
   

�أجرت 168,781 فح�صا ك�صفت عن 3,966 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 3,294 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

جرعة   104,200 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
التي مت  اجلرعات  يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��ال 
تقدميها حتى ام�س 2,868,645 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 29.00 
لتوفري  ال���وزارة  ذل��ك متا�صيا مع خطة  ياأتي  �صخ�س.   100 لكل  جرعة 
اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن  اإىل الو�صول  #كوفيد19- و�صعياً  لقاح 
التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع  ومتا�صيا  اأخ��رى  جهة  كوفيد19-.من 
االكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق  وزي��ادة  لتو�صيع  املجتمع 
 19  - كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  امل�صابة  احل��االت  وح�صر  املبكر 
وامل��خ��ال��ط��ن ل��ه��م وع��زل��ه��م .. اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن اإج����راء 168,781 
ف��ئ��ات خمتلفة يف  على  املا�صية   24 ال���  ال�����ص��اع��ات  خ��ال  ج��دي��دا  فح�صا 
املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.  و�صاهم تكثيف 
يف  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج����راءات 
امل�صتجد من  كورونا  اإ�صابة جديدة بفريو�س  3,966 حالة  الك�صف عن 
ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  حاالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�صيات 
حالة.  كما   293,052 امل�صجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الازمة, 
االإ�صابة  ت��داع��ي��ات  نتيجة  م�صابة  ح���االت   8 وف���اة  ع��ن  ال�����وزارة  اأع��ل��ن��ت 
 819 ال��دول��ة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�صتجد,  ك��ورون��ا  بفريو�س 
حالة.   واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها 
امل�صابن,  العاجل جلميع  بال�صفاء  املتوفن, ومتنياتها  لذوي  وموا�صاتها 
التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات  باأفراد املجتمع  مهيبة 
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صامة اجلميع.  كما اأعلنت 
الوزارة عن �صفاء 3,294 حالة جديدة مل�صابن بفريو�س كورونا امل�صتجد 
الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها   19  - كوفيد 
حاالت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�صت�صفى,  دخولها  منذ  الازمة  ال�صحية 

ال�صفاء 267,024 حالة.

ا�صتباكات عنيفة بن املتظاهرين وقوات االأمن يف مدينة طرابل�س ال�صاحلية   )ا ف ب(

هل مت ا�صتهداف الرئي�س التون�صي؟

ووهان ال�صينية.. هل هي فعا املنبع احلقيقي للوباء ؟

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني ال�شريفني يف 
وفاة الأمرية طرفة بنت �شعود ووفاة والدة الأمري عبد العزيز بن خالد

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
اآل �صعود عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة .. اأعرب فيها عن �صادق 
تعازيه وموا�صاته يف وفاة �صاحبة ال�صمو امللكي االأمرية طرفة بنت �صعود بن 
عبدالعزيز اآل �صعود.. داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته 

وي�صكنها ف�صيح جناته واأن يلهم اآل �صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
اأعرب   .. ال�صريفن  خ��ادم احلرمن  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  �صموه  بعث  كما 
فيها عن �صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة والدة االأمري عبد العزيز بن خالد 
اأن يتغمدها بوا�صع  اآل �صعود.. �صائا املوىل تعاىل  بن �صعد بن عبد العزيز 

رحمته واأن ي�صكنها ف�صيح جناته.                  )التفا�صيل �س2(

ا�شتباكات طرابل�س اللبنانية توقع قتياًل و226 جريحًا
•• بريوت-وكاالت:

متاأثراً  اخل��م��ي�����س,  ����ص���اب  ت����ويف 
ليًا  لها  تعر�س  حرجة  باإ�صابة 
ال��ت��ي �صهدتها  امل��واج��ه��ات  خ��ال 
لبنان  �صمال  يف  طرابل�س  مدينة 
بن حمتجن على قرار االإغاق 
االقت�صادي  االنهيار  و�صط  العام 
وقوات االأمن, وفق ما اأفاد �صقيقه 

وكالة فران�س بر�س.
�صقيقه  وف���اة  اأح��م��د طيبا,  واأك���د 
امل�صت�صفى  يف  ع��ام��اً(   29( عمر 
خلفية  ع���ل���ى  اخل��م��ي�����س  ����ص���ب���اح 
باقت�صاب  وق���ال  ل��ي��ًا.  اإ���ص��اب��ت��ه 
االآن  لدفنه  نعّد  بر�س:  ل�فران�س 
م��و���ص��ح��اً مل ي��ك��ن ع��م��ر يف عداد 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب���ل ك����ان ي��ت��اب��ع ما 

يجري.
واأوردت الوكالة الوطنية لاإعام 
عقب  جثمانه  على  �صي�صلى  اأن��ه 
باب  م���داف���ن  ال��ظ��ه��ر يف  ����ص���اة 

التبانة.
ويعمل عمر يف فرن يف طرابل�س. 
وه����و م���ن ���ص��ك��ان اأح�����د االأح���ي���اء 
ال�صعبية الفقرية يف املدينة التي 
االأرب���ع���اء اخلمي�س  ل��ي��ل  ���ص��ه��دت 

متظاهر ملّثم فقد عمله موؤخراً 
ال�صيارات:  ت�����ص��ل��ي��ح  جم����ال  يف 
اتخذنا قراراً مبوا�صلة حتركاتنا 
الثمن.. الأّن��ه مل يبق  مهما كّلف 

لنا ما نخ�صره يف البلد.
واأ�صاف: نعي�س يف ظروف بائ�صة, 
لكّنني  اإال طرقته  ب��اب��اً  اأت���رك  مل 
مل اأجد فر�صة عمل توؤّمن قوتنا 

اليومي.
وط���راب���ل�������س, ث����اين ك����ربى مدن 
اأفقر  اإح��دى  اأ���ص��ًا  كانت  لبنان, 
ب���دء االنهيار  ق��ب��ل  ال��ب��اد  م���دن 
تف�ّصي  ث����م  وم�����ن  االق���ت�������ص���ادي 
الذي  امل�صتجّد,  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
اإغاق  اإعان  اإىل  ال�صلطات  دفع 
م�������ص���دد م����ع ح���ظ���ر جت�����ول على 
اأ�صبوعن  قبل  ب��داأ  ال�صاعة  م��دار 
وي�������ص���ت���م���ر ح����ت����ى ال����ث����ام����ن من 

فرباير.
وت��ف��اق��م اإج������راءات االإغ�����اق من 
يف  املتدهور  االقت�صادي  الو�صع 
ل��ب��ن��ان, ح��ي��ث ي��ع��ي�����س اأك�����ر من 
الفقر  خ��ط  حت��ت  ال�صكان  ن�صف 
وي�������ص���ك���ل امل����ي����اوم����ون اأك������ر من 
ال��ع��ام��ل��ة, يف غياب  ال��ي��د  ن�����ص��ف 
اجتماعية  اأو  طبية  تقدميات  اأي 

الثالث  لليوم  عنيفة  م��واج��ه��ات 
 226 اأوق�����ع�����ت  ال�����ت�����وايل,  ع���ل���ى 
ال��وك��ال��ة الوطنية  ج��ري��ح��اً, وف��ق 

لاإعام.
و���ص��ه��دت ���ص��اح��ات ط��راب��ل�����س ليل 
عنيفة,  م����واج����ه����ات  االأرب������ع������اء 
ب��اإط��اق حمتجن حجارة  ب��داأت 

وم���ف���رق���ع���ات ن����اري����ة ع���ل���ى ق����وات 
ت��ع��ّر���ص��ت كذلك  ال���ت���ي  االأم�������ن, 
ل���ق���ن���اب���ل م�����ول�����وت�����وف. وح������اول 
امل����ت����ظ����اه����رون اق����ت����ح����ام ����ص���راي 
طرابل�س التي تعد املركز االأمني 
املدينة ومقر  االأب��رز يف  واالإداري 

لل�صرطة.

ب���اإط���اق  االأم��������ن  ق������وات  ورّدت 
الر�صا�س املطاطي والغاز امل�صيل 
للدموع. وعمل اجلي�س على اإبعاد 
�صماع  اأفيد عن  املتظاهرين. كما 
دوي اإطاق ر�صا�س حي جمهول 

امل�صدر ليًا يف املدينة.
وهو  ع��ام��اً(,  وق��ال حمّمد )25 

�ل�صروع يف �إجر�ء �لأبحاث:

تون�س: ما حقيقة الظرف امل�شبوه يف ق�شر قرطاج؟

بكني حتذر و��صنطن من �أي تدخل �صيا�صي

ال�شحة العاملية تبداأ التحقيق يف اأ�شل كورونا بووهان

اإيران ت�شّعد جمددا.. ن�شب األف 
جهاز طرد مركزي خالل 3 اأ�شهر

•• طهران-وكاالت:

اأعلن  ج���دي���د,  ن�����ووي  ت�����ص��ع��ي��د  يف 
الطاقة  م��ن��ظ��م��ة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث 
الذرية االإيرانية بهروز كمالوندي, 
للطرد  ج��ه��از   1000 ن�����ص��ب  ع��ن 
IR2m يف  ط�����راز  م���ن  امل����رك����زي 
اأق���ل من  م��ن�����ص��اأة نطنز يف غ�����ص��ون 
يف  ك���م���ال���ون���دي  واأك������د  اأ����ص���ه���ر.   3
زيارة  هام�س  على  �صحفي  موؤمتر 
رئ��ي�����س ال���ربمل���ان االإي������راين حممد 
فوردو  من�صاأة  اإىل  قاليباف,  ب��اق��ر 
رفع  ي��ت��م  مل  اإذا  اأن�����ه  ل��ل��ت��خ�����ص��ي��ب 
االن�صحاب  ���ص��ن��ط��ب��ق  ال���ع���ق���وب���ات 
الوقت  يف  االإ����ص���ايف  ال���ربوت���وك���ول 
قبل  م��ن  اإق������راره  اإذا مت  امل��ن��ا���ص��ب, 

الربملان واحلكومة.
النووية ال ميكن  واأ���ص��اف: قدرتنا 
حيث  ال�صابقة  بال�صنوات  مقارنتها 
االآن هناك 17 كغم من خمزونات 
اليورانيوم املخ�صب بن�صبة 20%.
من جهته, قال قاليباف اإنه عندما 
ال تلتزم الواليات املتحدة باالتفاق 
ال���ن���ووي, ف����اإن اإي�����ران ل��ي�����س عليها 
وجاءت  ال�صدد.  ه��ذا  واج��ب يف  اأي 
قال  اأن  ب��ع��د  ال��ت�����ص��ري��ح��ات  ه����ذه 
االأمريكي اجلديد  وزير اخلارجية 
له  موؤمتر �صحفي  اأول  يف  بلينكن, 
اإىل  ���ص��ت��ع��ود  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اإن 
االتفاق اإذا اأوفت اإيران بالتزاماتها 

الق�شاء الرو�شي يقرر اإبقاء نافالني رهن العتقال  
•• مو�سكو-اأ ف ب:

قررت حمكمة رو�صية اخلمي�س اإبقاء املعار�س األيك�صي نافالني, املوقوف 
منذ عودته اإىل رو�صيا يف 17 كانون الثاين يناير, رهن االعتقال, وذلك 
لل�صلطة يف جميع  قيام تظاهرات جديدة مناه�صة  اأي��ام من  قبل ثاثة 
اأنحاء الباد. وقال مو�صى مو�صييف, القا�صي يف حمكمة كرا�صنوغور�صك 
15 �صباط  اإن القرار املتعلق بتمديد فرتة التوقيف حتى  قرب مو�صكو, 

فرباير مل يتغري, وفقا ملرا�صل وكالة فران�س بر�س يف املكان.
وندد نافالني, الذي كان يح�صر اجلل�صة عرب الفيديو من مكان احتجازه, 
ترهيب  اإىل  يهدف  تع�صفي  القرار  اأن  معتربا  للقانون,  وا�صح  ب�انتهاك 

اجلميع وتخويفهم.
وقال اإن الق�صاة هنا جمرد عبيد مطيعن الأولئك النا�س الذين �صرقوا 
بلدنا, والذين �صرقونا ملدة 20 عاما ويريدون اإ�صكات النا�س من اأمثايل.
اأنها  لل�صحافين  ميخايلوفا  اأولغا  الرو�صي  املعار�س  حمامية  واأعلنت 

�صت�صتاأنف هذا القرار, م�صرية اإىل اأن ذلك قد ال يحمل اأي اأمل.
من  )موكلها(  اإق�صاء  اإىل  تهدف  القانونية  االإج���راءات  هذه  اأن  اعتربت 
احلياة ال�صيا�صية يف الباد. ونافالني, النا�صط يف مكافحة الف�صاد والعدو 
اللدود للكرملن, ماحق اأمام الق�صاء بعدة تهم منذ عودته اإىل رو�صيا 

بعد اخل�صوع لعاج وق�صاء فرتة نقاهة خلم�صة اأ�صهر يف املانيا.

•• الفجر -تون�س:

بالرئا�صة  باالإعام  املكلفة  اأكدت 
الطرد  اأن  قا�صم  رمي  التون�صية 
ال��رئ��ا���ص��ة كان  اإىل  ال����ذي و���ص��ل 
اأ�صا�س  على  وو�صل  اللون  ا�صفر 
اأنه من هيئة ر�صمية يوم االثنن 
على ال�صاعة الثالثة بعد الظهر. 

ال����ط����رود  ف����ت����ح  اأن  واأ������ص�����اف�����ت 
مراحل  ع��دة  عرب  يتم  بالرئا�صة 
اأين  ال�صبط  انطاقا من مكتب 
يتم الفرز مرورا بامل�صالح ح�صب 
الرئي�س  اأن  موؤكدة  االخت�صا�س 
قي�س �صعيد ال يفتح بيده الطرود 

التي ت�صل يوميا.
فتح  ال��ذي  ال�صخ�س  اأن  وتابعت 
مكروه  ي�صبه  مل  امل�صبوه  الطرد 
ويف ���ص��ح��ة ج��ي��دة ق��ائ��ل��ة اإن����ه مت 
م�صاألة  الأنها  امل�صاألة  على  التكتم 

خطرية.
االت�صال  مت  اأن�����ه  اإىل  وا�����ص����ارت 

•• عوا�سم-وكاالت:

ا�صتمر  ���ص��ح��ي  ح��ج��ر  ان���ت���ه���اء  م���ع 
منظمة  خ���رباء  ي�صتعد  اأ���ص��ب��وع��ن, 
يف  حتقيقهم  لبدء  العاملية  ال�صحة 
من�صاأ فريو�س كورونا يف ووهان بعد 
اأك��ر من ع��ام على تف�صي الوباء يف 

هذه املدينة الواقعة و�صط ال�صن.
بعد اأ�صبوعن من عزلهم يف فندق يف 
اأع�صاء  ا�صتقل  ال�صينية,  العا�صمة 
الفريق وعددهم نحو ع�صرة حافلة 
عنها.  يعلن  مل  وج��ه��ة  اإىل  نقلتهم 
ال�صن  ا�صتغرقت  ال��ذي  فالتحقيق 
اأكر من عام لتنظيمه ح�صا�س جًدا 
الذي  ال�����ص��ي��وع��ي  ل��ل��ن��ظ��ام  بالن�صبة 
م�صوؤولية عن  اأي  اإىل جتنب  ي�صعى 

تف�صي الوباء.
وب��ي��ن��م��ا مت��ك��ن��ت ال�����ص��ن م���ن وقف 
انت�صر  اأرا����ص���ي���ه���ا,  ع��ل��ى  ال����ع����دوى 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��ف��ريو���س 

خملًفا 2,1 مليون وفاة.
الر�صمية  ال�صينية  احل�صيلة  ُتظهر 
غالبيتهم  ���ص��خ�����ص��ا   4636 وف����اة 
العظمى يف ووهان )حوايل 3900( 
ال�صحي  احلجر  عليها  فر�س  التي 

بلينكن ي�شدد على اأهمية البناء 
على اتفاقيات ال�شالم باملنطقة

•• وا�سنطن-وكاالت:

االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأك����د 
وا�صنطن  اه��ت��م��ام  بلينكن  اأن��ت��وين 
مب��زي��د م��ن ال��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا حدث 
ال�صرق  ال�صام يف  لدفع  تقدم  من 

االأو�صط.    
ب��ل��ي��ن��ك��ن, يف ات�������ص���ال مع  واأ������ص�����اد 
اأ�صكنازي  نظريه االإ�صرائيلي غابي 
اتفاقيات  ت��ق��دم يف  م��ن  مب��ا حتقق 
اأبراهام لل�صام بن اإ�صرائيل ودول 

عربية.      
اأول موؤمتر �صحفي له كوزير  ويف 
اأنتوين  للخارجية االأمريكية, قال 
املتحدة  ال�����والي�����ات  اإن  ب��ل��ي��ن��ك��ن 
ت��راج��ع ع����دداً م��ن ال���ق���رارات التي 
ال�صابق  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ات��خ��ذت��ه��ا 
دعم  بلينكن  واأك��د  ترامب.  دونالد 
ال�����ص��ام, كما  ب��اي��دن الت��ف��اق  اإدارة 
ع��ودة وا�صنطن لاتفاق  رب��ط بن 
ال��ن��ووي م��ع اإي���ران, ب��وف��اء طهران 

بالتزاماتها جتاهه.
اإدارة الرئي�س  وبّن بلينكن موقف 
ج���و ب���اي���دن اجل���دي���دة م���ن طائفة 
من الق�صايا اأبرزها اليمن واإيران 
وال�صام يف ال�صرق االأو�صط, ف�صا 

عن العاقات مع رو�صيا وال�صن.

بال�صلطات املخت�صة لفتح حتقيق 
يف و�صول ظرف م�صبوه به مادة 

م�صبوهة.
للقيام  االت�����ص��ال  ان���ه مت  وق��ال��ت 
ب��ت��ح��ل��ي��ل ن��وع��ي��ة وم�����ص��در امل����ادة 
التحليل  ن��ت��ي��ج��ة  ان  اىل  الف��ت��ة 
ان  النظر  وبقطع  امل��ادة  �صتك�صف 

ملدة 76 يوما اعتبارا من 23 كانون 
الثاين يناير 2020.

العاملية  ال�صحة  منظمة  ا�صتبعدت 
طريق  عن  العدوى  انتقال  فر�صية 
العديد من  اأن  االأغ��ذي��ة, لكن يبدو 
مقتنعن  ال��ي��وم  ���ص��اروا  ال�صينين 

باأن الوباء اأمريكي املن�صاأ.
وقالت املتحدثة با�صم البيت االأبي�س 
امل�صي  ال�����ص��روري  م��ن  �صاكي  ج��ن 
كيفية  ل��ك�����ص��ف  االأم�����ور  ج��وه��ر  اإىل 
ظهور اجلائحة يف ال�صن. واأ�صافت 

امل�صاألة  ف���اإّن  ال  ام  خطرية  كانت 
الإرباك  حم��اول��ة  وفيها  خ��ط��رية 

موؤ�ص�صة الرئا�صة.  
ُيذكر ان �صفحات حم�صوبة على 
قد  ك��ان��ت  �صعيد  قي�س  ال��رئ��ي�����س 
ملحاولة  الرئي�س  تعر�س  ك�صفت 

ت�صميم.     )التفا�صيل �س10(

م�صداقية  ���ص��ت��ق��ّي��م  وا���ص��ن��ط��ن  اأن 
لكن  انتهائه.  عند  التحقيق  تقرير 
هذا التحذير اأغ�صب بكن التي قال 
املتحدث با�صم وزارة خارجيتها ت�صاو 
ال�صن  اإن  ل��ل�����ص��ح��اف��ي��ن  ل��ي��ج��ي��ان 
املتحدة  ال��والي��ات  تتمكن  اأن  ت��اأم��ل 
من احرتام الوقائع والعلم, احرتام 
العمل ال�صاق لفريق اخلرباء التابع 
وال�صماح  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صحة  ملنظمة 
تدخل  اأي  ع��ن  ب��ع��ي��دا  بالعمل  ل��ه��م 

�صيا�صي.

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

مواقــيت ال�صالة
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اأهايل الظفرة : التطعيم �ضد فريو�ص 
كورونا اأمن واآمان للأفراد واملجتمع 

اأخبار الإمارات

اأردوغان ي�ضعى اإىل م�ضاحلة 
بايدن بالتودد لإ�رسائيل واأوروبا

عربي ودويل

فر�ضة مواتية مليلن ل�ضتعادة 
التوازن يف الكالت�ضيو 

الفجر الريا�ضي

ا�شتباكات بالأ�شلحة الثقيلة 
بني ميلي�شيات الوفاق يف ليبيا

•• طرابل�س-وكاالت:

ك�صفت م�صادر ليبية, اندالع ا�صتباكات ليل اخلمي�س, باالأ�صلحة الثقيلة واملتو�صطة 
بن قوة االأمن العام وقوة الردع, التابعتن حلكومة الوفاق, يف حي االأندل�س و�صط 

العا�صمة طرابل�س.
واأكدت امل�صادر, اأن �صبب اال�صتباكات رف�س قوة االأمن العام دخول عنا�صر من قوة 
الردع اإىل بع�س املناطق يف العا�صمة الليبية دون تن�صيق م�صبق معها, ما وّتر االأجواء 

وخلف الذعر يف �صفوف الليبين, وفق ما ذكر موقع "بوابة اإفريقيا" اخلمي�س.
ليبيا,  يف  اجلديدة  التنفيذية  املنا�صب  اإىل  الرت�صح  باب  ياخلمي�س  اأغلق  �صيا�صيا 
اآلياتها  بتحريك  وب���داأت  �صباق حم��م��وم  ع��دي��دة يف  واأ���ص��م��اء  اأط���راف  دخ��ل��ت  حيث 
اإدارة  �صتتوىل  التي  اجلديدة  الليبية  ال�صلطة  يف  مبكان  للفوز  حتالفاتها  وتكوين 

املرحلة االنتقالية اإىل حن اإجراء انتخابات بنهاية العام احلايل.
وقبل �صاعات من انتهاء مهلة الرت�صح, انك�صفت العديد من االأ�صماء اأو القوائم التي 

�صتتناف�س على من�صب من املنا�صب التنفيذية وت�صارك يف ال�صباق نحو ال�صلطة.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ناريندرا  دول��ة  مع  هاتفي,  ات�صال  خ��ال   , امل�صلحة 
ال�صديقة.. الهند  جمهورية  وزراء  رئي�س  م���ودي 
العاقات الثنائية و�صبل تعزيزها وتو�صيع اآفاقها يف 
البلدين,  بن  ال�صاملة  االإ�صرتاتيجية  ال�صراكة  ظل 
والدولية  االإقليمية  الق�صايا  من  ع��دد  اإىل  اإ�صافة 

حمل االهتمام امل�صرتك.
وجهات  الهاتفي,  االت�صال  خال  اجلانبان,  وتبادل 
ال��ن��ظ��ر ب�����ص��اأن ال���ت���ط���ورات االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة , 
وم�����ص��ت��ج��دات ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س »ك��وف��ي��د - 19« يف 
بن  الفاعل  ال��ت��ع��اون  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال��ع��امل  البلدين 
لهذا  الت�صدي  يف  الهند  االإم���ارات وجمهورية  دول��ة 

الفريو�س وتبادل اخلربات يف هذا اخل�صو�س.
وهناأ �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
مودي,  ناريندرا  دول��ة   - الهاتفي  االت�صال  خال   -
والع�صرين  ال�صاد�س  واف��ق  اجلمهورية" ال��ذي  بيوم 
للهند  متنياته  عن  معرباً  اجل��اري,  يناير  �صهر  من 
و�صعبها ال�صديق دوام التقدم واال�صتقرار واالزدهار.
الهندية   - االإم��ارات��ي��ة  العاقات  عمق  �صموه  واأك���د 
يف خمتلف امل��ج��االت, وح��ر���س دول���ة االإم����ارات على 
يف  خ��ا���ص��ة  و�صعبيهما,  ال��ب��ل��دي��ن  مل�صلحة  تنميتها 
والتكنولوجيا  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل���ج���االت 

هناأ رئي�س وزر�ء �لهند بيوم �جلمهورية 

حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع مودي
العالقات الثنائية والق�شايا الإقليمية والدولية 

والطاقة وغريها.
اأع����رب رئ��ي�����س وزراء ال��ه��ن��د, ع��ن �صكره  م��ن ج��ان��ب��ه 
زايد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  وت��ق��دي��ره 
اإىل  م�صرياً   .. اجلمهورية  بيوم  لتهنئته  نهيان  اآل 
اهتمام الهند الكبري بتطوير عاقاتها مع االإمارات 
وا�صتثمار الفر�س املتاحة يف م�صار هذه العاقات يف 

خمتلف املجاالت.

اأول  ت�شتقبل  اأب��وظ��ب��ي 
البحرين م��ط��ار  م��ن  رح��ل��ة 

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبلت اأبوظبي ام�س اأول رحلة 
طريان قادمة من مطار البحرين 
العمليات  ب������دء  ب���ع���د  ال���������دويل 
امل�صافرين  مل��ب��ن��ى  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 
تو�صعة  م�����ص��روع  �صمن  اجل��دي��د 
م��ط��ار ال��ب��ح��ري��ن ال����دويل الذي 
للتنمية  اأبوظبي  ميوله �صندوق 
بقيمة اجمالية بلغت 3.7 مليار 
1 مليار دوالر  ي��ع��ادل  دره���م, م��ا 
اأمريكي, وذلك �صمن منحة دولة 
ململكة  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
البحرين املقدمة عام 2013 يف 
اإطار برنامج تنمية دول جمل�س 
 9.1 بقيمة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
مليار درهم, ما يعادل 2.5 مليار 

دوالر اأمريكي.
حتديث  م�ص�����روع  ويت������صمن 
م������ط������ار ال�����ب�����ح�����ري�����ن ال���������دويل 
اأحد  امل�صافرين  مبنى  ا�صتكمال 
لتطوير  ال�صاملة  اخل��ط��ط  اأه���م 
خ�صي�صاً  ��م��م  ���صُ ح��ي��ث  امل���ط���ار, 
لارتقاء مبكانته اال�صرتاتيجية 
وحت���ف���ي���ز ال���ن���م���و االق���ت�������ص���ادي 
وج����ذب اال����ص���ت���ث���م���ارات, وه����و ما 
يتفق مع اأه��داف روؤي��ة البحرين 

االقت�صادّية 2030.
)التفا�صيل �س14(

رئي�شي  على  بال�شجن  اأحكام 
بوتفليقة ع��ه��د  يف  وزراء 

•• اجلزائر-وكاالت:

اأ����ص���درت حم��ك��م��ة ج���زائ���ري���ة, يوم 
على  بال�صجن  اأح��ك��ام��ا  اخل��م��ي�����س, 
اأحمد  ال�صابقن  ال�����وزراء  رئي�صي 
اأوي����ح����ي����ى وع����ب����د امل����ال����ك ����ص���ال, 
ل��ت��ورط��ه��م��ا يف ف�����ص��ي��ح��ة ف�����ص��اد يف 
العزيز  عبد  ال�صابق  الرئي�س  عهد 
االأحكام  املحكمة  واأكدت  بوتفليقة. 
عاما   15 مل��دة  بال�صجن  ال�����ص��ادرة 
االأوىل  املحاكمة  خال  عاما  و12 
اأحمد  ���ص��د   ,2019 دي�����ص��م��رب  يف 
اأوي��ح��ي��ى وع��ب��د امل��ال��ك ���ص��ال على 
التوايل, اللذين اأدينا بتهم الف�صاد 
جتميع  ق����ط����اع  يف  وامل���ح�������ص���وب���ي���ة 
حلملة  اخلفي  والتمويل  ال�صيارات 

بوتفليقة االنتخابية عام 2019.
اع�����رتف  امل����ا�����ص����ي,  اأك����ت����وب����ر  ويف 
اأوي��ح��ي��ى, اآخ����ر رئ��ي�����س ل���ل���وزراء يف 
اجلزائر يف عهد بوتفليقة, بارتكاب 
اأخطاء خال فرتة توليه احلكومة 
مار�س  اإىل   2017 اأغ�صط�س  م��ن 

.2019
ودافع حينها اأويحيى, اأمام املحكمة 
عن �صيا�صة حكومته وما حققه من 
اأن��ه اع��رتف بارتكابه  اإال  اإجن���ازات, 
يكون  اأن  نافيا  االأخطاء,  لعدد من 

حماميا نافالني يتحدثان لو�صائل االعام عقب جل�صة املحاكمة )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم 
احلرمني ال�شريفني يف وفاة الأمرية طرفة بنت �شعود

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تعزية اإىل اأخيه 
ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم 
ال�صقيقة .. اأعرب فيها عن �صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة �صاحبة ال�صمو امللكي االأمرية طرفة بنت 
�صعود بن عبدالعزيز اآل �صعود.. داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما  وال�صلوان.  ال�صرب  جميل  الكرام  �صعود  اآل  يلهم  واأن  جناته 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو  بن را�صد 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تعزية 

مماثلتن اإىل خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
ال�شريفني يف وفاة والدة الأمري عبد العزيز بن خالد

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تعزية اإىل اأخيه 
ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم 
ال�صقيقة .. اأعرب فيها عن �صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة والدة االأمري عبد العزيز بن خالد بن �صعد 

بن عبد العزيز اآل �صعود.. �صائا املوىل تعاىل اأن يتغمدها بوا�صع رحمته واأن ي�صكنها ف�صيح جناته.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم  اإىل  مماثلتن  تعزية  برقيتي  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى 

عبدالعزيز اآل �صعود.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س الربتغال مبنا�شبة اإعادة انتخابه

•• اأبوظبي-وام:

برقية  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  بعث 
تهنئة اإىل فخامة مار�صيلو ريبيلو دي �صوزا رئي�س جمهورية الربتغال وذلك مبنا�صبة 

اإعادة انتخابه لفرتة رئا�صية جديدة.
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإىل  مماثلتن  تهنئة  برقيتي  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

فخامة الرئي�س مار�صيلو ريبيلو دي �صوزا.

موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية تكرم موظفيها املتميزين

ال��ظ��روف ال�صعبة  االأ���ص��رة يف ظ��ل 
جائحة  فر�صتها  التي  والتحديات 

."19 "كوفيد 
الرميثي: نحمد اهلل تعاىل  وقالت 
وننعم  ف���ي���ه  ن��ع��ي�����س  وط������ن  ع���ل���ى 
الوقت  واالط��م��ئ��ن��ان ففي  ب��االأم��ان 
ال����ذي ان��ع��زل��ت ف��ي��ه دول ك��ث��رية , 
تفردت االإمارات بقيادتها الر�صيدة 
احتواء  يف  ال��ع��ال��ي��ة  وان�����ص��ان��ي��ت��ه��ا 
يحتذى  منوذجاً  واأ�صبحت  االأزم��ة 
ب��ه يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع االأزم������ات على 

م�صتوى العامل.
واأ�صافت الرميثي : الأننا جزء من 
موؤ�ص�صات هذا الوطن الغايل, فقد 
االأ�صرية  التنمية  م��وؤ���ص�����ص��ة  ك��ان��ت 
ال����ت����ي ت���ف���خ���ر مب���وظ���ف���ي���ه���ا ومب���ا 
قدموه من اأعمال جليلة خال عام 
2020 يف خدمة االأ�صرة واأفرادها 
وامل��ج��ت��م��ع يف اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي من 
م���واط���ن���ن وم��ق��ي��م��ن, ���ص��ب��اق��ة يف 
وخدماتها  م����ب����ادرات����ه����ا  ت����ق����دمي 

وجمتمع متاحم ومتعا�صد.
�صعادة مرمي  الكعبي بجهود  واأ�صاد 
حممد الرميثي مدير عام املوؤ�ص�صة 
اإدارتها  حتت  املوؤ�ص�صة  حققت  التي 
خدماتها  تقدمي  يف  مهمة  مرحلة 
لدعم  ُبعد"  "عن  االج���ت���م���اع���ي���ة 
االأ�صر واأفراد املجتمع من مواطنن 
التطورات  م��ع  خ��ا���ص��ة  وم��ق��ي��م��ن, 
امل����ت���������ص����ارع����ة ل����ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
اأن امل�صتقبل  امل�صتجد.. موؤكداً على 
يتطلب ت�صافر اجلهود منا جميعاً 
على  تعتمد  جديدة  منظومة  وف��ق 
الأي  ل��ا���ص��ت��ع��داد  ال��ع��ال��ي��ة  التقنية 

طارئ.
ب��ال�����ص��ك��ر ملوظفي  وت���وج���ه م��ع��ال��ي��ه 
ب�صمات  ت���رك���وا  ال���ذي���ن  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
اإىل  اأنارت دربهم للو�صول  وا�صحة 
ال���ي���وم.. منوها  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ص��ات 
االأ�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ب����ان 
النجاح  ه����ذا  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ي�����س غ��ري��ب��اً 
جميعاً,  ب���ه  ن��ف��خ��ر  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 

املوؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  متابعة  هو 
وع���ل���ى راأ�����ص����ه م���ع���ايل ع���ل���ي �صامل 
واالأع�صاء  املجل�س  رئي�س  الكعبي 
امل���وق���ري���ن, وم���ا ق���ّدم���وه م���ن دعٍم 
جعل  ال��ذي  الكبري  االأث���ر  ومتابعٍة 
املوؤ�ص�صات  مقدمة  يف  املوؤ�ص�صة  من 
خدماتها  يف  امل��ت��م��ي��زة  احل��ك��وم��ي��ة 
االجتماعية املقدمة لاأ�صرة خال 
الثالث  امل���ح���رك  اأم����ا   .. اجل��ائ��ح��ة 
فرق العمل التي مت ت�صكيلها الإدارة 
االأزم��ة وتقدمي اخلدمات عن بعد 
وم���ق���دم���ي ال����ربام����ج واخل����دم����ات 
املخل�صة  جلهودهم  كان  واملن�صقن 
خرباتهم  وت�����ص��خ��ري  ول��ت��ف��ان��ي��ه��م 
تنفيذ  يف  الكبري  االأث���ر  ومعارفهم 
النجاح  م��ع��ادل��ة  وحتقيق  اخل��ط��ط 

بكفاءة واقتدار .
الرميثي  تقدمت  كلمتها  ختام  ويف 
ل�صمو  والتقدير  االمتنان  بال�صكر 
ال�������ص���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
ورعايتها  ومتابعتها  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 

بهدف متابعة تقاريرها واال�صتفادة 
العناية  جم����ال  يف  خ���ربات���ه���ا  م���ن 
ب��امل��ج��ت��م��ع, وك���ل م���ا م���ن ���ص��اأن��ه اأن 

ي�صهم يف تنمية ورعاية االأ�صرة.
التنمية  موؤ�ص�صة  اإن  معاليه:  وقال 
التعامل  اأثبتت قدرتها يف  االأ�صرية 
م���ع اأزم�����ة ك���ورون���ا, ح��ي��ث حتر�س 
االأحداث  مواكبة  على  دائ��م  ب�صكل 
ب�صفة  ال����وط����ن  يف  جت�����ري  ال���ت���ي 
خ��ا���ص��ة وال��ع��امل ب�صفة ع��ام��ة من 
خال تبني ا�صرتاتيجيات وا�صحة 
كان  ل����ذا  ط������ارئ..  الأي  ل��ل��ت�����ص��دي 
خلدماتها وبراجمها االأثر الفاعل 
يف املجتمع, ولدى اأفرد االأ�صر منذ 
كوفيد  جائحة  بالعامل  ع�صفت  اأن 
بدور  املوؤ�ص�صة  ا�صطلعت  19, فقد 
االإيجابي  االأث��ر  ت��رك  وفاعل  كبري 
املتوقع بف�صل من اهلل تعاىل, ومن 
املوؤ�ص�صة  يف  ال��ع��ام��ل��ن  ج��ه��ود  ث���م 
ال�صاعة  م��دار  على  يعملون  الذين 
واع��ي��ة متما�صكة  اأ����ص���رة  اأج����ل  م��ن 

بجاهزية تقنية عالية عن بعد, كما 
االأزمة  الإدارة  ف��ري��ق  لت�صكيل  ك��ان 
يعمل على ت�صيري العمل عن ُبعد , 
دور كبري يف حتقيق اإجنازات تفوق 
االإجنازات يف الظروف العادية وكان 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه االإجن��������ازات ثاثة 
توجيهات  اأول��ه��ا  رئي�صية  حمركات 
ومتابعة ودعٍم �صمو ال�صيخة فاطمة 
بنت مبارك , فلقد جنحت املوؤ�ص�صة 
حتقيق  يف  التوجيهات  هذه  بف�صل 
ه���ذه االإجن�����ازات ك��م��ا ك���ان حلر�س 
التوعوية  للحمات  �صموها  وتبّني 
والتثقيفية ومتابعة ذلك عن ُقرب 
اأثر ملمو�س  حتقيق خمرجات ذات 
الأفراد  النف�صي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف 
وتوعية  ال���وع���ي,  ون�����ص��ر  امل��ج��ت��م��ع 
حتديات  مل���واج���ه���ة  االأ�����ص����ر  اأف�������راد 
التعامل  م��ن  ومتكينهم  اجل��ائ��ح��ة 
معها وتذليلها وحتقيق ن�صبة ر�صا 

مرتفعة عن االأداء.
وتابعت الرميثي ان املحرك الثاين 

ت�����ص��م حت���ت راي���ت���ه���ا كوكبة  ح��ي��ث 
ال��ك��ف��اءات واخل���ربات والكوادر  م��ن 
الوطنية املت�صلحة مبختلف العلوم 
وامل�����ع�����ارف وع����ل����ى ق�����در ع�������اٍل من 
امل�����ص��وؤول��ي��ة وال���وع���ي ي��ع��م��ل��ون ليل 
والعزمية  بال�صرب  مت�صلحن  نهار 
للو�صول  املوؤ�ص�صة  اأه��داف  لتحقيق 
االأ�صر  املجتمع ودعم  �صرائح  لكافة 
ب��ك��اف��ة اأف���راده���ا, وت��ق��دمي خمتلف 
اخلدمات عن بعد دعماً لا�صتقرار 

النف�صي االأ�صري.
مرمي  �صعادة  اأع��رب��ت  جانبها  وم��ن 
�صعادتها  ع����ن  ال���رم���ي���ث���ي  حم���م���د 
اإجنازات  م��ن  املوؤ�ص�صة  حققته  مب��ا 
بف�صل  حت���ق���ق���ت  وال����ت����ي  ف����ري����دة 
واملتابعة  امل�����ص��ت��م��رة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  من  احلثيثة 
جهود  وب���ت�������ص���اف���ر  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
ويف  االأداء  ومت��ي��زه��م يف  امل��وظ��ف��ن 
ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ط ال���ع���م���ل وت���ق���دمي 
اأفراد  لكافة  االجتماعية  اخلدمات 

•• اأبوظبي - وام:

االأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  نظمت 
املتميزين  املوظفن  لتكرمي  حفًا 
اال�صتثنائية  جل��ه��وده��م  ت���ق���دي���راً 
وت��ف��ان��ي��ه��م يف ال��ع��م��ل خ���ال فرتة 
فر�صتها  وال���ت���ي  ب��ع��د  ع���ن  ال��ع��م��ل 

جائحة كورونا.
���ص��ه��د احل��ف��ل ال����ذي اأق��ي��م يف مقر 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ب��امل�����ص��رف م���ع���ايل علي 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  الكعبي  �صامل 
امل��وؤ���ص�����ص��ة و����ص���ع���ادة م����رمي حممد 
املوؤ�ص�صة  ع�����ام  م���دي���ر  ال���رم���ي���ث���ي 
وعدد  واالإدارات  ال��دوائ��ر  وم����دراء 

من املوظفن.
الكعبي  ���ص��امل  ع��ل��ي  واأك�����د م��ع��ايل 
اأن   , ك��ل��م��ت��ه مب��ن��ا���ص��ب��ة احل���ف���ل  يف 
مبا�صرة  بتوجيهات  تعمل  املوؤ�ص�صة 
ال�صيخة  �صمو  م��ن  كرمية  ورع��اي��ة 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل����اأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى  الرئي�صة 
الدوام  على  حتظى  كما  االأ���ص��ري��ة, 
بدعم �صموها امل�صتمر للدفع قدماً 
امل��وؤ���ص�����ص��ة خلدماتها  ت��ط��وي��ر  ن��ح��و 
منها,  امل�صتفيدين  قاعدة  وتو�صيع 
القطاع  ت���ط���ل���ع���ات  ي���ح���ق���ق  ومب������ا 

االجتماعي يف االإمارة.
تتابع  ����ص���م���وه���ا  اأن  اإىل  واأ�������ص������ار 
با�صتمرار وعن كثب خطط املوؤ�ص�صة 
مع  التعاطي  يف  وا�صرتاتيجياتها 
امل�صتجدات التي تطراأ على املجتمع 
وتوؤثر يف حياة اأفراده ب�صكل مبا�صر 
�صموها  ف����رتى  م��ب��ا���ص��ر,  غ���ري  اأو 
املوؤ�ص�صات  م���ع  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ����ص���رورة 
ب�صوؤون  املعنية  والدولية  الوطنية 
واأفرادها  وامل���راأة واالأ���ص��رة  االأ���ص��رة 

ال����ك����رمي����ة خل�����دم�����ات وم������ب������ادرات 
امل��وؤ���ص�����ص��ة, وع��ل��ى اهتمام  واأن�����ص��ط��ة 
افرادها  وك��اف��ة  ب��االأ���ص��رة  ���ص��م��وه��ا 
وب���االأخ�������س االأك�����ر ح���اج���ة منهم 
ككبار املواطنن وامل�صابن واأ�صرهم 

واأ�صر املتوفن.
جمل�س  رئي�س  م��ع��ايل  �صكرت  كما 
اأع�صاء  واخ���وان���ه  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأم���ن���اء 
اليومية  امل���ت���اب���ع���ة  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
التحديات  لتذليل  التوجيه  وعلى 
واأثنت  اجل��ائ��ح��ة,  م���راح���ل  خ���ال 
عملوا  ال��ذي��ن  املوظفن  كافة  على 
بداية  منذ  االأم��ام��ي��ة  ال�صفوف  يف 
االأزمة واأخل�صوا وتفانوا يف عملهم 
واملوظفن   , �صاعة   24 م��دار  على 
اإخ��وان��ه��م واخواتهم  ال��ذي��ن دع��م��وا 
االأمامية و�صاهموا يف  ال�صفوف  يف 

تقدمي اخلدمات بكفاءة عالية.
الكعبي  ����ص���امل  ع��ل��ي  م���ع���ايل  وق�����ام 
الرميثي  حم��م��د  م����رمي  و����ص���ع���ادة 
املتميزين  امل����وظ����ف����ن  ب����ت����ك����رمي 
وف���رق ال��ع��م��ل ال��ت��ي مت��ي��زت خال 
ف�����رتة ال���ع���م���ل ع����ن ب���ع���د م����ن عام 
�صهر  من  الفرتة  وخ��ال   2020
 2020 اأغ�����ص��ط�����س  م���ار����س ح��ت��ى 
االإ�صراف  عمل  فريق  يف  واملتمثلة 
عن  املوؤ�ص�صة  خ��دم��ات  تنفيذ  على 
االحرتازية  اخل��ط��ط  ���ص��م��ن  ُب��ع��د 
على  للحفاظ  والوقائية  التوعوية 
وفريق  العامة,  وال�صحة  ال�صامة 
وفريق  ال���رق���م���ي,  ال���ت���ح���ّول  ع��م��ل 
للرتكيبة  املحدثة  اال�صرتاتيجية 
وفريق  اأبوظبي,  الإم���ارة  ال�صكانية 
"خلك يف  لنتائج م�صابقة  التحكيم 
مل�صابقة  التقييم  وف��ري��ق  البيت", 
"خلك يف البيت", ومقدمو خدمات 
املتكاملة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة 

لاأ�صرة

جلنة بالوطني الحتادي جتري تعديالتها على اجلدول املقارن مل�شروع قانون ا�شتغالل ال�شهادات العلمية الوهمية
•• دبي-وام: 

يف  واالإع���ام  والريا�صة  وال�صباب  والثقافة  التعليم  ���ص��وؤون  جلنة  اأج��رت 
املجل�س الوطني االحتادي خال اجتماعها الذي عقدته يف مقر االأمانة 
رئي�س  اليماحي  حممد  نا�صر  �صعادة  برئا�صة  دب��ي,  يف  للمجل�س  العامة 
مل�صروع قانون احتادي  املقارن  النهائية على اجلدول  اللجنة, تعدياتها 
يف �صاأن ا�صتغال ال�صهادات العلمية الوهمية, بعد اأن انتهت من مناق�صته 

متهيدا العتماد التقرير ورفعه للمجل�س ملناق�صته.

ح�صر االجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من �صارة حممد فلكناز مقررة 
و  العليلي,  بخيت  وع��ف��راء  الطنيجي,  عبيد  �صيخة  وال��دك��ت��ورة  اللجنة, 

�صرار بالهول الفا�صي.
التعديات  بع�س  باإجراء  قامت  اللجنة  اإن  اليماحي  نا�صر  �صعادة  وقال 
امل��اح��ظ��ات من  بع�س  ورود  بعد  ال��ق��ان��ون  مل�صروع  امل��ق��ارن  اجل���دول  على 
اأع�صاء املجل�س على م�صروع القانون والتي مت طرحها خال االجتماع, 
عليه  النهائية  ال��ت��ع��دي��ات  اع��ت��م��اد  بعد  النهائي  التقرير  رف��ع  و�صيتم 
مواجهة  اإىل  يهدف  القانون  م�صروع  اأن  اإىل  م�صريا  ملناق�صته,  للمجل�س 

العلمية الوهمية وا�صتخدامها للتعين يف الوظائف  ال�صهادات  ا�صتغال 
يف اجلهات احلكومية اأو اجلهات اخلا�صة, اأو الأي غر�س اآخر.

من جهتها قالت �صعادة �صارة فلكناز مقررة اللجنة, اإن اللجنة ا�صتكملت 
العلمية  ال�����ص��ه��ادات  ا�صتغال  ���ص��اأن  يف  احت���ادي  ق��ان��ون  م�صروع  مناق�صة 
مناق�صة  من  اللجنة  انتهت  وق��د  م��ادة,   11 من  يتكون  ال��ذي  الوهمية, 
وبنوده  م���واده  �صياغة  م��ن  االنتهاء  بعد  ال��ق��ان��ون,  م�صروع  م��واد  جميع 
ب�صكل نهائي, كما مت االنتهاء من التعديات على اجلدول املقارن مل�صروع 

القانون.

واأكدت اأهمية م�صروع القانون يف الت�صدي لكل املخاطر التي تنبع نتيجة 
قيام البع�س بال�صعي للح�صول على �صهادات علمية وهمية وا�صتخدامها 
على  خالها  م��ن  واحل�����ص��ول  املختلفة  العمل  جم���االت  يف  ���ص��يء  ب�صكل 
وظائف يف اجلهات احلكومية واخلا�صة مما ي�صر باملجتمع ويوؤثر ب�صكل 

�صلبي على قطاعاته.
وذكرت فلكناز اأن م�صروع القانون �صي�صاهم يف احلفاظ على بيئات العمل 
املتنوعة من اأي خلل قد ين�صاأ من حماولة البع�س احل�صول على �صهادات 

علمية وهمية للتعين وممار�صة مهن بعيدة عن موؤهاتهم العلمية.

�شحة دبي توعي باأهمية لقاح كوفيد19 يف تعزيز املناعة
•• دبي -وام:

نظمت هيئة ال�صحة بدبي ندوة اإفرتا�صية اإ�صتهدفت خمتلف 
فئات املجتمع للتعريف باأهمية اأخذ اللقاح امل�صاد ل� "كوفيد-
الهيئة  حددتها  التي  االأول��وي��ة  ذات  للفئات  وخا�صة   "19
�صمن املرحلة االأوىل حلملة التطعيم �صد فريو�س "كورونا 

."
واأكدت الدكتورة منى �صعيب اإخت�صا�صية طب االأ�صرة بهيئة 
ا�صتهدفت  التي  التوعوية  الندوة  اأهمية  على  بدبي  ال�صحة 
ودورها  اللقاحات  باأهمية  للتعريف  املجتمع  فئات  خمتلف 
املحتملة  امل�صاعفات  لتفادي  تعزيز مناعة اجل�صم  الفاعل يف 
املزمنة  االأم��را���س  واأ���ص��ح��اب  ال�صن  لكبار  وخا�صة  للمر�س 
م�صرية اإىل اأن اللقاحات تعد حاليا من اأف�صل احللول االآمنة 
انت�صار  "كوفيد19-"ومنع  جائحة  على  لل�صيطرة  والفعالة 
الفريو�س بن اأفراد املجتمع . وذكرت اأن الندوة تطرقت اإىل 
عملها  واآلية  اللقاحات  مباأمونية  املتعلقة  املوا�صيع  من  عدد 
موعد  على  احل�صول  وكيفية  اللقاح  الأخ��ذ  املتعامل  ورح��ل��ة 

الذكية  الهواتف  ال�صحة بدبي على  من خال تطبيق هيئة 
املوحد  امل��ج��اين  ال��رق��م  على  االإت�����ص��ال  "DHA"ومركز 
اإ�صتعر�صت املعلومات املهمة  اأن الندوة  مو�صحة   800342
اأخذ  اأخذ اللقاح وطريقة  اإب��اغ الطبيب بها قبل  التي يجب 
وكيفية  للتطعيم  واالأعرا�س اجلانبية  اللقاح وعدد جرعاته 
بع�س  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االأع���را����س  ظ��ه��ور  عند  الت�صرف 
اإىل  ونوهت  اللقاح.  اأخ��ذ  بعد  العامة  واالإر���ص��ادات  الن�صائح 
والتي  اللقاح  اأخ��ذ  بعد  تظهر  ق��د  التي  اجلانبية  االأع��را���س 
تكون عادة خفيفة جدا تختفي بعد يوم اإىل خم�صة اأيام ومنها 
درجة  وارت��ف��اع  احل��ق��ن  اإح��م��رار يف مو�صع  اأو  ت���ورم  اأو  االأمل 
والقيء  والرع�صة  وال�صداع  بالتعب  وال�صعور  اجل�صم  ح��رارة 
واالإ�صهال واآالم يف املفا�صل واآالم يف الع�صات موؤكدة اأهمية 
اجلانبية  ب��االأع��را���س  ال�صعور  عند  احل����رارة  خاف�س  ت��ن��اول 
االأمل  لتخفيف  ب��اردة  كمادات  واإ�صتخدام  واملعتدلة  اخلفيفة 
باأعرا�س  ال�صعور  عند  اأن��ه  اإىل  م�صرية  احلقن  مو�صع  عند 
اأطول  ملدة  واملعتدلة  اخلفيفة  االأعرا�س  اإ�صتمرار  اأو  �صديدة 
بالرغم من اإ�صتخدام خاف�س احلرارة فيجب حجز موعد مع 

. "DHA" طبيب عن طريق تطبيق هيئة ال�صحة بدبي
اأك��رب عدد  اأهمية ح�صول  االإف��رتا���ص��ي��ة على  ال��ن��دوة  واأك���دت 
ممكن املجتمع على اللقاح لتحقيق املناعة الكافية واملطلوبة 
ملنع انت�صار الفريو�س م�صرية اإىل الفئات التي اأعطتها اجلهات 
وكبار  املواطنن  كبار  ومنها  اللقاح  الأخ��ذ  االأولوية  ال�صحية 
ال�صن من املقيمن "60 �صنة فما فوق" واأ�صحاب االأمرا�س 
القطاعن  يف  االأول  ال��دف��اع  وخ��ط  الهمم  واأ���ص��ح��اب  املزمنة 

احلكومي واخلا�س والعاملن يف املهن احليوية االأخرى.
واإ�صتعر�صت الدكتورة منى �صعيب رحلة املتعامل الأخذ اللقاح 
الت�صجيل وتلقي ر�صالة ن�صية باملوعد وزيارة املركز  بدًء من 
احليوية  العامات  وفح�س  اللقاح  خدمة  لتقدمي  املعتمد 
واأخ�����ذ اجل���رع���ة االأوىل م���ن ال��ل��ق��اح ث���م االن��ت��ظ��ار مل���دة 20 
دقيقة وتلقي ر�صالة ن�صية ق�صرية بعد ذلك تت�صمن �صهادة 
15 دقيقة من  بعد  الثانية وذلك  التطعيم وموعد اجلرعة 
مبوعد  االإلتزام  اأهمية  على  موؤكدة  اللقاح  اأخذ  رحلة  انتهاء 
اجلرعة الثانية بعد 21 يوما من اأخذ اجلرعة االأوىل حتى 

يكون اللقاح فعاال .



اجلمعة   29  يناير   2021  م   -   العـدد   13151  
Friday    29  January   2021   -  Issue No   13151

03

اأخبـار الإمـارات

مع 30 خبريً� وباحثًا و�صهد م�صاركات حملية ودولية رفيعة �مل�صتوى 

امللتقى الدويل اخلام�س لال�شتمطار ا�شتقطب عددًا من املخت�شني من حول العامل على مدى يومني
�لنقا�صات تناولت مو��صيع موؤثرة يف جمال �ل�صتمطار و�لأمن �ملائي �لعاملي

•• اأبوظبي-الفجر:

امللتقى  اأع���م���ال  م���وؤخ���راً  اخ��ت��ت��م��ت 
لا�صتمطار,  اخل��ام�����س  ال�����دويل 
والذي عقد افرتا�صياً حتت رعاية 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان, نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال���رئ���ا����ص���ة, ونظمه  ����ص���وؤون  وزي�����ر 
امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل����اأر�����ص����اد, من 
خ��ال ب��رن��ام��ج االإم�����ارات لبحوث 
خال  له  التابع  اال�صتمطار  علوم 

الفرتة 25-26 يناير 2021.
يومن  م��دى  على  امللتقى  وناق�س 
ع������دداً م���ن امل���وا����ص���ي���ع امل����وؤث����رة يف 
جم���ال اال���ص��ت��م��ط��ار, ح��ي��ث حتدث 
دولياً,  وباحثاً  خبرياً   30 خاله 
كما �صهد م�صاركات رفيعة امل�صتوى 
ه��ي��ئ��ات دولية  ق��ب��ل مم��ث��ل��ي  م���ن 
عدداً  وا�صتقطب  حملية,  وج��ه��ات 

من املخت�صن من حول العامل. 
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  وق�����ال 
الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر  امل��ن��دو���س, 

املختلفة  ال�����ص��ح��ب  ت��ل��ق��ي��ح  م�����واد 
واحد",  بعد  ذو  من��وذج  با�صتخدام 
التحليل  ق����������درات  و"توظيف 
والذكاء  احلو�صبة  يف  االأداء  عالية 
’جمموعة  ل�����دى  اال����ص���ط���ن���اع���ي 
االإم������ارات  ب��رن��ام��ج  ل���دع���م   ‘42
با�صتجابة  و"التنبوؤ  لا�صتمطار", 
ال�صحب املختلطة لعمليات التلقيح 
اال�صرتطابية",  امل���واد  با�صتخدام 
و"التقدم يف عملية حتليل قيا�صات 
م�صتقل  ب�صكل  وتلقيحها  ال�صحب 
با�صتخدام الطائرات بدون طيار", 
تقنية  يف  ال���ذك���ي���ة  و"االأنظمة 

اال�صتمطار".
الثاين  اليوم  عرو�س  عناوين  اأم��ا 
"ا�صتك�صاف  ف�صملت  ال��ت��ق��دمي��ي��ة 
ال�صحب  ت����ك����وي����ن  اإم�����ك�����ان�����ي�����ات 
النظرية  ال��ن��ت��ائ��ج  ا���ص��ط��ن��اع��ي��اً- 
االأولية واملعدات الفريدة الازمة 
لبدء احلمل احلراري ا�صطناعياً", 
وال�صحاب  اجل�������وي  ال���ه���ب���اء  و" 
منطقة  يف  واال�صتمطار  والهطول 

امل��ل��ت��ق��ى ال�����دويل ل��ا���ص��ت��م��ط��ار يف 
التعاون  اأهمية  اخلام�صة  ن�صخته 
وت�صافر اجلهود  الدويل,  البحثي 
على  قائمة  حلول  اإيجاد  �صبيل  يف 
اأ�ص�س علمية مل�صكلة �ُصّح املياه, وقد 
قدم الباحثون واخلرباء امل�صاركون 
يف امللتقى على مدى يومن اأفكاراً 
ودرا�����ص����ات ���ص��ت�����ص��ه��م ب�����ص��ك��ٍل كبري 
اال�صتمطار  ع��م��ل��ي��ات  ت��ع��زي��ز  يف 
وذلك من  منها,  املرجوة  والنتائج 
اجلديدة  التقنيات  توظيف  خال 

االآ�صيوي  االحتاد  رئي�س  لاأر�صاد 
"لقد  اجل��������وي��������ة:  ل�������اأر��������ص�������اد 
���ص��ه��دت اأع����م����ال امل��ل��ت��ق��ى ال����دويل 
ن�صخته  يف  لا�صتمطار  اخلام�س 
كبرية  م�������ص���ارك���ًة  االف����رتا�����ص����ي����ة 
ع��ك�����ص��ت امل��ك��ان��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي بات 
للخرباء  جامعة  كمن�صة  ي�صكلها 
والباحثن املعنين ببحوث وعلوم 
اال�صتمطار من حول العامل, ونحن 
ب����اأن خم���رج���ات امللتقى  ع��ل��ى ث��ق��ة 
���ص��ت�����ص��ك��ل ق���اع���دة م��ع��رف��ي��ة مهمة 
يف ه��ذا امل��ج��ال امل��ح��وري, و�صيكون 
اجلهود  �صياغة  يف  كبري  اأث���ر  لها 
والعملية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
هطول  كميات  زي��ادة  اإىل  الرامية 
االأمطار وامل�صاهمة يف تاأمن مورد 
م�صتدام للمياه يف خمتلف مناطق 
العامل التي تعاين �ُصّحاً يف امل�صادر 

املائية".
ومن جانبها قالت علياء املزروعي, 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج االإم�����ارات لبحوث 
عك�س  "لقد  اال���ص��ت��م��ط��ار:  ع��ل��وم 

وغريها  اال�صطناعي  الذكاء  مثل 
يف ه�����ذا امل����ج����ال احل����ي����وي ال����ذي 
اأثبت فعاليته كرافد رئي�صي ملوارد 
املياه. كما اأننا يف برنامج االإمارات 
قدماً  نتطلع  اال�صتمطار  لبحوث 
ومبتكرة  ج��دي��دة  م�صاريع  لتلقي 
�صمن دورة الربنامج الرابعة التي 
امللتقى,  خ���ال  ان��ط��اق��ه��ا  اأع��ل��ن��ا 
وترتقي  ت�صتمر  ب����اأن  اأم����ل  وك��ل��ن��ا 
الهادفة  الدولية  العلمية  اجلهود 
املائية  امل��وارد  ا�صتدامة  اإىل �صمان 

وو�صولها لكافة �صكان العامل".
على  امللتقى  يف  امل�صاركون  وت��ن��اول 
م��دى ي��وم��ن ع���دداً م��ن املوا�صيع 
امل���ه���م���ة يف جم���ال  وال������درا�������ص������ات 
خ����ال عرو�س  م���ن  اال���ص��ت��م��ط��ار 
خال  مناق�صاتها  مت��ت  تقدميية 
عناوين  و�صملت  رئي�صية,  جل�صات 
تلك العرو�س يف اليوم االأول "اآلية 
النانوية  اال�صتمطار  تو�صيل مواد 
امل��ب��ت��ك��رة ل��ل�����ص��ح��ب: االإج��������راءات 
كفاءة  و"مقارنة  والتحديات", 

احلمل  و"  املتحدة",  ال���ع���رب���ي���ة 
احل��������راري ف�����وق دول������ة االإم��������ارات 
واالآثار املرتتبة على عمليات تلقيح 
والنمذجة",  املاحظات  ال�صحب: 
كفاءة  يف  اجل�����وي  ال���ه���ب���اء  دور  و 
تلقيح ال�صحب - النتائج الرئي�صية 
عمليات  حت�������ص���ن  م�������ص���روع  م����ن 
ا�صرتاتيجيات  يف  ال�صحب  تلقيح 
و"   ,")OASIS(اال�صتمطار
الفيزيائية  اجل���وي���ة  ال���درا����ص���ات 
الدقيقة لل�صحب الركامية يف دولة 
هطول  تعزيز  واإمكانية  االإم���ارات 
و�صائل  حت�����ص��ن  و"  االأمطار", 

اخلليج - نظرة عامة على الدرا�صة 
قيا�س  و"  االإمارات",  يف  البحثية 
الدقيقة  الفيزيائية  اخل�صائ�س 
ال�صحب  م��وق��ع  يف  اجل���وي  للهباء 
خال تكون �صحب احلمل ال�صيفية 
العربية  االإم����������ارات  ����ص���رق  ف�����وق 
الكهربائية  و"اجلوانب  املتحدة", 
لهطول االأمطار: اأحدث النتائج", 
امل�صامية:  النانوية  و"اجل�صيمات 
ال�صحب  ل���ت���ل���ق���ي���ح  اإم����ك����ان����ات����ه����ا 
الباردة", و"النموذج املوحد متعدد 
تطبيقات  مل���ح���اك���اة  اخل�����ص��ائ�����س 
اال���ص��ت��م��ط��ار يف دول�����ة االإم�������ارات 

التقييم ملدى تاأثري تلقيح ال�صحب 
وذل�������ك م����ن خ������ال ال����رب����ط بن 

امل�صاهدات والنماذج العددية".
ال�����دويل  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 
م��ن�����ص��ة عاملية  ي��ع��د  ل��ا���ص��ت��م��ط��ار 
االإماراتية  ال��ع��ا���ص��م��ة  حتت�صنها 
مظلتها  حت���ت  وجت���م���ع  اأب���وظ���ب���ي 
والباحثن  اخل������رباء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
املحلين  العاقة  وذوي  والعلماء 
مناق�صة  اأج������ل  م����ن  وال����دول����ي����ن 
الرئي�صية  ال��ق�����ص��اي��ا  وم���ع���اجل���ة 
االأكر اإحلاحاً يف جمال اال�صتدامة 

املائية.

جمل�س الأمن ال�شيرباين يعقد اجتماعه الأول عن بعد

�شحة اأبوظبي تطلق م�شروع خاليا الدم احلمراء املجمدة الأول من نوعه يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيرباين  االأم���ن  جمل�س  عقد 
تقنية  ع�����رب  االأول  اج���ت���م���اع���ه 
االت�صال املرئي "عن بعد" وذلك 
جمل�س  م��ن  اإن�صائه  اع��ت��م��اد  بعد 
ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  ال����وزراء 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
الدكتور  �صعادة  االجتماع  ت��راأ���س 
رئي�س  ال���ك���وي���ت���ي  ح���م���د  حم���م���د 
حلكومة  ال���������ص����ي����رباين  االأم���������ن 
دول����ة االإم��������ارات مب�����ص��ارك��ة عدد 
م��ن اجل��ه��ات االحت��ادي��ة واملحلية 

املعنية يف الدولة.
ورفع �صعادة الدكتور حممد حمد 

وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة وال���������ص����ح����ي����ة 
واالجتماعية.

وتناول املجل�س - خال اجتماعه 
االأول - عدداً من املوا�صيع حيث 
وتطوير  اإع���داد  جهود  ا�صتعر�س 
وحتديث اال�صرتاتيجية الوطنية 
الدولة  يف  ال�����ص��ي��رباين  ل���اأم���ن 
املتكاملة  ال���وط���ن���ي���ة  واخل����ط����ة 
لا�صتجابة مبا يف ذلك الهجمات 
جاهزيتها  وتقييم  وال��ت��ه��دي��دات 
االآل���ي���ات  م��ن��اق�����ص��ة  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
وم�صاركة  لتبادل  ال��ع��ام  واالإط����ار 
املرتبطة  امل���ع���ل���وم���ات  وح���وك���م���ة 
اجلهات  ب��ن  ال�صيرباين  ب��االأم��ن 
حمليا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال���ق���ط���اع���ات 

ودوليا.
وبحث املجل�س خططه امل�صتقبلية 

عامليا يف خمتلف املجاالت.
القيادة  روؤي���ة  اأن  �صعادته  واأك���د    
ال�صديدة  وتوجيهاتها  الر�صيدة 
االأمن  لتعزيز  عمل  منهاج  متثل 
كافة  جاهزية  ورف���ع  ال�صيرباين 
القطاعات لا�صتجابة والت�صدي 
ل���ل���ه���ج���م���ات ال����ط����ارئ����ة ب���ك���ف���اءة 
يعزز  ع���ال���ي���ة مم����ا  واح����رتاف����ي����ة 
م�����ص��رية االإم������ارات ال���رائ���دة نحو 

م�صتقبل رقمي فائق التطور.
  وق��ال اإن دول��ة االإم���ارات متتلك 
بنية حتتية رقمية متقدمة متكن 
كافة القطاعات احليوية املختلفة 
يف الدولة من التحول الكامل اإىل 
ببيئة  مدعومة  الرقمي  الف�صاء 
اآمنة وقادرة على تلبية متطلبات 
اال�صتعداد للخم�صن عاما املقبلة 

تطورات  اآخ�����ر  ع��ل��ى  اط���ل���ع  ك��م��ا 
الو�صع االأمني الرقمي واخلطط 
اإليها  ي�����ص��ع��ى  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ال�صاملة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  �صمن 
حل��ك��وم��ة االإم����������ارات.     وناق�س 
امل����ج����ل���������س ت����ب����ع����ات ال���ه���ج���م���ات 
واأثرها  ع��ام  ب�صكل  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�صخم  التفاعل  املحتمل يف ظل 
ع����رب ���ص��ب��ك��ة االإن�����رتن�����ت وال�����ذي 
من  اأ�صا�صيا  ج���زءا  ي�صكل  اأ���ص��ب��ح 
احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ال��رق��م��ي��ة مع 
ت��ن��ام��ي احل���اج���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
االأمن والثقة يف الع�صر الرقمي.

