املر�أة الإماراتية تعزز ح�ضورها يف قائمة الإجنازات العاملية
و�سارة الأمريي من �أكرث القادة ال�صاعدين ت�أثري ًا يف العامل
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ثريات جامع ال�شيخ زايد الكبري ..حتفة

جتمع �أ�صالة الت�صميم بحداثة التقنيات

•• دبي -وام:

اخ�ت��ارت جملة «ت��امي» الأمريكية معايل ��س��ارة بنت يو�سف الأم�ي�ري ،وزي��ر دولة
للتكنولوجيا املتقدمة ،رئي�س جمل�س �إدارة وكالة الإم��ارات للف�ضاء� ،ضمن قائمة
«�أك�ثر � 100شخ�صية م�ؤثرة �صاعدة يف العامل» لعام  ،2021وذلك لقاء دورها
الريادي �ضمن م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف الف�ضاء الذي �أو�صل �أول مهمة ف�ضائية
عربية بني الكواكب �إىل املريخ يوم  9فرباير  2021بنجاح بالعالمة الكاملة بعد
رحلة «م�سبار الأم��ل» التي ا�ستمرت قرابة �سبعة �أ�شهر وقطعت  493.5مليون
كيلومرت يف الف�ضاء.
وق��ال املوقع الإلكرتوين ملجلة «ت��امي» عاملية االنت�شار� ..إن معايل �سارة الأمريي
قادت الإجناز التاريخي لدولة الإمارات التي و�صلت مب�شروعها ال�ستك�شاف املريخ
�إىل م��دار الكوكب الأحمر بعد � 6سنوات من العمل ال��د�ؤوب واملتوا�صل ،لت�صبح
خام�س دولة يف العامل ت�صل املريخ وثالث دولة تبلغه من املحاولة الأوىل ،و�أول
(التفا�صيل �ص)2
دولة عربية تنفذ مهمة ف�ضائية بني الكواكب.
مواقــيت ال�صالة
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حممد بن زايد خالل لقائه حاكم عجمان يف ا�سرتاحة ال�صفيا مبنطقة م�شريف (وام)

حممد بن زايد يلتقي حاكم عجمان ويتبادالن
احلديث حول الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطنني
وتبادل �سموهما خالل اللقاء  ..الأحاديث الأخوية حول عدد من الق�ضايا
•• عجمان -وام:
التي تهم الوطن واملواطنني و�سبل توفري جميع مقومات العي�ش الكرمي
التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي للمواطن�..إ�ضافة �إىل تعزيز م�سرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ـ�ـ يف ا��س�تراح��ة ال�صفيا مبنطقة الدولة يف جميع املجاالت يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
م�شريف يف عجمان� ..صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان.
(التفا�صيل �ص)2

رئي�س احلكومة الليبية يف م�صر لتعزيز العالقات بني البلدين

ال�سي�سي :م�ستعدون للم�ساعدة يف و�ضع ليبيا على امل�سار ال�صحيح
•• القاهرة-وكاالت:

الرئي�س امل�صري خالل اجتماعه مع رئي�س وزراء ليبيا اجلديد
امل��ا��ض�ي��ة ،وال �ت��ي ن�ت��ج عنها تقريب الليبية اجل��دي��دة بح�صولها على ال�ستكمال �آليات �إدارة بالده ،وتثبيت
وجهات النظر بني الليبيني و�إنهاء ثقة �أع�ضاء ملتقى احلوار ال�سيا�سي دع��ائ��م ال�سلم واال��س�ت�ق��رار ل�صون
ح��ال��ة االن �ق �� �س��ام ،ف���ض� ً
لا ع��ن دعم مم�ث�ل��ي ال���ش�ع��ب ال�ل�ي�ب��ي ،مب��ا يعد م �ق��درات��ه وت�ف�ع�ي��ل �إرادت � ��ه ،م�ؤكدا
م�صر مل�ؤ�س�سات البالد يف مكافحة بداية مب�شرة ملرحلة جديدة تعمل �أن امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة تتطلب ح�شد
الإرهاب واجلماعات املتطرفة.
فيها كافة م�ؤ�س�سات الدولة الليبية ليبيا لكافة جهود و�سواعد �أبنائها
كما �أك��د تطلع حكومته �إىل �إقامة بان�سجام وب�شكل موحد على نحو ورجالها من �أج��ل ترتيب �أولويات
�شراكة �شاملة مع م�صر ،بح�سب ما ي��رف��ع امل�صلحة ال��وط�ن�ي��ة ف��وق �أي ال �ت �ح��رك ،وال�ع�م��ل جت ��اه املجاالت
�أفاد بيان �صادر عن مكتب الرئا�سة اعتبارات.
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ب ��دءاً ب��ا��س�ت�ع��ادة الأم ��ن،
امل�صرية.
و�� �ش ��دد ع �ل��ى ح ��ر� ��ص ب �ل��اده على وم ��روراً بتثبيت �أرك��ان ال��دول��ة ،ثم
م��ن جانبه هن�أ ال�سي�سي احلكومة اال��س�ت�م��رار يف دع��م ال�شعب الليبي و��ص��و ًال �إىل ال�شروع يف امل�شروعات

م�صرع  15قيادي ًا ع�سكريا حوثي ًا معظمهم �ضباط

اخل��دم�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة ذات امل ��ردود
املبا�شر على �أبناء ال�شعب الليبي.
�إىل ذلك� ،أكد ا�ستعداد م�صر الكامل
لتقدمي كافة خرباتها ،مبا ي�ساهم
يف و�ضع ليبيا على امل�سار ال�صحيح
وتهيئة الدولة لالنطالق نحو �آفاق
البناء والتنمية واال�ستقرار.
وك � ��ان ال �� �س �ي �� �س��ي �أج� � ��رى ات�صا ًال
هاتفياً مع دبيبة ،قبل �أيام� ،أكد فيه
ا�ستعداد بالده لال�ستمرار يف تلبية
كافة احتياجات الليبيني ال�ستعادة
اال�ستقرار.
ف �ي �م��ا �أك� � ��د دب �ي �ب ��ة ح ��ر� �ص ��ه على
تدعيم العالقات امل�صرية الليبية
ال�ت��اري�خ�ي��ة وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
البلدين يف خمتلف املجاالت خالل
ال�ف�ترة املقبلة ،ف�ض ًال على زيادة
التن�سيق وال �ت �ع��اون �إزاء الق�ضايا
الإقليمية املختلفة.
يذكر �أن رئي�س الوزراء الليبي الذي
انتخب يف اخلام�س من فرباير ،كان
ت�ع�ه��د بت�شكيل ح�ك��وم��ة ج��ام�ع��ة ال
ت�ستبعد �أحدا .ومع انتخابه فتحت
ليبيا �صفحة ج��دي��دة ،وب ��اب �أمل
من �أجل ال�سعي لتوحيد امل�ؤ�س�سات
يف ال �ب�لاد ،وال �ع��ودة ب��ال��دول��ة التي
غ��رق��ت ل���س�ن��وات يف ال�ف��و��ض��ى �إىل
امل�سار الطبيعي والقانوين.

قادر على لعب الأدوار العديدة املتوقعة منه

كارثة �إن�سانية يف م�أرب ..واحلكومة اليمنية حتذر

لهذا يحب العامل ترامب مبا فيهم الذين يكرهونه!

�أعلنت ميلي�شيا احلوثي الإرهابية مقتل  15من عنا�صرها معظمهم
�ضباط ،يف مواجهات �ضد اجلي�ش اليمني امل�سنود بالتحالف العربي لدعم
ال�شرعية .و�أعلنت وكالة �أنباء احلوثيينن ت�شييع  15مقات ً
ال بينهم 11
�ضابطاً يف العا�صمة اليمنية �صنعاء.
هذا وحذر وزير الإعالم اليمني ،معمر الإرياين� ،أم�س ،من كارثة �إن�سانية
و�شيكة يف م�أرب� ،شمال �شرقي اليمن ،ب�سبب ا�ستهداف احلوثي ملخيمات
النازحني .وقال يف �سل�سلة تغريدات على ح�سابه على تويرت :م�أرب ت�ضم
�أك�ثر من  90خميما وا�ستقبلت منذ  2014قرابة � 318أل��ف �أ�سرة،
ب�إجمايل مليونني و� 231أل��ف ن��ازح ما ي�شكل  60%من النازحني يف
عموم اليمن.
كما �أ��ض��اف �أن تقارير منظمة الهجرة الدولية ت��ؤك��د �أن الأرق ��ام التي
�سجلت منذ  2020وحتى  13ف�براي��ر ،جعلت اليمن راب��ع بلد جلهة
النزوح الداخلي على م�ستوى العامل ،ب�إجمايل � 178ألف نازح.
كذلك� ،أ�شار �إىل �أن م��أرب تت�صدر ترتيب املدن اليمنية مع نزوح 655
�أ�سرة ت�ضم نحو � 3930شخ�صا بني ال�سابع و 13فرباير اجلاري.
و�أكد وزير الإعالم �أن جماعة احلوثي ا�ستهدفت هذا ال�شهر خميم لفج
امل�ل��ح باملدفعية وق��ذائ��ف ال�ه��اون �إ��ض��اف��ة لتجمعات ال�ن��ازح�ين يف خميم
الزور.
�إىل ذلك ،دعا لتحقيق دويل فى ا�ستهداف خميمات النزوح يف حمافظة
م�أرب ،م�ؤكد�أ �أن جرائم احلوثيني متثل انتهاكا وا�ضحا لقواعد القانون

•• الفجر �-سيدريك تانت
–ترجمة خرية ال�شيباين

� �س��واء م��ن ح �ي��ث ال���س�ي��ا��س��ة التي
يقودها او ال�شخ�صية نف�سها ،يثري
دون ��ال ��د ت��رام��ب االن �ق �� �س��ام .ومع
ذل��ك ،يتفق امل��ؤي��دون واملعار�ضون
ل�ت�رام ��ب ع �ل��ى ن �ق �ط��ة مت �ي��ل �إىل
�إ�� �س� �ع ��اد ال �� �ش �خ ����ص امل� �ع� �ن ��ي :يتم
احلديث عنه.
وب �ع �ي �دًا ع��ن ال� �ق ��رارات ال �ت��ي كان
دونالد ترامب ق��ادرًا على اتخاذها
خالل ال�سنوات الأربع التي ق�ضاها
يف البيت الأبي�ض ،يظهر ره��ان يف
�شكل مالحظة لأوليفييه فورنو:
جتري الآن «ترمبنة» عادية للعامل
ت �ع �دّل ال �ت �ب��ادالت ب���ش�ك��ل دائ� ��م يف
ف���ض��اء ع��ام �أ��ص�ب��ح م���س��رح حروب
الأن� ��ا واجل� ��دل امل �ف��رط واحل ��روب
الكالمية.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 20صفحة -الثمن درهمان

•• بريوت-وكاالت:

•• �أبوظبي-وام:

•• اليمن-وكاالت:

و�إيطاليا تت�صدر امل�شهد بـ  25دراجا

جعجع يطالب مي�شال
ع����ون ب��اال���س��ت��ق��ال��ة

الدفعة الأوىل من القطع الع�سكرية
ال��ب��ح��ري��ة ت�صل �إىل �أب��وظ��ب��ي
للم�شاركة يف نافدك�س2021

�أك��د الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي �أم����س اخلمي�س ا�ستعداد
م �� �ص��ر ال �ك��ام��ل ل��و� �ض��ع خرباتها
وجتربتها يف خدمة الليبيني ،مبا
ي�ساهم يف و��ض��ع ليبيا على امل�سار
ال�صحيح وتهيئة الدولة لالنطالق
ن� �ح ��و �آف� � � � ��اق ال � �ب � �ن� ��اء والتنمية
واال�ستقرار.
وق��ال املتحدث ،يف بيان على في�س
ب ��وك �إن ال���س�ي���س��ي ج ��دد التهنئة
للقيادة الليبية اجلديدة حل�صولها
ع�ل��ى ث�ق��ة �أع �� �ض��اء م�ل�ت�ق��ى احل ��وار
ال�سيا�سي ممثلي ال�شعب الليبي ،مبا
يعد ب��داي��ة مب�شرة ملرحلة جديدة
تعمل فيها كافة م�ؤ�س�سات الدولة
الليبية بان�سجام وب�شكل موحد علي
نحو يرفع امل�صلحة الوطنية فوق
�أي اعتبارات.
وال �ت �ق��ى رئ�ي����س احل �ك��وم��ة الليبية
اجلديدة عبد احلميد دبيبة� ،أم�س
اخل�م�ي����س ،ال��رئ�ي����س امل���ص��ري عبد
الفتاح ال�سي�سي.
و�أع ��رب رئي�س ال ��وزراء الليبي عن
ت �ق��دي��ر ب �ل��اده ل �ل �ج �ه��ود امل�صرية
ال�ف�ع��ال��ة يف خم�ت�ل��ف م �� �س��ارات حل
الأزم � � � ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة خ �ل��ال الفرتة

الفجر الريا�ضي

طواف الإمارات ن�سخة ا�ستثنائية ..
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و�صلت �إىل �أبوظبي �صباح �أم�س
ال ��دف � �ع ��ة الأوىل م � ��ن القطع
الع�سكرية البحرية امل�شاركة يف
ال� � ��دورة ال �� �س��اد� �س��ة م ��ن معر�ض
الدفاع البحري «نافدك�س» والذي
يعقد بالتزامن مع معر�ض الدفاع
ال��دويل «�أيدك�س  »2021ويبد�أ
�أع �م��ال��ه الأح � ��د امل �ق �ب��ل يف مركز
�أب ��وظ �ب ��ي ال��وط �ن��ي للمعار�ض.
ور� �س��ت ال �ي��وم  5ق�ط��ع ع�سكرية
ب �ح ��ري ��ة ع �م�ل�اق ��ة م� ��ن ال�سفن
والزوارق �ضمن الوحدات امل�شاركة
يف م� �ع ��ر� ��ض ال � ��دف � ��اع البحري
«ن��اف��دك ����س  »2021وذل� ��ك من
دول الإم ��ارات ومملكة البحرين
ال�شقيقة واململكة املتحدة �إ�ضافة
�إىل ب ��اك �� �س �ت ��ان ال � �ت ��ي ت�شارك
بقطعتني ع�سكريتني بحريتني
و��س��ط ا�ستقباال وت��رح�ي�ب��ا كبريا
م��ن ال �ب �ح��ري��ة الإم ��ارات� �ي ��ة فيما
ت�صل الدفعة الثانية من القطع
البحرية امل�شاركة يف املعر�ض 20
فرباير احلايل والتي يقدر عددها
الإج�م��ايل بـ  17قطعة ع�سكرية
بحرية يف الدورة احلالية من 10
دول حول العامل.
(التفا�صيل �ص)3

عربي ودويل

جراح الثورة و�أحالمها ال�ضائعة
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�أخبار الإمارات

ط��ال��ب رئ�ي����س ح��زب القوات
اللبنانية �سمري جعجع� ،أم�س،
رئ�ي����س اجل �م �ه��وري��ة مي�شال
عون بتقدمي ا�ستقالته.
وع�بر تويرت� ،أك��د جعجع �أن
م��وق��ف ح��زب��ه ك ��ان وا�ضحاً
م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة ،م �ع �ت�ب�راً �أن
على الرئي�س عون اال�ستقالة
ب���س�ب��ب ال��و� �ض��ع ال � ��ذي �آل ��ت
�إليه �أح��وال البلد ،داعياً �إىل
� � �ض ��رورة �إج � � ��راء انتخابات
ن �ي��اب �ي��ة ،ث��م ان �ت �خ��اب رئي�س
ج� ��دي� ��د .ك� �م ��ا ات � �ه ��م فريق
رئ�ي����س اجل �م �ه��وري��ة باللعب
على ال��وت��ر الطائفي بعدما
خ �� �س��ر ك� ��ل � � �ش� ��يء ،بح�سب
تعبريه ،مت�سائ ً
ال عن حقوق
امل�سيحيني يف البالد.
و�أ� �ض��اف �أن ال��وق��ت ال ي�سمح
ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ت �م �ه �ي��د من
�أج��ل و��ص��ول ال��وزي��ر جربان
ب��ا��س�ي��ل �إىل � �س��دة الرئا�سة،
م �ع �ت�براً �أن امل���ش�ك�ل��ة لي�ست
كامنة ب�صالحيات �أو بحقوق
م���س�ي�ح�ي�ين ،و�إمن� ��ا ب � ��الإدارة
الفعلية .وع��ن ملف انفجار
ب �ي��روت� ،أو�� �ض ��ح ج �ع �ج��ع �أن
التحقيقات املحلية لن تو�صل
�إىل �أي جديد.

�أجرت  171,667فح�صا ك�شفت عن � 3,294إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء  3,431حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي  -وام:

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي  89,324جرعة
خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت
تقدميها حتى ام�س  5,373,730جرعة ومعدل توزيع اللقاح 54.33
جرعة 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 HG
فريو�س.
من جهة �أخرى ومتا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزي ��ادة ن�ط��اق الفحو�صات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االك�ت���ش��اف املبكر وح�صر
احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد  »19 -واملخالطني
لهم وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  171,667فح�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 �إجراءات التق�صي
والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف
الك�شف عن  3,294حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من
جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  361,877حالة.كما
�أعلنت ال��وزارة عن وف��اة  18حالة م�صابة وذل��ك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,073
حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي 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 ال��وزارة عن �شفاء  3,431حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد «كوفيد  »19 -وتعافيهم التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيهم الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولهم امل�ست�شفى.

الغنو�شي يف م�أزق ثانية ..نواب تون�س يلوحون ب�سحب الثقة
•• تون�س-وكاالت:

يف ا�ستمرار للأزمة التي حتيط ب�سيا�سة رئي�س حركة
النه�ضة يف تون�س ،را�شد الغنو�شي ،وقع �أكرث من 100
ن��ائ��ب ع�ل��ى الئ �ح��ة ��س�ح��ب ال�ث�ق��ة م��ن رئ�ي����س الربملان،
�أم�س.
وقبل �أي��ام ،و�صل عدد املوقعني �إىل �أكرث من  76نائباً
من كتل الإ�صالح الوطني والتيار وحركة ال�شعب �إ�ضافة
�إىل كتلة احلزب الد�ستوري احلر ،ونواب م�ستقلني.
وق��ال ال�ن��ائ��ب ع��ن ح��رك��ة ال�شعب ب��درال��دي��ن القمودي
للعربية.نت يف حينه �إن عري�ضة �سحب الثقة مل يتم
�إيداعها بعد يف مكتب ال�ضبط بالربملان ،ويتم العمل

عليها ب�شكل �سري لإجن��اح�ه��ا ،لكنها ت�سري يف االجتاه
ال �� �ص �ح �ي��ح .ي��ذك��ر �أن� ��ه يف ال �ف�ت�رة الأخ� �ي ��رة ،ارتفعت
الأ�صوات داخل الربملان ،املح ّذرة من تداعيات ا�ستمرار
بقاء الغنو�شي يف من�صبه على الأداء ال�برمل��اين وعلى
م�ستقبل اال�ستقرار ال�سيا�سي يف البالد.
وبح�سب الف�صل  51م��ن ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي للربملان،
ف�إنه يجوز للنواب �سحب الثقة من رئي�س الربملان �أو
�أح��د نائبيه مبوافقة الأغلبية املطلقة بناء على طلب
كتابي مع ّلل يقدم �إىل مكتب الربملان من ثلث الأع�ضاء
على الأقل ( 73توقيعاً) ،ويعر�ض الطلب على اجلل�سة
العامة للت�صويت ب�سحب الثقة من عدمه ،يف �أج��ل ال
يتجاوز ثالثة �أ�سابيع من تقدميه ملكتب ال�ضبط.

�أغلبية جديدة يف احلكم:

البلقان :كو�سوفو تواجه حتدي الإ�صالح!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

يتزاحم الزبائن النادرون بني �أك�شاك ال�سوق الفقرية
يف بودوجيفو ،التي اجتاحتها الثلوج وعا�صفة ثلجية
جليدية� .شيفقت ،مدر�س �أل�ب��اين ،لكنه مل يح�صل
على وظيفة يف مدر�سة لأنه ال ميلك بطاقة انخراط
يف الرابطة الدميقراطية لكو�سوفو ،احلزب املهيمن
منذ فرتة طويلة على هذه املدينة الكبرية يف �شمال
كو�سوفو ،يعي�ش ببيع معدات يف ك�شك م�ؤقت.
(التفا�صيل �ص)12

�أن�صار فيتيفيندو�سيي يحتفلون يف بري�شتينا

كورونا املتحور يفتك بالعراق ..ون�صف الإ�صابات من ال�ساللة اجلديدة

•• عوا�صم-وكاالت:

�أطلقت وزارة ال�صحة العراقية حتذيراً� ،أم�س اخلمي�س ،من فريو�س
كورونا املتحور الأ�شد والأ�سرع انت�شارا والذي ظهر بداية يف بريطانيا
وجنوب �إفريقيا.
تف�ش �سريع
و�أعلن وزير ال�صحة ،ح�سن التميمي ،يف م�ؤمتر �صحايف عن ٍ
لل�ساللة اجلديدة خالل الأيام الثالثة الأخرية.
كما نبه �إىل �أن �أك�ثر من خم�سني باملئة من الإ�صابات التي ت�سجل يف
م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة هي من ال�ساللة املتحورة.
�إىل ذل��ك ،ك�شف عن ت�سجيل �إ�صابات �شديدة بني الأط�ف��ال وال�شباب،
ما ينذر بخطر كبري ،وال �سيما بعد زيادة احلاالت احلرجة وال�شديدة
وكذلك ن�سبة الدخول �إىل امل�ست�شفيات ،م�ضيفا �أن هذا ي�شكل �ضغطا
كبريا على امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف البالد.
ودعا �إىل االبتعاد عن التنقل بني املدن ،ف�ضال عن تفادي التجمعات.

كوفيد  19 -ي��ه� ّز تقاليد
ال�سنة ال�صينية اجلديدة!
•• الفجر -ترجمة خرية ال�شيباين

مي �ك��ن ال �ق��ول �إن� ��ه ال ت��وج��د �سنة
ج ��دي ��دة يف ت ��اري ��خ ال �� �ص�ين ت�شبه
 12فب��راي��ر اجل � ��اري .وي �ب��دو �أن
ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��راف�ين يف البالد
وج��دوا �صعوبة م��ؤخ� ًرا يف تو�ضيح
كيف �ستبدو الأ��ش�ه��ر ال�ق��ادم��ة .ال
يوجد تاريخ حمدد ملهرجان الربيع
(ت �� �ش��وجن��ي ،ب��ال�ل�غ��ة ال�صينية):
فهو يتغري ك��ل ع��ام وف� ًق��ا للتقومي
القمري-ال�شم�سي التقليدي.
(التفا�صيل �ص)10

ا�ستنفار قرب ال�سفارة الرتكية يف بغداد ..وتنديد بتدخالت �أنقرة

•• بغداد-وكاالت:

الرتامبية ظاهرة عاملية
يف كتابه ،يت�ساءل عن هذا النموذج «ترمبنة» بنيوية للعامل الغربي
للحوكمة واحلياة ال��ذي ،بد ًال من املعا�صر .ال يُعر�ض دونالد ترامب
�أن ي�ؤدي �إىل حل جماعي للنزاعات ،ه �ن��ا ك �ح��ال��ة م �ع��زول��ة وجمنونة
«يُدخلنا جميعًا يف حال جماعي من وغري م�ستقرة متامًا ولكن كرمز
االنق�سامات واخلالفات» (�ص �- .)5أو اعرا�ض –«الإدمان البطويل».
(التفا�صيل �ص)13
وبذلك ،يدافع امل�ؤلف عن �أطروحة

و�سط هتافات منددة بالتدخل الرتكي �شمال العراق،
ع �م��دت ق � ��وات الأم � � ��ن� ،أم� �� ��س اخل �م �ي ����س� ،إىل �إغ �ل�اق
الطرقات قرب ال�سفارة الرتكية ،بعد �أن احت�شد عدد من
املتظاهرين للتنديد بالتدخالت الرتكية �شمال البالد.
ورف ��ع امل�ح�ت�ج��ون الف �ت��ات ت �ن��دد ب��ال���س�ي��ا��س��ة الرتكية،
والتدخالت الع�سكرية �شماال.
ومطلع ال�شهر احل��ايل (ف�براي��ر) �أع��ادت تركيا �إطالق
عمليات ع�سكرية �ضد ما قالت �إنهم عنا�صر من حزب
العمال الكرد�ستاين ،على احلدود العراقية الرتكية ،وال
حقا �أعلنت انتهاءها� ،إال �أن مقتل  13ع�سكريا و�شرطيا

تركيا يف �أح��د الكهوف اجلبلية على احل ��دود ،بعد �أن
خطفوا �سابقا ،رفع من�سوب التهديد والوعيد جمددا.
وت��وع��د ال��رئ�ي����س ال�ترك��ي رج ��ب ط�ي��ب �أردوغ � � ��ان ،يوم
ال�ث�لاث��اء ،بتو�سيع ن�ط��اق العمليات ع�بر احل ��دود �ضد
امل�سلحني الأك ��راد .ويف كلمة �ألقاها �أم��ام �أن�صار حزبه
احل��اك��م ،ق��ال �أردوغ� ��ان �إن تلك العمليات ع��ززت رغبة
ت��رك�ي��ا يف ت���ش�ك�ي��ل م�ن�ط�ق��ة �آم �ن��ة ع�ل��ى ط ��ول حدودها
م��ع ��ش�م��ال ال �ع��راق حل�م��اي��ة ح ��دود ال �ب�لاد م��ن العمال
الكرد�ستاين املحظور.
ي�شار �إىل �أنه عرث على جثث ال�ضحايا الــ 13يف جممع
كهوف يف منطقة جارا �شمال العراق ،بالقرب من احلدود
الرتكية ،خالل عملية �ضد العمال الكرد�ستاين.
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�أخبـار الإمـارات

Friday

«�صحة» توفر كل الدعم لت�أهيل ابنة الإمارات
•• �أبوظبي -وام:

02

حت��ر���ص �شركة �أب��وظ�ب��ي للخدمات ال�صحية "�صحة" � -أك�ب�ر �شبكة
للرعاية ال�صحية ب��ال��دول��ة  -على ت�أهيل ب�ن��ات الإم ��ارات و�إعدادهن
لتقدمي الرعاية ال�صحية الن�سائية للمواطنات واملقيمات بالدولة.
ومن بنات الإم��ارات التي هي�أت لها "�صحة" ال�سبل لتكون �أخ�صائية
يف طب الن�ساء الدكتورة �شيخة حممد النعيمي التي تتفانى يف خدمة
وطنها من خالل عملها يف م�ست�شفى الكورني�ش �إحدى من�ش�آت "�صحة".
والتحقت ال��دك�ت��ورة �شيخة النعيمي يف العمل ب�شركة "�صحة" عام
 2014وتعمل حالياً طبيبة مقيمة يف ق�سم �أمرا�ض الن�ساء والتوليد
يف م�ست�شفى الكورني�ش يف �أبوظبي واكت�سبت اخلربات املهمة يف جمال

عملها و�أ�صبحت متخ�ص�صة يف معاجلة جميع حاالت احلمل والرعاية
يف فرتات ما قبل الوالدة وما بعدها وهي تتعامل مع امل�شاكل والأمرا�ض
الن�سائية بجميع �أنواعها.
و�أكدت الدكتورة �شيخة النعيمي �أن �شركة "�صحة" قدمت لها الدعم
الل��ازم و�سخرت لها ك��ل الإمكانيات لتكون �أخ�صائية م�ؤهلة يف طب
الن�ساء حيث وفرت لها �سبل امل�شاركة يف العديد من الدورات وامل�ؤمترات
وموا�صلة التعلم واكت�ساب اخل�ب�رات ال�ت��ي ت�أهلها لتكون م�ست�شارة
وطبيبة متميزة يف طب الن�ساء وح�صولها على �شهادة البورد العربي
يف تخ�ص�ص �أم��را���ض الن�ساء والتوليد وتقدمي رعاية ممتازة للمر�أة
الإماراتية و�أن تكون ق��ادرة على قيادة م�ست�شفى ن�سائي متخ�ص�ص يف
دولة الإمارات.

وق��ال��ت " تعد �صحة واح��دة م��ن �أف�ضل �شبكات ال��رع��اي��ة ال�صحية يف
املنطقة فهي تقدم رعاية متميزة للمر�ضى ولديها كوادر طبية وفنية
م��ؤه�ل��ة ت��أه�ي� ً
لا ع��ال�ي�اً ومن�ش�آتها جم�ه��زة ب ��أح��دث الأج �ه��زة واملعدات
الطبية".
و�أ��ض��اف��ت ال��دك�ت��ورة �شيخة النعيمي � :أن�ه��ا ع��اجل��ت خ�لال الظروف
اال�ستثنائية الناجمة عن انت�شار فريو�س كوفيد -19املري�ضات امل�صابات
بالفريو�س ووفرت لهن الرعاية ال�صحية الالزمة حتى متاثلن لل�شفاء
التام.
ودع��ت ب�ن��ات واب�ن��اء الإم� ��ارات ملوا�صلة التعليم واكت�ساب اخل�ب�رات يف
خمتلف املجاالت خا�صة يف القطاع ال�صحي الذي يعد من القطاعات
املهمة التي يحتاجها �أفراد املجتمع.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون رئي�س جامبيا بذكرى ا�ستقالل بالده
••�أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س �آدما بارو رئي�س جمهورية جامبيا
وذل��ك مبنا�سبة ذك��رى ا�ستقالل ب�لاده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل
فخامة الرئي�س �آدما بارو.

حممد بن زايد يلتقي حاكم عجمان ويتبادالن احلديث حول الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطنني
عجمان� ..صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
•• عجمان -وام:
حاكم عجمان .وتبادل �سموهما خالل اللقاء  ..الأحاديث الأخوية حول عدد
التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب م��ن الق�ضايا التي تهم ال��وط��ن وامل��واط�ن�ين و�سبل توفري جميع مقومات
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ــ يف ا�سرتاحة ال�صفيا مبنطقة م�شريف يف العي�ش الكرمي للمواطن�..إ�ضافة �إىل تعزيز م�سرية التنمية ال�شاملة التي

ت�شهدها الدولة يف جميع املجاالت يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو طحنون رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي وال�شيخ عبدالعزيز بن حميد
النعيمي رئي�س دائ��رة التنمية ال�سياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
ح�ضر اللقاء� ..سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو رئ�ي����س دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط يف ع�ج�م��ان وع ��دد م��ن ال���ش�ي��وخ وكبار
ال�شيخ حمدان بن حممد بن زاي��د �آل نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن امل�س�ؤولني.

باختيارها �ضمن قائمة (تامي) لأكرث � 100شخ�صية م�ؤثرة �صاعدة يف العامل

املر�أة الإماراتية تعزز ح�ضورها يف قائمة الإجنازات العاملية و�سارة الأمريي من �أكرث القادة ال�صاعدين ت�أثري ًا يف العامل
• �سارة الأمريي قادت الإجناز التاريخي لدولة الإمارات التي و�صلت مب�شروعها ال�ستك�شاف املريخ م�سبار الأمل
• «التامي» و�صفت �سارة الأمريي بالعاملة وال�شخ�صية القيادية الإماراتية الواعدة التي تر�أ�ست فريقا علميا متميزا �ضمن م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ
• املجلة العاملية اختارت معايل �سارة الأمريي �ضمن فئة املبتكرين امل�ؤثرين يف العامل لعام 2021
• �سارة الأمريي �أ�صبحت منوذجا لل�شباب الإماراتي والعربي املثابر واملبدع الذي يحر�ص على الإجناز وال يعرتف بامل�ستحيل
•• دبي -وام:

اختارت جملة تامي الأمريكية معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي ،وزير دولة
للتكنولوجيا املتقدمة ،رئي�س جمل�س �إدارة وكالة الإم��ارات للف�ضاء� ،ضمن
قائمة "�أكرث � 100شخ�صية م�ؤثرة �صاعدة يف العامل" لعام  ،2021وذلك
لقاء دورها الريادي �ضمن م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف الف�ضاء الذي �أو�صل
�أول مهمة ف�ضائية عربية بني الكواكب �إىل املريخ ي��وم  9فرباير 2021
بنجاح بالعالمة الكاملة بعد رحلة "م�سبار الأمل" التي ا�ستمرت قرابة �سبعة
�أ�شهر وقطعت  493.5مليون كيلومرت يف الف�ضاء.
وق��ال امل��وق��ع الإل �ك�تروين ملجلة "تامي" عاملية االن�ت���ش��ار� ..إن م�ع��ايل �سارة
الأم�يري ق��ادت الإجن��از التاريخي لدولة الإم��ارات التي و�صلت مب�شروعها
ال�ستك�شاف املريخ �إىل مدار الكوكب الأحمر بعد � 6سنوات من العمل الد�ؤوب
واملتوا�صل ،لت�صبح خام�س دولة يف العامل ت�صل املريخ وثالث دولة تبلغه من
املحاولة الأوىل ،و�أول دولة عربية تنفذ مهمة ف�ضائية بني الكواكب .واعتربت
"التامي" الوزيرة ال�شابة مبثابة �سفرية علمية لدولة الإمارات ،وا�صفة �إياها
بالعاملة وال�شخ�صية القيادية الإم��ارات�ي��ة ال��واع��دة التي ق��ادت فريقا علميا
متميزا �ضمن م�شروع الإم ��ارات ال�ستك�شاف امل��ري��خ؛  80%م��ن �أع�ضائه
�سيدات ،و�ساهمت يف حتقيق جن��اح دول��ة الإم ��ارات الأب��رز يف قطاع �صناعة
الف�ضاء فيها حتى الآن ،لت�صبح الأمريي منوذجا لل�شباب الإماراتي والعربي
املبدع والإيجابي واملثابر الذي يحر�ص على الإتقان والإجن��از واالبتكار وال
يعرتف بامل�ستحيل.
ونقلت "التامي" ع��ن الأم�ي�ري قولها ب ��أن جن��اح مهمة م�سبار الأم��ل �شكل

قن�صل عام الدولة يلتقي وزير ال�صحة يف �إقليم كرد�ستان العراق

•• �أربيل -وام:

التقى �سعادة �أح�م��د الظاهري قن�صل ع��ام ال��دول��ة ل��دى �إقليم كرد�ستان
العراق ،معايل �سامان برزجني وزي��ر ال�صحة يف حكومة �إقليم كرد�ستان
العراق .وجرى خالل اللقاء  ،الذي عقد مبكتب معاليه ،بحث العالقات
ب�ين دول��ة الإم ��ارات و�إقليم كرد�ستان ال�ع��راق يف خمتلف امل�ج��االت و�سبل
تطويرها ودعمها ،كما مت التطرق �إىل التعاون يف املجال ال�صحي وال �سيما
من خالل تقدمي امل�ساعدات لدعم القطاع الطبي يف الإقليم.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  19فرباير  2021العدد 13169
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك  :المارز مطعم وكافيه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  :المارز LAMARZ
بتاريخ 2021/2/2:
املودعة بالرقم 344244 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :المارز مطعم وكافيه
املوطن :العني الطوية حي املا�ضي  ,هاتف� , 0506607776:صندوق الربيد14666:
�إمييلoda.office@shrbz:
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 :
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمة باللغتني العربية واالجنليزية  LAMARZالم��ارز بحروف
التينية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

م�ؤ�شرا حلجم الطموحات التي تتطلع دول��ة الإم��ارات �إىل حتقيقها خالل
اخلم�سني عاما القادمة ،فيما توا�صل تنويع اقت�صادها والبناء على تطورها
التكنولوجي امل�ستمر.
 �سارة الأمريي� ..أدوار و�إجنازات.ت�ق��ود م�ع��ايل ��س��ارة الأم�ي�ري ،ب�صفتها وزي ��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة
يف حكومة الإم��ارات  ،جهود تبني تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة وتعزيز
البحث والتطوير يف قطاع العلوم والتكنولوجيا املتقدمة ،وذلك بهدف �إن�شاء
�صناعات جديدة تقود التحول نحو اقت�صاد متنوع م�ستدام قائم على املعرفة
والبحث العلمي واالبتكار.
وان�ضمت معاليها �إىل احلكومة االحتادية كوزيرة دول��ة م�س�ؤولة عن ملف
العلوم املتقدمة يف �أعقاب الت�شكيل الوزاري يف �أكتوبر.2017
وب�صفتها رئي�سة جمل�س �إدارة وك��ال��ة الف�ضاء ،ت�ت��وىل معاليها م�س�ؤولية
الإ� �ش��راف على �إجن ��از م�ه��ام ال��وك��ال��ة بتوجيه دف��ة ق�ط��اع الف�ضاء ،و�ضمان
م�ساهمته الفاعلة واملتنامية يف االقت�صاد الوطني والتنمية امل�ستدامة لدولة
الإمارات.
وت��ر�أ���س معاليها �أي�ضا جمل�س علماء الإم ��ارات ،وجمل�س الثورة ال�صناعية
الرابعة ،وجمل�س �أمناء �أكادميية دبي للم�ستقبل .كما �شغلت معاليها �سابقا
من�صب رئي�س ق�سم البحث والتطوير يف مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ،حيث
�أ�س�ست وظائف �إدارة املعرفة والبحث اال�سرتاتيجي وجودة املنتجات يف املركز.
كما �شاركت يف برناجمي دبي �سات  1ودبي �سات  2ويف ت�أ�سي�س برنامج خليفة
�سات.

وع��ام  ،2014مت تكليف معاليها بعملية تطوير برنامج الأنظمة اجلوية
املتقدمة وت�أهيل قياداته ،حيث ارتقت بجهود تطوير من��وذج �أويل لطائرة
م�سرية عالية االرتفاع .ونتج عن امل�شروع رحلة ناجحة للمركبة غري امل�أهولة
ملدة � 24ساعة ،لت�سجل �أعلى ارتفاع لأي طائرة فوق املجال اجل��وي لدولة
الإم��ارات .وتتخ�ص�ص الأم�يري بعلوم هند�سة احلا�سوب ،وهي حا�صلة على
�شهادتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف هذا التخ�ص�ص.
وك� ��رم امل �ن �ت��دى االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي � �س��ارة الأم �ي��ري ع ��ام � 2015ضمن
قائمة  50عاملا �شابا لإ�سهاماتها يف تعزيز االهتمام بتخ�ص�صات العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات على م�ستوى دولة الإم��ارات وخا�صة
ل��دى الن�شء وال�شباب والطلبة والأج �ي��ال ال���ص��اع��دة .كما اختارتها هيئة
الإذاعة الربيطانية "� "BBCضمن قائمة �أكرث  100امر�أة ت�أثريا و�إلهاما
يف العامل لعام  ،2020وذلك تقديرا لإجنازاتها امللهمة لل�شابات وال�سيدات
يف دول��ة الإم��ارات واملنطقة العربية والعامل يف جمال العلوم والتكنولوجيا
املتقدمة واالبتكار ،من موقعها كوزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة و�أثناء
قيادتها املهمة املريخية العربية الأوىل وتر�ؤ�سها لوكالة الإم��ارات للف�ضاء.
وتعد قائمة جملة "التامي" التي ت�صدرها �سنويا ب�أ�سماء �أكرث � 100شخ�صية
م�ؤثرة و�أكرث � 100شخ�صية م�ؤثرة �صاعدة من الأهم على م�ستوى العامل،
كونها حتتفي بال�شخ�صيات امللهمة م��ن خمتلف التخ�ص�صات واخللفيات
الثقافية والفئات العمرية ،كما ت�سلط ال�ضوء على �شخ�صيات واعدة ينتظر
منها املزيد من الإجنازات النوعية يف تخ�ص�صاتها.
وقالت جملة التامي على موقعها الإل�ك�تروين اخلا�ص بقائمة �أك�ثر 100
�شخ�صية م��ؤث��رة �صاعدة لعام  2021جت�سد بالأ�سماء التي مت اختيارها

معاين الإيجابية والعزمية وحتويل التحديات �إىل فر�ص واحل��ر���ص على
حتقيق الإجنازات النوعية امللهمة رغم كل العقبات ،مبا فيها اجلائحة العاملية
وتداعيات الأزم��ة ال�صحية الناجمة عن فريو�س كوفيد .-19وفيما �ضمت
قائمة �أكرث � 100شخ�صية م�ؤثرة �صاعدة لعام  2021من جملة "التامي"
� 54سيدة ،جرى اختيار �شخ�صياتها الفائزة �ضمن خم�س فئات رئي�سية هي
فئة القيادات املبتكرة؛ التي فازت عنها معايل �سارة الأمريي ،وفئة ال�شخ�صية
القيادية ،وفئة الظاهرة ،وفئة النا�شطني ،وفئة الفنانني .وغطت القائمة
هذا العام طيفا وا�سعا من الفئات العمرية التي امتدت من �سن  16عاما
حتى  51عاما .وبد�أت جملة "تامي" الإخبارية الأمريكية ن�شر قائمة �أكرث
� 100شخ�صية م�ؤثرة يف العامل عام  ،1999لي�صبح �إعالن املجلة للقائمة
تقليدا �سنويا مرتقبا اع�ت�ب��ارا م��ن ع��ام  .2004وت�ك��رم املجلة م��ن خالل
هذا احلدث ال�شخ�صيات العاملية التي ت�ساهم يف �إح��داث ت�أثري ا�ستثنائي يف
حميطها وجمالها .وب��دءا من ع��ام � ،2019أ�ضافت جملة "تامي" قائمة
"�أكرث � 100شخ�صية م�ؤثرة �صاعدة يف العامل" .واحتفت منذ ذلك احلني
مب�ئ��ات ال�شخ�صيات امل ��ؤث��رة �ضمن ق�ط��اع��ات ال�ع�ل��وم وال���ص�ح��ة والريا�ضة
والرتفيه والأعمال وال�سيا�سة .ومن �أبرز ال�شخ�صيات التي اختارتها جملة
"تامي" �ضمن قائمة �أكرث � 100شخ�صية م�ؤثرة على مدى الأعوام الـ21
ال�سابقة م�ؤ�س�س "�آبل" �ستيف ج��وب��ز ،والرئي�س الأم��ري�ك��ي ال�سابق باراك
�أوباما ،وم�ؤ�س�س "تي�سال" �إيلون مو�سك ،ومقدمة الربامج ال�شهرية �أوبرا
وينفري ،وم�ؤ�س�س "مايكرو�سوفت" بيل جايت�س ،والعب كرة ال�سلة الأمريكي
ليربون جمي�س ،وم�ؤ�س�س "في�سبوك" م��ارك زوك��رب�يرغ ،ودوق��ة كامربيدج
كايت ميدلتون ،والرئي�س اجلنوب �أفريقي نيل�سون مانديال.

«�صحة دبي» ت�صدر دليال �إر�شاديا لإجراءات التعامل مع �إ�صابات الأطفال بكوفيد19 -
•• دبي-وام:

�أك� ��دت ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة ب��دب��ي على
�أهمية تقيد الطلبة و�أولياء الأمور
بالإجراءات والتدابري الإحرتازية
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال���ص�ح�ي��ة ال�صادرة
من املدر�سة والهيئة املعنية وعدم
�إر�سال الطفل للمدر�سة عند ظهور
�أع��را���ض امل��ر���ض �أو عند خمالطة
�شخ�ص م�صاب بــ "كوفيد"-19
مع �أهمية جتنب ح�ضور التجمعات
والإحتفاالت واالبتعاد عن املناطق
امل��زدح �م��ة ال�ت��ي تعر�ضهم خلطر
انتقال ع��دوى فريو�س ك��ورون��ا يف
املجتمع .
كما طالبت الهيئة �أول�ي��اء الأمور
ب�ت�ث�ق�ي��ف وت�ع�ل�ي��م الأط� �ف ��ال حول
�أعرا�ض وعالمات "كوفيد19"-
وطرق الوقاية منها و�أهمية ارتداء
الكمامة ل�ل�أط�ف��ال الأك�ب�ر م��ن 6
كاف
�سنوات وتزويد الطفل بعدد ٍ
من الكمامات ومعقم اليدين .
و�أو� � �ض � �ح ��ت ال �ه �ي �ئ��ة يف الدليل
الإر� � �ش ��ادي ال ��ذي �أ� �ص��درت��ه بهذا
اخل� ��� �ص ��و� ��ص �أع� � ��را�� � ��ض امل ��ر� ��ض
واملتمثلة باحلمى و�إرتفاع يف درجة
احل��رارة " "37.5وال�سعال و�آالم
يف اجل �� �س��م و� �ض �ي��ق و� �ص �ع��وب��ة يف
التنف�س و�أمل يف احل�ل��ق و�سيالن
الأنف والإ�سهال والغثيان وال�صداع

وفقدان حا�ستي ال�شم والتذوق .
و�أ� �ش��ارت �إىل الإج� ��راءات الواجب
على �أول �ي��اء الأم ��ور اتباعها عند
ظ�ه��ور �أع��را���ض م��ر���ض "كوفيد-
" 19على الطفل �أثناء تواجده
يف امل� �ن ��زل وم �ن �ه��ا �إب� �ق ��اء الطفل
يف امل �ن ��زل و�إب� �ل��اغ امل��در� �س��ة ف ��ورا
وطلب الإ�ست�شارة الطبية و�إجراء
فح�ص الــــ "" PCRو�إذا ظهرت
النتيجة �سلبية ميكن العودة �إىل
املدر�سة يف حال اختفاء الأعرا�ض
وت � �ق� ��دمي ن �ت �ي �ج��ة ال �ف �ح ����ص مع
الإج ��ازة املر�ضية و�شهادة ح�ضور
لإدارة امل��در��س��ة .وط��ال�ب��ت الهيئة
ويل الأمر ب�ضرورة �إبالغ املدر�سة
ف��ورا عند ظ�ه��ور نتيجة �إيجابية
للطفل و�إتباع الإر��ش��ادات الطبية
وااللتزام ب�إجراءات العزل ال�صحي
ح�ي��ث �سيتم م�ن��ح ال�ط�ف��ل فر�صة
التعلم ع��ن بعد وعند ال�ع��ودة �إىل
املدر�سة يجب تقدمي �شهادة خلو
م��ن م��ر���ض "كوفيد 19"-وذلك
عن طريق الطبيب املعالج �أو عن
طريق الإت���ص��ال باخلط ال�ساخن
اخل ��ا� ��ص ب �ه �ي �ئ��ة ال �� �ص �ح��ة بدبي
.800342
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ه�ن��د العو�ضي
رئي�سة ق�سم التثقيف والتعزيز
ال�صحي بهيئة ال�صحة ب��دب��ي �إن
الهيئة طالبت من خ�لال الدليل

الإر�� � � �ش � � ��ادي ج �م �ي��ع املخالطني
للطفل ك��الأخ��وة و�أف� ��راد الأ�سرة
�ضرورة الإلتزام باحلجر ال�صحي
املنزيل ملدة � 10أيام واتباع جميع
الإر�� �ش ��ادات املتعلقة باملخالطني
الف�ت��ة �إىل �أن ال��دل�ي��ل الإر�شادي
ح ��دد الإج� � ��راءات ال �ت��ي ي �ق��وم بها
ويل الأم � ��ر �إذا ظ �ه��رت �أعرا�ض
"كوفيد"-19على طفله �أثناء
�إ��س�ت�خ��دام و�سيلة النقل اخلا�صة
ومنها مراقبة �أع��را���ض وعالمات
املر�ض �أثناء الذهاب �أو العودة من
املدر�سة ويف حالة وجود �أية �أعرا�ض
وع �ل�ام� ��ات ي �ج��ب ع �ل��ى الطالب
العودة �إىل املنزل وطلب الإ�ست�شارة
الطبية و�إب�ل�اغ امل��در��س��ة ف��ورا مع
�أهمية الإل�ت��زام باتباع الإجراءات
املتعلقة بنتيجة ال�ف�ح����ص �سواء

كانت �سلبية �أو �إيجابية والتقيد
بالإر�شادات املذكورة .
وذكرت �أنه يف حال ظهور الأعرا�ض
وال�ع�لام��ات املر�ضية على الطفل
قبل رك��وب احلافلة فيجب �إبقاء
الطفل يف املنزل وطلب الإ�ست�شارة
الطبية و�إبالغ املدر�سة فورا بينما
لو كان ظهور الأعرا�ض والعالمات
املر�ضية بعد ركوب احلافلة فيجب
جلو�س الطالب يف مقدمة احلافلة
و�إبالغ م�س�ؤول ال�صحة وال�سالمة
يف املدر�سة الذي �سيقوم ب�إ�صطحاب
الطفل عند ال��و��ص��ول �إىل غرفة
ال �ع ��زل و�إب� �ل��اغ ال ��وال ��دي ��ن لأخ ��ذ
الطفل وطلب اال�ست�شارة الطبية.
كما يجب على الوالدين التعاون
م��ع امل��در� �س��ة لأخ ��ذ ال�ط�ف��ل ف ��وراً
واتباع الإر�شادات الطبية الالزمة.
ون��وه��ت ب � ��أن ال��دل �ي��ل الإر�� �ش ��ادي
�أو�ضح الإجراءات الواجب اتباعها
�إذا ظهرت �أعرا�ض "كوفيد"-19
على الطفل وهو يف املدر�سة ومنها
ن �ق��ل ال �ط �ف��ل ع �ل��ى ال �ف��ور لغرفة
ال� �ع ��زل ال �� �ص �ح��ي وت �ق �ي �ي��م حالة
الطفل من قبل طبيب /ممر�ض
امل��در��س��ة و�إب�ل�اغ ويل الأم ��ر لأخذ
ال�ط�ف��ل م��ن امل��در� �س��ة ع�ل��ى الفور
وطلب اال�ست�شارة الطبية و�إجراء
فح�ص الــــ"  "PCRوالإلتزام
باتباع الإج��راءات املتعلقة بنتيجة

ال �ف �ح ����ص و� � �س� ��واء ك ��ان ��ت �سلبية
�أو �إي �ج��اب �ي��ة ال ب ��د م ��ن التقيد
بالإر�شادات املذكورة �أعاله.
و�أ� �ش��ارت ال��دك�ت��ورة هند العو�ضي
�إىل �أن هيئة ال�صحة بدبي �ستقوم
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع امل��در� �س��ة بتق�صي
املخالطني �إذا كان الطفل خمالطا
ل�شخ�ص م�صاب بــ "كوفيد19"-
يف امل��در��س��ة و�إب�ل�اغ �أول �ي��اء الأمور
يف حال ثبوت خمالطة لأطفالهم
لهذه احلالة ويق�صد باملخالطني
الأ�شخا�ص الذين كانوا على م�سافة
�أق��ل من مرتين من حالة م�ؤكدة
لـــ "كوفيد 19"-ومل��دة تزيد عن
 15دقيقة تبد�أ من يومني قبل
ظهور الأعرا�ض يف احلالة امل�ؤكدة
وخالل فرتة املر�ض مو�ضحة �أنه
يف ح ��ال ث �ب��وت خم��ال �ط��ة الطفل
ل�شخ�ص م�صاب من خارج املدر�سة
يجب على الوالدين �إبالغ املدر�سة
ف��ورا والإل �ت��زام باحلجر ال�صحي
امل �ن��زيل � 10أي ��ام م��ن ت��اري��خ �آخر
خمالطة لل�شخ�ص امل�صاب .
و�أ�ضافت  :كما يجب يف احلالتني
"املخالطة ل�شخ�ص م�صاب داخل
امل��در��س��ة �أو خارجها" الإل �ت��زام يف
احلجر ال�صحي امل�ن��زيل مل��دة 10
�أي ��ام م��ع م��راق�ب��ة �أع��را���ض املر�ض
وم��راق�ب��ة املخالطني خ�لال فرتة
احل �ج��ر ال �� �ص �ح��ي وف �ي �م��ا يتعلق

ب��امل �خ��ال �ط�ي�ن ال� ��ذي� ��ن مل تظهر
عليهم الأعرا�ض ب�إمكانهم العودة
�إىل املدر�سة بعد �إنهاء فرتة احلجر
ال�صحي املنزيل � 10أيام .
و�أو� � � �ض� � ��ح ال� ��دل � �ي� ��ل الإر� � � �ش� � ��ادي
الإج��راءات العامة حالة خمالطة
ال� �ط� �ف ��ل ل �� �ش �خ ����ص م� ��� �ص ��اب بـــ
"كوفيد "-19ح�ي��ث ال يتطلب
م � ��ن امل� �خ ��ال� �ط�ي�ن ع� �م ��ل فح�ص
"�" PCRإال �إذا ظهرت عليهم
�أع � ��را� � ��ض امل� ��ر�� ��ض خ �ل��ال ف�ت�رة
احل �ج��ر ال���ص�ح��ي وي�ن�ب�غ��ي حينها
التوجه لطلب الإ�ست�شارة الطبية
و�إب�ل�اغ املدر�سة بنتيجة الفح�ص
ح �ي��ث ��س�ت�م�ن��ح امل ��در�� �س ��ة الطفل
ف��ر��ص��ة ال�ت�ع�ل��م ع��ن ب�ع��د ولذلك
يجب على �أول�ي��اء الأم��ور ت�شجيع
�أط�ف��ال�ه��م ع�ل��ى الإل� �ت ��زام بالتعلم
ع� ��ن ب� �ع ��د ..وق � �ب � ��ل ال � �ع � ��ودة �إىل
امل��در��س��ة ب�ي��وم�ين ت�ق��ري�ب�اً �سيقوم
طبيب املدر�سة املمر�ض بالتقييم
االف�ترا� �ض��ي ل�ل�ح��ال��ة ل�ل�ت��أك��د من
�أن الطفل ال ي�ع��اين م��ن �أعرا�ض
وع�لام��ات امل��ر���ض .وع�ن��د ال�سماح
للطفل بعد التقييم الإفرتا�ضي
بالعودة �إىل املدر�سة فعليه الذهاب
�إىل ع�ي��ادة امل��در��س��ة ف��ور الو�صول
ليتم تقييم حالته ال�صحية من
�أجل ال�سماح له ب�إ�ستئناف الدرا�سة
داخل املدر�سة .
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لعدم التزامها ب�سقوف �أ�سعار الباقات ورف�ضها تقدمي ال�ضمانات التي تكفل حقوق املتعاملني

املوارد الب�شرية والتوطني متنع  6مراكز تدبري من تقدمي خدمات العمالة امل�ساعدة
•• �أبوظبي -وام:

قررت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني منع  6مراكز "تدبري" من 54
مركزا على م�ستوى الدولة من تقدمي جميع خدمات العمالة امل�ساعدة
الرتكابها خمالفات قانونية وادارية وذلك حتى ا�شعار اخر.
و�أك��دت ال��وزارة عدم التهاون مع مراكز "تدبري "غري امللتزمة بتقدمي
اخلدمات املرتبطة بالعمالة امل�ساعدة مبا ين�سجم مع الالئحة التنفيذية
للقانون وال��دل�ي��ل الت�شغيلي لهذه امل��راك��ز وذل��ك انطالقا م��ن حر�ص
ال��وزارة على �ضمان حقوق كافة الأط��راف وتوفري اخلدمة املتميزة مبا

يلبي تطلعات واحتياجات �أ�صحاب العمل واال�سر املواطنة واملقيمة من
خ�لال الباقات املعتمدة وامل��راق�ب��ة م��ن قبل ال ��وزارة التي حت��دد �سقوفا
�سعرية موحدة لكل باقة بح�سب تكلفة اال�ستقدام من الدولة املر�سلة
للعامل امل�ساعد وتكلفة تدريبه وت�أهيله.
وج��اء ق��رار منع املراكز ال�ستة من تقدمي اخلدمات بعد ان تبني لفرق
الرقابة التابعة للوزارة عدم التزام هذه املراكز ب�سقوف الأ�سعار املحددة
للباقات ال�ت��ي ت�ق��دم م��ن خاللها امل��راك��ز اخل��دم��ات املرتبطة بالعمالة
امل�ساعدة.
كما ج��اء القرار بعد ان ثبت مبوجب �شكاوى تقدم بها متعاملون اىل

ال ��وزارة ع��دم ال�ت��زام امل��راك��ز املعنية ب�إ�ستبدال العمالة امل�ساعدة �أو رد
التكاليف للمتعاملني م��ن �أ��ص�ح��اب ال���ش�ك��اوى وف�ق��ا مل��ا تن�ص عليه يف
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ق��ان��ون ع�م��ال اخل��دم��ة امل���س��اع��دة رق��م  10ل�سنة
. 2017
ي��ذك��ر ان الالئحة التنفيذية ت��وف��ر للمتعاملني �ضمانا على العمالة
امل�ساعدة وذل��ك من خالل ال��زام مراكز اخلدمة تدبري ب�ضمان العامل
امل�ساعد ال��ذي توفره ل�صاحب العمل �أو اال�سرة وذل��ك تطبيقا لالئحة
التنفيذية للقانون وه��و م��ا يكفل للمتعاملني ا� �س�ترداد ك��ام��ل مبالغ
تكاليف اال�ستقدام �أوا�ستبدال العامل باخر يف حال ف�سخ العامل العقد �أو

ترك العمل بدون �سبب م�شروع �أوعدم لياقته ال�صحية �أوعدم قدرته على
القيام مبهام عمله بال�شكل املطلوب وذلك خالل اال�شهر ال�ستة الأوىل
فرتة التجربة  ،وا�سرتجاع جزء من مبالغ تكاليف اال�ستقدام يف حال
ف�سخ العامل للعقد او ترك العمل بدون �سبب م�شروع خالل فرتة ما بعد
التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامني.
ويتم احت�ساب املبالغ امل�شار اليها وفقا للمدة املتبقية من العقد بالأ�شهر
من اجمايل تكلفة اال�ستقدام" وذل��ك بح�سب املعادلة التالية :اجمايل
تكلفة اال�ستقدام ÷ على مدة عقد العامل بالأ�شهر × املدة املتبقية من
مدة عقد عمل العامل.

�أيدك�س ونافدك�س 28 ..عاما من الريادة العاملية
•• �أبوظبي-وام:

�سطر معر�ضي "�آيدك�س ونافدك�س" م�سرية ري��ادة عمرها نحو  28عاما
ر�سخا خاللها مكانتهما ك�أكرب معر�ضني متخ�ص�صني يف جمال ال�صناعات
الدفاعية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
وجنح املعر�ضني يف التحول �إىل �أبرز ملتقى دويل ت�ست�ضيفه دولة الإمارات
كل �سنتني لتبادل اخلربات التكنولوجية بني امل�شاركني من الدول وال�شركات
والهيئات املعنية بالأنظمة اخلا�صة بالت�سليح وال�صناعات الدفاعية من
خمتلف �أنحاء العامل ،كما �أ�ضحيا من�صة قوية لإقامة وتقوية العالقات
مع الإدارات احلكومية وال�شركات والقوات امل�سلحة على م�ستوى املنطقة
والعامل.
وتدل حجم امل�شاركة الدولية املعلن عنها يف الدورة احلالية للمعر�ضني على
الرغم من الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل جراء انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ،على مدى الأهمية التي ميثالنها بالن�سبة للجهات امل�شاركة
وعلى حجم الثقة بقدرة دولة الإمارات على تنظيم �أبرز الأحداث واملنا�سبات
الدولية وفق �أعلى معايري الأمن وال�سالمة.
وت�ستعر�ض وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم ��ارات "وام" م��ن خ�لال التقرير ال�ت��ايل �أبرز

املحطات التاريخية التي مر بها املعر�ضان والتي حققا خاللها �إجنازات
كربى وجناحات متوا�صلة و�ضعتهما �ضمن �أه��م و�أ�ضخم املعار�ض املعنية
بال�صناعات الع�سكرية الدفاعية على م�ستوى ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال
�أفريقيا ،التي تعر�ض �آخر �صيحات التكنولوجيا يف جماالت الدفاع الربي
والبحري واجلوي ،وعر�ض �أحدث ما و�صل �إليه العلم الع�سكري يف جمال
الإنتاج والت�صنيع من قدرات دفاعية متطورة.
البداية كانت يف عام  1993الذي �شهد انطالق معر�ض �آيدك�س يف ن�سخته
االفتتاحية با�ست�ضافة � 350شركة عاملية لي�ضع نف�سه على خارطة املعار�ض
العاملية يف قطاع الدفاع والأم��ن العاملي ل�سنوات قادمة ،ولي�سجل يف دورته
الثانية ع��ام  1995ارت�ف��اع��ا ب�ع��دد ال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض بن�سبة
 60%لي�صل �إىل � 566شركة كما ت�ضاعفت �أعداد الوفود امل�شاركة من
متخ�ص�صني وكبار الزوار.
و�أطلق هذا احلدث العاملي العديد من املنتجات التقنية اجلديدة واملتخ�ص�صة
بقطاع الدفاع والأم��ن العاملي خ�لال فعاليات ال��دورة الثالثة من املعر�ض
عام  ،1997و�شهد املعر�ض ن�سقا ت�صاعديا يف عدد ال�شركات املتخ�ص�صة
امل�شاركة خالل الدورة الرابعة عام  1999وال��دورة اخلام�سة عام 2001
التي ا�ستقطبت  860من ال�شركات العاملية بالإ�ضافة �إىل تعزيز العالقات

الثنائية بني الوفود وكبار ال�شخ�صيات.
و�شهد " �آيدك�س  " 2003ا�ستخدام ميناء زاي��د لعر�ض ال�سفن والقطع
البحرية امل�شاركة مما �ساهم يف ك�سر الرقم القيا�سي حلجم ال�صفقات التي
مت الإعالن عنها ليكتب املعر�ض ق�صة جناح عاملية بح�ضور � 900شركة من
 50دولة بالإ�ضافة �إىل  68وفدا عامليا.
ووا�صل " �آيدك�س " حتقيق النجاحات يف دورته ال�سابعة عام � ،2005إذ �شهد
منواً على امل�ستويات كافة ،فازداد عدد الزوار والعار�ضني والوفود امل�شاركة
ب�شكل كبري ،حيث �شاركت يف املعر�ض �أكرث من � 904شركات ،من  50دولة
حول العامل.
ويف الدورة الثامنة  2007رحب مركز �أبوظبي للمعار�ض مبعر�ض �آيدك�س
ك��أول معر�ض يقام يف املبنى ال��ذي مت ت�شييده حديثا وقد ا�ست�ضاف ميناء
زاي��د �أ�سطوال من � 15سفينة من �سبع دول م�شاركة ،ويف ال��دورة التا�سعة
عام  2009ا�ست�ضاف معر�ض �آيدك�س �أكرث من � 50ألف زائر بن�سبة �إ�شغال
ق�صوى داخل قاعات املعر�ض كما �شهد �إقامة العرو�ض البحرية احلية للمرة
الأوىل يف القناة املائية املقابلة ملركز �أبوظبي للمعار�ض.
وبعد النجاح الكبري الذي حققه املعر�ض و ال�سمعة العاملية �شهدت الدورة
العا�شرة عام � 2011إط�لاق معر�ض نافدك�س لعر�ض �أح��دث التقنيات يف
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جمال الأنظمة الدفاعية البحرية للتوايل النجاحات وتتجه �أنظار كربيات
ال�شركات الدفاعية يف العامل جتاه �أبوظبي للم�شاركة يف هذا احلدث العاملي
حيث ا�ستقطب املعر�ض يف دورته احلادية ع�شرة عام  2013ما يزيد على
� 80ألف زائر مما �ساهم يف تعزيز مكانة �أبوظبي وترتيبها �ضمن قائمة
�أف�ضل  100وجهة عاملية يف قطاع �سياحة الأعمال وذل��ك ح�سب التقرير
الذي �أ�صدرته اجلمعية الدولية لالجتماعات و امل�ؤمترات يف عام . 2013
وجن��ح املعر�ض يف دورت��ه الثانية ع�شرة ع��ام  2015يف ا�ستقطاب ما يزيد
على  1200ع��ار���ض م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،وح�ضره �أك�ث�ر م��ن 101
�ألف زائر وم�شارك ،وقد �شهد املعر�ض توقيع �صفقات بقيمة جتاوزت 18.3
مليار درهم.
ويف ال��دورة الثالثة ع�شرة التي عقدت عام � 2017شاركت � 1235شركة
من  57دولة يف املعر�ض الذي �شهد توقيع �أكرث من  82اتفاقية يف �أربعة
�أي��ام ،يف حني �سجلت ال��دورة الرابعة ع�شر ع��ام  2019رقما قيا�سيا على
م�ستوى م�شاركة ومتثيل ال�شركات الإماراتية الذي و�صل �إىل � 170شركة
متخ�ص�صة يف ال�صناعات الدفاعية والقطاعات امل�ساندة ،الأمر الذي ي�ؤكد
ما �أ�سهم به املعر�ض منذ انطالقته يف دفع عجلة التقدم والتطور يف قطاع
ال�صناعات الدفاعية الوطنية.

