
   

�أجرت 171,951 فح�صا ك�صف عن 2,876 �إ�صابة 
»ال�شحة« تعلن �شفاء 2,454 

حالة جديدة من كورونا 
•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
لهم  وامل��خ��ال��ط��ن  كوفيد19-  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  امل�سابة 
وعزلهم, اأعلنت الوزارة عن اإجراء 171,951 فح�سا جديدا خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
 و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
جديدة  اإ�سابة  حالة   2,876 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على 
حاالت  وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة 

احلاالت امل�سجلة 230,578 حالة.
االإ�سابة  تداعيات  نتيجة  م�سابن   6 وف��اة  عن  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
بفرو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 708 

حاالت.
تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة   واأعربت 
جلميع  ال��ع��اج��ل  بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ن,  ل���ذوي  وم��وا���س��ات��ه��ا 
ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����س��اب��ن, 
ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

و�سالمة اجلميع.   
2,454 حالة جديدة مل�سابن بفرو�س  ال��وزارة عن �سفاء  واأعلنت 
كورونا امل�ستجد كوفيد19- وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�ست�سفى,  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حاالت ال�سفاء 206,114 حالة.

امراأة عمرها مائة عام تتلقى لقاح فايزر يف احدى م�ست�سفيات اأملانيا   )رويرتز(

هل ي�ستطيع رئي�س االأركان مارك ميلي رف�س امر ترامب؟

وزير اخلارجية املغربي خالل لقائه م�ساعد وزير اخلارجية االأمريكي )رويرتز(

نائب الرئي�س االأمريكي يواجه �سغوطا للتخلي عن ترامب وت�سهيل اجراءات عزله   )رويرتز(

بريطانيا ت�صابق �لزمن.. تطعيم 200 �ألف باللقاح يوميا

كوفيد- 19 ي�شرب بقوة يف املانيا.. ومريكل حتذر من القادم
•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير ال�سحة الربيطاين مات 
ه��ان��ك��وك, االأح���د, اإن ب���الده جتري 
يوميا  �سخ�س  األ��ف   200 تطعيم 
بلقاح الوقاية من فرو�س كورونا, 
مليوين  اإىل  العدد  لزيادة  وت�ستعد 
املعدل  وه�����و  اأ����س���ب���وع���ي���ا,  ���س��خ�����س 
امل��ط��ل��وب حل��م��اي��ة ال��ف��ئ��ات االأك���ر 
منت�سف  بحلول  لالإ�سابة  عر�سة 
ف��رباي��ر, فيما ارت��ف��ع اإج��م��ايل عدد 
البالد  ب�سبب اجلائحة يف  الوفيات 
وق����ال  األ����ف����ا.   80 م����ن  اأك������ر  اإىل 
ال��وزي��ر يف ال��وق��ت ال��راه��ن يجري 
تطعيم اأكر من 200 األف �سخ�س 

يوميا.
ثلث  نحو  بتطعيم  قمنا  واأ���س��اف: 
فنحن  ل��ذا  الثمانن  م��ن جت����اوزوا 

نحرز تقدما كبرا
للتطعيم  م��راك��ز  �سنفتتح  وق����ال: 

اجلماعي هذا االأ�سبوع.
الوفيات  ح�����س��ي��ل��ة  وجت������اوزت  ه���ذا 
ال���ن���اج���م���ة ع����ن ف����رو�����س ك����ورون����ا 
 40 االأحد  اأم�س  اأملانيا  امل�ستجد يف 
األ����ف وف�����اة, وف����ق م���ا اأع���ل���ن معهد 
روبرت كوخ ملراقبة ال�سحة العامة, 
اأنغيال  امل�����س��ت�����س��ارة  ح�����ذرت  ف��ي��م��ا 
املقبلة  االأ���س��اب��ي��ع  اأن  م���ن  م��رك��ل 

�ست�سهد املرحلة االأ�سد للوباء.
واأفاد املعهد اإن اأملانيا �سجلت 465 

.80%
املتاجر  وغالبية  امل��دار���س  و�ستظل 
واملطاعم  واحل��ان��ات  الغذائية  غر 
الرتفيه  واأماكن  الثقافية  واملراكز 
���س��ه��ر كانون  ن��ه��اي��ة  م��غ��ل��ق��ة ح��ت��ى 

الثاين يناير.
بداأت اأملانيا حملة التطعيم يف نهاية 
بلدان  مثل  دي�سمرب,  االأول  كانون 
اأوروب���ي���ة اأخ����رى, ب��ا���س��ت��خ��دام لقاح 
اأكر  تلقاه  ال��ذي  بايونتيك,  فايزر 
م���ن ن�����س��ف م��ل��ي��ون ���س��خ�����س حتى 
ثان  ل��ق��اح  ا���س��ت��خ��دام  و�سيتم  االآن. 
االأمركي,  موديرنا  خمترب  ط��وره 
االأربعاء  عليه  واف��ق  اأن  بعد  قريًبا 

االحتاد االأوروبي.
حملة  ب������دء  اأن  م����رك����ل  واق��������رت 
وق����ًت����ا ولكن  ا����س���ت���غ���رق  ال��ت��ط��ع��ي��م 
الوترة �ستت�سارع.واأ�سافت ما يهم 
�سيكون لدينا ما يكفي من اللقاحات 

املتوفرة للجميع يف اأملانيا.
���س��ه��ر �سنقوم  ب��ع��د  ���س��ه��ًرا  وت��اب��ع��ت 
ويف  االأ�سخا�س  من  املزيد  بتطعيم 
النهاية �سنكون قادرين على تقدمي 
ال���ل���ق���اح مل���ن ي���ري���ده.واأ����س���اف���ت اأن 
يتمكن  اأن  يف  اأم��ال  تتيح  اللقاحات 
الوباء.  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  م���ن  ال���ع���امل 
لكنها طلبت من مواطنيها التحلي 
اإميانا  توؤمن  اإنها  وقالت  بال�سرب, 
املفرو�سة حالًيا  القيود  باأن  را�سخا 

�سرورية للغاية.

حالة وفاة ب�سبب كوفيد19- خالل 
العدد  ليبلغ  املا�سية,  �ساعة  ال� 24 
الوباء  ظهور  بداية  منذ  االإجمايل 

حالة.  40343
مليون   1,9 م���ن  اأك�����ر  واأ����س���ي���ب 
نحو  ر�سد  م��ع  االآن,  حتى  �سخ�س 
منذ  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة  األ�����ف   17
ال�������س���ب���ت.وح���ذرت م���رك���ل, خالل 
مداخلتها االأ�سبوعية عرب الفيديو 
اللقاءات  ع��واق��ب  اأن  م��ن  ال�����س��ب��ت, 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت���زاي���دت خالل 

ال��ع��ام مل تظهر  اأع��ي��اد نهاية  ف��رتة 
بعد.وحذرت االأملان من اأن االأ�سابيع 
املقبلة �ستكون املرحلة االأ�سد للوباء 
العديد من  لغاية االآن حيث يعمل 
االأط��ب��اء واأف����راد ال��ط��واق��م الطبية 

باأق�سى طاقتهم.
وتبذل اأملانيا, اأكرب دولة يف االحتاد 
االأوروب�����ي م��ن ح��ي��ث ع���دد ال�سكان 
ال���ذي���ن ي��ب��ل��غ ع���دده���م ح����وايل 83 
مليون ن�سمة, جهودا مكثفة الحتواء 
ال��وب��اء. وت��واج��ه م��وج��ة ثانية من 

االإ�سابات بعد اأن جنحت باحلد من 
الوباء ن�سبًيا مقارنة بدول اأوروبية 
اأخرى خالل املوجة االأوىل.وقامت 
االإغالق  وت�سديد  بتمديد  ال��دول��ة 
الثاين  ك��ان��ون   31 لغاية  اجل��زئ��ي 
احلد  اإىل  امل��واط��ن��ن  ودع��ت  يناير, 

من التوا�سل.
اأك���ر من  اأمل��ان��ي��ا  وُي��ع��ال��ج حاليا يف 
وحدات  يف  بالوباء  م�ساب  اآالف   5
ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ن�سبة 
اإ����س���غ���ال االأ�����س����رة ف��ي��ه��ا اأك�����ر من 

من �لناحية �لقانونية:

ال يزال باإمكان ترامب توجيه �شربة نووية!

م�شرية جمهولة ت�شتهدف مواقع 
حلب �شمال  تركية  مليلي�شيات 

•• بريوت-وكاالت

حراقات  يف  كبرة  حرائق  اندلعت 
ب���دائ���ي���ة ل���ت���ك���ري���ر ال���ن���ف���ط, ق���رب 
نفوذ  مناطق  �سمن  ت��رح��ن  ق��ري��ة 
ال��ف�����س��ائ��ل امل��وال��ي��ة ل��رتك��ي��ا بريف 
باأنها �سربة  ال�سمايل, يرجح  حلب 
كانت حتلق يف  ط��ائ��رة م�سرة  م��ن 

�سماء املنطقة.
م�����ّس��رة جمهولة  وك���ان���ت ط���ائ���رة 
 2 يف  ب����ال����ق����ن����اب����ل,  ا�����س����ت����ه����دف����ت 
يناير)كانون الثاين( حميط معرب 
مناطق  بن  يف�سل  ال��ذي  جلود  اأم 
امل���وال���ي���ة لرتكيا  ال��ف�����س��ائ��ل  ن���ف���وذ 
م���ن ج���ه���ة, وق������وات جم��ل�����س منبج 
م���ن مدينة  ب���ال���ق���رب  ال��ع�����س��ك��ري, 
منبج �سرق مدينة حلب, دون ورود 

معلومات عن خ�سائر ب�سرية.
ووث�����ق امل��ر���س��د ال�������س���وري, يف 28 
انفجاراً  االأول(  دي�����س��م��رب)ك��ان��ون 
التجاري  احل����م����ران  م���ع���رب  ق�����رب 
بالقرب من مدينة جرابل�س �سمن 
املوالية  ال��ف�����س��ائ��ل  ن��ف��وذ  م��ن��اط��ق 
حمافظة  ����س���رق  ����س���م���ال  ل���رتك���ي���ا 
حلب, نتيجة طائرة م�سرة حملية 
اأدى  ما  �ساحنة,  ا�ستهدفت  ال�سنع 

اإىل وقوع اأ�سرار مادية.
منطقة  �سربت  ان��ف��ج��ارات  وك��ان��ت 
القوات  ل��ن��ف��وذ  ت��رح��ن اخل��ا���س��ع��ة 
يف  لها  املوالية  والف�سائل  الرتكية 
ريف �سمايل حلب, يف 20 دي�سمرب 

املا�سي نتيجة طائرة م�ّسرة.

ا�شتئناف املفاو�شات الثالثية حول �شد النه�شة
•• القاهرة-وكاالت:

واإثيوبيا  الثالثية بن كل من م�سر وال�سودان  املفاو�سات  االأحد  ا�ستوؤنفت 
ملء  ق��واع��د  ب�ساأن  العالقة  اخلالفية  النقاط  لبحث  النه�سة,  �سد  ح��ول 

وت�سغيل ال�سد للو�سول التفاق ملزم لالأطراف الثالثة.
ملتابعة  الثالث  للدول  وال��ري  اخلارجية  ل���وزراء  ال�سدا�سي  االجتماع  ياأتي 
خمرجات االجتماع االأخر الذي عقد برئا�سة دولة جنوب اإفريقيا, ب�سفتها 
املعنين  واخل��رباء  املراقبن  مب�ساركة  االإفريقي,  لالحتاد  احلايل  الرئي�س 

من قبل مفو�سية االحتاد االإفريقي.
االإفريقي رف�سه  اجتماعه بخرباء االحت��اد  ال�سودان خالل  اأكد  من جهته, 
بالتو�سل  وطالب  على مراحل,  النه�سة  �سد  االتفاق حول  لتجزئة  احل��ازم 

التفاق �سامل يعالج كافة الق�سايا املتعلقة ب�سد النه�سة.
واأكر  قيادياً  دوًرا  االإفريقي  االحت��اد  يلعب  اأن  ال�سوداين  الوفد  كما طالب 

فعالية يف التفاو�س.
بيان ال�سودان املمهور بتوقيع وزير الري ال�سوداين و�سع تخوفات من تكرار 
تعطل  مثل  مبا�سر  ب�سكل  تاأثرت  عديدة  قطاعات  يف  االأح���ادي  امل��لء  عيوب 

حمطات مياه ال�سرب بالعا�سمة اخلرطوم.
املت�ساطئة  ال��دول  بن  امل�سبق  والتن�سيق  املعلومات  غياب  اأن  خ��رباء  وي��رى 

�سيوؤدي اإىل تكرار م�سكالت حدثت يف عام امللء االأول.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

مبنى  يف  ال���ع���ن���ف  اأع�����م�����ال  ب���ع���د 
ال���ذي حا�سره  ال��ك��اب��ي��ت��ول ه��ي��ل, 
ن�����س��ط��اء م���وؤي���دون ل��رتام��ب يوم 
ومتكنوا  ي���ن���اي���ر   6 االأرب�������ع�������اء 
الكونغر�س  دوائ������ر  دخ�����ول  م���ن 
جمل�س  رئي�سة  قالت  االأمريكي, 
نان�سي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال���ن���واب 
ب���ي���ل���و����س���ي, اإن�����ه�����ا ن���اق�������س���ت مع 
االأمريكي  اجلي�س  يف  م�سوؤولن 
الرئي�س  مبنع  الكفيلة  الو�سائل 
و�سفته  ال���ذي  والي���ت���ه,  املنتهية 
ا�ستخدام  من  متوازن,  غر  باأنه 

الرموز النووية. 
وقبل اأيام قليلة من انتهاء والية 
دونالد ترامب, ينظر اأ�ستاذ العلوم 
ترتراي�س,  ب���رون���و  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
االأبحاث  موؤ�س�سة  م��دي��ر  ون��ائ��ب 

م�شاعد وزير اخلارجية االأمريكي: املغرب 
�شريك حموري لال�شتقرار االإقليمي

•• الداخلة-وكاالت:

ديفيد  االأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  االأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ساعد  قال 
�سينكر اإن املغرب �سريك حموري لال�ستقرار االإقليمي ومن اأقرب حلفاء 
جتمع  التي  لل�سداقة  امتدادا  املنطقة  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

التي جتمع البلدين على امتداد قرنن.
افتتاح قن�سلية لبالده يف  واأكد �سينكر, يف موؤمتر �سحفي على هام�س 
مدينة الداخلة اأم�س االأحد, التزام بالده بتعميق وتعزيز عالقاتها مع 
بجهود  م�سيداً  حتديدا,  والثقايف  التجاري  ال�سقن  يف  املغربي  ال�سعب 
الطائفة  حماية  خ��الل  من  وال��وئ��ام  الديني  الت�سامح  تعزيز  يف  املغرب 
اإعالن مراك�س  الذي ي�سكل منوذجا يحتذى  اليهودية و التوقيع على 

به يف املنطقة.
وتابع ت�سادف �سنة 2021 مرور 200 �سنة على افتتاح الواليات املتحدة 
اأقدم من�ساأة دبلوما�سية لنا يف  اأول بعثة دبلوما�سية لها يف املغرب وهي 
لال�ستقرار  حم��وري  �سريك  املغرب  اأن  اإىل  م�سراً  العامل,  يف  مكان  اأي 

االإقليمي وجتمعه بوا�سطن �سراكة ع�سكرية وا�سعة.
اأبرمت  الذي  اإفريقيا  الوحيد يف  البلد  املغرب هو  اأن  اإىل  �سينكر  ولفت 
اأمريكا معه اتفاقية التبادل احلر التي �ساعفت ال�سادرات املغربية اإىل 
الواليات املتحدة منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ يف 2006, م�سراً 

اإىل منو قيمة التجارة الثنائية بن البلدين اإىل خم�سة اأ�سعاف.

واملتخ�س�س  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
هذا  اإىل  امل��ت��ح��دة,  ال���والي���ات  يف 
لرئي�س  احل���������س����ري  االم����ت����ي����از 
واملناق�سات  امل��ت��ح��دة,  ال���والي���ات 
امل��ث��ارة ح���ول ���س��الح��ي��ات دونالد 
ان����ه ال ميكن  ت����رام����ب, م��ع��ت��ربا 

اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  ب��وري��ط��ة  نا�سر  ج��ان��ب  اإىل  �سينكر  واأ���س��رف 
القن�سلية  افتتاح  على  باخلارج  املقيمن  واملغاربة  االإفريقي  والتعاون 
الرئي�س  اإدارة  اع���رتاف  على  �سهر  بعد  الداخلة  مدينة  يف  االأمريكية 

دونالد ترامب ب�سيادة املغرب على ال�سحراء.
اأول  ومن جهته, و�سف بوريطة ح�سور �سينكر اإىل  الداخلة, باعتباره 

م�سوؤول اأمريكي يزور ال�سحراء, حدثاً ذا داللة مهمة جدا.
املغرب واأمريكا جتمعهما روؤية  اإن  املوؤمتر ال�سحايف,  وقال بوريطة, يف 
حول  متقاربة  وم��واق��ف  االإقليمية  الق�سايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  من�سجمة 

العالقات مع اإيران والو�سع يف ليبيا.
واأ����س���ار اإىل ال��ت��ع��اون امل��ه��م ب��ن ال��ب��ل��دي��ن يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة االإره����اب 

واجلرمية املنظمة واتفاقيات التبادل الثقايف.

ت�سّور �سيناريو الكارثة.
*لقد متت امل�سادقة على انتخاب 
الكوجنر�س.  قبل  بايدن من  جو 
ي��زال دون��ال��د ترامب  اإذن, هل ال 

ميلك �سلطة القرار النووي؟
)التفا�سيل �س13(

االن�شمام  ي�شتبعد  با�شيل  جربان 
اإىل حكومة لبنانية يقودها احلريري 

•• بريوت-رويرتز:

اأكرب  زعيم  با�سيل  ج��ربان  ا�ستبعد 
لبنان  يف  م�سيحي  ���س��ي��ا���س��ي  ح���زب 
جديدة  ح��ك��وم��ة  اإىل  االن�������س���م���ام 
املكلف �سعد  ال��وزراء  يقودها رئي�س 
احلريري, االأمر الذي ي�سع عقبة 
انت�سال  ج��ه��ود  ط��ري��ق  يف  ج���دي���دة 

لبنان من اأزمته ال�سيا�سية.
وتتباين مواقف ال�سا�سة اإزاء ت�سكيل 
ا�ستقالة  منذ  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة 
مرفاأ  انفجار  اأع��ق��اب  يف  اإدارة  اآخ��ر 
اآب  اأغ�سط�س  الرابع من  ب��روت يف 
هدى  دون  ي�سر  لبنان  يجعل  مما 

بينما يغرق يف اأزمته االقت�سادية.
ال�سيا�سي  احلريري  تكليف  وجرى 
ال���وزراء  برئا�سة  املخ�سرم  ال�سني 
ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف  ال��راب��ع��ة  للمرة 
حكومة  ب��ت�����س��ك��ي��ل  وت��ع��ه��د  االأول 
االإ�سالحات  لتنفيذ  اخت�سا�سين 

لتلقي م�ساعدات خارجية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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ميديكلينيك م�شت�شفى النور تنجح يف عملية 
جراحية طارئة لطفل ابتلع 13 مغناطي�ًشا

اأخبار الإمارات

العثور على اأ�شالء وحطام 
الطائرة املنكوبة يف اإندوني�شيا 

عربي ودويل

ردود فعل وا�شعة يف اململكة املتحدة ملبادرة من�شور 
بن زايد ب�رشاء اأقدم كاأ�ص واإعارتها ملتحف مان�شي�شرت

الفجر الريا�شي

غزوة مبنى �لكابيتول:

دول اأوروبا الو�شطى بني االإحراج واالإدانة!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

موؤيدين لرتامب,  قبل  وا�سنطن من  الكابيتول يف  مبنى  فيه غزو  ال��ذي مت  الوقت  يف 
اآخر. ومع بدء و�سول ر�سائل االإدانة  ف�سل وزير اخلارجية البولندي النظر اىل مكان 
الدولية االأوىل, قام زبيغنيو راو بالتغريد عن فوز العب التزلج البولندي كاميل �ستو�س 

يف نهاية جولة القفز التزجلي على امل�سار.
يف ب��ل��د ي���رى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ك�سريك ا���س��رتات��ي��ج��ي رئ��ي�����س��ي, ق��د ي��ب��دو ال��ت��وق��ي��ت يف 
ال��ذي يظهر  التفاهم اجليد  االعتبار  اأخذنا يف  اإذا  ذل��ك  االأم��ر غر  ان  اال  غر حمله, 
خالل  نوفمرب,  يف  و�سبق  ترامب.  واإدارة  البولندية  واملحافظة  القومية  احلكومة  بن 
االنتخابات الرئا�سية االأمريكية, ان كانت وار�سو واحدة من اآخر العوا�سم التي اعرتفت 

بفوز جو بايدن.
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  ��ا  اأي�����سً دودا  اأن��دري��ه  البولندي  الرئي�س  حت��دث  وق��ت الح���ق,  يف 
االجتماعي, قائاًل: اإنها م�ساألة داخلية اأمريكية, م�سرا اأي�سا اإىل اأن بولندا توؤمن بقوة 

الدميقراطية االأمريكية, واأن ال�سلطة تقوم على اإرادة الناخبن. )التفا�سيل �س11(

•• وا�صنطن-وكاالت:

املنتهية  االأمركي  الرئي�س  كثف 
دونالد ترامب وعدد من  واليته 
اجلمهوري  احل����زب  يف  اأن�����س��اره 
حماولة  ل���وق���ف  ات�������س���االت���ه���م, 
الدميقراطين عزله عن من�سبه 
خالل االأيام املقبلة, ح�سبما قالت 

�سحيفة وا�سنطن بو�ست.
ورغم اأن والية ترامب تنتهي يف 
 10 بعد  اأي  اجلاري,  يناير   20
الدميقراطين  ف��اإن  فقط,  اأي���ام 
ي���ري���دون ع���زل���ه ق��ب��ل ذل����ك بعد 
الكونغر�س,  اقتحام مقر  اأح��داث 
غر  �سيا�سيا  زل��زاال  �سكلت  التي 

م�سبوق يف البالد.
وي�����س��ت��ع��د ال��دمي��ق��راط��ي��ون اإىل 
الكونغر�س  يف  الئ���ح���ة  ت���ق���دمي 
ل���ع���زل ت����رام����ب, االث����ن����ن, بعد 
على  ب��ال��ت��ح��ري�����س  ات���ه���م���وه  اأن 
اقتحام  اإىل  اأف�سى  ال��ذي  العنف 
املا�سي, مما  االأ�سبوع  الكونغر�س 
اأ�سفر حينها عن مقتل 5 واإ�سابة 

الع�سرات.
اأن  ب���و����س���ت  وذك�������رت وا����س���ن���ط���ن 

وبح�سب ال� )���س��ي.اأن.اأن(, اأو�سح 
وم�ست�ساريه  ب��ن�����س  اأن  امل�����س��در, 
ي���اأم���ل���ون يف ال���وق���ت احل�����ايل يف 
املقبلة,  ل�������الإدارة  ج�����س��ر  ت��وف��ر 
مل�ساعدة  جهدهم  ق�سارى  وب��ذل 
ف���ري���ق ال���رئ���ي�������س امل��ن��ت��خ��ب جو 
بايدن يف اال�ستعداد للتعامل مع 

جائحة فرو�س كورونا.

اأغ��ل��ب��ي��ة ح��ك��وم��ة ترامب  وع��ل��ى 
اأداء مهام  اإعالنه غر قادر على 
امل�ست�سارين  اأحد  وقال  الرئا�سة, 
ا�ستخدام  فكرة  يعار�س  بن�س  اإن 

التعديل.
ع���زل ترامب  اح��ت��م��ال  ي���زال  وال 
الثاين(,  )كانون  يناير   20 قبل 
الرئي�س  ت��ن�����س��ي��ب  م���وع���د  وه����و 

اجلمهورين  وب��ع�����س  ت���رام���ب 
جهودهم,  كثفوا  الكونغر�س  يف 
الدميقراطين  اعتزام  لتعطيل 
ع���زل ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��ل ال�25 

للد�ستور.
واأ�����س����اف����ت اأن������ه خ���ل���ف االأب�������واب 
و�سهره  ت��رام��ب  ي�سجع  املغلقة, 
وكبر م�ست�ساريه جاريد كو�سرن, 
احللفاء على الت�سدي للم�ساءلة 
اإىل  تف�سي  ق��د  ال��ت��ي  املحتملة, 

العزل.
�����س����ي.اأن.اأن  �سبكة  واأف�����ادت  ه���ذا 
االأم��ري��ك��ي��ة, اأم�����س االأح����د, نقاًل 
ع����ن م�������س���در م���ق���رب م����ن نائب 
بن�س,  مايك  االأمريكي,  الرئي�س 
ا�ستخدام  ي�ستبعد  ال  االأخ��ر  اأن 
ال��د���س��ت��ور لعزل  م���ن   25 امل�����ادة 
اإذا  ت����رام����ب  دون����ال����د  ال���رئ���ي�������س 

ت�سرف بعدم ا�ستقرار اأكر.
داخل  ق��ل��ق��اً  اأن  امل�����س��در  واأ����س���اف 
ف����ري����ق ب���ن�������س م����ن االإج�����������راءات 
ال���ت���ي مي��ك��ن لرتامب  امل���ت���ه���ورة 
تفعيل  مت  ح������ال  يف  ات����خ����اذه����ا 
اأو  والع�سرين  اخلام�س  التعديل 

حتى العزل.

الوقت  امل�����س��در ح����ذر, يف  ول��ك��ن 
اأنه اأ�سبح من الوا�سح  ذاته, من 
ال�سروري  من  اأن  االأ�سبوع  ه��ذا 
ال��ت��ع��دي��ل اخلام�س  اإب���ق���اء خ��ي��ار 
وال��ع�����س��ري��ن ع��ل��ى ال��ط��اول��ة بناء 

على اإجراءات ترامب.
ال�25  ال����ت����ع����دي����ل  ول���ت���ف���ع���ي���ل 
ي��ت��ع��ن ع��ل��ى بن�س  ب���ال���د����س���ت���ور, 

املنتخب جو بايدن, م�ستبعداً.
النواب  جمل�س  يف  م�ساءلة  ف��اأي 
مبجل�س  حماكمة  اإىل  �ستف�سي 
ي�����س��ي��ط��ر عليه  ال�����ذي  ال�����س��ي��وخ 
اجلمهوريون وال يزال املجل�س يف 

عطلة حتى 19 يناير.
رئي�سة  دع��ت  املا�سي,  واخلمي�س 
جمل�س النواب االأمريكي, نان�سي 
مايك  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  بيلو�سي, 
ال�  التعديل  ا�ستخدام  اإىل  بن�س 
الرئي�س  لعزل  الد�ستور,  يف   25
من�سبه  م����ن  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
�سجع  ت��رام��ب  اأن  معتربة  ف���وراً, 
الواليات  �سد  م�سلح  مت��رد  على 
بيلو�سي,  امل����ت����ح����دة.وو�����س����ف����ت 
ب��اأن��ه �سخ�س  ال��رئ��ي�����س ت���رام���ب, 
ينبغي  وال  اخل�����ط�����ورة,  ����س���دي���د 
من�سبه.وي�سار  يف  ي�����س��ت��م��ر  اأن 
التعديل  بتفعيل  مطالبات  اإىل 
االأمريكي  ال��د���س��ت��ور  م���ن   25
نهاية  قبل  ترامب  دونالد  لعزل 
بعد  ظ��ه��رت  باأ�سبوعن,  والي��ت��ه 
من  الكونغر�س  اقتحام  اأح���داث 
االأمريكي  الرئي�س  اأن�����س��ار  قبل 

ترامب .

خطو�ت عاجلة من �لرئي�س �لأمريكي لإحباط عزله

بن�س ال ي�شتبعد عزل ترامب اإذا ت�شرف خطاأ

وزيرا الري واخلارجية ال�سودانين يتحاوران عن بعد مع نظرائهم يف م�سر واثيوبيا

االإمارات تتخطى حاجز املليون جرعة لقاح )التفا�شيل �س2(االإمارات تتخطى حاجز املليون جرعة لقاح )التفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة الفجرية تكرم منت�شبيها املتميزيناالإمارات تتخطى حاجز املليون جرعة لقاح

•• اأبوظبي-وام: 

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع والتي ت�ستهدف تقدمي 
اللقاح اإىل جميع �سكان الدولة و�سعيا اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة 
الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�سيطرة 
على فرو�س كوفيد19-, اأعلنت الوزارة ام�س عن تخطيها حاجز املليون 
جرعة لقاح مت تقدميها حتى ام�س ليبلغ املجموع 1,086,568 جرعة 
كما بلغ عدد االأ�سخا�س الذين اأمتوا جرعتي اللقاح اأكر من ربع مليون 
�سخ�س. كما اأعلنت الوزارة عن االنتهاء من تقدمي اللقاح اإىل خط الدفاع 
�سهر  بداية  يف  اللقاح  ت�سجيل  منذ  االأول��وي��ة  لهم  كانت  وال��ذي��ن  االأول 
مواطنن  من  املجتمع  فئات  ملختلف  اللقاح  تقدمي  يتم  وبذلك  اأكتوبر 

ومقيمن خا�سة كبار ال�سن منهم واأ�سحاب االأمرا�س املزمنة.
هذا وقد اأطلقت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع والهيئات ال�سحية املحلية 
يف  اللقاح  توفر  مت  حيث   19 – احلملة الوطنية لتلقي لقاح كوفيد 
اإم���ارات  خمتلف  يف  واملجال�س  واخل��ا���س��ة  احلكومية  ال�سحية  املن�ساآت 
�سريحة  الأك���رب  ال��ل��ق��اح  تلقي  اإج�����راءات  ت�سهيل  ل�سمان  وذل���ك  ال��دول��ة 
املواطنن  جلميع  وباملجان  اختياريا  اللقاح  يكون  بحيث  املجتمع  م��ن 
واملقيمن. وق��د اأك���دت ق��ي��ادة دول���ة االإم����ارات وم��ن��ذ ب��داي��ة االأزم����ة باأن 
اإىل  التخطيط  ملرحلة  الدخول  ومع  واليوم  اأوىل  اأولية  االإن�سان  �سحة 
التعايف وتوفر اللقاح يف خمتلف اإمارات الدولة حتث الوزارة جميع اأفراد 
املجتمع على �سرورة اأخذ اللقاح ل�سحة و�سالمة املجتمع وحمايته من 

االأمرا�س واالأوبئة.

•• الفجرية-وام:

احتفلت القيادة العامة ل�سرطة الفجرة بتكرمي عدداً من موظفيها املتميزين 
اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ظل  يف  املرئي  االت�سال  تقنية  عرب  بعد  عن  عقد  ال��ذي 
وحتفيز  ت�سجيع  بهدف  وذل��ك  كوفيد19-,  امل�ستجد  كورونا  فرو�س  ملواجهة 
العمل  وخدمة  ال�سرطي  بالعمل  االرتقاء  يف  �ساهموا  والذين  القيادة  منت�سبي 
االإب��داع واالبتكار  القيادة يف ت�سجيع منت�سبيها على  االأمني, مما يعك�س جهود 

وتعزيز التميز الوظيفي.
الفجرة  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  الكعبي  غ��امن  ب��ن  اأح��م��د  حممد  ال��ل��واء  وك���رم 
ال�سباط و�سباط ال�سف واالأفراد واملدنين والعن�سر الن�سائي, بح�سور العميد 
والتكرمي  التحفيز  رئي�س جلنة  العام  القائد  نائب  الطنيجي  نائب  بن  حممد 
امل��وارد واخلدمات  عام  املر�سدي مدير  �سعيد  �سليمان  دكتور  والعميد  بالقيادة, 

امل�ساندة ومدراء االإدارات, وروؤ�ساء االأق�سام, والعاملن بالقيادة كافة.
مهامهم  اأداء  يف  واإخال�سهم  املتميزة,  العاملن  بجهود  الكعبي  ال��ل��واء  واأ���س��اد 
املتميزين  املوظفن  اأن تكرمي  واأكد  به,  واالرتقاء  العمل  واإ�سهامهم يف تطوير 
الفجرة,  ل�سرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  ال�سرتاتيجية  تنفيذا  ياأتي 
عمليات  يف  االأ�سا�سي  املحور  كونه  الب�سري  بالعن�سر  بالغا  اهتماما  تويل  التي 

التنمية امل�ستدامة.
املوارد  ع��ام  م��دي��ر  امل��ر���س��دي  �سعيد  �سليمان  دك��ت��ور  العميد  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
التحفيز  اآلية  �سمن  ياأتي  التكرمي  اأن  الفجرة,  ب�سرطة  امل�ساندة  واخل��دم��ات 
والتكرمي الوظيفي املعتمد, لت�سجيع املوظفن على االإبداع والتطوير يف العمل, 
مهارات  �سقل  خ��الل  من  الب�سري  بالعن�سر  الداخلية  وزارة  الهتمام  تعزيزا 
املزيد من  اكت�ساب  التي متكنهم من  املوظفن, وتزويدهم باملعارف واخل��ربات 

املهارات من اأجل االإبداع.

•• اأبوظبي -وام:

يعج االأر�سيف الوطني مبالين املواد االأر�سيفية والوثائق التاريخية التي تعزز 
اأنباء االإمارات يف  فهم اأعمق لتاريخ دولة االإمارات واملنطقة, وت�ستعر�س وكالة 
التقرير التايل 3 من اأبرز مقتنياته ذات القيمة التاريخية املهمة , والتي ح�سلت 

لها. معتمدة  �سور  "وام" على 
الرحالة  التقطها  اأب��وظ��ب��ي  يف  احل�سن  لق�سر  ن���ادرة  ���س��ورة  ال��وث��ائ��ق  و�سمت 
حيا  �ساهدا  الق�سر  ويعد   ,1901 زومير" عام  "�سموئيل  االأمريكي  والباحث 
على تاريخ العا�سمة االإماراتية, وتعود بدايات ت�سييده اإىل ما يزيد على 250 
مقراً  وك��ان  ال��دول��ة,  يف  واملعمارية  الوطنية  ال�سروح  اأه��م  كاأحد  وي�سنف  عاماً 
الأ�سرة اآل نهيان احلاكمة, ورمزاً لن�ساأة اأبوظبي وتطورها واإرثها التاريخي, اإىل 
جانب تاأثره كمركز للحياة االجتماعية, ومنارة للحركة الثقافية وال�سياحية 

يف العا�سمة االإماراتية.
عام  اإىل  دي جاما" تعود  ل�"فا�سكو  ن��ادرة  فكانت ملخطوطة  املقتنيات  ث��اين  اأم��ا 
واالجتماعي  والثقايف  االقت�سادي  للتاأثر  تف�سيلياً  و�سفاً  وت��ق��دم   1498

اإ�سافة  االأق�سى.  وال�سرق  االأو�سط  ال�سرق  من  كل  يف  للربتغالين  وال�سيا�سي 
لعام  تعود  االأر���س  ل�سطح  "كانتينو"  النموذج االأويل خلريطة  اإىل ن�سخة من 
االكت�سافات اجلديدة التي قام بها الربتغاليون  ت�سجيل  فيها  والتي مت   1502

يف ذلك الوقت.
ويحتفظ االأر�سيف الوطني مبالين املواد االأر�سيفية والوثائق التاريخية التي 
تعزز فهم اأعمق لتاريخ االإمارات واملنطقة, كما يوا�سل دوره يف اإثراء جمموعاته 
االأر�سيفية مبزيد من ال�سجالت والوثائق التاريخية, وال �سيما بعد اأن تو�سعت 
�سار  فقد  2008م,  ل�سنة  رقم /7/  االحت��ادي  القانون  م��واد  ر�سالته مبوجب 
االإمارات  دول��ة  بتاريخ  عالقة  ذات  االأر�سيفية  مقتنياته  تكون  اأن  على  يحر�س 
وتراثها يف املرتبة االأوىل, و�ساهد على احل�سارات التي مرت بها و�سواًل اإىل ما 

بلغته من ازدهار وتطور يف وقتها احلايل.
ال�سخ�سيات  الوطني  االأر�سيف  بها  يحتفظ  التي  التاريخية  الوثائق  وتتناول 
ال��ب��ارزة التي ك��ان لها دور كبر يف تاريخ دول��ة االإم���ارات, واالأح���داث ال�سيا�سية 
وال�سوؤون  القبلية,  وال�سيا�سية  االجتماعية  وال���ع���ادات  �سهدتها,  ال��ت��ي  املهمة 
وال�سوؤون  اخلليج,  منطقة  ب��دول  اخلا�سة  التجارية  وال��ع��الق��ات  االقت�سادية 

الق�سائية, وغرها من اجلوانب.
وتق�سم املواد االأر�سيفية والوثائق التاريخية ح�سب جهة امل�سدر التي ح�سل منها 
االأر�سيف الوطني على الوثائق, وت�سنف كذلك ح�سب اجلهات التي اأن�سئت فيها 
هذه الوثائق, وقد ح�سل االأر�سيف الوطني على جمموعته العري�سة من هذه 

الوثائق التاريخية من خمتلف اأنحاء العامل, ومبختلف اأ�سكالها وهيئاتها.
اأ�سكال منها الوثائق  وتتخذ مقتنيات االأر�سيف الوطني التاريخية الهامة عدة 
واملخطوطات, وال�سور, واالأفالم, واملواد ال�سوتية /اأقوال/, واخلرائط, والكتب 

والدوريات, واملراجع.
وتتنوع م�سادر املواد االأر�سيفية التي يحتفظ بها االأر�سيف الوطني؛ فمنها وثائق 
االأ�سخا�س والعائالت واجلهات الر�سمية واملوؤ�س�سات املحلية, ومن اأبرز امل�سادر 
االأفراد  االإعالمية,  املوؤ�س�سات  االأر�سيفية  باملواد  الوطني  االأر�سيف  ترفد  التي 
امل�سورين,  اإىل  اإ�سافة  الدولة,  يف  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  والعائالت, 
واملكتبة  العاملية,  االإخبارية  والوكاالت  ال�سيا�سين,  والوكالء  النفط,  و�سركات 
الربيطانية, وال�سحف املحلية واالأجنبية, بجانب اأبرز املوؤ�س�سات االأر�سيفية يف 

العامل.

والدرا�سات  والبحوث  الكتب  باإ�سدارات  عناية خا�سة  الوطني  االأر�سيف  ويويل 
املتنوعة التي تتعلق بتاريخ دولة االإمارات خا�سة ومنطقة �سبه اجلزيرة العربية 
عامة, وتعتمد معظم اإ�سداراته التي بلغت اأكر من 166 اإ�سدارا منذ تاأ�سي�سه 
على الكنوز الوثائقية التي يحتفظ بها, والتي جتعل منها م�سادر ومراجع ال بد 

منها للمهتمن بتاريخ االإمارات واملنطقة.
تاريخية عديدة, وقد ج��اءت على  الوطني جوانب  االأر�سيف  اإ���س��دارات  وتغطي 
العظام  القادة  و�سر  باملنطقة,  مروا  الذين  الرحالة  وذكريات  مو�سوعات  �سكل 
ال��ذي��ن ت��رك��وا ب�سماتهم خ��ال��دة يف ت��اري��خ ال��وط��ن م��ن خ��الل اإجن��ازات��ه��م, ويف 

مقدمتهم القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
االأر�سيف  الوطني  االأر���س��ي��ف  اأن�����س��اأ  الرقمي  للتحول  ا�سرتاتيجيته  اإط���ار  ويف 
لعر�س  االإنرتنت  على  اأن�سئ  اأر�سيف  هو   AGDAالعربي للخليج  الرقمي 
ملنطقة  والدقيق  الغني  التاريخ  ق�سة  حتكي  التي  والثقافية  التاريخية  امل��واد 
خلليج العربي., كما يتعاون االأر�سيف الوطني وجامعة نيويورك اأبو ظبي على 
م�سروع لرقمنة مواد تاريخية باللغة العربية والتي �ستتاح للجمهور عرب مكتبة 

رقمية ت�سمى املجموعات العربية على االإنرتنت.

