
   

الرتبية: ت�أجيل التعليم 
الواقعي حتى اإ�شع�ر اآخر

•• دبي- حم�شن را�شد

الواقعي،  التعليم  ا�ستئناف  تاأجيل  اأم�س،  والتعليم  الرتبية  قررت وزارة 
الأحد  لها  واملقرر  الثالثة  احللقة  لطلبة  املدار�س،  املبا�سرة يف  الدرا�سة 

اآخر. اإ�سعار  حتى  اجلاري،  يناير  املقبل املوافق 17 
اإب����اغ اأول���ي���اء الأم����ور بعدم  ووج��ه��ت ال�����وزارة اإدارات امل���دار����س ب��اأه��م��ي��ة 
ا�سطحاب اأبنائهم اإىل املدر�سة يوم الأحد، حيث �سيوا�سل جميع الطلبة 

التعليم عن بعد، حلني �سدور تعليمات جديدة يف هذا ال�ساأن.
ال��ري��د الإلكرتوين  اأول��ي��اء الأم���ور ع��ر  امل��دار���س  م��ن جانبها خاطبت 

والر�سائل الن�سية، بقرار تاأجيل الدرا�سة يف املدار�س حتى اإ�سعار اآخر. 

�أجرت 126,625 فح�صا ك�صفت عن 3,382 �إ�صابة 
»ال�شحة« تعلن �شف�ء 2,671 ح�لة جديدة من كورون�

•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع   متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 126،625 فح�سا جديدا خال 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
 و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 3،382 حالة اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��ازم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

لكبار ال�سن الأولوية يف تلقي اللقاح  امل�ساد لفريو�س كورونا يف بلجيكا  )رويرتز(

وزيرا خارجية ال�سعودية ورو�سيا خال موؤمترهما ال�سحفي )رويرتز(

ماتيو رينزي ي�سنع الزمة

رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يعزون خ�دم 
احلرمني يف وف�ة الأمري خ�لد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل 
اأعرب فيها  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سعود عاهل  اآل  عبدالعزيز 
عن �سادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة املغفور له الأمري خالد بن عبداهلل بن 
عبدالرحمن اآل �سعود.. داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اآل �سعود الكرام جميل ال�سر وال�سلوان.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ال�سيخ  ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب  الدولة رئي�س جمل�س 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود.

نان�سي بيلو�سي تعر�س املادة املوقعة اخلا�سة بعزل ترامب عقب ت�سويت جمل�س النواب الأمريكي.   )ا ف ب(

تهديد�ت بع�صيان م�صلح على �النرتنت

القوات الأمريكية ت�شتنفر قبل تن�شيب ب�يدن
•• وا�شنطن-وكاالت:

ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي املنتخب  ع���ررّ 
جو بايدن، اأم�س اخلمي�س، عن اأمله 
مع  ال�سيوخ  جمل�س  يتعامل  اأن  يف 
عزل  ب�ساأن  الد�ستورية  م�سوؤولياته 
دونالد  ولي���ت���ه  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال��رئ��ي�����س 

ترامب.
وقال بايدن يف تغريدة على ح�سابه 
الر�سمي يف تويرت: اآمل اأن يتعامل 
م�سوؤولياته  م���ع  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����س 
الد�ستورية ب�ساأن العزل بينما يعمل 

على الأعمال العاجلة الأخرى.
اأعمال  ب���اأن  ب��اي��دن  ���ر  ب��ي��ان��ه ذكرّ ويف 
ح�سد  نفذها  التي  الدموية  العنف 
من اأن�سار ترامب قبل اأ�سبوع حني 
اق��ت��ح��م��وا ال��ك��اب��ي��ت��ول وع���اث���وا فيه 
اإجرامي خمطط  خرابا هي هجوم 
متطرفون  ه  ن�����ف�����ذرّ وم���ن�������س���ق  ل�����ه 
حمليون  واإره����اب����ي����ون  ���س��ي��ا���س��ي��ون 
الرئي�س ترامب على هذا  �سهم  حررّ
العنف. ما ح�سل كان متردا م�سلحا 
امل���ت���ح���دة. ويجب  ال�����ولي�����ات  ����س���د 

حما�سبة امل�سوؤولني عنه.
هذا وتنظم قوات الأمن الأمريكية، 
الرئي�س  اأن�سار  هجوم  اأربكها  التي 
دونالد ترامب على مقر الكونغر�س 
يف الأ�سبوع املا�سي، عملية اأمنية يف 

تد�بري �إغالق وحظر جتول وحمالت تلقيح يف عدة دول 

اجتم�ع ط�رئ لـ»ال�شحة الع�ملية« مع انت�ش�ر كورون� املتحور
•• جنيف-اأ ف ب:

تدر�س جلنة الطوارئ يف منظمة 
املتحورة  الن�سخ  العاملية  ال�سحة 
من فريو�س كورونا امل�ستجد التي 
حيث  ال��ع��امل  دول  �سلطات  تقلق 
كوفيد19-  وب��اء  مكافحة  تعزز 
اإغ��اق وحظر  من خال تدابري 

جتول وحمات تلقيح.
الفريو�س  ظ��ه��ور  ع���ودة  وط��ال��ت 
اجلائحة  اح��ت��وت  بعدما  ال�سني 
ت�سجيل  مع  �سابقا،  وا�سع  ب�سكل 
اخلمي�س  ف��ي��ه��ا  وف����اة  ح��ال��ة  اأول 

منذ اأيار مايو املا�سي.
امل��ت��ح��ورة م���ن فريو�س  وال��ن�����س��خ 
العدوى  �سديدة  امل�ستجد  كورونا 
واجلنوب  ال��ري��ط��ان��ي��ة  �سيما  ل 
اإفريقية منها وتنت�سر ب�سرعة يف 
العامل. فقد بلغ عدد الدول التي 
تنت�سر فيها الن�سخة الريطانية 
الن�سخة  فيما  بلدا   50 املتحورة 
اجل���ن���وب اإف��ري��ق��ي��ة م���وج���ودة يف 
20 بلدا بح�سب منظمة ال�سحة 
العاملية التي اأ�سارت اإىل اأن العدد 

قد يكون اأعلى بعد.
ن�سخة  حت��ل��ي��ل  راه���ن���ا  وي���ج���رى 
الأمازون  منطقة  من�ساأها  ثالثة 
ال��رازي��ل��ي��ة واأع���ل���ن ال��ي��اب��ان عن 
ر���س��ده��ا الأح����د وق���د ت��وؤث��ر على 
اأو�سحت  م���ا  ع��ل��ى  امل��ن��اع��ي  ال����رد 
املنظمة التي حتدثت عن »ن�سخة 

مبخاطر  حمفوفا  و�سعا  ي�سكل 
ق�سوى على ما قالت وزيرة اإدارة 

الأرا�سي كارولينا داري�س.
اأعلنت  ف���ق���د  اإي���ط���ال���ي���ا،  يف  اأم������ا 
الطوارئ  حالة  متديد  ال�سلطات 
حتب�س  ف��ي��م��ا  اأب���ري���ل   30 ح��ت��ى 
الك�سف  م����ع  اأن���ف���ا����س���ه���ا  ف��رن�����س��ا 
جديدة  ت���داب���ري  ع���ن  اخل��م��ي�����س 

ملواجهة ارتفاع عدد الإ�سابات.
فر�س  تون�س  تعيد  جانبها،  م��ن 
الإغ�������اق م����دة اأرب����ع����ة اأي������ام من 
لإب���ط���اء  الأح�������د  اإىل  اخل��م��ي�����س 

انت�سار كوفيد19-.
فر�س  اأي���������س����ا  ل���ب���ن���ان  وي���ع���ي���د 
الإغ�������اق ال���ع���ام اخل��م��ي�����س بعد 
قيا�سي  اإ���س��اب��ات  م��ع��دل  ت�سجيل 
طاقتها  ع��دة  م�ست�سفيات  وب��ل��وغ 

ال�ستيعابية الق�سوى.
موزمبيق  اأع��ل��ن��ت  اإف��ري��ق��ي��ا،  ويف 
عدد  ارتفاع  ب�سبب  القيود  تعزيز 

الإ�سابات.
امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  ت�سبب 
يف  �سخ�سا   1،963،557 بوفاة 
منظمة  مكتب  اأب��ل��غ  منذ  ال��ع��امل 
عن  ال�����س��ني  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة 
كانون  ن��ه��اي��ة  امل���ر����س يف  ظ��ه��ور 
ح�سب   ،2019 دي�سمر  الأول 
فران�س  وك����ال����ة  اأج����رت����ه  ت����ع����داد 
اإىل م�سادر ر�سميرّة  بر�س ا�ستناداً 

الأربعاء.
 91،5 واأ�سيب بالوباء اأكرث من 

مقلقة«.
املنظمة  وا�ستدعيت جلنة خراء 
ال���ت���ي جت��ت��م��ع ع������ادة ك����ل ثاثة 
موعد  م��ن  اأ�سبوعني  قبل  اأ�سهر 
يف  خ�سو�سا  للبحث  اجتماعها، 
هذه الن�سخ املتحورة التي تتطلب 
و�ست�سدر  ����س���ري���ع���ا«.  »ن���ق���ا����س���ا 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  تو�سيات 
ختام  يف  الأع�����������س�����اء  ول������ل������دول 
اجتماع اخلمي�س على ما جاء يف 
جنيف.  يف  ن�سر  للمنظمة  ب��ي��ان 
وي�سهد العامل موجة جديدة من 

الإ�سابات.
ال�������س���ني ح���ي���ث ظهر  ف���اأع���ل���ن���ت 
نهاية  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ف��ريو���س 
ت�سجيل  ،اخلمي�س   2019 العام 
اأول حالة وفاة بكوفيد19- على 

اأرا�سيها منذ ثمانية اأ�سهر.
اليابان  و���س��ع��ت  اأي�����س��ا  اآ���س��ي��ا  ويف 
لت�سمل  ال����ط����وارئ  ح��ال��ة  ن��ط��اق 
و�سواحيها،  ط��وك��ي��و  ج��ان��ب  اإىل 
�سبع مقاطعات اأخرى مع اإغاق 

احلانات واملطاعم م�ساء.
ت�سهد  ال��ت��ي  بريطانيا  و�سجلت 

واأعلى  الإ�سابات  يف  ارتفاع  اأك��ر 
مع  اأوروب������ا  يف  ���س��ح��اي��ا  ح�سيلة 
وف�������اة،  ح����ال����ة  األ��������ف   85 ن����ح����و 
جديدة  وف����اة   1564 الأرب���ع���اء 
اأ�سواأ ح�سيلة يومية منذ بدء  يف 

اجلائحة.
الإغاق  ففر�ست  الرتغال،  اأما 
التام جمددا اعتبارا من اجلمعة 
الفريو�س  ف��ي��ه  ينت�سر  وق���ت  يف 

ب�سكل مت�سارع.
 39 ح��واىل  �سجلت  اإ�سبانيا  ويف 
اإ�سابة ج��دي��دة الأرب��ع��اء ما  األ��ف 

وزير اخل�رجية ال�شعودي: اأن�شطة اإيران تعزز الدم�ر يف املنطقة

ال ميكن ��صتبعاد �صقوط �حلكومة:

روم�: اأزمة �شي��شية يف ظل بط�س فريو�س كورون�!

وا�شنطن تفر�س عقوب�ت على 
ال�شعبي احل�شد  ــ�ن  اأرك ق�ئد 

•• وا�شنطن-وكاالت:

عقوبات  املتحدة  الوليات  فر�ست 
عراقية  م��ي��ل��ي�����س��ي��ا  زع����ي����م  ع���ل���ى 
تدعمها  قوية  ملظلة  ونائب  موؤثر 
�سبه  جماعات  من  وتتاألف  اإي���ران 
�سخ�سية  باأنه  وو�سفته  ع�سكرية، 

اإرهابية عاملية.
اخل����زان����ة  وزارة  حت������رك  وك��������ان 
الأمريكية �سد قائد اأركان احل�سد 
املحمداوي،  العزيز  عبد  ال�سعبي 
ف��دك، متوقًعا  اأب��و  با�سم  امل��ع��روف 
م�����ن ال����ع����دي����د م�����ن امل���������س����وؤول����ني 
العراقيني. وهذه هي املرة الثانية 
ت���ت���م فيها  ال���ت���ي  اأ����س���ب���وع  خ�����ال 
معاقبة م�سوؤول كبري يف ميلي�سيا 

عراقية.
ميلي�سيات  ق���ائ���د  ع���وق���ب  ف���ق���د 
الفيا�س،  ف��ال��ح  ال�سعبي،  احل�سد 
امل��ا���س��ي مب��وج��ب قانون  اجل��م��ع��ة 
ماغنت�سكي، واُتهم بانتهاك حقوق 
املناه�سني للحكومة.  املتظاهرين 
املتحدة  للوليات  القانون  وي�سمح 
متهم  اأج���ن���ب���ي  اأي  ب���ا����س���ت���ه���داف 

بانتهاك حقوق الإن�سان والف�ساد.
وك��م��ا ُق��ت��ل ق��ائ��د احل��ر���س الثوري 
الإيراين، اجلرنال قا�سم �سليماين، 

يف تلك ال�سربة اجلوية.

موؤمتر حزبها عرب �لفيديو

اأمل�ني�: مل�ذا تعترب خالفة مريكل اأمًرا معقًدا؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

بعد تاأجيله مرتني ب�سبب اأزمة الوباء، اختار الحتاد امل�سيحي الدميقراطي 
ع��ق��د م���وؤمت���ره ع��ر ال��ف��ي��دي��و، ي��وم��ي اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل��ني. حتد 
تقني وحتد �سيا�سي، لأنه ملا كانت اأجنيا مريكل �ستغادر امل�ست�سارية يف 
اخلريف، فاإن الرجل الذي �سيفوز بت�سويت املندوبني يوم ال�سبت املقبل 
ا على  لن ي�سبح فقط رئي�س احلزب الأول يف اأملانيا، وامنا �سيجل�س اأي�سً
كر�سي الرجل الوفر حظا للفوز بامل�ست�سارية. وقد خ�سر مدلل جمموعة 

اأك�سل �سرينغر ال�سحفية، فريدري�س مريز زمام املبادرة.
اأ�ستبعد من قبل اأجنيا مريكل يف اأوائل العقد الأول من القرن احلادي 
والع�سرين، انتظر النائب ال�سابق فر�سته وهو يعمل يف جمال الأو�ساط 

املالية العالية، ول �سيما كمدير ل�سندوق باك روك. 
)التفا�سيل �س13(

•• الريا�ض-وكاالت:

ال�سعودي،  اخلارجية  وزي��ر  �سدد 
الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن ف���رح���ان، يف 
نظريه  م�����ع  ����س���ح���ف���ي  م�����وؤمت�����ر 
ال����رو�����س����ي ����س���ريغ���ي لف�������روف، 
الت�سدي  اأهمية  على  اخلمي�س، 
امل�ستمرة  الإي��ران��ي��ة  ل��ل��ت��دخ��ات 
اأمن  على  املتتالية  واع��ت��داءات��ه��ا 
وا���س��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة، م���وؤك���دا اأن 
ن�����س��اط��ه��ا ي���ع���زز ف���ق���ط ال���دم���ار 

واخلراب.
واأو�سح الأمري في�سل بن فرحان، 
الرو�سي  ن��ظ��ريه  م���ع  ب��ح��ث  اأن����ه 
ذات  املوا�سيع  لف��روف،  �سريغي 
الهتمام امل�سرتك، ل �سيما الأمن 
وال�ستقرار الإقليمي، واأهمها ما 

يتعلق باأمن منطقة اخلليج.
ال�سعودي:  امل�������س���وؤول  واأو�����س����ح 
اأهمية  )لف�������روف(  ل���ه  ���س��رح��ت 
الإيرانية  ل��ل��ت��دخ��ات  ال��ت�����س��دي 
املتتالية  والع���ت���داءات  امل�ستمرة 
املنطقة،  وا���س��ت��ق��رار  اأم����ن  ع��ل��ى 
من  فقط  ي��ع��زز  ال���ذي  ون�ساطها 
اأبدا  الدمار واخل��راب، ول ي�سهم 

•• الفجر –خرية ال�شيباين:

ب��ع��د ت��ه��دي��ده ب�����س��ح��ب وزرائ������ه من 
عر  اأ�سابيع،  طيلة  كونتي  حكومة 
م�ساء  روب��ي��ك��ون  نهر  ري��ن��زي  ماتيو 
الأرب��ع��اء. وخ��ال م��وؤمت��ر �سحفي، 
اأن  للحكومة  ال�سابق  الرئي�س  اأعلن 
اإيطاليا  ال�سغري  ال��و���س��ط��ي  ح��زب��ه 
ا�ستطاعات  يف  ب��امل��ائ��ة   3( ف��ي��ف��ا 
ال������راأي(، ال����ذي اأ���س�����س��ه ب��ع��د رحيله 
ع��ن احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي، مل يعد 
ب�سبب،  التنفيذية  ال�سلطة  ي��دع��م 
ال�سيا�سة  ح��ول  اخل��اف��ات  خ��ا���س��ة، 

القت�سادية.
ووكيل  وزي��ري��ن  ان�سحاب  وباإعانه 
اإيطاليا  وزارة اخلارجية من حزبه، 
الفلورن�سي  ال�����س��ن��ات��ور  ف��ت��ح  ف��ي��ف��ا، 

ر�سمًيا اأزمة �سيا�سية.

يف التنمية وتوفري �سبل الرخاء، 
اململكة  ول  اإي�������ران  مل���واط���ن���ي  ل 

ال�سعودية.
اإي������ران يف  واأ�����س����ار اإىل ت���دخ���ات 
خمتلف دول املنطقة، على راأ�سها 
اململكة  و���س��وري��ا. وق����ال:  ال��ي��م��ن 
دعم  يف  ج��ه��ودا  ت��ب��ذل  ال�سعودية 
الو�سول حلل �سيا�سي لاأزمة يف 
اليمن، وهي جهود تكللت باإمتام 
وت�سكيل  ال��ري��ا���س  ات��ف��اق  تنفيذ 
اإىل  وانتقالها  اليمنية  احلكومة 

تواجه  بينما  ال��ت��ط��ور،  ه���ذا  وي��اأت��ي 
�سبه اجلزيرة حالة �سحية ماأ�ساوية 
ق��ت��ي��ل منذ  األ�����ف   80 م���ن  )اأك������رث 
اقت�سادي. يف  ورك��ود  ال��وب��اء(  بداية 
مواجهة اأزمة الوباء، يكمن ال�سعور 

ع�����دن ل���ل���ب���دء يف ع��م��ل��ه��ا، وه����ذه 
اأم����ام حل  خ��ط��وة تفتح ال��ط��ري��ق 
�سيا�سي متكامل لاأزمة اليمنية. 
كما ندعم جهود املبعوث الأممي 
م���ارت���ن غ��ري��ف��ي��ث ل��ل��ت��و���س��ل اإىل 
وقف اإطاق نار �سامل يف اليمن، 

والبدء بعملية �سيا�سية �ساملة.
الأمري  ح��ذر  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
امليلي�سيا  ب���ه  ت��ق��وم  مم���ا  ف��ي�����س��ل 
احل��وث��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن اإي����ران، 

ب�تعطيل احللول ال�سيا�سية.

حلل  ال�سعي  يف  خا�سة  بامل�سوؤولية 
لترير  رينزي  ماتيو  ق��ال  امل�ساكل، 
ق�����راره ب����رتك احل��ك��وم��ة ق��ب��ل رفع 
اإدارة  وج�����ه  يف  احل����م����راء  ال����ورق����ة 

كونتي:           )التفا�سيل �س11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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مواطن يبلغ من العمر 97 عاماً يتلقى 
اجلرعة الأوىل من لقاح كوفيد 19

اأخبار الإمارات

»جي�ص اجلياع« يف اإيران 
م�ستعّد للثورة يف اأي حلظة

عربي ودويل

انطالق دوري »اأم الإمارات« للجوجيت�سو 
يف دبي مب�ساركة 10 اأندية واأكادمييات

الفجر الريا�سي

الهالل الأحمر يعزز جهوده الإن�ش�نية ل�ش�لح 
املت�أثرين من الفي�ش�ن�ت يف به�جن مب�ليزي�

•• بهاجن-وام: 

عززت هيئة الهال الأحمر الإماراتي جهودها الإن�سانية لدعم املتاأثرين من الفي�سانات 
يف ولية بهاجن املاليزية. وقام وفد الهيئة املوجود هناك حاليا بتقدمي م�ساعدات اإغاثية 
يف  للمت�سررين  تخ�سي�سها  مت  التي  الإي��واء  مراكز  يف  الأ�سر  لآلف  ومتنوعة  عاجلة 
عدد من املناطق املنكوبة والذين تقطعت بهم ال�سبل جراء الفي�سانات اجلارفة وذلك 

بالتعاون والتن�سيق مع �سفارة الدولة يف كوالملبور واجلهات املخت�سة يف الولية.
وتاأتي هذه امل�ساعدات �سمن املرحلة الأوىل من الرنامج الإغاثي الذي تنفذه الهيئة 

لتوفري الحتياجات الأ�سا�سية العاجلة للمتاأثرين من الفي�سانات.
جانب  اإىل  والطبية  والإيوائية  الغذائية  امل��واد  امل�ساعدات  من  املرحلة  هذه  وتت�سمن 
من  امل��زي��د  بتوفري  القادمة  الأي���ام  خ��ال  الهيئة  وف��د  و�سيقوم  الأخ���رى  الحتياجات 
امل�ستلزمات الإغاثية ال�سرورية لعدد من املحافظات الأكرث ت�سررا من الفي�سانات يف 
الولية رغم �سعوبة احلركة والتنقل نتيجة الأ�سرار التي خلفتها الفي�سانات يف البنية 

التحتية بالولية.               )التفا�سيل �س2(

ال��ب��اد لإح��ب��اط اأي اأع��م��ال عنف 
جو  املنتخب  الرئي�س  ت��ويل  قبل 

بايدن ال�سلطة.
وي���ق���ي���م م�������س���وؤول���ون احت����ادي����ون 
وم����ن ال����ولي����ات ت���ه���دي���دات على 
الإنرتنت ور�سائل تهديد لأع�ساء 
الكونغر�س، ويتاأكدون من القدرة 

على الت�سدي لأي هجوم.
اإج������راءات  ب���اي���دن  اإدارة  وع�����ززت 
الأمن حول فريقه قبيل تن�سيبه 

رئي�ساً يف 20 يناير اجلاري.

ودف������ع������ت اأع�������م�������ال ال���������س����غ����ب يف 
يناير)كانون   6 يف  ال��ك��ون��غ��ر���س 
ال�������ث�������اين( اجل��������������اري، اأع���������س����اء 
ل��ل��ف��رار م���ن الغرف  ال��ك��ون��غ��ر���س 
على  امل���ق���ر خ���وف���اً  ال���داخ���ل���ي���ة يف 

حياتهم.
واأربعة متظاهرين  وتويف �سرطي 
اأن  بعد  ب��داأ  ال��ذي  اأث��ن��اء احل�سار 
اأن�ساره  م��ن  الآلف  ت��رام��ب  دع��ا 
للتوجه يف م�سرية اإىل الكابيتول، 
الت�سديق  ل���وق���ف  حم����اول����ة  يف 

ال���ن���ه���ائ���ي ع���ل���ى ف������وز ب����اي����دن يف 
النتخابات.

وحذر مكتب التحقيقات الحتادي 
من احتجاجات م�سلحة يتخطط 
جميع  وعوا�سم  وا�سنطن  يف  لها 
الوليات اخلم�سني، اأو قرب موعد 
النائبان  وق���ال  ب���اي���دن.  تن�سيب 
نادلر  ج��ريول��د  ال��دمي��ق��راط��ي��ان 
واآدم �سيفت يف بيان: من الوا�سح 
امل��زي��د ل�ستباق  ب���ذل  ي��ت��ع��ني  اأن����ه 

ومنع اأي هجمات مميتة.

داخلية اليمن: خرباء من اإيران 
ولبن�ن وراء �شواريخ احلوثيني

•• عدن-وكاالت:

اليمنية،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اإط�������اق  ن�����ظ�����ام  اأن  اخل����م����ي���������س، 
ال�����س��واري��خ ل��دى احل��وث��ي��ني يقف 
وراءه خراء اإيرانيون ولبنانيون.

التي  ال�سواريخ  اأن  الوزارة  واأكدت 
بالي�ستية،  ع��دن  مطار  ا�ستهدفت 
�سربت  التي  ال�سواريخ  ذات  وه��ي 

رئا�سة الأركان يف ماأرب.
وك�����س��ف��ت ال��داخ��ل��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة اأن 
مطار  ا�ستهدفت  التي  ال�سواريخ 
ع����دن اأط���ل���ق���ت م���ن م�����س��اف��ة نحو 
100 كيلومرت. واأو�سحت الوزارة 
مطار  �سربت  التي  ال�سواريخ  اأن 
�سيطرة  مناطق  من  اأطلقت  ع��دن 
اإرهابي  هجوم  و�سرب  احلوثيني. 
دي�سمر،   30 يف  ع������دن،  م���ط���ار 
حلظة و�سول طائرة تقل احلكومة 

اجلديدة اإىل املطار.

حفظ  قــــوات  ــن  م  3 مــقــتــل 
ــ�يل مب ــوم  ــج ه يف  ــالم  ــش ــ� ال

•• بامكو-وكاالت:

لقي ثاثة من قوات حفظ ال�سام 
ال��ت��اب��ع��ة ل���اأمم امل��ت��ح��دة، حتفهم 
اآخ�����رون، يف �سمال  ���س��ت��ة  واأ���س��ي��ب 
مايل، قبل �ساعات من تعبري اأبرز 
الباد  يف  املتحدة  ل��اأمم  م�سوؤول 
عن تفاوؤل حذر باأن خريطة طريق 
امل�سطربة  الدولة  �ستقود  جديدة 
اإىل  اإف���ري���ق���ي���ا  ال���واق���ع���ة يف غ����رب 

انتخابات يف مار�س 2022.
وقالت بعثة حفظ ال�سام التابعة 
لاأمم املتحدة يف مايل، اإن مركبة 
ا�سطدمت  ال�سام  حفظ  ل��ق��وات 
اجلنود  تعر�س  ث��م  نا�سفة  بعبوة 
جمهولون  م�سلحون  �سنه  لهجوم 
رئي�س  واأف����اد  متبكتو.  منطقة  يف 
اأرك�������ان ج��ي�����س ���س��اح��ل ال����ع����اج، اأن 
ق���وات حفظ  م��ن  ال��ث��اث��ة  القتلى 

ال�سام كانوا من باده.

مريكل تبحث عن وريث
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اأخبـار الإمـارات
ال�شعودي الأمل�ين عجم�ن  يحوز اعتم�دي »JCI«  و»الأيزو« الدوليني 

•• عجمان – الفجر 

خال اأ�سبوع  واحد حاز  امل�ست�سفى ال�سعودي الملاين عجمان 
اعتمادين دوليني يرزان مكانته العاملية

اولهما  اعتماد اجلودة من اللجنة امل�سرتكة الدولية بالوليات 
املتحدة المريكية ) جي �سي اآي (  للعام احلايل 2021 وميثل 
ه���ذا الع��ت��م��اد اع��رتاف��ا دول��ي��ا بتبنيه اع��ل��ى م��ع��اي��ري اجلودة 
الطبية ، ومن جهتها اأكدت جلنة العتماد الدولية التي زارت 
امل�ست�سفى اأن امل�ست�سفى يتمتع بامكانيات علمية وعملية رفيعة 
نيل ر�ساهم  وال�سعي اىل  املر�سي  ومبادرات متقدمة خلدمة 

بتقدمي اف�سل اخلدمات الطبية والرعاية ال�سحية. 

على  عجمان  الأمل���اين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  ح�سل  وثانيهما 
الآيزو  و�سهادة  اجل��ودة  اإدارة  نظام  يف  الآيزو9001   �سهادة 
الإدارة البيئية والتي تعتر نهجا متكاما  14001 يف نظام 

يرتكز ب�سكل اأ�سا�سي على ا�ستدامة الأعمال.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  عثمان  رمي  ال��دك��ت��ورة  واع��رب��ت 
ال�سعودي الأمل��اين يف الم��ارات عن �سعادتها بهذا  م�ست�سفيات 
���س��ك يف دفع  ب��ا  ال���ذي �سي�ساهم  ال����دويل  ال��ت��ك��رمي وال��دع��م 
العاملني والطباء اىل بذل املزيد من اجلهد والعمل الدوؤوب 
حت�سني  م��ن  ميكنهم  مب��ا  وعاجهم  املر�سى  راح��ة  �سبيل  يف 
املبادرات  ط���رح  يف  والخ���ا����س    ، ال���ق���درات  وت��ط��وي��ر  الداء 
والهتمام  املر�سى  رع��اي��ة  اه��داف��ه��ا يف  ال��ت��ي حتقق  اخل��اق��ة 

بذويهم
عدة  يلتزم  المل���اين   ال�سعودي  امل�ست�سفى  ان  عثمان  واأك���دت 
اك��ت�����س��اب ر�سا  اه��م��ه��ا  ال��ط��ب��ي  ال��ع��م��ل  ا�سا�سية حت��ك��م  حم���اور 
يف  وال�سرعة  ا�سرته  اف��راد  وجميع  وامل��راج��ع  وراحته  املري�س 
التلبية وال�ستجابة الفاعلة حلاجة املري�س وال�ستمرارية يف 

ذلك بكفاءة وفاعلية
 وت��وج��ه��ت امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��ال�����س��ك��ر والم���ت���ن���ان جلميع 
امل�ست�سفى من اطباء واداري��ني وموظفني الذين  العاملني يف 
هذا  وحققوا  امل�سرفة  النتيجة  هذه  اىل  الو�سول  يف  �ساهموا 
امل�ست�سفيات  امل�ست�سفى يف م�ساف  ي�سع  الذي  املتميز  الجناز 

الرائدة يف ال�سرق الو�سط

•• اأبوظبي -وام:

اأب��وظ��ب��ي للتنمية يف  ���س��ارك ���س��ن��دوق 
حفل تد�سني م�سروع حمطة للطاقة 
والتي  ال�سومال  اأر����س  يف  ال�سم�سية 
الكهرباء  ���س��ب��ك��ة  ت��غ��ذي��ة  اإىل  ت��ه��دف 
اح��ت��ي��اج��ات مدينة  وت��ل��ب��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

بربرة من الطاقة الكهربائية.
وم���ول ال�����س��ن��دوق امل��ح��ط��ة ال��ت��ي تبلغ 
من  م��ي��غ��اواط   7 الإن��ت��اج��ي��ة  �سعتها 
الطاقة املتجددة بقيمة 29.3 مليون 
اأعمال  اإجن����از ك��اف��ة  دره����م، ح��ي��ث مت 
امل�سروع بوقت قيا�سي ل يتجاوز �سبعة 
على  امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب  لتلبية  اأ���س��ه��ر 
البالغ  بربرة  مدينة  ل�سكان  الكهرباء 
تعدادهم حوايل 50 األف ن�سمة. كما 
تعزيز  يف  مهما  دوراً  امل�سروع  �سيلعب 
يف  التو�سع  خلدمة  الطاقة  اإم����دادات 
اإ�سافًة لتلبية  ميناء بربرة م�ستقبًا، 
الطلب على الكهرباء الناجت عن اإن�ساء 

امل�سانع اجلديدة يف الباد.
عبدالرحمن  م��ع��ايل  امل�����س��روع  ود���س��ن 
اأر�س  رئي�س  نائب  اإ�سماعيل  عبداهلل 
م���ع���ايل جامع  ب��ح�����س��ور  ال�������س���وم���ال 
واملعادن،  الطاقة  وزي��ر  عقال  حممود 
وف����د من  م�����س��ارك��ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
من  وع��دد  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق 

امل�سوؤولني يف كا اجلانبني.
ووق����ع ال�����س��ن��دوق ع��ل��ى ه��ام�����س حفل 
ت���ع���اون م�سرتك  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ت��د���س��ني 

ال�سومال  اأر���س  لدعم جهود حكومة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���ت���ن���م���ي���ة الق���ت�������س���ادي���ة 
جمال  يف  التعاون  وتعزيز  امل�ستدامة 
للجانب  ال��ف��ن��ي��ة  اخل�������رات  ت���ق���دمي 
جم����ال  يف  ����س���ي���م���ا  ل  ال���������س����وم����ايل، 
الطاقة  ل��وزارة  ال��ازم  الدعم  تقدمي 
ت�سغيلي  ه��ي��ك��ل  ل��ت��ط��وي��ر  وامل�����ع�����ادن 
التفاقية  و�سملت  للم�سروع.  �سامل 
دع���م ال�����س��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
املحطة،  و�سيانة  لت�سغيل  واخل��ا���س 
ال��ن��م��وذج احلايل  اع��ت��م��اد  اإىل ج��ان��ب 
من املحطة وتكرار اإن�سائها يف مناطق 
اأخ������رى ل��ت��ع��زي��ز اإن����ت����اج ال���ط���اق���ة من 

م�سادر متجددة.
ال�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة  وق��ال 
للتنمية:  اأبوظبي  عام �سندوق  مدير 
حمطة  تد�سني  يف  امل�ساركة  "ت�ُسرنا 
بربرة،  مدينة  يف  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
هذا امل�سروع ال�سرتاتيجي املهم الذي 
�سوف ي�ساهم يف تلبية الطلب املتزايد 
م�سادر  م��ن  وتاأمينها  الكهرباء  على 
هذا  اأن  اإىل  م�������س���رياً  م�ستدامة"، 
الإجناز حتقق يف وقت قيا�سي بالرغم 
تركتها  التي  ال�سلبية  ال��ت��اأث��ريات  من 
جممل  على  امل�ستجد  ك��ورون��ا  جائحة 

الن�ساط القت�سادي والجتماعي.

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأ����س���اف 
املتحدة تقوم بدور فاعل يف دفع عملية 
والجتماعية،  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
متويل  على  الإم�����ارات  حت��ر���س  حيث 
امل�����س��اري��ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ي من 
���س��ان��ه��ا اأن حت��ق��ق ال��ت��ق��دم والزده�����ار 
ب�سكل  وتوؤثر  ال�سومال  اأر���س  ل�سعب 
م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 

الباد.
الطاقة  ك���ف���اءة  رف����ع  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
وت���غ���ذي���ة م���ن���اط���ق وا����س���ع���ة يف اأر������س 
ال�����س��وم��ال ب��ال��ك��ه��رب��اء ي�����س��اه��م��ان يف 
القطاعات  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  حت��ق��ي��ق 

مثل  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة،  ال���ت���ن���م���وي���ة 
الزراعة وال�سحة وال�سناعة والتعليم 
ويعمان على حت�سني خمرجاتها، ل 
�سيما اأن امداد القرى واملدن بالطاقة 
الإنتاجية  امل�ساريع  يدعم  امل�ستدامة 

ويحفز التنمية القت�سادية.
من جانبه، اأ�ساد معايل جامع حممود 
عقال وزير الطاقة واملعادن يف حكومة 
اأر�������س ال�����س��وم��ال ب����ال����دور ال���ري���ادي 
الذي تقوم به دولة الإم��ارات العربية 
اأبوظبي للتنمية يف  املتحدة و�سندوق 
دفع عملية التنمية يف اأر�س ال�سومال 
يف  التنموي  الن�ساط  دع��م  خ��ال  من 

الباد ومتويل م�سروع حمطة الطاقة 
ال�سم�سية على وجه اخل�سو�س والذي 
اأفراد  على  الإيجابية  اآثارها  انعك�ست 
ال�سعب ال�سومايل، حيث مت ا�ستكمال 
متجاوزاً  ق��ي��ا���س��ي  وق����ت  يف  امل�������س���روع 

التداعيات التي خلفها كوفيد19-".
ت�سعى  ب�����اده  ح��ك��وم��ة  اأن  واأ�����س����اف 
جاهدة لارتقاء بالقطاعات التنموية 
وتطوير البنية التحتية، ل�سيما قطاع 
ال��ط��اق��ة م���ن خ���ال اإن�����س��اء حمطات 
الكهرباء  لتوفري  امل�ستدامة  الطاقة 
القت�سادية  وال���ق���ط���اع���ات  ل��ل�����س��ك��ان 
الرئي�سي  احل���ي���اة  ���س��ري��ان  ب��اع��ت��ب��اره 

اقت�ساد  بناء  لبداية  الأ�سا�س  وحجر 
قوي ومنفتح.

على  الطاقة  حمطة  "�ستعمل  وق��ال: 
حيث  ال��ب��اد،  يف  نوعية  نقلة  حتقيق 
تعزيز  يف  امل�ستدام  امل�سروع  �سي�ساهم 
كما  بربرة،  ملدينة  الكهرباء  ام���دادات 
الدولة  على  كبري  ت��اأث��ري  ل��ه  �سيكون 

باأكملها".
ربطها  وب��ع��د  امل��ح��ط��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ب�سبكة الكهرباء املحلية، �ستقوم بدور 
رئي�سي يف دعم جهودنا خلف�س تكلفة 
ال��ك��ه��رب��اء، وكذلك  الإن���ت���اج وت��ع��رف��ة 
الكربون والتوفري يف  انبعاثات  تقليل 

ي�سهم  مم��ا  التقليدي  ال��وق��ود  تكلفة 
اإىل  كبرية،  مالية  وف��ورات  يف حتقيق 
ج��ان��ب ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��ن��ام��ي على 
ال��ك��ه��رب��اء ال��ن��اجت ع��ن ت��و���س��ع��ة ميناء 

بربرة والأن�سطة التجارية.
وي��ت��ك��ون امل�����س��روع م��ن اإن�����س��اء وتوريد 
ال�سم�سية  للطاقة  حم��ط��ة  وت��رك��ي��ب 
بربرة،  ملدينة  املحلية  ال�سبكة  لتغذية 
ك��م��ا ي�����س��م��ل امل�����س��روع اإن�����س��اء وح���دات 
املدنية  والأع��م��ال  والتحكم  التحويل 
الازمة  وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

لت�سغيل و�سيانة املحطة.
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  اأن  ي��ذك��ر 
ريادياً يف م�ساعدة حكومة  يلعب دوراً 
ال�������س���وم���ال ع���ل���ى حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا 
اأدار  ح���ي���ث  ال���ت���ن���م���وي���ة،  وب���راجم���ه���ا 
ال�������س���ن���دوق م��ن��ح��ة دول������ة الإم��������ارات 
ال�سومال  لأر������س  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
درهم  مليون   330 قيمتها  والبالغة 
حزمة  لتمويل  تخ�سي�سها  مت  والتي 
ال��ت��ن��م��وي��ة يف قطاعات  امل�����س��اري��ع  م��ن 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وم����ن ���س��م��ن��ه��ا اإع�����ادة 
 – – هرجي�سا  ب��رب��ره  ت��اأه��ي��ل ط��ري��ق 
توجواجايل ال�سرتاتيجي بقيمة تبلغ 
239 مليون درهم والذي مت  حوايل 
و�سع حجر الأ�سا�س له يف عام 2019 
اأر�س  الرئي�سية يف  امل��دن  اأه��م  ويربط 
ال�������س���وم���ال ب��ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����س، كما 
الطاقة  قطاعي  دع��م  املنحة  ت�سمنت 

والنقل.

•• بهاجن-وام: 

عززت هيئة الهال الأحمر الإماراتي 
املتاأثرين  لدعم  الإن�سانية  جهودها 
بهاجن  ولي������ة  يف  ال��ف��ي�����س��ان��ات  م����ن 

املاليزية.
وق������ام وف�����د ال��ه��ي��ئ��ة امل����وج����ود هناك 
اإغاثية  م�����س��اع��دات  ب��ت��ق��دمي  ح��ال��ي��ا 
الأ����س���ر يف  ع��اج��ل��ة وم��ت��ن��وع��ة لآلف 
ال��ت��ي مت تخ�سي�سها  الإي����واء  م��راك��ز 
املناطق  م���ن  ع����دد  يف  ل��ل��م��ت�����س��رري��ن 
ال�سبل  بهم  تقطعت  والذين  املنكوبة 
ج����راء ال��ف��ي�����س��ان��ات اجل���ارف���ة وذلك 
بالتعاون والتن�سيق مع �سفارة الدولة 
املخت�سة  واجل����ه����ات  ك����والمل����ب����ور  يف 
امل�ساعدات  ه���ذه  وت���اأت���ي  ال���ولي���ة.  يف 

الرنامج  م��ن  الأوىل  املرحلة  �سمن 
لتوفري  الهيئة  تنفذه  ال��ذي  الإغاثي 

العاجلة  الأ����س���ا����س���ي���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
للمتاأثرين من الفي�سانات.

وت����ت���������س����م����ن ه���������ذه امل������رح������ل������ة من 
والإيوائية  الغذائية  امل��واد  امل�ساعدات 

الحتياجات  ج���ان���ب  اإىل  وال��ط��ب��ي��ة 
خال  الهيئة  وف��د  و�سيقوم  الأخ���رى 
الأي�����ام ال��ق��ادم��ة ب��ت��وف��ري امل���زي���د من 
امل�ستلزمات الإغاثية ال�سرورية لعدد 
م��ن امل��ح��اف��ظ��ات الأك����رث ت�����س��ررا من 
�سعوبة  رغ��م  ال��ولي��ة  يف  الفي�سانات 
احلركة والتنقل نتيجة الأ�سرار التي 
خلفتها الفي�سانات يف البنية التحتية 

بالولية.
الإماراتي  الأحمر  الهال  وفد  وكان 
ب��رئ��ا���س��ة حم��م��د ���س��امل اجل��ن��ي��ب��ي قد 
التقى فور و�سوله اإىل بهاجن الدكتور 
���س��ال��ح ال���دي���ن ب���ن اإ����س���ح���اق الم���ني 
عدد  بح�سور  الولية  حلكومة  العام 
احلكومة  م��ق��ر  يف  امل�������س���وؤول���ني  م���ن 
على  الط��������اع  ال���ل���ق���اء  خ�����ال  ومت 

الإغاثية  ال��رتت��ي��ب��ات واجل��ه��ود  ك��اف��ة 
اأعقاب  يف  الإن�ساين  واملوقف  اجلارية 
 11 �سربت  التي  الفي�سانات  ك��ارث��ة 

حمافظة يف الولية.
كما عقد الوفد اجتماعا تن�سيقيا مع 
القيادة  مركز  يف  امل�سوؤولني  من  عدد 
خاله  مت  بيكان  ملحافظة  والطوارئ 
مناق�سة ال�سبل الكفيلة بتقدمي اأف�سل 
للمت�سررين  الإغ���اث���ي���ة  اخل����دم����ات 
يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا لعمل 

ال��وف��د م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات احلكومية 
الأمني  اأع���رب  جانبه  م��ن  املخت�سة. 
ال�سكر  ع���ن  ب���ه���اجن  ال���ع���ام حل��ك��وم��ة 
وال��ت��ق��دي��ر حل��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
جتاوبهم  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
وت�سامنهم وم�ساعدتهم للمت�سررين 
بالإ�سافة  ال��ف��ي�����س��ان��ات  ه�����ذه  م����ن 
لإر�سال فريق متخ�س�س من الهال 
الأحمر الإماراتي الذي يعمل كداعم 
ل��وج�����س��ت��ي م���ن خ����ال ت���ق���دمي هذه 

بالتعاون  والإ�سراف عليها  امل�ساعدات 
مع �سفارة دولة الإمارات يف العا�سمة 
ذل���ك  اإىل  ك�����والمل�����ب�����ور.  امل����ال����ي����زي����ة 
اأع��رب��ت الأ���س��ر امل��ت�����س��ررة م��ن كارثة 
الفي�سانات وامل�ستفيدة من م�ساعدات 
الهال الأحمر الإماراتي عن �سكرها 
وقيادتها  الإم���ارات  لدولة  وتقديرها 
ال��ر���س��ي��دة ل��وق��ف��ت��ه��ا ال��ع��اج��ل��ة معهم 
الأوق���ات  ك��اف��ة  يف  معهم  وت�سامنهم 

والظروف.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجن����زت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
واأ�سول  التحتية  البنية  قطاع  خال 
وتطوير  م�����س��روع حت��دي��ث  ال��ب��ل��دي��ة 
م��داخ��ل و خمارج  الإن���ارة على  �سبكة 
باأبوظبي،  اجل�����س��ور  جم��م��ع  منطقة 
و م���داخ���ل و خم�����ارج م��ن��ط��ق��ة واح���ة 
الكرامة، و جامع ال�سيخ زايد الكبري، 
و ذلك بتاأهيل �سبكة الإنارة القدمية 
التقليدية  امل�����س��اب��ي��ح  ا����س���ت���ب���دال  و 
مب�����س��اب��ي��ح م��وف��رة ل��ل��ط��اق��ة م��ن نوع 

  .LED
يندرج  امل�����س��روع  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�����دت 
�����س����م����ن اإط������������ار خ����ط����ط ال���ت���ط���وي���ر 
كفاءة  رف��ع  ت�ستهدف  التي  املتوا�سلة 
ال�ستدامة  معايري  وحتقيق  الإن���ارة، 
الطاقة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  خ�����ال  م����ن 
باعتماد  الكهرباء  ا�ستهاك  وتر�سيد 
، وا�ستخدام  اأف�سل املمار�سات العاملية 
التقنيات احلديثة يف جمال الإ�ساءة، 
�سديقة  اإ�ساءة  توفري  ذات��ه  وبالوقت 

للبيئة.
وح��ول اأه��م ف��وائ��د امل�����س��روع اأو�سحت 
اأن حتديث  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 

ي�ساهم يف حت�سني  الإ���س��اءة  وت��اأه��ي��ل 
اإ����س���ف���اء طابع  و  الإ�����س����اءة  م�����س��ت��وى 
العمر  زي������ادة  و  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  ج���م���ايل 
ل�سبكة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي  و  الف���رتا����س���ي 
الإنارة، وتخفي�س ا�ستهاك الكهرباء 
  68% بن�سبة  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  و 
تقنيات  ا�ستخدام  طريق  ع��ن  ذل��ك  و 

 .)LED( الإنارة احلديثة
اإج���راء  امل�����س��روع ك��ذل��ك  وق���د ت�سمن 
الإن��ارة من  ل�سبكة  الوقائية  ال�سيانة 
اأ���س��اك م��رن��ة و قواطع  )ك��ي��ب��ات و 

و�سيانة  وت���اأه���ي���ل���ه���ا،  ك���ه���رب���ائ���ي���ة(، 
ال��ك��ه��رب��اء اخلا�سة  ت��وزي��ع  ���س��ن��ادي��ق 
وا�ستبدال  التزيينية،  الإن���ارة  ب�سبكة 
امل�������س���اب���ي���ح ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ل�����اإن�����ارات 
باإنارات  ال�سكل(  )الكروية  التزيينية 
ح���دي���ث���ة م����وف����رة ل��ل��ط��اق��ة م����ن نوع 

.LED
اأما عن اخلطط التطويرية امل�ستقبلية 
اأنها  ال��ب��ل��دي��ة  ف���اأ����س���ارت  ل��ل��م�����س��روع 
امل�ستقبلية  خططها  �سمن  �ستوا�سل 
با�ستخدام  الإن����ارة  وحت�سني  تطوير 

اأح������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ت���ي ت�����س��اه��م يف 
رف��ع م�ستوى ج��ودة الإن���ارة و تر�سيد 
انبعاثات  وتقليل  الكهرباء  ا�ستهاك 
ت��وف��ري بيئة  ال��ك��رب��ون، مم��ا ي�سهم يف 
جمالياً  ط��اب��ع��اً  وي�����س��ف��ي  م�����س��ت��دام��ة 
وتر�سيخ  و���س��واح��ي��ه��ا،  اأب���وظ���ب���ي  يف 
ال�����س��ورة احل�����س��اري��ة ل��اإم��ارة والتي 
العمراين،  اأب���وظ���ب���ي  ج���م���ال  ت��ع��ك�����س 
وامل�����س��اه��م��ة يف رف����ع م�����س��ت��وى ج���ودة 
، وحتقيق  الطرق  مل�ستخدمي  الإن��ارة 

اأعلى معايري ال�سامة.

اأبوظبي للتنمية يد�شن حمطة للط�قة ال�شم�شية يف اأر�س ال�شوم�ل ب�شعة 7 ميغ�واط

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز م�شروع تطوير �شبكة 
الإن�رة يف منطقة جممع اجل�شور ب�أبوظبي

مواطن يبلغ من العمر 97 ع�مً� يتلقى اجلرعة الأوىل من 
لق�ح كوفيد 19 يف اأحد املراكز الت�بعة ل�شركة »�شحة«

•• اأبوظبي-الفجر:

عاماً،   97 العمر  من  يبلغ  ال��ذي  الظاهري  �سعيد  عبيد  نخريه  املواطن  تلقى 
تديره  ال���ذي  ال�سحي  نعمة  م��رك��ز  يف  كوفيد19-  ل��ق��اح  م��ن  الأوىل  اجل��رع��ة 
اخلدمات العاجية اخلارجية اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 

)�سحة(.
وتعليقا على ذلك قال ابنه: "والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر اأخذ التطعيم 

قيادتنا  لتوجيهات  دع��م��اً  ذل��ك  على  �سجعناه  ونحن  العائلة  اأف���راد  باقي  مثل 
الر�سيدة وجلهود حكومة اأبوظبي".  واأ�ساف: "قمنا بزيارة مركز نعمة ال�سحي 
حيث قام الطبيب باإجراء التقومي الازم للوالد قبل التطعيم للتاأكد من حالته 
ال�سحية، ومن ثم ح�سل الوالد على اجلرعه الأوىل للتطعيم". واأو�سح: "من 
جتربتي مع الوالد حفظه اهلل، اأريد اأن اأ�سجع كل اأفراد املجتمع وبالأخ�س كبار 
املواطنني واملقيمني على اأخذ تطعيم كوفيد19- حلمايتهم، واأن�سحهم باأخذ 

املعلومات من اجلهات الر�سمية وعدم اللتفات لل�سائعات".

الهالل الأحمر تعزز جهوده� الإن�ش�نية ل�ش�لح 
املت�أثرين من الفي�ش�ن�ت يف به�جن مب�ليزي�
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•• الفجرية -وام: 

تراأ�س �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية 
رئي�س جمل�س اأمناء اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة يف مكتبه بالديوان 
2021 بح�سور  ال����دوري ل��اأك��ادمي��ي��ة خ���ال ال��ع��ام  الأم����ريي الج��ت��م��اع 

واللجان  الأم��ن��اء  جمل�س  واأع�����س��اء  الأك��ادمي��ي��ة  مدير  احلفيتي  عبيد  علي 
التنفيذية.

نفذتها  التي  وامل�ساريع  الرامج  اأب��رز  على  الفجرية  عهد  ويل  �سمو  واطلع 
الأكادميية العام املا�سي واخلطوات التي اتخذتها لتوفري بيئة تعليمية اآمنة 
من خال �سمان احلفاظ على �سامة الطلبة وتعزيز اجلهود الحرتازية 

والوقائية الرامية اإىل احلد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد19- 
. وا�ستمع �سموه اإىل عر�س موجز عن خطط الأكادميية ، وتتبع �سري العمل 
فيها واأبرز الرامج اجلديدة التي �سيتم طرحها خال العام 2021، موؤكدا 
داخل  الفنية  الثقافة  ن�سر  يف  ت�ساهم  التي  اجلهود  من  املزيد  بذل  �سرورة 

الدولة وخارجها .

اإىل �سمو ويل عهد  اأمناء الأكادميية بال�سكر  وتقدم مدير واأع�ساء جمل�س 
الفجرية على دعمه الدائم لاأكادميية وبراجمها املتنوعة ، واإف�ساح املجال 
املو�سيقى  اأق�سام  الأكادميية من  اخت�سا�سات  كافة  للمواهب لانخراط يف 

والفنون الب�سرية والباليه.
ح�سر الجتماع �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

•• الظفرة -الفجر:

اأعمال  الظفرة  منطقة  بلدية  توا�سل 
عدد  يف  الطبيعي  والتجميل  التطوير 
وت�سمل  ل���ي���وا،  امل����واق����ع مب��دي��ن��ة  م���ن 
تطوير الدوارات، واملواقع اأمام املرافق 
احلكومية، بالإ�سافة اإىل تطوير م�ستل 
زايد للنباتات الرية املحلية اجلديد. 
والتجميل  التطوير  اأع��م��ال  و�سملت 
الغربية  امل��ح��ا���س��ر  دوارات  الطبيعي 
 -  650 وال�سرقية مب�ساحات ما بني 
ومت  دوار.   لكل  مربع  مرت   1200
ر�سفها بت�سكيات تن�سيقية واأحوا�س 
من اأ�سجار البيئة املحلية وجمموعات 
م���ت���ن���ا����س���ق���ة م�����ن ال����ن����ب����ات����ات ال���ري���ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة.  ك��م��ا مت اجن�����از الأع���م���ال 
البلدية  مركز  مبنى  اأم��ام  التطويرية 
مربع  م��رت   4750 مب�ساحة  ليوا  يف 
تت�سمن مم�سى بعر�س 3 مرت حماط 
بت�سكيات من اأحجار التجميل واأنواع 

البيئة  واأ���س��ج��ار  ال��ري��ة  النباتات  م��ن 
املحلية، بالإ�سافة اإىل اأعمال التطوير 
مب�ساحة  الزراعي  الإر�ساد  مبنى  اأم��ام 
مم�سى  تت�سمن  مربع  مرت   6650
بعر�س 2 مرت بت�سكيات من النباتات 

الرية واأ�سجار البيئة املحلية.