الدفعة الأوىل من القطع الع�سكرية البحرية ت�صل �إىل �أبوظبي للم�شاركة يف نافدك�س2021
•• �أبوظبي-وام:

و�صلت �إىل �أب��وظ�ب��ي �صباح ام�س
ال� ��دف � �ع� ��ة الأوىل م � ��ن القطع
الع�سكرية ال�ب�ح��ري��ة امل���ش��ارك��ة يف
ال � � ��دورة ال �� �س��اد� �س��ة م ��ن معر�ض
ال� ��دف� ��اع ال �ب �ح ��ري " نافدك�س"
وال� � � � ��ذي ي� �ع� �ق ��د ب� ��ال � �ت� ��زام� ��ن مع
معر�ض ال��دف��اع ال��دويل "�أيدك�س
 "2021وي �ب��د�أ �أع �م��ال��ه الأح ��د
املقبل يف م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي الوطني
للمعار�ض .ور�ست اليوم  5قطع
ع �� �س �ك��ري��ة ب �ح��ري��ة ع �م�ل�اق��ة من
ال�سفن وال��زوارق �ضمن الوحدات
امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف م� �ع ��ر� ��ض ال� ��دف� ��اع
ال �ب �ح��ري "نافدك�س " 2021
وذل��ك م��ن دول الإم� ��ارات ومملكة
ال �ب �ح ��ري ��ن ال �� �ش �ق �ي �ق��ة واململكة
املتحدة �إ�ضافة �إىل باك�ستان التي
ت �� �ش ��ارك ب �ق �ط �ع �ت�ين ع�سكريتني
بحريتني و�سط ا�ستقباال وترحيبا

كبريا من البحرية الإماراتية فيما
ت�صل الدفعة الثانية م��ن القطع
البحرية امل�شاركة يف املعر�ض 20
فرباير احلايل والتي يقدر عددها
الإج �م��ايل ب�ـ  17قطعة ع�سكرية
بحرية يف الدورة احلالية من 10
دول حول العامل.
ورح� � ��ب ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن بحري
ف �ه��د ن��ا� �ص��ر ال ��ذه� �ل ��ي املتحدث
ال � ��ر�� � �س� � �م � ��ي مل� � �ع � ��ر� � ��ض ال� � ��دف� � ��اع
البحري"نافدك�س"2021الذي
ك��ان يف ا�ستقبال القطع البحرية
بامل�شاركني يف هذا احلدث الدويل
حيث عزفت املو�سيقى الع�سكرية
لل�سفن وال� ��زوارق احل��رب�ي��ة �أثناء
دخولها القناة املائية ور�سوها على
الر�صيف البحري.
قال الذهلي يف ت�صريحات لوكالة
�أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام" �إن القطع
الع�سكرية ال�ب�ح��ري��ة امل���ش��ارك��ة يف
ال � � ��دورة ال �� �س��اد� �س��ة م ��ن معر�ض

الدفاع البحري "نافدك�س" تتنوع
م��ا ب�ي�ن ك��ا� �س �ح��ات �أل� �غ ��ام وزوارق
� �ص��واري��خ وزوارق دوري � ��ة و�سفن
�إم��داد و�إن��زال وزوارق بحث و�إنقاذ
ومدمرات وفرقاطات.
و�أ�ضاف �أن معر�ض الدفاع البحري
نافدك�س  2021يحظى مب�شاركة

�أك �ث��ر م ��ن � � 70ش��رك��ة �إماراتية
و�أجنبية من  17دولة حول العامل
وه� ��و م ��ا ي�ع�ك����س امل �ك��ان��ة العاملية
ال��رائ��دة التي يحظى بها معر�ض
" نافدك�س" ك�م�ن���ص��ة لكربيات
ال�شركات حول العامل ال�ستعرا�ض
�أح��دث التكنولوجيات والتقنيات

املتطورة يف جمال الدفاع البحري
والأمني.
وقال الذهلي �إن معر�ض "نافدك�س
 "2021ي�شهد يف دورته احلالية
م �� �ش��ارك��ة ق �ط��ع ب �ح��ري��ة متعددة
الأغ��را���ض تر�سو  14قطعة منها
على الر�صيف البحري املخ�ص�ص

يف منطقة املارينا املقابلة لـ"�أدنيك"
وت ��ر�� �س ��و ب ��اق ��ي ال �ق �ط��ع منطقة
العرو�ض اخلا�صة يف ميناء زايد..
م�شريا �إىل �أن م�ساحة العرو�ض
اخلارجية واملائية على الر�صيف
البحري لأدن�ي��ك و�صلت �إىل 81
�ألف مرت مربع.
و�أ� �ش��ار امل�ت�ح��دث الر�سمي ملعر�ض
الدفاع البحري "نافدك�س"2021
�أن� ��ه مت ات� �خ ��اذ ك��اف��ة الإج � � ��راءات
االح�ت�رازي ��ة وال��وق��ائ�ي��ة للحفاظ
على �صحة امل�شاركني والزوار نظرا
للظروف اال�ستثنائية الراهنة التي
ت�سود العامل م�ضيفا �أن��ه مت و�ضع
ال �ل��وح��ات الإر�� �ش ��ادي ��ة يف خمتلف
�أركان معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س.
وق��ال الذهلي ":كلنا فخر بدولة
الإم��ارات وبقدراتها و�إمكاناتها يف
�إقامة معر�ضي �آيدك�س ونافدك�س
يف التوقيت امل�ح��دد لهما ويف ظل
ال �ظ��روف ال��راه�ن��ة وال ��ذي يج�سد

ق��درت�ه��ا على م��واج�ه��ة التحديات
وحتويلها �إىل ف��ر���ص م�شريا �إىل
�أن ح�ضور ه��ذا ال�ع��دد الكبري من
ال ��وف ��ود ال ��دول �ي ��ة ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
احل��دث ميثل دل�ي�لا وا��ض�ح��ا على
ثقة امل���ش��ارك�ين واملجتمع الدويل
يف قدرة الإمارات على تنظيم �أحد
�أك�ب�ر و�أه� ��م الأح � ��داث ال�ع��امل�ي��ة يف
جمال الدفاع والأمن.
و�أ�ضاف �أن دول��ة الإم��ارات برهنت
للعامل �أن��ه ال ي��وج��د يف قامو�سها
م�ستحيل �إذ تتطلع دوما و�أبدا نحو
التقدم واالزدهار لتبد�أ م�سرية 50
عاما جديدة نحو م�ستقبل م�شرق
ق��ائ��م ع �ل��ى الإجن� � � ��ازات والتفوق
والريادة العاملية.
ق��ال الذهلي �إن الإم ��ارات ت�شارك
يف م� �ع ��ر� ��ض نافدك�س2021
بالعديد من ال�شركات املتخ�ص�صة
يف ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الأم� � ��ن البحري
بالإ�ضافة �إىل الزوارق متعدد املهام

كما �سيتم تد�شني قطع ع�سكرية
بحرية جديدة.
و�أ� �ش��ار امل�ت�ح��دث الر�سمي ملعر�ض
الدفاع البحري "نافدك�س"2021
�إىل �أن القطع الع�سكرية البحرية
الـ� 17ستقدم عرو�ضا حية يوميا
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م �ن �� �ص��ات عر�ض
ال �� �ش��رك��ات امل �� �ش��ارك��ة يف املعر�ض
ال �ت��ي ت�ستعر�ض �آخ ��ر ابتكاراتها
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة يف جم � ��ال �أم� ��ن
ال���س��واح��ل و الأم� ��ن ال�ب�ح��ري ويف
عمليات البحث والإنفاذ والتحكم
عن بعد.

«ت�سليح القاب�ضة الإماراتية» تك�شف عن �شراكات عاملية يف �آيدك�س 2021
�أعلنت جمموعة "ت�سليح القاب�ضة"
الإم��ارات�ي��ة عن عزمها الك�شف عن
�شراكتها مع جمموعة من العالمات
التجارية العاملية الرائدة يف ال�سوق
الدولية ،وذلك خالل مُ�شاركتها يف
الدورة اخلام�سة ع�شرة من معر�ض
وم��ؤمت��ر ال��دف��اع ال��دويل "�آيدك�س
ونافدك�س."2021

وتعتزم املجموعة �إف�ساح املجال �أمام
ال �ع��دي��د م��ن ال �ع�لام��ات التجارية
ال �ع��امل �ي��ة ل��دخ��ول ال �� �س��وق املحلية
وال �ع �م��ل داخ� ��ل ال ��دول ��ة ،وتقدمي
�أحدث ابتكاراتها املتطوّرة يف جمال
الدفاع .وذلك من خالل م�شاركتها
يف �أك�ب�ر م�ع��ر���ض وم ��ؤمت��ر دفاعي
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا،
و�إب � � ��رازاً مل�ك��ان�ت�ه��ا ك��أف���ض��ل من�صة

لتقدمي الأح��دث يف جمال الدفاع،
ت�ستعد جمموعة "ت�سليح القاب�ضة"
الإم ��ارات� �ي ��ة ،ج �ن �ب �اً �إىل ج �ن��ب مع
� �ش��رك��ائ �ه��ا ال��رئ �ي �� �س �ي�ين ،لتقدمي
ع��رو���ض رائ� ��دة ال يمُ �ك��ن �إغفالها
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير �أرق ��ى املُنتجات
واخل��دم��ات للعار�ضني وال�ضيوف
احلا�ضرين يف ه��ذا احل��دث العاملي
املُم ّيز.
ت � �ف � �خ� ��ر جم� � �م � ��وع � ��ة "ت�سليح

القاب�ضة" الإماراتية بجذب �شركة
 Guardiarisال�سلوفينية،
وال � �ت� ��ي ُت � �ع � � ّد �إح� � � ��دى ال�شركات
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف جم � ��ال تطوير
منتجات التدريب املحاكي للواقع.
م��ن خ�ل�ال ر�ؤي �ت �ه��ا ال ��رائ ��دة التي
ت�سعى �إىل ت��وف�ير �أف���ض��ل تدريب
يف ب�ي�ئ��ة واق �ع �ي��ة الك �ت �� �س��اب �أرق ��ى
م �� �س �ت��وى م ��ن امل � �ه� ��ارات واخل�ب��رة
ل �ل �ح��را� �س��ة واحل � �م� ��اي� ��ة ،ت�ضمن

العالمة التجارية مع فريقها من
تخ�ص�صني يف ال�برجم��ة ،تقدمي
امل ُ ّ
�أدوات ت��دري��ب م �ت �ط �وّرة و�أنظمة
ل �ل � ُم �ح��اك��اة ف � ّع��ال��ة وم �ن��ا� �س �ب��ة من
حيث التكلفة ال مثيل لها يف جميع
الأ�سواق العاملية.
اك�ت���ش��ف �أح � ��دث ب ��رام ��ج املحاكاة
وحت �ل �ي�لات ال �ت��دري��ب امل �ت �ق��دم��ة -
امل�ت��واف�ق��ة م��ع م��درب داخ�ل��ي فريد
 ،وجم � �م� ��وع� ��ات ت � ��دري � ��ب عالية

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و /حم �م��د نافيد
حم� �م ��د ح �ن �ي��ف  ،باك�ستان
اجل � �ن � �� � �س � �ي ��ة ج � � � � ��واز �� �س� �ف ��ره
رق� � ��م ()aq9675992

ف� �ق ��د امل� � ��دع� � ��و /ن� ��� �ص ��ر اهلل
ح� � �ي � ��ات خ� � � ��ان  ،ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )CZ9829762يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل ��دع ��و /جن �م��ه بروين
حم� �م ��د ا� � �ش� ��رف  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )FT3997383يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد امل��دع��و /ع�ب��داهلل حممد
حم� �م ��د ا� � �ش� ��رف  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )BA0167981يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و  /حم �م ��د
ا� �ص �غ��ر حم �م��د � �ش��ايف  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )J9680880يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الهندية او اقرب مركز �شرطة
باالمارات.

•• �أبوظبي-الفجر:

م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0508846067

امل�ستوى ،وت�صميمات داخلية قابلة
ل�ل�ت�خ���ص�ي����ص ب��ال �ك��ام��ل ج �ن �ب �اً �إىل
ج�ن��ب م��ع جم�م��وع��ة م��ن الأ�شكال
املتغرية لتمكني املُتدربني من �إتقان
كافة التفا�صيل الدقيقة املطلوبة.
وت�شمل منتجات ال�شركة الرئي�سية
�أنظمة التدريب املتنقلة ،وحماكاة
الأ�� �س� �ل� �ح ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وحمطات
الأ� �س �ل �ح��ة ع��ن ب �ع��د .ك�م��ا �ستجلب
ال �� �ش��رك��ة م�ع�ه��ا �إىل م�ن���ص��ة جناح
جم �م��وع��ة "ت�سليح القاب�ضة"
الإماراتية� ،أبرز منتجاتها " املركبات
القتالية" املختلفة ،ال�ت��ي ت�شتهر
با�ستخداماتها املُتعدّدة ،حماكاتها
للواقع احلقيقي ،وقدرتها الفائقة
على ت��دري��ب الف�صائل ،واملدربني،
وامل��دف�ع��ي وال�ق��ائ��د وغ�ير ذل��ك من
خمتلف التدريبات الع�سكرية.
ك �م��ا ت �ع��ر���ض � �ش��رك��ة Fratelli
 ،Tanfoglioوه � ��ي �شركة
ت�صنيع �إيطالية خلطوط الأ�سلحة
الريا�ضية والدفاعية والع�سكرية

ال �� �ش �ه�يرة ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د العاملي،
�أح� � ��دث جم �م��وع��ة م ��ن الأ�سلحة
النارية عالية اجلودة ّ
مت تطويرها
م ��ن م � ��واد ُم �ب �ت �ك��رة ،وال� �ت ��ي يت ّم
ت��وزي�ع�ه��ا ح���ص��ري�اً ع�ب�ر جمموعة
"ت�سليح القاب�ضة" الإماراتية.
و ُتع ّد هذه الأ�سلحة اخليار ّ
املف�ضل
واملتخ�ص�صني
لدى قوات ال�شرطة
ّ
الأمنيني.
وتفتخر �شركة "Armament
"Systems & Procedures
ب�إنتاجها لأحدث الأجهزة املوثوقة
من قبل املتخ�ص�صني الع�سكريني
املميزين لأكرث من �أربعة عقود من
عملها يف دع��م ال �ق��وات ال�ت��ي تعمل
على توفري احلماية للمجتمعات.
وب �ف �� �ض��ل ت �� �ص �م �ي �م��ات منتجاتها
املبتكرة ووظائفها الفائقة القوّة،
يمُ � �ك� ��ن ل� � �ل � ��زوار احل � �� � �ص ��ول على
الإمدادات التكتيكية عرب جمموعة
مُتميزة من املنتجات املُتاحة خالل
امل�ع��ر���ض مثل ال �ه��راوات ،والقيود،

و�أدوات ال��دف��اع ،وم�ع��دات الإ�ضاءة
والتدريب.
وت ��أك �ي��داً على �شهرتها ال��رائ��دة يف
�إن �ت��اج �أح� ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات للتدريب
ال�ت�ك�ت�ي�ك��ي ال �ف �ع��ال وال��واق �ع��ي مع
ا�� �س� �ت� �خ ��دام ال ��رق ��اب ��ة املتقدمة،
� �س �ت �ع��ر���ض � �ش ��رك ��ة Simgun
النم�ساوية �أج�ه��زة ت��دري��ب قتالية
اح �ت�راف � �ي� ��ة .و ُت �� �س �ه ��م جمموعة
منتجات ال�شركة املتطوّرة يف توفري
ت��دري��ب واق �ع��ي ف � ّع��الٍ ع��ايل الدقة
لقوات ال�شرطة والوحدات اخلا�صة
والوكاالت الأمنية اخلا�صة.
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اقار�س انفريمنتل لال�ست�شارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي  ,الرمي �شم�س  0.6مبنى �شركة الدار
العقارية �ش.م.ع
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2634240 :

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:الكثيب لالن�شاء والتعمري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  ,غرب  0.10مبنى ال�شيخ حامد احمد
بن حامد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1058011 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البيت ال�سوري لتجارة املواد الغذائية -

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�شركاه (حما�سبون قانونيون)  -فرع
ابوظبي  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2020/12/22:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2020/1/215948:تاريخ التعديل2021/2/18:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/نوال حممد عبداهلل اجلنيبي للتدقيق واملحا�سبة
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/4:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2156002933:تاريخ التعديل2021/2/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اال�سطورة الف�ضية
لل�صيانة واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2177427:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سامل �سعيد ح�سن حميد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبارك غبي�ش
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)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3781686:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /البيت ال�سوري لتجارة املواد الغذائية � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
ALBAIT ALSUWRI FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /البيت ال�سوري احلديث لتجارة املواد الغذائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALBAIT ALSUWRI ALHADITH FOODSTUFF TRADING - 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

�إعــــــــــالن

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:برميا للتموين ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح م  38وحدة ق  - 18امليزانني مكتب  - 14املالك
�شركة الكندي التجارية
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1359698 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروبلد للمقاوالت
العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1363410:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة انوار �سامل علي مانع االحبابي %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل علي مانع مفرح االحبابي
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 1/بن
مو�سى لل�سفر ذ.م.م  -فرع
رخ�صة رقم CN 2242084: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/ال�شاعر
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2712793: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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/15:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2121000205:تاريخ التعديل2021/2/17:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ح�ضانة تيدي بري االمريكية -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 1154164:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن اجمايل/م�ساحة  1.2*10اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /ح�ضانة تيدي بري االمريكية � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جولدن فور جي للهواتف املتحركة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حمل  3وحدة املالك/من�صور �سامل النهيه العامري -
� - Gش  - C64 C65 - 2-19ابوظبي � ,شارع الدفاع
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2192853 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/او�سلو
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2721717: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

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)

�إعــــــــــالن

TEDDY BEAR AMERICAN NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�إىل /ح�ضانة تيدي بري � -شركة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TEDDY BEAR NURSERY - 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)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دكتوره عائ�شة اخلزرجي للمراجعة وتدقيق
احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/18:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق
لدى كاتب العدل بالرقم - 21DF2361C9121E9E53D:تاريخ
التعديل2021/2/18:
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

�إعــــــــــالن

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
كافترييا كرك مون
رخ�صة رقم CN 3766612: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/ذا ار
ت�شوي�س لت�صميم االزياء
رخ�صة رقم CN 2335715: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/روزا
كولك�شن للهدايا واالزياء
رخ�صة رقم CN 2709797: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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عبداهلل حممد ح�سن الدارة العقارات
ذ م م رخ�صة رقم CN 1007256:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �شاحا جاهان �صديق الرحمن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل على عثمان على املهرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فخر اال�سالم �شاه علم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل عبدالوهاب ابراهيم كروع الفالحى
تعديل �إ�سم جتاري من /عبداهلل حممد ح�سن الدارة العقارات ذ.م.م

�إعــــــــــالن

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعــــــــــالن

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النفي�س ملواد البناء
رخ�صة رقم CN 1044782:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /النفي�س ملواد البناء
AL NAFEES BUILDING MATERIALS

�إىل /النفي�س ملواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL NAFEES BUILDING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:زو�سر للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ليوا  ,يثي  ,ق /32م23
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1141876 :
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 2021/2/14:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2121000194:تاريخ التعديل2021/2/17:
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  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ستورنا للو�ساطة التجارية
رخ�صة رقم CN 3690460:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /ستورنا للو�ساطة التجارية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
فيث لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 2456299: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

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/فوغ ات لت�صميم االزياء
رخ�صة رقم CN 1060102:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صالح عبداهلل عمر حممد بافرج %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن جمعه ح�سن بن حميد الزعابي
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

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)

ABDULLA MOHAMED HASSAN PROPERTY MANAGEMENT LLC

�إىل /با�شونداره لإدارة العقارات ذ.م.م
BASHUNDHARA PROPERTY MANAGEMENT L.L.C.

STORNA COMMERCIAL BROKERS

�إىل� /ستورنا للو�ساطة التجارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
STORNA COMMERCIAL BROKERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
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تفعل دوائر مكتب �إدارة الدعوى عن بعد بن�سبة % 100

�إدارة �إعداد الدعاوى يف حماكم دبي حتقق �إجنازات رائدة رغم جائحة كوفيد 19يف عام 2020
•• دبي-الفجر:

متكنت �إدارة �إعداد الدعاوى يف حماكم دبي رغم اجلائحة التي مر بها
العامل �إث��ر فايرو�س كورونا امل�ستجد من حتقيق �إجن��ازات رائ��دة من
حيث تطوير �إج��راءات العمل والت�سهيل على املتعاملني ،وذلك �سعياً
يف تقدمي خدمات ق�ضائية مي�سرة الو�صول للمجتمع ،وذلك �ضمن
جهود حماكم دبي يف تقدمي خدمات مي�سرة للمتقا�ضني ،وفق �أرقى
املعايري للو�صول �إىل ر�ؤيتها حماكم رائدة متميزة عامليا .ومن جانبه
�أو�ضح عدنان احلمادي مدير �إدارة اع��داد الدعاوى يف حماكم دبي،
عن مثابرة �إدارة الدعاوى رغم كل ال�صعوبات التي واجهتها خالل

�أزم��ة كوفيد م��ن حتقيق نتائج �إيجابية يف ع��ام  ،2020فقد بلغت
عدد الدعاوى املنظورة يف �إدارة �إع��داد الدعاوى "�15ألف و "744
دعوى ،حيث بلغ معدل زمن حت�ضري الدعاوى " 23يوما ،كما بلغ
�إجمايل الدعاوى املحجوزة �أو امل�ؤجلة للحكم من �أول جل�سة " � 5آالف
و  "692دعوى.
و�أ�ضاف احلمادي �أنه خالل تلك الفرتة مت تفعيل دوائر مكتب �إدارة
الدعوى عن بعد بن�سبة  ،100%وي�أتي ذلك �ضمن جهود حماكم
دبي يف مواكبة التطورات ب�إن�شاء قنوات ذكية تعمل على تقدمي خدمات
مي�سرة للمتقا�ضني ،مما ي�سهل عليهم متابعة الإج��راءات الق�ضائية
مبكتب �إدارة الدعوى دون احلاجة للح�ضور واملراجعة �إ�ضافة �إىل

�أن��ه �سوف يعطي م�ؤ�شراً �إيجابياً وحمفزاً ملزيداً من العمل والبذل
من �أجل موا�صلة م�سرية التميز والريادة يف كافة اخلدمات املقدمة
للمتقا�ضني ،الأمر الذي ي�ؤكد على اهتمام وحر�ص الدائرة يف ترجمة
ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف ا�سعاد املتعاملني ،وذلك ا�ستناداً �إىل عوامل
فهم وا�ضح الحتياجات املتعاملني مبا
الإبداع واالبتكار ،انطالقاً من ٍ
يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم.
ونظراً لتلك اجلهود والإجراءات االحرتازية يف مكافحة اجلائحة مت
و�ضع خطة عمل �شاملة تلبي احتياجات املتعاملني وامل��وارد الب�شرية
ومت حتقيق م��ا ن�سبته  90%م��ن ر��ض��ا امل��وظ�ف�ين يف �إدارة �إع ��داد
الدعاوى.

ثريات جامع ال�شيخ زايد الكبري ..حتفة جتمع �أ�صالة الت�صميم بحداثة التقنيات
•• �أبوظبي -وام:

يحتوي جامع ال�شيخ زايد الكبري
على �سبع ث��ري��ات مميزة وفريدة
م ��ن ن��وع �ه��ا ت �ت �ن��اغ��م م ��ع فنون
ال �ع �م��ارة الإ��س�لام�ي��ة يف اجلامع،
وحت� �ظ ��ى ب ��اه �ت �م ��ام ال � � � ��زوار من
خمتلف �أنحاء العامل.
وبهدف احلفاظ على هذه التحفة
الفنية ،نفذ مركز جامع ال�شيخ
زاي��د الكبري خطة �صيانة تهدف
ل�ت�ح�ق�ي��ق ا� �س �ت��دام��ة عنا�صرها
والتي مت �إجنازها وفق خطة عمل
دق�ي�ق��ة ،حت��ت �إ� �ش��راف ن�خ�ب��ة من
املهند�سني الإم��ارات�ي�ين العاملني
يف املركز من ذوي اخلربة والكفاءة
 ،وفريق عمل �ضم  45ع�ض ًوا بني
مدير للم�شروع ،وم�شرف للموقع،
ومهند�سني متخ�ص�صني ،وفن ّيني،
وم�شريف �صحة و�سالمة.
وا�ستمرت �أعمال ال�صيانة ملدة �شهر
ون�صف ،ب��واق��ع � 12ساعة يوم ًيا
ع��دا �أي ��ام "اجلمعة" م��ن ال�ساعة
�صباحا �إىل  7:30م�ساءً،
7:30
ً
�شاملة حتديث نظام عمل الرثيا
ب�شكل كامل.
وقال �سامل ال�سويدي ،مدير �إدارة
اخلدمات امل�ساندة يف مركز جامع
ال�شيخ زاي��د الكبري ي�أتي م�شروع
� �ص �ي��ان��ة ث ��ري ��ات ج ��ام ��ع ال�شيخ
زاي ��د ال�ك�ب�ير ا��س�ت�ك�م�الاً للخطط
اال�سرتاتيجية لتحقيق ا�ستدامة
ج �م��ال �ي��ات اجل ��ام ��ع ومقتنياته
ال� �س �ي �م��ا ث ��ري ��ات اجل ��ام ��ع التي
حت�ظ��ى ب�ع�ن��اي��ة خ��ا��ص��ة م�ستمرة

باعتبارها حتفة �إبداعية تتكامل
بتفا�صيلها مع جماليات اجلامع
وروح الأ�صالة .
و�أ��ض��اف �أن �أع�م��ال �صيانة ثريات
اجلامع متت وفق �أح��دث املعايري
ال�ع��امل�ي��ة ك��ون�ه��ا واح ��دة م��ن �أكرث
م��ا ي�ث�ير اه �ت �م��ام وان �ت �ب��اه ال ��زوار
داخ��ل اجل��ام��ع ،معر ًبا ع��ن فخره
واع� �ت ��زازه مب���س��اه�م��ة ك��وك�ب��ة من
ال�ك�ف��اءات امل��واط�ن��ة يف تنفيذ هذا
امل���ش��روع ،وحر�صهم على متابعة
�أدق التفا�صيل الهند�سية واتباع
�أرق � ��ى م �ع��اي�ير اجل � ��ودة العاملية
بال�صورة ال�ت��ي تليق مبكانة هذا
ال �� �ص��رح ال �ع��امل��ي امل�ت�م�ي��ز وال� ��دور
الفريد الذي يقوم به ك�أهم واجهة
ح�ضارية و�إ�سالمية للدولة .
و� �ش �م��ل امل� ��� �ش ��روع ت �ط��وي��ر نظام
امل �� �ش �غ�لات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،و�إن�شاء
� �ش �ب �ك��ة ل� �ل ��دوائ ��ر الكهربائية،
مرتبطة بنظام التحكم بالإنارة يف
اجلامع  -من خمرج واحد -بحيث
ميكن الت�شغيل والإطفاء وتغيري
درجة التعتيم ،مبا�شرة من نظام
التحكم يف غ��رف��ة امل��راق�ب��ة  ،مما
ي��زي��د العمر الت�شغيلي لوحدات
الإنارة ،ويحد من �أي احتمال لهدر
الطاقة الكهربائية ،ويقلل كذلك
من االنبعاثات احلرارية الناجتة
عن ت�شغيل املكونات الكهربائية،
وتقليل فر�ص الأعطال املحتملة .
و� �ش �م��ل امل �� �ش ��روع �أي �� �ض��ا تطوير
�إ�� � � �ض � � ��اءة ال� �ث ��ري � � ��ات ،ح � �ي� ��ث مت
ا� �س �ت �ب��دال �ه��ا ب���ش�ك��ل ك �ل��ي ،ب ��إن ��ارة
خ�صي�صا يف
" "LEDامل�صممة
ً

جمهورية الت�شيك لرثيا اجلامع
ب�أحجام خمتلفة ،و�أل ��وان خا�صة
تتوافق مع �أل��وان اجل��زء ال�سفلي
ال �ك��رات الكري�ستالية  -ليمنحووا�ضحا
انعكا�سا خا�صا
الناظر
ً
ً
من تلك الكرات بالألوان الأحمر،
والأ�صفر ،والأخ�ضر.
ويرتبط كل جزء من �أج��زاء �إنارة
الرثيا ،مبحول كهربائي ،لتوفري
م���ص��در ط��اق��ة خ��ا���ص م��ن خالل
ك��اب�ل�ات ال �ط��اق��ة امل �ت��وف��رة �أعلى
ال�ثري��ا ،وم ��وزع � �ش��ارات التحكم ،
مما يتيح التحكم ب�شدة �إ�ضاءتها.
ومت ف� �ح� �� ��ص ج� �م� �ي ��ع ح� ��وام� ��ل
الكري�ستال وال��رواب��ط املتداخلة
ل �ل �ت ��أك��د م��ن ق��درت �ه��ا ع �ل��ى حمل
ال�ك��ري���س�ت��ال وامل��وا� �ش�ير يف بع�ض
�أج��زاء الرثيا والأل��واح الزجاجية
يف عنق وتاج الرثيا ومقارنة وزن
القطع بقوة الرابط ،ومت الفح�ص
ال �ك �ل��ي ل �ل �م �ك��ون��ات الإلكرتونية
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ون� �ظ ��ام التعتيم
""Dimming System
اخلا�ص بكل الرثيا.
ي ��ذك ��ر �أن م ��رك ��ز ج ��ام ��ع ال�شيخ
زاي��د الكبري يبذل ج�ه��ودًا كبرية
وم� �ت ��وا�� �ص� �ل ��ة لإب � � � � ��راز وت� �ع ��زي ��ز
اجل��ان��ب اجل�م��ايل جل��ام��ع ال�شيخ
زاي��د الكبري ومقوماته املعمارية
ال� �ت ��ي ج �ع �ل �ت��ه وج� �ه ��ة للماليني
ال ��ذي ��ن ي �ق �� �ص��دون��ه � �س �ن��وي��ا من
خمتلف �أنحاء العامل ،ال�سيما �أنه
م�ث��ال للعمارة الإ��س�لام�ي��ة بتنوع
جمالياتها  ،ما يعزز على اجلانب
الآخر دوره يف مد ج�سور التقارب

وال �ت��وا� �ص��ل م��ع خم�ت�ل��ف ثقافات
ال �ع ��امل ،يف �إط� ��ار ال�ن�ه��ج احلكيم
ال��ذي تنتهجه دول��ة االم� ��ارات يف
تر�سيخ مبادئ الت�سامح والتعاي�ش
واالحرتام املتبادل بني احل�ضارات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وجت �� �س �ي �دًا لالهتمام
الذي توليه قيادة الدولة للجانب
الثقايف ال�سيما العمارة الإ�سالمية
ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر تفا�صيلها ج�ل�ي��ة يف
عمارة اجلامع.
�صممت ج�م��ال�ي��ات ج��ام��ع ال�شيخ
زاي��د الكبري يف ان�سجام وتناغم،
ت �ت �ك��ام��ل م ��ن خ�ل�ال ��ه العنا�صر
الفنية ب�صورة متنحها خ�صو�صية
وج�م��ال�ي��ة ف��ري��دة ،ح�ي��ث تتكامل
ج�م��ال�ي��ات ت�صميم ال�ث�ري��ات مع
الت�صميم امليدايل والزخريف على
ال ��� ّ�س �ج��ادة ال �ت��ي ت �ع �ل��وه��ا متاما،
م �� �ش � ّك �ل��ة ل ��وح ��ة ف �ن �ي��ة تتكامل
ب �� �ص��ورة �إب ��داع� �ي ��ة ،ح �ي��ث تتدىل
قطع الكري�ستال كقطرات ملونة،
تو�شك �أن تت�ساقط على ال�سجادة،
ال�ت��ي ت�ب��دو ب��دوره��ا ك�ح��و���ض ماء
يعك�س الألوان.
وتتدىل من القباب الثالث داخل
قاعة ال�صالة الرئي�سة يف اجلامع
ثالث ثريات كري�ستالية �ضخمة -
مت�شابهة يف الت�صميم� ،أكربها يف
الو�سط� ،إ�ضافة �إىل �أرب��ع ثريات
ت�صغرها حج ًما ،تتوزع يف كل من
ق��اع��ة ك �ب��ار ال���ش�خ���ص�ي��ات ،وقاعة
ال��زه��ور وال �ق��اع �ت�ين اجلانبيتني
للقاعة الرئي�سة.
و ا� � �س � �ت� ��وح� ��ي ت� ��� �ص� �م� �ي ��م ث ��ري ��ا
ال�ق��اع��ة الرئي�سة يف اجل��ام��ع من

ال �ن �خ �ل��ة ،ح �ي��ث حت ��اك ��ي �شجرة
ال�ن�خ�ي��ل امل�ق�ل��وب��ة ،فيمثل اجلزء
الأ�سطواين ج��ذع النخلة ،وميثل
اجل ��زء املت�شابك امل�ق�ع��ر ال�سعف،
�أما الكريات الكري�ستالية بالألوان
الأح� �م ��ر ،والأ� �ص �ف ��ر ،والأخ�ضر
فتمثل الرطب ،ويف ذلك ما يوحي
ب��ال�ق�ي��م ال�ن�ب�ي�ل��ة ال �ت��ي ع ��رف بها
جمتمع دول��ة الإم��ارات كالأ�صالة
وال� �ك ��رم ،وال �ع �ط��اء ال ��ذي ر�سخه
الوالد امل�ؤ�س�س يف نفو�س الأجيال.
وع �م �ل��ت � �ش��رك��ة ف��و� �س �ت �ي��غ على
��ص�ن��ع ج�م�ي��ع ث��ري��ات اجل��ام��ع يف
م �ي��ون �ي��خ ب ��أمل��ان �ي��ا ،وا� �س �ت �خ��دم يف
�صناعتها ال�ف��والذ امل��ذهّ ��ب املقاوم
ل�ل���ص��د�أ ،وال��ذه��ب امل�ج�ل�ف��ن عيار
ً
قرياطا يف عملية التذهيب،
24
و ُر� �ّ ��ص� � �ع � ��ت �� �ص� �ف ��ائ ��ح ال�ث��ري� ��ات
بكري�ستال �سواروف�سكي� ،أما كرات
الكري�ستال امل�ستخدمة يف ت�صميم
الرثيا ب�ألوانها الأخ�ضر والأحمر
والأ�صفر فيبلغ عددها نحو 40
مليون قطعة ،ت�ضفي �أ�ضوا�ؤها
امل �ت�ل�أل �ئ��ة ج �م��ال �ي��ة خ��ا� �ص��ة على
امل�صلى ب�أكمله.
وي�صل عدد الرثيات اجلامع �إىل
�سبع ثريات خمتلفة يف الأحجام
والأل � � � � � ��وان .ي �ب �ل��غ وزن ال�ث�ري ��ا
الكربى يف القاعة الرئي�سة قرابة
 12طنًا ،ويبلغ قطرها � 10أمتار،
�أم� ��ا ارت �ف��اع �ه��ا ف�ي�ب�ل��غ  15م ً
رتا
ون�صف ،وحتتوي الرثيا الكربى
على � 15,500ألف �صمام �إ�ضاءة
 ، LEDوزودت ال�ثري��ا ب�سلم
ل��ول �ب��ي يف ج ��ذع ال�ث�ري ��ا بغر�ض

متكني املتخ�ص�صني م��ن ت�سلقه،
ل�ل�ق�ي��ام ب ��أع �م��ال تنظيف الرثيا،
�أو �إ� �ص�ل�اح الأع �ط��ال �إن وجدت،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال خ�ف����ض اجلزء
الأو��س��ط –الأ�سطواين ،-لأمتار
معينة ،بحيث يقوم الع ّمال ببناء
�سقالة ،ليدخل �أحدهم يف اجلزء
الأ�سطواين.
�أم��ا ال�ثري�ت��ان الأ��ص�غ��ر حج ًما يف
ال�ق��اع��ة الرئي�سة فيبلغ وزن كل
منهما � 8أط�ن��ان بارتفاع 12.5
م�ت�ر وق �ط��ر ي�ب�ل��غ � 7أم� �ت ��ار ،كما
ت�ضمان  9,500م�صباح ،مع �سلم
داخلي لأعمال ال�صيانة.
كما ي�ضم اجل��ام��ع ث��ري��ات بقطر
� 4أمتار ون�صف ،وارتفاع � 6أمتار
ون���ص��ف ،ويبلغ وزن�ه��ا ط�ن�ين� ،أما
�أ� �ص �غ��ر ث ��ري ��ات اجل ��ام ��ع ،فيبلغ
ق �ط��ره��ا � 3أم� �ت ��ار ون �� �ص��ف� ،أم ��ا
ارتفاعها � 5أم�ت��ار ون�صف ،بوزن
 1.4طن ،وت�ضم الرثيات الأ�صغر
 1،200م �� �ص �ب��اح ،ب�ي�ن�م��ا ت�ضم

�أ��ص�غ��ر ث��ري��ات اجل��ام��ع 1,000
م�صباح.
وي �ل �ت��زم امل ��رك ��ز ب���ص�ي��ان��ة الرثيا
ب�صورة دوري��ة �سنوية ،وفق خطة
م�ع�ت�م��دة؛ ت�شمل �أع �م��ال تنظيف
كافة �أج��زاء الرثيا امل�صنوعة من
الكري�ستال وال��زج��اج با�ستخدام
و� �س��ائ��ل ت�ن�ظ�ي��ف خ��ا��ص��ة لتجنب
تلف الكري�ستال وللحفاظ على
بريقه.
وجت��ري �أع�م��ال ال�صيانة لرثيات
اجل� ��ام� ��ع ب� ��� �ص ��ورة ت � ��أخ� ��ذ بعني
االع �ت �ب��ار ك��اف��ة �إج� � ��راءات الأم ��ن
وال �� �س�لام��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل توفري
لل�سجاد وال ّرخام
ح�م��اي��ة ك��ام�ل��ة ّ
يف ال �ق��اع��ة ال��رئ �ي �� �س��ة والقاعات
اجل � ��ان� � �ب� � �ي � ��ة ،وجم � �ل � �� � ��س ك� �ب ��ار
ال���ش�خ���ص�ي��ات ،م��ن خ�ل�ال توفري
طبقتي حماية متمثلة يف �سجاد
حماية تعلوه طبقة م��ن اخل�شب
امل �� �ض �غ��وط يف حم �ي��ط املنطقة
ال�سقالة عليها ،كما
امل��راد ن�صب ّ
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مت اع �ت �م ��اد �آل� �ي ��ة ل �ن �� �ص��ب وفك
ال�سقاالت وف��ق �إج ��راءات ال�صحة
وال�سالمة على يد متخ�ص�صني،
وحتت �إ�شراف �أخ�صائيي ال�صحة
وال�سالمة يف املركز.
يذكر �أن جامع ال�شيخ زايد الكبري،
ال �ت��اب��ع ل � ��وزارة � �ش ��ؤون الرئا�سة،
يحظى برعاية ومتابعة من �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة .
وت�أ�س�س املركز ليكون نواة للحركة
الثقافية والفكرية التي تتمحور
حول اجلامع ،انطالقاً من القيمة
الثقافية والوطنية التي تعرب عن
امل �ف��اه �ي��م وال �ق �ي��م ال �ت��ي ر�سخها
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان "طيب اهلل ثراه"،
تلك القيم املتجذرة يف الوجدان
وال ��وع ��ي ،وال �ت��ي ت���ش�ك��ل ام �ت��داداً
للهوية ال��وط�ن�ي��ة امل�ستلهمة من
تعاليم ديننا احلنيف.

الرقابة امل�شددة م�ستمرة حفاظا على �سالمة املجتمع

اقت�صادية دبي تغلق مكتب �سياحة و�سفر يقوم ببيع خدمات فح�ص كوفيد 19
•• دبي-الفجر:

ق � ��ام ق� �ط ��اع ال ��رق ��اب ��ة التجارية
وحماية امل�ستهلك باقت�صادية دبي
ب�إغالق مكتب وكيل �سياحة و�سفر
يف منطقة اخلليج التجاري يقوم
ببيع خ��دم��ات فح�ص كوفيد 19
وال�تروي��ج عنها ب�شكل ح��ذر عرب
ال��وات ����س �أب مم��ا ي�ع�ت�بر خمالفة
�صريحة للن�شاط التجاري ،حيث
�أن بيع خدمات فحو�صات كوفيد
 19من اخت�صا�ص املن�ش�آت الطبية
املرخ�صة من وزارة ال�صحة وهيئة

ال�صحة بدبي.
وردت م�لاح �ظ��ة م ��ن م�ستهلكة
ل� �ف ��ري ��ق ع� �م ��ل ق � �ط� ��اع ال ��رق ��اب ��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وح� �م ��اي ��ة امل�ستهلك
ل �ع��دم ر� �ض��اه��ا ع��ن ج� ��ودة خدمة
ال �ف �ح ����ص امل� �ن ��زيل ل �ك��وف �ي��د 19
وعليه قام فريق الرقابة التجارية
بجمع املعلومات اخلا�صة مبقدم
اخلدمة وتتبع الآلية امل�ستخدمة
بالرتويج عن اخلدمة ،فتبني �أن
مقدم اخلدمة مكتب �سياحة �سفر
ي�ق��وم با�ستالم طلبات املتعاملني
ع�ب�ر ح �� �س��اب وات� �� ��س اب جت ��اري

وي �ط �ل��ب م ��ن امل �ت �ع��ام �ل�ين اختيار
امل��وع��د املنا�سب وتعبئة بياناتهم

�شرطة �أبوظبي حتذر من خطورة ا�ستخدام
الريكفري لنقل املعدات والآليات

وارف � � � ��اق �� �ص ��ور اجل � � � � ��وازات عرب
راب ��ط ال �ك�تروين وم��ن ث��م الدفع
ال �ك�ترون �ي��ا ل �ل �خ��دم��ة .مت اغالق
امل �ك �ت��ب وت� ��زوي� ��د ه �ي �ئ��ة ال�صحة
باملعلومات املرتبطة باملختربات
املتعاونة مع املخالف.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ع �ب��د العزيز
ال� �ت� �ن ��اك م ��دي ��ر �إدارة ال��رق��اب��ة
التجارية " ،تقوم ف��رق التفتي�ش
اخلا�صة بقطاع الرقابة التجارية
وحماية امل�ستهلك باقت�صادية دبي
بالرقابة على الأ��س��واق والتحري
بدقة من �أي مالحظة تردنا من

قبل امل�ستهلكني للت�أكد من التزام
امل �ن �� �ش ��آت ال �ت �ج��اري��ة بالقوانني
التجارية وللحفاظ على �سالمة
امل�ستهلكني وحقوقهم خا�صة يف
ه��ذه ال�ف�ترة التي تتطلب تظافر
اجلهود للحد من انت�شار فريو�س
كوفيد ."19
و�أ� � �ض� ��اف ال �ت �ن��اك " ل ��ن نتوانى
مبخالفة �أي من�ش�أة جتارية حتاول
ا�ستغالل ظ��روف جائحة كورونا
للتك�سب ب�شكل خمالف للقوانني
ون� �ط� �ل ��ب م � ��ن ج �م �ي ��ع امل� �ن� ��� �ش� ��آت
ال �ت �ج��اري��ة االل � �ت� ��زام بالقوانني

�أبوظبي للغة العربية ينظم ندوة بعنوان �إ�صابة � 6أ�شخا�ص يف حوادث مرورية متفرقة خالل � 48ساعة

اال�سرتاتيجيات اللغوية و�صلتها باللغات الأم

•• �أبوظبي-الفجر:

••�أبوظبي-وام:

ح��ذرت �شرطة �أبوظبي ال�سائقني
م��ن خ �ط��ورة ا� �س �ت �خ��دام حامالت
امل ��رك � �ب ��ات "الريكفري" لنقل
امل �ع��دات والآل �ي ��ات ال ت�ت��وف��ر فيها
��ش��روط الأم��ن وال�سالمة وكونها
غ �ي�ر جم� �ه ��زة ل �ن �ق��ل ه � ��ذا النوع
م��ن امل�ع��دات وتعر�ض م�ستخدمي
ال �ط��ري��ق للخطر و ع�ل��ى �سالمة
البنية التحتية للطرق.
ودع��ت مديرية امل��رور والدوريات
بقطاع العمليات املركزية �أ�صحاب
ح��ام�لات امل��رك �ب��ات الـ"ركيفري"
�إىل �ضرورة االلتزام بنقل املركبات
اخلفيفة ح�سب ت�صنيفها وعدم
ا�ستخدام ه��ذه احل��ام�لات يف نقل
امل �ع ��دات والآل� �ي ��ات وذل ��ك لوجود
ح� ��ام�ل��ات ل� �ل� �م� �ع ��دات جم � �ه ��زة و
خم�ص�صة للنقل بطريقة �آمنة .
و�أ�شارت �أن حامالت املعدات حتتاج
�إىل ت���ص��ري��ح ل�ن�ق��ل امل �ع��دات لي ً
ال
ومينح ح�سب الأع�م��ال املكلف بها
عن طريق العقود والتحرك يكون
ل �ي�ل ً�ا ف �ق��ط واالل � �ت � ��زام ب�شروط
التجهيزات وه��ي �أن تكون مركبة
النقل جم�ه��زة بتجهيزات خا�صة
ل �ن �ق��ل امل� �ع ��دات والآل � �ي� ��ات و�أن ال
تتجاوز احلمولة �أبعاد املركبة و�أن
يكون �أق�صى �إرتفاع مع املركبة 5

احتفا ًء باليوم العاملي للغة الأم وال��ذي ّ
تنظمه اليون�سكو هذا العام حتت
�شعار "تعزيز التعدّدية ال ّلغوية لإدماجها يف التعليم واملجتمع" ،ي�ست�ضيف
مركز �أبوظبي للغة العربية يوم  21فرباير
ن��دوة افرتا�ضية بعنوان "اال�سرتاتيج ّيات
ال ّلغوية و�صلتها بال ّلغات الأ ّم" .ي�شارك يف
الندوة �سعادة الدكتور علي بن متيم ،رئي�س
مركز �أبوظبي للغة العربية ،والدكتورة هنادا
طه  -تامري� ،أ�ستاذ كر�سي اللغة العربية يف
جامعة زاي��د ،والدكتورة عائ�شة ال�شام�سي،
�أ�ستاذة جامعية و�شاعرة �إماراتية ،والدكتور
علي الكعبي ،امل�ست�شار يف جامعة الإمارات،
فيما ي��دي��ر ال �ن��دوة ال��دك�ت��ور خليل ال�شيخ،
مدير �إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية يف
مركز �أبوظبي للغة العربية.
وقالت م��وزة ال�شام�سي املدير التنفيذي ملركز
�أبوظبي للغة العربية بالإنابة " ..تندرج هذه الندوة �ضمن ا�سرتاتيجية
مركز �أبوظبي للغة العربية ال��ذي ي�سعى ال�ست�ضافة باحثني وخمت�صني
ملناق�شة العديد من الأب�ع��اد اللغوية التي تعمق الوعي بالهوية ،وي�شكل
ال�ي��وم العاملي للغات الأم فر�صة ل�ل�إ��ض��اءة على خمتلف التحديات التي
تواجه اللغات الأم والفر�ص واحللول املتاحة للحفاظ عليها وتعزيزها ودور
امل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية يف هذا الإطار".
وتتناول ال�ن��دوة �سبل �صون التعدّدية ال ّلغوية والثقافية ون�شر الوعي
ب��أه� ّم�ي�ت�ه��ا ،ب��و��ص�ف�ه��ا م���ص��در ت �ن � ّوع ث �ق��ايف وم �ع��ريف ،وم�ن�ط�ل�ق�اً ح�ضارياً
لالعرتاف بالآخر واحرتام لغته ".وخ�صو�ص ّيته الثقافية .كما ت�ستعر�ض
التجربة الإماراتية يف جمال اح�ترام لغات الآخرين وثقافاتهم ،ال�سيما
و�أن دولة الإم��ارات حتت�ضن حوايل  220جن�سية ،قبل �أن تختتم الندوة
بنقا�ش حول كيفية التعاون من �أجل تعزيز اللغة العربية ،واالنطالق منها
بثقة وق ّوة نحو عامل وا�سع ومنفتح على ال ّلغات والثقافات الأخرى.

مرت  ،وا�ستخدام خم��ارج اجل�سور
واللوحات املعلقة.
و �أكدت املديرية على �أهمية االلتزام
بتنظيم وت��رت �ي��ب وت�ث�ب�ي��ت وربط
احل �م��ول��ة ب �ط��ري �ق��ة �آم �ن ��ة بحيث
ال ت�ك��ون معر�ضة لل�سقوط �أثناء
التحرك باملركبه و�أن ال تتعر�ض
احلمولة م��ن حيث ات ��زان املركبة
وقيادتها للخطر واالل�ت��زام بخط
ال�سري امل�صرح به وعدم التجاوز و
عدم ال�سري يف حال وجود ال�ضباب
والأمطار.
ولفتت امل��دي��ري��ة �إىل ان�ه��ا �ستقوم
ب� �ت� �ك� �ث� �ي ��ف ح � � �م� �ل��ات ال� ��� �ض� �ب ��ط
وخمالفتهم ا�ستناداً لقانون ال�سري

واملرور االحتادي باملادة رقم � 26أ
وتن�ص على "قيادة مركبة ثقيلة
ال ت �ت��وف��ر ف �ي �ه��ا �� �ش ��روط الأم� ��ن
وال�سالمة 500 :درهم واملادة رقم
� 9أ وتن�ص على "حتميل املركبة
الثقيلة ب�صورة ت�شكل خطورة على
ال�غ�ير 2000 :دره��م و  6نقاط
مرورية" وامل ��ادة رق��م � 5أ وتن�ص
على "قيادة مركبة ثقيلة بطريقة
تعر�ض حياته �أو ح�ي��اة الآخرين
�أو �سالمتهم �أو �أم�ن�ه��م للخطر:
 3000درهم" و امل��ادة رقم 75
وتن�ص على "ا�ستعمال املركبة يف
غري الغر�ض املخ�ص�ص لها300 :
درهم و  4نقاط مرورية .

والأنظمة حيث �أن فرق التفتي�ش
م���س�ت�م��رة يف احل �م�لات الرقابية
امليدانية املكثفة على جميع مناطق
الإمارة".
وت��دع��و خم�ت�ل��ف ف �ئ��ات اجلمهور
ب � � ��الإب �ل ��اغ ع � ��ن �أي ح� � � ��االت �أو
ظ��واه��ر �سلبية خمالفة للتدابري
االح � � �ت � ��رازي � � � � ��ة ع � �ب ��ر ت �ط �ب �ي ��ق
م �� �س �ت �ه �ل��ك دب� � ��ي امل � �ت� ��وف� ��ر على
م�ت��اج��ر اب ��ل وغ��وغ��ل وه � ��واوي �أو
باالت�صال على 600545555
�أو ع �ب��ر امل � ��وق � ��ع االل� � �ك �ت��روين
consumerrights.ae

•• دبي-الفجر:

�أ� �ص �ي��ب ��س�ت��ة �أ� �ش �خ��ا���ص يف خم�س
ح� ��وادث م ��روري ��ة م�ت�ف��رق��ة وقعت
خالل الـ � 48ساعة املا�ضية ،بح�سب
م��دي��ر الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��رور يف
��ش��رط��ة دب ��ي ،العميد �سيف مهري
امل��زروع��ي ،ال��ذي �أو� �ض��ح �أن معظم
احل� � ��وادث وق �ع��ت ن�ت�ي�ج��ة �أخطاء
وخم ��ال �ف ��ات م �ث��ل ع� ��دم االنتباه،
واالن � �ح� ��راف امل �ف��اج��ئ ،وال�سرعة
الزائدة.
وق ��ال ال�ع�م�ي��د �سيف امل��زروع��ي �أن
احلادث الأول وقع يف �شارع داخلي
يف منطقة القوز ال�صناعية ،حني
ا�صطدمت مركبة خفيفة بدراجة
"�سكوتر كهربائي" ،نتيجة عدم
االنتباه وق�ي��ادة ال��دراج��ة يف املكان
غ�ير املخ�ص�ص ،الأم ��ر ال ��ذي نتج
عنه �إ�صابة �سائق الدراجة ب�إ�صابات
بليغة ،ومت نقله �إىل امل�ست�شفى.
و�أ�ضاف العميد املزروعي� ،أن احلادث
ال�ث��اين وق��ع على ��ش��ارع يف منطقة
�أم ال� ��رم� ��ول ،ح�ي�ن�م��ا ا�صطدمت
�شاحنة مبركبة خفيفة م��ا �أ�سفر
عنه �إ�صابة �سائق املركبة اخلفيفة
ب�إ�صابات متو�سطة نقل على �إثرها
�إىل امل�ست�شفى لتلقي ال�ع�لاج ،كما
نتج عنه �أ�ضرار متو�سطة باملركبة
اخلفيفة وب�سيطة بال�شاحنة.

وب�ين �أن احل��ادث الثالث وق��ع على
�شارع االحت��اد عند نفق امل�لا بالزا
باالجتاه �إىل �إمارة دبي� ،إذ انحرفت
مركبة ع��ن م�سارها ،وا�صطدمت
ب��احل��اج��ز اال�سمنتي الفا�صل بني
ال �� �ش��ارع�ين ث��م ت ��ده ��ورت ،و�أ�سفر
احل � � � ��ادث ع� ��ن �إ� � �ص� ��اب� ��ة ال�سائق
ب�إ�صابات متو�سطةُ ،نقل على �إثرها
�إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج.
و�أو� �ض��ح ال�ع�م�ي��د �سيف املزروعي،
�أن احل��ادث ال��راب��ع وق��ع على �شارع
ال�شيخ زاي ��د يف "�شارع خدمات"،
حني انحرفت مركبة عن م�سارها
نتيجة ال�سرعة الزائدة وا�صطدمت

مب ��رك �ب ��ة �أخ � � � ��رى ،ون � �ظ� ��راً لقوة
اال�صطدام انحرفت املركبة الأخرية
ث��م ت��ده��ورت ،و�أ��س�ف��ر احل ��ادث عن
�إ� �ص��اب��ة ��ش�خ���ص�ين ب ��إ� �ص��اب��ات بني
البليغة وامل�ت��و��س�ط��ة ،فيما حلقت
�أ�ضرار بليغة باملركبتني.
و�أك � ��د �أن احل � ��ادث اخل��ام ����س وقع
ع�ل��ى � �ش��ارع االحت� ��اد ب��االجت��اه �إىل
ب��ردب��ي ،ح�ين انحرفت مركبة من
م���س��اره��ا وا��ص�ط��دم��ت بالر�صيف
ثم ت��ده��ورت ،ما �أ�سفر عنه �إ�صابة
ال�سائق ب��إ��ص��اب��ات متو�سطةُ ،نقل
على �إث��ره��ا �إىل امل�ست�شفى لتلقي
العالج.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
وكافيه رواق مينجيامو
رخ�صة رقم CN 2242868: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
اجلمعة  19فرباير  2021العدد 13169
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اجلمعة  19فرباير  2021العدد 13169
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم155089 :
با�ســم� :ش .تروفون ليمتد
وعنوانه 4 :رويال مينت كورت ،لندن �إي �سي�3إن 4ات�ش جيه ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
الواقـعة بالفئة38 :
وامل�سجلة حتت رقم  155089بتاريخ2013/05/22 :
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  2021/03/30وحتى تاريخ2031/03/30 :

املودعة حتت رقم155084 :
با�ســم� :ش .تروفون ليمتد
وعنوانه 4 :رويال مينت كورت ،لندن �إي �سي�3إن 4ات�ش جيه ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
الواقـعة بالفئة9 :
وامل�سجلة حتت رقم  155084بتاريخ2013/05/22 :
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  2021/03/30وحتى تاريخ2031/03/30 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعــــــــــالن

�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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EAT 166691

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم159984 :بتاريخ 2011/07/14 :
امل�سجلة بالرقم 159984 :بتاريخ 2012/07/31 :
ب�إ�سم املالك :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك ،
نيوجري�سي ،08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
ا�سم املتنازل له� :سبي�شالتي �سريجيكال ان�سرتو مينتي�شن � ،إنك
وعنوانه� 3034 :أون درايف� ،أنتيو�ش ،تيني�سي  ،37013الواليات املتحدة الأمريكية .
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
ومعجنات روابى ال�شام  -فرع
رخ�صة رقم CN 1025090-1: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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44 :
تاريـخ انتقال امللكية2016/01/29 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/02/18 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و � /شارمني بجوم
� �ش �م ����س احل � ��ق  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )BE0162509يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

ت فقدان �شهادة �أ�سهم
ف �ق��د امل ��رح ��وم ال �� �ش �ي��خ �سلطان
ب � � ��ن ع� � � �ب � � ��داهلل ب � � ��ن �� �س� �ل� �ط ��ان
ال �ق��ا� �س �م��ي � �ش �ه��ادة �أ� �س �ه��م رقم
(� � )10137332ص��ادرة من
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي بعدد
(� )151سهم  ،يرجى ممن يعرث
ع�ل�ي�ه��ا الإت �� �ص��ال ع �ل��ى ال�سيد/
اح �م��د حم �م��د ع �ث �م��ان ه��ات��ف :
0564462292

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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االمارات العربية املتحدة
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19
�إخطار عديل بالوفاء  -برقم املحرر 2021/02135

املخطر:ح�سن امني يعقوب ح�سن  ,اجلن�سية االمارات العربية املتحدة ويحمل بطاقة هوية
رقم - 784197743683985:العنوان:ال�شارقة  -هاتف رقم0567787778:
املخطر اليه�-1:شركة الركن االمين للمقاوالت الفنية ذ.م.م واملرخ�صة من الدائرة االقت�صادية
يف ال�شارقة بالرقم  - 562450املخطر اليه الثاين -2:اليج كونيل ابراهيم كونيل  ,اجلن�سية الهند
ويحمل بطاقة هوية رقم - 784197190262853:العنوان:ال�شارقة  -امل�صلى � -شارع الزهراء حمل
� - 2شقة رقم  203بناية علي عبدالغفار  -هاتف رقم0551778202:
املو�ضوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )2.200.000درهم مليونان ومائتي الف درهم
املخطر اليه حرر � 44شيك للمخطر مببلغ ( )2.200.000درهم مقابل اجراء معامالت جتارية حيث
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيكات اال انه ارتدو دون �صرف لعدم وجود ر�صيد
كايف قابل لل�سحب واحل�ساب مغلق  ,وبيانه كالتايل:

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا
وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة
ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل
التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  19فرباير  2021العدد 13169
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم155088 :
با�ســم� :ش .تروفون ليمتد
وعنوانه 4 :رويال مينت كورت ،لندن �إي �سي�3إن 4ات�ش جيه ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
الواقـعة بالفئة9 :
وامل�سجلة حتت رقم  155088بتاريخ2013/05/22 :
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  2021/03/30وحتى تاريخ2031/03/30 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم155085 :
با�ســم� :ش .تروفون ليمتد
وعنوانه 4 :رويال مينت كورت ،لندن �إي �سي�3إن 4ات�ش جيه ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
الواقـعة بالفئة38 :
وامل�سجلة حتت رقم  155085بتاريخ2012/12/10 :
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  2021/03/30وحتى تاريخ2031/03/30 :

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

ال�شيك رقم  000750مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/6/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
و �شيك رقم  000749مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/5/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000748مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/4/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000747مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/3/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000746مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/2/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000745مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/1/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000744مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/12/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000743مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/11/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000742مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000741مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/9/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000740مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/8/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000739مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/7/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000738مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/6/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000737مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/5/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000736مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/4/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000735مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/3/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000734مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/2/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000733مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/1/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000732مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/12/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000731مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/11/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000730مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/10/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000729مببلغ  60.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/9/25وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001008مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/9/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001007مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/8/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000987مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/12/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000988مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/1/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000989مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/2/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000990مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/3/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000991مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/4/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000992مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/5/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000993مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/6/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000994مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/7/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000995مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/8/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000996مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/9/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000997مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000998مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/11/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  000999مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/12/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001001مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/2/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001000مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/1/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001002مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/3/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001003مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/4/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001004مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/5/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001005مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/6/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري
�شيك رقم  001006مببلغ  40.000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/7/28وامل�سحوب على بنك �أبوظبي التجاري

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

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز زهرة الريحان الطبي
رخ�صة رقم CN 2379840:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد مريان على غلوم البلو�شى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل على �سعيد �سامل الكتبى
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز زهرة الريحان الطبي
�إىل /مركز الريحان الطبي
ZAHRATH AL REHAAN MEDICAL CENTER

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)

�إدارة العالمات التجارية

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميدوجن لبيع املعدات
واالجهزة العلمية واملعملية ذ.م.م
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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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احلماية يف  2021/03/30وحتى تاريخ2031/03/30 :

AL REHAAN MEDICAL CENTER

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

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

اجلمعة  19فرباير  2021العدد 13169

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  19فرباير  2021العدد 13169
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم155087 :
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حمدان بن زايد يزور حممد بن بطي جائزة خليفة الرتبوية تعلن �أ�سماء الفائزين بدورتها الـ� 14أبريل املقبل

•• الظفرة -وام:

زار �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ،معايل ال�شيخ
حممد بن بطي �آل حامد وذلك يف جزيرة خ�صبة الرمي يف منطقة الظفرة .
مت خ�لال اللقاء تبادل الأح��ادي��ث الودية التي جت�سد خ�صو�صية العالقة التي جتمع بني
القيادة الر�شيدة للدولة واملواطنني �سريا على قيم الرتاحم والتوا�صل الأ�صيلة التي �أر�ساها
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" وي�سري على نهجها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
كما مت ا�ستعرا�ض عدد من الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطنني وم�سرية التنمية ال�شاملة
التي ت�شهدها الدولة يف املجاالت كافة.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ �سيف بن حممد بن بطي �آل حامد.

