون  وال��دك��ت��وراه 
م���رم���وق���ا ع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال����ع����امل يف 
جمال العلوم االإن�صانية واالجتماعية 
اإىل  خا�س  ب�صكل  وت�صعى  والفل�صفية 
اأك��ادمي��ي��ة متميزة يف  ب��رام��ج  ت��ق��دمي 
الدرا�صات  ويف  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة 
االإ���ص��الم��ي��ة ب��ف��روع��ه��ا ب��ه��دف تقدمي 
بطريقة  العربية  والثقافة  االإ���ص��الم 
ح�����ص��اري��ة واإن�����ص��ان��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ن�صر 
واح���رتام  وامل��ح��ب��ة  الت�صامح  ف�صائل 
واإعالء قيم االعتدال  حقوق االن�صان 
ع��ل��ى ثقافات  وال��و���ص��ط��ي��ة واالن��ف��ت��اح 

و�صعوب العامل املختلفة.
للتعليم"  "األف  �صركة  اأن  اإىل  ي�صار 
الواليات  اأ����ص���واق  م��ن  ك��ل  يف  تن�صط 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ودول���ة االإم����ارات 
بتوفريها  وتتميز  واإندوني�صيا  وكندا 
التعليمية  احللول  من  متكاملة  باقة 
ت�صمل جميع اأطراف املعادلة التعليمية 
اأك��ادمي��ي��ة ت�صاعد  ب��رام��ج  ت��ق��دم  حيث 
املدر�صني والطالب على حد �صواء يف 
الذاتي  التعلم  ا�صرتاتيجية  حتقيق 
دوري����ة  اف��رتا���ص��ي��ة  دورات  ت��ت�����ص��م��ن 
واالأدوات  امل��زاي��ا  ك��اف��ة  ع��ره��ا  تغطي 
من�صتها  ت��وف��ره��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأف�صل  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  ي��ح��ق��ق يف  مب��ا 
التي  واالأكادميية  العلمية  املمار�صات 
العملية  ل�صري  اإ�صافيا  زخ��م��ا  تعطي 

التعليمية.

2020 خالل  احلوكمة  يف  الإمارات  جهود  عززت  قرارات   4

�شفري الدولة لدى القاهرة : ال�شيخ زايد 
اأ�ش�س لنهج ثابت وعالقة متجذرة مع م�شر

بهدف تر�صيخ معايري �لبيئة و�ل�صالمة يف قطاع �لبناء و�الإن�صاء

بلدي���ة مدين�����ة اأبوظب�����ي تطل��ق الدورة 
الثانية جلائ�����زة »اخل���وذة الذهبي��ة«

تعاون بني جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية و)األف للتعليم( ل�شتخدام تقنيات التكنولوجيا والذكاء ال�شطناعي

•• العني -وام:

جنحت بلدية مدينة العني يف الق�صاء على اآفة �صو�صة النخيل احلمراء 
من خالل ا�صتخدام تقنية امل�صائد الفرمونية اجلافة عر تطبيقها 
2020 يف واح��ات مدينة العني وامل��ن��ازل, وذل��ك لتقليل  خالل العام 
اأعداد النخيل امل�صابة من هذه االآفة التي توؤثر على اإنتاجية النخيل.

ت�صغيل  نظام  خ��الل  م��ن  اجل��اف��ة  الفرمونية  امل�صائد  تقنية  وتعمل 
امل�صيدة الذي ين�صر الروائح الفرمونية والكرمونية من الكب�صوالت 
باملرايا  مغلفة  داخلية  الرنني  غرفة  زجاجية  غرفة  عر  تعمل  التي 
اأ�صعة  ميكروويف  كهرومغناطي�صية  ذب��ذب��ات  ت��ول��د  وال��ت��ي  بالكامل 

الليزر, يوجد يف �صقفها فتحة �صغرية حتيطها زجاجة ت�صمح بدخول 
اأ�صعة ال�صم�س الطبيعية بكميات قليلة جدا لتنعك�س االأ�صعة يف الغرفة 
النخيل  �صو�صة  على جذب ح�صرات  ي�صاهم  الداخلية مما  املرايا  على 

الذي ي�صاعد بدوره من التخل�س منها ب�صورة كبرية وم�صتمرة.
الزراعية  االآف���ات  مكافحة  ق�صم  م��ن  التميمي  �صهيل  املهند�س  وق��ال 
واالختبار  الدرا�صة  بعدة مراحل من  التقنية مرت  اإن هذه  بالبلدية 
م��ن خ���الل ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ي رك���زت ع��ل��ى كيفية ج���ذب ح�����ص��رة �صو�صة 
النخيل وذلك للتحدي يف الطرق امل�صتخدمة يف خروج هذه احل�صرة 
من باطن االأر���س والق�صاء عليها ولكن بعد ا�صتخدام التقنية كانت 
نتائج التجربة جيدة جدا وم�صجعة يف ا�صتخدامها كبديل عن امل�صائد 

التقليدية التي ت�صكل طبقة من العفن على �صطح املاء وعائق با�صطياد 
احل�صرة .

واأ�صاف اأن الت�صميم اخلارجي الهرمي للم�صيدة من خالل اخلطوط 
و  احل�صرة  دخ���ول  عملية  ي�صهل  ال���ذي  اخل��ارج��ي  بال�صطح  امل��ح��ف��ورة 
للم�صيدة  الداخلي  ال�صطح  عدم مقدرتها على اخلروج وذلك مليالن 
كبريا  عائقا  ي�صكالن  النايلون  م��ن  خيوط  وج��ود  واأي�����ص��اً  ونعومته 

لل�صو�صة لعدم وجود الرطوبة وتركيز احلرارة العالية يف امل�صيدة.
الو�صائل  باقي  االأف�صل عن  تعد  التقنية  اأن هذه  اإىل  التميمي  واأ�صار 
االأخ����رى م��ن خ���الل �صهولة ا���ص��ت��خ��دام اجل��ه��از ال���ذي ال ي��ح��ت��اج اإىل 
عمالة مدربة لت�صغيله, كما اأن مدة ت�صغيله ومتابعة تنظيفه ال حتتاج 

باالأجهزة  مقارنة  ال�صيانة  كلفة  انخفا�س  اأي�صاً  و  دقيقة  من  اأك��رث 
التقليدية التي حتتاج اىل �صيانة دورية كل اأ�صبوع اأو ع�صرة اأيام وذلك 
ال�صتخدامها م�صائد جافة ميكن زيارتها كل ثالثة اأ�صهر للتاأكد من 
م�صتوى الفريمون, باالإ�صافة اإىل اأن املواد امل�صتخدمة يف هذه التقنية 

�صديقة للبيئة لعدم ا�صتخدامها مواد كيميائية ت�صر بالرتبة.
 2020 اأع��داد امل�صائد التي ا�صتخدمت هذه التقنية يف عام  وو�صلت 
العني,  واملنازل يف مدينة  الواحات  توزعت على  2459 م�صيدة  اإىل 
والتي �صاهمت يف التخل�س من ما يزيد عن 38 األف ح�صرة "�صو�صة 
النخيل" ما �صاعد على زيادة الدخل املادي من ثمار النخيل و تلبية 

احتياجات ال�صحة العامة.

بلدية العني ت�شتخدم تقنية امل�شائد الفرمونية اجلافة يف الق�شاء على اآفة �شو�شة النخيل احلمراء
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت موؤ�ص�صة املباركة اأهمية التوا�صل بني ال�صباب والكوادر الوطنية املتخ�ص�صة 
املا�صية  الفرتة  خ��الل  املحلية  التنمية  م�صرية  يف  ب��ارزة  منجزات  �صجلت  التي 
املواطنني  م��ن  ال��ك��وادر  ه��ذه  اإب���داع���ات  على  ال�����ص��وء  ت�صليط  اأن  اإىل  ..م�����ص��رية 
واملواطنات من �صاأنه اأن يو�صع من قاعدة متيز الن�سء وال�صباب تعليمياً وعملياً 
الوطني خالل  االإب��داع  رحلة  موا�صلة  الر�صيدة يف  القيادة  توجيهات  يلبي  مبا 
جديدا  برناجما  املوؤ�ص�صة  تد�صني  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ال��ق��ادم��ة.  ع��ام��اً  اخلم�صني 
بح�صور  ب�صمتي"   .. "عزميتي  بعنوان  واليافعني  ال�صباب  ومتكني  لتطوير 
املباركة  ملوؤ�ص�صة  العام  االأم��ني  نهيان  اآل  حمدان  بن  خليفة  بنت  �صما  ال�صيخة 
وا�صت�صاف الرنامج الدكتورة نوال الكعبي املدير الطبي التنفيذي ملدينة ال�صيخ 
خليفة الطبية عر برنامج االت�صال املرئي "زووم" واأدارت اللقاء الدكتورة منى 
من  ال�صباب  من  عدد  مب�صاركة  املباركة  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  املن�صوري 
الرنامج  هذا  اأهمية  خليفة  بنت  �صما  ال�صيخة  واأك��دت  الدولة.  اأنحاء  خمتلف 
اإبداعات  على  ال�صوء  ت�صليط  يف  املباركة  موؤ�ص�صة  وفل�صفة  ر�صالة  يج�صد  ال��ذي 
من  اال�صتفادة  اآلية  وتعزيز  امل��ج��االت  خمتلف  يف  املتخ�ص�صة  الوطنية  ال��ك��وادر 
التطبيقية  املهارات  من  يعزز  مبا  والتجارب  اخل��رات  تبادل  وكذلك  جتاربهم 
والتميز  ل��ل��ري��ادة  وا���ص��ع��ة  اآف��اق��اً  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  يفتح  كما  وال��ي��اف��ع��ني  لل�صباب 
ب�صرية  االقتداء  املجتمع على  اأبناء  الفئة احليوية من  وت�صجيع هذه  واالبتكار 
خليفة  بنت  �صما  ال�صيخة  واأ�صارت  املجاالت.  جميع  يف  املواطنة  كوادرنا  وعطاء 

"عزميتي .. ب�صمتي" يف بناء قاعدة من ال�صباب املوهوبني  اأهمية برنامج  اإىل 
عر تفعيل توا�صلهم مع الرواد واملتميزين من اأبناء وبنات الوطن الذين قدموا 
اإ�صهامات جليلة يف حياتهم العلمية والعملية ..مو�صحة اأن الرنامج ميثل اأي�صاً 

حا�صنة الإبداعات الكوادر الوطنية ومن�صة لن�صر متيزهم يف املجتمع.
وثمنت الدور الرائد للكوادر الوطنية يف خط الدفاع االأول خالل اأزمة جائحة 
كورنا وما قدموه من اإ�صهامات بارزة تعتر من الركائز القوية يف وقف تف�صي 

هذه اجلائحة والق�صاء عليها, وحماية �صحة و�صالمة االأفراد واملجتمع.
لت�صليط  تاأتي  الرنامج  هذا  يف  الكعبي  ن��وال  الدكتورة  ا�صت�صافة  اأن  واأ�صافت 
ال�صوء على مرحلة مهمة من مراحل العطاء الوطني الذي يج�صده اأبناء وبنات 
الوطن تلبية لتوجيهات القيادة الر�صيدة كما اأنها تعك�س حر�س موؤ�ص�صة املباركة 
يعد  م��ا  الوطنية  التنمية  خدمة  يف  �صاهموا  ومتميزة  متميز  ك��ل  تكرمي  على 
ر�صالة لل�صباب واليافعني لالقتداء بنهج هوؤالء املتميزين وال�صري على خطاهم 

يف خدمة التنمية الوطنية.
ومن جانبها تطرقت الدكتورة نوال الكعبي اإىل م�صريتها الوظيفية حيث ت�صغل 
الطبية منذ  ال�صيخ خليفة  الطبية يف مدينة  لل�صوؤون  التنفيذي  املدير  من�صب 
مار�س 2017 وهي رئي�س جلنة �صحة ملكافحة العدوى منذ �صبتمر 2012 

ورئي�س اللجنة الوطنية ال�صريرية لفريو�س كورونا امل�صتجد منذ فراير 2020 
االإماراتية  ال�صحة  وزارة  املر�صى يف  لرعاية  الدولية  اللجنة  اأنها ع�صو يف  كما 
منذ 2007 ورئي�س اللجنة منذ 2017 وتراأّ�صت الدكتورة بني عامي 2012 
ال�صحة  ب���وزارة  للتح�صني  الوطنية  الفنية  اال�صت�صارية  املجموعة  و2016, 

االإماراتية ثم اأ�صبحت نائباً لرئي�صها من 2017.
جامعة  من  واجلراحة  الطب  يف  البكالوريو�س  درج��ة  على  ح�صلت  اإنها  وقالت 
االإم�����ارات يف ال��ع��ني ب��دول��ة االإم�����ارات وع��ل��ى ���ص��ه��ادة ال��زم��ال��ة يف ط��ب االأطفال 
املعدية  الطفولة  واأم��را���س   2020 ع��ام  كندا  يف  ل��الأط��ب��اء  امللكية  الكلية  م��ن 
اأونتاريو  �صرق  م�صت�صفى  يف  ال��ع��دوى  مكافحة  زمالة  اأكملت  كما   2004 ع��ام 
االأمريكي  البورد  �صهادة  اأوت��اوا يف كندا وح�صلت على  التابع جلامعة  لالأطفال 
هارفارد  العاملية من جامعة  البحوث  و�صهادة يف   2001 عام  االأطفال  يف طب 
طبيب  و�صهادة  عام2017,  اجل��ودة  يف  االأمريكي  البورد  و�صهادة   2015 ع��ام 
معتمد من اجلمعية االأمريكية للقيادة الطبية, الواليات املتحدة االأمريكية يف 
يوليو 2019 كما اأنها هي امل�صرفة الرئي�صية على املرحلة الثالثة من التجربة 
ال�صالمة  تقييم  بهدف  حقيقي  ودواء  وهمي  دواء  ب��ني  الع�صوائية  ال�صريرية 
االأ�صخا�س  يف  املفعول  املعطلة  ال�صار�س-كوف2-  للقاحات  الوقائية  والفعالية 

االأ�صحاء الذين يبلغون 18 عاماً من العمر فما فوق كما اأ�صدرت العديد من 
االأوراق العلمية و�صاركت يف العديد من املوؤمترات.

وقالت الدكتورة نوال الكعبي: "لقد كانت جائحة كورونا �صيئاً غري م�صبوق يف 
حياتنا احلديثة خالل العقود املا�صية فقد جاء هذا الوباء واأدخل العامل يف نفق 
مظلم وتغريت احلياة الطبيعية يف جميع دول العامل ولكننا يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة وبرعاية قيادتنا الر�صيدة تذرعنا باالإميان املطلق باهلل �صبحانه 
وتعاىل وكان هناك ذلك االلتفاف والتالحم املجتمع خلف القيادة الر�صيدة التي 
علمتنا من اليوم االأول اأن الوباء �صينق�صع واأن احلياة �صتعود يف بالدنا اأف�صل مما 
اآل نهيان ويل عهد  كانت وج��اءت كلمات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
البل�صم  مبثابة  هم"  ت�صلون  "ال  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل��واط��ن��ني واملقيمني  م��ن  واالإي��ج��اب��ي��ة يف نفو�س اجلميع  االأم���ل  اأ���ص��ف��ى  ال���ذي 
القيادة  م��ن  اال�صت�صرافية  ال��روؤي��ة  ه��ذه  يف  جميعاً  وج���دوا  ال��ذي��ن  وال��زائ��ري��ن 

الر�صيدة ج�صراً للعبور نحو امل�صتقبل والتعايف من هذه اجلائحة".
اأ�صرتها طوال  واأك���دت اأهمية ال��دع��م االأ���ص��ري ال��ذي وج��دت��ه م��ن زوج��ه��ا وم��ن 
الركائز  م��ن  يعتر  ال��دع��م  ه��ذا  اأن  اإىل  ..م�صرية  والعملية  العلمية  م�صريتها 
القوية لتميزها يف امليدان الطبي �صواء خالل الدرا�صة اأو العمل كما ان تكاتف 
اأ�صرتها من زوجها واأبنائها خالل فرتة مواجهة جائحة كورونا عزز من جهودها 
يف التواجد اليومي وعلى مدار ال�صاعة يف خط الدفاع االأول وقد كلل اهلل تعاىل 
املتميزة  املكانة  وتر�صيخ  املجتمع  اأف��راد  و�صالمة  و�صحة  بالنجاح  اجلهود  هذه 

لدولة االإمارات العربية املتحدة اقليمياً وعاملياً.

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  تعتمد 
نهيان لالأعمال االإن�صانية على ثوابت 
ال�صامية,  اأهدافها  لتحقيق  اأ�صا�صية 
امل�صاعدات  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  وت���رت���ك���ز 
املنكوبني  واإغ������اث������ة  ل���ل���م���ح���ت���اج���ني 
وامل�صاهمة يف تنمية الدول يف قطاعات 
اأي  ويف  والتعليم  ال�صحة  اأهمها  ع��دة 
م��ك��ان م��ن ال��ع��امل ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
وتتعاون  ال��ل��ون,  اأو  ال��ع��رق  اأو  ال��دي��ن 
امل��وؤ���ص�����ص��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��اري��ع��ه��ا مع 
�صفارات الدولة يف اخلارج واالإ�صتعانة 
واملنظمات  املتحدة  االأمم  مبنظمات 
غ��ري ال��رب��ح��ي��ة ال��دول��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
ولها  ال�صدقية  ذات  امل�صتفيدة  ال��دول 

ر�صيد كبري يف العمل االإن�صاين.
وان���ط���الق���اً م���ن دور دول����ة االإم������ارات 
جتاه  واالإغ��اث��ي  والتنموي  االإن�����ص��اين 
�صتى  وال�������دويل يف  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
باأهمية  منها  واإمي��ان��اً  ال��ع��امل,  اأن��ح��اء 
املعاناة  امل���ح���وري يف رف���ع  ال����دور  ه���ذا 
حياة  ليعي�س  ك��ان  اأينما  االإن�صان  عن 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك���ان  ك��رمي��ة, 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اأ����ص���در  ق����د  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
بن  م��وؤ���ص�����ص��ة خليفة  ب��اإن�����ص��اء  ق��ان��ون��ا 
اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية يف  زايد 
2007, لتكون نقطة م�صيئة  يوليو 
ال�صعيد  ع��ل��ى  االإن�������ص���اين  ال��ع��م��ل  يف 
وو�صلت  وال��دويل,  واالإقليمي  املحلي 
 90 حل��وايل  ومبادراتها  مب�صاريعها 
14 عاماً  العامل, على مدى  دول��ة يف 
م��ن ال��ع��ط��اء وت��ع��زي��ز م�����ص��رية العمل 

االإن�صاين االإماراتي.
واأكد معايل اأحمد بن جمعة الزعابي 
لالحتاد  االأعلى  املجل�س  �صوؤون  وزي��ر 
زايد  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  رئي�س  نائب 
اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية اأن العمل 
االإن�����ص��اين واخل����ريي ل��ل��دول��ة بف�صل 
امل�صتمر  والعطاء  الالحمدود  الدعم 
بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  من �صاحب 
"حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل" 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ومتابعة �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
موؤ�ص�صة  رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر 
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ركيزة  مي���ث���ل  اأ����ص���ب���ح  االإن�������ص���ان���ي���ة.. 
ال�صامل  االإن�����ص��اين  النهج  يف  اأ�صا�صية 
للدولة, حيث اأ�صبحت االإمارات بحق 
الدول  االإن�صاين ومن  العمل  عا�صمة 
ميادين  يف  بالبنان  اإليها  ي�صار  التي 

العطاء التنموي واالإغاثي.

وقال معاليه - يف ت�صريح له مبنا�صبة 
 2020 ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ����ص���دور 
ملوؤ�ص�صة خليفة االإن�صانية - مع بداية 
هذا العام كانت جائحة فريو�س كورونا 
االأ�صعب  ال��ت��ح��دي   "19 "كوفيد- 
وباالأخ�س  امليادين  كافة  يف  للعاملني 
له خ�صو�صية  االإن�صاين حيث  امليدان 
وبتوجيهات  ذل���ك  وم���ع  ال��ت��ع��ام��ل,  يف 
من قيادتنا الر�صيدة وا�صلت املوؤ�ص�صة 
داخل  ت��وق��ف  ب��ال  االإن�����ص��اين  عطائها 

وخارج الدولة.
واأ�صار معاليه اإىل اأنه للعام اخلام�س, 
ح�����ص��دت االم������ارات ل��ق��ب اأك����ر مانح 
اإن�صانية يف العامل بالن�صبة  م�صاعدات 
التعاون  القومي وفق منظمة  للدخل 
التتويج  وه��ذا  والتنمية,  االقت�صادي 
يزيدنا اإ�صرارا على اأن جنعل العطاء 
االن�����ص��اين االإم����ارات����ي ر���ص��ال��ة حمبة 
والدينية  اجلغرافية  احل��دود  تتجاوز 
وينطلق من عا�صمة العمل االإن�صاين 

اإىل كافة اأرجاء املعمورة.
وجدد معاليه دعوة جميع العاملني يف 
ال�صاأن االإن�صاين واخلريي للعمل معا 
احلا�صر  حتديات  ملواجهة  والتن�صيق 
املجتمعات  وتنمية  لبناء  وامل�صتقبل 
االإن�صانية خ�صو�صاً خالل هذه الفرتة 
ال�صعبة التي متر بها الب�صرية يف ظل 
كورونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة  ا���ص��ت��م��رار 

."19 "كوفيد- 
حاجي  حممد  �صعادة  اأك��د  جهته  م��ن 
خليفة  ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  اخل��وري 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية 
االإن�صاين  بالنهج  التزامنا  " جن��دد   :
ال�صمو  �صاحب  قيادة  ظل  يف  لدولتنا 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�صاحب  اهلل" ودع���م  "حفظه  ال��دول��ة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ال�صيخ  امل�صلحة ومتابعة �صمو  للقوات 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�صة  �صوؤون  ال��وزراء وزير  جمل�س 
اآل  ب��ن زاي���د  رئ��ي�����س م��وؤ���ص�����ص��ة خليفة 

نهيان لالأعمال االإن�صانية".
بف�صل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اإن  اخل�����وري  وق����ال 
قيادتنا  م����ن  ال�����الحم�����دود  ال����دع����م 
الر�صيدة �صتوا�صل مهامها وم�صاريعها 
االإمارات  داخل  االإن�صانية  ومبادراتها 
وخارجها ولن تقت�صر على بلد معني 
االإن�صاين  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  م�����ص��ريا   ..
التعامل  يف  منوذجاً  يعطي  االإماراتي 
عن  النظر  بغ�س  الب�صر  بني  ال��راق��ي 

اجلن�س والعرق والدين.
التحديات  رغ����م  اخل������وري  واأ�����ص����اف 
الكبرية التي واجهت م�صاريعنا داخل 
وخ�����ارج ال���دول���ة م���ع ت��ف�����ص��ي فريو�س 
العام  خالل  ا�صتطعنا  اإننا  اإال  كورونا 

م�صروعني  ب��ن��ج��اح  ن��ن��ف��ذ  اأن  امل��ا���ص��ي 
وب�صفر  ال�����دول�����ة  داخ�������ل  ���ص��خ��م��ني 
من  الكامل  االل��ت��زام  بف�صل  اإ�صابات 
اجل��م��ي��ع ح��ي��ث جن��ح��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة يف 
ت���وزي���ع امل���ري ال��رم�����ص��اين ع��ل��ى اأكرث 
اأ���ص��رة مواطنة يف كافة  األ��ف   36 من 
الثاين  وامل�������ص���روع  ال����دول����ة  م��ن��اط��ق 
للعمال  الرم�صانية  االإف��ط��ار  وجبات 
اأكرث  توزيع  ومت  تواجدهم  اأماكن  يف 
2.7 مليون وجبة يف اأبوظبي والعني 

والظفرة.
املوؤ�ص�صة  وم��ب��ادرات  م�صاريع  وتنوعت 
اإفطار  لت�صمل   2020 ع���ام  خ���الل 
بجانب  الرم�صاين  وامل��ري  ال�صائمني 
م�����ص��اع��دة امل���ت���اأث���ري���ن م���ن ال���ك���وارث 
الدعم  وت��ق��دمي  واحل���روب  الطبيعية 
املواطنة",  " االأ���ص��ر  مل��ب��ادرة  املتوا�صل 
ث���م ت���ق���دمي امل�������ص���اع���دات يف امل���دار����س 
واجل���ام���ع���ات, وامل�����ص��اه��م��ة يف االأم����ن 
ال����غ����ذائ����ي ل���ل���م���واط���ن���ني م����ن خ���الل 
املدعمة"  ال��غ��ذائ��ي��ة  "املواد  م�����ص��روع 
اإىل  باالإ�صافة  ال�صمالية  االإم���ارات  يف 
واإ�صدار  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج 
للمر�صى  ال�صحي  ال��ت��اأم��ني  بطاقات 

غري قادرين على تكلفة العالج.
من  االأول  ال��ق�����ص��م  يف  ون�����ص��ت��ع��ر���س 
ال���ت���ق���ري���ر اأه�������م واأب���������رز االإجن���������ازات 
موؤ�ص�صة  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات 
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
فقد  املحلية:  ال�صاحة  على  االإن�صانية 
لتوجيهات  تنفيذا   .. املوؤ�ص�صة  قدمت 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ودع��م 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ال�صيخ  �صمو  م��ن  مبا�صرة  ومبتابعة 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����ص��ور 
�صوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
بن  خليفة  موؤ�ص�صة  رئي�س  ال��رئ��ا���ص��ة 
االإن�صانية..  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
كمبيوتر  اأج����ه����زة   3500 ح������وايل 
اآيل حممول" للطلبة بقيمة  "حا�صب 
ثالثة ماليني درهم, وذلك بالتعاون 
واملعرفة  التعليم  دائرة  مع  والتن�صيق 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  اأبوظبي  يف 
الدولة  يف  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات 
بعد"  ع��ن  "التعليم  م��ب��ادرة  لتفعيل 
التي اأطلقتها املوؤ�ص�صات التعليمية من 
احلديثة  التقنيات  ا���ص��ت��خ��دام  خ��الل 
واال�صتفادة من التكنولوجيا املتقدمة 
الطوارئ  مل��واج��ه��ة  ا�صتثنائي  ب�صكل 

واالأزمات يف ظل فريو�س كورونا.
اأبريل  �صهر  يف  املوؤ�ص�صة  اأطلقت  كما 
امل��ا���ص��ي م���ب���ادرة امل���ري ال��رم�����ص��اين يف 
الدولة  مناطق  �صملت  م��وق��ع��اً   27

ك���اف���ة ووزع�����ت ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة /
ال����رو�����ص����ن ال����رم���������ص����اين/ وع����دده����ا 
لدى  امل�صجلة  االأ�صر  على   46001
اأنحاء  جميع  يف  املجتمع  تنمية  وزارة 
امل�صروع  تنفيذ  وراع��ت خالل  الدولة, 
الوقائية  االإج��������راءات  ك��اف��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
واالحرتازية, وحفاظا على كبار ال�صن 

مت اإي�صال املري الرم�صاين ملنازلهم.
توزيع  يف  املوؤ�ص�صة  ف��رق  جنحت  وق��د 
املري الرم�صاين على 18092 اأ�صرة 
اأ���ص��رة يف دبي,  اأب��وظ��ب��ي, و7549  يف 
يف  و2284  ال�����ص��ارق��ة,  يف  و7882 
اخليمة,  راأ����س  يف  و5344  ع��ج��م��ان, 
و3822 يف الفجرية, و1028 يف اأم 
يف  امل�صتفيدين  عدد  لي�صل  القيوين, 
 46001 اإىل  الدولة  مناطق  جميع 

اأ�صرة.
كما قامت املوؤ�ص�صة بالتعاون مع هيئة 
بالعمل  االجتماعي  للدعم  اأب��وظ��ب��ي 
لتحقيق  اإن�����ص��اين  م�����ص��روع  يف  ���ص��وي��اً 
املواطنة,  لالأ�صر  املعي�صي  اال�صتقرار 
بهدف  االأ�صا�صية,  احتياجاتها  ودع��م 
 2600 على  الرم�صاين  املري  توزيع 
الدعم  ب��رن��ام��ج  م��ن  م�صتفيدة  اأ���ص��رة 

االجتماعي يف اإمارة اأبوظبي.
وزعت   ..  2020 ي��ول��ي��و  ���ص��ه��ر  ويف 
غ��ذائ��ي��ة يف  ���ص��ل��ة   2000 امل��وؤ���ص�����ص��ة 
وال���ظ���ف���رة �صمن  وال���ع���ني  اأب���وظ���ب���ي 
�صعيها لتطوير خدماتها جتاه االأ�صر 
املت�صررة من تداعيات فريو�س كورونا 

امل�صتجد "كوفيد 19".
املوؤ�ص�صة  ع��ززت   2020 ف��راي��ر  ويف 
بتوقيع  املواطنة"  "االأ�صر  م���ب���ادرة 
اأبوظبي  م��ط��ارات  مع  تعاون  اتفاقية 
نقلة  وحتقيق  املواطنة  االأ���ص��ر  لدعم 
اأماكن  تخ�صي�س  خ��الل  م��ن  نوعية 
يف  احل����رة  ال�����ص��وق  يف  منتجاتها  ب��ي��ع 

مطار اأبوظبي الدويل .
مبادرتها  خالل  من  املوؤ�ص�صة  وتدعم 
والتواجد  املواطنة" امل�صاركة  "االأ�صر 
وعر�س ما ينتجونه يف اأهم الفعاليات 
م��ث��ل م���ه���رج���ان ال�����ص��ي��خ زاي�����د حيث 
اأ�صرة ويف القرية العاملية   98 ت�صارك 

بدبي 62 اأ�صرة مواطنة.
التعاون  مت   2020 ع�����ام  وخ������الل 
املوؤ�ص�صات  من  العديد  مع  والتن�صيق 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ق��دمي ال��ع��ون م��ن خالل 
داخل  املوؤ�ص�صة  تنفذها  التي  الرامج 
املوؤ�ص�صات  ه���ذه  اأب�����رز  وم���ن  ال���دول���ة 
بنك دبي االإ�صالمي و�صرطة ال�صارقة 
التعاونية  امل�صلحة  ال��ق��وات  وجمعية 
للم�صوؤولية  ال���وط���ن���ي  وال�������ص���ن���دوق 
االإمارات  واحتاد  لل�صركات  املجتمعية 

لكرة القدم.
ويف الق�صم الثاين من التقرير ورغم 
يف  املوؤ�ص�صة  واجهت  التي  ال�صعوبات 
اأنه  اإال  تنفيذ م�صاريعها خارج الدولة 
كانت  التي  امل�صاريع  بع�س  تنفيذ  مت 
م��درج��ة ع��ل��ى اأج���ن���دة ع���ام 2020.. 
زايد  واأهمها: - م�صت�صفى حممد بن 
ا�صتمر   .. ك��ازاخ�����ص��ت��ان  يف  ن��ه��ي��ان  اآل 
ع��ط��اء اخل����ري االإم����ارات����ي ح��ت��ى قبل 
مت  حيث  باأ�صبوع   2020 ع��ام  نهاية 
اإقليم  ات��ف��اق��ي��ة م���ع ح��ك��وم��ة  ت��وق��ي��ع 
كازاخ�صتان  ج��م��ه��وري��ة  يف  ترك�صتان 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  ل���ب���ن���اء 
يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
 3.5 م�صاحة  على  ترك�صتان  مدينة 
ه��ك��ت��ار, ح��ي��ث ي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ع��اون يف 
تربط  التي  املتميزة  ال��ع��الق��ات  اإط���ار 

االإمارات وكازاخ�صتان.
ومت ال�صروع فوراً يف اأعمال الت�صميم 
�صمن  امل�صت�صفى  وي��ق��ام  ل��ه  امل��ب��دئ��ي 
التي تقوم  االإداري��ة اجلديدة  املنطقة 
ترك�صتان  اإق��ل��ي��م  حكومة  بتطويرها 
ليكون بذلك �صمن امل�صاريع ال�صحية 
العام  امل�صت�صفى  بجانب  لها  ومكماًل 
تخ�ص�صي  اآخ���ر  وم�صت�صفى  امل��رك��زي 

لالأطفال.

�صمن  وعرو�صة  عري�س   1200  -
�لعر�س �جلماعي �لتا�صع بالبحرين.
 2020 املوؤ�ص�صة يف فراير  و نظمت 
ح��ف��ل ال���زف���اف اجل��م��اع��ي ال��ت��ا���ص��ع يف 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال�����ص��ق��ي��ق��ة, وال���ذي 

�صم 1200 �صاب وفتاة.

وكانت املوؤ�ص�صة قد رعت حتى االآن زواج 
وعرو�صة خالل ت�صع  عري�صا   5926
حفالت للزواج اجلماعي يف البحرين 
وبلغ   2011 ع��ام  دي�صمر  يف  اأول��ه��ا 
عدد العر�صان 220 عري�صا وعرو�صة 
 224 2012 و�صم  وال��ث��اين يف ع��ام 
 222 �صم   2013 ع��ام  وال��ث��ال��ث يف 
 222 2014 ���ص��م  ع���ام  وال���راب���ع يف 
ع��ري�����ص��ا وع��رو���ص��ة واخل��ام�����س يف عام 
وعرو�صة  عري�صا   870 �صم   2016
ويف عام 2017 �صم العر�س اجلماعي 
ويف  وعرو�صة  عري�صا   888 ال�صاد�س 
اجلماعي  ال��ع��ر���س  ���ص��م   2018 ع���ام 
ويف  وعرو�صة  عري�س   1000 ال�صابع 
اجلماعي  ال��ع��ر���س  ���ص��م   2019 ع���ام 
ويف  وعرو�صة  عري�صا   1080 الثامن 
2020 �صم العر�س اجلماعي التا�صع 

وعرو�صة. عري�صا   1200

لـ  عاجلة  غذ�ئية  م�صاعد�ت   -
مدغ�صقر. يف  �أ�صرة  �ألف   32

من  وف����د  ق����دم   2020 م���ار����س  ويف 
عاجلة  اإن�صانية  م�صاعدات  املوؤ�ص�صة 
يف ج��م��ه��وري��ة م��دغ�����ص��ق��ر وب���ل���غ عدد 
اأي  اأ�����ص����رة  األ������ف   32 امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
ونفذت  �صخ�س..  األ��ف   160 ح��وايل 
من  بتوجيهات  العاجلة  االإغاثة  هذه 
اإط�����ار اجلهود  ال��ر���ص��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة 
املوؤ�ص�صة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االإن�����ص��ان��ي��ة 
من  انطالقا  ال��دول��ي��ة,  ال�صاحة  على 
االإن�صان  مل�����ص��اع��دة  االإن�������ص���اين  ال��ب��ع��د 
اأو  دي��ن��ه  ع��ن  النظر  بغ�س  ك��ان  اأينما 
عرقة اأو لونه, حتى اأ�صبحت االإمارات 
العا�صمة االإن�صانية االأوىل يف العامل.. 
وقدم فريق املوؤ�ص�صة االإغاثي 1300 
االأ�صا�صية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  م��ن  ط��ن 

واال�صتهالكية ال�صرورية .

من  �ألفًا   75 لـ  عاجلة  �إغاثة   -
مت�صرري في�صانات باك�صتان .

املوؤ�ص�صة  ن��ف��ذت  ���ص��ب��ت��م��ر  ���ص��ه��ر  ويف 
4 ماليني درهم  اإغاثة عاجلة بقيمة 
ل��ل��م��ت�����ص��رري��ن م����ن ال��ف��ي�����ص��ان��ات يف 
جنوب باك�صتان, وبلغ عدد امل�صتفيدين 
املناطق  يف  �صخ�س  األ���ف   75 ح���وايل 

املت�صررة.
يف  ال��دول��ة  ���ص��ف��ارة  م��ع  التن�صيق  ومت 
العاجلة  امل�صاعدات  و�صملت  باك�صتان 
وحليب  والبطانيات  واخليام  االأدوي��ة 
يف  املت�صررين  وا�صتهدفت  االأط��ف��ال 

مناطق اإقليم ال�صند اجلنوبي.

متو��صلة  �إمار�تية  م�صاعد�ت   -
لليمن.

زايد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ص�����ص��ة  وت��وا���ص��ل 

االإن�صانية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ت��ن��م��وي واالإغ���اث���ي 
اأرخبيل  يف  التعليمي  القطاع  ل�صالح 
بداية  مع  املوؤ�ص�صة  ود�صنت  �صقطرى, 
الكتاب  توزيع  عملية  الدرا�صي  العام 
ال����درا�����ص����ي ع���ل���ى ط������الب وط���ال���ب���ات 
خمتلف املدار�س التعليمية يف اأرخبيل 

�صقطرى.
البنية  ت��اأه��ي��ل  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وت�����ص��ه��م 
ومن�صاآت  م�����دار������س  م����ن  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
باالأثاث  رف��ده��ا  ج��ان��ب  اإىل  تعليمية 
املدر�صي والتجهيزات الالزمة و�صوال 
ودفع  املدر�صية  احلقائب  ت��وزي��ع  اإىل 
املدار�س  غ��ال��ب��ي��ة  ت�صغيل  م�����ص��اري��ف 
الذين  ال��ط��الب  نقل  و�صائل  وت��وف��ري 
يقطنون يف املناطق البعيدة من واإىل 

املدار�س.
وكانت موؤ�ص�صة خليفة االإن�صانية تبنت 
خالل العامني املا�صيني تقدمي 120 
منحة درا�صية للطالب املتفوقني من 
خ��ري��ج��ي ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة م��ن اأبناء 
�صقطرى وذلك �صمن الدعم الرامي 
مل�����ص��اع��دة ال���ط���الب امل��ت��ف��وق��ني على 
دولة  اجلامعية يف  درا�صتهم  ا�صتكمال 
العربية  م�صر  وجمهورية  االإم����ارات 

ال�صقيقة.
ونفذت املوؤ�ص�صة م�صروعاً متكاماًل من 
اأجل تو�صعة طريق عقبة حيبق الذي 
حديبوه  ملدينة  الرئي�صي  املنفذ  يعد 
الدويل  �صقطرى  م��ط��ار  اإىل  وي����وؤدي 

واملناطق الغربية يف اجلزيرة.
الكهربائية  الطاقة  تاأمني  ويف جمال 
امل��وؤ���ص�����ص��ة م���ن خ����الل الفرق  ع��م��ل��ت 
التيار  اإي���������ص����ال  ع���ل���ى  ال���ه���ن���د����ص���ي���ة 
يف  ال�صكنية  ال��ق��رى  اإىل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
ال�������ص���اح���ل ال���غ���رب���ي ع����ر م�����دى خط 
مرت   5500 ب����ط����ول  ع������ال  ����ص���غ���ط 
4, حيث  ال�����ص��ي��خ زاي�����د  م���ن حم��ط��ة 
االأوىل يف  امل��رح��ل��ة  م���ن  االن��ت��ه��اء  مت 
احل��ف��ر ل��ك��اب��ل ال��ك��ه��رب��اء م��ن املحطة 
�صتمو  منطقة  اإىل  و�صوال  الكهرباء 
5.5 كيلو مرت, يف حني جرى  بواقع 
تنفيذ املرحلة الثانية يف مد كابل اآخر 
�صلمهو  منطقة  ب��اجت��اه  امل��ح��ط��ة  م��ن 

مب�صافة 9 كيلو مرتات.
ل�صكان  امل����ي����اه  ت����اأم����ني  ���ص��ب��ي��ل  ويف 
���ص��ق��ط��رى مت اإق���ام���ة خ����زان م��ائ��ي يف 
منطقة �صلمهو ب�صعة 250 األف لرت 
املنطقة  اأه��ايل  اإنهاء معاناة  اأج��ل  من 
والقرى املجاورة لها عقب �صنوات من 

املعاناة من ويالت �صح املياه.
الأبناء  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  ويف 
���ص��ق��ط��رى ن��ق��ل��ت امل��وؤ���ص�����ص��ة يف اأواخ����ر 
15 م��ري�����ص��اً وم���راف���ق���اً من  ي��ول��ي��و, 
ال�صيخ  مب�صت�صفى  امل���رك���زة  ال��ع��ن��اي��ة 
ب�صقطرى  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

وم�������ن م����ن����ازل����ه����م, ل���ت���ل���ق���ى ال����ع����الج 
مب�صت�صفيات الدولة على نفقتها.

وبدعم من املوؤ�ص�صة و�صلت اإىل مطار 
اأبريل  ���ص��ه��ر  يف  ال������دويل  ���ص��ق��ط��رى 
طائرة م�صاعدات اإماراتية حتمل على 
واملواد  االأدوي����ة  م��ن  اأط��ن��ان   3 متنها 
العالجية والوقائية الهادفة اإىل دعم 
�صقطرى  اأرخبيل  ال�صحي يف  القطاع 
املقدمة  الطبية  اخل��دم��ات  واإن��ع��ا���س 
ومل�صاعدة  وامل���ح���ت���اج���ني  ل��ل��م��ر���ص��ى 
القطاع الطبي على احلد من انت�صار 

فريو�س كورونا.

- " �إفطار �صائم" يف 10 دول.
رم�صان  �صهر  خ��الل  املوؤ�ص�صة  نفذت 
»اإفطار  ال�صنوي  م�صروعها   , املا�صي 
اأن  على  حر�صاً  دول,   10 يف  �صائم« 
امل�صتحقني  اإىل  االإم����ارات  خ��ري  ي�صل 
اال�صتثنائي  الظرف  من  الرغم  على 
بالتزامن  ال��ع��امل,  دول  �صهدته  ال��ذي 
كورونا  ف��ريو���س  انت�صار  حم��ارب��ة  م��ع 

."19  - "كوفيد 
واح����ت����وت ال����ط����رود ال���غ���ذائ���ي���ة على 
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي يتم 
رم�صان  ���ص��ه��ر  يف  ع����ادة  ا���ص��ت��ه��الك��ه��ا 
الطرد  وي��ك��ف��ي  ال��ت��م��ر,  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
اأ�صرة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  م���ن  ال���واح���د 
م��ك��ون��ة م���ن خ��م�����ص��ة اإىل ���ص��ت��ة اأف����راد 

طوال ال�صهر املبارك.
- 475 طنا من التمور على 30 دولة 
ح���ول ال���ع���امل. ���ص��م��ل م�����ص��روع توزيع 
ال��ت��م��ور 30 دول���ة ح��ول ال��ع��امل منها 
البحرين  هي  �صقيقة  عربية  دول   5
التمور وم�صر 20 طنا  من  طنا   40
30 طنا  20 ط��ن��ا و���ص��وري��ا  وامل��غ��رب 

ولبنان 30 طنا.
وو�صلت التمور اإىل 14 دولة اآ�صيوية 
15 طنا  ت��ن��زان��ي��ا  وه����ي  واأف���ري���ق���ي���ة 
 15 20 طنا وبنجالدي�س  وباك�صتان 
 10 واليابان  طنا   15 وماليزيا  طنا 
وتايالند  اأط��ن��ان   10 واملالديف  طنا 
اأطنان   10 و���ص��ريالن��ك��ا  ط��ن��ا   20
وكوريا اجلنوبية 20 طنا و�صنغافورة 
طنا   15 واأث�����ي�����وب�����ي�����ا  ط����ن����ا   20
واأوزبك�صتان  اأطنان   4 وموري�صيو�س 

طنا وكازاخ�صتان 40 طنا.  20
الواليات  اإىل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأر���ص��ل��ت  ك��م��ا 
20 ط��ن��ا من  االأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
ال��ت��م��ور ب��االإ���ص��اف��ة ل��ع��دد م��ن الدول 
االأوروب���������ي���������ة وه�������ي اي�����رل�����ن�����دا 10 
واالحتاد  اأط��ن��ان   9 واإ�صبانيا  اأط��ن��ان 
ال�����ص��وي�����ص��ري 8 اأط���ن���ان واأمل��ان��ي��ا 15 
وبيالرو�س  اأط���ن���ان   5 وبلجيكا  ط��ن��ا 
اأطنان و�صربيا 5 اأطنان واململكة   10
املتحدة 15 طنا واإيطاليا والرتغال 

طنني لكل منهما.

موؤ�ش�شة املباركة تد�شن برناجما لتطوير ومتكني ال�شباب واليافعني

خليفة الإن�شانية.. 14 عاما من العطاء وتعزيز م�شرية العمل الإن�شاين الإماراتي

•• ال�شارقة -الفجر:

االأكادميي  للعام  العليا  للدرا�صات  جديدا  برناجما  ال�صارقة  جامعة  تطرح 
املقبل وهو برنامج "ماج�صتري العلوم يف الهند�صة الطبية احليوية " والذي 
اأكادميي  برنامج  وهو  والتعليم,  الرتبية  وزارة  قبل  من  موؤخرا  اعتماده  مت 
الهند�صة,  كلياتها:  اجل��ام��ع��ة  يف  ط��رح��ه  يف  تت�صارك  التخ�ص�صات  متعدد 
والعلوم, واحلو�صبة واملعلوماتية, والعلوم ال�صحية, والطب, وطب االأ�صنان, 
وال�صيدلة. واأكد �صعادة االأ�صتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة 
الطبية  الهند�صة  يف  امل��ق��رتح  ال��ع��ل��وم  ماج�صتري  ت�صميم  مت  اأن���ه  ال�����ص��ارق��ة, 
ومتكينهم  للطلبة,  التخ�ص�صات  متعددة  ومهارات  معرفة  لتوفري  احليوية 
من العمل يف امل�صارات املختلفة املتعلقة بالهند�صة الطبية احليوية مع العديد 

من اخليارات املهنية التي تنتظرهم حيث تتمثل روؤية الدولة يف اأهمية توفري 
رعاية �صحية عاملية امل�صتوى, والتي ميكن تعزيزها من خالل هذا الرنامج 

الذي يوفر خريجني موؤهلني على م�صتوى عال يف هذا املجال.
تتمحور  بيئة  بناء  اإىل  يهدف  املقرتح  الرنامج  اأن  اجلامعة,  واأو�صح مدير 
التي  احليوية  الطبية  واالأف��ك��ار  البحوث  لتطوير  العلمية  االأب��ح��اث  ح��ول 
يف  التخ�ص�صات  متعددة  للبحوث  عاملي  مب�صتوى  واخل��رة  املعرفة  �صتوفر 
الهند�صة والعلوم والطب والعلوم ال�صحية, كما اأن الرنامج �صيخدم قطاع 
ال�صناعة ذات العالقة مبجال الهند�صة الطبية احليوية, نظرا حلاجة هذا 
الفر�صة  لهم  تتاح  �صوف  وال��ذي��ن  وم��وه��وب��ني,  ماهرين  ملهند�صني  القطاع 
االأدوات  با�صتخدام  تطويرها  على  والعمل  مبتكرة  بحثية  اأف��ك��ار  لتقدمي 

التكنولوجية املختلفة حتت اإ�صراف اأ�صاتذة وعلماء اجلامعة.

البحثية  للم�صاريع  الفر�صة  �صيوفر  الرنامج  اأن  النعيمي  الدكتور  واأ�صاف 
ويوفر  مت�صابكة  لتكون  احليوية,  الطبية  الهند�صة  يف  التطورات  جم��ال  يف 
للطلبة  فر�صة  اأي�صا  ال��رن��ام��ج  و�صيوفر  املختلفة,  االإدارات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
ال���راغ���ب���ني يف ا���ص��ت��ك��م��ال درا���ص��ات��ه��م ال��ع��ل��ي��ا م���ن احل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى درج����ات 
واملعلوماتية,  واحلو�صبة  وال��ع��ل��وم,  الهند�صة,  جم���االت:  يف  البكالوريو�س 
والعلوم ال�صحية, والطب, وطب االأ�صنان, وال�صيدلة. و�صي�صاعد على تخريج 
كوادر ذوي مهارات عالية قادرة على الدخول يف واحدة من اأ�صرع القطاعات 
الفرعية منوا يف جماالت: حت�صني اخلدمات ال�صحية املقدمة يف امل�صت�صفيات 
والطبية  والكهربائية  والقيا�صية  املالحية  االأدوات  وت�صنيع  وال��ع��ي��ادات, 
والتحكم والبحث والتطوير يف العلوم الفيزيائية والهند�صية وعلوم احلياة 
وت�صنيع املعدات وامل�صتلزمات الطبية, مو�صحا باأن درجة املاج�صتري املقرتحة 

للعلوم يف الهند�صة الطبية احليوية هي برنامج اأكادميي متعدد التخ�ص�صات 
يقدم للخريجني ذوي املهارات العالية مع فر�س عمل يف القطاعات الفرعية 
�صريعة النمو يف جمال الرعاية الطبية والهند�صية, و�صوف ميتلك خريجو 
الطبية  الهند�صة  اإط���ار  يف  اهتمامهم  م�صار  يف  التخ�ص�س  ميزة  الرنامج 
الرنامج  هذا  خريجي  قبل  من  املكت�صبة  املهارات  تطبيق  وميكن  احليوية. 
على خمتلف التخ�ص�صات التي من �صاأنها توجيه م�صار حياتهم املهنية, حيث 
واحلكومي  اخل��ا���س  القطاعني  م��ن  ك��ل  يف  العمل  فر�س  الرنامج  �صيفتح 
والوكاالت اال�صت�صارية وال�صركات الدولية.  ومن املتوقع اأن يعمل اخلريجون 
الطبية  امل��ع��دات  على  ت�صرف  تقنية  هند�صية  ووظ��ائ��ف  بحثية,  منا�صب  يف 
احليوية و�صيانتها, وتدريب االأطباء على ا�صتخدام املعدات اجلديدة, والعمل 

مع �صركات الت�صنيع اأو تزويد امل�صت�صفيات باملعدات الالزمة وغري ذلك.

جامعة ال�شارقة تطرح برنامج ماج�شتري العلوم يف الهند�ش�����ة الطبية احلي��وية
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

زراعة  م��ب��ادرة  العني  جامعة  �صهدت 
براري  �صركة  برعاية  الغاف  اأ�صجار 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة, وذل�����ك �صمن  ل���ل���م���وارد 
فعاليات اليوم البيئي ال�صنوي الرابع 
الذي اأقامته كلية االأعمال حتت �صعار 
والذي  كوفيد19-,  وت��اأث��ري  البيئة 
يف  الت�صجري  اأ�صبوع  مع  تزامناً  ياأتي 
دولة االإمارات العربية املتحدة. حيث 
الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  قام 
رئي�س اجلامعة, و�صاركه عميد الكلية 
وبع�س اأع�صاء هيئة التدري�س بغر�س 
ال�����ص��ت��الت ال��زراع��ي��ة يف اأن���ح���اء مقر 
اجلامعة يف العني وذلك للتاأكيد على 
البيئة  ح��م��اي��ة  يف  الت�صجري  اأه��م��ي��ة 
وخ��ل��ق ال���ت���وازن ال��ب��ي��ئ��ي, م��ع مراعاة 
االحرتازية  االإج���راءات  كافة  تطبيق 

والتباعد االجتماعي. 
اأقيمت فعاليات اليوم البيئي ال�صنوي 
تطبيق  ع����ر  اف����رتا�����ص����ي����اً  ال�����راب�����ع 
م���اي���ك���رو����ص���وف���ت ت��ي��م��ز ب���ه���دف رفع 
م�صتوى الوعي حول الق�صايا البيئية 
كوفيد19-.  ج��ائ��ح��ة  اأث���ن���اء  خ��ا���ص��ة 
وق����د اأ����ص���رف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه ك���ل من 
والدكتورة  طب�س,  م�صعب  ال��دك��ت��ور 
وال���دك���ت���ورة طاهرة  ال���ع���رت,  ����ص���روق 

يا�صمني. 
جل�صات  ع���دة  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ي��وم  ت�صمن 
متنوعة  اآراء  خاللها  نوق�س  حوارية 
ط���رح���ه���ا ن��خ��ب��ة م����ن االأ�����ص����ات����ذة يف 
وال�صناعية  االأك���ادمي���ي���ة  االأو�����ص����اط 

والبحثية املتعلقة بتاأثري كوفيد19- 
الدكتورة  طرحت  حيث  البيئة.  على 
���ص��روق ال��ع��رت م��ن كلية االأع���م���ال يف 
تاأثري جائحة  العني مو�صوع  جامعة 
ودولة  عام  ب�صكل  البيئة  على  كورونا 
ناق�س  فيما  خ��ا���س.  ب�صكل  االإم����ارات 
ال�����ص��ي��د غ����الم اأ����ص���رف م���دي���ر دائ����رة 
لوتاه للوقود احليوي التاأثي ال�صلبي 
ال�صناعي من  القطاع  للجائحة على 
وغريها,  والت�صدير  املبيعات  ناحية 
ناحية  االإيجابي من  التاأثري  وكذلك 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا����ص���ت���خ���دام 
وا�صتعر�س  االت�������ص���ال.  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
ال�صيد اإبراهيم خان, باحث يف جامعة 
االإلكرتونية يف  والتكنولوجيا  العلوم 
ال�صني, ورقة بحثية بعنوان "جائحة 

االإيجابية  وت��اأث��ريات��ه   -19 ك��وف��ي��د 
على البيئة: مراجعة حمدثة".