•• دبي-وام: 

االأو�سط  ال�سرق  ج��ائ��زة  معهد  اأع��ل��ن 
للتميز عن تكرمي القياديات الفائزات 
بجائزة ال�سرق االأو�سط ال� 22 لتميز 
اإحتفالية  �سمن  وذل���ك  ال��ق��ي��ادي��ات, 
داتاماتك�س مبنا�سبة اليوبيل الف�سي 
�سهر  م����ن  ال���ت���ا����س���ع  يف  ع����ام����اً   25
م��ار���س ال��ق��ادم ع��ل��ى ان��ط��الق موؤمتر 
عن  دويل  موؤمتر  كاأول   Woibex
االأو�سط,  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����راأة 
�سنوياً يف دبي مب�ساركة  وال��ذي يعقد 
اقليمية وعاملية, وذلك خالل الفرتة 
بدبي   2021 م���ار����س   11-8 م���ن 
وم�ساركة  الكربى  املوؤ�س�سات  برعاية 
ناع القرار والتنفيذين  القياديات و�سُ
واملوؤ�س�سات  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن 
االقليمية  واخل���ا����س���ة  احل���ك���وم���ي���ة, 

والدولية.
تكرم  اجل����ائ����زة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
وال���رائ���دات,  الن�سائية  ال�سخ�سيات 
اأ�سبح وج��وده��ن عالمة  ال��الت��ي  م��ن 
ف���ارق���ة وت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى جيل 
املتميزة  الن�سائية  الكوادر  من  متميز 

املهنية  الإجن���ازات���ه���ن  ت��ق��دي��راً  وذل����ك 
تطوير  يف  امل��ت��م��ي��زة  واإ���س��ه��ام��ات��ه��ن 
ت�سليط  ي��ت��م  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي,  املجتمع 
الريادة,  نحو  رحلتهن  على  ال�����س��وء 
واأب�����رز اأه����م امل��م��ار���س��ات واالإجن������ازات 
حتقيقها  القياديات  اإ�ستطاعت  التي 
كافة  وع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن خمتلف 
امل�ستويات, و�سوف يتم عر�س اإجنازات 
تلك النماذج الن�سائية امل�سيئة خالل 
لتمكن  العاملية   Woibex من�سة 
ت��ه��دف اجلائزة  ال��ق��ي��ادي��ة, كما  امل���راأة 
التناف�سية  تعزيز  ودع���م  تطوير  اإىل 

امل�����راأة ون�����س��ر ال��وع��ي مبفاهيم  ل���دى 
واإبراز  الراقي  املهني  واالأداء  اجل��ودة 
اجلهود الن�سائية املتميزة واالإجنازات 
الدولية التي قادت اإىل تطوير اأنظمة 
اإدارة املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية, و 
اإث��ب��ات متيز وك��ف��اءة امل���راأة يف خمتلف 

املواقع وامل�سئوليات الدولية..
جائزة  معهد  يقوم  ذات��ه,  ال�سياق  ويف 
ال�سرق االأو�سط للتميز وبالتزامن مع 
باالإعالن  الكبر  احل��دث  ه��ذا  اإنعقاد 
ع����ن ت���ق���ري���ر وي��ب��ك�����س الأب�������رز 300 
الأبرز  ويبك�س  وتقرير  عاملية,  قيادية 

مع  تزامناً  عاملية,  �سابة  قيادية   25
ح�سور  ي�سهد  ال��ذي  امل��وؤمت��ر,  اإنعقاد 
االعالم  وو���س��ائ��ل  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار 

االإقليمية والعاملية.
– مدير  الكمايل  علي  ال�سيد  واأعلن 
 – عام املعهد ورئي�س اللجنة املنظمة 
اأن املعهد �سيقوم مبخاطبة املوؤ�س�سات 
اإختيار  يف  للبدء  والدولية  االإقليمية 
وت��ر���س��ي��ح ال��ق��ي��ادي��ات م���ن اأك����ر من 
الإختيار  وذل���ك  ح��ي��وي��ا,  قطاعا   20
�سمن  االأك��������ر مت����ي����زاً  ال����ق����ي����ادي����ات 
لبدء   25 ال  وقائمة  ال�300  قائمة 
الرت�سيحات وت�سليط ال�سوء على اأهم 
املمار�سات الن�سائية املتميزة يف القيادة 
القياديات  واإب��راز ما حققته  والريادة 
ق��دوة للجيل  واإب���داع ليكن  من تفوق 

القادم وكدافع للتطور والتقدم..
واجلائزة  امل��وؤمت��ر  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأكرب االأحداث للقياديات التي  يعدان 
عرب  اأ���س��ب��ح  وال��ت��ي  املنطقة  يف  تنظم 
جهود اإ�ستمرت ما يزيد عن 25 عاماً, 
ج�سر الربط بن القياديات من ال�سرق 
وال���غ���رب اإجن������ازاً ا���س��رتات��ي��ج��ي��اُ على 

•• دبي - وام: امل�ستوين احلكومي واالقت�سادي.

وقعت موؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف 
مذكرة تفاهم مع جامعة دبي تهدف 
املنافع  تبادل  الطرفن يف  تعاون  اإىل 
التدريبية  اخل�����دم�����ات  يف  خ���ا����س���ة 
التطوير  عمليات  لدعم  وامل��خ��ت��ربات 
وريادة االأعمال والتعاون امل�سرتك يف 
وا�ست�سراف  واالبتكار  التعليم  جمال 
امل�ستقبل اإ�سافة اإىل جمال الدرا�سات 

والبحوث .
وقعها كل من  التي   - املذكرة  ون�ست 
�سعادة الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س 
ج��ام��ع��ة دب���ي و���س��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة ح�سن 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال������دراي 
تبادل  على   - االإ�سعاف  خلدمات  دبي 
اخل��������ربات وال����ت����ع����اون امل���������س����رتك يف 
املبادرات  واإط���الق  الفعاليات  تنظيم 
املجتمعية امل�سرتكة واإعداد الدرا�سات 
االإ�ست�سرافية يف جمال م�ستقبل الطب 
الطارئ بالتعاون مع مركز الدرا�سات 
بتطبيق  الطرفن  والتزام  امل�ستقبلية 
االإ�سرتاتيجية  وامل��م��ار���س��ات  اخلطط 

املتعلقة باإدارة اإ�ستمرارية االأعمال .

اإن موؤ�س�سة دبي  ال��دراي  وقال خليفة 
بالتعاون  ت��رح��ب  االإ���س��ع��اف  خل��دم��ات 
�سواء  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س��ات  ك���ل  م���ع 
حتقيق  �سبيل  يف  خا�سة  اأو  حكومية 
اأهدافها االإ�سرتاتيجية يف �سوء روؤية 
دبي 2021 .. م�سرا اإىل اأن جامعة 
دبي من املوؤ�س�سات التعليمية العريقة 
التي تقوم بدور حيوي يف ن�سر العلم 
احل�ساري  ال���وج���ه  واب�����راز  وامل��ع��رف��ة 

الإمارة دبي .

الب�ستكي  عي�سى  الدكتور  ق��ال  ب��دوره 
تطوير  على  حتر�س  دب��ي  جامعة  اإن 
مع  والبحثية  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ال���ع���ام واخل���ا����س خدمة  ال��ق��ط��اع��ن 
اال�سرتاتيجية  ال����دول����ة  الأه��������داف 
ال����س���ي���م���ا ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب������االإب������داع 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وا�ست�سراف  ب��اإدارة  املتعلقة  والبحوث 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وا���س��ت��م��راري��ة االأع���م���ال .. 
ملوؤ�س�سة  الكامل  اجلامعة  دعم  موؤكدا 

دب��ي خل��دم��ات االإ���س��ع��اف فيما يخ�س 
مكافحة وباء "كورونا" .

واأع�������رب ع���ن ف���خ���ره ب���اجل���ه���ود التي 
ت��ق��دم��ه��ا دب�����ي خل����دم����ات االإ����س���ع���اف 
وكل  االأول  ال���دف���اع  خ��ط  يف  متمثلة 
بالكفاءات  م�����س��ي��دا   .. ب��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ن 
املوؤهلة  ال��ب�����س��ري��ة  وال���ك���وادر  ال��ع��ال��ي��ة 
واالإحرتافية العملية امليدانية امل�سهود 
واالإ�ستجابة  االأزم������ات  اإدارة  يف  ل��ه��ا 

الفورية للحاالت الطارئة .

•• اأبوظبي-وام: 

دع���ت ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ���س��م��ن حملة 
�سرورة  اإىل  امل�ساة  ال�سالمة"  "درب 
االأماكن  من  االآم��ن  بالعبور  االلتزام 
اجل�سور  وا���س��ت��خ��دام  لهم  املخ�س�سة 
ب��اإ���س��ارات امل�ساة  واالأن���ف���اق واالل���ت���زام 
ال�سوئية على التقاطعات التى تعمل 
ال�سوئية  االإ�����س����ارات  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 

لتنظيم حركة �سر املركبات.
وح�������������ذرت م�������ن خ�������ط�������ورة ال����ع����ب����ور 
ال��ع�����س��وائ��ي ل��ل��ط��ري��ق وال�����ذي يعترب 
لوقوع  الرئي�سية  االأ���س��ب��اب  اأه���م  م��ن 
ح����وادث ال��ده�����س وح��ث��ت امل�����س��اة على 
ال�سحيحة  ال��ع��ب��ور  ب��ق��واع��د  االل��ت��زام 
للطريق والتاأكد من خلو ال�سارع من 

املركبات.
واأك����دت اأن اأم���ن و���س��الم��ة امل�����س��اة من 
املهمة,  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  االأول����وي����ات 
امل�ستمرة  اجل����ه����ود  اىل  ب����االإ�����س����ارة 
املرورية,  ال�سالمة  �سروط  لتح�سن 

اإن�ساء  نتيجتها  ك���ان  وال��ت��ي  للم�ساة 
ال��ع��دي��د م���ن اجل�����س��ور ع��ل��ى الطرق 
وحت�سن  واخل����ارج����ي����ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
معابر امل�ساة, واإن�ساء ممرات �سطحية 
واإغالق  �سوئية,  ب��اإ���س��ارات  حمكومة 
الطرق  على  االأ���س��وار  بعمل  الفجوات 

املختلفة مبا يعزز من �سالمتهم.

وحثت ال�سائقن على االنتباه حلركة 
ال��ط��رق وااللتزام  ع��ل��ى  امل�����س��اة  ع��ب��ور 
اأمن  اأن  م���وؤك���دة  ال�����س��رع��ات  بخف�س 
م�سرتكة  م�سوؤولية  امل�����س��اة  و���س��الم��ة 
على  وال�سائقن  اأنف�سهم  امل�ساة  ب��ن 

الطرق.
وتطبق �سرطة اأبوظبي خمالفات على 

اإعطاء  ع��دم  وه��ي  وامل�����س��اة  ال�سائقن 
االأولوية للم�ساة يف االأماكن املخ�س�سة 
لعبورهم وخمالفتها 500 درهم و6 
امل�ساة  ال��ت��زام  وع��دم  مرورية",  نقاط 
الطريق  وع��ب��ور  ال�سوئية,  ب��االإ���س��ارة 
من غر االماكن املخ�س�سة لعبورهم 

وخمالفتها غرامة 400 درهم.

�شمت �شورة نادرة لق�شر احل�شن .. »وام« ت�شتعر�س 
الوطني االأر�شيف  مقتنيات  اأهم  من   3
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القياديات العامليات يف دبي

تعاون بني اإ�شعاف دبي وجامعة دبي يف جمال التعليم واالبتكار

�شرطة اأبوظبي تدعو امل�شاة اإىل االلتزام بالعبور من االأماكن املخ�ش�شة لهم
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

التي  الوطن(  )ذاك��رة  من�سة  تفتح 
الوطني  االأر�����س����ي����ف  ب���ه���ا  ي�������س���ارك 
-2020 ال�����س��ي��خ زاي����د  مب��ه��رج��ان 
التي  املجل�س  قاعة  اأب���واب   2021
البوابة  ب��ع��د  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل  ت���اأت���ي 
ويعّد  ال����زوار,  لت�ستقبل  الرئي�سية 
املن�سة,  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  رك��ن��اً  امل��ج��ل�����س 
حافظ االأر�سيف الوطني عليه منذ 
بدايات م�ساركته يف مهرجان ال�سيخ 

زايد.
االإماراتي  املجتمع  املجل�س يف  ويعّد 
ظ��اه��رة ق��دمي��ة واأ���س��ي��ل��ة, وجمل�س 
الوطن" هو ملتقى  ذاك��رة  "من�سة 
اج���ت���م���اع���ي وف����ك����ري ي����ت����داول فيه 
احل�ّس  تعزز  التي  االأفكار  احل�سور 
ال��وط��ن��ي, وت��ربز اأح��ادي��ث احل�سور 
وال�������زوار م����دى ر���س��اه��م ع���ن ثراء 
�سبل  ب���امل���ح���ت���وى, وجن�����اح  امل��ن�����س��ة 
العر�س, وتوؤخذ مالحظاتهم بعن 
االع���ت���ب���ار ل��ك��ي ت���ك���ون يف ال�����دورات 

املقبلة فر�ساً للتح�سن.
ذاكرة  من�سة  جمل�س  اأهمية  وتاأتي 
تعزيز  يف  الكبر  دوره  م��ن  ال��وط��ن 

ق���ي���م االن���ت���م���اء ل���ل���وط���ن, وال������والء 
ال���ت���ي حتر�س  ل��ل��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة 
واأن  �سيما  ال  امل��واط��ن,  اإ���س��ع��اد  على 
املجتمع االإماراتي يتوارث احلر�س 
ع��ل��ى ب���ن���اء امل��ج��ل�����س -ال������ذي يعزز 
تتناقل  اإذ   - االأج���ي���ال  ب��ن  احل����وار 
والعادات  اخل�����ربات  ف��ي��ه  االأج���ي���ال 
واأما  االإم��ارات��ي,  وال�سنع  والتقاليد 
الوطن  ذاك����رة  يف  امل��وج��ود  املجل�س 

به من  فهو مبقتنياته ومب��ا يحفل 
الوطن  ب��ذاك��رة  �سلة  ذات  اأح��ادي��ث 
االإم���������ارات - جزء  ت���اري���خ  وح���ف���ظ 
م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات امل��ن�����س��ة ال��ت��ي تقدم 
البعد  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  ل��زوار 
العربية  االإم��ارات  لدولة  التاريخي 

املتحدة.
وجمل�س من�سة )ذاكرة الوطن( يف 
الن�سخة احلالية من املهرجان, يجد 

�سا�سة  اإح����دى واج��ه��ات��ه  ال��زائ��ر يف 
كبرة تبث �سوراً ومواقف تاريخية 
م�سهودة لقادة الوطن العظام الذين 
�سهد العامل باإجنازاتهم التي جعلت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
الع�سرية  ال����دول  م�����س��اّف  ت��ق��ف يف 
الواجهة الكربى  املتقدمة, وتغطي 
مر�سومة  �����س����وراً  ل��ل��ب��اب  امل��ق��اب��ل��ة 
ل��ل��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����س ال�����س��ي��خ زاي����د بن 

�سلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه- 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن:  ول��ك��ل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
مكتوم –رعاه اهلل- و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
الوطن"  "ذاكرة  جمل�س  ويحر�س 
التقليدية  ال�����س��ي��اف��ة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

القهوة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ل�����ل�����زوار, 
ال����ع����رب����ي����ة, وب����ع���������س امل���������س����روب����ات 
واالأك������������الت ال�������س���ع���ب���ي���ة امل���ع���روف���ة 
املجل�س  وي���ط���ّب���ق  االإم�������������ارات.  يف 
ال�سحية,  وال���ت���داب���ر  االإج�������راءات 
االجتماعي  التباعد  مقدمتها  ويف 
وارت������������داء ال����ك����م����ام����ات- وُت���ط���ب���ق 
املوظفن  ع��ل��ى  االإج����������راءات  ه����ذه 
الزوار مبختلف  واملتطوعن, وعلى 

ملواجهة  املرحلة  هذه  يف  �سرائحهم 
فرو�س كوفيد19. 

االأر�سيف  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در 
ركناً  »امل���ج���ل�������س«  ي��ع��ت��رب  ال���وط���ن���ي 
اأ�سياًل يف من�سته, وذلك �سراً على 
زايد  ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س  ال��ق��ائ��د  ن��ه��ج 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان, ط��ّي��ب اهلل 
ث��راه, الذي كان يوؤكد دور املجل�س, 
م��ع��ت��رباً )امل��ج��ال�����س م����دار�����س(, ملا 

التالحم  تعزيز  يف  اأهمية  م��ن  لها 
والتكاتف,  وال��رتاب��ط  االجتماعي, 
االأ�سيلة  وال��ق��ي��م  امل���ب���ادئ  وغ���ر����س 
وتعريفهم  ال�����س��ب��اب,  اأج���ي���ال  ل���دى 
ال��ك��رم وال�����س��ي��اف��ة, وتعليم  ب��ع��ادات 
ال�سغار ال�سنع االإماراتية االأ�سيلة.

بجميع  الوطني  االأر�سيف  ويرحب 
امل�ساركة  فر�سة  ومينحهم  ال���زوار 
احل�سور  ي��ت��ب��ادل  حيث  جمل�سه  يف 
ويتطرقون  ال�����ودي�����ة,  االأح�����ادي�����ث 
االأر�سيف  ي��وؤّدي��ه  ال���ذي  ال���دور  اإىل 
تاريخ  حفظ  �سعيد  على  ال��وط��ن��ي 
االأر�سيف  واهتمام  وتراثها,  الدولة 
من�سة  يف  املجل�س  بقاعة  ال��وط��ن��ي 
ي����اأت����ي م����ن كونه  ال����وط����ن  ذاك��������رة 
املجتمع  يف  واأ�سيلة  قدمية  ظاهرة 
احل�سارة  مظاهر  واأحد  االإماراتي, 

العربية.
الوطن  ذاك�����رة  م��ن�����س��ة  اأن  وي���ذك���ر 
حت���ت���وي ع���ل���ى م��ق��ت��ن��ي��ات ووث���ائ���ق 
ال�سابع  ال��ق��رن  اإىل  ت��ع��ود  تاريخية 
بالتقنيات  وحت��ف��ل  امل��ي��الدي,  ع�سر 
احلديثة واأ�ساليب العر�س املتطورة 
ال��ت��ي ت�����س��ّد ال�����زوار ل���الط���الع على 

تاريخ االإمارات. 

•• اأبوظبي : الفجر

مت اإدخال طفل يبلغ من العمر 15 
م�ست�سفى  ميديكلينيك  اإىل  �سهًرا 
متعددة  بنوبات  اإ�سابته  بعد  النور 
واآالم يف  امل������ربر  غ����ر  ال����ق����يء  م����ن 
ال��دك��ت��ور نراجان  اأج����رى  ال��ب��ط��ن. 
موخرجي, ا�ست�ساري طب االأطفال 
يف امل�ست�سفى فحو�سات طبية �ساملة 
ملنطقة  ال�سينية  االأ���س��ع��ة  ت�سمنت 
13 ج�سًما  وج���ود  وت��ب��ن  ال��ب��ط��ن, 
غريًبا حددتها االأم على اأنها مغانط 

تنتمي اإىل األعاب اأخته الكبرة.
مغناطي�س  من  اأك��ر  ابتالع  ي�سكل 
خطًرا كبراً على املر�سى وبالتايل 
جراحياً  ت���دخ���اًل  ال���ع���الج  ي��ت��ط��ل��ب 
قد  املغانط  اأن  هو  وال�سبب  ف��وري��اً. 
تلًفا  م�سببة  بقوة  ببع�سها  تلت�سق 
اآو ان�سداًدا  �سديًدا يف جدار االأمعاء 

معوًيا.
حيث اأجرى الدكتور عادل اجلنيبي, 
عملية  االأطفال,  جراحة  ا�ست�ساري 
امل�ساء  يف  للطفل  ط��ارئ��ة   جراحية 

نف�سه . 
وق���ال ال��دك��ت��ور اجل��ن��ي��ب��ي: "خالل 
اجلراحة, مت العثور على جمموعة 

حلقات  ب�����ن  ث����ق����وب  ت�������س���ع���ة  م�����ن 
بنجاح  ترميمها  وال��ت��ي مت  االأم��ع��اء 

التدخل  من خالل تقنية حم��دودة 
ا����س���ت���خ���راج جميع  ب��ع��د  اجل����راح����ي 
قطع املغناطي�س". واأ�ساف الدكتور 
اجلنيبي: "حل�سن احلظ, متكنا من 
ا�ستعادة وظيفة االأمعاء دون اللجوء 
على  يوؤثر  قد  مما  ا�ستئ�سالها  اإىل 

حياة الطفل يف امل�ستقبل".
الطفل يف  و�سع  اجل��راح��ة, مت  بعد 
اأيام  لب�سعة  امل��رك��زة  العناية  وح��دة 
الت�سريح  ومت  ج��ي��ًدا  ت��ع��اف��ى  ح��ت��ى 
له مبغادرة امل�ست�سفى بحالة جيدة. 
املراجعة  موعد  ويف  اأي���ام,   10 بعد 

ع��دم وجود  ال��دك��ت��ور اجلنيبي  اأك���د 
اأية ا�سطرابات جراحية واأن الطفل 

قد ا�ستاأنف ن�ساطه الطبيعي.

وات����ب����اع  ب�������س���رع���ة  ال���ت�������س���رف  اإن 
االإج��راءات ال�سحيحة يف مثل هذه 
اأم���ر مهم للحد  احل���االت ال��ط��ارئ��ة 

امل�ساعفات  وجت��ن��ب  االأ����س���رار  م��ن 
اأن تهدد  اخلطرة جًدا التي ميكن 

احلياة.

•• ال�صارقة-الفجر:

اإدارة �سالمة الطفل, التابعة للمجل�س االأعلى ل�سوؤون  اأطلقت 
موقعها  ع��رب  جمتمعي  راأي  ا���س��ت��ط��الع  ب��ال�����س��ارق��ة,  االأ����س���رة 
تهدد  التي  املوا�سيع  اأب��رز  ر�سد وحتديد  بهدف  االإل��ك��رتوين, 
االأ�سر واخل��رباء, مبا  االأطفال من وجهة نظر  واأم��ن  �سالمة 
من  حزمة  و�سع  خ��الل  م��ن  لها  ال�سريعة  اال�ستجابة  يخدم 

اخلطط واحلمالت التوعوية والتثقيفّية املجتمعية.   
و�سالمة  اأم���ن  على  امل��ه��ددات  قيا�س  اإىل  اال�ستطالع  وي�سعى 
اإىل  اأهمية,  "1" لالأكر  من  تقييمات  ثالثة  عرب  االأط��ف��ال, 
واالإهمال,  االإ���س��اءة  هي  حم��اور  لثالثة  اأهمية,  لالأقل   "3"

واجل��رائ��م االإل��ك��رتون��ي��ة, وح���وادث امل��ن��زل, حيث دع��ت االإدارة 
الطفل,  رع��اي��ة  ق��ط��اع��ات  يف  وال��ع��ام��ل��ن  واملخت�سن  االأه����ايل 
يف  اآرائ��ه��م  بتقدمي  للم�ساركة  واليافعن  ال�سباب  اإىل  اإ�سافة 
االجتماعي  التوا�سل  من�سات  زي���ارة  خ��الل  م��ن  اال�ستطالع 

ة باالإدارة. اخلا�سّ
مدير  اليافعي,  �سالح  ه��ن��ادي  قالت  اال�ستطالع  ه��ذا  وح��ول 
اإدارة �سالمة الطفل: "اإن االرتقاء بحا�سر وم�ستقبل املجتمع 
ال��الزم��ة لالأجيال  ال��رع��اي��ة واحل��م��اي��ة  ت��وف��ر  ال يكتمل دون 
ملختلف  االأم��ث��ل  اال�ستثمار  اإىل  االإدارة  ت�سعى  ل��ذا  اجل��دي��دة, 
نحر�س  كما  املجتمع,  الحتياجات  وفقاً  لديها  املتاحة  امل��وارد 
ع��ل��ى اال����س���ت���ف���ادة م���ن خم��ت��ل��ف امل���ظ���اه���ر امل���ت���ط���ورة يف قطاع 

االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات من اأجل الو�سول اإىل اأكرب 
�سريحة من املجتمع وتقدمي كّل ما يلزم لتعزيز ثقافة الوعي 

ب�سالمة الطفل".
ال���راأي  "ا�ستطالعات  ال��ط��ف��ل:  ���س��الم��ة  اإدارة  م��دي��ر  وت��اب��ع��ت 
خطوة مهمة وفاعلة ت�سهم يف توفر قاعدة بيانات جمتمعية 
كبرة تر�سد احتياجات واهتمامات املجتمع حول العديد من 
الق�سايا املختلفة, الأننا ندرك اأن اأولياء االأمور واملعلمن وكّل 
االأق���در على  ه��م  االأط��ف��ال  م��ن  بالقرب  يعمل  اأو  يتواجد  م��ن 
اإىل  للو�سول  �سعينا  لهذا  واحتياجاتهم,  م�سكالتهم  تو�سيف 
الوا�سعة لن�سع خطة براجمية متكاملة للعام  ال�سريحة  هذه 
اجلاري تلعب دوراً فاعاًل يف تدعيم البيئة االآمنة لالأطفال". 

•• دبي-الفجر:

مت��ك��ن م��ك��ت��ب �����س����وؤون اخل���ري���ج���ن يف 
ج��ام��ع��ة دب���ي م��ن ج��م��ع ح���وايل 470 
األف درهم يف عام 2020, ا�ستفاد منها 
من  عدد  وتوزيع  وطالبة  طالًبا   25
اأجهزة الكمبيوتر املحمولة "الب توب" 
دعم  بهدف  والطالبات  ال��ط��الب  على 
الطلبة املتع�سرين مادياً من املتفوقن 
ومن خمتلف اجلن�سيات لتمكينهم من 
الدرا�سة  وا�ستكمال  ال��درو���س  ح�سور 
اإطار  ويف  بعد.  ع��ن  التعلم  خ��الل  م��ن 
نظم  ورع��اي��ة اخلريجن  الطلبة  دع��م 
مكتب ���س��وؤون اخل��ري��ج��ن ن���دوة حتت 
جلمع  امل���م���ار����س���ات  "اأف�سل  ع����ن����وان 
الدكتور  ف��ي��ه��ا  �����س����ارك  التربعات" 
دبي  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  الب�ستكي  عي�سى 
و�����س����دد خ���الل���ه���ا ع���ل���ى اأه���م���ي���ة دع���م 
روابط اخلريجن ودورها يف رعايتهم 
ال���ت���ربع���ات  ج���م���ع  ويف  وت���وظ���ي���ف���ه���م 
دعم  بهدف  م��ادي��ا  املتع�سرين  للطلبة 

ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م يف دول�����ة االإم�������ارات 
وال���ذي ميثل اأرق���ى واأ���س��م��ى االأه���داف 
والتي  دب��ي  جامعة  اليها  ت�سعى  ال��ت��ي 
التعليم يف براجمها  تبنت مبداأ جودة 
واأخذت  املختلفة  الدرا�سية  وخططها 
على عاتقها مهمة دعم املتفوقن مبنح 
اآمنة املرزاق  تعليمية متعددة . وقالت 
الطلبة  وت���وظ���ي���ف  ت����دري����ب  م����دي����رة 

و����س���وؤون اخل��ري��ج��ن يف اجل��ام��ع��ة اإن 
جهودا  ب��ذل  اخلريجن  ���س��وؤون  مكتب 
ممكنة  ح�سيلة  اأك��رب  لتحقيق  مكثفة 
م����ن ال���ت���ربع���ات ل�����س��ال��ح ال��ط��ل��ب��ة يف 
اإط�����ار ح��ر���س��ه ع��ل��ى م�����س��ال��ح الطلبة 
واخلريجن وزيادة ح�سيلة التربعات. 
على  ُع��ق��دت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  ا�ست�سافت 
مايكل  االإن��رتن��ت,  "زوم" ع��رب  من�سة 

للتقدم  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب   , اأن��دري��ا���س��ن 
اجلامعي يف جامعة اأوريغون بالواليات 
املتحدة االأمريكية , ولورين ويلكوك�س 
باجلامعة  ل��ل��ت��ط��وي��ر  االأول  امل���دي���ر   ,
االإنرتنت  عرب  ال��ن��دوة  ح�سر  نف�سها. 
ال��ت��ربع��ات ومعلمون  خ���رباء يف ج��م��ع 
وخارجها.  االإم�������ارات  يف  وخ���ري���ج���ون 
املتعلقة  الق�سايا  املتحدثون  وت��ن��اول 

املمار�سات  ب��اأف�����س��ل  ال��ت��ربع��ات  بجمع 
عالقات  وب��ن��اء  ال��ع��امل��ي,  ال�سعيد  على 
اأق������وى م���ع امل���ان���ح���ن, وال��ت��غ��ل��ب على 
عقبات جمع االأموال الناجمة عن وباء 
اأدار  اأخ��رى.  وق�سايا  امل�ستجد  كورونا 
الرئي�س  نائب  قاطرجي  وليد  الندوة 
االأمريكية  باجلامعة  للتنمية  امل�ساعد 

يف بروت.

االأر�شيف الوطني يفتح اأبواب املجل�س مبن�شة ذاكرة الوطن ال�شتقبال الزوار

»من خالل �صرعة �لت�صرف و�تباع �لإجر�ء�ت �لطبية �ل�صحيحة«

ميديكلينيك م�شت�شفى النور تنجح يف عملية جراحية طارئة لطفل ابتلع 13 مغناطي�ًشا
عادل �جلنيبي: متكّنا من ��صتعادة وظيفة �لأمعاء دون �للجوء �إىل ��صتئ�صالها مما قد يوؤثر على حياة �لطفل م�صتقبليًا

تتيح �مل�صاركة عرب موقعها �لر�صمي وباللغتني �لعربية و�لجنليزية

�شالمة الطفل تدعو املجتمع املحلي للم�شاركة يف ا�شتطالع لر�شد مهددات �شالمة ال�شغار

حاكم اأم القيوين يتلقى اجلرعة 
االأوىل من لقاح كوفيد -19 

•• ام القيوين - وام:

ع�سو  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  تلقى 
اأم القيوين, اجلرعة االأوىل من اللقاح  املجل�س االأعلى حاكم 
على  تقدميه  يتم  الذي  كوفيد19-  كورونا  لفرو�س  امل�ساد 
ان��ت�����س��ار فرو�س  ال��دول��ة ملكافحة  اإط����ار ج��ه��ود  ج��رع��ت��ن, يف 

كورونا امل�ستجد.

املن�شاآت  حرائق  % انخفا�س   22
واملباين فى عجمان لعام 2020

•• عجمان -وام:

ك�سفت االإدارة العامة للدفاع املدين عجمان اأن ن�سبة انخفا�س احلرائق يف املباين واملن�ساآت يف اإمارة عجمان 
بلغت %22 يف عام 2020 مقارنة ب�سنة 2019.

واأكد العميد حممد علي جمرا ال�سويدي مديراإدارة املراكز, اأن اجلهود املبذولة والعمل التكاملي املنظم 
معدل  انخفا�س  يف  وملمو�س  كبر  حد  اىل  �ساهمت  التوعوية  فيها  مبا  اال�سرتاتيجية  اخلطط  وتنفيذ 
"عن بعد" عرب  التوعوية  الربامج  املدين عجمان قد كثفت من  للدفاع  العامة  االإدارة  احلرائق. وكانت 

مواقع التوا�سل االجتماعي اإىل جانب فعالية حمالت القيادة العامة للدفاع املدين بوزارة الداخلية .

2020 عام  دبي  جامعة  يف  الطلبة  لدعم  درهم  األف   470

•• دبي-الفجر:

اأك�����د امل���ق���دم ي��ح��ي��ى ح�����س��ن حممد, 
رئي�س ق�سم املهمات ال�سعبة يف االإدارة 
العامة للنقل واالإنقاذ يف �سرطة دبي, 
اأن الق�سم تعامل خالل العام املا�سي 
متنوعاً  ح��ادث��اً   175 م��ع   2020
���س��اه��م خ��الل��ه��ا يف اإن���ق���اذ ع��ال��ق��ن يف 
�سيارات وم�ساعد ومنازل, واأ�سخا�س 
وحم�سورين  مرتفعات,  من  �سقطوا 
يف  وعالقن  وحفر,  �سيقة  اأماكن  يف 
اأودية جراء ال�سيول, اإىل جانب اإنقاذ 
بالتعاون  ح��وادث حريق  اأ�سخا�س يف 

والتن�سيق مع الدفاع املدين بدبي.
واأ�سار املقدم يحيى ح�سن حممد اإىل 
ال�سعبة وبتوجيهات  املهمات  اأن فرق 
خليفة  اهلل  عبد  الفريق  م��ع��ايل  م��ن 
امل����ري ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي, 
وم��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور حممد 
ن��ا���س��ر ع��ب��د ال����رزاق ال���رزوق���ي مدير 
االإدارة العامة للنقل واالإنقاذ, جاهزة 
دائ���م���اً ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ك��اف��ة احل����وادث 
�ساعة,   24 م�����دار  وع���ل���ى  ال���ط���ارئ���ة 
الفرق �سمن نظام  حيث يتم تق�سيم 
اأهبة  على  اأف��راده��ا  ليكون  امل��ن��اوب��ات 
يتلقون  ���س��اع��ة  اأي�����ة  يف  اال����س���ت���ع���داد 
�سخ�س  اأي  تعر�س  ع��ن  ب��الغ��اً  فيها 
حلادث طارئ, موؤكداً حر�س القيادة 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي ال���دائ���م على 
للمحتاجن  امل�ساعدة  تقدمي  �سرعة 
واإن��ق��اذه��م يف اأ���س��رع وق��ت ممكن الأن 

"عامل الوقت" يف احلوادث له اأهمية 
املهمات  ف���رق  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ك��ب��رة. 
ال�سعبة يف �سرطة دبي حققت �سرعة 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����وادث 
بف�سل  وذل��ك  دق��ائ��ق,   9 اإىل  و�سلت 
انت�سار فرق االإنقاذ يف 8 نقاط برية 
تابعة الإدارة البحث واالإنقاذ يف االإدارة 
خمتلف  يف  واالإن���ق���اذ  للنقل  ال��ع��ام��ة 
اأرجاء اإمارة دبي اإىل جانب اجلهوزية 
اأع�ساء  لكافة  الدائمن  واال�ستعداد 

الفرق على مدار 24 �ساعة.
واأك�����د امل���ق���دم ي��ح��ي��ى ح�����س��ن حممد 
واالإنقاذ  للنقل  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأن 
حت��ر���س ك���ل احل���ر����س ع��ل��ى تدريب 
التعامل  ع��ل��ى  دوري  ب�سكل  االأف�����راد 
االإنقاذ  ح�����االت  اأن������واع  م���ع خم��ت��ل��ف 
ليقدموا امل�ساعدة اإىل املحتاجن بكل 
ح��رف��ي��ة ومب�����س��ت��وي��ات ع��امل��ي��ة خا�سة 
اأو ح��وادث حريق,  ال�سر  يف ح��وادث 

واإن����ق����اذ امل��ح�����س��وري��ن وال��ت��ائ��ه��ن يف 
امل��ن��اط��ق ال�����س��ح��راوي��ة وال��ع��ال��ق��ن يف 
اأن ق�سم  االأودي����ة وغ��ره��ا. واأ���س��اف 
تاأهيل  دورات  نفذ  ال�سعبة  امل��ه��م��ات 
وت��ط��وي��ر ل���ل���ك���وادر ال��ب�����س��ري��ة وفرق 
االإنقاذ يف خمتلف املجاالت, وتنوعت 
"البحث  م���ه���ام  ب���ن  ال�������دورات  ه����ذه 
للُمنقذين,  وال��غ��وا���س  واالنت�سال", 
حطام  يف  والغو�س  الليلي,  والغو�س 
والتعامل  االأع��م��اق,  وغو�س  ال�سفن, 
والتعريف  احل�����ري�����ق,  ط���ف���اي���ة  م����ع 
مبعدات االإنقاذ, وكيفية التعامل مع 
واالإ�سعافات  ال��ربي,  االإن��ق��اذ  معدات 
االأول���ي���ة, وال��ت��ع��ام��ل اأج���ه���زة االإن����ارة 
امل�ستخدمة يف عمليات االإنقاذ, وطرق 
واالإطفاء  الطرق,  ح��وادث  االإنقاذ يف 
ال������رغ������وي, وا�����س����ت����خ����دام ب���ال���ون���ات 
الرافعات  وا����س���ت���خ���دام  االن���ت�������س���ال, 
اخلفيفة,  وال�����راف�����ع�����ات  ال���ث���ق���ي���ل���ة, 
امل�ساعد,  م��ع  والتعامل  وال�سباحة, 

وفتح اأبواب ال�سيارات وغرها.
ق�سم  يف  الب�سرية  ال��ك��وادر  اأن  وت��اب��ع 
تدريبات  ي��ن��ف��ذون  ال�سعبة  امل��ه��م��ات 
دوري��ة على م��دار ال��ع��ام, ويتم قيا�س 
تقوية  دورات  واإعطائهم  م�ستواهم 
اال�ستعداد  اأهبة  على  دائ��م��اً  ليكونوا 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع احل����������وادث وك���ذل���ك 
لتوجهات  حتقيقاً  وذل���ك  ال���ك���وارث, 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب�����ي يف 
اجلاهزية التامة للتعامل مع خمتلف 

اأنواع احلوادث ويف اأ�سرع وقت.

جاهزية على مد�ر 24 �صاعة للتعامل مع �حلو�دث �لطارئة
»املهمات ال�شعبة يف �شرطة دبي« تتعامل 

مع 175 حادثًا خالل العام املا�شي 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة ال�شارقة يف املرتبة الثالثة حمليا �شمن الت�شنيف العاملي للجامعات التاميز 2021 

•• ال�صارقة - وام:

ال��دول��ة يف  ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى م�ستوى  امل��رت��ب��ة  ال�����س��ارق��ة  حققت ج��ام��ع��ة 
ت�سنيف التاميز للمو�سوعات العلمية 2021 وذلك يف جمال العلوم 
االقت�سادية واإدارة االأعمال, بعد اأن جاء ترتيبها 431 على امل�ستوى 

العاملي.
جماالت  يف  اإنتاجها  مت  التي  لالأبحاث  وفقاً  اجلامعة  ت�سنيف  ومت 
والرتبية  ال��ه��ن��د���س��ة  جم�����االت  م���ن  وال���ع���دي���د  واالإدارة,  االأع����م����ال 
البحثية  وامل��ج��االت  االأ���س��ري��ة  وال��درا���س��ات  وال�سياحة  وال��ري��ا���س��ي��ات 
الرتبوية والتعليمية ذات ال�سلة. وقالت الدكتورة دميا جمايل عميد 
كلية اإدارة االأعمال " ُيعد هذا الت�سنيف ثمرة الكفاءة املهنية واخلربة 

الهيئة  الأع�����س��اء  املتميزة  واالإجن�����ازات  والعملي  ال��ف��ك��ري  وامل�����س��ت��وى 
اإدارة  كلية  حتر�س  حيث  الكلية,  يف  والطلبة  واالإداري����ة  التدري�سية 
االأعمال على اإنتاج االأبحاث التي تواكب النظريات وحتاكي التحديات 
مو�سوعات  منها  املجتمع,  يف  املوؤ�س�سات  تواجهها  ال��ت��ي  والق�سايا 
والت�سويق  واملحا�سبة  االإ���س��الم��ي  وال��ت��م��وي��ل  وال��ت��م��وي��ل,  االإدارة  يف 
الب�سرية  امل���وارد  واإدارة  والقيادة  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  واال�ستدامة 
وال�سلوك التنظيمي". من جانبه قال الدكتور �سالح الدين ديبوغلو 
رئي�س ق�سم التمويل واالقت�ساد ان هذا الت�سنيف مبثابة و�سام للكلية 
تعزيز  على  و�سي�ساعد  املعرفة,  وم�ساركة  للبحوث  �ساماًل  جاء  حيث 
على  كبر  ب�سكل  يعتمدون  الطلبة  اأغلب  ان  حيث  اجلامعة,  مكانة 

�سمعة اجلامعة عند اختيارها.

جامعة خليفة ... ندوات تعليمية افرتا�شية يف جماالت التكنولوجيا املتقدمة
•• اأبوظبي-وام:

التعليمية االفرتا�سية التي تنظمها  اأعمال �سل�سلة الندوات  اأم�س  انطلقت 
املجتمعية  "الندوات  مبادرتها  �سمن  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
اإىل  ال���ن���دوات  وت��ه��دف  اجل����اري.  ي��ن��اي��ر   17 ح��ت��ى  االفرتا�سية" وت�ستمر 
خارج  املتقدمة  التكنولوجيا  جم��االت  يف  واملعرفة  التعليم  مفهومي  تعزيز 
ن��ط��اق ال��ق��اع��ات االأك��ادمي��ي��ة وامل��خ��ت��ربات وت��رك��ز ع��ل��ى جم��م��وع��ة امل�سادر 
املجتمع  اأف��راد  تعليم  اإىل  وتهدف  خليفة  جامعة  بها  حتظى  التي  املتنوعة 
�سل�سلة  على  االإ���س��راف  وي��ت��وىل  الفعالة.  باحللول  وت��زوي��ده��م  ومتكينهم 
مو�سوعاتها  وتتنوع  املتميزين  الباحثن  من  نخبة  االفرتا�سية  ال��ن��دوات 
لت�سمل جماالت قطاع الرعاية ال�سحية وتكنولوجيا النانو وعلوم الطران 
احلمادي  �سلطان  ع��ارف  الدكتور  وق��ال  االأع�ساء.  وظائف  وعلم  والف�ساء 

�سل�سلة  اإن  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جلامعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
لطلبة  متميزة  فر�سة  توفر  اجلامعة  تنظمها  التي  االفرتا�سية  الندوات 
املرحلة الثانوية وطلبة اجلامعات واأهايل الطلبة وذوي االخت�سا�س وجميع 
االأف��راد املعنين تتمثل بتعزيز مهاراتهم املعرفية يف جماالت التكنولوجيا 
املتقدمة. واأ�ساف يطرح باحثو اجلامعة خالل الندوات اأفكارهم وخرباتهم 
كما ت�ساهم هذه املبادرة يف خدمة املجتمع على نطاق وا�سع وت�سجيع الطلبة 
ال�سباب على تطوير اهتماماتهم يف العلوم والهند�سة  ليتمكنوا من متابعة 
درا�ستهم االأكادميية يف املجاالت العلمية. يذكر اأن مدة الندوة االفرتا�سية 
ترتاوح ما بن 15 اإىل 20 دقيقة ويعقبها بعد ذلك نقا�سات وتفاعالت مع 
توفر  يف  االفرتا�سية  الندوات  �سل�سلة  وت�ساهم  دقائق.   10 ملدة  احل�سور 
املوؤ�س�سات  االأكادميية يف خمتلف  الهيئات  اأع�ساء  الفر�س للطلبة وجلميع 

التعليمية يف الدولة للتفاعل عن بعد مع باحثي جامعة خليفة املتميزين.