اأي�ساً  اإجنازها  مت  التي  الأعمال  ومن 
م����وق����ع م���ه���رج���ان م���زاي���ن���ة ال���رط���ب 
مرت   5950 اإج���م���ال���ي���ة  مب�������س���اح���ة 
م���رب���ع ومم�������س���ى ب���ع���ر����س 2 م����رت مت 
النباتات  م����ن  ب����اأح����وا�����س  جت��م��ي��ل��ه 
ليوا  واح����ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال���ري���ة، 

)املقيال( مب�ساحة اإجمالية 14900 
بعر�س  مم�����س��ى  تت�سمن  م��رب��ع  م��رت 
 1100 ب���ح���رية  ت��ت��و���س��ط��ه  م���رت   2
جمموعة  ب����ه  وحت����ي����ط  م����رب����ع  م����رت 
املحلية  البيئة  واأ���س��ج��ار  النخيل  م��ن 
الرية  النباتات  من  مل�ساحات  اإ�سافة 

املختلفة ومظات بكرا�سي ل�سرتاحة 
الزوار. وت�سمل الأعمال التطويرية يف 
اجلديد  الرية  للنباتات  زاي��د  م�ستل 
م�ساحة  اإ�����س����اف����ة  ظ���ف���ري  مب��ح�����س��ر 
7900 مرت  ب��ح��وايل  ت��ق��در  ج��دي��دة 
البا�سكو  م���ن  ي��ت��و���س��ط��ه��ا مم���ر  م��رب��ع 

منطقة  وت�����س��م��ل  اأم����ت����ار   6 ب���ع���ر����س 
مغطاة ب�سبك تظليل وجمهزة ب�سبكة 
الرية  النباتات  واإكثار  ل�ستزراع  ري 
واأ���س��ج��ار ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة. ك��م��ا بلغت 
التطويرية  الأعمال  الإجن��از يف  ن�سبة 
مزيرعة  دوار  ب��ني  الو�سطية  ب��اجل��زر 

 ،100% م���زي���رع���ة  ���س��ع��ب��ي��ة  ودوار 
ومت  م��رب��ع.  م��رت   3850 ومب�ساحة 
والتجميل  ال��ت��ط��وي��ر  اأع���م���ال  اإجن�����از 
الطبيعي يف اجلزر الو�سطية بني دوار 
�سعبية مزيرعة ودوار ظفري مب�ساحة 
بالإ�سافة  م����رب����ع،  م����رت   15650

اجلزر  يف  التطوير  اأع��م��ال  اإجن���از  اإىل 
القدمي  الق�سر  مدخل  بني  الو�سطية 
مب�ساحة  م���زي���رع���ة  ���س��ع��ب��ي��ة  ودوار 
بلدية  وت��ه��دف  م��رب��ع.  م��رت   4200
التطوير  اأع��م��ال  من  الظفرة  منطقة 
اإدارة  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ت��وا���س��ل��ة 
واملرافق  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ى  الأ����س���ول 
العامة واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز 
جاذبية الإمارة ومنط وجودة احلياة. 
وت��ر���س��ي��د ا���س��ت��ه��اك م���ي���اه ال�����ري يف 
م�ساريع الزراعات التجميلية باملنطقة، 
النباتات  اإدخ�������ال  خ����ال  م���ن  وذل�����ك 
ال��ري��ة قليلة الح��ت��ي��اج��ات امل��ائ��ي��ة يف 
على  للمحافظة  اجل���دي���دة،  امل�����س��اري��ع 
وخا�سة  وا�ستدامتها  الطبيعية  املوارد 
املياه اجلوفية واإب��راز النباتات الرية 
موؤهلة  نباتية  كعنا�سر  امل�����س��اري��ع  يف 
يف  التجميلية  ال��زراع��ات  يف  ت�ستخدم 
بيئية  خ�سائ�س  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا  الإم�����ارة 

عظيمة.

ويل عهد الفجرية يرتاأ�س اجتم�ع جمل�س اأمن�ء اأك�دميية الفنون اجلميلة

بلدية منطقة الظفرة توا�شل اأعم�ل التطوير والتجميل الطبيعي 

ح�كم راأ�س اخليمة يعزي خ�دم احلرمني يف وف�ة 
الأمري خ�لد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �شعود

•• راأ�ض اخليمة -وام:

الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
حاكم راأ�س اخليمة برقية تعزية اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
اآل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف وفاة املغفور  عبدالعزيز 

له الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود.
واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة عن �سادق تعازيه وموا�ساته ..داعيا 
املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما  وال�سلوان.  ال�سر  جميل  ال��ك��رام  �سعود  اآل 
�سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.

�شوؤون مواطني عجم�ن يقدم لق�ح�ت كوفيد 19 
لكب�ر املواطنني واأ�شح�ب الهمم يف من�زلهم

•• عجمان-وام:

يف  الهمم  واأ�سحاب  املواطنني  لكبار  اللقاح  لتقدمي  حملة  بعجمان  املواطنني  ���س��وؤون  مكتب  اأطلق 
منازلهم. واأكد ال�سيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب �سوؤون املواطنني اأنه �سيتم تقدمي 
اأن  اإىل  م�سريا  للمنازل،  ت�سل  متحركة  طبية  طواقم  عر  املذكورة  للفئات  املنزل  يف  اللقاح  خدمة 
املكتب ينظم احلملة بالتعاون وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، ومركز �سعادة املتعاملني بوزارة تنمية 
املجتمع يف اإمارة عجمان، ومركز عجمان لات�سال ليقوم بدوره يف تقدمي خدمة الت�سجيل للراغبني 

يف احل�سول على اللقاح عر الرقم املجاين 80070.
اإط��ار احلر�س على  ياأتي يف  تنفيذ هذه احلملة  اإن  للمكتب  التنفيذي  املدير  املعمري  وقالت مرمي 
�سامة هذه الفئات، ولتخفيف العبء عنهم، واحلفاظ على �سحتهم و�سامتهم، واحلد من انت�سار 

فريو�س كورونا امل�ستجد، واحتواء تداعياته وا�سراره على جميع اأفراد املجتمع.

ح�كم اأم القيوين يعزي خ�دم احلرمني ال�شريفني يف 
وف�ة الأمري خ�لد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �شعود

•• اأم القيوين-وام:

اأخية خادم  اإىل  تعزية  برقية  القيوين  اأم  الأعلى حاكم  املجل�س  املعا ع�سو  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  بعث �ساحب 
عن  فيها  اأع��رب  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  عاهل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
�سادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة املغفور له الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود ..داعيا العلي القدير اأن 
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اآل �سعود الكرام ال�سر وال�سلون. كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد 
بن �سعود بن را�سد املعا ويل عهد اأم القيوين برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود واإىل �ساحب ال�سمو امللكي المري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية يف وفاه المري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

�سهد �سعادة اللواء الركن طيار اإبراهيم نا�سر حممد العلوي قائد القوات 
اجلوية والدفاع اجلوي الحتفال بذكرى توحيد القوات اجلوية والدفاع 

اجلوي ال� 45 والذي اأقيم �سباح اأم�س بقاعدة الظفرة اجلوية.
ب��داأ الحتفال بو�سول راع��ي احلفل وك��ان يف ا�ستقباله عدد من �سباط 
ومنت�سبي القوات اجلوية والدفاع اجلوي ثم تليت اآيات عطرة من الذكر 

احلكيم.
واأكد �سعادة اللواء الركن طيار اإبراهيم نا�سر حممد العلوي - يف كلمة 
ال�ساد�س  الوحدة" الذي ي�سادف  "يوم  ب�  ان الحتفال  املنا�سبة  بهذه  له 
من يناير من كل عام ميثل احتفاًء بامل�سرية الطويلة احلافلة بالإجنازات 
للقوات اجلوية والدفاع اجلوي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وكذلك 
باإجنازات القوات امل�سلحة التي ا�سطلعت منذ تاأ�سي�س الدولة بدور بارز 
يف حماية مقدراتها، والدفاع عن ترابها الغايل يف مواجهة كل الأخطار 

والتهديدات.

وق���ال: "لقد متكنت ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل���وي خ��ال الأع���وام 
من  �سليمة  علمية  اأ���س�����س  ع��ل��ى  مت  ال���ذي  التخطيط  وبف�سل  امل��ا���س��ي��ة 
قوة  اأوج��د  وال�ساح مما  العتاد  التقنيات يف جم��ال  اأح��دث  مع  التعامل 
ج��وي��ة ع�سرية ق����ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال���دف���اع ع��ن الوطن 
وحمايته، وهذه املكانة املتميزة مل تكن وليدة ظروف طارئة، لكنها جاءت 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  الدائمة  واملتابعة  الاحمدود  للدعم  نتيجة 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
"اإن ما حققته هذه القوات من كفاءة كبرية يف  "حفظه اهلل" حيث قال: 
الع�سر  والقدرة على مواكبة  املتقدمة  الع�سكرية  التكنولوجيا  ا�ستيعاب 
مل يكن اأمراً �سهًا اأو هيناً ول وليد ظروف طارئة بل جاء تتويجاً جلهود 
م�سنية وثمرة ل�سرتاتيجية تطوير متكاملة وتاأكيداً ملقولة املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "رحمه اهلل": "اأ�سبحت قواتنا امل�سلحة 

الدرع الواقية وال�سياج احل�سني حلماية وطننا"".
واأ�ساف اأن النقلة النوعية الكبرية التي �سهدتها القوات اجلوية والدفاع 
اجلوي جاءت نتيجة خطط ودرا�سات متاأنية ودعم واهتمام متوا�سلني 

والدفاع  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  دور  باأهمية  واإمي��ان��ه��ا  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
درجة  النقلة  واكبت هذه  فقد  الع�سرية،  الدولة  ركائز  كاإحدى  اجلوي 
عالية من التنظيم والإعداد والتدريب للعن�سر الب�سري واقتناء مدرو�س 
اأ�سلحة ومعدات تتاءم  الع�سكرية من  التقنية  اإليه  لأحدث ما تو�سلت 
مع م�ستلزمات احلرب احلديثة والحتياجات الدفاعة للذود عن حمى 

الوطن.
قيادتنا  تتبناها  التي  العامة  والتطوير  التحديث  ا�سرتاتيجية  اأن  واأكد 
والدفاع  اجلوية  والقوات  عام  بوجه  امل�سلحة  القوات  لتطوير  الر�سيدة 
اجلوية  ال��ق��وات  مكنت  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  ه��ي  خ��ا���س  ب��وج��ه  اجل���وي 
كفاءة  ع��ززت من  والتي  تقدما،  واأك��رثه��ا  الأ�سلحة  اأح��دث  امتاك  من 
قواتنا اجلوية ومكنتها من الو�سول اإىل اأعلى درجات التاأهيل والت�سليح 

واجلاهزية، حتقيقاً لهدف حماية اأجواء الدولة و�سامة اأرا�سيها.
وذكر اأن التقدير والإ�سادة اللذين حظيت بهما القوات اجلوية والدفاع 
اأن��ن��ا ن�سري يف الطريق  ي���وؤك���دان  ال��ع��امل  ال��ع��دي��د م��ن دول  اجل���وي م��ن 
ال�سحيح، الذي ر�سمته لنا توجيهات قيادتنا الر�سيدة باأن تكون قواتنا 

ال�سامل يف  الأمن وال�ستقرار  التي تعزز  امل�سلحة  القوات  اجلوية ركيزة 
الداخل، وت�سارك بفاعلية يف اإعادة الأمن وال�ستقرار يف املنطقة والعامل 
يف  الأم��ل  روح  وبث  للنجدة  عنواناً  اليوم  امل�سلحة  قواتنا  اأ�سبحت  حتى 
نفو�س املحتاجني والفقراء يف بقاع العامل، جم�سدة بذلك نهجا اإن�سانيا 
حتديات  اأو  اأزم����ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال���دول  جميع  م��ع  الت�سامن  يف  نبيا 

اإن�سانية.
بعد ذلك مت عر�س فيلم وثائقي اأظهر مدى التطور الذي واكب م�سرية 
ن�ساأتها  منذ  اخل��ارج��ي��ة  وم�ساركاتها  اجل���وي  وال��دف��اع  اجل��وي��ة  ال��ق��وات 
واملكانة املرموقة التي و�سلت اإليها حتى اأ�سبحت اليوم من اأكرث القوات 
عز  وم�سدر  والإقليمي  ال��دويل  امل�ستوى  على  وجتهيزا  تقدما  اجلوية 

وفخر لهذا الوطن.
عقب ذلك، قام �سعادة اللواء الركن طيار اإبراهيم نا�سر حممد العلوي 
ال�سباط  من  املتميزين  بتكرمي  اجل��وي  وال��دف��اع  اجلوية  ال��ق��وات  قائد 
والدفاع  اجلوية  القوات  قيادة  من  واملدنيني  والأف���راد  ال�سف  و�سباط 

اجلوي.

•• العني - الفجر

للخدمات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ق�����ام 
�سحة  ب�سركة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��اج��ي��ة 
حوا�س" بزيارة  " حم��م��د  -اأب��وظ��ب��ي 
�سد  للتلقيح  ال��ع��ني  مل��رك��ز  ت��ف��ق��دي��ه 
ات��خ��ذ م���ن مركز  ال����ذي   19 ك��وف��ي��د 
العني للموؤمترات مكان له، حيث اطلع 
توفرها  التي  التجهيزات  جميع  على 
�سركة �سحة لإجناح عمليات التلقيح، 

من  متكنت  ال�سركة  اأن  على  م��وؤك��داً 
اإمارة  اأربعني مركزاً يف كل من  اإن�ساء 
بالإمكانات  م�سيداً  و  ودب��ي.  اأبوظبي 
التي وفرتها دولة الإم��ارات ملحا�سرة 
 ."19 "كوفيد  ك�����ورون�����ا  ف����ريو�����س 
ال�ستيعابية  الطاقة  اأن  اإىل  م�سرياً 
الأ����س���ب���وع  يف  م�����رك�����زاً  الأرب�����ع�����ني  يف 
األف  وثمانية  مائة  اإىل  ت�سل  الواحد 
م���ن امل���واط���ن���ني وامل��ق��م��ني ح��ي��ث يتم 
املراكز  لهذة  زائ��ر  لكل  اللقاح  توفري 

�سركة  اأن  واأ�ساف  م�سبق.  دون موعد 
�سحة اأبوظبي �سابقت الزمن يف اإن�ساء 
املراكز التي ت�ستوعب جميع املرتددين 
يف  مركزين  بينهما  من  ليكون  عليها 
خال  اإن�ساوؤهما  مت  والعني  اأبوظبي 
اأربعة اأيام فقط، م�سرياً اإىل اأن الطاقة 
ال�ستيعابية ملركز العني وحده واملقام 

مب��رك��ز ال��ع��ني ل��ل��م��وؤمت��رات ت�سل اإىل 
ثاثة اآلف �سخ�س يومياً . حيث يتم 
اإ�ستقبال الراغبني يف تلقي اللقاح من 

الثامنة �سباحاً وحتى الثامنًة م�ساًء.
للخدمات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وق�����ال 
حممد   " اخل�����ارج�����ي�����ة  ال����ع����اج����ي����ة 
واأبوظبي  ال��ع��ني  م��راك��ز  اأن  حوا�س" 

حت��ت��وي ع��ل��ى اأرب��ع��ة وع�����س��ري��ن غرفة 
اإىل  اإ�سافًة  هذا  والتطعيم.   للتقييم 
ت��وف��ري ال��ت��ط��ع��ي��م يف م���راك���ز اأخ����رى، 
م��ن��ه��ا خ��م�����س��ة وع�������س���رون م����رك����زاً يف 
ا�ستيعابية  ب��ط��اق��ة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 
ت�سل اإىل خم�سة اآلف ومئتني يومياً. 
اإىل جانب �ستة م�ست�سفيات يف منطقة 

يومي  ب�سكل  اللقاحات  توفر  الظفرة 
من الأحد وحتى اخلمي�س. 

للخدمات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وق�����ال 
�سحة  ب�سركة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��اج��ي��ة 
تبداأ  التي  الإج����راءات  �سهولة  اإن   –
بالت�سجيل واإجراء الفحو�سات ومنها 
اإ�سافة  ال��دم ودرج��ة احل���رارة،  �سغط 

قد  ل��ل�����س��ي��دات  احل���م���ل  اخ���ت���ب���ار  اإىل 
�ساهم يف  اإجناز الأعداد الكبرية التي 

توافدت على املراكز. 
ري�سة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جانبها  وم��ن 
التلقيح  م���رك���ز  م���دي���رة  امل���ن�������س���وري 
بالعني للموؤمترات اأن الغرف التي مت 
ا�ستيعاب  يف  �ساهمت  م�سبقاً  اإع��داده��ا 

املواطنني  من  �سواء  املرتددين  جميع 
العدد  لي�سل  املركز  على  املقيمني  اأو 
الذين  م��ن  اآلف  ث��اث��ة  اإىل  اليومي 
اجلميع  ال��ل��ق��اح.ودع��ت  ع��ل��ى  ح�سلوا 
اإىل املبادرة باأخذ اللقاح الذي ي�ساهم 
فى حماية ال�سخ�س واأ�سرته وبالتايل 

حماية املجتمع. 

•• اأبوظبي- الفجر

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ف��ت��ح��ت 
وا�سعة  الأب����واب  "�سحة"  ال�سحية 
الإم���ارات وقدمت لها كل  ابنة  اأم��ام 
التعلم  مل��وا���س��ل��ة  ال��دع��م وامل�����س��اع��دة 
اأعلى  اإىل  و���س��ل��ت  ح��ت��ى  وال���رتق���ي 
املنا�سب  اأع����ل����ى  وت�����ب�����واأت  امل����رات����ب 
ومرافقها  "�سحة"  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
�سامة  ال��دك��ت��ورة  ومنهن  الطبية، 
ج���م���ال ح�����س��ني حم��م��د ب���ن رف���ي���ع ، 

وا�ستمرارية  اجلاهزية  اإدارة  مدير 
الأعمال يف "�سحة".

الدكتورة �سامة من خريجات  تعد 
الإقامة  برنامج  من  الأوىل  الدفعة 
ل��ط��ب ال���ط���وارئ يف دول���ة الإم�����ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، وامل���ع���ت���م���د من 
الطبي  للتعليم  الع��ت��م��اد  جم��ل�����س 
ال����ع����ايل، ح���ي���ث ت��ل��ق��ت ت���دري���ب���ه���ا يف 
وامل�ست�سفيات،  التخ�س�سات  خمتلف 

التابعة ل�سركة "�سحة".
بعد اإكمالها برنامج الإقامة التحقت 

توام  مب�ست�سفى  �سامة  ال��دك��ت��ورة 
اأخ�سائي  "�سحة"  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع 
�سنوات  وب��ع��د ب�سع  ال��ط��وارئ،  ط��ب 
اجلاهزية  ق�سم  يف  للعمل  ان�سمت 
"�سحة"  يف  الأع���م���ال  وا���س��ت��م��راري��ة 
للطوارئ،  تخطيط  مدير  مبن�سب 
الإداري وعملها  العمل  وجمعت بني 

طبيبة طوارئ. 
وا����س���ل���ت م�����س��ريت��ه��ا ال��ع��م��ل��ي��ة مع 
لها  وف�����رت  ال���ت���ي  "�سحة"  ���س��رك��ة 
ا�ست�ساري  اإىل  وال��رتق��ي  ال��دع��م  ك��ل 

من�سبها  جانب  اإىل  ال��ط��وارئ،  طب 
اإدارة  يف  ال���ط���وارئ  تخطيط  م��دي��ر 
اجل��اه��زي��ة، وم��ن ث��م ت��ب��واأت من�سب 
م����دي����ر اجل����اه����زي����ة وا����س���ت���م���راري���ة 

الأعمال يف �سركة "�سحة".
وتقدمت الدكتورة �سامة بن رفيع 
بال�سكر للقيادة الر�سيدة على دعمها 
ال��ا حم���دود ل��اإم��ارات��ي��ات واتاحة 
تقدم  يف  للم�ساركة  ل��ه��ن  ال��ف��ر���س��ة 
دولة الإمارات، وكذلك الدعم الكبري 
الذي قدمته القيادة للقطاع ال�سحي 

والعاملني فيه خا�سة اأبناء الإمارات 
والت�سجيع  ال���دع���م  ت��ل��ق��وا  ال���ذي���ن 
ملوا�سلة م�سريتهم العلمية واكت�ساب 
اأ�سبحوا  ح��ت��ى  وال���رتق���ي  اخل����رات 

قادة يف القطاع ال�سحي.

وقالت اإن �سركة "�سحة" اأتاحت لها 
التعليم  وموا�سلة  للعمل  الفر�سة 
واك��ت�����س��اب اخل�����رات، ح��ي��ث ح�سلت 
يف  التنفيذي  املاج�ستري  درج��ة  على 
وتوا�سل  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  اإدارة 

حالياً تعليمها لنيل درجة الدكتوراه، 
القطاع  يف  ال���ق���ي���ادة  يف  ال����ري����ادة  يف 
ال�سحي، واأتاحت لها �سركة "�سحة" 
ق��ب��ل ذل���ك ال��ف��ر���س ال��ت��دري��ب��ي��ة بعد 
ت��خ��رج��ه��ا م����ن ج���ام���ع���ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة عام 2008.
واأ�سافت اأن عملها يف مركز عمليات 
اأوج�����ب  "�سحة"  ����س���رك���ة  ط�������وارئ 
الظروف  خ��ال  كبرية  مهام  عليها 
انت�سار  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
وا�سطرها   ،19 ك��وف��ي��د  ف���ريو����س 

ل���ع���دة �سهور  اأه��ل��ه��ا  ل��اإب��ت��ع��اد ع���ن 
ل��ت��وا���س��ل عملها  الأزم������ة  ب���داي���ة  يف 
يف ت��ن�����س��ي��ق وم��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
"�سحة" وكذلك  �سركة  م�ست�سفيات 
والتخطيط  ال���س��ت��ج��اب��ة  ت��ن�����س��ي��ق 
وال����ت����ع����اون م����ع دائ�������رة ال�����س��ح��ة يف 
اأبوظبي واجلهات ال�سحية الأخرى 

يف دولة الإمارات.
ودعت �سباب الإمارات من اجلن�سني 
ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��د واحلر�س 
واأن ي�سعوا  العلمي،  التح�سيل  على 

اأهدافاً وا�سحة مل�ستقبلهم ويحر�سوا 
القيادة  واأن  خا�سة  حتقيقها،  على 
لأبناء  ال�سبل  ك��ل  وف���رت  ال��ر���س��ي��دة 
الإمارات للتعلم والو�سول اإىل اأعلى 

املراتب.

�أدت دورً� بارزً� يف عمليات �ال�صتجابة و�لتخطيط و�لتن�صيق خالل جائحة كوفيد19

»�شحة« تهيئ �شبل موا�شلة التعلم والرتقي لبنة الإم�رات الدكتورة �شالمة بن رفيع

العلوي ي�شهد الحتف�ل بذكرى توحيد القوات اجلوية والدف�ع اجلوي الـ45

�ملدير �لتنفيذي للخدمات �لعالجية �خلارجية ل�صركة »�صحة« باأبوظبي يتفقد مركز �لعني للتلقيح �صد كوفيد 19 

مركز العني ي�شتقبل يومي� ثالثة اآلف �شخ�س طيلة اأي�م الأ�شبوع من الث�منة �شب�ح� وحتى الث�منة م�ش�ء
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�شفري الإم�رات يقدم اأوراق اعتم�ده اإىل رئي�شة اليون�ن
•• اأثينا -وام:

قدم �سعادة �سليمان حامد �سامل املزروعي اأوراق اعتماده اإىل فخامة كاترينا �ساكياروبولو رئي�سة 
اجلمهورية اليونانية، ك�سفري فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليونان، وذلك يف الق�سر الرئا�سي 
بالعا�سمة اأثينا. ونقل �سعادته حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  "حفظه اهلل"و�ساحب 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، اإىل فخامتها ومتنياتهم لبادها و�سعبها باملزيد من التقدم 
والزدهار. من جانبها حملت فخامتها �سعادة ال�سفري حتياتها اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، ومتنياتها لدولة الإمارات حكومة 

و�سعبا املزيد من التطور والنماء.

�أجرت 126,625 فح�صا ك�صفت عن 3,382 �إ�صابة 

»ال�شحة« تعلن �شف�ء 2,671 ح�لة جديدة من كورون�
•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ال�سحة ووقاية  وزارة   متا�سيا مع خطة 
وح�سر  املبكر  الكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  ن��ط��اق 
احل�����الت امل�����س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ك��وف��ي��د - 19 
واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 126،625 
فح�سا جديدا خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

وتو�سيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف   و�ساهم 
 3،382 نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة  ح��ال��ة 
ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة، 
 242،969 امل�سجلة  احل���الت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة، 
حالة.  كما اأعلنت ال��وزارة عن وف��اة 3 ح��الت م�سابة وذل��ك من 
عدد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  تداعيات 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  حالة.  واأعربت   726 الدولة  يف  الوفيات 

املتوفني،  اأ�سفها وخال�س تعازيها وموا�ساتها لذوي  املجتمع عن 
ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع 
واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع.  كما اأعلنت 
الوزارة عن �سفاء 2،671 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا 
بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  19وتعافيها   - كوفيد  امل�ستجد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 215،820 حالة.
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اأخبـار الإمـارات

خالل حفل يف نادي �ل�صباط 

الفريق املري يكرم الف�ئزين يف جوائز اجلمعية الدولية لق�دة ال�شرطة
•• دبي-الفجر:

القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  ك��رم 
اجلمعية  جائزة  يف  الفائزين  دب��ي،  ل�سرطة  العام 
الدولية لقادة ال�سرطة خال العام املا�سي، حيث 
يف  8 جوائز متيز  قد ح�سدت  دب��ي  �سرطة  كانت 
اأك��رث جهة  24 لتكون بذلك  اأ���س��ل  اجل��ائ��زة م��ن 
���س��رط��ي��ة حت�����س��ل ع��ل��ى ه����ذا ال���ع���دد  م���ن جوائز 
اجلمعية الدولية لقادة ال�سرطة IACP  يف عام 
ومتثل ن�سبة فوز �سرطة دبي 29.2%   ،2020
اأك��ر منظمة  التي توزعها  اإج��م��ايل اجل��وائ��ز  من 
ال�سرطة.  لقادة  نفوذاً  واأكرثها  العامل  يف  مهنية 
كما كرم معايل الفريق املري خال حفل يف نادي 
املوؤ�س�سي  ال��ت��ط��وي��ر  مكتب  دب���ي،  ���س��رط��ة  ���س��ب��اط 
لقطاع البحث اجلنائي، نظري الفوز باملركز الأول 
املوؤ�س�سي  التقييم الأوىل ملكاتب التطوير  يف دورة 
لعام 2019، فيما كرم مكتب التطوير املوؤ�س�سي 

لقطاع الإدارة حل�سوله على املركز الثاين.
اأن  امل����ري  ال��ف��ري��ق ع��ب��داهلل خليفة  واأك����د م��ع��ايل 
8 جوائز من جوائز اجلمعية  ب�  دبي  �سرطة  فوز 
املا�سي  ال��ع��ام   IACP ال�سرطة  ل��ق��ادة  ال��دول��ي��ة 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  دع��م  نتجية  كانت 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير 
الدولة  يف  ال�سرطية  القيادات  ملختلف  الداخلية 
من اأجل يف ح�سد اجلوائز العاملية، وحر�سه على 
ال�سرطي وحتقق موؤ�سرات  التميز  حتفيز م�سرية 
القيادة  وروؤية  لتطلعات  والتميز، حتقيقاً  الريادة 

الر�سيدة يف الو�سول اإىل املراكز الأوىل عاملياً.
التي  واجل��ب��ارة  الكبرية  باجلهود  معاليه  واأ���س��اد 
ل�سرطة  العامة  الإدارات  خمتلف  موظفو  بذلها 
للتميز  ال��ع��ام��ة  الدارة  م��وظ��ف��ي  وخ��ا���س��ة  دب���ي 
املناف�سة  ملفات  اإع���داد  على  والقائمني  وال��ري��ادة 
يف جوائز التميز يف جائزة املنظمة الدولية لقادة 
اأهبة  اأن يكونوا على  ال�سرطة، والذين ا�ستطاعوا 
عندهم  ما  اأف�سل  تقدمي  يف  واملثابرة  ال�ستعداد 
املا�سي  العام  بذلوها  التي  اجلهود  مع  بالتوازي 
الإج����راءات  تطبيق  يف  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  �سمن 
ك��ورون��ا، وه��و ما يوؤكد  الح��رتازي��ة من فايرو�س 
ال�سديد  واحل��ر���س  العالية  احلرفية  م��دى  على 

على التميز والإبداع يف العمل لديهم. 
واأكد معايل الفريق املري اأن ح�سول �سرطة دبي 

على ثمانية جوائز من جوائز املنظمة ُيعد اإجنازاً 
يعك�س مدى  دب���ي  ���س��رط��ة  اإىل  واإ���س��اف��ي��اً  ن��وع��ي��اً 
احل��ر���س ع��ل��ى التميز وال��ت��ف��اين والإخ���ا����س يف 
بقوة يف  واملناف�سة  الوطن  اأجل خدمة  العمل من 
املحافل واجلوائز العاملية.  و�سدد  معايل الفريق 
املري على اأن حر�س فرق العمل الدائم يف القيادة 
اأداء  يف  وال��ري��ادة  التميز  على  دب��ي  �سرطة  العامة 
به  ُيحتذى  من��وذج��اً  جعلها  الوظيفية  مهامهما 
يف العمل ال�سرطي الحرتايف، ل�سيما مع حتقيق 
العديد من الإجنازات الأمنية وال�سرطية املتتالية 

امل�سهود لها على امل�ستويني املحلي والعاملي. 

�لر�صاقة �لوظيفية و�لتميز
القدو�س  ال��دك��ت��ور عبد  ال��ل��واء  اأك���د  وم��ن جانبه، 
عبد الرزاق العبيديل م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
ال�ستثنائية  الظروف  رغ��م  اأن��ه  وال��ري��ادة،  التميز 
فايرو�س  ج��راء  املا�سي  العام  العامل  عا�سها  التي 
ر�ساقتها  ع��ل��ى  دب����ي  ���س��رط��ة  ح��اف��ظ��ت  ك����ورون����ا، 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة و���س��خ��رت ك��اف��ة اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وطبقت 
عر  والعمل  ُبعد  عن  العمل  يف  املمار�سات  اأف�سل 
الإع��داد للمناف�سة يف اجلوائز  املرئي يف  الت�سال 
بقوة مع اأع�ساء من 165 دولة، موؤكداً اأن تطبيق 
عملها  يف  العاملية  املمار�سات  لأف�سل  دب��ي  �سرطة 
وعر  احل��دي��ث��ة  التقنيات  لأح���دث  وا�ستخدامها 
ال���ك���وادر امل��واط��ن��ة امل��وؤه��ل��ة ق���اد اإىل حت��ق��ي��ق هذا 
الإجن����از ال��ن��وع��ي واحل�����س��ول على اأك���ر ع��دد من 

جوائز املنظمة الدولية لقادة ال�سرطة.
واأ�سار اللواء العبيديل اإىل اأن ح�سول �سرطة دبي 
على هذا العدد من اجلوائز دل على املكانة املتميزة 
التي و�سلت اإليها يف جودة العمل �سواء يف جتهيز 
ال�ستمارات والإعداد للمناق�سات واإجراء املقابات 
اأن �سر  ُب��ع��د وغ��ريه��ا م��ن الإج�����راءات، مبيناً  ع��ن 
تطبيق  على  حر�سها  اإىل  يعود  دبي  �سرطة  متيز 
ال�ستمرار  على  والإ���س��رار  اجل��ودة  معايري  اأعلى 
املوارد  وتطوير  والإب��داع  املتوا�سلة  النجاحات  يف 
امل�ستجدات  ومواكبة  العمل  واحرتافية  الب�سرية 

العلمية العاملية.

تفا�صيل �جلو�ئز
وحول تفا�سيل اجلوائز التي كانت �سرطة دبي قد 
ح�سلت عليها، فقد فكانت اجلائزة الأوىل عن فئة 

العابرة للحدود" وت�سلمها �سعادة  اجلرائم  "منع 
م�ساعد  امل��ن�����س��وري  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري  ال��ل��واء 
عن  وذل��ك  اجلنائي،  البحث  ل�سوؤون  العام  القائد 
الإدارة  اإل��ق��اء  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  �ستوكر"   " عملية 
ع�سابة  على  القب�س  امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة 
و�سبط  امل���خ���درات،  جت���ارة  يف  متخ�س�سة  دول��ي��ة 
والكري�ستال  ال��ه��ريوي��ن  م��ن  ك��ي��ل��وج��رام��اً   365
واحل�سي�س بحوزتها بقيمة �سوقية ت�سل اإىل 80 
يتم منحها  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  دولر، حيث  مليون 
بارزة  لها جهود  التي  الأمنية  اإىل اجلهات  �سنوياً 
يف احل���د م��ن اجل���رائ���م ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، ومنع 
التهديدات الدولية للمجتمعات من قبل املنظمات 
التي  للجهات  ومت��ن��ح  كما  ال��دول��ي��ة،  الإج��رام��ي��ة 
ت�ستخدم اأ�ساليب ُمبتكرة يف التحقيق يف اجلرائم 

العابرة للحدود ومنعها.

�صبط �ملركبات �لفارهة 
ليوناردو  "جائزة  يف  متثلت  الثانية،  اجلائزة  اأم��ا 
يف الوقاية من جرائم املركبات" وكان قد ت�سلمها 
العميد جمال �سامل اجلاف مدير الإدارة العامة 
للتحريات واملباحث اجلنائية عن جهود الإدارة يف 
اإىل  فارهة  مركبة   )252( تهريب  عملية  ك�سف 
يف  منها  �سيارة   )140( منها  بط  �سُ دول���ة،  ع��دة 
ك�سف هوية )326( متورطاً  اإىل جانب  الدولة، 
جن�سيات  م��ن  الإج��رام��ي��ة  الع�سابات  اأع�ساء  م��ن 

خم��ت��ل��ف��ة مت���ار����س ن�����س��اط��ه��ا الإج����رام����ي يف هذا 
بلغت  فيما  متهماً،   )283( منهم  بط  �سُ املجال، 
و  مليوناً   42 امل�ستعادة  امل�سروقة  ال�سيارات  قيمة 

درهم. 964األف 

رعاية �ل�صحايا
"جائزة  ف��ئ��ة  فتمثلت يف  ال��ث��ال��ث��ة،  اجل��ائ��زة  واأم����ا 
رعاية ال�سحايا" وت�سلمها العميد الدكتور حممد 
عبداهلل املر مدير الإدارة العامة حلقوق الإن�سان 
يف  املتميز  ال�سرطية  للجهة  منحها  ي��ت��م  وال��ت��ي 
لهم،  ُمبتكرة  خدمة  وت��ق��دمي  ال�سحايا  خ��دم��ات 
العامة  الإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  دب����ي  ���س��رط��ة  وف�����ازت 
الدولية  املعايري  الإن�سان فيها لعتمادها  حلقوق 
يف تقييم احتياجات ال�سحايا من خال الطاع 
وق��م��ع وم��ع��اق��ب��ة الجتار  "منع  ب��روت��وك��ول  ع��ل��ى 
املكمل  والأط��ف��ال،  الن�ساء  وبخا�سة  بالأ�سخا�س، 
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
ال�سحايا  بحماية  املتعلقة  وامل���واد  الوطنية  ع��ر 
العامة  ال���ق���ي���ادة  خ�����س�����س��ت  ح���ي���ث   وحقوقهم" 
ل�����س��رط��ة دب���ي م��ب��اين مب��وا���س��ف��ات ع��امل��ي��ة �سمن 
برنامج " ل�ست وحدك" لرعاية الن�ساء والأطفال 
 )22( ت�سم  التي  الطفل(  حماية  )واح���ة  منها  
الخت�سا�س  م��ن��اط��ق  يف  م��وزع��ة  م��ق��اب��ل��ة  غ��رف��ة 
وخارج مراكز ال�سرطة ملراعاة اخل�سو�سية وك�سر 
 3 بلغت  م��ي��زان��ي��ات  واع��ت��م��دت  النف�سي،  احل��اج��ز 

ال�ساأن  لهذا  درهماً  و859  األفاً  مايني و251 
واتفاقية  تفاهم  مذكرات   )7( توقيع  جانب  اإىل 

خلدمة ال�سحايا.

�حلركية" "�لب�صمة 
اللواء  ���س��ع��ادة  فت�سلمها  ال��راب��ع��ة،  اجل��ائ��زة  واأم����ا 
امل��ن�����س��وري م��دي��ر الإدارة  اأح���م���د ع��ي��د  ال��دك��ت��ور 
العامة لاأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية عن جائزة 
الأدل��ة اجلنائية،  للتميز يف علوم  فوملر  "اأوج�ست 
وف������ازت ���س��رط��ة دب����ي ب��ه��ا ع���ن اب���ت���ك���اره���ا تقنية 
 " النماذج  متعددة  اجلنائية  احليوية  القيا�سات 
الإدارة  مهام  يف  احلركية" وا�ستخدامها  الب�سمة 
العامة لاأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية، حيث يتم 
حققت  التي  ال�سرطية  للجهات  الفئة  ه��ذه  منح 
ال�سرعي  الطب  ري��ادي��ة يف جم��ال علوم  اب��ت��ك��ارات 
الطب  يف  وُمبتكرة  ا�ستباقية  تقنيات  با�ستخدام 

ال�سرعي.

�الألعاب �الإلكرتونية
ومتثلت اجلائزة اخلام�سة يف ح�سول �سرطة دبي 
على فئة "جائزة التميز يف بحوث اإنفاذ القانون" 
وف����از ب��ه��ا ال��ع��م��ي��د خ��ال��د ن��ا���س��ر ال���رزوق���ي مدير 
الإدارة العامة للذكاء ال�سطناعي، اإذ يتم منحها 
وا�ستخدامها  البحوث  اإج���راء  يف  ال��رائ��دة  للجهة 
لتح�سني عمليات ال�سرطة وال�سامة العامة، وقد 

بالألعاب  بحث خا�سة  بها عن  دب��ي  �سرطة  ف��ازت 
ابتكرتها  التي  والتعليمية  التوعوية  الإلكرتوين 
الإدارة العامة للذكاء ال�سطناعي واأثرها يف رفع 

ن�سبة الوعي بني الأحداث.

�للو�ء �لزفني... جائزة �صتانارد بيكر
واأما اجلائزة ال�ساد�سة، فهي جائزة "�ستانارد بيكر 
يف ال�سامة على الطرق ال�سريعة"، فاز بها �سعادة 
اللواء مهند�س حممد �سيف الزفني م�ساعد القائد 
يف  املتميزة  جهوده  نظري  العمليات  ل�سوؤون  العام 
ال�سامة  يف  ال��ب��ارزة  واإ�سهاماته  القانون  تطبيق 
اأن  ا�ستطاع  وال��ذي  ال�سريعة،  الطرق  العامة على 
ي�سع روؤية طموحة ل�سفر يف اأعداد وفيات حوادث 

ال�سري.

�أف�صل قائد 
بهما  ف��ف��از  وال��ث��ام��ن��ة،  ال�سابعة  اجل��ائ��زت��ني  واأم���ا 
العامة  الإدارة  من  علي  اآل  نا�سر  را�سد  النقيب 
اأول م��ه��ن��د���س حممد  حل��ق��وق الإن�����س��ان وامل�����ازم 
لاأدلة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن  ال�سام�سي  ع��ب��داهلل 
قائد  فئة" اأف�سل  ع��ن  اجل��رمي��ة  وعلم  اجلنائية 
موؤثر حتت �سن الأربعني"، وهي جائزة خم�س�سة 
ممن  القانون  تطبيق  يف  متخ�س�ساً   40 لتكرمي 
ت��ق��ل اأع��م��اره��م ع��ن 40 ع��اًم��ا وُي��ظ��ه��رون �سمات 

قيادية.

تو��صل عملها
حملة امل�شح امليداين  جتري 203 

فحو�س يف مركزي املرقب�ت واملوانئ
•• دبي-الفجر:

وا�سلت حملة "امل�سح امليداين لقيا�س وتعزيز اجلاهزية 
البدنية للموظفني" التي اأطلقها مركز تاأهيل وتعزيز 
�سرطة  يف  املجتمع  لإ�سعاد  العامة  الإدارة  يف  اجلاهزية 
والكفاءة  اجل�سمانية  القيا�سات  فحو�سات  اإج��راء  دب��ي، 
تنفيذ  م��ن  احلملة  متكنت  حيث  للموظفني،  البدنية 
203 فحو�س يف مركزي �سرطة دبي املرقبات واملوانئ.  
لإ�سعاد  العامة  الإدارة  �سهيل مدير  العميد خالد  واأكد 
املجتمع، اأن حملة امل�سح تاأتي بناًء على توجيهات معايل 
الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي 
القوة  ملوظفي  البدنية  اجلاهزية  تعزيز  على  بالعمل 
والكفاءة  اجل�سمانية  القيا�سات  فحو�سات  اإج��راء  عر 
ل��ه��م يف خم��ت��ل��ف م��راك��ز ال�سرطة  املُ��خ��ت�����س��ة  ال��ب��دن��ي��ة 

والإدارات العامة.
وك���ان���ت احل��م��ل��ة ق���د ب��ا���س��رت م��ه��ام��ه��ا يف اإج�����راء اأوىل 
الفحو�س امليدانية يف مركز �سرطة بر دبي، ثم انتقلت 
الرفاعة  �سرطة  مركز  ثم  الرا�سدية  �سرطة  مركز  اإىل 
مركزي  اإىل  ث��م  الق�سي�س  �سرطة  م��رك��ز  اإىل  و���س��وًل 
من  12طالباً  مب�ساركة  وذل��ك  والق�سي�س،  املرقبات 
والعاج  التاأهيل  جم��ال  يف  خمت�ساً  ال�سارقة  جامعة 

جهاز  ا���س��ت��خ��دام  كيفية  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��م  ب��ع��د  الطبيعي 
البدنية  اجل��اه��زي��ة  بقيا�س  اخل��ا���س   INBODY

للج�سم.
احلاج  حممد  الدكتور  ا�ست�ساري  طبيب  ال��رائ��د  واأك���د 
اأن  بالوكالة،  اجلاهزية  وتعزيز  التاأهيل  مركز  مدير 
احلملة تاأتي يف اإطار م�سروع قيا�س و تعزيز اجلاهزية 
والذي  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ملوظفي  البدنية 
ذكية  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  لبناء  الأوىل  مرحلته  يف  ي��ه��دف 
اإىل  ا�ستناداً  للموظفني  البدنية  وال��ك��ف��اءة  للجاهزية 
معايري موؤ�سر كتلة اجل�سم من الوزن والطول و فح�س 
اجلهاز الع�سلي احلركي وحتديد ن�سب وتوزيع املكونات 
الرئي�سية للج�سم من الكتلة الدهنية والع�سلية واملاء، 
الدقيقة  والتقنيات  الأج��ه��زة  اأح��دث  با�ستخدام  وذل��ك 
وو�سع  ال���س��ت�����س��ارات  ت��ق��دمي  يف  ي�����س��اه��م  مب��ا  للقيا�س 
البدنية  اجلاهزية  من  تعزز  التي  التاأهيلية  ال��رام��ج 

ملرتب قوة �سرطة دبي.
واأ�سار الرائد احلاج اإىل اأن احلملة ُتطبيق مع اللتزام 
باحلد  اخلا�سة  الوقائية  والتدابري  بالحرتازية  التام 
العمل  واأن فريق  املُ�ستجد،  كورونا  انت�سار فريو�س  من 
الثامنة  ال�ساعة  م��ن  وردي��ت��ني  على  عمله  م��ه��ام  ُينفذ 

�سباحا لغاية ال�ساعة الثامنة م�ساًء.

جلنة ال�شوؤون الد�شتورية 
للمجل�س الوطني تعتمد 

تقريره� ب�ش�أن مهنة املح�م�ة
•• اأبوظبي-وام: 

اعتمدت جلنة ال�سوؤون الد�ستورية 
للمجل�س  وال��ط��ع��ون  والت�سريعية 
اجتماع  خ��ال  الحت���ادي  الوطني 
ع��ق��دت��ه ع��ن ب��ع��د، ب��رئ��ا���س��ة �سعادة 
تقريرها   ، ال�سحي  عبداهلل  اأحمد 
يف �ساأن مو�سوع جهود وزارة العدل 

ب�ساأن تطوير مهنة املحاماة.
اللجنة  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع  ح�سر 
املا  �سعادة كل من عائ�سة حممد 
م���ق���ررة ال��ل��ج��ن��ة، وك���ف���اح حممد 
ال�سويدي،  حمد  واأحمد  الزعابي، 
امل����ه����ريي، وهند  ع��ب��ي��د  وم�������روان 

حميد العليلي.
ال��س�ح�ي  اأح����م����د  ����س���ع���ادة  وق������ال 
انتهت  اللجنة  اإن  اللجنة،  رئي�س 
واعتمدت  امل��و���س��وع  مناق�سة  م��ن 
ب�����س��اأن��ه و���س��ي��ت��م رفعه  ت��ق��ري��ره��ا 
جل�سات  يف  مل��ن��اق�����س��ت��ه  ل��ل��م��ج��ل�����س 
اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ق���ادم���ة، 
ن��اق�����س��ت امل���و����س���وع ���س��م��ن خطة 
ع��م��ل��ه��ا م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات ذات 
ال�سلة مبهنة املحاماة ومع ممثلي 
العديد  اإىل  وان��ت��ه��ت  احل���ك���وم���ة، 
التي  والتو�سيات  املاحظات  م��ن 
ال���ع���دل يف  ب�����س��ي��ا���س��ة وزارة  ت��ت��ع��ل��ق 
�ساأن اخلدمات املقدمة للمحامني 
عليهم،  امل���رتت���ب���ة  والل����ت����زام����ات 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه عمل 
ال������دول������ة، وج���ه���ود  امل����ح����ام����ني يف 
ت��ط��وي��ر معهد  ����س���اأن  ال��������وزارة يف 
ال��ت��دري��ب ال��ق�����س��ائ��ي، م���وؤك���دا اأن 
التقرير  يف  امل��ق��رتح��ة  التو�سيات 
املحاماة  مهنة  تطوير  اإىل  تهدف 
للمحامني،  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات 

وت�سهيل القيام مبهامهم.

موارد ال�ش�رقة تنظم ور�شة تعريفية اإلكرتونية ملرحلة تخطيط الأداء ملوظفي حكومة ال�ش�رقة
•• ال�شارقة-الفجر:

تقييم  نظام  اإدارة  يف  متمثلة  بال�سارقة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  نظمت 
الأوىل  للمرحلة  الأداء  تقييم  ل�سرح نظام  اإلكرتونية  الأداء ور�س عمل 
"مرحلة تخطيط الأداء"، و�سمت اأهم مفاهيم النظام و �سروط تطبيقه 
التي ط��راأت عليه. وذل��ك حر�ساً على تطبيق نظام تقييم  التغيريات  و 

الأداء يف كل مرحلة من مراحل النظام بدقة ويف الوقت املحدد.
حكومة  وه��ي��ئ��ات  وج��ه��ات  دوائ���ر  موظفي  ك��اف��ة  ال��������ور���س  وا�ست�����هدفت 
الوحدات  يف  وامل����دراء  امل�سوؤولني  على   خا�س  ب�سكل  ورك���زت  ال�سارقة، 
من  خالية  و  �سحيحة  بطريقة  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  ل�سمان  النتظيمية 

الأخطاء.
 ،  ZOOM عقدت الور�س بتقنية التدريب الفرتا�سي عر برنامج 
وتناولت عدداً من املحاور الهامة اأبرزها املفهوم العام لنظام تقييم الأداء 
وتخطيط  حتديد  لأهمية  تو�سيحي  و�سرح  النظام،  من  وامل�ستثنني   ،

الأهداف ، و �سرح الأهداف الذكية . 
كما تناولت �سرحاً تف�سيلياً عن املرحلة الأوىل وهي "مرحلة تخطيط 

الأداء" و كيفية تطبيقها اإلكرتونًيا. ثم �سرحت املرحلة الثانية و الثالثة 
عن  تف�سيلياً  �سرحاً  ، وقدمت  اإلكرتونًيا  و كيفية تطبيقها  النظام  من 
نقاط التقييم و كيفية تقييم الأهداف و الكفاءات بالطريقة ال�سحيحة 
، و ملف الإجناز ، والأحكام العامة . ثم طبقت اختباراً ملحتويات الور�سة 
لدى  للنظام  ال�سامل  و  ال��ع��ام  الفهم  م��دى  لتبيان  مبتكرة  بطريقة 

املوظفني. 
وحتر�س الدائرة با�ستمرار على تنفيذ الور�س التعريفية ل�سرح مراحل 
موظفي  كافة  لدى  الوظيفي  الوعي  برفع  اهتماماً  الأداء  تقييم  نظام 
احلكومة باأهمية تخطيط الأداء ودوره يف دعم التخطيط ال�سرتاتيجي 

وحتقيق الأهداف امل�ستقبلية للموظف وجهة العمل.  العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:النهى لعمال البا�سرت ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ليوا جفن 0 - مبنى ال�سيد �سهيل مبارك م�سباح مبارك 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2223700 

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

كم�سفي   ، قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/1/13  لل�سركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

بالرقم:2155000932 تاريخ التعديل: 2021/01/14
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

Date 15/ 1/ 2021  Issue No : 13139

Notice to Appear for the Accounting Expert

Lawsuit No. 203/2020 Commercial Plenary- Ras Al Khaimah Courts
The Plaintiffs / Mrs. Lula Aberra Hussen and Mr. Yusuf Hussen 
Mohammed - by the Attorney / ALWASL
INTERNATIONAL GROUP
The Defendant / Mr. Zhinia who
YOU ARE HEREBY NOTIFIED that you have to attend a meeting 
via Microsoft Teams with the accounting expert mentioned. You have 
to bring all files and documents that support your position in lawsuit 
No. (203/2020) Commercial Plenary, Ras Al Khaimah, on Monday, 
25/01/2021 at 10:30 am.
Ras al-Khaimah Courts
Accounting Experts System Management Office
Gad Dawalibi

Courts Department - Experts 

Management Office
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العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديفوير لل�سحن ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2954061 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر �سعيد نا�سر �سامل بن �سميدع %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد خليفه حممد الفقاعى ال علي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفجر الزرق لل�سيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1279787 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جليله حممد خليفه حممد املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�سبح �سعيد علي املزروعي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
الزعيم  ال�س�����ادة/فر�سان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�سيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1769199 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد م�سبح حمد �سامل املعمري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد علي عبداهلل العامري

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سهباز للرجال

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2742153 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نايف �سعيد حممد بخيت املحرمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
لكوي  املناخ  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املاب�س رخ�سة رقم:1024075 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن عبداهلل ح�سن العمران احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خلفان حممد عبيد �سامل الرميثي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
فورراينت  ال�س�����ادة/فور�سيل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب العقارية ذ.م.م  رخ�سة رقم:2864188 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن حامد عبداللطيف حممد عياد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن حامد عبداللطيف حممد عياد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن يون�س دياب عبدالنا�سر
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستون �سن�س للرخام واجلرانيت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:1705600 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامر داود �سرى الدين %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد مبارك هادي اليعقوبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رول ا�سعد الع�سل زوجه �سامر �سرى الدين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وليد �سهيل غنام

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد مبارك هادي اليعقوبي

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

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1031973 بال�سم التجاري:عتيق القبي�سي 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، والتطريز  للخياطة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
للمقاولت  الطريق  ال�س�����ادة/قمر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�سة رقم:1219044 
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�سم جتاري من/ قمر الطريق للمقاولت العامة 
 MOON WAY GENERAL CONTRACTING 

اإىل /قمر الطريق للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
MOON WAY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
جينريي�سان  ال�س�����ادة/فيوت�سري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للطباعه والت�سوير
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2746173 

تعديل اإ�سم جتاري من/ فيوت�سري جينريي�سان للطباعه والت�سوير 
 FUTURE GENERATION TYPING AND PHOTO COPY 

اإىل /مكتب تخلي�س للطباعة
TAKHLEES TYPING OFFICE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تريجر اياند للمقاولت وال�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2991388 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نا�سر خلفان عبداهلل �سامل الكعبي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ نا�سر خلفان عبداهلل �سامل الكعبي من 100% اىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة خلفان عبداهلل �سامل الكعبي %50

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ تريجر اياند للمقاولت وال�سيانة العامة 

TREASURE ISLAND CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /تريجر اياند للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

TREASURE ISLAND CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت املدينة لتجارة الكمبيوتر

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1192514 

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة فاطمه عبداهلل �سيف علي املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة اكر في�سى خالدي غام مرت�سى %100

تعديل وكيل خدمات/حذف فاطمه عبداهلل �سيف علي املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سناء في�سل في�سل �سردار

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سترياد )4610008(

تعديل ن�ساط/حذف بيع اجهزة احلا�سب الآيل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لولو لنقل الثاث املكتبي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1448482 

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سهاب الدين كاندات فيد من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة علي جال علي حممد احلب�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف كومات زاكري ح�سني بن كومات حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف مرمي حممد جابر عبدالرحمن احلمادي

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

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
واحلدادة  للنجارة  لين  ال�س�����ادة/فري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN امل�سلحة رخ�سة رقم:2041060 
تعديل اإ�سم جتاري من/ فري لين للنجارة واحلدادة امل�سلحة 

FREE LINE RE INFORCE & CARPENTRY 

اإىل /يونك�ست لا�ست�سارات الدارية
UNEXT MANAGEMENT CONSULTANCY

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية  7020003
تعديل ن�ساط / حذف اعمال النجارة امل�سلحة  4390004

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/2040 

CN 3752256:لتجاره العامة  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مايزون 

CN 3668289:كيك للحلويات  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فري�ست 

CN 1698414:لين لل�سيانة العامة  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة ايرين لت�سليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1041858 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عتيق جميل احمد حممد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مرمي حممد علي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
للمقاولت  املدينة  ال�س�����ادة/هرم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامه ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1419015 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة هاري�س مايا �سنكر دافى %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة حممد مبارك ناجم املخينى اجلنيبي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف علي �سعيد احمد حاجيه الظنحاين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف هاري�س مايا �سنكر دافى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مقهى باي روك

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1017622 
تعديل اإ�سم جتاري من/ مقهى باي روك 

 BY ROCK CAFE 

اإىل /باي روك كافيه
BAY ROCK CAFE

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�سروبات باردة و�ساخنة 5630004
تعديل ن�ساط/حذف مقهى 5630001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
اقت�ش�دية دبي تخ�لف 15 من�ش�أة جت�رية مل تلتزم ب�لتدابري الحرتازية للحد من انت�ش�ر كوفيد 19 

•• دبي-الفجر: 

باقت�سادية  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  قام 
جتارية  من�ساأة   15 مبخالفة  يناير  �سهر  ب��داي��ة  منذ  دب��ي 
انت�سار  بالتدابري الحرتازية اخلا�سة باحلد من  تلتزم  مل 
والتباعد  الكمامات  كلب�س   ،"19 "كوفيد  كورونا  فريو�س 
الأج�سام  ك��م��ال  ���س��الت  م��ن  ع����دداً  بينها  وم���ن  اجل�����س��دي، 

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي.
 كما تركزت 11 خمالفة يف حمات الأ�سواق املفتوحة و 4 

خمالفات يف املراكز التجارية. 