�صهدت الفعاليات اأي�صاً اإعالن اأ�صماء 
واأف�صل  مل�صق  ب��اأف�����ص��ل  ال��ف��ائ��زي��ن 
كوفيد19-  ت��اأث��ريات  يعك�س  فيديو 
على البيئة وذلك �صمن م�صابقة يوم 
كلية  نظمتها  ال��ت��ي   2021 البيئة 
لت�صجيع  اأ�صبوع  م��دار  على  االأع��م��ال 
بامل�صاريع  امل�����ص��اه��م��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وغ���ريه���ا من 
املبادرات. بدوره اأكد االأ�صتاذ الدكتور 
على  اجلامعة  رئي�س  الرفاعي  غالب 
ال��ع��ني جت���اه ق�صايا  ال���ت���زام ج��ام��ع��ة 
وفعالية  كفاءة  بكل  والطبيعة  البيئة 
مهما كانت طبيعة وحجم التحديات 
بوجود  املتعلقة  تلك  ومنها  الراهنة, 

و�صالمة  �صحة  ي��ه��دد  ع��امل��ي  حت���دي 
فريو�س  بجائحة  متمثاًل  املجتمعات 
اجلامعة  اه��ت��م��ام  اأن  ح��ي��ث  ك���ورون���ا, 
ياأتي  بها  املتعلقة  والق�صايا  بالبيئة 
من حر�صها على احلفاظ على البيئة 
اإع������داد اأج���ي���ال واعية  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
واإيجاد  للت�صدي لها  البيئة  مب�صاكل 

حلول منا�صبة. 
ال��دك��ت��ور ظ��ف��ر ح�صني عميد  واأ����ص���ار 
البيئة  اأه��م��ي��ة  اإىل  االأع����م����ال  ك��ل��ي��ة 
باعتبارها  االأع���م���ال  اإدارة  تعليم  يف 
االجتماعية,  امل�����ص��وؤول��ي��ة  م��ن  ج����زءاً 
م���وؤك���داً ح��ر���س ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى تعزيز 
وت��ط��وي��ر االأف���ك���ار امل��ب��ت��ك��رة يف جمال 
املحافظة على البيئة, وتنمية الثقافة 

وال�صلوكيات البيئية االإيجابية. 

الداخلية تنظم دورة ملكافحة غ�شل الأموال 
بالتعاون مع نظريتها الإ�شبانية

•• دبي-وام:

ملكافحة  الوطنية  ال��دورة  اأعمال  دب��ي  يف  اأم�س  انطلقت 
بالتعاون  الداخلية  وزارة  تنظمها  التي  االأم���وال  غ�صل 
اإ�صبانيا مب�صاركة ممثلني  مع وزارة الداخلية يف مملكة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  وم�صرف  ال��ع��دل  وزارة  ع��ن 
ملدة  وت�صتمر  للجمارك  االحت��ادي��ة  والهيئة  امل��رك��زي, 
اأ�صبوع. وتاأتي هذه الدورة يف اإطار جهود دولة االإمارات 

يف تعزيز ودعم ملفاتها الدولية يف هذا املجال, ويف اإطار 
بالتعاون مع  تقام  الوطنية, حيث  ال��ك��وادر  ق��درات  بناء 
اإ�صبانيا,  مملكة  يف  االأمني  التحالف  يف  الداخلية  وزارة 
املمار�صات  واأف�����ص��ل  ت��ب��ادل اخل����رات وامل���ع���ارف  ب��ه��دف 
امل��ط��ب��ق��ة وت��ع��زي��ز ورف���ع وت��ط��وي��ر اإم��ك��ان��ي��ات العاملني 
م��ع مثل  للتعامل  االأم�����وال  غ�����ص��ل  م��ك��اف��ح��ة  يف جم���ال 
الدورة,  خ��الل  و�صيتم  واق��ت��دار.  بكفاءة  اجل��رائ��م  ه��ذه 
القدرات  وت��ع��زي��ز  ببناء  تتعلق  مو�صوعات  ا�صتعرا�س 

الوطنية واال�صتفادة من التجربة االإ�صبانية التي �صيتم 
ا�صتعرا�صها يف كيفية اإثبات جرمية غ�صل االأموال وتتبع 
متح�صالت اجلرمية, واآليات حتديد امل�صتفيد احلقيقي 
الدولية,  وال���رام���ج  االأن��ظ��م��ة  وك��ذل��ك  ال�����ص��رك��ات,  يف 
غ�صل  ج��رمي��ة  مكافحة  يف  اال�صرتاتيجيني  وال�����ص��رك��اء 
االأم��وال. كما �صيتم عر�س ق�صايا واقعية وا�صتخال�س 
التي  امل�صرتكة  الدولية  العمليات  العملية من  التجارب 

مت القيام بها ملكافحة جرائم غ�صل االأموال.

•• اأبوظبي -وام:

حتتفي دولة االإم��ارات اليوم ب�صهر القراءة على م�صتوى الدولة تطبيقا لقرار 
جمل�س الوزراء الذي حدد �صهر مار�س من كل عام �صهرا وطنيا للقراءة.

العام  "اأ�صرتي تقراأ" ل�صهر القراءة هذا  الثقافة وال�صباب �صعار  واختارت وزارة 
بهدف جعل كل منزل يف االإمارات مكاناً يقراأ فيه االآباء الأبنائهم وذلك ا�صتجابة 
لنتائج درا�صات جمعية النا�صرين االإماراتيني التي اأظهرت باأن هناك عدداً قلياًل 
ن�صبياً من االآباء يف دولة يقروؤون الأبنائهم اأو ي�صجعونهم على القراءة, كما اأكدت 
الدرا�صة على دور االآباء واأفراد العائلة الهام يف ت�صجيع االأطفال على اال�صتمتاع 
تكوين  اأه��م عامل يف  اأطفالهم  تثقيف  االآب���اء يف  ان��خ��راط  يعد  ب��ال��ق��راءة حيث 

�صلوكيات ومواقف االأطفال املتعلقة بالقراءة.
وح��ددت ال���وزارة جملة من االأه���داف املرجوة خ��الل �صهر ال��ق��راءة 2021 من 
بينها دعم وتعزيز دور االآب��اء يف غر�س حب القراءة لدى االأبناء, واإب��راز اأهمية 
القراءة والت�صديد على دورها الكبري يف تنمية الطفولة املبكرة, وتر�صيخ ثقافة 
القراءة كعادة جمتمعية دائمة بني اأفراد املجتمع, وتعزيز دورها كمحرك وموؤ�صر 
رئي�صي للتما�صك والرتابط االأ�صري يف جمتمع االإمارات, وتعزيز ثقافة القراءة 
بغر�س املتعة واال�صتك�صاف واالإلهام لدى االأطفال, ف�صال عن العمل على تكثيف 
التثقيفية لالآباء  والرامج  واإط��الق احلمالت  الدولة الإع��داد  جهود موؤ�ص�صات 

ب�صاأن اأهمية القراءة الأبنائهم وت�صجيع عادات القراءة املبكرة.

�صواء  املوؤ�ص�صات  خمتلف  خاللها  ت�صارك  �صنوية  منا�صبة  ال��ق��راءة  �صهر  ويعد 
وبرامج  مبادرات  عر  والثقافية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  اأو  اخلا�صة  اأو  احلكومية 
م�صرية  قيادة  على  ق��ادر  واملعرفة,  بالعلم  مت�صلح  ق��ارئ  جمتمع  بناء  يف  ت�صهم 

التنمية يف الدولة.
ويعك�س �صهر القراءة حر�س قيادة دولة االإمارات برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
امل�صروعات  �صل�صلة  وا�صتكمال  واملعرفة  العلم  ثقافة  تر�صيخ  على  اهلل"  "رعاه 

الثقافية والفكرية واملعرفية التي اأطلقتها منذ ن�صاأتها.
حمليا,  وال��ق��راءة  للعلم  فارقا  يوما   2015 دي�صمر  �صهر  من  اخلام�س  ويعد 
عندما اأقر جمل�س الوزراء وبتوجيهات من �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 2016 عاما للقراءة حيث اأ�صدر املجل�س 
وتر�صيخ  ق��ارئ  جيل  لتخريج  متكامل  وطني  اإط��ار  اإع��داد  يف  بالبدء  توجيهاته 

الدولة عا�صمة للمحتوى والثقافة واملعرفة.
وقال �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" بعد اإطالق املبادرة: "وجهنا اأن 
2016 عاما للقراءة الأن القراءة هي املهارة االأ�صا�صية جليل جديد  يكون عام 
ال�صمو  �صاحب  وج��ه  بينما  واملبتكرين"..  والباحثني  واملفكرين  العلماء  م��ن 
ال�صمو  �صاحب  توجيهات  تنفيذ  يف  بالبدء  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
رئي�س الدولة ووجه �صموه بت�صكيل جلنة عليا لالإ�صراف على عام القراءة ت�صم 

يف ع�صويتها امل�صوؤولني احلكوميني املعنيني واأهم ال�صخ�صيات الوطنية امل�صرفة 
على الفعاليات الثقافية واملعرفية الوطنية الهادفة لن�صر ثقافة القراءة بالدولة 
على  للت�صجيع  �صامل  واإط��ار وطني  متكاملة  ا�صرتاتيجية  بو�صع خطة  وكلفها 
املرافق  كافة  القراءة يف  ثقافة  لن�صر  �صلوكي جمتمعي  تغيري  واإح��داث  القراءة 

واملجاالت ولدى جميع الفئات.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ح�صر  التي  املائة  خلوة  عقدت  ويف 11 يناير 2016.. 
حممد بن را�صد اآل مكتوم جانبا منها و�صمت اأهم 100 �صخ�صية وطنية معنية 
دائمة  جمتمعية  كعادة  القراءة  لرت�صيخ  وطنية  مبادرات  واعتماد  القراءة  بعام 
دعم  تاريخيا مهما يف م�صرية  2016 منعطفا  3 مايو  يوم  و�صكل  الدولة.  يف 
الت�صريعية  االإج���راءات  ببدء  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  وج��ه  حيث  ال��ق��راءة 

الإعداد قانون للقراءة يف الدولة حتت م�صمى "قانون القراءة".
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  واعتمد 
للقراءة -2016 2026 والتي تت�صمن  الوطنية  اهلل" اال�صرتاتيجية  "رعاه 
30 توجها وطنيا رئي�صيا يف قطاعات التعليم وال�صحة والثقافة وتنمية املجتمع 

واالإعالم واملحتوى.
كما مت االإعالن عن تخ�صي�س جمل�س الوزراء �صهرا يف كل عام للقراءة وتوزيع 
الإثراء  والتوجهات  االإم���ارات  دول��ة  يف  املواطنني  املواليد  لكافة  معرفية  حقيبة 
ودعم  لتعزيز  الدولة  يف  الن�صر  �صيا�صات  ومراجعة  الوطني  القرائي  املحتوى 

النا�صرين املواطنني.

ويف مبادرة تعد االأوىل على م�صتوى العامل.. اأ�صدر �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
يف 31 اأكتوبر 2016 اأول قانون من نوعه للقراءة ي�صع اأطرا ت�صريعية وبرامج 
ب�صكل  الدولة  القراءة يف  تنفيذية وم�صوؤوليات حكومية حمددة لرت�صيخ قيمة 
م�صتدام يف بادرة ح�صارية وت�صريعية غري م�صبوقة يف املنطقة بهدف دعم تنمية 
االإنتاج  الذهنية واملعرفية ودعم  القدرات  بناء  الب�صري وامل�صاهمة يف  املال  راأ�س 

الفكري الوطني وبناء جمتمعات املعرفة يف الدولة.
يرز  الوطني  امل�صتوى  على  �صامال  جاء  اإذ  ا�صتثنائية  اأهمية  القانون  ويكت�صب 
اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية الب�صرية من اجلوانب كافة و�صعيها اإىل تطوير 
االأ�صول الثقافية ملواطنيها مبا يكفل اإعداد وتاأهيل اأجيال قادرة على اأن توؤ�ص�س 
الإرث فكري اإماراتي ميكن تطويره والبناء عليه, كما ي�صع القانون اأطرا ملزمة 
واالإعالمية  واملجتمعية  التعليمية  القطاعات  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  جلميع 

والثقافية لرت�صيخ القراءة لدى كل فئات املجتمع مبختلف املراحل العمرية.
وي�صكل القانون ريادة على اأكرث من �صعيد اإذ يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا 
للجميع يتم تكري�صه من الوالدة عر توفري 3 حقائب معرفية تغطي احتياجات 

الطفل من مرحلة الر�صاعة حتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامني.
املبادرات  من  العديد  عن  معلنة  بالقراءة  االهتمام  م�صتوى  االإم���ارات  ورفعت 
اإىل  الوطني  االإط���ار  وتاأثرياتها  باأهدافها  جت���اوزت  التي  والثقافية  القرائية 
اأجيال مثقفة ق��ادرة على حت�صني  اإع��داد  االإط��ار العربي واالإ�صالمي, لت�صهم يف 

الواقع عن طريق املعرفة, وحتقيق التنمية امل�صتدامة ملجتمعاتها.

�شهر القراءة ينطلق اليوم يف الإمارات حتت �شعار )اأ�شرتي تقراأ(

•• اأبوظبي - وام:

اأعلن مركز اأبوظبي للغة العربية يف 
اأبوظبي  دائرة الثقافة وال�صياحة - 
ع����ن اإط�������الق ع�����دد م����ن امل�����ب�����ادرات 
وندوات  برامج  تت�صمن  افرتا�صياً 
وحمتوى ثقافيا رقميا خالل �صهر 
مار�س وذلك احتفاء ب�صهر القراءة 

الوطني.
متخ�ص�صاً  برناجماً  املركز  وينظم 
بالتعاون  ُبعد  العربية عن  اللغة  يف 
م��ع دائ����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة, كما 
���ص��ي��ع��م��ل ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع�����دد من 
تنظيم  على  الثقافية  ال�صالونات 
االفرتا�صية,  ال��ن��دوات  من  �صل�صلة 
الكتب  على  ال�صوء  �صت�صّلط  والتي 
م�������ص���روع كلمة  ���ص��ي�����ص��دره��ا  ال���ت���ي 
يومي  ب�صكل  واإ���ص��دارات  للرتجمة 

طوال �صهر القراءة.
االإع����الن  ال���ق���راءة  ���ص��ه��ر  و�صي�صهد 

30 ك��ت��اب��اً ع��ن م�����ص��روع كلمة  ع��ن 
�صيتم  حيث  واإ����ص���دارات,  للرتجمة 
ك��ت��اب ج��دي��د يومياً  االإع�����الن ع���ن 
املركز  �صهر مار�س, و�صيعمل  خالل 
ال�صالونات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون 
االأدب�����ي�����ة ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م 4 ن�����دوات 
بهذه  اجلمهور  لتعريف  افرتا�صية 
الرنامج  �صي�صتمل  بينما  ال��ك��ت��ب, 
املتخ�ص�س يف اللغة العربية عن ُبعد 
"لغة ال�صاد", والذي �صيطلقه مركز 
بالتعاون مع  العربية  للغة  اأبوظبي 
مدار  على  واملعرفة,  التعليم  دائ��رة 

افرتا�صية. تعليمية  حلقات   10
و���ص��ت��ت��زّي��ن ح�����ص��اب��ات امل���رك���ز على 
بت�صاميم  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ص��ب��ك��ات 
كما  ال���ق���راءة,  �صهر  م��ن  م�صتوحاة 
"اإماراتية  �صل�صلة  امل��رك��ز  ���ص��ي��ق��ّدم 
�صل�صلة  وه���ي  ف�صحى",  اأ���ص��ول��ه��ا 
التي  اليومية  الفيديو  مقاطع  من 
ف�صيحة  ع��رب��ي��ة  ك��ل��م��ات  ت��ت�����ص��م��ن 

االإماراتية,  اللهجة  يف  م�صتخدمة 
اليومي  امل��ح��ت��وى  �صيت�صمن  ك��م��ا 
خ����الل م���ار����س م��ع��ل��وم��ات واأق������وال 
ماأثورة مرتبطة بالقراءة والكتابة.

وق������ال ����ص���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع���ل���ي بن 
للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  مت��ي��م, رئي�س 
القراءة  �صهر  مبادرة  ُتعد  العربية: 
اال�صرتاتيجية  امل��ب��ادرات  اأب���رز  م��ن 
تاأتي  فهي  ال��دول��ة,  ت�صهدها  ال��ت��ي 
ترجمًة لتوجيهات القيادة الر�صيدة 
ب���ن���اء ج��ي��ل من  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
بالثقافة  املت�صلحني  امل�صتقبل  ق��ادة 
قيادة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  وامل���ع���رف���ة, 
م�����ص��رية ال��ت��ن��م��ي��ة واحل����ف����اظ على 
اإجنازات الدولة الثقافية والفكرية 
اأبوظبي  واملعرفية, ونحن يف مركز 
للغة العربية نوؤمن باأهمية القراءة 
يف اك��ت�����ص��اب امل��ع��رف��ة واالإ����ص���ه���ام يف 
النهو�س باللغة العربية مبا ي�صمن 
بني  واحل�����ص��اري  الثقايف  التوا�صل 

خمتلف ال�صعوب.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن دول���ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة حتتفي بالقراءة يف 
مار�س من كل عام, حيث يتم تفعيل 
والرامج  االأن�����ص��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 
قارئ  بناء جمتمع  اإىل  التي تهدف 
وت�صهم  وامل��ع��رف��ة,  بالعلم  مت�صّلح 
عا�صمة  ال��دول��ة  مكانة  تر�صيخ  يف 

للمحتوى والثقافة واملعرفة.
املدير  ال�����ص��ام�����ص��ي  م������وزة  وق����ال����ت 
للغة  اأب���وظ���ب���ي  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأهمية  ت����رز  ب���االإن���اب���ة:  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ق��راءة من دوره��ا يف  مبادرة �صهر 
اأف���راد  ب��ني  ال��ق��راءة  ثقافة  تر�صيخ 
نوافذ  تفتح  اأّنها  بخا�صة  املجتمع, 
ي���ط���ل م��ن��ه��ا ال����ق����ارئ ع���ل���ى ع����وامل 
وتبني  ب���اخل���ي���ال,  امل���ع���رف���ة  جت��م��ع 
وعلمية  واأدب����ي����ة  ث��ق��اف��ي��ة  ج�������ص���وراً 
اأج����ل تعزيز  ب���ني احل�������ص���ارات م���ن 
�صنقّدم خالل   .. والتاآخي  التعاي�س 

الرامج  من  العديد  ال��ق��راءة  �صهر 
�صتعزز  ال��ت��ي  ال�صّيقة  وال��ف��ّع��ال��ي��ات 
حتفيز  اإىل  الرامية  ال��دول��ة  جهود 
اجلمهور على االإقبال على القراءة 

من اأجل بناء م�صتقبل اأف�صل.
زايد  ال�صيخ  ج��ائ��زة  تنظم  ب��دوره��ا, 
للكتاب ندوتني افرتا�صيتني خالل 
خاللهما  ت�صت�صيف  ال��ق��راءة,  �صهر 
كاًل من ريت�صارد فان ليون, حما�صر 
االإ���ص��الم��ي��ة يف  ال���درا����ص���ات  يف  اأول 
جامعة اأم�صرتدام والفائز باجلائزة 
اللغات  يف  العربية  الثقافة  ف��رع  يف 
والدكتور   ,2020 ل��ع��ام  االأخ����رى 
درا�صات  يف  حما�صر  اأ���ص��رف,  اآ�صف 
ال������دول االإ����ص���الم���ي���ة ال�����ص��رق��ي��ة يف 
وال�صرق  االآ�صيوية  الدرا�صات  كلية 
اأو�����ص����ط����ي����ة, وذل��������ك خ������الل ن�����دوة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جامعة  اف��رتا���ص��ي��ة 
اأثر  بعنوان  مار�س   4 يف  كامريدج 
على  وليلة"  ل��ي��ل��ة  "األف  ح��ك��اي��ات 

االأدب العاملي يف القرن الع�صرين .
ال�صوء  ال�����ن�����دوة  ه������ذه  وت�������ص���ّل���ط 
ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال���ب���ارزة ال��ت��ي حتظى 
وليلة",  ل��ي��ل��ة  "األف  ح��ك��اي��ات  ب��ه��ا 
االأدب  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ري  وت�����اأث�����ريه�����ا 
االأوروبي والعاملي على مر الع�صور, 
القرن  خ����الل  ال��ن��رث  اأدب  خ��ا���ص��ًة 
الع�صرين, كما �صت�صّلط ال�صوء على 
اأعمالهم  �صاهمت  ال��ذي��ن  امل��وؤل��ف��ني 
االجتاهات  ت�صكيل  يف  كبري  ب�صكل 
املا�صي,  ال��ق��رن  اأدب  يف  الرئي�صية 
ال�صحرية  والواقعية  احلداثة  مثل 
و�صيعمل  احل�������داث�������ة.  ب����ع����د  وم�������ا 
العديد  درا�����ص����ة  ع��ل��ى  امل�������ص���ارك���ون 
واال�صرتاتيجيات  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 
ال�صردية  ���ص��ي��اق��ات��ه��ا  يف  ال�����ص��ردي��ة 
وال�صيا�صية,  والتاريخية  واالأدب��ي��ة 
االعتقاد  يف  البحث  اإىل  باالإ�صافة 
ال�صائد باأن "األف ليلة وليلة" متثل 
التنا�س  الآل���ي���ات  ج���وه���ري���اً  م���ث���ااًل 

"االأدب  ت�صميته  ميكن  م��ا  وت��ط��ّور 
العاملي".

ك���م���ا ت���ن���ّظ���م ج����ائ����زة ال�����ص��ي��خ زاي����د 
�صهر  خ��الل  حوارية  جل�صة  للكتاب 
املحتوى  "ح�صور  ب��ع��ن��وان  م��ار���س 
االأكادميي",  ال��ن�����ص��ر  يف  ال���ع���رب���ي 
ببلي�صنج  بالتعاون مع جملة  وذلك 
فرانكفورت  م��ع��ر���س  بري�صبكتفز 
ل��ل��ك��ت��اب, مب�����ص��ارك��ة جم��م��وع��ة من 
ال��ن��ا���ص��ري��ن وامل���وؤل���ف���ني م���ن حول 
ال�صوء  وت�����ص��ّل��ط اجل��ل�����ص��ة  ال���ع���امل. 

لالأ�صوات  املتوا�صع  التمثيل  على 
ال���ع���رب���ي���ة يف ال��ن�����ص��ر االأك�����ادمي�����ي, 
ك��م��ا ���ص��ت��ت��ن��اول ال�����ص��ب��ل ال��ت��ي ميكن 
�صمان  خ���الل���ه���ا  م����ن  ل��ل��ن��ا���ص��ري��ن 
العرب  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  متثيل 
كيفية  اإىل  باالإ�صافة  فهار�صهم,  يف 
مت���ك���ني ال���ن���ا����ص���ري���ن االأك���ادمي���ي���ني 
جماالت  يف  يعملون  الذين  ال�صغار 
متخ�ص�صة, مثل الدرا�صات العربية, 
ت�صويق حمتواها على م�صتوى  من 

العامل.

اأبوظبي للغة العربية يطلق عددا من املبادرات الثقافية افرتا�شيا خالل �شهر القراءة

جامعة العني تزرع الغاف وتناق�س تاأثريات كوفيد-19 على البيئة
تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�صاعة اخلام�صة م�صاءاً يوم االأحد 
املوافق 07 مار�س 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة 

االعرتا�س مراجعة ق�صم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#       
1 628519 TOYOTA HIACE I 12880 JTGJX02P9D0047918 2015/2351   
2 602746 BMW 530 D 19751 WBADT610X2CJ51565 2010/5363   
3 605461 Hyundai Elantra O 38224 KMHDG41E6EU882236 2015/3231    
4 628988 TOYOTA Corolla 2007 I 81046 JTDBR22E273222289 2009/659   
5 602738 VOLKSWAGEN Passat 2008 H 96775 WVWPM51K18W000324 2012/1812    
6 660197 TOYOTA HILUX G 34539 MR0EW12G292012223 2014/1024   
7 633020 PEUGEOT 206 2008 H 23983 VF32AKFWR8Y000467 2010/7267   
8 631831 NISSAN 350Z 2008 N 65457 JN1BZ34E88M230060 2013/3145   
9 606034 Honda Civic H 57129 JHMFD167X8S401658 59 2016 479
10 607453 Toyota Hilux G 34557 MR0EX12G7E2345332 59 2016 1030
11 634001 Mazda 3 H 25904 JM7BL12Z9A1142415 59 2016 103
12 609524 Toyota Previa Q 39723 JTNGE52M2FA047784 59 2016 835
13 632100 Honda Civic 28365 JHMES86302S400727 59/2008/1974
14 608027 Nissan Sunny 56131 JN1BB41SXXW004058 51/2002/2426
15 660187 Ashok Leyland Falcon F 18251 NWH086691 2017/2181  
16 661931 N/A A 12617 787145 2017/2181  
17 662482 N/A D 52958 SLBDNN00E307AY027 2017/2181  
18 663615 N/A Trailer 2014 3854 2017/2181  
19 670579 Ashok Leyland Falcon F 82134 MBIKHIH6L72B19711 2017/2181  
20 636715 ASHOK LEYLAND FALCON E 29891 MDH099085 2017/2825  
21 660418 Iveco Trakker K 86616 WJME3TRS30C206656 2017/2825  
22 661025 Foton Bus E 94174 XVH080593 2017/2825  
23 661026 ASHOK LEYLAWD A 88156 XVH081140 2017/2825  
24 661029 Foton Bus G 98754 ********LDH100204 2017/2825  
25 661930 N/A J 30951 3101048 2017/2825  
26 662296 Thwaites 4000 B 73768 787144 2017/2825  
27 662440 N/A E 64678 3100967 2017/2825  
28 662442 N/A C 28005 100428 2017/2825  
29 662438 Ashok Leyland Falcon A 16674 MDH099129 2019/1013  
30 663064 Volvo FH 440 Public Transportation 13381 YV2RSD2DXEA766925 2019/4748  
31 663066 Tanker Trailer 43999 BD13516CB60100268 2019/4748  
32 663448 Trolly NULL Trailer 13147 SS12515TT50100066 2019/4748  
33 663449 Trolly NULL Trailer 18820 SD12115TT48100055 2019/4748  
34 663453 N/A Trailer 4456 ********G1TT11011 2019/4748  
35 663457 N/A Trailer 19587 D022094DXBTRAILER 2019/4748  
36 663462 N/A Trailer 20141 *SFD1WAS251410001 2019/4748  
37 663467 N/A Trailer 3817 G1TP140312 2019/4748  
38 663596 51 Bicycles Trailer 22076 D025208DXBTRAILER 2019/4748  
39 663607 N/A Trailer 17411 BD11416TT50100208 2019/4748  
40 663616 N/A Trailer 22077 D025212DXBTRAILER 2019/4748  
41 663633 N/A Trailer 12347 *******GITP090089 2019/4748  
42 663635 N/A Trailer 12600 *********GITT7700 2019/4748  
43 663636 N/A Trailer 29305 SD11815TT48100044 2019/4748  
44 663637 N/A Trailer 12307 SD13515TT48100098 2019/4748  
45 671107 Chevrolet Savana I 76742 1GTGG29U261247292 2018/4243  
46 618714 NISSAN SUNNY D 98614 MDHBN7AD3EG512564 207/2019/1368
47 636736 TATA LPO 1316 55 K 16773 MAT38906780L02550 207/2015/1542
48 654899 Toyota Land Cruiser O 36877 JTMHU09J3E4081918 207/2017/2730
49 620126 RENAULT DUSTER G 87854 VF1HSRCH9GA545359 207\2019\2280
50 628020 Dong Feng Pick Up L 39202 LGDCM91L7AB111598 207\2014\2313
51 630639 DONGFENG DAF1051BG01 L 39201 AB112626 207\2014\2313
52 647616 Honda Accord F 49323 JHMES867X1S408013 207/2018/4263
53 618479 TOYOTA HIACE N 87735 JTFHX02P2E0092641 207/2018/1150
54 601304 TOYOTA, HIACE, 2014 O 65216 JTFPX22P7E0048349 207\2019\649
55 658503 BMW 318 I G 35726 WBAAL310XXEF96677 207\2018\430
56 627910 NISSAN URVAN L 39195 JN6AE54S1AX022822 300/2018/207
57 658642 ASHOK LEYLAND FALCON C 50190 MB1PBEJA392136484 2011/899   
58 628345 TOYOTA PRADO G 67227 JTEBU25J085142336 2015/1975  
59 610666 Renault Kangoo E 59687 VF1LC36126U543226 2007/517  
60 658641 ASHOK LEYLAND FALCON K 11758 MB1PBEJA082132147 2011/448  
61 658643 ASHOK LEYLAND FALCON K 80779 MB1PBEJA292136640 2011/899   
62 626068 AUDI A4 2004 R 28663 WAUAE48H74K004836 208\2018\120
63 629228 Toyota Corolla J 11049 JTDBW23EX60106538 2010/1028  
64 660346 MERCEDES SLK 230 B 99269 WDB1704471F040940 2011/759  
65 607461 Toyota Hilux F 22512 JTFEG426530046252 2012/1094  
66 674693 MERCEDES S320 2001 D 80956 WDB2201671A417495 2014/3160  
67 636732 ASHOK LEYLAND EAGLE K 64396 SDR137743 243/2013/1434
68 606630 TOYOTA LAND CRUISER 1994 G 39296 JT3DJ81W5R0055707 243/2013/1001
69 617777 NISSAN TIDA 2006 A 90569 JN1BC13D56T010232 243/2011/1526
70 621996 MAZDA L 58678 JM3SR31E4X0115874 243/2013/1703
71 610451 Toyota Corolla B 95134 AE1010140292 243/2009/837
72 658069 HYUNDAI HD 65 2009 E 23469 KMFGA17F59C105306 243/2013/2477
73 605803 KIA OPERIOUS 2005 G 21892 KNALD224055073132 243/2011/3273
74 617400 TOYOTA Haice 2007 E 25841 JTGJX02P970010050 243/2013/1459

حياتى  يايات  املدعو/  فقد 
اندوني�صيا     , اي��ج��ان  اوي����ه 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )C1685422( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0568542644

فقدان جواز �شفر
�صريانى   / امل����دع����و   ف���ق���د 
تايالند      , كوجنت�صوينجى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )7198582AA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0582741152

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ وي���ن���ف���ري���د 
, اوغ����ن����دا  ن���ام���ب���ا����ص���ا  ك���ي���ت���ى 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )B1524898(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�صفارة اوغندا او اقرب مركز 

�صرطة باالمارات.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �شفر
ف���ق���دت ����ص���ه���ادة اال����ص���ه���م رقم 
با�صم   NCTH122031
املنهايل,  /م�صلم عزل غر�صف 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  من  �صادرة 
وعددها   , والفنادق  لل�صياحة 
من  وع��ل��ى  ���ص��ه��م   78,576
بالرقم  االت���������ص����ال  ي���ج���ده���ا 

 0504446910
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اأخبـار الإمـارات
اأرا�شي عجمان تختتم فعاليات اأ�شبوع البتكار

••عجمان-وام:

ال��ع��ق��اري يف عجمان  وال��ت��ن��ظ��ي��م  االأرا����ص���ي  دائ����رة  اختتمت 
 21 اأ�صبوع االإبتكار التي عقدت خالل الفرتة من  فعاليات 

حتى 27 فراير اجلاري.
وق��ال نا�صر امل��رزوق��ي مدير ع��ام دائ��رة االأرا���ص��ي والتنظيم 
ياأتي  االبتكار  باأ�صبوع  ال��دائ��رة  احتفاء  اإن  بالندب  العقاري 
واالبتكار لدى  االإب���داع  ثقافة  تعزيز  اإط��ار حر�صها على  يف 
امل��وظ��ف��ني وح��ث��ه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي امل���زي���د م���ن االإب����داع����ات يف 
ال��دائ��رة يف  .. موؤكدا جن��اح  جم��االت عملهم وتخ�ص�صاتهم 
املوؤ�ص�صي واإ�صعاد متعامليها بف�صل االأ�صاليب  اأدائها  تطوير 
احلديثة املتبعة والتي كان لها االأثر الكبري يف تقلي�س مدة 

اإجناز املعامالت وتب�صيط وت�صهيل كافة االإجراءات واأمتتتها 
مبا ي�صمن راحة املتعاملني و�صعادتهم.

بن  ال�صيخ عبدالعزيز  الدائرة  رئي�س  بدعم  املرزوقي  واأ�صاد 
حميد النعيمي وحر�صه ال�صديد على تبني االبتكار يف جميع 
باأن  منه  اإميانا  ملتعامليها  ال��دائ��رة  تقدمها  التي  اخلدمات 
التطور يف  اآف��اق  التميز واالإنطالق نحو  اأ�صا�س  االبتكار هو 

خمتلف املجاالت ال�صيما التطور املوؤ�ص�صي.
اأ�صبوع  فريق  رئي�س  القمزي  عبدالرحمن  ق��ال  جانبه  من 
عجمان  يف  العقاري  والتنظيم  االأرا���ص��ي  دائ��رة  اإن  االإبتكار 
ح��ر���ص��ت خ���الل اأ���ص��ب��وع االإب���ت���ك���ار ع��ل��ى اإ����ص���راك املوظفني 
اإىل  الهادفة  التفاعلية  االأن�صطة  العديد من  واملتعاملني يف 
حيث  ال��ي��وم��ي  العمل  روت���ني  وك�صر  االإب��ت��ك��ار  ثقافة  تعزيز 

عقدت الدائرة ور�صة تفاعلية بعنوان " التفكري االإبداعي " 
�صهد  االبتكار  اأ�صبوع  اأن  اإىل  ".. الفتا  راأيكم  " �صو  ومبادرة 
املائة  269 يف  بزيادة نحو  املقدمة  االأفكار  ارتفاعا يف عدد 
وذلك من خالل مبادرة " اأفكار جمنونة " التي مت تنفيذها 

عر نظام " فكرة " لتقدمي االأفكار واملقرتحات.
اأ�صبوع  ف��ع��ال��ي��ات  خ��ت��ام  ال���دائ���رة ويف  اأن  ال��ق��م��زي  واأ����ص���اف 
االإبتكار اأطلقت ا�صم "م�صبار االأمل " على قاعة االإجتماعات 
واملوظفني  امل�صاركني  جميع  وكرمت  الرئي�صية  والتدريب 

اأ�صحاب امل�صاهمات االإبداعية.
م�صابقات  خ��الل  من  املتعاملني  اإ���ص��راك  على  حر�صت  كما   
اإىل  اإ���ص��اف��ة  املتعاملني  اإ���ص��ع��اد  �صالة  يف  مبا�صرة  ول��ق��اءات 

م�صابقتها عر ح�صاب االإن�صتغرام.

ينظمه �ملكتب �الإعالمي حلكومة �الإمار�ت بالتعاون مع �أكادميية �الإعالم �جلديد

اإطالق برنامج الت�شال الرقمي مل�شوؤويل الت�شال يف احلكومة الحتادية

منظومة  �صمن  االت�����ص��ال  ب��رام��ج 
العمل احلكومي على النحو الذي 
وا�صحة  ر���ص��ائ��ل  ���ص��ي��اغ��ة  ي�صمن 
تعك�س االأهداف للجهات االحتادية 
وترز نهجها للتعامل مع املرحلة 

القادمة.
عملية  حم��اور  الرنامج  ويتناول 
االت�صال الرقمي ب�صورة متكاملة, 
اال�صرتاتيجي,  بالتخطيط  ب���دءاً 
ومن خالل الرتكيز على العنا�صر 
اال�صرتاتيجية  لتطوير  ال��الزم��ة 
ال���رق���م���ي���ة ل���ل���ج���ه���ات االحت����ادي����ة 
العمل  خ��ط��ط  ���ص��ي��اغ��ة  وك��ي��ف��ي��ة 
النحو  ع��ل��ى  بتحقيقها  ال��ك��ف��ي��ل��ة 

االأمثل.
كما يناق�س الرنامج اإنتاج املحتوى 
ومن  الرقمية,  باملن�صات  اخلا�س 
املختلفة  باالأنواع  التعريف  خالل 
املنا�صبة,  وال��و���ص��ائ��ط  ل��ل��م��ح��ت��وى 

باالإ�صافة اإىل الن�صر وامل�صاركة.

متكنهم  التي  واخل��رات  باملهارات 
م��ن رف���د اإع��الم��ن��ا ال��وط��ن��ي بفكر 
امل�صي  على  وق���ادر  مبتكر,  ج��دي��د 
الوطن  خدمة  يف  ُق��دم��اً  بر�صالته 
خمتلف  يف  التنمية  م�صرية  ودع��م 

القطاعات.
االإم���ارات  العطر:  �صعيد  واأ���ص��اف 
ات�صال  ون��ح��ت��اج  م��ل��ه��م��ة..  ق�����ص��ة 
مواكب الآخر امل�صتجدات ومتواجد 
لنن�صر  ال���ق���ن���وات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 
من  ومتكينها   .. للعامل  ر�صالتها 
اأف�صل  تكون  اأن  يف  روؤيتها  حتقيق 

دول العامل.

حماور برنامج �الت�صال �لرقمي  
الرقمي"  االت�صال  "برنامج  ياأتي 
ال��ف��رتة من  �صيتم عقده يف  ال��ذي 
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املكتب  ا�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة  ����ص���م���ن 
االإمارات  االإعالمي حلكومة دولة 

"روجترز",  جامعة  مثل  املرموقة 
التعليم  "ديوك", وموقع  وجامعة 
"�صبمليلرن",  ال��رائ��د  وال��ت��دري��ب 

ودورات "لينكدن اإن" التعليمية.
اأي�������ص���ا  ال�����رن�����ام�����ج  ي���������ص����ارك يف 
االأك���ادمي���ي  جاربوي",  "جريج 
الرقمي  االت�������ص���ال  يف  وامل��خ��ت�����س 
االإلكرتوين من جامعة  واملحتوى 
تدري�س  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  ورجت�������رز, 
يف  الت�صويقي  وامل��ح��ت��وى  الفيديو 
عام  م��ن��ذ  "�صيبملريلن"  م��وق��ع 
منهج  بتطوير  قام  حيث   ,2007
"�صيبملريلن" وترخي�صه لع�صرات 
واملوؤ�ص�صات  وال��ك��ل��ي��ات  اجل��ام��ع��ات 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  التدريبية 
وله العديد من املوؤلفات يف جمال 

االت�صال والت�صويق.
ال���رن���ام���ج عدد  ي�������ص���ارك يف  ك��م��ا 
م�����ن اخل����������راء وامل���خ���ت�������ص���ني يف 
جم���ال االت�����ص��ال ال��رق��م��ي, منهم 

االآليات  وو�صع  املطروحة,  املحاور 
يلبي  ع���م���ل���ي���اً, ومب�����ا  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
للجهات  اال�صرتاتيجية  االأه���داف 

احلكومية واأولويات االت�صال.
�صعيد  �صعادة  اأك��د  املنا�صبة,  وبهذه 
االإعالمي  املكتب  رئي�س  ال��ع��ط��ر, 
اأن  االإم��������������ارات  دول��������ة  حل����ك����وم����ة 
امل�صتقبل,  ه��و  ال��رق��م��ي  االت�����ص��ال 
املتطورة  الرقمية  الو�صائل  وتبني 
يعد نهجاً را�صخاً للحكومة يف دولة 
ا�صرتاتيجيتها  ���ص��م��ن  االإم������ارات 
للم�صتقبل  اال�صتعداد  اإىل  الرامية 
للتقنيات  االأمثل  اال�صتخدام  عر 

والتكنولوجيا احلديثة.
برنامج  ي��ل��ع��ب   : ���ص��ع��ادت��ه  وق�����ال 
حموريا  دورا  ال��رق��م��ي  االت�����ص��ال 
التوا�صل  اأدوات  لتعزيز  روؤيتنا  يف 
ا�صتهداف  خ��الل  وم��ن  احلكومي, 
م�����ص��وؤويل االت�����ص��ال يف اأك����رث من 
وتزويدهم  احت���ادي���ة,  ج��ه��ة   40

حتليل  ال��رن��ام��ج  يتناول  واأخ����رياً 
الرقمية,  املن�صات  على  البيانات 
عمل  خطط  اإىل  حتويلها  وكيفية 
قادرة على حتقيق النجاح و�صياغة 
االأه��داف على النحو االأمثل, على 
اأن يقوم امل�صاركون يف الرنامج مع 
النهائي"  "امل�صروع  باإعداد  ختامه 
كافة  ت��ت�����ص��م��ن  ح���ال���ة  درا�����ص����ة  اأو 
خالل  اكت�صبوها  ال��ت��ي  املعلومات 

الرنامج.

متحدثون وخرب�ء دوليون 
وي��ق��دم ج��ل�����ص��ات ال��رن��ام��ج نخبة 
االأك��ادمي��ي��ني املخت�صني  اأه���م  م��ن 
ال���رق���م���ي,  يف جم������ال االت���������ص����ال 
بيلي" الذي  "مات  راأ���ص��ه��م  وع��ل��ى 
والت�صويق  االإع��الم  بتدري�س  يقوم 
ويتم  "ديوك",  الرقمي يف جامعة 
ا���ص��ت��خ��دام م��ن��ه��ج��ه ال��ت��دري��ب��ي يف 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  م��ن  العديد 

يف  املخت�صني  متكني  اإىل  الهادفة 
جمال االت�صال, حيث تنبع اأهمية 
ال��رن��ام��ج م���ن ق���درت���ه ع��ل��ى دعم 
للمتخ�ص�صني  واخل��رات  املهارات 
احل�����ك�����وم�����ة  يف  االت���������������ص�������ال  يف 
االحتادية, وتزويدهم بامل�صتجدات 
لعمليات  احل��دي��ث��ة  وال���ت���وج���ه���ات 
االت�����ص��ال ال��رق��م��ي, ومب��ا ميكنهم 
من ر�صم تواجد حكومي فعال على 

خمتلف قنوات االت�صال.
الذي  ال��رن��ام��ج,  وق��د مت ت�صميم 
ي�����ص��ه��د م�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة خلراء 
وم���ت���خ�������ص�������ص���ني وحم���ا����ص���ري���ن 
اأك���ادمي���ي���ة رفيعة  م���ن م��وؤ���ص�����ص��ات 
التطورات  ي��راع��ي  مب��ا  امل�����ص��ت��وى, 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  ���ص��ه��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة, وم���ا نتج 
عنها من متغريات تتطلب تطوير 
�صيا�صات ات�صال تتنا�صب مع الواقع 
جاهزية  م����ن  وت����رف����ع  اجل����دي����د, 

•• دبي-وام:

حلكومة  االإع��الم��ي  املكتب  اأط��ل��ق 
االت�صال  "برنامج  االإم������������ارات 
اأكادميية  م��ع  بالتعاون  الرقمي" 
االإع������الم اجل���دي���د, وذل����ك بهدف 
وم�صوؤويل  م���دراء  م��ه��ارات  تعزيز 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  االت�����ص��ال 
تفاعلية  ج��ل�����ص��ات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ع���ر 
ُت��ع��ق��د اف��رتا���ص��ي��ا يف ال���ف���رتة من 
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ومب�����ص��ارك��ة جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
املخت�صني  واالأكادمييني  اخل��راء 
يف �صتى جماالت االت�صال الرقمي 

حملًيا واإقليمياً وعاملًيا.
���ص��م��ن اجلهود  ال���رن���ام���ج  ي���اأت���ي 
بالكوادر  ل���الرت���ق���اء  احل��ك��وم��ي��ة 
االت�صالية على م�صتوى احلكومة 
باالإ�صافة  ع���ام,  ب�صكل  االحت��ادي��ة 
التوجهات  اأح������دث  م���واك���ب���ة  اإىل 
واأف�������ص���ل امل���م���ار����ص���ات امل��ت��ب��ع��ة يف 
االت�����ص��ال ب�����ص��ورة خ��ا���ص��ة, حيث 
يقوم الرنامج على اأ�صلوب متطور 
النظري  اجل���ان���ب���ني  ب����ني  ي���دم���ج 
والعملي ب�صكل فعال, وعر اجلمع 
بني اجلل�صات التدريبية والنقا�صات 
والتنفيذ العملي للم�صاريع, وذلك 
فهم  على  امل�صاركني  ق��درة  لتعزيز 

عن  امل�����ص��وؤول  جاردنر",  "كايلب 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة االإل���ك���رتون���ي���ة 
باراك  ال�صابق  االأمريكي  للرئي�س 
اأوباما, باالإ�صافة اإىل مارك �صايفر 
الذي يعد واحداً من رواد الت�صويق 
وتعتر  ال����ع����امل,  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 
م���دون���ت���ه م����ن اأف�������ص���ل امل����دون����ات 
املخت�صة يف الت�صويق على م�صتوى 
ك��ت��ب �صمن  �صبع   7 ول���ه  ال���ع���امل, 

االأكرث مبيعا.
جدير بالذكر اأن "برنامج االت�صال 
الرقمي" يرتجم توجيهات القيادة 
يف  لال�صتثمار  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
ال����ك����وادر وامل����واه����ب االإم����ارات����ي����ة, 
املتقدمة  ب�����امل�����ع�����ارف  ورف������ده������ا 
واخلرات الالزمة لدعم منظومة 
العمل احلكومي ومتطلباته, ومبا 
حكومة  اأه���داف  حتقيق  يف  ي�صهم 
االإمارات لتكون �صمن االأف�صل يف 

العامل.
ومي����ك����ن مل���������ص����وؤويل االت���������ص����ال يف 
اجل���ه���ات االحت����ادي����ة ال��ت��ق��دمي يف 
اأكادميية  ط��ري��ق  ع���ن  ال���رن���ام���ج 
االإع��������الم اجل����دي����د, وم�����ن خالل 
https:// االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 
share.hsforms.com/
1y5sdaRVGQzyu4H

.  qdQv7KyQ4ok5i

الرقمية املتطورة يعد نهجًا را�شخًا للحكومة يف دولة الإمارات  الو�شائل  وتبني   .. امل�شتقبل  هو  الرقمي  الت�شال    : العطر  •  �شعيد 
�شمن ا�شرتاتيجيتها الرامية اإىل ال�شتعداد للم�شتقبل 

ات�شال مواكب لآخر امل�شتجدات ومتواجد على خمتلف القنوات لنن�شر ر�شالتها للعامل ونحتاج   .. ملهمة  ق�شة  •  الإمارات 

جلنة ال�شداقة الربملانية الإماراتية الطاجيكية تبحث عن بعد �شبل تطوير العالقات بني املجل�س الوطني الحتادي والربملان الطاجيكي

حتت م�صمى )ذكريات �نتخابية( 

الأمانة العامة للمجل�س ل�شت�شاري ال�شارقة ت�شدر كتابها اجلديد واخلا�س بانتخابات 2019 

•• ابوظبي-الفجر:

عقدت جلنة ال�صداقة الرملانية االإماراتية الطاجيكية للمجل�س الوطني 
االحتادي اجتماعها االفرتا�صي االأول مع جلنة �صداقة برملان جمهورية 
اللقاء بحث �صبل تطوير العالقات الرملانية  طاجيك�صتان, وجرى خالل 
والروؤى  املواقف  لتوحيد  والتن�صيق  اخل��رات  تبادل  واآلية  البلدين,  بني 

جتاه الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك يف املحافل الرملانية الدولية.
�صارك يف االجتماع اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي اأع�صاء جلنة ال�صداقة 
الطنيجي  الدكتورة ن�صال حممد  �صعادة كل من:  االإماراتية-الطاجيكية 
وح�صرت  املهريي,  اأحمد  وجميلة  الك�صف  عي�صى  وحممد  اللجنة,  رئي�صة 
من االأمانة العامة للمجل�س �صعادة عفراء الب�صطي االأمني العام امل�صاعد 

لالت�صال الرملاين.

جلان  اأه��م��ي��ة  على  االج��ت��م��اع  خ��الل  الطنيجي  ن�صال  ال��دك��ت��ورة  واأك����دت 
املجاالت,  خمتلف  يف  الرملانني  بني  التعاون  عالقات  تفعيل  يف  ال�صداقة 
ودعم عمل املوؤ�ص�صات الرملانية عر تبادل اخلرات والتعاون والتن�صيق يف 

خمتلف امل�صاركات الرملانية.
وتطرقت �صعادة الطنيجي اإىل الظروف اال�صتثنائية التي ي�صهدها العامل 
املبذولة  19", واجلهود  "كوفيد-  امل�صتجد  انت�صار فريو�س كورونا  ب�صبب 
من دولة االإم��ارات وجمهورية طاجيك�صتان يف التعاون ملكافحة اجلائحة, 
بني  ال��رمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات  لتطوير  فر�صة  االج��ت��م��اع  ه��ذا  ب���اأن  مو�صحًة 
املجل�صني, وا�صتعرا�س الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك خا�صة فيما يتعلق 
القطاع  دع��م  يف  الرملانيني  دور  اأهمية  على  م��وؤك��دة  ال�صحي,  باجلانب 

ال�صحي و�صط هذه اجلائحة. 
االإمارات  دولة  الرملانية يف  امل�صرية  تطوير  �صعادتها مراحل  وا�صتعر�صت 

ال�صمو  �صاحب  اأعلنه  الذي  ال�صيا�صي  التمكني  وبرنامج  املتحدة,  العربية 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" عام 2005, 
املواطنني يف عملية  الوطني االحت��ادي, وتو�صيع م�صاركة  املجل�س  لتمكني 
�صنع القرار, وم�صاركة املراأة كناخبة وع�صوة يف املجل�س الوطني االحتادي, 
م�صرية �صعادتها اإىل قرار رئي�س الدولة بزيادة ن�صبة متثيل املراأة يف املجل�س 
باأهمية الدور  الر�صيدة  القيادة  اإميانا من  %50 من عدد االأع�صاء,  اإىل 

الوطني وال�صيا�صي للمراأة.
م��ن ج��ان��ب��ه ع��ر ���ص��ع��ادة ف��اي��زول��وا ب��اروت�����ص��ودا, رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�صداقة 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  حققته  مل��ا  تقديره  ع��ن  الطاجيكية-االإماراتية, 
املتحدة من تقدم وجناح يف خمتلف املجاالت, وخا�صة يف جمال ا�صتك�صاف 
املريخ من خ��الل م�صروع  اإىل  االإم���ارات  دول��ة  اأن و�صول  م��وؤك��دا  الف�صاء, 
االأمل" كخام�س دولة عاملياً واالأوىل عربياً, يعتر جناحا للبلدان  "م�صبار 

العربية كافة, وو�صفه باحلدث التاريخي, واأ�صاد مب�صرية االإمارات الناجحة 
يف جمال متكني املراأة وتعزيز م�صاركتها ال�صيا�صية, منوها اأن ن�صبة متثيل 

املراأة يف الرملان الطاجيكي ت�صل اإىل 28%.
اأهمية تبادل اخلرات الرملانية والتن�صيق يف الق�صايا  واأكد �صعادته على 
جلان  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ا�صتمرار  و���ص��رورة  للبلدين,  امل�صرتك  االه��ت��م��ام  ذات 
اجلهود  وتطوير  التعاون  م�صتويات  اأف�صل  لتحقيق  الرملانية  ال�صداقة 
امل�صرتكة. واأعرب �صعادة رئي�س جلنة ال�صداقة الطاجيكية-االإماراتية, عن 
�صكره لدولة االإمارات العربية املتحدة على دعمها جلمهورية طاجيك�صتان 
يف مكافحة جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد, من خالل اإر�صالها مل�صاعدات 
التن�صيق  ا�صتمرار  اأهمية  اإىل  منوها  ط��ن��اً,   20 م��ن  اأك��رث  بلغت  اإن�صانية 
واال�صتثمارية  واالق��ت�����ص��ادي��ة  التعليمية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  وال��ت��ع��اون 

وال�صياحية والثقافية. 