– ع��رب تقنية  ح�����ص��ر االج��ت��م��اع 
االت�������ص���ال امل���رئ���ي- مم��ث��ل��ون عن 
تنظيم  وه���ي���ئ���ة  ال�����دف�����اع  وزارة 
االت�����������ص�����االت وه���ي���ئ���ة اأب���وظ���ب���ي 

االجتماع  ب���داي���ة  يف   - ال��ك��وي��ت��ي 
والعرفان  ال�صكر  اآي���ات  اأ���ص��م��ى   -
للقيادة الر�صيدة برئا�صة �صاحب 
اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
"رعاه اهلل" و �صاحب  حاكم دبي 
اآل  ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
على الدعم امل�صتمر لتعزيز االأمن 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  ال�����ص��ي��رباين 
منظومة  خ�����ال  م����ن  احل���ي���وي���ة 
وحم�صنة  متطورة  رقمية  اأمنية 
الرائدة  االإم�������ارات  م��ك��ان��ة  ت��ع��زز 

"كوفيد19"  ج���ائ���ح���ة  ب���ع���د  مل����ا 
التكنولوجي  ال���ت���ط���ور  ظ����ل  يف 
ال��ه��ائ��ل وامل��ت�����ص��ارع ال���ذي يفر�س 
طموحة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  و����ص���ع 
الرقمي  امل�صتقبل  ا�صتدامة  تعزز 
ب�صكل اآمن وفعال يلبي متطلبات 
كون  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية 
اأ�صا�صية  باتت ركيزة  التكنولوجيا 
وتي�صري  االأع��م��ال  ا�صتمرارية  يف 
ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة وت��ع��زي��ز االأم���ن 
االقت�صاد  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

الرقمي بتنوع جماالته.
املعايري  امل���ج���ل�������س  وا����ص���ت���ع���ر����س 
الت�صدي  يف  امل��ت��ق��دم��ة  واالآل���ي���ات 
االأم������ث������ل ل�������اأزم�������ات ال����ط����ارئ����ة 
اأ�صرع وقت وبكفاءة  واحتوائها يف 
ا�صتجابة عالية.  و�صرعة  ومرونة 

اإذ  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وفق 
مي��ث��ل االأم����ن ال�����ص��ي��رباين عاما 
رئي�صيا يف �صياغة م�صتقبل العامل 

نحو الع�صر الرقمي.
جمل�س  اأن  ����ص���ع���ادت���ه  واأ������ص�����اف 
الروؤية  يج�صد  ال�صيرباين  االأمن 
الر�صيدة  للقيادة  اال�صت�صرافية 
وال��ن��ه��ج اال���ص��ت��ب��اق��ي ل��ل��دول��ة يف 
املختلفة  ال���ت���ح���دي���ات  م���واج���ه���ة 
الرقمية  التقنيات  تفر�صها  التي 
جهات  خ������ال  م����ن  امل���ت�������ص���ارع���ة 
على  ق����ادرة  وف��اع��ل��ة  متخ�ص�صة 
وتاأمن  الرقمية  احلماية  توفري 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة مبا 
ي�����ص��م��ن ا����ص���ت���م���راري���ة االأع����م����ال 
منتظم  ب�صكل  اخلدمات  وتقدمي 
االقت�صادية  االأن�����ص��ط��ة  ك��اف��ة  يف 

ال��رق��م��ي��ة واالأم������ن االإل���ك���رتوين 
احلوكمة  ودائ�������رة  دب����ي  ب����اإم����ارة 
ال�صارقة  ب����اإم����ارة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
وهيئة  الرقمية  عجمان  ودائ����رة 
باإمارة  االإل���ك���رتون���ي���ة  احل��وك��م��ة 
الفجرية  وم��رك��ز  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
للمعلومات اجلغرافية و دائرة اأم 

القيوين الذكية.
اجلدير بالذكر اأن جمل�س االأمن 
ال�������ص���ي���رباين ي��خ��ت�����س ب���اق���رتاح 
وال�صيا�صات  الت�صريعات  واإع����داد 
االأمن  لتعزيز  الازمة  واملعايري 
القطاعات  ل��ك��اف��ة  ال�������ص���ي���رباين 
ورفعها  ال���دول���ة  يف  امل�����ص��ت��ه��دف��ة 
ملجل�س الوزراء لاعتماد ومتابعة 
اجلهات  م��ع  بالتن�صيق  تنفيذها 

املعنية.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   - ال�صحة  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 
اأبوظبي  ����ص���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
"�صحة"  ال�������ص���ح���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
م�������ص���روع خ���اي���ا ال������دم احل���م���راء 
املجمدة االأول من نوعه يف الدولة 
ت��وف��ري خمزون  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 

ا�صرتاتيجي وم�صتدام من الدم.
 – ال����دم  ب��ن��ك  "خدمات  و���ص��ت��ع��م��ل 
"�صحة",  ل�صركة  اأبوظبي" التابع 
امل����������زّود ب����خ����دم����ات ن���ق���ل ال�������دم يف 
اأبوظبي على تطبيق تقنيات جديدة 
ل��ت��ج��م��ي��د خ���اي���ا ال������دم احل���م���راء 
واإطالة عمرها اإىل 10 �صنوات مبا 
يوفر ا�صتجابة اأكر فعالية و�صرعة 

مب�����ص��ت��وي��ات ج����ودة ع��امل��ي��ة جلميع 
اأفراد املجتمع يف االإمارة .

واأكد الدكتور مروان الكعبي املدير 
يف  ب��االإن��اب��ة  للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأبوظبي للخدمات ال�صحية  �صركة 
اأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  "�صحة" 
االمارات "وام" اأنه ينبغي احلفاظ 
املتربعن  اأع��داد  بن  التوازن  على 
ب���ال���دم ووح�������دات ال�����دم ال���ت���ي يتم 
جمعها وبن متطلبات امل�صت�صفيات 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات املر�صى 
كافية  اإم��������دادات  ت���وف���ري  ل�����ص��م��ان 
وتلبية الطلب امل�صتمر على منتجات 
..م�صريا  ال��ن��ق��ل  وع��م��ل��ي��ات  ال�����دم 
ا�صرتاتيجيات  تنفيذ  ���ص��رورة  اإىل 
امل�صتمر  االإم���داد  ل�صمان  اإ�صافية 

احلمراء  ال���دم  خل��اي��ا  التقليدية 
ترتاوح  حيث  ن�صبياً  ق�صرية  باأنها 
بن 21 و 42 يوما ح�صب حملول 
املواد احلافظة امل�صتخدمة وهو ما 
قد يت�صبب مبحدودية خدمات نقل 
الدم املتوفر للنقل, وبالتايل نق�س 
االإمداد الازم لتلبية االحتياجات 
اجلراحية  �صات  للتخ�صّ امل��ت��زاي��دة 
الطبيعية  ال���ك���وارث  ح����االت  يف  اأو 
والوبائية  امل��و���ص��م��ي��ة  وال��ت��ح��دي��ات 
وغ����ريه����ا. وت����ب����داأ ع��م��ل��ي��ة جتميد 
باإ�صافة حم��ل��ول ح��اف��ظ من  ال���دم 
"اجللي�صريول"  ي�صمى  ال��ت��ج��ّم��د 
اإىل خ��اي��ا ال���دم احل��م��راء ث��م يتم 
ال��دم يف جمّمدات  تخزين وح��دات 
م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ع���ن���د درج������ة ح�����رارة 

وا�صتعدادنا  ال��دائ��م��ة  ج��اه��زي��ت��ن��ا 
احتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  ل��ا���ص��ت��ج��اب��ة 
املجتمع االإماراتي من عمليات نقل 
على  بعملنا  ف��خ��ورون  ونحن  ال��دم 
االأ�صا�صية  امل��واد  هذه  تخزين  اإدارة 
ونتطلع  ال��دول��ة  يف  للحياة  املنقذة 
اإىل العمل بالتعاون مع �صركائنا يف 
منظومة الرعاية ال�صحية ل�صمان 
تلبية احتياجات املر�صى باأكرب قدر 
وال�صهولة.  االن�صيابية  من  ممكن 
بنك  خ���دم���ات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
ال�������دم ت���ع���م���ل ����ص���م���ن ����ص���ب���ك���ة من 
م���راك���ز ال���ت���ربع ب���ال���دم امل���وزع���ة يف 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ن وال��ظ��ف��رة لتوفر 
الطبية  واخل��دم��ات  ال��دم  منتجات 
اأنحاء  املتعلقة بنقل الدم يف جميع 

وتلبية  للحياة  املُ��ه��ددة  امل��واق��ف  يف 
احتياجات نقل ف�صائل الدم النادرة 

لبع�س املر�صى.
ويدعم هذا االبتكار اإن�صاء خمزون 
الدم  بنوك  يف  اال�صرتاتيجي  ال��دم 
اأحدث  ب��ن  يجمع  حيث  و�صيانته 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة وب���ن خربات 
امل���ه���ارات  ذوي  م���ن  امل��ت��خ�����ص�����ص��ن 
ال��ع��ال��ي��ة ل��دع��م ط��ل��ب��ات ن��ق��ل الدم 
من  احتياجاتها  وتلبية  ال��ع��اج��ل��ة 
خ��ال جتميد م��ا ي��ق��ارب ال��� 600 
ال����دم احلمراء  وح����دة م���ن خ��اي��ا 
االأعوام  مدى  على  �صنوياً  املجمدة 
اخلم�صة القادمة منها 480 وحدة 
يف اأبوظبي و120 وحدة يف العن.

وت����ت���������ص����ف ف���������رتة ال�������ص���اح���ي���ة 

ال������������ازم ل���ع���م���ل���ي���ات ن����ق����ل ال������دم 
نعيمة  الدكتورة  وقالت  االأ�صا�صية. 
الدم  لبنك  الطبي  املدير  اأومزيان 
ل�"وام"  "�صحة"  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��اب��ع 
لكريات  اال�صرتاتيجي  املخزون  اإن 
�صي�صاهم  امل��ج��م��دة  احل��م��راء  ال���دم 
الطوارئ  ح��االت  يف  بدعم  املر�صى 
يكون  ال�����ن�����ادرة  ال���ت���ي  احل�������االت  و 
بع�س  يف  ال������دم  يف  ن��ق�����س  ل���دي���ه���ا 
رم�صان  م��ث��ل  ال�����ص��ن��ة  االأوق������ات يف 
يكون  االأوق����ات  ه��ذه  ويف  وال�صيف 
واأ�صافت  منخف�صا.  ال��دم  خم��زون 
الدم  اإطالة عمر خايا  لنا  : تتيح 
�صنوات   10 مب����ق����دار  احل�����م�����راء 
من  كبري  خم��زون  توفري  اإمكانية 
ل�صمان  لا�صتخدام  القابل  ال��دم 

لتمنحها  م���ئ���وي���ة  درج�������ة   -80
 10 اإىل  ت�����ص��ل  ���ص��اح��ي��ة  ف�����رتة 
لا�صتخدام  احلاجة  وعند  �صنوات 
يف ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل ال����دم ي��ت��م اإزال����ة 
امل���ج���ّم���دات ل��ت��ب��داأ ع��م��ل��ي��ة االإذاب�����ة 
وال���ت���ي ب��ان��ت��ه��ائ��ه��ا ي��دخ��ل ال����دم يف 
 14 حتى  ت�صتمر  �صاحية  ف��رتة 

يوماً.
وقال �صعادة الدكتور جمال حممد 
ال�صحة  دائ��������رة  وك����ي����ل  ال���ك���ع���ب���ي 
الدم  م�����ص��روع خ��اي��ا  اإن  اأب��وظ��ب��ي 
احل��م��راء ي��رتج��م ج��ه��ودن��ا الإر�صاء 
للقطاع  م�����ص��ت��دام  مل�صتقبل  اأ���ص�����س 
ق���ائ���م على  االإم���������ارة  ال�����ص��ح��ي يف 
جميع  وت�صخري  اجلاهزية  �صمان 
�صحية  رع��اي��ة  لتقدمي  االإم��ك��ان��ات 

اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي .. وق��د ب���داأ العمل 
احلمراء  ال���دم  خ��اي��ا  تنفيذ  على 
اأن  2020 قبل  املجمدة يف مار�س 

يتم اعتماده اليوم بنجاح.

ف��ق��د امل���دع���و  /ل����ن خالد 
االردن    ه���اين,  بنى  حممد 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  م��ن   )N332512(
بتليفون  االت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0552779796

فقدان جواز �شفر

عبداهلل بن زايد والعوي�س يجريان ات�شالني هاتفيني مع نظرييهما 
الدمناركيني لتاأكيد اإلتزام الدولة بربوتوكولت فحو�شات كوفيد- 19 

•• اأبوظبي-وام:

ناق�س �صمو ال�صيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل خال ات�صال 
هاتفي مع معايل جيبي كوفود وزير خارجية الدمنارك.. تعزيز التعاون وتبادل املعلومات 

وت�صافر اجلهود ملكافحة جائحة كوفيد19- .
كما حتدث معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�س, وزير ال�صحة ووقاية املجتمع هاتفيا, 
دولة  يف  االخ��ت��ب��ارات  دق��ة  لتاأكيد  ال��دمن��ارك��ي  ال�صحة  وزي��ر  هونيكي  ماغنو�س  معايل  م��ع 

االإمارات واآليات الرقابة ال�صارمة وفًقا الأعلى املعايري الدولية.

وطلب �صموه ومعاليه اإي�صاحات حول تفا�صيل احلاالت التي كانت وراء قرار تعليق الرحات 
للح�صول على  �صعت  قد  االإماراتية  ال�صلطات  اأن  اإىل  واأ�صارا  موؤقتا,  االإم��ارات  اجلوية من 
التي �صافرت من دولة االإمارات  اإ�صافية حول توقيت ومكان احلاالت االإيجابية  معلومات 

اإىل الدمنارك.
واأكدا التزام الدولة بالتعاون مع الدمنارك لتبديد اأي خماوف قد تن�صاأ يف امل�صتقبل واأ�صارا 

اإىل اأنه مت حتى االآن اإجراء اأكر من 25 مليون اختبار كوفيد19- يف دولة االإمارات.
يذكر اأن دولة االإم��ارات والدمنارك هما من بن الدول التي �صجلت اأعلى معدالت اختبار 

ل�كوفيد19- يف العامل.

اأمريكية ال�شارقة ت�شتقبل طلبة الدرا�شات العليا لف�شل ربيع 2021
•• ال�سارقة -وام: 

ا�صتقبلت اأمريكية ال�صارقة طلبة الدرا�صات العليا لف�صل ربيع 2021 يف االأ�صبوع التعريفي للطلبة اجلدد.
و او�صح الدكتور حممد الطرهوين نائب وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا يف اأمريكية ال�صارقة انه من املهم 
واجراءاتها  �صيا�صات اجلامعة  يتعرفوا على  واأن  ب�صكل منتظم  براجمهم  يتوا�صلوا مع من�صقي  اأن  للطلبة 
والتعلم  املتخ�ص�س  البحث  على  تركز  العليا  الدرا�صات  برامج  ان  �صل�صة..م�صيفا  جامعية  جتربة  خلو�س 
امل�صتقل, لذلك ن�صجع الطلبة على االكت�صاف والعمل عن كثب مع مر�صديهم االأكادميين لتطوير اأفكارهم 

وخلق حلول مبتكرة .
16 برنامج ماج�صتري وبرناجمي دكتوراه, و يبلغ عدد طلبتها يف  ال�صارقة  وتطرح اجلامعة االأمريكية يف 
برامج الدرا�صات العليا 550 طالباً وطالبة ومن املقرر اأن تطلق اجلامعة برنامج دكتوراه يف اإدارة االأعمال 

يركز على قطاع املالية يف ف�صل خريف 2021.
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�إعــــــــــالن
تيك  ال�ص�����ادة/جرين  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حللول الطاقة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2944835 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة مكتوم دحام زايد �صعيد املزروعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف بدر علي عبدالرب جابر

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

االمارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1032127 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فاطمة �صليمان �صعيد الرحمي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ح�صن علي مطر الريامي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�صتائر رخ�صة رقم:1037481 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي عبداهلل عبدالرحمن علي املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�صن عبداهلل

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

للخياطة الن�صائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2170894 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بابو جيم�س جيم�س %100
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة �صلطان �صعيد �صامل حممد الكثريي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �صعيد �صامل حممد الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN لل�صيدات رخ�صة رقم:2941274 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي �صامل �صيف حممد القبي�صي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف مرمي حمود حميد مبارك املن�صوري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف نهله حممد يحى حممود ابراهيم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:2243374 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمد خمي�س عبيد خر�صان الرميثي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ال�صيد علي �صيف جرب ال�صويدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صبورت�س جيار اك�صكلو�صيف للم�صتلزمات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الريا�صية  رخ�صة رقم:2545768 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة طاهره ا�صافاىل وليد امباالتوفيتيل تيكومبورات %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حمدان حممد ا�صماعيل ح�صن احلو�صني من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حمدان حممد ا�صماعيل ح�صن احلو�صني من 100% اىل %51
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صبورت�س جيار اك�صكلو�صيف للم�صتلزمات الريا�صية
SPORTSGEAR EXCLUSIVE SPORTIVE REQUISITES

اإىل /�صبورت�س جيار اك�صكلو�صيف للم�صتلزمات الريا�صية ذ م م
SPORTSGEAR EXCLUSIVE SPORTIVE REQUISITES L.L.C  

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة دار النه�صة للحجر 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صناعي ذ.م.م   رخ�صة رقم:1168074 

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة دار النه�صة للحجر ال�صناعي ذ.م.م

DAR AL NAHDA INDUSTRIAL STONE CO LLC

اإىل /�صركة حجر النه�صة للحجر ال�صناعي ذ.م.م 

HAGAR AL NAHDA ARTIFICIAL STONE CO LLC  

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

االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

للمقاوالت وال�صيانة العامة وادارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1702977 

وال�صيانة  للمقاوالت  املدائن  واحة  موؤ�ص�صة  من/  جتاري  اإ�صم  تعديل 
العامة وادارة العقارات

WAHAT ALMADDAIN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE AND REAL ESTATE

اإىل /موؤ�ص�صة واحة املدائن للمقاوالت وال�صيانة العامة 
WAHAT ALMADDAIN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE  

تعديل ن�صاط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2926146 
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صابيد فور �صناك

SAPID FOR SNACK
اإىل /�صابيد للتجارة العامة

SAPID FOR GENERAL TRADING  

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع النب - بالتجزئة )4721012(

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة عامة )4690018(
تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�صاط/حذف م�صروبات باردة و�صاخنة )5630004(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

�صي�صان خلدمات التنظيف 
رخ�صة رقم:CN 2816658 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

هاو�س للتمديدات ال�صحية 
رخ�صة رقم:CN 2710764 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

الفاي�صة لل�صيانة العامة 
رخ�صة رقم:CN 2968627 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

اال�صم التجاري:الرمال الذهبية العمال الباط والرخام ذ.م.م
عنوان ال�صركة:امل�صفح , م 0.39 - را�صد �صيف جرب جمعه واخرين

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1810186 

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

كم�صفي   , واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�صادة/�صتاندرد  تعين   -  2
حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/1/26  لل�صركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

 2220B1413A4ADEF2495:بالرقم
تاريخ التعديل: 2021/01/28

امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

اال�صم التجاري:املظهر اجلميل للخياطة واالزياء الن�صائيه ذ.م.م
خمي�س  را�صد  بناية   - الثاين  زايد  �صارع   - ال�صركة:اأبوظبي  عنوان 

املن�صوري
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1050964 

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

كم�صفي   , قانونيون  حما�صبون  و�صركاه  ال�صادة/الهاملي  تعين   -  2
حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2020/12/28  لل�صركة  قانوين 

اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:0 
تاريخ التعديل: 2021/01/27

امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

�إلغاء �عالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
التجاري:موؤ�ص�صة  باال�صم   CN رقم:1141105 
الغاء  طلب  بالغاء   , احلدائق  لتن�صيق  املا�صية  النخلة 

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

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/باك بليو لت�صليح وتغري 

قد تقدموا الينا بطلب  CN االطارات  رخ�صة رقم:2475548 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عائ�صة ا�صماعيل عبداهلل عبداهلل العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صرمي جابر نا�صر علي االحبابي

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

االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ور�صة بن عكية لت�صليح  التنمية االقت�صادية بان  تعلن دائ���رة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صيارات  رخ�صة رقم:1032133 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ادجار �صريافينو �صلفريا %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف او�صكار �صابى �صيلفريا

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

االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

لل�صيانة العامة 
رخ�صة رقم:CN 2604441 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الن�صتيك حللول الربامج واملعدات التقنية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2524265 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / فهد �صعيد علي �صامل امل�صكري من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ فهد �صعيد علي �صامل امل�صكري من 51% اىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد امن عبيت�صو

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ الن�صتيك حللول الربامج واملعدات التقنية ذ.م.م

 LAUNCHTECH FOR SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTION LLC

اإىل /الن�س تيك �صولو�صن�س -  �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

LAUNCHTECH SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر 

العامة جلائزة خليفة  االأمانة  اأكدت 
ال��رتب��وي��ة ع��ل��ى اأن دول����ة االإم�����ارات 
للعامل  ق���دم���ت  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
البيئة  ح��م��اي��ة  يف  رائ�������داً  من����وذج����اً 
واحلفاظ  الطبيعية  امل���وارد  و���ص��ون 
مبختلف  ال���ف���ط���ري���ة  احل����ي����اة  ع���ل���ى 
عنا�صرها وفق اأرقى املعايري العاملية 
الروة  ه��ذه  ا�صتدامة  ت�صمن  التي 
البيئية لاأجيال املقبلة, م�صرية اإىل 
اأن النموذج االإماراتي يف احلفاظ على 
البيئة واال�صتدامة بات اأحد النماذج 
امل�صتوين  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ي��ح��ت��ذى  ال��ت��ي 
دولة  واأ�صبحت  وال���دويل,  االإقليمي 

املكانة  ذات  ال������دول  م���ن  االإم��������ارات 
و�صجلت  ال�����ص��اأن,  ه���ذا  امل��رم��وق��ة يف 
البيئة  ���ص��ون  يف  ال���دول���ة  م��ن��ج��زات 
الطبيعية  وامل��وارد  الفطرية  واحلياة 
مرجعاً للمنظمات والهيئات الدولية 
لل�صاأن  ال��ع��اق��ة  ذات  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 

البيئي . 
احلوارية  اجلل�صة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
التي نظمتها جائزة خليفة الرتبوية 
البيئة  " ح��م��اي��ة  ب��ع��ن��وان  ب��ع��د  ع���ن 
جت���رب���ة اإم����ارات����ي����ة رائ�������دة ع���امل���ي���اً " 
العام  االأم��ن  العفيفي  اأم��ل  بح�صور 
ل���ل���ج���ائ���زة وحت������دث ف��ي��ه��ا ك����ا من 
التنوع  اإدارة  م��دي��ر  االأ���ص��ل��ي  ح��م��ده 
البيولوجي بالوكالة يف وزارة التغري 

الها�صمي  واأح��م��د  والبيئة,  امل��ن��اخ��ي 
التنوع  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
البيولوجي الربي والبحري باالإنابة 
واأدارتها  – اأبوظبي,  البيئة  – هيئة 
ال����دك����ت����ورة ج��م��ي��ل��ة خ���اجن���ي ع�صو 

اللجنة التنفيذية للجائزة . 
اأم����ل  اأك��������دت  ب����داي����ة اجل���ل�������ص���ة  ويف 
خليفة  جائزة  اهتمام  على  العفيفي 
وتر�صيخ  البيئي  ب��ال�����ص��اأن  ال��رتب��وي��ة 
امليدان  يف  ال��ب��ي��ئ��ي  ال���وع���ي  ق���اع���دة 
ال�صوء  ت�صليط  خال  من  الرتبوي 
وامل�صاريع  وامل��ب��ادرات  ال��ت��ج��ارب  على 
امل����دار�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
واملوؤ�ص�صات  واجل���ام���ع���ات  وامل���ع���اه���د 
اإىل  م�صرية  العاقة,  ذات  املجتمعية 

وا�صتدامة  البيئة  على  احل��ف��اظ  اأن 
حموراً  اأ���ص��ب��ح��ت  الطبيعية  امل����وارد 
لكافة  رئ��ي�����ص��ي��اً  وم���ع���ي���اراً  اأ���ص��ا���ص��ي��اً 
باجلائزة,  للفوز  املر�صحة  االأع��م��ال 
مم��ا ي��رتج��م االه��ت��م��ام ال���ذي توليه 
اجلائزة لل�صاأن البيئي حملياً وعربياً 

ودولياً . 
الدكتورة  ق��ال��ت  اجلل�صة  ب��داي��ة  ويف 
االإم�����ارات  دول����ة  اإن  خ��اجن��ي  جميلة 
ثرية  جتربة  لديها  املتحدة  العربية 
له  املغفور  املوؤ�ص�س  القائد  عهد  منذ 
 " نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
ط��ي��ب اهلل ث���راه " ح��ي��ث اأر���ص��ى منذ 
بيئية  نه�صة  دع��ائ��م  ط��وي��ل��ة  ع��ق��ود 
حت���اف���ظ ع��ل��ى ع��ن��ا���ص��ر ال��ب��ي��ئ��ة من 

ال��ه��در واالإ�����ص����راف وال��ت��ل��ف, وتكفل 
املقبلة,  امل��وارد لاأجيال  حماية هذه 
دولة  ع��ام��اً جنحت  وخ��ال خم�صن 
رائدة  تد�صن منظومة  االإم���ارات يف 
باهتمام عاملي  بيئية حتظى  ملنجزات 
من قبل املنظمات والهيئات الدولية 

املتخ�ص�صة . 
حماية  اإن  االأ���ص��ل��ي  ح��م��دة  وق���ال���ت 
النمو  ب��ن  ال��ت��وازن  وحتقيق  البيئة 
االق��ت�����ص��ادي واحل��ف��اظ ع��ل��ى امل���وارد 
التنوع  ا�صتدامة  و�صمان  الطبيعية 
ال���ب���ي���ول���وج���ي امل���ح���ل���ي, ���ص��ك��ل اأح����د 
لدولة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  االأول����وي����ات 
ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا, وبف�صل  م��ن��ذ  االإم������ارات 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى 

ب��ات��ت ال��دول��ة اأح���د ال��ن��م��اذج العاملية 
الرائدة يف العمل من اأجل البيئة.

العمل  ج��ه��ود  جن���اح  اأن  واأو����ص���ح���ت 
املقام  ي��رت��ب��ط يف  ال��ب��ي��ئ��ة  اأج����ل  م���ن 
وفئات  م��ك��ون��ات  وع���ي  ب��رف��ع  االأول 
ومكوناتها,  البيئة  باأهمية  املجتمع 
وم���ت���ط���ل���ب���ات ال����ع����م����ل م�����ن اأج���ل���ه���ا 
وزارة  عملت  ل���ذا  عليها,  واحل��ف��اظ 
بالتعاون  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
م��ع ���ص��رك��ائ��ه��ا اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ن من 
على  واخلا�س  احلكومي  القطاعن 
باأهمية  العام  املجتمعي  الوعي  رف��ع 
واحلفاظ  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  وك��ي��ف��ي��ة 
وتنوعها  الطبيعية  م���وارده���ا  ع��ل��ى 
واعتمدت   " واأ�صافت:  البيولوجي. 

اال�صرتاتيجية  ����ص���م���ن  ال�����������وزارة 
الوطنية للتثقيف والتوعية 2015 
من  متكاملة  منظومة   ,2021  –
ت�صمن  التي  واحل��م��ات  الفعاليات 
باأهمية  العام  املجتمعي  الوعي  رف��ع 
�صاهم  ما  البيئي,  العمل  ومتطلبات 
البيئي  ال����وع����ي  م���ت���و����ص���ط  من����و  يف 
 63% م��ن  املجتمع  وف��ئ��ات  ملكونات 
يف 2014, اإىل ما يتجاوز %80 يف 
العام 2019, وفقا للقيا�س ال�صنوي 

الذي جتريه الوزارة."
الها�صمي  اأح��م��د  ق���دم  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
املتميزة  اجلهود  حول  �صاملة  �صورة 
لهيئة البيئة – اأبوظبي والتي متثل 
البيئي  ل��ل�����ص��اأن  ا���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  روؤي�����ة 

و�صون  الطبيعية  امل�����وارد  وح��م��اي��ة 
الهيئة  اأن  وذك���ر  ال��ف��ط��ري��ة.  احل��ي��اة 
�صمن  طبيعية  حم��م��ي��ة   19 ت��دي��ر 
الطبيعية,  للمحميات  زاي���د  �صبكة 
وت�����ص��م ه����ذه امل��ح��م��ي��ات ع������دداً من 
اأف�����ص��ل واأه�����م امل���وائ���ل ال��ب��ح��ري��ة يف 
غنية  ملا حتتويه من موائل  االإم���ارة 
هذه  اأن  واأك���د  البيولوجي.  بالتنوع 
امل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة حت��اف��ظ على 
ال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ه���ام���ة واالأن�������واع 
لا�صتخدامات  ف���ي���ه���ا  امل������وج������ودة 
واالأجيال  احل��ايل  للجيل  امل�صتدامة 
ال��ق��ادم��ة ك��م��ا وت��ع��زز م��ك��ان��ة الدولة 
العاملي.  البيئي  العمل  خريطة  على 
ال�صركاء  م�صاهمة  اأهمية  على  واأك��د 
االأدوار  ل��ت��ك��ام��ل  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ن 
للمحافظة  املبذولة  اجلهود  وتعزيز 
اإىل اأهمية تنفيذ  على االأن��واع, الفتاً 
وتعزيز  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  ب���رام���ج 

م�صاريع ال�صياحة البيئية.

•• دبي -وام:

ب��ن��ت عي�صى بو  اأك����دت م��ع��ايل ح�����ص��ة 
حميد وزيرة تنمية املجتمع, اأن تعزيز 
اأ�صا�صاً  ميثل  الرقمية  احل��ي��اة  ج���ودة 
للمجتمع,  ال�����ص��ام��ل��ة  احل���ي���اة  جل����ودة 
اأف���راده م��ن حتديات  ورك��ي��زة حلماية 
اأف�صل  وت��ر���ص��ي��خ  ال���رق���م���ي,  ال���ع���امل 
ال�صلوكيات التي متّكنهم من التجارب 
الفر�س  م����ن  واال����ص���ت���ف���ادة  االآم����ن����ة 
الذي  الرقمي  الف�صاء  يوفرها  التي 
التعليم  يف  ح��ي��ات��ي��ة  ����ص���رورة  اأ���ص��ب��ح 
املجاالت  وخمتلف  والتوا�صل  والعمل 
م�صاركة  خ��ال  ذل��ك,  ج��اء  التنموية. 
افرتا�صية  حوارية  جل�صة  يف  معاليها 
بعنوان "تعزيز اأمن و�صامة املحتوى 
تقنيات  "ت�صخري  الرقمي", يف حمور 
�صمن  الرابعة",  ال�صناعية  ال��ث��ورة 
العاملي  االقت�صادي  املنتدى  فعاليات 
الذي   ,"2021 داف���و����س  "اأجندة 

ي��ن��ظ��م ه����ذا ال���ع���ام حت���ت ���ص��ع��ار "عام 
مف�صلي الإعادة بناء الثقة".

�صارك يف اجلل�صة احلوارية التي ركزت 
على دور احلكومات يف حماية االأفراد 
يف ال��ع��امل ال��رق��م��ي, و����ص���رورة تعزيز 
اخلا�س  القطاع  �صركات  مع  التعاون 
حمتوى  وتوفري  املجتمعات,  خلدمة 
ل��ي��ف��ي رئي�س  اآم�����ن, م��وري�����س  رق���م���ي 
"بوبلي�صي�س"  جمموعة  اإدارة  جمل�س 
االإعانية, واآن-بريجيت األربيكت�صن 
"بان"  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س 
االإعامية  واأدارتها  للتنمية,  العاملية 
اإن بي �صي"  "�صي  كارين ت�صو يف قناة 

العاملية.

- جهود حكومية حلماية �لبنية 
�لتحتية �لرقمية.

" اإن  ب��وح��م��ي��د  وق��ال��ت م��ع��ايل ح�صة 
باأهمية  توؤمن  االإم��ارات  حكومة دولة 
الدولية  وال�����ص��راك��ات  ال��ت��ع��اون  تعزيز 

يف  خ�صو�صاً  احلكومات,  خمتلف  مع 
ظ��ل ت��ب��ع��ات م��ا واج��ه��ه ال��ع��امل خال 
فريو�س  جائحة  ج���راء   ,2020 ع��ام 
الرتابط  اأكدت  التي  "كوفيد19-", 
ال��ك��ب��ري يف ع���امل ال���ي���وم, واأ���ص��ه��م��ت يف 
ت�صاعف االعتماد على العامل الرقمي 
والتوجه اإىل التعلم عن بعد, والعمل 
ع���ن ب��ع��د, م���ا ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��زي��ز االأم���ن 
ال�صيرباين حلماية وتنمية املجتمعات. 
" اأن دولة االإمارات  واأ�صافت معاليها 
ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ج����ودة احلياة 
ال���رق���م���ي���ة م����ن خ�����ال اإط�������اق عدد 
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��واك��ب متغريات 
ال���ع���امل ال���رق���م���ي, وم����ن خ����ال �صن 
مبتكرة  وت�صريعات  متطورة  ق��وان��ن 
ت�صمن حقوق االأفراد, وو�صع معايري 
للتحديات  لا�صتجابة  تقنية  واأدوات 
اخلدمات  وح��م��اي��ة  ل��ه��ا  وال��ت�����ص��دي 
قانون  اإ���ص��دار  اإىل  م�صرية  الرقمية, 
اجل��رائ��م االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ام 2006, 

الذي مت حتديثه عام 2012 ملواكبة 
الرقمي,  ال���ع���امل  يف  امل���ت���غ���ريات  اأه����م 
اال�صتجابة  ف��ري��ق  اإن�����ص��اء  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ال��وط��ن��ي ل���ط���وارئ احل��ا���ص��ب االآيل /

.2008 عام   /aeCERT
ال�صيا�صة  اإىل  ب��وح��م��ي��د  وت���ط���رق���ت 
التي  الوطنية جلودة احلياة الرقمية 
مت اإط���اق���ه���ا ���ص��م��ن ب��رن��ام��ج ج���ودة 
اأبرز مبادرات  الرقمية, لتمثل  احلياة 
جمل�س جودة احلياة الرقمية برئا�صة 
الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة, وال�������ذي ي�����ص��م يف 
10 جهات حكومية, تهدف  ع�صويته 
اإىل ت��ر���ص��ي��خ جم��ت��م��ع رق��م��ي اآم����ن يف 
دولة االإمارات, وتعزيز هوية اإيجابية 

ذات تفاعل رقمي هادف.
الرقمية  ال��ق��درات  ب��ن��اء  " اإن  وق��ال��ت 
احلكومية ميثل ركيزة حلماية البنية 
خال  م��ن  وي��ت��م  ال��رق��م��ي��ة,  التحتية 

احلكومية  الب�صرية  ال���ك���وادر  ت��زوي��د 
التحديات  لتحليل  الازمة  باملهارات 
وال���ت�������ص���دي ل����ه����ا, وت����ع����زي����ز ال���وع���ي 
ال��رق��م��ي واالأم���ن���ي, واإط����اق حمات 
تركز  اإر�صادية  اأدل��ة  وت�صميم  توعوية 
ملواقع  االآم��ن  اال�صتخدام  مبادئ  على 
القرار  ���ص��ن��اع  ت�����ص��ت��ه��دف  االإن���رتن���ت, 
واالأطفال  االأم���ور  واأول��ي��اء  واملعلمن 

وطاب املدار�س " .

4 حماور رئي�صية تبني قدر�ت   -
�لأفر�د �لرقمية.

اأن  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزي����رة  واأ���ص��اف��ت 
ال��وط��ن��ي��ة جل�����ودة احلياة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
ال���رق���م���ي���ة ت���رت���ك���ز ع���ل���ى 4 حم�����اور, 
من  الرقمية"  "القدرات  ت�����ص��م��ل 
املجتمع  اأف������راد  ق������درات  ب���ن���اء  خ����ال 
االإنرتنت  ا���ص��ت��خ��دام  م��ن  ومتكينهم 
"ال�صلوك  وحم��ور  و�صليم,  واٍع  ب�صكل 
وال�صلوكيات  القيم  لتعزيز  الرقمي" 

الرقمية االإيجابية, وحمور "املحتوى 
اأدلة  اإعداد  الرقمي" الذي يركز على 
املحتوى  ا�صتخدام  املجتمع من  متكن 
"االت�صال  اإىل  اإ����ص���اف���ة  االإي���ج���اب���ي, 
من  امل�صتخدمن  حلماية  الرقمي" 

التحديات ال�صيربانية.
واأك������دت اأن ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
اأط�����ل�����ق�����ت ع�������������دداً م�������ن امل��������ب��������ادرات 
االإ�صرتاتيجية لدعم حماور ال�صيا�صة 
اإذ  امل��ج��ت��م��ع,  ف��ئ��ات  ملختلف  ال��وط��ن��ي��ة 
احلياة  ج�����ودة  ت�����ص��م��ن  اإىل  ت���ه���دف 
منذ  التعليمية  امل��ن��اه��ج  يف  ال��رق��م��ي��ة 
الثاين  ال�صف  وحتى  االأوىل  امل��راح��ل 
الرقمية  ق��درات الطاب  لبناء  ع�صر, 
وتعزيز معارفهم بالتحديات التي قد 
الرقمي, وتنظيم  العامل  تواجههم يف 
على  تركز  �صنوية  تفاعلية  خميمات 
م��ه��م��ة يف ج����ودة احلياة  م��و���ص��وع��ات 
واأو����ص���ح���ت وزي�����رة تنمية  ال��رق��م��ي��ة. 
عدد  على  تركز  ال�صيا�صة  اأن  املجتمع 

اأولياء  ت�صتهدف  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن 
املواطنن  االأم����ور, وامل��ع��ل��م��ن, وك��ب��ار 
ت�صفح  ل�����ص��م��ان  ال��ه��م��م  واأ����ص���ح���اب 
عرب  اآم��ن,  ب�صكل  االإلكرتونية  املواقع 
تطوير من�صة معرفية �صاملة جلودة 
واإط�������اق من�صة  ال��رق��م��ي��ة,  احل���ي���اة 
االألعاب  حم��ت��وى  لتقييم  "�صّنف" 
"ميثاق  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة, 
الرقمية  امل��واط��ن��ة  و���ص��ل��وك��ي��ات  ق��ي��م 
التغريات  ي��واك��ب  ال���ذي  االإيجابية" 
املت�صارعة التي ي�صهدها العامل يف ظل 
تكنولوجيا  وتبني  الرقمية  احلوكمة 
على  واالعتماد  اال�صطناعي,  ال��ذك��اء 

املن�صات الرقمية.

- مو�جهة �لتحديات �لقت�صادية 
و�لتكنولوجية  و�لجتماعية 

�جلديدة.
" اأجندة دافو�س  وي�صارك يف فعاليات 
عن  افرتا�صيا  تنظم  " التي   2021

 29 اإىل   25 م���ن  ال���ف���رتة  يف  ب���ع���د, 
 1500 اأك�����ر م���ن  ي��ن��اي��ر احل������ايل, 
وامل�صوؤولن  العاملين  القادة  اأب��رز  من 
االأعمال  ورواد  واخل��رباء  احلكومين 
والروؤ�صاء التنفيذين الأهم املوؤ�ص�صات 
اأك��ر من  وق��ادة القطاع اخلا�س, من 
70 دولة, كما ي�صارك اأكر من ع�صرة 
ال�صباب, مبا يف ذلك  القادة  اآالف من 
االقت�صادي  املنتدى  و�صركاء  اأع�صاء 
التحديات  اأه������م  مل��ن��اق�����ص��ة  ال���ع���امل���ي, 
واالجتماعية  والبيئية  االقت�صادية 

والتكنولوجية اجلديدة.

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة نور دبي اخلريية, اإحدى مبادرات حممد بن را�صد العاملية عن 
جناحها يف عاج 16 مليون �صخ�س يف اإثيوبيا من مر�س الرتاخوما الذي يعد 

من امل�صببات للعمى يف جميع اأنحاء العامل.
املهملة, ومتا�صيا مع  امل��داري��ة  ل��اأم��را���س  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  تزامنا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
االأهداف االإ�صرتاتيجية ملوؤ�ص�صة نور دبي يف دعم ال�صيطرة على اأمرا�س العيون 

املعدية امل�صببة للعمى يف املناطق املوبوءة .
يف  اأمهارة  منطقة  يف  الرتاخوما  مكافحة  يف  جهودها  دبي  نور  موؤ�ص�صة  وتركز 
املعروفة  بالرتاخوما  املوبوءة  املناطق  اأكر  تعد واحدة من  التي  اأثيوبيا  �صمال 
على  للق�صاء  املوؤ�ص�صة  من  التزاما  كارتر,  مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك  العامل  يف 
 " SAFE " هذا املر�س من خال تنفيذ اإ�صرتاتيجية منظمة ال�صحة العاملية

املو�صى بها ملكافحة الرتاخوما والتي ت�صمل توفري العمليات اجلراحية, وتوزيع 
جرعات امل�صادات احليوية ون�صر التوعية يف جمال نظافة الوجه وحت�صن البيئة 

بالتعاون مع احلكومة االإثيوبية ومنظمات غري ربحية يف اإثيوبيا.
وتعد موؤ�ص�صة نور دبي ع�صوا �صمن املنظمات امل�صاهمة يف الق�صاء على االأمرا�س 
 ,"ICTC "والتحالف الدويل ملكافحة الرتاخوما "NNN " املدارية املهملة
وت�صارك يف و�صع االإ�صرتاتيجيات وال�صيا�صات الدولية ملكافحة االأمرا�س املدارية 
يف  املوؤ�ص�صة  ا�صتثمرت  كما  ال��ع��امل.  ح��ول  �صخ�س  مليار  ت�صيب  ال��ت��ي  املهملة 
ال�صنوات ال� 8 املا�صية 2.8 مليون دوالر يف مكافحة الرتاخوما نتج عنها توزيع 
87 مليون جرعة من االأدوية �صمن برنامج الوقاية من انت�صار املر�س, واإجراء 
وتدريب  ال�صحة  يف  مهنيا   49,950 وتدريب  جراحية,  عملية   356,620
37,032 خمت�صا يف قطاع التعليم, وبناء 300,000 وحدة لل�صرف ال�صحي 
كجزء من برنامج الق�صاء على الرتاخوما يف اإثيوبيا. ويعترب مر�س الرتاخوما 

1.9 مليون  اأنحاء العامل, حيث يعاين اأكر من  من امل�صببات للعمى يف جميع 
�صخ�س من االإعاقة الب�صرية نتيجة الإ�صابتهم مب�صاعفات الرتاخوما, ويعاين 
1.2 مليون �صخ�س منهم من العمى الذي ال ميكن عاجه ب�صبب تقدم احلالة 
امل�صوحات  اأو���ص��ح��ت  كما  ال��ع��اج��ي,  االإج����راء  على  احل�����ص��ول  وت��اأخ��ر  املر�صية 
موبوءة  مناطق  يف  يعي�صون  �صخ�س  مليون   136.9 ي��ق��ارب  م��ا  اأن  ال�صحية 
احلكومات  على  ج�صيمة  اقت�صادية  اآث���ارا  املر�س  وي�صبب  ال��رتاخ��وم��ا.  مبر�س 
واملجتمعات التي تعاين من انت�صار املر�س, مما يجعل االأ�صر املت�صررة تعاين من 
الفقر حيث ينتقل املر�س من جيل اإىل اآخر, ويعترب االأطفال هم االأكر عر�صة 
احتمال  فاإن  لذا  االأطفال  رعاية  عن  امل�صوؤولن  الن�صاء  اإىل  باالإ�صافة  للعدوى 

اإ�صابتهن باملر�س يقارب �صعف احتمال اإ�صابة الرجال.
وع�صو جمل�س  التنفيذي  املدير  ت��رمي,  منال  الدكتورة  اأك��دت  ال�صدد,  هذا  ويف 
والق�صاء  الرتاخوما  املوؤ�ص�صة مبكافحة مر�س  التزام  دبي  نور  ملوؤ�ص�صة  االمناء 

التي مت  ال��درا���ص��ات  اأن  اإىل  االإث��ي��وب��ي��ة, م�صرية  اأم��ه��ارة  امل��ر���س يف منطقة  على 
اإجراوؤها يف مار�س 2020 اأو�صحت اأن برامج املوؤ�ص�صة جنحت يف ال�صيطرة على 
تف�صي مر�س الرتاخوما وذلك يف %29 من املناطق املوبوءة يف اأمهارة, بالرغم 
من التقدم الذي مت اإحرازه على هذا ال�صعيد, اإال اأن الرتاخوما ال تزال ت�صكل 

حتديا �صحيا مناطق اأخرى من الوالية.
واأكدت حر�س نور دبي على موا�صلة جهودها يف مكافحة الرتاخوما بالتزامها 
4 �صنوات حيث �صيكون الرتكيز خال ال�صنوات االأربع القادمة  بالربنامج ملدة 
تعد  " وال��ت��ي   MDA " ل��اأدوي��ة  اجلماعي  ال��ت��وزي��ع  �صيا�صة  ا�صتخدام  على 

الطريقة االأف�صل واملثلى لتح�صن املجتمع من مر�س الرتاخوما.
ومن املقرر اأن ي�صل عدد اجلرعات املوزعة اإىل 43 مليون جرعة دواء لي�صتفيد 
منها ما يزيد على 14.3 مليون �صخ�س مع احلر�س على االلتزام باالإجراءات 

االحرتازية للوقاية من " كوفيد 19 " .

خالل جل�صة »حماية �لبيئة جتربة �إمار�تية ر�ئدة عامليا«

»خليفة الرتبوية« : الإمارات قدمت للعامل منوذجًا رائدًا يف حماية البيئة وا�شتدامة املوارد الطبيعية

ح�شة بوحميد: جودة احلياة الرقمية يف املجتمع اأولوية حكومية و�شرورة تنموية

حاكم عجمان يعزي خادم احلرمني ال�شريفني 
بوفاة والدة الأمري عبد العزيز بن خالد

•• عجمان- وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم عجمان برقية تعزية 
العربية  اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم  اأخيه  اإىل 
بن  �صعد  بن  خالد  بن  عبدالعزيز  االأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وال��دة  بوفاة  ال�صقيقة  ال�صعودية 

عبدالعزيز اآل �صعود.
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته يف وفاة الفقيدة .. �صائًا اهلل عز وجل 
اأن يتغمدها بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته. كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان و�صمو ال�صيخ نا�صر بن را�صد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتن اإىل 

خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.

�شرطة ال�شارقة تطلع على اأف�شل املمار�شات
 ب� »مركز مواهب« �شرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة واأكادميية العلوم ال�صرطية, على اأف�صل املمار�صات واخلدمات 
التي يقدمها مركز اإدارة املواهب بقطاع املوارد الب�صرية ب�صرطة اأبوظبي واال�صتفادة من التجربة املعمول بها 
.  وكان يف ا�صتقبال الوفد العميد الدكتور خلفان �صلطان الكندي نائب مدير قطاع املوارد الب�صرية ب�صرطة 
اإج��راءات العمل واأبرز االإجنازات  اأبوظبي وفريق عمل مراكز ادارة املواهب ومت خال الزيارة االطاع على 
التي حققها مركز اإدارة املواهب . وتعرف الوفد الزائر برئا�صة العقيد اأمينة ال�صوق مدير اإدارة املوارد الب�صرية  
ب�صرطة ال�صارقة,  على طبيعة العمل يف مركز ادارة املواهب والتي ح�صلت على اأف�صل املمار�صات على م�صتوى 
اال�صتخدام  2017 يف  عام  اإن�صاوؤه  ال��ذي مت  املركز  الوفد على جهود  واأثنى    .2019 عام  اأبوظبي  حكومة 

االأمثل للموارد الب�صرية  ودوره الرائد يف تطوير ورعاية املواهب يف القطاع ال�صرطي .

حاكم عجمان يعزي خادم احلرمني ال�شريفني 
يف وفاة الأمرية طرفة بنت �شعود

•• عجمان -وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم عجمان برقية 
اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خادم  اأخيه  اإىل  تعزية 
العربية ال�صعودية ال�صقيقة يف وفاة �صاحبة ال�صمو امللكي االأمرية طرفة بنت �صعود بن عبدالعزيز 
اآل �صعود. واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته يف وفاة الفقيدة .. �صائًا 
اهلل عز وجل اأن يتغمدها بوا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته واأن يلهم اآل �صعود الكرام جميل 
ال�صرب وال�صلوان. كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�صمو ال�صيخ 
احلرمن  خ���ادم  اإىل  مماثلتن  تعزية  برقيتي  عجمان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  نا�صر 

ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.

تر�صيخ منظومة �لوعي �لبيئي يف �مليد�ن �لرتبوي  على  حتر�س  �لرتبوية«  »خليفة   : �لعفيفي  • �أمل 
رفع �لوعي �ملجتمعي حلماية �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية و��صتد�متها  �صرورة  �لأ�صلي:  • حمدة 

»بيئة �أبوظبي« تدير 19 حممية طبيعية على م�صتوى �لإمارة �صمن �صبكة ز�يد للمحميات �لطبيعية   : �لها�صمي  • �أحمد 
عقود دعائم نه�صة بيئية  منذ  �أر�صى  ز�يد  �ل�صيخ  خاجني:  • جميلة 

نور دبي تعالج 16 مليون �شخ�س يف اإثيوبيا



اجلمعة   29  يناير   2021  م   -   العـدد   13151  
Friday    29  January   2021   -  Issue No   1315106

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

340583  تاريخ: 2020/12/07 املودعة بالرقم:  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: بريكنز هولدينجز ليمتد وعنوانه: اإي�صتفيلد , بيرتبرو , بي ئي1  5اإن اأيه , اململكة املتحدة.
�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:7
اآالت حتديًدا اآالت لا�صتخدام يف الزراعة وال�صغط واالإن�صاء والدفاع والهدم وتكييف االأر�س وكفاف الرتاب 
املواد  ومناولة  البحري  والدفع  والرفع  باحلدائق  والعناية  االأر�صية  وامل�صطحات  والغابات  ال��رتاب  وج��رف 
والتعدين وَفْر�س الرتاب وتوزيع النفط والغاز وا�صتك�صاف اآبار النفط والغاز واإنتاج النفط والغاز والتعبيد 
االأنفاق  وحفر  املواقع  ومعاجلة  واإع���داد  والكن�س  الطرق  واإ���ص��اح  وبناء  الطاقة  وتوليد  االأنابيب  ومتديد 
واإدارة الغطاء النباتي والنفايات, ُعدد اآلية وُعدد ُتدار بالطاقة, حمركات ومكائن عدا ما كان منها للمركبات 
الربية, قارنات اآلية وعنا�صر نقل احلركة عدا ما كان منها للمركبات الربية, معدات زراعية عدا العدد التي 
تدار باليد, اأجهزة تفقي�س البي�س, اآالت بيع اأوتوماتية, مكائن ديزل, مكائن غاز, مكائن كهربائية بخاف 
امل�صتخدمة يف املركبات الربية, حمركات االحرتاق الداخلي, مكائن بحرية, مولدات كهرباء, مولدات التيار, 
اأجهزة ال�صغط, اأجهزة اإطاق للمكائن واملحركات, اأجهزة �صرف عوادم املحركات واملكائن, اآليات نقل احلركة 
واأجهزة  اإ�صعال  اأجهزة  فائقة(,  )�صاغطات  �صاغطات  الربية(,  للمركبات  منها  كان  ما  )ع��دا  بالطاقة  ت��دار 
حقن الوقود واأجهزة التحكم الهيدروليكية والهوائية ملحركات االحرتاق الداخلي, اأجهزة ت�صحيم, م�صعات 
اأو مكائن(, مر�صحات )فاتر( لتنظيف هواء  )لتربيد( املحركات واملكائن, مر�صحات )فاتر( )اأجزاء اآالت 
التربيد للمكائن, حمامل )اأجزاء اآالت(, اأ�صطوانات للمحركات واملكائن, روؤو�س اأ�صطوانات للمكائن, اأعمدة 
اأطواق ملحركات االحرتاق  اأعمدة مرفقية,  اأذرع تو�صيل لاآالت واملحركات واملكائن,  املركبات,  كامات ملكائن 
الربية,  املركبات  يف  امل�صتخدمة  بخاف  م�صننات  مكائن(,  من  )اأج���زاء  للت�صرب  مانعة  و�صات  الداخلي, 
اأو مكائن(, مكاب�س  م�صننات لاآالت, كتل حمركات ال�صيارات, مت�صعب عوادم للمكائن, مكاب�س )اأجزاء اآالت 
بكرات  اأو حمركات(,  مكائن  اأو  اآالت  )اأج��زاء  للمكائن, م�صخات  اأذرع مرتجحة  للمكاب�س,  للمكائن, حلقات 
اأحزمة التوقيت )اأجزاء من مكائن(, �صمامات )اأجزاء اآالت(, حماقن للمكائن, اآليات حتكم باالآالت اأو املكائن 
اإ�صعال  اأجهزة  واملكائن,  للمحركات  وقود  مقت�صدات  واملكائن,  واملحركات  ل��اآالت  مرافق  علب  املحركات,  اأو 
اآليات حتكم  اأجهزة حلام,  الداخلي, كامتات �صوت للمحركات واملكائن, م�صخات بنزين,  ملحركات االحرتاق 

للمكائن, اأجزاء وقطع ومكونات لكافة ال�صلع املذكورة اآنفاً. 
هند�صي مميز  ر�صم  ي�صارها  على  االإجنليزية  باللغة   Perkins كلمة  عبارة عن  العامة  العامة:  و�صف 
باللغة   Diesel Power كلمات  به  م�صتطيل  ملربع حتتهم  ر�صم  عليهم  دوائ��ر �صغرية  اأربعة  موؤلف من 

االإجنليزية.
  اال�صرتاطات: 

اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 159976

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

340584  تاريخ: 2020/12/07 املودعة بالرقم:  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: بريكنز هولدينجز ليمتد وعنوانه: اإي�صتفيلد , بيرتبرو , بي ئي1  5اإن اأيه , اململكة املتحدة.
�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
املركبات, اأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي, اأجزاء للمركبات, مركبات الدفع الرباعي, قوارب, جرارات, 
للمركبات  حركة  نقل  اآليات  الربية,  للمركبات  اآلية  حركة  نقل  اآليات  الربية,  للمركبات  وحمركات  مكائن 
الربية, �صناديق م�صننات للمركبات الربية, م�صننات للمركبات الربية, اآليات دفع للمركبات الربية, حماور 
اأعمدة كردان للمركبات, قاب�صات )كلت�صات( للمركبات  دواليب للمركبات الربية, مكابح للمركبات الربية, 
للمركبات  االإدارة  الأعمدة  قارنات  الربية,  للمركبات  اإدارة  اأعمدة  الربية,  للمركبات  قارنة  و�صات  الربية, 
اأنظمة تعليق للمركبات الربية, و�صات عامة احلركة للمركبات  الربية, وحدات توجيه للمركبات الربية, 

الربية, اأجزاء وقطع ومكونات لكافة ال�صلع املذكورة اآنفاً.
هند�صي مميز  ر�صم  ي�صارها  على  االإجنليزية  باللغة   Perkins كلمة  عبارة عن  العامة  العامة:  و�صف 
باللغة   Diesel Power كلمات  به  م�صتطيل  ملربع حتتهم  ر�صم  عليهم  دوائ��ر �صغرية  اأربعة  موؤلف من 

االإجنليزية.
  اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 159977

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  341608    تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4
زيوت و�صحوم �صناعية, مزلقات, وقود, �صموع.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160499

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  341609  تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
كهربائية,  وبطاريات  خمتزنة(  )بطاريات  مراكمات  وق��ود,  م�صخات  ال�صور,  اأو  ال�صوت  ن�صخ  اأو  اإر�صال  اأو  لت�صجيل  اأجهزة 
واقية,  خ��وذات  واقية,  ونظارات  �صم�صية  ونظارات  للنظارات  واأط��ر  نظارات  ت�صجيل,  واأقرا�س  مغناطي�صية  بيانات  حامات 
اأطراف واقية للخوذات, �صاعات ذكية, حمددات قيا�س واأجهزة ال�صلكية وعدادات �صرعة وتاكومرتات )اأجهزة قيا�س ال�صرعة 
الزاوّية( وبطاريات واأ�صاك ومثبتات �صرعة ومفاتيح كهربائية ونقاط مفاتيح القطع وطرفيات تو�صيل ومرافق بدء االإدارة 
)كهربائية(  وارم��ات��ورات  للبطاريات  �صحن  واأج��ه��زة  ح��رارة(  )منظمات  وثريمو�صتات  الكهربائية  ال���دارات  قطع  ومفاتيح 
وب�صرية  �صمعية  ومعدات  وفارغة  م�صبًقا  م�صجلة  فيديو  واأقرا�س  واأ�صرطة  للطوارئ  حتذير  واأ�صواء  الفلطية  ومنظمات 
واأجهزة ت�صغيل  االأقرا�س املدجمة وهواتف وتطبيقات برجميات الكمبيوتر يف جمال ركوب الدراجات النارية ومغناطي�صات 
ثريمومرتات  البيع,  واآالت  املدجمة  االأق��را���س  وعلب  كهربائية  والفتات  م�صيئة  والفتات  نيونية  والفتات  الفاأرة  ولبادات 
واأج��ه��زة ال�صلكية,  النارية وحم��ددات قيا�س  واأج���زاء كهربائية للدراجات  واأج��ه��زة قيا�س درج��ة احل��رارة  )م��وازي��ن ح��رارة( 

برجميات كمبيوتر يف جمال ركوب الدراجات النارية, تطبيقات الهواتف املتحركة.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية.

  اال�صرتاطات: 
بالربيد  اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160500

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

341624  تاريخ: 2020/12/21 املودعة بالرقم:  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
ن��اري��ة, دراج���ات ذات حم��رك��ات �صغرية, �صكوترات )دراج���ات ُتدفع  ال���ربي, دراج���ات  اأج��ه��زة النقل  امل��رك��ب��ات, 

بالرجل(, دراجات بخارية �صغرية, اأجزاء وقطع للدراجات النارية واملركبات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة MANX باللغة االإجنليزية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160505

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  341611   تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.
�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
ماب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س, ماب�س خارجية و�صرتات وحماالت للبنطلونات واأو�صحة وبندانات وجاكيتات 
ومعاطف و�صدارات وقفازات وجينز وباطن جلدية متينة وقم�صان وقم�صان �صوفية و�صراويل ق�صرية وقلن�صوات 
وقبعات واأغطية للراأ�س وقبعات �صوفية وقبعات املطر واأحزمة واأ�صاور قم�صان )ماب�س( واأربطة املع�صم )ع�صابات 
النوم وجابيب نوم  اأكمام وربطات عنق وقم�صان  الَعَرق( واملعاطف وماب�س حمبوكة وقم�صان بدون  المت�صا�س 
)للرجال( وبيجامات وبذالت املطر ومعاطف املطر وماب�س م�صادة للماء وبلوزات وبناطيل التعرق وماب�س علوية 
داخلية  لل�صاق ومراييل وقفافيز وماب�س  واأغطية  الراأ�س  داخلية وبذالت وع�صابات  وقم�صان ن�صف كم وماب�س 
ن�صائية وماب�س جلدية واأثواب �صباحة وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف 

االأحذية الطويلة و�صفائح النعال وواقيات للكعوب, اأطراف اأمامية للقبعات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 

امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160506

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341620   تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.
�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
ماب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س, ماب�س خارجية و�صرتات وحماالت للبنطلونات واأو�صحة وبندانات وجاكيتات 
ومعاطف و�صدارات وقفازات وجينز وباطن جلدية متينة وقم�صان وقم�صان �صوفية و�صراويل ق�صرية وقلن�صوات 
وقبعات واأغطية للراأ�س وقبعات �صوفية وقبعات املطر واأحزمة واأ�صاور قم�صان )ماب�س( واأربطة املع�صم )ع�صابات 
النوم وجابيب نوم  اأكمام وربطات عنق وقم�صان  الَعَرق( واملعاطف وماب�س حمبوكة وقم�صان بدون  المت�صا�س 
)للرجال( وبيجامات وبذالت املطر ومعاطف املطر وماب�س م�صادة للماء وبلوزات وبناطيل التعرق وماب�س علوية 
داخلية  لل�صاق ومراييل وقفافيز وماب�س  واأغطية  الراأ�س  داخلية وبذالت وع�صابات  وقم�صان ن�صف كم وماب�س 
ن�صائية وماب�س جلدية واأثواب �صباحة وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف 

االأحذية الطويلة و�صفائح النعال وواقيات للكعوب, اأطراف اأمامية للقبعات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 

امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160507

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341632   تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.
�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
ماب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س, ماب�س خارجية و�صرتات وحماالت للبنطلونات واأو�صحة وبندانات وجاكيتات 
ومعاطف و�صدارات وقفازات وجينز وباطن جلدية متينة وقم�صان وقم�صان �صوفية و�صراويل ق�صرية وقلن�صوات 
وقبعات واأغطية للراأ�س وقبعات �صوفية وقبعات املطر واأحزمة واأ�صاور قم�صان )ماب�س( واأربطة املع�صم )ع�صابات 
النوم وجابيب نوم  اأكمام وربطات عنق وقم�صان  الَعَرق( واملعاطف وماب�س حمبوكة وقم�صان بدون  المت�صا�س 
)للرجال( وبيجامات وبذالت املطر ومعاطف املطر وماب�س م�صادة للماء وبلوزات وبناطيل التعرق وماب�س علوية 
داخلية  لل�صاق ومراييل وقفافيز وماب�س  واأغطية  الراأ�س  داخلية وبذالت وع�صابات  وقم�صان ن�صف كم وماب�س 
ن�صائية وماب�س جلدية واأثواب �صباحة وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف 

االأحذية الطويلة و�صفائح النعال وواقيات للكعوب, اأطراف اأمامية للقبعات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة DOMINATOR باللغة االإجنليزية.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 

امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160508

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341614  تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
كهربائية,  وبطاريات  خمتزنة(  )بطاريات  مراكمات  وق��ود,  م�صخات  ال�صور,  اأو  ال�صوت  ن�صخ  اأو  اإر�صال  اأو  لت�صجيل  اأجهزة 
واقية,  خ��وذات  واقية,  ونظارات  �صم�صية  ونظارات  للنظارات  واأط��ر  نظارات  ت�صجيل,  واأقرا�س  مغناطي�صية  بيانات  حامات 
اأطراف واقية للخوذات, �صاعات ذكية, حمددات قيا�س واأجهزة ال�صلكية وعدادات �صرعة وتاكومرتات )اأجهزة قيا�س ال�صرعة 
الزاوّية( وبطاريات واأ�صاك ومثبتات �صرعة ومفاتيح كهربائية ونقاط مفاتيح القطع وطرفيات تو�صيل ومرافق بدء االإدارة 
)كهربائية(  وارم��ات��ورات  للبطاريات  �صحن  واأج��ه��زة  ح��رارة(  )منظمات  وثريمو�صتات  الكهربائية  ال���دارات  قطع  ومفاتيح 
وب�صرية  �صمعية  ومعدات  وفارغة  م�صبًقا  م�صجلة  فيديو  واأقرا�س  واأ�صرطة  للطوارئ  حتذير  واأ�صواء  الفلطية  ومنظمات 
واأجهزة ت�صغيل  االأقرا�س املدجمة وهواتف وتطبيقات برجميات الكمبيوتر يف جمال ركوب الدراجات النارية ومغناطي�صات 
ثريمومرتات  البيع,  واآالت  املدجمة  االأق��را���س  وعلب  كهربائية  والفتات  م�صيئة  والفتات  نيونية  والفتات  الفاأرة  ولبادات 
واأج��ه��زة ال�صلكية,  النارية وحم��ددات قيا�س  واأج���زاء كهربائية للدراجات  واأج��ه��زة قيا�س درج��ة احل��رارة  )م��وازي��ن ح��رارة( 

برجميات كمبيوتر يف جمال ركوب الدراجات النارية, تطبيقات الهواتف املتحركة.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

  اال�صرتاطات: 
بالربيد  اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160504

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

341610  تاريخ: 2020/12/21 املودعة بالرقم:  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
ن��اري��ة, دراج���ات ذات حم��رك��ات �صغرية, �صكوترات )دراج���ات ُتدفع  ال���ربي, دراج���ات  اأج��ه��زة النقل  امل��رك��ب��ات, 

بالرجل(, دراجات بخارية �صغرية, اأجزاء وقطع للدراجات النارية واملركبات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160502

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341615  تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
ن��اري��ة, دراج���ات ذات حم��رك��ات �صغرية, �صكوترات )دراج���ات ُتدفع  ال���ربي, دراج���ات  اأج��ه��زة النقل  امل��رك��ب��ات, 

بالرجل(, دراجات بخارية �صغرية, اأجزاء وقطع للدراجات النارية واملركبات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160503

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

341630  تاريخ: 2020/12/21 املودعة بالرقم:  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
ن��اري��ة, دراج���ات ذات حم��رك��ات �صغرية, �صكوترات )دراج���ات ُتدفع  ال���ربي, دراج���ات  اأج��ه��زة النقل  امل��رك��ب��ات, 

بالرجل(, دراجات بخارية �صغرية, اأجزاء وقطع للدراجات النارية واملركبات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات NORTON ATLAS باللغة االإجنليزية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160504

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 340579تاريخ: 2020/12/07
بيانات االأولوية: 

اال�صم: هيومان ري�صور�س كوميونكي�صنز ليمتد 
وعنوانه: 153 , ناغاهارا-ت�صو , �صاكاميا�صي اأيانوكوجي-�صاغارو , �صيموجيو-كو , كيوتو-�صي , كيوتو 600-8073 , اليابان.