خالل زيارتها للمجمع �لذي �فتتح يف دي�صمرب �ملا�صي

جواهر القا�شمي: جممع القراآن الكرمي بال�شارقة بقعة نور ت�شيء بحقيقة االإ�شالم و�شماحته واعتداله
•• ال�صارقة-الفجر:

اأكدت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة, �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
�ساهم  الكرمي  القراآن  اأن  االأ�سرة,  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي, 
عرب التاريخ يف تطور احل�سارة االإن�سانية وتعزيز علومها وقيمها واالرتقاء 
مب��م��ار���س��ات اأب��ن��ائ��ه��ا, واأث����ر اإي��ج��اب��اً يف ن�����س��اأة ال��ك��ث��ر م��ن امل���دار����س الفكرية 
ن�سهدها  التي  البارزة  املنجزات  العديد من  اأم��ام  الطريق  وفتح  والفل�سفية 
اليوم, واأو�سحت �سموها اأن من حق اأبناء اأمتنا االإ�سالمية اأن يفخروا بدينهم 

وقراآنهم واأن يجعلوه قاعدًة لنه�ستهم وا�ستكمال م�سروعهم احل�ساري.
جاء ذلك خالل زيارة �سموها, ملجمع القراآن الكرمي الذي افتتحه �ساحب 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي,  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
للراغبن بالتعرف على  ال�سارقة يف دي�سمرب املا�سي, ليكون مق�سداً  حاكم 
اأو  وحفظه,  جمعه  واأ�ساليب  تدوينه  وتاريخ  الكرمي  بالقراآن  يت�سل  ما  كل 
اإىل النبي �سلى  الت�سجيل يف برنامج االإج��ازات القراآنية باالأ�سانيد املت�سلة 
العاملية  االإلكرتونية  املقارئ  عرب  فيها  امل�ساركة  تتم  حيث  و�سلم,  عليه  اهلل 

يف املجمع. 
ت�سيء  ن��ور  بقعة  بال�سارقة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  جممع  اأن  �سموها  واأو���س��ح��ت 
بحقيقة االإ�سالم و�سماحته واعتداله, ويج�سد حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
االجتماعية  ال�سخ�سية  ب��ن��اء  على  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
املتوازنة والرية بعنا�سر الثقافة العربية واالإ�سالمية كافة, ويف مقدمتها 

باملواقف  التزام  من  تفر�سه  وم��ا  ال�سمحة  وتعاليمه  الكرمي  ال��ق��راآن  علوم 
مهما  االأمم  اأن  اإىل  �سموها  واأ���س��ارت  واالإن�سانية,  االأخ��الق��ي��ة  وامل��م��ار���س��ات 
را�سخ  اأ���س��ا���س  اإىل  بحاجة  فهي  هويتها  وب��ن��اء  جت��ارب��ه��ا  اإن��ت��اج  يف  اج��ت��ه��دت 
لثقافتها حتى ال ت�سل طريقها وتلتب�س عليها  �ساملة  ملنجزاتها ومرجعية 

اجتاهاتها. 
على  وقيمته  جماليته  يف  يتفوق  الكرمي  ال��ق��راآن  جممع  اأن  �سموها  وبينت 
كافة االأماكن التي �سبق وزارتها ملا يحتويه من اأق�سام ومتاحف ومعرو�سات 
االإ�سالمي  بالدين  ال�سلة  ذات  والقطع  واملقتنيات  املخطوطات  واأن��در  الأهم 
النبي حممد عليه  و�ستائر من حجرة  الكعبة  ك�سوة  الكرمي, مثل  والقراآن 
ال�سمو  �ساحب  من  مقدمة  فريدة  مقتنيات  جانب  اإىل  وال�سالم,  ال�سالة 

حاكم ال�سارقة ومن اأ�سهر االأئمة يف العامل العربي. 
اأر�سها اإىل زيارة  اأبناء وبنات دولة االإم��ارات والقاطنن على  ودعت �سموها 
الروحي من �سغوط  باملالذ  اإي��اه  وا�سفًة  والتعرف على حمتوياته,  املجمع 

احلياة والتزاماتها. 
االإمارة  ل�سكان  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  هدية  "هذه  �سموها:  وقالت 
اأجمع,  العامل  يف  وامل�سلمات  وللم�سلمن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  ودول��ة 
بالت�سارع والتطور  التي تت�سم  بالذات  املرحلة  اأبوابه يف هذه  فاملجمع يفتح 
يتم�سك  من  اأن  حقيقة  على  ليوؤكد  واملفاهيم,  الثقافات  وتداخل  والتحول 
بعقيدته لن ي�سل �سبيله نحو اخلر, واأنه مهما تعددت املواقف واخليارات 
على  وتعينهم  ال�سواب  اإىل  النا�س  تهدي  �ساملة  مرجعية  هناك  واملغريات, 

فهم العامل واأداء دورهم االإيجابي يف بنائه وتدعيمه بقيم التعاون والتفاهم 
واملحبة". 

مربع,  مرت  األ��ف   75 م�ساحة  على  املقام  املبنى  اأرج���اء  يف  �سموها  وجتولت 
يتخذ  حيث  واإب��داع��ات��ه��ا,  االإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��م��ارة  ف��ن��ون  ت�سميمه  يف  ويعك�س 
بالنقو�س  مزينة  قبة   34 تعلوها  الثمانية  االإ�سالمية  النجمة  �سكل  املبني 

االإ�سالمية. 
وزارت �سموها متحف تاريخ كتابة امل�سحف املوؤلف من 15 قبة, تدل كل قبة 
بالكتابة يف  ذات عالقة  الهجرية, وي�سم معرو�سات  القرون  على قرن من 
ذلك احلن والتعامل مع الوحي املكتوب, وو�سائل حتريره, واأ�ساليب حفظه, 
واخل�سو�سية التي كانت تتمتع الكتابة بها يف كل مرحلة, وطرق ا�ستخدام 

االأدوات التي كانت �سائدة يف كل مرحلة.
نوادر  على  يحتوي  امل�ساحف" ال��ذي  ن��وادر  "متحف  على  �سموها  واطلعت 
خمطوطات امل�ساحف, منها نوادر خا�سة ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلطان بن 
حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة, وتبلغ 47 م�سحفاً, و25 رقاقة, اإىل جانب 
خمطوطات تعود اإىل بلدان اإفريقية و�سرق اآ�سيوية وتركيا وغرها, وتقدر 
13دولة  م��ن   حديثاً  م�سحفاً   39 املتحف  ي�ستمل  كما  م�سحفاً,   143 ب� 

اإ�سالمية مبختلف الت�ساميم والزخارف واخلطوط. 
اأق�سام  ع�سرة  من  ويتاألف  ال�سبع"  ال��ق��راءات  "متحف  يف  �سموها  وجتولت 
وانتقلت  وروات��ه��ا,  ال�سبع  ب��ال��ق��راءات  للتعريف  ومعرو�سات  اأدوات  حتتوي 
�سموها اإىل "متحف اأعالم القران" حيث اطلعت على اأثار وموؤلفات اأعالم 

القراآن الكرمي عرب التاريخ, حيث اأقيم املتحف للتعريف بجهودهم وحفظ 
موروثهم. 

الكرمي"  ال��ق��راآن  يف  العلمي  االإع��ج��از  "متحف  اإىل  جولتها  �سموها  وتابعت 
حيث يقدم باأدوات وتقنيات حديثة دالالت االإعجاز العلمي للقراآن وي�سلط 
املتحف  ويتوزع  وال�سمولية,  والتواتر  التناغم  الن�س يف  اإعجاز  ال�سوء على 
على 10 اأق�سام يتناول كل منها اأحد املجاالت العلمية الرئي�سية مثل الفلك 

واجليولوجيا والعلوم احليوية وعلم االإن�سان. 
النبوية  احل��ج��رة  و���س��ت��ائ��ر  الكعبة  "ك�سوة  متحف  ع��ل��ى  �سموها  واط��ل��ع��ت 
18 ك�سوة يعود اأقدمها اإىل القرن العا�سر الهجري  ال�سريفة" الذي ي�سم 
من  اأ�سلية  قطعة  وعليه  الكعبة  لباب  جم�سم  املتحف  ويتو�سط  970ه�, 
الك�سوة, اإىل جانب عرو�س مرئية عن بدايات �سناعة ك�سوة الكعبة يف ع�سور 

ما قبل االإ�سالم.
وكان يف ا�ستقبال �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي, ال�سيخ �سرزاد 
وعدد  بال�سارقة,  الكرمي  القراآن  ملجمع  العام  االأم��ن  طاهر,  الرحمن  عبد 
اإدارة مرافق املجمع وتخ�س�ساته, وا�ستمعت �سموها اإىل  من القائمن على 
حفظها  واأهمية  ومقتنياته  متاحفه  حول  املجمع  على  القائمن  �سروحات 
اإ�سهامات  على  وداللة  والدينية  التاريخية  للعلوم  كاأ�سا�س  عليها  واحلفاظ 

احل�سارة العربية االإ�سالمية يف تطور االأفكار والعلوم االإن�سانية. 
رافق �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي جولتها يف جممع القراآن 

الكرمي عدد من مديرات موؤ�س�سات �سمو ال�سيخة جواهر القا�سمي. 

خدمة حافله حتت الطلب ت�شهد اإقباال من اجلمهور

ال�شارقة اخلريية: 17.2 مليون درهم اإجمايل امل�شاعدات ال�شهرية يف 2020

•• عجمان-الفجر:

اأطلقتها  ال��ت��ي  الطلب"  حت��ت  "حافلة  خ��دم��ة  ���س��ه��دت 
هيئة النقل بعجمان موؤخرا اإقباال �سديدا من اجلمهور 
, حيث تعمل  ب�سكل يومي  امل�ستخدمن  تزايد عدد  مع 
وت�سهل ح�سول  باحلافالت  املناطق  ربط  اخلدمة على 
ال��ع��م��ي��ل ع��ل��ى امل��وا���س��الت ال��ع��ام��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى تقليل 

م�سافات امل�سي ووقت االنتظار.
لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه  حممد  عمر  ال�سيد  اأك��د 
ال��ه��ي��ئ��ة اط��ل��ق��ت اخل���دم���ه ���س��م��ن اطار  اأن  ال��ع��م��ل��ي��ات 
خططها التطويرية وحر�سها الدائم على تقدمي اأف�سل 
متطلباتهم,  م��ع  ت��ت��واف��ق  وال��ت��ي  للجمهور  اخل��دم��ات 

واأع�����رب ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��اإق��ب��ال اجل��م��ه��ور امل��ت��زاي��د على 
اخلدمه اجلديدة املقدمة وفعاليتها يف ال�ساحة.

على  احل�سول  يف  الراغبن  باإمكان  اأن��ه  لوتاه  واأ���س��اف 
 AJMAN خدمة حافله حتت الطلب حتميل تطبيق
BOD و امل�سمم خ�سي�سا لت�سغيل احلافالت؛ للعمل 
اال�ستخدام  ب�سهوله  يتميز  وال���ذي  الطلب  على  ب��ن��اء 
امل���راد  و ي��ت��ي��ح للعميل ط��ل��ب رح��ل��ة وحت��دي��د ال��وج��ه��ة 
الذهاب اإليها عن طريق التطبيق الذكي, وبالتايل يقوم 
اأقرب حافلة وتوجيه العميل الأقرب  التطبيق بتحديد 
موقف افرتا�سي, كما يتيح التطبيق خدمة دفع تعرفة 
التنقل وحتديد م�سار الرحلة من نقطة االنطالق حتى 

نقطة الو�سول .

•• ال�صارقة -وام: 

اخلرية  ال�����س��ارق��ة  جمعية  ق��دم��ت 
م�ساعدات   2020 ال���ع���ام  خ����الل 
متعففة  اأ���س��رة   1000 ل���  �سهرية 
 17.2 ب���ل���غ���ت  اإج���م���ال���ي���ة  ب��ق��ي��م��ة 
مليون درهم وذلك وفقا لتوجيهات 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية 
ب������ن حممد  �����س����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
لل�سيا�سة  وتنفيذا  ال�سارقة  ح��اك��م 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأقرها  التي 
امل�ساعدات  مل�����س��ت��ح��ق��ي  ي���وف���ر  مب���ا 
احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة, واأو���س��ح عبداهلل 
املوارد  اإدارة  مدير  هندي  بن  �سيف 
اجلمعية  اأن  امل�����س��ان��دة  واخل���دم���ات 

املح�سنن  ت����ربع����ات  ع���ل���ى  ت����ع����ول 
وم�ساهماتهم اخلرية لدعم االأ�سر 
�سجالتها  ب���ن  وت�����س��م  امل�����س��ت��ح��ق��ة 
ع����ددا ك��ب��را م���ن ح����االت االأرام�����ل 
واالأيتام واالأ�سر املتعففة واملطلقات 
م�ساعدات  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  غ���ر 

توفر  حيث  االجتماعي  الت�سامن 
م�ساعدات  احل��االت  لهذه  اجلمعية 
مبا  �سهرية  روات���ب  مبثابة  نقدية 
احتياجاتهم  ت��وف��ر  م���ن  مي��ك��ن��ه��م 
يتم  الكرمية  للمعي�سة  ال�سرورية 
التي  املتبعة  لالآلية  وف��ق��ا  �سرفها 
امل�����س��اع��دات وت�سلم  حت��دده��ا جل��ن��ة 

مل�ستحقيها عرب احل�سابات البنكية.
اجلزيل  بال�سكر  هندي  ابن  وتوجه 
ل���ل���م���ت���ربع���ن اأ�����س����ح����اب االأي��������ادي 
اإىل م��زي��د من  ..داع���ي���ا  ال��ب��ي�����س��اء 
امل�������س���ان���دة وامل�������س���اه���م���ة يف اإجن�����اح 
التي  اجل���م���ع���ي���ة  ب����رام����ج  خم��ت��ل��ف 
الرتابط  على  االأول  املقام  يف  توؤكد 
وال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ن جميع 

فئات املجتمع.

انعقاد اأول اجتماع لفريق اجيال امل�شتقبل التطوعي
 يف �سوء االرتقاء بالعمل التطوعي 
خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال���ك�������س���ف عن 
امل�ستقبل  اأج��ي��ال  ف��ري��ق  ن�����س��اط��ات 
 ,2021 ال��ع��ام  ال��ت��ط��وع��ي خ���الل 
البلو�سي  حنيفة  ���س��ع��ادة  ت��راأ���س��ت 
اجتماع  اأول  االإدارة  رئي�س جمل�س 
غريب  بح�سور  وذل��ك  العام  لهذا 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  احل��ب�����س��ي 
اهلل  عبد  العالقات  ومدير  االدارة 
ال�سام�سي  اهلل  وع��ب��د  احل��و���س��ن��ي 
م��دي��ر ال��ت��ط��وي��ر وحم��م��د جمال 
م����دي����ر ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل������ب������ادرات 
االإعالمي  امل��دي��ر  احل��ب��ال  وم��ن��ال 
امل�سرفن  م��دي��ر  مو�سى  وي��ع��ق��وب 
و�سامر دياب مدير اال�سرتاتيجية 
ومراجعة املبادرات وجا�سم حمبوب 
م�سرف اأول وذلك باملقر الرئي�سي 
انعقاد االجتماع االأول  بدبي. جاء 
اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ل��درا���س��ة 
اأجندة  يف  ورد  ما  على  والت�سديق 
امل����ب����ادرات وحت��ف��ي��ز ال��ف��ري��ق على 
والتجهيزات  وال���ت���م���ي���ز  االأداء 
اخلا�سة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  للعديد 

املبادرة  اأن  اإىل  م�����س��رة  ل��دي��ه��م, 
بجامعة ال�سارقة ت�ساف للمبادرات 
اأب�����و ظبي  ال�����س��اب��ق��ة يف  امل��ت��م��ي��زة 
حت�سر  يتم  كما  وكلباء,  وال��ع��ن 
ف��ري��ق امل��ت��ط��وع��ن مل��ب��ادرة جديدة 

بدعم املجتمع وتقدمي ما يخدمه 
ب�سور وا�ساليب مبتكرة ومتعددة.

ال��ب��ل��و���س��ي جهود  واث���ن���ت ح��ن��ي��ف��ة 
واملتطوعن وذلك  الفريق  اأع�ساء 
املعنوية  ال���روح  ورف���ع  لتحفيزهم 

تتم بالتعاون مع وزارة ال�سحة يف 
االإمارات  جلهود  دعما  دب��ي  اإم���ارة 
خ�����الل االزم��������ات ل��ت��ن��ظ��ي��م ودع����م 
ال�سياق  نف�س  ويف  التطوع.  عملية 
نائب  الزعابي  علي  الدكتور  ك��رم 

م�ساعد مدير جامعة ال�سارقة فرع 
كلباء رئي�س جمل�س االإدارة حنيفة 
املتطوعن  م��ن  وع����ددا  ال��ب��ل��و���س��ي 
بهدف غر�س روح التعاون وتقدمي 

اأف�سل ما لديهم من اأداء متميز.

جامعة اأم القيوين .. ثمانية اأعوام من االإجناز والعطاء التعليمي
•• اأم القيوين - وام:

اأولت دولة االمارات اهتماما كبرا بالعلم والتعليم وحر�ست منذ 
يف  قدما  فم�ست  الب�سرية  الكوادر  اإمكانيات  تطوير  على  قيامها 
دعم و تعزيز قطاع التعليم ب�سورة عامة والتعليم العايل خا�سة 
التنمية  متطلبات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ق���ادر  متعلم  ج��ي��ل  ب��ن��اء  ب��ه��دف 
وامياناً  وال��دع��م  االهتمام  ه��ذا  اط��ار  ويف  ال��دول��ة.  ت�سهدها  التي 
املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
االأعلى حاكم اأم القيوين بدور التعليم واأثره يف بناء االإن�سان واأنه 
بوابة العبور مل�ستقبل اآمن ومتقدم ودوره يف دعم م�سرة التنمية 
�سموه  توجيهات  علي  بناًء  مت  الدولة  ت�سهدها  التي  واال�ستثمار 
مب�سمى  ب��داأت  التي   2012 ع��ام  يف  القيوين  اأم  جامعة  تاأ�سي�س 
الكلية االماراتية الكندية اجلامعية و باحل�سول على موافقة وزارة 
الرتبية و التعليم مت التحويل اإىل امل�سمى اجلديد و هو "جامعة 
تثبت  اأن  اأع��وام  وا�ستطاعت اجلامعة خالل ثمانية  القيوين".  اأم 
نف�سها باأن تكون �سرحا اأكادمييا يدعم م�سرة التعليم العايل يف 
املتنوعة  التخ�س�سات  املتحدة من خالل  العربية  االإم��ارات  دول��ة 
والربامج االأكادميية واخلدمات والت�سهيالت واملعلومات التقنية 
امل�ساهمة يف تاأهيل الطلبة لالن�سمام اإىل �سوق العمل ..ومت ذلك 
اأكادميية  التي �سمت ع�سر تخ�س�سات  االأرب��ع  كلياتها  من خالل 
االإعالم  الذي ي�سم  العربية  باللغة  االت�سال اجلماهري  �سملت 

العامة,  والعالقات  واالإلكرتونية,  املطبوعة  وال�سحافة  اجلديد, 
مما ي�ساهم يف اإعداد اأجيال من االإعالمين االأكفاء يف ال�سحافة 
واالإع��الم اجلديد والعالقات العامة وفق معاير علمية ومهنية 
واخلا�س,  ال��ع��ام  مب�ساريها  القانون  كلية  اإىل  باال�سافة  رفيعة, 
الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  التي ت�سم تخ�س�سات  االأعمال  اإدارة  وكلية 
العلوم  كلية  جانب  اإىل  وامل�سرفية,  املالية  وال��ع��ل��وم  واملحا�سبة, 
االآداب والعلوم االإن�سانية, التي ت�سمل تخ�س�س اللغة االإجنليزية 
املا�سية  االأع��وام  وا�ستطاعت اجلامعة خالل  اأخ��رى,  وتخ�س�سات 
احل�سول على اإعادة االعتماد االأكادميي لكافة الربامج باالإ�سافة 
العديد من االتفاقيات مع موؤ�س�سات حملية واحتادية  اإب��رام  اإىل 

بغر�س تدريب طلبة الكلية واإعدادهم ل�سوق العمل.
ويبلغ عدد الطلبة املنت�سبن للجامعة حتى العام احلايل اأكر من 
18 جن�سية ميثل الطلبة االماراتيون  من  وطالبة  طالبا   530

فيها  % 70 من اجمايل العدد الكلي للجامعة.
ويف اطار حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو 
العلمي للطلبة  امل�ستوى  القيوين, لرفع  اأم  االأعلى حاكم  املجل�س 
يف  اجلامعي  للحرم  جديد  مقر  ان�ساء  تقرر  للجامعة  املنت�سبن 
قائم  والتعليمية  االأكادمية  املعاير  اأعلى  وف��ق  معد  القيوين  اأم 
تبلغ  بتكلفة  مربعة,  اأمتار  و806  األفاً   650 تبلغ  م�ساحة  على 
اال�ستيعابية للجامعة  الطاقة  50 مليون درهم, وتبلغ  اأكر من 
للجامعة  املقر اجلديد  وي�سم  5000 طالب وطالبة,  اأكر من 

التدري�سية  للهيئات  مكتباً   137 ت�ستمل  امل��ب��اين  م��ن  ال��ع��دي��د 
باأحدث  جمهزة  تعليمية  وخمتربات  درا�سية  وقاعات  واالإداري���ة, 
اأكر  واإن�ساء  العامة,  املكتبة  اإىل  باالإ�سافة  اجل��دي��دة,  التقنيات 
اجلامعي  امل��ق��ر  ي�سم  كما  لل�سيارات,  مغطى  م��وق��ف   700 م��ن 
طلبة  لتدريب  وا�ستوديوهات  االأغ��را���س  متعددة  وقاعة  م�سرحا 
االإعالم, ولالأغرا�س التجارية التي تخدم اجلامعة خا�سًة, اإمارة 
اأم القيوين عامة, ومن املقرر اأن يكون االنتقال اإىل املبنى اجلديد 

للجامعة مع بداية العام اجلامعي املقبل 2022/2021.
وح���ول ع��م��ل اجل��ام��ع��ة يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا متكنت اجلامعة 
املا�سي  ال��ع��ام  ال��ث��اين م��ن  ال��درا���س��ي  الف�سل  ب��داي��ة منت�سف  منذ 
األف   150 اأك���ر م��ن  اإجن����از  ب��داي��ة الف�سل احل���ايل م��ن  وح��ت��ى 
باالإ�سافة  اجلامعة,  كليات  م�ستوى  على  معتمدة  تعليمية  �ساعة 
37 حما�سرة توعوية حول فرو�س كورونا امل�ستجد  اإىل تنظيم 
به قدمها خمت�سون  االإ�سابة  لتجنب  املتبعة  الوقائية  والتدابر 

يف جماالت اإعالمية وطبية واأكادميية.
واعتمدت اجلامعة مع بداية العام االكادميي احلايل تطبيق نظام 
التعليم واالختبارات الهجن, وذلك بالتوافق مع توجيهات وزارة 
التعليمية,  املوؤ�س�سات  يف  النموذج  هذا  بتطبيق  والتعليم  الرتبية 
ومت جتهيز الربامج عرب كليات اجلامعة ب��االأدوات والتكنولوجيا 
بامل�ساركة افرتا�سياً عن طريق من�سات  الالزمة لل�سماح للطلبة 

التعلم التي اعتمدتها اجلامعة.
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اأخبـار الإمـارات
خريية الفجرية توزع احلقيبة ال�شتوية على عمال االإمارة

•• الفجرية -وام:

وزعت جمعية الفجرة اخلرية احلقيبة ال�ستوية �سمن مبادرة 
باإمارة  املختلفة  عملهم  اأم��اك��ن  يف  العمال  على  �ستاء"  "دفوة 

الفجرة ومدينة دبا الفجرة تزامناً مع ف�سل ال�ستاء.
اأطلقتها اجلمعية  التي  �ستاء" االإن�سانية  " دف��وة  مبادرة  وتهدف 
اإىل التخفيف من اأثر برودة الطق�س يف ف�سل ال�ستاء على �سرائح 
من  املنا�سبة  االحتياجات  وتوفر  منها,  العمال  وخا�سة  املجتمع 

املالب�س ال�ستوية واالأغطية التي حتميهم من برد ال�ستاء.
وقال �سعادة يو�سف املر�سودي مدير عام جمعية الفجرة اخلرية 
واالإن�ساين  اخل��ري  العمل  ثقافة  تكري�س  املبادرة  الهدف من  اإن 

وذلك  وق��ت,  اأي  املجتمع يف  فئات  كافة  امل�ستحقن من  وم�ساعدة 
امل�سوؤولية املجتمعية التي و�سعتها اجلمعية على عاتقها  اإطار  يف 
رئي�س  ال��رق��ب��اين  حممد  ب��ن  �سعيد  م��ع��ايل  توجيهات  وتن������فيذ 
اأفراد  بن  والتكافل  الرتاحم  مبداأ  بن�سر  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

املجتمع.
املبادرات  هذه  مثل  تنظيم  على  اجلمعية  حر�س  املر�سودي  واأك��د 
لتكون  املحتاجة,  املجتمعية  الفئات  كافة  تخدم  التي  االإن�سانية 
يف  ومن��وذج��اً  وال��ع��ط��اء,  ال��ب��ذل  ثقافة  ن�سر  يف  متكامال  برناجما 
االإماراتي,  املجتمع  داخ��ل  واالإن�سانية  اخلرية  االأعمال  تكري�س 
م�سيداً بالدور الكبر الأ�سحاب االأيادي البي�ساء يف دعم مبادرات 

اجلمعية اخلرية وتنفيذها على اأف�سل وجه.

فاطمة بنت مبارك تفتتح املنتدى االفرتا�شي االأول بني االإمارات وال�شعودية
•• اأبوظبي -وام:

العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  افتتحت 
رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
اأم�س فعاليات املنتدى االفرتا�سي االأول بن دولة  "اأم االإمارات",  االأ�سرية 
برعاية  يقام  ال��ذي  ال�سعودية,  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ملدة يومن  اآمن" وي�ستمر  اآمنة جمتمع  "اأ�سرة  بعنوان  �سموها  كرمية من 
بتنظيم االحتاد الن�سائي العام وبالتعاون مع جمل�س �سوؤون االأ�سرة ال�سعودي 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وقالت  االإم��ارات��ي.  ال�سعودي  التن�سيق  وجمل�س 
نورة  �سعادة  �سموها  عن  بالنيابة  األقتها  التي  االفتتاح  كلمة  خالل  مبارك 
خليفة ال�سويدي, االأمن العام لالحتاد الن�سائي العام: "يطيب يل اأن اأرحب 
باحل�سور الكرمي واأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل لالحتاد الن�سائي العام يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة وجمل�س �سوؤون االأ�سرة ال�سعودي باململكة العربية 
الدولتن  ب��ن  افرتا�سي  منتدى  اأول  تنظيم  على  والقائمن  ال�سعودية, 
ال�سقيقتن اململكة العربية ال�سعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة, االأمر 
الذي يعك�س عمق العالقات بن الدولتن ال�سقيقتن, التي ت�ستند اإىل اأ�س�س 
..واإننا على يقن  الروؤى  تاريخية �سلبة تعززها االأخوة وال�سداقة ووحدة 
االإمارات  ودول��ة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بن  امل�سرتكة  امل��ب��ادرات  ب��اأن  تام 
التي  اأف�سل املخرجات واحللول  ا�ستحداث  املتحدة تثمر دائماً عن  العربية 
الغالين,  امل�ستدامة يف وطنينا  التنمية االجتماعية  ت�ساهم يف دفع م�سرة 
اللذين حباهما اهلل بقيادة حكيمة مل تاأل جهداً يف تعزيز مكانتهما اقليمياً 

ودولياً". واأ�سافت �سموها: "كما ي�سرين اأن اأثني على جميع اجلهود املبذولة 
من قبل جمل�س التن�سيق ال�سعودي االإماراتي, النموذج اال�ستثنائي للتكامل 
�ساحب  برئا�سة  امل�سرتك,  التعاون  يف  باالحتذاء  اجلدير  واملثال  والرتابط 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان,  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
�سلمان  بن  حممد  االأم��ر  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
اململكة  الدفاع يف  وزي��ر  ال���وزراء,  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  �سعود, ويل  اآل 
امل�ساركن  ب��اأن  تامة  ثقة  على  "اإنني  �سموها:  وتابعت  ال�سعودية".  العربية 
العلمية  وخرباتهم  واأعمالهم  اأفكارهم  خال�سة  �سيقدمون  املنتدى  هذا  يف 
اأف�سل  االأول  املنتدى االفرتا�سي  يف  اليومن معاً  و�سن�سهد خالل  واملهنية 
وتبادل  احلياة  ج��ودة  ملف  تدعم  والتي  الدولتن,  يف  واملمار�سات  التجارب 
ال�سعادة  لتحقيق  امل���ب���ادرات,  م��ن  ح��زم��ة  ون�ستخل�س  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 
اأن  اهلل  "ندعو  �سموها:  واختتمت  ال�سقيقن".  لل�سعبن  والرفاه  والرخاء 
ورعاية  دعم  ظل  يف  االأ�سرية,  باملنظومة  لالرتقاء  املخل�سة  جهودكم  يكلل 
هال  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  اأك���دت  جانبها  م��ن  الدولتن".  يف  الر�سيدة  القيادة 
التويجري, االأمن العام ملجل�س �سوؤون االأ�سرة ال�سعودي, اأن املنتدى يعك�س 
بدعم  واالإم��ارات��ي��ة,  ال�سعودية  االأ�سرة  بن  الهدف  ووح��دة  القوي  التالحم 
واالجتماعي  االأ�سري  التما�سك  وتعزيز  لرت�سيخ  البلدين  قيادة  من  �سخي 
م��ن خ��الل ت��ب��ادل اخل���ربات ب�����س��اأن اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف جم��ال اال�ستقرار 
دعمها  على  اململكة  يف  الر�سيدة  للقيادة  اجلزيل  �سكرها  مقدمة  االأ���س��ري, 
املتوا�سل لالأ�سرة. واأ�سارت التويجري اإىل اأن جمل�س �سوؤون االأ�سرة واالحتاد 
الن�سائي العام ي�سرتكان �سوياً يف امل�ستهدفات التي ي�سعيان اإىل حتقيقها مبا 

يخدم االأ�سرة يف البلدين.
وقالت اإن املجل�س يهدف اإىل اإحداث نقلًة نوعية يف م�سرة العمل االجتماعي 
والتنموي باململكة, ياأخذ بهما اإىل اآفاق وا�سعة من خالل عمل موؤ�س�سي جاد 
تكون خمرجاته متكيناً ودعماً لكل فئات املجتمع لبناء جمتمع حيوي ينعم 
الأهداف  وحمققاً   ,2030 اململكة  روؤي��ة  مع  متما�سياً  والرفاه,  باال�ستقرار 
العام  االأم���ن  ال�����س��وي��دي,  خليفة  ن���ورة  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت  امل�ستدامة.  التنمية 
اآمن" جاء  جمتمع  اآمنة  "اأ�سرة  منتدى  اإقامة  اإن  العام,  الن�سائي  لالحتاد 
مواكبًة لروؤية القيادة الر�سيدة للمملكة العربية ال�سعودية ودولة االإمارات 
العربية املتحدة, لرت�سيخ دعائم ا�ستقرار االأ�سرة واملحافظة على دميومتها 
واإحداث دور اإيجابي يف حياة اأفرادها. واأكدت ال�سويدي, اأن االحتاد الن�سائي 
العام بدعم ورعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك, وبالتعاون مع جمل�س 
اآفاقاً  �ساغ  االإماراتي,  ال�سعودي  التن�سيق  ال�سعودي وجمل�س  االأ�سرة  �سوؤون 
اأفكار  املتقدمة, البتكار  والتقنيات  التكنولوجيا  توظيف  جديدة من خالل 
اأداء  االأ�سرة لتمكينهم من  اأف��راد  اأمام  �ساأنها متهيد الطريق  ومبادرات من 
باإيجابية مع املتغرات والتحديات الراهنة,  اأدوارهم وم�ساندتهم للتعاطي 
متمنيًة اأن تثمر فعاليات املنتدى عن �سنع فارق حقيقي يف توطيد اأوا�سر 
الدكتورة  �سعادة  وافتتحت  االجتماعي.  الن�سيج  وتقوية  االأ�سري  التالحم 
اآمال الهبدان, ع�سو جمل�س هيئة حقوق االإن�سان, اجلل�سة احلوارية االأوىل 
حتت عنوان "اأ�سرتي م�سدر �سعادتي", حتدث خاللها املقدم الدكتور حممد 
احلو�سني, رئي�س ق�سم متابعة الق�سايا يف اإدارة مراكز الدعم االجتماعي يف 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي, عن مو�سوع "القناعات وال�سلوكيات", كما 

حتدث حممد مبغور النا�سري, مدير عام االإر�ساد االأ�سري وف�س النزاعات 
بجمعية املودة للتنمية االأ�سرية, عن التوافق الزوجي.

امل�����س��اع��د ل�����س��وؤون التنمية  ال�����وزارة  واف��ت��ت��ح��ت ���س��ع��ادة ح�سة ت��ه��ل��ك, وك��ي��ل 
االجتماعية يف وزارة تنمية املجتمع, اجلل�سة احلوارية الثانية التي ناق�ست 
"الثقافة االأ�سرية و�سناعة التغير", مب�ساركة دكتورة �سهام ال�سويغ, مدير 
بعنوان  عمل  بورقة  واالأ���س��رة,  الطفل  ال�ست�سارات  م�ساندة  مركز  وموؤ�س�س 
اإدارة  مديرة  ال�سحي,  م��وزة  حتدثت  فيما  لالأبناء",  النف�سية  "ال�سحة 
االإر�ساء االأ�سري باإدارة مراكز التنمية االأ�سرية, عن اإدارة ال�سغوط االأ�سرية 
يف ظل الظروف احلالية. ويفتتح �سعادة اأحمد جلفار, مدير عام هيئة تنمية 
لتفادي  "االيجابية  بعنوان  حتت  الثالثة  اجلل�سة  الثاين  اليوم  يف  املجتمع, 
وكيلة  العتيبي,  �سناء  الدكتورة  امل�سكالت", مب�ساركة  االأزم��ات وحل  حدوث 
مبجل�س  امل��راأة  جلنة  وع�سو  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  االآداب  كلية 
�سوؤون االأ�سرة, بورقة عمل بعنوان "االأ�سرة بن احلقوق والواجبات", وتقدم 
فاطمة العامري, مدير اإدارة مراكز روؤية املح�سونن, ورقة عمل بعنوان "ما 

بعد الطالق".
فيما يفتتح �سعادة الدكتور ماجد العي�سى, املدير التنفيذي لربنامج االأمان 
"الرتابط االأ�سري  االأ�سري الوطني اجلل�سة احلوارية الرابعة حتت عنوان 
واملجتمعي", مب�ساركة غنيمة البحري, مدير اإدارة الرعاية والتاأهيل, بورقة 

عمل عن "العوملة وا�ست�سراف امل�ستقبل والبيئة االإماراتية االآمنة".
وحتدث دكتور عبدال�سالم الوايل, اأ�ستاذ م�سارك بق�سم الدرا�سات االجتماعية 

بجامعة امللك �سعود, عن مو�سوع االأ�سرة املمتدة فر�س وممكنات.

