الإمارات ترحب بوقف �إطالق
النار بني الهند وباك�ستان يف ك�شمري

�ص 02

فريق م�سبار الأمل يزور جمندي
اخلدمة الوطنية واالحتياطية

•• �أبوظبي-وام:

رح �ب��ت دول ��ة الإم � � ��ارات ب ��إع�ل�ان وق ��ف �إط�ل��اق ال �ن��ار ب�ي�ن اجل�ي���ش�ين الهندي
والباك�ستاين عرب احلدود املتنازع عليها يف �إقليم ك�شمري .و�أكدت وزارة اخلارجية
والتعاون ال��دويل  -يف بيان لها � -أن دولة الإم��ارات تربطها بكل من جمهورية
الهند وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية عالقات تاريخية وطيدة ،و�أنها تثني على
جهود البلدين للتو�صل �إىل هذا الإجناز ،م�ؤكدة �أنها خطوة هامة نحو حتقيق
الأم��ن اال�ستقرار واالزده ��ار يف الإقليم واملنطقة .و�أ��ش��ارت ال��وزارة �إىل �أهمية
االلتزام بوقف �إطالق النار ب�شكل دائم بني البلدين ال�صديقني يف ك�شمري ،مبا
يعود بالنفع على اجلانبني ،وااللتزام بالطرق الدبلوما�سية ،من خالل احلوار،
لبناء ج�سور الثقة من �أجل �إحالل �سالم دائم يحقق تطلعات �شعبي البلدين يف
ال�سالم واال�ستقرار واالزدهار.
مواقــيت ال�صالة
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خليفة بن زايد ي�صدر قرارين بت�شكيل جمل�س �إدارة
�شركة برتول �أبوظبي الوطنية وتعيني الع�ضو املنتدب
•• �أبوظبي-وام:

�أحمد اجلابر ع�ضواً منتدباً ل�شركة برتول �أبوظبي
الوطنية «�أدن� ��وك» ب��الإ��ض��اف��ة �إىل من�صبه احلايل
كرئي�س تنفيذي لل�شركة.

حممد بن زايد ي�صدر قرارا بت�شكيل اللجنة التنفيذية
ملجل�س �إدارة �شركة برتول �أبوظبي الوطنية

•• �أبوظبي-وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع� �ل ��ى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة رئي�س
املجل�س التنفيذي لإمارة
�أب��وظ�ب��ي ،ب�صفته رئي�س
جم �ل ����س �إدارة �شركة
برتول �أبوظبي الوطنية
«�أدن� ��وك» ق ��رارا بت�شكيل
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة
مل �ج �ل ����س �إدارة �شركة
برتول �أبوظبي الوطنية
«�أدن � ��وك» ،ب��رئ��ا��س��ة �سمو
ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حممد
بن زايد �آل نهيان .وت�ضم
اللجنة التنفيذية يف ع�ضويتها كل من معايل الدكتور �سلطان �أحمد اجلابر
ومعايل خلدون خليفة املبارك ومعايل جا�سم حممد الزعابي ومعايل �سهيل
حممد املزروعي ومعايل �أحمد علي ال�صايغ.

ترحيب فل�سطيني ب�إر�سال الإمارات لقاحات كورونا �إىل قطاع غزة

احل�صار املفرو�ض منذ فرتة طويلة والذي
•• غزة  -وام:
مي�ن��ع �إدخ� ��ال ال�ل�ق��اح��ات امل���ض��ادة للفريو�س
رحبت قطاعات خمتلفة من الفل�سطينيني للقطاع.
بتزويد دولة الإمارات العربية املتحدة قطاع وقال احلقوقي الفل�سطيني خليل �أبو �شمالة
غزة بلقاحات م�ضادة لفريو�س كورونا يف ظل �إن قطاع غزة ي�شهد حالة تدهور يف القطاع

ال�صحي وعلى م�ستوى الأطقم الطبية وعلى
مدار الأ�شهر املا�ضية واجه القطاع �صعوبات
كبرية يف مواجهة انت�شار فريو�س "كورونا" ..
م�ؤكدا �أن اللقاح املر�سل من دول��ة الإمارات
يف ه��ذا التوقيت يعزز عمل الأطقم الطبية

ووزارة ال�صحة الفل�سطينية مبا ميكنها من
التعامل مع احلاالت الطارئة.
و�أ�ضاف :ح�سبما علمنا ف�إن هذه هي الدفعة
الأوىل من اللقاحات و�إن الإم��ارات م�شكورة
�سرت�سل دفعات �أخرى( .التفا�صيل �ص)2

جددت ت�ضامنها الكامل مع اململكة و�أكدت �أن �أمن البلدين كل ال يتجز�أ

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف ال�سعودية ب�صاروخ بالي�ستي وطائرات مفخخة
•• �أبوظبي-الريا�ض -وام:

�أعربت دول��ة الإم��ارات عن �إدانتها
وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت
م�ي�ل�ي���ش�ي��ات احل ��وث ��ي الإره��اب �ي��ة
امل��دع��وم��ة م��ن �إي � ��ران ،ا�ستهداف
املدنيني والأعيان املدنية بطريقة
مم�ن�ه�ج��ة وم �ت �ع �م��دة يف املنطقة
اجل�ن��وب�ي��ة وك��ذل��ك م��دي�ن��ة جازان
ومدينة خمي�س م�شيط يف اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،من
خ�لال �صاروخ بالي�ستي وطائرات
م� �ف� �خ� �خ ��ة اع �ت�ر� � �ض � �ت � �ه ��ا ق� � ��وات
التحالف.
وج� ��ددت دول ��ة الإم� � ��ارات يف بيان
�� � �ص � ��ادر ع � ��ن وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة
والتعاون الدويل ت�ضامنها الكامل
م��ع امل�م�ل�ك��ة �إزاء ه ��ذه الهجمات
الإرهابية ،والوقوف معها يف �صف
واحد �ضد كل تهديد يطال �أمنها
وا� �س �ت �ق��راره��ا ،ودع �م �ه��ا يف ك��ل ما
تتخذه من �إج��راءات حلفظ �أمنها
و�سالمة مواطنيها واملقيمني على
�أرا�ضيها.
و�أك � ��د ال �ب �ي��ان �أن �أم� ��ن الإم � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة و�أم � ��ن اململكة

�صورتان من منزل بالريا�ض لآثار انت�شار �شظايا اعرتا�ض �صاروخ بال�ستي �أطلقته ملي�شيا احلوثية الإرهابية (وا�س)
العربية ال�سعودية ك��ل ال يتجز�أ ع �ل��ى � �س �ع��ي ه ��ذه امل �ل �ي �� �ش �ي��ات �إىل احلوثية الإره��اب�ي��ة املدعومة من
و�أن �أي ت�ه��دي��د �أو خ�ط��ر يواجه ت�ق��وي����ض الأم � ��ن واال� �س �ت �ق��رار يف �إي� � ��ران ب ��اجت ��اه امل �م �ل �ك��ة العربية
امل�م�ل�ك��ة ت�ع�ت�بره ال��دول��ة تهديداً املنطقة.
ال�سعودية.
ملنظومة الأمن واال�ستقرار فيها.
وك��ان��ت ق �ي��ادة ال� �ق ��وات امل�شرتكة وقال العميد الركن تركي املالكي
و�أ�شار البيان �إىل �أن ا�ستمرار هذه لتحالف دع��م ال�شرعية يف اليمن امل �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م ق ��وات
الهجمات يو�ضح طبيعة اخلطر ق ��د �أع� �ل� �ن ��ت اع�ت��را�� ��ض وتدمري التحالف (حتالف دع��م ال�شرعية
الذي يواجه املنطقة من االنقالب �صاروخ بال�ستي و 6طائرات دون يف ال�ي�م��ن)  -يف ب�ي��ان بثته وكالة
احل��وث��ي ،واعتربته دلي ً
ال جديداً طيار (مفخخة) �أطلقتها امللي�شيا الأن �ب ��اء ال���س�ع��ودي��ة (وا� � ��س) � -إن

النا�صرية تعلق تظاهراتها ..ومتهل احلكومة � 3أيام

ق��وات التحالف امل�شرتكة متكنت
م�ساء �أم�س الأول (ال�سبت) و�صباح
�أم� �� ��س (الأح � � � ��د) م ��ن اع�ت�را� ��ض
وتدمري ��ص��اروخ بال�ستي (واحد)
�أطلقته امللي�شيا احلوثية الإرهابية
املدعومة م��ن �إي ��ران جت��اه مدينة
ال��ري��ا���ض ،وع��دد  6ط��ائ��رات دون
ط �ي��ار (م �ف �خ �خ��ة) جت� ��اه اململكة
ال� �س �ت �ه��داف امل��دن �ي�ي�ن والأع� �ي ��ان
املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة
يف املنطقة اجلنوبية وكذلك مدينة
جازان ومدينة خمي�س م�شيط.
و�أ�ضاف العميد املالكي �أن امللي�شيا
احلوثية الإرهابية تتعمد الت�صعيد
ال �ع��دائ��ي والإره ��اب ��ي ال�ستهداف
امل� ��دن � �ي�ي��ن والأع � � � �ي� � � ��ان امل ��دن� �ي ��ة
با�ستخدام ال���ص��واري��خ البال�ستية
والطائرات دون طيار"املفخخة".
و�أو� �ض��ح العميد املالكي �أن كفاءة
ق � � ��وات ال � ��دف � ��اع اجل � � ��وي امللكي
ال�سعودي والقوات اجلوية امللكية
ال�سعودية ت�صدت و�أحبطت هذه
التهديدات بر�صدها عند �إطالقها
من داخل مناطق �سيطرة امللي�شيا
احل ��وث� �ي ��ة وم� � ��ن ث� ��م متابعتها
وتدمريها.

مقتل  6ع�سكريني عراقيني يف انفجار �سيارة مفخخة بالأنبار

•• بغداد-وكاالت:

�أفادت م�صادر �أمنية عراقية الأحد ،مبقتل  6من عنا�صر
احل�شد الع�شائري وقوات اجلي�ش العراقي بانفجار �سيارة
مفخخة حمافظة الأنبار ( 120كيلومرتاً غربي بغداد).
وقالت امل�صادر �إن �سيارة انفجرت اليوم ا�ستهدفت جتمعاً
للح�شد الع�شائري واجلي�ش العراقي يف منطقة املدهم
بالأنبار ،مما ت�سبب مبقتل  4من احل�شد الع�شائر واثنني
من قوات اجلي�ش العراقي يف ح�صيلة �أولية.
وم��ع ع��ودة الهدوء الن�سبي �إىل حمافظة ذي ق��ار جنوب
العراق بعد �أي��ام متتالية من التظاهرات واالحتجاجات
التي تخللتها ا�شتباكات يف النا�صرية �أدت �إىل �سقوط عدد
من القتلى واجلرحى� ،أعلن املحتجون تعليق تظاهراتهم،
وام�ه��ال احلكومة � 3أي��ام لتنفيذ مطالبهم ،بح�سب ما
�أفادت قناة العربية �أم�س الأحد.
يف حني �شدد املحافظ بالوكالة عبدالغني الأ�سدي ،خالل
زيارة ملركز ال�شرطة ،بوقت �سابق اليوم على حما�سبة كل
من يطلق الر�صا�ص احلي على املحتجني .وقال :فو�ضنا
�شرطة ذي قار مبحا�سبة من ال ينفذ �أوامر منع ا�ستخدام
الر�صا�ص احل��ي �أث�ن��اء التظاهرات .كما �أك��د �أن احلوار
مع �أهايل النا�صرية الختيار ما يرونه منا�سبا من �أجل
�إدارة حمافظتهم واخلروج من الأزمة احلالية متوا�صل،
م�ضيفا لن ن�سمح لأحد مب�صادرة حقوقهم.

الفجر الريا�ضي

يوفنتو�س يتعرث يف م�سعاه
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�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة «حفظه اهلل» ،حاكم �إم ��ارة �أبوظبي،
ب�صفته رئ�ي���س�اً للمجل�س الأع �ل��ى ل�ل���ش��ؤون املالية
واالق�ت���ص��ادي��ة ق ��رارا بت�شكيل جمل�س �إدارة �شركة
ب�ترول �أبوظبي الوطنية «�أدن ��وك» برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان .
وي�ضم جمل�س �إدارة �شركة برتول �أبوظبي الوطنية
«�أدن ��وك» يف ع�ضويته كل من �سمو ال�شيخ ه��زاع بن
زاي��د �آل نهيان و�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان و�سمو ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ،ومعايل الدكتور �سلطان �أحمد اجلابر ومعايل
خلدون خليفة املبارك ومعايل الدكتور �أحمد مبارك
امل��زروع��ي ،وم�ع��ايل جا�سم حممد ال��زع��اب��ي ومعايل
�سهيل حممد املزروعي ومعايل �أحمد علي ال�صايغ
ومعايل املهند�س عوي�ضة مر�شد املرر.
و�أ� �ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان ق ��راراً �آخ ��راً بتعيني معايل ال��دك�ت��ور �سلطان
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�أخبار الإمارات

�إىل ذل ��ك� ،أع �ل��ن �أن الأوام � ��ر � �ص��درت ب���س�ح��ب عنا�صر
مكافحة ال�شغب وا�ستبدالها بقوات من اجلي�ش وال�شرطة
يف مدينة النا�صرية ملنع �أي ت�صادم بني القوات الأمنية
وامل�ت�ظ��اه��ري��ن ،ح�سب ت��وج�ي�ه��ات ال�ق��ائ��د ال �ع��ام للقوات
امل�سلحة.
و�أو��ض��ح �أن��ه مت ت�شخي�ص وج��ود خلل يف ال��ر�ؤي��ة والأداء
من قبل بع�ض الأجهزة الأمنية ،و�سيعمل على جتاوز كل
الأخطاء ال�سابقة.
�أتى ذلك بعد �أي��ام من التظاهر واال�شتباكات التي عمت
مدينة النا�صرية احتجاجا على املحافظ ناظم الوائلي
والأو�ضاع االقت�صادية املرتدية ،ما �أدى �إىل �سقوط �أكرث
من  5قتلى ،بح�سب ما �أفادت م�صادر طبية �سابقا وع�شرات
اجلرحى .ودفع رئي�س احلكومة م�صطفى الكاظمي �إىل
�إقالة الوائلي وتعيني الأ�سدي مكانه بالوكالة.
فيما �أعلنت منظمة العفو الدولية م�ساء اجلمعة� ،أنها
حتققت من مقاطع فيديو من النا�صرية فيها �أ�صوات
وا�ضحة لإط�لاق النار ويظهر فيها �أف��راد ال�شرطة وهم
يطلقون النار� ،إ�ضافة �إىل حمتجني قتلى يف الطرقات.
ي�شار �إىل �أن ال �ع��راق �شهد �أك�ب�ر اح�ت�ج��اج��ات مناه�ضة
للحكومة منذ ع�ق��ود يف �أك�ت��وب��ر ع��ام  ،2019ا�ستمرت
لعدة �أ�شهر ،وط��ال��ب فيها مئات الآالف م��ن العراقيني
بالوظائف واخلدمات والإطاحة بالنخبة احلاكمة التي
يتهمونها بالف�ساد واملحا�ص�صة والتبعية.

وزير ال�صحة يروج للدواء

لعالج كوفيد 19-

الهند :جتارة الأيورفيدا املربحة واخلطرة!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

�إن�ه��ا ت�شكيلة مهمة م��ن امل���س��ؤول�ين لإع�ل�ان م��ن ال ��وزن الثقيل .جاء
وزي��ر ال�صحة الهندي ووزي��ر النقل ،اجلمعة  19فرباير ،للرتويج لـ
(كورونيل) ،الذي مت تقدميه باعتباره �أول دواء ميكنه عالج كوفيد-
 .19بينهما وقف رجل من دون ك ّمامة ،ب�شعر طويل ،وحلية كثيفة
� �س��وداء ،يف زي زع �ف��راين ال �ل��ون .ان��ه ب��اب��ا رام��دي��ف� ،شخ�صية هندية
�شهرية متعددة الهويات :معلم يوغا كاثودي حت� ّول �إىل رج��ل �أعمال
ثري ملنتجات الأيورفيدا ،بف�ضل �شركته باتاجنايل .وهذه االخرية هي
التي وجدت العالج املثبت علم ًيا لكورونا فريو�س ،الذي قتل �أكرث من
 2.4مليون من �سكان الأر�ض .و�صفته� :أع�شاب �أيورفيدا مثل اجلين�سنغ
(التفا�صيل �ص)15
وريحان تول�سي الهندي �أو عرق ال�سو�س.

للبقاء يف املناف�سة

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 36صفحة -الثمن درهمان

ت��ق��ل��ي�����ص احل�����ص��ة
الدرا�سية من  45لـ 30
دقيقة حتى �إ�شعار �آخر
•• دبي  -حم�سن را�شد:

ق�ل���ص��ت م��ؤ��س���س��ة الإم � ��ارات
للتعليم املدر�سي (تعليم) يف
املدار�س احلكومية ب�أبوظبي
زمن احل�صة من  45دقيقة لـ
 30دقيقة للحلقتني الثانية
والثالثة بحيث ينتهي اليوم
الدرا�سي نحو ال�ساعة الثانية
ع�شرة وخم�س و�أربعني دقيقة
ظ � �ه� ��راً يف ب �ع ����ض امل� ��دار�� ��س
ويف ال�ب�ع����ض ال�ث��ان�ي��ة ع�شرة
وخ �م ����س وع �� �ش��ري��ن دقيقة
(بح�سب الفرتة الزمنية التي
خ���ص���ص��ت لال�سرتاحتني)،
ب � � � ��د ًال م � ��ن ان � �ت � �ه� ��اء ال� �ي ��وم
ال��درا��س��ي يف ال�ساعة الثانية
ظهراً كما كان يف ال�سابق.
و�أب� �ل� �غ ��ت امل ��ؤ� �س �� �س ��ة جميع
امل��دار���س يف الإم� ��ارة بالقرار
اجل ��دي ��د ل�ي�ب�ل�غ��وه بدورهم
�أول �ي��اء الأم ��ور على �أن تبد�أ
احل �� �ص��ة الأوىل يف ال�ساعة
ال �ث��ام �ن��ة � �ص �ب��اح �اً ويتخلل
خ�م���س��ة دق��ائ��ق ب�ي�ن احل�صة
والأخ� � � � ��رى وبا�سرتاحتني
تراوحت الواحدة منهما بني
 10دقائق و 20دقيقة.
(التفا�صيل �ص)7

�أجرت  226,139فح�صا ك�شفت عن � 2,930إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء  1,517حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  5,372جرعة خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى ام�س  6,020,461جرعة ومعدل توزيع اللقاح  60.87جرعة لكل
� 100شخ�ص .
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�..أعلنت ال��وزارة عن �إجراء  226,139فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 2,930
ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  8حاالت م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,221
حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها ل��ذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,517حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد كوفيد  19 -وتعافيهم ال�ت��ام م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد تلقيهم
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  381,225حالة.

�سع ّيد يت�صدر نوايا الت�صويت يف الرئا�سية:

�سرب �آراء :الد�ستوري احلر يعمق الفارق يف الت�شريعية

•• الفجر -تون�س:

ن� �ش��ر م�ع�ه��د امي � ��رود ال�ستطالعات
ال ��ر�أي ب��اال��ش�تراك م��ع م��وق��ع بيزن�س
ن �ي��وز ال �ب��اروم �ي�ت�ر ال���س�ي��ا��س��ي ل�شهر
ف�براي��ر  .2021مت اج ��راء الدرا�سة
بني ما بني  22و 25فرباير و�شملت
عينة م��ن  1420م��واط��ن م�سجلني
يف ال�سجل االن�ت�خ��اب��ي ،بهام�ش خطا
قدر ُه  2فا�صل  5باملائة .وبخ�صو�ص
نوايا الت�صويت للت�شريعية� ،أجاب 68
باملائة من املواطنني ب�أنهم ال يعرفون
بعد هوية مر�شحهم .يف حني ت�صدرت
قائمات احلزب الد�ستوري احلر نوايا
ال�ت���ص��وي��ت للت�شريعية ب �ـ  42باملائة
يليها النه�ضة بـ  21باملائة ثم التيار
الدميقراطي بـ  6باملائة.
وط �ف��ى ع �ل��ى ال���س�ط��ح ذك ��ر القائمات

امل�ستقلة ،بن�سبة  5ب��امل��ائ��ة مُتغلبة

�سعيد يت�صدر الرئا�سية
على قائمات ائتالف الكرامة الذي م��ن امل�ستجوبني الت�صويت حلركة
مل ي�ح���ص��ل � �س��وى ع �ل��ى  4باملائة ال �� �ش �ع��ب % 2 ،ل�ت�ح�ي��ا ت��ون ����س2 ،
م��ن ن��واي��ا الت�صويت وه��ي ن�سبة يف ب��امل��ائ��ة حل ��زب ال �� �ص��ايف ��س�ع�ي��د ،و1
تراجع م�ستمر حيث كانت  7باملائة باملائة لآفاق تون�س.
(التفا�صيل �ص)11
ال�شهر املنق�ضي .كما ينوي  3باملائة

تعتزم �إظهار وجودها الع�سكري يف املنطقة:

فرن�سا تتحدى ال�صني يف بحر ال�صني اجلنوبي!

•• الفجر  -بيري �أنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين

غادرت حاملة الطائرات الهليكوبرت تونري الربمائية
وال �ف��رق��اط��ة ال���ش�ب�ح�ي��ة � �س��ورك��وف ،وه �م��ا �سفينتان
ف��رن���س�ي�ت��ان ،اخل�م�ي����س  18ف�ب�راي��ر م �ي �ن��اء طولون
الفرن�سي ،يف طريقهما �إىل منطقة املحيطني الهندي
وال �ه��ادئ .و��س�ت�ع�بران م��رت�ين بحر ال�صني اجلنوبي،
مب �� �س��اح��ة  4.5م �ل �ي��ون ك �ي �ل��وم�تر م ��رب ��ع ،تطالب
بكني بن�سبة  90ب��امل��ائ��ة منها .و�ست�ستمر مهمتهما
ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر .ويف ه��ذا حت � ّد مبا�شر ج��دي��د لل�صني.

الغوا�صة النووية الفرن�سية �إمرياود يف املنطقة

غ�ضب تركي �إيراين فوق العراق ..ا�ستدعاء �سفراء واحتجاج

ا�ستقالة وزي���ري الداخلية
والعدل الأردنيني ب�سبب كورونا

•• عوا�صم-وكاالت:

قبل العاهل الأردين ،امللك عبد اهلل
ال�ث��اين ،ا�ستقالة وزي��ري الداخلية
� �س �م�ير امل �ب �ي �� �ض�ين وال � �ع ��دل ب�سام
ال�ت�ل�ه��وين ،م��ن من�صبيهما ،فيما
واف��ق على تكليف توفيق كري�شان
ب � � ��إدارة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،و�أحمد
الزيادات ب�إدارة وزارة العدل .وذكرت
وك��ال��ة �أن �ب��اء (ب�ت�را)� ،أن��ه "�صدرت
الإرادة امللكية باملوافقة على قبول
ا��س�ت�ق��ال��ة ال��وزي��ري��ن ،اع �ت �ب��ارا من
تاريخ  28فرباير .2021وكانت
و� �س��ائ��ل �إع �ل��ام �أردن� �ي ��ة ق��د ذك��رت
يف وق��ت ��س��اب��ق� ،أن رئ�ي����س ال ��وزراء
الأردين طلب من وزيري الداخلية
وال �ع��دل ت�ق��دمي ا�ستقالتيهما من
احلكومة ،ملخالفتها �أوام��ر الدفاع
املتعلقة بفريو�س كورونا.

ال تزال تداعيات اال�شتباك اللفظي الرتكي الإيراين حول العراق تتوا�صل،
فقد ا�ستدعت وزارة اخلارجية الرتكية� ،أم�س الأحد� ،سفري طهران يف �أنقرة
على خلفية ت�صريحات �إيرانية تتهم تركيا بانتهاك �سيادة العراق.
و�أكدت اخلارجية ،بح�سب ما �أفادت وكالة الأنا�ضول الر�سمية� ،أن ما تنتظره
من �إيران هو دعم تركيا يف مكافحة للإرهاب ولي�س الوقوف �ضدها.
يف املقابل ،ا�ستدعت اخلارجیة الإيرانية ال�سفری الرتكي يف طهران و�سلمته
مذكرة احتجاج علی خلفیة ت�صریحات وزیر الداخلیة الرتكي ،التي و�صفتها
بـغری املقبولة حول وجود عنا�صر العمال الكرد�ستاين يف �إیران.
�أتت تلك اخلطوات املتبادلة بعد �أن �شدد ال�سفري الإي��راين يف العراق �إيرج
م�سجدي ،يف مقابلة �صحافية� ،أم�س ال�سبت ،على �أن بالده ال تقبل وجود �أي
قوات �أجنبية يف العراق وال التدخل الع�سكري فيه ،مطالبا القوات الرتكية
باالن�سحاب ،و�أال ت�شكل �أي تهديد للأرا�ضي العراقية.
يف حني رد ال�سفري الرتكي يف العراق فاحت يلدز على م�سجدي ،قائال� :أعتقد
�أن ال�سفري الإي��راين �آخ��ر �شخ�ص ميكن �أن يعطي تركيا در�سا يف احرتام
ح��دود ال�ع��راق� .أم��ام ه��ذا ال�صد وال��رد ،انتف�ض رئي�س ال�برمل��ان العراقي،
حممد احللبو�سي ،م�شددا يف تغريدة على ح�سابه على تويرت على �ضرورة
ال�ت��زام ممثلي البعثات الدبلوما�سية يف ال�ع��راق بواجبهم متثيل بلدانهم
وتعزيز التعاون بني البلدين.

•• عمان-وكاالت:
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الوطني االحتادي ي�شارك يف االجتماع امل�شرتك لالحتاد الربملاين الدويل وجمعية الأمناء العامني للربملانات الوطنية
•• ابوظبي-وام:

02

�شارك �سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمني العام للمجل�س
الوطني االحت��ادي عن بعد ،يف االجتماع امل�شرتك ال��ذي نظمه االحتاد
ال�برمل��اين ال ��دويل م��ع جمعية الأم �ن��اء ال�ع��ام�ين ل�ل�برمل��ان��ات الوطنية،
ملناق�شة تكيف الربملانات يف زمن جائحة كورونا "كوفيد  ،"19وعر�ض
التحديات واحللول والتجارب الناجحة التي اعتمدتها الربملانات لأداء
وتفعيل �أدوارها الت�شريعية والرقابية يف ظل انت�شار اجلائحة.
وجرى خالل االجتماع الذي عقد على مدى جل�ستني وح�ضره �أع�ضاء
اجلمعية ،مناق�شة �إج ��راءات التكيف امل��ادي املتخذ من قبل الربملانات
الوطنية ،و�إجراءات التكيف اخلا�صة ب�أداء الربملانات لواجبها الد�ستوري،

يف ظل ما �شهده عام  2020من انت�شار جائحة كورونا ،والتحديات التي
جنمت عنها و�أ�صابت خمتلف القطاعات مبا فيها الربملانات.
و�أع� ��رب ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ع�م��ر النعيمي ع��ن ت�ق��دي��ره و��ش�ك��ره لالحتاد
الربملاين ال��دويل وجلمعية الأم�ن��اء العامني للربملانات الوطنية ،على
هذه املبادرة وعقد هذا االجتماع املهم يف �إطار �سل�سلة االجتماعات التي
تعقد بهدف االط�لاع على �آخ��ر التطورات التي تخ�ص عمل امل�ؤ�س�سات
الربملانية.
و�أكد على �أن الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي توا�صل نهجها
يف تطوير منظومة العمل الفنية والإداري ��ة ومراجعة ا�سرتاتيجيتها
وب��راجم�ه��ا وخططها ،لتطبيق �أح ��دث امل�م��ار��س��ات العاملية يف جماالت
التكنولوجيا وتقنية املعلومات وتقدمي �أعلى م�ستويات الدعم للمجل�س،

ل�ضمان ا�ستمرار �سري عمل خمتلف �أجهزة املجل�س وانعقاد اجتماعات
جلانه وجل�ساته ،وتعزيز توا�صل املجل�س م��ع م�ؤ�س�سات ال��دول��ة كافة
والربملانات ال�شقيقة وال�صديقة ،وت�سهيل عملية التوا�صل بني الأع�ضاء،
ومع الأمانة العامة واجلمهور.
وا�ستعر�ض �سعادة ال��دك�ت��ور عمر النعيمي الإج� ��راءات التي قامت بها
الأمانة العامة للمجل�س يف �إطار منظومة العمل التي اعتمدتها حكومة
دول��ة الإم��ارات للتعامل مع ه��ذه اجلائحة واتباعها جلميع الإر�شادات
والتعليمات االح�ترازي��ة ،وذل��ك بهدف موا�صلة املجل�س عقد جل�ساته
وممار�سة اخت�صا�صاته الد�ستورية الت�شريعية والرقابية ،وتعزيز دور
الدبلوما�سية الربملانية وامل�شاركة يف خمتلف الفعاليات الربملانية على
خمتلف ال�صعد الإقليمية والدولية.

و�أ�شار �إىل �أن املجل�س الوطني االحتادي وا�صل دوره الوطني خالل العام
املا�ضي عن بعد با�ستمرار اجتماعات جميع جلانه ،وعقده �سبع جل�سات
مب�شاركة ممثلي احلكومة ،حر�ص خاللها على �إتاحة الفر�صة جلميع
�أع�ضاء املجل�س واحلكومة للم�شاركة ب�سال�سة وفاعلية عالية يف مناق�شة
م�شروعات القوانني واملو�ضوعات العامة والأ�سئلة املدرجة على جدول
�أعمال اجلل�سات.
و�أ�ضاف النعيمي �أن الأمانة العامة اتبعت العديد من الإجراءات ملواجهة
ف�يرو���س ك��ورن��ا كوفيد  ،-19م��ن �أب��رزه��ا ت��وف�ير التقنيات والأنظمة
الذكية التي تعني على ا�ستمرارية العمل عن بعد للموظفني ،وت�شكيل
فريق معني با�ستمرارية الأعمال وفق الإج��راءات االحرتازية اخلا�صة
باجلائحة ،وتفعيل نظام االجتماعات االفرتا�ضية.

ترحيب فل�سطيني ب�إر�سال الإمارات لقاحات كورونا �إىل قطاع غزة
•• غزة  -وام:

رح � �ب� ��ت ق� �ط ��اع ��ات خم �ت �ل �ف��ة من
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين ب� �ت ��زوي ��د دول� ��ة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة قطاع
غ ��زة ب �ل �ق��اح��ات م �� �ض��ادة لفريو�س
ك��ورون��ا يف ظ��ل احل���ص��ار املفرو�ض
م �ن��ذ ف �ت�رة ط��وي �ل��ة وال � ��ذي مينع
�إدخال اللقاحات امل�ضادة للفريو�س
للقطاع.
وق��ال احلقوقي الفل�سطيني خليل
�أب ��و ��ش�م��ال��ة �إن ق �ط��اع غ ��زة ي�شهد
ح��ال��ة ت��ده��ور يف ال�ق�ط��اع ال�صحي
وع �ل��ى م���س�ت��وى الأط� �ق ��م الطبية
وعلى م��دار الأ�شهر املا�ضية واجه
القطاع �صعوبات كبرية يف مواجهة

انت�شار فريو�س "كورونا"  ..م�ؤكدا
�أن اللقاح املر�سل من دولة الإمارات
يف هذا التوقيت يعزز عمل الأطقم
الطبية ووزارة ال�صحة الفل�سطينية
مبا ميكنها من التعامل مع احلاالت
الطارئة.
و�أ�ضاف " :ح�سبما علمنا ف�إن هذه
ه��ي الدفعة الأوىل م��ن اللقاحات
و�إن الإم� � ��ارات م���ش�ك��ورة �سرت�سل
دف �ع��ات �أخ ��رى م��ن ال�ل�ق��اح��ات �إىل
قطاع غزة" .و ثمن �أبو�شمالة يف
ت���ص��ري�ح��ات خ��ا��ص��ة ل��وك��ال��ة �أنباء
الإم � ��ارات "وام" امل �ب��ادرة و اجلهد
ال � ��ذي ت �ق��وم ب ��ه الإم� � � ��ارات لدعم
ال� �ق� �ط ��اع ال �� �ص �ح��ي الفل�سطيني
وبالتحديد يف ظل ما ي�شهده قطاع

امل���س��اع��دات ال�لازم��ة ل�سكان قطاع
غزة ملواجهة كورونا و�إنقاذ القطاع
ال�صحي املتهالك و�أن يحذو حذو
دول � ��ة الإم� � � ��ارات يف دع ��م القطاع
ال�صحي لإن �ق��اذ �سكان ق�ط��اع غزة
من هذا الوباء.
م��ن ناحيته ق��ال املحلل ال�سيا�سي
ن�ضال خ�ضرة �إن تقدمي اللقاحات
مبادرة مهمة قد �سبقتها م�ساعدات
طبية ع��دي��دة م��ن دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة  ..مو�ضحا �أن دولة
الإمارات كانت والتزال �سباقة دائما
نبيل الكتريي
خليل �أبو �شمالة
�صالح عبد العاطي
ن�ضال خ�ضرة
يف دعم ال�شعب الفل�سطيني وجاءت
دف �ع��ة ال�ت�ط�ع�ي�م��ات � �ض��د فريو�س
غ��زة م��ن ح���ص��ار و ح��رم��ان �شديد من جهته �أعرب �صالح عبدالعاطي � �ش �ك��ره ل ��دول ��ة الإم � � ��ارات ع �ل��ى ما �أعداد امل�صابني مبر�ض كورونا.
 ..مو�ضحا �أن ه��ذا اجل�ه��د وهذه رئي�س الهيئة الدولية لدعم حقوق قدمته من �إم��دادات طبية ل�صالح و ط��ال��ب يف ت �� �ص��ري �ح��ات ل �ـ " وام ك��ورون��ا �ضمن ب��اك��ورة ع�م��ل تقوم
ال�شعب الفل�سطيني "ح�شد" عن القطاع يف الوقت الذي يتزايد فيه " املجتمع ال��دويل ب ��أن ي�ق��دم كل به من �أج��ل �إنقاذ القطاع ال�صحي
املبادرة ي�ستحقان التقدير.

بغزة يف ظل الو�ضع امل�أ�ساوي.
واع � � �ت� �ب��ر ال� � �ق� � �ي � ��ادي يف ال� �ت� �ي ��ار
الإ��ص�لاح��ي بحركة فتح الدكتور
نبيل الكرتي �أن �إي�صال اللقاحات
�إىل غ� ��زة ي �ق��ع � �ض �م��ن م�س�ؤولية
وطنية لإن�ق��اذ ال�شعب املحا�صر يف
ق �ط��اع غ��زة ويف �إط� ��ار �سل�سلة من
الفعاليات والإجنازات التي يحققها
ال�ت�ي��ار الإ� �ص�لاح��ي يف ح��رك��ة فتح
ع�بر امل�ساعدات القادمة م��ن دولة
الإم��ارات العربية املتحدة من �أجل
�إن �ق��اذ ال��و��ض��ع ال�صحي يف القطاع
خا�صة �أن دوال ك�برى مل ت�ستطع
مواجهة هذه احلالة لذا ت�أتي هذه
امل�ساعدات لإنقاذ �سكان قطاع غزة
وحتى ال تتف�شى "كورونا".

فريق م�سبار الأمل يزور جمندي اخلدمة الوطنية واالحتياطية
•• �أبوظبي-وام:

زار فريق م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف املريخ "م�سبارالأمل
" جمندي اخلدمة الوطنية واالحتياطية م�شاركني الروح
ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة م��ع امل�ج�ن��دي��ن وم���ش��اع��ر ال�ف�خ��ر واالعتزاز
بنجاحات دولة الإم��ارات يف خمتلف القطاعات وخا�صة قطاع
ا�ستك�شاف الف�ضاء.
��ض��م ف��ري��ق م���ش��روع الإم� � ��ارات ال��س�ت�ك���ش��اف امل��ري��خ ال ��ذي زار

امل�ج�ن��دي��ن ك�ل�ا م��ن امل�ه�ن��د���س ع �م��ران � �ش��رف ،م��دي��ر م�شروع
الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ ،واملهند�س �سهيل بطي الظفري،
نائب مدير امل�شروع مدير تطوير فريق امل�سبار مبركز حممد
بن را�شد للف�ضاء ورئي�س ق�سم املركبات الف�ضائية ،واملهند�س
�إب��راه�ي��م امل��دف��ع ،مهند�س نظام التحكم وق��ائ��د فريق �أنظمة
التحكم مب�شروع "م�سبار الأمل" ،واملهند�س حم�سن حممد
العو�ضي ،مهند�س �أنظمة امل�سبار وم�س�ؤول �إدارة املخاطر.
وعر�ض الفريق �أم��ام املجندين املراحل ال�ستة مل�سرية امل�شروع

و�أب ��رز التحديات التي تغلب عليها �أك�ثر م��ن  200مهند�س
ومتخ�ص�ص �إم ��ارات ��ي ليحقق ال���س�ي�ن��اري��و الأم �ث��ل والأجن ��ح
للمهمة وي�صل �إىل مدار االلتقاط حول الكوكب الأحمر بعد
�سبعة �أ�شهر قطع خاللها نحو  493مليون كيلومرت ليجعل
الإمارات �ضمن الدول اخلم�سة التي و�صلت املريخ.
وبد�أ اللقاء بكلمة افتتاحية ل�سعادة عمران �شرف مدير امل�شروع
حت��دث خ�لال�ه��ا ع��ن الإجن � ��ازات ال�ت��ي �سجلها ف��ري��ق امل�شروع
ب �ك��وادره الإم��ارات �ي��ة م��ن املهند�سني واملهند�سات واملخت�صني

واملخت�صات الذي قاموا بت�صنيع  66قطعة من امل�سبار بخربات
وطنية وتركيبها على �أر���ض الدولة .و�شرح التجربة امل�شرفة
التي خا�ضها كل �إم��ارات��ي و�إم��ارات�ي��ة عملوا على امل�شروع منذ
انطالقه عام .2014
وق ��ال ج��اء جن��اح جت��رب��ة دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف
الو�صول �إىل مدار كوكب املريخ بف�ضل الدعم الكبري من القيادة
الر�شيدة ،وبهذا العمل اجل��اد وال��د�ؤوب حتقق حلم املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ث��راه " م�ؤ�س�س

ال��دول��ة يف و��ص��ول دول��ة الإم ��ارات �إىل الف�ضاء اخلارجي،كما
يج�سد هذا الإجناز بعد النظرة اال�ست�شرافية لقيادتنا الر�شيدة
وا�ستثمارها يف بناء الإن�سان والعلم واالبتكار  .و�أ�ضاف � " :أن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" زرع حب
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 ي�ؤمن
بنف�سه وق��درات��ه و�إمكاناته ،والو�صول �إىل املريخ �إجن��از �أثبت
�أن بالعزمية والإق� ��دام واالل �ت��زام وال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي ال �شيء

االحتادية للموارد الب�شرية ت�صدر تقريرها
ال�سنوي التفاعلي  2020ب�شكل مبتكر
•• دبي  -وام:

�أ� �ص��درت الهيئة االحت��ادي��ة للموارد
ال �ب �� �ش ��ري ��ة احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،التقرير
ال�سنوي اخلا�ص ب�إجنازاتها عن العام
 ،2020ب�صيغة �إلكرتونية تفاعلية
مبتكرة ،تعد ه��ي الأوىل م��ن نوعها
ع�ل��ى م���س�ت��وى احل�ك��وم��ة االحتادية،
وع �م �م �ت��ه ع �ل��ى م��وظ �ف��ي احلكومة
االحت��ادي��ة ،ع�بر ال�بري��د الإلكرتوين
اخلا�ص بنظام �إدارة معلومات املوارد
ال �ب �� �ش��ري��ة يف احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة
"بياناتي" ،وكذلك على متعامليها
و��ش��رك��ائ�ه��ا ع�ب�ر م�ن���ص��ات التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ،و�أت��اح �ت��ه ل�ل�ع��ام��ة على
املوقع الإلكرتوين.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة يف افتتاحية
تقريرها ال�سنوي� ،أن العام 2020
ك � ��ان ل ��ه ت� ��أث�ي�ر ك �ب�ي�ر ع �ل��ى العامل
�أج �م��ع ،ب�ك��ل حت��دي��ات��ه ال �ت��ي �أعقبت
ظهور جائحة كورونا "كوفيد،"-19

وال �ت��ي �أرخ� ��ت ظ�لال�ه��ا ع�ل��ى مناحي
احل �ي��اة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،و�أث � ��رت ب�ل�ا �شك
على كافة قطاعات الأعمال �سلباً ،ما
حدا باحلكومات �إىل اتخاذ �إجراءات
وتدابري احرتازية خمتلفة.
و�أ�شارت الهيئة اىل �أن دولة الإمارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة ب ��ذل ��ت ج� �ه ��وداً
ا�ستثنائية خالل تلك املرحلة احلرجة
يف حماولة منها ل�ضمان التوازن بني
احلفاظ على �صحة املجتمع و�سالمته
م ��ن ج �ه ��ة ،وا� �س �ت �م��راري��ة الأع� �م ��ال
وت� �ق ��دمي اخل ��دم ��ات �إىل اجلمهور
م ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى ،وق� ��د جن �ح��ت يف
ذل��ك �إىل ح��د ك�ب�ير ،بف�ضل الر�ؤية
ال�سديدة لقيادتها الر�شيدة ،وبنيتها
التحتية التكنولوجية القوية ،فعلى
�سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر ،مل يتوقف
التعليم �أو العمل يوماً ،ال �سيما على
م�ستوى احلكومة االحت��ادي��ة ،وذلك
بف�ضل ال�ع��زمي��ة وال���س��رع��ة يف اتخاذ
القرارات ال�سليمة من اجلهات املعنية

ب�إدارة امللف ،والتي عزز موقفها توفر
الأدوات التكنولوجية ،و�أنظمة املوارد
الب�شرية امل�ؤمتتة.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �أنها حر�صت خالل
العام املن�صرم على اال�ستثمار الأمثل
يف ح�ل��ول امل ��وارد الب�شرية الرقمية،
ح �ي��ث ط� � ��ورت �أن �ظ �م �ت �ه��ا القائمة،
و�سرعت خطواتها نحو �إطالق �أخرى
جديدة ،يف �سبيل جت��اوز الأزم��ة التي
فر�ضتها اجلائحة ،وحتويل حتدياتها
�إىل فر�ص م�ستقبلية واعدة ،وهذا ما
ح�صل فع ً
ال ،حيث متكنت "الهيئة"
من احلفاظ على ا�ستمرارية الأعمال،
وع�م�ل�ي��ات ال�ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر على
م���س�ت��وى احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة ،بكل
كفاءة واقتدار.
وت�سلط الهيئة يف تقريرها التفاعلي
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ب�ع����ض �إجن ��ازات �ه ��ا من
م �ب��ادرات وم���ش��روع��ات ا�سرتاتيجية،
خ �ل��ال ال � �ع ��ام  ،2020م ��ع بع�ض
ال�ترك�ي��ز على ج�ه��وده��ا اال�ستثنائية

يف رق �م �ن��ة �أن �ظ �م��ة امل � ��وارد الب�شرية
ع�ل��ى م���س�ت��وى احل�ك��وم��ة االحتادية،
وحت��وي �ل �ه��ا �إىل ذك � �ي ��ة ،ت�ست�شرف
امل�ستقبل ،وتواكب مقت�ضيات املرحلة،
وت�ل�ب��ي ت��وج �ه��ات ال �ق �ي��ادة الر�شيدة،
والتطلعات الطموحة لدولة الإمارات
العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ،و�أخيه �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل" ،و�أخيهما �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
ويت�ضمن التقرير �سبعة �أبواب ،تقدم
نظرة �شاملة على واقع املوارد الب�شرية
يف احلكومة االحت��ادي��ة ،والتطورات
الالفتة التي �شهدتها منظومة املوارد
الب�شرية االحتادية ،يف �إطار جهودها

التنموية اال�ستثمارية يف ر�أ���س املال
الب�شري احلكومي.
وم��ن �أب ��رز الإجن � ��ازات ال�ت��ي حتققت
خ �ل��ال ال� �ع ��ام امل ��ا�� �ض ��ي ،واملرتبطة
باجلائحة ،ومنها �إع��داد دليل العمل
ع� ��ن ب �ع��د يف احل� �ك ��وم ��ة االحت� ��ادي� ��ة
والإر� �ش ��ادات الإج��رائ�ي��ة يف الظروف
الطارئة ،و�إعداد الدليل اال�سرت�شادي
ب���ش��أن بيئة ال�ع�م��ل املكتبية والعمل
م ��ن م �ق��ار ال �ع �م��ل يف ظ ��ل الظروف
الطارئة ،وحتديد الوظائف احليوية
يف احل� �ك ��وم ��ة االحت � ��ادي � ��ة ل�ضمان
ا�ستمرارية الأعمال ،وتفعيل م�شروع
ن�ظ��ام احل���ض��ور واالن���ص��راف الذكي،
و�إع ��داد درا��س��ة ح��ول العمل ع��ن بعد
يف ال �ظ��روف ال�ط��ارئ��ة ع�ل��ى م�ستوى
احلكومة االحتادية من خالل ا�ستبيان
�إلكرتوين �شارك فيه 6327موظفاً
من  53وزارة وجهة احتادية.
ومن الإجن��ازات املهمة للهيئة خالل
� 2020إ� �ص��دار دل�ي��ل للتعامل مع

م�صابي فريو�س كوفيد  19وامل�شتبه
ب �ه��م وامل �خ ��ال �ط�ي�ن ،و�إط� �ل ��اق دليل
ا� �س�تر� �ش��ادي للتعامل م��ع املوظفني
غري امللتزمني بالإجراءات االحرتازية
اخلا�صة باحلد م��ن انت�شار الأوبئة،
و�إط �ل�اق ن�ظ��ام �إدارة الأداء اجلديد
ملوظفي احلكومة االحتادية ،و�إطالق
من�صة التوظيف الذكي يف احلكومة
االحتادية "ا�ستقطاب" ،و�إطالق دليل
�إجراءات حوكمة التعهيد يف احلكومة
االحت��ادي��ة ،و�إط �ل�اق ن�سخة مطورة
م��ن ال�ن�ظ��ام الإل �ك�ت�روين للتخطيط

اال� �س�ت�رات �ي �ج ��ي ل �ل �ق��وى العاملة،
و�إط� �ل� ��اق م �� �ص �ف��وف��ة ا�سرت�شادية
ل �� �ص�لاح �ي��ات وم �� �س ��ؤول �ي��ات امل � ��وارد
الب�شرية يف احلكومة االحتادية.
وخالل العام املا�ضي د�شنت "الهيئة"
�آل �ي��ة �إل �ك�ترون �ي��ة مل��وظ�ف��ي احلكومة
االحتادية خلدمات الأو�صاف واملهام
الوظيفية ،و�أطلقت برنامج امل�ساندة
وال��دع��م النف�سي وامل �ع �ن��وي ملوظفي
احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة "حياة" ،وذلك
ب� �ه ��دف ت �ع��زي��ز ال �� �ص �ح��ة النف�سية
للموظفني ،وم�ساعدتهم مب�ساندة

املخت�صني وامل�ست�شارين يف ال�شركات
الرائدة على م�ستوى الدولة ،و�أطلقت
مبادرة قيا�س اللياقة الرقمية ملوظفي
احل�ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة بتطبيق ذكي،
وعقدت  14جل�سة افرتا�ضية لنادي
املوارد الب�شرية تابعها � 47ألف مهتم
وخمت�ص ،وع�شرات الور�ش التوعوية
والتخ�ص�صية ،كما �أطلقت برناجماً
م�ت�خ���ص���ص�اً ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى �شهادة
مهنية يف امل ��وارد الب�شرية بالتعاون
م��ع ج�م�ع�ي��ة �إدارة امل � ��وارد الب�شرية
الأمريكية .SHRM
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بلدية العني ت�ستخدم تقنية امل�صائد الفرمونية اجلافة يف الق�ضاء على �آفة �سو�سة النخيل احلمراء
•• العني -وام:

جنحت بلدية مدينة العني يف الق�ضاء على �آفة �سو�سة النخيل احلمراء
من خالل ا�ستخدام تقنية امل�صائد الفرمونية اجلافة عرب تطبيقها
خالل العام  2020يف واح��ات مدينة العني وامل�ن��ازل ،وذل��ك لتقليل
�أعداد النخيل امل�صابة من هذه الآفة التي ت�ؤثر على �إنتاجية النخيل.
وتعمل تقنية امل�صائد الفرمونية اجل��اف��ة م��ن خ�لال نظام ت�شغيل
امل�صيدة الذي ين�شر الروائح الفرمونية والكرمونية من الكب�سوالت
التي تعمل عرب غرفة زجاجية غرفة الرنني داخلية مغلفة باملرايا
بالكامل وال�ت��ي ت��ول��د ذب��ذب��ات كهرومغناطي�سية ميكروويف �أ�شعة

الليزر ،يوجد يف �سقفها فتحة �صغرية حتيطها زجاجة ت�سمح بدخول
�أ�شعة ال�شم�س الطبيعية بكميات قليلة جدا لتنعك�س الأ�شعة يف الغرفة
على املرايا الداخلية مما ي�ساهم على جذب ح�شرات �سو�سة النخيل
الذي ي�ساعد بدوره من التخل�ص منها ب�صورة كبرية وم�ستمرة.
وق��ال املهند�س �سهيل التميمي م��ن ق�سم مكافحة الآف��ات الزراعية
بالبلدية �إن هذه التقنية مرت بعدة مراحل من الدرا�سة واالختبار
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ج��رب��ة ال �ت��ي رك ��زت ع�ل��ى كيفية ج��ذب ح���ش��رة �سو�سة
النخيل وذلك للتحدي يف الطرق امل�ستخدمة يف خروج هذه احل�شرة
من باطن الأر���ض والق�ضاء عليها ولكن بعد ا�ستخدام التقنية كانت
نتائج التجربة جيدة جدا وم�شجعة يف ا�ستخدامها كبديل عن امل�صائد

التقليدية التي ت�شكل طبقة من العفن على �سطح املاء وعائق با�صطياد
احل�شرة .
و�أ�ضاف �أن الت�صميم اخلارجي الهرمي للم�صيدة من خالل اخلطوط
امل�ح�ف��ورة بال�سطح اخل��ارج��ي ال��ذي ي�سهل عملية دخ��ول احل�شرة و
عدم مقدرتها على اخلروج وذلك مليالن ال�سطح الداخلي للم�صيدة
ونعومته و�أي���ض�اً وج��ود خيوط م��ن النايلون ي�شكالن عائقا كبريا
لل�سو�سة لعدم وجود الرطوبة وتركيز احلرارة العالية يف امل�صيدة.
و�أ�شار التميمي �إىل �أن هذه التقنية تعد الأف�ضل عن باقي الو�سائل
الأخ� ��رى م��ن خ�ل�ال �سهولة ا��س�ت�خ��دام اجل �ه��از ال ��ذي ال ي�ح�ت��اج �إىل
عمالة مدربة لت�شغيله ،كما �أن مدة ت�شغيله ومتابعة تنظيفه ال حتتاج

�أك�ثر من دقيقة و �أي�ضاً انخفا�ض كلفة ال�صيانة مقارنة بالأجهزة
التقليدية التي حتتاج اىل �صيانة دورية كل �أ�سبوع �أو ع�شرة �أيام وذلك
ال�ستخدامها م�صائد جافة ميكن زيارتها كل ثالثة �أ�شهر للت�أكد من
م�ستوى الفريمون ،بالإ�ضافة �إىل �أن املواد امل�ستخدمة يف هذه التقنية
�صديقة للبيئة لعدم ا�ستخدامها مواد كيميائية ت�ضر بالرتبة.
وو�صلت �أع��داد امل�صائد التي ا�ستخدمت هذه التقنية يف عام 2020
�إىل  2459م�صيدة توزعت على الواحات واملنازل يف مدينة العني،
والتي �ساهمت يف التخل�ص من ما يزيد عن � 38ألف ح�شرة "�سو�سة
النخيل" ما �ساعد على زيادة الدخل املادي من ثمار النخيل و تلبية
احتياجات ال�صحة العامة.

 4قرارات عززت جهود الإمارات يف احلوكمة خالل 2020
•• �أبوظبي-وام:

ع � ��ززت الإم� � � ��ارات م ��ن ج �ه��وده��ا يف
ت��ر� �س �ي��خ م � �ب� ��د�أ احل ��وك� �م ��ة خ�ل�ال
ال�ع��ام  2020وذل��ك رغ��م الظروف
امل���س�ت�ج��دة ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا جائحة
ك ��ورون ��ا ع �ل��ى ج �م �ي��ع اقت�صاديات
العامل ،مما يعك�س الأهمية الكبرية
التي توليها الدولة ممثلة باحلكومة
االحتادية لرت�سيخ هذا املبد�أ الذي
ب ��ات ي�ل�ع��ب دورا م�ه�م��ا يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة.
و� �ش �م �ل��ت ق��ائ �م��ة الإجن � � � ��ازات التي
حققتها الدولة خالل العام املا�ضي

� �ص��دور  4ق � ��رارات ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ت��وا��ص��ل ح�م�لات ال�ت��وع�ي��ة وتنظيم
ور���ش العمل ل �ل��وزارات وامل�ؤ�س�سات
احل�ك��وم�ي��ة وال �� �ش��رك��ات� ،أ��س�ه�م��ت يف
جمملها يف تعزيز ري ��ادة ال��دول��ة يف
احلوكمة الر�شيدة .
وق��ال الدكتور �أ��ش��رف جمال الدين
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ع�ه��د حوكمة
ال �ت��اب��ع ل���س�ل�ط��ة م��رك��ز دب ��ي امل ��ايل
العاملي  -يف ت�صريح خا�ص لوكالة
�أن �ب ��اء الإم � � ��ارات (وام) � -إن دولة
الإم��ارات وا�صلت تعزيز منظومتها
يف احل��وك �م��ة خ�ل�ال ال �ع��ام 2020
ح �ي��ث �أط �ل��ق جم�ل����س ال� �ت ��وازن بني

اجل�ن���س�ين "الدليل اال�سرت�شادي
ل�ت�ر� �ش��ح ودخ � � ��ول امل � � � ��ر�أة ملجال�س
الإدارة "  ..م�شريا �إىل �أن الدليل
يعطي امل ��ر�أة الكثري م��ن املعلومات
واالر� �ش��ادات لكي تتمكن م��ن دخول
جمال�س �إدارة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
احل �ك��وم �ي��ة ب� �ن� �ج ��اح ..وت� �ع ��د دول ��ة
الإمارات �أول دولة عربية تطلق مثل
هذا الدليل الذي �ساهم يف متكينها
يف خمتلف القطاعات .
و �أ�ضاف الدكتور �أ�شرف �أنه وخالل
� �ش �ه��ر ف�ب�راي ��ر م ��ن ال� �ع ��ام املا�ضي
�أ� � �ص � ��در جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء "دليل
حوكمة جمال�س الإدارة يف احلكومة

االحتادية" وال� ��ذي ي��ر��س��ي قواعد
احلوكمة اخلا�صة مبجال�س الإدارة
يف احلكومة االحتادية مبا يتفق مع
�أف�ضل املمار�سات الدولية ومبا يت�سق
�أي �� �ض �اً م��ع ال �ق��وان�ين والت�شريعات
احلاكمة بالدولة.
من جانبها فقد قامت هيئة الأوراق
امل��ال �ي��ة وال �� �س �ل��ع ب ��إ� �ص ��دار حتديث
ج��دي��د ل�ق��واع��د احل��وك�م��ة اخلا�صة
بال�شركات املدرجة يف �أ�سواق الدولة
وال � ��ذي رف� ��ع م ��ن � �س �ق��ف احلوكمة
بتلك ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات املالية
ب�شكل كبري حتى ت�ضاهي مثيالتها
بالأ�سواق املتقدمة.

كما قام املجل�س التنفيذي بحكومة
دبي ب�إ�صدار دليل احلوكمة ملجال�س
الإدارة ب��احل�ك��وم��ة امل�ح�ل�ي��ة وال ��ذي
ي�ضمن التزام تلك املجال�س ب�أف�ضل
م �ع ��اي�ي�ر احل ��وك� �م ��ة ح� �ف ��اظ� �اً على
مكت�سبات الإم � ��ارة و��ض�م��ان �سعادة
املتعاملني وحقوقهم عند التعامل
م ��ع ح �ك��وم��ة دب� ��ي .و�أك � ��د الدكتور
�أ�شرف �أن العام املا�ضي �شهد تقدمي
العديد من الربامج التدربية وور�ش
ال �ع �م��ل ب��ا� �س �ت �خ��دام التكنولوجيا
ل �ن �� �ش��ر ال� ��وع� ��ي ب��احل��وك �م��ة � �س��واء
على م�ستوى ال��وح��دات احلكومية
ب��ال��دول��ة �أو ال���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات

امل��ال�ي��ة .ف�ق��د � �ش��ارك معهد حوكمة
خم �ت �ل��ف امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات احلكومية
وال� � ��وزارات وامل��ؤ��س���س��ات امل��ال�ي��ة من
خ�ل�ال ت �ق��دمي ور� ��ش ع�م��ل ودورات
ت��دري �ب �ي��ة ون � � ��دوات ت��وع��وي��ة حول
مفاهيم احلوكمة و�أهميتها وطرق
تطبيقها وتطويرها .وب�ش�أن خطة
معهد حوكمة خ�لال العام 2021
 ..ق ��ال ال��دك �ت��ور �أ� �ش ��رف �إن ال�شق
الرئي�سي منها ي�ق��وم على التعاون
مع امل�ؤ�س�سات احلكومية االحتادية
واملحلية يف االلتزام بتطبيق قواعد
احل��وك �م��ة اجل� ��دي� ��دة ال� ��� �ص ��ادرة يف
 2020وذل ��ك م��ن خ�ل�ال تقييم

نظم احلوكمة احلالية وتطويرها
مبا يتفق من القرارات والت�شريعات
اجلديدة .كذلك يعمل معهد حوكمة
ب�شكل مكثف مع البنوك وال�شركات
امل��درج��ة يف مراجعة وحت��دي��ث كافة
�أدل � ��ة ول ��وائ ��ح احل��وك �م��ة ب �ه��ا وفقاً
للمتطلبات الت�شريعية .كما يعمل
حوكمة مع تلك امل�ؤ�س�سات يف جمال
"تقييم جمال�س الإدارة" وهو مطلب
ت�شريعي جديد مت ال��زام امل�ؤ�س�سات
املالية وال�شركات املدرجة به.
ي�شار �إىل �أن معهد حوكمة يخطط
�أي�ضا لال�ستفادة من التكنولوجيا يف
تقدمي الدورات التدريبية مل�شاركني
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م��ن خ ��ارج ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،خا�ص ًة
م��ن �أف��ري�ق�ي��ا وذل ��ك ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
قيام املعهد بعمل عدد من الدرا�سات
وال �ن��دوات التعريفية لن�شر الوعي
مب�ستجدات احلوكمة على ال�ساحتني
الدولية واملحلية.