�صورة �لعالمة 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

م�صتح�صرات جتميل, �صابون ومنظفات, عطور وروائح وبخور, منظفات اأ�صنان, م�صتح�صرات الإنعا�س رائحة الفم لل�صحة 
اأو للحيوانات, م�صتح�صرات تلميع, لوا�صق لتثبيت الرمو�س امل�صتعارة, اأظافر  ال�صخ�صية, مزيات الروائح الكريهة للب�صر 
لل�صعر,  بل�صم  �صامبو,  وال��ك��ي,  للغ�صيل  قا�صر  وال��ك��ي,  الغ�صيل  يف  ت�صتخدم  لاأقم�صة  ملينات  م�صتعارة,  رمو�س  م�صتعارة, 
التجميل,  لفرا�صي  منظفات  الطبية,  للغايات  امل�صتخدم  عدا  للتدليك  جل  جتميل,  اأقنعة  عطرية,  زي��وت  للوجه,  غ�صوالت 
نفرة(, حجر اخلفاف اال�صطناعي,  نفرة(, ورق �صحج )لل�صنفرة(, قما�س �صحج )�صَّ م�صتح�صرات تعطري اجلو, ورق �صحج )�صَّ
غ�صوالت )لو�صن( الإزالة املكياج, حليب الإزالة املكياج, زيوت لل�صعر, غ�صوالت لل�صعر )�صامبو وبل�صم(, جل التنظيف, كرميات 
تنظيف  كرميات  جتميلية,  لغايات  للوجه  )لو�صن(  وغ�صوالت  حليب  كولونيا,  جتميلية,  لغايات  للج�صم  حليب  جتميل, 
)لو�صن( لرتطيب  وترطيب, غ�صوالت  تنظيف  وم�صتح�صرات  )لو�صن(  وغ�صوالت  وزيوت  )م�صتح�صرات جتميل(, كرميات 
اجل�صم )م�صتح�صرات جتميل(, اأم�صال جتميل, م�صتح�صرات احلماية من ال�صم�س, كرميات للعيون, زيوت عطرية كروائح 
ال�صم�س  من  احلماية  كرميات  لاأطفال,  طبي  غري  �صابون  لاأطفال,  زيوت  الغازية,  اال�صتحمام  م�صتح�صرات  للماب�س, 

لاأطفال, ملونات لل�صعر, اأ�صباغ ال�صعر, م�صتح�صرات جتعيد دائمة.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمات Human Resource Communications باللغة االإجنليزية.

  اال�صرتاطات: 
بالربيد  اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 163070

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341637   تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.
�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
ماب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س, ماب�س خارجية و�صرتات وحماالت للبنطلونات واأو�صحة وبندانات وجاكيتات 
ومعاطف و�صدارات وقفازات وجينز وباطن جلدية متينة وقم�صان وقم�صان �صوفية و�صراويل ق�صرية وقلن�صوات 
وقبعات واأغطية للراأ�س وقبعات �صوفية وقبعات املطر واأحزمة واأ�صاور قم�صان )ماب�س( واأربطة املع�صم )ع�صابات 
النوم وجابيب نوم  اأكمام وربطات عنق وقم�صان  الَعَرق( واملعاطف وماب�س حمبوكة وقم�صان بدون  المت�صا�س 
)للرجال( وبيجامات وبذالت املطر ومعاطف املطر وماب�س م�صادة للماء وبلوزات وبناطيل التعرق وماب�س علوية 
داخلية  لل�صاق ومراييل وقفافيز وماب�س  واأغطية  الراأ�س  داخلية وبذالت وع�صابات  وقم�صان ن�صف كم وماب�س 
ن�صائية وماب�س جلدية واأثواب �صباحة وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف 

االأحذية الطويلة و�صفائح النعال وواقيات للكعوب, اأطراف اأمامية للقبعات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة COMMANDO باللغة االإجنليزية.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 

امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160509

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341627   تاريخ: 2020/12/21
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.
�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
ماب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س, ماب�س خارجية و�صرتات وحماالت للبنطلونات واأو�صحة وبندانات وجاكيتات 
ومعاطف و�صدارات وقفازات وجينز وباطن جلدية متينة وقم�صان وقم�صان �صوفية و�صراويل ق�صرية وقلن�صوات 
وقبعات واأغطية للراأ�س وقبعات �صوفية وقبعات املطر واأحزمة واأ�صاور قم�صان )ماب�س( واأربطة املع�صم )ع�صابات 
النوم وجابيب نوم  اأكمام وربطات عنق وقم�صان  الَعَرق( واملعاطف وماب�س حمبوكة وقم�صان بدون  المت�صا�س 
)للرجال( وبيجامات وبذالت املطر ومعاطف املطر وماب�س م�صادة للماء وبلوزات وبناطيل التعرق وماب�س علوية 
داخلية  لل�صاق ومراييل وقفافيز وماب�س  واأغطية  الراأ�س  داخلية وبذالت وع�صابات  وقم�صان ن�صف كم وماب�س 
ن�صائية وماب�س جلدية واأثواب �صباحة وتنانري ومراييل اأطفال واأحذية واأحذية طويلة واأجزاء لبا�س القدم وزخارف 

االأحذية الطويلة و�صفائح النعال وواقيات للكعوب, اأطراف اأمامية للقبعات.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة MANX باللغة االإجنليزية.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد 

امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160510

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

341612   تاريخ: 2020/12/21 املودعة بالرقم:  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
اأجزاء  وتركيب  النارية  ال��دراج��ات  وتزليق  النارية  ال��دراج��ات  وتنظيف  النارية  ال��دراج��ات  واإ���ص��اح  �صيانة 
ولوازم الدراجات النارية وت�صليح وفح�س الدراجات النارية وفح�س املركبات قبل �صيانها واإ�صاحها, �صحن 

املركبات الكهربائية
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160511

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

341613   تاريخ: 2020/12/21 املودعة بالرقم:  
بيانات االأولوية: 

اال�صم: ذا نورتون موتو�صايكل كو. ليمتد 
وعنوانه: 1 بارثولوميو لن, لندن ئي �صي2ان 2اإيه اإك�س, اإجنلرتا.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب, التدريب, الرتفيه, االأن�صطة الريا�صية والثقافية, تنظيم واال�صراف على نوادي الدراجات 
النارية, م�صابقات الدراجات النارية, املناف�صات االأ�صا�صية للدراجات النارية, خدمات الرتفيه حتديًدا تنظيم 
الدرا�صية  احللقات  واإدارة  تنظيم  املعار�س,  تنظيم  النارية,  ال��دراج��ات  �صباقات  تنظيم  اال�صتقبال,  حفات 
ون�صر  النارية  الدراجات  كتب اخلرائط جلوالت  ن�صر  املخيمات, عر�س متثيليات حية,  واملوؤمترات, خدمات 

املواد املطبوعة.
و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة NORTON باللغة االإجنليزية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 160512

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341381   تاريخ: 2020/12/17
بيانات االأولوية: 

اال�صم: نادي الفنون املحدودة وعنوانه: وحدة بي -اف ار -01 الطابق بي او دي- قرية البوابة املبني 8 , 
مركز دبي العاملي , .ب 9275 , دبي , االإمارات العربية املتحدة.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات, االإيواء املوؤقت.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة ALVEARE باللغة االإجنليزية بخط مميز داخل ر�صم 
هند�صي مميز.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 161296

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 341381  تاريخ: 2020/12/17
بيانات االأولوية: 

اال�صم: نادي الفنون املحدودة وعنوانه: وحدة بي -اف ار -01 الطابق بي او دي- قرية البوابة املبني 8 , 
مركز دبي العاملي , .ب 9275 , دبي , االإمارات العربية املتحدة.

�صورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات, االإيواء املوؤقت.

و�صف العامة: العامة عبارة عن كلمة RŌHEN باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة وفوق 
احلرف O �صرطة.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل, وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

EAT 161297

ف����ق����د امل�������دع�������و  م����ارل����ن 
ك���االم���ي���ن���و����س ب����ارن����ي����دو, 
ال�����ف�����ل�����ب�����ن   اجل���ن�������ص���ي���ة 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
من   )EC2176473(
اىل  ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
���ص��ف��ارة ال��ف��ل��ب��ن او اأق���رب 

مركز �صرطة

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو  /جاويد م�صيح 
باك�صتان    م�����ص��ي��ح,  ���ص��وك��ت 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)0849402DF( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0559950150

فقدان جواز �شفر

HUMAN RESOURCE COMMUNICATIONS
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

اخلالدية  �صاحية  جمل�س  رئي�س  بادر 
بالتوا�صل  امل��ري  �صعيد  خلفان  �صعادة 
مع دائرة اخلدمات االجتماعية ب�صاأن 
تعزيز اجلهود امل�صرتكة لت�صجيع كبار 
ال�صن واأ�صرهم على تلقي لقاح كوفيد 

. منازلهم  من   19
وب����ح����ث امل�������ري خ������ال ت���وا����ص���ل���ه مع 
���ص��ع��ادة ع��ف��اف اإب���راه���ي���م امل����ري ع�صو 
ال�صارقة  الإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
رئ��ي�����س  دائ���رة اخل��دم��ات االجتماعية 
اأوج��ه تعزيز م��ب��ادرة ال��دائ��رة لتقدمي 
 "19 "كوفيد  �صد  امل��ن��زيل  التطعيم 
واملوجه لكبار ال�صن واملعاقن واملر�صى 
امل���ن���ازل على  ال��ن��ف�����ص��ي��ن وذوي���ه���م يف 

م�صتوى اإمارة ال�صارقة.
امل��ري على موا�صلة دور جمل�س  واأك��د 
مبادرة  دع����م  يف  اخل���ال���دي���ة  ���ص��اح��ي��ة 
الدائرة من خال ت�صجيع كبار ال�صن 
ال��ت��وا���ص��ل م���ع دائ�����رة اخلدمات  ع��ل��ى 
املجاين  ال����رق����م  ع����رب  االج���ت���م���اع���ي���ة 
اللقاح  تلقي  طلب  ب�صاأن   800700
من املنزل عاوة على تلقي اأ�صرة كبري 
ال�صن اللقاح يف نف�س الزيارة املنزلية .

املري  اإب��راه��ي��م  عفاف  �صعادة  ورح��ب��ت 
م���ن جم��ل�����س �صاحية  امل����ب����ادرة  ب��ت��ل��ك 

اأهميته يف ظل  اإىل  واأ�صارت  اخلالدية 
التعاون الكبري بن الدائرة وال�صاحية 
الإي�����ص��ال اخل��دم��ات اإىل امل��واط��ن��ن يف 
الرعاية لهم  منازلهم و�صمان تقدمي 
يف اإطار ما تن�صده الدائرة من اأهداف 
ال�صمو  �صاحب  ل��روؤي��ة  ترجمة  ت��اأت��ي 
ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
ال�صارقة _حفظه اهلل ورعاه _ ب�صاأن 
�صرائح  لكافة  اخلدمات  مظلة  توفري 

املجتمع من املواطنن .
بدوره اأكد خلفان �صعيد املري على عزم 
جمل�س �صاحية اخلالدية لتعزيز دوره 
اأه����ايل ال�صمان  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي م��ع 

اجلهات  وكافة  الدائرة  مع  والتن�صيق 
اخلدمات  خمتلف  لو�صول  املخت�صة 
اإليه ويف منازلهم ال�صيما لقاح كوفيد 

.19
واأ����ص���اد امل����ري ب��ح��ر���س ال���دائ���رة على 
ت��ط��ع��ي��م االآب������اء واالأم����ه����ات م���ن كبار 
النف�صين؛  واملر�صى  واملعاقن  ال�صن 
واملتواجدين معهم من ذويهم والفئات 
اإليهم  التطعيم  واإي�صال  لهم  امل�صاندة 
على  التوا�صل  خ��ال  من  منازلهم  يف 
ال��رق��م امل��ج��اين وال���ذي ي��اأت��ي يف اإطار 
احل���ر����س امل�������ص���رتك واالن�������ص���ج���ام مع 
توفري  يف  الر�صيدة  القيادة  توجيهات 
اأف�صل اخلدمات لهذه الفئات لتخفيف 
�صحتهم  على  واحلفاظ  عنهم  العبء 
التطعيم  تلقي  وتي�صري  و�صامتهم 

لهم ولذويهم يف منازلهم .
�صرعة  اإىل  ال�����ص��اح��ي��ة  اأه�����ايل  داع���ي���ا 
للدائرة  املجاين  الرقم  عرب  التوا�صل 
حتديد  ليتم  التطعيم  خدمة  وطلب 
موعد تقدمي اللقاح �صواء لكبار ال�صن 
اأو ل���ذوي���ه���م م���ن امل��ق��ي��م��ن م��ع��ه��م يف 
امل�صكن م�صريا اإىل اأن جمل�س �صاحية 
اخل���ال���دي���ة ل���ن ي���ت���وان���ى ع��ل��ى تقدمي 
للمواطنن  ال��رع��اي��ة  اأوج����ه  خم��ت��ل��ف 
ودعم كافة ال�صبل الرامية اإىل اإي�صال 

اخلدمات اإليهم .

•• دبي-وام: 

والريا�صات  ال�����ص��ق��ور  م��رك��ز  ي��وف��ر 
ال��رتاث يف  الرتاثية - التابع الإدارة 
بال�صقور  واملتخ�ص�س   - دبي  بلدية 
الرتاثية  ال����ري����ا�����ص����ات  وم�����ع�����ّدات 
جت��رب��ة ت��راث��ي��ة ف��ري��دة م��ن نوعها 
ل������زواره ف��ه��و مب��ث��اب��ة دل���ي���ل �صامل 
ريا�صة  على  ال��ت��ع��رف  للعامل  يتيح 
ال�صيد بال�صقور وكيفية ممار�صتها 

واملحافظة عليها.
ولطاملا دعمت قيادة الدولة الر�صيدة 
االإمارات  حل�صارة  العريق  امل���وروث 
�صيد  ري��ا���ص��ة  تخليد  يف  االأ���ص��ي��ل��ة 
كونها  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال�����ص��ق��ور 
اإىل  تاريخها  ي��ع��ود  ت��راث��ي��ة  ري��ا���ص��ة 
تناقلها  ع��ام ومت   2000 اأك��ر من 

عرب االأجيال لت�صبح جزءاً ال يتجزاأ 
م��ن ت����راث ال���دول���ة وت��اري��خ��ه��ا فقد 
هذه  مبمار�صة  االإم��ارات��ي��ون  ا�صتهر 
وال��ت��ي ما  ع��دي��دة  ل��ق��رون  الريا�صة 
زالت ُت�صّكل جزءاً اأ�صا�صياً من احلياة 

ال�صحراوية العربية .
خا�صا  م���ت���ح���ف���ا  امل�����رك�����ز  وي���������ص����م 
بال�صقور  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل  ي��ت�����ص��م��ن 
واأبنائها  ال���دول���ة  ���ص��ي��وخ  وح��ك��اي��ات 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ب��ال�����ص��ق��ور  ال�صيد  م��ع 
وتقدمي  ل��ع��اج  متخ�ص�صة  ع��ي��ادة 
امل�������ص���ورات ال��ط��ب��ي��ة وحم����ات لبيع 
وقال  ال�صيد.  ال�صقور وم�صتلزمات 
الرئي�صي  امل��ر���ص��د  ال��ظ��اه��ري  خ��ال��د 
يوميا  ي�����ص��ت��ق��ب��ل  ال�����ذي   - ل��ل��م��رك��ز 
على  بالتعرف  الراغبن  ال��زائ��ري��ن 
املتعة  فيها  لل�صقر  ا�صتثنائية  حياة 

املركز ي�صم  اإن   - والقوة واجلاذبية 
اخلا�س  امل��ت��ح��ف  منها  اأق�����ص��ام  ع���دة 
لعدة  بدوره  ينق�صم  الذي  بال�صقور 
ال�صقور  الأن��واع  �صالة  االأول  اأق�صام 
ب�صكل مف�صل, والثاين �صالة ت�صريح 
لاأمرا�س  �صالة  وال��ث��ال��ث  ال�صقر 
ال��ت��ي ق���د ت�����ص��ي��ب ال�����ص��ق��ور وطرق 
الق�صم  اأم��ا  وحديثاً  قدمياً  عاجها 
ال��راب��ع واالأخ����ري ف��ه��و ���ص��ال��ة عامة 
بال�صقور,  وال�صيد  القن�س  لثقافة 

وكيفية تدريبها واأدواتها.
ال�����ص��ق��ور يف  اأن������واع  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
الدولة ب�صكل عام هي احلر و�صاهن 
وال��وك��ري واجل��ري والعقاب - الذي 
ال�صمايل  املحلية  باللهجة  ي�صمى 
االأول من  الق�صم  اأن  اإىل  .. الفتا   -
املتحف ي�صلط ال�صوء على مميزات 

كل نوع من هذه االأنواع واأو�صافها. 
املعني  ال���ث���اين  ال��ق�����ص��م  اأن  واأو����ص���ح 
ي��و���ص��ح طريقة  ال�����ص��ق��ر  ب��ت�����ص��ري��ح 
ت�����ص��ري��ح��ه وال���ت���ي ت��ت��م م���ن خال 
الطري  الراأ�س ثم جناح  اأج��زاء  عدة 
و  الظهر  عمود  ���ص��واء   - العمود  ث��م 
عمود ري�س الذيل - ثم ال�صوايد اأي 
املخالب االأربعة والتي متيز ال�صقر 
.. الفتا اإىل اأن الق�صم الثالث يعّرف 
ال�صقور  ت�صيب  ال��ت��ي  ب��االأم��را���س 
التقليدية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وم�صبباتها 
جتبري  وعملية  لعاجها  واحلديثة 
الك�صور التي قد يتعر�س لها الطري 

اأثناء رحلة ال�صيد.
ي�صلط  ال����راب����ع  ال��ق�����ص��م  اأن  وذك�����ر 
ال�صقور  �صيد  كيفية  على  ال�صوء 
امل�صتخدمة  واالأدوات  وت��دري��ب��ه��ا 

واأماكن  ال�صقر  عي�س  واأماكن  فيها 
القن�س يف ال�صحراء.. الفتا اإىل اأن 
اأدوات ال�صقار ت�صمل املخاه وبرقع 
اجلفت/   " والقفاز  واملنقلة  الطري 
" امللحي  وال��وك��ر  الد�صت" واحل��ب��ل 
اأن  اإىل  واأ�صار  واملجل�س" .  والرملي 
ومداواة  لعاج  طبيا  مركزا  يوجد 
العمليات  واإج��راء  املري�صة  ال�صقور 
وت���ق���دمي ل��ه��ا ال���ع���اج م��ث��ل تو�صري 
اجل��ن��اح وه��و ال��ع��اج يف ح��ال��ة ك�صر 

جناح الطري اأو ك�صر ري�س اجلناح .
�صالة  يت�صمن  امل��رك��ز  اأن  واأ����ص���اف 
القن�س  ري���ا����ص���ة  ح�����ول  ل��ل��ت��ث��ق��ي��ف 
االأغرا�س  متعّددة  وقاعة  بال�صقور 
القن�س  ريا�صة  ع��ن  اأف���ام  لعر�س 
بال�صقور ومدى اهتمام االإماراتّين 
بهذه الريا�صة وكذلك للمحا�صرات 

ملختلف  متاحة  وه��ي  العمل  وور����س 
اإدارات بلدية دبي.

ال�صقور  متحف  اإن  الظاهري  وقال 
ي���وف���ر جم��م��وع��ة خ���دم���ات اأب���رزه���ا 
اإر���ص��ادي��ة جّم��ان��ّي��ة ب�صحبة  ج���والت 

تدريب  باآليات  للتعريف  املر�صدين 
تعليم  والتعّرف على طرق  ال�صقور 

ريا�صة القن�س بال�صقور.
ات����خ����ذوا من  ال���ع���رب  اأن  واأ�����ص����اف 
ع��ي�����ص��ه��ا كيفية  ال�����ص��ق��ور وط��ري��ق��ة 

ي�صمون  ل���ذا   " "ال�صنع  الك��ت�����ص��اب 
ال�����ص��ق��ور الذين  ب��اأ���ص��م��اء  اأب��ن��اءه��م 
ي���ف���ت���خ���رون ب���ه���ا الأن����ه����ا ج������زء من 
و  "�صقر  م��ث��ل  امل��ا���ص��ي  ح��ي��ات��ه��م يف 

�صاهن و ركان و �صطام و رداد.

•• دبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ن اإط���اق 
اجلامعات  ل��ط��اب  خ��ا���ص��ة  م�صابقة 
ال�صتعرا�س  امل�صتقبل"  اأعمال  "رّواد 
االبتكارية  واإم���ك���ان���ات���ه���م  ق���درات���ه���م 
االأعمال.  وري����ادة  ال��ت��ج��ارة  يف جم���ال 
تقدمي  م�����ن  ال�����ط�����اب  و����ص���ي���ت���م���ك���ن 
اأف���ك���اره���م ال��رتف��ي��ه��ي��ة واالإب���داع���ي���ة 
مهلة  يف  ل��ل��م�����ص��اب��ق��ة  وال����ت����ج����اري����ة 
اأق�صاها 28 فرباير املقبل و�صيح�صل 
اأف�صل  �صيقدمون  ال��ذي��ن  ال��ف��ائ��زون 
جائزة  على  ابتكاراً  واأك��ره��ا  االأف��ك��ار 
5000 دره��م عن كل  نقدية قيمتها 
فئة اإ�صافة اإىل فر�صة حتويل االأفكارة 
الفائزة واالأفكار املبدعة االأخرى اإىل 
حقيقة خال املوا�صم القادمة وتتنوع 
البيع  م��ف��اه��ي��م  ت�صمل  ح��ي��ث  ف��ئ��ات��ه��ا 
االأطعمة  ق��ط��اع  ع����دا  م���ا  ب��ال��ت��ج��زئ��ة 
مقرتحات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وامل�����ص��روب��ات 

مبتكرة يف جمال الرتفيه.
اأع����م����ال  رواد   " م�������ص���اب���ق���ة  وت���ع���ت���رب 
وملهمة  مثالية  ف��ر���ص��ة   " امل�صتقبل 
لدى  وال��ت��ع��ّل��م  االإب�����داع  روح  لتحفيز 
جيل ال�صباب عرب الدولة وت�صجيعهم 
اإب���داع���ه���م و�صقل  ع��ل��ى دف����ع ح�����دود 
مو�صع  وو�صعها  التجارية  اأف��ك��اره��م 

قيم  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وتعك�س  التنفيذ. 
يف  والثقة  ب��االإل��ت��زام  العاملية  القرية 
تقدمي االأف�صل والتي ت�صمل الربامج 
ال��ت��ي تطلقها  االإب���داع���ي���ة  ال��ت��وع��وي��ة 
ع��ل��ى م���دى م��وا���ص��م��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
الدولة كجزء  التعليمية يف  املوؤ�ص�صات 
من اإلتزامها جتاه املجتمع االإماراتي.

و قالت خديجة خليفة مدير اإدارة اأول 
لل�صوؤون التجارية يف القرية العاملية : 
يف  بريادتها  العاملية  القرية  " تفخر 
ت�����ص��ج��ي��ع ال���ط���اب ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف 
الثقايف  الرتفيهي-  االإبداعي  امل�صهد 
االبتكار  من�صات  وت�صاهم  الدولة.  يف 
ال�صاعدة  ل����اأج����ي����ال  امل��خ�����ص�����ص��ة 
يف ال��ت��اأ���ص��ي�����س ل��ق��ي��م جم��ت��م��ع��ي��ة ذات 

امل���دى عرب  اإي��ج��اب��ي��ة بعيدة  ت��اأث��ريات 
على  االإم��ارات��ي  املجتمع  �صرائح  كافة 
نحو يتوافق مع روؤى قيادتنا الر�صيدة 
بجيل  االهتمام  لناحية  وتوجيهاتها 
ا�صت�صرافاً  ومتكينه  ودع��م��ه  ال�صباب 

مل�صتقبل اأكر تطوراً".
املبذولة  اجلهود  " تعترب   : واأ�صافت 
ت�صجيع  ع����رب  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ن��ه��و���س 
االبتكار واإلهام القادة امل�صتقبلين من 
العوامل الرئي�صية امل�صاهمة يف تعزيز 
التنمية امل�صتدامة جنباً اإىل جنب مع 
االقت�صادي  امل�صهد  بتطوير  االهتمام 

وا�صتدامته.  من����وه  ع��ل��ى  واحل���ر����س 
ون��ت��ط��ل��ع ق���دم���اً ال���ص��ت��ك�����ص��اف ال����روؤى 
واالأف����ك����ار واالب���ت���ك���ارات ال��ت��ي جت�صد 
التي  وال�����ق�����درات  االإم����ك����ان����ات  م����دى 
االإماراتي  ال�صباب  عقول  بها  تتمتع 
باالإ�صافة اإىل الروح االإبداعية امللهمة 
ريادي.  مل�صتقبل  الطريق  متهد  التي 
امل�صهد  تعزيز  يف  امل�صاهمة  وي�صعدنا 
االإب���داع���ي يف دب���ي ع��رب اإط����اق هذه 
امل�صابقة املخ�ص�صة لطاب اجلامعات 
للتوا�صل  الفر�صة  لنا  �صتوفر  حيث 
اأنحاء  جميع  من  ال�صابة  املواهب  مع 

للم�صاهمة  ال�����ص��ب��اب  واإل���ه���ام  ال���دول���ة 
وترفيهية  ثقافية  جت���ارب  ت��وف��ري  يف 
ت�صليط  ع���رب  ملجتمعهم  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
من  ومتكينهم  قدراتهم  على  ال�صوء 

حتقيق اإمكاناتهم".
من  االأوىل  امل�����ص��اب��ق��ة  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 
العاملية  القرية  تطلقها  التي  نوعها 
اجلامعات  ط��اب  الإلهام  واملخ�ص�صة 
ع���رب ج��م��ي��ع اإم��������ارات ال����دول����ة حيث 
اإنتهاء  ب��ع��د  ال��ت��ح��ك��ي��م  ���ص��ت��ق��وم جل��ن��ة 
اأف�صل االأفكار  مهلة امل�صاركة باختيار 

الفائزة واالإعان عنها.

موؤ�ش�شة اأبوظبي للفنون تدعم الفنانني ال�شباب يف م�شريتهم الفنية
•• اأبوظبي-وام:

حتر�س موؤ�ص�صة اأبوظبي للفنون على دعم الفنانن ال�صباب يف م�صريتهم 
مع  خا�صة  الت�صكيلية  الفنون  باأهمية  وعيهم  وزي���ادة  ومتكينهم  الفنية 

االهتمام الذي توليه االإمارات ل�صنوف الفنون كافة.
االأول  اأم�س  ال�صويدي  موؤ�ص�صة  و  للفنون  اأبوظبي  االإط��ار نظمت  ويف هذا 
ملتقى فنيا لطاب كلية العلوم االن�صانية واالجتماعية يف جامعة االمارات 
حممد  االماراتي  واخلطاط  الت�صكيلي  الفنان  مب�صاركة  املتحدة  العربية 

مندي الذي اأثنى على اأعمال الطاب الفنية .
ال�صويدي موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س  الدكتور حامد بن حممد خليفة  وقال 
على  كتاأكيد  امللتقى  ه��ذا  تنظيم  ي��اأت��ي   : للفنون  اأبوظبي  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء 

التزامنا بتوفري من�صة تربط الفنانن ال�صباب مع عمالقة الفن واإي�صال 
اإك�صابهم خربات  اإىل  باالإ�صافة  اجلمهور  اأو�صع من  �صريحة  اإىل  اأعمالهم 
نقطة  مبثابة  امللتقى  ه��ذا  يعد  حيث  م�صتقبًا,  املهنية  حياتهم  ت��دع��م 

اإنطاق لهذه املواهب املبدعة اإىل العاملية.
اأعمالهم  وعر�س الطاب امل�صاركن لوحاتهم املتنوعة التي تعترب باكورة 
على الفنان الت�صكيلي حممد مندي ملناق�صتها حيث متيزت هذه اللوحات 

بطابع واأ�صلوب خمتلف اأُ�صتخدمت فيها مواد وو�صائل متنوعة.
موؤ�ص�صة  يف  واالع��ام  اال�صرتاتيجية  ال�صراكات  مدير  بدر  �صامية  واأك��دت 
اأبوظبي للفنون اأن هدف امللتقى هو توفري ف�صحة للفنانن ال�صباب لقراءة 
دولة  ت�صدر  اإىل  الف��ت��ة  مم��ي��ز,  ب�صكل  االأف��ك��ار  فيها  تنوعت  فنية  ل��وح��ات 

االمارات االهتمام بكافة اأنواع الفنون ال �صيما الفنون الت�صكيلية.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

اأن  ال��ظ��ف��رة  اأه����ايل منطقة  اأك���د    
ال��ت��ط��ع��ي��م خيار  ع���ل���ى  احل�������ص���ول 
ب��ه اجلميع  ي��ل��ت��زم  اأن  ي��ج��ب  اآم����ن 
و�صحته  امل��ج��ت��م��ع  اأم�����ن  ل�����ص��م��ان 
و�صرورة للت�صدي جلائحة كورونا 
العامل  الذي تف�صت يف جميع دول 
جماعية  اإج��راءات  اتخاذ  وت�صتلزم 
وتكاتف اجلهود للحد من انت�صارها 

وعودة احلياة اإىل طبيعتها .
مراكز  ت�����ص��ه��د  ذات�������ه  ال����وق����ت  يف 
ك��ورون��ا يف  ف��ريو���س  التطعيم �صد 
من  كبريا  اإق��ب��اال  الظفرة  منطقة 
للح�صول  وال��واف��دي��ن  امل��واط��ن��ن 
لقاح كوفيد 19  من خال املراكز 
ال�صحية التي اأعلنت عنها اجلهات 
احل�صول  اأهمية  موؤكدة  املخت�صة 
على اللقاح والتطعيم �صد فريو�س 
و�صامتهم  اأمنهم  ل�صمان  كورونا 
انه  اأحمد  حممد  النوبي  ويوؤكد   .
حر�س ان يكون اول احلا�صلن على 
ف��ور االع��ان عنه وذلك  التطعيم 
و�صامة  ���ص��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

ان  مو�صحا  ا���ص��رت��ه  اف����راد  جميع 
وايجابيته  جن��اح��ه  اث��ب��ت  ال��ل��ق��اح 
م�صدر  يوفر  ما  وه��و  كبري  ب�صكل 
واملجتمع  ل���اأف���راد  حقيقي  ام���ان 
اي�صا يف الت�صدي لفريو�س كورونا 
انت�صر ب�صكل كبري يف جميع  الذي 
دول العامل وهو ما يجعل احل�صول 
على اللقاح امر �صروري وهام من 
ل�صمان  ع��ن��ه  ب��دي��ل  وال  اجل��م��ي��ع 

�صامة جميع افراد املجتمع .
ودعا يو�صف احلمادي جميع افراد 
املجتمع اىل �صرورة احل�صول على 
وال��ت��ط��ع��ي��م ���ص��د فريو�س  ال��ل��ق��اح 
التطعيم  وان  خ���ا����ص���ة  ك�����ورون�����ا 
املجتمع  اف����راد  جلميع  ام���ان  ف��ي��ه 
كبري  ب�صكل  الق�صاء  يف  وي�صاهم 
ع��ل��ى ال��ف��ريو���س مم���ا ي��ع��ن��ي عودة 
احلياة لطبيعتها واال�صتمتاع بكافة 
ج��وان��ب احل��ي��اة دون خ��وف او قلق 
ب�صكل  انت�صر  ال��ذي  الفريو�س  من 
كبري يف االونة االخرية وت�صبب يف 
اال�صخا�س  االالف من  مئات  وفاة 

على م�صتوى دول العامل .
اجلوانب  ان  احل����م����ادي  واأو�����ص����ح 

ال���دول���ة ع��ل��ى درجة  ال�����ص��ح��ي��ة يف 
عالية من التميز واجلودة وهو ما 
يوفر م�صدر امان للجميع و�صاهم 
اي�صا يف تقليل اثار الفريو�س داخل 
الدولة ولكن م�صاركة االهايل من 
وواف���دي���ن يف احل�صول  م��واط��ن��ن 
تكاتف  يف  �صي�صاهم  التطعيم  على 
الق�صاء  يعني  مما  اجلهود  جميع 
متاما على الفريو�س و�صمان امن 

و�صامة اجلميع .
اأبوظبي,   - ال�صحة  دائ��رة  وكانت  
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م����رك����ز اأب���وظ���ب���ي 
حملة  اأط��ل��ق��ت   ال��ع��ام��ة,  لل�صحة 
���ص��د فريو�س  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  وا����ص���ع���ة 
جلميع  ميكن  حيث  كوفيد19-, 
احل�صول  وامل��ق��ي��م��ن  امل���واط���ن���ن 

جماناً على اللقاح.
وت�صجع حملة » احِم نف�َصك ..ليكن 
ال�صعب  ع��ام��ة  التطعيم«  خ��ي��ارك 
اأنف�صهم  اللقاح حلماية  تلقي  على 
عدد  ارتفع  فكلما  الفريو�س,  �صد 
اإمكانية  قلت  باللقاح,  املح�صنن 

العدوى.
على  احل��ف��اظ  اإىل  احلملة  ت��ه��دف 

املحققة  ال�����ص��ح��ي��ة  امل���ك���ت�������ص���ب���ات 
انت�صار  م���ن  احل���د  يف  االآن,  ح��ت��ى 
موا�صلة  و����ص���م���ان  ال����ف����ريو�����س, 
طريقة  يف  ري���ادت���ه���ا  يف  اأب���وظ���ب���ي 

حماية �صكانها ب�صورة �صاملة.
ان  اىل  احل�����م�����ادي  ع���ل���ي  وي�������ص���ري 
االمكانيات  ك��اف��ة  وف����رت  ال���دول���ة 
اللقاح  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ل��ت�����ص��ه��ي��ل 
جم��ان��ا وع���رب ال��ع��دي��د م��ن املراكز 
ال���ت���ي توفر  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
بدائل اأمام اجلمهور من مواطنن 
ومقيمن للح�صول على التطعيم 
ما  وه��و  م�صقة  اأو  معاناة  اأي  دون 
ح�����دث م���ع���ه ب��ال��ف��ع��ل ح���ي���ث وجد 
�صاعدته  ال��ت��ي  الت�صهيات  ك��اف��ة 
االوىل  اجل��رع��ة  على  احل�صول  يف 
ي�صتغرق  التطعيم يف زمن مل  من 
دقائق معدودة  وهو ما يجعل هناك 
م�صئولية على اجلميع لدعم تلك 
اجلهود من خال �صرعة امل�صاركة 
الذي  التطعيم  على  احل�صول  يف 
الق�صاء  يف  كبري  ب�صكل  �صي�صاهم 

على الفريو�س ب�صكل نهائي .
وحممد  ن��������ادر  حم����م����د  وي������وؤك������د 

ح���ج���ازي اأه���م���ي���ة احل�������ص���ول على 
و�صامة  اأم������ن  ل�����ص��م��ان  ال���ل���ق���اح 
اجلميع واحلد من انت�صار فريو�س 

كورونا .
ي��ذك��ر اأن اأخ���ذ ال��ل��ق��اح اخ��ت��ي��اري , 
وي��ت��م م��ن خ���ال ج��رع��ت��ن بفارق 
اأرب����ع����ة  اإىل  ث����اث����ة  م�����ن  زم����ن����ي 
اأ���ص��اب��ي��ع ب���ن اجل��رع��ت��ن, وميكن 
بكوفيد- اأ�صيب  ال���ذي  لل�صخ�س 

اأن  ب�����ص��رط  ال��ل��ق��اح  ي��اأخ��ذ  اأن   19
ي���ك���ون م����ر ع���ل���ى االإ�����ص����اب����ة اأك����ر 
اجلهات  واأو����ص���ت  اأ���ص��ه��ر,   3 م��ن 
ال�صحية  املعنية ب�صرورة االلتزام 
اخلا�صة  وب��امل��واع��ي��د  ب���االإج���راءات 
احل�صول  ل�����ص��م��ان  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م, 
املطلوب  امل���ن���اع���ة  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 
اللقاح,  من  الق�صوى  واال�صتفادة 
الكمامة  ب��ل��ب�����س  االل���ت���زام  وي��ج��ب 
الوقائية  ال��ت��داب��ري  ج��م��ي��ع  واأخ����ذ 
والتطعيم  ك��وف��ي��د,  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة 
املزمنة,  االأم��را���س  الأ�صحاب  اآم��ن 
ب���ل ي��و���ص��ى ب���ه ل��ه��م؛ ك��ون��ه��م من 
مل�صاعفات  عر�صة  االأك���ر  الفئات 
الطبيب  و���ص��ي��ق��وم  كوفيد19-, 

املعالج باإباغ ال�صخ�س عند وجود 
التطعيم,  على  ح�صوله  مينع  م��ا 
وذلك خال جل�صة اال�صت�صارة قبل 
الطبيب  ق��ب��ل  م��ن  التطعيم  اأخ���ذ 
الطبيب  اإب�����اغ  وع��ل��ي��ك  امل���ع���ال���ج, 
بجميع االأدوي��ة التي تتناولها واإن 

كان لديك ح�صا�صية من اأي نوع.
جمانا  التطعيم  ال���دول���ة  ت��وف��ر  و 
واخ���ت���ي���اري���ا ل���ك���ل ال���راغ���ب���ن من 
وميكن  وامل���ق���ي���م���ن,  امل����واط����ن����ن 
احل�صول عليه �صريطة عدم وجود 
م��ع��ي��ن��ة متنع  اأع����را�����س  اأو  ح���ال���ة, 
ذلك بعد تقييم الطبيب املخت�س. 
االأطفال  اللقاح  تلقي  ُي�صتثنى من 
دون �صن 16, وال�صيدات احلوامل 

واملر�صعات.
اأن��ه يف  املخت�صة   اجل��ه��ات  واأعلنت 
للت�صدي  امل��ب��ذول��ة  اإط����ار اجل��ه��ود 
توفري  مت  كوفيد19-,  جل��ائ��ح��ة 
كوفيد- ف��اي��رو���س  ���ص��د  التطعيم 

ما  امل��ج��ت��م��ع,  ف��ئ��ات  جل��م��ي��ع   19
ع���دا ال��ف��ئ��ات ال��ت��ال��ي��ة احل���وام���ل و 
باأمرا�س  امل�����ص��اب��ون  و  امل��ر���ص��ع��ات 
االأط�����ف�����ال دون  و  امل���ن���اع���ة  ن��ق�����س 

اللواتي  الن�صاء  و  ع��ام��ا    16 �صن 
الفرتة  )خ��ال  للحمل  يخططن 
القريبة 3 اأ�صهر من اأخذ اللقاح( و 
االأ�صخا�س الذين لديهم ح�صا�صية 
مكونات  م����ن  اأي  جت�����اه  ����ص���دي���دة 

باأخذ  ال���راغ���ب���ن  وع���ل���ى  ال���ل���ق���اح. 
مبا�صرة  التوجه  التطعيم  جرعات 
وفقا  اأدن�����اه  امل���ذك���ورة  امل���راك���ز  اإىل 
ل�صاعات العمل فيها, دون احلاجة 

اإىل اأخذ موعد م�صبق.

�إقبال كبري على مر�كز �للقاح

اأهايل الظفرة : التطعيم �شد فريو�س كورونا اأمن واآمان لالأفراد واملجتمع 
• علي �حلمادي : �لدولة وفرت كافة �لإمكانيات لت�صهيل �حل�صول على �للقاح جمانا 

جميع �أفر�د �ملجتمع  �صرورة �حل�صول على �للقاح و�لتطعيم �صد فريو�س كورونا على  يجب   : �حلمادي  • يو�صف 
وهو ما يوفر م�صدر �أمان حقيقي لالأفر�د  كبري  ب�صكل  و�إيجابيته  جناحه  �أثبت  �للقاح   : �أحمد  حممد  • �لنوبي 

مركز ال�شقور يف دبي .. وجهة فريدة للتعرف على عامل القن�س واأ�شراره

•• اأبوظبي-وام:

فريو�س  انت�صار  م��ن  للحد  واالح���رتازي���ة  الوقائية  االإج�����راءات  م��ع  متا�صيا 
مرحلة  نحو  املبذولة  الوطنية  اجلهود  دع��م  على  وحر�صا   "  19 "كوفيد- 
فريق  م��ع  بالتن�صيق  العليا  التقنية  كليات  ط���ورت   .. اجلائحة  م��ن  التعايف 
منظومة ال�صحابة الوطنية من�صة رقمية متكاملة لدمج نتائج فح�س "كوفيد 
الوطنية,  ال�صحابة  "احل�صن" على  من�صة  مع  التطعيم  - 19" و�صجات 

على اأن يتم تقييم هذه التجربة ال�صتخدامها على النطاق الوطني.
التقنية  كليات  اإىل  الدخول  فح�س  نظام  حت�صن  بهدف  اخلطوة  هذه  تاأتي 

 " لفريو�س  حاملة  اإيجابية  ح��االت  اأي  عن  ف��ورا  الك�صف  يتم  بحيث  العليا, 
نظام  حت�صن  اإىل  اإ�صافة  املتكاملة  املنظومة  ه��ذه  خ��ال  "من  كوفيد19- 
مراقبة الدخول, باالعتماد على قاعدة بيانات املنظومة لتوفري كافة املعلومات 
املطلوبة ب�صاأن حاالت " كوفيد - 19 " دون احلاجة اإىل طلب اأي م�صتندات 
اإ�صافية. كما تهدف اإىل توفري اأداة متابعة رقمية متكاملة ومتطورة لتمكن 
االإدارة العليا يف كليات التقنية من مراقبة حاالت " كوفيد - 19 " اجلديدة 
والن�صطة يف خمتلف فروع الكليات, لتقييم املخاطر واتخاذ القرارات املنا�صبة 
للحفاظ على بيئة تعليمية �صحية اآمنة جلميع الطلبة واالأ�صاتذة واملوظفن 

والزوار داخل الكليات.

كليات التقنية تطور من�شة رقمية لدمج نتائج فح�س كوفيد-19 
و�شجالت التطعيم مع من�شة احل�شن على ال�شحابة الوطنية

يو�صف �صلطان

حممد حجازي

حممد نادر

�لنوبي حممد �حمد

جمل�س �شاحية اخلالدية يدعو امل�شنني واأهاليهم للتوا�شل مع القرية العاملية تطلق م�شابقة رواد اأعمال امل�شتقبل املخ�ش�شة لطالب اجلامعات
الدائرة اخلدمات الجتماعي لتلقي اللقاح املنزيل  كوفيد-19 
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اأخبـار الإمـارات
تز�منا مع �ليوم �لعاملي للتعليم

جامعة الإمارات تنظم مبادرة »ماراثون امل�شي« بالتعاون مع منظمة اليوني�شكو
•• العني - الفجر

نظمت ج��ام��ع��ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة 
لرعاية  التعلم   " �صعار  حتت  "ماراثون امل�صي"  اليوني�صكو فعالية 
للجهود  تعزيزاً  املنظمة  اأطلقته  التي   ," والكوكب  والنا�س  ال��ذات 
العاملية يف مواجهة جائحة كوفيد -19 . واأ�صارت الدكتورة نعيمة 
الدرمكي- عميد احلياة الطابية باجلامعة اإىل اأن تنظيم اجلامعة  
العاملي  اليوم  تزامنا مع  ياأتي   zoom املاراثون عرب من�صة  لهذا 
الرتبوي  املجتمع  م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى   اجل��ام��ع��ة  م��ن  ح��ر���ص��اً  للتعليم 

الظروف  ك��ان��ت  مهما  التعلم  وه���ي  مهمة  ق�صية  م��ع  والتعليمي 
اأهمية  لتعزيز  العن  مدينة  يف  والطلبة  املجتمع  اإ���ص��راك  وبهدف 
التعليم والتعلم من خال العمل والتعلم مدى احلياة فالتعليم هو 
حتقيق  يف  واالإ�صهام  العامل  اأنحاء  جميع  يف  النا�س  مل�صاعدة  املفتاح 
امل�صرتك  مل�صتقبلنا  ح��ي��وي  م��ف��ه��وم  ب��اع��ت��ب��اره  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية 
نعمل معا  االإم����ارات  اأر����س  ال��ع��امل كيف نحن هنا يف  اإىل  ور���ص��ال��ة 
لتحقيق ا�صتمرارية التعليم يف ظل هذه اجلائحة والتاأكيد على دور 
دولة االإمارات الريادي يف ا�صتمرارية التعليم بكافة مراحله وتقدمي 
كافة �صبل الدعم املطلوبة. كذلك �صاركت اجلامعة يف احلدث الثاين 

يف امل�صار اخلام�س يف احلدث العاملي البالونة اخل�صراء الذي نظمته 
Zoom  من خال  25 يناير عرب من�صة  االأمم املتحدة يف يوم 
امل�صاهمة  واملجتمع  للفرد  ميكن  كيف  ح��ول  مثري  نقا�س  ت��ق��دمي 
عامل  خللق  والعطاء  التعلم  خ��ال  من  ككل  العامل  على  والتاأثري 
اأف�صل للم�صتقبل واإبراز دور اجلامعة يف اإنتاج ونقل املعارف واملهارات 
العن  مدينة  وجمتمع  الطلبة  م��ن  ك��ل  واإ���ص��راك  املجتمع  خلدمة 
التعلم مدى احلياة من خال التطوع الذي يرمز  لتعزيز مفهوم 
له البالون االأخ�صر من ن�صاطه التطوعي االأول والذي ت�صارك فيه 

اجلامعة مر�صى ال�صرطان لن�صر ال�صعادة والرحمة.

»�لعني �ل�صينمائي« ي�صدل �ل�صتار على دورته �لثالثة بتوزيع جو�ئز »�ل�صقر«

�شعيد بن طحنون ي�شهد احلفل اخلتامي يف قلعة اجلاهلي مبدينة العني ويكرم الفائزين
•• العني - الفجر

ت�سوير – حممد معني

اأ�صدل ال�صتار على فعاليات مهرجان »العن ال�صينمائي« يف دورته الثالثة, يف 
قلعة اجلاهلي مبدينة العن, برعاية معايل ال�صيخ �صلطان بن طحنون اآل 

نهيان ع�صو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي, وبح�صور 
نهيان,  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �صعيد  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  م��ع��ايل 

وال�صيد عامر �صاملن املري املدير العام للمهرجان.
واأع���ل���ن يف ح��ف��ل اخل���ت���ام ع���ن االأف�����ام ال��ف��ائ��زة بجوائز 
»ال�����ص��ق��ر«, ف��ف��ي م�����ص��اب��ق��ة ال�����ص��ق��ر اخل��ل��ي��ج��ي لاأفام 
البحر«  »���ص��ي��دة  ف��ي��ل��م  االأوىل  اجل���ائ���زة  ن����ال  ال��ط��وي��ل��ة 
جلنة  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت  اأم���ن,  �صهد  ال�صعودية  للمخرجة 
ال�صعودية  للمخرجة  املثالية«  »املر�صحة  لفيلم  التحكيم 
الأف�صل  رم�صان  فريد  جائزة  ن��ال  فيما  املن�صور,  هيفاء 
اأما  اأمن,  �صهد  للمخرجة  البحر«  »�صيدة  فيلم  �صيناريو 
اأف�صل  م�صابقة ال�صقر اخلليجي الق�صري, ح�صد جائزة 
وذهبت  هلل,  العبد  يو�صف  للمخرج  »ب���نب.ب���ي.ك«  فيلم 
جعفر  للمخرج  »احل��اك��م«  لفيلم  التحكيم  جلنة  ج��ائ��زة 
الق�صري«  االإماراتي  »ال�صقر  م�صابقة  حممد ح�صن. ويف 

اآل نهيان جائزة  اليازية بن نهيان  ال�صيخة  »اأثل« للمخرجة  فح�صد فيلم 

اأف�صل فيلم, وذهبت جائزة جلنة التحكيم لفيلم »النبتة« للمخرجة حمدة 
للمخرج حمد  بعد«  م��اذا  »ثم  فيلم  كل من  تقديريتن  و�صهادتن  املدفع, 

�صغران, وفيلم  »ماذا لو«  للمخرج مر�صال ال�صام�صي.
اأعلن جوائز االأفام  اأما يف م�صابقة »ا�صنع فيلمك يف زمن كورونا«, فقد 
الفائزة, وهي جائزة اأف�صل فيلم يف »ا�صنع فيلمك يف زمن كورونا« وذهبت 
اإىل فيلم »عابد« للمخرج مدحت عبد اهلل, وجاءت جائزة 
اأحمد  للمخرج  م��ن��زيل«  »ح��ج��ر  لفيلم  التحكيم  جل��ن��ة 
ايفور  للمخرج  »املف�صل«  لفيلم  تقدير  و�صهادة  خطاب, 

غرا�صي�س.
ويف م�صابقة ال�صقر الأفام الطلبة, ذهبت جائزة اأف�صل 
فيلم  ح�صل  فيما  الري,  علي  للمخرج  »األ��ب��وم«  ل���  فيلم 
اأبوي« للمخرجة فوزية حممد على جائزة جلنة  »ريحة 
ذهبت  املقيمن,  الأف���ام  ال�صقر  م�صابقة  ويف  التحكيم, 
ج��ائ��زة اأف�����ص��ل فيلم ل��� »ت���األ���ق اب��ت��دائ��ي« ل��ل��م��خ��رج ليوم 
يونغمن وونغ, وذهبت جائزة جلنة التحكيم لفيلم 10 

للمخرج حممد �صمري.
ومبنا�صبة ختام املهرجان قال عامر �صاملن املري, موؤ�ص�س 
و�صاهد  ا�صتمتع  اأي����ام   5 م���دى  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان:  وم��دي��ر 
�صيوف وجمهور »العن ال�صينمائي« 85 فيلماً متنوعاً بن ثقافات وبلدان 
خمتلفة, وكانت الفعاليات واملبادرات واالتفاقيات وعرو�س االأفام املنتقاة 

يف الدورة الثالثة من املهرجان هي التي تتحدث عما بذلناه من جهد خاق 
لكي ت�صلوا اإلينا ونحن يف قمة جاهزيتنا, فكنا جميعاً على موعد مع اأفام 
نر�صد معاً  تامة, وقد عرفنا كيف  الزمن بحرفية  اإيقاع  جديدة تخت�صر 
التفا�صيل التي تهز القلوب ونحن نت�صارك جميعاً يف معان اإن�صانية راقية.

وتابع: حقق »العن ال�صينمائي« يف دورته الثالثة العديد من االإجنازات يف 
عامل »الفن ال�صابع«, فكان برنامج »�صينما العامل« اإ�صافة 
اأميز  م��ن  جم��م��وع��ة  ا�صتقطب  ال���ذي  للمهرجان  ق��وي��ة 
االأفام االأوروبية, التي تتمتع باإيقاع ونوعية فنية عالية 
اجل��ودة, كما �صهد املهرجان رغم الظروف ال�صعبة التي 
دول  من  �صفراء  ح�صور  »كورونا«  جائحة  ب�صبب  نعانيها 
بح�صورهم  تفاجاأنا  وكذلك  االفتتاح,  حفل  يف  اأوروب��ي��ة 

ب�صكل قوي الأفام �صينما يف �صاالت ال�صينما.
»العن  يف  نختار  اأن  على  دوم���اً  نعاهدكم  اإن��ن��ا  واأ���ص��اف: 
حتى  مكان  كل  يف  ال�صينما  تنتجه  ما  اأجمل  ال�صينمائي« 
يكون ملهرجاننا الذي انطلق من حدود املحلية اإىل اآفاق 
التي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  عن  العاملية معرباً 
الثالثة  ال���دورة  ف�صهدت  وال��ف��ن��ان��ن,  ال��ف��ن  قبلة  �صتظل 
ال�صينمائية,  للعرو�س  ا�صتثنائياً  وح�صوراً  مكثفاً  قبواًل 

التي من اأبرزها فيلم االفتتاح اجلزائري »هيليوبولي�س« يف عر�صه العاملي 
2021, يف �صابقة  اأو�صكار  االأول, و5 اأفام اأخرى ُر�صحت من دولهم اإىل 

هي االأوىل من نوعها يف املهرجانات ال�صينمائية, اإىل جانب عر�س عدد من 
االأفام يف عر�صها اخلليجي االأول, االأمر الذي يدفعنا لتقدمي املزيد من 
اجلهد يف االختيارات القادمة, خ�صو�صاً اأننا عودنا جمهور وع�صاق »العن 
ال�صينمائي« االهتمام بنوعية وجودة االأفام, لقد ع�صنا اأياماً ال تن�صى على 
�صفاف مدينة العن التي ازدهت بعبقها التاريخي, وتغنت بالفن, والتحمت 
بجمال قلوبكم, ف�صارت االأيام التي ق�صيناها معاً حتمل 
ورغ���م عا�صفة  ال��ق��ل��ب,  �صتظل حم��ف��ورة يف  ذك��ري��ات  لنا 
ال�صينمائي« واجهها على  »العن  اأن  اإال  جائحة »كورونا« 
طريقة »خذوا حذركم وا�صتمتعوا بال�صينما«, مع االلتزام 
االجتماعي,  والتباعد  والوقائية  االحرتازية  االإج��راءات 
ب�  االأج��داد ونوافذهم  واأب��واب  وها قد فتحنا لكم قلوبنا 

»دار الزين« ذات التاريخ العريق.
واإدارته  ال�صينمائي«  »العن  فريق  اأن  كلمته  يف  واأو���ص��ح 
جديدة,  فعاليات  املهرجان  فرتة  ط��وال  ل�صيوفه  جهزت 
وتناق�صنا يف كل �صيء لكي نثبت اأن العامل رغم الظروف 
الذي  بربيقها  ال�صينما  دون  م��ن  ل��ه  معنى  ال  احل��ال��ك��ة 
ال�صينما من اجليل  ل�صناع  املحبة  فكل  االأنظار,  يخطف 
مل�صات  و�صع  على  دائماً  القدرة  ميتلكون  الذين  اجلديد 
تليق بحا�صر الفن ال�صابع وم�صتقبله ودوره يف مناق�صة ق�صايا اجتماعية 

واإن�صانية.

عــامــر �ــصــاملــني... 
»�لــــــــــــــعــــــــــــــني 
�لـــ�ـــصـــيـــنـــمـــائـــي« 
من  �لعديد  حقق 
�لإجناز�ت يف عامل 
�ل�صابع« »�لـــفـــن 

للمخرجة  »�أثــل« 
�ليازية  �ل�صيخة 
بن نهيان �آل نهيان 
ــزة  ــائ يــحــ�ــصــد ج
ــم ــل ــي ــــل ف ــــص ــــ� �أف

�ملهرجان يحتفي بالإبد�ع مع فعاليات فنية و�أدبية يف مركز جميل للفنون

اليوم.. انطالق مهرجان طريان الإمارات لالآداب 2021
•• دبي -وام:

مهرجان  اجل��م��ع��ة  ال���ي���وم  ي��ن��ط��ل��ق 
اأبرز  طريان االإمارات لاآداب, اأحد 
العام,  ل��ه��ذا  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
 29 الفرتة من  تقام خ��ال  والتي 
فرباير   13 اإىل  اجل������اري  ي��ن��اي��ر 
امل��ق��ب��ل ب��ت�����ص��ك��ي��ل��ة ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة من 
احلائزة  ت�صت�صيف  التي  الفعاليات 
يو�صفزاي,  نوبل ماال  على جائزة 
معلوف,  واأم�����ن  ���ص��اف��اك,  واأل���ي���ف 

وليمن �صي�صاي.
وي�����ص��ت��م��ل ب��رن��ام��ج امل��ه��رج��ان على 
ال��ك��ّت��اب العاملين  م�����ص��ارك��ات الأب���رز 
وامل��ر���ص��ح��ن ل��ل��ب��وك��ر, اأول��ه��م اأفني 
"ال�صكر  رواي�������ة  م���وؤل���ف���ة  دو�����ص����ي, 
بريثويت,  واأوي����ن����ك����ان  امل����ح����روق: 
ال�صفاحة",  "اأختي  رواي���ة  م��وؤل��ف��ة 
وق������د خ�������ص�������س امل����ه����رج����ان ي���وم���اً 
ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع���ل���ى امل���واه���ب 

االإماراتية.
وُي��ق��ام م��ه��رج��ان ط���ريان االإم����ارات 
لاآداب برعاية كرمية من �صاحب 
ب���ن را�صد  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  ال�����ص��م��و 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
بال�صراكة  واملهرجان  اهلل"  "رعاه 
م��ع ال��راع��ي��ن امل��وؤ���ص�����ص��ن, طريان 
للثقافة  دب�����ي  وه���ي���ئ���ة  االإم����������ارات 
الهيئة  للثقافة/,  /دب���ي  وال��ف��ن��ون 
املخت�صة بالرتاث والفنون والثقافة 

يف االإمارة.
وت�������ص���م ن�������ص���خ���ة ه������ذا ال�����ع�����ام من 
الفعاليات  م���ن  م��زي��ج��ا  امل��ه��رج��ان 
احلية واجلل�صات االفرتا�صية التي 
املو�صوعات  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�صمل 
ال��ن��ا���س, وتغطي  امل��ن��ا���ص��ب��ة جل��م��ي��ع 
االأ�صبوع  نهاية  اإج���ازات  الفعاليات 
اأ�صابيع يف ثاثة  ث��اث  م��دار  على 
اأماكن هي: مركز جميل للفنون يف 

امللهمة  واالأف��ك��ار  واملمتعة,  ال��ري��ة 
تركز  ال��ت��ي  التفاعلية  وال��ع��رو���س 
على الكتب والفن والعلوم وال�صوؤون 
ال�صينمائية,  وال��ع��رو���س  املعا�صرة 

وفن الطهو.
ب�����اإج�����راءات  االل�����ت�����زام  اإط��������ار  ويف 
االجتماعي,  ال���ت���ب���اع���د  وت����داب����ري 
و���ص��ي��ت��م ط�����رح ع�����دد حم������دود من 
اجلل�صات,  من  جل�صة  لكل  التذاكر 
املهرجان  م��ن��ظ��م��و  ي��و���ص��ي  ل��ذل��ك 
املقاعد.  ل�����ص��م��ان  امل��ب��ك��ر  ب��احل��ج��ز 
على  احل�����ص��ول  احل�����ص��ور  ويتطلب 
املجانية,  للجل�صات  حتى  ال��ت��ذاك��ر 

وذلك لتحديد عدد الزوار.
وت����ب����داأ اأ����ص���ع���ار ال���ت���ذاك���ر م���ن 60 
درهماً جلل�صات الكبار, و40 درهماً 
درهم  و100  االأط���ف���ال  جل��ل�����ص��ات 
جل�صات  مل�صاهدة  الرقمية  للبطاقة 
البث املبا�صر من املنزل. و�صيتم بث 
مبا�صرًة  االأق��ل,  على  جل�صات,   10
الكربى  امل���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
ف�صتيفال  دب��ي  انرتكونتيننتال  يف 
التزاماً  امل��ه��رج��ان  وي��ل��ت��زم  �صيتي. 
ت����ام����اً ب��ج��م��ي��ع ل����وائ����ح واإر������ص�����ادات 
الوقاية  بهدف  لل�صحة  دب��ي  هيئة 
و�صيطبق  "كوفيد19-".  م����ن 
التباعد  وت���داب���ري  اإج������راءات  ك��اف��ة 
االج���ت���م���اع���ي يف ج��م��ي��ع االأم����اك����ن 
الفعاليات,  فيها  تقام  التي  الثاثة 
املعايري  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
الوقائية من فريو�س "كوفيد19-" 
الكمامات.  ب��ارت��داء  االل��ت��زام  مثل 
التفا�صيل  ع��ل��ى  االط����اع  ومي��ك��ن 
ك��ام��ل��ة ع��ل��ى امل���وق���ع االإل����ك����رتوين 

ملهرجان طريان االإمارات لاآداب.
�صيوف  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  ول����اط����اع 
املوقع  م��ن خ��ال  امل��ه��رج��ان كاملة 

االإلكرتوين
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ن�صاط لاأطفال مليء باملرح.
الفعاليات  م��ع  امل��ه��رج��ان  وي��وا���ص��ل 
نهاية  ع���ط���ل���ة  ����ص���م���ن  ال�����ك�����ربى 
املهرجان,  مقر  يف  الثانية  االأ�صبوع 
ف�صتيفال  دب����ي  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
 6 اإىل   4 م����ن  ال����ف����رتة  يف  ���ص��ي��ت��ي 
الفرتة  ه��ذه  ي�صارك يف  اإذ  فرباير. 
م��اال, احل��ائ��زة على ج��ائ��زة نوبل, 
معلوف,  واأم�����ن  ���ص��اف��اك,  واأل���ي���ف 
رواية  موؤلفة  بريثويت,  واأوي��ن��ك��ان 
"اأختي ال�صفاحة". كما �صيكون يوم 
يوماً  ف��رباي��ر,   4 امل��واف��ق  اخلمي�س 
االإماراتية  ل��ل��م��واه��ب  خم�����ص�����ص��اً 
للثقافة  دب��ي  هيئة  برعاية  وُي��ق��دم 

والفنون.
وقالت هالة بدري, مدير عام هيئة 
"دبي  دب����ي  وال���ف���ن���ون يف  ال��ث��ق��اف��ة 
احتفالية  ت��ن��ط��ل��ق   " للثقافة": 
جديدة للثقافة واالأدب يف دبي على 
م����دار اأي����ام امل��ه��رج��ان ال��ت��ي جت�صد 
كل مظاهر االإب��داع, مطلقًة العنان 
وموفرًة  امل��ج��ت��م��ع,  اأف������راد  مل��خ��ي��ل��ة 
والتعرف  اال�صتك�صاف  متعة  ل��ه��م 
على اأف��ك��ار ج��دي��دة. وم��ع ك��ل دورة 
للمهرجان يقدم كوكبة من الكّتاب 
العاملين  امل���ب���دع���ن  وامل���ف���ك���ري���ن 
لتثقيف  ه���ادف���ة  ب���رام���ج  وال����ع����رب 
اجل����م����ه����ور م�����ن ج���م���ي���ع االأع�����م�����ار 
حتت�صنها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ات  و���ص��ت��ى 
املتحدة,  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
من  الكثري  العام  هذا  جعبتهم  ويف 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ع���ربت اأح�����ام بلوكي 
�صعادتها  بالغ  عن  املهرجان  مديرة 
االآداب,  ملهرجان  اجلديدة  بالدورة 
الكبري  احلما�س  " يغمرنا  وقالت: 
امل��ه��رج��ان هذا  اإق��ام��ة  م��ن  لتمكننا 
ال��ع��رو���س احلية  اإط�����ار  ال���ع���ام ويف 
من  بنخبة  ال��رتح��ي��ب  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ين�صمون  ال��ذي��ن  العاملين  ال��ك��ّت��اب 
الظروف  ب�صبب  اف��رتا���ص��ي��اً  اإل��ي��ن��ا 
احل��ال��ي��ة. وي��ح��اف��ظ امل��ه��رج��ان هذا 
املو�صوعات  نطاق  ات�صاع  على  العام 
واملناق�صات  ت���ن���اول���ه���ا,  ي��ت��م  ال���ت���ي 
التي ال  والعرو�س  املمتعة والرية 

ُتن�صى".
اأن نتقدم بجزيل  " نود   : واأ�صافت 
و�صركائنا,  رع��ات��ن��ا  جلميع  ال�صكر 
ب��ال��ذك��ر ط���ريان االإم����ارات  ونخ�س 
يف  ا�صتمروا  الذين  للثقافة,  ودب��ي 
دعمهم لنا خال االأوق��ات ال�صعبة 
التي واجهناها جميعاً العام املا�صي, 
والذين من دونهم مل يكن لي�صتمر 
ن�صكر  واأي���������ص����ا  امل����ه����رج����ان.  ه�����ذا 
جمتمعنا وجميع االأ�صخا�س الذين 
يح�صرون فعالياتنا. �صكرا للجميع 

من �صميم قلوبنا".
من ناحيته قال ال�صري تيم كارك, 
"على  رئ��ي�����س ط�����ريان االإم���������ارات: 
الرغم من التحديات التي تواجهنا 
بتمكننا  ن��ف��خ��ر  اأن���ن���ا  اإال  ج��م��ي��ع��اً, 
بن  الفعلي  التوا�صل  حتقيق  م��ن 
املوؤلفن ورواة الق�ص�س وجمهورهم 

الفرتة من 29 اإىل 30 يناير, ومقر 
انرتكونتيننتال  بفندق  امل��ه��رج��ان 
الفرتة  ���ص��ي��ت��ي يف  ف�����ص��ت��ي��ف��ال  دب����ي 
ال�صركال  ويف  فرباير  من 4 اإىل 6 
 13 اإىل   12 ال��ف��رتة م��ن  اأفنيو يف 

فرباير.
واأع���رب���ت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حممد 
وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
مهرجان  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
ط��ريان االإم���ارات ل��اآداب يف دورته 
احلالية على الرغم من التحديات 
مبا  ال��ع��امل,  ت��واج��ه  التي  ال�صحية 
يف  واالأدب  ال��ث��ق��اف��ة  اأه��م��ي��ة  يعك�س 
الظروف  حياة اجلمعيات مبختلف 

واالأوقات.
"يعد  الكعبي:  ن��ورة  معايل  وقالت 
االإم���ارات لاآداب  مهرجان ط��ريان 
التي  الثقافية  الفعاليات  اأه��م  اأح��د 
ب�صكل  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��دول��ة  يف  تنظم 
ال�صيقة  ل��ل��م��وا���ص��ي��ع  ن���ظ���راً  ع�����ام, 
الذين  وامل��ت��ح��دث��ن  يطرقها  ال��ت��ي 
ي�صت�صيفهم من خمتلف اجلن�صيات 
تهم  موا�صيع  ملناق�صة  وال��ث��ق��اف��ات 
و�صيوفر  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا.  يف  اجل��م��ه��ور 
الثقافة  ع�����ص��اق  جل��م��ي��ع  امل��ه��رج��ان 
لا�صتماع  رائعة  فر�صة  الدولة  يف 
والتفاعل مع جمموعة من املبدعن 
يف خمتلف املجاالت االأدبية. اآمل اأن 
��ا منا�صبة  اأي�����صً ي��ك��ون ه��ذا احل���دث 
اأنتجه  ال���ذي  االأدب����ي  املنتج  تعك�س 
كوفيد19-".  وباء  املبدعون جراء 

امل��وا���ص��ي��ع ال��ت��ي ل��ه��ا اأث����ر ك��ب��ري يف 
تعزز  اأن  ون��اأم��ل  امل��ع��ا���ص��رة.  حياتنا 
حمبة  املهرجان  من  الن�صخة  ه��ذه 
ل���دى اجل��م��اه��ري وتغر�س  ال���ق���راءة 
اأكر  مب�صتقبل  االأم��ل  نفو�صهم  يف 

اإ�صراقاً".
حري�صون  "اإننا  ب���دري:  واأ���ص��اف��ت 
دع���م  ع���ل���ى  للثقافة"  "دبي  يف 
الإجناح  ط��اق��ات��ن��ا  جميع  وت�����ص��خ��ري 
هذا املهرجان, ليبقى من�صة فريدة 
دبي  يف  االآداب  ب��ق��ط��اع  ل���ارت���ق���اء 
رعايتنا  خ���ال  وم���ن  واالإم��������ارات. 
على  "اإ�صاءات  حم����ور  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
املهرجان,  يف  االإماراتية"  امل��واه��ب 
املواهب  وت�صجيع  رف��د  اإىل  ن��ه��دف 
الفر�س  وتوفري  ومتكينها  املحلية 
اآفاق عاملية,  اإىل  اأمامها لانطاق 
وت������رك ب�����ص��م��ات��ه��ا االإب����داع����ي����ة يف 

املجتمع".
اأما عن ال�صركال اأفنيو يف الفرتة من 
13 فرباير, مقر فعاليات  12 اإىل 
اإج������ازة ن��ه��اي��ة االأ����ص���ب���وع االأخ�����رية, 
فريحب الربنامج بالكاتب امل�صري 
امل��ع��روف اأح��م��د م���راد, اإ���ص��اف��ة اإىل 
�صعراء  اخل���ت���ام مب�����ص��ارك��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
االأداء ليمن �صي�صاي وعفراء عتيق.