كهرباء ومياه دبي تطلق الدفعة اخلام�شة من برنامج اإعداد القادة الطالئع

بريد االإمارات يفتح باب جتديد ا�شرتاكات ال�شناديق الربيدية لعام 2021

•• دبي-وام: 

اأط��ل��ق��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك��ل��ي��ة حم���م���د بن 
الدفعة  احلكومية  ل���الإدارة  را���س��د 
اخلام�سة من برنامج اإعداد القادة 
موظفاً   30 مب�����س��ارك��ة  ال��ط��الئ��ع 

من الهيئة.
لربنامج  امل��ن��ت�����س��ب��ون  و���س��ي��خ�����س��ع 
ت��دري��ب��ي مل���دة ع���ام ك��ام��ل يت�سمن 
�سل�سلة من ور�س العمل والندوات 
املتخ�س�سة  التعليمية  وال��ربام��ج 
املجاالت  خمتلف  يف  االفرتا�سية 
التوجيه  ب��رن��ام��ج  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

برنامج اإعداد القادة الطالئع عام 
2007 مت تخريج 102 منت�سب 
الهيئة  ..و�ستوا�سل  الربنامج  اإىل 
مهارات  ل�سقل  احلثيثة  جهودها 
معارفهم  وت���ط���وي���ر  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
القيادة  اأه��م��ه��ا  جم����االت  ع���دة  يف 

والتميز".
ومن جانبه قال �سعادة الدكتور علي 
التنفيذي  الرئي�س  املري  �سباع  بن 
ل����الإدارة  را���س��د  ب��ن  لكلية حم��م��د 
تتبنى  ال��ك��ل��ي��ة  "اإن  احل��ك��وم��ي��ة: 
ا�ست�سرافية  وروؤي��ة  متطوراً  نهجاً 
واملمكنات  ال�سبل  كافة  تقدمي  يف 
الكوادر  وت��اأه��ي��ل  ال���ق���ادة  الإع������داد 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
الإع�����داد  اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
املتغرات  تواكب  اإماراتية  قيادات 
التحديات  وخم��ت��ل��ف  امل��ت�����س��ارع��ة 
وال��ف��ر���س ال��ع��امل��ي��ة ..ون��ع��م��ل على 
الوطنية  امل��واه��ب  وتطوير  تنمية 
وت�����دري�����ب م���وظ���ف���ي ال���ه���ي���ئ���ة من 
املعاير  اأع����ل����ى  وف�����ق  امل���واط���ن���ن 
اطالع  على  يكونوا  حتى  العاملية 
يف  والتقنيات  ال��ت��ط��ورات  ب��اأح��دث 
جماالت عملهم اإ�سافة اإىل توفر 
م�سلحة  يف  ت�سب  نوعية  وظائف 
الوطن واملواطن مبا يحقق اأهداف 

التطويري.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
"تتبنى  لهيئة كهرباء ومياه دبي: 
متكاملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الإع�����داد ال�����س��ب��اب امل���واط���ن لتويل 
الطاقة  قطاعي  يف  ال��ق��ي��ادة  زم���ام 
من  املقبل  اجليل  ليكونوا  وامل��ي��اه 
اخل���������رباء وال������ق������ادة يف جم�����االت 
وا�ست�سراف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��وث 
امل�ستقبل ومواكبة الثورة ال�سناعية 
التقنيات  من  واال�ستفادة  الرابعة 
االإحاللية ..وتلتزم الهيئة بتحقيق 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

الوطنية مبا يواكب تطلعات وروؤى 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ال���رام���ي���ة اإىل 
تطوير العمل احلكومي واالرتقاء 
حلول  الإيجاد  الب�سرية  بالقدرات 
عملية ملختلف التحديات االآن ويف 
كافة  الكلية  ..وت��وظ��ف  امل�ستقبل 
وخرباتها  وك����وادره����ا  اإم��ك��ان��ات��ه��ا 
خلدمة هذا الهدف من اأجل اإعداد 
جيل جديد من القادة واملبتكرين 

يف كل املجاالت".
�سعداء  "نحن  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
ومياه  كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون 
دبي اأحد �سركائنا اال�سرتاتيجين 
ع��ل��ى م����دار ���س��ن��وات ون��ت��ط��ل��ع اإىل 

2071" جلعل  االإمارات  "مئوية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 

اأف�سل دولة يف العامل".
بالتعاون  "نعتز  معاليه:  واأ���س��اف 
را�سد لالإدارة  بن  كلية حممد  مع 
احل���ك���وم���ي���ة وخم���ت���ل���ف اجل���ه���ات 
ا�سرتاتيجية  لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة 
الهيئة الهادفة اإىل تدريب وتاأهيل 
ل��ت�����س��ل��م مهام  امل���واط���ن���ة  ال����ك����وادر 
الوظائف  خمتلف  يف  امل�����س��وؤول��ي��ة 
مب�����ا ي����ع����زز اجل����ي����ل ال�����راب�����ع من 
الذي  احلكومي  التميز  منظومة 
يعترب نقلة نوعية يف عمل اجلهات 
الهيئة  اإط��الق  ..ومنذ  احلكومية 

•• دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن ب��ري��د االإم�������ارات اأن����ه ميكن 
ا�سرتاكات  جت���دي���د  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
من  اب��ت��داًء  ال��ربي��دي��ة  �سناديقهم 
 .2021 28 فرباير  اأم�س وحتى 
وذل�������ك م����ن خ������الل ع������دة ق���ن���وات 
�سعادة  مكاتب  اأح��د  زي��ارة  تت�سمن 
املتعاملن التابعة لربيد االإمارات, 
www. اأو عرب املوقع االإلكرتوين

من  اأو   emiratespost.ae
خالل تطبيق بريد االإم��ارات على 

الهواتف املتحركة.
ت���وف���ر ه�����ذه اخل����دم����ة م����ن بريد 
لل�سركات  للمتعاملن,  االإم�����ارات 
ر�سمياً  ب��ري��دي��اً  ع��ن��وان��اً  واالأف������راد, 
وم������وؤك������داً ل���ل���م���را����س���الت االآم����ن����ة 
واخلا�سة وا�ستالم جميع الر�سائل 
واملحلية.  ال����دول����ي����ة  وال������ط������رود 
وا������س�����ت�����ك�����م�����ااًل جل������ه������وده خ����الل 
وا�سل  املا�سية,  القليلة  ال�سنوات 
وحت�سن  تب�سيط  االإم����ارات  ب��ري��د 
االآن  يوفر  حيث  خدماته,  عرو�س 

�سمن ه���ذه اخل���دم���ة, ال��ذه��ب��ي – 
م����رات يف  ال��ربي��د ل�ستة  ال���س��ت��الم 
االأ�سبوع, وبرونزي ال�ستالم الربيد 
م��رة واح���دة اأ���س��ب��وع��ي��اً. كما ميكن 
لالأفراد وال�سركات تفوي�س ممثل 
اإ�سافية  تكلفة  اأي  دون  وك��ي��ل,  اأو 
ال��ربي��د من  ���س��ن��ة, ال���س��ت��الم  الأول 

�سندوق الربيد.
الفال�سي  را�سد حريز  ب��دوره, قال 
بريد  ال��ت��ج��زئ��ة يف  ق�����س��م  رئ��ي�����س 
خدمة  "ت�سكل  باالإنابة:  االإم���ارات 
ال���ربي���دي���ة م���ن بريد  ال�����س��ن��ادي��ق 
االأ�سا�سية  الركائز  اأح��د  االإم����ارات 
املالين  رب��ط��ت  ف��ق��د  ل��ع��رو���س��ن��ا, 
وال�سركات  االأ���س��ا���س��ي��ة  ب��اخل��دم��ات 
عمالئهم  على  ع���الوة  الرئي�سية, 
العامل,  اأنحاء  جميع  يف  واأحبائهم 
زلنا  االم�������ارات ال  ب���ري���د  ن��ح��ن يف 
تطوير  ن���ح���و  ج���ه���ودن���ا  ن���وا����س���ل 
تخ�سي�سه  ميكن  ب�سكل  العرو�س 
املتعاملن  احتياجات  ي��واك��ب  مب��ا 
كما  االأف���������راد,  اأو  ال�������س���رك���ات  م���ن 
عملية  ت���ب�������س���ي���ط  ع����ل����ى  ع���م���ل���ن���ا 

ومي��ك��ن مل��ت��ع��ام��ل��ي ب��ري��د االم����ارات 
خدمة  يف  امل�����س��رتك��ن  واالأف���������راد 
تخ�سي�س  ال��ربي��دي��ة,  ال�����س��ن��ادي��ق 
ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ي ي�����س��ت��ل��م��ون بها 
ا�سرتاكهم  حزمة  ح�سب  بريدهم 
احل�سول  ميكنهم  كذلك  املحددة. 
اأحد مكاتب  على �سندوق بريد يف 
لربيد  ال��ت��اب��ع��ة  املتعاملن  ���س��ع��ادة 

"منزيل"  اأو  "�سندوقي"  خ��ي��اري 
وثالثة  االأف�����������راد,  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
"�سندوق  ه��ي  لل�سركات  خ��ي��ارات 
 - م��ي��ل  "اإيزي  ال�سركات",  ب��ري��د 
"اإيزي ميل - ذهبي".  برونزي" و 
التجديد  ع��م��ل��ي��ة  ب�����س��ط  اأن����ه  ك��م��ا 
ال�سناديق  خ��دم��ة  يف  واال����س���رتاك 

الربيدية عرب االإنرتنت.

االإم���������ارات ال����س���ت���الم ب���ري���ده���م اأو 
بريدهم  تو�سيل  طلب  باإمكانهم 

مرة اأ�سبوعياً اإىل حمل اإقامتهم.
كما يوفر بريد االإمارات لل�سركات 
"اإيزي  خدمة  يف  اال���س��رتاك  خيار 
ا�ستالم  مي���ك���ن���ه���م  ح���ي���ث  ميل" 
املكتب  موقع  يف  مبا�سرة  بريدهم 
للت�سليم  خيارين  يتوفر  امل��خ��ت��ار. 

ت��ق��دمي خ��ربت��ن��ا ال��وا���س��ع��ة يف رفد 
موظفي الهيئة مبختلف اخلربات 
دور  للعب  توؤهلهم  التي  وامل��ه��ارات 
اأكرب يف دعم قطاع الكهرباء واملياه 
يف دبي ودول��ة االإم��ارات من خالل 
الطالئع  ال���ق���ادة  اإع�����داد  ب��رن��ام��ج 
يف  ق��دم��اً  امل�سي  اإىل  نتطلع  ..ك��م��ا 

ال�ساأن  ه��ذا  يف  التعاون  من  املزيد 
املوؤ�س�سات  وخم��ت��ل��ف  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اأج��ل  من 
والو�سول اإىل نتائج جيدة ت�سمن 
ريادة الدولة وتعزيز تناف�سيتها يف 

كل املجاالت".

اأ�سبحت  حتى  اال���س��رتاك  جت��دي��د 
– حيث  رق���م���ي���اً  ����س���ه���ول���ة  اأك�������ر 
بعملية  ال��ق��ي��ام  للمتعاملن  َم��ّك��ن 
التجديد ب�سهولة اكر عرب موقعنا 
الهاتف  وت���ط���ب���ي���ق  االإل������ك������رتوين 
ا اإىل اإطالق  املتحرك. ونتطلع اأي�سً
ال�سناديق  خدمة  مزايا  من  املزيد 
متعاملينا  ندعو  قريًبا.  الربيدية 
ا�سرتاكاتهم  ب�سروط  االلتزام  اإىل 
ل�سمان اإجراء عملياتهم الربيدية 

ب�سرعة واأمان".
وبالتوازي مع التطورات اجلديدة, 
متعامليه  االإم������ارات  ب��ري��د  ي��دع��و 
االأفراد اإىل عدم ا�ستخدام �سناديق 
التي  بال�سركات  اخل��ا���س��ة  ال��ربي��د 
يعملون بها كعنوان بريد �سخ�سي 
لهم؛ وهو االأمر الذي ينبغي على 
اأ�سحاب االأعمال احلذر منه اأي�ساً, 
القانونية  امل�سوؤولية  �ستقع  حيث 
العنا�سر  عن  ال�سركات  عاتق  على 

عنوان  واإىل  من  �سحنها  يتم  التي 
���س��ن��دوق��ه��م ال���ربي���دي. ك��م��ا يحث 
ب��ري��د االإم��������ارات امل��ت��ع��ام��ل��ن على 
الوقت  يف  ا����س���رتاك���ات���ه���م  جت���دي���د 
احتفاظهم  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل��ن��ا���س��ب 
برقم �سندوق الربيد اخلا�س بهم, 
حيث �سيرتتب على عدم التجديد 
يف الوقت املنا�سب, اإلغاء اال�سرتاك 
وخطر فقدان عنا�سرهم الربيدية 

املهمة.

2020 عام  اخليمــة  راأ�س  اقت�شــادية  نفـذتهــا  مبادرة   116
•• راأ�س اخليمــة -الفجر:

 نفذت اقت�سادية راأ�س اخليمة خالل 
العام املن�سرم 116 مبادرة وفعالية 
واملتعاملن  امل��وظ��ف��ن  ا���س��ت��ه��دف��ت 
واأ�سحاب الهمم وامل�سنن واالأطفال 
وغرهم من فئات املجتمع املختلفة, 
الثقايف  منها  عّدة  و�سملت جماالت 
والرتبوي,  وال�����س��ح��ي  وال��ري��ا���س��ي 
وذل������ك ت���ن���ف���ي���ذاً خل���ط���ط ال����دائ����رة 
�سركائها.  مع  وبالتن�سيق  ال�سنوية 
بتكرمي  الفعاليات  ه��ذه  واخُتِتَمت 
اليوم  اح����ت����ف����االت  يف  امل�������س���ارك���ن 

الوطني ال�� 49 لدولة االإمارات. 
 – العيان  عبيد  عائ�سة  واأو���س��ح��ت 
 – املوؤ�س�سي  االت�سال  مكتب  مدير 
باأن الدائرة تعد خطتها الت�سغيلية 
مبا  ع��ام  كل  والفعاليات  للمبادرات 

م���ع االخ����ذ ب��االع��ت��ب��ار االإج�������راءات 
ومتالئمًة  والوقائية,  االح��رتازي��ة 
الت�سدي  يف  العاملية  ال��ت��غ��ّرات  م��ع 
جلائحة فايرو�س كورونا. وبالرغم 
م���ن وج����ود ه���ذه االإج��������راءات التي 
الفعاليات  بع�س  تنفيذ  م��ن  ح��ّدت 
اإاّل اأن التواجد املجتمعي كان فاعاًل, 
حيث تنوعت الفعاليات خالل العام 
جمانية  �سحية  فحو�سات  لت�سمل 
ل���ل���م���وظ���ف���ن وح������م������الت ال����ت����ربع 
وور�س  ريا�سية  وم�����س��ارك��ات  ب��ال��دم 
املوظفن  م��ه��ارات  ل�سقل  خمتلفة 
وَم����َع����اِر�����س ل��ل��م��ج��ت��م��ع وم����ب����ادراٍت 
للطلبة ومبادرات الإ�سعاد املوظفن 
وغرها. واأعربت العيان عن �سكرها 
وتقديرها لكافة اجلهود املبذولة يف 
ومبادراتها  الدائرة  فعاليات  اإجناح 

خالل العام املا�سي.  

اجل����اري����ة, ومب����ا ي��ح��ق��ق االأه������داف 
لتعزيز  امل����رج����وة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأطر  وتعزيز  املجتمعية  امل�سوؤولية 

ال�سركاء,  م����ع  م����ب����ادرة   66 ب����ن 
 25 و  جم��ت��م��ع��ي��ة,  م����ب����ادرة  و25 
ومتعامليها,  الدائرة  ملوظفي  منها 

املتعاملن  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ي��ت��الءم 
وال�سركاء واملجتمع بفئاته وخطط 
وم�ساريعها  التنظيمية  ال��وح��دات 

التوا�سل مع اجلهات ذات العالقة. 
واأ�سارت العيان اإىل اأن الدائرة نظمت 
مق�سمًة  وم���ب���ادرة  ف��ع��ال��ي��ة   116
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العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املعروف العمال التكييف 

CN قد تقدموا الينا بطلب والتربيد رخ�سة رقم:1006281 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد جمينن حممد �سيف املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد �سعيد م�سحى �سعيد املن�سوري

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
لل�سيانة  الن�سر  ال�س�����ادة/�سما  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1918924 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالح احمد نا�سر احلارثي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نزار حجي %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد حجي %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح احمد نا�سر احلارثي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نزار حجي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
او�سيان  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب �سيلون  رخ�سة رقم:2879358 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سناء م�ساعد ح�سن %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مطر عتيق جوهر زعل الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حركات للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1021137 
تعديل مدير/ا�سافة �سودرى كيزار اقبال باجوه

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1.5*4 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية  اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حركات للمقاوالت العامة 

HARKKAT GENERAL CONTRACTING

اإىل /حركات للمقاوالت العامة -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
HARKKAT GENERAL CONTRACTING -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هاي برد للكمبيوتر والهواتف املتحركة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1953810 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ هاي برد للكمبيوتر والهواتف املتحركة 
HYBRID COMPUTERS AND MOBILE PHONES

اإىل /ذا كوفييز كافيه 
THE COFFEZE CAFE

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(
تعديل ن�ساط/م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف بيع اجهزة احلا�سب االيل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة �سكيل حممد

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1103164 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سكيل حممد حنيف من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سكيل حممد حنيف من 100 % اإىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة ذياب يون�س عبداهلل علي البلو�سي %51

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد حمزه حماد ال�سام�سي
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة �سكيل حممد 
SHAKIL MOHAMMED BAQALA

اإىل /حمم�سة �سكيل حممد حنيف ذ م م 
SHAKIL MOHAMMED HANIF ROASTERY LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة حمم�سة )4711006(
تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املتميز 

CN 2387226:للتجارة واال�ستراد  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

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

CN 2689514:نا�سبري  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/انتيلكت�سول 

CN 1957649:الدارة العقارات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مله  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2701913:ايفينت  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

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

اال�سم التجاري:اآرت بيت للم�سغوالت اليدوية والبيئية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - �سرق 0.33 �سما بنت را�سد بن خلف

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1419887 

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

2 - تعين ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2021/01/07 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155000091
 تاريخ التعديل: 2021/01/10

امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

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

اال�سم التجاري:برايت داميوند لرتكيب احلجر ذ.م.م
�سامل حممد عبيد  بناية  , وحدة  العن  ال�سركة:العن �سناعية  عنوان 

الظليم ال�سام�سي/واخرون
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1161673 

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

2 - تعين ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2021/01/5 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:1950021360
 تاريخ التعديل: 2021/01/10

امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

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

التجارية  ال�سفن  لتاأجر  انرتنا�سيونال  مارين  ام  التجاري:يف  اال�سم 
ذ.م.م

هامل  خليفه  ال�سيد  مبنى   0.8 �سرق  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 
خادم الغيث واخرين

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2641309 

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

كم�سفي   , قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعين   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/5  لل�سركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

-  تاريخ التعديل: 2021/01/9 بالرقم:2156000195 
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

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

اال�سم التجاري:جرى �سبي�س ال�ست�سارات امل�سرتيات - �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي , �سرق 0.5 مبنى ال�سيخة �سم�سة بنت 
حمدان بن حممد

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2894357 

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

2 - تعين ال�سادة/كودو�س بي اأر اأ�س حما�سبون قانونيون - فرع اأبوظبي 
بتاريخ:2020/12/28 وذلك بناء على  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   -  1
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 

-  تاريخ التعديل: 2021/01/10 بالرقم:2056011712 
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11 

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

اال�سم التجاري:كافتريا دلة وملة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ابوظبي �سارع زايد االول غ 9 ق 26 وحدة بناية �سيف 

دروي�س احمد الكتبي
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1049804 

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

2 - تعين ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2021/01/10 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2117000077
تاريخ التعديل: 2021/01/10

امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
املعن خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يل�سه لل�ستائر واملفرو�سات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2192958 
تعديل اإ�سم جتاري من/ يل�سه لل�ستائر واملفرو�سات 
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تعديل ن�ساط/حذف بيع اقم�سة ال�ستائر والتنجيد - بالتجزئة 4753004
تعديل ن�ساط / حذف تركيب مفرو�سات االر�سيات 9524006

تعديل ن�ساط / حذف بيع االأثاث املنزيل - بالتجزئة 4759001
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:2863759 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة راجناماتي لت�سليح ال�سيارات

RANGAMATI AUTO REPAIR WORKSHOP
اإىل /داميوند كينغ لزينة ال�سيارات 

DIAMOND KING CAR ACCESSORIES
تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات 4530010

تعديل ن�ساط / حذف �سمكرة املركبات 4520001
تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح ميكانيك املركبات 4520003

تعديل ن�ساط / حذف ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات 4520021
تعديل ن�ساط / حذف دهان ور�س املركبات 4520002

 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح كهرباء ال�سيارات 4520005
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135



االثنني   11  يناير   2021  م   -   العـدد   13135  
Monday   11  January   2021   -  Issue No   13135

07

اأخبـار الإمـارات
�شيف بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س ال�شعادة واالإيجابية

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان, نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية  تراأ�س الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
اأم�س اجتماع جمل�س ال�سعادة واالإيجابية بوزارة الداخلية عن بعد.

وناق�س �سموه مع االأع�ساء عددا من املوا�سيع املتعلقة باملبادرات وامل�ساريع التي ت�ستهدف تطوير 
والتدابر  واالإج�����راءات  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  ج���ودة  وت��ع��زي��ز  واالأم��ن��ي  ال�سرطي  العمل  منظومة 
واملتعاملن, و�سبل  العاملن  ال��وزارة يف احلر�س على �سحة و�سالمة  التي تتخذها  االحرتازية 
تعزيز التن�سيق مع كافة اجلهات احلكومية وال�سركاء يف �سبيل تعزيز اجلهود الوقائية لتحقيق 

اأعلى درجات اجلاهزية.
بوزارة  واالإيجابية  ال�سعادة  اأع�ساء جمل�س  كافة  بعد  االت�سال عن  تقنيات  ح�سر االجتماع عرب 

الداخلية من كبار ال�سباط والقادة العامون لل�سرطة بالدولة.

بح�صور �صلطان �جلابر و�صارة �لأمريي

وزارة ال�شناعة وجمعية االإمارات لرعاية املوهوبني تناق�شان �شبل دعم الطلبة املوهوبني من اأبناء الوطن
•• دبي-الفجر:

اجتماع  االأح��د  اأم�س  �سباح  ُعقد 
بن وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
امل���ت���ق���دم���ة, وج��م��ع��ي��ة االإم��������ارات 
لرعاية املوهوبن, ح�سره معايل 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر, 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزي����ر 
امل���ت���ق���دم���ة, وم����ع����ايل �����س����ارة بنت 
ي��و���س��ف االأم�������ري وزي������رة دول���ة 
رئي�س  امل��ت��ق��دم��ة,  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االإم������ارات  وك���ال���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
�ساحي  الفريق  ومعايل  للف�ساء, 
رئي�س  ن����ائ����ب  مت����ي����م,  خ����ل����ف����ان 
ال�����س��رط��ة واالأم����ن ال��ع��ام يف دبي, 

رج���ل االأع���م���ال ال��دك��ت��ور حممد 
عمر بن حيدر.

العور,  من�سور  ال��دك��ت��ور  و���س��رح 
اأن ر�سالة  املن�سق العام للربنامج, 
ت��زوي��د جيل  ال��ربن��ام��ج تتمثل يف 
مبهارات  املواطنن  م��ن  النا�سئة 
خالل  م��ن  العلمي  اال�ستك�ساف 
احلديثة,  التقنيات  تعززه  منهج 
غر�س  يف  ت��ت��ج�����س��د  روؤي����ت����ه  واأن 
عقول  يف  ال�������س���روري���ة  امل����ه����ارات 
ملواجهة  امل��واط��ن��ن  م��ن  النا�سئة 
هذه  والأداء  امل�ستقبل,  حت��دي��ات 
الروؤية,  ه��ذه  وجت�سيد  الر�سالة 
علوم  ي���غ���ط���ي  ال����ربن����ام����ج  ف�������اإن 
واالأحياء  والفيزياء  الريا�سيات 

وكبار امل�سوؤولن بالدولة.
الفريق  اأع��رب معايل  من جانبه, 
�سكره  ع��ن  متيم,  خلفان  �ساحي 
الدكتور  م���ع���ايل  اإىل  وت���ق���دي���ره 
�سلطان بن اأحمد اجلابر, على ما 
بادر به من ا�ستعداد الوزارة لدعم 

اأبناء الوطن من املوهوبن.
 ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س م��ع��ال��ي��ه جتربة 
رع����اي����ة  اجل����ن����وب����ي����ة يف  ك������وري������ا 
عليها  اط���ل���ع  ال���ت���ي  امل����وه����وب����ن, 
خ��الل زي��ارت��ه م��وؤخ��راً على راأ�س 
اإىل كوريا اجلنوبية, ومدى  وفد 
التجربة,  ت��ل��ك  م���ن  اال���س��ت��ف��ادة 

وتطبيقها يف الدولة.
م���ن ج���ان���ب اآخ������ر, ع��ق��د جمل�س 

علمية ومعرفية ومهنية, ما يعني 
اأج���ي���ال من  ت��اأه��ي��ل  اآخ����ر  بتعبر 
لديهم  الذين  املواطنن  العلماء 
واملناف�سة  ل��ل��ت��م��ي��ز  اال����س���ت���ع���داد 
ال�سعيد  ع��ل��ى  واق���ت���دار  ب���ج���دارة 
العاملي. كما ناق�س جمل�س االإدارة 
اقرتاح  منها  املوا�سيع  من  ع��ددا 
لرعاية  االإم����ارات  جمعية  جملة 
"موهبة  ب����ع����ن����وان  امل����وه����وب����ن 
وطن", التي تتناول كافة اأن�سطة 
يف  وي�سارك  وتوثيقها,  اجلمعية 
االإدارة,  اأع�ساء جمل�س  حتريرها 
املوهوبن,  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  وع�����دد 

واأ�سحاب االخت�سا�س.
ح�����س��ر االج��ت��م��اع ���س��ع��ادة مرزا 

جمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
االإمارات لرعاية املوهوبن, وعدد 

من امل�سوؤولن من اجلانبن.
مناق�سة  االجتماع  خ��الل  وج��رى 
�سبل التعاون بن اجلانبن, حيث 
اأبدى معايل الدكتور �سلطان بن 
اأح��م��د اجل��اب��ر ا���س��ت��ع��داد ال����وزارة 
للجمعية  ال��الزم  الدعم  لتقدمي 
ال���دول���ة من  ب��اأب��ن��اء  يتعلق  ف��ي��م��ا 
وامل�ساهمة  امل���وه���وب���ن,  ال��ط��ل��ب��ة 
املنا�سبة  العمل  ف��ر���س  اإي��ج��اد  يف 
لهم م�ستقباًل, م�سراً معاليه اأن 
ورعايتهم  ب��امل��وه��وب��ن  االه��ت��م��ام 
ه��و م��ن االأول��وي��ات التي ت��اأت��ي يف 
م��ق��دم��ة يف اه��ت��م��ام��ات ال������وزارة 

وال��ك��ي��م��ي��اء وف����ق ج�����دول زمني 
م�������درو��������س مب������راح������ل م���ت���ع���ددة 
يوظف  ت�سميم  ووف��ق  ومتكاملة 
خم��ت��ل��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف 
التعليم والتدريب, يف م�سعى اإىل  
تن�سئة جيل ُمبتكر ومبدع, و مزود 
يف  والكفاءات  والقدرات  باملهارات 
ه��ذه امل��ج��االت وال��ف��روع العلمية, 
مبتطلبات  للنهو�س  يوؤهله  مب��ا 
العلمي  واالإب���������������داع  االب�����ت�����ك�����ار 
ال�سرورية ملواكبة توجهات الدولة 
العلمية  بامل�سوؤوليات  والنهو�س 
حتديات  وم����واج����ه����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
بهذه  يت�سل  م��ا  ك��ل  يف  امل�ستقبل 
ال��ع��ل��وم م��ن ���س��ن��اع��ات وجم���االت 

لرعاية  االإم������ارات  جمعية  اإدارة 
امل��وه��وب��ن اج��ت��م��اع��اً مت ع��ن بعد 
ب���رئ���ا����س���ة معايل  اأم���������س  ����س���ب���اح 
ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان متيم, 
االإدارة,  جمل�س  اأع�ساء  وح�سور 
ع��دد من  وج��رى خالله مناق�سة 
امل��وا���س��ي��ع امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
اأع����م����ال اجل���م���ع���ي���ة, ح���ي���ث اأ����س���اد 
"امل�ستك�سف  ب���ربن���ام���ج  م��ع��ال��ي��ه 
الدكتور  اأع��ده  االإماراتي" ال��ذي 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ع�����ور,  م���ن�������س���ور 
حمدان  جامعة  رئي�س  اجلمعية, 
�سيتم  وال��ذي  الذكية,  حممد  بن 
القليلة  االأ�سابيع  خ��الل  اإطالقه 
ب��دع��م ورعاية  امل��ق��ب��ل��ة, و���س��ي��ك��ون 

من�سور  وال����دك����ت����ور  ال�������س���اي���غ, 
اجلمعية,  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال���ع���ور, 
خالد  ال��دك��ت��ور  متقاعد  وال��ل��واء 
والعميد  ال�سندوق,  اأم��ن  امل��ري 
اإدارة  امل��ن��اع��ي, م��دي��ر ع���ام  ول��ي��د 
نائب  مبكتب  واالبتكار,  التطوير 
يف  العام  واالأم���ن  ال�سرطة  رئي�س 
ال�سر  اأم��ن  دب��ي, وم��ن��رة �سفر, 
اجلابري,  �سيف  والدكتور  العام, 
ودياال  النيادي,  �سافع  والدكتور 
والدكتورة  ال��ن��ع��ي��م��ي,  اإب���راه���ي���م 
ح�����س��ة ب���ن ح���ي���در, وامل����ق����دم زيد 
االإعالمي  امل�ست�سار  ال�����س��اب��وين, 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة, وال����دك����ت����ور اأح���م���د 

املهري.

اأ�شرية ا�شت�شاري ال�شارقة تقر برنامج زيارتها للموؤ�ش�شات االأ�شرية»وام« ت�شارك يف برنامج التدريب العملي واملهني اإعداد بالتعاون مع الرتبية
••اأبوظبي-وام :

اإعداد  اأنباء االإم��ارات )وام( يف برنامج التدريب العملي  واملهني   �ساركت وكالة 
الدولة  موؤ�س�سات  من  عدد  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمته  ال��ذي 
املا�سي  دي�سمرب   31  -  20 الفرتة من  واخلا�س خالل  املحلي  القطاعن  يف 
املهارات  واإك�سابهم  ومتطلباته  وبيئاته  العمل  بقطاعات  الطلبة  تعريف  بهدف 
اجلامعية  تخ�س�ساتهم  لتحديد  م�ستقبال  الإع���داده���م  واملهنية  ال�سخ�سية 
وخو�س احلياة املهنية .  و �سمل الربنامج التدريبي املراحل الدرا�سية امل�ستهدفة 
اأنباء االإم��ارات من خالل  من ال�سف التا�سع اإىل الثاين ع�سر .  وقدمت  وكالة 
م�ساركتها يف الربنامج التدريبي نبذة تعريفية عن تاأ�سي�س )وام( و اأبرز خدماتها 
والتغطية  الرقمي,  واالإع���الم  واملالتميديا,  ال�سحفي,  التحرير  ت�سمل  التي 
االإعالمية, والر�سد واملتابعة اإ�سافة ل�سرح حول بيئة العمل واآلية �سر العمل 
والطالبات  الطالب  تدريب  املهنة.  ومت  واأخالقيات  االأنباء  وكالة  ال�سحفي يف 
ال�سحفية  الكتابة  ال�سحفي وفن كتابته وقوالب  اأ�سا�سيات حترير اخلرب  على 
الت�سوير  خ�سائ�س  والتلفزيوين  واأب���رز  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال�سحفي  والتحرير 
جانبها  م��ن   . ال��ك��ام��را  ا�ستخدام  اىل  باالإ�سافة  التلفزيوين  و  ال��ف��وت��وغ��رايف 
الرتبية  ب���وزارة  واملهني  االأك��ادمي��ي  االإر���س��اد  اإدارة  اجل�سمي مديرة  اأم��ل   ثمنت 
اأنباء االإم��ارات )وام( التعاون الوثيق الذي يجمع  والتعليم, يف ت�سريح لوكالة 

اأ�سكااًل عدة, ويعزز من الروؤية امل�سرتكة يف بناء  "وام", والذي ياأخذ  ال��وزارة ب� 
كوادر مواطنة مهارية تتمتع باخلربة والدراية واملعرفة وعلى �سوية عالية من 
القدرات التي تخولهم خو�س م�سمار العمل بكفاءة واقتدار.  وقالت اإن برنامج 
م�سبقاً  واإعدادهم  الطلبة  مهارات  تنمية  يف  تطلعاتنا  ليحاكي  جاء  "اإعداد" 
اأمامهم وكيفية  للحياة املهنية, وو�سع الت�سورات امل�ستقبلية واخليارات املهنية 
وميولهم  وم�ستوياتهم  مهاراتهم  وفق  العمل  يف  ورغباتهم  اأولوياتهم  حتديد 
واالأعمال,  التخ�س�سات  طبيعة  عن  وا�سعة  فكرة  اإك�سابهم  بجانب  ال�سخ�سية, 
وتزويدهم باملهارات ال�سخ�سية واملهنية, واإعدادهم وتاأهيلهم لالنخراط املبكر 
املهنية  اأن املجال االإعالمي ي�سكل واحدة من املجاالت  يف �سوق العمل.  وذكرت 
املهمة على ال�ساحة الوطنية, التي ن�سعى اإىل اأن يكون لل�سباب املواطن دور مهم 
وتوفر  االإعالمية,  وال�سوؤون  املجاالت  يف  انخراطه  عرب  وذل��ك  دفته,  اإدارة  يف 

تدريب تخ�س�سي للتعرف اإىل اأدواته وركائزه ومهاراته واآفاقه امل�ستقبلية.
اال�سرتاتيجي  ال�سريك  "وام"  االم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأن  اجل�سمي   واأو�سحت 
الدرا�سي  الف�سل  اإج��ازة  خالل  طلبتنا  با�ستقطاب  كبراً  تعاونا  اأب��دت  للوزارة, 
االأول, وهياأت لهم الظروف املنا�سبة النخراطهم �سمن ور�س تدريبية تخ�س�سية 
على يد كفاءات اإعالمية, متكنوا خاللها من التعرف اإىل العديد من جوانب 
العمل االإعالمي ومبادئه واآلياته واملهارات املطلوبة, وهو ما عزز من درايتهم 

ومعارفهم ب�سكل مميز.

•• ال�صارقة -وام: 

اأق����رت جل��ن��ة االأ����س���رة باملجل�س اال���س��ت�����س��اري الإم���ارة 
ال�����س��ارق��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا ال����ذي ع��ق��دت��ه موؤخرا 
املوؤ�س�سات  من  لعدد  زياراتها  برنامج  املجل�س  مبقر 
املتخ�س�سة يف تقدمي خدمات لالأ�سرة وذلك خالل 
الت�سريعي  الف�سل  من  الثاين  العادي  االنعقاد  دور 
العا�سر. وتناول االجتماع الذي تراأ�سته فاطمة علي 
من  ع��دد  اأع�سائها  بح�سور  اللجنة  رئي�سة  املهري 
فر�س  حيث  من  ال�سلة  ذات  وامل��ب��ادرات  املو�سوعات 
واملعاقن  االأ���س��ر  ودع��م  املجتمعية  اخل��دم��ات  تنمية 
وك��ب��ار امل��واط��ن��ن ب��ج��ان��ب االه��ت��م��ام ب��االأط��ف��ال وما 
االجتماعي  وال���دع���م  ال���رع���اي���ة  م���ن  ب��ذل��ك  ي��ت�����س��ل 
م�ستقرة  اأ�����س����رة  ت���ك���وي���ن  ع���ل���ى  ال�������س���ب���اب  وحت���ف���ي���ز 
ومرتابطة ... ا�سافة اىل ا�ستعرا�س كافة املقرتحات 
الدعم  اللجنة  ثمنت  و   . ب��االأ���س��رة  عالقة  لها  التي 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  يقدمه �ساحب  الذي  الكبر 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 

حاكم ال�سارقة لالأ�سرة ومتابعة قرينتة �سمو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س االأعلى 
الكرمي  العي�س  متطلبات  توفر  يف  االأ���س��رة  ل�سوؤون 

الكرمية  احل��ي��اة  ل�سمان  املجتمع  منظومة  �سمن 
جلميع فئات املجتمع واإيالء االأ�سرة االأهمية يف كافة 

الربامج واخلطط بهدف االرتقاء باأفرادها .
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   انذار عديل بالن�صر 

2020/7673 
املنذر:فارم فري�س �س.ذ.م.م

�سامل عي�سى عبيد  ملالكها/علي  موؤ�س�سة فردية   1 البحرية  فرع  للماكوالت  االزرق  املحيط  اليها:مطعم  املنذر 
اجلالف - جمهول حمل االقامة

املبادرة اىل �سداد مبلغ وقدره )361620( درهم ثالثمائة وواحد و�ستون الف  املنذرة تنذركم ب�سرورة  ال�سركة 
توريد  بعمليات  قامت  قد  االخ��رة  كانت  املنذرة  وبن  بينكم  تعامل جت��اري  دره��م مبوجب  وع�سرون  و�ستمائة 
املدة  الب�سائع من قبلكم ل�سالح وذلك خالل  ا�ستالم تلك  بناء على طلبكم ومت  املنزلية  لكميات من االجهزة 
القانونية �سندا لن�س املادة 2/25 من القانون رقم 27 ل�سنة 2007 امل�سار اليه �سلفا بوجوب �سداد مبلغ مديونية 
املرت�سد وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ الن�سر لهذا االن��ذار - ويف حال اخاللكم بعدم ال�سداد خالل املهلة 
املذكورة انفا �سوف نكون م�سطرين اىل اتخاذ ومبا�سرة كافة االج��راءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة 
وحت�سيل املبالغ املرت�سدة والغر م�سددة من قبلكم مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر قيد دعوى ق�سائية 
كافة ممتلكاتكم  املرت�سد يف ذمتكم واحلجز على  ب�سداد قيمة  للمطالبة  القانونية  االج��راءات  كافة  ومبا�سرة 
وارا�سيكم املالية لدى البنوك العاملة يف الدولة مع الزامكم بتحميل كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية واتعاب 

املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام الوفاء
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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مذكرة اعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة حمكمة ال�صارقة , املحكمة البتدائية املدنية
عري�صة  على  اأمر   SHCFICIPTO2020 /0007557 يف  الدعوى رقم

اىل املحكوم عليه:ور�سة �سنا�س لت�سليح ال�سيارات

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت املحكمة عليك هذه املحكمة يف 

بالتايل:نامر  يون�س  حممد  كفيل  ل�سالح:حممد  بالرقم  املذكورة  الدعوى 

قابال  حكما   , به  اخلا�س  ال�سفر  جواز  املدعي  ت�سلم  ان  عليها  املدعي  بالزام 

لال�ستئناف خالل املدة القانونية يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره. 
القا�صي/ه�صام احمد عو�صني
حمكمة ال�صارقة

املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الكائنة يف منطقة احلرة جبل علي مع   - ال�سيارات  لتاأجر  �سركة ثريفتي  ترغب 
الرخ�سة املهنية رقم:5170 واملرخ�سة من قبل هيئة املنطقة احلرة بجبل علي دبي 
, االمارات العربية املتحدة وعنوانها �س.ب:2622 جبل علي , دبي , وذلك يف اعالن 
قرارها للكافة وحل ال�سركة بوا�سطة جمل�س االدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 
10 يناير 2021 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة وفقا لذلك تهيب ال�سركة باأي طرف معني 
باالمر ولديه اي مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما 

من تاريخ هذا االعالن عن طريف الربيد امل�سجل او االت�سال ب�����:
ال�سيد/عبداهلل احمد املو�سى

�سركة ثريفتي لتاأجر ال�سيارات - �س.ب:2622 , دبي , االمارات العربية املتحدة - 
Alikarim@aaagroup.ae:هاتف رقم:0506574247 - الربيد االلكرتوين

 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 5847/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )292692.32( درهم الفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  

طالب االإعالن : �سيئول ل�سناعة االثاث ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- فورزون ديكور ال�سناعية ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : 

ذ.م.م  ال�سناعية  ديكور  ف��ورزون  املعرو�س �سدها/  بالزام  بتاريخ 2021/1/2  االبتدائية  دبي  امرت حمكمة 
ان توؤدي اىل طالبة االمر/ �سيئول ل�سناعة االثاث ذ.م.م مبلغ وقدره )292.692.32( درهم مائتان واثنان 
وت�سعون الف و�ستمائة واثنان وت�سعون درهما واثنان وثالثون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة

ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ص الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2020/2932 م ج 

املرفوعة من املدعي/ حممد مازن عبد الغالب االبر�س 
اىل املدعي عليه / عالء الدين حممد �سفوح املدر�س 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سور:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )300000( درهم مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ 2019/7/25 
به  املق�سي  املبلغ  اأ�سل  على  الفائدة  تزيد  اال  على  التام  ال�سداد  وحتى 

وبالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
القلم املدين 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2020/3485 مدين جزئي 

املرفوعة من املدعي/ عبر بنت انور بن حمزة مر ال�سليماين 
�سد املدعي عليه / ابايومي اوالونيبكون كوليد - نيجري اجلن�سية 

نعلمك بانه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبن اأدناه
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ )18350( 
من  باملنا�سب  والزمته  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�س  للمدعية  درهم 

الر�سوم وامل�ساريف ومئتي درهم اتعاب حماماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�صر 

 8017/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  احمد بن �سالح بن ابراهيم العبيد -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/خيول لتاجر ال�سيارات �س.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)10846.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 
                      يف الدعوى رقم  8877/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2935 اأمر اأداء , ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 101.375.16 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإع��الن : الماركيز انرتنا�سيونال )�سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة( -  �سفته بالق�سية 
: املنفذ �سده 

املطلوب اإعالنه : 1- ماركة هو�سبيتالتي �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )101.375.16( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة , وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 336006         بتاريخ: 2020/09/21
با�س��م: �سي 3.اأي, اإنك.

وعنوانه: 1300 �سيبورت بلفد., �سويت 500, ريدوود �سيتي, �سي ايه 94063,  الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات ا�ست�سارات ومعلومات االأعمال
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة C3 AI باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337180            بتاريخ : 2020/10/08
رقم االأولية: 88878536

تاريخ االأولية: 2020/04/20
البلد االأولية: الواليات املتحدة االمريكية
با�س��م: ايرن�سيبت فارما�سوتوكول�س, انك.

وعنوانه: 10 هد�سون ياردز, ثرتي �سفنث فلور,  نيويورك, نيويورك 10001, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وظروفه؛  وا���س��ط��راب��ات��ه  ال��ك��ب��د  اأم���را����س  ل��ع��الج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  ���س��ي��دالن��ي��ة؛  م�ستح�سرات 
امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج التهاب الكبد الدهني غر الكحويل ومر�س الكبد الدهني غر الكحويل 

وتليف الكبد من تراكم مفرط الربوتينات والتليف الكبدي
بالفئة: 5

و�سف العالمة: كلمة LYVFIRLA  باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337926  بتاريخ : 2020/10/21
با�س��م: في�سبوك, انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ومتعددة  تفاعلية  األعاب  توفر  وهي  الرتفيهية,  اخلدمات  للغر؛  االإلكرتوين  الن�سر  خدمات  الرتفيه؛  خدمات 
قابلة  اإلكرتونية غر  االت�سال؛ توفر من�سورات  �سبكات  اأو  االإنرتنت  لعبها عرب  يتم  الواحد  الالعبن والالعب 
ملطوري  والرتفيهية  التعليمية  لالأغرا�س  م�سابقات  واإج���راء  عر�س  ال��ربام��ج؛  ملطوري  االإن��رتن��ت  عرب  للتنزيل 
الربجميات؛ ن�سر املواد التعليمية, وهي ن�سر الكتب واملجالت والن�سرات االإخبارية واملن�سورات االإلكرتونية؛ ن�سر 
املجالت االإلكرتونية غر القابلة للتنزيل, وهي على وجه التحديد مدونات الويب )املدونات( التي تعر�س حمتوى 
الواقع  حول  ومدونات   , وجتارًيا  وت�سويقًيا  اإعالنًيا  حمتوى  تعر�س  التي  واملدونات   , امل�ستخدم  بوا�سطة  حم��دًدا 
االفرتا�سي والواقع املعزز؛ خدمات األعاب الواقع االفرتا�سي املقدمة عرب االإنرتنت و�سبكات االت�ساالت االأخرى؛ 
املختلط  الواقع  األعاب  خدمات  االأخ��رى؛  االت�ساالت  و�سبكات  االإنرتنت  عرب  املقدمة  املعزز  الواقع  األعاب  خدمات 
والندوات  املوؤمترات  التعليمية وهي تنظيم وعقد  االأخ��رى؛ اخلدمات  االت�ساالت  و�سبكات  االإنرتنت  املقدمة عرب 
يف جماالت الذكاء اال�سطناعي واإنرتنت االأ�سياء؛ اخلدمات الرتفيهية وهي توفر األعاب الفيديو على االإنرتنت 
واألعاب الكمبيوتر واالألعاب االإلكرتونية واالألعاب التفاعلية؛ توفر برامج األعاب عرب االإنرتنت غر قابلة للتنزيل؛ 

التعليم؛ توفر التدريب ؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية
بالفئة: 41

و�سف العالمة: ر�سم دائرة ت�سبه فقاعة الكالم مع �سورة متعرجة بداخلها ت�سبه �سرارة الكهرباء بااللونا االبي�س 
واال�سود

اال�س��رتاطات: 
اإر�ساله  اأو   , االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338544           بتاريخ : 2020/11/01
رقم االأولوية: 88909846

تاريخ االأولوية: 2020/05/11
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: ايه يف بي ماترك�س, ال ال �سي
وعنوانه: 7373 جيتواي بوليفارد, نيوارك, كاليفورنيا, 94560, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

بطاريات؛ �سواحن البطارية؛ �سا�سات البطارية؛ حزم البطارية؛ �سا�سات اأداء البطارية؛ خمتربات )اأجهزة 
اختبار( البطارية؛ البطاريات الكهربائية؛ بطاريات التخزين الكهربائية

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة ATIEVA باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 336004      بتاريخ: 2020/09/21

رقم االأولوية: 88846363
تاريخ االأولوية: 2020/03/24

البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
با�س��م: �سي 3.اأي, اإنك.