•• ال�شارقة-الفجر:

توثيقا ملرحلة االنتخابات الثانية التي عا�صتها اإمارة ال�صارقة يف عام 2019م 
االأمانة  اأ�صدرت  ال�صارقة  الإم��ارة  اال�صت�صاري  املجل�س  اأع�صاء  ن�صف  النتخاب 
العامة للمجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة كتابا جديد وخا�صا يتناول تلك 
املرحلة . ويوثق االإ�صدار اجلديد واخلا�س بانتخاب املجل�س اال�صت�صاري لعام 
2019م والذي يحمل م�صمى ) ذكريات انتخابية ( املراحل املختلفة واأجندة 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة   على  ال�صوء  م�صلطا  االنتخابات  �صري 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة وبيان حر�س 
�صموه ودعمه الدائم على تر�صيخ مبداأ ال�صورى وموا�صلة العملية االنتخابية 
التنمية  م�صرية  على  ينعك�س  مما  القرار  �صنع  يف  املواطنني  م�صاركة  لتعزيز 

ال�صاملة الإمارة ال�صارقة .
وي�صتعر�س االإ�صدار الذي يتاح من خالل الو�صائط االلكرتونية وطباعته اأهم 
اخت�صا�صات اللجنة العليا لالنتخابات وبيان باأعمالها ب�صاأن تنظيم انتخابات 
املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة والتطرق اإىل ت�صكيل اللجان الفرعية للجنة 
العليا لالنتخابات التي تتكون من جلنة اإدارة االنتخابات واللجنة االإعالمية 
اأع�صائها  واأ���ص��م��اء  واأع��م��ال��ه��ا  االنتخابية  ال��دوائ��ر  وجل���ان  االأم��ن��ي��ة  واللجنة 
ال�صل�صل يف �صفحاته م�صاهد  التنقل  .  وي��رز االإ���ص��دار من خ��الل  واأدواره���ا 
تنظيم العملية االنتخابية والتي جرت ب�صفافية ودقة وت�صهيل جمرياتها وفق 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  روؤى 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة مبا يحقق اأهدافها ويعزز م�صرية التنمية 
مر�صحني  م��ن  املواطنني  ا�صتجابة  على  ع��الوة  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  ال�صيا�صية 

الثانية من  ال��دورة  تلك  االنتخابية خالل  العملية  يف  وم�صاركتهم   وناخبني 
القرار.   �صنع  يف  امل�صاركة  على  وحر�صهم  وعيهم  تعك�س  التي  2019م  ع��ام 
واأبرز االإ�صدار الرنامج الزمني ل�صري االنتخابات واأ�صماء املتقدمني للرت�صح 
من خمتلف مدن ومناطق اإمارة ال�صارقة و�صوال اإىل مرحلة الت�صويت وفرز 

االأ�صوات واإعالن اأ�صماء الفائزين مبقاعد املجل�س اال�صت�صاري واملعينني .
ما مييز االإ�صدار توثيقه الدقيق لهذه املرحلة الرملانية الهامة باإمارة ال�صارقة 
مراحلها  لكافة  ومتابعتها  االنتخابية  التجربة  عمق  على  ال�صوء  وت�صليطه 
التجربة  ن�صوج  على  ودل��ي��ال  واملعنيني  الباحثني  كافة  اأم���ام  مرجعا  لتكون 
وتوا�صلها للمرة الثانية  وجناحها يف تعزيز امل�صاركة ال�صيا�صية للمواطنني  . 
ويف كلمته مبنا�صبة االإ�صدار اأ�صار امل�صت�صار الدكتور من�صور حممد بن ن�صار  
رئي�س  ال�صارقة  الإم��ارة  اال�صت�صاري  املجل�س  النتخابات  العليا  اللجنة  رئي�س 
الدائرة القانونية حلكومة ال�صارقة باأن اإمارة ال�صارقة �صهدت حراكا وتطورا 
نوعية خالل فرتة زمنية قيا�صية يف م�صاراتها نحو متكني املواطنني, ا�صتدعى 
بال�صرورة ا�صتح�صار القوى واجلهود الكبرية, لتحقيق حتول جذري يف اأمناط 
امل�صاركة اإىل امل�صاهمة الرا�صخة يف �صنع القرار, ونقلها من االأمناط الب�صيطة 
بالتعبري  امل�صاركة  املواطنني على  لت�صاهم يف حتفيز  اأكرث تطوراً,  اأمن��اط  اإىل 
اأكرث  جمتمع  اإىل  العبور  ج�صر  امل�صاركة  تلك  باعتبار  وتطلعاتهم  اأرائهم  عن 
تطورا ومناء ورخاء وتابع ومن دي�صمر لعام 2019م احتفت ال�صارقة باإجناز 
املنا�صبة,  ه��ذه  يف  لنا  ويحق  اال�صت�صاري,  املجل�س  النتخابات  الثانية  ال���دورة 
وامل�صاركة  املتميزة  الدورة  تلك  رافقت  التي  النوعية  واملراحل  التطورات  تتبع 
للمجل�س  العا�صر  الت�صريعي  الف�صل  بداية  25 ع�صوا مع  املجتمعية الختيار 
اال�صت�صاري. واأو�صح ابن ن�صار يف كلمته والتي قدم بها االإ�صدار :العرة ...يف 

هذه امل�صرية امل�صيئة باخلواتيم التي تتواىل مع مقدماتها املبكرة والتح�صري 
املتوا�صل واالنتقال يف مراحل الرنامج الزمني النتخابات املجل�س اال�صت�صاري 
ت�صعة  يف  االنتخابية  الهيئات  بت�صجيل  2019م  �صبتمر  �صهر  من  االأول  مع 
اأربعة  النجاحات  �صجل  يف  ولت�صطر  مب�صرة,  ال�صواهد  لتكون  انتخابية  دوائ��ر 
برغبة  �صجلوا  ومواطنة  مواطناً  وخم�صني  وثمانية  و�صبعمائة  األفا  واأربعني 
اختيار  خ��الل  م��ن  ال��ق��رار  �صنع  يف  راأي��ه��م  لهم  يكون  واأن  امل�صاركة  يف  وطنية 
مر�صحهم واأردف لننتقل يف ريا�س تلك املراحل ون�صل اإىل ت�صجيل املر�صحني 
عن  والتعبري  بالتمثيل  تفائل  و�صط  مر�صحا  وثمانون  وت�صعة  مائة  ليتقدم 
طموح الوطن من عيون اأبنائه ون�صل اإىل مرحلة الت�صويت واالقبال الكبري 
اأربعة  االنتخاب طيلة  فيه على مراكز  الناخبني  توافد  انتخابي  و�صط عر�س 

اأيام متوا�صلة اختتمت مبرحلة فرز االأ�صوات
واعترها ابن ن�صار منا�صبة من اأهم املنا�صبات التي تخلدها ال�صارقة معلقا: 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  وروؤي���ة  امل�صاركة  ه��ذه  اأهمية  اإىل  التطرق  حتمية  اأرى 
ال�صارقة لتمكني املواطنني من ممار�صة دورهم البناء يف االإعالء من منجزات 
ال�صارقة , مما يقودين اإىل  ت�صليط ال�صوء على جتربة اإمارة ال�صارقة يف تلك 
الذاكرة االنتخابية, كواحدة من اأبرز التجارب ال�صاهدة على قدرة اأبناء وبنات 
االمارة , ودورهم يف تعزيز مكانة ال�صارقة مقدمة  منوذجاً ملهماً يف تطوير 

منظومتها, وجتويد اأدواتها, وقطف ثمار خمرجاتها.
من جانبه اأكد اأحمد �صعيد اجلروان ع�صو اللجنة العليا لالنتخابات االأمني 
ال�صفحات  ب��اأن  االإ�صدار  بها  حفل  التي  كلمته  يف  اال�صت�صاري  للمجل�س  العام 
تلو  االإجن����ازات  ذه��ب  م��ن  لت�صطر مب���داد  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  ت��ت��واىل  امل�صرقة 
ليكون حا�صرا  باالإن�صان ودعمه  اهتمامها  روؤيتها يف  ر�صوخ  وتوؤكد  االإجن��ازات 

وموؤثرا يف م�صرية البناء واحل�صارة .
اإمارة ال�صارقة تقدمها نحو  واأ�صار وعلى امتداد تلك الروؤية النوعية وا�صلت 
متكني املواطنني وفق تطبيق عملي ونوعي واجتهت لفتح الباب اأمام انتخابات 
اإىل  املجل�س اال�صت�صاري لتوؤكد توايل الف�صول يف �صجل االإجن��ازات بالو�صول 

الدورة الثانية وا�صتحقاق وطني اأخر يف عام 2019.
لعام  انتخابية  ذك��ري��ات  اإ���ص��دار  اأهمية  اإىل  ال�صدد  ه��ذا  اجل���روان يف  واأ���ص��اف 
املجل�س كانت باعثة على  2019 ليرز مراحل عديدة ومتدرجة النتخابات 
الثقة بهذا التطور وتلك امل�صاركة والتي يلقي االإ�صدار ال�صوء عليها ويعك�س 
باإيجابية  واإ�صراكهم للم�صاهمة  املواطنني  الر�صيدة يف تفعيل دور  القيادة  دور 

مع ق�صايا الوطن واملواطنني من خالل املجل�س اال�صت�صاري .
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن را�شد يوجه باإن�شاء مكتبة رقمية جديدة يف جامعة اأفريقيا العاملية 

JCI م�شت�شفى الكويت بال�شارقة يح�شل على �شهادة العتماد الدويل

•• اخلرطوم-وام:

املالية  اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  را�صد  ال�صيخ حمدان بن  وجه �صمو 
جامعة  يف  ج��دي��دة  رقمية  مكتبة  باإن�صاء  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  راع���ى 
اأفريقيا العاملية. اأعلن ذلك �صعادة مريزا ال�صايغ مدير مكتب �صمو ال�صيخ 
اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  اأمناء  جمل�س  ع�صو  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان 
ع�صو جمل�س اأمناء جامعة اأفريقيا العاملية عقب اجتماعه مع �صعادة هنود 
كليات  وعمداء  نائبيه  بح�صور  العاملية  اأفريقيا  جامعة  مدير  ك��دوف  اأبيا 

اجلامعة.
وقد زار وفد من هيئة اآل مكتوم اخلريية برئا�صة مريزا ال�صايغ العا�صمة 
ال�صودانية اخلرطوم وكان يف ا�صتقباله �صعادة حمد حممد حميد اجلنيبي 

�صفري الدولة لدى جمهورية ال�صودان ومدير جامعة اأفريقيا العاملية.
ال�صيخ  �صمو  اإىل  والتقدير  بال�صكر  العاملية  اأفريقيا  جامعة  مدير  وتوجه 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم على دعمه للجامعة على مدى ال�صنوات املا�صية 
اأداء  واإىل هيئة اآل مكتوم اخلريية على تعاونها مع اجلامعة لتمكينها من 
العايل  تعليمهم  ا�صتكمال  من  اأفريقيا  طالب  ومتكني  التعليمية  ر�صالتها 

باجلامعة يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية والفنية املختلفة .
ال�صيخ  ل�صمو  و�صكرهم  امتنانهم  عن  اجلامعة  يف  الكليات  عمداء  واأع���رب 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم على الدعم الذي توليه هيئة اآل مكتوم اخلريية 
ت�صتقطب خريجي  اأن اجلامعة  ال�صايغ  اأو�صح ميزرا  للجامعة. من جهته 
50 مدر�صة منها  اأفريقيا وعددها  اآل مكتوم يف  را�صد  مدار�س حمدان بن 
12 مدر�صة يف ال�صودان .. فيما التقى �صعادته خالل الزيارة ب� 20 خريجا 
وخريجة من اجلامعة من اأوغندا يف خمتلف التخ�ص�صات الفنية والهند�صية 
والعلمية .. الفتا اإىل اأن اجلامعة حتتاج ملزيد من دعم اجلمعيات اخلريية .. 
م�صيفا اأنه يتم حاليا بحث ت�صكيل جمل�س اأمناء اجلامعة على اأن يكون ثلث 
اأع�صائه من الدول االأفريقية والثلث من ال�صودان والثلث االآخر من كبار 

ال�صخ�صيات واجلمعيات اخلريية التي �صتدعم اجلامعة .
ال�صيخ حمدان  �صمو  التي وجه  الرقمية اجلديدة  املكتبة  اأن  بالذكر  جدير 
بن را�صد اآل مكتوم باإن�صائها يف جامعة اأفريقيا العاملية - والتي تبلغ تكلفة 
والتي  للمكتبة احلالية يف اجلامعة  اإ�صافة  تعد   - دوالر  األ��ف   50 اإن�صائها 
اآل مكتوم  األف دوالر بدعم من هيئة   50 بتكلفة   2013 اإن�صاوؤها عام  مت 

اخلريية .

جامعة �الإمار�ت تختتم م�صاركتها يف فعاليات  �الإمار�ت تبتكر 2021
ن�شيبة: ن�شعى لن�شر ثقافة البتكار كاأ�شا�س لتحقيق التنمية امل�شتدامة وجودة احلياة

•• العني- اأبوظبي-الفجر: 

اأ�صبوع  فعاليات  يف  م�صاركتها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  اختتمت 
االبتكار والتي اأُقيمت يف اإطار فعاليات "االإمارات تبتكر 2021" يف الفرتة 

ما بني 21-27 فراير اجلاري.   
على  اجلوائز  لتوزيع  افرتا�صي  بحفل  االم��ارات  جامعة  فعاليات  وتوجت 
الفائزين يف الدورة ال�صاد�صة من جائزة الرئي�س االأعلى لالبتكار, اإ�صافة 
اىل اإطالق اكرث من 100 مبادرة تعزز ثقافة االبتكار ودعم البحث العلمي 

يف جمتمع االمارات .
يعتر �صهر االبتكار حدثاً وطنياً �صنوياً مّت اإطالقه بتوجيهات من �صاحب 
الوزراء,حاكم  جمل�ِس  رئي�س  مكتوم,  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
دبي )رعاه اهلل(. ويتزامن هذا العام مع حلول اليوبيل الذهبي لالحتاد, 
ومتا�صياً مع روؤية احلكومة الر�صيدة باأن تكون دولة االإمارات �صمن اأف�صل 
دول العامل مبنا�صبة الذكرى اخلم�صني لقيام احتاد دولة االإمارات العربية 

املتحدة, واأن تكون مركزاً عاملياً لالبتكار".
يوؤكد معايل زكي اأنور ن�صيبة اأهمية االبتكار يف ع�صرنا احلايل حيث اأ�صبح 
اأن تكون  اأهّم مقّومات وبناء احل�صارة احلديثة, ومن االأهمية مبكاٍن  من 
باعتبارها  وحا�صنته  االبتكار  منبع  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات  اجلامعات 
املعرفة,  يف  املُت�صارعة  التطورات  مواكبة  بها  ُمناط  وبحثية  تعليمية  بيئة 
امل�صتقبل  وطّب  اال�صطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  جماالت  منها  واأخ�ّس 

واالأمن الغذائي".
املُعلمني  من  العديد  بات  والع�صرين,  احل��ادي  القرن  ُم�صتجّدات  �صوء  يف 
والرقمية,  التكنولوجية  امل��ه��ارات  من  ع��دٍد  اكت�صاب  اإىل  بحاجة  والطلبة 
منظومة  وخلق  واالب��ت��ك��ار,  العلمي  والبحث  بالتعليم  توظيفها  وكيفية 
ال��رق��م��ي وا�صت�صراف  ال��ت��وّج��ه نحو االب��ت��ك��ار  مل��واك��ب��ة  ج��دي��دة يف االب��ت��ك��ار 

امل�صتقبل".
كاأ�صا�س  االبتكار  ثقافة  ن�صر  على  العمل  ���ص��رورة   " على  معاليه  وي��وؤك��د 
احلكومة  روؤي���ة  م��ع  متا�صياً  احل��ي��اة,  وج���ودة  املُ�صتدامة  التنمية  لتحقيق 

الر�صيدة باأن تكون دولة االإمارات مركزاً عاملياً لالبتكار".
تكرمي  ن�صيبة  اأن���ور  زك��ي  م��ع��ايل  ق��ي��ام  االم����ارات  جامعة  فعاليات  �صهدت 
الفائزين بجائزة الرئي�س االأعلى لالبتكار 2020 - 2021, والذي بلغ 

عددهم 32 فائزاً �صمن 15 م�صروعاً مبتكراً.
وفازت خم�صة م�صاريع طالبية �صمن حمور التكنولوجيا والطاقة املتجددة 
والنقل, فيما فازت �صبعة م�صاريع الأع�صاء هيئة التدري�س, وثالثة م�صاريع 

نفذها موظفون باجلامعة يف حماور التعليم والتكنولوجيا .
بال�صكر والتقدير للم�صاهمني يف فعاليات الرنامج الذي  وتوجه معاليه 
التنمي�ة  لتحقي�ق  كاأ�ص�ا�س  االبتكار  ثقاف�ة  وتكري��س  املعرف�ة  ن�ص�ر  يعزز 
امل�ص�تدامة وج�ودة احلي�اة, مثمناً اإجنازات هوؤالء املبتكرون واملكرمون اليوم 

على ابتكاراتهم وا�صتحقاقهم بالفوز بهذه اجلائزة يف دورتها ال�صاد�صة.
واأكد اأهمية ترجمة هذه االبتكارات واالإجنازات اإىل واقع ملمو�س ي�صهم يف 
نه�صة املجتمعات وبناء االأوطان واإىل ا�صتمرارية التميز والعمل على البحث 
ومرحلة  اجلامعية  املرحلة  يف  اجلامعة  طلبة  واإ���ص��راك  النوعي  العلمي 

الدرا�صات العليا يف تقدمي االأفكار وامل�صاريع البحثية واالبتكارية.
القطاعات  يف  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  م��ع  التوا�صل  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ار 
املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة حملياً  والهيئات ذات العالقة من خمتلف 
منا�صبة  اآليات  وو�صع  اجلامعة  ابتكارات  يف  امل�صاركة  اإىل  وعاملياً  واإقليمياً 

لتوظيفها واال�صتفادة منها بال�صكل االأمثل.
ويجئ اطالق جائزة الرئي�س االأعلى لالبتكار اإمياناً من جامعة االإمارات 
املعرفة  خلق  يف  احل��ي��وي  ودوره����ا  املجتمع,  جت��اه  الوطنية  مب�صوؤوليتها 
للجامعة من  االأعلى  الرئي�س  معاىل  ويثمن  املُ�صتدامة.  التنمية  وحتقيق 

خاللها اإجنازات هوؤالء املُبتكرين واملُكّرمني على ابتكاراتهم وا�صتحقاقهم 
هذه  ترجمة  اإىل  يتطلع  كما  ال�صاد�صة,  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  بهذه  بالفوز 
االبتكارات واالإجنازات اإىل واقع ملمو�س ُي�صهم يف نه�صة املجتمعات وبناء 
النوعي,  العلمي  البحث  على  والعمل  التمّيز  ا�صتمرارية  واإىل  االأوط���ان, 
واإ�صراك الطلبة يف املرحلة اجلامعية ومرحلة الدرا�صات العليا يف تقدمي 

االأفكار وامل�صاريع البحثية واالبتكارية". 

�إعد�د جيل من �ملُبتكرين
يف  ُي�صهمون  املُبتكرين,  م��ن  جيل  اإع����داد  على  االإم����ارات  جامعة  حت��ر���س 
حتقيق النمو واالزدهار لالإن�صان, ودعم مكانة الدولة يف االإبداع والتمّيز, 
وت�صخري ك��اف��ة االإم��ك��ان��ات, ف�����ص��اًل ع��ن ت��ق��دمي ال��دع��م الإط����الق وتنفيذ 

امل�صاريع االبتكارية".
العام  لهذا   ,2021 االبتكار  فعاليات  يف  اجلامعة  م�صاركة  جاءت  ولذلك 
مميزة بالرغم من الظروف اال�صتثنائية التي ميّر بها العامل جراء جائحة 
ابتكاراٍت  م��ن  ك��ب��رية  ح��زم��ة  االإم����ارات  جامعة  اأطلقت  فقد  كوفيد19-, 
مع  اجلامعة  وطلبة  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  للباحثني  وُمتمّيزة  ُمتعّددة 

احلر�س وااللتزام باالإجراءات االحرتازية والوقائية املُّتبعة .
الرئي�س  معاىل  يقول  كما   - اال�صرتاتيجية,  خلطتها  ووف��ق��اً  فاجلامعة 
ة, ويتّم ذلك من خالل دعم وتن�صيق  اأهمية خا�صّ االأعلى - ُتويل االبتكار 
كافة الكليات واالإدارات واملراكز البحثية باجلامعة, وحتفيز وتوعية الطلبة 

باأهمية االبتكار".
اأ�صبوع كامل قدمت جامعة االمارات خالل " فعاليات االبتكار  على مدى 
اأن�صطة  عر  تتنّوع  وحُم���ّددة  ُمبتكرة  فعالية   100 من  اأك��رث   ,"  2021
عمل  وح��ل��ق��ات  العلمي  البحث  وم�صتجدات  اب��ت��ك��ارات  وع��ر���س  خُمتلفة, 
وموؤمترات علمية ُتعنى باالبتكار والتمّيز العلمي تاأكيداً على دور اجلامعة 

م�صروعات  اإىل  ل  التو�صّ بغية  للطلبة  ُمنا�صبة  بيئة  تهيئة  يف  ال��ري��ادي 
وابتكارات خالقة, ُتعّزز العلوم املعرفية, وُت�صهم يف التعريف بدور اجلامعة 
اإجن��ازات اجلامعة يف االبتكار  العلمي واالبتكار, وعر�س  البحث  يف جمال 

وبراءات االخرتاع.

خلق بيئة حا�صنة لالبتكار
بامل�صاركة يف  االإم���ارات ملتزمة  ان جامعة  ن�صيبة  اأن��ور  زك��ي  وي��رى معاىل 
ر�صد التحديات ومواجهتها من خالل ركائز اأ�صا�صية هي : البحث العلمي 
القت�صادات  املت�صارع  النمّو  مع  يتنا�صب  مبا  واالبتكار,  التقني  والتطوير 
الدول النا�صئة, وزيادة معايري التناف�صية يف بناء االقت�صاد املعريف, واإمياناً 
منها ب�صرورة امل�صاركة يف بناء الُقدرات وغر�س ثقافة االبتكار يف اجلامعات 
واالإبداع,  الريادة  بروح  تتمتع  اأجيال  لتخريج  العايل,  التعليم  وموؤ�ص�صات 
م�صتوى  على  ونوعية  مبتكرة  واأفكار  مبادرات  وتنفيذ  اإط��الق  خالل  من 
اإك�صبو  يف  م�صتقل  بجناح  �صت�صارك  اجلامعة  ان  معاليه  ويوؤكد  الدولة". 
وطبيعته,  ال�صخم  ال��دويل  احل��دث  ه��ذا  اأهمية  من  انطالقاً   ,2020
كاأحد اأبرز املنابر الدولية التي تركزُّ ب�صكل اأ�صا�صي على مناق�صة الق�صايا 
التحديات  تلك  بني  ومن  لها.  حلول  وو�صع  املعا�صرة,  والتحديات  املُلحة 
ما يرتبط مب�صتقبل التعليم. وا�صعني ُن�صب اأعيننا �صعي جامعة االإمارات 
احلثيث لتاأ�صي�س مفهوم جديد ومبتكر للتعليم اجلامعي يف العامل العربي 

واملنطقة".
,خالل  االإم���ارات  اطلقتها جامعة  التي  والفعاليات  امل��ب��ادرات  اأظهرت  لقد 
اأ���ص��ب��وع االب��ت��ك��ار ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى خ��ل��ق بيئة ح��ا���ص��ن��ة ل��الب��ت��ك��ار واملبدعني 
والنمو  التنوع  لدعم  احليوية  امل��ج��االت  يف  املوؤهلة  وال��ك��وادر  واملتميزين 
ليكونوا  اال�صتثنائية  وامل��واه��ب  العقول  اأ�صحاب  وا�صتقطاب  االقت�صادي 

�صركاء دائمني يف م�صرية التنمية يف االإمارات.  

•• ال�شارقة -وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن ح�صول م�صت�صفى الكويت بال�صارقة 
على �صهادة االعتماد الدويل من اللجنة الدولية امل�صرتكة العتماد املوؤ�ص�صات 
ال�صحية يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا JCI بعد جناحه بتطبيق كافة 
�صروط ومتطلبات احل�صول على هذا االعتماد. وبهذا االإجناز املتميز تكون 
يف  االإم����ارات  دول��ة  بقاء  يف  االأك���ر  امل�صاهم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة 
املرتبة االأوىل عاملياً بعدد املن�صاآت ال�صحية احلا�صلة على االعتماد الدويل 
وتاأكيداً على جناحها يف خطط �صمان ا�صتمرارية االأعمال وموا�صلة تقدمي 
اخلدمات ال�صحية بكفاءة وجودة وفق اأعلى جاهزية مما يعتر دلياًل على 
املتوازنة للتحديات واملخاطر من خالل  واإدارتها  ال�صحية  املنظومة  كفاءة 
على  باالعتماد  املنا�صبة  اال�صتجابة  حتقيق  ل�صمان  اال�صتباقي  التخطيط 

البنية التحتية والتكنولوجية واأحدث التقنيات الطبية.
جلنة  انتهاء  بعد  بال�صارقة  الكويت  م�صت�صفى  اإجن���از  ع��ن  االإع���الن  وج��اء 
اأحدث  با�صتخدام  بعد  عن  التحقق  عمليات  من  دوليني  وخ��راء  حمكمني 
واأجهزة �صوت  وتفاعلية  كامريات مرنة  التكنولوجيا من  اإليه  تو�صلت  ما 
ناحية  العاملية من  املمار�صات  باأف�صل  امل�صت�صفى  التزام  ملطابقة  متخ�ص�صة 
جودة اخلدمة ال�صريرية و�صالمة املر�صى وكفاءة الكوادر الطبية واالإدارية 

وفق اأف�صل املعايري والروتوكوالت املعتمدة عاملياً.
واأكد معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع 
اأن ال��وزارة ما�صية بعزم وثقة على موا�صلة خطة االعتماد الدويل جلميع 
من�صاآتها وا�صتمرارية خدماتها ال�صحية وفق معايري اجلودة العاملية بف�صل 
وتطلعات  خطط  م��ع  ين�صجم  ومب��ا  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  امل�صتمر  ال��دع��م 
القرارات ومواكبة  اأكرث مرونة واالأ�صرع يف اتخاذ  االإم��ارات لتكون  حكومة 
االبتكاري  الفكر  وتبني  االإجن����ازات  ال�صتدامة  �صعياً  العاملية  امل�صتجدات 
اأف�صل  لتحقيق  اال���ص��ت��ب��اق��ي��ة  وامل�����ص��اه��م��ة  للم�صتقبل  اجل��اه��زي��ة  ل�����ص��م��ان 
م�صتويات االأداء, واملحافظة على كفاءة القطاعات يف الدولة واملحافظة على 

املكت�صبات الوطنية يف جميع ال�صعد.
املن�صاآت ال�صحية احلا�صلة على االعتماد  اأن ارتفاع عدد  اإىل  واأ�صار معاليه 
الدويل يوؤكد املكانة املرموقة وامل�صتوى املتميز الذي و�صلت اإليه اخلدمات 
ال�صحية يف االمارات لرت�صيخ نظام �صحي ي�صتند اإىل اأعلى املعايري العاملية 
ال�صحية  الرعاية  ال��دول يف جودة  اأف�صل  الدولة �صمن  تناف�صية  يعزز  مبا 

بناء على روؤية مئوية االإمارات 2071.
من جانبه اأ�صار �صعادة الدكتور يو�صف حممد ال�صركال مدير عام موؤ�ص�صة 
اإط���ار اخلطة  يف  ي��اأت��ي  االجن���از  ه��ذا  اأن  اإىل  ال�صحية  للخدمات  االإم����ارات 
واملراكز  امل�صت�صفيات  ك��اف��ة  ح�صول  اإىل  ال��رام��ي��ة  ل��ل��وزارة  اال�صرتاتيجية 
اأعلى  لتكون متما�صية مع   2021 بحلول  ال��دويل  االعتماد  ال�صحية على 

وتوجه   .. املبتكرة  واحل��ل��ول  ال��ري��ادة  يف  العاملية  وال��روت��وك��والت  املعايري 
..م�صيداً  بال�صارقة  الكويت  مب�صت�صفى  وال��ك��وادر  االإدارات  لكافة  بالتهنئة 
عالية  تخ�ص�صية  �صحية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  املتميز  واأدائ���ه���م  بجهودهم 

اجلودة و�صلت لهذا االعرتاف الدويل الذي تفخر به الوزارة.
ونّوه �صعادة الدكتور ال�صركال اإىل اأن هذا االإجناز ياأتي ثمرة لتطبيق الوزارة 
االإمارات  حكومة  اعتمدتها  التي  للم�صت�صفيات  املوحدة  الوطنية  للمعايري 
الهادفة لتحقيق اأف�صل املمار�صات من حيث جودة تقدمي اخلدمات و�صالمة 
املعلومات  ونظم  امل�صت�صفيات  وت�صميم  ال�صحية  الرعاية  ومقدمي  املر�صى 
ال�صحية مبا ي�صمل االأدوية وحقوق املر�صى وعائالتهم والتنوع اللغوي يف 

الدولة وحقوق اأ�صحاب الهمم وكبار املواطنني من اجلن�صني.
واأكد �صعادة الدكتور ال�صركال اأن خطط املحافظة على ا�صتمرارية االأعمال 
يف جودة اخلدمات ال�صحية وفق اأف�صل املعايري بالرغم من التحديات التي 
رافقت ظهور كوفيد19- تعتر دلياًل على تنوع ومرونة قطاعات الوزارة 
عمل  منهجية  وتنفيذ  اعتماد  خالل  من  الطارئة  للظروف  اال�صتجابة  يف 
اأ�صهم  ما  امل�صتويات  كافة  وعلى  �صاملة  وا�صرتاتيجية  متكاملة  كمنظومة 
على  وال�صيطرة  ال�صحية  الرعاية  تقدمي  يف  االإيجابي  التحول  ت�صريع  يف 
احلكومة  خطط  م��ع  ين�صجم  مب��ا  االأم��ث��ل  بال�صكل  كوفيد19-  ت��داع��ي��ات 
لتكون اأكرث تكيفاً مع التحديات امل�صتقبلية والتاأقلم ال�صريع مع املتغريات 

واجلاهزية لدخول مرحلة اإدارة وحوكمة مرحلة التعايف بنجاح.
فريق  اأن  امل�صت�صفيات  اإدارة  م��دي��ر  البلو�صي  كلثوم  ال��دك��ت��ورة  واأو���ص��ح��ت 
اطلع  ال�����ص��ح��ي��ة  االإدارة  يف  متخ�ص�صني  خ����راء  ي�����ص��م  ال����ذي  امل��ف��ت�����ص��ني 
م�صت�صفى  يف  والتمري�صية  والفنية  الطبية  االأق�صام  جميع  على  افرتا�صياً 
الكويت بال�صارقة ليتاأكد من �صالمة تطبيق جميع ال�صيا�صات واالإجراءات 
التجارب  اأف�صل  املعايري مبنية على  اأن هذه  اإىل  ..م�صرية  والروتوكوالت 
املعتمدة,  العلمية  وال��ب��ح��وث  واجل�����ودة  التح�صني  جم���ال  يف  وامل��م��ار���ص��ات 
اجلودة  مبجال  املعنية  العاملية  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  تو�صيات  اإىل  باالإ�صافة 
وتطبيق االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية وتوظيف اأحدث تقنيات 

التطبيب عن بعد حلماية �صالمة املر�صى وحتقيق االأجندة الوقائية.
ولفتت الدكتورة البلو�صي اإىل اأن معايري االعتماد الدويل JCI ت�صمل 14 
جميع  تغطي  جزئية  تف�صيلية  معايري  اإىل  تتفرع  وال��ت��ي  رئي�صياً  معياراً 
اخلدمات التي يتلقاها املري�س وتت�صمن �صالمة املر�صى و�صهولة الو�صول 
و�صع  وت�صخي�صهم,  املر�صى  تقييم  احل��وادث,  اأق�صام  وزي��ارة  للم�صت�صفيات 
االأدوي��ة و حقوق  اإدارة  و  املعايري اجلراحية والتخدير  اخلطة العالجية و 
املر�صى و معايري االإدارة العليا وم�صوؤولياتها و مكافحة العدوى و معايري 
و  املوظفني  وتقييم  الب�صرية  امل��وارد  معايري  و  امل�صتمر  والتح�صني  اجل��ودة 
�صالمة املن�صاآت ال�صحية واالأجهزة الطبية و اإدارة امللف الطبي واملعلومات 

ال�صحية.

تقلي�س احل�شة من 45 ل� 30 دقيقة من الأم�س وحتى اإ�شعار اآخر مع بدء 
اليوم الدرا�شي ال� 8 وا�شرتاحتان لكل منهما 15 دقيقة

••  دبي - حم�شن را�شد:

قل�صت موؤ�ص�صة االإمارات للتعليم املدر�صي " تعليم" يف املدار�س 
30 دقيقة  45 دقيقة ل�  احلكومية باأبوظبي زمن احل�صة من 
نحو  الدرا�صي  اليوم  ينتهي  بحيث  والثالثة  الثانية  للحلقتني 
بع�س  يف  ظهراً  دقيقة  واأرب��ع��ني  وخم�س  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة 
دقيقة  وع�صرين  وخم�س  ع�صرة  الثانية  البع�س  ويف  امل��دار���س 
بداًل  لال�صرتاحتني(,  خ�ص�صت  التي  الزمنية  الفرتة  )بح�صب 
كان  كما  ظ��ه��راً  الثانية  ال�صاعة  يف  ال��درا���ص��ي  ال��ي��وم  انتهاء  م��ن 

بالقرار  االإم��ارة  املدار�س يف  املوؤ�ص�صة جميع  واأبلغت  ال�صابق.  يف 
تبداأ احل�صة  اأن  على  االأم���ور  اأول��ي��اء  ب��دوره��م  ليبلغوه  اجلديد 
بني  دقائق  خم�صة  ويتخلل  �صباحاً  الثامنة  ال�صاعة  يف  االأوىل 
بني  منهما  الواحدة  تراوحت  وبا�صرتاحتني  واالأخ��رى  احل�صة 
تنتهي  بحيث  مدر�صة,  كل  بح�صب  دقيقة,  و20  دقائق   10
احل�صة ال�صابعة يف الثانية ع�صر وخم�صة وع�صرون دقيقة, لدى 
البع�س  واأربعون دقيقة عند  الثانية ع�صر وخم�صة  البع�س ويف 
املدر�صية,  العمليات  وال�صادر عن قطاع  التعميم,  واأف��اد  االأخ��ر. 
28 فراير, وحتى  اليوم االأح��د  املواعيد اجلديدة من  تطبيق 

اإ�صعار اأخر, بحيث يتم موافاة املدار�س باأي ي�صتجد من قرارات 
بهذا ال�صاأن, واأن بع�س املدار�س حددت يومني )االأحد والثالثاء 
ال�صابعة وخم�صة  ال�صاعة  الدرا�صي يف  اليوم  فقط(, يبداأ فيهما 
االإذاع���ة  مبثابة  احلياة",  "جودة  م�صمى  حت��ت  دقيقة  واأرب��ع��ة 
املدر�صية, يتم فيها تقدمي االأن�صطة االإذاعية عم ُبعد ويتم فيها 

التن�صيق مع الطالب للم�صاركة.
الزمني لق�صمي  التوقيت  اأي تغريات يف  اأنه ال يوجد  اإىل  ونوه 
ريا�س االأطفال وملرحلة الرو�صة التمهيدية, موؤكدة على �صرورة 

التزام اجلميع بتطبيق القرار والتوقيت الزمني اجلديد.

•• اأبوظبي-وام:

اجلديد  ال�صعار  االأح��د  اأم�س  االحتادية  العامة  النيابة  اأطلقت 
للتطوير,  امل�صتدامة  خطتها  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي  و  لهويتها 

ومواكبة الحتفاالت الدولة بيوبيلها الذهبي.
وُيعر ت�صميم ال�صعار اجلديد عن القيم االأ�صا�صية التي ت�صبط 
الق�صائي  النظام  يف  اأ�صيلة  �صعبة  باعتبارها  لر�صالتها  اأداءه��ا 
التي  القيم  وهي  وال�صفافية,  والنزاهة  احليدة  من  االإماراتي, 

تكفل حتقيق العدالة التي يرمز لها امليزان يف ت�صميم ال�صعار, 
مبا ي�صمن حماية احلقوق و�صون احلريات يف اإطار ال�صرعية 
الد�صتورية و�صيادة القانون. وقال امل�صت�صار الدكتور حمد �صيف 
ال�صام�صي النائب العام للدولة - يف كلمته بهذه املنا�صبة - : " 
اإن اإطالق �صعار الهوية اجلديد للنيابة العامة حدث يعر عن 

حر�س النيابة العامة على موا�صلة م�صرية الريادة والتميز يف 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  روؤية دولة  اأعمالها, متا�صياً مع  اأداء 
واأجندتها الوطنية لتحقيق اأحد اأهم اأهداف مئويتها يف العام 
2071 باأن تكون الدولة االأكرث اأمناً على م�صتوى العامل, ويعني 
توا�صل التطور ودوام االبتكار وال�صعي امل�صتمر لتحقيق العدالة 

النيابة  اأع�صاء  ك��ف��اءة  برفع  ثابت  نهج  ذل��ك  وي���الزم  ال��ن��اج��زة, 
القانون وما  الفنية يف  امل�صتويات  اأرقى  اإىل  العامة ومنت�صبيها 
يرتبط به من علوم وجماالت, وا�صت�صراف امل�صتقبل, لالرتقاء 
بالنظام الق�صائي اإىل م�صتوى عاملي, ملواكبة الطفرات املتعاقبة 
دولة  حتققها  التي  الرائدة  واالإجن���ازات  املت�صارعة  والتطورات 

قيادتها  وط��م��وح��ات  روؤى  وف���ق  امل��ت��ح��دة,  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
الر�صيدة التي تويل حتقيق العدالة الناجزة واملي�صرة وتر�صيخ 
�صيادة القانون جل اإهتمامها, باعتبار اأن �صيادة القانون والعدل 

يدعمان جهود التنمية التي تبذلها الدولة".
العدالة  ال��ت��ط��ور وحتقيق  " اأن م�صرية   : ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  واأك���د 
بريادة ومتيز كانت و�صتبقى هدفاً واأ�صلوب عمل للنيابة العامة 
االإم����ارات  دول���ة  لتبقى  االإم���ارات���ي  الق�صاء  واج��ه��ة  باعتبارها 

العربية املتحدة واحة لالإ�صتقرار واالأمن واالأمان والعدل".

اإطالق الهوية اجلديدة للنيابة العامة الحتادية

وزارة ال�شحة تختتم م�شاركتها يف اأ�شبوع البتكار 2021 
•• دبي-وام: 

اختتمت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع م�صاركتها يف فعاليات اأ�صبوع االبتكار 2021 حتت �صعار "االإمارات 
تبتكر" الذي �صهد تنظيم عدد من الفعاليات واالأن�صطة الهادفة اإىل تعزيز بيئة حمفزة لالبتكار واالإبداع 
واالحتفاء باملوهوبني واملخرتعني, من خالل تر�صيخ ثقافة االبتكار يف العمل املوؤ�ص�صي ومتكني القدرات 
والكفاءات الوطنية من طرح م�صاريع رائدة ومبتكرة. ياأتي ذلك يف اإطار خطط الوزارة لتطوير منظومة 
الأفراد  ال�صحية  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  والفنية  ال�صحية  الكوادر  مهارات  وتوظيف  لالبتكار  �صاملة 
املجتمع. ونظمت الوزارة يف مركز التدريب والتطوير التابع لها عددا من الفعاليات واجلل�صات النقا�صية 
التحديات  " ح��ول   Future Health 2071" لالبتكار  الرقمي  الهاكاثون  م�صابقة  اأب��رزه��ا  وم��ن 
الرعاية  اإىل  وال��و���ص��ول  ال�صخ�صي  وال��ط��ب  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  واأهمية  ال�صحية  للرعاية  امل�صتقبلية 
ال�صحية الذكية, مب�صاركة نخبة من املطورين وامل�صممني واملتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية من داخل 
اإىل  امل�صابقة على جوائز مالية ت�صل قيمتها  الدولة وخارجها حيث ح�صل الفائزون الثالثة االأوائ��ل يف 

دوالر.  10,000
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�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صي�صرتز 

للخياطة والتطريز
رخ�صة رقم:CN 2920144 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فري�صت 

داي للتجارة العامة
رخ�صة رقم:CN 2720000 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كليك  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كار كلني
رخ�صة رقم:CN 2766374 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حمم�صة ال نوريا
رخ�صة رقم:CN 2328244 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/باراداي�س 

قطع غيار ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 2728877 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بريتك 

لال�صت�صارات والتدريب
رخ�صة رقم:CN 2869914 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فري�صت كال�س الدارة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املنا�صبات  رخ�صة رقم:2655361 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فادي علي عبدالرحمن علي املبارك %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد نا�صر �صعيد احمد العتيبه
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/خياط الرفاهية للرجال  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1136260 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صيف عبيد �صاحي خليفه الكعبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة انور علي خليل احمد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي حممد م�صعود البلو�صي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إلغاء �إعالن �صابق
الرخ�صة  االقت�صادية بخ�صو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
املا�صي  اخلط  التجاري  باال�صم   CN رقم:1228534 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   , املتحركة  للهواتف 

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

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:كوبر للنقليات العامه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:امل�صفح , م�صفح غرب 0.5 , مبنى ال�صيد �صياح حممد 

مو�صى واخرين
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2695304 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

2 - تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات , كم�صفي قانوين لل�صركة 
بتاريخ:2021/02/27 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105003234 
 تاريخ التعديل:2021/02/28

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

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:افانت جارد لالدارة الت�صويقية ذ.م.م
الطموح  �صركة   0.1 طموح  الرمي   , الرمي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

لال�صتثمارات ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2504637 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون , كم�صفي قانوين 
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/7  لل�صركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105001631 

 تاريخ التعديل:2021/02/27
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:الفندي املزروعي للقم�صيون- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ابوظبي , �صارع اال�صتقالل - غ 2 - ق 7 - الطابق 5 - 

مكتب 501 , وحدة بناية:حممد الفندي املزروعي
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1044667 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

كم�صفي   , احل�صابات  لتدقيق  احلو�صني  ال�صادة/احمد  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/15  لل�صركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر 

تاريخ التعديل:2021/02/28  22A25E8A3230879A0BA:بالرقم
امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صكووب اليف كوفى ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2826304 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حممد جمعه �صلطان العرميى اجلنيبي من �صريك اإىل مالك
% تعديل ن�صب ال�صركاء / حممد جمعه �صلطان العرميى اجلنيبي من 51 % اإىل 100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالنا�صر بن حمد بن نا�صر العرميى
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صكووب اليف كوفى ذ.م.م
SCOPE LIFE CAFE L.L.C

اإىل/ �صكووب اليف كوفى �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
  SCOPE LIFE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/درزون كافيه

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:2674797 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خزنه ع�صوان عبداهلل مبارك املزروعى  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف و�صحه نا�صر �صامل �صحمى الهاجرى

تعديل اإ�صم جتاري من/ درزون كافيه

DARZON CAFE

اإىل/ �صويفن كافيه

SWEVEN CAFE

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

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/افتيدي لل�صيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�صة رقم:1146712 

تعديل اإ�صم جتاري من/ افتيدي لل�صيانة العامة

AFTIDI GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ جي ام الهند�صية لل�صيانة العامة

  G M ENGINEERING FOR GENERAL MAINTENANCE

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم ر ويال فيو ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN  رخ�صة رقم:2414705 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة البحرية الإدارة ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 ALBUHAIRA COMPANIES MANAGEMENT - Sole Proprietorship L.L.C 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خالد على حممد �صادق البلو�صي

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
يامو  تي  ال�ص�����ادة/�صالون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجميل ال�صيدات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2474432 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صهيل مطر ح�صن علي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صلمان احمد �صعيد ال�صوحمى

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
الظفرة  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالعمال املدنية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1039085 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد �صعيد �صالح املريخي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ذياب احمد خليل خالد املريخي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون �صم�س ال�صحراء 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�صيدات  رخ�صة رقم:1292436 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة زيقى وانغ %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف زينغبينغ �صني
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ميزون 

تاال لت�صميم االزياء
رخ�صة رقم:CN 2770024 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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تعاون بني حتقيق اأمنية ورابطة رواد التوا�شل الإجتماعي لتعزيز التعاون الإعالمي
•• اأبوظبي-وام:

التوا�صل  رواد  وراب��ط��ة  اأمنية  حتقيق  موؤ�ص�صة  وقعت 
االإعالمية  االإم���ارات  روؤي��ة  ل�صبكة  التابعة  االجتماعي 
ات��ف��اق��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون االإع���الم���ي, مب��ا ي�صهم يف 
حتقيق دور كل منهما يف امل�صاركة بالتنمية االإعالمية 

واملجتمعية.
الزبيدي  ه��اين   .. املوؤ�ص�صة  جانب  من  االتفاقية    وقع 
الرابطة  جانب  وم��ن  للموؤ�ص�صة,  التنفيذي  الرئي�س 
الرابطة,  رئي�س  ال�صحي  عبداهلل  االإع��الم��ي  امل�صت�صار 

وذلك بح�صور اأع�صاء جمل�س اإدارة الرابطة.

  وتن�س االتفاقية على تفعيل قنوات التوا�صل املوؤ�ص�صي 
الرتويج  يف  الرابطة  اأع�صاء  وم�صاركة  الطرفني,  بني 
اأمنية  حتقيق  موؤ�ص�صة  وفعاليات  باأعمال  والتعريف 

للو�صول اإىل جميع �صرائح املجتمع.
االت��ف��اق��ي��ة مع  ت��وق��ي��ع  اأه��م��ي��ة  ال��زب��ي��دي    واأك���د ه���اين 
خلدمات  والت�صويق  الرتويج  يف  للم�صاهمة  الرابطة, 
ون�������ص���اط���ات امل���وؤ����ص�������ص���ة, وم����د خ���ي���وط ال���ت���وا����ص���ل مع 
التوا�صل  وم���واق���ع  و���ص��ائ��ل  وم����وؤث����ري  االإع���الم���ي���ني 
ع��دد من  اأك��ر  التمكن من حتقيق  بهدف  االجتماعي 
مثمنا  خ��ط��رية,  ب��اأم��را���س  امل�صابني  االأط��ف��ال  اأمنيات 
دعم  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  رواد  راب���ط���ة  ج���ه���ود 

تنفيذ  على  وم�صاعدتها  االإن�صانية,  املوؤ�ص�صة  ر�صالة 
ا�صرتاتيجيتها النبيلة.

االتفاقية  اأن  ال�����ص��ح��ي  ع����ب����داهلل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه,    م����ن 
االجتماعية  التنمية  يف  االإع����الم  ب���دور  اإمي��ان��ا  ت��اأت��ي 
الرابطة  خالل  من  وال�صعي  للمجتمع,  واالقت�صادية 
من  المعة  اأ�صماء  ت�صم  من�صة  كونها  ذل��ك؛  لتحقيق 

االإعالميني واملوؤثرين وامل�صاهري.
 م�����و�صحا اأن الرابطة تهدف اإىل تنظيم ورعاية ودعم 
وتوفري  ال�صباب,  االجتماعي  التوا�صل  رواد  اأن�ص����طة 
فر�س التطور والتنمية لهم؛ لقدرتهم على التاأثري يف 

املجتمع وق�صاياه عر من�صات التوا�صل االجتماعي.

اللجنة الوطنية العليا ملواجهة غ�شل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب تعلن عن برناجمني تدريبيني
•• اأبوظبي-وام:

ملواجهة  الوطنية  اال�صرتاتيجية  على  لالإ�صراف  العليا  اللجنة  اأطلقت 
من  ع��دد  وتاأهيل  لتدريب  برناجميني  االإره���اب  ومتويل  االأم���وال  غ�صل 

املتخ�ص�صني يف الدولة يف جمال مواجهة التمويل غري امل�صروع.
جهة  و���ص��ي��وؤه��ل ال��رن��اجم��ان اأك���رث م��ن 140 م��وظ��ف��اً م��ن ح���وايل 36 
ومكافحة  االأم����وال  غ�صل  مواجهة  ب���اإج���راءات  معنية  وحملية  احت��ادي��ة 
"اأخ�صائي  م��وؤه��ل  على  للح�صول  تدريبهم  خ��الل  م��ن  االإره���اب  متويل 
معتمد يف مكافحة غ�صل االأموال", املوؤهل االأبرز يف هذا املجال, اأو برنامج 
الذي �صيزودهم  الدويل  املعتمد", الرنامج  العاملية  العقوبات  "اأخ�صائي 

باملهارات واالأدوات الالزمة لفهم خمتلف اأنظمة العقوبات.
وقال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد : يعد تدريب خمت�صي 
مواجهة  نحو  اأ�صا�صية  خطوة  االإره���اب  ومتويل  االأم���وال  غ�صل  مكافحة 
التحديات التي يفر�صها النظام املايل العاملي اليوم واأمراً اأ�صا�صياً يف �صبيل 
الوفاء بااللتزامات الوطنية لدولة االإمارات يف جمال مكافحة اجلرائم 
املالية .. ومن خالل ال�صراكة بني اأكادميية �صوق اأبوظبي العاملي وجمعية 
اخلراء املعتمدين يف مكافحة غ�صل االأموال, ت�صمن دولة االإمارات ريادة 

واإننا   .. عملهم  جم��ال  يف  الطليعة  يف  وبقائهم  القطاع  لهذا  املخت�صني 
نتطلع اإىل تعزيز هذا التعاون بينما نعد اجليل القادم من املتخ�ص�صني 

مبا يتما�صى مع اأف�صل املمار�صات العاملية.
ال��ع��ام جلمعية اخلراء  وامل��دي��ر  الرئي�س  الي��ل��ز,  �صكوت  ق��ال  م��ن جانبه, 
اأكادميية  ال�صراكة مع  تاأتي هذه   : االأم��وال  املعتمدين يف مكافحة غ�صل 
ب�صكل  العمل  لنا  تتيح  حيث  املنا�صب,  ال��وق��ت  يف  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  �صوق 
التدريبات  توفري  خ��الل  من  وذل��ك  اأبوظبي  يف  املوؤ�ص�صات  مع  ا�صتباقي 
مبا يتنا�صب مع املتطلبات الدولية .. كما �صت�صمن هذه ال�صراكة تقدمي 
موؤهل  ذل��ك  يف  مبا  اجلمعية,  قبل  من  املتخ�ص�صة  الرامج  من  �صل�صلة 
هذا  يف  االأب��رز  املوؤهل  االأموال",  غ�صل  مكافحة  يف  معتمد  "اأخ�صائي 
املجال, و برنامج "اأخ�صائي العقوبات العاملية املعتمد", واإنه لي�صرفنا اأن 
تتاح لنا هذه الفر�صة للم�صاهمة يف بناء القدرات وتعزيز ثقافة االمتثال 

يف اأبوظبي ومنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا ب�صكل عام.
هذا و�صوف يتعرف امل�صاركون يف الرنامج املعتمد ملكافحة غ�صل االأموال 
على كيفية تعزيز م�صتوى حماية املوؤ�ص�صات واجلهات االأخرى اخلا�صعة 
لالإ�صراف من االأ�صرار املالية وتلك التي قد مت�س �صمعة املوؤ�ص�صات, وذلك 
من خالل طرق عدة منها تبني نهج قائم على املخاطر عند و�صع �صيا�صات 

واإج��راءات مكافحة غ�صل االأم��وال ومتويل االإره��اب, وتطوير نهج ين�صر 
ثقافة االمتثال ب�صكل �صمويل, وتوفري تدريب على االأمناط املتطورة من 

املخاطر والتعريف مبخاطر اجلرائم املالية.
بينما ي�صمل م�صاركو برنامج اأخ�صائي العقوبات العاملية املعتمد موظفني 
االإط����ار  ع��ل��ى  ليعرفهم  وع��ل��ي��ا  متو�صطة  م��ن��ا���ص��ب  ي�صغلون  ال����ذي  م��ن 
مب�صهد  املرتبطة  اجلنائية  واالأمن���اط  التنظيمية  والتوقعات  القانوين 
احلاالت  حتديد  كيفية  ذلك  يف  مبا  با�صتمرار,  واملتغري  املعقد  العقوبات 
واخلدمات  التجارة  بتمويل  املرتبطة  العقوبات  م��ن  للتهرب  املحتملة 
امل�صرفية واإجراء مراجعات العناية الواجبة للموؤ�ص�صات واملعامالت عالية 

املخاطر.
ت��دري��ب مدتها  ف���رتة  ب��ع��د  ال��رن��اجم��ني  ك��ال  امل�����ص��ارك��ون يف  و�صيخ�صع 
ثالثة اأ�صهر الختبار لتقييمهم بناًء على معايري االمتثال العاملية واملواد 
التعليمية التي �صاغها خراء متخ�ص�صون من كافة اأنحاء العامل لدى 

جمعية اخلراء املعتمدين يف مكافحة غ�صل االأموال.
ي�صار اإىل اإىل اأن الرناجمني, اللذين انطلقا االأ�صبوع الفائت, هو نتيجة 
اأبوظبي  �صوق  اأكادميية  بني   2019 ع��ام  يف  توقيعها  مت  تفاهم  مذكرة 
العاملي وجمعية اخلراء املعتمدين يف مكافحة غ�صل االأموال, والتي تعد 

ملخت�صي  املهني  والتطوير  التدريب  يف  متخ�ص�صة  عاملًيا  رائ��دة  منظمة 
منع اجلرائم املالية, حيث ياأتي هذا التعاون يف اإطار اجلهود الرامية اإىل 
تعزيز مهارات القوى العاملة االإماراتية مبا يتما�صى مع املعايري العاملية 

ملكافحة غ�صل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب.
كما ياأتي اإطالق هذين الرناجمني يف اإطار التزام دولة االإمارات الوطني 
مبكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب بكافة اأ�صكاله ومن خالل تفعيل 
الدولة كمركز  يعزز مكانة  العام واخلا�س, مبا  القطاعني  ال�صراكة بني 

اإقليمي لالأعمال امل�صرفية والتجارة واال�صتثمار.
ال�صيخ حممد  ال�صمو  برئا�صة �صاحب  ال��وزراء  اأن جمل�س  بالذكر  جدير 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
التنفيذي ملواجهة غ�صل  املكتب  اإن�صاء  الفائت  االأ�صبوع  قرر  اهلل",  "رعاه 
االأموال ومتويل االإرهاب, لالإ�صراف على تنفيذ اال�صرتاتيجية الوطنية 
ملواجهة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب, وخطة العمل الوطنية, الهادفة 
اإىل تعزيز نظام مكافحة اجلرائم املالية يف دولة االإمارات .. ويف ال�صياق 
ذاته, يتما�صى الرناجمان التدريبيان اللذان مت االإعالن عنهما مع خطة 
العمل الوطنية وا�صرتاتيجيات احلكومة لتعزيز مهارات املتخ�ص�صني يف 

جمال منع اجلرائم املالية.

خالل م�صاركة وفد �الإمار�ت يف �الجتماع �الفرت��صي للدورة �خلام�صة جلمعية �الأمم �ملتحدة للبيئة 2021

التغري املناخي والبيئة : العمل من اأجل البيئة واملناخ ركيزة يف جهود الإمارات للتعايف ملرحلة ما بعد كورونا
•• دبي-وام: 

�صاركت دولة االإمارات ممثلة يف وزارة التغري املناخي والبيئة يف اجتماعات 
الدورة اخلام�صة جلمعية االأمم املتحدة للبيئة التي اأقيمت افرتا�صياً على 
مدار يومي 22 و23 فراير اجلاري, حتت �صعار "تعزيز االإج��راءات من 

اأجل الطبيعة لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة".
التنمية  لقطاع  ل��ل��وزارة  امل�صاعد  ال��وك��ي��ل  احل��م��ادي  فهد  املهند�س  واأك���د 
االإم��ارات يف  دولة  بيان  اإلقائه  بالوكالة, خالل  املناخي  والتغري  اخل�صراء 
امل�صتدامة يف  البيئي للتنمية  البعد  الدولة بدمج  التزام  االجتماعات على 

جهود الدولة للتعايف بعد جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد.
اعتمدت  للم�صتقبل  ا�صت�صرافها  �صمن  االإم���ارات  دول��ة  اإن  احلمادي  وق��ال 
تبعات  من  للتعايف  املقبلة  للمرحلة  ع��ام  كتوجه  االأخ�صر  التعايف  مفهوم 

قدرات  وزي����ادة   ,2030 بحلول   23.5% بن�صبة  احل����راري  االح��ت��ب��ا���س 
14 ج��ي��ج��اوات, وال��ت��و���ص��ع يف زراع���ة  اإىل   - ال��ن��ظ��ي��ف��ة - حم��ل��ي��اً  ال��ط��اق��ة 
 30 العالية يف خف�س االنبعاثات حيث �صتتم زراعة  القيمة  االأ�صجار ذات 
للحفاظ  الدولة  توجهات  2030 �صمن  بحلول  مانغروف  �صجرة  مليون 
يف  التو�صع  اإىل  باالإ�صافة  االأزرق,  للكربون  ال�صاحلية  البيئية  النظم  على 
للمواد  م�صتدام  ا�صتهالك  حتقق  مناخياً  ذكية  زراع���ة  منظومات  اعتماد 

وباالأخ�س املائية.
املا�صيني  ال�صهرين  االإم���ارات خ��الل  دول��ة  اعتماد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار احلمادي 
الدائري,  لالقت�صاد  االم����ارات  دول���ة  و�صيا�صة  للبيئة,  العامة  لل�صيا�صة 
وحتقيق  املناخ  اأج��ل  من  والعمل  البيئة  حماية  جهود  كبري  ب�صكل  �صيعزز 

اال�صتدامة.
ما  لتجاوز  ج��ه��وده  وتعزيز  بالتعاون  ال���دويل  املجتمع  احل��م��ادي  وط��ال��ب 

التباطوؤ العاملي الذي �صببته جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد اقت�صادياً يف 
املقام االأول وعلى م�صتوى احلراك والعمل من اأجل البيئة واملناخ.