م�صتوحاة  اجل��ل�����ص��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
 ,2021 م��ه��رج��ان  م��و���ص��وع  م���ن 
يعرب  ال�����ذي  احلكاية",  "لنغري 
ويقدم  احل��ال��ي��ة.  ال��ف��رتة  روح  ع��ن 
الربنامج املرح العائلي, واملناق�صات 

يف دبي, وافرتا�صياً مع حمبيهم يف 
ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل م���ن خال 
مهرجان طريان االإمارات لاآداب. 
لنا  تتيح  التي  االأدب هي  اإن عد�صة 
فهم ور�صد العامل خ�صو�صاً عندما 
وت�صفي  تاريخية.  حت��والت  نعي�س 
مزيداً  املهرجان  ه��ذا  مثل  اأح���داث 
حول  نقا�صاتنا  على  االأه��م��ي��ة  م��ن 
التفكري  ع��ل��ى  وحت���ف���زن���ا  ال���ك���ت���ب, 
م�صتقبلنا.  ح��ول  خمتلفة  ب�����ص��ورة 
املهرجان  من  ال���دورة  لهذه  نتمنى 
جهود  دع��م  و�صنوا�صل  النجاح,  كل 
ورفد  ن�صر  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ه��رج��ان 

الثقافة واالإبداع يف دبي".
ن���ه���اي���ة هذا  امل���ه���رج���ان يف  وي����ب����داأ 
للفنون,  جميل  م��رك��ز  يف  االأ���ص��ب��وع 
يناير,   30 اإىل   29 الفرتة من  يف 
الفعاليات  م��ن  خم��ت��ارة  مبجموعة 
االأدب���ي���ة ال��ف��ري��دة, وال��ع��دي��د منها 
وي�صم  اإب��داع��ي.  فني  بطابع  يتميز 
العرو�س  م��ن  جمموعة  الربنامج 
واملعار�س  ال��ع��م��ل  وور�������س  احل���ي���ة 
امل�صاركن  ومن  االأطفال.  واأن�صطة 
ال���روائ���ي���ة امل��ر���ص��ح��ة ل��ل��ب��وك��ر لعام 
ويت�صمن  دو����ص���ي.  اأف���ن���ي   2020
ومعار�س  ع��م��ل  ور������س  ال���ربن���ام���ج 
لفن ت�صميم الكتب واخلط وال�صعر 
والكثري  االإبداعية  للكتابة  وور���س 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات االأخ������رى. وميكن 
ح�صور العديد من اجلل�صات العامة 
برنامج  ���ص��م��ن��ه��م  وم����ن  امل��ج��ان��ي��ة 

التي تنظم يف الدولة واملنطقة ب�شكل عام الثقافية  الفعاليات  اأهم  اأحد  املهرجان  الكعبي:  •  نورة 
حري�شون على ت�شخري جميع طاقاتنا لإجناح هذا املهرجان بدري:  •  هالة 

املهرجان يحافظ هذا العام على ات�شاع نطاق املو�شوعات التي يتم تناولها مع عرو�س حية وجل�شات افرتا�شية بلوكي:  •  اأحالم 
�شنوا�شل دعم جهود املهرجان الرامية اإىل ن�شر ورفد الثقافة والإبداع يف دبي كالرك:  تيم  • ال�شري 

اللجنة الوطنية ملواجهة غ�شل 
الأموال ومكافحة متويل الإرهاب 
تعقد اجتماعها الأول لعام 2021

•• اأبوظبي-وام:

ملواجهة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
غ�����ص��ل االأم��������وال وم��ك��اف��ح��ة متويل 
غري  التنظيمات  ومت��وي��ل  االإره�����اب 
اجتماعها  االأول  اأم�������س  امل�����ص��روع��ة 
برئا�صة   ,  2021 ل����ع����ام  االأول 
حمافظ  �صعيد  عبداحلميد  معايل 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  م�صرف 
امل�صتجدات  اآخ���ر  ملناق�صة   , امل��رك��زي 
ب�����ص��اأن م��واج��ه��ة غ�صل  وال�����ق�����رارات 
االإرهاب.  متويل  ومكافحة  االأم��وال 
جمل�س  ق���رار  االج��ت��م��اع  وا�صتعر�س 
الوزراء رقم 10 ل�صنة 2021 ب�صاأن 
اإن�صاء املكتب التنفيذي ملواجهة غ�صل 
االإرهاب  متويل  ومكافحة  االأم���وال 
ال��ت��ن�����ص��ي��ق بن  اآل���ي���ة  ت��و���ص��ي��ح  ومت 
التنفيذي.  واملكتب  الوطنية  اللجنة 
كما ناق�س التقدم امللحوظ الذي مت 
حتقيقه يف تنفيذ خطة عمل اللجنة 
ال��وط��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة غ�����ص��ل االأم�����وال 
ومكافحة متويل االإرهاب, باالإ�صافة 
اإىل اعتماد اإعادة هيكلة جلان فرعية 
متخ�ص�صة يف عدة جماالت برئا�صة 
ت��ع��م��ل للحد  ع�����دة ج���ه���ات ح���ي���وي���ة 
االأم����وال ومتويل  م��ن ج��رائ��م غ�صل 
غري  التنظيمات  ومت��وي��ل  االإره�����اب 
عبداحلميد  معايل  وقال  امل�صروعة. 
حممد �صعيد : نحر�س على االجتماع 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  دوري  ب�����ص��ك��ل 
ل��اط��اع ع��ل��ى خ��ط��ة ع��م��ل اللجنة 
و  االأم����وال  غ�صل  مل��واج��ه��ة  الوطنية 
على  نحر�س  كما  االإره����اب.  مت��وي��ل 
اعتماد جميع التو�صيات التي تهدف 
اإعادة  وياأتي  امل��ايل.  نظامنا  حلماية 
اللوائح  و�صع  بهدف  اللجان  ت�صكيل 
وال���ق���رارات ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا تعزيز 
املعنية  اجلهات  جميع  بن  التن�صيق 
يف ال��دول��ة ورف��ع االأداء يف احل��د من 
اأب���رز  م���ن  وك����ان  املالية".  اجل���رائ���م 
ورق���ة عمل  ال��ت��ي ط��رح��ت,  املوا�صيع 
ب�����ص��اأن ال�����ص��راك��ة ب��ن ال��ق��ط��اع العام 
القطاع  ل���ت���زوي���د  وذل�����ك  واخل����ا�����س 
فيما  الرقابية  ب��االإر���ص��ادات  اخلا�س 
مواجهة  متطلبات  بتطبيق  يتعلق 
غ�����ص��ل االأم��������وال وم��ك��اف��ح��ة متويل 

االإرهاب.



اجلمعة   29  يناير   2021  م   -   العـدد   13151  
Friday    29  January   2021   -  Issue No   13151 عربي ودويل

09

ال�صادر بحق  االإع��دام  اإلغاء حكم  الباك�صتانية  العليا  املحكمة  اأك��دت 
متطرف باك�صتاين بريطاين ي�صتبه يف قيامه بخطف وقتل ال�صحايف 
االأمريكي دانيال بريل يف 2002 ما ميهد الطريق الإطاق �صراحه 
فورا. وقال حممود �صيخ اأحد حمامي املتهم لوكالة فران�س بر�س اأن 
املحكمة اعتربت اأن اأحمد عمر �صعيد �صيخ مل يرتكب “اأي جنحة يف 
هذه الق�صية«. وكانت املحكمة العليا لوالية ال�صند )جنوب( األغت يف 
ني�صان/ابريل املا�صي, حكم االإعدام يف جرمية قتل بحق اأحمد عمر 
�صنوات  �صبع  ال�صجن  اإىل  عقوبته  وخففت  عاما(   47( �صيخ  �صعيد 
بتهمة اخلطف وهي فرتة ت�صملها 18 �صنة اأم�صاها معتقا. واأدانت 
وزارة اخلارجية االأمريكية حينذاك القرار ب�صدة معتربة اأنه “اإهانة 
املحكمة ثاثة  وب���راأت  ال��ع��امل«.  اأن��ح��اء  االإره���اب يف جميع  ل�صحايا 
الذين  ع��ادل  وال�صيخ  ن�صيم  وفهد  ثاقب  �صلمان  هم  اآخ��ري��ن  رج��ال 
ُحكم عليهم يف متوز/يوليو 2002 بال�صجن مدى احلياة لقيامهم 
باإر�صال ر�صائل اإلكرتونية تت�صمن تبني خطف ال�صحايف. لكن اإقليم 
ال�صند وعا�صمته كرات�صي ووالدا دانيال بريل طعنا يف احلكم ما اأدى 
اإىل ا�صتمرار احتجاز املتهمن االأربعة, على الرغم من �صدور حكم 
باالإفراج  ياأمر  االأول/دي�صمرب  كانون  يف  نف�صها  املحكمة  من  جديد 
�صعيد �صيخ جهادي ولد يف بريطانيا ودر���س يف  واأحمد عمر  عنهم. 
جامعة “لندن �صكول اأوف اإيكونوميك�س” و�صارك يف عمليات خطف 
اأيام من خطف بريل وحكم عليه يف  اأجانب �صابقة. وقد اأوقف بعد 

وقت الحق باالإعدام �صنقا.

حالة  و575  اإ�صابة  و138  األفا   19 ت�صجيل  اأم�س  رو�صيا  اأعلنت 
وفاة بفريو�س “ كورونا “ خال ال�صاعات ال�24 املا�صية, ما ميثل 
مع  مقارنة  الوفيات  ح��االت  يف  وانخفا�صا  االإ�صابات  بعدد  ارتفاعا 

معدالت اأم�س االأول /17741 اإ�صابة و594 وفاة/.
يف   - الفريو�س  مبكافحة  اخلا�س  الرو�صي  العمليات  مركز  واأو�صح 
االإ�صابات  من  اجلديد  العدد  ه��ذا  بت�صجيل  اأن��ه   - اليومي  تقريره 
والوفيات ي�صبح اإجمايل عدد حاالت “كوفيد-19” ثاثة ماين 
ومتاثل  وف��اة,  حالة   71651 منها  اإ���ص��اب��ات,  و810  األفا  و793 
رو�صيا  يف  املتعافن  ع��دد  اإج��م��ايل  ليبلغ  لل�صفاء  مري�صا   26775

ثاثة ماين و229 األفا و 258 �صخ�صا.
وبداأت وزارة ال�صحة الرو�صية حملة التطعيم اجلماعي لل�صكان �صد 
الرئي�س  واإيعاز  تعليمات  بناء على  امل�صتجد,  عدوى فريو�س كورونا 

فادميري بوتن موؤخرا ببدء التطعيم ال�صامل جلميع املواطنن.

الرئي�س  ح��ال��ة  اإن  املك�صيك  يف  ال�صحة  بقطاع  ب���ارز  م�����ص��وؤول  ق��ال 
اآندري�س مانويل لوبيز اأوبرادور يف حت�صن بعد اإ�صابته بكوفيد-19 

واإن االأعرا�س خفيفة جدا.
�صحفي  موؤمتر  يف  ال�صحة  وزي��ر  نائب  لوبيز-جاتيل  هوجو  وق��ال 
اعتيادي اأم�س االأول االأربعاء اإن لوبيز اأوب��رادور )67 عاما( يعاين 
متاعب  “دون  متقطعة  ق�صرية  لفرتات  احل��رارة  درج��ة  يف  ارتفاعا 

فعلية اأخرى«.
واأ�صاف “ال يزال ينعم بالن�صاط البالغ, واالأعرا�س خفيفة جدا حتى 

اأنه يوا�صل تنفيذ مهامه«.
كان لوبيز اأوبرادور قد اأعلن يوم االأحد اإن االختبارات اأثبتت اإ�صابته 
بكوفيد-19 بعد عودته اإىل العا�صمة على رحلة جتارية قادمة من 

و�صط املك�صيك حيث ح�صر فعالية هناك.
موؤكدة  اإ�صابة   17944 االأربعاء  باملك�صيك  ال�صحة  وزارة  و�صجلت 
االإ�صابات  اإجمايل  لي�صل  وف��اة,  و1623  كورونا  بفريو�س  جديدة 

بالباد اإىل مليون و806849 والوفيات اإىل 153639.
للم�صابن  الفعلي  العدد  يكون  اأن  املرجح  من  اإن  احلكومة  وتقول 

اأكرب بكثري.
اأكرب عدد وفيات باملر�س يف العامل, ويو�صك  و�صجلت املك�صيك رابع 
العدد اأن يتجاوز ذلك امل�صجل يف الهند التي يفوق عدد �صكانها �صكان 
املك�صيك باأكر من ع�صر مرات. وبلغ عدد الوفيات بكورونا يف الهند 

153724 االأربعاء.

عوا�سم

اإ�ضلم اباد

مو�ضكو

مك�ضيكو �ضيتي

»العفو الدولية« تنّدد
 بقمع التظاهرات يف لبنان 

•• بريوت-اأ ف ب

بريوت  اإىل  اأ�صلحة  ت�صدير  تعليق  على  باري�س  الدولية  العفو  منظمة  حّثت 
ما مل تتعّهد با�صتخدامها مبا يتما�صى مع القانون الدويل, موؤّكدة اأّن اأجهزة 
االأمن اللبنانية ا�صتخدمت اأ�صلحة فرن�صية ال�صنع لقمع متظاهرين �صلمين. 
ملنظمة  الفرن�صي  الفرع  يف  االأ�صلحة  من  للحّد  التاأييد  ك�صب  م�صوؤول  وق��ال 
العفو الدولية اآميريك اإلوين يف تقرير, اإّن “فرن�صا ال تزال منذ �صنوات تزّود 
اأو  الرتكاب  ا�صتخدمتها  التي  القانون  اإنفاذ  مبعّدات  اللبنانية  االأم��ن  ق��وات 

لت�صهيل ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق االإن�صان«.
املنظمة من �صحة  الرقمي يف  التحّقق  االأزم��ات وهيئة  اأدّل��ة  وحتّقق خمترب 
101 مقطع فيديو الحتجاجات اندلعت �صيف العام 2015 امتعا�صاً من 
�صوء اإدارة اأزمة النفايات يف الباد, وللتظاهرات غري امل�صبوقة التي �صهدها 
االنهيار  على  احتجاجاً   2019 االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين   17 من  ب��دءاً  لبنان 

االقت�صادي وف�صل الطبقة ال�صيا�صية يف ت�صيري �صوؤون الباد.
عن  واأف��ادت  الفرن�صية.  االأ�صلحة  اأّدت��ه  م�صن”  “دور  عن  املنظمة  وحتّدثت 
اإ�صابة “ما ال يقّل عن األف حمتّج ب�صبب ا�صتخدام القوة ب�صكل غري قانوين 
من جانب قوات االأمن اللبنانية التي ا�صتخدمت يف الكثري من االأحيان اأ�صلحة 
اإنفاذ القانون الفرن�صية ال�صنع, من �صمنها املواد الكيماوية املهّيجة مثل الغاز 
املطاطي,  الر�صا�س  مثل  احلركي  التاأثري  ذات  واملقذوفات  للدموع,  امل�صيل 
والقاذفات املتعّلقة بها«. وقال اإلوين “يجب على ال�صلطات الفرن�صية اأن ُتبّلغ 
قوات االأمن اللبنانية اأنها لن ت�صتطيع ا�صتئناف ال�صادرات اإال اإذا برهنت تلك 
القوات على اأّن هذه املعدات ُت�صتخدم على نحو يتما�صى مع القانون واملعايري 

الدولية ب�صاأن ا�صتخدام القوة واحلّق يف حرية التجّمع ال�صلمي«.

�شغوط ت�شبق النتخابات الإ�شرائيلية لالعرتاف مب�شتوطنات ع�شوائية 

اإ�شرائيل ت�شجل 34 حالة وفاة 
و7668 اإ�شابة جديدة ب� »كورونا« 

•• تل اأبيب-وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة االإ�صرائيلية اأم�س ت�صجيل 7668 اإ�صابة جديدة بفريو�س 
كورونا و وفاة 34 �صخ�صا خال ال�صاعات ال� 24 املا�صية. وذكرت الوزارة اأن ذلك 
جاء بعد اإجراء 83000 اختبار كورونا حيث بلغت الن�صبة االإيجابية لاإ�صابات 
4609 ح���االت وف���اة منذ تف�صي  اإىل  ال��وف��ي��ات  اإج��م��ايل ع��دد  % وو���ص��ل   9.2
املر�س يف مار�س العام املا�صي. وقالت االإذاعة العربية الر�صمية اإن ما يقرب من 
مليون   1.5 ونحو  اللقاح  من  االأوىل  اجلرعة  تلقوا  اإ�صرائيلي   2.850.000
للتباحث يف  االإ�صرائيلية, جل�صة خا�صة  الثانية. وتعقد احلكومة  تلقوا اجلرعة 

ق�صية متديد االإغاق اأ�صبوعاً اآخر على االأقل.

ح�شواين ينفي �شلته بكيماويات انفجار مرفاأ بريوت 
وكانت  املحدودة.  )�صافارو(  �صركة  به  امل�صجلة  لندن 
ال�صركة التي طلبت �صحنة الكيماويات التي ت�صتخدم 
قالت  قد  موزامبيق,  ومقرها  االأ���ص��م��دة,  �صناعة  يف 

اإنها طلبت ال�صحنة من خال �صركة �صافارو.
ويف لقاء مع رويرتز مبنزله يف دم�صق, قال ح�صواين 
القرب�صية  )ان��رت���ص��ت��ات��و���س(  ���ص��رك��ة  اإىل  جل���اأ  اإن����ه 
لت�صجيل �صركته, وهي الوكيل نف�صه الذي قام اأي�صا 
بت�صجيل �صركة )�صافارو(, واإن ال�صركة الوكيلة قامت 
بنقل موقع ت�صجيل ال�صركتن اإىل العنوان نف�صه يف 

اليوم نف�صه.
 اإال اأن ح�صواين قال اإنه ال يعرف �صيئا عن )�صافارو(, 
واإن اأي �صات بينها وبن �صركته لي�صت �صوى حم�س 

نف�صه.  الوكيل  اإىل  ال�صركتن  جل��وء  ب�صبب  �صدفة 
من  روي��رتز  تتمكن  مل  �صابقة,  تقارير  يف  ورد  وكما 

حتديد ما اإذا كانت حل�صواين اأي عاقة ب�صافارو.
امل�صجلة  ال�صركات  “ال نعرف ما هي  وق��ال ح�صواين 
من قبل ال�صركة القرب�صية على هذا العنوان, )هل 
هي( ثاثة )اأم( اأربعة )اأم( خم�صة )اأم( خم�صن )اأم( 

�صبعن؟ ال نعرف«. 
واأ�صاف ح�صواين لرويرتز معلقا على التقارير التي 
“ال نعرف  االن��ف��ج��ار  ت��ورط��ه يف  اح��ت��م��ال  اإىل  ت�صري 
اإال من  االإط��اق  بها على  ن�صمع  �صافارو ومل  �صركة 
اأنها  خ��ال ال��زوب��ع��ة االإع��ام��ي��ة االأخ����رية, وال نعلم 

م�صجلة بعنوان �صركتنا نف�صه  ».

•• دم�سق-رويرتز

ن��ف��ى رج���ل االأع���م���ال ال�����ص��وري ج����ورج ح�����ص��واين اأي 
�صات له باالنفجار الذي وقع العام املا�صي يف مرفاأ 
بريوت واأ�صفر عن مقتل 200 �صخ�س يف العا�صمة 
عن  �صيئا  ي��ع��رف  ال  اإن���ه  ل��روي��رتز  وق���ال  اللبنانية, 
�صركة لها �صلة بعملية �صراء �صحنة الكيماويات التي 

انفجرت. 
وورد ا�صم ح�صواين يف تقارير لرويرتز وو�صائل اإعام 
اأن �صركة )هي�صكو(  اأن تبن  ال�صهر بعد  اأخ��رى هذا 
الأعمال الهند�صة والبناء التي كان ميتلكها ح�صواين 
نف�صه  يف   ال��ع��ن��وان  يف  ال��ت��ج��اري  �صجلها  على  اأب��ق��ت 

 •• جفعات هحي�س-اأ ف ب

ال�صفة  يف  ال��ي��ه��ود  امل�صتوطنن  متثل  جم��م��وع��ات  ت�صعى 
ال���وزراء  رئي�س  م��ن  اع���رتاف  ان��ت��زاع  اإىل  املحتلة  الغربية 
قبل  الع�صوائية  امل�صتوطنات  بقانونية  نتانياهو  بنيامن 
االنتخابات املقبلة يف اآذار/مار�س التي يحتاج فيها نتانياهو 

اإىل اأ�صواتهم.
اإ�صفاء  ي��دع��م  ال���ذي  امل��ت��ط��رف  اليمن  يلعب  اأن  وي��ت��وق��ع 
امل�صتوطنات, الدور احلا�صم يف ترجيح كفة  ال�صرعية على 
اأو اآخر, يف ظل تناف�س حاد بن  االنتخابات ل�صالح طرف 
ت�صهدها  التي  الرابعة  االنتخابات  هذه  يف  اليمن  اأح��زاب 

الباد يف اأقل من �صنتن.
وتعترب االأمم املتحدة جميع امل�صتوطنات يف ال�صفة الغربية 
غري قانونية, بينما متّيز اإ�صرائيل بن م�صتوطنات معرتف 

بها حكوميا, وبوؤر ا�صتيطانية ع�صوائية.
اإ���ص��رائ��ي��ل خدمات  يف امل�����ص��ت��وط��ن��ات امل���ع���رتف ب��ه��ا, ت���ق���ّدم 
اىل  املقدمة  لتلك  مماثلة  والكهرباء,  امل��اء  مثل  ل�صكانها, 
امل�صتوطنات  ام��ا  االإ�صرائيلي.  الداخل  يف  يعي�صون  الذين 
من  جمموعة  عن  عبارة  تكون  ما  غالًبا  التي  الع�صوائية 
متدينون  اأقامها  التي  الكرفانات  اأو  املكتملة  غري  املباين 
عن  منف�صلة  اإجماال  فهي  الغربية,  ال�صفة  يف  مت�صددون 

ال�صبكة اال�صتيطانية االإ�صرائيلية, لكن هناك ا�صتثناءات.
اىل  نتنياهو  للم�صتوطنن  امل��وال��ي��ة  اجل��م��اع��ات  وت��دف��ع 

فرتة  و�صهدت  قانوين.  غري  اال�صتيطاين  الن�صاط  تعترب 
والية ترامب التي امتدت الأربع �صنوات طفرة غري م�صبوقة 
اإدارة الرئي�س االأمريكي  يف بناء امل�صتوطنات. ومع و�صول 
امل�صتوطنون  ي��ح��اول  لا�صتيطان,  امل��ع��ار���ص��ة  ب��اي��دن  ج��و 
تنازالت  لتاأمن  اإ�صرائيل  يف  املقبلة  االنتخابات  ا�صتغال 
اأ�صواتهم.  اىل  ب�صدة  فيه  يحتاج  وق��ت  يف  نتانياهو  م��ن 
ويقول اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية يف جامعة اإ�صرائيل املفتوحة 
ديني�س �صاربيت لوكالة فران�س بر�س “يعرف امل�صتوطنون 
اأن����ه ب��ع��د االن���ت���خ���اب���ات, ل���ن ت��ك��ون ه��ن��اك م�����ص��اح��ة كبرية 
لذا  ترامب,  االأم��ر يف عهد  كان  للمناورة مثلما  للحكومة 

فهم بحاجة اإىل وعود ولي�س فقط بيانات دعم«.
االنتخابات  ف��رتة  اىل  يحتاجون  “امل�صتوطنون  وي�صيف 
للح�صول على وعود من االأحزاب التي يحتمل اأن ت�صارك 

يف احلكومة املقبلة«.
غري  االآن”  “ال�صام  منظمة  من  عفران  حاجيت  وتقول 
رئا�صة  اإن  واال�صتيطان,  لاحتال  واملناه�صة  احلكومية 
عملية  تعقد  ق��د  االإ�صرائيلية  االنتخابات  ونتائج  ب��اي��دن 

اإ�صفاء الطابع القانوين على امل�صتوطنات الع�صوائية.
بتغيري  االأم��ل  ميكن  اجلديدة,  االنتخابات  “مع  وت�صيف 
يف ال�صلطة” يف اإ�صرائيل, وبتاأثري لي�س على م�صاألة قوننة 
“م�صادرة  عملية  جممل  على  اإمن��ا  فح�صب,  امل�صتوطنات 

االأرا�صي الفل�صطينية«.
وت�صكل والية نتانياهو يف رئا�صة احلكومة الوالية االأطول 

يعي�س  ا�صتيطانية ع�صوائية  ب��وؤرة   70 االع��رتاف بحوايل 
األف   475 ب���ن  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي, ه���م  األ����ف   25 ق���راب���ة  ف��ي��ه��ا 
م�صتوطن يف ال�صفة الغربية. ومن اخلطوات التي اأقدمت 
عليها موؤخرا يف اإطار حملة ال�صغط هذه, تنفيذ عدد من 
اأفرادها اإ�صراًبا عن الطعام قرب مكتب رئي�س ال��وزراء يف 

القد�س منذ بداية كانون الثاين/يناير.
�صمال  يف  للم�صتوطنات  االإقليمي  املجل�س  رئي�س  وي�صّر 
اأن التمييز بن  ال�صفة الغربية املحتلة يو�صي داغان على 

اأنواع امل�صتوطنات اأمر “�صخيف«.
ي��وج��د �صبب منطقي  “ال  ب��ر���س  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س  وي��ق��ول 
نف�صها  باحلقوق  اإ�صرائيلي  مواطن  األ��ف   25 متتع  لعدم 
التي يتمتع بها االآخرون. اإنها لي�صت م�صاألة �صيا�صية, اإنها 

م�صاألة حقوق اجتماعية«.
الطعام,  اإ�صرابه عن  داغ��ان  ب��دء  اأ�صبوع على  وك��ان م�صى 
وج��ي��زة خال  ل��ف��رتة  امل�صت�صفى  ودخ���ل  اأغ��م��ي عليه  وق��د 

وجود وكالة فران�س بر�س يف املكان االأ�صبوع املا�صي.
وت��زام��ن ال��ت��ح��رك م��ع ان��ت��ه��اء والي���ة ال��رئ��ي�����س االأمريكي 
ال�����ص��اب��ق دون���ال���د ت���رام���ب يف ت��وق��ي��ت ق���د ال ي��ك��ون جمرد 

�صدفة.
اجلمهورية  املتعاقبة  االأم��ريك��ي��ة  االإدارات  ك��ل  واع��ت��ربت 
امل�صتوطنات  ب���ن���اء  ع���ق���ود  م����دى  ع��ل��ى  وال���دمي���ق���راط���ي���ة 
قانوين.  غري  حمتلة  فل�صطينية  اأرا���س  على  االإ�صرائيلية 
ال  اأنها   2019 العام  يف  اأعلنت  ترامب  دونالد  اإدارة  لكن 

دون  االإ�صرائيلي  اليمن  زعيم  خالها  بقي  اإ�صرائيل  يف 
اإىل  ت�صري  ال���راأي  ا�صتطاعات  لكن  كبري.  حد  اإىل  منازع 
اأن االنتخابات االإ�صرائيلية يف اآذار/مار�س املقبل قد تكون 
الليكود  ح��زب  ع��ن  �صاعر  ج��دع��ون  انف�صل  فقد  خمتلفة. 
الذي ينتمي اليه نتانياهو و�صّكل حزبه ليواجه نتانياهو, 
امل�صتوطنن.  ب��ن  وت��اأي��ي��د  بدعم  يتمتع  ب��ارز  مييني  وه��و 
على  احل�صول  اإم��ك��ان��ه  يف  اإن  ال���راأي  ا�صتطاعات  وت��ق��ول 

اأعداد كبرية من املقاعد يف الكني�صت االإ�صرائيلي.
حزب  اأن  الناخبن  اآراء  ا�صتطاعات  بع�س  اأظ��ه��رت  كما 

ميينا الذي يتزعمه نفتايل بينيت يف �صعود.
ائتاف  اإىل  االن�����ص��م��ام  وبينيت  �صاعر  م��ن  ك��ل  وا�صتبعد 
بقيادة نتنياهو, ما قد يعقد حماولة رئي�س الوزراء ت�صكيل 
االنتخابات  به يف  ف�صل  اأم��ر  وه��و  61 مقعًدا,  اأغلبية من 
الليكود غ��ري منق�صم  ك��ان ح��زب  االأخ���رية عندما  ال��ث��اث 

ومتحالًفا خلفه.
هحي�س  ج��ف��ع��ات  يف  الع�صوائية  اال�صتيطانية  ال���ب���وؤرة  يف 
يرف�س  الغربية,  ال�صفة  جنوب  يف  حلم  بيت  من  بالقرب 
عن  االإف�صاح  اأط��ف��ال,  الأربعة  اأب  وه��و  فينغريهات,  ماتان 
نواياه االنتخابية. لكنه يوؤكد اأنه يريد االعرتاف بجفعات 

هحي�س.
يف  تلة  على  اخلا�س  منزله  بنى  ال��ذي  فنغرهات  وي�صيف 
االإ�صرائيلية,  احلكومة  من  ت�صريح  دون  الغربية  ال�صفة 

“اأحب هذا املكان واأريد اأن اأعي�س هنا ب�صكل قانوين«.

•• هافانا-اأ ف ب

اأن نحو  ال��ك��وب��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
اأمام  م��ن  ط���ردوا  متظاهرا  ث��اث��ن 
وزارة الثقافة حيث كانوا متجمعن, 
بعد �صهرين متاما من تعبئة تاريخية 
للمطالبة  نف�صه  امل��ك��ان  يف  لفنانن 

مبزيد من حرية التعبري.
وك��ال��ة فران�س  م��ن  والح��ظ �صحايف 
بالوزارة  املحيطة  ال�صوارع  اأن  بر�س 
كانت حتت حرا�صة رجال اأمن ببزات 
اإىل  م�صريا  م��دين,  لبا�س  اأو  ر�صمية 

من 300 فنان قادوا ح�صدا تاريخيا 
�صد ال��وزارة يف 27 ت�صرين الثاين-
نوفمرب املا�صي للمطالبة مبزيد من 

حرية التعبري.
اجلماعية  احل����رك����ة  ه�����ذه  واأك��������دت 
 27“ ا�صم  نف�صها  على  تطلق  التي 
على  ���ص��ف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ب��ي��ان  يف  ان” 
اأنها  االأرب��ع��اء,  االأول  اأم�س  في�صبوك 
تلك  مطالب  عن  “التخلي  تنوي  ال 
م�صددة على �صرورة “وقف  الليلة”, 
امل�صايقات والقمع والرقابة وت�صويه 
ال�صمعة والت�صهري” بحق اأع�صائها.

رف�����ص��ه��م وال��ن��ي��ة ال��وا���ص��ح��ة جلعل 
ت�صدى  اإع��ام��ي��ا,  ع��ر���ص��ا  جتمعهم 
وقاموا  املوؤ�ص�صة  يف  ال��ع��ام��ل��ون  لهم 

بطردهم«.
ن�����ص��ره حمتجون  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  يف 
الثقافة  وزي����ر  ي��ظ��ه��ر  ت���وي���رت,  ع��ل��ى 
الهاتف  ينتزع  وهو  األون�صو  األبيديو 
وقت  قبل  ي�صوره,  حمتج  من  فجاأة 
امل��ن��ط��ق��ة. خال  اإخ����اء  م��ن  ق�صري 

دوريات لل�صرطة ونقل جمموعة من 
املتظاهرين يف حافلة ر�صمية. وقالت 
ن�صرة  يف  ب��ث��ه  مت  ب���ي���ان  يف  ال�������وزارة 
با�صم  ن��اط��ق��ن  ث��اث��ة  اإن  االأخ���ب���ار 
واملثقفن  ال��ف��ن��ان��ن  م��ن  جم��م��وع��ة 
احلوار  ال�صتئناف  موعد  على  كانوا 
الثاين/ ت�صرين  نهاية  ب��داأ يف  ال��ذي 

نوفمرب.
�صخ�صا  ثاثن  ال�صلطات  وطالبت 

املنطقة  مب��غ��ادرة  يرافقونهم  ك��ان��وا 
ل���ك���ن ه�������وؤالء رف�������ص���وا ذل������ك. وبعد 
الثقافة  وزي�����ر  ن���ائ���ب  دع���اه���م  ذل����ك 
فرناندو روخا�س اإىل لقائه الإباغه 
املتظاهرون  يدين  بينما  مبطالبهم, 
ف��ر���س ال�����ص��رط��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

رفاقهم البقاء يف منازلهم.
ح�صب  ال�����دع�����وة  رف���������ص����وا  ل���ك���ن���ه���م 
“يف مواجهة  اأ����ص���اف  ال���ذي  ال��ب��ي��ان 

ال��ل��ي��ل, ك��ت��ب ال��رئ��ي�����س م��ي��غ��ي��ل دياز 
ك��ان��ي��ل يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت���وي���رت اأن 
من�صات  “لي�صت  الكوبية  ال����وزارات 
“االختباء  اأن  واأ����ص���اف  اإع��ام��ي��ة«. 
خال  م���ن  ل��ا���ص��ت��ف��زاز  ال��ف��ن  وراء 
اأمر  املوؤ�ص�صات وامل�صوؤولن  حما�صرة 
غري نزيه” بينما تواجه الباد اأزمة 

�صحية وعقوبات اأمريكية.
كان املتظاهرون جزءا من جمموعة 

اأردوغان ي�شعى اإىل م�شاحلة بايدن بالتودد لإ�شرائيل واأوروبا

طرد متظاهرين من اأمام وزارة الثقافة الكوبية يف هافانا 

•• عوا�سم-وكاالت

كتب الزار  اإ�صرائيل,  مع  التقارب  تركيا  عن حم��اوالت 
اأنه  اإ�صرائيل”  اأوف  “تاميز  بريمان يف موقع �صحيفة 
منذ اأكر من عقد, كانت تركيا الدولة االأكر انتقاداً 
الإ�صرائيل على امل�صرح الدويل, بخطاب �صيا�صي مت�صدد 
ي�صدر من اأرفع امل�صوؤولن بقيادة الرئي�س رجب طيب 

اأردوغان.
كذلك, اأقدمت اأنقرة على اأفعال اأغ�صبت امل�صوؤولن يف 

القد�س, وال �صيما تقدمي الدعم حلركة حما�س.
اأردوغ��ان على نحو ملحوظ يف االآونة  ومع ذلك, تبنى 
اإ���ص��رائ��ي��ل, م��ع��رب��اً عن  االأخ����رية لهجة خمتلفة ح��ي��ال 
ال�صابق  احل��ل��ي��ف  م��ع  ال��ع��اق��ات  اه��ت��م��ام��ه يف حت�صن 
لرتكيا. وقال يف دي�صمرب)كانون االأول(: “نرغب يف اأن 

نتمكن من نقل العاقات معهم اإىل نقطة اأف�صل«.

حتولت عاملية
واإقليمية  عاملية  بتحوالت  مدفوعاً  التحول  هذا  ياأتي 
جعلت ظهر اأنقرة اإىل احلائط, فهي معزولة من اأوروبا 
االأبي�س  البيت  يف  رئي�صاً  وتواجه  كثرية,  عربية  ودول 
قد ال يكون ودوداً معها, بينما اقت�صادها يوا�صل تلقي 

ال�صربات نتيجة وباء كورونا.
اإىل  يعيد  اأن  اإ�صرائيل,  مع  جديد  ف�صل  لَفتح  وميكن 
ع�صكرية  ع��اق��ة  وا���ص��ت��ع��ادة  ال��غ��رب  ت�صامح  اأردوغ�����ان 

مثمرة.

موقع �إ�صر�ئيل يف �ملنطقة
مما  املنطقة,  يف  اأي�����ص��اً  تغري  ق��د  اإ�صرائيل  موقع  لكن 
عندما   ,2016 عك�س  وعلى  ال�صداقة.  ثمن  رفع من 
االآن  تتمتع  اإ�صرائيل  فاإن  توافق,  اإىل  اجلانبان  تو�صل 
املتو�صط, ومبوجة  �صرق  بلدان يف  مع  وثيقة  بعاقات 

غري م�صبوقة من التطبيع مع دول عربية.
وي��ق��ول ال��ع��امل ال��رتك��ي يف ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة �صيلن 
تعد  مل  اأنها  هو  تركيا  تدركه  اأن  يجب  “ما  اإن  نا�صي, 

�صريكاً ال غنى عنه بالن�صبة اإىل اإ�صرائيل«.
يوم  اإىل  اإ�صرائيل  مع  املتاأرجحة  تركيا  عاقات  وتعود 

وبالن�صبة اإىل الرئي�س االأمريكي ال�صابق دونالد ترامب, 
كانت الكيمياء ال�صخ�صية كفيلة باحلفاظ على عاقات 
اأمريكية تركية مقبولة يف مواجهة امل�صالح االإقليمية 

املت�صاربة وامل�صاعر املناه�صة الأردوغان يف الكونغر�س.
ال�صاروخي  الدفاعي  النظام  �صراء  تركيا  ق��رار  ولكن 
تتحمله  اأن  م���ن  اأث���ق���ل  ك���ان  رو���ص��ي��ا,  م���ن  اإ�س-400 
ال��ع��اق��ة ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ب���ن ت���رام���ب واأردوغ��������ان, فكان 
القرار االأمريكي باإق�صاء تركيا عن امل�صاركة يف برنامج 
تعر�صت  كما  االأم��ري��ك��ي��ة,  اإف-35  مقاتات  ت�صنيع 
االأطل�صي لعقوبات يف دي�صمرب  الع�صو يف حلف  تركيا, 
)كانون االأول(. ويف 2014, تعّن على بايدن االعتذار 
الأردوغان بعد ت�صريح قال فيه اإن �صيا�صات االأخري اأدت 
الرتكية,  ال�صحافة  ويف  “داع�س”.  تنظيم  �صعود  اإىل 
االإنقابية  املحاولة  يف  املتواطئن  اأح��د  ب��اي��دن,  �صّور 

على اأردوغان  يف  2016.

ثابتاً  حتالفاً  تركيا  اأن�صات  فقد  العربية.  الدولة  قيام 
مع الغرب �صد االحتاد ال�صوفياتي بعد احلرب العاملية 
لكنها  االأطل�صي,  �صمال  حلف  اإىل  وان�صمت  الثانية, 
�صوتت �صد قرار االأمم املتحدة تق�صيم فل�صطن, الذي 

ن�س على اإن�صاء دولة يهودية اإىل جانب دولة عربية.
ولكن عندما اأدركت تركيا اأن اإ�صرائيل دولة ذات توجه 
التي  العامل  يف  االأوىل  امل�صلمة  ال��دول��ة  �صارت  غربي, 
راوحت  ال��ت��اري��خ  ذل��ك  وم��ن��ذ   .1949 بها يف  ت��ع��رتف 

العاقات الرتكية االإ�صرائيلية بن مد وجزر.

عو�مل �صغط
واالآن, ثمة عوامل عدة ت�صغط على تركيا لراأب ال�صدع 
هو  اأهمية  واأكرها  واأولها  اإ�صرائيل,  مع  عاقاتها  يف 
االأمريكي  والرئي�س  اأردوغ����ان  ب��ن  ال�صخ�صي  النفور 

اجلديد جو بايدن.

بايدن عن �أردوغان: م�صتبد
ويف وقت غري بعيد, و�صف بايدن يف مقابلة مع �صحيفة 
واأ�صاف  “ا�صتبدادي”.  ب�  اأردوغ��ان  “نيويورك تاميز” 
املعار�صة  ق��ي��ادة  تدعم  “اأن  املتحدة  ال��والي��ات  على  اأن 
وكان  الرتكية...واأن عليه, اأردوغان, اأن يدفع الثمن”. 
ال��ذي��ن توجهوا بالتهنئة  ال��روؤ���ص��اء  اآخ��ر  اأردوغ����ان م��ن 
ل��ب��اي��دن ع��ل��ى ف����وزه يف االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة يف 3 

نوفمرب)ت�صرين الثاين(.

�لتقرب من �إ�صر�ئيل و�لحتاد �لأوروبي
ويحاول اأردوغان اإ�صاح ذات البن مع بايدن,  بالتقرب 

من حليفي بايدن, اإ�صرائيل واالحتاد االأوروبي.
اأم��ري��ك��ا, جت��د تركيا نف�صها يف ع��زل��ة, مع  وب��ع��ي��داً ع��ن 
احتمال اأن تواجه كتلة اإقليمية موؤيدة للغرب ومعادية 
ل��ه��ا, ب��ع��د ان���دف���اع اأن���ق���رة اإىل ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ال���غ���از يف 
املتو�صط, و�صن هجمات ع�صكرية. وهذه هي م�صر تقف 
مع اليونان وقرب�س يف مواجهة تركيا. وتاأ�ص�س منتدى 
الغاز بن هذه الدول واإ�صرائيل, واتخذ القاهرة مقراً 

له.
وتدهورت عاقات تركيا مع اأوروبا, خا�صًة بعدما قال 
اأردوغان اإن الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون يحتاج 

اإىل “فح�س عقلي«.
وت�صببت التدخات الع�صكرية الرتكية يف �صمال �صوريا 
يف 2019 يف انتقادات يف اأوروبا. وتقود فرن�صا جهوداً 
ن�صاطها  ب�صبب  تركيا  على  اأوروب��ي��ة  عقوبات  لفر�س 
الع�صكري يف �صمال �صوريا, وليبيا, واإقليم ناغورنو قره 

باخ.
وق��ب��ل ال��ت��ج��اوب م��ع ت��رك��ي��ا لتح�صن ال��ع��اق��ات, على 
التخطيط لهجمات من  اأنقرة منع حركة حما�س من 
اأردوغان  اإ�صرائيل  تطالب  اأن  املحتمل  ومن  اأرا�صيها, 
املعادية, ال �صيما  وامل�صوؤولن االأتراك بخف�س نربتهم 

تلك املتعلقة ب�صيا�صات اإ�صرائيل يف غزة.
الرتكية,  املبادرات  على  احلذر  االإ�صرائيلي  الرد  ورغم 
اإىل  ال��ع��اق��ات  ب��ع��ودة  ترحب  اأن  اإ�صرائيل  على  يتعن 
يف  ج��دي��ة  اأن���ق���رة  اأن  وج����دت  اإذا  ت��رك��ي��ا,  م��ع  طبيعتها 

م�صعاها, ح�صب الكاتب.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• لوك الليربتي

   طوال احلملة االنتخابية لعام 2020, وكذلك منذ 
باأ�صماء  �صمعتم  بايدن,  جلو  الد�صتورية  اليمن  اأداء 
�صخ�صيات  تكون  رمب��ا  الدميقراطين.  م��ن  العديد 
اأو  بيلو�صي  نان�صي  اأو  ه��اري�����س  ك��ام��اال  اأو  ب��اي��دن  ج��و 
ماألوفة  كورتيز,  اأوكا�صيو  ال�صكندريا  اأو  �صومر  ت�صاك 
ا مرور العديد من  لكم. ومن املحتمل اأنكم راأيتم اأي�صً
امليمات بريين �صاندرز وهو يرتدي قفازاته ال�صهرية!

اأن يتم  اأن هذه االأ�صماء مهمة, ومن املرجح     ورغ��م 
انتخابات  وحتى  االآن  من  اأخ��رى  مرة  كثرًيا  �صماعها 
اإ�صافة  اليوم  اأق��رتح   ,2022 عام  الن�صفي  التجديد 
ال�صناتور من والية  ا�صم  القائمة:  اإىل هذه  اآخر  ا�صم 

فرجينيا الغربية جو مان�صن.
   بينما يحتكر جنوم الدميقراطين االأكر تقدًمية يف 
�صمال �صرق الواليات املتحدة االهتمام, فاإن امل�صّرعن 
الدميقراطين املحافظن يتلقون من و�صائل االإعام 

اهتماًما اأقل بكثري.
   و�صواء كنت دميقراطًيا اأو جمهورًيا, فغالًبا ما يتعن 
اأو االبتعاد عن اخلط احلزبي,  عليك �صبط خطابك 
اعتماًدا على املنطقة التي متثلها. مت انتخاب مان�صن 
على  ال��ف��ح��م  �صيطر  ل��ط��امل��ا  حم��اف��ظ��ة  والي���ة  لتمثيل 
اأكرب منتج لهذا  ا ثاين  اأي�صً اقت�صادها. وتعّد الوالية 

املورد, وتاأتي يف املرتبة الثانية بعد وايومنغ.
ال�صابق حاكم والي��ة وي�صت      وك��ان ج��و مان�صن يف 
�صد  ق�صائية  دع��وى  رف��ع  ال�صفة,  وبهذه  فريجينيا, 
باري�س,  اتفاقية  ع��ار���س  وق��د  البيئة.  حماية  وك��ال��ة 
ويكافح با�صتمرار للت�صكيك يف حدود انبعاثات غازات 

االحتبا�س احلراري.
   ملاذا اأحدثكم عن جو مان�صن االآن اإذا مل يكن وافًدا 
الأنه  ب�صاطة  بكل  نواياه؟  ت�صبق معرفة  اأو مل  جديًدا 
التودد  مت  ال�صيوخ,  جمل�س  يف  العمل  ا�صتئناف  منذ 

اأع�صاء حزبه  م��ن   قبل  املحافظ  الدميقراطي  لهذا 
ال�صيا�صي وكذلك من قبل خ�صومه. ومبا اأن جمل�س 
50 جمهورًيا,  و  50 دميقراطًيا  يتكون من  ال�صيوخ 

فاإن ت�صويته �صيكون غالًبا حا�صًما.
   عندما ذكر جو بايدن اأنه ال مفر من اتباع مقاربة 
وا�صنطن,  يف  االأم���ور  لتحريك  احل��زب��ن  اىل  ت�صتند 
تاأكدوا اأنه كان يفكر يف مان�صن. اإذا كانت هذه اخلطط 
يتلقى  ف�����ص��وف  ل��ل��غ��اي��ة,  تقدمية  اأو  للغاية  ط��م��وح��ة 
اأن  ب�صرعة اعرتا�صا من م�صّرع و�صت فرجينيا. ومبا 
�صي�صتمع  وا�صنطن,  يف  عليه  التفاو�س  يتم  �صيء  كل 
مان�صن اإىل كل من رئي�صه وزمائه اجلمهورين يف 

جمل�س ال�صيوخ.
ا���ص��ت��ف��اد ج���و م��ان�����ص��ن م���ن موقعه  اأن  ���ص��ب��ق  ل��ق��د     
ال�صيوخ,  ف���از يف جم��ل�����س  ف��ق��د  ه����ذا.  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
مل  تعين  الطبيعية.  وامل���وارد  الطاقة  جلنة  برئا�صة 
اأع��ي��د فيه  ان��ظ��ار البيت االأب��ي�����س يف وق��ت  يفلت ع��ن 
اأن  الرئي�س  وي���رى  للمناخ,  باري�س  باتفاقية  العمل 

مكافحة التغرّي املناخي هي اإحدى اأولوياته.
   واإذا كنتم مهتّمن باللعبة ال�صيا�صية, اأو تت�صاءلون 
كيف ميكن للجمهورين والدميقراطين العمل مًعا 
فاحر�صوا  خا�س,  ب�صكل  م�صتقطبة  �صيا�صية  بيئة  يف 
�صيفعله  م��ا  ه��ذا  بالتاأكيد  م��ان�����ص��ن...  م��راق��ب��ة  على 

بايدن وبيلو�صي و�صومر وماكونيل!
   من اآخر الروايات امل�صحكة عن جو مان�صن: رغم 
2013, ومن  ال�صيوخ منذ عام  اأن��ه ع�صو يف جمل�س 
فقد  االآن,  طويلة  ف��رتة  منذ  ال�صيا�صين  الاعبن 
حتى  اإن��ه  الثاثاء,  بو�صت,  وا�صنطن  �صحيفة  ذك��رت 
العا�صمة  يف  ال�صيا�صية  للطبقة  رف�����ص��ه  اإىل  ي��رم��ز 
�صقة  �صراء  اأو  ك��راء  عن  ال�صناتور  ميتنع  االأمريكية, 
اأي��ن يقيم يف هذه احلالة؟ على قاربه! ما هو  هناك. 

ا�صم ق�صره ال�صغري العائم؟ “تقريبا اجلنة«...
ترجمة خرية ال�صيباين

ل بد من الّتعّرف على جو مان�شني...!

*اأ�صتاذ تاريخ, وحما�صر, ومعلق �صيا�صي كندي خمت�س يف ال�صيا�صة والتاريخ االأمريكين

اأ�صابيع  لب�صعة  باقية  �صتظل  االأ�صواأ  املرحلة  وتلك  االأ���ص��واأ... 
اأخرى, هذا �صيء موؤكد«.

واأ�صار كو�صتا اإىل اأن االأو�صاع يف باده تدهورت الأ�صباب منها 
تخفيف احلكومة للقيود املفرو�صة ملكافحة اجلائحة يف الفرتة 
بن عيد املياد واحتفاالت راأ�س ال�صنة امليادية ومنها اأي�صا 
ر�صدت  العدوى  �صديدة  الفريو�س  �صالة جديدة من  تف�صي 

للمرة االأوىل يف بريطانيا.
ع�صكرين  طبين  خرباء  �صرت�صل  اإنها  االأربعاء  اأملانيا  وقالت 
اأن تقدمه. لكن  اإىل الربتغال ملعرفة نوع الدعم الذي ميكن 
كو�صتا حذر من اأن اأملانيا و�صركاء اأوروبين اآخرين ال ميكنهم 

فعل الكثري يف هذا املوقف.

•• ل�سبونة-رويرتز

ب��اده متر  اإن  اأنطونيو كو�صتا  ال��وزراء الربتغايل  قال رئي�س 
اأن  ك��ورون��ا حم��ذرا من  مبرحلة مروعة من جائحة فريو�س 
االأمور لن تبداأ يف التح�صن قبل اأ�صابيع واأن امل�صاعدة املتوقعة 

من اخلارج حمدودة.
موؤكدة  اإ���ص��اب��ة   668951 االآن  ح��ت��ى  ال��ربت��غ��ال  و���ص��ج��ل��ت 
قيا�صيا  ع��ددا  االأرب��ع��اء  و�صجلت  باملر�س.  وف��ي��ات  و11305 
كو�صتا خال  وق��ال   .293 بلغ  واح��د  ي��وم  املر�س يف  لوفيات 
بل  “�صيئا”  ل��ي�����س  ال��و���ص��ع  اإن  )ت��������ي.يف.اآي(  مل��ح��ط��ة  ال��ل��ي��ل 
“فظيعا«. واأ�صاف “ال جدوى من توهم اأننا ال نواجه املرحلة 

رئي�س وزراء الربتغال: البالد متر مبرحلة »مروعة« من اجلائحة 
اآذار/مار�س.  اإىل هناك )اليمن( بحلول مطلع  ميكننا الذهاب 
من جهتنا, نحن نبذل ق�صارى جهدنا لالتزام بهذا اجلدول 
الزمني وبدء املهمة«. وتابع “لقد اأبلغنا ال�صلطات بقلقنا ب�صاأن 
نحن  عالقة.  ت��زال  ال  التي  اللوج�صتية  الق�صايا  م��ن  العديد 
لتجّنب  املقبلة”  االأي��ام  امل�صاكل يف  اإىل حّل هذه  بحاجة ما�ّصة 
ح�صول مزيد من التاأخري, موؤّكداً اأّن االلتزام باجلدول الزمني 
ال����ذراع  اهلل,  اأن�����ص��ار  ج��م��اع��ة  اإرادة”  بح�صن  “رهن  اجل��دي��د 
االأمم  حت��اول  �صنوات  ومنذ  احلوثين.  للمتمردين  ال�صيا�صية 
املتحدة تاأمن هذه ال�صفينة واحلوؤول دون حدوث ت�صّرب نفطي 
كارثي, لكّنها مل تتمّكن من ذلك ب�صبب رف�س احلوثين الذين 
ي�صيطرون على ميناء احلديدة الرا�صية قبالته الناقلة ال�صماح 

لها بالو�صول اإىل ال�صفينة.

•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

من  خ��رباوؤه��ا  يتمّكن  اأن  يف  اأملها  ع��ن  املتحدة  االأمم  اأع��رب��ت 
التوّجه اإىل اليمن يف مطلع اآذار/مار�س الإجراء عملية فح�س 
و�صيانة اأولية ل�”�صافر”, الناقلة النفطية املهجورة قبالة مرفاأ 
احُلَديدة واملعّر�صة خلطر حدوث ت�صّرب نفطي, م�صرية اإىل اأّن 
مهّمتهم التي كان مقّرراً اأن تبداأ يف نهاية كانون الثاين/يناير 
اأو مطلع �صباط/فرباير تاأّخرت ب�صبب م�صاكل اإجرائية. وقال 
املتحّدث با�صم املنظمة االأممّية �صتيفان دوجاريك لل�صحافين 
“لقد واجهنا بع�س التاأخريات اخلارجة عن اإرادتنا يف ال�صحن 
اأخ��ذ ورّد يف توقيع وث��ائ��ق, وق��د حّلت  اأي�����ص��اً  ال���دويل, وح�صل 
اأّنه  نعتقد  احل��ايل,  الوقت  “يف  واأ�صاف  االآن«.  امل�صاكل(  )ه��ذه 

تاأخر و�شول اخلرباء الأمميني لفح�س الناقلة »�شافر« قبالة اليمن 

•• الفجر -تون�س
   اأكدت املكلفة باالإعام بالرئا�صة 
“الطرد”  اأن  التون�صية رمي قا�صم 
كان  ال���رئ���ا����ص���ة  اإىل  و����ص���ل  ال�����ذي 
اأ�صفر اللون وو�صل على اأ�صا�س اأنه 
من هيئة ر�صمية يوم االثنن على 

ال�صاعة الثالثة بعد الظهر. 
ال����ط����رود  ف���ت���ح  اأن  واأ�����ص����اف����ت     
ب��ال��رئ��ا���ص��ة ي��ت��م ع��رب ع���دة مراحل 
اأين  ال�صبط  مكتب  م��ن  انطاقا 
ح�صب  بامل�صالح  م��رورا  الفرز  يتم 
الرئي�س  اأن  م��وؤك��دة  االخت�صا�س 
قي�س �صعيد ال يفتح بيده الطرود 

التي ت�صل يوميا.
ال��ذي فتح  ال�صخ�س  اأن     وتابعت 
مكروه  ي�صبه  مل  امل�صبوه  ال��ط��رد 
ويف ���ص��ح��ة ج���ي���دة ق��ائ��ل��ة اإن�����ه مت 
م�صاألة  الأنها  امل�صاألة  على  التكتم 

خطرية.
االت�صال  مت  اأن����ه  اإىل  واأ����ص���ارت     
حتقيق  لفتح  املخت�صة  بال�صلطات 
ب��ه مادة  يف و���ص��ول ظ��رف م�صبوه 

م�صبوهة.
   وق��ال��ت اإن���ه مت االت�����ص��ال للقيام 
بتحليل نوعية وم�صدر املادة الفتة 
�صتك�صف  التحليل  نتيجة  ان  اىل 
كانت  ان  ال���ن���ظ���ر  وب���ق���ط���ع  امل�������ادة 
امل�صاألة خطرية  ف��اإّن  ام ال  خطرية 
موؤ�ص�صة  الإرب����اك  حم��اول��ة  وف��ي��ه��ا 

الرئا�صة«.  
  ُيذكر اأن �صفحات حم�صوبة على 
ال��رئ��ي�����س ق��ي�����س ���ص��ع��ي��د ك��ان��ت قد 
ملحاولة  ال��رئ��ي�����س  ت��ع��ر���س  ك�صفت 

ت�صميم.
م��ع��ز احلريزي  اأك���د  م��ن جهته     

رئا�صة  ب����دي����وان  ال�����ص��اب��ق  امل��ل��ح��ق 
الرئي�س  ف��رتة  خ��ال  اجلمهورية 
ال�صب�صي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال���راح���ل 
ت�صل  التي  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��رود  اأن 
من  بعناية  تفح�س  قرطاج  ق�صر 
قبل  الرئا�صي  االم��ن  قبل م�صالح 
الق�صر  دي��وان  ادارة  اىل  ت�صليمها 
ميرر  ما  وتقرر  عليها  تطلع  التي 

للرئي�س وما ال ميرر.
ت���دوي���ن���ة  يف  احل����������رزي  وق��������ال     
في�صبوك  مب��وق��ع  ���ص��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى 
الطرود  من  ال�صاحقة  “االغلبية 
الربيدية ال ت�صل الرئي�س وتنتهي 
كانت هناك مواد  واإذا  ال��دي��وان  يف 
لها  يتعر�س  م��ن  اول  ف���ان  ���ص��ام��ة 

اع��وان االمن الرئا�صي ومن  يكون 
ثم موظفي الديوان«.

    و����ص���دد احل���ري���زي ع��ل��ى اأن����ه ال 
اىل  ي�����ص��ل  ان  ط�����رد  الأي  مي���ك���ن 
يفتحه  ان  او  م��ب��ا���ص��رة  ال��رئ��ي�����س 

الرئي�س بنف�صه.
اأن     واأ���ص��ار يف ال�صياق نف�صه  اإىل 
ت�����ص��ل الق�صر  ال��ت��ي  ال���ط���رود  ك���ل 
ال���رئ���ا����ص���ي م��ع��ل��وم��ة اجل���ه���ة منذ 

البداية.

مبا�صرة �لتحقيق
   هذا واأفاد الناطق الر�صمي با�صم 
امل��ح��ك��م��ة االب���ت���دائ���ي���ة ب��ت��ون�����س 1 
حم�صن الدايل اأنه مت تعّهد االإدارة 

االإجرامية  ل��ل��ق�����ص��اي��ا  ال��ف��رع��ي��ة 
بخ�صو�س  ب��ال��ب��ح��ث  ب��ال��ق��رج��اين 
التي  امل���ع���ل���وم���ات  ���ص��ح��ة  “مدى 
ت��ن��اق��ل��ت��ه��ا و���ص��ائ��ل االع�����ام حول 
و������ص�����ول ظ������رف ي��ت�����ص��م��ن م�����ادة 
اجلمهورية  رئا�صة  اىل  م�صبوهة 
واجراء الت�صاخري العلمية والفنية 

الازمة«.
   واأ�صاف الدايل يف ت�صريح اأم�س 
اخلمي�س اإىل وكالة تون�س اإفريقيا 
املذك�ورة  الفرق�����ة  اأن  لاأنب�����اء 
اج�������راء هذه  ال�������ص���روع يف  ت���ول���ت 
االأعمال  اإجن��از  و”�صيتم  االأب��ح��اث 
ال���ف���ن���ي���ة امل���ط���ل���وب���ة مب����ا يف ذل���ك 
ُوجد-واإجراء  -اإن  ال��ظ��رف  حجز 

لكل  وال�صماع  الفنية  االخ��ت��ب��ارات 
�صماعه  االأب����ح����اث  ت��ق��ت�����ص��ي  م���ن 
وت��رت��ي��ب ال��ن��ت��ائ��ج ال��ق��ان��ون��ي��ة على 

�صوء ذلك«.
   وقال وزير تكنولوجيات االت�صال 
اخلمي�س,  اأم�������س  ك�����رمي,  ف��ا���ص��ل 
خ����ال اال���ص��ت��م��اع ل���ه اأم�����ام جلنة 
يف  ان���ه  ب��ال��ربمل��ان  االإدارة  ت��ن��ظ��ي��م 
م��رك��ز ال��ربي��د ه��ن��اك ف��ري��ق اأمنى 
الطرود  ي��ت��ع��ه��د مب��راق��ب��ة  خ��ا���س 
اإىل مراكز  التي ت�صل  واملرا�صات 

ال�صيادة.
االأمني  ال��ب��ح��ث  اأن  اإىل  واأ����ص���ار     
جار وال ميكن التطرق اأكر لهذه 

امل�صاألة.