بهدف تر�سيخ معايري البيئة وال�سالمة يف قطاع البناء والإن�شاء

بلديـــة مدينـــــة �أبوظبـــــي تطلــق الدورة
الثانية جلائـــــزة «اخلـــوذة الذهبيــة»
•• �أبوظبي-الفجر:

�سفري الدولة لدى القاهرة  :ال�شيخ زايد
�أ�س�س لنهج ثابت وعالقة متجذرة مع م�صر
•• القاهرة -وام:

�أكد �سعادة الدكتور حمد �سعيد ال�شام�سي �سفري الدولة املعني لدى جمهورية
م�صر العربية ،وامل�ن��دوب ال��دائ��م يف جامعة ال��دول العربية �أن العالقات بني
الإم ��ارات وم�صر تاريخية وا�سرتاتيجية تقوم على الثقة والتفاهم وامل�صري
امل�شرتك ،م�شرياً �إىل �أن املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "ط ّيب
لنهج ثابتٍ وعالقة متجذرة مع م�صر ،على �أ�سا�س ال�شراكة
اهلل ثراه"� ،أ�س�س ٍ
اال�سرتاتيجية لتحقيق م�صالح ال�شعبني ال�شقيقني.
ولفت �سعادة ال�سفري الدكتور حمد ال�شام�سي  -يف كلمة له عقب و�صوله �إىل
مطار القاهرة � -إىل �أن ه��ذه العالقة ت�ط��ورت مب��رور ال��زم��ن بف�ضل القيادة
االمارتية الر�شيدة لت�صبح من �أهم العالقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات
بالدول الأخرى م�ستندة �إىل �إرث ثري وقواعد �صلبة و�إرادة �سيا�سية قوية.
و�أ�شاد �سعادة ال�سفري ال�شام�سي بالتطور الكبري والنوعي الذي �شهدته العالقة
ب�ين البلدين خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية يف ع��دة ق�ط��اع��ات رئي�سية ،ال�سيما يف
املجالني االقت�صادي والتجاري ال��ذي نتج عنه زي��ادات �سريعة يف معدل النمو
التجاري ب�سبب �إرتفاع حجم اال�ستثمارات الإماراتية الذي ا�ستهدف خمتلف
القطاعات امل�صرية.
كما �أ�شاد بالنه�ضة احلديثة التي ت�شهدها م�صر بقيادة فخامة الرئي�س امل�صري
عبدالفتاح ال�سي�سي ،حيث باتت حتقق اجن��ازات ت�ستوجب التوقف عندها ملا
ت�ضمنته من مبادرات وم�شاريع عمالقة تتميز بالدميومة واالنتاجية  ..كما
�شهدت �سباقاً حمموماً بني التطور والتنمية وفق ر�ؤي��ة ثاقبة ووا�ضحة تقوم

على مواجهة التحديات االقت�صادية وامل�ت�غ�يرات امل�ستمرة وحتقيق التنمية
امل�ستدامة و�صو ًال اىل مناطق الأرياف.
ونوه ال�سفري ال�شام�سي بالدور الريادي للقاهرة والذي ي�شكل ركناً �أ�سا�سياً من
�أرك��ان احلفاظ على اال�ستقرار يف منطقة ال�شرق االو�سط وركيزة مهمة من
ركائز الأمن العربي.
وتطرق �سعادته �إىل مكانة م�صر الأيقونية يف دعم ال�سالم ون�شر معاين الت�سامح
واالع �ت��دال واخل�ط��اب الديني الو�سطي ال��ذي يجنب املنطقة �أف�ك��ار التطرف
واالره��اب بف�ضل اجلهود احلثيثة التي يبذلها الإم��ام الأك�بر الدكتور �أحمد
الطيب� ،شيخ الأزهر ال�شريف ورئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني.
كما �أكد ال�سفري ال�شام�سي �أن الإمارات �أ�ضحت م�صدر �إلهام جلميع العرب بعد
و�صول م�سبار الأمل ملداره تزامناً مع الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س �إحتاد دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،وب��دء اال�ستعداد للخم�سني عاما القادمة و�صوال
ملئوية الإمارات .2071
و�أو�ضح �أنه عاماً تلو عام ،تتوا�صل م�سرية الإجنازات بتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ،لت�ؤكد ال�ق�ي��ادة �أن نهج
"الالم�ستحيل" الذي مت�ضي به احلكومة ال يتوقف عند حدود معينة ،وامنا
يتجاوز التحديات للو�صول �إىل �إجن ��ازات ت�صب يف �صالح الإم ��ارات والعامل
العربي والب�شرية جمعاء.

�أط �ل �ق��ت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أبوظبي
التابعة لدائرة البلديات والنقل،
متمثلة ب � ��إدارة البيئة وال�صحة
وال �� �س�لام��ة ال � ��دورة ال�ث��ان�ي��ة من
"جائزة ال� �ب� �ي� �ئ ��ة وال� ��� �س�ل�ام ��ة
وال�صحة املهنية للكيانات العاملة
يف قطاع البناء والإن�شاء مبدينة
�أب��وظ �ب��ي حت��ت م�سمى (اخل ��وذة
الذهبية) ،للعام اجلاري 2021
ب�ه��دف ت�ع��زي��ز امل�م��ار��س��ات الآمنة
يف جم� ��ال ال �� �س�ل�ام��ة وال�صحة
املهنية يف قطاع البناء والإن�شاء،
وذل � � ��ك اف�ت�را�� �ض� �ي� �اً ع �ب�ر نظام
 – Microsoft teamsعن
ب�ع��د  -ن �ظ��راً ل �ل �ظ��روف الراهنة
اخلا�صة ب��وب��اء ف�يرو���س كوفيد-
.19
وجت �� �س��د ه� ��ذه اجل� ��ائ� ��زة حر�ص
بلدية مدينة �أبوظبي على االلتزام
بتعزيز مكانتها الرائدة يف تطبيق
معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية
يف ق �ط��اع ال �ب �ن��اء والإن� ��� �ش ��اء من
خ�لال ت�شجيع وحتفيز الكيانات
العاملة يف هذا القطاع لالرتقاء
مب �م��ار� �س��ات ال���س�لام��ة وال�صحة
املهنية  ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى �سالمة
جميع العاملني يف هذه املواقع.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أك � � ��دت ال ��دك� �ت ��ورة
ه��دى ال�ساملي مدير �إدارة البيئة

وال �� �ص �ح��ة وال �� �س�لام��ة يف بلدية
م��دي �ن��ة �أب ��وظ� �ب ��ي �أن اجل ��ائ ��زة
ت� �ه ��دف �إىل حت �� �س�ي�ن وتطوير
معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية
يف ق �ط��اع ال �ب �ن��اء والإن� ��� �ش ��اء مما
ي� � ��ؤدي �إىل احل ��د م ��ن احل� ��وادث
والإ�صابات املهنية ،وتعزيز ثقافة
ال���س�لام��ة وال���ص�ح��ة امل�ه�ن�ي��ة بني
فئات العاملني يف هذا القطاع.
وت�ستهدف اجلائزة �إيجاد جماالت
للتناف�س بني كيانات قطاع البناء
والإن �� �ش��اء مم��ا ي�ساعد يف التميز
يف جم ��االت ال���س�لام��ة وال�صحة
امل �ه �ن �ي��ة وت� �ع ��زي ��ز ال �� �ش��راك��ة مع
القطاع اخلا�ص.
و�أ��ض��اف��ت �أن ه��ذه اجل��ائ��زة عبارة
ع��ن م�سابقة تناف�سية يف جمال
ال�سالمة وال�صحة املهنية لقطاع
البناء والإن�شاء ،تقوم بتنظيمها
و�إدارت�ه��ا والإ��ش��راف عليها بلدية

م��دي �ن��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ،ب �ح �ي��ث تكون
الفئة امل�ستهدفة ل�ه��ذه اجلائزة
الكيانات العاملة يف قطاع البناء
والإن �� �ش��اء مب��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي من
م �ق��اول�ي�ن وا� �س �ت �� �ش��اري�ين �ضمن
ال �ن �ط��اق اجل �غ��رايف ل�ع�م��ل بلدية
مدينة �أبوظبي.
وك �� �ش �ف��ت م ��دي ��ر �إدارة البيئة
وال�صحة وال�سالمة �أن البلدية
ومتهيداً للبدء ب��ال��دورة احلالية
للجائزة �ستنظم ور��ش��ة توعوية
جلائزة اخلوذة الذهبية لتو�ضيح
متطلبات اجل��ائ��زة للعاملني يف
ق�ط��اع ال�ب�ن��اء والإن �� �ش��اء ،وكذلك
�إر� �س��ال ن���ش��رات ت�سويقية ب�شكل
م�ستمر للعاملني يف قطاع البناء
والإن�شاء للم�شاركة يف اجلائزة.
�ضمن ه��ذا الإط ��ار دع��ت البلدية
امل� �ق ��اول�ي�ن واال� �س �ت �� �ش��اري�ي�ن �إىل
امل�شاركة يف اجل��ائ��زة ،م�شرية �أن

ف �ت��ح ب� ��اب ال�تر� �ش �ي��ح والتقدمي
على اجلائزة  23مار�س ،2021
و�سيتم �إغالق باب تقدمي الطلبات
يف  10مايو  ،2021بينما �ستعلن
البلدية نتائج الفائزين باجلائزة
يف � 20أكتوبر املقبل.
و� � �س � �ت � �ق� ��وم ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ب �ت �ك��رمي
الفائزين بجائزة اخلوذة الذهبية
وال�شركاء اال�سرتاتيجيني لبلدية
م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي ،ح�ي��ث ت �ق��دم 9
دروع كري�ستال لتكرمي ال�شركات
ال �ف��ائ��زة  ،و  30درع� � �اً لتكرمي
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
اجلدير بالذكر �أن جائزة اخلوذة
ال ��ذه� �ب� �ي ��ة ت �ن �ق �� �س��م �إىل فئتني
رئي�سيتني :الفئة الأوىل تتعلق
ب� ��أداء ال�سالمة وال�صحة املهنية
للكيان ،والفئة الثانية للجائزة
تتعلق بتطبيق �أف�ضل املمار�سات
يف جم� ��ال ال �� �س�ل�ام��ة وال�صحة
املهنية يف الكيان.
وت �� �س �ت �ن��د م �ع��اي�ير اجل ��ائ ��زة �إىل
جم �م��وع��ة م ��ن امل �ع��اي�ي�ر العامة
والفنية التي ت�ستخدمها بلدية
م ��دي� �ن ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي يف مراجعة
وحتليل وتقييم الطلبات املقدمة
ل �ل�ا� � �ش �ت�راك وال� �ت� �ن ��اف� �� ��س على
اجلائزة ،و�سيتم اختيار الفائزين
م ��ن ق �ب��ل جل �ن��ة م�ت�خ���ص���ص��ة يف
تقييم طلبات الكيانات املتقدمة
�إىل اجلائزة يف خمتلف فئاتها.

تعاون بني جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية و(�ألف للتعليم) ال�ستخدام تقنيات التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي
•• �أبوظبي -وام:

وقعت جامعة حممد بن زايد للعلوم
الإن���س��ان�ي��ة و��ش��رك��ة "�ألف للتعليم"
م� ��ذك� ��رة ت� �ف ��اه ��م ي �ع �م��ل ال� �ط ��رف ��ان
مبوجبها على توظيف �أك�بر و�أ�شمل
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ��ض�م��ن نظم
ال�ت�ع�ل�ي��م ال��رق �م �ي��ة يف ب�ي�ئ��ة التعليم
اجلامعي وا�ستك�شاف �آف��اق تطويرية
جديدة ال�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
يف تطوير برامج العلوم الإن�سانية.
وي�أتي هذا التعاون يف �إطار جهودهما
امل���ش�ترك��ة لإر�� �س ��اء دع��ائ��م منظومة
تعليمية رقمية ق��ادرة على ا�ستيعاب
كافة املتغريات والتطورات امل�ستقبلية
يف مرحلة التعليم اجلامعي.
ومب �ق �ت �� �ض��ى م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م يتم
ال �ت �ع��اون لت�صميم جت ��ارب تعليمية
رقمية مبتكرة ت�شمل كافة املواد التي
ي �ج��ري ت��دري���س�ه��ا يف ج��ام�ع��ة حممد
ب��ن زاي��د للعلوم الإن�سانية انطالقا
من برامج اللغة العربية والدرا�سات
الإ�سالمية و�صوال �إىل كافة املقررات
الأخرى.
وت �ت �م �ث��ل �أه �م �ي��ة امل ��ذك ��رة يف دوره� ��ا
بتحويل التحديات التي تواجه نظم

التعليم ع��ن ب�ع��د �إىل ف��ر���ص واعدة
ي�ستطيع الطلبة من خاللها احتواء
التغريات امل�ستمرة التي ت�ستجد على
امل�شهد التعليمي يف املنطقة والعامل.
وق��ع مذكرة التفاهم �سعادة الدكتور
خ��ال��د ال �ي �ب �ه��وين ال �ظ ��اه ��ري مدير
ج ��ام �ع ��ة حم �م ��د ب� ��ن زاي � � ��د للعلوم
الإن�سانية و�سعادة جيفري �ألفون�سو
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي يف ��ش��رك��ة "�ألف
للتعليم".
وعرب �سعادة الدكتور خالد اليبهوين
الظاهري ع��ن �سعادته بهذا التعاون
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ال� ��ذي م��ن � �ش ��أن��ه �أن
يدعم اجلامعة يف ر�ؤيتها الهادفة �إىل
حتقيق الريادة يف العلوم الإن�سانية.
و�أك � ��د ح��ر���ص اجل��ام �ع��ة ع�ل��ى تنفيذ
ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف دعم
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف جم��ال التعليم
وا� � �س � �ت � �خ� ��دام احل � �ل � ��ول ال ��ذك � �ي ��ة يف
م�شاريعها البحثية والعلمية لالرتقاء
باملخرجات التعليمية.
و�أ�ضاف �أن االرتقاء مب�ستقبل العلوم
الإن�سانية واللغة العربية ب�شكل خا�ص
م��ره��ون ب�ق��درة امل�ؤ�س�سات التعليمية
ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام احل �ل��ول ال��رق�م�ي��ة يف
ت�صميم براجمها والتعليمية وابتكار

تطبيقات عملية ال��س�ت�خ��دام الذكاء
اال�صطناعي يف بيئتها التعليمية.
و�أ�شار �إىل �أن "العلوم الإن�سانية  -مثل
الأدب والفل�سفة والدرا�سات الدينية
 ت�ع�ت�م��د ب���ش�ك��ل ك �ب�ير ع �ل��ى رقمنةالبيانات ور��ص��د ال�ظ��واه��ر وحتليلها
رق �م �ي��ا ون��وع �ي��ا وب ��ذل ��ك ف� � ��إن جناح
اجل��ام �ع��ات املخت�صة يف ت�ق��دمي هذه
الربامج ب��ات مرتبطا ارتباطا وثيقا
ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام التقنيات
احلديثة واحللول الذكية يف معاجلة
ق�ضايا العلوم الإن�سانية".
من جانبه ق��ال جيفري �ألفون�سو �إن
�شركة "�ألف للتعليم" عقدت خالل
الفرتة املا�ضية العديد من ال�شراكات
وفتحت العديد من �آفاق التعاون مع
ال ��وزارات والهيئات احلكومية داخل
الإمارات وخارجها.
و�أ� �ش ��ار �إىل �أن م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م مع
ج ��ام �ع ��ة حم �م ��د ب� ��ن زاي � � ��د للعلوم
الإن���س��ان�ي��ة ت�ع��د حم�ط��ة متميزة لها
خ �� �ص��و� �ص �ي �ت �ه��ا ف �ن �ح��ن ال� �ي ��وم �أم � ��ام
م��رح�ل��ة ج��دي��دة ن�ط�ب��ق م��ن خاللها
ر�ؤيتنا التي �آم�ن��ا بها عند انطالقنا
منذ ع��دة �سنوات على نطاق جامعي
�أو�سع وهي االرتقاء مبنظومة التعليم

حمليا و�إقليميا من خ�لال املبتكرات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة احلديثة
مبا ينعك�س �إيجابا على الطالب من
خ �ل�ال ��ص�ق��ل م �ه��ارات �ه��م واكت�شاف
قدراتهم و�إبداعاتهم.
م��ن جهتها ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة عائ�شة
ال�ي�م��اح��ي م�ست�شارة ملجل�س الإدارة
ل���ش��رك��ة "�ألف للتعليم"  " :نتطلع
�إىل هذا التعاون بكثري من االهتمام
واملتابعة نظرا للدور امل��أم��ول منه يف
حتقيق نقلة نوعية يف قطاع التعليم
اجل��ام�ع��ي ق��ائ�م��ة ع�ل��ى �أدوات الذكاء
اال�صطناعي ون��أم��ل �أن تكون جتارب
�شركة �أل��ف يف حقل التعلم الرقمي
وما تتميز به برامج جامعة حممد بن
زايد للعلوم الإن�سانية من ثراء معريف
حمطة جديدة يف م�سرية التعليم يف
ال��دول��ة ت��رف��د ��س��وق ال�ع�م��ل بطاقات
�شابة ذات م��ؤه�لات �أك��ادمي�ي��ة رقمية
م �ت �م �ي��زة ت ��واك ��ب ك��اف��ة امل�ستجدات
واملتغريات حا�ضرا وم�ستقبال ".
وت�ن����ص ب �ن��ود م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م على
ت�ط��وي��ر من ��وذج ل�ف�ح����ص امل� �ه ��ارات يف
اللغة العربية "اختبارات معيارية"
توفر بدورها معلومات �شاملة ووافية
ع��ن ك �ف��اءات ال�ط�لاب اللغوية الأمر

ال��ذي �سي�سهم يف بناء ق��اع��دة بيانات
��ض�خ�م��ة ي���س�ت�ط�ي��ع ال �ق��ائ �م��ون على
العملية التعليمية يف اجل��ام�ع��ة من
خاللها ت�صميم برامج قادرة على �سد
الثغرات التي يعانيها الطلبة يف هذا
امل�ج��ال .ويتم العمل مبوجب املذكرة
على توظيف "من�صة �ألف" جنبا �إىل
جنب مع احللول التكنولوجية التي
ت�ستخدمها اجلامعة حاليا �أو تخطط
ال�ستخدامها م�ستقبال.
وترتبط "من�صة �ألف" ارتباطا وثيقا
بتقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي وتعلم
الآل � ��ة وال �ب �ي��ان��ات ال���ض�خ�م��ة الأم ��ر
ال��ذي يتطلب و��ض��ع خطة تطويرية
لقدرات وكفاءات الكوادر التدري�سية
يف اجل��ام �ع��ة ال �ت��ي ��س�يرت�ب��ط عملها
مبا�شرة بخدمات "من�صة �ألف" ف�ضال
عن �إطالق برامج تدريبية متخ�ص�صة
يف جمال تكنولوجيا التعليم وخدمات
التعلم عن بعد.
وت�ط��رق��ت م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م �إىل بند
�أ�سا�سي يتمثل يف الإف��ادة من جتارب
��ش��رك��ة "�ألف للتعليم" يف ت�صميم
الربامج التعليمية املتخ�ص�صة التي
حتاكي متطلبات التعليم الذكي حيث
�سيتم ت�صميم م�شروع م�شرتك بني

ال���ش��رك��ة واجل��ام �ع��ة الع�ت�م��اد التعلم
التكيفي ال��ذي يعد �أح��د �أه��م �أدوات
ال �ق��رن ال �ـ  21التعليمية و�أكرثها
متيزا على �صعيد النتائج وذلك نظرا
ل�ق��درت��ه على ب�ن��اء وت�ط��وي��ر حمتوى
تعليمي يحقق معادلة الكم والكيف يف
العملية التعليمية.
وم��ن امل�ج��االت الأخ ��رى التي غطتها
م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ت �ع ��اون الطرفني
ب �� �ص ��ورة ح �ث �ي �ث��ة يف جم � ��ال البحث ال� �ع ��امل �إىل دع� ��م م �� �س�يرة التنمية
الأكادميي والذي يعد نقطة االرتكاز والتطوير والبحث العلمي عن طريق
يف ت �ط��وي��ر �آل �ي ��ات وم �ن��اه��ج التعليم ط� ��رح ب ��رام ��ج �أك ��ادمي� �ي ��ة يف العلوم
الرئي�سية �إىل جانب العمل على مد الإن�سانية واالجتماعية والفل�سفية
ج�سور ال�ت�ع��اون العلمي والأكادميي لنيل درجة البكالوريو�س واملاج�ستري
وال �ب �ح �ث��ي والإداري م��ع امل�ؤ�س�سات وال��دك �ت��وراه ل�ت�ك��ون م��رك��زا �أكادمييا
والهيئات الإقليمية وال��دول�ي��ة التي م��رم��وق��ا ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل يف
تعنى بالدرا�سات العربية والإ�سالمية جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية
والالهوتية وذل��ك يف �إط��ار املعطيات والفل�سفية وت�سعى ب�شكل خا�ص �إىل
وامل �ب �ت �ك��رات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة احلديثة ت�ق��دمي ب��رام��ج �أك��ادمي �ي��ة متميزة يف
واعتماد الربامج التي �ست�صممها كل اللغة العربية و�آداب�ه��ا ويف الدرا�سات
م��ن �شركة "�ألف للتعليم" وجامعة الإ��س�لام�ي��ة ب�ف��روع�ه��ا ب�ه��دف تقدمي
حم�م��د ب��ن زاي ��د ل�ل�ع�ل��وم الإن�سانية الإ� �س�لام والثقافة العربية بطريقة
خ ��ارج� �ي ��ا .وت� �ه ��دف ج��ام �ع��ة حممد ح���ض��اري��ة و�إن���س��ان�ي��ة ت�ق��وم ع�ل��ى ن�شر
ب��ن زاي��د للعلوم الإن�سانية وه��ي �أول ف�ضائل الت�سامح وامل�ح�ب��ة واح�ت�رام
ج��ام�ع��ة ت�ط��رح ب��رن��ام��ج بكالوريو�س حقوق االن�سان و�إعالء قيم االعتدال
ال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش ع�ل��ى م�ستوى وال��و��س�ط�ي��ة واالن �ف �ت��اح ع�ل��ى ثقافات

و�شعوب العامل املختلفة.
ي�شار �إىل �أن �شركة "�ألف للتعليم"
تن�شط يف ك��ل م��ن �أ� �س ��واق الواليات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ودول ��ة الإم ��ارات
وكندا و�إندوني�سيا وتتميز بتوفريها
باقة متكاملة من احللول التعليمية
ت�شمل جميع �أطراف املعادلة التعليمية
حيث ت�ق��دم ب��رام��ج �أك��ادمي�ي��ة ت�ساعد
املدر�سني والطالب على حد �سواء يف
حتقيق ا�سرتاتيجية التعلم الذاتي
ت�ت���ض�م��ن دورات اف�ترا� �ض �ي��ة دوري ��ة
تغطي ع�بره��ا ك��اف��ة امل��زاي��ا والأدوات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا من�صتها
مب��ا ي�ح�ق��ق يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف �أف�ضل
املمار�سات العلمية والأكادميية التي
تعطي زخ�م��ا �إ�ضافيا ل�سري العملية
التعليمية.
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جامعة ال�شارقة تطرح برنامج ماج�ستري العلوم يف الهند�ســـــة الطبية احليــوية
•• ال�شارقة -الفجر:

04

تطرح جامعة ال�شارقة برناجما جديدا للدرا�سات العليا للعام الأكادميي
املقبل وهو برنامج "ماج�ستري العلوم يف الهند�سة الطبية احليوية " والذي
مت اعتماده م�ؤخرا من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،وهو برنامج �أكادميي
متعدد التخ�ص�صات تت�شارك يف ط��رح��ه يف اجل��ام�ع��ة كلياتها :الهند�سة،
والعلوم ،واحلو�سبة واملعلوماتية ،والعلوم ال�صحية ،والطب ،وطب الأ�سنان،
وال�صيدلة .و�أكد �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة
ال���ش��ارق��ة� ،أن��ه مت ت�صميم ماج�ستري ال�ع�ل��وم امل�ق�ترح يف الهند�سة الطبية
احليوية لتوفري معرفة ومهارات متعددة التخ�ص�صات للطلبة ،ومتكينهم
من العمل يف امل�سارات املختلفة املتعلقة بالهند�سة الطبية احليوية مع العديد

من اخليارات املهنية التي تنتظرهم حيث تتمثل ر�ؤية الدولة يف �أهمية توفري
رعاية �صحية عاملية امل�ستوى ،والتي ميكن تعزيزها من خالل هذا الربنامج
الذي يوفر خريجني م�ؤهلني على م�ستوى عال يف هذا املجال.
و�أو�ضح مدير اجلامعة� ،أن الربنامج املقرتح يهدف �إىل بناء بيئة تتمحور
ح��ول الأب�ح��اث العلمية لتطوير البحوث والأف �ك��ار الطبية احليوية التي
�ستوفر املعرفة واخل�برة مب�ستوى عاملي للبحوث متعددة التخ�ص�صات يف
الهند�سة والعلوم والطب والعلوم ال�صحية ،كما �أن الربنامج �سيخدم قطاع
ال�صناعة ذات العالقة مبجال الهند�سة الطبية احليوية ،نظرا حلاجة هذا
القطاع ملهند�سني ماهرين وم��وه��وب�ين ،وال��ذي��ن �سوف تتاح لهم الفر�صة
لتقدمي �أف�ك��ار بحثية مبتكرة والعمل على تطويرها با�ستخدام الأدوات
التكنولوجية املختلفة حتت �إ�شراف �أ�ساتذة وعلماء اجلامعة.

و�أ�ضاف الدكتور النعيمي �أن الربنامج �سيوفر الفر�صة للم�شاريع البحثية
يف جم��ال التطورات يف الهند�سة الطبية احليوية ،لتكون مت�شابكة ويوفر
ال�ت�ع��اون ب�ين الإدارات املختلفة ،و�سيوفر ال�برن��ام��ج �أي�ضا فر�صة للطلبة
ال��راغ �ب�ي�ن يف ا��س�ت�ك�م��ال درا� �س��ات �ه��م ال�ع�ل�ي��ا م��ن احل��ا� �ص �ل�ين ع �ل��ى درج ��ات
البكالوريو�س يف جم ��االت :الهند�سة ،وال�ع�ل��وم ،واحلو�سبة واملعلوماتية،
والعلوم ال�صحية ،والطب ،وطب الأ�سنان ،وال�صيدلة .و�سي�ساعد على تخريج
كوادر ذوي مهارات عالية قادرة على الدخول يف واحدة من �أ�سرع القطاعات
الفرعية منوا يف جماالت :حت�سني اخلدمات ال�صحية املقدمة يف امل�ست�شفيات
وال �ع �ي��ادات ،وت�صنيع الأدوات املالحية والقيا�سية والكهربائية والطبية
والتحكم والبحث والتطوير يف العلوم الفيزيائية والهند�سية وعلوم احلياة
وت�صنيع املعدات وامل�ستلزمات الطبية ،مو�ضحا ب�أن درجة املاج�ستري املقرتحة

للعلوم يف الهند�سة الطبية احليوية هي برنامج �أكادميي متعدد التخ�ص�صات
يقدم للخريجني ذوي املهارات العالية مع فر�ص عمل يف القطاعات الفرعية
�سريعة النمو يف جمال الرعاية الطبية والهند�سية ،و�سوف ميتلك خريجو
الربنامج ميزة التخ�ص�ص يف م�سار اهتمامهم يف �إط��ار الهند�سة الطبية
احليوية .وميكن تطبيق املهارات املكت�سبة من قبل خريجي هذا الربنامج
على خمتلف التخ�ص�صات التي من �ش�أنها توجيه م�سار حياتهم املهنية ،حيث
�سيفتح الربنامج فر�ص العمل يف ك��ل م��ن القطاعني اخل��ا���ص واحلكومي
والوكاالت اال�ست�شارية وال�شركات الدولية .ومن املتوقع �أن يعمل اخلريجون
يف منا�صب بحثية ،ووظ��ائ��ف هند�سية تقنية ت�شرف على امل�ع��دات الطبية
احليوية و�صيانتها ،وتدريب الأطباء على ا�ستخدام املعدات اجلديدة ،والعمل
مع �شركات الت�صنيع �أو تزويد امل�ست�شفيات باملعدات الالزمة وغري ذلك.
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•• �أبوظبي-وام:

تعتمد م�ؤ�س�سة خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان للأعمال الإن�سانية على ثوابت
�أ�سا�سية لتحقيق �أهدافها ال�سامية،
وت ��رت� �ك ��ز ع �ل��ى ت� �ق ��دمي امل�ساعدات
ل �ل �م �ح �ت��اج�ي�ن و�إغ� � ��اث� � ��ة املنكوبني
وامل�ساهمة يف تنمية الدول يف قطاعات
ع��دة �أهمها ال�صحة والتعليم ويف �أي
م �ك��ان م��ن ال �ع��امل ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر عن
ال��دي��ن �أو ال�ع��رق �أو ال �ل��ون ،وتتعاون
امل ��ؤ� �س �� �س��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ م���ش��اري�ع�ه��ا مع
�سفارات الدولة يف اخلارج والإ�ستعانة
مبنظمات الأمم املتحدة واملنظمات
غ�ير ال��رب�ح�ي��ة ال��دول �ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة يف
ال��دول امل�ستفيدة ذات ال�صدقية ولها
ر�صيد كبري يف العمل الإن�ساين.
وان �ط�ل�اق �اً م��ن دور دول ��ة الإم � ��ارات
الإن���س��اين والتنموي والإغ��اث��ي جتاه
امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي وال� � ��دويل يف �شتى
�أن�ح��اء ال�ع��امل ،و�إمي��ان �اً منها ب�أهمية
ه��ذا ال ��دور امل �ح��وري يف رف��ع املعاناة
عن الإن�سان �أينما ك��ان ليعي�ش حياة
ك��رمي��ة ،ك��ان ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" ق ��د �أ� �ص ��در
ق��ان��ون��ا ب��إن���ش��اء م��ؤ��س���س��ة خليفة بن
زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية يف
يوليو  ،2007لتكون نقطة م�ضيئة
يف ال �ع �م��ل الإن �� �س��اين ع �ل��ى ال�صعيد
املحلي والإقليمي وال��دويل ،وو�صلت
مب�شاريعها ومبادراتها حل��وايل 90
دول��ة يف العامل ،على مدى  14عاماً
م��ن ال�ع�ط��اء وت�ع��زي��ز م���س�يرة العمل
الإن�ساين الإماراتي.
و�أكد معايل �أحمد بن جمعة الزعابي
وزي��ر �ش�ؤون املجل�س الأعلى لالحتاد
نائب رئي�س م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية �أن العمل
الإن �� �س��اين واخل�ي�ري ل�ل��دول��ة بف�ضل
الدعم الالحمدود والعطاء امل�ستمر
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س م�ؤ�س�سة
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان للأعمال
الإن �� �س ��ان �ي ��ة� ..أ� �ص �ب��ح مي �ث��ل ركيزة
�أ�سا�سية يف النهج الإن���س��اين ال�شامل
للدولة ،حيث �أ�صبحت الإمارات بحق
عا�صمة العمل الإن�ساين ومن الدول
التي ي�شار �إليها بالبنان يف ميادين
العطاء التنموي والإغاثي.

وقال معاليه  -يف ت�صريح له مبنا�سبة
� �ص��دور ال �ت �ق��ري��ر ال �� �س �ن��وي 2020
مل�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية  -مع بداية
هذا العام كانت جائحة فريو�س كورونا
"كوفيد "19 -ال�ت�ح��دي الأ�صعب
للعاملني يف كافة امليادين وبالأخ�ص
امليدان الإن�ساين حيث له خ�صو�صية
يف ال�ت�ع��ام��ل ،وم��ع ذل��ك وبتوجيهات
من قيادتنا الر�شيدة وا�صلت امل�ؤ�س�سة
عطائها الإن �� �س��اين ب�لا ت��وق��ف داخل
وخارج الدولة.
و�أ�شار معاليه �إىل �أنه للعام اخلام�س،
ح���ص��دت االم � ��ارات ل�ق��ب �أك�ب�ر مانح
م�ساعدات �إن�سانية يف العامل بالن�سبة
للدخل القومي وفق منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،وه��ذا التتويج
يزيدنا �إ�صرارا على �أن جنعل العطاء
االن �� �س��اين الإم ��ارات ��ي ر� �س��ال��ة حمبة
تتجاوز احل��دود اجلغرافية والدينية
وينطلق من عا�صمة العمل الإن�ساين
�إىل كافة �أرجاء املعمورة.
وجدد معاليه دعوة جميع العاملني يف
ال�ش�أن الإن�ساين واخلريي للعمل معا
والتن�سيق ملواجهة حتديات احلا�ضر
وامل�ستقبل لبناء وتنمية املجتمعات
الإن�سانية خ�صو�صاً خالل هذه الفرتة
ال�صعبة التي متر بها الب�شرية يف ظل
ا� �س �ت �م��رار ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو���س كورونا
"كوفيد."19 -
م��ن جهته �أك��د �سعادة حممد حاجي
اخل��وري املدير العام مل�ؤ�س�سة خليفة
بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
 " :جن��دد التزامنا بالنهج الإن�ساين
لدولتنا يف ظل قيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" ودع��م �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة
رئ�ي����س م��ؤ��س���س��ة خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان للأعمال الإن�سانية".
وق ��ال اخل� ��وري �إن امل��ؤ��س���س��ة بف�ضل
ال ��دع ��م ال �ل��احم � ��دود م ��ن قيادتنا
الر�شيدة �ستوا�صل مهامها وم�شاريعها
ومبادراتها الإن�سانية داخل الإمارات
وخارجها ولن تقت�صر على بلد معني
 ..م���ش�يرا �إىل �أن ال�ع�م��ل الإن�ساين
الإماراتي يعطي منوذجاً يف التعامل
ال��راق��ي بني الب�شر بغ�ض النظر عن
اجلن�س والعرق والدين.
و�أ� � �ض ��اف اخل � ��وري رغ ��م التحديات
الكبرية التي واجهت م�شاريعنا داخل
وخ� ��ارج ال��دول��ة م��ع ت�ف���ش��ي فريو�س
كورونا �إال �إننا ا�ستطعنا خالل العام

•• �أبوظبي -وام:

�أكدت م�ؤ�س�سة املباركة �أهمية التوا�صل بني ال�شباب والكوادر الوطنية املتخ�ص�صة
التي �سجلت منجزات ب��ارزة يف م�سرية التنمية املحلية خ�لال الفرتة املا�ضية
..م���ش�يرة �إىل �أن ت�سليط ال���ض��وء على �إب��داع��ات ه��ذه ال �ك��وادر م��ن املواطنني
واملواطنات من �ش�أنه �أن يو�سع من قاعدة متيز الن�شء وال�شباب تعليمياً وعملياً
مبا يلبي توجيهات القيادة الر�شيدة يف موا�صلة رحلة الإب��داع الوطني خالل
اخلم�سني ع��ام�اً ال�ق��ادم��ة .ج��اء ذل��ك خ�لال تد�شني امل�ؤ�س�سة برناجما جديدا
لتطوير ومتكني ال�شباب واليافعني بعنوان "عزميتي  ..ب�صمتي" بح�ضور
ال�شيخة �شما بنت خليفة بن حمدان �آل نهيان الأم�ين العام مل�ؤ�س�سة املباركة
وا�ست�ضاف الربنامج الدكتورة نوال الكعبي املدير الطبي التنفيذي ملدينة ال�شيخ
خليفة الطبية عرب برنامج االت�صال املرئي "زووم" و�أدارت اللقاء الدكتورة منى
املن�صوري ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة املباركة مب�شاركة عدد من ال�شباب من
خمتلف �أنحاء الدولة .و�أك��دت ال�شيخة �شما بنت خليفة �أهمية هذا الربنامج
ال��ذي يج�سد ر�سالة وفل�سفة م�ؤ�س�سة املباركة يف ت�سليط ال�ضوء على �إبداعات
ال�ك��وادر الوطنية املتخ�ص�صة يف خمتلف امل�ج��االت وتعزيز �آلية اال�ستفادة من
جتاربهم وكذلك تبادل اخل�برات والتجارب مبا يعزز من املهارات التطبيقية
لل�شباب وال�ي��اف�ع�ين كما يفتح ه��ذا ال�برن��ام��ج �آف��اق �اً وا��س�ع��ة ل�ل��ري��ادة والتميز
واالبتكار وت�شجيع هذه الفئة احليوية من �أبناء املجتمع على االقتداء ب�سرية
وعطاء كوادرنا املواطنة يف جميع املجاالت .و�أ�شارت ال�شيخة �شما بنت خليفة

امل��ا��ض��ي �أن ن�ن�ف��ذ ب�ن�ج��اح م�شروعني
� �ض �خ �م�ين داخ� � ��ل ال� ��دول� ��ة وب�صفر
�إ�صابات بف�ضل االل�ت��زام الكامل من
اجل �م �ي��ع ح �ي��ث جن �ح��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة يف
ت��وزي��ع امل�ي�ر ال��رم �� �ض��اين ع�ل��ى �أكرث
من � 36أل��ف �أ��س��رة مواطنة يف كافة
م �ن��اط��ق ال ��دول ��ة وامل� ��� �ش ��روع الثاين
وجبات الإف�ط��ار الرم�ضانية للعمال
يف �أماكن تواجدهم ومت توزيع �أكرث
 2.7مليون وجبة يف �أبوظبي والعني
والظفرة.
وتنوعت م�شاريع وم�ب��ادرات امل�ؤ�س�سة
خ�ل�ال ع ��ام  2020لت�شمل �إفطار
ال�صائمني وامل�ير الرم�ضاين بجانب
م �� �س��اع��دة امل �ت ��أث��ري��ن م ��ن ال� �ك ��وارث
الطبيعية واحل��روب وت�ق��دمي الدعم
املتوا�صل مل�ب��ادرة " الأ��س��ر املواطنة"،
ث ��م ت �ق��دمي امل �� �س��اع��دات يف امل ��دار� ��س
واجل ��ام� �ع ��ات ،وامل �� �س��اه �م��ة يف الأم ��ن
ال� �غ ��ذائ ��ي ل �ل �م��واط �ن�ي�ن م� ��ن خ�ل�ال
م���ش��روع "املواد ال�غ��ذائ�ي��ة املدعمة"
يف الإم��ارات ال�شمالية بالإ�ضافة �إىل
ب��رن��ام��ج ال��رع��اي��ة ال�صحية و�إ�صدار
بطاقات ال�ت��أم�ين ال�صحي للمر�ضى
غري قادرين على تكلفة العالج.
ون �� �س �ت �ع��ر���ض يف ال �ق �� �س��م الأول من
ال �ت �ق��ري��ر �أه� � ��م و�أب � � � ��رز الإجن � � � ��ازات
وامل � �ب� ��ادرات ال �ت��ي ن �ف��ذت �ه��ا م�ؤ�س�سة
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية على ال�ساحة املحلية :فقد
قدمت امل�ؤ�س�سة  ..تنفيذا لتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
ودع��م �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ومبتابعة مبا�شرة م��ن �سمو ال�شيخ
م �ن �� �ص��ور ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان نائب
رئي�س جمل�س ال� ��وزراء وزي��ر �ش�ؤون
ال��رئ��ا��س��ة رئي�س م�ؤ�س�سة خليفة بن
زاي��د �آل نهيان للأعمال الإن�سانية..
ح � ��وايل � 3500أج � �ه ��زة كمبيوتر
"حا�سب �آيل حممول" للطلبة بقيمة
ثالثة ماليني درهم ،وذلك بالتعاون
والتن�سيق مع دائرة التعليم واملعرفة
يف �أبوظبي ووزارة الرتبية والتعليم
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة
لتفعيل م �ب��ادرة "التعليم ع��ن بعد"
التي �أطلقتها امل�ؤ�س�سات التعليمية من
خ�لال ا��س�ت�خ��دام التقنيات احلديثة
واال�ستفادة من التكنولوجيا املتقدمة
ب�شكل ا�ستثنائي مل��واج�ه��ة الطوارئ
والأزمات يف ظل فريو�س كورونا.
كما �أطلقت امل�ؤ�س�سة يف �شهر �أبريل
امل��ا��ض��ي م �ب��ادرة امل�ي�ر ال��رم���ض��اين يف
 27م��وق�ع�اً �شملت مناطق الدولة

ك��اف��ة ووزع � ��ت ال� �ط ��رود ال �غ��ذائ �ي��ة /
ال ��رو� � �ش ��ن ال ��رم� ��� �ض ��اين /وع ��دده ��ا
 46001على الأ�سر امل�سجلة لدى
وزارة تنمية املجتمع يف جميع �أنحاء
الدولة ،وراع��ت خالل تنفيذ امل�شروع
ت�ط�ب�ي��ق ك��اف��ة الإج � � ��راءات الوقائية
واالحرتازية ،وحفاظا على كبار ال�سن
مت �إي�صال املري الرم�ضاين ملنازلهم.
وق��د جنحت ف��رق امل�ؤ�س�سة يف توزيع
املري الرم�ضاين على � 18092أ�سرة
يف �أب��وظ�ب��ي ،و� 7549أ��س��رة يف دبي،
و 7882يف ال���ش��ارق��ة ،و 2284يف
ع�ج�م��ان ،و 5344يف ر�أ� ��س اخليمة،
و 3822يف الفجرية ،و 1028يف �أم
القيوين ،لي�صل عدد امل�ستفيدين يف
جميع مناطق الدولة �إىل 46001
�أ�سرة.
كما قامت امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع هيئة
�أب��وظ�ب��ي للدعم االجتماعي بالعمل
� �س��وي �اً يف م �� �ش��روع �إن �� �س��اين لتحقيق
اال�ستقرار املعي�شي للأ�سر املواطنة،
ودع��م احتياجاتها الأ�سا�سية ،بهدف
توزيع املري الرم�ضاين على 2600
�أ� �س��رة م�ستفيدة م��ن ب��رن��ام��ج الدعم
االجتماعي يف �إمارة �أبوظبي.
ويف ��ش�ه��ر ي��ول �ي��و  .. 2020وزعت
امل ��ؤ� �س �� �س��ة �� 2000س�ل��ة غ��ذائ �ي��ة يف
�أب ��وظ �ب ��ي وال� �ع�ي�ن وال �ظ �ف ��رة �ضمن
�سعيها لتطوير خدماتها جتاه الأ�سر
املت�ضررة من تداعيات فريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد ."19
ويف ف�براي��ر  2020ع��ززت امل�ؤ�س�سة
م �ب��ادرة "الأ�سر املواطنة" بتوقيع
اتفاقية تعاون مع م�ط��ارات �أبوظبي
لدعم الأ��س��ر املواطنة وحتقيق نقلة
نوعية م��ن خ�لال تخ�صي�ص �أماكن
ب�ي��ع منتجاتها يف ال���س��وق احل ��رة يف
مطار �أبوظبي الدويل .
وتدعم امل�ؤ�س�سة من خالل مبادرتها
"الأ�سر املواطنة" امل�شاركة والتواجد
وعر�ض ما ينتجونه يف �أهم الفعاليات
م �ث��ل م �ه��رج��ان ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د حيث
ت�شارك � 98أ�سرة ويف القرية العاملية

بدبي � 62أ�سرة مواطنة.
وخ �ل��ال ع� ��ام  2020مت التعاون
والتن�سيق مع العديد من امل�ؤ�س�سات
ال��وط�ن�ي��ة ل�ت�ق��دمي ال �ع��ون م��ن خالل
الربامج التي تنفذها امل�ؤ�س�سة داخل
ال ��دول ��ة وم ��ن �أب� ��رز ه ��ذه امل�ؤ�س�سات
بنك دبي الإ�سالمي و�شرطة ال�شارقة
وجمعية ال�ق��وات امل�سلحة التعاونية
وال �� �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي للم�س�ؤولية
املجتمعية لل�شركات واحتاد الإمارات
لكرة القدم.
ويف الق�سم الثاين من التقرير ورغم
ال�صعوبات التي واجهت امل�ؤ�س�سة يف
تنفيذ م�شاريعها خارج الدولة �إال �أنه
مت تنفيذ بع�ض امل�شاريع التي كانت
م��درج��ة ع�ل��ى �أج �ن��دة ع��ام ..2020
و�أهمها - :م�ست�شفى حممد بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان يف ك��ازاخ���س�ت��ان  ..ا�ستمر
ع �ط��اء اخل�ي�ر الإم� ��ارات� ��ي ح �ت��ى قبل
نهاية ع��ام  2020ب�أ�سبوع حيث مت
ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة م��ع ح �ك��وم��ة �إقليم
ترك�ستان يف ج�م�ه��وري��ة كازاخ�ستان
ل �ب �ن��اء م���س�ت���ش�ف��ى � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان يف
مدينة ترك�ستان على م�ساحة 3.5
ه�ك�ت��ار ،ح�ي��ث ي ��أت��ي ه ��ذا ال �ت �ع��اون يف
�إط��ار ال�ع�لاق��ات املتميزة التي تربط
الإمارات وكازاخ�ستان.
ومت ال�شروع فوراً يف �أعمال الت�صميم
امل�ب��دئ��ي ل��ه وي �ق��ام امل�ست�شفى �ضمن
املنطقة الإداري��ة اجلديدة التي تقوم
بتطويرها حكومة �إق�ل�ي��م ترك�ستان
ليكون بذلك �ضمن امل�شاريع ال�صحية
ومكم ً
ال لها بجانب امل�ست�شفى العام
امل��رك��زي وم�ست�شفى �آخ��ر تخ�ص�صي
للأطفال.
  1200عري�س وعرو�سة �ضمنالعر�س اجلماعي التا�سع بالبحرين.
و نظمت امل�ؤ�س�سة يف فرباير 2020
ح�ف��ل ال��زف��اف اجل �م��اع��ي ال�ت��ا��س��ع يف
مم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ال���ش�ق�ي�ق��ة ،وال��ذي
�ضم � 1200شاب وفتاة.

وكانت امل�ؤ�س�سة قد رعت حتى الآن زواج
 5926عري�سا وعرو�سة خالل ت�سع
حفالت للزواج اجلماعي يف البحرين
�أول �ه��ا يف دي�سمرب ع��ام  2011وبلغ
عدد العر�سان  220عري�سا وعرو�سة
وال�ث��اين يف ع��ام  2012و�ضم 224
وال�ث��ال��ث يف ع��ام � 2013ضم 222
وال��راب��ع يف ع��ام �� 2014ض��م 222
ع��ري���س��ا وع��رو� �س��ة واخل��ام ����س يف عام
� 2016ضم  870عري�سا وعرو�سة
ويف عام � 2017ضم العر�س اجلماعي
ال�ساد�س  888عري�سا وعرو�سة ويف
ع��ام �� 2018ض��م ال�ع��ر���س اجلماعي
ال�سابع  1000عري�س وعرو�سة ويف
ع��ام �� 2019ض��م ال�ع��ر���س اجلماعي
الثامن  1080عري�سا وعرو�سة ويف
� 2020ضم العر�س اجلماعي التا�سع
 1200عري�سا وعرو�سة.
 م�ساعدات غذائية عاجلة لـ� 32ألف �أ�سرة يف مدغ�شقر.
ويف م ��ار� ��س  2020ق ��دم وف ��د من
امل�ؤ�س�سة م�ساعدات �إن�سانية عاجلة
يف ج �م �ه��وري��ة م��دغ���ش�ق��ر وب �ل��غ عدد
امل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن � 32أل � ��ف �أ� � �س� ��رة �أي
ح��وايل � 160أل��ف �شخ�ص ..ونفذت
هذه الإغاثة العاجلة بتوجيهات من
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة يف �إط� ��ار اجلهود
الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا امل�ؤ�س�سة
على ال�ساحة ال��دول�ي��ة ،انطالقا من
ال�ب�ع��د الإن �� �س��اين مل���س��اع��دة الإن�سان
�أينما ك��ان بغ�ض النظر ع��ن دي�ن��ه �أو
عرقة �أو لونه ،حتى �أ�صبحت الإمارات
العا�صمة الإن�سانية الأوىل يف العامل..
وقدم فريق امل�ؤ�س�سة الإغاثي 1300
ط��ن م��ن امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة الأ�سا�سية
واال�ستهالكية ال�ضرورية .
 �إغاثة عاجلة لـ � 75ألف ًا منمت�ضرري في�ضانات باك�ستان .
ويف ��ش�ه��ر ��س�ب�ت�م�بر ن �ف��ذت امل�ؤ�س�سة
�إغاثة عاجلة بقيمة  4ماليني درهم
ل �ل �م �ت �� �ض��رري��ن م ��ن ال �ف �ي �� �ض��ان��ات يف
جنوب باك�ستان ،وبلغ عدد امل�ستفيدين
ح��وايل � 75أل��ف �شخ�ص يف املناطق
املت�ضررة.
ومت التن�سيق م��ع ��س�ف��ارة ال��دول��ة يف
باك�ستان و�شملت امل�ساعدات العاجلة
الأدوي��ة واخليام والبطانيات وحليب
الأط �ف��ال وا�ستهدفت املت�ضررين يف
مناطق �إقليم ال�سند اجلنوبي.
 م�ساعدات �إماراتية متوا�صلةلليمن.
وت��وا� �ص��ل م��ؤ��س���س��ة خليفة ب��ن زايد

م�ؤ�س�سة املباركة تد�شن برناجما لتطوير ومتكني ال�شباب واليافعني
�إىل �أهمية برنامج "عزميتي  ..ب�صمتي" يف بناء قاعدة من ال�شباب املوهوبني
عرب تفعيل توا�صلهم مع الرواد واملتميزين من �أبناء وبنات الوطن الذين قدموا
�إ�سهامات جليلة يف حياتهم العلمية والعملية ..مو�ضحة �أن الربنامج ميثل �أي�ضاً
حا�ضنة لإبداعات الكوادر الوطنية ومن�صة لن�شر متيزهم يف املجتمع.
وثمنت الدور الرائد للكوادر الوطنية يف خط الدفاع الأول خالل �أزمة جائحة
كورنا وما قدموه من �إ�سهامات بارزة تعترب من الركائز القوية يف وقف تف�شي
هذه اجلائحة والق�ضاء عليها ،وحماية �صحة و�سالمة الأفراد واملجتمع.
و�أ�ضافت �أن ا�ست�ضافة الدكتورة ن��وال الكعبي يف هذا الربنامج ت�أتي لت�سليط
ال�ضوء على مرحلة مهمة من مراحل العطاء الوطني الذي يج�سده �أبناء وبنات
الوطن تلبية لتوجيهات القيادة الر�شيدة كما �أنها تعك�س حر�ص م�ؤ�س�سة املباركة
على تكرمي ك��ل متميز ومتميزة �ساهموا يف خدمة التنمية الوطنية م��ا يعد
ر�سالة لل�شباب واليافعني لالقتداء بنهج ه�ؤالء املتميزين وال�سري على خطاهم
يف خدمة التنمية الوطنية.
ومن جانبها تطرقت الدكتورة نوال الكعبي �إىل م�سريتها الوظيفية حيث ت�شغل
من�صب املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الطبية يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية منذ
مار�س  2017وهي رئي�س جلنة �صحة ملكافحة العدوى منذ �سبتمرب 2012

ورئي�س اللجنة الوطنية ال�سريرية لفريو�س كورونا امل�ستجد منذ فرباير 2020
كما �أنها ع�ضو يف اللجنة الدولية لرعاية املر�ضى يف وزارة ال�صحة الإماراتية
منذ  2007ورئي�س اللجنة منذ  2017وتر�أّ�ست الدكتورة بني عامي 2012
و ،2016املجموعة اال�ست�شارية الفنية الوطنية للتح�صني ب��وزارة ال�صحة
الإماراتية ثم �أ�صبحت نائباً لرئي�سها من .2017
وقالت �إنها ح�صلت على درج��ة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة
الإم � ��ارات يف ال�ع�ين ب��دول��ة الإم � ��ارات وع�ل��ى ��ش�ه��ادة ال��زم��ال��ة يف ط��ب الأطفال
م��ن الكلية امللكية ل�ل�أط�ب��اء يف كندا ع��ام  2020و�أم��را���ض الطفولة املعدية
ع��ام  2004كما �أكملت زمالة مكافحة ال�ع��دوى يف م�ست�شفى �شرق �أونتاريو
للأطفال التابع جلامعة �أوت��اوا يف كندا وح�صلت على �شهادة البورد الأمريكي
يف طب الأطفال عام  2001و�شهادة يف البحوث العاملية من جامعة هارفارد
ع��ام  2015و�شهادة البورد الأمريكي يف اجل��ودة عام ،2017و�شهادة طبيب
معتمد من اجلمعية الأمريكية للقيادة الطبية ،الواليات املتحدة الأمريكية يف
يوليو  2019كما �أنها هي امل�شرفة الرئي�سية على املرحلة الثالثة من التجربة
ال�سريرية الع�شوائية ب�ين دواء وهمي ودواء حقيقي بهدف تقييم ال�سالمة
والفعالية الوقائية للقاحات ال�سار�س-كوف -2املعطلة املفعول يف الأ�شخا�ص

�آل ن �ه �ي ��ان ل�ل��أع� �م ��ال الإن�سانية
ت �ق��دمي ال��دع��م ال�ت�ن�م��وي والإغ ��اث ��ي
ل�صالح القطاع التعليمي يف �أرخبيل
�سقطرى ،ود�شنت امل�ؤ�س�سة مع بداية
العام الدرا�سي عملية توزيع الكتاب
ال� ��درا� � �س� ��ي ع �ل ��ى ط �ل��اب وط ��ال �ب ��ات
خمتلف املدار�س التعليمية يف �أرخبيل
�سقطرى.
وت���س�ه��م امل��ؤ��س���س��ة يف ت ��أه �ي��ل البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة م� ��ن م� ��دار�� ��س ومن�ش�آت
تعليمية �إىل ج��ان��ب رف��ده��ا بالأثاث
املدر�سي والتجهيزات الالزمة و�صوال
�إىل ت��وزي��ع احلقائب املدر�سية ودفع
م���ص��اري��ف ت�شغيل غ��ال�ب�ي��ة املدار�س
وت��وف�ير و�سائل نقل ال�ط�لاب الذين
يقطنون يف املناطق البعيدة من و�إىل
املدار�س.
وكانت م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية تبنت
خالل العامني املا�ضيني تقدمي 120
منحة درا�سية للطالب املتفوقني من
خ��ري�ج��ي ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة م��ن �أبناء
�سقطرى وذلك �ضمن الدعم الرامي
مل �� �س��اع��دة ال� �ط�ل�اب امل �ت �ف��وق�ين على
ا�ستكمال درا�ستهم اجلامعية يف دولة
الإم ��ارات وجمهورية م�صر العربية
ال�شقيقة.
ونفذت امل�ؤ�س�سة م�شروعاً متكام ً
ال من
�أجل تو�سعة طريق عقبة حيبق الذي
يعد املنفذ الرئي�سي ملدينة حديبوه
وي� ��ؤدي �إىل م�ط��ار �سقطرى الدويل
واملناطق الغربية يف اجلزيرة.
ويف جمال ت�أمني الطاقة الكهربائية
ع�م�ل��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة م��ن خ�ل�ال الفرق
ال �ه �ن��د� �س �ي��ة ع �ل ��ى �إي � �� � �ص ��ال التيار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي �إىل ال �ق��رى ال�سكنية يف
ال �� �س��اح��ل ال �غ��رب��ي ع�ب�ر م� ��دى خط
� �ض �غ��ط ع � ��ال ب� �ط ��ول  5500مرت
م ��ن حم �ط��ة ال �� �ش �ي��خ زاي� ��د  ،4حيث
مت االن �ت �ه��اء م��ن امل��رح �ل��ة الأوىل يف
احل�ف��ر ل�ك��اب��ل ال�ك�ه��رب��اء م��ن املحطة
الكهرباء و�صوال �إىل منطقة �صتمو
بواقع  5.5كيلو مرت ،يف حني جرى
تنفيذ املرحلة الثانية يف مد كابل �آخر
م��ن امل�ح�ط��ة ب��اجت��اه منطقة �سلمهو
مب�سافة  9كيلو مرتات.
ويف � �س �ب �ي��ل ت � ��أم �ي�ن امل � �ي� ��اه ل�سكان
��س�ق�ط��رى مت �إق��ام��ة خ ��زان م��ائ��ي يف
منطقة �سلمهو ب�سعة � 250ألف لرت
من �أج��ل �إنهاء معاناة �أه��ايل املنطقة
والقرى املجاورة لها عقب �سنوات من
املعاناة من ويالت �شح املياه.
ويف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية لأبناء
��س�ق�ط��رى ن�ق�ل��ت امل��ؤ��س���س��ة يف �أواخ ��ر
ي��ول �ي��و 15 ،م��ري���ض�اً وم��راف �ق �اً من
ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة مب�ست�شفى ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان ب�سقطرى

وم� � ��ن م � �ن ��ازل � �ه ��م ،ل �ت �ل �ق��ى ال� �ع�ل�اج
مب�ست�شفيات الدولة على نفقتها.
وبدعم من امل�ؤ�س�سة و�صلت �إىل مطار
� �س �ق �ط��رى ال� � ��دويل يف � �ش �ه��ر �أبريل
طائرة م�ساعدات �إماراتية حتمل على
متنها � 3أط �ن��ان م��ن الأدوي� ��ة واملواد
العالجية والوقائية الهادفة �إىل دعم
القطاع ال�صحي يف �أرخبيل �سقطرى
و�إن �ع��ا���ش اخل��دم��ات الطبية املقدمة
ل �ل �م��ر� �ض��ى وامل �ح �ت��اج�ي�ن ومل�ساعدة
القطاع الطبي على احلد من انت�شار
فريو�س كورونا.
 " �إفطار �صائم" يف  10دول.نفذت امل�ؤ�س�سة خ�لال �شهر رم�ضان
املا�ضي  ،م�شروعها ال�سنوي «�إفطار
�صائم» يف  10دول ،حر�صاً على �أن
ي�صل خ�ير الإم ��ارات �إىل امل�ستحقني
على الرغم من الظرف اال�ستثنائي
ال��ذي �شهدته دول ال�ع��امل ،بالتزامن
م��ع حم��ارب��ة انت�شار ف�يرو���س كورونا
"كوفيد ."19 -
واح � �ت� ��وت ال � �ط� ��رود ال �غ ��ذائ �ي ��ة على
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي يتم
ا��س�ت�ه�لاك�ه��ا ع� ��ادة يف ��ش�ه��ر رم�ضان
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ت �م��ر ،وي�ك�ف��ي الطرد
ال ��واح ��د م��ن امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة �أ�سرة
م�ك��ون��ة م��ن خ�م���س��ة �إىل ��س�ت��ة �أف ��راد
طوال ال�شهر املبارك.
  475طنا من التمور على  30دولةح ��ول ال �ع��امل�� .ش�م��ل م���ش��روع توزيع
ال�ت�م��ور  30دول��ة ح��ول ال�ع��امل منها
 5دول عربية �شقيقة هي البحرين
 40طنا من التمور وم�صر  20طنا
وامل �غ��رب  20ط�ن��ا و��س��وري��ا  30طنا
ولبنان  30طنا.
وو�صلت التمور �إىل  14دولة �آ�سيوية
و�أف��ري �ق �ي��ة وه ��ي ت �ن��زان �ي��ا  15طنا
وباك�ستان  20طنا وبنجالدي�ش 15
طنا وماليزيا  15طنا واليابان 10
طنا واملالديف � 10أط�ن��ان وتايالند
 20ط �ن��ا و� �س�يرالن �ك��ا � 10أطنان
وكوريا اجلنوبية  20طنا و�سنغافورة
 20ط � �ن ��ا و�أث � �ي� ��وب � �ي� ��ا  15طنا
وموري�شيو�س � 4أطنان و�أوزبك�ستان
 20طنا وكازاخ�ستان  40طنا.
ك�م��ا �أر� �س �ل��ت امل��ؤ��س���س��ة �إىل الواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة  20ط �ن��ا من
ال�ت�م��ور ب��الإ��ض��اف��ة ل�ع��دد م��ن الدول
الأوروب � � � �ي � � � ��ة وه � � ��ي اي � ��رل � �ن � ��دا 10
�أط �ن��ان و�إ�سبانيا � 9أط �ن��ان واالحتاد
ال���س��وي���س��ري � 8أط �ن��ان و�أمل��ان �ي��ا 15
ط�ن��ا وبلجيكا � 5أط �ن��ان وبيالرو�س
� 10أطنان و�صربيا � 5أطنان واململكة
املتحدة  15طنا و�إيطاليا والربتغال
طنني لكل منهما.