وخال عملية التفتي�س بلغ عدد املحال امل�ستوفية لل�سروط 
والتدابري الحرتازية اإىل 5633 حمًا، يف حني مت تنبيه 
اجل�سدي.  التباعد  مل�سقات  و�سع  عدم  ب�سبب  حمات   6
لت�سمل  املخالفة  للمحات  التجارية  الأن�سطة  تنوعت  وقد 
منظم  مطعم،  بالتجزئة،  بيع  حم��ال  ال��ت��ال��ي��ة؛  الأن�س��طة 
رحات �سياحية داخلية، جتارة اإطارات ال�سيارات ولوازمها، 
التمديدات  اأدوات  جت����ارة  وامل��ن�����س��وج��ات،  الأق��م�����س��ة  جت����ارة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، خ��دم��ات ال��دع��اي��ة والإع������ان، و���س��ال��ة كمال 

الأج�سام.
واأ�سارت اقت�سادية دبي اأنها �ستوا�سل جولتها بالتعاون مع 

والتجاوزات  املخالفات  مع  تتهاون  ول��ن  ال�سركاء،  خمتلف 
التي يتم ر�سدها اأو الإباغ عنها من قبل جمهور امل�ستهلكني 
باللتزام  ال��ت��ج��ار  دب���ي  اق��ت�����س��ادي��ة  وت���وج���ه  وامل��ت��ع��ام��ل��ني. 
وتطبيق  والقفازات  الكمامات  كلب�س  الحرتازية  بالتدابري 

مبادئ التباعد اجل�سدي. 
اأو  ح��الت  اأي  عن  ب��الإب��اغ  اجلمهور  فئات  خمتلف  وتدعو 
تطبيق  عر  الح��رتازي��ة  للتدابري  خمالفة  �سلبية  ظواهر 
اأو  وه��واوي  اب��ل وغوغل  املتوفر على متاجر  دب��ي  م�ستهلك 
بالت�سال على 600545555 اأو عر املوقع اللكرتوين 

consumerrights.ae

�شف�رة الدولة يف دك�: ح�دث مركز اإ�شدار الت�أ�شريات 
الت�بع لل�شف�رة عر�شي نتيجة م�ش�كل ميك�نيكية

•• دكا -وام: 

ردا على التقارير الإعامية الأخرية التي مت تداولها حول وقوع انفجار يف مركز التاأ�سريات التابع 
ل�سفارة الدولة لدى العا�سمة البنغادي�سية دكا يوم اأم�س الأول الأربعاء .. قالت �سفارة الدولة يف 
جمهورية بنجادي�س ال�سعبية اإن التحقيقات الأولية ت�سري اإىل اأن احلادث كان عر�سيا نتيجة م�ساكل 

ميكانيكية اأثناء ال�سيانة الروتينية لنظام التكييف باملركز.
واأكدت ال�سفارة - يف بيان لها - اأنها تقوم بالتعاون مع ال�سلطات املحلية باإجراء املزيد من التحقيقات 

ملعرفة الأ�سباب التي كانت وراء وقوع النفجار. 

جمل�س اإدارة الأر�شيف الوطني ي�شتعر�س يف اجتم�عه الأول 2021 التقرير ال�شنوي لالأر�شيف الوطني وي�شيد ب�إجن�زاته
•• ابوظبي-الفجر:

 2021 ل��ع��ام  الأول  اجتماعه  الوطني"  "الأر�سيف  اإدارة  جمل�س  عقد 
برئا�سة معايل حمد عبد الرحمن املدفع، اأمني عام �سوؤون املجل�س الأعلى 
لاحتاد، رئي�س جمل�س اإدارة الأر�سيف الوطني، وبح�سور اأع�ساء جمل�س 

الإدارة.
�ساحب  مقام  اإىل  والمتنان  ال�سكر  بالغ  املجل�س  رفع  الجتماع  بداية  يف 
اأبوظبي، نائب القائد  اآل نهيان، ويل عهد  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

الأعلى للقوات امل�سلحة على حر�سه على اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�سه، 
وجهود �سموه يف مواجهة انت�سار جائحة كوفيد19، كما �سكر املجل�س �سمو 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون 
الرئا�سة- على متابعته الدائمة ودعمه الكبري الذي كان له بالغ الأثر يف 

اإجنازات الأر�سيف الوطني ومتيزه.
و�سكر املجل�س �سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي مدير عام الأر�سيف 
الوطني الذي اأ�سرف عن كثب على كل ما قام به الأر�سيف الوطني يف العام 

املا�سي2020 و�سكر فريق العمل واملوظفني على جهودهم.

 ورحب املجل�س ب�سعادة عبد اهلل ماجد اآل علي مديراً تنفيذياً لاأر�سيف 
الوطني  الأر�سيف  م�سرية  لدعم  خراته  يكر�س  اأن  منه  اآم��ًا  الوطني؛ 

واأهدافه الوطنية.
لاأر�سيف  ال�سنوي  التقرير  اجتماعه  يف  املجل�س  ا�ستعر�س  ذل��ك  بعد 
الوطني 2020، واخلطة ال�سرتاتيجية لاأر�سيف وناق�س املوازنة املالية 
بجهود  واأ���س��اد  امل�ستقبل،  ت�ست�سرف  التي  وامل�ساريع  للمبادرات  ال��ازم��ة 
املجل�س  كوجنر�س  ل�ست�سافة  املميزة  وا���س��ت��ع��دادات��ه  الوطني  الأر���س��ي��ف 

الدويل لاأر�سيف يف اأبوظبي. 

وا�ستعر�س املجل�س اأي�ساً ق�سايا اأجندة الجتماع وحماوره، واتخذ ب�ساأنها 
القرارات املنا�سبة مبا ي�سهم يف موا�سلة الأر�سيف الوطني دوره الريادي يف 

حفظ ذاكرة الوطن واإتاحتها.
 ويذكر اأن الأر�سيف الوطني ي�ست�سيف العام احلايل 2021  كوجنر�س 
جمتمعات  )متكني  �سعار  حت��ت  �سيقام  ال��ذي  لاأر�سيف  ال���دويل  املجل�س 
ال�سناعي،  ال��ذك��اء  مثل:  مهمة  ق�سايا  على  ال�سوء  و�سي�سلط  املعرفة( 
يف  التحديات  ومواجهة  امل�ستدامة،  للتنمية  كاأ�سا�س  امل�ستدامة  واملعرفة 

حفظ الأر�سيفات بو�سائل التوا�سل الجتماعي.

مب�صاركة �ملدير �لعام وعدد من موظفي �لغرفة

رئي�س واأع�ش�ء جمل�س اإدارة غرفة ال�ش�رقة يتلقون اجلرعة الأوىل من التطعيم �شد كوفيد- 19
•• ال�شارقة-الفجر:

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  تلقى 

حممد  و�سعادة  الغرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  وع��دد  ال�سارقة  و�سناعة 
اأحمد اأمني العو�سي مدير عام الغرفة وعدد من املوظفني اجلرعة الأوىل 
اإك�سبو  "كوفيد19-" يف مركز  من اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا امل�ستجد 
ال�سارقة، وذلك يف اإطار التعاون بني الغرفة واإدارة الطب الوقائي بال�سارقة 

التابعة لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع.
واأكد رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة غرفة ال�سارقة اأن تلقي التطعيم يعد خطوة 
اإىل طبيعتها، معربني عن �سكرهم وامتنانهم  هامة يف طريق عودة احلياة 
التمري�سية  والطواقم  الأط��ب��اء  من  الأول  ال��دف��اع  خط  يف  الأب��ط��ال  لكافة 

قيادتها  حكمة  بف�سل  الإم���ارات  دول��ة  اأن  وموؤكدين  املقدرة،  جهودهم  على 
يف  العاملي  امل�ستوى  على  �سباقة  للجائحة  الأول  اليوم  منذ  كانت  الر�سيدة، 
احلر�س على توفري اأعلى معايري احلماية والأمان لكافة اأفراد املجتمع عر 
تر�سيخ اجلهود واتخاذ القرارات التي ت�سع �سحة و�سامة اأبناء الوطن يف 

اللجنة الق�نونية  ب�ملجل�س ال�شت�ش�ري لإم�رة ال�ش�رقة تبحث يف  23 �شكوى حم�لة اإليه�
•• ال�شارقة –الفجر:

والقانونية  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ث��ت 
باملجل�س  وال�سكوى  والقرتاحات  والطعون 
ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة خال اجتماعها 
امل��ج��ل�����س يف مدينة  ع���ق���دت���ه مب���ق���ر  ال������ذي 
واملحالة  اإليها  ال���واردة  ال�سكاوى  ال�سارقة  
الراأي  واإب��داء  لدرا�ستها  املجل�س  رئي�س  من 
القانوين  والتي بلغت مع بداية عام 2021 

ثاثة وع�سرون �سكوى .
ردود على   ع��ل��ى خ��م�����س��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واط��ل��ع��ت 
الدوائر  من  لعدد  اأر�سلتها  �سابقة  �سكاوى 
اإمارة  ال�سلة مبو�سوعها يف  ذات  احلكومية 

ال�سارقة  .
ت���راأ����س الج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د ���س��ب��اح اأم�س 
الأول �سعادة الدكتور �ساهني اإ�سحاق املازمي 
رئي�س اللجنة وح�سره �سعادة عبداهلل مراد 
حممد  خليفة  و�سعادة  اللجنة  مقرر  مريزا 
بوغامن و�سعادة حممد علي جابر احلمادي 

بجانب  ال��ن��ق��ب��ي  ع��ل��ي  �سعيد  ع��ل��ي  و���س��ع��ادة 
ق�سم  رئي�س  خ���ادم  ب��ن  عبدالعزيز  ح�سور 
�سكرترية  جا�سم  و�سمية  الرملانية   اللجان 

الإدارة القانونية  .

ال�سكاوى  ب�����س��اأن  روؤاه�����ا  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ن��اول��ت 
ال������واردة اإل��ي��ه��ا وق���ام���ت ب��درا���س��ت��ه��ا واإب�����داء 
ال����راأي ال��ق��ان��وين ب�����س��اأن��ه��ا واأك�����دت  اللجنة 
ا�ستقبالها  م���وا����س���ل���ة  ال���������س����دد  ه������ذا  يف 

من   ال�ست�ساري  للمجل�س  ال��واردة  ال�سكوى 
اجل��م��ه��ور وامل���واط���ن���ني ع���ن ط���ري���ق املوقع 
http://www. للمجل�س  اللكرتوين 

..ccsharjah.gov.ae
ال���واردة  ال�����س��ك��اوى  تلك  اللجنة  وت��دار���س��ت 
اجلمهور  م�����ن   ال����س���ت�������س���اري  ل��ل��م��ج��ل�����س 
وامل����واط����ن����ني وب���ا����س���رت يف اإع��������داد ال������راأي 
القانوين ب�ساأنها بعدما تاأكدت من ا�ستيفاء 
تلك ال�سكاوى �سروط قبولها لدى املجل�س 

ال�ست�ساري.
اإ�سحاق  ���س��اه��ني  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح 
اللجنة  اأن يف اجتماع  اللجنة  املازمي رئي�س 
مت الط����اع ع��ل��ى ث��اث��ة وع�����س��ري��ن �سكوى 
واردة للمجل�س بجانب الطاع على خم�سة 
العاملة  احلكومية  الدوائر  من  واردة  ردود 
�سكاوى مماثلة مت  ب�ساأن  ال�سارقة  اإم��ارة  يف 

ال�ستي�ساح عنها .
منظومة  خال  ومن  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ع��م��ل امل��ج��ل�����س ال���س��ت�����س��اري ح��ري�����س��ة بعد 

ا���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ك��اوى اإىل درا���س��ت��ه��ا واإع����داد 
على  ال��وق��وف  بعد  ب�ساأنها  القانوين  ال���راأي 
تلك  اأ�سحاب  واإط���اع  املعنية  اجلهات  راأي 
ال�سكاوى على الراأي القانوين لها وذلك يف 

اإطار ممار�سة املجل�س لدوره الرقابي .
ال�ست�ساري  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  اأن 
التقيد  دون  والق��رتاح��ات  ال�سكاوى  تقبل 
بال�سكل وتعر�سها على هيئة مكتب املجل�س 
�سروط  وف��ق  ب�ساأنها  والت�سرف  بها  للنظر 
بال�سكوى  ال�ست�ساري  املجل�س  اإىل  التقدم 
مذكورا  قدمها  ممن  موقعة  تكون  اأن  وهي 

با�سمه الثاثي وحمل اإقامته وعمله.
العامة  الأم�����ان�����ة  ب������اأن  امل����ازم����ي  واأ������س�����اف   
وتعر�سها  ال�سكاوى  تلقى  توا�سل  للمجل�س 
اللجنة  تتوىل  ثم  ومن  املجل�س  رئي�س  على 
القانونية بحثها ولها اأن تطلب من الدائرة 
اأية  ت��ق��دمي  املخت�سة  احلكومية  اجل��ه��ة  اأو 
لزمة  ت��راه��ا  م�ستندات  اأو  اإ�سافية  بيانات 

لبحث ال�سكوى.

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   
اإنذار عديل

برقم املحرر:2020/53064 
ال�سارقه وميثلها  748632 �سادرة من   / رقم  ال�سيارات اجلديده رخ�سة جتارية  لتجارة قطع غيار  النخيل  دار  املنذر/ 
 / رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  الرخ�سه،  مالك  ب�سفته  كوجنو  حممد  كوجنو  علي  كوجنو  حممد  �سودير   / ال�سيد 

784197683583583
العنوان/ المارات - ال�سارقة - �سناعية 17 خلف �سارع مليحة �سره - هاتف رقم 0544467830

�سد املنذر اإليه/ ارابتك لاإن�ساءات ذ.م.م -  رخ�سة جتارية رقم / 216599 �سادرة من دبى - وميثلها ال�سيد / وائل عوين 
N2051983 / عبد املح�سن فر�سخ  - اردين اجلن�سية -  جواز �سفر رقم

العنوان / المارت - دبي - القوز ال�سناعية خلف جولد اند داميوند بارك - هاتف رقم / 0558012021-042747777 
- �سندوق بريد 3399

درهم  ع�سر  و�ستة  وت�سعمائة  الف  وع�سرون  ثمانية  فقط   - درهم   28916.53 وقدرة  مبلغ  بت�سديد  املو�سوع:املطالبه 
وثاثة وخم�سون فل�س

واعر�س التي: حيث ان املنذر �سركة لتجارة قطع الغيار اجلديده لل�سيارات واملنذر اليه �سركة تتعامل مع املنذر ويقوم 
املنذر بتورد قطع غيار ال�سيارات منذ اكرث من �ستة اأ�سهر ويقوم املنذر بتوريد قطع الغيار مبوجب فواتري حت�سل بعد 90 
يوم من تاريخ التوريد ويف الفرتة الخريه مت توريد قطع غيار بقيمة 28916.53 درهم مو�سوع الندار ال ان املنذر اليه 

مل يلتزم بال�سداد كما يف ال�سابق والفواتري مق�سمه على فواتري �سريبيه على النحو التايل:.
 - فاتورة رقم 2115 بتاريخ 2019/06/26 بقيمة 1233.75 درهم

- فاتورة رقم 2719 بتاريخ 2020/01/28 بقيمة 577.50 درهم
878 درهم .   ، - فاتورة رقم 2739 بتاريخ 2020/02/04 بقيمة 85 
- فاتورة رقم 2761 بتاريخ 2020/02/12 بقيمة 2142.00 درهم .

- فاتورة رقم 2774 بتاريخ 2020/02/18 بقيمة 1071.00 درهم
- فاتورة رقم 2787 بتاريخ 2020/02/23 بقيمة 1071.00 درهم 
- فاتورة رقم 2793 بتاريخ 2020/02/24 بقيمة 1879.50 درهم 
- فاتورة رقم 2794 بتاريخ 2020/02/25 بقيمة 1080.50 درهم 
- فاتورة رقم 2822 بتاريخ 2020/02/29 بقيمة 9405.90 درهم 

- فاتورة رقم 2890 بتاريخ 2020/03/17 بقيمة 653.10 درهم
- فاتورة رقم 2891 بتاريخ 2020/03/17 بقيمة 1071.00 درهم 
- فاتورة رقم 2924 بتاريخ 2020/03/25 بقيمة 2482.73 درهم 
- فاتورة رقم 2925 بتاريخ 2020/03/25 بقيمة 3423.00 درهم

- فاتورة رقم 2943 بتاريخ 2020/03/30 بقيمة 945.00 درهم
- فاتورة رقم 2946 بتاريخ 2020/03/30 بقيمة 1001.70 درهم

بال�سارقة مبوجب فواتري  ال�سجعة  اليه يف  املنذر  اليه يف حمل عنوان خمزن  املنذر  الفواتري من قبل  ا�ستام جميع  مت 
ر�سميه من قبل املنذر اىل املندر اليه ومبوجب امر �سراء لكل فاتوره مر�سل من املنذر اليه اىل املنذر لطلب الكمية والقطع 
املطلوب توريدها ومت ا�ستامها من املنذر اليه مبوجب �سند ت�سليم توقيع ر�سمي من امني املخزن و ختم ال�سركة املنذر 
اليها بال�ستام . وعند حلول موعد املطالبة مببلغ الفواتري التي مت توريدها اىل املنذر اليه مل يتم ال�سداد يف املوعد املتفق 
عليه يف التفاقية 90 يوم  من تاريخ التوريد .  الأمر الذي ا�سطر املنذر اىل ار�سال امييل ر�سمي والت�سال للمنذر اليه بعد 

النتهاء من توريد قطع الغيار املطلوبة من املنذر وحلول موعد ال�سداد اىل املنذر اليه
 الأمر الذي اإ�سطر املنذر ملطالبة املنذر اإليه باملبلغ الغري م�سدد من قيمة اجمايل الفواتري . لقد حاول املنذر احل�سول 
على مبلغ املطالبة مو�سوع النذار العديل بكافة الطرق الودية اإل اأن املنذر اإليه اأخذ  مياطل يف ال�سداد بل اأ�سر على عدم 
ال�سداد رغم كافة الطرق الودية . الأمر الذي يحق معه للمنذر اأن يتخذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليه 

للح�سول على مبلغ املطالبة .
لذلك:فاإن املنذر ينذر املنذر اإليه ب�سرعه �سداد مبلغ وقدرة 28916.53 درهم )فقط ثمانية وع�سرون الف وت�سعمائة و�ستة 
% وذلك مبوجب الفواتري التي مت ت�سليمهم  ع�سر درهم وثاثة وخم�سون فل�س( بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12 
للمندر اإليه وذلك يف موعد اق�ساه 10 ايام  من تاريخ العان بالنذار العدىل يف حالة عدم ال�سداد �سوف ي�سطر املنذر 

باإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سد املنذر اليه للح�سول على مبلع املطالبة .
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة( 

فقد امل��دع��و  /ف��اروي��ز علي 
م�سطفى،  غ�����ام  حم���م���د 
اجلن�سية  ب�����ن�����غ�����اد������س   
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  من   )ef0876346(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0506116261

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  /حممد �ساهد 
ع���امل حم��م��د ح��ي��در علي، 
جواز   - اجلن�سية  ال��ه��ن��د   
 )3984221T( سفره رقم�
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0543068909

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  /رحيما قدير 
اث��ي��وب��ي��ا   اجلن�سية  ه��ي��و، 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3885191EP( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0504433128

فقدان جواز �شفر

ف��ق��دت ال�����س��ي��دة/وداد خليفه ح��م��ود ب��ن مالك 
الإ�سامي  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  اأ���س��ه��م  ���س��ه��ادة 
من  وعلى  �سهم   151 بعدد  رقم:10169124 
الطنيجي  ب��ال�����س��ي��د/اأح��م��د  الت�����س��ال  ي��ج��ده��ا 

026128666

اإعالن فقدان �شه�دة ا�شهم
ربيع  /حممد  املدعو   فقد 
عبداملق�سود حممد، م�سر   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
من   )A13442250( رقم 
او  م�سر  �سفارة  اىل  يجده 

اأقرب مركز �سرطة

فقدان جواز �شفر
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 336720         بتاريخ: 2020/10/01
UK00003478675  :رقم الأولوية

تاريخ الأولوية: 2020/04/01
 البلد الأولوية: اململكة املتحدة

با�س��م: بينهاليجونز ليمتد
وعنوانه: دراجون هاو�س، 37-39 ارتيلريي لآين، لندن، اإي1 7ال بي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات التجميل؛ ماء العطر؛ العطور، الروائح؛ الكولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه احلمام؛ عطور �سلبة؛ 
لا�ستخدام  �سابون  ال�ستحمام؛  زي��وت  والد�س؛   ال�ستحمام  جل  ال�سخ�سي؛  لا�ستخدام  العرق  مزيات 
ال�سخ�سي؛ غ�سول اليدين؛ زيوت اجل�سم؛ لو�سن اجل�سم؛ لو�سن اليدين؛ حليب اجل�سم؛ كرميات اجل�سم؛ 
كرمي الأظافر؛ ال�سامبو؛ لو�سن ال�سعر؛ م�سحوق معطر؛ بودرة التلك املعطرة؛ م�ستلزمات احلمام؛ زيوت 
رغوة  �سابون احلاقة؛  بعد احلاقة؛ جل احلاقة؛  ولو�سن  بل�سم  بعد احلاقة؛  معطرة؛ م�ستح�سرات 
الغرفة؛  عطور  ال�سخ�سي؛  لا�ستخدام  عطرية  زيوت  احلاقة؛  م�ستح�سرات  احلاقة؛  بل�سم  احلاقة؛ 

م�ستح�سرات تعطري الغرفة ؛ بخاخات الغرفة املعطرة
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العامة: عبارة عن كلمة  BABYLON باللغة الجنليزية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 336887         بتاريخ: 2020/10/04
با�س��م: ويجو بي تي اي. ال تي دي.

وعنوانه: 1 هاربورفرونت بلي�س #18-06/04، هاربورفرونت تور ون، �سنغافورة 098633
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مدفوعات املحمول واملحافظ الإلكرتونية؛ ا�سدار ق�سائم ذات قيمة و بطاقات �سراء ذات قيمة و وا�سرتداد 
املنافع خلطط ولء العماء؛ ا�سدار ق�سائم ذات قيمة؛  اأو ح�سومات نقدية فيما يتعلق بتوريد  نقدي و / 
يتعلق  فيما  نقدي  وخ�سم  نقدي  وا���س��رتداد  نقدية  مكافاآت  تقدمي  الب�سائع؛  مقابل  املدفوعات  حت�سيل 
بخطط احلوافز ؛ تقدمي ح�سومات يف املوؤ�س�سات امل�ساركة لاآخرين من خال ا�ستخدام بطاقة الع�سوية؛ 
خدمات حتويل ودفع الأموال؛ اخلدمات املالية والنقدية؛ املعلومات املالية واخلدمات ال�ست�سارية؛ التحويل 
الإلكرتوين لاأموال للغري؛ الدفع عر الهاتف املحمول وعر الإنرتنت؛ خدمات الدفع الإلكرتوين التي 
تنطوي على معاجلة اإلكرتونية ونقل بيانات �سداد الفواتري لحًقا؛ خدمات معاجلة الدفع؛ خدمات الدفع 

الإلكرتوين؛ خدمات الدفع املايل
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العامة: عبارة عن كلمة SHOPCASH مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز على ي�سارها ر�سمة 
�سبة منحرف منف�سل الطاع  باللون الأ�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 336890         بتاريخ: 2020/10/04
با�س��م: هنجديان جروب دميجو جمناتك�س كو.، ال تي دي.

وعنوانه: هنجديان اند�سرتيال اريا، دوجنياجن �سيتي، زهيجياجن بروفين�س، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفوقية؛  ال�سيليكون  رقاقات  ال�سيليكون؛  اأحادية  رقاقات  �سيليكونية(؛  )�سرائح  �سيليكون  البويل  رقاقات 
يف  ال���دارات  الليثيوم؛  بطاريات  اأي��ون؛  ليثيوم  بطاريات  بطاريات؛  ال�سم�سية؛  الأل���واح  ال�سم�سية؛  اخلايا 
طبيعتها مكونات الإلكرتونية؛ دارات متكاملة؛ املواد والأجهزة املغناطي�سية؛ مر�سات الإ�سارات الإلكرتونية؛ 
مر�سحات لقمع التداخل الا�سلكي؛ فاتر �سرياميك؛ املحاثات الإلكرتونية؛ حمولت؛ �سواحن ل�سلكية؛ 

اأجهزة �سحن البطارية؛ املكثفات
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: عبارة عن كلمة DMEGC باأحرف لتينية فوقها ر�سمة مثلث يخرتقه من احد اطاع 
ج�سم دائري يخرج منه خطوط على �سكل لهب  باللون الأ�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337145         بتاريخ: 2020/10/07
با�س��م: لوجميتام

وعنوانه: رو ليون فران�سوا 6-8، 5170 بروفوندفيل )بوا - دي - فيلري(، بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأث�����اث، الأث����اث امل�����س��ن��وع م��ن اخل�����س��ب، الأث����اث امل�����س��ن��وع م��ن البا�ستيك، الأث����اث امل�����س��ن��وع م��ن اخل�سب 
اأثاث  اأث��اث املطبخ،  اأج��زاء الأث��اث املدجمة، وح��دات اجل��دران )وح��دات يتم تثبيتها  بجدار(،  والبا�ستيك، 

احلمام، اخلزائن 
الواق�عة بالفئة: 20

 KITCHEN & ك��ل��م��ات  وا�سفلها  مم��ي��ز  ب�سكل  مكتوبة   eggo كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 
والرتقايل  الزيتي  والخ�سر  البي�س  باللوان  خلفية  على  لتينية  باأحرف    HOUSE

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338412         بتاريخ: 2020/10/28
با�س��م: ببلك جوينت �ستوك كومباين "غاز"

وعنوانه: 88، برو�سبكت لينينا، نيجني نوفغورود، 603004، رو�سيا الحتادية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

دة )برادات(؛  با�سات ذات حمرك؛ حافات؛ حافات �سمنها بيوت متنقلة؛ �سيارات؛ �سيارات ريا�سية؛ مركبات خلط اخلر�سانة؛ مركبات مرًّ
للمركبات؛  ال�سدمات  ممت�س  اأو  خممدات  التعليق(  )جهاز  معلقات  لل�سيارات؛  ال�سدمات  ممت�س  اأو  خممدات  عجات؛  على  متنقلة  بيوت 
حامات زلجات لل�سيارات؛ حامات حقائب للمركبات؛ م�سدات لل�سيارات؛ م�سدات للمركبات؛ اإطارات لعجات املركبات؛ لقم مكابح املركبات؛ 
امل�ساعد اخللفية )اأجزاء من املركبات الرية(؛ عربات مدرعة؛ عربات طعام مبحركات؛ حماور نقل احلركة للمركبات الرية؛ دراجات هوائية؛ 
�سمامات لإطارات املركبات؛ اأغطية لل�سيارات؛ اأغطية للمركبات؛ �ساحنات )تركات(؛ اأبواق للمركبات؛ مدا�سات للمركبات )من نوع اجلرارات(؛ 
اأبواب للمركبات؛ حمركات للمركبات الرية؛ حمركات القيادة للمركبات الرية؛ مروحية ملتوية؛ اأقرا�س )د�سكات( الفرامل للمركبات؛ رقع 
مطاطية ل�سقة لإ�ساح الأنابيب الداخلية؛ مرايا الروؤية اخللفية؛ اأنابيب داخلية لاإطارات الهوائية؛ اأغطية ملحركات املركبات؛ علب مرافق 
لأجزاء املركبات الرية بخاف ما هو للمحركات؛ عجات الدراجات الهوائية؛ عجات املركبات؛ عجات توجيه املركبات؛ عجات حمورية 
لعربات الرتويل )مركبات(؛ لبادات خممدات املكابح ال�سيارات؛ اأغطية ملحاور العجات؛ بطانات مكابح املركبات؛ �سناديق م�سننات للمركبات 
الرية؛ اربطة ملحاور العجات؛ اأغطية خلزانات البنزين للمركبات؛ هياكل �سيارات؛ هياكل قابة لل�ساحنات؛ هياكل مركبات؛ مدا�سات لإعادة 
للمركبات  )كلت�سات(  قاب�سات  الرية؛  للمركبات  احلركة  حترير  م�سننات  الرية؛  للمركبات  دفع  اآليات  الر�س؛  �ساحنات  الإط���ارات؛  تلبي�س 
الرية؛ جتهيزات اإ�ساح الإطارات الداخلية؛ م�سخات هواء )لوزام للمركبات(؛ مواد التنجيد املركبات؛ حافات )جنتات( لعجات الدراجات 
الهوائية؛ حافات )جنتات( لعجات املركبات؛ نوافذ للمركبات؛ متاري�س )حمات( حمرك للمركبات الرية؛ حماور دواليب املركبات؛ م�ساحات 
امل�سابيح الأمامية؛ جمموعة م�سننات للمركبات الرية؛ م�ساند الراأ�س ملقاعد املركبات؛ لوحات دع�س جانبية للمركبات؛ اأكيا�س هواء )اأجهزة 
اأغلفة لاإطارات الهوائية؛ م�ساجع نوم للمركبات؛ حمولت عزم الدوران للمركبات الرية؛  ولعات �سيجار لل�سيارات؛  اأمان يف ال�سيارات(؛ 
اأدوات مانعة لنزلق اإطارات املركبات؛ اأجهزة مانعة للتوهج للمركبات؛ اأجهزة �سد �سرقة املركبات؛ حاجبات �سم�سية جمهزة لل�سيارات؛ اأثقال 
توازن لعجات املركبات؛ نواب�س خممدات اأو ممت�س لل�سدمات يف املركبات؛ ترو�س تخفي�س للمركبات الرية؛ اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات؛ 
�سرقة  اإن��ذار �سد  اأجهزة  للمركبات؛  �سبكات حقائب  املركبات؛  �سرائح مكابح  دف��ات؛   للمركبات؛  تعليق  نواب�س  املركبات؛  ملقاعد  اأم��ان  م�سدات 
املركبات؛ اأجهزة اإنذار رجوع املركبات اإىل اخللف؛ مقاعد اأمان لاأطفال للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ دوائر هيدروليكية للمركبات؛ ق�سبان 
�سعاعية لعجات املركبات؛ �سبويلر للمركبات؛ مركبات التنقل الري اأو اجلوي اأو املائي اأو بوا�سطة ال�سكك احلديدية؛ �سيارات اإ�سعاف؛ مركبات 
املركبات الأمامي؛ م�ساحات  الت�سليم؛ زجاج  او  اللعب(؛ مركبات كهربائية؛ دراج��ات ثاثية العجات للتو�سيل  يتحكم بها عن بعد )بخاف 
زجاج املركبات؛ �سرات )هب( عجات املركبات؛ و�سات ربط املقطورات للمركبات؛ و�سات قارنة للمركبات الرية؛ مكابح للمركبات؛ ق�سبان 
اإ�سارات الإجتاه للمركبات؛  اآليات نقل احلركة للمركبات الرية؛ مركبات حربية للنقل؛ مقطورات )مركبات(؛  التوائية للمركبات؛ جرارات؛ 
للمركبات  تدوير  �سا�سل  لل�سيارات؛  �سا�سل  للمركبات؛  �سفلية  هياكل  )مركبات(؛  مغلقة  �ساحنات  للعجات؛  ال�سعاعية  الق�سبان  م�سابك 
الرية؛ �سا�سل مانعة لانزلق؛ �سا�سل نقل احلركة للمركبات الرية؛ اأغطية عجلة احتياطية؛ اأغطية لعجات توجيه املركبات؛ اأغطية 
ملقاعد املركبات؛ اأغطية م�سكلة للمركبات؛ �سا�سيهات �سيارات؛ هياكل مركبات؛ اأذرع تو�سيل للمركبات الرية بخاف اأجزاء املحركات واملكائن؛ 

مركزات حماور؛ اإطارات �سيارات؛ اإطارات للمركبات الرية؛ اإطارات هوائية؛ واقيات وحل؛ حمركات كهربائية للمركبات الرية
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العامة: عبارة عن ر�سمة غزال داخل درع باللوان البي�س والرمادي وال�سود  
ال�س��رتاطات: 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
)30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338440         بتاريخ: 2020/10/28
با�س��م: �سركة حلواين اأخوان )�سركة م�ساهمة �سعودية(

العربية  اململكة   ،21421 ال��ري��دي  الرمز   ،690 ب  ���س.  ال�سركة،  ام��اك  ب��رتوم��ني،  طريق  ج��دة،  وعنوانه: 
ال�سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: كلمات معمول بالتمر ال�سعودي الفاخر وا�سفلها ر�سم حبات معمول مع حبات متر يعلوها 
باأحرف    HALWANI BROS مكتوبة ب�سكل مميز وعبارات حلوين اخوان بالعربية و HB احرف

لتينية باللوان البي�س والخ�سر والخ�سر الفاحت
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338446         بتاريخ: 2020/10/28
با�س��م: �سركة حلواين اأخوان )�سركة م�ساهمة �سعودية(

العربية  اململكة   ،21421 ال��ري��دي  الرمز   ،690 ب  ���س.  ال�سركة،  ام��اك  ب��رتوم��ني،  طريق  ج��دة،  وعنوانه: 
ال�سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هام )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لاأكل
الواق�عة بالفئة: 29

 Mukhtarat HALWANI كلمات  وا�سفلها  بالعربية  حلواين  خمتارات  كلمات  العامة:  و�سف 
 HALWANI مكتوبة ب�سكل مميز وعبارات حلوين اخوان بالعربية و HB باأحرف لتينية يعلوها احرف

الفاحت والخ�سر  والخ�سر  البي�س  باللوان  لتينية  باأحرف    BROS
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338450         بتاريخ: 2020/10/28
با�س��م: �سركة حلواين اأخوان )�سركة م�ساهمة �سعودية(

العربية  اململكة   ،21421 ال��ري��دي  الرمز   ،690 ب  ���س.  ال�سركة،  ام��اك  ب��رتوم��ني،  طريق  ج��دة،  وعنوانه: 
ال�سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
الواق�عة بالفئة: 30

 Mukhtarat HALWANI كلمات  وا�سفلها  بالعربية  حلواين  خمتارات  كلمات  العامة:  و�سف 
 HALWANI مكتوبة ب�سكل مميز وعبارات حلوين اخوان بالعربية و HB باأحرف لتينية يعلوها احرف

الفاحت والخ�سر  والخ�سر  البي�س  باللوان  لتينية  باأحرف    BROS
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337146         بتاريخ: 2020/10/07
با�س��م: دوغرولر ايف اورونلرى انونيم �سريكيتى

وعنوانه: بويوككاياجيك و�سب حمل�سى، 7 نولو زقاق رقم 6/ 1 �سلجوقلو، كونيا، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

األواح للكي واأغطية على �سكلها، ورفوف جتفيف للغ�سيل، عاقات  او �سماعات جتفيف املاب�س
الواق�عة بالفئة: 21

ر�سم  ي�سارها  على  ب�سكل مميز  باأحرف لتينية  مكتوبة   Perilla كلمة  عن  عبارة  العامة:  و�سف 
م�ستطيل ي�سبه املغلف باللوان البي�س وال�سود والحمر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337308         بتاريخ: 2020/10/12
با�س��م: اوليدين تكنولوجي، ال ال �سي

وعنوانه: 4025 بلوبونيت درايف، �ستافورد، تك�سا�س 77477، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معدات م�سح وقيا�س قاع البئر يف اآبار النفط والغاز
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: كلمة LithoFusion باتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337684         بتاريخ: 2020/10/19
با�س��م: اونزا انرتنا�سونال ليمتد

وعنوانه: كريجموير �سيمرز، �س. ب 71، رود تاون، تورتول، جزر العذراء الريطانية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات لا�ستخدام على اجللد والوجه واجل�سم؛ م�سادات التعرق لا�ستخدام ال�سخ�سي؛ رغوة التطهري؛ فركات اأو 
دعكات تنظيف الوجه )غري عاجي(؛ فركات اأو دعكات تنظيف اجل�سم؛ اأقنعة اجلمال للج�سم؛ اأحبار الوجه )م�ستح�سر 
اأم�سال  امل���راأة؛  �سدر  ك��رمي  الرقبة؛  ك��رمي  اجل��م��ال؛  كرميات  للب�سرة؛  مرطبات  ع��رق؛  مزيل  اجللد؛  اأح��ب��ار  التجميل(؛ 
لا�ستخدام التجميلي؛ حملول الوجه؛ كرمي العني؛ اأقنعة اجلمال؛ اأقنعة اجلمال ل�سدر املراأة؛ لو�سن اجل�سم؛ م�سحوق 
املكياج؛ لو�سن اليدين؛ م�ستح�سرات اإزالة املاكياج؛ اأحمر ال�سفاه التجميلي؛ ظال العيون؛ طاء الأظافر؛ املا�سكارا؛ اأقام 
احلواجب؛ امل�ستح�سرات الأنثوية لغ�سل الفرج والدو�س املهبلي )بخاف الأغرا�س الطبية(؛ م�ستح�سرات لا�ستخدام يف 
احلمام وال�ستحمام؛ رغوة ت�سبه ال�سابون لا�ستحمام؛ العطور و روائح اجل�سم يف �سكل رذاذ؛ ال�سابون؛ زيوت العطرية 
ال�سم�س  من  الواقية  م�ستح�سرات  ال�سناعية؛  الرمو�س  الزائفة؛  الأظ��اف��ر  الأ�سنان؛  معاجني  ال�سخ�سي؛  لا�ستخدام 
ال�سم�س؛  للحماية من  التجميل  لل�سم�س )غري عاجية(؛ منتجات  التعر�س  بعد  ما  التجميل(؛ منتجات  )م�ستح�سرات 
منتجات التجميل امل�سنوعة من املياه احلرارية؛ بخاخات املياه املعدنية لأغرا�س التجميل؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ غ�ساء 
م�ستح�سرات  ال�سعر؛  ت�سفيف  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  متاوج  اأو  ا�ستمالة  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  مكيفات  ال�سامبو؛  اجل�سم؛ 
حلماية ال�سعر من ال�سم�س؛ اأقنعة فروة الراأ�س؛ --- م�ستح�سرات غري الدوائية لرعاية فروة الراأ�س؛ اك�سفولين�س )مق�سر 
جتميلي م�سمم لإزالة اخلايا امليتة من �سطح اجللد(؛ كرميات التق�سري )اك�سفولني(؛ فركات اأو دعكات التق�سري لأغرا�س 
التجميل؛ مزيات ال�سعر؛ م�ستح�سرات مزيل ال�سعر؛ ال�سمع مزيل ال�سعر؛ مناديل الوجه امل�سربة مبواد التجميل؛ مناديل 
م�سربة  مناديل  التجميل؛  م�ستح�سرات  مع  م�سربة  للتزين  لا�ستخدام  مناديل  جتميل؛  مب�ستح�سرات  م�سربة  ورقية 
الفم؛ م�ستح�سرات  الدوائية لأغرا�س نظافة  الفم؛ م�ستح�سرات غري  التجميل لتطهري  التجميل؛ م�ستح�سرات  لو�سن 
الفم  �سطفات  الأ�سنان؛  الدوائية  غري  م�ستح�سرات  الأ�سنان؛  معاجني  ال��دوائ��ي��ة(؛  غري  اأ�سنان  )معاجني  الفم  لنظافة 
ولي�ست لا�ستخدام الطبي؛ بخاخات الفم غري الدوائية؛ م�ستح�سرات غري الدوائية لرعاية الفم؛ بودرة التلك ل�ستخدام 
لأغرا�س  الكولجني  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  زي��وت  اجل�سم؛  زي��وت  الأط��ف��ال؛  زي��وت  التجميل؛  لأغ��را���س  زي��وت  التواليت؛ 

التجميل -    الواق�عة بالفئة: 3
و�سف العامة: كلمات SAFI GLOWING BEAUTY باحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل 

، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337869         بتاريخ: 2020/10/21
با�س��م: ال�سيد بال حممد احلموي

وعنوانه: عقار رقم 5668، �سارع الربعني احلي ال�سمايل، مع�سمية ال�سام، ريف دم�سق، �سوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

جميع اأنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�سائلة وبدائل القهوة و امل�سروبات التي اأ�سا�سها 
القهوة  وال�ساي وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي ، والكاكاووامل�سروبات التي اأ�سا�سها الكاكاو ، وال�سكر، والأرز، 
والقهوة ال�سطناعية، واملتة. الدقيق )الطحني( واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات، واخلمرية 
والفلفل  واخل��ردل  امللح  ال�سكر.  ودب�س  الع�سل،  والبوظة.  والثلج  املثلجات  و  واحل��اوة   ، اخلبيز  وم�سحوق 
ال�سكاكر  و  والب�سكويت  ال�سوكول  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  ال�سوكول  والزعرت.  وال�سل�سة  والتوابل واخلل 

والعلكة والراحة وامل�سا�س والفوندان
الواق�عة بالفئة: 30

ر���س��م ج��وه��رة وا�سفلها كلمات  اع���اه  بالعربية  ال�����س��م��راء  ك��ل��م��ات اجل��وه��رة  ع��ب��ارة ع��ن  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 
ال�سود باللون  بالاتينية   ALJAWHARA ALSAMARAA

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338939         بتاريخ: 2020/11/07
با�س��م: اوليدين تكنولوجي، ال ال �سي

وعنوانه: 4025 بلوبونيت درايف، �ستافورد، تك�سا�س 77477، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معدات م�سح وقيا�س قاع البئر يف اآبار النفط والغاز
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: كلمة TeleFusion باتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338944         بتاريخ: 2020/11/08
با�س��م: جوركان اأكدوغان

وعنوانه: حي ب�ساق �سهري الق�سم الأول �سارع رقم 2801 رقم:12 ه� / 3 ب�ساق �سهري ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

العطور؛ م�ستح�سرات التجميل؛ ال�سامبو؛ مكيفات ال�سعر؛ منتجات العناية بال�سعر؛ اأقنعة ال�سعر؛ م�سل 
ال�سعر؛ الروائح؛ مزيات العرق لا�ستخدام ال�سخ�سي واحليوانات؛ �سابون

الواق�عة بالفئة: 3
ي�سارها  على  لتينية  باأحرف  خا�س  ب�سكل  مكتوبة   NaTIVe Base و�سف العامة: عبارة عن كلمات

ر�سمة وجه كاريكاتريي ل�سيدة باللوان البي�س والأ�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 339502         بتاريخ: 2020/11/17
با�س��م: اأحمد با�سل العرجاوي بن زهري

وعنوانه: راأ�س البزورية، �سوق مدحت با�سا، دم�سق،  �سوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وامل�ستح�سرات  وال��رز  ال�سكر  و  والكاكاو  وال�ساي  والهيل   ) ال�سطناعية  القهوة   ( وما يحل حملها  القهوة 
والب�سكويت  اخلبز  و  والزعرت  والتوابل  والبهارات  الفلفل  و  واملثلجات  واحللويات  احلبوب  من  امل�سنوعة 

والكعك وال�سوكول وال�سكاكر
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن كلمة العرجاوي بالعربية وا�سفلها كلمة ALARJAWI بالاتينية باللون 
الأ�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 339641         بتاريخ: 2020/11/18
با�س��م: اوليدين تكنولوجي، ال ال �سي

وعنوانه: 4025 بلوبونيت درايف، �ستافورد، تك�سا�س 77477، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معدات م�سح وقيا�س قاع البئر يف اآبار النفط والغاز
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: كلمة SonicFusion بالتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 339652         بتاريخ: 2020/11/18
با�س��م: مورفو�س كي�سي�سيل باكيم يف كوزميتيك اورونلريى �سانايي تيجاريت انونيم �سريكيتي

اي�سينيورت،   ،249 دي:   ،12 كيه:   ،16 ن��و:  �سوكاك،   1992 ماهالي�سي،  با�سا  هايريتني  باربارو�س  وعنوانه: 
ا�سطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
العطور؛ م�ستح�سرات التجميل )با�ستثناء م�ستح�سرات التجميل الطبية(؛ عبري العطور؛ مزيات العرق 

لا�ستخدام ال�سخ�سي واحليوانات 
الواق�عة بالفئة: 3

NOX مكتوبة ب�سكل خا�س باحرف لتينية داخل م�ستطيل باللوان  اأحرف  و�سف العامة: عبارة عن 
البي�س وال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340056         بتاريخ: 2020/11/25
با�س��م: �سابار اأوكرانيا ال تي دي

�سيتي  كييف  دي�سرتيكت،  بي�سري�سك  �سرتيت،  ليوتريان�سكا   15  ،19 منر  اي��ه  لت��ر  وعنوانه: 
01024، اأوكرانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سجائر؛ التبغ؛ اأدوات املدخنني؛ اأعواد الثقاب

الواق�عة بالفئة: 34
و�سف العامة: عبارة كلمة KOLIBRI  باحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340072         بتاريخ: 2020/11/26
با�س��م: اوليدين تكنولوجي، ال ال �سي

وعنوانه: 4025 بلوبونيت درايف، �ستافورد، تك�سا�س 77477، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

معدات م�سح وقيا�س قاع البئر يف اآبار النفط والغاز
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: كلمة Oliden بالتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340080         بتاريخ: 2020/11/26
با�س��م: يوجنكاجن جينيو امب اند اك�سب  كو.، ال تي دي.

وعنوانه: جياجننان �سرتيت، زيواي �ساوث رود، 295 �سكند، منر 4، يوجنكاجن، زهيجياجن، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأموا�س  ماكينات  كهربائية؛  غري  اأو  كهربائية  حاقة  ماكينات  كهربائية؛  وغ��ري  كهربائية  �سعر  مق�سات 
حاقة كهربائية؛ عدد يدوية تدار باليد؛ اأدوات لت�سذيب ال�سعر؛ مكاوي م�سطحة؛ علب ماكينات احلاقة؛ 
مق�سات؛ اأطقم العناية باأظافر اليدين؛ مكواي متلي�س ال�سعر؛ جمعدات ال�سعر؛ ماقط لتجعيد ال�سعر؛ 

زرديات؛ اأدوات نق�س )عدد يدوية(؛ اأدوات املائدة )�سكاكني و�سوك وماعق(
الواق�عة بالفئة: 8

و�سف العامة: عبارة عن احرف VTU بالاتينية باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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ركن  اأول  الفريق  ال�سوداين  النتقايل  ال�سيادة  جمل�س  ع�سو  توجه 
ت�ستغرق  زي��ارة  يف  م�سر،  اإىل  اخلمي�س  اأم�س  كبا�سي  الدين  �سم�س 
ي��وم��اً واح����داً. وي��راف��ق��ه يف ال��زي��ارة وزي��ر الثقافة والإع����ام في�سل 
جمال  اأول  الفريق  العامة  املخابرات  جهاز  ومدير  �سالح،  حممد 
حممد  ال��رك��ن  الفريق  ال�سيادة  ملجل�س  ال��ع��ام  والأم���ني  عبداملجيد، 
على  ال�سيادة  جمل�س  �سفحة  ذكرته  ملا  ووفقاً  يو�سف.  علي  الغايل 
الثنائية ودفع  العاقات  تاأتي لبحث م�سار  الزيارة  فاإن  في�س بوك، 
�سعبي  م�سالح  يخدم  مبا  اأرح��ب  لآف��اق  امل�سرتك  التعاون  جم��الت 
النه�سة  ب�سد  على  املفاو�سات  تعرث  و�سط  الزيارة  وتاأتي  البلدين. 

الذي تبنيه اأثيوبيا، وتوترات حدودية بني ال�سودان واأثيوبيا.

املا�سية  ال�24  ال�ساعات  الرو�سية خال  ال�سحية  ال�سلطات  �سجلت 
اأوائل  امل�ستجد منذ  اإ�سابات جديدة بفريو�س كورونا  اأعلى ح�سيلة 
عدد  اإج���م���ايل  ليبلغ  اإ���س��اب��ة   24763 بت�سجيلها  احل���ايل  ي��ن��اي��ر 

الإ�سابات بالفريو�س ثاثة مايني و495 األفا و816 اإ�سابة.
وق���ال م��رك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات ال��رو���س��ي اخل��ا���س مبكافحة ال��ف��ريو���س يف 
حالت  جمموع  ليبلغ  وف��اة   570 ت�سجيل  مت  اأن��ه  اليومي  تقريره 
الوفاة اإىل 63940 حالة ، ومتاثل 27956 لل�سفاء من الفريو�س 
لي�سل اإجمايل عدد املتعافني اإىل مليونني و882 األفا و44 �سخ�سا 
، مع بقاء 549 األفا و832 حالة ن�سطة ومل تظهر اأعرا�س الإ�سابة 
لدى %13.8 من املر�سى اجلدد، حيث تتوزع الإ�سابات اجلديدة 
التي  العا�سمة مو�سكو  ال�85، يف مقدمتها  رو�سيا  اأقاليم  كافة  بني 

تعتر بوؤرة تف�سي الوباء “5893 حالة«.
ومت اإجراء 95 مليون فح�س خمتري لت�سخي�س الإ�سابات “465 
األف   611 اأك��رث من  ي��زال  ول  24 �ساعة”،  اآخ��ر  األفا منها خ��ال 

�سخ�س حتت الرقابة الطبية.

تقدم لبنان ب�سكوى اإىل جمل�س الأمن لإطاق �سراح راع اختطفته 
اإ�سرائيل، يوم الثنني املا�سي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اأم�س اخلمي�س، اأن “لبنان تقدم، بعد 
اختطاف العدو ال�سرائيلي الراعي اللبناين ح�سن زهرة، من مزرعة 
ب�سطرة، ع�سر يوم الثنني املا�سي، ب�سكوى اإىل جمل�س الأمن ليل 
الأمم  ل��دى  الدائمة  لبنان  مندوبة  ع��ر  ب��ريوت  بتوقيت  الأرب��ع��اء 
املتحدة ال�سفرية اأمل مدللي ب�ساأن العتداءات الإ�سرائيلية املتكررة 

على ال�سيادة اللبنانية«.
العام  الأم��ني  اإىل  ال�سكوى  مدللي  ال�سفرية  رفعت  الوكالة،  ووف��ق 
لاأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س، ورئي�س الدورة احلالية ملجل�س 

الأمن املندوب الدائم لتون�س طارق الأدب.

قال م�سوؤولون اإن الغوا�سني الإندوني�سيني ا�ستاأنفوا  اأم�س اخلمي�س 
البحث عن رفات 62 من ال�سحايا وعن م�سجل اأ�سوات قمرة قيادة 
طائرة �سركة �سريويجايا اإير التي حتطمت مطلع الأ�سبوع يف بحر 

جاوة بعد فرتة وجيزة من اإقاعها.
الأحوال  �سوء  ب�سبب  الأرب��ع��اء  موؤقتا  البحث  تعليق  وك��ان قد جرى 
اأم��واج��ا عاتية يف موقع حتطم ال��ط��ائ��رة، وهي  اأث���ار  اجل��وي��ة ال��ذي 
اإىل  وكانت يف طريقها من جاكرتا   ،500-737 بوينج  ط��راز  من 

بونتياناك عندما وقع احلادث.
البحر  ق��اع  من  الرحلة  بيانات  م�سجل  انت�سلوا  قد  الغوا�سون  ك��ان 
يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع وما زالت اجلهود جارية اليوم لنت�سال 

م�سجل اأ�سوات قمرة القيادة.
27 عاما،  اإىل  ت�سنيعها  يعود  التي  الطائرة،  �سبب حتطم  زال  وما 
ال�سندوقني  على  ك��ب��رية  ب��درج��ة  املحققون  يعتمد  ل��ذل��ك  غام�سا 
من  دق��ائ��ق  بعد  عليها  ال�سيطرة  ف��ق��دان  �سبب  لتحديد  الأ���س��ودي��ن 

اإقاعها.

عوا�شم

القاهرة

مو�سكو

بريوت

جاكرتا

ن�دي الأ�شري: اإ�شرائيل اعتقلت 41 فل�شطيني� 
•• رام اهلل-رويرتز

الليلة  اعتقلت  اإ�سرائيل  اأن  اخلمي�س  اأم�س  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  قال 
املا�سية 41 فل�سطينيا معظمهم من حمافظة رام اهلل وبلدات القد�س، كما 

اأ�سار اإىل ارتفاع عدد امل�سابني بفريو�س كورونا بني املعتقلني.
املغري وكفر  بلدتي  “كان معظمها يف  العتقالت  اإن  بيان  النادي يف  وقال 

مالك يف حمافظة رام اهلل والبرية، وبلدات القد�س ل �سيما بلدة الطور«.
“رغم كل املنا�سدات واملطالبات امل�ستمرة بالإفراج عن الأ�سرى ل  واأ�ساف 
اعتقال  يزال  كان وما  رد الحتال  فاإن  ال�سن،  وكبار  املر�سى منهم  �سيما 
اأداة  اإىل  ال��وب��اء  بتحويل  وا�ستمراره  الفل�سطينيني،  املواطنني  من  املزيد 
اإن عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا بني  الأ�سري  قمع وتنكيل«. وقال نادي 
واإن  31 حالة  اإىل  زاد  اإ�سرائيل  الأ�سرى يف �سجن رميون بجنوب  �سفوف 

العدد مر�سح لارتفاع.
واأو�سح النادي اأن عدد املعتقلني الفل�سطينيني يف هذا ال�سجن يبلغ حوايل 
600 معتقل. ومل ي�سدر بيان من ال�سلطات الإ�سرائيلية حول �سبب حملة 

العتقالت اأو حول الإ�سابات اجلديدة بفريو�س كورونا.
“رغم  وقال وزير ال�سوؤون املدنية يف احلكومة الفل�سطينية ح�سني ال�سيخ 
الفل�سطينيني بفريو�س كورونا  الأ�سرى  الإ�سابات يف �سفوف  ازدي��اد عدد 

وتهديد حياتهم، اإ�سرائيل ما زالت ترف�س تطعيمهم باللقاح«.
واأ�ساف يف تغريدة على تويرت اأن هذا “ُيعد اإجراء عن�سريا يتطلب تدخل 
املوؤ�س�سات الدولية والإن�سانية لل�سغط على اإ�سرائيل واإجبارها على احرتام 

املعاهدات واملواثيق الدولية«.
اإ�سرائيل خال الأيام املا�سية حملة تطعيم ملواطنيها للوقاية من  وبداأت 
فريو�س كورونا، بينما ل يزال الفل�سطينيون يف انتظار احل�سول على اأول 

دفعة من اللقاح خال ال�سهرين القادمني.
وت�سري الإح�سائيات الفل�سطينية اإىل اأن اإ�سرائيل تعتقل يف �سجونها نحو 

4400 فل�سطيني بينهم ن�ساء واأطفال وكبار يف ال�سن.