االإم���ارات يعتمد  دول��ة  تنتهجه  ال��ذي  التعايف  ال�صكل من  ه��ذا  اأن  واأو���ص��ح 
على تعزيز وزيادة �صداقة البيئة يف كافة الن�صاطات واملجاالت ما ي�صمن 
اال�صتدامة  حتقيق  و�صمان  الطبيعية  م��وارده��ا  على  واحل��ف��اظ  حمايتها 

ب�صكل عام, ما يعزز بدوره جهود العمل من اأجل املناخ.
العاملي ملواجهة حتدي  التزام االإم��ارات بدورها يف احلراك  واأكد احلمادي 
�صقف م�صاهماتها  رف��ع  االل��ت��زام يظهر يف  ه��ذا  اأن  اإىل  املناخ, م�صريا  تغري 
املحددة وطنيا مبوجب اتفاق باري�س للمناخ, والتي مت االإعالن عن التقرير 
االإم�����ارات يف  دول���ة  امل��ا���ص��ي, وتعك�س ط��م��وح  ال��ث��اين منها خ��الل دي�صمر 

التخفيف من اآثار تغري املناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.
غازات  انبعاثات  خف�س  يف  االإم����ارات  دول��ة  اأه���داف  على  التقرير  وي�صلط 

نحو  للتحول  اجلهود  وتكثيف  �صلبية  تاأثريات  من  كورونا  جائحة  خلفته 
اقت�صاد اأخ�صر مرن و�صامل, وت�صريع وترية العمل من اأجل املناخ, مو�صحاً 
ل�صغوط  البيئية  النظم  وت��ع��ر���س  امل��ن��اخ  تغري  ت��اأث��ريات  ت�صاعد  م��ع  اأن���ه 
االأ�صخا�س  ودعم  الكوكب  حلماية  جهودنا  م�صاعفة  اإىل  نحتاج  متزايدة, 

ا للخطر. االأكرث تعر�صً

زايد العليا واخلدمات العالجية اخلارجية تطلقان برنامج التغذية والوزن ال�شليم
•• اأبوظبي-وام:

اخلدمات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ه��م��م  الأ���ص��ح��اب  العليا  زاي���د  موؤ�ص�صة  اأط��ل��ق��ت 
ال�صحّية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  من�صاآت  اإح��دى  اخلارجية,  العالجية 
الهمم  الأ�صحاب  بالوزن  والتحّكم  ال�صليمة  التغذية  برنامج   , "�صحة" 
مع  متا�صياً  وذل��ك  املوؤ�ص�صة  مقر  يف  �صّحتك",  على  "حافظ  �صعار  حت��ت 
م�صروع  يف  املتمثل  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  وت��وج��ه  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
راأ�صها  وعلى  الهمم  اأ�صحاب  لدعم  ال�صبل  كافة  وتوفري  ال�صمنة,  مكافحة 

العناية ب�صحتهم خ�صو�صاً خالل فرتة جائحة كورونا "كوفيد 19".
ياأتي ذلك �صمن خطة التعايف والعودة اإىل احلياة الطبيعية, حيث تعاونت 
اخلارجية,  العالجية  اخلدمات  مع  الهمم  الأ�صحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة 
االت�صال  خ��الل  م��ن  الهمم  اأ�صحاب  م��ن  املوؤ�ص�صة  ملنت�صبي  م�صح  ب��اإج��راء 
بهم اأو بذويهم ملتابعة التغريات ال�صحية والبدنية الأ�صحاب الهمم, ويعد 
اأثناء  الهمم  اأ�صحاب  الرنامج دعما للمحافظة على �صحة و�صالمة  هذا 
اإيجاد  مكوثهم يف املنزل ب�صبب الظروف التي فر�صتها اجلائحة, فتوّجب 
الطلبة  ع��دد  بلغ  حيث  الهمم  الأ�صحاب  منا�صب  متكامل  �صّحي  برنامج 
امل�صتهدفني �صمن املجموعة االأوىل يف الرنامج /63/ من اأ�صحاب الهمم 
يف  املوؤ�ص�صة  مراكز  طلبة  الرنامج  و�صي�صمل  �صنة,  بني عمر 16 اإىل 50 

منطقة اأبوظبي والعني والظفرة.
الهمم,  الأ�صحاب  ب��ال��وزن  والتحكم  ال�صليمة  التغذية  برنامج  يت�صّمن  و 
طرح ور�س توعوية الأ�صحاب الهمم واأ�صرهم حول الغذاء ال�صليم وممار�صة 
التمارين الريا�صية املنزلية, باالإ�صافة اإىل اإجراء زيارات �صهرية من قبل 
هدى ال�صيبة النعيمي, اأخ�صائية التغذية يف اخلدمات العالجية اخلارجية, 
اإىل  اإ�صافة  لهم,  ال��الزم  الدعم  لتوفري  وذويهم  الهمم  الأ�صحاب  مبا�صرة 
تقدمي ا�صت�صارات �صحّية عن ُبعد اأ�صبوعياً ونظام غذائي لكل �صاحب همة 
�صحي  حياة  منط  واتباع  ال�صمنة  لتفادي  م�صاعدتهم  بهدف  اأ�صرته,  مع 
للم�صاهمة  واأ�صرهم  الهمم  اأ�صحاب  لدى  التغذوي  الثقايف  امل�صتوى  ورفع 

يف الو�صول اإىل الوزن املثايل.

وقال �صعادة عبداهلل عبدالعايل احلميدان, االأمني العام ملوؤ�ص�صة زايد العليا 
اأوزان منت�صبيها  اإن املوؤ�ص�صة جتري درا�صة �صاملة لقيا�س  الأ�صحاب الهمم 
وقيا�س كتلة الوزن وحتديد الذين يعانون من وزن زائد اأو �صمنة مفرطة, 
بالوزن..  والتحكم  ال�صليمة  التغذية  برنامج  اأهمية  ي��وؤك��د  ال��ذي  االأم���ر 
ال�صمنة  مبخاطر  االأم���ور  اأول��ي��اء  توعية  اإىل  تهدف  املوؤ�ص�صة  اأن  مو�صحا 
والرتكيز على بناء العالقة بني االأبناء والوالدين مع تو�صيح دور اأولياء 

االأمور املهم يف احلد منها.
الكت�صاب  قابلية  لديها  التي  االإعاقات  بع�س  يو�صح  الرنامج  اأن  واأ�صاف 
درجة  اإىل  كتلة اجل�صم  موؤ�صر  ارت��ف��اع  احل��د من  ال��وزن مع احلر�س على 
الوزن,  ارت��ف��اع  ع��دم  على  احلفاظ  وحم��اول��ة  املفرطة,  ال�صمنة  اأو  ال�صمنة 
املتخ�ص�صة  اجلهات  مع  القائم  املوؤ�ّص�صة  بتن�صيق  االأم��ور  اأول��ي��اء  وتعريف 

لتنفيذ برامج التوعية واالإر�صاد النف�صي للطلبة وذويهم.

م��ن ج��ان��ب��ه, ق���ال حم��م��د ح��وا���س ال�����ص��دي��د, امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للخدمات 
العالجية اخلارجية : " ي�صرنا التعاون مع موؤ�ص�صة زايد العليا الأ�صحاب 
الر�صيدة  القيادة  توجيهات  مع  متا�صياً  تاأتي  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  الهمم 
راأ�صها  النجاح الأ�صحاب الهمم وعلى  اأوجه الرعاية وعوامل  بتوفري كافة 
تلبية  بداية جائحة كوفيد19- على  ب�صحتهم, حيث عملنا منذ  العناية 
الحتمالية  وتقلياًل  �صالمتهم  على  حر�صاً  ال�صحية  احتياجاتهم  كافة 
اإ�صابتهم بالعدوى باالإ�صافة اإىل تخفيف العبء عليهم وجتنيبهم الذهاب 

امل�صح  وخدمات  املنزل  اإىل  ال��دواء  تو�صيل  من  اب��ت��داًء  ال�صحي  املركز  اإىل 
والتطعيم يف املنزل و�صواًل اإىل اال�صت�صارة عن بعد واإعطائهم االأولوية يف 

جميع مراكزنا ال�صحية".
من جهتها قّدمت اخلدمات العالجية اخلارجية ور�صا توعوية عن تعريف 
ال�صحية  اال�صت�صارات  وقّدمت  ال�صحة,  على  واآث��اره��ا  وت�صنيفها  ال�صمنة 
التحكم  وكيفية  واأخطارها  ال�صمنة  حول  اأ�صئلتهم  وتلقت  االأم��ور  الأولياء 

بالوزن للو�صول اإىل الوزن املنا�صب.

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 183/2021/322 �إ�ستئناف عقاري  
مو�صوع االإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 376 ل�صنة 2020 عقاري 

جزئي والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. 
 : بالق�صية  �صفته   - اي��ه  ا���س  انرتنا�صونال  �صيز  اأوف���ر  زيلرن  �صركة   : االإع���الن  طالب 

م�صتاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- اأمنيات للتطوير العقاري - �صابقا )اوي�صرت للتطوير العقاري - 

حاليا(�صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  376 ل�صنة 2020 
 10.00 ال�صاعة   2021/3/4 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  لها جل�صه  وح���ددت  ج��زئ��ي.   ع��ق��اري 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  بعد وعليه  التقا�صي عن  بقاعة  �صباحا 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13177 بتاريخ 2021/3/1 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 10/2021/480 نز�ع تعيني خربة جتاري  
اق��رب جل�صة  املقرر وحتديد  الر�صم  ب�صداد  واالأم���ر  ن��دب خبري ح�صابي  دع��وى  قيد   - اأوال   : ال��دع��وى  مو�صوع 
ندب خبري ح�صابي متخ�ص�س   : ثانيا  للرد.  القانوين  وكليهم  �صخ�س  املتنازع �صدهم يف  واإع��الن  لنظرها مع 
والورقية  التجارية  والدفاتر  وال�صجالت  النزاع  االإط��الع على م�صتندات  الدور باجلدول تكون مهمته  �صاحب 
التي  التجارية  املعامالت  لبيان  وذلك  النزاع  واالإلكرتونية لطريف  الورقية  واملرا�صالت  املنتظمة  واالإلكرتونية 
متت بني الطرفني و�صندها و�صببها وما ترتب عليها واإذا ما كان طريف النزاع قد اأوفيا بالتزاماتها التعاقدية 
املتنازعة  املتنازع �صدها ل�صالح  اذا كانت هناك مبالغ قد تر�صد يف ذمة  من عدمه وما ترتب عليها وبيان ما 
ومقدار تلك املبالغ وتاريخ ا�صتحقاقها مع الت�صريح للخبري يف �صبيل اأداء مهمته يف االإنتقال اىل اأي جهة يرى 
االإنتقال لها ومطالعة ما يرى من م�صتندات تفيده يف اأداء مهمته و�صماع من يلزم �صماع اأقواله بغري حلف ميني. 
ثالثا : الزام املتنازع �صدها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   طالب االإعالن : بريكلي للخدمات 
االإمارات العربية املتحدة )�س ذ م م(  - �صفته بالق�صية : متنازع , املطلوب اإعالنهم : 1- اإم ئي للتطوير )�س ذ 
م م( - �صفتهم  بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل االإقامة. مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها  اأوال - قيد دعوى ندب خبري ح�صابي واالأمر ب�صداد الر�صم املقرر وحتديد اقرب جل�صة لنظرها مع 
واإعالن املتنازع �صدهم يف �صخ�س وكليهم القانوين للرد. ثانيا : ندب خبري ح�صابي متخ�ص�س �صاحب الدور 
واالإلكرتونية  والورقية  التجارية  والدفاتر  وال�صجالت  النزاع  م�صتندات  على  االإط��الع  تكون مهمته  باجلدول 
بني  مت��ت  التي  التجارية  املعامالت  لبيان  وذل��ك  ال��ن��زاع  لطريف  واالإل��ك��رتون��ي��ة  الورقية  وامل��را���ص��الت  املنتظمة 
الطرفني و�صندها و�صببها وما ترتب عليها واإذا ما كان طريف النزاع قد اأوفيا بالتزاماتها التعاقدية من عدمه 
وما ترتب عليها وبيان ما اذا كانت هناك مبالغ قد تر�صد يف ذمة املتنازع �صدها ل�صالح املتنازعة ومقدار تلك 
املبالغ وتاريخ ا�صتحقاقها مع الت�صريح للخبري يف �صبيل اأداء مهمته يف االإنتقال اىل اأي جهة يرى االإنتقال لها 
ومطالعة ما يرى من م�صتندات تفيده يف اأداء مهمته و�صماع من يلزم �صماع اأقواله بغري حلف ميني. ثالثا : الزام 
املتنازع �صدها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2021/3/3 
ال�صاعة 9.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص �لق�سم
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مو�صوع الدعوى : ت�صجيل الدعوى مع حتديد اأقرب جل�صة ممكنة واعالن اخل�صم. بالزام املعرو�س �صدها بان 
اال�صتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفوائد  دره��م مع  الف  دره��م خم�صون  الف   50.000 مبلغ  لها  ت��وؤدي 
احلا�صل وحتى متام ال�صداد.  احلكم بالزامه على ما اأ�صاب املدعي بال�صرر وما فاته من ك�صب. احتياطيا :- الق�صاء 
بندب اخلبري الهند�صي املخت�س �صاحب الدور باجلدول لالإطالع على ملف الدعوى وم�صتنداتها والعقد املرم 
بني طريف الدعوى وعرو�س االأ�صعار بني الطرفني وتكون مهمته لبيان ما اجنزه املدعي من اعمال وبيان املبالغ 
امل�صتحقة للمدعي على ح�صب ما اأجنزة , املدعي من اأعمال , وبيان االأ�صرار التي املت باملدعي نتيجة عدم االإلتزام 
املدعي عليها وبيان املبالغ امل�صتحقة للمدعي.  واحلكم بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي ما ي�صفر عنه تقرير 
اخلبري من مبالغ م�صتحقة يف ذمتها والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�صداد. الزام املدعي 
عليها وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. طالب االإعالن :نا�صر عي�صى نا�صر جا�صم الزعابي - �صفته بالق�صية : 
مدعي , املطلوب اإعالنه : 1- �صي جلف لتجارة املجوهرات - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه.  مو�صوع 
االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  ت�صجيل الدعوى مع حتديد اأقرب جل�صة ممكنة واعالن اخل�صم. 
بالزام املعرو�س �صدها بان توؤدي لها مبلغ 50.000 الف درهم خم�صون الف درهم مع الفوائد القانونية بواقع %12 
اأ�صاب املدعي بال�صرر وما فاته من  ال�صداد.  احلكم بالزامه على ما  من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل وحتى متام 
ك�صب. احتياطيا :- الق�صاء بندب اخلبري الهند�صي املخت�س �صاحب الدور باجلدول لالإطالع على ملف الدعوى 
وم�صتنداتها والعقد املرم بني طريف الدعوى وعرو�س االأ�صعار بني الطرفني وتكون مهمته لبيان ما اجنزه املدعي 
من اعمال وبيان املبالغ امل�صتحقة للمدعي على ح�صب ما اأجنزة , املدعي من اأعمال , وبيان االأ�صرار التي املت باملدعي 
نتيجة عدم االإلتزام املدعي عليها وبيان املبالغ امل�صتحقة للمدعي.  واحلكم بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي 
ما ي�صفر عنه تقرير اخلبري من مبالغ م�صتحقة يف ذمتها والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى متام 
ال�صداد. الزام املدعي عليها وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق 2021/3/2 
ال�صاعة 9.00 �صباحا ولغاية 12.30 ظهرا يف  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. )ويكون احل�صور عن بعد من خالل 

برنامج االإت�صال املرئي عر تطبيق بوتيم على الرقم 0566039276
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اأن  اأو عدمه هو مو�صوع �صائك, وموؤكداً  اأن خو�س االنتخابات  م�صيفاً 
ن�صبة من ال�صباب يف التحالف توؤيد مقاطعتها. اأما عن ال�صبب, فقال اإنه 
يعود لتخاذل املجتمع الدويل واالأمم املتحدة يف دعم انتفا�صة ت�صرين 
امل��رر ح��ال دون ح��دوث تغيري  اأن ه��ذا املوقف غري  كما يجب, معتراً 
اأن هناك  اإىل  اإليه جماهري ت�صرين. كما لفت  جذري كما كانت تطمح 
عجزا حكوميا كبريا يف تلبية متطلبات العراقيني وحمايتهم من القتل 
والرتهيب, ومن �صيطرة ال�صالح املنفلت, م�صدداً على اأن اال�صتعدادات 
املالية للحكومة �صعيفة جداً مقارنة مبا متلكه االأحزاب احلاكمة من 
الرئي�صي  ال�صبب  وهو  الفا�صد,  ال�صيا�صي  امل��ال  ال��دوالرات من  مليارات 

الذي دعا �صباب ت�صرين للو�صول للرملان.
اإال خطوة �صرورية  ه��و  م��ا  اجل��دي��د  التحالف  اأن  اأك��د جبار  ذل��ك,  اإىل 
ت�صرين  ت�صتطيع  ل��ن  ال�صفوف  وح���دة  دون  الأن���ه  ال�صحيح,  ب��االجت��اه 

البايومرتي عر البطاقة البايومرتية ح�صراً, واإطالق �صراح املعتقلني 
من تظاهرات ت�صرين و�صمان حماية مر�صحيهم.

يكون  اأن  قبل  االأوىل  بالدرجة  ث��وري  “اإنه حتالف  قائلة:  �صرحت  كما 
ان��ت��خ��اب��ي��اً, واأن امل��ك��ون��ات االأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ه ه��و احل���راك���ات امل��دن��ي��ة وجبهة 
وبابل,  وك��رب��الء,  ال��ن��ج��ف,  م��ن حم��اف��ظ��ات  احل��راك��ات  وبقية  ت�صرين, 
�صباب  وجتمع  امل�صتقل,  ال�صباب  وتيار  والديوانية,  ووا���ص��ط,  ق��ار,  وذي 
التغيري, والتيار الوطني العراقي, و�صخ�صيات وطنية واأكادميية, معلنة 
اجلهوزية الكاملة الأن يكون التحالف نواة للمعار�صة احلقيقية املطالبة 

بحقوق ال�صعب العراقي املظلوم.
واأ�صافت اأن من اأهم املرتكزات التي ي�صتندون عليها هي جماهري ال�صعب 
اأو  اأنهم �صد التحالف مع اأي جهة مدعومة خارجيا,  العراقي, موؤكدة 

م�صاركة ال�صلطة اأو االأحزاب احلالية.

•• بغداد-وكاالت

يف خطوة تهدف الإي�صال وجوه �صابة جديدة عر �صناديق االقرتاع اإىل 
املبكرة,  النيابية  االنتخابات  موعد  اق��رتاب  مع  العراقي  الرملان  قبة 
جديدة  وحتالفات  نا�صئة  اأح��زاب  لتاأ�صي�س  النا�صطني  م�صاعي  تتزايد 
من رحم احلراك ال�صعبي. و�صمن هذا االإطار, اأعلن نا�صطون االأ�صبوع 
 45 ي�صم  جديد  حتالف  وه��و  للعراق”,  “الوالء  تاأ�صي�س  عن  املا�صي 

كيانا وجبهة انبثقت جميعها عن حراك ت�صرين.
فقد اأو�صح ع�صو حتالف “الوالء للعراق” كمال جبار, ل�”العربية نت”, 
اأن الغاية االأ�صا�صية من التحالف هو تاأ�صي�س اأكر قوة موحدة ومنظمة 
املحافظات  يف  ت�صرين”  “حراك  ع��ن  انبثقت  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ات  م��ن 
املحافظات,  باقي  يف  االأخ���رى  ال�صبابية  التحركات  كل  وم��ن  املنتف�صة 

�صبابيا,  حراكا   45 ي�صم  التحالف  اأن  كا�صفاً  املن�صود,  التغيري  حتقيق 
ق��رر احلراك  اأن���ه ويف ح��ال  اأو���ص��ح  ون��ق��اب��ات و�صخ�صيات وط��ن��ي��ة. كما 
اجلديد العزوف عن االنتخابات ف�صيكون نواة ملعار�صة عراقية فاعلة يف 
العراق. وعن ق�صية الدعم اخلارجي, اعتر جبار اأنه ال توجد حلراكات 
التحالف اأي عالقة باأي دولة اأجنبية اإن كانت اإقليمية اأو دولية, م�صدداً 
على اأن اأنظمة التحالف الداخلية متنع احل�صول على مال اأجنبي, اإال 
اأن حراكات حتالفهم حتظى بدعم كبري وم�صتمر من عراقيي اخلارج 
ب�صتى املجاالت. من جانبها, قالت ع�صو حتالف “الوالء للعراق” زينب 
املحمداوي ل�”العربية نت”, اإن توحيد حراكات ت�صرين واخلروج بجبهة 
واحدة متثل ت�صرين هو خطوة باالجتاه ال�صحيح, موؤكدة اأن التحالف 
ومنها  املطلوبة,  ال�صروط  توفر  حالة  يف  االنتخابات  خلو�س  م�صتعد 
الت�صويت  وا�صتخدام  ال��دول��ة,  بيد  ال�صالح  وح�صر  االأمم��ي,  االإ���ص��راف 

نواة ملعار�شة اأم حتالف؟.. »الولء للعراق« قوة من رحم احلراك

ب11  اأدي��ن  لرجل  تف�صيلية  مبعاملة  يطالبون  الهجمات  “هذه  منفذي 
عملية قتل«. ومي�صي كوفودينا�س )63 عاما( م�صوؤول عمليات جمموعة 
عقوبة   ,2002 يف  تفكيكها  مت  التي  املتطرفة  الي�صارية  نوفمر”   17“
بال�صجن ملدة 18 عاما ون�صف العام. وقد حكم عليه بال�صجن املوؤبد بتهمة 
الدميوقراطية  احل��زب  ع��ن  ون��ائ��ب  �صحايف  بينهم  م��ن  �صخ�صا   11 قتل 
كو�صتا�س  احل��ايل  اأثينا  بلدية  رئي�س  وال��د  باكوياني�س  بافلو�س  اجل��دي��دة 
باكوياني�س و�صهر كريياكو�س ميت�صوتاكي�س. و�صرح كو�صتا�س باكوياني�س 

اإىل  ي��وم��ا   22 قبل  ون��ق��ل  عائلته.  م��ن  قريبا  ليكون  اأث��ي��ن��ا  يف  �صجن  اإىل 
العناية  وح��دة  يف  االأخ���رية  االأي���ام  اأم�صى  حيث  )و���ص��ط(  الميا  م�صت�صفى 
املركزة, بح�صب بيان طبي �صدر م�صاء ال�صبت ويوؤكد اأن “حالته ال�صحية 
“ب�صبب رف�صه امل�صتمر تناول الطعام  تدهورت ب�صكل كبري«. وقال البيان 
وتلقي �صوائل , يتخذ الطاقم الطبي كل التدابري املنا�صبة ويوا�صل تقدمي 
خدماته وفقا الأخالقيات مهنة الطب واحرتام حقوق االإن�صان«. ودعا زعيم 
حزب املعار�صة الي�صاري �صرييزا رئي�س الوزراء ال�صابق الك�صي�س ت�صيرا�س 
“احلكومة اإىل تغيري موقفها” الإنقاذ حياة كوفودينا�س. وقال ت�صيرا�س 
كان  لو  اأ�صمى حتى  الب�صرية هي خري  احلياة  القانون,  دول��ة  “يف  بيان  يف 
“الدميوقراطية  اأن  موؤكدا  يحرتمونها”,  مل  الذين  هم  عليهم  املحكوم 

تكون قوية عندما يكون لها قوانني تطبق على اجلميع وال تنتقم«.

••اأثينا-اأ ف ب

الي�صاري  ال�صجني  مع  “الت�صامن”  اإىل  تدعو  �صعارات  جمهولون  كتب 
مقار  اأح��د  على  الطعام  ع��ن  امل�صرب  كوفودينا�س  دميرتي�س  ال��رادي��ك��ايل 
يف  ك��ري��ت,  ج��زي��رة  يف  ميت�صوتاكي�س  كريياكو�س  اليوناين  ال���وزراء  رئي�س 
�صعارات  وكتبت  هجوما.  اجل��دي��دة  الدميوقراطية  ح��زب  اع��ت��ره  حت��رك 
على ال�صور اخلارجي ملنزل عائلة رئي�س الوزراء يف خانيا يف جزيرة كريت 
)جنوب( ال�صبت بينما ر�صقت مقار حزب الدميوقراطية اجلديدة ومكتب 

نائب للحزب يف املدينة نف�صها بدهان اأحمر ليل اجلمعة ال�صبت.
اأنها  معترا  التحركات  ه��ذه  بيان  يف  اجلديدة”  “الدميوقراطية  ودان 
اإن  وقال  كوفودينا�س”.  دميرتي�س  ال�صفاح  “اأن�صار  قبل  من  “ا�صتفزاز” 

لالإذاعة اخلا�صة “�صكاي” ال�صبت “يجب اأال تكون الدميوقراطية �صحية 
حياة  اإن  اأثينا  بلدية  رئي�س  وق��ال  حم��رتف��ني«.  �صفاحني  قبل  م��ن  اب��ت��زاز 
ويف  ب��ارد  ب��دم  �صخ�صا   11 بقتل  انتهكه  ح��ق  وه��و  يديه  “يف  كوفودينا�س 
 1975 بني  ع��دة  هجمات  نوفمر”   17“ جمموعة  ونفذت  ظهورهم«. 
وبداأ  ويونانية.  اأجنبية  �صخ�صية   23 جمموعه  ما  فيها  ُقتل  و2000, 
دمييرتي�س كوفودينا�س اإ�صرابا عن الطعام يف �صجن دوموكو�س )الو�صط( 
الذي يخ�صع حلرا�صة م�صددة مطلع كانون الثاين/يناير للمطالبة بنقله 

�شعارات ت�شامنية مع ي�شاري على منزل رئي�س الوزراء اليوناين 

التي  ال��ك��رى  الف�صيحة  ورغ���م     
ح�صل  حيث  كوفيد,  بلقاح  اأحاطت 
ال�صخ�صيات  م����ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ي��ه 
اأن  اإال  امل�صتوى,  رفيعة  ال�صيا�صية 
اأرم��ان��دو م��ارادون��ا ال  اختفاء دييغو 
يزال يحتل مكانة كبرية يف الف�صاء 
االإعالمي االأرجنتيني. انه م�صل�صل 
بح�صب  ح��ق��ي��ق��ي,  “نيتفليك�س” 
يف  ع��م��ود  ك��ات��ب  اإ�صتيفي�س,  دييجو 
التي حتظى  قناة “اأمريكا تي يف”, 
بن�صبة م�صاهدة كبرية, نقاًل عن لو 

جورنال دي دميان�س الفرن�صي.
    ال�صوؤال الذي يثري غ�صب البلد 
م�صوؤول  �صخ�س  هناك  هل  ب�صيط: 
ال�صابق غريه   10 الرقم  وف��اة  عن 
ه����و؟ وف���ًق���ا ل��ن��ت��ائ��ج درا�����ص����ات علم 
ال�صموم, مل يكن ملارادونا اأي كحول 
اأو خمدرات يف ج�صده �صاعة وفاته, 
وال��ت��ي ح��دث��ت ب��ع��د اأ���ص��ب��وع��ني من 
وكان  ال��دم��اغ.  على  ثقيلة  ج��راح��ة 
الع���ب ن��اب��ويل ال�����ص��اب��ق ي��ع��اين من 
وتفاقم  ح��ادة,  ثانوية  رئوية  وذم��ة 
واالكتئاب  امل���زم���ن,  ال��ق��ل��ب  ق�����ص��ور 

متابعته  تتّم  كانت  لذلك  العميق. 
ي���وم���ّي���ا م����ن ق���ب���ل جم���م���وع���ة من 
االأع�صاب  ج��راح  واأهمهم  االأط��ب��اء, 

ليوبولدو لوك.
قلب  االآن يف  ه���و  االأخ������ري,  ه����ذا     
ومنعطفات,  تقلبات  ي�صهد  حتقيق 
وحموره القتل غري العمد, وي�صمل 
ا �صتة مهنيني �صحيني اآخرين,  اأي�صً
اأوج�صتينا  النف�صية  الطبيبة  منهم 
ك���وزاك���وف.    م�صوؤولية ك��ل منهم, 
العب  وف��اة  يف  املحتمل,  واإهمالهم 
ك��رة ال��ق��دم, �صيتم حت��دي��ده��ا يف 8 
خا�صة  طبية  جلنة  خ��الل  م��ار���س, 
بينهم  م��ن  خ����راء,  ت�صعة  ب��رئ��ا���ص��ة 
فح�صوا  الذين  ال�صرعيون  االأطباء 
ن�ص���ر  وح���ت���ى  م����ارادون��������������ا.   ج���ث���ة 
االأ�صطورة  ت��ك��رمي  ف����اإن  ن��ت��ائ��ج��ه��ا, 
-ر�صائل ولوحات جدارية واأ�صرحة 
كامل  ع��ل��ى  ازدي���������������اد  -ي�����ص��ت��م��ر يف 

لوك:  طماأنها  اإي���اه.  اأعطته  ت��ك��ون 
“لقد فعلنا كل ما يف و�صعنا... لقد 
الت�صريب  �صعًبا”.  ��ا  م��ري�����صً ك���ان 
مرة اأخرى, يف  بتوقيع “انفوباي”, 
31 يناير. يف حمادثة وات�صاب هذه, 
البع�س  بع�صهم  االأط��ب��اء  ا�صت�صار 
بانتظام ب�صاأن العالج الذي �صُيعطى 
لظهوره  وف��ًق��ا  ال�صابق   10 للرقم 
العلني: “اقرتب عيد امليالد. يجب 
تقليل الدواء حتى يكون الئقا عند 
يكتب اأحدهم يف اأكتوبر. ظهوره”, 

هاجت  الت�صريبات,  ه��ذه  وم��ن��ذ      
عائلة مارادونا وماجت على لوكي. 
“تقياأت...  ت��وي��رت  ع��ل��ى  دمل���ا  ورّدت 
ال�����ص��يء ال��وح��ي��د ال���ذي اأط��ل��ب��ه من 
جيانا  اهلل هو اأن تتحقق العدالة”. 
ك��ان��ت اأك���رث ���ص��دة ت��ق��ري��ًب��ا: “اأق�صم 
ل��ك��م اأن���ن���ي ���ص��اأن��ت��ق��م م��ن��ه��م واح����ًدا 
ال�صبكة  ع��ل��ى  ق��ال��ت  االآخر”,  ت��ل��و 
خماطبة  ن��ف�����ص��ه��ا   االج���ت���م���اع���ي���ة 
ال��ط��ب��ي. خ��ف��ف حماميهم  ال��ف��ري��ق 
مارادونا  اإن  اأق���ول  ال  “اأنا  ال��ن��رة: 

البالد, متاًما مثل املنعطفات.

كل �صيء مك�صوف
 على و�ت�صاب

   يف ق�صية مارادونا ينتهي كل �صيء 
دائًما اإىل اأن ي�صبح معروًفا. وب�صكل 
وات�صاب,  ر���ص��ائ��ل  بف�صل  اأ���ص��ا���ص��ي, 
ح����ي����ث ك�������ص���ف���ت دف�����ع�����ات ج����دي����دة 
اخلمي�س. علمنا اأن اأبناء العب كرة 
القدم -وال �صيما دملا وجيانا وجانا, 
فتحوا  -ق��د  م���ارادون���ا  دييغو  ب��ن��ات 
ح�صاب جمموعة بعنوان “االأخوة” 
ع��ل��ى ال���ري���د ال�����ص��وت��ي ه����ذا, بعد 
املو�صوع  م��ب��ا���ص��رة.  وال���ده���م  وف����اة 
للنجم,  املن�صود  االإرث  الرئي�صي: 
وت�صّرفات حماميه ماتيا�س مورال, 

املذنب يف نظرهم بتق�صيم االأ�صرة.
الودائع  �صناديق  املناق�صة  وطرحت 
وال�صاعات الثمينة وافتتاح الرتكة. 
اإىل  النقا�س  انتقل  ما  �صرعان  لكن 
ا���ص��ت��ب��اك. وت��وق��ف��ت امل��ج��م��وع��ة عن 
اأي��ام قليلة. ومن  بعد  القناة  تغذية 

اآخر على وات�صاب كل االهتمام على 
رجل واحد: ليوبولدو لوك. يوجد 
ج���راح االأع�����ص��اب على ال��ع��دي��د من 
مارادونا,  ج��ان��ب  اإىل  وه��و  ال�����ص��ور 
والتي تغطي االآن ال�صفحات االأوىل 
جلدية,  �صرتة  الوطنية.  لل�صحافة 
ن�����راه بجانب  ع��ري�����ص��ة,  اب��ت�����ص��ام��ة 
اأن  بعد  ي�صتيقظ,  عندما  ال��الع��ب 
راأ�صه.  على  جراحية  عملية  اأج��رى 
�صعيدة  ال��واق��ع  يف  العالقة  تكن  مل 

بني االثنني.
   »يبدو اأنه تعر�س ل�صكتة قلبية... 
ج����راح  ق�����ال  البدين”,  ����ص���ي���م���وت 
االأع�������ص���اب م�����ص��اء وف����اة م���ارادون���ا, 
ل��ل��ط��ب��ي��ب��ة ال���ن���ف�������ص���ي���ة ك�����وزاك�����وف 
دياز.  ك��ارل��و���س  النف�صي  والطبيب 
كوزاكوف”  اأوج�������ص���ت���ي���ن���ا  ����ص���ع���رت 
بالقلق فوًرا ب�صاأن ال��دواء الذي قد 

اأن بنات العب كرة القدم  املفارقات 
ي�صكون من العديد من الت�صريبات 

حول وفاة والدهم يف ال�صحافة.
مارادونا  ورث���ة  تقلبات  تكن  مل      
)املحتملني( هي املعلومات الوحيدة 
ناق�س  وات�������ص���اب.  ع��ل��ى  امل���ت���داول���ة 
املمر�صون واملن�صقون الطبيون من 
م�صوؤولة  خا�صة  -�صركة  ميديدوم 
ع����ن امل���راق���ب���ة ال���ي���وم���ي���ة مل����ارادون����ا 
ويعطي  للنجم.  ال�صحية  -احلالة 
عنها  ك�صفت  ال��ت��ي  امل��ح��ادث��ات  ن�صخ 
ليكيب,  عنها  ونقلت  ت��ي��الم,  وك��ال��ة 
مزيًدا من التفا�صيل حول ال�صاعات 
االأخرية من حياة مارادونا, ووحدته 
قبل  لل�صهية  وف��ق��دان��ه  ال��ع��م��ي��ق��ة, 
اإ�صابته بال�صكتة القلبية.     تفا�صيل 
مع  “الروكلي  اإع�����ادة  م��ث��ل  خ����ام, 
بعد وقت  الروبيان الروفن�صايل” 

امل�صت�صفى.  ق�صري من خروجه من 
ال��ث��ق��ة يف فريقه  واأخ�����رًيا, ف��ق��دان��ه 
كان  اأن���ه  ن���رى  اأن  “ميكن  ال��ط��ب��ي. 
قال  كبرية”,  ت����دم����ري  ح����ال����ة  يف 
النف�صي  الطبيب  اأفالو�س,  روبرتو 
اليومية  لل�صحيفة  لالعب  ال�صابق 
وباالإ�صافة  الفرن�صية.  الريا�صية 
الدقيقة  اجل�����ص��دي��ة  ال�����ص��ح��ة  اإىل 
الر�صائل ت�صور  ف��اإن هذه  مل��ارادون��ا, 
ت��ده��ور عقلي. كما  رج���اًل يف ح��ال��ة 
كمبيوتر  ج���ه���ازي  حت��ل��ي��ل  ���ص��ي��ت��م 
ك����ان����ا م����وج����ودي����ن على  حم����م����ول 
م��ن�����ص��دة م���ارادون���ا ع��ن��د ال���وف���اة يف 
حم��اول��ة الق��ت��ف��اء االأث����ر ح��ت��ى اآخر 

اأنفا�س النجم املعبود.

لوك... ولوك
     يف الوقت احلايل, يركز ت�صريب 

م�����ات ب�����ص��ب��ب خ���ط���ئ���ه, ق�����ال خ����وان 
م��ان��وي��ل دراج������اين, ن��ق��ل��ت ع��ن��ه لو 
قام  ل��و  لكن  دميان�س,  دي  ج��ورن��ال 
بعمليات حتكيم �صحيحة, لكان من 

املمكن جتنب الوفاة«.
    لقد �صبق اأن اأقرت بنات مارادونا 
ل����وك, هو  ل��ي��وب��ول��دو  اأن  ل��ل��ق�����ص��اة 
ط��ب��ي��ب ال��الع��ب ال��رئ��ي�����ص��ي. “كان 
ل����وك ه���و امل�������ص���وؤول ع���ن ك���ل �صيء 
�صرحت  والدها”,  ب�صحة  يتعلق 
وجيزة  ف���رتة  ب��ع��د  للمحكمة  ج��ان��ا 
من 25 نوفمر... وقد مت تفتي�س 

منزل جراح االأع�صاب.
   ���ص��خ��ري��ة ال��ت��اري��خ جم����ددا: قبل 
اأيام. اعتقد العديد من م�صتخدمي 
االإلهية”  “العدالة  اأن  االإن���رتن���ت 
ق��د اق��ت�����ص��ت م��ن ل��ي��وب��ول��دو لوك, 
و�صائل  وف��ات��ه جميع  اأع��ل��ن��ت  ال���ذي 
االإع���الم يف ال��ب��الد. يف ال��واق��ع, كان 
اال�صم  يحمل  اآخ��ر  �صخ�صا  الراحل 
لكرة  اأخ�����رى  اأ����ص���ط���ورة   ... ن��ف�����ص��ه 
ليوبولدو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة:  ال���ق���دم 
االأرجنتيني,  املنتخب  لوك, مهاجم 
كاأ�س  يف  اأه�������داف  اأرب����ع����ة  ���ص��اح��ب 
نظمته  ال�������ذي   ,1978 ال����ع����امل 
وفازت به االأرجنتني. على ال�صبكات 
االجتماعية, ي�صيد به املعجبون االآن 
بت�صميته “ليوبولدو لوك الطيب”, 
املكروه  الطبيب,  عن  ميّيزوه  حتى 

اأكرث من اأي وقت م�صى يف بالده.
عن الك�صربي�س

تتابعه �الأرجنتني ب�صغف:

ق�شية وفاة مارادونا حتولت اإىل م�شل�شل»�شيء«...!
باالإ�صافة �إىل �صحته �جل�صدية �لدقيقة, ت�صّور �لر�صائل رجاًل يف حالة تدهور عقلي 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

   �أوالده و�أطباوؤه وحماميه و�لنجم نف�صه: جميع 
مار�دونا:  “وفاة  موجودة.  �مل�صل�صل  �صخ�صيات 
�ل�صبت  حــ�ــصــريــة.  �ــصــهــاد�ت  �الأخـــــرية,  ــه  ــام �أي
�ل�صاعة �لثامنة م�صاًء”. ال يبخل موقع �ملعلومات 
“�نفوباي” مب�صايقة �لفيلم �لوثائقي �لقادم عن 
نوفمرب   25 يف  تويف  �لــذي  �لقدم,  كرة  �أ�صطورة 
بوين�س  من  بالقرب  تيغر�ي,  يف  قلبية,  ب�صكتة 

�آير�س.

امل�شوؤولية يف وفاة الالعب, �شيحددها خرباء يف 8 مار�س 

�صورة مارادونا التي ر�صمها الفنان االأرجنتيني األفريدو �صيغاتوري ليوبولدو لوك, جراح اأع�صاب وطبيب مارادونا

تفا�شيل ال�شاعات الأخرية, ووحدة مارادونا العميقة, وفقدانه لل�شهية قبل اإ�شابته بال�شكتة القلبية

ل تزال وفاة الرقم 10 ال�شهري تت�شدر عناوين ال�شحف يف بلده الأ�شلي 

ملف مل يغلق بعد ادالء بناته ب�صهادتهن
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فرن�صا  اإن  �صالومون,  ج��ريوم  الفرن�صي  العامة  ال�صحة  مدير  ق��ال 
مازال اأمامها فر�صة لتجنب العودة الإجراءات االإغالق.

واأ�صاف ل�صحيفة جورنال دي دميان�س” مازال ميكن جتنب االإغالق 
اإذا بذل كل �صخ�س جمهوداً”, واأو�صح اأن “فرن�صا حالياً يف مرحلة 
حظر  مثل  معينة,  اإج����راءات  اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صباق”,  م��ن  حرجة 

التجوال الليلي, اأتاحت للبالد ك�صب بع�س الوقت.
�صالالت  تف�صي  يف  �صاملون  راأي  يف  الرئي�صي  القلق  م�صدر  ويتمثل 
علينا  يتعني  اأن���ه  يعني  ال�����ص��الالت  “وجود  وق���ال  ك��ورون��ا,  ف��ريو���س 
الو�صول مل�صتوى اأعلى من مناعة القطيع, هذا ميثل ن�صبة 80%, 
15 و%20 من �صكان فرن�صا باملناعة وجرى  اليوم يتمتع ما بني 

تطعيم 5%«.
اأن هناك الكثري من امل�صابني بالفريو�س  اإىل حقيقة  واأ�صار �صاملون 
ال�صباب  وط��ال��ب  ال�����ص��ب��اب,  ب��ني  اأع���را����س  عليهم  ت��ظ��ه��ر  اأن  ب����دون 
باأنهم  �صئيل  ���ص��ك  ل��دي��ه��م  ك���ان  اإذا  ح��ت��ى  ل��الخ��ت��ب��ارات  ب��اخل�����ص��وع 

م�صابون بالفريو�س.
واملعامل,  العيادات  يف  فرن�صا  اأنحاء  يف  متاحة  االختبارات  اأن  ي�صار 

حيث يتم اإجراء اأكرث من مليوين اختبار اأ�صبوعياً.

قال الرئي�س املك�صيكي اأندري�س مانويل لوبيز اأوبرادور اإنه �صي�صدد يف 
اجتماع افرتا�صي يوم االثنني مع الرئي�س االأمريكي جو بايدن, على 

اأهمية العمال املهاجرين بالن�صبة اىل االقت�صاد االأمريكي.
وا�صار لوبيز اأوبرادور خالل حدث عام يف والية زاكاتيكا�س ال�صمالية, 

اىل ان الهجرة �صتكون مو�صوًعا رئي�صًيا يف االجتماع مع بايدن.
اإىل عمال  “�صتحتاج  املتحدة  الواليات  باأن  بايدن  �صيخر  اإنه  وقال 
وقّدر الرئي�س  مك�صيكيني ومن اأمريكا الو�صطى لكي تنمو وتنتج”. 
املك�صيكي اأن االقت�صاد االأمريكي يحتاج اإىل ما بني 600 اإىل 800 
اتفاق  اإىل  “التو�صل  اأهمية  على  م�صدًدا  �صنوًيا,  األف عامل مهاجر 
الثانية,  العاملية  اأنه خالل احلرب  اإىل  ب�صاأن الهجرة. ولفت  جيد” 
تو�صلت الواليات املتحدة واملك�صيك اإىل ما ي�صمى باتفاقية برا�صريو, 
اإىل  قانوين  ب�صكل  املك�صيكيون  امل��زارع  عمال  �صافر  مبوجبها  والتي 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مل��لء ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي تركها االأم��ريك��ي��ون الذين 
اأر�صلوا اإىل اخلارج للقتال. واأ�صاف لوبيز اأوبرادور اأن الو�صع م�صابه 
اليوم, قائاًل “دون العمالة املك�صيكية, كيف ميكن للواليات املتحدة 
ق�صية  كانت  لطاملا  التي  والهجرة  االإن��ت��اج؟«.  زي���ادة  م��ن  تتاأكد  اأن 
�صائكة بني الدولتني اجلارتني, برزت اإىل الواجهة خالل عهد اإدارة 

دونالد ترامب, املنتقد ال�صر�س للهجرة.

    وجهت �صرطة هونغ كونغ  اأم�س االأحد االتهام اإىل حواىل خم�صني 
يف  “التخريب”  بتهمة  بالدميوقراطية  املطالب  التيار  يف  نا�صطا 
خطوة مرتبطة باالنتخابات التمهيدية التي جرت ال�صيف املا�صي, 

ما يعك�س ا�صتمرار القمع الذي متار�صه بكني.
اتهم مبوجب  اإليها  التي وج��ه  االأك��ر  واأف���راد ه��ذه املجموعة وه��ي 
قانون االأمن القومي ال�صارم , جزء من 55 �صخ�صا اعتقلوا مطلع 
هونغ  يف  معروفة  معار�صة  �صخ�صيات  وبينهم  الثاين/يناير  كانون 
كونغ. واأعلنت ال�صرطة اأن 47 من هوؤالء �صُيحاكمون بتهمة “التاآمر 
الرتكاب عمل تخريبي” اإحدى اجلرائم التي وردت يف قانون االأمن 
من  اأ�صهر  على  ردا  ك��ون��غ  ه��ون��غ  على  بكني  فر�صته  ال���ذي  القومي 
الريطانية  امل�صتعمرة  وكانت   .2019 يف  املدينة  احتجاجات هزت 
اإىل   1997 يف  اإع��ادت��ه��ا  منذ  �صيا�صية  اأزم���ة  ب��اأ���ص��واأ  مت��ر  ال�صابقة 
املا�صي حتركات لتعزيز قب�صتها على  العام  ال�صني  وب��داأت  ال�صني. 
ب�صكل  ذلك  ذات��ي نظريا. وجت�صد  ب�صبه حكم  تتمتع  التي  منطقتها 
وا�صح يف القانون اجلديد الذي مت فر�صه يف نهاية حزيران/يونيو 
2020 من دون مناق�صته يف املجل�س الت�صريعي لهونغ كونغ. ويتناول 
القانون اأربعة اأنواع من اجلرائم هي التخريب واالنف�صال واالإرهاب 

والتواطوؤ مع قوى اأجنبية, يعاقب عليها بال�صجن مدى احلياة.

عوا�شم

باري�ص

مك�سيكو �سيتي

هونغ كونغ

 املعار�س عثمان يطالب 
بالإفراج عن املوقوفني يف النيجر 

•• نيامى-اأ ف ب

ط��ال��ب امل��ع��ار���س ال��ن��ي��ج��ريي م��اه��ام��ان ع��ث��م��ان ال���ذي ه���زم يف االنتخابات 
الذين  جميع  عن  ب��االإف��راج  �صباط/فراير   21 يف  ج��رت  التي  الرئا�صية 

اأوقفوا خالل اأعمال العنف التي اأعقبت اإعالن نتائج االقرتاع.
“نطالب  نيامي  العا�صمة  يف  “الباري”  اخل��ا���ص��ة  للقناة  عثمان  وق���ال 
للم�صايقات  حد  وبو�صع  تاأخري  دون  من  املوقوفني  جميع  عن  ب��االإف��راج 

والتهديدات التي يتعر�س لها نا�صطون«.
بعد  الو�صع  تدهور  ب�صاأن خماطر  اأي�صا  ال��دويل  املجتمع  “اأنا�صد  وا�صاف 

االنتخابات يف النيجر«.
وكان عثمان الذي اأعلن بنف�صه فوزه ب50,3 يف املئة من االأ�صوات, طعن 
بنتائج االقرتاع التي توؤكد فوز مناف�صه حممد بازوم ب�55,7 يف املئة من 

االأ�صوات, ح�صب االأرقام املوقتة للجنة الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات.
وفور اإعالن النتائج م�صاء الثالثاء, جرت تظاهرات يف مدن عدة يف البالد 
مبا فيها العا�صمة نيامي, وارتكبت اأعمال نهب وتدمري للممتلكات العامة 

واخلا�صة.
وقالت ال�صلطات اإن هذه اال�صطرابات ا�صتمرت ليومني ما اأ�صفر عن مقتل 

�صخ�صني و�صقوط عدد من اجلرحى.
اإنه �صقط  املا�صي  الكا�س الهدا ل�صحافيني اخلمي�س  وقال وزير الداخلية 

قتيالن واأوقف 468 �صخ�صا “بينهم بع�س ال�صيا�صيني” منذ الثالثاء .
واملعار�س الرئي�صي يف النيجر اأمادو هاما الذي تتهمه احلكومة بالوقوف 
وراء اال�صطرابات التي اأعقبت اإعالن نتائج االنتخابات الرئا�صية, موقوف 

منذ اجلمعة يف مقر ال�صرطة حيث كان قد �صلم نف�صه.
“ميكن التحكم فيه وال�صيطرة عليه حاليا”  اإن هذا الو�صع  وقال عثمان 

�صرط اأن “تعك�س نتائج االقرتاع االأ�صوات التي اأديل بها املواطنون«.
       

�صعّيد يت�صدر نو�يا �لت�صويت يف �لرئا�صية:

�شرب اآراء: الد�شتوري احلر يعمق الفارق يف الت�شريعية
�لر�صا عن �أد�ء �لرئا�صات: �لغنو�صي يتذّيل �لقائمة 

�ملجل�س �لرئا�صي: �الأطر�ف تعمل بكل طاقاتها للم �ل�صمل

العقدة واحلل.. املنفي: ن�شعى جاهدين لتوحيد اجلي�س الليبي

ال�شربة الأمريكية يف �شوريا.. ف�شائل عراقية تهدد ب� »النتقام«
للقوات االأمريكية. ويف هذا ال�صياق, طالب “حتالف 
رئي�س جمل�س الوزراء, ب�صفته القائد العام  الفتح”, 
االأمريكية,  الرواية  يف  بالتحقيق  امل�صلحة,  للقوات 
التي تّدعي اأن هناك تعاونا بني حكومة بغداد ووزارة 

الدفاع االأمريكية لتحقيق هذه ال�صربة.
ق���وات التحالف الدويل  ال��واق��ع, رف��ع��ت  واأم����ام ه��ذا 
اإىل  االأمريكية  للقوات  التهديد  م�صتوى  العراق  يف 
اإن  نيوز”  “فوك�س  �صبكة  قالت  حيث  درج���ة,  اأع��ل��ى 
يف  و�صعت  اجلوية  بلد  قاعدة  االأمريكية يف  القوات 
امليلي�صيات  من  رّد  الأي  حت�صبا  ق�صوى,  تاأهب  حالة 
املوالية الإيران, على الق�صف اجلوي على مواقع تلك 
امليلي�صيات يف �صوريا. وتعليقا على ال�صربات اجلوية 

االأمريكية على من�صاآت تابعة مليل�صيات مدعومة من 
االأم��ريك��ي جو  الرئي�س  ق��ال  ���ص��وري��ا,  �صرقي  اإي���ران 
العقاب,  االإف��الت من  اإن��ه ال ميكن لطهران  بايدن, 
االإيراين  النظام  ين�صح  اأن��ه  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدا 
مداه حينما  االأمريكي  التحذير  وو�صل  “باحلذر«. 
اإن  �صاكي  االأبي�س جني  البيت  با�صم  املتحدثة  قالت 
ا�صتهدفت  �صوريا  يف  االأم��ريك��ي��ة  اجل��وي��ة  ال�صربات 
�صيعمل على حماية  بايدن  اأن  اإر�صال ر�صالة مفادها 

االأمريكيني.
كما اأو�صحت �صاكي اأن اأي اإج��راءات اأمريكية اأخرى 
يف املنطقة �صتكون بالت�صاور, وت�صتهدف منع ت�صعيد 
التوتر يف �صوريا. وعلى نحو مواز, دافعت وزارة الدفاع 

االأم��ريك��ي��ة ه��ي االأخ�����رى ع��ن م�����ص��روع��ي��ة ال�صربة 
كانت  االأه����داف  اأن  اأك���دت  اإذ  ���ص��وري��ا,  يف  الع�صكرية 
ت�صتخدمها ملي�صيات اإيرانية. وا�صتند البنتاغون يف 
اأنها  وهي  اأخ��ر,  �صبب  على  اجلوية  الهجمات  تنفيذ 
جاءت ردا على الهجمات االأخرية �صد اأفراد القوات 

االأمريكية وقوات التحالف يف العراق.
الف�صائل  مواقع  االأمريكية  ال�صربات  وا�صتهدفت 
امل�صلحة منها كتائب حزب اهلل وكتائب �صيد ال�صهداء 
مبدينة البوكمال على اجلانب ال�صوري من احلدود 
ت�����ص��ي��ط��ر ج���م���اع���ات مدعومة  ال����ع����راق, ح��ي��ث  م���ع 
م��ن ط��ه��ران ع��ل��ى م��ع��ر م��ه��م ل��الأ���ص��ل��ح��ة واالأف�����راد 

والب�صائع.