الأ�صحاء الذين يبلغون  18عاماً من العمر فما فوق كما �أ�صدرت العديد من
الأوراق العلمية و�شاركت يف العديد من امل�ؤمترات.
وقالت الدكتورة نوال الكعبي" :لقد كانت جائحة كورونا �شيئاً غري م�سبوق يف
حياتنا احلديثة خالل العقود املا�ضية فقد جاء هذا الوباء و�أدخل العامل يف نفق
مظلم وتغريت احلياة الطبيعية يف جميع دول العامل ولكننا يف دولة الإمارات
العربية املتحدة وبرعاية قيادتنا الر�شيدة تذرعنا بالإميان املطلق باهلل �سبحانه
وتعاىل وكان هناك ذلك االلتفاف والتالحم املجتمع خلف القيادة الر�شيدة التي
علمتنا من اليوم الأول �أن الوباء �سينق�شع و�أن احلياة �ستعود يف بالدنا �أف�ضل مما
كانت وج��اءت كلمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة "ال ت�شلون هم" مبثابة البل�سم
ال��ذي �أ��ض�ف��ى الأم ��ل والإي�ج��اب�ي��ة يف نفو�س اجلميع م��ن امل��واط�ن�ين واملقيمني
وال��زائ��ري��ن ال��ذي��ن وج ��دوا جميعاً يف ه��ذه ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية م��ن القيادة
الر�شيدة ج�سراً للعبور نحو امل�ستقبل والتعايف من هذه اجلائحة".
و�أك ��دت �أهمية ال��دع��م الأ� �س��ري ال��ذي وج��دت��ه م��ن زوج�ه��ا وم��ن �أ�سرتها طوال
م�سريتها العلمية والعملية ..م�شرية �إىل �أن ه��ذا ال��دع��م يعترب م��ن الركائز
القوية لتميزها يف امليدان الطبي �سواء خالل الدرا�سة �أو العمل كما ان تكاتف
�أ�سرتها من زوجها و�أبنائها خالل فرتة مواجهة جائحة كورونا عزز من جهودها
يف التواجد اليومي وعلى مدار ال�ساعة يف خط الدفاع الأول وقد كلل اهلل تعاىل
هذه اجلهود بالنجاح و�صحة و�سالمة �أف��راد املجتمع وتر�سيخ املكانة املتميزة
لدولة الإمارات العربية املتحدة اقليمياً وعاملياً.
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الداخلية تنظم دورة ملكافحة غ�سل الأموال
بالتعاون مع نظريتها الإ�سبانية
•• دبي-وام:

انطلقت �أم�س يف دب��ي �أعمال ال��دورة الوطنية ملكافحة
غ�سل الأم��وال التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون
مع وزارة الداخلية يف مملكة �إ�سبانيا مب�شاركة ممثلني
ع��ن وزارة ال�ع��دل وم�صرف الإم ��ارات العربية املتحدة
امل��رك��زي ،والهيئة االحت��ادي��ة للجمارك وت�ستمر ملدة
�أ�سبوع .وت�أتي هذه الدورة يف �إطار جهود دولة الإمارات

يف تعزيز ودعم ملفاتها الدولية يف هذا املجال ،ويف �إطار
بناء ق��درات ال�ك��وادر الوطنية ،حيث تقام بالتعاون مع
وزارة الداخلية يف التحالف الأمني يف مملكة �إ�سبانيا،
ب�ه��دف ت �ب��ادل اخل �ب�رات وامل �ع��ارف و�أف �� �ض��ل املمار�سات
امل�ط�ب�ق��ة وت�ع��زي��ز ورف ��ع وت�ط��وي��ر �إم�ك��ان�ي��ات العاملني
يف جم��ال م�ك��اف�ح��ة غ���س��ل الأم � ��وال للتعامل م��ع مثل
ه��ذه اجل��رائ��م بكفاءة واق �ت��دار .و�سيتم خ�لال الدورة،
ا�ستعرا�ض مو�ضوعات تتعلق ببناء وت�ع��زي��ز القدرات

الوطنية واال�ستفادة من التجربة الإ�سبانية التي �سيتم
ا�ستعرا�ضها يف كيفية �إثبات جرمية غ�سل الأموال وتتبع
متح�صالت اجلرمية ،و�آليات حتديد امل�ستفيد احلقيقي
يف ال �� �ش��رك��ات ،وك��ذل��ك الأن �ظ �م��ة وال�ب�رام ��ج الدولية،
وال���ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني يف مكافحة ج��رمي��ة غ�سل
الأم��وال .كما �سيتم عر�ض ق�ضايا واقعية وا�ستخال�ص
التجارب العملية من العمليات الدولية امل�شرتكة التي
مت القيام بها ملكافحة جرائم غ�سل الأموال.

�شهر القراءة ينطلق اليوم يف الإمارات حتت �شعار (�أ�سرتي تقر�أ)
•• �أبوظبي -وام:

حتتفي دولة الإم��ارات اليوم ب�شهر القراءة على م�ستوى الدولة تطبيقا لقرار
جمل�س الوزراء الذي حدد �شهر مار�س من كل عام �شهرا وطنيا للقراءة.
واختارت وزارة الثقافة وال�شباب �شعار "�أ�سرتي تقر�أ" ل�شهر القراءة هذا العام
بهدف جعل كل منزل يف الإمارات مكاناً يقر�أ فيه الآباء لأبنائهم وذلك ا�ستجابة
لنتائج درا�سات جمعية النا�شرين الإماراتيني التي �أظهرت ب�أن هناك عدداً قلي ً
ال
ن�سبياً من الآباء يف دولة يقر�ؤون لأبنائهم �أو ي�شجعونهم على القراءة ،كما �أكدت
الدرا�سة على دور الآباء و�أفراد العائلة الهام يف ت�شجيع الأطفال على اال�ستمتاع
ب��ال�ق��راءة حيث يعد ان�خ��راط الآب��اء يف تثقيف �أطفالهم �أه��م عامل يف تكوين
�سلوكيات ومواقف الأطفال املتعلقة بالقراءة.
وح��ددت ال��وزارة جملة من الأه��داف املرجوة خ�لال �شهر ال�ق��راءة  2021من
بينها دعم وتعزيز دور الآب��اء يف غر�س حب القراءة لدى الأبناء ،و�إب��راز �أهمية
القراءة والت�شديد على دورها الكبري يف تنمية الطفولة املبكرة ،وتر�سيخ ثقافة
القراءة كعادة جمتمعية دائمة بني �أفراد املجتمع ،وتعزيز دورها كمحرك وم�ؤ�شر
رئي�سي للتما�سك والرتابط الأ�سري يف جمتمع الإمارات ،وتعزيز ثقافة القراءة
بغر�ض املتعة واال�ستك�شاف والإلهام لدى الأطفال ،ف�ضال عن العمل على تكثيف
جهود م�ؤ�س�سات الدولة لإع��داد و�إط�لاق احلمالت والربامج التثقيفية للآباء
ب�ش�أن �أهمية القراءة لأبنائهم وت�شجيع عادات القراءة املبكرة.

ويعد �شهر ال�ق��راءة منا�سبة �سنوية ت�شارك خاللها خمتلف امل�ؤ�س�سات �سواء
احلكومية �أو اخلا�صة �أو امل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية عرب مبادرات وبرامج
ت�سهم يف بناء جمتمع ق��ارئ مت�سلح بالعلم واملعرفة ،ق��ادر على قيادة م�سرية
التنمية يف الدولة.
ويعك�س �شهر القراءة حر�ص قيادة دولة الإمارات برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" على تر�سيخ ثقافة العلم واملعرفة وا�ستكمال �سل�سلة امل�شروعات
الثقافية والفكرية واملعرفية التي �أطلقتها منذ ن�ش�أتها.
ويعد اخلام�س من �شهر دي�سمرب  2015يوما فارقا للعلم وال�ق��راءة حمليا،
عندما �أقر جمل�س الوزراء وبتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"  2016عاما للقراءة حيث �أ�صدر املجل�س
توجيهاته بالبدء يف �إع��داد �إط��ار وطني متكامل لتخريج جيل ق��ارئ وتر�سيخ
الدولة عا�صمة للمحتوى والثقافة واملعرفة.
وقال �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة "حفظه اهلل" بعد �إطالق املبادرة" :وجهنا �أن
يكون عام  2016عاما للقراءة لأن القراءة هي املهارة الأ�سا�سية جليل جديد
م��ن العلماء واملفكرين والباحثني واملبتكرين" ..بينما وج��ه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم بالبدء يف تنفيذ توجيهات �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة ووجه �سموه بت�شكيل جلنة عليا للإ�شراف على عام القراءة ت�ضم

يف ع�ضويتها امل�س�ؤولني احلكوميني املعنيني و�أهم ال�شخ�صيات الوطنية امل�شرفة
على الفعاليات الثقافية واملعرفية الوطنية الهادفة لن�شر ثقافة القراءة بالدولة
وكلفها بو�ضع خطة ا�سرتاتيجية متكاملة و�إط��ار وطني �شامل للت�شجيع على
القراءة و�إح��داث تغيري �سلوكي جمتمعي لن�شر ثقافة القراءة يف كافة املرافق
واملجاالت ولدى جميع الفئات.
ويف  11يناير  ..2016عقدت خلوة املائة التي ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم جانبا منها و�ضمت �أهم � 100شخ�صية وطنية معنية
بعام القراءة واعتماد مبادرات وطنية لرت�سيخ القراءة كعادة جمتمعية دائمة
يف الدولة .و�شكل يوم  3مايو  2016منعطفا تاريخيا مهما يف م�سرية دعم
ال�ق��راءة حيث وج��ه �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ببدء الإج ��راءات الت�شريعية
لإعداد قانون للقراءة يف الدولة حتت م�سمى "قانون القراءة".
واعتمد �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" اال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة  2026 2016-والتي تت�ضمن
 30توجها وطنيا رئي�سيا يف قطاعات التعليم وال�صحة والثقافة وتنمية املجتمع
والإعالم واملحتوى.
كما مت الإعالن عن تخ�صي�ص جمل�س الوزراء �شهرا يف كل عام للقراءة وتوزيع
حقيبة معرفية لكافة املواليد املواطنني يف دول��ة الإم��ارات والتوجهات لإثراء
املحتوى القرائي الوطني ومراجعة �سيا�سات الن�شر يف الدولة لتعزيز ودعم
النا�شرين املواطنني.
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ويف مبادرة تعد الأوىل على م�ستوى العامل� ..أ�صدر �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
يف � 31أكتوبر � 2016أول قانون من نوعه للقراءة ي�ضع �أطرا ت�شريعية وبرامج
تنفيذية وم�س�ؤوليات حكومية حمددة لرت�سيخ قيمة القراءة يف الدولة ب�شكل
م�ستدام يف بادرة ح�ضارية وت�شريعية غري م�سبوقة يف املنطقة بهدف دعم تنمية
ر�أ�س املال الب�شري وامل�ساهمة يف بناء القدرات الذهنية واملعرفية ودعم الإنتاج
الفكري الوطني وبناء جمتمعات املعرفة يف الدولة.
ويكت�سب القانون �أهمية ا�ستثنائية �إذ جاء �شامال على امل�ستوى الوطني يربز
اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية الب�شرية من اجلوانب كافة و�سعيها �إىل تطوير
الأ�صول الثقافية ملواطنيها مبا يكفل �إعداد وت�أهيل �أجيال قادرة على �أن ت�ؤ�س�س
لإرث فكري �إماراتي ميكن تطويره والبناء عليه ،كما ي�ضع القانون �أطرا ملزمة
جلميع اجل�ه��ات احلكومية يف القطاعات التعليمية واملجتمعية والإعالمية
والثقافية لرت�سيخ القراءة لدى كل فئات املجتمع مبختلف املراحل العمرية.
وي�شكل القانون ريادة على �أكرث من �صعيد �إذ يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا
للجميع يتم تكري�سه من الوالدة عرب توفري  3حقائب معرفية تغطي احتياجات
الطفل من مرحلة الر�ضاعة حتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامني.
ورفعت الإم ��ارات م�ستوى االهتمام بالقراءة معلنة عن العديد من املبادرات
القرائية والثقافية التي جت��اوزت ب�أهدافها وت�أثرياتها الإط��ار الوطني �إىل
الإط��ار العربي والإ�سالمي ،لت�سهم يف �إع��داد �أجيال مثقفة ق��ادرة على حت�سني
الواقع عن طريق املعرفة ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة ملجتمعاتها.

�أبوظبي للغة العربية يطلق عددا من املبادرات الثقافية افرتا�ضيا خالل �شهر القراءة
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلن مركز �أبوظبي للغة العربية يف
دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي
ع ��ن �إط� �ل ��اق ع � ��دد م ��ن امل � �ب� ��ادرات
افرتا�ضياً تت�ضمن برامج وندوات
وحمتوى ثقافيا رقميا خالل �شهر
مار�س وذلك احتفاء ب�شهر القراءة
الوطني.
وينظم املركز برناجماً متخ�ص�صاً
يف اللغة العربية عن بُعد بالتعاون
م��ع دائ� ��رة ال�ت�ع�ل�ي��م وامل �ع��رف��ة ،كما
��س�ي�ع�م��ل ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ع� ��دد من
ال�صالونات الثقافية على تنظيم
�سل�سلة من ال�ن��دوات االفرتا�ضية،
والتي �ست�س ّلط ال�ضوء على الكتب
ال �ت��ي � �س �ي �� �ص��دره��ا م �� �ش��روع كلمة
للرتجمة و�إ� �ص��دارات ب�شكل يومي
طوال �شهر القراءة.
و�سي�شهد ��ش�ه��ر ال �ق ��راءة الإع�ل�ان

ع��ن  30ك �ت��اب �اً ع��ن م �� �ش��روع كلمة
للرتجمة و�إ� �ص��دارات ،حيث �سيتم
الإع �ل��ان ع��ن ك �ت��اب ج��دي��د يومياً
خالل �شهر مار�س ،و�سيعمل املركز
بالتعاون م��ع ع��دد م��ن ال�صالونات
الأدب � �ي � ��ة ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م  4ن � ��دوات
افرتا�ضية لتعريف اجلمهور بهذه
ال�ك�ت��ب ،بينما �سي�شتمل الربنامج
املتخ�ص�ص يف اللغة العربية عن بُعد
"لغة ال�ضاد" ،والذي �سيطلقه مركز
�أبوظبي للغة العربية بالتعاون مع
دائ��رة التعليم واملعرفة ،على مدار
 10حلقات تعليمية افرتا�ضية.
و� �س �ت �ت��ز ّي��ن ح �� �س��اب��ات امل ��رك ��ز على
ال���ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة بت�صاميم
م�ستوحاة م��ن �شهر ال �ق��راءة ،كما
��س�ي�ق�دّم امل��رك��ز �سل�سلة "�إماراتية
�أ� �ص��ول �ه��ا ف�صحى" ،وه ��ي �سل�سلة
من مقاطع الفيديو اليومية التي
ت�ت���ض�م��ن ك �ل �م��ات ع��رب �ي��ة ف�صيحة

م�ستخدمة يف اللهجة الإماراتية،
ك�م��ا �سيت�ضمن امل �ح �ت��وى اليومي
خ�ل�ال م ��ار� ��س م �ع �ل��وم��ات و�أق � ��وال
م�أثورة مرتبطة بالقراءة والكتابة.
وق � ��ال � �س �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور ع �ل��ي بن
مت�ي��م ،رئي�س م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للغة
العربيةُ :تعد مبادرة �شهر القراءة
م��ن �أب ��رز امل �ب��ادرات اال�سرتاتيجية
ال�ت��ي ت�شهدها ال��دول��ة ،فهي ت�أتي
ترجم ًة لتوجيهات القيادة الر�شيدة
ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ب �ن��اء ج �ي��ل من
ق��ادة امل�ستقبل املت�سلحني بالثقافة
وامل� �ع ��رف ��ة ،ومت �ك �ي �ن �ه��م م ��ن قيادة
م �� �س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة واحل� �ف ��اظ على
�إجنازات الدولة الثقافية والفكرية
واملعرفية ،ونحن يف مركز �أبوظبي
للغة العربية ن�ؤمن ب�أهمية القراءة
يف اك �ت �� �س��اب امل �ع��رف��ة والإ� �س �ه ��ام يف
النهو�ض باللغة العربية مبا ي�ضمن
التوا�صل الثقايف واحل���ض��اري بني

خمتلف ال�شعوب.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة حتتفي بالقراءة يف
مار�س من كل عام ،حيث يتم تفعيل
ال �ع��دي��د م��ن الأن �� �ش �ط��ة والربامج
التي تهدف �إىل بناء جمتمع قارئ
مت�س ّلح بالعلم وامل �ع��رف��ة ،وت�سهم
يف تر�سيخ مكانة ال��دول��ة عا�صمة
للمحتوى والثقافة واملعرفة.
وق ��ال ��ت م � ��وزة ال �� �ش��ام �� �س��ي املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��رك ��ز �أب ��وظ� �ب ��ي للغة
ال �ع��رب �ي��ة ب ��الإن ��اب ��ة :ت �ب�رز �أهمية
مبادرة �شهر ال�ق��راءة من دوره��ا يف
تر�سيخ ثقافة ال �ق��راءة ب�ين �أف ��راد
املجتمع ،بخا�صة �أ ّنها تفتح نوافذ
ي �ط��ل م �ن �ه��ا ال � �ق� ��ارئ ع �ل��ى ع ��وامل
جت �م��ع امل �ع��رف��ة ب ��اخل �ي ��ال ،وتبني
ج �� �س��وراً ث�ق��اف�ي��ة و�أدب� �ي ��ة وعلمية
ب�ي�ن احل �� �ض��ارات م��ن �أج� ��ل تعزيز
التعاي�ش والت�آخي � ..سنقدّم خالل

�شهر ال�ق��راءة العديد من الربامج
وال�ف� ّع��ال�ي��ات ال�ش ّيقة ال�ت��ي �ستعزز
جهود ال��دول��ة الرامية �إىل حتفيز
اجلمهور على الإقبال على القراءة
من �أجل بناء م�ستقبل �أف�ضل.
ب��دوره��ا ،تنظم ج��ائ��زة ال�شيخ زايد
للكتاب ندوتني افرتا�ضيتني خالل
�شهر ال�ق��راءة ،ت�ست�ضيف خاللهما
ك ً
ال من ريت�شارد فان ليون ،حما�ضر
�أول يف ال��درا� �س��ات الإ� �س�لام �ي��ة يف
جامعة �أم�سرتدام والفائز باجلائزة
يف ف��رع الثقافة العربية يف اللغات
الأخ� ��رى ل�ع��ام  ،2020والدكتور
�آ�صف �أ��ش��رف ،حما�ضر يف درا�سات
ال � ��دول الإ� �س�ل�ام �ي��ة ال �� �ش��رق �ي��ة يف
كلية الدرا�سات الآ�سيوية وال�شرق
�أو� � �س � �ط � �ي ��ة ،وذل � � ��ك خ� �ل��ال ن� ��دوة
اف�ترا� �ض �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع جامعة
كامربيدج يف  4مار�س بعنوان �أثر
ح �ك��اي��ات "�ألف ل�ي�ل��ة وليلة" على

جامعة العني تزرع الغاف وتناق�ش ت�أثريات كوفيد 19-على البيئة

تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ

•• ابوظبي-الفجر:

�شهدت جامعة العني م�ب��ادرة زراعة
�أ�شجار الغاف برعاية �شركة براري
ل �ل �م��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وذل� ��ك �ضمن
فعاليات اليوم البيئي ال�سنوي الرابع
الذي �أقامته كلية الأعمال حتت �شعار
البيئة وت ��أث�ير كوفيد ،-19والذي
ي�أتي تزامناً مع �أ�سبوع الت�شجري يف
دولة الإمارات العربية املتحدة .حيث
قام الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي
رئي�س اجلامعة ،و�شاركه عميد الكلية
وبع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س بغر�س
ال���ش�ت�لات ال��زراع �ي��ة يف �أن �ح��اء مقر
اجلامعة يف العني وذلك للت�أكيد على
�أه�م�ي��ة الت�شجري يف ح�م��اي��ة البيئة
وخ�ل��ق ال �ت��وازن ال�ب�ي�ئ��ي ،م��ع مراعاة
تطبيق كافة الإج��راءات االحرتازية
والتباعد االجتماعي.
�أقيمت فعاليات اليوم البيئي ال�سنوي
ال � ��راب � ��ع اف�ت�را�� �ض� �ي� �اً ع �ب�ر تطبيق
م��اي �ك��رو� �س��وف��ت ت �ي �م��ز ب �ه ��دف رفع
م�ستوى الوعي حول الق�ضايا البيئية
خ��ا��ص��ة �أث �ن��اء ج��ائ�ح��ة كوفيد.-19
وق ��د �أ� �ش ��رف ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي�م��ه ك��ل من
ال��دك�ت��ور م�صعب طب�ش ،والدكتورة
� �ش��روق ال �ع�ت�ر ،وال ��دك �ت ��ورة طاهرة
يا�سمني.
ت�ضمن ال �ي��وم ال�ب�ي�ئ��ي ع��دة جل�سات
حوارية نوق�ش خاللها �آراء متنوعة
ط��رح �ه��ا ن �خ �ب��ة م ��ن الأ� � �س� ��ات� ��ذة يف
الأو�� �س ��اط الأك��ادمي �ي��ة وال�صناعية

فقدان جواز �سفر
ف � �ق ��د امل� � ��دع� � ��و /وي� �ن� �ف ��ري ��د
ك �ي �ت��ى ن��ام �ب��ا� �س��ا  ،اوغ� �ن ��دا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )B1524898يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب�سفارة اوغندا او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.

الأدب العاملي يف القرن الع�شرين .
وت� ��� �س� � ّل ��ط ه � ��ذه ال� � �ن � ��دوة ال�ضوء
ع�ل��ى امل �ك��ان��ة ال� �ب ��ارزة ال �ت��ي حتظى
ب�ه��ا ح �ك��اي��ات "�ألف ل�ي�ل��ة وليلة"،
وت � ��أث�ي��ره� ��ا ال� �ك� �ب�ي�ر ع� �ل ��ى الأدب
الأوروبي والعاملي على مر الع�صور،
خ��ا� �ص � ًة �أدب ال �ن�ثر خ�ل�ال القرن
الع�شرين ،كما �ست�س ّلط ال�ضوء على
امل��ؤل�ف�ين ال��ذي��ن �ساهمت �أعمالهم
ب�شكل كبري يف ت�شكيل االجتاهات وت �ط � ّور م��ا ميكن ت�سميته "الأدب على التمثيل املتوا�ضع للأ�صوات
ال �ع��رب �ي��ة يف ال �ن �� �ش��ر الأك� ��ادمي� ��ي،
الرئي�سية يف �أدب ال �ق��رن املا�ضي ،العاملي".
مثل احلداثة والواقعية ال�سحرية ك �م��ا ت �ن� ّ�ظ��م ج ��ائ ��زة ال �� �ش �ي��خ زاي ��د ك�م��ا ��س�ت�ت�ن��اول ال���س�ب��ل ال �ت��ي ميكن
وم� � ��ا ب� �ع ��د احل� � ��داث� � ��ة .و�سيعمل للكتاب جل�سة حوارية خ�لال �شهر ل �ل �ن��ا� �ش��ري��ن م ��ن خ�ل�ال �ه��ا �ضمان
امل �� �ش��ارك��ون ع �ل��ى درا�� �س ��ة العديد م��ار���س ب�ع�ن��وان "ح�ضور املحتوى متثيل العلماء وال�ب��اح�ث�ين العرب
م��ن امل��و��ض��وع��ات واال�سرتاتيجيات ال �ع��رب��ي يف ال �ن �� �ش��ر الأكادميي" ،يف فهار�سهم ،بالإ�ضافة �إىل كيفية
ال �� �س��ردي��ة يف ��س�ي��اق��ات�ه��ا ال�سردية وذلك بالتعاون مع جملة ببلي�شنج مت �ك�ي�ن ال �ن��ا� �ش��ري��ن الأك ��ادمي� �ي�ي�ن
والأدب �ي��ة والتاريخية وال�سيا�سية ،بري�سبكتفز م�ع��ر���ض فرانكفورت ال�صغار الذين يعملون يف جماالت
بالإ�ضافة �إىل البحث يف االعتقاد ل�ل�ك�ت��اب ،مب���ش��ارك��ة جم�م��وع��ة من متخ�ص�صة ،مثل الدرا�سات العربية،
ال�سائد ب�أن "�ألف ليلة وليلة" متثل ال �ن��ا� �ش��ري��ن وامل� ��ؤل� �ف�ي�ن م ��ن حول من ت�سويق حمتواها على م�ستوى
م �ث��ا ًال ج��وه��ري �اً لآل� �ي ��ات التنا�ص ال �ع��امل .وت���س� ّل��ط اجل�ل���س��ة ال�ضوء العامل.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأحد
املوافق  07مار�س  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة
االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سمي.
ΕΎυΣϼϣ

ΕΎΣϭϟ ϥϭΩΑ

والبحثية املتعلقة بت�أثري كوفيد-19
على البيئة .حيث طرحت الدكتورة
� �ش��روق ال�ع�تر م��ن كلية الأع �م��ال يف
جامعة العني مو�ضوع ت�أثري جائحة
كورونا على البيئة ب�شكل عام ودولة
الإم ��ارات ب�شكل خ��ا���ص .فيما ناق�ش
ال���س�ي��د غ�ل�ام �أ�� �ش ��رف م��دي��ر دائ ��رة
لوتاه للوقود احليوي الت�أثي ال�سلبي
للجائحة على القطاع ال�صناعي من
ناحية املبيعات والت�صدير وغريها،
وكذلك الت�أثري الإيجابي من ناحية
ا� �س �ت �خ��دام ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعلومات
وت�ط�ب�ي�ق��ات االت �� �ص��ال .وا�ستعر�ض
ال�سيد �إبراهيم خان ،باحث يف جامعة
العلوم والتكنولوجيا الإلكرتونية يف
ال�صني ،ورقة بحثية بعنوان "جائحة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /يايات حياتى
اوي ��ه اي �ج��ان  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()C1685422
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0568542644

ك��وف�ي��د  -19وت ��أث�يرات��ه الإيجابية
على البيئة :مراجعة حمدثة".
�شهدت الفعاليات �أي�ضاً �إعالن �أ�سماء
ال�ف��ائ��زي��ن ب��أف���ض��ل مل�صق و�أف�ضل
فيديو يعك�س ت ��أث�يرات كوفيد-19
على البيئة وذلك �ضمن م�سابقة يوم
البيئة  2021ال�ت��ي نظمتها كلية
الأع�م��ال على م��دار �أ�سبوع لت�شجيع
ال�ط�ل�ب��ة ع �ل��ى امل���س��اه�م��ة بامل�شاريع
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وال �ب �ي �ئ �ي��ة وغ�ي�ره ��ا من
املبادرات .بدوره �أكد الأ�ستاذ الدكتور
غالب الرفاعي رئي�س اجلامعة على
ال �ت��زام ج��ام�ع��ة ال �ع�ين جت ��اه ق�ضايا
البيئة والطبيعة بكل كفاءة وفعالية
مهما كانت طبيعة وحجم التحديات
الراهنة ،ومنها تلك املتعلقة بوجود
ت فقدان�شهادة�أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
 NCTH122031با�سم
/م�سلم عزل غر�شف املنهايل،
�صادرة من امل�ؤ�س�سة الوطنية
لل�سياحة والفنادق  ،وعددها
�� 78,576س�ه��م وع �ل��ى من
ي �ج ��ده ��ا االت � �� � �ص ��ال بالرقم
0504446910

حت��دي ع��امل��ي ي�ه��دد �صحة و�سالمة
املجتمعات متمث ً
ال بجائحة فريو�س
ك��ورون��ا ،ح�ي��ث �أن اه�ت�م��ام اجلامعة
بالبيئة والق�ضايا املتعلقة بها ي�أتي
من حر�صها على احلفاظ على البيئة
وال �ع �م��ل ع�ل��ى �إع � ��داد �أج �ي ��ال واعية
مب�شاكل البيئة للت�صدي لها و�إيجاد
حلول منا�سبة.
و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور ظ�ف��ر ح�سني عميد
ك�ل�ي��ة الأع� �م ��ال �إىل �أه �م �ي��ة البيئة
يف تعليم �إدارة الأع �م��ال باعتبارها
ج ��زءاً م��ن امل���س��ؤول�ي��ة االجتماعية،
م� ��ؤك ��داً ح��ر���ص ال�ك�ل�ي��ة ع�ل��ى تعزيز
وت�ط��وي��ر الأف �ك��ار امل�ب�ت�ك��رة يف جمال
املحافظة على البيئة ،وتنمية الثقافة
وال�سلوكيات البيئية الإيجابية.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و � /سريانى
كوجنت�شوينجى  ،تايالند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()7198582AA
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0582741152
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207/2018/4263
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JTGJX02P9D0047918
WBADT610X2CJ51565
KMHDG41E6EU882236
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WVWPM51K18W000324
MR0EW12G292012223
VF32AKFWR8Y000467
JN1BZ34E88M230060
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JTNGE52M2FA047784
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WJME3TRS30C206656
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D022094DXBTRAILER
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BD11416TT50100208
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TOYOTAHIACE
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HyundaiElantra
TOYOTACorolla2007
VOLKSWAGENPassat2008
TOYOTAHILUX
PEUGEOT2062008
NISSAN350Z2008
HondaCivic
ToyotaHilux
Mazda3
ToyotaPrevia
HondaCivic
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N/A
N/A
N/A
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N/A
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N/A
N/A
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N/A
N/A
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N/A
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�أخبـار الإمـارات

Monday

�أرا�ضي عجمان تختتم فعاليات �أ�سبوع االبتكار
••عجمان-وام:

اختتمت دائ ��رة الأرا� �ض ��ي وال�ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �ق��اري يف عجمان
فعاليات �أ�سبوع الإبتكار التي عقدت خالل الفرتة من 21
حتى  27فرباير اجلاري.
وق��ال نا�صر امل��رزوق��ي مدير ع��ام دائ��رة الأرا��ض��ي والتنظيم
العقاري بالندب �إن احتفاء ال��دائ��رة ب�أ�سبوع االبتكار ي�أتي
يف �إط��ار حر�صها على تعزيز ثقافة الإب��داع واالبتكار لدى
امل��وظ �ف�ين وح�ث�ه��م ع�ل��ى ت �ق��دمي امل��زي��د م��ن الإب ��داع ��ات يف
جم��االت عملهم وتخ�ص�صاتهم  ..م�ؤكدا جن��اح ال��دائ��رة يف
تطوير �أدائها امل�ؤ�س�سي و�إ�سعاد متعامليها بف�ضل الأ�ساليب
احلديثة املتبعة والتي كان لها الأثر الكبري يف تقلي�ص مدة

06

�إجناز املعامالت وتب�سيط وت�سهيل كافة الإجراءات و�أمتتتها
مبا ي�ضمن راحة املتعاملني و�سعادتهم.
و�أ�شاد املرزوقي بدعم رئي�س الدائرة ال�شيخ عبدالعزيز بن
حميد النعيمي وحر�صه ال�شديد على تبني االبتكار يف جميع
اخلدمات التي تقدمها ال��دائ��رة ملتعامليها �إميانا منه ب�أن
االبتكار هو �أ�سا�س التميز والإنطالق نحو �آف��اق التطور يف
خمتلف املجاالت ال�سيما التطور امل�ؤ�س�سي.
من جانبه ق��ال عبدالرحمن القمزي رئي�س فريق �أ�سبوع
الإبتكار �إن دائ��رة الأرا��ض��ي والتنظيم العقاري يف عجمان
ح��ر��ص��ت خ�ل�ال �أ� �س �ب��وع الإب �ت �ك��ار ع�ل��ى �إ�� �ش ��راك املوظفني
واملتعاملني يف العديد من الأن�شطة التفاعلية الهادفة �إىل
تعزيز ثقافة الإب�ت�ك��ار وك�سر روت�ي�ن العمل ال�ي��وم��ي حيث

عقدت الدائرة ور�شة تفاعلية بعنوان " التفكري الإبداعي "
ومبادرة " �شو ر�أيكم " ..الفتا �إىل �أن �أ�سبوع االبتكار �شهد
ارتفاعا يف عدد الأفكار املقدمة بزيادة نحو  269يف املائة
وذلك من خالل مبادرة " �أفكار جمنونة " التي مت تنفيذها
عرب نظام " فكرة " لتقدمي الأفكار واملقرتحات.
و�أ� �ض��اف ال�ق�م��زي �أن ال��دائ��رة ويف خ �ت��ام ف�ع��ال�ي��ات �أ�سبوع
الإبتكار �أطلقت ا�سم "م�سبار الأمل " على قاعة الإجتماعات
والتدريب الرئي�سية وكرمت جميع امل�شاركني واملوظفني
�أ�صحاب امل�ساهمات الإبداعية.
كما حر�صت على �إ��ش��راك املتعاملني من خ�لال م�سابقات
ول �ق��اءات مبا�شرة يف �صالة �إ��س�ع��اد املتعاملني �إ��ض��اف��ة �إىل
م�سابقتها عرب ح�ساب الإن�ستغرام.

ينظمه املكتب الإعالمي حلكومة الإمارات بالتعاون مع �أكادميية الإعالم اجلديد

�إطالق برنامج االت�صال الرقمي مل�س�ؤويل االت�صال يف احلكومة االحتادية
•• دبي-وام:

�أط�ل��ق املكتب الإع�لام��ي حلكومة
الإم � � � � ��ارات "برنامج االت�صال
الرقمي" بالتعاون م��ع �أكادميية
الإع �ل��ام اجل ��دي ��د ،وذل� ��ك بهدف
تعزيز م �ه��ارات م ��دراء وم�س�ؤويل
االت���ص��ال يف احل�ك��وم��ة االحتادية
ع�ب�ر ��س�ل���س�ل��ة ج �ل �� �س��ات تفاعلية
ُت�ع�ق��د اف�ترا� �ض �ي��ا يف ال �ف�ت�رة من
 14مار�س �إىل  8ابريل ،2021
ومب���ش��ارك��ة جم�م��وع��ة ك �ب�يرة من
اخل�براء والأكادمييني املخت�صني
يف �شتى جماالت االت�صال الرقمي
حمل ًيا و�إقليمياً وعامل ًيا.
ي ��أت ��ي ال�ب�رن��ام��ج ��ض�م��ن اجلهود
احل �ك��وم �ي��ة ل�ل�ارت �ق ��اء بالكوادر
االت�صالية على م�ستوى احلكومة
االحت��ادي��ة ب�شكل ع��ام ،بالإ�ضافة
�إىل م��واك �ب��ة �أح � ��دث التوجهات
و�أف� ��� �ض ��ل امل� �م ��ار�� �س ��ات امل �ت �ب �ع��ة يف
االت �� �ص��ال ب �� �ص��ورة خ��ا� �ص��ة ،حيث
يقوم الربنامج على �أ�سلوب متطور
ي ��دم ��ج ب�ي�ن اجل ��ان �ب�ي�ن النظري
والعملي ب�شكل فعال ،وعرب اجلمع
بني اجلل�سات التدريبية والنقا�شات
والتنفيذ العملي للم�شاريع ،وذلك
لتعزيز ق��درة امل�شاركني على فهم

• �سعيد العطر  :االت�صال الرقمي هو امل�ستقبل  ..وتبني الو�سائل الرقمية املتطورة يعد نهج ًا را�سخ ًا للحكومة يف دولة الإمارات
�ضمن ا�سرتاتيجيتها الرامية �إىل اال�ستعداد للم�ستقبل
• الإمارات ق�صة ملهمة  ..ونحتاج ات�صال مواكب لآخر امل�ستجدات ومتواجد على خمتلف القنوات لنن�شر ر�سالتها للعامل
املحاور املطروحة ،وو�ضع الآليات
ل�ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ع �م �ل �ي �اً ،ومب� ��ا يلبي
الأه��داف اال�سرتاتيجية للجهات
احلكومية و�أولويات االت�صال.
وبهذه املنا�سبة� ،أك��د �سعادة �سعيد
ال�ع�ط��ر ،رئي�س املكتب الإعالمي
حل� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة الإم � � � � � ��ارات �أن
االت �� �ص��ال ال��رق�م��ي ه��و امل�ستقبل،
وتبني الو�سائل الرقمية املتطورة
يعد نهجاً را�سخاً للحكومة يف دولة
الإم� � ��ارات ��ض�م��ن ا�سرتاتيجيتها
الرامية �إىل اال�ستعداد للم�ستقبل
عرب اال�ستخدام الأمثل للتقنيات
والتكنولوجيا احلديثة.
وق� ��ال � �س �ع��ادت��ه  :ي�ل�ع��ب برنامج
االت �� �ص��ال ال��رق�م��ي دورا حموريا
يف ر�ؤيتنا لتعزيز �أدوات التوا�صل
احلكومي ،وم��ن خ�لال ا�ستهداف
م �� �س ��ؤويل االت �� �ص��ال يف �أك�ث�ر من
 40ج�ه��ة احت ��ادي ��ة ،وتزويدهم

باملهارات واخل�برات التي متكنهم
م��ن رف��د �إع�لام�ن��ا ال��وط�ن��ي بفكر
ج��دي��د مبتكر ،وق��ادر على امل�ضي
بر�سالته ُق��دم�اً يف خدمة الوطن
ودع��م م�سرية التنمية يف خمتلف
القطاعات.
و�أ� �ض��اف �سعيد العطر :الإم ��ارات
ق���ص��ة م�ل�ه�م��ة ..ون �ح �ت��اج ات�صال
مواكب لآخر امل�ستجدات ومتواجد
ع �ل��ى خم �ت �ل��ف ال� �ق� �ن ��وات لنن�شر
ر�سالتها للعامل  ..ومتكينها من
حتقيق ر�ؤيتها يف �أن تكون �أف�ضل
دول العامل.
حماور برنامج االت�صال الرقمي
ي�أتي "برنامج االت�صال الرقمي"
ال��ذي �سيتم عقده يف ال�ف�ترة من
 14مار�س �إىل  8ابريل 2021
�� �ض� �م ��ن ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة املكتب
الإعالمي حلكومة دولة الإمارات

الهادفة �إىل متكني املخت�صني يف
جمال االت�صال ،حيث تنبع �أهمية
ال�برن��ام��ج م��ن ق��درت��ه ع�ل��ى دعم
املهارات واخل�برات للمتخ�ص�صني
يف االت � � �� � � �ص � � ��ال يف احل � �ك� ��وم� ��ة
االحتادية ،وتزويدهم بامل�ستجدات
وال �ت��وج �ه��ات احل��دي �ث��ة لعمليات
االت���ص��ال ال��رق�م��ي ،ومب��ا ميكنهم
من ر�سم تواجد حكومي فعال على
خمتلف قنوات االت�صال.
وق��د مت ت�صميم ال�برن��ام��ج ،الذي
ي���ش�ه��د م �� �ش��ارك��ة وا� �س �ع��ة خلرباء
وم �ت �خ �� �ص �� �ص�ي�ن وحم ��ا�� �ض ��ري ��ن
م��ن م��ؤ��س���س��ات �أك��ادمي �ي��ة رفيعة
امل���س�ت��وى ،مب��ا ي��راع��ي التطورات
ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة والعامل
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة ،وم��ا نتج
عنها من متغريات تتطلب تطوير
�سيا�سات ات�صال تتنا�سب مع الواقع
اجل� ��دي� ��د ،وت ��رف ��ع م ��ن جاهزية

ب��رام��ج االت���ص��ال �ضمن منظومة
العمل احلكومي على النحو الذي
ي�ضمن ��ص�ي��اغ��ة ر��س��ائ��ل وا�ضحة
تعك�س الأهداف للجهات االحتادية
وتربز نهجها للتعامل مع املرحلة
القادمة.
ويتناول الربنامج حم��اور عملية
االت�صال الرقمي ب�صورة متكاملة،
ب��دءاً بالتخطيط اال�سرتاتيجي،
ومن خالل الرتكيز على العنا�صر
ال�لازم��ة لتطوير اال�سرتاتيجية
ال ��رق �م �ي ��ة ل �ل �ج �ه��ات االحت� ��ادي� ��ة
وك �ي �ف �ي��ة � �ص �ي��اغ��ة خ �ط��ط العمل
ال�ك�ف�ي�ل��ة بتحقيقها ع �ل��ى النحو
الأمثل.
كما يناق�ش الربنامج �إنتاج املحتوى
اخلا�ص باملن�صات الرقمية ،ومن
خالل التعريف بالأنواع املختلفة
ل�ل�م�ح�ت��وى وال��و� �س��ائ��ط املنا�سبة،
بالإ�ضافة �إىل الن�شر وامل�شاركة.

و�أخ�ي�راً يتناول ال�برن��ام��ج حتليل
البيانات على املن�صات الرقمية،
وكيفية حتويلها �إىل خطط عمل
قادرة على حتقيق النجاح و�صياغة
الأه��داف على النحو الأمثل ،على
�أن يقوم امل�شاركون يف الربنامج مع
ختامه ب�إعداد "امل�شروع النهائي"
�أو درا�� �س ��ة ح��ال��ة ت�ت���ض�م��ن كافة
املعلومات ال�ت��ي اكت�سبوها خالل
الربنامج.
متحدثون وخرباء دوليون
وي �ق��دم ج�ل���س��ات ال�برن��ام��ج نخبة
م��ن �أه��م الأك��ادمي �ي�ين املخت�صني
يف جم � ��ال االت � �� � �ص� ��ال ال ��رق� �م ��ي،
وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م "مات بيلي" الذي
يقوم بتدري�س الإع�لام والت�سويق
الرقمي يف جامعة "ديوك" ،ويتم
ا� �س �ت �خ��دام م�ن�ه�ج��ه ال �ت��دري �ب��ي يف
العديد م��ن امل�ؤ�س�سات التعليمية

املرموقة مثل جامعة "روجترز"،
وجامعة "ديوك" ،وموقع التعليم
وال�ت��دري��ب ال��رائ��د "�سبمليلرن"،
ودورات "لينكدن �إن" التعليمية.
ي � �� � �ش� ��ارك يف ال�ب��رن� ��ام� ��ج �أي �� �ض ��ا
"جريج جاربوي" ،الأك ��ادمي ��ي
وامل �خ �ت ����ص يف االت �� �ص��ال الرقمي
واملحتوى الإلكرتوين من جامعة
ورجت � � ��رز ،رئ �ي ����س ق �� �س��م تدري�س
الفيديو وامل�ح�ت��وى الت�سويقي يف
م��وق��ع "�سيبملريلن" م �ن��ذ عام
 ،2007حيث قام بتطوير منهج
"�سيبملريلن" وترخي�صه لع�شرات
اجل��ام�ع��ات وال�ك�ل�ي��ات وامل�ؤ�س�سات
التدريبية يف جميع �أنحاء العامل
وله العديد من امل�ؤلفات يف جمال
االت�صال والت�سويق.
ك �م��ا ي �� �ش��ارك يف ال�ب�رن ��ام ��ج عدد
م � ��ن اخل� � �ب� ��راء وامل� �خ� �ت� ��� �ص�ي�ن يف
جم ��ال االت �� �ص��ال ال��رق �م��ي ،منهم

"كايلب جاردنر" ،امل���س��ؤول عن
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة
للرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك
�أوباما ،بالإ�ضافة �إىل مارك �شايفر
الذي يعد واحداً من رواد الت�سويق
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال � �ع� ��امل ،وتعترب
م ��دون� �ت ��ه م ��ن �أف� ��� �ض ��ل امل ��دون ��ات
املخت�صة يف الت�سويق على م�ستوى
ال �ع��امل ،ول��ه � 7سبع ك�ت��ب �ضمن
الأكرث مبيعا.
جدير بالذكر �أن "برنامج االت�صال
الرقمي" يرتجم توجيهات القيادة
يف دول ��ة الإم � ��ارات لال�ستثمار يف
ال � �ك� ��وادر وامل� ��واه� ��ب الإم ��ارات� �ي ��ة،
ورف� � ��ده� � ��ا ب� ��امل � �ع� ��ارف املتقدمة
واخلربات الالزمة لدعم منظومة
العمل احلكومي ومتطلباته ،ومبا
ي�سهم يف حتقيق �أه ��داف حكومة
الإمارات لتكون �ضمن الأف�ضل يف
العامل.
ومي� �ك ��ن مل� ��� �س� ��ؤويل االت� ��� �ص ��ال يف
اجل �ه ��ات االحت ��ادي ��ة ال �ت �ق��دمي يف
ال�ب�رن��ام��ج ع��ن ط��ري��ق �أكادميية
الإع � �ل ��ام اجل� ��دي� ��د ،وم� ��ن خالل
امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين https://
share.hsforms.com/
1y5sdaRVGQzyu4H
. qdQv7KyQ4ok5i

جلنة ال�صداقة الربملانية الإماراتية الطاجيكية تبحث عن بعد �سبل تطوير العالقات بني املجل�س الوطني االحتادي والربملان الطاجيكي
•• ابوظبي-الفجر:

عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية الإماراتية الطاجيكية للمجل�س الوطني
االحتادي اجتماعها االفرتا�ضي الأول مع جلنة �صداقة برملان جمهورية
طاجيك�ستان ،وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تطوير العالقات الربملانية
بني البلدين ،و�آلية تبادل اخل�برات والتن�سيق لتوحيد املواقف والر�ؤى
جتاه الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك يف املحافل الربملانية الدولية.
�شارك يف االجتماع �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي �أع�ضاء جلنة ال�صداقة
الإماراتية-الطاجيكية �سعادة كل من :الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي
رئي�سة اللجنة ،وحممد عي�سى الك�شف وجميلة �أحمد املهريي ،وح�ضرت
من الأمانة العامة للمجل�س �سعادة عفراء الب�سطي الأمني العام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين.

و�أك ��دت ال��دك �ت��ورة ن�ضال الطنيجي خ�لال االج�ت�م��اع على �أه�م�ي��ة جلان
ال�صداقة يف تفعيل عالقات التعاون بني الربملانني يف خمتلف املجاالت،
ودعم عمل امل�ؤ�س�سات الربملانية عرب تبادل اخلربات والتعاون والتن�سيق يف
خمتلف امل�شاركات الربملانية.
وتطرقت �سعادة الطنيجي �إىل الظروف اال�ستثنائية التي ي�شهدها العامل
ب�سبب انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد ،"19 -واجلهود املبذولة
من دولة الإم��ارات وجمهورية طاجيك�ستان يف التعاون ملكافحة اجلائحة،
مو�ضح ًة ب ��أن ه��ذا االج�ت�م��اع فر�صة لتطوير ال�ع�لاق��ات ال�برمل��ان�ي��ة بني
املجل�سني ،وا�ستعرا�ض الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك خا�صة فيما يتعلق
باجلانب ال�صحي ،م��ؤك��دة على �أهمية دور الربملانيني يف دع��م القطاع
ال�صحي و�سط هذه اجلائحة.
وا�ستعر�ضت �سعادتها مراحل تطوير امل�سرية الربملانية يف دولة الإمارات

العربية املتحدة ،وبرنامج التمكني ال�سيا�سي الذي �أعلنه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" عام ،2005
لتمكني املجل�س الوطني االحت��ادي ،وتو�سيع م�شاركة املواطنني يف عملية
�صنع القرار ،وم�شاركة املر�أة كناخبة وع�ضوة يف املجل�س الوطني االحتادي،
م�شرية �سعادتها �إىل قرار رئي�س الدولة بزيادة ن�سبة متثيل املر�أة يف املجل�س
�إىل  50%من عدد الأع�ضاء� ،إميانا من القيادة الر�شيدة ب�أهمية الدور
الوطني وال�سيا�سي للمر�أة.
م��ن ج��ان�ب��ه ع�بر � �س �ع��ادة ف��اي��زول��وا ب��اروت �� �س��ودا ،رئ�ي����س جل�ن��ة ال�صداقة
الطاجيكية-الإماراتية ،ع��ن تقديره مل��ا حققته دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة من تقدم وجناح يف خمتلف املجاالت ،وخا�صة يف جمال ا�ستك�شاف
الف�ضاء ،م��ؤك��دا �أن و�صول دول��ة الإم ��ارات �إىل املريخ من خ�لال م�شروع
"م�سبار الأمل" كخام�س دولة عاملياً والأوىل عربياً ،يعترب جناحا للبلدان

العربية كافة ،وو�صفه باحلدث التاريخي ،و�أ�شاد مب�سرية الإمارات الناجحة
يف جمال متكني املر�أة وتعزيز م�شاركتها ال�سيا�سية ،منوها �أن ن�سبة متثيل
املر�أة يف الربملان الطاجيكي ت�صل �إىل .28%
و�أكد �سعادته على �أهمية تبادل اخلربات الربملانية والتن�سيق يف الق�ضايا
ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك للبلدين ،و� �ض��رورة ا�ستمرار ال�ت�ع��اون ب�ين جلان
ال�صداقة الربملانية لتحقيق �أف�ضل م�ستويات التعاون وتطوير اجلهود
امل�شرتكة .و�أعرب �سعادة رئي�س جلنة ال�صداقة الطاجيكية-الإماراتية ،عن
�شكره لدولة الإمارات العربية املتحدة على دعمها جلمهورية طاجيك�ستان
يف مكافحة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،من خالل �إر�سالها مل�ساعدات
�إن�سانية بلغت �أك�ثر م��ن  20ط�ن�اً ،منوها �إىل �أهمية ا�ستمرار التن�سيق
وال �ت �ع��اون يف خمتلف امل �ج��االت التعليمية واالق�ت���ص��ادي��ة واال�ستثمارية
وال�سياحية والثقافية.

حتت م�سمى (ذكريات انتخابية)

الأمانة العامة للمجل�س ال�ست�شاري ال�شارقة ت�صدر كتابها اجلديد واخلا�ص بانتخابات 2019
•• ال�شارقة-الفجر:

توثيقا ملرحلة االنتخابات الثانية التي عا�شتها �إمارة ال�شارقة يف عام 2019م
النتخاب ن�صف �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة �أ�صدرت الأمانة
العامة للمجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة كتابا جديد وخا�صا يتناول تلك
املرحلة  .ويوثق الإ�صدار اجلديد واخلا�ص بانتخاب املجل�س اال�ست�شاري لعام
2019م والذي يحمل م�سمى ( ذكريات انتخابية ) املراحل املختلفة و�أجندة
�سري االنتخابات م�سلطا ال�ضوء على ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وبيان حر�ص
�سموه ودعمه الدائم على تر�سيخ مبد�أ ال�شورى وموا�صلة العملية االنتخابية
لتعزيز م�شاركة املواطنني يف �صنع القرار مما ينعك�س على م�سرية التنمية
ال�شاملة لإمارة ال�شارقة .
وي�ستعر�ض الإ�صدار الذي يتاح من خالل الو�سائط االلكرتونية وطباعته �أهم
اخت�صا�صات اللجنة العليا لالنتخابات وبيان ب�أعمالها ب�ش�أن تنظيم انتخابات
املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة والتطرق �إىل ت�شكيل اللجان الفرعية للجنة
العليا لالنتخابات التي تتكون من جلنة �إدارة االنتخابات واللجنة الإعالمية
واللجنة الأم�ن�ي��ة وجل��ان ال��دوائ��ر االنتخابية و�أع�م��ال�ه��ا و�أ��س�م��اء �أع�ضائها
و�أدواره ��ا  .وي�برز الإ��ص��دار من خ�لال التنقل ال�سل�سل يف �صفحاته م�شاهد
تنظيم العملية االنتخابية والتي جرت ب�شفافية ودقة وت�سهيل جمرياتها وفق
ر�ؤى وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة مبا يحقق �أهدافها ويعزز م�سرية التنمية
ال�سيا�سية يف �إم��ارة ال�شارقة ع�لاوة على ا�ستجابة املواطنني م��ن مر�شحني

وناخبني وم�شاركتهم يف العملية االنتخابية خالل تلك ال��دورة الثانية من
ع��ام 2019م التي تعك�س وعيهم وحر�صهم على امل�شاركة يف �صنع القرار.
و�أبرز الإ�صدار الربنامج الزمني ل�سري االنتخابات و�أ�سماء املتقدمني للرت�شح
من خمتلف مدن ومناطق �إمارة ال�شارقة و�صوال �إىل مرحلة الت�صويت وفرز
الأ�صوات و�إعالن �أ�سماء الفائزين مبقاعد املجل�س اال�ست�شاري واملعينني .
ما مييز الإ�صدار توثيقه الدقيق لهذه املرحلة الربملانية الهامة ب�إمارة ال�شارقة
وت�سليطه ال�ضوء على عمق التجربة االنتخابية ومتابعتها لكافة مراحلها
لتكون مرجعا �أم��ام كافة الباحثني واملعنيني ودل�ي�لا على ن�ضوج التجربة
وتوا�صلها للمرة الثانية وجناحها يف تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمواطنني .
ويف كلمته مبنا�سبة الإ�صدار �أ�شار امل�ست�شار الدكتور من�صور حممد بن ن�صار
رئي�س اللجنة العليا النتخابات املجل�س اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة رئي�س
الدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة ب�أن �إمارة ال�شارقة �شهدت حراكا وتطورا
نوعية خالل فرتة زمنية قيا�سية يف م�ساراتها نحو متكني املواطنني ،ا�ستدعى
بال�ضرورة ا�ستح�ضار القوى واجلهود الكبرية ،لتحقيق حتول جذري يف �أمناط
امل�شاركة �إىل امل�ساهمة الرا�سخة يف �صنع القرار ،ونقلها من الأمناط الب�سيطة
�إىل �أمن��اط �أكرث تطوراً ،لت�ساهم يف حتفيز املواطنني على امل�شاركة بالتعبري
عن �أرائهم وتطلعاتهم باعتبار تلك امل�شاركة ج�سر العبور �إىل جمتمع �أكرث
تطورا ومناء ورخاء وتابع ومن دي�سمرب لعام 2019م احتفت ال�شارقة ب�إجناز
ال��دورة الثانية النتخابات املجل�س اال�ست�شاري ،ويحق لنا يف ه��ذه املنا�سبة،
تتبع التطورات واملراحل النوعية التي رافقت تلك الدورة املتميزة وامل�شاركة
املجتمعية الختيار  25ع�ضوا مع بداية الف�صل الت�شريعي العا�شر للمجل�س
اال�ست�شاري .و�أو�ضح ابن ن�صار يف كلمته والتي قدم بها الإ�صدار :العربة ...يف

هذه امل�سرية امل�ضيئة باخلواتيم التي تتواىل مع مقدماتها املبكرة والتح�ضري
املتوا�صل واالنتقال يف مراحل الربنامج الزمني النتخابات املجل�س اال�ست�شاري
مع الأول من �شهر �سبتمرب 2019م بت�سجيل الهيئات االنتخابية يف ت�سعة
دوائ��ر انتخابية لتكون ال�شواهد مب�شرة ،ولت�سطر يف �سجل النجاحات �أربعة
و�أربعني �ألفا و�سبعمائة وثمانية وخم�سني مواطناً ومواطنة �سجلوا برغبة
وطنية يف امل�شاركة و�أن يكون لهم ر�أي�ه��م يف �صنع ال�ق��رار م��ن خ�لال اختيار
مر�شحهم و�أردف لننتقل يف ريا�ض تلك املراحل ون�صل �إىل ت�سجيل املر�شحني
ليتقدم مائة وت�سعة وثمانون مر�شحا و�سط تفائل بالتمثيل والتعبري عن
طموح الوطن من عيون �أبنائه ون�صل �إىل مرحلة الت�صويت واالقبال الكبري
و�سط عر�س انتخابي توافد الناخبني فيه على مراكز االنتخاب طيلة �أربعة
�أيام متوا�صلة اختتمت مبرحلة فرز الأ�صوات
واعتربها ابن ن�صار منا�سبة من �أهم املنا�سبات التي تخلدها ال�شارقة معلقا:
�أرى حتمية التطرق �إىل �أهمية ه��ذه امل�شاركة ور�ؤي��ة �صاحب ال�سمو حاكم وم�ؤثرا يف م�سرية البناء واحل�ضارة .
ال�شارقة لتمكني املواطنني من ممار�سة دورهم البناء يف الإعالء من منجزات و�أ�شار وعلى امتداد تلك الر�ؤية النوعية وا�صلت �إمارة ال�شارقة تقدمها نحو
ال�شارقة  ،مما يقودين �إىل ت�سليط ال�ضوء على جتربة �إمارة ال�شارقة يف تلك متكني املواطنني وفق تطبيق عملي ونوعي واجتهت لفتح الباب �أمام انتخابات
الذاكرة االنتخابية ،كواحدة من �أبرز التجارب ال�شاهدة على قدرة �أبناء وبنات املجل�س اال�ست�شاري لت�ؤكد توايل الف�صول يف �سجل الإجن��ازات بالو�صول �إىل
االمارة  ،ودورهم يف تعزيز مكانة ال�شارقة مقدمة منوذجاً ملهماً يف تطوير الدورة الثانية وا�ستحقاق وطني �أخر يف عام .2019
و�أ��ض��اف اجل��روان يف ه��ذا ال�صدد �إىل �أهمية �إ��ص��دار ذك��ري��ات انتخابية لعام
منظومتها ،وجتويد �أدواتها ،وقطف ثمار خمرجاتها.
من جانبه �أكد �أحمد �سعيد اجلروان ع�ضو اللجنة العليا لالنتخابات الأمني  2019ليربز مراحل عديدة ومتدرجة النتخابات املجل�س كانت باعثة على
العام للمجل�س اال�ست�شاري يف كلمته التي حفل بها الإ�صدار ب��أن ال�صفحات الثقة بهذا التطور وتلك امل�شاركة والتي يلقي الإ�صدار ال�ضوء عليها ويعك�س
امل�شرقة ت�ت��واىل يف �إم ��ارة ال�شارقة لت�سطر مب��داد م��ن ذه��ب الإجن� ��ازات تلو دور القيادة الر�شيدة يف تفعيل دور املواطنني و�إ�شراكهم للم�ساهمة ب�إيجابية
الإجن��ازات وت�ؤكد ر�سوخ ر�ؤيتها يف اهتمامها بالإن�سان ودعمه ليكون حا�ضرا مع ق�ضايا الوطن واملواطنني من خالل املجل�س اال�ست�شاري .
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تقلي�ص احل�صة من  45لـ  30دقيقة من الأم�س وحتى �إ�شعار �آخر مع بدء
اليوم الدرا�سي الـ  8وا�سرتاحتان لكل منهما  15دقيقة
•• دبي  -حم�سن را�شد:

قل�صت م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي " تعليم" يف املدار�س
احلكومية ب�أبوظبي زمن احل�صة من  45دقيقة لـ  30دقيقة
للحلقتني الثانية والثالثة بحيث ينتهي اليوم الدرا�سي نحو
ال�ساعة الثانية ع�شرة وخم�س و�أرب�ع�ين دقيقة ظهراً يف بع�ض
امل��دار���س ويف البع�ض الثانية ع�شرة وخم�س وع�شرين دقيقة
(بح�سب الفرتة الزمنية التي خ�ص�صت لال�سرتاحتني) ،بد ًال
م��ن انتهاء ال�ي��وم ال��درا��س��ي يف ال�ساعة الثانية ظ�ه��راً كما كان

يف ال�سابق .و�أبلغت امل�ؤ�س�سة جميع املدار�س يف الإم��ارة بالقرار
اجلديد ليبلغوه ب��دوره��م �أول�ي��اء الأم��ور على �أن تبد�أ احل�صة
الأوىل يف ال�ساعة الثامنة �صباحاً ويتخلل خم�سة دقائق بني
احل�صة والأخ��رى وبا�سرتاحتني تراوحت الواحدة منهما بني
 10دقائق و 20دقيقة ،بح�سب كل مدر�سة ،بحيث تنتهي
احل�صة ال�سابعة يف الثانية ع�شر وخم�سة وع�شرون دقيقة ،لدى
البع�ض ويف الثانية ع�شر وخم�سة و�أربعون دقيقة عند البع�ض
الأخ��ر .و�أف��اد التعميم ،وال�صادر عن قطاع العمليات املدر�سية،
تطبيق املواعيد اجلديدة من اليوم الأح��د  28فرباير ،وحتى

Monday

وزارة ال�صحة تختتم م�شاركتها يف �أ�سبوع االبتكار 2021

•• دبي-وام:

�إ�شعار �أخر ،بحيث يتم موافاة املدار�س ب�أي ي�ستجد من قرارات
بهذا ال�ش�أن ،و�أن بع�ض املدار�س حددت يومني (الأحد والثالثاء
فقط) ،يبد�أ فيهما اليوم الدرا�سي يف ال�ساعة ال�سابعة وخم�سة
و�أرب �ع��ة دقيقة حت��ت م�سمى "جودة احلياة" ،مبثابة الإذاع ��ة
املدر�سية ،يتم فيها تقدمي الأن�شطة الإذاعية عم بُعد ويتم فيها
التن�سيق مع الطالب للم�شاركة.
ونوه �إىل �أنه ال يوجد �أي تغريات يف التوقيت الزمني لق�سمي
ريا�ض الأطفال وملرحلة الرو�ضة التمهيدية ،م�ؤكدة على �ضرورة
التزام اجلميع بتطبيق القرار والتوقيت الزمني اجلديد.