�ل�صروع يف �إجر�ء �لأبحاث:

تون�س: ما حقيقة الظرف امل�شبوه يف ق�شر قرطاج...؟

هل مت ا�صتهداف الرئي�س التون�صي؟

•• وا�سنطن-وكاالت

وجه امل�صوؤولون االإيرانيون �صربات 
االأمريكية  االإدارة  الآم������ال  ع����دة 
االت���ف���اق  اإىل  ب���ال���ع���ودة  احل���ال���ي���ة 
اآخ��ره��ا يف مقابلة  ال��ن��ووي. وج���اء 
اإعامية لوزير اخلارجية االإيراين 
مبنا�صبة  ظ���ري���ف  ج�����واد  حم��م��د 
م��رور عام على اغتيال قائد فيلق 

القد�س قا�صم �صليماين.
علق امل�صت�صار البارز لل�صوؤون املالية 
ال��دف��اع عن  االإي��ران��ي��ة يف موؤ�ص�صة 
قا�صمي  �صعيد  ال��دمي��وق��راط��ي��ات 
ظريف  ب����ه  اأدىل  م����ا  ع���ل���ى  جن�����اد 
ال�صيا�صية  االأج��ن��ح��ة  اأن  م��ظ��ه��راً 
ك���اف���ة داخ�����ل اإي�������ران م��ت��ف��ق��ة على 

االأهداف نف�صها.
املهمات  ن�����ص��ق  اإن����ه  وق����ال ظ��ري��ف 
اأن  نافياً  �صليماين  م��ع  االإقليمية 
ي���ك���ون ه��ن��ال��ك ات���ف���اق ن�����ووي ثان 
اأن��ه ل��ن يتم  اأو ث��ال��ث. وه��ذا يعني 
االأ�صا�صي  االت���ف���اق  ب��ن��ود  ت��و���ص��ي��ع 
ال�صاروخي  اإي��ران  برنامج  لت�صمل 

اأو �صيا�صاتها االإقليمية.
ق��ا���ص��م��ي جن���اد يف �صحيفة  وك��ت��ب 
ظريف  ت�صريحات  اأن  هيل”  “ذا 
جت�صد م�صكلة حقيقية لبايدن مبا 
اأن��ه رب��ط ع��ودة ب��اده اإىل االتفاق 
ال���ن���ووي امل��ع��ي��ب ب���االإ����ص���رار على 
اتفاق مكمل. وبدل ال�صعي اإىل هذا 
الهدف غري املجدي, ن�صح الكاتب 

ب���اي���دن ب��ا���ص��ت��غ��ال ال��ن��ف��وذ الذي 
االأق�صى  ال�����ص��غ��ط  ح��م��ل��ة  ول���دت���ه 
النظام  ترامب لدفع  اأطلقها  التي 
االإيراين اإىل القبول بالقيود على 
و�صيا�صاته  ال�����ص��اروخ��ي  برناجمه 

االإقليمية قبل رفع اأي عقوبة.

ب... ل يفهم �إل بالقوة تهرُّ
اأو���ص��ح ظ��ري��ف خ���ال امل��ق��اب��ل��ة اأن 
االإكراهية  ال���ق���وة  ي��ف��ه��م  ال��ن��ظ��ام 
اإي���ران  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ل��ل��ع��ق��وب��ات 
وهو  املقاومة”  “اقت�صاد  ط���ورت 
مفهوم روج له املر�صد علي خامنئي 
بدل  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ة  لت�صجيع 
النفطية  ال�صادرات  على  االعتماد 

ل�صراء ال�صلع االأجنبية.
اإيجاد  اإىل  ال�صيا�صة  ه��ذه  وت��دع��و 
ح��ل��ف��اء م��وث��وق��ن مل�����ص��اع��دة اإي���ران 
العمل  العقوبات عرب  على تخطي 
اأخرى  وال�����ص��ن ودول  م��ع رو���ص��ي��ا 

وعرب خلق االنق�صامات الغربية.
ع���اق���ات وثيقة  ال��ن��ظ��ام  وي���ط���ور 
م��ع جم��م��وع��ات وف�����ص��ائ��ل غربية 
خال  العاملية.  اإي��ران  نظرة  توؤيد 
املا�صية,  ع�صرة  اخلم�س  ال�صنوات 
جممعات  يف  اإي��������ران  ا����ص���ت���ث���م���رت 
البرتوكيميائية,  ال�������ص���ن���اع���ة 
وم�صايف النفط الأنه ي�صعب تعقب 
النفط  م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
ت�����ص��ّه��ل عملية  وب���ال���ت���ايل  اخل������ام, 
التهرب من العقوبات. وا�صتخدمت 

طهران كانت وا�صحة منذ البداية, 
نحو  يوؤّمن مم��راً  اتفاق  اإىل  �صعت 
م��ق��اب��ل منافع  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��ن��ب��ل��ة 

اقت�صادية �صاملة.
الديني  ال����ن����ظ����ام  و���ص��ي�����ص��ت��ع��م��ل 
“اقت�صاد  ل��ب��ن��اء  امل��ال��ي��ة  م��ك��ا���ص��ب��ه 
مقاوم” اأكر فاعلية وتنوعاً, لكن 
االتفاق  م���ن  وا���ص��ن��ط��ن  ان�����ص��ح��اب 
عرقل خمططها. اأما عودتها اإليه 

ف�صتعني ا�صتئناف العمل به.
ت��ن��ازالت طويلة  النظام  ي��ق��دم  ل��ن 
بتطوير  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا  يف  امل��������دى 
ون�صاطاته  البال�صتية  ال�صواريخ 
خاف  اإذا  اإال  التخريبية  االإقليمية 
على م�صريه. واللغز الذي يتوجب 
اإب����ق����اء طهران  ك��ي��ف��ي��ة  ه����و  ح���ل���ه 
املبا�صر  احل��ل  لواجباتها.  ممتثلة 
االإي����راين  ال�����ص��ع��ب  ي�صقط  اأن  ه��و 
لكن  االإ���ص��ام��وي��ة.  الديكتاتورية 
موجودة  امل��ث��ال��ي��ة  غ���ري  احل���ل���ول 

اأي�صاً.

فر�صة بارزة
يرى قا�صمي جناد اأن ت�صعيب عودة 
اإيران اإىل ال�صلوك ال�صيئ, يقت�صي 
زناد  اآل��ي��ة  ات��ف��اق  اأي  يت�صمن  اأن 
تعيد فر�س العقوبات �صريعاً على 
البنود  االأخ��رية  اإذا خرقت  اإي���ران, 
ال�صاروخي  ب��ربن��اجم��ه��ا  املتعلقة 

ون�صاطتها االإقليمية.
�صيكون �صعباً على الديبلوما�صين 

العراق  ال�صيا�صي يف  اإيران نفوذها 
جل��ع��ل��ه م�����اذاً اأ���ص��ا���ص��ي��اً ل��ه��ا �صد 

االإجراءات العقابية.

ك�صَف �ملوقف �حلقيقي
تتوافق تعليقات ظريف مع موقف 
طهران القدمي الراف�س للتفاو�س 

ع��ل��ى ان��ت�����ص��ار احل���ر����س ال���ث���وري, 
وت�صليم  ال�����ص��ي��ع��ي��ة,  وامل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 
اأخرى  ون�صاطات  تقليدية  اأ�صلحة 

مزعزعة لا�صتقرار.

ال تنازالت دون خوف على م�صريه
تابع قا�صمي جناد اأن ا�صرتاتيجية 

التكهنات  تقوم  �صواريخها.  على 
اأ�صا�صاً  اأرادت  اأوباما  اإدارة  اأن  على 
اإدخال هذا امللف يف املفاو�صات على 
تراجعت  لكنها  ال���ن���ووي  االت���ف���اق 

عنه حن رف�صه خامنئي.
اإيران جمدداً  اأن عودة  وهذا يعني 
�صاأنها  م��ن  ال���ن���ووي  االت���ف���اق  اإىل 

تاأجيل  اإىل  اأخ���رى  م��رة  ت���وؤدي  اأن 
ومتقل�س  م����ت����وا�����ص����ع  اإي�����������راين 
برناجمها  ل��ت�����ص��ن��ي��ع  ب��ا���ص��ت��م��رار 
�صامل  رف����ع  م��ق��اب��ل  يف  ال����ن����ووي, 
ل��ل��ع��ق��وب��ات. ���ص��ت��ك��ون م��ل��ف��ات عدة 
غ������ري م����ط����روح����ة ع����ل����ى ط����اول����ة 
ال�صواريخ والقيود  التفاو�س مثل 

االأمريكين انتزاع هكذا تنازل من 
طهران. لكّن اإيران اختربت ثاث 
�صنوات متعاقبة من النمو ال�صلبي 
املرتفع,  والت�صخم  املحلي,  للناجت 

واالنهيار ال�صامل يف عملتها.
كذلك, ال ت�صتطيع اإيران الو�صول 
اإال اإىل حوايل 9 مليارات دوالر من 
االحتياطي. منذ 2017, واجهت 
التظاهرات  م��ن  موجتن  ط��ه��ران 

الوا�صعة التي هزت الباد.
وب�صكل بديهي تخ�صى موجة ثالثة 
واأخطر.  اأو����ص���ع  ال��ت��ظ��اه��رات  م��ن 
اليائ�س  ال�صعب االإيراين  ولتهدئة 
ال���ن���ظ���ام اإىل  وامل����ح����ب����ط, ي���ح���ت���اج 
�صريان حياة اقت�صادي وهذا يقّدم 

لوا�صنطن فر�صة بارزة.

�حلل
اإىل  االإدارة اجلديدة  امل�صت�صار  دعا 
االأق�صى  ال�صغط  حملة  م�صاعفة 
نقطة  اإىل  ط���ه���ران  ت�����ص��ل  ح��ت��ى 
التنازالت  ل��ت��ق��دمي  معها  ت�صطر 
النووية,  امل�����ص��ائ��ل  يف  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
واالإق����ل����ي����م����ي����ة, وال���������ص����اروخ����ي����ة, 
وا�صنطن  ع���ادت  اإذا  واالإره���اب���ي���ة. 
ف�صتفقد كل  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  اإىل 
ن��ف��وذه��ا ول���ن ي��ك��ون ل���دى طهران 
�صواريخها  ل��ت��ق��ي��ي��د  ���ص��ب��ب  اأي 
وختم  االإق���ل���ي���م���ي���ة.  و���ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا 
“علينا  كاتباً  مقاله  جناد  قا�صمي 

التعلم من اأخطائنا, ال تكرارها«.

هل تتعلم وا�شنطن من اأخطائها يف التفاق النووي؟

اإدارة بايدن تعلن تغيري ال�شيا�شة الأمريكية يف ال�شرق الأو�شط  •• وا�سنطن-اأ ف ب

���ص��ام��ل لل�صيا�صة  ب��اي��دن ع��ن تغيري  ب��ق��ي��ادة ج��و  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اأع��ل��ن��ت 
للدعم الع�صكري لدول  “مراجعة”  ال�صرق االأو�صط تت�صمن  االأمريكية يف 

اخلليج وا�صتئناف احلوار مع اإيران “�صي�صتغرق بع�س الوقت«.
ترامب منه  دونالد  �صحب  ال��ذي  االإي��راين  النووي  االتفاق  ويبدو م�صتقبل 

وا�صنطن �صيكون واحدة من اأكر االأولويات اإحلاحا على ال�صاحة الدولية.
لكن وزير اخلارجية االأمريكية اأنتوين بلينكن وبعد يوم على توليه من�صبه, 
خفف من االندفاع. وقال يف اأول موؤمتر �صحايف له اإن “الرئي�س بايدن اأو�صح 
اأنه اإذا اأوفت اإيران جمددا بكل التزاماتها” باتفاق 2015 “فاإن الواليات 

املتحدة �صتفعل االأمر نف�صه«.
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا ع��ل��ى ج��ب��ه��ات عدة.  ال��وف��اء  “توقفت ع��ن  اإي����ران  اأن  واأ����ص���اف 
امل�صار  اإىل  للعودة  ال��ق��رار,  ه��ذا  ات��خ��ذت  اإذا  ال��وق��ت  بع�س  االأم���ر  �صي�صتغرق 
اإذا كانت تفي  نتمكن من تقييم ما  االأم��ر وقتا حتى  ال�صحيح, و�صي�صتغرق 

بالتزاماتها. ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك. هذا اأقل ما ميكن قوله«.
لكن املفاو�صات �صتكون �صاقة على االأرجح الأن اإيران تطلب العك�س, وتريد اأن 

والقانون  ال��ت��ع��اون  ازدراء  ط��ري��ق  على  ال�صري  وم��وا���ص��ل��ة  الفا�صلة  ت��رام��ب 
�صيا�صة  اإن��ه��اء  ع��رب  اأف�صل  طريقا  ب��اي��دن  يختار  اأن  ميكن  اأو  ال��دول��ي��ن... 
االتفاق  اإىل  وال��ع��ودة  ترامب  تبناها  التي  الفا�صلة  الق�صوى”  “ال�صغوط 
 ,2015 اأبرم يف  الذي تخلى عنه �صلفه«. ويفرت�س اأن مينع االتفاق الذي 

اإيران من امتاك قنبلة ذرية.
لكن يف 2018, اأغلق الرئي�س اجلمهوري ال�صابق الباب معتربا اأن االتفاق 
االإيرانية يف  للجمهورية  املزعزعة لا�صتقرار”  “االأن�صطة  لوقف  يكفي  ال 
االأمريكية ثم  العقوبات  اأع��اد فر�س كل  االإط���ار  ه��ذا  االأو���ص��ط. ويف  ال�صرق 
�صددها, على اإيران التي تراجعت بدورها تدريجيا عن القيود املفرو�صة على 

برناجمها النووي.
�صيء لتجنب ظهور  االتفاق قبل كل  ه��ذا  اإنقاذ  اأن��ه يجب  ي��رى  بايدن  لكن 

اإيران نووية.
لنبني  �صن�صتخدم ذلك كنقطة انطاق  “بعد ذلك  اأن��ه  بلينكن جم��ددا  اأك��د 

تقوم وا�صنطن باخلطوة االأوىل عرب رفع العقوبات االأمريكية قبل اأي �صيء 
اآخر. ومل يو�صح اأنتوين بلينكن الطريقة التي ينوي فيها حل هذه امل�صكلة. 
وقد التقى االأربعاء نظراءه الفرن�صي والربيطاين واالأملاين املتم�صكن جدا 

باالتفاق االإيراين.
وتاأتي ت�صريحات بلينكن بينما دعت رو�صيا واإيران الثاثاء الواليات املتحدة 
وزير اخلارجية  التزاماتها. وقال  اإي��ران  النووي لتحرتم  االتفاق  انقاذ  اإىل 
االإي����راين حممد جواد  ن��ظ��ريه  ا�صتقباله  ل��دى  �صريغي الف���روف  ال��رو���ص��ي 
اإنقاذ )االتفاق( ونحن, مثل  “الق�صية املطروحة جدا راهنا هي  اإن  ظريف 

اإيران, نتمنى العودة اإىل تنفيذه التام والكامل«.
من جهتها, ذكرت اإيران بايدن بعد يومن فقط من توليه مهامه الرئا�صية, 

مبا تعتربه متطلبات الإنقاذ االتفاق النووي.
“على  االأمريكية, قال ظريف  اأفريز”  “فورين  ففي مقال ن�صره يف جملة 
اإدارة  �صيا�صات  تبني  اأ�صا�صي:  خيار  ح�صم  وا�صنطن  يف  اجل��دي��دة  احلكومة 

للتعامل  ومتانة,  دميومة  اأك��ر  اتفاقا  اأ�صميناه  ما  و�صركائنا,  حلفائنا  مع 
مع العديد من الق�صايا االأخرى التي تطرح اإ�صكالية كبرية يف العاقة مع 
دون اأن ي�صيف اأي تفا�صيل. غري اأن بلينكن قال “لكننا بعيدون عن  اإيران”, 
ذلك«. يف الوقت نف�صه , اأطلقت وزارة اخلارجية مراجعة للقرارات االأخرية 

املثرية للجدل للحكومة ال�صابقة.
وكانت اأول نتيجة تعليق وا�صنطن مبيعات االأ�صلحة “اجلارية” حتى “اإعادة 
ح�صبما  اال�صرتاتيجية”,  “اأهدافها  اأنها حتقق  للتاأكد من  فيها”  التدقيق 

اأعلنت وزارة اخلارجية االأمريكية . 
وكان بلينكن تعهد االأ�صبوع املا�صي “باإنهاء” الدعم االأمريكي لهذا التحالف 
اليمنين. وقال  املدنين  الفادحة �صد  االأخطاء  العديد من  بارتكاب  املتهم 
باأ�صواأ  االأحيان  يعترب يف كثري من  ما  “�صاهم يف  التحالف  اإن هذا  االأربعاء 

اأزمة اإن�صانية يف العامل اليوم«.
يف الوقت نف�صه, اأكد على مراجعة “عاجلة جدا” لقرار اإدراج احلوثين على 
الائحة االأمريكية “للمنظمات االإرهابية” الذي واجه انتقادات من جميع 
وا�صعة  مناطق  اإىل  االإن�صانية  امل�صاعدات  اإي�صال  بعرقلة  يهدد  الأنه  اجلهات 

ي�صيطر عليها املتمردون.
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عربي ودويل

مت �إهد�ء و�صيلة �لقرن �حلادي و�لع�صرين �إىل �أبناء �لقرن �لع�صرين دون تعليمات �ل�صتخد�م �لتي تتو�فق معها
هذه �ل�صبكات هي �لتي �صنعت �صمعة تر�مب بني �أن�صاره, و �ل�صبكات نف�صها �صكلت جي�صا حقيقيا من معار�صيه

ا�صتخدم  والي���ت���ه,  ب���داي���ة  ف��م��ن��ذ   
ال�صوت  م��ك��رب  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����س 
هذا للتوا�صل مع موؤيديه, االأكر 
اعتدااًل, يف تدفق  واالأكر  تطرفاً 
توقف  وال���ذي  م�صتمر,  ل��وغ��وري 
لفرتة وجيزة جمربا ومكرها, عند 
مر�صه, واأجرب -كوفيد -الرئي�س 

على البقاء يف امل�صت�صفى.

�أ�صيبت لكنها مل تغرق
مكنته  ال������ذي  ال���ظ���ه���ور  دون      
م���ن���ه امل���ن�������ص���ة, ك�����ان ط��ب��ي��ع��ي��ا اأن 
ي����ك����ون خل����ط����اب ت�����رام�����ب خ���ال 
ف����رتة والي���ت���ه ت���اأث���ري اأق�����ل. لدى 
يف  م�صتخدم  مليون   330 تويرت 
 68 منهم  ال��ع��امل,  اأن��ح��اء  جميع 
وقد  املتحدة.  ال��والي��ات  يف  مليون 
اأفعاله,  ا�صتخدمه ترامب لتربير 
وعر�س  خ�صومه,  �صمعة  وت�صويه 
عن�صريتها  ت��ك��ن  مل  ال��ت��ي  اآرائ�����ه 
وقبل  �صراً.  لاأجانب  وكراهيتها 
عدة اأ�صابيع من 3 نوفمرب, اأعلن 
اأنه �صيتم تزوير االنتخابات, واأنه 
ومظاهر  ال��ن��ت��ي��ج��ة:  يف  �صيطعن 
اأكر موؤيديه  الده�صة عند مرور 
اأدجلة للفعل, هي اإما عمى خطري 

اأو نفاق.
اأو �صيا�صًيا      و�صواء كان �صحفًيا 
�صخ�س  اأي  فاإن  عادًيا,  مواطًنا  اأو 
على  ت��رام��ب  دون��ال��د  اإىل  ا�صتمع 
املا�صية  االأرب������ع  ال�����ص��ن��وات  م����دار 
ل��دي��ه م��ا يكفي م��ن االأدل����ة لفهم 
لرف�س  امل�������ص���ت���م���رة  دع����وات����ه  اأن 
واملثقفن  وا�صنطن  ا�صتبل�صمنت 
للفا�صية  املناه�صن  واملتظاهرين 
ال�صود  ح���ي���اة  ح���رك���ة  ون�������ص���ط���اء 
اجتماعية  اإمكانات  متلك  مهمة, 
تاأّمل �صرورية,  متفجرة. وبوقفة 
االأربع  ال�صنوات  اأن  ال��وا���ص��ح  م��ن 
الرتامبية  ال��وف��رة  م��ن  االأخ����رية 
على و�صائل التوا�صل االجتماعي, 
ت��ت��ح��م��ل م�������ص���وؤول���ي���ة ك���ب���رية عن 

اأحداث 6 يناير.
ا اإنه      ومع ذلك, ميكن القول اأي�صً
االجتماعية  ال�صبكات  بف�صل هذه 
نف�صها, بف�صل االإنرتنت ب�صكل عام 
وتويرت على وجه اخل�صو�س, مل 
ا  يف�صل االنقاب فقط, ولكن اأي�صً

مل تتم اإعادة انتخاب ترامب.
ولكنها  وترنحت,  اأمريكا,  اهتزت   

مل ت�صقط.
اخلام�س  ال���رئ���ي�������س  ي�����ص��غ��ل  ل����ن   
واالأربعون للواليات املتحدة والية 
النواب  جم��ل�����س  و����ص���وت  ث���ان���ي���ة, 
على قرار عزله, و�صينظر جمل�س 
ال�����ص��ي��وخ يف م���و����ص���وع اإدان�����ت�����ه... 
يقال  ك��م��ا  ت��غ��رق,  ال  التقلبات  ان 

عندنا... �صكرا من؟
   مل ُينتخب ترامب فقط بف�صل 
وكان  برنامج,  لديه  ك��ان  ت��وي��رت: 
م��دع��وًم��ا م��ن احل���زب اجلمهوري 
ب��اأك��م��ل��ه, وع��ق��د اج��ت��م��اع��ات, وكان 
�صرائح  اإىل  يتحدث  كيف  ي��ع��رف 
كاملة من اأمريكا كانت تنتظر ان 
�صيا�صية  رج��ل  اأخ����رًيا,  يخاطبها, 
م����ن وا����ص���ن���ط���ن ب���ل���غ���ة مي���ك���ن ان 
هناك  وك��ان��ت  فيها.  نف�صها  ت��رى 
م��ن��اظ��رات م��ع ه��ي��اري كلينتون, 
ال�صخ�صية  ع����دوان����ي����ة  اب���������رزت 

بو�صوح.
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  دون  وح��ت��ى     
و�صوله  مب����ج����رد  االج����ت����م����اع����ي, 
�صيفي  ك���ان  االأب��ي�����س,  ال��ب��ي��ت  اإىل 
االنتخابية:  ح��م��ل��ت��ه  يف  ب���وع���وده 
حظر امل�صلمن, الذي مينع دخول 
معينة  اإ���ص��ام��ي��ة  دول  م��واط��ن��ي 
�صيا�صة  ت�صديد  املتحدة,  الواليات 
حب�س  العائات,  تفكيك  الهجرة, 
االإ�صبانية  االأ�صول  ذوي  االأطفال 
التجارية,  االنعزالية  اأقفا�س,  يف 
باري�س,  اتفاقية  من  واالن�صحاب 
وو�����ص����م ال�������ص���ن, وال���ت���خ���ل���ي عن 

االتفاق مع اإيران.
 وب�����������دون �����ص����ب����ك����ات ال����ت����وا�����ص����ل 
االجتماعي, كان لكل هذا ان يجد 
املطبوعة  ال�صحف  يف  اال  ���ص��داه 
�صيما  -ال  التلفزيونية  واالأخ��ب��ار 
ق���ن���وات م��ث��ل ف��وك�����س ن���ي���وز, وهي 
الرئي�س  دع��م��ت  اع��ام��ي��ة  و�صيلة 
ف�����رتة ط���وي���ل���ة واأي��������دت اأك���اذي���ب���ه 

ال�صارخة.
ه����ن����اك  ك����������ان  ذل������������ك,  وب������ع������د    
متظاهر  وق���ت���ل  ���ص��ارل��وت�����ص��ف��ي��ل, 
النازين  اأح�����د  ي���د  ع��ل��ى  م�����ص��امل 
اجلدد, مما دفع ترامب اإىل النطق 
بحكم يو�صح وي�صرح كل �صيا�صاته: 
“هناك اأنا�س طيبون للغاية يف كا 
ال�صبكات  غياب  ويف  املع�صكرين”. 

يف  لتكون,  كانت  م��ا  االجتماعية, 
ال�صور  بداية رئا�صة ترامب, تلك 
للنازين  م��ك��ان  ك���ل  يف  امل��ن��ت�����ص��رة 
ي�������ص���رخ���ون, وتلك  اجل�����دد وه����م 
احل�صد  نحو  تندفع  وهي  ال�صيارة 
املناوئن  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  وت���ق���ت���ل 
 32 هاير,  هيذر  خا�صة  للعملية, 

عاًما, والتي �صتموت ب�صببها.

ق�صف على مد�ر �ل�صاعة
االأح�������داث, اجلمهور  ه���ذه  ك���ل     
اأ�صبح  وال��دويل,  االأمريكي  العام, 
 ... على دراي��ة بها حلظة وقوعها 
بف�صل ال�صبكات االجتماعية.  نعم 
بف�صلها, مت تداول �صور االأطفال 
املمزقة,  وال��ع��ائ��ات  اأق��ف��ا���س,  يف 
�صارلوت�صفيل,  يف  امل���روع  وامل�صهد 
وم�����ص��ه��د ق��ت��ل ج���ورج ف��ل��وي��د على 
يف  �صاعد  وم��ا  �صرطة,  �صابط  ي��د 
التي  الرئا�صة  لنوع  �صورة  اإعطاء 

اختارتها اأمريكا.
 بف�صلها, بقيت هذه ال�صور طيلة 
اأرب��������������������ع ���ص�����������������ن��وات, ال ُت��ن�����ص��ى وال 
متحى, ويف كثري م��ن االأح��ي��ان ال 

حتتمل.
   ثم برزت كل مظاهر ال�صخ�صية 
البغي�صة للرئي�س: دونالد ترامب 

احلكاية  ه�����ذه  م���ث���ل  ت����ث����ريه  م����ا 
ك���ان ي�صتدعى  ك��م��ا  ت��وي��رت.  ع��ل��ى 
م�صت�صاريه وهو يف احلمام مما اأثار 
لات�صال  ودفعهم  م�صاعديه  قلق 

باأطباء نف�صين دون علمه.
   يف اأح����د االأي������ام, ع��ن��دم��ا توقف 
الطريق,  ج���ان���ب  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ب��ول 
وجهت الرياح رذاذه على �صاق اأحد 
لفت  ال���ذي  ال�صخ�صين  ح��را���ص��ه 
“اأعلم.  واأجاب جون�صون  انتباهه, 
هذا من اخت�صا�صي وامتيازاتي”. 
وع��ن��دم��ا ���ص��األ��ه ال�����ص��ح��ف��ي��ون عن 
�صبب وجود االأمريكين يف فيتنام, 
باإخراج  ال�صبب”  “لهذا  اأج����اب 

جهازه التنا�صلي من �صرواله.

لعبة حم�صلتها �صفر
   ال�������ص���ورة ال���ت���ي ك����ان مي��ك��ن اأن 
ي��ر���ص��ل��ه��ا دون�����ال�����د ت����رام����ب لوال 
االجتماعية  ال�����ص��ب��ك��ات  حم��ط��ة 
ب�����ص��ك��ل ع�����ام, و���ص��ب��ك��ة االإن���رتن���ت 
�صت�صبح  ك���ان���ت  خ����ا�����س,  ب�����ص��ك��ل 
���ص��ي��ا���ص��ي مييني  �����ص����ورة  جم�����رد 
مت�صدد, حازم و�صلطوي, له �صجل 
وان  للكثريين,  مقبول  اقت�صادي 
قراراته املناه�صة للحجر ال�صحي 
وغ��ل��ق االق��ت�����ص��اد ك����ان مي��ك��ن اأن 

دونالد  معاق,  �صخ�س  من  ي�صخر 
ترامب يدعو اإىل ممار�صة غليظة 
ي�صرح  ال�صرطة,  توقفهم  من  مع 
دونالد ترامب اأنه باالإمكان اهانة 
م�صهورين,  نكون  عندما  الن�صاء 
االآخرين  يتجاوز  ترامب  دون��ال��د 
����ص���ورة  يف  االأول  ي����ك����ون  ح���ت���ى 
الج��ت��م��اع زع��م��اء دول��ي��ن, يو�صح 
املهاجرين  اأن  ت���رام���ب  دون����ال����د 
لي�صوا ب�صًرا, بل حيوانات, دونالد 
ال�صود  حياة  حركة  ي�صف  ترامب 
الكراهية”,  “رمز  ب��اأن��ه��ا  م��ه��م��ة 

اإلخ.
   ل�����و ك����ان����ت و�����ص����ائ����ل االإع��������ام 
التي  ال���وح���ي���دة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ه���ي 
الكلمات  وه���ذه  ال�صور  ه��ذه  تبث 
املتكرر  ن�صرها  الأن  قوتها  لفقدت 
وبالتايل,  ج��ًدا,  وا�صع  نطاق  على 
اأحدثت  ال��ت��ي  ا���ص��ت��م��راري��ت��ه��ا, ه��ي 

–اأو يخ�صرها  يف هذه االنتخابات 
ال�صبعة  من  بكثري  اأ�صغر  بهام�س 
ماين ناخب الذين ف�صلوه عن 
ب���اي���دن, مم��ا ي��ج��ع��ل م��زاع��م��ه عن 
ت���زوي���ر ب���اي���دن االن��ت��خ��اب��ي اأك���ر 

م�صداقية.

»لهذ� �ل�صبب »
   ترامب لي�س اأول رئي�س اأمريكي 
ُي��ظ��ه��ر ���ص��ل��وًك��ا اإ����ص���ك���ال���ًي���ا. ومن 
جون�صون,  ل��ي��ن��دون  اأن  ال��وا���ص��ح 
م��ن ب��ن اآخ��ري��ن, ك��ان ي��ع��اين من 
مت���ا����س ب����ن خ���ي���وط���ه. ل���ق���د كان 
الذي  التنا�صلي,  بع�صوه  مهوو�ًصا 
“جامبو”,  ل���ق���ب  ع��ل��ي��ه  اأط����ل����ق 
به:  االإعجاب  على  النواب  واأج��رب 
“هل راأيتم �صيًئا بهذا احلجم من 
قبل؟” �صاأل, وهو يك�صف عنه اأمام 
يتخيل  اأن  للمرء  اأعينهم. وميكن 

تاأثريها. 
ميكن  يوميا,  اأخ���رى,  ناحية  م��ن 
اأحياًنا  �صاهدا  يكون  اأن  للجميع 
واأحياًنا على تعبريات  ه��راء,  على 
لتطرف ترامب الذي ي�صب دائًما, 
دون ت�صفية, حمتوى دماغه على 
املف�صلة,  االج��ت��م��اع��ي��ة  ���ص��ب��ك��ت��ه 
االأخرية  االأ�صهر  خ��ال  وخا�صة, 

من احلملة االنتخابية الثانية.
   والأن��ه ظل يكرر على تويرت اأنه 
�صيطعن يف نتائج االنتخابات اإذا مل 
تكن يف �صاحله, والأن العديد من 
اأع��دائ��ه )وع��ل��ى وج��ه اخل�صو�س 
م�����ص��روع ل��ي��ن��ك��ول��ن, وه���ي جمعية 
وواع  اأمله  خاب  جمهوري  اأن�صاأها 
فرتة  ق��ب��ل  ال�صخ�صية  ب��خ��ط��ورة 
ط��وي��ل��ة م��ن االأح������داث االأخ����رية( 
نقلوا وحذروا اجلماهري مما كان 
�صنوات,  اأرب��ع  وه��ذا طيلة  يحدث, 

احلملة  اث��ن��اء  اأك��رب  بكثافة  ولكن 
اإع��ادة انتخاب  االنتخابية, مل تتم 
مليون   74 ت�صويت  رغ��م  ترامب 
 81 )مقابل  ل��ه  للتجديد  ناخب 

مليون جلو بايدن(.
التاريخي على  االإقبال     ويرجع 
الذين  ك��ل  تعبئة  اإىل  الت�صويت 
اأال يتوىل فرتة  اأن��ه يجب  اأدرك���وا 
يبقون  الذين  كل  بن  من  ثانية, 
عادة يف منازلهم يوم الت�صويت اأو 
ال يكلفون اأنف�صهم عناء الت�صويت 
ب���ال���ربي���د. وي����ع����ود ال��ف�����ص��ل اإىل 
التوا�صل  ���ص��ب��ك��ات  اىل  ك��ب��ري  ح��د 
على  الناخب  لي�صبح  االجتماعي 
الإعادة  احلقيقية  باملخاطر  دراي��ة 
ان��ت��خ��اب دون��ال��د ت��رام��ب. وبدون 
دائرته  ات�صعت  ال��ذي  ال��وع��ي  ه��ذا 
جراء ماحقة خ�صومه على مدار 
يفوز  اأن  املمكن  من  ك��ان  ال�صاعة, 

ت��ائ��م )ون��ا���ص��ب��ت اأ����ص���ا( ع����دًدا 
اأال  )يجب  االأمريكين  من  كبرًيا 
الكوفيد-19  قتل  اإذا  اأن��ه  نن�صى 
يف نهاية والية ترامب 400 الفا, 
ملقاومته  املتخذة  االإج����راءات  ف��اإن 
�صنعت املاين من العاطلن عن 

العمل(.
الرئي�س  اأن  جريدة  يف  تقراأ  اأن     
ق��ال خ��ال م��وؤمت��ر �صحفي هراء 
ال�صهل  وم����ن  ����ص���يء,  واأك�����اذي�����ب, 
بال�صور,  م�صاهدته  ام��ا  ن�صيانه. 
و�صائل  ع���ل���ى  وت������ك������راًرا,  م��������راًرا 
االج��ت��م��اع��ي, فيرتك  ال��ت��وا���ص��ل 
هذه  اأن  بالتاأكيد  دائ��م��ة.  ب�صمة 
�صمعة  �صنعت  التي  هي  ال�صبكات 
لكنها  اأن���������ص����اره,  ل�����دى  ت����رام����ب 
�صمحت  التي  ال�صبكات  تلك  نف�س 
ب��ت�����ص��ك��ي��ل ج���ي�������س ح���ق���ي���ق���ي من 
املكروه,  الرئي�س  لهذا  املعار�صن 
اأو  ال��ي��وم  اجل��م��ي��ع  يرف�صه  ال���ذي 

يكاد, وغادر يف خزي.
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ك���ان���ت  ل��ق��د     
���ا, م���ن خال  االج��ت��م��اع��ي, اأي�������صً
اخلا�صة  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ن��ق��ل 
الكابيتول,  مبنى  على  بالهجوم 
ه���ي ال��ت��ي ا���ص��ت��ط��اع��ت ن����زع فتيل 
ذل���ك مل  اإن  ل��ل��ق��ول  اأي حم���اول���ة 
االأم���ر مل يكن بهذه  واأن  ي��ح��دث, 
اخلطورة. فهي التي اأعطت فكرة 
الذي تعر�صت  العدوان  عن مدى 

له الدميقراطية االأمريكية.
جًدا  بعيدين  ل�صنا  باخت�صار,      
ع����ن ل��ع��ب��ة حم�����ص��ل��ت��ه��ا ���ص��ف��ر يف 
االجتماعية  ال�������ص���ب���ك���ات  جم�����ال 
باأخرى.  اأو  بطريقة  وم�صوؤوليتها 
قد ال يكون ال�صوؤال هو ما اإذا كان 
االأ�صخا�س  بع�س  ا�صتبعاد  يجب 
التي  املن�صات  على  ال��ت��ح��دث  م��ن 
ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا م��اي��ن االآخ���ري���ن, 
ب����داًل م��ن ذل����ك, ويف �صوء  ول��ك��ن 
التعامل  كيفية  ت���رام���ب,  ح��ادث��ة 
مع االأ�صخا�س الذين ال يلتزمون 
التي احرتمها  ال�صمنية  بالرموز 
اأوباما قليًا ومل  اأ�صافهم )غّرد 

يكن هو من يتوىل ذلك(.
عامة,  �صخ�صية  ت�صبح  عندما     
تبداأ يف لعب دور. املواطن ترامب 
اأن  يجب  ك��ان  رئي�ًصا  اأ�صبح  ال��ذي 
ميتنع  واأن  بنف�صه,  نف�صه  ي��ع��ّدل 
وعن  واب����ت����ذال,  ت���ط���رف  اأي  ع���ن 
الدعوة اإىل الفتنة على ال�صبكات. 
هذا لي�س مكتوبا يف اأي مكان, لكن 
اجلميع يعرفه... اإنها قاعدة غري 
عليها  ع��ف��ا  ق��اع��دة  لكنها  معلنة, 

الزمن االآن.
   لقد اأعطى ترامب للعامل اأجمع 
يبدو  ال  التوا�صع  يف  ب��ارًع��ا  در���ًص��ا 
با�صتخدام  ب��ع��د:  و���ص��ل  ق���د  اأن����ه 
االجتماعية,  وال�صبكات  االإنرتنت 
ن���ع���رف كيف  اأن�������ص���اأن���ا و���ص��ي��ًط��ا ال 
رئي�س  اع���رتف  وق���د  ن�صتخدمه. 
تويرت نف�صه بتعليق ح�صاب دونالد 
ت���رام���ب م���ع اق��ت��ن��اع��ه ب���اأن���ه كان 
فا�صًا, و�صابقة خطرية, واأنه كان 

احلل االأقل �صوًء الذي وجده.
اإه�����داء و���ص��ي��ل��ة القرن  ل��ق��د مت     
اإلينا,  ه���ذه  وال��ع�����ص��ري��ن  احل����ادي 
الع�صرين,  ال���ق���رن  اأب����ن����اء  ن��ح��ن 
والأحفادنا القريبن, دون تعليمات 
اال���ص��ت��خ��دام ال��ت��ي ت��ت��واف��ق معها. 
وقواعد,  رم����وز  اإىل  ن��ف��ت��ق��ر  ان��ن��ا 
لل�صيطرة  و���ص��ائ��ل  اإىل  ون��ف��ت��ق��ر 
بفرانك�صتاين  يليق  خملوق  على 
الذي ا�صتوىل على �صلطة مبدعيه 
االأكرب  واخلطر  وم�صتخدميه... 
هو اال�صتمرار يف رف�س االعرتاف 

بذلك.
مرتجمة وموؤلفة
 كتاب “لغة تر�مب«.

ل ميكن �إنكار �لدور �لذي لعبته و�صائل �لتو��صل �لجتماعي ب�صكل عام, وتويرت ب�صكل خا�س, يف �إثارة جمهور �لرت�مبيني
البث املبا�صر على االنرتنت ك�صف هول ما يحدثلقد علم ترامب العامل در�ًصا يف التوا�صع

جون�صون كان �صيفجر تويرت لو وجد يف زمنه غول الع�صر خرج عن ال�صيطرة

�صبكات التوا�صل االجتماعي غول الع�صرحرم امللياردير من �صاحه املف�صل

 با�شتخدام الإنرتنت وال�شبكات الجتماعية, اأن�شاأنا و�شيًطا ل نعرف كيف ن�شتخدمه
مل ُينتخب دونالد تر�مب بف�صل نعمة تويرت

�صعود و�صقوط تر�مب دليل جيد على ذلك

!... و�شائل التوا�شل الجتماعي فرانك�شتاين القرن 21 
•• الفجر -بريينجري فينوت –ترجمة خرية ال�سيباين

�خلام�س  �لرئي�س  حظر  ومت  �لــقــو�ــس,  �أغــلــق      
و�لأربعني للوليات �ملتحدة, �لذي �أجرب يف �لأخري 
�لأبــد  �إىل  حظره  �لأبي�س,  �لبيت  مــغــادرة  على 
فعلت  �لتي  �لرئي�صية  �لجتماعية  �ل�صبكات  من 

�جلدل:  يحتدم  �ل�صلطة.     �إىل  لإي�صاله  �لكثري 
هل كانت فكرة جيدة قطع ج�صور تر�مب مع هذه 
�أكاذيبه  قول  يف  �ل�صتمر�ر  من  ومنعه  �ل�صبكات 
�مل�صوؤولية  مــقــد�ر  مــا  �لفتنة؟  على  و�لتحري�س 
يف  و�ل,  ويوتيوب  وفي�صبوك  تويرت  يتحملها  �لتي 
�نت�صار �أيديولوجيته �ملثرية للغثيان, و�لتي �أدت يف 

6 يناير �إىل �لهجوم على مبنى �لكابيتول من قبل 
ح�صد مييني متطرف ل يز�ل برناجمه لال�صتيالء 
موكول  كان  هل  بو�صوح؟  حمدد  غري  �ل�صلطة  على 
�أم كان علينا �نتظار  �أن تقول قف,  ل�صركة خا�صة 

تدّخل �لعد�لة؟
   ل ميكن �إنكار �لدور �لذي لعبته و�صائل �لتو��صل 

يف  خا�س,  ب�صكل  وتويرت  عام,  ب�صكل  �لجتماعي 
�لبد�ية  تكن  مل  �لرت�مبيني.  جمهور  هذيان  �إثارة 
6 يناير, عندما ن�صر تر�مب, بعد خطابه �لذي  ب 
حر�س على �لتمرد, تغريد�ت غام�صة توحي باأنه 
يوم  نوفمرب,   3 يوم  �أو حتى  �ل�صغب,  يو�فق مثريي 

خ�صر �لنتخابات.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 158197

با�ص��م: �صركة يعقوب القوره و�صركاه / م�صنع القوره لل�صوكوالتة

وعنوانه: �س . ب 258, عمان 11941, االردن

وامل�صجلة حتت رقم : )158197(  بتاريخ: 2017/05/16

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/06/07 وحتى تاريخ : 2031/06/07

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 158487

با�ص��م: �صركة يعقوب القوره و�صركاه / م�صنع القوره لل�صوكوالتة

وعنوانه: �س . ب 258, عمان 11941, االردن

وامل�صجلة حتت رقم : )158487(  بتاريخ: 2011/06/13

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/06/13 وحتى تاريخ : 2031/06/13
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 340550         بتاريخ: 2020/12/06
با�ص��م: �صركة بر�صتيج لا�صترياد والت�صدير

وعنوانه: تقاطع �صارع عمان التنموي مع �صارع االأزرق الدويل, مقابل ترخي�س  �صحاب - االأردن
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�صماك وحلوم الدواجن وال�صيد, خا�صات اللحم, فواكه وخ�صروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة, جياتن وهام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

ولنب وزبدة ومنتجات االألبان, الزيوت والدهون ال�صاحلة لاأكل, موؤكوالت حمفوظة يف علب, خملات
الواق�عة بالفئة: 29

دائ��رة وحلها  واع��اه  ر�صمة ح�صان  فوقه  اط��ار م�صتطيل  داخ��ل  كلمة م�صطفى  عبارة عن  العامة:  و�صف 
اليحيا ومن االعلى �صريط ممتد وا�صفل اطار م�صتطيل منحني اجلوانب  �صنبلتن كتب بها كلمات حممد 
وحوله �صنبلتن على خلفية وعلى الي�صار كلمة MUSTAFA باحرف التينية داخل اطار م�صتطيل فوقه 
 MOHAMMAD AL YAHIA كلمات  بها  كتب  �صنبلتن  وحلها  دائ��رة  واع��اه  ر�صمة ح�صان 
باحرف التينية ومن االعلى �صريط ممتد وا�صفل اطار م�صتطيل منحني اجلوانب وحلها �صنبلتن على خلفية 

بااللوان اال�صفر واالحمر واال�صود والكحلي واالبي�س
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341576         بتاريخ: 2020/12/28
با�ص��م: اأوب�صتا

وعنوانه: 2 رو ترويون 92316 �صيفر�س �صيدك�س فرن�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صابيح لاإ�صارة
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العامة: كلمة OBSTA مكتوبة بحروف التينية باللون اال�صود
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة 
االقت�صاد , اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341577         بتاريخ: 2020/12/28
با�ص��م: اأوب�صتا

وعنوانه: 2 رو ترويون 92316 �صيفر�س �صيدك�س فرن�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صابيح كهربائية لاإ�صاءة
الواق�عة بالفئة: 11

و�صف العامة: كلمة OBSTA مكتوبة بحروف التينية باللون اال�صود
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة 
االقت�صاد , اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341578         بتاريخ: 2020/12/21
40202020646V :رقم االأولوية

تاريخ االأولوية: 2020/10/02
البلد االأولوية: �صنغافورة

با�ص��م: فا�صت تراك بي تي اي. ال تي دي.
وعنوانه: 1 نورث بريج رود, #01–40 هاي �صرتيت �صنرت, �صنغافورة 179094

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مطاعم؛ خدمات املطاعم؛ خدمات املقهى؛ توفري الطعام وال�صراب؛ خدمات الطعام وال�صراب اجلاهزة 

واخلارجية 
الواق�عة بالفئة: 43

باللون  االتينية  nalan بحروف  كلمة  ا�صفلها  االتينية  NALAN  بحروف  كلمة  العامة:  و�صف 
اال�صود

اال�ص��رتاطات: 
اأو   , التجارية يف وزارة االقت�صاد  الإدارة العامات  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 341579         بتاريخ: 2020/12/21
با�ص��م: فا�صت تراك بي تي اي. ال تي دي.

وعنوانه: 1 نورث بريج رود, #01–40 هاي �صرتيت �صنرت, �صنغافورة 179094
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�صراب  الطعام  خدمات  وال�صراب؛  الطعام  توفري  املقهى؛  خدمات  املطاعم؛  خدمات  مطاعم؛ 
اجلاهزة واخلارجية 

الواق�عة بالفئة: 43
و�صف العامة: كلمة nALAn مكتوبة ب�صكل خا�س بحروف االتينية باللون االزرق

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

, اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
قم�صية للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342135         بتاريخ: 2020/12/28
با�ص��م: �صركة حممد غامن وعبد الكرمي الراأ�س  

وعنوانه: �صوريا  - حماه – البيا�س دكان بالطابق االأر�صي بالعقار رقم 3919/19 عقارية ثالثة ملك 
الفريق الثاين عبد الكرمي

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اللحم, فواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة  الدواجن وال�صيد, خا�صات  اللحوم واالأ�صماك وحلوم 
احلليب,  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�صكر,  مطبوخة  وف��واك��ه  ومربيات  )جيلي(  ه��ام  ومطهوة, 

الزيوت والدهون ال�صاحلة لاأكل 
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العامة: عبارة عن كلمة البوادي باللغة العربية جولها اطر واعاها ر�صمة �صم�س وا�صفلها كلمة 
باللغة االجنليزية بااللوان االبي�س والبرتويل والرمادي والربتقايل الداكن  Al Bawadi

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد , اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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عربي ودويل
لودريان يدعو اإىل موا�شلة مكافحة داع�س

و�صوريا الذي ت�صارك يف مكافحته �صمن حتالف دويل تقوده 
وا�صنطن. من ناحيته, اأبرز بلينكن رغبة باده يف “موا�صلة 
التعاون الوثيق” مع فرن�صا يف مكافحة اجلهادين مبنطقة 
ال�صاحل, من دون تو�صيحات اأخرى. ويوّفر اجلي�س االأمريكي 
مهّماً,  ا�صتخبارياً  ال�صاحل دعماً  الفرن�صية يف  لعملية برخان 
تزويد  اإع��ادة  وعمليات  امل�صرية,  الطائرات  بوا�صطة  �صّيما  ال 
بالوقود يف اجلو وعمليات نقل لوج�صتي. وكانت اإدارة ترامب 
اع��ت��زام��ه��ا خ��ف�����س احل�صور  2020 ع��ن  ب��داي��ة  ق��د ع����رّبت 
الع�صكري يف اإفريقيا, ما اأثار خ�صية فرن�صا من تقلي�س الدعم 
االأمريكي لها يف املنطقة. وحتّدث وزيرا اخلارجية اأي�صاً عن 
االإيرانية«.  االأزم���ة  مع  للتعامل  الوثيق  التن�صيق  “�صرورة 

•• باري�س-اأ ف ب

�صّدد وزير اخلارجية الفرن�صي جان-اإيف لودريان على �صرورة 
وذلك  و���ص��وري��ا,  ال��ع��راق  يف  داع�����س  تنظيم  مكافحة  موا�صلة 
خال اأول مكاملة هاتفية مع نظريه االأمريكي اأنتوين بلينكن. 
واأ�صار لودريان اإىل “اأهمية موا�صلة جهودنا امل�صرتكة ملكافحة 
ال�صاحل,  منطقة  يف  وك��ذل��ك  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف  االإرهاب” 
وفق ما اأفاد حميطه. وكان الرئي�س االأمريكي االأ�صبق دونالد 
ترامب قد خف�س احل�صور الع�صكري االأمريكي يف العراق اإىل 

2500 عن�صر قبيل تن�صيب خلفه جو بايدن.
وتخ�صى فرن�صا من تعّزز قوة تنظيم داع�س االإرهابي يف العراق 

للعودة  ا�صتعدادها  عن  اجل��دي��دة  االأمريكية  االإدارة  وع��رّبت 
تعاود طهران  اأن  ب�صرط  االإي��راين  النووي  االتفاق حول  اإىل 
اأوال االلتزام بتعهداتها التي تراجعت عنها. يف املقابل تطالب 
العقوبات  وا�صنطن  ترفع  ب��اأن  رو�صيا,  من  املدعومة  اإي���ران, 
التي تفر�صها عليها اأوال, ما ي�صتدعي اإيجاد حلول دبلوما�صية 
معقدة الإنقاذ االتفاق. ونّوه لودريان ب�”اجلهود املبذولة )من 

فرن�صا( من اأجل اال�صتقرار واالإ�صاحات يف لبنان«.
يف  الدفع  عبثاً  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  وح��اول 
اإ�صاحات  لتنفيذ  م�صتعّدة  لبنانية  حكومة  ت�صكيل  اجت��اه 

هيكلية للخروج بالبلد من اأزمته ال�صيا�صية واالجتماعية.
لكّن وا�صنطن انتقدت اإجراء حمادثات يف بريوت بن ماكرون 

وحزب اهلل املوايل الإيران. وقالت الرئا�صة الفرن�صية الثاثاء 
اأمام �صحافين من جمعية ال�صحافة الدبلوما�صية الفرن�صية, 
“ننتظر املزيد من الواقعية االأمريكية حول ما هو ممكن وما 

هو غري ممكن يف ظّل الظروف يف لبنان«.
ودعا لودريان اإىل اإقامة “عاقة عرب اأطل�صية وحتالف اأطل�صي 
وتن�صيق وثيق بن االحتاد  معّززين ومتوازنن من جديد” 
“ملّفي التجارة وال�صن«.  االأوروبي والواليات املتحدة حول 
على  بلينكن  اأنتوين  �صّدد  االأمريكية,  للخارجية  بيان  ووف��ق 
لنا,  حليف  اأق��دم  فرن�صا,  مع  العمل  يف  االأمريكية  “الرغبة 
امل�صرتكة, خا�صة  التحديات  و�صركائنا االآخرين للتعامل مع 

كوفيد-19 واملناخ وال�صن«.

بايدن يبقي املبعوث الأمريكي لأفغان�شتان يف من�شبه 

 بلينكن: اأمريكا تقف مع دول جنوب �شرق اآ�شيا

ملاذا يتمتع ترامب بامتيازات الروؤ�شاء ال�شابقني حتى اآخر العمر؟ 
•• وا�سنطن-رويرتز

دونالد  حماكمة  اإج����راءات  اأث����ارت 
ت���رام���ب ب��ت��ه��م��ة ال��ت��ح��ري�����س على 
ال�����ص��اد���س م��ن يناير  االع���ت���داء يف 
كانون الثاين على مبنى الكابيتول 
مقر الكوجنر�س االأمريكي تكهنات 
على االإنرتنت اأنه قد يفقد بع�صا 
من االمتيازات املخ�ص�صة للروؤ�صاء 

ال�صابقن.
غري اأن خرباء �صابقن يقولون اإن 
للقوانن  وفقا  �صيحتفظ  ترامب 
ال�����ص��اري��ة ح��ال��ي��ا ب��ام��ت��ي��ازات مثل 
ال��ت��ق��اع��د وم��ك��ت��ب خا�س  م��ع��ا���س 
ح���دث  اإذا  ح���ت���ى  اأم����ن����ي  وف����ري����ق 
امل�صتبعد واأدانه جمل�س ال�صيوخ يف 

املحاكمة.
والف�صل يف ذلك يرجع اإىل قانون 
ن�����ص��ب��ي��ا ه���و قانون  غ���ري م���ع���روف 

الروؤ�صاء ال�صابقن.

ـــاء  ـــص ـــروؤ� �ل قـــانـــون  فــمــا   *
�ل�صابقني؟

 1958 ق����ان����ون ����ص���در ع�����ام  ه����و 
م����دى احلياة  ام���ت���ي���ازات  ل��ت��وف��ري 

للروؤ�صاء ال�صابقن.
“م�صاحة   وم��ن ه��ذه االم��ت��ي��ازات 
يوفرها  وحماية  الئقة”  مكتبية 
ج��ه��از اخل��دم��ة ال�����ص��ري��ة وح���وايل 
100 األف دوالر �صنويا للم�صاعدة 
ف����ري����ق من  ن����ف����ق����ات  ت���غ���ط���ي���ة  يف 
ال��ع��ام��ل��ن وم��ع��ا���س ت��ق��اع��د يعادل 
دوالر  األ������ف   220 ن���ح���و  ح���ال���ي���ا 

�صنويا.
اإعانة  لتوفري  القانون  ه��ذا  �صدر 
م��ال��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق ه���اري 
عام  ت��رك من�صبه  ال���ذي  ت��روم��ان 
م��ن جراء  دي��ون��ا  وواج����ه   1953
الدخول يف م�صروعات اأعمال غري 
توليه  قبل  م��ا  اإىل  ترجع  ناجحة 

املن�صب.
املرجح  م���ن  ل���رتام���ب  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
لهذه  ال�صنوية  القيمة  تتجاوز  اأن 

•• �سيدين-اأ ف ب

اأبحاث  معهد  ن�صرها  درا�صة  اأظهرت 
اأن الربازيل  اأم�س اخلمي�س  اأ�صرتايل 
اأزمة  اإدارة  اأ���ص��واأ دول��ة م��ن حيث  ه��ي 
وباء كوفيد-19 بينما نيوزيلندا هي 

االأف�صل يف العامل.
قرابة  ���ص��ي��دين  يف  ل���وي  وق��ّي��م معهد 
مئة دولة بناء على �صّتة معايري, من 
بينها عدد االإ�صابات املثبتة بفريو�س 
الوفيات  وع������دد  امل�����ص��ت��ج��ّد  ك����ورون����ا 

وو�صائل الك�صف عن االإ�صابات.
وجاء يف بيان املعهد امل�صتقل اأن “هذه 
املوؤ�صرات ُتظهر اإىل اأي مدى اأح�صنت 
اال�صتجابة  يف  اأ������ص�����اءت  اأو  ال�������دول 
التي  نيوزيلندا  اإىل  واإ�صافة  للوباء«. 
ال�صيطرة  يف  بعيد  ح���ّد  اإىل  جن��ح��ت 
حدودها  اإغ���اق  بف�صل  ال��وب��اء  على 
“�صريعة  واآل����ي����ة  ال����ع����زل  وت����داب����ري 
تندرج  الفحو�س,  الإج��راء  ون�صطة” 
وقرب�س  وت��اي��ان��د  وت���اي���وان  فيتنام 
والتفيا  واأ�صرتاليا  واآي�صلندا  وروان��دا 
و�صريانكا على الئحة الدول الع�صر 
االأوىل التي كانت لديها اال�صتجابات 

االأف�صل لاأزمة ال�صحية.
قائمة  اأ����ص���ف���ل  يف  ال����ربازي����ل  وحت�����ّل 
املتحدة  ال����والي����ات  ب��ع��د  ال��ت�����ص��ن��ي��ف, 

واإيران وكولومبيا واملك�صيك.
األف   428 اأك��ر من  ال��ربازي��ل  وتعّد 
بعد  وت��اأت��ي  كوفيد-19,  ج���راء  وف���اة 
الواليات املتحدة كاأكر دولة ت�صررت 

من حيث عدد الوفيات.

االمتيازات املليون دوالر. اإذ يو�صح 
الحتاد  الوطنية  للموؤ�ص�صة  تقرير 
موؤ�ص�صة  وه���ي  ال�����ص��رائ��ب  داف��ع��ي 
اأنه  احلكومة  اإن��ف��اق  تتابع  رقابية 
اأرب��ع��ة ماين  اإن��ف��اق ح���وايل  يتم 
دافعي  اأم������وال  م���ن  ���ص��ن��وي��ا  دوالر 
االأربعة  ال��روؤ���ص��اء  على  ال�صرائب 

على قيد احلياة حاليا.
اأع����ل����ى  اأن  ال����ت����ق����ري����ر  وي����و�����ص����ح 
املخ�ص�س  ه��و  ق��ي��م��ة  االم���ت���ي���ازات 
للم�صاحة املكتبية اإذ ح�صل كل من 
كلينتون  بيل  ال�صابقن  ال��روؤ���ص��اء 
وج��ورج دبليو بو�س وب��اراك اأوباما 
األ���ف   500 ع��ل��ى م���ا ي���رب���و ع��ل��ى 
اأم��وال دافعي ال�صرائب  دوالر من 
ل���ت���غ���ط���ي���ة االإي������ج������ار امل���ك���ت���ب���ي يف 

.2020

�لروؤ�صاء  جتريد  ميكن  هل   *
�ل�صابقني من هذه �لمتياز�ت؟

ق��ال ب��راي��ن ك��ول��ت اأ���ص��ت��اذ القانون 
ب��ج��ام��ع��ة والي������ة م��ي�����ص��ي��ج��ان اإن 
الرئي�س  ع��زل  اإذا مت  نعم  االإج��اب��ة 
الرئا�صة.  توليه  اأثناء  املن�صب  من 
الرئي�س  م�������ص���اءل���ة  ت�����وؤث�����ر  وال 

يف جم���ل�������س ال������ن������واب ع���ل���ى ه���ذه 
االمتيازات.

وك��������ان ع������دد ك���ب���ري م�����ن ال����ن����واب 
لعزل  دع��وا  العامة  وال�صخ�صيات 
اأيامه  خ��ال  الرئا�صة  من  ترامب 
لكنه  االأب��ي�����س  البيت  يف  االأخ����رية 
ت����ف����ادى ه�����ذا امل�������ص���ري ول������ذا ف����اإن 

االمتيازات باقية.
اأم������را واح������دا ينبغي  ل��ك��ن ه���ن���اك 
اأن  ميكن  فالقانون  ل��ه:  التح�صب 

يتغري دائما. 
اإن قانون  املعار�صن  ويقول بع�س 
ال���روؤ����ص���اء ال�����ص��اب��ق��ن مي��ث��ل عبئا 
يف  الروؤ�صاء  واإن  له  ل��زوم  ال  ماليا 
فر�س  لهم  تتاح  احل��دي��ث  الع�صر 
جمزية للح�صول على الدخل وال 
يحتاجون مل�صاعدة من الدولة بعد 

ترك منا�صبهم.
ويف 2016 طرح اجلمهوريون يف 
الكوجنر�س م�صروع قانون لفر�س 
اخلا�صة  امل���ي���زان���ي���ات  ع��ل��ى  ق���ي���ود 
وا�صتخدم  ال�����ص��اب��ق��ن.  ب��ال��روؤ���ص��اء 
الثانية يف  اأواخ��ر فرتته  اأوباما يف 
)الفيتو(  ال��ن��ق�����س  ح��ق  ال��رئ��ا���ص��ة 

الإ�صقاط امل�صروع.

اإن��ه يتفق م��ع الراأي  اأوب��ام��ا  وق��ال 
ال��ق��ائ��ل ب�����ص��رورة االإ����ص���اح لكن 
بها  ُط��رح  التي  بال�صيغة  الت�صريع 
كان �صيفر�س “اأعباء باهظة وغري 
الروؤ�صاء  م��ك��ات��ب  ع��ل��ى  معقولة” 

ال�صابقن.
عمد  اإذا  اإن����������ه  ك�����ول�����ت  وق����������ال 
قانون  اإ����ص���اح  اإىل  ال��ك��وجن��ر���س 
الروؤ�صاء ال�صابقن فيجب اأن يفعل 
ت�صتهدف ترامب  ذلك بطريقة ال 

وحده.
النوع  اأن خطوة من هذا  واأ�صاف   
م�صروع  غ����ري  ق���ان���ون���ا  ت���ب���دو  ق����د 
الإدانة  قانونا  اأو  االأه��ل��ي��ة  ل�صحب 

�صخ�س بعينه.

مكتب  مـــوقـــع  يـــقـــرر  ـــن  م  *
تر�مب؟

قال كولت اإن القانون يتيح لرتامب 
واإذا  بنف�صه.  مكتبه  موقع  اختيار 
ق����رر ت���رام���ب اإق���ام���ة م��ك��ت��ب��ه على 
دافعو  ف�صيدفع  ل��ه  تابعة  اأم���اك 
لرتامب  اأم����واال  فعليا  ال�صرائب 

لتاأجري عقار ميلكه.
العامة  اخل��دم��ات  اإدارة  و�صتتوىل 

وخ�������ال ف������رتة ط���وي���ل���ة م�����ن ال���ع���ام 
الدولتن  هاتن  رئي�صا  قّلل  املا�صي, 
االأك������رب م���ن ح��ي��ث ع����دد ال�����ص��ك��ان يف 
التهديد  �صاأن  من  االأمريكية,  القارة 
الذي ميثله الوباء و�صخرا من و�صع 
ال��ك��م��ام��ات وع��ار���ص��ا ف��ر���س االإغ���اق 

واأُ�صيبا �صخ�صياً بالفريو�س.
وال ترد ال�صن حيث ظهر الفريو�س 
يف   ,2019 اأواخ����ر  يف  االأوىل  للمرة 
هذا الت�صنيف ب�صبب نق�س املعطيات 
معهد  بح�صب  بالفحو�س,  املرتبطة 

االأبحاث.

وحاولت ال�صن من جهتها, الرتويج 
الإدارت������ه������ا اجل����ي����دة الأزم��������ة ال����وب����اء 
ف��ع��ال��ي��ة نظامها  اإث���ب���ات  خ����ال  م���ن 
اال����ص���ت���ب���دادي م��ق��ارن��ة ب��ال��ك��ث��ري من 
ب�صدة  ت�صررت  التي  الدميوقراطيات 

جراء الوباء.
وبح�صب معهد لوي, ال ميكن اعتبار 
اإدارة  جلهة  ف��ائ��زاً  �صيا�صي  ن��ظ��ام  اأي 

الوباء.
“بع�س  اأن  اإىل  ال���درا����ص���ة  واأ�����ص����ارت 
اأف�صل  ب�صكل  )االأزم���ة(  اأدارت  ال��دول 
من غريها, لكن معظم ال��دول برزت 

فقط لنتائجها ال�صيئة«.
ويبدو اأن الو�صع كان اأف�صل يف الدول 
ال��ت��ي ت��ع��ّد اأق�����ّل م���ن ع�����ص��رة ماين 

ن�صمة.
املجمل,  “يف  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
ال��������دول ال����ت����ي ل���دي���ه���ا ����ص���ك���ان اأق������ّل 
كفوءة  وهيئات  متما�صكة  وجمتمعات 
حت��ظ��ى ب��االأف�����ص��ل��ي��ة مل��واج��ه��ة اأزم����ة 

عاملية كاأزمة الوباء«.
ومنذ بداية تف�صي الوباء, اأُ�صيب اأكر 
من مئة مليون �صخ�س باملر�س وتويف 

اأكر من 2,16 مليوناً يف العامل.

وه�����ي ه���ي���ئ���ة ح���ك���وم���ي���ة احت����ادي����ة 
باالأثاث  املكتب  ت��زوي��د  م�صوؤولية 

املنا�صب.
وق���د غ���ادر ت��رام��ب وا���ص��ن��ط��ن اإىل 
منتجع م��ارا الجو ال��ذي ميلكه يف 
�صباح  فلوريدا  بوالية  بيت�س  بامل 
الثاين  ك����ان����ون  ي���ن���اي���ر   20 ي�����وم 
تن�صيب  من  �صاعات  قبل  اجل��اري 

بايدن.
ويف بيان �صدر يف 25 يناير كانون 
ال��ث��اين اأع��ل��ن ت��رام��ب اأن���ه �صيفتح 
يف  �صابق  كرئي�س  به  خا�صا  مكتبا 
مقر اإقامته باملنتجع على اأن يعمل 
يف  منف�صل  مبنى  م��ن  م�����ص��اع��دوه 

املنتجع.

* ما و�صع تقارير �ملخابر�ت؟
ث������م������ة م�����������ص�����ع�����ى م������ت������ن������ام ب���ن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ن حل��رم��ان ترامب 
م����ن اأح�������د ام����ت����ي����ازات ال����روؤ�����ص����اء 
ال�صابقن يف الع�صر احلديث وهو 
املخابرات  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  االط����اع 

واملعلومات ال�صرية.
رئي�س  ���ص��ي��ف  اآدم  ال���ن���ائ���ب  وق�����ال 
النواب  مبجل�س  امل��خ��اب��رات  جلنة 
�صي.بي.اإ�س  �صبكة  م��ع  مقابلة  يف 
يف 17 ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين “ال 
يح�صل  اأن  ي�صتدعي  ح��ال  ي��وج��د 
اآخر من  الرئي�س على تقرير  هذا 
اأن����ه ميكن  امل���خ���اب���رات. ال اأع��ت��ق��د 

ائتمانه على ذلك«.
االمتيازات  م���ن  ال��ن��ق��ي�����س  وع��ل��ى 
اأ�صبح  ف��اإن ه��ذا االمتياز  االأخ���رى 
القانون.  يف  واردا  ول��ي�����س  ع��رف��ا 
ومي���ك���ن ل��ل��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن اأن 
يقرر من طرف واحد منع اإطاع 

ترامب على التقارير.
املتحدثة  ����ص���اك���ي  ج����ن  وق����ال����ت 
االأبي�س  البيت  با�صم  ال�صحفية 
كانون  يناير   22 يف  لل�صحفين 
�صي�صت�صري  ب����اي����دن  اإن  ال����ث����اين 
اخل�����رباء يف جم���ال امل���خ���اب���رات يف 

هذا االأمر.