وعنوانه: 1300 �سيبورت بلفد., �سويت 500, ريدوود �سيتي, �سي ايه 94063,  الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الربجميات كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( وخدمات من�سة كخدمة )بي ايه ايه ا�س( كل ما �سبق توفر 
ال�سخمة  والبيانات  اال�سطناعي  والذكاء  الكمبيوتر  برامج  ون�سر  وتطوير  ت�سميم  يف  لال�ستخدام  برامج 
وتطبيقات اإنرتنت االأ�سياء على نطاق املوؤ�س�سات؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( وخدمات 
وتكاملها  ونقلها  البيانات  برامج لال�ستخدام يف جمع  توفر  �سبق  ما  كل  ا���س(  ايه  ايه  )بي  من�سة كخدمة 
ا�س( وخدمات من�سة  ايه  ايه  اأو دجمها وت�سورها وحتليلها وتخزينها؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�س 
كخدمة )بي ايه ايه ا�س( كل ما �سبق توفر برامج لال�ستخدام يف االت�سال ب�سبكة من االأ�سياء املادية واالأجهزة 
واملركبات واملباين التي مت ت�سمينها مع االإلكرتونيات والربامج واأجهزة اال�ست�سعار واالت�سال بال�سبكة وكلها 

متكن هذه االأ�سياء واالأجهزة واملركبات واملباين من التجميع والتبادل وتقرير البيانات
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة C3.AI باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  336845         بتاريخ: 2020/10/04
با�س��م: في�سبوك تكنولوجيز, ال ال �سي  

وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات األعاب الواقع االفرتا�سي املقدمة مبا�سرة عرب االإنرتنت من �سبكة كمبيوتر؛ خدمات األعاب الواقع 
لعبة  االإنرتنت؛ توفر  الكمبيوتر مبا�سرة على  األعاب  الفيديو؛ توفر  األعاب  ترفيه  االفرتا�سي؛ خدمات 
كمبيوتر ميكن الو�سول اإليها من قبل امل�ستخدمن على �سبكة عاملية و/اأو االإنرتنت؛ توفر األعاب كمبيوتر 

تفاعلية مبا�سرة على االإنرتنت
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: كلمات BEAT SABER باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337923           بتاريخ : 2020/10/21
با�س��م: في�سبوك, انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الت�سويق والرتويج؛ توفر اأبحاث الت�سويق وخدمات املعلومات؛ خدمات الرتويج لل�سلع واخلدمات لالآخرين عرب االإنرتنت 
التجارية  العالمة  وتقييم  لالآخرين,  الو�سائط  و�سراء  االإعالمي  التخطيط  وهي  واالع��الن,  الدعاية  خدمات  االت�سال؛  و�سبكات 
وخدمات حتديد العالمات التجارية لالآخرين, وخدمات �سراء االإعالنات لالآخرين؛ خدمات ا�ست�سارية يف جماالت الدعاية واالعالن 
الكمبيوتر  �سبكات  عرب  الثالثة  االأط��راف  ومنتجات  خدمات  وبيع  تبادل  ت�سهيل  طبيعة  يف  التجارية  الو�ساطة  خدمات  والت�سويق؛ 
واالت�ساالت؛ توفر االأ�سواق االلكرتونية لبائعي ال�سلع و / اأو اخلدمات؛ ربط امل�سرتين والبائعن عرب بيئة �سبكة االإنرتنت؛ خدمات 
�سبكات االأعمال؛ خدمات ا�ست�سارات التوظيف والتعين؛ خدمات الدعاية واالإعالن, وهي توفر تاأجر م�ساحات اإعالنية مبوبة عرب 
االإنرتنت و�سبكات االت�سال االأخرى؛ جتميع البيانات يف قواعد بيانات الكمبيوتر على االإنرتنت وقواعد البيانات القابلة للبحث عرب 
االإنرتنت يف جمال االإعالنات املبوبة؛ تعزيز ترويج املبيعات لالآخرين من خالل ت�سهيل خدمات بطاقات الهدايا املدفوعة م�سبًقا, 
واملق�سود بها اإ�سدار �سهادات بطاقات الهدايا التي ميكن ا�سرتدادها مقابل �سلع اأو خدمات؛ خدمات الدعاية واالإعالن لتعزيز الوعي 
العام حول االأن�سطة واخلدمات اخلرية واالن�سانية والتطوعية و اخلدمة العامة واملجتمعية واالأن�سطة االإن�سانية؛ الدعاية واالإعالن 
عرب الو�سائط االإلكرتونية؛ خدمات امل�ساعدة التجارية, وهي اإدارة عالقات العمالء؛ اخلدمات االإعالنية؛ ن�سر االإعالنات لالآخرين 
عرب االإنرتنت و�سبكات االت�سال؛ الرتويج ال�سلع واخلدمات لالآخرين عن طريق توزيع االإعالنات عرب االإنرتنت و�سبكات االت�ساالت 
االأخرى؛ اخلدمات االإعالنية, وهي خدمات اإدارة احلمالت االإعالنية وا�ستهدافها وتنفيذها وحت�سينها؛ ادارة اعمال؛ توجيه االأعمال, 
تفعيل الن�ساط املكتبي؛ ا�ست�سارات االأعمال فيما يتعلق باأن�سطة الت�سويق؛ خدمات ا�ست�سارات ا�سرتاتيجية العالمة التجارية؛ ت�سميم 

مواد اإعالنية لالآخرين؛ اتاحة التنبيهات واالإخطارات االإلكرتونية
بالفئة: 35

و�سف العالمة: ر�سم دائرة ت�سبه فقاعة الكالم مع �سورة متعرجة بداخلها ت�سبه �سرارة الكهرباء بااللونا االبي�س واال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2020/10/21 املودعة حتت رقم : 337928 
با�س��م: في�سبوك, انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

لالآخرين  واالر���س��اد  اال�ستقبال  الكون�سرج  خدمات  تقدمي  االإن��رتن��ت؛  عرب  االجتماعية  ال�سبكات  خدمات 
عمليات  وترتيب  ال�سخ�سية,  ال�سراء  عمليات  وت�سهيل  احل��ج��وزات,  حجز  وه��ي  االأف���راد,  احتياجات  لتلبية 
الت�سليم ال�سخ�سية, واإجراء الرتتيبات ال�سخ�سية املطلوبة, وتقدمي التو�سيات ب�ساأن املنتجات واخلدمات, 

وتوفر املعلومات اخلا�سة بالعميل لتلبية االحتياجات الفردية
بالفئة: 45

و�سف العالمة: ر�سم دائرة ت�سبه فقاعة الكالم مع �سورة متعرجة بداخلها ت�سبه �سرارة الكهرباء بااللونا 
االبي�س واال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 336005         بتاريخ: 2020/09/21
با�س��م: �سي 3.اأي, اإنك.

وعنوانه: 1300 �سيبورت بلفد., �سويت 500, ريدوود �سيتي, �سي ايه 94063,  الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها يف جمع البيانات ونقلها وتكاملها اأو دجمها وت�سورها وحتليلها وتخزينها؛ 
مت  التي  واملباين  واملركبات  واالأجهزة  املادية  االأ�سياء  من  ب�سبكة  االت�سال  يف  لال�ستخدام  كمبيوتر  برنامج 
االأ�سياء  ه��ذه  متكن  وكلها  بال�سبكة  واالت�سال  اال�ست�سعار  واأج��ه��زة  وال��ربام��ج  االإلكرتونيات  مع  ت�سمينها 

واالأجهزة واملركبات واملباين من التجميع والتبادل وتقرير البيانات
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: عبارة C3 AI باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  336847         بتاريخ: 2020/10/04
با�س��م: في�سبوك تكنولوجيز, ال ال �سي  

وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

األعاب الواقع االفرتا�سي؛ برامج االألعاب؛  اأو املمر؛ برامج  األعاب الفيديو يف الرواق  برامج االألعاب الآالت 
األعاب كمبيوتر ميكن تنزيله من �سبكة كمبيوتر عاملية؛  القابلة للتنزيل؛ برنامج  الكمبيوتر  األعاب  برامج 
األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ برامج األعاب الكمبيوتر التفاعلية؛ برامج األعاب الكمبيوتر التي يتم تنزيلها 

عرب االإنرتنت )الربامج(؛ برامج األعاب لال�ستخدام مع وحدات حتكم األعاب الفيديو
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: كلمات BEAT SABER باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337925            بتاريخ : 2020/10/21
با�س��م: في�سبوك, انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سوتي  واملحتوى  الفيديو  ومقاطع  الرقمية  ال�سور  مللفات  االإلكرتوين  النقل  وهي  والبيانات,  والفيديو  ال�سور  م�ساركة  خدمات 
واملرئي بن م�ستخدمي االإنرتنت؛ االت�ساالت؛ توفر الو�سول اإىل قواعد البيانات احلا�سوبية واالإلكرتونية عرب االإنرتنت؛ خدمات 
االت�ساالت, وهي النقل االإلكرتوين للبيانات والر�سائل والر�سومات وال�سور وال�سور ومقاطع الفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري و 
امللفات؛ توفر منتديات ال�سبكية على االإنرتنت للتوا�سل حول املو�سوعات ذات االهتمام العام؛ توفر روابط ات�ساالت عرب االإنرتنت 
تنقل م�ستخدمي االأجهزة املحمولة واالإنرتنت اإىل �سفحات ويب اأخرى ؛ ت�سهيل الو�سول اإىل مواقع الطرف الثالث اأو اإىل حمتوى 
الفورية ولوحات  الر�سائل  االإنرتنت وخدمات  الدرد�سة عرب  ؛ توفر غرف  ت�سجيل دخول عاملي  ثالث عرب  اآخر لطرف  اإلكرتوين 
نقل  خدمات  ؛  االأخ��رى  االت�ساالت  �سبكات  اأو  االإنرتنت  عرب  والفيديو  والن�سو�س  ال�سوتي  البث  خدمات  ؛  االإلكرتونية  الن�سرات 
يف  احلا�سوبية  البيانات  قواعد  اإىل  الو�سول  توفر  الهاتفية؛  االت�ساالت  خدمات  ؛   )VOIP( االإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�سوت 
جمال التوا�سل االجتماعي والتعريف االجتماعي؛ االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية وخدمات الكمبيوتر ال�سبكية من نظر اإىل نظر 
وهي النقل االإلكرتوين لل�سور واملحتوى ال�سمعي الب�سري والفيديو وال�سور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والبيانات والن�سو�س 
والر�سائل واالإعالنات وو�سائل االإعالم واالت�ساالت واملعلومات؛ البث املبا�سر للفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري والتفاعل ال�سمعي 
الب�سري عرب االإنرتنت؛ خدمات املوؤمترات عن بعد ال�سوتية واملرئية؛ خدمات االت�ساالت, اأي خدمات نقل البيانات وا�ستقبالها عرب 
�سبكات االت�ساالت؛ خدمات ات�ساالت الهاتف املحمول؛ خدمات ر�سائل الويب؛ خدمات الر�سائل الفورية؛ التبادل االإلكرتوين لل�سوت 
والبيانات وال�سوت والفيديو والن�سو�س والر�سوم البيانية التي ميكن الو�سول اإليها عرب كمبيوتر االإنرتنت و�سبكات االت�ساالت؛ 

خدمات م�ساركة ال�سور والفيديو
بالفئة: 38

و�سف العالمة: ر�سم دائرة ت�سبه فقاعة الكالم مع �سورة متعرجة بداخلها ت�سبه �سرارة الكهرباء بااللونا االبي�س واال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337973               بتاريخ : 2020/10/22
با�س��م: ايت ج�ست, انك.

وعنوانه: 2000 فول�سوم �سرتيت, �سان فران�سي�سكو , �سي ايه 94110 , الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 29
منتجات ميكن ن�سرها او دهنها اأ�سا�س اخل�سار؛ بديل البي�س؛ بديل البي�س اأ�سا�سه اخل�سار

JUST بالالتينية مكتوبة بطريقة احرف متقطعة داخل اطار م�ستطيل بااللون  و�سف العالمة: كلمة 
االبي�س واال�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 336003         بتاريخ: 2020/09/21
رقم االأولوية: 88846363

تاريخ االأولوية: 2020/03/24
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: �سي 3.اأي, اإنك.
وعنوانه: 1300 �سيبورت بلفد., �سويت 500, ريدوود �سيتي, �سي ايه 94063,  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات ا�ست�سارات ومعلومات االأعمال

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العالمة: عبارة C3.AI باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 336007         بتاريخ: 2020/09/21
با�س��م: �سي 3.اأي, اإنك.

وعنوانه: 1300 �سيبورت بلفد., �سويت 500, ريدوود �سيتي, �سي ايه 94063,  الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الربجميات كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( وخدمات من�سة كخدمة )بي ايه ايه ا�س( كل ما �سبق توفر 
ال�سخمة  والبيانات  اال�سطناعي  والذكاء  الكمبيوتر  برامج  ون�سر  وتطوير  ت�سميم  يف  لال�ستخدام  برامج 
وتطبيقات اإنرتنت االأ�سياء على نطاق املوؤ�س�سات؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( وخدمات 
وتكاملها  ونقلها  البيانات  برامج لال�ستخدام يف جمع  توفر  �سبق  ما  كل  ا���س(  ايه  ايه  )بي  من�سة كخدمة 
ا�س( وخدمات من�سة  ايه  ايه  اأو دجمها وت�سورها وحتليلها وتخزينها؛ خدمات الربجميات كخدمة )ا�س 
كخدمة )بي ايه ايه ا�س( كل ما �سبق توفر برامج لال�ستخدام يف االت�سال ب�سبكة من االأ�سياء املادية واالأجهزة 
واملركبات واملباين التي مت ت�سمينها مع االإلكرتونيات والربامج واأجهزة اال�ست�سعار واالت�سال بال�سبكة وكلها 

متكن هذه االأ�سياء واالأجهزة واملركبات واملباين من التجميع والتبادل وتقرير البيانات
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة: عبارة C3 AI باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337922 بتاريخ : 2020/10/21
با�س��م: في�سبوك, انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الربجميات؛  تطوير  اأدوات  معها؛  والتفاعل  االإن��رتن��ت  عرب  املجتمعات  واإن�ساء  االجتماعية  لل�سبكات  للتنزيل  قابلة  برامج  احلا�سوب؛  عتاد 
برجميات قابلة للتنزيل ال�ستخدامها كواجهة برامج تطبيقات )API( ؛ برامج قابلة للتنزيل لالإن�ساء والتعديل والتحميل والتنزيل والو�سول 
و امل�ساهدة والن�سر والعر�س وامل�ساركه مع والتدوين والبث والربط والتعليق واالإ�سارة اإىل امل�ساعر والتعليق عليها والتفاعل معها و ت�سمينها 
اأو توفر و�سائط اإلكرتونية وال�سور والفيديو وال�سوت واملحتوى ال�سمعي الب�سري والبيانات واملعلومات عرب االإنرتنت و�سبكات  وم�ساركتها 
قابلة  برامج  والبيانات؛  والفيديو  واملرئي  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  وال�سوت  ال�سور  نقل  للتمكن من  للتنزيل  القابلة  الربامج  االت�سال؛ 
للتنزيل لتعديل ال�سور الفوتوغرافية وال�سور واملحتوى ال�سوتي والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري ؛ برامج قابلة للتنزيل جلمع البيانات 
املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمن  لل�سماح  للتنزيل  القابلة  االإلكرتونية  التجارة  برامج  وتخزينها؛  ومزامنتها  وتنظيمها  واإدارتها  واملعلومات 
االإلكرتونية عرب االإنرتنت و�سبكات االت�سال؛ برامج قابلة للتنزيل الإر�سال وا�ستقبال تنبيهات الر�سائل االإلكرتونية واالإ�سعارات والتذكرات؛ 
القابلة  املختلط  الواقع  برامج  للتنزيل؛  القابلة  املعزز  الواقع  برامج  للتنزيل؛  القابلة  االفرتا�سي  الواقع  برامج  البحث؛  حمرك  برجميات 
للتنزيل؛ برامج األعاب اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ برامج قابلة للتنزيل لدمج البيانات االإلكرتونية مع بيئات العامل احلقيقي الأغرا�س الرتفيه 
والتعليم واالألعاب والتوا�سل وال�سبكات االجتماعية؛ برامج قابلة للتنزيل لتحويل اللغة الطبيعية اإىل اأوامر قابلة للتنفيذ اآلًيا؛ الربجميات 
والتي ميكنها من  للتنزيل  القابل  االفرتا�سية  امل�ساعدة  برامج  واالآالت؛  الب�سر  التفاعل بن  لت�سهيل  تف�سرية  واجهة  للتنزيل, وهي  القابلة 
االإنرتنت؛ برامج قابلة  املوقع واملعلومات عرب  امل�ستخدم وتنبيه  نيابة عن م�ستخدم يتم تن�سيطه من خالل مدخالت  اأو اخلدمات  املهام  اأداء 
للتنزيل لتوفر اخلرائط االإلكرتونية؛ برامج قابلة للتنزيل لتنظيم االأحداث, والبحث عن االأحداث, والتقومي واإدارة االأحداث؛ برامج التجارة 
االإلكرتونية القابلة للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمن باإجراء املعامالت التجارية االإلكرتونية عرب �سبكات الكمبيوتر واالت�ساالت العاملية؛ برامج 
حتديد او تنبيه املوقع القابلة للتنزيل للبحث وحتديد وم�ساركة املواقع؛ برامج قابلة للتنزيل الإن�ساء املجموعات واإدارتها والو�سول اإليها داخل 
اال�سطناعي  الذكاء  ومن�سات  الب�سر  بن  والتوا�سل  التفاعل  لت�سهيل  للتنزيل  قابلة  برامج  االأبوية؛  الرقابة  برامج  االفرتا�سية؛  املجتمعات 
)الذكاء اال�سطناعي(؛ واجهة برجمة التطبيقات )API( ال�ستخدامها يف تطوير من�سات الذكاء اال�سطناعي )AI(؛ برامج قابلة للتنزيل 
الر�سائل  وا�ستقبال  الإر�سال  للتنزيل  قابلة  برامج  الكمبيوتر؛  برجميات  االأح��داث؛  واإدارة  والتقومي  االأح��داث  عن  والبحث  االأح��داث  لتنظيم 
قابلة  برامج  والن�س؛  والفيديو  وال�سوت  والر�سومات  ال�سور  ملعاجلة  للتنزيل  قابلة  برامج  والتذكرات؛  واالإ�سعارات  والتنبيهات  االإلكرتونية 
للتنزيل الإن�ساء املجموعات واإدارتها والو�سول اإليها داخل املجتمعات االفرتا�سية؛ برامج قابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف اإدارة عالقات العمالء 

)CRM( ؛ برامج ر�سائل قابل للتنزيل
بالفئة: 9

و�سف العالمة: ر�سم دائرة ت�سبه فقاعة الكالم مع �سورة متعرجة بداخلها ت�سبه �سرارة الكهرباء بااللونا االبي�س واال�سود
اال�س��رتاطات: 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل , وذلك خالل  اأو   , فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
)30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 339278           بتاريخ : 2020/11/12
رقم االأولوية: 90008737 

تاريخ االأولوية: 2020/06/18
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: في�سبوك, انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

اأجهزة وبرامج الكمبيوتر ملوؤمترات الفيديو؛ اأجهزة وبرامج الكمبيوتر للدرد�سة املرئية؛ اأجهزة الكمبيوتر 
ال�سخ�سية واملنزلية الإجراء مكاملات الفيديو؛ اأجهزة وبرامج الكمبيوتر للمهاتفة الرقمية؛ واجهات العر�س 
االإلكرتونية؛ �سا�سات عر�س الفيديو؛ قمة �سندوق فك الت�سفر )�سندوق الكابالت يحول اإ�سارة امل�سدر اإىل 
�سمعية ب�سرية  اإلكرتونية( تت�سمن تقنية  اأجهزة  )اأو  اإلكرتونية  �سا�سات  �سكل ميكن عر�سه(؛  حمتوى يف 

متكن امل�ستخدمن من التفاعل والتوا�سل مبا�سرة كما لو كانوا يف نف�س الغرفة
و�سف العالمة: كلمة PORTAL باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 336002         بتاريخ: 2020/09/21
رقم االأولوية: 88846363

تاريخ االأولوية: 2020/03/24
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: �سي 3.اأي, اإنك.
وعنوانه: 1300 �سيبورت بلفد., �سويت 500, ريدوود �سيتي, �سي ايه 94063,  الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها يف جمع البيانات ونقلها وتكاملها اأو دجمها وت�سورها وحتليلها وتخزينها؛ 
مت  التي  واملباين  واملركبات  واالأجهزة  املادية  االأ�سياء  من  ب�سبكة  االت�سال  يف  لال�ستخدام  كمبيوتر  برنامج 
االأ�سياء  ه��ذه  متكن  وكلها  بال�سبكة  واالت�سال  اال�ست�سعار  واأج��ه��زة  وال��ربام��ج  االإلكرتونيات  مع  ت�سمينها 

واالأجهزة واملركبات واملباين من التجميع والتبادل وتقرير البيانات
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: عبارة C3.AI باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338934  بتاريخ : 2020/11/07
رقم االأولوية: 88906255

تاريخ االأولوية: 2020/05/07
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: اومرو�س كوربوري�سن
وعنوانه: 201 اليوت افنيو وي�ست, �سياتل, وا�سنطن 98119, الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 5

الزراعة  وم�ساعفات  الكلى  واأمرا�س  الباطنية  واال�سطرابات  االأمرا�س  لعالج  البيولوجية  امل�ستح�سرات 
الذاتية  املناعة  وا�سطرابات  واأم��را���س  وال���دم  للدم  ال��رتوي��ة  نق�س  او  �سخ  �سعف  وا�سطرابات  واأم��را���س 
واال�سطرابات  االأم��را���س  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  بااللتهابات؛  واملرتبطة  واملناعية  والع�سبية 
للدم  الرتوية  نق�س  او  �سخ  �سعف  وا�سطرابات  واأم��را���س  الزراعة  وم�ساعفات  الكلى  واأم��را���س  الباطنية 

والدم واأمرا�س وا�سطرابات املناعة الذاتية والع�سبية واملناعية واملرتبطة بااللتهابات
ال�سفلي بااللوان االأرجواين  و�سف العالمة: ثالثة خطوط منحنية اخلطن يف االعلى اطول من اخلط 

والذهبي
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338932           بتاريخ : 2020/11/07
رقم االأولوية: 88906252

تاريخ االأولوية: 2020/05/07
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: اومرو�س كوربوري�سن
وعنوانه: 201 اليوت افنيو وي�ست, �سياتل, وا�سنطن 98119, الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 5

الزراعة  وم�ساعفات  الكلى  واأمرا�س  الباطنية  واال�سطرابات  االأمرا�س  لعالج  البيولوجية  امل�ستح�سرات 
الذاتية  املناعة  وا�سطرابات  واأم��را���س  وال���دم  للدم  ال��رتوي��ة  نق�س  او  �سخ  �سعف  وا�سطرابات  واأم��را���س 
واال�سطرابات  االأم��را���س  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  بااللتهابات؛  واملرتبطة  واملناعية  والع�سبية 
للدم  الرتوية  نق�س  او  �سخ  �سعف  وا�سطرابات  واأم��را���س  الزراعة  وم�ساعفات  الكلى  واأم��را���س  الباطنية 

والدم واأمرا�س وا�سطرابات املناعة الذاتية والع�سبية واملناعية واملرتبطة بااللتهابات
YARTEMLEA باحرف التينية مع ثالثة خطوط منحنية فوق  و�سف العالمة: عبارة عن كلمة 

املقطع LEA  اخلطن يف االعلى اطول من اخلط ال�سفلي بااللوان االأرجواين والذهبي
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338933  بتاريخ : 2020/11/07
رقم االأولوية: 88906250

تاريخ االأولوية: 2020/05/07
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: اومرو�س كوربوري�سن
وعنوانه: 201 اليوت افنيو وي�ست, �سياتل, وا�سنطن 98119, الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 5

الزراعة  وم�ساعفات  الكلى  واأمرا�س  الباطنية  واال�سطرابات  االأمرا�س  لعالج  البيولوجية  امل�ستح�سرات 
الذاتية  املناعة  وا�سطرابات  واأم��را���س  وال���دم  للدم  ال��رتوي��ة  نق�س  او  �سخ  �سعف  وا�سطرابات  واأم��را���س 
واال�سطرابات  االأم��را���س  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  بااللتهابات؛  واملرتبطة  واملناعية  والع�سبية 
للدم  الرتوية  نق�س  او  �سخ  �سعف  وا�سطرابات  واأم��را���س  الزراعة  وم�ساعفات  الكلى  واأم��را���س  الباطنية 

والدم واأمرا�س وا�سطرابات املناعة الذاتية والع�سبية واملناعية واملرتبطة بااللتهابات
YARTEMLEA باحرف التينية مع ثالثة خطوط منحنية فوق  و�سف العالمة: عبارة عن كلمة 

املقطع LEA  اخلطن يف االعلى اطول من اخلط ال�سفلي بااللوان اال�سود والرمادي
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135
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والكاردينال  النم�سا,  جمهورية  رئي�س  ديربلن,  ف��اإن  الك�ساندر  دع��ا 
اإىل  احلكومة  فيينا,  العا�سمة  اأ�ساقفة  رئي�س  �سونبورن,  كري�ستوف 

املوافقة على ا�ستقبال الالجئن من املخيمات اليونانية.
يف  ال�سعبة  ال��الج��ئ��ن  اأو���س��اع  على  ال�����س��وء  النم�سا  رئي�س  و�سلط 
باليونان, وقال هناك حالة طارئة يف املخيمات  خميمات الالجئن 
اليونانية, وطالب ب�سرعة املبادرة والبدء بتخفيف معاناة االأطفال, 
اأن الو�سع ال يليق باأوروبا معتربا اأن حل ق�سايا كبرة مثل  موؤكداً 

�سيا�سة الهجرة قد ي�ستغرق اأ�سابيع و�سهوًرا.
ومن جانبه دعا رئي�س اأ�ساقفة العا�سمة فيينا اإىل التفكر يف و�سع 
ال��ذي��ن يعي�سون يف ظ��روف غ��ر الئ��ق��ة, وط��ال��ب بو�سع  الالجئن, 
حلول اأوروبية, موؤكدا �سرورة عدم �سماح اأوروبا بحدوث هذا الو�سع 

على اأرا�سيها.
كما جاءت الدعوة مل�ساعدة الالجئن املقيمن يف املخيمات اليونانية 
ال��ن��م�����س��اوي��ة, ميخائيل  ال��ع��ا���س��م��ة  م��ن ح��اك��م والي���ة فيينا وع��م��دة 
لودفيج, الذي اأكد اأن الالجئن ال�سيما االأطفال يعي�سون يف ظروف 

و�سفها باملروعة.

قتل �سحايف �سابق هو املتحدث با�سم “قوة احلماية العامة االأفغانية” 
التابعة لوزارة الداخلية مع اثنن من زمالئه اأم�س االأحد يف كابول 

يف انفجار قنبلة ا�ستهدف �سيارتهم, على ما اأفاد م�سدر ر�سمي.
ودان  �سياء  اأن  عريان  ط��ارق  الداخلية  وزارة  با�سم  املتحدث  واأعلن 
اأفغانية  اإع���الم  و�سائل  ع��دة  حل�ساب  عمل  ال��ذي  ال�سابق  ال�سحايف 

وزميليه قتلوا قبل الظهر يف �سرق العا�سمة.
وقال اإن “اآلية تقل �سياء ودان ا�سُتهدفت بعبوة متفجرة يدوية ال�سنع 
فيما اأ�سيب �سخ�س رابع بجروح.  وقتل ودان واثنن من زمالئه” 
وكان �سياء ودان املتحدث با�سم قوة احلماية العامة االأفغانية التي 
اأفغان�ستان. ومل  اأمنية لل�سركات الدولية العاملة يف  توؤمن خدمات 

تعلن اأي جهة يف الوقت احلا�سر م�سوؤوليتها عن الهجوم.
االغتياالت  من  متزايدا  عددا  اأ�سهر  ب�سعة  منذ  اأفغان�ستان  وت�سهد 
و�سط  وحقوقية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  �سحافين  ت�ستهدف  ال��ت��ي 
ت�ساعد اأعمال العنف يف كابول وعدد من الواليات. وبن �سحايا هذه 
االغتياالت, منذ ت�سرين الثاين/نوفمرب, نائب حلاكم والية كابول 

وخم�سة �سحافين ورئي�س منظمة م�ستقلة ملراقبة االنتخابات.
حركة  اإىل  الهجمات  ه��ذه  ووا�سنطن  االأفغانية  ال�سلطات  ون�سبت 

طالبان, ولو اأن تنظيم داع�س تبنى عددا منها.
 
 

االأبي�س دفع كبر  البيت  اأن  ذك��رت �سحيفة وول �سرتيت جورنال   
ممثلي االدعاء االحتادي يف اأتالنتا اإىل اال�ستقالة قبل جولة االإعادة 
يف انتخابات جمل�س ال�سيوخ يف جورجيا الأن الرئي�س دونالد ترامب 
كان م�ستاء الأنه مل يفعل ما يكفي للتحقيق يف مزاعمه ب�ساأن تزوير 

االنتخابات.
وعينت وزارة العدل يوم الثالثاء ممثل ادعاء احتاديا جديدا لقيادة 
مكتب اأتالنتا, بعد يوم من ا�ستقالة بايوجن جيه. باك النائب العام 

الذي عينه ترامب للمنطقة ال�سمالية من جورجيا.
وجذبت ا�ستقالة باك االنتباه الأن ترامب بدا اأنه ي�سر اإليه يف مكاملة 
هاتفية يف االآونة االأخرة مع �سكرتر والية جورجيا طلب خاللها 
حماولة  الوالية  م�سوؤويل  من  واليته  املنتهية  اجلمهوري  الرئي�س 
نوفمرب  م��ن  الثالث  انتخابات  نتائج  لتغير  كافية  اأ���س��وات  اإي��ج��اد 
ت�سرين الثاين التي خ�سرها اأمام الرئي�س الدميقراطي املنتخب جو 

بايدن.
ويف ت�سجيل ح�سلت عليه و�سائل اإعالم عديدة, بدا اأن ترامب ي�سكو 
خالل املكاملة من باك دون اأن يذكر ا�سمه, قائال اإن هناك ممثل ادعاء 

يف جورجيا ال ي�سر على نهج ترامب اأبدا.
وامتنع البيت االأبي�س عن التعليق بينما مل ترد وزارة العدل ومل يرد 

باك على طلبات رويرتز للتعليق يوم اأم�س االأول ال�سبت.

عوا�صم

فيينا

كابول

وا�شنطن

االأردن يعلن موعد بدء 
برنامج التطعيم �شد كورونا

•• عمان-وكاالت

اململكة  برناجما وطنيا على م�ستوى  �سيبداأ  اأنه  االأحد  اأم�س  االأردن  اأعلن 
للتطعيم �سد فرو�س كورونا امل�ستجد, �سباح بعد غٍد االأربعاء.

نذير  ال�سحة  وزي��ر  عن  )ب��رتا(  الر�سمية  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
ع��ب��ي��دات, ت��اأك��ي��د م��وع��د ب���دء ال���ربن���ام���ج, ب��ع��د و����س���ول ك��م��ي��ات م���ن لقاح 
“فايزر  ول��ق��اح  ال�سبت,  ليل  منت�سف  االإم���ارات���ي  ال�سيني  “�سينوفارم” 

بيونتك” االأمركي املتوقع و�سوله االثنن.
وقال عبيدات اإن “الربنامج ي�ستند للدليل الوطني للتطعيم �سد كورونا, 
ويراعي االأولويات املتبعة عامليا التي ت�ستهدف الفئات االأكر تاأثرا, املتمثلة 
تعر�سا  االأك���ر  وال��ف��ئ��ات  مزمنة,  اأم��را���س  م��ن  يعانون  مم��ن  ال�سن  بكبار 

واملتمثلة بالكوادر الطبية وال�سحية«.
وحول م�سادر لقاحات كورونا التي ي�ستند لها الربنامج, اأ�ساف الوزير اأن 
“احلكومة تعاقدت مع ائتالف كوفاك�س العاملي, باالإ�سافة اإىل �سركة فايزر 
على  اأي�سا  جار  “العمل  اأن  اإىل  الفتا  منه”,  كميات  لتوريد  ثنائي,  ب�سكل 

تاأمن كميات اإ�سافية من لقاح �سينوفارم خالل الفرتة املقبلة«.
على  ال�سبت,  ليل  “�سينوفارم”,  لقاح  من  دفعة  اأول  االأردن  اإىل  وو�سلت 
منت رحلة لطران االإمارات. واأ�ساف عبيدات اأن “احلكومة تو�سلت اأي�سا 
جون�سون”,  اآن��د  و”جون�سون  “اأ�سرتازينيكا”  �سركتي  مع  تفاهمات  اإىل 
منتجاتها  من  بكميات  االأردن  لتزويد  لكورونا,  م�سادة  للقاحات  امل�سنعة 
فور ح�سولها على اإذن اال�ستخدام الطارئ عامليا وحمليا. وكانت املوؤ�س�سة 
العامة للغذاء والدواء قد منحت لقاحي “�سينوفارم” و”فايزر بيونتك” 

اإذن اال�ستخدام الطارئ, الذي يتيح اإعطاءه داخل اململكة.

�شحف عربية: عون هاو لال�شتباك واحلريري ي�شتعيد قوته

العثور على اأ�شالء وحطام الطائرة املنكوبة يف اإندوني�شيا 

بومبيو يلغي قيود توا�شل امل�شوؤولني االأمريكيني مع تايوان 

قاعدة بحرية جديدة للحر�س الثوري اأم م�شتودع ذخرية قدمي؟
•• لندن-وكاالت

“احلر�س  ك�سفه  م��ا  على  تعليقاً 
قاعدة  ع��ن  االإي�����راين  الثوري” 
���س��واري��خ حت��ت االأر����س يف موقع 
ك�سف  اخل��ل��ي��ج,  ع��ن��ه يف  يعلن  مل 
الع�سكرية  ال�����س��وؤون  يف  اخل��ب��ر 
وال���دف���اع���ي���ة ب���اب���ك ت���ق���واي���ي اأن 
تابع الإحدى  اأ�سلحة  ه��ذا خم��زن 
قواعد قوات احلر�س اجلوية يقع 
غرب مدينة بندر عبا�س )جنوب 

اإيران(..
اإىل  م��ن��ه  ج���زء  ت�سليم  مّت  وق���د   
للحر�س  ال��ت��اب��ع  البحرية  ���س��الح 
التي  االأ�سلحة  لتخزين  ال��ث��وري 

ي�ستخدمها.
وقال تقوايي, يف مقال على موقع 
�سحيفة “االإندندنت” بن�سختها 
على  اإي��ران  حر�س  اإن  الفار�سية, 
عدم ك�سف اأي تفا�سيل عن املوقع 
الدقيق للقاعدة الع�سكرية يوؤكد 

هذه  اإن  القائلة  الفر�سية  �سحة 
القاعدة لي�ست جديدة الن�ساأة«.

مقاومة
 لل�صربات �جلوية

�سور  ب��ح�����س��ب  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 
االأق�����م�����ار اال���س��ط��ن��اع��ي��ة , ف����اإن 
اأعمال اإن�ساء هذا املخزن قد بداأت 
 ,2018 اأوائ����ل م��اي��و )اأي�����ار(  يف 
اإن�ساء  على  تعمل  طهران  وكانت 
اأنفاق يف هذه املنطقة منذ �سنوات 
البحرية  ب��ال��ق��وات  تتعّلق  بعيدة 

للجي�س االإيراين. 
م�ساحة  بتو�سيع  اإي�����ران  وب�����داأت 
ه���ذه االأن���ف���اق, واإ���س��اف��ة مداخل 
اأخرى ليزيد ارتفاع هذه املداخل 
من 7 اإىل 10 اأم��ت��ار, وذل��ك كي 
تتمّكن القوات من اإدخال واإخراج 
اأ�سلحة وعربات حتمل ال�سواريخ 
للرادارات  امل�����س��ادة  البالي�ستية 
هرمز  م�����س��ي��ق  م����ن  وال�������س���ف���ن 

واخلليج العربي.
اإن�����س��اء هذا  اأع���م���ال  اأن  واأ����س���اف 
يقول  م���ا  وف��������������ق  اأو  امل��خ��������������������زن, 
احل�����ر������س ال������ث������وري )ال����ق����اع����دة 
مبادئ  ا�ستخدمت  ال�ساروخية(, 
العاملة,  غ���ر  اجل�����وي  ال����دف����اع 
حلماية ه����ذا املوقع من الهجمات 
وال�����س��اروخ��ي��ة يف زمن  اجل���وي���ة 

احلرب.
املجمع  ه������ذا  ل�����وج�����ود  ون�����ظ�����راً 
ال�سواحل  �سخور  حت��ت  واأن��ف��اق��ه 
ال�����س��م��ال��ي��ة مل�����س��ي��ق ه���رم���ز, راأى 
ا�ستهدافه  مُيكن  “ال  اإنه  تقوايي 
من  ثقيلة  قنابل  با�ستخدام  اإال 
 (  »57 واي-  ب���ي  “جي  ط�����راز 
تزن  ال��ت��ي   )JBY-57A/B

14 طناً.

�أبرز �ل�صو�ريخ
ووف�������ق�������اً ل����ت����ق����ري����ر ال����ع����الق����ات 
ر�سد  ال��ث��وري,  للحر�س  ال��ع��اّم��ة 

من  ���س��واري��خ  الع�سكري  اخل��ب��ر 
واأي�ساً  و5”,   4 “فجر-  ط���راز 
ال�����س��واري��خ غ��ر املُ��وّج��ه��ة “فجر 
 1 “كوثر-  و����س���واري���خ   ,”1-
م����زّودي����ن  و�����س����اروخ����ن  و2”, 
للتو�سيل  ا���س��ت�����س��ع��ار  ب���اأج���ه���زة 
ال���ب�������س���ري واحل������������راري مب���دى 
 C-704 و«  ك���ي���ل���وم���رتاً,   25
التوجيه  م�ست�سعرات  مع  ن�سر” 
 35 الب�سري واحل���راري مب��دى 
“ن�سر”  و����س���اروخ  ك��ي��ل��وم��رتاً, 
املُ�������س���اّد ل��ل�����س��ف��ن مب����دى 100 
و�ساروخ   , كيلومرتاً   150 اإىل 
لل�سفن  امل�ساد  نور”   C-802«
مبدى 170 كم, واأخراً �ساروخ 
ك�����روز وُم�������س���اّد ل��ل�����س��ف��ن مبدى 

200 كم.

ل �صو�ريخ م�صاّدة لل�صفن
ال��ق��اع��دة ال ت�سّم  اأن ه��ذه  واأك���د 
م�سادة  بالي�ستية  ���س��واري��خ  اأي 

لل�سفن اأو م�سادة للرادارات, على 
البحرية  ال��ق��وات  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
التابعة للحر�س الثوري االإيراين 
متتلك م��ث��ل ه���ذه ال�����س��واري��خ يف 
اأن  ب��ن��در ع��ب��ا���س. ورّج���ح  منطقة 
ت��ك��ون ���س��واري��خ احل��ر���س الثوري 
لل�سفن  امل�������س���ادة  ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة 
والرادار موجودة يف �سرق م�سيق 
اأخ���رى تابعة  ه��رم��ز, ويف ق��اع��دة 

له.
الفا�سلة  امل�����س��اف��ة  اأن  واأو�����س����ح 
والق�اعدة  امل�������س���ت���ودع  ه����ذا  ب���ن 
احلر�س  ل���ق�������وات  ال��ع�����س�����������������ك��ري��ة 
ال����ث����وري ال��ب��ح��ري��ة ال���واق���ع���ة يف 
ب��ن��در ع��ب��ا���س ه��ي 3 ك��م و500 
اإمكانية  ي��ع��ن��ي  م���ا  ف���ق���ط,  م���رت 
الت�ي ت�ستخدمها  نقل االأ�س�������لحة 
ال�������س���ف���ن وق���������وارب ال�������س���واري���خ 
ال��ت��اب��ع��������������������ة ل���ل���ح���ر����س ال���ث���وري 
االإي��راين اإىل هذا املوقع يف وقت 

ق�سر.