•• بغداد-وكاالت

الإيران,  املوالية  امل�صلحة,  العراقية  الف�صائل  التقت 
االأمريكية,  الهجمات  م��ن  باالنتقام  التهديد  على 
اهلل  ح��زب  كتائب  وت��وع��دت  ال�صورية.  احل���دود  على 
النجباء, يف  وح��رك��ة  احل��ق  اأه���ل  وع�صائب  ال��ع��راق, 

بيانات منف�صلة, برّد قا�س على تلك الهجمات.
االأمريكية  القوات  بخروج  امليلي�صيات  تلك  وطالبت 
الوحيد  ال�صبيل  ه��و  ذل��ك  اأن  معترة  ال��ع��راق,  م��ن 

لتحقيق اال�صتقرار, يف البالد.
واتهمت امليلي�صيات املوالية الإيران اأجهزة اأمن عراقية 
باخليانة, اإذا ثبت اأنها قدمت معلومات ا�صتخباراتية 

•• الفجر -تون�ض
   ن�صر معهد امي��رود ال�صتطالعات ال��راأي باال�صرتاك 
ل�صهر  ال�صيا�صي  الباروميرت  نيوز  بيزن�س  موقع  م��ع 
 22 بني  ما  بني  الدرا�صة  اإج���راء  مت   .2021 فراير 
 1420 امل��ن�����ص��رم و���ص��م��ل��ت ع��ي��ن��ة م���ن  و25 ف���راي���ر 
بهام�س خطا  االنتخابي,  ال�صجل  مواطن م�صجلني يف 

قدرُه 2 فا�صل 5 باملائة.
 68 اأج��اب  للت�صريعية,  الت�صويت  نوايا     وبخ�صو�س 
ب��امل��ائ��ة م��ن امل��واط��ن��ني ب��اأن��ه��م ال ي��ع��رف��ون ب��ع��د هوية 
مر�صحهم. يف حني ت�صدرت قائمات احلزب الد�صتوري 
يليها  باملائة   42 ب�  للت�صريعية  الت�صويت  نوايا  احل��ر 
النه�صة ب��� 21 ب��امل��ائ��ة ث��م ال��ت��ي��ار ال��دمي��ق��راط��ي ب��� 6 

باملائة.
   وطفى على ال�صطح ذكر القائمات امل�صتقلة, بن�صبة 5 
ال��ذي مل  الكرامة  ائتالف  قائمات  على  ُمتغلبة  باملائة 
الت�صويت وهي  نوايا  باملائة من   4 �صوى على  يح�صل 
ال�صهر  باملائة   7 كانت  حيث  م�صتمر  ت��راج��ع  يف  ن�صبة 

••  طرابل�ض-وكاالت        

ال يختلف اثنان يف ليبيا على اأن ملف توحيد اجلي�س, 
وحل مع�صلة امليلي�صيات واملرتزقة, ت�صكل اإحدى اأعقد 

امللفات يف وجه ال�صلطة اجلديدة.
اجلي�س  يف  املعنوي  التوجيه  اإدارة  مدير  اإع��الن  فبعد 
ال�صبت,  االأول  اأم�س  املحجوب,  خالد  الليبي  الوطني 
منتخب  لرئي�س  اإال  اجلي�س  قيادة  ت�صلم  لن  قواته  اأن 
دمي��ق��راط��ي��ا م��ن ق��ب��ل ال�����ص��ع��ب, ���ص��دد رئ��ي�����س املجل�س 
املجل�س  اأن  ع��ل��ى  امل��ن��ف��ي,  اجل���دي���د حم��م��د  ال��رئ��ا���ص��ي 
الع�صكرية ودعم م�صار  املوؤ�ص�صة  ي�صعى جاهدا لتوحيد 

 5+5 امل�����ص��رتك��ة  الع�صكرية  ال��ل��ج��ن��ة 
كافة  وتوحيد  املتحدة  االأمم  برعاية 
وطنية  م�صاحلة  وحتقيق  املوؤ�ص�صات 

حقيقية �صاملة.
زي��ارت��ه ملدينة  املنفي خ��الل  اأك��د  كما 
�صبها, بح�صب ما اأفادت و�صائل اعالم 
حملية على اأن اجلنوب جزء ال يتجزاأ 
االهتمام  اجل��م��ي��ع  وع��ل��ى  ليبيا  م��ن 
ت�صعى  االأط���راف  اأن  على  م�صدداً  ب��ه, 
جاهدة للم ال�صمل واخل��روج بالبالد 

اإىل بر االأمان.
ت�صريحات  يف  اأع��ل��ن  املحجوب  وك��ان 
احلكومة  م���ه���م���ة  اأن  ����ص���ح���اف���ي���ة, 
من  خرجت  التي  ليبيا  يف  اجل��دي��دة 
الليبي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  احل�����وار  م��ن��ت��دى 
رئا�صية  ان��ت��خ��اب��ات  ب����اإج����راء  ت��ك��م��ن 
وبرملانية يف البالد يعر فيها ال�صعب 
ب���ك���ل حرية  ال��ل��ي��ب��ي ع����ن ت��ط��ل��ع��ات��ه 
على  م�صدداً  مبا�صر,  ب�صكل  و�صفافية 
وطني  ج��ي�����س  ل���وج���ود  احل���اج���ة  اأن 

باملائة من التون�صيني فقط را�صون عن اأدائه, يف حني 
�صعيد,  قي�س  الدولة  رئي�س  اأداء  عن  باملائة   41 كانت 
االأعلى بني الرئا�صات الثالث, و15 باملائة الأداء رئي�س 

املنق�صي. كما ينوي 3 باملائة من امل�صتجوبني الت�صويت 
حلركة ال�صعب, 2 باملائة لتحيا تون�س, 2 باملائة حلزب 

ال�صايف �صعيد, و1 باملائة الآفاق تون�س.
   اما بالن�صبة لنوايا الت�صويت للرئا�صية, �صخ�صيتان 
قي�س  احل��ايل  الرئي�س  اأ�صهر,  منذ  القائمة  تت�صدران 
�صعيد بن�صبة 43 باملائة ورئي�صة الد�صتوري احلر عبري 
مو�صي بن�صبة 19 باملائة من التون�صيني. يف حني عّر 
الت�صويت لل�صايف  نيتهم  التون�صيني عن  باملائة من   8
تن�س  قلب  لرئي�س  باملائة  بالرملان,7  النائب  �صعيد 

نبيل القروي.
التون�صيني  ب��امل��ائ��ة م��ن   49 ال���ع���ام,  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى     
مت�صائمون من م�صتقبل بلدهم, و45 باملائة متفائلون 
مبا قد حتملُه االأيام القادمة لتون�س. ويرى 84 باملائة 
من التون�صيني اأن املوؤ�صرات االقت�صادية ترتاجُع ب�صكل 
ينذر باخلطر, بينما يرى 9 باملائة فقط اأن هذا املوؤ�صر 

يف حت�صن.
ومدى  الثقة  ن�صب  الغنو�صي  را�صد  يتذيل  وكالعادة     
و8  الت�صريعية,  املوؤ�ص�صة  راأ���س  على  اأدائ���ه  عن  الر�صا 

دعوته  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  االأم���ن  جمل�س  ج��دد  ح��ني  ويف 
خلروج املرتزقة, داعياً اإىل ان�صحاب كل القوات االأجنبية 
واملرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تاأخري, مت�صك 
اأردوغ��ان باإبقاء قواته ما  الرئي�س الرتكي رجب طيب 
مل يت������م �ص������حب القوات االأخرى من االأرا�صي الليبية, 
الذين  االأم������ن  عنا�صر  بع�س  اإىل  ب��ذل��ك  ملمح������ا 
املن�صاآت  بع�س  حلماية  خا�صة  رو�صية  �صركة  بهم  اأت��ت 

النفطية.
ليعود املر�صد ال�صوري حلقوق االإن�صان ويوؤكد اأن عملية 
عودة دفعة من “مرتزقة” الف�صائل املوالية الأنقرة من 
ليبيا, والتي كان من املفرت�س اأن تتم يوم العا�صر من 

اأجنبية  ق��وات  هناك  ت��زال  ال  طاملا  قائمة  تظل  منظم 
خارج  و�صالح  يوميا  تركيا  جتلبهم  ومرتزقة  ليبيا  يف 

�صلطة الدولة.

خروج �ملرتزقة
جنيف  اتفاق  حددها  التي  يوماً  ال�90  م��دة  اأن  يذكر 
املوقع بني طريف النزاع الليبي الإخراج القوات االأجنبية 
اأواخر  انتهت  كانت  الليبية,  االأرا���ص��ي  م��ن  وامل��رت��زق��ة 
تنفيذ هذه اخلطوة,  دون  املا�صي  الثاين  يناير/كانون 
يوما   90 مت��دي��ده��ا  الع�صكرية  اللجنة  ق���ررت  فيما 

اإ�صافية.

الر�صا  ن�صبة  تراجعت  الذي  امل�صي�صي,  ه�صام  احلكومة 
 22 كانت  حيث  املنق�صية,  لالأ�صهر  قيا�صا  ادائ���ه  ع��ن 

باملائة ال�صهر املا�صي و26 باملائة يف دي�صمر 2020.

خالل  الثانية  للمرة  توقفت  اجل��اري,  فراير/�صباط 
اأ�صبوعني “الأ�صباب جمهولة«.

ي�صار اإىل اأنه منذ اأكرث من �صنة عمدت اأنقرة اإىل �صخ 
املرتزقة, ونقل املقاتلني ال�صوريني اإىل طرابل�س لدعم 
ف�صائل حكومة الوفاق بوجه اجلي�س الليبي, يف خطوة 
اأثارت ا�صتياء دولياً, وقو�صت الأ�صهر جهود التوافق بني 

االأطراف الليبية.

حكومة وحدة وطنية
وج�����اءت ه����ذه ال���ت���ط���ورات يف وق����ت اأع���ل���ن ف��ي��ه رئي�س 
اأيام,  قبل  ال��دب��ي��ب��ة,  احلميد  عبد  الليبية,  احل��ك��وم��ة 
ت����ق����دمي ت�����ص��ك��ي��ل��ة ح���ك���وم���ة وح�����دة 
واأ�صاف  ال��ل��ي��ب��ي.  ل��ل��رمل��ان  وط��ن��ي��ة 
العا�صمة  يف  �صحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل 
اخل��ط��وة جاءت  ه���ذه  اأن  ط��راب��ل�����س, 
املمنوحة  ال��زم��ن��ي��ة  ل��ل��م��دة  اح���رتام���اً 
اأنه  ال��ط��ري��ق, م��و���ص��ح��ا  يف خ���ارط���ة 
التي  “الأبعاد  اع���ت���ب���اره  يف  و����ص���ع 
االأخرية  ال��ف��رتة  يف  ال��ب��الد  عا�صتها 
وخ��روج��ه��ا م���وؤخ���را م���ن ح��ال��ة نزاع 
االأمة  اأب��ن��اء  م��ن  الكثري  و�صعور  ح��اد 
التمثيل,  وغياب  بالتهمي�س  الليبية 
اإ�صكالية ال�صرعية ال�صيا�صية  وكذلك 
اإىل  املوؤ�ص�صات.  وانق�صام  والقانونية 
ذلك, دعا رئي�س جلنة الدفاع واالأمن 
امليهوب,  ط���الل  ب��ال��رمل��ان  ال��ق��وم��ي 
اجلمعة,  اأم�����س  اأول  اأول  ب���ي���ان,   يف 
وال��ن��واب للرتيث يف  ال��رمل��ان  رئا�صة 
حلني  الدبيبة,  حلكومة  الثقة  منح 
االتفاقيات  م���ن  م��وق��ف��ه��ا  حت���دي���د 

املرمة مع اجلانب الرتكي.

هذه �شبكة وكالء طهران من اليمن اإىل لبنان

يرى 84 % من التون�شيني اأن 
املوؤ�شرات القت�شادية يف تراجع خطري 

•• عوا�شم-وكاالت

ع��ل��ى م����دى ع���ق���ود, ق���ام���ت اإي�����ران 
ببناء وت�صغيل �صبكة من اجلماعات 
امل�صلحة املوالية لها يف جميع اأنحاء 
ال�صرق االأو�صط, يف م�صعى لتو�صيع 
لطهران  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ب�����ص��م��ة 
واك��ت�����ص��اب ال���ن���ف���وذ ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف 

املنطقة.
ه���ذه اجلماعات  ت��ع��م��ل  م���ا  غ��ال��ب��اً 
الثوري  احل���ر����س  اإ�����ص����راف  حت���ت 
عن  الدفاع  اإىل  ال�صاعي  االإي���راين 
منوذج  وتعزيز  االإي��ران��ي��ة  ال��دول��ة 
اأ�صا�س  الذي كان  ال�صيعي  االإ�صالم 
ال���ث���ورة. ك��ان��ت ه���ذه ال�����ص��ب��ك��ة من 
اللواء  اإ����ص���راف  حت��ت  امليلي�صيات 
“فيلق  ق���ائ���د  ���ص��ل��ي��م��اين,  ق��ا���ص��م 
غ���ارة  يف  ُق���ت���ل  ال�����ذي  القد�س”, 
اأم��ري��ك��ي��ة ب��ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار يف 
يناير )كانون الثاين( 2020. ويف 
ال�صنوات االأخرية, اتهمت وا�صنطن 
العديد من امللي�صيات املدعومة من 
اأمريكيني,  ع�صكريني  بقتل  اإي��ران 
و�صنفت بع�صها على اأنها منظمات 

اإرهابية.
ظهرت  �صليماين,  مقتل  اأعقاب  يف 
جمموعات جديدة يف العراق, تعلن 
م�صوؤوليتها عن هجمات ت�صتهدف 

ُيعرف  وال  االأم��ري��ك��ي��ة.  امل�����ص��ال��ح 
الكثري عن هذه املجموعات, ولكن 
عن  عبارة  منها  العديد  اأن  ُيعتقد 
فروع لف�صائل اأكر حجماً را�صخة 
وت�صتخدم  ط���وي���ل���ة  ف�����رتة  م���ن���ذ 
اأ�صماء جديدة يف حماولة حلماية 

هويتها.
اأم����ر  ف����راي����ر)�����ص����ب����اط(,   25 يف 
جوية  غ��ارة  ب�صن  ب��اي��دن  الرئي�س 
مراقبة  ن��ق��ط��ة  يف  م��ن�����ص��اآت  ع��ل��ى 
����ص���وري���ا, قال  ����ص���رق  ح����دودي����ة يف 
امل�صلحة  اجلماعات  اإن  البنتاغون 
ت�صتخدمها,  اإي���ران  م��ن  املدعومة 
اهلل”  ح�����زب  “كتائب  ف��ي��ه��ا  مب����ا 

و”كتائب �صيد ال�صهداء«.
ع��ل��ى هجوم  رداً  ال�����ص��رب��ة  وج����اءت 
����ص���اروخ���ي ع��ل��ى ال��ت��ح��ال��ف الذي 
اأربيل  يف  املتحدة  ال��والي��ات  تقوده 
بكرد�صتان العراق, اأ�صفر عن مقتل 
م���ق���اول واإ����ص���اب���ة ع����دد اآخ�����ر, من 
بينهم جندي اأمريكي. ونفذت هذا 
�صيعية  ملي�صيا  جمموعة  الهجوم 
“كتيبة  ت����دع����ى  م����ع����روف����ة  غ����ري 

حرا�س الدم«.
اخ��ت��ب��اراً مبكراً  ال��ت��ط��ورات  مت��ث��ل 

ل��ل��رئ��ي�����س ب���اي���دن, وت��و���ص��ح كيف 
�صبكة  م�����ع  ي���ت���ع���ام���ل  اأن  مي���ك���ن 
ال�صرق  يف  االإي��ران��ي��ة  امليلي�صيات 
ال���وق���ت الذي  االأو�����ص����ط, ح��ت��ى يف 
يحاول فيه ا�صتئناف الدبلوما�صية 

النووية مع طهران.
“وول  ���ص��ح��ي��ف��ة  وا����ص���ت���ع���ر����ص���ت 
اأهم  من  بع�صاً  �صرتيت جورنال” 
اإي��ران يف  املدعومة من  اجلماعات 

املنطقة:

»حزب �هلل”-لبنان
“حزب  ج��زئ��ي��اً  ط��ه��ران  ت�صتخدم 
احل�����دود  ع���ل���ى  امل���ت���م���رك���ز  اهلل”, 
الهجمات  ل�����ردع  اإ����ص���رائ���ي���ل,  م���ع 
وكذلك  اإي����ران,  �صد  االإ�صرائيلية 
ملمار�صة نفوذها يف �صوريا. و�صنفت 
كمنظمة  احلزب  املتحدة  الواليات 

اإرهابية عام 1997.

»كتائب حزب �هلل”, �لعر�ق
واح�����دة  ه����ي  اهلل,  ح�����زب  ك���ت���ائ���ب 
العراقية  امليلي�صيات  اأق����وى  م��ن 
ال��ت��ي ت��اأ���ص�����ص��ت ب��ع��د ال���غ���زو الذي 
للعراق  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ق��ادت��ه 

اأقرب  م��ن  وواح����دة   ,2003 ع���ام 
ل���ط���ه���ران. ه���ي تخدم  ال��ف�����ص��ائ��ل 
ب�صكل �صبه كامل االأجندة االإيرانية 
املجموعة  متويل  ويتم  العراق,  يف 
وت�صليحها وتدريبها ب�صكل مبا�صر 
من احلر�س الثوري االإيراين. وقد 
“داع�س”.  حماربة  يف  دوراً  لعبت 
واق����ت����ح����م اأن���������ص����اره����ا ال�������ص���ف���ارة 
دي�صمر  يف  ب��غ��داد  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
)كانون االأول( 2019 بعد مقتل 
غارة  يف  مقاتليها  م��ن  ال��ع�����ص��رات 

اأمريكية.

»منظمة بدر”, �لعر�ق
لعلها اأقدم واأقوى حليف ع�صكري 
تابعة  ف��ه��ي  ال����ع����راق,  يف  الإي�������ران 
الإيران منذ تاأ�صي�صها عام 1982. 
ويعتقد اأن لديها حوايل 50000 
م��ق��ات��ل, وه���ي ج���زء ال ي��ت��ج��زاأ من 
والع�صكرية  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات 
ال��ع��راق��ي��ة. وب����رز زع��ي��م��ه��ا, هادي 
�صانعي  م���ن  ك���واح���د  ال���ع���ام���ري, 
وانتقد  ال��ب��الد,  امل��ل��وك يف حكومة 
الإلقاء  ال���وزراء  رئي�س  دع��وات من 

ال�صالح.

»ع�صائب �أهل �حلق”, �لعر�ق
اإىل  اأه��ل احلق”  “ع�صائب  ت�صعى 
العراق  يف  االإي���راين  النفوذ  تعزيز 
وت��و���ص��ي��ع ���ص��ي��ط��رة ال�����ص��ي��ع��ة على 
البالد, وقد فعلت ذلك من خالل 
الدخول يف ال�صيا�صة. يقودها قي�س 
اخل��زع��ل��ي, ال����ذي ب���رز ب��ع��د الغزو 
�صمعة  واكت�صب  للعراق  االأمريكي 
مبهاجمة قوات التحالف. وتن�صط 
�صوريا  يف  اأي�صاً  ال�صيعية  امليلي�صيا 
ترامب  اإدارة  و�صنفتها  ول��ب��ن��ان. 
اإره��اب��ي��ة يف عام  اأن��ه��ا منظمة  على 
حزب  “كتائب  وم���ث���ل   .2020
هي جزء من ق��وات احل�صد  اهلل”, 
للميلي�صيات  امل���ظ���ل���ة  ال�����ص��ع��ب��ي, 
كبرية  قوة  متار�س  التي  العراقية 
على االأر���س, وبع�صها مدعوم من 

اإيران.

»لو�ء فاطميون”, �صوريا
واملجموعة  فاطميون”,  »ل�����واء 
املرتبطة به, “لواء زينبيون” هما 
اأفغان  ���ص��ي��ع��ة  ك��ت��ائ��ب م��ك��ون��ة م���ن 
احلر�س  ���ص��ك��ل��ه��ا  وب��اك�����ص��ت��ان��ي��ني, 
ال���ث���وري االإ���ص��الم��ي ع���ام 2014 

ال�صنة,  ���ص��وري��ا  ح���رب  يف  ل��ل��ق��ت��ال 
“داع�س”.  ت��ن��ظ��ي��م  ذل����ك  يف  مب���ا 
 20 فاطميون”  “لواء  وي���ع���د 
بخ�صائر  ت�صبب  وقد  اأفغاين,  األ��ف 
ف��ادح��ة يف ال�����ص��راع ال�����ص��وري. مت 
القتال  على  مقاتليه  بع�س  اإجبار 
حتت قيادة اإيران يف �صوريا, وقاتل 
املقد�صة  االأم��اك��ن  اآخ���رون حلماية 

ال�صيعية من تنظيم »داع�س«.

�حلوثيون, �ليمن
وت��ع��ت��ر احل��ك��وم��ة االأم��ري��ك��ي��ة اأن 
جماعة احلوثي التي ا�صتولت على 
العا�صمة اليمنية �صنعاء يف عامي 
اآخر  وكيل  2015 هي  و   2014
للجي�س االإيراين. لكن اإيران تقول 
اإنها تدعم ق�صية اجلماعة وتنفي 
ت�صليحها اأو تدريبها. واحلوثيون, 
ا�صم  ر�صمياً  عليهم  يطلق  ال��ذي��ن 
الطائفة  م��ن  ه��م  اهلل”,  “اأن�صار 
�صيعية  ط��ائ��ف��ة  وه����ي  ال���زي���دي���ة, 
يف  ال�����ص��ائ��دة  ال�صيعة  ع��ن  تختلف 
اأك����رث احللفاء  م���ن  اإي�������ران, وه����ي 
ا���ص��ت��ق��الاًل ع��ن اإي����ران. وم��ع ذلك, 
اإيران ل�صنوات  اأجندة  فقد خدموا 
بال�صواريخ  ح��رب  �صن  خ��الل  م��ن 
اململكة  والطائرات دون طيار �صد 

العربية ال�صعودية.

الن�صب التذكاري عند مدخل �صاندورمخ, كاريليا
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�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ف�صتق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيم احلفالت واملنا�صبات
رخ�صة رقم:CN 2615932 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
 - الفندقية  لل�صقق  لينك�س  فجن  ال�ص�����ادة/3  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�صة رقم:2243462 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة األفا ليميتد القاب�صة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALPHA LIMITED HOLDINGS - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيمريا لال�صتثمار - ذ. م. م

  CHIMERA INVESTMENT L L C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال�صيد رائد جمال احمد اليو�صف

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

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
للخراطة    الف�صي  احلديد  ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1151462 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ور�صة احلديد الف�صي للخراطة

SILVER STEEL TURNING WORKSHOP
اإىل / �صالون �صنب كلر للرجال

  SEVEN COLOR GENTS SALOON
اأبوظبي م�صفح ال�صناعية م/ 39 ق/ 35 متجر / 9  تعديل عنوان / من اأبوظبي 
اأبوظبي امل�صفح م 16 475230  475230  را�صد حممد عابد �صاهني املن�صوري اإىل 

عرب كوت و اخرين
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ق�س وت�صفيف ال�صعر واحلالقة للرجال  9602101

 تعديل ن�صاط / حذف ور�صة خراطة  2592011.3
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة ايوب حممود للحدادة ذ.م.م   

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1012540 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ور�صة ايوب حممود للحدادة ذ.م.م
AYUB MAHMUD STEEL WORKSHOP L.L.C

اإىل/ اأيوب حممود لل�صيانة العامة ذ.م.م
AYUB MAHMOUD GENERAL MAINTENANCE L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين  4329901
 تعديل ن�صاط / حذف ور�صة حدادة وحلام  2592011.1

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صنوكر زون ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:2618570 

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صنوكر زون ذ.م.م

SNOOKER ZONE L.L.C

اإىل / كيو �صبورت�س ذ.م.م

  CUE SPORTS L.L.C

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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الرحمن  حممود  امل��دع��و/  فقد 
ق�������ي�������وم حم��������ب ال�������رح�������م�������ن , 
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عربي ودويل

•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين
تونري  �لهليكوبرت  �لــطــائــر�ت  حاملة  غـــادرت     
وهما  �صوركوف,  �ل�صبحية  و�لفرقاطة  �لربمائية 
ميناء  فرب�ير   18 �خلمي�س  فرن�صيتان,  �صفينتان 
طولون �لفرن�صي, يف طريقهما �إىل منطقة �ملحيطني 
�ل�صني  بحر  مرتني  و�صتعرب�ن  و�لــهــادئ.  �لهندي 
مربع,  كيلومرت  مليون   4.5 مب�صاحة  �جلــنــوبــي, 
و�صت�صتمر  منها.  باملائة   90 بن�صبة  بكني  تطالب 
جديد  مبا�صر  حتّد  هذ�  ويف  �أ�صهر.  ثالثة  مهمتهما 
نافال  �لو�ردة يف موقع  للمعلومات  لل�صني.    ووفًقا 
يف  �لفرن�صية  �ل�صفن  ت�صارك  �أن  �ملقرر  من  نيوز, 
�الأ�صطول  من  �صفن  مع  م�صرتكة  بحرية  مــنــاورة 

�الأمريكي و�لياباين يف مايو.

حتليل �خباري

 و�شول »القنابل الال�شقة« اإىل ك�شمري.. اأجرا�س اإنذار 
لالإدارة االحتادية.

ك�صمري  وادي  ال�صرطة يف  قائد  كومار  فيجاي  وق��ال 
للغاية”.  وقوية  ال�صنع  بدائية  نا�صفة  عبوات  “اإنها 
االأمني  ال�صيناريو  على  بالتاأكيد  “�صتوؤثر  واأ���ص��اف 
احلايل باعتبار اأن حجم وتكرار تنقالت قوات االأمن 

باملركبات كبري يف وادي ك�صمري«.
بالفعل  وه��ي  ك�صمري,  الهندية  احل��ك��وم��ة  واأغ��رق��ت 
بالقوات  ازدح��ام��ا  ال��ع��امل  اأك���رث مناطق  واح���دة م��ن 
 2019 االأمنية, مبزيد من القوات يف اأغ�صط�س اآب 
اأغلبية  عندما ق�صمت الوالية الوحيدة التي ت�صكنها 

م�صلمة اإىل منطقتني تداران احتاديا.

  •• �رسيناجار-رويرتز

 ت�صعر ق��وات االأم��ن التي تكافح مت��ردا م�صتمرا منذ 
بالقلق  الهند  ل�صيطرة  اخلا�صعة  ك�صمري  يف  عقود 
يف  ال�صغرية  املغناطي�صية  القنابل  لو�صول  ال�صديد 
االآونة االأخرية اإىل املنطقة املتنازع عليها والتي ت�صببت 

يف �صقوط �صحايا باأعداد كبرية يف اأفغان�صتان.
ال�صلطات  اإن  ل���روي���رتز  اأم��ن��ي��ون  م�����ص��وؤول��ون  وق����ال 
تثبيتها  ميكن  التي  الال�صقة”  “القنابل  �صبطت 
يف  مداهمات  خ��الل  بعد  عن  وتفجريها  املركبات  يف 
ال�صهور املا�صية يف منطقة جامو وك�صمري اخلا�صعة 

ومن  ك�صمري,  اإىل  الال�صقة  القنابل  و�صول  ويثري 
فراير  يف  مداهمة  خ��الل  بطت  �صُ قنبلة   15 بينها 
اأ���ص��ل��وب مقلق من�صوب  ام��ت��داد  م��ن  �صباط, خم��اوف 
ال�صراع  اإىل  القريبة  اأفغان�صتان  يف  طالبان  ملقاتلي 

الهندي الباك�صتاين حول ك�صمري.
من  �صل�صلة  املا�صية  ال�صهور  يف  اأفغان�صتان  و�صهدت 
اأمن  رج��ال  ا�صتهدفت  الال�صقة  بالقنابل  الهجمات 

وق�صاة وم�صوؤولني حكوميني ون�صطاء و�صحفيني.
التي �صبطتها  القنابل  اإن  كبري  اأمني  م�صوؤول  وق��ال 
اإىل  االإقليم م�صريا  تنتج يف  ال�صلطات يف ك�صمري مل 

اأنه يتم تهريبها من باك�صتان.

اإ�شرائيل ت�شتبعد ت�شبب �شفينة يونانية بالت�شّرب النفطي 
•• القد�ض-اأ ف ب

اأعلنت ال�صلطات االإ�صرائيلية االأحد اأنها ا�صتبعدت ناقلة نفط يونانية من ال�صبهات ب�صاأن ت�صرب نفطي كبري �صهدته �صواحلها على 
البحر االأبي�س املتو�صط. وكانت ال�صواطئ االإ�صرائيلية �صهدت االأ�صبوع املا�صي رياحا عاتية واأمواجا �صديدة غري م�صبوقة, ما ت�صبب 
يف ت�صرب اأطنان من القطران من را�س الناقورة �صمااًل قرب لبنان اإىل ع�صقالن جنوباً قرب قطاع غزة املحا�صر. وقالت وزارة البيئة 
االإ�صرائيلية اإنه “عقب فتح حتقيق يف اليونان ب�صاأن ناقلة النفط مينريفا هيلني, فاإّن االأخرية غري متورطة يف تلوث القطران على 
ال�صواطئ االإ�صرائيلية«. وقالت التقاير االأولية للوزارة اإّن هذا الت�صّرب الذي يعّد من بني اأ�صواأ احلوادث من هذا النوع التي �صهدتها 
اإ�صرائيل منذ عقود, ح�صل خالل تفريغ “ع�صرات اإىل مئات االأطنان” من النفط من اإحدى ال�صفن. واأطلقت حملة تنظيف وا�صعة 
النطاق لل�صواطئ �صارك فيها اآالف املتطوعني واجلنود املعارين من اجلي�س. وكانت القناة االإ�صرائيلية ال�12 اأثارت �صبهات ت�صري 
اإىل اأّن ال�صفينة اليونانية ت�صببت بالكارثة البيئية. ونفت ال�صركة ذلك. وو�صل مفت�صون من وزارة البيئة االإ�صرائيلية اإىل اليونان 
ال�صبت الإجراء التحقيق بالتعاون مع ال�صلطات املحلية. وقالت الوزارة اإن التحقيق “ا�صتبعد اأن تكون هذه ال�صفينة م�صدر التلوث«. 
وقالت وزيرة البيئة غيال غمالئيل “ملتزمون ببذل كل اجلهود الالزمة لتحديد ال�صفينة امل�صوؤولة عن هذا الت�صرب النفطي”. 

واأ�صافت “هناك اأ�صخا�س م�صوؤولون عن هذا التلوث ولن ن�صمح اأن متّر هذه اجلرمية البيئية دون عقاب«.

 قوات الأمن البورمية تفرق تظاهرات جديدة وتقتل 6 
وتقارير اإعالمية حملية. وقال امل�صعف بياي زاو هني لوكالة فران�س بر�س اإن 
الثالثة “قتلوا بالر�صا�س احلي” فيما ا�صيب اجلرحى بالر�صا�س املطاطي. 
يف  بالر�صا�س  قتلوا  رج��ال  ثالثة  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  م�صعفون  واأو���ص��ح 

مدينة داوي )جنوب( فيما قتل فتيان يف بلدة باغو.
وقال ثان لوين اأو وهو �صائق �صيارة اإ�صعاف لوكالة فران�س بر�س اإنه اأر�صل جثتي 

املراهقني البالغني 18 عاما اإىل م�صرحة م�صت�صفى باغو الرئي�صي.
واأكدت و�صائل اإعالم حملية مقرها يف البلدة الوفيات. وبداأت عنا�صر ال�صرطة 
يف رانغون تفريق جتمع يف منطقة بو�صط املدينة قبل دقائق من بدء االحتجاج 
23 عاما بر�صا�صة يف �صرق املدينة. وقالت  املقرر, وقتل �صاب يبلغ من العمر 
بر�س  فران�س  لوكالة  ال�صاب  ه��ذا  ارملة  زارت  اجتماعية  عاملة  وه��ي  كو  وي��ن 

“زوجته منفطرة القلب. اإنها حامل يف �صهرها الثالث«.
الوفاة يف  تفا�صيل  االن��ق��الب,  اأطيح عقب  ال��ذي  نيي  نيي  املحلي  النائب  واأك��د 
املتظاهرون خلف  املدينة, احتمى  اأخرى من  اأنحاء  من�صور على في�صبوك. ويف 

•• رانغون-اأ ف ب

�صتة  ب����ورم����ا  االأم�������ن يف  ق������وات  ق��ت��ل��ت 
اأ���ص��خ��ا���س  اأم�����س االأح����د ال��ي��وم االأكرث 
النظام  ���ص��د  االح��ت��ج��اج��ات  دم��وي��ة يف 

�صباط/فراير,  االأول من  ال�صلطة يف  توليه  البالد منذ  الع�صكري اجلديد يف 
احلاكمة  الع�صكرية  املجموعة  و�صّعدت  �صابق.  ونائب  م�صعفون  اأعلن  ما  وفق 
ا�صتخدامها للقوة خالل عطلة نهاية االأ�صبوع �صد االحتجاجات ال�صخمة التي 
تطالبها بالتخلي عن ال�صلطة واإطالق �صراح الزعيمة املدنية املخلوعة اأونغ �صان 
�صو ت�صي. وكان عنا�صر ال�صرطة واجلي�س ا�صتخدموا الر�صا�س املطاطي والغاز 
امل�صيل للدموع وخراطيم املياه لتفريق املتظاهرين خالل االأ�صابيع االأخرية يف 
ا�صتخدام الذخرية احلية يف بع�س  امل��دين, مع  الع�صيان  حماولة لوقف حملة 
اأجل  االأمنية من  القوات  اأع��داد كبرية من  االأح��د, احت�صدت  احل��االت. و�صباح 
تفريق متظاهرين جتمعوا يف اأجزاء خمتلفة من البالد ا�صتجابة لدعوات عر 

االإنرتنت للنزول اإىل ال�صوارع مرة اأخرى.
وقتل ثالثة اأ�صخا�س وجرح اأكرث من ع�صرين اآخرين بعدما تدخلت قوات االأمن 
لف�س احتجاج يف مدينة داوي ال�صاحلية يف جنوب البالد, وفقا مل�صعف متطوع 

فيما  الهجوم  �صد  اأنف�صهم  عن  للدفاع  ال�صنع  حملية  دروع��ا  وحملوا  حواجز 
ا�صتخدمت ال�صرطة الغاز امل�صيل للدموع لف�س بع�س التجمعات.

ونقل رجل يف مانداالي اإىل امل�صت�صفى يف حال حرجة بعدما اخرتقت مقذوفة 
خوذته وا�صتقرت يف دماغه. وقال طبيب يف املدينة اإنه من غري املعروف ما اإذا 

كان الرجل البالغ من العمر 41 عاما قد اأ�صيب بر�صا�صة حية اأو مطاطية.
االأح��د على  االأمنية  القوات  اع��ت��داءات  ك��ان يوثق  االأق��ل  وتعر�س �صحايف على 
املتظاهرين لل�صرب واعتقل يف مدينة ميتكيينا يف �صمال بورما, بح�صب موقع 
مطاطي  بر�صا�س  اآخ��ر  مرا�صل  واأ�صيب  املحلي.  االخباري  ميديا”   74 “ذي 

اأثناء تغطيته احتجاجا يف و�صط مدينة بياي كما اأفاد رب عمله.
اإطاحة  على  الع�صكرّية  املوؤ�ّص�صة  اإق���دام  منذ  احتجاجات  موجة  ب��ورم��ا  ت�صهد 

احلاكمة املدنّية الفعلّية اأونغ �صان �صو ت�صي يف االأّول من �صباط/فراير.
واأعقبت حملة القمع االأحد موجة مماثلة من االأعمال العنيفة �صد املتظاهرين 
اليوم  يف  البالد  اأنحاء  كل  يف  لالنقالب  املناه�صني  ال�صلميني  لكن  الغا�صبني 

ال�صابق. واأوقفت القوات االأمنية العديد من ال�صحافيني الذين وثقوا اعتداءات 
يوم ال�صبت مبن فيهم م�صور من وكالة “اأ�صو�صييتد بر�س” يف رانغون.

الإجالء  �صوتية  قنابل  ال�صرطة  اأطلقت  املدينة,  يف  الرئي�صية  اجلامعة  وق��رب 
احل�صد من نقطة احتجاج. وتعهد �صفري ميامنار يف االأمم املتحدة كياو مو تون, 
اأم�س ال�صبت, مبقاومة املجل�س الع�صكري احلاكم, الذي اأقاله من من�صبه, بعدما 
نا�صد دول العامل ا�صتخدام »كل الو�صائل ال�صرورية« الإبطال انقالب االأول من 

فراير الذي اأطاح بزعيمة البالد املنتخبة اأوجن �صان �صو ت�صي.
لكّن  البالد«.  ل�»خيانته  كياو  اإقالة  اأعلن  ميامنار  يف  الر�صمي  التلفزيون  وكان 
م�صوؤواًل باالأمم املتحدة طلب عدم ن�صر ا�صمه قال اإن املنظمة ال تعرتف ر�صمياً 
باملجل�س الع�صكري حاكماً مليامنار الأنها مل تتلَق اإخطاراً ر�صمياً باأي تغيري, وهو 
اخلا�صة  املتحدة  االأمم  مبعوثة  كانت  لبالده.  �صفرياً  كياو  ا�صتمرار  يعني  ما 
للمنظمة  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اأم����ام  ق��ال��ت  ب��ريج��رن  ت�صانر  كري�صتني  مب��ي��امن��ار 
الدولية, يوم اجلمعة, اإن على جميع الدول عدم االعرتاف باملجل�س الع�صكري 
الذي ا�صتوىل على ال�صلطة يف البالد, وعدم اإ�صفاء ال�صرعية عليه, م�صيفة اأن 
من ال�صروري بذل كل اجلهود ال�صتعادة الدميقراطية. ودعت بريجرن املنظمة 
للدميقراطية« حمذرة من  وا�صحة جماعية دعماً  »اإ�صارة  اإىل توجيه  الدولية 

خطر انقالب االأول من فراير.

 وع��ن��د ���ص��وؤال��ه ع���ن ال��غ��ر���س من 
ه��ذه امل��ه��م��ة, اأو���ص��ح ق��ائ��د تونري, 
اأن  ت����ران���������ص����ان,  اأرن���������و  ال����ك����اب����ن 
االأ�صطول الفرن�صي يريد “العمل 
مع  فرن�صا  ���ص��راك��ة  تعزيز”  على 
الواليات  االأرب���ع���ة,  “كواد”  دول 
واأ�صرتاليا,  وال���ي���اب���ان,  امل��ت��ح��دة, 
�صاوث  �صحيفة  ون��ق��ل��ت  وال��ه��ن��د. 
ت�������ص���اي���ن���ا م���ورن���ي���ن���غ ب���و����ص���ت عن 
العبور  اإن  قوله  تران�صان  الكابن 
“مل  تايوان  م�صيق  عر  املحتمل 
يتم ر�صمه بعد على طرقنا يف هذه 

املنطقة«.

ب�صغط من �لواليات �ملتحدة
الفرن�صية  البحرية  ياأتي توّغل     
يف بحر ال�صني اجلنوبي يف اأعقاب 
الفرن�صية  ال���ن���ووي���ة  ال���غ���وا����ص���ة 
اإمرياود وبارجة دعمها اللوج�صتي 
عرت  اأن  ���ص��ب��ق  ال���ت���ي  ال�������ص���ني, 
املنطقة نف�صها  يف 8 فراير, مما 

اأثار غ�صب بكني.
   بالن�صبة اإىل فو كون�صنغ, اخلبري 
ال�����ص��ني اجلنوبي  ب��ح��ر  م��ع��ه��د  يف 
البالد,  �صيامن يف جنوب  بجامعة 
فاإن هذه املهمات يف منطقة بحرية 
للقلق”,  “مثرية  عليها  م��ت��ن��ازع 
التفكري يف  ال�صني  و�صيتعني على 
“من  منا�صب:  ب�صكل  ال��رد  كيفية 
الوا�صح اأن الواليات املتحدة تاأمل 
الناتو  يف  حلفائها  م��ع  ال��ع��م��ل  يف 
الإظهار ع�صالتهم يف بحر ال�صني 
بتدريبات  ي�����ص��م��ى  مب���ا  اجل��ن��وب��ي 
وع���ن���دم���ا  املالحة”.  “حرية 

ل�صان  نف�صها  ال���دول  ه��ذه  ب  تن�صّ
ال��دف��اع ع��ن حرية امل��الح��ة, يجب 
حربية  �صفن  اإر���ص��ال  ال�صني  على 
املياه  دخ��ل��وا  اإذا  ل��ك��ن  مل��راف��ق��ت��ه��ا. 
فيجب  ال�صني,  بها  تطالب  التي 
التفاقية  وف��ق��ا  االح��ت��ج��اج  علينا 

االأمم املتحدة لقانون البحار ».
تعتزم  فرن�صا  اأن  الوا�صح  »م��ن     
اإظ����ه����ار وج����وده����ا ال��ع�����ص��ك��ري يف 
م���ن���ط���ق���ة امل����ح����ي����ط����ني ال���ه���ن���دي 
وال�����ه�����ادئ, خ���ا����ص���ة ب�����ص��غ��ط من 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة, م�����ن اأج�����ل 
الع�صكري  االن��ت�����ص��ار  م��ع  ال��ت��ع��اون 
جهته,  م��ن  اع��ت��ر,  االأمريكي”, 
���ص��ون��غ ت�����ص��ون��غ ب��ي��ن��غ, م��ع��ّل��ق عن 
ال�صينية,  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال�������ص���وؤون 
التحرير  بجي�س  ���ص��اب��ق  وم����درب 
�صحيفة  ع���ن���ه  ن��ق��ل��ت  ال�����ص��ع��ب��ي, 

ح���ذرت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ال�صني 
من ا�صتخدام القوة يف بحر ال�صني 
الوقت نف�صه   واأك��دت يف  اجلنوبي, 
املنطقة  يف  ال�صينية  امل���زاع���م  اأن 
وزارة  واأعربت  قانونية”.   “غري 
اإزاء  “قلقها”  ع���ن  اخل���ارج���ي���ة 
ال��ت�����ص��ري��ع اجل���دي���د ال�����ذي اأق����ره 
ال�صعب  ل��ن��واب  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
ي�صمح  وال��������ذي  ي���ن���اي���ر,   22 يف 
ال�صينية  ال�����ص��واح��ل  خ��ف��ر  ل�صفن 
ال�صفن  �صد  اأ�صلحتها  با�صتخدام 
االأجنبية التي قد تدخل هذه املياه 
“ب�صكل غري قانوين«.    وقال نيد 
وزارة  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  ب���راي�������س, 
“ي�صري  الن�س  هذا  اإن  اخلارجية, 
ال��ق��ان��ون ميكن  اأن ه��ذا  اإىل  ب��ق��وة 
ج����ريان  ل���رته���ي���ب  ي�����ص��ت��خ��دم  اأن 
كما  جمهورية ال�صني ال�صعبية”. 

ال�صادرة  ال��ي��وم��ي��ة  ك���ون���غ  ه���ون���غ 
باالإجنليزية.

حاملة طائر�ت بريطانية
الفرن�صية  امل��ه��م��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي     
حاملتي  وج������ود  ب���ع���د  اجل����دي����دة 
طائرات اأمريكيتني يف بحر ال�صني 
اجلنوبي منذ 9 فراير, وهما يو 
اإ�س  اإ���س ثيودور روزفلت وي��و  اإ���س 
اأ�صاطيلهما,  برفقة  نيميتز,  اإ���س 
اأمريكي يف  انت�صار  اأكر  يعّد  فيما 

هذه املنطقة منذ �صبعة اأ�صهر.
املهمات  ه���ذه  اإىل  �صتن�صم  ك��م��ا    
حاملة   2022 ع�����ام  اأوائ��������ل  يف 

هذه  يف  ي��ت��ده�����������������ور  اأن  مي��ك��������������������ن 
التي  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ب�����ص��ك��ل خ��ا���س منطقة  اأ���ص��ب��ح��ت 
والتي  ال����ع����امل,  م���ن  “�صاخنة” 
باملائة   40 اأكرث من  مت���ر عرها 
م����ن ح���رك���ة ال���ن���ق���ل ال���ب���ح���ري يف 
اأن حتتوي  ال��ع��امل, وال��ت��ي مي��ك��ن 
ب��ح��ري��ة �صخمة من  ع��ل��ى ح��ق��ول 
ال�صني  وت��ط��ال��ب  وال��غ��از.  النفط 
فيها”  ج��دال  ال  التي  “ب�صيادتها 
ال�صني  بحر  من  باملائة   90 على 
ا  اأي�صً ب��ه��ا  وت���ط���ال���ب  اجل���ن���وب���ي, 
تايوان والفلبني وماليزيا وفيتنام 
20 فراير,  ال�����ص��ب��ت  ج���زئ���ًي���ا.    

اجلديدة  الريطانية  ال��ط��ائ��رات 
اإت�س اإم اإ�س امللكة اإليزابيث, والتي 
بحر  اإىل  ال��ط��ري��ق  ��ا  اأي�����صً �صتاأخذ 
ال�صني اجلنوبي فيما �صيكون اأول 
الك�صف  ل��ه��ا.    ومت  مهمة عملّية 
عن هذه املهمة يف فراير 2019 
الريطاين  الدفاع  وزير  قبل  من 
الذي  ويليام�صون  جافني  ال�صابق 
“�صتجعل  ه��ذه اخل��ط��وة  ان  ي��رى 
ال��ع��امل��ي��ة حقيقة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
واق���ع���ة«.    يف 31 دي�����ص��م��ر, اأكد 
ال���دف���اع  وزارة  ب���ا����ص���م  امل���ت���ح���دث 
“امل�صدر  اأن  كفاي,  ت��ان  ال�صينية 
ب��ح��ر ال�صني  ل��ع�����ص��ك��رة  احل��ق��ي��ق��ي 

ي���اأت���ي م���ن دول خ���ارج  اجل���ن���وب���ي 
املنطقة تر�صل �صفنا حربية بعيدة 
من  �صواطئها  م��ن  االأم��ي��ال  اآالف 
اأج�����ل ع���ر����س ع�����ص��الت��ه��ا. يتعني 
اتخاذ  ال�����ص��ي��ن��ي  اجل���ي�������س  ع���ل���ى 
جميع االإجراءات الالزمة حلماية 
ال�صيادة الوطنية واالأمن وال�صالم 
ال�صني  ب���ح���ر  يف  واال�����ص����ت����ق����رار 

اجلنوبي. »

خماوف �أمريكية
  لكن يف ال��واق��ع, م��ا ال���ذي ميكن 
اإال  ���ص��يء...  ال  ال�صني؟  تفعله  اأن 
ح�����ادث م�صلح  ب���وق���وع  امل���خ���اط���رة 

قد  ال�صني  اأن  م��ن  بالقلق  ن�صعر 
ال��ق��ان��ون اجلديد  ه���ذا  اإىل  ت��ل��ج��اأ 
البحرية  م��ط��ال��ب��ات��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 
ال�صني  ب��ح��ر  ال��ق��ان��ون��ي��ة يف  غ���ري 
اجلنوبي. »    يف 21 يناير, اأعلنت 
اأر�صلتها  اليابان يف مذكرة �صفوية 
مطالبات  اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  اإىل 
ال�صني اجلنوبي  ب�صاأن بحر  بكني 
“ال اأ�صا�س لها” الأن�������ها تتع��������ار�س 
مع اتفاقية االأمم املتحدة لقانون 
الياباين  الفعل  رد  وياأتي  البحار. 
الواليات  اإع�����الن  اإىل  ل��ي��ن�����ص��اف 
 ,2020 ي��ول��ي��و   13 امل��ت��ح��دة, يف 
ال�صابق  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ب�����ص��وت 
م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و, وال����ذي مبوجبه 
تعتر اأمريك��������ا املزاع������م ال�صينية 
يف ه���������ذه املنطقة “غري �صرعية”.  
الحًقا  ال��ت�����ص��ري��ح  ه����ذا  ردد  وق����د 
للدبلوما�صية  احل����ايل  ال��رئ��ي�����س 

االأمريكية اأنتوين بلينكن.
امل���وق���ف على  ي��ق��ت�����ص��ر ه����ذا     ال 
وا���ص��ن��ط��ن وط��وك��ي��و ف��ق��ط. ع���ادًة 
واململكة  واأمل��ان��ي��ا  فرن�صا  تكون  م��ا 
امل���ت���ح���دة م��ت��ح��ف��ظ��ة ب�������ص���اأن هذه 
مفاجاأة  اأح��دث��ت  لكنها  الق�صية, 
اأر�صلت  ح��ي��ث  ���ص��ب��ت��م��ر,   16 يف 
مالحظاتها  امل��ت��ح��دة  االأمم  اإىل 
اخل���ا����ص���ة ح����ول امل���و����ص���وع ال���ذي 
اأن  موؤكدة  مرر”,  “غري  تعتره 
املنطقة  ال�صينية يف هذه  املطالب 

خمالفة للقانون الدويل.
   وهذه هي املرة االأوىل التي تعّر 
ال��ق��وى االأوروب����ي����ة الثالث  ف��ي��ه��ا 
جمموعة  -اأع�����������ص�����اء  ال�����ك�����رى 
روؤية  ع��ن  جماعي  -ب�صكل  ال�صبع 
املوحد  موقفها  وتوؤكد  م�صرتكة, 

ب�صاأن ق�صية بحر ال�صني.