•• �أبوظبي-وام:

ب ��د�أت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة جل��ائ��زة خليفة ال�ترب��وي��ة م�ق��اب�ل��ة املر�شحني
اخلا�ضعني للمعايري اخل��ا��ص��ة ب��امل�ج��االت امل�ط��روح��ة ل�ل��دورة الرابعة
ع�شرة  2021وت�ستمر حتى نهاية فرباير اجلاري ليتم �إعالن �أ�سماء
الفائزين يف �شهر �أب��ري��ل املقبل .و�أك��دت �أم��ل العفيفي ،الأم�ي�ن العام
جلائزة خليفة الرتبوية �أهمية هذه املرحلة التي ت�أتي �ضمن اجلدول
الزمني للدورة احلالية وي�شارك فيها عدد من املتخ�ص�صني يف خمتلف
املجاالت املطروحة لهذه ال��دورة والتي ت�شمل  9جماالت موزعة على
 18فئة هي  ..جمال ال�شخ�صية الرتبوية االعتبارية التي قدمت
�إ�سهامات ب��ارزة لدعم متيز م�سرية التعليم  ،وجم��ال التعليم العام

"فئة املعلم املبدع حملياً وفئة املعلم املبدع عربياً وفئة املعلم الواعد
وفئة الأداء التعليمي امل�ؤ�س�سي"  ،وجمال التعليم العايل "فئة الأ�ستاذ
اجلامعي املتميز"  ،وجمال �أ�صحاب الهمم "فئة الأفراد وفئة امل�ؤ�س�سات
 /املراكز"  ،وجمال الإبداع يف تدري�س اللغة العربية "فئة املعلم املتميز
وفئة الأ�ستاذ اجلامعي املتميز حملياً وفئة الأ�ستاذ اجلامعي املتميز
عربياً"  ،وجمال التعليم وخدمة املجتمع " فئة امل�ؤ�س�سات وفئة الأ�سرة
الإماراتية املتميزة"  ،وجمال البحوث الرتبوية "فئة البحوث الرتبوية
وفئة بحوث ودرا�سات �أدب الطفل"  ،وجمال الت�أليف الرتبوي للطفل
"فئة الإبداعات الرتبوية"  ،وجمال امل�شروعات والربامج التعليمية
امل�ب�ت�ك��رة "فئة الأف� ��راد وف�ئ��ة امل��ؤ��س���س��ات وف�ئ��ة الطالب" .و�أو�ضحت
�أن امل�ق��اب�لات تتم ع�بر تقنية االت���ص��ال ع��ن بعد ال�ت��زام��ا بالإجراءات

االح�ت�رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة وي�ت��وىل املحكمون �إجناز
املقابالت " افرتا�ضيا " مع املر�شحني الذين تنطبق عليهم املعايري
اخلا�صة بهذه املجاالت على امل�ستويني املحلي والعربي ،م�شرية �إىل �أن
اجلائزة طورت البنية التحتية التقنية ملوقعها الإلكرتوين عرب توظيف
�أح��دث التقنيات املتطورة التي تكفل ج��ودة الأداء وال�سرية املطلوبة
خالل خمتلف مراحل ا�ستقبال وفرز وتقييم طلبات املر�شحني متهيداً
لإع�لان �أ�سماء الفائزين يف هذه ال��دورة يف �شهر �أبريل املقبل .ولفتت
العفيفي �إىل �أن اجلائزة تعتمد ال�شفافية واملو�ضوعية يف جميع مراحل
الأداء جت�سيداً لر�سالتها يف حفز عنا�صر العملية التعليمية على التميز
والإب��داع وال��ري��ادة التي ت�ضفي �آث��اراً �إيجابية على العملية التعليمية
ب�شقيها العام والعايل داخل الدولة وعلى م�ستوى الوطن العربي.
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�ضمن مبادراتها املعرفية املختلفة

«حممد بن را�شد للمعرفة» تعزز القراءة الرقمية مبجموعة جديدة من الإ�صدارات
•• دبي -الفجر:

ع� َّززت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للمعرفة ر�صيد �إ�صداراتها
املعرفية خالل عام  ،2020وذلك
م ��ن خ �ل�ال جم �م��وع��ة ك �ب�ي�رة من
الإن �ت��اج��ات و�إ� � �ص� ��دارات ال�ك�ت��ب يف
خم�ت�ل��ف جم� ��االت امل �ع��رف��ة ،وعرب
قنواتها املتخ�ص�صة وال�ت��ي ت�شمل
مبادرة "كتاب يف دقائق" ،و"برنامج
دب��ي ال��دويل للكتابة" ،كما بادرت
امل�ؤ�س�سة ب�إتاحة ماليني الإ�صدارات
من خالل م�شروعها الرائد املتمثل
يف "مركز املعرفة الرقمي" ،بهدف
تو�سيع م�سارات ن�شر و�إنتاج املعرفة
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى امل �ح �ل��ي والعاملي،
وامل�ساهمة يف حتفيز ثقافة القراءة
الرقمية يف املجتمعات� ،إىل جانب
دع��م امل�ح�ت��وى ال�ع��رب��ي ع�ل��ى �شبكة
الإنرتنت.

وتف�صي ً
ال ،فقد ت��اب��ع برنامج دبي
ال ��دويل للكتابة ن�شاطاته وور�شه
ال�ت��دري�ب�ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام ،2020
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن الأزم� ��ة ال�صحية
ال �ع��امل �ي��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف وب� ��اء كوفيد
 ،19حيث تو�سع نطاق ن�شاطاته
ل�ت���ش�م��ل دو ًال ع��رب �ي��ة ع ��ن طريق
ا��س�ت�ث�م��ار ب��رام��ج ال�ت��وا��ص��ل املرئي
ع�ب�ر الإن �ت��رن � ��ت ،وه� � ��ذا م ��ا �أنتج
ع��دداً من الإ��ص��دارات والكتب التي
ق��ام منت�سبو ال�برن��ام��ج بت�أليفها،
يف جم � ��االت :ال �ق �� �ص��ة الق�صرية،
والرتجمة ،و�أدب الطفل واليافعني،
ب ��إج �م��ايل ( )23ع �ن��وان �اً جديداً
تعمل م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للمعرفة على �إتاحتها على
"مركز املعرفة الرقمي" .فيما بلغ
عدد املنت�سبني �إىل ور���ش الربنامج
يف العام  )50( 2020منت�سباً من
ال�ك�ت��اب ال��واع��دي��ن ال��ذي��ن �صقلت

دورات برنامج دبي ال��دويل للكتابة
مهاراتهم الإبداعية للو�صول �إىل
م���ص��اف ك �ب��ار ال �ك � َّت��اب واملبدعني،
ولرتتفع �إ��ص��دارات الربنامج منذ
�إط�ل�اق ��ه وح �ت��ى ع ��ام � 2020إىل
�أكرث من (� )107إ�صدارات ،تنوعت
بني :الق�صة الق�صرية ،و�أدب الطفل
(ق�ص�ص الأطفال) ،و�أدب اليافعني،
والرتجمة ،ف�ض ً
ال عن ور�شة كتابة
امل �ق��ال اال��س�ت�ق���ص��ائ��ي ال �ت��ي �شارك
فيها  73منت�سباً.
كما بادرت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم ب�إتاحة كافة �إ�صداراتها
ع� �ل ��ى م �ن �� �ص ��ة "مركز امل� �ع ��رف ��ة
الرقمي" ،وال �سيما يف الوقت الذي
ل ��زم ف�ي��ه ال �ن��ا���س م�ن��ازل�ه��م ب�سبب
الإج ��راءات االح�ترازي��ة والوقائية
ال �ت��ي ��ص��اح�ب��ت وب� ��اء ك��وف �ي��د ،19
وذل��ك عرب مبادرة "ا�ستثمر وقتك
باملعرفة" ،حيث �أت��اح��ت �أك�ث�ر من

 2.6مليون م��ادة رقمية يف �شتى
� �ش ��ؤون امل�ع��رف��ة ال �ت��ي جت��ذب فئات
املجتمع كافة.
و�أكد �سعادة جمال بن حويرب ،املدير
التنفيذي للم�ؤ�س�سة� ،أن م�شاريع
امل�ؤ�س�سة املعنية بن�شر و�إنتاج املعرفة،
وتعزيز مفاهيم القراءة والثقافة يف
املجتمعات� ،شهدت ن�شاطاً كبرياً فاق
ال�ت��وق�ع��ات خ�ل�ال ال �ف�ترة املا�ضية،
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ال� �ظ ��روف العاملية
ال�ت��ي �سببتها ج��ائ�ح��ة كوفيد،19
و�أب� ��رزه� ��ا احل ��ر� ��ص ع �ل��ى التباعد
االجتماعي ،حيث �أ�سهم بقاء النا�س
يف م�ن��ازل�ه��م ل �ف�ترات �أط ��ول بخلق
ت��وج�ه��ات معرفية ج��دي��دة لديهم،
وب� �ح ��ث ال� �ك� �ث�ي�ري ��ن ع� ��ن م�صادر
امل �ع��رف��ة امل ��وث ��وق ��ة وال� �ت ��ي ي�سهل
الو�صول �إليها من �أي مكان ويف �أي
زمان ،وهو ما و َّفره "مركز املعرفة
الرقمي" ب� ��إ�� �ص ��دارات ��ه النوعية

وال�شاملة ،وال�ت��ي �أ�صبحت مبثابة
جرعة معرفية مُك ّثفة ينه ُل منها
ُكل من ي�سعى لإثراء ر�صيده املعريف
يف �شتى املجاالت .و�أ�ضاف �سعادته:
م�ن��ذ ب��دء اجل��ائ�ح��ة مل�سنا ارتفاعاً
ملحوظاً يف ن�سبة �إقبال النا�س على
القراءة الإلكرتونية وحتديداً عرب
من�صة "مركز امل�ع��رف��ة الرقمي"،
حيث قفز عدد امل�ستخدمني للمن�صة
�إىل  252.466م�ستخدماً يف عام
 2020مقارنة مع 182.124
م �� �س �ت �خ��دم خ �ل��ال ع � ��ام ،2019
م ��ا ي� ��ؤك ��د ت��وج��ه اجل �م �ه��ور �أك�ث�ر
مل�صادر املعرفة الرقمية التي تتيح
ل�ه��م ال��و� �ص��ول �إىل امل �ع��ارف بكافة
جم ��االت� �ه ��ا ،وم � ��ن خ �ل��ال من�صة
ع �� �ص ��ري ��ة م ��واك� �ب ��ة الح �ت �ي ��اج ��ات
وم �ت �ط �ل �ب��ات امل ��رح� �ل ��ة احل ��ال� �ي ��ة.
م��و� �ض �ح �اً � �س �ع��ادت��ه �أن امل�ؤ�س�سة
�ستعمل خالل الفرتة القادمة على

�إث��راء املن�صة مبزيد من االنتاجات
والإ�� � �ص � ��دارات اجل ��دي ��دة ،لت�صبح
وجهة القراء الرقمية الأوىل على
م�ستوى الدولة واملنطقة.
وم��ن جهة �أخ ��رى �أ� �ص��درت مبادرة
"كتاب يف دقائق" ملخ�صات
 24ك �ت��اب �اً يف  ،2020وقامت
ب� �ت ��وف�ي�ره ��ا �أي � �� � �ض � �اً ع� �ل ��ى من�صة
"مركز املعرفة الرقمي" ،و�شملت
جماالت ملخ�صات الكتب ك ً
ال من:
التعليم ،ال�صحة والبيئة ،والأ�سرة
ال�ع���ص��ري��ة ،ا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل،

�إ�ضافة �إىل القيادة الإدارية ،والذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي ،وال�ت�ن�م�ي��ة الذاتية.
ل�ترت �ف��ع �إ� � �ص� ��دارات امل � �ب ��ادرة منذ
�إطالقها وحتى نهاية عام 2020
�إىل نحو  225عنواناً.
ك �م��ا ا� �س �ت �م��رت جم�ل�ت��ا "وم�ضات"
و"فال�شز" ال�صادرتان عن م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة،
يف �إم� ��داد ال �ق��راء ب ��أح��دث املعارف
التي �أ�ضحت حديث العامل ،وخا�صة
تلك املتعلقة بالذكاء اال�صطناعي
والف�ضاء وحمو الأمية والأمرا�ض

امل � �ع� ��دي� ��ة ،وال� � �ت � ��ي واك� � �ب � ��ت فيها
م �� �س �ت �ج��دات م��ر���ض ك��وف �ي��د ،19
وم � ��ا ي� �ق ��وم ب� ��ه ال � �ع� ��امل يف �سبيل
التخفيف من تبعاتها االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال���ص�ح�ي��ة ،ف�ض ً
ال
عن املو�ضوعات املتعلقة بالتقنيات
احل��دي �ث��ة وال �ب �ي��ان��ات ،و�أث � ��ر ذلك
كله يف التنمية امل�ستدامة وتطوير
امل�ج�ت�م�ع��ات .وق ��د و َّف� ��رت امل�ؤ�س�سة
امل�ج�ل�ت�ين امل�ع��رف�ي�ت�ين ع�ب�ر من�صة
م ��رك ��ز امل� �ع ��رف ��ة ال ��رق� �م ��ي جماناً
جلميع القراء.

الرتبية ترد على ا�ستف�سارات �أولياء الأمور والطالب

�شهادات الف�صل الدرا�سي الأول متنح ً
جمانا بعد اعتمادها
• البطاقة بالأرقام واحلروف واملعدل لطالب الـ  12وبالأحرف فقط لبقية ال�صفوف
• يحق للوزارة حجب ال�شهادة لعدم دفع الر�سوم
ع�ل��ى ورق ع ��ادي دون ر� �س��وم مالية
•• دبي  -حم�سن را�شد:
ودون احل ��اج ��ة ل� ��زي� ��ارة املدر�سة
ك�شفت وزارة الرتبية والتعليم عن �أو امل��راك��ز امل�ع�ن�ي��ة ك �م��راك��ز �سعادة
توفر بطاقة تقييم الأداء "�شهادة" املتعاملني.
الف�صل ال��درا��س��ي الأول لل�صفوف و�أك ��دت ال� ��وزارة �أن ال���ش�ه��ادة ميكن
م��ن الأول وح�ت��ى ال �ث��اين ع���ش��ر ،يف طباعتها �أي���ض�اً للطالب م��ن قبل
م ��دار� ��س ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام واخلا�ص املدر�سة �أو مراكز �سعادة املتعاملني،
امل�ط�ب�ق��ة مل�ن�ه��اج ال� � ��وزارة  -2020ك�ن��وع م��ن امل���س��اع��دة ،يف ح��ال تعذر
 ،2021يف امل� �ل ��ف الإل � �ك �ت�روين ت�ف�ع�ي��ل ح �� �س��اب��ة الإل � �ك�ت��روين ،مع
للطالب بد ًء من اليوم – اخلمي�س الأخذ يف االعتبار طباعتها على ورق
– �أو غداً ك�أق�صى تقدير ،خمتومة ع��ادي وال ي��وج��د ر��س��م م��ايل عليها
ومعتمدة ر�سمياً بختم ال��وزارة مع (البطاقات الف�صلية ال تطبع على
�إمكانية طباعتها من قبل الطالب �أوراق ر�سمية وم�ستحقة للطالب

بدون ر�سم).
و�أف� � � � ��ادت �أن � � ��ه ق� ��د حت �ج ��ب بع�ض
ال �� �ش �ه��ادات �أو ت �ك��ون م�ع�ل�ق��ة ،لعدة
�أ��س�ب��اب منها :ع��دم ��س��داد الر�سوم،
�أو �أن ت�ك��ون م��دخ�لات ال��درج��ات يف
ال�ن�ظ��ام غ�ير م�ستكملة� ،أو حتتاج
ملعاجلة تقنية ب�سبب االنتقال من
نوع تعليم اىل �آخر �أو بني االنتقال
بني امل�سارات خالل الف�صل وحتتاج
ملعاجلة تقنية �أو ب�سبب الغاء ح�سابه
ب���س�ب��ب االن �ت �ق��ال خ ��ارج ال��دول��ة �أو
�إىل �أن �ظ �م��ة �أخ � ��رى ،وب��ال �ت��ايل من
الطبيعي �أن ال ي�ستطيع الطالب

طباعتها.
و�أ�ضافت �أن��ه يف مثل هذه احلاالت،
ويف ح ��ال اال��س�ت�ف���س��ار وال�شكوى،
ي��رج��ى ت��وج �ي��ه ال �ط��ال��ب ب�ضرورة
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل م� ��ع �� � �ش� � ��ؤون الطلبة
مبدر�سته ملعرفة ال�سبب وم�س�ؤولية
املوظف املخت�ص يف املدر�سة متابعة
طلبه مع الفريق التقني �أو الإدارة
امل �ع �ن �ي��ة .و�أو�� �ض� �ح ��ت ال� � � � ��وزارة ،يف
حم� ��ور ردوده� � ��ا ع �ل��ى ال �ع��دي��د من
اال� �س �ت �ف �� �س��ارات م ��ن �أول � �ي� ��اء �أم� ��ور
وطلبة ب�ش�أن كيفية احل�صول على
�شهادة الف�صل الدرا�سي الأول للعام

� ،2021 – 2020أن��ه ويف حال
طلب تعديل اال��س��م ،يرجى توجيه
ال �ط��ال��ب مل��راج �ع��ة �� �ش� ��ؤون الطلبة
مبدر�سته (وبالتن�سيق مع املوظف
املخت�ص يف املجل�س التعليمي الذي
ل��دي��ه ال �� �ص�لاح �ي��ة) مل�ت��اب�ع��ة طلبة
لتحديث بياناته يف نظام "املنهل"
والبطاقة و�سيتم حتديثها (خالل
 2اىل � 4أيام عمل).
وب ُينت �أن بطاقة تقييم الأداء لطلبة
ال�صف الثاين ع�شر لنهاية الف�صل
الدرا�سي الأول والثاين ونهاية العام
ت�صدر بالأرقام واحل��روف ومبعدل

وجمموع كلي ،وبطاقة تقييم الأداء
لطلبة ال�صفوف (  ) 11-1ت�صدر
فقط ( باحلروف ) لنهاية الف�صلني
الأول وال �ث��اين ون�ه��اي��ة ال �ع��ام  ،مع
االعتذار عن عدم �إمكانية �إ�صدارها
ب��الأرق��ام .ون��وه��ت �إىل منع طباعة
البطاقة على ورق خا�ص �أو ملون �أو
برتوي�سة �أو �إ�ضافة عبارات �أو �إ�ضافة
�شعار املدر�سة الإماراتية �إىل بطاقة
م��در� �س��ة خ��ا� �ص��ة �أو ق �ي��ام املوظف

ب�إ�ضافة ختم مدر�سته على ال�شهادة.
و�أفادت �أنه ،ويف حال اال�ستف�سار عن
معايري التقييم الوطنية ( معايري
ت�ق�ي�ي��م ال�ط�ل�ب��ة – �أوزان التقييم
ال �ت �ك��وي �ن��ي وال �ت �ق �ي �ي��م اخلتامي
امل��رك��زي – �آل �ي��ات تنفيذ التقييم
وغريها ) �أو اال�ستف�سارات املتعلقة
مب��وا��ص�ف��ات ال���ش�ه��ادة وحم �ت��واه��ا ،
يرجى توجيههم �إىل موقع الوزارة
( راب��ط ال� ��وزارة www.moe.

 gov.aeراب��ط املناهج والتقييم
– لوائح ونظم ) معايري التقييم
الوطنية . 2021/2020
و�أ�شارت �إىل �أن املوقع يبني للطالب
و�أول� �ي ��اء الأم � ��ور ك�ي�ف�ي��ة ا�ستخراج
�شهادات الف�صل الدرا�سي الأول للعام
احل��ايل لطلبة امل��دار���س احلكومية،
ول�ط�ل�ب��ة امل��دار���س اخل��ا��ص��ة منهاج
حكومي ،ولطلبة املدار�س اخلا�صة،
منهاج خا�ص ،و�آلية ت�صديقها.

 264خامت ًا وخامتة للقر�آن الكرمي مب�ؤ�س�سة
ال�شارقة للقر�آن الكرمي خالل عام 2020
•• ال�شارقة-الفجر:

رئي�س الربملان العربي يزور مركز حممد بن را�شد للف�ضاء وي�ؤكد:

نفتخر بالإجنازات العربية
العاملية التي حتققها الإمارات
•• دبي-الفجر:

�أك ��د ��ص��اح��ب امل �ع��ايل ال���س�ي��د ع ��ادل ب��ن عبدالرحمن
الع�سومي رئي�س ال�برمل��ان ال�ع��رب��ي �أن دول��ة الإم ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �سجلت ب��ا��س��م ال �ع��رب اجن� ��ازاً عامليا
بو�صول "م�سبار الأمل" �إىل كوكب املريخ مبا من �ش�أنه
توطيد الريادةالعربية يف علوم الف�ضاءوالتكنولوجيا.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة معاليه وبح�ضور �سعادة �ضرار
بالهول الفال�سي ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي واملدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة وطني الإمارات �إىل مركز حممد بن
را�شد للف�ضاء حيث اطلع على �آخر املبادرات والإجنازات
التي حققتها دولة الإمارات يف جمال اال�ستثمار يف علوم
الف�ضاء  ،حيث نوه معاليه بالكوادر الوطنية الإماراتية
التي �أ�صبحت منوذجاً ملهما لل�شباب العربي يف العمل
من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للعامل.

كما ا�ستمع �صاحب املعايل رئي�س الربملان العربي �إىل
�شرح من �سعادة يو�سف حمد ال�شيباين مدير عام مركز
حممد بن را�شد للف�ضاء حول برنامج الإمارات للف�ضاء
ال��ذي ت�ضمن تطوير الأق�م��ار ال�صناعية ،وا�ستك�شاف
امل��ري��خ ع�بر م�سبار الأم ��ل يف م���ش��روع مي�ت��د �إىل �سنة
2117م ،وبرنامج الإمارات لرواد الف�ضاء وغريها من
املبادرات العلمية.
ح�ضر اللقاء ال�سيد حممد بن خليفة املهريي مدير �إدارة
االت�صال امل�ؤ�س�سي وال�سيد خالد جا�سم احلو�سني مدير
�إدارة املنظمات الدولية يف م�ؤ�س�سة وطني الإم ��ارات،
وامل�ست�شار حمد ب��ن حممد ع�ب��دال��رزاق ،وال�سيد �أنور
بن نغمي�ش الدو�سري ،ويذكر �أن برنامج الزيارة الذي
تنظمه م�ؤ�س�سة وطني الإم��ارات يت�ضمن االطالع على
جت��ارب عدد من امل�ؤ�س�سات الإماراتية الرائدة يف عدد
من املجاالت.

حققت م�ؤ�س�سة ال���ش��ارق��ة للقر�آن
ال �ك ��رمي وال �� �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة جناحا
كبريا بتوا�صل دورها يف ن�شر حلقات
حت�ف�ي��ظ ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي بو�صول
�أع � � � ��داد اخل� ��امت �ي�ن ل � ��دى حلقات
امل�ؤ�س�سة ب�إمارة ال�شارقة خالل عام
2020م �إىل  264خامت للقر�آن
الكرمي من الذكور والإناث.
وت �ف �� �ص �ي�لا ب �ل��غ �أع � � ��داد اخلامتني
حلفظ ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي خ�لال عام
2020م يف مدينة ال�شارقة 57
من الذكور و 165من الإن��اث ويف
املنطقة الو�سطى  22م��ن الذكور
و 4من الإناث ويف املنطقة ال�شرقية
 4من الذكور و 12من الإناث ليبلغ

جمموع الذكور  83والإن��اث 181
ب� ��إج� �م ��ايل  264خ � ��امت وخامتة
لكتاب اهلل عزوجل .
و� �ش �ه��دت ح�ل�ق��ات حت�ف�ي��ظ القر�آن
ال� �ك ��رمي ال� �ك ��رمي وال� �ت ��ي تقيمها
م�ؤ�س�سة ال�شارقة ل�ل�ق��ر�آن الكرمي
م��ن خ�لال تقنية ال�ت��وا��ص��ل املرئي
�إقباال كبريا من قبل �أفراد املجتمع
م��ن ال��ذك��ور والإن ��اث للم�شاركة يف
ح�ل�ق��ات�ه��ا ال �ت��ي ت�ع�ق��د ع��ن ب�ع��د من
خالل تطبيق برنامج ويبك�س وذلك
ت�ط�ب�ي� ًق��ا ل�ل��إج ��راءات االحرتازية
وال� �ت ��داب�ي�ر ال ��وق ��ائ �ي ��ة واحل� �ف ��اظ يف �إت� �ق ��ان ت �ل��اوة وح �ف��ظ ال� �ق ��ر�آن
على ال�صحة العامة م��ن تداعيات ال�ك��رمي باالنت�ساب لتلك احللقات
فريو�س كورونا (كوفيد .)19
والتعلم على �أيدي املحفظني الذين
وتتيح احللقات املجال للراغبني من يتابعون الطالب واحللقات وكذلك
الذكور والإناث من خمتلف الأعمار امل �ت��اب �ع��ة امل���س�ت�م��رة م��ن ق �ب��ل �إدارة

امل�ؤ�س�سة .
ويف هذا ال�سياق �أفاد �سعادة �سلطان
م �ط��ر ب ��ن دمل� � ��وك رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة م��ؤ��س���س��ة ال �� �ش��ارق��ة للقر�آن
ال �ك��رمي وال���س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة بتوا�صل
دور امل�ؤ�س�سة يف متكني امل�شاركني
وامل� ��� �ش ��ارك ��ات امل �ن �ت �� �س �ب�ين حللقات
امل�ؤ�س�سة ال�ت��ي ت�ق��ام ع�بر التوا�صل
امل ��رئ ��ي م ��ن �إمت � ��ام ح �ف��ظ ال� �ق ��ر�آن
الكرمي يف �إطار دعم ورعاية �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور� /سلطان
بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى ل�لاحت��اد  -حاكم ال�شارقة
 ح�ف�ظ��ه اهلل ورع� ��اه  -للم�ؤ�س�سةول �ك��اف��ة ح �ل �ق��ات حت�ف�ي��ظ ال �ق ��ر�آن
الكرمي .
و�أ�شار ابن دملوك �إىل �سعي م�ؤ�س�سة

ال���ش��ارق��ة ل �ل �ق��ر�آن ال �ك��رمي وال�سنة
ال�ن�ب��وي��ة يف م��وا��ص�ل��ة دوره ��ا بن�شر
ح �ل �ق��ات حت�ف�ي��ظ ال� �ق ��ر�آن الكرمي
وت� ��وا� � �ص� ��ل دوره � � � ��ا رغ� � ��م جائحة
كورونا ب�إقامتها حللقات التحفيظ
�إل �ك�ترون � ًي��ا ل�ت�ك��ون ح��ا��ض��رة ب�شكل
متوا�صل ملا لها من دور يف تخريج
حفظة لكتاب اهلل  -تعاىل.-
و�أك ��د �أن امل��ؤ��س���س��ة تفخر بتخريج
�أجيال حافظة للقر�آن الكرمي ممن
�أمت��وا احلفظ وجت ��اوزوا اختبارات
عديدة الب��راز متكنهم من التالوة
واحل� �ف ��ظ ل�ي���ص��ل ع� ��دد اخلامتني
ل � ��دى ح �ل �ق��ات امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب � ��إم ��ارة
ال���ش��ارق��ة خ�لال ع��ام 2020م �إىل
 264خ��امت ل�ل�ق��ر�آن ال �ك��رمي من
الذكور والإناث.

اللجنة العليا الدائمة بر�أ�س اخليمة تناق�ش نتائج م�ؤ�شرات الإنتاجية
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�أك��د اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة
ر�أ���س اخليمة رئي�س اللجنة ال ُعليا الدائمة �أن حكومة دولة
الإمارات تتبنى منهجيات عمل مبتكرة وغري تقليدية يف �إطار
انطالق ال��دول��ة للخم�سني عاما املقبلة ،جت�سد ر�ؤى قيادتنا
الر�شيدة ،بتطوير العمل احلكومي وتعزيز م�سرية التحول
الرقمي ،و�صوال لتحقيق الهدف الذي و�ضعته لتو�سيع نطاق
التحول الرقمي للخدمات احلكومية لت�سهيل حياة النا�س
وخ��دم��ة جمتمع الإم� ��ارات .ج��اء ذل��ك خ�لال ت��ر�ؤ��س��ه ،اجتماع

اللجنة ال ُعليا الدائمة الثاين عن بُعد ،بح�ضور �أع�ضاء اللجنة
ال ُعليا الدائمة بر�أ�س اخليمة.
ا�ستعر�ض االجتماع نتائج ال�شكاوى واملقرتحات عن عام 2020
ومناق�شة م�ستهدفاتها لعام  ،2021ونتائج م�ؤ�شرات الإنتاجية
عن الن�صف الثاين للعام  ،2020والتقرير الإح�صائي الأمني
 ،ون�ت��ائ��ج م��راج�ع��ة ال�ع�م�ل�ي��ات الإداري � ��ة الرئي�سية "امل�ستوى
الأول"  .وقال اللواء علي النعيمي �إن امل�سرعات احلكومية
�أ�صبحت منهجية معتمدة يف دول��ة الإم��ارات ملواجهة حتديات
نوعية وتطوير العمل ع�بر ت�سريع �إجن��از احل�ل��ول امل�شرتكة
التي تتكامل فيها �أدوار اجلهات احلكومية  ،وتب�سيط �إجراءات

احل���ص��ول ع�ل��ى اخل��دم��ات وت�ق��دمي�ه��ا للمتعاملني م��ن خالل
قنوات رقمية موحدة ،تخت�صر الوقت واجلهد وتوفر اخلدمة
ب�سهولة وي�سر.
وث�م��ن رئي�س اللجنة العليا اجل�ه��ود الكبرية ال�ت��ي ت�ب��ذل من
الأع�ضاء و�إجنازاتهم يف تطوير �أف�ضل اخلدمات لأفراد املجتمع
يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي يواجهها العامل ب�سبب جائحة
ك��ورون��ا ،بهدف رف��ع وت�يرة حتقيق �أه ��داف الأج�ن��دة الوطنية
وم��ؤ��ش��رات �أدائ �ه��ا ،وت�سريع اخل��دم��ات وال�سيا�سات والربامج
من خالل م�ساحات خم�ص�صة ومبتكرة لتحقيق نتائج عالية
وملمو�سة م�ستدامة .
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

اعـالن تغيري ا�سـم

تقدمت املواطنة (قدر بروك �سعيد مرزوق املنهايل)
بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -ق�سم التوثيقات
بتغيري ا�سمها من (قدر) اىل(الرمي)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
منى علي املروي
موثق �أول

اعالن حل�ضور اجتماع اخلربة املحا�سبية
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19
يف الدعوى رقم  2020/3461جتاري جزئي
يعلن اخلبري/عامر علي ابراهيم القرقاوي املنتدب يف الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم
ال�صادر عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ2021/1/24:املرفوعة من املدعي/ح�سني
عبداهلل ح�سني امل��دين الكعبي يعلن اخلبري املحا�سبي:املدعي عليه االول/م�ؤ�س�سة عبا�س
ال�صراف التجارية  -املدعي عليه الثاين/عبا�س فا�ضل حممد علي عبداهلل ال�صراف  ,او من
ميثلها حل�ضور اجتماع اخلربة املحا�سبية يوم االحد املوافق  2021/2/28ال�ساعة الثانية ع�شر
ظهرا مبقر مكتبنا الكائن مبنطقة وادي ال�صفا � - 3شارع  - 17مبنى بالزو فينيزيا هولديند
ليمتد  -مكتب رقم  201واح�ضار كافة الوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيد موقفكم يف الدعوى حتى
ن�ستيطع اداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد واال�صول ويف الوقت املحدد لال�ستف�سار االت�صال
على الرقم .043344335
عامر علي القرقاوي
اخلبري املحا�سبي
رقم القيد لدى حماكم دبي41:

حماكم دبي

08
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19
تفا�صيل االعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2020/832:عقاري جزئي
�إىل املدعي عليهم
املدعي عليها الثاين/جمموعة ام ار اي لال�ستثمارات العاملية �ش.م.ح
املدعي عليها الثالث/ميمون للو�ساطة العقارية ذ.م.م  -جمهولني حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جعفر اقابابا ثابت
وميثله  :عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي
قد �أقام �ضدكم الدعوى رقم  2020/832عقاري جزئي وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق 2021/2/24:ال�ساعة� 08:30:صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بن طوق لل�سالمة ومكافحة احلريق (م�ؤ�س�سة فردية)  -2عبيد خادم احمد
خ��ادم بن طوق امل��رى ب�صفته مالك بن طوق لل�سالمة ومكافحة احلريق (م�ؤ�س�سة فردية) -
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �ش.م.ع
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
ق��د �أق ��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام�ك��م ب��دف��ع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )1341562.01درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:
ال�سيد /جا�سم عبدالرحمن عبداهلل علي احلو�سني  ,اجلن�سية االمارات
وط�ل��ب الت�صديق على حم��رر يت�ضمن (ت �ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم
التجاري/ور�شة التحرير للحداده  ,ن�شاط الرخ�صة ور�شة ح��دادة وحل��ام  ,واملرخ�ص
من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم 500525:ال�صادرة بتاريخ
 1999/3/1يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان اىل ال�سيد�/شاه جهان حممد �شاه
عامل  ,اجلن�سية بنغالدي�ش ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان
�سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -علي �سيف را�شد الرايحى العليلي العليلي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2020 /0003212مدين

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2020 /0001925عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0000266جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :علي �سيف را�شد الرايحى العليلي العليلي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ :عبداهلل ابراهيم علي ح�سن احلو�سني  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم
له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  50750 :درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ :حمفوظ الرحمن مطاهر ح�سني  -اجلن�سية بنجالدي�شي  -يف الق�ضية امل�شار اليها
�أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 18277 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي/وليد خمي�س عباهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة اخلدمات الق�ضائية

القا�ضي/وليد خمي�س عباهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة اخلدمات الق�ضائية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حمكمة التنفيذ

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

�إخطار عديل -برقم املحرر2021/02653:

اعالن بالن�شر

مقدم من املخطر�:سعيد حممد ايوب حممد �صالح  -اماراتي اجلن�سية  -ويحمل هوية اماراتية رقم784198440382921:
 العنوان:امارة ال�شارقة  -هاتف رقم0504554646:�ضد املخطر اليها�:شركة ال�شرقان للمقاوالت ذ.م.م وميثلها يو�سف حممد ابراهيم حممد الزرعوين  -العنوان:امارة
ال�شارقة  -منطقة النباعة � -شارع الزهراء  -مكتب  102 - 101طابق رقم  1ملك يو�سف حممد الزرعوين  -هاتف
رقم0551200010/0505666645:
املو�ضوع:اخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )35.000درهم
ملا كان املخطر قد اتفق مع املخطر اليها على القيام ببع�ض اعمال املقاولة يف م�شروع خا�ص بال�سيدة/هناء حممد ايوب
مقابل مبلغ ( )35.000درهم قام ب�سدادها للمخطر اليها مبوجب �سندات قب�ض �صادرة وحمررة من املخطر اليها تفيد
ا�ستالمها املبلغ امل�شار اليه وبيانات �سندات القب�ض كاالتي:
� -1سند قب�ض رقم 0264:بقيمة  10.000درهم وتاريخ اال�ستحقاق 2015/10/3
� -2سند قب�ض رقم 0265:بقيمة  10.000درهم وتاريخ اال�ستحقاق 2015/10/3
� -3سند قب�ض رقم 0267:بقيمة  10.000درهم وتاريخ اال�ستحقاق 2015/11/25
ومل ي�ستلم املخطر �سند القب�ض االخري بقيمة ( )5.000درهم وعندما كانت املخطر اليها بعد ا�ستالمها للمبلغ املتفق من
املخطر مت اطالعها على االعمال املتفق على تنفيذها بامل�شروع وطلب املخطر منها البدء يف التنفيذ اال انها تقاع�ست عن
تنفيذ االعمال املتفق عليها دون مربر واخلت بالتزاماتها معه على الرغم من تنفيذ املخطر لكافة االلتزامات املرتتبة عليه
وملا كان املخطر قد طلب من املخطر اليها مرارا وتكرارا بالطرق الودية ان ترد اليه املبالغ امل�سلمة لها نتيجة عدم تنفيذ
االلتزامات املرتتبة عليها وعدم تنفيذ االعمال املتفق عليها اال انها رف�ضت دون �سبب او مربر قانوين  ,لذلك:فان املخطر
يخطركم ب�سداد مبلغ وقدره ( )35.000درهم خم�سة وثالثون الف درهم  ,خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم هذا
االاخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضدكم مع حفظ كافة حقوق املخطر القانونية
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

املرجع 1 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ا�سماعيل عبداحلكيم حممد حممد  -اماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100لل�سيد�/شهزاد
احمد عبدالرحمن باك�ستاين  ,اجلن�سية  ,يف الرخ�صة التجارية امل�سماة�/شم�س اخلليج
للمفرو�شات  ,رخ�صة جتارية رقم773292:
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 201 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة� /شيخه �سعيد غامن احلزمى  -اجلن�سية االمارات ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/حممود مان�شانتافيدا
كونه عبداهلل باالتاى  -اجلن�سية الهند  ,يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة عطر املدينة) ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 547672:ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من/م�ؤ�س�سة فردية اىل/وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 202 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد �سليم خان  -اجلن�سية الهند  ,يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيد�:سيد كمران �سليم حممد �سليم
خان  ,اجلن�سية الهند  ,يف الرخ�صة امل�سماه (حممد �سليم لتجارة التحف) ت�أ�س�ست بامارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  600540ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى:تغيري اال�سم التجاري من/حممد �سليم لتجارة التحف اىل�/سيد كمران
لتجارة التحف .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

وزارة العدل
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد وليد جولي�ستان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0002635جتاري

�إىل املحكوم عليه  :حمد وليد جولي�ستان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ النجم االبي�ض لنقل الركاب باحلافالت باب خيرب للنقل اخلا�ص للركاب باحلافالت
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  252709درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة  /حمكمة التنفيذ املدنية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2020/9080
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/02/22لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم �شوغر فاكتوري �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
37,050
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

الإخطار العديل
برقم املحرر 2021/03165

الإخطار العديل
برقم املحرر 2021/03163

مقدم من املخطرة  :كلثم عادل ح�سن املهزع  -اجلن�سية الإمارات  -هوية �إماراتية رقم :
 784198749074286ب�صفتي وكلية عن �شركة داما�س ملقاوالت البناء ذ م م وميثلها مديرها/
عبداهلل حممد �صربي لطيف التكريتي  -عراقي اجلن�سية  -مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى كاتب العدل
بتاريخ 2020/12/29
وميثلها مديرها  /حممد �صربي لطيف التكريتي  -عراقي اجلن�سية
�ضـــــد  /املخطر اليها  :مر�سم ملقاوالت البناء  -ذ م م
العنوان  :ال�شارقة �إبراهيم حممد املدفع امل�صلي
ف�إن املخطرة تخطر املخطر اليها ب�ضرورة املبادرة ل�سداد مبلغ الدين وقدره ( )16.000درهم �إماراتي
�ستة ع�شر الف درهم ال غري .املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املخطرة  ،وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ هذا
الإخطار  ،و�إال ف�إن املخطرة �ست�ضطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املخطر اليها للمطالبة
باملبلغ املذكور مع الفوائد القانونية بواقع  %12مع حتميلها امل�صاريف واتعاب املحاماة.
مع حفظ كافة حقوق املخطرة االخرى,,,

الكاتب العدل

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE
SHARJAH FEDERAL COURT OF FIRST INSTANCE
CASE MANAGEMENT OFFICE
Date 19/ 02/ 2021 Issue No : 13169

مقدم من املخطرة  :كلثم عادل ح�سن املهزع  -اجلن�سية الإمارات  -هوية �إماراتية رقم :
 784198749074286ب�صفتي وكلية عن عبداهلل حممد �صربي لطيف التكريتي  -عراقي
اجلن�سية  -مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 2020/12/29
�ضـــــد  /املخطر اليها  :مر�سم ملقاوالت البناء  -ذ م م
العنوان  :ال�شارقة �إبراهيم حممد املدفع امل�صلي
ف�إن املخطر يخطر املخطر اليها ب�ضرورة املبادرة ب�سداد مبلغ الدين وقدره ( )5.000درهم �إماراتي
خم�سة االف درهم ال غري) املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املخطر  ،وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ هذا
الإخطار  ،و�إال ف�إن املخطرة �سي�ضطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املخطر اليها
للمطالبة باملبلغ املذكور مع الفوائد القانونية بواقع  %12مع حتميلها امل�صاريف واتعاب املحاماة.
مع حفظ كافة حقوق املخطرة االخرى,,,
الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Sharjah Court of First Instance
Date 19/ 02/ 2021 Issue No : 13169

To : First Defendant/SHANAVAS MANATH PARAMBIL
Sharjah Federal Court of First Instance
Notification by Publication in Arabic & English languages

Publication Notice
Appeal case no. 192/2021
From appellant: Naimuddin Ansari
To appellees:
Al Rukn Al Jadeed Building Contracting LLC
BABY Ritchel Penaverde Pelaez
Shamrez Mehdi Mohammad Mehdi
You, appellees, are officially summoned to Sharjah
appeal court on Monday 22/02/2021 for hearing the
appeal case

Yours,
Sharjah Federal Court of First Instance / Case Management Office

Case Management Office

We hereby notify you that the Plaintiff / HAZIBODINE CASEM PILLAI has filed Case
No. 6238 / 2020 before 1 day Civil - Commercial Circuit 3, whereby sought the following :
- To order the Two Defendants SHANAVAS MANATH PARAMBIL in his personal
capacity and as the legal representative of Middle East Metrology (FZE) to jointly pay
the Plaintiff an amount of AED 176019 (one hundred seventy - six thousand nineteen
Dirhams), along with (9 %) legal interest as of the cheque due date on 04 / 01 / 2019 until
full payment; - To self - execute the judgment immediately without bail; and
- To oblige the Defendants to pay the expenses and fees.
Therefore, you in personal or your legal attorney are required to attend before Case
Management Office, Office No. (10), in Sharjah Federal Court of First Instance, on Sunday
21/02/2021 at 8: 0 AM, in order to submit plea to the Case along with all documents, and to
consider the above-mentioned Case in your capacity as the Defendant, otherwise all legal
procedures will be taken against you in absentia.

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ديفن هورايزون لتجارة املعدات الثقيلة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فنكك فارما فيجي�سنا تريوماال راجو
وميثله  /ابراهيم ح�سن ابراهيم املال
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )32.931درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

اعالن بالن�شر
 8649/2020/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

�إىل املدعي عليه  :ابهيجيت موهان دي�شباندي
جمهول حمل الإقامة  :امارة ال�شارقة منطقة النهدة قرب ال�سفري مول قرب خمبز املختار برج جولدن �ساندي�س الطابق
 31ال�شقة رقم  3107هاتف  065366009موبايل رقم� - 0544047930:ص.ب27272:
الربيد االلكرتوينabhijit-deshpande2001@yahoo.com:
املدعي عليهما -1:ابهجيبت موهان دي�شباندي  -هندي اجلن�سية  -2ديبتي ابهيجيت دي�شباندي  -هندي اجلن�سية
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية/بنك م�صر (فرع ال�شارقة) �ضد املدعي عليهما -1 :ابهجيبت موهان دي�شباندي  -هندي اجلن�سية  -2ديبتي
ابهيجيت دي�شباندي  -هندي اجلن�سية تطالب فيها بالتايل-1:الزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�سددا
للمدعي مبلغا وقدره ( )123.932.94درهم اماراتي  ,مئة وثالثة وع�شرون الف وت�سعمائة واثنان وثالثون درهم واربعة
وت�سعون فل�س  -2الزام املدعي عليهما ب�سداد الفوائد القانونية عن مبلغ املطالبة بواقع  %12وذلك ابتداء من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/11امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
مدير اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

االمارات العربية املتحدة

مدير �إدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

املرجع 200 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/جميل ن�صر ابادير ع�شم اهلل  -اجلن�سية م�صر يرغب يف البيع والتنازل عن
 %51من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/خالد عبداهلل حممد علي املعمري  -اجلن�سية االمارات يف
الرخ�صة امل�سماه (تل املودة ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()562346
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة  -ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/جميل ن�صر ابادير ع�شم
اهلل  -اجلن�سية م�صر يرغب يف البيع والتنازل عن  %49من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/يو�ساب
فرح بطر�س عبده  -اجلن�سية م�صر يف الرخ�صة امل�سماه (تل املودة ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات) ت�أ�س�ست بامارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )562346ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت:تغيري ال�شكل
القانوين من وكيل خدمات اىل�/شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -تغيري اال�سم التجاري من/تل املودة ملقاوالت
التك�سية واالر�ضيات اىل�/أ�س�س التعمري ملقاوالت البناء ذ.م.م  -تغيري الن�شاط من مقاوالت فئة �ساد�سة  ,التك�سية
والر�ضيات اىل/مقاوالت بناء فئة خام�سة .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

بناء على طلب امل�ست�أنف:نعيم الدين ان�صاري
اىل امل�ست�أنف �ضدهم�:شركة الركن اجلديد ملقاوالت البناء ذ.م.م  -بابري
يت�سيل بينافري بياليز  -فلبيني اجلن�سية � -شامزير مهدي حممد مهدي
 باك�ستاين اجلن�سية�أنت مكلف باحل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى مبحكمة ال�شارقة االحتادية
اال�ستئنافية بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف يوم االثنني املوافق2021/2/22:
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.

االمارات العربية املتحدة

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

اعالن بالن�شر
 9034/2020/207تنفيذ جتاري

اعـــــــالن

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19
اعالن بالن�شر للح�ضور امام �إدارة الدعوى
يف اال�ستئناف رقمSHCAPCICIVS2021/ 0000192:

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

رئي�س الق�سم

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

حمكمة التنفيذ

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية

اعالن بالن�شر
 24/2021/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد مهدي �سعيد م�شايخى
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1457034.57درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  1048/2018/20جتاري كلي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1بنك ملت (فرع ميدان �أرجنتني)  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :الع�صر للتجارة � -ش ذ م م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/12/18يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/الع�صر
للتجارة �ش ذ م م  )1بعدم قبول الدعوى قبل املدعي عليه الثاين (بنك ��ص��ادرات اي��ران  -الفرع الرئي�سي)
لرفعها على غري ذي �صفة  )2برف�ض الدعوى قبل املدعي عليهما الثالث (بنك ملي ايران) والرابعة (مرو�ست
للتجارة العامة �ش ذ م م)  )3بالزام املدعي عليه الأول (بنك ملت  -فرع ميدان ارجنتني) ب�أن ي�ؤدي للمدعية
فائدة بواقع � %9سنويا من مبلغ  2.214.882 .62درهم (مليونان ومائتان واربعة ع�شر الفا وثمامنائة واثنان
وثمانون درهما واثنان و�ستون فل�سا) او ما يعادله مبلغ  451.903.14يورو عن الفرتة منذ تاريخ ا�ستحقاقه يف
 2012/11/17وحتى تاريخ �سداده يف  2017/4/20وبالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهم اتعاب حماماة .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13169بتاريخ 2021/2/19

الإخطار العديل
برقم املحرر 2021/02352
مقدم من املخطرة  :كلثم عادل ح�سن املهزع  -اجلن�سية الإمارات  -هوية �إماراتية رقم 784198749074286 :
ب�صفتي وكلية عن �شركة التقنية العالية ل�صناعة ال�سقاالت واملقاطع املعدنية ذ م م مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى
كاتب العدل بتاريخ 2020/11/29
وميثلها مديرها  /حممد �صربي لطيف التكريتي  -عراقي اجلن�سية
�ضـــــد
املخطر اليها � :شركة جرون ملقاوالت ا لبناء  -ذ م م JAROON BLDG.CONT.CONT.LLC -
العنوان  :ال�شارقة  -الند (القا�سمية) خلف �شارع امللك عبدالعزيز � -شقة رقم  - 804ملك فاطمة حمد املدفع
ف�إن املخطرة تخطر املخطر اليها ب�ضرورة املبادرة ل�سداد مبلغ الدين وقدره ( )51.000درهم �إماراتي واحد
وخم�سون الف درهم ال غري) املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املخطرة  ،وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ هذا الإخطار
 ،و�إال ف�إن املخطرة �ست�ضطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املخطر اليها للمطالبة باملبلغ املذكور
مع الفوائد القانونية بواقع  %12مع حتميلها امل�صاريف واتعاب املحاماة.
مع حفظ كافة حقوق املخطرة االخرى,,,
الكاتب العدل

اجلمعة  19فبراير  2021م  -العـدد 13169

�أخبـار الإمـارات
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Friday

�سفري الدولة يف �إ�سبانيا يعرف بر�ؤية الإمارات امل�ستقبلية يف جماالت اال�ستدامة والذكاء اال�صطناعي
•• مدريد  -وام:

�ألقى �سعادة ماجد ح�سن ال�سويدي �سفري الدولة لدى اململكة الإ�سبانية،
حما�ضرة بعنوان " نحو عامل جديد :العالقات الدولية والتطور امل�ستدام"
يف كلية �إدارة الأعمال مبدريد ،بح�ضور طلبة ق�سم الدرا�سات اجليو�سيا�سية
وال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ،حت ��دث خ�لال�ه��ا ع��ن ر�ؤي� ��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات امل�ستقبلية
واهتماماتها مبجاالت اال�ستدامة والطاقة النظيفة ودور الذكاء اال�صطناعي
والتكنولوجيا يف تطوير جماالت الطاقة املتجددة.
ا�ستهل �سعادته املحا�ضرة بعر�ض تقدميي حول ن�ش�أة دولة الإمارات وتاريخها،
م�سلطا ال�ضوء على ر�ؤية املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" ،و�سعيه جللب اخل�برات العاملية وتوفري �أ�ساليب التكنولوجيا
احلديثة العاملة يف جمال الطاقة املتجددة� ،شكلت لدولة الإمارات �إر ًثا من

اال�ستدامة يتم تطبيقه حاليا يف املجاالت االقت�صادية املختلفة.
و�أكد �أن انتهاج دولة الإمارات ل�سيا�سة تنويع م�صادر الدخل وعدم االعتماد
على النفط كم�صدر وحيد ،لي�س وليد اليوم ولكنه ب��د�أ منذ فرتة طويلة
بر�ؤية من م�ؤ�س�س الدولة ،حيث مت و�ضع الت�شريعات املنظمة ل�ضمان تنوع
امل�صادر االقت�صادية لدولة الإم��ارات حتى �أ�صبحت قوة اقت�صادية عاملية،
كما �أنها جنحت يف ا�ستثمار املوقع اال�سرتاتيجي الذي تتمتع به ،وتطوير
قطاعات النقل واخلدمات اللوج�ستية والطريان واملوانئ وال�شحن ،والتي
�أ�سهمت يف جناح �سيا�سة التنويع االقت�صادي وخلق بيئة تناف�سية ت�شجيعية
ال�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية.
وحت��دث �سعادته عن اال�ستدامة والطاقة املتجددة ،مو�ضحاً اهتمام دولة
الإم��ارات بتعزيز مفهوم اال�ستدامة يف كافة القطاعات ،و�إر�ساء بنية حتتية
متكاملة لتحقيق ال �ت��وازن ب�ين التنمية االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ،مع

املحافظة على �سالمة البيئة.
و�أك��د �أن دول��ة الإم��ارات تركز على التطوير يف خم�سة جم��االت ذات �أولوية
ت�شمل :االقت�صاد وامل��وارد االجتماعية وامل��وارد الب�شرية والبنية التحتية
والبيئة ،للو�صول �إىل اقت�صاد وجمتمع مزدهر ومتنوع وح�ي��وي ،م�شرياً
�إىل اهتمام قيادة الدولة الر�شيدة بتنفيذ عملية النمو االقت�صادي املبا�شر
عن طريق �إن�شاء �صناعات جديدة وا�ستخدام التقنيات احلديثة عرب الذكاء
اال�صطناعي ،وتطوير ال�ق��درات والكفاءات الإم��ارات�ي��ة ل�ضمان توافر قوة
عاملة وطنية عالية املهارة تقود هذه ال�صناعة لعقود قادمة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أه�م�ي��ة ع��ام  2021بالن�سبة ل��دول��ة الإم � ��ارات� ،إذ يعد نقطة
االنطالق لأك�بر ا�سرتاتيجية عمل وطنية لال�ستعداد للأعوام اخلم�سني
املقبلة على كافة امل�ستويات االحت��ادي��ة واملحلية وي��أت��ي على ر�أ�سها جمال
التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي.

و�أو�ضح �أن دولة الإمارات تويل اهتماماً كبرياً لتطوير وتعزيز �إجنازاتها يف
جمال العلوم والتكنولوجيا وخا�ص ًة يف جمال الذكاء اال�صطناعي عرب تفعيل
العديد من الربامج وامل�ب��ادرات وور���ش العمل يف جميع اجلهات احلكومية
تركز على الآليات التطبيقية لهذا املجال ،وتنظيم قمة عاملية �سنوية جتمع
ال�ك��وادر العلمية العاملية يف الذكاء اال�صطناعي ،ف�ضال عن �إن�شاء جامعة
حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي ،والتي تعترب �أول جامعة من نوعها يف
العامل للدرا�سة والبحث يف الذكاء اال�صطناعي مبختلف جماالته ،حيث
اجتمعت عقول العلماء اخلرباء يف هذا املجال يف دولة الإمارات.
و�أ� �ش��ار �سفري ال��دول��ة ل��دى اململكة الإ��س�ب��ان�ي��ة �إىل كيفية تطبيق الذكاء
اال�صطناعي فيما يتعلق مب�ج��ال احل�ف��اظ على البيئة ع�بر �إدارة املرافق
واال�ستهالك الذكية ،بالإ�ضافة �إىل زيادة ن�سبة الت�شجري وزراع��ة النباتات
املنا�سبة ،و�إجراء التحليل والدرا�سات الدقيقة لتوفري املوارد.
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•• دبي -وام:

�أحمد بن �سعيد يرت�أ�س اجتماع جمل�س
�أمناء جامعة حممد بن را�شد للطب
•• دبي -وام:

ع�ق��د جم�ل����س �أم �ن��اء ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د للطب
والعلوم ال�صحية اجتماعه الثاين لل�سنة الأكادميية
 2021-2020افرتا�ضيا برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد
ب��ن �سعيد �آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س اجل��ام�ع��ة رئ�ي����س جمل�س
الأم� �ن ��اء وح �� �ض��ور �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س ب �ه��دف مناق�شة
ناق�ش االج�ت�م��اع �آخ��ر امل�ستجدات وال �ت �ط��ورات �ضمن
ب��رام��ج اجل��ام �ع��ة الأك��ادمي �ي��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة وتوجهاتها
الإ�سرتاتيجية املتمركزة حول حماور التعليم والأبحاث
والإ�ستدامة واحلوكمة وامل�شاركة املجتمعية .

ح�ضر االجتماع � ..سعادة الدكتور رجاء عي�سى القرق
ن��ائ�ب��ة رئ�ي����س جمل�س الأم �ن��اء و� �س �ع��ادة ع��و���ض �صغري
ال�ك�ت�ب��ي م��دي��ر ع ��ام ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة يف دب ��ي والدكتور
علوي ال�شيخ علي نائب املدير العام يف هيئة ال�صحة
بدبي ع�ضو جمل�س الأم�ن��اء و�سعادة الدكتور عبداهلل
حممد الكرم رئي�س جمل�س املديرين مدير عام هيئة
املعرفة والتنمية الب�شرية و�سعادة عبداهلل عبدالرحمن
ال�شيباين ع�ضو جمل�س الأمناء والدكتور �إي��ان جرير
مدير جامعة "كوينز" الربيطانية يف "بلفا�ست" ع�ضو
جمل�س الأم�ن��اء والدكتور عامر �أحمد �شريف جامعة
حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية .

وا��ص�ل��ت جلنة ال���ش��ؤون الإ�سالمية
والأوقاف واملرافق العامة يف املجل�س
الوطني االحت��ادي خ�لال اجتماعها
الذي عقدته يف مقر الأمانة العامة
للمجل�س يف دب ��ي ،ب��رئ��ا��س��ة �سعادة
خ �ل �ف��ان را� �ش��د ال �ن��اي �ل��ي ال�شام�سي
رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ،م�ن��اق���ش��ة م�شروع
قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم احتاد
املالك.
ح���ض��ر االج �ت �م��اع �أع �� �ض��اء اللجنة
�سعادة كل من جميلة �أحمد املهريي
"مقررة اللجنة" ،وح �م��د �أحمد
ال��رح��وم��ي ال �ن��ائ��ب الأول لرئي�س
امل�ج�ل����س ،و�سهيل ن�خ�يره العفاري،
و��ص��اب��ري��ن ح�سن ال�ي�م��اح��ي ،وكفاح
حممد الزعابي ،وناعمه عبدالرحمن
املن�صوري.
وذك��ر ��س�ع��ادة خلفان را��ش��د النايلي
ال�شام�سي �أن اللجنة ناق�شت خالل يف ال���ش��ارق��ة ،وم��ؤ��س���س��ة حم�م��د بن
االج�ت�م��اع خم��رج��ات اجتماعها مع را�شد للإ�سكان ،وم�ؤ�س�سة الإمارات
مم�ث�ل��ي اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة واملخت�صة العقارية ،م�ضيفا �أنه مت ا�ستعرا�ض
ال�ت��ي ��ش��ارك��ت يف االج�ت�م��اع ال�سابق وم � �ن� ��اق � �� � �ش� ��ة ك � ��اف � ��ة امل�ل��اح � �ظ� ��ات
وه ��ي دائ � ��رة ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل يف وامل �ق�ت�رح��ات ال �ت��ي مت ط��رح�ه��ا من
�أبوظبي ،ودائرة الأرا�ضي والأمالك ق �ب �ل �ه��م ب� ��� �ش� ��أن م� ��� �ش ��روع القانون
يف دب��ي ،ودائ ��رة الت�سجيل العقاري االحت��ادي املكون من  40مادة ،و�أنه

مت �إج��راء ع��دد من التعديالت على
م�شروع القانون وا�ستحداث بع�ض
ب �ن ��وده ب �ن��اء ع �ل��ى ت �ل��ك املقرتحات
واملالحظات.
و�أ�ضاف �أن اللجنة تعمل وفق خطتها
املو�ضوعة ملناق�شة م�شروع القانون
ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��م زي� ��ارة م�ي��دان�ي��ة لعدد

من املجمعات ال�سكنية مبا ي�صب يف
�إثراء النقا�ش حول م�شروع القانون،
كما �أن التعرف عن قرب على ماهية
هذه املجمعات ال�سكنية �سيعمل على
تو�ضيح العديد من الأم��ور املتعلقة
باحتاد املالك وتنظيمه يف �إطار �إدارة
وت�شغيل املرافق امل�شرتكة و�صيانتها

ب �� �ش �ك��ل دوري ،وت �ع��زي��ز م�ساهمة
الأف � � ��راد يف احل �ف ��اظ ع �ل��ى املرافق
العامة وم�شاركتهم يف �إدارتها.
و�أو� �ض��ح ��س�ع��ادت��ه �أن ��ه وف �ق��ا مل�شروع
ال �ق��ان��ون ي �ج��وز الحت ��اد امل�ل�اك بعد
م��واف �ق��ة اجل �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة �أن
ميتلك وحدة عقارية �أو �أكرث ملكية
مفرزة ودون �أن يكون له �صوت معدود
يف اجلمعية العمومية ،كما �أنه يجوز
مل�لاك العقارات املبنية �أو املجمعات
العقارية التي تتكون من �أك�ثر من
عقار بينهم �أج��زاء م�شرتكة� ،إن�شاء
احت ��اد ل�ل�م�لاك فيما بينهم لإدارة
تلك العقارات واملجمعات العقارية،
�أو ت�أ�سي�س �شركة �أو �أك�ث�ر ل ل��إدارة
وف�ق��ا لل�ضوابط والإج � ��راءات التي
حت��دده��ا ال�لائ�ح��ة التنفيذية لهذا
القانون.
و�أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادة ال���ش��ام���س��ي �إىل �أن
ال�ل�ج�ن��ة اع�ت�م��دت خ�ل�ال اجتماعها
كذلك ن�ص مو�ضوع "�سيا�سة �شركة
الإم��ارات العامة للنقل واخلدمات"
وحماوره ،ومت رفعه لرئا�سة املجل�س
وف� ��ق الإج� � � � ��راءات ل �ل �ح �� �ص��ول على
موافقة من احلكومة على مناق�شته
خ�لال دور االنعقاد ال�ع��ادي احلايل
من الف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر.

وزارة الرتبية والتعليم تطلق �سل�سلة ندوات بحثية لتعزيز وعي املجتمع بالق�ضايا العلمية
•• دبي -وام:

�أعلنت وزارة الرتبية والتعليم اطالق
�سل�سلة من ال�ن��دوات البحثية والتي
ت �ه��دف �إىل اط�ل��اع �أف � ��راد املجتمع
وامل�ه�ت�م�ين ،ع�ل��ى امل���ش��اري��ع البحثية
الأكادميية املتنوعة ،بعنوان"جمل�س
االبتكار@الإمارات" حيث تتمحور
اوىل ال�ن��دوات ح��ول �أب�ح��اث كوفيد-
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الأكادميي يف جم��االت حيوية ت�شكل
�أول ��وي ��ة وط�ن�ي��ة وحت��دي��دا يف قطاع
ال �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا م ��ن خالل
ت ��وف�ي�ر م �ن �� �ص��ة ح� ��واري� ��ة تفاعلية
للباحثني الأكادمييني الذين يقودون
م�شاريع مبتكرة ذات �أه�م�ي��ة عالية
على امل�ستويني املحلي والعاملي.
وي �ت ��م م ��ن خ�ل��ال امل �ن �� �ص��ة �إ�� �ش ��راك
امل �ج �ت �م��ع واط� �ل ��اع اجل� �م� �ه ��ور على
خم �ت �ل��ف امل��وا� �ض �ي��ع ال �ع �ل �م �ي��ة التي
ت ��رك ��ز ع �ل �ي �ه��ا م ��ؤ� �س �� �س��ات التعليم
ال �ع��ايل م��ن خ�ل�ال ال�ب�ح��ث العلمي

و�إتاحة الفر�صة لطرح الأ�سئلة على
ال�ب��اح�ث�ين ،وال ��ذي ي�سهم باالرتقاء
ب�ث�ق��اف��ة ال �ع��ام��ة ال�ع�ل�م�ي��ة والتعرف
ع�ل��ى ال �ك��وادر البحثية يف املوا�ضيع
العلمية امل�ت�ن��وع��ة وال ��ذي ق��د يوفر
�أي�ضاً للباحثني بع�ض الأفكار والآراء
حول �أبحاثهم.
و�سيتم عقد ال�ن��دوات ب�شكل �شهري
ومبنهجية حمددة تتلخ�ص يف اختيار
املو�ضوع البحثي ومن ثم يتم تعميم
دعوة للباحثني يف م�ؤ�س�سات التعليم
ال �ع��ايل يف دول ��ة الإم� � ��ارات العربية

املتحدة لتقدمي نبذة ع��ن �أبحاثهم
املتعلقة باملو�ضوع املختار ،ويتم بعد
ذلك مراجعة الأبحاث واختيار ثالث
باحثني لكل مو�ضوع بحثي بنا ًء على
خم��رج��ات البحث وم�لاءم��ة عر�ضه
وم��دى �سهولة فهمه ملختلف �شرائح
املجتمع.
وبناء على ذلك �سيتم عر�ض الأبحاث
املختارة ومناق�شتها من خالل ندوة
وح��دث ح��واري افرتا�ضي ،حيث تتم
دعوة الطالب والأع�ضاء الأكادمييني
و�أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ،حل���ض��ور جل�سات

الأ�سئلة والأج��وب��ة وامل���ش��ارك��ة فيها،
ومن املقرر عر�ض الندوات باللغتني
العربية واالجنليزية.
وق� � � ��ال � � �س � �ع� ��ادة ال� ��دك � �ت� ��ور حممد
ابراهيم املعال وكيل الوزارة لل�ش�ؤون
الأكادميية يف وزارة الرتبية والتعليم
�إن جم �ل ����س االبتكار@الإمارات
�سيوفر من خالل الندوات البحثية
من�صة ح��واري��ة تفاعلية للباحثني
يف دول ��ة الإم � � ��ارات ال��ذي��ن يقودون
م�شاريع بحثية م�ؤثرة وواعدة ،الفتا
�إىل �أن ع��ر���ض �أع�م��ال�ه��م يف ملتقى

ع ��ام ،ب��ا��س�ت�خ��دام ل�غ��ة ب�سيطة غري
تقنية� ،سيمكن ال�شباب واجلمهور
م��ن التعرف على خمتلف املوا�ضيع
ال�ع�ل�م�ي��ة وامل �� �ش��ارك��ة ف�ي��ه مم��ا يعود
بالفائدة على اجلميع".
ويتزامن �إط�لاق جمل�س االبتكار@
االم � � � ��ارات ل� �ل� �ن ��دوات ال �ب �ح �ث �ي��ة مع
�أ� �س �ب��وع االب �ت �ك��ار يف دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة يف ال�ف�ترة م��ن 21
�إىل  27فرباير.
و��س�ي�ق��وم د .رف �ع��ت ح �م��ودي� ،أ�ستاذ
دكتور بكلية الطب ورئي�س جمموعة

امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة احل �ي ��وي ��ة واجلينوم
الوظيفي يف جامعة ال�شارقة ،ب�إلقاء
حما�ضرة بعنوان "�إختبار كوفيد-
 19غري جراحي با�ستخدام اللعاب"
فيما �ستقوم د .عنود بني هاين ،رئي�س
�أخالقيات البحث والأ�ستاذ امل�ساعد
يف كلية االبتكار التكنولوجي بجامعة
زاي � ��د  ،ب� ��إل� �ق ��اء حم��ا� �ض��رة بعنوان
"ا�ستخدامات ال��ذك��اء اال�صطناعي ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة يف ك�ل�ي��ة الآداب
لتحليل البيانات والأخ �ب��ار الكاذبة وال �ع �ل��وم ب��اجل��ام �ع��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف
امل��رت�ب�ط��ة بكوفيد ."-19و�ستلقي ال���ش��ارق��ة ،ب�ع�ن��وان "التعلم ع��ن بعد
ع�ن��ود �أب��و �سليم ،حم��ا��ض��رة يف ق�سم �أثناء جائحة كوفيد ."-19

قائد عام �شرطة �أبوظبي يبحث مع ال�سفرية اال�سرتالية العالقات ال�شرطية
•• ابوظبي-وام:

جمل�س زايد للرعاية الأ�سرية يناق�ش
اخلطة اال�سرتاتيجية 2025
لإمارة �أبوظبي على الدعم الالمتناهي للدار الأمر الذي �أ�سهم يف حتقيق
•• العني-وام:
النتائج والإجنازات الكبرية التي ت�سجلها الدار لتقدمي �أرقي �سبل الرعاية
�أك��د �سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة دار زايد والت�أهيل ملنت�سبيها من فئة فاقدي الرعاية الأ�سرية.
للرعاية الأ�سرية �أن الدار تعمل يف كافة االجتاهات وتتعاون مع الوزارات وناق�ش الإجتماع عددا من املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال واتخذ
وامل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية لتحقيق ه��دف �إيجاد جمتمع دام��ج خ��ال من ب�ش�أنها القرارات والتو�صيات املنا�سبة وا�ستمع �أع�ضاء جمل�س الإدارة من
احلواجز ،ي�ضمن التمكني واحلياة الكرمية لفاقدي الرعاية الأ�سرية ،من مدير عام الدار �إىل تقرير حول نتائج �أداء اخلطة اال�سرتاتيجية ال�سابقة
خالل ر�سم ال�سيا�سات وابتكار اخلدمات التي ت�سهم بتمتعهم بجودة حياة ومناق�شة م�ؤ�شرات الأبناء املتعلقة بالتح�صيل العلمي و الأكادميي و امللف
ذات م�ستوى عال ،والو�صول �إىل الدمج املجتمعي وامل�شاركة الفاعلة وت�أكيد ال�صحي وم�ستوى جودة احلياة للأبناء يف ظل جائحة "كورونا".
دورهم يف التنمية.
ومت مراجعة م�ستجدات اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلم�سية للدار 2025
وقال �سعادته  -خالل تر�أ�سه االجتماع الأول هذا العام ملجل�س �إدارة دار زايد و�أولوياتها التي مت اعتمادها يف دي�سمرب  ، 2020و�إعتمد املجل�س اخلطة
للرعاية الأ�سرية الذي عقد يف مقر الدار الرئي�سي يف مدينة العني�"..إن دار الت�شغيلية لعام  2021املنبثقة من اخلطة اال�سرتاتيجية ومت الإطالع
زايد حتظى بدعم كبري من القيادة الر�شيدة للدولة ،ا�ستمرار لنهج املغفور على امل�شاريع ذات الأول��وي��ة واملتوقعه من ال��دار والداعمة لأه��داف دائرة
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "ط ّيب اهلل ثراه" وتنفيذا لتوجيهات تنمية املجتمع والقطاع الإجتماعي لإم��ارة �أبوظبي ،والتي حتقق التميز
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" امل�ؤ�س�سي للدار.
ب�ضرورة توفري كافة �أوجه الدعم لفاقدي الرعاية الأ�سرية.
وق��ام الدكتور مبارك ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة ال��دار يرافقه �أع�ضاء
ح�ضر الإجتماع كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سعادة الدكتور فهد مطر املجل�س بجولة تفقدية يف الأق���س��ام الرتبوية وامل�ساندة ب��ال��دار لالطالع
النيادي و�سعادة اللواء الركن م �سامل علي الغفلي و�سعادة العميد �أحمد على �سري العمل والتعرف على خدمات الرعاية التي تقدمها� ،شاكرين
م�سعود امل��زروع��ي و��س�ع��ادة ه�لال خمي�س املريخي و��س�ع��ادة حمد نخريات العاملني يف ال ��دار على مب��ا ي�ق��دم��ون��ه ،وحثهم على م�ضاعفة جهودهم
العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأ�سرية.
وبذل �أق�صى طاقاتهم يف ت�أدية ر�سالتهم يف خدمة ورعاية �أبنائنا  ،وتوفري
ورف��ع جمل�س �إدارة �إدارة دار زاي��د للرعاية الأ��س��ري��ة ا�سمى �آي��ات ال�شكر �أرق��ى برامج التدريب والت�أهيل والتعليم التي ت�ساعد يف تنمية القدرات
والتقدير �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س والطاقات املوجودة لديهم وت�ساعد يف عملية دجمهم ليكونوا �أفرادا فاعلني
الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل يف جمتمعهم وم�ؤثرين يف م�سرية التنمية ال�شاملة التي ي�شهدها وطننا
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي الغايل.

بحث معايل اللواء ركن طيار فار�س
خ �ل��ف امل ��زروع ��ي ق��ائ��د ع ��ام �شرطة
�أبوظبي مع �سعادة هايدي فينامور
� �س �ف�يرة ك��وم �ن��ول��ث ا� �س�ترال �ي��ا لدى
ال��دول��ة ع ��ددا م��ن امل��و� �ض��وع��ات ذات
العالقة بالعمل ال�شرطي والأمني.
ج� � ��اء ذل� � ��ك خ �ل ��ال ال � �ل � �ق� ��اء ال � ��ذي
�أج ��راه معاليه م��ع ��س�ع��ادة ال�سفرية
اال�سرتالية والوفد املرافق فى مركز
ابوظبي للمعار�ض بح�ضور العميد
ثاين بطي ال�شام�سي مدير �أكادميية
��س�ي��ف ب ��ن زاي� ��د ل �ل �ع �ل��وم ال�شرطية والعقيد خلفان ع�ب��داهلل املن�صوري اال� �س�ترايل ال�سيدة �أو��س�ن��ات �أورين اول ال�شرطة الفدرالية الأ�سرتالية،
والأم �ن �ي ��ة وال �ع �م �ي��د حم �م��د �سهيل مدير مركز اال�سرتاتيجية والتطوير � �س �ك��رت�ير �أول و ج�ي�ن ديكين�سون و ت �ي��م ��س�ت��اي�ن�ت��ون حم �ق��ق رق �ي��ب يف
الرا�شدي مدير قطاع الأمن اجلنائي امل�ؤ�س�سي ب�شرطة �أبوظبي ومن الوفد حم�ق�ق��ة م���ش��رف��ة و ��ض��اب��ط ارتباط ال�شرطة الفدرالية الأ�سرتالية.

حممية املرزوم ب�أبوظبي تختتم مو�سمها لل�صيد التقليدي 2021 - 2020
•• �أبوظبي  -وام:

اخ �ت �ت �م��ت حم �م �ي��ة امل � � ��رزوم لل�صيد
مبنطقة الظفرة ،التي ت�شرف عليها
جل�ن��ة �إدارة امل �ه��رج��ان��ات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ،مو�سم
ال �� �ص �ي��د  2021 - 2020ال ��ذي
انطلق مطلع نوفمرب املا�ضي.
و� �ش �ه��دت امل �ح �م �ي��ة خ�ل�ال مو�سمها
ال�ساد�س �إقباال كبريا من ال�صقارين
وهواة ال�صيد التقليدي ،وذلك و�سط
�إج� � � ��راءات اح �ت�رازي ��ة ووق ��ائ �ي ��ة ،مت ت �ك��ون يف �إط� ��ار ع ��دد حم ��دد يتوقف الثقايف الإم��ارات��ي اخل��ا���ص بال�صيد
و�ضعها م�سبقاً بالتعاون مع اجلهات بعده ،ويف املقابل يطلق عدد �أكرب من التقليدي.
و ُت � �ل� ��زم �إدارة امل �ح �م �ي��ة مُرتاديها
امل �ع �ن �ي��ة ،حل �م��اي��ة � �ص �ح��ة و�سالمة هذه احليوانات بعد كل مو�سم.
ال � � ��زوار وال �ع��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا .وتوفر وت �� �ض��م امل �ح �م �ي��ة خم �ي �م��ا تقليديا ب��ال�ت�ق� ّي��د ب �ق��ان��ون ال���ص�ي��د يف �إم ��ارة
امل�ح�م�ي��ة ال �ط��رائ��د احل �ي��وان��ات التي ي �ح �ت��وي خ �ي��ام��ا وم �ط �ع��م م ��أك ��والت �أبوظبي �ضمن �إطار ال�صيد املُ�ستدام،
يتم �صيدها من احليوانات التي يتم �إماراتية ومرافق عامة ،وهو جمهز وااللتزام بال�شروط ال�ضرورية التي
ّ
مت اعتمادها مبا يكفل جن��اح جتربة
�إك�ث��اره��ا يف م��راك��ز الإك �ث��ار اخلا�صة ال��س�ت�ق�ب��ال امل �ج �م��وع��ات والعائالت
ولي�ست حيوانات برية ،ومنها طيور والأف � � ��راد وال �� �س �ي��اح ،وي �ق��دم برامج ال���ص�ي��د ل�ل�ج�م�ي��ع ،وع ��دم �إحل� ��اق �أي
احل �ب��ارى ،والأران� ��ب ،وال�ظ�ب��ي الذي ي��وم�ي��ة لل�صيد ال�ت�ق�ل�ي��دي واملبيت� � ،ض ��رر ب��امل �ح �م �ي��ة وم� ��ا حت �ت��وي��ه من
ي �ت��م � �ص �ي��ده ب��ا� �س �ت �خ��دام ال�سلوقي ،م �ق��اب��ل ر�� �س ��وم رم ��زي ��ة ،بالإ�ضافة ك�ن��وز طبيعية ،وع ��دم الت�سبب ب�أي
وبالن�سبة للطرائد التي يتم �صيدها ب��رام��ج تثقيفية للتعريف باملوروث �إزع � ��اج �أو �إي � ��ذاء ل�ل�ح�ي��اة ال�ب�ري��ة �أو

الأ�شجار �أو النباتات .وجت�سد حممية
امل��رزوم م�سرية ال�صقار الأول القائد
امل ��ؤ� �س ����س ال���ش�ي��خ زاي� ��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان "طيب اهلل ثراه" ،من
خ�لال م��ا تقدمه م��ن ب��رام��ج داعمة
حل�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة وا� �س �ت��دام��ة ال�صيد
وبقاء الطرائد يف الربية� ،إىل جانب
املحافظة على ت��راث البيزرة كرتاث
م�ع�ن��وي ،وت�شجيع وري��ا��ض��ة ال�صيد
بال�صقور وال�صيد بال�سلوقي العربي
الرتاثي.
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تعود يف �أ�صولها �إىل �آالف ال�سنني

كوفيد ّ 19-
يهز تقاليد ال�سنة ال�صينية اجلديدة!...
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت –ترجمة خرية ال�شيباين
ميكن القول �إنه ال توجد �سنة جديدة يف تاريخ
ال�صني ت�شبه  12فرباير اجلاري .ويبدو �أن العديد
من العرافني يف البالد وج��دوا �صعوبة م���ؤخ ً��را يف
تو�ضيح كيف �ستبدو الأ�شهر القادمة .ال يوجد تاريخ

حمدد ملهرجان الربيع (ت�شوجني ،باللغة ال�صينية):
فهو يتغري كل عام وف ًقا للتقومي القمري-ال�شم�سي
املبني على دورات القمر وال�شم�س .ومثل
التقليدي،
ً
ك��ل اثني ع�شر ع��ا ًم��ا ،غ��ادر ال��ع��امل ال�صيني عام
اجلرذ ليدخل عام الثور .و�إذا كان اجلرذ يرمز �إىل
التجديد ،ف���إن علم التنجيم ال�صيني يقدم الثور

باعتباره منهج ًيا و�صافيا وي�ؤدي �إىل العمل بحما�سة
نحو م�شاريع مبتكرة.
وم��ع ذل��ك ،يف ب��داي��ة ع��ام  ،2021ك��ان ال�شاغل
الرئي�سي لل�سلطات ال�صينية هو منع ع��ودة وباء
كوفيد  .19-وقبل �شهرين ،كانت هناك ان��ذارات.
يف يناير ،مت اكت�شاف ب�ؤرة للعدوى يف منطقة هيبي،

جنوب بكني ،مما �أجرب ال�سلطات على فر�ض حجر
�صحي على ع�شرين مليون ن�سمة .ثم ،يف  4فرباير،
مت اكت�شاف خم�س حاالت يف البالد .يف  12فرباير،
�شخ�صا جديدً ا .وبع�ض
و�صلت العدوى �إىل اثني ع�شر
ً
ؤخرا �إىل اخلارج ،الأمر
ه�ؤالء املر�ضى مل ي�سافروا م� ً
الذي يحري الدوائر الطبية ال�صينية.

10

امر�أة تلتقط �صورة لها خلف متثالني مكممني
وحتى �إذا كانت �أعداد املت�ضررين
�أق��ل بكثري م��ن تلك ال�سائدة يف
ال�غ��رب ،ف ��إن ال�سلطات ال�صينية
ت��ري��د تقييد االخ �ت�لاط الوا�سع
لل�سكان ال��ذي يحدث ك��ل ع��ام يف
وقت ت�شوجني.
� ً
أي�ضا ،مبنا�سبة العام اجلديد
 2021والأ�سبوع الذي يرافقه،
�أو� � �ص� ��ت احل� �ك ��وم ��ة ال�صينيني
بالبقاء يف امل�ن��زل وع��دم ال�سفر.
يف ��س�ن��وات �أخ� ��رى ،ي�سافر �أكرث
م��ن ثالثمائة مليون �شخ�ص يف
ه��ذه املنا�سبة .البع�ض -ع�شرات
امل� �ل��اي� �ي��ن� ،أق � �ل � �ي� ��ة يف ال�صني
ي ��أخ��ذون �إج� ��ازة م��دت�ه��ا �أ�سبوعيف اخل� � ��ارج ،وخ��ا� �ص��ة يف ال� ��دول
الآ� �س �ي��وي��ة .ل �ك��ن ال �ع��دد الأك�ب�ر
ع� ��ادوا �إىل م�ن��اط�ق�ه��م الأ�صلية
والتحقوا بعائالتهم .وه��ذا هو
احل � ��ال ب���ش�ك��ل خ��ا���ص بالن�سبة
للعمال النازحني ،ه�ؤالء ال�سكان
الريفيني الذين جا�ؤوا مبفردهم
للعمل يف امل��دي �ن��ة ،وي�ع�ت�بر عيد
ال��رب�ي��ع منا�سبتهم ال��وح �ي��دة يف
العام لر�ؤية �أ�سرهم.
تقليد الألعاب النارية
عام  ،2021ال�سفر غري حمظور
ولكن ال ين�صح به ر�سم ًيا .وكمثال
ع �ل��ى ذل � ��ك� ،أع� �ل ��ن ق � ��ادة احل ��زب
ال�شيوعي �أنهم لن يرتكوا املدينة
ال �ت��ي ي�ق�ي�م��ون ف�ي�ه��ا .ومت �إلغاء
العديد من الرحالت الداخلية،
وك ��ذل ��ك رح �ل��ات ال �ق �ط ��ار ،ور ّد
احل�ج��وزات امل�سبقة .ع�لاوة على
ذل � ��ك ،ل�ت�ث�ب�ي��ط امل��ر� �ش �ح�ي�ن عن
الرحالت �إىل املقاطعات البعيدة،
ظ�ه��رت الف �ت��ات ك�ب�يرة يف املدن:
ً
مري�ضا ،ف�أنت تفتقر
“�إذا ع��دت
�إىل طاعة الوالدين”� ،أو حتى:
“�إذا �أ��ص�ب��ت وال��دي��ك بالعدوى،
فذلك لأنك فاقد للوعي متا ًما».
ه� ��ذه ال �ق �ي��ود ع �ل��ى احلركة،
ت�سببت يف ا�ستياء �سكان احل�ضر،
وخا�صة بني العمال املهاجرين.
وم � ��ن ه �ن��ا ب �ع ����ض امل� ��زاي� ��ا التي
تقدمها بع�ض البلديات .ميكن �أن
يكون دفرت خ�صم على امل�شرتيات

تتميز االحتفاالت ال�صينية تقليديا بامل�سريات ورق�صات التنني والأ�سد

�أو�صت احلكومة ال�صينيني بعدم ال�سفر ،يف منا�سبة كان ي�سافر فيها �أكرث من ثالثمائة مليون �شخ�ص
�شـاهد ما يقـرب من  900مليون �صيني ليـلة ر�أ�س ال�ســنة اجلديـدة على التلفزيـون �أو الهاتف الذكي
يف امل �ت��اج��ر ال �ك�ب�رى �أو ،ك�م��ا هو
احل��ال يف �شنغهاي ،رع��اي��ة طبية
جمانية .ويف بع�ض احلاالت ،بنا ًء
على �أق��دم�ي��ة العامل يف املدينة،
ُي� �ع ��ر� ��ض ع �ل �ي��ه ت �� �س��وي��ة و�ضعه
الإداري واحل�صول على ت�صريح
�إق ��ام ��ة ي�ت�ي��ح ل��ه اال� �س �ت �ف��ادة من
العديد م��ن امل��زاي��ا االجتماعية.
�أم � ��ا ب��ال �ن �� �س �ب��ة لأول � �ئ� ��ك الذين
ق � � ��رروا ،رغ� ��م ك ��ل �� �ش ��يء ،رك ��وب
ق�ط��ار �أو ط��ائ��رة ،فيجب عليهم
�أو ًال اخل���ض��وع الخ�ت�ب��ار كورونا.
ثم اجراء �آخر يف مكان وجهتهم.
ب�ع��د ذل ��ك ،ع�ن��دم��ا ي �ع ��ودون �إىل
املدينة� ،سيتعني عليهم اخل�ضوع
حلجر �صحي �صارم للغاية ،وعدم
اخل � � ��روج ع �ل��ى الإط � �ل ��اق طيلة
�أ�سبوعني .نتيجة لذلك ،منذ 8
ف�ب�راي��ر ،ك��ان ه �ن��اك  60باملائة
م��ن امل �غ��ادري��ن �أق� ��ل .القطارات،
ال �ت��ي ع � ��ادة م ��ا ت �ك��ون مزدحمة
خ�ل�ال ت���ش��وجن��ي ،ن���ص��ف فارغة
ه ��ذا ال� �ع ��ام .ف �ف��ي ع ��ام ،2019

مت �إج��راء ح��وايل ثالثة مليارات
رحلة ،وتوقعات عام  2021هي
 1.15مليار فقط.
يف ه ��ذه ال���س�ن��ة اجل ��دي ��دة ،مل
ُي�ست�أنف تقليد الألعاب النارية يف
ال�صني .حتى عام  ،2015كانت
ت �� �ض��يء ب���ض�ج�ي�ج�ه��ا ل�ي�ل��ة ر�أ� ��س
ال�سنة وط ��وال الأ��س�ب��وع التايل.
وت��زع��م اخل ��راف ��ات ال �ق��دمي��ة �أن
ال�ضجيج يدفع الوحو�ش للهروب
ب �ع �ي �دًا ،وخ��ا� �ص��ة ن �ي��ان الرهيب
ال ��ذي ا�شتهر ب��ال�ت�ه��ام القطعان
والقرويني .و ُيظهر رمي ر�شقات
نارية ت�صم الآذان حجم الرثاء .يف
بكني� ،أخرج ال�سكان من �سياراتهم
�صناديق حتتوي على �أعواد يرتدد
� �ص��داه��ا وت �� �ض��يء ال �� �س �م��اء مثل
الألعاب النارية ال�صغرية.
�ضجيج معتدل
م �ن��ذ ع� ��ام  ،2015مت حظر
ممار�سة الألعاب النارية من قبل
احلكومة ال�صينية .ف ��إىل جانب

منذ عام ،2015
ت��ـ��ـ��م حظــر
ممار�سة الألعاب
ال���ن���اري���ة من
قبــــلاحلكومــة
ال�������ص���ي���ن���ي���ة

�سكان يحرقون البخور يف معبد مان مو يف هونغ كونغ

احل��وادث التي نتج عنها العديد
من الإ�صابات اخلطرية والوفيات
يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان ،ك ��ان تراكم
الدخان يف تناق�ض تام مع �سيا�سة
ال �ب �ي �ئ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة .ن��اه �ي��ك عن
ال�ضجيج الذي ي�صم الآذان ويبلغ
ذروت��ه عند امل��رور للعام اجلديد.
ع � ��ام  ،2021ه � ��ذا ال�ضجيج
معتدل .ان �شراء االلعاب النارية
غري حمظور ولكن ا�ستخدامها ال
ي��زال حم��دودا .وذك��رت ال�صحف،
دمر
يرا ّ
م��ع ذل��ك� ،أن ح��ري� ًق��ا ك�ب� ً
جزئ ًيا قرية يف مقاطعة هيبي.
يف ك��ل االح � ��وال ،يف ك��ل مكان
يف ال �� �ص�ي�ن ،ل �ي �ل��ة ر�أ�� � ��س ال�سنة
اجل��دي��دة ،ه��ي منا�سبة الوالئم
مع الرافيويل والأ�سماك وكعك
الأرز ال��دب��ق .يف الأي� ��ام التالية،
تذهب العائالت �إىل املعابد حيث
ميكن للجميع التعبري عن �أمانيه
بحرق باقات البخور .يف كل مكان
تقري ًبا ،ولكن ب�أعداد حمدودة هذا
العام ،يتم تنظيم االحتفاالت ،وال

حمطة بكني �شبه خالية

�سيما رق�صات الأ�سد حيث ،على
�أ�صوات الطبول ،يقوم راق�صون،
يغطيهم ر�أ� ��س �أ� �س��د �ضخم وزي
ب�أهداب طويلة �صفراء وحمراء،
بكل �أنواع الألعاب البهلوانية.
يف ب �ك�ي�ن ،يف م �ع �ب��د ال�سماء،
يعاد عر�ض و�صول الإمرباطور
وحا�شيته يف القرن الثامن ع�شر
م��ن قبل ممثلني ي��رت��دون �أزياء
ت �ل��ك احل �ق �ب��ة .و�أظ� �ه ��رت �أخبار
ال �ت �ل �ف��زي��ون ال���ص�ي�ن��ي �أي �� ً��ض��ا �أن
الآالف من �سكان ووه��ان ،املركز
الأول لفريو�س كورونا يف ال�صني،
اح�ت�ف�ل��وا ب��ال �ع��ام اجل��دي��د و�سط
امل ��دي �ن ��ة .ال ت �ع��ار���ض ال�سلطة
ال �� �ش �ي��وع �ي��ة ،امل �ل �ح��دة واملعادية
ل �ل �خ��راف��ات ،ك��ل ط�ق��و���س ال�سنة
اجل��دي��دة ه ��ذه ،ب��ل ع�ل��ى العك�س
من ذلك ،يتم ت�سليط ال�ضوء على
االحتفاالت اجلماعية التي متثل
ال�صني العظيمة واملوحدة.
ي�صاحب �شي جني بينغ ،رئي�س
اجلمهورية والأمني العام للحزب

ال�شيوعي ال�صيني ،العام اجلديد
مبخاطبة ال�سكان .يف  4فرباير،
�أث� �ن ��اء زي� � ��ارة ت �ف �ق��دي��ة ملقاطعة
قويت�شو ،جنوب غرب البالد ،قدم
تقيي ًما �إي�ج��اب� ًي��ا ل�ل�ع��ام املا�ضي:
“كان ع��ام  2020ا�ستثنائ ًيا...
ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك ع��ا� �ص �ف��ة عنيفة
وحاربناها ب�شجاعة وجناح».
ثم يف  10ف�براي��ر ،يف بكني،
خ�ل�ال ح�ف��ل ا��س�ت�ق�ب��ال يف ق�صر
ال �� �ش �ع��ب ،اح �ت �ف��ل ال��رئ �ي ����س �شي
ج�ي�ن ب�ي�ن��غ ب�ع�ي��د ال��رب �ي��ع وق ��دم
حتياته �إىل ال�صينيني يف خطاب
متلفز .وا�شار �إىل �أن “ال�صني هي
من �أوائ��ل ال��دول يف العامل التي
�سيطرت على وب��اء كوفيد 19-
وحتقق من ًوا اقت�صاد ًيا �إيجاب ًيا”.
الأم ��ر ال��ذي دف�ع��ه �إىل الت�أكيد:
“لقد �أثبتت احلقائق مرة �أخرى
�أن النظام اال�شرتاكي على الطراز
ال�صيني ميتلك حيوية و�إبدا ًعا
ال ي���ض��اه�ي��ان .وط��امل��ا �أن احلزب
وال���ص�ي�ن�ي�ين ي�ت�ج� ّم�ع��ان ب�إحكام
ح ��ول ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة للحزب
ال���ش�ي��وع��ي ال���ص�ي�ن��ي ،ف�لا توجد
�صعوبة ال ميكن قهرها «.
وال ين�سى الأمني العام للحزب،
�أن ي��ذ ّك��ر ب��الأع �ي��اد ال �ت��ي �سيتم
االح� �ت� �ف ��ال ب �ه ��ا ع � ��ام :2021

“بعد ال� �ق� �ي ��ام ب��رح �ل��ة جميدة
ع �ل��ى م� ��دى  100ع � ��ام� ،أ�صبح
احل��زب ال�شيوعي ال�صيني �أكرب
ح ��زب م��ارك���س��ي يف ال �ع��امل ،وهو
يف ال�سلطة منذ �أك�ثر من �سبعن
ع��ا ًم��ا يف �أك �ب�ر دول� ��ة ا�شرتاكية
يف ال �ع��امل “ .وي �خ �ت��م ،باملنطق
نف�سه � ،أن “احلزب �سيبقى ال
يقهر طاملا �أنه يف طليعة الع�صر،
و�أن��ه �سيقود عملية التغلب على
ال�صعوبات والتحديات ،ويتجذر
بني النا�س».
 900مليون م�شاهد
يف  11فرباير ،ليلة ر�أ�س ال�سنة،
مت بث برنامج فريد من نوعه على
ح��وايل  1500قناة تلفزيونية.
وميكن لل�صينيني م�شاهدة جنوم
الأغنية ،والعديد من ال�سكات�شات،
وك ّم من الرق�صات الكال�سيكية �أو
تلك التي مت ّثل الأقليات العرقية
املختلفة يف �أعماق البالد.
ط�ي�ل��ة � �س �ن��وات ،ك��ان��ت املغنية
ال�شهرية بينغ ل�ي��وان ت��أت��ي لهذا
ال�برن��ام��ج لأداء بع�ض الأغ ��اين
ال��وط �ن �ي��ة .وت��وق �ف��ت مت��ا ًم��ا عن
الأداء عام  2013عندما �أ�صبح
زوجها ،الذي لي�س �سوى �شي جني
بينغ� ،أمينًا عا ًما للحزب ال�شيوعي

وجد العديد من العرافني يف البالد �صعوبة
يف تو�ضيــح كيف �ســتبدو الأ�ش ــهر القـادمــة
ال تعــار�ض ال�س ـلطة ال�شـ ــيوعية امللح ــدة
واملعادية للخرافات كل طقو�س ال�سنة اجلديدة

يحاول الأطفال مل�س اك�س�سوارات رق�صة الأ�سد

ال�صيني .على امل�ستوى التقني،
جدّد التلفزيون ال�صيني �إىل حد
ك�ب�ير ه��ذا ال �ع��ام يف �أم���س�ي��ة عيد
الربيع .فقد مت ا�ستخدام تقنية
ال� ��واق� ��ع االف�ت�را�� �ض ��ي وال ��واق ��ع
امل �ع��زز .ويف امل �ج �م��وع�� ،ش��اه��د ما
ي�ق��رب م��ن  900مليون �صيني
ليلة ر�أ� ��س ال�سنة اجل��دي��دة على
التلفزيون �أو الهاتف الذكي ،وهو
عدد يزيد قلي ً
ال عن الرقم املعتاد
لهذا النوع من احلفالت.
��ض��اع�ف��ت ال���ص�ح��ف ال�صينية
امل � �ق� ��االت ال� �ت ��ي ت �� �ص��ف “العام
اجل��دي��د على ع�ين املكان” ،هذا
العام  2021بالذات حيث تقل�ص
ح �ج��م ��س�ف��ر ال���ص�ي�ن�ي�ين .ويرى
بع�ض االقت�صاديني يف ذلك ميزة:
لن ي�ضطر االقت�صاد �إىل االنتظار
ع��دة �أ�سابيع حتى يعود العمال.
لكن �آخ��ري��ن قلقون .ه��ذا العام،
اال�ستهالك يف �أدن��ى م�ستوياته،
بينما يف فرتة العام اجلديد عادة
ً
منخف�ضا يف حني
ما يكون الإنتاج
يبلغ اال�ستهالك �أعلى م�ستوياته.
وه ��ذا ال �ع��ام ،مت �إه� ��داء الكحول
�أو الأغ��ذي��ة �أو املنتجات الفاخرة
�أق ��ل ب�ك�ث�ير م��ن امل �ع �ت��اد ،ناهيك
عن �أرقام ال�سياحة .ويبدو �أنه مت
احل�ف��اظ على تقليد “املظاريف
احلمراء” فقط حيث يتم �إهداء
ال �ن �ق��ود .ول �ك��ن ،مب��ا �أن ��ه مل يتم
ّ
مل �شمل العائالت� ،أر�سلت هدايا
ال�سنة اجل��دي��دة ه��ذه ع��ن طريق
الهاتف الذكي.
�ست�ستمر فرتة الدخول �إىل عام
ال�ث��ور حتى م�ه��رج��ان الفواني�س
يف  26ف�ب�راي ��ر .و� �س �ي �ك��ون قلق
��ص��ان�ع��ي ال �ق��رار ال�صينيني بعد
ذل� ��ك ه ��و احل� �ف ��اظ ع �ل��ى معدل
من��و يبلغ ح��وايل  6ب��امل��ائ��ة ،وهو
الرقم ال��ذي ك��ان اقت�صاد البالد
يف طريق العودة �إليه يف يناير .يف
ال�صني ،ي�شرتك ع��امل ال�سيا�سة
وال���ص�ن��اع��ة يف حت��دي��د وحتقيق
هذا الهدف .يف انتظار  31يناير
 ،2022ح �ي��ث ي �ظ �ه��ر العامل
ال���ص�ي�ن��ي خم��ال�ب��ه ب��دخ��ول��ه عام
النمر .
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حكومة دراغي حت�صل على الثقة يف جمل�س ال�شيوخ الإيطايل
•• روما�-أ ف ب

ح�صل رئي�س احلكومة الإيطايل اجلديد ماريو دراغي،
ع�ل��ى ال�ث�ق��ة م���س��اء �أم ����س الأول الأرب� �ع ��اء يف جمل�س
ال�شيوخ ،على برنامج �إع ��ادة بناء للبالد التي تعي�ش
�أزم��ة �صحية واقت�صادية ،متعهداً بـ”مكافحة الوباء
بكل الو�سائل» .وح�صل دراغي على � 262صوتاً م�ؤيداً
مقابل  40معار�ضاً ،فيما امتنع نائبان عن الت�صويت،
مثبتاً بذلك حجم غالبيته الربملانية .و�ص ّوت جمل�س
النواب على الثقة �أم�س اخلمي�س ،اخلطوة النهائية
ق�ب��ل �أن حت���ص��ل احل �ك��وم��ة اجل��دي��دة ع�ل��ى ال�شرعية
التامة .وخالل عر�ضه برناجمه �أمام النواب الأربعاء،

دعا دراغي �إىل “�إعادة بناء” بالده التي ت�ضررت ب�شدة
من الأزمة ال�صحية واالقت�صادية ،متعهداً بـ”مكافحة
ال��وب��اء بكافة ال��و��س��ائ��ل» .وق��ال دراغ ��ي“ :على غرار
حكومات فرتة ما بعد احل��رب مبا�شرة ،ترتتب علينا
م�س�ؤولية �إطالق �إعادة �إعمار جديدة» .و�أ�ضاف “�إنها
مهمتنا ك�إيطاليني� :أن نرتك بلداً �أف�ضل و�أكرث عد ًال
لأبنائنا و�أح�ف��ادن��ا» .ويتوىل دراغ��ي البالغ من العمر
 73عاماً رئا�سة احلكومة خلفاً جلوزيبي كونتي ،بينما
ت�شهد البالد و�ضعاً �صعباً جداً.
فقد �سجلت �إيطاليا التي �أودى وباء كوفيد 19-بحياة
�أكرث من مئة �ألف �شخ�ص فيها ،تراجعاً كبرياً ب�إجمايل
الناجت الداخلي ،هو من بني الأعلى يف منطقة اليورو،

انخفا�ض طلبات اللجوء يف االحتاد الأوروبي

بلغ  8.9باملئة يف  .2020و�شدد على �أن “الواجب
الأ�سا�سي ال��ذي ندعو �إليه جمي ًعا و�أن��ا يف املقام الأول
ب�صفتي رئ�ي����س امل�ج�ل����س ،ه��و حم��ارب��ة ال��وب��اء ب�شتى
الو�سائل و�إنقاذ �أرواح مواطنينا” ،بينما ت�أخرت حملة
التطعيم ب�شكل كبري ب�سبب م�شاكل تتعلق بالإمداد.
وحتى الآن تلقى  1.23مليون �شخ�ص فقط من �أ�صل
 60مليون ن�سمة اجلرعتني الالزمتني.
كما طالب الرئي�س ال�سابق للبنك املركزي الأوروبي
بـ”احتاد �أوروبي �أكرث تكام ً
ال تنتج عنه ميزانية عامة
م�شرتكة وقادر على دعم الدول الأع�ضاء خالل فرتات
الركود” ،م�شدداً يف الوقت نف�سه على “عدم الرتاجع
عن خيار اليورو».

•• بروك�سل-وام:

انخف�ضت طلبات اللجوء يف االحتاد الأوروبي عام  2020بن�سبة  31باملئة مقارنة
مع  ،2019و�صوال اىل �أدن��ى م�ستوياتها منذ عام  ،2013وذل��ك نتيجة لقيود
ال�سفر يف حاالت الطوارئ املرافقة جلائحة “كورونا» .و�أظهرت املعطيات الر�سمية
التي ن�شرت يف بروك�سل �أنه على الرغم من الوباء� ،أظهرت �سلطات اللجوء الوطنية
مرونة يف احلفاظ على العديد من الأن�شطة ما �أدى �إىل تراجع يف تراكم الطلبات
املعلقة .وق��ال حتليل �صدر ع��ن املكتب الأوروب ��ي لدعم اللجوء ب�ش�أن اجتاهات
اللجوء �أنه مت تقدمي � 461ألفا و 300طلب جلوء عام  2020مقارنة بـ671
�أل�ف��ا و 200طلب ع��ام  2019م��ا يعك�س انخفا�ضا ب��واق��ع  31يف املئة وت�أثريا
وا�ضحا لوباء كورونا وتدابري الطوارئ ذات ال�صلة ،مثل القيود على احلركة ،بينما
بذلت �سلطات اللجوء الوطنية جهودا ل�ضمان �إمكانية تقدمي الطلبات ،وا�ستمرار
�إ�صدار القرارات.

الرئي�س الأمريكي يتجنّب االنغما�س �سريع ًا يف م�ستنقع النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني

بعد طول انتظار ..نتانياهو يتل ّقى �أول مكاملة هاتفية من بايدن
•• وا�شنطن�-أ ف ب

بعد �شهر من تو ّليه من�صبه� ،أجرى
الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أخرياً
مكاملته الهاتفية الأوىل م��ع رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
يف ا ّت �� �ص��ال ت �ن ��اول خ �� �ص��و� �ص �اً امللف
النووي الإيراين.
و�أث� ��ار ت ��أخّ ��ر ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي يف
�إج� ��راء ات���ص��ال��ه الأول ب��زع�ي��م �أكرب
ح�ل�ي��ف ل �ب�لاده يف امل�ن�ط�ق��ة ج ��د ًال يف
ال�صحافة الإ�سرائيلية وانتقادات يف
ال��والي��ات امل� ّت�ح��دة م��ن ج��ان��ب بع�ض
القادة اجلمهوريني ،ال �س ّيما بعد املعاملة املم ّيزة للغاية
يخ�ص بها
التي ك��ان الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ترامب
ّ
�صديقه “بيبي».
ويف حني اكتفى بايدن بالقول لل�صحافيني يف املكتب
البي�ضاوي �إ ّنه �أجرى “حمادثة ج ّيدة” مع نتانياهو،
�أعلن البيت الأبي�ض �أنّ الزعيمني �شدّدا على “�أهمية
موا�صلة الت�شاور الوثيق حول ق�ضايا الأمن الإقليمي،
وبخا�صة �إيران” ،دون مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن امللف
النووي الإيراين ،الق�ضية ال�شائكة بني �إ�سرائيل والإدارة
الأمريكية اجلديدة .ولفت بيان البيت الأبي�ض �إىل �أنّ
ب��اي��دن �أ ّك��د لنتانياهو دع��م �إدارت ��ه التفاقات التطبيع
التي �أبرمتها م�ؤخراً الدولة العربية مع دول عربية
عديدة بو�ساطة من �إدارة ترامب.
•• طرابل�س�-أ ف ب

يحيي الليبيون الذكرى ال�سنوية
العا�شرة لبدء الثورة التي �أطاحت
ب �ن �ظ��ام م �ع �م��ر ال � �ق � ��ذايف ،لكنها
خلفت فو�ضى ونزاعات ،هذه �أبرز
حمطاتها:
يف � 15شباط/فرباير ،2011
ب� ��د�أت يف ب�ن�غ��ازي يف � �ش��رق ليبيا
احتجاجات واجهها نظام القذايف
بقمع ع�ن�ي��ف ،ق�ب��ل �أن مت�ت��د �إىل
مناطق �أخرى.
وح���ص�ل��ت م��واج �ه��ات ب�ين القوى
الأمنية ومتظاهرين .و�سقط يف
حملة القمع �آالف القتلى.
يف � 19آذار/م ��ار� ��س ،ب��د�أ حتالف
بقيادة وا�شنطن وباري�س ولندن
ق���ص�ف��ا ج��وي��ا ك�ث�ي�ف��ا ع �ل��ى مقار
ال� �ق ��وات ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ق��ذايف ،بعد
ح �� �ص ��ول ��ه ع� �ل ��ى � � �ض� ��وء �أخ�ضر
م��ن الأمم امل �ت �ح��دة .ث��م انتقلت
ق �ي��ادة العملية اىل ح�ل��ف �شمال
الأطل�سي.
يف  20ت���ش��ري��ن الأول�/أك� �ت ��وب ��ر،
ُق �ت��ل ال �ق ��ذايف يف � �س��رت ،م�سقط
ر�أ��س��ه� ،إىل ال�شرق م��ن العا�صمة

م��ن جهته ق��ال نتانياهو يف ح�سابه
الر�سمي على ت��وي�تر �إنّ “املحادثة
كانت دافئة وو ّدي��ة للغاية وا�ستم ّرت
قرابة ال�ساعة” ،و�أو�ضح �أنّ البحث
تناول “اتفاقات” ال�سالم يف ال�شرق
الأو� � �س ��ط و”التهديد الإيراين”
و�إدارة جائحة كوفيد .19-و�أوردت
رئ��ا� �س��ة احل �ك��وم��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �أنّ
نتانياهو وبايدن �شدّدا على العالقات
ال �ت��اري �خ �ي��ة ب�ي�ن�ه�م��ا و�أ ّك � � ��دا “على
التعاون من �أجل تعزيز التحالف بني
�إ�سرائيل والواليات املتحدة».
وك��ان نتانياهو و��ص��ف ت��رام��ب ب�أنهّ
“�أف�ضل �صديق” على الإطالق حظيت به �إ�سرائيل يف
�سدّة الرئا�سة الأمريكية.
لكنّ ت�أخّ ر التوا�صل بني بايدن الذي تولىّ الرئا�سة يف
 20كانون الثاين/يناير ونتانياهو دفع ببع�ض القادة
اجلمهوريني �إىل انتقاد الرئي�س الدميوقراطي.
ويف هذا ال�سياق ا ّتهمت ال�سفرية الأمريكية ال�سابقة يف
الأمم املتحدة يف عهد ترامب نيكي هايلي �إدارة بايدن
بـ”التعايل” على “�صديق مثل �إ�سرائيل».
ويف ب�ي��ان�ه��ا ق��ال��ت رئ��ا��س��ة احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �إنّ
نتانياهو وبايدن “بحثا التقدّم الذي ّ
مت �إح��رازه على
�صعيد اتفاقات ال�سالم».
لكن مع و�صول بايدن �إىل �سدّة الرئا�سة الأمريكية
ّ
�ستح�ض ال��والي��ات املتحدة
يت�ساءل حم ّللون ع ّما �إذا

ب�شكل ملمو�س دو ًال �أخرى يف املنطقة
على االلتحاق بركب ال�سالم.
تخف �إ�سرائيل يوماً معار�ضتها
ومل ِ
ل�ل�ات �ف��اق امل �ب��رم يف ال� �ع ��ام 2015
ب�ين ط �ه��ران وال ��دول ال �ك�برى ،وقد
دعمت النهج ال��ذي اعتمده ترامب
مب� �م ��ار�� �س ��ة “�ضغوط ق�صوى”
ع�ل��ى ط �ه��ران ب�ع��دم��ا �أع �ل��ن يف العام
 2018ان�سحاب ب�لاده من االتفاق
ال�ن��ووي و�إع��ادة فر�ض عقوبات على
اجلمهورية الإيرانية.
وتعهّد الرئي�س الأم�يرك��ي اجلديد
ج��و ب��اي��دن �إع��ادة ب�لاده �إىل االتفاق
�شرط عودة �إيران امل�سبقة لاللتزام بكافة مندرجاته.
واعترب رئي�س هيئة �أرك��ان اجلي�ش الإ�سرائيلي �أفيف
ك��وخ��ايف �أنّ ال �ع��ودة ل�لات�ف��اق ال �ن��ووي �ستكون “�أمراً
�سيئاً” ،معلناً �أنّ الدولة العربية ب�صدد �إعداد “خطط
جديدة” للت�صدّي لإيران.
والأ�سبوع املا�ضي �ص ّرح قائد بارز يف اجلي�ش الإ�سرائيلي
ل�ف��ران����س ب��ر���س �أنّ ات �ف��اق��ات ال�ت�ط�ب�ي��ع ال �ت��ي و ّقعتها
�إ�سرائيل م��ؤخّ ��راً مع دول عربية� ،أح��دث��ت “توازناً يف
و�ش ّكلت و�سيلة مه ّمة “لزيادة ال�ضغوط على �إيران».
ويف بيانه ق��ال البيت الأب�ي����ض �إنّ ب��اي��دن ��ش�دّد خالل
املكاملة الهاتفية مع نتانياهو على “�أهمية دفع ال�سالم
يف جميع �أنحاء املنطقة ،مبا يف ذلك بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني» .ويبدو �أنّ بايدن يتج ّنب االنغما�س

�سريعاً يف م�ستنقع النزاع الإ�سرائيلي-
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف م���س�ع��ى م �ن��ه على
الأرجح لتج ّنب اخلط�أ الذي وقع فيه
�سلفه حني تعهّد يف م�سته ّل عهده يف
التو�صل �إىل “اتفاق نهائي”
2017
ّ
ب�ين �إ��س��رائ�ي��ل والفل�سطينيني ،وهو
وع� ��د ف �� �ش��ل ت ��رام ��ب يف ال �ن �ه��اي��ة يف
حتقيقه.
ويف ه��ذا امل�ل��فّ � ،أ ّك��د وزي��ر اخلارجية
الأمريكي �أنتوين بلينكن �أنّ الت�سوية
ال��وح�ي��دة القابلة للحياة ه��ي “ح ّل
الدولتني” ،لتعود ب��ذل��ك الواليات
امل� ّت�ح��دة �إىل الإج �م��اع ال ��دويل الذي
�أخرجها منه رئي�سها ال�سابق.
وك ��ان ت��رام��ب خ��رج يف  2017ع��ن ال �ت��واف��ق الدويل
واع�ترف بالقد�س ب�شطريها عا�صمة لإ�سرائيل رغم
�أنّ الفل�سطينيني يتط ّلعون جلعل القد�س ال�شرقية
عا�صمة لدولتهم املن�شودة.
لكنّ بلينكن �أق ّر ب�أن الطرفني الإ�سرائيلي والفل�سطيني
ال ي��زاالن “بعيدين ج��داً ع��ن حتقيق ت�ق�دّم م��ن �أجل
التو�صل �إىل “ح ّل نهائي” ب�إقامة دولة
ال�سالم” ومن
ّ
فل�سطينية .وم��ا ي��ؤ ّك��د على الإح ��راج ال��ذي ت�شعر به
�إدارة بايدن يف مقاربتها لهذا امللف هو �أ ّنها مل تو�ضح
حتى اليوم موقفها من القائمة الطويلة من القرارات
الأحادية امل�ؤ ّيدة لإ�سرائيل التي ا ّتخذها ترامب ووزير
خارجيته مايك بومبيو.

�أبرز املحطات يف ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذايف

ال�ل�ي�ب�ي��ة .ب�ع��د ث�لاث��ة �أي� ��ام �أعلن
املجل�س الوطني االنتقايل ،الأداة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة “للثوار” �آن � ��ذاك،
“التحرير الكامل” للبالد.
يف �آب�/أغ���س�ط����س � ،2012س ّلم
امل� �ج� �ل� �� ��س ال ��وط � �ن ��ي االن� �ت� �ق ��ايل
�سلطاته �إىل امل�ؤمتر الوطني العام
(الربملان) الذي كان ان ُتخب قبل
�شهر.
تعر�ضت ال���س�ف��ارت��ان الأمريكية
(�أي� �ل ��ول� ��/س� �ب� �ت� �م�ب�ر )2012
وال �ف��رن �� �س �ي��ة (ن �ي �� �س ��ان�/أب ��ري ��ل
 )2013لهجومني ت�سببا مبقتل
�أرب �ع��ة �أم�يرك�ي�ين بينهم ال�سفري
ك��ري �� �س �ت��وف��ر ��س�ت�ي�ف�ن��ز و�إ�صابة
عن�صرين فرن�سيني من احلر�س،
ف� ��أغ� �ل� �ق ��ت غ��ال �ب �ي��ة ال� ��� �س� �ف ��ارات
الأج� �ن� �ب� �ي ��ة �أب � ��واب � �ه � ��ا وغ � � ��ادرت
طواقمها البالد.
يف �أيار/مايو � ،2014أعلن اللواء
املتقاعد خليفة حفرت بدء عملية
�ضد جماعات متطرفة م�سلحة يف
��ش��رق ليبيا .وان�ضم �ضباط من

امل�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق�ي��ة �إىل �صفوف
“اجلي�ش الوطني الليبي” الذي
�شكله.
يف ح ��زي ��ران/ي ��ون� �ي ��و ،2014
مت ان�ت�خ��اب ب��رمل��ان ج��دي��د جاءت
�أغ�ل�ب�ي�ت��ه م �ن��اوئ��ة للإ�سالميني
الذين قاطعوه.
لكن يف نهاية �آب/اغ�سط�س وبعد
�أ� �س��اب �ي��ع م ��ن امل� �ع ��ارك الدامية،
��س�ي�ط��ر ائ �ت�ل�اف “فجر ليبيا”
ال��ذي �ضم العديد من الف�صائل
امل�سلحة بينها جماعات متطرفة
ع�ل��ى ال�ع��ا��ص�م��ة ط��راب�ل����س و�أع ��اد
�إح�ي��اء “امل�ؤمتر الوطني العام”،
ال�ب�رمل ��ان امل�ن�ت�ه�ي��ة والي� �ت ��ه .ومت
ت�شكيل حكومة.
وا� �س �ت �ق��رت احل �ك��وم��ة وال�ب�رمل ��ان
يف ح� ��زي� ��ران/ي� ��ون � �ي� ��و يف �شرق
ال�ب�لاد ،و�أ�صبح يف ليبيا برملانان
وحكومتان.
يف كانون الأول/دي�سمرب 2015
وبعد مفاو�ضات ا�ستمرت �أ�شهرا،
وق ��ع مم �ث �ل��ون ل�ل�م�ج�ت�م��ع املدين

ون� ��واب يف ال �� �ص �خ�يرات باملغرب،
ات �ف��اق��ا ب��رع��اي��ة الأمم املتحدة،
و�أُعلنت حكومة الوفاق الوطني.
يف �آذار/م� � ��ار�� � ��س  ،2016جنح
رئي�س حكومة الوفاق فايز ال�سراج
يف االنتقال اىل طرابل�س.
لكن يف ال���ش��رق ،بقيت احلكومة
امل� ��وازي� ��ة ال� �ت ��ي ي��دع �م �ه��ا حفرت
َ
معار�ضني له.
والربملان
مطلع متوز/يوليو � ،2017أعلن
ح�ف�تر ال ��ذي ك��ان��ت رف �ع��ت رتبته
�إىل م�شري“ ،التحرير الكامل”
لبنغازي من املتطرفني بعد ثالث
�سنوات من القتال.
يف �أواخر حزيران/يونيو ،2018
متكنت قواته من ال�سيطرة على
درن��ة ،معقل املتطرفني واملدينة
ال��وح �ي��دة يف ال �� �ش��رق ال �ت��ي كانت
خارجة عن �سيطرته.
يف م �ط �ل��ع  ،2019ب � ��د�أ حفرت
غ ��زو اجل �ن ��وب .وب�ح���ص��ول��ه على
دع��م القبائل املحلية� ،سيطر بال
معارك على �سبها وال�شرارة� ،أحد

�أكرب احلقول النفطية يف البالد.
يف ال ��راب ��ع م ��ن ني�سان�/أبريل،
�أم ��ر ق��وات��ه “بالتقدم” باجتاه
طرابل�س ،حيث واجهت مقاومة
ع �ن �ي �ف��ة م� ��ن ال� � �ق � ��وات امل ��وال� �ي ��ة
حلكومة الوفاق الوطني.
يف مطلع ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،2019حت � ��دث � ��ت �صحيفة
“نيويورك تاميز” ع ��ن ن�شر
م��رت��زق��ة م ��ن جم �م��وع��ة فاغرن
ال ��رو�� �س� �ي ��ة ل �ل��أم ��ن اخل ��ا� ��ص يف
ليبيا.
يف كانون الأول/دي�سمرب ،2019
�أف� � ��اد ت �ق��ري��ر �� �ص ��ادر ع ��ن الأمم
امل �ت �ح��دة �أن � �ش��رك��ات ع ��دة ودوال
متّهمة بانتهاك حظر بيع ال�سالح
املفرو�ض على ليبيا عام ،2011
ع�ب�ر ت���س�ل�ي��م �أ� �س �ل �ح��ة �أو �إر�سال
مقاتلني �إىل املع�سكرين.
يف اخل��ام����س م��ن ك��ان��ون ال�ث��اين/
يناير � ،2020أعلنت �أنقرة بدء
ن�شر جنود �أت��راك دعماً حلكومة
طرابل�س.

يف مطلع حزيران/يونيو� ،أعلنت
ال�ق��وات امل��وال�ي��ة حلكومة الوفاق
�أن� �ه ��ا ا� �س �ت �ع��ادت ال �� �س �ي �ط��رة على
جممل الغرب .
يف  23ت���ش��ري��ن الأول�/أك� �ت ��وب ��ر
 ،2020و ّق � � ��ع ط ��رف ��ا ال � �ن ��زاع
ات�ف��اق��ا ل��وق��ف دائ��م �إط�ل�اق النار
“مبفعول فوري” بعد حمادثات
ا��س�ت�م��رت خم�سة �أي� ��ام يف جنيف
برعاية الأمم املتحدة.
يف  13ت�شرين الثاين/نوفمرب
� ،2020أع �ل �ن��ت الأمم املتحدة
�أن املندوبني الليبيني املجتمعني
يف تون�س تو�صلوا اىل اتفاق على
�إج � ��راء ان �ت �خ��اب��ات ع��ام��ة يف 24
كانون الأول/دي�سمرب .2021
يف اخل��ام����س م��ن �شباط/فرباير
 ،2021ان �ت �خ��ب امل �� �ش��ارك��ون يف
احل � � ��وار ال �ل �ي �ب��ي ال �ل �ي �ب��ي خالل
اجتماعات يف جنيف برعاية الأمم
املتحدة عبد احلميد حممد دبيبة
رئي�س حكومة للفرتة االنتقالية.
و�أك��د رئي�س حكومة الوفاق فايز
ال �� �س��راج وامل �� �ش�ير خ�ل�ي�ف��ة حفرت
ت ��أي �ي��ده �م��ا ل�ل�ه�ي�ئ��ة التنفيذية
اجلديدة.