 لبن�ن يبداأ اإغالقً� ع�مً� م�شددًا يتخلله منع جتول 

تون�س حتيي الذكرى الع��شرة ل�شقوط نظ�م بن علي

تركي� تر�شخ جمددًا بدعوة اإىل احلوار مع وا�شنطنالي�ب�ن تعلق دخول جميع الرع�ي� الأج�نب غري املقيمني

خرباء منظمة ال�شحة ي�شلون اإىل ووه�ن 
الزيارة  لكنرّ  املا�سي،  الأ�سبوع  اأ�سا�ساً 
لعدم  الأخ����رية  اللحظات  يف  اأرج��ئ��ت 
الرتاخي�س  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  ح�����س��ول 
الازمة. و�سيخ�سع اخل��راء حلجر 
ة اأ�سبوعني قبل اأن يتمكنوا  ي ملدرّ �سحرّ
من مبا�سرة عملهم يف املدينة البالغ 
عدد �سكانها 11 مليون ن�سمة والتي 
اأول   2019 ن���ه���اي���ة  يف  اأ����س���ب���ح���ت 
فريو�س  فيه  يظهر  ال��ع��امل  يف  مكان 
ول  الأوىل.  للمرة  امل�ستجدرّ  ك��ورون��ا 
حتديد  اإىل  املحققني  ة  مهمرّ ت��ه��دف 
بل  الفريو�س  ي  تف�سرّ ع��ن  امل�سوؤولني 
ا�س  انتقل من اخلفرّ اإىل معرفة كيف 
اإىل ال��ب�����س��ر، وذل���ك م��ن اأج���ل جتنرّب 
ن  ظ��ه��ور وب���اء ج��دي��د مم��اث��ل. وتتكورّ
“الدمنارك  علماء   10 م��ن  البعثة 
واأ�سرتاليا  وهولندا  املتحدة  واململكة 

والوليات  واأمل��ان��ي��ا  وفيتنام  ورو���س��ي��ا 
امل��ت��ح��دة وق��ط��ر وال���ي���اب���ان«. وو�سل 
ت�سجيل  بعيد  ووه����ان  اإىل  اخل����راء 
بكوفيد-19  وف��اة  حالة  اأول  ال�سني 
اأ�سهر.  ث��م��ان��ي��ة  اأرا���س��ي��ه��ا م��ن��ذ  ع��ل��ى 
وق��ال��ت جل��ن��ة ال�����س��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة اإنرّ 
مقاطعة  يف  ��ل��ت  ���س��جرّ ال����وف����اة  ح���ال���ة 
خبي يف �سمال الباد، دون مزيد من 
فر�ست  ال�سلطات  وكانت  التفا�سيل. 
اإغ��اق��اً ع��ام��اً يف ع��دد م��ن م��دن هذه 
ي  املقاطعة بعد عودة الفريو�س للتف�سرّ
لت اآخر حالة وفاة ناجمة  فيها. و�سجرّ
عن كوفيد-19 يف ال�سني القارية يف 
ال�سني  نت  ومتكرّ  .2020 اأيار-مايو 
على  بعيد  ح���درّ  اإىل  ت�سيطر  اأن  م��ن 
الأخرية  الأ�سابيع  يف  لكن  اجلائحة، 
ال�سينية  امل���دن  م��ن  ع��دد  يف  لت  �ُسجرّ

بال�سلطات  دفع  ما  الإ�سابات،  بع�س 
حملية  ح���ج���ر  ت����داب����ري  ف���ر����س  اإىل 
حملة  واإج���راء  التنقرّات  على  وقيود 
ع�سرات  ���س��م��ل��ت  وا����س���ع���ة  ف���ح���و����س 
م���اي���ني الأ����س���خ���ا����س ل��ل��ك�����س��ف عن 
من  اأك��رث  يخ�سع  وحالياً  الإ�سابات. 
200 مليون �سخ�س يف �سمال الباد 

ة. لتدابري اإغاق متفاوتة ال�سدرّ
وف��ي��م��ا ل ت���زال اأع����داد الإ���س��اب��ات يف 
ال�������س���ني م��ن��خ��ف�����س��ة ب���امل���ق���ارن���ة مع 
ت�سعى  الأخ����رى،  ال���دول  م��ن  العديد 
ي قبل  التف�سرّ بكني ملنع اجلائحة من 
اجلديدة،  القمرية  ال�سنة  احتفالت 
ال�سينيون  بها  يحتفل  التي  املنا�سبة 
يتنقل  اأن  ���ع  وي���ت���وقرّ امل��ق��ب��ل  ال�����س��ه��ر 
خالها مايني الأ�سخا�س يف اأنحاء 

الباد.

•• ووهان-اأ ف ب

و�سل اإىل مدينة ووهان ال�سينية  
اأم�������س اخل��م��ي�����س ف���ري���ق خ�����راء من 
للتحقيق  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة 
الذي  كوفيد-19  فريو�س  من�ساأ  يف 
ظهر للمرة الأوىل يف العامل يف هذه 
بح�سب   ،2019 ن��ه��اي��ة  يف  امل��دي��ن��ة 
جي  “�سي  ���س��ب��ك��ة  ��ت��ه��ا  ب��ثرّ م�����س��اه��د 
احلكومية.  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  اإن”  ت���ي 
وت�����رت�����دي زي��������ارة ه��������وؤلء اخل������راء 
ح�سا�سية �سديدة بالن�سبة لبكني التي 
حتميلها  لعدم  بو�سعها  ما  كل  تبذل 
ي فريو�س اأودى بحياة  م�سوؤولية تف�سرّ
العامل  حول  تقريباً  �سخ�س  مليوين 
وكان  اأج��م��ع��ني.  الب�سر  ح��ي��اة  وغ���ريرّ 
راً  مقررّ ال�سني  اإىل  اخل���راء  و���س��ول 

 ال�شني ت�شّجل اأول ح�لة وف�ة 
بكوفيد-19 منذ 8 اأ�شهر 

•• بكني-اأ ف ب
على  بكوفيد-19  وف��اة  حالة  اأول  ت�سجيل  اخلمي�س  اأم�س  ال�سني  اأعلنت 
الباد  فيه  ت�سعى  وق��ت  يف  تاأتي  انتكا�سة  يف  اأ�سهر،  ثمانية  منذ  اأرا�سيها 
لو�سول  ا�ستعداداتها  خ�سمرّ  ويف  اجلائحة  ي  تف�سرّ على  داً  جم���درّ لل�سيطرة 
اإنرّ  الوطنية  ال�سحة  جلنة  وق��ال��ت  العاملية.  ال�سحة  منظمة  م��ن  خ��راء 
لت يف مقاطعة خبي يف �سمال الباد، من دون مزيد من  حالة الوفاة �سجرّ
هذه  مدن  من  عدد  يف  عاماً  اإغاقاً  فر�ست  ال�سلطات  وكانت  التفا�سيل. 
لت اآخر حالة وفاة ناجمة  ي فيها. و�سجرّ املقاطعة بعد عودة الفريو�س للتف�سرّ
التي  وال�سني   .2020 اأيار-مايو  يف  القارية  ال�سني  يف  كوفيد-19  عن 
 2019 ظهر فيها فريو�س كورونا امل�ستجدرّ لأول مرة يف العامل يف نهاية 
على  ال�سيطرة  م��ن  بعيد  ح���درّ  اإىل  ��ن��ت  ووه����ان، مت��كرّ م��دي��ن��ة  يف  وحت���دي���داً 
لت يف عدد من املدن ال�سينية بع�س  اجلائحة. لكن يف الأ�سابيع الأخرية �سجرّ
اإىل فر�س تدابري حجر حملية وقيود على  الإ�سابات، ما دفع بال�سلطات 
التنقرّات واإجراء حملة فحو�س وا�سعة �سملت ع�سرات مايني الأ�سخا�س 

للك�سف عن الإ�سابات.

ت��اأ���س��ريات جديدة  امل��ا���س��ي مب��ن��ح  ال�سهر  ال����دول يف 
للم�سافرين من رجال الأعمال والطاب من تايوان 

و10 دول اآ�سيوية .
و�سوف ُي�ِسَمح لليابانيني والأجانب املقيمني بدخول 
الو�سول  عند  تعهد  على  التوقيع  �سريطة  اليابان 
وانتهاك  يوماً   14 ملدة  ال�سحي  احلجر  يف  بالبقاء 
اأ�سماء  الك�سف عن  اإىل عقوبات تت�سمن  ذلك يوؤدي 
ال��ذي��ن ينتهكون  الأج��ان��ب  اإق��ام��ة  واإل��غ��اء  املخالفني 

قاعدة احلجر ال�سحي ثم ترحيلهم.
وت�سمنت الإجراءات اجلديدة تو�سيع حالة الطوارئ 

لت�سمل 7 حمافظات اإ�سافية بينها اأو�ساكا وكيوتو.

•• طوكيو-وام:

قررت احلكومة اليابانية تعليق منح تاأ�سريات دخول 
اأنحاء  جميع  م��ن  املقيمني  غ��ري  الأج���ان���ب  جلميع 
ال��ع��امل ب��ه��دف احل���د م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س كورونا 
اأعلنته�����ا  التي  الثاني�������ة  الط�وارئ  حال�������ة  ومبوجب 
فراير   7 يف  تنته���ي  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي  الأ�س������بوع  يف 

املقبل.
الياباين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ���س��وغ��ا  يو�سيهيدي  وق���ال 
اأي�ساً جتميد  اإن��ه ج��رى   - - خ��ال موؤمتر �سحفي 
لبع�س  منحت  التي  اخلا�سة  واملعاملة  ال�ستثناءات 

الرئي�س  حيال  �سرامة  اأك��رث  نهجا  يعتمد  اأن  يتوقع  ال��ذي  ب��اي��دن 
الرتكي رجب طيب اأردوغان.

اإىل  اأ�سلحة  ت�سدير  ترخي�س  اأي  اإ���س��دار  منعت  وا�سنطن  وك��ان��ت 
الوكالة احلكومية الرتكية املكلفة امل�سرتيات الع�سكرية عقابا على 
اإىل  ذل��ك  يف  وا�ستندت  الرو�سية.  ال�سواريخ  منظومة  انقره  �سراء 
خ�سوم  “ملواجهة   2017 العام  الأمريكي  الكونغر�س  اأق��ره  قانون 

الوليات املتحدة من خال العقوبات«.
اأفلتت من الأ�سواأ جراء الطابع امل�ستهدف  باأن تركيا  ويفيد خراء 

جدا للعقوبات الأمريكية التي جنبت اقت�سادها املتعرث اأ�سا.
و�سمم �سراء اأنقرة للدفاعات اجلوية الرو�سية العاقات مع وا�سنطن 

يف ال�سنوات الأخرية.

•• اأنقرة-اأ ف ب

امل��ت��ح��دة لإط���اق حمادثات  ال��ولي��ات  دع��ت تركيا اإىل احل���وار م��ع 
وحثت  رو�سية  جوية  دف��اع��ات  منظومة  اأن��ق��رة  �سراء  ب�ساأن  جديدة 
الرتكي  ال��دف��اع  وزي��ر  وق��ال  جنبا.  العقوبات  و�سع  على  وا�سنطن 
خلو�سي اكار خال لقاء مع املرا�سلني الأجانب “نحن على قناعة 
�سراحة ب�سرورة احلوار ثم احلوار. من دون حوار ومع مبادرات مثل 

العقوبات اأو خطابات التهديد ل ميكن الو�سول اإىل اأي نتيجة«.
اأن تركيا جتري مفاو�سات للح�سول على دفعة  التاأكيد  اأع��اد  لكنه 

ثانية من �سواريخ اإ�س-400 الرو�سية.
اإل اأن هذه امل�ساألة قد ت�سكل حتديا للرئي�س الأمريكي املنتخب جو 

••بريوت-اأ ف ب

اأم�������س اخلمي�س  ف��ج��ر  ل��ب��ن��ان  ب�����داأ 
اإج�����راءات اإغ���اق ع��ام اأك���رث ت�سدداً 
جتول  منع  تت�سمن  �سابقاتها  م��ن 
حماولة  يف  اأ����س���ب���وع���ني  ل��ن��ح��و  ت����ام 
للحدرّ من ارتفاع معدلت الإ�سابات 
القيا�سية بفريو�س كورونا امل�ستجد.

وبدت احلركة حم��دودة يف عدد من 
واأقفلت  و�سواحيها  ب��ريوت  ���س��وارع 
امل���وؤ����س�������س���ات ال���ت���ج���اري���ة والأ�����س����واق 
اأبوابها،  اخلا�سة  ال�سركات  ومعظم 
ملواقع  م�����س��ت��خ��دم��ون  ت����داول  بينما 
تظهر  ���س��وراً  الجتماعي  التوا�سل 
زح��م��ة ���س��ي��ارات ���س��ب��اح��اً ع��ن��د اأحد 

مداخل بريوت ال�سمالية.
تها  اأقررّ ال��ت��ي  الج����راءات  وت�سمنت 
احل����ك����وم����ة الث�����ن�����ني خ�������س���ي���ة من 
بعد تخطي  ال�سحي  القطاع  انهيار 
طاقتها  رئ���ي�������س���ي���ة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
ال�ستيعابية، حظر جتول على مدار 
ال�ساعة حتى 25 من ال�سهر احلايل، 
م��ع ا���س��ت��ث��ن��اءات ت��ط��ال ال��ع��ام��ل��ني يف 
حيوية.  ومن�ساآت  ال�سحي  القطاع 

ت��ق��ل��ي�����س حركة  ��ن��ت  ت�����س��مرّ ك����ذل����ك، 
امل�����س��اف��ري��ن يف امل���ط���ار ب�����س��ك��ل ك��ب��ري، وم��ن��ع��ت دخول 
والبحرية،  الرية  احل��دودي��ة  املعابر  عر  الوافدين 

با�ستثناء العابرين ترانزيت.
وطلبت قوى الأمن الداخلي من املواطنني الراغبني 
م�سبق  اإذن  على  احل�سول  حم��ددة  لأ�سباب  باخلروج 
عر توجيه ر�سالة ن�سية اأو ملء طلب عر النرتنت 
وانتظار تلقي املوافقة. لكن اأي من اخلدمتني مل تكن 

قيد العمل �سباح اخلمي�س.
وق����ال اإي���ل���ي، وه���و م��وظ��ف يف ���س��رك��ة حت��وي��ل اأم����وال 

•• تون�س-اأ ف ب

متررّ الذكرى العا�سرة ل�سقوط نظام 
الراحل  الأ���س��ب��ق  التون�سي  الرئي�س 
اإغاق  العابدين بن علي و�سط  زين 

تام يف الباد ب�سبب تف�سي وباء كوفيد-19، ما يحول 
جرت  كما  ال�����س��وارع  اإىل  املتظاهرين  اآلف  ن��زول  دون 

العادة يف ال�سنوات الأخرية.
القت�سادية  للحقوق  التون�سي  املنتدى  رئي�س  ويقول 
املفرو�س  م���ن  “كان  ال��ط��ال��ب��ي  ع���اء  والج��ت��م��اع��ي��ة 
النزول لاحتجاج يف �سارع احلبيب بورقيبة “يف و�سط 
العدالة  من  باملزيد  للمطالبة  التون�سية”  العا�سمة 
العام  منذ  تعاقبت  التي  احلكومات  لأن  الجتماعية، 

2011 مل تهتم بهذا املطلب«.
�ساأبقى  الثاين-يناير  14 كانون  “لكن يوم  وي�ستدرك 
الأزمة  لأن  �سنوات،  ع�سر  منذ  الأوىل  للمرة  البيت  يف 

ال�سحية �سديدة ويجب اتخاذ اجراءات قوية«.
وفاة  خم�سني  م��ن  اأك���رث  اأ�سابيع  منذ  ال��ب��اد  وت�سجل 

امل�سوؤولني  من  العديد  وحذر  يوميا. 
يف  م�ساكل  م��ن  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف 
توفري اأ�سرة الأك�سيجني والإنعا�س يف 

عدد من امل�ست�سفيات يف املحافظات.
لل�سغل  التون�سي  العام  الحت��اد  ودع��ا 
اأ�سابيع  م��ن��ذ  النقابية”  “املركزية 
بالت�سغيل  وامل���ط���ال���ب���ة  ل���ل���ت���ظ���اه���ر 
الباد  والتنمية يف ولي��ات كرى يف 
على غرار �سفاق�س “و�سط” وقف�سة 
“غرب”، اإل اأن امل�ساركة كانت �سعيفة 

ومت تاأجيل بع�سها.
التون�سيني  م����ن  ال���ع���دي���د  وي�����س��ع��ر 
البطالة  ن�����س��ب��ة  ت��غ��ذي��ه  ب���الإح���ب���اط 
القطاع  وتدهور  والت�سخم  املرتفعة 
الوباء  ت��داع��ي��ات  وف��اق��م��ت  ال�سحي. 
الو�سع القت�سادي ال�سعب، وخ�سرت 

الباد عددا كبريا من الوظائف.
 2011 الثاين-يناير  كانون   14 يف 
�سلمية  احتجاجات  من  اأ�سابيع  وبعد 

بعد  امل�ست�سفى  ودخوله  اإ�سابته  الأربعاء  ح�سن  حمد 
ثبوت اإ�سابة ثاثة من فريق عمله.

لانتظار  املا�سية  الأي����ام  خ��ال  م�سابون  وا���س��ط��ر 
النتقال  اأو  ال���ط���وارئ  اأق�����س��ام  يف  ط��وي��ل��ة  ل�����س��اع��ات 
وعمدت  ة.  اأ����س���ررّ ع��ن  ب��ح��ث��اً  اآخ���ر  اىل  م�ست�سفى  م��ن 
م�ست�سفيات اإىل معاجلة م�سابني وافدين اإليها داخل 
واأق�سام  ال��ط��وارئ  غ��رف  اكتظاظ  نتيجة  �سياراتهم 

العناية الفائقة والعزل.
حمال  اإغ���اق  اأي�ساً  اجل��دي��دة  الإج����راءات  وتت�سمن 
بيع املواد الغذائية اأمام الزبائن، على اأن تبقي خدمة 

بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  الإغ����اق  ق���رار  م��ن  م�ستثناة 
املوقع  زي����ارة  ال��ب��اك��ر  ال�����س��ب��اح  ع��ن��د  م�����راراً  “حاولت 
وار�سال ر�سائل ن�سية دون نتيجة، فتوجهت اىل مكان 

عملي، ومل ي�ساألني اأحد عن املوافقة«.
وازدادت حالت العدوى خال الأ�سبوع املا�سي بن�سبة 
ال�سابق،  الأ�سبوع  يف  عليه  كانت  عما  املئة  يف  �سبعني 
وفقاً لبيانات وكالة فران�س بر�س، ما جعل لبنان من 
البلدان التي ت�سهد حالياً واحدة من اأكر الزيادات يف 

العامل من حيث العدوى.
الأعمال  ت�سريف  حكومة  يف  ال�سحة  وزي���ر  واأع��ل��ن 

يعني اأن هناك اإح�سا�سا بالندم. ع�سر �سنوات، هذا قليل 
لتغيري نظام جاثم منذ عقود. ميكن اأن نفتخر بالتقدم 
نظاما  “اأر�سينا  ق��ائ��ا  ك��ام��ه  ويعلل  ح�����س��ل«.  ال���ذي 
�سيا�سيا جديدا وتوافقنا على د�ستور بالرغم من اأنه مل 

ل كليرّا واحرتمنا اآجال النتخابات«. ُيفعرّ
ويتابع “اليوم يجب اأن يكون هناك انتقال اقت�سادي«.

وا�ستنفدت تون�س التي يعتمد اقت�سادها على املانحني 
برناجما  الفائت  الربيع  يف  بعيد،  ح��د  اىل  ال��دول��ي��ني 
للدعم منحه �سندوق النقد الدويل، دون اأن تتمكن من 
النهو�س باقت�سادها واإ�ساح القطاعات احليوية فيه.

الذي  ال�سياحة  الوباء ب�سفة مبا�سرة على قطاع  ��ر  واأثرّ
ال�سعبة،  للعملة  وم�����س��درا  لاقت�ساد  رك��ي��زة  يعتر 
منذ  متوا�سلة  اأزم��ات  من  يعاين  القطاع  ه��ذا  واأ�سبح 
2011 اىل اليوم، وخ�سر كثريون من العاملني  العام 

ال�ساب  املتجول  ب��ائ��ع اخل�سار  اإق���دام  اإث���ر  ب���داأت  ك��ان��ت 
حم��م��د ال��ب��وع��زي��زي ع��ل��ى اإ����س���رام ال��ن��ار يف ج�����س��ده يف 
امل��ه��م�����س��ة، جتمع  “و�سط”  ب���وزي���د  ���س��ي��دي  حم��اف��ظ��ة 
الداخلية  وزارة  م��ق��ر  اأم����ام  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ن  الآلف 
التون�سية ويف �سارح احلبيب بو رقيبة، وطالبوا برحيل 

نظام بن علي.
ال�سعودية  نحو  تون�س  الليلة  تلك  يف  علي  ب��ن  وغ���ادر 
حيث عا�س يف املنفى ب�سع �سنوات بعيدا عن الأ�سواء، 

قبل اأن يتوفى يف 2019.
النتقال  م�سار  موا�سلة  من  وح��ده��ا   تون�س  ومتكنت 
اإما يف فو�سى  اأخرى  الدميوقراطي، بينما دخلت دول 
حتكم  دكتاتورية  اأنظمة  اىل  ع��ادت  اأو  ل��اأم��ن  وغ��ي��اب 

فيها ال�سلطة بقب�سة من حديد.
ل  هذا  ولكن  حمبطون،  اأننا  “ميكن  الطالبي  ويقول 

ال��ت��و���س��ي��ل، وه���و اأم���ر ل ي��ت��واف��ر يف 
ك���ل امل���ن���اط���ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م���ا جعل 
الأيام  خ��ال  يتهافتون  اللبنانيني 
الثاثة املا�سية ب�سكل غري م�سبوق 

ل�سراء حاجياتهم.
ب�سكل  الإ�����س����اب����ات  م���ع���دل  وازداد 
قيا�سي بعدما �سمحت احلكومة قبل 
عيدي املياد وراأ�س ال�سنة للماهي 
اأبوابها، يف حماولة  بفتح  واحلانات 
لإن��ع��ا���س الق��ت�����س��اد امل��ت��داع��ي، رغم 

حتذير القطاع ال�سحي امل�ستنزف.
��ل��ت م��ع��دلت اإ���س��اب��ات يومية  و���س��جرّ
قيا�سية تخطت اخلم�سة اآلف بينما 
وفق  الإج��م��ايل  امل�سابني  ع��دد  بلغ 
 231،936 الأربعاء  ح�سيلة  اآخ��ر 

بينها 1740 وفاة.
لدر�س  اجل��م��ع��ة  ال��رمل��ان  ويجتمع 
واإق��رار اق��رتاح قانون معجل مكرر 
امل�سادة  اللقاحات  ا�ستخدام  يجيز 
احلكومة  تاأمل  وق��ت  يف  للفريو�س، 
لقاح  م��ن  دفعة  اأول  على  احل�سول 

فايزر-بايونتيك ال�سهر املقبل.
ال�سحي  ال���و����س���ع  ت���ده���ور  وي����اأت����ي 
اأزماته  اأ�����س����واأ  ل��ب��ن��ان  ي�����س��ه��د  ف��ي��م��ا 
معدلت  �ساعفت  التي  القت�سادية 
“�سايف  الأطفال”  “اأنقذوا  منظمة  واأب���دت  الفقر. 
اأن  م��ن  “العميق”  قلقها  ال��ث��اث��اء  ت�سيلدرن”  ذي 
يوؤثر الإغاق على العائات والأطفال الذين يعانون 
ة، ما مل يتم دعمهم ب�سكل  من اأو�ساع اقت�سادية ه�سرّ

فوري.
الثاثاء على تقدمي م�ساعدة  ال��دويل  البنك  وواف��ق 
�سكل  على  دولر  مليون   246 قدرها  للبنان  طارئة 
حتويات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 األف 

لبناين يعي�سون حتت خط الفقر.

التي  ال�سياحية وظائفهم  املن�ساآت  يف 
ك��ان��ت ت��ع��ي��ل ع�����س��رات ال���ع���ائ���ات. يف 
موازاة ذلك، تعطلت اأن�سطة ا�ستخراج 
مثل  ولي���ات  يف  والنفط  الفو�سفات 
ب�سبب  )ج���ن���وب(  وت��ط��اوي��ن  قف�سة 
الحتجاجات والتظاهرات املطالبة بالت�سغيل وحت�سني 

البنية التحتية داخل هذه الوليات املهم�سة.
يف املقابل، تعي�س الطبقة ال�سيا�سية تناحرا و�سراعات 
التون�سيني  بع�س  ويتهمها  ال�سلطة،  على  متوا�سلة 
على ح�ساب  املجتمع  معينة من  فئات  بخدمة م�سالح 

البع�س الآخر.
اأعداد  ارتفعت  البطالة،  وارت��ف��اع  الآف��اق  ان�سداد  واإزاء 
امل���ه���اج���ري���ن غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ني م���ن ت��ون�����س يف اجت���اه 
ال�سواحل الإيطالية و�سجلت اأرقاما قيا�سية منذ العام 
اأكر عدد بني  2011. وُي�سكل املهاجرون التون�سيون 
العام  اإيطاليا  اىل  و�سلوا  الذين  املهاجرين  جن�سيات 

املا�سي “حوايل 38 يف املئة«.
 12883 اأن  الإيطالية  الداخلية  وزارة  اأرق��ام  وتفيد 
العام  يف  اإيطاليا  اىل  و�سلوا  تون�سيا 
اأ�سعاف  خم�سة  ق��راب��ة  اأي   ،2020

مقارنة بعددهم يف العام 2019.
وي��������ع��������ت��������ر م���������رك���������ز درا������������س�����������ات 
اأن  اأم�سرتدام  يف  “تران�سنا�سونال” 
احلكومات الت�سعة املتعاقبة “وجدت 
�سعوبة يف اإحداث توازن بني م�سالح 
املواطنني  وباقي  التقليدية  النخبة 
الإح�سا�س  وي����غ����ذي  امل���ه���م�������س���ني«. 
احلنني  بع�س  واخل���ذلن  بالإحباط 
ال��ق��دمي، وي��ع��م��ل بع�س  ال��ن��ظ��ام  اىل 

ال�سيا�سيني على دعم هذا التوجه.
 ” احلررّ الد�ستوري  “احلزب  ويدعو 
الذي ترتاأ�سه املحامية عبري مو�سي 
وعلى  الإ����س���ام���وي���ني  اإق�������س���اء  اىل 
يتواجد  الذي  النه�سة  حزب  راأ�سهم 
 ،2011 ث������ورة  م���ن���ذ  ال�����س��ل��ط��ة  يف 

والعودة اإىل نظام رئا�سي قوي.
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عربي ودويل

“ير�سي �سابقة تبدو يل خطرة: القوة التي يتمتع بها فرد اأو 
�سركة على جزء من املحادثة العامة«. وعلرّق تويرت ب�سكل دائم 
ح�ساب ترامب اجلمعة بعد يومني من اقتحام ح�سد من اأن�سار 
اأوقعت خم�سة  �سغب  اأعمال  الكابيتول يف  الرئي�س اجلمهوري 
ت  قتلى واأحلقت خراباً باملبنى و�سدمت الوليات املتحدة واأ�سررّ

ب�سمعتها يف العامل.
وقال املوقع يف معر�س تريره قرار تعليق ح�ساب ترامب اإنرّه 
@ ح�ساب  على  الأخ��رية  للتغريدات  الدقيقة  املراجعة  “بعد 
نهائياً  احل�ساب  علرّقنا  احل���ايلرّ  ولل�سياق  ت��رام��ب  دون��ال��د  ري��ل 
من  العنف”  على  التحري�س  ح��دوث مزيد من  ب�سبب خطر 

جانب الرئي�س الأمريكي املنتهية وليته.
وك����ان ف��ي�����س��ب��وك وم���واق���ع اأخ����رى م��ث��ل ���س��ن��اب��ت�����س��ات وتويت�س 

اأنرّ  ل��وم��ري  ب��رون��و  الفرن�سي  القت�ساد  وزي���ر  راأى  جهته  م��ن 
“تنظيم العمالقة الرقميني ل ميكن اأن تقوم به الأوليغار�سية 
الرقمية نف�سها«. ويف �سل�سلة تغريداته اعتر دور�سي اأنرّ توازن 
القوى حمرتم طاملا اأنرّه “باإمكان النا�س اأن يذهبوا بكل ب�ساطة 
لهذه  تطبيقنا  وطريقة  قواعدنا  كانت  اإذا  اأخ��رى  خدمة  اإىل 

القواعد ل تنا�سبهم«.
لكنرّه اعرتف باأنرّ “هذا املفهوم ُو�سع على املحكرّ الأ�سبوع املا�سي 
دي اأدوات الإنرتنت الأ�سا�سيني عدم  ر عدد من مزورّ عندما قررّ

ا�ست�سافة ما يعترونه خطرياً«.
قاً.  الأمر كان من�سرّ اأنرّ هذا  اأعتقد  “ل  �س تويرت  واأ�ساف موؤ�سرّ
ا�ستنتاجاتها  اإىل  لت  تو�سرّ ال�سركات  اأنرّ  ه��و  ترجيحاً  الأك���رث 

فات الآخرين«. عتها عليها ت�سررّ اخلا�سة اأو �سجرّ

•• �شان فران�شي�شكو-اأ ف ب

�س “تويرت” ورئي�سه جاك دور�سي اأنرّ قرار املوقع  اعتر موؤ�سرّ
دونالد  وليته  املنتهية  الأم��ريك��ي  الرئي�س  على  حظر  فر�س 
ل “اإخفاًقا”  ترامب كان “اخليار ال�سحيح” لكنرّه مع ذلك ي�سكرّ
تتمترّع  التي  ال�سلطات  مقدار  ب�ساأن  “�سابقة خطرة”  وير�سي 

بها كريات �سركات الإنرتنت.
ويف �سل�سلة تغريدات تناول فيها قرار تويرت منع ترامب من 
هذا  اإنرّ  دور���س��ي  ق��ال  ى،  م�سمرّ غري  اأج��ل  اإىل  ة  املن�سرّ ا�ستخدام 
ية«. القرار ميثرّل “اإخفاقاً من جانبنا يف الرتويج ملحادثة �سحرّ

واأ����س���اف اأنرّ ف��ر���س ح��ظ��ر ع��ل��ى امل��ل��ي��اردي��ر اجل��م��ه��وري الذي 
88 مليون متابع على ح�سابه يف تويرت  اأك��رث من  ك��ان لديه 

��ى. لكن  وي��وت��ي��وب ع��لرّ��ق��ت ح�����س��اب��ات ت��رام��ب لأج���ل غ��ري م�����س��مرّ
املف�سلة  املن�سة  تويرت  ك��ان  متابع،  مليون   88 من  اأك��رث  مع 
لرتامب للقيام باإعانات �سيا�سية اأو مهاجمة و�سائل اإعام اأو 

اإهانة خ�سومه ب�سكل يومي.
الوليات  يف  متباينة  �سيا�سية  فعل  ردود  ت��وي��رت  ق���رار  واأث����ار 

املتحدة وخارجها.
العديد  اإغاق  اأن  اأنغيا مريكل  الأملانية  امل�ست�سارة  واعترت 
من �سبكات التوا�سل الجتماعي وبينها تويرت ح�سابات ترامب 
“يطرح اإ�سكالية” لأن هذه املن�سات لديها “م�سوؤولية كبرية 
جدا ويجب األ تبقى دون حترك” يف مواجهة حمتوى يت�سمن 
حقدا اأو عنفا، يف حني اأنرّ “حرية التعبري هي حق جوهري له 

اأهمية اأ�سا�سية«.

رئي�س تويرت: قرار حظر ترامب ير�شي »�ش�بقة خطرة« 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

الأمريكي  ال��ن��واب  جمل�س  وج��ه 
ت���رام���ب  دون�����ال�����د  اإىل  الت�����ه�����ام 
اأع���م���ال  ع���ل���ى  ب�”التحري�س” 
ما  الكونغر�س،  مبنى  يف  العنف 
الرئي�س  ب�سفته  التاريخ  يدخله 
�س  تعررّ ال��ذي  الوحيد  الأمريكي 
تني لآلية العزل التي نادرا ما  مررّ

يتم اللجوء اإليها يف الأ�سا�س.
مي����ن����ح ال����د�����س����ت����ور الأم������ريك������ي 
ال����ك����ون����غ����ر�����س اإم����ك����ان����ي����ة ع����زل 
اأو  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  الرئي�س”اأو 
يف  �سواهم”  اأو  فدراليني  ق�ساة 
حال “اخليانة، الف�ساد اأو جرائم 

اأو جنح كرى اأخرى«.

جتري �الآلية على مرحلتني
اأول  ال������ن������واب  جم���ل�������س  ي�����ق�����وم 
على  ب�سيطة  بغالبية  بالت�سويت 
ال��ب��ي��ان الت��ه��ام��ي ال���ذي يعر�س 
اإىل  املن�سوبة  الوقائع  بالتف�سيل 
باللغة  ي�سمى  م��ا  وه��و  الرئي�س، 

الإنكليزية “اإميبيت�سمنت«.
ع�سرة  بينهم  ن��ائ��ب��ا   232 واأق����ر 
 197 م���ق���اب���ل  يف  ج���م���ه���وري���ني، 
الأربعاء تهمة وحيدة �سد ترامب 

وهي “التحري�س على التمرد«.
ال�سيوخ  ملجل�س  ذل��ك  بعد  وي��ع��ود 

اأن يحاكم الرئي�س املتهم.
ويف ختام امل��داولت، يقوم اأع�ساء 
املجل�س املئة بالت�سويت. وتتطلب 
هذه  ويف  الثلثني.  غالبية  اإدان��ت��ه 
احلالة يقال ب�سكل تلقائي وبدون 
اإمكانية الطعن يف القرار ويتوىل 

نائب الرئي�س الرئا�سة.
واإذا مل يح�سل ذل��ك، تتم ترئة 

الرئي�س.
اإدان���ت���ه، جت���ري عملية  ويف ح���ال 
ت�سويت ثانية بالغالبية الب�سيطة 

ملنعه من الرت�سح جمددا.
ثاث  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  �سهدت 
ت��اري��خ��ه��ا، لكنها  اآل���ي���ات ع���زل يف 

انتهت جميعها بترئة الرئي�س.
العام  ع����زل  اآل���ي���ة  اأول  ووج������رت 
الدميوقراطي  ح��ق  يف   1868
اأن�������درو ج��ون�����س��ون ب��ع��دم��ا اأق����ال 

•• عوا�شم-وكاالت

الإي��راين حميد عنايت  الكاتب  راأى 
بات  اإي����ران  يف  اجلياع”  “جي�س  اأن 
م�ستعداً للثورة يف اأي حلظة، خا�سًة 
تتمحور  ب��ات��ت  ال��ن��ظ��ام  اأول���وي���ات  اأن 

حول حماربة ال�سعب املقهور.
موقع  يف  م���ق���ال  يف  ع���ن���اي���ت،  وق�����ال 
ال�سك  اإن  ديبلوما�سي”،  “مودرن 
الإيرانية  وال�����س��ل��ط��ة  ال�����س��ع��ب  ب���ني 
العوامل  وت�سمل  با�ستمرار.  يتزايد 
املُ�ساهمة يف هذه الفجوة الآخ��ذة يف 
الت�ساع، اختا�س الأموال، والر�سوة، 
وا�ستعرا�س  والت�سخم،  والبطالة، 
ح��ي��اة ال��ن��خ��ب املُ���رتف���ة، والأه����م من 
اإىل  الو�سطى،  الطبقة  تفكك  ذل��ك، 
با�ستمرار.  امل��ت��زاي��د  ال��ف��ق��ر  ج��ان��ب 
اجلياع”  “جي�س  ف������اإن  ول�����ذل�����ك، 

ُم�ستعد للثورة يف اأي حلظة.
ُت�سري اآخر الإح�ساءات الر�سمية اإىل 
اأن 7 من كل 10 اإيرانيني يعي�سون 
حتت خط الفقر. ودفع العوز النا�س 
مثل  ت�سورها،  ميكن  ل  اأ���س��ي��اء  اإىل 
ب��ي��ع اآب����اء اأط��ف��ال��ه��م ال��ر���س��ع مقابل 
بيع  ظاهرة  اأن  الوا�سح  وم��ن  امل��ال. 
قد  الكلى،  مثل  الب�سرية،  الأع�ساء 
اأن  درج���ة  اإىل  ك��ب��ري  ب�سكل  ارت��ف��ع��ت 
يف  للكلى  �سة  خُم�سرّ ع��ي��ادات  ه��ن��اك 
ط���ه���ران وامل�����دن ال���ك���رى الأخ�����رى. 
فاناك  �ساحة  يف  ب��اأن  ال�سكان  واأف���اد 
اإعانات  ُتعر�س  بطهران،  ال�سهرية 

لبيع الكلى.

تاآكل �لطبقة �لو�صطى
ووفق �ستيف هانك، اأ�ستاذ القت�ساد 

اتهم   ،1998 وزرائ���ه. ويف  اأح��د 
اليمني”  ب�”حنث  كلينتون  بيل 
ب�ساأن عاقته باملتدربة يف البيت 

الأبي�س مونيكا لوين�سكي.
الأول-دي���������س����م����ر  ك�����ان�����ون  ويف 
النواب  جم��ل�����س  وج����ه   ،2019
ب�”�سوء  ت����رام����ب  اإىل  الت����ه����ام 
و”عرقلة  ال�سلطة”  ا���س��ت��غ��ال 
طلب  بعدما  الكونغر�س”،  عمل 
جنل  يف  التحقيق  اأوك��ران��ي��ا  م��ن 
خ�سمه الدميوقراطي جو بايدن، 
مت  ع�سكرية  م�ساعدة  منح  لقاء 
اأ���س��ا���س��ي��ة للبلد  جت��م��ي��ده��ا وه���ي 

الذي ي�سهد حربا.
الذي  ال�����س��ي��وخ  اأن جم��ل�����س  غ���ري 
براأه  اجلمهوريون  عليه  ي�سيطر 
يف 5 �سباط/فراير 2020 بعد 

حماكمة ا�ستمرت اأ�سبوعني.
اجلمهوري  ف�سل   ،1974 ويف 
ال�ستقالة  ن��ي��ك�����س��ون  ري��ت�����س��ارد 
لتجنب اإقالته التي كانت موؤكدة 

ب�سبب ف�سيحة ووترغيت.
اأعلن الرئي�س اجلمهوري ملجل�س 
الأربعاء  ال�سيوخ ميت�س ماكونيل 
اأن  ميكن  ل  ت��رام��ب  حماكمة  اأن 
جتري قبل انتهاء وليته يف 20 

كانون الثاين-يناير.
التدابري  ال��د���س��ت��ور  ي��و���س��ح  ول 
انتهاء  بعد  اتخاذها  ميكن  التي 
مهام املتهم. ويف 1876، ت�ساءل 
كان  اإن  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�����س��اء 
وزير  حماكمة  �ساحياتهم  من 
ب��ي��ل��ك��ن��اب بعدما  احل����رب وي��ل��ي��ام 
اأن ذلك  غادر الإدارة، وا�ستنتجوا 
ممكن، وانتهت املحاكمة بترئته 

من تهم الف�ساد املوجهة اإليه.
اأن الد�ستور ل يحدد جدول  كما 
ب��ال��ت��ايل ملجل�س  زم��ن��ي��ا. ومي��ك��ن 
بيان  اإحالة  قبل  الرتيث  النواب 
ال�سيوخ،  جم��ل�����س  ع��ل��ى  الت���ه���ام 
الفريق  ت��ث��ب��ي��ت  ي��ت�����س��ن��ى  ح���ت���ى 

النواب  جمل�س  حترك  اإذا  وحتى 
املمكن  لن يكون من  “ب�سرعة”، 
تن�سيب  ق��ب��ل  ال��ق��ي��ام مب��ح��اك��م��ة 
ب��اي��دن وم��غ��ادرة ت��رام��ب مهامه، 
ب��ح�����س��ب م���ا اأو����س���ح م��اك��ون��ي��ل يف 

بيان.
القوانني  اإىل  “نظرا  وك���ت���ب 
والآل��ي��ات وال�����س��واب��ق ال��ت��ي تنظم 
اآلية  حماكمات الروؤ�ساء يف �سياق 
لي�س  ال�سيوخ،  جمل�س  يف  ال��ع��زل 
هناك بب�ساطة اأي احتمال لإمتام 
حم���اك���م���ة ع����ادل����ة وج����دي����ة قبل 
بايدن  املنتخب  الرئي�س  تن�سيب 

الأ�سبوع املقبل«.
اآليات  اأن  اإىل  م��اك��ون��ي��ل  ول��ف��ت 
ا�ستمرت  ال�سابقة  الثاث  العزل 
83 يوما و37 يوما و21 يوما.

بيان  يف  ذل��ك  على  �سومر  وع��لرّ��ق 
النواب  جمل�س  باتهام  فيه  رحب 
ل��رتام��ب، ف��اأك��د اأن���ه مب��ع��زل عن 
ت����اري����خ ب������دء الإج���������������راءات، “ل 
تخطئوا، ف�ستكون هناك حماكمة 
جمل�س  يف  ع������زل  اآل����ي����ة  ����س���م���ن 

ال�سيوخ الأمريكي«.
ترامب  دون���ال���د  “اأ�سبح  وت���اب���ع 
وبحق اأول رئي�س يف تاريخ اأمريكا 
مرتني”  العزل  و�سمة  به  تلحق 
م�سيفا “جمل�س ال�سيوخ مطالب 
حماكمته  و�سيبا�سر  ب��ال��ت��ح��رك 
لتوجيه  ت�سويت  عملية  وينظم 

التهمة اإليه«.
الد�ستور  خ����راء  ب��ع�����س  وي��ق��ول 
اأن���ه ل مي��ك��ن ملجل�س  الأم���ريك���ي 

ال�سيوخ حماكمة رئي�س �سابق.
اأع�ساء  ات��ه��ام  مت  اأن  ���س��ب��ق  ل��ك��ن 
ال�سيوخ  جم���ل�������س  يف  ����س���اب���ق���ني 
جمل�س  يف  ����س���اب���ق���ني  وق���������س����اة 
جمل�س  يف  وحماكمتهم  ال��ن��واب، 

ال�سيوخ بعد انتهاء مهامهم.
ترامب  ج��رت حماكمة  ح��ال  ويف 
الثاين-يناير،  ك��ان��ون   20 ب��ع��د 

على  وامل�سادقة  اجلديد  احلاكم 
اأوىل تدابري جو بايدن.

ينق�سم جمل�س ال�سيوخ بالت�ساوي 
بني خم�سني ع�سوا دميوقراطيا 
جمهوريا.  ع�������س���وا  وخ���م�������س���ني 
ال�سعب  م����ن  ي����ب����دو  وب����ال����ت����ايل 
حتقيق غالبية الثلثني، خ�سو�سا 
واأن ع�سوا جمهوريا واحدا �سوت 
اآلية  يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ني  م���ع 
الف�سيحة  ب�����س��اأن  الأوىل  ال��ع��زل 

الأوكرانية.
ل���ك���ن ب���ع���دم���ا اأمل������ح ت����رام����ب اإىل 
انتخابات  يف  ت��ر���س��ح��ه  اإم��ك��ان��ي��ة 
بع�س  ي����ع����م����د  ق������د   ،2024
اأع�ساء جمل�س  اجلمهوريني من 
ال�سيوخ اإىل امل�سادقة على التهمة 
املوجهة اإليه بهدف اإبعاده نهائيا 

عن ال�سيا�سة.
واأب���ل���غ م��ي��ت�����س م��اك��ون��ي��ل اأن�����ه ل 
ي�ستبعد الت�سويت لإدانة ترامب، 

مل  امل�������رة،  ه�����ذه  ل���ك���ن   .2020
واحد  اأ�سبوع  �سوى  لرتامب  يبق 
يوؤدي  اأن  قبل  الأبي�س  البيت  يف 
ب���اي���دن ال��ي��م��ني ال��د���س��ت��وري��ة يف 
20 كانون الثاين/يناير لي�سبح 
ال��رئ��ي�����س ال�������س���اد����س والأرب����ع����ني 

للوليات املتحدة.
ال�سيوخ حاليا يف عطلة  وجمل�س 
لأ����س���ب���وع وم�����ن غ����ري امل����ق����رر اأن 
كانون   19 قبل  العمل  ي�ستاأنف 

الثاين/يناير.
وق����������������ال رئ�������ي���������������س الأق�������ل�������ي�������ة 
جمل�س  يف  ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ة 
اأن  �����س����وم����ر  ت���������س����اك  ال���������س����ي����وخ 
ال�سيوخ  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��اإم��ك��ان 
اجلمهوري ميت�س ماكونيل دعوة 
يف  احل�سور  اإىل  املجل�س  اأع�ساء 
طارئة،  دورة  ل��ع��ق��د  م��ب��ك��ر  وق���ت 
يقوم  لن  اأن��ه  اأبلغ  ماكونيل  لكن 

بذلك.

ق��اد بيد  اأن���ه  اإذ  م��وق��ف ملفت  يف 
ال�سابقة  امل��ح��اك��م��ة  ح���دي���د  م���ن 
مبقيا  ال���������س����ي����وخ،  جم���ل�������س  يف 
خلف  موحدين  الغالبية  اأع�ساء 

الرئي�س.
يتمتع  يزال  امللياردير ل  اأن  غري 
ل����دى مايني  ك���ب���رية  ب�����س��ع��ب��ي��ة 
الأم��ريك��ي��ني، وق��د ي���رتدد بع�س 
اإث����ارة ع���داء هوؤلء  الأع�����س��اء يف 

الناخبني.
 

 �الإحتماالت �ملطروحة
وث��م��ة اح��ت��م��الت ع��دة مطروحة 
النواب  جمل�س  اتهم  بعدما  الآن 
على  ب�”التحري�س”  ت���رام���ب 
ال��ه��ج��وم ال����ذي ���س��ن��ه اأن�����س��ار له 
امل����ا�����س����ي ع���ل���ى مقر  الأ������س�����ب�����وع 
ال��ك��ون��غ��ر���س خ����ال ج��ل�����س��ة كان 
للم�سادقة  مبجل�سيه  ي��ع��ق��ده��ا 
ع���ل���ى ف�����وز ال���دمي���وق���راط���ي جو 

بايدن يف النتخابات الرئا�سية.
ترامب  اإىل  التهمة  توجيه  بعد 
التمرد”،  ع��ل��ى  ب�”التحري�س 
النواب  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س��ة  ي��ع��ود 
بيلو�سي  نان�سي  الدميوقراطية 
على  الت�����ه�����ام  ب����ي����ان  حت���ي���ل  اأن 
الذي  امل��وع��د  يف  ال�سيوخ  جمل�س 
النواب  جمل�س  وي��ن��ظ��م  ت��ق��رره. 

عندها حماكمة.
املا�سي  ال���ع���ام  م���ا ح�����س��ل  وه�����ذا 
بعدما با�سر جمل�س النواب الذي 
الدميوقراطيون  عليه  ي�سيطر 
اآل��ي��ة ع���زل يف ح��ق ت��رام��ب العام 
على  �سغوطا  ملمار�سته   2019
على  حلمله  الأوك����راين  الرئي�س 
ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ���س��د جن���ل خ�سمه 

ال�سيا�سي جو بايدن.
الذي  ال�����س��ي��وخ  اأن جم��ل�����س  غ���ري 
ي�����س��ي��ط��ر ع���ل���ي���ه اجل���م���ه���وري���ون 
�سباط-فراير  يف  ت���رام���ب  ب����راأ 

هوبكنز  ج��ون��ز  بجامعة  التطبيقي 
م  الت�سخرّ معدل  يبلغ  بالتيمور،  يف 
ال�����س��ن��وي يف اإي����ران ح���وايل 99%. 
كما اأ�سارت الهيئة الت�سريعية للنظام 
�سخ�س  مليون   60 ح���وايل  اأن  اإىل 

يعي�سون حتت خط الفقر.
جانب  اإىل  ال�����ع�����وام�����ل،  ه������ذه  ك�����ل 
ال���ق���وة  ال�������س���ري���ع يف  الن����خ����ف����ا�����س 
يف  �ساهمت  ل��اإي��ران��ي��ني،  ال�سرائية 

تاآكل الطبقة الو�سطى.
كان هذا وا�سحاً خال الحتجاجات 
ت اإيران يف نوفمر  يف الباد التي هزرّ
ولأول   .2019 ال���ث���اين  -ت�����س��ري��ن 
احل�سرية  امل��ن��اط��ق  ان�����س��م��ت  م����رة، 
الأ�سغر  امل����دن  م��ئ��ات  اإىل  ال���ك���رى 
القت�سادية  ب��ال��ع��دال��ة  ل��ل��ُم��ط��ال��ب��ة 

والتحول الدميوقراطي.
الدولة  اإدارة  ����س���وء  اإىل  وُي�������س���اف 
للدمار  القت�ساد  تعر�س  امل�ستمر، 
ويف  العاملية.  ك��ورون��ا  جائحة  ب�سبب 
وزير  اأع��ل��ن   ،2020 -مت���وز  يوليو 
ال��ق��ي��ود لأن  رف��ع  الإي����راين  ال�سحة 
القت�ساد الإيراين “لي�س له القوة” 
ناهيك  الإغ����اق����ات،  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
ه  ثم وجرّ “اخلزانة فارغة”.  اأن  عن 
للرئي�س  ال��ل��ه��ج��ة  ���س��دي��د  حت���ذي���راً 
ح�سن روحاين وقوات الأمن قائًا: 
وكيفية  ال�سعب  معي�سة  يف  “فكروا 

منع انتفا�سة«.

�الأ�صباب �لرئي�صية للفقر
ُي�سيطر املر�سد الأعلى الإيراين علي 
مالية  اإم���راط���وري���ة  ع��ل��ى  خامنئي 
الأويل من  ج���اء مت��وي��ل��ه��ا  ���س��خ��م��ة 

م�سادرة املمتلكات.

اكت�سبوها خال عام  التي  الأجنبية 
من ال�سادرات.

ُمكافحة كورونا �أم �ملُعار�صة؟
للم�سوؤولني  ال��ه��ائ��ل��ة  ال����رثوة  ولأن 
احل���ك���وم���ي���ني ال���ف���ا����س���دي���ن ت���اأخ���ذ 
ج��دي��دة على ح�ساب مايني  اأب��ع��اداً 
الإيرانيني الفقراء، ي�سعر امل�سوؤولون 
النتفا�سات  عنف  زي��ادة  من  بالقلق 
يف املُ�ستقبل، وبالتايل �سيكون قمعها 

اأكرث �سعوبة.
ولدرء هذا التهديد، اأطلقت طهران 
ُمبادرة  الثاين  -ت�سرين  نوفمر  يف 
لها  وروج�����ت  �سليماين”،  “خطة 
انت�سار  ملُ��ك��اف��ح��ة  ��ة  خ��طرّ ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ك���ورون���ا. ول��ك��ن��ه��ا يف ال���واق���ع، متنح 
قوات البا�سيج، التي ُت�سارك عادًة يف 
القمع الوح�سي لاحتجاجات، حرية 
املُ�سطربني،  ال�سكان  على  ال�سيطرة 
�سعار حُماربة  املنازل حتت  وتفتي�س 
ك����ورون����ا. وُم��ه��م��ت��ه��ا، ال���ع���ث���ور على 
اعتق��������ال  اإىل  اإ�ساف�������ة  اأ�س�����لحة 
الحتج�����اجات  ���س��ي��ق��ودون  ال���ذي���ن 

املُحتملة.
وال����ن����ت����ائ����ج ج�����دي�����رة ب���املُ���اح���ظ���ة، 
وزارة  ق���ال���ت  امل����ث����ال،  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
اأذربيجان  مقاطعة  يف  ال�ستخبارات 
الغربية اإنها حددت خمزونات كبرية 
طول  على  وال��ذخ��رية  الأ�سلحة  من 

املنطقة احلدودية.
الثوري”  “احلر�س  ق��ائ��د  واأع���ل���ن 
يف ل��ور���س��ت��ان، وف���رع ال��ب��ا���س��ي��ج فيه، 
“اكت�ساف” 106 قطع من ال�ساح 
يف املُحافظة خال 48 �ساعة فقط.

اأولويات  اأي���ن  “اإذاً  ع��ن��اي��ت:  و���س��األ 

ووفق تقديرات وكالة “رويرتز” يف 
بح�س�س  خامنئي  يتحكم   ،2013
ال�����س��رك��ات والأ����س���ول الأخ����رى التي  
تزيد قيمتها عن 100 مليار دولر.

ه���ذه ال����رثوة اخل��ي��ال��ي��ة املُ��ع��ف��اة من 
الكرام  م�����رور  مت���ر  مل  ال�������س���رائ���ب 
حتى يف دوائر النظام نف�سه. وكتبت 
�سحيفة  م���ث���ل  الإع���������ام  و����س���ائ���ل 
اأبريل  يف  اإ�سامي”  “جمهوري 

له اجلراأة على ذلك؟«.
الأجنبية  العمات  م�سري  ويخ�سع 
على  لل�سريرّة.  ال�سادرات  خال  من 
���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، يف ي��ول��ي��و مت����وز من 
املركزي  البنك  م  تقدرّ املا�سي،  العام 
ق�سائية  ب��دع��وى  ر�سمياً  الإي����راين 
ُمرتبطني  ت��ه��ري��ب  ح���ول  ت��ت��م��ح��ور 
يقل  ل  م����ا  اخل�������ارج  اإىل  ب���ال���دول���ة 
العمات  م��ن  دولر  مليار   27 ع��ن 

التي  ال����رثوة  اأن  امل��ا���س��ي،  -ن��ي�����س��ان 
م��وؤ���س�����س��ة خامنئي  ع��ل��ي��ه��ا  ُت�����س��ي��ط��ر 
تكاليف  ت��دف��ع  اأن  مُي��ك��ن  “�ستاد” 
املُ�سابني  الإي��ران��ي��ني  جميع  ع���اج 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا “يف اأق�����س��ر وقت 

ممكن«.

ف�صاد �لدولة
القت�سادية  امل�ساكل  فاإن  الواقع،  يف 

العاديون  الإيرانيون  ُيواجهها  التي 
الدولية.  بالعقوبات  لها  عاقة  ل 
وناجتة  تدريجية  ثانوية  نتائج  اإنها 

عن ف�ساد الدولة.
وقال ع�سو يف الرملان الإيراين اإن ما 
قيمته اأكرث من 380 مليون دولر 
ُخ��ل�����س��ت م��ن اجلمارك  ال�����ذرة،  م��ن 
من  ت�سريح  دون  ال�سوق  يف  وبيعت 
وزارة الزراعة. وت�ساءل الكاتب “َمن 

جمل�س  على  ال�سيطرة  ف�ستكون 
ان���ت���ق���ل���ت ع���ن���ده���ا اإىل  ال�������س���ي���وخ 
�سومر  و�سيكون  الدميوقراطيني 

رئي�سا للغالبية.
رئي�سا  م���اك���ون���ي���ل  ي����ع����ود  ول������ن 
نفوذ  ل��ه  �سيكون  لكن  للمجل�س، 
وهو  اجلمهوريني،  زمائه  على 

مل ي�ستبعد اإدانة ترامب.
زمائه  اإىل  ر����س���ال���ة  يف  وق������ال 
�سجت  ح���ني  “يف  اجل��م��ه��وري��ني 
و�سائل الإعام بالتكهنات، فاإنني 
مل اأترّخذ قراري النهائي بالن�سبة 
اأعتزم  ال��ت�����س��وي��ت،  ك��ي��ف��ي��ة  اىل 
القانونية  احلجج  اإىل  ال�ستماع 
ت��ق��دمي��ه��ا يف جمل�س  ي��ت��م  ح���ني 

ال�سيوخ«.
عن  اجل��م��ه��وري  ال�سناتور  وك���ان 
ال�سابقة  الآل��ي��ة  اأح��ب��ط  كنتاكي 
توحيد  اإذ جنح يف  ترامب،  لعزل 
اجل��م��ه��وري��ني يف رف�����س��ه��م اإدان���ة 
رومني  ميت  با�ستثناء  الرئي�س، 

من ولية يوتا.
ماكونيل  يعتر  امل���رة،  ه��ذه  لكن 
�سحافية  ت�����ق�����اري�����ر  ب���ح�������س���ب 
خمالفات  ارت����ك����ب  ت����رام����ب  اأن 
فر�سة  وي���رى  ال��ع��زل،  ت�ستوجب 
يف تطهري احلزب اجلمهوري من 

ترامب ب�سكل نهائي.
موافقة  الرئي�س  اإدان���ة  وتتطلب 
اأع�������س���اء جمل�س  ث��ل��ث��ي  غ��ال��ب��ي��ة 
ال�سيوخ احلا�سرين، ما يعني اأنه 
الأع�ساء  جميع  ح�سر  ح���ال  يف 
اأن  ينبغي  اجلل�سة،  اجلمهوريني 
17 منهم على الأقل اإىل  ين�سم 
الت�سويت  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ني 

لتثبيت التهام يف حق الرئي�س.
ال�سيوخ  جمل�س  اإن  �سومر  وق��ال 
ل����ن ي�������س���وت ف���ق���ط ع���ل���ى اإدان������ة 
كرى  “جرائم  بارتكاب  ترامب 
كذلك  ���س��ي��ج��ري  ب����ل  وجنح”، 
ت�سويتا ملنعه من الرت�سح جمددا 

لوظيفة فدرالية.
واأملح ترامب اإىل تر�سحه جمددا 
وباإمكان   ،2024 لن��ت��خ��اب��ات 
جمل�س ال�سيوخ منعه من خو�س 
اأي �سباق للبيت الأبي�س م�ستقبا 
مبجرد ت�سويت بغالبية ب�سيطة.