تعتزم �إظهار وجودها �لع�صكري يف �ملنطقة:

فرن�شا تتحدى ال�شني يف بحر ال�شني اجلنوبي...!
�صت�صارك �ل�صفن �لفرن�صية يف مناورة بحرية مع �صفن من �الأ�صطول �الأمريكي و�لياباين يف مايو

ترى ال�شني اأن امل�شدر احلقيقي لع�شكرة بحر ال�شني اجلنوبي ياأتي من دول خارج املنطقة

حاملة الطائرات الريطانية اجلديدة �صتلتحق باملنطقة ال�صاخنةالغوا�صة النووية الفرن�صية اإمرياود يف املنطقة

حاملة الطائرات ال�صينية يف ا�صتنفار

�صاركت حاملة الطائرات االأمريكية 
نيمتز يف مناورة م�صرتكة نادرة مع 
حاملة الطائرات روزفلت يف بحر 

ال�صني اجلنوبي

حاملة طائرات الهليكوبرت تونري الرمائية تغادر تولون للقيام مبهمة يف بحر ال�صني اجلنوبي

تعترب �أمريكا و�ليابان �أن �ملز�عم �ل�صينية يف هذه �ملنطقة »غري �صرعية«

 �شتن�شم اإىل هذه املهمات يف اأوائل عام 2022 حاملة الطائرات الربيطانية اجلديدة اإت�س اإم اإ�س امللكة اإليزابيث
العمل على تعزيز �شراكة فرن�شا مع دول »كواد« الأربعة, الوليات املتحدة, واليابان, واأ�شرتاليا, والهند
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/8 املودعة حتت رقم:  340728 
 تاريخ اإيداع االأولوية:    

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

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
الرجميات؛ برامج الكمبيوتر؛ برجميات اإدارة �صل�صلة التوريد؛ برجميات لتحليل البيانات؛ قواعد بيانات؛ 
التقارير؛  اإع��داد  برامج  البيانات؛  اإدارة  برامج  االإلكرتونية؛  البيانات  قواعد  البيانات؛  قواعد  حمركات 
التقارير االإلكرتونية القابلة للتنزيل؛ برامج تتبع نظام حتديد املواقع العاملي )جي بي اإ�س(؛ برامج تتبع 
ت�صليم الب�صائع؛ التتبع االإلكرتوين؛ عتاد كمبيوتر لتتبع ت�صليم الب�صائع؛ برامج ت�صفري ت�صتخدم يف نقل 

الب�صائع.
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " MUNITY " باأحرف التينية .
اال�ص��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/8 املودعة حتت رقم:  340729 
تاريخ اإيداع االأولوية:    

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

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات اإدارة �صل�صلة التوريد؛ خدمات اإدارة �صل�صلة التوريد يف جمال االأدوية واملطاعيم )اللقاحات(؛ خدمات 
اإدارة االأعمال؛ خدمات املعلومات واالأخبار عن االأعمال؛ توجيه االأعمال يف جمال النقل وت�صليم الب�صائع؛ 
اإدارة  خدمات  التجارية؛  االأعمال  بيانات  حتليل  الب�صائع؛  وت�صليم  النقل  جمال  يف  االأعمال  اإدارة  خدمات 
قواعد  اإدارة  للغري؛  طلبيات  �صراء  اللوج�صتية؛  واخلدمات  وامل�صرتيات  التوريد  �صل�صلة  جمال  يف  االأعمال 

البيانات؛ اإدارة قواعد بيانات الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة:  35

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " MUNITY " باأحرف التينية .
اال�ص��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/8 املودعة حتت رقم:  340730 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

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

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
االإن��رتن��ت؛ خدمات  ع��ر من�صة على  االإل��ك��رتوين  االت�صال  االإل��ك��رتوين؛  الرتا�صل  االت�����ص��االت؛  خ��دم��ات 
االت�صاالت املقدمة عر املن�صات والبوابات عر االإنرتنت والو�صائط االإلكرتونية االأخرى؛ نقل البيانات؛ 
االإل���ك���رتوين؛ توفري  ال��ري��د  ت��وف��ري خ��دم��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة؛  البيانات  نقل  االإل��ك��رتون��ي��ة؛  البيانات  ت��ب��ادل 

التنبيهات واالإ�صعارات االإلكرتونية عر من�صة على االإنرتنت.
الواق�عة بالفئة:  38

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " MUNITY " باأحرف التينية .
اال�ص��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/8 املودعة حتت رقم:  340731 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

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

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الُن�صح واإعداد التقارير فيما يتعلق بنقل االأدوية واملطاعيم )اللقاحات(؛ خدمات النقل؛ اخلدمات 
اللوج�صتية؛ خدمات التخزين يف امل�صتودعات؛ تخزين الب�صائع للغري؛ توزيع الب�صائع للغري؛ اإدارة املخزون؛ 
تغليف ال�صلع؛ تتبع الب�صائع وتعقبها؛ خدمات ال�صحن؛ جتميع الب�صائع واإر�صالها و�صحنها؛ تخزين االأدوية 
واملطاعيم )اللقاحات( ونقلها وتتبعها ومراقبتها؛ تخزين ونقل الب�صائع يف خمازم وو�صائل نقل يتم التحكم 
بتتبع  املتعلقة  املعلومات  توفري  )ت��ران��زي��ت(؛  العابرة  الب�صائع  ح���رارة  درج��ة  مراقبة  ح��رارت��ه��ا؛  درج��ة  يف 

الب�صائع العابرة )ترانزيت(؛ خدمات الُن�صح املتعلقة بالب�صائع العابرة )ترانزيت(.
الواق�عة بالفئة:  39

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " MUNITY " باأحرف التينية .
اال�ص��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/30 املودعة حتت رقم:  342312 
تاريخ اإيداع االأولوية:    

با�ص��م:  هانغت�صو تويا اإنفورمي�صن تكنولوجي كو., ال تي دي.
وعنوانه: روم 701, بيلدجن 3, مور �صنرت, منر 87 جودون رود, �صيهو دي�صرتيكت,

 هانغت�صو �صيتي,  ت�صجيانغ, ال�صني     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

النقد؛  بقطع  تعمل  غ�صاالت  منزلية؛  كهربائية  حلب  اآالت  اجل��اف؛  التنظيف  غ�صاالت  مالب�س؛  غ�صاالت 
خ�صروات  م�صرحات  اأط��ب��اق؛  غ�صاالت  للقهوة؛  كهربائية  مطاحن  كهربائية؛  ع�صارات  غ�صيل؛  ع�صارات 
كهربائية؛ معاجلات طعام كهربائية؛ اآالت مطبخ كهربائية؛ مكان�س كهربائية قابلة لل�صحن؛ اآالت تقطيع 
اخلبز؛ اآالت حلوى؛ اآالت تق�صري الطعام التجارية؛ اآالت �صنع املعكرونة الكهربائية؛ م�صتخل�صات القهوة؛ 

اآالت حت�صري امل�صروبات االإلكرتوميكانيكية.
الواق�عة بالفئة:  7

 " ت��وج��د كلمتي  ب��اجت��اه االأع��ل��ى  امل��رب��ع  ب��زواي��ا منحنية. داخ���ل  و�صف العالمة:  تتكون العالمة م��ن م��رب��ع 
 "Tuya" اأ�صفل هاتني الكلمتني يوجد م�صتطيالن منحنيان, االأول يحتوي على كلمة ."Powered by
 Intelligence" كلمتي  على  يحتوي  وال��ث��اين   ,  "a" احل���رف  ف��وق  منحنيني  ب�صطرين  تتميز  ال��ت��ي 

مميز. بخط  مكتوب  والكل   ,"inside
اال�ص��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بتاريخ:  2020/12/30 املودعة حتت رقم:  342313 
تاريخ اإيداع االأولوية:    

با�ص��م:  هانغت�صو تويا اإنفورمي�صن تكنولوجي كو., ال تي دي.
وعنوانه: روم 701, بيلدجن 3, مور �صنرت, منر 87 جودون رود, �صيهو دي�صرتيكت, هانغت�صو �صيتي,  ت�صجيانغ, ال�صني     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأبواب رقمية؛ اأقفال كهربائية؛  اإنذار �صوتية؛ تركيبات احلماية من ال�صرقة الكهربائية؛ اأقفال  ح�صا�صات االإنذار؛ اأجهزة 
اأقفال اأبواب مزودات بب�صمات اأ�صابع بيومرتية؛ اأجهزة حا�صوب �صطح املكتب؛ اأجهزة حا�صوب لوحية؛ نظارات ذكية )ملعاجلة 
اأجهزة توقيت  اأجرا�س ذكية )ملعاجلة البيانات(؛ روبوتات ذات بنية ب�صرية وذكاء ا�صطناعي؛ عدادات اخلطوات؛  بيانات(؛ 
اأجهزة توجيه االإنرتنت؛  التخاطب؛  اإلكرتوين للمطابخ؛ موازين؛ مقايي�س وزن دهون اجل�صم لغايات منزلية؛ مقايي�س 
اأجهزة توجيه �صبكات املنطقة العري�صة؛ مفاتيح �صبكات احلا�صوب؛ كامريات الويب؛ بطاقات ال�صبكات؛ كامريات املراقبة 
حتويل  مفاتيح  املحمولة؛  الفيديو  �صرائط  م�صجالت  املغلقة؛  الدوائر  تلفزيونات  كامريات  فيديو؛  كامريا  اخلارجية؛ 
الأجهزة االت�صاالت؛ مفاتيح ح�صا�صات احلركية االإلكرتونية؛ مفاتيح زمنية اأوتوماتيكية؛ مفاتيح االإ�صاءة؛ مفاتيح وم�صية 
تيار؛ مفاتيح زمنية؛ مفاتيح  العايل؛ مفاتيح  ت�صغيل للرتدد  الرتدد؛ مفاتيح  ت�صغيل؛ مفاتيح عالية  اإلكرتونية؛ مفاتيح 
تفا�صلية؛ مفاتيح مركويد؛ مفاتيح كهربائية؛ �صا�صات ل�صمام الثنائي الع�صوي الباعث لل�صوء؛  مر�صحات �صوء ل�صا�صات 
اال�صت�صاءة  �صا�صات  الرقيق؛  الغ�صاء  املزودة برتانز�صتور  ال�صائل  الكري�صتال  �صا�صات  الرقمية؛  االإ�صارات  �صا�صات  البالزما؛ 
الكهربائية؛ لوحات التحكم الكهربائية؛ �صا�صات الكري�صتال ال�صائل؛ ما�صحات ب�صمة االأ�صبع؛ قارئات البطاقات الذكية؛ 
اأقالم �صا�صات اللم�س؛ بطاقات التعريف امل�صفرة؛ اأ�صاور التعريف املغناطي�صية امل�صفرة؛ قوامي�س اإلكرتونية حتمل باليد؛ 
بطاقات هوية بيومرتية؛ اأجهزة التعرف على الوجه؛ اأجهزة نظام التمو�صع العاملي؛ اآالت التعليم والتدري�س االإلكرتونية؛ 
اأجهزة مراقبة بخالف ما يكون لغايات طبية؛ روبوتات للمراقبة االأمنية؛ �صا�صات مراقبة الر�صع بالفيديو؛ �صا�صات مل�س؛ 

اأجرا�س )اأجهزة حتذير(؛ اأجهزة اإنذار �صد ال�صرقة بخالف ما يكون للمركبات.  الواق�عة بالفئة:  9
 ."Powered by " تتكون العالمة من مربع بزوايا منحنية. داخل املربع باجتاه االأعلى توجد كلمتي و�صف العالمة:  
اأ�صفل هاتني الكلمتني يوجد م�صتطيالن منحنيان, االأول يحتوي على كلمة "Tuya" التي تتميز ب�صطرين منحنيني فوق 

 احلرف "a" , والثاين يحتوي على كلمتي "Intelligence inside", والكل مكتوب بخط مميز. 
اال�ص��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2020/12/30 املودعة حتت رقم:  342314 

تاريخ اإيداع االأولوية:    
با�ص��م:  هانغت�صو تويا اإنفورمي�صن تكنولوجي كو., ال تي دي. 

وعنوانه: روم 701, بيلدجن 3, مور �صنرت, منر 87 جودون رود, �صيهو دي�صرتيكت, هانغت�صو �صيتي,  ت�صجيانغ, 
ال�صني     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإ�صاءة ال�صقق؛ م�صابيح وفواني�س امل�صرح؛ مكيفات الهواء؛ قاليات الهواء ال�صاخن؛ اآالت  م�صابيح؛ اأجهزة 
�صنع اخلبز؛ اأجهزة حتمري؛ مواقد متعددة؛ برادات؛ اأجهزة واآالت تريد؛ اأجهزة ترطيب الهواء؛ وحدات 
تنظيف الهواء؛ اأجهزة جتفيف؛ خزانات تطهري؛ اأجهزة اإزالة الرطوبة من الهواء املنزلية؛ �صخانات تخزين 
احلرارة؛ حمامات )دورات مياه(؛ اأفران ال�صاندويت�صات الكهربائية؛ اآالت �صنع اخلبز؛ اآالت �صنع الزبادي 
الكهربائية؛ جممدات؛ منظفات الهواء؛ مراوح تكييف الهواء؛ �صفاطات االأبخرة للمطابخ؛ معدات تطهري 

الهواء؛ اآالت القهوة الكهربائية؛ مواقد كهربائية.
الواق�عة بالفئة:  11

 " ت��وج��د كلمتي  ب��اجت��اه االأع��ل��ى  امل��رب��ع  ب��زواي��ا منحنية. داخ���ل  و�صف العالمة:  تتكون العالمة م��ن م��رب��ع 
 "Tuya" اأ�صفل هاتني الكلمتني يوجد م�صتطيالن منحنيان, االأول يحتوي على كلمة ."Powered by
 Intelligence" كلمتي  على  يحتوي  وال��ث��اين   ,  "a" احل���رف  ف��وق  منحنيني  ب�صطرين  تتميز  ال��ت��ي 

مميز. بخط  مكتوب  والكل   ,"inside
اال�ص��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/30 املودعة حتت رقم:  342315 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�ص��م:  هانغت�صو تويا اإنفورمي�صن تكنولوجي كو., ال تي دي.
وعنوانه: روم 701, بيلدجن 3, مور �صنرت, منر 87 جودون رود, �صيهو دي�صرتيكت, هانغت�صو �صيتي,  ت�صجيانغ, 

ال�صني     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

حمارق عطور اأو طيب؛ فرا�صي اأ�صنان كهربائية؛ اأواين الإطعام احليوانات االأليفة؛ اأواين املطبخ؛ طاردات 
ح�صرات تعمل باملوجات فوق ال�صوتية؛ �صفائح القمامة؛ اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة لال�صتعمال ال�صخ�صي؛ 
ع�صارات املما�صح؛ عوازل لالأطعمة وامل�صروبات؛ اأجهزة كهربائية الجتذاب وقتل احل�صرات؛ اأوعية ال�صوائل 

الطاردة للنامو�س التي تركب يف مقاب�س الكهرباء؛ حاويات ترز احليوانات االأليفة االأوتوماتيكية. 
الواق�عة بالفئة:  21

 " ت��وج��د كلمتي  ب��اجت��اه االأع��ل��ى  امل��رب��ع  ب��زواي��ا منحنية. داخ���ل  و�صف العالمة:  تتكون العالمة م��ن م��رب��ع 
 "Tuya" اأ�صفل هاتني الكلمتني يوجد م�صتطيالن منحنيان, االأول يحتوي على كلمة ."Powered by
 Intelligence" كلمتي  على  يحتوي  وال��ث��اين   ,  "a" احل���رف  ف��وق  منحنيني  ب�صطرين  تتميز  ال��ت��ي 

مميز. بخط  مكتوب  والكل   ,"inside
اال�ص��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/8 املودعة حتت رقم:  340732 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

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

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
ت�صميم وتطوير برامج وعتاد الكمبيوتر؛ ت�صميم وتطوير الرامج واملن�صات الإدارة �صل�صلة التوريد؛ ت�صميم 
وتطوير الرامج واملن�صات ال�صتخدامها يف اخلدمات اللوج�صتية؛ ا�صت�صافة املن�صات على االإنرتنت؛ حتليل 

البيانات الفنية؛ التحليل العلمي؛ حتليل اأنظمة الكمبيوتر.
الواق�عة بالفئة:  42

و�صف العالمة:  كتبت كلمة " MUNITY " باأحرف التينية . 
اال�ص��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بتاريخ:  2020/12/17 املودعة حتت رقم:  341464 
 تاريخ اإيداع االأولوية:    

با�ص��م:  انت�صكيب بي ال �صي.,
وعنوانه: 22ايه �صرتيت جيم�س �صكوير, لندن, ا�س دبليو1واي 5ال بي, اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة االأعمال؛ توجيه االأعمال؛ خدمات املحا�صبة؛ تقارير التكاليف؛ خدمات اإدارة املخزون؛ خدمات تخطيط موارد 
الت�صويق؛  خدمات  احلاويات؛  �صراء  خدمات  وال�صراء؛  التدبري  خدمات  االإم��داد؛  �صل�صلة  اإدارة  خدمات  امل�صروع؛ 
يتعلق  فيما  االإداري��ة  واخلدمات  التعهيد  خدمات  والت�صدير؛  اال�صترياد  وك��االت  خدمات  ال�صوق؛  اأبحاث  خدمات 
اأو  ال�صفينة  م�صتاأجري  اأو  ملالك  والدعم  والوقود  الغيار  وقطع  وامل��وؤن  املنتجات  توفري  خدمات  وتن�صيق  برتتيب 
مالك ال�صحنة؛ خدمات التعهيد واخلدمات االإداري��ة فيما يتعلق برتتيب وتن�صيق خدمات توفري املنتجات واملوؤن 
وقطع الغيار والوقود والدعم للمن�صاآت البحرية؛ تدبري وتوريد قطع الغيار واالآالت البحرية وال�صناعية ملالك 
العمل  لتوفري طواقم  التوظيف  وكاالت  البحرية؛ خدمات  للمن�صاآت  اأو  ال�صحنة  اأو مالك  ال�صفينة  اأو م�صتاأجري 
خدمات  وحتديدا  العمل  بطواقم  التجهيز  خدمات  ال�صحنة؛  م��الك  اأو  ال�صفينة  م�صتاأجري  اأو  مل��الك  واملوظفني 
توجيه واإدارة طواقم العمل مبا ميكن من ن�صر اأطقم العمل واملوظفني دوليا  ملالك اأو م�صتاأجري ال�صفينة اأو مالك 
ال�صحنة؛ جمع وجتميع وتنظيم معلومات ال�صحن واملرافئ واملوانئ على قاعدة بيانات حا�صوبية؛ خدمات امل�صورة 

واال�صت�صارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله. 
35 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " INCHCAPE SHIPPING SERVICES " باأحرف التينية. و�صف العالمة:  
اال�ص��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/17  املودعة حتت رقم:  341466 
تاريخ اإيداع االأولوية:    

با�ص��م:  انت�صكيب بي ال �صي., 
وعنوانه: 22ايه �صرتيت جيم�س �صكوير, لندن, ا�س دبليو1واي 5ال بي, اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التاأمني؛ و�صاطة التاأمني؛ خدمات وكاالت التاأمني؛ خدمات ا�صت�صارات التاأمني؛ خدمات معلومات 
والتعوي�س؛  احلماية  تاأمني  خدمات  التاأمني؛  اإع���ادة  خدمات  التاأمني؛  وثائق  اإ���ص��دار  خدمات  التاأمني؛ 
خدمات تقدير االأ�صرار؛ بيع الديون؛ الو�صاطة اجلمركية واخلدمات املالية املتعلقة بالتخلي�س اجلمركي 
للب�صائع؛ اخلدمات املالية املتعلقة بتوفري دفعات الطواقم؛ خدمات امل�صورة واال�صت�صارات املتعلقة باخلدمات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  36

و�صف العالمة:  كتبت عبارة  INCHCAPE SHIPPING SERVICES  باأحرف التينية.
اال�ص��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/17 املودعة حتت رقم:  341467 
تاريخ اإيداع االأولوية:     

با�ص��م:  انت�صكيب بي ال �صي., 
وعنوانه: 22ايه �صرتيت جيم�س �صكوير, لندن, ا�س دبليو1واي 5ال بي, اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات امل�صح البحري. 

الواق�عة بالفئة:  42
التينية. باأحرف   INCHCAPE SHIPPING SERVICES و�صف العالمة:  كتبت عبارة

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

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/30 املودعة حتت رقم:  342316 
تاريخ اإيداع االأولوية:    

با�ص��م:  هانغت�صو تويا اإنفورمي�صن تكنولوجي كو., ال تي دي.
وعنوانه: روم 701, بيلدجن 3, مور �صنرت, منر 87 جودون رود, �صيهو دي�صرتيكت, هانغت�صو �صيتي,  ت�صجيانغ, 

ال�صني     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

البث  ا�صتقبال  اأج��ه��زة  م��ع  فقط  ت�صتخدم  األ��ع��اب  ل��ع��ب؛  روب��وت��ات  ال��ذك��اء؛  لتنمية  لعب  ل��الأط��ف��ال؛  لعب 
الفيديو  األ��ع��اب  اأج��ه��زة  النقد؛  بقطع  ت��دار  التي  وتلك  االأوتوماتيكية  اللعب  اأج��ه��زة  األ��ع��اب؛  التلفزيوين؛ 
الوظائف  متعددة  االأن�صطة  األعاب  االأطفال؛  لتعليم  الفيديو  األعاب  االألعاب؛ معدات  توجد يف مراكز  التي 

لالأطفال؛ مناذج م�صغرة الأبطال اأفالم احلركة.
الواق�عة بالفئة:  28

 " ت��وج��د كلمتي  ب��اجت��اه االأع��ل��ى  امل��رب��ع  ب��زواي��ا منحنية. داخ���ل  و�صف العالمة:  تتكون العالمة م��ن م��رب��ع 
 "Tuya" اأ�صفل هاتني الكلمتني يوجد م�صتطيالن منحنيان, االأول يحتوي على كلمة ."Powered by
 Intelligence" كلمتي  على  يحتوي  وال��ث��اين   ,  "a" احل���رف  ف��وق  منحنيني  ب�صطرين  تتميز  ال��ت��ي 

والكل مكتوب بخط مميز.  ,"inside
اال�ص��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2020/12/30 املودعة حتت رقم:  342317 
تاريخ اإيداع االأولوية:    

با�ص��م:  هانغت�صو تويا اإنفورمي�صن تكنولوجي كو., ال تي دي.
وعنوانه: روم 701, بيلدجن 3, مور �صنرت, منر 87 جودون رود, �صيهو دي�صرتيكت, هانغت�صو �صيتي,  ت�صجيانغ, 

ال�صني     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

توفري  البيانات؛  بقواعد  الربط  توفري  احلا�صوب؛  مب�صاعدة  وال�صور  الر�صائل  اإر�صال  االت�صاالت؛  خدمة 
اإر�صال  االت�صال باالإنرتنت اأو قاعدة بيانات؛ تاأجري معدات االت�صاالت؛ توفري خدمات الربط باالإنرتنت؛ 
باملواقع  ال��رب��ط  ات�����ص��االت(؛ توفري خ��دم��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة؛ )خ��دم��ات  الن�صرات  ل��وح��ات  الر�صائل؛ خ��دم��ات 

ال�صبكية االإلكرتونية ؛ خدمات املوؤمترات الهاتفية.
الواق�عة بالفئة:  38

"a" احلرف  فوق  منحنيني  ب�صطرين  تتميز  و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة "Tuya" التي 
اال�ص��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

�إعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 159348                                                 
با�صم: جيه ا�س ا�س توباكو ليمتد

– اململكة  – لندن  �صرتيت  ريجنت   326/324 – هاو�س  وعنوانه: كتب 404 – الباين 
املتحدة – دبليو1 بي 3 ات�س ات�س

الواقعة بالفئة: 34
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : بتاريخ :  03  / 07 /   2021

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة وامل�صجلة حتت رقم :  283417            بتاريخ :  2017/11/23
با�صم:       �صكيرنوك ايه جي

وعنوانه :    ترن�صرت.4؛ 7247 �صا�س اي. بي. �صوي�صرا
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حجر رملي للبناء ؛ بالط غري معدين  لالأر�صيات ؛ ار�صيات غري معدنية ؛ مرمر ؛ جرانيت ؛ حجر جريي 
؛ رخام ؛ حجر الكوارتز؛ حجارة؛ خ�صب  ملب�س ؛ األواح غري معدنية , هياكل جزعية من احلجر اأو اخلر�صانة 
اأو الرخام ؛ حجر جريي ؛ مواد تغليف غري معدنية جلدران املباين ؛ بطانات غريمعدنية جلدران  املباين ؛ 

بالط جدران غري معدنية للبناء ؛ مواد البناء غري املعدنية
الواق�عة بالفئة   : 19

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن�ازل رقم :2020/65

ا�صم مالك العالمة: �صكيرنوك ايه جي
 ا�صم املتنازل له : .. ا�س اآر براند ايه جي

مه�نته: 
جن�صيته: ..�صوي�صرا

عنوان وحمل اقامتته : ترن�صرتا�س 4؛ 7247 �صا�س ام براتيجاو �صوي�صرا
تاري�خ انت�قال امللكية:   19 /  2   /    2020  

 تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 25/  2   / 2021

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

�صنزهن وانيو انرتنا�صيونال تريد كو ليمتد
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 343680           بتاريخ : 23/01/2021
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: �صنزهن وانيو انرتنا�صيونال تريد كو ليمتد.
وعنوانة: غرفة رقم 706 , جيياك�صي بالزا, رقم 318 , مينزي افينيو, جمتمع مينزي, �صارع مينزي, منطقة 

لوجنوا , �صنت�صن قوانغدونغ ال�صني 518000.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم, 
اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية, اأجهزة ت�صجيل 
اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور, حامالت بيانات مغناطي�صية, اأقرا�س ت�صجيل, ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�صوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�صبة,  اآالت  النقد,  ت�صجيل  اآالت  النقد,  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات, اأجهزة
اإخماد النريان. مفاتيح زمنية اأتوماتيكية,كامريات ت�صوير �صينمائي يف الفئة 9.

الواق�عة بالفئة: 09
واللون  الالتينية  يف  مميز  ب�صكل  مكتوبة   TOBEAPE الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�صف 

االأ�صود كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.
اال�صرتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338414         بتاريخ: 2020/11/28
با�ص��م: بنك افريقيا

وعنوانه: 140 �صارع احل�صن الثاين, الدار البي�صاء, املغرب
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التاأمني, ال�صوؤون التمويلية, ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية, اخلدمات امل�صرفية
الواق�عة بالفئة: 36

و�صف العالمة: عبارة عن كلمات BANK OF AFRICA BMCE GROUP باحرف 
التينية مع ر�صمة دائرة فيها خارطة افريقيا بااللوان الكحلي والرتاكواز

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340155         بتاريخ: 2020/11/28
با�ص��م: �صركة اأبناء اأديب ديروان ) املراعي (

وعنوانه: الك�صوة – مرانة 82 – ريف دم�صق – �صورية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ه  اللحم,  خال�صات  وال�صيد,  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ص��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب,  واحلليب  البي�س  بال�صكر,  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة, هالم )جيلي( 

والدهون ال�صاحلة لالأكل
الواق�عة بالفئة: 29

HALAL بالتينية وعلى الي�صار اي�صا كلمة  و�صف العالمة: عبارة كلمة حالل بالعربية ا�صفلها كلمة 
حالل بالعربية حولهما ر�صم ي�صبة القو�س املعماري الرثاثي مزخرف بااللوان االخ�صر الفاحت واالخ�صر 

الغامق واالبي�س واال�صفر
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340441         بتاريخ: 2020/12/03
با�ص��م: ال�صيد / طارق قد�صي العطار

وعنوانه: �صوريا - دم�صق - احللبوين - قرب م�صجد احللبوين  
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات �صيدالنية وبيطرية, م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية, مواد واأغذية حمية معدة لالإ�صتعمال 
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عربي ودويل

قن�شلية اأرمنية باأربيل تزيد الزخم الديبلوما�شي لكرد�شتان العراق
ومكاتب  وال�����ص��وي��د,  ك��ن��دا  �صفارتي  كمكتبي  وم��ك��ات��ب  وال���دمن���ارك,  اإ�صبانيا 
عالقات  وتو�صع  تطور  على  يوؤ�صر  مما  النم�صاوي,  التجاري  كاملكتب  جتارية 
اإقليم كرد�صتان مع خمتلف دول العامل. ويرى مراقبون اأن هذا الزخم يعود 
باالأ�صا�س اإىل الدور الذي يلعبه االإقليم يف املعادالت العراقية واالإقليمية, وما 
يحظى به من دعم دويل. ويرتبط االأرمن والكرد بعالقات و�صالت تاريخية 
يوجد  حيث  املنطقة,  �صعوب  اأع���رق  م��ن  كونهما  ال��ق��دم,  يف  موغلة  وثقافية 
اأول  كانت  االأرمنية,  يريفان  اإذاع��ة  اأن  حتى  اأرمينيا,  يف  الكرد  اآالف  ع�صرات 

اذاعة تفتتح ق�صما باللغة الكردية وتبث بها يف التاريخ.
االأخ��رى, ي�صكل  ال�صفة  االإي��زي��دي, ويف  املكون  اأرمينيا من  الكرد يف  وغالبية 
يقدرون  ع��دده��م حيث  قلة  ف��رغ��م  ك��رد���ص��ت��ان,  ب��ه يف  االأرم���ن مكونا معرتفا 
بب�صعة اآالف, يتمتعون بكامل حقوق امل�صاركة ال�صيا�صية وبحقوقهم الثقافية 
املكونات  “كوتا”  ح�صة  �صمن  كرد�صتان  اإقليم  برملان  وميثلون  والدينية, 

•• اأربيل-وكاالت

ال���ع���راق, م���وؤخ���را, م��را���ص��م افتتاح  اإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان  اأرب���ي���ل, عا�صمة  ���ص��ه��دت 
اآرتاك  االأرم��ن��ي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  بح�صور  االأرمنية,  العامة  القن�صلية 
اآبيتونيان, وال�صفري االأرمني يف العراق, هارت�صيا بوالديان, والقن�صل االأرمني 

يف اأربيل اآر�صاك مانوكيان.
وجرى االفتتاح بح�صور ممثلني عن رئا�صة وحكومة اإقليم كرد�صتان العراق, 
وخمتلف القوى واالأحزاب ال�صيا�صية الكرد�صتانية, وجمع من الدبلوما�صيني 

والقنا�صل يف االإقليم.
اإقليم  يف  الدبلوما�صية  والبعثات  القن�صليات  ع��دد  يرتفع  االف��ت��ت��اح,  وب��ه��ذا 
كقن�صليات  عامة,  قن�صليات  بني  ما  تتوزع   ,40 نحو  اإىل  ال��ع��راق  كرد�صتان 
واأخرى فخرية كقن�صليتي  واالإم��ارات,  وال�صعودية  املتحدة وفرن�صا  الواليات 

بع�صو برملاين. ويرتقب اأن ي�صاهم افتتاح القن�صلية العامة جلمهورية اأرمينيا 
واالأرم��ن��ي على خمتلف  ال��ك��ردي  ال�صعبني  بني  العالقات  تعزيز  اأرب��ي��ل يف  يف 
ال�صعد, كما اأنها موؤ�صر بح�صب متابعني, على اأن االأرمن يثبتون بذلك عدم 
�صحة االدعاءات, التي كانت ت�صري مل�صاهمة الكرد يف االإبادة اجلماعية لالأرمن 

التي ارتكبها العثمانيون االأتراك مطالع القرن الع�صرين.
يقول فالح م�صطفى, كبري م�صت�صاري رئي�س اإقليم كرد�صتان العراق لل�صيا�صة 
مع  ح��دي��ث  يف  اأرم��ي��ن��ي��ا  قن�صلية  اف��ت��ت��اح  مرا�صيم  ح�صر  وال���ذي  اخل��ارج��ي��ة, 
العراق  اإقليم كرد�صتان  رئي�س  بتمثيل  “�صررنا  نيوز عربية”,  “�صكاي  موقع 
جلمهورية  العامة  القن�صلية  افتتاح  حفل  يف  ال��ب��ارزاين,  نيجريفان  ال�صيد 
ذات  لتطوير عالقاتنا  لبدء مرحلة جديدة مهمة  موؤ�صر حيوي  اأرمينيا, يف 
اأرمينيا,  مع  العالقات  تطوير  ال�صروري  ومن  االأرم��ن,  مع  التاريخي  البعد 
�صواء على �صعيد االإقليم اأو العراق ككل تطوير«. وي�صيف”افتتاح القن�صلية 

�صيا�صيا  الثنائية  العالقات  م�صتويات  مبختلف  لالرتقاء  فر�صة  االأرم��ن��ي��ة 
وجتاريا واقت�صاديا مع يريفان«. ويردف “يف نف�س اليوم, افتتح املركز الثقايف 
االأرمني يف قلعة اأربيل, مبا ميثل ج�صرا للتوا�صل بني �صعبينا, وتو�صيع قاعدة 

العالقات الرتاثية والروحية والثقافية بيننا«.
زمن  منذ  واأرم����ن,  ك��ك��رد  لعالقاتنا  ال��ت��اري��خ��ي  البعد  نثمن  “نحن  وي��ت��اب��ع 
الطريق اجلديد(  اأي   ( تازا  ريا  بالكردية, و�صحيفة  الناطقة  يريفان  اإذاع��ة 
, التي كانت ت�صدر يف العا�صمة االأرمنية, و�صوال للمكون الكردي يف اأرمينيا, 
علينا  حتتم  ع��وام��ل  كلها  فهذه  كرد�صتان,  يف  هنا  االأرم��ن��ي  امل��ك��ون  وبالعك�س 

تعميق هذه العالقات وبال حدود«.
وي�صيف “خطونا خطوة مهمة اأخرى, عر هذا احلدث يف تطوير عالقاتنا 
موؤ�ص�صاتي  وب�صكل  واالق��ت�����ص��ادي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  الدبلوما�صية 
يف  الدبلوما�صية  وبعثاتها  قن�صلياتها  تفتتح  التي  ال��ع��امل,  دول  خمتلف  مع 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
     اإنها ت�صكيلة مهمة من امل�صوؤولني 
الإع����الن م��ن ال����وزن ال��ث��ق��ي��ل. جاء 
وزير ال�صحة الهندي ووزير النقل, 
ل�  للرتويج  ف��راي��ر,   19 اجلمعة 
تقدميه  مت  ال����ذي  “كورونيل”, 
عالج  ميكنه  دواء  “اأول  باعتباره 
رجل  وقف  بينهما  كوفيد-19”. 
وحلية  طويل,  ب�صعر  كّمامة,  دون 
زعفراين  زي  يف  �����ص����وداء,  ك��ث��ي��ف��ة 
اإنه بابا رامديف, �صخ�صية  اللون. 
الهويات:  متعددة  �صهرية  هندية 
معلم يوغا كاثودي حتّول اإىل رجل 
االأيورفيدا,  ملنتجات  ث��ري  اأع��م��ال 
وهذه  ب��ات��اجن��ايل.  �صركته  بف�صل 
االأخ���رية ه��ي التي وج��دت العالج 
لكورونا فريو�س,  “املثبت علمًيا” 
2.4 مليون  اأك��رث م��ن  ال��ذي قتل 
و�صفته:  االأر�����������س.  ����ص���ك���ان  م����ن 
اجلين�صنغ  مثل  اأي��ورف��ي��دا  اأع�صاب 
اأو  ال��ه��ن��دي  “تول�صي”  وري���ح���ان 

عرق ال�صو�س. 
   وجل���ع���ل االأم��������ر ب���رم���ت���ه اأك����رث 
الت�صويق  خبري  يقول  م�صداقية, 
امل����ل����ت����ح����ي, امل�����ق�����رب م�����ن احل�����زب 
ال��ق��وم��ي ال��ه��ن��دو���ص��ي احل���اك���م, اإن 
منظمة  ق��ب��ل  م��ن  “معتمد  امل��ن��ت��ج 
وزير  ي��واف��ق  العاملية”.  ال�����ص��ح��ة 
ال�صحة الدكتور هار�س ف��اردان يف 
نرة انتقامية: “مل يتم االعرتاف 
اال�صتعمار  حت����ت  ب����االأي����ورف����ي����دا 
وم��ن��ذ كوفيد, منا  ال��ري��ط��اين... 
اق��ت�����ص��اد االأي���ورف���ي���دا, ال����ذي يزن 
مليار   3.5( روب��ي��ة  مليار   300
ي��ورو(, بن�صبة 50 اإىل 90 باملائة 

�صنوًيا ».

ال يوجد دليل 
علمي معرتف به

اأن ال�صهية للربح والثاأر من  اإال     
العلمي  ال����واق����ع  حت��ط��م  امل���ا����ص���ي 
ب�صكل خطري. اأواًل, مل تتم املوافقة 
منظمة  قبل  م��ن  املنتج  ه��ذا  على 
ال�صحة العاملية, كما ذّكرت املنظمة 
على الفور يف تغريدة. وخ�صو�صا, 
قد  علمية  جم��ل��ة  اأي  اأن  ي��ب��دو  ال 

در�صت التجارب ال�صريرية.
   اأثار هذا غ�صًبا نادًرا من اجلمعية 
الطبية الهندية التي اأ�صدرت بياًنا 
طالبت فيه الطبيب ووزير ال�صحة 

بان ي�صريا اىل “عدد املر�صى الذين 
ال�صريرية  ال��ت��ج��ارب  يف  ���ص��ارك��وا 
لترير الرتويج لهذا  ونتائجها”, 
باأنه  اجلمعية  ت�صفه  ال��ذي  املنتج 
بالقول:  وتختم  علمي”.  “غري 
يف  فعالة  “كورونيل”  كانت  “اإذا 
فلماذا  كوفيد-19,  م��ن  ال��وق��اي��ة 
تنفق احلكومة 350 مليار روبية 
ع��ل��ى حملة  ي�����ورو(  م���ل���ي���ارات   4(

التطعيم؟«.
   من املعروف اأن االأدوية التقليدية 
مكافحة  يف  ت�������ص���اع���د  ال���ه���ن���دي���ة 
العدوى بفريو�س كورونا اجلديد: 

ي�صتخدم  ج������ذر  وه������و  ال����ك����رك����م, 
ال�صحية  وال����رع����اي����ة  ال���ط���ب���خ  يف 
فّعال  امل��ث��ال,  �صبيل  على  الهندية, 
االأع�صاء  ال��ت��ه��اب��ات  م��ن  احل���د  يف 
ان  الفريو�س. ولكن,  التي ي�صببها 
االأيورفيدا  ع��الج��ات  ت��ق��دمي  يتم 
كعالجات نهائية, فهناك هّوة من 

اخلطر جتاوزها.
   لقد �صبق اأن حاولت اإمراطورية 
بيع  ب����ان����ت����اج����ايل  االأي������ورف������ي������دا 
“كورونيل” ك� “عقار �صد كوفيد” 
احلكومة,  لكن  امل��ا���ص��ي,  يونيو  يف 
املعلومات  ه���ذه  م���ن  خ��اف��ت  ال��ت��ي 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  دان 
التي  ال��ف��ظ��ائ��ع  بلينكن  اأن���ت���وين 
اإقليم  يف  عنها  احل��دي��ث  ي��ج��ري 
تيغراي يف اإثيوبيا, داعيا االحتاد 
الدوليني  وال�����ص��رك��اء  االإف��ري��ق��ي 
االآخرين اإىل امل�صاعدة يف معاجلة 

االأزمة يف املنطقة املنكوبة.
غداة  بلينكن  ت�صريحات  وج��اءت 
الدولية  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  ن�����ص��ر 
تقريرا يفيد باأن جنودا اإريرتيني 
مئات  قتلوا  تيغراي  يف  يقاتلون 
ال��ث��اين/ ت�صرين  يف  االأ���ص��خ��ا���س 

نوفمر من العام املا�صي معترة 
ي�صكل جرمية  اأن  ذل��ك ميكن  اأن 

�صد االإن�صانية.
اإن  ب�����ي�����ان  يف  ب���ل���ي���ن���ك���ن  وق����������ال 
بقلق  ت�صعر  امل��ت��ح��دة  “الواليات 
ال��ت��ي نقلت  ال��ف��ظ��ائ��ع  م��ن  عميق 
وال��و���ص��ع امل��ت��ده��ور ب�صكل ع��ام يف 

منطقة تيغراي باإثيوبيا«.
اإزاء  عميق  بقلق  “ن�صعر  واأ�صاف 

تفاقم االزمة االن�صانية اأي�صا«.
ت��ي��غ��راي معارك  اإق��ل��ي��م  وي�����ص��ه��د 
م���ن���ذ م��ط��ل��ع ت�����ص��ري��ن ال���ث���اين/

رئي�س  اأع����ل����ن  ع���ن���دم���ا  ن���وف���م���ر 
اأحمد  اأب���ي���ي  االإث���ي���وب���ي  ال������وزراء 
اإط�����الق ع��م��ل��ي��ات ع�����ص��ك��ري��ة �صد 
تيغراي”  �صعب  حت��ري��ر  “جبهة 

احلزب احلاكم ال�صابق يف املنطقة 
ال�صمالية بعدما اتهمه مبهاجمة 

مع�صكرات اجلي�س الفدرايل.
و�����ص����ي����ط����رت ال������ق������وات امل����وال����ي����ة 
ل����ل����ح����ك����وم����ة ع����ل����ى ال���ع���ا����ص���م���ة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة م��اك��ي��ل��ي يف اأواخ�����ر 
ال���ث���اين/ن���وف���م���ر لكن  ت�����ص��ري��ن 

الفريو�س,  انت�صار  اأوج  يف  امل�صللة 
حظرتها واأكدت اأن هذا العالج هو 

فقط “لتعزيز مناعة” املر�صى. 
   ح�����ص��ل��ت ال�����ص��رك��ة م��ن��ذئ��ذ على 
ا�صتخدامه,  عن  جديدة  معطيات 
والتي اقنعت هيئة تنظيم االأدوية 
“اإجراء  اأن��ه  على  عليه  بامل�صادقة 
يتم  مل  كوفيد”.  ����ص���د  داع�������م 
ولكن  النتائج,  ه��ذه  ع��ن  االإع���الن 
العالمة  ه����ذه  اأن  ال���وا����ص���ح  م���ن 
احلكومي,  وال����رتوي����ج  اجل���دي���دة 
يجعالن من ال�صهل ت�صويق املنتج.
عن ليرب��صيون

اال�صتباكات ا�صتمرت يف املنطقة.
من  “نطلب  ب���ل���ي���ن���ك���ن  وق���������ال 
خ�صو�صا  ال���دول���ي���ني  ال�����ص��رك��اء 
وال�صركاء  االإف���ري���ق���ي  االحت������اد 
ملعاجلة  معنا  العمل  االإقليميني 
االأزمة يف تيغراي مبا يف ذلك من 
املتحدة  االأمم  يف  ال��ع��م��ل  خ���الل 

والهيئات االأخرى ذات ال�صلة«.
فوري”  “ان�صحاب  اإىل  ودع������ا 
اأمهرة  وق��وات  االإريرتية  للقوات 
م����ن ت���ي���غ���راي واإع��������الن ك����ل من 
االأعمال  وق����ف  ال���ن���زاع  اأط������راف 

العدائية.
اإريرتية  ومت توثيق وج��ود ق��وات 
ال��ن��زاع يف تيغراي  اإث��ي��وب��ي��ا يف  يف 
البلدين  لكن  وا���ص��ع  ن��ط��اق  على 

نفيا ذلك.
بيان  ورد يف  ما  اإريرتيا  ورف�صت 

منظمة العفو.
واأع��رب بلينكن يف بداية �صباط/

ب�صاأن  ال��ب��ال��غ  قلقه  ع��ن  ف��راي��ر 
و�صول  ع���ل���ى  وح�������س  ت���ي���غ���راي 

امل�صاعدات االإن�صانية على الفور.

خالفات يف اأملانيا تاأخر متويل 
م�شروعات �شد التطرف

•• برلني-وكاالت

قبل وقت ق�صري من الذكرى ال�صنوي 
ل��ل��ه��ج��م��ات ال��ي��م��ي��ن��ي��ة امل���ت���ط���رف���ة يف 
االأملانيتني,  وه���ان���او  ه���ال���ه  م��دي��ن��ت��ي 
احلكومة  داخ������ل  خ����الف����ات  ت�����ص��ب��ب��ت 
ت��اأخ��ر مت��وي��ل م�صروعات  االأمل��ان��ي��ة يف 
والعن�صرية.  ال�����ص��ام��ي��ة  م���ع���اداة  ���ص��د 
على  اإدارات  متتنع  وث��ائ��ق,  وبح�صب 
التوقيع على التقرير اخلتامي للجنة 
الوزارية حتت قيادة امل�صت�صارة االأملانية 
اأجنيال مريكل, وجاء ذلك على خلفية 
امليزانية  م���ن  االأم�������وال  ����ص���رف  ع����دم 
هذه  وب��دون   ,2021 لعام  املخ�ص�صة 
امل�صروعات.  ب���دء  مي��ك��ن  ال  االأم������وال 
ملكافحة  ال���وزاري���ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ي��ذك��ر 
التطرف اليميني والعن�صرية �صادقت 
مكونة  وثيقة  على  نوفمراملا�صي  يف 
من 89 نقطة, من املقرر من خاللها 
ملكافحة  ملمو�صة  م�صروعات  مبا�صرة 
ال��ع��ن�����ص��ري��ة وال���ت���ط���رف, وج�����اء ذلك 
التي متت بدافع  القتل  عقب هجمات 
مييني متطرف يف مدينة هاناو يف عام 
يف  لل�صامية  املعادي  والهجوم   2020

مدينة هاله يف عام 2019.

طوابري تنتظر دورها ل�صراء العالج

وزير ال�صحة يروج للدواء

»لعالج« كوفيد-19

الهند: جتارة الأيورفيدا املربحة واخلطرة...!

الربملان العربي يدعو الدول العربية والإ�شالمية اإىل 
الت�شامن مع ال�شعودية والتنبه ملحاولت اإعادة اإنتاج املوؤامرات

 �شرطة بنغالد�س تفرق حمتجني معار�شني 

بايدن يرّحب مبنح ال�شوء الأخ�شر للقاح جون�شون

•• القاهرة-الفجر:

دع���ا ال���رمل���ان ال��ع��رب��ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة واالإ���ص��الم��ي��ة اإىل 
الت�صامن الكامل مع اململكة العربية ال�صعودية وقيادتها يف 
ا�صتهدافها وامل�صا�س ب�صيادتها, ودعمها  مواجهة خمططات 
يف ك��ل م��ا ت��ت��خ��ذه م��ن اإج������راءات مل��ن��ع ال��ت��دخ��ل يف �صئونها 
الداخلية ويف عمل �صلطاتها الق�صائية امل�صتقلة, باعتبارها 
الطرف الوحيد الذي له والية و�صلطة قانونية يف التعامل 
وقد  خا�صجقي,  جمال  ال�صعودي  املواطن  مقتل  ق�صية  مع 
بكل  الق�صية  م��ع  ال�صعودية  الق�صائية  ال�صلطات  تعاملت 
�صفافية ونزاهة, واأ�صدرت اأحكاماً باالإدانة �صد كل املتورطني 
واالأجندات  املخططات  من  العربي  الرملان  ويحذر  فيها. 
العربية,  ال��دول  وا�صتقرار  اأم��ن  ت�صتهدف  التي  اخلارجية 
التي متثل  ال�صعودية,  العربية  اململكة  ا�صتهداف  اأن  ويوؤكد 
القومي  لالأمن  اأ�صا�صية  ورك��ي��زة  ثابتاً  اإ�صرتاتيجياً  عمقاً 
املوؤامرات  اإنتاج  واإع��ادة  املخططات  لتلك  بداية  العربي, هو 
�صتطول  واإمن���ا  فقط,  اململكة  عند  ح��دوده��ا  تقف  ل��ن  التي 
الدول العربية كافة وتهدد اأمنها القومي وا�صتقرارها, وهو 

ما ي�صتوجب توحدها وتعزيز ت�صامنها يف مواجهتها.
وي�صدد الرملان العربي على رف�صه الكامل ت�صيي�س الق�صايا 
واالبتزاز  لل�صغط  ك��ذري��ع��ة  وات��خ��اذه��ا  ل��ل��دول  ال��داخ��ل��ي��ة 
اأن  ويوؤكد  العربية,  للدول  الداخلية  ال�صئون  يف  والتدخل 
جمال  ال�صعودي  امل��واط��ن  مقتل  ب�صاأن  االأم��ري��ك��ي  التقرير 
واتهامات  واإدع������اءات  تكهنات  ت�صمن  وال����ذي  خ��ا���ص��ق��ج��ي, 
ب�صاأنها, ميثل تدخاًل  اأي��ة دالئ��ل قاطعة  باطلة دون تقدمي 
�صافراً وغري مقبول يف ال�صوؤون الداخلية للمملكة العربية 
اأهداف  حتقيق  بهدف  داخلي  ل�صاأن  وا�صتغالاًل  ال�صعودية, 
وغايات خبيثة, وهو ما يتعار�س ب�صكل �صارخ مع االأنظمة 
والقواعد الدولية امل�صتقرة التي تنظم العالقات بني الدول, 
ويف مقدمتها االحرتام التام ل�صيادة الدول وعدم التدخل يف 

�صئونها الداخلية, وفر�س الو�صاية عليها.
اململكة  م��ع  الكامل  ت�صامنه  على  العربي  ال��رمل��ان  وي��وؤك��د 
كما  و�صيادتها,  اأمنها  حفظ  يف  ودعمها  ال�صعودية  العربية 

•• دكا-اأ ف ب

اأ���ص��ي��ب ع�����ص��رات امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��ج��روح اأم�����س االأح����د بعدما 
للدموع  امل�صيل  والغاز  املطاطي  الر�صا�س  ال�صرطة  اأطلقت 
على نا�صطني من املعار�صة بهدف منع احتجاجات جديدة 
ال�صرطة  ق��ال��ت  كما  ال�صجن,  يف  م��ع��روف  ك��ات��ب  وف���اة  على 
وم�صوؤول حزبي. واأظهرت لقطات مبا�صرة ملحطة “ت�صانيل 
ال�صحافة  ن��ادي  اأم���ام  طريقا  املحلية,  التلفزيونية   ”24
 - دك���ا  العا�صمة  يف  ل��الح��ت��ج��اج  مف�صل  م��وق��ع   - ال��وط��ن��ي 
ي��ت��ح��ول اإىل ���ص��اح��ة م��ع��رك��ة ف��ي��م��ا ت��ق��وم ال�����ص��رط��ة ب�صرب 
مفو�س  ن��ائ��ب  وق���ال  لتفريقهم.  ب��ال��ه��راوات  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
���ص��رط��ة دك���ا ����ص���ازادور ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن 
اال�صتباكات اندلعت عندما قام نا�صطون من احلزب الوطني 
ال�صرطيني  ومهاجمة  حجارة  بر�صق  بنغالد�س  يف  املعار�س 
“باإطالق  ال��رد  اإىل  ال�صرطة  دف��ع  ما  بال�صتيكية,  باأنابيب 
“مل  واأ���ص��اف  للدموع«.  امل�صيل  وال��غ��از  املطاطي  الر�صا�س 
ياأخذوا اأي ت�صريح” لتنظيم تظاهرة مدافعا عن حتركات 

ال�صرطة لتفريق املحتجني.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��ا���ص��م احل����زب امل��ع��ار���س ر���ص��وي اأح��م��د اإن 
كبري,  قيادي  بينهم  احل��زب  يف  نا�صطا  طالبا  ثالثني  نحو 
ال�صرطيني من  كما جرح عدد من  اال�صتباكات.  اأ�صيبوا يف 
بينهم واحد نقل اإىل امل�صت�صفى. واأو�صح اأن اأكرث من 500 
�صل�صلة  ت�صكيل  ال�صحافة يحاولون  نادي  كانوا يف  متظاهر 

•• وا�شنطن-اأ ف ب
رّحب الرئي�س االأمريكي جو بايدن باملوافقة على ا�صتخدام لقاح ثالث �صّد 
اأند جون�صون,  �صركة جون�صون  لقاح  املتحدة, هو  الواليات  كوفيد-19 يف 
اأودت  وق��ٍت  احل��ذر يف  ت��وّخ��ي  ���ص��رورة موا�صلة  على  املقابل  ���ص��ّدد يف  لكّنه 

اجلائحة بحياة اأكرث من 500 األف �صخ�س يف البالد.
وقال بايدن يف بيان “هذا خر �صاّر جلميع االأمريكّيني, وتطّور م�صّجع يف 
جهودنا الإنهاء االأزمة”, م�صيفاً “لكن ال ميكننا االآن اأن نتخّلى عن احلذر, 

اأو اأن نعتر اأّن الن�صر اأمر حمتوم«.

يوؤكد على مركزية وحمورية الدور العاملي والريادي الذي 
تقوم به اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  االأم���ني  عهده  وويل  عبدالعزيز  ب��ن 
االأمري حممد بن �صلمان, يف تعزيز االأمن واال�صتقرار على 
امل�صتويني االإقليمي والدويل, ويعرب عن تقديره الكامل ملا 
تقوم به اململكة من جهود خمل�صة من اأجل تعزيز الت�صامن 
التاأكيد على  العربي وتوحيد كلمة الدول العربية, ويجدد 
اأن اململكة العربية ال�صعودية متثل حائط �صد قوي وح�صن 
منيع يف مواجهة كل ما يحيط باالأمة العربية من خماطر 
�صيكون  ال�صتهدافها  بائ�صة  حم��اوالت  اأي��ة  واأن  وتهديدات, 

م�صريها الف�صل الذريع.

ب�صرية احتجاجا على وفاة الكاتب م�صتاق اأحمد الذي انهار 
ليل  وت��ويف  دكا  �صمال  �صديدة يف  �صجن يخ�صع حلرا�صة  يف 
اخلمي�س. واأ�صار اإىل اأن احلزب مل ي�صع للح�صول على اإذن 
يكن  مل  تاريخيا,  اإذ  ال�صحافة,  ن��ادي  يف  تظاهرة  لتنظيم 
لت�صكيل  يقفون  كانوا  “فيما  وتابع  ذل��ك.  اإىل  هناك حاجة 
ب�صكل  بالهراوات  ت�صربهم  ال�صرطة  ب��داأت  ب�صرية,  �صل�صلة 
ع�صوائي«. وعن وفاة م�صتاق اأحمد قال “اإنها جرمية قتل. 
حقوقية  جماعات  وطالبت  متورطة”.  ال��دول��ة  اأن  نعتقد 
دولية وحملية بفتح حتقيق �صريع يف وفاة الكاتب بعد ع�صرة 
اأثر اتهامه بن�صر �صائعات وممار�صة  اأ�صهر من توقيفه على 

“ن�صاطات معادية للدولة«.
وقد اأعرب �صفراء 13 دولة بينها الواليات املتحدة وفرن�صا 
وبريطانيا وكندا واأملانيا, عن “قلق بالغ” اإزاء هذه الق�صية. 
وكان املتظاهرون و�صفوا وفاته باأنها “عملية اغتيال خالل 
اإف���راج  على  احل�����ص��ول  التما�صه  ُرف�����س  بعدما  التوقيف” 

م�صروط �صت مرات يف غ�صون ع�صرة اأ�صهر.
واجد  ح�صينة  ال�صيخة  بنغالد�س  وزراء  رئي�صة  وجتاهلت 
�صجّلها  خلفية  على  حلكومتها  املوّجهة  االنتقادات  ال�صبت 
على �صعيد حقوق االإن�صان, يف حني �صارك مئات لليوم الثاين 

على التوايل يف م�صريات احتجاجا على وفاة الكاتب.
خاللها  اأط��ل��ق  دك��ا  جامعة  يف  احتجاجية  م�صرية  وُن��ّظ��م��ت 
املتظاهرون هتافات تندد ب�صوء معاملة م�صتاق اأحمد, و�صواه 

من كتاب و�صحافيي ون�صطاء املعار�صة.