جراح الثورة و�أحالمها ال�ضائعة  ..ثوار ليبيا بعد � 10سنوات
املزرك�شة� .أع��رب ال��ون��دي يف مقابلة
تلفزيونية يف ذل��ك اليوم وه��و ي�ضع
ال �ق �ب �ع��ة ف� ��وق ر�أ�� �س ��ه ع ��ن �آم ��ال ��ه يف
امل���س�ت�ق�ب��ل واك �ت �� �س��ب ل �ف�ترة وجيزة
� �ش �ه��رة ع��امل �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره وج �ه��ا من
وجوه االنتفا�ضة الليبية.
وقال “�أردت �أن �أقول �أوال �إن الليبيني
ل�ي���س��وا �أ� �ش ��رارا ك�م��ا يعتقد النا�س.
وكنت �أق��ول �أي�ضا �إن القذايف انتهى
و�إننا نحتاج لإعادة البناء».
وه��و يعمل الآن يف ت��ون����س ويتطلع
للتغيري.
ي�ق��ول ال��ون��دي “النا�س يقولون يل
’�أنت �شاركت يف ه��ذه الكارثة؟ فهل
يعجبك احل��ال الآن؟’ بالطبع ال.
لكن هذا ال يعني �أن عليك االختيار
ب�ي�ن ال� �ق ��ذايف وال �ف��و� �ض��ى .فالثورة
ع�م�ل�ي��ة .وع�ل�ي�ن��ا ب�ن��اء ليبيا جديدة
ن�ستحقها».

•• م�رصاتة-رويرتز

ع �ن��دم��ا ق ��ام ��ت ال � �ث ��ورة يف 2011
ه ��ب ث�ل�اث��ة م ��ن ال �� �ش �ب��اب الليبيني
للم�شاركة يف االحتجاجات ال�شعبية
ع�ل��ى ح�ك��م معمر ال �ق��ذايف املتوا�صل
منذ  40عاما .والآن يعي�ش ثالثتهم
م�ت�ف��رق�ين تف�صل بينهم اخلطوط
الأم��ام�ي��ة بعد �أن �شكلت االنتفا�ضة
م�ستقبلهم بغري رجعة.
ب ��د�أت امل �ظ��اه��رات الأوىل احتجاجا
على حكم القذايف يف مدينة بنغازي
ال �� �ش��رق �ي��ة يف  17ف�ب�راي ��ر �شباط
ع ��ام  .2011وب �ع��د ع���ش��ر �سنوات
ال ت ��زال ليبيا مق�سمة ب�ين ف�صائل
م �ت �ن��اف �� �س��ة ت��رت �� �س��م ع �ل��ى واج� �ه ��ات
م��دن�ه��ا ن ��دوب ا��ش�ت�ب��اك��ات متمثلة يف
فجوات يف اجلدران �صنعتها القذائف
وال�شظايا.
وق ��د �أي � ��دت الأمم امل �ت �ح��دة م�سعى
جديدا لتوحيد الأط ��راف املتحاربة
يف ليبيا م��ن خ�ل�ال ح�ك��وم��ة م�ؤقتة
وانتخابات عامة يف نهاية العام .غري
�أن ال�شكوك تنتاب كثريين من الليبيني.
* ر�صا�صة يف ال�ساق
ك��ان �أ��س��ام��ة علي ال�ع�ق��وري ال��ذي ح�صل على �شهادته
ال��درا��س�ي��ة م��ن بنغازي ع��اط�لا ع��ن العمل يف 2011
وك��ان يف ذل��ك الوقت �ساخطا على ما اعتربه “الظلم
الذي عانيناه و�سمعنا عنه من �آبائنا و�أجدادنا».
وم��ع ات���س��اع ن�ط��اق اال�شتباكات خ�لال �صيف 2011
� �ش��ارك �أ��س��ام��ة يف ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ط��راب�ل����س العا�صمة.
وعندما ذهب مع �أحد رفاقه للقيام باال�ستطالع قبل
هجوم ر�صدتهما قوات القذايف.
ويقول العقوري “كانوا يطلقون النار علينا بكثافة.

و�أ��ص�ب��ت بر�صا�صة يف �ساقي”� .سقط رف�ي�ق��ه قتيال
وانتهى به احلال ُمقعدا يف كر�سي متحرك بعد �إ�صابته
ب�شلل ن�صفي .ويندد العقوري بكثريين ممن تبو�أوا
ال �ق �ي��ادة يف  .2011وي���ض�ي��ف “الثورة �� ُ�س��رق��ت من
ال�شرفاء الذين �أ�صبحوا الآن من �سكان القبور».
ومع تفكك الأو�ضاع يف البالد ان�ضم لكثريين غريه من
ال�شطر ال�شرقي يف ت�أييد خليفة حفرت قائد قوات �شرق
ليبيا .
وق��ال العقوري �إن �إ�صابته غ�يرت م�سار حياته .فهو
يعي�ش الآن وه��و يف الرابعة والثالثني من عمره من
�أج ��ل طفليه وي�ع�م��ل ك��ل ��ص�ب��اح يف ��س��وق امل��ا��ش�ي��ة بيعا
و�شراء.

* وجه االنتفا�ضة
ينحدر ه�شام الوندي من �أ�سرة كانت مي�سورة احلال
يف عهد القذايف .وكان والده دبلوما�سيا .غري �أنه علم
بعد م�شاركته يف االحتجاجات �إن��ه مطلوب لل�شرطة
ففر �إىل تون�س� .سافر الوندي �إىل جنوب تون�س عرب
موقع حدودي ي�سيطر عليه الثوار و�شارك يف معركتهم
يف اجلبال الغربية.
ويقول “�شاركت يف القتال عدة �أ�شهر».
كان الوندي بني �أوائل املقاتلني الذين اقتحموا جممع
ب��اب العزيزية مقر ال�ق��ذايف يف طرابل�س .وع�ثر �أثناء
جتواله يف غرف املجمع التي كان الزعيم يعي�ش فيها
على �شيء يعرفه الليبيون كلهم وهو قبعته الع�سكرية
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* عدم �إحراز تقدم
يف م�صراتة بد�أ مالك �سامل املجيعي
امل�شاركة يف القتال وعمره  20عاما
خالل  2011عندما كانت مدينته تتعر�ض للهجوم
م��ن ق ��وات ال �ق��ذايف .ويف ي��ول�ي��و مت��وز م��ن ذل��ك العام
�أ�صيب �أي�ضا وفقد �ساقه.
ق��ال املجيعي “كنت يف ال���ص�ن��دوق اخل�ل�ف��ي لل�شاحنة
وانفجر �صاروخ خلفناُ .قتل بع�ض �أ�صدقائي .وعوجلت
يف تون�س ثم عدت �إىل ليبيا».
وك��ان ي��أم��ل �أن ي�شهد تقدما �أك�ب�ر ك�ث�يرا يف ليبيا يف
ال�سنوات الع�شر الأخرية وهو يح ّمل قيادات ليبيا بعد
الثورة م�س�ؤولية الف�شل يف توحيد البالد.
يقول املجيعي “من امل�ؤ�سف �أن الو�ضع كما ت��راه بعد
ع�شر �سنوات م��ن احل ��روب .فال�سا�سة ال��ذي��ن ائتمنوا
على املهمة مل يكونوا �أهال لها».
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عوا�صم
القاهرة
�أع��رب الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية �أحمد �أب��و الغيط ،عن
ت�ق��دي��ره العميق ل�ل�ع�لاق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين باك�ستان
وال ��دول العربية وال�ت��ي ترتكز على ق��اع��دة عري�ضة م��ن امل�صالح
امل�شرتكة والروابط الثقافية والدينية وال�شعبية.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء الأم�ي�ن ال�ع��ام جلامعة ال��دول العربية �أم�س
اخلمي�س يف القاهرة مع وزير خارجية باك�ستان خمدوم �شاه حممود
قري�شي الذي يقوم حاليا بزيارة مل�صر.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية �إن وزير خارجية باك�ستان
�أكد خالل اللقاء ،حر�ص بالده على تعزيز �أطر التعاون بينها وبني
اجلامعة والدول العربية يف �شتى املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
وتناول اللقاء الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.

بغداد
�صرح م�س�ؤول عراقي ب�أن بالده تعمل على فتح معرب حدودي جديد
مع ال�سعودية عرب حمافظة النجف ليكون نافذة للتعاون وزيادة
التبادل التجاري وت�سهيل حركة احلجاج بني البلدين.
وذكر حمافظ النجف ل�ؤي اليا�سري ل�صحيفة “ال�صباح” احلكومية
ال�صادرة �أم�س اخلمي�س� ،أن ال�سلطات املحلية يف حمافظة النجف
بد�أت مند مطلع �شهر دي�سمرب (كانون �أول) مراحل تنفيذ الطريق
الربي الرابط بني املحافظة واحل��دود ال�سعودية بهدف فتح معرب
جديد ي�سهم ب�إحياء املناطق ال�سياحية والأث��ري��ة وزي ��ادة التبادل
التجاري وت�سهيل حركة احلجاج بني العراق وال�سعودية .و�أ�ضاف:
“ن�أمل بتحويل ال�سيطرة احل��دودي��ة ب�ين ال�ع��راق وال�سعودية �إىل
منفذ ح��دودي ي�ضم مناطق للتبادل التجاري على غ��رار منفذي
عرعر واجلميمة احلدوديني بني البلدين» .و�أكد امل�س�ؤول العراقي
�أن “الأزمة املالية واحلرب �ضد داع�ش عام  2014ت�سببت بت�أخري
�إجن��از ه��ذا امل�شروع ال��ذي تتوىل �شركات وزارة الإع�م��ار والإ�سكان
العراقية تنفيذه» .وك�شف اليا�سري �أن “العراق اتفق مع ال�سعودية
على فتح منافذ حدودية بينهما ومن امل�ؤمل �أن يكون هذا الطريق
�أحد هذه املنافذ احلدودية للتبادل التجاري وحركة احلجاج وي�شكل
نقلة اقت�صادية وزراعية و�صناعية وعمرانية كبرية للمحافظة».

برلني
�أ�صيب ثالثة موظفني بجروح يف انفجار ر�سالة ّ
مفخخة �أثناء عملهم
يف مركز �إداري تابع ملجموعة “ليدل” للبيع بالتجزئة يف جنوب غرب
�أملانيا ،بح�سب ما �أعلنت ال�شركة وال�شرطة .وقالت ال�شرطة يف بيان
�إ ّن �شخ�صني �أ�صيبا “بجروح طفيفة” والثالث بجروح “خطرة” من
ج� ّراء االنفجار ال��ذي وقع ع�صر الأرب�ع��اء يف نيكار�سومل بالقرب من
مدينة �شتوتغارت .و�أ�ضافت “بنا ًء على الو�ضع الراهن للتحقيق فقد
انفجرت ر�سالة ّ
مفخخة داخل املبنى» .و�أو�ضحت ال�شرطة �أ ّن عنا�صر
من فرق الإنقاذ وطائرة هليكوبرت هرعوا �إىل مكان االنفجار يف حني
�أجلت ال�شرطة حواىل مئة من موظفي ال�شركة .ونقلت وكالة الأنباء
الأملانية “دي بي �إيه” عن “ليدل” قولها م�ساء الأربعاء “لقد �صدمنا
مبا حدث ونتم ّنى ملوظفينا ال�شفاء العاجل».

وا�شنطن
�أعلنت الواليات امل ّتحدة �أ ّنها �ستجري حمادثات مع �أ�سرتاليا والهند
وال�ي��اب��ان ،يف ح��وار ي�سعى الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن من خالله
لتجديد ما ي�س ّمى بالتحالف “الرباعي” (ك��واد) مع هذه البلدان،
متحدّياً التحذيرات ال�صينية .وقالت اخلارجية الأمريكية � ّإن وزير
اخلارجية �أنتوين بلينكن �سيعقد لقاء افرتا�ضياً مع وزراء خارجية
ال��دول ال�ث�لاث ،وي�شمل ج��دول الأع �م��ال بحث جائحة كوفيد19-
وال�ت�غ�ّي�رّ امل�ن��اخ��ي .و�أو� �ض��ح امل�ت�ح�دّث ب��ا��س��م اخل��ارج�ي��ة ن�ي��د براي�س
لل�صحافيني � ّأن “هذه املحادثات بني وزراء خارجية الرباعي �أ�سا�سية
ل�ل�ت�ق��دم ب ��أه��داف �ن��ا امل���ش�ترك��ة م��ن �أج ��ل منطقة ح ��رة وم�ف�ت��وح��ة يف
املحيطني الهندي والهادي ،والنهو�ض �أمام حتدّيات ع�صرنا».
ومت �إطالق “احلوار الأمني الرباعي” عام  ،2007وتعود الفكرة اىل
رئي�س وزراء اليابان ال�سابق �شينزو �آبي الذي يعترب من ال�صقور وكان
متحم�ساً لإيجاد �شركاء من �أجل �إقامة ت��وازن مع ال�صني ال�صاعدة
بقوة .ويف حني � ّأن �أ�سرتاليا والهند كانتا حذرتني يف البداية حيال
تو�سعت يف ال�سنوات الأخرية
ا�ستعداء ال�صني� ،إال � ّأن �صيغة الرباعي ّ
م��ع ت��ده��ور ع�لاق��ات البلدين م��ع ب�ك�ين .و�أج ��رت دول “كواد” �أربع
م�ن��اورات بحرية يف ت�شرين الثاين/نوفمرب يف خليج البنغال وبحر
العرب ،حيث �شاركت �أ�سرتاليا للمرة الأوىل منذ �أكرث من عقد.

«العمال الكرد�ستاين» يك�شف دور
تركيا يف مقتل مواطنيها بالعراق

•• بغددا-وكاالت

قال حزب العمال الكرد�ستاين� ،إن الهجمات الرتكية هي التي قتلت اجلنود
الذين عرث عليهم يف مغارة �شمال �شرق ده��وك ،بعد اتهام �أنقرة احلزب
ب�إعدام  13تركياً يف العراق .ونقل موقع احلرة� ،أم�س الأول الأربعاء بياناً
للحزب ق��ال فيه �إن القتلى ،جنود �أت��راك ك��ان يحتجزهم يف امل�غ��ارة التي
تعر�ضت لق�صف تركي ت�سبب يف م�صرعهم .وتقول �أنقرة �إن احلزب �أعدم
ال�ضحايا بالر�صا�ص بعد هجوم على الكهف ،بناء على �أق��وال مقاتلني
ك��ردي�ين قب�ضت عليهما .و�أو� �ض��ح ح��زب ال�ع�م��ال الكرد�ستاين �أن روايته
ي�ؤكدها جندي تركي �أ�سر قبل نحو �أ�سبوع ،و�أن الق�صف الرتكي للمنطقة
ت�سبب يف امل�غ��ارة التي كانوا فيها .واتهم احل��زب تركيا مبحاولة ت�شويه
�صورته و�سمعته ،والت�سرت على خ�سائرها �أم��ام الإع�لام الرتكي .وتقول
تركيا �إنها ت�ستند يف روايتها على �أق��وال مقاتلني كرديني قب�ضت عليهما
�أنقرة ،ك�شفا �إع��دام ال�ضحايا بالر�صا�ص بعد �إط�لاق هجوم على الكهف.
و�أكد حاكم والية ملطية �شرق تركيا ،يف رواية تناق�ض الرواية الر�سمية،
التعرف “على هوية  10من ال�ضحايا ،و�أغلبهم عنا�صر �شرطة اختطفهم
حزب العمال الكرد�ستاين يف  2015و.»2016
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�صفقة تبادل الأ�سرى بني �سوريا و�إ�سرائيل ف�شلت�« ..شرط قهموز»
•• القد�س-وكاالت
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ذك��رت تقارير �إخبارية يف �إ�سرائيل �أم�س اخلمي�س
�أن �صفقة تبادل الأ�سرى مع �سوريا بو�ساطة رو�سيا
ف�شلت ،بعدما �أو��ش�ك��ت على ال�ن�ج��اح ،ب�سبب �شرط
متعلق ب�أحد الأ�سريين ال�سوريني .و�أ�شارت و�سائل
�إع�لام �إ�سرائيلية �إىل �أن م�ست�شار الأم��ن القومي،
مئري بن �شبات� ،سافر للمرة الثالثة �إىل مو�سكو،
ل�ترت �ي��ب الأم� � ��ور ال�ل�ازم ��ة لإمت � ��ام ��ص�ف�ق��ة تبادل
الأ�سرى.
لكن اجلهود ،بح�سب الإعالم الإ�سرائيلي ،و�صلت �إىل
طريق م�سدود ب�سبب رف�ض �أ�سري �سوري الإبعاد �إىل

داخل �سوريا ،مت�شبثا بالعودة �إىل قريته يف اجلوالن
ال�سوري املحتلة.
وب��د�أت الق�صة ،ظهرية الأرب �ع��اء ،بعدما ذك��ر نادي
الأ�سري الفل�سطيني �أن �إدارة ال�سجون الإ�سرائيلية
�أب�ل�غ��ت الأ� �س�ير ال �� �س��وري ،ذي ��اب ق�ه�م��وز ،م��ن قرية
الغجر يف اجل ��والن ال���س��وري املحتل ،ب��أن��ه �سيخلى
�سبيله .وك��ان��ت �إ��س��رائ�ي��ل اعتقلت قهموز منذ عام
 ،2016وحكم عليه بال�سجن  14عاما.
لكن ،املع�ضلة التي كانت املفاو�ضات حتاول جتازوها
هي �إما نقله �إىل �سوريا و�إم��ا �إىل قريته باجلوالن،
وكان قهموز م�صرا على العودة �إىل قريته .ويف وقت
الحق� ،أكدت وكالة الأنباء الر�سمية ال�سورية “�سانا”

�أن�صار فيتيفيندو�سيي يحتفلون يف بري�شتينا

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يتزاحم الزبائن
ال�������ن�������ادرون ب�ين
�أك�������ش���اك ال�����س��وق
ال�������ف�������ق���ي���رة يف
ب��ودوج��ي��ف��و ،التي
اجتاحتها الثلوج
وعا�صفة ثلجية
جليدية.
�شيفقت ،مدر�س �أل�ب��اين ،لكنه مل
يح�صل ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة يف مدر�سة
لأن��ه ال ميلك بطاقة ان�خ��راط يف
الرابطة الدميقراطية لكو�سوفو،
احل��زب املهيمن منذ ف�ترة طويلة
على هذه املدينة الكبرية يف �شمال
ك��و��س��وف��و ،يعي�ش ببيع م�ع��دات يف
ك�شك م�ؤقت“ .اجلميع مع حركة
تقرير امل�صري (فيتيفيندو�سيي)
الي�سارية ،كما يقول .يريد النا�س
ال �ق �ط��ع م ��ع ال �ف �� �س��اد واجل��رمي��ة
امل �ن �ظ �م��ة .يف ك ��و� �س ��وف ��و ،يعي�ش

وجود مفاو�ضات للإفراج عن قمهوز و�أ�سرية �أخرى
ه��ي ن �ه��ال امل �ق��ت ،وذل ��ك م�ق��اب��ل الإف � ��راج ع��ن فتاة
�إ�سرائيلية اجتازت احل��دود مع �سوريا وو�صلت �إىل
منطقة ال�ق�ن�ي�ط��رة ،ح�ي��ث �أل �ق��ت ال �ق��وات ال�سورية
القب�ض عليها .وبينما يعي�ش قمهوز خلف القب�ضان،
تخ�ضع املقت للإقامة اجلربية امل�شددة.
ويف �أبريل � ،2019أج��رت دم�شق وتل �أبيب �صفقة
تبادل �أ�سرى بو�ساطة رو�سية .ومت مبوجبها ت�سليم
جثمان اجلندي الإ�سرائيلي ،زخاريا باومل ،الذي
ُف�ق��د يف معركة “ال�سلطان يعقوب” ع��ام 1982
�إب��ان الغزو الإ�سرائيلي على لبنان ،مقابل الإفراج
عن �أ�سرى �سوريني.

اال�ستخبارات الأ�ستونية :ال�صني ت�سعى �إىل «�إ�سكات العامل»

•• تالني�-أ ف ب

حذر جهاز اال�ستخبارات اخلارجية يف �أ�ستونيا من تنامي النفوذ ال�صيني يف العامل ،معترباً يف تقرير �أ ّنها ت�سعى �إىل “�إ�سكات العامل
وفر�ض هيمنة بكني عليه» .وقال التقرير ال�سنوي �إن االعتماد العاملي على التكنولوجيا ال�صينية يتزايد ،وال�صني “تتبع املثال الرو�سي”
يف الرتويج للمعلومات امل�ض ّللة .و�أ�ضاف �أ ّن “الهدف الرئي�سي لل�صني هو خلق �شرخ بني الواليات املتحدة و�أوروبا» .ولفت التقرير �إىل
�أ ّن “ال�صني تعي ج ّيداً �أ ّن ت�شرذم �أوروب��ا يجعل منها خ�صماً �ضعيفاً ،و�أ ّن معار�ضتها لل�صني من غري املرجّ ح �أب��داً �أن ت�صبح ب�شرا�سة
معار�ضة الواليات املتحدة» .وخل�ص التقرير �إىل �أ ّن “تطبيق عقيدة ال�سيا�سة اخلارجية لل�صني� ،أو �إن�شاء “جمتمع مب�صري م�شرتك”،
�سوف ي�ؤدّي اىل �إ�سكات العامل وفر�ض هيمنة بكني عليه» .ولطاملا كانت �أ�ستونيا قلقة ب�شكل �أ�سا�سي من جارتها العمالقة رو�سيا ،لك ّنها
يف ال�سنوات االخرية �أ�صبحت تنتقد ب�شكل متزايد وعلني النفوذ ال�صيني .وقال رئي�س جهاز اال�ستخبارات الأجنبية الأ�ستوين ميك
ماران يف مقدّمة التقرير �إ ّن ال�صني “ب�أن�شطتها تثري �سنوياً م�شاكل �أمنية جديدة» .و�أ�شار �إىل “التعاون الوثيق لل�صني مع رو�سيا ،وهي
عالقة تهيمن عليها بكني �إىل ح ّد كبري» .وجاء التقرير بعد اجتماع عقد عرب االنرتنت هذا ال�شهر بني الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ
وم�س�ؤولني من  17دولة يف و�سط �أوروبا و�شرقها .وخالل االجتماع تعهّد �شي بزيادة ا�سترياد ال�صني لب�ضائع دول املنطقة .ومت ّثلت
دول البلطيق يف االجتماع بوزراء فقط ،وهو ما اعتربه البع�ض مبثابة توبيخ دبلوما�سي لل�صني.

�أغلبية جديدة يف احلكم:

�ألبني كورتي ،زعيم فيتيفيندو�سيي

البلقان :كو�سوفو تواجه حتدي الإ�صالح!...
حجم االنت�صار �سيعفي احلركة فيتيفيندو�سيي من البحث عن حلفاء لت�شكيل �أغلبية
ي�سود الأمل يف �أن ي�سمح رئي�س الوزراء اجلديد للعدالة بالبدء يف القيام بعملها
ال���س�ك��ان يف ب ��ؤ���س  ...ح���س� ًن��ا ،كل
زب��ائ �ن��ي ،لأن الأغ �ن �ي��اء ال ي�أتون
لريوا مكان عر�ض �سلعي».
وي �� �ش�ي�ر ال� �ت� �ح ��ول يف معاقل
الرابطة الدميقراطية لكو�سوفو
ل �� �ص��ال��ح ف�ي�ت�ي�ف�ي�ن��دو��س�ي��ي ،مثل
امل�سجل يف بودوجيفو� ،إىل موجة
ّ
م ّد جاءت بحركة الي�سار ال�سيادي
�إىل ال�سلطة يوم الأحد.
هر ًبا من الربد ،احت�شد الرجال
يف ع��دد قليل من املقاهي لتقا�سم
�أك��واب �صغرية من ال�شاي الأ�سود
احل� � ��ارق ،وه ��و رف��اه �ي��ة ال تكلف
�سوى ب�ضع ع�شرات من ال�سنتات.
�سمري بوتريا� ،صحفي حملي دعم

الرابطة منذ فرتة طويلة ،مل يعد
ي�خ�ف��ي ح �م��ا� �س��ه .ح �ت��ى �أك �ث�ر من
�ألبني كورتي ،الزعيم الكاريزمي لـ
“فيتيفيندو�سيي” ورئي�س الوزراء
امل���س�ت�ق�ب�ل��ي ،ي�ع�ل��ن ن�ف���س��ه م�ؤيدًا
لفجو�سا عثماين ،الرئي�سة امل�ؤقتة
احلالية للجمهورية ،واملن�شقة عن
الرابطة الدميقراطية لكو�سوفو.
ال�شخ�صية الثانية يف “البطاقة”
التي قدمها فيتيفيندو�سيي� ،سيتم
انتخابها لأع�ل��ى من�صب م��ن قبل
الربملان ”.فجو�سا متعلمة جيدًا...
�أن��ا م�ت��أك��د م��ن �أن�ه��ا ل��ن تتحالف،
هي �أو �ألبني ،مع الفا�سدين الذين
دمروا بالدنا «.

ا�ستمرار احتجاجات املتقاعدين يف �إيران �ضد تدهور الظروف املعي�شية
•• طهران-وكاالت

وا�صل املتقاعدون يف �إي��ران احتجاجاتهم بالتجمع
يف مدن ،من بينها طهران وم�شهد ،النتقاد الظروف
املعي�شية ،و�أع�ل�ن��وا يف بيان لهم �أن “العي�ش يف ظل
الأ�سعار احلالية �أ�صبح “م�ستحي ً
ال».
ونقل موقع “�إيران �إينرتن�شال” ع��ن وك��ال��ة �أنباء
العمل الإي��ران�ي��ة (�إي�ل�ن��ا) �أن املتقاعدين املحتجني
يف ط �ه��ران جتمعــــــوا �أم� ��ام م�ب�ن��ى ال�ب�رمل ��ان� ،أم�س
الأول الأربعــــــاء ،لالحتجاج على انخفا�ض م�ستوى
امل�ع��ا��ش��ات وع ��دم � �س��داد ال��دي��ون احل�ك��وم�ي��ة ملنظمة
ال�ضمان االج�ت�م��اع��ي ،حاملني الف�ت��ات كتب عليها
“راتبنا بالريال ونفقاتنا بالدوالر».
وخطب يف التجمع كل من رئي�س جمعية املتقاعدين
القدامى ،وال�سكرتري التنفيذي لبيت عمال غربي
طهران ،وممثل العمال يف جمل�س العمل.
ويف الوقت نف�سه ،جتمع املتقاعدون املحتجون �أمام
مكتب املحافظ يف م�شهد وانتقدوا ظروفهم املعي�شية
وتدين معا�شاتهم التقاعدية.

وك�ـ�ـ�ـ�ـ��ان م��ن ب�ين �شــــــعارات امل�ح�ت�ج�ين يف م�شـــــهد
“ادعمـوا الر�أ�سماليني ،اتركونا و�ش�أننا» .ون�شرت
“�إيلنا” ن�ص البيان النهائي لتجمع املتقاعدين،
وال��ذي �أع��دت��ه نقابة قدامى املتقاعدين يف املجتمع
العمايل.
ودع��ا املحتجون ،يف بيانهم� ،إىل مكافحة “التمييز
واالزدواج� �ي ��ة يف املجتمع” ،واحل ��د م��ن “ال�ضغط
االقت�صـــــادي” ،و”�إ�صالح ه �ي �ك��ل ال�ضمان
االجتماعي” ،وامل �� �س��اواة ب�ين امل�ع��ا��ش��ات التقاعدية
للمتقاعدين احلكوميني والع�سكريني وال�ضمان
االجتماعي ،و�ضبط الأ��س�ع��ار ،ومت��وي��ل االلتزامات
اجل��اري�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ملنظمـــــة ال���ض�م��ان االجتمــــــاعـــي يف
امليزانية.
يف غ �� �ض��ون ذل � ��ك �أر� � �س� ��ل م �ت��اب �ع��و ق� �ن ��اة “�إيران
�إنرتنا�شيونال” يف �أ� �ص �ف �ه��ان والأه � � ��واز وم�شهد
وط �ه �ـ �ـ �ـ �ـ��ران م�ق��اط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ع ف�ي��دي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��و ،ت�ظ�ه��ر جتمعهم
وهتافاتهم احتجاجاً على �أو�ضاعهم املعي�شية ورددوا
��ش�ع��ارات ت�ن��دد ب��امل���س��ؤول�ين وال�ف���س��اد امل�ست�شري يف
البالد.

و�ضع غري م�سبوق
� �س �ي �ع �ف��ي ح � �ج ��م االن� �ت� ��� �ص ��ار
احل��رك��ة م��ن ال �ب �ح��ث ع��ن حلفاء
لت�شكيل �أغلبية .وح�سب النتائج
امل� �ت ��اح ��ة ي� � ��وم االث� � �ن �ي��ن ،ب � �ـ 48
ب��امل��ائ��ة م ��ن الأ� � �ص� ��وات ،مي �ك��ن لـ
“فيتيفيندو�سيي” التعويل على
� 55إىل  58م ��ن �أ�� �ص ��ل 120
ن��ائ� ًب��ا يف ال�ب�رمل��ان ،و� �س �ي ��ؤدي فرز
�أ�صوات ال�شتات ،الذي قد ي�ستغرق
�أ�سبوعًا� ،إىل تعزيز تقدمها.
ويف ك��ل االح� ��وال ،ف ��إن دع��م عدد
قليل م��ن ال �ن��واب ال��ذي��ن ميثلون
الأق�ل�ي��ات القومية� ،سيكون كافياً
ل�ضمان �أغلبية مطلقة مريحة،
•• عوا�صم-وكاالت

الفقر م�ست�شر يف �أف��ري�ق�ي��ا �إىل حد
ب�ع�ي��د ،مم��ا ي�ف��ر���ض حت��دي��ات عديدة
منها �أمنية ،فالعوز واحلاجة ي�شكالن
�أر�ضة خ�صبة للجماعات الإرهابية.
وي �ق��ول خ �ب�راء �إن م�ع��اجل��ة ظاهرة
ال �ف �ق��ر �أم � ��ر ال ب ��د م �ن ��ه ،م ��ن �أج ��ل
الت�صدي للإرهاب املنت�شرة يف مناطق
عديدة يف القارة ال�سمراء.
وي�ق��ول مدير �إدارة االقت�صاد الكلي
باللجنة االقت�صادية لأفريقيا التابعة
للأمم املتحدة� ،آدم احلريكة� ،إن حجم
الفقر احل��ايل يف ق��ارة �أفريقيا ميثل
ن���س�ب��ة  40%م ��ن ح �ج��م ال�سكان،
وه��و م��ا يفر�ض حت��دي��ات اقت�صادية
و�سيا�سية و�أمنية.
و�أو�ضح احلريكة ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أنه على الرغم من التطور
ال ��ذي ح ��دث يف اق�ت���ص��ادي��ات ال ��دول
الأف��ري�ق�ي��ة م��ن حيث النمو وتنويع
امل��وارد وزي��ادة اخلدمات االجتماعية،
ف�إن م�شكلة عدم امل�ساواة ال تزال متثل
ع�ق�ب��ة ك �ب�يرة يف ت�خ�ف�ي����ض معدالت
ال�ف�ق��ر ،وه��و م��ا ي�ج��ب معاجلته من
طرف دول القارة.
ويعد كثريون الفقر وغياب التنمية
م��ن �أه ��م الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي ت���س��اه��م يف
انت�شار الأف�ك��ار املتطرفة والإرهابية
ب��ال�ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة ،ال�ت��ي ي��وج��د بها
ال�ك�ث�ير م��ن ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإرهابية
متعددة امل�شارب :من “بوكو حرام”
و”تنظيم القاعدة يف ب�لاد املغرب “
و”جماعة املرابطون” �إىل “جي�ش
الرب” والتنظيمات الإره��اب �ي��ة فى
و� �س��ط ال �ق ��ارة ،و� �ص��وال �إىل “حركة
ال�شباب ال�صومالية” يف �شرق القارة.
وتظهر جميع امل��ؤ��ش��رات �أن �أفريقيا
هي �أفقر قارات العامل� ،إذ يعاين ثلث
ت �ع��داد ��س�ك��ان�ه��ا م��ن اجل� ��وع ،وميوت

وه��و و�ضع غري م�سبوق منذ �أول
ان �ت �خ��اب��ات ح ��رة ب�ع��د احل ��رب عام
.2001
يف ال��واق��ع ،مت تخ�صي�ص ع�شرة
م �ق��اع��د يف ال �ب�رمل� ��ان للجاليات
البو�سنية �أو الغجرية �أو الرتكية.
يف املقابل ،ذهب ع�شرة �آخرون �إىل
ممثلي ال�صرب ،وكانوا مرة �أخرى
من ن�صيب قائمة �صرب�سكا ،التي
ت�سيطر عليها ب�ل�غ��راد“ .ال خيار
�أم��ام الناخبني ال�صرب” ،يتنهد
�إي��زاك فوجورت�شيت�ش ،وه��و رجل
�أع � �م� ��ال م ��ن ج �ي��ب غراكانيكا،
ال��ذي �أ�س�س �أول م�صنع للجعة يف
كو�سوفو“ .يف املناطق ال�صربية،

ت�سيطر قائمة �صرب�سكا على جميع
امل�ؤ�س�سات ،املرتهنة لبلغراد وكذلك
تلك املرتبطة ر�سم ًيا بربي�شتينا.
فللح�صول ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة �أو على
الرعاية االجتماعية ،يتعني على
ال� �ن ��ا� ��س ال �ت �� �ص��وي��ت ل� �ه ��ا ،كانت
ال�ضغوط هائلة كالعادة «.
يق�ضي د�ستور كو�سوفو بوجود
وزراء � �ص��رب يف احل �ك��وم��ة ،لكن
�أل �ب�ين ك��ورت��ي �سيختار بالت�أكيد
��ش�خ���ص�ي��ات م���س�ت�ق�ل��ة م ��ن خ ��ارج
قائمة �صرب�سكا .كما �أ�شار بو�ضوح
�إىل �أن احل ��وار م��ع ب�ل�غ��راد ،الذي
ي�صر املجتمع ال ��دويل ع�ل�ي��ه ،لن
ي �ك��ون م��ن �أول��وي��ات��ه ،ع�ل��ى عك�س

“احلوار الداخلي” ال��ذي ينوي
ال�تروي��ج ل��ه م��ع ال�سكان ال�صرب
امل�ح�ل�ي�ين ل���ض�م��ان ان��دم��اج�ه��م يف
املجتمع.
«من �أجل العدالة
االجتماعية»
وق��ال �ألبني كورتي لل�صحفيني
بعد الت�صويت“ :هذه االنتخابات
ك� � ��ان� � ��ت ا� � �س � �ت � �ف � �ت� ��اء ل � �ل � �ع� ��دال� ��ة
االجتماعية” .وبح�سب دبلوما�سي
�سابق يف بري�شتينا“ ،ميكن للمرء
�أن ي��أم��ل على الأق��ل يف �أن ي�سمح
رئي�س ال ��وزراء امل�ستقبلي للنظام
الق�ضائي بالبدء يف �أداء وظيفته،

الفقر يف �أفريقيا ..هل هو م�صنع الإرهاب؟

نحو �سد�س ع��دد �أط�ف��ال�ه��ا قبل �سن
اخل��ام���س��ة ،ب��رغ��م ا��س�ت�م��رار الزيادة
ال�سكانية يف الكثري م��ن دول�ه��ا ،وما
زال ال��رك��ود االقت�صادي ،وانخفا�ض
م���س�ت��وي��ات املعي�شة � �س��ائ �دًا يف �أغلب
م�ن��اط�ق�ه��ا ،وف ��ق �إح �� �ص��ائ �ي��ات الأمم
املتحدة.
ف �ف��ي ب� �ل ��دان م �ث��ل م� ��ايل والنيجر،
يعي�ش  90%يف ف�ق��ر م��دق��ع ،وهنا
ي� ��رى خ �ب��راء وحم �ل �ل��ون �أن تنمية
امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ت��ي ينت�شر
فيه �آف��ة الإره ��اب ،تعترب ه��ي حائط
ال�صد الأول ملواجهة تلك الظاهرة،
لأن اجل �م ��اع ��ات امل �ت �ط��رف��ة ت�ستغل
حاجة ال�سكان االقت�صادية من �أجل
��ض��م وجت�ن�ي��د �أف� ��راد ج ��دد ،وتطوير
ه��ذه املجتمعات �سي�ساعد يف �إحداث

التنمية وحماربة الإرهاب.
ويقول كبري الباحثني يف اجلغرافيا
ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط والقرن
الأفريقي باملركز الوطني الفرن�سي
للبحث العلمي ،م��ارك الف�ي�رين� ،إن
ج�م��اع��ة “بوكو حرام” وراء ظهور
املزيد من جحافل ال�شبان الذين ال
م�ستقبل لهم والعاطلني عن العمل
واملج ّندين حت��ت راي��ات “منحرفة”
و�شعارات �إجرامية،
و�أ�� �ض ��اف يف م �ق��ال ل��ه “�أن ال�سالم
احلقيقي لن يتحقق �إال عند ت�سخري
امل �ج �ه��ود ال�ت�ن�م��وي ل �ت ��أم�ين حاجات
ال�سكان».
الأك � � ��ادمي � � ��ي وامل � �ح � �ل ��ل ال�سيا�سي
ال�سوداين ،الدكتور حممد تور�شني،
ي�ق��ول �إن ال�ف�ق��ر يعترب �أح ��د بواعث

االن �� �ض �م��ام ل �ل �ج �م��اع��ات الإره ��اب �ي ��ة
املختلفة ،حيث ت�ستغل هذه اجلماعات
حاجات ال�سكان وجتعلها خزانا ب�شريا
لها ،ووج��ود تنمية حقيقية �سي�ساهم
يف م��واج �ه��ة ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ب�شكل
جدي.
و�أ�ضاف تور�شني ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن ال�شباب يف مقتبل العمر
يكون لديهم حاجات اقت�صادية للزواج
�أو ل���ش��راء م �ن��زل ،وم��ن ه�ن��ا ت�ستغل
اجلماعات الإرهابية حاجات ه�ؤالء،
ول��دى هذه اجلماعات �أم��وال كثرية،
فبالتايل يدخل ال�شباب �إىل مرحلة
غ�سيل املخ لتحويله �إىل �إرهابي .
وت��اب��ع �أن ن���ش��ر ال�ت�ع�ل�ي��م يف �أو�ساط
ه��ذه املجتمعات �سي�ساعد ب�شكل يف
مكافحة الأف�ك��ار املتطرفة �سواء من

م � ��ن خ� �ل ��ال م� �ع ��اجل ��ة ت� ��� �ض ��ارب
امل���ص��ال��ح ون �ه��ب م� ��وارد البالد”.
وه� ��ذا مي �ك��ن �أن ي���س��اع��د يف خلق
م �ن��اخ ا��س�ت�ث�م��اري �أك�ث�ر مالءمة.
وميكن لل�شتات ،ال��ذي ح�شد بقوة
ل�صالح فيتيفيندو�سيي ،امل�شاركة،
غ�ير �أن ح�ج��م امل�ه�م��ة ه��ائ��ل ،فقد
ت�ضرر االقت�صاد اله�ش للبلد من
ج ��راء الأزم � ��ة ال���ص�ح�ي��ة .وت�شري
بع�ض التقديرات �إىل �أن �أكرث من
�شركة من بني �شركتني على و�شك
الإفال�س.
م � �� � �س ��اء الأح � � � � � ��د ،يف و�� �س ��ط
ب��ري �� �ش �ت �ي �ن��ا ،ع �ن ��د � �س �ف��ح متثال
الفرو�سية لـ “�سكاندربغ” ،البطل
القومي الأل �ب��اين ،احتفل �أن�صار
فيتيفيندو�سيي بالفوز متحدين
ال�ب�رد وال�ق�ي��ود ال�صحية .وبينما
كانت دائ��رة الراق�صني ت��دور على
��ص��وت ال ��زورل وال �ت��وب��ان� ،أطلقت
فامتري ،وهي معلمة يف اخلم�سني
م ��ن ع �م��ره��ا�“ :إنه ي� ��وم ال يقل
�أهمية عن يوم �إع�لان ا�ستقاللنا،
 17فرباير � ،2008أمتنى فقط
�أال ن���ش�ع��ر ب�خ�ي�ب��ة �أم� ��ل ك �م��ا كان
احلال مع تلك الفرتة».
عن لوطون
ر�صد ميزانيات من جانب احلكومات
املحلية التي تراعي توزيع الرثوة بني
خمتلف �أقاليمها� ،أو من خالل املنح
ودعم املجتمع الدويل.
و�أ�شار �إىل �أن دول اجلنوب الأفريقي
ال ت�ع��اين م��ن ظ��اه��رة الإره � ��اب ،كما
يف ��ش��رق وغ ��رب وو� �س��ط ال �ق��ارة ،لأن
دول هذه املنطقة تعاين من ا�ستقرار
ن�سبي ،وم�ستوى تنموي مقبول �إىل
ح��دا م��ا ،وبالتايل ال جتد اجلماعات
الإرهابية بيئة خ�صبة لن�شر �أفكارها.
وطالب احلكومات باحلد من متويل
اجل� �م ��اع ��ات الإره ��اب � �ي ��ة م ��ن خالل
تطوير �أجهزتها الأمنية والق�ضائية
والرقابية ،لأن �أغلب هذه اجلماعات
حت�صل على متويلها من م�صادر غري
م�شروعة ،وبالتايل ت�شديد الرقابة
عليها �سيحرمها من ال�شريان املايل،
مم��ا ي�ح��د م��ن ق��درات�ه��ا ع�ل��ى جتنيد
�أفراد جدد.
تنمية الريف
ال � �ب� ��اح� ��ث يف م� �ع� �ه ��د ال � ��درا�� � �س � ��ات
امل� ��� �س� �ت� �ق� �ب� �ل� �ي ��ة ،ال � ��دك� � �ت � ��ور حممد
عبدالكرمي �أحمد ،يقول �إن “مناطق
��ش�م��ال � �ش��رق ن�ي�ج�يري��ا ،ال �ت��ي متثل
معقل حركة بوكو ح��رام ،تعاين من
ت ��ردي الأو�� �ض ��اع االق �ت �� �ص��ادي��ة التي
ت�صل �إىل درج ��ة التهمي�ش ل�صالح
تركز القوة االقت�صادية لنيجرييا يف
جنوبي البالد».
و�أ� �ض��اف �أح �م��د مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” �أن “تنمية املناطق الريفية
ال�شا�سعة ،متثل ح�صارا مهما لتمدد
اجلماعة على املدى البعيد ،وجتفيف
م �ن��اب��ع جت �ن �ي��ده��ا ع �ن��ا� �ص��ر جديدة
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة احل ��رم ��ان والأزم � � ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة و�أحيا ًنا
تهديدات ظروف البيئة القا�سية على
�أطراف �إقليم ال�ساحل».
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قادر على لعب الأدوار العديدة املتوقعة منه

لهذا يحب العامل ترامب مبا فيهم الذين يكرهونه!...
•• الفجر �-سيدريك تانت
ترجمة خرية ال�شيباين
�سواء من حيث ال�سيا�سة التي يقودها �أو ال�شخ�صية
نف�سها ،يثري دونالد ترامب االنق�سام .ومع ذلك ،يتفق
امل�ؤيدون واملعار�ضون لرتامب على نقطة متيل �إىل

�إ�سعاد ال�شخ�ص املعني :يتم احلديث عنه.
وبعيدً ا عن القرارات التي كان دونالد ترامب قاد ًرا
على اتخاذها خالل ال�سنوات الأرب��ع التي ق�ضاها
يف البيت الأبي�ض ،يظهر ره��ان يف �شكل مالحظة
لأوليفييه فورنو :جتري الآن “ترمبنة” عادية
للعامل تعدّ ل التبادالت ب�شكل دائ��م يف ف�ضاء عام

�أ�صبح م�سرح حروب الأنا واجلدل املفرط واحلروب
الكالمية .يف كتابه ،يت�ساءل عن ه��ذا النموذج
للحوكمة واحلياة الذي ،بد ًال من �أن ي�ؤدي �إىل حل
جماعي للنزاعاتُ “ ،يدخلنا جمي ًعا يف حال جماعي
م��ن االنق�سامات واخلالفات” “�ص  .”5وبذلك،
ي��داف��ع امل���ؤل��ف ع��ن �أط��روح��ة “ترمبنة” بنيوية

للعامل الغربي املعا�صر .ال ُيعر�ض دونالد ترامب هنا
كحالة معزولة وجمنونة وغري م�ستقرة متا ًما ،ولكن
كرمز �-أو اعرا�ض –”الإدمان البطويل” اجلني�س
حيث متثل اال�ستقاللية وجتاوز الذات “والآخرين”
الأوامر والتعليمات الرئي�سية ،مما ي�ؤدي �إىل جعل
ال�صراع النموذج املمثل لع�صرنا.

13
وبالتايل ،ف�إن الهدف من الكتاب
ه��و �إ��ش�ك��ال�ي��ة ال�ب�ن�ي��ة ال�سلوكية،
امل �ل �ي �ئ��ة ب ��امل �ف ��ارق ��ات ،وال� �ت ��ي يتم
اال� � �س � �ت � �ي �ل�اء ع� �ل� �ي� �ه ��ا م � ��ن قبل
ج�ه��ات ف��اع�ل��ة م�ت�ن��وع��ة ج ��دا ،من
ال�سيا�سيني ،مثل دونالد ترامب،
�إىل م��ؤل�ف��ي ك�ت��ب تنمية ال ��ذات،
وج �م �ي �ع �ه��م مم �ث �ل�ي�ن جديرين
ل�شخ�صية البطل املعا�صر.
وتتيح ق��راءة هذا الكتاب ،الذي
يتكون من ثالثة �أج��زاء تتخللها
ال �ع��دي��د م ��ن الأم �ث �ل��ة والر�سوم
ال �ت��و� �ض �ي �ح �ي��ة� ،أن ن �ف �ه��م ب�شكل
�أف�ضل لي�س فقط �شخ�صية دونالد
ترامب ،ولكن � ً
أي�ضا �شروط ظهور
�سلوكيات م�شابهة وهيكلية.
ظاهرة هيكلية
ي � �ه� ��دف اجل� � � ��زء الأول من
الكتاب �إىل الت�سا�ؤل ع��ن ظاهرة
“الرتمبنة” ال �ع��ادي��ة للعامل،
وال�ت��ي يتم و�ضعها ب��ال�ت��وازي مع
ت �ل��ك اخل��ا� �ص��ة ب��ال �ب �ط��ول��ة التي
ت �ت �ج �ل��ى يف اخل� �ط ��اب ال�سيا�سي
والإعالمي كما يف �أعمال التطوير
ال ��ذات ��ي .لأن �إح � ��دى خ�صائ�ص
ال �ظ��اه��رة ال �ت��ي و��ص�ف�ه��ا امل�ؤلف،
تكمن يف ح���ض��وره��ا ال�ط��اغ��ي :يف
ك��ل م �ك��ان ،ت �ط��رح م���س��أل��ة املجد،
�أو ك �ي��ف ت���ص�ب��ح ب �ط�ل ً�ا� ،أو �سيد
م�صريه� ،إلخ.
مرتكزة على و�سائل الإعالم،
ي �� �ص �ب��ح “التبطيل” مهيمنا،
ح �� �س��ب امل� ��ؤل ��ف ال � ��ذي ي� ��رى فيه
� ً
أر�ضا خ�صبة لتطوير “ترامبية”
�ستبقى ح ّية بعد دون��ال��د ترامب،
لأنها حتيل �إىل طريقتنا اخلا�صة
يف الوجود ومت ّثل العامل (ومن هنا
ج��اء التمييز) ب�ين “الرتامبي”
ك � ��أح ��د �أت � �ب� ��اع دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب،
و”ترامبفي�ست” ،ال��ذي يج�سده
العديد من �شخ�صيات “البطل”
امل�ع��ا��ص��ر ،م��ن ت��رام��ب �إىل �أوباما
مرورا بــ جوكر بامتان.
ي�شرح �أوليفييه فورنو ابتذال
ع�م�ل�ي��ة “الرتمبنة” والقبول
ب �ه��ا م ��ن خ�ل�ال حت��دي��د الرابط
امل � ��وج � ��ود ب �ي��ن �� �س� �ل ��وك دون� ��ال� ��د
ترامب و “املجتمعات الليربالية
وال � ��دمي� � �ق � ��راط� � �ي � ��ة وال� �غ ��رب� �ي ��ة
والإعالمية” (���ص  .)22وعلى
عك�س الفكرة القائلة ب��أن ترامب
ي�شكل حالة فردية ،يطرح امل�ؤلف
ح��ال��ة “اجلميع ترامبفي�ست”
أ�سا�سا هيكلاً� ،سيا�سيا
التي متثل � ً
اع�ل�ام �ي��ا .وه� ��ذا الأخ �ي��ر يقومعلى �أ�سا�س ميزان القوى والعنف
اخل �ط��اب��ي و”ال�صفقات” التي
ي �ج��ب �إع � � ��ادة ال �ت �ف��او���ض عليها
ب��ا� �س �ت �م��رار ح���س��ب ال� �ظ ��روف ويف
مناخ حرب.
مرح ًبا بكم يف “قالب البطل»
يف ه � ��ذه ال� ��� �ص ��ورة اجلدالية
واالرادي� � ��ة (ال �ت��ي ُي��دع��ى القارئ
ل�لا� �ش�تراك ف �ي �ه��ا) ،ي�ظ�ه��ر منط
ي �ط �ي �ع��ه ك� ��ل “ترامبفي�ست”،
وي �ط �ل ��ق ع �ل �ي��ه امل � ��ؤل� ��ف “قالب
البطل” ،وه��ي ب�ن�ي��ة مت تخيلها
وت�ط��وي��ره��ا بطريقة ا�ستقرائية
م ��ن ق �ب��ل امل� ��ؤل ��ف م ��ن جمموعة
كبرية تتكون من الكتب املدر�سية
والأف�ل��ام والإع�ل�ان ��ات واملحتوى
الإعالمي� ،إلخ.
تكمن فائدة هذا القالب يف �إظهار

التناق�ضات عندما يتعلق الأمر
ب��ا� �س �ت �ح �� �ض��ار دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب.
ف �م��ن خ�ل��ال ت �ق��دمي��ه ع �ل��ى �أن ��ه
غ�ير م�ستقر ومت�شعب� ،سمحوا
ل ��ه ب �ل �ع��ب دوره ك �ب �ط��ل درام � ��ي.
يف ت��رام��ب و “الرتامبفي�ست”،
جت��د ه��ذه ال�سلوكيات حم��ر ًك��ا يف
دف��ع اال�ستقاللية �إىل �أق�صاها،
والتمكني والرنج�سية ،مع اظهار
ال �ق��درة ع�ل��ى “توفيق ك��ل ميول
ال� �ع ��امل داخله” (�� ��ص .)145
قلناها ...ق�صة مفارقات ...

ترامب مال الدنيا و�شغل النا�س

يدافع امل�ؤلف عن �أطروحة «ترمبنة» بنيوية للعامل الغربي املعا�صر

غالف الكتاب

من خالل تقدميه على �أنه غري م�ستقر ومت�شعب� ،سمحت و�سائل الإعالم لرتامب بلعب دوره كبطل درامي
�أن ع�م�ل�ي��ة “التبطيل” تتدخل
يف م �ع �ظ��م جم� ��االت جمتمعاتنا
ال �غ��رب �ي��ة وت���ش�ك��ل ب�ن�ي��ة �سلوكية
ي��رف���ض�ه��ا امل� ��ؤل ��ف ان �ط�ل�اق��ا من
ث�لاث��ة حم ��اور حت �ت��وي ك��ل منها
على �أم��ري��ن متناق�ضني :حمور
ال��ذات ،ال��ذي يتطلب �أن تكون يف
نف�س الوقت جيدًا جدًا يف الأدوار
االجتماعية ويف �إظهار القدرة على
ان تكون باطنيا ،وحمور االنتماء
ملجموعة ،ال��ذي يتطلب الرتكيز
ع �ل��ى م�ه�م��ة م�ع�ي�ن��ة م��ع امتالك
القدرة على االبتعاد عن الروتني،
و�أخ�ي�راً حم��ور العالئقية ،الذي
ي� �ج� �م ��ع ب �ي��ن ال � �ت � �ف� ��وق ال� ��ذات� ��ي
والتعاون.
�إىل ه� ��ذه ال �ع �ن��ا� �ص��ر ال� �ت ��ي مت
تف�صيلها يف اجل� ��زء ال �ث��اين من
ك�ت��اب��ه ،ي�ضيف �أوليفييه فورنو،
ال�ت�ن��اق����ض ال ��ذي ي ��أت��ي لي�سيطر
على العنا�صر الأخ��رى ويحافظ
عليها يف حم��اور م�ستقرة بف�ضل
ا��س�ت�ف�ح��ال�ه��ا وط��اب �ع �ه��ا املتطرف
(كلما كانت املقرتحات متناق�ضة،
يكون من الأ�سهل االحتفاظ بها.
م�ع��ا ،ي ��ؤك��د امل ��ؤل��ف) .ونعتقد �أن
ه��ذا القالب مالئم من حيث �أنه
ي�ق��دم عنا�صر لفهم ال�سلوكيات
وت � �ك� ��راره� ��ا -وال � �ت� ��ي ق ��د تبدومتناق�ضة ،ومتفردة ،وحتى غري
م�ت�م��ا��س�ك��ة (ك �م��ا ت��و� �ص��ف غال ًبا
�أفعال وخطابات دونالد ترامب)،
ولكنها حتيل يف الواقع �إىل “بنية
ذات �أفق م�شرتك” (�ص .)42
هكذا يقدم الكتاب و�ص ًفا النتظام
�سلوكيات “الرتامبفي�ست” حيث
يتم طرح ا�ستقالليتهم يف مقدمة
امل �� �س ��رح ب��ا� �س �ت �م��رار ،اىل درج ��ة
حت��دي��د م��وق��ع ال�ت�غ�ي�ير ل�ي����س يف
الهيكل نف�سه وامنا يف الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي���ش�ك�ل��ون��ه ،يف “املديرين
املت�صرفني” اجل �ي��دي��ن و�سادة

حياتهم (�ص .)46
وه�ك��ذا ف ��إن اال�ستقاللية التي
وعد بها “القادة الرتامبفي�ست”،
�شخ�صيات غ�ير متجان�سة مثل
ج��اك �أت��ايل �أو م�ؤلف مقال حول
متارين عن الوعي الكامل ،تريد
�أن ت �ك ��ون � �ش��ام �ل��ة ،وم ��وج ��زة يف
فكرة واح��دة :كل �صاحب جناحه
(يف احلياة اخلا�صة ،واملهنية ،يف
احل �ي��اة ال �ع��ام��ة �أو غ�ي�ر العامة،
وما �إىل ذلك) .ومثل هذا القالب،
القائم على �أ�سا�س كل يبحث عن
م���ص�ل�ح�ت��ه ،ي��دي��ن ب �ن �ج��اح��ه �إىل

�سياق ا�ستطرادي مالئم للتنازع
واجلدل ،بينما يق ّيد ميزان القوى
اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي مبا
ال يرتك جما ًال كبريا للحوار.
دونالد ترامب ،هذا البطل
العادي للعامل املعا�صر
يو�ضح اجلزء الثاين من الكتاب،
ب�ت�ن��اول دون��ال��د ت��رام��ب كدرا�سة
حالة ،العنا�صر ال�سبعة لـ “قالب
البطل” .وه�ك��ذا ،يو�ضح امل�ؤلف
�إىل �أي مدى يقرتح دونالد ترامب
خطا ًبا يكون فيه التفوق مبثابة

“بديهية حرب” (� � ��ص )92
تت�سم بعنف اخل�ط��اب (برناجمه
التلفزيوين املبتدئ ،حيث ميكنه
“طرد املر�شحني” ،تو�ضح هذه
النقطة متا ًما).
النتيجة؟ روح حماربة ال متيل
�إىل احلوار رغم �أن التعاون ميثل،
ل �ل �م �ف��ارق��ة ،ع �ن �� �ص � ًرا يف النمط
ال�سلوكي لـ “الرتامبفي�ست” .و�إذا
كان امل�ؤلف ي�شدّد على حقيقة �أنه
لي�س م��ن البديهي ان جنعل من
دونالد ترامب بطلاً للتعاون ،ف�إن
هذا الأخري جنح يف تطوير عالقة

خ��ا� �ص��ة م ��ع ال �� �ش �ع��ب الأمريكي
(جزء منه على الأقل) الذي �شكل
معه روح فريق (ومتعاون).
كما �أن ت��رام��ب ق��ادر على لعب
الأدوار ال �ع��دي��دة امل�ت��وق�ع��ة منه:
“مثل امل �م �ث��ل ،ي��رت��دي املالب�س،
وي �ل �ع��ب دو ًرا ،وي �ع �ط��ي �صورة
عنه خمتلفة ع��ن الواقع” (�ص
 .)99وم��ع ذل��ك ،مي�سك امل�ؤلف
مبفارقة ج��دي��دة :يُظهر دونالد
ترامب � ً
أي�ضا باطنية ت�شبه �أنانية
مدفوعة �إىل �أق�صى احلدود حيث
يوجه االنفعال �أف�ع��ال��ه .هنا مرة

ُيظهر ترامب � ًأي�ضا داخل ًيا �أقرب �إىل الأنانية ال�شديدة التي توجه �أفعاله وعواطفه

�أن�صار حد اجلنون

مثل املمثل ،يرتدي املالب�س ،ويلعب دو ًرا ،ويعطي �صورة عنه خمتلفة عن الواقع

�أخ ��رى ،مت ال�ت��أك�ي��د على الرابط
املربك بني دونالد ترامب ،الذي
ت�شجع باطنية �أفكاره �أن�صاره على
ت���ص��دي�ق��ه ،وك �ت��ب ت�ط��وي��ر ال ��ذات
التي تدعو �إىل الثقة بالنف�س.
ه��دف امل�ح��ور الأخ�ي�ر يتوق �إىل
التوفيق بني احلاجة �إىل امتالك
مهمة ،و�إط��ار عمل ننخرط فيه،
مع القدرة على االبتعاد عن هذا
الأخ� �ي ��ر .ل �ل �ق �ي��ام ب ��ذل ��ك ،ي�ضع
ت��رام��ب �أه ��دا ًف ��ا حم� ��ددة ،والتي
يتبعها مهما ك��ان ال�ث�م��ن ،والتي
ي �ج��ب �أن ت �ق��وده �إىل ال �ن �ج��اح يف
جمال يتقنه ،وهو الأعمال .ومع
ذل��ك ،فهو ق��ادر على اخل��روج من
الإط ��ار و�إظ �ه��ار ع��دم االن�ضباط
ال��ذي مي ّيزه منذ �سنوات عديدة.
ومن خالل “اخلروج من منطقة
رفاهه” (�� ��ص  )119واللعب
على التناق�ضات ،مت ّكن من خلق
ديناميكية متناق�ضة ت�صوغ �صورة
�شخ�ص يعلي من قيمة االختالف
(م ��ع اال�ستبل�شمنت ع�ل��ى �سبيل
املثال).
ينهي امل�ؤلف هذا اجلزء بالعودة
�إىل امل � �ف� ��ارق� ��ات ال� �ت ��ي ال متيز
�شخ�صية ترامب فح�سب ،بل متيز
�أي��ً��ض��ا “الرتامبفي�ست” الذين
تتبع �سلوكياتهم “قالب البطل”.
وي�شري �إىل التناق�ضات العديدة
يف خطابات ت��رام��ب ،ال��ذي يحدد
خ �ي��ارات��ه وف ��ق ال��زم �ن �ي��ة ،ق� ��ادرا،
ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،ع�ل��ى معاملة
�أملانيا على �أنها “�شريك فا�شل”،
ويف ال �ي��وم ال �ت��ايل و��ص��ف �أجنيال
م�ي�رك��ل ب ��أن �ه��ا “امر�أة رائعة”
(�ص.)130 .
بالن�سبة للم�ؤلف ،ال ميكن ملثل
هذه اال�سرتاتيجية القائمة على
امل�ف��ارق��ات والأب �ط��ال �أن تعمل �إال
مب �� �س��اع��دة (ط��وع �ي��ة �أم ال) من
و�سائل الإع�ل�ام ،التي متر بنف�س

منوذج للحكم واحلياة بدل �أن ي�ؤدي �إىل حل جماعي للنزاعاتُ ،يدخلنا جمي ًعا يف حال من االنق�سامات واخلالفات

ا�سلوب خا�ص يغوي الكثريين

الرتامبية ظاهرة عاملية

احلوار كمهرب
يختتم �أول�ي�ف�ي�ي��ه ف��ورن��و عمله
�راح ��ا
ب �ت �ق��دمي اث� �ن ��ي ع �� �ش��ر اق �ت ً
مل ��واج� �ه ��ة ه� � ��ذه “الرتامبية”
امل �ح �ي �ط��ة ح �ت��ى ال ت �ف �� �ض��ي ،كما
ي�ؤكد ،اىل املالحظة التي و�ضعها
ح��ول “اجلميع فا�سدون” (�ص
.)147
وي��دع��و ه��ذا ال��ر��س��م ال�سلوكي
الآخر �إىل ال�شك ،واحلوار ،وو�ضع
الأن��ا ب�ين قو�سني ،و�إدراج �شركاء
يف البحث عن حل ،وتخيل تطور
ال� �ع ��امل ،وت �خ �ف �ي��ف ح� � ّ�ب ال � ��ذات،
وال�ع�م��ل م� ًع��ا ل�ل�أخ��ذ يف االعتبار
ال�ت�ف���س�يرات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وتف�ضيل
العالقة على ح�ساب االختالفات،
واحل ��وار ب ��د ًال م��ن امل�ن��اظ��رة على
ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ،و�إع� � �ط � ��اء الكلمة
ل�ل�ف��اع�ل�ين ع�ل��ى امل� �ي ��دان ،و�إن�شاء
��س��ردي��ات ج��دي��دة ب�شكل جماعي،
و�إظ � �ه� ��ار امل ��زي ��د م ��ن الإب � � ��داع يف
التدخالت العامة .وتعك�س هذه
امل�ق�ترح��ات يف ر�أي�ن��ا رغبة امل�ؤلف
يف ا��س�ت�ع��ادة �أخ�لاق �ي��ات معينة يف
ال� �ع�ل�اق ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة� ،سواء
كانت عامة �أو خا�صة ،وه��ذا �ضد
ال�ب�ط��ول�ي��ة امل�ت�ن��ام�ي��ة ال �ت��ي تخلو
منها.
ي �ق��دم �أول�ي�ف�ي�ي��ه ف��ورن��و كتا ًبا
وا�ضحا وموثقًا جيدًا ،ي�ستجوب
ً
فيه بالتف�صيل الأوامر والتعليمات
ب� � ��أن ي �ت �ج��اوز امل � ��رء ن �ف �� �س��ه ،و�أن
يكون �أف�ضل ،و�أن يجعل ال�صراع
ريا)
واالنق�سامات من� ً
�وذج��ا (خط ً
ل�ل�ح�ك��م� .إن ط��ري�ق�ت��ه يف تقدمي
“الرتامبفي�سم” كهيكل �سلوكي
م�ستقر ،تتخلله مفارقات ،بينما ال
يرى فيه البع�ض �سوى الفو�ضى،
وحتى اجلنون ،هي طريقة مبتكرة
ومم�ي��زة ،حتى لو ان ً
عر�ضا �أكرث
تف�صي ً
ال للمنهجية ،وال �سيما من
�أج ��ل ��ش��رح ك�ي��ف ا�ستنتج “قالب
البطل” ،ك ��ان � �س �ي �ك��ون مو�ضع
ترحيب.
هذا الق�صور ال�صغري ال ينتق�ص
ب�أي �شكل من الأ�شكال من �أهمية
ال�ع�م��ل ال� ��ذي ،م��ن خ�ل�ال حتليل
“اال�ستقاللية الهيكلية” (�ص
 )84ملجتمعاتنا ،ي�سمح بالربط
يف ن�ف����س ال �ق��ال��ب ت�ط��وي��ر ال ��ذات
ودون � ��ال � ��د ت� ��رام� ��ب .يف ال ��واق ��ع،
�أول �ي �ف �ي �ي��ه ف ��ورن ��و ي��ر� �س��م ال ��روح
احل��ال �ي��ة ،ع �ه��د الأن � ��ا والأب� �ط ��ال
باخت�صار.
*باحث يف االت�صال يف جامعة
�سانت لوي�س -بروك�سيل ،وع�ضو
يف مركز مركز التعليم املندمج
من خالل ريادة الأعمال ومركز
كا�سرب.
**كتاب �أوليفييه فورنو ترمبنة
العامل -ملاذا يعبد العامل ترامب،
مبا يف ذلك �أولئك الذين يكرهونه.