ال�سعب  اأم  كورونا  حُماربة  النظام؟ 
املقهور؟«.

وحد�ت �ملقاومة
يف الأ�سهر الأخ��رية، ا�ستهدف املئات 
ُي�����س��ي��ط��ر عليها  ال���ت���ي  امل����راك����ز  م���ن 
احلر�س الثوري الإيراين اأو البا�سيج 
ال�سباب  من  الإ�ستخبارات  وكالة  اأو 

الذين ي�سعون لتغيري الو�سع.
اإح������راق  ف������اإن  ن��ف�����س��ه،  ال����وق����ت  ويف 
مثل  النظام  قادة  ولفتات  ُمل�سقات 
قوية  رم��زي��ة  اإ���س��ارة  ُيعتر  خامنئي 

على توق ال�سكان للتغيري.
على  باللوم  النظام  ُيلقي  ما  وغالباً 
الأعمال  يف  املُقاومة”  “وحدات 
املُناه�سة  الغرافيتي  مثل  وغ��ريه��ا 
لقادة  لف����ت����ات  و����س���ع  اأو  ل��ل��ن��ظ��ام 
فرق  وه��ي  اجل���دران،  على  املُعار�سة 
��م��ة م����ن ال�������س���ب���اب ت���دع���و اإىل  م��ن��ظرّ

الإطاحة باحلكم الديني.
انتفا�سات  م��ن  قليلة  اأ���س��ه��ر  وق��ب��ل 
ن��وف��م��ر -ت�����س��ري��ن ال��ث��اين 2019 
ال�ستخبارات  وزي���ر  زع��م  اإي����ران،  يف 
 116 م��ع  التعامل  ع��ل��وي،  حم��م��ود 
ف�����رداً م���ن ه����ذه ال���ف���رق، ال���ت���ي اأكد 
خلق”  “جُماهدي  اإىل  تنتمي  اأن��ه��ا 
قائًا:  ع��ن��اي��ت  وخ���ت���م  امل���ع���ار����س���ة. 
م�سار  ك����ان  اإذا  ال���وق���ت  د  “�سُيحدرّ
حتوًل  �سي�سهد  الإي��ران��ي��ة  ال�سيا�سة 
ان���ه���ي���ار نهائي  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  ج����ذري����اً 
جميع  “تدل  ُم�����س��ي��ف��اً  للنظام”، 
وعمق  وت�����رية  اأن  ع��ل��ى  امل����وؤ�����س����رات 
ي��ت��زاي��دان، ول��ذل��ك، ق��د ل  املُعار�سة 
يكون امل�سوؤولون يف طهران متفائلني 

مثلنا مبا ينتظرنا يف 2021«.

ماذ� بعد توجيه جمل�س �لنو�ب �التهام يف �آلية عزل ثانية؟ 

  اآلية اإق�لة الرئي�س الأمريكي �شالح ن�در ا�شتخدم مرتني �شد ترامب

»جي�س اجلي�ع« يف اإيران م�شتعّد للثورة يف اأي حلظة

جو ب�يدن يعر�س اأ�ش�س خطته لالإنع��س القت�ش�دي 
و�سركات  والفنادق  واحلانات  املطاعم  ت�ستعيد  لكي  اأ�سهر  مدة  انتظار 
الطريان ن�ساطا مقبول. وبانتظار ذلك �سيحتاج القت�ساد اإىل م�ساندة 
اإ�سافية. واأكد بايدن “من ال�سروري تخ�سي�س الأموال الآن” متحدثا 

عن خطة ت�سمل “اآلف مليارات الدولرات«.
نف�سها مع  الأزم��ة  اأن تغذي  الكبرية جتنب  امل�ساعدات  �ساأن هذه  ومن 
تقوم  التي  ال�سغرية  ال�سركات  ن�ساط  تقلي�س  يف  الفريو�س  ا�ستمرار 
ال�سرائية فينعك�س  املواطن  تاليا ب�سرف موظفني، ما يحد من قدرة 
يف  م�ستقرا  البطالة  معدل  وبقي  ال�سركات.  ون�ساط  ال�ستهاك  على 
التي مل  الأوىل  املرة  % لكنها   6،7 ن�سبة  الأول-دي�سمر عند  كانون 

ي�سهد فيها الو�سع حت�سنا منذ اأيار-مايو. والأ�سواأ من ذلك هو خ�سارة 
140 األف وظيفة خال ال�سهر الأخري من العام 2020 ما يعني اأن 
الكثري من العاطلني عن العمل توقفوا عن البحث عن فر�سة جديدة 
ومل يتم اح�ساوؤهم. ويتقا�سى نحو 20 مليون اأمريكي م�ساعدة بطالة 
اأو تعوي�س عن خ�سارة املدخول يف كل برامج امل�ساعدة املتوافرة. واأقرت 
الوليات املتحدة خطة م�ساعدات جديدة نهاية كانون الأول-دي�سمر 
واأكد  كافية  غ��ري  اخلطة  اأن  ب��اي��دن  وراأى  دولر.  مليار   900 بقيمة 
مرارا اإنها جمرد “�سلفة«. واأ�ساف “نحتاج اأكرث اإىل م�ساعدة مبا�سرة 

للعائات وال�سركات ال�سغرية«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

يعر�س الرئي�س الأمريكي املنتخب اأ�س�س حزمة امل�ساعدات القت�سادية 
اأ�سواأ  من  ب��اخل��روج  املتحدة  للوليات  ال�سماح  �ساأنها  من  التي  املقبلة 
ي��زال مايني  املا�سي يف ح��ني ل  ال��ق��رن  اأزم���ة عرفتها منذ ثاثينات 
الأم��ريك��ي��ني ع��اط��ل��ني ع��ن ال��ع��م��ل. ووع���د ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي املقبل 
ي�ستلم مهامه  اأن  ما  ب�سرعة  وبالتحرك  الدولرات”  “باآلف مليارات 

يف البيت الأبي�س يف 20 كانون الثاين-يناير احلايل.
الأ�سبوع  قال  التلقيح على ما  لت�سريع وترية  الأولية  بايدن  و�سيعطي 
املا�سي خال موؤمتر �سحايف يف معقله ويلمينغتون يف ولية دياوير.

�ستكون  القت�سادي  النتعا�س  اأن وترية  القت�ساد على  ويجمع خراء 
امل�ستجد. لكن ينبغي  ال�سكان �سد فريو�س كورونا  رهنا بوترية تلقيح 

600 دولر  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  ت��ل��ق��وا مطلع  الأم��ريك��ي��ون  وك���ان 
لل�سخ�س وقد يح�سلون على �سيك جديد ل تعرف قيمته حتى الآن. 
وكان بايدن اأعرب تاأييده مرات عدة ملبلغ األفي دولر قبل اإقرار خطة 
الدولرات”  م��ل��ي��ارات  “ع�سرات  اأن  ب��اي��دن  وي���رى  الأخ����رية.  التحفيز 
عمل  على  املحافظة  والوطنية  املحلية  لل�سلطات  لل�سماح  ���س��روري��ة 
ال�سحة  جم��ال  يف  والعاملني  والإط��ف��اء  ال�سرطة  وعنا�سر  املدر�سني 
العامة. واأكد الرئي�س الدميوقراطي املنتخب اأن ثمة حاجة اإىل اأموال 

اأي�سا لل�سماح للمدار�س باإعادة فتح اأبوابها.
وقد يعلن بايدن زيادة يف احلد الأدنى الفدرايل لاأجور لي�سل اإىل 15 

دولرا اي �سعف م�ستواه احلايل )7،25 دولرات(.
واأكد “اأكرر منذ فرتة طويلة اأنه ينبغي مكافاأة العمل ولي�س الرثوات 

يف هذا البلد«.
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عربي ودويل

ـــــو  ـــــي ـــــ�ت م
ــــــزي  ــــــن ري
ـــب  ـــح ـــش ـــ� ي
ـــــــه  دعـــــــم
ــــة  حلــــكــــوم
ــــي,  ــــت ــــون ك
دون  الآن 
اأغـــلـــبـــيـــة

ـــــف  نـــــ�ـــــش
الإيــطــ�لــيــني 
يفهموا  »مل 
الأ�ـــشـــبـــ�ب«, 
ـــــب  حـــــ�ـــــش
ا�ـــشـــتـــطـــالع 
ـــــــراأي ـــــــل ل

�صيف 2019, �صمد �أمام ماتيو �ليميني, و�ليوم يدخل ر�صمًيا يف مو�جهة جديدة مع ماتيو �لي�صاري
�خليار�ت: حكومة جديدة باالأغلبية نف�صها ولكن دون كونتي, �أو حكومة حتالف كبري �أو وحدة وطنية

جوزيبي  يعد  مل  ال����ورق،  على     
كونتي يتمتع باأغلبية يف الرملان. 
اإن اأ�سوات حركة 5 جنوم والي�سار 
ا�ستمرار  ل�سمان  ك��اف��ي��ة  لي�ست 

التجربة احلكومية.
لرئي�س  الآن  م����رتوك  والأم������ر   
للخطوة  ل��ل��ت��ح�����س��ري  احل��ك��وم��ة 
الرملان  ام���ام  التحقق  ال��ت��ال��ي��ة: 
مما اإذا كان ل يزال يحظى بدعم 
ا�ستقالته.  ت��ق��دمي  اأو  الغرفتني 
قال  ذلك”،  اإىل  ن�سل  األ  “اآمل 
م��ت��ح�����س��را و���س��ط جم��م��وع��ة من 

املرا�سلني.
خطة  الإنعا�س”،  »����س���ن���دوق     
اأ�س�����ل  ه��ي  الأوروب����ي����ة،  ال��ت��ع��ايف 
الرج����لني  ب���ني  امل��واج��ه��������������������������������������ة 

ر�س�مياً.
 ووفًقا ملا قاله ماتيو رينزي، فاإن 
يوليو،  ���س��ه��ر  اإىل  ت��ع��ود  امل�سكلة 
اآذانها  احل��ك��وم��ة  ���س��م��ت  ع��ن��دم��ا 
ع���ن اق���رتاح���ه ب��ا���س��ت��خ��دام اأكرث 
قدمتها  ي���ورو  م��ل��ي��ار   200 م��ن 

بروك�سل لإيطاليا.
 فقد اأخذ جوزيبي كونتي حينها 
ج��زء من  فعل  ردود  الع��ت��ب��ار  يف 
 5 اأوروب��ا من حركة  امل�سككني يف 
جن���وم، وه���ي امل�����س��اه��م الأك����ر يف 

حكومته.
اع����رتف م��ات��ي��و رينزي     ول��ئ��ن 
�سغطه،  حت���ت  احل���ك���وم���ة،  ب�����اأن 
حول  ن�سختها  بت�سحيح  ق��ام��ت 
ا���س��ت��خ��دام الأم�������وال الأوروب����ي����ة 
القت�سادي  النتعا�س  اأج���ل  م��ن 
اأق����ل،  ���س��ري��ب��ي��ة  )“تخفي�سات 
ال�س������تثمارات”(،  م���ن  م��زي��د 
ف��ان��ه ا���س��ت��م��ر يف الإ�����س����رار على 
اآلية  ل���س��ت��خ��دام  اإيطالي��ا  جل��وء 
ميكن  التي  الأوروب��ي��ة  الت�سامن 
على  احل�سول  م��ن  متكنه������ا  اأن 
كق�رو�س  ي���������������ورو  م���ل���ي���ار   37

اإ�سافية لقطاع ال�سحة. 
جنوم،   5 ح��رك��ة  الآن  حتى  لكن 
اللتبا�س  ب��ع��د  ت���رف���ع  مل  ال���ت���ي 
متوقعها  ح�������ول  وال����غ����م����و�����س 
الأوروب����������ي، ع���ار����س���ت ذل�����ك. اأن 
“عدم اأخ��ذ ه��ذه الأم���وال ل�سبب 
اأي�����دي�����ول�����وج�����ي ه�����و اأم���������ر غري 
رينزي،  ماتيو  انتقد  م�سوؤول”، 
باحتكار  كونتي  جوزيبي  متهما 
احلكم  خ�������ال  م�����ن  ال�������س���ل���ط���ة 

باملرا�سيم.

من 9 �إىل ما يقرب
 من 20 مليار

الأزمة  احل���رية  من�سوب  وي����زداد 
جوزيبي  ان  ن��درك  حني  ارتفاعا 
التي  امل��ق��رتح��ات  على  رد  كونتي 

قدمها مناف�سه. 
 9 املثال، �ساعف من  �سبيل  على 
اإىل ما يقرب من 20 مليار يورو 
الأم�������وال الأوروب����ي����ة ال��ت��ي وعد 

بتخ�سي�سها لقطاع ال�سحة.
2019، �سمد      يف �سيف ع��ام 

�حتكار �ل�صلطة
فيم��ا  ال�س�����ناتور  انتق����د  كم����ا     
بها  ق�������رر  الت���ي  الطريق���ة  بع�د 
ه������ذه  ا�س�����تخدام  ال��وزراء  رئي�س 
مرك����زة  وك��������������������������ذل��ك  الأم�����������وال 
دور  وت���ه���م���ي���������������س  ال�������س���������������ل���ط���ات 

الرمل����ان .
ت�سكيل هذه  ���س��ارك��ن��ا يف  »ل��ق��د     
ال�سلطة  منح  لتجنب  احل��ك��وم��ة 
زعيم  �سالفيني”،  ملاتيو  املطلقة 
احل��������زب ال���ي���م���ي���ن���ي امل����ت����ط����رف، 

جاء  ال�سعب”،  ال���و����س���ع  ه�����ذا 
ال�سدى من جوزيبي كونتي، قبل 
اأن يقرتح “ميثاًقا لإنهاء الهيئة 
“لأن   .2023 عام  الت�سريعية” 
نحرتم  اأن  ي���ج���ب  وب������اء  ه���ن���اك 
دافع  الدميقراطية”،  ال��ق��واع��د 
لحق.  وق��ت  يف  رينزي  ال�سناتور 
�سملهم  الذين  اأرب���اع  ثاثة  لكن 
“ماتيو  اأن  يعتقدون  ال�ستطاع 
م�ساحله  وراء  ي�����س��ع��ى  ري���ن���زي 

الذاتية«.

رينزي  م���ات���ي���و  ك�����رر  ال����راب����ط����ة، 
لأي  ن�����س��م��ح  و”لن  الأرب������ع������اء.  
�����س����خ���������س ب�����احل�����������س�����ول ع���ل���ى 

ال�ساحيات املطلقة”. 
لروؤية،  خليفته  افتقار  اأدان  كما 
قائا اإن الوباء “ل ميكن اأن يكون 
ال�سلطة  لتقف  ال��وح��ي��د  ال�سبب 

التنفيذية على رجليها”.
ي�ستبعد  اإذن؟  مل  الق����رتاح  م��ا   
فريق  ت�����س��ك��ي��ل  ري����ن����زي  م���ات���ي���و 
جوزيبي  ب��ق��ي��ادة  ج��دي��د  حكومي 

�سيغة  ت���وج���د  “ل  اأو  ك���ون���ت���ي، 
اليمني  ب���ا����س���ت���ث���ن���اء  اأخرى”، 
امل���ت���ط���رف يف احل�����ك�����م.    هكذا، 
يف  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  خل�س 
الكامل  التناق�س  واح���دة  جملة 
ل���ه���ذا ال�������س���راع غ���ري امل��ف��ه��وم يف 
خ�سم الوباء. ون�سف الإيطاليني 
ح�سب  الأ�سباب”،  يفهموا  “مل 
ا�ستطاع للراأي ن�سرته �سحيفة 
الأربعاء.     ���س��ريا  دي���ا  ك��وري��ريي 
اأزم���ة يف مثل  »ل��ن تتفهم ال��ب��اد 

اليميني  م���ات���ي���و  ام������ام  ك���ون���ت���ي 
يف  ي��ه��دف  �سالفيني  ك��ان  عندما 
لتويل  اإ�سقاطه  اإىل  ال�سيف  ع��زرّ 
م���ق���ال���ي���د ال�����ب�����اد. وب�����ع�����د  ع���ام 
مواجهة  يف  ر�سمًيا  دخل  ون�سف، 

جديدة مع ماتيو الي�ساري.

�لتحالف �لكبري؟
رئي�س  ي���ت���خ���ل���ى  مل  ح����ال����ي����ا،     
احل��ك��وم��ة مت��اًم��ا ع��ن رت���ق �سرخ 
مناق�سة  وع����ر�����س  الأغ����ل����ب����ي����ة، 
اأن  يبدو  لكن  ت�سريعي...  ميثاق 
امل�ساحلة مع ماتيو رينزي �سعبة 

الآن.
كونتي  ج����وزي����ب����ي  ي���ج���د  ق����د     
ال���و����س���ط  م�����وؤي�����دي�����ن يف مي������ني 
فيفا،  اإيطاليا  اأ���س��وات  لتعوي�س 
ل��ك��ن ه���ذا ي��ب��دو غ���ري م��رج��ح يف 
خيار  ي���ب���ق���ى  احل��������ايل.  ال����وق����ت 
ت�سكيل حكومة جديدة بالأغلبية 
نف�سها ولكن دون جوزيبي كونتي 
رينزي(،  ماتيو  ير�سي  ما  )وه��و 
حتالف  م����ن  ح���ك���وم���ة  ح���ت���ى  اأو 
هذا  ويف  وطنية.  وح��دة  اأو  كبري 
ال�سياق، قال زعيم الرابطة ماتيو 
يف  للنظر  م�ستعد  اإن��ه  �سالفيني، 
مثل هذه احلكومة بقيادة رئي�س 
ال�سابق  الأوروب��ي  املركزي  البنك 

ماريو دراجي.
اليمني  ي�����س��غ��ط  ذل�����ك،  وم����ع     
خ�سو�سا  امل���ت���ط���رف  وال���ي���م���ني 
�سناديق  اإىل  ال���ع���ودة  اأج����ل  م���ن 
متنحهما  وق�����ت  يف  الق����������رتاع، 
ا���س��ت��ط��اع��ات ال�������راأي ال���ف���وز يف 
النتخابات. ال ان هذا الحتمال 
بالتحديد هو الذي ي�سوغ قناعة 
الي�سار وحركة  باأن  ماتيو رينزي 
5 جنوم )يف حالة �سقوط حر يف 
ا�ستطاعات الراأي( �سريغبان يف 

النهاية يف اإيجاد حل معه.

يدين رينزي �إد�رة كونتي �القت�صادية الإيطاليا �لتي ت�صررت ب�صدة من �لوباء 
�سالفيني م�ستعد حلكومة وحدة وطنيةجوزيبي كونتي يف اختبار جديد

ماتيو رينزي ي�سنع الزمة

ماريو دراغي بديل حمتملحركة 5 جنوم تخ�سى انتخابات مبكرة

  ال ميكن ��صتبعاد �صقوط �حلكومة:

روم�: اأزمة �شي��شية يف ظل بط�س فريو�س كورون�...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

كونتي  حكومة  من  وزر�ئــه  ب�صحب  تهديده  بعد     
طيلة �أ�صابيع, عرب ماتيو رينزي نهر روبيكون م�صاء 

�الأربعاء.
�ل�صابق  �لرئي�س  �أعلن  �صحفي,  موؤمتر  ــالل  وخ  

�إيطاليا فيفا  �ل�صغري  �لو�صطي  �أن حزبه  للحكومة 
�أ�ص�صه  �لذي  ــر�أي(,  �ل ��صتطالعات  يف  باملائة   3(
بعد رحيله عن �حلزب �لدميقر�طي, مل يعد يدعم 
�ل�صلطة �لتنفيذية ب�صبب, خا�صة, �خلالفات حول 

�ل�صيا�صة �القت�صادية.
  وباإعالنه �ن�صحاب وزيرين ووكيل وز�رة �خلارجية 

من حزبه, �إيطاليا فيفا, فتح �ل�صناتور �لفلورن�صي 
ر�صمًيا �أزمة �صيا�صية.

   وياأتي هذ� �لتطور, بينما تو�جه �صبه �جلزيرة 
قتيل  �ألف   80 من  )�أكــر  ماأ�صاوية  �صحية  حالة 

منذ بد�ية �لوباء( وركود �قت�صادي.
 “يف مو�جهة �أزمة �لوباء, يكمن �ل�صعور بامل�صوؤولية 

�إخفائها”,  وعدم  �مل�صاكل  حلل  �ل�صعي  يف  خا�صة 
�حلكومة  برتك  قــر�ره  لتربير  رينزي  ماتيو  قال 
�إد�رة جوزيبي  �لورقة �حلمر�ء يف وجه  رفع  قبل 
يف  وفيات   ح�صيلة  �أعلى  لديها  “�إيطاليا  كونتي: 
�أيام  من  عدد  و�أكرب  �قت�صادي,  منو  و�أقل   , �أوروبا 

�لدر��صة �ل�صائعة.«
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340152         بتاريخ: 2020/11/28
با�س��م: ان ات�س جيه ليمتد ليابلتي كومباين

وعنوانه: �سويت 302، 4001 كينيت بايك، كنرتي اوف نيو كا�سيل، ويلمنجتون، دي اي 19807 �ستيت اوف 
دياوير، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اللبنه؛  اجل��ن؛  الزبدة؛  احلليب؛  م�ستقات  منتجات  اللبان؛  منتجات  احلليب؛  منتجات  اللن؛  احلليب؛ 
متبل،  تبولة،   ، غنوج  بابا   ، بيتا  رقائق  فافل؛  مدم�س؛  فول  حم�س؛  احلليب؛  ا�سا�سها  منكهة  م�سروبات 
�سلطة، طحينة، بذورة �سم�سم طحينة، �سل�سة طحينة، �سلطة تبولة ، �سل�سة خيار؛ اللبان حماه بنكهات 

فواكة خمتلفة، لن بقطع الفواكه الطبيعية، جلي اطفال بنكهات فواكه خمتلفة
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العامة: عبارة عن كلمة deem بالاتينية على خلفية �سبة بي�ساوية حتتوي خطيني منحنيني 
ويف العلى ر�سمة زهرة باللوان البي�س والزرق الفاحت والزرق والزرق الداكن والكحلي وال�سفر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340153         بتاريخ: 2020/11/28
با�س��م: ان ات�س جيه ليمتد ليابلتي كومباين

وعنوانه: �سويت 302، 4001 كينيت بايك، كنرتي اوف نيو كا�سيل، ويلمنجتون، دي اي 19807 �ستيت اوف 
دياوير، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والفطائر  اخلبز  الدقيق  وال�ساغو؛  التابيوكا  الأرز؛  ال�سطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����س��اي  القهوة 
اخلردل؛  امللح؛  اخلبيز؛  وم�سحوق  اخلمرية  الأ�سود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحللويات؛ 

اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ حلوى املهلبية؛ كت�ساب �سل�سلة
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن كلمة deem بالاتينية على خلفية �سبة بي�ساوية حتتوي خطيني منحنيني 
ويف العلى ر�سمة زهرة باللوان البي�س والزرق الفاحت والزرق والزرق الداكن والكحلي وال�سفر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340154         بتاريخ: 2020/11/28
با�س��م: ان ات�س جيه ليمتد ليابلتي كومباين

وعنوانه: �سويت 302، 4001 كينيت بايك، كنرتي اوف نيو كا�سيل، ويلمنجتون، دي اي 19807 �ستيت اوف 
دياوير، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سروبات م�سل اللن؛ ع�سائر فواكه؛ مياه و م�سروبات غازية؛ م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة اللن؛ 

مياه معدنية 
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العامة: عبارة عن كلمة deem بالاتينية على خلفية �سبة بي�ساوية حتتوي خطيني منحنيني 
ويف العلى ر�سمة زهرة باللوان البي�س والزرق الفاحت والزرق والزرق الداكن والكحلي وال�سفر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340440         بتاريخ: 2020/12/03
با�س��م: اوليدين تكنولوجي، ال ال �سي

وعنوانه: 4025 بلوبونيت درايف، �ستافورد، تك�سا�س 77477، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات حفر اآبار النفط والغاز واملعنى بها توفري القيا�سات والقيا�س عن بعد يف قاع البئر اأثناء 
احلفر

الواق�عة بالفئة: 42
و�سف العامة: كلمة Oliden بالتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340445         بتاريخ: 2020/12/04
رقم الأولوية:  2020/07658

تاريخ الأولوية: 2020/06/04
 البلد الأولوية: �سوي�سرا

با�س��م: جريالد ت�سارلز ا�س ايه 
وعنوانه: فيا نا�سا 62، 6900 لوغانو، �سوي�سرا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات قيا�س الوقت بدقة وقيا�س الوقت ؛ �ساعات �ساعات املع�سم )اليد( ، كرونوغراف )�ساعات( ؛ ال�ساعات 
اأجزاء  ؛  اللعب  وظيفة  على  حتتوي  التي  وال�ساعات  الكبرية  وال�ساعات  الكهربائية  وال�ساعات  امليكانيكية 
من ال�ساعات ، علب ال�ساعات )اأج��زاء من ال�ساعات( ؛ ع�سبات ال�ساعات؛ اأجزاء متحركة لل�ساعات الكبرية 
جموهرات؛  الأق���راط؛  الكفة؛  رواب��ط  ؛  وال�ساعة(  ال�ساعة  )�سنع  ال�ساعة  اأقرا�س  اأو  الأوج��ه  ؛  وال�ساعات 

الأحجار الكرمية و�سبه الكرمية
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العامة: احرف CG بالتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144084
 باإ�سم: جروب فوج

 وعنوانه: 27 اأفينيو جورج يف،  75008 باري�س، فرن�سا.
بتاريخ: 2018/02/26  وامل�سجلة حتت الرقم: 144084 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 

وحتى تاريخ: 2030/06/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144086
 باإ�سم: جروب فوج

 وعنوانه: 27 اأفينيو جورج يف،  75008 باري�س، فرن�سا.
بتاريخ: 2018/03/01  وامل�سجلة حتت الرقم: 144086 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 

وحتى تاريخ: 2030/06/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15  يناير 2021 العدد 13139

EAT 158683 EAT 158718

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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عربي ودويل

تــاأجــيــلــه  بـــعـــد     
�أزمــة  ب�صبب  مرتني 
ـــار  ـــت �لــــــوبــــــاء, �خ
�مل�صيحي  �الحتـــــاد 
ـــــدميـــــقـــــر�طـــــي  �ل
عــقــد مـــوؤمتـــره عرب 
ــي  ــوم ـــو, ي ـــدي ـــفـــي �ل
و�ل�صبت  �جلــمــعــة 
يعدُّ  �لــذي  �ملقبلني. 
حتديًا تقنيا وحتديًا 

�صيا�صيًا.. 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ت�أكيد حكم ال�شجن 20 ع�م� يف حق الرئي�شة الكورية ال�ش�بقة 
وا�ستغال  ر���س��وة  تلقي  بتهم  ال��ت��ايل  ال��ع��ام  يف  ودي��ن��ت 
عدد  وبعد  ع��ام��ا.   30 بال�سجن  عليها  وحكم  ال�سلطة 
وُخف�ست  حماكمتها  اأعيدت  ال�ستئناف  حماكمات  من 

العقوبة اإىل 20 �سنة �سجن.
اأمام املحكمة  الثانية  واخلمي�س عر�ست الق�سية للمرة 

العليا التي ق�ست بتاأكيد عقوبة ال�سجن ع�سرين عاما.
ت�سل  وم�سادرات  غرامات  بفر�س  عقوبة  اأك��دت  كذلك 

قيمتها اإىل 21،5 مليار وون )19،5 مليون دولر(.
اأنها  معترة  اجلل�سات  كل  عاما(   67( ب��ارك  وقاطعت 

منحازة �سدها، ومل حت�سر جل�سة اخلمي�س.
عامني،  بال�سجن  منف�سلة  ق�سية  يف  عليها  حكم  وق��د 

•• �شيول-اأ ف ب

اأم�س اخلمي�س  اأكدت املحكمة العليا يف كوريا اجلنوبية 
حكما بال�سجن 20 عاما يف حق الرئي�سة ال�سابقة بارك 
غوين-هيه يف ف�سيحة الف�ساد التي اأدت اإىل اإزاحتها من 

ال�سلطة.
واأتى القرار يف نهاية اإجراءات ق�سائية �سهدت حماكمات 

وا�ستئنافات عدة، بينها جل�سة للمحكمة العليا.
وكانت اأول امراأة ت�سل �سدة الرئا�سة يف كوريا اجلنوبية 
�سد  حا�سدة  تظاهرات  بعد   2017 يف  ر�سميا  اتهمت 

حكمها.

تاليا ما  وت��واج��ه  الن��ت��خ��اب��ات.  ق��وان��ني  ان��ت��ه��اك  بتهمة 
جم��م��وع��ه 22 ع��ام��ا خ��ل��ف ال��ق�����س��ب��ان، وق���د ت��ك��ون يف 

الثمانينات من عمرها عند انتهاء مدة العقوبة.
ا�سهر  ع�سرة  ا�ستمرت  ل��ب��ارك  الأوىل  املحاكمة  وك��ان��ت 
واألقت ال�سوء على العاقات بني املجموعات ال�سناعية 
حيث  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال�سيا�سة  وال�سلطة  ال��ك��رى 
اتهمت بارك و�سديقتها املقربة �سوي �سون-�سيل بتلقي 
�سام�سونغ  بينها  ر�ساوى من مدراء �سركات كرى، من 

الكرتونيك�س، يف مقابل معاملة تف�سيلية.
وخلفها يف ال�سلطة الرئي�س الي�ساري مون جاي م�ستفيدا 

من الغ�سب ال�سعبي �سدها و�سد حزبها املحافظ.

احلكومة الأردنية ت�شمح 
لالجئني ب�لتطعيم �شد كورون�

•• عمان-وكاالت

احلكومة  اأن  الاجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��اأمم  ال�سامية  املفو�سية  اأعلنت 
ب��داأت هذا  التي  التطعيم �سد كورونا  اأدرج��ت لجئيها يف حملة  الأردن��ي��ة 
الفئة  التي ت�سم هذه  البلدان  اأول  الأردن، واح��داً من  الأ�سبوع، ما يجعل 
يف التطعيم �سد الفريو�س. وح�سلت العراقية رية الكبا�سي على اأول لقاح 
الباد، �سمن  اإرب��د �سمال  التطعيم يف مدينة  الأردن، مبركز  لاجئني يف 
املفو�س  . وقال  الأربعاء  الأول  اأم�س  ال�سحة   اأطلقتها وزارة  التي  احلملة 
اإن  بيان  يف  غ��ران��دي  فيليبو  الاجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  ل��اأمم  ال�سامي 

“الأردن اأظهر مرة اأخرى قيادة منوذجية وت�سامنا مع الاجئني«.

موؤمتر حزبها عرب �لفيديو

اأمل�ني�: مل�ذا تعترب خالفة اأجنيال مريكل اأمًرا معقًدا...؟
قد يكون نوربرت روجتن, �لنائب �لربملاين �ملتخ�ص�س يف �لق�صايا �لدولية, هو �ملالذ

اأجن����ي����ا مريكل  ك���ان���ت  مل����ا  لأن������ه 
اخلريف،  يف  امل�ست�سارية  �ستغادر 
فاإن الرجل الذي �سيفوز بت�سويت 
لن  امل��ق��ب��ل  ال�سبت  ي���وم  امل��ن��دوب��ني 
الأول  احل��زب  رئي�س  فقط  ي�سبح 
ا  اأي�سً �سيجل�س  واإمن����ا  اأمل��ان��ي��ا،  يف 
حظا  الأوف����ر  ال��رج��ل  كر�سي  على 
ل��ل��ف��وز ب��امل�����س��ت�����س��اري��ة. وق���د خ�سر 
�سرينغر  اأك�سل  جمموعة  مدلل 
زمام  مريز  فريدري�س  ال�سحفية، 
املبادرة.    ا�ستبعد من قبل اأجنيا 
الأول من  العقد  اأوائ��ل  مريكل يف 
انتظر  والع�سرين،  احل��ادي  القرن 
النائب ال�سابق فر�سته وهو يعمل 
يف جمال الأو�ساط املالية العالية، 
باك  ل�سندوق  كمدير  �سيما  ول 
ي��ج�����س��د ح���زب الحت���اد  اإن����ه  روك. 
امل�سيحي الدميقراطي املتحرر من 
كل العقد، وال��ذي يريد و�سع حد 
الو�سط  واحللول  الت�سويات  ل��روح 
دون  لكن  م��ريك��ل.  ر�سختها  ال��ت��ي 

���س��ع��وب��ة يف  ت���ف���وي�������س، وج�����د  اأي 
تاأكيد ح�سوره خال هذه الأ�سهر 
حمافظة  �سهدت  والتي  الوبائية، 

امل�ست�سارة على �سعبية كبرية.

ال مف�صل
   يف املقابل، يتقدم اأرم��ني ل�سيت 
دائرية. حتى  بطريقة  الأم��ام  اإىل 
منطقة  رئي�س  ك��ان  كوفيد،  اأزم���ة 
الثقيل  ال���وزن  �ساحب  راي��ن��ان��د، 
باأمانة  يتبع  الأملانية،  ال�سيا�سة  يف 
خ���ط اأجن���ي���ا م���ريك���ل. وق���د غريرّ 
الثمانية  الأ���س��ه��ر  خ���ال  م�����س��اره 

الأوىل من الوباء، ودفع با�ستمرار 
نحو مزيد من املرونة يف التعاطي 

مع اجلائحة.
يوم  ك��ل  ال��وف��ي��ات  اآلف     وتظهر 
له  ت�����س��م��ح  ح������دود خ���ط���اب���ه. ومل 
ال�سهري،  ال�سحة  ل��وزي��ر  �سراكته 
ين�س �سبان، با�ستعادة وجاهته اىل 
ودير  ب��ي��ل��د  �سحيفتي،  اأن  درج����ة 
�سبيغل، تعتقدان اأنه من املمكن اأن 
تلقائي  منفرد  ح  تر�سرّ هناك  يكون 

لهذا الأخري.
   ق����د ي����ك����ون ن�����ورب�����رت روجت�����ن، 
يف  املتخ�س�س  ال���رمل���اين  ال��ن��ائ��ب 

فقد  امل��اذ.  هو  الدولية،  الق�سايا 
يف  تلميذ  كاأف�سل  ���س��ورت��ه  حطم 
على  رائ��ع��ة  حملة  بف�سل  الق�سم 
الجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  و����س���ائ���ل 
م��ريك��ل��ي ح��ت��ى ال��ن��خ��اع، رغ���م اأنه 
لن�سيحة  خ���اًف���ا   ،2012 ع����ام 
لقائمة  رئي�سا  تر�سح  امل�ست�سارة، 
الدميقراطي يف  امل�سيحي  الحت��اد 
الف�سل  وك��ان  رايناند.  انتخابات 
تاريخ  اأ���س��واأ نتيجة يف  م��ع  م��ري��راً 
الدميقراطي يف  امل�سيحي  الحت��اد 

تلك املنطقة.
   ل جتروؤ ال�سحافة على التكهن 

الأربعة  اأو  ال��ث��اث��ة  ه�����وؤلء  ب���ني 
ك���اث���ول���ي���ك م�����ن راي���������ن، غ�����ري ان 
اإذا  وا���س��ح��ة.  ال���راأي  ا�ستطاعات 
مبا�سرة  ���س��ي�����س��وت��ون  الأمل�����ان  ك���ان 
من  اأًي��ا  يختاروا  فلن  مل�ست�سارهم، 
البافاري  اإن  ال����رج����ال...  ه�����وؤلء 
مف�سلهم.  ه���و  ����س���ودر  م���ارك���و����س 
احلزب  من  ولكن  اأي�سا،  حمافظ 
امل�سيحي  الحت����������اد  ال�������س���ق���ي���ق، 
اأن  ال����وارد  م��ن  اإذن،  الج��ت��م��اع��ي. 
وال�سبت يف  يف�سل موؤمتر اجلمعة 

ت�سوية م�ساألة خافة مريكل.
عن لو جورنال دي دميان�س

اقرتاح ق�نون اإيراين لتدمري اإ�شرائيل... تهديد جدي اأم ف�رغ؟ •• عوا�شم-وكاالت

ال�سورى  النواب يف جمل�س  تقدمت جمموعة من 
الإي������راين ب���اق���رتاح ق���ان���ون م���ن 61 ب���ن���داً يجر 
لتهيئة  �سليماين  لقا�سم  النتقام  على  احلكومة 

الأر�سية ل� “اإزالة اإ�سرائيل من الوجود” بحلول 2041.
بع�س  اأن  زياباري  كور�س  تاميز”  “اآ�سيا  موقع  يف  ال�سيا�سي  الكاتب  ذكر 

الإعام الإيراين و�سف القرتاح بنزعة مغاِمرة اأو مقامرة خطرية.
ويت�سمن الأخري جمموعة من الأحكام التي اإذا طبقت فاإنها �ستوؤدي اإىل 

ت�سعيد التوتر يف �سرق اأو�سط يغلي اأ�سا�ساً.

�أبرز �لبنود
اإىل  الإيرانية  ال�سادرات  ع��ائ��دات  من   1% حتويل  على  الق���رتاح  ين�س 
اإىل قوة القد�س يف احلر�س الثوري بينما �ستحظر واردات ال�سلع  العراق، 

واخلدمات من الوليات املتحدة.
واإذا  الأمريكية،  واحلكومة  الإيرانيني  بني  فعال”  “تعاون  اأي  و�سيحظر 
اإرهابيني و�سيخ�سعون لتحرك  اإيران ف�سي�سنفون  كانوا غري مقيمني يف 

اإيراين عقابي على ال�سعيد الدويل.
ويلزم القرتاح احلكومة باإ�سدار عملة دولية بامل�ساركة مع دول منتمية ملا 
ي�سمى مبحور املقاومة، كما يحرم اأي تفاو�س بني طهران، ووا�سنطن على 
اأهلية  وي�سقط  الإقليمية  اإي��ران  ون�ساطات  الإيرانية،  الدفاعية  القدرات 

منتهكيه لتويل املنا�سب احلكومية.
و�سيدعو القرتاح احلكومة اإىل اإعطاء الأولوية التجارية ل�سركاء اإيران، 

وهم ال�سني، ورو�سيا، والعراق و�سوريا، وفنزويا.

خطوة يائ�صة
واخلدمة  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  غولكار،  �سعيد  ي�سري 
اأ�سا�سياً يف  اأن جمل�س ال�سورى لي�س كياناً  اإىل  العامة يف جامعة تيني�سي، 

لال�صتهالك �لد�خلي
بارتوي  ب��درام  الأمريكية  اجلامعة  يف  التاريخ  مل��ادة  امل�سارك  الأ�ستاذ  ق��ال 
لا�ستهاك  اأ�سا�ساً  موجه  لكنه  التوترات  يزيد  قد  القانون  اق��رتاح  اإن 
اإ�سرائيل، حتى  اإىل خطة جدية لتهديد وجود  اأكرث من حتوله  الداخلي 

لو اأ�سبح قانوناً.
ومع تزايد التقارير عن اقرتاح القانون، ت�ساءل اإيرانيون عن �سبب تبديد 
العامل اخلارجي عو�س  الرملان م��وارده على تعزيز عدوانية الباد �سد 

حتويلها ملداواة القت�ساد.

�إ�صتفادة
اإي���������ران  مرك��������ز  يف  باح������ث  م�س������اعد  وه������و  جعف������ري،  بيم�������ان  رد 
من  ال��ع��دي��د  اأن  برين�س�����تون،  جامع������ة  يف  اخلليجي�������ة  والدرا�س�������ات 
م�س����تمرة  مواجه������ة  من  “ي�س�������تفيدون  املت�س�ددين  خا�س�ًة  الرملانيني، 
اإله�������اء  تخل�����ق  لأن��ه��ا  بالتحدي�������د  واإ�س��������رائيل،  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 
القت�سادي�������ة  الإدارة  �س���������وء  الف�س����اد،  مثل  الداخلي�����ة  امل�س���������اكل  عن 

وال�س�����يا�س�������ات الت�س�����لطية«.
وقال للموقع نف�سه، اإن هوؤلء يظنون هذه امل�ساكل ناجمة فعًا عن القوى 
“لكن هذا �سحيح جزئياً. دمرت العقوبات القت�ساد الإيراين  اخلارجية 
ملِحقة الأذى باملواطنني العاديني، لكن امل�ساكل الهيكلية يف اإيران متجذرة 

يف خياراتهم اخلا�سة اأي�ساً«.
ووافقه على ذلك بارتوي بقوله: “حقيقة الأمر، اأنه دون قمع جدي للف�ساد 
وت�سوية متفاو�س عليها حول جميع الق�سايا العالقة مع الوليات املتحدة 
القت�سادية  الباد  م�ساكل  حل  الإيرانية  النخب  ت�ستطيع  ل  وحلفائها، 

بطريقة جوهرية«.

�سناعة القرار اخلارجي الإيراين.
وقال للموقع نف�سه، اإن “القرتاح جمرد خطوة يائ�سة من جمموعة نواب 
اأنه  اأعتقد  الثوري. ل  اإثبات ولئهم للنظام واحلر�س  مت�سددين يريدون 

ُي�سمح لهم بتمريره«.
القوانني. الرملان  بال�ستقالية لإق��رار هذه  “اإنهم ل يتمتعون  واأ�ساف 
الإيراين جمرد موؤ�س�سة ل�ستيعاب النخب والت�سديق على قرارات اآية اهلل 
اأُِمروا”  اآخذهم على حممل اجلد. �سي�سادقون على ما  علي خامنئي. ل 

به.

ناقو�س �خلطر
�سهدت انتخابات فراير -�سباط 2020، اأدنى اإقبال منذ 1979، دقت 
تلك النتخابات ناقو�س اخلطر يف ال�سلطات عن خيبة اأمل �سريحة �سكانية 

كبرية من م�سار النظام.
واملتعلمني  ال�سباب  الإيرانيني، خا�سًة  غالبية  تريد  ل  زياباري،  وبح�سب 
الدويل  املجتمع  مع  امل��دى  طويلة  ت��وت��رات  الو�سطى،  للطبقة  واملنتمني 

والعي�س با�ستمرار يف ظل حرب و�سيكة مع الوليات املتحدة اأو اإ�سرائيل.
الطائلة  الأم��وال  اإنفاق احلكومة  اإىل  �سلبي  ب�سكل  اأي�ساً  الغالبية  وتنظر 
على برنامج نووي غري �سعبي مل ينتج الكهرباء ول عاجاً لل�سرطان، بل 

�سل�سلة من العقوبات وال�سنوات القت�سادية ال�سعبة.
لقد �سوت الإيرانيون لروحاين مرتني لإخراج اإيران من عزلتها وحت�سني 
معي�ستهم لكنه ف�سل. واليوم، اأ�سبحت الرتبة خ�سبة لنت�سار مت�سدد اأو 
عن�سر من احلر�س الثوري يف النتخابات املقبلة، التي �ست�سهد ن�سبة اإقبال 

منخف�سة كما هو متوقع.
 واإذا حتقق هذا ال�سيناريو ف�ستتعقد عاقات اإيران مع الغرب اأكرث.

�ملحافظون يلجاأون للتهدئة
وذكر زياباري موؤ�سرات على اأن النواب املحافظني 
يحاولون تهدئة املخاوف العامة من �سعي اإيران 
اإىل م��واج��ه��ة ع�����س��ك��ري��ة م��ب��ا���س��رة حم��ت��م��ل��ة مع 

اإ�سرائيل.
وقال رئي�س جلنة ال�سيا�سة اخلارجية والأمن القومي يف جمل�س ال�سورى 
جمتبى زونور: “ل حديث يف املجل�س عن اإجبار احلكومة على اإزالة النظام 

ال�سهيوين يف 20 �سنة«.
احلكومية  امل����وارد  اإن��ف��اق  على  ت�سميماً  يحمل  “مل  امل��ق��رتح  اأن  واأو���س��ح 
القطاع  ك��ان  اإذا  لكن  ال�سهيوين،  النظام  اإ�سعاف  على  العامة  وامل��وازن��ة 
هذه  مثل  ت�سهيل  الإدارة  فعلى  امل��ق��اوم��ة،  جبهة  ب��دع��م  مهتماً  اخل��ا���س 
اإعامية”  “�سجة  باإثارة  للرملان  “املعادية”  الأح��زاب  واتهم  اجلهود”. 

حول املو�سوع.
اإ���س��رائ��ي��ل من  لإزال�����ة  اهلل  م��ن  اإذن�����اً  “منلك  زون�����ور:  ق���ال   ،2015 ويف 

الوجود«.

جمال للتفاوؤل؟
�سيبقى احتمال اإقرار القانون وامل�سادقة عليه من جمل�س �سيانة الد�ستور، 
ل��ه��ا واج��ه��ة معادية  ب��ارع��ة  “ثورية”  امل��ت��اب��ع��ة. والق�����رتاح م��ب��ادرة  ق��ي��د 
واملتدينني  النظام  يف  املت�سددين  لإر���س��اء  والإ�سرائيليني  لاأمريكيني 
معتدًل  كان  برملان  ل�ستبدال  م�سرعاً   290 انتخبوا  الذين  التقليديني 

ب�سكل ن�سبي حتت قيادة املحافظ الراغماتي علي لريجاين.
النتقام  اأ�سكال  من  �سكًا  الق��رتاح  �سيكون  املتطرفني،  ه��وؤلء  نظر  ويف 

ملقتل �سليماين، وكبري علماء اإيران النوويني حم�سن فخري زاده.
واإذا �سقط القرتاح فقد يكون هنالك جمال للتفاوؤل باأن ل تزيد عاقات 
اإذا م��ر الق���رتاح واأ�سبح �سيا�سة  اإي���ران م��ع ال��ع��امل الأو���س��ع ���س��وءاً.  لكن 
حكومية ر�سمية، فيمكن توقع حلقة جديدة من الحتكاك التي قد تتحول 

فعًا اإىل مواجهة ع�سكرية، وفقاً لزياباري.

مل تربز ا�شتطالع�ت الراأي ال�شخ�شية الأوفر 
حظــ� داخــل الحتــ�د الدميقراطي امل�شــيحي

مريكل تبحث عن وريث

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

•• لوك الليربتي

    طاملا اأنك مهتم بتاريخ الوليات املتحدة، فاأنت 
مبنى  هاجمت  التي  املتطرفة  اجلماعات  اأن  تعلم 
الكابيتول هيل الأ�سبوع املا�سي تعمل يف الوليات 

املتحدة منذ فرتة طويلة جًدا.
   اإن خ��ط��اب دون��ال��د ت��رام��ب، وج��ان��ب ك��ب��ري من 
كراهية الأج��ان��ب، وال��ذك��رى امل��وؤمل��ة لأح���داث 11 
اأحياًنا  نن�سى  جعلنا  يف  ت�ساعد   2001 �سبتمر 
للوليات  تهديد  اأخ��ط��ر  ه��و  املحلي  الإره����اب  اأن 

املتحدة... انه لي�س ظاهرة جديدة بل موثقة.
نظريات  ان جمموعات  الأم���ر على  يقت�سر     مل 
واملتطرفني  الب��ي�����س  ال���ع���رق  وت���ف���وق  امل����وؤام����رة 
اليمينيني حفزهم خطاب دونالد ترامب وتقاع�س 
احلزب اجلمهوري، بل انتقلوا اىل الفعل، واأحداث 

6 يناير لي�ست �سوى قو�س واحد من اأن�سطتهم.
اإىل حقيقة  اأ�سار موقع بوليتيكو     يوم الثاثاء، 
اأفراد  ب��ني  م��ن  ب��ه��ا.  ال�ستهانة  ينبغي  ل  مقلقة 
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة الأم��ري��ك��ي��ة، ه��ن��اك ع���دد كبري 
جميع  على  امل��ت��ط��رف  اليمني  اىل  املنت�سبني  م��ن 
ولكن  ج��دي��دة،  لي�ست  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  امل�ستويات. 
هناك خماوف من اأن ال�سلطات قد فقدت ال�سيطرة 

ويتم حثهم على التحرك ب�سرعة وبقوة.
   و�سبق اأن اتخذ اجلي�س، الثنني من هذا الأ�سبوع، 
اإج��راءات �سارمة �سد �سابط �ساب تقا�سم مقطع 
تيك  يف  م�سرتكيه  من  مايني  ثاثة  مع  فيديو 

توك. 
الفيديو مبع�سكرات  هذا  وي�ستهزئ يف  ينكت  وهو 

العتقال واإبادة اليهود.
   ان ما كان �سيعتر حالة معزولة لي�س �سوى قمة 

قدمه  للراأي  ا�ستطاع  اأظهر  فقد  اجلليد.  جبل 
اأكرث  اأن   2020 ع��ام  الع�سكرية  الأخ��ب��ار  م��وق��ع 
امل�سلحة كانوا �سهودا على  القوات  اأف��راد  من ثلث 
تظاهرات ملتع�سبني للبي�س اأو متطرفني ميينيني 

يف القوات.
وي�ست  م��ن  �سبابا  اأن �سباطا  اأت��ذك��ر  زل��ت  وم��ا     
عام  لهم  ال�سبع  توجيه  مت  واأنابولي�س،  بوينت 
خا�سة  اإ����س���ارات  ب��ا���س��ت��خ��دام  لتوا�سلهم   2019
البي�س خال احتفالت ر�سمية.  بجماعات تفوق 
ي�ساب  عندما  القمة  م��ن  خطري  ب�سكل  ون��ق��رتب 
وال�سلوك  الأي��دي��ول��وج��ي��ات  بلوثة  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل 

امل�ستهجن.
اأىل مزيد القناع بخطورة  واإذا كنتم يف حاجة     
اأح����داث 6 ي��ن��اي��ر اأو م��ا ي��ج��ري ه���ذا الأ���س��ب��وع يف 
الكوجنر�س، فاأنا اأعتقد اأن هذا املن�سور قد ي�ساعد 

على التفكري.
ت��اأك��ي��د تعيينه من  اإذا مت  اأن���ه  اأذك���ر يف اخل��ت��ام،     
اأول  اأو�سنت  لويد  ف�سي�سبح  ال�سيوخ،  قبل جمل�س 
وزي��ر دف��اع اأ���س��ود... وه��ذا رم��ز ق��وي وموعد طال 

انتظاره.
الكتفاء  ميكن  ل  اأن���ه  يف  معي  تتفقون  ورمب���ا     
بالرموز، مهما كانت قوتها، يجب اأن نق�سي على 
هذا ال�سر الذي ل ينخر القوات فح�سب، بل جزًء 

من املجتمع الأمريكي.
   لن تكفي عملية العزل والرحيل النهائي لدونالد 
ك��ي��ف... يجب  اأو  ع��ن متى  النظر  ت��رام��ب، بغ�س 
باأكملها،  ال�سيا�سية  باإدانة وا�سحة للطبقة  القيام 
اجلارية  التحقيقات  ب��ال��ك��ام��ل  ن��دع��م  اأن  وي��ج��ب 

لت�سليط ال�سوء على الأحداث.
ترجمة خرية ال�سيباين

اجلي�س الأمريكي واجلم�ع�ت اليمينية املتطرفة...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

اأونروا تط�لب بدعمه� م�ليً� لتغطية 
احتي�ج�ت لالجئني الفل�شطينيني

•• غزة-وكاالت

اأونروا   الفل�سطينيني  الاجئني  وت�سغيل  لغوث  املتحدة  الأمم  وكالة  دعت 
اأم�س اخلمي�س، املجتمع الدويل اإىل زيادة دعمها ماليا لتغطية الحتياجات 

املتنامية لاجئني الفل�سطينيني.
وقال املفو�س العام لأونروا فيليب لزاريني يف موؤمتر �سحايف يف غزة، اإن 
امليزانية املتوقعة للوكالة يف العام اجلديد لن تغطي الحتياجات املتنامية 
لاجئني الفل�سطينيني. واأ�ساف لزاريني “بداأنا هذا العام برتحيل مايل 
من العام املا�سي الذي واجهنا فيه �سعوبات مالية كبرية واملجتمع الدويل 

يعرف متاماً ما يحدث مع اأونروا وحاجتها مل�سادر متويل اأخرى«.
حل�سد  خليجية،  بينها  م��ن  العوا�سم  م��ن  الكثري  زار  اأن��ه  لزاري��ن��ي  وذك��ر 
الدعم للوكالة، و�سيزور الكويت الأحد املقبل من اأجل الهدف نف�سه على 

اأمل ترجمة الدعم ال�سيا�سي لأونروا اإىل مزيد من الدعم املايل.
اأمل  اإدارة الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن على  واأعلن ات�سالت مع 
ا�ستئناف الدعم املايل الأمريكي اإىل اأونروا الذي توقف يف بداية 2018 

بقرار من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.