�صاحب املعايل ال�صيد عادل بن عبدالرحمن الع�صومي 
رئي�س الرملان العربي

 وا�شنطن قلقة من الو�شع يف تيغراي الإثيوبي 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340540         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة كريال للتجارة العامة

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ االأرز؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز 
الفلفل؛  امللح؛  ال�صكر,  والدب�س؛  االأ�صود  والع�صل  النحل  ع�صل  الكعك,  الب�صكويت,  واحللويات؛  والفطائر 
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ توابل ال�صلطة؛ كت�صاب؛ مايونيز, منكهات بانواعها خمتلفة 

عن الزيوت العطرية
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة البنان داخل �صكل ني�صان فوقها �صكل �صبه دائري بااللوان اال�صفر واخلمري 
واالحمر واال�صود

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
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بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340539         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة كريال للتجارة العامة

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد, خال�صات اللحم, فواكه وخ�صروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة, جيالتني وهالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

ولنب وزبدة ومنتجات االألبان, الزيوت والدهون ال�صاحلة لالأكل, موؤكوالت حمفوظة يف علب, خملالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة البنان داخل �صكل ني�صان فوقها �صكل �صبه دائري بااللوان اال�صفر واخلمري 
واالحمر واال�صود

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340541         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة كريال للتجارة العامة

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد, خال�صات اللحم, فواكه وخ�صروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة, جيالتني وهالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

ولنب وزبدة ومنتجات االألبان, الزيوت والدهون ال�صاحلة لالأكل, موؤكوالت حمفوظة يف علب, خملالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة الريان فوقها ر�صمة ح�صان باللون اال�صود
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340542         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة كريال للتجارة العامة

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ االأرز؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز 
الفلفل؛  امللح؛  ال�صكر,  والدب�س؛  االأ�صود  والع�صل  النحل  ع�صل  الكعك,  الب�صكويت,  واحللويات؛  والفطائر 
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ توابل ال�صلطة؛ كت�صاب؛ مايونيز, منكهات بانواعها خمتلفة 

عن الزيوت العطرية
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة الريان فوقها ر�صمة ح�صان باللون اال�صود
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342731         بتاريخ: 2021/01/05
با�ص��م: توينتي فور غولد م.د.م.�س

وعنوانه: ابراج بحريات جمريا )جي ال تي(, برج الف�صة )ايه جي( وحدة رقم: 11- جيه, جتمع اأي, �صندوق 
بريد 385160, دبي, االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
توفري الو�صول اإىل من�صات التجارة االإلكرتونية واملعامالت على االإنرتنت من اأجل �صراء وبيع وا�صترياد 

وت�صدير واإر�صال ونقل الذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة االأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة
الواق�عة بالفئة: 38

ر�صم  مع  متداخل  عامودي   8 للرقم  ر�صم  فوقها  باالتينية    24GOLD وارق��ام  كلمة  العالمة:  و�صف 
للرقم 8 افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�صي

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342730         بتاريخ: 2021/01/05
با�ص��م: توينتي فور غولد م.د.م.�س

وعنوانه: ابراج بحريات جمريا )جي ال تي(, برج الف�صة )ايه جي( وحدة رقم: 11- جيه, جتمع اأي, �صندوق 
بريد 385160, دبي, االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�صنعة؛  امل�صنعة وغري  االأخرى  الثمينة  بالذهب واملجوهرات واملعادن  املتعلقة  الدعاية واالإعالن  خدمات 
الو�صاطة التجارية ل�صراء وبيع وا�صترياد وت�صدير والذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة االأخرى امل�صنعة 
وغري امل�صنعة؛ البيع باجلملة والتجزئة للذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة االأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة 
؛ اال�صت�صارات واال�صت�صارات املهنية املتعلقة ب�صراء وبيع الذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة االأخرى امل�صنعة 
وغري امل�صنعة؛ اال�صت�صارات واملعلومات والتوعية باخلدمات املذكورة �صابقا, مبا يف ذلك املقدمة عر ال�صبكات 

االإلكرتونية مثل االإنرتنت
الواق�عة بالفئة: 35

ر�صم  مع  متداخل  عامودي   8 للرقم  ر�صم  فوقها  باالتينية    24GOLD وارق��ام  كلمة  العالمة:  و�صف 
للرقم 8 افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�صي

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342732         بتاريخ: 2021/01/05
با�ص��م: توينتي فور غولد م.د.م.�س

وعنوانه: ابراج بحريات جمريا )جي ال تي(, برج الف�صة )ايه جي( وحدة رقم: 11- جيه, جتمع اأي, �صندوق 
بريد 385160, دبي, االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن  الثمينة؛ قطع  امل��ع��ادن  وتنقية  �صهر  ال��ذه��ب؛  ت�صفيح  الثمينة؛  امل��ع��ادن  ذل��ك  امل��واد مبا يف  معاجلة 
الكيميائي  احل��ل  الثمينة؛  امل��ع��ادن  من  املنخف�س  املحتوى  ذات  امل��واد  وحتويل  معاجلة  احل���دادة؛  الثمينة؛ 
الثمينة؛ اال�صت�صارات يف جمال  املعادن  التي حتتوي على ن�صبة منخف�صة من  املواد  اإع��ادة تدوير  للمعادن؛ 
املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  واملعلومات  واال�صتف�صارات  اال�صت�صارات  واملجوهرات؛  الثمينة  املعادن  معاجلة 

ا عر ال�صبكات االإلكرتونية مثل االإنرتنت �صابقا, والتي يتم تقدميها اأي�صً
الواق�عة بالفئة: 40

ر�صم  مع  متداخل  عامودي   8 للرقم  ر�صم  فوقها  باالتينية    24GOLD وارق��ام  كلمة  العالمة:  و�صف 
للرقم 8 افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�صي

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342733         بتاريخ: 2021/01/05
با�ص��م: توينتي فور غولد م.د.م.�س

وعنوانه: ابراج بحريات جمريا )جي ال تي(, برج الف�صة )ايه جي( وحدة رقم: 11- جيه, جتمع اأي, �صندوق 
بريد 385160, دبي, االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
ا�صت�صافة اأو تفعيل مواقع االإنرتنت من اأجل �صراء وبيع وا�صترياد وت�صدير واإر�صال ونقل الذهب واملجوهرات 

واملعادن الثمينة االأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة
الواق�عة بالفئة: 42

ر�صم  مع  متداخل  عامودي   8 للرقم  ر�صم  فوقها  باالتينية    24GOLD وارق��ام  كلمة  العالمة:  و�صف 
للرقم 8 افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�صي

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340548         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة بر�صتيج لال�صترياد والت�صدير

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد, خال�صات اللحم, فواكه وخ�صروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة, جيالتني وهالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

ولنب وزبدة ومنتجات االألبان, الزيوت والدهون ال�صاحلة لالأكل, موؤكوالت حمفوظة يف علب, خملالت
الواق�عة بالفئة: 29

ا�صفله  ر�صمة ح�صان  فوقه  بي�صاوي  �صبه  اط��ار مزخرف  داخ��ل  كلمة م�صطفى  عبارة عن  العالمة:  و�صف 
كلمة  الي�صار  وعلى  على خلفية  زخ��ريف  اطر  اليحيا وحولها  كلمات حممد  بها  كتب  �صنبلتني  وحلها  دائ��رة 
ر�صمة ح�صان ا�صفله دائرة  فوقه  بي�صاوي  �صبه  مزخرف  اطار  داخل  التينية  باحرف    MUSTAFA
اطر  وحولها  التينية  باحرف   MOHAMMAD AL YAHIA وحلها �صنبلتني كتب بها كلمات

زخريف على خلفية بااللوان االبي�س واالحمر والبيج والذهبي واال�صود واالخ�صر واال�صفر
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340547         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة بر�صتيج لال�صترياد والت�صدير

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ االأرز؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز 
الفلفل؛  امللح؛  ال�صكر,  والدب�س؛  االأ�صود  والع�صل  النحل  ع�صل  الكعك,  الب�صكويت,  واحللويات؛  والفطائر 
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ توابل ال�صلطة؛ كت�صاب؛ مايونيز, منكهات بانواعها خمتلفة 

عن الزيوت العطرية
الواق�عة بالفئة: 30

ا�صفله  ر�صمة ح�صان  فوقه  بي�صاوي  �صبه  اط��ار مزخرف  داخ��ل  كلمة م�صطفى  عبارة عن  العالمة:  و�صف 
كلمة  الي�صار  وعلى  على خلفية  زخ��ريف  اطر  اليحيا وحولها  كلمات حممد  بها  كتب  �صنبلتني  وحلها  دائ��رة 
ا�صفله دائرة  مزخرف �صبه بي�صاوي فوقه ر�صمة ح�صان  اطار  داخل  التينية  باحرف    MUSTAFA
وحلها �صنبلتني كتب بها كلمات MOHAMMAD AL YAHIA باحرف التينية وحولها اطر 

زخريف على خلفية بااللوان االبي�س واالحمر والبيج والذهبي واال�صود واالخ�صر واال�صفر
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340549         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة بر�صتيج لال�صترياد والت�صدير

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ االأرز؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز 
الفلفل؛  امللح؛  ال�صكر,  والدب�س؛  االأ�صود  والع�صل  النحل  ع�صل  الكعك,  الب�صكويت,  واحللويات؛  والفطائر 
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ توابل ال�صلطة؛ كت�صاب؛ مايونيز, منكهات بانواعها خمتلفة 

عن الزيوت العطرية
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة م�صطفى داخ��ل اط��ار م�صتطيل فوقه ر�صمة ح�صان واع��اله دائ��رة وحلها 
�صنبلتني كتب بها كلمات حممد اليحيا ومن االعلى �صريط ممتد وا�صفل اطار م�صتطيل منحني اجلوانب 
وحوله �صنبلتني على خلفية وعلى الي�صار كلمة MUSTAFA باحرف التينية داخل اطار م�صتطيل فوقه 
 MOHAMMAD AL YAHIA ر�صمة ح�صان واع��اله دائ��رة وحلها �صنبلتني كتب بها كلمات 
على  �صنبلتني  وحلها  اجلوانب  منحني  م�صتطيل  اط��ار  وا�صفل  ممتد  �صريط  االعلى  ومن  التينية  باحرف 

خلفية بااللوان اال�صفر واالحمر واال�صود والكحلي واالبي�س
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342729         بتاريخ: 2021/01/05
با�ص��م: توينتي فور غولد م.د.م.�س

وعنوانه: ابراج بحريات جمريا )جي ال تي(, برج الف�صة )ايه جي( وحدة رقم: 11- جيه, جتمع اأي, �صندوق 
بريد 385160, دبي, االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�صة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة اأو مطلية بها, غري الواردة يف فئات 
بلورات؛  اأو  �صكل حبيبات  الف�صة على  اأو حبيبات؛  األ��واح  �صكل  الذهب يف كتل؛ ذهب على  الذهب؛  اأخ��رى؛ 

املجوهرات واالأحجار الكرمية, اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة
الواق�عة بالفئة: 14

ر�صم  مع  متداخل  عامودي   8 للرقم  ر�صم  فوقها  باالتينية    24GOLD وارق��ام  كلمة  العالمة:  و�صف 
للرقم 8 افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�صي

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340544         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة كريال للتجارة العامة

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ االأرز؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز 
الفلفل؛  امللح؛  ال�صكر,  والدب�س؛  االأ�صود  والع�صل  النحل  ع�صل  الكعك,  الب�صكويت,  واحللويات؛  والفطائر 
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ توابل ال�صلطة؛ كت�صاب؛ مايونيز, منكهات بانواعها خمتلفة 

عن الزيوت العطرية
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة العزمية داخل اطار م�صتطيل فوقها ر�صمة ح�صان يعلوها خم�س جنمات 
داخل �صكل بي�صاوي و�صعت على خلفية وعلى الي�صار كلمة AL AZEMA باحرف التينية داخل اطار 
بااللوان  خلفية  على  و�صعت  بي�صاوي  �صكل  داخ��ل  جنمات  خم�س  يعلوها  ح�صان  ر�صمة  فوقها  م�صتطيل 

االبي�س واالحمر والرتقايل
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340543         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة كريال للتجارة العامة

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد, خال�صات اللحم, فواكه وخ�صروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة, جيالتني وهالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

ولنب وزبدة ومنتجات االألبان, الزيوت والدهون ال�صاحلة لالأكل, موؤكوالت حمفوظة يف علب, خملالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة العزمية داخل اطار م�صتطيل فوقها ر�صمة ح�صان يعلوها خم�س جنمات 
داخل �صكل بي�صاوي و�صعت على خلفية وعلى الي�صار كلمة AL AZEMA باحرف التينية داخل اطار 
بااللوان  خلفية  على  و�صعت  بي�صاوي  �صكل  داخ��ل  جنمات  خم�س  يعلوها  ح�صان  ر�صمة  فوقها  م�صتطيل 

االبي�س واالحمر والرتقايل
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340545         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة كريال للتجارة العامة

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد, خال�صات اللحم, فواكه وخ�صروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة, جيالتني وهالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

ولنب وزبدة ومنتجات االألبان, الزيوت والدهون ال�صاحلة لالأكل, موؤكوالت حمفوظة يف علب, خملالت
الواق�عة بالفئة: 29

كلمة  وا�صفلها   طاهي  ر�صمة  فوقها  مائل  بي�صاوي  �صكل  داخ��ل  خليفة  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�صف 
واالزرق  واال�صفر  والرتقايل  واالح��م��ر  االبي�س  ب��االل��وان  يف  �صريط  على  التينية  باحرف   Khalifa

والكحلي واال�صود
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340546         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة كريال للتجارة العامة

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ االأرز؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز 
الفلفل؛  امللح؛  ال�صكر,  والدب�س؛  االأ�صود  والع�صل  النحل  ع�صل  الكعك,  الب�صكويت,  واحللويات؛  والفطائر 
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ توابل ال�صلطة؛ كت�صاب؛ مايونيز, منكهات بانواعها خمتلفة 

عن الزيوت العطرية
الواق�عة بالفئة: 30

كلمة  وا�صفلها   طاهي  ر�صمة  فوقها  مائل  بي�صاوي  �صكل  داخ��ل  خليفة  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:  و�صف 
واالزرق  واال�صفر  وال��رت��ق��ايل  واالح��م��ر  االبي�س  ب��االل��وان  يف  �صريط  على  التينية  ب��اح��رف   Khalifa

والكحلي واال�صود
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153020

با�ص��م: تيالكناجار اند�صرتي�س ال تي دي.

وعنوانه: اند�صرتيال ا�صورن�س بلدجن, ثريد فلور, �صريت�س جيت, مومباي - 400 020, 

ماهرا�صرتا, الهند 

وامل�صجلة حتت رقم : )153020(  بتاريخ:  2012/07/04

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2021/02/10 وحتى تاريخ : 2031/02/10

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 155530

با�ص��م: باك�صرت انرتنا�صيونال انك.

وعنوانه: 1 باك�صرت باركواي, ديرفيلد, اإيلينوي 60015, الواليات املتحدة االمريكية

وامل�صجلة حتت رقم : )155530(  بتاريخ: 2013/05/09

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2021/04/11 وحتى تاريخ : 2031/04/11

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 152861

با�ص��م: غوديفا بيلجام بي. يف. بي. ايه / ا�س. بي. ار. ال.

وعنوانه: وابين�صتيل�صتاند�صرتات 5, 1081 بروك�صل, بلجيكا

وامل�صجلة حتت رقم : )152861(  بتاريخ: 2019/08/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2021/02/08 وحتى تاريخ : 2031/02/08

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 153021

با�ص��م: تيالكناجار اند�صرتي�س ال تي دي.

وعنوانه: اند�صرتيال ا�صورن�س بلدجن, ثريد فلور, �صريت�س جيت, مومباي - 400 020, 

ماهرا�صرتا, الهند 

وامل�صجلة حتت رقم : )153021(  بتاريخ:  2012/07/04

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2021/02/10 وحتى تاريخ : 2031/02/10

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  1  مار�ص 2021 �لعدد 13177
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

دوري  يف  التهديفي  امل��ع��دل  ي���زال  ال 
انتهاء  م��ع  مرتفعا  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
البطولة,  من   18 اجلولة  مباريات 
389 م��رة, يف  ال�صباك  حيث مت هز 
هدف   3.1 مب��ع��دل  م���ب���اراة,   126
لكل مباراة, برغم جناح احلرا�س يف 
 63 نظيفة  �صباكهم  على  احل��ف��اظ 
مرة خالل مواجهات املو�صم احلايل 
م��ن ال��ب��ط��ول��ة االأط����ول واالأق�����وى يف 

الكرة االإماراتية.
واملنتخب  اجل�����زي�����رة  جن����م  وي����ظ����ل 
وحيدا  ي��غ��رد  مبخوت  علي  الوطني 
الهدافني يف دوري  راأ���س قائمة  على 
بر�صيد  املو�صم  لهذا  العربي  اخلليج 
موهبته  اإىل  باالإ�صافة  هدفا,   17
اجل����دي����دة ال���ت���ي اك��ت�����ص��ف��ه��ا امل�����درب 
ال���ه���ول���ن���دي م���ار����ص���ي���ل ك����اي����زر وهي 
���ص��ن��اع��ة االأه�����داف ل��الآخ��ري��ن حيث 

اأه�����داف لريفع   8 جن���ح يف ���ص��ن��اع��ة 
اإما  ه��دف��ا   25 اإىل  ب��ذل��ك  ر���ص��ي��ده 
ب�صكل مبا�صر /17 هدفا/, اأو ب�صكل 

غري مبا�صر /8 اأهداف/.
 5 يف  املولود  لعلي مبخوت  ويح�صب 
اأكتوبر عام 1990, والذي �صارك يف 
اإجمايل 280 مباراة بالدوري, بزمن 
والذي  دقيقة,   20932 لعب قدره 
املو�صم  ه��ذا  فريقه  قائمة  يف  تواجد 
كالعب اأ�صا�صي يف كل املباريات /18 
جولة/, �صارك فيها ب� 1620 دقيقة, 
اأنه ال يقوم بدور الهداف فقط, وال 
ولكن  كذلك,  االأه���داف  �صانع  ب��دور 
اأي�صا بدور قائد الفريق يف منطقتي 
الفوري  والهجوم, واملرتجم  الو�صط 
مرمى  ع���ل���ى  اجل�����زي�����رة  خل�����ط�����ورة 
اخل�صوم, والالعب االأكرث تاأثريا يف 
دورينا خالل اجلوالت االأخرية التي 
�صهدت انتقال ال�صدارة من ال�صارقة 
اإىل اجلزيرة عن جدارة وا�صتحقاق, 

ومنظومته  ل���ل���ج���زي���رة  وي���ح�������ص���ب 
الهجومية التي يقودها علي مبخوت 
اأن������ه ال���ف���ري���ق االأك�������رث ت�����ص��ج��ي��ال يف 
وبفارق  ه��دف��ا,   47 ب��واق��ع  امل�صابقة 
اأهداف عن اأقرب مالحقيه �صباب   9
االأه���ل���ي ���ص��اح��ب ال���� 38 ه��دف��ا, ثم 

الو�صل �صاحب ال� 35 هدفا.
وبالن�صبة لقائمة هدايف الدوري فاإن 
يعد  ال��و���ص��ل  ليما الع���ب  ف��اب��ي��و دي 
اأق����رب امل��الح��ق��ني ل��ع��ل��ي م��ب��خ��وت يف 
ليما  دي  اإن  حيث  الهدافني  ترتيب 
رفع ر�صيده اإىل 16 هدفا يف مباراة 
فريقه االأخرية اأمام نادي الوحدة, ثم 
�صانتو�س  بيدرو  ج��واو  بعدهما  ياأتي 
مهاجم بني يا�س بر�صيد 14 هدفا, 
ال�صارقة  مهاجم  �صواريز  ويلتون  ثم 
بر�صيد 12 هدفا, وايجور جي�صو�س 
 11 بر�صيد  االأه��ل��ي  �صباب  مهاجم 

هدفا.
وبح�صبه ب�صيطة ميكن اأن نكت�صف اأن 

بر�صيد  ال�����ص��دارة  �صاحب  اجل��زي��رة 
40 نقطة, جنح يف اجلوالت االأخرية 
على  ل�صاحله  االأف�صلية  حتويل  يف 
ح�صاب ال�صارقة �صاحب املركز الثاين 
37 نقطة, وتلك االأف�صلية  بر�صيد 

ال تقت�صر على ف��ارق االأه��داف التي 
للجزيرة   47 بواقع  الفريق  �صجلها 
اأه�������داف من   5 امل�����ص��اب��ق��ة م��ن��ه��ا  يف 
ركالت جزائية, مقابل 32 لل�صارقة 
اجلزاء,  نقطة  م��ن  اأه����داف   8 منها 

ولكن اأي�صا متيل االأف�صلية للجزيرة 
يف �صالبة الدفاع حيث ا�صتقبل حتى 
ا�صتقبل  ح���ني  يف  ه���دف���ا,   18 االآن 
ال�صارقة 20, ويتفوق اجلزيرة ب�صكل 
الفت على ال�صارقة يف عدد االأهداف 
اجلزاء,  منطقة  داخ��ل  م��ن  امل�صجلة 
ح��ي��ث ���ص��ج��ل 36 ه���دف���ا م���ن داخ���ل 
منطقة اجلزاء, مقابل 27 لل�صارقة, 
ويعود ذلك اإىل قدرة العبي اجلزيرة 
الناجحة  ال���ت���م���ري���رات  ات���ق���ان  ع��ل��ى 
يف م��ل��ع��ب امل��ن��اف�����س, ح��ي��ث ت��ب��ل��غ مع 
مقابل  مت���ري���رة,   4362 اجل���زي���رة 
ملعب  يف  ناجحة  مت��ري��رة   3190
املناف�س لل�صارقة. وينعك�س ذلك على 
ق���درة ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ال��ت��م��ري��ر ب�صكل 
ي��ت��ف��وق الع��ب��و اجلزيرة  ع����ام ح��ي��ث 
يقودها  التي  الهولندية  احلقبة  يف 
 10283 بر�صيد  ك��اي��زر  م��ار���ص��ي��ل 
 7005 اإج��م��اال, يف مقابل  مت��ري��رة 
مت���ري���رات ل��ل�����ص��ارق��ة, وب��ذل��ك يزيد 

اجلزيرة  يف  ال��ت��م��ري��ر  دق����ة  م���ع���دل 
 81 مقابل   ,%  87.8 يبلغ  حيث 
لفريق  يح�صب  ك��م��ا  ل��ل�����ص��ارق��ة,   %
�صباكه  ع��ل��ى  ح���اف���ظ  ان����ه  اجل���زي���رة 
4 مرات  8 م��رات, مقابل  نظيفة يف 
ف���ق���ط ل���ل�������ص���ارق���ة, مب����ا ي��ع��ك�����س قوة 
فوز  كان  واإذا  املت�صدر.  الفريق  دفاع 
اجلزيرة على ال�صارقة بثالثة اأهداف 
وانتقال  ال�صارقة  ملعب  على  نظيفة 
اأهم حدث يف  اإىل اجلزيرة  ال�صدارة 
االأه��م يف  املفاجاأة  ف��اإن   ,18 اجلولة 
على  الظفرة  ف��وز  هي  ذاتها  اجلولة 
واحد,  ه��دف  مقابل  بهدفني  العني 
يف  العا�صر  املركز  يحتل  الظفرة  الأن 
ج����دول ال��رتت��ي��ب ح��ال��ي��ا ب��ع��د الفوز 
20 نقطة, يف حني  االأخ��ري بر�صيد 
ال�صاد�س بر�صيد  املركز  العني  يحتل 

نقطة.  30
املجمل  يف  ال���ع���ني  اأرق���������ام  اأن  ك���م���ا 
الظفرة  اأرق��ام  من  اأف�صل  بالبطولة 

ت�صجيل  يف  العني  العبو  جن��ح  حيث 
من  اأه���������داف   4 م���ن���ه���ا  ه����دف����ا   28
للظفرة   23 مقابل  اجل���زاء,  نقطة 
اجلزاء,  نقطة  م��ن  اأه����داف   8 منها 
هدفا,   24 العني  �صباك  وا�صتقبلت 
وتبلغ  ل��ل��ظ��ف��رة,  ه��دف��ا   34 م��ق��اب��ل 
مرمى  على  العني  العبي  ت�صديدات 
 48 مقابل  ت�صديدة   92 اخل�����ص��وم 
فقط للظفرة, ويف حني حقق العني 
ملعب  يف  ناجحة  مت��ري��رة   3596
امل��ن��اف�����ص��ني, ف����اإن ر���ص��ي��د ال��ظ��ف��رة ال 
ويف  مت����ري����رة,   1696 ع��ل��ى  ي���زي���د 
العيناوي  ال��ت��م��ري��ر  دق���ة  تبلغ  ح��ني 
التمرير  دقة  ف��اإن  تقريبا,   %  83
ع��ن��د الع��ب��ي ال��ظ��ف��رة ت��ب��ل��غ 68 % 
باأرقام  فقط, ومن الالفت يف االأم��ر 
الفريقني اأن الظفرة تعر�س العبوه 
 18 اإج����م����ايل  7 م�����رات يف  ل��ل��ط��رد 
العني  ت��ع��ر���س الع��ب��و  فيما  م���ب���اراة, 

للطرد مرتني فقط.

القدم  لكرة  دب��ي  اأن��دي��ة  مل��درب��ي  ال�صنوي  امللتقى  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  اأط��ل��ق 
الذي ينظمه املجل�س للعام ال�صابع على التوايل يف اإطار تنفيذ الرامج الهادفة 
امللتقى  وي�صتمر  باالأندية,  واالإداري��ة  الفنية  للكوادر  الريا�صي  املهني  للتطوير 

حتى يوم 3 اأبريل 2021.
حتت  اأ�صبوع  كل  من  ال�صبت  يوم  تقام  تدريبية  دورات  تنظيم  امللتقى  ويت�صمن 
اإ�صراف اخلراء واملدراء وامل�صرفني الفنيني باأكادمييات اأندية دبي لكرة القدم, 
كما يت�صمن اإقامة حما�صرات وور�س عمل يف مو�صوعات خمتلفة تقام جميعها 

عن بعد بو�صائل االت�صال املبا�صر بخا�صية الفيديو.
�صنة,   18 اإىل   13 لفئة  ال�صنية  امل��راح��ل  مل��درب��ي  االأوىل  ال����دورة  وتخ�ص�س 
وتخ�ص�س الدورة الثانية ملدربي املراحل العمرية مبدار�س كرة القدم من عمر 

الدورة الثالثة ملدربي حرا�س املرمى. تخ�ص�س  كما  �صنة,   12 اإىل   6
يوم  اأقيمتا  الن�صر حما�صرتني  نادي  الريا�صي يف  املدير  يان فري�صالين  وقدم 

ال�صبت املا�صي ملدربي الفئة العمرية من 13 اإىل 18 �صنة وحتدث يف املحا�صرة 
الثانية  املحا�صرة  تناولت  فيما  القدم  ك��رة  لنادي  االأم��ث��ل  النموذج  عن  االأوىل 

اأ�صلوب ومبادئ اللعب.
عدة  �صباًحا  العا�صرة  ال�صاعة  يف   2021 م��ار���س   6 املقبل  ال�صبت  ي��وم  وت��ق��ام 
لكرة  حتا  الأكادميية  الفني  املدير  بومبار  ه�صام  فيها  يقدم  حيث  حما�صرات, 
الثانية  اللعب, ويف  املحا�صرة االأوىل عن فل�صفة  القدم حما�صرتني يتحدث يف 
عن التخطيط وبرامج التدريبات وت�صتهدف املحا�صرتني مدربي فئات 18-13 
ا يف ذات الوقت ي�صري بوزيان امل�صرف الفني يف نادي �صباب  �صنة, كما يحا�صر اأي�صً
ت�صتهدف  والتي  القدم  كرة  مدر�صة  يف  املهاري  العمل  مو�صوع  ويتناول  االأهلي 
ا يف ذات الوقت حما�صرة ملدربي حرا�س  مدربي فئات 6 – 12 �صنة, وتقام اأي�صً
املرمى يتحدث خاللها كمال جابر امل�صرف الفني حلرا�س املرمى يف نادي حتا 
التكوين  قبل  ما  التعلم ومرحلة  املرمى يف مرحلة  والتي حتمل عنوان حار�س 

من 9 اإىل 15 �صنة. وتتوا�صل فعاليات امللتقى اأ�صبوعًيا حيث تقام يوم ال�صبت 
13 مار�س ثالث حما�صرات, عن منهجية تدريب املواهب الريا�صية من خالل 
الأكادميية  الفني  املدير  هيلجا  طاهر  فيها  ويحا�صر  الواقعية  اللعب  و�صعيات 
الو�صل لكرة القدم وت�صتهدف مدربي فئات 13-18 �صنة, وحما�صرة عن العمل 
التكتيكي يف مدر�صة الكرة يحا�صر فيها ي�صري بوزيان ملدربي فئات 6-12 �صنة, 
وحما�صرة ملدربي حرا�س املرمى يحا�صر فيها كمال جابر عن مرحلة التكوين 
ت��ق��ام عدة  م��ار���س   20 ال�صبت  وي���وم  ���ص��ن��ة.   19 اإىل   16 امل��رم��ى م��ن  حل��ار���س 
اآلومار املدير الفني الأكادميية �صباب االأهلي لكرة  حما�صرات, حيث يقدم بيب 
القدم حما�صرتني ملدربي فئات 13-18 �صنة, تتناول حما�صرته االأوىل اأهمية 
لتح�صني  التمو�صع  عن  يتحدث  الثانية  املحا�صرة  ويف  الكرة  وت��داول  التمرير 
�صامل  خمي�س  فيها  ويحا�صر  املرمى  حلرا�س  حما�صرة  تقام  كما  الكرة,  حيازة 
امل�صرف الفني حلرا�س املرمى يف نادي الن�صر بعنوان التدريب الذهني حلرا�س 

فئات  ملدربي  امل�صغرة  االألعاب  بعنوان  حما�صرة  مار�س   27 يوم  وتقام  املرمى, 
فيها را�صد عامر املدير الريا�صي يف نادي حتا وحما�صر  يحا�صر  �صنة   18-13
اأبريل   3 وع�صو جلنة تطوير ال�صباب يف االحتاد االآ�صيوي, ويف اليوم اخلتامي 
تقام حما�صرة بعنوان تدريب الالعبني يف ظل جائحة كورونا ويحا�صر فيها د. 

مراد الغرايري املدير الطبي التنفيذي مبركز الفيفا الطبي املتميز.
الريا�صي  تنفيذ برنامج جمل�س دبي  اإط��ار  يف  �صنوياً  امللتقى  وياأتي تنظيم هذا 
الفنية,  الكوادر  بتاأهيل  املتعلق  النا�صئني وال�صباب, يف اجلانب  اخلا�س بتطوير 
اأندية  واأك��ادمي��ي��ات  ال�صنية  امل��راح��ل  العاملني يف  امل��درب��ني  ك��ف��اءة  درج���ة  ورف���ع 
و�صركات كرة القدم بدبي, ويعتر امللتقى ا�صتمراراً لرامج املجل�س التطويرية 
يف جمال اإعداد مدربي كرة القدم, التي ت�صمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية 
االحتادات  م��ع  بالتعاون  دب���ي,  ب��اأن��دي��ة  ال��ق��دم  ك��رة  ب�صركات  امل��درب��ني  مل�صاعدي 

الريا�صية الدولية.

جمل�س دبي الريا�شي يطلق ملتقى مدربي اأندية دبي لكرة القدم

اجلزيرة بالأرقام.. قوة الهجوم و�شالبة الدفاع وراء ال�شدارة يف دوري اخلليج العربي

•• راأ�ض اخليمة- الفجر:

اأ�صاد �صعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام 
�صرطة راأ�س اخليمة بجهود جميع فرق العمل و اجلهات التي 
الهوائية,  ل��ل��دراج��ات  االإم����ارات(  ت��اأم��ني )ط���واف  �صاركت يف 
هذا احلدث العاملي الذي ا�صت�صافته دولة االإمارات العربية 
 "2021-2-27  –  21" م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل  امل���ت���ح���دة 
العامل,  ح��ول  دول��ة   )20( من  مت�صابقا   )140( مب�صاركة 
اإم��ارة راأ���س اخليمة خالله اجلولة الرابعة و  وقد احت�صنت 

اأ�صاف �صعادة اللواء بن علوان  اخلام�صة من ال�صباق.  حيث 
ال�صباق  تاأمني خط �صري  راأ���س اخليمة يف  ب��اأن جن��اح �صرطة 
اإمنا هو حتدي جديد و متيز  و حتقيق هذا النجاح العاملي, 
م��ن ذهب  ب��اأح��رف  امل�صجلة  ال��ن��ج��اح��ات  ق��ائ��م��ة  اإىل  ي�����ص��اف 
القائمني  جميع  اأثبت  فقد  اخليمة,  راأ���س  �صرطة  تاريخ  يف 
األقيت  ال��ت��ي  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ق��در  على  ب��اأن��ه��م  ال�صباق  ه��ذا  على 
على عاتقهم, منذ البدء يف التجهيز و اال�صتعداد ال�صتقبال 
ال�صيوف و امل�صاركني يف احلدث, وحتى االنتهاء من تاأمينه 
على اأعلى قمة يف الدولة )جبل جي�س( و تتويج البطل ملراحل 

ال�صباق.  كما اأكد �صعادة القائد العام باأن تعاون جميع اأفراد 
التي  االإر���ص��ادات  و  القوانني  و  باالأنظمة  تقيدهم  و  املجتمع 
مت االإعالن عنها عر خمتلف من�صات التوا�صل االجتماعي 
ي�صت�صعر  اجلمهور  جعلت  االإع����الم,  و�صائل  خمتلف  ع��ر  و 
يف  للم�صاهمة  االل��ت��زام  و  التقيد  نحو  املجتمعية  امل�صوؤولية 
ال�����ص��ورة امل�صرفة  ال���ذي يعك�س  ال��ع��امل��ي  اإجن���اح ه��ذا احل���دث 
خا�صة,  ب�صفة  اخليمة  راأ���س  الإم���ارة  و  عامة  ب�صفة  للدولة 
فكل ال�صكر و التقدير لتعاونهم وتقديرهم جلهود ال�صرطة 

يف حفظ االأمن و االأمان.  

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة ي�شيد بنجاح تاأمني 
»طواف الإمارات« للدراجات الهوائية

•• دبي-الفجر

العليا  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  وج����ه����ت 
الدولية  م���ا����ص���رتز  دب�����ي  ل��ب��ط��ول��ة 
اأ�صمى  احل���ر  ال��ال���ص��ل��ك��ي  ل��ل��ط��ريان 
�صمو  اإىل  ال�����ص��ك��روال��ع��رف��ان  اآي������ات 
را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
ودعمه  لرعايته  التنفيذي,  املجل�س 
ما�صرتز  دب����ي  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ك��رمي��ني 
الال�صلكي  ل����ل����ط����ريان  ال����دول����ي����ة 
بنجاح  اختتمت  والتي  احلر2021 
مبنطقة  ���ص��ن��د  ب���اأك���ادمي���ي���ة  ك���ب���ري 
ال��ل��ي�����ص��ي��ل��ي ب���دب���ي و����ص���ط اإج������راءات 

احرتازية وتباعد اجتماعي الفت .
وق��ال ن�صر ح��م��ودة ال��ن��ي��ادي  رئي�س  
احتاد االإمارات للريا�صات اجلوية : 
"اإن دعم �صيدي �صمو ال�صيخ حمدان 
ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
ب�����ص��ف��ة عامة  ل��ل��ري��ا���ص��ات اجل���وي���ة 

وللبطولة على وجه اخل�صو�س كان 
وراء حتقيق هذه النجاحات الرائعة 
رغ����م ظ�����روف ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 
والروتوكول ال�صحي املرافق لها ". 
واأ�صاد النيادي بجهود اأع�صاء اللجنة 

منوها  العمل  وفريق  العليا  املنظمة 
حتققت  ال���ت���ي  ال���ن���ج���اح���ات  اأن  اإىل 
و�صط ظروف اجلائحة م�صدر فخر 
ب���ك���وادرن���ا ال��وط��ن��ي��ة التي  واع����ت����زاز 
حت����دت ال�����ص��ع��اب وك���ان���ت ع��ل��ى قدر 

البطولة  ان  اىل  م�صريا  امل�صوؤولية 
دبي  "�صماء  ����ص���ع���ار  حت����ت  اأق���ي���م���ت 

جتمعنا" .
البالغني  وتقديره  �صكره  وج��ه  كما 
التي  االع������الم  و����ص���ائ���ل  ج��م��ي��ع  اىل 

لدولتنا  احل�����ص��اري  ال��وج��ه  عك�صت 
م�صرقة  �����ص����ورة  ون���ق���ل���ت  ال���غ���ال���ي���ة 
للعامل  االم���ارات  لريا�صة  وم�صيئة 
اأجمع ووعد بتقدمي الن�صخة املقبلة 
ومب�صاركة  امل�صاركني  من  كبري  بكم 

واالأ�صقاء  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  اأب���ن���اء 
العرب .

وق��د ت��وج ال��ط��ي��ار االي��ط��ايل مريكو 
���ص��ي�����ص��ي��ن��ا ب���ط���ال وب������ج������دارة ون����ال 
البطولة  وك��اأ���س  الذهبية  امليدالية 

االمريكي  م��ن  ق��وي��ة  مناف�صة  ب��ع��د 
الف�صي  ال����و�����ص����ي����ف  دال  ك�����اي�����ل 
�صاحب  مو�صون  دان��ك��ن  والفرن�صي 
الرونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 
املركز  يف  ماك�صويل  االمريكي  وجاء 

لوكا  االإي�����ط�����ايل  وت��ب��ع��ه��م  ال����راب����ع 
ن�صكانتي يف املركز اخلام�س .

ن�صر  ق��ام  اخلتامية  اجل��ول��ة  وعقب 
وي���و����ص���ف ح�صن  ال���ن���ي���ادي  ح���م���وده 
التنظيمية  اللجنة  رئي�س  احلمادي 
التعاون  ب���دول  ل��ل��ري��ا���ص��ات اجل��وي��ة 
وحم���م���د ي���و����ص���ف امل����ازم����ي االم����ني 
ال���ع���ام ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وط����ارق 
اهلل  وعبد  البطولة  مدير  ال�صعدي 
التن�صيق واملتابعة  مراد رئي�س جلنة 
تتويج  يف  ب���امل�������ص���ارك���ة  ب���ال���ب���ط���ول���ة 
االب���ط���ال اخل��م�����ص��ة االوائ�����ل ك��م��ا مت 
تكرمي اكادميية �صند التي احت�صنت 
اللوج�صتي  الدعم  وقدمت  البطولة 
جروب  الن����د  م��ي��دي��ا  واىل  ل��ل��ح��دث 
الريا�صات  مع  بنجاح  تعاونت  التي 
املا�صية  ع��ام��ا   11 ط����وال  اجل���وي���ة 
وق���ن���اة دب���ي ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي نقلت 
وفندق  مبا�صرة  الهواء  على  احلدث 
جولدن توليب الر�صاء لتعاونه مع 

اللجنة املنظمة  .

توجيه �ل�صكر و�لعرفان �إىل حمد�ن بن حممد

الإيطايل  مريكو  يتوج  بطال لدبي ما�شرتز للطريان الال�شلكي والأمريكي  كايل  و�شيفا 
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•• املنامة -الفجر

اأعمال  االأول  اأم�س  انطلقت ع�صر   
الأ�صا�صيات  االإق���ل���ي���م���ي���ة  ال��������دورة 
ينظمها  والتي  اخلا�س  لالأوملبياد 
ال���رن���ام���ج ال��ب��ح��ري��ن��ي ب��دع��م من  
لالأوملبياد  االإق��ل��ي��م��ي��ة   ال��رئ��ا���ص��ة 
اخل���ا����س ال������دويل وت�����ص��ت��م��ر على 
مدى يومني مب�صاركة مدربني من 
االإم��ارات و 350 م�صاركا من 14 
دولة عربية  هي البحرين , م�صر , 
االإمارات , الكويت , االأردن , املغرب 
, ليبيا , اجلزائر , تون�س , عمان , 
ال�صعودية , العراق , �صوريا , لبنان 
, و�صهدت تلك الدورة م�صاركة عدد 
من  الالعبني من خمتلف برامج 

الالعبني القادة .
من�صة  ع�����ر  ال�����������دورة  اأق����ي����م����ت   
 ZOOM االف���رتا����ص���ي���ة   زووم 
على  املبا�صر   البث  اإىل  باالإ�صافة 
  Face book ب�����وك  ال���ف���ي�������س 
وعلى موقع املنطقة.  وتاأتي اإقامة 
للخطة  ا���ص��ت��ك��م��اال  ال�������دورة  ه����ذه 
والتى   2021 ل���ع���ام  ال�������ص���ن���وي���ة 
اع���ت���م���ده���ا  امل��ه��ن��د���س اأمي�����ن عبد 

الوهاب الرئي�س االإقليمى  .
ال�������دورة  بكلمة  اأع���م���ال  ان��ط��ل��ق��ت 
ت��رح��ي��ب م��ن وف��ي��ق��ة خ��ل��ي��ل املدير 
ال��وط��ن��ى ل��ل��رن��ام��ج ال��ب��ح��ري��ن��ي , 
والذى رحبت فيها بامل�صاركني من 

ناقلة لهم  العربية  ال��دول  خمتلف 
حتيات ال�صيخ دعيج اآل خليفة رئي�س 
الرنامج , متمنيا اأن حتقق الدورة 
االأه������داف امل���رج���وة م��ن اإق��ام��ت��ه��ا , 
اأعمال الدورة  اأدار ر�صا �صبت  فيما 
الدين  ع��م��اد حم���ى  د.  دع����ا  ح��ي��ث 
والتدريب  ال��ري��ا���ص��ة  ع����ام  م��دي��ر 
نقل  وال���ذى  االإقليمية  بالرئا�صة 
اأمي��ن عبد  املهند�س  ب��دوره حتيات 
متمنيا  االقليمى  الرئي�س  الوهاب 
الق�صوى  اال���ص��ت��ف��ادة  ل��ل��دار���ص��ني 
من تلك الدورة اال�صا�صية , بعدها 
مبقدمة  ال����دورة  اأع��م��ال  انطلقت 
ون�صاأته  اخل���ا����س  االأومل���ب���ي���اد  ع���ن 
الذى  العام  وهو   1968 عام  منذ 
�صهد ميالدها احتفلت منذ عامني 

مبرور ن�صف قرن على انطالقها , 
اخلا�صة  وامل��ب��ادئ  املفاهيم  وتناول 
التى  والفل�صفة  اخلا�س  باالأوملبياد 
���ص��اه��م��ت فى  وال��ت��ى  ي��رت��ك��ز عليها 
الفكرية  االع��اق��ة  ذوي  حياة  تغري 
وت��غ��ي��ري ن���ظ���رة امل��ج��ت��م��ع ال��ي��ه��م و 
املحا�صرة  ت��ن��اول��ت  كما    , قبولهم 
تاأهله  ال��الع��ب وم��ع��اي��ري  ت��ع��ري��ف 
االأوملبياد  اأن�����ص��ط��ة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
اخلا�س بداية من االلعاب املحلية 
,  حيث  ال��ع��امل��ي��ة  او  االق��ل��ي��م��ي��ة  او 
قام كل من  �صريف الفويل  مدير 
االأوملبياد  وامل�صابقات  االأل��ع��اب  ع��ام 
اخل��ا���س ال�������دويل,ود. ع��م��اد حمي 
ال���دي���ن ب���اإل���ق���اء ت��ل��ك امل��ح��ا���ص��رة , 
االأ�صئلة  لتلقى  ال��وق��ت  م��ن��ح  ومت 

عليها  واالإج����اب����ة  واال���ص��ت��ف�����ص��ارات 
ال�صباب  وبرامج  املبادرات  .واحتلت 

التالية  الفقرة  اخلا�س  باالأوملبياد 
من اليوم االأول حيث  حتدثت نيبال 

ف��ت��وين م��دي��ر ع���ام امل����ب����ادرات  عن 
الذى  الهام  وال���دور  امل��ب��ادرات  تلك 
االأوملبياد  الع��ب��ي  ح��ي��اة  ف��ى  تلعبه 
ممار�صة  م����ع  ل��ت��ت��ك��ام��ل  اخل����ا�����س 
,وا�صتعر�صت  املختلفة  الريا�صات 
به  املبادرات وما قامت  اأهمية تلك 
من دور هام وفعال فى دعم العبى 
من  العديد  فى  اخلا�س  االوملبياد 
امل��ن��اح��ى احل��ي��ات��ي��ة , ك��م��ا  حتدث 
ال���ع���دوى م�����ص��وؤول برامج  ���ص��م��رية 
الذى  ال��دور  , على  ال��ق��ادة  ال�صباب 
االأوملبياد  حركة  فى  ال�صباب  يلعبه 
اخلا�س , حيث تتحق ب�صكل عملى 
مب�صاركة  االآخ�����ر  وق���ب���ول  ال���دم���ج 
غري  من  وجامعات  مدار�س  �صباب 
امل���ع���اق���ني م���ع اأق���ران���ه���م م���ن ذوي 

لقاءاتهم  واأن   , الفكرية  االإع��اق��ة 
اأثمرت  ال�صباب  مع  واجتماعاتهم 

الكثري من النتائج الرائعة. 
تناولت   ال����ت����ى  امل���ح���ا����ص���رة  وف������ى 
املدار�س املوحدة ومدار�س االأبطال  
والذى يعد اأحدث برامج االوملبياد 
اأهمية  ي��رك��ز على  وال��ت��ى  اخل��ا���س 
ال���دم���ج ووج������ود العبى  م����دار�����س 
االومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س ك���ط���الب فى 
اإقامة ج�صور  وكيفية  املدر�صة  تلك 
من العالقات بينهم وبني اأقرانهم 
م��ن غ��ري امل��ع��اق��ني م��ن خ���الل هذا 
علمي  ب�صكل  اأع��د  ال��ذى  الرنامج 
ومدرو�س و�صوف تتحدث عنه فرح 

رجائي مدير م�صاركات ال�صباب.
الرنامج  حم���ا����ص���رة  وج��������اءت    

ال�صحية  امل��ج��ت��م��ع��ات  و  ال�����ص��ح��ي 
وملتقى العائالت ال�صحي واللياقة 
البدنية , والتى تعد من اأهم برامج 
االومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س ب���اع���ت���ب���ار اأن 
االأ�صحاء  روؤ����س  على  ت��اج  ال�صحة 
ال�صحية  البيئة  ت��وف��ري  و���ص��رورة 
الالعبون  يتمكن  ح��ت��ى  ال�صليمة 
مم��ار���ص��ة األ��ع��اب��ه��م وه���م ف��ى كامل 
األقتها  والبدنية  ال�صحية  لياقتهم 
ل��ي��ل��ة ال�������ص���ن���اوي م���دي���ر ال���رام���ج 
االأول  ال���ي���وم   واخ��ت��ت��م   , ال�صحية 
وم�صابقات  األعاب  ح��ول   باحلديث 
االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س األ��ق��اه��ا �صريف 
ت���دري���ب العبي  واأ���ص�����س   , ال���ف���ويل 
عماد  د.  األقاها  اخلا�س  االأومل��ب��ي��اد 

حمي الدين.

•• دبي-الفجر:

 24 مي��ث��ل��ون  رام����ي����اً   48 ت��ن��اف�����س   
م�صابقة  ونهائي  ت�صفيات  يف  فريقاً 
ال�صحون" للمواطنني التي  "اإ�صقاط 
اأقيمت اأم�س االأول ال�صبت املوافق 27 
للرماية  ف��زاع  بطولة  �صمن  فراير, 
ينظمها  التي  للمواطنني,  بال�صكتون 
الإحياء  ب���ن حم��م��د  ح���م���دان  م���رك���ز 
التابع  ال��رم��اي��ة  م��ي��دان  ال�����رتاث, يف 
ل��ل��م��رك��ز مب��ن��ط��ق��ة ال����روي����ة يف دب���ي, 
ليتوج الن�صخة االأكر واالأطول زمنياً 
م�صاركة  ت�صهد  التي  البطولة  لهذه 

كبرية من املواطنني.
وتوج الثنائي خالد بن عاي�س وعاي�س 
جاء  فيما  االأول,  باملركز  عاي�س,  ب��ن 
باملركز الثاين حممد الكعبي وحميد 
�صعيد  ال���ث���ال���ث  وب���امل���رك���ز  خ�����ص��ي��ف, 

�صخبوط و�صقر فهم.
�صعادة  ال���ف���ائ���زي���ن  ب���ت���ت���وي���ج  وق�������ام 
ع��ب��داهلل ح��م��دان ب��ن دمل���وك, الرئي�س 

حممد  ب��ن  ح��م��دان  مل��رك��ز  التنفيذي 
"م"  ال����������رتاث, وال���ع���م���ي���د  الإح�����ي�����اء 
اللجنة  رئي�س  املهريي,  عبيد  حممد 
وامل���ق���دم خليفة  ل��ل��ب��ط��ول��ة,  امل��ن��ظ��م��ة 
اللجنة  رئي�س  نائب  ال�صويدي,  عبيد 

املنظمة.
ال�صحون,  اإ���ص��ق��اط  م�����ص��اب��ق��ة  وت��ع��د 
 5 �صتختتم �صمن  التي  االأوىل  الفئة 
فزاع  بطولة  مناف�صات  ت�صملها  فئات 
للرماية بال�صكتون للمواطنني, حيث 
من املقرر اأن تقام يوم الثالثاء املوافق 
االأهداف  م�صابقة  نهائي  م��ار���س,   2
املواطنني,  ل��ب��ط��ول��ة  ال�����ص��ي��دات  ف��ئ��ة 
ف��ي��م��ا ي��ق��ام ي���وم االأرب���ع���اء امل���واف���ق 3 
فئة  االأه���داف  م�صابقة  نهائي  مار�س 
ال���رج���ال ل��ب��ط��ول��ة امل���واط���ن���ني, فيما 
يقام نهائي اإ�صقاط ال�صحون لبطولة 
فزاع للرماية املفتوحة بال�صكتون يوم 
على  مار�س,   6 املوافق  املقبل  ال�صبت 
اأن يقام نهائي فئة ال�صيدات للبطولة 
9 م��ار���س اجل���اري, ثم  ي��وم  املفتوحة 

�صيكون اخلتام مع نهائي فئة الرجال 
مار�س   10 ي��وم  املفتوحة  للبطولة 

اجلاري.

روح ريا�صية عالية
ال�صويدي,  عبيد  املقدم خليفة  اعتر 

ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة, اأن 
ومتكافئة  ق���وي���ة  ج�����اءت  امل��ن��اف�����ص��ات 
بالتعليمات  تام  والتزام  تعاون  و�صط 
وال����ق����وان����ني, وه����و م���ا ان��ع��ك�����س على 
ج��م��ال��ي��ة امل���ن���اف�������ص���ات وال����ت����ق����ارب يف 
امل�صتوى مع �صعي كافة الرماة لتقدمي 

اأف�صل اأداء, و�صط روح ريا�صية عالية 
يف مناف�صة اأخوية بني اأ�صدقاء باملقام 
االأول, الغاية االأ�صا�صية منها حماولة 
البطولة  ه��ذه  اأج���واء  وعي�س  التفوق 

الريا�صية الرتاثية.
املناف�صات  توزيع  اأن  ال�صويدي,  واأك��د 
وف��ق ج��دول زمني طويل ك��ان ب�صبب 
االإجراءات الوقائية التي حر�صنا على 
تطبيقها من خالل عدم جت��اوز عدد 
الت�صفيات  خ��الل  يومياً  رام��ي��اً   15
ون�صف,  �صهور   3 لنحو  امتدت  التي 
اإىل   4 م��ع وج��ود م�صافة ال تقل ع��ن 
واآخر مع توزيع  راٍم  كل  بني  مرت   5
الفرق على مدار ال�صاعة دون توقف, 
وتعد هذه الفرتة املقبلة االأكرث ترقباً 
مع اإقامة نهائيات خمتلف الفئات يف 

البطولتني لتتويج جهود امل�صاركني.

�لرتكيز �صر �لنجاح
عر الثنائي خالد وعاي�س بن عاي�س, 
الفائزان باملركز االأول, عن �صعادتهما 

للمرة  يحققانه  ال��ذي  االإجن���از  بهذا 
يف  م�������ص���ارك���ات���ه���م  يف  م����ع����اً  االأوىل 
البطولة, وهما القادمان من منطقة 
اخليمة,  راأ����س  اإم���ارة  يف  �صوكة  وادي 

للم�صاركة يف هذه البطولة.
وحتدث خالد بن عاي�س, وقال: �صكلنا 
حيث  فقط  اأ�صبوع  قبل  الفريق  ه��ذا 
اعتاد كل منا امل�صاركة ب�صورة فردية يف 
م�صابقات اإ�صقاط الهدف, لكن تعاونا 
ال�صحون,  اإ�صقاط  يف  امل��رة  ه��ذه  معاً 
وقمنا بتدريبات متوا�صلة دون توقف, 
تدريجياً  الت�صفيات  بتجاوز  وجنحنا 
الفوز.  وحققنا  النهائي  بلغنا  حتى 

وتابع: الرتكيز هو �صر النجاح يف هذا 
يجب  ال  حيث  امل�صابقات,  م��ن  ال��ن��وع 
اأن  اأخ��رى وفقط  اأم��ور  االلتفات الأي 
الو�صول  عينيك  ن�صب  هدفك  يكون 
واإ�صقاط  وق��ت  اأ���ص��رع  يف  ال�صالح  اإىل 

ال�صحون دون اأخطاء قدر االإمكان.

�مل�صاركة  يف  �لــتــتــويــج  من�صة 
�لثانية

ع����ر حم���م���د ع��ب��ي��د ال���ك���ع���ب���ي ال����ذي 
ح��ق��ق امل��رك��ز ال��ث��اين رف��ق��ة اب���ن عمه 
بالو�صول  ر�صاه  عن  خ�صيف,  حميد 
باملركز  ك��ان  واإن  التتويج  من�صة  اإىل 

الثانية  امل�صاركة  ه��ذه  وق��ال:  الثاين, 
بتحقيق  ال��ت��وف��ي��ق  يحالفنا  مل  ل��ن��ا, 
لكن  امل��ا���ص��ي��ة,  امل����رة  اأوىل يف  م��راك��ز 
النهائي  ب��ب��ل��وغ  جن��ح��ن��ا  امل�����رة  ه����ذه 
عام  وب�صكل  امل�صتطاع  ق��در  وح��اول��ن��ا 
البطولة  على  القائمني  ن�صكر جميع 
اأ�صباب النجاح لنا.  على تهيئة جميع 
االإج��راءات اخلا�صة بفريو�س  وتابع: 
نهاية  يف  �صاحلنا  يف  ت�صب  ك��ورون��ا 
املطاف, رغم وجود م�صافة عن زميلك 
يف الفريق من اأجل �صمان االإجراءات 
قدمنا  ع��ام  ب�صكل  لكن  االح���رتازي���ة, 

اأق�صى طاقتنا.

�نطالق �لدورة �لتدريبية �الإقليمية الأ�صا�صيات �الأوملبياد �خلا�س  بتظيم بحريني ورعاية �لرئا�صة �الإقليمية

الدورة  من الإمارات و14 دولة عربية  اأعمال  يف  �شاركوا  ومدربة  مدربا    350

ينظمها مركز حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث

ختام م�شابقة »اإ�شقاط ال�شحون« يف بطولة 
فزاع للرماية بال�شكتون للمواطنني

عماد حمى �لدينر�صا �صبت

�صمرية �لعدوى

ليلة �ل�ص�صناوى وفيقة خليلنيبال فتنونىفرح رجائى�صريف �لفوىل

•• دبي - وام:

كلف احتاد االإمارات لكرة القدم, عبداهلل ح�صن مدير التدريب 
باالإ�صراف  االآ�صيوي,  باالحتاد  الفنية  اللجنة  ع�صو  باالحتاد 
بالعا�صمة  املحرتفني  املدربني  لدبلوم  التدريبية  ال��دورة  على 

االأردنية عمان بالتعاون مع االحتاد االأردين لكرة القدم.