اختتمت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع م�شاركتها يف فعاليات �أ�سبوع االبتكار  2021حتت �شعار "الإمارات
تبتكر" الذي �شهد تنظيم عدد من الفعاليات والأن�شطة الهادفة �إىل تعزيز بيئة حمفزة لالبتكار والإبداع
واالحتفاء باملوهوبني واملخرتعني ،من خالل تر�سيخ ثقافة االبتكار يف العمل امل�ؤ�س�سي ومتكني القدرات
والكفاءات الوطنية من طرح م�شاريع رائدة ومبتكرة .ي�أتي ذلك يف �إطار خطط الوزارة لتطوير منظومة
�شاملة لالبتكار وتوظيف مهارات الكوادر ال�صحية والفنية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ال�صحية لأفراد
املجتمع .ونظمت الوزارة يف مركز التدريب والتطوير التابع لها عددا من الفعاليات واجلل�سات النقا�شية
وم��ن �أب��رزه��ا م�سابقة الهاكاثون الرقمي لالبتكار " " Future Health 2071ح��ول التحديات
امل�ستقبلية للرعاية ال�صحية و�أهمية ال��ذك��اء اال�صطناعي وال�ط��ب ال�شخ�صي وال��و��ص��ول �إىل الرعاية
ال�صحية الذكية ،مب�شاركة نخبة من املطورين وامل�صممني واملتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية من داخل
الدولة وخارجها حيث ح�صل الفائزون الثالثة الأوائ��ل يف امل�سابقة على جوائز مالية ت�صل قيمتها �إىل
 10,000دوالر.
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م�ست�شفى الكويت بال�شارقة يح�صل على �شهادة االعتماد الدويل JCI
•• ال�شارقة -وام:

حمدان بن را�شد يوجه ب�إن�شاء مكتبة رقمية جديدة يف جامعة �أفريقيا العاملية
•• اخلرطوم-وام:

وجه �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية
راع��ى هيئة �آل مكتوم اخل�يري��ة ب�إن�شاء مكتبة رقمية ج��دي��دة يف جامعة
�أفريقيا العاملية� .أعلن ذلك �سعادة مريزا ال�صايغ مدير مكتب �سمو ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم ع�ضو جمل�س �أمناء هيئة �آل مكتوم اخلريية
ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة �أفريقيا العاملية عقب اجتماعه مع �سعادة هنود
�أبيا ك��دوف مدير جامعة �أفريقيا العاملية بح�ضور نائبيه وعمداء كليات
اجلامعة.
وقد زار وفد من هيئة �آل مكتوم اخلريية برئا�سة مريزا ال�صايغ العا�صمة
ال�سودانية اخلرطوم وكان يف ا�ستقباله �سعادة حمد حممد حميد اجلنيبي
�سفري الدولة لدى جمهورية ال�سودان ومدير جامعة �أفريقيا العاملية.
وتوجه مدير جامعة �أفريقيا العاملية بال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم على دعمه للجامعة على مدى ال�سنوات املا�ضية
و�إىل هيئة �آل مكتوم اخلريية على تعاونها مع اجلامعة لتمكينها من �أداء
ر�سالتها التعليمية ومتكني طالب �أفريقيا من ا�ستكمال تعليمهم العايل

باجلامعة يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية والفنية املختلفة .
و�أع��رب عمداء الكليات يف اجلامعة عن امتنانهم و�شكرهم ل�سمو ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم على الدعم الذي توليه هيئة �آل مكتوم اخلريية
للجامعة .من جهته �أو�ضح ميزرا ال�صايغ �أن اجلامعة ت�ستقطب خريجي
مدار�س حمدان بن را�شد �آل مكتوم يف �أفريقيا وعددها  50مدر�سة منها
 12مدر�سة يف ال�سودان  ..فيما التقى �سعادته خالل الزيارة بـ  20خريجا
وخريجة من اجلامعة من �أوغندا يف خمتلف التخ�ص�صات الفنية والهند�سية
والعلمية  ..الفتا �إىل �أن اجلامعة حتتاج ملزيد من دعم اجلمعيات اخلريية ..
م�ضيفا �أنه يتم حاليا بحث ت�شكيل جمل�س �أمناء اجلامعة على �أن يكون ثلث
�أع�ضائه من الدول الأفريقية والثلث من ال�سودان والثلث الآخر من كبار
ال�شخ�صيات واجلمعيات اخلريية التي �ستدعم اجلامعة .
جدير بالذكر �أن املكتبة الرقمية اجلديدة التي وجه �سمو ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم ب�إن�شائها يف جامعة �أفريقيا العاملية  -والتي تبلغ تكلفة
�إن�شائها � 50أل��ف دوالر  -تعد �إ�ضافة للمكتبة احلالية يف اجلامعة والتي
مت �إن�شا�ؤها عام  2013بتكلفة � 50ألف دوالر بدعم من هيئة �آل مكتوم
اخلريية .

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن ح�صول م�ست�شفى الكويت بال�شارقة
على �شهادة االعتماد الدويل من اللجنة الدولية امل�شرتكة العتماد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  JCIبعد جناحه بتطبيق كافة
�شروط ومتطلبات احل�صول على هذا االعتماد .وبهذا الإجناز املتميز تكون
وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع امل�ساهم الأك�ب�ر يف بقاء دول��ة الإم ��ارات يف
املرتبة الأوىل عاملياً بعدد املن�ش�آت ال�صحية احلا�صلة على االعتماد الدويل
وت�أكيداً على جناحها يف خطط �ضمان ا�ستمرارية الأعمال وموا�صلة تقدمي
اخلدمات ال�صحية بكفاءة وجودة وفق �أعلى جاهزية مما يعترب دلي ً
ال على
كفاءة املنظومة ال�صحية و�إدارتها املتوازنة للتحديات واملخاطر من خالل
التخطيط اال�ستباقي ل�ضمان حتقيق اال�ستجابة املنا�سبة باالعتماد على
البنية التحتية والتكنولوجية و�أحدث التقنيات الطبية.
وج��اء الإع�ل�ان ع��ن �إجن��از م�ست�شفى الكويت بال�شارقة بعد انتهاء جلنة
حمكمني وخ�براء دوليني من عمليات التحقق عن بعد با�ستخدام �أحدث
ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا من كامريات مرنة وتفاعلية و�أجهزة �صوت
متخ�ص�صة ملطابقة التزام امل�ست�شفى ب�أف�ضل املمار�سات العاملية من ناحية
جودة اخلدمة ال�سريرية و�سالمة املر�ضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية
وفق �أف�ضل املعايري والربوتوكوالت املعتمدة عاملياً.
و�أكد معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع
�أن ال��وزارة ما�ضية بعزم وثقة على موا�صلة خطة االعتماد الدويل جلميع
من�ش�آتها وا�ستمرارية خدماتها ال�صحية وفق معايري اجلودة العاملية بف�ضل
ال��دع��م امل�ستمر م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ومب��ا ين�سجم م��ع خطط وتطلعات
حكومة الإم��ارات لتكون �أكرث مرونة والأ�سرع يف اتخاذ القرارات ومواكبة
امل�ستجدات العاملية �سعياً ال�ستدامة الإجن� ��ازات وتبني الفكر االبتكاري
ل���ض�م��ان اجل��اه��زي��ة للم�ستقبل وامل���س��اه�م��ة اال��س�ت�ب��اق�ي��ة لتحقيق �أف�ضل
م�ستويات الأداء ،واملحافظة على كفاءة القطاعات يف الدولة واملحافظة على
املكت�سبات الوطنية يف جميع ال�صعد.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن ارتفاع عدد املن�ش�آت ال�صحية احلا�صلة على االعتماد
الدويل ي�ؤكد املكانة املرموقة وامل�ستوى املتميز الذي و�صلت �إليه اخلدمات
ال�صحية يف االمارات لرت�سيخ نظام �صحي ي�ستند �إىل �أعلى املعايري العاملية
مبا يعزز تناف�سية الدولة �ضمن �أف�ضل ال��دول يف جودة الرعاية ال�صحية
بناء على ر�ؤية مئوية الإمارات .2071
من جانبه �أ�شار �سعادة الدكتور يو�سف حممد ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة
الإم� ��ارات للخدمات ال�صحية �إىل �أن ه��ذا االجن ��از ي��أت��ي يف �إط ��ار اخلطة
اال�سرتاتيجية ل �ل��وزارة ال��رام�ي��ة �إىل ح�صول ك��اف��ة امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية على االعتماد ال��دويل بحلول  2021لتكون متما�شية مع �أعلى

املعايري وال�بروت��وك��والت العاملية يف ال��ري��ادة واحل�ل��ول املبتكرة  ..وتوجه
بالتهنئة لكافة الإدارات وال�ك��وادر مب�ست�شفى الكويت بال�شارقة ..م�شيداً
بجهودهم و�أدائ �ه��م املتميز يف ت�ق��دمي خ��دم��ات �صحية تخ�ص�صية عالية
اجلودة و�صلت لهذا االعرتاف الدويل الذي تفخر به الوزارة.
ون ّوه �سعادة الدكتور ال�سركال �إىل �أن هذا الإجناز ي�أتي ثمرة لتطبيق الوزارة
للمعايري الوطنية املوحدة للم�ست�شفيات التي اعتمدتها حكومة الإمارات
الهادفة لتحقيق �أف�ضل املمار�سات من حيث جودة تقدمي اخلدمات و�سالمة
املر�ضى ومقدمي الرعاية ال�صحية وت�صميم امل�ست�شفيات ونظم املعلومات
ال�صحية مبا ي�شمل الأدوية وحقوق املر�ضى وعائالتهم والتنوع اللغوي يف
الدولة وحقوق �أ�صحاب الهمم وكبار املواطنني من اجلن�سني.
و�أكد �سعادة الدكتور ال�سركال �أن خطط املحافظة على ا�ستمرارية الأعمال
يف جودة اخلدمات ال�صحية وفق �أف�ضل املعايري بالرغم من التحديات التي
رافقت ظهور كوفيد -19تعترب دلي ً
ال على تنوع ومرونة قطاعات الوزارة
يف اال�ستجابة للظروف الطارئة من خالل اعتماد وتنفيذ منهجية عمل
كمنظومة متكاملة وا�سرتاتيجية �شاملة وعلى كافة امل�ستويات ما �أ�سهم
يف ت�سريع التحول الإيجابي يف تقدمي الرعاية ال�صحية وال�سيطرة على
ت��داع�ي��ات كوفيد -19بال�شكل الأم �ث��ل مب��ا ين�سجم م��ع خطط احلكومة
لتكون �أكرث تكيفاً مع التحديات امل�ستقبلية والت�أقلم ال�سريع مع املتغريات
واجلاهزية لدخول مرحلة �إدارة وحوكمة مرحلة التعايف بنجاح.
و�أو��ض�ح��ت ال��دك�ت��ورة كلثوم البلو�شي م��دي��ر �إدارة امل�ست�شفيات �أن فريق
امل�ف�ت���ش�ين ال� ��ذي ي���ض��م خ �ب�راء متخ�ص�صني يف الإدارة ال���ص�ح�ي��ة اطلع
افرتا�ضياً على جميع الأق�سام الطبية والفنية والتمري�ضية يف م�ست�شفى
الكويت بال�شارقة ليت�أكد من �سالمة تطبيق جميع ال�سيا�سات والإجراءات
والربوتوكوالت ..م�شرية �إىل �أن هذه املعايري مبنية على �أف�ضل التجارب
وامل �م��ار� �س��ات يف جم��ال التح�سني واجل� ��ودة وال �ب �ح��وث العلمية املعتمدة،
بالإ�ضافة �إىل تو�صيات امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملية املعنية مبجال اجلودة
وتطبيق الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية وتوظيف �أحدث تقنيات
التطبيب عن بعد حلماية �سالمة املر�ضى وحتقيق الأجندة الوقائية.
ولفتت الدكتورة البلو�شي �إىل �أن معايري االعتماد الدويل  JCIت�شمل 14
معياراً رئي�سياً وال�ت��ي تتفرع �إىل معايري تف�صيلية جزئية تغطي جميع
اخلدمات التي يتلقاها املري�ض وتت�ضمن �سالمة املر�ضى و�سهولة الو�صول
للم�ست�شفيات وزي��ارة �أق�سام احل��وادث ،تقييم املر�ضى وت�شخي�صهم ،و�ضع
اخلطة العالجية و املعايري اجلراحية والتخدير و �إدارة الأدوي��ة و حقوق
املر�ضى و معايري الإدارة العليا وم�س�ؤولياتها و مكافحة العدوى و معايري
اجل��ودة والتح�سني امل�ستمر و معايري امل��وارد الب�شرية وتقييم املوظفني و
�سالمة املن�ش�آت ال�صحية والأجهزة الطبية و �إدارة امللف الطبي واملعلومات
ال�صحية.

جامعة الإمارات تختتم م�شاركتها يف فعاليات الإمارات تبتكر 2021

ن�سيبة :ن�سعى لن�شر ثقافة االبتكار ك�أ�سا�س لتحقيق التنمية امل�ستدامة وجودة احلياة
•• العني� -أبوظبي-الفجر:

اختتمت جامعة الإم��ارات العربية املتحدة م�شاركتها يف فعاليات �أ�سبوع
االبتكار والتي �أُقيمت يف �إطار فعاليات "الإمارات تبتكر  "2021يف الفرتة
ما بني  27-21فرباير اجلاري.
وتوجت فعاليات جامعة االم��ارات بحفل افرتا�ضي لتوزيع اجلوائز على
الفائزين يف الدورة ال�ساد�سة من جائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار� ،إ�ضافة
اىل �إطالق اكرث من  100مبادرة تعزز ثقافة االبتكار ودعم البحث العلمي
يف جمتمع االمارات .
يعترب �شهر االبتكار حدثاً وطنياً �سنوياً ّ
مت �إطالقه بتوجيهات من �صاحب
جمل�س الوزراء،حاكم
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س
ِ
دبي (رعاه اهلل) .ويتزامن هذا العام مع حلول اليوبيل الذهبي لالحتاد،
ومتا�شياً مع ر�ؤية احلكومة الر�شيدة ب�أن تكون دولة الإمارات �ضمن �أف�ضل
دول العامل مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لقيام احتاد دولة الإمارات العربية
املتحدة ،و�أن تكون مركزاً عاملياً لالبتكار".
ي�ؤكد معايل زكي �أنور ن�سيبة �أهمية االبتكار يف ع�صرنا احلايل حيث �أ�صبح
من �أه ّم مق ّومات وبناء احل�ضارة احلديثة ،ومن الأهمية مبكانٍ �أن تكون
اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل منبع االبتكار وحا�ضنته باعتبارها
بيئة تعليمية وبحثية مُ ناط بها مواكبة التطورات املُت�سارعة يف املعرفة،
وطب امل�ستقبل
و� ّ
أخ�ص منها جماالت التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي ّ
والأمن الغذائي".
يف �ضوء مُ �ستجدّات القرن احل��ادي والع�شرين ،بات العديد من املُعلمني
والطلبة بحاجة �إىل اكت�ساب ع��د ٍد من امل�ه��ارات التكنولوجية والرقمية،
وكيفية توظيفها بالتعليم والبحث العلمي واالب�ت�ك��ار ،وخلق منظومة
�وج��ه نحو االب�ت�ك��ار ال��رق�م��ي وا�ست�شراف
ج��دي��دة يف االب�ت�ك��ار مل��واك�ب��ة ال�ت� ّ
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت النيابة العامة االحتادية �أم�س الأح��د ال�شعار اجلديد
لهويتها و ي��أت��ي ذل��ك يف �إط ��ار خطتها امل�ستدامة للتطوير،
ومواكبة الحتفاالت الدولة بيوبيلها الذهبي.
ويُعرب ت�صميم ال�شعار اجلديد عن القيم الأ�سا�سية التي ت�ضبط
�أداءه��ا لر�سالتها باعتبارها �شعبة �أ�صيلة يف النظام الق�ضائي
الإماراتي ،من احليدة والنزاهة وال�شفافية ،وهي القيم التي

خاللها �إجنازات ه�ؤالء املُبتكرين واملُك ّرمني على ابتكاراتهم وا�ستحقاقهم
امل�ستقبل".
وي��ؤك��د معاليه على " ��ض��رورة العمل على ن�شر ثقافة االبتكار ك�أ�سا�س بالفوز بهذه اجل��ائ��زة يف دورت�ه��ا ال�ساد�سة ،كما يتطلع �إىل ترجمة هذه
لتحقيق التنمية املُ�ستدامة وج��ودة احل�ي��اة ،متا�شياً م��ع ر�ؤي��ة احلكومة االبتكارات والإجنازات �إىل واقع ملمو�س ُي�سهم يف نه�ضة املجتمعات وبناء
الأوط ��ان ،و�إىل ا�ستمرارية التم ّيز والعمل على البحث العلمي النوعي،
الر�شيدة ب�أن تكون دولة الإمارات مركزاً عاملياً لالبتكار".
�شهدت فعاليات جامعة االم ��ارات ق�ي��ام م�ع��ايل زك��ي �أن ��ور ن�سيبة تكرمي و�إ�شراك الطلبة يف املرحلة اجلامعية ومرحلة الدرا�سات العليا يف تقدمي
خلق بيئة حا�ضنة لالبتكار
الفائزين بجائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار  ،2021 - 2020والذي بلغ الأفكار وامل�شاريع البحثية واالبتكارية".
وي��رى معاىل زك��ي �أن��ور ن�سيبة ان جامعة الإم��ارات ملتزمة بامل�شاركة يف
عددهم  32فائزاً �ضمن  15م�شروعاً مبتكراً.
ر�صد التحديات ومواجهتها من خالل ركائز �أ�سا�سية هي  :البحث العلمي
وفازت خم�سة م�شاريع طالبية �ضمن حمور التكنولوجيا والطاقة املتجددة �إعداد جيل من املُبتكرين
والنقل ،فيما فازت �سبعة م�شاريع لأع�ضاء هيئة التدري�س ،وثالثة م�شاريع حت��ر���ص جامعة الإم� ��ارات على �إع ��داد جيل م��ن املُبتكرينُ ،ي�سهمون يف والتطوير التقني واالبتكار ،مبا يتنا�سب مع النم ّو املت�سارع القت�صادات
حتقيق النمو واالزدهار للإن�سان ،ودعم مكانة الدولة يف الإبداع والتم ّيز ،الدول النا�شئة ،وزيادة معايري التناف�سية يف بناء االقت�صاد املعريف ،و�إمياناً
نفذها موظفون باجلامعة يف حماور التعليم والتكنولوجيا .
وتوجه معاليه بال�شكر والتقدير للم�ساهمني يف فعاليات الربنامج الذي وت�سخري ك��اف��ة الإم �ك��ان��ات ،ف���ض� ً
لا ع��ن ت�ق��دمي ال��دع��م لإط�ل�اق وتنفيذ منها ب�ضرورة امل�شاركة يف بناء ال ُقدرات وغر�س ثقافة االبتكار يف اجلامعات
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ،لتخريج �أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع،
يعزز ن�شـر املعرفـة وتكريـ�س ثقافـة االبتكار ك�أ�سـا�س لتحقيـق التنميـة امل�شاريع االبتكارية".
امل�سـتدامة وجـودة احليـاة ،مثمناً �إجنازات ه�ؤالء املبتكرون واملكرمون اليوم ولذلك جاءت م�شاركة اجلامعة يف فعاليات االبتكار  ،2021لهذا العام من خالل �إط�لاق وتنفيذ مبادرات و�أفكار مبتكرة ونوعية على م�ستوى
مميزة بالرغم من الظروف اال�ستثنائية التي مي ّر بها العامل جراء جائحة الدولة" .وي�ؤكد معاليه ان اجلامعة �ست�شارك بجناح م�ستقل يف �إك�سبو
على ابتكاراتهم وا�ستحقاقهم بالفوز بهذه اجلائزة يف دورتها ال�ساد�سة.
و�أكد �أهمية ترجمة هذه االبتكارات والإجنازات �إىل واقع ملمو�س ي�سهم يف كوفيد ،-19فقد �أطلقت جامعة الإم� ��ارات ح��زم��ة ك�ب�يرة م��ن ابتكاراتٍ  ،2020انطالقاً من �أهمية ه��ذا احل��دث ال��دويل ال�ضخم وطبيعته،
نه�ضة املجتمعات وبناء الأوطان و�إىل ا�ستمرارية التميز والعمل على البحث مُ تعدّدة ومُ تم ّيزة للباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة اجلامعة مع ك�أحد �أبرز املنابر الدولية التي ترك ُّز ب�شكل �أ�سا�سي على مناق�شة الق�ضايا
املُلحة والتحديات املعا�صرة ،وو�ضع حلول لها .ومن بني تلك التحديات
العلمي النوعي و�إ� �ش��راك طلبة اجلامعة يف املرحلة اجلامعية ومرحلة احلر�ص وااللتزام بالإجراءات االحرتازية والوقائية املُتّبعة .
فاجلامعة ووف�ق�اً خلطتها اال�سرتاتيجية - ،كما يقول معاىل الرئي�س ما يرتبط مب�ستقبل التعليم .وا�ضعني ُن�صب �أعيننا �سعي جامعة الإمارات
الدرا�سات العليا يف تقدمي الأفكار وامل�شاريع البحثية واالبتكارية.
ُ
خا�صة ،ويت ّم ذلك من خالل دعم وتن�سيق احلثيث لت�أ�سي�س مفهوم جديد ومبتكر للتعليم اجلامعي يف العامل العربي
أهمية
�
االبتكار
ويل
ت
أعلى
ل
ا
القطاعات
و�أ��ش��ار �إىل �أهمية التوا�صل م��ع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف
ّ
والهيئات ذات العالقة من خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة حملياً كافة الكليات والإدارات واملراكز البحثية باجلامعة ،وحتفيز وتوعية الطلبة واملنطقة".
لقد �أظهرت امل�ب��ادرات والفعاليات التي اطلقتها جامعة الإم��ارات ,خالل
و�إقليمياً وعاملياً �إىل امل�شاركة يف ابتكارات اجلامعة وو�ضع �آليات منا�سبة ب�أهمية االبتكار".
على مدى �أ�سبوع كامل قدمت جامعة االمارات خالل " فعاليات االبتكار �أ� �س �ب��وع االب �ت �ك��ار ح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى خ�ل��ق بيئة ح��ا��ض�ن��ة ل�لاب�ت�ك��ار واملبدعني
لتوظيفها واال�ستفادة منها بال�شكل الأمثل.
ويجئ اطالق جائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار �إمياناً من جامعة الإمارات � ،" 2021أك�ثر من  100فعالية مُ بتكرة ومحُ �دّدة تتن ّوع عرب �أن�شطة واملتميزين وال �ك��وادر امل�ؤهلة يف امل�ج��االت احليوية لدعم التنوع والنمو
مب�س�ؤوليتها الوطنية جت��اه املجتمع ،ودوره ��ا احل�ي��وي يف خلق املعرفة مخُ تلفة ،وع��ر���ض اب�ت�ك��ارات وم�ستجدات البحث العلمي وح�ل�ق��ات عمل االقت�صادي وا�ستقطاب �أ�صحاب العقول وامل��واه��ب اال�ستثنائية ليكونوا
وحتقيق التنمية املُ�ستدامة .ويثمن معاىل الرئي�س الأعلى للجامعة من وم�ؤمترات علمية ُتعنى باالبتكار والتم ّيز العلمي ت�أكيداً على دور اجلامعة �شركاء دائمني يف م�سرية التنمية يف الإمارات.
التو�صل �إىل م�شروعات
ال��ري��ادي يف تهيئة بيئة مُنا�سبة للطلبة بغية
ّ
وابتكارات خالقةُ ،تعزّز العلوم املعرفية ،و ُت�سهم يف التعريف بدور اجلامعة
يف جمال البحث العلمي واالبتكار ،وعر�ض �إجن��ازات اجلامعة يف االبتكار
وبراءات االخرتاع.

�إطالق الهوية اجلديدة للنيابة العامة االحتادية

تكفل حتقيق العدالة التي يرمز لها امليزان يف ت�صميم ال�شعار،
مبا ي�ضمن حماية احلقوق و�صون احلريات يف �إطار ال�شرعية
الد�ستورية و�سيادة القانون .وقال امل�ست�شار الدكتور حمد �سيف
ال�شام�سي النائب العام للدولة  -يف كلمته بهذه املنا�سبة " : -
�إن �إطالق �شعار الهوية اجلديد للنيابة العامة حدث يعرب عن

حر�ص النيابة العامة على موا�صلة م�سرية الريادة والتميز يف
�أداء �أعمالها ،متا�شياً مع ر�ؤية دولة الإم��ارات العربية املتحدة
و�أجندتها الوطنية لتحقيق �أحد �أهم �أهداف مئويتها يف العام
 2071ب�أن تكون الدولة الأكرث �أمناً على م�ستوى العامل ،ويعني
توا�صل التطور ودوام االبتكار وال�سعي امل�ستمر لتحقيق العدالة

ال�ن��اج��زة ،وي�ل�ازم ذل��ك نهج ثابت برفع ك�ف��اءة �أع�ضاء النيابة
العامة ومنت�سبيها �إىل �أرقى امل�ستويات الفنية يف القانون وما
يرتبط به من علوم وجماالت ،وا�ست�شراف امل�ستقبل ،لالرتقاء
بالنظام الق�ضائي �إىل م�ستوى عاملي ،ملواكبة الطفرات املتعاقبة
والتطورات املت�سارعة والإجن��ازات الرائدة التي حتققها دولة

الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وف ��ق ر�ؤى وط �م��وح��ات قيادتها
الر�شيدة التي تويل حتقيق العدالة الناجزة واملي�سرة وتر�سيخ
�سيادة القانون جل �إهتمامها ،باعتبار �أن �سيادة القانون والعدل
يدعمان جهود التنمية التي تبذلها الدولة".
و�أك ��د ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام � " :أن م�سرية ال�ت�ط��ور وحتقيق العدالة
بريادة ومتيز كانت و�ستبقى هدفاً و�أ�سلوب عمل للنيابة العامة
باعتبارها واج�ه��ة الق�ضاء الإم��ارات��ي لتبقى دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة واحة للإ�ستقرار والأمن والأمان والعدل".
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�ست كال�س الدارة
املنا�سبات رخ�صة رقم CN 2655361:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فادي علي عبدالرحمن علي املبارك %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد نا�صر �سعيد احمد العتيبه
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�ست
داي للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2720000:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سي�سرتز
للخياطة والتطريز
رخ�صة رقم CN 2920144:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1228534:باال�سم التجاري اخلط املا�سي
للهواتف املتحركة  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء �إعالن �سابق

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/افتيدي لل�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
حمم�صة ال نوريا
رخ�صة رقم CN 2328244:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:كوبر للنقليات العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح  ,م�صفح غرب  , 0.5مبنى ال�سيد �صياح حممد
مو�سى واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2695304 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كليك
كار كلني
رخ�صة رقم CN 2766374:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1146712:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /افتيدي لل�صيانة العامة
AFTIDI GENERAL MAINTENANCE

�إىل /جي ام الهند�سية لل�صيانة العامة
G M ENGINEERING FOR GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط الرفاهية للرجال
رخ�صة رقم CN 1136260:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة �سيف عبيد �ضاحي خليفه الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة انور علي خليل احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي حممد م�سعود البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/درزون كافيه
رخ�صة رقم CN 2674797:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خزنه ع�شوان عبداهلل مبارك املزروعى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف و�ضحه نا�صر �سامل �سحمى الهاجرى
تعديل �إ�سم جتاري من /درزون كافيه
DARZON CAFE

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2021/02/27:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105003234:
تاريخ التعديل2021/02/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكووب اليف كوفى ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2826304:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد جمعه �سلطان العرميى اجلنيبي من �شريك �إىل مالك
 %تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد جمعه �سلطان العرميى اجلنيبي من � % 51إىل 100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالنا�صر بن حمد بن نا�صر العرميى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سكووب اليف كوفى ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ر ويال فيو ذ.م.م

�إعــــــــــالن

�إىل� /سويفن كافيه

SCOPE LIFE CAFE L.L.C

SWEVEN CAFE

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

SCOPE LIFE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بريتك
لال�ست�شارات والتدريب
رخ�صة رقم CN 2869914:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:الفندي املزروعي للقم�سيون� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي � ,شارع اال�ستقالل  -غ  - 2ق  - 7الطابق - 5
مكتب  , 501وحدة بناية:حممد الفندي املزروعي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1044667 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باراداي�س
قطع غيار ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2728877:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/02/15:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 22A25E8A3230879A0BA:تاريخ التعديل2021/02/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إىل� /سكووب اليف كوفى �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 2414705:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة البحرية لإدارة ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALBUHAIRA COMPANIES MANAGEMENT - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد على حممد �صادق البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:افانت جارد لالدارة الت�سويقية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي  ,الرمي طموح � 0.1شركة الطموح
لال�ستثمارات ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2504637 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/02/7:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105001631:
تاريخ التعديل2021/02/27:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
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العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون �شم�س ال�صحراء
لل�سيدات رخ�صة رقم CN 1292436:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة زيقى وانغ %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زينغبينغ �شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الظفرة
لالعمال املدنية
رخ�صة رقم CN 1039085:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد �سعيد �صالح املريخي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ذياب احمد خليل خالد املريخي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميزون
تاال لت�صميم االزياء
رخ�صة رقم CN 2770024:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون تي يامو
لتجميل ال�سيدات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2474432:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سهيل مطر ح�سن علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سلمان احمد �سعيد ال�سوحمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعاون بني حتقيق �أمنية ورابطة رواد التوا�صل الإجتماعي لتعزيز التعاون الإعالمي
•• �أبوظبي-وام:

وقعت م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية وراب�ط��ة رواد التوا�صل
االجتماعي التابعة ل�شبكة ر�ؤي��ة الإم��ارات الإعالمية
ات�ف��اق�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون الإع�ل�ام ��ي ،مب��ا ي�سهم يف
حتقيق دور كل منهما يف امل�شاركة بالتنمية الإعالمية
واملجتمعية.
وقع االتفاقية من جانب امل�ؤ�س�سة  ..ه��اين الزبيدي
الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،وم��ن جانب الرابطة
امل�ست�شار الإع�لام��ي عبداهلل ال�شحي رئي�س الرابطة،
وذلك بح�ضور �أع�ضاء جمل�س �إدارة الرابطة.

وتن�ص االتفاقية على تفعيل قنوات التوا�صل امل�ؤ�س�سي
بني الطرفني ،وم�شاركة �أع�ضاء الرابطة يف الرتويج
والتعريف ب�أعمال وفعاليات م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية
للو�صول �إىل جميع �شرائح املجتمع.
و�أكـــد ه��اين ال��زب �ي��دي �أه�م�ي��ة ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة مع
الرابطة ،للم�ساهمة يف الرتويج والت�سويق خلدمات
ون �� �ش��اط��ات امل ��ؤ� �س �� �س��ة ،وم� ��د خ �ي��وط ال �ت��وا� �ص��ل مع
الإع�ل�ام �ي�ي�ن وم� ��ؤث ��ري و� �س��ائ��ل وم ��واق ��ع التوا�صل
االجتماعي بهدف التمكن من حتقيق �أك�بر ع��دد من
�أمنيات الأط �ف��ال امل�صابني ب��أم��را���ض خ�ط�يرة ،مثمنا
ج �ه��ود راب �ط ��ة رواد ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي يف دعم

ر�سالة امل�ؤ�س�سة الإن�سانية ،وم�ساعدتها على تنفيذ
ا�سرتاتيجيتها النبيلة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال ع� �ب ��داهلل ال �� �ش �ح��ي �أن االتفاقية
ت ��أت��ي �إمي��ان��ا ب ��دور الإع �ل�ام يف التنمية االجتماعية
واالقت�صادية للمجتمع ،وال�سعي من خالل الرابطة
لتحقيق ذل��ك؛ كونها من�صة ت�ضم �أ�سماء المعة من
الإعالميني وامل�ؤثرين وامل�شاهري.
مـــــو�ضحا �أن الرابطة تهدف �إىل تنظيم ورعاية ودعم
�أن�شــــطة رواد التوا�صل االجتماعي ال�شباب ،وتوفري
فر�ص التطور والتنمية لهم؛ لقدرتهم على الت�أثري يف
املجتمع وق�ضاياه عرب من�صات التوا�صل االجتماعي.

09
اللجنة الوطنية العليا ملواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب تعلن عن برناجمني تدريبيني
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت اللجنة العليا للإ�شراف على اال�سرتاتيجية الوطنية ملواجهة
غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب برناجميني لتدريب وت�أهيل ع��دد من
املتخ�ص�صني يف الدولة يف جمال مواجهة التمويل غري امل�شروع.
و��س�ي��ؤه��ل ال�برن��اجم��ان �أك�ث�ر م��ن  140م��وظ�ف�اً م��ن ح��وايل  36جهة
احت��ادي��ة وحملية معنية ب ��إج��راءات مواجهة غ�سل الأم ��وال ومكافحة
متويل الإره ��اب م��ن خ�لال تدريبهم للح�صول على م��ؤه��ل "�أخ�صائي
معتمد يف مكافحة غ�سل الأموال" ،امل�ؤهل الأبرز يف هذا املجال� ،أو برنامج
"�أخ�صائي العقوبات العاملية املعتمد" ،الربنامج الدويل الذي �سيزودهم
باملهارات والأدوات الالزمة لفهم خمتلف �أنظمة العقوبات.
وقال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد  :يعد تدريب خمت�صي
مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب خطوة �أ�سا�سية نحو مواجهة
التحديات التي يفر�ضها النظام املايل العاملي اليوم و�أمراً �أ�سا�سياً يف �سبيل
الوفاء بااللتزامات الوطنية لدولة الإمارات يف جمال مكافحة اجلرائم
املالية  ..ومن خالل ال�شراكة بني �أكادميية �سوق �أبوظبي العاملي وجمعية
اخلرباء املعتمدين يف مكافحة غ�سل الأموال ،ت�ضمن دولة الإمارات ريادة

املخت�صني لهذا القطاع وبقائهم يف الطليعة يف جم��ال عملهم  ..و�إننا
نتطلع �إىل تعزيز هذا التعاون بينما نعد اجليل القادم من املتخ�ص�صني
مبا يتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات العاملية.
م��ن جانبه ،ق��ال �سكوت الي�ل��ز ،الرئي�س وامل��دي��ر ال�ع��ام جلمعية اخلرباء
املعتمدين يف مكافحة غ�سل الأم��وال  :ت�أتي هذه ال�شراكة مع �أكادميية
�سوق �أب��وظ�ب��ي العاملي يف ال��وق��ت املنا�سب ،حيث تتيح لنا العمل ب�شكل
ا�ستباقي مع امل�ؤ�س�سات يف �أبوظبي وذل��ك من خ�لال توفري التدريبات
مبا يتنا�سب مع املتطلبات الدولية  ..كما �ست�ضمن هذه ال�شراكة تقدمي
�سل�سلة من الربامج املتخ�ص�صة من قبل اجلمعية ،مبا يف ذل��ك م�ؤهل
"�أخ�صائي معتمد يف مكافحة غ�سل الأموال" ،امل�ؤهل الأب��رز يف هذا
املجال ،و برنامج "�أخ�صائي العقوبات العاملية املعتمد" ،و�إنه لي�شرفنا �أن
تتاح لنا هذه الفر�صة للم�ساهمة يف بناء القدرات وتعزيز ثقافة االمتثال
يف �أبوظبي ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ب�شكل عام.
هذا و�سوف يتعرف امل�شاركون يف الربنامج املعتمد ملكافحة غ�سل الأموال
على كيفية تعزيز م�ستوى حماية امل�ؤ�س�سات واجلهات الأخرى اخلا�ضعة
للإ�شراف من الأ�ضرار املالية وتلك التي قد مت�س �سمعة امل�ؤ�س�سات ،وذلك
من خالل طرق عدة منها تبني نهج قائم على املخاطر عند و�ضع �سيا�سات

و�إج��راءات مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ،وتطوير نهج ين�شر
ثقافة االمتثال ب�شكل �شمويل ،وتوفري تدريب على الأمناط املتطورة من
املخاطر والتعريف مبخاطر اجلرائم املالية.
بينما ي�شمل م�شاركو برنامج �أخ�صائي العقوبات العاملية املعتمد موظفني
م��ن ال ��ذي ي�شغلون م�ن��ا��ص��ب متو�سطة وع�ل�ي��ا ليعرفهم ع�ل��ى الإط ��ار
القانوين والتوقعات التنظيمية والأمن��اط اجلنائية املرتبطة مب�شهد
العقوبات املعقد واملتغري با�ستمرار ،مبا يف ذلك كيفية حتديد احلاالت
املحتملة للتهرب م��ن العقوبات املرتبطة بتمويل التجارة واخلدمات
امل�صرفية و�إجراء مراجعات العناية الواجبة للم�ؤ�س�سات واملعامالت عالية
املخاطر.
و�سيخ�ضع امل���ش��ارك��ون يف ك�لا ال�برن��اجم�ين ب�ع��د ف�ت�رة ت��دري��ب مدتها
ثالثة �أ�شهر الختبار لتقييمهم بنا ًء على معايري االمتثال العاملية واملواد
التعليمية التي �صاغها خرباء متخ�ص�صون من كافة �أنحاء العامل لدى
جمعية اخلرباء املعتمدين يف مكافحة غ�سل الأموال.
ي�شار �إىل �إىل �أن الربناجمني ،اللذين انطلقا الأ�سبوع الفائت ،هو نتيجة
مذكرة تفاهم مت توقيعها يف ع��ام  2019بني �أكادميية �سوق �أبوظبي
العاملي وجمعية اخلرباء املعتمدين يف مكافحة غ�سل الأموال ،والتي تعد

منظمة رائ��دة عامل ًيا متخ�ص�صة يف التدريب والتطوير املهني ملخت�صي
منع اجلرائم املالية ،حيث ي�أتي هذا التعاون يف �إطار اجلهود الرامية �إىل
تعزيز مهارات القوى العاملة الإماراتية مبا يتما�شى مع املعايري العاملية
ملكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.
كما ي�أتي �إطالق هذين الربناجمني يف �إطار التزام دولة الإمارات الوطني
مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بكافة �أ�شكاله ومن خالل تفعيل
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،مبا يعزز مكانة الدولة كمركز
�إقليمي للأعمال امل�صرفية والتجارة واال�ستثمار.
جدير بالذكر �أن جمل�س ال��وزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" ،قرر الأ�سبوع الفائت �إن�شاء املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب ،للإ�شراف على تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية
ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وخطة العمل الوطنية ،الهادفة
�إىل تعزيز نظام مكافحة اجلرائم املالية يف دولة الإمارات  ..ويف ال�سياق
ذاته ،يتما�شى الربناجمان التدريبيان اللذان مت الإعالن عنهما مع خطة
العمل الوطنية وا�سرتاتيجيات احلكومة لتعزيز مهارات املتخ�ص�صني يف
جمال منع اجلرائم املالية.

خالل م�شاركة وفد الإمارات يف االجتماع االفرتا�ضي للدورة اخلام�سة جلمعية الأمم املتحدة للبيئة 2021

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

�شاركت دولة الإمارات ممثلة يف وزارة التغري املناخي والبيئة يف اجتماعات
الدورة اخلام�سة جلمعية الأمم املتحدة للبيئة التي �أقيمت افرتا�ضياً على
مدار يومي  22و 23فرباير اجلاري ،حتت �شعار "تعزيز الإج��راءات من
�أجل الطبيعة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة".
و�أك ��د املهند�س فهد احل �م��ادي ال��وك�ي��ل امل�ساعد ل �ل��وزارة لقطاع التنمية
اخل�ضراء والتغري املناخي بالوكالة ،خالل �إلقائه بيان دولة الإم��ارات يف
االجتماعات على التزام الدولة بدمج البعد البيئي للتنمية امل�ستدامة يف
جهود الدولة للتعايف بعد جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
وق��ال احلمادي �إن دول��ة الإم��ارات �ضمن ا�ست�شرافها للم�ستقبل اعتمدت
مفهوم التعايف الأخ�ضر كتوجه ع��ام للمرحلة املقبلة للتعايف من تبعات

التباط�ؤ العاملي الذي �سببته جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد اقت�صادياً يف
املقام الأول وعلى م�ستوى احلراك والعمل من �أجل البيئة واملناخ.
و�أو��ض��ح �أن ه��ذا ال�شكل من التعايف ال��ذي تنتهجه دول��ة الإم ��ارات يعتمد
على تعزيز وزيادة �صداقة البيئة يف كافة الن�شاطات واملجاالت ما ي�ضمن
حمايتها واحل�ف��اظ على م��وارده��ا الطبيعية و�ضمان حتقيق اال�ستدامة
ب�شكل عام ،ما يعزز بدوره جهود العمل من �أجل املناخ.
و�أكد احلمادي التزام الإم��ارات بدورها يف احلراك العاملي ملواجهة حتدي
تغري املناخ ،م�شريا �إىل �أن ه��ذا االل�ت��زام يظهر يف رف��ع �سقف م�ساهماتها
املحددة وطنيا مبوجب اتفاق باري�س للمناخ ،والتي مت الإعالن عن التقرير
ال�ث��اين منها خ�لال دي�سمرب امل��ا��ض��ي ،وتعك�س ط�م��وح دول��ة الإم� ��ارات يف
التخفيف من �آثار تغري املناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.
وي�سلط التقرير على �أه��داف دول��ة الإم ��ارات يف خف�ض انبعاثات غازات

االح�ت�ب��ا���س احل ��راري بن�سبة  23.5%بحلول  ،2030وزي ��ادة قدرات
ال �ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة  -حم�ل�ي�اً � -إىل  14ج �ي �ج��اوات ،وال�ت��و��س��ع يف زراع ��ة
الأ�شجار ذات القيمة العالية يف خف�ض االنبعاثات حيث �ستتم زراعة 30
مليون �شجرة مانغروف بحلول � 2030ضمن توجهات الدولة للحفاظ
على النظم البيئية ال�ساحلية للكربون الأزرق ،بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف
اعتماد منظومات زراع��ة ذكية مناخياً حتقق ا�ستهالك م�ستدام للمواد
وبالأخ�ص املائية.
و�أ��ش��ار احلمادي �إىل �أن اعتماد دول��ة الإم��ارات خ�لال ال�شهرين املا�ضيني
لل�سيا�سة العامة للبيئة ،و�سيا�سة دول��ة االم ��ارات لالقت�صاد الدائري،
�سيعزز ب�شكل كبري جهود حماية البيئة والعمل من �أج��ل املناخ وحتقيق
اال�ستدامة.
وط��ال��ب احل�م��ادي املجتمع ال��دويل بالتعاون وتعزيز ج�ه��وده لتجاوز ما

خلفته جائحة كورونا من ت�أثريات �سلبية وتكثيف اجلهود للتحول نحو
اقت�صاد �أخ�ضر مرن و�شامل ،وت�سريع وترية العمل من �أجل املناخ ،مو�ضحاً
�أن��ه م��ع ت�صاعد ت ��أث�يرات تغري امل�ن��اخ وت�ع��ر���ض النظم البيئية ل�ضغوط
متزايدة ،نحتاج �إىل م�ضاعفة جهودنا حلماية الكوكب ودعم الأ�شخا�ص
الأكرث ً
تعر�ضا للخطر.

زايد العليا واخلدمات العالجية اخلارجية تطلقان برنامج التغذية والوزن ال�سليم
•• �أبوظبي-وام:

�أط�ل�ق��ت م�ؤ�س�سة زاي ��د العليا لأ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ب��ال�ت�ع��اون م��ع اخلدمات
العالجية اخلارجية� ،إح��دى من�ش�آت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صح ّية
"�صحة"  ،برنامج التغذية ال�سليمة والتح ّكم بالوزن لأ�صحاب الهمم
�صحتك" ،يف مقر امل�ؤ�س�سة وذل��ك متا�شياً مع
حت��ت �شعار "حافظ على ّ
توجيهات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة وت��وج��ه حكومة �أب��وظ�ب��ي املتمثل يف م�شروع
مكافحة ال�سمنة ،وتوفري كافة ال�سبل لدعم �أ�صحاب الهمم وعلى ر�أ�سها
العناية ب�صحتهم خ�صو�صاً خالل فرتة جائحة كورونا "كوفيد ."19
ي�أتي ذلك �ضمن خطة التعايف والعودة �إىل احلياة الطبيعية ،حيث تعاونت
م�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ�صحاب الهمم مع اخلدمات العالجية اخلارجية،
ب��إج��راء م�سح ملنت�سبي امل�ؤ�س�سة م��ن �أ�صحاب الهمم م��ن خ�لال االت�صال
بهم �أو بذويهم ملتابعة التغريات ال�صحية والبدنية لأ�صحاب الهمم ،ويعد
هذا الربنامج دعما للمحافظة على �صحة و�سالمة �أ�صحاب الهمم �أثناء
فتوجب �إيجاد
مكوثهم يف املنزل ب�سبب الظروف التي فر�ضتها اجلائحةّ ،
�صحي متكامل منا�سب لأ�صحاب الهمم حيث بلغ ع��دد الطلبة
برنامج ّ
امل�ستهدفني �ضمن املجموعة الأوىل يف الربنامج  /63/من �أ�صحاب الهمم
بني عمر � 16إىل � 50سنة ،و�سي�شمل الربنامج طلبة مراكز امل�ؤ�س�سة يف
منطقة �أبوظبي والعني والظفرة.
و يت�ض ّمن برنامج التغذية ال�سليمة والتحكم ب��ال��وزن لأ�صحاب الهمم،
طرح ور�ش توعوية لأ�صحاب الهمم و�أ�سرهم حول الغذاء ال�سليم وممار�سة
التمارين الريا�ضية املنزلية ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء زيارات �شهرية من قبل
هدى ال�شيبة النعيمي� ،أخ�صائية التغذية يف اخلدمات العالجية اخلارجية،
مبا�شرة لأ�صحاب الهمم وذويهم لتوفري الدعم ال�لازم لهم� ،إ�ضافة �إىل
تقدمي ا�ست�شارات �صح ّية عن بُعد �أ�سبوعياً ونظام غذائي لكل �صاحب همة
مع �أ�سرته ،بهدف م�ساعدتهم لتفادي ال�سمنة واتباع منط حياة �صحي
ورفع امل�ستوى الثقايف التغذوي لدى �أ�صحاب الهمم و�أ�سرهم للم�ساهمة
يف الو�صول �إىل الوزن املثايل.

وقال �سعادة عبداهلل عبدالعايل احلميدان ،الأمني العام مل�ؤ�س�سة زايد العليا
لأ�صحاب الهمم �إن امل�ؤ�س�سة جتري درا�سة �شاملة لقيا�س �أوزان منت�سبيها
وقيا�س كتلة الوزن وحتديد الذين يعانون من وزن زائد �أو �سمنة مفرطة،
الأم��ر ال��ذي ي��ؤك��د �أهمية برنامج التغذية ال�سليمة والتحكم بالوزن..
مو�ضحا �أن امل�ؤ�س�سة تهدف �إىل توعية �أول�ي��اء الأم��ور مبخاطر ال�سمنة
والرتكيز على بناء العالقة بني الأبناء والوالدين مع تو�ضيح دور �أولياء
الأمور املهم يف احلد منها.
و�أ�ضاف �أن الربنامج يو�ضح بع�ض الإعاقات التي لديها قابلية الكت�ساب
ال��وزن مع احلر�ص على احل��د من ارت�ف��اع م�ؤ�شر كتلة اجل�سم �إىل درجة
ال�سمنة �أو ال�سمنة املفرطة ،وحم��اول��ة احلفاظ على ع��دم ارت�ف��اع الوزن،
وتعريف �أول�ي��اء الأم��ور بتن�سيق امل� ّؤ�س�سة القائم مع اجلهات املتخ�ص�صة
لتنفيذ برامج التوعية والإر�شاد النف�سي للطلبة وذويهم.

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف
العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم � 183/2021/322إ�ستئناف عقاري
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  376ل�سنة  2020عقاري
جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإع�ل�ان � :شركة زيلرن �أوف��ر �سيز انرتنا�شونال ا���س اي��ه � -صفته بالق�ضية :
م�ست�أنف
املطلوب �إعالنهم � -1 :أمنيات للتطوير العقاري � -سابقا (اوي�سرت للتطوير العقاري -
حاليا)�صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  376ل�سنة 2020
ع�ق��اري ج��زئ��ي .وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2021/3/4ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

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�سرنا التعاون مع م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
الهمم يف ه��ذه امل�ب��ادرة التي ت�أتي متا�شياً مع توجيهات القيادة الر�شيدة
بتوفري كافة �أوجه الرعاية وعوامل النجاح لأ�صحاب الهمم وعلى ر�أ�سها
العناية ب�صحتهم ،حيث عملنا منذ بداية جائحة كوفيد -19على تلبية
كافة احتياجاتهم ال�صحية حر�صاً على �سالمتهم وتقلي ً
ال الحتمالية
�إ�صابتهم بالعدوى بالإ�ضافة �إىل تخفيف العبء عليهم وجتنيبهم الذهاب

�إىل املركز ال�صحي اب�ت��دا ًء من تو�صيل ال��دواء �إىل املنزل وخدمات امل�سح
والتطعيم يف املنزل و�صو ًال �إىل اال�ست�شارة عن بعد و�إعطائهم الأولوية يف
جميع مراكزنا ال�صحية".
من جهتها قدّمت اخلدمات العالجية اخلارجية ور�شا توعوية عن تعريف
ال�سمنة وت�صنيفها و�آث��اره��ا على ال�صحة ،وقدّمت اال�ست�شارات ال�صحية
لأولياء الأم��ور وتلقت �أ�سئلتهم حول ال�سمنة و�أخطارها وكيفية التحكم
بالوزن للو�صول �إىل الوزن املنا�سب.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2020/2396مدين جزئي

العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  10/2021/480نزاع تعيني خربة جتاري

مو�ضوع الدعوى  :ت�سجيل الدعوى مع حتديد �أقرب جل�سة ممكنة واعالن اخل�صم .بالزام املعرو�ض �ضدها بان
ت��ؤدي لها مبلغ  50.000الف دره��م خم�سون الف دره��م مع الفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل وحتى متام ال�سداد .احلكم بالزامه على ما �أ�صاب املدعي بال�ضرر وما فاته من ك�سب .احتياطيا  -:الق�ضاء
بندب اخلبري الهند�سي املخت�ص �صاحب الدور باجلدول للإطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها والعقد املربم
بني طريف الدعوى وعرو�ض الأ�سعار بني الطرفني وتكون مهمته لبيان ما اجنزه املدعي من اعمال وبيان املبالغ
امل�ستحقة للمدعي على ح�سب ما �أجنزة  ،املدعي من �أعمال  ،وبيان الأ�ضرار التي املت باملدعي نتيجة عدم الإلتزام
املدعي عليها وبيان املبالغ امل�ستحقة للمدعي .واحلكم بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي ما ي�سفر عنه تقرير
اخلبري من مبالغ م�ستحقة يف ذمتها والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�سداد .الزام املدعي
عليها وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .طالب الإعالن :نا�صر عي�سى نا�صر جا�سم الزعابي � -صفته بالق�ضية :
مدعي  ،املطلوب �إعالنه � -1 :سي جلف لتجارة املجوهرات � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه .مو�ضوع
الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ت�سجيل الدعوى مع حتديد �أقرب جل�سة ممكنة واعالن اخل�صم.
بالزام املعرو�ض �ضدها بان ت�ؤدي لها مبلغ  50.000الف درهم خم�سون الف درهم مع الفوائد القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل وحتى متام ال�سداد .احلكم بالزامه على ما �أ�صاب املدعي بال�ضرر وما فاته من
ك�سب .احتياطيا  -:الق�ضاء بندب اخلبري الهند�سي املخت�ص �صاحب الدور باجلدول للإطالع على ملف الدعوى
وم�ستنداتها والعقد املربم بني طريف الدعوى وعرو�ض الأ�سعار بني الطرفني وتكون مهمته لبيان ما اجنزه املدعي
من اعمال وبيان املبالغ امل�ستحقة للمدعي على ح�سب ما �أجنزة  ،املدعي من �أعمال  ،وبيان الأ�ضرار التي املت باملدعي
نتيجة عدم الإلتزام املدعي عليها وبيان املبالغ امل�ستحقة للمدعي .واحلكم بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي
ما ي�سفر عنه تقرير اخلبري من مبالغ م�ستحقة يف ذمتها والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى متام
ال�سداد .الزام املدعي عليها وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/3/2
ال�ساعة � 9.00صباحا ولغاية  12.30ظهرا يف لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل( .ويكون احل�ضور عن بعد من خالل
برنامج الإت�صال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم 0566039276
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مو�ضوع ال��دع��وى � :أوال  -قيد دع��وى ن��دب خبري ح�سابي والأم��ر ب�سداد الر�سم املقرر وحتديد اق��رب جل�سة
لنظرها مع و�إع�لان املتنازع �ضدهم يف �شخ�ص وكليهم القانوين للرد .ثانيا  :ندب خبري ح�سابي متخ�ص�ص
�صاحب الدور باجلدول تكون مهمته الإط�لاع على م�ستندات النزاع وال�سجالت والدفاتر التجارية والورقية
والإلكرتونية املنتظمة واملرا�سالت الورقية والإلكرتونية لطريف النزاع وذلك لبيان املعامالت التجارية التي
متت بني الطرفني و�سندها و�سببها وما ترتب عليها و�إذا ما كان طريف النزاع قد �أوفيا بالتزاماتها التعاقدية
من عدمه وما ترتب عليها وبيان ما اذا كانت هناك مبالغ قد تر�صد يف ذمة املتنازع �ضدها ل�صالح املتنازعة
ومقدار تلك املبالغ وتاريخ ا�ستحقاقها مع الت�صريح للخبري يف �سبيل �أداء مهمته يف الإنتقال اىل �أي جهة يرى
الإنتقال لها ومطالعة ما يرى من م�ستندات تفيده يف �أداء مهمته و�سماع من يلزم �سماع �أقواله بغري حلف ميني.
ثالثا  :الزام املتنازع �ضدها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .طالب الإعالن  :بريكلي للخدمات
الإمارات العربية املتحدة (�ش ذ م م) � -صفته بالق�ضية  :متنازع  ،املطلوب �إعالنهم � -1 :إم ئي للتطوير (�ش ذ
م م) � -صفتهم بالق�ضية  :مدعي عليهم  -جمهويل حمل الإقامة .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها �أوال  -قيد دعوى ندب خبري ح�سابي والأمر ب�سداد الر�سم املقرر وحتديد اقرب جل�سة لنظرها مع
و�إعالن املتنازع �ضدهم يف �شخ�ص وكليهم القانوين للرد .ثانيا  :ندب خبري ح�سابي متخ�ص�ص �صاحب الدور
باجلدول تكون مهمته الإط�لاع على م�ستندات النزاع وال�سجالت والدفاتر التجارية والورقية والإلكرتونية
املنتظمة وامل��را��س�لات الورقية والإل�ك�ترون�ي��ة لطريف ال�ن��زاع وذل��ك لبيان املعامالت التجارية التي مت��ت بني
الطرفني و�سندها و�سببها وما ترتب عليها و�إذا ما كان طريف النزاع قد �أوفيا بالتزاماتها التعاقدية من عدمه
وما ترتب عليها وبيان ما اذا كانت هناك مبالغ قد تر�صد يف ذمة املتنازع �ضدها ل�صالح املتنازعة ومقدار تلك
املبالغ وتاريخ ا�ستحقاقها مع الت�صريح للخبري يف �سبيل �أداء مهمته يف الإنتقال اىل �أي جهة يرى الإنتقال لها
ومطالعة ما يرى من م�ستندات تفيده يف �أداء مهمته و�سماع من يلزم �سماع �أقواله بغري حلف ميني .ثالثا  :الزام
املتنازع �ضدها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2021/3/3
ال�ساعة � 9.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
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نواة ملعار�ضة �أم حتالف؟« ..الوالء للعراق» قوة من رحم احلراك
•• بغداد-وكاالت

10

يف خطوة تهدف لإي�صال وجوه �شابة جديدة عرب �صناديق االقرتاع �إىل
قبة الربملان العراقي مع اق�تراب موعد االنتخابات النيابية املبكرة،
تتزايد م�ساعي النا�شطني لت�أ�سي�س �أح��زاب نا�شئة وحتالفات جديدة
من رحم احلراك ال�شعبي .و�ضمن هذا الإطار� ،أعلن نا�شطون الأ�سبوع
املا�ضي عن ت�أ�سي�س “الوالء للعراق” ،وه��و حتالف جديد ي�ضم 45
كيانا وجبهة انبثقت جميعها عن حراك ت�شرين.
فقد �أو�ضح ع�ضو حتالف “الوالء للعراق” كمال جبار ،لـ”العربية نت”،
�أن الغاية الأ�سا�سية من التحالف هو ت�أ�سي�س �أكرب قوة موحدة ومنظمة
م��ن امل�ج�م��وع��ات ال�ت��ي انبثقت ع��ن “حراك ت�شرين” يف املحافظات
املنتف�ضة وم��ن كل التحركات ال�شبابية الأخ��رى يف باقي املحافظات،

م�ضيفاً �أن خو�ض االنتخابات �أو عدمه هو مو�ضوع �شائك ،وم�ؤكداً �أن
ن�سبة من ال�شباب يف التحالف ت�ؤيد مقاطعتها� .أما عن ال�سبب ،فقال �إنه
يعود لتخاذل املجتمع الدويل والأمم املتحدة يف دعم انتفا�ضة ت�شرين
كما يجب ،معترباً �أن ه��ذا املوقف غري امل�برر ح��ال دون ح��دوث تغيري
جذري كما كانت تطمح �إليه جماهري ت�شرين .كما لفت �إىل �أن هناك
عجزا حكوميا كبريا يف تلبية متطلبات العراقيني وحمايتهم من القتل
والرتهيب ،ومن �سيطرة ال�سالح املنفلت ،م�شدداً على �أن اال�ستعدادات
املالية للحكومة �ضعيفة جداً مقارنة مبا متلكه الأحزاب احلاكمة من
مليارات ال��دوالرات من امل��ال ال�سيا�سي الفا�سد ،وهو ال�سبب الرئي�سي
الذي دعا �شباب ت�شرين للو�صول للربملان.
�إىل ذل��ك� ،أك��د جبار �أن التحالف اجل��دي��د م��ا ه��و �إال خطوة �ضرورية
ب��االجت��اه ال�صحيح ،لأن��ه دون وح��دة ال�صفوف ل��ن ت�ستطيع ت�شرين

ادالء بناته ب�شهادتهن

•• الفجر –خرية ال�شيباين
�أوالده و�أطبا�ؤه وحماميه والنجم نف�سه :جميع
�شخ�صيات امل�سل�سل موجودة“ .وفاة مارادونا:
�أي��ام��ه الأخ��ي��رة��� ،ش��ه��ادات ح�����ص��ري��ة .ال�سبت
م�ساء” .ال يبخل موقع املعلومات
ال�ساعة الثامنة
ً
“انفوباي” مب�ضايقة الفيلم الوثائقي القادم عن
�أ�سطورة كرة القدم ،ال��ذي تويف يف  25نوفمرب
ب�سكتة قلبية ،يف تيغراي ،بالقرب من بوين�س
�آير�س.
ورغ ��م الف�ضيحة ال �ك�برى التي
�أحاطت بلقاح كوفيد ،حيث ح�صل
ع �ل �ي��ه ال �ع��دي��د م ��ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية رفيعة امل�ستوى� ،إال �أن
اختفاء دييغو �أرم��ان��دو م��ارادون��ا ال
يزال يحتل مكانة كبرية يف الف�ضاء
الإعالمي الأرجنتيني .انه م�سل�سل
“نيتفليك�س” ح �ق �ي �ق��ي ،بح�سب
دييجو �إ�ستيفي�س ،ك��ات��ب ع�م��ود يف
قناة “�أمريكا تي يف” ،التي حتظى
بن�سبة م�شاهدة كبرية ،نق ً
ال عن لو
جورنال دي دميان�ش الفرن�سي.
ال�س�ؤال الذي يثري غ�ضب البلد
ب�سيط :هل هناك �شخ�ص م�س�ؤول
عن وف��اة الرقم  10ال�سابق غريه
ه ��و؟ وف � ًق ��ا ل �ن �ت��ائ��ج درا� � �س ��ات علم
ال�سموم ،مل يكن ملارادونا �أي كحول
�أو خمدرات يف ج�سده �ساعة وفاته،
وال �ت��ي ح��دث��ت ب�ع��د �أ��س�ب��وع�ين من
ج��راح��ة ثقيلة على ال��دم��اغ .وكان
الع ��ب ن��اب��ويل ال���س��اب��ق ي �ع��اين من
وذم��ة رئوية ثانوية ح��ادة ،وتفاقم
ق���ص��ور ال�ق�ل��ب امل��زم��ن ،واالكتئاب

العميق .لذلك كانت تت ّم متابعته
ي ��وم� � ّي ��ا م� ��ن ق �ب ��ل جم �م ��وع ��ة من
الأط�ب��اء ،و�أهمهم ج��راح الأع�صاب
ليوبولدو لوك.
ه ��ذا الأخ �ي��ر ،ه��و الآن يف قلب
حتقيق ي�شهد تقلبات ومنعطفات،
وحموره القتل غري العمد ،وي�شمل
� ً
أي�ضا �ستة مهنيني �صحيني �آخرين،
منهم الطبيبة النف�سية �أوج�ستينا
ك��وزاك��وف .م�س�ؤولية ك��ل منهم،
و�إهمالهم املحتمل ،يف وف��اة العب
ك��رة ال �ق��دم� ،سيتم حت��دي��ده��ا يف 8
م��ار���س ،خ�لال جلنة طبية خا�صة
ب��رئ��ا��س��ة ت�سعة خ�ب�راء ،م��ن بينهم
الأطباء ال�شرعيون الذين فح�صوا
ج �ث��ة م ��ارادون � �ـ � �ـ ��ا .وح� �ت ��ى ن�شـــر
ن�ت��ائ�ج�ه��ا ،ف� ��إن ت �ك��رمي الأ�سطورة
ر�سائل ولوحات جدارية و�أ�ضرحة-ي���س�ت�م��ر يف ازدي �ـ �ـ �ـ��اد ع �ل��ى كامل

حتقيق التغيري املن�شود ،كا�شفاً �أن التحالف ي�ضم  45حراكا �شبابيا،
ون�ق��اب��ات و�شخ�صيات وط�ن�ي��ة .كما �أو� �ض��ح �أن��ه ويف ح��ال ق��رر احلراك
اجلديد العزوف عن االنتخابات ف�سيكون نواة ملعار�ضة عراقية فاعلة يف
العراق .وعن ق�ضية الدعم اخلارجي ،اعترب جبار �أنه ال توجد حلراكات
التحالف �أي عالقة ب�أي دولة �أجنبية �إن كانت �إقليمية �أو دولية ،م�شدداً
على �أن �أنظمة التحالف الداخلية متنع احل�صول على مال �أجنبي� ،إال
�أن حراكات حتالفهم حتظى بدعم كبري وم�ستمر من عراقيي اخلارج
ب�شتى املجاالت .من جانبها ،قالت ع�ضو حتالف “الوالء للعراق” زينب
املحمداوي لـ”العربية نت”� ،إن توحيد حراكات ت�شرين واخلروج بجبهة
واحدة متثل ت�شرين هو خطوة باالجتاه ال�صحيح ،م�ؤكدة �أن التحالف
م�ستعد خلو�ض االنتخابات يف حالة توفر ال�شروط املطلوبة ،ومنها
الإ��ش��راف الأمم��ي ،وح�صر ال�سالح بيد ال��دول��ة ،وا�ستخدام الت�صويت

تتابعه الأرجنتني ب�شغف:

البايومرتي عرب البطاقة البايومرتية ح�صراً ،و�إطالق �سراح املعتقلني
من تظاهرات ت�شرين و�ضمان حماية مر�شحيهم.
كما �شرحت قائلة�“ :إنه حتالف ث��وري بالدرجة الأوىل قبل �أن يكون
ان�ت�خ��اب�ي�اً ،و�أن امل�ك��ون��ات الأ��س��ا��س�ي��ة ل��ه ه��و احل��راك��ات امل��دن�ي��ة وجبهة
ت�شرين ،وبقية احل��راك��ات م��ن حم��اف�ظ��ات ال�ن�ج��ف ،وك��رب�لاء ،وبابل،
وذي ق��ار ،ووا��س��ط ،والديوانية ،وتيار ال�شباب امل�ستقل ،وجتمع �شباب
التغيري ،والتيار الوطني العراقي ،و�شخ�صيات وطنية و�أكادميية ،معلنة
اجلهوزية الكاملة لأن يكون التحالف نواة للمعار�ضة احلقيقية املطالبة
بحقوق ال�شعب العراقي املظلوم.
و�أ�ضافت �أن من �أهم املرتكزات التي ي�ستندون عليها هي جماهري ال�شعب
العراقي ،م�ؤكدة �أنهم �ضد التحالف مع �أي جهة مدعومة خارجيا� ،أو
م�شاركة ال�سلطة �أو الأحزاب احلالية.