•• كمباال-اأ ف ب

يديل الأوغنديون باأ�سواتهم يف انتخابات رئا�سية ت�سهد 
توترا حيث يناف�س النائب ال�ساب واملغني ال�سعبي بوبي 
واين الرئي�س املنتهية وليته يويري مو�سيفيني املر�سح 

لولية �ساد�سة بعد 35 عاما يف ال�سلطة.
منذ م�ساء اأم�س الأول الأربعاء تعاين خدمة النرتنت 
من م�ساكل يف هذا البلد الواقع يف �سرق اإفريقيا. علقت 
وخدمة  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ر�سميا  ال�سلطات 
املرا�سلة الثاثاء يف ختام حملة �سابتها اأعمال عنف، من 

اعتقالت واأعمال �سغب و�سقوط ع�سرات القتلى.
اأدىل ب�سوته يف مركز اقرتاع  وق��ال واي��ن ظهرا بعدما 
اأ����س���ج���ع كل  “ما زل����ت  ب�����س��واح��ي ال��ع��ا���س��م��ة ك��م��ب��ال 
اأمام الناخبني  الأوغنديني على احل�سور والت�سويت”. 
الأوغنديني البالغ عددهم 18 مليونا  للتوجه اىل اأحد 
مراكز القرتاع يف الباد البالغ عددها 34 األفا و600 

لختيار الرئي�س ونوابهم.
واأ����س���اف امل��غ��ن��ي اأن���ه مت ت��وق��ي��ف ال��ك��ث��ري م��ن املراقبني 

الن��ت��خ��اب��ي��ني م��ن ح��زب��ه ���س��ب��اح��ا. وق���ال “فرقنا فرت 
مثل  وماحقة  مطوقة  ك��ان��ت  لأن��ه��ا  منطقة   22 م��ن 

املجرمني من قبل ال�سرطة واجلي�س«.
يف  خمتلفني  جيلني  من  مر�سحني  بني  ت��دور  املناف�سة 
ثاثة  الثاثني،  �سن  دون  ال�سباب  ي�سكل  التي  الباد 

اأرباع عدد �سكانها البالغ 44 مليون ن�سمة.
الباد  يحكم  ال��ذي  عاما(  من جهة، مو�سيفيني )76 
منذ 1986 ويبدو الأوفر حظا بالفوز. وقد حتول هذا 
ال�سابق اىل زعيم �سلطوي وهو يعد علنا الأيام  املقاتل 
اأم�سى فقط  اإفريقيا،  يف  “الن�سر”.  تف�سله عن  التي 
تيودورو اأوبيانغ نغوميا يف غينيا ال�ستوائية وبول بيا يف 
الكامريون وقتا اأطول منه يف ال�سلطة من دون انقطاع. 
يف  �سعبيته  م��ن  ع��ام��ا(   38( واي���ن  ي�ستفيد  املقابل  يف 
و�سط  اأ�سا�سي  كمناف�س  نف�سه  وفر�س  ال�سباب  �سفوف 
حركة  �سد  مر�سحني  ع�سرة  قدمت  منق�سمة  معار�سة 

املقاومة الوطنية، احلزب احلاكم.
اإنها  ماكومبي  �سرييا  قالت  كمبال،  يف  جنوفو  حي  يف 

اختارت ال�ستمرارية.

انتخ�ب�ت رئ��شية يف  اأوغندا و�شط اأجواء توتر 
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املال والأعمال
اأبوظبي ت�شيء اأبرز مع�مله� ب�للون الأخ�شر و�شع�ر

 اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة متهيدا لنطالق فع�لي�ته

اتفاقية مع وكالة املوارد الطبيعية 
اأكرث  لتخزين  اليابانية،  والطاقة 
النفط  من  برميل  مايني   8 من 
يابانية.  تخزين  م��راف��ق  يف  اخل���ام 
وتو�سعة  جتديداً  التفاقية  ومتثل 
لتفاقية �سابقة بني دولة الإمارات 
وال���ي���اب���ان ل��ت��خ��زي��ن ال��ن��ف��ط اخلام 

انتهت عام 2019.
والغاز  ال��ن��ف��ط  ���س��رك��ات  وح�����س��ل��ت 
الأخرية  ال�سنوات  خ��ال  اليابانية 
اأبوظبي  امتيازات  يف  ح�س�س  على 
النفطية، حيث ح�سلت “اإنبك�س” يف 
2019 على امتياز ا�ست�سكاف  عام 
النفط والغاز يف املنطقة الرية 4، 
على   2018 ع���ام  يف  ح�سلت  ك��م��ا 
اجلديد  المتياز  يف   10% ن�سبة 
حلقل “ زاكوم ال�سفلي” البحري، 
ح�ستها  ب��ت��م��دي��د  ك���ذل���ك  وق���ام���ت 
حقل  ام���ت���ي���از  يف   40% ال��ب��ال��غ��ة 
وزيادة ح�ستها يف امتياز  “�سطح”، 
اإىل   12% من  الدلخ”  “اأم  حقل 
40 كما ح�سلت “اإنبك�س” يف عام 
2015، على ح�سة %5 يف امتياز 

اأبوظبي الري.
ويجمع بني دولة الإمارات واليابان 
وثيقة  ثنائية  اقت�سادية  ع��اق��ات 
ع��ن��دم��ا مت   1961 ع���ام  اإىل  ت��ع��ود 
النفط  م���ن  ���س��ح��ن��ة  اأول  ت�����س��دي��ر 
اخلام الإماراتي من حقل اأم ال�سيف 
البحري يف اأبوظبي اإىل اليابان. ويف 
التجارة  تعززت  الأخ��رية،  ال�سنوات 
واليابان حيث  الإم���ارات  دول��ة  بني 
للتجارة  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة  بلغت 
غ�����ري ال���ن���ف���ط���ي���ة ب�����ني الإم�����������ارات 
درهم  م��ل��ي��ار   481.34 وال��ي��اب��ان 
على  دولر”  م���ل���ي���ار   130.8“
من  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  مدى 

2009 اإىل 2019.

•• اأبوظبي - وام: 

�سلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ال��ت��ق��ى 
ال�سناعة  وزي�����ر  اجل����اب����ر،  اأح���م���د 
والرئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا 
وجمموعة  لأدن��������وك  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
زي���������ارة عمل  ����س���رك���ات���ه���ا، خ������ال 
م����ع معايل  ل���ل���ي���اب���ان  اف���رتا����س���ي���ة 
كاجياما هريو�سي، وزير القت�ساد 
الياباين،  وال�����س��ن��اع��ة  وال���ت���ج���ارة 
حيث تناول النقا�س فر�س التعاون 
الإمارات  دول��ة  ب��ني  ال�سرتاتيجي 
خمتلف  يف  تعزيزه  و�سبل  واليابان 

املجالت ذات الهتمام امل�سرتك. 
 - الفرتا�سية،  الزيارة  خال  ومت 
اأحمد  �سهاب  �سعادة  ح�سرها  التي 
ال��ف��ه��ي��م، ���س��ف��ري دول����ة الإم������ارت يف 
اليابان - التفاق على التعاون بني 
دول��ة الإم����ارات وال��ي��اب��ان يف جمال 
وقود الأمونيا وتقنيات اإعادة تدوير 
ال��ك��رب��ون، وذل���ك يف اأع��ق��اب توقيع 
ووزارة  اأدن���وك  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية 
وال�سناعة  وال���ت���ج���ارة  الق��ت�����س��اد 
التقنيات  ل��ت�����س��خ��ري  ال���ي���اب���ان���ي���ة 
اجلديدة ذات اجلدوى التجارية يف 

تقليل انبعاثات الكربون.
دوراً  الأم����ون����ي����ا  وق������ود  و���س��ي��ل��ع��ب 
“اقت�ساد  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  م��ه��م��اً 
حامًا  ب��اع��ت��ب��اره  الهيدروجني” 
الوقود  اأن���واع  واأح���د  للهيدروجني 

اخلايل من النبعاثات.
الزيارة  خ��ال  املباحثات  وت��رك��زت 
با�ستخدام  متت  التي  الفرتا�سية 
تعزيز  على  املرئي،  الت�سال  تقنية 
ال����ت����ع����اون ال�������س���ن���اع���ي ب����ني دول����ة 
والتن�سيق  وال����ي����اب����ان،  الإم���������ارات 
اجل�����م�����اع�����ي يف جم����ال  وال�����ع�����م�����ل 
الت�سدي لتداعيات التغري املناخي، 

اأب����وظ����ب����ي  “بور�سة  وت����خ����ط����ط 
الآجلة”  للعقود  اإنرتكونتيننتال 
التداول  وب���دء  عملياتها  لإط����اق 
مربان  خل����ام  الآج����ل����ة  ال���ع���ق���ود  يف 
و�ستكون   .2021 م��ار���س   29 يف 
اإنرتكونتيننتال  اأب��وظ��ب��ي  بور�سة 
يف  م��ن�����س��ة  اأول  الآج����ل����ة  ل��ل��ع��ق��ود 
الآجلة  ال���ع���ق���ود  ل����ت����داول  ال���ع���امل 
اأب��وظ��ب��ي م���ن خ���ام مربان  لإن���ت���اج 
ا�ستخدامه  يتزايد  وال���ذي  املتميز 
اآ�سيا  اق��ت�����س��ادات  قيا�سي يف  ك��خ��ام  
�سريعة النمو. وكانت ت�سع من اأكر 
اأعلنت  قد  العاملية  الطاقة  �سركات 
اأبوظبي  “بور�سة  ل���  ان�����س��م��ام��ه��ا 
الآجلة”  للعقود  اإنرتكونتيننتال 
اأدن��وك ك�سريك موؤ�س�س،  من بينها 
اليابانية  ان��ب��ك�����س  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
�سابقاً  املعروفة  اليابانية  وواينو�س 

.« JXTG « حتت ا�سم
ك���م���ا ا����س���ت���ع���ر����س مم���ث���ل���و اأدن�������وك 
ال�سراكات  فر�س  الجتماع  خ��ال 
اأعمال  يف  امل�سرتكة  وال�ستثمارات 
اأدنوك يف خمتلف جمالت ومراحل 
موؤكدين  وال����غ����از،  ال��ن��ف��ط  ق���ط���اع 
اأدنوك لبرام �سراكات مع  ا�ستعداد 
�سعيها  �سمن  اليابانية  ال�سركات 
املتكاملة  ا�سرتاتيجيتها  لتنفيذ 

..2030
من  حافًا  �سجًا  اأدن���وك  ومتتلك 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�������س���راك���ات 
�سركات  مع  متبادلة  منافع  حتقق 
نفط وغاز يابانية متتد لأكرث من 
القيمة  �سل�سلة  تغطي  عقود  اأربعة 
الكاملة للنفط والغاز. ويف ال�سنوات 
ال�سراكات  ه���ذه  ت���ع���ززت  الأخ�����رية 
ل��ت�����س��م��ل جمالت  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والغاز.    ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  م��ت��ع��ددة يف 
اأدنوك  وقعت   ،2020 يناير  ففي 

الهيدروجني وت�سافر  واإنتاج وقود 
التعايف  ع���ج���ل���ة  ل����دف����ع  اجل�����ه�����ود 
م���ا بعد  الق���ت�������س���ادي يف م��رح��ل��ة 

كوفيد- 19.
وبهذه املنا�سبة قال معايل الدكتور 
���س��ل��ط��ان اأح���م���د اجل���اب���ر.. “ نحن 
التفاقية  ه����ذه  ب��ت��وق��ي��ع  ����س���ع���داء 
اليابان  مع  التعاون  لنا  تتيح  التي 
يف جم���ال وق����ود الأم���ون���ي���ا واإع�����ادة 
ت����دوي����ر ال����ك����رب����ون. وي�����اأت�����ي ه���ذا 
بالن�سبة  مهمة  مرحلة  يف  التعاون 
ل���دول���ة الإم���������ارات ب���ال���ت���زام���ن مع 
الوقود  م�سادر  ل�ستك�ساف  �سعينا 
امل�ستقبلية التي تتيح لنا اإنتاج املزيد 
من الطاقة باأقل ن�سبة ممكنة من 
الرتحيب  ي�سعدنا  كما  النبعاثات. 
اأبوظبي  ب���ور����س���ة  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون 
الآجلة  ل��ل��ع��ق��ود  ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
ل�ستك�ساف  اليابانيني  و�سركائنا 
اإم���ك���ان���ي���ة ت�����س��ع��ري ن��ف��ط��ه��م اخل���ام 
الآجلة  م��رب��ان  خ��ام  عقود  باعتماد 
اجل��دي��دة ال��ت��ي �سيتم اإط��اق��ه��ا يف 

مار�س«.
“ ت��رت��ب��ط دولة  واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه 
بعاقات  وال�����ي�����اب�����ان  الإم�������������ارات 
ث���ن���ائ���ي���ة وث���ي���ق���ة ت�������س���ه���د ت����ط����وراً 
م�����س��ت��م��راً م�����س��ت��ف��ي��دة يف ذل����ك من 
ال��ر���س��ي��دة يف الدولة  ال��ق��ي��ادة  دع���م 
وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ اأوا����س���ر 
يف  وتعزيزه  ال�سرتاتيجي  التعاون 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل��ج��الت 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني، حيث 
اأك���ر م�ستورد  ح��ال��ي��اً  ال��ي��اب��ان  تعد 
والغاز  النفط  من  اأدن���وك  ملنتجات 
 25% اإذ ت�����س��ت��ورد م��ا ي��ق��رب م��ن 
م������ن ن���ف���ط���ه���ا اخل���������ام م������ن دول������ة 
الإمارات. ونحن نعمل مع �سركائنا 
ال�سركات  م���ن  واجل������دد  احل���ال���ني 

كما وقعت اأدنوك وبور�سة اأبوظبي 
الآجلة  ل��ل��ع��ق��ود  ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
للتعاون  اتفاقيات  الجتماع  خال 
“كوزمو  �سركة  مع  ال�سرتاتيجي 
اأويل” املحدودة - كوزمو - وعماء 
يف  ال��ف��ر���س  ل�ستك�ساف  ي��اب��ان��ي��ني 
جمال ت�سعري النفط اخلام باعتماد 
التي  اجلديدة  “خام مربان”  اآلية 

تعتمد نظام الت�سعري الآجل.
ومتتلك “كوزمو” �سراكات طويلة 
ال�ستك�ساف  جم������ال  يف  الأم���������د 
اأبوظبي،  يف  والإن���ت���اج  وال��ت��ط��وي��ر 
ح��ي��ث ت��ع��ت��ر اأح�����د امل�����س��اه��م��ني يف 
املحدودة  للنفط  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
“اأدوك” كما متلك ح�سة يف �سركة 

البندق املحدودة.

اإدارات  م��ن  تنفيذيني  وم�سوؤولني 
اأدنوك.

�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  عقد  كما 
روؤ�ساء  مع  اجتماعاً  اجلابر  اأحمد 
يابانية  ل���������س����رك����ات  ت���ن���ف���ي���ذي���ني 
كوربري�سن”،  “اإنبك�س   : ه����ي 
واإدمي�ستو”،  “واإينو�س”، 
و”كوزمو”،  و”كو�سان”، 
و”ميت�سوبي�سي”،  و”جريا”، 
و”ايتو�سو  و�سركاوؤه”،  و”ميت�سو 
و”ماربوين”،  كوربري�سن”، 
و”�سوميتومو ميت�سوي امل�سرفية”، 
و”بنك ميزوهو”، و”بنك ام يو اإف 

جي«.
ا�ستعرا�س  الج��ت��م��اع  خ���ال  ومت 
فر�س التعاون املحتمل يف املجالت 

اليابانية لتعزيز العاقات الثنائية 
وا����س���ت�������س���ك���اف ف����ر�����س وجم������الت 
التعاون وال�ستثمارات امل�سرتكة يف 
دولة الإمارات ويف خمتلف جمالت 
وم����راح����ل ق���ط���اع ال���ن���ف���ط وال���غ���از 
التابعة لأدنوك والتي حتقق منافع 
ي�سعى  ف��ي��م��ا  خ�����س��و���س��اً  م��ت��ب��ادل��ة 
العامل لتحقيق التعايف القت�سادي 

يف مرحلة مابعد كوفيد-19«.
الفرتا�سية  ال����زي����ارة  وت�����س��م��ن��ت 
العاقات  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
القت�سادية والتجارية بني البلدين 
م����ن ممثلني  ت��ق��دمي��ي��ة  ع���رو����س���اً 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  عن 
حممد  وجامعة  وم�سدر،  املتقدمة 
ال�سطناعي،  ل���ل���ذك���اء  زاي�����د  ب���ن 

خمتلف  يف  امل�سرتك  الهتمام  ذات 
القطاعات.

 “ هريو�سي  كاجياما  معايل  وق��ال 
والتجارة  الق��ت�����س��اد  وزارة  ت��ع��م��ل 
وال�����س��ن��اع��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ع��ل��ى تعزيز 
التعاون  ع��ل��ى  ت���ق���وم  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
يف ك��اف��ة امل����وارد، مب��ا يف ذل��ك وقود 
الهيدروجني والأمونيا مع الرتكيز 
ال��ك��رب��ون، من  اإزال����ة  تقنيات  ع��ل��ى 
اأج�������ل ت���ع���زي���ز ع����اق����ات ال���ت���ع���اون 
الإمارات  دول��ة  ب��ني  ال�سرتاتيجي 
واليابان. نحن �سعداء بتوقيع هذه 
ب�سكل  للعمل  ون��ت��ط��ل��ع  الت��ف��اق��ي��ة 
وث��ي��ق م��ع دول���ة الإم������ارات لتعزيز 
الأمونيا  وق���ود  ال��ت��ع��اون يف جم��ال 
الكربون”.     تدوير  اإع���ادة  وتقنيات 

�صلطان �جلابر يزور �ليابان ويلتقى وزير �القت�صاد و�لتجارة و�ل�صناعة �لياباين

الإم�رات والي�ب�ن تتفق�ن على التع�ون يف جم�ل وقود الأموني� وتقني�ت اإع�دة تدوير الكربون

والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  ومبنى  امل��اري��ة  ج��زي��رة  يف  العاملي  اأبوظبي 
بالإ�سافة اىل اأبرز املعامل ال�سياحية يف جزيرة يا�س ومبنى بلدية العني.

تبادل  عملية  دف��ع  يف  املختلفة  وفعالياته  مبادراته  خ��ال  من  الأ�سبوع  وي�ساهم 
امل���ع���ارف وت��ط��ب��ي��ق ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وت��ط��وي��ر ح��ل��ول واق��ع��ي��ة مل��واج��ه��ة حتديات 

ال�ستدامة والتغري املناخي.
فيه  حتتفل  ال��ذي  ال��ع��ام   2021 يف  الأول  الرئي�سي  العاملي  احل��دث  وباعتباره 
رائ��د يف تعزيز  ب��دور  الأ�سبوع  �سي�سهم  تاأ�سي�سها  50 عاما على  الإم���ارات مب��رور 
التعاون بني القطاع احلكومي وقطاع الأعمال والأط��راف املعنية يف املجتمع من 

اأجل حتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.

•• اأبوظبي - وام: 

اأ�ساءت اأبوظبي عددا من اأبرز معاملها ال�سياحية والأيقونية باللون الأخ�سر و�سعار 
اأ�سبوع اأبوظبي لا�ستدامة قبل ايام من انطاق فعاليات الأ�سبوع - املن�سة العاملية 
املعنية بت�سريع وترية التنمية امل�ستدامة - والذي ت�ست�سيفه �سركة اأبوظبي لطاقة 
امل�ستقبل “م�سدر” خال الفرتة من 18 اإىل 21 يناير اجلاري ب�سكل افرتا�سي 
التوا�سل املرئي. واكت�سى عدد من املعامل الرئي�سية  با�ستخدام تقنيات ومن�سات 
يف الإمارة باللون بالأخ�سر و�سعار الأ�سبوع وهي برج الرياح ومبنى �سركة �سيمنز 
ومقر �سوق  “اأدنوك”  الوطنية للبرتول  اأبوظبي  يف مدينة م�سدر ومقر �سركة 

�تفاقية بني �ملو�رد �لب�صرية باأبوظبي و�الإمار�ت لالأملنيوم لتوفري فر�س �لعمل للكو�در �لوطنية �ل�صابة

التف�قية تهدف اإىل تعزيز التوطني يف القط�ع اخل��س وال�شتثم�ر يف قدرات املواطنني ومتكينهم يف الوظ�ئف الفنية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة املوارد الب�سرية التابعة 
ل����دائ����رة الإ�����س����ن����اد احل���ك���وم���ي يف 
العاملية  الإم��ارات  و�سركة  اأبوظبي 
���س��رك��ة �سناعية  اأك���ر  ل��اأمل��ن��ي��وم، 
النفط  ق���ط���اع  خ�����ارج  ال����دول����ة  يف 
اإىل  تهدف  اتفاقية  ام�س  وال��غ��از، 
للمواطنني  العمل  ف��ر���س  تعزيز 
ا�ستدامة  و���س��م��ان  الإم���ارات���ي���ني 
عمليات القطاع ال�سناعي احليوي 
باأيد وطنية مبا يتوافق مع اأهداف 
والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 

لإمارة اأبوظبي.
لتوفري  ال����ط����رف����ان  و����س���ي���ت���ع���اون 
لل�سباب  ال����ف����ر�����س  م�����ن  امل�����زي�����د 
الإم���ارات���ي ال��ب��اح��ث ع��ن عمل من 
واإتاحة  ال��ه��ي��ئ��ة،  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
مهاراتهم  لتطوير  اأمامهم  املجال 
وذل����ك من  ف��ن��ي��ة،  ل�سغل وظ��ائ��ف 
الوطني  ال��ت��دري��ب  برنامج  خ��ال 
ل�سركة  التابع  م�سهر”  “م�سغل 
حيث  لاأملنيوم  العاملية  الإم����ارات 
�سيتم توقيع عقود عمل دائمة مع 
اليوم  م��ن  ب��ال��رن��ام��ج  امللتحقني 

الأول.
و�ستقوم الهيئة مبوجبها برت�سيح 
اأ����س���م���اء اإ����س���اف���ي���ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
لدى  املكثف  التدريبي  ال��رن��ام��ج 
ي�����س��ت��م��ر عاما  ال�������س���رك���ة، وال������ذي 
واحدا انطاقا من يناير 2021 
ليتم توفري الوظائف للمر�سحني 
يف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة داخ���ل 
مدة  اإمت���ام  بعد  ال�سركة  م�ساهر 

التدريب بنجاح.
بعد”..  “عن  الت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
املزروعي،  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي��اء  ���س��ع��ادة 

م�����ع�����دلت ال����ت����وط����ني وال������ك������وادر 
الوطنية يف ال�سركة .. معربة عن 
اأملها يف اأن حتقق اتفاقية التعاون 
اأهداف  وتخدم  الطرفني  تطلعات 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
امل�ستدامة وتعزيز منظومة العمل 
لروؤية  وف���ق���ا  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة  يف 

وتوجهات احلكومة.
عبدالنا�سر  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
“ ت�سكل هذه  اإبراهيم بن كلبان : 
ل�سراكة  انطاق  نقطة  التفاقية 
مثمرة مع موؤ�س�سة ت�ساركنا الروؤية 
على  �سي�ساعدنا  مما  والتوجهات، 
احلالية  ا�سرتاتيجياتنا  م��واءم��ة 
املواهب  ل��ت��ط��وي��ر  اأف�����س��ل  ب�����س��ك��ل 
وم��ن خال  الإم��ارات��ي��ة.  الوطنية 
التعاون مع هيئة املوارد الب�سرية، 
العاملية  الإم�������������ارات  ����س���ت���وا����س���ل 
ل��اأمل��ن��ي��وم ال���وف���اء ب��ال��ت��زام��ه��ا يف 
ملواطني  التوظيف  ف��ر���س  ت��وف��ري 
الإمارات، وتنظيم برامج التدريب 
يوؤهلهم  املتقدمة، مبا  املتخ�س�سة 
الفنية.  ال����وظ����ائ����ف  يف  ل��ل��ع��م��ل 
�سباب  اأن  را���س��خ  اعتقاد  وي��ح��دون��ا 
م�ستقبل  اأ�سا�س  ميثلون  الإم���ارات 
ال���وط���ن، الأم����ر ال����ذي دف��ع��ن��ا اإىل 
اإطاق برامج التدريب يف ال�سركة 
و�سنوا�سل   ،1982 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
املواهب  لتنمية  ال��رام��ي��ة  جهودنا 
اأهداف  لدعم  وتدريبها  الوطنية 

قيادتنا الر�سيدة ».
ومتثل هذه التفاقية خطوة هامة 
من جانب �سركة الإمارات العاملية 
دعم  اإىل  وال���ه���ادف���ة  ل���اأمل���ن���ي���وم، 
التي  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  تطوير 
تركز على توفري فر�س التوظيف 

والتدريب ل�سباب الإمارات.

�سركة  مع  بالتن�سيق  تعمل  الهيئة 
على  ل��اأمل��ن��ي��وم  العاملية  الإم�����ارات 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  اآل����ي����ات  ت��ط��وي��ر 
وت����ع����زي����زه����ا خل����دم����ة الأه���������داف 
ل��ل��ط��رف��ني ومبا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يعود بفائدة مبا�سرة على ال�سباب 

املواطن الباحث عن عمل.
الأولوية  “ ب��ن��اء على   : واأ���س��اف��ت 
ن�سبة  ل����رف����ع  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
يف  للمواطنني  ال��ف��ع��ال��ة  امل�����س��ارك��ة 
�سوق العمل، ن�سعى يف هيئة املوارد 
العاملة  القوى  لإك�ساب  الب�سرية 

يلي ذلك دخولهم التدريب العملي 
يف املوقع.

عبداهلل  ع���ل���ي���اء  ����س���ع���ادة  وق����ال����ت 
املزروعي اإن التفاقية متثل امتدادا 
للم�سرعات  اأب���وظ���ب���ي  ل���رن���ام���ج 
وجلهود   ،”21 “غدا  احلكومية 
ال�سراكة  حت��ق��ي��ق  يف  ال���ط���رف���ني 
للتعاون  وترجمة  ال�سرتاتيجية 
الفريق  ب����روح  وال��ع��م��ل  امل��وؤ���س�����س��ي 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخلا�س  ب��ني 
ل��ت��ع��زي��ز م�������س���ارك���ة امل���واط���ن���ني يف 
ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي، م����وؤك����دة اأن 

منطلق حر�س الهيئة على �سمان 
ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة مبا  اإىل  ال���و����س���ول 
يعزز جاهزية الباحثني عن العمل 
من  العمل  م��ك��ان  اإىل  لان�سمام 
وتعزيز  م��ه��ارات��ه��م  تطوير  خ��ال 
القت�سادي  النمو  لدفع  معارفهم 

يف امل�ستقبل.
جهود  ع���ل���ى  ����س���ع���ادت���ه���ا  واأث�����ن�����ت 
لاأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �سركة 
الفر�س  ت���وف���ري  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
املواهب  وا���س��ت��ق��ط��اب  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
لتعزيز  وت���وظ���ي���ف���ه���ا  امل����واط����ن����ة 

ال��ذي��ن وق���ع الخ��ت��ي��ار عليهم من 
ليخ�سع  م��ع��ا،  وال��ه��ي��ئ��ة  ال�����س��رك��ة 
حتديد  لخ����ت����ب����ارات  امل���ر����س���ح���ون 
ال�سخ�سية.  وامل��ق��اب��ات  امل�ستوى 
امل���وؤه���ل���ني منهم  ت��ع��ري��ف  و���س��ي��ت��م 
برامج التدريب الوطني “م�سغل 
بال�سركة  اخل�����ا������س  م�سهر” 
ال�سركة  و���س��ت��وق��ع  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا 
عقودا مع املنت�سبني ممن يظهرون 
ق�������درات واع��������دة، ل���ان���خ���راط يف 
ال��ت��دري��ب الأك����ادمي����ي وال��ف��ن��ي يف 
املعهد التدريبي التابع لل�سركة، و 

الازمة  واملعرفة  املهارة  املواطنة 
لدخول �سوق عمل تناف�سي، وذلك 
م��ن خ���ال اخ��ت��ي��ار اأع��ل��ى معايري 
ال��ت��دري��ب الأك����ادمي����ي وامل��ه��ن��ي يف 

خمتلف املجالت.«.
امل�سرتكة  اجلهود  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
التي �ستبذل خال املرحلة املقبلة 
من خال جلانها املخت�سة لتنفيذ 
كافة املهام املنوطة بهم على اأكمل 
ال��و���س��ول لنتائج  اأج����ل  وج���ه م���ن 
���س��ري��ع��ة وف���اع���ل���ة وحت��ق��ي��ق كافة 
اخلطط والت�سورات املو�سوعة من 

الب�سرية،  امل���وارد  هيئة  ع��ام  مدير 
كلبان،  بن  اإبراهيم  وعبدالنا�سر 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة الإمارات 
العاملية لاأملنيوم بح�سور عدد من 

م�سوؤويل الطرفني.
�ستقوم  الت����ف����اق����ي����ة،  ومب����وج����ب 
لاأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �سركة 
هيئة  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ب��ال��و���س��ول 
املوارد الب�سرية اخلا�سة بالباحثني 
عن عمل من مواطني الدولة ومن 
ثم �ستقوم بتنظيم برنامج للتوجيه 
للمواطنني  ال��وظ��ي��ف��ي  والإر����س���اد 

مبن��شبة اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة.. »وام« ت�شتعر�س اأهداف الجندة الع�ملية  •• اأبوظبي-وام:

اأهم  من  امل�ستدامة  التنمية  تعد 
الع�سر  يف  احل��ا���س��م��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
العامل  ي�سهده  م��ا  م��ع  احل��دي��ث 

من حتديات اقت�سادية وبيئية و�سحية باتت ت�ستنزف ب�سكل حاد املوارد والرثوات 
الطبيعية للكرة الأر�سية مبا يهدد م�ستقبل الدول وال�سعوب. وت�ست�سيف الإمارات 
اأبوظبي  »اأ���س��ب��وع  اف��رتا���س��ي،  ب�سكل  يناير اجل���اري،   21 اإىل   18 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
م�ساعي  دع��م  يف  وامل�سوؤول  الفاعل  لدورها  تكري�ساً  وذل��ك   ،»2021 لا�ستدامة 
ال�ستدامة،  ح��ول  العاملي  احل��وار  خ��ال حتفيز  ال�ساأن من  بهذا  ال��دويل  املجتمع 

وحتويل الأفكار اإىل خطط وحلول وم�سروعات عملية وجمدية.
ومنذ مطلع اللفية الثالثة برزت العديد من الأدلة والوقائع التي دعت اإىل اإعادة 
ترفا  تعد  ومل  ملحة  �سرورة  اأ�سبحت  التي  امل�ستدامة  التنمية  مب�سالة  التفكري 
العامل من ذوبان للقمم اجلليدية، وارتفاع درجات احلرارة  خا�سة مع ما �سهده 
الغابات، وتدهور الرتبة، وا�ستمرار ال�سغط  واإزال��ة  اىل م�ستويات غري م�سبوقة، 
على املوارد الطبيعية مع ا�ستمرار منو ال�سكان وتزايد ا�ستهاكهم، هذا على جانب 

2021 لدول�ة الإمارات، حيث تق�وم اللجن�ة بر�س�د املوؤ�س�رات ومتابعته�ا بالتع�اون 
املتابع��ة  اللجن��ة م�س��وؤولة ع��ن  اأن  اإىل  بالإ�سافة  املحلي��ة،  الإح�سائية  املراك��ز  م��ع 

الدوري��ة للتق��دم املح��رز واإج��راء املراجع��ة للمراح��ل الت�ي ت�م اإجنازه�ا.
وحددت الأجندة العاملية للتنمية امل�ستدامة 17 هدفا مثلت دعوة جلميع البلدان 
الفقرية والغنية واملتو�سطة الدخل للعمل على تعزيز الزدهار مع الأخذ بالعتبار 
حماية كوكب الأر�س، حيث تدرك هذه الهداف باأن الق�ساء على الفقر يجب اأن 
ي�سري جنباً اإىل جنب مع ال�سرتاتيجيات التي تبني النمو القت�سادي كما تتناول 
واحلماية  وال�سحة  التعليم  ذل��ك  يف  مبا  الجتماعية  الحتياجات  من  جمموعة 

الجتماعية وفر�س العمل مع معاجلة تغري املناخ وحماية البيئة.
وت�سعى الأجندة العاملية للتنمية امل�ستدامة وفقا لأهدافها اإىل الق�ساء على الفقر 
بجميع اأ�سكاله يف كل مكان حيث ل يزال 10 يف املائة من �سكان العامل يعي�سون يف 
اأجل احل�سول على الحتياجات الأ�سا�سية مثل  فقٍر مدقٍع اليوم، ويكافحون من 

التحديات القت�سادية وال�سحية والتعليمية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
ويعتر العام 2015 نقطة حتول م�سريية يف تاريخ املجتمع الدويل الذي اأبدى 
عزما وو�سوحا غري م�سبوق على التعاون والتاحم يف �سبيل حتقيق م�ستقبل اأكرث 
ازدهارا وا�ستدامة ل�سالح جميع �سعوب الأر�س، وذلك مع �سدور قرار هيئة الأمم 
املتحدة بتبني اأجندة اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030. واأدت دول�ة الإمارات دوراً 
حموري�اً خال امل�س�اورات الت�ي اأف�ست اإىل الإعان ع�ن اأه�داف التنمي�ة امل�س�تدامة 
ول�سم�ان ا�س�تمرارية جه�ود الإم�ارات لتحقي�ق اأهدافه�ا الطموح�ة يف هذا املج�ال، 
ت�م ت�س�كيل اللجنة الوطني�ة لأهداف التنمي�ة امل�س�تدامة يف ع�ام 2017 التي عمل�ت 
امل�س�تويني  عل�ى   2030 اأجن�دة  بن�ود  لتنفي�ذ  الداعم�ة  امل�س�اريع  م�ن  ع�دد  عل�ى 
اأ�سح�اب  م�ع  بامل�س�اركة  تفوي�س�اً  الوطني�ة  اللجن�ة  ومنح�ت  وال��ع��امل�����ي.  املحل�ي 
العاقة من ال�س�ركاء املحليي�ن والدوليي�ن لتعزيز اأهداف الأجندة العاملية للتنمية 
امل�ستدامة 2030 ومواءمته��ا م��ع اأولوي��ات الدول��ة التنموي��ة والأجندة الوطني��ة 

ال�سحة والتعليم املياه وال�سرف 
الجندة  وت�����س��ت��ه��دف  ال�����س��ح��ي. 
وتوفري  اجل�����وع  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء 
نة  الأمن الغذائي والتغذية املح�سرّ
امل�ستدامة  ال�����زراع�����ة  وت���ع���زي���ز 
اإىل  الذهاب  العامل يعتادون  820 مليون �سخ�س يف  اأك��رث من  خا�سة مع وج��ود 
كوفيد- جائحة  ب�سبب  للزيادة  مر�سحة  الأرق���ام  ه��ذه  اأن  كما  جائعني،  الفرا�س 

19. وتدعو الجندة اإىل �سمان متتع اجلميع باأمناط عي�س �سحية وبالرفاهية 
فر�س  وتعزيز  وال�سامل  املن�سف  اجليد  التعليم  �سمان  كذلك  الأعمار،  يف جميع 
ال�سرف  النظيفة وخدمات  املياه  اإتاحة  اإىل  اإ�سافة  للجميع،  التعلرّم مدى احلياة 
العاملية  اأه��داف الجندة  اأب��رز  امل�ساواة بني اجلن�سني من  ال�سحي للجميع. وتعد 
للتنمية امل�ستدامة والتي تعترها قاعدة اأ�سا�سية و�سرورية لعامل م�سامل ومزدهر 
وتن�سد  بينها.  وفيما  البلدان  داخ��ل  امل�ساواة  ان��ع��دام  من  احل��د  كذلك  وم�ستدام، 
احلديثة  الطاقة  خدمات  على  مي�سورة  بتكلفة  اجلميع  ح�سول  �سمان  الجندة 
للجميع  وال�����س��ام��ل  امل�سطرد  الق��ت�����س��ادي  النمو  وت��ع��زي��ز  وامل�����س��ت��دام��ة،  امل��وث��وق��ة 

وامل�ستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الائق للجميع.



اجلمعة   15  يناير   2021  م   -   العـدد   13139  
Friday   15  January   2021   -  Issue No   13139

19191915

املال والأعمال

ويز اإير اأبوظبي تد�شن اليوم اأوىل رحالته� من اأبوظبي اإىل اأثين� 
وتطلعاته����ا  روؤيته������ا  مع  ين�س�����جم  ومبا  تناف�س����ية  باأ�سعار 
ال�سركاء  م���ع  ال���ت���ع���اون  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  كم�������ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
�س�����فر جديدة ومتنوع��ة  ال�سرتاتيجيني لتوفري خي�������ارات 

لل�سكان وال�سياح«.
وت�ستعد “ويز اإير اأبوظبي” التي جرى تاأ�سي�سها بال�سراكة 
اإير”  “ويز  وجم��م��وع��ة   »ADQ “القاب�سة  ���س��رك��ة  ب��ني 
ثي�سالونيكي  م��دي��ن��ة  اإىل  رح��ات��ه��ا  لت�سغيل  ال��ق��اب�����س��ة، 
اليونانية من اأبوظبي يف 4 فراير 2021 وتتوفر تذاكر 
wizzair. :ال��رح��ات ع��ل��ى م��وق��ع ال�����س��رك��ة الإل���ك���رتوين

com، وتطبيق الهاتف املتحرك اخلا�س بها. 
وك����ان����ت وي�����ز اإي������ر اأب����وظ����ب����ي، ق����د اأع���ل���ن���ت ع����ن ���س��ب��ك��ة من 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت “ويز اإير اأبوظبي”، اأحدث �سركات الطريان الوطنية 
املتحدة، عن جاهزيتها لتد�سني  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
اأوىل رحاتها ر�سمياً من مطار اأبوظبي الدويل اإىل اأثينا، 

اليوم اجلمعة املوافق 15 يناير اجلاري.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ف���ارادي،  جوزيف  ق��ال  املنا�سبة  وبهذه 
 :2003 عام  ال�سركة  واأح��د موؤ�س�سي  اأبوظبي”  اإير  “ويز 
اأبوظبي  م��ن  القت�سادية  رحاتنا  اأوىل  اإط���اق  “ي�سرنا 
والتي  لل�سركة،  اجل��دي��دة  الوجهات  اأه��م  اأح��د  متثل  والتي 
برهنت جناحها يف توفري خيارات جديدة لل�سفر القت�سادي 

اأثينا،  وت�سمل  اأبوظبي  مع  لربطها  التي تخطط  الوجهات 
واأودي�سا،  وثي�سالونيكي، والإ�سكندرية، وكوتاي�سي، ولرنكا، 
ويريفان، اإىل جانب اإطاق املزيد من الوجهات مع تو�سيع 

ال�سركة لأ�سطولها يف اأبوظبي خال الأ�سهر املقبلة.
طائرات   4 اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز  ط��ائ��رات  اأ���س��ط��ول  وي�سم 
تتيح  التي  كلًيا،  اجلديدة   A321neo اإيربا�س  ط��راز  من 
يف  مبناف�سيها  م��ق��ارن��ة  ممكنة  بيئية  ب�سمة  اأق���ل  لل�سركة 

املنطقة.
عر  التعقيم  جم��ال  يف  املمار�سات  اأف�سل  ال�سركة  وتتبنى 
ت�سمن  التي  املعززة  الوقائية  التدابري  خال  من  �سبكتها، 

من خالها �سحة و�سامة امل�سافرين واأفراد طاقمها. 

مل�صاعدة �مل�صتثمرين على �ال�صتفادة من �لفر�س �لو�عدة الإمارة �أبوظبي

مكتب اأبوظبي لال�شتثم�ر يفتتح ثم�نية مك�تب متثيلية ع�ملية

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزراء القت�ش�د وري�دة الأعم�ل والتج�رة اخل�رجية

تتمتع مبقومات  اأخرى  املبتكرة يف قطاعات  لل�سركات  وغري مالية 
اآلية دعم تركز ب�سكل اأكر على امل�ستثمرين من  منو عالية، �سمن 
بن  ط��ارق  الدكتور  �سعادة  قال  جانبه،  ومن  العامل.  اأنحاء  خمتلف 
هندي، مدير عام مكتب اأبوظبي لا�ستثمار: “توفر اإمارة اأبوظبي 
للم�ستثمرين الدوليني بيئة عمل جذابة نظراً ملا متتاز به من بنية 
و�ستعمل  للنمو.  كبرية  اإمكانيات  من  به  تزخر  وم��ا  عاملية،  حتتية 
ا�ستثمارية  لفر�س  للو�سول  كبوابة  الدولية  املكاتب  من  �سبكتنا 
ال�سركات من جميع الأحجام يف  اإىل  الو�سول  اأكر، و�ستمكننا من 
خمتلف اأنحاء العامل. كما �ستعمل فرق العمل العاملية لدينا مبثابة 
ملا تتمتع به من معارف وقدرات  اأبوظبي، نظراً  نافذة مثالية على 
ال�سامل  ال��دع��م  على  امل�ستثمرين  ح�سول  ت�سمن  وا�سعة  حملية 
نهم من تطوير وتنمية اأعمالهم يف الإمارة«. وكان مكتب  الذي ميكرّ
اأبوظبي لا�ستثمار قد اأعلن يف �سهر �سبتمر من العام 2020 عن 
خططه لفتتاح اأول مكتب متثيلي له خارج دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة يف ت��ل اأب��ي��ب ب��اإ���س��رائ��ي��ل. وق���د دخ���ل امل��ك��ت��ب يف ���س��راك��ة مع 
واحلو�سبة  ال�سطناعي  الذكاء  يف  املتخ�س�سة   )G42( جمموعة 
التمثيلي  املكتب  ل�ست�سافة  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  ومقرها  ال�سحابية 
يقع  ال��ذي  املكتب  و�سيعمل  اأبيب.  تل  يف  لا�ستثمار  اأبوظبي  ملكتب 
ال��ذي د�سنته جمموعة )G42( م��وؤخ��راً يف تل  ال��ف��رع اجل��دي��د  يف 
اأبيب على تعزيز التعاون بني املوؤ�س�ستني اإىل جانب توفري الفر�س 
اأعمالها  بتاأ�سي�س  ترغب  التي  الإ�سرائيلية  التكنولوجيا  ل�سركات 

وتو�سعتها يف اإمارة اأبوظبي.

القطاع اخلا�س يف  اأم��ام فر�س جديدة للتعاون بني �سركات  وا�سعاً 
اأبوظبي ونظرائهم على امل�ستوى الدويل«.  وكانت اإمارة اأبوظبي قد 
اأن�سطة  العامل يف ممار�سة  الثاين ع�سر على م�ستوى  املركز  احتلت 
الأعمال بح�سب تقرير ممار�سة اأن�سطة الأعمال ال�سادر عن البنك 
جاذبة  كوجهة  مكانتها  تعزيز  م��ن  الإم����ارة  متكنت  حيث  ال���دويل، 
لاأعمال  املواتية  البيئة  ت�ساهم  اإذ  الأجنبية،  لا�ستثمارات  ورائ��دة 
الإمارة  تقدمه  ال���ذي  الكبري  وال��دع��م  املتقدمة  التحتية  والبنية 
لقطاع الأعمال يف توفري فر�س جتارية هامة لل�سركات القائمة على 
اأبوظبي لا�ستثمار  البتكار. و�سرتكز �سبكة املكاتب الدولية ملكتب 
واإمارة  الدولية  اأ�سواقها  يف  ال�سركات  ب��ني  التوا�سل  ت�سهيل  على 
اأبوظبي، مبا ي�ساهم يف تعريف امل�ستثمرين الدوليني مبزايا عديدة 
الدعم  ت��وف��ري  وب��ه��دف  الإم�����ارة.  يف  وتو�سعتها  الأع��م��ال  لتاأ�سي�س 
املكاتب  �سبكة  �ستعمل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  لل�سركات  الأم��ث��ل 
يف  ال�سركات  لهذه  املحلية  الإمكانيات  من  ال�ستفادة  على  الدولية 
توفري  من  لا�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  ميكرّن  مبا  الدولية  الأ�سواق 
العامل،  امل�ستثمرين على م�ستوى  تلبي متطلبات  التي  الدعم  حزم 
حيث �سي�سبح من الأ�سهل على ال�سركات الدولية النا�سئة الو�سول 
اإىل برامج الدعم الكاملة التي يوفرها مكتب اأبوظبي لا�ستثمار، 
املتاحة  املختلفة  واحلوافز  امل�ستثمرين  رعاية  خدمات  ذلك  يف  مبا 
الدويل  ال�سعيد  على  اأبوظبي لا�ستثمار  تو�سع مكتب  وياأتي  لها. 
 2 بقيمة  دعماً  يقدم  ال��ذي  اجلديد  البتكار”  “برنامج  لي�ستكمل 
مليار درهم )545 مليون دولر( من خال توفري حزم دعم مالية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي لا�ستثمار عن افتتاح ثمانية مكاتب متثيلية  اأعلن مكتب 
اأب��ي��ب، ون��ي��وي��ورك، و���س��ان فران�سي�سكو،  ج��دي��دة ل��ه يف ك��ل م��ن ت��ل 
من  كجزء  وذل��ك  و�سيوؤول،  وبكني،  وباري�س،  ولندن،  وفرانكفورت، 
مبادرات املكتب ال�سرتاتيجية التي تهدف لتعزيز الدعم الذي يقدمه 
املكتب للم�ستثمرين يف خمتلف اأنحاء العامل. و�ستعمل �سبكة املكاتب 
العاملية التي مت تاأ�سي�سها بالتعاون مع دائرة التنمية القت�سادية - 
اإىل  لا�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  و�سول  نطاق  تو�سيع  على  اأبوظبي 
وت�سجيعها  املبتكرة  ال�سركات  جلذب  الرئي�سية  اخلارجية  الأ�سواق 
قال  املنا�سبة،  وبهذه  اأبوظبي.  اإم��ارة  وتنميتها يف  اأعمالها  لتاأ�سي�س 
 – القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  ال�سرفاء،  علي  حممد  معايل 
عاقات  تاأ�سي�س  على  العمل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  “توا�سل  اأب��وظ��ب��ي: 
خال  م��ن  وذل��ك  الدوليني  �سركائنا  م��ع  ا�سرتاتيجية  اقت�سادية 
تعزيز فر�س ال�ستثمار امل�سرتك ودعم املبتكرين وال�سركات العاملية، 
بهدف متابعة التطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية القت�سادية 
امل�ستدامة لاإمارة. ويعك�س افتتاح مكتب اأبوظبي لا�ستثمار ثمانية 
امل��زي��د من  ب��اإط��اق  الإم����ارة  ال��ت��زام  ال��ع��امل  اإقليمية ح��ول  مكاتب 
الرئي�سيني،  الدوليني  ال�سركاء  مع  بالتعاون  ال�ستثمارية  الفر�س 
حيث �ستعمل املكاتب التمثيلية كحلقة و�سل بني الأ�سواق الدولية 
القت�سادية  الفئات  يف  ال��واع��دة  ال�ستثمارية  والفر�س  الرئي�سية 
الباب  يفتح  ال��ذي  الأم��ر  لدينا،  قوية  منو  باإمكانيات  تتمتع  التي 

بي�ن�ت ن�ش�ط القط�ع�ت القت�ش�دية 
الم�راتية تعزز اإدامة النمو خالل 2021 

•• اأبوظبي- وام:

اأكدت بيانات عودة الن�ساط للعديد من القطاعات القت�سادية يف المارات 
ح  2021 ، ومب��ع��دلت ُت�سحرّ ال��ع��ام  اإدام���ة ه��ذا النمو خ��ال  ال��ق��درة على 

التقديرات التي كانت متداولة خال العام املا�سي.
ظهر ذلك يف اأرقام الأداء التي حققها قطاع ال�سياحة وال�سفر، متمثا يف 
ن�سب اإ�سغال الفنادق يف امارتي اأبوظبي ودبي، �سواء من ال�سياح من خارج اأو 
داخل الدولة. وترافق الن�ساط امل�ستعاد يف هذا القطاع وا�سع الت�سغيل، مع 
بيانات يف القطاع غري النفطي ويف قطاع التجزئة، اأ�ساعت الثقة باأن وترية 

النمو القطاعي والجمايل متتلك قدرة التوا�سل خال عام 2021.
املختلفة  القطاعات  يف  جيدة  منو  ن�سب  بتحقيق  الثقة  دواع��ي  من  وع��زز 
مع  تزامن  وال��ذي  وامل��وؤمت��رات،  املعار�س  ون�ساط  اجل��وي  ال�سفر  ا�ستئناف 
ارتفاع ملمو�س يف ا�سعار النفط، الأمر الذي انعك�س باآثاره اليجابية على 

الأ�سواق املالية خال الأ�سبوعني الأولني من العام اجلاري.
البيانات  الن�ساط مع توا�سل  الثقة بتحقيق مزيد من  وترادفت موجبات 
الق��ت�����س��ادي��ة الي��ح��اب��ي��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت خ����ال الي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة املا�سية، 
باح�سائيات �سادرة عن جهات حملية ودولية ومن �سمنها ما وثقه ال�سجل 
التي  التجارية  الرتاخي�س  القت�سادي من منو ملحوظ يف عدد  الوطني 
وتوا�سلها  دي�سمر  �سهر  يف  ذروت��ه��ا  وو�سلت  املا�سي  العام  خ��ال  �سجلت 
دولية  بيانات   ، الح�سائيات  هذه  واأعقب  اجل��اري.  يناير  يف  اأعلى  بوترية 
عن موؤ�سر الإ�سغال الفندقي يف الإمارات لاأ�سهر الع�سرة الأوىل من العام 

املا�سي.

اأرحمة بن �سعود  الأم��ريي وال�سيخ 
الق�سم  م��دي��ر  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن 
العهد  ويل  �سمو  ملكتب  الإع��ام��ي 
وال�سيخ حممد بن �سعود بن خالد 
القا�سمي وعدد من مدراء الدوائر 

يف راأ�س اخليمة.

•• راأ�ض اخليمة- وام: 

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد 
�سموه  ام�س مبجل�س  راأ���س اخليمة 
من  ك��ا  حممد  ب��ن  �سقر  مبدينة 

معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
اأحمد  الدكتور  وم��ع��ايل  القت�ساد 
بن عبد اهلل حميد بالهول الفا�سي 
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع 
ومعايل  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د الزيودي 

القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
ظل  يف  الإم�����ارة  تناف�سية  وت��ع��زي��ز 
الإم��ك��ان��ات وال���ق���درات ال��ت��ي تتمتع 
ي��خ��دم ج��ه��ود احلكومة  ب��ه��ا ومب���ا 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
ال�ساملة. ح�سر اللقاء ال�سيخ اأحمد 

وزير دولة للتجارة اخلارجية.
ا�ستعرا�س خطة  اللقاء  ومت خال 
قطاع  وت��ط��وي��ر  لتنمية  م�����س��رتك��ة 
القت�ساد  وزارة  ب���ني  الق��ت�����س��اد 
واجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة ب�����اإم�����ارة راأ������س 
امل�سرتكة  اجلهود  اإط��ار  يف  اخليمة 

دائرة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي  �سقر  ب��ن 
اجلمارك رئي�س جمل�س ادارة هيئة 
القت�سادية  اخليمة  راأ���س  مناطق 
بن  ����س���ل���ط���ان  وال�������س���ي���خ  “راكز” 
ال��ق��ا���س��م��ي مدير  ب��ن �سقر  ج��م��ال 
الديوان  يف  املواطنني  �سوؤون  اإدارة 

والبناء  احل���ال،  بطبيعة  الأع��م��ال 
عليها يف التخطيط ل�سرتاتيجيات 
وخ�سو�ساً  بعده  وما   2021 عام 
اأن هذه الدرو�س اأثبتت اأن الأزمات 
ت���اأت���ي دون م��ق��دم��ات ما  ال���ك���رى 
وال�ستعداد  امل��رون��ة  اأهمية  ي��وؤك��د 
مواجهة  ع��ل��ى  وال����ق����درة  ال����دائ����م 
التحديات واإدارة الأزمات، مو�سحة 
اأن جمل�س �سيدات اأعمال ال�سارقة 
يحدد توجهاته لعام 2021 وفقاً 
مل��ا ا���س��ت��وع��ب��ه م��ن درو�����س 2020 
بالرتكيز على تعزيز بيئة الأعمال 
القت�ساد  م��ت��غ��ريات  ي���واك���ب  مب���ا 
العاملي ومتطلبات ريادة الأعمال. 

ي�سار اإىل اأن جمل�س �سيدات اأعمال 
عام  يف  تاأ�سي�سه  وم��ن��ذ  ال�����س��ارق��ة، 
متكامًا  ن��ه��ج��اً  ي��ت��ب��ن��ى   ،2002
الأعمال  م�ساريع  دع��م  اإىل  يهدف 
وتديرها  متتلكها  التي  وال�سركات 
�سيدات الأعمال، وتقدمي امل�ساعدة 
وامل�سورة الفنية الازمة لل�سيدات 
ال���راغ���ب���ات ب���اإط���اق اأع��م��ال��ه��ن يف 
دعمهن  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�������س���ارق���ة، 
م���ن خ����ال اإق����ام����ة ����س���راك���ات مع 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
لهن  الفر�سة  وت��وف��ري  وخ��ارج��ه��ا، 
مل�����س��اري��ع��ه��ن يف خمتلف  ل��ل��رتوي��ج 
واملهنية على  القت�سادية  املن�سات 

امل�ستويني املحلي والعاملي.

••  ال�شارقة-الفجر:

مت���ك���ن جم��ل�����س ����س���ي���دات اأع���م���ال 
ال�������س���ارق���ة ال���ت���اب���ع مل��وؤ���س�����س��ة مناء 
م����ن حتويل  ب������امل������راأة،  ل���ارت���ق���اء 
�سهدها  التي  والأزم��ات  التحديات 
2020، ويف  ال��ع��امل خ��ال ال��ع��ام 
م��ق��دم��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، اإىل 
فر�س من خال مرونته العالية يف 
الأعمال  بيئة  لظروف  ال�ستجابة 
اجل����دي����دة وم���ت���غ���ريات الأ�����س����واق 
وال�سلوكيات  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
املجتمع،  اأف��راد  ال�ستهاكية لدى 
ال�ستفادة  على  قدرته  اإىل  اإ�سافة 
م������ن ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا واع����ت����م����اد 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
وتطور  ا����س���ت���م���رار  ي�����س��م��ن  مب����ا 
اأق�سى  ولتحقيق  ع�سواته.  اأعمال 
مع  يتما�سى  مبا  لع�سواته  فائدة 
نقل  اجلديد،  الأعمال  اإدارة  منط 
املجل�س”  “زيارات  حملة  املجل�س 
عام  نهاية  اأطلقها  التي  امليدانية 
اإلكرتونية،  م��ب��ادرة  اإىل   2019
ت�سليط  احلملة  ا�ستهدفت  حيث 
التي  اخل�����دم�����ات  ع���ل���ى  ال���������س����وء 
الأعمال  لرائدات  املجل�س  يقدمها 
م�ساريعهن،  ب��ت��ط��وي��ر  ال��راغ��ب��ات 
الأعمال  ���س��ي��دات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
خمتلف  من  املحلية  املجتمعات  يف 
ع�سوات  جتتمع  بينما  القطاعات، 
اإىل  احلملة  حت��وي��ل  بعد  املجل�س 
اإل��ك��رتون��ي��ة ع��ر جل�سات  زي�����ارات 
اف��رتا���س��ي��ة ل��ت��ب��ادل الأف���ك���ار حول 
وا�سرتاتيجيات  الأع��م��ال  خمتلف 
نفذ  اإذ   ال��ع��م��ل،  بيئة  م��ع  التكيف 
ميدانية  زي��������ارة   14 امل���ج���ل�������س  

والكرتونية خال 2020.