اجلمعة  19فبراير  2021م  -العـدد 13169

19 February 2021 - Issue No 13169

عربي ودويل

Friday

الهجمات الإرهابية على �أربيل ..ر�سالة ج�س نب�ض للإدارة الأمريكية
•• �أربيل-وكاالت

لي�ست امل��رة الأوىل التي تتم فيها هجمات �صاروخية �إره��اب�ي��ة على
مدينة �أرب�ي��ل عا�صمة �إقليم كرد�ستان ال�ع��راق م��ن قبل جمموعات
متطرفة �سواء من الدواع�ش �أو من ميلي�شيات احل�شد ال�شعبي.
لكن اجل��دي��د ه��ذه امل��رة ا�ستهداف مركز املدينة و�أحيائها ال�سكنية
وامل�ك�ت�ظ��ة م��ا يعني �أن ث�م��ة ر��س��ال��ة م�غ��اي��رة ت��ري��د اجل �ه��ات الراعية
وامل�ح��ر��ض��ة لتلك اجل�م��اع��ات الإره��اب �ي��ة اي�صالها لإق�ل�ي��م كرد�ستان
وللمجتمع الدويل تاليا وما يعني �أن على الكرد اعادة ترتيب �أوراقهم
وخططهم الأم�ن�ي��ة ودوم��ا بالتن�سيق وال�ت�ع��اون م��ع وا�شنطن وبقية
احللفاء وبغداد بطبيعة احلال.
�إع�لان جماعة تدعى “�سرايا �أولياء الدم” م�س�ؤوليتها عن الهجوم

14

مع �أنها لي�ست جماعة معروفة �سابقا ،لكنه م�ؤ�شر على �أن الفاعلني
يريدون هذه املرة التمويه حتت �أ�سماء م�ستعارة ووهمية بيد �أنهم مع
ذلك مك�شوفون ومعروفون متاما.
فلطاملا �ضجت �أدب�ي��ات وخطابات امليلي�شيات الطائفية العراقية يف
�إط��ار ما ي�سمى احل�شد ال�شعبي بالتخوين للكرد والتهديد والوعيد
على اعتبار كونهم متحالفني م��ع ال�شيطان الأك�ب�ر وغ�ير ذل��ك من
تو�صيفات مبتذلة.
الهجوم الإرهابي قابله ت�ضامن دويل وا�سع النطاق مع �إقليم كرد�ستان
العراق وبادرت خمتلف القن�صليات يف �أربيل �إىل �إعالن ت�ضامنها مع
الكرد وتنديدها باالعتداءات.
وبح�سب معلقني وحم�ل�ل�ين ك��رد ه�ن��ا ف� ��إن جت��رب��ة �إق�ل�ي��م كرد�ستان
الدميقراطية الفيدرالية م�ستهدفة دوم��ا من قبل ال��دول املحيطة

بالإقليم والتي تتقا�سم كرد�ستان ال �سيما كل من تركيا و�إيران اللتان
و�إن تعاطتا معه و�أقرتا به لكنه من باب الر�ضوخ للأمر الواقع ولي�س
عن قناعة مبدئية �أو براغماتية �سيا�سية كونهما تعتربان هذه التجربة
م�صدر �إلهام وحتفيز للكرد يف كال البلدين والذين يعانون الأمربن
من �شتى �صنوف التمييز واال�ضطهاد القومي �ضدهم.
تتعدد قراءات املراقبني لهذه الهجمة ومغزى توقيتها لكن ثمة اتفاق
�شبه عام على �أن امليلي�شيات املنفلتة العقال يف العراق هي من تقف خلفه
و�أن الهدف الرئي�سي لهذه الهجمة هو ج�س نب�ض الإدارة الأمريكية
اجلديدة ودرا�سة ردود فعلها على هذه العملية التي ا�ستهدفت مبا�شرة
القوات الأمريكية وقواعد التحالف الدويل يف �أربيل ف�ضال عن �إعطاء
�إدارة بايدن �إ��ش��ارة ب��أن يد من يقف خلف ه��ذه امليلي�شيات طويلة يف
العراق مبا يكفي ال�ستهداف الأمريكان يف عقر الدار الكردية.

حملة التلقيح �ضد كورونا يف الربازيل ت�سري بوترية بطيئة ارتفاع عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا يف املك�سيك

•• ريو دي جانريو�-أ ف ب

يف ال�برازي��ل التي اعتربت يف ال�سابق
مثاال يحتذى به يف التلقيح اجلماعي،
بالكاد تلقى �أك�ثر م��ن  2يف املئة من
ال�سكان البالغ عددهم  212مليونا
اجل��رع��ة الأوىل م��ن ال �ل �ق��اح امل�ضاد
ل �ف�ي�رو���س ك� ��ورون� ��ا ،ب �ع��د � �ش �ه��ر من
انطالق احلملة الوطنية التي ت�سري
ب��وت�ي�رة ب�ط�ي�ئ��ة .يف ظ��ل ع ��دم وجود
توجيهات وا�ضحة من حكومة جايري
بول�سونارو ،وج��دت ال��والي��ات واملدن
ال�برازي�ل�ي��ة نف�سها م�تروك��ة لتدبري
�أم��ره��ا ،م��ع ال�ع��دي��د م��ن الإخفاقات
وال � �ت� ��زوي� ��ر وح � �ت ��ى ت �ع �ل �ي��ق عملية
التلقيح كما ح�صل يف ريو دي جانريو
وال�سلفادور ب�سبب نق�ص اجلرعات.
وتلقى ح��وايل  5,2م�لاي�ين �شخ�ص
اجل��رع��ة الأوىل م��ن ال�ل�ق��اح يف ثاين
�أك�ثر ال��دول ت�ضررا بالفريو�س ،مع
وفاة ما يقرب من � 240ألف �شخ�ص.
وب � ��د�أت ح�م�ل��ة ال�ت�ل�ق�ي��ح يف الربازيل
مت�أخرة �أ�سابيع عن الواليات املتحدة
ومعظم البلدان الأوروبية ،وهي �أي�ضا
من الدول االكرث ت�ضررا بالوباء.
لكن ذل��ك مل مينع ه��ذا البلد الواقع
يف �أم�يرك��ا الالتينية من تلقيح عدد
�أك�بر مبرتني مما فعلت فرن�سا التي
ب � ��د�أت ح�م�ل�ت�ه��ا ق �ب��ل ث�لاث��ة �أ�سابيع
م��ن ال �ب�رازي ��ل� .إال �أن ال �ع��دي��د من
املتخ�ص�صني يعتقدون �أن الربازيل،
ب�ف���ض��ل خ�برت �ه��ا ،مي�ك�ن�ه��ا التطعيم
بوترية �أ�سرع .وقالت �إيثيل ما�سييل،
ع ��امل ��ة الأوب � � �ئ� � ��ة يف ج ��ام� �ع ��ة والي� ��ة
�إ�سبرييتو �سانتو “يف العام ،2010
مت تلقيح �أكرث من  80مليون �شخ�ص
�ضد فريو�س �إت�ش � 1إن  1يف �أقل من
ثالثة �أ�شهر».
وه��ي ت�شري �أ�صابع االت�ه��ام خ�صو�صا

�إىل وزي��ر ال�صحة �إدواردو بازويلو،
وه ��و ج�ن�رال يف اجل�ي����ش ل�ي����س لديه
خربة يف هذا املجال .و�أ�ضافت “لدينا
عدد كبري من املتخ�ص�صني املمتازين
يف جم��ال التلقيح يف ال�ب�رازي��ل لكن
من هم فوقهم يف الت�سل�سل الهرمي،
جنود معظمهم يفتقرون �إىل اخلربة
الالزمة» .نظرا �إىل افتقار احلكومة
ل ��ر�ؤي ��ة وال� �ت ��وت ��رات الدبلوما�سية
ال �ن��اجت��ة ع ��ن ت �� �ص��ري �ح��ات الرئي�س
اليميني املتطرف املتهورة خ�صو�صا
حيال �شي جينبينغ ،واجهت الربازيل
�صعوبات يف ا�سترياد جرعاتها الأوىل.
ووافقت الوكالة ال�صحية “�أنفي�سا”
على لقاحني فقط حتى الآن ،وهما
كورونافاك ال�صيني و�أ�سرتازينيكا.
ومت ت��وف�ير  12مليون ج��رع��ة فقط
لبدء حملة التلقيح .وتتوقع احلكومة
ت�سلم  210,4م�لاي�ين ج��رع��ة من
لقاح �أ�سرتازينيكا بحلول نهاية العام

و 100مليون جرعة من كورونافاك
بحلول نهاية �آب�/أغ�سط�س املقبل.
وقالت ما�سييل “كان من اخلط�أ من
جانب احلكومة �أن تراهن على جهة
واحدة” معتربة �أن التقليل امل�ستمر
م��ن � �ش ��أن الأزم� ��ة ال�صحية م��ن قبل
ال��رئ�ي����س ب��ول �� �س��ون��ارو ه��و “ت�صرف
جرمي» .و�أ�ضافت عاملة الأوبئة “لقد
قاد حملة �ضد اللقاحات قائال �إنه لن
يتلقى اللقاح و�أن اللقاحات قد حتول
ال�ن��ا���س �إىل متا�سيح .لقد زرع بذور
ال�شك بني ال�سكان» .و�شرحت ناتاليا
با�سرتناك عاملة الأح�ي��اء الدقيقة يف
جامعة �ساو باولو “عدم وج��ود كمية
كبرية من اجلرعات مينعنا من �إجراء
حملة حت�صني �شاملة كما كنا نفعل يف
ال�سابق».
والوقت ينفد ب�سبب ت�ضرر الأمازون
ب���ش��دة ج ��راء ال�ن���س�خ��ة امل �ت �ح��ورة من
ف �ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا ال� �ت ��ي ظ� �ه ��رت يف

مادورو ّ
يهدد بـ «الر ّد بقوة» �إذا انتهكت �سيادة بالده

•• بوغوتا�-,أ ف ب

هدّد الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو بـ”ال ّرد بقوة”
على ت�شكيل بوغوتا وحدة من القوات اخلا�صة ملحاربة
مه ّربي خمّ درات وم�س ّلحني متم ّردين تقول كولومبيا
يتح�صنون يف جارتها فنزويال.
�إ ّنهم
ّ
وق ��ال الرئي�س اال� �ش�تراك��ي خ�لال م ��ؤمت��ر �صحايف يف
كراكا�س �إ ّن��ه �أم��ر القوات امل�س ّلحة الفنزويلية ب”الر ّد
بق ّوة على الت�صريحات الطائ�شة التي �أطلقها الرئي�س
الكولومبي �إي�ف��ان دوك��ي ب�ش�أن فنزويال” و”تنظيف
�سبطانات بنادقنا �إذا جت � ّر�أ دوكيه على انتهاك �سيادة
فنزويال» .وكان الرئي�س الكولومبي اليميني �أعلن يف 8
�شباط/فرباير ت�شكيل وحدة ع�سكرية من قوات النخبة

ملحاربة متم ّردين ان�شقّوا عن حركة “القوات امل�س ّلحة
الثورية الكولومبية” (فارك) التي �أبرمت اتفاق �سالم
م��ع ب��وغ��وت��ا ،وم�س ّلحني م��ن ح��رك��ة مت � ّرد �أخ ��رى هي
“جي�ش التحرير الوطني” ،ومه ّربي خم �دّرات تقول
بوغوتا �إن ه�ؤالء جميعاً وجدوا يف فنزويال مالذا �آمناً.
وق��ال دوك��ي يومها �إنّ “الهدف لهذا ال�ع��ام ه��و �ضرب
ر�ؤو� ��س �إره ��اب املخدّرات”  ،م�شرياً �إىل �أ ًن “العديد
منهم حمم ّيون يف فنزويال».
وج��ه الأرب �ع��اء ت�ه��دي��داً مبا�شراً لنظريه
ل�ك��نّ م ��ادورو ّ
ال�ك��ول��وم�ب��ي ق��ائ� ً
لا �إ ّن ��ه “�إذا جت� � ّر�أ �إي �ف��ان دوك ��ي على
مل����س ملليمرت واح ��د م��ن الأرا� �ض��ي ال�ف�ن��زوي�ل�ي��ة ...ال
تكن جمنوناً يا �إيفان دوك��ي! �إع��رف ح��دودك واحرتم
فنزويال».

بعد املوجة الثانية ..وفيات كورونا يف �أفريقيا تقرتب من � 100ألف
•• جوهان�سبريغ-رويرتز

اق�ترب��ت ح�صيلة وف�ي��ات كوفيد 19-يف �أف��ري�ق�ي��ا من
� 100أل��ف �أم����س اخلمي�س ،وه��ي ح�صيلة منخف�ضة
ن�سبياً م�ق��ارن��ة ببقية ال �ق��ارات لكنها ت��زي��د على نحو
�سريع يف ظل موجة ثانية من اجلائحة ت�ضغط على
امل�ست�شفيات .و�سجلت �أفريقيا  99800وف ��اة ،وهو
ع��دد يقل عن احل�صيلة امل�سجلة يف �أمريكا ال�شمالية
التي جتاوزت ن�صف مليون ويف �أوروبا حيث تقرتب من
� 900ألف ،وفقاً حل�سابات رويرتز.
لكن ال��وف�ي��ات تزيد على نحو ح��اد يف �أن�ح��اء �أفريقيا،
وي��أت��ي جنوب ال�ق��ارة يف ال���ص��دارة خا�صة دول��ة جنوب
�أفريقيا التي متثل نحو ن�صف الوفيات.
وتواجه جنوب �أفريقيا موجة ثانية من اجلائحة نتجت
عن �ساللة متحورة �أك�ثر ع��دوى من فريو�س كورونا
�أدت لتكد�س ع�ن��اب��ر امل���ص��اب�ين يف امل�ست�شفيات .وقال
ريت�شارد ميهيجو من�سق برنامج التح�صني يف املكتب

الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية يف �أفريقيا لرويرتز:
“العدد امل�ت��زاي��د م��ن الإ� �ص��اب��ات �أدى �إىل ال�ك�ث�ير من
احل��االت ال�شديدة وت��واج��ه بع�ض ال�ب�ل��دان �صعوبة يف
ال�ت��أق�ل��م» .وذك��ر �أن ه�ن��اك زي ��ادة يف ال��وف�ي��ات يف بلدان
قريبة من جنوب �أفريقيا مثل زميبابوي وموزامبيق
وم� ��االوي ،مم��ا ي��زي��د اح�ت�م��ال ان�ت���ش��ار ��س�لال��ة كورونا
املكت�شفة يف ج�ن��وب �أفريقيا يف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي يف بقية
�أنحاء منطقة جنوب القارة .ودعت منظمة �أطباء بالد
حدود الدولية للإغاثة هذا ال�شهر �إىل توزيع اللقاحات
على نحو عاجل يف جنوب قارة �أفريقيا ملواجهة انت�شار
ال�ساللة املتحورة ،حيث تتخلف معظم دول القارة عن
الدول الغربية الأكرث ثراء يف �إطالق برامج التطعيم
اجلماعي .وك�شفت بيانات روي�ترز �أن معدل الوفيات
يف �أفريقيا ي�سجل الآن نحو  2.6باملئة ،وهو ما يزيد
على املتو�سط العاملي البالغ  2.3باملئة و�أعلى قليال من
 2.4باملئة يف املوجة الأوىل من اجلائحة ،والذي كان يف
وقت ما منخف�ض ن�سبياً مقارنة بغريها من القارات.

ال�برازي��ل وب��د�أت تنت�شر يف كل �أنحاء
ال�ب�لاد .و��ش��ددت با�سرتناك على �أنه
“�إذا تركنا الفريو�س ينت�شر بطريقة
جاحمة ،قد تظهر ن�سخ �أخرى ،لذلك
يجب علينا ت�سريع وت�ي�رة التطعيم
وزي � � ��ادة درا�� �س ��ة ت���س�ل���س�ل�ه��ا اجليني
لتحديدها».
ك��ذل��ك ،ي ��أ� �س��ف امل�ت�خ���ص���ص��ون لعدم
وج��ود �إر� �ش��ادات وا�ضحة م��ن الوزارة
ب�ش�أن املجموعات التي يجب تلقيحها
ك�أولوية.
وروت م��ا��س�ي�ي��ل “يف والي� �ت ��ي ،تقرر
ت �ل �ق �ي��ح الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص ال� ��ذي� ��ن تزيد
�أعمارهم عن  90عاما ح�صرا .لكن
طالب الرتبية البدنية الذين يبلغون
 20عاما ،تلقوا اللقاح �أي�ضا».
ناهيك باملزورين الذين ا�ستطاعوا
احل�صول على اللقاح قبل الآخرين
ب �ف �� �ض��ل ع�ل�اق��ات �ه��م ال �ق ��وي ��ة مع
امل�س�ؤولني.

•• مك�سيكو�-أ ف ب

�أدى ارتفاع عدد الإ�صابات بفريو�س
كورونا بعد احتفاالت نهاية العام
�إىل تزايد عدد املك�سيكيني الذين
يعانون ال�شعور بالذنب �أو اال�ستياء
من الوفيات التي كان من املمكن
جتنبها.
ومن بني ه�ؤالء مد ّر�سة متقاعدة
�أ�صيبت �شقيقتها بالفريو�س بعد
�إقامتها حفلة �صغرية ملنا�سبة العام
اجلديد .ويعتقد �أفراد العائلة �أن
�شخ�صا جازف وان�ضم �إىل احلفلة
قبل �صدور نتيجة اختبار كوفيد-
� 19أج��راه ال�شتباهه ب�أنه م�صاب
بالفريو�س ،نقل لها العدوى.
وقالت املر�أة التي طلبت عدم ك�شف
ا��س�م�ه��ا “مل ي�ك��ن ه ��ذا ال�شخ�ص
ي��ري��د ال �ب �ق��اء وح� �ي ��دا ل��ذل��ك مل
ي�ق��ل �أي ��ش��يء و�أ� �ص��اب اجلميع”
بالفريو�س.
وك� �م ��ا ه� ��ي احل� � ��ال يف ك �ث�ي�ر من
الأح� �ي ��ان� � ،س��رع��ان م��ا ب ��د�أ تبادل
االتهامات بامل�س�ؤولية.
و�أ�� �ض ��اف ��ت امل � � ��ر�أة “�أقول البنة
�شقيقتي �أال حتقد .لن يعيد �شيء
والدتها».
دف �ع��ت امل�ك���س�ي��ك ث�م�ن��ا ب��اه �ظ��ا يف
الأرواح �إثر التجمعات التي �أقامتها
العائالت والأ�صدقاء خالل عيدي
امليالد ور�أ�س ال�سنة رغم منا�شدات
ال���س�ل�ط��ات ب�ت�ج�ن��ب ال ��ذه ��اب �إىل
احلفالت والبقاء يف املنزل.
وبلغ ع��دد الوفيات بالوباء ذروته
يف ك��ان��ون الثاين/يناير منذ بدء
ان �ت �� �ش��ار ال �ف�ي�رو���س ،وي �ع��ود ذلك
�إىل ح� ��د ك� �ب�ي�ر �إىل اح� �ت� �ف ��االت
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام .وامل�ك���س�ي��ك م��ن بني
�أك�ثر البلدان ت�ضررا بالوباء مع

ت�سجيلها ما يقرب من � 174ألف
وفاة وحواىل مليوين �إ�صابة.
وق� � ��ال� � ��ت امل� � �ع � ��اجل � ��ة النف�سية
فران�شي�سكا كارينياتو �إن الإ�صابات
والوفيات �أثارت ت�سا�ؤالت واتهامات
متبادلة ،وبحثا عن امل�س�ؤول.
و�أو� �ض �ح��ت “عندما ت �ك��ون هناك
خ �� �س��ارة ،ي�ك��ون م��ن ال���ص�ع��ب على
الأ�سرة عدم توجيه �أ�صابع االتهام
�إىل الآخرين �أو �إىل �أنف�سهم».
و�أ�ضافت “ال�شعور بالذنب ثقيل
ج ��دا ،ل�ك�ن��ه ال ي���س��اع��د يف عملية
احلداد».
يف  28كانون االول/دي�سمرب ،تويف
امل�غ�ن��ي وك��ات��ب الأغ ��اين املك�سيكي
�أرم ��ان ��دو م��ان��زان�يرو بالفريو�س
بعد التقاطه العدوى يف حفلة عيد
م�ي�لاده الـ .86وه��و ك��ان م�صابا
مبر�ض ال�سكري.
وق��ال ابنه خ��وان بابلو مانزانريو

ل���ص�ح�ي�ف��ة “ريفورما” “�أرى
� � �ص� ��ورة ل �ث�ل�اث�ي�ن � �ش �خ �� �ص��ا دون
كمامات و�أقول +يا له من ت�صرف
غ�ي�ر م� ��� �س� ��ؤول .+اجل �م �ي��ع هناك
�أ�صيب بكوفيد».
وت��و��ص��ي ك��اري�ن�ي��ات��و ب�ع��دم فقدان
املنظور يف احلاالت التي يكون فيها
الفريو�س جمرد “حمفز” للوفاة
ب�سبب ال�شيخوخة �أو الأمرا�ض
املزمنة .دمّر الذنب عاملة منزلية
بعدما نقلت ال�ع��دوى �إىل خم�سة
من �أفراد الأ�سرة التي كانت تعمل
ل��دي�ه��ا .وه��ي �أ�صيبت بالفريو�س
�أث� �ن ��اء زي��ارت �ه��ا وال ��ده ��ا املري�ض
خالل عطلة ر�أ�س ال�سنة.
وق��ال��ت بينيلوبي غوتيرييث ربة
ع�م�ل�ه��ا وه ��ي حم��ام �ي��ة ت�ب�ل��غ من
العمر  36عاما “�أعلم �أن الأمر
مل يكن مق�صودا ،ف�أنت يف بع�ض
الأحيان ال تعرف حتى كيف ت�صاب

ب��ه ،ل�ك��ن ن �ع��م�� ،ش�ع��رت بالغ�ضب.
فقد كنت حتدثت معها كثريا عن
كوفيد».
و�أ�� �ض ��اف ��ت ه� ��ذه امل �ح��ام �ي��ة التي
�أدخ� �ل ��ت امل���س�ت���ش�ف��ى م��ع والدتها
ملدة �أ�سبوع “لقد دفعت لها مبلغا
�إ�ضافيا حتى ال ت�ستخدم و�سائل
النقل العام .وقلت لها �أال ت�أتي �إذا
�أ�صيبت هي �أو �أي فرد من �أ�سرتها
باملر�ض ،و�س�أ�ستمر يف الدفع لها».
وما زالت عائلة �أخرى ت�س�أل نف�سها
ه��ل فعلت ال �� �ص��واب بنقل قريبة
م�صابة بالفريو�س �إىل م�ست�شفى
عام مكتظ حيث �أم�ضت �شهرا قبل
�أن تتوفى.
وق ��ال �أح ��د �أف � ��راد الأ�� �س ��رة “لقد
ت �ف��اق��م و� �ض �ع �ه��ا ب �� �س �ب��ب ع ��دوى
انتقلت �إليها يف امل�ست�شفى .يت�ساءل
� �ش �ق �ي �ق��ي “ماذا ل ��و ذه� �ب ��ت �إىل
طبيبها املعتاد؟».

البنتاغون :ثلث الع�سكريني الأمريكيني يرف�ضون تل ّقي ال ّلقاح
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلن م�س�ؤول كبري يف البنتاغون �أنّ ثلث �أفراد القوات امل�س ّلحة
الأمريكية يرف�ضون تلقّي ال ّلقاح امل�ضا ّد لكوفيد 19-على
ال� ّرغ��م م��ن �أنّ ف�يرو���س ك��ورون��ا م�ست�ش ٍر يف �صفوفهم و�أ ّنهم
ي�شاركون ب�أنف�سهم يف احلملة الوطنية لتلقيح �س ّكان الواليات
امل ّتحدة .وق��ال امليجور ج�نرال جيف تاليافريو خالل جل�سة
ا�ستماع يف الكونغر�س �إنّ “معدّالت القبول تناهز الثلثني”،
يف وقت ال يزال فيه البنتاغون يعترب تلقّي الع�سكريني ال ّلقاح
امل�ضاد لكوفيد 19-م�س�ألة اختيارية .ولفت تاليافريو �إىل �أنّ

•• باري�س�-أ ف ب

هذا الرقم ي�ستند �إىل “بيانات �أو ّلية للغاية».
من جهته قال املتحدث با�سم وزارة الدفاع الأمريكية جون
مف�صلة
ك�يرب��ي �إ ّن ��ه لي�ست ل��دى ال�ب�ن�ت��اغ��ون ح��ال�ي�اً ب�ي��ان��ات ّ
ع��ن اجلي�ش ب�أكمله يف م��ا يتعلق بالتلقيح ،م ��ؤ ّك��داً باملقابل
�أنّ الع�سكريني الأم�يرك�ي�ين تلقّوا ح ّتى ال�ي��وم م��ا جمموعه
 916,500جرعة.
وال يو�ضح ه��ذا الرقم كم بال�ضبط ع��دد الع�سكريني الذين
ج��رى تطعيمهم ح�ت��ى ال �ي��وم ،ذل��ك لأنّ ال� ّل�ق��اح يعطى على
جرعتني ،ما يعني �أنّ بع�ضهم قد يكون تلقّى جرعة واحدة
والبع�ض الآخر جرعتني.

و�شدّد كريبي على �أنّ م�ستوى رف�ض ال ّلقاح يف �صفوف القوات
امل�س ّلحة م�شابه تقريباً مل�ستواه يف �صفوف عامة ال�سكان.
وج ّندت احلكومة �أفراداً من القوات امل�س ّلحة واحلر�س الوطني
مل ��ؤازرة الطواقم العاملة يف احلملة الوطنية للتطعيم �ض ّد
كوفيد 19-يف جميع �أنحاء البالد.
ويفر�ض البنتاغون على ك ّل الع�سكريني تلقّي غالبية ال ّلقاحات
القيا�سية ،لكنّ ه��ذا الأم��ر ال ي�سري على ال ّلقاحات امل�ضادّة
لكوفيد 19-لأنّ ا�ستخدامها �أجيز مبوجب ترخي�ص طارئ
وبالتايل ال ميكن فر�ضها على �أفراد القوات امل�س ّلحة ،بح�سب
ما �أو�ضح املتحدّث.

هل تكون اللقاحات منجم ذهب ل�شركات الأدوية؟

ه��ل ي�ك��ون ��س��وق ال�ل�ق��اح��ات امل�ضادة
ل �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا ف��ر� �ص��ة ذهبية
مل�ن�ت�ج��ي ه ��ذه اجل ��رع ��ات الثمينة؟
يف م��ا ي ��أت��ي� ،أب ��رز م��ا يعنيه الوباء
بالن�سبة �إىل قطاع �صناعة الأدوية.
�أع� �ل� �ن ��ت � �ش ��رك ��ة ف� ��اي� ��زر �أن قيمة
م �ب �ي �ع��ات �ه��ا م� ��ن ل �ق��اح �ه��ا امل�ضاد
ل �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا وال � ��ذي طورته
بالتعاون م��ع بايونتيك� ،ست�صل يف
العام  2021وحده �إىل حوايل 15
مليار دوالر .وذلك دون احت�ساب �أي
عقود �إ�ضافية.
ويف امل�ج�م��وع“ ،قد تبلغ قيمة هذا
ال�سوق م��ا ب�ين � 30إىل  40مليار
دوالر هذا العام .وهو تغري هائل يف
املنظور” ،كما �أو�ضح لويك �شابانييه
من �شركة “�إيه واي” لال�ست�شارات
لوكالة فران�س ب��ر���س .وه��ذا الرقم
�أع �ل��ى ب�ك�ث�ير م��ن �أرب � ��اح اللقاحات
الأخ��رى ،على �سبيل املثال لقاحات
الأطفال ،يف العام العادي.
وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال� ،ستكون املبالغ
� �ض �خ �م��ة ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل االحت � ��اد
الأوروب � ��ي� ،إذا ك��ان��ت الأ� �س �ع��ار التي
ك�شفت عن طريق خط�أ فادح ارتكبته
على تويرت يف كانون الأول/دي�سمرب
وزيرة الدولة البلجيكية للميزانية
�إيفا دي بليكر� ،صحيحة.
ف�م��ع اف�ت�را���ض �أن ك��ل ج��رع��ة يبلغ
� �س �ع��ره��ا  18دوالرا ،ف� � ��إن �شركة
م��ودي��رن��ا ال �ت��ي وق �ع��ت ع �ق��دا ت�سلم
مبوجبه ما ي�صل �إىل  160مليون
ج��رع��ة ،مي�ك�ن�ه��ا ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل املثال
جني  3مليارات دوالر.
وم� ��ع ذل � ��ك ،م ��ن ال �� �ص �ع��ب حتديد
الأرب ��اح ال�ت��ي �ستحققها املختربات
وف �ق��ا للمتخ�ص�صني .لأن �أ�سعار
لقاحي �أ�سرتازينيكا ( 1,78يورو

ل �ك��ل ج ��رع ��ة) وم ��ودي ��رن ��ا ،تختلف
ب�شكل ك �ب�ير ،ع�ل��ى غ ��رار التقنيات
امل �� �س �ت �خ��دم��ة واال�سرتاتيجيات.
و�أو��ض�ح��ت �أ�سرتازينيكا �أن�ه��ا تريد
ب�ي��ع ل�ق��اح�ه��ا ب�سعر ال�ك�ل�ف��ة ،خالل
زمن اجلائحة.
وق � ��ال ج� ��ان ج� ��اك ل ��و ف� ��ور املحلل
املتخ�ص�ص يف �صناعة الأدوي��ة لدى
�شركة “براين ،غارنييه �أن��د كو”،
“هناك �أمر مبهم حول الربحية».
يف بع�ض الأح�ي��ان ،تدخل التقنيات
اجل � ��دي � ��دة وال� �ت ��و�� �س ��ع ال�صناعي
وال �� �ش��راك��ات ب�ي�ن ال�لاع �ب�ين �ضمن
ال �ك �ل �ف��ة ك �م��ا ق� ��ال امل �ح �ل��ل م�ضيفا
“ي�صبح حتديد �سعر الكلفة النهائي
�أكرث تعقيدا قليال».
و�أ�شار لويك �شابانييه �إىل �أن الوباء
قلب النموذج االقت�صادي التقليدي
ر�أ��س��ا على عقب و�أ��ض��اف “يف قطاع
الأدوي��ة ،غالبا ما يكون اللقاح غري

م��رب��ح يف ال �ب��داي��ة ،ب��ل ع�ل��ى املدى
الطويل .لكن يف ه��ذه احل��ال��ة ،كان
اللقاح مربحا منذ البداية” نظرا
�إىل الطلب املرتفع جدا عليه.
ولفتت فايزر �أي�ضا �إىل �أنها تتوقع
حتقيق هام�ش رب��ح قبل ال�ضريبة
على ه��ذا املنتج ت�ت�راوح ن�سبته بني
 25و 30يف املئة.
وم ��ع ذل ��ك ،ي�ج��ب ع ��دم ��ش��ن هجوم
ع� �ن� �ي ��ف ع � �ل� ��ى امل� � �خ� � �ت �ب��رات وف� �ق ��ا
للمتخ�ص�صني ال��ذي��ن �أ� �ش��اروا �إىل
امل �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا ه � ��ؤالء
الالعبون.
و�� �ش ��رح ��ت ك��ري �� �س �ت �ي��ل كوتين�سو
امل �� �س ��ؤول��ة يف � �ش��رك��ة “�أل�سيمد”
ل�لا� �س �ت �� �ش��ارات “ا�ستثمرت �شركة
ف��اي��زر م��ا ي�ق��رب م��ن م�ل�ي��اري دوالر
يف الأب� �ح ��اث و��س�ت�ع��و�ّ��ض�ه��ا ب�سرعة
كبرية».
لكنها “بد�أت اال�ستثمار دون معرفة

ال �ن �ت �ي �ج��ة .ل �ق��د ت��وق �ف��ت البحوث
ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن ال �ل �ق��اح��ات التي
ك��ان��ت ّ
مر�شحة” ،م�ضيفة �أن هذه
ال�شركات لن تعو�ض �أب��دا تكاليفها
من حيث الأم��وال التي ا�ستثمرتها
يف هذا البحث.
تتمتع ال�شركات التي �أنتجت �أوىل
ال �ل �ق��اح��ات مب��وق��ع ج �ي��د م��ن حيث
اال� �س �ت �ح��واذ ع�ل��ى ط�ل�ب��ات �ضخمة.
لكن هذا ال يعني �أنه لن يكون هناك
جمال �أمام ال�شركات الأخرى .فماذا
لو �أن الن�سخ املتحورة من فريو�س
ك ��ورون ��ا ت�ت�ط�ل��ب ال�ت�ل�ق�ي��ح �سنويا؟
وم��اذا لو �أن كوفيد �أ�صبح منتظما
مثل االنفلونزا؟
وقال �شابانييه “نظرا �إىل �ضخامة
الأزم� ��ة وت ��أث�يره��ا ال�ع��امل��ي والقيود
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة ،م��ا زال ه �ن��اك مت�سع
لعدد معني من الالعبني».
ووف �ق��ا ل�ت�ق��ري��ر ح��دي��ث � �ص��در عن

“غلوبل داتا” قد تنخف�ض مبيعات
ل�ق��اح فايزر/بايونتيك بن�سبة 80
يف امل�ئ��ة تقريبا ال�ع��ام املقبل ب�سبب
املناف�سة من لقاحات �أخرى.
وه ��ذه ،وف�ق��ا لكري�ستيل كوتين�سو،
�أخ�ب��ار ��س��ارة .وه��ي قالت “يبدو �أن
هناك الكثري من املنتجات الفعالة.
وه��ذا االم��ر يحافظ على م�ستوى
املناف�سة».
على �أي ح��ال ،ميكن لوباء كوفيد-
 ،19وف �ق��ا للمتخ�ص�صني� ،إع ��ادة
خ �ل��ط الأوراق يف ق �ط ��اع �صناعة
اللقاحات املغلق جدا.
فهذا القطاع تتقا�سمه تقليديا �أربع
جم�م��وع��ات ع�م�لاق��ة مت�ث��ل وحدها
 90يف املئة من قيمة ال�سوق وفقا
ل�شركة “�إفاليويت فارما” ،وهي
ف��اي��زر وم�ي�رك االم�يرك�ي�ت��ان وجي
�إ� � ��س ك �ي��ه ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة و�سانويف
الفرن�سية.
ومع ذلك ،ف�إن �إنتاج لقاحات بتقنية
احلم�ض ال �ن��ووي ال��ري�ب��ي املر�سال،
وهي تكنولوجيا مبتكرة ت�ستخدمها
م ��ودي ��رن ��ا وف ��اي ��زر “من املحتمل
�أن يغري ج��زءا م��ن امل�شهد” ،وفقا
ل�شابانييه.
و� � �ش ��رح “نحن ن� � ��درك �أن نتائج
ه��ذه التقنية ا�ستثنائية م��ن حيث
الكفاءة والقدرة على التطور والآثار
اجل��ان �ب �ي��ة ال �ت��ي ت �ب��دو منخف�ضة
للغاية».
ومي�ك��ن ل�لاع�ب�ين اجل ��دد احل�صول
على ح�صة يف اللقاحات امل�ستقبلية.
وقال جان جاك لو فور “ميكننا حتى
التفكري يف مزيج من لقاح �إنفلونزا/
كوفيد” .وهناك تناف�س حتمي بني
�شركات التكنولوجيا احليوية ذات
الأ� �س �م��اء امل �ت��داول��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
العبني جدد رو�س و�صينيني يف هذا
القطاع.
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طرق دبي ت�ستقطب ا�ستثمارات �أجنبية ب�أكرث من مليار درهم خالل 2020
•• دبي-وام:

�أعلن �إبراهيم احلداد مدير �إدارة ال�ش�ؤون التجارية واال�ستثمار بقطاع
الإ�سرتاتيجية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية يف هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي
�أن الهيئة متكنت خالل عام  2020من ا�ستقطاب ا�ستثمارات �أجنبية
بقيمة جتاوزت مليار درهم.
ولفت احلداد �إىل �أن ذلك جاء من خالل م�شاريع �شراكة نوعية مع
�شركات عاملية لال�ستثمار يف البنية التحتية وتطوير اخلدمات املقدمة
مل�ستخدي و�سائل النقل العام ،وفق مناذج �شراكة بناء وت�شغيل ومتويل
 ،/BOFT/م��ن ع��دة دول م��ن بينها ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
و�أوروبا .

و�أ�شار �إىل �سعي هيئة الطرق واملوا�صالت الدائم �إىل مواءمة وتطوير
�إطار متكامل لدعم ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص ،وحت�سني البيئة
التنظيمية املتعلقة بتنفيذ �شراكات طويلة الأمد ،وذلك بهدف جذب
�شركاء عامليني واال�ستثمار الأجنبي.
ون��وه �إىل �أن �سعي الهيئة لرت�سيخ وتعزيز عالقاتها اال�ستثمارية
الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،ي�ت��واك��ب م��ع �إط �ل�اق من�صة
“ا�ستثمر يف دبي” ،وهي املن�صة الرقمية املوحدة لت�أ�سي�س الأعمال،
والتي تعترب جتربة فريدة ملزاولة الأعمال بنمط ين�سجم مع �أ�سلوب
دب��ي ال��ذك��ي ،لتكون ب��ذل��ك �أك�ب�ر من�صة م��وح��دة متنح امل�ستثمرين
فر�صة احل���ص��ول على رخ����ص جت��اري��ة وب��دء الأع �م��ال خ�لال دقائق
معدودة ،وب�أ�سلوب �سهل وفعال».

د� �ش �ن��ت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
دبي بالتعاون مع م�ؤ�س�سة تنظيم
ال�صناعة الأمنية و�إدارة جمموعة
دبي للذهب واملجوهرات ،الأقفال
الأمنية املُعززة للإجراءات الأمنية
يف ق �ط��اع ال ��ذه ��ب وامل� �ج ��وه ��رات،
وذلك �ضمن م�شروع” �أمن قطاع
حم�ل�ات ال��ذه��ب واملجوهرات”،
ال�ه��ادف �إىل تطوير �أم��ن القطاع
وتعزيز الأمن والأمان عرب �سل�سلة
من الإجراءات الأمنية املُ�ستحدثة
واملُبتكرة.
وح�ضر التد�شني العقيد حممد
�أه�ل��ي ن��ائ��ب م��دي��ر الإدارة العامة
ل� �ل� �ت� �ح ��ري ��ات ل � �� � �ش � ��ؤون البحث
والتحري ،واملقدم را�شد املعيني من
�إدارة احلد من اجلرمية ،وتوحيد
حم�م��د ع �ب��داهلل رئ�ي����س جمموعة
دبي للذهب واملجوهرات ،والنقيب
امل�ه�ن��د���س خ��ال��د احل �م ��ادي مدير
مركز اعتماد الأنظمة الأمنية يف
م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية،
وعدد من ال�ضباط.
وت �ف �� �ص �ي� ً
لا ،ق ��ال ال �ع �م �ي��د جمال
�� �س ��امل اجل �ل ��اف م ��دي ��ر الإدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح��ري��ات وامل� �ب ��اح ��ث
اجل �ن ��ائ �ي ��ة يف � �ش ��رط ��ة دب � ��ي �إن� ��ه
تنفيذاً ال�سرتاتيجية �شرطة دبي
يف ت ��أم�ي�ن ال �ق �ط��اع��ات التجارية
الهامة يف دبي قامت الإدارة العامة

ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية ت�شارك يف �آيدك�س 2021
•• الريا�ض -وام:

ت�شارك ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية «  « IMASاململوكة بالكامل
ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي يف معر�ض الدفاع الدويل “�آيدك�س
 ”1202حتت �شعار الهوية الوطنية “ا�ستثمر يف ال�سعودية” ،وذلك حتت
مظلة اجلناح ال�سعودي .ويقام اجلناح ال�سعودي حتت �إ�شراف الهيئة العامة
لل�صناعات الع�سكرية ،جامعا حتت مظلته عددا من كربى ال�شركات املحلية
املتخ�ص�صة يف جمال ال�صناعات الع�سكرية والأمنية� ،إذ �سيقام املعر�ض خالل
الفرتة من  12حتى  52من �شهر فرباير اجلاري يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض .وت�أتي م�شاركة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية « IMAS
« لتمثيل اململكة العربية ال�سعودية يف املعر�ض الدويل ت�أكيدا على ما يحظى

به قطاع ال�صناعات الع�سكرية من دعم واهتمام من لدن القيادة الر�شيدة
فيما تلعب �شركة «  « IMASدورا حيويا يف دعم جهود �صندوق اال�ستثمارات
العامة يف توطني �أحدث التقنيات واملعرفة ،ف�ضال عن بناء �شراكات اقت�صادية
ا�سرتاتيجية .وت�سعى �شركة « � « IMASإىل الإ�سهام مع منظومة قطاع
ال�صناعات الع�سكرية يف اململكة والتي تقودها الهيئة ،يف توطني ما يربو عن
 %05من قطاع ال�صناعات الع�سكرية يف اململكة بحلول العام  .0302ومن
املقرر �أن تقوم �شركة  IMASبتعريف الزوار ب�أبرز ما ي�شهده القطاع من
تطورات كبرية ،وما يزخر به من قدرات حملية تلبي االحتياجات العملياتية
للأجهزة الع�سكرية� ،إذ ي�شهد القطاع حراكا غري م�سبوق يقوم على دعم
ومتكني امل�صنعني املحليني ،وتطوير ال�شركات املحلية الواعدة لتكون رائدة
يف جمالها ،ودعم ال�شركات الوطنية الكربى لتعزيز موقعها عامليا.

بالتعاون مع «�سيريا» و جمموعة الذهب»

••دبي-الفجر:

�شرطة دبي تد�شن الأقفال الأمنية املُعززة لتطوير �أمن قطاع الذهب

ل �ل �ت �ح��ري��ات وامل �ب��اح��ث اجلنائية
ب ��رف ��ع درا� � �س� ��ة �أم� �ن� �ي ��ة تت�ضمن
ا�ستحداث منظومة �أمنية تهدف
�إىل تعزيز الإج ��راءات الأمنية يف
قطاع الذهب واملجوهرات واعتمد
املجل�س التنفيذي بدبي تو�صيات
ال��درا��س��ة ،وعليه مت ت�شكيل فرق
ع�م��ل لتنفيذ امل�ن�ظ��وم��ة الأمنية
ت�ضم م�ؤ�س�سة ال�صناعات الأمنية

(� �س �ي�ي�را) و�إدارة جم �م��وع��ة دبي
ل�ل��ذه��ب وامل �ج��وه��رات ،وتت�ضمن
امل�ن�ظ��وم��ة الأم�ن�ي��ة جم�م��وع��ة من
الأدوات الأم �ن �ي��ة وال� �ت ��ي ج ��اري
ال �ع �م��ل ع �ل��ى �إدراج � �ه� ��ا للو�صول
�إىل �صفر جرمية يف ه��ذا القطاع
التجاري الهام.
و�أ�� � �ض � ��اف �أن ه � ��ذه الإج� � � � ��راءات
الأم� �ن� �ي ��ة � �س �ي �ت��م ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا على

Friday

مراحل و�ستوفر هذه املنظومة �سد
الثغرات التي ميكن ا�ستغاللها من
قبل الع�صابات االجرامية و�ستوفر
ا�ستجابة �سريعة ورادعة لدوريات
ال�شرطة ،م�شرياً �إىل �أن التعاون
م ��ع ال �� �ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني
ي�شمل م�ساهمة ح ��وايل 2721
حم��ل جت ��اري م��ن ق �ط��اع الذهب
وامل�ج��وه��رات يف تطوير املنظومة

احلالية �إىل منظومة تتبع اجليل
ال �ث��ال��ث ت�ت���ض�م��ن رب ��ط منظومة
ال� ��دوائ� ��ر ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة املغلقة،
وم ��وا�� �ص� �ف ��ات خ��ا� �ص��ة للخزائن
الداخلية وال��واج�ه��ات الزجاجية
املخ�ص�صة لعر�ض املقتنيات من
ال ��ذه ��ب وامل � �ج ��وه ��رات ،و�أنظمة
حديثة حت��د م��ن ج��رائ��م ال�سطو،
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل الأق � �ف� ��ال الأمنية

املعززة  .و�أكد العميد جمال �سامل
اجل�ل�اف �أن الإج� � ��راءات الأمنية
امل �ت �خ��ذة ل�ل�ح��د م ��ن اجل ��رمي ��ة يف
ق �ط��اع ال�ب�ن��وك وحم�ل�ات الذهب
�شهدت تقدماً كبرياً ال�سيما و�أنها
تلقى اهتماماً مبا�شراً من معايل
ال �ف��ري��ق ع �ب��د اهلل خ�ل�ي�ف��ة امل ��ري
ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�شرطة دب��ي الذي
وجه بتنفيذ العديد من الربامج

والآل �ي��ات والإج� ��راءات الأمنية يف
هذا املجال والعمل على تطبيقها
ما �شكل تقدماً كبرياً لهذا القطاع
امل � �ه� ��م ،خ� �ل��ال ع ��ام �ي�ن 2019
و. 2020
وب � � ��دوره� ،أو�� �ض ��ح ت��وح �ي��د حممد
عبداهلل �أنه مت اعتماد �أنواع جديدة
من االقفال ملحال الذهب بالتعاون
مع �شرطة دبي و”�سيريا” على �أن
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يتم تركيبها خ�لال  60ي��وم�اً يف
 900حم ��ال ذه ��ب وجموهرات
وف��ق املعايري واملقايي�س العاملية،
م � ��ؤك ��داً �أن ال �ت �ع��اون امل �ث �م��ر بني
امل �ج �م��وع��ة و� �ش��رط��ة دب� ��ي ي�سهم
يف ت� �ع ��زي ��ز الأم� � � ��ن والأم � � � � ��ان يف
م�ن�ط�ق��ة ال��ذه��ب وامل �ج��وه��رات يف
دب ��ي م ��ن خ�ل�ال اع �ت �م��اد �سل�سلة
�إج ��راءات م�ستمرة معززة للأمن
يف امل � �ن � �ط � �ق� ��ة .وب �ي ��ن النقيب
امل�ه�ن��د���س خ��ال��د احل �م ��ادي مدير
مركز اعتماد الأنظمة الأمنية يف
م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمنية
�أن اعتماد الأقفال الأمنية املعززة
ي���س�ه��م يف رف ��ع م���س�ت��وى الأمني
يف ��س��وق ال��ذه��ب وت�ع��زي��ز الأمني
للحفاظ على املمتلكات اخلا�صة
يف حم� ��ال ال ��ذه ��ب وامل� �ج ��وه ��رات
وال�صرافة ،م�ؤكداً حر�ص امل�ؤ�س�سة
على امل�ساهمة يف تطوير خمتلف
الأن�ظ�م��ة الأم�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�سهم يف
رفع احل�س الأمني واملحافظة على
�أمن تلك املحال.
و�أ�ضاف �أن التعاون اال�سرتاتيجي
ب�ين م�ؤ�س�سة ال�صناعات الأمنية
و�شرطة دبي م�ستمر بهدف احلد
من اجلرائم يف جميع القطاعات
التجارية يف الإم ��ارة حيث توجد
خ�ط��ط وب��رام��ج �أم �ن �ي��ة م�شرتكة
للو�صول �إىل الهدف اال�سرتاتيجي
حل�ك��وم��ة دب ��ي يف �إ� �س �ع��اد املجتمع
وحفظ �أمنه وممتلكاته.

الإلكرتونيات املتقدمة ال�سعودية ت�ستعر�ض �أنظمة القيادة وال�سيطرة والأمن ال�سيرباين خالل �آيدك�س
•• الريا�ض-وام:

متو�سط �سعر �سلة خامات �أوبك يتهي�أ لك�سر
حاجز  60دوالرا للربميل يف فرباير

•• �أبوظبي-وام:

�شارف املتو�سط ال�سعري ال�شهري ل�سلة خامات “ �أوب��ك “ على ك�سر
حاجز  60دوالرا للربميل وفقا لأحدث التوقعات ال�صادرة عن منظمة
الدول امل�صدرة للنفط “ �أوبك” والتي �أظهرت ارتفاع املتو�سط ال�سعري
بتاريخ  17فرباير � 2021إىل  59.46دوالر للربميل بزيادة ن�سبتها
 9.3%مقارنة مع �شهر يناير من العام ذاته .
وتظهر التوقعات ال�صادرة عن املنظمة ارتفاع املتو�سط ال�سنوي خلامات
“�أوبك” خالل العام � 2021إىل  56.46دوالر للربميل بنمو ن�سبته
 35.7%مقارنة مع املتو�سط امل�سجل يف عام . 2020
وي�أتي االرتفاع يف املتو�سط ال�سعري ال�شهري وال�سنوي خلامات “�أوبك”
بالتزامن مع القفزات ال�سعرية التي �سجلها خام برنت الذي و�صل يف
�سعر الت�سوية جلل�سة �أم�س الأربعاء �إىل  64.43دوالر  ..فيما و�صل
خام غرب تك�سا�س الأمريكي �إىل  60.90دوالر .
و�ساهمت العديد من العوامل يف ا�ستمرار �صعود �أ�سعار اخل��ام بجميع
ت�صنيفاته ومنها الظروف اجلوية التي ت�سود غالبية مدن العامل والتي
�أجربت بع�ض م�صايف النفط يف الواليات املتحدة االمريكية على التوقف
عن الإنتاج بالإ�ضافة �إىل التزام �أوبك بل�س باتفاقية خف�ض الإنتاج التي
ت�ستهدف حفظ التوزان يف ال�سوق النفطي .
وم��ن املتوقع �أن توا�صل �أ�سعار النفط اخل��ام م�سارها ال�صاعد خالل
الفرتة القادمة مع التح�سن يف الطلب على هذه ال�سلعة اال�سرتاتيجية
خا�صة من قبل الدول ال�صناعية الكربى.

�أعلنت �شركة الإلكرتونيات املتقدمة  -احدى ال�شركات التابعة لل�شركة
ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية ..عن م�شاركتها �ضمن اجلناح ال�سعودي
يف معر�ض الدفاع الدويل “�آيدك�س .»2021
وم��ن املقرر �أن تعر�ض �شركة الإلكرتونيات املُتقدّمة �أح��دث تقنياتها
ومنتجاتها الع�سكرية يف معر�ض �آيدك�س  2021كونها �إحدى ال�شركات
يف جم��ال ال��دف��اع وال�ف���ض��اء ،واملتخ�ص�صة يف ت�ق��دمي خ��دم��ات و�أنظمة
وحلول ذات م�ستوى عاملي يف جماالت التقنية ،واحلرب الإلكرتونية ،و
منظومة القيادة والتحكم واالت�صاالت واال�ستطالع  ، C4ISRوالأمن
ال�سيرباين .وت�أكيدًا على دوره��ا الهام والتزامها يف امل�ساهمة بتوطني
 50يف املائة من الإنفاق الع�سكري والأمني ??للمملكة وفق م�ستهدفات

هبوط �صايف ربح جازبروم نفط
الرو�سية  % 71يف 2020

•• مو�سكو-رويرتز:

� �س �ج �ل��ت � �ش��رك��ة ج� ��ازب� ��روم نفط
ال��رو� �س �ي��ة ،ذراع ال �ن �ف��ط التابعة
ل�شركة الغاز احلكومية جازبروم،
ان �خ �ف��ا� �ض��ا  71ب��امل �ئ��ة يف �صايف
رب��ح � 2020إىل  117.7مليار
روب��ل ( 1.60مليار دوالر) �أم�س
اخلمي�س ،بعد تهاوي الطلب على
اخل ��ام و�أ� �س �ع��اره .وق��ال��ت ال�شركة
�إن الإي��رادات نزلت  20باملئة �إىل
ت��ري�ل�ي��وين روب ��ل ب�ي�ن�م��ا تراجعت
الأرب ��اح قبل ال�ف��وائ��د وال�ضرائب
والإه� �ل ��اك و�إط� �ف ��اء ال ��دي ��ن 42
باملئة �إىل  415.4مليار روبل.
و� �ش �ه��دت رو� �س �ن �ف��ت� ،أك �ب�ر �شركة
م�ن�ت�ج��ة ل�ل�ن�ف��ط يف رو� �س �ي��ا و�أح ��د
�أكرب املنتجني على م�ستوى العامل،
انخفا�ضا  79باملئة يف �صايف ربح
� 2020إىل  147مليار روبل� ،إذ
ع�صفت ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س كورونا
بالطلب على ال��وق��ود يف �أ�سواقها
الأ�سا�سية ويف �أنحاء العامل.

�أحد برامج ر�ؤية اململكة  .2030و ُتعر�ض ال�شركة يف جناحها باملعر�ض
خدمات وحلول و�أنظمة متعددة يف جماالت احلرب الإلكرتونية ،و�أنظمة
« C4ISRالقيادة ،والتحكم ،واالت�صاالت ،واحلو�سبة ،واال�ستخبارات،
واملراقبة ،واال�ستطالع” والأم��ن ال�سيرباين مبا يف ذلك الراديو عرب
نظام ربط ال�شبكات « »RoIPونظام االت�صال ق�صري ومتو�سط املدى
« »SDRوالزوارق غري امل�أهولة « »USVsونظام الذكاء الإلكرتوين
اال�ستخباراتي ذو النطاق الوا�سع « »ELINTكما �ست�سلط ال�شركة
ال�ضوء على حلولها ال��رائ��دة يف جم��ال الأم��ن ال�سيرباين مثل جهاز
��ص�م��ام ال �ب �ي��ان��ات وم��رك��ز ع�م�ل�ي��ات �أم ��ن امل �ع �ل��وم��ات « »SOCونظام
املعلومات الأمنية و�إدارة �أحداث الأمن ال�سيرباين « »SIEMبالإ�ضافة
�إىل تقنياتها املتقدمة مبا يف ذلك مدار ونظام مكافحة الطائرات بدون
طيار ونظام الر�صد اجلوي «.»AOS

وق��ال عبد العزيز الدعيلج ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإلكرتونيات
املُتقدّمة “ ..مع ع��ودة ال�شركات وال�صناعات �إىل عملياتها الطبيعية،
ن�سعد مب�شاركة �شركة الإلكرتونيات املُتقدّمة كجزء من اجلناح ال�سعودي
يف معر�ض �آيدك�س  ،2021مل��ا يج�سده م��ن فر�ص ٍة مم�ت��ازة للتعريف
بابتكاراتنا يف قطاع الدفاع لأ�صحاب امل�صلحة املحتملني على امل�ستوى
الإقليمي وال��دويل ،كما �سي�ساعدنا يف اكت�ساب ال��ر�ؤى ح��ول اجتاهات
ال�صناعة احلديثة والتعرف على احتياجات العمالء وا�ستك�شاف فر�ص
منو جديدة مما ي�ساهم يف تعزيز التزامنا بدعم م�ستهدفات ر�ؤية اململكة
 2030وال��ذي ي�ؤكد �أحدها على �ضرورة توطني  ?50من القطاع.
ونتطلع �أن تعزز هذه امل�شاركة من جهودنا لإن�شاء نظام بيئي فعال مي ّكن
�شركة الإلكرتونيات املُتقدّمة من �إط�لاق �إمكانيتها الكاملة لتمكني
املواهب املحلية من ت�صنيع التقنيات العاملية امل�ستقبلية حمل ًيا».

 40.55مليار درهم تداوالت امل�ؤ�س�سات يف الأ�سواق املالية منذ بداية العام اجلاري
•• �أبوظبي-وام:

ا��س�ت�ح��وذت ت � ��داوالت امل�ؤ�س�سات
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ع�ل��ى ن�ح��و 65%
من �إج�م��ايل ال �ت��داوالت امل�سجلة
يف �أ� �س��واق امل ��ال الإم��ارات �ي��ة منذ
بداية العام  2021بعدما قفزت
قيمة ال�صفقـــات ال�ت��ي �أبرمتها
�إىل  40.55م �ل �ي��ار دره� ��م مع
نهاية ي��وم  17ف�براي��ر اجلاري
وذل� ��ك وف�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا للإح�صائيات
ال���ص��ادرة ع��ن �ســــــوقي �أبوظبي
ودبي املاليني.
ويعك�س تفوق تداوالت امل�ؤ�س�سات
فيما مت �إبرامه من �صفقات حتوال
ك�ب�يرا يف ال���س�ل��وك اال�ستثماري
يف الأ� �س��واق املالية املحلية التي
�� �س� �ي� �ط ��رت ع �ل �ي �ه��ا ال� � �ت � ��داوالت
الفردية طيلة ال�سنوات املا�ضية .
وبالإ�ضافة �إىل الأهمية الكبرية
ل� �ه ��ذا ال� �ت� �ح ��ول يف زي � � ��ادة عمق
الأ� � �س� ��واق امل��ال �ي��ة ف ��إن��ه �سيكون
عن�صرا م�ساعدا يف ترقيتها �إىل

فئة الأ�سواق املتقدمة وهو الهدف
الذي ت�سعى دولة الإمارات ممثلة
باجلهات املعنية لتحقيقه خالل
وقت قريب.
وتف�صيال ع�ل��ى م���س�ت��وى حركة
تداوالت امل�ؤ�س�سات يف الأ�سواق ..
فقد بلغ �إجمايل قيمة ال�صفقات
ال�ت��ي �أب��رم�ت�ه��ا يف ��س��وق �أبوظبي
لل��أوراق املالية نحو 33.552
مليار درهم بيعا و�شراء .
و�شكلت ت��داوالت امل�ؤ�س�سات نحو
 78.7%من �إجمايل التداوالت
يف ال���س��وق وال �ت��ي ب�ل�غ��ت قيمتها
 42.61مليار درهم منذ بداية
العام اجلاري.
وب� �ح� ��� �س ��ب اح� ��� �ص ��ائ� �ي ��ات �سوق
ال �ع ��ا� �ص �م ��ة ف� �ق ��د ب �ل �غ��ت قيمة
م�شرتيات امل�ؤ�س�سات منذ بداية
العام اجلاري وحتى نهاية تاريخ
 17فرباير اجل��اري 16.998
مليار درهم  ..فيما و�صلت قيمة
مبيعاتهم  16.564مليار درهم
،وبذلك فقد بلغ �صايف ا�ستثمارات

ه��ذه ال�شريحة م��ن امل�ستثمرين
 434مليون درهم .
�أم� � ��ا يف �� �س ��وق دب � ��ي امل� � ��ايل فقد
ب� �ل ��غ اج � �م� ��ايل ق �ي �م��ة ت � � ��داوالت
امل�ؤ�س�سات  7مليارات دره��م بيعا

و� �ش��راء � ،شكلت ن�ح��و 36.2%
م��ن �إج �م��ايل ال �ت��داوالت البالغة
قيمتها  19.324مليار درهم
بيعا و�شراء.
وتوزعت ت��داوالت امل�ؤ�س�سات بني

م�شرتيات بقيمة  3.36مليار
دره ��م وم�ب�ي�ع��ات ب�ق�ي�م��ة 3.72
م �ل �ي��ار دره� ��م ،وب ��ذل ��ك ف �ق��د بلغ
�صايف ا�ستثماراتهم  360مليون
درهم .