ملف مل يغلق بعد

ق�ضية وفاة مارادونا حتولت �إىل م�سل�سل«�سيء»!...

بالإ�ضافة �إىل �صحته اجل�سدية الدقيقة ،ت�صوّر الر�سائل ً
رجال يف حالة تدهور عقلي

البالد ،متامًا مثل املنعطفات.

كل �شيء مك�شوف
على وات�ساب
يف ق�ضية مارادونا ينتهي كل �شيء
دائ ًما �إىل �أن ي�صبح معرو ًفا .وب�شكل
�أ��س��ا��س��ي ،بف�ضل ر��س��ائ��ل وات�ساب،
ح� �ي ��ث ك �� �ش �ف��ت دف� � �ع � ��ات ج ��دي ��دة
اخلمي�س .علمنا �أن �أبناء العب كرة
القدم -وال �سيما دملا وجيانا وجانا،
ب�ن��ات دييغو م��ارادون��ا -ق��د فتحوا
ح�ساب جمموعة بعنوان “الأخوة”
ع �ل��ى ال�ب�ري��د ال �� �ص��وت��ي ه� ��ذا ،بعد
وف ��اة وال��ده��م م �ب��ا� �ش��رة .املو�ضوع
الرئي�سي :الإرث املن�شود للنجم،
وت�ص ّرفات حماميه ماتيا�س مورال،
املذنب يف نظرهم بتق�سيم الأ�سرة.
وطرحت املناق�شة �صناديق الودائع
وال�ساعات الثمينة وافتتاح الرتكة.
لكن �سرعان ما انتقل النقا�ش �إىل
ا��ش�ت�ب��اك .وت��وق�ف��ت امل�ج�م��وع��ة عن
تغذية القناة بعد �أي��ام قليلة .ومن

امل�س�ؤولية يف وفاة الالعب� ،سيحددها خرباء يف  8مار�س

املفارقات �أن بنات العب كرة القدم
ي�شكون من العديد من الت�سريبات
حول وفاة والدهم يف ال�صحافة.
مل تكن تقلبات ورث��ة مارادونا
(املحتملني) هي املعلومات الوحيدة
امل� �ت ��داول ��ة ع �ل��ى وات� ��� �س ��اب .ناق�ش
املمر�ضون واملن�سقون الطبيون من
ميديدوم �-شركة خا�صة م�س�ؤولة
ع ��ن امل ��راق� �ب ��ة ال �ي��وم �ي��ة مل ��ارادون ��ا
احلالة ال�صحية للنجم .ويعطين�سخ امل�ح��ادث��ات ال�ت��ي ك�شفت عنها
وك��ال��ة ت�ي�لام ،ونقلت عنها ليكيب،
مزيدًا من التفا�صيل حول ال�ساعات
الأخرية من حياة مارادونا ،ووحدته
ال�ع�م�ي�ق��ة ،وف �ق��دان��ه لل�شهية قبل
�إ�صابته بال�سكتة القلبية .تفا�صيل
خ ��ام ،م�ث��ل �إع � ��ادة “الربوكلي مع
الروبيان الربوفن�سايل” بعد وقت

ق�صري من خروجه من امل�ست�شفى.
و�أخ �ي� ً�را ،ف�ق��دان��ه ال�ث�ق��ة يف فريقه
ال�ط�ب��ي“ .ميكن �أن ن��رى �أن ��ه كان
يف ح ��ال ��ة ت ��دم�ي�ر كبرية” ،قال
روبرتو �أفالو�س ،الطبيب النف�سي
ال�سابق لالعب لل�صحيفة اليومية
الريا�ضية الفرن�سية .وبالإ�ضافة
�إىل ال���ص�ح��ة اجل���س��دي��ة الدقيقة
مل��ارادون��ا ،ف��إن هذه الر�سائل ت�صور
رج�ل ً�ا يف ح��ال��ة ت��ده��ور عقلي .كما
��س�ي�ت��م حت �ل �ي��ل ج� �ه ��ازي كمبيوتر
حم� �م ��ول ك ��ان ��ا م� ��وج� ��ودي� ��ن على
م�ن���ض��دة م ��ارادون ��ا ع�ن��د ال��وف��اة يف
حم��اول��ة الق�ت�ف��اء الأث ��ر ح�ت��ى �آخر
�أنفا�س النجم املعبود.
لوك ...ولوك
يف الوقت احلايل ،يركز ت�سريب

�آخر على وات�ساب كل االهتمام على
رجل واحد :ليوبولدو لوك .يوجد
ج��راح الأع���ص��اب على ال�ع��دي��د من
ال���ص��ور وه��و �إىل ج��ان��ب مارادونا،
والتي تغطي الآن ال�صفحات الأوىل
لل�صحافة الوطنية� .سرتة جلدية،
اب�ت���س��ام��ة ع��ري �� �ض��ة ،ن� ��راه بجانب
ال�لاع��ب عندما ي�ستيقظ ،بعد �أن
�أج��رى عملية جراحية على ر�أ�سه.
مل تكن العالقة يف ال��واق��ع �سعيدة
بني االثنني.
«يبدو �أنه تعر�ض ل�سكتة قلبية...
� �س �ي �م��وت البدين” ،ق � ��ال ج ��راح
الأع �� �ص��اب م���س��اء وف ��اة م ��ارادون ��ا،
ل �ل �ط �ب �ي �ب��ة ال �ن �ف �� �س �ي��ة ك� ��وزاك� ��وف
والطبيب النف�سي ك��ارل��و���س دياز.
� �ش �ع��رت �أوج �� �س �ت �ي �ن��ا كوزاكوف”
بالقلق فو ًرا ب�ش�أن ال��دواء الذي قد

ال تزال وفاة الرقم  10ال�شهري تت�صدر عناوين ال�صحف يف بلده الأ�صلي

ت�ك��ون �أعطته �إي ��اه .طم�أنها لوك:
“لقد فعلنا كل ما يف و�سعنا ...لقد
ك��ان م��ري��ً��ض��ا �صع ًبا” .الت�سريب
بتوقيع “انفوباي” ،مرة �أخرى ،يف
 31يناير .يف حمادثة وات�ساب هذه،
ا�ست�شار الأط �ب��اء بع�ضهم البع�ض
بانتظام ب�ش�أن العالج الذي �س ُيعطى
للرقم  10ال�سابق وف� ًق��ا لظهوره
العلني“ :اقرتب عيد امليالد .يجب
تقليل الدواء حتى يكون الئقا عند
ظهوره” ،يكتب �أحدهم يف �أكتوبر.
وم�ن��ذ ه��ذه الت�سريبات ،هاجت
عائلة مارادونا وماجت على لوكي.
وردّت دمل��ا ع�ل��ى ت��وي�تر “تقي�أت...
ال���ش��يء ال��وح�ي��د ال ��ذي �أط�ل�ب��ه من
اهلل هو �أن تتحقق العدالة” .جيانا
ك��ان��ت �أك�ث�ر ��ش��دة ت�ق��ري� ًب��ا�“ :أق�سم
ل�ك��م �أن �ن��ي ��س��أن�ت�ق��م م�ن�ه��م واح � �دًا
ت�ل��و الآخر” ،ق��ال��ت ع�ل��ى ال�شبكة
االج �ت �م��اع �ي��ة ن �ف �� �س �ه��ا خماطبة
ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي .خ�ف��ف حماميهم
ال�ن�برة�“ :أنا ال �أق��ول �إن مارادونا

تفا�صيل ال�ساعات الأخرية ،ووحدة مارادونا العميقة ،وفقدانه لل�شهية قبل �إ�صابته بال�سكتة القلبية

ليوبولدو لوك ،جراح �أع�صاب وطبيب مارادونا
••�أثينا�-أ ف ب

كتب جمهولون �شعارات تدعو �إىل “الت�ضامن” مع ال�سجني الي�ساري
ال��رادي�ك��ايل دميرتي�س كوفودينا�س امل�ضرب ع��ن الطعام على �أح��د مقار
رئي�س ال ��وزراء اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س يف ج��زي��رة ك��ري��ت ،يف
حت��رك اع�ت�بره ح��زب الدميوقراطية اجل��دي��دة هجوما .وكتبت �شعارات
على ال�سور اخلارجي ملنزل عائلة رئي�س الوزراء يف خانيا يف جزيرة كريت
(جنوب) ال�سبت بينما ر�شقت مقار حزب الدميوقراطية اجلديدة ومكتب
نائب للحزب يف املدينة نف�سها بدهان �أحمر ليل اجلمعة ال�سبت.
ودان “الدميوقراطية اجلديدة” يف بيان ه��ذه التحركات معتربا �أنها
“ا�ستفزاز” من قبل “�أن�صار ال�سفاح دميرتي�س كوفودينا�س” .وقال �إن

�صورة مارادونا التي ر�سمها الفنان الأرجنتيني �ألفريدو �سيغاتوري

�شعارات ت�ضامنية مع ي�ساري على منزل رئي�س الوزراء اليوناين
منفذي “هذه الهجمات يطالبون مبعاملة تف�ضيلية لرجل �أدي��ن ب11
عملية قتل» .ومي�ضي كوفودينا�س ( 63عاما) م�س�ؤول عمليات جمموعة
“ 17نوفمرب” الي�سارية املتطرفة التي مت تفكيكها يف  ،2002عقوبة
بال�سجن ملدة  18عاما ون�صف العام .وقد حكم عليه بال�سجن امل�ؤبد بتهمة
قتل � 11شخ�صا م��ن بينهم �صحايف ون��ائ��ب ع��ن احل��زب الدميوقراطية
اجل��دي��دة بافلو�س باكوياني�س وال��د رئي�س بلدية �أثينا احل��ايل كو�ستا�س
باكوياني�س و�صهر كريياكو�س ميت�سوتاكي�س .و�صرح كو�ستا�س باكوياني�س

م� ��ات ب �� �س �ب��ب خ �ط �ئ��ه ،ق� ��ال خ ��وان
م��ان��وي��ل دراج� � ��اين ،ن�ق�ل��ت ع�ن��ه لو
ج��ورن��ال دي دميان�ش ،لكن ل��و قام
بعمليات حتكيم �صحيحة ،لكان من
املمكن جتنب الوفاة».
لقد �سبق �أن �أقرت بنات مارادونا
ل�ل�ق���ض��اة �أن ل �ي��وب��ول��دو ل� ��وك ،هو
ط�ب�ي��ب ال�لاع��ب ال��رئ�ي���س��ي“ .كان
ل ��وك ه ��و امل �� �س ��ؤول ع ��ن ك ��ل �شيء
يتعلق ب�صحة والدها”� ،صرحت
ج��ان��ا للمحكمة ب�ع��د ف�ت�رة وجيزة
من  25نوفمرب ...وقد مت تفتي�ش
منزل جراح الأع�صاب.
��س�خ��ري��ة ال �ت��اري��خ جم� ��ددا :قبل
�أيام .اعتقد العديد من م�ستخدمي
الإنت��رن��ت �أن “العدالة الإلهية”
ق��د اق�ت���ص��ت م��ن ل�ي��وب��ول��دو لوك،
ال��ذي �أع�ل�ن��ت وف��ات��ه جميع و�سائل
الإع�ل�ام يف ال�ب�لاد .يف ال��واق��ع ،كان
الراحل �شخ�صا �آخ��ر يحمل اال�سم
ن�ف���س��ه � ...أ� �س �ط��ورة �أخ � ��رى لكرة
ال �ق ��دم الأرج �ن �ت �ي �ن �ي��ة :ليوبولدو
لوك ،مهاجم املنتخب الأرجنتيني،
� �ص��اح��ب �أرب� �ع ��ة �أه � � ��داف يف ك�أ�س
ال � �ع ��امل  ،1978ال� � ��ذي نظمته
وفازت به الأرجنتني .على ال�شبكات
االجتماعية ،ي�شيد به املعجبون الآن
بت�سميته “ليوبولدو لوك الطيب”،
حتى مي ّيزوه عن الطبيب ،املكروه
�أكرث من �أي وقت م�ضى يف بالده.
عن الك�سربي�س

للإذاعة اخلا�صة “�سكاي” ال�سبت “يجب �أال تكون الدميوقراطية �ضحية
اب�ت��زاز م��ن قبل �سفاحني حم�ترف�ين» .وق��ال رئي�س بلدية �أثينا �إن حياة
كوفودينا�س “يف يديه وه��و ح��ق انتهكه بقتل � 11شخ�صا ب��دم ب��ارد ويف
ظهورهم» .ونفذت جمموعة “ 17نوفمرب” هجمات ع��دة بني 1975
وُ ،2000قتل فيها ما جمموعه � 23شخ�صية �أجنبية ويونانية .وبد�أ
دمييرتي�س كوفودينا�س �إ�ضرابا عن الطعام يف �سجن دوموكو�س (الو�سط)
الذي يخ�ضع حلرا�سة م�شددة مطلع كانون الثاين/يناير للمطالبة بنقله

�إىل �سجن يف �أث�ي�ن��ا ليكون قريبا م��ن عائلته .ون�ق��ل قبل  22ي��وم��ا �إىل
م�ست�شفى الميا (و��س��ط) حيث �أم�ضى الأي ��ام الأخ�ي�رة يف وح��دة العناية
املركزة ،بح�سب بيان طبي �صدر م�ساء ال�سبت وي�ؤكد �أن “حالته ال�صحية
تدهورت ب�شكل كبري» .وقال البيان “ب�سبب رف�ضه امل�ستمر تناول الطعام
وتلقي �سوائل  ،يتخذ الطاقم الطبي كل التدابري املنا�سبة ويوا�صل تقدمي
خدماته وفقا لأخالقيات مهنة الطب واحرتام حقوق الإن�سان» .ودعا زعيم
حزب املعار�ضة الي�ساري �سرييزا رئي�س الوزراء ال�سابق الك�سي�س ت�سيربا�س
“احلكومة �إىل تغيري موقفها” لإنقاذ حياة كوفودينا�س .وقال ت�سيربا�س
يف بيان “يف دول��ة القانون ،احلياة الب�شرية هي خري �أ�سمى حتى لو كان
املحكوم عليهم هم الذين مل يحرتمونها” ،م�ؤكدا �أن “الدميوقراطية
تكون قوية عندما يكون لها قوانني تطبق على اجلميع وال تنتقم».
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ال�ضربة الأمريكية يف �سوريا ..ف�صائل عراقية تهدد بـ «االنتقام»
•• بغداد-وكاالت

التقت الف�صائل العراقية امل�سلحة ،املوالية لإيران،
على التهديد باالنتقام م��ن الهجمات الأمريكية،
على احل��دود ال�سورية .وت��وع��دت كتائب ح��زب اهلل
ال �ع��راق ،وع�صائب �أه��ل احل��ق وح��رك��ة النجباء ،يف
بيانات منف�صلة ،بر ّد قا�س على تلك الهجمات.
وطالبت تلك امليلي�شيات بخروج القوات الأمريكية
م��ن ال �ع��راق ،معتربة �أن ذل��ك ه��و ال�سبيل الوحيد
لتحقيق اال�ستقرار ،يف البالد.
واتهمت امليلي�شيات املوالية لإيران �أجهزة �أمن عراقية
باخليانة� ،إذا ثبت �أنها قدمت معلومات ا�ستخباراتية

للقوات الأمريكية .ويف هذا ال�سياق ،طالب “حتالف
الفتح” ،رئي�س جمل�س الوزراء ،ب�صفته القائد العام
للقوات امل�سلحة ،بالتحقيق يف الرواية الأمريكية،
التي تدّعي �أن هناك تعاونا بني حكومة بغداد ووزارة
الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه ال�ضربة.
و�أم ��ام ه��ذا ال��واق��ع ،رف�ع��ت ق��وات التحالف الدويل
يف العراق م�ستوى التهديد للقوات الأمريكية �إىل
�أع�ل��ى درج��ة ،حيث قالت �شبكة “فوك�س نيوز” �إن
القوات الأمريكية يف قاعدة بلد اجلوية و�ضعت يف
حالة ت�أهب ق�صوى ،حت�سبا لأي ر ّد من امليلي�شيات
املوالية لإيران ،على الق�صف اجلوي على مواقع تلك
امليلي�شيات يف �سوريا .وتعليقا على ال�ضربات اجلوية

الأمريكية على من�ش�آت تابعة مليل�شيات مدعومة من
�إي ��ران �شرقي ��س��وري��ا ،ق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي جو
بايدن� ،إن��ه ال ميكن لطهران الإف�لات من العقاب،
م�ؤكدا يف الوقت نف�سه �أن��ه ين�صح النظام الإيراين
“باحلذر» .وو�صل التحذير الأمريكي مداه حينما
قالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض جني �ساكي �إن
ال�ضربات اجل��وي��ة الأم�يرك�ي��ة يف �سوريا ا�ستهدفت
�إر�سال ر�سالة مفادها �أن بايدن �سيعمل على حماية
الأمريكيني.
كما �أو�ضحت �ساكي �أن �أي �إج��راءات �أمريكية �أخرى
يف املنطقة �ستكون بالت�شاور ،وت�ستهدف منع ت�صعيد
التوتر يف �سوريا .وعلى نحو مواز ،دافعت وزارة الدفاع

الأم�يرك �ي��ة ه��ي الأخ� ��رى ع��ن م���ش��روع�ي��ة ال�ضربة
الع�سكرية يف ��س��وري��ا� ،إذ �أك ��دت �أن الأه� ��داف كانت
ت�ستخدمها ملي�شيات �إيرانية .وا�ستند البنتاغون يف
تنفيذ الهجمات اجلوية على �سبب �أخ��ر ،وهي �أنها
جاءت ردا على الهجمات الأخرية �ضد �أفراد القوات
الأمريكية وقوات التحالف يف العراق.
وا�ستهدفت ال�ضربات الأمريكية مواقع الف�صائل
امل�سلحة منها كتائب حزب اهلل وكتائب �سيد ال�شهداء
مبدينة البوكمال على اجلانب ال�سوري من احلدود
م ��ع ال � �ع� ��راق ،ح �ي��ث ت���س�ي�ط��ر ج �م��اع��ات مدعومة
م��ن ط �ه��ران ع�ل��ى م�ع�بر م�ه��م ل�ل�أ��س�ل�ح��ة والأف� ��راد
والب�ضائع.

�سع ّيد يت�صدر نوايا الت�صويت يف الرئا�سية:

عوا�صم

�سرب �آراء :الد�ستوري احلر يعمق الفارق يف الت�شريعية

باري�س

الر�ضا عن �أداء الرئا�سات :الغنو�شي يتذ ّيل القائمة
•• الفجر -تون�س

ن�شر معهد امي��رود ال�ستطالعات ال��ر�أي باال�شرتاك
م��ع موقع بيزن�س نيوز الباروميرت ال�سيا�سي ل�شهر
فرباير  .2021مت �إج��راء الدرا�سة بني ما بني 22
و 25ف�ب�راي��ر امل �ن �� �ص��رم و��ش�م�ل��ت ع�ي�ن��ة م��ن 1420
مواطن م�سجلني يف ال�سجل االنتخابي ،بهام�ش خطا
قدر ُه  2فا�صل  5باملائة.
وبخ�صو�ص نوايا الت�صويت للت�شريعية� ،أج��اب 68
ب��امل��ائ��ة م��ن امل��واط �ن�ين ب ��أن �ه��م ال ي �ع��رف��ون ب�ع��د هوية
مر�شحهم .يف حني ت�صدرت قائمات احلزب الد�ستوري
احل��ر نوايا الت�صويت للت�شريعية بـ  42باملائة يليها
النه�ضة ب �ـ  21ب��امل��ائ��ة ث��م ال�ت�ي��ار ال��دمي�ق��راط��ي ب �ـ 6
باملائة.
وطفى على ال�سطح ذكر القائمات امل�ستقلة ،بن�سبة 5
باملائة ُمتغلبة على قائمات ائتالف الكرامة ال��ذي مل
يح�صل �سوى على  4باملائة من نوايا الت�صويت وهي
ن�سبة يف ت��راج��ع م�ستمر حيث كانت  7باملائة ال�شهر
•• عوا�صم-وكاالت

ع �ل��ى م ��دى ع �ق��ود ،ق��ام��ت �إي� ��ران
ببناء وت�شغيل �شبكة من اجلماعات
امل�سلحة املوالية لها يف جميع �أنحاء
ال�شرق الأو�سط ،يف م�سعى لتو�سيع
ال �ب �� �ص �م��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة لطهران
واك �ت �� �س��اب ال �ن �ف��وذ ال���س�ي��ا��س��ي يف
املنطقة.
غ��ال �ب �اً م��ا ت�ع�م��ل ه ��ذه اجلماعات
حت ��ت �إ� � �ش� ��راف احل ��ر� ��س الثوري
الإي��راين ال�ساعي �إىل الدفاع عن
ال��دول��ة الإي��ران�ي��ة وتعزيز منوذج
الإ�سالم ال�شيعي الذي كان �أ�سا�س
ال� �ث ��ورة .ك��ان��ت ه ��ذه ال���ش�ب�ك��ة من
امليلي�شيات حت��ت �إ� �ش ��راف اللواء
ق��ا� �س��م � �س �ل �ي �م��اين ،ق��ائ��د “فيلق
القد�س” ،ال � ��ذي ُق �ت��ل يف غ ��ارة
�أم��ري�ك�ي��ة ب�ط��ائ��رة ب ��دون ط�ي��ار يف
يناير (كانون الثاين)  .2020ويف
ال�سنوات الأخرية ،اتهمت وا�شنطن
العديد من امللي�شيات املدعومة من
�إي��ران بقتل ع�سكريني �أمريكيني،
و�صنفت بع�ضها على �أنها منظمات
�إرهابية.
يف �أعقاب مقتل �سليماين ،ظهرت
جمموعات جديدة يف العراق ،تعلن
م�س�ؤوليتها عن هجمات ت�ستهدف

املنق�ضي .كما ينوي  3باملائة من امل�ستجوبني الت�صويت
حلركة ال�شعب 2 ،باملائة لتحيا تون�س 2 ،باملائة حلزب
ال�صايف �سعيد ،و 1باملائة لآفاق تون�س.
اما بالن�سبة لنوايا الت�صويت للرئا�سية� ،شخ�صيتان
تت�صدران القائمة منذ �أ�شهر ،الرئي�س احل��ايل قي�س
�سعيد بن�سبة  43باملائة ورئي�سة الد�ستوري احلر عبري
مو�سي بن�سبة  19باملائة من التون�سيني .يف حني عبرّ
 8باملائة من التون�سيني عن نيتهم الت�صويت لل�صايف
�سعيد النائب بالربملان 7،باملائة لرئي�س قلب تن�س
نبيل القروي.
ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ع��ام 49 ،ب��امل��ائ��ة م��ن التون�سيني
مت�شائمون من م�ستقبل بلدهم ،و 45باملائة متفائلون
مبا قد حتمل ُه الأيام القادمة لتون�س .ويرى  84باملائة
من التون�سيني �أن امل�ؤ�شرات االقت�صادية ترتاج ُع ب�شكل
ينذر باخلطر ،بينما يرى  9باملائة فقط �أن هذا امل�ؤ�شر
يف حت�سن.
وكالعادة يتذيل را�شد الغنو�شي ن�سب الثقة ومدى
الر�ضا عن �أدائ��ه على ر�أ���س امل�ؤ�س�سة الت�شريعية ،و8

الن�صب التذكاري عند مدخل �ساندورمخ ،كاريليا

يرى  % 84من التون�سيني �أن
امل�ؤ�شرات االقت�صادية يف تراجع خطري
باملائة من التون�سيني فقط را�ضون عن �أدائه ،يف حني
كانت  41باملائة عن �أداء رئي�س الدولة قي�س �سعيد،
الأعلى بني الرئا�سات الثالث ،و 15باملائة لأداء رئي�س

احلكومة ه�شام امل�شي�شي ،الذي تراجعت ن�سبة الر�ضا
ع��ن ادائ��ه قيا�سا للأ�شهر املنق�ضية ،حيث كانت 22
باملائة ال�شهر املا�ضي و 26باملائة يف دي�سمرب .2020

هذه �شبكة وكالء طهران من اليمن �إىل لبنان
امل���ص��ال��ح الأم��ري �ك �ي��ة .وال يُعرف
الكثري عن هذه املجموعات ،ولكن
يُعتقد �أن العديد منها عبارة عن
فروع لف�صائل �أكرب حجماً را�سخة
م �ن ��ذ ف �ت��رة ط ��وي �ل ��ة وت�ستخدم
�أ�سماء جديدة يف حماولة حلماية
هويتها.
يف  25ف�ب�راي ��ر(�� �ش� �ب ��اط)� ،أم ��ر
الرئي�س ب��اي��دن ب�شن غ��ارة جوية
ع �ل��ى م �ن �� �ش ��آت يف ن�ق�ط��ة مراقبة
ح ��دودي ��ة يف � �ش��رق � �س ��وري ��ا ،قال
البنتاغون �إن اجلماعات امل�سلحة
املدعومة م��ن �إي��ران ت�ستخدمها،
مب ��ا ف �ي �ه��ا “كتائب ح� ��زب اهلل”
و”كتائب �سيد ال�شهداء».
وج ��اءت ال���ض��رب��ة رداً ع�ل��ى هجوم
� �ص��اروخ��ي ع �ل��ى ال �ت �ح��ال��ف الذي
تقوده ال��والي��ات املتحدة يف �أربيل
بكرد�ستان العراق� ،أ�سفر عن مقتل
م �ق��اول و�إ� �ص��اب��ة ع ��دد �آخ � ��ر ،من
بينهم جندي �أمريكي .ونفذت هذا
الهجوم جمموعة ملي�شيا �شيعية
غ �ي�ر م� �ع ��روف ��ة ت ��دع ��ى “كتيبة
حرا�س الدم».
مت�ث��ل ال �ت �ط��ورات اخ �ت �ب��اراً مبكراً

ل�ل��رئ�ي����س ب ��اي ��دن ،وت��و� �ض��ح كيف
مي� �ك ��ن �أن ي �ت �ع��ام��ل م� ��ع �شبكة
امليلي�شيات الإي��ران �ي��ة يف ال�شرق
الأو�� �س ��ط ،ح�ت��ى يف ال��وق��ت الذي
يحاول فيه ا�ستئناف الدبلوما�سية
النووية مع طهران.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت � �ص �ح �ي �ف��ة “وول
�سرتيت جورنال” بع�ضاً من �أهم
اجلماعات املدعومة من �إي��ران يف
املنطقة:
«حزب اهلل”-لبنان
ت�ستخدم ط �ه��ران ج��زئ�ي�اً “حزب
اهلل” ،امل �ت �م��رك��ز ع �ل��ى احل � ��دود
م ��ع �إ� �س ��رائ �ي ��ل ،ل � ��ردع الهجمات
الإ�سرائيلية �ضد �إي ��ران ،وكذلك
ملمار�سة نفوذها يف �سوريا .و�صنفت
الواليات املتحدة احلزب كمنظمة
�إرهابية عام .1997
«كتائب حزب اهلل” ،العراق
ك �ت��ائ��ب ح � ��زب اهلل ،ه ��ي واح � ��دة
م��ن �أق� ��وى امليلي�شيات العراقية
ال �ت��ي ت��أ��س���س��ت ب �ع��د ال �غ��زو الذي
ق��ادت��ه ال��والي��ات امل�ت�ح��دة للعراق

ع��ام  ،2003وواح ��دة م��ن �أقرب
ال �ف �� �ص��ائ��ل ل �ط �ه��ران .ه ��ي تخدم
ب�شكل �شبه كامل الأجندة الإيرانية
يف العراق ،ويتم متويل املجموعة
وت�سليحها وتدريبها ب�شكل مبا�شر
من احلر�س الثوري الإيراين .وقد
لعبت دوراً يف حماربة “داع�ش”.
واق� �ت� �ح ��م �أن � �� � �ص ��اره ��ا ال �� �س �ف ��ارة
الأم��ري�ك�ي��ة يف ب �غ��داد يف دي�سمرب
(كانون الأول)  2019بعد مقتل
ال�ع���ش��رات م��ن مقاتليها يف غارة
�أمريكية.
«منظمة بدر” ،العراق
لعلها �أقدم و�أقوى حليف ع�سكري
لإي� � ��ران يف ال � �ع ��راق ،ف �ه��ي تابعة
لإيران منذ ت�أ�سي�سها عام .1982
ويعتقد �أن لديها حوايل 50000
م�ق��ات��ل ،وه��ي ج��زء ال ي�ت�ج��ز�أ من
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والع�سكرية
ال �ع��راق �ي��ة .وب ��رز زع�ي�م�ه��ا ،هادي
ال� �ع ��ام ��ري ،ك ��واح ��د م ��ن �صانعي
امل�ل��وك يف حكومة ال�ب�لاد ،وانتقد
دع��وات من رئي�س ال ��وزراء لإلقاء
ال�سالح.

«ع�صائب �أهل احلق” ،العراق
ت�سعى “ع�صائب �أه��ل احلق” �إىل
تعزيز النفوذ الإي��راين يف العراق
وت��و� �س �ي��ع � �س �ي �ط��رة ال���ش�ي�ع��ة على
البالد ،وقد فعلت ذلك من خالل
الدخول يف ال�سيا�سة .يقودها قي�س
اخل��زع �ل��ي ،ال ��ذي ب ��رز ب�ع��د الغزو
الأمريكي للعراق واكت�سب �سمعة
مبهاجمة قوات التحالف .وتن�شط
امليلي�شيا ال�شيعية �أي�ضاً يف �سوريا
ول�ب�ن��ان .و�صنفتها �إدارة ترامب
على �أن�ه��ا منظمة �إره��اب�ي��ة يف عام
 .2020وم �ث��ل “كتائب حزب
اهلل” ،هي جزء من ق��وات احل�شد
ال �� �ش �ع �ب��ي ،امل �ظ �ل��ة للميلي�شيات
العراقية التي متار�س قوة كبرية
على الأر���ض ،وبع�ضها مدعوم من
�إيران.
«لواء فاطميون”� ،سوريا
«ل � ��واء فاطميون” ،واملجموعة
املرتبطة به“ ،لواء زينبيون” هما
ك�ت��ائ��ب م�ك��ون��ة م��ن ��ش�ي�ع��ة �أفغان
وب��اك �� �س �ت��ان �ي�ين�� ،ش�ك�ل�ه��ا احلر�س
ال �ث��وري الإ� �س�لام��ي ع��ام 2014

ل�ل�ق�ت��ال يف ح ��رب � �س��وري��ا ال�سنة،
مب ��ا يف ذل ��ك ت�ن�ظ�ي��م “داع�ش”.
وي� �ع ��د “لواء فاطميون” 20
�أل��ف �أفغاين ،وقد ت�سبب بخ�سائر
ف��ادح��ة يف ال �� �ص��راع ال �� �س��وري .مت
�إجبار بع�ض مقاتليه على القتال
حتت قيادة �إيران يف �سوريا ،وقاتل
�آخ��رون حلماية الأم��اك��ن املقد�سة
ال�شيعية من تنظيم «داع�ش».
احلوثيون ،اليمن
وت�ع�ت�بر احل�ك��وم��ة الأم��ري�ك�ي��ة �أن
جماعة احلوثي التي ا�ستولت على
العا�صمة اليمنية �صنعاء يف عامي
 2014و  2015هي وكيل �آخر
للجي�ش الإيراين .لكن �إيران تقول
�إنها تدعم ق�ضية اجلماعة وتنفي
ت�سليحها �أو تدريبها .واحلوثيون،
ال��ذي��ن يطلق عليهم ر�سمياً ا�سم
“�أن�صار اهلل” ،ه��م م��ن الطائفة
ال ��زي ��دي ��ة ،وه� ��ي ط��ائ �ف��ة �شيعية
تختلف ع��ن ال�شيعة ال���س��ائ��دة يف
�إي� � ��ران ،وه ��ي م��ن �أك �ث�ر احللفاء
ا��س�ت�ق�لا ًال ع��ن �إي� ��ران .وم��ع ذلك،
فقد خدموا �أجندة �إيران ل�سنوات
م��ن خ�لال �شن ح��رب بال�صواريخ
والطائرات دون طيار �ضد اململكة
العربية ال�سعودية.

املجل�س الرئا�سي :الأطراف تعمل بكل طاقاتها للم ال�شمل

العقدة واحلل ..املنفي :ن�سعى جاهدين لتوحيد اجلي�ش الليبي
•• طرابل�س-وكاالت

ال يختلف اثنان يف ليبيا على �أن ملف توحيد اجلي�ش،
وحل مع�ضلة امليلي�شيات واملرتزقة ،ت�شكل �إحدى �أعقد
امللفات يف وجه ال�سلطة اجلديدة.
فبعد �إع�لان مدير �إدارة التوجيه املعنوي يف اجلي�ش
الوطني الليبي خالد املحجوب� ،أم�س الأول ال�سبت،
�أن قواته لن ت�سلم قيادة اجلي�ش �إال لرئي�س منتخب
دمي�ق��راط�ي��ا م��ن ق�ب��ل ال���ش�ع��ب� � ،ش��دد رئ�ي����س املجل�س
ال��رئ��ا� �س��ي اجل��دي��د حم�م��د امل �ن �ف��ي ،ع�ل��ى �أن املجل�س
ي�سعى جاهدا لتوحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودعم م�سار
ال�ل�ج�ن��ة الع�سكرية امل���ش�ترك��ة 5+5
برعاية الأمم املتحدة وتوحيد كافة
امل�ؤ�س�سات وحتقيق م�صاحلة وطنية
حقيقية �شاملة.
كما �أك��د املنفي خ�لال زي��ارت��ه ملدينة
�سبها ،بح�سب ما �أفادت و�سائل اعالم
حملية على �أن اجلنوب جزء ال يتجز�أ
م��ن ليبيا وع �ل��ى اجل�م�ي��ع االهتمام
ب��ه ،م�شدداً على �أن الأط��راف ت�سعى
جاهدة للم ال�شمل واخل��روج بالبالد
�إىل بر الأمان.
وك��ان املحجوب �أع�ل��ن يف ت�صريحات
� �ص �ح ��اف �ي ��ة� ،أن م �ه �م��ة احلكومة
اجل��دي��دة يف ليبيا التي خرجت من
م �ن �ت��دى احل � ��وار ال���س�ي��ا��س��ي الليبي
ت�ك�م��ن ب� ��إج ��راء ان �ت �خ��اب��ات رئا�سية
وبرملانية يف البالد يعرب فيها ال�شعب
ال �ل �ي �ب��ي ع ��ن ت �ط �ل �ع��ات��ه ب �ك��ل حرية
و�شفافية ب�شكل مبا�شر ،م�شدداً على
�أن احل ��اج ��ة ل ��وج ��ود ج �ي ����ش وطني

منظم تظل قائمة طاملا ال ت��زال هناك ق��وات �أجنبية
يف ليبيا ومرتزقة جتلبهم تركيا يوميا و�سالح خارج
�سلطة الدولة.
خروج املرتزقة
يذكر �أن م��دة الـ 90يوماً التي حددها اتفاق جنيف
املوقع بني طريف النزاع الليبي لإخراج القوات الأجنبية
وامل��رت��زق��ة م��ن الأرا� �ض��ي الليبية ،كانت انتهت �أواخر
يناير/كانون الثاين املا�ضي دون تنفيذ هذه اخلطوة،
فيما ق ��ررت اللجنة الع�سكرية مت��دي��ده��ا  90يوما
�إ�ضافية.
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ويف ح�ين ج��دد جمل�س الأم ��ن ال�شهر امل��ا��ض��ي دعوته
خلروج املرتزقة ،داعياً �إىل ان�سحاب كل القوات الأجنبية
واملرتزقة من ليبيا من دون مزيد من ت�أخري ،مت�سك
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان ب�إبقاء قواته ما
مل يتــــــم �ســــــحب القوات الأخرى من الأرا�ضي الليبية،
ملمحــــــا ب��ذل��ك �إىل بع�ض عنا�صر الأمــــــن الذين
�أت��ت بهم �شركة رو�سية خا�صة حلماية بع�ض املن�ش�آت
النفطية.
ليعود املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان وي�ؤكد �أن عملية
عودة دفعة من “مرتزقة” الف�صائل املوالية لأنقرة من
ليبيا ،والتي كان من املفرت�ض �أن تتم يوم العا�شر من

ق��ال مدير ال�صحة العامة الفرن�سي ج�يروم �سالومون� ،إن فرن�سا
مازال �أمامها فر�صة لتجنب العودة لإجراءات الإغالق.
و�أ�ضاف ل�صحيفة جورنال دي دميان�ش” مازال ميكن جتنب الإغالق
�إذا بذل كل �شخ�ص جمهوداً” ،و�أو�ضح �أن “فرن�سا حالياً يف مرحلة
حرجة م��ن ال�سباق” ،م�شرياً �إىل �أن �إج ��راءات معينة ،مثل حظر
التجوال الليلي� ،أتاحت للبالد ك�سب بع�ض الوقت.
ويتمثل م�صدر القلق الرئي�سي يف ر�أي �ساملون يف تف�شي �سالالت
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،وق��ال “وجود ال���س�لاالت يعني �أن��ه يتعني علينا
الو�صول مل�ستوى �أعلى من مناعة القطيع ،هذا ميثل ن�سبة ،80%
اليوم يتمتع ما بني  15و 20%من �سكان فرن�سا باملناعة وجرى
تطعيم .»5%
و�أ�شار �ساملون �إىل حقيقة �أن هناك الكثري من امل�صابني بالفريو�س
ب ��دون �أن ت�ظ�ه��ر عليهم �أع ��را� ��ض ب�ين ال���ش�ب��اب ،وط��ال��ب ال�شباب
ب��اخل���ض��وع ل�لاخ�ت�ب��ارات ح�ت��ى �إذا ك��ان ل��دي�ه��م ��ش��ك �ضئيل ب�أنهم
م�صابون بالفريو�س.
ي�شار �أن االختبارات متاحة يف �أنحاء فرن�سا يف العيادات واملعامل،
حيث يتم �إجراء �أكرث من مليوين اختبار �أ�سبوعياً.

مك�سيكو �سيتي
قال الرئي�س املك�سيكي �أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور �إنه �سي�شدد يف
اجتماع افرتا�ضي يوم االثنني مع الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،على
�أهمية العمال املهاجرين بالن�سبة اىل االقت�صاد الأمريكي.
وا�شار لوبيز �أوبرادور خالل حدث عام يف والية زاكاتيكا�س ال�شمالية،
اىل ان الهجرة �ستكون مو�ضوعًا رئي�س ًيا يف االجتماع مع بايدن.
وقال �إنه �سيخرب بايدن ب�أن الواليات املتحدة “�ستحتاج �إىل عمال
مك�سيكيني ومن �أمريكا الو�سطى لكي تنمو وتنتج” .وقدّر الرئي�س
املك�سيكي �أن االقت�صاد الأمريكي يحتاج �إىل ما بني � 600إىل 800
�ألف عامل مهاجر �سنو ًيا ،م�شددًا على �أهمية “التو�صل �إىل اتفاق
جيد” ب�ش�أن الهجرة .ولفت �إىل �أنه خالل احلرب العاملية الثانية،
تو�صلت الواليات املتحدة واملك�سيك �إىل ما ي�سمى باتفاقية برا�سريو،
والتي مبوجبها �سافر عمال امل��زارع املك�سيكيون ب�شكل قانوين �إىل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة مل��لء ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي تركها الأم�يرك�ي��ون الذين
�أر�سلوا �إىل اخلارج للقتال .و�أ�ضاف لوبيز �أوبرادور �أن الو�ضع م�شابه
اليوم ،قائ ً
ال “دون العمالة املك�سيكية ،كيف ميكن للواليات املتحدة
�أن تت�أكد م��ن زي��ادة الإن �ت��اج؟» .والهجرة التي لطاملا كانت ق�ضية
�شائكة بني الدولتني اجلارتني ،برزت �إىل الواجهة خالل عهد �إدارة
دونالد ترامب ،املنتقد ال�شر�س للهجرة.

هونغ كونغ
وجهت �شرطة هونغ كونغ �أم�س الأحد االتهام �إىل حواىل خم�سني
نا�شطا يف التيار املطالب بالدميوقراطية بتهمة “التخريب” يف
خطوة مرتبطة باالنتخابات التمهيدية التي جرت ال�صيف املا�ضي،
ما يعك�س ا�ستمرار القمع الذي متار�سه بكني.
و�أف��راد ه��ذه املجموعة وه��ي الأك�بر التي وج��ه �إليها اتهم مبوجب
قانون الأمن القومي ال�صارم  ،جزء من � 55شخ�صا اعتقلوا مطلع
كانون الثاين/يناير وبينهم �شخ�صيات معار�ضة معروفة يف هونغ
كونغ .و�أعلنت ال�شرطة �أن  47من ه�ؤالء �س ُيحاكمون بتهمة “الت�آمر
الرتكاب عمل تخريبي” �إحدى اجلرائم التي وردت يف قانون الأمن
القومي ال��ذي فر�ضته بكني على ه��ون��غ ك��ون��غ ردا على �أ�شهر من
احتجاجات هزت املدينة يف  .2019وكانت امل�ستعمرة الربيطانية
ال�سابقة مت��ر ب��أ��س��و�أ �أزم ��ة �سيا�سية منذ �إع��ادت�ه��ا يف � 1997إىل
ال�صني .وب��د�أت ال�صني العام املا�ضي حتركات لتعزيز قب�ضتها على
منطقتها التي تتمتع ب�شبه حكم ذات��ي نظريا .وجت�سد ذلك ب�شكل
وا�ضح يف القانون اجلديد الذي مت فر�ضه يف نهاية حزيران/يونيو
 2020من دون مناق�شته يف املجل�س الت�شريعي لهونغ كونغ .ويتناول
القانون �أربعة �أنواع من اجلرائم هي التخريب واالنف�صال والإرهاب
والتواط�ؤ مع قوى �أجنبية ،يعاقب عليها بال�سجن مدى احلياة.

فرباير�/سباط اجل��اري ،توقفت للمرة الثانية خالل
�أ�سبوعني “لأ�سباب جمهولة».
ي�شار �إىل �أنه منذ �أكرث من �سنة عمدت �أنقرة �إىل �ضخ
املرتزقة ،ونقل املقاتلني ال�سوريني �إىل طرابل�س لدعم
ف�صائل حكومة الوفاق بوجه اجلي�ش الليبي ،يف خطوة
�أثارت ا�ستياء دولياً ،وقو�ضت لأ�شهر جهود التوافق بني
الأطراف الليبية.

املعار�ض عثمان يطالب
بالإفراج عن املوقوفني يف النيجر

حكومة وحدة وطنية
وج � ��اءت ه ��ذه ال �ت �ط��ورات يف وق ��ت �أع �ل��ن ف �ي��ه رئي�س
احل�ك��وم��ة الليبية ،عبد احلميد ال��دب�ي�ب��ة ،قبل �أيام،
ت� �ق ��دمي ت �� �ش �ك �ي �ل��ة ح� �ك ��وم ��ة وح� ��دة
وط �ن �ي��ة ل �ل�برمل��ان ال �ل �ي �ب��ي .و�أ�ضاف
خ�لال م��ؤمت��ر �صحايف يف العا�صمة
ط��راب�ل����س� ،أن ه ��ذه اخل �ط��وة جاءت
اح�ت�رام �اً ل�ل�م��دة ال��زم�ن�ي��ة املمنوحة
يف خ��ارط��ة ال �ط��ري��ق ،م��و��ض�ح��ا �أنه
و�� �ض ��ع يف اع� �ت� �ب ��اره “لأبعاد التي
عا�شتها ال�ب�لاد يف ال�ف�ترة الأخرية
وخ��روج �ه��ا م ��ؤخ��را م��ن ح��ال��ة نزاع
ح��اد و�شعور الكثري م��ن �أب�ن��اء الأمة
الليبية بالتهمي�ش وغياب التمثيل،
وكذلك �إ�شكالية ال�شرعية ال�سيا�سية
والقانونية وانق�سام امل�ؤ�س�سات� .إىل
ذلك ،دعا رئي�س جلنة الدفاع والأمن
ال�ق��وم��ي ب��ال�برمل��ان ط�ل�ال امليهوب،
يف ب �ي��ان� ،أول �أول �أم ����س اجلمعة،
رئا�سة ال�برمل��ان وال�ن��واب للرتيث يف
منح الثقة حلكومة الدبيبة ،حلني
حت��دي��د م��وق �ف �ه��ا م ��ن االتفاقيات
املربمة مع اجلانب الرتكي.

ط��ال��ب امل�ع��ار���ض ال�ن�ي�ج�يري م��اه��ام��ان ع�ث�م��ان ال ��ذي ه��زم يف االنتخابات
الرئا�سية التي ج��رت يف � 21شباط/فرباير ب��الإف��راج عن جميع الذين
�أوقفوا خالل �أعمال العنف التي �أعقبت �إعالن نتائج االقرتاع.
وق��ال عثمان للقناة اخل��ا��ص��ة “الباري” يف العا�صمة نيامي “نطالب
ب��الإف��راج عن جميع املوقوفني من دون ت�أخري وبو�ضع حد للم�ضايقات
والتهديدات التي يتعر�ض لها نا�شطون».
وا�ضاف “�أنا�شد املجتمع ال��دويل �أي�ضا ب�ش�أن خماطر تدهور الو�ضع بعد
االنتخابات يف النيجر».
وكان عثمان الذي �أعلن بنف�سه فوزه ب 50,3يف املئة من الأ�صوات ،طعن
بنتائج االقرتاع التي ت�ؤكد فوز مناف�سه حممد بازوم بـ 55,7يف املئة من
الأ�صوات ،ح�سب الأرقام املوقتة للجنة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات.
وفور �إعالن النتائج م�ساء الثالثاء ،جرت تظاهرات يف مدن عدة يف البالد
مبا فيها العا�صمة نيامي ،وارتكبت �أعمال نهب وتدمري للممتلكات العامة
واخلا�صة.
وقالت ال�سلطات �إن هذه اال�ضطرابات ا�ستمرت ليومني ما �أ�سفر عن مقتل
�شخ�صني و�سقوط عدد من اجلرحى.
وقال وزير الداخلية الكا�ش الهدا ل�صحافيني اخلمي�س املا�ضي �إنه �سقط
قتيالن و�أوقف � 468شخ�صا “بينهم بع�ض ال�سيا�سيني” منذ الثالثاء .
واملعار�ض الرئي�سي يف النيجر �أمادو هاما الذي تتهمه احلكومة بالوقوف
وراء اال�ضطرابات التي �أعقبت �إعالن نتائج االنتخابات الرئا�سية ،موقوف
منذ اجلمعة يف مقر ال�شرطة حيث كان قد �سلم نف�سه.
وقال عثمان �إن هذا الو�ضع “ميكن التحكم فيه وال�سيطرة عليه حاليا”
�شرط �أن “تعك�س نتائج االقرتاع الأ�صوات التي �أديل بها املواطنون».
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة 3/فجن لينك�س لل�شقق الفندقية -
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2243462:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �ألفا ليميتد القاب�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALPHA LIMITED HOLDINGS - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شيمريا لال�ستثمار  -ذ .م .م
CHIMERA INVESTMENT L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�سيد رائد جمال احمد اليو�سف
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة احلديد الف�ضي للخراطة
رخ�صة رقم CN 1151462:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة احلديد الف�ضي للخراطة
SILVER STEEL TURNING WORKSHOP

�إىل � /صالون �سنب كلر للرجال

SEVEN COLOR GENTS SALOON

تعديل عنوان  /من �أبوظبي �أبوظبي م�صفح ال�صناعية م 39 /ق 35 /متجر 9 /
را�شد حممد عابد �شاهني املن�صوري �إىل �أبوظبي امل�صفح م 475230 475230 16
عرب كوت و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال 9602101
تعديل ن�شاط  /حذف ور�شة خراطة 2592011.3
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13177بتاريخ 2021/3/1

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة ايوب حممود للحدادة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1012540:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة ايوب حممود للحدادة ذ.م.م
AYUB MAHMUD STEEL WORKSHOP L.L.C

�إىل� /أيوب حممود لل�صيانة العامة ذ.م.م
AYUB MAHMOUD GENERAL MAINTENANCE L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف ور�شة حدادة وحلام 2592011.1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ف�ستق
لتنظيم احلفالت واملنا�سبات
رخ�صة رقم CN 2615932:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13177بتاريخ 2021/3/1
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سنوكر زون ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2618570:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سنوكر زون ذ.م.م
SNOOKER ZONE L.L.C

�إىل  /كيو �سبورت�س ذ.م.م
CUE SPORTS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و /حممود الرحمن
ق � � �ي � � ��وم حم� � � ��ب ال� � ��رح � � �م� � ��ن ،
بنغالدي�ش اجلن�سية جواز �سفره
رق � � ��م ()BT0517710
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف � �ق ��د امل� � ��دع� � ��و� � � /س ��اروي � �ج ��اه
ك ��رمي ��ان رج �ي��م  ،اندوني�سيا
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )B3938292يرجى ممن
ي�ع�ثر عليه ت�سليمه بال�سفارة
االن��دون�ي���س�ي��ة او اق ��رب مركز
�شرطة باالمارات.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

االثنني  1مارس  2021م  -العـدد 13177

عربي ودويل

و�صول «القنابل الال�صقة» �إىل ك�شمري� ..أجرا�س �إنذار
•• �رسيناجار-رويرتز

ت�شعر ق��وات الأم��ن التي تكافح مت��ردا م�ستمرا منذ
عقود يف ك�شمري اخلا�ضعة ل�سيطرة الهند بالقلق
ال�شديد لو�صول القنابل املغناطي�سية ال�صغرية يف
الآونة الأخرية �إىل املنطقة املتنازع عليها والتي ت�سببت
يف �سقوط �ضحايا ب�أعداد كبرية يف �أفغان�ستان.
وق ��ال م �� �س ��ؤول��ون �أم �ن �ي��ون ل��روي�ت�رز �إن ال�سلطات
�ضبطت “القنابل الال�صقة” التي ميكن تثبيتها
يف املركبات وتفجريها عن بعد خ�لال مداهمات يف
ال�شهور املا�ضية يف منطقة جامو وك�شمري اخلا�ضعة

للإدارة االحتادية.
وق��ال فيجاي كومار قائد ال�شرطة يف وادي ك�شمري
“�إنها عبوات نا�سفة بدائية ال�صنع وقوية للغاية”.
و�أ��ض��اف “�ست�ؤثر بالت�أكيد على ال�سيناريو الأمني
احلايل باعتبار �أن حجم وتكرار تنقالت قوات الأمن
باملركبات كبري يف وادي ك�شمري».
و�أغ��رق��ت احل�ك��وم��ة الهندية ك�شمري ،وه��ي بالفعل
واح ��دة م��ن �أك�ث�ر مناطق ال�ع��امل ازدح��ام��ا بالقوات
الأمنية ،مبزيد من القوات يف �أغ�سط�س �آب 2019
عندما ق�سمت الوالية الوحيدة التي ت�سكنها �أغلبية
م�سلمة �إىل منطقتني تداران احتاديا.