مبادرات و 5 ور�س اإلكرتونية   3
القت�ساد  مل���ت���غ���ريات  وا���س��ت��ج��اب��ة 
ال��ع��امل��ي وب��ي��ئ��ة الأع���م���ال اجلديدة 
التي فر�ستها جائحة كورونا، اأطلق 
اإلكرتونية،  م���ب���ادرات   3 امل��ج��ل�����س 

2000 ع�سوة  من  اأك��رث  لتمكني 
ال�ستفادة  من  املجل�س  يف  م�سجلة 
من خدمات التدريب وال�ست�سارات 
وهي،  الإل���ك���رتوين  تطبيقه  ع��ر 
يقراأ،  واملجل�س  املجل�س،  ن�سائح 
حيث  امل���ج���ل�������س،  وم�������س���ط���ل���ح���ات 
تقدمي  الأوىل  امل���ب���ادرة  ت�سمنت 
الأعمال  �سيدات  �ساعدت  ن�سائح 
التي  الأوق���ات  من  ال�ستفادة  على 
من  املنزيل  احلجر  اأثناء  ق�سينها 
خال تزويدهن بالأفكار واملعارف 
بكيفيرّة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال��ع��م��ل��ي��ة 

موا�سلة اأعمالهن التجارية.
“املجل�س  م����ب����ادرة  خ�����ال  وم�����ن 
�سيدات  جم��ل�����س  ي��و���س��ي  يقراأ”، 
اأعمال ال�سارقة يف كل اأ�سبوع بقراءة 
خا�سة  موا�سيع  ي�ستعر�س  كتاب 
مبادرة  اأم����ا  والإدارة،  ب���الأع���م���ال 
فتت�سمن  امل��ج��ل�����س  م�����س��ط��ل��ح��ات 
امل�سطلحات  اأك����رث  م��ع��اين  ���س��رح 
يف  وا�ستخداماً  �سيوعاً  وال��ع��ب��ارات 

ه���������ذا امل������ج������ال، 
ح���ي���ث ي�������س���ارك 
امل���������ج���������ل�������������������س 
م�����������س�����ط�����ل�����ح�����اً 
على  ج�������دي�������داً 
ه���ذه امل��ن�����س��ة يف 

كل اأ�سبوع. 
تعزيز  وب���ه���دف 
خرات ع�سواته 
التجارة  باأ�س�س 
الإل����ك����رتون����ي����ة 
الرتويج  واآليات 
ال�سبكة  ع������ر 
ال���ع���ن���ك���ب���وت���ي���ة 
وزيادة معارفهن 
ب�������اق�������ت���������������س�������اد 

ا�ستمرت على مدى �سهر دي�سمر، 
لت�سلط ال�سوء على اأبرز منجزات 
رائدات الأعمال وق�س�س جناحهن 
اأربع  ا�ستعرا�س جتارب  من خال 
التوا�سل  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  ���س��ي��دات 
للمجل�س،  ال��ت��اب��ع��ة  الج��ت��م��اع��ي 
ه��ن ���س��ع��ادة  ���س��ذى ع���اي النقبي 
للتجميل،  �سذى  مركز  موؤ�س�س   -
و�سيخة مغاور موؤ�س�س تُر لتنظيم 
حفات الزفاف، وعائ�سة ال�سوقي، 
وفاطمة  “�سويتوبيا”،  م��وؤ���س�����س 

�سويطر موؤ�س�س “ذي اآرك كويف«.
املراأة  منتدى  يف  املجل�س  و���س��ارك 
الذي  ال�سارقة  يف  التكنولوجيا  يف 
عقد يف تاريخ 18 فراير 2020، 
مركزاً على الدور الريادي للمراأة 
التكنولوجي  البتكار  جم��الت  يف 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي مب�����س��ارك��ة 25 
متحدًثا يف خم�س جل�سات حوارية، 
ت�سجل  ال���ت���ي  الإجن�����������ازات  وم�����ن 
اإطاق  املا�سي  العام  يف  للمجل�س 

ثاث افرتا�سية تناولت م�ستقبل 
وامل�سروبات”،  الغذائية  ال�سناعات 
اإىل  امل�ستدامة  الأزي���اء  وم�ستقبل 
يف  امل�ستقبلية  الجت���اه���ات  ج��ان��ب 
وامل��ج��وه��رات، يف  التجميل  جم��ال 
ال��راب��ع��ة على  ك��ان��ت اجلل�سة  ح��ني 
�سكل لقاء داخل املجل�س �سم عدداً 
ا�ستعر�ست  ح��ي��ث  ال��ع�����س��وات  م��ن 
جمل�س  ع�سو  النعيمي  ن��وال  فيه 
اأع���م���ال  ����س���ي���دات  جم��ل�����س  اإدارة 
ال�سارقة وموؤ�س�س مطعم و حلويات 
يف  جت��رب��ت��ه��ا   ،»Paper Fig«
ق��ط��اع ال�����س��ي��اف��ة وك��ي��ف��ي��ة تطوير 
املهارات التي يحتاجها هذا القطاع 
القت�سادية  امل���ت���غ���ريات  ظ����ل  يف 

املحلية والعاملية.
ود����س���ن جم��ل�����س ����س���ي���دات اأع���م���ال 
 2020 ع����ام  ي��ن��اي��ر  ال�����س��ارق��ة يف 
املجل�س  م����ن  وف�����د  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 
ل�سيدات  امل�������س���ري  الق���ت�������س���ادي 
اأهم خمرجات  وكان من  الأعمال، 

ب�سكل  وخ�����س��ائ�����س��ه  الإن�����رتن�����ت 
امل�ستهلك  و�����س����ول  وط������رق  ع������ام، 
 5 امل��ج��ل�����س  ن��ظ��م  امل���ن���ت���ج���ات،  اإىل 
“املبيعات  ه���ي،  اإل��ك��رتون��ي��ة  ور����س 
الرقمية  و”الأدوات  بعد”،  ع��ن 
و”التجارة  لاإنتاجية”، 
و”الت�سويق  لكترونية”،  الإ
جل�سة  ن���ظ���م  ك���م���ا  الرقمي”، 
“ا�ستخدام  ب��ع��ن��وان  اإل���ك���رتون���ي���ة 
تناولت  الأزمات”  خ��ال  الأل���وان 
ت���اأث���ري واأه���م���ي���ة الأل�������وان يف علم 
الألوان  ا�ستخدام  وط��رق  النف�س، 
تاأثري  ومدى  الفرد،  طاقة  ملوازنة 

الألوان على �سخ�سيته. 
املجل�س”  “حوار  م��ب��ادرة  و�سمن 
�سيدات  جم��ل�����س  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي 
 ،2019 مايو  يف  ال�سارقة  اأعمال 
ب���ه���دف ال����س���ت���ف���ادة م����ن جت����ارب 
الأعمال،  ق��ط��اع��ات  يف  املخت�سني 
  2020 ع��ام  خ��ال  املجل�س  نظم 
اأرب����ع����ة  ج��ل�����س��ات ح����واري����ة، منها 

اإبرام �سراكات جديدة  هذا الزيارة 
تتيحها  ال���ت���ي  اخل������رات  ل���ت���ب���ادل 
جت�������ارب �����س����ي����دات الأع������م������ال من 
اجلانبني وتعزيز التعاون امل�سرتك، 
اإىل جانب تعريف رائدات الأعمال 
ال�ستثمارية  بالفر�س  امل�سريات 
واملزايا التي توفرها بيئة الأعمال 

يف اإمارة ال�سارقة.
التي  املتنوعة  اأن�سطته  اإط���ار  ويف 
�سهدها عام 2020، اأطلق املجل�س 
اليوم،  “طالبات  ب��ع��ن��وان  ح��م��ل��ة 
ت�ستهدف  امل�ستقبل”،  رائ�������دات 
الطموحات  ال���ط���ال���ب���ات  ت��ع��ري��ف 
ال��ل��وات��ي ي���ردن دخ���ول ع��امل ريادة 
م�ساريعهن  وت��اأ���س��ي�����س  الأع���م���ال، 
حيث  املجل�س،  بخدمات  اخلا�سة 
ت�����س��م��ت احل��م��ل��ة ت��ن��ظ��ي��م زي�����ارات 
اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية يف 
بعنوان  حملة  اأطلق  كما  ال�سارقة، 
“�سيدات ال�سارقة”، احتفاًء باليوم 
الإم���ارات،  لدولة   49 ال���  الوطني 

جديدة  بحلة  الل��ك��رتوين  موقعه 
م��ت�����س��م��ن��ا اخل����دم����ات وال����رام����ج 
التي  وامل��������ب��������ادرات  والأن���������س����ط����ة 

يقدمها.
ماجد  بنت  هند  ال�سيخة  واأك����دت 
�سيدات  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 
اأعمال ال�سارقة، اأن ع�سوات املجل�س 
مع  اأع��م��ال��ه��ن  م���واءم���ة  ا�ستطعن 
الأعمال اجلديدة من خال  بيئة 
���س��ل�����س��ل��ة م���ن امل����ب����ادرات وال���ور����س 
بتعزيز  اأ�سهمت  التي  الإلكرتونية 
احلديثة   ب����الآل����ي����ات  م���ع���ارف���ه���ن 
اجلمهور  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  للقيادة 
والعماء ، كما حول املجل�س معظم 
م�سرية  اإل��ك��رتون��ي��ة،  اإىل  خدماته 
اإىل اأن املبادرات التي اأطلقها خال 
اأهدافه  مع  تتما�سى   2020 ع��ام 
وروؤي��ت��ه يف دع��م ���س��ي��دات ورائ���دات 
للتحول نحو  ال�سارقة  الأعمال يف 
وتعزيز  امل�ستقبل،  اقت�ساد  اأمن��اط 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  م�����س��اه��م��ت��ه��ن 
الق����ت���������س����ادي����ة 
ال�ساملة للدولة، 
تهن  عد م�سا و
حتقيق  ع�����ل�����ى 
امل�����������زي�����������د م����ن 

طموحاتهن.
واأ�سارت ال�سيخة 
ماجد  بنت  هند 
ال������ق������ا�������س������م������ي 
�������س������رورة  اإىل 
ال����س���ت���ف���ادة من 
 2020 درو�����س 
ال�������ت�������ي اأث�����������رت 
خمتلف  ع����ل����ى 
احلياة  قطاعات 
وم����ن����ه����ا ق���ط���اع 

�أطلق 3 مبادر�ت و5 ور�س �إلكرتونية ونظم 14 جل�صة �صمن مبادرة زيار�ت �ملجل�س 

�شيدات اأعم�ل ال�ش�رقة يعزز مه�رات اقت�ش�د امل�شتقبل عرب العديد من الفع�لي�ت والربامج خالل الع�م 2020

مهرج�ن دبي للت�شوق يطلق حتدي »ي� �شالم 
ي� دبي« على من�ش�ت التوا�شل الإجتم�عي

•• دبي - وام:

#يا_ حتدي”  م�سابقة  للت�سوق  دب���ي  م��ه��رج��ان  اأط��ل��ق 
ال���ذي  ال���راق�������س  �سام_يا_دبي” 
ل�ستعرا�س  املو�سيقى  ع�ساق  ي�ستهدف 
بالأغنية  اح���ت���ف���ال  وذل�����ك  م��واه��ب��ه��م 
 - العاملية  دبي”  يا  �سام  “يا  ال�سهرية 
العاملية  املكانة  التي ت�سلط ال�سوء على 
التي و�سلت اإليها مدينة دبي مع بداية 
ال��ع��ام اجل��دي��د وجت��م��ع ب��ني اث��ن��ني من 
اأ�سهر الفنانني هما النجم را�سد املاجد 
واملغني وكاتب الأغاين واملنتج املو�سيقي 
ريد  “غرامي  جوائز  ع��دة  على  احلائز 
وان. و�سممت هذه امل�سابقة على و�سائل 
طابع  لتعك�س  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
للت�سوق  دب���ي  دب���ي وم��ه��رج��ان  م��دي��ن��ة 
خمتلف  يف  الإيجابية  الأج���واء  وتن�سر 
للجميع  ح��ي��ث مي��ك��ن  ال���ع���امل  اأن����ح����اء 
“#يا_�سام_ حت���دي  يف  امل�����س��ارك��ة 

يا_دبي”.. فيما تتميز جميع احلركات 
الراق�سة �سمن التحدي باأنها �سهلة الأداء وميكن تعلمها 
“حتدي  ويقدم  امل��رح.  من  الكثري  تقدم  اأنها  كما  ب�سرعة 

#يا_�سام_يا_دبي” الراق�س - الذي جرى اإطاقه 
 - املقبل  فراير   14 حتى  وي�ستمر  املا�سي  يناير   7 ي��وم 
للفائزين ق�سائم بقيمة 30 األف درهم مع جوائز اأ�سبوعية 
حتميلها  يتم  فيديو  مقاطع  لأف�����س��ل 
الجتماعي.   ال��ت��وا���س��ل  من�سات  ع��ل��ى 
الراق�سني  ف���ري���ق  ال���ت���ح���دي  ���س��م��م 
وان  ريد  املو�سيقي  باملاي�سرتو  اخلا�س 
من  وزواره����ا  دب��ي  ل�سكان  ميكن  حيث 
يف  بامل�ساركة  ال�ستمتاع  الأعمار  جميع 
هذا التحدي الرائع وال�ستمتاع باأجواء 
مدته  فيديو  وت�سجيل  وامل��رح  البهجة 
مهاراتهم  خاله  يظهرون  ثانية   30
ن�����س��ر مقاطع  ومي���ك���ن  ال����رق���������س.   يف 
الفيديو با�ستخدام @dsfsocial على 
 discoverdubai@اأو “اإن�ستجرام” 
اأي  ع����ل����ى  اأو  توك”  “تيك  ع����ل����ى 
با�ستخدام  ي��خ��ت��ارون��ه��ا  اأخ����رى  من�سة 
“#يا_�سام_يا_دبي”  ال��و���س��وم 
 .»MyDubai#و  MyDSF#»و
مقاطع  يف  امل�ساركون  يلتزم  اأن  وينبغي 
الفيديو بجميع تدابري ال�سحة وال�سامة التي تهدف اإىل 

منع انت�سار وباء “كوفيد-19«.
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يف  الدعوى 2299/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واعان 
املدعي عليه ب�سورة عن �سحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم:الزام املدعي عليه 
ب�سداد مبلغ وقدره )10000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 

وحلني ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعان / 1-افاميا كار رينتالز م.د.م.�س - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  كناز نايل �سقري -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى 
وحتديد جل�سة لنظرها واعان املدعي عليه ب�سورة عن �سحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت 
احلكم:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )10000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحلني ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
اأو من ميثلك  اإدارة الدعوى ال�سابعة لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2021/1/25  ال�ساعة 09.00 �س يف مكتب 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   
اعالن بالن�صر 

 8225/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  علي �سعيد عبداهلل حممد الطنحاين 

 جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سيتورامو لتيبوفا

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  قد 
وقدره )167010( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   

اعالن بالن�صر        
 1990/2020/100 احوال نف�ص م�صلمني 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد علي عبدالعظيم عما�سه  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :دعاء �سام حماد عطيه ندا 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بنفقة موؤقتة ونفقة زوجية ونفقة �سغري والطاق لل�سرر 

ونفقة عدة ونفقة متعة وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة وا�ست�سدار 

 - املحاماة   وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  طبي  وت��اأم��ني  املح�سون  ولل�سغري  للمدعية  بالدولة  اقامة 

وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2021/1/18 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد يف 

مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 

رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : �لعر�ب لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م 
العنوان : م�ستودع رقم 2 ملك دائرة العقارات حكومة دبي - بردبي - القوز ال�سناعية. 
بال�سجل  القيد  رق��م    516396 الرخ�سة:  رق��م  ال��ق��ان��ون:ذات م�سئولية حم��دودة  ال�سكل 
التجاري : 69052 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2020/9/22  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/9/22 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ل�صرق �الو�صط لتدقيق 
رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع  :  مكتب  العنوان  �لعامري  �حل�صابات - عو�س 
كافة  معه  ،م�سطحباً  ال��ف��اك�����س:.......   - ال��ه��ات��ف:045897971   - ب��اي  بزن�س   - عثمان 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : �لرو�د لالور�ق �ملالية �س.ذ.م.م 
ال�سكل  القرهود.   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد  عبدالرحيم  ملك   304 مكتب   : العنوان 
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 572856  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
76008 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى من  بتاريخ  2020/12/24  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2020/12/24
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �بي حما�صب قانوين العنوان 
:  مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�س - ديرة - القرهود - 
الهاتف:044252890 - الفاك�س:....... ،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

�لطبيعي  و�لغاز  �لنفط  �آبــار  و�جهزة  معد�ت  لتجارة  لو�صينتا   : ال�سركة  ا�سم 
وقطع غيارها �س.ذ.م.م 

ال�سكل  الور�سان.   - بردبي   - بركات جمال  اخ��رت  �سهيل  - ملك   8 رق��م  العنوان : حمل 
التجاري  القيد بال�سجل  القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 881888  رقم 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1487981 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/1/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/1/5 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �بي حما�صب قانوين العنوان 
:  مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�س - ديرة - القرهود - 
الهاتف:044252890 - الفاك�س:....... ،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�ل�صرق �الو�صط لتدقيق �حل�صابات - عو�س �لعامري
 - ب���اي  ب��زن�����س   - ع��ث��م��ان  م��ل��ك حم��م��د عبدال�سميع  رق���م 1305  :  مكتب  ال��ع��ن��وان   

الهاتف:045897971 - الفاك�س:.......
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاه لت�سفية  �لعر�ب لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/9/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2020/9/22 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه ، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�بي حما�صب قانوين
دي��رة -  :  مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�س -  العنوان   

القرهود - الهاتف:044252890 - الفاك�س:.......
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاه لت�سفية  �لرو�د لالور�ق �ملالية �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2020/12/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/12/24
معه  ، م�سطحباً  اأع��اه  املذكور  العنوان  بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�بي حما�صب قانوين
دي��رة -  :  مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�س -  العنوان   

القرهود - الهاتف:044252890 - الفاك�س:.......
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
و�لغاز  �لنفط  �آبار  و�جهزة  معد�ت  لتجارة  لو�صينتا  لت�سفية   اأع��اه  املذكور 
�لطبيعي وقطع غيارها �ــس.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/1/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/5 وعلى من 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 17
ليكن معلوما للجميع بان كا من ال�سيد/ كوراتاتيل حممد - اجلن�سية الهند ، يرغب 
كوراتاتيل  ال�سيد/من�سور  اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�سته  عن  والتنازل  البيع  يف 
كوراتاتيل حممد اجلن�سية الهند يف الرخ�سة )�سبكة الرعاية للحا�سوب اليل( والتي 
التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   )25638( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 
القت�سادبه ، تغيري ن�ساط ، تغيري ال�سم التجاري لل�سركة/املوؤ�س�سة ، تنازل �ساحب 

الرخ�سة لخر
  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �ساأن الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 60
ليكن معلوما للجميع بان كا من ال�سيد/ حممد �سويد ن�ساري - ايران اجلن�سية ، 
عبداهلل  ال�سيد/�سلطان  اىل  وذلك   %100 ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
لتجارة  )بافاريا  الرخ�سة  يف   ، اجلن�سية  المارات   - علي  ال  دروي�س  بن  عبدالعزيز 
ال�سادرة  رقم:120481  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  بامارة  تاأ�س�ست  امل�ستعملة(  ال�سيارات 
القانوين  ال�سكل  التغيري  التعديات:مت   - بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 

من/موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل/موؤ�س�سة فردية
  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �ساأن الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

�صناعية 5/ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 59

 - الزرعوين  احمد  جعفر  احمد  حممد  ال�سيد/  من  كا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، اجلن�سية  المارات 
الرخ�سة امل�سماه )ق�سر باري�س لتجارة العبايات وال�سيل( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم:514755 - اىل ال�سيد/رم�سان ر�سا حممد 

�سالح الزرعوين - اجلن�سية المارات
  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �ساأن الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س 

حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 57

 - الزرعوين  احمد  جعفر  احمد  حممد  ال�سيد/  من  كا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، اجلن�سية  المارات 
دائرة  من  ال�سادرة  اجلاهزة(  واملاب�س  للعبايات  اطل�س  )موؤ�س�سة  امل�سماه  الرخ�سة 
التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم:18805 - اىل ال�سيد/رم�سان ر�سا 

حممد �سالح الزرعوين - اجلن�سية المارات
  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �ساأن الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س 

حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:
 ال�سيد/ را�سد حممد علي الناعور ، اجلن�سية المارات ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل(  يف ح�سته البالغه 100% يف ال�سم التجاري:موؤ�س�سة ال�سبخه ملقاولت البناء ، ن�ساط 
الرخ�سة مقاولت بناء فئة خام�سة ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان 
ب��ت��اري��خ:2002/12/29 يف دائ��رة التنمية القت�سادية  رخ�سة جتارية رق���م:517247  ال�سادر 
بخورفكان اىل ال�سيدة:فاطمه را�سد حممد ، اجلن�سية المارات ، ليكن معلوما للجميع بان 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   
يف الدعوى رقم:2020/77 ت�صوية التزامات مالية

حمكمة دبي البتدائية
بال�سارة اىل املو�سوع اعاه واىل تكليف املحكمة املوقرة لنا كخبري ت�سوية التزامات بالدعوى 
ب���ت���اري���خ:2020/11/17  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  التمهيدي  ب��احل��ك��م  م��اج��اء  ع��ل��ى  وب��ن��اء  بعاليه 
من  مالديهم  بتقدمي  الم���ام(  عبداهلل  )م�سطفى  للمدين  الدائنني  كافة  من  يرجى  عليه 
م�ستندات متعلقة بالدين امل�ستحق مرفق به امل�ستندات املوؤيدة وتاريخ ا�ستحقاق الدين وذلك 
وذل��ك على عنوان اخلبري/عبداملجيد حممد  الع��ان  تاريخ �سدور  يوم عمل من  خال 20 
الطابق اخلام�س ع�سر  امل�سرف -  بناية برج  يا�س -  �سارع بني  بامارة دبي - ديرة -  املرزوقي 
بريد   - رق�����م:026274177  هاتف   - ف��اك�����س:042555433   -  042555363 هاتف   -  1504 مكتب 

.amao2004@eim.ae:الكرتوين
خبري ت�صوية اللتزامات
عبداملجيد حممد املرزوقي

اعالن بالن�صر
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 دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلرباء
اإعالن للح�صور اأمام اخلبري احل�صابي

   دعوى رقم:2020/203 جتاري كلي - حماكم راأ�ص اخليمة
املدعيني/ال�سيدة لول اأبريا ح�سن وال�سيد يو�سف ح�سني حممد - بوكالة/جمموعة 

الو�سل الدولية
املدعي عليه/ال�سيد زهينيا هو 

 Microsoft تيمز  مايكرو�سوفت  ب��رن��ام��ج  ط��ري��ق  ع��ن  الج��ت��م��اع  ح�سور  يتعني 
Teams لاجتماع مع اخلبري املذكور واح�سار كافة امل�ستندات والوثائق التي توؤيد 
موقفكم يف الدعوى رقم 2020/203 جتاري كلي راأ�س اخليمة ، وذلك يوم الثنني 

املوافق يف 2021/1/25 يف متام ال�ساعة 10:30 �سباحا
حماكم ر�أ�س �خليمة - مكتب �إد�رة �خلرب�ء
�خلبري �حل�صابي:جاد دو�ليبي

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2021/1
ليكن معلوما للجميع بان كا من ال�سيد/ علي حممد علي �سيف بوعفراء املزروعي 
البيع  يف  يرغب   784197281907259 رقم  هوية  بطاقة  واحمل  اجلن�سية  اماراتي   -
بوعفراء  علي  حممد  لل�سيد/فار�س  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
املزروعي - اماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784197452065408 يف الرخ�سة 
امل�سماه )باب الليه للتخلي�س اجلمركي( موؤ�س�سة فردية واملرخ�سة من دائرة التنمية 

القت�سادية بامارة ال�سارقة برقم:780748
  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �ساأن الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
   الكاتب العدل بال�صارقة   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   

اعالن حكم بالن�صر        
يف  الدعوى 186/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- وليد �سعدون جميل  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/27  يف الدعوى املذكورة اعاه  ل�سالح/ 
املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )588.381( 
درهم والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   

 اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 193/2020/322 ا�صتئناف عقاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/436 عقاري جزئي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعان : خالد جماهد �سيف اهلل املطريي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعانهم : 1- �سلطان را�سد �سعيد الظاهري  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

 �سده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : مبا ان املدعي/ خالد جماهد �سيف اهلل املطريي قد اقام الدعوى 
بتعيني خبري من  التمهيدي  املحكمة حكمت احلكم  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اه  املذكورة 
ديوان �سمو احلاكم وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2021/1/21 ال�ساعة 

10:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد
رئي�ص ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   

اعـالن تغيري ا�صـم
تقدمت املواطنة )فاطمة عبدالرحيم �سامل هزاع احلمادي( 
اأبوظبي  اىل حمكمة  بطلب  الهوية:78419987943265  رقم 
)فاطمة( من  ا�سمها  بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية 
اىل)يفء( - فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر العان
فاطمة حممد جازم - كاتب عدل

القا�صي/�صلطان حممد خمي�ص الكعبي 
 قا�صي تركات الدائرة الثالثة         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(

اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/6666

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مز�د 
علني على موقع �المار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف متام �ل�صاعة 6:00 
كري  كارجو  �صده  للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/01/20 �الثنني  يــوم  م�صاء� 

�صيبينغ �ند فورورينج ) �صركة ذ�ت م�صئولية حمدودة ( و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                                          �لو�صف  

31,730                                                      ب�صائع متنوعة 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم باعرت��صه  �ملوقع �اللكرتوين 

معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13139 بتاريخ 2021/1/15   
الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/8449

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/01/20 �الثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده مطعم �صي �صارل �س.ذ.م.م و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                                 �لو�صف    �صعر �لتقييم 

                                                             معد�ت مطعم      32,050
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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الم�رات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/8578

اإعالن بيع حمجوزات ب�ملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/01/20 �الثنني  يوم  م�صاء�   6:00 �ل�صاعة 

�صده �ملركز �لطبي �لوطني و �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�صعر �لتقييم                                             �لو�صف             

                         معد�ت طبية و�أغر��س مكتبية    55,850
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-وام:

ت����وا�����س����ل جل���ن���ة �������س������وؤون ال���رتب���ي���ة 
والتعليم والثقافة والإعام وال�سباب 
باملجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
الريا�سية  لاأندية  زياراتها  �سل�سلة 
ع��ل��ى براجمها  ل��ل��وق��وف  الإم�����ارة  يف 
والثقافية  ال��ري��ا���س��ي��ة  وم�����س��اري��ع��ه��ا 
وت���اأه���ي���ل لع��ب��ي��ه��ا وم�����س��ارك��ت��ه��م يف 

البطولت املحلية والدولية.
الأول  اأم�����س  اللجنة  زي���ارة  �سملت  و 
الثقايف  ال���ري���ا����س���ي  امل��������دام  اأن�����دي�����ة 
والبطائح  الثقايف  الريا�سي  والذيد 
بالتن�سيق  وذل���ك  ال��ري��ا���س��ي  ال��ث��ق��ايف 
جمل�س  و  ال���س��ت�����س��اري  املجل�س  ب��ني 

ال�سارقة الريا�سي .
جا�سم  ح���م���ي���د  ال�����دك�����ت�����ور  اأك��������د  و 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي  ال�����س��وي��ج��ي 
تاأتي �سمن  التي  املبادرة  اأهمية هذه 
لدور  اأع��م��ال��ه��ا  �سمن  اللجنة  خطة 
الف�سل  من  الثاين  ال��ع��ادي  النعقاد 

الأندية  ب��زي��ارة  ال��ع��ا���س��ر  الت�سريعي 
متطلبات  على  ل��ل��وق��وف  الريا�سية 
اآراء  خ�����ال  م����ن  امل���ق���ب���ل���ة  امل���رح���ل���ة 
التي  و  الأن��دي��ة  ه��ذه  على  القائمني 
ت�سهم يف النهو�س بالقطاع الريا�سي 
والهتمام  ال��ك��ب��ري  ال���دع���م  اإط�����ار  يف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليه  ال���ذي 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 
ولاأندية  ع��ام��ة  ب�����س��ورة  ل��ل��ري��ا���س��ة 

ب�سورة خا�سة .
واأطلع م�سوؤولو نادي املدام الريا�سي 
ال�سارقة  ا���س��ت�����س��اري  وف����د  ال���ث���ق���ايف 
وروؤيته  حققها  التي  الإجن���ازات  على 
يف ت��ط��وي��ر ال��ري��ا���س��ة وال��ث��ق��اف��ة يف 
امل��ج��ت��م��ع ملختلف  ال���ن���ادي وم�����س��ارك��ة 
األعاب  بيانا بكافة  الفعاليات وقدموا 
ودورها  والفردية  اجلماعية  ال��ن��ادي 
وتاأهليهم  ال��اع��ب��ني  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 
وم����ا ي��ول��ي��ه ال���ن���ادي م���ن اه��ت��م��ام يف 
وال�سهم  القو�س  بفريق  ال�سدد  ه��ذا 

الذي ميثل الدولة يف كافة امل�ساركات 
اخلارجية بجانب الهتمام بالن�ساط 

الثقايف.

ال��ذي��د الريا�سي  ل��ن��ادي  و يف زي��ارت��ه 
النادي  دور  على  التعرف  مت  الثقايف 
وفرقه  الريا�سية  تطوير خططه  يف 

اجلماعية  ال����ري����ا�����س����ات  يف  �����س����واء 
والفردية واهتمامه بالن�سء وتوا�سل 
واملجتمع  امل������دار�������س  م�����ع  ال�����ن�����ادي 

اخل����ارج����ي و ���س��ي��ا���س��ات ال����ن����ادي يف 
وتدريبهم  ال���اع���ب���ني  ا���س��ت��ق��ط��اب 
وت���ن���ظ���ي���م امل����ح����ا�����س����رات وال����رام����ج 

نادي  اللجنة  وفد  زار  كما  الثقافية. 
ال��ب��ط��ائ��ح ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي حيث 
خطط  خمتلف  ح��ول  ل�سرح  ا�ستمع 
ريا�سة كرة  وروؤيته يف جمال  النادي 
الألعاب  ال�����س��الت و  ف��ري��ق  و  ال��ق��دم 
اجل��م��اع��ي��ة وال��ف��ردي��ة واأط��ل��ع��ه��م من 
خ����ال ع���ر����س م���رئ���ي ع��ل��ى مراحل 
ا�ستكمال البنى التحتية واإعداد جيل 
مواطن قادر على املناف�سة وامل�ساركة 

يف خمتلف الريا�سات.
اللجنة  ب���ح���ث���ت  اآخ�������ر  ج����ان����ب  م�����ن 
والطعون  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
باملجل�س  وال�����س��ك��وى  والق����رتاح����ات 
خال  ال�سارقة  لإم����ارة  ال�ست�ساري 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال���ذي ع��ق��دت��ه ي���وم اأم�س 
املاحظات  امل��ج��ل�����س  مب���ق���ر  الأول 
ال������واردة اإل��ي��ه��ا وامل��ح��ال��ة م��ن رئي�س 
امل��ج��ل�����س ل��درا���س��ت��ه��ا واإب�������داء ال����راأي 
عام  بداية  مع  بلغت  والتي  القانوين 

. ماحظة   23  ..  2021
تراأ�سه  ال�����ذي  الج���ت���م���اع  ت���ن���اول  و 

الدكتور �ساهني اإ�سحاق املازمي رئي�س 
اللجنة روؤية املجل�س ب�ساأن املاحظات 
الواردة اإليها وقامت بدرا�ستها واإبداء 
بجانب  ب�����س��اأن��ه��ا  ال���ق���ان���وين  ال�������راأي 
الط��اع على خم�سة ردود واردة من 
اإمارة  يف  العاملة  احلكومية  الدوائر 
ال�سارقة ب�ساأن ماحظات مماثلة مت 
موا�سلة  موؤكدة   .. عنها  ال�ستي�ساح 
اجلمهور  م��ن  ملاحظات  ا�ستقبالها 
وامل�����واط�����ن�����ني ع�����ن ط�����ري�����ق امل����وق����ع 
http:// للمجل�س  الإل����ك����رتوين 
www.ccsharjah.gov.

..ae
اإ�سحاق  ���س��اه��ني  ال���دك���ت���ور  واأو�����س����ح 
اللجنة  اأنه مت خال اجتماع  املازمي 
واردة  ����س���ك���وى   23 ع���ل���ى  الط�������اع 
للمجل�س بجانب الطاع على خم�سة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  واردة  ردود 
ب�ساأن  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
ال�ستي�ساح  مت  مم��اث��ل��ة  م��اح��ظ��ات 

عنها.

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات"  "اأم  دوري  من  الأوىل  اجلولة  مناف�سات  اجلمعة  اليوم  تنطلق 
جلوجيت�سو ال�����س��ي��دات، مب�����س��ارك��ة ن��خ��ب��ة م��ن لع��ب��ات اأن���دي���ة ال���دول���ة يف 
نادي  يف  الريا�سية  بال�سالة  املناف�سات  وتقام  والأوزان.  الفئات  خمتلف 
الن�سر بدبي، والتي اأكملت ترتيباتها الازمة لتجهيز الأب�سطة، ومداخل 
الاعبات، وم�سارات اخلروج، مع تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية وفقا 

للروتوكول الطبي املعتمد يف احتاد الإمارات للجوجيت�سو.
ومن املنتظر اأن يكون دوري "اأم الإمارات" جلوجيت�سو ال�سيدات اأول بطولة 
امل�ساركات  الاعبات  و�ستتناف�س فيه   2021 الريا�سي اجلديد  املو�سم  يف 
يف ثاث فئات هي فئة النا�سئات حتت 16 عاما، وال�سابات حتت 18 عاما، 
 156 م�ساركة  ت�سهد  التي  الفعاليات  خ��ال  عاما   18 ف��وق  والعمومي 

لعبة من 10 اأندية واأكادمييات على م�ستوى الدولة.

اإدارة احتاد الإمارات  واأكدت �سعادة �سمرية مر�سد الرميثي ع�سو جمل�س 
للجوجيت�سو، اأن الحتاد وبدعم متوا�سل من القيادة احلكيمة، وانطاقا 
من اإميانه بدور املراأة يف م�سرية التنمية ال�ساملة، حري�س على توفري كل 

املقومات التي تكفل لها التفوق يف ميدان اجلوجيت�سو.
اأهم الأه��داف ال�سرتاتيجية لاحتاد يكمن يف تطوير  اأحد  اأن  واأو�سحت 
�سورة،  باأف�سل  الإم����ارات  متثيل  على  ال��ق��ادرات  الاعبات  م��ن  جمموعة 
لاأجيال  ق��دوة  ت�سبحن  واأن  ال��دول��ي��ة،  التتويج  من�سات  على  وال��وق��وف 
اجلديدة التي تتطلع اإىل احرتاف هذه الريا�سة الرائعة وموا�سلة م�سوار 

التاألق وحتقيق الأجماد.
من جهته قال مبارك �سالح املنهايل مدير الإدارة الفنية يف احتاد الإمارات 
ميثل  اجلديد،  بنظامه  للجوجيت�سو  الإم���ارات  اأم  دوري  اإن  للجوجيت�سو، 
اأدائهن  وتقييم  ل��اع��ب��ات  الفني  امل�ستوى  على  ل��ل��وق��وف  مثالية  فر�سة 

وا�ستعداداتهن ملا هو مقبل من مناف�سات حملية وقارية.

واأ�ساف اأن البطولة التي �ستقام بنظام الدوري �ستتيح الفر�سة اأمام املزيد 
من ال�سيدات الاتي ينت�سن اإىل الأندية والأكادمييات املختلفة للم�ساركة 
اإيجابي على  اأك��رث خ��رة وه��و م��ا ينعك�س ب�سكل  والح��ت��ك��اك م��ع لع��ب��ات 

امل�ستوى الفني للبطولة املحلية الغالية على نفو�س كل الإماراتيني.
»اآف���اق  ل���  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  القبي�سي  حم��ب��وب  را���س��د  ع��ر  ناحيته  م��ن 
الإمارات  الناجحة مع احتاد  بال�سراكة  �سعادته  للتمويل«، عن  الإ�سامية 
الحتادين  رئ��ي�����س  ال��ه��ا���س��م��ي،  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة  للجوجيت�سو 
الإماراتي والآ�سيوي النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل، م�سيدا باجلهود 
النجاح  �سركاء  مع  التام  وتعاونه  اللعبة،  ن�سر  يف  الحت��اد  بها  يقوم  التي 
املحلية  امل�ستويات  على  النتائج  اأف�سل  وحتقيق  التميز  موا�سلة  اأج��ل  من 

والإقليمية والعاملية.
م�ستوى  على  الإم����ارات«  »اأم  بطولة  بها  تتمتع  التي  املكانة  اأهمية  واأك���د 
الدولة، خا�سة واأنها حتمل ا�سما غاليا على قلوب كل اأبناء الوطن، م�سريا 

اإىل اأن البطولة بحد ذاتها ت�سكل قيمة كرى للمراأة الإماراتية، والتي مل 
ترتك جمال اإل واأبدعت فيه، وتركت فيه ب�سماتها الوا�سحة.

�ساحبة  اهلل  عبد  بلقي�س  ال�ساعدة  ال��دول��ي��ة  الاعبة  قالت  جانبها  م��ن 
عن  عاما   18 حتت  فئة  �سمن  تناف�س  التي  الكرى  الدولية  الإجن���ازات 
املناف�سات من بوابة دوري  الب�ساط واأج��واء  اإىل  اإن العودة  48 كجم،  وزن 
م�سرية اإىل اأنها وكل  والعتزاز..  الفخر  املزيد  على  الإمارات" يبعث  "اأم 
ومكانة  يليق  ع��ر���س  ل��ت��ق��دمي  م�سبوق  غ��ري  بحما�س  ي�سعرن  زم��ي��ات��ه��ا 

البطولة، وا�سعة ن�سب عينيها الفوز بالذهب.
�سيعزز من  5 ج���ولت، مم��ا  ال��ع��ام تتكون م��ن  البطولة ه��ذا  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأك��ر من الاعبات وخ��ال فرتة زمنية طويلة،  اأج��واء املناف�سة بني عدد 
مبا ي�ستوجب البقاء على ا�ستعداد تام وجاهزية عالية للكفاح حتى الرمق 
الأخري.. موؤكدة اأن الفوز بلقب الدوري لن يكون �سها على الإطاق، بل 

�سيكون حافا بالتحديات واملواجهات احلا�سمة.

•• اأبوظبي-وام:

الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأع��ل��ن 
عاملياً  ف���ري���ق���اً   20 م�����س��ارك��ة  ع���ن 
الثالثة  ال��ن�����س��خ��ة  م��ن��اف�����س��ات  يف 
ال�سباق  الإم�����������ارات،  ط������واف  م����ن 
ال�سرق  منطقة  يف  الوحيد  العاملي 
اأجندة  �سمن  يقام  ال��ذي  الأو�سط، 
�سباقات الحتاد الدويل للدراجات 
�سباقات  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف  ال��ه��وائ��ي��ة، 
انطاق  امل���زم���ع   2021 م��و���س��م 
مراحله يف الفرتة ما بني 21 اإىل 
مع  بالتعاون  فراير2021،   27

جمل�س دبي الريا�سي.
الب�سني  ف��ري��ق  م�����س��ارك��ة  وت���اأك���دت 
فينيك�س البلجيكي الأعلى ت�سنيفاً 
ب���ني ال���ف���رق يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي يف 
اإىل  جنباً  املرتقب،  العاملي  احل��دث 
جنب مع فرق AG2R �سيرتوين 
ال��ف��رن�����س��ي، واأ���س��ت��ان��ا ب��رمي��ري تيك 

فيكتوريو�س  والبحرين  الكازاخي، 
هانزغروهي   – وب��ورا  البحريني، 
الفرن�سي،  وك��وف��ي��دي�����س  الأمل�����اين، 
وديكوينك كويك �ستيب البلجيكي، 
ونيبو   – ادي���وك���ي�������س���ن  اف  واأي 

الأمريكي، وجروباما – اف دي جي 
جرانديري�س  واإن��ي��و���س  الفرن�سي، 
 - اأري��د  واإنرتمار�سي  الريطاين، 
البلجيكي،  ماتريوك�س  وجوبريت 
الإ�سرائيلي،  ني�سن  اأب  و���س��ت��ارت 

ولوتو  الهولندي،  فيزما  وجامبو 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي، وم����ويف �ستار  ����س���ودال 
اك�س�سينج  وب����اي����ك  الإ������س�����ب�����اين، 
ا���س ام الأمل���اين،  الأ����س���رتايل، ودي 
اأفريقي،  اجلنوب  اأ�سو�س  وكوبيكا 

الأمريكي،  ���س��ي��ج��اف��ري��دو  وت��ري��ك 
والإمارات الإماراتي.

التحدي يف  العاملية  الفرق  واأعلنت 
7 مراحل  الإم������ارات ع��ر  ط����واف 
غنية باملناظر الطبيعية يف خمتلف 

تنطلق يف  بحيث  ال��دول��ة،  اإم����ارات 
فيها  وتنتهي  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���س��م��ة 
اأي�سا، مب�ساركة اأ�سماء عاملية لمعة 
الهوائية،  ال����دراج����ات  ري��ا���س��ة  يف 
ومبتابعة املايني من حمبي هذه 

الريا�سة من جميع اأنحاء العامل.
من  الثالثة  الن�سخة  يف  وي�����س��ارك 
طواف الإمارات ال�سلوفيني برميوز 
روجليت�س دراج فريق جامبو فيزما 
وبطل الن�سخة الأوىل من الطواف، 

فريق  دراج  يت�س  اآدم  والريطاين 
اينو�س جرانديري�س بطل الن�سخة 

الثانية.
الن�سخة  ت�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ال���ث���ال���ث���ة م����ن ط�������واف الإم���������ارات 
القمي�س  ع��ل��ى  ك���ب���رية  م��ن��اف�����س��ة 
ما  العام"  "الرتتيب  الأح�����م�����ر 
الفائز  يت�س  اآدم  ال��ري��ط��اين  ب��ني 
الطواف،  م��ن  امل��ا���س��ي��ة  بالن�سخة 
بطواف  الفائز  بوجات�سر  وت��ادي��ج 

فرن�سا للدراجات 2020.
ت���ن���وع مراحل  ال���رغ���م م���ن  وع���ل���ى 
ط��واف الإم���ارات ما بني م�سطحة 
�ستكون  ال��ف��ر���س��ة  اأن  اإل  وج��ب��ل��ي��ة، 
كبرية ومثالية ملت�سابقي ال�سرينت 
اأم���ث���ال الأ����س���رتايل ك��ال��ي��ب اي���وان، 
والأملاين  بينيت،  �سام  والإيرلندي 
اليا  والإي���ط���ايل  اأك���رم���ان،  با�سكال 
فريناندو  وال��رت��غ��ايل  ف��ي��ف��ي��اين، 

جافريا.

انطالق دوري »اأم الإم�رات« للجوجيت�شو يف دبي مب�ش�ركة 10 اأندية واأك�دميي�ت

املقبل فرباير  الإم�رات  طواف  من  الث�لثة  الن�شخة  يف  ي�ش�ركون  ع�ملي�  فريق�   20

جلنة بـ »ا�شت�ش�ري ال�ش�رقة« تطلع على اأن�شطة و م�ش�ريع عدد من الأندية الري��شية يف الإم�رة
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•• اأبوظبي-الفجر

النيادي  �سعيد  عبداهلل  �سعادة  اأ�ساد 
ت���اي والكيك  امل����واي  رئ��ي�����س احت����اد 
العربي  الحت����اد  رئ��ي�����س  بوك�سينج 
الآ�سيوي  الحت�������اد  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
اأبطال  ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ب����الإجن����ازات 
مايو  الحت��اد يف  اإ�سهار  منذ  اللعبة 
بالإجنازات  حفلت  والتي   2017
اأك�سب  وال���دول���ي���ة مم���ا  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الحت������اد ���س��م��ع��ة ط��ي��ب��ة ع��ل��ى كافة 
الذي  ال��دع��م  بف�سل   ، امل�����س��ت��وي��ات 

ظل يجده الحتاد من �سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����س��ور 
�سوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
الرئا�سة، واجلهود الإدارية والفنية 
ال���ت���ي ب���ذل���ت مم����ا و����س���ع الحت�����اد 
تاأ�سي�سه  ع��م��ر  ق�����س��ر  م��ن  ب��ال��رغ��م 

�سمن مقدمة الحتادات القارية.
و�سكر النيادي احل�سور املميز حلفل 
اإليا�س  ال�����دويل  ال��ب��ط��ل  ال��ت��وث��ي��ق 
الوطني  املنتخب  جنم  علي،  حبيب 
بوك�سينج  وال���ك���ي���ك  ت����اي  ل���ل���م���واي 
مب�سرح  اأقيم  الذي  احللبة"  "منر 

فندق ق�سر الإمارات اأول اأول اأم�س 
املتميز  ال��اع��ب  اإجن������ازات  ،م��ث��م��ن��ا 

الوطن ودوره  التي جت��اوزت ح��دود 
ال���ذي �سيكون  ال��رتب��وي الإن�����س��اين 
ن���را����س���ا ل���اأج���ي���ال ال�������س���اع���دة يف 
الفردية  الأل��ع��اب  خمتلف جم��الت 

وخا�سة الفنون القتالية.
عبد  ����س���ع���ادة  ق�����ال   .. ج���ه���ت���ه  م����ن 
املح�سن فهد الدو�سري الأمني العام 
امل�ساعد للهيئة العامة للريا�سة باأن 
والكيك  تاي  املواي  احتاد  احتفالية 
عبداهلل  ���س��ع��ادة  برئا�سة  بوك�سينج 
�سعيد النيادي بنجمه الذهبي "منر 
لأهل  وف���اء  ر���س��ال��ة  احللبة" مت��ث��ل 

الإيجابي  ل��ل��دور  وت��ق��دي��را  العطاء 
داخل  الذهبي  البطل  قدمه  ال��ذي 
احل���ل���ب���ة وخ����ارج����ه����ا وال����ت����ي متثل 
،وثقافة  ال�ساعدة  لاأجيال  درو���س 
جديدة وهو ما يجب اأن تكون عليه 
الريا�سة ، وما يجب اأن يكون عليه 
القدوة  مي��ث��ل��ون  ال���ذي���ن  الأب����ط����ال 
الأجيال  بها  تقتدي  التي  احل�سنة 

الواعدة.
وبدوره �سكر "منر احللبة" الاعب 
اإل��ي��ا���س ح��ب��ي��ب ع��ل��ي ع��ق��ب احلفل 
احت����اد ال��ل��ع��ب��ة ع��ل��ى ج���ه���وده ، مما 

اأو���س��ل الحت����اد لآف����اق م�سيئة مل 
بف�سل  ع��ري��ق��ة  احت�������ادات  ت�����س��ل��ه��ا 
ال���دع���م ال�����ذي ي���ج���ده الحت�����اد من 

اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
، مما يتطلب  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 

من  والت�سحية  اجل��ه��د  م�ساعفة 
اأجل رفع علم الإمارات عاليا خفاقا 

يف خمتلف املحافل الريا�سية.

•• دبي-الفجر:

خال  الأول  باملراكز  الفائزين  بتتويج  املنظمة  اللجنة  قامت   
"ال�سيوخ" و"العامة" و"املاك"  اأ���س��واط  م��ن  الأول  الأ���س��ب��وع 
ينظمها  التي  "التلواح"،  بال�سقور  لل�سيد  ف��زاع  بطولة  �سمن 
 15 ال���رتاث، وت�ستمر حتى  ب��ن حممد لإح��ي��اء  مركز ح��م��دان 

يناير اجلاري يف منطقة الروية بدبي.
و���س��ه��د ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن ���س��ع��ادة: ع��ب��داهلل ح��م��دان ب��ن دملوك 
الرتاث،  لإح��ي��اء  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
را�سد بن مرخان نائب الرئي�س التنفيذي للمركز، ودميثان بن 

�سويدان رئي�س اللجنة املنظمة، وعدد من امل�سوؤولني باملركز.
ومت يف مرا�سم التتويج تكرمي الفائزين من ال�سقارين والفرق 
احلا�سلة على املراكز الأوىل بالدروع التي حتمل ت�سميماً مميزاً 
يعك�س روح بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور، كما �سينال الفائزون 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  خ�س�ستها  ال��ت��ي  ال�سخمة  امل��ال��ي��ة  اجل���وائ���ز 
تقام  ال��ت��ي  الأج��ي��ال  وف��خ��ر  بال�سقور  لل�سيد  ف���زاع  لبطولتي 
ال�سهر املقبل، مبجموع ي�سل اإىل 47 مليون درهم للبطولتني. 
البطولت يف مركز  اإدارة  دروي�س، مدير  اإبراهيم  �سعاد  واأك��دت 

يوؤكد  امل�ستويات  ارتفاع  اأن  ال��رتاث،  لإحياء  حممد  بن  حمدان 
تطور وزخم امل�ساركة الوا�سعة يف البطولة من اأف�سل ال�سقارين 
الذين قدموا من خمتلف مناطق الدولة لغاية التناف�س باأقوى 
الن�سخة  تتميز  كما  ال��ت��ت��وي��ج،  من�سة  على  لل�سعود  ال�سقور 
اخلرات  اكت�سبوا  ل�سقارين  ج��دي��دة  وج���وه  بظهور  احل��ال��ي��ة 
مع  للتناف�س،  ج��اه��زي��ة  اأك���رث  واأ���س��ب��ح��وا  امل��ا���س��ي��ة  الن�سخ  م��ن 
حر�س اللجنة املنظمة على حتفيزهم من خال اإقامة اأ�سواط 
كما  والعامة،  ال�سيوخ  اأ�سواط  اإىل جانب  اأكر  ب�سكل  "املاك" 
يتم تخ�سي�س فئة للمحلي والنا�سئني لتكون البطولة �ساملة 
للجميع وتوؤكد ا�سرتاتيجية املركز يف تعزيز ون�سر هذا املورث 

ال�سعبي.

�ل�صعي للتميز د�ئمًا
جميع  يف  دائماً  للتميز  ي�سعون  اأنهم  الفائزون  ال�سقارون  اأك��د 
امل�ساركات يف هذه البطولة التي باتت وجهة لنخبة ال�سقارين 

واأقوى الطيور.
ب�سوط قرمو�سة  ف��از  ك��ان  ال��ذي  املن�سوري  را�سد  واعتر حمد 
جرنا�س رئي�سي يف العامة املفتوحة، اأن البطولة تتميز بقدرته 

على زيادة القوة والرتقب يف كل عام، وقال: على غرار ال�سنوات 
املا�سية نقوم بتح�سري وانتقاء اأقوى الطيور من اأجل املناف�سة 
على املراكز الأوىل، وبالنهاية هناك ظروف خمتلفة تلعب دوراً 
يف حتقيق هذه النتائج ول ميكن التكهن بهوية الفائز بالنظر 

للفوا�سل الزمنية الق�سرية للغاية.
الذي   "3 "اأف  اأحمد بن جمرن من فريق  فيما اعتر خليفة 
اأن  "ال�سيوخ"،  اأ�سواط  كان له ن�سيب كبري من النت�سارات يف 
البطولة تتميز بارتفاع امل�ستوى عاماً بعد عام، والتح�سري لها 
يعتر اأمرا مهما يف روزنامة امل�ساركات اخلا�سة بالفريق، وهي 
التي تنجح دائماً بتقدمي كل ما هو حديث ومتطور من الناحية 
التنظيمية والت�سهيل على امل�ساركني يف اإجراءات املناف�سة، واأن 
خال  م��ن  التتويج  من�سة  على  للتواجد  دائ��م��اً  ي�سعى  فريقه 

التعاون بينه وبني اأ�سقائه.

�ملناف�صات متو��صلة
اأ�سواط  باإقامة  البطولة،  مناف�سات  اجلمعة،  ال��ي��وم  تتوا�سل 
تاريخ  الن�سخ يف  اأق��وى  لإح��دى  اخلتام  لتتوج م�سك  النا�سئني، 

بطولت فزاع لل�سيد بال�سقور التلواح.

•• دبي –الفجر:

 اختتم منتخبنا لل�سباب حتت 20 عاماً اأم�س الأول جتمعه الداخلي الذي 
اأقيم يف مقر احتاد كرة القدم بدبي للفرتة من 9 اإىل 13 يناير اجلاري 

�سمن برنامج حت�سرياته لا�ستحقاقات الكروية املقبلة .
عبدالرحمن  �سليم  الوطني  امل��درب  قيادة  حتت  تدريباته  منتخبنا  واأدى 
املكلف من جلنة املنتخبات الوطنية وال�سوؤون الفنية بالإ�سراف على املنتخب 
خال هذه الفرتة وذلك مب�ساركة 26 لعباً هم : حمد عبداهلل املقبايل 
اأحمد  �سهاب   ، اإبراهيم مو�سى  ، علي  الدوي�س  ( مبارك طارق  الفجرية   (
ال�سكري ) الو�سل ( عبداهلل حممد احلمادي ، نواف �سامل احلارثي ، زايد 
�سلطان الزعابي ، عبداهلل اأبوبكر فدعق ، هزاع �سبيت خاطر ، اأحمد فوزي 
جوهر ، حممد عبداهلل الوايف ) اجلزيرة ( عبدالرحمن عادل حممد ، بدر 
نا�سر عبدالعزيز ، �سلطان علي البدواوي ، عبد العزيز حممد البلو�سي ، 
حممد خمي�س جابر ، حممد عي�سى جا�سم ، حمدان حميد الب�سر ) �سباب 
 ، ف��ريوز  ( حممد م�سري  الن�سر   ( املازمي  ( حممد عبدالرحمن  الأهلي 
را�سد عبداهلل �سرور ، خالد نا�سر اجلابري ، عبداهلل حمد املنهايل ، من�سور 
املنهايل ) الوحدة ( اأحمد حممود احلمادي ، حممد علي هال احلمادي 

) عجمان ( .