والتزم املتمّردون مبوجب االتفاق بعدم ال�صماح م�صتقبًا 
للمنظمات “االإرهابية” على غرار القاعدة با�صتخدام 
اإج�����راء مفاو�صات  ت��ع��ه��دوا  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان, ك��م��ا  اأرا����ص���ي 
ل  للتو�صّ ك��اب��ول  ح��ك��وم��ة  م��ع  م�صبوقة  غ��ري  م��ب��ا���ص��رة 
تعّهدت  املقابل,  يف  ���ص��ام.  ات��ف��اق  اإىل 
من  قواتها  �صحب  املّتحدة  ال��والي��ات 
اأفغان�صتان بحلول منت�صف 2021. 
ووا�صلت الواليات املتحدة حتى اآخر 
ت��رام��ب خف�س عديدها  والي���ة  اأي���ام 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان, يف حن  ال��ع�����ص��ك��ري يف 
ت��ع��ط��ل��ت امل���ف���او����ص���ات االأف���غ���ان���ي���ة-
ارتفاعاً  البلد  ي�صهد  بينما  االأفغانية 

يف من�صوب العنف.
اأج������زاء ع����ّدة من  اأّن  ب��ل��ي��ن��ك��ن  وذك����ر 
االتفاق مع طالبان مل ُتك�صف للعموم. 
نفهم  اأن  “علينا  االأرب�����ع�����اء  وق�����ال 
االتفاقات  عليه  تن�ّس  م��ا  بال�صبط 
اأب��رم��ت ب��ن ال���والي���ات املتحدة  ال��ت��ي 
وطالبان, للو�صول اإىل معرفة �صاملة بااللتزامات التي 

قطعتها طالبان وااللتزامات التي قطعناها«.
وع��ل��ى غ���رار ت��رام��ب, ي��دع��م ب��اي��دن و���ص��ع ح��ّد للحرب 
لكّنه  منها,  االأمريكين  اجلنود  و�صحب  اأفغان�صتان  يف 
اأعرب مرات عّدة عن رغبته يف اإبقاء قوة �صغرية يف هذا 

البلد ملكافحة االإرهاب.

امل�صرتك  ال��دف��اع  معاهدة  اأهمية  على 
الأمن البلدين, وتطبيقها الوا�صح على 
الهجمات امل�صلحة �صد القوات امل�صلحة 
يف  مبا  الهادي  املحيط  يف  الفلبينية... 
ذل���ك ب��ح��ر ال�����ص��ن اجل��ن��وب��ي«. جاءت 
لوك�صن  ق��ال  اأن  بعد  بلينكن  تاأكيدات 
�صن  على  احتجاجا  قدمت  الفلبن  اإن 
ال�صواحل  خلفر  ي�صمح  لقانون  ال�صن 
بفتح النار على ال�صفن االأجنبية وا�صفا 
ب���احل���رب«. واأق���رت  “تهديد  ب��اأن��ه  اإي����اه 
والذي  اجلمعة  ي��وم  الت�صريع  ال�صن 
با�صتخدام  ال�����ص��واح��ل  خل��ف��ر  ي�����ص��م��ح 
لوقف  ال�صرورية”  الو�صائل  “جميع 
اأو منع التهديدات من ال�صفن االأجنبية, مبا يف ذلك هدم 
من�صاآت بنتها دول اأخرى على ال�صعاب املرجانية التي تزعم 

بكن ال�صيادة عليها.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأفغان�صتان  اإىل  مبعوثها  اأّن  املّتحدة  ال��والي��ات  اأعلنت 
من  ال��ّرغ��م  على  من�صبه  يف  �صيبقى  زادة  خليل  زمل���اي 

بايدن  جو  اجلديد  الرئي�س  اإدارة  اأّن 
مراجعة  نّيتها  على  التاأكيد  اأع���ادت 
مع طالبان  املوّقع  التاريخي  االتفاق 
قبل نحو عام. وقال وزير اخلارجية 
اأن��ت��وين بلينكن  االأم���ريك���ي اجل��دي��د 
منه  طلبنا  “لقد  �صحايف  موؤمتر  يف 
موا�صلة العمل املحوري الذي بداأه«.

وزملاي خليل زادة املولود يف اأفغان�صتان 
كان �صفرياً للواليات املتحدة يف كّل من 
االأمم املّتحدة والعراق واأفغان�صتان يف 
عهد جورج بو�س االبن. ودعا الرئي�س 
الدبلوما�صي  ترامب  دونالد  ال�صابق 
امل��خ�����ص��رم مل�����ص��اع��دت��ه ع��ل��ى االإي���ف���اء 
بتعّهده االنتخابي لو�صع حّد الأطول 

حرب يف تاريخ الواليات املتحدة.
وبعد 19 عاماً من تدّخل الواليات املتحدة يف اأفغان�صتان 
ل خليل  اإثر هجمات 11 اأيلول/�صبتمرب 2001, تو�صّ
طالبان  مع  اتفاق  اإىل  املفاو�صات  من  اأ�صهر  بعد  زادة 
وّقع يف قطر بتاريخ 29 �صباط/فرباير املا�صي. واأ�صاد 

اأغلب الدبلوما�صين واخلرباء باالتفاق.

•• وا�سنطن-رويرتز

اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  قال 
مطالب  ترف�س  وا�صنطن  اإن  بلينكن 
بكن بال�صيادة يف بحر ال�صن اجلنوبي 
مبا يتجاوز ما ي�صمح به القانون الدويل 
وتقف اإىل جانب دول جنوب �صرق اآ�صيا 

يف مواجهة ال�صغوط ال�صينية.
ات�صال  يف  بلينكن  ت�����ص��ري��ح��ات  ج����اءت 
الفلبن  خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م���ع  ه��ات��ف��ي 
وزارة  ذك��رت  ح�صبما  لوك�صن  ت��ي��ودورو 

اخلارجية االأمريكية يف بيان.
بلينكن  ال���وزي���ر  “تعهد  ال��ب��ي��ان  وق����ال 

بالوقوف مع دول جنوب �صرق اآ�صيا )التي تطالب بال�صيادة 
على اأجزاء من بحر ال�صن اجلنوبي( يف مواجهة �صغوط 
جمهورية ال�صن ال�صعبية«. واأ�صاف “�صدد الوزير بلينكن 

الربازيل اأ�شواأ دولة يف اإدارة اأزمة كوفيد-19 ونيوزيلندا الأف�شل  جون�شون يدافع عن وحدة اململكة املتحدة قبل زيارة اإىل ا�شكتلندا 

البحرين تت�شلم �شحنة من لقاح 
»اأك�شفورد - اأ�شرتازنيكا« من الهند

•• املنامة -وام:

تلقت مملكة البحرين اأم�س دفعة من لقاح “ كوفي�صيلد - اأ�صرتازنيكا “ امل�صاد 
لفريو�س كورونا “ كوفيد - 19 “ واأعلنت عن فتح باب الت�صجيل للتطعيم. وذكرت 
وكالة االأنباء البحرينية اأن وزيرة ال�صحة فائقة بنت �صعيد ال�صالح ت�صلمت اأم�س 
دفعة من اللقاح الذي تنتجه �صركة “ اأ�صرتازنيكا “ بالتعاون مع جامعة اأك�صفورد 

ويتم ت�صنيعه يف معهد �صريام ال�صركة امل�صنعة للقاح يف جمهورية الهند.

•• لندن-اأ ف ب

الربيطاين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ���ص��دد 
بوري�س جون�صون على اأهمية وحدة 
اململكة املتحدة يف مكافحة فريو�س 
اإىل  زي���ارة  ع�صية  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
ن�صبة  فيها  ترتفع  ال��ت��ي  ا�صكتلندا 

التاأييد ال�صتقالها.
ا�صكتلندا  وزراء  رئ��ي�����س  تنظر  وال 
احلزب  يف  اال�صتقالية  النا�صطة 
نيكوال  اال����ص���ك���ت���ل���ن���دي  ال����وط����ن����ي 
�صتورجون, بارتياح اإىل هذه الزيارة 
اأوج  يف  منا�صبة  غ��ري  اأن��ه��ا  م��ع��ت��ربة 

اإج������راءات ح��ج��ر يف ال��ب��اد ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����ص��ار وباء 
كوفيد19-.

وقال جون�صون يف بيان اإن “الفوائد الكبرية للتعاون 
يف جميع اأنحاء اململكة املتحدة مل تكن يوما وا�صحة 
بتوحيد  قمنا  ال��وب��اء.  ه��ذا  بداية  منذ  عليه  كما هي 

جهودنا لدحر الفريو�س«.
حتدد كل مقاطعة طرق ت�صديها لاأزمة ال�صحية يف 
اأكر �صدة  التي ت�صهد موجة جديدة  املتحدة  اململكة 
الثالثة  للمرة  ح��ج��را  وف��ر���ص��ت  ال��ف��ريو���س  النت�صار 

بربامج زمنية متفاوتة يف كل من مكوناتها.
ل��ك��ن ج��ون�����ص��ون اأ���ص��ار اإىل اأن احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة يف 
االأزمة  خ��ال  ال�صكتلندا  امل��ايل  الدعم  قدمت  لندن 
والتطعيم  الفح�س  التوظيف هناك وكذلك  ودعمت 
تنتجه  الذي  اللقاح  اأن  اإىل  واأ�صار  كوفيد-19.  �صد 
“تتم  اأك�صفورد  جامعة  م��ع  اأ�صرتازينيكا  خم��ت��ربات 
اإدارته يف جميع اأنحاء اململكة املتحدة من قبل قواتنا 
اإن�صاء ثمانن مركزا جديدا  امل�صلحة التي ت�صاعد يف 

للتلقيح” يف هذه املقاطعة.
وتاأتي زيارة جون�صون اإىل ا�صكتلندا 
بينما عادت الدعوات اإىل اال�صتقال 
ال��ذي �صوت  بريك�صت  يغذيها  بقوة 
وبعد  �صده,  اال�صكتلندين  غالبية 
ال��وب��اء من  ان��ت��ق��ادات ك��ث��رية الإدارة 

قبل لندن.
وترى رئي�صة احلكومة اال�صكتلندية 
للقيود  خمالفة  ت�صكل  ال��زي��ارة  اأن 
“�صرورية”  ول���ي�������ص���ت  امل���ط���ب���ق���ة 
البقاء  ال�����ص��ك��ان  م��ن  ُي��ط��ل��ب  بينما 
“من  االأرب��ع��اء  وقالت  منازلهم.  يف 
و�صرح  ق������دوة«.  ن��ك��ون  اأن  واج��ب��ن��ا 
املتحدث با�صم جون�صون اأن “رئي�س الوزراء له الدور 
�صخ�صيا  الربيطانية  احلكومة  متثيل  يف  االأ�صا�صي 
قادرة  املجتمعات  وتكون  النا�س  ي��راه  اأن  اجليد  ومن 
املتحدة,  اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف  اإليه  الو�صول  على 

خ�صو�صا اأثناء الوباء«.
وتطالب نيكوال �صتورجون منذ اأ�صهر باإجراء ا�صتفتاء 

جديد حول تقرير امل�صري.
اال�صتقالين  اأن  اإىل  ال����راأي  ا���ص��ت��ط��اع��ات  وت�����ص��ري 
رئي�صة  تعتزم  ال���ذي  اال�صتفتاء  ه����ذا  يف  ���ص��ي��ف��وزون 
االنتخابات  اأف�صت  اإذا  ال��وب��اء  بعد  تنظيم�ه  ال���وزراء 
اأغلبية  اإىل  اأي���ار/م���اي���و  يف  ���ص��ت��ج��رى  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة 

ا�ص��تقالية يف الربملان اال�صكتلندي.
 وترجح ا�صتطاعات الراأي اأن يحقق احلزب الوطني 

اال�صكتلندي فوزا كبريا يف هذا االقرتاع.
اأن  اإىل  ب�����ص��دة م�����ص��ريا  ذل����ك  وي���ع���ار����س ج��ون�����ص��ون 
يف  باملئة   55 بن�صبة  بالفعل  �صوتوا  اال�صكتلندين 

2014 مع البقاء يف اململكة املتحدة.

�شفري ال�شني يف وا�شنطن: ل 
تعاملونا »كخ�شم اإ�شرتاتيجي« 

•• بكني-رويرتز

الواليات  ل��دى  ال�صن  �صفري  ق��ال   
على  منتدى  اأم���ام  كلمة  يف  املتحدة 
ال�صن  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإن  االإن���رتن���ت 
للواليات  اإ�صرتاتيجي”  “كخ�صم 
املتحدة هو �صوء تقدير قد يوؤدي اإىل 
الرئي�س  اإدارة  اأعلنت  ومنذ  اأخطاء. 
االأم��ري��ك��ي ال�����ص��اب��ق دون��ال��د ترامب 
خ�صم  ال�������ص���ن  اأن   2018 ع�����ام 
بن  العاقات  توترت  اإ�صرتاتيجي, 
وا�صنطن وبكن مرارا ب�صبب ق�صايا 
من بينها التجارة وتعامل بكن مع 
اأزم��ة فريو�س ك��ورون��ا, وم��ن املتوقع 
اأن توا�صل اإدارة الرئي�س اجلديد جو 

بايدن ال�صغط على ال�صن.
ويف اأول خطاب رئي�صي مل�صوؤول �صيني 
حول العاقات بن اأكرب اقت�صادين 
يف العامل منذ تويل بايدن من�صبه, 
اأكد ال�صفري ت�صوي تيان كاي موقف 
ال�صلمي  للتعاي�س  ال�صاعي  ال�صن 
حتذيرها  مع  املتحدة,  الواليات  مع 

من عدم جتاوز اخلطوط احلمراء.
وقال ت�صوي للمنتدى الذي اأقيم يف 
وقت متاأخر اأم�س االأول االأربعاء اإن 
خ�صما  باعتبارها  ال�صن  “معاملة 
�صيكون  وهميا  وع���دوا  اإ�صرتاتيجيا 
م�صيفا  كبريا”,  اإ�صرتاتيجيا  خطاأ 
هذا  ع��ل��ى  ���ص��ي��ا���ص��ة  اأي  “و�صع  اأن 
اأخطاء  اإىل  اإال  ي���وؤدي  ل��ن  االأ���ص��ا���س 

ا�صرتاتيجية فادحة«.

بايدن يبداأ وليته مب�شتوى تاأييد �شعبي مل يبلغه ترامب
•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأّن م�صتوى �صعبية الرئي�س االأمريكي جو بايدن يف االأيام  اأظهر ا�صتطاع للراأي 
االأوىل من واليته مل يبلغه �صلفه دونالد ترامب يوماً طوال ال�صنوات االأربع التي 
“مومناوث”  اأجرته جامعة  الذي  لا�صتطاع  االأبي�س. ووفقاً  البيت  ق�صاها يف 
اأ�صخا�س, فقد   804 الثاين/يناير على عّينة متثيلية من  21 و24 كانون  بن 
اأبدى %54 من االأمريكين ر�صاهم عن اأداء رئي�صهم اجلديد, مقارنة ب�30% 
تاأييد  ن�صبة  يف  ب��راأي��ه��م,  االإدالء  ع��ن  امتنعوا  و16%  را���ص��ن  غ��ري  اإّن��ه��م  ق��ال��وا 
“اأكرب مما ح�صل عليه دونالد ترامب يوماً طوال فرتة واليته«. وكان ا�صتطاع 

�صعبية  اأّن  اأظهر  اجل��اري  الثاين/يناير  كانون  اأج��راه معهد غالوب مطلع  للراأي 
م�صتوى  يف   ,34% اإىل  لواليته  االأخ���رية  االأي���ام  يف  هبطت  اجلمهوري  الرئي�س 
ثم   45% واليته  م�صتهّل  يف  ال�صعبية  ه��ذه  كانت  اأن  بعد  م�صبوق,  غري  تاريخي 
واأظهر ا�صتطاعان للراأي  بلغت ذروتها يف مطلع 2020 بو�صولها اإىل 49%. 
اإذ  م��ن والي��ت��ه,  االأوىل  االأي���ام  اأك��رب يف  �صعبية  يتمّتع مب�صتوى  ب��اي��دن  اأّن  اآخ���ران 
اأجراه  %56 يف ا�صتطاع  تاأييد بلغت  ح�صل الرئي�س الدميوقراطي على ن�صبة 
مركز مورنينغ كون�صالت, وعلى ن�صبة تاأييد بلغت %63 يف ا�صتطاع اآخر اأجراه 
التي  الدرا�صة  لفتت  اأخ��رى,  للراأي  ا�صتطاعات  غ��رار  وعلى  اإك�س.  هيل-هاري�س 
اأجرتها جامعة مومناوث اإىل اأّن موؤّيدي الرئي�س ومعار�صيه منق�صمون ب�صّدة على 

اأ�صا�س انتماءاتهم ال�صيا�صية. ووفقاً ال�صتطاع اجلامعة فاإّن بايدن يتمّتع بن�صبة 
تاأييد بلغت %90 يف �صفوف الدميوقراطين مقارنة ب�%15 فقط يف �صفوف 
م��دي��ر معهد  م����وراي,  ب��ات��ري��ك  واأو���ص��ح  امل�صتقّلن.  ل��دى  اجل��م��ه��وري��ن و47% 
ا�صتطاعات الراأي يف اجلامعة, اأّنه “ب�صكل عام, يبدو اأّن مقدار الر�صا على بايدن 
اأكرب مما كان على ترامب, لكّن هذا التوزيع يتبع اخلطوط احلزبية, . وبح�صب 
الذي مل يق�ِس  الوحيد  الرئي�س  ف��اإّن ترامب هو  اإيت.كوم”  “فايف ثرتي  موقع 
“�صهر ع�صل” مع االأمريكين يف بداية واليته, اإذ بلغ م�صتوى �صعبيته يف االأ�صهر 
ال�صتة االأوىل من واليته %41,4 فقط مقابل %60 لباراك اأوباما و53,9% 

جلورج بو�س االبن.
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ال�شرفاء : ا�شرتاتيجية ADX One ت�شهم يف تعزيز القيمة ال�شوقية وا�شتقطاب م�شادر جديدة لل�شيولة

االإجمايل  ع��دده��ا  يبلغ  ل��ل�����ص��ي��ارات 
م�صاحة  تبلغ  كما  م��وق��ف.   5500
امل�صاحة  اأ�صعاف   4 االأ���ص��واق احل��رة 
لا�صتقبال  و���ص��ال��ت��ن  احل���ال���ي���ة, 
وال�صيافة للم�صافرين على الدرجة 
كما  االأع���م���ال  رج���ال  درج���ة  االأوىل 
للم�صافرين  ي���وف���ر  ف���ن���دق���اً  ي�����ص��م 
جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة م����ن خ���ي���ارات 
امل�صافرين  مبنى  ويعترب  االإق��ام��ة. 
خ�صراء  م��ن�����ص��اأة  اأ���ص��خ��م  اجل���دي���د 
يف مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن, حت�����ص��ل على 
جمال  يف  للريادة  الذهبّية  ال�صهادة 
والطاقة  للبيئة  املُ��راع��ي  الت�صميم 
اأيقونة  متثل  وال��ت��ي   ,/LEED/
عاملّية لاإجناز يف جمال اال�صتدامة.  
اجلدير بالذكر اأن مملكة البحرين 
من اأوائ��ل ال��دول التي ب��داأ �صندوق 
التنموي  ن�صاطه  للتنمية  ظبي  اأب��و 
قدم  ح��ي��ث   ,1974 ع����ام  يف  ف��ي��ه��ا 
قيمتها  بلغت  مت��وي��ات  ال�صندوق 
مليار   19,5 ح����وايل  االإج��م��ال��ي��ة 
دره�����م, ل��ت��م��وي��ل 29 م�����ص��روع��اً يف 
لتحقيق  خم��ت��ل��ف��ة  ق���ط���اع���ات  ع����دة 
واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية 

امل�صتدامة.

•• اأبوظبي-وام:

رحلة  اأول  ام�س  اأبوظبي  ا�صتقبلت 
البحرين  مطار  من  قادمة  ط��ريان 
الدويل بعد بدء العمليات الت�صغيلية 
امل�����ص��اف��ري��ن اجل���دي���د �صمن  مل��ب��ن��ى 
البحرين  م��ط��ار  ت��و���ص��ع��ة  م�����ص��روع 
�صندوق  مي����ول����ه  ال�������ذي  ال��������دويل 
اجمالية  بقيمة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
يعادل  م��ا  دره���م,  مليار   3.7 بلغت 
وذل���ك   , اأم���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي��ار   1
�صمن منحة دولة االإمارات العربية 
املتحدة ململكة البحرين املقدمة عام 
2013 يف اإطار برنامج تنمية دول 
بقيمة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
 2.5 ي��ع��ادل  م��ا  دره���م,  9.1 مليار 

مليار دوالر اأمريكي.
وي��ت�����ص��م��ن م�����ص��روع حت��دي��ث مطار 
مبنى  ا�صتكمال  ال���دويل  البحرين 
اخلطط  اأه�������م  اأح�������د  امل�������ص���اف���ري���ن 
ال�����ص��ام��ل��ة ل��ت��ط��وي��ر امل����ط����ار, حيث 
مبكانته  لارتقاء  خ�صي�صاً  مم  �صُ
النمو  وحت���ف���ي���ز  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
اال�صتثمارات,  وج���ذب  االق��ت�����ص��ادي 
وه����و م���ا ي��ت��ف��ق م���ع اأه�������داف روؤي����ة 

متويل  يف  ا����ص���رتات���ي���ج���ي  ����ص���ري���ك 
البحرين  م��ط��ار  حت��دي��ث  م�����ص��روع 
ال��������دويل ال�������ذي ي���ع���د واح���������داً من 
والتي  اململكة  يف  التنموية  امل�صاريع 
تنفيذها  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ة  ت���ع���م���ل 
لتحقيق االأهداف التنموية ال�صاملة 
بالنماء  ال���وط���ن  ع��ل��ى  ت���ع���ود  ال���ت���ي 
هذه  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار  واالزده����������ار.  
من  ت��ن��ط��ل��ق  ال��ت��ي  االأوىل  ال���زي���ارة 
اأبو  اإىل  ال�����دويل  ال��ب��ح��ري��ن  م��ط��ار 
ظ��ب��ي ب��ع��د ا���ص��ت��ك��م��ال اأع���م���ال مبنى 
تقديراً  ..ت��اأت��ي  اجلديد  امل�صافرين 
من حكومة مملكة البحرين جلهود 
اأب��و ظبي  دول��ة االإم����ارات و�صندوق 
حتديث  م�صروع  متويل  يف  للتنمية 
اأن االن��ت��ه��اء من  امل���ط���ار. واأ����ص���اف 
البحرين  م��ط��ار  حت��دي��ث  م�����ص��روع 
التنمية  حتقيق  يف  ي�صهم  ال����دويل 

امل�����ص��ت��دام��ة ل��اق��ت�����ص��اد وي��ع��زز دور 
ق��ط��اع اخل���دم���ات, ال����ذي ي��ع��د اأحد 
القطاعات االقت�صادية ذات االأولوية, 
ويجعل من البحرين مركزاً اإقليمياً 
اإىل  اإ�صافًة  اللوج�صتية,  للخدمات 
دوره يف تن�صيط القطاعات ال�صياحية 

واالقت�صادية والتجارية.
مطار  ت���و����ص���ع���ة  م���������ص����روع  وي����ع����د 
اأ�صخم  اأح������د  ال�������دويل  ال���ب���ح���ري���ن 
واأهمها  التنموية  الوطنية  امل�صاريع 
يف ق��ط��اع ال��ن��ق��ل اجل���وي م��ن��ذ اأكر 
امل�صروع  ي�����ص��م  اإذ  ع���ام���اً,   20 م���ن 
ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن تبلغ  م��ب��ن��ى ج���دي���دا 
احلايل  املبنى  اأ�صعاف   4 م�صاحته 
 14 اإىل  ت�����ص��ل  ا�صتيعابية  ب��ط��اق��ة 
ي�صم  ك��م��ا  ���ص��ن��وًي��ا.  م�صافر  م��ل��ي��ون 
ع�����ددا م���ن امل�����ص��اري��ع امل��رت��ب��ط��ة به 
كمجمع للمرافق املركزية, ومواقف 

البحرين االقت�صادّية 2030.
�صيف  ����ص���ع���ادة حم���م���د  وا����ص���ت���ق���ب���ل 
�صندوق  ع�����ام  م����دي����ر  ال�������ص���وي���دي 
القادم  ال���وف���د  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
م�����ن م�����ط�����ار ال����ب����ح����ري����ن ال�������دويل 
بن  ك��م��ال  املهند�س  م��ع��ايل  برئا�صة 
اأح����م����د حم���م���د وزي������ر امل���وا����ص���ات 
زايد  معايل  وح�صور  واالت�����ص��االت, 
ال��زي��اين وزي���ر ال�صناعة  ب��ن را���ص��د 
وال���ت���ج���ارة وال�����ص��ي��اح��ة وع�����دد من 
يف  ك��ان  كما  البحرينين  امل�صوؤولن 
امل�صوؤولن  الوفد عدد من  ا�صتقبال 
وتعد  للتنمية.  اأبوظبي  �صندوق  يف 
الزيارة اأول رحلة تنطلق من مطار 
بدء  ب��ع��د  اأب���وظ���ب���ي  اإىل  ال��ب��ح��ري��ن 
العمليات الت�صغيلية ملبنى امل�صافرين 

اجلديد.
و قال �صعادة حممد �صيف ال�صويدي 

البحرينية  احلكومة  م��ع  بالتعاون 
تنموية  م�������ص���اري���ع  ع�����دة  ب���ت���م���وي���ل 
مثل  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة,  ق���ط���اع���ات  يف 
والنقل,  وال�صحة  وامل��ي��اه  االإ���ص��ك��ان 
ح��ي��ث ���ص��اه��م��ت ت��ل��ك امل�������ص���اري���ع يف 
لتحفيز  ال�����دوؤوب�����ة  اجل����ه����ود  دع�����م 
التنمية  وحتقيق  االقت�صادي  النمو 

امل�صتدامة يف الباد.
م�����ن ج����ان����ب����ه, ق������ال م����ع����ايل وزي�����ر 
البحريني  واالت�صاالت  املوا�صات 
اإن تد�صن مبنى امل�صافرين اجلديد 
اىل  ط������ريان  رح���ل���ة  اأول  ب����اإط����اق 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول����ة 
�صاحب  من  كرمية  بتوجيهات  جاء 
ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد 
اآل خليفة ويل العهد, رئي�س جمل�س 
العاقات  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً  ال��������وزراء 
البلدين  ب���ن  وامل���ت���ج���ذرة  امل��ت��م��ي��زة 

اإن ا�صتكمال اأعمال مبنى امل�صافرين 
ي�صكل  ال���دويل  البحرين  م��ط��ار  يف 
التنمية  مل�����ص��رية  ق���وي���ة  ان���ط���اق���ة 
ت�����ص��ه��ده��ا مملكة  ال���ت���ي  واالزده��������ار 
ال���ب���ح���ري���ن, وخ����ط����وة م��ه��م��ة على 
م�صروع  مراحل  كافة  اجن��از  طريق 
اإىل حتقيق  و���ص��واًل  امل��ط��ار  حتديث 
التي  ال�صاملة  االقت�صادية  التنمية 
اإىل  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تتطلع 

حتقيقها.
القيادة  ح���ر����س  ����ص���ع���ادت���ه,  واأك�������د 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الر�صيدة 
املتحدة على م�صاندة ودعم االأ�صقاء 
براجمهم  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ب���ح���ري���ن  يف 
االرتقاء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وخ��ط��ط��ه��م 
التنمية  ع��ج��ل��ة  ودف����ع  ب��االق��ت�����ص��اد 
اإىل  امل��م��ل��ك��ة, الف���ت���اً  امل�����ص��ت��دام��ة يف 
قام  للتنمية  ظبي  اأب���و  �صندوق  اأن 

للمكانة  وجت�������ص���ي���دا  ال�����ص��ق��ي��ق��ن 
اخلا�صة التي حتتلها دولة االمارات 
مملكة  ل������دى  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
مثمناً   , و���ص��ع��ب��ا  ق���ي���ادة  ال��ب��ح��ري��ن 
�صعادته العاقات الثنائية الرا�صخة 
ب�����ن مم���ل���ك���ة ال����ب����ح����ري����ن, ودول������ة 
م�صيداً  املتحدة,  العربية  االإم����ارات 
ب��ال��دع��م امل��ق��دم م��ن دول���ة االإم����ارات 
امل�صاريع  متويل  يف  املتحدة  العربية 
برنامج  ����ص���م���ن  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ذلك  يعك�صه  وما  اخلليجي  التنمية 
والتعاون  التاحم  �صور  اأ�صمى  من 

اخلليجي امل�صرتك بن البلدين.
�صكره وتقديره  �صعادته عن  واأعرب 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ل�صندوق  ك��ذل��ك 
ع��ل��ى م�����ص��ان��دة احل��ك��وم��ة يف متويل 
امل�������ص���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ري���ادي���ة يف 
ال�صندوق  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ب��اد, 

�ملبنى يزيد �لطاقة �ل�صتيعابية �إىل 14 مليون م�صافر

اأبوظبي ت�شتقبل اأول رحلة من مطار البحرين بعد بدء العمليات الت�شغيلية ملبنى امل�شافرين اجلديد بتمويل اأبوظبي للتنمية بقيمة 3.7 مليار درهم

حممد �صيف �ل�صويدي: م�صروع تو�صعة وتطوير �ملطار ي�صكل �نطالقة قوية مل�صرية �لتنمية و�لزدهار �لتي ت�صهدها �ململكة
وزير �ملو��صالت �لبحريني يثمن �لعالقات �لر��صخة مع �لإمار�ت وي�صيد بجهود �ل�صندوق يف متويل �مل�صاريع �ل�صرت�تيجية

ذوي  املتخ�ص�صن  امل�صتثمرين  من  جديدة  فئة  ال�صتقطاب  املغّطى  املك�صوف 
اخلربة ومواكبة احتياجاتهم ورفع اأحجام التداول.

وقال �صعيد حمد الظاهري, الرئي�س التنفيذي ل�صوق اأبوظبي لاأوراق املالية: 
يف  ت�صاهم  جديدة  وخدمات  منتجات  توفري  على  ال�صوق  ا�صرتاتيجية  ترتكز 
جعل �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية وجهة مف�صلة للم�صتثمرين الذين ين�صدون 
خططها  متويل  عن  تبحث  التي  ولل�صركات  النمو,  عالية  ا�صتثمارية  فر�صاً 
ال�صوق,  يف  املدرجة  ال�صركات  عدد  زي��ادة  اإىل  اليوم  ن�صعى   : واأ�صاف  للتو�صع. 
اأن  اإىل  ..م��ن��وه��ا  ال�صوق  �صيولة  لتعزيز  امل�صتثمرين  م��ن  م��زي��د  وا�صتقطاب 
االإجراءات التي اتخذناها لتعزيز م�صتوى ال�صيولة, من خال تد�صن العمل 
بنظام �صانع ال�صوق ورفع ن�صبة متلك االأجانب يف عدد من ال�صركات, اأدت اإىل 
جذب ما يزيد عن 400 م�صتثمٍر من املوؤ�ص�صات يف عام 2020 وكذلك احلد 

من تقلبات ال�صوق. 

والبنية  التنظيمية  البيئة  م��ن  املقبلة  ال�صنوات  خ��ال  اال�صتفادة  �صيوا�صل 
طويل  النمو  لتحفيز  ا�صتقرار  من  به  تتمتع  وما  الأبوظبي  الفريدة  التحتية 

االأجل يف جميع اأرجاء االإمارة.
واأعلن �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية عن خطته مل�صاعفة قيمته ال�صوقية خال 
ال�صنوات الثاث املقبلة عقب تبنيه ال�صرتاتيجية »ADX One« اجلديدة 
للم�صتثمرين.  بالن�صبة  كفاءتها  وحت�صن  ال�صوق  �صيولة  تعزيز  اإىل  الرامية 
لاأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  ارت��ف��اع  م��ع  اال�صرتاتيجية  ه��ذه  اإط���اق  ويتزامن 
املدرجة يف �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية بن�صبة %39,7 خال عام 2020 

لتبلغ 750 مليار درهم للمرة االأوىل يف تاريخه.
عرب  ال�صوق  يف  احلوكمة  تعزيز  اإىل   »ADX One« ا�صرتاتيجية  وتهدف 
اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال, وتعزيز جاذبية  تكري�س االمتثال اإىل 
التي  لاأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  جت��اوزت  حيث  االأجانب  للم�صتثمرين  ال�صوق 

مليار   60 املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  املدرجة  ال�صركات  يف  ميتلكونها 
 10 اإمت��ام  املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  �صوق  ويتوقع  املا�صي.  العام  بنهاية  دره��م 
عمليات اإدراج على االأقل خال العام اجلاري, مبا يف ذلك 3 �صناديق ا�صتثمار 
“�صيمريا  امل��ت��داول��ة  امل��وؤ���ص��رات  �صندوق  اإدراج  جن��اح  بف�صل  وذل���ك  م��ت��داول��ة, 
تداوالته خال  يف  كبرياً  ارتفاعاً  ال�صندوق  �صجل  “ حيث  بورز  اآند  �صتاندرد 
االأ�صهر الثاثة االأوىل من اإدراجه, وقد اأ�صبح ال�صندوق منذ ادراجه الثالث 
اإطاق  �صيتيح  اأخ��رى,  ناحية  وم��ن  املنطقة.  االأ���ص��ول يف  ناحية  االأ�صخم من 
حتوط  ال�صركات  من  للم�صتثمرين  االأخ��ري  الربع  بحلول  بامل�صتقات  التداول 
ا�صتثماراتهم, مع منحهم فر�صة جديدة لتنفيذ ا�صرتاتيجيات تداول معقدة 
املغّطى,  املك�صوف  على  البيع  وخدمة  االأ���ص��واق,  �صناعة  امل�صتقات  و�صتدعم   ..
املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  �صوق  يعد  والتي  املالية,  االأوراق  واقرتا�س  واإقرا�س 
من اأوائل من بادر اإىل تقدميها يف املنطقة .. ويهدف تقدمي خدمة البيع على 

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي  اإدارة �صوق  ال�صرفاء احلمادي, رئي�س جمل�س  اأكد معايل حممد علي 
الذكرى  وحلول   2021 ع��ام  ال��دخ��ول  مع  اأ�صبح  ال�صوق  اأن  املالية  ل���اأوراق 
املنطقة,  يف  تناف�صيًة  املالية  االأ���ص��واق  اأك��ر  من  لتاأ�صي�صه,  الع�صرين  ال�صنوية 
اأعلى  لل�صركات ف�صًا عن حتقيق م�صتثمريه  يوفر قيمًة كبرية  الذي  االأم��ر 

عائدات االأرباح يف االأ�صواق النا�صئة.
 ADX« اإطاق ال�صوق ا�صرتاتيجية وقال ال�صرفاء - مبنا�صبة االإعان عن 
قيمتنا  تعزيز  يف  �صت�صهم  اجل��دي��دة  اال�صرتاتيجية  اإن   - اجل��دي��دة   »One
ال�صوقية وا�صتقطاب م�صادر جديدة لل�صيولة, مع �صمان اقت�صاد متنوع يت�صم 
بال�صفافية والتناف�صية يف اأبوظبي, مما يعزز مكانة االإمارة كوجهة ا�صتثمارية 
ال�صوق  اأن  اإىل  ..م�����ص��ريا  وال����دويل  واالإق��ل��ي��م��ي  املحلي  ال�صعيد  على  ج��ذاب��ة 

خالل ندوة �فرت��صية ��صتعد�دً� جللفود 2021 ح�صرها 190 م�صاركًا من رجال �لأعمال و�صناع �لقر�ر و�مل�صتثمرين

غرفة دبي ت�شتعر�س الفر�س ال�شتثمارية يف جمال جتارة املواد الغذائية بني الإمارات ورو�شيا 
مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي يف اأ�شبوع  3.9

•• دبي - وام:

االأ�صبوع  خ��ال  بدبي  واالأم���اك  االأرا���ص��ي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
707 مبايعات  ت�صجيل  ال��دائ��رة  دره��م. و�صهدت  3.9 مليار  اأك��ر من  احل��ايل 
بقيمة 1.34 مليار درهم منها 86 مبايعة لاأرا�صي بقيمة 307.81 مليون 
اأهم  وج��اءت  دره��م.  مليار   1.03 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة  و621  دره��م 
تلتها مبايعة   2 دره��م يف منطقة جزيرة  44 مليون  بقيمة  االأرا���ص��ي  مبايعات 
بقيمة 30 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 27 مليون 
درهم يف منطقة ند ال�صبا الرابعة . وت�صدرت منطقة ند ال�صبا الثالثة املناطق من 
حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 33 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة 
 2 10 ماين درهم وثالثة يف اليفره  13 مبايعة بقيمة  3 بت�صجيلها  اليفرة 
بت�صجيلها 8 مبايعات بقيمة 6 ماين درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق 
والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم مبنطقة جزيرة 2 كاأهم املبايعات 
تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم يف منطقة ند احلمر واأخريا مبايعة بقيمة 

16 مليون درهم يف منطقة برج خليفة.

مهرجان دبي للت�شوق يقدم 
جوائز قيمة من الذهب للرابحني 

•• دبي -وام: 

يوا�صل مهرجان دبي للت�صوق يف دورته ال� 26 تقدمي جوائز قيمة وفر�س 
املت�صوقن  من  العديد  ف��وز  املهرجان  �صهد  حيث  واملقيمن  ل��ل��زوار  الفوز 
واملجوهرات  للذهب  دب��ي  جمموعة  �صحوبات  خ��ال  الذهب  من  بجوائز 
وهي اإحدى اأ�صهر فعاليات املهرجان التي تقدم جوائز اإجمالية قدرها 25 
كيلوجراما من الذهب مبعدل 250 جراما لكل فائز اأ�صبوعيا . وي�صتمر 
ال�صحب طيلة املهرجان- الذي تنظمه موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة 
- ليتيح للمت�صوقن الذين ينفقون 500 درهم ل�صراء املجوهرات الذهبية 
يف متاجر املجموعة احل�صول على ق�صيمة واحدة لل�صحب ..بينما يح�صل 
املت�صوقون الذين ي�صرتون االأملا�س اأو اللوؤلوؤ اأو ال�صاعات بقيمة 500 درهم 

على ق�صيمتن لل�صحب.

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�صناعة دبي 
عرب مكتبها التمثيلي يف العا�صمة 
بالتعاون مع غرفة  باكو,  االأذري��ة 
جتارة و�صناعة مو�صكو وبدعم من 
بيت الطعام الرو�صي بدبي موؤخراً, 
الفر�س  ح���ول  اف��رتا���ص��ي��ة  ن����دوة 
اال�صتثمارية واأبرز ق�ص�س النجاح 
يف جمال جتارة املواد الغذائية بن 
ح�صرها  ورو�صيا,  االإم���ارات  دول��ة 
االإم������ارات  م����ن   م�����ص��ارك��اً   190
ورو�����ص����ي����ا وع�������دد م����ن االأ������ص�����واق 
االأخ��رى, باالإ�صافة اإىل جمموعة 
القرار  االأعمال و�صناع  من رجال 
البلدين.   م����ن  وامل�������ص���ت���ث���م���ري���ن 
وهدفت الندوة االفرتا�صية, التي 
ا�صتعدادات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت 
“جلفود  ل��ف��ع��ال��ي��ات  دب����ي  غ���رف���ة 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل   ,”2021
على ديناميكيات التجارة الثنائية 
ب����ن دول������ة االإم�����������ارات ورو����ص���ي���ا, 
وم��ن��اق�����ص��ة ال���ت���ط���ور امل���ل���ح���وظ يف 
جتارة املواد الغذائية بن البلدين 
مطرد  ب�صكل  حجمها  ازداد  والتي 
وفر�س  االأخ��رية,  ال�صنوات  خال 
التناف�صية  الغذائية  املواد  ت�صدير 
لل�صركات  اإم���ك���ان���ات  ت���وف���ر  ال���ت���ي 

واأكد الها�صمي على اأهمية تنظيم 
ه����ذه ال���ن���دوة يف ه����ذا ال���وق���ت مع 
ا���ص��ت��ع��داد ك��ل م��ن دول���ة االإم����ارات 
ورو�����ص����ي����ا مل���رح���ل���ة ال����ت����ع����ايف من 
وتعزيز  كوفيد-19,  ج���ائ���ح���ة 
اأ�صواق  وت��ن��وي��ع  ال��غ��ذائ��ي  االأم�����ن 
دبي  ت��ع��د  م�صيفاً:”  ال��ت�����ص��دي��ر, 
االأغذية  ل�صناعات  رئي�صياً  مركزاً 
ومن  العاملية,  احل��ال  واملنتجات 
املتوقع اأن تنمو قيمة هذه ال�صوق 
الهامة اإىل 1.93 تريليون دوالر 

 .2022 ع����ام  ب��ح��ل��ول  اأم���ري���ك���ي 
امل�صرتك  التعاون  تعزيز  وميكننا 
يف هذا املجال مع جمتمع االأعمال 

الرو�صي يف امل�صتقبل.« 
بدعوة  ك��ام��ه  الها�صمي  واختتم 
امل�صاركة  اإىل  رو�صيا  يف  ال�صركات 
“جلفود  م���ع���ر����س  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
خال  ���ص��ي��ق��ام  ال�����ذي   ”2021
�صهر فرباير القادم, باالإ�صافة اإىل 
والتوجيه  ال��دع��م  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة 
ال��ذي يوفره مكتب غرفة دب��ي يف 
يف  حيويا  دور  يلعب  وال���ذي  ب��اك��و 
م�صاعدة ال�صركات يف تلك املنطقة 
على تو�صيع نطاق اأعمالها ودخول 

�صوق دبي. 
وم�������ن ج����ه����ت����ه, اأ�������ص������ار ����ص���وري���ن 
ال�صوؤون  رئي�س  ن��ائ��ب  ف��اردان��ي��ان, 
و�صناعة  جتارة  غرفة  يف  الدولية 
مو�صكو خال الندوة االإلكرتونية 
ال�صناعات  �������ص������ادرات  اأن  اإىل 
منت  مو�صكو  ل�����ص��رك��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة 
بن�صبة 25% يف عام 2020 وبلغت 
اإىل  اأمريكي, الفتاً  3 مليار دوالر 
التعاون  ل��ت��و���ص��ي��ع  ف��ر���س  وج����ود 
لي�س فقط  الثنائي بن اجلانبن 
يف جت���ارة االأغ��ذي��ة, ب��ل متتد اإىل 
تكنولوجيا  مثل  اأخ���رى  جم���االت 

االأغذية واالبتكار واملعرفة. 

وخ������ال ك��ل��م��ت��ه االف���ت���ت���اح���ي���ة يف 
ح�صن  اأ���ص��ار  االفرتا�صية,  ال��ن��دوة 
العاقات  اإدارة  مدير  الها�صمي, 

الدولية يف غرفة دبي 
اإىل اأن دولة االإمارات مت�صي قدماً 
يف ا�صرتاتيجيتها الوطنية لاأمن 
على  وت��ع��م��ل   ,2051 ال���غ���ذائ���ي 
وتنويع  الدولية,  �صراكاتها  تعزيز 
ي�صمن  ب�صكل  ال��غ��ذائ��ي��ة  واردت��ه��ا 
ال���غ���ذائ���ي, وي���دع���م قطاع  اأم���ن���ه���ا 

�صناعاتها الغذائية والزراعية

دوالر اأمريكي يف العام 2019, يف 
امل��واد الغذائية  حن �صكلت جت��ارة 
اإج��م��ايل حجم  ك��ب��رية م��ن  ح�صة 
اأن  االإح�����ص��اءات  وبينت  ال��ت��ج��ارة. 
من  العديد  من  االإم���ارات  واردات 
االأرز  م��ث��ل  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات 
ومنتجات  وال����ع����د�����س  وال����ق����م����ح 
االألبان منت ب�صكل ملحوظ خال 
 2020 العام  من  االأول  الن�صف 
كورونا  فريو�س  تف�صي  بداية  مع 

امل�صتجد. 

العاملة يف كا البلدين, باالإ�صافة 
ال�صركات  بع�س  ا���ص��ت��ع��را���س  اإىل 
الرائدة يف ت�صدير املواد الغذائية 
ق�ص�س  ورو�����ص����ي����ا  االإم�����������ارات  يف 

جناحهم يف هذا املجال. 
و����ص���م���ل���ت ق���ائ���م���ة امل���ت���ح���دث���ن يف 
الها�صمي,  ح�صن  م��ن  ك��ل  ال��ن��دوة 
يف  الدولية  العاقات  اإدارة  مدير 
فاردانيان,  و���ص��وري��ن  دب���ي,  غ��رف��ة 
يف  الدولية  ال�����ص��وؤون  رئي�س  نائب 
مو�صكو,  و���ص��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
مدير  ت�������ص���ي���ك���و����ص���وف,  وروم���������ان 
الزراعية  ال�����ص��ادرات  تنمية  اإدارة 
وزهانا  الرو�صية,  ال��زراع��ة  ب���وزارة 
عام  وم��دي��ر  موؤ�ص�س  م��ارت��ي��ن��وف��ا, 
�صريف�س  ف��ن��ي�����س  “فاد  ���ص��رك��ة 
 ,»VladVneshService
واأل��ي��ك�����ص��ي ب��و���ص��ي��ف, رئ��ي�����س جلنة 
يف  االإماراتي  االقت�صادي  التعاون 
مو�صكو,  و���ص��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
وع�����م�����ر خ���������ان, م�����دي�����ر امل���ك���ات���ب 

اخلارجية يف غرفة دبي. 
الر�صمية  االإح�������ص���اءات  وك�����ص��ف��ت 
التي متت م�صاركتها خال الندوة 
النفطية مع  غ��ري  دب��ي  ان جت���ارة 
ملحوظة  زي�����ارة  ���ص��ه��دت  رو���ص��ي��ا 
املا�صية  االأخ���رية  ال�صنوات  خ��ال 
مليار   2.5 م��ن  اأك��ر  اإىل  لت�صل 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �صركة اأبوظبي للخدمات البحرية �صفن , ذراع اخلدمات البحرية 
اليوم  واللوج�صتية”  البحرية  للخدمات  و”األيانز  اأبوظبي,  ملوانئ  التابع 
ال�صركة  الدولية”,  “اأوفكو  الإط���اق  ا�صرتاتيجية  اتفاقية  توقيع  ع��ن 

املتخ�ص�صة يف تقدمي اخلدمات البحرية واللوج�صتية املتكاملة.
 وتعد “اأوفكو الدولية” خلدمات الدعم البحري واخلدمات اللوج�صتية, 
امل�صتويات  لها, و�صتعزز  اأبوظبي مقراً  العا�صمة  �صركة م�صتقلة تتخذ من 
الرفيعة من كفاءة االأعمال واإدارة التكاليف والقدرات الت�صغيلية الفائقة 

التي تتميز بها من موقعها كواحدة من اأكرب ال�صركات يف املنطقة يف جمال 
اخلدمات البحرية واللوج�صتية املتكاملة.

 وتبني هذه ال�صراكة على املكانة اال�صرتاتيجية ل�صركة �صفن التابعة ملوانئ 
اأبوظبي وعلى خرية �صركة “األيانز” يف اإدارة �صل�صلة التوريد على م�صتوى 
العامل, ما ميّكن “اأوفكو الدولية” من تر�صيخ موقعها يف القطاع البحري 
متعامليها  اإىل  تقدم  العربي  اخلليج  منطقة  م�صتوى  على  رائ��دة  ك�صركة 
واخلدمات  وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة,  ال��ب��ح��ري��ة  اخل���دم���ات  م��ن  متكاملة  جم��م��وع��ة 
الهند�صية  وامل�صرتيات  وال�صيانة,  واالإ���ص��اح  والفح�س  امل��اء,  �صطح  حتت 
واالإن�صاءات عرب العديد من املوانئ �صمن دولة االإم��ارات العربية املتحدة 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي.  وتهدف “اأوفكو الدولية” اإىل العمل يف 
عدد من م�صاريع البنى التحتية والبحرية ال�صخمة ومن �صمنها امل�صاريع 
االأعوام  اإطاقها خال  املنطقة, واملقرر  النفط والغاز يف  اخلا�صة بقطاع 

املقبلة.
 وذكر الكابنت حممد جمعة ال�صام�صي, الرئي�س التنفيذي - موانئ اأبوظبي 
اأن موانئ اأبوظبي توا�صل جهودها الرامية اإىل تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي 
كمركز عاملي للتجارة واخلدمات اللوج�صتية مبا يتما�صى مع روؤية القيادة 
�صركائها  مع  م�صرتكة  م�صاريع  بتاأ�صي�س  االإط��ار  هذا  يف  وتقوم  الر�صيدة, 

املوثوقن ت�صهم يف حتقيق هذا الهدف.

»�شفني واأليانز« تطلقان �شركة جديدة لتقدمي خدمات لوج�شتية بحرية متكاملة
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املال والأعمال

مليار درهم جتارة الإمارات من املنتجات ال�شيدلية خالل 9 اأ�شهر �شيف ال�شويدي : اإ�شدار قرار ال�شالمة لعودة طائرة 737 ماك�س للخدمة يف فرباير املقبل  15.4
•• اأبوظبي-وام: 

االأ�صهر  دره��م خال  مليار   15.4 نحو  اإىل  ال�صيدلية  املنتجات  االإم���ارات من  اإجمايل جت��ارة  قفز 
الت�صعة االأوىل من العام 2020 بزيادة ن�صبتها %12.8 باملقارنة مع 13.66 مليار درهم تقريبا 
للتناف�صية  املركز االحت��ادي  ال�صادرة عن  االأرق��ام  وذل��ك بح�صب   2019 العام  ذاتها من  الفرتة  يف 

واالح�صاء.
االإمارات  لعبته  ال��ذي  املحوري  ال��دور  على  التجارة  النوع من  هذا  امل�صجل يف  الكبري  النمو  ويوؤ�صر 
ارتفع  التي  ال�صيدلية  املنتجات  من  باحتياجاتها  املنطقة  دول  من  العديد  لتزويد  رئي�صي  كمركز 

الطلب عليها يف اأعقاب ظهور جائحة كورونا امل�صتجد.
كما يعك�س هذا النمو االأولوية الكبرية التي حتظى بها ق�صايا الرعاية ال�صحة العامة لل�صكان من 
مواطنن ومقيمن والتي تت�صدر اأجندة عمل احلكومة االماراتية التي اأفردت لها ا�صرتاتيجية عمل 

خا�صة اأدرجت �صمن روؤيتها �صواء خال ال�صنوات املا�صية اأو ال�صنوات القادمة .

•• اأبوظبي-وام:

اإن  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  عام  مدير  ال�صويدي  �صيف  �صعادة  قال 
لقرار  النهائي  التحديث  ب��اإ���ص��دار  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��ال  �صتقوم  الهيئة 
ال�صامة لعودة طائرة بوينغ 737 ماك�س للخدمة. واأو�صح ال�صويدي اأن 
االإ�صدار اجلديد لقرار ال�صامة يت�صمن اآخر التحديثات ب�صاأن االإجراءات 
الت�صحيحية الواجب تطبيقها من قبل �صركات الطريان امل�صغلة لطائرات 
املناورة  ت��ع��زي��ز خ�صائ�س  ن��ظ��ام  واأب���رزه���ا حت��دي��ث  م��اك�����س,   737 ب��وي��ن��غ 

»MCAS« وحتديث اإجراءات تدريب الطيارين.
املتطلبات  تقييم  على  حاليا  تعمل  الهيئة  يف  الفنية  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�صار 
ال�صادر عن  ال�صاحية  االإ�صدار االأخري لتوجيه  التي وردت يف  اال�صافية 

الوكالة االأوروبية ل�صامة الطريان. وقال اإن االنتهاء من التقييم �صيكون 
خال فرتة اأ�صبوعن وبعدها يتم اإ�صدار قرار ال�صامة يف منت�صف فرباير 

املقبل والذي �صيبن املرحلة الزمنية املتوقعة الإعادة ت�صغيل الطائرة.
واأو�صح ال�صويدي اأن تدريب الطيارين على جهاز حماكاة الطريان ي�صمل 
التحديث اأي�صا للمتطلبات الفنية الواجب ا�صتيفاوؤها من �صركات الطريان 
737 ماك�س  امل�صجلة يف دولة االإم��ارات والتي �صت�صغل طائرة بوينغ  غري 

من واإىل الدولة اإ�صافة اإىل تلك التي ت�صتخدم اأجواء االإمارات.
واأكد اأن الهيئة ملتزمة ب�صمان العودة االآمنة بالطائرة اإىل اأجواء الدولة, 
الفيدرالية  الطريان  اإدارة  مع  والتوا�صل  املكثف  العمل  خال  من  وذل��ك 
الوكالة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  الوطنية  وال��ن��اق��ات  بوينغ  و���ص��رك��ة  االأم��ري��ك��ي��ة 

االوروبية ل�صامة الطريان.

بلحيف النعيمي يبحث مع جمموعة البتكار ال�شناعي بال�شارقة طرق تعزيز القت�شاد الدائري

جمارك دبي تخرج الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم املهني للمدرب اجلمركي
الرتكيز على الربامج التدريبية 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���زز من 
برامج  وتنفيذ  امل��وظ��ف  م��ه��ارات 
ومن  اجلمركي  بالعمل  متعلقة 
�صل�صلة  “برنامج  ال��ربام��ج  تلك 
الدبلوم  و  واجل���م���ارك  االإم������داد 
املهني للمدرب اجلمركي و دبلوم 
قيادات  وبرنامج  املتعاملن  ا�صعاد 

جمارك دبي.

جمارك  اأ���ص��ب��وع  فعاليات  ,�صمن 
�صعادة  بح�صور  الرابع  االإم���ارات 
اأحمد حمبوب م�صبح مدير عام 
املديرين  وع��دد من  دبي  جمارك 
االإدارات  وم��دي��ري  التنفيذين 
واخل���ري���ج���ن واخل���ري���ج���ات من 

الدائرة.
املهني  ال���دب���ل���وم  ب��رن��ام��ج  وُي���ع���د 
الإع����داد امل���درب اجل��م��رك��ي رافداً 

�صعادة  ذكر  و  املحلية.  اجلمركية 
اأحمد حمبوب م�صبح املدير العام 
جلمارك دبي اأن الدائرة اعتمدت 
م�صتدامة  و����ص���ي���ا����ص���ات  خ���ط���ط 
ك���وادر موؤ�ص�صية  ل��وج��ود  وداع��م��ة 
م�صتمرة  والأن��ه��ا  فيها  متكاملة 
لريادة  ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  يف 
بف�صل  وذل��ك  اجلمركي  القطاع 
وج����ود م��وظ��ف��ن م��وؤه��ل��ن فكان 

•• دبي-وام:

حفًا  دب�������ي  ج�����م�����ارك  اأق������ام������ت 
ل��ت��خ��ري��ج ال���دف���ع���ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم امل��ه��ن��ي الإع���داد 
امل������درب اجل���م���رك���ي وت���خ���ري���ج 8 

موظفن بالدائرة ..
وذلك عرب تقنية االت�صال املرئي 

كوادر  اإع����داد  يف  واأ���ص��ا���ص��ي��اً  مهماً 
واملهارات  امل��ع��ارف  لديها  ب�صرية 
لتنفيذ  ال�صرورية  وال�صلوكيات 
جميع املهمات اخلا�صة بالتدريب 
ونقل املعرفة يف القطاع اجلمركي 
من  جمموعة  تاأهيل  خ��ال  م��ن 
املواطنن  اجلمركين  امل��درب��ن 
اجلمركي  الفكر  بن�صر  لي�صهموا 
والدوائر  اجل��ه��ات  م�صتوى  على 

•• دبي-وام: 

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
, على  وال���ب���ي���ئ���ة  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
تطبقها  ال��ت��ي  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
جم��م��وع��ة االب���ت���ك���ار ال�����ص��ن��اع��ي يف 
ال�صارقة مبجال االبتكار ال�صناعي 
ل�صمان  التطبيقية  والتكنولوجيا 
اال�����ص����ت����دام����ة ال���ب���ي���ئ���ي���ة وت���ع���زي���ز 
امل�صتوى  على  ال��دائ��ري  االقت�صاد 

العاملي.
زي��ارة معاليه ملقر  جاء ذلك خال 
�صلطان  ���ص��ع��ادة  ي��راف��ق��ه  املجموعة 
بالوكالة,  ال�������وزارة  وك���ي���ل  ع���ل���وان 
ال�صرع  ���ص��ي��ف  امل��ه��ن��د���س  و����ص���ع���ادة 

ل���ل���وزارة لقطاع  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل 
املجتمعات امل�صتدامة يف اإطار تعزيز 
اخلا�س,  ال���ق���ط���اع  م���ع  ال�������ص���راك���ة 
االبتكار  ع���ل���ى  االع���ت���م���اد  وزي��������ادة 
ع��ل��ى توظيف  ال��ق��ائ��م��ة  واحل���ل���ول 
لتحقيق  العاملية  التقنيات  اأح���دث 

اال�صتدامة .
وال���ت���ق���ى م��ع��ال��ي��ه خ�����ال زي���ارت���ه 
مطر  �صعيد  ب�����ص��ع��ادة  للمجموعة 
ال���ق���م���زي ���ص��ف��ري دول�����ة االإم�������ارات 
ل�����دى ج���م���ه���وري���ة اأوزب���اك�������ص���ت���ان, 
�صفري  اإبراهيموف  بختيار  و�صعادة 
جمهورية اأوزبك�صتان لدى الدولة.

بلحيف  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وب���ح���ث 
النعيمي مع ترمي مطر ترمي مدير 
اإم��ك��ان��ي��ة توظيف  امل��ج��م��وع��ة  ع���ام 

الطبيعية  امل��وارد  ا�صتدامة  ت�صمن 
وال����ن����ظ����م ال���ب���ي���ئ���ي���ة, وت�����ع�����زز من 
توجهات الدولة نحو حتقيق تعايف 
اخ�����ص��ر م�����ص��ت��دام مل��رح��ل��ة م���ا بعد 
االإدارة  حتقيق  وت�صتهدف  كورونا, 
واال�صتخدام  لاقت�صاد  امل�صتدامة 
االقت�صاد  وتعزيز  للموارد,  الفعال 
اال�صتهاك  واأمن��������اط  ال�����دائ�����ري 
وت�صجيع  امل�����ص��ت��دام��ن,  واالإن����ت����اج 
اإىل  التحول  على  اخلا�س  القطاع 
ال�صناعي  االإنتاج  وتقنيات  اأ�صاليب 
ا�صتخدام  ذل����ك  يف  مب���ا  االأن����ظ����ف 
والتقنيات  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
االأخرى للثورة ال�صناعية الرابعة.

من  جمموعة  على  معاليه  واط��ل��ع 
التي  ال�صناعية  االبتكارات  اأح��دث 

يف  احلديثة  والتكنولوجيا  االبتكار 
تطبيق منظومة االقت�صاد الدائري 
حملياً وتعزيز توجهات الدولة نحو 

حتقيق التعايف االأخ�صر.
وك����ان جم��ل�����س ال�����وزراء ق��د اعتمد 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ���ص��ي��ا���ص��ة 
امل����ت����ح����دة ل���اق���ت�������ص���اد ال�����دائ�����ري 
اأعدتها  التي   ,2031  –  2021
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري  وزارة 
بالتعاون مع وزارة االقت�صاد ووزارة 
ال�������وزراء ومكتب  �����ص����وؤون جم��ل�����س 
اإطاراً  ومتثل  اال�صطناعي,  الذكاء 
ال�صبل  اأف�������ص���ل  ل���ت���ح���دي���د  ع����ام����اً 
نحو  التحول  تدعم  التي  واملعايري 
االق��ت�����ص��اد ال���دائ���ري, ع��رب تطبيق 
م�صتدامة  واإنتاج  ا�صتهاك  اأمناط 

امل���ج���م���وع���ة يف جم����االت  ت���ن���ف���ذه���ا 
ال��زراع��ي و�صناعة خمتلف  االإن��ت��اج 
امل��ن��ت��ج��ات االأول���ي���ة وال��ث��ان��وي��ة من 
االأوراق  م��ث��ل  ال��ن��ب��ات��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
والزيوت  والن�صيج  الغزل  وخيوط 
االأر�صيات”  “األواح  البناء  وم���واد 
لتعزيز  احل�����ي�����وان�����ات  واأع�����������اف 

منظومة االقت�صاد الدائري.
واأثنى معاليه على امل�صتوى املتقدم 
من توظيف وا�صتخدام التكنولوجيا 
الذي تطبقه املجموعة, االأمر الذي 
دولة  تناف�صية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ص��اه��م 
االإم�������ارات, وي��ع��زز م��ك��ان��ت��ه��ا كاأحد 
ال�صتقطاب  ال��ع��امل��ي��ة  امل���راك���ز  اأه����م 
االبتكارات التكنولوجية يف العديد 

من املجاالت والقطاعات.

% على �أهم �لعالمات �لتجارية يف �لأزياء و�لإلكرتونيات  تخفي�صات كربى ت�صل �إىل 80 

اإك�شبو ال�شارقة يحت�شن معر�س الت�شوق الكبري
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�صارقة  اإك�����ص��ب��و  م��رك��ز  يحت�صن 
الكبري  الت�صوق  معر�س  فعاليات 
من  االأك������رب  احل�����دث   ,)CEF(
ن��وع��ه ب���اإم���ارة ال�����ص��ارق��ة يف جمال 
التخفي�صات على منتجات االأزياء, 
واالإلكرتونيات,  واالإك�����ص�����ص��وارات, 
اإيفنت,  ليز  �صركة  تنظمه  وال��ذي 
م����ع ت��ط��ب��ي��ق اأق�������ص���ى اإج���������راءات 
وت����داب����ري ال���وق���اي���ة ح���ر����ص���ا على 

�صامة الزوار والعار�صن.
اإىل  ال�����ص��ارق��ة  اإك�صبو  م��رك��ز  ودع���ا 
ال��ذي تختتم  احل��دث  ه��ذا  اغتنام 
فعالياته يوم غٍد ال�صبت لا�صتفادة 
التي  ال���ك���ربى  م���ن اخل�������ص���وم���ات 
ت�صكيلة  ع��ل��ى   80% اإىل  ت�����ص��ل 
العرو�س  م���ن  وم��ت��ن��وع��ة  وا���ص��ع��ة 
احل�صرية واملنتجات عالية اجلودة 
والكو�صت  وف���ي���ا  ���ص��ك��ت�����ص��ر  م��ث��ل 
وج��ان��ت وراجن��ل��ر والزي���ن���زا وهوم 
الكثري  وغريها  واملندو�س,  �صتايل 

من العامات التجارية العاملية.

من�صة جتارية مثالية
املدفع  حممد  �صيف  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
اإك�صبو  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�س 
ال��دورة اجلديدة من  اأن  ال�صارقة, 
املعر�س حافظت على الزخم الذي 

هذا  املعر�س  “ي�صتقطب  اإيفنت: 
العام كبار رواد التجزئة يف املنطقة, 
من  االختيار  للم�صتهلكن  وميكن 
التجارية  ال��ع��ام��ات  ع�صرات  ب��ن 
التي حتقق تطلعاتهم وتعد فر�صة 
ل���ه���م يف جم�����ال االإل����ك����رتون����ي����ات, 
التي  املنزلية,  واملنتجات  واالأزي���اء 
ال تتوفر يف اأي مكان اآخر, متوجها 
ال�صارقة  اإك�صبو  اإىل مركز  بال�صكر 
ا�صت�صافة  يف  ج����ه����وده����م  ع���ل���ى 
وحر�صهم  ���ص��ن��وي��ا,  احل����دث  ه����ذا 
التدابري  اأق�������ص���ى  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى 
�صامة  على  حفاظا  االح���رتازي���ة 
يعك�س  م���ا  وال���ع���ار����ص���ن,  ال�������زوار 
يف  الطويلة  وخ��ربت��ه  امل��رك��ز  متيز 
تنظيم وا�صت�صافة كربى املعار�س 

واالأحداث العاملية واملحلية.«
ل��ل��زوار من  اأب��واب��ه  امل��رك��ز  ويفتتح 
ال�11  وحتى  �صباحا   11 ال�صاعة 
م�صاء, كما يتوفر مواقف جمانية 
اإك�صبو  م��رك��ز  حميط  يف  للجميع 

ال�صارقة. 

كبار رو�د �لتجزئة
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج��اك��وب فارغيز 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة ليز 

ال�صارقة كمركز  يوؤكد مكانة  ومبا 
اإقليمية  ومن�صة  للتجارة,  رئي�صي 

لعدد كبري من ال�صركات العاملية.