كن هكذ� يمُ
 ��صتهد�فها؟

الطبيعة  ب�����س��ب��ب  اأن������ه  واع����ت����رب 
وا�ستخدام  امل��رك��ز,  لهذا  ال�سرية 
بناء  يف  ال�سلبي  ال���دف���اع  م��ب��ادئ 
م���داخ���ل االأن����ف����اق اخل���ا����س���ة به, 
وا�ستهدافه  ت��دم��ره  املمكن  م��ن 
ُمقاتالت  اأ���س��ل��ح��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ال������ق������وات اجل�����وي�����ة وال���ب���ح���ري���ة 
التي  ك��روز  و�سواريخ  االأمريكية 

ُتطلقها الغوا�سات.
وخ���ت���م ت���ق���واي���ي ق���ائ���اًل اإن�����ه “يف 
ع�سكرية  ُم��واج��ه��ة  ان����دالع  ح���ال 
املتحدة,  وال���والي���ات  اإي�����ران  ب��ن 
ف���اإن ه��ذه ال��ق��اع��دة وال��ك��ث��ر من 
للحر�س  ال�����س��اروخ��ي��ة  ال��ق��واع��د 
االأر�س  ال��ت��ي تقع حت��ت  ال��ث��وري 
قابلة  �ستكون  اجل��ب��ال  داخ���ل  اأو 
ك��ب��ر يف حال  ب�����س��ك��ل  ل��ل��ت�����س��ّرر 
ا���س��ت��خ��دام ق��ن��اب��ل )ج���ي ب��ي واي 

-57( الثقيلة«.

2018 ي�سمح للم�سوؤولن على جميع  قانونا كان �سدر عام 
م�ستويات احلكومة مبن فيهم اع�ساء االإدارة الذين ي�سغلون 
منا�سب تتعلق باالأمن القومي واجلي�س, بالتوجه اإىل تايوان 

ولقاء نظرائهم التايوانين.
اأ�سبوعن من انتهاء  اأق��ل من  وه��ذا االإع��الن ال��ذي ياأتي قبل 
والية الرئي�س دونالد ترامب يتوقع اأن يثر غ�سب بكن التي 
تعترب تايوان جزءا ال يتجزاأ من ال�سن. ورحب �سفر تايوان 
على  وكتب  بالقرار.  بي-خيم  ه�سياو  املتحدة  الواليات  لدى 
تويرت “اإنها نهاية عقود من التمييز” م�سيفا “هذا يوم مهم 

للغاية بالن�سبة لعالقتنا الثنائية«.
ك��ذل��ك, رّح���ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��اي��واين ج���وزف وو برفع 
واأ����س���اف  داع”.  ب���ال  ع��الق��ات��ن��ا  م���ن  ح����دت  ال���ت���ي  “القيود 

بقوة  تقوم  املتحدة  والواليات  تايوان  بن  الوثيقة  “ال�سراكة 
باحلرية  الرا�سخ  واالإمي���ان  امل�سرتكة  وم�ساحلنا  قيمنا  على 

والدميوقراطية«.
تايوان  مع  متاما  للعالقات  تطبيع  عن  بومبيو  يتحدث  ومل 
اأن العالقات  اأي حال, بل ا�سار اإىل  اإليه يف  وهو قرار ال يعود 
مع اجلزيرة �ست�ستمر عرب املعهد االأمركي يف تايوان )اإيه اآي 
تي( الذي يعد مبثابة �سفارة وا�سنطن يف اجلزيرة بحكم االأمر 

الواقع.
وعلى الّرغم من معار�سة بكن, اأر�سلت اإدارة ترامب م�سوؤولن 
اإىل تايوان العام املا�سي, و�سط خالفات حمتدمة بن الواليات 
املّتحدة وال�سن يف جماالت التجارة واالأمن والتعاون وحقوق 

االن�سان.

وحّولت الواليات املتحدة اعرتافها الدبلوما�سي من تايبيه اإىل 
الكونغر�س  ويلزمها  لتايبيه  قويا  تزال حليفا  لكنها ال  بكن, 
ببيع اأ�سلحة اإىل تايوان للدفاع عن نف�سها. وتعار�س وا�سنطن 

اأي خطوة لتغير الو�سع احلايل لتايوان بالقوة.
واأج����رى م�����س��وؤول��ون اأم��رك��ي��ون ك��ب��ار زي����ارات اإىل ت��اي��وان يف 

ال�سابق, لكن تلك الزيارات تزايدت يف عهد ترامب.
زي��ارات مل�سوؤولن كبار, بينهم وزير  املا�سي جرت ثالث  العام 

ال�سحة اليك�س عازار, اأعلى م�سوؤول حكومي يزور تايوان.
وتكثف بكن ال�سغوط الع�سكرية واالقت�سادية والدبلوما�سية 
اإنغ-وين  ت�ساي  التايوانية  الرئي�سة  انتخاب  منذ  تايبيه  على 
عام 2016, الأ�سباب منها رف�سها االعرتاف باجلزيرة �سمن 

“�سن واحدة«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

األ��غ��ى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��رك��ي م��اي��ك بومبيو ك��ل القيود 
املفرو�سة منذ �سنوات على توا�سل امل�سوؤولن االأمركين مع 

تايوان.
وجاء يف بيان لوزير اخلارجية االأمركي اأن “الواليات املتحدة 
كانت قد اتخذت تلك التدابر اأحاديا اإر�ساء للنظام ال�سيوعي 

يف بكن. هذا االأمر قد انتهى«.
غر  �سركاء  مع  عالقات  “تقيم  االأمركية  االإدارة  اأن  وتابع 

ر�سمين يف العامل اأجمع, وتايوان ال ت�سكل ا�ستثناء«.
يف  عنها,  حتدث  التي  القيود  تلك  طبيعة  بومبيو  يحدد  ومل 
اأن هناك  اإىل حد كبر, ذلك  االإع��الن رمزيا  وقت يبدو هذا 

•• عوا�صم-وكاالت

اأي  لبنان  يف  احلكومة  تاأليف  “بور�سة”  حتمل  مل 
اإف��راٍج قريب عن الت�سكيلة التي تبقى  موؤ�سر الإمكان 
اأن  اإال  وخارجياً,  داخلياً  املت�سابكة  التعقيدات  رهينة 
اخلليجية  امل�ساحلة  من  ب��دءاً  االإقليمية  التحركات 
قد  اجل��دي��دة  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ت�سلم  اق���رتاب  اإىل 
العقبات  تلطيف  �ساأنها  م��ن  قريبة  بتحركات  ت�سي 

الداخلية.
ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة اأم�س االأحد, فاإن البارز 
يف اال�ستباك ال�سيا�سي يف لبنان اليوم هو ال�سفة التي 
اللبناين حتّول  الرئي�س  امل�سادر بكون  اأجمعت عليها 
اإىل هاو الإذكاء ال�سراعات مع باقي االأفرقاء, ال�سيما 
بكون الرئي�س مي�سال عون اإىل جانب �سهره جربان 
�سطوة ح��زب اهلل  “دالل”  ب�  اأب��رز من يتمتع  با�سيل, 

على الدولة اللبنانية.

هاوي ��صتباكات
عن  ال��ل��ن��دن��ي��ة  االأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  ن��ق��ل��ت 
م�سادر نيابية ده�ستها باإ�سرار رئي�س البالد ا�ستدراج 
مع  متنقلة  �سيا�سية  ا�ستباكات  يف  للدخول  العرو�س 
القوى ال�سيا�سية, بحيث توؤكد تلك امل�سادر اأن مي�سال 
عون كان يفرت�س به اأن ين�سرف بالتعاون مع رئي�س 
احلكومة املكلف �سعد احلريري, لتذليل العقبات التي 
ما زالت توؤخر والدة احلكومة يف �سوء ت�ساعد وترة 
التاأزم ال�سيا�سي الذي اأُ�سيف اإليه تزايد عدد امل�سابن 
بوباء فرو�س كورونا ما ُينذر بكوارث �سحية, يف ظل 
تاأمن  يف  والتاأخر  جهة,  من  عليه  ال�سيطرة  فقدان 
اللقاحات املطلوبة للحد من اجتياحه الذي بات يهدد 

�سحة اللبنانين.

 •• جاكرتا-اأ ف ب

اأطفال  اأ�سالء جثث وحطام وقطعة مالب�س  عر على 
جاكرتا  االإندوني�سية  العا�سمة  �سواحل  قبالة  االأح��د 

حيث حتطمت طائرة بوينغ وعلى متنها 62 �سخ�سا.
وُر����س���دت اإ����س���ارة ���س��ادرة م��ن ال��ط��ائ��رة اأث��ن��اء عمليات 
البحث املكثفة يف بحر جاوة, بينما يبدو من امل�ستبعد 

العثور على ناجن.
وكانت الطائرة التابعة ل�سركة �سريويجايا االإندوني�سية 
بورنيو,  ج��زي��رة  يف  ببونتياناك  جاكرتا  ت��رب��ط  وال��ت��ي 
فقدت االت�سال مبراقبي احلركة اجلوية ال�سبت بعيد 
ال�ساعة 14,40 بالتوقيت املحلي )07,40 ت غ( بعد 

نحو 4 دقائق على اإقالعها.
مل تعط ال�سلطات اأي تفا�سيل حتى االآن عن االأ�سباب 

املحتملة للحادث.
“ت�سلمنا  يون�س  ي�سري  ال�سرطة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
اأغرا�س  على  يحتوي  اإحداهما  حقيبتن  ال�سباح  هذا 
م�سرا اىل  تعود للركاب واالأخرى فيها اأ�سالء جثث”, 

ان ال�سرطة “تعمل على حتديد هويات” ال�سحايا.
ومت نقل قطع من احلطام اإىل ميناء جاكرتا الرئي�سي, 
وكالة  مرا�سل  وف��ق  طفل,  وبنطال  طائرة  اإط��ار  بينها 

فران�س بر�س.
ي�سارك املئات من عنا�سر فرق االإنقاذ والبحرية و 10 
�سفن حربية ومروحيات وغوا�سن يف عمليات البحث 

يف البحر.
يف ثالثة مواقع على االأقل, و�سع الغطا�سون عوامات 
برتقالية ويتم ا�ستخدام اأجهزة �سونار من اأجل حتديد 
موقع هيكل الطائرة, وفًقا ملرا�سل وكالة فران�س بر�س 

يف املكان.

�حلريري �أقوى  
“اجلمهورية”  �سحيفة  يف  تر�سي�سي  ط���ارق  وينقل 
اللبنانية عن �سيا�سين, بع�سهم قريب من احلريري, 
“التيار  رئي�س  م��وق��ف  يف  تكمن  امل�سكلة  اإّن  قولهم 
الوطني احلر” جربان با�سيل الذي “ُيَدّلعه” حزب 
اهلل, ولكن اإذا مل ت�سكل حكومة هذه املرة فاإّن “اتفاق 
ذل���ك دخول  ع��ل��ى  دل��ي��ل  واأك����رب  ���س��ي��زول,  الطائف” 
بهدف  احلكومي  التاأليف  خط  على  الفاتيكان  دول��ة 
امل�سلمن  االأق��وى بن  العقد  انفراط  ا�ستعجاله قبل 

وامل�سيحين يف لبنان.
“اتفاق  انتهاء  اإىل  ف��اإن االجت���اه  اأخ���رى,   وم��ن جهة 
�سيعني خ�سارة  ال�سحيفة,  تقرير  بح�سب  الطائف”, 

يف  مي��ع��ن  ع������ون  فري������ق  اأن  امل�����س��ادر  ت��ل��ك  وت�����رى 
على  م�����س��ام��ي��ن��ه,  م���ن  الطائف”  “اتفاق  جت��وي��ف 
�سوء  ب�سبب  انتكا�س����ات  م��ن  اأ���س��اب��ه  م��ا  م��ن  ال��رغ��م 
تطبيقه, واإمنا هذه املرة حتت ذريعة ا�سرتداد حقوق 
له  الكمائن  ين�سب  اأن��ه  من  الرغم  على  امل�سيحين, 
باعتبار اأن هذا االتف����اق ك�������ان وراء اإخالئ�������ه للق�سر 
ك�سب  يتمكن من  باأنه مل  وتوؤكد  بعبدا,  الرئا�سي يف 
�سعبيته  ت��راج��ع  ع��ن  للتعوي�س  امل�سيحي  ال�سارع  ود 
يف وجه خ�سومه. وعليه, فاإن عون, ح�سب خ�سومه, 
للدخول يف  بالوالء  له  يدي���ن  ا�ستدراج من ال  يهوى 
من  امل��زي��د  �سوى  منها  طائلة  ال  �سيا�سية  ا�ستباكات 

االإرباك.

بعيد اإق��الع��ه��ا م��ن م��ط��ار ���س��وك��ارن��و ه��ات��ا ال����دويل يف 
جاكرتا.

وكانت الطائرة تقل خم�سن راكبا بينهم ع�سرة اأطفال 
اإندوني�سيون, بح�سب  12 فردا, جميعهم  وطاقما من 

ال�سلطات.
اأق��ارب رك��اب الطائرة ينتظرون االأن��ب��اء بقلق يف  وك��ان 

مطار بونتياناك م�ساء ال�سبت.
اأف�����راد من  اأرب���ع���ة  “لدي  وق����ال مي���ان زي وه���و ي��ب��ك��ي 
عائلتي على منت الطائرة, زوجتي واأوالدي الثالثة”. 

وق�����ال ق���ائ���د ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االإن��دون��ي�����س��ي��ة ه���ادي 
“ر�سدت  البحرية  تابعة لقوات  اإّن �سفينة  جتاهجانتو 
اإ����س���ارة م��ن ال��ط��ائ��رة اإ�����س ج���اي 182” م��و���س��ح��ا اأن 
اأج��زاء من  “فريق غطا�سن با�سر الغط�س وعر على 
وفق ما  الطائرة وقطع حتمل اأرقام تعريف و�سواها”, 

نقلت عنه وزارة النقل يف بيان.
اإذا ك��ان��ت االإ���س��ارة ���س��ادرة عن  ومل تو�سح ال����وزارة م��ا 

ال�سندوق االأ�سود للطائرة.
املراقبة فوق بحر جاوة  رادارات  الطائرة عن  واختفت 

احلزب كثراً مع الذهاب اإىل انعقاد موؤمتر تاأ�سي�سي 
“بحيث �سيكون مو�سوع ال�سالح البند االأول  جديد, 
على طاولته, خ�سو�ساً اّن هذا ال�سالح ما زال َم�سكوتاً 

عنه حتى االآن لدى معار�سيه«.
باأنها  اخلليجية  امل�ساحلة  ال�سيا�سيون  ه��وؤالء  ويقراأ 
جعلت احلريري ي�سعر باأنه “بات يف و�سع قوي ولي�س 
واأّن على  الداخل”,  �سيا�سية يف  اأي جهة  لدى  اأ�سراً 
عون اأن ياأخذ هذه التطورات يف االعتبار عند البحث 
“حزب اهلل”  ب��ات على  واأن��ه  امللف احلكومي,  معه يف 

اأي�ساً اأن يختار بن احلريري وبا�سيل.

مفاعيل �مل�صاحلة
لقاء  اأن  الكويتية  “الراي”  �سحيفة  اأو���س��اط  وراأت 
اأردوغ����ان,  رج��ب طيب  ال��رتك��ي  بالرئي�س  احل��ري��ري 
اخلليجية  امل�����س��احل��ة  م��ف��اع��ي��ل  ع��ن  ف�سلها  ي�سعب 
الرئي�س  ف��اإن  وتالياً  باري�س,  جتاه  الرتكية  واملهادنة 
املخاطرة  وارد  يكون يف  لن  املحت�سن خليجياً  املكلف 
بحرق اآخر اأوراق النجاة املمكنة للبنان عرب الر�سوخ 
بالغة  اأج���واء  �سوء  يف  خ�سو�ساً  “قاتلة”,  ل�سروط 
اأي ت�ساُهل مع  ُتنقل عن دول خليجية حيال  الت�سدد 
فيها  الغلبة  وحلفائه  اهلل”  “حزب  ل�  تكون  حكومة 
وعن ا�ستياء عارم من املناخات البالغة العدائية التي 
اغتيال قا�سم  عرّبت عنها مواقف ن�سراهلل يف ذكرى 
يكن  مل  اأن���ه  ال�سحيفة  راأت  جهتها,  م��ن  �سليماين. 
ينق�س حلقة “الرعب الكورونية” �سوى البلبلة التي 
اأن  من  �سالمة,  ريا�س  لبنان  اأحدثها حاكم م�سرف 
الدوالر  مقابل  اللبنانية  اللرة  �سعر  تثبيت  “ع�سر 
االأمريكي انتهى واجته نحو �سعر �سرف معّوم يحدده 
باالتفاق مع �سندوق النقد الدويل وبقرار  ال�سوق” 

من احلكومة اجلديدة.

 ... اليوم  للطفل  �سورة  زوجتي  يل  “اأر�سلت  وا���س��اف 
رادار  “فاليت  م��وق��ع  لبيانات  ووف��ق��ا  حم��ط��م«.  قلبي 
حلقت الطائرة اىل ارتفاع يناهز 11 األف قدم   ,”24
قدما   250 اإىل  فجاأة  تهبط  اأن  قبل  كلم(   3,350(

ويفقد برج املراقبة االت�سال بها.
�سومادي  ك��اري��ا  ب��ودي  االإندوني�سي  النقل  وزي��ر  وق��ال 
ال�سبت اإن الطائرة انحرفت على ما يبدو عن م�سارها 

قبل اأن تختفي عن الرادار.
ل�سبكة  املوقع يف ت�سريحات  كانوا قرب  وقال �سيادون 
�سي اإن اإن اإندوني�سيا وو�سائل اإعالم حملية اإّنهم �سمعوا 
انفجارا واح��دا على االأق��ل حلظة احل��ادث, وهو ما مل 

توؤكده ال�سلطات.
�سخ�سا   189 قتل   2019 االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  يف 
737 ماك�س  بوينغ  عندما حتطمت طائرة من طراز 
 12 تابعة خلطوط الي��ون اجلوية, يف بحر ج��اوة بعد 
دق��ي��ق��ة م��ن اإق��الع��ه��ا م��ن ج��اك��رت��ا يف رح��ل��ة ت�ستغرق 

�ساعة.
كارثة حتطم طائرة  بعده  وم��ن  احل��ادث  ه��ذا  وت�سبب 
من الطراز ذاته يف اإثيوبيا, بفر�س غرامة بقيمة 2,5 
مليار دوالر هذا االأ�سبوع على �سركة بوينغ االأمركية 
التهامها بخداع ال�سلطات خالل عملية امل�سادقة على 
ال��ط��ائ��رات عن  ط��ائ��رة ماك�س-737. ومت وق��ف ه��ذه 

التحليق بعد الكارثتن الداميتن.
غر اأن الطائرة التي حتطمت ال�سبت ال تنتمي اإىل هذا 
بل هي من  بوينغ,  �سركة  اجليل اجلديد من طائرات 

طراز 737 “الكال�سيكي” الذي يعود اإىل 26 عاما.
و�سهد قطاع الطران يف اندوني�سيا عدداً من احلوادث 
يف االأعوام االأخرة, ومت يف ال�سابق حظر �سركات طران 

حملية عدة يف اأوروبا.
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االتفاق  ت��وق��ي��ع  اإع����الن  وي���اأت���ي  كوفيد-19«.  ���س��ّد  امل��ن��اع��ي 
االإيرانية  اجلمهورية  ملر�سد  تغريدة  غ��داة  وكوبا  اإي���ران  بن 
لقاحات  ا���س��ت��راد  “حظر  اجلمعة  فيها  اأع��ل��ن  خامنئي  علي 
معتربا  املتحدة”,  اململكة  اأو  املتحدة  ال��والي��ات  يف  م�سنوعة 
الر�سمي  احل�ساب  على  ن�سرت  تغريدة  ويف  بها«.  ثقة  “ال  اأن 
الناطق باالنكليزية خلامنئي يف موقع تويرت, قال “اللقاحات 
البالد,  بدخول  لها”  م�سموح  غر  والربيطانية  االأمركية 
دول  على  اللقاح  جتربة  ي��ري��دون  رمب��ا  بها  ثقة  “ال  م�سيفا 
اأخرى«. ويعني الت�سريح عمليا حظر ا�ستراد لقاحات فايزر/

بايونتيك وموديرنا وا�سرتازينيكا/اك�سفورد.
وتعّد اإيران اأكر دولة ت�سرراً من تف�سي وباء كوفيد-19 يف 

ال�سرق االأو�سط. والحقا حجب موقع تويرت تغريدة ن�سرتها 
ب�ساأن  خلامنئي  الر�سمي  االلكرتوين  للموقع  تابعة  ح�سابات 
كورونا  لفرو�س  امل�سادة  والربيطانية  االأمركية  اللقاحات 
امل�ستجد, معتربا اأنها “تخالف” قواعده ال �سيما منها املتعلقة 
االأكر  اللقاح  م�سروع   ”02 “�سوبرانا  وُيعّد  بكوفيد-19. 
الوراثية  الهند�سة  مركز  يف  العلماء  عليه  يعمل  الذي  تقّدماً 
 .”01 “�سوبرانا  والتكنولوجيا احليوية. واللقاح االآخر هو 
فينالي,  معهد  مدير  اأ�سار  االأّول/دي�سمرب,  كانون  نهاية  ويف 
كانون  يف  ي��ب��داأ  اأن  يريد  اأّن���ه  اإىل  بينكومو,  فريز  في�سينتي 
اللقاحات  على  االختبارات  من  الثالثة  املرحلة  الثاين/يناير 

املر�ّسحة, مب�ساركة 150 األف متطّوع يف هافانا.

•• هافانا-اأ ف ب

“�سوبرانا  فاعلّية  لدر�س  اإي��ران  يف  اختبارات  كوبا  �سُتجري 
اأعلن  ما  تقّدماً, بح�سب  املحتملة  لقاحاتها  اأكر  وهو   ,”02

املركز العلمي الذي عمل على تطوير هذا اللقاح.
 2021 من  االأول  الن�سف  يف  �سّكانها  حت�سن  كوبا  وتعتزم 

بلقاحها اخلا�ّس �سّد كوفيد-19.
ُتديره  ال��ذي  يف(  اإف  )اآي  للتلقيح  فينالي  معهد  وّق��ع  وق��د 
اإي��ران, اّتفاقاً يف هافانا �سي�سمح  الدولة, مع معهد با�ستور يف 
 ”02 �سوبرانا  املر�ّسح  لّلقاح  ال�سريرّية  االأدّل��ة  ب�”ا�ستكمال 
وبح�سول “تقّدم �سريع يف كال البلدين يف )جمال( التح�سن 

كوبا جتري يف اإيران اختبارات على لقاح كوفيد-19 

•• وا�صنطن-رويرتز

ي�����واج�����ه ال���رئ���ي�������س االأم����ري����ك����ي 
اأغلق  ال������ذي  ت����رام����ب,  دون����ال����د 
ال�سخ�سي  ح�سابه  تويرت  موقع 
امل�سوؤولن  من  متنام  عدد  ونبذه 
اجلمهورين, م�سعى جديدا من 
بعدما  ل��ع��زل��ه  ال��دمي��ق��راط��ي��ن 
اقتحام  ع��ل��ى  م���وؤي���دي���ه  ح���ر����س 
مبنى الكوجنر�س, وذلك رغم اأنه 
اأي��ام معدودات  �سوى  له  يتبق  مل 

يف املن�سب.
تيد  ال��دمي��ق��راط��ي  النائب  وق���ال 
ليو يوم ال�سبت اإن الدميقراطين 
�سيطرحون  ال����ن����واب  مب��ج��ل�����س 
ال���ي���وم االث���ن���ن يدعو  ت�����س��ري��ع��ا 
مل�ساءلة ترامب, م�سيفا اأن هناك 
مل�ساءلة  لت�سريع  داع��م��ا   180
ال��رئ��ي�����س ب��غ��ر���س ع��زل��ه. وقالت 
م�سروع  اإن  ل��ي��و  ب��ا���س��م  متحدثة 
ال��ق��ان��ون مل ي��وؤي��ده ب��ع��د اأي من 

اجلمهورين.
النواب  جمل�س  رئي�سة  وه����ددت 
ترامب  مب�ساءلة  بيلو�سي  نان�سي 
ي�ستقل  مل  م���ا  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 
من  خطوة  وه��ي  الفور”  “على 
اأن يقدم عليها الرئي�س  امل�ستبعد 
بالتحدي  ���س��ل��وك��ه  ي��ت�����س��م  ال����ذي 

واملواجهة.
وتداول االأع�ساء الدميقراطيون 
ر�سمية قد  تهما  النواب  مبجل�س 
الرئي�س.  م�����س��اءل��ة  اإىل  تف�سي 
وط���ل���ب���ت ب���ي���ل���و����س���ي اأي���������س����ا من 
ت�سريع  م�سودة  اإع���داد  االأع�����س��اء 
يهدف لتفعيل التعديل اخلام�س 
االأمريكي  بالد�ستور  والع�سرين 
اإذا  ال��رئ��ي�����س  ب��ع��زل  ي�سمح  ال���ذي 
اأ�سبح عاجزا عن القيام بواجباته 

الر�سمية.
وقالت بيلو�سي اإن ترامب “ارتكب 
ي�ستوجب  ل��ل��غ��اي��ة  خ��ط��را  اأم����را 
مقا�ساته” وذلك وفقا ملقتطفات 
)�سي. �سبكة  مع  لها  مقابلة  من 

بي.اإ�س( االإخبارية.
لالإطاحة  امل��ك��ث��ف  اجل��ه��د  ول��ق��ي 
برتامب من البيت االأبي�س دعما 
اجلمهورين  رف��اق��ه  ب��ع�����س  م��ن 

اأي�سا.
اخلام�س  ال���ت���ع���دي���ل  ول��ت��ف��ع��ي��ل 

يتعن  ب��ال��د���س��ت��ور,  وال��ع�����س��ري��ن 
الرئي�س  ن��ائ��ب  بن�س  م��اي��ك  على 
ترامب  اأغ��ل��ب��ي��ة ح��ك��وم��ة  وع���ل���ى 
اأداء مهام  ق��ادر على  اإعالنه غر 
امل�ست�سارين  اأحد  وقال  الرئا�سة. 
ا�ستخدام  فكرة  يعار�س  بن�س  اإن 

التعديل.
ترامب  ع���زل  اح��ت��م��ال  ي����زال  وال 
الثاين,  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر   20 ق��ب��ل 
الرئي�س  ت��ن�����س��ي��ب  م���وع���د  وه����و 
م�ستبعدا.  ب��اي��دن,  ج��و  املنتخب 
النواب  جمل�س  يف  م�ساءلة  ف��اأي 
مبجل�س  حماكمة  اإىل  �ستف�سي 
ي�����س��ي��ط��ر عليه  ال������ذي  ال�������س���ي���وخ 
املجل�س  ي���زال  وال  اجل��م��ه��وري��ون 
كانون  يناير   19 حتى  عطلة  يف 

الثاين.
ل���ن يح�سر  اإن�����ه  ت���رام���ب  وق�����ال 
م���را����س���م ت��ن�����س��ي��ب ب����اي����دن لكن 
م�سوؤوال كبرا يف االإدارة قال يوم 
ح�سور  ي��ع��ت��زم  بن�س  اإن  ال�����س��ب��ت 

مرا�سم التن�سيب.
زعيم  اإن  م��ط��ل��ع  م�����س��در  وق�����ال 
االأغلبية مبجل�س ال�سيوخ ميت�س 
رفاقه  اإىل  بعث مبذكرة  مكونيل 
ت�سر  ب��امل��ج��ل�����س  اجل���م���ه���وري���ن 
لن  لرتامب  حماكمة  اأي  اأن  اإىل 
ال�سلطة.  تبداأ حتى خروجه من 
وحتتاج االإدانة يف جمل�س ال�سيوخ 

اإىل موافقة الثلثن.
و�����س����ي����ت����وىل ال����دمي����ق����راط����ي����ون 
ال�سيطرة على جمل�س ال�سيوخ يف 
بعد  ال�سهر,  هذا  وقت الحق من 
جولة  نتيجة  جورجيا  اأق���رت  اأن 
مقعدين  على  االإع���ادة  انتخابات 

فاز بهما احلزب الدميقراطي.
ت��وي��رت ح�ساب  ���س��رك��ة  واأوق����ف����ت 

يتزايد  لكنه  �سغر  عدد  وان�سم 
الدعوات  اإىل  اجل��م��ه��وري��ن  م��ن 
املطالبة بتنحي ترامب, وا�ستقال 
العديد من كبار م�سوؤويل االإدارة 

احتجاجا على ما حدث.
الت�سجيع  يف  ترامب  دور  وت�سبب 
ع��ل��ى ال��ف��و���س��ى ي���وم االأرب���ع���اء يف 
ات�ساعا داخل احلزب  �سدع يزداد 

اجلمهوري.
وقال بن �سا�س, وهو �سناتور من 
ي��ن��ت��ق��د ترامب  ن��ربا���س��ك��ا  والي����ة 
نيوز(  )�سي.بي.اإ�س  لقناة  كثرا, 
اإنه �سيفكر “حتما” يف العزل الأن 
توليه  مين  يحرتم  مل  الرئي�س 

املن�سب.
اجلمهورية  ال�����س��ن��ات��ور  وق���ال���ت 
اإنه  ليزا مركاو�سكي يوم اجلمعة 
ينبغي على ترامب التنحي فورا, 
اإذا مل يكن مبقدور احلزب  واإن��ه 
عنه  بنف�سه  ال���ن���اأي  اجل��م��ه��وري 
فاإنها غر متاأكدة من ا�ستمرارها 

باحلزب.
اآنكوريدج  ل�سحيفة  واأ����س���اف���ت 
خروج  يف  ترغب  اأن��ه��ا  نيوز  ديلي 
ت�����رام�����ب م�����ن امل���ن�������س���ب وق���ال���ت 
ت�سبب  لقد  ي�ستقيل.  اأن  “اأريده 

يف ما يكفي من ال�سرر«.
بات  اجل��م��ه��وري  ال�سناتور  وق���ال 
بن�سلفانيا  والي�������ة  م����ن  ت����وم����ي 
ال�سبت  ي��وم  نيوز  فوك�س  ل�سبكة 
ج���رائ���م  “ارتكب  ت�����رام�����ب  اإن 
ت�ستوجب م�ساءلته” لكنه امتنع 
ل�سالح  بالت�سويت  االل��ت��زام  عن 

االإطاحة برتامب.
ومنهم  ت�����رام�����ب  ح���ل���ف���اء  ل���ك���ن 
ال���������س����ن����ات����ور ل����ي����ن����زي ج�����راه�����ام 
مبجل�س  اجل��م��ه��وري��ن  وزع���ي���م 

متاأخرة  �ساعة  يف  نهائيا  ترامب 
ي�������وم اجل����م����ع����ة وح�����رم�����ت�����ه من 
الذين  م��ت��اب��ع��ي��ه  م���ع  ال��ت��وا���س��ل 
 90 ق���راب���ة  اإىل  ع���دده���م  ي�����س��ل 
واأ������س�����ار موقع  م���ت���اب���ع.  م���ل���ي���ون 
ال�سهر  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
م��ن خماطر  ينبع  ق���راره  اأن  اإىل 
التحري�س على مزيد من العنف 
ترامب  اأي��ام من حث  بعد ثالثة 
اآالف����ا م��ن اأن�����س��اره ع��ل��ى الزحف 
اإىل الكوجنر�س اأثناء عقد جل�سة 
ل��ل��ت�����س��دي��ق ع��ل��ى ه��زمي��ت��ه اأم����ام 

الدميقراطي بايدن.
الناجمة  ال���ف���و����س���ى  واأ�����س����ف����رت 
العامل  اأ�سابت  والتي  ح��دث  عما 
بال�سدمة عن مقتل اأحد عنا�سر 

ال�سرطة واأربعة اآخرين.
وق�������ال ال����ب����اب����ا ف��رن�����س��ي�����س ي���وم 
باأي  التنديد  ينبغي  اإن��ه  ال�سبت 
�سخ�س ينخرط يف هجمات على 

الدميقراطية.
اخلام�سة  ل��ل��ق��ن��اة  ال���ب���اب���ا  وق�����ال 

ح�����س��اب��ا ح��ك��وم��ي��ا ر���س��م��ي��ا على 
متوجها  ال�سركة  النتقاد  تويرت 
“الوطنين  اإىل  ب����احل����دي����ث 
له  ����س���وت���وا  ال���ذي���ن  العظماء” 
“لن  وق��ال  مليونا   75 وعددهم 
اأنه  ترامب  وذك��ر  اإ�سكاتنا”.  يتم 
توا�سل  من�سة  تاأ�سي�س  يف  يفكر 

اجتماعي خا�سة به.
تويرت  ح����ذف����ت  م�����ا  و������س�����رع�����ان 
حملة  ح�ساب  وعلقت  املن�سورات 

ترامب بعد قليل.
وي����اأت����ي ال��ت��ع��ل��ي��ق ب���ع���د ي�����وم من 
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ع���رّب م��ن خالله 
اإدان��ت��ه للعنف الذي  ت��رام��ب ع��ن 
ح��دث ي��وم االأرب��ع��اء وتعهد بنقل 

�سل�س لل�سلطة.
اأجرته  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  واأظ��ه��ر 
اخلمي�س  يومي  رويرتز/اإب�سو�س 
من  ب���امل���ئ���ة   57 اأن  واجل���م���ع���ة 
االأم��ري��ك��ي��ن ي��رغ��ب��ون يف اإزاح���ة 
ت����رام����ب ع����ن امل���ن�������س���ب ف������ورا يف 

اأعقاب العنف.

اأول  يف  االإي����ط����ايل  ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون 
االأح����داث  ع��ل��ى  ل��ه  ع��ل��ن��ي  تعليق 
“ُده�ست  وا�سنطن  �سهدتها  التي 
للغاية  من�سبطون  اأن��ا���س  الأن��ه��م 

فيما يتعلق بالدميقراطية«.
فرن�سي�س  ال�����ب�����اب�����ا  وو�������س������ف 
الكوجنر�س  مبنى  على  الهجوم 
“�سد  ب������اأن������ه  )ال�����ك�����اب�����ي�����ت�����ول( 
ال�سالح  و����س���د  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

العام«.
االأمريكية  ال�����س��ل��ط��ات  واأل����ق����ت 
رجل  على  القب�س  اجلمعة  ي��وم 
ظهر يف �سور وهو يحمل من�سة 
القراءة اخلا�سة بنان�سي بيلو�سي 
ال�����س��غ��ب مببنى  اأح�������داث  خ����الل 

الكوجنر�س.
القب�س  اأي�سا  ال�سلطات  واأل��ق��ت 
اآخ�����ر ظ��ه��ر يف �سور  ع��ل��ى رج����ل 
ان��ت�����س��رت ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع وهو 
الفراء ويحمل  يرتدي قبعة من 
���س��ه��م��ا داخ����ل ال��ك��وجن��ر���س. كما 
وج����ه����ت ال�������س���ل���ط���ات ات����ه����ام����ات 

لع�سرات اآخرين من امل�ستبه بهم.

* »�أريده �أن ي�صتقيل«
ت���رام���ب لتويرت  ا���س��ت��خ��دام  ك���ان 
حملته  من  اأ�سا�سيا  ج��زءا  بكثافة 
تغيرا  اأحدث  عندما  االنتخابية 
وانت�سر  اجل��م��ه��وري  احل����زب  يف 
الدميقراطية  امل���ر����س���ح���ة  ع���ل���ى 
انتخابات  يف  كلينتون  ه��ي��الري 
على  ترامب  وداأب   .2016 ع��ام 
ا�ستخدام املوقع منذ ذلك احلن 
الإ�سعال حما�س قاعدته ال�سيا�سية 

ومهاجمة من يعار�سونه.
وظ����ل����ت ����س���رك���ة ت����وي����رت ت���ق���اوم 
ترامب  ح�ساب  لتعليق  �سغوطا 
م�ساء  قالت  لكنها  طويل.  لوقت 
احل�ساب  ع��ل��ق��ت  اإن����ه����ا  اجل���م���ع���ة 
دقيقة”  م��راج��ع��ة  “بعد  ن��ه��ائ��ي��ا 
ل���ت���غ���ري���دات ال���رئ���ي�������س االأخ������رة 
“ب�سبب خطر ح��دوث مزيد من 

التحري�س على العنف«.
ا�ستخدم ترامب  ويف وقت الحق, 

ال�����ن�����واب ك��ي��ف��ن م���ك���ارث���ي دع����وا 
م�سعى  وقف  اإىل  الدميقراطين 
امل�����س��اءل��ة ب��دع��وى احل��ف��اظ على 

الوحدة.
وق����ال ج���ود دي���ر امل��ت��ح��دث با�سم 
الرئي�س  “عزل  االأب��ي�����س  البيت 
دونالد ترامب قبل 12 يوما من 
اإىل  اإال  ي��وؤدي  لن  رئا�سته  انتهاء 

زيادة االنق�سام يف البالد«.
دميقراطيون  م�سرعون  دعا  كما 
اجلمهورين  زم���الئ���ه���م  ب��ع�����س 
ب�سبب  طردهم  اأو  اال�ستقالة  اإىل 
ترامب  ملزاعم  الداعمة  اأدواره���م 
تزوير  ب�ساأن  لها  اأ�سا�س  ال  التي 

االنتخابات.
ال�سناتور  ب����راون,  ���س��رود  وك��ت��ب 
اأوهايو,  والي��ة  عن  الدميقراطي 
اإن  ال�سبت قائال  على تويرت يوم 
وال�سناتور  ك���روز  تيد  ال�سناتور 
دعي�����ا  اللذين  ه���اويل,  ج�������و�س 
املجمع  اأ�������س������وات  رف���������س  اإىل 
التي  ال��والي��������������������ات  االن��ت��خ��اب��ي يف 
اليمن  “خانا  ل��ب��اي��دن,  ���س��وت��ت 
ع��ل��ى مت���رد عنيف على  وح��ر���س��ا 

دميقراطيتنا«.
ك��م��ا دع���ا ع�����س��و جم��ل�����س النواب 
دون ب��اي��ر, وه��و دمي��ق��راط��ي من 
والي�����ة ف��رج��ي��ن��ي��ا, م���ك���ارث���ي اإىل 
اال���س��ت��ق��ال��ة ل��دع��م��ه ج��ه��ود منع 

انتخاب بايدن.
ترامب  امل�ساءلة  م�سودة  واتهمت 
�سد  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  “بالتحري�س 
يف  املتحدة”  ال���والي���ات  ح��ك��وم��ة 
حماولة لقلب نتيجة االنتخابات 

التي خ�سرها اأمام بايدن.
م�ساءلة  النواب  جمل�س  واأج��رى 
لرتامب يف دي�سمرب كانون االأول 
2019 الأنه �سغط على الرئي�س 
ي��ج��ري حتقيقا  االأوك����راين حتى 
ب��اي��دن لكن جمل�س  اب��ن  اأم���ر  يف 
���س��اح��ت��ه يف فرباير  ب���راأ  ال�����س��ي��وخ 

�سباط 2020.
وظل ترامب طوال �سهرين يزعم 
منه.  �سرقت  االنتخابات  اأن  زورا 
ورف�ست ع�سرات املحاكم يف اأنحاء 
النتائج,  البالد دعاوى تطعن يف 
بكال  االنتخابات  م�سوؤولو  وق��ال 
اأي دليل  اإن��ه مل يظهر  احل��زب��ن 

يدعم مزاعم الرئي�س.
 

بعد �إ�صكاته على من�صة تويرت 

ترامب املنبوذ يواجه خطر امل�شاءلة متهيدا لعزله 

•• وا�صنطن-وكاالت

ريت�سارد غولدبرغ  الباحثان  راأى 
ومارك دوبوفيتز يف موقع جملة 
االأمريكية,  بولي�سي”  “فورين 
اأن اإيران قررت ت�سعيد التوترات 
تاأكيدها  ال��غ��رب م��ن ط��ري��ق  م��ع 
املخ�سب  االأوران���ي���وم  اإن��ت��اج  علناً 
يف م��ن�����س��اأة ن��ووي��ة حت��ت االأر�����س, 
وا���س��ت��ي��الءه��ا ع��ل��ى ن��اق��ل��ة نفط 

كورية جنوبية يف مياه اخلليج.
وقد يكون هذا الت�سعيد مق�سوداً 
على  ال�سغط  من  مزيد  ملمار�سة 
جو  املنتخب  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
بايدن للعودة اإىل االتفاق النووي 
2015, وه���ي خ��ط��وة من  ل��ع��ام 
���س��اأن��ه��ا ت��خ��ف��ي��ف ال��ع��ق��وب��ات عن 
نظام واقع حتت �سغط اقت�سادي 

هائل. 
لكن اإذا اأقدم بايدن على اخل�سوع 
ل��الب��ت��زاز ال��ن��ووي وال��ت��خ��ل��ي عن 
عن  تنازل  يكون  فاإنه  العقوبات, 
طهران,  ���س��د  مهم�����ة  رافع������ة 
اأبداً  امكانه  ي��ك��ون يف  ل��ن  وت��ال��ي��اً 
بالتفاو�س  املعلن  هدفه  حتقيق 
ع����ل����ى ات������ف������اق اأف�����������س�����ل واأك�������ر 

دميومة.