و�صُي�صرف عبداهلل ح�صن على كافة حما�صرات املرحلة الثالثة 
حتى  وت�صتمر  االول,  اأم�س  انطلقت  التي  املحرتفني  لدبلوم 
احلادي ع�صر من �صهر مار�س, وت�صمل عملية التقييم من قبل 

االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم.
اأما املرحلة الرابعة التي �صتقام من 13 مار�س وحتى 2 يوليو, 
مع  معاي�صة  ف���رتات  يف  ال��دار���ص��ني  م�صاركة  تت�صمن  ف�صوف 

االأندية ملدة اأ�صبوع, وفرتات اأخرى مع اأندية ُت�صارك يف بطولة 
حا�صال  الفريق  م��درب  يكون  اأن  �صريطة  اآ�صيا,  اأبطال  دوري 
تقاريرهم  ال��دار���ص��ون  ي��ق��دم  اأن  على  امل��ح��رتف��ني,  دب��ل��وم  على 
الفنية للمناق�صة والتقييم, فيما ت�صهد املرحلة اخلام�صة التي 
�صُتقام للفرتة من 3 اإىل 15 يوليو جمموعة من االختبارات 

النهائية لكافة الدار�صني.

تعاون بني احتاد الكرة ونظريه الأردين لتنظيم 
دورة تدريبية للمدربني املحرتفني

»كايت �شريف« تك�شف عن 
مواهب ريا�شة �شاعدة

•• دبي -وام:

ك�صفت بطولة دبي املفتوحة لريا�صة األواح التزحلق على 
بعد  �صاعدة  ريا�صة  مواهب  �صريف" عن  "كايت  املياه 
ح�صولها على مكانة مميزة يف قلوب حمبي الريا�صات 
البحرية يف املنطقة ويف دولة االإمارات التي ت�صجل زيادة 

م�صتمرة يف عدد ممار�صيها.
�صواطئ  حتت�صنها  التي   - املميزة  البطولة  هذه  وتقام 
للريا�صات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  دب��ي اخل��الب��ة وينظمها 
بالتن�صيق  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��راب��ع  للمو�صم   - ال��ب��ح��ري��ة 
�صريف"  "الكايت  ل����  االإم��������ارات  جل��ن��ة  م���ع  وال���ت���ع���اون 
البطولة  قدمت  حيث  امل��اء  على  والتزحلق  والتجديف 

العديد من املواهب الريا�صية املتميزة.
امل��ح��ريب��ي يف  ع��ب��داهلل  البطل  ت��األ��ق  البطولة  و���ص��ه��دت 

املناف�صات للعام الثاين على التوايل بعد انخراطه بقوة 
ب���رزت موهبة ج��دي��دة للمرة  يف ه��ذه ال��ري��ا���ص��ة ..ك��م��ا 
االأوىل هذا املو�صم هو عبداهلل حارب الفالحي باالإ�صافة 

اإىل البطل �صيف ن�صر النيادي.
التزحلق  األ��واح  املفتوحة لريا�صة  اأن بطولة دبي  يذكر 
"كايت �صريف" قد ان�صمت للمرة  املياه باملظالت  على 
االأوىل اإىل اأجندة وبرامج نادي دبي الدويل للريا�صات 
البطولة  ا���ص��ت�����ص��اف  ع��ن��دم��ا   2005 ع����ام  ال��ب��ح��ري��ة 
اآنذاك ..ثم عادت  ال�صياحي  امليناء  املفتوحة يف �صواطئ 
البطولة بقوة وبانتظام اإىل روزنامة اأن�صطة النادي يف 
الرابع  مو�صمها  يف  وا�صتحدث  املائية  الثالثة  املوا�صم 
العام  الرتتيب  العتماد  النقاط  ر�صد  نظام  العام  ه��ذا 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  فيها  تبقت  ال��ت��ي  البطولة  نهاية  م��ع 

واخلتامية.
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الفجر الريا�ضي

توما�س  ت�صيل�صي  م����درب  و���ص��ف 
يونايتد  مان�ص�صرت  العب  توخيل, 
ب��رون��و ف��رن��ان��دي��ز, ب��اأن��ه م��ن بني 
العامل,  يف  الو�صط  العبي  اأف�صل 
����ص���م الالعب  اإن������ه ح������اول  وق������ال 
ال��رت��غ��ايل ال����دويل خ���الل توليه 

تدريب باري�س �صان جريمان.
واأ���ص��ب��ح ف��رن��ان��دي��ز, ال���ذي ان�صم 
يناير  يف  ل�صبونة  ���ص��ب��ورت��ن��غ  م��ن 
م���ن ال���ع���ام امل���ا����ص���ي, اأه�����م العبي 
يف  م��وؤث��ر  ب�صكل  و�صاهم  يونايتد, 
الدوري  يف  الثاين  باملركز  وج��وده 
يف  اللعب  قبل  املمتاز,  االإجنليزي 
�صتامفورد  يف  ت�صيل�صي  ���ص��ي��اف��ة 

بريدج, .
وقال توخيل عن فرنانديز البالغ 
�صجل  وال����ذي  ع��ام��ا,   26 ع��م��ره 
هدفا   11 و���ص��ن��ع  ه���دف���ا,   15
"االأثر  امل��و���ص��م:  ه���ذا  ال�����دوري  يف 
ال���ذي ت��رك��ه ال مي��ك��ن و���ص��ف��ه وال 

ي�صدق".
الرتغال  من  تاأتي  "اأن  واأ���ص��اف: 

من فريق ق��وي, وه��و فريق كبري 
بطولة  اأق��������وى  م����ن  ل���ي�������س  ل���ك���ن 

دوري, وتنتقل اإىل واحد من اأكر 
املمتاز  االإجنليزي  ال��دوري  اأندية 

يف م�����ص��اب��ق��ة م���ن ب���ني االأق������وى يف 
اأقوله  م��ا  ل���دي  فلي�س  اأوروب�������ا... 
لهذا  ال���ك���ب���ري  االح���������رتام  ����ص���وى 

ال�صخ�س".
وت��اب��ع: "اإنه م��ذه��ل. اإن��ه م��ن بني 
اأف�����ص��ل الع��ب��ي ال��و���ص��ط يف العامل 
جدا,  وا�صحة  ب�صمة  ت��رك  ول��ق��د 
وح��ت��ى ت��ف��ع��ل ذل���ك خ���الل مو�صم 
واح���د يف ك��رة ال��ق��دم, ف��ه��ذا يعني 

بال�صرورة اأنك من طراز رفيع".
�صان  ت�����دري�����ب  ت����وخ����ي����ل  وت��������وىل 
-2018 الفرتة  خ��الل  جريمان 
�صم  ح����اول  اإن����ه  وق����ال   ,2020
بطل  م��ع  العمل  خ��الل  فرنانديز 

فرن�صا.
"لقد عملنا  وقال املدرب االأملاين: 
حاولنا  �صمه.  اأج��ل��ه  م��ن  بجدية 
ل��ك��ن��ه رح���ل اإىل ف��ري��ق اآخ�����ر. من 
�صنلعب  اأن��ن��ا  لنا  بالن�صبة  ال�صيئ 

�صده".

لقب  على  املناف�صة  دائ���رة  يف  للبقاء  م�صعاه  يف  بنك�صة  يوفنتو�س  مني 
الدوري االيطايل لكرة القدم ب�صقوطه اأمام م�صيفه فريونا بفخ التعادل 

والع�صرين. الرابعة  املرحلة  مناف�صات  �صمن   1-1
ال�صيدة  لفريق  الت�صجيل  رونالدو  كري�صتيانو  الرتغايل  النجم  وافتتح 
اأن  اإال  19 هدفا,  العجوز )49(, معززا �صدارته لرتتيب الهدافني مع 

اأ�صحاب االأر�س عادلوا عر الت�صيكي اأنتونني باراك )77(.
واكتفى يوفنتو�س بنقطة لريفع ر�صيده اىل 46 نقطة يف املركز الثالث 
بفارق �صبع نقاط عن انرت املت�صدر الذي ي�صت�صيف جنوى وثالث عن 
ميالن الذي يحل االحد على روما الرابع )44( يف قمة املرحلة, علًما ان 

البيانكونريي ميلك مباراة موؤجلة.
اال�صابات  ب�صبب  ع��دة  غيابات  م��ن  بريلو  ان��دري��ا  امل���درب  فريق  وي��ع��اين 

اأبرزها لثنائي قلب الدفاع ليوناردو بونوت�صي وجورجيو كييليني, 
املهاجمني  ك���وادرادو,  االك���وادوري خ��وان  والظهري-اجلناح 

االأرجنتيني باولو ديباال واألفارو موراتا, اال ان اال�صباين 
غاب بداعي املر�س.

وق���ال ب��ريل��و "لقد ك��ان��ت االف�����ص��ل��ي��ة ل��ن��ا وه���ذا االمر 
االأ����ص���ع���ب, ل���الأ����ص���ف مل ن��ت��م��ك��ن م���ن امل��ح��اف��ظ��ة على 

النتيجة".
الذي  الهدف  تنق�صنا احلدية وحتديًدا يف  "كانت  وتابع 

الالعبني  على  �صغرية  اأم���ور  اإن��ه��ا  �صباكنا.  دخ��ل 
التي  ه��ي  الأن��ه��ا  يتعلموها,  ان  ال�����ص��ب��اب 

ت�صمح لنا بح�صد النقاط".
�صكة  اىل  ع��اد  يوفنتو�س  وك���ان 

امل���رح���ل���ة  يف  االن�����ت�����������ص�����ارات 
ال�صابقة من بوابة كروتوين 

)-3�صفر( بعد اأن �صقط 
ب�����ه�����دف ن���ظ���ي���ف ام�����ام 

اأحلق  ال����ذي  ن���اب���ويل 
الثالثة  ال��ه��زمي��ة  ب��ه 

هذا املو�صم.
يوفنتو�س  ومي�������ر 
م�صطربة  ب����ف����رتة 

بعد اأن مني االأ�صبوع 
 2-1 بهزمية  املا�صي 

بورتو  م�����ص��ي��ف��ه  ام�����ام 
الرتغايل يف ذهاب الدور ثمن النهائي 
من دوري ابطال اأوروبا. اال انه بلغ نهائي 
اأتاالنتا يف  كاأ�س ايطاليا حيث �صيواجه 

اأيار/مايو املقبل.
ت�صديدة  ع��ر  ب��اك��ًرا  يوفنتو�س  وه���دد 
اأبعدها احلار�س  رام�صي  اآرون  للويلزي 

اىل ركنية )2(.
وك����اد اأن ي��ت��ق��دم اأ����ص���ح���اب االأر�������س يف 
القائم عن احلار�س  ناب  النتيجة لوال 
لراأ�صية  ت�صي�صني  فويت�صخ  البولندي 

القائد دافيدي فاراوين )8(.
كييزا  فيديريكو  عر  ال�صيوف  وه��دد 

ماركو  احل��ار���س  لها  ت�صدى  قوية  ك��رة  و���ص��دد  املنطقة  اىل  توغل  ال��دي 
�صيلف�صرتي )14(.

ومنح رونالدو فريقه التقدم مع انطالق ال�صوط الثاين عندما و�صلت 
الكرة اىل كييزا داخل املنطقة ومنه اىل رونالدو االآتي من اخللف غري 

املراقب تابعها �صهلة يف ال�صباك )49(.
وهذا الهدف التا�صع ع�صر معزًزا �صدارته لهدايف الدوري بفارق اثنني عن 
البلجيكي روميلو لوكاكو جنم انرت, والرابع يف مبارياته االأربع االأخرية 

يف الدوري بعد اأن ف�صل يف هز ال�صباك يف الثالث ال�صابقة.
االنكليزي  يونايتد  ومان�ص�صرت  اال���ص��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  الع��ب  وح���اول 
ال�صابق م�صاعفة النتيجة بت�صديدة من خارج املنطقة ا�صتقرت �صهلة بني 

يدي احلار�س )67(.
وعادل اأ�صحاب االأر�س النتيجة براأ�صية رائعة ارتقى لها باراك بعد 

عر�صية متقنة من البديل ال�صربي داركو الزوفيت�س )77(.
يوفنتو�س  على  الرحمة  ر�صا�صة  يطلق  اأن  وكاد الزوفيت�س 
عندما �صدد كرة قوية من داخل املنطقة نحو �صقف املرمى 
ت�صدى لها ت�صي�صني باأنامله لرتتطم بالعار�صة وتتحول 

اىل ركنية )85(.
م�صيفه  ام���ام  ب�صقوطه  ك��ارث��ًي��ا  اأ���ص��ب��وًع��ا  الت�صيو  اأن��ه��ى 
يف  قا�صية  ق��اري��ة  بهزمية  مني  اأن  بعد  �صفر2-  بولونيا 

منت�صفه.
ودخل فريق العا�صمة املواجهة امام بولونيا بعد اأن مني 
الثالثاء بهزمية ثقيلة 1-4 امام �صيفه بايرن 
ميونيخ االأمل����اين ع��ل��ى امل��ل��ع��ب االأومل���ب���ي يف 
روما يف ذهاب الدور ثمن النهائي من 
ل��ت��ك��ون مهمة  اأوروب�����ا,  اب��ط��ال  دوري 
بطل  ام���ام  م�صتحيلة  �صبه  ال���ع���ودة 

القارة يف لقاء االياب.
على  بالبقاء  الت�صيو  ف���ّرط  كما 
املقاعد  م���ن  ال���ص��ق��ة  م�����ص��اف��ة 
االوروبية, حيث جتمد ر�صيده 
عند 43 نقطة يف املركز ال�صاد�س 
بفارق املواجهتني املبا�صرتني عن 
اأتاالنتا اخلام�س الذي يحل على 

�صبمدوريا .
وك���ان���ت ه����ذه امل����ب����اراة االوىل 
ال��ت��ي ي��ف�����ص��ل ب��ه��ا الت�����ص��ي��و يف 
هز ال�صباك يف ال��دوري بعد 
�صل�صلة من يف 19 مواجهة 
ت��وال��ًي��ا, حيث ك��ان ي��اأم��ل يف 
القيا�صي  رق���م���ه  م��ع��ادل��ة 

.)21(
ك������م������ا ك��������ان��������ت ه������ذه 
الثانية  اخل���������ص����ارة 
ف���ق���ط ل���الت�������ص���ي���و يف 
اآخر ع�صر مباريات يف 
اأ" مقابل �صبعة  "�صريي 

انت�صارات وتعادل.

اأن  يتمنى  اإن��ه  كلوب,  يورغن  االأمل���اين  االإجنليزي,  ليفربول  م��درب  ق��ال 
يبقى امل�صري حممد �صالح, مع "الريدز" لفرتة طويلة, م�صرياً اإىل اأنه 

العب مهم بالن�صبة لفريقه.
التي  الريطانية  ال�صحافية  التقارير  لتنفي  كلوب  ت�صريحات  وتاأتي 

اأكدت يف وقت �صابق اأن جتديد عقد حممد �صالح لي�س �صمن اأولويات 
ليفربول, واإمنا يهتم النادي بتجديد عقود العبني اآخرين.

دي�صمر  التكهنات حول م�صتقبله, يف  اأث��ار  وك��ان حممد �صالح 
و�صف,  عندما  املا�صي,  االأول(  )كانون 

ريال  اآ�����س,  �صحيفتنا  م��ع  ح���وار  يف 
"ناديان  باأنهما  وبر�صلونة  مدريد 
اأحد  "ال  اأن��ه  اإىل  كبريان", م�صرياً 
يعرف ما قد يحدث يف امل�صتقبل".

االأوىل  امل��������رة  ه�����ي  ه�������ذه  وك�����ان�����ت 
اإج��اب��ة حم��م��د �صالح  تت�صم  ال  ال��ت��ي 

عن  احل��دي��ث  ع��ن��د  بالدبلوما�صية 
ليفربول,  م�����ع  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه 
جتنب  ع�����ل�����ى  اع�������ت�������اد  اإذ 

تتناول  التي  الت�صريحات 
وجهته املقبلة.

وقال يورغن كلوب, يف املوؤمتر 
ال�صحايف قبل مواجهة �صيفيلد 

"اأعتقد  االأح���د:  اأم�����س  يونايتد 
اأكيل  اأن  امل��ن��ا���ص��ب  غ���ري  م���ن  اأن����ه 

امل��دي��ح ل��الع��ب��ي ف��ري��ق��ي, االأمر 
باملنا�صبة,  ف��ع��ل��ه  اأري�����د  ال����ذي 

ل�صالح  ب���ال���ن�������ص���ب���ة  ل����ك����ن 
حت��دي��داً, االأم���ر خمتلف, 
عن  تتحدث  اأرق��ام��ه  الأن 

نف�صها".
واأ����������ص���������اف ك�����ل�����وب: 

�صالح  "حممد 
ل�������ي���������������س ف����ق����ط 
ه��������ّداف, ب����ل اإن����ه 

لنا,  بالن�صبة  ج��داً  هو الع��ب مهم  ب�صكل جيد,  ق��دم  ك��رة  تطور كالعب 
ونتمنى اأن يبقى مع الفريق لفرتة طويلة بكل تاأكيد".

االأخرية  الفرتة  يف  ليفربول  نتائج  تراجع  ورغ��م 
اأن  اإال  امل��م��ت��از,  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  ببطولة 
�صالح مازال حمتفظاً باأرقامه اال�صتثنائية, 
اإذ �صجل 24 هدفاً يف كل البطوالت منذ 
بداية املو�صم اجلاري, منها 17 هدفاً 
ال��دوري االإجنليزي و�صعته  يف 
على راأ�س قائمة هدايف 

امل�صابقة.

مدرب ت�شيل�شي يتحدث عن »الالعب املذهل« يف مان يونايتد

اإن��ه ال يوجد فريق يف  روبرت�صون,  اآن��دي  ليفربول  االأي�صر يف  الظهري  ق��ال 
العامل ي�صتطيع التعامل مع كل هذه االإ�صابات التي �صربت �صفوف ناديه 

حامل لقب الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا املو�صم.
ابتلي  2019-2020, لكنه  القيا�صية يف مو�صم  االأرق��ام  وحطم ليفربول 
م�صتواه  ح��اد يف  انخفا�س  على  اأث��ر  ما  االإ�صابات  بالعديد من  املو�صم  ه��ذا 
نقطة عن   22 وبفارق  مباراة   25 نقطة من   40 بر�صيد  �صاد�صاً  لي�صبح 

مان�ص�صرت �صيتي املت�صدر.
دايك  فان  فريجيل  الثالثي  باإ�صابة  الدفاعية  اخليارات  ليفربول  وافتقد 
االعتماد على  كلوب  ي��ورغ��ن  امل���درب  وح���اول  وج��وي��ل ماتيب,  وج��و غوميز 

ثنائي الو�صط فابينيو وجوردان هندر�صون كقلبي دفاع قبل اإ�صابتهما.

18 ثنائياً خمتلفاً يف  اإ�صراك  اإجبار كلوب على  وت�صببت هذه االإ�صابات يف 
مركزي قلب الدفاع خالل املو�صم اجلاري.

وقال روبرت�صون ل�صبكة �صكاي �صبورت�س: "اإذا قلت الأي فريق يف العامل اإنه 
�صيعتمد على 18 ثنائياً يف مركزي قلب الدفاع, فال يوجد فريق واحد يف 

العامل ي�صتطيع التعامل مع هذا املوقف".
واأ�صاف: "يف املعتاد نحن منلك فريجيل وغوميز وجويل, كان لدينا فابينيو 
وهندر�صون, لكن االآن يلعب معنا ناتانييل فيليب�س الذي مل يكن موجوداً 
املو�صم املا�صي و)اأوزان( كاباك وهو العب �صاب وبن ديفيز املن�صم من فريق 
من الدرجة الثانية ويحتاج اإىل الوقت, وكذلك الواعد ري�س )وليامز( بكل 

تاأكيد.. كلهم يفتقرون للخرة".

اأعلن �صالكه �صاحب املركز االأخري يف الدوري االأملاين يف كرة القدم اإقالة 
غرو�س  كري�صتيان  ال�صوي�صري  امل��درب  راأ�صه  على  بكامله  الفني  جهازه 
اأمام  �صقط  عندما  املو�صم  هذا  ع�صرة  ال�صاد�صة  للخ�صارة  تعر�صه  غ��داة 

م�صيفه �صتوتغارت 1-5 ال�صبت يف املرحلة الثالثة والع�صرين.
�صتوتغارت  ام��ام  ال�صقوط  عقب  بيان  يف  بوختا  ينز  �صالكه  رئي�س  وق��ال 
بورو�صيا  ام��ام  ال���رور  درب��ي  واح��د على خ�صارة  اأ�صبوع  بعد  وال���ذي ج��اء 
"اأ�صبح القرار حتميا بعد النتيجتني املخيبتني  دورمتوند )�صفر4-(: 

اأمام دورمتوند و�صتوتغارت".
اأداء  اأف�صل  بتقدمي  واجلماهري  للنادي  االآن  مدين  "الفريق  واأ���ص��اف 

ممكن يف الثلث االأخري من املو�صم".
واأقيل غرو�س واملدير الريا�صي يوخن �صنايدر واملن�صق الريا�صي �صا�صا 

اللياقة  وامل���درب  راي���رن فيدماير  امل���درب  وك��ذل��ك م�صاعد  االأح���د  ري��رث 
البدنية فرينر لوثارد. وتوىل غرو�س )66 عاًما( امل�صوؤولية منذ �صهرين 
الفنية  االدارة  على  موؤقتا  ي�صرف  كان  ال��ذي  �صتيفنز  لهوب  فقط خلفا 

للفريق منذ كانون االول/دي�صمر املا�صي عقب اإقالة مانويل باوم.
ب���اوم, تخلى �صالكه ع��ن خ��دم��ات م��درب��ه داف��ي��د فاغرن ال��ذي كان  وقبل 

ا�صتلم املهمة من �صيف 2019 اىل اأيلول/�صبتمر 2020.
ويحتل �صالكه الذي تاأ�ص�س عام 1904, املركز االأخري يف البوند�صليغا 

بفارق ت�صع نقاط عن اأول الناجني من الهبوط اىل الدرجة الثانية.
وفاز ممثل مدينة غيل�صنكري�صن الذي كان قبل عامني يخو�س مناف�صات 
مباراة هذا   23 واح��دة فقط يف  اأوروب���ا, مبباراة  اأبطال  دوري  م�صابقة 

املو�صم, وهو يواجه خطر الهبوط للمرة االوىل منذ عام 1988.

�شالكه يقيل جهازه الفني بقيادة ال�شوي�شري غرو�س روبرت�شون: ل يوجد فريق ي�شتطيع التعامل مع اإ�شابات ليفربول!

يوفنتو�س يتعرث يف م�شعاه 
للبقاء يف املناف�شة 

مي�شي هداف 2021 يف الدوريات 
الأوروبية ال�5 الكربى

بات قائد بر�صلونة االإ�صباين, االأرجنتيني ليونيل مي�صي, هداف 2021 حتى 
اأمام  لفريقه  ه��دف��اً  اأح���رز  ال��ك��رى, بعدما  ال�5  االأوروب��ي��ة  ال��دوري��ات  االآن يف 
ال�صبت. ون�صر احل�صاب الر�صمي لفريق بر�صلونة على توتري تغريدة  اإ�صبيلية 
اأكد فيها اأن مي�صي هداف هذا العام يف الدوريات االأوروبية ال�5 الكرى بر�صيد 
12 هدفاً, ويليه البولندي روبرت ليفاندوف�صكي بر�صيد 11 هدفاً, فيما حل 
اأندريه �صيلفا ثالثاً ب�10 اأهداف. ورفع ليونيل مي�صي ر�صيد اأهدافه بالدوري 
االإ�صباين املو�صم احلايل اإىل 19 معززاً �صدارة ترتيب هدايف "الليغا", بفارق 
االأوروغوياين لوي�س �صواريز �صاحب ال�16 هدفاً, الذي  النجم  عن  اأهداف   3

يواجه مع "الروخيبالنكو�س" م�صيفه فياريال اأم�س االأحد.

كلوب يح�شم م�شتقبل 
�شالح مع ليفربول

 األفاري�س ي�شقط يلديرمي 
بال�شربة القا�شية 

بلقبه  الفاري�س  "كانيلو"  �صاوول  املك�صيكي  احتفظ 
العاملية  للرابطة  املتو�صط  فوق  وزن  يف  للعامل  بطال 
اأفني  الرتكي  على  بفوزه  للمالكمة  العاملي  واملجل�س 
مبلعب  ال�صبت  القا�صية  الفنية  بال�صربة  يلديرمي 

املتحدة. بالواليات  ميامي  روك" يف  "هارد 
املتوج  األ��ف��اري�����س,  ي���رتك  االوىل, مل  اجل��ول��ة  وم��ن��ذ 
اأي حظ  امل��ت��و���ص��ط,  امل��وح��د يف وزن  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ل��ق��ب 
خل�صمه الذي كان يخو�س مباراته االوىل منذ اأكرث 

من عامني.
يف  احللبة  على  يلديرمي  اإ�صقاط  يف  األفاري�س  وجن��ح 
املتتالية.  ال�صربات  من  �صل�صلة  بعد  الثالثة  اجلولة 
ل��ك��ن ال��رتك��ي جن��ح يف ال��ن��ه��و���س وا���ص��ت��ك��م��ال النزال, 
على  ق��درت��ه  ب��ع��دم  اجلماهري  م��درب��ه  يفاجاأ  اأن  قبل 
اال�صتمرار يف املناف�صة وبالتايل رف�س خو�س اجلولة 

الرابعة.
ال�55 يف م�صريته  الفوز  ال��ذي حقق  األفاري�س  وق��ال 

"اأردت  القا�صية:  بال�صربة   37 بينها  االح��رتاف��ي��ة 
علي  يتعني  ك��ان  ما  وفعلت  هنا  كبرية  مباراة  تقدمي 
ال�صربة  اإىل  ب��ح��اج��ة  "كنت  واأ����ص���اف  به".  ال��ق��ي��ام 
اأو  اأط��ول  كانوا  اإذا  يهم  ال  فعلته.  ما  وه��ذا  القا�صية 
اأتيت للقيام  اأو مدربا جيدا.  اأكر  كانت لديهم قدرة 

بعملي, جئت اإىل هنا للفوز".
يلديرمي  �صد  امل��ب��اراة  خو�س  على  الفاري�س  واأُرِغ����م 
واملجل�س  الرابطة  ت�صنيف  للحفاظ على حزاميه يف 
اىل  االن  م��ن  املك�صيكي  امل��الك��م  ويتطلع  ال��ع��امل��ي��ني. 
املوحد  باللقب  يتوج  اأول من  يكون  اأن  حتقيق هدفه 

يف فئة الوزن فوق املتو�صط.
وقال األفاري�س "اأريد اأن اأدخل التاريخ. مل يفعلها اأحد 
�صابقا". ومن املقرر اأن تكون مباراته املقبلة يف الثامن 
�صاوندرز  بيلي ج��و  ال��ري��ط��اين  اأي��ار/م��اي��و �صد  م��ن 
بالنت  كاليب  االمريكي  يليه  العاملية,  املنظمة  بطل 

بطل االحتاد الدويل للمالكمة.



 
تكت�شفان اأنهما �شقيقتان بال�شدفة

اكت�صفت امراأتان بريطانيتان اأنهما �صقيقتان عن طريق ال�صدفة, 
بعد اأن التقتا خالل عملهما يف املقهى نف�صه .

مادي�صون  وكا�صاندرا  عاماً(   31( تينيتي  جوليا  من  كل  والتقت 
مقهى  يف  ت��ع��م��الن  ك��ان��ت��ا  ع��ن��دم��ا   ,2013 ع����ام  يف  ع���ام���اً(   32(
Russian Lady يف نيو هافن, كونيتيكت, و�صرعان ما اأ�صبحتا 
بداأ  حتى  جتمعهما,  التي  القرابة  �صلة  تدركا  اأن  دون  �صديقتني 

النا�س ي�صريون اإىل الت�صابه بينهما.
وجوليا  اأن��ا  "التقيت  ب��وك  في�س  على  ق�صتها  كا�صاندرا  و�صاركت 
جوليا  والح��ظ��ت   Russian Lady مقهى  يف   2013 ع���ام  يف 
من  اأي�صاً  اأن��ه��ا  واأخ��رت��ن��ي  ذراع���ي,  على  الدومينيكان  علم  و�صم 
الدومينيكان وقد مت تبنيها من هناك". واأ�صافت كا�صاندرا "قلت 
واأ�صبحنا �صديقتني, وبداأنا يف  متبناة من هناك,  اأي�صاً  اإنني  لها 
�صقيقتني". وعلى  باأننا  واإخبار اجلميع  ارت��داء مالب�س متطابقة 
مدى 8 �صنوات, ا�صتمرت عالقة ال�صداقة بني جوليا وكا�صاندرا, 
تت�صاءالن  بداأتا  بينهما,  الت�صابه  ح��ول  الغرباء  تعليقات  وب�صبب 
لكل  التبني  اأوراق  لكن  بينهما,  قرابة  عالقة  وج��ود  اإمكانية  عن 
منهما مل تكن متطابقة, حيث ذكرت االأوراق اأنهما من مدينتني 

خمتلفتني واأ�صماء عائلتيهما ووالدتيهما غري متطابقة.

ي�شنع متثال عمالقا ل�»حور�س« من قطع احلديد اخلردة
حور�صاإله  متثال  �صناعة  من  �صالح  اإبراهيم  امل�صري  ال�صاب  متكن 
ون�صف,  اأمتار   6 اإىل  ي�صل  بارتفاع  امل�صريني,  قدماء  عند  ال�صم�س 
م�صتغال اأكرث من ن�صف طن من احلديد القدمي, وم�صتغرقا نحو 
امل�صري من ع�صاق احل�صارة  ال�صاب  التمثال.  اأربعني يوما يف �صنع 
متاثيل  حت��اك��ي  جم�صمات  ي�صنع  اأن  واأراد  ال��ق��دمي��ة,  الفرعونية 
االأنظار نحو  باأ�صلوب خمتلف, حتى يجذب  الفراعنة, لكن  اأج��داده 
اأن  من  بدال  اإيجابي,  ب�صكل  احلديد  وبقايا  اخل��ردة  ا�صتغالل  فكرة 
ت�صبح عبئا اقت�صاديا على بالده. يقول اإبراهيم )28 عاما( اإنه يرى 
تدويرها  اإع���ادة  باأهمية  يوؤمن  فهو  لذلك  كبرية,  ث��روة  اخل��ردة  يف 
ب�صكل فني, بدال من اأن تلقى يف ال�صحراء اأو اأن تلقى اأي م�صري اآخر. 
يف بداية م�صواره كان يعمل نحاتا عاديا, ي�صتخدم املواد املعتادة مثل 
اجلب�س, لكن اإبراهيم قرر اأن يجد لنف�صه م�صارا خمتلفا, يتمكن به 
من �صنع م�صرية متميزة يف جمال النحت والت�صميم. متثال حور�س 
اأخ��رى, ت�صرتك جميعا يف  اأعمال  اأعماله, بل �صبقها عدة  اأول  لي�س 
قط  متثال  مثل  القدمية,  امل�صرية  احل�صارة  من  م�صتمدة  كونها 
اأمتار, وكذلك قناع توت   6 با�صتيت الفرعوين الذي �صنعه بارتفاع 

عنخ اآمون, وبع�س املج�صمات ال�صغرية االأخرى.

اإبادة  850 بقرة عا�شت يف ظروف جهنمية
اأن  اإ�صبان  اأطباء بيطريني حكوميني  اأفاد تقرير �صري �صادر عن 
�صفينة جت��ول عر  �صهورا على من  بقرة ق�صت   850 اأك��رث من 

البحر االأبي�س املتو�صط, مل تعد �صاحلة ويجب قتلها.
االأبقار  ف��اإن  الريطانية,  "الغارديان"  �صحيفة  ذك��رت  ما  ووف��ق 
يف  ن�صطاء  و���ص��ف  ح��د  على  "جهنمية",  ظ���روف  يف  تعي�س  ك��ان��ت 
حقوق احليوانات. وظلت ال�صفينة, التي حتمل االأبقار, جتول عر 
البحر االأبي�س املتو�صط الأ�صهر عدة يف انتظار العثور على م�صرت 

للما�صية, قبل اأن تر�صو, ميناء قرطاجنة جنوب �صرق اإ�صبانيا.
ورف�صت جمموعة من الدول هذه احليوانات, ب�صبب خماوف من 

اإ�صابتها مبر�س الل�صان االأزرق, الذي ي�صبب العرج والنزيف. 
احليوانات  اأن  اإىل  اإ�صبانيا  يف  البيطريني  االأطباء  تقرير  وخل�س 

عانت كثريا ب�صبب الرحلة الطويلة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

من قلب غرفة العمليات.. طبيب يجيب القا�شي ويذهله
اأ�صيب قا�س اأمريكي بالذهول عندما �صاهد جراحا يح�صر حمكمة افرتا�صية, وهو داخل غرفة عمليات, حيث كان 

يجري عملية جراحية الأحد املر�صى.
وعقدت حمكمة يف والية كاليفورنيا حماكمة افرتا�صية عر تطبيق "زووم" ب�صبب تداعيات جائحة كورونا, التي 

جتعل من احل�صور الوجاهي متعذرا.
وكانت الق�صية املنظورة اأمام املحكمة تتعلق بدعوى على الطبيب يف �صاأن مروري. 

ويف بداية اجلل�صة, ظهر الدكتور �صكوت غرين مرتديا القناع الطبي والرداء اخلا�س بغرفة العمليات, االأمر الذي 
اأثار ا�صتغراب فريق املحكمة.

وزاد اال�صتغراب, عندما قال اجلراح باأن هناك مري�صا يجري له حاليا عملية جراحية بالتزامن مع املحكمة.
ويف بداية ت�صجيل "زووم" الذي ن�صر على �صبكات التوا�صل, قال الطبيب غرين: اأنا يف غرفة العمليات االآن وجاهز 

للمحاكمة".
وقال الطبيب هذا الكالم بينما كان على ما يبدو منهمكا يف العمل.

لكن كاتب املحكمة, قال:"ما مل اأكن خمطًئا , اأرى مدعى عليه موجود يف منت�صف غرفة العمليات ويبدو اأنه ي�صارك 
بن�صاط يف تقدمي اخلدمات للمري�س. هل هذا �صحيح يا �صيد غرين؟"
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علماء يطورون اأول و�شم م�شيء يف العامل
نف�صه,  تلقاء  من  ي�صيء  موؤقت  و�صم  اأول  املتحدة  اململكة  يف  علماء  ابتكر 

وميكن اأن يكون له العديد من التطبيقات يف جماالت الرعاية ال�صحية.
ومت دمج م�صابيح OLED امل�صغرة يف و�صم موؤقت يلت�صق باالأ�صطح بنف�س 
االأطفال.  ي�صعها  التي  املتحركة  بالر�صوم  املزخرفة  االإ���ص��دارات  طريقة 
م�صابيح OLED هي م�صابيح موفرة للطاقة, وت�صتخدم ب�صكل �صائع يف 

�صا�صات االأجهزة, مبا يف ذلك الهواتف الذكية واأجهزة التلفزيون.
�صعرة  من  م��رة   30 اأرق  وه��و  فقط,  ميكرومرت   2.3 الو�صم  �صمك  ويبلغ 
بحيث  كافية  بدرجة  �صاطًعا  ويكون  االأخ�صر,  باللون  وي�صيء  االإن�����ص��ان, 
اأن يوؤدي هذا االخ��رتاق بقيادة  املاأمول  ميكن روؤيته بالعني املجردة. ومن 
باحثني يف معهد UCL واملعهد االإيطايل للتكنولوجيا اإىل و�صع االأ�صا�س 

للو�صم املوؤقت يف امل�صتقبل بقدرات ذكية.
لكن  للتجربة,  مرفق  طاقة  م�صدر  بوا�صطة  االأويل  النموذج  ت�صغيل  ومت 
املطورين يقولون اإن االإ�صدارات امل�صتقبلية �صت�صتخدم على االأرجح بطارية 

�صغرية اأو مكثفات فائقة.
قطبني  جت��ارًي��ا,  متوفر  موؤقت  و�صم  ورق  على:  احل��ايل  اجلهاز  ويحتوي 
كهربائي,  ملجال  تعر�صه  عند  ي�صيء  وبوليمر  عازلة  طبقة  كهربائيني, 

ويبلغ �صمك البوليمر الباعث لل�صوء 76 نانومرت فقط.

جوائز غولدن غلوب لتكري�س نتفليك�س هوليوديًا 
اإعالن  احتفال  يف  اال�صتعرا�صية  البهرجة  غياب  عن  املفاجاآت  تعّو�س  قد 
كوفيد19-  جائحة  ب�صبب  االفرتا�صية  غلوب" بال�صيغة  "غولدن  جوائز 
وميكن اأن ي�صكل منا�صبة لالحتفاء باملُخرجات ولتكري�س �صعود "نتفليك�س" 

يف جمال االإنتاج ال�صينمائي.
اإذ  الرت�صيحات  يف  قيا�صياً  رقماُ  حققت  الطلب  بح�صب  الفيديو  فمن�صة 
ويف  الفئات  اأه��م  جوائز  على  تناف�س  واأعمالها  منها,   42 على  ا�صتحوذت 
اخلم�صة  الرت�صيحات  الئحة  تت�صمن  مقّدمها "اأف�صل فيلم درامي" التي 

اثنني من اأ�صرطتها هما "ذي ترايل اأوف ذي �صيكاغو �صفن" و"مانك".
لكّن احلذر يبقى واجباً, اإذ رغم ح�صولها على 34 تر�صيحاً العام الفائت, 
مل تنجح "نتفليك�س" يف الفوز اإال بجائزتني, واأخفقت تالياً يف فر�س نف�صها 
بني كبار هوليوود. وت�صتحوذ جوائز "غولدن غلوب" على اهتمام كبري يف 
اأو�صاط ال�صينما االأمريكية وي�صعى العاملون يف هذا القطاع اإىل الفوز بها. 
وهي قد تعزز حظوظ اأبرز املر�صحني جلوائز االأو�صكار, لكنها اأي�صاً, وعلى 

العك�س, قد حتبط اآمالهم.
جلمعية  التابعة  التحكيم  جلنة  ل��دى  ك��ان   ,2019 ن�صخة  اإىل  بالن�صبة 
ال�����ص��ح��اف��ة االأج��ن��ب��ي��ة يف ه��ول��ي��وود ال��ت��ي مت��ن��ح ه���ذه اجل���وائ���ز ق���درة على 
اال�صت�صراف: فقد فاز جميع الفائزين بجوائز غولدن غلوب يف فئة ال�صينما 

بجائزة اأو�صكار بعد ب�صعة اأ�صابيع, با�صتثناء مو�صيقى االأفالم.

توبا بويوك�شتون 
تتنكر من اأجل 

ابنة ال�شفري
تركية  اإع��������الم  و����ص���ائ���ل  ك�����ص��ف��ت 
ع����ن �����ص����ورا ل��ل��ن��ج��م��ة ال���رتك���ي���ة  

تنكرها  تظهر  بويوك�صتون   ت��وب��ا 
وذلك  كوين",  "هاريل  ب�صخ�صية 
يف  �صتوؤديه  متثيلي  م�صهد  ب�صبب 
م�صل�صل " ابنة ال�صفري ", مل ُيك�صف 
هذه  ���ُص��ّرب��ت  وق���د  تفا�صيله,  ع��ن 
ال�صور كت�صويق للجمهور مل�صاهدة 

العمل.
م�����ص��ادر مطلعة  رج���ح���ت  وك���ان���ت 
�صتعر�س  ال��ت��ي  احل��ل��ق��ة  ت��ك��ون  اأن 
يف 10 اأي���ار ه��ي االأخ����رية, على اأن 
تكون احللقة 52, اأي �صتعر�س 11 
حلقة بعد, اأما �صبب اتخاذهم قرار 
ال���ع���دد م���ن احللقات  ع��ر���س ه���ذا 
ب���ع���د, ف��ه��و ل��ك��ي ت���ك���ون االأح������داث 
العمل  ي��ت��وق��ف  ال  وك���ي  منطقية, 

دون خامتة.

للمرة الثانية.. 
اتهام حاكم نيويورك 

ب� التحر�س اجلن�شي
اتهمت موظفة ثانية, كانت تعمل 
والية  حاكم  مكتب  يف  املا�صي  يف 
امل�صوؤول  كومو,  اأن���درو  نيويورك 
وهي  اجلن�صي,  بالتحر�س  نف�صه, 

تهمة اأنكرها االأخري.
وقالت �صارلوت بينيت, امل�صت�صارة 
البالغة  ال�������ص���اب���ق���ة  ال�������ص���ح���ي���ة 
ل�صحيفة  ع��ام��ا   25 ال��ع��م��ر  م��ن 
احلاكم  اإن  ت����امي����ز,  ن���ي���وي���ورك 
ربيع  يف  ج��ن�����ص��ي��ا  ب���ه���ا  حت����ر�����س 

.2020
حاكم  اأن  ب���ي���ن���ي���ت  واأ������ص�����اف�����ت 
 63 العمر  من  البالغ  نيويورك 
متكرر  ب�صكل  معها  حت��دث  عاما 
يف اأوائل يونيو, عن انفتاحه على 
الع�صرينات,  يف  ���ص��اب��ات  م��واع��دة 
و���ص��األ��ه��ا ع��ن راأي��ه��ا يف ال��ف��ارق يف 

ال�صن.
اإطالقا  مل�صها  كومو  يحاول  ومل 
االرتياح  ب��ع��دم  ���ص��ع��رت   ": لكنها 
بينيت  روت  ك���م���ا  واخلوف", 

لل�صحيفة.
اإىل  اأن���ه���ا حت��دث��ت  اإىل  واأ�����ص����ارت 
رئي�س املكتب وامل�صت�صار القانوين 
وظيفة  اإىل  نقلها  ال���ذي  لكومو 
ج����دي����دة يف م���ب���ن���ى اآخ��������ر. وق���د 
نا�صبتها الوظيفة اجلديدة لذلك 

قررت اأال تذهب اأبعد من ذلك.

ج�شم كروي غريب يظهر يف الكاريبي
�صيء  جتريب  وعائلتها  بريطانية  �صابة  اأرادت 
جزر  اإح��دى  يف  يق�صونها  عطلة  خ��الل  جديد 
بهم  لينتهي  ال��ك��اري��ب��ي,  ال��ب��ح��ر  يف  ال��ب��اه��ام��ا 

املطاف اإىل اكت�صاف ج�صم غريب للغاية.
ون�صرت تفا�صيل الق�صة, �صحيفة "اإندبندنت" 
ال��ري��ط��ان��ي��ة, ال��ت��ي ق��ال��ت اإن اجل�����ص��م ع��ل��ى ما 
قمر  اأو  ف�صائية  مركبة  م��ن  �صقط  اإم���ا  ي��ب��دو 

ا�صطناعي من �صنع الرو�س.
وذك�����رت م���ان���ون ك�����الرك, ال��ب��ال��غ��ة م���ن العمر 
مع  ت�صري  كانت  بينما  الحظت,  اأنها  عاما,   24
رمال  اأن  رغ��م  ال��ل��ي��ل,  يف  يلمع  �صيئا  وال��دت��ه��ا, 

ال�صاطئ كانت قد غطت اأجزاء كبرية منه.
م�صنوع  ال�صكل,  دائ��ري  كان  اجل�صم  اإن  وقالت 
من مادة التيتانيوم ويبلغ وزنه 41 كيلوغراما, 

وعليه كتابة ب�اللغة الرو�صية.
واأ�صافت :"كان باإمكاننا روؤية الكتابة الرو�صية 
على جانب )اجل�صم الكروي(. ووا�صلنا احلفر 
على اجل�صم. كانت خطوة جريئة بع�س ال�صيء 

نًظا الأنه مل يكن لدينا اأي فكرة عما كان".

�شداقة بني عجوز وبجعة عمرها 37 عاما 
و�صيدة  رج���ل  اأو  رج��ل��ني  ب��ني  ���ص��داق��ة  ع��ن  ت�صمع  رمب���ا 
والعك�س, لكن �صداقة متتد ل�37 عاما بني رجل وبجعة, 
بعالقة  م��ريزان  الرتكي رجب  "غريب". ويحظى  فهذا 
 37 "غريب" منذ  ا�صتثنائية للغاية مع البجعة  �صداقة 

عاما, وفق تقرير ل�صحيفة بيلد االأملانية. 
وبداأت الق�صة يف عام 1984 عندما كان رجب يوؤدي عمله 
كعامل بريد, ويقوم باإي�صال الر�صائل الأ�صحابها يف قرية 
اأدرنة الرتكية. ويف هذه الرحلة املعتادة,  جماورة ملدينة 
وجد �صاعي الريد بجعة م�صابة بك�صر يف جناحها, فقام 
واأط��ل��ق رجب  امل��ن��زل.  اإىل  واأخ��ذه��ا معه  بتجبريه بع�صا, 
على بجعته ا�صم "غريب", ون�صاأت �صداقة غريبة بينهما, 
الأن البجعة مل ترتك منقذها منذ ذلك احلني؛ ويذهبان 
حظرية  �صيد  الريد  �صاعي  اإن  بل  يوميا,  معا  نزهة  يف 
ل�صحيفة  حديث  ويف  املنزل.  حديقة  يف  لبجعته  خا�صة 
حتدث �صخ�س اآخر معي, فاإن  "اإذا  رجب:  قال  "بيلد", 
غريب ت�صرب منقارها يف االأر�س وترفع �صوتها غ�صبا". 
وتابع "اأنها حتاول حمايتي ورمبا ت�صعر بالغرية.. عندما 

متوت غريب, �صاأبني لها قرا من الرخام".

حادثة �شرقة.. وموقف بطويل من ال�شحية
كاليفورنيا  ����ص���وارع  اأح���د  امل��راق��ب��ة يف  ك���ام���ريات  اأظ���ه���رت 
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة, ���ص��ي��ارة جت��ر �صيدة وهي 
مت�صك بحقيبتها, بعدما تعر�صت ملحاولة �صرقة. وح�صبما 
ذكرت �صبكة "اإن بي �صي" االأمريكية, فاإنها قد ح�صلت على 
مقطع الفيديو, من اأحد املتاجر املتخ�ص�صة ببيع منتجات 
التجميل, والتي وثقت احلادثة. وتوا�صل ال�صيارة التحرك 
يف الفيديو, بينما تفقد ال�صيدة االأمل با�صتعادة حقيبتها, 
املكان  يف  متواجدون  اأ�صخا�س  ويقرتب  عنها,  تتخلى  اإذ 
منها, لالطمئنان عليها, يف حني يوا�صل بع�س املتواجدين 
يف املكان الت�صوير. من جانبها, طلبت �صرطة كاليفورنيا 
يف بيان, من اأي �صخ�س تتوفر لديه معلومات عن ال�صيارة 

اأو �صائقها, اإعالمها التخاذ االإجراءات املنا�صبة.

التهريب يف زمن اجلائحة.. داخل �شيارة اإ�شعاف
عرث رجال �صرطة مدينة مي�صينا بجزيرة �صقلية على 30 
يقودها  اإ�صعاف  �صيارة  داخ��ل  املاريجوانا  من  كيلوجراما 
ممر�صان مزعومان. ويبدو اأن الرجلني اعتقدا اأنه لن يتم 
من  الع�صيب  الوقت  ه��ذا  يف  ال�صرطة  قبل  من  توقيفهما 
وباء كورونا, خا�صة مع احتمال نقل �صيارة االإ�صعاف ملر�صى 
الكالب  انفعال  مالحظة  ج��راء  ولكن  ال�"كوفيد19-". 
اإنزال  املخدرة يف منطقة  امل��واد  البحث عن  املتخ�ص�صة يف 
العّبارات التي تربط كاالبريا و�صقلية, قرر رجال ال�صرطة 
اإيقاف �صيارة االإ�صعاف الإجراء فح�س �صامل. ونتيجة لذلك 
باإجمايل  املاريجوانا,  من  عبوة   50 على  ال�صرطة  ع��رثت 
حوايل 30 كيلوجراماً, والتي كانت �صتحقق اأرباحاً بقيمة 
ال�صوق, بح�صب  اإذا مت طرحها يف  ي��ورو,  األف   300 حوايل 
تقديرات املحققني. وعلى الفور األقي القب�س على ال�صائق 
فران�صي�صكو ميني�صاىل البالغ من العمر 40 عاماً, متلب�صاً 
بتهمة تهريب املخدرات, و�صريكه جورجيو فيومارا �صاحب 
اإىل  باالإ�صافة  االإج��رام��ي,  ال�صجل  �صاحب  ع��ام��اً,   46 ال��� 
اإحراز التحفظ على نقود وهواتف حممولة وم�صد�س فارغ 

دون غطاء اأحمر.

كهوف امللح يف بنغازي واحة هدوء 
باتت كهوف امللح وجهة عالجية جديدة يف بنغازي, 
خمت�ّس  مركز  افتتاح  منذ  ليبيا,  م��دن  اأك��ر  ث��اين 
من  �صابقة  يف  اأ���ص��ه��ر,  خم�صة  قبل  ال��ب��دي��ل  بالطب 
معامل  ا�صتعادة  ي��ح��اول  ال���ذي  البلد  ه��ذا  يف  نوعها 
يف  ال��واق��ع  "اأوبال"  م��رك��ز  وي�صتغّل  طبيعية.  ح��ي��اة 
ليبيتان  اأ�ّص�صته  وال���ذي  ال��راق��ي  ال��داق��ادو���ص��ت��ا  ح��ي 
ف���وائ���د العالج  ال��ب��دي��ل,  ال���ط���ّب  �����ص��ت��ان يف  م��ت��خ�����صّ
ب��امل��ل��ح لتطبيب اأ���ص��خ��ا���س ي��ع��ان��ون م��ن اأم���را����س يف 
اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����ص��ي ك��ال��رب��و وك���ذل���ك م���ن اأم���را����س 
اأمرا�س  اإىل  اإ�صافة  واالإك��زمي��ا,  كال�صدفية  جلدية 
ا�صطناعي  كهف  داخل  االأنفية.  واجليوب  ال�صقيقة 
ت��غ��ط��ي ج���دران���ه ك��ت��ل امل���ل���ح ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ع اإ����ص���اءة 
اال�صرتخاء  على  ت�صاعد  ه��ادئ��ة  ومو�صيقى  خافتة 
بداأت  ثّم  اأحمد.  الثالثيني  ا�صتلقى  التوتر,  واإزال��ة 
االأخ�صائية يف الطب البديل اإميان بوقعيقي�س وهي 
اجلاف من  بامللح  بتغطيته  املركز,  موؤ�ِص�َصتي  اإحدى 
بحمامات  اأ�صبه  بطريقة  عنقه,  اإىل  و�صواًل  رجليه 
ال��رم��ل ال��ع��الج��ي��ة. ي��ق��ول اأح��م��د ال���ذي ي��ع��اين من 
هذه  يف  يخ�صع  اإن���ه  التنف�صي  اجل��ه��از  يف  ال��ت��ه��اب��ات 

اجلل�صة  لردم اجل�صم بامللح ملدة 45 دقيقة", موؤكدا 
�صابقة.  ج��ل�����ص��ات  ب��ع��د  كبري"  "بتح�صن  ���ص��ع��ر  اأن����ه 
ويبّخ  امل��ل��ح  خم�ص�س  ج��ه��از  يطحن  اآخ����ر,  ك��ه��ف  يف 
ج��زي��ئ��ات��ه ال��ت��ي حت��م��ل م����ادة ال��ي��ود يف ال���ه���واء, من 
ترتدي  ال��ت��ي  بوقعيقي�س  وت��ق��ول  ت��ن�����ّص��ق��ه��ا.  اأج����ل 
ا�صتن�صاق  اإن  اللون,  زه��رّي  وحجاباً  اأبي�س  قمي�صاً 
امل�صالك  وي��ن��ّق��ي  االل��ت��ه��اب  "يخفف  امل��ل��ح  ج��زي��ئ��ات 
للح�صا�صية  امل��ث��رية  امل���واد  ميت�ّس  وك��ذل��ك  الهوائية 
وال�صموم املوجودة يف اجل�صم" م�صرية اإىل اأن "هذه 
اجل��زي��ئ��ات امل���احل���ة م��ف��ي��دة ل��ل��ب�����ص��رة الأن���ه���ا متت�ّس 
الناجتة عنها". يعاين  ال�صارة وال�صوائب  البكترييا 
اأخليف, وهو موظف يف م�صرف يف  م�صطفى اأحمد 
وحادة  مزمنة  التهابات  من  عمره,  من  اخلم�صينات 
"كنت  يف اجليوب االأنفية منذ ع�صر �صنوات. ويقول 
ا�صتهلك كميات كبرية من امل�صكنات, وف�صل االأطباء 
التقليديون يف تخفيف معاناتي ومل اأ�صعر باالرتياح 
بامللح اجلاف". يف  العالج  اأن خ�صت جتربة  بعد  اإال 
ت�صرين االأول/اأكتوبر املا�صي بني ال�صلطتني اللتني 
ت��ت��ن��ازع��ان احل��ك��م يف ه���ذا ال��ب��ل��د ال���واق���ع يف �صمال 

بيلي �إيلي�س حت�صر حفل فانيتي فري �أو�صكار يف بيفريل هيلز خالل حفل توزيع جو�ئز �الأو�صكار �لـ 92 , يف لو�س �أجنلو�س, كاليفورنيا.رويرتز

مادونا بكوالي�س عمل 
جديد 

عملها  ت�صوير  كوالي�س  م��ن  فيديو  م��ادون��ا  العاملية  النجمة  ن�صرت 
اجلديد يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي, وظهرت 
اأمام الكامريا اإىل جانب املخرج, وتعر�صها  اأثناء متارينها لتظهر  فيه 
بتعليق  الفيديو  بدورها  واأرفقت  مالب�صها,  �صيق  جراء  طريف  ملوقف 

كتبت فيه: "جميل اأن نعاود العمل جمدداً".
التاتو الذي ر�صمته على مع�صمها  اأن مادونا ك�صفت موؤخًرا عن  يذكر 
اأ�صماء جميع اأطفالها ال�صتة, فقد  وهو عبارة عن االأحرف االأوىل من 
التاتو,  لر�صم  خ�صوعها  خ��الل  ال�صور  م��ن  ع���دًدا  م��ادون��ا  ا�صتعر�صت 

وكانت خطوتها كتعبري عن حبها الكبري الأوالدها.