فالي دبي ت�ستعد الن�ضمام طائرات بوينغ  737ماك�س �إىل �أ�سطولها جمددا
•• دبي -وام:

ت�ستعد ف�ل�اي دب ��ي لإع � ��داد ط��ائ��رات ب��وي�ن��غ  737م��اك����س خلدمة
امل�سافرين بعد �إع�لان الهيئة العامة للطريان امل��دين «»GCAA
عن حتديد معايري العودة �إىل اخلدمة لطائرة بوينغ  737ماك�س.
ي�أتي ذلك بعد عملية مراجعة �شاملة ملدة � 20شهرا �شملت ال�شركة
امل�صنعة واملنظمني واملهند�سني والعلماء والباحثني وامليكانيكيني
والطيارين لإعادة الطائرة ب�أمان �إىل اخلدمة.
وقال غيث الغيث الرئي�س التنفيذي ل�شركة فالي دبي � “ :إن طائرة
بوينغ  737ماك�س تعد جزءا ال يتجز�أ من �أ�سطول فالي دبي ولدي
ثقة كاملة يف الطائرة مع عودتها �إىل خدمة امل�سافرين ..ال�سالمة هي
املبد�أ الأ�سا�سي لعملنا قلنا �إننا لن نعيد الطائرة �إىل اخلدمة �إال عندما
يكون ذلك �آمنا « .و�أ�ضاف �أن الهيئة العامة للطريان املدين لعبت دورا
رئي�سيا �إىل جانب اجلهات التنظيمية الأخ��رى خالل املراجعة التي
ا�ستمرت � 20شهرا لطائرة بوينغ  737ماك�س  ..معربا عن �شكره

لهيئة العامة للطريان املدين على عملها الد�ؤوب وال�شامل �إذ حددت
الهيئة �إط��ارا وا�ضحا ودقيقا للتح�سينات والتعديالت على الطائرة
التي يجب الوفاء بها قبل �إع��ادة الطائرة �إىل خدمة امل�سافرين مبا
فيها ت��دري��ب الطيارين الإ� �ض��ايف والإل��زام��ي � ..ستمتثل ف�لاي دبي
جلميع املتطلبات قبل �أن ن�سمح للطائرة باالن�ضمام �إىل �أ�سطولنا.
وت��وج��ت خال�صة العمل والإج� ��راءات الالحقة للمراجعة باملوافقة
على �إع��ادة الطائرة �إىل اخلدمة من قبل هيئة الطريان الفيدرالية
« »FAAووك ��ال ��ة ��س�لام��ة ال �ط�ي�ران ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�احت��اد الأوروب � ��ي
« »EASAوالهيئات التنظيمية الأخ��رى يف العامل وتعود الطائرة
�إىل اخلدمة بعد �أن خ�ضعت ل��واح��دة من �أك�ثر مراجعات ال�سالمة
�أهمية يف التاريخ و�أدى ذلك �إىل العودة الناجحة للخدمة التي مل�سها
امل�شغلون بالفعل يف �أمريكا ال�شمالية والو�سطى واجلنوبية و�أوروبا.
وج ��اءت م��واف�ق��ة الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�يران امل��دين يف ق��رار ال�سالمة
الذي يحدد املتطلبات التي يجب �أن تفي بها كل طائرة من طائرات
بوينغ  737ماك�س يف �أ�سطول فالي دبي وهي :حت�سينات الربامج

واحلماية الإ�ضافية لنظام تعزيز خ�صائ�ص املناورة « ، »MCASو
حتديثات الربامج الأخرى التي ال تتعلق بنظام التحكم يف الطريان ،
وتعديل ف�صل التو�صيالت  ،و فح�ص دقيق للت�أكد من خلو الطائرات
م��ن �أي �أج�سام خارجية  ،بالإ�ضافة �إىل تطوير ت��دري��ب الطيارين
وي�شمل التدريب يف داخل القاعات الدرا�سية والتدريب الكامل على
جهاز املحاكاة � ،إىل جانب �إجناز رحالت اال�ستعداد الت�شغيلية .
و�سيتم التحقق من �صحة هذه التغيريات والتح�سينات و�ست�شكل جزءًا
من موافقة الهيئة على دخول الطائرة اخلدمة.
وخالل الفرتة التي مت فيها �إيقاف �أ�سطول فالي دبي املكون من 11
طائرة من طراز بوينغ  737ماك�س  8وثالث طائرات بوينغ 737
ماك�س  9مت احلفاظ عليها بدقة وخ�ضعت ل�صيانة م�ستمرة كجزء
من برنامج تخزين الطائرات الن�شط.
و�شمل ذلك عمليات تفتي�ش وفحو�صات حمددة ت�صل �إىل � 18ساعة
لكل طائرة كل �أ�سبوع من �أعمال ال�صيانة التي يتم �إج��را�ؤه��ا وفقًا
لأعلى املعايري الدولية.
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�أرا�ضي دبي ت�ستعر�ض �أحدث م�شاريعها وابتكاراتها يف �أ�سبوع الإمارات تبتكر 2021
•• دبي-الفجر:

ت�شارك دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي يف �أ�سبوع االبتكار
“الإمارات تبتكر  ”2021وال��ذي تعقد فعالياته عن
ُبعد خالل الفرتة بني  27 – 21فرباير اجلاري ،حتت
رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
رعاه اهلل.
وق��ال �سعادة �سلطان بطي بن جم��رن ،مدير عام دائرة
الأرا�ضي والأمالك يف دبي“ :توا�صل �أرا�ضي دبي لعب
دور مهم وحيوي يف م�سرية دولة الإم��ارات نحو تعزيز

16

منظومة االبتكار والتحول الرقمي ،وذلك عرب العديد
من اخلدمات املبتكرة التي تعلن عنها با�ستمرار ،والتي
تهدف بدورها �إىل ت�سهيل �إج��راءات املتعاملني وتعزيز
ثقة امل�ستثمرين ،بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ مكانة القطاع
العقاري يف دبي ،والذي يع ّد �أحد �أبرز الأ�سواق العقارية
على م�ستوى العامل .كما تن�سجم خدماتنا وابتكارات
قطاعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا املختلفة م��ع ا��س�ت�ع��دادات دولة
الإم��ارات العربية املتحدة لل�سنوات اخلم�سني املقبلة،
وم�ساعي قيادتها ال��ر��ش�ي��دة لتتبو�أ امل��راك��ز الأوىل يف
جميع املجاالت على م�ستوى العامل».
و��س�ت��زخ��ر م���ش��ارك��ة “�أرا�ضي دبي” بفعاليات �أ�سبوع

االب�ت�ك��ار بالعديد م��ن امل �ب��ادرات واخل��دم��ات وامل�شاريع
اجلديدة املبتكرة للدائرة وم�ؤ�س�ساتها املختلفة ،مبا فيها
م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ،وقطاع الت�سجيل واخلدمات
العقارية ،ومن �أبرز هذه امل�شاريع :نظام امل�شاريع امللغاة،
و�شهادة جودة �سالمة املناطق امل�شرتكة ،و�إطالق خدمة
تقييم املباين والفلل �ضمن املرحلة الثانية من مبادرة
التقييم الذكي.
كما م��ن امل �ق��رر �أن يعقد ق�ط��اع الت�سجيل واخلدمات
ال�ع�ق��اري��ة يف ال��دائ��رة ور���ش عمل تدريبية افرتا�ضية
ملتعاملي ال��دائ��رة ،لتوعيتهم ح��ول �آلية اال�ستفادة من
تطبيق “دبي ري�ست” وتقدمي خدمة التقييم الذكي،

م��ع ��ش��رح امل���ش��روع و�آل�ي��ة عمل ال��ذك��اء اال�صطناعي يف
امل�شروع �أو التطبيق ،و�سيتم عقد ور�شتني افرتا�ضيتني
ي��وم �ي �اً ط�ي�ل��ة �أي� ��ام الأ� �س �ب��وع ،واح� ��دة ب��ال�ل�غ��ة العربية
والأخرى باللغة الإجنليزية.
ي�شار �إىل �أن �أ�سبوع “الإمارات تبتكر  ”2021يع ّد
حدث وطني يهدف �إىل تر�سيخ ون�شر ثقافة االبتكار،
وتعزيز امل�شاركة املجتمعية يف ت�صميم وتطوير التجارب
واملبادرات وامل�شروعات امل�ستقبلية ،وذلك بالتزامن مع
العام اخلم�سني لقيام دولة الإمارات ،ومب�شاركة وا�سعة
م��ن اجل�ه��ات احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية والقطاع
اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية.

«اجل�سور» تدرج �أنظمة الليزر عالية الطاقة يف مركبات ربدان 8x8
•• �أبوظبي  -وام:

�أع � �ل � �ن� ��ت � � �ش� ��رك� ��ة “اجل�سور”
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جم� ��ال الآل� �ي ��ات
امل � ��درع � ��ة يف الإم� � � � � ��ارات وامل � � ��ورد
احل �� �ص��ري لآل� �ي ��ة رب� � ��دان 8x8
ال�ق�ت��ال�ي��ة� ،أم ����س ع��ن ت�ع��اون�ه��ا مع
“ريثيون الإمارات” و”ريثيون
�إنتليجن�س �آن ��د �سبي�س” لإدراج
نظام �سالح ل�ي��زري ع��ايل الطاقة
يف من�صة ربدان  8x8من �شركة
“اجل�سور».
وت� � �ت � ��وىل “�إيرث” ،ال�شركة
ال �ت��ي ت�ع�م��ل يف جم� ��االت البحث
وال� �ت� �ط ��وي ��ر وال� �ه� �ن ��د�� �س ��ة ودم� ��ج
الأن� �ظ� �م ��ة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وتعد
ال���ش��رك��ة ال�شقيقة لـ”اجل�سور”
�ضمن جمموعة اي��دج ،م�س�ؤولية
التكامل ب�ين �آل�ي��ات رب��دان ونظام
الليزر املتقدم فيما �سيتم عر�ض
املركبة املتكاملة يف جناح جمموعة
اي� � ��دج خ �ل��ال ف �ع��ال �ي��ات معر�ض

الدفاع الدويل �آيدك�س . 2021
وتعد مركبة ربدان  8x8املدرعة
من اجليل التايل ،من�صة متقدمة
وج��اه��زة للمهام مت بنا�ؤها بهدف
حت�ق�ي��ق جم �م��وع��ة م��ن الأه � ��داف
املنوعة .وتتميز املركبة بقدرتها
ال �ع��ال �ي��ة ع �ل��ى ال �ت �ح��رك يف الرب
وال�ب�ح��ر ،كما تتوفر بعدة �أ�شكال
وخ �� �ص��ائ ����ص ومي� �ك ��ن جتهيزها
مب�ستويات خمتلفة م��ن احلماية
امل ��درع ��ة ل �� �ض �م��ان حت �ق �ي��ق امليزة
التكتيكية والتقنية.
وي�ت��م ت�شغيل ن�ظ��ام ��س�لاح الليزر
ع� � ��ايل ال � �ط ��اق ��ة م � ��ن “ريثيون
�إنتليجن�س �آند �سبي�س” من خالل
التقنيات التي ت�ستخدم الفوتونات
�أو جزيئات ال�ضوء لتنفيذ املهام
الع�سكرية .ي�ستخدم املنتج املتطور
م �� �س �ت �� �ش �ع � ًرا م �ت �ق��دم �اً كهربائ ًيا
وب �� �ص��ر ًي��ا ي �ع �م��ل ب��الأ� �ش �ع��ة حتت
احلمراء الكت�شاف وحتديد وتتبع
التهديدات املتعددة ،وخا�صة تلك

القادمة من املركبات اجلوية غري
امل�أهولة “الطائرات بدون طيار”.
ومبجرد ا�ستهداف الطائرات غري
امل �ت �ع��اون��ة��ُ � ،ص �م��م ال �ن �ظ��ام ليقوم
باال�شتباك وحتييد هذه الطائرات
ب�سرعة ودقة.
وتتمثل �إح��دى �أه��م مزايا �أنظمة
ال�ل�ي��زر م��ن “ريثيون �إنتليجن�س
�آن� ��د �سبي�س” يف دق �ت �ه��ا ال �ت��ي ال
ت�ضاهى .وعند تو�صيلها مب�صدر
طاقة منا�سبُ ،تظهر هذه الأنظمة
ع�م�ق�اً م�ف�ت��وح�اً مل �خ��زن الذخرية،
وهذا يعني �إمدادات غري حمدودة
تقري ًبا من الذخرية .ولإكمال هذه
الدقة الفائقة ،ميثل الليزر خيا ًرا
منخف�ض التكلفة لكل طلقة ،ما
يجعله ح�ل ً�ا م�ث��ال� ًي��ا للتهديدات
منخف�ضة التكلفة مثل تلك التي
ت�شكلها الطائرات بدون طيار.
ويتمتع نظام �سالح الليزر بقدرة
عالية على البقاء مع توفري تغطية
بزاوية  360درجة يف حزمة �صلبة

ميكن تو�سيعها لتالئم متطلبات
املهمة ،وه��ذا ي�شكل ميزة �إ�ضافية
تعزز مالءمة هذا النظام ملركبات
“ربدان” الربمائية.
ون �ظ ��راً �إىل �أن “�إيرث” تعترب
�شركة �شقيقة ل�شركة “اجل�سور”
�ضمن ق�ط��اع امل�ن���ص��ات والأنظمة
التابع لـ”ايدج” ،توفر “�إيرث”
ق ��درات ع��امل�ي��ة امل���س�ت��وى للتكامل
التكنولوجي يف هذه ال�شراكة ،ما
ي�ضمن �أن تعمل جميع الأنظمة
الفرعية ك��وح��دة متما�سكة .كما
ت���س�م��ح ال�ب�ن�ي��ة امل�ف�ت��وح��ة للنظام
ال �ل �ي��زري ب���س�ه��ول��ة ال�ت�رك �ي��ب يف
عدة من�صات ع�سكرية ،ما ي�ساعد
“�إيرث” ع �ل��ى ت���س�خ�ير متيزها
ال �ه �ن��د� �س��ي م� ��ع ت ��وف�ي�ر امل ��رون ��ة
يف ت�ل�ب�ي��ة امل �ت �ط �ل �ب��ات التكتيكية
الديناميكية وفق �أداء عالٍ وحلول
م��وث��وق��ة وج��اه��زة لإجن ��از املهام.
وق � ��ال ف �ه��د ال �ع �ب �� �س��ي ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “اجل�سور”“ :

ف �خ��ورون ب�ت�ع��اون�ن��ا م��ع “ريثيون
الإمارات” ومع ال�شركة ال�شقيقة
“�إيرث” ح�ي��ث ي�ع��د ن�ظ��ام �سالح
ال �ل �ي��زر ع ��ايل ال �ط��اق��ة �أح ��د �أكرث
الأن�ظ�م��ة امل�ت�ق��دم��ة م��ن ن��وع�ه��ا يف
ال���س��وق ملجابهة ال�ط��ائ��رات بدون
ط� �ي ��ار .وم� ��ع االن �ت �� �ش��ار الوا�سع
لغارات الطائرات بدون طيار هذه
الأي��ام ،تلتزم “اجل�سور” بتوفري
مركبات تلبي املتطلبات الت�شغيلية
للقوات امل�سلحة يف �أنحاء العامل».
بدوره ،قال �آالن ديفي�س ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة “ريثيون
الإمارات”“ :يف ظ��ل التحديات
وال�ف��ر���ص النا�شئة ع��ن ا�ستخدام
الطائرات بدون طيار ،نت�شرف يف
ري�ث�ي��ون الإم � ��ارات �أن ن�ت�ع��اون مع
��ش��رك�ت��ي “اجل�سور” و”�إيرث”
لتجهيز م��رك�ب��ات رب ��دان املدرعة
بقدرات جمابهة الطائرات بدون
طيار التي تتيح نهجاً �آمناً وفعا ًال
يف حت��دي��د ال �ت �ه��دي��دات املحتملة

والتخل�ص منها».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ج�م��ال املهريي،
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل�شركة
“�إيرث”“ :نفخر يف “�إيرث”
بتوفري ق��درات متطورة يف جمال
ال �ت �ك ��ام ��ل ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي لدعم
التعاون بني “ريثيون الإمارات”
و”اجل�سور” .ونتطلع ق��دم�اً �إىل
اال�ضطالع بفوائد وميزات قابلية

الت�شغيل املتبادلة من هذه اجلهود
التعاونية».
وت��رك��ز ��ش��رك��ة “اجل�سور” على
تلبية املتطلبات املنوعة للآليات
املدرعة يف الإمارات ،وتكمن ر�ؤيتها
يف ت�صنيع �آليات برية ت�ساعد على
الإي �ف��اء باالحتياجات امل�ستقبلية
ل�سوق الإم� ��ارات املحلية و�أ�سواق
ال �ت �� �ص��دي��ر .ك �م��ا ت �ل �ت��زم ال�شركة

بت�سخري التقنيات املتقدمة لتعزيز
ق��اب�ل�ي��ة ال�ت�ك�ي��ف و�إح� � ��راز التقدم
يف م���ش�ه��د ال �� �ص��راع��ات املتنامي.
وت� �ع ��د “اجل�سور” ج� � � ��زءاً من
ق�ط��اع املن�صات والأن�ظ�م��ة التابع
لـ”ايدج” ،جمموعة التكنولوجيا
املتقدمة يف قطاع ال��دف��اع وغريه
وال �ت ��ي ُت���ص�ن��ف ب�ي�ن �أف �� �ض��ل 25
مورداً ع�سكرياً يف العامل.

«عالقات ال�شارقة» تبحث التعاون العلمي ومبادرات اال�ستدامة البيئية مع الدمنارك
•• ال�شارقة-وام:

تعاونية ال�شارقة تواكب النمو االقت�صادي املت�سارع بالإمارة
•• ال�شارقة-وام:

�أكد �سعادة ماجد اجلنيد الرئي�س التنفيذي لتعاونية
ال �� �ش��ارق��ة �أن ال �ت �ع��اون �ي��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى م��واك �ب��ة النمو
االقت�صادي املت�سارع بالإمارة وفق خطط ا�سرتاتيجية
م�ستقبلية نحو بناء منظومة اقت�صادية كربى يف قطاع
التجزئة لتكون لها ال��ري��ادة يف ال�سوق املحلي ك�أكرب
ال�ت�ع��اون�ي��ات و�أق��دم �ه��ا يف ال��دول��ة يف ت�ق��دمي اخلدمة
التعاونية على مدار  43عاما .جاء ذلك خالل افتتاح
ال �ف��رع ال �ـ  39ل�ل�ت�ع��اون�ي��ة مبنطقة ال��زب�ير يف �إم ��ارة
ال�شارقة بتكلفة ت�صل �إىل �أكرث من  35مليون درهم
وذلك ا�ستكماال لإجنازاتها امل�ستمرة يف الإمارة.
وت��وج��ه ��س�ع��ادة م��اج��د اجلنيد بال�شكر والتقدير �إىل
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة على

دعمه الدائم و�إىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة على
متابعته ال��دائ�م��ة .وق��ال �إن �إن���ش��اء ف��رع ال��زب�ير ي�أتي
تنفيذاً لتوجيهات جمل�س �إدارة اجلمعية ب�إن�شاء فرع
يخدم �أه��ايل منطقة ال��زب�ير واملناطق التي جتاورها
ويوفر فر�ص عمل للمواطنني واملواطنات و ا�ستكما ًال
للخطة اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها التعاونية واملتمثلة
باالنت�شار يف ربوع �إمارة ال�شارقة كافة وتقدمي اخلدمة
التعاونية لأكرب �شريحة من املواطنني واملقيمني على
حد �سواء.
ووج� ��ه � �س �ع��ادت��ه ال���ش�ك��ر جل�م�ي��ع ال ��دوائ ��ر والهيئات
وال�شركات التي �ساهمت يف �إجناز هذا امل�شروع و كذلك
جلميع الإدارات والأق�سام يف التعاونية على جهودهم
املبذولة يف �إجناح افتتاح الزبري واعداً بالعمل امل�ستمر
ب�أف�ضل املعايري الدولية واخلدمية.

افتتاح هيلتون �أبوظبي جزيرة يا�س
•• �أبوظبي  -وام:

اف�ت�ت�ح��ت ه�ي�ل�ت��ون ال�ع��امل�ي��ة �أم ����س �أح� ��دث منتجعاتها
ال �ف��اخ��رة “هيلتون �أب��وظ �ب��ي ج��زي��رة يا�س” وال ��ذي
ط��ورت��ه “مريال” وي���ض��م  545غ��رف��ة ت�شمل 59
جناحاً بالإ�ضافة �إىل جمموعة وا�سعة من املرافق.
وي�ق��ع ال�ف�ن��دق �ضمن منطقة ال��واج�ه��ة البحرية من
م�شروع يا�س باي ،وهي وجهة حيوية تقع على الطرف
اجلنوبي من جزيرة يا�س يف �أبوظبي مما يتيح للزوار
ال��و��ص��ول م�ب��ا��ش��رة �إىل امل��راف��ق امل�ت�م�ي��زة للتجزئة يف
الواجهة البحرية بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل جتارب الرتفيه.
وقال معايل حممد خليفة املبارك ،رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة م�يرال“ :ميثل افتتاح فندق هيلتون �أبوظبي
جزيرة يا�س خطوة ناجحة جديدة لنا و�إ�ضافة رائعة
�إىل الواجهة البحرية يف يا�س باي».

و�أ� �ض��اف معاليه� ”:إن �ن��ا ف �خ��ورون ل�ل�غ��اي��ة ب�شراكتنا
املتنامية م��ع ع�لام��ة هيلتون العاملية وال�ت��ي �ستقدم
مزيداً من املرافق الراقية لل�ضيافة يف اجلزيرة قريباً.
وال �شك يف �أن تلك �شهادة �أك�ي��دة على التزامنا جتاه
تر�سيخ مكانة جزيرة يا�س كوجهة عاملية رائدة للرتفيه
واال�ستجمام والأعمال ”.من جانبه ق��ال يوكيم جان
�سليفر ،الرئي�س الإقليمي لعالمة هيلتون يف ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا وتركيا“ :ميثل هيلتون جزيرة يا�س
�أبوظبي الإجناز الأروع الذي تعود به فنادق ومنتجعات
عالمة هيلتون �إىل �أبوظبي ،وقد ت�شرفنا بالعمل مع
�شركة مريال ذات الر�ؤية امل�ستقبلية احلكيمة لن�شارك
بفعالية يف منو هذه الوجهة العاملية التي تقدم خدماتها
يف جماالت متعددة “ .فيما اعرب ماثيو موالن ،املدير
العام ملجموعة فنادق هيلتون يف جزيرة يا�س “ :عن
الفخر بافتتاح هيلتون �أبوظبي جزيرة يا�س.

ب �ح��ث ال���ش�ي��خ ف��اه��م ب��ن �سلطان
القا�سمي رئي�س دائ��رة العالقات
احل �ك��وم �ي��ة يف ال �� �ش ��ارق ��ة خالل
لقائه �أم�س مع �سعادة ين�س مارتن
ال���س�ب�يرك القن�صل ال �ع��ام ململكة
ال��دمن��ارك يف دب��ي � ..سبل تعزيز
العالقات بني �إمارة ال�شارقة واملدن
الدمناركية يف امل�ج��االت الثقافية
وال�ع�ل�م�ي��ة واال� �س �ت��دام��ة البيئية
وذل� � ��ك ب �ح �� �ض��ور ال �� �ش �ي��خ ماجد
القا�سمي م��دي��ر دائ ��رة العالقات
احلكومية يف ال���ش��ارق��ة وجونا�س
ن�ي�ل���س��ون امل���س�ت���ش��ار ال �ت �ج��اري يف
القن�صلية.
وت � �ن� ��اول ال� �ل� �ق ��اء ال� �ت� �ط ��ور ال ��ذي
ت�شهده �إم ��ارة ال�شارقة يف النظم
البيئية و�إدارة املوارد عرب حت�سني
ال�ب�ن��ى التحت ّية وت�ط��وي��ر املرافق
ال �ع��ام��ة و�إق ��ام ��ة امل �� �ش��اري��ع التي
ت�ضمن م�ستقبل م�ستدام للإمارة
واجلهود القائمة لتعزيز م�صادر
الطاقة البديلة �إىل جانب �إطالق

احلمالت التوعوية التي ت�ستهدف
املحافظة على امل�سطحات اخل�ضراء
و�صون التن ّوع احليوي.
وا�ستعر�ض ال�شيخ فاهم بن �سلطان
القا�سمي مبادرات الإمارة البيئية
ويف مقدمتها حتويل النفايات �إىل
طاقة والتي تعمل عليها ال�شارقة
من خ�لال �شركة ال�شارقة للبيئة
“بيئة” التي متتلك �أه��م املرافق
يف ه� � ��ذا امل � �ج� ��ال ع� �ل ��ى م�ستوى
املنطقة انطالقاً من �إدراك�ه��ا ب�أن

ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة
�أم��ر ح�ي��وي للحفاظ على املوارد
الطبيعية واحل ��د م��ن م�ستويات
ال � �ت � �ل ��وث .و�أك� � � ��د ال �� �ش �ي��خ فاهم
ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي �أن �إم ��ارة
ال�شارقة تركز من خالل عالقاتها
و� �ش��راك��ات �ه��ا ال��دول �ي��ة ع �ل��ى دعم
ج�ه��ود ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة واحل�صول
على طاقة م�ستدامة  ..م�شرياً �إىل
�أن حماية املوارد والطاقة البديلة
هي �أولوية العامل اليوم باعتبارها

متثل م�ستقبل املجتمعات وحتدد
�شكل اقت�صادات الدول.
وق� ��ال ال���ش�ي��خ ف��اه��م ب��ن �سلطان
القا�سمي �إن م�ف�ه��وم اال�ستدامة
يت�سع ب�شكل متوا�صل وي�صبح �أكرث
�إمكاني ًة مع تطور العلوم والتقنيات
لهذا تتبنى �إمارة ال�شارقة م�شروع
اال� �س �ت��دام��ة ال���ش��ام��ل ال ��ذي يبد�أ
با�ستدامة الطاقة واملوارد والبيئة
واملناخ وذلك بهدف تر�سيخ عوامل
ا�� �س� �ت ��دام ��ة � �س�ل�ام ��ة املجتمعات

وج��ودة حياة ال�سكان  .من جانبه
�أكد �سعادة ين�س مارتن ال�سبريك
القن�صل ال �ع��ام ململكة الدمنارك
عمق العالقات التي جتمع �إمارة
ال�شارقة مبملكة الدمنارك والتي
�أث� �م ��رت ع ��ن �إجن � ��از ال �ع��دي��د من
امل���ش��اري��ع يف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت ..
م�ث�م�ن�اً ج �ه��ود الإم � ��ارة يف حتقيق
اال� �س �ت��دام��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة م ��ن خالل
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى البيئة ومواردها
الطبيعية.

م�صر تعلن عن �أول مزايدة عاملية للبحث عن البرتول
والغاز لعام  2021من خالل البوابة الرقمية

•• القاهرة  -وام:

�أعلن املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية امل�صري عن طرح
�أول مزايدة عاملية للبحث عن البرتول والغاز وا�ستغاللهما لعام 2021
للهيئة امل�صرية ال�ع��ام��ة ل�ل�ب�ترول وال�شركة امل�صرية القاب�ضة للغازات
الطبيعية “�إيجا�س” من خالل بوابة م�صر لال�ستك�شاف واالنتاج فى 24
منطقة بخليج ال�سوي�س وال�صحراء الغربية و�شرق وغرب البحر املتو�سط.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اع �ط��ائ��ه � �ش��ارة ب ��دء ال�ت���ش�غ�ي��ل ال�ف�ع�ل��ي ل �ب��واب��ة م�صر
لال�ستك�شاف واالن�ت��اج  »Egypt Upstream Gateway «EUGعرب
الفيديوكونفران�س ،ك�أول من�صة رقمية توفر البيانات اجليولوجية لأن�شطة
البحث واال�ستك�شاف واالنتاج فى م�صر مبعايري عاملية  ،وذل��ك فى اطار
برنامج جذب اال�ستثمارات �ضمن م�شروع تطوير وحتديث قطاع البرتول.
وخ�لال الفعاليات ق��ام  10من ر�ؤ��س��اء �شركات البرتول العاملية الكربى
ومن �ضمنها �إينى الإيطالية و�أبات�شى الأمريكية وفنرت�شال ديا الأملانية
بالتوقيع على اتفاقيات ع�ضوية فى بوابة م�صر للبحث واال�ستك�شاف قبل
الإطالق الفعلى للبوابة وهو ما يعد �شهادة ثقة من هذه ال�شركات العاملة
فى جمال البحث واال�ستك�شاف فى مناخ م�صر اجلاذب لال�ستثمار والفر�ص
الواعدة التى تزخر بها.

الأ�سهم الأوروبية ترتفع
بف�ضل �صعود �شركات التعدين

•• عوا�صم-رويرتز:

�صعدت الأ�سهم الأوروب�ي��ة �أم�س اخلمي�س �إذ اقتفت �شركات التعدين �أثر
قفزة يف �أ�سعار ال�سلع الأولية مما �ساعد يف التغلب على ت�أثري �سل�سلة من
تقارير الأرباح املخيبة للتوقعات من �شركات بينها �إيربا�ص و�أوراجن.
وارتفع امل�ؤ�شر �ستوك�س  600الأوروبي  0.2باملئة بحلول ال�ساعة 0815
بتوقيت جرينت�ش ،فيما �صعد م�ؤ�شر �شركات التعدين اثنني باملئة �إذ قفزت
�أ�سعار النحا�س ام�س اخلمي�س لت�صل لأعلى م�ستوى يف نحو عقد.
كما كانت �شركات التكنولوجيا والطاقة وال�سيارات من بني �أكرب الرابحني
يف التعامالت املبكرة و�شهدت ارتفاعات بني  0.7باملئة و 1.3باملئة.
لكن �سهم �شركة �صناعة الطائرات �إيربا�ص انخف�ض  3.1باملئة �إذ �أعلنت
ال�شركة عن تكبد خ�سارة �سنوية و�أحجمت عن توزيع الأرباح النقدية ب�سبب
�أثر جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.

 4.9مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع
•• دبي  -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك
ب��دب��ي خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع احل ��ايل �أك�ث�ر م��ن  4.9مليار
درهم  .و�شهدت الدائرة ت�سجيل  856مبايعة بقيمة
 1.64مليار درهم،منها  80مبايعة للأرا�ضي بقيمة
 417.81مليون درهم و 776مبايعة لل�شقق والفلل
بقيمة  1.23مليار درهم.
جاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  78مليون درهم
يف منطقة جبل علي ال�صناعية الثانية تلتها مبايعة
بقيمة  37مليون دره��م يف منطقة ج��زي��رة  2تليها
مبايعة بقيمة  37مليون درهم يف منطقة جزيرة .2
وت�صدرت منطقة ند ال�شبا الثالثة املناطق من حيث
عدد املبايعات �إذ �سجلت  24مبايعة بقيمة  59مليون
دره ��م وتلتها منطقة احل�ب�ي��ة ال��راب�ع��ة بت�سجيلها 8
مبايعات بقيمة  28مليون دره��م وثالثة يف حدائق
ال�شيخ حممد بن را�شد بت�سجيلها  5مبايعات بقيمة
 21مليون درهم .
وف�ي�م��ا يتعلق ب ��أه��م م�ب��اي�ع��ات ال���ش�ق��ق وال�ف�ل��ل جاءت

مبايعة بقيمة  31م�ل�ي��ون دره ��م مبنطقة اجلداف
ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  23مليون درهم
يف منطقة اخلليج التجاري و�أخريا مبايعة بقيمة 16
مليون درهم يف منطقة اخلليج التجاري .
وت�صدرت منطقة ور�سان الرابعة املناطق من حيث عدد
مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  96مبايعة بقيمة
 23مليون درهم وتلتها منطقة مر�سى دبي بت�سجيلها
 78م�ب��اي�ع��ة ب�ق�ي�م��ة  153م�ل�ي��ون دره ��م وث��ال �ث��ة يف
اخلليج التجاري بت�سجيلها  75مبايعة بقيمة 135
مليون دره��م  .و�سجلت ال��ره��ون قيمة قدرها 2.88
مليار دره��م منها  93ره��ن �أرا���ض بقيمة 921.51
مليون دره��م و 278ره��ن فلل و�شقق بقيمة 1.96
مليار درهم وكان �أهمها مبنطقة وادي ال�صفا  7بقيمة
 713مليون درهم و�أخرى يف منطقة اخلليج التجاري
بقيمة  628مليون درهم .
و�شهدت الهبات ت�سجيل  50هبة بقيمة 374.78
مليون دره��م كان �أهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة
 140مليون درهم و�أخرى يف منطقة اخلليج التجاري
بقيمة  115مليون درهم.
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زايد للدرا�سات والبحوث ينظم بطولة «ال�صقار النا�شئ» يف مدينة �سويحان
•• �أبوظبي-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات� ،أم�س الأول
الأربعاء يف مدينة �سويحان بطولة "ال�صقار النا�شئ" للفئة العمرية � 14سنة
فما دون ،وذلك بال�شراكة مع عدد من اجلهات.
و�شارك يف البطولة � 29صقاراً من حمبي ه��ذه الريا�ضة الرتاثية ،ومتكن
� 16صقاراً من اقتنا�ص الطريدة واحل�صول على اجلوائز املقدمة من اجلهات
الداعمة للبطولة "جمموعة بن عزيز ،و�شركة مترير ،وفريق عونك يا وطن
التطوعي ،و�شركة ."Spark Ideas Advertising
وق��ال م�سلم ال�ع��ام��ري ال�ب��اح��ث يف ال�ت�راث ال�شفهي مب��رك��ز زاي��د للدرا�سات
والبحوث رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة �أن تنظيم البطولة ي�أتي يف �إطار
جهود نادي تراث الإمارات للمحافظة على تراث الآباء والأجداد وغر�س مبادئ
ومفاهيم ال�صقارة يف نفو�س الأبناء .و�أ�ضاف العامري "نهدف من خالل هذه
البطولة �إىل ت�شجيع الفئات العمرية ال�صغرية على ممار�سة ريا�ضة ال�صيد
بال�صقور وتعريفهم ب�أبرز مهاراتها منذ �سن مبكرة ،مما ي�سهم يف تر�سيخ هذه
الريا�ضة الرتاثية لدى الأبناء والأجيال القادمة".
و�أع��رب امل�شاركون عن �سعادتهم للم�شاركة يف البطولة التي ترتقي بريا�ضة
ال�صيد بال�صقور ال�سيما �أن ه��ذه البطولة من بطوالت ال�صيد التي تعتمد
على م�ه��ارة ال�صقر يف قن�ص ال�ط��ري��دة "احلمام احلي" ،حيث يلعب مالك
ال�صقر الدور الأهم من حيث م�ستوى �إعداد وتوجيه ال�صقر من �أجل خو�ض
املناف�سات.

طواف الإمارات ن�سخة ا�ستثنائية  ..و�إيطاليا تت�صدر امل�شهد بـ  25دراجا

•• �أبوظبي-وام:

بد�أ العد التنازيل النطالقة الن�سخة
الثالثة من طواف الإمارات ،2021
احلدث الأبرز على �ساحة اللعبة يف
العامل ،والوحيد يف منطقة ال�شرق
الأو� � �س� ��ط امل �ع �ت �م��د � �ض �م��ن �أج �ن ��دة
�سباقات االحت��اد ال��دويل للدراجات
ال�ه��وائ�ي��ة ،وال ��ذي ي��د��ش��ن مراحله
ي��وم "الأحد" املقبل وي�ستمر حتى
 27فرباير اجلاري مب�شاركة 20
فريقا عامليا.
وم� ��ع ب� ��دء و�� �ص ��ول ب �ع �ث��ات الفرق
امل�شاركة �إىل �أبوظبي �أم�س ،والتي
ت �� �ض��م  140دراج� � ��ا ه ��م الأ�شهر
على ال�ساحة العاملية ميثلون 30
جن�سية� ،سوف ي�ساهمون جميعا يف
نقل ال�صورة احل�ضارية وال�سياحية
وال��ري��ا��ض�ي��ة لل��إم��ارات �إىل العامل
م��ن خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��م يف احلدث
ال��دويل الكبري على م��دار املراحل
ال�سبع.
وتت�صدر اجلن�سية الإيطالية امل�شهد
م ��ن خ �ل�ال م �� �ش��ارك��ة  25دراج � ��ا،
وت�ل�ي�ه��ا �أمل��ان �ي��ا يف امل��رك��ز ال �ث��اين بـ
 13دراجا ثم بلجيكا بـ  12دراجا،

وفرن�سا  11دراج ��ا ،ث��م ه��ول�ن��دا بـ
 10دراجني ،و�أ�سرتاليا  8دراجني..
فيما تت�ساوى بريطانيا والدامنارك
وكولومبيا و�إ�سبانيا و�أمريكا بعدد
 6دراجني ،ثم �سوي�سرا  5دراجني
وكازاخ�ستان  3دراج�ين بالت�ساوي
م��ع النم�سا ،وه�ن��اك دراج�ي�ن اثنني
من ا�ستونيا و�سلوفينيا والربتغال
ونيوزلندا ودراج واحد من الت�شيك
و�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل وب ��ول� �ن ��دا و�أث �ي ��وب �ي ��ا
ول �ي �ت��وان �ي��ا وف �ن �ل �ن��دا واالرجنتني
ورو�سيا وكندا وكو�ستاريكا و�أيرلندا
واملجر.
وي �ب��رز م ��ن ب�ي�ن ه� ��ذه اجلن�سيات
ع��دد م��ن ال�ن�ج��وم يتناف�سون على
��ص��دارة م��راح��ل ال�ط��واف يف ن�سخة
 ،2021م ��ن خ�ل�ال �إجنازاتهم
ال�سابقة �سواء يف طواف الإمارات يف
الن�سخ املا�ضية �أو الطوافات العاملية
يف م �ق��دم �ت �ه��م ال �� �س �ل��وف �ي �ن��ي ت ��ادي
ب��وج��ات��ا��ش��ر دراج ف��ري��ق الإم � ��ارات،

والربيطاين �آدم يات�س دراج فريق
اينو�س جرانديري�س الربيطاين،
والكازاخ�ستاين �أليك�سي لوت�سينكو
م ��ن ف��ري��ق �أ� �س �ت��ان��ا ،والربيطاين
ك��ري ����س ف� ��روم دراج ف��ري��ق �ستارت
�آب ني�شن الإ�سرائيلي ،والإيطايل
فيليبو ج��ان��ا الع��ب ف��ري��ق اينو�س
ج � ��ران � ��دي � ��ري� � �� � ��س ال �ب��ري� � �ط � ��اين،
وال� ��� �س ��وي� ��� �س ��ري م � � ��ارك هري�شي،
والأ� � �س �ت��رايل ك��ال �ي��ب اي � ��وان دراج
فريق لوتو �سودال ،وااليرلندي �سام
بينيت دراج فريق ديكوينك كويك
�ستيب ،وبا�سكال �أكرمان دراج فريق
ب ��ورا ه��ان���س�ج��روه��ي ،والكولومبي
فرناندو جافرييا حامل �شعار فريق
الإم ��ارات وماتيو ف��ان دي ب��ول من
فريق الب�سني فينيك�س.
وت �� �ض��م ال� �ف ��رق  13ج�ن���س�ي��ة هي
الإم ��ارات وبلجيكا وفرن�سا و�أملانيا
و�أم�يرك��ا وك��ازاخ���س�ت��ان والبحرين
وب��ري �ط��ان �ي��ا و�إ� �س �ب��ان �ي��ا و�إ�سرائيل

و�أ� � �س�ت��رال � �ي� ��ا وج � �ن� ��وب �أف ��ري �ق �ي ��ا
وه��ول�ن��دا ،وه�ن��اك  4ف��رق م�شاركة
يف الطواف من بلجيكا هي الب�سني
فينيك�س ،وديكوينك كويك �ستيب
،ول��وت��و ��س��ودال ،و�إنرتمار�شي �أريد
جوبريت ماتريوك�س ،و 3فرق من
فرن�سا هي �سيرتوين ،وكوفيدي�س،
وج��روب��ام��ا اف دي ج��ي  ،وفريقان
م��ن �أمل��ان�ي��ا ه�م��ا ب ��ورا هانزجروهي
ودي ا���س ام  ،وفريقان من �أمريكا
هما �أي اف اديوكي�شن نيبو ،وتريك
�سيجافريدو بجانب فريق �أ�ستانا
ب ��رمي�ي�ر ت �ي��ك م ��ن كازاخ�ستان،
وفيكتوريو�س البحريني ،و�إنيو�س
جرانديري�س الربيطاين و�ستارت
�أب ن�ي���ش��ن الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،وجامبو
ف �ي��زم��ا ال �ه��ول �ن��دي ،وم � ��ويف �ستار
الإ�� � �س� � �ب � ��اين ،وب� ��اي� ��ك اك�س�شينج
الأ�سرتايل ،وكوبيكا �أ�سو�س اجلنوب
�أف ��ري� �ق ��ي ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل فريق
الإمارات للمحرتفني.

وق� ��ال م�ن���ص��ور ب��وع���ص�ي�ب��ة رئي�س
جم �ل ����س �إدارة احت � ��اد ال� ��دراج� ��ات
ال� �ه ��وائ� �ي ��ة �إن ط� � ��واف الإم � � � ��ارات
الدويل يعد من �أهم و�أبرز الأحداث
ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ام خ�ل�ال هذه
ال�ف�ترة لي�س على م�ستوى الدولة
ف �ق��ط ب��ل ع �ل��ى م���س�ت��وى املنطقة،
م �� �ش�يرا �إىل �أن اجل �ه ��ات املنظمة
ل �ل �ط��واف ق�ب�ل��ت ال �ت �ح��دي و�أك� ��دت
ق��درات �ه��ا وج��اه��زي�ت�ه��ا ع�ل��ى تنظيم
احل � � ��دث ال � � ��ذي ي� �ق ��ام يف ظ� ��روف
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة� ،إال �أن احل��ر���ص على
�إقامة الطواف هي ر�سالة �إىل العامل
ب��أن الإم��ارات ق��ادرة على ا�ست�ضافة
�أي حدث وحتت �أي ظرف.
و�أ�ضاف " :الإم��ارات بلد امل�ستحيل
وحتقيق ال�ن�ج��اح��ات وال��دل�ي��ل على
ذلك النجاحات التي حتققت خالل
ال�ف�ترة الأخ�ي�رة م��ن خ�لال تنظيم
ال�ع��دي��د م��ن الفعاليات الريا�ضية
وغ�ير الريا�ضية ،ونتوقع �أن تكون

الن�سخة املقبلة هي الأه��م يف تاريخ
ال �ط��واف��ات ال��دول �ي��ة ك��ون�ه��ا جتمع
ك��وك�ب��ة م��ن �أه ��م ال �ن �ج��وم ،و�أ�شهر
الفرق املحرتفة يف ريا�ضة الدراجات
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال � �ع� ��امل ،وكوكبة
الأبطال العامليني وامل�صنفني".
وق��ال ب��و ع�صيبة " :ع�ي��ون العامل
تتجه �إىل الإم ��ارات ملتابعة احلدث
ال � � � ��دويل ،وه � ��و حت � ��دي ك �ب�ي�ر بال
�شك ،لكن كوادرنا الإداري��ة اعتادت
ع �ل��ى م ��واج �ه ��ة ت �ل��ك التحديات،
وحتويلها �إىل ق�ص�ص جناح ،و�سوف
يكون الطواف نافذة م�شرعة على
العامل الطالع اجلميع على حا�ضر
دول��ة الإم ��ارات ،وتراثها وطبيعتها
ومالمح م�ستقبلها امل�شرق".
و�أو��ض��ح �أن احت��اد ال��دراج��ات فخور
بكافة التجهيزات اخلا�صة باحلدث،
و� �س �ي �ج �ن��د ك� ��ل �أج � �ه ��زت ��ه الفنية
والإداري � ��ة للم�شاركة يف التنظيم،
ل�ضمان جناحه و�إخ��راج��ه بال�شكل

وامل�ستوى املتوقع ل��ه ،وال��ذي يليق
با�سم ومكانة دولة الإمارات ،م�شريا
�إىل �أن فريق الإم��ارات للمحرتفني
�سيكون له ب�صمة وكلمة يف الطواف
من خالل حتقيق مراكز متقدمة يف
كافة املراحل ،خا�صة �أن ال�سلوفيني
ال�شاب تادي بوجات�شر �أحد �أع�ضاء
ال�ف��ري��ق م��ر��ش��ح ب�ق��وة حل�صد �أحد
املراكز املتقدمة يف الطواف ا�ستكماال
لإجنازه الذي حققه با�سم الإمارات
خالل طواف فرن�سا الأخري.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د �أح� �م ��د �إبراهيم
البلو�شي امل��دي��ر التنفيذي لنادي
ال � �ف � �ج �ي�رة ال � � � ��دويل للريا�ضات
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ،ج ��اه ��زي ��ة ال �ف �ج�ي�رة
ال�ست�ضافة ط��واف الإم ��ارات ،حيث
ت�ست�ضيف �إم ��ارة الفجرية املرحلة
اخلام�سة التي تقام يوم  25فرباير
مل�سافة  170كلم ،وتنتهي بت�سلق
ج �ب��ل ج�ي����س ال� ��ذي ي�ب�ل��غ ارتفاعه
 1491م�تراً ف��وق م�ستوى �سطح

البحر .وقال  " :توجيهات �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن حممد
ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
الفجرية و�سمو ال�شيخ حممد بن
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد
ال �ف �ج�يرة  ،ك��ان��ت وا� �ض �ح��ة يف هذا
اخل�صو�ص بت�سخري كافة �إمكانية
الإم � ��ارة ون� ��ادي ال �ف �ج�يرة ال ��دويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة ،للم�ساهمة
يف �إجن��اح ه��ذا احل��دث مبا يليق مع
مكانة الإمارات العاملية يف ا�ست�ضافة
مثل هذه املناف�سات العاملية ".
و�أ� �ض��اف البلو�شي " :اخ�ترن��ا 30
�شخ�صا لتقدمي الدعم اللوجي�ستي
ل�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�ن�ظ�م��ة للطواف،
وه��م جمموعة م��ن ال�شباب الذين
مي�ل�ك��ون خ�ب�رات ع��ال�ي��ة يف تنظيم
الأح��داث العاملية� ،إىل جانب و�ضع
م� �ن� ��� �ش� ��آت ال� � �ن � ��ادي حت� ��ت ت�صرف
املنظمني لتحقيق النجاح املن�شود
جلولة الفجرية ".

نهاية �أ�سبوع حافلة يف جممع حمدان الريا�ضي

املنتخب الهولندي للغط�س ي�ستعد
يف دبي لأوملبياد طوكيو
ي �� �س �ت �� �ض �ي��ف "جممع ح � �م ��دان
الريا�ضي" متعدد اال�ستخدامات،
الذي �أ�صبح ملتقى ريا�ضات العامل،
خ�لال الفرتة احلالية العديد من
الأن�شطة الريا�ضية املتنوعة وتتوافد
عليه العديد من املنتخبات العاملية
لإق ��ام ��ة م �ع �� �س �ك��رات �ه��ا التدريبية
ا�ستعدادًا خلو�ض مناف�سات �أوملبياد
طوكيو ال�ت��ي �ستقام خ�لال الفرتة
م��ن  23ي��ول�ي��و ح�ت��ى � 8أغ�سط�س

 ،2021كما ت�ق��ام فيه مناف�سات
بطولة ال�سباحة يف الوقت ذاته .
و�أت��اح الت�صميم املتميز واملوا�صفات
العاملية عالية امل�ستوى التي مت بها
�إن �� �ش��اء جم �م��ع ح �م��دان الريا�ضي
مب �� �س��اح �ت��ه ال ��وا� �س �ع ��ة الإمكانية
ال�ست�ضافة عدة مع�سكرات لريا�ضات
خمتلفة ت �ق��ام يف ذات ال��وق��ت دون
�أن ي �ت ��أث��ر �أح ��ده ��م ب ��الآخ ��ر ،حيث
ب ��د�أ امل�ن�ت�خ��ب ال �ه��ول �ن��دي للغط�س

مع�سكره التدريبي �أم�س اخلمي�س
 18فرباير  2021وي�ستمر حتى
ي��وم  27فرباير اجل��اري ا�ستعدادًا
خلو�ض مناف�سات �أومل�ب�ي��اد طوكيو،
وي �� �ض��م امل�ن�ت�خ��ب ال�لاع �ب��ة �سيلني
فان دويجن احلا�صلة على امليدالية
الذهبية يف بطولة �أوروب��ا للغط�س
من ارتفاع � 10أمتار.
ويواكب ذلك تواجد منتخبا الت�شيك
ل��ري��ا� �ض �ت��ي امل� � �ب � ��ارزة واخلما�سي

احلديث (البنتاثلون) اللذين بد�آ
م�ع���س�ك��ره�م��ا ال �ت��دري �ب��ي امل �ك �ث��ف يف
جممع ح�م��دان الريا�ضي الأ�سبوع
املا�ضي وي�ستمر حتى  20فرباير
اجلاري وي�أتي يف �إطار ا�ستعداداتهما
خلو�ض مناف�سات �أومل�ب�ي��اد طوكيو،
وي�ت�ك��ون املع�سكر م��ن � 17شخ�ص
منهم  6مدربني و 11ريا�ضي ،كما
ي�ست�ضيف جممع حمدان الريا�ضي
بطوالت احتاد الإمارات لل�سباحة.

وت�ق��ام جميع الفعاليات يف جممع االح� �ت��رازي� � ��ة امل �ع �ت �م ��دة م� ��ن قبل ال�ب��روت� ��وك� ��والت ال��ر� �س �م �ي��ة التي
حمدان الريا�ضي وفقًا للإجراءات ال �� �س �ل �ط��ات امل �خ �ت �� �ص��ة م ��ع تطبيق عممها جمل�س دب��ي الريا�ضي على

جميع الأندية ومنظمي الفعاليات
الريا�ضية.
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حلبة يا�س ت�ست�ضيف اجلولة اخلتامية من بطولة «فورموال � 3آ�سيا»

•• �أبوظبي -وام:

تنظم حلبة مر�سى يا�س اليوم وغدا فعاليات اجلولة الثالثة من �سل�سلة
�سباقات يا�س تت�ضمن بطوالت فورموال � 3آ�سيا و�سل�سلة لو مانز �آ�سيا و�إن
جي كيه الإمارات بروكار.
وت�شهد اجلولة الثالثة من �سل�سلة �سباقات يا�س جمموعة من ال�سباقات
احلما�سية احلافلة باملناف�سات والندية على م�سار �سباق جائزة االحتاد
للطريان الكربى للفورموال  1يف �أبوظبي.
ومن املنتظر �أن ي�شهد احلدث مناف�سات اجلولة اخلام�سة واخلتامية من

بطولة فورموال � 3آ�سيا ،مب�شاركة كل من خالد القبي�سي وابنته �آمنة،
واللذين ي�شاركان حتت راية فريق �أبوظبي لل�سباقات من برميا .وال تزال
االحتماالت مفتوحة على لقب بطولة فورموال � 3آ�سيا لل�سائقني قبيل
انطالق �سباقات جولتها الأخرية.
ويوا�صل برميا جوانيو جاو �سائق فريق �أبوظبي لل�سباقات �سعيه النتزاع
لقب البطولة بعد الأداء ال�ق��وي وال�ث��اب��ت ال��ذي ق��دم��ه ط��وال املوا�سم
الأخ�يرة ،حيث ي�شغل مركز الو�صيف حال ًيا على �سلم ترتيب ال�سائقني
مت�أخ ًرا بفارق  32نقطة فقط عن املت�صدر بيار لوي�س �شوفيه من فريق
بيناكل موترو�سبورت.

كما ت�شهد فعاليات اجلولة الثالثة من �سل�سلة �سباقات يا�س ختام مناف�سات
�سل�سلة ل��و مانز �آ�سيا التي تقام مناف�ساتها على م��دار �أرب�ع��ة �سباقات
منف�صلة ي�ستمر كل منها ملدة �أربع �ساعات ،وكانت حلبة دبي �أوتودروم قد
ا�ست�ضافات ال�سباقني الأولني من البطولة يف عطلة الأ�سبوع املا�ضي.
وتت�ضمن قائمة �أ�سماء امل�شاركني يف �سل�سلة لومانز �آ�سيا لهذا العام �سائق
الفورموال 1ال�سابق جانكارلو في�سيكيلال والذي يقود �سيارة فريق �إيج
�إف كور�سيه ،فيما ي�شارك م��درب ال�ق�ي��ادة يف حلبة مر�سى يا�س �أك�سل
جيفريز �ضمن فريق جي بي �إك�س راي�سينج.
وت�شهد فئة  LMP3م��ن �سل�سلة ل��و م��ان��ز �آ�سيا مناف�سات ق��وي��ة بني

نخبة من ال�سائقني اخلرباء ،تت�ضمن حاملي لقب البطولة ،بالإ�ضافة
�إىل ال�سائقني الذين خا�ضوا العديد من موا�سمها ،وال�سائقني الهواة
واملبتدئني الذين ال يزالون يف بداية م�سريتهم الريا�ضية يف عامل �سباق
ال�سيارات.
�أم��ا فئة ج��ي ت��ي ،فت�شهد م�شاركة �� 19س�ي��ارة� ،ستة م��ن ك�ب��ار �صانعي
طرازات "جي تي" املخ�ص�صة لل�سباقات ،وحتتدم مناف�سات البطولة التي
يتواجه فيها جمموعة من �أملع جنوم عامل ال�سباقات من ال�سائقني ممثلي
العالمات الذين يتناف�سون على لقب البطولة ،و�شرف تلقي الدعوة
للم�شاركة يف �سباق لو مانز � 34ساعة.

رئي�س االحتاد الدويل للجودو ي�شيد مب�شاركة
منتخب الإمارات يف بطولة تل �أبيب جراند �سالم
•• �أبوظبي-وام:

�أ�شاد ماريو�س فايزر رئي�س االحتاد
ال ��دويل ل�ل�ج��ودو مب�شاركة منتخب
الإمارات للجودو يف بطولة تل �أبيب
ج��ران��د �سالم ك ��أول منتخب عربي،
يتواجد يف هذا احلدث ،برغم �ضمان
ت�أهل العبيه �إىل �أوملبياد طوكيو.
ووجه رئي�س االحتاد الدويل  -بهذه
املنا�سبة  -ال�شكر �إىل �سعادة حممد

ب ��ن ث �ع �ل��وب ال ��درع ��ي رئ �ي ����س احت ��اد
الإم ��ارات للم�صارعة واجل��ودو على
ج�ه��وده امل�ستمرة لإجن��اح م�سابقات
االحت � ��اد ال� � ��دويل ،ودع� ��م الإم� � ��ارات
لكافة ال�ب�ط��والت مب��ا يجعلها رقما
�صعبا يف املنظومة الدولية للجودو
يف ال �ع��امل .وي�ف�ت�ت��ح الع ��ب منتخب
الإمارات فيكتور �سكرتوف م�شاركته
يف ال �ب �ط��ول��ة ظ �ه��ر ال �ي ��وم اجلمعة
مب��واج �ه��ة يف ال � ��دور ال��رئ�ي���س��ي مع

الالعب االيطايل جوفاين ا�سبي�ستو،
يف مناف�سات وزن حتت  73كجم التي
ت�ضم  45العبا من بينهم �أبرز 10
العبني من امل�صنفني على م�ستوى
ال �ع��امل مب��ا ي�ع�ك����س ق ��وة البطولة،
و�سيت�أهل الفائز منهما ملالقاة بطل
املجر �سزابو فرايزر.
�أما ايفان رميارينكو العب منتخبنا
ال��وط�ن��ي ال �ث��اين ف���س�ت�ك��ون مباراته
الأوىل يف ت �� �ص �ف �ي��ات املجموعة

ال �ت ��ي ت �� �ش �ه��د م �� �ش��ارك��ة  33العبا
�أم� � ��ام ال�ل�اع ��ب ال �ب��ول �ن��دي كا�سري
�سزروز�سكي ،و�سيت�أهل الفائز منهما
ملقابلة الفائز من لقاء امل�صنف الأول
يف امل�ج�م��وع��ة ب�ي�تر بالت�شيك بطل
�إ�سرائيل ،وال�لاع��ب البولندي فارا
هارون.
وت ��أت��ي ه��ذه ال �ل �ق��اءات ال�ق��وي��ة على
� �ض��وء ق��رع��ة ال �ب �ط��ول��ة ال �ت��ي جرت
م�ساء �أم�س الأول بفندق هيلتون تل

�أب�ي��ب "عن بعد" ،مبعرفة اللجنة
املنظمة التي ي�شرف عليها االحتاد
الدويل للجودو.
وت���ش�ه��د ال�ب�ط��ول��ة م���ش��ارك��ة �أف�ضل
امل�صنفني الأوائ��ل عامليا يف كل وزن،
وه ��ي �إح � ��دى اجل � ��والت الت�أهيلية
لنهائيات دورة الأل�ع��اب الأوليمبية
طوكيو التي �ستقام باليابان يف �صيف
العام اجلاري  .2021و�أجرى �سعادة
حم�م��د ب��ن ث�ع�ل��وب ال��درع��ي ات�صاال

ه��ات�ف�ي��ا �أم ����س م��ع ال�لاع�ب�ين حثهم
فيه على �ضرورة بذل اجلهد خالل

تلك امل�شاركة اال�ستثنائية التي تعد �أداء الالعبني بعد �أن �ضمنا الت�أهل
جتربة مميزة لقيا�س معدل تطور لنهائيات الدورة الأوليمبية.

رايل دبي ال�صحراوي �أول رايل يقام با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية امل�ستدامة

•• دبي  -وام:

د�شن رايل دبي ال�صحراوي دورته احلالية التي تنطلق اليوم �سجالت الأرقام
القيا�سية ك ��أول رايل يف بطولة ك��أ���س ال�ع��امل للراليات ال�صحراوية يقام
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية امل�ستدامة حيث يعك�س جهود الدولة الرائدة
لن�شر حلول الطاقة النظيفة وامل�ستدامة يف العامل.
وي�شارك يف رايل دبي ال�صحراوي الذي ت�ستمر مناف�ساته حتى  20فرباير
اجل��اري ويقام يف مركز االبتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الواقع يف
جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية الفائزين ب�ألقاب بطولة
ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية.
وكانت بطولة ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية "فيا" قد انطلقت هذا العام
ب��رايل الغابات ال�شمالية حيث درج��ة احل��رارة دون ال�صفر يف �شمال رو�سيا
و�شارك فيه املت�سابق ديني�س كروتوف ال��ذي �أخفق يف �إنهاء ال��رايل برو�سيا

بنجاح بعد �أن تعطلت �سيارته يف اجل ��روف الثلجية ويتطلع �إىل حتقيق
م�شاركة متميزة يف رايل دبي ال�صحراوي.
و�شارك كروتوف يف املغامرة الثلجية املالح كون�ستانتني زيلتوف على منت
�سيارة فريق �إك�س  -ريد ميني جون كوبر وورك�س رايل والذي �شارك �سابقا
مرتني مع فالدميري فا�سيلييف الفائز بلقب اجلولة الأوىل و�ساعده بالفوز
بلقب رايل �أبوظبي ال�صحراوي كما ي�شارك يف رايل هذا العام بطل الدراجات
النارية لعام  2018االماراتي حممد البلو�شي وال��ذي �سنطلق من املركز
ال�سابع من بني  43دراجا م�شاركا.
ويتطلع اثنان من �أب��رز ال�سائقني يف العامل العربي وهما االم��ارات��ي خالد
القا�سمي وال�سعودي يزيد الراجحي للفوز بلقب الرايل واحليلولة دون فوز
�سائق من خارج املنطقة للمرة الثالثة.
وي�ق��ود املت�سابق االم��ارات��ي خالد القا�سمي م��ع مالحه الأمل��اين دي��رك فون
زيتزيفيت�س �سيارة فريق �أبوظبي ري�سينغ بيجو  3008دي كيه �آر بينما يقود

املت�سابق ال�سعودي يزيد الراجحي مع مالح الربيطاين مايكل �أور �سيارة
تويوتا هايلوك�س �أوفردرايف.
وت�ضم قائمة الدراجني الذين يتناف�سون للفوز بلقب فاحتة جوالت بطولة
ك�أ�س العامل للدراجات النارية /فيم /يف دبي هذا العام الدراج اجلنوب افريقي
�آرون مري الفائز بلقب العام املا�ضي ومواطنه مارك اكرمان الفائز بلقب عام
 2017والدراج االماراتي �سلطان البلو�شي والربيطاين �سام �سميث.
وا�ستقطبت ه��ذه البطولة �أي�ضا ال��دراج الليثواين �أرون��ا���س جيالزنينكا�س
وال�سعودي م�شعل الغنيم وال��دراج الربيطاين جيم�س هيلري الفائز ب�سباق
�آيل �أوف مان تي تي الذي ي�ستعد للم�شاركة يف رايل داكار العام املقبل.
وم��ن اململكة العربية ال�سعودية يناف�س هيثم التويجري وفي�صل ال�سويح
وعبد املجيد اخلليفي وهاين النوم�سي ويطمحون للفوز واحليلولة دون فوز
الدراج الكويتي فهد امل�سلم للمرة الثالثة.
وت�شارك الكويتية �سراح خريبات مع �أربع �سيدات يف فئة الدراجات النارية

وه��ن مارغوت لوبريا ف��اري من �أن��دورا والهولندية مرييام ب��ول والهندية
ا�شواريا بي�ساي.
ويحظى رايل دبي ال�صحراوي  2021بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي وجممع
حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية وال�شركة العربية لل�سيارات
ني�سان.
وقال حممد بن �سليم رئي�س منظمة الإمارات لل�سيارات والدراجات النارية،
ونائب رئي�س االحت��اد ال��دويل لل�سيارات /فيا� /إننا فخورون بريادة الدولة
يف جمال اال�ستدامة ونتوقع رايل متميز ي�شهد مناف�سات كبرية وم�ستويات
عالية".
من ناحيته قال مي�شال عياط الرئي�س التنفيذي  -ال�شركة العربية لل�سيارات
�إن هذا احلدث البارز ي�سهم يف تعزيز املكانة العاملية الرائدة التي تتمتع بها
دبي يف عامل الريا�ضة وب�صفتها الراعي الر�سمي لل�سيارات تدعم جمموعة
عبدالواحد الر�ستماين با�ستمرار مثل هذه الأحداث املهمة.