احلدث  ب��اع��ت��ب��اره  �صنويا  ت�صهده 
ال�صارقة  يف  ن���وع���ه  م����ن  االأك�������رب 
ال�����ص��م��ال��ي��ة يف جمال  واالإم���������ارات 
االإلكرتونيات  على  التخفي�صات 
�صنويا  ي��ح��ظ��ى  ح��ي��ث  واالأزي����������اء, 
االأ�صماء  اأه��م  من  نخبة  مب�صاركة 
التجارية املحلية والعاملية, م�صريا 
اإىل اأن املعر�س ي�صهد اإقباال كبريا 
يف  ان��ط��اق��ه  م��ن��ذ  املت�صوقن  م��ن 
كونه  اجل�����اري  ي��ن��اي��ر  م���ن  ال�26 
العائات  متطلبات  جميع  يلبي 
وا�صعة  خ���ي���ارات  ل��ه��م  ي���وف���ر  ك��م��ا 
واخلدمات  واملنتجات  ال�صلع  م��ن 
عليهم  تخت�صر  ال��ت��ي  وال��رف��اه��ي��ة 
الوقت واجلهد يف اآن واح��د, داعيا 
املعر�س لا�صتفادة من  زي��ارة  اإىل 
يتيحها,  ال���ت���ي  امل��م��ي��زة  ال��ف��ر���س 
كونه ميثل من�صة جتارية مثالية 
للمهتمن  ف��ري��دة  ت�صوق  وجت��رب��ة 
وباأ�صعار  اجل��ودة  عالية  باملنتجات 

مغرية.
تنظيم  اأن  اإىل  امل����دف����ع  واأ������ص�����ار 
املعر�س يعك�س اهتمام املركز جتاه 
العاملة  ال�صركات  ح�صور  تعزيز 
جائحة  ظ��ل  يف  التجزئة  قطاع  يف 
لهم  ال��دع��م  وت��وف��ري  كوفيد-19 
م��ن خ��ال تنظيم ع��دد كبري من 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  امل���ع���ار����س 
اأي�صا,  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ن  واح��ت��ي��اج��ات 

اأبوظبي لالأوراق املالية ي�شدر 
حزمة من ال�شوابط والإر�شادات

•• اأبوظبي-وام:

واالر�صادات  ال�صوابط  م��ن  حزمة  املالية  ل����اأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �صوق  اأ���ص��در 
واالإجراءات اخلا�صة �صواء املتعلقة بال�صركات املدرجة اأو �صركات الو�صاطة 
اإر�صادات  ال�صوق ب�صكل عام. و�صملت احلزمة  العاملة وعمليات التداول يف 
االإف�صاح لل�صركات امل�صاهمة العامة واخلا�صة باالإ�صافة اىل �صوابط تداول 
االإجراءات  اىل  باالإ�صافة  اخلا�س  حل�صابها  و  با�صهمها  الو�صاطة  �صركات 
الت�صغيلية لنموذج الت�صليم مقابل الدفع. كما ت�صمنت �صوابط البيع على 
ب�صوابط  واأخ��رى خا�صة  املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  املغطى  املك�صوف 
�صوق اأبوظبي ب�صاأن التداول بالهام�س وقواعد املقا�صة وااليداع والت�صجيل 
باالإ�صافة اإىل ال�صوابط اخلا�صة بح�صاب التخ�صي�س ل�صوق اأبوظبي و�صانع 
ال�صوق و �صوابط �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية ب�صاأن نقل امللكية خارج قاعة 
املالية. وعاوة على �صوابط موفر  االأوراق  التمويل يف  التداول ملعامات 
اإ�صدار �صوابط التداول املبا�صر عرب ال�صوق واالإجراءات  ال�صيولة فقد مت 
الت�صغيلية للبيع على املك�صوف الفني وقواعد الو�صطاء والتداول و اإجراءات 

تداول �صركات الو�صاطة االأجنبية وغريها من ال�صوابط االأخرى .

مليار درهم   1.3
ت�شرفات عقارات دبي

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة 
االأرا����ص���ي واالأم�����اك ب��دب��ي اأم�س 

اأكر من 1.3 مليار درهم .
 141 ت�صجيل  ال���دائ���رة  و���ص��ه��دت 
مليون   318.09 بقيمة  مبايعة 
17 مبايعة لاأرا�صي  درهم منها 
دره����م  م���ل���ي���ون   95.93 ب��ق��ي��م��ة 
والفلل  ل��ل�����ص��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة  و124 

بقيمة 222.16 مليون درهم.
االأرا�صي  م��ب��اي��ع��ات  اأه����م  وج�����اءت 
بقيمة 30 مليون درهم يف منطقة 
الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 
ند  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   27
ال�صبا الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 
7 ماين درهم يف منطقة حدائق 

ال�صيخ حممد بن را�صد.
وت�صدرت منطقة ند ال�صبا الثالثة 
املبايعات  امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث ع���دد 
 29 بقيمة  12 مبايعة  �صجلت  اإذ 
مليون درهم وتلتها منطقة حدائق 
ال�صيخ حممد بن را�صد بت�صجيلها 
درهم  م��اي��ن   7 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة 
وثالثة يف الثنية الرابعة بت�صجيلها 

مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق 
 12 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 

امل�شرف املركزي ي�شدد على اأهمية دور اإدارات المتثال يف مواجهة اجلرائم املالية
••اأبوظبي-وام:

ع��ق��د م�����ص��رف االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل���رك���زي اجتماع 
عبداحلميد  معايل  برئا�صة  وذل��ك  االأول,  االمتثال  م�صوؤويل 

�صعيد حمافظ م�صرف االإمارات العربية املتحدة املركزي.
م�صوؤويل  كبار  من  م�صارك   100 من  اأك��ر  االجتماع  ح�صر 
العزيز  عبد  معايل  وبح�صور  امل�صريف,  القطاع  يف  االمتثال 

الغرير, رئي�س احتاد م�صارف االإمارات.
يهدف االجتماع اإىل خلق من�صة بن م�صرف االإمارات العربية 
البنوك  جميع  يف  االمتثال  م�صوؤويل  وكبار  امل��رك��زي  املتحدة 
العاملة يف الدولة مبا يف ذلك احتاد م�صارف االإمارات, ملناق�صة 
املهام وامل�صوؤوليات املتوقعة من اإدارات االمتثال ومدى تكاملها 
اأجندة  لتحقيق  دعماً  ذل��ك  وي��اأت��ي  البنوك  خماطر  اإدارة  مع 

دولة االإم��ارات فيما يتعلق مبواجهة غ�صل االأموال ومكافحة 
متويل االإرهاب.

افتتاحه  ع��ب��د احل��م��ي��د حم��م��د �صعيد - خ���ال  واأك����د م��ع��ايل 
االإدارة  �صمان  يف  ودوره��ا  االمتثال  اإدارات  اأهمية   - االجتماع 
البنوك يف  تواجهها  التي  املخاطر  وال�صاملة جلميع  ال�صليمة 
الدولة, باالإ�صافة اإىل االإدارة اال�صتباقية واالإباغ عن خماطر 

االمتثال.
مهارات  تقييم  اأهمها  من  عدة  موا�صيع  االجتماع  تناول  كما 
ب�صكل �صحيح يف  اإدارات االمتثال وت�صمن خماطر االمتثال 

االإطار العام لتحمل املخاطر.
“ اإن دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة ملتزمة  وق��ال معاليه : 
التزاماً كامًا بتطبيق معايري جمموعة العمل املايل للحفاظ 
املوؤ�ص�صات  امل��ايل. لذا, ن�صدد على  واأم��ان نظامها  على �صامة 

امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود ملواجهة غ�صل  ب��ذل  اال���ص��ت��م��رار يف  املالية 
ا�صتمرار  على  ون�صجع  االإره����اب,  مت��وي��ل  ومكافحة  االأم����وال 

التوا�صل ملناق�صة االأمور التنظيمية مع القطاع ».
االإ�صراف  دائ���رة  اأع��م��ال  اأج��ن��دة مهام  امل��رك��زي  امل�صرف  وق��دم 
على مواجهة غ�صل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب, والتي 
تتمثل م�صوؤوليتها على وجه اخل�صو�س باالمتثال لاإجراءات 
كما  /ف��ات��ف/.  امل���ايل  العمل  جمموعة  قبل  م��ن  بها  امل��و���ص��ى 
الوطنية  امل��ب��ادرة  يف  املحرز  التقدم  على  امل�صاركن  اإط��اع  مت 
املعايري  ت��وح��ي��د  ب��غ��ر���س  عميلك”  “اعرف  عملية  لرقمنة 
التنظيمية و�صمان م�صتوى عاٍل من االمتثال وزيادة الكفاءة 
يف القطاع امل�صريف. وقام امل�صرف املركزي بتعريف امل�صاركن 
ومناق�صة  م��وؤخ��راً,  طرحه  مت  ال��ذي  امل�صتهلك  حماية  ب��اإط��ار 

توقعاته للتنفيذ ال�صريع.

يرجن هايربلوب تك�شف عن روؤيتها امل�شتقبلية لتجربة الركاب
•• دبي -وام:

هايربلوب”  “فريجن  �صركة  اأعلنت 
لتجربة  امل�صتقبلية  روؤيتها  عن  ام�س 
قليلة  اأ�صهر  بعد  وذل��ك  الهايربلوب 
للركاب,  اخ���ت���ب���ار  اأول  اإج�������راء  م���ن 
مت  ال���ذي  الفيديو  ال�صركة  ون�����ص��رت 
اإعداده حديًثا الذي ينطلق بامل�صاهد 
بخطوة  خطوة  الهايربلوب  رحلة  يف 
بدًءا من الو�صول اإىل البوابة وحتى 

ال�صعود على منت الكب�صولة.
وت��ع��ت��رب م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة- املزود 

العاملي الرائد للحلول اللوجي�صتية الذكية واملتكاملة- 
من بن امل�صتثمرين الرئي�صين يف يرجن هايربلوب.

االإدارة  جمل�س  رئي�س  �صلّيم  ب��ن  اأح��م��د  �صلطان  وق��ال 
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة م��وان��ئ دب���ي العاملية 
عر�س  اأن  هايربلوب”  “يرجن  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
�صريعة  اطالة  ميثل  هايربلوب  يرجن  رك��اب  جتربة 
ق��ب��ل ثاثة  ال���ذي حت��ق��ق  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د  امل�صتقبل  ع��ل��ى 
هايربلوب  كب�صولة  يف  ال��رك��اب  نقل  جت��رب��ة  يف  اأ���ص��ه��ر 
و  املذهلة  التقنية  اىل ن�صج هذه  االأوىل..الف��ت��اً  للمرة 
اأول  اإقرتابهم بخطوات واثقة نحو ت�صويق ما �صيكون 
خال  �صخم  ُعُموِمّي  نطاق  على  جديدة  نقل  و�صيلة 
لو�صيان  �صارة  قالت  املنا�صبة  وبهذه  الزمان.  من  قرن 
هايربلوب  ?يرجن  �صركة  يف  ال��رك��اب  جت��رب��ة  م��دي��رة 
اأوائل االأ�صخا�س الذين ركبوا كب�صولة  التي كانت من 
الهايربلوب يف �صهر نوفمرب املا�صي اإن ت�صميم و�صيلة 
وم�صوؤولية  رائعة  يعد فر�صة  ال�صفر  نقل جديدة من 
كبرية يف الوقت نف�صه, فتقنية الهايربلوب وما تتيحه 
لنا هي نقلة نوعية وذلك يعني اأن جتربة الركاب يجب 

اأن تكون ا�صتثنائية وفريدة من نوعها.
عاملين  �صركاء  مع  هايربلوب  يرجن  �صركة  تعاونت  و 
“بياركي اجنلز  يف قطاعات خمتلفة من بينهم �صركة 
لت�صميمات  و”تيج”  ال��ب��واب��ات  لت�صميمات  جروب” 
املتحركة  والر�صوم  للفيديو  ثري”  و”�صي  الكب�صولة 
والهوية  املو�صيقي  “للتوزيع  ميوزيك  ميد  م��ان  و” 
ال�صوتية وق��د ج���اءت ك��ل ه��ذه ال�����ص��راك��ات م��ن �صميم 
احلوا�س  لكل  �صاملة  رك���اب  جت��رب��ة  لت�صميم  ال��داف��ع 

تتفوق على اأي �صكل اآخر من جتارب النقل اجلماعي.
ل�صركة  االبداعي  واملدير  املوؤ�ص�س  اجنلز  بياركي  واأك��د 

بيج-بياركي اجنلز جروب اأن باإمكان ?يرجن هايربلوب 
ت�صريع م�صتقبل التنقل على االأر�س حيث يعيد النمط 
ت�صّور  ال�صوت  �صرعة  تفوق  ب�صرعة  لل�صفر  اجل��دي��د 
مفاهيم النقل واإدراك املكان واملوقع اجلغرايف والوقت 
توفر  احل���ايل  ع�صرنا  يف  اأن���ه  اىل  وامل�����ص��اف��ة..م�����ص��رياً 
?يرجن هايربلوب التي تقلع عرب بواباتها و�صيلة نقل 
�صا�صعة  مل�صافات  لل�صفر  العوملة  متكاملة وذكية ملجتمع 
بطريقة اأكر اأماًنا وباأ�صوب اأنظف واأكر رفقاً بالبيئة 

واأ�صرع من الناقات اجلوية.
تفاوؤاًل  اأك���ر  روؤي����ة  ه��اي��ربل��وب  ي��رج��ن  وت��ر���ص��م ق�صة 
فيها  ت��ك��ر  ��ت��ل��ة  خُمْ ���ص��ورة  اأي  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  للم�صتقبل 
لتحل  وال�صا�صات  ال�صارخة  واالإ�صاءة  الداكنة  االأل��وان 
اأق���ل ���ص��رًرا ع��ل��ى البيئة  ن��ق��ل ج��م��اع��ي  مكانها جت��رب��ة 

واأكر �صا�صًة واأماًنا ومتعًة.
تيج  �صركة  ورئي�س  التنفيذي  املدير  ب��ارات  وق��ال جون 
اأن ال�صركة ا�صتفادت من عقود من اخلربة يف ت�صميم 
كيفية حترك االأ�صخا�س واالأ�صياء عرب طرائق متعددة 
يف  امل�صتخدمة  االأ�صاليب  اأف�صل  م��ن  ع��دد  اعتماد  م��ع 
وال�صيارات  احل��دي��دي��ة  وال�����ص��ك��ك  ال���ط���ريان  ق��ط��اع��ات 
ال�صيافة وذلك بهدف خلق جتربة ركاب  وحتى قطاع 
جديدة واأف�صل مُتّيز ?يرجن هايربلوب. ويوفر مكان 
اأكرب بامل�صاحة بينما  اإح�صا�ًصا  اجللو�س املريح يف املقعد 
من  وف��ري��دة  متوقعة  غ��ري  مل�صة  املرتفع  امل��م��ر  ي�صيف 
والتطعيمات  ال��ل��ون  خ�صراء  درج���ات  وت��ت��واىل  نوعها. 
اخل�صبية لتطغى على جمالية املواد التي نعرفها عادًة 
يف و�صائل النقل اجلماعي ولت�صيف ملحات من التفاوؤل 
واحلداثة. وتتميز كامل عنا�صر االإ�صاءة يف الكب�صولة 
مبا يف ذلك �صا�صات عر�س املعلومات بالديناميكية ويتم 

�صبطها ح�صب ن�صاط امل�صافر ومراحل الرحلة.



اجلمعة   29  يناير   2021  م   -   العـدد   13151  
Friday    29  January   2021   -  Issue No   1315116

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29 

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

اال�صم التجاري:�صركة املهب للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:العن , �صناعية العن , مبنى ورثة/عبيد را�صد �صاملن 

املن�صوري
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1118986 

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

2 - تعين ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات , كم�صفي قانوين لل�صركة 
بتاريخ:2021/1/28 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150001116 
تاريخ التعديل: 2021/01/28

امل�صفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعن خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 206/2020/250 بيع عقار مرهون  
مو�صوع التنفيذ : اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اأعاه بال�صيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز 
التنفيذي على العقار )ار�س( رقم 2126 البالغ م�صاحتها 2.448.79 قدم مربع مبنطقة جبل علي االوىل باإمارة دبي 
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صدها االوىل وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل 
املطلوب �صدهم املقدرة مببلغ 1.257.551.38 درهم )مليون ومائتان و�صبعة وخم�صن الف وخم�صمائة وواحد وخم�صن 
درهم وثمانية وثاثن فل�صا( من ح�صيلة البيع وما ي�صتجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا 

الحكام القانون واملادتن )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 باإمارة دبي. 
طالب االإعان : بنك امل�صرق )�س م ع( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ , وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 
-  �صفته بالق�صية : وكيل, املطلوب اإعانهما : 1- اوربيت هولدينجز ليمتد وميثلها مالكهما/ هيمال فاالبهادا�س 
 - : منفذ �صدهما  بالق�صية  - �صفتهما  �س  م  د  م   - �صتار كوموديتيز  تاكار  2-�صيفن  �صوري�س فاالبهدا�س  و  تهاكار 

جمهول حمل االإقامة 
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعانكم   )2021/1/26( بتاريخ  االإبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : االإع���ان  مو�صوع 
)1.257.551.38( درهم خال خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاه واإال بيع العقار حمل الرهن 
بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون االإجراءات املدنية )نوع العقار : عقار - املنطقة : جبل علي االوىل - 

رقم االر�س 2126 - امل�صاحة : 227.50 مرت مربع(
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 531/2020/211 تنفيذ عقاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/351 عقاري جزئي , ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1567258.81 درهم( , �صاما للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعان : بنك اأبوظبي التجاري )فرع( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- رم�صان دز ان�صوريف - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1567258.81(  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 26

اجلن�صية   - زكي  حممد  �صودري  ح�صن  امداد  حممد  ال�صادة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغادي�س يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 70% وحممد ح�صن علي احمد 
اجلن�صية , بنغادي�س يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 30% وذلك اىل ال�صيد 
)مطعم  امل�صماة  الرخ�صة  يف  بنغادي�س  اجلن�صية   , خان  عثمان  حممد  خان  ما�صوم  حممد 
من  ال�صادرة   )750408( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  املدام(  جنة 
دائرة التنمية االإقت�صادية يف ال�صارقة. تنازل �صاحب الرخ�صة الخر , تغيري وكيل خدمات.  
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 28
العربية  االإمارات  اجلن�صية  حممد  علي  ح�صن  علي  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد: عبد 
الرخ�صة  املتحدة يف  العربية  االإمارات  الرحمن يو�صف عبدالرحمن احلمادي اجلن�صية 
 )553843( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  االكلوجي(  )التنظيف 

ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية , تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 27

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حاجي افاطون �صاه حاجي حممد �صاه اجلن�صية باك�صتان 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد خاي�صتا �صاه حاجي 
ال�صيارات  لتجارة  اجلبيل  )موؤ�ص�صة  امل�صماة  الرخ�صة  يف  باك�صتان  اجلن�صية   , �صاه  افاطون 
 )120443( رقم   رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  غيارها(  وقطع  امل�صتعملة 

ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية يف ال�صارقة. تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 105
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صودري اأف�صل حممود زكا اهلل - اجلن�صية : باك�صتان 
علي  ح�صمت  ال�صيد/  اىل   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   -
نور حكيم - اجلن�صية : باك�صتان يف الرخ�صة امل�صماة )ج�صر االبتكار لتجارة قطع غيار 
ال�صيارات امل�صتعملة( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية 

رقم )747829( تعديات اأخرى : ال يوجد اأي تعديات اأخر. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي( جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000023/ 
اإىل املحكوم عليه : عبدالبا�صط علي عبداهلل الرئي�صي البلو�صي 

ال�صارقة  اإنه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ م�صرف  حيث 
االإ�صامي يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك 
, ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف : 301119.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي / حمكمة عجمان 
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
يف الدعوى رقم SHCAPCICIVS2019 /0001246 مدين 

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 

امل�صتاأنف �صده : منال حممد فاروق حممد جودة ابو �صمعان 
عنوانه : ال�صارقة - منطقة القوز �صاحية - وا�صط فيا رقم 14

ليكن معلوما لديك ان امل�صتاأنف : رهام حممد فاروق حممد جوده ابو �صمعان
/0001246 اإ�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ 2019/4/28 يف الدعوى االإبتدائية رقم  قد 

SHCAPCICIVS2019 حمكمة االإ�صتئناف املدنية - مدين. 
يوم   ..... الق�صاء  بدار  ال�صارقة  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  فيقت�صي 
الثاثاء املوافق 2021/2/2 ال�صاعة 9.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.   
مدير مكتب  اخلدمات الق�شائية 
طارق  كلندر 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
يف الدعوى رقم SHCAPCICIVS2019 /0001246 مدين 

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 

امل�صتاأنف �صده : هاديه حامد عليان  
عنوانه : ال�صارقة - منطقة الفوز - �صاحية وا�صط فيا رقم 14

ليكن معلوما لديك ان امل�صتاأنف : رهام حممد فاروق حممد جوده ابو �صمعان
/0001246 اإ�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ 2019/4/28 يف الدعوى االإبتدائية رقم  قد 

SHCAPCICIVS2019 حمكمة االإ�صتئناف املدنية - مدين. 
يوم   ..... الق�صاء  بدار  ال�صارقة  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  فيقت�صي 
الثاثاء املوافق 2021/2/2 ال�صاعة 9.30 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.   
مدير مكتب  اخلدمات الق�شائية 
طارق  كلندر 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
�صركة/فطام هاو�س اأوف فا�صن - منطقة حرة �س.ذ.م.م )رخ�صة رقم 92828( والكائنة 
ب���� دبي - �س.ب:440733 - دبي- دولة االمارات العربية املتحدة ,واملرخ�صة لدى �صلطة 
اتخاذه  مت  والذي  للكافة  قرارها  اعان  يف  املذكورة  ال�صركة  هذه  ترغب  للتطوير  دبي 
اغاق  ب�صاأن   2020 نوفمرب   20 بتاريخ  عقد  الذي  اجتماعه  يف  االدارة  جمل�س  بوا�صطة 
وحل ال�صركة. وفقاً لذلك, تهيب ال�صركة باأي طرف معني باالمر ولديه اى مطالبات يف 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خال 45 يوماً من تاريخ هذا االعان عن طريق 

الربيد امل�صجل اأو االإت�صال ب�:
ال�صيد: يو�صف ح�صن

 ا�صم ال�صركة: فطام هاو�س اأوف فا�صن
 �س ب : 22900 دبي, دولة االمارات العربية املتحدة.

7emiratesre@gmail.com :هاتف رقم 2324555-04 الربيد االلكرتوين 
 لن يتم النطر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة اال�صعار واملحددة ب� 45 يوما.

اإ�شعار  ت�شفية
العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   

اإخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر:2021/1292 

املخطر:�صالون الت�صذيب للحاقة فرع 8 رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ال�صارقة برقم 
بالوكالة  ومتثله  الرخ�صة  مالك  ب�صفته  الفلبن  اجلن�صية  تورب�س  وميثله:اربك   740521 ترخي�س 
ال�صيد:كيمربيل جاين نيكارت اموري�س فلبينية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم:784199040875033 
املنطقة اخلان - حمل رقم 8 ملك احمد  العنوان:ال�صارقة -  مبوجب وكالة رقم:2020/1/165705 - 

بطي علي العبدويل و�صركاوؤه - رقم الهاتف:0504094187
املخطر اليه:مايكل تولنتينو بوالنون , اجلن�صية الفلبن ويحمل بطاقة هوية رقم:784199314308240 

- العنوان:ال�صارقة - هاتف رقم 054975622
مو�صوع االخطار:املطالبة مببلغ 6000 درهم

حيث ان املخطر اليه قد حرر يل اي�صال امانة مببلغ )6000( درهم �صتة االف درهم على ان يقوم ب�صداد 
املبلغ كاما عند الطلب وعليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة االي�صال )6000( 
درهم يف فرتة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ االخطار واال �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية ال�صتام 

املبلغ وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صميا
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
اإخطار عديل بالوفاء

 SH20201227D58204:برقم املحرر
املخطر:عبيد نا�صر عبيد نا�صر غما�س ال علي اجلن�صية/االمارات العربية املتحدة - العنوان:االمارات 

امارة ال�صارقة منطقة مي�صلون فيا رقم 4 هاتف رقم:971557004200
املخطر اليه:�صعيد احمد �صيف �صعيد املحرزي - اجلن�صية االمارات العربية املتحدة - العنوان:االمارات 

امارة ال�صارقة فيا يف املن�صورة منطقة رقم 28 هاتف رقم:971506777067
املو�صوع:اخطار عديل بالوفاء مببلغ )140000( مائة واربعون الف درهم

املخطر اليه حرر �صيك للمخطر مببلغ )140000( مائة واربعون الف درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من 
قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك 
اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل:ال�صيك رقم 000034 مببلغ 
140000 مائة واربعون الف درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2010/1/7 وامل�صحوب على بنك االحتاد الوطني وحيث 
ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن 
دون جدوى - لذلك:فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خال خم�صة ايام من تاريخ 
اخطاركم واال �صن�صطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا 

االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك , وجميع االعمال يف املوقع متوقفة
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 
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 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 322/2020/288 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعان بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- جمموعة 32 العقارية املحدودة  2-اأمري اأمريوف  
امل�صتاأنف/ ج��اري كايف ه��اروي��ل - قد  ان  - جمهويل حمل االق��ام��ة مبا 
وحددت  جزئي  ع��ق��اري   2020/39 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف 
بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/2/3 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها 
التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 1147/2020/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�صوع االإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1170/2020 اأمر اأداء والر�صوم 

وامل�صاريف واالتعاب  
طالب االإعان : كيومك�س ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة - �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  - �صفته 

بالق�صية : م�صتاأنف
وميثله :  عبدالعزيز كرامة �صالح العامري - �صفته  بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعانه : 2- فرا�س منر حممود خواجا - اأردين اجلن�صية  - �صفته بالق�صية : اخل�صم 
املدخل. - جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعان : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1170 ل�صنة 2020 امر اأداء - وحددت 
لها جل�صه يوم الثاثاء املوافق 2021/2/2  ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه 

يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

منوذج �إعالن �لن�صرالعدد 13151 بتاريخ 2021/1/29
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : قرية الرتاث لتموين املواد الغذائية ذ.م.م

HERITAGE VILLAGE CATERING SERVICES:طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية 
املودعة بالرقم : 342172  بتاريخ : 2020/12/29

 بيانات االأولوية:                                   
باإ�صم:  قرية الرتاث لتموين املواد الغذائية ذ.م.م

 املوطن: ابوظبي املفرق ال�صناعية هاتف 0504466506 فاك�س:026344492 
ALBARQHR@GMAIL.COM :صندوق الربيد: 47679 امييل�

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
متوين باملواد الغذائية مطعم تزويد بالوجبات اجلاهزة

 HERITAGE VILLAGE CATERING SERVICES و�صف العامة : عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية
بحروف التينية
 اال�صرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على  ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة  االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد  امل�صجل , وذلك خال 30 يوما  من تاريخ اإ�صدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  29  يناير 2021 العدد 13151

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر لدى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية  املدنية الإحتادية 

 يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2020 /0006375 / م�شتعجل 
قطعة   - الدويل  ال�صارقة  ملطار  احلرة  املنطقة   - ال�صارقة  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول  ح  م  �س  اند�صرتيز  اونيك�س   -3: اإىل 
رقم  فاك�س   065573406 رقم  ار�صي  هاتف   0527999991 رقم  متحرك  -هاتف  االر�س                   
065573407 - �صندوق بريد 8416 - الربيد االإلتكروين nandana@onyx.ae نعلمكم بان املدعي )ة( / ويجا وا�صنتا 
�صاارا�صيكرا العنوان / حمل االإقامة : اإمارة دبي -/ �صارع ال�صيخ زايد / منطقة اخلليج التجاري / برج بر�صيم / مكتب رقم  2906  
هاتف رقم 4539090 04  / الربيد االإلكرتوين  info@alkabban.com بوكالة املحامين �صيف املطوع واأ�صامة ال�صاملي. 
املوقرة  املدعي من عدالة حمكمتكم  تلتم�س    : ب�����  للمطالبة  اأعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  971557780541 قد   : الهاتف  رقم 
احلكم له مبا يلي :  1- قيد الدعوى واإعان املدعي عليهم ب�صحيفة الدعوى وفق االأ�صول 2- ندب خبري حما�صبي لاإنتقال لكافة 
با�صم  بنكية  امل�صجل لديها ح�صابات  والبنوك  الدويل  ال�صارقة  املنطقة احلرة ملطار  اجلهات احلكومية وغري احلكومية ال�صيما هيئة 
املدعى عليهم واالنتقال ملقر ال�صركات املدعي عليهم لاإطاع على كافة القيود وال�صجات املحا�صبية الورقية واالإلكرتونية وك�صوف 
احل�صابات , لبيان طبيعة العاقة فيما بن املدعي واملدعي عليهم واإجمايل امل�صاريع التي تعاقدت عليها املدعي عليها الثانية مع املدعى 
عليها الرابعة لتنفيذها لبيان عددها وماهيتها وقيمتها وفيما اذا مت اجنازها بالكامل وا�صتام قيمتها من املدعى عليها الرابعة من 
عدمه ويف احلالة االأوىل ح�صر اإجمايل م�صتحقات املدعي عليها الثانية من تلك امل�صاريع من خال بعد خ�صم امل�صروفات واالأرباح 
التي حققتها ون�صيب املدعي منها وفقا للن�صبة املقررة له بعقد التاأ�صي�س واملقدرة مبا ن�صبه )25%( وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه 
املدعي من دفاع ودفوع. ت�صمن املدعي عليهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة 
دائرة االأمور امل�صتعجلة االوىل حمكمة ال�صارقة �صباح يوم .... املوافق 2021/2/10 ال�صاعة 8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

, ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�شائية / حامد عبداحلميد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

j4 L6 -8-1 - j- 02-3

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر لدى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية  املدنية الإحتادية 

 يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2020 /0006375 / م�شتعجل 
اإىل :2- اونيك�س اليكتور م�صانيكال �صريف�صز �س م ح جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�صارقة - املنطقة احلرة ملطار ال�صارقة الدويل - قطعة 
رقم  فاك�س   065573406 رقم  ار�صي  هاتف   0527999991 رقم  متحرك  -هاتف  االر�س                   
065573407 - �صندوق بريد 8416 - الربيد االإلتكروين nandana@onyx.ae نعلمكم بان املدعي )ة( / ويجا وا�صنتا 
�صاارا�صيكرا العنوان / حمل االإقامة : اإمارة دبي -/ �صارع ال�صيخ زايد / منطقة اخلليج التجاري / برج بر�صيم / مكتب رقم  2906  
هاتف رقم 4539090 04  / الربيد االإلكرتوين  info@alkabban.com بوكالة املحامين �صيف املطوع واأ�صامة ال�صاملي. 
املوقرة  املدعي من عدالة حمكمتكم  تلتم�س    : ب�����  للمطالبة  اأعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  971557780541 قد   : الهاتف  رقم 
احلكم له مبا يلي :  1- قيد الدعوى واإعان املدعي عليهم ب�صحيفة الدعوى وفق االأ�صول 2- ندب خبري حما�صبي لاإنتقال لكافة 
با�صم  بنكية  امل�صجل لديها ح�صابات  والبنوك  الدويل  ال�صارقة  املنطقة احلرة ملطار  اجلهات احلكومية وغري احلكومية ال�صيما هيئة 
املدعى عليهم واالنتقال ملقر ال�صركات املدعي عليهم لاإطاع على كافة القيود وال�صجات املحا�صبية الورقية واالإلكرتونية وك�صوف 
احل�صابات , لبيان طبيعة العاقة فيما بن املدعي واملدعي عليهم واإجمايل امل�صاريع التي تعاقدت عليها املدعي عليها الثانية مع املدعى 
عليها الرابعة لتنفيذها لبيان عددها وماهيتها وقيمتها وفيما اذا مت اجنازها بالكامل وا�صتام قيمتها من املدعى عليها الرابعة من 
عدمه ويف احلالة االأوىل ح�صر اإجمايل م�صتحقات املدعي عليها الثانية من تلك امل�صاريع من خال بعد خ�صم امل�صروفات واالأرباح 
التي حققتها ون�صيب املدعي منها وفقا للن�صبة املقررة له بعقد التاأ�صي�س واملقدرة مبا ن�صبه )25%( وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه 
املدعي من دفاع ودفوع. ت�صمن املدعي عليهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة 
دائرة االأمور امل�صتعجلة االوىل حمكمة ال�صارقة �صباح يوم .... املوافق 2021/2/10 ال�صاعة 8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

, ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�شائية / حامد عبداحلميد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

j4 L6 -8-1 - j- 02-3

العدد 13151 بتاريخ 2021/1/29   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر لدى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية  املدنية الإحتادية 

 يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2020 /0006375 / م�شتعجل 
قطعة   - الدويل  ال�صارقة  ملطار  احلرة  املنطقة   - ال�صارقة  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول  ح  م  �س  �صي�صتم  بيلدجن  اونيك�س   -4: اإىل 
رقم  فاك�س   065573406 رقم  ار�صي  هاتف   0527999991 رقم  متحرك  -هاتف  االر�س                   
065573407 - �صندوق بريد 8416 - الربيد االإلتكروين nandana@onyx.ae نعلمكم بان املدعي )ة( / ويجا وا�صنتا 
�صاارا�صيكرا العنوان / حمل االإقامة : اإمارة دبي -/ �صارع ال�صيخ زايد / منطقة اخلليج التجاري / برج بر�صيم / مكتب رقم  2906  
هاتف رقم 4539090 04  / الربيد االإلكرتوين info@alkabban.com بوكالة املحامين �صيف املطوع واأ�صامة ال�صاملي. 
املوقرة  املدعي من عدالة حمكمتكم  تلتم�س    : ب�����  للمطالبة  اأعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  971557780541 قد   : الهاتف  رقم 
احلكم له مبا يلي :  1- قيد الدعوى واإعان املدعي عليهم ب�صحيفة الدعوى وفق االأ�صول 2- ندب خبري حما�صبي لاإنتقال لكافة 
با�صم  بنكية  امل�صجل لديها ح�صابات  والبنوك  الدويل  ال�صارقة  املنطقة احلرة ملطار  اجلهات احلكومية وغري احلكومية ال�صيما هيئة 
املدعى عليهم واالنتقال ملقر ال�صركات املدعي عليهم لاإطاع على كافة القيود وال�صجات املحا�صبية الورقية واالإلكرتونية وك�صوف 
احل�صابات , لبيان طبيعة العاقة فيما بن املدعي واملدعي عليهم واإجمايل امل�صاريع التي تعاقدت عليها املدعي عليها الثانية مع املدعى 
عليها الرابعة لتنفيذها لبيان عددها وماهيتها وقيمتها وفيما اذا مت اجنازها بالكامل وا�صتام قيمتها من املدعى عليها الرابعة من 
عدمه ويف احلالة االأوىل ح�صر اإجمايل م�صتحقات املدعي عليها الثانية من تلك امل�صاريع من خال بعد خ�صم امل�صروفات واالأرباح 
التي حققتها ون�صيب املدعي منها وفقا للن�صبة املقررة له بعقد التاأ�صي�س واملقدرة مبا ن�صبه )25%( وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه 
املدعي من دفاع ودفوع. ت�صمن املدعي عليهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة 
دائرة االأمور امل�صتعجلة االوىل حمكمة ال�صارقة �صباح يوم .... املوافق 2021/2/10 ال�صاعة 8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

, ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�شائية / حامد عبداحلميد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

j4 L6 -8-1 - j- 02-3
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الفجر الريا�ضي

••  رام اهلل –الفجر:

املنتخب  بالبرية,  مقرها  يف  االأرب��ع��اء  االأول  اأم�����س   االأوملبية  اللجنة  كرمت 
�صهر  خ��ال  بعد,  العامل عن  بطولة  �صارك يف  ال��ذي  ت��اي,  للمواي  الوطني 

ت�صرين الثاين املن�صرم, وحقق 11 ميدالية ملونة يف خمتلف الفئات. 
تاي  امل��واي  االأوملبية جهود احت��اد  اللجنة  اأم��ن عام  وثمن عبداملجيد حّجة 
وعلى راأ�صه اللواء اأحمد زيداين, لتطوير اللعبة وجناح فل�صطن باحل�صول 
على امليدالية الف�صية والربونزية يف البطولة, متمّنياً دوام النجاح والتوفيق 

لهم.  من جانبه, �صكر نائب رئي�س احتاد املواي تاي �صاكر ال�صروف با�صمه 
وا�صم اأ�صرة االحتاد, اللجنة االأوملبية الفل�صطينية وعلى راأ�صها اللواء جربيل 
الرجوب, م�صرياً اإىل اأّن التكرمي يوؤّكد على ح�صور االأوملبية ودورها البارز يف 

دعم واإ�صناد الريا�صة الفل�صطينية. 
 واأو�صح ال�صروف اأن فل�صطن حققت يف هذه البطولة 7 ميداليات, يف اأ�صلوب 
ماك�س فت, 6 ذهبيات وواحدة برونزية لتكون فل�صطن االأوىل على العامل 
وبرونزية,  ذهبيتان  ال�صدو,  مناف�صات  يف  ميداليات  وث��اث  االأ�صلوب,  بهذا 

باالإ�صافة اإىل برونزية يف اأ�صلوب واي كرو. 

•• دبي-الفجر:

بناًء على توجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�صرطة 
مت االأمانة التنفيذية ملجال�س املبادرات احلكومية يف �صرطة دبي,  دبي, كرَّ
ل�صباق  بطًا  تتويجه,  بعد  دبي  �صرطة  فريق  من  البلو�صي,  يا�صر  ال��دراج 
للدراجات  ال�صلم  لبطولة  اخلام�صة  الن�صخة  �صمن  االإم��ارات��ي��ن,  ال��ه��واة 

الهوائية, والتي اأقيمت مبنطقة �صيح ال�صلم.
املبادرات احلكومية فريق دراجات  التنفيذية ملجال�س  االأمانة  كما وكرمت 

بح�صور  ال��ف��رق,  م�صتوى  على  الثالث  امل��رك��ز  على  حل�صوله  دب��ي  �صرطة 
املجتمع,  الإ�صعاد  الن�صائي  ال�صرطة  جمل�س  رئي�س  ال�صعدي  عنود  الرائد 
ال�صابة,  ال��ق��ي��ادات  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال���روم  خليفة  املهند�س  والنقيب 
ال�صعادة واالإيجابية,  التنفيذي ملجل�س  املدير  ال�صويدي,  وال�صيدة عواطف 

وعائ�صة علي بن متيم اأمن جمال�س املبادرات احلكومية بالوكالة.
فة  اأثنت االأمانة التنفيذية ملجال�س املبادرات احلكومية على امل�صاركة املُ�صرِّ
مراكز  واإح���راز  ال�صباقات  يف  دب��ي  �صرطة  ولفريق  البلو�صي  يا�صر  ل��ل��دراج 

متقدمة, متمنيًة لهم املزيد من النتائج املتقدمة ودوام التوفيق والنجاح.

•• اأبوظبي- الفجر:

 يف اإط����ار ح��ر���س احت���اد االإم����ارات 
دوٍر  ل���ع���ب  ع���ل���ى  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و 
جم��ت��م��ع��ي ف���اع���ل وامل�������ص���اه���م���ة يف 
للت�صدي  ال����وط����ن����ي����ة  اجل�����ه�����ود 
ك�صف  كوفيد19-,  جل���ائ���ح���ة 
اأمام  الفر�صة  اإت��اح��ة  ع��ن  االحت���اد 
للح�صول  اجل��وج��ي��ت�����ص��و  الع���ب���ي 
اأرينا  جوجيت�صو  يف  التطعيم  على 
يومي  الريا�صية  زاي���د  مدينة  يف 
يناير   30-29 وال�صبت  اجلمعة 

اجلاري.
احلملة  م����ع  امل�����ب�����ادرة  وت��ن�����ص��ج��م 
ليكن  ن��ف�����ص��ك...  "احم  ال��وط��ن��ي��ة 
تهدف  وال��ت��ي  التطعيم"  خ��ي��ارك 
����ص���ك���ان  م������ن   50% ل���ت���ط���ع���ي���م 
االإم�����ارات م��ع ن��ه��اي��ة ال��رب��ع االأول 
ي�صمن  ب�����ص��ك��ٍل   ,2021 ع���ام  م��ن 
الوطنية  املكت�صبات  على  احلفاظ 

ال���ت���ي ���ص��ج��ل��ت��ه��ا ال����دول����ة يف اإط����ار 
للت�صدي  امل���ت���وا����ص���ل���ة  ج���ه���وده���ا 
وينظم  كوفيد19-.  جل���ائ���ح���ة 
للجوجيت�صو  االإم�����������ارات  احت������اد 
ح��م��ل��ة ال��ت��ط��ع��ي��م ب���ال���ت���ع���اون مع 
�صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية 
جلميع  مي��ك��ن  ح��ي��ث  "�صحة", 
الريا�صين التوجه اإىل جوجيت�صو 
اأري����ن����ا ال���ي���وم اجل��م��ع��ة ب������دءاً من 
ال�صاعة 2 بعد الظهر, ويوم ال�صبت 

بدءاً من ال�صاعة 10 �صباحاً.
ويف هذا ال�صدد, قال �صعادة يو�صف 
ال��ب��ط��ران, ع�صو جمل�س  ع��ب��داهلل 
اإدارة احتاد االإمارات للجوجيت�صو: 
"نتحمل جميعاً م�صوؤولية احلفاظ 
ع���ل���ى ����ص���ام���ة دول����ت����ن����ا واأ�����ص����رن����ا 
وجمتمعنا باأكمله. واأظهر جمتمع 
طوال  كبرياً  التزاماً  اجلوجيت�صو 
ال�����ص��ح��ي��ة مبختلف  االأزم������ة  م���دة 
املعتمدة.  االح����رتازي����ة  ال��ت��داب��ري 

ال��ت��ط��ع��ي��م خطوًة  ب��رن��ام��ج  وُي���ع���د 
م��ه��م��ًة ل�����ص��م��ان ���ص��ام��ة جمتمع 
اجلوجيت�صو وجمتمع الدولة على 
هذه  على  وللحفاظ  اأو���ص��ع.  نطاٍق 
علينا  يتوجب  االإيجابية,  النتائج 
الواجب  ه��ذا  يف  امل�صاهمة  جميعاً 
حملة  يف  وامل���������ص����ارك����ة  ال����وط����ن����ي 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �صحة  ال��ت��ط��ع��ي��م 

و�صامة الوطن و�صكانه".
تف�صي  ب����داي����ة  "منذ  واأ�������ص������اف: 

احت������اد  و����ص���ع���ن���ا يف  اجل�����ائ�����ح�����ة, 
�صحة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  االإم����������ارات 
وخمتلف  ال����اع����ب����ن  و�����ص����ام����ة 
االأط������������راف امل���ع���ن���ي���ة ع���ل���ى راأ�������س 

جميع  واتخذنا  اأول��وي��ات��ن��ا,  قائمة 
القرارات واالإجراءات التي ت�صمن 
�صحة و�صامة اجلميع. وحر�صنا 
يف ذات الوقت على الوقوف بجانب 

ال���اع���ب���ن خ����ال ه����ذه االأوق������ات 
خمتلف  وت���ق���دمي  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة, 
ا�صتقرار  وبعد  لهم.  الدعم  اأ�صكال 
الفر�صة  اأحت��ن��ا  ال�صحي,  الو�صع 

����ص���االت  اإىل  ل���ل���ع���ودة  ل���اع���ب���ن 
باأعلى  االل�����ت�����زام  م����ع  ال����ت����دري����ب 
معايري ال�صحة وال�صامة. واليوم, 
الدور  هذا  موا�صلة  علينا  يتوجب 
االإيجابي يف حماية �صحة و�صامة 
على  يعد احل�صول  املجتمع, حيث 
للو�صول  االأك���رب  ال�صامن  اللقاح 
اإىل بر االأمان, والعودة اإىل احلياة 

ب�صكلها الطبيعي". 
ق�����ال جن����م منتخب  م����ن ج���ان���ب���ه, 
في�صل  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  ال���وط���ن���ي 
اللقاح  على  ح�صوله  بعد  الكتبي 
م�صاركتي  "خال  �صابق:  وق��ٍت  يف 
االأوىل  الدفاع  خطوط  اأبطال  مع 
�صهدت  ال������ف������ريو�������س,  مل����واج����ه����ة 
بذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الت�صحيات 
الطبية  ال���ط���واق���م  م���ن  اأب��ط��ال��ن��ا 
وغريها من اجلهات املعنية حلماية 
االإمارات,  جمتمع  و�صامة  �صحة 
بذلوها  ال��ت��ي  العظيمة  واجل��ه��ود 

للو�صول بنا اإىل بر االأمان. ولهذا 
الوفاء  كريا�صين  علينا  يتوجب 
القدوة  وت���ق���دمي  اجل���ه���ود,  ل��ت��ل��ك 
خال  م��ن  املجتمع  اأف����راد  ل��ب��اق��ي 
لتحقيق  ال��ل��ق��اح,  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
روؤي����ة ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة يف �صون 

�صحة و�صامة املجتمع".
اجلوجيت�صو  جمتمع  اأف���راد  وك��ان 
يف اأبوظبي من اأوائ��ل الفئات التي 
حيث  ال��وط��ن��ي��ة,  للحملة  ان�صمت 
�صارع عدد من فريق عمل االحتاد 
والاعبن  وامل��درب��ن  واالإداري�����ن 
للح�صول  االأن�����دي�����ة  خم��ت��ل��ف  يف 
جت�ّصد  �����ص����ورٍة  يف  ال���ل���ق���اح,  ع���ل���ى 
الوطني  واحل�������س  ال��ك��ب��ري  ال���وع���ي 
للدور  واإدراك��ه��م  لاعبن,  العايل 
من  لعبه  ميكنهم  ال��ذي  االإيجابي 
ال��ق��دوة لزمائهم  ت��ق��دمي  خ��ال 
للح�صول  املجتمع  اأف����راد  ولبقية 

على اللقاح.

االأول  اأم�����������س  م�������ص���اء  اخ���ت���ت���م���ت 
النهائي  ن�����ص��ف  ال����دور  م��ن��اف�����ص��ات 
ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ���ص��ل��ط��ان ب���ن زايد 
غنتوت  بنادي  اأقيمت  التي  للبولو 
" دون جمهور " يف ن�صختها االأوىل 
والتي ينظمها النادي برعاية �صمو 
اآل نهيان -  زاي��د  ب��ن  ف��اح  ال�صيخ 
ل�صباق اخليل  ن��ادي غنتوت  رئي�س 
م����ن جمل�س  وب����دع����م  وال����ب����ول����و, 
وجمعية  ال����ري����ا�����ص����ي  اأب����وظ����ب����ي 
االإمارات للبولو ورعاية �صركة يا�س 
capex. الدولية العقارية ذذم و
 , القاب�صة  ي��ا���س  �صركة    .com
 , ال�صيارات  األبينا لتاأجري  موؤ�ص�صة 
زون وي�صت الإعادة التدوير , عتيق  

مل�صتلزمات اخليول , مداد للخيم و 
اأمل للمواد الغذائية .

ت��اأه��ل ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي ب��ع��د تغلبه 
على فريق غنتوت اأ بنتيجة 6/4 , 

ببطاقة  اأنكورا  فريق  ح�صي  فيما 
ال��ت��اأه��ل ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه على 

 ,   8/3.5 بنتيجة  ن��ون  را  ف��ري��ق 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة لتحديد  امل���ب���اراة  ل��ت��ق��ام 

ال��ف��ائ��ز ب��ك��اأ���س ���ص��ل��ط��ان ب���ن زايد 
فرباير   1 االث���ن���ن  ي����وم  ل��ل��ب��ول��و 

بن  �صلطان  ملعب  على   2021
زايد بنادي غنتوت يف متام ال�صاعة 

, فيما تقام مباراة حتديد   3:55
فريقي  بن  والرابع  الثالث  املركز 
متام  يف  اأننج�صلي  �صد  ب  غنتوت 

ال�صاعة 2:00 على ملعب 2  .
�صوف  النهائية  امل��ب��اراة  ب��اأن  نذكر 
ت����ن����ق����ل ع������رب ق������ن������وات اأب����وظ����ب����ي 
نقلها  اإىل  باالإ�صافة   , الريا�صية 
الر�صمية  ال���ي���وت���ي���وب  ق���ن���اة  ع���رب 
وامل������وق������ع االل������ك������رتوين ل���ل���ن���ادي 
ال�صماح  مع    www.grpc.ae
بالت�صجيل  اجلمهور  م��ن   30%
يتبن  مم�����ن  امل������ب������اراة  حل�������ص���ور 
ح�صولهم على التطعيم يف تطبيق 
الطوارئ  عامة  وظهور  احل�صن 

اأو النجمة واأن تكون مفعلة  .

�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�صو يدعم �جلهود �لوطنية لتطعيم %50 من �صكان �لإمار�ت خالل �لربع �لأول من �لعام

مبادرة الحتاد تن�شجم مع م�شتهدفات حملة »احم نف�شك... ليكن خيارك التطعيم«

اأبوظبي واأنكورا اإىل نهائي كاأ�س �شلطان بن زايد للبولو 

اللجنة الأوملبية الفل�شطينية 
تكّرم منتخب املواي تاي 

جمال�س املبادرات احلكومية يف �شرطة دبي 
تكّرم الدراج البلو�شي وفريق الدراجات 

•• اأبوظبي-وام:

االأول  اأم�س  الن�صائية  للريا�صة  بنت مبارك  اأكادميية فاطمة  نظمت 
 , ال��دويل  الريا�صي  الفر�صان  منتجع  يف  لل�صيدات  الكارتينغ  �صباق 
االأكادميية  تنظمها  التي  واملجتمعية  الريا�صية  الفعاليات  �صمن 
رئي�صة  نهيان,  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�صيخة  رع��اي��ة  حت��ت 
جمل�س اإدارة االأكادميية ورئي�صة نادي اأبوظبي لل�صيدات ونادي العن 

لل�صيدات.

جرى ال�صباق �صمن بيئة تناف�صية اآمنة ومع تطبيق كافة االإجراءات 
الوقائية واالحرتازية وذلك بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي الريا�صي 
ومب�صاركة 64 �صيدة من املحرتفات والهواة يف جمال قيادة �صيارات 

الكارتينغ.
الثاين  ب��امل��رك��ز  ج���اءت  فيما  االأول  ب��امل��رك��ز  احلو�صني  م��رمي  وف���ازت 

فاطمة املحرمي ويف املركز الثالث اأحام احلمادي.
ومت فتح باب الت�صجيل لل�صباق جلميع اجلن�صيات من عمر 16 �صنة 
مراعاتها  امل�صاركات  على  قواعد  عدة  االأكادميية  وو�صعت  فوق,  وما 

اإىل  االأوق��ات واال�صتماع  باأمان يف جميع  القيادة  منها حر�صهن على 
اأي حاجز على  اإت��اف  اإىل عدم  باالإ�صافة  بعناية  ال�صامة  تعليمات 

امل�صار واتباع الافتات املو�صوعة من اللجنة املنظمة.
الدويل  الريا�صي  الفر�صان  منتجع  بالتعاون مع  االأكادميية  ووفرت 
وحر�صت  ال�صباق,  يوم  نف�س  يف  واخل��وذ  لل�صباق  املخ�ص�صة  املاب�س 
دق��ي��ق��ة م��ن موعد   15 ق��ب��ل  االأم�����ان  ���ص��رح تفا�صيل وق���واع���د  ع��ل��ى 

االنطاق ل�صمان �صامة جميع امل�صاركات.
ويف ختام ال�صباق قامت فاطمة العامري, ممثلة اأكادميية فاطمة بنت 

م�صاركتهن  اأن  موؤكدة  الفائزات,  بتتويج  الن�صائية  للريا�صة  مبارك 
يف مثل هذه الفعاليات ي�صاهم ب�صكل كبري يف ن�صر ال�صعادة والتفاوؤل 

ورفع روح املناف�صة والتحدي.
وقالت اإنه ي�صعدنا اأن ننظم اأول ن�صخة من �صباق الكارتينغ الذي يتيح 
لل�صيدات ممار�صة ما يرغنب من ريا�صات وهوايات, ويعد هذا االإقبال 
لها  �صيكون  والتي  االأك��ادمي��ي��ة  جناحات  ا�صتمرار  على  دليل  الكبري 
ح�صور اأكرب يف العديد من الريا�صات وامل�صابقات املحلية واملجتمعية 

نزوال عند رغبة ال�صيدات يف جمتمعنا من كافة ال�صرائح.

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية تنظم �شباق »الكارتينغ« لل�شيدات
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•• دبي-الفجر:

 ي�������ص���ه���د ����ص���اط���ئ ج����م����ريا ال���ي���وم 
اأوىل  مناف�صات  ان��ط��اق  اجل��م��ع��ة 
جونيور  دب������ي  ب���ط���ول���ة  ج�������والت 
ريغاتا لل�صراعية احلديثة نا�صئن 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  وال��ت��ي ينظمها 
بالتعاون  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ص��ات 
ال�صاطئ  ل������زوارق  دب����ي  ن����ادي  م���ع 

"دو�صك".
اجلولة  مناف�صات  تنظيم  وي��اأت��ي 
م��ن ب��ط��ول��ة دب���ي ج��ون��ي��ور ريغاتا 
يف  -ن��ا���ص��ئ��ن  احل��دي��ث��ة  لل�صراعية 
اإطار جهود النادي يف تطوير كافة 

االألعاب والريا�صات البحرية حيث 
االأوىل من  امل��ح��ط��ة  ت��ع��د اجل��ول��ة 
ب��ن ث��اث ج��والت تقام يف املو�صم 
-2020 ال���ب���ح���ري  ال���ري���ا����ص���ي 

.2021
اليوم  الفعاليات  ت�صمل  اأن  وتقرر 
مناف�صات اوبتم�صت حتت 12 �صنة 
وليزر  وفتيات"  "براعم  لاأ�صبال 
"نا�صئن  ���ص��ن��ة   17 حت���ت   4.7
اإك�صاب  اأج��ل  ونا�صئات" وذل��ك من 
التجربة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  ه����ذه 
املناف�صات  يف  اخل�����ربة  واك��ت�����ص��اب 
للفعاليات  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

واالأحداث الريا�صية الكربى.

للجولة  املنظمة  اللجنة  ور���ص��دت 
جونيور  دب���ي  ب��ط��ول��ة  م��ن  االأوىل 
للم�صاركن  مغرية  جوائز  ريغاتا 
التناف�س بن  زي���ادة روح  اأج��ل  م��ن 

الفئات  وامل�����ص��ارك��ات يف  امل�����ص��ارك��ن 
�صيح�صل  ح��ي��ث  ال���ي���وم  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال��ث��اث��ة االأوىل  امل���راك���ز  اأ���ص��ح��اب 
ت�صجيعا  م���ال���ي���ة  ج�����وائ�����ز  ع���ل���ى 

للم�صاركة وحتفيزا للعطاء.
مبكرا  ال���ي���وم  ال���ربن���ام���ج  وي����ب����داأ 
الت�صجيل  اإج��������راءات  ب��ا���ص��ت��ك��م��ال 
وانعقاد  ال�����ص��ب��اح��ي��ة  ال���ف���رتة  يف 
للم�صاركن  ال��ت��ن��وي��ري  االج��ت��م��اع 
وامل�������ص���ارك���ات يف ال���ف���ئ���ات االأرب������ع 
ا���ص��ت��ع��دادا ل��ل��ت��ح��ول اىل امل��ي��اه مع 
اإ�����ص����ارة االإب����ح����ار خلو�س  اإع���ط���اء 
املناف�صات حيث مت حتديد الرابعة 
املناف�صات  لنهاية  م��وع��دا  ع�����ص��را 

واإعان الفائزين يف اجلولة.
القمزي  حم���م���د  ه������زمي  ورح�������ب 
نادي  يف  ال�����ص��ب��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر 
البحرية  للريا�صات  ال���دويل  دب��ي 
بامل�صاركن وامل�صاركات يف مناف�صات 
ريغانا  ج����ون����ي����ور  دب������ي  ب���ط���ول���ة 
-نا�صئن  احل���دي���ث���ة  ل��ل�����ص��راع��ي��ة 
ياأخذ  احل��دث  ان  موؤكدا   2021
اأه��م��ي��ة يف روزن���ام���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
املو�صم الريا�صي حيث درج النادي 
ومنذ عام 2000 على تنظيم هذه 
اأبطال  اأبرز  التي خرجت  البطولة 

ريا�صة ال�صراعية احلديثة.
اللجنة  اأن  ال����ق����م����زي  واأو�������ص������ح 

ريا�صات  ال��دويل  ن��ادي  املنظمة يف 
البحرية حتر�س على تطبيق كافة 
االإج���راءات االح��رتازي��ة للحد من 
انت�صار "كوفيد 19" حيث اأ�صدرت 
للم�صاركن  اخلا�صة  التوجيهات 

وامل�����ص��ارك��ات خ��ال احل��دث منوها 
ح���ددت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 
ج����وائ����ز م���ال���ي���ة م����ن اأج������ل زي�����ادة 
امل�صاركن  وحتفيز  املناف�صة  فر�س 
وامل�صاركات الإجناح الفعالية اليوم.

برنامج:
اجلولة االأوىل: 29 يناير 2021 
اجلولة الثانية: 6 مار�س 2021

اإب����ري����ل   10 ال���ث���ال���ث���ة:  اجل����ول����ة 
2021

••  اأبوظبي-الفجر:

اليمنية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ا�صتهلت 
واخلارجية  املحلية  فعالياتها  خطة 
اأم�س  اأول  اأول   2021 ع�����ام  يف 
الثاثاء باإقامة ور�صة عمل تقييمية 
االألعاب  وواع������دات  واع�����دي  مل���راك���ز 
ل��ع��ب��ة منها   11 ال��ب��ال��غ��ة  ال��ف��ردي��ة 
الطاولة  وك���رة  وال�صباحة  اجل���ودو 

والتايكواندو وامل�صارعة والوو�صو. 
���ص��م��ت ال���ور����ص���ة اأك�����ر م���ن 330 
تدريبا  ي���خ���و����ص���ون  واع�������دا  الع���ب���ا 
متوا�صا على مدار العام مع اإقامة 
يف  وحت��ف��ي��زي��ة  تن�صيطية  ب��ط��والت 

ال���ع���ام ون��ه��اي��ت��ه, ف�صا  م��ن��ت�����ص��ف 
ع��ن حم��ا���ص��رات علمية ه��ادف��ة ذات 
والفكرية  العلمية  باجلوانب  �صلة 
والفي�صيولوجيا  النف�س   ع��ل��وم  يف 
وال�صحة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  واالإ����ص���اب���ات 

والتغذية واحلركة والتدريب. 
اأمام   ال��وق��وف  اإىل  الور�صة  وهدفت 
برنامج  ق��ط��ع��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����ط����وات 
اأهدافه  اجت��اه حتقيق  الواعدين يف 
والعام  امل��ن�����ص��رف��ة  االأع�������وام  خ����ال 

اال�صتمرارية  خ��ال  م��ن   ,2020
ك�����ورون�����ا  ومنها  وب������اء  وت�����اأث�����ريات 
التوقف ثم العودة مع اتباع املعايري 
والبطوالت  ال��دول��ي��ة  االح���رتازي���ة 
العام  اأواخ����ر  لاعبيه  ن��ف��ذت  ال��ت��ي 

امل�صتوى  و  االأداء  حت�����ص��ن  وم����دى 
واالل���ت���زام وم���ا اأت���ت ب��ه ن��ت��ائ��ج تلك 
جانب  واإىل  تغريات  من  البطوالت 
ومدربيهم   امل��راك��ز  العبي  م�صاركة 

والعبي املنتخبات الوطنية. 

•• اأبوظبي-وام:

القدم  لكرة  العربي  اخلليج  ل��دوري  الثاين  ال��دور  مناف�صات  اليوم  تنطلق 
املقبلن,  وال�صبت  اجلمعة  يومي  ع�صرة  الرابعة  اجلولة  مواجهات  باإقامة 

اأبرزها مباراة اجلزيرة مع �صيفه الن�صر على ا�صتاد حممد بن زايد.
حيث  االأول  اليوم  يف  مباريات  ثاث  اإقامة  ع�صرة  الرابعة  اجلولة  وت�صهد 
والن�صر  الوحدة �صيفا على حتا,  الظفرة, ويحل  ي�صت�صيف عجمان فريق 
�صيفا على اجلزيرة, فيما ت�صتكمل اجلولة يف اليوم الثاين باأربع مواجهات, 
جتمع بن خورفكان مع العن, و�صباب االأهلي مع احتاد كلباء, وبني يا�س 

مع الو�صل, وال�صارقة مع الفجرية.
ويفتتح لقاء عجمان و�صيفه الظفرة, على ا�صتاد را�صد بن �صعيد, مواجهات 
اليوم االأول, ويدخل عجمان �صاحب االأر�س املباراة مبعنويات مرتفعة, بعد 
حتقيقه الفوز االأول له يف دورينا يف اجلولة املا�صية, على ح�صاب الفجرية 
املركز  يوؤثر على موقعه يف الرتتيب, بتواجده يف  الفوز مل  اأن  2-1, رغم 
العودة لطريق  اإىل  الظفرة  فار�س  وي�صعي  نقاط,   6 بر�صيد  االأخ��ري,  قبل 
تفوقه على عجمان  وتاأكيد  ال�عا�صرة,  توقف يف اجلولة  الذي  االنت�صارات, 
4-1/, ويتواجد  اأن تغلب عليه يف ال��دور االأول بنتيجة كبرية وهي /  بعد 

الظفرة يف املركز العا�صر بجدول الرتتيب بر�صيد 16 نقطة.
وتقام يف ذات الوقت مباراة حتا متذيل جدول الرتتيب, مع �صيفه الوحدة, 
على ا�صتاد حمدان بن را�صد اآل مكتوم, يف مباراة �صعبة على �صاحب االأر�س, 
اأو خارجه,  �صواء على ملعبه  االآن يف دورينا,  اأي فوز حتي  ال��ذي مل يحقق 
اإىل  نقطة,   19 بر�صيد  ال�صابع  املركز  �صاحب  الوحدة,  ي�صعى  املقابل  ويف 
موا�صلة الزحف نحو املربع الذهبي, بتخطي اأ�صحاب االأر�س, الذين تفوق 

عليهم يف اجلولة االأوىل بنتيجة / -6 0/ .
14 املرتقبة, تختتم لقاءات اجلمعة مبباراة اجلزيرة,  ال�  ويف قمة اجلولة 
الرابع  املركز  الن�صر, �صاحب  27 نقطة, مع �صيفه  الثاين  املركز  �صاحب 
بر�صيد 24 نقطة, على ا�صتاد حممد بن زايد, حيث حتمل املواجهة �صعار 
مباراة ال� 6 نقاط, مع �صعي كل منهما للبقاء يف دائرة املناف�صة على اللقب.

وي��ف��ت��ت��ح ل��ق��اء خ��ورف��ك��ان م��ع �صيفه ال��ع��ن ع��ل��ى ا���ص��ت��اد ���ص��ق��ر ب��ن حممد 
القا�صمي, مواجهات اليوم الثاين, يف مباراة يتوقع لها اأن تكون قوية لعدة 

23 نقطة, عن  املركز اخلام�س بر�صيد  العن �صاحب  اأ�صباب منها؛ بحث 
التواجد يف املراكز املتقدمة, يف رحلته للبحث عن حتقيق بطولة, وتعوي�س 
جولتي  مبجموع   2-4 العربي  اخلليج  ك��اأ���س  يف  خ��ورف��ك��ان  اأم���ام  خ�صارته 

الذهاب والعودة.
14 نقطة,  11 بر�صيد  املقابل ي�صعى العبو خورفكان, �صاحب املركز  ويف 
واالإياب  الذهاب  االأهلي يف جولتي  �صباب  اأمام  الثقيلة  الهزمية  اإىل جتاوز 
ب��ال��ك��اأ���س, واخل����روج بنقاط امل��ب��اراة ال��ث��اث, ل��اق��رتاب اأك���ر م��ن منطقة 

االأمان.
را�صد, يف  ا�صتاد  على  كلباء,  احت��اد  �صيفه  االأهلي مع  �صباب  وتقام مواجهة 
"ال�صوبر املحلي" و�صاحب  الوقت ذات��ه, يف مباراة قوية ومثرية, بن بطل 
اأع��ل��ى م��ع��دل اأه����داف يف ج��ول��ت��ي رب���ع ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي, وبن 
ال�صاد�س بر�صيد  املركز  اأي�صا, ويتواجد �صباب االأهلي يف  "مفاجاأة" الكاأ�س 
" النمور" ذات الر�صيد باملركز الثامن, مما يزيد  19 نقطة, فيما ميتلك 
من قوة املباراة, ل�صعي اأ�صحاب االأر�س للعودة اإىل املناف�صة على لقب الدوري, 
بعد الدفعة املعنوية الكبرية يف اأعقاب التتويج ب� "بطولة ال�صوبر", والتاأهل 
حتقيق  موا�صلة  ع��ن  كلباء  احت��اد  �صيبحث  املقابل  ويف  ال��ك��اأ���س,  بطولة  يف 
الكبار, وتعوي�س خ�صارته بثاثية يف اجلولة االأوىل.  اأمام  النتائج اجليدة 
و�صتقام يف الثامنة والربع م�صاًء, مواجهة بني يا�س مع �صيفه الو�صل, على 
ا�صتاد ال�صاخمة, وميثل الفوز ل�"ال�صماوي" الثالث ب� 26 نقطة, دفعة كبرية 
على  للحفاظ  اأك��ر,  املقدمة  يف  قدمه  وو�صع  الكاأ�س,  اأح��زان  من  للخروج 
حظوظه حتى اآخر حلظة يف املناف�صة على لقب الدوري, يف املقابل لن تكون 
املباراة �صهلة على اأ�صحاب االأر�س, ب�صبب ن�صوة الفوز االأخرية التي يعي�صها 
حاليا الو�صل, بعد و�صوله اإىل املربع الذهبي يف كاأ�س اخلليج العربي على 
ح�صاب ال�صارقة, وميتلك الو�صل 17 نقطة ت�صعه يف املركز التا�صع بجدول 
ترتيب امل�صابقة. ويقام يف التوقيت ذاته, لقاء ال�صارقة مع �صيفه الفجرية, 
على ا�صتاد ال�صارقة, وي�صعي عبدالعزيز العنربي مدرب الفريق املت�صدر اإىل 
م�صاحلة جماهريه بعد اخلروج من ربع نهائي كاأ�س اخلليج العربي, ومن 
قبله خ�صارة "ال�صوبر", بتحقيق الفوز للحفاظ على لقبه, ويف املقابل ياأمل 
الفجرية, �صاحب املركز 12 بر�صيد 7 نقاط, اأن يخرج من دائرة الهزائم 

املتتالية, وحتقيق الفوز الغائب الذي توقف عند اجلولة العا�صرة.