عيوب �لتفاق
ق���ب���ل خ���م�������س���ة اأع�����������وام, ع���ار����س 
تقريباً  اجل���م���ه���وري���ن  ج���م���ي���ع 
من  ال���ك���ون���غ���ر����س-وال���ك���ث���ر  يف 
وبينهم  ال��دمي��وق��راط��ي��ن  ق����ادة 
�سومر  ت�������س���ارل���ز  ال�������س���ن���ات���ورات 
مانت�سن-  وج��و  ميننديز  وب��وب 
االتفاق االإيران�����ي الأ�سباب لها ما 

يربرها.
ي��ح��دد م��ه��اًل للقيود  ف��االت��ف��اق   
التفتي�س  وي��رف�����س  ال��رئ��ي�����س��ي��ة, 
لالإيرانين  و����س���م���ح  امل���ف���اج���ئ, 
على  ب�������ق�������درات  ب�����االح�����ت�����ف�����اظ 

التخ�سيب.
 ومل يتطرق االتفاق اإىل الربنامج 
للنظام,  امل��ت�����س��اع��د  ال�����س��اروخ��ي 
املالية  امل�������س���ادر  اإي��������ران  وم���ن���ح 
االإقليمية  االع���ت���داءات  ل��رع��اي��ة 
انتهاكاته  وجت���اه���ل  واالإره�������اب, 

الفا�سحة حلقوق االإن�سان.

نو�يا بايدن
العيوب  ه�����ذه  اإىل  ت��ل��م��ي��ح  ويف 
م��وؤخ��راً, ق��ال بايدن اإن��ه يريد اأن 
ل�سوغ   2015 اتفاق  على  يبني 
“ت�سديداً  يت�سمن  جديد  اتفاق 
واإط����ال����ة ل��ل��ق��ي��ود ال���ن���ووي���ة, كما 

����س���ن���ع���ال���ج م�������س���األ���ة ال���ربن���ام���ج 
ال�ساروخي«.

 وخالل احلملة االنتحابية, وعد 
اإي���ران يف  �سجل  اأي�����س��اً مبواجهة 
“ون�ساطاتها  االإن�������س���ان  ح���ق���وق 
تهدد  التي  لال�ستقرار,  املزعزعة 
اأ�سدقاءنا و�سركائنا يف املنطقة”. 
ل��ك��ن ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��خ��ب ال يزال 
عند موقفه القائل, اإنه من اأجل 
العودة  يجب  جديد,  اإط��ار  �سوغ 

اأواًل اإىل االتفاق القدمي.
هذا  ك����ب����رة يف  م�����س��ك��ل��ة  وث����م����ة 
العودة  مب��ج��رد  اأن����ه  اإذ  امل��ن��ط��ق. 
ف����اإن ذلك  ال��ق��دمي  االت���ف���اق  اإىل 
يتطلب من وا�سنطن رفع معظم 
امل����وؤمل����ة, مم���ا يقو�س  ال��ع��ق��وب��ات 
التي �سرثها بايدن عن  الرافعة 
فيها  يتم  التي  اللحظة  يف  �سلفه 

رفع العقوبات.

عقوبات قا�صية
مدى  على  الكونغر�س  عمل  لقد 
قا�سية  ع��ق��وب��ات  لفر�س  ���س��ن��وات 
الإرغامه  االإي����راين  ال��ن��ظ��ام  على 
على التخلي عن ن�ساطاته امل�سينة. 
ال�سابق  الرئي�س  الواقع, فاإن  ويف 
ب����ارك اأوب���ام���ا اأرغ����م اإي�����ران على 

املفاو�سات,  طاولة  اإىل  اجللو�س 
بف�سل هذه العقوبات.

اإذا  االت��ي:  هو  الوا�سح  وال�سوؤال 
ك��ان اأوب��ام��ا ق��د وج��د يف ال�سغط 
ال��ع��ق��وب��ات �سرورة  ع��ن  ال��ن��اج��م 
بالعيوب  م�����س��وب  ات���ف���اق  الإن���ت���اج 
بايدن  مي��ك��ن  فكيف  ال��ف��ا���س��ح��ة, 
مزيد  فر�س  �ساأن  يف  يفاو�س  اأن 
من القيود على اإيران, يف حال مل 
يكن ميلك الرافعة االقت�سادية؟

ر�صالة �إىل �ملاليل
تراجع  اأن  م��ن  ال��ك��ات��ب��ان  وح����ذر 
مواجهة  يف  العقوبات  عن  بايدن 
ت���ه���دي���دات اإي�������ران ب��ال��ت��و���س��ع يف 
بالتخ�سيب,  املتعلقة  الن�ساطات 
وبناء  الدولين,  املفت�سن  وطرد 
اإ�سافية-اأي  ن���ووي���ة  م��ف��اع��الت 
الر�سوخ فعلياً لالبتزاز النووي- 
���س��ي��ب��ع��ث ب��ر���س��ال��ة وا���س��ح��ة اإىل 

رجال املاليل:
 اأي اأنه �سيكون يف امكانهم انتظار 
ب��اي��دن الأن  اإدارة  امل��ف��او���س��ات م��ع 
فر�س  ي��ع��اود  ل��ن  املقبل  الرئي�س 
اإيران  تعمد  اأن  العقوبات خمافة 
ن�ساطاتها  ت��و���س��ي��ع  اإىل  جم����دداً 

النووية.

اإليه.  وا���س��ن��ط��ن  ع����ادت  ح����ال  يف 
للطاقة  الدولية  الوكالة  ول��دى 
الذرية دليل على اأن اإيران تخفي 
م���واد ون�����س��اط��ات وم��واق��ع نووية 
الوكالة  وت��ت��ب��ع��ت  م��ع��ل��ن��ة.  غ���ر 
الذي  االإيراين  النووي  االأر�سيف 
عام  �سراً  اإ�سرائيل  عليه  ا�ستولت 
اإعالنات �سادرة  2018 وكذلك 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  ع��ن 

رو���س��ي��ا وال�����س��ن يف ح��ال بيعهما 
�سفقات  لكانت  الإي���ران,  ال�سالح 
ومل  االآن.  االإجن���از  قيد  ال�سالح 
�سيطبق  ك��ان  اإذا  م��ا  ب��اي��دن  يقل 

هذه العقوبات.
النووي  احلقل  يف  ال��ت��ط��ورات  اإن 
يجب ان حتفز بايدن على تو�سيح 
ت��وق��ع��ه ب����اأن اإي������ران ���س��ت��ع��ود اإىل 
االلتزام ال�سارم باالتفاق القدمي 

حتّد �آخر
وث��م��ة حت���ّد اآخ����ر ل�����س��ب��اق بايدن 
االتفاق  اإىل  جم���دداً  لالن�سمام 
النووي, اإذ اإن ثمة بنوداً قد انتهت 
�سالحيتها, مثل حظر بيع اإيران 
اأ���س��ل��ح��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة. وان��ت��ه��ى هذا 
البند يف اأكتوبر )ت�سرين االأول(. 
ول�����و مل ي�������س���در ت����رام����ب اأم������راً 
ت��ن��ف��ي��ذي��اً ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 

ت��وؤك��د اأن اإي���ران ال ت��زال حتتفظ 
بعلماء يف ال�سالح النووي يعملون 

يف وكالة �سرية.
وعلى االأقل, يتعن على بايدن اأن 
يطلب من اإيران ك�سفاً كاماًل عن 
املعلنة  غ��ر  ال��ن��ووي��ة  ن�ساطاتها 
رافعة  مقاي�سة  يف  يفكر  اأن  قبل 
اأي  دون حت��ق��ي��ق  م���ن  وا���س��ن��ط��ن 

�سرط من �سروطه. 

هذه اأخطار عودة بايدن اإىل االتفاق النووي

انطالق االنتخابات الربملانية يف كازاخ�شتان •• نور �صلطان-وام: 

انطلقت اأم�س االنتخابات الربملانية 
الختيار  كازاخ�ستان  جمهورية  يف 

اختيار  �سيتم  املحلية, حيث  التمثيلية  والهيئات  النواب  اأع�ساء جمل�س 
98 ع�سواً يف الربملان من القوائم احلزبية الوطنية التي تتجاوز عتبة 
7 %, بينما تنتخب جمعية �سعب كازاخ�ستان ت�سعة اأع�ساء, وهي هيئة 

د�ستورية متثل املجتمعات العرقية املختلفة يف البالد.
اقرتاع  م��رك��ز   10061 ع��رب  ال��ت�����س��وي��ت,  ت��ت��م عملية  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
البعثات  يف   66 ذل��ك  ناخب, مبا يف  مليون   11 يبلغ عددهم  لناخبن 

اخلارجية لكازاخ�ستان يف 53 دولة.

اأج��ن��ب��ي��اً يف  م��راق��ب��اً   398 اع��ت��م��اد  وال��ن��زاه��ة, مت  ال�سفافية  ول�����س��م��ان 
االنتخابات, بينهم مراقبون من 10 منظمات دولية و31 دولة اأجنبية, 
واأك��ر من  االإع��الم املحلية  ال�سيا�سية, ومئات و�سائل  االأح��زاب  وممثلو 
املراقبن  امل��ع��ت��م��دة, ف�ساًل ع��ن  االإع����الم االأج��ن��ب��ي��ة  100 م��ن و���س��ائ��ل 

املحلين.
وي�س�������������ارك ف��������ي ه���������ذه املناف�س�����ة االنتخابي������ة 312 مر�س�����ًحا ينتم����ون 
الكازاخ�س����تاين,  املجتم������ع  تن���������وع  يعك��������س  مبا  اأح������زاب,  خم�س�����ة  اإىل 
�س������ن  ا دون  �س������خ�سً % , و19   29 ام����راأة   90 املر�س������حن  وم��ن بن 

ً��ا, ومم��ث��ل��ون م���ن 12  29 ع��ام������������������
عرقية.

وتعترب هذه االنتخابات هي االأوىل 
منذ تنفيذ حزمة من االإ�سالحات 
النظام  يف  وال�سفافية  وال��ن��زاه��ة  االن��ف��ت��اح  ل��زي��ادة  امل�سممة  ال�سيا�سية 
االنتخابي يف كازاخ�ستان, وهي ت�سمل تعزيز معهد املعار�سة الربملانية, 
الذي يوفر �سمانات اإ�سافية لتمثيل اأحزاب االأقلية الربملانية يف الهياكل 

احلاكمة للهيئة الت�سريعية.
وكانت االنتخابات الربملانية ال�سابقة يف كازاخ�ستان قد جرت يف مار�س 
2016 واأدت اإىل فوز ثالثة اأحزاب مع حزب نور اأوتان احلاكم باأغلبية 

برملانية.
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�ختار �لعديد من �لقادة �ل�صعبويني
 �لأوروبيني, عدم �لرد على �أحد�ث �لكابيتول

مع �نتخاب بايدن, تخ�صى بع�س 
�لدول عودة فرتة مماثلة لفرتة �أوباما

يف �لوقت �لذي مت فيه 
�لكابيتول  مبنى  غزو 
قبل  من  و��صنطن  يف 
مـــوؤيـــديـــن لـــرت�مـــب, 
ف�صل وزير �خلارجية 
�ىل  �لنظر  �لبولندي 
بدء  ومع  �آخــر.  مكان 
و�صول ر�صائل �لإد�نة 
قام  �لأوىل,  �لدولية 
زبيغنيو ر�و بالتغريد 
عن فوز لعب �لتزلج 
كاميل  �لـــبـــولـــنـــدي 
نــهــايــة  يف  ــس  ــو� ــت ــص �
جولة �لقفز �لتزجلي 

على �مل�صار.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

املتحدة  ال����والي����ات  ي����رى  ب��ل��د  يف 
قد  رئي�سي,  ا�سرتاتيجي  ك�سريك 
اال  حمله,  غ��ر  يف  التوقيت  يبدو 
ان االأم���ر غ��ر ذل��ك اإذا اأخ��ذن��ا يف 
ال��ت��ف��اه��م اجل���ي���د الذي  االع���ت���ب���ار 
القومية  احل���ك���وم���ة  ب����ن  ي��ظ��ه��ر 
واإدارة  ال���ب���ول���ن���دي���ة  وامل���ح���اف���ظ���ة 
خالل  نوفمرب,  يف  و�سبق  ترامب. 
االأمريكية,  الرئا�سية  االنتخابات 
ان ك��ان��ت وار���س��و واح����دة م��ن اآخر 
جو  بفوز  اعرتفت  التي  العوا�سم 

بايدن.
الرئي�س  حت����دث  الح�����ق,  وق����ت  يف 
عرب  ا  اأي�سً دودا  اأندريه  البولندي 
االجتماعي,  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل 
داخلية  “م�ساألة  اإن����ه����ا  ق����ائ����اًل 
اأن  اإىل  اأي�سا  م�سرا  اأمريكية”, 
“بولندا توؤمن بقوة الدميقراطية 
تقوم  “ال�سلطة  واأن  االأمريكية”, 

على اإرادة الناخبن«.

»�صور �صادمة«
الو�سطى  اأوروب���ا  عوا�سم  اخ��ت��ارت 
اأق���ام���ت عالقات  ال��ت��ي  االأخ�������رى, 
النعام.  �سلوك  ترامب,  دونالد  مع 

الر�سمي  الفعل  رد  ج��اء  امل��ج��ر,  يف 
الوحيد على االأحداث من كاتالن 
“�سور  االأ�����س����رة.  ن���وف���اك, وزي�����رة 
الكابيتول...  مبنى  م��ن  ���س��ادم��ة 
الدميقراطية  على  يجب احلفاظ 
ق��ب��ل واأث���ن���اء وب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات يف 
على  كتبت  العامل”,  اأنحاء  جميع 

تويرت.
بومبيو,  مايك  اأ���س��ار  يومن,  قبل 
وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة االأم����ري����ك����ي, 

تر�مب �لت�صيكي
االأك��ر �سخطا من  الفعل  ج��اء رد 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  اأدان  ب����راغ, ح��ي��ث 
امللقب  بابي�س,  اأن��دري��ه  ال�سعبوي 
الت�سيكي”,  “ترامب  ب����  ���س��اب��ًق��ا 
الكابيتول:  م��ب��ن��ى  غ���زو  ب��و���س��وح 
“ما حدث يف الواليات املتحدة هو 
مقبول  وغر  م�سبوق  غر  هجوم 
ع��ل��ى ال��دمي��ق��راط��ي��ة. ل��ق��د فقدت 

ال�����ذي  االه�����ت�����م�����ام  اإىل  ب���ن���ف�������س���ه 
لبوداب�ست,  ت��رام��ب  اإدارة  اأول���ت���ه 
ال�س�ابقة  ال�����س�����������������ي��ا���س��ة  م��ن��ت��ق��ًدا 
تعاملت  “لقد  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ن. 
حليفة  امل���ج���ر,  م���ع  اأوب����ام����ا  اإدارة 
ال�سمالية,  ك���وري���ا  م��ث��ل  ال���ن���ات���و, 
ب������������ازدراء م���ط���ل���ق. وق������د ج���ددن���ا 
الروابط املهمة, مع االإ�سرار على 
الدميقراطية”,  املعاير  اح���رتام 
وه�������ذا ي���ك���ف���ي خل���ل���ق دع������م ق���وي 
املجرية  احلكومة  داخ��ل  ل��رتام��ب 

غر الليربالية.

اأعاد رئي�س الوزراء بعد ذلك تغريد 
بن  بو�س�����وح  ت��ق��ارن  ر�سائل  ع��دة 
�سحفي  ت��غ��ري��دة  منها  احل��دث��ن, 
بخيبة  ي�سعر  اإن���ه  ق���ال  �سلوفيني 

اأمل من �سي اإن اإن:
علبهم  ُيطلق  ترامب”  “اأن�سار   
يف  بينما  اإرهابيون,  “فو�سوي�����ون, 
دم��ر ممثلو  امل��ا���س��ي عندما  ال��ع��ام 
مهمة  ال�����س��ود  حي�����اة  منظم�������ة 
الغالب  يف  ت�����س��ن��ي��ف��ه��م  مت  امل�����دن, 
يف  ج��اء  كما  �سلميا”,  متظاهرون 

املن�سور.

ر�صالة �صيا�صية
ج��ان��ي��ز ج��ان�����س��ا, رئ��ي�����س ال������وزراء 
ال�سلوفيني الذي تفّرد يف نوفمرب 
“انتخابه”  ع��ل��ى  ت��رام��ب  بتهنئة 
بينما  للت�سويت  امل���وايل  ال��ي��وم  يف 
ك��ان ف��رز االأ���س��وات مل يكتمل بعد 
, كان اأكر دقة هذه امل��رة. “يجب 
اأن ن�سعر جميعا بالقلق من العنف 
اأن  ن��اأم��ل  وا���س��ن��ط��ن...  يف  امل�ستمر 
ت��ك��ون دمي��ق��راط��ي��ة اأم��ري��ك��ا �سلبة 
التغلب  وميكنها  بعمق  ومتجذرة 
جان�سا  كتب  االأزمة”,  ه��ذه  على 

اأن ي�سيف ر�سالة  على تويرت قبل 
�سيا�سية اأكر/:

م�سبًقا  تفرت�س  “الدميقراطي���ة   
العنف  لكن  �س������لمية,  احتجاجات 
والتهدي������دات بالقتل -من اليمن 

والي�سار -�سيئة دائًما.«
ب����امل����رارة -اإىل  اإ�����س����ارة -م�����س��وب��ة 
املحافظن  ب��ح��ك��وم��ة  االإط�����اح�����ة 
اأعقاب  يف   ,2013 ع��ام  ال�سابقة 
���س��ل�����س��ل��ة م���ن االح��ت��ج��اج��ات التي 

دعمها الي�سار.
 بعد ن�سر هذه الر�سالة الر�سمية, 

وتعطل  ���س��ب��ب,  ب���ال  اأرواح  اأرب���ع���ة 
الدميقراطية.  ال��ع��م��ل��ي��ة  ق���ل���ب 
لطاملا نددت بهذا النوع من العنف 
االنتقال  يتم  اأن  يجب  والفو�سى, 
ال�سدى,  وك���ان  و�سلميا«.  ب��ه��دوء 
حيث اأ�سارت الرئي�سة ال�سلوفاكية, 
“ال�سور  اأن  اإىل  كابوتوفا,  �سوزانا 
من الكابيتول تظهر مدى خطورة 
ازدراء  ان  ال����ك����راه����ي����ة.  خ����ط����اب 
يقو�س  الدميقراطية  املوؤ�س�سات 
حقوق املواطنن وميكن اأن يقو�س 

النظام ال�سيا�سي ».

�أي عالقة مع  �إد�رة بايدن؟
االقرتاع  مثل  احللقة,  ه��ذه  تثر 
م�ساألة  ن���وف���م���رب,  يف  امل�����س��ط��رب 
اإدارة  ب��ن  امل�ستقبلية  ال��ع��الق��ات 
“رغم  امل���ن���ط���ق���ة.  ودول  ب����اي����دن 
ب�سببه  رمب���ا  اأو  امل��واج��ه��ة  خ��ط��اب 
جت����اه االحت�����اد االأوروب���������ي, كثفت 
و�سط  مع  العالقات  ترامب  اإدارة 
و�سرق اأوروبا. ومع انتخاب بايدن, 
فرتة  ع���ودة  ال���دول  بع�س  تخ�سى 
عندما  اأوب�����ام�����ا,  ل���ف���رتة  مم��اث��ل��ة 
���س��ح��ى ك���ث���رون يف وا���س��ن��ط��ن يف 
ل�سالح  املنطقة  مب�سالح  البداية 
مو�سكو”,  م���ع  ال��ع��الق��ات  اإح���ي���اء 
ي�سرح الدبلوما�سي الت�سيكي بيرت 
ن�����س��ره يف دي�سمرب  ت��وم��ا يف م��ق��ال 
املجل�س  االأمريكي  االأبحاث  مركز 

االأطل�سي.
“بايدن  اأن  م��ن  اي�سا,  يحذر  كما 
من  ������س�����رك�����ائ�����ه  اإىل  ����س���ي���ن���ظ���ر 
م��ن��ظ��ور ال��ق��ي��م ال��ل��ي��ربال��ي��ة, مثل 
االإن�سان  وح��ق��وق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ودولة القانون, على عك�س مقاربة 
واملعامالتية.  ال��واق��ع��ي��ة  ت��رام��ب 
على  العالقة  م�ستقبل  و�سيتوقف 
اأوروبا الو�سطى  كيفية رّد عوا�سم 
بالن�سبة  االنتظارات”.  ه��ذه  على 
الذين  ال�����س��ل��وف��اك,  اأو  ل��ل��ت�����س��ي��ك 
اأظ���ه���روا م���وؤخ���ًرا م��وق��ًف��ا خمتلًفا 
مت���اًم���ا ع���ن م���وق���ف امل���ج���ري���ن اأو 
البولندين, فاإن اخلطر يكمن يف 
جرانهم  �سلة  نف�س  يف  و���س��ع��ه��م 

امل�سطربن.
عن ليرب��صيون

غزوة مبنى �لكابيتول:

دول اأوروبا الو�شطى بني االإحراج واالإدانة...!
جاء رد �لفعل �لأكرث �صخطا من بر�غ, حيث �أد�ن »تر�مب �لت�صيكي«, بو�صوح غزو مبنى �لكابيتول

الرئي�سة ال�سلوفاكية... خطورة خطاب الكراهيةالرئي�س البولندي اأندريه دودا مع نظره االأمريكي

وزير اخلارجية البولندي ف�سل الريا�سة على احلدث

كانت وار�شو واحدة من اآخر
 العوا�شم التي اعرتفت بفوز جو بايدن

كثفت اإدارة دونالد ترامب
 العالقات مع و�شط و�شرق اأوروبا

•• تون�س-وكاالت  احلكومة التون�شية.. اإقالة وزير الداخلية تفتح باب الت�شاوؤالت

بعد اإع��ف��اء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة توفيق ���س��رف ال��دي��ن من 
امل��ق��ال��ن يف  ال����وزراء  ع��دد  ي��وم��ن, يرتفع  مهامه منذ 
ت�ساوؤالت  هناك  اأن  اإال   ,3 اإىل  امل�سي�سي  ه�سام  حكومة 

عدة باتت تثار ب�ساأن اإر�ساء حركة النه�سة. وقال نواب يف الربملان ومتابعون 
لل�ساأن ال�سيا�سي يف البالد: “مقبلون قريبا على حتوير وزاري ولي�س فقط �سد 
وهو حتوير يحول حكومة امل�سي�سي من حكومة  �سغور يف ال��وزارات الثالث”, 

كفاءات م�ستقلة اإىل حكومة متحزبة.
الزيدي من  وليد  الثقافة  وزير  اإقالة  املا�سي, متت  اأكتوبر  �سهر  اأوائ��ل  ومنذ 
حكومية  خطة  �سمن  والثقافية  الفنية  االأن�سطة  وق��ف  رف�سه  بعد  من�سبه 
بت�سير  عمار  حبيب  ال�سياحة  وزي��ر  وتكليف  كورونا  فرو�س  تف�سي  ملواجهة 
وزارة الثقافة بالنيابة. كما مت خالل �سهر نوفمرب اإعفاء وزير البيئة وال�سوؤون 
املحلية م�سطفى العروي من مهامه, وذلك على خلفية حتقيق ق�سائي ب�ساأن 
ا�ستراد نحو 280 حاوية نفايات من اإيطاليا ال تتطابق مع املعاير البيئية, 

وتكليف وزير التجهيز واالإ�سكان والبنية التحتية كمال الدوخ باالإ�سراف على 
التيار  عن  النائب  اأو�سح  جانبه,  من  بالنيابة.  والبيئة  املحلية  ال�سوؤون  وزارة 
ال��وزاري كان حتدث عنه رئي�س  “التحوير  اأن  العجبوين  الدميقراطي ه�سام 
ه�سام  حلكومة  الثقة  منح  جل�سة  ي��وم  منذ  ال��ق��روي  نبيل  تون�س  قلب  ح��زب 
امل�سي�سي بتاريخ االأول من �سبتمرب املا�سي والذي كان �سرطا ملنح اأ�سوات نوابه 
احلكومة  رئي�س  مع  االتفاق  مت  اأن��ه  حينها  القروي  نبيل  و�سرح  للحكومة«. 
ه�سام امل�سي�سي على اإجراء تغير يف 7 حقائب وزارية مل يكن حزب قلب تون�س 
را�سيا عنها واأولهم وزير الداخلية. ويفيد مراقبون اأن وزير الداخلية املقال 
توفيق �سرف الدين كان اأحد املقربن من الرئي�س قي�س �سعّيد واأنه كان نقطة 
جتاذب وخالف بن ق�سر احلكومة بالق�سبة وق�سر قرطاج. واأ�ساف النائب 
عن الكتلة الدميقراطية ه�سام العجبوين ل�”�سكاي نيوز عربية” اأن اإقالة وزير 

الداخلية مل تكن ب�سبب ت�سميات اأقرها يف عدد من اخلطط االأمنية كما راج يف 
االأو�ساط ال�سيا�سية فتلك من �سالحياته وكان ميكن اإلغاوؤها بكل ب�ساطة, لكن 
امل�ساألة اأعمق بكثر وفق قوله: “كّنا نتوقع ذلك ونعلم جيدا اأنهم يبحثون عن 
تعلة الإقالة وزير الداخلية الأنه كان “غر م�سمون” مبنطق حركة النه�سة 
وزارة  اخ��رتاق  حم��اوالت  عن  تتوقف  مل  التي  وه��ي  الغنو�سي  را�سد  ورئي�سها 

الداخلية وال�سيطرة عليها«.
امل�سي�سي  ه�سام  احلكومة  رئي�س  ت�سريح  اأن  العجبوين  ه�سام  النائب  واعترب 
االأمنية  املوؤ�س�سة  حلماية  تاأتي  واأن��ه��ا  االإق��ال��ة  باأ�سباب  عالقة  يف  ج��دا  خطر 
االأمني.  البناء  متا�سك  على  واحلفاظ  اخرتاقها  واإمكانية  عملها  اإرب��اك  من 
ودعا رئي�س احلكومة اإىل التو�سيح باأكر دقة “اأما اإذا �سّح اأن وزير الداخلية 
احلقيقة  يف  ولكن  �سده,  ق�سية  رف��ع  فعليه  االأمنية  املوؤ�س�سة  اخ��رتاق  ح��اول 

االإق����ال����ة مت���ت يف اإط�����ار ات���ف���اق م���ع ج����زء م���ن احل����زام 
قلب  وح��زب  النه�سة  حركة  وه��و  للحكومة  ال�سيا�سي 
تون�س وائتالف الكرامة«. وتعليقا على تويل امل�سي�سي 
اإىل  بالنيابة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت�سير  على  االإ����س���راف 
غر  “من  العجبوين:  ق��ال  جديد  وزي��ر  تكليف  ح��ن 
الطبيعي اأن ي�سغل رئي�س احلكومة يف نف�س الوقت من�سب وزير الداخلية, هذا 
االأمر مل يحدث اإال مع زين العابدين بن علي عندما جمع بن من�سبه كوزير 

اأول ووزير داخلية«.
يذكر اأن ه�سام امل�سي�سي �سغل املن�سب ذاته يف احلكومة ال�سابقة برئا�سة اإليا�س 
الفخفاخ, فيما اأكد النائب ه�سام العجبوين على �سرورة االإ�سراع ل�سد ال�سغور 
يف اأقرب وقت يف ال��وزارات الثالث. يف املقابل, دافع النائب عن حركة م�سروع 
تون�س ورئي�س كتلة االإ�سالح ح�سونة النا�سفي عن قرار رئي�س احلكومة اإعفاء 
وزير الداخلية من مهامه قائال: “وفق املعطيات التي قدمها رئي�س احلكومة. 
ق��رار يف حمله, فالدولة حتكمها قوانن والب��د من اح��رتام ت�سلل  اأن��ه  اأعتقد 

الهرم االإداري يف ال�سلطة التنفيذية«.

جانيز جان�سا, رئي�س الوزراء ال�سلوفيني كان اكر دقة كاتالن نوفاك... �سور �سادمة

اندفاع تركيا نحو الذهب ينذر باأزمة مالية ••وا�صنطن-وكاالت

اإذا كانت دول العامل تاأمل بحدوث تعاٍف اقت�سادي �سريع مع اكت�ساف لقاحات �سد 
فرو�س كورونا, فاإن امل�ساعر يف تركيا اإزاء توقع كهذا ال تخلو من التعقيد. اإذ اإن 
موؤ�سرات تدهور االقت�ساد الرتكي تتكثف ب�سكل يجعل البالد اأقّل تفاوؤاًل بالتعايف 

الدويل املنتظر.
اآخر   لي�سرن  اإردم��ر ودايفد  اأيكان  املحلالن  تناول  اإنرت�ست”,  “نا�سونال  يف جملة 
ببطء  يتجه  بقطار  الرتكي  االقت�ساد  ت�سبيهه  �سابق  املحلالن عن م�سريف  وينقل 
ال�سنة  ال��دوالر  اأم��ام  %20 من قيمتها  اللرة الرتكية  نحو ح��ادث كبر. فقدت 
املا�سية وكانت واحدة من العمالت التي �سجلت اأ�سواأ اأداء لها يف 2020. وانخف�س 
اأنقرة  التزامات  احت�ساب  مت  اإذا  اخلطر  منطقة  اإىل  االأجنبية  العمالت  احتياطي 
تقدمه  العلن منذ  البرق يف  ب��رات  اأردوغ���ان  ُي�ساَهد �سهر  املحلية. ومل  للبنوك 

با�ستقالته عرب تطبيق اإن�ستغرام يف الثامن من نوفمرب )ت�سرين الثاين( املا�سي.
  يبقى املقيا�س االأف�سل لالأزمة االقت�سادية املتظهرة ببطء تهافت االأتراك ل�سراء 
الذهب بح�سب املحللن. منذ العام املا�سي, �ساعف م�ستثمرو التجزئة وال�سركات 
الرتكية حيازتهم للذهب بحوايل ثالثة اأ�سعاف حتى و�سلت اإىل 36 مليار دوالر. 
ي�ساف هذا اإىل حوايل 3 اآالف اإىل 5 اآالف طن من املعدن النفي�س الذي يحتفظ 
به االأتراك يف منزلهم وترتاوح قيمته بن 186 مليار و310 مليارات دوالر وفقاً 
الأ�سعار ال�سوق احلالية. اإن االندفاع اإىل ا�ستراد الذهب لتلبية الطلب املتزايد عليه 

مليار دوالر دفاعاً عن اللرة. ُيجري البنك هذه العملية جزئياً من خالل خدعة 
البنوك  االأجنبية من  بالعمالت  الودائع  املركزي  البنك  ياأخذ  مقاي�سة مزدوجة: 
اللرة( يف  الر�سمية )مقابل  البنوك  اإىل  ي�سلمها  ثم  االأوىل  املقاي�سة  اخلا�سة يف 
انهيار  الإبطاء  ال�سعبة  العمالت  الر�سمية  البنوك  تبيع  بعدها,  الثانية.  املقاي�سة 
اللرة. بداأ املواطنون االأتراك يخ�سون من اأن تهافتاً على البنوك �سيطيح ودائعهم 
بالعمالت االأجنبية. لذلك, يبقي االأتراك االأذكياء مدخراتهم يف املنزل, اأكانت ذهباً 
اأو عمالت اأجنبية. مع ذلك, يجد حزب العدالة والتنمية اأ�ساليب جديدة لال�ستفادة 

من االندفاع نحو الذهب.
لتجديد  قانون  مب�سروع  احلاكم  احل��زب  ن��واب  تقدم  االأول(,  )ت�سرين  اأكتوبر  يف 
عّدل  البيئية.  املخاوف  من  الرغم  على  تركيا,  يف  الذهب  عن  التنقيب  تراخي�س 
اأك���ر م��ن ع�سرين م���رة خ���الل ال��ع��ق��دي��ن املا�سين  امل�����س��رع��ون ق��وان��ن ال��ت��ع��دي��ن 
احلزب  تاريخ  اإىل  وبالنظر  ذلك,  على  عالوة  البيئية.  التنظيمات  على  لاللتفاف 
مفاجئاً  يكون  لن  امل��وازن��ة,  خ��ارج  من  عليه  للمح�سوبن  ترتيبات  ب��اإج��راء  احلاكم 
روؤية دفع عموالت من اأجل احل�سول على تراخي�س جديدة للتنقيب عن الذهب. 

ومراقبة املعدن النفي�س جزء اأ�سا�سّي لفهم �سر االأمور ال�سيا�سية يف تركيا.
مقابل  الغاز  خمطط  يف  تركيا  ان��خ��راط  املراقبون  ك�سف  و2013,   2012 بن 

ب�سدة قد ن�سر الفو�سى يف العجز التجاري الرتكي, مع ات�ساعه بن يناير ونوفمرب 
اإىل 45 مليار دوالر, اأي �سعفي ما كان عليه يف 2019.

مع اأحداث �سابقة من الت�سخم الكبر وانهيار العملة واإفال�س البنوك متكنت من 
تبديد الروات بن ليلة و�سحاها, طور االأتراك اإح�سا�ساً غريباً باملخاطر املحدقة 
بهم. قد يوفر حتول اجلمهور الرتكي اإىل الذهب موؤ�سراً اأف�سل اإىل ال�سغط الذي 
باملوؤ�سرات املاكرو-اإقت�سادية العادية. بالن�سبة اإىل  يرزح حتته النظام املايل قيا�ساً 
ال�سكل االأك��ر �سيوعاً لالّدخار وللمالذ االآم��ن من االأزمات  االأت��راك, كان الذهب 
النظامية.   ُيظهر ا�ستطالع حديث للفرع الرتكي لبنك اآي اأن جي الهولندي اأنه 
بالن�سبة اإىل كل تركي من بن اأربعة, ُيعد االحتفاظ بالذهب والعمالت االأجنبية 
اأربع  الطلب على اخلزنات  ت�ساعف  ال�سيف,  اأه��م خيار لالدخار. خالل  املنزل  يف 
مرات, حتى و�سل اإىل اأربعة اآالف يف ال�سهر. اإ�سافة اإىل الذين يحتفظون بالذهب 
%18 من االأتراك يّدخرون الذهب �سمن  والعمالت االأجنبية يف املنزل, هنالك 
ح�سابات خا�سة يف البنوك. ي�سر الكاتبان اإىل اأن احتفاظ االأتراك بالذهب يف املنازل 
الكثر. ثمة وعي  يك�سف  اأم��ر  الفائدة هو  باإمكانهم جني  البنوك حيث  اأك��ر من 
متزايد باأن ودائع اأ�سحاب احل�سابات من الذهب والعمالت ال�سعبة البالغة قيمتها 
258 مليار دوالر مل تعد اآمنة. يعود ذلك اإىل اإنفاق البنك املركزي الرتكي 133 

الذهب مل�ساعدة اإيران على االلتفاف حول العقوبات االأمريكية. تفاخر ر�سا �سراب, 
لرتكيا”.  اجل��اري  احل�ساب  عجز  خف�س  يف  “�ساعد  باأنه  للمخطط,  املدبر  العقل 
مانهاتن  حمكمة  اأم��ام  تهماً  املخطط  يف  �سارك  ال��ذي  الر�سمي  خلق  بنك  ويواجه 

الفيديرالية مل�ساعدته اإيران على التهرب من العقوبات.
ويف 2018, اإرتفعت ال�سادرات الفنزويلية من الذهب ب�سكل كبر حتى و�سلت اإىل 
900 مليون دوالر, الأن الرئي�س نيكوال�س مادورو قرر نقل عملية تكرير الذهب 
من �سوي�سرا اإىل تركيا لتفادي العقوبات. ويف يوليو )متوز( 2019, فر�ست وزارة 
اخلزانة االأمريكية عقوبات �سد �سركة تتخذ من تركيا مقراً لها متورطة يف �سبكة 

ف�ساد وتبيي�س اأموال دولية يديرها مادورو.
تابع املحلالن اأن زيادة الطلب على الذهب يف تركيا �ستوؤدي اإىل �سوق رمادية اأو�سع 
يف البالد و�ستحر�س احلكومة على ا�ستغاللها. يف دي�سمرب )كانون االأول(, ك�سفت 
احلكومة الرتكية خططاً لتخفيف القواعد التي حتكم ا�ستراد الذهب من اخلارج 
عرب “اإ�سدار ال�سهادات والتوحيد املعياري” للذهب غر امل�سجل الذي قد يحمله 
النا�س معهم وهم يدخلون تركيا. يف نهاية املطاف, يعرّب الطلب على الذهب عن 

وقائع احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية يف تركيا.
بها, ومن جهة  التي يتمتعون  ال�سغرة  ال��روة  املواطنون حماية  من جهة, يريد 
و�سط  اقت�سادية  مكا�سب  حتقيق  اإىل  املفرت�سة  ال�سيا�سية  النخبة  ت�سعى  ثانية, 
الفو�سى. و�سيتحمل املواطنون االأتراك العاديون وطاأة ال�سيا�سات االقت�سادية غر 

احلكيمة حلكومتهم ومكائدها املرتبطة بالذهب.
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ف����ق����د امل�������دع�������و  /اج����م����ل 
م�����وم�����ن�����د, اف����غ����ان���������س����ت����ان   
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عبداللطيف الهاليل, م�سر   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
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عليه االت�سال بتليفون رقم  

0506653626

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و  /ح��م��ي��د اهلل 
باك�ستان    خ���ان,  اهلل  �سعود 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2749901HX( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 
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يف  الإ�صتئناف رقم 891/2020/322 ا�صتنئاف عقاري 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/144 عقاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : تعمر القاب�سة لال�ستثمار �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- �سليمان بن عبد العزيز بن نا�سر املاجد  - �سفته بالق�سية : 
 م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
كلي  عقاري   2020/144 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2021/1/25 امل��واف��ق  االث��ن��ن  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
   انذار عديل بالن�صر 

 رقم 2021/302
املنذر:بنك دبي التجاري �س.م.ع

بوكالة االأ�ستاذ املحامي/نا�سر حمد ال�سام�سي

املنذر اليها:هانية جالل كامل العبايجى - اجلن�سية العراق

وقدره  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  اىل  للمبادرة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك  ينذر 

)183.913.42(درهم مائة وثالثة وثمانون الف وت�سعمائة وثالثة ع�سر درهم واثنان 

واربعون فل�س - وذلك خالل )5( ايام من تاريخ االعالن باالنذار حتت طائلة اتخاذ 

كافة االجراءات القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0007503 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :-حممد عمران خان حممد ا�سلم 
جمهول حمل االإقامة : امارة ال�سارقة هاتف:0544071170 - -065725944 �س.ب:68547 -

imrankhan7910@gmail.com:بريد االلكرتوين
اعالن بالن�سر باللغتن العربية واالجنبية

بناء على طلب املدعية �سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع قد رفعت الدعوىاملذكورة اعاله 
تطالبكم ب���:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )21526.83( درهم بواحد وع�سرون وخم�سمائة و�ست وع�سرون درهما 
وثالث وثمانون فل�سا مع الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ اال�ستحقاق يف:2018/7/28 وحتى ال�سداد التام - 

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب 
مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   , معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )2 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  ال  وذلك خالل مدة  امل�ستندات  كافة  بها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0007494 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :-فرحات اوزودوف 
�سقة   6 الطابق  البحرة  �سرطة  البحرة خلف مركز  واحة  بناية  املجاز  ال�سارقة منطقة  امارة   : االإقامة  جمهول حمل 

رقم 604
اعالن بالن�سر باللغتن العربية واالجنبية

االمارات لالت�ساالت )جمموعة  �سركة جمموعة  ب���:  املذكورة اعاله تطالبكم  الدعوى  املدعية قد رفعت  بناء على طلب 
ات�ساالت( �س.م.ع الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )21.526.83( درهم مع الفائدة القانونية بواقع %12 من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  - �سم ملف النزاع بالرقم 1141/2020 مدين اىل ملف الدعوى- الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب 
مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   , معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )2 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  ال  وذلك خالل مدة  امل�ستندات  كافة  بها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0007498 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :-�سالم جان مر خا جان 
جمهول حمل االإقامة : امارة ال�سارقة