اختتام اجلولة الأوىل لك�أ�س دبي �إيفزا الذهبية للبولو

فوز كبري للذئاب على زيدان و�أبوظبي يتخطى عقبة الإمارات
•• دبي –الفجر:

اختتمت اجلولة الأوىل من مناف�سات
ك�أ�س دبي ايفزا الذهبية للبولو بفوز
ك�ب�ير ح�ق�ق��ه ف��ري��ق ذئ ��اب دب ��ي كافو
على مناف�سه فريق زي��دان وبنتيجة
 12مقابل �سبعة �أهداف وفوز فريق
�أبوظبي على فريق الإمارات ليتخطى
عقبة كانت يف طريقه نحو ال�صدارة
وفاز بنتيجة  12مقتبل � 8أهداف .
ولعل ال�ظ��اه��رة التي متيز مبارايات
اجل ��ول ��ة االوىل ان ج �م �ي��ع الفرق
االرب �ع ��ة ال �ف��ائ��زة ق��د اج�ت�م�ع��ت على
فوزها بنتيجة . 12
و�ستقام اليوم اجلمعة مباراتني االوىل
جتمع ب�ين فريقي غنتوت وبنجا�ش
وه�م��ا الفريقني ال�ل��ذي��ن حققا فوزا

غ��ال�ي��ا يف اجل��ول��ة االوىل ام��ا املباراة
ال�ث��ان�ي��ة ف�ه��ي جت�م��ع ب�ي�ن الفريقني
اخل��ا� �س��ري��ن يف اجل��ول��ة االفتتاحية
ف�م��ن ي��ات��رى � �س��وف ي���ض�م��د جراحه

ع�ل��ى ح���س��اب الآخ� ��ر ه��ل احل �ب �ت��ور ام ق��دم عر�ضا الف�ت��ا ب�ف��وزه يف مباراته
اي�ف��زام�ه��رة ؟ ه��ذا م��ا �ستك�شف عنه االفتتاحية على فريق زي��دان القوى
ال� ��ذي مل ي�ظ�ه��ر مب���س�ت��واه املعروف
مباراة اليوم .
وك� � ��ان ف ��ري ��ق ذئ� � ��اب دب � ��ي ك ��اف ��و قد بعد مباراة تقدم فيها مناف�سه فريق

زي ��دان يف ال���ش��وط�ين االول والثاين
 2مقابل  1واربعة مقابل � 3أهداف
ث��م ��س��رع��ان م��ا ا��س�ت�ف��اق ف��ري��ق ذئاب
دبي كافو ليوقف زحف زيدان وينهي
ال���ش��وط ال�ث��ال��ث بتقدمه بنتيجة 6
�أهداف مقابل خم�سة �أهداف .
وي ��وا�� �ص ��ل ف ��ري ��ق ذئ� � ��اب دب � ��ي كافو
هجماته وغ��ارات��ه على ف��ري��ق زيدان
منهيا ال���ش��وط ال��راب��ع بنتيجة 10
اهداف مقابل �ستة ثم ي�ضيف هدفني
�آخرين اىل ر�صيده لريفع �أهدافه اىل
� 12أحرز منها جنم الفرق وهدافه
ت��وم��ي ب�يري���س�ف��ورد ن���ص��ف االه ��داف
م��ؤك��دا احقيته بالفوز باملباراة فيما
توقف ر�صيد زيدان عند � 7أهداف .
�أم��ا املباراة الثانية والتي جمعت بني
ف��ري�ق��ي االم � ��ارات واب��وظ �ب��ي وكانت

ق ��وي ��ة و� �س��اخ �ن��ة وع � �م ��رت بالكفاح
والندية واالث ��ارة من بدايتها وحتى
ال��رم��ق االخ �ي�ر ف �ق��د ك���ش�ف��ت لباقي
الفرق عن اوراق الفريقني املر�شحني
ل �ل �� �ص��دارة  .ب��ادراب��وظ �ب��ي بالتقدم
بهدف ل غونزالو ديلتور وتبعه زميله
ال �ف��ري��دو ك��اب �ي �ل�لا ب ��اح ��راز الهدف
الثاين لينتهي ال�شوط االول بتقدم
ابوظبي بهدفني مقابل هدفا واحدا
ويف ب ��داي ��ة ال �� �ش��وط ال� �ث ��اين ي ��درك

لوكا�س مونتيفريدي جونيور التعادل
ل�لام��ارات اال ان ال�ف��ري��دو وباتي�ستا
ي� �ح ��رزان ث�ل�اث��ة �أه� � ��داف لأبوظبي
فيما ي�ضيف توما�س بانيللو هدفني
ل�ف��ري�ق��ه االم � ��ارات لينتهي ال�شوط
االين بنتيجة  5مقابل اربعة �أهداف
 .ويف ال�شوطني الثالث والرابع يك�شر
فريق االم��ارات عن انيابه وينجح يف
انهاء ال�شوط الثالث بنتيجة  7مقابل
� 7أه��داف وال�شوط ال��راب��ع بنتيجة

 8م�ق��اب��ل � 8أه� ��داف وي �ق��ام ال�شوط
اخلام�س واالخري فوق �صفيح �ساخن
خا�صة يف البداية التي ات�سمت بالتوتر
ولكن ي�ستثمر فريق ابوظبي االخطاء
التي وق��ع فيها دف��اع فريق االمارات
ويحرز هدفني متتاليني منهيا املباراة
ل�صاحله ويتنف�س ال���ص�ع��داء ويفوز
بنتيجة � 10أهداف مقابل � 8أهداف
ل�ل�أم��ارات و�أح��رز جونزالو ديلتور 6
�أهداف .
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الدوري الإيطايل« :ديربي الغ�ضب» الأقوى خالل � 10سنوات
مرت � 10سنوات منذ كانت قمة ميالنو يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل
لكرة القدم بالأهمية احلالية نف�سها .
فعندما يلتقي ميالن و�إن�تر يف �إ�ستاد �سان �سريو ي��وم الأح��د� ،ستكون �أول
مواجهة منذ � 2أبريل (ني�سان)  ،2011مع احتالل الغرميني �أول مركزين
يف امل�سابقة.
وكان مو�سم  2011-2010نهاية حقبة لكرة القدم يف املدينة.
وحقق ميالن اللقب �آنذاك لينهي �سيطرة �إنرت خالل � 5سنوات واكتفى �إنرت
حينها بك�أ�س �إيطاليا لكن بعدها مل يتوج �أي منهما بلقب كبري.
وتغريت الكثري من الأ�شياء يف هذه الفرتة وا�ستحوذ على الناديني ثالث
جمموعات مالكة خمتلفة وق��اد ميالن ت�سعة م��درب�ين منذ ب��داي��ة مو�سم

 2011-2010مقابل  12مدرباً لإنرت.
وافتقدت املدينة املجنونة بكرة القدم هذا امل�ستوى من الإث��ارة قبل مباراة
الأحد� ،إذ يت�صدر �إنرت الدوري بفارق نقطة واحدة عن جاره.
ومل يكن هذا الرتتيب متوقعاً قبل �أ�سبوع لكن ميالن خ�سر ب�شكل مفاجئ
 2-0من �سبيزيا ال�سبت ،بينما تغلب �إنرت  1-3على الت�سيو ،لينهي هيمنة
فريق املدرب �ستيفانو بيويل على القمة خالل � 19أ�سبوعاً.
وو�سط مو�سم متقلب ليوفنتو�س ال��ذي احتكر اللقب يف �آخ��ر ت�سع �سنوات
ت�صدر �إنرت توقعات الكثري من النقاد لتحقيق اللقب هذا العام.
لكن هذه �أول مرة ي�صل فيها �إنرت لل�صدارة يف الن�صف الثاين من املو�سم
منذ مايو (�أي ��ار)  ،2010حني ت��وج بالثالثية حتت قيادة امل��درب جوزيه

للعبة لفتح حتقيق يف الواقعة.
مورينيو.
وي�شري �سيناريو املو�سم �إىل وج��ود فر�ص قليلة للف�صل بني الفريقني يف و�سجل �إبراهيموفيت�ش هدفاً ثم تعر�ض للطرد يف ه��ذا اليوم بينما �أحرز
لوكاكو من ركلة ج��زاء قبل �أن يح�سم ه��دف كري�ستيان �إريك�سن من ركلة
جدول الرتتيب.
والتقى الغرميان مرتني يف مو�سم  2021-2020وف��از ميالن  1-2يف حرة الفوز لإنرت يف الدقيقة  .90و�أ�صبح ال�صراع بني الزميلني ال�سابقني
الدوري يف �أكتوبر (ت�شرين الأول) ،قبل �أن يث�أر �إنرت بالفوز بنف�س النتيجة يف مان�ش�سرت يونايتد رمزاً لنه�ضة كرة القدم يف ميالنو وظهرت �صورتهما
يف جدار خارج �سان �سريو هذا الأ�سبوع لتج�سد التناطح مبباراة الك�أ�س.
يف دور الثمانية بك�أ�س �إيطاليا يف يناير (كانون الثاين).
لتبد�أ املعركة وت�صدر الأيقونتان روميلو لوكاكو وزالت��ان �إبراهيموفيت�ش ويت�صدر كل منهما قائمة الهدافني بالفريقني �إذ �سجل لوكاكو  16هدفاً
العناوين يف القمتني ال�سابقتني .وك��ان االث�ن��ان م�س�ؤولني ع��ن الأهداف بالدوري مقابل  14لإبراهيموفيت�ش لكن ت�أثري الالعبني �أكرب من ذلك
ال�ث�لاث��ة يف ق�م��ة �أك�ت��وب��ر (ت���ش��ري��ن الأول) ،بينما ك��ان اال��ش�ت�ب��اك البدين ح�ي��ث ي�سعى االث �ن��ان ال��س�ت�غ�لال �شخ�صيتهما التناف�سية لت�شجيع بقية
واللفظي بينهما حمتداً يف �آخر مواجهة بالك�أ�س ما دعا االحت��اد الإيطايل الالعبني يف ال�صراع على اللقب.

انطالق اجلولة الأوىل من بطولة
الإمارات للتزلج على املاء يف �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان
م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س �إدارة نادي
�أبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية ،ومتابعة ال�شيخ حممد بن
�سلطان بن خليفة �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �إدارة النادي
ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�ل�ن��ادي ،تنطلق ال �ي��وم اجل�م�ع��ة اجلولة
الأوىل من بطولة الإم��ارات للتزلج على امل��اء ملو�سم ،2021
على �شاطيء القرم يف �إمارة �أبوظبي مب�شاركة متوقعة لأكرث
من  20مت�سابقا عرب فئات البطولة.
وتقام املناف�سة اجلمعة يف املوقع نف�سه ال��ذي ا�ست�ضاف �أول
ن�سخة م��ن ك��أ���س ال�ع��امل للتزلج على امل��اء يف  2019للمرة
الأوىل يف الإم��ارات ومنطقة ال�شرق الأو��س��ط ،ويعد �شاطيء
القرم �إحدى الوجهات ال�سياحية الفريدة واملميزة يف العا�صمة،
ويعترب موقع �إقامة ال�سباق مثاليا ملناف�سات التزلج على املاء،
خا�صة �أن امل�سار مغلق وبعيد عن الأمواج ،بالإ�ضافة المتداده

ب�شكل طبيعي على �شاطىء يف ممر ي�شق طريقه بني الأ�شجار
وبني ال�شاطىء لإعطاء املت�سابقني الفر�صة املثالية لتقدمي
�أف�ضل ما لديهم من حركات مهارية و�إبداعية.
وكان قد مت فتح باب الت�سجيل بداية الأ�سبوع اجلاري يف مقر
نادي �أبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية ،و�شهدت �إقباال من
املت�سابقني حيث و�صل �إىل  16مت�سابقا حتى الآن ،يف خمتلف
فئات التزلج على امل��اء ،وم��ن املتوقع �أن ي�صل ع��دد امل�سجلني
يف املناف�سة �إىل �أك�ثر م��ن ع�شرين مت�سابق قبل اغ�لاق باب
الت�سجيل �صباح اليوم اجلمعة.
وت�ن�ط�ل��ق امل�ن��اف���س��ة م��ع امل��رح�ل��ة الأوىل وال �ت��ي ت �ب��د�أ يف متام
الثامنة �صباحا وت�ستمر حتى نهاية الت�صفيات املخ�ص�صة لكل
امل�شاركني ،ثم تنطلق املرحلة الثانية من املناف�سة يف الفرتة
امل�سائية يف متام الثالثة ظهرا حيث يعقبها تتويج الفائزين
باملراكز الأوىل.
وتقام البطولة و�سط �إج��راءات احرتازية وقائية حفاظا على
املنظمني واملت�سابقني من كوفيد  19و كان من �أبرز القرارات

�إل�غ��اء فئات النا�شئني ،واالقت�صار على فئة ال�ف��ور �سل التي
ت�سجيل  18مت�سابقا حتى الآن.
و�أكد �سامل الرميثي املدير العام لنادي �أبوظبي البحري على
�أهمية اخلطوات الإ�سرتاتيجية التي يقوم بها النادي يف تنظيم
ال�ب�ط��والت البحرية يف خمتلف ��ش��واط��يء وب�ح��ار العا�صمة،
م���ش�ي��دا ب��ال�ت�ع��اون ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي�ج��ده ال �ن��ادي م��ن اجلهات
احلكومية واخلا�صة يف تنظيم ال�سباق ،و�إتاحة الفر�صة من
�أجل التعاون ب�شكل �أكرب .وقال" :يتميز �شاطئ القرم بالعديد
من املوا�صفات الإيجابية التي جتعله حمطة مثالية لإقامة
�سباقات "الويك بورد" ،يف ك��ل الأوق ��ات خا�صة م��ع املنطقة
املغلقة والبعيدة كليا عن الأمواج والتيارات الهوائية ،وبالتايل
نحن حمظوظون ب��وج��ود مثل ه��ذا امل�ك��ان ،ال��ذي �سنقوم من
خالله بتنظيم بطولة العامل بكل ت�أكيد يف ال�سنوات املقبلة".
و�أكد الرميثي �أن ال�شباب �سيجدون كل الفر�ص لتقدمي �أف�ضل
ما لديهم من فر�صة كي يبدعون ويقدمون �أف�ضل ما لديهم
على املياه يف املناف�سة.
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يف انطالق الأ�سبوع الـ  13لدوري الدرجة الأوىل

البطائح ي�ست�ضيف الإمارات
والعروبة يحل ً
�ضيفا على العربي
•• دبي –الفجر:

تنطلق اليوم اجلمعة مباريات الأ�سبوع الثالث ع�شر
مل�سابقة دوري الدرجة الأوىل ب�إقامة  3مباريات  ،حيث
ي�ست�ضيف نادي البطائح نادي الإمارات  ،ويلتقي نادي
م�صفوت مع نادي التعاون على ملعب �ستاد حمدان بن
را�شد بنادي حتا  ،ويف املباراة الثالثة يواجه نادي العربي
مبلعبه نادي العروبة.
وتختتم مواجهات الأ�سبوع الثالث ع�شر يوم غد ال�سبت
 ،ح�ي� ُ�ث يلعب ن��ادي ال��ذي��د م��ع ن��ادي دب��ا احل�صن على
ملعب نادي البطائح  ،فيما يحل نادي احلمرية �ضيفاً
على نادي دبا.
و ُتلعب جميع املباريات ال�ساعة . 17:25

وكانت نتائج الأ�سبوع الثاين ع�شر قد �أ�سفرت عن فوز
الإمارات على الذيد (  ) 1 – 2وبالنتيجة ذاتها فاز
التعاون على م�سايف  ،وتغلب دبا احل�صن على م�صفوت
(  ، ) 0 – 1بينما تعادل العروبة مع دبا ( ، ) 1 – 1
واحلمرية مع البطائح ( .) 2 – 2
ن��ادي الإم��ارات �صدارته للم�سابقة بر�صيد  24نقطة
 ،يليه ن��ادي ال�ع��روب��ة (ث��ان�ي�اً)  21نقطة  ،والبطائح
(ث��ال �ث �اً)  20نقطة  ،ث��م دب��ا (راب �ع �اً)  ،ودب ��ا احل�صن
(خام�ساً) ولكل منهما  18نقطة  ،واحلمرية (�ساد�ساً)
 17نقطة  ،يليه العربي (�سابعاً)  ،والتعاون (ثامناً)
ولكل منهما  13نقطة  ،وم�سايف (تا�سعاً)  12نقطة ،
وم�صفوت (عا�شراً)  9نقاط  ،والذيد (�أحد ع�شر) وله
نقطة واحدة.

بر�شلونة يواجه قاد�ش
هاالند ي�ضع دورمتوند على م�شارف ربع نهائي الأبطال
و�سط �ضغوط كبرية
كييزا يبقي �آمال يوفنتو�س قائمة

يلتقي ف��ري��ق بر�شلونة م��ع �ضيفه ق��اد���ش ب�ع��د غدٍ
الأح ��د يف اجل��ول��ة  24م��ن ال ��دوري الإ��س�ب��اين لكرة
ال�ق��دم ،وي��درك الفريق �أن حتقيق نتيجة �سلبية يف
ال��دوري �ستبعده عن املناف�سة على اللقب ،و�سينتهي
مو�سمه عملياً.
وتعر�ض بر�شلونة خل�سارة مهينة � 4-1أم��ام باري�س
�سان جريمان الثالثاء املا�ضي ،يف دوري �أبطال �أوروبا
وخ�سر � 2-0أمام �إ�شبيلية يف ذهاب الدور قبل النهائي
ببطولة ك�أ�س ملك �إ�سبانيا مطلع ال�شهر اجلاري.
وت�ع��ادل �أتلتيكو م��دري��د م��ع م�ضيفه ليفانتي 1-1
�أم�س الأول الأرب�ع��اء ،يف م�ب��اراة م�ؤجلة من اجلولة
الثانية ،لي�صبح عدد املباريات التي خا�ضها الفريق
 22مباراة ،مثله يف ذلك مثل بر�شلونة ،ولكنه يتفوق
بفارق ت�سع نقاط عن فريق بر�شلونة� ،صاحب املركز
الثالث والذي يدربه رونالد كومان.
وا� �س �ت �ط��اع ق��اد���ش �أن ي�ح�ق��ق م �ف��اج ��أة وي �ف��وز على
بر�شلونة  1-2يف دي�سمرب (ك��ان��ون الأول) املا�ضي،
لذلك �سيدخل بر�شلونة املباراة بحثاً عن الث�أر.
و�أ�صبح جريارد بيكيه ،الذي �شارك يف مباراة باري�س
�سان جريمان ،جاهزاً للقاء رغم �أنه مت ا�ستبداله يف
مباراة باري�س �سان جريمان الأخرية ،ومع ذلك رمبا
يدفع كومان ب�أو�سكار مينغويزا.
وق ��ال ك��وم��ان" :ال ي ��درك امل ��رء �أب � ��داً م�ت��ى �ستكون
اللحظة املنا�سبة ،خا�صة بعد فرتة غياب ا�ستمرت 3
�أ� �ش �ه��ر ،ل�ق��د ��ش�ع��ر �أن ��ه ب�ح��ال��ة ج �ي��دة ،وم ��ع ذل ��ك مل
ي�شعر باالرتياح ،وعندما تكون خا�سراً  4-1ال ينبغي
�أن تخاطر".
امل�ه�م��ة احل��ال�ي��ة ل�ل�م��درب ه��ي اال� �س �ت �م��رار يف الدفع

ب��امل��واه��ب ال���ش��اب��ة م�ث��ل ��س�يرج�ي�ن��و دي���س��ت وبيدري
غوميز ،بينما يظل يف املناف�سة على اللقب.
وي��أم��ل ري��ال مدريد �أي�ضاً يف �أن ي�ستغل تعرث جاره
�أتلتيكو م��دري��د ،عندما يحل الفريق بقيادة مدربه
زين الدين زيدان �ضيفاً على بلد الوليد غداً ال�سبت.
ويحتل الريال املركز الثاين ،بفارق  6نقاط خلف
�أت�ل�ت�ي�ك��و ،ع�ل�م�اً ب� ��أن ال��ري��ال ل�ع��ب م �ب��اراة �أزي� ��د من
�أتلتيكو ،و�سوف ي�سعى للحفاظ على فر�صة ملوا�صلة
ال�ضغط على ف��ري��ق �أتلتيكو م��دري��د ،ب�ق�ي��ادة دييغو
�سيميوين.
ويلتقي �أتلتيكو مع ليفانتي غدا ال�سبت ،ولكن على
ملعب واندا مرتوبوليتانو هذه املرة ،و�سيكون الفريق
م�شغو ًال بالناحية الدفاعية.
وال ي��زال �أتلتيكو ميلك �أق��وى خط دف��اع حيث تلقى
 14هدفاً فقط يف  22مباراة ،ولكن هذه هي املرة
الأوىل يف حقبة �سيميوين التي يف�شل فيها الفريق يف
احلفاظ على نظافة �شباكه ل�ست مباريات متتالية.
و�شارك جواو فيليك�س كبديل �أمام ليفانتي يف املباراة
ال�ت��ي جمعت ب�ين الفريقني �أم ����س الأرب �ع��اء و�سجل
ه��دف�اً يف وق��ت م�ت��أخ��ر ول�ك��ن مت �إل�غ��ائ��ه ،و�سيناف�س
املهاجم الربتغايل ليكون �ضمن الت�شكيل الأ�سا�سي يف
مباراة ال�سبت.
وق ��ال ح��ار���س م��رم��ى �أتلتيكو م��دري��د ي��ان �أوب�ل�اك:
"�أعتقد �أننا قدمنا مباراة جيدة ولكنهم �سجلوا هدفاً
يف مرمانا ب�سبب خط�أ دفاعي".
و�أ� �ض��اف" :بعدها مل يخلقوا العديد م��ن الفر�ص،
ونحن خلقنا فر�صاً كثرية ،و�أ�ضعنا بع�ض الفر�ص
اخلطرية ،مل نك�سب املباراة ب�سبب �سوء احلظ".

و�ضع ال�ه��داف ال��دويل ال�نروج��ي �إرلينغ ه��االن��د فريقه بورو�سيا دورمت��ون��د الأمل��اين على
م�شارف الدور ربع النهائي مل�سابقة دوري �أبطال �أوروب��ا يف كرة القدم عندما قاده �إىل فوز
ثمني على م�ضيفه �إ�شبيلية الإ�سباين  ،2-3فيما �أبقى املهاجم فيديريكو كييزا على �آمال
فريقه يوفنتو�س الإيطايل قائمة بتقلي�صه الفارق �أمام امل�ضيفه بورتو الربتغايل  2-1يف
ذهاب الدور ثمن النهائي.
وتقام مباراتا االياب يف التا�سع من �آذار/مار�س املقبل.
يف املباراة االوىل على ملعب "رامون �سان�شي�س بي�سخوان" يف �إ�شبيلية ،قلب هاالند الطاولة
على الفريق االندل�سي الذي كان البادئ بالت�سجيل بوا�سطة خي�سو�س فرناندي�س "�سو�سو
( ،)7ف�صنع التعادل لل�سوري الأ�صل حممود دحود ( ،)19و�سجل ثنائية يف الدقيقتني 27
و ،43قبل �أن يقل�ص البديل الهولندي لوك دي يونغ الفارق (.)84
ورفع هاالند غلته التهديفية يف امل�سابقة القارية العريقة مع دورمتوند اىل  10اهداف
يف �سبع مباريات فقط ،وب��ات �أ�سرع العب ي�صل اىل حاجز  10اه��داف مع فريق واح��د يف
امل�سابقة حمطما رق��م الهولندي روي ماكاي ال��ذي �سجل العدد ذات��ه مع بايرن ميونيخ
االملاين يف الفرتة بني  2003و.2004
كما رفع هاالند غلته التهديفية يف  13مباراة يف دوري االبطال اىل  18هدفا ( 8اهداف
مع �سالزبورغ النم�سوي)
وق��ال هاالند "من اجليد ان ا�سجل االه��داف� ،أن��ا �أح��ب م�سابقة دوري �أبطال
�أوروب ��ا وعندما راي��ت (الفرن�سي كيليان) مبابي ي�سجل ث�لاث��ة اهداف
حفزين وانا ا�شكره على ذلك" يف ا�شارة اىل هاتريك الدويل الفرن�سي
مع فريقه باري�س �سان جرمان يف مرمى بر�شلونة اال�سباين ()1-4
مبلعب كامب نو الثالثاء.
و�أ��ض��اف "كان ذل��ك دافعا ا�ضافيا بالن�سبة يل .ثالثة اه��داف خارج
القواعد �شيء اي��داب��ي بالن�سبة لنا ويجب ان نهاجم يف االي��اب على
�أر�ضنا وان نكون اقوياء لأننا مل نح�سم الت�أهل بعد".
ومي��ر ّ ب��ورو��س�ي��ا دورمت��ون��د ب�ف�ترة �سيئة يف ال ��دوري� ،إذ مل يفز �سوى
مرة يتيمة يف �آخر �ست مباريات ،وهو حقق اليوم فوزه الثالث فقط يف
مبارياته الثماين االخرية يف خمتلف امل�سابقات.
ودخ ��ل ال �ف��ري��ق االمل� ��اين امل� �ب ��اراة ب�ع��د ي��وم�ين ع�ل��ى اع �ل�ان تعيني
مدرب بورو�سيا مون�شنغالدباخ ماركو روزه على ر�أ�س ادارته
الفنية ال�صيف املقبل خلفا للم�ؤقت �إدي��ن ترزيت�ش الذي
مل تتح�سن النتائج ب�إ�شرافه بعد خالفة ال�سوي�سري
لو�سيان فافر املقابل من من�صبه.
وبكر الفريق الأندل�سي بالت�سجيل عرب �سو�سو بت�سديدة
قوية بيمناه من خ��ارج املنطقة ارتطمت بقدم مات�س
هوملز وخ��دع��ت ح��ار���س م��رم��اه ال�سوي�سري مارفني
هيتز ال��ذي لعب �أ�سا�سيا يف غ�ي��اب م��واط�ن��ه رومان
بوركي امل�صاب (.)7
وجنح دورمتوند يف ادراك التعادل دحود عندما تلقى
كرة من هاالند �سددها قوية بيمناه من خارج املنطقة
ا�سكنها ال��زاوي��ة ال�ي���س��رى ال�ب�ع�ي��دة حل��ار���س املرمى
الدويل املغربي يا�سني بونو (.)7
وجن ��ح ه��االن��د يف م�ن��ح ال �ت �ق��دم ل�ل�ف��ري��ق االمل ��اين
ع�ن��دم��ا ان�ط�ل��ق بنف�سه بهجمة م��رت��دة وتبادل
الكرة مع الدويل االنكليزي جايدون �سان�شو
ع�ن��د ح��اف��ة امل�ن�ط�ق��ة ف�ه�ي��أه��ا ل��ه االخري
�ساقطة داخلها تابعها بي�سراه بني �ساقي
بونو (.)27
وتابع هاالند ت�ألقه و�سدد كرة قوية
من خارج املنطقة ابعدها بونو اىل
رك�ن�ي��ة ( ،)33رد عليها ا�شبيلية
بر�أ�سية �ضعيفة ملدافعه الربازيلي دييغو
كارلو�س بني يدي احلار�س هيتز (.)37
و�أ�ضاف هاالند هدفه ال�شخ�صي الثاين والثالث
لفريقه عندما تلقى داخل املنطقة كرة على طبق

من ذهب خطفها القائد ماركو روي�س من الكرواتي ايفان راكيتيت�ش يف منت�صف امللعب
فتابعها بي�سراه على ميني بونو (.)43
وح��اول م��درب ا�شبيلية ج��ول��ن لوبيتيغي ت�صحيح امل�ع��ان��اة يف خ��ط الو�سط عندما اخرج
راكيتيت�ش ودف��ع بالدويل ال�صربي نيمانيا غوديلي مطلع ال�شوط الثاين ،قبل �أن يدفع
بثالثة العبني دفعة واحدة هم الهولندي لوك دي يونغ واملغربي منري احلدادي واوليفر
توري�س مكان �سو�سو واملغربي االخر يو�سف الن�صريي واملخ�ضرم االرجنتيني اليخاندرو
غومي�س "بابو" ( ،)60ثم �أ�شرك ورقته االخ�يرة �أو�سكار رودريغي�س مكان جوان دوردان
(.)72
وحرم القائم االمين �أو�سكار رودريغي�س من تقلي�ص الفارق عندما ردت ت�سديدة الرائعة
بيمناه من ركلة حرة مبا�شرة من خارج املنطقة (.)74
وقل�ص البديل دي يونغ الفارق بت�سديدة على الطاير بيمناه من م�سافة قريبة اثر ركلة حرة
انربى لها البديل االخر رودريغي�س فتابعها على ميني احلار�س فيتز (.)84
وف ي��امل�ب��اراة الثانية على ملعب "الدراغاو" يف ب��ورت��و� ،أب�ق��ى كييزا على �آم��ال يوفنتو�س
بتقلي�صه الفارق امام بورتو .2-1
و�سجل كييزا الهدف يف الدقيقة  ،82بعدما فاج�أه بورتو بثنائية مبكرة يف ال�شوطني عرب
الإيراين مهدي طارمي ( )2واملايل مو�سى ماريغا (.)46
وظهر يوفنتو�س مرتبكاً ب�شكل كبري وغري فعال يف خلق فر�ص حقيقية.
وكان "يويف" يع ّول على حامل الكرة الذهبية خم�س مرات والهداف التاريخي
ل ��دوري االب �ط��ال ( )134ال��ذي و��ص��ل م��ن ري��ال م��دري��د اال��س�ب��اين عام
 2018لقيادته اىل اللقب العتيد ،الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
وه��ذه امل��رة الأوىل التي واج��ه فيها رون��ال��دو فريقاً م��ن ال�برت�غ��ال منذ
 2016عندما تغلب ريال مدريد على �سبورتينغ  1-2ذهاباً واياباً يف دور
املجموعات من دوري االبطال.
ً
كما لعب الـ"بيانكونريي" مفتقدا خلدمات قلب دفاعه املخ�ضرم ليوناردو
بونوت�شي امل�صاب واملهاجم الأرجنتيني باولو ديباال الذي ال يزال يتعافى
من �إ�صابة تعر�ض لها يف كانون الثاين/يناير ،رغم عودته اىل التمارين
بح�سب ما �أعلن مدرب الفريق �أندريا بريلو� ،إ�ضافة �إىل غياب الكولومبي
خوان كوادرادو.
وبكّر بورتو يف الت�سجيل ،وحتديداً يف الدقيقة الثانية بعد
خط�أ فادح من الأوروغوياين رودريغو بينتانكور الذي
�أع��اد ال�ك��رة ق�صرية �إىل ح��ار���س م��رم��اه البولندي
فويت�شخ ت�شي�شني الذي حاول ت�شتيتها فارتطمت
ب �ق��دم ط��ارم��ي وت��اب �ع��ت ط��ري�ق�ه��ا داخ ��ل املرمى
(.)2
وكاد �سريجيو �أوليفريا �أن يعزز النتيجة لبورتو
بت�سديدة ا�صطدمت بالدفاع ومرت �إىل جوار
القائم الأي�سر ( ،)22ولعب املك�سيكي خي�سو�س
كورونا كرة عر�ضية ارتقى لها طارمي بر�أ�سه
بني يدي ت�شي�شني (.)29
وكاد الفرن�سي �أدريان رابيو �أن يدرك التعادل
ليوفنتو�س يف ال��دق�ي�ق��ة  ،40ل�ك��ن ت�سديدته
ال�صاروخية ت�صدى لها حار�س املرمى الأرجنتيني
�أوغ�ستان مار�شي�سني بروعة.
وعلى غرار ال�شوط الأول ،دك بورتو �شباك يوفنتو�س
بهدف مبكر يف ال�شوط الثاين ،عندما تلقى ماريغا كرة
عر�ضية داخل املنطقة ،ف�سددها بقوة على ميني احلار�س
ت�شي�شني( .)46و�ضاعف الفريق الإيطايل حماوالته يف
الن�صف �ساعة الأخ�ي�رة من امل�ب��اراة ،وبعد حم��اوالت عدة
مل ت�شكل خ�ط��ورة ك�ب�يرة على م��رم��ى ب��ورت��و ،متكن من
�إدراك التعادل عن طريق كييزا ال��ذي تلقى متريرة من
رابيو وو�ضعها جميلة يف املرمى ( .)82والح��ت فر�صة
حمققة الدراك التعادل امام الإ�سباين �ألفاروا موراتا
بعد دقيقتني �إث��ر ان�ف��راد باملرمى ،لكنه �سدد الكرة
باحلار�س مار�شي�سني.

حمام القدم الدافئ� ..سبيلك لتقوية املناعة
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

قالت الرابطة الأملانية لل�شركات املنتجة مل�ستح�ضرات العناية باجل�سم واملنظفات �إن حمام القدم الدافئ ال ي�ساعد
على ال�شعور باال�سرتخاء فح�سب ،بل يعمل على تقوية املناعة �أي�ضاً.
وفيما يلي بع�ض الأفكار املمكنة:
حمام دافىء  :لل�شعور باالرتخاء ميكن و�ضع الأق��دام ملدة � 10إىل  20دقيقة يف ماء دافىء ترتاوح درجة حرارته
بني  36و 38مئوية .ومن خالل �إ�ضافة زيت الالفندر ميكن زيادة ت�أثري التدفئة من ناحية والتخل�ص من التوتر
النف�سي من ناحية �أخ��رى .كما ميكن تن�شيط ال��دورة الدموية من خالل �إ�ضافة الزعرت �أو ال��روزم��اري �أو ملح
البحر.
حمامات تبادلية :تعمل احلمامات التبادلية على تقوية املناعة .ولهذا الغر�ض يحتاج املرء �إىل دلوين� ،أحدهما
به ماء دافىء ترتاوح درجة حرارته بني  36و 38مئوية والآخر به ماء بارد ،على �أن يتم و�ضع الأقدام يف دلو املاء
الدافىء ملدة  5دقائق تقريباً ،ثم و�ضعها يف دلو املاء البارد ملدة ترتاوح بني  10و 15ثانية .ويراعى تكرار هذا احلمام
عدة مرات ،ثم جتفيف الأقدام جيدا وتدفئتها من خالل ارتداء اجلوارب.
حمام مت�صاعد :يعمل احلمام املت�صاعد على تن�شيط الدورة الدموية وال�شعور باال�سرتخاء .ولهذا الغر�ض يتم
و�ضع الأقدام يف ماء دافىء مع زيادة درجة حرارته ب�شكل ت�صاعدي من � 20إىل � 34إىل  40مئوية على مدار نحو
ربع �ساعة .و�أ�شارت الرابطة �إىل �أن حمام القدم الدافئ ال يعد منا�سباً للأ�شخا�ص امل�صابني بتخرث الدم يف الأوردة
وكذلك مر�ضى القلب.
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�شركة متنح موظفيها �إجازة مفتوحة ..ومدفوعة

�شقة بـ 59مليون دوالر� ..أين تقع؟

اع�ت�ب��ارا م��ن  1ي�ن��اي��ر � ،2021أ��ص�ب��ح مب �ق��دور موظفي
��ش��رك��ة ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،مب��دي�ن��ة ل �ي��ون جنوب
�شرق فرن�سا� ،أخ��ذ �إج��ازات غري حم��دوة بزمن ،مع �أجر
مدفوع بالكامل .لكن هناك �شرط يجب على املوظفني
احرتامه ،وهو عدم �إعاقة عمل موظف �آخ��ر �أو تطوير
م�شروع معني .وال�شركة التي مت �إن�شا�ؤها يف عام 2006
ت�سري على نهج م��ا ي�سمى بـ"ال�شركة املتحررة" ،الذي
ن�ش�أ يف وادي ال�سيلليكون " Silicon "Valleyيف والية
كاليفورنيا الأمريكية .تعترب الإج��ازة مدفوعة الأجر
واملعروفة �أكرث با�سم "�إجازة غري حمدودة" ،من املفاهيم
التجارية التي متنح املوظفني خيار احل�صول على �أكرب
قدر من الإجازة وقت ما يحبذون "تتجاوز احلد الأدنى
القانوين" �إذا لزم الأمر ،ولكن دون �أي التزام.
يقول مدير ال�شركة ،نيكوال�س ب�يرو ،يف حديثه ملوقع
"�سكاي نيوز " �إن الفكرة مت اقرتاحها من قبل موظفي
ال�شركة الذي يبلغ عددهم � 31شخ�صا.
وي���ض�ي��ف" :مل �أم ��ان ��ع يف ق �ب��ول ال �ف �ك��رة وال �ع �م��ل على
تطبيقها لأنني �أثق يف ن�ضج وم�س�ؤولية املوظفني".

�أع�ل�ن��ت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام حملية يف ه��وجن ك��وجن ب�ي��ع �شقة جديدة
م�ساحتها  313مرتا مربعا مقابل  59مليون دوالر.
وحطمت تلك ال�شقة الرقم القيا�سي لل�سعر الأعلى ن�سبة للم�ساحة
مع نحو � 182ألف دوالر للمرت املربع.
م�ساحتها � 10أمتار�" ..أ�سو�أ �شقة" ت�شعل تيك توك بـ 21مليون
م�شاهدة وذكرت معلومات �صحفية �أن ال�شقة امل�ؤلفة من  5غرف
عند مرتفعات ح��ي ميد-ليفلز ال��رائ��ج يف ه��وجن ك��وجن بيعت يف
مقابل  459,4مليون دوالر حملي ( 59مليون دوالر �أمريكي).
وت�شهد ه��وجن ك��وجن �أ��س��و�أ رك��ود منذ �سنوات ،وق��د �أل�ق��ت القيود
املت�صلة بجائحة كوفيد� -19أعباء اقت�صادية �إ�ضافية عليها.
وتراجع �إجمايل الناجت املحلي يف هوجن كوجن بن�سبة � 6,1%سنة
 ،2020وهو م�ستوى قيا�سي ،كما و�صلت ن�سبة البطالة �إىل 6,6%
وهو �أعلى م�ستوى منذ  16عاما .وتت�سم هوجن كوجن بتناق�ضات
ك�ب�يرة� ،إذ تتجاور فيها ال�سيارات ال�ف��اره��ة الكثرية م��ع م�سنني
يجمعون علبا كرتونية على عربات لإعادة تدويرها.

نحات يحول خملفات احلرب لإبداعات فنية
يف �إ�صرار على نف�ض غبار حقبة تنظيم داع�ش الإرهابي ،وت�أكيد
هزميته بال رجعة ،يعمل نحات كردي يف �شمال �سوريا على حتويل
خملفات احلرب �إىل قطع فنية ،لي�ؤكد �أنه يف "الفن حياة".
ففي حجرة م��درع��ة معطوبة على �أط ��راف مدينته ع�ين العرب
ك��وب��اين �شمايل ��س��وري��ا ،ينهمك ن���ش��أت ع�م��ي ،ال�ف�ن��ان الت�شكيلي
الكردي ،يف ا�ستخراج قطع احلديد واخلردة من خملفات احلرب
امل�ستهلكة ،لإعادة تدويرها وت�شكيلها يف جم�سمة فنية.
وا��س�ت�ط��اع ال�ن�ح��ات ال �ك��ردي ،ت�ط��وي��ع ب�ق��اي��ا ال��ذخ�ي�رة والقنابل
وال�صواريخ والقذائف والر�صا�ص وبقايا هياكل الد ّبابات املعطوبة
واملدرعات ،التي ا�ستخدمها تنظيم "داع�ش" الإرهابي يف الهجوم
على املدينة ،منت�صف �سبتمرب � ،2014إىل متاثيل فنية بعد حترير
كوباين على يد وحدات حماية ال�شعب يف يناير .2015
وي�صف النحات لـ"�سكاي نيوز عربية" ،ال�ساعات الطويلة التي
يق�ضيها داخ��ل حمله ال�صغري ال�ك��ائ��ن يف ح��ي "كانيا كوردان"
حم��اط �اُ ب�ق�ط��ع خ ��ردة احل��دي��د ،ل�ير��س��م � �ص��ورة ملج�سمة ينحت
تفا�صيلها بدقة من عجينة الطني ،وب ��أدوات الت�شكيل الب�سيطة
ير�سم مالحمها ويلونها ،ليغم�سها يف اجلب�سون وينتظرها لتجف،
ليعيد غم�سها يف �سائل احلديد احل��ارق ،ويربدها باملاء ليح�صل
على متثال مكتمل البناء.

�سقوط ع�صابة لقاحات كورونا املزيفة 2000 ..دوالر للجرعة

اعتقلت ال�شرطة املك�سيكية � 6أ�شخا�ص بتهمة االجتار
بلقاحات مزيفة لفريو�س كورونا امل�ستجد ،فيما نفذت
االعتقاالت يف والي��ة نويفو ليون الواقعة على احلدود
ال�شمالية .وقالت وزيرة ال�سالمة العامة املك�سيكية روزا
�إي�سيال رودريغيز" :يجب �أال تعبثوا بال�صحة ،خا�صة يف
وقت الوباء هذا ،ال ينبغي لأحد �أن يرتبح".
و�أو� �ض��ح م�ساعد وزي��ر ال�صحة ه��وغ��و لوبيز غاتيل �أن
اللقاحات املقلدة ُقدمت على �أنها لقاحات �شركة فايزر،
والتي ال تتوفر �إال خالل فرق التلقيح احلكومية.
و�أ� �ض��اف �أن امل�شتبه بهم ع��ر��ض��وا ال�ل�ق��اح��ات للبيع مبا
ي �ع��ادل ح ��وايل  2000دوالر ل�ل�ج��رع��ة .و�أف � ��ادت وزارة
ال���ص�ح��ة ب� ��أن ل�ق��اح��ات ف��اي��زر امل��زي�ف��ة م�ع��رو��ض��ة للبيع
يف ع �ي��ادة �صحية ب ��إح��دى � �ض��واح��ي م��دي�ن��ة مونتريي
�شمايل البالد .من ناحية �أخ��رى� ،أعلن اجل�نرال لوي�س
كري�سين�سيو �ساندوفال ،وزير الدفاع املك�سيكي� ،إ�صابته
بفريو�س ك��ورون��ا .ق��ال �ساندوفال �إن��ه �سيعزل نف�سه يف
منزله ،و�سيوا�صل العمل �أث�ن��اء تلقي ال�ع�لاج .و�سجلت
املك�سيك  1075حالة وفاة جديدة بالفريو�س �أم�س الأول
الأربعاء لي�صل �إجمايل عدد الوفيات �إىل  ،177061كما
�أعلنت ال�سلطات �إ�صابة نحو � 9آالف �شخ�ص لريتفع عدد
الإ�صابات الإجمايل �إىل .2013563

ي�شارك حيلة على هواتف �آيفون لت�سلية الأطفال
�شارك �أحد م�ستخدمي تيك توك حيلة ب�سيطة ي�ستخدمها لإبقاء
�أطفاله م�شغولني بالألعاب على هاتف �آيفون دون �أن يخ�شى �سوء
ا�ستخدامه.وتقول ميلي�سا جني �إن زوجها ي�ستخدم �إعداداً مفيداً
يجهله ك�ث�يرون ،ي�سمح بقفل الهاتف على تطبيق معني ،حتى
يتمكن طفلك من ا�ستخدامه ،مع منع ال�شراء� ،أو �إر�سال ر�سائل
ع�شوائية باخلط�أ ،و�شاركت الن�صيحة يف مقطع فيديو �شوهد 25
مليون مرة.
و�أو�ضح زوج ميلي�سا يف الفيديو كيفية ت�شغيل الإعداد الذي يعرف
با�سم "الو�صول املوجه" ،بالتمرير للأ�سفل على �شا�شة �آيفون
الرئي�سية و�إظهار وظيفة البحث وكتابة "الو�صول املوجه".
وتبقي ه��ذه امل�ي��زة هاتف �آي�ف��ون يعمل على تطبيق واح��د فقط،
وت�سمح بالتحكم يف امل�ي��زات امل�ت��وف��رة ،وميكن ت�شغيلها ب�سهولة
بالنقر ثالث مرات على الزر اجلانبي.

يف بريطانيا ..حقن �أ�صحاء بالفريو�س عمدا

فيليك�س ريوم يتزلج مع ابنته مارين على حلبة التزلج على اجلليد يف ِفناء منزلهم اخللفي يف مونرتيال .ا ف ب

كيف تتخل�ص من رغبتك يف تناول ال�سكر واحللويات؟

مي�شيل موروين يخ�ضع
لعملية جراحية
�أع �ل��ن ال�ن�ج��م الإي �ط��ايل ال��و��س�ي��م
م�ي���ش�ي��ل م � ��وروين ع ��ن خ�ضوعه
لعملية ج��راح �ي��ة مل يك�شف عن
طبيعتها وذلك من خالل خا�صية
ال�ق���ص��ة ع�ب�ر �صفحته الر�سمية
مبوقع للتوا�صل االجتماعي.
و�أرف��ق م��وروين ال�صورة التي بدا
ف�ي�ه��ا م��ن ع�ل��ى ��س��ري��ر امل�ست�شفى
ويف ي��ده اليمنى مو�صولة �أنابيب
خ��ا��ص��ة ب��الأم���ص��ال مبن�شور �آخر
ق ��ال ف�ي��ه ":ح�سناً ل�ق��د خ�ضعت
لعملية �صغري ب�سبب �إ� �ص��اب��ة يف
النادي الريا�ضي ،اليوم كل �شيء
جيد ،و�س�أعود غداً �إىل بيتي� ،شكراً
ج��زي�ل ً�ا ع�ل��ى ر��س��ائ�ل�ك��م �أ�ستطيع
ال�شعور بحبكم كثرياً".
�إ�شارة �إىل �أن مي�شيل م��وروين هو
ٍّ
ومغن
ه��و مم�ث��ل وع��ار���ض �أزي � ��اء
�إي �ط ��ايل ،م��ن م��وال�ي��د  3ت�شرين
الأول�-أكتوبر عام .1990
ب��د�أت م�سريته التمثيلية حملياً،
ث ��م �إق �ل �ي �م �ي �اً ع �ب�ر امل �� �ش ��ارك ��ة يف
الأف �ل�ام الإي�ط��ال�ي��ة والبولندية،
وحقق ال�شهرة العاملية عام ،2020
بعد �أن ج�سد دور ما�سيمو يف فيلم
الإثارة وا�سمه.365Days

Friday

اجل��وع ي��زي��د الرغبة ال�شديدة يف ت�ن��اول احل�ل��وي��ات اجل��وع ي��زي��د الرغبة
ال�شديدة يف ت�ن��اول احل�ل��وي��ات ميثل ت�ن��اول ال�سكريات واحل�ل��وي��ات ب�شكل
�شبه دائ��م ،حتديا كبريا بالن�سبة لكثري من النا�س ،خا�صة ملن يريدون
خف�ض �أوزان �ه��م .وللتخل�ص م��ن ه��ذه احل��ال��ة ،ن�صحت خ�ب�يرة التغذية،
بوجا مالهوترا ،باتباع عدة طرق خلداع اجل�سم وجعله يتوقف عن طلب
ال�سكريات� .شرب املاء با�ستمرار :و�أو�ضحت اخلبرية �أن ال�شيء الرئي�سي
عند الإقالع عن ال�سكر هو �شرب الكثري من املاء وعدم اجلوع ،وفقا لوكالة
"�سبوتنيك" الرو�سية .و�أ�ضافت �أن قلة ال�سوائل يف اجل�سم واجلوع يت�سببان
يف زيادة الرغبة ال�شديدة يف تناول الأطعمة التي حتتوي على ال�سكر.
تناول الألياف وال�بروت�ين :و�أك��دت مالهوترا� ،أن��ه خالل النظام الغذائي
لفقدان الوزن يجب �أن يكون هناك الكثري من الألياف والربوتني ،وهذه
العنا�صر الغذائية �ستجعلك ت�شعر بال�شبع ،وال ينبغي ب�أي حال من الأحوال
تناول طعام يحتوي على كربوهيدرات مكررة وحمليات غري طبيعية.
الفواكه املجففة � :أ��ش��ارت �إىل �أن��ه �إذا كانت لديك رغبة قوية يف تناول
�شيء حلو ،فيمكنك ا�ستبدال ال�شوكوالتة �أو احللويات بالفواكه �أو الفواكه
املجففة ،مثل امل�شم�ش املجفف �أو الزبيب �أو التمر.

بر�سيفريان�س التابعة لنا�سا ت�ستعد للهبوط على املريخ
اقرتبت مركبة الف�ضاء بر�سيفريان�س التابعة لإدارة الطريان والف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" من نهاية رحلتها �إىل املريخ التي بد�أت قبل حوايل �سبعة
�أ�شهر وقطعت خاللها  470مليون كيلومرت ،حيث ت�ستعد ملحاولة هبوط
حمفوفة باملخاطر على الكوكب الأحمر.
واملركبة هي �أكرث خمترب �آيل تطورا يف علم الأحياء الفلكي يتم �إطالقه
�إىل عامل �آخر .وت�شق املركبة الف�ضاء قاطعة �آخر � 240ألف كيلومرت من
رحلتها ،يف طريقها للهبوط املنتظر �أم�س اخلمي�س داخ��ل حو�ض �شا�سع
ي�سمى حفرة جيزيرو ،حيث قاع بحرية اختفت منذ �أمد بعيد.
وق��ال مديرو املهمة يف خمترب الدفع النفاث التابع لنا�سا ،والواقع قرب
لو�س �أجنلي�س يوم الأربعاء �إنهم ي�أملون يف و�صول املركبة اجلوالة ،التي
ت�ضم �ست �إط��ارات وت�ضاهي يف احلجم عربة ريا�ضية متعددة الأغرا�ض،
ب�سالم �إىل �سهل منب�سط و�سط املنحدرات ال�شاهقة على حافة دلتا نهر
قدمي .وي�أمل املهند�سون يف ت�أكيد العملية ،ورمبا تلقي �أول �صورة لل�سطح،
بعد قليل من الهبوط املنتظر يف ال�ساعة  2055بتوقيت جرينت�ش ،من
�إ�شارات تنقلها �إىل الأر�ض واحدة من عدة مركبات يف مدار املريخ.
والغر�ض الرئي�سي للمهمة التي تكلفت  2.7مليار دوالر هو البحث عن
عالمات على كائنات ميكروبية رمبا منت على الكوكب الأحمر قبل حوايل
ثالثة مليارات ع��ام ،عندما ك��ان الكوكب �أك�ثر دفئا ورط��وب��ة ورمب��ا �أكرث
قابلية للحياة عليه.

ح�صيلة خميفة ل�ضحايا تلوث الهواء
ت�س ّبب ت�ل� ّوث ال �ه��واء اخل�ط�ير بنحو � 160أل��ف وفاة
مبكرة ،العام املا�ضي ،يف املدن اخلم�س الأكرث اكتظاظا
بال�سكان يف العامل ،على ال ّرغم من م�ساهمة �إجراءات
الإغالق املفرو�ضة ملكافحة كوفيد -19بتح�سني جودة
الهواء يف بع�ض املناطق ،وفق ما �أف��ادت منظمة بيئية
�أم�س اخلمي�س.
و�سجل �أك�بر ع��دد من الوفيات يف نيودلهي الهندية،
املدينة الأكرث تلوثاً يف العامل ،حيث ُقدّر ح�صول نحو
� 54ألف وفاة ناجمة عن اجل�سيمات الدقيقة من نوع
"بي �أم  ،"2,5وفق تقرير منظمة غرينبي�س يف جنوب
�شرق �آ�سيا .ويف طوكيو ،بلغ عدد �ضحايا التل ّوث 40
�ألفاً ،فيما توزعت الوفيات الأخرى يف مدن �شانغهاي
و�ساو باولو ومك�سيكو �سيتي ،بح�سب التقرير الذي
بحث يف ت�أثري امل��واد املجهرية من ن��وع "بي �أم "2,5
الناجتة عن حرق الوقود الأحفوري.
وق��ال �أفينا�ش �شان�شال ،النا�شط املخت�ص ب��امل�ن��اخ يف
غرينبي�س الهند "عندما يقع خيار احلكومات على
ال�ف�ح��م احل �ج��ري وال�ن�ف��ط وال �غ��از ب ��د ًال م��ن الطاقة
النظيفة ،ف�إنّ �صحتنا هي التي تدفع الثمن".

من �أجل غاية علمية� ،سيتم تعري�ض عدد من املتطوعني
يف بريطانيا لفريو�س كورونا امل�ستجد ،يف �أول جتربة من
نوعها .وذكرت �سكاي نيوز �أم�س اخلمي�س �أن الأ�شخا�ص
الأ��ص�ح��اء ب�ين  30 - 18عاما �سيحقنون بجرعات من
ال��وب��اء ،حتى ي�ستطيع العلماء الو�صول �إىل فهم �أعمق
النت�شار الوباء .وتعترب هذه الدرا�سة الأوىل من نوعها
يف العامل التي تعتمد حقن �أ�شخا�ص عمدا بالفريو�س.
و�ستتم التجربة العلمية يف ظ��ل بيئة "�آمنة وخا�ضعة
للرقابة" ،كما يقول القائمون عليها.

ا�ستخراج �أقدم حم�ض نووي ..عمره  1.2مليون �سنة

ا�ستخرج العلماء �أق��دم حم�ض ن��ووي "دي.
�إن�.آيه" على الإطالق من �ضرو�س حيوانات
امل ��ام ��وث ال �ت ��ي ك ��ان ��ت جت� ��وب � �ش �م��ال �شرق
�سيبرييا قبل ما ي�صل �إىل  1.2مليون �سنة،
وذل� ��ك يف �إط� ��ار ب�ح��ث ي��و��س��ع الآف � ��اق لفهم
الأنواع املنقر�ضة.
وق��ال الباحثون� ،إنهم ا�ستخل�صوا احلم�ض
النووي من رفات  3من حيوانات املاموث التي
تنتمي لف�صيلة الأفيال وكانت من الثدييات
ال���ض�خ�م��ة ،ال �ت��ي هيمنت ع�ل��ى ال�ط�ب�ي�ع��ة يف
الع�صر اجلليدي.
وك��ان��ت ال ��رف ��ات م��دف��ون��ة حت��ت ط�ب�ق��ة من
اجلليد مم��ا �ساهم يف حفظ امل��ادة الوراثية
القدمية.
ورغ ��م ب��دء اك�ت���ش��اف ال��رف��ات يف �سبعينيات
ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،ف� ��إن ا� �س �ت �خ��راج "الدي.
�إن�.آيه" تطلب و�سائل علمية جديدة.

يارا ّ
حتطم الأرقام يف � 3أيام بـ«غري النا�س»

حققت الأغنية اجلديدة للفنانة يارا جناحاً مدوياً حمطمة حاجز الـ مليون
و� 780ألف م�شاهدة منذ طرحها يف � 14شباط بيوم احلب.
غري النا�س غنتها ي��ارا باللهجة العراقية و�صورتها على طريقة الفيديو
كليب� ،أم��ا الأغنية فمن كلمات �آدم� ،أحل��ان �شميم ،وت��وزي��ع ن��ور ها�شم� ،أما
الكليب حمل توقيع املخرج نويل با�سيل� .أغنية غري النا�س �ستحمل عنوان
�ألبوم يارا اخلليجي اجلديد والذي �سي�صدر خالل �أيام.
ون�شرت يارا منذ قليل �صورة لها يف �صفحتها الر�سمية على موقع للتوا�صل
االجتماعي و�أرفقتها بتعليق �":إنتَ �إن�سان غري النا�س ُكلهاااااا� ...شو بعد؟
�شو تكملة ال �ك�لام؟؟؟ ،داع�ي��ة جمهورها لال�ستماع للأغنية وحفظ
كلماتها .ويقول مطلعها �"":أنت �إن�سان غري النا�س كلها معزتك
ماكوبلدنيا مثلها �أن��ا وي��اك عاي�ش �أحلى �أي��ام �أح�س بلدين �أمو
عاي�ش قبلها وعلى الدنيا �إذا ت�س�أل عليها �شم�سها �أنت وقمرها
وكل�شي بيها راحت قلبي ميك م�شرتيها".

وقال لوف دالني �أ�ستاذ علم الوراثة التطوري
يف مركز علم الوراثة الأثري بال�سويد وقائد
البحث الذي ن�شرته دوري��ة (نيت�شر)" :يُعد
هذا �إىل حد بعيد �أقدم (دي�.إن�.آي��ه) يجري
ا�ستخراجه".
وقبل ذلك ،كان �أقدم "دي�.إن�.أيه" م�ستخرجا
م��ن ح���ص��ان ك��ان يعي�ش يف منطقة يوكون
الكندية قبل حوايل � 700ألف �سنة ،وكان �أول
ظهور للنوع الب�شري ،املعروف با�سم هومو
�سابين�س ،قبل حوايل � 300ألف �سنة.
و"الدي�.إن�.آيه" هي املادة التي تن�سخ نف�سها
وحتمل املعلومات الوراثية للكائنات احلية
وك�أنها خمطط للحياة.
ومعظم املعلومات عن كائنات ما قبل التاريخ
ت�ستند �إىل درا�سة �أحفوريات الهيكل العظمي،
التي ال تنبئ بالكثري عن الكائن خا�صة فيما
يتعلق بالعالقات واخل�صال الوراثية.

دون كهرباء �أو ماء..
يكافحون موجة برد تاريخية
ح��ذر م���س��ؤول��ون ب��والي��ة تك�سا�س
الأم��ري �ك �ي��ة م ��ن "كوارث و�سط
كارثة" الطق�س ال�ب��ارد التاريخي
ال ��ذي ت ��رك امل�لاي�ين دون تدفئة
لليوم الثالث على التوايل وطلبوا
من ال�سكان اال�ستعداد لعدم عودة
�إم � � � ��دادات ال �ط��اق��ة ح �ت��ى مطلع
الأ�سبوع.
وق� ��ال م �� �س ��ؤول��ون �إن ال�سلطات
ط�ل�ب��ت م��ن ال���س�ك��ان يف �أك�ث�ر من
 100م�ق��اط�ع��ة يف ت�ك���س��ا���س غلي
م �ي��اه ال �� �ش��رب يف ظ ��ل ا�ستمرار
ان �ق �ط��اع �إم � � � ��دادات ال �ط��اق��ة عن
حمطات املعاجلة.
وت�ع�ط�ل��ت �إم � ��دادات م �ي��اه ال�شرب
بال�صنابري متاما �أو ب�شكل متقطع
لأك �ث��ر م ��ن  12م �ل �ي��ون �شخ�ص
يف ال��والي��ة ،ث��اين �أك�ب�ر الواليات
الأمريكية حيث يبلغ عدد �سكانها
نحو  29مليون ن�سمة.
وقال امل�س�ؤولون �إن �إمدادات الطاقة
ال ت��زال مقطوعة عن  2.7مليون
�أ�سرة .ويف ظل توقعات با�ستمرار
ال �ط �ق ����س امل �ت �ج �م��د ح �ت��ى مطلع
الأ��س�ب��وع� ،ستكون ا�ستعادة التيار
عملية بطيئة ن�ظ��را لأن الوالية
فقدت  40باملئة من طاقة توليد
الكهرباء مع جتمد �آب��ار وخطوط
الغاز الطبيعي وتوربينات الرياح.
وت ��ويف ق��راب��ة � 24شخ�صا ب�سبب
ال�برد ال�شديد .ويقول م�س�ؤولون
�إن �ه��م ي�شتبهون يف وف ��اة كثريين
�آخ� ��ري� ��ن ،ل �ك��ن مل ي �ت��م اكت�شاف
جثثهم بعد.