•• دبي -وام: 

العامل  بطولة  م��ن  املقبلة  الن�صخة  ا�صت�صافة  ع��ن  دب��ي   2020 اإك�صبو  اأع��ل��ن 
لل�صطرجن التابعة لاحتاد الدويل لل�صطرجن, وهي الفعالية االأهم يف برنامج 
اللعبة  ملحبي  بالت�صويق  حافلة  مبناف�صة  وت��ِع��د  ال��ع��امل��ي,  ال�صطرجن  فعاليات 

واجلمهور ب�صكل عام.
و�صتقام بطولة العام 2020 املوؤجلة, التي ينظمها االحتاد الدويل لل�صطرجن, 
يف الفرتة بن 24 نوفمرب و16 دي�صمرب 2021, و�صت�صهد مواجهة بن بطل 
العامل احلايل, الرنويجي ماغنو�س كارل�صن, الذي �صيدافع عن لقبه �صد الفائز 
اإبريل.  يف  الرو�صية  اإيكاترنربغ  يف  انعقادها  واملقرر  املوؤجلة  املر�صحن  ب��دورة 

و�صيتناف�س الاعبان على جائزة قدرها مليوين يورو "9 ماين درهم ".
وقال اأركادي دفوركوفيت�س, رئي�س االحتاد الدويل لل�صطرجن اإن بطولة العامل 
لنقدم   2020 اإك�صبو  مع  بتعاوننا  ونفخر  ا�صتثنائيا,  حدثا  متثل  لل�صطرجن 
للجمهور  بل  وحمبيه,  ال�صطرجن  لع�صاق  فقط  لي�س  االأنفا�س,  حتب�س  جتربة 

ب�صكل عام.
واأ�صاف انه منذ البطولة الدولية االأوىل, التي اأُقيمت يف لندن يف عام 1851 
"املعر�س العظيم",  اإك�صبو الدويل التي حملت ا�صم  �صمن الن�صخة االأوىل من 
 , الب�صري  العقل  تقدم  ت�صتعر�س  التي  بالفعاليات  وثيق  ب�صكل  اإك�صبو  ارتبط 
�صتكون  اأنها  واأعتقد  اأ�صعدة,  ع��دة  على  ا�صتثنائية  العام  ه��ذا  م��ب��اراة  و�صتكون 

فعالية ال ُتن�صى ل�صنوات كثرية مقبلة.
ومن جانبه اكد حممد االأن�صاري, املتحدث الر�صمي با�صم اإك�صبو 2020 دبي, 
ونائب رئي�س االت�صال ان اإك�صبو 2020 دبي �صيكون احتفاال عامليا باأف�صل ما 
لدى الب�صرية, و�صُيقام يف واحدة من دول العامل االأكر ترحيبا وطموحا ويف 
اأحد اأف�صل االأماكن ال�صت�صافة املواجهة احلا�صمة وامل�صوقة بن اثَنن من اأملع 

العقول يف لعبة ال�صطرجن.
خمتلف  م��ن  اجلميع  توحيد  يف  ال�صطرجن  ينجح  مثلما  ومت��ام��ا  ان��ه  واأ���ص��اف 

االأعمار واخللفيات من كافة اأنحاء العامل, وي�صجع على التفكري اال�صرتاتيجي 
وحل امل�صاكل, �صيجمع اإك�صبو 2020 العامل لبناء ج�صور واإلهام حلول لعدد من 
التحديات الراهنة امل�صرتكة االأكر اإحلاحا. و�صتكون بطولة العامل لل�صطرجن 
حمطة بارزة ومميزة �صمن فعاليات اإك�صبو 2020, و�صي�صتمتع بها املاين من 

جميع اأنحاء العامل, �صواء بح�صورها �صخ�صيا اأو عرب متابعتها افرتا�صيا.
الدويل لل�صطرجن يف مركز  التابعة لاحتاد  العامل لل�صطرجن  و�صُتقام بطولة 
دبي للمعار�س احلديث داخل موقع اإك�صبو 2020, حيث �صُيح�صم لقب اأف�صل 
العب �صطرجن يف العامل يف مواجهة من 14 مباراة بن الاعَبن امل�صارَكن يف 
اإىل  لت�صل  مبا�صر,  بتعليق  العامل  اأنحاء  املباراة يف خمتلف  و�صُتَبث  النهائيات. 
ماين امل�صاهدين يف العامل, و�صُتقام �صل�صلة من الفعاليات االأخرى على هام�س 
البطولة, ومن �صمنها مباريات ا�صتعرا�صية وظهور الأبطال �صابقن وم�صاهري 

من حمبي ال�صطرجن.
وي�صت�صيف اأي�صا جناح اإ�صبانيا يف اإك�صبو 2020 دبي بطولة العامل االفرتا�صية 
مع  وبالتما�صي  لل�صطرجن,  التعليمية  القوة  دعم  بهدف  للمدار�س,  لل�صطرجن 

�صعار جناح اإ�صبانيا.
يلعب  اأن  املتوقع  وم��ن  �صنة,   1,500 م��ن  اأك��ر  اإىل  ال�صطرجن  ت��اري��خ  وي��ع��ود 
ال�صطرجن مئات املاين من خمتلف اأنحاء العامل, ومن بينهم اأطفال. وتفيد 
املف�صلة  االألعاب  من  واأ�صبحت  �صعبيتها  ازدادت  ال�صطرجن  لعبة  باأن  التقارير 
واأي�صا  كوفيد19-,  اأزم��ة  ب�صبب  العاملي  االإغ���اق  ف��رتات  يف  الوقت  لتم�صية 
نتيجة جناح م�صل�صل "ذا كوينز جامبيت" من اإنتاج �صركة "نتفليك�س" املتمحور 
حول ال�صطرجن. و�صريحب اإك�صبو 2020 دبي باأكر من 200 دولة ومنظمة 
ال�صرق  منطقة  يف  ُيقام  دويل  اإك�صبو  اأول  و�صيكون  ال��زوار,  ومباين  م�صاركة 
االأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا, ال�صتعرا�س اأف�صل ما لدى الب�صر من اإبداعات, 
وابتكارات, وبراعة ن ومع تنظيم ما ي�صل اإىل 60 فعالية حية يوميا على مدى 
182 يوما, �صيقدم اإك�صبو 2020 جتارب ترفيهية وملهمة ال ُتفَوت وال ُتن�صى 

للزوار من خمتلف اأنحاء العامل.

تناف�س �صاخن على �ألقاب ليزر و�وبتم�صت

اأوىل جولت بطولة »جونيور ريغاتا« يف جمريا اليوم
�لقمزي: »دبي �لبحري« يويل �هتماما خا�صا بال�صر�عية �حلديثة

الأوملبية اليمنية تنظم ور�شة عمل 
تقييمية للواعدين يف 11 لعبة 

اجلزيرة والن�شر.. اأبرز لقاءات اجلولة 
العربي اخلليج  دوري  من   14

اإك�شبو 2020 دبي ي�شت�شيف بطولة 
العامل لل�شطرجن يف نوفمرب املقبل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

يناير  ال��ع��امل يف  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  التاأهل  اأن  اليد  لكرة  االإم����ارات  احت��اد  اأك��د 
كل  توفري  واجل���اري حتقيقه عرب  واملعلن  ال��ق��ادم  الهدف  2023 هو  ع��ام  من 

االإمكانات الازمة لذلك.
املنتخبات  "م�صتقبل  ح��ول  الذهني  الع�صف  جل�صات  برنامج  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
الوطنية .. وا�صرتاتيجية التطوير" الذي د�صنه االحتاد اأم�س االأول خال ور�صة 
تفاعلية عقدت "عن بعد" عرب من�صة "زووم" برئا�صة �صعادة نبيل عا�صور رئي�س 
االحتاد,  رئي�س  نائب  املحريبي  ربيع  ال�صام  عبد  م��ن  ك��ل  وبح�صور  االحت���اد, 
امل�صابقات, وعبد اهلل  العام, وداوود مليح رئي�س جلنة  االأم��ن  ونا�صر احلمادي 
مدير  حممد  اإبراهيم  و�صعود  الوطنية,  املنتخبات  جلنة  رئي�س  الكعبي  �صعيد 
اللجنة املالية, ويا�صر لبيب ال�صكرتري الفني باالحتاد. وقال عبداهلل الكعبي : 
مت طرح فكرة اأن يتم دمج املنتخب االأول مع منتخب ال�صباب يف برامج االإعداد 
والتدريب, على اأن يكون الف�صل بينهما عند امل�صاركة يف البطوالت, مع التاأكيد 
العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  التاأهل  يكون  اأن  البد  واملعلن  القادم  الهدف  اأن  على 

يف يناير من عام 2023, و�صرورة توفري كل االإمكانات الازمة لتحقيق هذا 
للمنتخبات  حتفيز  و�صائل  هناك  تكون  اأن  طرحه  مت  م��ا  �صمن  وم��ن  ال��ه��دف, 
لتوفري  االحت��اد  ي�صعى  واأن  االإجن���از,  حتقيق  عند  املختلفة  ال�صنية  امل��راح��ل  يف 
االإيرادات الازمة لتحفيز املتميزين وال�صرف على برامج االإعداد واملع�صكرات 
اخلارجية القوية, وجتارب املحاكاة يف بع�س الدول املتقدمة لعدد من الاعبن 

�صغار ال�صن.
امل�صابقات  �صكل  فيها  مبا  النقا�س,  طاولة  على  و�صعت  امللفات  كل  اأن  واأو���ص��ح 
ومواعيدها املنا�صبة, وكيفية اال�صتثمار االأف�صل لها مبا ينعك�س على املنتخبات 
االأن�صطة,  على  لل�صرف  املالية  امل��وارد  بتعظيم  اخلا�صة  والت�صورات  الوطنية, 
وروزنامة م�صاركات املنتخبات الوطنية اخلارجية, والربامج املثلى لاإعداد من 
االحت��اد طلب من اجلميع  رئي�س  اأن  اإىل  التتويج, م�صريا  اأج��ل �صعود من�صات 
العمل على بلورة ا�صرتاتيجية �صاملة ميكن اأن تكون قاعدة لتحقيق نقلة نوعية 
هائلة على كافة امل�صتويات. وعن اجلهاز الفني للمنتخب الوطني االأول, ومتى 
اأننا لن نتطرق اإىل هذا امللف اإال بعد  �صيتم تعيينه ..قال الكعبي : من املرجح 
يف  اخلارجية  اال�صتحقاقات  روزن��ام��ة  الأن  للنا�صئن,  اآ�صيا  بطولة  يف  امل�صاركة 

ثم الت�صفيات االآ�صيوية  اخلليجية,  بالبطولة  دي�صمرب  يف  اإال  تبداأ  لن   2021
املوؤهلة لكاأ�س العامل يف عام 2022, وبالتايل فلدينا الوقت الكايف, وللعلم هذا 
منها  االأف�صل  نختار  و�صوف  اأخ��رى,  ت�صورات  وتوجد  الت�صورات,  اأح��د  جم��رد 
للمنتخب, واالأن�صب لتحقيق االأهداف. واأ�صاف: عودة امل�صابقات املحلية حتقق 
التدريبات  يف  ينخرطون  الاعبن  الأن  املنتخبات,  على  تنعك�س  ك��ربى  فائدة 
وامل�صاركات, ونحن متفائلون بتغيري يف �صكل بع�س امل�صابقات ومواعيد البع�س 
بال�صكل  وتاأهيلها  الوطنية,  املنتخبات  خلدمة  املقبل  املو�صم  من  اعتبارا  االآخ��ر 
اجلديد  ال�صكل  م��ن  �صن�صتهدف  اأن��ن��ا  كما  اخل��ارج��ي��ة,  لا�صتحقاقات  املنا�صب 
امل�صابقة,  من  جولة  الأخ��ر  االأندية  بن  موجودة  املناف�صة  تبقى  اأن  للم�صابقات 
جل�صات  ا�صتمرارية  على  االت��ف��اق  مت  اأن��ه  واأو���ص��ح  املباريات".  يف  حلظة  والآخ��ر 
الع�صف الذهني, مع احلر�س يف اللقاءات املقبلة على ا�صتدعاء عدد من اخلرباء 
وامل�صت�صارين من اأ�صحاب االآراء, م�صريا اإىل اأن جلنة املنتخبات �صتعقد اجتماعا 
مع اجلهاز الفني االأ�صبوع املقبل ملتابعة اآخر امل�صتجدات يف برامج اإعداده لبطولة 
اآ�صيا املوؤهلة للمونديال العاملي واملقرر لها مايو املقبل, بهدف تذليل كل ال�صعاب, 

وتوفري اأف�صل بيئة للمنتخب من اأجل حتقيق هدفه.

بعد  التوازن  املت�صدر فر�صة مواتية ال�صتعادة  ميلك ميان 
املرحلة  يف  )�صفر3-(  اأت��االن��ت��ا  �صيفه  اأم���ام  امل��ذل��ة  خ�صارته 
املا�صية وخروجه من ربع نهائي م�صابقة الكاأ�س املحلية على 
يد جاره اإنرت )1-2(, عندما يحل �صيفاً على بولونيا ال�صبت 

يف املرحلة الع�صرين من الدوري االإيطايل لكرة القدم.
اأي��ام, حيث مني  وتلقى ميان �صفعتن مدويتن يف ثاثة 
بخ�صارته الثانية يف الدوري والثانية على اأر�صه بعد االأوىل 

اأمام يوفنتو�س 1-3 يف ال�صاد�س من كانون الثاين/يناير 
احلايل, وخرج من م�صابقة الكاأ�س املحلية على يد جاره 

اإنرت يف الدربي املثري الذي �صهد طرد هدافه الدويل 
ب�صبب  اإبراهيموفيت�س  زالت��ان  ال�صابق  ال�صويدي 

اإنرت ميان  ال�صتائم مع مهاجم  وتبادل  �صجاره 
االإنكليزي  يونايتد  مان�ص�صرت  يف  ال�صابق  زميله 
ل��وك��اك��و يف نهاية  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي روم��ي��ل��و  ال�����دويل 

ال�صوط االأول.
وحل�صن حظ النادي اللومبادري ال�صاعي اإىل 

اأن  لقبه االأول يف ال��دوري منذ 2011, 
التعادل  اإنرت ميان �صقط يف فخ 

م�صيفه  اأم��������ام  ال�������ص���ل���ب���ي 
اودينيزي, 

فبقي رجال املدرب �صتيفانو بيويل يف ال�صدارة بفارق نقطتن 
اأمام رجال املدرب اأنطونيو كونتي.

ويدرك ميان وجنمه اإبراهيموفيت�س الذي �صيكون حا�صراً 
اأمام بولونيا كون عقوبة االيقاف �صتكون يف م�صابقة الكاأ�س 
فقط, جيداً اأهمية النقاط الثاث اأمام بولونيا كونها �صتعيد 
اإنرت الذي قد يجد  اإىل الاعبن وت�صع �صغطاً على  الثقة 
نف�صه متخلفاً عنه بفارق خم�س نقاط كونه 
�صت  بعد  بينيفينتو  �صيفه  م��ع  يلعب 

�صاعات تقريباً.
امل����ب����ارات����ن  يف  وا������ص�����ح�����اً  وب���������دا 
االأخريتن افتقاد ميان لنجمي 
خط و�صطه الدوليان اجلزائري 
ا�صماعيل بنا�صر ب�صبب اال�صابة 
اأوغلو  جالهان  هاكان  والرتكي 

ب�صبب فريو�س كورونا امل�صتجد.
م�صاركة  ح�����ول  ال�������ص���ك  وي����ح����وم 
مباراة  يف  اأوغ���ل���و  وج���ال���ه���ان  ب��ن��ا���ص��ر 
ال�����ص��ب��ت, واالأم�������ر ذات�����ه ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإىل 
ال�صابق  الكرواتي  ال��دويل  اجلديد  الوافد 
ماريو ماندجوكيت�س الذي �صعر باآالم يف 
ظهوره االأول مع الفريق يف املباراة 

�صد اأتاالنتا.
ويبدو اإنرت ميان مر�صحاً بقوة 
االنت�صارات  ���ص��ك��ة  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
ي�صت�صيف  ع��ن��دم��ا  ال������دوري  يف 

بينيفينتو احلادي ع�صر.
املواجهة مبعنويات  اإنرت  ويدخل 
وبلوغ  الدربي  ح�صم  عقب  عالية 
الكاأ�س  م�صابقة  يف  االرب��ع��ة  دور 
املحلية التي تعترب ثاين م�صابقة 
بالظفر  ال��ن��ف�����س  اإن������رت  مي���ن���ي 
بعد خروجه  املو�صم,  بلقبها هذا 
خايل الوفا�س من م�صابقة دوري 
اأب��ط��ال اأوروب�����ا ب��اح��ت��ال��ه املركز 
االأخري يف جمموعته خلف ريال 
وبورو�صيا  اال����ص���ب���اين  م���دري���د 
و�صاختار  االأملاين  مون�صغادباخ 

دانيت�صك االأوكراين.
وت���وج اإن���رت م��ي��ان بلقب ال���دوري 
 2010 ع�����ام  االأخ��������رية  ل���ل���م���رة 
)الدوري  الثاثية  حقق  عندما 
وم�صابقة  امل��ح��ل��ي��ان  وال���ك���اأ����س 
فيما  اأوروب��������ا(,  اأب���ط���ال  دوري 
ال���ك���اأ����س منذ  ب��ل��ق��ب  ي���ف���ز  مل 

.2011
رحلة  ي��وف��ن��ت��و���س  وي���خ���و����س 
اإىل جنوى  حمفوفة باملخاطر 

ملواجهة �صمبدوريا العا�صر.

املت�صدر  عن  نقاط  �صبع  بفارق  اخلام�س  يوفتو�س  وا�صتعد 
املدرب  رج��ال  ملواجهة  نابويل, جيداً  مع مباراة موؤجلة �صد 
ك��اودي��و ران��ي��ريي, وذل��ك من خ��ال ف��وز كبري على �صيفه 
�صبال من الدرجة الثانية برباعية نظيفة وتاأهله اإىل ن�صف 

نهائي م�صابقة الكاأ�س املحلية.
وخ���ا����س ي��وف��ن��ت��و���س م���ب���اراة ال��ك��اأ���س يف غ��ي��اب ال��ع��دي��د من 
الربتغايل  ال��دويل  هدافه  مقدمتها  يف  االأ�صا�صية  العنا�صر 
اإراحته,  اأندريا بريلو  املدرب  قرر  الذي  رونالدو  كري�صتيانو 
رودريغو  واالأوروغ��وي��اين  امل�صاب  ديباال  باولو  واالأرجنتيني 
بونوت�صي  ول��ي��ون��اردو  كييليني  ج��ورج��و  وال��ق��ائ��د  بنتانكور, 
والكولومبي خوان كوادرادو وفيديريكو كييزا الذين جل�صوا 

على دكة البدالء.
مواجهة  يف  لبريلو  �صنداً  ال��ب��ارزة  العنا�صر  ه��ذه  و�صتكون 
�صمبدوريا با�صتثناء ديباال الذي ال يزال يتماثل اإىل ال�صفاء, 
خ�صو�صاً  التح�صن  من  "باملزيد  العبيه  طالب  امل��درب  لكن 

ناحية اال�صتحواذ على الكرة".
وميني يوفنتو�س النف�س بال�صغط على روما الثالث واأتاالنتا 
الرابع من خال القفز اأمامهما يف الرتتيب الأنهما يلعبان 
فريونا  هيا�س  �صيفه  �صد  االأول  املرحلة,  ختام  يف  االأح��د 

التا�صع, والثاين اأمام �صيفه الت�صيو يف قمة املرحلة.
ويف ح��ن ت��ب��دو مهمة روم���ا, ال��ث��ال��ث ب��ف��ارق �صت ن��ق��اط عن 
اأمام الت�صيو  اأتاالنتا قمة نارية  ميان, �صهلة ن�صبياً, تنتظر 
بعد ثاثة اأيام من مواجهتهما يف ربع نهائي م�صابقة الكاأ�س 

املحلية.
على  مثري  بفوز  النهائي  ن�صف  اإىل  بطاقته  اأتاالنتا  وحجز 
الت�صيو 3-2 االأربعاء يف مباراة خا�صها االأول بع�صرة العبن 
خو�صيه  االأرجنتيني  م��داف��ع��ه  ط��رد  اث��ر   53 الدقيقة  منذ 
هدف  ت�صجيل  م��ن  مينعه  مل  ذل��ك  لكن  بالومينو,  لوي�س 
اأهدر  كما   ,)57( مريانت�صوك  األيك�صي  الرو�صي  عرب  الفوز 
ج��زاء يف  ركلة  �صاباتا  دوف��ان  الكولومبي  ال��دويل  البديل  له 

الدقيقة 66.
م�صيفه  اأم��ام  املفاجئة  خ�صارته  تعوي�س  نابويل  و�صيحاول 
ي�صت�صيف  عندما  املا�صية  املرحلة  يف   3-1 فريونا  هيا�س 

بارما التا�صع ع�صر االأحد.
اإىل  لورنتي�س  دي  اأوريليو  اجلنوبي  النادي  رئي�س  وا�صطر 
جينارو  امل���درب  يف  الكاملة"  "ثقته  على  االأرب���ع���اء  ال��ت��اأك��ي��د 
غاتوزو بعدما ظهرت �صائعات بخ�صو�س اإمكانية اإقالته من 

من�صبه.
 34 بر�صيد  الت�صيو  م��ع  ال�صاد�س  امل��رك��ز  ن��اب��ويل  ويتقا�صم 

نقطة مع مباراة موؤجلة �صد يوفنتو�س.
مع  وكالياري  اأودي��ن��ي��زي,  مع  �صبيت�صيا  اأي�صا  االأح��د  ويلعب 

�صا�صوولو, وكروتوين مع جنوى.
وتفتتح املرحلة اجلمعة بلقاء اجلريحن تورينو ال�صابع ع�صر 

و�صيفه فيورنتينا الثاين ع�صر.
و�صيحاول تورينو حتقيق فوزه االأول بقيادة مدربه اجلديد 
داف��ي��دي ن��ي��ك��وال ب��ع��د ت��ع��ادل��ه يف م��ب��ارات��ه االأوىل م��ع��ه �صد 
خلف  عندما  املا�صية,  املرحلة  يف   2-2 بينيفينتو  م�صيفه 

ماركو جامباولو املقال من من�صبه.

التاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل »يناير 2023« 
الهدف القادم لحتاد كرة اليد

ثالث مواجهات يف انطالق الأ�شبوع 
العا�شر لدوري الدرجة الأوىل

•• دبي –الفجر:

 تنطلق م�صاء اليوم اجلمعة مباريات االأ�صبوع العا�صر مل�صابقة دوري الدرجة 
االأوىل باإقامة ثاث مباريات , حيُث ي�صت�صيف نادي البطائح يف ملعبه نادي 
العربي , ويحل نادي العروبة �صيفاً على نادي الذيد يف ملعب العروبة , فيما 

يلتقي نادي التعاون مع نادي دبا احل�صن يف ملعب التعاون.
 وُت�صتكمل مباريات االأ�صبوع العا�صر م�صاء يوم غد ال�صبت باإقامة مباراتن , 
حيُث يلعب نادي م�صايف مع نادي االإمارات يف ملعب م�صايف , وي�صت�صيف نادي 

م�صفوت نادي دبا يف ملعب �صتاد حمدان بن را�صد بنادي حتا.
 وُتلعب جميع املباريات ال�صاعة 17:10 .

على  احلمرية  ف��وز  عن  اأ�صفرت  قد  التا�صع  االأ�صبوع  مباريات  نتائج  وكانت   
م�صايف ) 4 – 0 ( , العروبة على م�صفوت ) 2 – 0 ( , العربي على الذيد ) 
على البطائح ) 1 – 0 ( , فيما تعادل االإمارات مع التعاون  ودبا   ,  )  1 –  2

.)  1 – 1 (
 ويحتل نادي البطائح �صدارة جدول امل�صابقة بر�صيد 18 نقطة , يليه دبا ) 
ثانياً ( 17 نقطة , واالإمارات ) ثالثاً ( 15 نقطة , ثم العروبة )رابعاً ( 14 
نقطة , احلمرية ) خام�صاً ( 13 نقطة ,  ثم م�صايف ) �صاد�صاً ( 12 نقطة , 
ودبا احل�صن ) �صابعاً ( 11 نقطة , وياأتي العربي ) ثامناً ( , والتعاون ) تا�صعاً 
( ولكا منهما 9 نقاط , وحل م�صفوت ) عا�صراً ( 6 نقاط , فيما جاء الذيد 

) اأحد ع�صر ( وله نقطة واحدة .

•• ال�سارقة -وام:

عن  الدفاع  لريا�صات  ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ناق�س 
النف�س خال اجتماعه الدوري اأم�س االأول برئا�صة �صعادة 
اأحمد عبد الرحمن العوي�س عددا من التوجهات امل�صتقبلية 
الريا�صي  ال�صارقة  جمل�س  وتو�صيات  لروؤية  وفقا  املهمة 
واأبرزها ما يتعلق با�صتكمال الفرع اجلديد للنادي واعتماد 
خ��ط��ة ال��ت�����ص��وي��ق واال���ص��ت��ث��م��ار ل��ع��ام 2021 ت��زام��ن��ا مع 

توجيهات املجل�س باأن يكون 2021 عاما للجودة.
لاآثار  مليحة  متحف  يف  عقد  ال���ذي   - االج��ت��م��اع  ح�صر 
اأحمد �صعيد اجل��روان نائب رئي�س املجل�س.  ال�صارقة -  يف 

التي  باجلهود  العوي�س  عبدالرحمن  اأحمد  �صعادة  واأ���ص��اد 
اإىل  م��ه��دت  ال��ت��ي  املكت�صبات  على  للحفاظ  وق���ادت  ب��ذل��ت 
اال���ص��ت��م��رار مب��ن��ح ���ص��ه��ادة اجل�����ودة امل��ت��ك��ام��ل��ة /9001 , 
التحديث  على  احلفاظ  و�صرورة   /  45001  ,14001
الدائم للنظم واالجراءات التي ت�صمن ا�صتمرار النادي يف 
تطبيق نظم اجلودة والتميز املوؤ�ص�صي .. مثنيا على اجلهود 
اأ�صرة النادي يف جميع اجلوانب ومبا ي�صاهم  التي بذلتها 
باحلفاظ على املكا�صب املتحققة. و قال اإن عقد االجتماع 
اأحد املناطق االأثرية يف االإم��ارة البا�صمة ياأتي لي�صاهم  يف 
ال�صياحية  ب���االأم���اك���ن  ال��ت��ع��ري��ف  دع���م  ب�����دوره يف  ال���ن���ادي 

والرتاثية يف اإمارة ال�صارقة والت�صجيع على زيارتها.

تتجه االأنظار اإىل ملعب "ريد بول اأرينا" ال�صبت حيث تقام 
قمة املرحلة التا�صعة ع�صرة من بطولة اأملانيا يف كرة القدم 

بن اليبزيغ الثاين و�صيفه باير ليفركوزن الثالث.
وتراجعت نتائج الفريقن ب�صكل رهيب يف االآونة االأخرية 
هذا  امل��راح��ل  لبع�س  البوند�صليغا  ت�����ص��درا  ال��ل��ذان  وه��م��ا 
من  اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن  ي�صتفيد  اأن  قبل  املو�صم 
االول  عن  وابتعد  بل  ال�صدارة  عن  ويزيحهما  عراتهما 

بفارق �صبع نقاط وعن الثاين بفارق 10 نقاط.
ماينت�س  م�صيفه  ام���ام  م��ف��اج��ئ  ب�صكل  الي��ب��زي��غ  و���ص��ق��ط 
مرتن,  تقدم  بانه  علما   3-2 االخ��ري  قبل  ع�صر  ال�صابع 
ومل تكن حال باير ليفركوزن اأف�صل منه حيث خ�صر امام 
الثانية  ه��ي  املا�صية  املرحلة  وك��ان��ت  فولف�صبورغ.  �صيفه 
املراحل  ال��ب��اف��اري يف  ال��ن��ادي  م��ط��اردو  فيها  يتعر  ال��ت��ي 
ال��ث��اث االخ����رية, ف��ف��ي امل��رح��ل��ة ال�����ص��اد���ص��ة ع�����ص��رة تعادل 
اأونيون  ام��ام  ليفركوزن  وخ�صر  فولف�صبورغ,  مع  اليبزيغ 
ا�صتغله  برلن, وبورو�صيا دورمتوند مع ماينت�س, وهو ما 
بايرن لابتعاد 4 نقاط يف ال�صدارة على الرغم من تراجع 
اأمام  الثامنة ع�صرة خ�صر دورمتوند  املرحلة  م�صتواه. ويف 
ماينت�س,  ام��ام  واليبزيغ   ,4-2 مون�صنغادباخ  بورو�صيا 
البافاري  العماق  فا�صتفاد  امام فولف�صبورغ,  وليفركوزن 
على  الكبري  بفوزه  نقاط  �صبع  اىل  ال��ف��ارق  وو�صع  جم��ددا 

م�صيفه �صالكه �صاحب املركز االخري برباعية نظيفة.
باير  من  خدمة  يف  املرحلة  هذه  يف  ميونيخ  بايرن  وياأمل 
ليفركوزن من خال الفوز على اليبزيغ من اأجل تو�صيع 
ال��ف��ارق اىل 10 نقاط يف ح��ال ف��وز رج��ال امل���درب هانزي 
فليك على هوفنهامي احلادي ع�صر ال�صبت اأي�صا, اأو ارغامه 

على التعادل لرفع الفارق اىل ت�صع نقاط.
وبدا مدرب اليبزيغ يوليان ناغل�صمان م�صت�صلما يف �صراع 
ال�صبت  ماينت�س  ام��ام  اخل�صارة  عقب  اللقب  على  املناف�صة 

ال�صرعة  فائق  قطار  على  ميونيخ  "بايرن  وق��ال  املا�صي, 
ونحن يف قطار حملي. هناك القليل من القطارات املحلية 

باإمكانها اللحاق بقطار فائق ال�صرعة".
بن  التواجد  هو  فريقه  ه��دف  ان  على  ناغل�صمان  و�صدد 
امل�صاركة يف م�صابقة دوري ابطال  االربعة االوائ��ل ل�صمان 
اوروبا التي بلغ دور االربعة يف مو�صمها املا�صي وخرج على 
يد باري�س �صان جرمان الفرن�صي, وثمن النهائي يف املو�صم 

احلايل حيث �صياقي ليفربول االنكليزي.
يف  لايبزيغ  الثانية  ه��ي  ماينت�س  ام���ام  اخل�����ص��ارة  وك��ان��ت 
مبارياته االرب��ع االخ��رية التي حقق خالها ف��وزا واحدا, 
بخ�صارته  فمني  ليفركوزن  باير  اأما  املو�صم.  والثالثة هذا 
الرابعة يف مبارياته ال�صت االأخرية التي حقق خالها فوزا 

واحدا اأي�صا.
من  غلته  رف���ع  يف  �صعوبة  اي  ميونيخ  ب��اي��رن  ي��ج��د  ول���ن 
االنت�صارات املتتالية اىل اأربعة عندما ي�صت�صيف هوفنهامي 
بفوزين  ن�صبيا  توازنه  ا�صتعاد  االخ��ري  ان  من  الرغم  على 
متتالين. ويعول بايرن ميونيخ على هدافه املتاألق الدويل 
الهدافن  الئحة  ت�صدر  ليفاندوف�صكي  روب��رت  البولندي 
ال�صحيح  الطريق  على  ي�صري  وال��ذي  هدفا   23 بر�صيد 
لتحطيم الرقم القيا�صي من االهداف يف الدوري يف مو�صم 
مولر  غ��ريد  ال�صابق  الفريق  مهاجم  با�صم  امل�صجل  واح��د 
اكر  اه��داف  �صتة  ليفاندوف�صكي  وميلك  هدفا.   40 مع 
 1972-1971 مو�صم  من  عينها  الفرتة  يف  مولر  من 
عندما جنح االخري يف حتقيق اجنازه. ويخو�س بورو�صيا 
�صعيه  يف  اوغ�صبورغ  �صيفه  ام��ام  �صعبا  اختبارا  دورمتوند 
والتي  االخ��رية  الثاث  مبارياته  يف  النقاط  نزيف  لوقف 
اوغ�����ص��ب��ورغ احلق  وك���ان  ف��ق��ط.  واح���دة  نقطة  فيها  ك�صب 
عندما  املو�صم  ه��ذا  دورمت��ون��د  ببورو�صيا  االوىل  اخل�صارة 

تغلب عليه بثنائية نظيفة يف املرحلة الثانية.

•• اأبوظبي-وام:

الدولية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  مناف�صات  ال��ي��وم  تتوا�صل 
للكريكت "تي 10" التي تقام حاليا خال الفرتة من 28 يناير وحتى 
من  نخبة  �صفوفها  يف  ت�صم  دولية  فرق   8 مب�صاركة  املقبل,  فرباير   6
اأملع النجوم الذين يتناف�صون يف 29 مباراة على ا�صتاد زايد للكريكت يف 

اأبوظبي.
جوالت,   10 على  فريق  ك��ل  منها  يح�صل  جولة   20 م��ب��اراة  ك��ل  ت�صم 
ومتتد على مدار 90 دقيقة, ترتفع خالها وترية الت�صجيع واحلما�س 
على  ي�صاهدونها  م��ن  اأو  امللعب  يف  ك��ان��وا  ���ص��واء  امل�صجعن  �صفوف  ب��ن 

املحطات التليفزيونية.
بحيث  جمموعتن  اإىل  الثمانية  الفرق  بتوزيع  املنظمة  اللجنة  وقامت 
ت�صم كل جمموعة 4 فرق يتناف�صون مع بع�صهم, على اأن يتاأهل الفائزون 

اإىل مرحلة دوري ال�صوبر الذي �صينطلق يف االأول من فرباير.
اإىل  الفائزون  �صي�صل  ال�صوبر,  دوري  مرحلة  يف  قوية  مباراة   12 وبعد 
مرحلة الت�صفيات يف 5 فرباير تليها املناف�صة على املرحلة النهائية بن 
6 فرباير .. و�صيتمكن حمبو ريا�صة الكريكت  املراكز االأرب��ع االأوىل يف 
العيار  االإم��ارات والعامل من اال�صتمتاع مبتابعة مواجهات قوية من  يف 
النهائي  يوم  البطولة حتى  م��دار  على  يومياً  مباريات   3 بواقع  الثقيل 

من البطوالت.

واملحاربون  البنغال,  العرب, ومنور  املراثا  االأوىل فرق  املجموعة  وت�صم 
ديكان  ف��رق  الثانية  املجموعة  ت�صم  فيما  ب��ول��ز,  ودل��ه��ي  ال�صماليون, 
غاديتريز "م�صارعي ديكان", وبيون ديفيلز, وفريق اأبوظبي, وقلندرز.

وي�صم كل فريق جمموعة من اأف�صل العبي الكريكت يف العامل اإىل جانب 
جمموعة من املواهب ال�صابة التي �صتزيد من متعة امل�صاهدة, ومن بن 
هوؤالء النجوم كري�س جايل, و�صاهيد اأفريدي, و�صعيب ماليك, و�صونيل 

نارين, ونيكوال�س بوران, ودواين برافو, وكريون بوالرد, وحممد اأمري.
اأما املواهب ال�صابة املتوقع تاألقهم يف البطولة فهم املدافع االأفغاين رحمن 
ب��ارز يف املباراة التي جمعت بن منتخب  ال��ذي كان له دور  اهلل جورباز, 
النيبايل كو�صال ماال, احلا�صل على  اإيرلندا, والاعب  باده ومنتخب 

الرقم القيا�صي كاأ�صغر العب ي�صجل نقاط �صمن مناف�صات اليوم الواحد 
الدولية من فئة 50 نقطة.

ك��م��ا ت��وف��ر ال��ب��ط��ول��ة ف��ر���ص��ة ل��اع��ب��ي ال��ك��ري��ك��ت املحلين يف االإم����ارات 
اإىل تعزيز  �صيوؤدي  الذي  االأم��ر  العاملين,  النجوم  اأم��ام بع�س  للمناف�صة 
ال��ت��ط��ور يف  ب��وت��رية �صريعة م��ن  ال��ت��ي تتمتع  ال��ك��ري��ك��ت  ت��ط��وي��ر ث��ق��اف��ة 

الدولة.
الكريكت  الع��ب��ي  اأح���د  م�صطفى,  روه���ان  ت�صليم  مت  اأن���ه  بالذكر  ج��دي��ر 
االأكر خربة من االإم��ارات, من�صب نائب قائد فريق اأبوظبي, بينما مت 
اختيار معروف مري�صانت البالغ من العمر 16 عاماً لين�صم اإىل �صفوف 

فريق املراثا العربي.

جنوم العامل يتناف�شون على لقب »اأبوظبي تي 10« للكريكت با�شتاد زايد

فر�شة مواتية مليالن ل�شتعادة 
التوازن يف الكالت�شيو 

»ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س« يبحث روؤيته 
امل�شتقبلية ويعتمد خطته الت�شويقية للعام 2021

قمة ليبزيغ-ليفركوزن يف الواجهة بدوري اأملانيا



 
ينتظران 9 �شنوات لفتح هدية الزفاف والنتيجة مفاجئة

انتظر زوجان اأمريكيان نحو 9 �صنوات لفتح هدية زفاف غام�صة 
حملت معها �صراً �صعيداً لزواجهما.

وكان الزوجان كاثي وبراندون غن من ميت�صغان قد عقدا قرانهما 
بح�صور االأهل واالأ�صدقاء, وح�صا على هدية غريبة من األي�صون 
عمة كاثي, وحملت الهدية ماحظة كتبت العمة فيها "ال تفتحا 

الهدية قبل اخلاف االأول بينكما".
9 �صنوات, على الرغم من ن�صوب  ومل يفتح الزوجان الهدية ملدة 
خافات عديدة بينهما, وظلت الهدية طي الن�صيان حتى تذكراها 
عندما كانا يتحدثان عن حفل زفاف كانا على و�صك ح�صوره, وما 

يجب عليهما �صراوؤه كهدية للعرو�صن.
زفافنا,  يوم  "فكرت يف  بوك  كاثي يف جمموعة على في�س  وكتبت 
فتذكرت  عليها,  ح�صلنا  التي  املميزة  الهدايا  اأتذكر  اأن  وحاولت 
هدية عمتي التي ظلت يف اخلزانة ملدة 9 �صنوات دون اأن نفتحها".
واأ�صافت كاثي "كنا نعتقد اأن حمتويات الهدية حتمل مفتاح اإنقاذ 
زواجنا يف حال وقوع خاف بيننا, اإنها حيلة قدمية, واعتقدت اأنها 
ميكن اأن تنجح, خا�صة واأن عمتي تعي�س حياة زوجية �صعيدة منذ 

نحو ن�صف قرن".
يفتحا  اأن  اأخ���رياً  ال��زوج��ان  ق��رر   2020 )اآب(  اأغ�صط�س   30 ويف 
اأن��ه��ا مل تكن حتمل  ال��ه��دي��ة ملعرفة م��ا ب��داخ��ل��ه��ا, ول��ك��ن امل��ف��اج��اأة 
احتوت  بل  يعتقدان,  كانا  كما  الزوجية  للم�صاكل  �صحري  حل  اأي 

الهدية على ر�صالتان واحدة لكاثي واالأخرى لزوجها براندون.

�شعر خيايل لدمية بريين �شاندرز
لل�صيناتور  ال��ك��رو���ص��ي��ه  ال��ن�����ص��ي��ج  م���ن  م�����ص��ن��وع��ة  دم���ي���ة  ح��ق��ق��ت 
الدميقراطي عن فريمونت بريين �صاندرز, م�صتوحاة من �صورته 
اأثناء حفل تن�صيب الرئي�س جو بايدن, مبلغا كبريا بعد عر�صها 

للبيع باملزاد العلني.
األف دوالر, على   20 �صاندرز مببلغ يتجاوز  ومت بيع دمية بريين 
الرغم من اأن ال�صعر الزهيد الذي طرح يف بداية املزاد والبالغ 99 

�صنتا.
79 عاما, حفل  البالغ من العمر  اأن �صرقت �صورة �صاندرز,  وبعد 
التن�صيب االأ�صواء, وهو جال�س على كر�صي قابل للطي, بعيدا عن 
ال�صيوف االآخرين, وبدا حمني الظهر خ�صية الربد, وكان يرتدي 
قفازات حمبوكة مكتنزة, قامت توبي كينغ بحياكة دمية �صبيهة به 

من الكرو�صيه.
بيع  مت  فقد  كرو�صيه",  تامي  "توبي  ل�صركة  املالكة  لكينغ,  ووفقا 
يف  ح�صابها  على  ذك��رت  ما  بح�صب  دوالر,   20300 مببلغ  الدمية 

اإن�صتغرام.
وقالت كينغ "اإنه اأمر مذهل الأنني كنت اأعرف اأن بريين حتول اإىل 
ت��داوال ب�صبب تلك ال�صورة االأيقونية,  واحد من االأ�صماء االأك��ر 
ل��ذل��ك, قمت  ل��ب��ريين.  وك���ان ل��دي بالفعل قطعة ���ص��وف ودم��ي��ة 

بحبكها وتعديلها ب�صرعة فائقة".
دمية  اإىل  وحتويله  �صاندرز  ب��ريين  مظهر  تعديل  اأن  واأو���ص��ح��ت 
�صاعات  �صبيهة بال�صورة اأثناء حفل التن�صيب ا�صتغرقت حوايل 7 

من احلياكة با توقف.
ومن خال الدمية الكو�صيه, يبدو وا�صحا اهتمام كينغ بالتفا�صيل, 
وخ�صو�صا فيما يتعلق بالقفازات "االأيقونية" التي �صرقت العر�س 

يوم التن�صيب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�شر ت�شرتد 5 اآلف قطعة اأثرية من الوليات املتحدة
اأعلنت وزارة ال�صياحة واالآثار امل�صرية و�صول خم�صة اآالف قطعة اأثرية م�صرتدة من الواليات املتحدة االأمريكية 

بعد مفاو�صات ا�صتمرت �صنوات.
وقال بيان لوزارة ال�صياحة واالآثار "و�صلت منذ قليل اإىل مطار القاهرة الدويل جمموعة كبرية من القطع االأثرية 

امل�صرية والتي كانت بحوزة متحف االإجنيل املقد�س بوا�صنطن".
وقال امل�صرف العام على اإدارة االآثار امل�صرتدة �صعبان عبد اجلواد, بح�صب البيان, اإن املجموعة ت�صتمل على نحو خم�صة 

اآالف قطعة من خمطوطات الربدي ُكتب عليها ن�صو�س باللغة القبطية وباخلط الهرياطيقي والدميوطيقي.
واأ�صاف اأن هناك اأي�صا خمطوطات ل�صلوات دينية م�صيحية مدونة بالعربية والقبطية معاً اأو العربية فقط وعددا 

من االأقنعة اجلنائزية واأجزاء من توابيت وروؤو�س متاثيل حجرية وجمموعة من البورتريهات.
اأو  "لي�صت من مقتنيات املتاحف  اأن هذه القطع  اإي��داع القطع املتحف القبطي يف القاهرة. واأو�صح البيان  و�صيتم 
بطريقة  الباد  من  خرجت  وقد  نتيجة احلفر خل�صة",  واإمن��ا  لاأثار  االأعلى  للمجل�س  التابعة  االأثرية  املخازن 

غري �صرعية.
وبداأت وزارة ال�صياحة واالآثار امل�صرية تطالب ال�صلطات االأمريكية املعنية با�صرتداد هذه القطع منذ عام 2016.
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كيف ت�شاعد القط والكلب على العي�س حتت �شقف واحد دون �شجار؟
اإذا ما كنت تخري نف�صك ما بن اقتناء كلب اأم قطة, فلماذا ال تقتني االثنن؟ 
يت�صاركان  وقطة  كلب  ما بن  �صيئة  العاقة  تكون  اأن  احلتمي  فلي�س من 
منزاًل واحداً. وتن�صح هيلدجارد يوجن من جمعية الطب البيطري االأملانية 
اأواًل باأن يكون احليوانان متوافقن من ناحية املزاج. فالكلب الكثري احلركة 
الذي يتنقل كثرياً يف اأرجاء املنزل وينبح كثرياً �صوف يفزع القط اخلجول.   
وعلى نف�س املنوال, فاإن القط العدواين �صوف يقلق الكلب امل�صامل. وبالتايل 
فاإن الكلب املطيع الهادئ والقط الودود املتزن هما اأف�صل خيار للعي�س معاً. 
وجلعل الكاب والقطط يعتادون على بع�صهم البع�س دون �صغط وتوتر, 
يجب ال�صماح لهم بالتعرف على بع�صهم البع�س رويدا رويدا. وهذا ميكن 
اأن ي�صتغرق ب�صعة اأ�صابيع اأو حتى اأ�صهر. وتقول يوجن اإن الكاب والقطط 
ميكنها البقاء حتت �صقف واحد ولكن دون ات�صال مبا�صر يف البداية. يجب 

اأن يكون لكل من الكلب والقط غرفتهما اخلا�صة.
اأن يكون كل ما يحتاجه كاهما موجودا, مثل الطعام واملاء و�صلة  ويجب 
وبع�س االألعاب. ميكن الأ�صحاب هذه احليوانات حتقيق التاآلف بينهما من 
خال الرائحة, باإح�صار فرا�س �صلة الكلب مثًا اإىل غرفة القط وقطعة 

قما�س ت�صتخدم مل�صح القطة اإىل مكان الكلب.
اأ�صحاب هذه احليوانات خال االأ�صابيع القليلة االأوىل  ويجب دائماً على 
االإ�صراف على املواجهات بن االثنن. وعندما يتم اإر�صاء احلدود بن الكلب 

والقط حينها ميكنهما العي�س حتت �صقف واحد دون م�صاكل. 
اأن  تتاأكد من  اأن  االآم��ن, فيجب  تكون على اجلانب  اأن  تريد  كنت  ما  واإذا 

كاهما ميكنه االن�صحاب اإىل مكانه اخلا�س عندما يحتاج لذلك.

فر يف الذاكرة الإمياءات اأثناء احلديث جتعل الكلمات حتحُ
ما  يجعل  اأن  ميكن  احلياة  اأثناء  اليدين  حتريك  اإن  جديدة  درا�صة  قالت 

نقوله ال ُين�صى لدى امل�صتمعن.
اأن  االأمل��اين  اأج��راه باحثون من معهد ماك�س بانك  ال��ذي  البحث  واأظهر 
�صبيل  النا�س, على  ي�صمعها  التي  االأ�صوات  توؤثر على  اأن  االإمي��اءات ميكن 

املثال جعل حروف العلة تبدو اأطول.
اإن حركات   Royal Society Journal وكتب الباحثون يف جريدة 
التقطيع - املعروفة با�صم اإمياءات االإيقاع - "تظهر ب�صكل بارز يف خطابات 
ال�صيا�صين العامة", وقد ت�صاعد يف جعل ما يقولونه ال ُين�صى من خال 

التاأكيد على الكلمات املهمة.
وت�صمنت الدرا�صة ت�صغيل مقاطع فيديو لرجل يتحدث ووجهه غري وا�صح, 
وتتحرك ذراعه اليمنى للتاأكيد على املقاطع املختلفة, واكت�صف الباحثون 

اأن االإمياءات توؤثر على اإدراك اأ�صوات الكام الفردية.
واأ�صاف الباحثون اأن اال�صتماع يت�صمن اأخذ املعلومات ال�صمعية والب�صرية 

لعمل تخمن للر�صالة املحددة التي ينوي املتحدث تو�صيلها.

لوحة لبوتيت�شيلي ب�80 مليون 
دولر حتّرك �شوقًا بال بريق 

لوحة  للمزادات  �صوذبيز  دار  تعر�س 
للفنان �صاندرو بوتيت�صيلي, اأحد اأهّم 
االإيطايل,  النه�صة  ع�صر  ر���ّص��ام��ي 
مليون   80 م��ن  ب��اأك��ر  ثمنها  ق���ّدر 
دوالر, يف وقت يفتقر �صوق االأعمال 

الفنية اإىل الربيق.
فمنذ 20 �صهراً, مل ُتَبع اي لوحة لقاء 
وبالتايل  م��ث��ًا,  دوالر  مليون   100
التي  القيا�صية  االأرق��ام  وّلت مرحلة 
�صهدتها ال�صنوات املمتدة من 2015 
امل����زادات  اأخ��ب��ار  ت��ع��د  2018ومل  اإىل 
الرئي�صية  العناوين  على  ت�صتحوذ 
لو�صائل االإعام. فهل ت�صل اإىل هذه 
بوتيت�صيلي  لوحة  ال��رم��زي��ة  العتبة 
ذا �صعر  و���ص��ي��م��اً  ���ص��اب��اً  ال��ت��ي مت��ّث��ل 

طويل يحمل ميدالية؟
الر�صامن  ك��ب��ار  ق�صم  رئي�س  وق���ال 
القدامى لدى "�صوذبيز" يف نيويورك 
كري�صتوفر اأبو�صتل "عند النظر اإىل 
جداً,  ا�صتثنائية  وه��ي  ك��ه��ذه,  لوحة 
االأخرى,  بالروائع  مقارنتها  ينبغي 
وبا�صكيا"  وبيكون  بيكا�صو  كلوحات 
القيا�صية  االأرق��������ام  ح��ط��م��ت  ال���ت���ي 
يف ال�����ص��ن��وات االأخ������رية. م���ن ه���وؤالء 
"�صالفاتور  لوحة  وحدها  القدامى, 
بيعت  دافن�صي  لليوناردو  موندي" 
متجاوزًة   , دوالر  مليون   450 لقاء 
املئة مليون دوالر يف مزاد. وال تزال 
ل��وح��ة ب��وت��ي��ت�����ص��ي��ل��ي يف ح����ال حفظ 
ا�صتثنائية مع اأنها تعود اإىل اأكر من 
500 عام. ورغم كونها غري موؤرخة, 
بوتيت�صيلي  ����ص���ان���درو  اأن  ُي��ع��ت��ق��د 
)1445-1510(, املولود األي�صاندرو 
بن  ر�صمها  فيليببي,  م��اري��ان��و  دي 
ثمانينات  واأوائ����ل  �صبعينات  اأواخ����ر 

القرن اخلام�س ع�صر. 

الوباء ينهي زمن 
املكاتب يف نيويورك

وكل  مقفلة  ومطاعم  مغلقة  ن��واف��ذ 
اأب����راج امل��ك��ات��ب خ��ال��ي��ة...ب��ع��د ع�صرة 
اأ�صهر من انت�صار وباء كورونا, الذي 
ح���ّول م��راك��ز االأع���م���ال ال�����ص��ه��رية يف 
تت�صاءل  اأ���ص��ب��اح,  م��دن  اىل  نيويورك 
ال�صركات حول كيفية اإعادة موظفيها 
ماكلور  كينيث  وق��ال  مكاتبهم.  اىل 
"هو�صبتاليتي  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
يف  مطعمها  ي��ع��ج  ال��ت��ي  هولدينغز" 
االأعمال  برجال  ع��ادة  ميدتاون  حي 
مالية  �صفقات  لبحث  ياأتون  الذين 
عند الغداء اأو تناول كاأ�س عند انتهاء 
ف�صنغرق".  ي��ع��ودوا,  مل  "اإذا  العمل, 
���ص��ت��ة مطاعم  واأغ���ل���ق���ت جم��م��وع��ت��ه 
اثنان  ب��ي��ن��ه��ا  م��ان��ه��ات��ن  وح���ان���ات يف 
التهديد  على  يدل  ما  نهائي,  ب�صكل 
ال��ذي يخيم على ه��ذه االأح��ي��اء التي 
االقت�صادية  للحيوية  رم����زاً  ك��ان��ت 
ع��ن نيويورك  االأم��ري��ك��ي��ة ومن��وذج��اً 
مثلها مثل �صيارات االأجرة ال�صفراء 
اأو م�صارح برودواي. واأ�صاف ماكلور: 
ثاث  ن��راه��م  ك��ن��ا  ال��ذي��ن  "الزبائن 
االأ�صبوع  م��رات يف  اأو خم�س  اأرب��ع  اأو 
-اآذار  مار�س  منذ  بب�صاطة"  اختفوا 
نيويورك  واج���ه���ت  ع��ن��دم��ا  امل��ا���ص��ي 
املوجة االأوىل من الوباء. وتويف اأكر 
من 26 األف �صخ�س ب�صبب الفريو�س 
االأمريكية  االقت�صادية  العا�صمة  يف 
حتى االآن. بح�صب "كا�صل �صي�صتمز" 
املكاتب,  اأمن  يف  املتخ�ص�صة  ال�صركة 
فان %14 فقط من اأكر من مليون 
موظف نيويوركي, كانوا يعملون من 
-كانون  يناير  منت�صف  يف  مكاتبهم 
ال��ث��اين, م��ا ي��ه��دد م�صري ع��دد كبري 
اخلفيفة  ال����وج����ب����ات  م��������زودي  م����ن 
وامل��ت��اج��ر ال�����ص��غ��رية يف م��ي��دت��اون اأو 

وول �صرتيت.

وفاة املمثلة الأمريكية كلوري�س ليت�شمان 
توفيت املمثلة االأمريكية كلوري�س ليت�صمان 
وكيلتها  ق��ال��ت  ح�صبما  ع��ام��ا   94 عمر  ع��ن 

االإعامية يف بيان.
واأ�صافت الوكيلة االإعامية جولييت غرين 
ثماين  ع��ل��ى  احل��ائ��زة  ال�����ص��ه��رية  املمثلة  اأن 
"عر�س  م�صل�صل  يف  لعملها  غرامي  جوائز 
االأو�صكار  ج��ائ��زة  مور" وع��ل��ى  تايلر  م���اري 
"ذا ال�صت بيكت�صر �صو"  عن دوره��ا يف فيلم 
"اآخر عر�س �صور" توفيت وفاة طبيعية يف 

منزلها بوالية كاليفورنيا.
"�صرفت  ب��ي��ان  اأع��م��ال��ه��ا يف  وق��ال��ت م��دي��رة 
اأنبل  اإحدى  ليت�صمان,  بالعمل مع كلوري�س 

املمثات يف ع�صرنا".
اأحد كان ي�صبه كلوري�س.  "ما من  واأ�صافت 
بنظرة واحدة كانت تخطف قلبك اأو جتعلك 
الأن  �صبيل  ال  عيناك.  تدمع  حتى  ت�صحك 
تتوقع ما �صتقوله اأو �صتفعله, وهذه القدرة 
على املفاجاأة كانت جزءا من �صحرها الذي 

ال ي�صاهى".

الل�س الأخرق يطلق النار على �شاقه  
بع�س  ول��ك��ن  ال���ذك���اء,  م��ن  بكثري  تت�صم  ���ص��رق��ات  ه��ن��اك 
الل�صو�س,  بع�س  جانب  من  بالطرافة  تت�صم  ال�صرقات 

الذي يتفاوتون يف م�صتوى ذكائهم.
الل�صو�س االأذكياء, الذي يخططون بعناية  فاإىل جانب 
لتنفيذ �صرقاتهم, هناك ل�صو�س ميكن و�صفهم باالأغبياء 

, ويبدو �صاحبنا يف هذه ال�صرقة من النوع االأخري.
اأخ��رق النار على �صاقه من م�صد�س كان  اأطلق ل�س  فقد 
يحمله فيما كان هو و�صريكه يركان باب املنزل من اأجل 

اقتحامه.
و�صجلت كامريا املراقبة اأمام مدخل املنزل الل�س و�صريكه 
وه��م��ا ي��ح��اوالن رك��ل ب��اب م��ن��زل يف ف���ورت واي���ن, بوالية 
ر�صا�صة  ���ص��وه��دت  فيما  و���ص��رق��ت��ه,  اإن���دي���ان, الق��ت��ح��ام��ه 

تنطلق من امل�صد�س.
�صي  ب��ي  "اإيه  لقناة  توما�س,  ت��ري  امل��ن��زل,  وق��ال �صاحب 
منزله,  خ��ارج  االأر���س  على  الر�صا�صة  �صاهد  اإن��ه   "21

وفقا ملا ذكرته �صحيفة االندبندنت الربيطانية.
ر�صا�صة  هناك  كانت  الواقع  "يف  قائا  توما�س  واأو�صح 
على االأر���س خارج منزيل عندما اأطلق الل�س النار على 
�صاقه, لذا تقدموا وقاموا بالتحقيق يف م�صرح اجلرمية, 
وال��ت��ق��ط��وا ���ص��ورا الآث���ار االأق����دام وال��ر���ص��ا���ص��ة, وم��ا اإىل 
ذلك. وقاموا بالتفتي�س يف احلي للتاأكد ما اإذا ما زاال يف 

اجلوار".

ا�شتخدمت مادة لت�شمري الب�شرة.. فكانت النتيجة مروعة
حتّول لون فتاة بريطانية اإىل بني داكن بعد اأن ا�صتخدمت 

تان �صديدة القوة عن طريق اخلطاأ.
اإىل ا�صتخدام تان  وجلاأت كريا دوما�صو�صكي )13 عاماً( 
St Moriz 1 Hour Fast Tan الأنها اأرادت احل�صول 
النتيجة التي ح�صلت عليها مل  على نتائج �صريعة, لكن 

تكن متوقعة على االإطاق.
وبعد اأن و�صعت كريا التان, اكت�صفت اأن لونها كان داكناً 
كارول  والدتها  واأ�صيبت  االأوان,  فوات  بعد  ولكن  للغاية 
)41 عاماً( بنوبة من ال�صحك عندما دخلت اإىل غرفتها 
داكناً  وجهها  ك��ان  بينما  بي�صاء,  بيجامة  ت��رت��دي  وه��ي 

ب�صكل كبري.
�صورها  ون�صر  ابنتها,  لت�صوير  ك��ارول  ال�صيدة  و�صارعت 
من  الفتيات  لتحذر  االجتماعي,  التوا�صل  مواقع  على 
الداكن  لونها  اإن  كريا  وقالت   . نف�صه  اخلطاأ  يف  الوقوع 

ا�صتمر حوايل 5 اأيام.
وعلقت كارول بالقول "اإنها ال تفعل ذلك عادة, لكن االأمر 
كان ع�صوائياً هذه املرة, وحل�صن احلظ فقد �صارعت اإىل 
اأفتح,  ل��ون  على  وح�صلت  ال��ت��ان  بغ�صل  وق��ام��ت  احل��م��ام 
لون  على  ح�صلت  ا�صتحمت  اأن  وبعد  ب��ه,  �صعيدة  وكانت 

طبيعي جميل".
ون�����ص��رت ك�����ارول ����ص���وراً وم��ق��ط��ع ف��ي��دي��و الب��ن��ت��ه��ا على 
الطريفة,  التعليقات  م��ن  م��وج��ة  اأث����ار  مم��ا  االإن���رتن���ت, 
اأن��ه��ن م���ررن بتجربة  ال��ن�����ص��اء وال��ف��ت��ي��ات  وذك����رت بع�س 

مماثلة يف املا�صي, بح�صب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

القمر والنوم.. درا�شة تك�شف حقيقة ل ت�شدق
ال��ق��م��ر ع��ل��ى حياة  ت��اأث��ري  ك��ث��ريا م��ا �صمعنا ع��ن 
االإن�����ص��ان, م��ث��ل احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة اأو االرت���ف���اع يف 
تاأثريه على  معدالت اجلرمية, ولكن ما حقيقة 

نوم االإن�صان؟
ال�صوء  اأن  طويلة  ف��رتة  منذ  العلماء  اأدرك  لقد 
ي�صهل الن�صاط الب�صري, �صواء كان �صوء ال�صم�س 

اأو �صوء القمر اأو ال�صوء ال�صناعي.
الوحيد  التابع  القمر,  تاأثري  اأن  الواقع, يبدو  يف 
لكوكبنا, وا�صح على "النوم" عن االإن�صان بح�صب 

درا�صة علمية ن�صرت موؤخرا.
تتاأثر  ال��ن��وم  على  ق��درت��ن��ا  اأن  ال��درا���ص��ة  وك�صفت 
اأخذ  عند  حتى  القمرية,  ب��ال��دورة  وا�صح  ب�صكل 
امل�صادر ال�صناعية لل�صوء يف االعتبار, بح�صب ما 

نقلت �صحيفة الغارديان الربيطانية.
وب���ا����ص���ت���خ���دام اأج����ه����زة م���راق���ب���ة امل��ع�����ص��م, تتبع 
الباحثون اأمناط النوم لدى 98 فردا يعي�صون يف 
3 جمتمعات من ال�صكان االأ�صلين يف االأرجنتن 

على مدار �صهر اإىل �صهرين.
وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ث��اث��ة ه���ذه ت��وزع��ت ع��ل��ى النحو 
ل���دي���ه كهرباء,  ل��ي�����س  ري���ف���ي  ال����ت����ايل: جم��ت��م��ع 
وجم���ت���م���ع ري���ف���ي اآخ������ر ل���دي���ه و�����ص����ول حم����دود 
حميط  يف  يقع  الثالث  املجتمع  بينما  للكهرباء, 

ح�صري ولديه و�صول كامل اإىل الكهرباء.
الثاثة  املجتمعات  جميع  يف  امل�صاركون  واأظ��ه��ر 
نف�س منط تذبذبات النوم مع تقدم القمر خال 
دورة مدتها 29.5 يوما, مع تغيري مدة النوم مبا 
وتفاوت  دقيقة,   90 واأك��ر من   20 ي��رتاوح بن 

اأوقات النوم من 30 اإىل 80 دقيقة.
نوم  ذروة  اأن  ال���درا����ص���ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ووج����د 
والبق��اء  اأق�����ل,  جم����تمع  ك������ل  يف  امل�ص����اركن 
اإىل  الثاثة  ف��رتة  يف  حدثت  النوم  قبل  متاأخرا 
القمر,  اك��ت��م��ال  ل��ي��ايل  �صبقت  ال��ت��ي  اأي���ام  خم�صة 
�صبقت ظهور  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ايل  وال��ع��ك�����س ح���دث يف 

القمر اجلديد.

جورجينا رودريغز حتتفل 
ب� عيد ميالدها

27 مع  ال�  احتفلت عار�صة االأزي��اء  جورجينا رودريغز  بعيد ميادها 
واأوالدهما  رونالدو   ال�صهري  كري�صتيانو  ال��ق��دم  ك��رة  الع��ب  حبيبها 
ون�صرت �صورا من املنا�صبة على ح�صابها اخلا�س على موقع التوا�صل 
االجتماعي وعلقت كاتبة : "�صكرا ال متناٍه على احلب الذي اأعطيتني 
واهتمامكم  التمنيات  اأط��ي��ب  على  لكم  �صكرا   ... ودائ��م��ا  ال��ي��وم  اإي���اه 

ور�صائلكم املحبة. اأنا حمظوظة جدا".
واختارت جورجينا لهذه املنا�صبة ف�صتاناً من دار باملان وي�صل 

�صعره اإىل 2550 دوالراً اأمريكياً مع العلم اأنها مل تقم 
عائلتها  م��ع  احتفالها  ع��ل��ى  ع��ي��ده��ا  واق��ت�����ص��ر  حفلة 

ال�صغرية فقط يف املنزل.

�أول قمر يف �لعام يرتفع يف بانكوك 28 يناير 2021.  � ف ب