اإ�ش�دة بجهود احت�د املواي ت�ي والكيك 
بوك�شينج ومنر  احللبة »الني�دي«

�ملناف�صات تتو��صل حتى �ليوم �جلمعة 

تتويج اأبط�ل »ال�شيوخ« و »الع�مة« و»املالك« يف بطولة فزاع لل�شيد ب�ل�شقور »التلواح«
 �صعاد �إبر�هيم دروي�س: �رتفاع �مل�صتويات يوؤكد تطور وزخم �مل�صاركة �لو��صعة

منتخبن� لل�شب�ب حتت 20 ع�مً� يختتم جتمعه الداخلي



اجلمعة   15  يناير   2021  م   -   العـدد   13139  
Friday   15  January   2021   -  Issue No   13139

19191919

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  بالعودة  ال�سديد  حما�سه  عن  باكلي  خواكني  الأمريكي  املقاتل  عررّ 
اأبوظبي من اأجل امل�ساركة يف فعاليات الليلة الفتتاحية لثاثية جزيرة 
النزال من "يو اإف �سي"، والتي ت�ست�سيفها الحتاد اأرينا على حلبة يا�س 
باأبوظبي م�ساء غٍد ال�سبت، التي �ستكون اأول فعاليات "يو اإف �سي" يجري 

تنظيمها بح�سور اجلماهري بعد جائحة كورونا.
وكان باكلي حقق جناحا كبريا يف اآخر م�ساركاته على جزيرة النزال يوم 
بقدمه خل�سمه  قا�سية  التفافية  �سربة  ه  وجرّ حيث  املا�سي،  اأكتوبر   10
الوزن  يف  جمعتهما  مواجهة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف  كا�ساجاناي  اإمي��ب��ا 

املتو�سط.
يف  وا�سعة  �سهرة  واأك�سبته  تاريخه،  يف  نوعيرّة  نقلة  ال�سربة  تلك  لت  و�سكرّ
ا�ستقطب  فيديو  الجتماعي، عر مقطع  التوا�سل  وعلى مواقع  العامل 

مايني امل�ساهدات.
اإف �سي للعام"، والتي  "يو  اأف�سل �سربة قا�سية يف  واأح��رز باكلي جائزة 

ح�سل عليها عند عودته اإىل جزيرة النزال.
 - �سي  اإف  "يو  يف  ت�سرييكو  دي  األي�سيو  مناف�سه  باكلي  ي��واج��ه  و���س��وف 
اأرينا  الحت��اد  �سالة  كاتار" يف  كالفن  �سد  هولواي  ماك�س  القتال:  ليلة 

ب��اأداء متميرّز يف حلبة الحتاد  الأمريكي جماهريه  املقاتل  ال�سبت، ووعد 
اإف  "يو  ملوؤ�س�سة  اجلديد  ال��دويل  املوطن  اأ�سبحت  التي  اجل��دي��دة  اأري��ن��ا 
�سي"، واأحدث وجهات ا�ست�سافة الفعاليات الرتفيهية عاملية امل�ستوى يف 

اأبوظبي.
ويقول خواكني باكلي "ي�سرين اأن اأعود اإىل اأبوظبي، واأ�سعر باأنها �ستكون 
امل�ستمرة.  انت�ساراتي  لأوا�سل  جهدي  ق�سارى  �ساأبذل  الثاين،  موطني 
لقب  على  وح�سويل  املا�سية،  امل���رة  نتائج  م��ن  حققته  مب��ا  �سعيداً  كنت 
اأف�سل �سربة قا�سية يف "يو اإف �سي" للعام؛ واأنا متاأكد باأن هذه ال�سربة 

�سيذكرها اجلميع لفرتة طويلة".
واأ�ساف " �ساأدخل احللبة لأقدم اأداًء يليق بتطلعات ع�ساق الريا�سة خال 
فت�سجيعهم  ال��ن��زالت،  حل�سور  اجلماهري  تعود  اأن  ال��رائ��ع  من  ال��ن��زال. 
اأداًء  اأننا �سنقدم  مينحنا الطاقة، ول �سيرّما هتافاتهم باأ�سمائنا. ول �سك 
وحافلة  ا�ستثنائية  التاريخ يف مواجهة  �سن�سنع  امل�ساهدين.  ميتع جميع 

بالت�سويق".
من جانب اآخر، يتطلرّع دو�سكو تودوروفيت�س لتحقيق فوز مهم عند عودته 
اإىل مناف�سات جزيرة النزال. حيث اأبدى ال�سربي وبطل الوزن املتو�سط 
�سعادته الكبرية بفوزه يف اأكتوبر على مناف�سه ديكوان تاونزند؛ و�سيتطلع 
لتحقيق فوزه احلادي ع�سر على التوايل عند مواجهة بوناهيل �سوريانو 

ليلة ال�سبت اأمام اجلمهور يف احتاد اأرينا.
اإىل  ب��ال��ع��ودة  تو�سف  ل  �سعادتي   " تودروفيت�س  يقول  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
النزال، ل �سيما واأنها تقام جمدداً على حلبات جزيرة  مناف�سات جزيرة 

يا�س، ول �سك اأنها �ستكون جتربة رائعة".
اإف �سي" لتمكني  متها اأبوظبي و"يو  واأ�ساد تودروفيت�س باجلهود التي قدرّ
مة بعناية  اجلمهور من ح�سور املناف�سات، والعتماد على اإجراءات م�سمرّ
ل�سمان �سامة املتفرجني، مبا يف ذلك تقدمي نتيجة �سلبية لختبارات 
واللتزام  احل����رارة،  درج���ة  وفح�س  كوفيد19-،  ف��ريو���س  ع��ن  الك�سف 
مبعايري التباعد الجتماعي وارتداء الكمامات مع اإمكانية طلب املاأكولت 

وامل�سروبات مبا�سرة اإىل مقاعدهم يف املوقع.
ين عودة اجلمهور ملتابعة املناف�سات احليرّة يف  واأ�ساف تودروفيت�س " ت�سررّ
احللبة، واأعترها خطوة مهمة على الطريق ال�سحيح. اأدرك اأن املعنيرّني 
يف اأبوظبي و"يو اإف �سي" بذلوا ق�سارى جهدهم للحفاظ على �سامتنا 
جميعاً. واأنا انتظر بفارغ ال�سر موعد النزال ليلة ال�سبت، حيث �ساأقابل 
بع�س الوجوه املاألوفة بني اجلمهور الذي �سي�سنع التاريخ. ا�سرتى بع�س 
من اأ�سدقائي يف اأبو ظبي تذاكرهم حل�سور النزالت. وي�سرين اأن اأجد 

بني يل بني احل�سور يف احللبة على جزيرة النزال". اأ�سخا�ساً مقررّ
البطل  كاتار مع ماك�س هولواي،  �سيتواجه كالفن  الرئي�سي،  النزال  ويف 

لتقدمي  اللبنانية،  باأ�سوله  ك��ات��ار،  وي�سعى  اخلفيف.  ال���وزن  يف  ال�سابق 
عر�س متميز اأمام جمهوره من املنطقة.

ويف تعليقه، يقول كاتار: "من الرائع اأن ن�سهد هذه املحاولت للعودة اإىل 
احلياة الطبيعية. لقد كان 2020 عاماً �سعباً، ما يجعل هذه املناف�سات 

فر�سة رائعة لا�ستمتاع بالت�سويق الريا�سي مبا�سرة".
اأداء  اأمت��ك��ن م��ن تقدمي  اأن  اأمت��ن��ى  " ن��ظ��راً جل���ذوري اللبنانية،  واأ���س��اف 
املنطقة حتت�سن  باأن  اأثق  واأين  املنطقة، خا�سًة  امل�ساهدين يف  جيد ي�سر 
فر�سة  على  يح�سلوا  قد  والذين  املتميزين،  الريا�سيني  من  جمموعة 

مماثلة لتلك التي ح�سلت عليها اإذا بذلوا ق�سارى جهدهم".
م��ن ج��ان��ب��ه، ع��ر ه��ول��واي ع��ن ترقبه ل��ل��ن��زال احل��م��ا���س��ي، حيث �ستكون 

مواجهته مع كتار النزال الرئي�سي يف احللبة اجلديدة.
وقال هولواي " لديرّ �سجل حافل بالنت�سارات، وما زلت اأ�سعى لتحقيق 
وهو  حتطيمها،  ي�سعب  التي  القيا�سية  والأرق���ام  النت�سارات  من  املزيد 
اأ�سعى لتحقيقه بداية من يوم ال�سبت. و�ساأبذل جهدي على  هديف الذي 

حتقيق الفوز امل�ستحق، دون انتظار قرار احلكام".
نقيمه على  اأننا  اإذ  رائ��ع��اً.  تاريخياً  النزال حدثاً  ه��ذا  " �سيكون  واأ���س��اف 
حلبة جديدة، مع عودة اجلماهري لت�سجيعنا بعد طول انتظار، و�سيتم بثه 

عاملياً. ل �سك اأنها �ستكون بطولة مذهلة".

الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  اإن��رت  على  تفوقه  تاأكيد  يوفنتو�س  يريد 
ميات�سا"  "جوزيبي  �سيكون م�سرحها ملعب  التي  القوية  املواجهة  خال 
"دربي ديطاليا"، �سمن  يف ميانو الأحد ويطلق عليها يف ايطاليا لقب 

املرحلة الثامنة ع�سرة من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
ال�سبع الخرية  اللقب مل يخ�سر يف مبارياته  يوفنتو�س حامل  ذلك لن 

�سد مناف�سه، حيث فاز خم�س مرات وتعادل مرتني منذ عام 2016.
الثاث  مبارياته  يف  الفوز  حتقيقه  وق��ع  على  امل��ب��اراة  يوفنتو�س  ويدخل 
3-1 يف  املت�سدر  انت�سار لف��ت على ميان  بينها  ال��دوري  الخ��رية من 

عقر دار الخري، ملحقا به اخل�سارة الوىل له هذا املو�سم.
ام��ام �سمبدوريا  اآخ��ر مباراتني له حيث خ�سر  املقابل، مل يفز انرت يف  يف 
1-2 وتعادل مع روما 2-2 وذلك بعد ان حقق ثمانية انت�سارات تواليا.

ويحتل انرت املركز الثاين حاليا مع 37 نقطة، ويوفنتو�س املركز الرابع 
مع 33 نقطة ومباراة موؤجلة.

وت�ستطيع كتيبة املدرب انتونيو كونتي الرتكيز على البطولتني املحليتني 
دوري  يف  �ساركت  حيث  الوروب��ي��ت��ني  امل�سابقتني  م��ن  كليا  خروجها  بعد 
وبالتايل مل  الخ��ري يف جمموعته  املركز  الفريق يف  اوروب��ا وح��ل  ابطال 

يكمل م�سواره يف الدوري الوروبي )يوروبا ليغ(.
اإيطاليا  واحتاج كا الفريقني اىل وقت ا�سايف لتخطي مناف�سه يف كا�س 

فيورنتينا  ان����رت  ف��ت��خ��ط��ى  1 الأرب�����ع�����اء،  -2
علما   ،2-3 ج��ن��وى  وي��وف��ن��ت��و���س 

ب�������ان امل������درب������ني اراح����������ا جن����وم 
ي�سطرا  ان  ق��ب��ل  الول  ال�����س��ف 

املباراة  اأواخ����ر  يف  ا���س��راك��ه��م  اىل 
النتيجة وبلوغ الدور ربع  حل�سم 

النهائي.
وقلل كونتي من خو�س فريقه 

بقوله  ا���س��اف��ي��ا  وق��ت��ا 

بعد املباراة "كل انت�سار مينحك حيوية طبيعية، النت�سارات تعيد انعا�س 
البطاريات".

وتابع "لدينا مت�سع من الوقت للراحة حتى الأحد قبل املباراة املهمة التي 
�ستكون امتحانا هاما ملعرفة ما اذا كنا قد قل�سنا الفارق مقارنة مع املو�سم 

املا�سي".
وناف�س انرت بقوة على اللقب املو�سم املا�سي، قبل ان يح�سمه يوفنتو�س يف 

المتار الخرية حمرزا لقبه التا�سع تواليا.
و���س��ت��ك��ون امل��واج��ه��ة م��ث��رية ب���ني ه����دايف ال��ف��ري��ق��ني: ال��ن��ج��م الرتغايل 
ومناف�سه  هدفا   15 مع  الهدافني  ترتيب  مت�سدر  رون��ال��دو  كري�ستيانو 

املبا�سر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يتخلف عنه بفارق هدفني.
كما ان املواجهة �ستكون بني �ساحب اقوى هجوم يف الدوري هذا املو�سم 
ي��دخ��ل �سباك  دف���اع حيث مل  اق���وى  43 و���س��اح��ب  ان��رتم��ي��ان  اذ �سجل 

يوفنتو�س �سوى 16 هدفا.
يف املقابل، يريد ميان ا�ستغال لقاء القمة لابتعاد يف ال�سدارة عندما 
الوحيد  الاعب  بيليغريني  �سيكون  الثنني.  كالياري  على  �سيفا  يحل 
ال��درب��ي بني روم��ا ولت�سيو يف  م��ب��اراة  العا�سمة اليطالية يف  امل��ول��ود يف 
���س��ف��وف ال��ف��ري��ق��ني. ت���درج اب���ن ال��راب��ع��ة وال��ع�����س��ري��ن يف ���س��ف��وف الفئات 
كان  م��ب��اراة.   127 يف  13 هدفا  الن  �سجل حتى  وق��د  ل��روم��ا  العمرية 
حا�سما يف املرة الخرية التي فاز بها روما على لت�سيو 3-1 يف اأيلول-

�سبتمر 2018 عندما �سجل هدفا و�سنع اآخر. قال عنه 
العام يف روما الرتغايل  املدير 
"يج�سد  ب���ي���ن���ت���و  ت����ي����اغ����و 
بيليغريني م�سروعنا. هو 
م���وه���وب ولعب  ����س���اب، 
�سنبذل  ال��ن��ادي.  يع�سق 
لكي  ج���ه���دن���ا  ق�������س���ارى 

جندد عقده".

•• ال�شارقة -وام:

الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����س  ي��ن��ظ��م 
بطولت  حزمة  م��ن  الأوىل  املرحلة 
املراحل ال�سنية يف الألعاب اجلماعية 
الطائرة  ك���رة  األ���ع���اب  يف  وال���ف���ردي���ة 
وكرة اليد وكرة ال�سلة وكرة الطاولة 
واجلودو والرماية والقو�س وال�سهم 
وال���ت���اي���ك���وان���دو خ����ال ال���ف���رتة من 
القادم  اإب���ري���ل   1 اإىل  ي��ن��اي��ر   16
والأ�سبال  وال��راع��م  ال�سغار  لفئات 
والذيد  ال�����س��ارق��ة  ف����رق  مب�����س��ارك��ة 
واملدام ومليحة والبطائح وخورفكان 
 600 ودبا احل�سن ومبا ليقل عن 
�سوؤون  اإدارة  اإ�����س����راف  حت���ت  لع����ب 
باملجل�س  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ري���ا����س���ة 
اخلا�سة  امل���ب���اري���ات  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
الأل���ع���اب يف خم��ت��ل��ف �سالت  ب��ه��ذه 
الأن��دي��ة. وي��ه��دف املجل�س م��ن هذه 
تطوير  فر�س  تعزيز  اإىل  الفعالية 
اإ�سراف  حت��ت  ال��اع��ب��ني  م�ستويات 
�سوؤون  ب���اإدارة  الأل��ع��اب  اإخت�سا�سيي 
الريا�سة والتطوير ومدربي الألعاب 
املواهب  واإكت�ساف  املختلفة  بالأندية 

امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ه����ذه الأل����ع����اب. واأك����د 
�سعادة عي�سى هال احلزامي رئي�س 
اأهمية  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة  جمل�س 
الفر�سة  يتيح  ال��ذي  الرنامج  ه��ذا 
الأن���دي���ة يف ثمانية  مل�����س��ارك��ة لع��ب��ي 
وف��ردي��ة حر�سا من  األ��ع��اب جماعية 
املجل�س على تقدمي مواهب جديدة 
تنفيذا  ه����ذه اخل���ط���ط  م��ث��ل  ودع�����م 
ال�سمو  ل��روؤي��ة وت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال�سيخ  ال�سارقة ومتابعة �سمو  حاكم 
�سلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ����س���ل���ط���ان 

ون���ائ���ب حاكم  ع��ه��د  ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة 
لتقدم ومتيز  الفئة  بهذه  والهتمام 

الريا�سة بالإمارة.
وقال نبيل حممد عا�سور مدير اإدارة 
�سوؤون الريا�سة والتطوير اأن فعالية 
لاألعاب  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س 
موا�سلة  متثل  والفردية  اجلماعية 
مثل  ت��ن��ظ��ي��م  يف  الإدارة  خل���ط���ط 
رفع  ت�ستهدف  التي  املناف�سات  ه��ذه 
من  امل�ساركة  الفئات  ه��ذه  م��ق��درات 
اأجل تقدمي مواهب جديدة وتعزيز 
والإ�سهام  ال��ف��رق  ب��ني  التناف�س  روح 

بالن�سبة  العامة  امل�ستويات  ارتفاع  يف 
م�ساركات  خ������ال  م����ن  ل����اأن����دي����ة 

الاعبني يف خمتلف الألعاب.
واأ�سار اإىل اأنه مت التن�سيق مع الأندية 
املتعلقة  ال��رتت��ي��ب��ات  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ة 
للروتوكول  وفقا  املباريات  باإقامة 
 "pcr" ال�سحي من عمليات فح�س
والأجهزة  واملنظمني  العاملني  لكل 
واملتواجدين  والإداري�����������ة  ال��ف��ن��ي��ة 
ح�سور  وع�����دم  ال��ن�����س��اط  م���وق���ع  يف 
املدخل  وتخ�سي�س  نهائيا  اجلمهور 
واملنظمني  ب���ال���اع���ب���ني  اخل����ا�����س 
والتباعد  امل���راف���ق  ل��ك��ل  وال��ت��ع��ق��ي��م 
ال���اع���ب���ني  ج����ل����و�����س  امل����ط����ل����وب يف 
الفرق  اإل��ت��زام��ات  بجانب  باملدرجات 
امل�������س���ارك���ة يف امل�����ب�����اراة م����ن اإج������راء 
بداية  "pcr" قبل  فح�س  عمليات 
اأربع  تواجد  مع  �ساعة  ب�72  امل��ب��اراة 
ف���رق ب��ح��د اأق�����س��ى والل����ت����زام بعدد 
�سخ�سا   20 ال��ف��ري��ق  يف  امل�����س��ارك��ني 
وم���ن���ع م�����س��اف��ح��ات ال��اع��ب��ني قبل 
الأماكن بني  املباريات وتبديل  وبعد 
وتوزيع  التتويج  اإلغاء  مع  الأ�سواط 

اجلوائز.

املانيا  كاأ�س  م�سابقة  من  املبكر  خروجه  من  امل�سدوم  ميونيخ  بايرن  يريد 
على يد هول�ستاين كيل من الدرجة الثانية بركات الرتجيح ا�ستخا�س 
العر من هذه الهزمية املدوية التي افقدته القدرة على حتقيق الثاثية 

للعام الثاين تواليا.
مبكرا  الكاأ�س  م�سابقة  بايرن من  فيها  يخرج  التي  الأوىل  امل��رة  كانت  كما 

منذ 20 عاما.
وقال مدرب بايرن هانزي فليك "انها �سدمة كبرية، وقد خاب ظننا لأننا 
كنا نريد الدفاع عن الثاثية"، يف اإ�سارة اإىل اإحراز فريقه اللقبني املحليني 
على  بفوزه  اأوروب��ا  اأبطال  ل��دوري  تتويجه بطا  بالإ�سافة  املا�سي  املو�سم 
باري�س �سان جرمان الفرن�سي -1�سفر يف املباراة النهائية يف اآب-اغ�سط�س 

املا�سي.
واخل�سارة هي الثانية تواليا للفريق البافاري بعد �سقوطه يف نهاية ال�سبوع 
امام بورو�سيا مون�سنغادباخ 2-3 يف الدوري املحلي علما باأنه تقدم على 

مناف�سه بهدفني.
على  تقدم  بايرن  لن  الأول  بالأم�س  الكاأ�س  م��ب��اراة  يف  ال�سيناريو  وت��ردد 
الخ��ري هدف  ي�سجل  اأن  ال�سائع، قبل  بدل  الوقت  2-1 حتى  هول�ستاين 
التعادل ويفر�س وقتا ا�سافيا جنح يف نهايته يف ح�سم النتيجة يف �ساحله 

بركات الرتجيح 5-6.
وا�ساف فليك "ل اعذار، ثمة مباريات عدة وراحة قليلة".

وك�سف "يتعني علينا اأن نكون اكرث متا�سكا يف الدفاع، حماية لعبي خط 
مانويل  احلار�س  �سباك  وتلقت  اف�سل".  ب�سكل  بال�سغط  والقيام  الو�سط 
اأي ناد يحتل املراكز  24 هدفا يف ال��دوري هذا املو�سم، اي اكرث من  نوير 

ال�ستة الوىل.
ادارته  على  فليك  ا�سراف  منذ  البافاري  النادي  يودعها  بطولة  اول  وهي 

الفنية يف خريف 2019.
�سانيه  ول���وروا   )14( غنابري  �سريج  ع��ر  مرتني  ميونيخ  ب��اي��رن  وت��ق��دم 

ب��ارت��ل��ز )37(  ف��ني  بوا�سطة  اأي�����س��ا  م��رت��ني  الأر�����س  اأ���س��ح��اب  )47(، ورد 
دون  ال�سافيني  ال�سوطني  اىل  الفريقان  وجل��اأ   .)5+90( واه��ل  وهاوكي 
اأن تتغري النتيجة فاحتكما اىل ركات الرتجيح التي ابت�سمت لهول�ستاين 
لبايرن  ال�ساد�سة  الرتجيحية  الركلة  روك��ا  م��ارك  ال�سباين  اأه��در  بعدما 

و�سجل بارتلز الركلة الرتجيحية ل�سحاب الر�س.
قبل  امل��ه��زوز،  دفاعه  خط  لتح�سني  ا�سابيع  خم�سة  ميونيخ  بايرن  وميلك 

مواجهة لت�سيو اليطايل يف الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا.
اأما املهاجم توما�س مولر فقال "اخلروج من م�سابقة الكاأ�س عنيف. ل �سك 

بانها لي�ست الفرتة الف�سل التي مير بها بايرن ميونيخ".
يف  البافاري  النادي  يحالف  مل  ال��ذي  احلظ  على  اي�سا  باللوم  القى  لكنه 

تفادي اخلروج من الدور الثاين.
وقال "حتى لو بدا الأمر �سخيًفا اأن اأقول ذلك بعد الهزمية يف الكاأ�س �سد 
لي�ست  بالتاأكيد  اإنها  اليوم.  �ساحلنا  يف  يكن  مل  فاحلظ  متوا�سع،  فريق 

اأف�سل مرحلة لنادي بايرن ميونيخ يف الوقت احلايل".
الروح  م��ن  حالة  ب�سبب  امل��ب��اراة  ه��ذه  بخ�سارة  اتهامنا  ميكن  "ل  واأ���س��اف 

املعنوية املفرطة. الق�ساء كان قا�سيا، يجب اأوًل ا�ستيعاب ذلك".
وبات كيل ثاين فريق من الدرجات الدنيا ينجح يف اإ�سقاط بايرن ميونيخ 
الرابعة  الدرجة  ماغدبورغ من  منذ  الكا�س  م�سابقة  الثاين من  ال��دور  يف 

مو�سم 2001-2000.
امر  "انه  بقوله  امل��ب��اراة  بعد  اويل فرينر منت�سيا  م��درب هول�ستاين  وك��ان 

يحدث مرة واحدة يف احلياة رمبا".
واقيمت املباراة وراء ابواب مو�سدة ب�سبب اجراءات فريو�س كورونا امل�ستجد 
لكن ذلك مل مينع جمموعة من ان�سار الفريق الفائز بالتواجد يف ارجاء 
حافلته  حول  جتمهروا  عندما  البافاري  الفريق  من  �سخروا  حيث  امللعب 
الي�س  بالثاثية  ال��ف��وز  ت��ري��دون  "كنتم  بقولهم  امللعب  م��غ��ادرت��ه��ا  ل��دى 

كذلك؟".

املق�تل الأمريكي خواكني ب�كلي : م�شتعد لتحقيق فوز ت�ريخي يف ثالثية جزيرة النزال من »يو اإف �شي«

•• اأبوظبي -وام: 

فاطمة  اأكادميية  الثانية من بطولة  الن�سخة  مناف�سات  اأم�س  اختتمت 
زايد  مدينة  يف  ال��دويل  خليفة  مبركز  لل�سيدات  البولينج  مبارك  بنت 
هزاع  بنت  فاطمة  ال�سيخة  رعاية  حتت  تنظيمها  مت  التي  الريا�سية، 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  اإدارة  رئي�سة جمل�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
العني  ون����ادي  ل��ل�����س��ي��دات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  رئ��ي�����س��ة  الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة 

لل�سيدات، مب�ساركة "34" �سيدة.
و احتلت الاعبة رمي جمال املركز الأول بر�سيد 381 نقطة والاعبة 

369 نقطة و الاعبة عفراء  �سيماء الكعبي يف املركز الثاين بر�سيد 
الأكادميية  ور�سدت  نقطة،   356 بر�سيد  الثالث  املركز  يف  الهاجري 
عن  ف�سا   ، الأوىل  الثاثة  باملراكز  الفائزات  لاعبات  مالية  جوائز 

الكوؤو�س وامليداليات.
و�سملت البطولة كل �سرائح الفتيات وال�سيدات من خمتلف اجلن�سيات 
ال�سيدات  ط��اق��ات  ل�ستنها�س  ك��ب��ريا  ح��اف��زا  ت�سكل  وال��ت��ي  والأع���م���ار، 
الريا�سية على الإبداع يف اللعبة، وهو الأمر الذي يدفع املراأة لحتال 

مكانتها البارزة يف املحافل كافة.
و�سهدت البطولة مناف�سة قوية بني الاعبات والتي من �ساأنها اأن ت�سب 

يف خانة تنمية املواهب الوطنية مما ي�ساعد يف خلق قاعدة وا�سعة من 
الاعبات يف البولينج التي حتتل فيها مكانة بارزة يف الدولة من خال 
اعتمدتها  التي  املتنوعة،  الريا�سية  والأن�سطة  وال��رام��ج  البطولت 

الأكادميية منهجا ناجحا للنهو�س بريا�سة املراأة.
وحر�ست اللجنة املنظمة على تطبيق الإج��راءات الحرتازية مبنتهى 
ال��دق��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �سحة ال��اع��ب��ات ب���دءا مب��ت��اب��ع��ة ن��ت��ائ��ج فحو�س 
والتباعد  ال�سالة،  تعقيم  واإج����راءات  امل�سابقة،  ب��داي��ة  قبل  الاعبات 
ال��دخ��ول واخل����روج وم��ن هذا  الج��ت��م��اع��ي، والفاح�س احل����راري عند 
اإقبال  و�سط  لل�سيدات  الثانية  البولينج  بطولة  تنظيم  ياأتي  املنطلق 

كبري فاق كل التوقعات بعد الت�سجيل الإلكرتوين الذي مت عر املوقع 
اخلا�س بالأكادميية.

جمال" عن  "رمي  الاعبة  البطولة  يف  الأول  باملركز  الفائزة  وع��رت 
�سعادتها بامل�ساركة للمرة الأوىل يف بطولة اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
التوا�سل  �سفحات  خال  من  عنها  �سمعت  والتي  لل�سيدات،  للبولينج 
فر�سة  الفتيات  متنح  التي  التجربة  هذه  يف  للم�ساركة  �سجعها  الأم��ر 
لإبراز مواهبهن يف بيئة اآمنة حيث كانت الأجواء تناف�سية وحما�سية مع 
اللتزام بكافة ال�سرتاطات الحرتازية، موجهة ال�سكر لكل القائمني 

على البطولة متمنية تكرار البطولة يف ن�سخ قادمة.

اختت�م الن�شخة الث�نية من بطولة اأك�دميية ف�طمة بنت مب�رك للبولينج لل�شيدات

يوفنتو�س يريد ت�أكيد 
تفوقه على اإنرت 

جمل�س ال�ش�رقة الري��شي يطلق املرحلة الأوىل من 
بطولت املراحل ال�شنية يف الألع�ب اجلم�عية والفردية

ب�يرن يريد ا�شتخال�س العرب من اخلروج املبكر ب�لك�أ�س 



 
اعتم�د ح�شرات كغذاء للب�شر 

اأعطت هيئة تنظيمية �سحية يف الحتاد الأوروبي ال�سوء الأخ�سر 
اخلناف�س، وهي خطوة  نوع من  امل�ستقة من  الأطعمة  ل�ستهاك 
احل�سرات  باعتماد  بال�سماح  ق���راراً  بروك�سل  لت��خ��اذ  د  متهرّ اأوىل 

كاأطعمة يف اأوروبا.
طلباً  درا�ستها  بعد  الأغ��ذي��ة  ل�سامة  الأوروب��ي��ة  الهيئة  وخل�ست 
اإىل  "اأغرونوتري�س"،  احل�سرات  لرتبية  الفرن�سية  ال�سركة  من 
اأن يرقات "دودة الوجبة" اآمنة لا�ستهاك "اإما كح�سرة جمففة 
من  غ��ذائ��ي��اً  �سرر  "ل  اخل���راء  واأو���س��ح  كم�سحوق".  اأو  كاملة 
بالروتينات  الغنية  تركيبتها  ب�سبب  الوجبة  دي��دان  ا�ستهاك" 
�ساأن  الأبحاث يف  اإج��راء مزيد من  راأوا �سرورة  والأل��ي��اف، لكنهم 

احتمال ح�سول تفاعات من نوع احل�سا�سية.
م املفو�سية الأوروبية اإىل الدول الأع�ساء ا�ستناداً  وُيتوقع اأن تقدرّ
اإىل راأي الهيئة الأوروبية ل�سامة الأغذية م�سودة اقرتاح لل�سماح 
بطرح ديدان الوجبة املجففة واملنتجات امل�ستقة يف ال�سوق، يت�سمن 
�سروط بيعها. وياأمل القطاع يف احل�سول على �سوء اأخ�سر نهائي 

بحلول منت�سف العام 2021.
و�سرح املدير العلمي للوحدة امل�سوؤولة عن در�س هذا امللف يف الهيئة 
الأوروبية اإيرمولو�س فريفري�س اأن "هذا التقييم الأول لأخطار 
اإحدى احل�سرات كغذاء جديد قد ميهد الطريق للموافقة الأوىل 

من هذا النوع على م�ستوى الحتاد الأوروبي".
�سامة  ل�����س��م��ان   )...( ح��ا���س��م��ة  خ��ط��وة  ه��و  "تقييمنا  واأ����س���اف 
اأن��ظ��م��ة الحتاد  دخ���ول  م��ع  اإل��زام��ي��ة  اأ���س��ب��ح��ت  امل�ستهلك" ال��ت��ي 
الأوروبي يف �ساأن الأطعمة اجلديدة حيز التنفيذ يف كانون الثاين-
يناير 2018. وتبحث الهيئة التي تتخذ يف مدينة بارما الإيطالية 

مقراً لها يف �ساحية �سرا�سري الليل واجلنادب لا�ستهاك.

اأغلى منزل يف الع�مل معرو�س للبيع
اإنه  قيل  بعدما  موؤخرا،  اهتمام،  حمط  اإىل  اأمريكي  منزل  حتول 
اإىل موقعه  ن��ظ��را  ال��ع��امل،  الأع��ل��ى يف  ه��و  ب�سعر  للبيع  م��ع��رو���س 

وموا�سفاته املذهلة.
وبح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية، فاإن م�ساحة هذا املنزل 
 9754 اإىل  ت�سل  كاليفورنيا،  "بيلري" بولية  منطقة  يف  الواقع 

مرت مربع.
وذكر امل�سدر اأن هذا املنزل بات معرو�سا للبيع بعد نحو عقد على 
الأ�سجار  بها  و�ساحرة حتيطها  بنائه، يف منطقة مرتفعة  اكتمال 
املطلوب  ال�سعر  اأن  ال�سحفية،  التقارير  وذك���رت  ج��ان��ب.  ك��ل  م��ن 
 340 ه��و  اأجنلو�س  لو�س  مدينة  يف  الأ���س��ط��وري  البيت  ه��ذا  لبيع 
مليون دولر. وي�سم هذا البيت 21 غرفة نوم و42 حماما، ويقول 
اخلراء اإن الأمر ل يتعلق باأغلى منزل يف العامل فقط، بل باأغلى 

عقار �سخ�سي يف تاريخ الوليات املتحدة.
ثماين   ،The one "ون "ذي  وا�سمه  البيت،  ه��ذا  بناء  وا�ستغرق 

�سنوات كاملة، و�سارك يف الأ�سغال ما يزيد على 600 عامل.
وقامت �سركة الهند�سة Architectual Digest، موؤخرا، بن�سر 
�سور جديدة للبيت الذي اكتمل بناوؤه، وهو من ت�سميم املهند�س 

بول ماكلني، بينما كان الت�سميم الداخلي لكاثرين روتوندي.
وي�سم البيت مراآبا لل�سيارات يت�سع لثاثني �سيارة، كما اأنه مزود 

بخم�سة م�سابح وقاعة �سينما بثاثني مقعدا.
املنطقة،  اأرج���اء  الإط��ال��ة على كافة  ال��ك��رى،  البيت  وم��ن مزايا 

ف�سا عن ت�سلل ال�سوء واأ�سعة ال�سم�س من كل �سوب.
وي�سكل ال�سعر املطلوب لهذا البيت �سعف ما بيع به اأغلى بيت يف 
اأمريكا حتى الآن، وهو منزل يف ولية نيويورك وكان �سعره عند 

حدود 137 مليون دولر �سنة 2014.
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اأقدم ر�شمة كهف معروفة يف الع�مل 
اكت�سف علماء اآثار ما ميكن و�سفه باأنه اأقدم لوحة كهف معروفة يف العامل، ومتثل ر�سمة باحلجم الطبيعي خلنزير 

بري يعود تاريخها اإىل ما قبل 45500 �سنة، وعرث عليها يف اأحد كهوف اإندوني�سيا.
اأق��رب دليل على  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س  اأدفان�سز" ي��وم   "�ساين�س  ال��ذي مت و�سفه يف جملة  ه��ذا الكت�ساف،  ويوفر 

ال�ستيطان الب�سري يف املنطقة.
اإن طالب الدكتوراة  اأوبرت من جامعة غريفيث الأ�سرتالية، لوكالة فران�س بر�س،  امل�سارك ماك�سيم  املوؤلف  وقال 
من  كجزء   ،2017 العام  يف  الإندوني�سية  �سولو�سي  تيدونغنج" بجزيرة  "لينغ  كهف  يف  عليه  عرث  برهان  ب�سران 

ا�ستطاعات اأجراها الفريق مع ال�سلطات الإندوني�سية.
ويقع الكهف يف واد بعيد حماط مبنحدرات �سخرية من احلجر اجلريي، على بعد حوايل �ساعة �سريا على الأقدام 

من اأقرب طريق، ول ميكن الو�سول اإليه اإل خال مو�سم اجلفاف ب�سبب الفي�سانات خال مو�سم الأمطار.
اأما قيا�س الر�سمة فيبلغ 136 �سنتيمرتا × 54 �سنتيمرتا، ومت طاء خنزير �سولو�سي با�ستخدام �سبغة حمراء 
داكنة، وله قمة ق�سرية من ال�سعر املنت�سب، بالإ�سافة اإىل زوج من الثاآليل على الوجه ت�سبه القرن املميز للذكور 

البالغني من النوع.
وقال املوؤلف امل�سارك اآدم بروم: "يبدو اأن اخلنزير يراقب قتال اأو تفاعا اجتماعيا بني خنازير من الف�سيلة نف�سها 

الريطانية. الغارديان  �سحيفة  ذكرت  ما  بح�سب   ،"
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مرتان ل يكفي�ن.. ن�شيحة علمية جديدة للتب�عد الجتم�عي
اأ�سبح التباعد الجتماعي قاعدة يومية يف حياتنا اليومية، يف ظل انت�سار 
ترك  على  احل��ر���س  فيجري  كوفيد19-،  ل��وب��اء  امل�سبب  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
م�سافة من مرتين بني ال�سخ�س والآخرين، لكن هذا احلد قد يكون اآمنا 

لتفادي العدوى، بح�سب علماء.
وبح�سب موقع "�سكاي نيوز" الريطاين، فاإن العلماء ما زالوا يت�ساءلون 
اإىل  احلاجة  يعني  ما  وه��و  كافية،  املرتين غري  م�سافة  كانت  اإذا  ما  ح��ول 

املزيد من التباعد اأو م�سافة اأكر مما كان يعتقد.
جوليان  الريطانية،  لي�سرت  بجامعة  الفريو�سات  علم  يف  الباحث  ويقول 
تانغ، اإنه من ال�سروري اأن نعيد النظر يف م�ساألة التباعد الجتماعي، لأن 
من  ج��زيء   200 على  يحتوي   "19 "كوفيد  باأعرا�س  �سخ�س  كل  نف�س 
الفريو�س. واأ�ساف اأن القواعد القدمية التي جرى اتباعها يف 2020 من 
اأجل احتواء املوجة الأوىل من فريو�س كورونا رمبا قد ل تكون �ساحلة يف 

الوقت احلايل لتطويق ال�سالة اجلديدة الأكرث والأ�سرع انتقال.
البع�س،  بع�سهم  بعيدين عن  البقاء  على  النا�س  كلما حر�س  اأنه  واأو�سح 

فاإنهم يخف�سون احتمال انتقال فريو�س كورونا اإليهم.
ويقول اخلراء اإن النا�س قد يكونون يف حاجة اأكر اإىل التقيد بالتباعد، 
خال هذه الفرتة التي تت�سم بالرودة وقدرة الفريو�س على العي�س ملدة 
اأطول يف اخلارج. وت�سري التقديرات العلمية اإىل اأن احتمال انتقال الفريو�س 

يف اأماكن داخلية اأقل بع�سرين مرة تقريبا مقارنة بالأماكن املغلقة.
لثاثة  الآخ��ري��ن  مع  الجتماعي  التباعد  مبراعاة  تانغ  الباحث  واأو���س��ى 

اأمتار، قائا اإن هذه هي امل�سافة اجلديدة الآمنة.

الأوردة العنكبوتية ته�جم املراأة ب�شفة خ��شة
العنكبوتية  الأوردة  اإن  الدموية  الأوع��ي��ة  لطب  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  قالت 
تهاجم املراأة ب�سفة خا�سة، وذلك ب�سبب �سعف الن�سيج ال�سام لديها مقارنة 
بالرجل، كما اأن خطر الإ�سابة بها يرتفع ب�سبب التغريات الهرمونية خال 

احلمل.
واأ�سافت اجلمعية اأن خطر الإ�سابة بالأوردة العنكبوتية يرتفع اأي�ساً لدى 
عوامل  �سمن  تندرجان  احلركة  وقلة  ال�ِسمنة  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سن،  كبار 

اخلطورة املوؤدية لاإ�سابة بالأوردة العنكبوتية.
دوايل  اأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل  ه��ي  العنكبوتية  الأوردة  اأن  اجلمعية  واأو���س��ح��ت 
ال�ساقني، وهي عبارة عن اأوردة �سغرية ذات لون اأحمر مائل للُزرقة، تكون 
ل  وبالتايل  ال��دم،  لتكد�س  نتيجة  تن�ساأ  وه��ي  اجللد،  حتت  للعيان  ظاهرة 

ي�سيل الدم با عائق.
اإىل  حت��ت��اج  ول  خ��ط��رية،  م�سكلة  العنكبوتية  الأوردة  متثل  ل  املعتاد  ويف 
بالأوردة؛  خطرية  م�سكلة  وج��ود  على  موؤ�سرا  تكون  قد  اأنها  غري  العاج، 

حيث اإنها قد تنذر بالإ�سابة بدوايل ال�ساقني.

براد بيت يكثف مت�رينه 
الري��شية لي�شرتجع قوامه 
ُيعدُّ جنم هوليوود ال�سهري  براد بيت  
واحداً من املمثلني الذين يتمتعون 
بقدرة على جت�سيد كافة الأدوار على 
تنوعها التي ت�سند اإليه، لكنه غاب يف 
اأفام  ال�سنوات الأخرية عن تقدمي 
على  تقوم  التي  والت�سويق  احلركة 
ا�ستهر  ك��ان  وال��ت��ي  ال��ق��ت��ال  م�ساهد 
 1999 عام  املا�سي وحتديداً  بها يف 
والذي قدم خاله اأهم اأفامه من 

. Fight Club  هذا النوع وهو
ي��ت��ح�����س��ر حالياً  ب��ي��ت  ب�����راد  ول���ك���ن 
ل������س�����رتج�����اع ل����ي����اق����ت����ه ال���ب���دن���ي���ة 
وع�����س��ات��ه ك��م��ا ك����ان الأم������ر عليه 
22 عاماً ما يعتر حتدياً منه  منذ 
ال�57 وهو مل  اأنه بلغ �سن  خ�سو�ساً 
من  الع�سرينيات  يف  ك���ان  ك��م��ا  ي��ع��د 
عمره. متارين النجم اجلذاب كانت 
  Bullet Train  ب�سبب فيلمه املقبل
الذي ي�ستعد لدوره فيه اإذ اإنه يلعب 
القتالية  امل�ساهد  م��ن  العديد  فيه 
مثل  ح��ادة  اآلت  بوا�سطة  واحل��رك��ة 
جاهداً  ي�����س��ع��ى  وب���ال���ت���ايل  ال�����س��ك��ني 
اأج��ل احل�سول على لوك مميز  من 
��ز على  ي��وؤه��ل��ه ل��ت��اأدي��ة ال�����دور ب��ت��م��يرّ

.Fight Club ساكلة فيلم�

�شن�ب ت�ش�ت تغلق ح�ش�ب 
ترامب ب�شورة نه�ئية 

اأعلنت �سبكة التوا�سل الجتماعي 
اأغلقت ب�سورة  "�سناب ت�سات" اأنرّها 
الأمريكي  الرئي�س  ح�ساب  نهائية 
دون���ال���د ترامب،  امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي��ت��ه 
وذلك بعدما علرّقته الأ�سبوع املا�سي 
اقتحام  اإث����ر  ��ى  م�����س��مرّ لأج����ل غ���ري 

ح�سد من اأن�ساره الكونغر�س.
فران�س  ل��وك��ال��ة  ���س��وؤال  ع��ل��ى  اً  وردرّ
بر�س قالت ال�سبكة املتمحورة حول 
ت�سارك ال�سور "لقد اأعلنرّا الأ�سبوع 
الرئي�س  ح�����س��اب  ت��ع��ل��ي��ق  امل��ا���س��ي 
ترامب على �سنابت�سات لأجل غري 

ى". م�سمرّ
ال�سامة  على  "حر�ساً  واأ���س��اف��ت 
حم����اولت����ه  �����س����وء  ويف  ال����ع����ام����ة، 
م�سلرّلة  معلومات  لن�سر  الرامية 
والتحري�س على  وخطاب كراهية 
وا�سحة  ان��ت��ه��اك��ات  وه���ي  ال��ع��ن��ف، 
اإغ���اق ح�سابه  رن��ا  ل��ق��واع��دن��ا، ق��ررّ

نهائياً".
التوا�سل  مواقع  غالبية  واترّخذت 
اإج����راءات  الرئي�سية  الج��ت��م��اع��ي 
امللياردير  ����س���درّ  م�����س��ب��وق��ة  غ����ري 
من  ح�سد  اقتحم  منذ  اجلمهوري 
اأن�����س��اره م��ب��ن��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول ع�سر 
الثاين-يناير  كانون  من  ال�ساد�س 
والعنف  ال����رع����ب  ف���ي���ه  وزرع����������وا 
واخل��راب على م��دى �ساعات عدة، 
يف حدث اأوقع خم�سة قتلى و�سدم 
العامل  يف  �سورتها  ه  و���س��ورّ ال��ب��اد 

اأجمع.
اإج�����راءات ه���ذه املواقع  وت���راوح���ت 
موؤقتة  لفرتة  ح�سابات  تعليق  بني 
حتى  اأو  ��ى  م�����س��مرّ غ���ري  لأج�����ل  اأو 

اإغاق ح�سابه ب�سورة نهائية.

ت�أجيل حفل نق�بة ممثلي ال�ش��شة يف هوليوود 
ت��وزي��ع ج��وائ��ز نقابة  اإن ح��ف��ل  ق���ال م��ن��ظ��م��ون 
مم��ث��ل��ي ال�����س��ا���س��ة يف ه��ول��ي��وود ل��ت��ك��رمي فناين 
ال�سينما والتلفزيون تاأجل اإىل الرابع من اأبريل 
ني�سان حتى ل يتعار�س مع موعد حفل جوائز 

جرامي املو�سيقية.
اأعلنوا  ق��د  ج��رام��ي  ج��وائ��ز  القائمون على  ك��ان 
الأ�سبوع املا�سي تاأجيل احلفل الذي كان مقررا 
يف يناير كانون الثاين اإىل 14 مار�س اآذار ب�سبب 
ارتفاع عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا يف مدينة 

لو�س اجنلي�س.
وقالت نقابة ممثلي ال�سا�سة، التي ت�سم ممثلني 
اأمل  "بخيبة  �سعرت  اإنها  وفنانني،  و�سحفيني 
جوائز  حل��ف��ل  اجل���دي���د  امل���وع���د  لأن  �سديدة" 
ج���رام���ي ي��ت��ع��ار���س م���ع م���وع���د ح��ف��ل��ه��ا. وك���ان 
امل��ن��ظ��م��ون ق��د اخ���ت���اروا م��وع��د 14 م��ار���س اآذار 

جلوائز النقابة يف يوليو متوز.
و"تي.بي.اإ�س"  "تي.اإن.تي"  �سبكتا  و�ستنقل 
حفل جوائز نقابة ممثلي ال�سا�سة يف الرابع من 

اأبريل ني�سان.

مربمج ين�شى كلمة مرور حمفظة  
بتكوين فيه� 240 مليون دولر

ين�سى الكثري من النا�س كلمات املرور اخلا�سة بح�ساباتهم 
اأملاين  مرمج  مع  ح��دث  ما  لكن  املختلفة،  الإلكرتونية 
ي�سكل ماأ�ساة قد توؤرقه لبقية حياته، بعد اأن ن�سي كلمة 
املرور "ملحفظة اإلكرتونية" حتتوي على عمات بتكوين 

امل�سفرة، ت�سل قيمتها اإىل 240 مليون دولر.
�ستيفان  ح�سل  عندما  �سنوات،   10 لنحو  الق�سة  وتعود 
امل��ول��د مقيم يف الوليات  اأمل���اين  ت��وم��ا���س، وه��و م��رم��ج 
املتحدة، على 7 اآلف عملة بتكوين، نظري مقطع فيديو 
قيمة  ف���اإن  ال��وق��ت،  ذل���ك  ويف  امل�����س��ف��رة.  للعملة  �سممه 
يعر  لذا مل  تتعد ب�سعة دولرات،  الواحدة مل  البتكوين 
�سلب  قر�س  على  وخزنها  لها،  كبريا  اهتماما  ال��رج��ل 
مبثابة حمفظة اإلكرتونية، وكتب كلمة املرور على ورقة، 
الرت��ف��اع اجلنوين  بعد  وال��ي��وم،  فقدها لح��ق��ا.  اأن���ه  اإل 
نحو  اإىل  منها  الواحدة  لت�سل  الرقمية،  العملة  لأ�سعار 
الإلكرتونية  توما�س فتح حمفظته  األف دولر، قرر   34
وال�ستفادة من الرثوة الهائلة التي ح�سل عليها، والتي 
مل  عندما  ال�سدمة  وك��ان��ت  دولر.  مليون  ب�240  تقدر 
يتمكن توما�س من تذكر كلمة املرور ال�سحيحة، بالرغم 
8 م��رات. ومل يتبق له الآن اإل حماولتني  من حماولته 
فقط، قبل اأن يفقد الرثوة وتت�سفر لاأبد، وفق ما ذكرت 
رئي�س  ن�سر  ج��ان��ب��ه،  م��ن  تاميز".  "نيويورك  �سحيفة 
تغريدة  �ستامو�س،  األيك�س  في�سبوك،  يف  ال�سابق  الأم��ن 
على ح�سابه يف تويرت، عر�س فيها خدماته على توما�س 

لقاء 10 باملئة من املبلغ.

نفوق النمرة البي�ش�ء ال�شغرية نييفيه 
يف  ول��دت  التي  نييفيه  ال�سغرية  البي�ساء  النمرة  نفقت 
نيكاراغوا  حديقة  يف  الفائت  الأول-دي�سمر  كانون   29
تلقته  ال��ذي  العاج  ينقذها  مل  اإذ  للحيوانات،  الوطنية 
اجلهاز  يف  م�سكات  وعانت  بالإنفلونزا  اأ�سيبت  بعدما 
ال��ت��ن��ف�����س��ي. وق����ال م��دي��ر ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات الطبيب 
�ساكا�سا يف �سريط فيديو عر �سبكات  اإدواردو  البيطري 
وا�سحاً  ت��اأث��ره  فيها  ب��دا  بلهجة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
النمرة  بنفوق  اإعامكم  اأود  احل��زن  ببالغ  "اأ�سدقائي، 

البي�ساء ال�سغرية" امل�سماة "نييفيه" "الثلج".
ر �ساكا�سا باأن "نييفيه" كانت اأ�سًا "مري�سة قليًا"  وذكرّ
ب��رد خفيفة  نزلة  "كانت تعاين  واأ���س��اف  ل��دى ولدت��ه��ا. 
قاومناها بامل�سادات احليوية. فتح�سنت �سحتها قليًا". 
ع لها جهاز  لكن و�سعها �ساء جمدداً فُحقنت بامل�سل وَو�سِ

تنف�س ا�سطناعي، ولكن دون اأن يوؤدي ذلك اإىل اإنقاذها.
نطاق  على  تداولت  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وكانت 
حديقة  يف  الأوىل  وه���ي  "نييفيه"،  ولدة  خ��ر  وا���س��ع 
ال��ن��ادر جداً.  ال��ن��وع  لهذا  الو�سطى  اأم��ريك��ا  ح��ي��وان��ات يف 
واأو�سح �ساكا�سا اأن النمرة ال�سغرية التي كانت تزن 954 
ما  وه��و  كانت حتمل جينات جدها  ال���ولدة،  عند  غراماً 
يف�سر لونها الأبي�س مثله، رغم اأن جلد والديها هو من 

اللون املاألوف، اأي الأ�سفر والأ�سود.
ر  اإىل حتورّ النمور  اللون الأبي�س لدى  ويعود ظهور هذا 
جيني طبيعي لنمر البنغال، ومل ي�ساهد اأي حيوان بريرّ 

�سبيه يف الهند منذ خم�سينات القرن املا�سي.

درا�شة : الإ�ش�بة بكوفيد- 19 متنح من�عة 5 اأ�شهر 
عاملني  على  اأج��ري��ت  بريطانية  درا���س��ة  تو�سلت 
اأ�سيبوا  من  اأن  اإىل  ال�سحية  الرعاية  جم��ال  يف 
الأرج��ح مبناعة من  على  يتمتعون   19 بكوفيد- 
لكن هناك  الأق��ل،  اأ�سهر على  ملدة خم�سة  املر�س 
رمبا  م�سادة  اأج�ساما  يحملون  من  اأن  على  اأدل��ة 

يحملون الفريو�س وين�سرونه.
واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة ال��ت��ي ت��و���س��ل اإليها 
اأن  اإجن��ل��رتا  يف  العامة  ال�سحة  هيئة  يف  العلماء 
الأج�سام  بالفريو�س حاملو  ي�ساب  اأن  النادر  من 
اإذ حدثت الإ�سابة  امل�سادة نتيجة عدوى �سابقة، 
�سخ�سا   6614 ب��ني  م��ن  فقط   44 ل��دى  الثانية 

اأ�سيبوا بالفريو�س و�سملتهم الدرا�سة.
لكن اخلراء حذروا من اأن النتائج تعني اأن الذين 
اأ�سيبوا باملر�س يف املوجة الأوىل من اجلائحة يف 
الآن  يكونون  قد   2020 عام  من  الأوىل  ال�سهور 

عر�سة لاإ�سابة به مرة اأخرى.
"باملناعة  ي��ت��م��ت��ع��ون  م���ن  اأن  م���ن  ح������ذروا  ك��م��ا 
بالعدوى  الإ���س��اب��ة  نتيجة  املكت�سبة  الطبيعية" 
واحللق  الأن������ف  ال���ف���ريو����س يف  ي��ح��م��ل��ون  رمب����ا 

وبالتايل ميكنهم ن�سر العدوى.
وذكرت �سوزان هوبكنز كبرية امل�ست�سارين الطبيني 
يف هيئة ال�سحة العامة يف اإجنلرتا التي �ساركت 
معظم  اأن  الآن  "نعرف  الدرا�سة  فريق  قيادة  يف 
اأج�ساما م�سادة  بالفريو�س وط��وروا  اأ�سيبوا  من 
اأخ���رى،  ب��احل��م��اي��ة م��ن الإ���س��اب��ة م���رة  يتمتعون 
لكنها لي�ست حماية مطلقة ول نعرف حتى الآن 

مدة هذه احلماية".
وج����اء يف ب��ي��ان ب�����س��اأن ال���درا����س���ة اأن ن��ت��ائ��ج��ه��ا ل 
املناعية  ال�ستجابات  اأو  امل�سادة  الأج�سام  تتناول 
طرحها  اجل���اري  كوفيد19-  للقاحات  الأخ���رى 
اأنه �سيتم  اأو فاعلية اللقاحات. وذكر البيان  الآن 
لحق  وقت  يف  للقاحات  ال�ستجابة  م�ساألة  بحث 
من  الآلف  ع�سرات  الدرا�سة  وت�سمل  العام.  هذا 
العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية يف بريطانيا 
يونيو  م��ن��ذ  منتظمة  لفحو�س  خ�سعوا  ال��ذي��ن 
بكوفيد- اأ�سيبوا  كانوا  اإذا  عما  للك�سف  حزيران 

يحملون  ك��ان��وا  اإذا  م��ا  وك��ذل��ك  ج��دي��د  م��ن   19
اأج�ساما م�سادة.

�ش�كريا تبيع حقوق اأغني�ته� ب�شبب كورون�
بعدما اأوقفت جائحة  فريو�س كورونا  تقريباً اإيرادات حفات الغناء املبا�سرة، �سعى 
عدد كبري من الفنانني لبيع حقوق األبوماتهم املو�سيقية، وتعد النجمة الكولومبية  
�ساكريا  اأحدث النجوم الذين ان�سموا لهذه اخلطوة، اإذ اأبرمت �سفقة مع �سركة 

Hipgnosis Songs Fund امل�سجلة يف بور�سة  هيغنو�سي�س �سونغ فاند 
لندن لبيع حقوق اأغنياتها ال�145.

وكانت باعت النجمة اأكرث من 80 مليون ت�سجيل، وح�سلت 
ثاث مرات على جائزة غرامي، ولديها قائمة متابعني 
"�سبوتيفاي"  املو�سيقي  ال��ب��ث  من�ستي  على  �سخمة 

و"يوتيوب".
وعزز انتعا�س البث املو�سيقي الإلكرتوين، الذي اأعاد الكثري من 

الأي���ام، من قيمة  ه��ذه  ال�سدارة  اإىل موقع  القدمية  الأغ��اين 
ال�ستثمار يف هذا املجال.

ا حديقة حيو�نات, يف نيامي. � ف ب منظر عام لهيكل عظمي لدينا�صور يف �ملتحف �لوطني يف �لنيجر �أو متحف بوبو هاما, وهو �أي�صً