الغوا�صة النووية الفرن�سية �إمرياود يف املنطقة

حتليل اخباري
وع �ن��د � �س ��ؤال��ه ع��ن ال �غ��ر���ض من
ه��ذه امل�ه�م��ة� ،أو� �ض��ح ق��ائ��د تونري،
ال� �ك ��اب�ت�ن �أرن� � � ��و ت ��ران� ��� �ش ��ان� ،أن
الأ�سطول الفرن�سي يريد “العمل
على تعزيز” ��ش��راك��ة فرن�سا مع
دول “كواد” الأرب �ع��ة ،الواليات
امل �ت �ح��دة ،وال �ي��اب��ان ،و�أ�سرتاليا،
وال �ه �ن��د .ون�ق�ل��ت �صحيفة �ساوث
ت �� �ش��اي �ن��ا م ��ورن �ي �ن ��غ ب ��و� �س ��ت عن
الكابنت تران�شان قوله �إن العبور
املحتمل عرب م�ضيق تايوان “مل
يتم ر�سمه بعد على طرقنا يف هذه
املنطقة».
ب�ضغط من الواليات املتحدة
ي�أتي ّ
توغل البحرية الفرن�سية
يف بحر ال�صني اجلنوبي يف �أعقاب
ال �غ��وا� �ص��ة ال� �ن ��ووي ��ة الفرن�سية
�إمرياود وبارجة دعمها اللوج�ستي
ال� ��� �س�ي�ن ،ال� �ت ��ي � �س �ب��ق �أن عربت
املنطقة نف�سها يف  8فرباير ،مما
�أثار غ�ضب بكني.
بالن�سبة �إىل فو كون�شنغ ،اخلبري
يف م�ع�ه��د ب�ح��ر ال���ص�ين اجلنوبي
بجامعة �شيامن يف جنوب البالد،
ف�إن هذه املهمات يف منطقة بحرية
م�ت�ن��ازع عليها “مثرية للقلق”،
و�سيتعني على ال�صني التفكري يف
كيفية ال��رد ب�شكل منا�سب“ :من
الوا�ضح �أن الواليات املتحدة ت�أمل
يف ال�ع�م��ل م��ع حلفائها يف الناتو
لإظهار ع�ضالتهم يف بحر ال�صني
اجل �ن��وب��ي مب��ا ي���س�م��ى بتدريبات
“حرية املالحة” .وع �ن ��دم ��ا

ويثري و�صول القنابل الال�صقة �إىل ك�شمري ،ومن
بينها  15قنبلة ُ�ضبطت خ�لال مداهمة يف فرباير
�شباط ،خم��اوف م��ن ام�ت��داد �أ��س�ل��وب مقلق من�سوب
ملقاتلي طالبان يف �أفغان�ستان القريبة �إىل ال�صراع
الهندي الباك�ستاين حول ك�شمري.
و�شهدت �أفغان�ستان يف ال�شهور املا�ضية �سل�سلة من
الهجمات بالقنابل الال�صقة ا�ستهدفت رج��ال �أمن
وق�ضاة وم�س�ؤولني حكوميني ون�شطاء و�صحفيني.
وق��ال م�س�ؤول �أمني كبري �إن القنابل التي �ضبطتها
ال�سلطات يف ك�شمري مل تنتج يف الإقليم م�شريا �إىل
�أنه يتم تهريبها من باك�ستان.
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�إ�سرائيل ت�ستبعد ت�سبب �سفينة يونانية بالت�سرّب النفطي

•• القد�س�-أ ف ب

�أعلنت ال�سلطات الإ�سرائيلية الأحد �أنها ا�ستبعدت ناقلة نفط يونانية من ال�شبهات ب�ش�أن ت�سرب نفطي كبري �شهدته �سواحلها على
البحر الأبي�ض املتو�سط .وكانت ال�شواطئ الإ�سرائيلية �شهدت الأ�سبوع املا�ضي رياحا عاتية و�أمواجا �شديدة غري م�سبوقة ،ما ت�سبب
يف ت�سرب �أطنان من القطران من را�س الناقورة �شما ًال قرب لبنان �إىل ع�سقالن جنوباً قرب قطاع غزة املحا�صر .وقالت وزارة البيئة
الإ�سرائيلية �إنه “عقب فتح حتقيق يف اليونان ب�ش�أن ناقلة النفط مينريفا هيلني ،ف�إ ّن الأخرية غري متورطة يف تلوث القطران على
ال�شواطئ الإ�سرائيلية» .وقالت التقاير الأولية للوزارة �إ ّن هذا الت�س ّرب الذي يع ّد من بني �أ�سو�أ احلوادث من هذا النوع التي �شهدتها
�إ�سرائيل منذ عقود ،ح�صل خالل تفريغ “ع�شرات �إىل مئات الأطنان” من النفط من �إحدى ال�سفن .و�أطلقت حملة تنظيف وا�سعة
النطاق لل�شواطئ �شارك فيها �آالف املتطوعني واجلنود املعارين من اجلي�ش .وكانت القناة الإ�سرائيلية الـ� 12أثارت �شبهات ت�شري
�إىل �أ ّن ال�سفينة اليونانية ت�سببت بالكارثة البيئية .ونفت ال�شركة ذلك .وو�صل مفت�شون من وزارة البيئة الإ�سرائيلية �إىل اليونان
ال�سبت لإجراء التحقيق بالتعاون مع ال�سلطات املحلية .وقالت الوزارة �إن التحقيق “ا�ستبعد �أن تكون هذه ال�سفينة م�صدر التلوث».
وقالت وزيرة البيئة غيال غمالئيل “ملتزمون ببذل كل اجلهود الالزمة لتحديد ال�سفينة امل�س�ؤولة عن هذا الت�سرب النفطي”.
و�أ�ضافت “هناك �أ�شخا�ص م�س�ؤولون عن هذا التلوث ولن ن�سمح �أن مت ّر هذه اجلرمية البيئية دون عقاب».

•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين
غ���ادرت حاملة ال��ط��ائ��رات الهليكوبرت تونري
الربمائية والفرقاطة ال�شبحية �سوركوف ،وهما
�سفينتان فرن�سيتان ،اخلمي�س  18فرباير ميناء
طولون الفرن�سي ،يف طريقهما �إىل منطقة املحيطني
الهندي وال��ه��ادئ .و�ستعربان مرتني بحر ال�صني
اجل��ن��وب��ي ،مب�ساحة  4.5مليون كيلومرت مربع،
تطالب بكني بن�سبة  90باملائة منها .و�ست�ستمر
مهمتهما ثالثة �أ�شهر .ويف هذا حتدّ مبا�شر جديد
لل�صني .ووف ًقا للمعلومات الواردة يف موقع نافال
نيوز ،من املقرر �أن ت�شارك ال�سفن الفرن�سية يف
م��ن��اورة بحرية م�شرتكة مع �سفن من الأ�سطول
الأمريكي والياباين يف مايو.
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حاملة الطائرات الربيطانية اجلديدة �ستلتحق باملنطقة ال�ساخنة
ن�شعر بالقلق م��ن �أن ال�صني قد
ت�ل�ج��أ �إىل ه��ذا ال �ق��ان��ون اجلديد
ل �ت �ع��زي��ز م �ط��ال �ب��ات �ه��ا البحرية
غ�ي�ر ال�ق��ان��ون�ي��ة يف ب�ح��ر ال�صني
اجلنوبي « .يف  21يناير� ،أعلنت
اليابان يف مذكرة �شفوية �أر�سلتها
�إىل الأمم امل�ت�ح��دة �أن مطالبات
بكني ب�ش�أن بحر ال�صني اجلنوبي
“ال �أ�سا�س لها” لأنـــــــها تتعــــــــار�ض
مع اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار .وي�أتي رد الفعل الياباين
مي�ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ن �أن ي�ت��ده�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ور يف هذه ح��ذرت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�صني ل�ي�ن���ض��اف �إىل �إع �ل��ان الواليات
امل �ن �ط �ق��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة التي من ا�ستخدام القوة يف بحر ال�صني امل�ت�ح��دة ،يف  13ي��ول�ي��و ،2020
�أ� �ص �ب �ح��ت ب���ش�ك��ل خ��ا���ص منطقة اجلنوبي ،و�أك��دت يف الوقت نف�سه ب���ص��وت وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�سابق
“�ساخنة” م ��ن ال� �ع ��امل ،والتي �أن امل��زاع��م ال�صينية يف املنطقة م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و ،وال ��ذي مبوجبه
متـــر عربها �أكرث من  40باملائة “غري قانونية” .و�أعربت وزارة تعترب �أمريكــــــــا املزاعــــــم ال�صينية
م ��ن ح ��رك ��ة ال �ن �ق��ل ال �ب �ح ��ري يف اخل ��ارج� �ي ��ة ع ��ن “قلقها” �إزاء يف هـــــــــذه املنطقة “غري �شرعية”.
ال �ع��امل ،وال �ت��ي مي�ك��ن �أن حتتوي ال �ت �� �ش��ري��ع اجل ��دي ��د ال � ��ذي �أق� ��ره وق ��د ردد ه ��ذا ال�ت���ص��ري��ح الحقًا
ع�ل��ى ح �ق��ول ب�ح��ري��ة �ضخمة من امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي ل �ن��واب ال�شعب ال��رئ�ي����س احل ��ايل للدبلوما�سية
النفط وال �غ��از .وت�ط��ال��ب ال�صني يف  22ي� �ن ��اي ��ر ،وال � � ��ذي ي�سمح الأمريكية �أنتوين بلينكن.
“ب�سيادتها التي ال ج��دال فيها” ل�سفن خ�ف��ر ال���س��واح��ل ال�صينية
ال ي�ق�ت���ص��ر ه� ��ذا امل ��وق ��ف على
على  90باملائة من بحر ال�صني با�ستخدام �أ�سلحتها �ضد ال�سفن وا��ش�ن�ط��ن وط��وك �ي��و ف �ق��ط .ع ��اد ًة
اجل �ن ��وب ��ي ،وت �ط��ال��ب ب �ه��ا � ً
أي�ضا الأجنبية التي قد تدخل هذه املياه م��ا تكون فرن�سا و�أمل��ان�ي��ا واململكة
تايوان والفلبني وماليزيا وفيتنام “ب�شكل غري قانوين» .وقال نيد امل �ت �ح��دة م�ت�ح�ف�ظ��ة ب �� �ش ��أن هذه
ج ��زئ � ًي ��ا .ال���س�ب��ت  20فرباير ،ب��راي ����س ،امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م وزارة الق�ضية ،لكنها �أح��دث��ت مفاج�أة
اخلارجية� ،إن هذا الن�ص “ي�شري يف �� 16س�ب�ت�م�بر ،ح �ي��ث �أر�سلت
ب�ق��وة �إىل �أن ه��ذا ال�ق��ان��ون ميكن �إىل الأمم امل �ت �ح��دة مالحظاتها
�أن ي �� �س �ت �خ��دم ل�ت�ره �ي��ب ج�ي�ران اخل��ا� �ص��ة ح� ��ول امل ��و�� �ض ��وع ال ��ذي
جمهورية ال�صني ال�شعبية” .كما تعتربه “غري مربر” ،م�ؤكدة �أن
املطالب ال�صينية يف هذه املنطقة
خمالفة للقانون الدويل.
ع
ت
التي
وهذه هي املرة الأوىل
برّ
ف�ي�ه��ا ال �ق��وى الأوروب� �ي ��ة الثالث
ال � �ك �ب��رى �-أع � �� � �ض � ��اء جمموعة
ال�سبع -ب�شكل جماعي ع��ن ر�ؤية
م�شرتكة ،وت�ؤكد موقفها املوحد
ب�ش�أن ق�ضية بحر ال�صني.

تعتزم �إظهار وجودها الع�سكري يف املنطقة:

فرن�سا تتحدى ال�صني يف بحر ال�صني اجلنوبي!...

�ست�شارك ال�سفن الفرن�سية يف مناورة بحرية مع �سفن من الأ�سطول الأمريكي والياباين يف مايو

ترى ال�صني �أن امل�صدر احلقيقي لع�سكرة بحر ال�صني اجلنوبي ي�أتي من دول خارج املنطقة
تن�صب ه��ذه ال��دول نف�سها ل�سان
ّ
ال��دف��اع ع��ن حرية امل�لاح��ة ،يجب
على ال�صني �إر��س��ال �سفن حربية
مل��راف�ق�ت�ه��ا .ل�ك��ن �إذا دخ �ل��وا املياه
التي تطالب بها ال�صني ،فيجب
علينا االح �ت �ج��اج وف�ق��ا التفاقية
الأمم املتحدة لقانون البحار «.
«م��ن الوا�ضح �أن فرن�سا تعتزم
�إظ � �ه� ��ار وج� ��وده� ��ا ال �ع �� �س �ك��ري يف
م �ن �ط �ق ��ة امل� �ح� �ي� �ط�ي�ن ال� �ه� �ن ��دي
وال� � �ه � ��ادئ ،خ��ا� �ص��ة ب �� �ض �غ��ط من
ال � ��والي � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ،م� ��ن �أج� ��ل
ال�ت�ع��اون م��ع االن�ت���ش��ار الع�سكري
الأمريكي” ،اع �ت�بر ،م��ن جهته،
� �س��ون��غ ت���ش��ون��غ ب �ي �ن��غ ،م �ع � ّل��ق عن
ال �� �ش ��ؤون ال�ع���س�ك��ري��ة ال�صينية،
وم� ��درب ��س��اب��ق بجي�ش التحرير
ال �� �ش �ع �ب��ي ،ن �ق �ل��ت ع �ن��ه �صحيفة

ه��ون��غ ك��ون��غ ال �ي��وم �ي��ة ال�صادرة
بالإجنليزية.
حاملة طائرات بريطانية
وت ��أت��ي ه ��ذه امل�ه�م��ة الفرن�سية
اجل� ��دي� ��دة ب �ع��د وج � ��ود حاملتي
طائرات �أمريكيتني يف بحر ال�صني
اجلنوبي منذ  9فرباير ،وهما يو
�إ���س �إ���س ثيودور روزفلت وي��و �إ�س
�إ���س نيميتز ،برفقة �أ�ساطيلهما،
فيما يع ّد �أكرب انت�شار �أمريكي يف
هذه املنطقة منذ �سبعة �أ�شهر.
ك�م��ا �ستن�ضم �إىل ه��ذه املهمات
يف �أوائ� � � ��ل ع� ��ام  2022حاملة

ال�ط��ائ��رات الربيطانية اجلديدة
�إت�ش �إم �إ�س امللكة �إليزابيث ،والتي
�ست�أخذ �أي��ً��ض��ا ال�ط��ري��ق �إىل بحر
ال�صني اجلنوبي فيما �سيكون �أول
مهمة عمل ّية ل�ه��ا .ومت الك�شف
عن هذه املهمة يف فرباير 2019
من قبل وزير الدفاع الربيطاين
ال�سابق جافني ويليام�سون الذي
ي��رى ان ه��ذه اخل�ط��وة “�ستجعل
امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ال�ع��امل�ي��ة حقيقة
واق� �ع ��ة» .يف  31دي���س�م�بر� ،أكد
امل �ت �ح ��دث ب��ا� �س��م وزارة ال ��دف ��اع
ال�صينية ت��ان كفاي� ،أن “امل�صدر
احل�ق�ي�ق��ي ل�ع���س�ك��رة ب�ح��ر ال�صني

اجل �ن��وب��ي ي� ��أت ��ي م ��ن دول خ ��ارج
املنطقة تر�سل �سفنا حربية بعيدة
�آالف الأم �ي��ال م��ن �شواطئها من
�أج� ��ل ع��ر���ض ع �� �ض�لات �ه��ا .يتعني
ع �ل��ى اجل �ي ����ش ال �� �ص �ي �ن��ي اتخاذ
جميع الإجراءات الالزمة حلماية
ال�سيادة الوطنية والأمن وال�سالم
واال� � �س � �ت � �ق� ��رار يف ب� �ح ��ر ال�صني
اجلنوبي« .
خماوف �أمريكية
لكن يف ال��واق��ع ،م��ا ال��ذي ميكن
�أن تفعله ال�صني؟ ال ��ش��يء� ...إال
امل �خ��اط��رة ب ��وق ��وع ح� ��ادث م�سلح

تعترب �أمريكا واليابان �أن املزاعم ال�صينية يف هذه املنطقة «غري �شرعية»

العمل على تعزيز �شراكة فرن�سا مع دول «كواد» الأربعة ،الواليات املتحدة ،واليابان ،و�أ�سرتاليا ،والهند

�ستن�ضم �إىل هذه املهمات يف �أوائل عام  2022حاملة الطائرات الربيطانية اجلديدة �إت�ش �إم �إ�س امللكة �إليزابيث
�شاركت حاملة الطائرات الأمريكية
نيمتز يف مناورة م�شرتكة نادرة مع
حاملة الطائرات روزفلت يف بحر
ال�صني اجلنوبي

حاملة الطائرات ال�صينية يف ا�ستنفار
•• رانغون�-أ ف ب

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

قوات الأمن البورمية تفرق تظاهرات جديدة وتقتل 6

ق �ت �ل��ت ق � ��وات الأم� � ��ن يف ب ��ورم ��ا �ستة
�أ��ش�خ��ا���ص �أم����س الأح ��د ال�ي��وم الأكرث
دم��وي��ة يف االح �ت �ج��اج��ات ��ض��د النظام
الع�سكري اجلديد يف البالد منذ توليه ال�سلطة يف الأول من �شباط/فرباير،
وفق ما �أعلن م�سعفون ونائب �سابق .و�صعّدت املجموعة الع�سكرية احلاكمة
ا�ستخدامها للقوة خالل عطلة نهاية الأ�سبوع �ضد االحتجاجات ال�ضخمة التي
تطالبها بالتخلي عن ال�سلطة و�إطالق �سراح الزعيمة املدنية املخلوعة �أونغ �سان
�سو ت�شي .وكان عنا�صر ال�شرطة واجلي�ش ا�ستخدموا الر�صا�ص املطاطي والغاز
امل�سيل للدموع وخراطيم املياه لتفريق املتظاهرين خالل الأ�سابيع الأخرية يف
حماولة لوقف حملة الع�صيان امل��دين ،مع ا�ستخدام الذخرية احلية يف بع�ض
احل��االت .و�صباح الأح��د ،احت�شدت �أع��داد كبرية من القوات الأمنية من �أجل
تفريق متظاهرين جتمعوا يف �أجزاء خمتلفة من البالد ا�ستجابة لدعوات عرب
الإنرتنت للنزول �إىل ال�شوارع مرة �أخرى.
وقتل ثالثة �أ�شخا�ص وجرح �أكرث من ع�شرين �آخرين بعدما تدخلت قوات الأمن
لف�ض احتجاج يف مدينة داوي ال�ساحلية يف جنوب البالد ،وفقا مل�سعف متطوع

وتقارير �إعالمية حملية .وقال امل�سعف بياي زاو هني لوكالة فران�س بر�س �إن
الثالثة “قتلوا بالر�صا�ص احلي” فيما ا�صيب اجلرحى بالر�صا�ص املطاطي.
و�أو��ض��ح م�سعفون لوكالة فران�س بر�س �إن ثالثة رج��ال قتلوا بالر�صا�ص يف
مدينة داوي (جنوب) فيما قتل فتيان يف بلدة باغو.
وقال ثان لوين �أو وهو �سائق �سيارة �إ�سعاف لوكالة فران�س بر�س �إنه �أر�سل جثتي
املراهقني البالغني  18عاما �إىل م�شرحة م�ست�شفى باغو الرئي�سي.
و�أكدت و�سائل �إعالم حملية مقرها يف البلدة الوفيات .وبد�أت عنا�صر ال�شرطة
يف رانغون تفريق جتمع يف منطقة بو�سط املدينة قبل دقائق من بدء االحتجاج
املقرر ،وقتل �شاب يبلغ من العمر  23عاما بر�صا�صة يف �شرق املدينة .وقالت
وي��ن كو وه��ي عاملة اجتماعية زارت ارملة ه��ذا ال�شاب لوكالة فران�س بر�س
“زوجته منفطرة القلب� .إنها حامل يف �شهرها الثالث».
و�أك��د النائب املحلي نيي نيي ال��ذي �أطيح عقب االن�ق�لاب ،تفا�صيل الوفاة يف
من�شور على في�سبوك .ويف �أنحاء �أخرى من املدينة ،احتمى املتظاهرون خلف

حواجز وحملوا دروع��ا حملية ال�صنع للدفاع عن �أنف�سهم �ضد الهجوم فيما
ا�ستخدمت ال�شرطة الغاز امل�سيل للدموع لف�ض بع�ض التجمعات.
ونقل رجل يف مانداالي �إىل امل�ست�شفى يف حال حرجة بعدما اخرتقت مقذوفة
خوذته وا�ستقرت يف دماغه .وقال طبيب يف املدينة �إنه من غري املعروف ما �إذا
كان الرجل البالغ من العمر  41عاما قد �أ�صيب بر�صا�صة حية �أو مطاطية.
وتعر�ض �صحايف على الأق��ل ك��ان يوثق اع�ت��داءات القوات الأمنية الأح��د على
املتظاهرين لل�ضرب واعتقل يف مدينة ميتكيينا يف �شمال بورما ،بح�سب موقع
“ذي  74ميديا” االخباري املحلي .و�أ�صيب مرا�سل �آخ��ر بر�صا�ص مطاطي
�أثناء تغطيته احتجاجا يف و�سط مدينة بياي كما �أفاد رب عمله.
ت�شهد ب��ورم��ا موجة احتجاجات منذ �إق��دام امل� ّؤ�س�سة الع�سكريّة على �إطاحة
احلاكمة املدن ّية الفعل ّية �أونغ �سان �سو ت�شي يف الأوّل من �شباط/فرباير.
و�أعقبت حملة القمع الأحد موجة مماثلة من الأعمال العنيفة �ضد املتظاهرين
الغا�ضبني لكن ال�سلميني املناه�ضني لالنقالب يف كل �أنحاء البالد يف اليوم

ال�سابق .و�أوقفت القوات الأمنية العديد من ال�صحافيني الذين وثقوا اعتداءات
يوم ال�سبت مبن فيهم م�صور من وكالة “�أ�سو�شييتد بر�س” يف رانغون.
وق��رب اجلامعة الرئي�سية يف املدينة� ،أطلقت ال�شرطة قنابل �صوتية لإجالء
احل�شد من نقطة احتجاج .وتعهد �سفري ميامنار يف الأمم املتحدة كياو مو تون،
�أم�س ال�سبت ،مبقاومة املجل�س الع�سكري احلاكم ،الذي �أقاله من من�صبه ،بعدما
نا�شد دول العامل ا�ستخدام «كل الو�سائل ال�ضرورية» لإبطال انقالب الأول من
فرباير الذي �أطاح بزعيمة البالد املنتخبة �أوجن �سان �سو ت�شي.
وكان التلفزيون الر�سمي يف ميامنار �أعلن �إقالة كياو لـ«خيانته البالد»ّ .
لكن
م�س�ؤو ًال بالأمم املتحدة طلب عدم ن�شر ا�سمه قال �إن املنظمة ال تعرتف ر�سمياً
باملجل�س الع�سكري حاكماً مليامنار لأنها مل تتل َق �إخطاراً ر�سمياً ب�أي تغيري ،وهو
ما يعني ا�ستمرار كياو �سفرياً لبالده .كانت مبعوثة الأمم املتحدة اخلا�صة
مب�ي��امن��ار كري�ستني ت�شانر ب�يرج�نر ق��ال��ت �أم ��ام اجلمعية ال�ع��ام��ة للمنظمة
الدولية ،يوم اجلمعة� ،إن على جميع الدول عدم االعرتاف باملجل�س الع�سكري
الذي ا�ستوىل على ال�سلطة يف البالد ،وعدم �إ�ضفاء ال�شرعية عليه ،م�ضيفة �أن
من ال�ضروري بذل كل اجلهود ال�ستعادة الدميقراطية .ودعت بريجرن املنظمة
الدولية �إىل توجيه «�إ�شارة وا�ضحة جماعية دعماً للدميقراطية» حمذرة من
خطر انقالب الأول من فرباير.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم340731 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم� :شركة �أبوظبي للموانئ �ش .م .ع
وعنوانه�:ص ب� ،54477 :أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات النُ�صح و�إعداد التقارير فيما يتعلق بنقل الأدوية واملطاعيم (اللقاحات)؛ خدمات النقل؛ اخلدمات
اللوج�ستية؛ خدمات التخزين يف امل�ستودعات؛ تخزين الب�ضائع للغري؛ توزيع الب�ضائع للغري؛ �إدارة املخزون؛
تغليف ال�سلع؛ تتبع الب�ضائع وتعقبها؛ خدمات ال�شحن؛ جتميع الب�ضائع و�إر�سالها و�شحنها؛ تخزين الأدوية
واملطاعيم (اللقاحات) ونقلها وتتبعها ومراقبتها؛ تخزين ونقل الب�ضائع يف خمازم وو�سائل نقل يتم التحكم
يف درج��ة ح��رارت�ه��ا؛ مراقبة درج��ة ح��رارة الب�ضائع العابرة (ت��ران��زي��ت)؛ توفري املعلومات املتعلقة بتتبع
الب�ضائع العابرة (ترانزيت)؛ خدمات النُ�صح املتعلقة بالب�ضائع العابرة (ترانزيت).
الواقـعة بالفئة39 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " MUNITYب�أحرف التينية .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/8 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/8 :

املودعة حتت رقم340730 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم� :شركة �أبوظبي للموانئ �ش .م .ع
وعنوانه� :ص ب� ،54477 :أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خ��دم��ات االت���ص��االت؛ الرتا�سل الإل �ك�تروين؛ االت�صال الإل �ك�تروين ع�بر من�صة على الإن�ترن��ت؛ خدمات
االت�صاالت املقدمة عرب املن�صات والبوابات عرب الإنرتنت والو�سائط الإلكرتونية الأخرى؛ نقل البيانات؛
ت�ب��ادل البيانات الإل�ك�ترون�ي��ة؛ نقل البيانات الإل�ك�ترون�ي��ة؛ ت��وف�ير خ��دم��ات ال�بري��د الإل �ك�ت�روين؛ توفري
التنبيهات والإ�شعارات الإلكرتونية عرب من�صة على الإنرتنت.
الواقـعة بالفئة38 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " MUNITYب�أحرف التينية .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/17 :

بتاريخ2020/12/17 :

املودعة حتت رقم341467 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :انت�شكيب بي ال �سي	،.
وعنوانه22 :ايه �سرتيت جيم�س �سكوير ،لندن ،ا�س دبليو1واي 5ال بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات امل�سح البحري.
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة  INCHCAPE SHIPPING SERVICESب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2020/12/30 :

املودعة حتت رقم342315 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :هانغت�شو تويا �إنفورمي�شن تكنولوجي كو ،.ال تي دي.
وعنوانه :روم  ،701بيلدجن  ،3مور �سنرت ،منرب  87جودون رود� ،شيهو دي�سرتيكت ،هانغت�شو �سيتي ،ت�شجيانغ،
ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
حمارق عطور �أو طيب؛ فرا�شي �أ�سنان كهربائية؛ �أواين لإطعام احليوانات الأليفة؛ �أواين املطبخ؛ طاردات
ح�شرات تعمل باملوجات فوق ال�صوتية؛ �صفائح القمامة؛ �أجهزة �إزالة الروائح الكريهة لال�ستعمال ال�شخ�صي؛
ع�صارات املما�سح؛ عوازل للأطعمة وامل�شروبات؛ �أجهزة كهربائية الجتذاب وقتل احل�شرات؛ �أوعية ال�سوائل
الطاردة للنامو�س التي تركب يف مقاب�س الكهرباء؛ حاويات تربز احليوانات الأليفة الأوتوماتيكية.
الواقـعة بالفئة21 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة م��ن م��رب��ع ب��زواي��ا منحنية .داخ��ل امل��رب��ع ب��اجت��اه الأع�ل��ى ت��وج��د كلمتي "
� ."Powered byأ�سفل هاتني الكلمتني يوجد م�ستطيالن منحنيان ،الأول يحتوي على كلمة ""Tuya
ال�ت��ي تتميز ب�سطرين منحنيني ف��وق احل��رف " ، "aوال�ث��اين يحتوي على كلمتي "Intelligence
 ،"insideوالكل مكتوب بخط مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة وامل�سجلة حتت رقم 283417 :
با�سم� :سكيرنوك ايه جي
وعنوانه  :ترن�سرت4.؛ � 7247سا�س اي .بي� .سوي�سرا
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  200 / / ( – ) ( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
حجر رملي للبناء ؛ بالط غري معدين للأر�ضيات ؛ ار�ضيات غري معدنية ؛ مرمر ؛ جرانيت ؛ حجر جريي
؛ رخام ؛ حجر الكوارتز؛ حجارة؛ خ�شب ملب�س ؛ �ألواح غري معدنية  ،هياكل جزعية من احلجر �أو اخلر�سانة
�أو الرخام ؛ حجر جريي ؛ مواد تغليف غري معدنية جلدران املباين ؛ بطانات غريمعدنية جلدران املباين ؛
بالط جدران غري معدنية للبناء ؛ مواد البناء غري املعدنية
الواقـعة بالفئة 19 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم 2020/65:
ا�سم مالك العالمة� :سكيرنوك ايه جي
ا�سم املتنازل له  .. :ا�س �آر براند ايه جي
مهـنته:
جن�سيته�.. :سوي�سرا
عنوان وحمل اقامتته  :ترن�سرتا�س 4؛ � 7247سا�س ام براتيجاو �سوي�سرا
تاريـخ انتـقال امللكية2020 / 2 / 19 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 / 2 /25 :

املودعة حتت رقم341466 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :انت�شكيب بي ال �سي	،.
وعنوانه22 :ايه �سرتيت جيم�س �سكوير ،لندن ،ا�س دبليو1واي 5ال بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الت�أمني؛ و�ساطة الت�أمني؛ خدمات وكاالت الت�أمني؛ خدمات ا�ست�شارات الت�أمني؛ خدمات معلومات
الت�أمني؛ خدمات �إ��ص��دار وثائق الت�أمني؛ خدمات �إع��ادة الت�أمني؛ خدمات ت�أمني احلماية والتعوي�ض؛
خدمات تقدير الأ�ضرار؛ بيع الديون؛ الو�ساطة اجلمركية واخلدمات املالية املتعلقة بالتخلي�ص اجلمركي
للب�ضائع؛ اخلدمات املالية املتعلقة بتوفري دفعات الطواقم؛ خدمات امل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات
املذكورة �أعاله.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة  INCHCAPE SHIPPING SERVICESب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2020/12/30 :
املودعة حتت رقم342314 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :هانغت�شو تويا �إنفورمي�شن تكنولوجي كو ،.ال تي دي.
وعنوانه :روم  ،701بيلدجن  ،3مور �سنرت ،منرب  87جودون رود� ،شيهو دي�سرتيكت ،هانغت�شو �سيتي ،ت�شجيانغ،
ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�صابيح؛ �أجهزة �إ�ضاءة ال�شقق؛ م�صابيح وفواني�س امل�سرح؛ مكيفات الهواء؛ قاليات الهواء ال�ساخن؛ �آالت
�صنع اخلبز؛ �أجهزة حتمري؛ مواقد متعددة؛ برادات؛ �أجهزة و�آالت تربيد؛ �أجهزة ترطيب الهواء؛ وحدات
تنظيف الهواء؛ �أجهزة جتفيف؛ خزانات تطهري؛ �أجهزة �إزالة الرطوبة من الهواء املنزلية؛ �سخانات تخزين
احلرارة؛ حمامات (دورات مياه)؛ �أفران ال�ساندويت�شات الكهربائية؛ �آالت �صنع اخلبز؛ �آالت �صنع الزبادي
الكهربائية؛ جممدات؛ منظفات الهواء؛ مراوح تكييف الهواء؛ �شفاطات الأبخرة للمطابخ؛ معدات تطهري
الهواء؛ �آالت القهوة الكهربائية؛ مواقد كهربائية.
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة م��ن م��رب��ع ب��زواي��ا منحنية .داخ��ل امل��رب��ع ب��اجت��اه الأع�ل��ى ت��وج��د كلمتي "
� ."Powered byأ�سفل هاتني الكلمتني يوجد م�ستطيالن منحنيان ،الأول يحتوي على كلمة ""Tuya
ال�ت��ي تتميز ب�سطرين منحنيني ف��وق احل��رف " ، "aوال�ث��اين يحتوي على كلمتي "Intelligence
 ،"insideوالكل مكتوب بخط مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
�إعالن جتديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/03 :

املودعة حتت رقم 340441 :
با�ســم :ال�سيد  /طارق قد�سي العطار
وعنوانه� :سوريا  -دم�شق  -احللبوين  -قرب م�سجد احللبوين
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة للإ�ستعمال
الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع والأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان؛ ل�صقات ومواد
�ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب؛ الزهورات الطبية؛ الأع�شاب الطبية؛ النباتات الطبية؛ ال�شاي الطبي
الواقـعة بالفئة5 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة �شامني بالعربية و  Chamainباالتينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/8 :

املودعة حتت رقم340729 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم� :شركة �أبوظبي للموانئ �ش .م .ع
وعنوانه�:ص ب� ،54477 :أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات �إدارة �سل�سلة التوريد؛ خدمات �إدارة �سل�سلة التوريد يف جمال الأدوية واملطاعيم (اللقاحات)؛ خدمات
�إدارة الأعمال؛ خدمات املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ توجيه الأعمال يف جمال النقل وت�سليم الب�ضائع؛
خدمات �إدارة الأعمال يف جمال النقل وت�سليم الب�ضائع؛ حتليل بيانات الأعمال التجارية؛ خدمات �إدارة
الأعمال يف جمال �سل�سلة التوريد وامل�شرتيات واخلدمات اللوج�ستية؛ �شراء طلبيات للغري؛ �إدارة قواعد
البيانات؛ �إدارة قواعد بيانات الكمبيوتر.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " MUNITYب�أحرف التينية .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2020/12/17 :
املودعة حتت رقم341464 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :انت�شكيب بي ال �سي،.
وعنوانه22 :ايه �سرتيت جيم�س �سكوير ،لندن ،ا�س دبليو1واي 5ال بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�إدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ خدمات املحا�سبة؛ تقارير التكاليف؛ خدمات �إدارة املخزون؛ خدمات تخطيط موارد
امل�شروع؛ خدمات �إدارة �سل�سلة الإم��داد؛ خدمات التدبري وال�شراء؛ خدمات �شراء احلاويات؛ خدمات الت�سويق؛
خدمات �أبحاث ال�سوق؛ خدمات وك��االت اال�سترياد والت�صدير؛ خدمات التعهيد واخلدمات الإداري��ة فيما يتعلق
برتتيب وتن�سيق خدمات توفري املنتجات وامل ��ؤن وقطع الغيار والوقود والدعم ملالك �أو م�ست�أجري ال�سفينة �أو
مالك ال�شحنة؛ خدمات التعهيد واخلدمات الإداري��ة فيما يتعلق برتتيب وتن�سيق خدمات توفري املنتجات وامل�ؤن
وقطع الغيار والوقود والدعم للمن�ش�آت البحرية؛ تدبري وتوريد قطع الغيار والآالت البحرية وال�صناعية ملالك
�أو م�ست�أجري ال�سفينة �أو مالك ال�شحنة �أو للمن�ش�آت البحرية؛ خدمات وكاالت التوظيف لتوفري طواقم العمل
واملوظفني مل�لاك �أو م�ست�أجري ال�سفينة �أو م�لاك ال�شحنة؛ خدمات التجهيز بطواقم العمل وحتديدا خدمات
توجيه و�إدارة طواقم العمل مبا ميكن من ن�شر �أطقم العمل واملوظفني دوليا ملالك �أو م�ست�أجري ال�سفينة �أو مالك
ال�شحنة؛ جمع وجتميع وتنظيم معلومات ال�شحن واملرافئ واملوانئ على قاعدة بيانات حا�سوبية؛ خدمات امل�شورة
واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة �أعاله.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " INCHCAPE SHIPPING SERVICESب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2020/12/30 :
املودعة حتت رقم342313 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :هانغت�شو تويا �إنفورمي�شن تكنولوجي كو ،.ال تي دي.
وعنوانه :روم  ،701بيلدجن  ،3مور �سنرت ،منرب  87جودون رود� ،شيهو دي�سرتيكت ،هانغت�شو �سيتي ،ت�شجيانغ ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ح�سا�سات الإنذار؛ �أجهزة �إنذار �صوتية؛ تركيبات احلماية من ال�سرقة الكهربائية؛ �أقفال �أبواب رقمية؛ �أقفال كهربائية؛
�أقفال �أبواب مزودات بب�صمات �أ�صابع بيومرتية؛ �أجهزة حا�سوب �سطح املكتب؛ �أجهزة حا�سوب لوحية؛ نظارات ذكية (ملعاجلة
بيانات)؛ �أجرا�س ذكية (ملعاجلة البيانات)؛ روبوتات ذات بنية ب�شرية وذكاء ا�صطناعي؛ عدادات اخلطوات؛ �أجهزة توقيت
�إلكرتوين للمطابخ؛ موازين؛ مقايي�س وزن دهون اجل�سم لغايات منزلية؛ مقايي�س التخاطب؛ �أجهزة توجيه الإنرتنت؛
�أجهزة توجيه �شبكات املنطقة العري�ضة؛ مفاتيح �شبكات احلا�سوب؛ كامريات الويب؛ بطاقات ال�شبكات؛ كامريات املراقبة
اخلارجية؛ كامريا فيديو؛ كامريات تلفزيونات الدوائر املغلقة؛ م�سجالت �شرائط الفيديو املحمولة؛ مفاتيح حتويل
لأجهزة االت�صاالت؛ مفاتيح ح�سا�سات احلركية الإلكرتونية؛ مفاتيح زمنية �أوتوماتيكية؛ مفاتيح الإ�ضاءة؛ مفاتيح وم�ضية
�إلكرتونية؛ مفاتيح ت�شغيل؛ مفاتيح عالية الرتدد؛ مفاتيح ت�شغيل للرتدد العايل؛ مفاتيح تيار؛ مفاتيح زمنية؛ مفاتيح
تفا�ضلية؛ مفاتيح مركويد؛ مفاتيح كهربائية؛ �شا�شات ل�صمام الثنائي الع�ضوي الباعث لل�ضوء؛ مر�شحات �ضوء ل�شا�شات
البالزما؛ �شا�شات الإ�شارات الرقمية؛ �شا�شات الكري�ستال ال�سائل املزودة برتانز�ستور الغ�شاء الرقيق؛ �شا�شات اال�ست�ضاءة
الكهربائية؛ لوحات التحكم الكهربائية؛ �شا�شات الكري�ستال ال�سائل؛ ما�سحات ب�صمة الأ�صبع؛ قارئات البطاقات الذكية؛
�أقالم �شا�شات اللم�س؛ بطاقات التعريف امل�شفرة؛ �أ�ساور التعريف املغناطي�سية امل�شفرة؛ قوامي�س �إلكرتونية حتمل باليد؛
بطاقات هوية بيومرتية؛ �أجهزة التعرف على الوجه؛ �أجهزة نظام التمو�ضع العاملي؛ �آالت التعليم والتدري�س الإلكرتونية؛
�أجهزة مراقبة بخالف ما يكون لغايات طبية؛ روبوتات للمراقبة الأمنية؛ �شا�شات مراقبة الر�ضع بالفيديو؛ �شا�شات مل�س؛
�أجرا�س (�أجهزة حتذير)؛ �أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة بخالف ما يكون للمركبات .الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من مربع بزوايا منحنية .داخل املربع باجتاه الأعلى توجد كلمتي " ."Powered by
�أ�سفل هاتني الكلمتني يوجد م�ستطيالن منحنيان ،الأول يحتوي على كلمة " "Tuyaالتي تتميز ب�سطرين منحنيني فوق
احلرف " ، "aوالثاين يحتوي على كلمتي " ،"Intelligence insideوالكل مكتوب بخط مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/8 :

املودعة حتت رقم340728 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم� :شركة �أبوظبي للموانئ �ش .م .ع
وعنوانه� :ص ب� ،54477 :أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الربجميات؛ برامج الكمبيوتر؛ برجميات �إدارة �سل�سلة التوريد؛ برجميات لتحليل البيانات؛ قواعد بيانات؛
حمركات قواعد البيانات؛ قواعد البيانات الإلكرتونية؛ برامج �إدارة البيانات؛ برامج �إع��داد التقارير؛
التقارير الإلكرتونية القابلة للتنزيل؛ برامج تتبع نظام حتديد املواقع العاملي (جي بي �إ�س)؛ برامج تتبع
ت�سليم الب�ضائع؛ التتبع الإلكرتوين؛ عتاد كمبيوتر لتتبع ت�سليم الب�ضائع؛ برامج ت�شفري ت�ستخدم يف نقل
الب�ضائع.
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " MUNITYب�أحرف التينية .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/8 :

املودعة حتت رقم340732 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم� :شركة �أبوظبي للموانئ �ش .م .ع
وعنوانه� :ص ب� ،54477 :أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ت�صميم وتطوير برامج وعتاد الكمبيوتر؛ ت�صميم وتطوير الربامج واملن�صات لإدارة �سل�سلة التوريد؛ ت�صميم
وتطوير الربامج واملن�صات ال�ستخدامها يف اخلدمات اللوج�ستية؛ ا�ست�ضافة املن�صات على الإنرتنت؛ حتليل
البيانات الفنية؛ التحليل العلمي؛ حتليل �أنظمة الكمبيوتر.
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " MUNITYب�أحرف التينية .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2020/12/30 :

املودعة حتت رقم342312 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :هانغت�شو تويا �إنفورمي�شن تكنولوجي كو ،.ال تي دي.
وعنوانه :روم  ،701بيلدجن  ،3مور �سنرت ،منرب  87جودون رود� ،شيهو دي�سرتيكت،
هانغت�شو �سيتي ،ت�شجيانغ ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
غ�ساالت مالب�س؛ غ�ساالت التنظيف اجل��اف؛ �آالت حلب كهربائية منزلية؛ غ�ساالت تعمل بقطع النقد؛
ع�صارات غ�سيل؛ ع�صارات كهربائية؛ مطاحن كهربائية للقهوة؛ غ�ساالت �أط�ب��اق؛ م�شرحات خ�ضروات
كهربائية؛ معاجلات طعام كهربائية؛ �آالت مطبخ كهربائية؛ مكان�س كهربائية قابلة لل�شحن؛ �آالت تقطيع
اخلبز؛ �آالت حلوى؛ �آالت تق�شري الطعام التجارية؛ �آالت �صنع املعكرونة الكهربائية؛ م�ستخل�صات القهوة؛
�آالت حت�ضري امل�شروبات الإلكرتوميكانيكية.
الواقـعة بالفئة7 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة م��ن م��رب��ع ب��زواي��ا منحنية .داخ��ل امل��رب��ع ب��اجت��اه الأع�ل��ى ت��وج��د كلمتي "
� ."Powered byأ�سفل هاتني الكلمتني يوجد م�ستطيالن منحنيان ،الأول يحتوي على كلمة ""Tuya
ال�ت��ي تتميز ب�سطرين منحنيني ف��وق احل��رف " ، "aوال�ث��اين يحتوي على كلمتي "Intelligence
 ،"insideوالكل مكتوب بخط مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/11/23 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/12/30 :

بتاريخ2020/12/30 :

		
املودعة حتت رقم 159348 :
با�سم :جيه ا�س ا�س توباكو ليمتد
وعنوانه :كتب  – 404الباين هاو�س –  326/324ريجنت �سرتيت – لندن – اململكة
املتحدة – دبليو 1بي  3ات�ش ات�ش
الواقعة بالفئة34 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  :بتاريخ 2021 / 07 / 03 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/11/28 :
املودعة حتت رقم 340155 :
با�ســم� :شركة �أبناء �أديب ديروان ( املراعي )
وعنوانه :الك�سوة – مرانة  – 82ريف دم�شق – �سورية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ��س�م��اك وحل��وم ال��دواج��ن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،ف��واك��ه وخ���ض��روات حمفوظة وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
والدهون ال�صاحلة للأكل
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة حالل بالعربية ا�سفلها كلمة  HALALبالتينية وعلى الي�سار اي�ضا كلمة
حالل بالعربية حولهما ر�سم ي�شبة القو�س املعماري الرثاثي مزخرف بااللوان االخ�ضر الفاحت واالخ�ضر
الغامق واالبي�ض واال�صفر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم342317 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :هانغت�شو تويا �إنفورمي�شن تكنولوجي كو ،.ال تي دي.
وعنوانه :روم  ،701بيلدجن  ،3مور �سنرت ،منرب  87جودون رود� ،شيهو دي�سرتيكت ،هانغت�شو �سيتي ،ت�شجيانغ،
ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمة االت�صاالت؛ �إر�سال الر�سائل وال�صور مب�ساعدة احلا�سوب؛ توفري الربط بقواعد البيانات؛ توفري
االت�صال بالإنرتنت �أو قاعدة بيانات؛ ت�أجري معدات االت�صاالت؛ توفري خدمات الربط بالإنرتنت؛ �إر�سال
الر�سائل؛ خ��دم��ات ل��وح��ات الن�شرات الإل�ك�ترون�ي��ة؛ (خ��دم��ات ات���ص��االت)؛ توفري خ��دم��ات ال��رب��ط باملواقع
ال�شبكية الإلكرتونية ؛ خدمات امل�ؤمترات الهاتفية.
الواقـعة بالفئة38 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من كلمة " "Tuyaالتي تتميز ب�سطرين منحنيني فوق احلرف ""a
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم342316 :
تاريخ �إيداع الأولوية:
با�ســم :هانغت�شو تويا �إنفورمي�شن تكنولوجي كو ،.ال تي دي.
وعنوانه :روم  ،701بيلدجن  ،3مور �سنرت ،منرب  87جودون رود� ،شيهو دي�سرتيكت ،هانغت�شو �سيتي ،ت�شجيانغ،
ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
لعب ل�ل�أط�ف��ال؛ لعب لتنمية ال��ذك��اء؛ روب��وت��ات ل�ع��ب؛ �أل �ع��اب ت�ستخدم فقط م��ع �أج �ه��زة ا�ستقبال البث
التلفزيوين؛ �أل�ع��اب؛ �أج�ه��زة اللعب الأوتوماتيكية وتلك التي ت��دار بقطع النقد؛ �أج�ه��زة �أل�ع��اب الفيديو
التي توجد يف مراكز الألعاب؛ معدات �ألعاب الفيديو لتعليم الأطفال؛ �ألعاب الأن�شطة متعددة الوظائف
للأطفال؛ مناذج م�صغرة لأبطال �أفالم احلركة.
الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة م��ن م��رب��ع ب��زواي��ا منحنية .داخ��ل امل��رب��ع ب��اجت��اه الأع�ل��ى ت��وج��د كلمتي "
� ."Powered byأ�سفل هاتني الكلمتني يوجد م�ستطيالن منحنيان ،الأول يحتوي على كلمة ""Tuya
ال�ت��ي تتميز ب�سطرين منحنيني ف��وق احل��رف " ، "aوال�ث��اين يحتوي على كلمتي "Intelligence
 ،"insideوالكل مكتوب بخط مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�شنزهن وانيو انرتنا�شيونال تريد كو ليمتد
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/11/28 :

املودعة حتت رقم 338414 :
با�ســم :بنك افريقيا
وعنوانه� 140 :شارع احل�سن الثاين ،الدار البي�ضاء ،املغرب
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية ،اخلدمات امل�صرفية
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمات  BANK OF AFRICA BMCE GROUPباحرف
التينية مع ر�سمة دائرة فيها خارطة افريقيا بااللوان الكحلي والرتاكواز
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 23/01/2021 :
املودعة حتت رقم343680 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :شنزهن وانيو انرتنا�شيونال تريد كو ليمتد.
وعنوانة :غرفة رقم  ، 706جيياك�سي بالزا ،رقم  ، 318مينزي افينيو ،جمتمع مينزي� ،شارع مينزي ،منطقة
لوجنوا � ،شنت�شن قوانغدونغ ال�صني .518000
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم،
�أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل
�أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل ،ماكينات بيع �آلية و�آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات و�أج�ه��زة حا�سوبية ملعاجلة
البيانات� ،أجهزة
�إخماد النريان .مفاتيح زمنية �أتوماتيكية,كامريات ت�صوير �سينمائي يف الفئة .9
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  TOBEAPEمكتوبة ب�شكل مميز يف الالتينية واللون
الأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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قن�صلية �أرمنية ب�أربيل تزيد الزخم الديبلوما�سي لكرد�ستان العراق
•• �أربيل-وكاالت

��ش�ه��دت �أرب �ي��ل ،عا�صمة �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ،م ��ؤخ��را ،م��را��س��م افتتاح
القن�صلية العامة الأرمنية ،بح�ضور نائب وزي��ر اخلارجية الأرم�ن��ي �آرتاك
�آبيتونيان ،وال�سفري الأرمني يف العراق ،هارت�شيا بوالديان ،والقن�صل الأرمني
يف �أربيل �آر�شاك مانوكيان.
وجرى االفتتاح بح�ضور ممثلني عن رئا�سة وحكومة �إقليم كرد�ستان العراق،
وخمتلف القوى والأحزاب ال�سيا�سية الكرد�ستانية ،وجمع من الدبلوما�سيني
والقنا�صل يف الإقليم.
وب�ه��ذا االف�ت�ت��اح ،يرتفع ع��دد القن�صليات والبعثات الدبلوما�سية يف �إقليم
كرد�ستان ال�ع��راق �إىل نحو  ،40تتوزع ما بني قن�صليات عامة ،كقن�صليات
الواليات املتحدة وفرن�سا وال�سعودية والإم��ارات ،و�أخرى فخرية كقن�صليتي

�إ�سبانيا وال��دمن��ارك ،وم�ك��ات��ب كمكتبي �سفارتي ك�ن��دا وال���س��وي��د ،ومكاتب
جتارية كاملكتب التجاري النم�ساوي ،مما ي�ؤ�شر على تطور وتو�سع عالقات
�إقليم كرد�ستان مع خمتلف دول العامل .ويرى مراقبون �أن هذا الزخم يعود
بالأ�سا�س �إىل الدور الذي يلعبه الإقليم يف املعادالت العراقية والإقليمية ،وما
يحظى به من دعم دويل .ويرتبط الأرمن والكرد بعالقات و�صالت تاريخية
وثقافية موغلة يف ال�ق��دم ،كونهما م��ن �أع��رق �شعوب املنطقة ،حيث يوجد
ع�شرات �آالف الكرد يف �أرمينيا ،حتى �أن �إذاع��ة يريفان الأرمنية ،كانت �أول
اذاعة تفتتح ق�سما باللغة الكردية وتبث بها يف التاريخ.
وغالبية الكرد يف �أرمينيا من املكون الإي��زي��دي ،ويف ال�ضفة الأخ��رى ،ي�شكل
الأرم ��ن مكونا معرتفا ب��ه يف ك��رد��س�ت��ان ،ف��رغ��م قلة ع��دده��م حيث يقدرون
بب�ضعة �آالف ،يتمتعون بكامل حقوق امل�شاركة ال�سيا�سية وبحقوقهم الثقافية
والدينية ،وميثلون بربملان �إقليم كرد�ستان �ضمن ح�صة “كوتا” املكونات

بع�ضو برملاين .ويرتقب �أن ي�ساهم افتتاح القن�صلية العامة جلمهورية �أرمينيا
يف �أرب�ي��ل يف تعزيز العالقات بني ال�شعبني ال�ك��ردي والأرم�ن��ي على خمتلف
ال�صعد ،كما �أنها م�ؤ�شر بح�سب متابعني ،على �أن الأرمن يثبتون بذلك عدم
�صحة االدعاءات ،التي كانت ت�شري مل�ساهمة الكرد يف الإبادة اجلماعية للأرمن
التي ارتكبها العثمانيون الأتراك مطالع القرن الع�شرين.
يقول فالح م�صطفى ،كبري م�ست�شاري رئي�س �إقليم كرد�ستان العراق لل�سيا�سة
اخل��ارج�ي��ة ،وال ��ذي ح�ضر مرا�سيم اف�ت�ت��اح قن�صلية �أرم�ي�ن�ي��ا يف ح��دي��ث مع
موقع “�سكاي نيوز عربية”�“ ،سررنا بتمثيل رئي�س �إقليم كرد�ستان العراق
ال�سيد نيجريفان ال �ب��ارزاين ،يف حفل افتتاح القن�صلية العامة جلمهورية
�أرمينيا ،يف م�ؤ�شر حيوي لبدء مرحلة جديدة مهمة لتطوير عالقاتنا ذات
البعد التاريخي مع الأرم��ن ،ومن ال�ضروري تطوير العالقات مع �أرمينيا،
�سواء على �صعيد الإقليم �أو العراق ككل تطوير» .وي�ضيف”افتتاح القن�صلية

الأرم�ن�ي��ة فر�صة لالرتقاء مبختلف م�ستويات العالقات الثنائية �سيا�سيا
وجتاريا واقت�صاديا مع يريفان» .ويردف “يف نف�س اليوم ،افتتح املركز الثقايف
الأرمني يف قلعة �أربيل ،مبا ميثل ج�سرا للتوا�صل بني �شعبينا ،وتو�سيع قاعدة
العالقات الرتاثية والروحية والثقافية بيننا».
وي�ت��اب��ع “نحن نثمن البعد ال�ت��اري�خ��ي لعالقاتنا ك�ك��رد و�أرم� ��ن ،منذ زمن
�إذاع��ة يريفان الناطقة بالكردية ،و�صحيفة ريا تازا ( �أي الطريق اجلديد)
 ،التي كانت ت�صدر يف العا�صمة الأرمنية ،و�صوال للمكون الكردي يف �أرمينيا،
وبالعك�س امل�ك��ون الأرم�ن��ي هنا يف كرد�ستان ،فهذه كلها ع��وام��ل حتتم علينا
تعميق هذه العالقات وبال حدود».
وي�ضيف “خطونا خطوة مهمة �أخرى ،عرب هذا احلدث يف تطوير عالقاتنا
الدبلوما�سية وال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة وب�شكل م�ؤ�س�ساتي
مع خمتلف دول ال�ع��امل ،التي تفتتح قن�صلياتها وبعثاتها الدبلوما�سية يف

15
19
19
الربملان العربي يدعو الدول العربية والإ�سالمية �إىل
الت�ضامن مع ال�سعودية والتنبه ملحاوالت �إعادة �إنتاج امل�ؤامرات

•• القاهرة-الفجر:

وزير ال�صحة يروج للدواء

«لعالج» كوفيد19-

الهند :جتارة الأيورفيدا املربحة واخلطرة!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين

�إنها ت�شكيلة مهمة من امل�س�ؤولني
لإع�ل�ان م��ن ال ��وزن ال�ث�ق�ي��ل .جاء
وزير ال�صحة الهندي ووزير النقل،
اجلمعة  19ف�براي��ر ،للرتويج لـ
“كورونيل” ،ال ��ذي مت تقدميه
باعتباره “�أول دواء ميكنه عالج
كوفيد .”19-بينهما وقف رجل
دون ك ّمامة ،ب�شعر طويل ،وحلية
ك�ث�ي�ف��ة �� �س ��وداء ،يف زي زعفراين
اللون� .إنه بابا رامديف� ،شخ�صية
هندية �شهرية متعددة الهويات:
معلم يوغا كاثودي حت ّول �إىل رجل
�أع�م��ال ث��ري ملنتجات الأيورفيدا،
بف�ضل �شركته ب��ات��اجن��ايل .وهذه
الأخ�ي�رة ه��ي التي وج��دت العالج
“املثبت علم ًيا” لكورونا فريو�س،
ال��ذي قتل �أك�ثر م��ن  2.4مليون
م ��ن � �س �ك��ان الأر� � � � ��ض .و�صفته:
�أع�شاب �أي��ورف�ي��دا مثل اجلين�سنغ
وري �ح��ان “تول�سي” ال �ه �ن��دي �أو
عرق ال�سو�س.
وجل� �ع ��ل الأم � � ��ر ب��رم �ت��ه �أك �ث�ر
م�صداقية ،يقول خبري الت�سويق
امل� �ل� �ت� �ح ��ي ،امل � �ق � ��رب م � ��ن احل � ��زب
ال�ق��وم��ي ال�ه�ن��دو��س��ي احل��اك��م� ،إن
امل�ن�ت��ج “معتمد م��ن ق�ب��ل منظمة
ال���ص�ح��ة العاملية” .ي��واف��ق وزير
ال�صحة الدكتور هار�ش ف��اردان يف
نربة انتقامية“ :مل يتم االعرتاف
ب ��الأي ��ورف� �ي ��دا حت ��ت اال�ستعمار
ال�بري �ط��اين ...وم�ن��ذ كوفيد ،منا
اق�ت���ص��اد الأي ��ورف �ي ��دا ،ال ��ذي يزن
 300مليار روب�ي��ة ( 3.5مليار
ي��ورو) ،بن�سبة � 50إىل  90باملائة
�سنو ًيا «.

ال يوجد دليل
علمي معرتف به
�إال �أن ال�شهية للربح والث�أر من
امل��ا� �ض��ي حت �ط��م ال ��واق ��ع العلمي
ب�شكل خطري� .أو ًال ،مل تتم املوافقة
على ه��ذا املنتج م��ن قبل منظمة
ال�صحة العاملية ،كما ذ ّكرت املنظمة
على الفور يف تغريدة .وخ�صو�صا،
ال ي�ب��دو �أن �أي جم�ل��ة علمية قد
در�ست التجارب ال�سريرية.
�أثار هذا غ�ض ًبا ناد ًرا من اجلمعية
الطبية الهندية التي �أ�صدرت بيا ًنا
طالبت فيه الطبيب ووزير ال�صحة

بان ي�شريا اىل “عدد املر�ضى الذين
� �ش��ارك��وا يف ال �ت �ج��ارب ال�سريرية
ونتائجها” ،لتربير الرتويج لهذا
املنتج ال��ذي ت�صفه اجلمعية ب�أنه
“غري علمي” .وتختم بالقول:
“�إذا كانت “كورونيل” فعالة يف
ال��وق��اي��ة م��ن كوفيد ،19-فلماذا
تنفق احلكومة  350مليار روبية
( 4م �ل �ي��ارات ي � ��ورو) ع �ل��ى حملة
التطعيم؟».
من املعروف �أن الأدوية التقليدية
ال �ه �ن ��دي ��ة ت �� �س��اع��د يف مكافحة
العدوى بفريو�س كورونا اجلديد:

ال� �ك ��رك ��م ،وه � ��و ج � ��ذر ي�ستخدم
يف ال �ط �ب��خ وال ��رع ��اي ��ة ال�صحية
الهندية ،على �سبيل امل�ث��ال ،ف ّعال
يف احل��د م��ن ال�ت�ه��اب��ات الأع�ضاء
التي ي�سببها الفريو�س .ولكن ،ان
يتم ت�ق��دمي ع�لاج��ات الأيورفيدا
كعالجات نهائية ،فهناك ه ّوة من
اخلطر جتاوزها.
لقد �سبق �أن حاولت �إمرباطورية
الأي� � ��ورف � � �ي� � ��دا ب ��ان � �ت ��اج ��ايل بيع
“كورونيل” كـ “عقار �ضد كوفيد”
يف يونيو امل��ا��ض��ي ،لكن احلكومة،
ال �ت��ي خ��اف��ت م��ن ه ��ذه املعلومات

دان وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الأمريكي
�أن �ت��وين بلينكن ال�ف�ظ��ائ��ع التي
ي�ج��ري احل��دي��ث عنها يف �إقليم
تيغراي يف �إثيوبيا ،داعيا االحتاد
الإف��ري �ق��ي وال���ش��رك��اء الدوليني
الآخرين �إىل امل�ساعدة يف معاجلة
الأزمة يف املنطقة املنكوبة.
وج��اءت ت�صريحات بلينكن غداة
ن �� �ش��ر م �ن �ظ �م��ة ال �ع �ف��و الدولية
تقريرا يفيد ب�أن جنودا �إريرتيني
يقاتلون يف تيغراي قتلوا مئات
الأ��ش�خ��ا���ص يف ت�شرين ال�ث��اين/
نوفمرب من العام املا�ضي معتربة
�أن ذل��ك ميكن �أن ي�شكل جرمية
�ضد الإن�سانية.
وق � � � ��ال ب �ل �ي �ن �ك ��ن يف ب � �ي � ��ان �إن
“الواليات امل�ت�ح��دة ت�شعر بقلق
عميق م��ن ال�ف�ظ��ائ��ع ال�ت��ي نقلت
وال��و��ض��ع امل�ت��ده��ور ب�شكل ع��ام يف
منطقة تيغراي ب�إثيوبيا».
و�أ�ضاف “ن�شعر بقلق عميق �إزاء

�صاحب املعايل ال�سيد عادل بن عبدالرحمن الع�سومي
رئي�س الربملان العربي
ي�ؤكد على مركزية وحمورية الدور العاملي والريادي الذي
تقوم به اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزيز وويل عهده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان ،يف تعزيز الأمن واال�ستقرار على
امل�ستويني الإقليمي والدويل ،ويعرب عن تقديره الكامل ملا
تقوم به اململكة من جهود خمل�صة من �أجل تعزيز الت�ضامن
العربي وتوحيد كلمة الدول العربية ،ويجدد الت�أكيد على
�أن اململكة العربية ال�سعودية متثل حائط �صد قوي وح�صن
منيع يف مواجهة كل ما يحيط بالأمة العربية من خماطر
وتهديدات ،و�أن �أي��ة حم��اوالت بائ�سة ال�ستهدافها �سيكون
م�صريها الف�شل الذريع.

بايدن ّ
يرحب مبنح ال�ضوء الأخ�ضر للقاح جون�سون

•• وا�شنطن�-أ ف ب

رحب الرئي�س الأمريكي جو بايدن باملوافقة على ا�ستخدام لقاح ثالث �ض ّد
ّ
كوفيد 19-يف الواليات املتحدة ،هو لقاح �شركة جون�سون �أند جون�سون،
لك ّنه ��ش�دّد يف املقابل على ��ض��رورة موا�صلة ت��وخّ ��ي احل��ذر يف وق��تٍ �أودت
اجلائحة بحياة �أكرث من � 500ألف �شخ�ص يف البالد.
م�شجع يف
وقال بايدن يف بيان “هذا خرب �سا ّر جلميع الأمريك ّيني ،وتط ّور ّ
جهودنا لإنهاء الأزمة” ،م�ضيفاً “لكن ال ميكننا الآن �أن نتخ ّلى عن احلذر،
�أو �أن نعترب �أنّ الن�صر �أمر حمتوم».

�شرطة بنغالد�ش تفرق حمتجني معار�ضني
•• دكا�-أ ف ب

طوابري تنتظر دورها ل�شراء العالج

وا�شنطن قلقة من الو�ضع يف تيغراي الإثيوبي
•• وا�شنطن�-أ ف ب

امل�ضللة يف �أوج انت�شار الفريو�س،
حظرتها و�أكدت �أن هذا العالج هو
فقط “لتعزيز مناعة” املر�ضى.
ح���ص�ل��ت ال���ش��رك��ة م�ن��ذئ��ذ على
معطيات جديدة عن ا�ستخدامه،
والتي اقنعت هيئة تنظيم الأدوية
بامل�صادقة عليه على �أن��ه “�إجراء
داع � � ��م �� �ض ��د كوفيد” .مل يتم
الإع�ل�ان ع��ن ه��ذه النتائج ،ولكن
م ��ن ال��وا� �ض��ح �أن ه� ��ذه العالمة
اجل ��دي ��دة وال�ت�روي ��ج احلكومي،
يجعالن من ال�سهل ت�سويق املنتج.
عن ليربا�سيون

دع ��ا ال�ب�رمل��ان ال �ع��رب��ي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة �إىل
الت�ضامن الكامل مع اململكة العربية ال�سعودية وقيادتها يف
مواجهة خمططات ا�ستهدافها وامل�سا�س ب�سيادتها ،ودعمها
يف ك��ل م��ا ت�ت�خ��ذه م��ن �إج � ��راءات مل�ن��ع ال�ت��دخ��ل يف �شئونها
الداخلية ويف عمل �سلطاتها الق�ضائية امل�ستقلة ،باعتبارها
الطرف الوحيد الذي له والية و�سلطة قانونية يف التعامل
مع ق�ضية مقتل املواطن ال�سعودي جمال خا�شجقي ،وقد
تعاملت ال�سلطات الق�ضائية ال�سعودية م��ع الق�ضية بكل
�شفافية ونزاهة ،و�أ�صدرت �أحكاماً بالإدانة �ضد كل املتورطني
فيها .ويحذر الربملان العربي من املخططات والأجندات
اخلارجية التي ت�ستهدف �أم��ن وا�ستقرار ال��دول العربية،
وي�ؤكد �أن ا�ستهداف اململكة العربية ال�سعودية ،التي متثل
عمقاً �إ�سرتاتيجياً ثابتاً ورك�ي��زة �أ�سا�سية للأمن القومي
العربي ،هو بداية لتلك املخططات و�إع��ادة �إنتاج امل�ؤامرات
التي ل��ن تقف ح��دوده��ا عند اململكة فقط ،و�إمن��ا �ستطول
الدول العربية كافة وتهدد �أمنها القومي وا�ستقرارها ،وهو
ما ي�ستوجب توحدها وتعزيز ت�ضامنها يف مواجهتها.
وي�شدد الربملان العربي على رف�ضه الكامل ت�سيي�س الق�ضايا
ال��داخ�ل�ي��ة ل �ل��دول وات �خ��اذه��ا ك��ذري�ع��ة لل�ضغط واالبتزاز
والتدخل يف ال�شئون الداخلية للدول العربية ،وي�ؤكد �أن
التقرير الأم��ري�ك��ي ب�ش�أن مقتل امل��واط��ن ال�سعودي جمال
خ��ا��ش�ق�ج��ي ،وال ��ذي ت�ضمن تكهنات و�إدع � ��اءات واتهامات
باطلة دون تقدمي �أي��ة دالئ��ل قاطعة ب�ش�أنها ،ميثل تدخ ًال
�سافراً وغري مقبول يف ال�ش�ؤون الداخلية للمملكة العربية
ال�سعودية ،وا�ستغال ًال ل�ش�أن داخلي بهدف حتقيق �أهداف
وغايات خبيثة ،وهو ما يتعار�ض ب�شكل �صارخ مع الأنظمة
والقواعد الدولية امل�ستقرة التي تنظم العالقات بني الدول،
ويف مقدمتها االحرتام التام ل�سيادة الدول وعدم التدخل يف
�شئونها الداخلية ،وفر�ض الو�صاية عليها.
وي��ؤك��د ال�برمل��ان العربي على ت�ضامنه الكامل م��ع اململكة
العربية ال�سعودية ودعمها يف حفظ �أمنها و�سيادتها ،كما

تفاقم االزمة االن�سانية �أي�ضا».
وي���ش�ه��د �إق �ل �ي��م ت �ي �غ��راي معارك
م �ن��ذ م �ط �ل��ع ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين/
ن��وف �م�ب�ر ع �ن��دم��ا �أع� �ل ��ن رئي�س
ال� � ��وزراء الإث �ي��وب��ي �أب �ي��ي �أحمد
�إط�ل��اق ع�م�ل�ي��ات ع���س�ك��ري��ة �ضد
“جبهة حت��ري��ر �شعب تيغراي”

احلزب احلاكم ال�سابق يف املنطقة
ال�شمالية بعدما اتهمه مبهاجمة
مع�سكرات اجلي�ش الفدرايل.
و�� �س� �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
الإق �ل �ي �م �ي��ة م��اك �ي �ل��ي يف �أواخ � ��ر
ت �� �ش��ري��ن ال �ث��اين/ن��وف �م�ب�ر لكن

اال�شتباكات ا�ستمرت يف املنطقة.
وق� � � ��ال ب �ل �ي �ن �ك��ن “نطلب من
ال �� �ش��رك��اء ال��دول �ي�ي�ن خ�صو�صا
االحت � ��اد الإف ��ري� �ق ��ي وال�شركاء
الإقليميني العمل معنا ملعاجلة
الأزمة يف تيغراي مبا يف ذلك من
خ�ل�ال ال�ع�م��ل يف الأمم املتحدة
والهيئات الأخرى ذات ال�صلة».
ودع � ��ا �إىل “ان�سحاب فوري”
للقوات الإريرتية وق��وات �أمهرة
م ��ن ت �ي �غ ��راي و�إع� �ل ��ان ك ��ل من
�أط� � ��راف ال� �ن ��زاع وق ��ف الأعمال
العدائية.
ومت توثيق وج��ود ق��وات �إريرتية
يف �إث�ي��وب�ي��ا يف ال �ن��زاع يف تيغراي
على ن�ط��اق وا��س��ع لكن البلدين
نفيا ذلك.
ورف�ضت �إريرتيا ما ورد يف بيان
منظمة العفو.
و�أع��رب بلينكن يف بداية �شباط/
ف�براي��ر ع��ن قلقه ال�ب��ال��غ ب�ش�أن
ت� �ي� �غ ��راي وح� �� ��ض ع �ل��ى و�صول
امل�ساعدات الإن�سانية على الفور.

خالفات يف �أملانيا ت�أخر متويل
م�شروعات �ضد التطرف

•• برلني-وكاالت

قبل وقت ق�صري من الذكرى ال�سنوي
ل �ل �ه �ج �م��ات ال �ي �م �ي �ن �ي��ة امل �ت �ط��رف��ة يف
م��دي�ن�ت��ي ه��ال��ه وه ��ان ��او الأملانيتني،
ت �� �س �ب �ب��ت خ�ل�اف ��ات داخ � ��ل احلكومة
الأمل��ان�ي��ة يف ت��أخ��ر مت��وي��ل م�شروعات
��ض��د م �ع��اداة ال���س��ام�ي��ة والعن�صرية.
وبح�سب وث��ائ��ق ،متتنع �إدارات على
التوقيع على التقرير اخلتامي للجنة
الوزارية حتت قيادة امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل ،وجاء ذلك على خلفية
ع ��دم � �ص��رف الأم� � ��وال م��ن امليزانية
املخ�ص�صة لعام  ،2021وب��دون هذه
الأم� � ��وال ال مي�ك��ن ب ��دء امل�شروعات.
ي��ذك��ر �أن ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة ملكافحة
التطرف اليميني والعن�صرية �صادقت
يف نوفمرباملا�ضي على وثيقة مكونة
من  89نقطة ،من املقرر من خاللها
مبا�شرة م�شروعات ملمو�سة ملكافحة
ال�ع�ن���ص��ري��ة وال �ت �ط��رف ،وج� ��اء ذلك
عقب هجمات القتل التي متت بدافع
مييني متطرف يف مدينة هاناو يف عام
 2020والهجوم املعادي لل�سامية يف
مدينة هاله يف عام .2019

�أ��ص�ي��ب ع���ش��رات امل�ت�ظ��اه��ري��ن ب�ج��روح �أم����س الأح ��د بعدما
�أطلقت ال�شرطة الر�صا�ص املطاطي والغاز امل�سيل للدموع
على نا�شطني من املعار�ضة بهدف منع احتجاجات جديدة
على وف��اة ك��ات��ب م�ع��روف يف ال�سجن ،كما ق��ال��ت ال�شرطة
وم�س�ؤول حزبي .و�أظهرت لقطات مبا�شرة ملحطة “ت�شانيل
 ”24التلفزيونية املحلية ،طريقا �أم��ام ن��ادي ال�صحافة
ال��وط�ن��ي  -م��وق��ع مف�ضل ل�لاح�ت�ج��اج يف العا�صمة دك��ا -
ي�ت�ح��ول �إىل ��س��اح��ة م�ع��رك��ة ف�ي�م��ا ت �ق��وم ال���ش��رط��ة ب�ضرب
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ب��ال �ه��راوات لتفريقهم .وق ��ال ن��ائ��ب مفو�ض
��ش��رط��ة دك��ا � �س ��ازادور ال��رح�م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �إن
اال�شتباكات اندلعت عندما قام نا�شطون من احلزب الوطني
املعار�ض يف بنغالد�ش بر�شق حجارة ومهاجمة ال�شرطيني
ب�أنابيب بال�ستيكية ،ما دف��ع ال�شرطة �إىل ال��رد “ب�إطالق
الر�صا�ص املطاطي وال�غ��از امل�سيل للدموع» .و�أ��ض��اف “مل
ي�أخذوا �أي ت�صريح” لتنظيم تظاهرة مدافعا عن حتركات
ال�شرطة لتفريق املحتجني.
وق ��ال ال �ن��اط��ق ب��ا��س��م احل ��زب امل �ع��ار���ض ر� �ض��وي �أح �م��د �إن
نحو ثالثني طالبا نا�شطا يف احل��زب بينهم قيادي كبري،
�أ�صيبوا يف اال�شتباكات .كما جرح عدد من ال�شرطيني من
بينهم واحد نقل �إىل امل�ست�شفى .و�أو�ضح �أن �أكرث من 500
متظاهر كانوا يف نادي ال�صحافة يحاولون ت�شكيل �سل�سلة

ب�شرية احتجاجا على وفاة الكاتب م�شتاق �أحمد الذي انهار
يف �سجن يخ�ضع حلرا�سة �شديدة يف �شمال دكا وت��ويف ليل
اخلمي�س .و�أ�شار �إىل �أن احلزب مل ي�سع للح�صول على �إذن
لتنظيم تظاهرة يف ن��ادي ال�صحافة� ،إذ تاريخيا ،مل يكن
هناك حاجة �إىل ذل��ك .وتابع “فيما كانوا يقفون لت�شكيل
�سل�سلة ب�شرية ،ب��د�أت ال�شرطة ت�ضربهم بالهراوات ب�شكل
ع�شوائي» .وعن وفاة م�شتاق �أحمد قال “�إنها جرمية قتل.
نعتقد �أن ال��دول��ة متورطة” .وطالبت جماعات حقوقية
دولية وحملية بفتح حتقيق �سريع يف وفاة الكاتب بعد ع�شرة
�أ�شهر من توقيفه على �أثر اتهامه بن�شر �شائعات وممار�سة
“ن�شاطات معادية للدولة».
وقد �أعرب �سفراء  13دولة بينها الواليات املتحدة وفرن�سا
وبريطانيا وكندا و�أملانيا ،عن “قلق بالغ” �إزاء هذه الق�ضية.
وكان املتظاهرون و�صفوا وفاته ب�أنها “عملية اغتيال خالل
التوقيف” بعدما ُرف����ض التما�سه احل���ص��ول على �إف��راج
م�شروط �ست مرات يف غ�ضون ع�شرة �أ�شهر.
وجتاهلت رئي�سة وزراء بنغالد�ش ال�شيخة ح�سينة واجد
ال�سبت االنتقادات املوجّ هة حلكومتها على خلفية �سج ّلها
على �صعيد حقوق الإن�سان ،يف حني �شارك مئات لليوم الثاين
على التوايل يف م�سريات احتجاجا على وفاة الكاتب.
و ُن� ّ�ظ�م��ت م�سرية احتجاجية يف جامعة دك��ا �أط�ل��ق خاللها
املتظاهرون هتافات تندد ب�سوء معاملة م�شتاق �أحمد ،و�سواه
من كتاب و�صحافيي ون�شطاء املعار�ضة.
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املودعة حتت رقم 340542 :
با�ســم� :شركة كريال للتجارة العامة
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز
والفطائر واحللويات؛ الب�سكويت ،الكعك ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س؛ ال�سكر ،امللح؛ الفلفل؛
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ توابل ال�سلطة؛ كت�شاب؛ مايونيز ،منكهات بانواعها خمتلفة
عن الزيوت العطرية
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة الريان فوقها ر�سمة ح�صان باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/12/06 :

املودعة حتت رقم 340541 :
با�ســم� :شركة كريال للتجارة العامة
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجممدة وجمففة
ومطهوة ،جيالتني وهالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب
ولنب وزبدة ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،م�ؤكوالت حمفوظة يف علب ،خملالت
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة الريان فوقها ر�سمة ح�صان باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/06 :

املودعة حتت رقم 340545 :
با�ســم� :شركة كريال للتجارة العامة
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجممدة وجمففة
ومطهوة ،جيالتني وهالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب
ولنب وزبدة ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،م�ؤكوالت حمفوظة يف علب ،خملالت
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :ع�ب��ارة ع��ن كلمة خليفة داخ��ل �شكل بي�ضاوي مائل فوقها ر�سمة طاهي وا�سفلها كلمة
 Khalifaباحرف التينية على �شريط يف ب��االل��وان االبي�ض واالح�م��ر والربتقايل واال�صفر واالزرق
والكحلي واال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/01/05 :

املودعة حتت رقم 342729 :
با�ســم :توينتي فور غولد م.د.م�.س
وعنوانه :ابراج بحريات جمريا (جي ال تي) ،برج الف�ضة (ايه جي) وحدة رقم -11 :جيه ،جتمع �أي� ،صندوق
بريد  ،385160دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة يف فئات
�أخ��رى؛ الذهب؛ الذهب يف كتل؛ ذهب على �شكل �أل��واح �أو حبيبات؛ الف�ضة على �شكل حبيبات �أو بلورات؛
املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة
الواقـعة بالفئة14 :
و�صف العالمة :كلمة وارق��ام  24GOLDباالتينية فوقها ر�سم للرقم  8عامودي متداخل مع ر�سم
للرقم  8افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�ضي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/12/06 :
املودعة حتت رقم 340549 :
با�ســم� :شركة بر�ستيج لال�سترياد والت�صدير
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز
والفطائر واحللويات؛ الب�سكويت ،الكعك ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س؛ ال�سكر ،امللح؛ الفلفل؛
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ توابل ال�سلطة؛ كت�شاب؛ مايونيز ،منكهات بانواعها خمتلفة
عن الزيوت العطرية
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة م�صطفى داخ��ل اط��ار م�ستطيل فوقه ر�سمة ح�صان واع�لاه دائ��رة وحلها
�سنبلتني كتب بها كلمات حممد اليحيا ومن االعلى �شريط ممتد وا�سفل اطار م�ستطيل منحني اجلوانب
وحوله �سنبلتني على خلفية وعلى الي�سار كلمة  MUSTAFAباحرف التينية داخل اطار م�ستطيل فوقه
ر�سمة ح�صان واع�لاه دائ��رة وحلها �سنبلتني كتب بها كلمات MOHAMMAD AL YAHIA
باحرف التينية ومن االعلى �شريط ممتد وا�سفل اط��ار م�ستطيل منحني اجلوانب وحلها �سنبلتني على
خلفية بااللوان اال�صفر واالحمر واال�سود والكحلي واالبي�ض
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/12/06 :
املودعة حتت رقم 340548 :
با�ســم� :شركة بر�ستيج لال�سترياد والت�صدير
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجممدة وجمففة
ومطهوة ،جيالتني وهالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب
ولنب وزبدة ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،م�ؤكوالت حمفوظة يف علب ،خملالت
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة م�صطفى داخ��ل اط��ار مزخرف �شبه بي�ضاوي فوقه ر�سمة ح�صان ا�سفله
دائ��رة وحلها �سنبلتني كتب بها كلمات حممد اليحيا وحولها اطر زخ��ريف على خلفية وعلى الي�سار كلمة
 MUSTAFAباحرف التينية داخل اطار مزخرف �شبه بي�ضاوي فوقه ر�سمة ح�صان ا�سفله دائرة
وحلها �سنبلتني كتب بها كلمات  MOHAMMAD AL YAHIAباحرف التينية وحولها اطر
زخريف على خلفية بااللوان االبي�ض واالحمر والبيج والذهبي واال�سود واالخ�ضر واال�صفر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/01/05 :

املودعة حتت رقم 342733 :
با�ســم :توينتي فور غولد م.د.م�.س
وعنوانه :ابراج بحريات جمريا (جي ال تي) ،برج الف�ضة (ايه جي) وحدة رقم -11 :جيه ،جتمع �أي� ،صندوق
بريد  ،385160دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ا�ست�ضافة �أو تفعيل مواقع الإنرتنت من �أجل �شراء وبيع وا�سترياد وت�صدير و�إر�سال ونقل الذهب واملجوهرات
واملعادن الثمينة الأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :كلمة وارق��ام  24GOLDباالتينية فوقها ر�سم للرقم  8عامودي متداخل مع ر�سم
للرقم  8افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�ضي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

بتاريخ2020/12/06 :
املودعة حتت رقم 340547 :
با�ســم� :شركة بر�ستيج لال�سترياد والت�صدير
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز
والفطائر واحللويات؛ الب�سكويت ،الكعك ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س؛ ال�سكر ،امللح؛ الفلفل؛
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ توابل ال�سلطة؛ كت�شاب؛ مايونيز ،منكهات بانواعها خمتلفة
عن الزيوت العطرية
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة م�صطفى داخ��ل اط��ار مزخرف �شبه بي�ضاوي فوقه ر�سمة ح�صان ا�سفله
دائ��رة وحلها �سنبلتني كتب بها كلمات حممد اليحيا وحولها اطر زخ��ريف على خلفية وعلى الي�سار كلمة
 MUSTAFAباحرف التينية داخل اطار مزخرف �شبه بي�ضاوي فوقه ر�سمة ح�صان ا�سفله دائرة
وحلها �سنبلتني كتب بها كلمات  MOHAMMAD AL YAHIAباحرف التينية وحولها اطر
زخريف على خلفية بااللوان االبي�ض واالحمر والبيج والذهبي واال�سود واالخ�ضر واال�صفر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

املودعة حتت رقم 342732 :
با�ســم :توينتي فور غولد م.د.م�.س
وعنوانه :ابراج بحريات جمريا (جي ال تي) ،برج الف�ضة (ايه جي) وحدة رقم -11 :جيه ،جتمع �أي� ،صندوق
بريد  ،385160دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
معاجلة امل��واد مبا يف ذل��ك امل�ع��ادن الثمينة؛ ت�صفيح ال��ذه��ب؛ �صهر وتنقية امل�ع��ادن الثمينة؛ قطع املعادن
الثمينة؛ احل��دادة؛ معاجلة وحتويل امل��واد ذات املحتوى املنخف�ض من امل�ع��ادن الثمينة؛ احل��ل الكيميائي
للمعادن؛ �إع��ادة تدوير املواد التي حتتوي على ن�سبة منخف�ضة من املعادن الثمينة؛ اال�ست�شارات يف جمال
معاجلة املعادن الثمينة واملجوهرات؛ اال�ست�شارات واال�ستف�سارات واملعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة
�سابقا ،والتي يتم تقدميها � ً
أي�ضا عرب ال�شبكات الإلكرتونية مثل الإنرتنت
الواقـعة بالفئة40 :
و�صف العالمة :كلمة وارق��ام  24GOLDباالتينية فوقها ر�سم للرقم  8عامودي متداخل مع ر�سم
للرقم  8افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�ضي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/01/05 :

املودعة حتت رقم 340543 :
با�ســم� :شركة كريال للتجارة العامة
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجممدة وجمففة
ومطهوة ،جيالتني وهالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب
ولنب وزبدة ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،م�ؤكوالت حمفوظة يف علب ،خملالت
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة العزمية داخل اطار م�ستطيل فوقها ر�سمة ح�صان يعلوها خم�س جنمات
داخل �شكل بي�ضاوي و�ضعت على خلفية وعلى الي�سار كلمة  AL AZEMAباحرف التينية داخل اطار
م�ستطيل فوقها ر�سمة ح�صان يعلوها خم�س جنمات داخ��ل �شكل بي�ضاوي و�ضعت على خلفية بااللوان
االبي�ض واالحمر والربتقايل
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/06 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 340544 :
با�ســم� :شركة كريال للتجارة العامة
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز
والفطائر واحللويات؛ الب�سكويت ،الكعك ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س؛ ال�سكر ،امللح؛ الفلفل؛
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ توابل ال�سلطة؛ كت�شاب؛ مايونيز ،منكهات بانواعها خمتلفة
عن الزيوت العطرية
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة العزمية داخل اطار م�ستطيل فوقها ر�سمة ح�صان يعلوها خم�س جنمات
داخل �شكل بي�ضاوي و�ضعت على خلفية وعلى الي�سار كلمة  AL AZEMAباحرف التينية داخل اطار
م�ستطيل فوقها ر�سمة ح�صان يعلوها خم�س جنمات داخ��ل �شكل بي�ضاوي و�ضعت على خلفية بااللوان
االبي�ض واالحمر والربتقايل
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/06 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/06 :

املودعة حتت رقم 340539 :
با�ســم� :شركة كريال للتجارة العامة
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجممدة وجمففة
ومطهوة ،جيالتني وهالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب
ولنب وزبدة ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل ،م�ؤكوالت حمفوظة يف علب ،خملالت
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة البنان داخل �شكل ني�شان فوقها �شكل �شبه دائري بااللوان اال�صفر واخلمري
واالحمر واال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 340546 :
با�ســم� :شركة كريال للتجارة العامة
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز
والفطائر واحللويات؛ الب�سكويت ،الكعك ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س؛ ال�سكر ،امللح؛ الفلفل؛
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ توابل ال�سلطة؛ كت�شاب؛ مايونيز ،منكهات بانواعها خمتلفة
عن الزيوت العطرية
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :ع�ب��ارة ع��ن كلمة خليفة داخ��ل �شكل بي�ضاوي مائل فوقها ر�سمة طاهي وا�سفلها كلمة
 Khalifaب��اح��رف التينية على �شريط يف ب��االل��وان االبي�ض واالح�م��ر وال�برت�ق��ايل واال�صفر واالزرق
والكحلي واال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 340540 :
با�ســم� :شركة كريال للتجارة العامة
وعنوانه :تقاطع �شارع عمان التنموي مع �شارع الأزرق الدويل ,مقابل ترخي�ص�سحاب  -الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب؛ اخلبز
والفطائر واحللويات؛ الب�سكويت ،الكعك ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س؛ ال�سكر ،امللح؛ الفلفل؛
اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ توابل ال�سلطة؛ كت�شاب؛ مايونيز ،منكهات بانواعها خمتلفة
عن الزيوت العطرية
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة البنان داخل �شكل ني�شان فوقها �شكل �شبه دائري بااللوان اال�صفر واخلمري
واالحمر واال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/12/06 :

االثنني  1مار�س  2021العدد 13177
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2021/01/05 :

بتاريخ2021/01/05 :

املودعة حتت رقم 342731 :
با�ســم :توينتي فور غولد م.د.م�.س
وعنوانه :ابراج بحريات جمريا (جي ال تي) ،برج الف�ضة (ايه جي) وحدة رقم -11 :جيه ،جتمع �أي� ،صندوق
بريد  ،385160دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
توفري الو�صول �إىل من�صات التجارة الإلكرتونية واملعامالت على الإنرتنت من �أجل �شراء وبيع وا�سترياد
وت�صدير و�إر�سال ونقل الذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة الأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة
الواقـعة بالفئة38 :
و�صف العالمة :كلمة وارق��ام  24GOLDباالتينية فوقها ر�سم للرقم  8عامودي متداخل مع ر�سم
للرقم  8افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�ضي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 342730 :
با�ســم :توينتي فور غولد م.د.م�.س
وعنوانه :ابراج بحريات جمريا (جي ال تي) ،برج الف�ضة (ايه جي) وحدة رقم -11 :جيه ،جتمع �أي� ،صندوق
بريد  ،385160دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن املتعلقة بالذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة الأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة؛
الو�ساطة التجارية ل�شراء وبيع وا�سترياد وت�صدير والذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة الأخرى امل�صنعة
وغري امل�صنعة؛ البيع باجلملة والتجزئة للذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة الأخرى امل�صنعة وغري امل�صنعة
؛ اال�ست�شارات واال�ست�شارات املهنية املتعلقة ب�شراء وبيع الذهب واملجوهرات واملعادن الثمينة الأخرى امل�صنعة
وغري امل�صنعة؛ اال�ست�شارات واملعلومات والتوعية باخلدمات املذكورة �سابقا ،مبا يف ذلك املقدمة عرب ال�شبكات
الإلكرتونية مثل الإنرتنت
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كلمة وارق��ام  24GOLDباالتينية فوقها ر�سم للرقم  8عامودي متداخل مع ر�سم
للرقم  8افقي دخل دائرة بااللوان الذهبي والف�ضي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 153021 :

املودعة بالرقم 153020 :

املودعة بالرقم 155530 :

با�ســم :تيالكناجار اند�سرتي�س ال تي دي.

با�ســم :تيالكناجار اند�سرتي�س ال تي دي.

املودعة بالرقم 152861 :

با�ســم :باك�سرت انرتنا�شيونال انك.

وعنوانه :اند�سرتيال ا�شورن�س بلدجن ،ثريد فلور� ،شريت�ش جيت ،مومباي ،020 400 -

وعنوانه :اند�سرتيال ا�شورن�س بلدجن ،ثريد فلور� ،شريت�ش جيت ،مومباي ،020 400 -

با�ســم :غوديفا بيلجام بي .يف .بي .ايه  /ا�س .بي .ار .ال.

وعنوانه 1 :باك�سرت باركواي ،ديرفيلد� ،إيلينوي  ،60015الواليات املتحدة االمريكية

ماهرا�شرتا ،الهند

ماهرا�شرتا ،الهند

وعنوانه :وابين�ستيل�ستاند�سرتات  1081 ،5بروك�سل ،بلجيكا

وامل�سجلة حتت رقم  )155530( :بتاريخ2013/05/09 :

وامل�سجلة حتت رقم  )153021( :بتاريخ2012/07/04 :

وامل�سجلة حتت رقم  )153020( :بتاريخ2012/07/04 :

وامل�سجلة حتت رقم  )152861( :بتاريخ2019/08/27 :

و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء

و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء

و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء

و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء

احلماية يف  2021/04/11 :وحتى تاريخ 2031/04/11 :

احلماية يف  2021/02/10 :وحتى تاريخ 2031/02/10 :

احلماية يف  2021/02/10 :وحتى تاريخ 2031/02/10 :

احلماية يف  2021/02/08 :وحتى تاريخ 2031/02/08 :

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية
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قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة ي�شيد بنجاح ت�أمني
«طواف الإمارات» للدراجات الهوائية
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

�أ�شاد �سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام
�شرطة ر�أ�س اخليمة بجهود جميع فرق العمل و اجلهات التي
�شاركت يف ت��أم�ين (ط��واف الإم� ��ارات) ل�ل��دراج��ات الهوائية،
هذا احلدث العاملي الذي ا�ست�ضافته دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة خ �ل�ال ال �ف�ت�رة م ��ن ""2021-2-27 – 21
مب�شاركة ( )140مت�سابقا من ( )20دول��ة ح��ول العامل،
وقد احت�ضنت �إم��ارة ر�أ���س اخليمة خالله اجلولة الرابعة و

اخلام�سة من ال�سباق .حيث �أ�ضاف �سعادة اللواء بن علوان
ب��أن جن��اح �شرطة ر�أ���س اخليمة يف ت�أمني خط �سري ال�سباق
و حتقيق هذا النجاح العاملي� ،إمنا هو حتدي جديد و متيز
ي���ض��اف �إىل ق��ائ�م��ة ال�ن�ج��اح��ات امل�سجلة ب ��أح��رف م��ن ذهب
يف تاريخ �شرطة ر�أ���س اخليمة ،فقد �أثبت جميع القائمني
على ه��ذا ال�سباق ب��أن�ه��م على ق��در امل���س��ؤول�ي��ة ال�ت��ي �ألقيت
على عاتقهم ،منذ البدء يف التجهيز و اال�ستعداد ال�ستقبال
ال�ضيوف و امل�شاركني يف احلدث ،وحتى االنتهاء من ت�أمينه
على �أعلى قمة يف الدولة (جبل جي�س) و تتويج البطل ملراحل

ال�سباق .كما �أكد �سعادة القائد العام ب�أن تعاون جميع �أفراد
املجتمع و تقيدهم بالأنظمة و القوانني و الإر��ش��ادات التي
مت الإعالن عنها عرب خمتلف من�صات التوا�صل االجتماعي
و ع�بر خمتلف و�سائل الإع�ل�ام ،جعلت اجلمهور ي�ست�شعر
امل�س�ؤولية املجتمعية نحو التقيد و االل�ت��زام للم�ساهمة يف
�إجن ��اح ه��ذا احل��دث ال�ع��امل��ي ال��ذي يعك�س ال���ص��ورة امل�شرفة
للدولة ب�صفة عامة و لإم��ارة ر�أ���س اخليمة ب�صفة خا�صة،
فكل ال�شكر و التقدير لتعاونهم وتقديرهم جلهود ال�شرطة
يف حفظ الأمن و الأمان.

توجيه ال�شكر والعرفان �إىل حمدان بن حممد

17
19
19

الإيطايل مريكو يتوج بطال لدبي ما�سرتز للطريان الال�سلكي والأمريكي كايل و�صيفا
•• دبي-الفجر

وج� �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة العليا
ل �ب �ط��ول��ة دب� ��ي م��ا� �س�ت�رز الدولية
ل �ل �ط�يران ال�لا��س�ل�ك��ي احل ��ر �أ�سمى
�آي � ��ات ال �� �ش �ك��روال �ع��رف��ان �إىل �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ويل ع �ه��د دب� ��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي ،لرعايته ودعمه
ال �ك��رمي�ين ل�ب�ط��ول��ة دب ��ي ما�سرتز
ال� ��دول � �ي� ��ة ل� �ل� �ط�ي�ران الال�سلكي
احلر 2021والتي اختتمت بنجاح
ك �ب�ي�ر ب� ��أك ��ادمي� �ي ��ة � �س �ن��د مبنطقة
ال�ل�ي���س�ي�ل��ي ب��دب��ي و� �س��ط �إج� � ��راءات
احرتازية وتباعد اجتماعي الفت .
وق��ال ن�صر ح�م��ودة ال�ن�ي��ادي رئي�س
احتاد الإمارات للريا�ضات اجلوية :
"�إن دعم �سيدي �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي
ل �ل��ري��ا� �ض��ات اجل��وي��ة ب���ص�ف��ة عامة

وللبطولة على وجه اخل�صو�ص كان
وراء حتقيق هذه النجاحات الرائعة
رغ ��م ظ� ��روف ج��ائ �ح��ة ك��وف �ي��د 19
والربوتوكول ال�صحي املرافق لها ".
و�أ�شاد النيادي بجهود �أع�ضاء اللجنة

املنظمة العليا وفريق العمل منوها
�إىل �أن ال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي حتققت
و�سط ظروف اجلائحة م�صدر فخر
واع� �ت ��زاز ب �ك��وادرن��ا ال��وط �ن �ي��ة التي
حت ��دت ال���ص�ع��اب وك��ان��ت ع �ل��ى قدر

امل�س�ؤولية م�شريا اىل ان البطولة
�أق �ي �م��ت حت ��ت � �ش �ع��ار "�سماء دبي
جتمعنا" .
كما وج��ه �شكره وتقديره البالغني
اىل ج�م�ي��ع و� �س��ائ��ل االع �ل��ام التي

عك�ست ال��وج��ه احل���ض��اري لدولتنا
ال �غ��ال �ي��ة ون �ق �ل��ت �� �ص ��ورة م�شرقة
وم�ضيئة لريا�ضة االم��ارات للعامل
�أجمع ووعد بتقدمي الن�سخة املقبلة
بكم كبري من امل�شاركني ومب�شاركة

�أب� �ن ��اء جم�ل����س ال �ت �ع��اون والأ�شقاء
العرب .
وق��د ت��وج ال�ط�ي��ار االي �ط��ايل مريكو
� �س �ي �� �س �ي �ن��ا ب �ط�ل�ا وب� � �ج � ��دارة ون� ��ال
امليدالية الذهبية وك��أ���س البطولة

ب�ع��د مناف�سة ق��وي��ة م��ن االمريكي
ك� ��اي� ��ل دال ال ��و�� �ص� �ي ��ف الف�ضي
والفرن�سي دان�ك��ن مو�سون �صاحب
املركز الثالث وامليدالية الربونزية
وجاء االمريكي ماك�سويل يف املركز

ال� ��راب� ��ع وت �ب �ع �ه��م الإي � �ط� ��ايل لوكا
ن�سكانتي يف املركز اخلام�س .
وعقب اجل��ول��ة اخلتامية ق��ام ن�صر
ح� �م ��وده ال �ن �ي ��ادي وي��و� �س��ف ح�سن
احلمادي رئي�س اللجنة التنظيمية
ل�ل��ري��ا��ض��ات اجل��وي��ة ب ��دول التعاون
وحم� �م ��د ي��و� �س��ف امل� ��ازم� ��ي االم�ي�ن
ال �ع ��ام ل�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وط ��ارق
ال�سعدي مدير البطولة وعبد اهلل
مراد رئي�س جلنة التن�سيق واملتابعة
ب��ال �ب �ط��ول��ة ب��امل �� �ش��ارك��ة يف تتويج
االب �ط��ال اخل�م���س��ة االوائ� ��ل ك�م��ا مت
تكرمي اكادميية �سند التي احت�ضنت
البطولة وقدمت الدعم اللوج�ستي
ل �ل�ح��دث واىل م �ي��دي��ا الن ��د جروب
التي تعاونت بنجاح مع الريا�ضات
اجل��وي��ة ط ��وال  11ع��ام��ا املا�ضية
وق �ن��اة دب ��ي ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ت��ي نقلت
احلدث على الهواء مبا�شرة وفندق
جولدن توليب الرب�شاء لتعاونه مع
اللجنة املنظمة .

جمل�س دبي الريا�ضي يطلق ملتقى مدربي �أندية دبي لكرة القدم

�أط�ل��ق جمل�س دب��ي الريا�ضي امللتقى ال�سنوي مل��درب��ي �أن��دي��ة دب��ي لكرة القدم
الذي ينظمه املجل�س للعام ال�سابع على التوايل يف �إطار تنفيذ الربامج الهادفة
للتطوير املهني الريا�ضي للكوادر الفنية والإداري��ة بالأندية ،وي�ستمر امللتقى
حتى يوم � 3أبريل .2021
ويت�ضمن امللتقى تنظيم دورات تدريبية تقام يوم ال�سبت من كل �أ�سبوع حتت
�إ�شراف اخلرباء واملدراء وامل�شرفني الفنيني ب�أكادمييات �أندية دبي لكرة القدم،
كما يت�ضمن �إقامة حما�ضرات وور�ش عمل يف مو�ضوعات خمتلفة تقام جميعها
عن بعد بو�سائل االت�صال املبا�شر بخا�صية الفيديو.
وتخ�ص�ص ال ��دورة الأوىل مل��درب��ي امل��راح��ل ال�سنية لفئة � 13إىل � 18سنة،
وتخ�ص�ص الدورة الثانية ملدربي املراحل العمرية مبدار�س كرة القدم من عمر
� 6إىل � 12سنة ،كما تخ�ص�ص الدورة الثالثة ملدربي حرا�س املرمى.
وقدم يان فري�سالين املدير الريا�ضي يف نادي الن�صر حما�ضرتني �أقيمتا يوم

ال�سبت املا�ضي ملدربي الفئة العمرية من � 13إىل � 18سنة وحتدث يف املحا�ضرة
الأوىل عن النموذج الأم�ث��ل لنادي ك��رة القدم فيما تناولت املحا�ضرة الثانية
�أ�سلوب ومبادئ اللعب.
وت�ق��ام ي��وم ال�سبت املقبل  6م��ار���س  2021يف ال�ساعة العا�شرة �صباحً ا عدة
حما�ضرات ،حيث يقدم فيها ه�شام بومبار املدير الفني لأكادميية حتا لكرة
القدم حما�ضرتني يتحدث يف املحا�ضرة الأوىل عن فل�سفة اللعب ،ويف الثانية
عن التخطيط وبرامج التدريبات وت�ستهدف املحا�ضرتني مدربي فئات 18-13
�سنة ،كما يحا�ضر � ً
أي�ضا يف ذات الوقت ي�سري بوزيان امل�شرف الفني يف نادي �شباب
الأهلي ويتناول مو�ضوع العمل املهاري يف مدر�سة كرة القدم والتي ت�ستهدف
مدربي فئات � 12 – 6سنة ،وتقام � ً
أي�ضا يف ذات الوقت حما�ضرة ملدربي حرا�س
املرمى يتحدث خاللها كمال جابر امل�شرف الفني حلرا�س املرمى يف نادي حتا
والتي حتمل عنوان حار�س املرمى يف مرحلة التعلم ومرحلة ما قبل التكوين

من � 9إىل � 15سنة .وتتوا�صل فعاليات امللتقى �أ�سبوع ًيا حيث تقام يوم ال�سبت
 13مار�س ثالث حما�ضرات ،عن منهجية تدريب املواهب الريا�ضية من خالل
و�ضعيات اللعب الواقعية ويحا�ضر فيها طاهر هيلجا املدير الفني لأكادميية
الو�صل لكرة القدم وت�ستهدف مدربي فئات � 18-13سنة ،وحما�ضرة عن العمل
التكتيكي يف مدر�سة الكرة يحا�ضر فيها ي�سري بوزيان ملدربي فئات � 12-6سنة،
وحما�ضرة ملدربي حرا�س املرمى يحا�ضر فيها كمال جابر عن مرحلة التكوين
حل��ار���س امل��رم��ى م��ن � 16إىل �� 19س�ن��ة .وي ��وم ال�سبت  20م��ار���س ت�ق��ام عدة
حما�ضرات ،حيث يقدم بيب �آلومار املدير الفني لأكادميية �شباب الأهلي لكرة
القدم حما�ضرتني ملدربي فئات � 18-13سنة ،تتناول حما�ضرته الأوىل �أهمية
التمرير وت��داول الكرة ويف املحا�ضرة الثانية يتحدث عن التمو�ضع لتح�سني
حيازة الكرة ،كما تقام حما�ضرة حلرا�س املرمى ويحا�ضر فيها خمي�س �سامل
امل�شرف الفني حلرا�س املرمى يف نادي الن�صر بعنوان التدريب الذهني حلرا�س

املرمى ،وتقام يوم  27مار�س حما�ضرة بعنوان الألعاب امل�صغرة ملدربي فئات
� 18-13سنة يحا�ضر فيها را�شد عامر املدير الريا�ضي يف نادي حتا وحما�ضر
وع�ضو جلنة تطوير ال�شباب يف االحتاد الآ�سيوي ،ويف اليوم اخلتامي � 3أبريل
تقام حما�ضرة بعنوان تدريب الالعبني يف ظل جائحة كورونا ويحا�ضر فيها د.
مراد الغرايري املدير الطبي التنفيذي مبركز الفيفا الطبي املتميز.
وي�أتي تنظيم هذا امللتقى �سنوياً يف �إط��ار تنفيذ برنامج جمل�س دبي الريا�ضي
اخلا�ص بتطوير النا�شئني وال�شباب ،يف اجلانب املتعلق بت�أهيل الكوادر الفنية،
ورف��ع درج��ة ك�ف��اءة امل��درب�ين العاملني يف امل��راح��ل ال�سنية و�أك��ادمي �ي��ات �أندية
و�شركات كرة القدم بدبي ،ويعترب امللتقى ا�ستمراراً لربامج املجل�س التطويرية
يف جمال �إعداد مدربي كرة القدم ،التي ت�ضمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية
مل�ساعدي امل��درب�ين ب�شركات ك��رة ال�ق��دم ب��أن��دي��ة دب��ي ،بالتعاون م��ع االحتادات
الريا�ضية الدولية.

اجلزيرة بالأرقام ..قوة الهجوم و�صالبة الدفاع وراء ال�صدارة يف دوري اخلليج العربي
•• �أبوظبي-وام:

ال ي��زال امل�ع��دل التهديفي يف دوري
اخلليج ال�ع��رب��ي مرتفعا م��ع انتهاء
مباريات اجلولة  18من البطولة،
حيث مت هز ال�شباك  389م��رة ،يف
 126م �ب��اراة ،مب�ع��دل  3.1هدف
لكل مباراة ،برغم جناح احلرا�س يف
احل�ف��اظ على �شباكهم نظيفة 63
مرة خالل مواجهات املو�سم احلايل
م��ن ال�ب�ط��ول��ة الأط� ��ول والأق� ��وى يف
الكرة الإماراتية.
وي� �ظ ��ل جن ��م اجل� ��زي� ��رة واملنتخب
الوطني علي مبخوت ي�غ��رد وحيدا
على ر�أ���س قائمة الهدافني يف دوري
اخلليج العربي لهذا املو�سم بر�صيد
 17هدفا ،بالإ�ضافة �إىل موهبته
اجل ��دي ��دة ال �ت ��ي اك �ت �� �ش �ف �ه��ا امل� ��درب
ال �ه��ول �ن��دي م��ار� �س �ي��ل ك ��اي ��زر وهي
��ص�ن��اع��ة الأه � ��داف ل�ل�آخ��ري��ن حيث

جن��ح يف ��ص�ن��اع��ة � 8أه � ��داف لريفع
ر� �ص �ي��ده ب��ذل��ك �إىل  25ه��دف��ا �إما
ب�شكل مبا�شر  17/هدفا� ،/أو ب�شكل
غري مبا�شر � 8/أهداف./
ويح�سب لعلي مبخوت املولود يف 5
�أكتوبر عام  ،1990والذي �شارك يف
�إجمايل  280مباراة بالدوري ،بزمن
لعب قدره  20932دقيقة ،والذي
تواجد يف قائمة فريقه ه��ذا املو�سم
كالعب �أ�سا�سي يف كل املباريات 18/
جولة� ،/شارك فيها بـ  1620دقيقة،
�أنه ال يقوم بدور الهداف فقط ،وال
ب��دور �صانع الأه ��داف كذلك ،ولكن
�أي�ضا بدور قائد الفريق يف منطقتي
الو�سط والهجوم ،واملرتجم الفوري
خل � �ط� ��ورة اجل � ��زي � ��رة ع� �ل ��ى مرمى
اخل�صوم ،والالعب الأكرث ت�أثريا يف
دورينا خالل اجلوالت الأخرية التي
�شهدت انتقال ال�صدارة من ال�شارقة
�إىل اجلزيرة عن جدارة وا�ستحقاق،

وي �ح �� �س��ب ل �ل �ج ��زي ��رة ومنظومته
الهجومية التي يقودها علي مبخوت
�أن � ��ه ال �ف��ري��ق الأك �ث ��ر ت���س�ج�ي�لا يف
امل�سابقة ب��واق��ع  47ه��دف��ا ،وبفارق
� 9أهداف عن �أقرب مالحقيه �شباب
الأه �ل��ي ��ص��اح��ب ال �ـ  38ه��دف��ا ،ثم
الو�صل �صاحب الـ  35هدفا.
وبالن�سبة لقائمة هدايف الدوري ف�إن
ف��اب�ي��و دي ليما الع��ب ال��و��ص��ل يعد
�أق ��رب امل�لاح�ق�ين ل�ع�ل��ي م�ب�خ��وت يف
ترتيب الهدافني حيث �إن دي ليما
رفع ر�صيده �إىل  16هدفا يف مباراة
فريقه الأخرية �أمام نادي الوحدة ،ثم
ي�أتي بعدهما ج��واو بيدرو �سانتو�س
مهاجم بني يا�س بر�صيد  14هدفا،
ثم ويلتون �سواريز مهاجم ال�شارقة
بر�صيد  12هدفا ،وايجور جي�سو�س
مهاجم �شباب الأه�ل��ي بر�صيد 11
هدفا.
وبح�سبه ب�سيطة ميكن �أن نكت�شف �أن

اجل��زي��رة �صاحب ال���ص��دارة بر�صيد
 40نقطة ،جنح يف اجلوالت الأخرية
يف حتويل الأف�ضلية ل�صاحله على
ح�ساب ال�شارقة �صاحب املركز الثاين
بر�صيد  37نقطة ،وتلك الأف�ضلية

ال تقت�صر على ف��ارق الأه��داف التي
�سجلها الفريق بواقع  47للجزيرة
يف امل �� �س��اب �ق��ة م �ن �ه��ا � 5أه � � ��داف من
ركالت جزائية ،مقابل  32لل�شارقة
منها � 8أه ��داف م��ن نقطة اجلزاء،

ولكن �أي�ضا متيل الأف�ضلية للجزيرة
يف �صالبة الدفاع حيث ا�ستقبل حتى
الآن  18ه��دف��ا ،يف ح�ي�ن ا�ستقبل
ال�شارقة  ،20ويتفوق اجلزيرة ب�شكل
الفت على ال�شارقة يف عدد الأهداف
امل�سجلة م��ن داخ��ل منطقة اجلزاء،
ح �ي��ث ��س�ج��ل  36ه��دف��ا م��ن داخ��ل
منطقة اجلزاء ،مقابل  27لل�شارقة،
ويعود ذلك �إىل قدرة العبي اجلزيرة
ع �ل��ى ات �ق��ان ال �ت �م��ري��رات الناجحة
يف م�ل�ع��ب امل �ن��اف ����س ،ح�ي��ث ت�ب�ل��غ مع
اجل��زي��رة  4362مت��ري��رة ،مقابل
 3190مت��ري��رة ناجحة يف ملعب
املناف�س لل�شارقة .وينعك�س ذلك على
ق ��درة ال�ف��ري��ق ع�ل��ى ال�ت�م��ري��ر ب�شكل
ع ��ام ح �ي��ث ي �ت �ف��وق الع �ب��و اجلزيرة
يف احلقبة الهولندية التي يقودها
م��ار��س�ي��ل ك��اي��زر بر�صيد 10283
مت��ري��رة �إج �م��اال ،يف مقابل 7005
مت��ري��رات ل�ل���ش��ارق��ة ،وب��ذل��ك يزيد

م �ع��دل دق ��ة ال �ت �م��ري��ر يف اجلزيرة
حيث يبلغ  ،% 87.8مقابل 81
 %ل�ل���ش��ارق��ة ،ك�م��ا يح�سب لفريق
اجل ��زي ��رة ان ��ه ح��اف��ظ ع �ل��ى �شباكه
نظيفة يف  8م��رات ،مقابل  4مرات
ف �ق��ط ل �ل �� �ش��ارق��ة ،مب ��ا ي �ع �ك ����س قوة
دفاع الفريق املت�صدر .و�إذا كان فوز
اجلزيرة على ال�شارقة بثالثة �أهداف
نظيفة على ملعب ال�شارقة وانتقال
ال�صدارة �إىل اجلزيرة �أهم حدث يف
اجلولة  ،18ف��إن املفاج�أة الأه��م يف
اجلولة ذاتها هي ف��وز الظفرة على
العني بهدفني مقابل ه��دف واحد،
لأن الظفرة يحتل املركز العا�شر يف
ج ��دول ال�ترت�ي��ب ح��ال�ي��ا ب�ع��د الفوز
الأخ�ير بر�صيد  20نقطة ،يف حني
يحتل العني املركز ال�ساد�س بر�صيد
 30نقطة.
ك �م��ا �أن �أرق� � � ��ام ال� �ع�ي�ن يف املجمل
بالبطولة �أف�ضل من �أرق��ام الظفرة

حيث جن��ح العبو العني يف ت�سجيل
 28ه ��دف ��ا م �ن �ه��ا � 4أه � � � ��داف من
نقطة اجل ��زاء ،مقابل  23للظفرة
منها � 8أه ��داف م��ن نقطة اجلزاء،
وا�ستقبلت �شباك العني  24هدفا،
م�ق��اب��ل  34ه��دف��ا ل�ل�ظ�ف��رة ،وتبلغ
ت�سديدات العبي العني على مرمى
اخل���ص��وم  92ت�سديدة مقابل 48
فقط للظفرة ،ويف حني حقق العني
 3596مت��ري��رة ناجحة يف ملعب
امل�ن��اف���س�ين ،ف� ��إن ر��ص�ي��د ال�ظ�ف��رة ال
ي��زي��د ع �ل��ى  1696مت ��ري ��رة ،ويف
ح�ين تبلغ دق��ة ال�ت�م��ري��ر العيناوي
 % 83تقريبا ،ف��إن دقة التمرير
ع�ن��د الع �ب��ي ال �ظ �ف��رة ت�ب�ل��غ % 68
فقط ،ومن الالفت يف الأم��ر ب�أرقام
الفريقني �أن الظفرة تعر�ض العبوه
ل �ل �ط��رد  7م � ��رات يف �إج� �م ��ايل 18
م �ب��اراة ،فيما ت�ع��ر���ض الع�ب��و العني
للطرد مرتني فقط.
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تعاون بني احتاد الكرة ونظريه الأردين لتنظيم
دورة تدريبية للمدربني املحرتفني
18
«كايت �سريف» تك�شف عن
مواهب ريا�ضة �صاعدة
•• دبي -وام:

ك�شفت بطولة دبي املفتوحة لريا�ضة �ألواح التزحلق على
املياه "كايت �سريف" عن مواهب ريا�ضة �صاعدة بعد
ح�صولها على مكانة مميزة يف قلوب حمبي الريا�ضات
البحرية يف املنطقة ويف دولة الإمارات التي ت�سجل زيادة
م�ستمرة يف عدد ممار�سيها.
وتقام هذه البطولة املميزة  -التي حتت�ضنها �شواطئ
دب��ي اخل�لاب��ة وينظمها ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة  -للمو�سم ال��راب��ع ع�ل��ى ال �ت��وايل بالتن�سيق
وال �ت �ع��اون م��ع جل �ن��ة الإم � � ��ارات ل �ـ "الكايت �سريف"
والتجديف والتزحلق على امل��اء حيث قدمت البطولة
العديد من املواهب الريا�ضية املتميزة.
و��ش�ه��دت البطولة ت��أل��ق البطل ع�ب��داهلل امل�ح�يرب��ي يف

و�س ُي�شرف عبداهلل ح�سن على كافة حما�ضرات املرحلة الثالثة
•• دبي  -وام:
لدبلوم املحرتفني التي انطلقت �أم�س االول ،وت�ستمر حتى
كلف احتاد الإمارات لكرة القدم ،عبداهلل ح�سن مدير التدريب احلادي ع�شر من �شهر مار�س ،وت�شمل عملية التقييم من قبل
باالحتاد ع�ضو اللجنة الفنية باالحتاد الآ�سيوي ،بالإ�شراف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
على ال��دورة التدريبية لدبلوم املدربني املحرتفني بالعا�صمة �أما املرحلة الرابعة التي �ستقام من  13مار�س وحتى  2يوليو،
الأردنية عمان بالتعاون مع االحتاد الأردين لكرة القدم.
ف�سوف تت�ضمن م�شاركة ال��دار��س�ين يف ف�ت�رات معاي�شة مع

الأندية ملدة �أ�سبوع ،وفرتات �أخرى مع �أندية ُت�شارك يف بطولة
دوري �أبطال �آ�سيا� ،شريطة �أن يكون م��درب الفريق حا�صال
على دب�ل��وم امل�ح�ترف�ين ،على �أن ي�ق��دم ال��دار��س��ون تقاريرهم
الفنية للمناق�شة والتقييم ،فيما ت�شهد املرحلة اخلام�سة التي
�س ُتقام للفرتة من � 3إىل  15يوليو جمموعة من االختبارات
النهائية لكافة الدار�سني.

املناف�سات للعام الثاين على التوايل بعد انخراطه بقوة
يف ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ..ك�م��ا ب��رزت موهبة ج��دي��دة للمرة
الأوىل هذا املو�سم هو عبداهلل حارب الفالحي بالإ�ضافة
�إىل البطل �سيف ن�صر النيادي.
يذكر �أن بطولة دبي املفتوحة لريا�ضة �أل��واح التزحلق
على املياه باملظالت "كايت �سريف" قد ان�ضمت للمرة
الأوىل �إىل �أجندة وبرامج نادي دبي الدويل للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ع ��ام  2005ع �ن��دم��ا ا��س�ت���ض��اف البطولة
املفتوحة يف �شواطئ امليناء ال�سياحي �آنذاك ..ثم عادت
البطولة بقوة وبانتظام �إىل روزنامة �أن�شطة النادي يف
املوا�سم الثالثة املائية وا�ستحدث يف مو�سمها الرابع
ه��ذا العام نظام ر�صد النقاط العتماد الرتتيب العام
م��ع نهاية البطولة ال�ت��ي تبقت فيها امل��رح�ل��ة الثالثة
واخلتامية.

انطالق الدورة التدريبية الإقليمية لأ�سا�سيات الأوملبياد اخلا�ص بتظيم بحريني ورعاية الرئا�سة الإقليمية

 350مدربا ومدربة �شاركوا يف �أعمال الدورة من الإمارات و 14دولة عربية
•• املنامة -الفجر

انطلقت ع�صر �أم�س الأول �أعمال
ال � � ��دورة الإق �ل �ي �م �ي��ة لأ�سا�سيات
للأوملبياد اخلا�ص والتي ينظمها
ال�ب�رن��ام��ج ال�ب�ح��ري�ن��ي ب��دع��م من
ال��رئ��ا� �س��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة للأوملبياد
اخل ��ا� ��ص ال� � ��دويل وت �� �س �ت �م��ر على
مدى يومني مب�شاركة مدربني من
الإم��ارات و  350م�شاركا من 14
دولة عربية هي البحرين  ،م�صر ،
الإمارات  ،الكويت  ،الأردن  ،املغرب
 ،ليبيا  ،اجلزائر  ،تون�س  ،عمان ،
ال�سعودية  ،العراق � ،سوريا  ،لبنان
 ،و�شهدت تلك الدورة م�شاركة عدد
من الالعبني من خمتلف برامج
الالعبني القادة .
�أق � �ي � �م ��ت ال � � � � ��دورة ع �ب��ر من�صة
زووم االفت��را� �ض �ي��ة ZOOM
بالإ�ضافة �إىل البث املبا�شر على
ال �ف �ي ����س ب � ��وك Face book
وعلى موقع املنطقة .وت�أتي �إقامة
ه� ��ذه ال� � ��دورة ا� �س �ت �ك �م��اال للخطة
ال �� �س �ن��وي��ة ل� �ع ��ام  2021والتى
اع �ت �م��ده��ا امل �ه �ن��د���س �أمي � ��ن عبد
الوهاب الرئي�س الإقليمى .
ان�ط�ل�ق��ت �أع� �م ��ال ال � � ��دورة بكلمة
ت��رح�ي��ب م��ن وف�ي�ق��ة خ�ل�ي��ل املدير
ال��وط �ن��ى ل �ل�برن��ام��ج ال�ب�ح��ري�ن��ي ،
والذى رحبت فيها بامل�شاركني من

ر�ضا �سبت

�شريف الفوىل

خمتلف ال��دول العربية ناقلة لهم
حتيات ال�شيخ دعيج �آل خليفة رئي�س
الربنامج  ،متمنيا �أن حتقق الدورة
الأه � ��داف امل��رج��وة م��ن �إق��ام�ت�ه��ا ،
فيما �أدار ر�ضا �سبت �أعمال الدورة
ح �ي��ث دع ��ا د .ع �م��اد حم��ى الدين
م��دي��ر ع ��ام ال��ري��ا� �ض��ة والتدريب
بالرئا�سة الإقليمية وال ��ذى نقل
ب��دوره حتيات املهند�س �أمي��ن عبد
الوهاب الرئي�س االقليمى متمنيا
ل �ل��دار� �س�ين اال� �س �ت �ف��ادة الق�صوى
من تلك الدورة اال�سا�سية  ،بعدها
انطلقت �أع �م��ال ال� ��دورة مبقدمة
ع ��ن الأومل� �ب� �ي ��اد اخل ��ا� ��ص ون�ش�أته
منذ عام  1968وهو العام الذى
�شهد ميالدها احتفلت منذ عامني

مبرور ن�صف قرن على انطالقها ،
وتناول املفاهيم وامل�ب��ادئ اخلا�صة
بالأوملبياد اخلا�ص والفل�سفة التى
ي��رت�ك��ز عليها وال �ت��ى ��س��اه�م��ت فى
تغري حياة ذوي االع��اق��ة الفكرية
وت �غ �ي�ير ن �ظ��رة امل�ج�ت�م��ع ال �ي �ه��م و
قبولهم  ،كما ت�ن��اول��ت املحا�ضرة
ت�ع��ري��ف ال�لاع��ب وم�ع��اي�ير ت�أهله
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف �أن���ش�ط��ة الأوملبياد
اخلا�ص بداية من االلعاب املحلية
او االق�ل�ي�م�ي��ة او ال�ع��امل�ي��ة  ،حيث
قام كل من �شريف الفويل مدير
ع��ام الأل�ع��اب وامل�سابقات الأوملبياد
اخل��ا���ص ال� � ��دويل،ود .ع �م��اد حمي
ال��دي��ن ب ��إل �ق��اء ت �ل��ك امل �ح��ا� �ض��رة ،
ومت م�ن��ح ال��وق��ت لتلقى الأ�سئلة

عماد حمى الدين

فرح رجائى

ليلة ال�ش�سناوى

ف �ت��وين م��دي��ر ع ��ام امل� �ب ��ادرات عن
تلك امل�ب��ادرات وال��دور الهام الذى
تلعبه ف��ى ح�ي��اة الع�ب��ي الأوملبياد
اخل ��ا� ��ص ل �ت �ت �ك��ام��ل م ��ع ممار�سة
الريا�ضات املختلفة ،وا�ستعر�ضت
�أهمية تلك املبادرات وما قامت به
من دور هام وفعال فى دعم العبى
االوملبياد اخلا�ص فى العديد من
امل �ن��اح��ى احل �ي��ات �ي��ة  ،ك �م��ا حتدث
��س�م�يرة ال �ع��دوى م �� �س ��ؤول برامج
ال�شباب ال�ق��ادة  ،على ال��دور الذى
يلعبه ال�شباب فى حركة الأوملبياد
اخلا�ص  ،حيث تتحق ب�شكل عملى
�سمرية العدوى
ال��دم��ج وق �ب��ول الآخ � ��ر مب�شاركة
واال� �س �ت �ف �� �س��ارات والإج ��اب ��ة عليها بالأوملبياد اخلا�ص الفقرة التالية �شباب مدار�س وجامعات من غري
.واحتلت املبادرات وبرامج ال�شباب من اليوم الأول حيث حتدثت نيبال امل �ع��اق�ي�ن م ��ع �أق ��ران� �ه ��م م ��ن ذوي

نيبال فتنونى

وفيقة خليل

الإع��اق��ة الفكرية  ،و�أن لقاءاتهم ال���ص�ح��ي و امل�ج�ت�م�ع��ات ال�صحية
واجتماعاتهم مع ال�شباب �أثمرت وملتقى العائالت ال�صحي واللياقة
البدنية  ،والتى تعد من �أهم برامج
الكثري من النتائج الرائعة.
وف � ��ى امل� �ح ��ا�� �ض ��رة ال� �ت ��ى تناولت االومل� �ب� �ي ��اد اخل ��ا� ��ص ب��اع �ت �ب��ار �أن
املدار�س املوحدة ومدار�س الأبطال ال�صحة ت��اج على ر�ؤ� ��س الأ�صحاء
والذى يعد �أحدث برامج االوملبياد و� �ض��رورة ت��وف�ير البيئة ال�صحية
اخل��ا���ص وال�ت��ى ي��رك��ز على �أهمية ال�سليمة ح�ت��ى يتمكن الالعبون
م ��دار� ��س ال ��دم ��ج ووج� � ��ود العبى مم��ار��س��ة �أل�ع��اب�ه��م وه��م ف��ى كامل
االومل� �ب� �ي ��اد اخل ��ا� ��ص ك �ط�ل�اب فى لياقتهم ال�صحية والبدنية �ألقتها
تلك املدر�سة وكيفية �إقامة ج�سور ل �ي �ل��ة ال �� �ش �ن��اوي م ��دي ��ر ال�ب�رام ��ج
من العالقات بينهم وبني �أقرانهم ال�صحية  ،واخ�ت�ت��م ال �ي��وم الأول
م��ن غ�ير امل�ع��اق�ين م��ن خ�ل�ال هذا باحلديث ح��ول �ألعاب وم�سابقات
الربنامج ال��ذى �أع��د ب�شكل علمي الأومل �ب �ي��اد اخل��ا���ص �أل�ق��اه��ا �شريف
ومدرو�س و�سوف تتحدث عنه فرح ال �ف��ويل  ،و�أ� �س ����س ت��دري��ب العبي
الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص �ألقاها د .عماد
رجائي مدير م�شاركات ال�شباب.
وج � � ��اءت حم ��ا�� �ض ��رة الربنامج حمي الدين.

ينظمها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

ختام م�سابقة «�إ�سقاط ال�صحون» يف بطولة
فزاع للرماية بال�سكتون للمواطنني
•• دبي-الفجر:

ت �ن��اف ����س  48رام� �ي� �اً مي �ث �ل��ون 24
فريقاً يف ت�صفيات ونهائي م�سابقة
"�إ�سقاط ال�صحون" للمواطنني التي
�أقيمت �أم�س الأول ال�سبت املوافق 27
فرباير� ،ضمن بطولة ف��زاع للرماية
بال�سكتون للمواطنني ،التي ينظمها
م��رك��ز ح� �م ��دان ب ��ن حم �م��د لإحياء
ال�ت��راث ،يف م �ي��دان ال��رم��اي��ة التابع
ل �ل �م��رك��ز مب�ن�ط�ق��ة ال ��روي ��ة يف دب ��ي،
ليتوج الن�سخة الأكرب والأطول زمنياً
لهذه البطولة التي ت�شهد م�شاركة
كبرية من املواطنني.
وتوج الثنائي خالد بن عاي�ش وعاي�ش
ب��ن عاي�ش ،باملركز الأول ،فيما جاء
باملركز الثاين حممد الكعبي وحميد
خ �� �ص �ي��ف ،وب ��امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث �سعيد
�شخبوط و�صقر فهم.
وق � � ��ام ب �ت �ت��وي��ج ال� �ف ��ائ ��زي ��ن �سعادة
ع�ب��داهلل ح�م��دان ب��ن دمل��وك ،الرئي�س

التنفيذي مل��رك��ز ح �م��دان ب��ن حممد
لإح� � �ي � ��اء ال� � �ت� ��راث ،وال� �ع� �م� �ي ��د "م"
حممد عبيد املهريي ،رئي�س اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ،وامل �ق ��دم خليفة
عبيد ال�سويدي ،نائب رئي�س اللجنة
املنظمة.
وت �ع��د م���س��اب�ق��ة �إ� �س �ق��اط ال�صحون،
الفئة الأوىل التي �ستختتم �ضمن 5
فئات ت�شملها مناف�سات بطولة فزاع
للرماية بال�سكتون للمواطنني ،حيث
من املقرر �أن تقام يوم الثالثاء املوافق
 2م��ار���س ،نهائي م�سابقة الأهداف
ف�ئ��ة ال �� �س �ي��دات ل�ب�ط��ول��ة املواطنني،
ف�ي�م��ا ي �ق��ام ي ��وم الأرب� �ع ��اء امل��واف��ق 3
مار�س نهائي م�سابقة الأه��داف فئة
ال ��رج ��ال ل�ب�ط��ول��ة امل��واط �ن�ي�ن ،فيما
يقام نهائي �إ�سقاط ال�صحون لبطولة
فزاع للرماية املفتوحة بال�سكتون يوم
ال�سبت املقبل املوافق  6مار�س ،على
�أن يقام نهائي فئة ال�سيدات للبطولة
املفتوحة ي��وم  9م��ار���س اجل ��اري ،ثم

�أف�ضل �أداء ،و�سط روح ريا�ضية عالية
يف مناف�سة �أخوية بني �أ�صدقاء باملقام
الأول ،الغاية الأ�سا�سية منها حماولة
التفوق وعي�ش �أج��واء ه��ذه البطولة
الريا�ضية الرتاثية.
و�أك��د ال�سويدي� ،أن توزيع املناف�سات
وف��ق ج��دول زمني طويل ك��ان ب�سبب
الإجراءات الوقائية التي حر�صنا على
تطبيقها من خالل عدم جت��اوز عدد
 15رام�ي�اً يومياً خ�لال الت�صفيات
التي امتدت لنحو � 3شهور ون�صف،
م��ع وج��ود م�سافة ال تقل ع��ن � 4إىل
 5مرت بني كل را ٍم و�آخر مع توزيع
الفرق على مدار ال�ساعة دون توقف،
وتعد هذه الفرتة املقبلة الأكرث ترقباً
�سيكون اخلتام مع نهائي فئة الرجال ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة� ،أن مع �إقامة نهائيات خمتلف الفئات يف
للبطولة املفتوحة ي��وم  10مار�س امل �ن��اف �� �س��ات ج� ��اءت ق��وي��ة ومتكافئة البطولتني لتتويج جهود امل�شاركني.
و�سط تعاون والتزام تام بالتعليمات
اجلاري.
وال� �ق ��وان�ي�ن ،وه� ��و م ��ا ان �ع �ك ����س على الرتكيز �سر النجاح
روح ريا�ضية عالية
ج �م��ال �ي��ة امل �ن��اف �� �س��ات وال� �ت� �ق ��ارب يف عرب الثنائي خالد وعاي�ش بن عاي�ش،
لتقدمي
الرماة
كافة
�سعي
مع
امل�ستوى
ال�سويدي،
عبيد
اعترب املقدم خليفة
الفائزان باملركز الأول ،عن �سعادتهما

بهذا الإجن ��از ال��ذي يحققانه للمرة
الأوىل م � �ع � �اً يف م� ��� �ش ��ارك ��ات� �ه ��م يف
البطولة ،وهما القادمان من منطقة
وادي �شوكة يف �إم ��ارة ر�أ���س اخليمة،
للم�شاركة يف هذه البطولة.
وحتدث خالد بن عاي�ش ،وقال� :شكلنا
ه��ذا الفريق قبل �أ�سبوع فقط حيث
اعتاد كل منا امل�شاركة ب�صورة فردية يف
م�سابقات �إ�سقاط الهدف ،لكن تعاونا
معاً ه��ذه امل��رة يف �إ�سقاط ال�صحون،
وقمنا بتدريبات متوا�صلة دون توقف،
وجنحنا بتجاوز الت�صفيات تدريجياً
حتى بلغنا النهائي وحققنا الفوز.

وتابع :الرتكيز هو �سر النجاح يف هذا
ال�ن��وع م��ن امل�سابقات ،حيث ال يجب
االلتفات لأي �أم��ور �أخ��رى وفقط �أن
يكون هدفك ن�صب عينيك الو�صول
�إىل ال�سالح يف �أ��س��رع وق��ت و�إ�سقاط
ال�صحون دون �أخطاء قدر الإمكان.
من�صة ال��ت��ت��وي��ج يف امل�شاركة
الثانية
ع�ب�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
حميد خ�صيف ،عن ر�ضاه بالو�صول
�إىل من�صة التتويج و�إن ك��ان باملركز

الثاين ،وق��ال :ه��ذه امل�شاركة الثانية
ل �ن��ا ،مل يحالفنا ال�ت��وف�ي��ق بتحقيق
م��راك��ز �أوىل يف امل ��رة امل��ا��ض�ي��ة ،لكن
ه� ��ذه امل � ��رة جن �ح �ن��ا ب �ب �ل��وغ النهائي
وح��اول�ن��ا ق��در امل�ستطاع وب�شكل عام
ن�شكر جميع القائمني على البطولة
على تهيئة جميع �أ�سباب النجاح لنا.
وتابع :الإج��راءات اخلا�صة بفريو�س
ك��ورون��ا ت�صب يف �صاحلنا يف نهاية
املطاف ،رغم وجود م�سافة عن زميلك
يف الفريق من �أجل �ضمان الإجراءات
االح�ت�رازي��ة ،لكن ب�شكل ع��ام قدمنا
�أق�صى طاقتنا.
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الفجر الريا�ضي

روبرت�سون :ال يوجد فريق ي�ستطيع التعامل مع �إ�صابات ليفربول!
ق��ال الظهري الأي�سر يف ليفربول �آن��دي روبرت�سون� ،إن��ه ال يوجد فريق يف
العامل ي�ستطيع التعامل مع كل هذه الإ�صابات التي �ضربت �صفوف ناديه
حامل لقب الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا املو�سم.
وحطم ليفربول الأرق��ام القيا�سية يف مو�سم  ،2020-2019لكنه ابتلي
ه��ذا املو�سم بالعديد من الإ�صابات ما �أث��ر على انخفا�ض ح��اد يف م�ستواه
لي�صبح �ساد�ساً بر�صيد  40نقطة من  25مباراة وبفارق  22نقطة عن
مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر.
وافتقد ليفربول اخليارات الدفاعية ب�إ�صابة الثالثي فريجيل فان دايك
وج��و غوميز وج��وي��ل ماتيب ،وح��اول امل��درب ي��ورغ��ن كلوب االعتماد على
ثنائي الو�سط فابينيو وجوردان هندر�سون كقلبي دفاع قبل �إ�صابتهما.

وت�سببت هذه الإ�صابات يف �إجبار كلوب على �إ�شراك  18ثنائياً خمتلفاً يف
مركزي قلب الدفاع خالل املو�سم اجلاري.
وقال روبرت�سون ل�شبكة �سكاي �سبورت�س�" :إذا قلت لأي فريق يف العامل �إنه
�سيعتمد على  18ثنائياً يف مركزي قلب الدفاع ،فال يوجد فريق واحد يف
العامل ي�ستطيع التعامل مع هذا املوقف".
و�أ�ضاف" :يف املعتاد نحن منلك فريجيل وغوميز وجويل ،كان لدينا فابينيو
وهندر�سون ،لكن الآن يلعب معنا ناتانييل فيليب�س الذي مل يكن موجوداً
املو�سم املا�ضي و(�أوزان) كاباك وهو العب �شاب وبن ديفيز املن�ضم من فريق
من الدرجة الثانية ويحتاج �إىل الوقت ،وكذلك الواعد ري�س (وليامز) بكل
ت�أكيد ..كلهم يفتقرون للخربة".
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�شالكه يقيل جهازه الفني بقيادة ال�سوي�سري غرو�س
�أعلن �شالكه �صاحب املركز الأخري يف الدوري الأملاين يف كرة القدم �إقالة
جهازه الفني بكامله على ر�أ�سه امل��درب ال�سوي�سري كري�ستيان غرو�س
غ��داة تعر�ضه للخ�سارة ال�ساد�سة ع�شرة هذا املو�سم عندما �سقط �أمام
م�ضيفه �شتوتغارت  5-1ال�سبت يف املرحلة الثالثة والع�شرين.
وق��ال رئي�س �شالكه ينز بوختا يف بيان عقب ال�سقوط ام��ام �شتوتغارت
وال��ذي ج��اء بعد �أ�سبوع واح��د على خ�سارة درب��ي ال��رور ام��ام بورو�سيا
دورمتوند (�صفر�" :)-4أ�صبح القرار حتميا بعد النتيجتني املخيبتني
�أمام دورمتوند و�شتوتغارت".
و�أ��ض��اف "الفريق مدين الآن للنادي واجلماهري بتقدمي �أف�ضل �أداء
ممكن يف الثلث الأخري من املو�سم".
و�أقيل غرو�س واملدير الريا�ضي يوخن �شنايدر واملن�سق الريا�ضي �سا�شا

ري�ثر الأح��د وك��ذل��ك م�ساعد امل��درب راي�ن�ر فيدماير وامل ��درب اللياقة
البدنية فرينر لوثارد .وتوىل غرو�س ( 66عامًا) امل�س�ؤولية منذ �شهرين
فقط خلفا لهوب �ستيفنز ال��ذي كان ي�شرف م�ؤقتا على االدارة الفنية
للفريق منذ كانون االول/دي�سمرب املا�ضي عقب �إقالة مانويل باوم.
وقبل ب��اوم ،تخلى �شالكه ع��ن خ��دم��ات م��درب��ه داف�ي��د فاغرن ال��ذي كان
ا�ستلم املهمة من �صيف  2019اىل �أيلول�/سبتمرب .2020
ويحتل �شالكه الذي ت�أ�س�س عام  ،1904املركز الأخري يف البوند�سليغا
بفارق ت�سع نقاط عن �أول الناجني من الهبوط اىل الدرجة الثانية.
وفاز ممثل مدينة غيل�سنكري�شن الذي كان قبل عامني يخو�ض مناف�سات
م�سابقة دوري �أبطال �أوروب��ا ،مبباراة واح��دة فقط يف  23مباراة هذا
املو�سم ،وهو يواجه خطر الهبوط للمرة االوىل منذ عام .1988
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مدرب ت�شيل�سي يتحدث عن «الالعب املذهل» يف مان يونايتد �ألفاري�س ي�سقط يلديرمي
بال�ضربة القا�ضية

و� �ص��ف م ��درب ت�شيل�سي توما�س
توخيل ،العب مان�ش�سرت يونايتد
ب��رون��و ف��رن��ان��دي��ز ،ب ��أن��ه م��ن بني
�أف�ضل العبي الو�سط يف العامل،
وق � ��ال �إن � ��ه ح � ��اول � �ض��م الالعب
ال�برت�غ��ايل ال ��دويل خ�ل�ال توليه
تدريب باري�س �سان جريمان.
و�أ��ص�ب��ح ف��رن��ان��دي��ز ،ال ��ذي ان�ضم
م��ن ��س�ب��ورت�ن��غ ل�شبونة يف يناير
م ��ن ال� �ع ��ام امل��ا� �ض��ي� ،أه� ��م العبي
يونايتد ،و�ساهم ب�شكل م��ؤث��ر يف
وج��وده باملركز الثاين يف الدوري
الإجنليزي املمتاز ،قبل اللعب يف
��ض�ي��اف��ة ت�شيل�سي يف �ستامفورد
بريدج. ،
وقال توخيل عن فرنانديز البالغ
ع �م��ره  26ع��ام��ا ،وال ��ذي �سجل
 15ه ��دف ��ا ،و� �ص �ن��ع  11هدفا
يف ال� ��دوري ه��ذا امل��و� �س��م" :الأثر
ال ��ذي ت��رك��ه ال مي�ك��ن و��ص�ف��ه وال

يف م���س��اب�ق��ة م��ن ب�ي�ن الأق � ��وى يف
�أوروب� � ��ا ...فلي�س ل��دي م��ا �أقوله
�� �س ��وى االح� �ت� ��رام ال �ك �ب�ي�ر لهذا
ال�شخ�ص".
وت��اب��ع�" :إنه م��ذه��ل� .إن��ه م��ن بني
�أف���ض��ل الع�ب��ي ال��و��س��ط يف العامل
ول�ق��د ت��رك ب�صمة وا�ضحة جدا،
وح �ت��ى ت�ف�ع��ل ذل ��ك خ�ل�ال مو�سم
واح��د يف ك��رة ال �ق��دم ،ف�ه��ذا يعني
بال�ضرورة �أنك من طراز رفيع".
وت � � ��وىل ت ��وخ� �ي ��ل ت � ��دري � ��ب �سان
جريمان خ�لال الفرتة -2018
 ،2020وق ��ال �إن ��ه ح ��اول �ضم
فرنانديز خ�لال العمل م��ع بطل
فرن�سا.
وقال املدرب الأملاين" :لقد عملنا
بجدية م��ن �أج�ل��ه �ضمه .حاولنا
ل�ك�ن��ه رح ��ل �إىل ف��ري��ق �آخ� ��ر .من
ي�صدق".
من فريق ق��وي ،وه��و فريق كبري دوري ،وتنتقل �إىل واحد من �أكرب ال�سيئ بالن�سبة لنا �أن�ن��ا �سنلعب
و�أ��ض��اف�" :أن ت�أتي من الربتغال ل �ك��ن ل �ي ����س م� ��ن �أق � � ��وى بطولة �أندية ال��دوري الإجنليزي املمتاز �ضده".

يوفنتو�س يتعرث يف م�سعاه
للبقاء يف املناف�سة
مني يوفنتو�س بنك�سة يف م�سعاه للبقاء يف دائ ��رة املناف�سة على لقب
الدوري االيطايل لكرة القدم ب�سقوطه �أمام م�ضيفه فريونا بفخ التعادل
� 1-1ضمن مناف�سات املرحلة الرابعة والع�شرين.
وافتتح النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الت�سجيل لفريق ال�سيدة
العجوز ( ،)49معززا �صدارته لرتتيب الهدافني مع  19هدفا� ،إال �أن
�أ�صحاب الأر�ض عادلوا عرب الت�شيكي �أنتونني باراك (.)77
واكتفى يوفنتو�س بنقطة لريفع ر�صيده اىل  46نقطة يف املركز الثالث
بفارق �سبع نقاط عن انرت املت�صدر الذي ي�ست�ضيف جنوى وثالث عن
ميالن الذي يحل االحد على روما الرابع ( )44يف قمة املرحلة ،عل ًما ان
البيانكونريي ميلك مباراة م�ؤجلة.
وي�ع��اين فريق امل��درب ان��دري��ا بريلو م��ن غيابات ع��دة ب�سبب اال�صابات
�أبرزها لثنائي قلب الدفاع ليوناردو بونوت�شي وجورجيو كييليني،
والظهري-اجلناح االك��وادوري خ��وان ك��وادرادو ،املهاجمني
الأرجنتيني باولو ديباال و�ألفارو موراتا ،اال ان اال�سباين
غاب بداعي املر�ض.
وق ��ال ب�يرل��و "لقد ك��ان��ت االف���ض�ل�ي��ة ل�ن��ا وه ��ذا االمر
الأ�� �ص� �ع ��ب ،لل��أ� �س��ف مل ن�ت�م�ك��ن م ��ن امل �ح��اف �ظ��ة على
النتيجة".
وتابع "كانت تنق�صنا احلدية وحتديدًا يف الهدف الذي
دخ��ل �شباكنا� .إن�ه��ا �أم��ور �صغرية على الالعبني
ال���ش�ب��اب ان يتعلموها ،لأن �ه��ا ه��ي التي
ت�سمح لنا بح�صد النقاط".
وك��ان يوفنتو�س ع��اد اىل �سكة
االن � �ت � �� � �ص� ��ارات يف امل ��رح� �ل ��ة
ال�سابقة من بوابة كروتوين
(�3-صفر) بعد �أن �سقط
ب � �ه� ��دف ن� �ظ� �ي ��ف ام � ��ام
ن��اب��ويل ال� ��ذي �أحلق
ب��ه ال�ه��زمي��ة الثالثة
هذا املو�سم.
ومي � � ��ر يوفنتو�س
ب� �ف�ت�رة م�ضطربة
بعد �أن مني الأ�سبوع
املا�ضي بهزمية 2-1
ام� ��ام م���ض�ي�ف��ه بورتو
الربتغايل يف ذهاب الدور ثمن النهائي
من دوري ابطال �أوروبا .اال انه بلغ نهائي
ك�أ�س ايطاليا حيث �سيواجه �أتاالنتا يف
�أيار/مايو املقبل.
وه ��دد يوفنتو�س ب��اك � ًرا ع�بر ت�سديدة
للويلزي �آرون رام�سي �أبعدها احلار�س
اىل ركنية (.)2
وك� ��اد �أن ي �ت �ق��دم �أ� �ص �ح��اب الأر� � ��ض يف
النتيجة لوال ناب القائم عن احلار�س
البولندي فويت�شخ ت�شي�شني لر�أ�سية
القائد دافيدي فاراوين (.)8
وه��دد ال�ضيوف عرب فيديريكو كييزا

ال��دي توغل اىل املنطقة و��س��دد ك��رة قوية ت�صدى لها احل��ار���س ماركو
�سيلف�سرتي (.)14
ومنح رونالدو فريقه التقدم مع انطالق ال�شوط الثاين عندما و�صلت
الكرة اىل كييزا داخل املنطقة ومنه اىل رونالدو الآتي من اخللف غري
املراقب تابعها �سهلة يف ال�شباك (.)49
وهذا الهدف التا�سع ع�شر معززًا �صدارته لهدايف الدوري بفارق اثنني عن
البلجيكي روميلو لوكاكو جنم انرت ،والرابع يف مبارياته الأربع الأخرية
يف الدوري بعد �أن ف�شل يف هز ال�شباك يف الثالث ال�سابقة.
وح ��اول الع��ب ري��ال م��دري��د اال��س�ب��اين ومان�ش�سرت يونايتد االنكليزي
ال�سابق م�ضاعفة النتيجة بت�سديدة من خارج املنطقة ا�ستقرت �سهلة بني
يدي احلار�س (.)67
وعادل �أ�صحاب الأر�ض النتيجة بر�أ�سية رائعة ارتقى لها باراك بعد
عر�ضية متقنة من البديل ال�صربي داركو الزوفيت�ش (.)77
وكاد الزوفيت�ش �أن يطلق ر�صا�صة الرحمة على يوفنتو�س
عندما �سدد كرة قوية من داخل املنطقة نحو �سقف املرمى
ت�صدى لها ت�شي�شني ب�أنامله لرتتطم بالعار�ضة وتتحول
اىل ركنية (.)85
�أن�ه��ى الت�سيو �أ��س�ب��و ًع��ا ك��ارث� ًي��ا ب�سقوطه ام��ام م�ضيفه
بولونيا �صفر -2بعد �أن مني بهزمية ق��اري��ة قا�سية يف
منت�صفه.
ودخل فريق العا�صمة املواجهة امام بولونيا بعد �أن مني
الثالثاء بهزمية ثقيلة  4-1امام �ضيفه بايرن
ميونيخ الأمل� ��اين ع�ل��ى امل�ل�ع��ب الأومل �ب��ي يف
روما يف ذهاب الدور ثمن النهائي من
دوري اب �ط��ال �أوروب � ��ا ،ل�ت�ك��ون مهمة
ال �ع��ودة �شبه م�ستحيلة ام ��ام بطل
القارة يف لقاء االياب.
كما ف � ّرط الت�سيو بالبقاء على
م �� �س��اف��ة ال� �ص �ق��ة م ��ن املقاعد
االوروبية ،حيث جتمد ر�صيده
عند  43نقطة يف املركز ال�ساد�س
بفارق املواجهتني املبا�شرتني عن
�أتاالنتا اخلام�س الذي يحل على
�سبمدوريا .
وك��ان��ت ه ��ذه امل� �ب ��اراة االوىل
ال �ت��ي ي�ف���ش��ل ب�ه��ا الت���س�ي��و يف
هز ال�شباك يف ال��دوري بعد
�سل�سلة من يف  19مواجهة
ت��وال� ًي��ا ،حيث ك��ان ي��أم��ل يف
م �ع��ادل��ة رق �م��ه القيا�سي
(.)21
ك � � �م� � ��ا ك � � ��ان � � ��ت ه� � ��ذه
اخل � �� � �س� ��ارة الثانية
ف� �ق ��ط ل�ل�ات �� �س �ي��و يف
�آخر ع�شر مباريات يف
"�سريي �أ" مقابل �سبعة
انت�صارات وتعادل.

احتفظ املك�سيكي �ساوول "كانيلو" الفاري�س بلقبه
بطال للعامل يف وزن فوق املتو�سط للرابطة العاملية
واملجل�س العاملي للمالكمة بفوزه على الرتكي �أفني
يلديرمي بال�ضربة الفنية القا�ضية ال�سبت مبلعب
"هارد روك" يف ميامي بالواليات املتحدة.
وم �ن��ذ اجل��ول��ة االوىل ،مل ي�ت�رك �أل �ف��اري ����س ،املتوج
ب��ال�ل�ق��ب ال�ع��امل��ي امل��وح��د يف وزن امل�ت��و��س��ط� ،أي حظ
خل�صمه الذي كان يخو�ض مباراته االوىل منذ �أكرث
من عامني.
وجن��ح �ألفاري�س يف �إ�سقاط يلديرمي على احللبة يف
اجلولة الثالثة بعد �سل�سلة من ال�ضربات املتتالية.
ل�ك��ن ال�ترك��ي جن��ح يف ال�ن�ه��و���ض وا��س�ت�ك�م��ال النزال،
قبل �أن يفاج�أ م��درب��ه اجلماهري ب�ع��دم ق��درت��ه على
اال�ستمرار يف املناف�سة وبالتايل رف�ض خو�ض اجلولة
الرابعة.
وق��ال �ألفاري�س ال��ذي حقق الفوز الـ 55يف م�سريته

االح�تراف�ي��ة بينها  37بال�ضربة القا�ضية�" :أردت
تقدمي مباراة كبرية هنا وفعلت ما ك��ان يتعني علي
ال �ق �ي��ام به" .و�أ�� �ض ��اف "كنت ب�ح��اج��ة �إىل ال�ضربة
القا�ضية وه��ذا ما فعلته .ال يهم �إذا كانوا �أط��ول �أو
كانت لديهم قدرة �أكرب �أو مدربا جيدا� .أتيت للقيام
بعملي ،جئت �إىل هنا للفوز".
و�أُرغِ ��م الفاري�س على خو�ض امل �ب��اراة �ضد يلديرمي
للحفاظ على حزاميه يف ت�صنيف الرابطة واملجل�س
ال�ع��امل�ي�ين .ويتطلع امل�لاك��م املك�سيكي م��ن االن اىل
حتقيق هدفه �أن يكون �أول من يتوج باللقب املوحد
يف فئة الوزن فوق املتو�سط.
وقال �ألفاري�س "�أريد �أن �أدخل التاريخ .مل يفعلها �أحد
�سابقا" .ومن املقرر �أن تكون مباراته املقبلة يف الثامن
م��ن �أي��ار/م��اي��و �ضد ال�بري�ط��اين بيلي ج��و �ساوندرز
بطل املنظمة العاملية ،يليه االمريكي كاليب بالنت
بطل االحتاد الدويل للمالكمة.

مي�سي هداف  2021يف الدوريات
الأوروبية الـ 5الكربى
بات قائد بر�شلونة الإ�سباين ،الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،هداف  2021حتى
الآن يف ال��دوري��ات الأوروب �ي��ة الـ 5ال�ك�برى ،بعدما �أح��رز ه��دف�اً لفريقه �أمام
�إ�شبيلية ال�سبت .ون�شر احل�ساب الر�سمي لفريق بر�شلونة على توتري تغريدة
�أكد فيها �أن مي�سي هداف هذا العام يف الدوريات الأوروبية الـ 5الكربى بر�صيد
 12هدفاً ،ويليه البولندي روبرت ليفاندوف�سكي بر�صيد  11هدفاً ،فيما حل
�أندريه �سيلفا ثالثاً بـ� 10أهداف .ورفع ليونيل مي�سي ر�صيد �أهدافه بالدوري
الإ�سباين املو�سم احلايل �إىل  19معززاً �صدارة ترتيب هدايف "الليغا" ،بفارق
� 3أهداف عن النجم الأوروغوياين لوي�س �سواريز �صاحب الـ 16هدفاً ،الذي
يواجه مع "الروخيبالنكو�س" م�ضيفه فياريال �أم�س الأحد.

كلوب يح�سم م�ستقبل
�صالح مع ليفربول
ق��ال م��درب ليفربول الإجنليزي ،الأمل��اين يورغن كلوب� ،إن��ه يتمنى �أن
يبقى امل�صري حممد �صالح ،مع "الريدز" لفرتة طويلة ،م�شرياً �إىل �أنه
العب مهم بالن�سبة لفريقه.
وت�أتي ت�صريحات كلوب لتنفي التقارير ال�صحافية الربيطانية التي
�أكدت يف وقت �سابق �أن جتديد عقد حممد �صالح لي�س �ضمن �أولويات
ليفربول ،و�إمنا يهتم النادي بتجديد عقود العبني �آخرين.
وك��ان حممد �صالح �أث��ار التكهنات حول م�ستقبله ،يف دي�سمرب
(كانون الأول) املا�ضي ،عندما و�صف،
يف ح ��وار م��ع �صحيفتنا �آ� ��س ،ريال
مدريد وبر�شلونة ب�أنهما "ناديان
كبريان" ،م�شرياً �إىل �أن��ه "ال �أحد
يعرف ما قد يحدث يف امل�ستقبل".
وك � ��ان � ��ت ه� � ��ذه ه � ��ي امل� � � ��رة الأوىل
ال�ت��ي ال تت�سم �إج��اب��ة حم�م��د �صالح
بالدبلوما�سية ع�ن��د احل��دي��ث عن
م �� �س �ت �ق �ب �ل��ه م� ��ع ليفربول،
�إذ اع� � � �ت � � ��اد ع� � �ل � ��ى جتنب
الت�صريحات التي تتناول
وجهته املقبلة.
وقال يورغن كلوب ،يف امل�ؤمتر
ال�صحايف قبل مواجهة �شيفيلد
يونايتد �أم����س الأح ��د�" :أعتقد
�أن� ��ه م��ن غ�ي�ر امل �ن��ا� �س��ب �أن �أكيل
امل��دي��ح ل�لاع�ب��ي ف��ري�ق��ي ،الأمر
ال ��ذي �أري� ��د ف�ع�ل��ه باملنا�سبة،
ل� �ك ��ن ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل�صالح
حت��دي��داً ،الأم��ر خمتلف،
لأن �أرق��ام��ه تتحدث عن
نف�سها".
و�أ� � � � �ض� � � ��اف ك � �ل� ��وب:
"حممد �صالح
ل � � �ي � � ��� � ��س ف � �ق� ��ط
ه� � � �دّاف ،ب ��ل �إن ��ه

تطور كالعب ك��رة ق��دم ب�شكل جيد ،هو الع��ب مهم ج��داً بالن�سبة لنا،
ونتمنى �أن يبقى مع الفريق لفرتة طويلة بكل ت�أكيد".
ورغ��م تراجع نتائج ليفربول يف الفرتة الأخرية
ببطولة ال ��دوري الإجن�ل�ي��زي امل�م�ت��از� ،إال �أن
�صالح مازال حمتفظاً ب�أرقامه اال�ستثنائية،
�إذ �سجل  24هدفاً يف كل البطوالت منذ
بداية املو�سم اجلاري ،منها  17هدفاً
يف ال��دوري الإجنليزي و�ضعته
على ر�أ�س قائمة هدايف
امل�سابقة.

من قلب غرفة العمليات ..طبيب يجيب القا�ضي ويذهله

االثنني  1مارس  2021م  -العـدد 13177

بانوراما

1 March 2021 - Issue No 13177

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أ�صيب قا�ض �أمريكي بالذهول عندما �شاهد جراحا يح�ضر حمكمة افرتا�ضية ،وهو داخل غرفة عمليات ،حيث كان
يجري عملية جراحية لأحد املر�ضى.
وعقدت حمكمة يف والية كاليفورنيا حماكمة افرتا�ضية عرب تطبيق "زووم" ب�سبب تداعيات جائحة كورونا ،التي
جتعل من احل�ضور الوجاهي متعذرا.
وكانت الق�ضية املنظورة �أمام املحكمة تتعلق بدعوى على الطبيب يف �ش�أن مروري.
ويف بداية اجلل�سة ،ظهر الدكتور �سكوت غرين مرتديا القناع الطبي والرداء اخلا�ص بغرفة العمليات ،الأمر الذي
�أثار ا�ستغراب فريق املحكمة.
وزاد اال�ستغراب ،عندما قال اجلراح ب�أن هناك مري�ضا يجري له حاليا عملية جراحية بالتزامن مع املحكمة.
ويف بداية ت�سجيل "زووم" الذي ن�شر على �شبكات التوا�صل ،قال الطبيب غرين� :أنا يف غرفة العمليات الآن وجاهز
للمحاكمة".
وقال الطبيب هذا الكالم بينما كان على ما يبدو منهمكا يف العمل.
لكن كاتب املحكمة ،قال":ما مل �أكن خمط ًئا � ،أرى مدعى عليه موجود يف منت�صف غرفة العمليات ويبدو �أنه ي�شارك
بن�شاط يف تقدمي اخلدمات للمري�ض .هل هذا �صحيح يا �سيد غرين؟"
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�صداقة بني عجوز وبجعة عمرها  37عاما

تكت�شفان �أنهما �شقيقتان بال�صدفة

رمب��ا ت�سمع ع��ن ��ص��داق��ة ب�ين رج �ل�ين �أو رج��ل و�سيدة
والعك�س ،لكن �صداقة متتد لـ 37عاما بني رجل وبجعة،
فهذا "غريب" .ويحظى الرتكي رجب م�يرزان بعالقة
�صداقة ا�ستثنائية للغاية مع البجعة "غريب" منذ 37
عاما ،وفق تقرير ل�صحيفة بيلد الأملانية.
وبد�أت الق�صة يف عام  1984عندما كان رجب ي�ؤدي عمله
كعامل بريد ،ويقوم ب�إي�صال الر�سائل لأ�صحابها يف قرية
جماورة ملدينة �أدرنة الرتكية .ويف هذه الرحلة املعتادة،
وجد �ساعي الربيد بجعة م�صابة بك�سر يف جناحها ،فقام
بتجبريه بع�صا ،و�أخ��ذه��ا معه �إىل امل�ن��زل .و�أط�ل��ق رجب
على بجعته ا�سم "غريب" ،ون�ش�أت �صداقة غريبة بينهما،
لأن البجعة مل ترتك منقذها منذ ذلك احلني؛ ويذهبان
يف نزهة معا يوميا ،بل �إن �ساعي الربيد �شيد حظرية
خا�صة لبجعته يف حديقة املنزل .ويف حديث ل�صحيفة
"بيلد" ،قال رجب�" :إذا حتدث �شخ�ص �آخر معي ،ف�إن
غريب ت�ضرب منقارها يف الأر�ض وترفع �صوتها غ�ضبا".
وتابع "�أنها حتاول حمايتي ورمبا ت�شعر بالغرية ..عندما
متوت غريب� ،س�أبني لها قربا من الرخام".

اكت�شفت امر�أتان بريطانيتان �أنهما �شقيقتان عن طريق ال�صدفة،
بعد �أن التقتا خالل عملهما يف املقهى نف�سه .
والتقت كل من جوليا تينيتي ( 31عاماً) وكا�ساندرا مادي�سون
( 32ع ��ام� �اً) يف ع ��ام  ،2013ع �ن��دم��ا ك��ان �ت��ا ت �ع �م�لان يف مقهى
 Russian Ladyيف نيو هافن ،كونيتيكت ،و�سرعان ما �أ�صبحتا
�صديقتني دون �أن تدركا �صلة القرابة التي جتمعهما ،حتى بد�أ
النا�س ي�شريون �إىل الت�شابه بينهما.
و�شاركت كا�ساندرا ق�صتها على في�س ب��وك "التقيت �أن��ا وجوليا
يف ع��ام  2013يف مقهى  Russian Ladyوالح �ظ��ت جوليا
و�شم علم الدومينيكان على ذراع ��ي ،و�أخ�برت�ن��ي �أن�ه��ا �أي�ضاً من
الدومينيكان وقد مت تبنيها من هناك" .و�أ�ضافت كا�ساندرا "قلت
لها �إنني �أي�ضاً متبناة من هناك ،و�أ�صبحنا �صديقتني ،وبد�أنا يف
ارت��داء مالب�س متطابقة و�إخبار اجلميع ب�أننا �شقيقتني" .وعلى
مدى � 8سنوات ،ا�ستمرت عالقة ال�صداقة بني جوليا وكا�ساندرا،
وب�سبب تعليقات الغرباء ح��ول الت�شابه بينهما ،بد�أتا تت�ساءالن
عن �إمكانية وج��ود عالقة قرابة بينهما ،لكن �أوراق التبني لكل
منهما مل تكن متطابقة ،حيث ذكرت الأوراق �أنهما من مدينتني
خمتلفتني و�أ�سماء عائلتيهما ووالدتيهما غري متطابقة.

حادثة �سرقة ..وموقف بطويل من ال�ضحية

ي�صنع متثاال عمالقا لـ«حور�س» من قطع احلديد اخلردة

�أظ �ه��رت ك��ام�ي�رات امل��راق �ب��ة يف �أح ��د � �ش��وارع كاليفورنيا
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة�� ،س�ي��ارة جت��ر �سيدة وهي
مت�سك بحقيبتها ،بعدما تعر�ضت ملحاولة �سرقة .وح�سبما
ذكرت �شبكة "�إن بي �سي" الأمريكية ،ف�إنها قد ح�صلت على
مقطع الفيديو ،من �أحد املتاجر املتخ�ص�صة ببيع منتجات
التجميل ،والتي وثقت احلادثة .وتوا�صل ال�سيارة التحرك
يف الفيديو ،بينما تفقد ال�سيدة الأمل با�ستعادة حقيبتها،
�إذ تتخلى عنها ،ويقرتب �أ�شخا�ص متواجدون يف املكان
منها ،لالطمئنان عليها ،يف حني يوا�صل بع�ض املتواجدين
يف املكان الت�صوير .من جانبها ،طلبت �شرطة كاليفورنيا
يف بيان ،من �أي �شخ�ص تتوفر لديه معلومات عن ال�سيارة
�أو �سائقها� ،إعالمها التخاذ الإجراءات املنا�سبة.

متكن ال�شاب امل�صري �إبراهيم �صالح من �صناعة متثال حور�س�إله
ال�شم�س عند قدماء امل�صريني ،بارتفاع ي�صل �إىل � 6أمتار ون�صف،
م�ستغال �أكرث من ن�صف طن من احلديد القدمي ،وم�ستغرقا نحو
�أربعني يوما يف �صنع التمثال .ال�شاب امل�صري من ع�شاق احل�ضارة
الفرعونية ال�ق��دمي��ة ،و�أراد �أن ي�صنع جم�سمات حت��اك��ي متاثيل
�أج��داده الفراعنة ،لكن ب�أ�سلوب خمتلف ،حتى يجذب الأنظار نحو
فكرة ا�ستغالل اخل��ردة وبقايا احلديد ب�شكل �إيجابي ،بدال من �أن
ت�صبح عبئا اقت�صاديا على بالده .يقول �إبراهيم ( 28عاما) �إنه يرى
يف اخل��ردة ث��روة كبرية ،لذلك فهو ي�ؤمن ب�أهمية �إع��ادة تدويرها
ب�شكل فني ،بدال من �أن تلقى يف ال�صحراء �أو �أن تلقى �أي م�صري �آخر.
يف بداية م�شواره كان يعمل نحاتا عاديا ،ي�ستخدم املواد املعتادة مثل
اجلب�س ،لكن �إبراهيم قرر �أن يجد لنف�سه م�سارا خمتلفا ،يتمكن به
من �صنع م�سرية متميزة يف جمال النحت والت�صميم .متثال حور�س
لي�س �أول �أعماله ،بل �سبقها عدة �أعمال �أخ��رى ،ت�شرتك جميعا يف
كونها م�ستمدة من احل�ضارة امل�صرية القدمية ،مثل متثال قط
با�ستيت الفرعوين الذي �صنعه بارتفاع � 6أمتار ،وكذلك قناع توت
عنخ �آمون ،وبع�ض املج�سمات ال�صغرية الأخرى.

التهريب يف زمن اجلائحة ..داخل �سيارة �إ�سعاف
عرث رجال �شرطة مدينة مي�سينا بجزيرة �صقلية على 30

�إبادة  850بقرة عا�شت يف ظروف جهنمية

�أفاد تقرير �سري �صادر عن �أطباء بيطريني حكوميني �إ�سبان �أن
�أك�ثر من  850بقرة ق�ضت �شهورا على منت �سفينة جت��ول عرب
البحر الأبي�ض املتو�سط ،مل تعد �صاحلة ويجب قتلها.
ووف��ق ما ذك��رت �صحيفة "الغارديان" الربيطانية ،ف ��إن الأبقار
ك��ان��ت تعي�ش يف ظ��روف "جهنمية" ،على ح��د و��ص��ف ن�شطاء يف
حقوق احليوانات .وظلت ال�سفينة ،التي حتمل الأبقار ،جتول عرب
البحر الأبي�ض املتو�سط لأ�شهر عدة يف انتظار العثور على م�شرت
للما�شية ،قبل �أن تر�سو ،ميناء قرطاجنة جنوب �شرق �إ�سبانيا.
ورف�ضت جمموعة من الدول هذه احليوانات ،ب�سبب خماوف من
�إ�صابتها مبر�ض الل�سان الأزرق ،الذي ي�سبب العرج والنزيف.
وخل�ص تقرير الأطباء البيطريني يف �إ�سبانيا �إىل �أن احليوانات
عانت كثريا ب�سبب الرحلة الطويلة.

Monday

بيلي �إيلي�ش حت�ضر حفل فانيتي فري �أو�سكار يف بيفريل هيلز خالل حفل توزيع جوائز الأو�سكار الـ  ، 92يف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا.رويرتز

علماء يطورون �أول و�شم م�ضيء يف العامل

توبا بويوك�ستون
تتنكر من �أجل
ابنة ال�سفري

ابتكر علماء يف اململكة املتحدة �أول و�شم م�ؤقت ي�ضيء من تلقاء نف�سه،
وميكن �أن يكون له العديد من التطبيقات يف جماالت الرعاية ال�صحية.
ومت دمج م�صابيح  OLEDامل�صغرة يف و�شم م�ؤقت يلت�صق بالأ�سطح بنف�س
طريقة الإ� �ص��دارات املزخرفة بالر�سوم املتحركة التي ي�ضعها الأطفال.
م�صابيح  OLEDهي م�صابيح موفرة للطاقة ،وت�ستخدم ب�شكل �شائع يف
�شا�شات الأجهزة ،مبا يف ذلك الهواتف الذكية و�أجهزة التلفزيون.
ويبلغ �سمك الو�شم  2.3ميكرومرت فقط ،وه��و �أرق  30م��رة من �شعرة
الإن���س��ان ،وي�ضيء باللون الأخ�ضر ،ويكون �ساط ًعا بدرجة كافية بحيث
ميكن ر�ؤيته بالعني املجردة .ومن امل�أمول �أن ي�ؤدي هذا االخ�تراق بقيادة
باحثني يف معهد  UCLواملعهد الإيطايل للتكنولوجيا �إىل و�ضع الأ�سا�س
للو�شم امل�ؤقت يف امل�ستقبل بقدرات ذكية.
ومت ت�شغيل النموذج الأويل بوا�سطة م�صدر طاقة مرفق للتجربة ،لكن
املطورين يقولون �إن الإ�صدارات امل�ستقبلية �ست�ستخدم على الأرجح بطارية
�صغرية �أو مكثفات فائقة.
ويحتوي اجلهاز احل��ايل على :ورق و�شم م�ؤقت متوفر جت��ار ًي��ا ،قطبني
كهربائيني ،طبقة عازلة وبوليمر ي�ضيء عند تعر�ضه ملجال كهربائي،
ويبلغ �سمك البوليمر الباعث لل�ضوء  76نانومرت فقط.

ك �� �ش �ف��ت و�� �س ��ائ ��ل �إع � �ل ��ام تركية
ع ��ن �� �ص ��ورا ل �ل �ن �ج �م��ة ال�ت�رك� �ي ��ة
ت��وب��ا بويوك�ستون تظهر تنكرها
ب�شخ�صية "هاريل كوين" ،وذلك
ب�سبب م�شهد متثيلي �ست�ؤديه يف
م�سل�سل "ابنة ال�سفري" ،مل يُك�شف
ع��ن تفا�صيله ،وق��د �� ُ�س � ّرب��ت هذه
ال�صور كت�شويق للجمهور مل�شاهدة
العمل.
وك��ان��ت رج �ح��ت م �� �ص��ادر مطلعة
�أن ت�ك��ون احل�ل�ق��ة ال�ت��ي �ستعر�ض
يف � 10أي��ار ه��ي الأخ�ي�رة ،على �أن
تكون احللقة � ،52أي �ستعر�ض 11
حلقة بعد� ،أما �سبب اتخاذهم قرار
ع��ر���ض ه ��ذا ال �ع��دد م��ن احللقات
ب �ع��د ،ف �ه��و ل �ك��ي ت �ك��ون الأح � ��داث
منطقية ،وك��ي ال ي�ت��وق��ف العمل
دون خامتة.

قد تع ّو�ض املفاج�آت عن غياب البهرجة اال�ستعرا�ضية يف احتفال �إعالن
جوائز "غولدن غلوب" بال�صيغة االفرتا�ضية ب�سبب جائحة كوفيد-19
وميكن �أن ي�شكل منا�سبة لالحتفاء باملُخرجات ولتكري�س �صعود "نتفليك�س"
يف جمال الإنتاج ال�سينمائي.
فمن�صة الفيديو بح�سب الطلب حققت رقماُ قيا�سياً يف الرت�شيحات �إذ
ا�ستحوذت على  42منها ،و�أعمالها تناف�س على جوائز �أه��م الفئات ويف
مقدّمها "�أف�ضل فيلم درامي" التي تت�ضمن الئحة الرت�شيحات اخلم�سة
اثنني من �أ�شرطتها هما "ذي ترايل �أوف ذي �شيكاغو �سفن" و"مانك".
لكنّ احلذر يبقى واجباً� ،إذ رغم ح�صولها على  34تر�شيحاً العام الفائت،
مل تنجح "نتفليك�س" يف الفوز �إال بجائزتني ،و�أخفقت تالياً يف فر�ض نف�سها
بني كبار هوليوود .وت�ستحوذ جوائز "غولدن غلوب" على اهتمام كبري يف
�أو�ساط ال�سينما الأمريكية وي�سعى العاملون يف هذا القطاع �إىل الفوز بها.
وهي قد تعزز حظوظ �أبرز املر�شحني جلوائز الأو�سكار ،لكنها �أي�ضاً ،وعلى
العك�س ،قد حتبط �آمالهم.
بالن�سبة �إىل ن�سخة  ،2019ك��ان ل��دى جلنة التحكيم التابعة جلمعية
ال���ص�ح��اف��ة الأج�ن�ب�ي��ة يف ه��ول �ي��وود ال�ت��ي مت�ن��ح ه��ذه اجل��وائ��ز ق ��درة على
اال�ست�شراف :فقد فاز جميع الفائزين بجوائز غولدن غلوب يف فئة ال�سينما
بجائزة �أو�سكار بعد ب�ضعة �أ�سابيع ،با�ستثناء مو�سيقى الأفالم.

جوائز غولدن غلوب لتكري�س نتفليك�س هوليودي ًا

ج�سم كروي غريب يظهر يف الكاريبي
�أرادت �شابة بريطانية وعائلتها جتريب �شيء
جديد خ�لال عطلة يق�ضونها يف �إح��دى جزر
ال �ب��اه��ام��ا يف ال�ب�ح��ر ال �ك��اري �ب��ي ،لينتهي بهم
املطاف �إىل اكت�شاف ج�سم غريب للغاية.
ون�شرت تفا�صيل الق�صة� ،صحيفة "�إندبندنت"
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،ال�ت��ي ق��ال��ت �إن اجل���س��م ع�ل��ى ما
ي�ب��دو �إم��ا �سقط م��ن مركبة ف�ضائية �أو قمر
ا�صطناعي من �صنع الرو�س.
وذك� ��رت م��ان��ون ك�ل��ارك ،ال�ب��ال�غ��ة م��ن العمر
 24عاما� ،أنها الحظت ،بينما كانت ت�سري مع
وال��دت�ه��ا� ،شيئا يلمع يف ال�ل�ي��ل ،رغ��م �أن رمال
ال�شاطئ كانت قد غطت �أجزاء كبرية منه.
وقالت �إن اجل�سم كان دائ��ري ال�شكل ،م�صنوع
من مادة التيتانيوم ويبلغ وزنه  41كيلوغراما،
وعليه كتابة بـاللغة الرو�سية.
و�أ�ضافت ":كان ب�إمكاننا ر�ؤية الكتابة الرو�سية
على جانب (اجل�سم الكروي) .ووا�صلنا احلفر
على اجل�سم .كانت خطوة جريئة بع�ض ال�شيء
ً
نظا لأنه مل يكن لدينا �أي فكرة عما كان".

كيلوجراما من املاريجوانا داخ��ل �سيارة �إ�سعاف يقودها
ممر�ضان مزعومان .ويبدو �أن الرجلني اعتقدا �أنه لن يتم
توقيفهما من قبل ال�شرطة يف ه��ذا الوقت الع�صيب من
وباء كورونا ،خا�صة مع احتمال نقل �سيارة الإ�سعاف ملر�ضى
الـ"كوفيد ."-19ولكن ج��راء مالحظة انفعال الكالب
املتخ�ص�صة يف البحث عن امل��واد املخدرة يف منطقة �إنزال
الع ّبارات التي تربط كاالبريا و�صقلية ،قرر رجال ال�شرطة
�إيقاف �سيارة الإ�سعاف لإجراء فح�ص �شامل .ونتيجة لذلك
ع�ثرت ال�شرطة على  50عبوة من املاريجوانا ،ب�إجمايل
حوايل  30كيلوجراماً ،والتي كانت �ستحقق �أرباحاً بقيمة
حوايل � 300ألف ي��ورو� ،إذا مت طرحها يف ال�سوق ،بح�سب
تقديرات املحققني .وعلى الفور �ألقي القب�ض على ال�سائق
فران�شي�سكو ميني�ساىل البالغ من العمر  40عاماً ،متلب�ساً
بتهمة تهريب املخدرات ،و�شريكه جورجيو فيومارا �صاحب
ال�ـ  46ع��ام�اً� ،صاحب ال�سجل الإج��رام��ي ،بالإ�ضافة �إىل
�إحراز التحفظ على نقود وهواتف حممولة وم�سد�س فارغ
دون غطاء �أحمر.

كهوف امللح يف بنغازي واحة هدوء

باتت كهوف امللح وجهة عالجية جديدة يف بنغازي،
خمت�ص
ث��اين �أك�بر م��دن ليبيا ،منذ افتتاح مركز
ّ
بالطب ال�ب��دي��ل قبل خم�سة �أ��ش�ه��ر ،يف �سابقة من
نوعها يف ه��ذا البلد ال��ذي ي�ح��اول ا�ستعادة معامل
ح�ي��اة طبيعية .وي�ستغ ّل م��رك��ز "�أوبال" ال��واق��ع يف
ح��ي ال��داق��ادو��س�ت��ا ال��راق��ي وال ��ذي � ّأ�س�سته ليبيتان
م�ت�خ��ّ��ص���ص�ت��ان يف ال �ط� ّ�ب ال �ب��دي��ل ،ف��وائ��د العالج
ب��امل�ل��ح لتطبيب �أ��ش�خ��ا���ص ي�ع��ان��ون م��ن �أم��را���ض يف
اجل �ه��از ال�ت�ن�ف���س��ي ك��ال��رب��و وك��ذل��ك م��ن �أم��را���ض
جلدية كال�صدفية والإك��زمي��ا� ،إ�ضافة �إىل �أمرا�ض
ال�شقيقة واجليوب الأنفية .داخل كهف ا�صطناعي
ت�غ�ط��ي ج ��دران ��ه ك �ت��ل امل �ل��ح ال�ط�ب�ي�ع��ي م��ع �إ� �ض��اءة
خافتة ومو�سيقى ه��ادئ��ة ت�ساعد على اال�سرتخاء
و�إزال��ة التوتر ،ا�ستلقى الثالثيني �أحمد .ث ّم بد�أت
الأخ�صائية يف الطب البديل �إميان بوقعيقي�ص وهي
�إحدى م�ؤ�سِ �سَ تي املركز ،بتغطيته بامللح اجلاف من
رجليه و�صو ًال �إىل عنقه ،بطريقة �أ�شبه بحمامات
ال��رم��ل ال�ع�لاج�ي��ة .ي�ق��ول �أح �م��د ال ��ذي ي�ع��اين من
ال�ت�ه��اب��ات يف اجل�ه��از التنف�سي �إن��ه يخ�ضع يف هذه

مادونا بكوالي�س عمل
جديد
ن�شرت النجمة العاملية م��ادون��ا فيديو م��ن كوالي�س ت�صوير عملها
اجلديد يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ،وظهرت
فيه �أثناء متارينها لتظهر �أمام الكامريا �إىل جانب املخرج ،وتعر�ضها
ملوقف طريف جراء �ضيق مالب�سها ،و�أرفقت بدورها الفيديو بتعليق
كتبت فيه" :جميل �أن نعاود العمل جمدداً".
يذكر �أن مادونا ك�شفت م�ؤخ ًرا عن التاتو الذي ر�سمته على مع�صمها
وهو عبارة عن الأحرف الأوىل من �أ�سماء جميع �أطفالها ال�ستة ،فقد
ا�ستعر�ضت م��ادون��ا ع��ددًا م��ن ال�صور خ�لال خ�ضوعها لر�سم التاتو،
وكانت خطوتها كتعبري عن حبها الكبري لأوالدها.

اجلل�سة لردم اجل�سم بامللح ملدة  45دقيقة" ،م�ؤكدا
�أن ��ه ��ش�ع��ر "بتح�سن كبري" ب�ع��د ج�ل���س��ات �سابقة.
يف ك�ه��ف �آخ ��ر ،يطحن ج�ه��از خم�ص�ص امل�ل��ح ويب ّخ
ج��زي�ئ��ات��ه ال �ت��ي حت�م��ل م ��ادة ال �ي��ود يف ال �ه ��واء ،من
�أج ��ل ت�ن��� ّ�ش�ق�ه��ا .وت �ق��ول بوقعيقي�ص ال �ت��ي ترتدي
قمي�صاً �أبي�ض وحجاباً زه��ريّ اللون� ،إن ا�ستن�شاق
ج��زي�ئ��ات امل�ل��ح "يخفف االل �ت �ه��اب وي�ن� ّق��ي امل�سالك
ميت�ص امل��واد امل�ث�يرة للح�سا�سية
الهوائية وك��ذل��ك
ّ
وال�سموم املوجودة يف اجل�سم" م�شرية �إىل �أن "هذه
متت�ص
اجل��زي �ئ��ات امل��احل��ة م�ف�ي��دة ل�ل�ب���ش��رة لأن �ه��ا ّ
البكترييا ال�ضارة وال�شوائب الناجتة عنها" .يعاين
م�صطفى �أحمد �أخليف ،وهو موظف يف م�صرف يف
اخلم�سينات من عمره ،من التهابات مزمنة وحادة
يف اجليوب الأنفية منذ ع�شر �سنوات .ويقول "كنت
ا�ستهلك كميات كبرية من امل�سكنات ،وف�شل الأطباء
التقليديون يف تخفيف معاناتي ومل �أ�شعر باالرتياح
�إال بعد �أن خ�ضت جتربة العالج بامللح اجلاف" .يف
ت�شرين الأول�/أكتوبر املا�ضي بني ال�سلطتني اللتني
ت �ت �ن��ازع��ان احل �ك��م يف ه ��ذا ال�ب�ل��د ال��واق��ع يف �شمال

للمرة الثانية..
اتهام حاكم نيويورك
بـ التحر�ش اجلن�سي
اتهمت موظفة ثانية ،كانت تعمل
يف املا�ضي يف مكتب حاكم والية
نيويورك �أن��درو كومو ،امل�س�ؤول
نف�سه ،بالتحر�ش اجلن�سي ،وهي
تهمة �أنكرها الأخري.
وقالت �شارلوت بينيت ،امل�ست�شارة
ال �� �ص �ح �ي��ة ال �� �س��اب �ق��ة البالغة
م��ن ال�ع�م��ر  25ع��ام��ا ل�صحيفة
ن� �ي ��وي ��ورك ت ��امي ��ز� ،إن احلاكم
حت ��ر� ��ش ب �ه ��ا ج �ن �� �س �ي��ا يف ربيع
.2020
و�أ�� � �ض � ��اف � ��ت ب �ي �ن �ي��ت �أن حاكم
نيويورك البالغ من العمر 63
عاما حت��دث معها ب�شكل متكرر
يف �أوائل يونيو ،عن انفتاحه على
م��واع��دة ��ش��اب��ات يف الع�شرينات،
و��س��أل�ه��ا ع��ن ر�أي �ه��ا يف ال �ف��ارق يف
ال�سن.
ومل يحاول كومو مل�سها �إطالقا
لكنها �� ":ش�ع��رت ب�ع��دم االرتياح
واخلوف" ،ك� �م ��ا روت بينيت
لل�صحيفة.
و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن �ه��ا حت��دث��ت �إىل
رئي�س املكتب وامل�ست�شار القانوين
لكومو ال��ذي نقلها �إىل وظيفة
ج� ��دي� ��دة يف م �ب �ن��ى �آخ� � � ��ر .وق ��د
نا�سبتها الوظيفة اجلديدة لذلك
قررت �أال تذهب �أبعد من ذلك.