اعالن بالن�سر باللغتن العربية واالجنبية
بناء على طلب املدعية �سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س.م.ع قد رفعت الدعوىاملذكورة 
بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم   )21.666.25( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ب���:الزام  تطالبكم  اعاله 
ملف  اىل  مدين  بالرقم:874/2020  النزاع  ملف  �سم   - التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   12%

الدعوى - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االبتدائية املدنية 
على  وتقدمي مذكرة جوابية   , معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )2 رقم  الدعوى  )مكتب مدير  رقم   مكتب   -
للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ال  كافة  بها  الدعوى مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
   انذار عديل بالن�صر 

 رقم 2021/299
املنذر:بنك دبي التجاري �س.م.ع

بوكالة االأ�ستاذ املحامي/نا�سر حمد ال�سام�سي

املنذر اليه:زعفران علي عبيد خمي�س الظنحاين - اجلن�سية االمارات

وقدره  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  اىل  للمبادرة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك  ينذر 

الفا و�ستمائة ودره��م واح��د وت�سعه  )341.601.59(دره�����م ثالثمائة وواح��د وارب��ع��ون 

وخم�سون فل�سا فقط الغر - وذلك خالل )5( ايام من تاريخ االعالن باالنذار حتت 

طائلة اتخاذ كافة االجراءات القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 338935           بتاريخ : 2020/11/07
رقم االأولوية: 88906253

تاريخ االأولوية: 2020/05/07
البلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: اومرو�س كوربوري�سن
وعنوانه: 201 اليوت افنيو وي�ست, �سياتل, وا�سنطن 98119, الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 5

الزراعة  وم�ساعفات  الكلى  واأمرا�س  الباطنية  واال�سطرابات  االأمرا�س  لعالج  البيولوجية  امل�ستح�سرات 
الذاتية  املناعة  وا�سطرابات  واأم��را���س  وال���دم  للدم  ال��رتوي��ة  نق�س  او  �سخ  �سعف  وا�سطرابات  واأم��را���س 
واال�سطرابات  االأم��را���س  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  بااللتهابات؛  واملرتبطة  واملناعية  والع�سبية 
للدم  الرتوية  نق�س  او  �سخ  �سعف  وا�سطرابات  واأم��را���س  الزراعة  وم�ساعفات  الكلى  واأم��را���س  الباطنية 

والدم واأمرا�س وا�سطرابات املناعة الذاتية والع�سبية واملناعية واملرتبطة بااللتهابات
اال�سود  ب��االل��وان  ال�سفلي  اخل��ط  م��ن  اط��ول  االع��ل��ى  يف  اخلطن  منحنية  خطوط  ثالثة  العالمة:  و�سف 

والرمادي
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 337927   بتاريخ : 2020/10/21
با�س��م: في�سبوك, انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود, مينلو بارك, كاليفورنيا 94025, الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املوؤقت للربامج غر القابلة للتنزيل لتنظيم االأح��داث والبحث عن االأح��داث والتقومي واإدارة  توفر اال�ستخدام 
و�سبكات  االإن��رتن��ت  عرب  البيانات  على  للح�سول  بحث  حمركات  توفر  وه��ي  االآيل,  احلا�سب  خدمات  االأح���داث؛ 
االت�ساالت؛ توفر اال�ستخدام املوؤقت للربامج غر القابلة للتنزيل لل�سبكات االجتماعية, واإن�ساء جمتمع افرتا�سي, 
 )ASP(  , الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  ا�ست�سافة  وه��ي  واملحتوى  والن�سو�س  وال�سور  والفيديو  ال�سوت  ونقل 
والبيانات؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات لالآخرين؛ توفر اال�ستخدام املوؤقت لربامج التجارة االإلكرتونية غر 
القابلة للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمن باإجراء املعامالت التجارية االإلكرتونية عرب االإنرتنت و�سبكات االت�ساالت؛ 
خدمات التي تتميز بربنامج الإر�سال وا�ستقبال الر�سائل االإلكرتونية )SAAS( الربجميات كخدمة واالإخطارات 
والتنبيهات ولتي�سر املعامالت التجارية االإلكرتونية عرب االإنرتنت و�سبكات االت�ساالت؛ توفر اال�ستخدام املوؤقت 
للربامج غر القابلة للتنزيل لتمكن تطوير وتقييم واختبار و�سيانة تطبيقات برامج االأجهزة املحمولة الأجهزة 
واأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  وهي  املحمولة,  االإلكرتونية  االت�سال 
والربجميات  االأح��ادي  الدخول  ت�سجيل  تقنية  با�ستخدام  امل�ستخدم  توفر خدمات م�سادقة  اللوحية؛  الكمبيوتر 
لالأموال  االإل���ك���رتوين  للتحويل  امل�ستخدمن  على  امل�����س��ادق��ة  خ��دم��ات  ت��وف��ر  االإل��ك��رتون��ي��ة؛  ال��ت��ج��ارة  مل��ع��ام��الت 
لل�سماح  املوحد  الدخول  ت�سجيل  تقنية  با�ستخدام  االإلكرتونية  ال�سيكات  ومعامالت  واخل�سم  االئتمان  وبطاقات 
باإجراء املعامالت )API( والربجميات؛ توفر واجهة برجمة التطبيقات التجارية االإلكرتونية  للم�ستخدمن 
الكمبيوتر  بربامج  تتميز  التي  ملعاجلة  للتنزيل  القابلة  غر  للربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفر  االإن��رتن��ت؛  عرب 
باإجراء معامالت  للم�ستخدمن  لل�سماح  االأ�سا�سي كخدمة  النظام  ؛ خدمات  االإلكرتونية  املدفوعات   )PAAS(
االأعمال والتجارة االإلكرتونية ؛ توفر برنامج واجهة برجمة ال�ستخدامه يف املرا�سلة االإلكرتونية ونقل ال�سوت 
غر  للربامج  امل��وؤق��ت  اال�ستخدام  توفر  ؛  والبيانات  واملحتوى  التطبيقات   )API( والن�س  وال�سور  والفيديو 
للتنزيل لتوفر  القابلة  الكمبيوتر غر  اإىل برامج  ؛ توفر و�سول موؤقت  االإلكرتونية  للر�سائل  للتنزيل  القابلة 
 )ASP( اخلرائط االإلكرتونية ؛ مزود الذي يتميز بربجميات لتوفر اخلرائط االإلكرتونية ؛ توفر اال�ستخدام
خدمة التطبيق املوؤقت لربامج الكمبيوتر غر القابلة للتنزيل للبحث عن املواقع وحتديدها وم�ساركتها ؛ توفر 
يتميز  ال��ذي  م��زود  ؛  واحل��ج��وزات  للتنزيل الإج��راء احلجوزات  القابلة  الكمبيوتر غر  املوؤقت لربامج  اال�ستخدام 
بربنامج لتمكن اأو ت�سهيل اإجراء احلجوزات ؛ توفر )ASP( خدمة التطبيقات اال�ستخدام املوؤقت للربامج غر 
 )ASP( القابلة للتنزيل لت�سهيل التفاعل والتوا�سل بن الب�سر ومن�سات الذي يتميز بربنامج لتمكن اأو ت�سهيل
الذكاء اال�سطناعي ؛ مزود خدمة التطبيقات التفاعل والتوا�سل بن الب�سر ومن�سات الذكاء اال�سطناعي )الذكاء 
الفوتوغرافية  ال�سور  تعديل  االفرتا�سي ال�ستخدامها يف  الواقع  وتاأثرات  املعزز  الواقع  ت�سميم  ؛  اال�سطناعي( 
للتنزيل  القابلة  للربامج غر  املوؤقت  اال�ستخدام  توفر  ؛  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  الفيديو  وال�سور ومقاطع 
القابلة للتنزيل لتعديل  املوؤقت للربامج غر  الإن�ساء االإعالنات وم�ساركتها ون�سرها ون�سرها ؛ توفر اال�ستخدام 
ال�سور الفوتوغرافية وال�سور واملحتوى ال�سوتي والفيديو وال�سوت والفيديو مع مر�سحات وهي الر�سوم والر�سوم 
وعالمات  اجلغرافية  والعالمات  والر�سومات  املعزز  الواقع  وتاأثرات  فوتوغرافية   )AR(  , والن�س  املتحركة 
, واإدارة حمتوى  الت�سعبية ؛ النظام ي�سم من�سات برجمية لل�سبكات االجتماعية  البيانات الو�سفية واالرتباطات 
ال�سبكات )PAAS( االأ�سا�سي كخدمة االجتماعية , واإن�ساء جمتمع افرتا�سي , ونقل ال�سور , واملحتوى ال�سمعي 
 , واالإع��الن��ات   , والر�سائل   , والن�سو�س   , والبيانات   , الفيديو  ومقاطع   , وال�سور   , الفيديو  وحمتوى  الب�سري 
واالإعالنات االإعالمية االت�ساالت واملعلومات ؛ توفر برنامج م�ساعد �سخ�سي غر قابل للتنزيل عرب االإنرتنت ؛ 
توفر برنامج م�ساعد اجتماعي غر قابل للتنزيل عرب االإنرتنت ؛ توفر اال�ستخدام املوؤقت للربامج غر القابلة 
املوؤقت  اال�ستخدام  توفر  ؛  والتذكرات  واالإ�سعارات  والتنبيهات  االإلكرتونية  الر�سائل  وا�ستقبال  الإر�سال  للتنزيل 
 )VOIP( لربامج الكمبيوتر غر القابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف ت�سهيل واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو
املكاملات ال�سوتية عرب بروتوكول االإنرتنت والر�سائل الن�سية والر�سائل االإلكرتونية والر�سائل الفورية وخدمات 
خدمة  م��زود  خدمات  ؛  االإن��رتن��ت   )ASP( ت�سهيل  اأو  لتمكن  بربنامج  تتميز  التي  عرب  االجتماعية  ال�سبكات 
التطبيقات واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو )VOIP( املكاملات ال�سوتية عرب بروتوكول االإنرتنت والر�سائل 
موقع  توفر  ؛  االإنرتنت  عرب  االجتماعية  ال�سبكات  وخدمات  الفورية  والر�سائل  االإلكرتونية  والر�سائل  الن�سية 
التكنولوجيا وتطوير الربجميات عرب االإنرتنت و�سبكات االت�سال. توفر  اإلكرتوين ي�سم معلومات يف جماالت 
اال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غر القابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف التقاط ال�سور الفوتوغرافية وحتريرها 
اأو ت�سهيل التقاط ال�سور الفوتوغرافية  وت�سجيل وحترير مقاطع الفيديو ؛ مزود الذي يتميز بربنامج لتمكن 
)ASP( خدمة التطبيقات وحتريرها وت�سجيل مقاطع الفيديو وحتريرها ؛ تطوير الربجميات؛ توفر برامج 
والربامج  التطبيقات  واإدارة وتطوير و�سيانة  وا�ست�سافة  توفر  , وهي  التطبيقات  ؛ مزود خدمة  االإنرتنت  عرب 
ومواقع الويب وقواعد البيانات يف جماالت االت�ساالت الال�سلكية والو�سول اإىل املعلومات املتنقلة واإدارة البيانات 
؛  موؤقت  ا�ستخدام  توفر  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  اأجهزة  اإىل  ال�سلكًيا  املحتوى  لت�سليم  ُبعد  عن 
)ASP( املحمولة واالأجهزة االإلكرتونية املحمولة ؛ مزود خدمة التطبيق للربامج غر القابلة للتنزيل لالإن�ساء 
والبث  واملدونات  العالمات  وو�سع  والعر�س  والن�سر  والن�سر  والعر�س  والو�سول  والتنزيل  والتحميل  والتحرير 
توفر  اأو  م�ساركة  و  ونقلها  وت�سمينها  معها  والتفاعل  عليها  والتعليق  امل�ساعر  اإىل  واالإ���س��ارة  والتعليق  والربط 
الو�سائط االإلكرتونية وال�سور والفيديو وال�سوت واملحتوى ال�سمعي الب�سري والبيانات واملعلومات عرب االإنرتنت 
و�سبكات االت�سال ؛ توفر اال�ستخدام املوؤقت للربامج والتطبيقات غر القابلة للتنزيل عرب االإنرتنت الإدارة الذي 
يتميز بربنامج الإدارة عالقات )ASP( مزود خدمة التطبيقات ؛ )CRM( عالقات العمالء خدمات الكمبيوتر 
امل�ستخدم  التحقق من  العمالء خدمات   )CRM( ؛ يتميز بربنامج واجهة  ال��ذي  التطبيقات  م��زود خدمة  اأي   ,
االعتماد  بيانات  من  التحقق  خدمات  التطبيقات  برجمة   )API( العمالء  عالقات  الإدارة   )CRM( ؛  وه��ي   ,
االإلكرتونية با�ستخدام التكنولوجيا مل�سادقة معلومات ال�سركة واملعلومات ال�سخ�سية ؛ خدمات التحقق من الهوية 
, اأي خدمات التحقق من بيانات االعتماد االإلكرتونية با�ستخدام التكنولوجيا مل�سادقة معلومات ال�سركة واملعلومات 
ال�سخ�سية ؛ خدمات التحقق من الهوية التجارية, وهي خدمات التحقق من بيانات االعتماد االإلكرتونية با�ستخدام 

التكنولوجيا مل�سادقة معلومات ال�سركة واملعلومات ال�سخ�سية
بالفئة: 42

و�سف العالمة: ر�سم دائرة ت�سبه فقاعة الكالم مع �سورة متعرجة بداخلها ت�سبه �سرارة الكهرباء بااللونا االبي�س 
واال�سود

اال�س��رتاطات: 
اإر�ساله  اأو   , التجارية يف وزارة االقت�ساد  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

بالربيد امل�سجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
151718 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  بر�سون بي ال �سي
وعنوانه:   80 �سرتاند, لندن, دبليو�سي2اآر 0 اآرال, اململكة النتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم ؛ التدريب؛ التعليم املدر�سي؛ التدري�س؛ الت�سلية والرتفيه؛ تدري�س اللغة؛ خدمات تعليمية 
لتدري�س اللغات؛ تنظيم دورات يف اللغة؛ التعليم املدر�سي و توفر دورات متعلقة بتدري�س اللغات؛ درو�س مد 
عومة باحلا�سوب؛ خدمات التعليم وتوفرالتدريب, دورات درا�سية باملرا�سلة وخدمات االمتحان , جميعها 
وحترير  ن�سر  حتديدا  الن�سر,  دور  خدمات  باالجنليزية؛  املتحدثة  الثقافات  اأو  االجنليزية  باللغة  متعلقة 
املطبوعات, خا�سة الكتب, ال�سحف, املجالت, الدوريات وجرائد التجارة؛ ن�سر برامج والتلفاز؛ ن�سر من�سورات 
الو�سائط املتعددة؛ من�سورات اأقرا�س احلا�سوب امل�سغوطة لذاكرة القراءة فقطROMs  CD -؛ الت�سلية 
والرتفيه التلفزيوين؛ الت�سلية والرتفيه االذاعي؛ انتاج ت�سجيالت االفالم؛ انتاج وتاأجراأ�سرطة الفيديو 

وكا�سيتات الفيديو؛ قطع غيار و ا�سافات جلميع ال�سلع املبينة اأعاله, يف حدود وقوعها يف هذة الفئة. 
الواق�عة  بالفئة: 41

بتاريخ:    2016/12/26 وامل�سجلة حتت رقم:  151718 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2021/01/17 

 وحتى تاريخ: 2031/01/17
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  يناير 2021 العدد 13135

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  6664/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2513 جتاري كلي , ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 13802520.38 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : البنك التجاري الدويل �س.م.ع -  �سفته بالق�سية :طالب التنفيذ

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية:وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- بايون لل�سناعه �س.ذ.م.م ب�سفته كفيل �سامن ملديونية طرواده لنقل املواد 

بال�ساحنات الثقيلة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده -  جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على املوالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة اأر�س )حق 
منفعة( - املنطقة �سيح �سعيب 4 - رقم االر�س 105 وذلك يف حدود املبلغ املطالب به وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
اعالن بالن�صر 

 7198/2019/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ايفينجنيا بولو�سيانا -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ر�سا ح�سن هرني
وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)21456( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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عربي ودويل
لندن جتمع مليار دوالر لتوزيع اللقاح يف الدول النامية 

فرو�س  �سد  اللقاحات  م��ن  جرعة  مليار  بتوزيع  “�سي�سمح 
كورونا امل�ستجد يف 92 دولة نامية هذه ال�سنة«.

وقال وزير اخلارجية دومينيك راب “�سنكون مباأمن من هذا 
الفرو�س حن ن�سبح جميعا مباأمن, لذلك نركز جهودنا على 

حل عاملي مل�سكلة عاملية«.
االأمم  الإن�ساء  ال�75  الذكرى  مبنا�سبة  الطبيعي  “من  وتابع 
املتحدة اأن تقوم اململكة املتحدة مببادرة لدى حلفائها من اأجل 
و�سع مليار جرعة من اللقاح �سد فرو�س كورونا امل�ستجد يف 

متناول الدول املعر�سة«.
افرتا�سية  زي��ارة  االأول من  اليوم  بالفعل يف  االإع��الن  و�سدر 
يقوم بها االأمن العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س اإىل 

•• لندن-اأ ف ب

جمعت اململكة املتحدة من حلفائها مليار دوالر )820 مليون 
على  للح�سول  املعر�سة”  “الدول  م�ساعدة  اأج��ل  من  ي��ورو( 
اأعلنت وزارة  اللقاحات �سد فرو�س كورونا امل�ستجد, على ما 
العام لالأمم  افرتا�سية لالأمن  زي��ارة  قبل  االأح��د  اخلارجية 

املتحدة اإىل لندن.
واأو�سحت الوزارة يف بيان اأن هذا املبلغ الذي مت جمعه ب�سكل 
 548 لندن  اإليه  واأ�سافت  واليابان  واأملانيا  كندا  من  اأ�سا�سي 
وعدت  بعدما  ي��ورو(  مليون   608( ا�سرتليني  جنيه  مليون 
بتقدمي جنيه ا�سرتليني مقابل كل اأربع دوالرات يتم جمعها, 

قيام  بذكرى  لالحتفال  اأي��ام  ثالثة  وت�ستمر  املتحدة  اململكة 
االأمم املتحدة التي عقدت اأول اجتماع لها يف لندن.

وقال غوتري�س يف بيان “يف هذه املرحلة من التقلبات الدولية 
اجلديدة, ي�سرفني اأن اأزور افرتا�سيا اململكة املتحدة لالحتفال 
وهي  ق�سيتنا,  “لتجديد  ياأتي  اأن��ه  مو�سحا  املنا�سبة”,  بهذه 
التغلب معا على التحديات العاملية واالحتفاء ببلد لعب دورا 

حا�سما يف اإن�ساء االأمم املتحدة«.
وي�سارك غوتري�س االأحد يف مرا�سم افرتا�سية ويعقد االثنن 
جون�سون  ب��وري�����س  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  م��ع  اجتماعا 
“كوب26”  املناخ  قمة  رئي�س  �سارما  واأل��وك  راب  ودومينيك 

التي تنظمها اململكة املتحدة هذه ال�سنة يف غال�سكو.

كندا تفر�س حظر جتول الأول مرة يف كيبيك

•• الفجر –خرية ال�صيباين
مبنى  يف  ال����ع����ن����ف  اأع������م������ال  ب����ع����د 
حا�سره  ال����ذي  ه��ي��ل,  ال��ك��اب��ي��ت��ول 
ن�����س��ط��اء م����وؤي����دون ل���رتام���ب يوم 
االأرب����ع����اء 6 ي��ن��اي��ر ومت��ك��ن��وا من 
دخول دوائر الكونغر�س االأمريكي, 
ق����ال����ت رئ���ي�������س���ة جم���ل�������س ال����ن����واب 
الدميقراطية نان�سي بيلو�سي, اإنها 
اجلي�س  يف  م�سوؤولن  م��ع  ناق�ست 
مبنع  الكفيلة  الو�سائل  االأمريكي 
ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه, الذي 
من  متوازن”,  “غر  باأنه  و�سفته 

ا�ستخدام الرموز النووية. 
والية  انتهاء  من  قليلة  اأي��ام  وقبل 
اأ�ستاذ  ي��ن��ظ��ر  ت�����رام�����ب,  دون�����ال�����د 
العلوم ال�سيا�سية برونو ترتراي�س, 
االأبحاث  م��وؤ���س�����س��ة  م��دي��ر  ون���ائ���ب 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وامل��ت��خ�����س�����س يف 
الواليات املتحدة, اإىل هذا االمتياز 
احل�سري لرئي�س الواليات املتحدة, 
املثارة حول �سالحيات  واملناق�سات 
دونالد ترامب, معتربا انه ال ميكن 

ت�سّور �سيناريو الكارثة.
انتخاب  على  امل�سادقة  متت  *لقد 
الكوجنر�س.  قبل  م��ن  ب��اي��دن  ج��و 
ترامب  دون��ال��د  ي���زال  ال  ه��ل  اإذن, 

ميلك �سلطة القرار النووي؟
- بالطبع, لديه حتى نهاية واليته 
بال�سبط, يف 20 يناير ظهًرا. من 
الناحية الفنية والقانونية, ال يزال 
ب��اإم��ك��ان��ه ���س��ن ���س��رب��ة ن��ووي��ة حتى 
 20 يوم  11:59 �سباًحا  ال�ساعة 

يناير.

*هل تعتقد اأن القلق الذي اأعربت 
عنه نان�سي بيلو�سي له ما يربره؟

- م��ربر م��ن حيث اجل��وه��ر, ال. ال 
�سيناريو ميكن  اأتخيل  اأن  اأ�ستطيع 
هذا  اإىل  ت���رام���ب  ف��ي��ه  ي��ذه��ب  اأن 
احلد دون �سبب. اأعتقد اأن ال�سيدة 
م�ستوى  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  ب���ي���ل���و����س���ي 
اإن�����ه م��و���س��وع طرحت  ال���رم���زي���ة. 
طيلة  االأ�سئلة  م��ن  ال��ع��دي��د  ح��ول��ه 
���س��ن��وات: ه��ل م��ن الطبيعي  اأرب����ع 
بهذه  ترامب  مثل  رج��ل  يتمتع  اأن 

ال�سلطة؟
الواليات  رئ��ي�����س  ي�����س��ت��ط��ي��ع  *ه����ل 
ات���خ���اذ م��ث��ل ه���ذا القرار  امل��ت��ح��دة 

مبفرده؟
- م��ن وج��ه��ة نظر ق��ان��ون��ي��ة, يحق 
اأو خلفه الد�ستوري  فقط للرئي�س 
االأمر,  ه��ذا  مثل  اإ���س��دار  املحتمل, 
وه�����و غ����ر م���ل���زم ب��ا���س��ت�����س��ارة اأي 
ال�����س��يء ينطبق  ون��ف�����س  ���س��خ�����س. 
ع���ل���ى ال���رئ���ي�������س ال���ف���رن�������س���ي. لكن 
كان  املا�سين,  اليومن  مدار  على 
وا�سنطن  يف  م�ستمر  نقا�س  هناك 
حول ما اإذا كان بو�سع النظام عدم 
�سادر  وق��ان��وين  تقني  ام��ر  تنفيذ 
اأم���ر غ��دا بق�سف  اإذا  ع��ن ت��رام��ب. 
ك��ان, ماذا  اأي��ا  اأو  اأوت���اوا  اأو  طهران 
�سيحدث؟ خارج حالة احلرب, هل 

االأ�سلحة  ان  االأم��ر؟  تطبيق  �سيتم 
ي�سغط  اأح��م��ر  زًرا  لي�ست  النووية 
عليه الرئي�س, فهناك دائًما عن�سر 

ب�سري يف النظام.
ال�سلطة يف  ه��ذه  مثل  كانت  ه��ل   *
ي��د رج��ل واح���د م��و���س��وع نقا�س يف 

الواليات املتحدة؟
املناق�سة  ه�������ذه  م����ث����ل  دارت   -
نيك�سون  ري��ت�����س��ارد  رئ��ا���س��ة  اأث���ن���اء 
كان  ال�����ذي   ,)1974-1969(
ال�����س��رب. وقال  م��ن م�سكلة  ي��ع��اين 
وزير دفاعه, جيم�س �سليزجنر, اإنه 
اأوامر  ات��ب��اع  بعدم  البنتاغون  اأم��ر 
هذا  مناق�سة  مت��ت  كما  نيك�سون. 

��ا ع��ل��ى مدار  امل��و���س��وع ك��ث��ًرا اأي�����سً
لدرجة  املا�سية,  االأرب���ع  ال�سنوات 
ا�ستماع يف  اأنه كانت هناك جل�سات 
الكوجنر�س حول هذا املو�سوع عام 
اأربعن  منذ  م��رة  والأول   ,2018
عاًما. مل ت�سفر هذه اجلل�سات عن 
باإعادة  �سمحت  ان��ه��ا  اال  ���س��يء,  اأي 

املو�سوع اإىل دائرة ال�سوء. 
يف كل االحوال, لي�س هناك ما ي�سر 
اإىل اأن جو بايدن �سيعيد النظر يف 
هذا االإج���راء, ال��ذي ظل هو نف�سه 
منذ عام 1945, ويعترب, من جهة 
بامل�سداقية,  تعهد  مبثابة  اخ��رى, 
واح��ًدا منتخًبا ميكنه  ا  �سخ�سً واأن 
تعهد  ه��و  ال�سلطة,  ب��ه��ذه  ال��ت��م��ّت��ع 
مب�سداقية النظام. واإذا ما وجدت 
اإىل  ُينظر  فقد  موؤ�س�سية,  مكابح 
هذا الردع على اأنه اأقل م�سداقية.

*هل ميكن توقع اأن ي�ستغل دونالد 
االأخ���رة يف من�سبه  اأي��ام��ه  ترامب 
الع�سكرية  �سالحياته  ال�ستخدام 

الآخر مرة؟
اأن دونالد  اأتخيل  اأن  اأ�ستطيع  - ال 
ت���رام���ب ���س��ي��ت��خ��ذ ه����ذا ال���ن���وع من 
امل����ب����ادرات وي��ن��ه��ي والي���ت���ه ب�سجة 
ع�����س��ك��ري��ة ل�����س��ب��ب��ن. ال ���س��ك اأن���ه 
جيد,  الع�سكري  �سجله  اأن  يعتقد 
اأ�ستح�سر ت�سفية اأبو بكر البغدادي 
وقا�سم �سليماين, وهما �سخ�سيتان 
ان�سحاب  اأو  م��ه��م��ت��ان,  رم���زي���ت���ان 
بع�س القوات الع�سكرية من بع�س 
اأحد  ذل��ك, ال  ع��الوة على  امل�سارح. 
ي��ن��ت��ظ��ره يف ه����ذا امل����و�����س����وع... مل 
الكابيتول  يف  امل��ت��م��ردون  ي��ت��ح��رك 

هيل ب�سبب الو�سع الدويل.
عن لو باري�صيان

من �لناحية �لقانونية:

ال يزال باإمكان دونالد ترامب توجيه �شربة نووية...!
مل يتحرك �ملتمردون يف �لكابيتول هيل من �أجل مو��صيع تتعلق بالو�صع �لدويل

اجلدل نان�سي والزر النووي نف�س  دار 
ـــاء رئــا�ــشــة  ـــن اأث
نيك�شون  ريت�شارد 
-1 9 6 9 (
الذي   ,)1974
كـــان يــعــاين من 
ال�شرب م�شكلة 

يـــــحـــــق فـــقـــط 
خلفه  اأو  للرئي�س 
الد�شتوري املحتمل 
هذا  مثل  اإ�شدار 
االأمــر, وهــو غري 
با�شت�شارة  ملزم 
ــس ــ� ــخ ــش � اأي 

هل ي�ستطيع رئي�س االأركان مارك ميلي رف�س امر ترامب؟

نافذة 
م�صرعة

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

•• لويك تا�صيه

اإن خ��ط��اأ دون��ال��د ت��رام��ب يف غ��اي��ة اخل��ط��ورة وال 
الت�سامح معه حتى من قبل اجلمهورين.  ميكن 
لقد حّر�س ترامب على التمرد, وقال اإنه �سي�سر 

مع املتمردين, معلنا: “نحن نحبكم«.
املوؤ�س�سات  م���ن  اال����س���ت���ي���اء  ي���غ���ذي  ت���رام���ب  ك����ان 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ن��ذ ����س���ن���وات, وي��ن�����س��ر اأك���اذي���ب 
اإدانته  وج���اءت  االأخ����رة.  االنتخابات  ح��ول  ق��ذرة 
يف ال��ل��ح��ظ��ة االأخ�����رة ل��ل��ت��م��رد ب��ع��د ف����وات االأوان 
االوفياء  عقوبته؟  �ستكون  م��اذا  لكن  ومنقو�سة. 
�سوتوا  الذين  �سيناتورات,  و�ستة  نائبا   121 له, 
�سد نتائج االنتخابات يف بع�س الواليات, �سقطوا 
بقاءهم  ي��رب��ط  ات��ف��اق  وّق��ع��وا على  لقد  ال��ف��خ.  يف 

ال�سيا�سي برتامب.
-كيف ميكن ملايك بن�س اإقالة ترامب؟  1

رغم ان اقل من 10 ايام تف�سل عن موعد تن�سيب 
الرئي�س اجلديد, يطالب الدميقراطيون بفر�س 
عقوبات على ترامب الأن الناخبن الدميقراطين 
املنتخبن  الدميقراطين  والأن  بذلك,  يطالبون 
لت�سويه  الكبرة  الفر�سة  ه��ذه  مثل  يفوتوا  ل��ن 
االأكر  ال��ع��ق��وب��ة  و���س��ت��ك��ون  اجل��م��ه��وري��ن.  �سمعة 
اع����ت����دااًل ه���ي ع����زل ب��ن�����س ل���رتام���ب م���ن من�سبه 

مبوجب التعديل اخلام�س والع�سرين للد�ستور. 
مبوجب هذا التعديل, �سيكون لبن�س احلق يف تويل 
م�سالة  الكوجنر�س  مناق�سة  اأث��ن��اء  الرئي�س  دور 
املداولة  ذل���ك. م���دة  ت��رام��ب يف  اإذا ط��ع��ن  ال��ع��زل, 
تتجاوز فرتة  اأن  �ساأنها  والتي من  اأ�سابيع,  ثالثة 
االجتاه؟  ه��ذا  يف  بن�س  ي�سر  هل  لكن  التن�سيب, 
ي��دف��ع ترامب  اأن  وب��ف�����س��ل ه���ذه االق���ال���ة, مي��ك��ن 
الق�سائية  املالحقة  لتجنب  العقلي  ب��االخ��ت��الل 

الالحقة.
-هل ميكن للكونغر�س عزل ترامب؟  2

اإج��راءات العزل  ميكن للدميقراطين ال�سروع يف 
يف جمل�س النواب, حيث ميثلون االأغلبية. و�سيكون 
ل��ه��ذا االإج�����راء م��ي��زة اإب�����راز امل��زي��د م��ن املوؤيدين 
ل��رتام��ب داخ��ل احل��زب اجل��م��ه��وري. لكن املعركة 

ويحتمل  ال�سيوخ,  جمل�س  يف  �ستجري  احلقيقية 
اإىل  بالنظر  امل���رة,  ه��ذه  ت��رام��ب  حماكمة  تتم  اأن 
اال�ستياء الذي اأحدثه التمرد بن اأع�ساء جمل�س 

ال�سيوخ.
عزل  على  م�سممون  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  -مل���اذا   3

ترامب؟
باالإ�سافة اإىل اإثارة االنق�سام يف املع�سكر اجلمهوري, 
من  ا�ستبعاده  ت��رام��ب  اإزاح����ة  نتائج  م��ن  �سيكون 
اإنه  ق��ال  انتخابات  وه��ي   ,2024 ع��ام  انتخابات 
متوازن  غ��ر  ت��رام��ب  ف��اإن  ه��ذا,  بعد  �سيخو�سها. 
بيلو�سي  نان�سي  وجهتها  التي  الر�سالة  اإن  ح��ًق��ا. 
باإلغاء  �سمنيا  الإبالغهم  الكوجنر�س  اأع�ساء  اإىل 
ال��ن��ووي��ة ت�سهد على  و���س��ول ت��رام��ب اإىل ال��رم��وز 

ذلك.
-مل������اذا مي��ك��ن ل��ل��ج��م��ه��وري��ن امل��ن��ت��خ��ب��ن دعم   4

العزل؟
ترامب  اأ�سبح  اجلمهورين,  من  العديد  نظر  يف 
ال��رئ��ا���س��ة ف��ح�����س��ب, بل  ت��رام��ب  ع��ب��ًئ��ا. مل يخ�سر 
ج��م��ه��وري��ن يف  ان��ت��خ��اب ع�سوين  يف  ��ا  اأي�����سً ف�سل 
لرتامب  ومي��ك��ن  ج��ورج��ي��ا.  م��ن  ال�سيوخ  جمل�س 
الرحيل, لكن احلزب اجلمهوري لن يتغر. وكما 
اأ���س��ار خو�سيه ليغولت ع��ن ح��ق, ف��اإن ه��ذا احلزب 
تختبئ  ال��ذي  ال�ساي.  قب�سة حزب  االأ�سا�س يف  يف 
املعادين للدميقراطية  املمثلن  �سل�سلة من  وراءه 

و�سعداء بتفككها.
الدميقراطية  حتطيم  يف  م�سلحة  لديه  -من   5

االأمريكية؟
يرحب كثرون مب�ساكل الدميقراطية االأمريكية. 
اي�سا.  االأمريكين  م��ن  ع��دد  يفعله  م��ا  ه��ذا  لكن 
اإ�سعاف  االأ���س��ول��ي��ة يف  ال��دي��ن��ي��ة  ت���رى احل���رك���ات 
وجتد  �سلطاتها.  لتقوية  فر�سة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
التالعب  اأن  ك��وت�����س,  االأخ���وي���ن  م��ث��ل  ال�����س��رك��ات, 
الفيدرالية  احلكومة  من  اأ�سهل  حملية  بحكومة 
التي ميكن اأن جتربهم على دفع �سرائب عادلة. 
على  تاآمرية  مبعتقدات  املفتونون  والفو�سويون, 

طريقة كيو انون.
ترجمة خرة ال�سيباين

ترامب: خطاأ ج�شيم ال يغتفر...!

* اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�س�س يف ال�سن واآ�سيا -جامعة مونريال كندا

•• مونرتيال-اأ ف ب

دخل حظر جتول حيز التنفيذ يف كيبيك �سعيا الحتواء املوجة 
اإجراء  يف  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  بفرو�س  االإ���س��اب��ات  م��ن  الثانية 
تف�سي  غر م�سبوق يف كندا على �سعيد مقاطعة كاملة منذ 

االإنفلونزا االإ�سبانية قبل قرن.
و�سط  وال�����س��ي��ارات يف  امل���ارة  بع�س  املمكن م�ساهدة  م��ن  وك��ان 

مدينة مونرتيال بعيد بدء تطبيق حظر التجول 
فيما  االأح����د(,  غ  ت   1,00(  20,00 ال�ساعة  يف 
وتك�سف على  بدوريات  تقوم  �سرطة  �سيارات  كانت 

االأوراق ب�سكل ع�سوائي.
وكان املرفاأ القدمي واحلي القدمي يف و�سط املدينة 
اإقباال كبرا من  عادة  ي�سهدان  مقفرين, يف حن 
اأف��اد �سحافيون يف وكالة فران�س  ال�سياح, وفق ما 

بر�س.
باأحد  عمال  كالبهم,  مع  نزهة  يف  البع�س  وخ��رج 

اال�ستثناءات النادرة التي �سمحت بها ال�سلطات.
وكتب جهاز االأمن يف كيبيك يف تغريدة “بالرغم 
تعاونا مم��ت��ازا من  احل����وادث, نالحظ  بع�س  م��ن 

ال�سكان يف احرتام حظر التجول«.
مونرتيال  يف  االأ�سخا�س  ع�سرات  ب�سع  وتظاهر 
وكيبيك عموما وقامت ال�سرطة ببع�س التوقيفات, 

بح�سب اإذاعة كندا.
وي�سري حظر التجول من ال�ساعة الثامنة م�ساء اإىل ال�ساعة 
من  الثامن  حتى  اأ�سابيع  اأربعة  و�سي�ستمر  �سباحا  اخلام�سة 
�سباط/فرباير يف املحافظة الفرنكوفونية البالغ عدد �سكانها 

8,5 مالين ن�سمة, وهي االأكر تاأثرا بالوباء.
اآالف  و�ستة  األ��ف  بن  ت��رتاوح  لغرامات  املخالفون  ويتعر�س 

دوالر كندي )640 اإىل 3838 يورو(.

على  ر���س��ال��ة  يف  ل��وغ��و  فرن�سوا  كيبيك  وزراء  رئي�س  واأو���س��ح 
في�سبوك “ال�سبب الرئي�سي حلظر جتول هو منع التجمعات, 
هو  للقواعد  ال�سغرة  املخالفات  جمموع  اإن  اأ�سغرها.  حتى 

الذي يغذي الفرو�س«.
اجلميع  قبل  م��ن  جماعي  جم��ه��ود  اإىل  بحاجة  “اإننا  وت��اب��ع 
“حماية االأ�سخا�س البالغة  م�سددا على �سرورة  ملدة �سهر”, 

اأعمارهم 65 عاما وما فوق املعر�سن للخطر«.
التجول,  حظر  كيبيك  �سكان  من   70% وي��وؤي��د 
بح�سب ا�ستطالع للراأي اأجراه معهد كروب بن 6 

و8 كانون الثاين/يناير و�سمل األف �سخ�س.
وحتظر كيبيك التجمعات اخلا�سة يف املنازل منذ 

ت�سرين االأول/اأكتوبر.
امل���ف���رو����س���ة منذ  ال���ق���ي���ود اجل����دي����دة  ت�����س��م��ح  ومل 
اخلريف ومن �سمنها �سبه حجر منزيل �سار منذ 
25 كانون االأول/دي�سمرب, باحتواء املوجة الثانية 

من وباء كوفيد-19 يف كيبيك.
جديدة  اإ�سابة   3127 ال�سبت  كيبيك  واأح�ست 
مرة  الأول  متخطية  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  بفرو�س 
ي��وم��ي��ة, و41 وف���اة.  اإ���س��اب��ة  اآالف  ث��الث��ة  ع��ت��ب��ة 
كندا  م�ستوى  على  الوطنية  احل�سيلة  وو���س��ل��ت 
البالغ عدد �سكانها 38 مليون ن�سمة, 652,473 

اإ�سابة و16833 وفاة.

•• ب�صكك -رويرتز

يبدو اأن ال�سيا�سي القومي �سدر جباروف يف طريقه 
وهي  قرغيز�ستان  يف  الرئا�سية  باالنتخابات  للفوز 
احلكومة  انهيار  وق��ع  على  اأجريت  مبكرة  انتخابات 
الو�سطى  اآ���س��ي��ا  يف  ال��واق��ع��ة  ال��دول��ة  ل��ه��ذه  ال�سابقة 

واحلليف املقرب من رو�سيا.
اأواخر  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  العنيفة  االح��ت��ج��اج��ات  واأدت   
 52( ج��ب��اروف  حت��ري��ر  اإىل  االأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر 
عاما( من ال�سجن و�سعوده اإىل مقعد رئا�سة الوزراء 
والذي  الرئي�س  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  من�سب  توليه  ث��م 
بدوام  ملن�سب  الرت�سح  اأج��ل  من  الحقا  منه  ا�ستقال 

كامل.
مل��دة طويلة  بال�سجن  عليه  ج��ب��اروف حمكوما  وك��ان 
اإال  احتجاج,  اإط��ار  يف  اإقليمي  حاكم  اختطاف  بتهمة 
اأن ذلك احلكم األغي خالل اال�سطرابات التي وقعت 
التفوق  م��ن  ومتكن  االأول,  ت�سرين  اأكتوبر  �سهر  يف 
على مناف�سيه ال�ستة ع�سر بفارق كبر خالل حملته. 

ق��ام به جباروف  اأول ما  ف��اإن  القومية,  ورغ��م نزعته 
ع��ن��دم��ا ت���وىل رئ��ا���س��ة ال�����وزراء ك���ان اإ���س��اف��ة اخللفية 
وتكرارا  م���رارا  وتعهد  الهوية,  بطاقة  اإىل  العرقية 

باملحافظة على عالقة وطيدة مع مو�سكو.
اإح����دى  يف  ب�����س��وت��ه  اأدىل  اأن  ب��ع��د  ج����ب����اروف  وق�����ال 
�سريكنا  ه���ي  “رو�سيا  ب�����س��ك��ك  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��واح��ي 

اال�سرتاتيجي«.
يف  حملته  من  جباروف  على  بال�سجن  احلكم  وينبع 
العمالق  كومتور  منجم  لتاأميم   2010 ع��ام  اأوائ��ل 
جولد(  )�سينترا  �سركة  تديره  كانت  ال��ذي  للذهب 
العام  ال�سلطة  اإىل  و���س��ول��ه  وب��ع��د  اأن���ه  اإال  الكندية. 
�سي�سعى  واإن��ه  له  ذل��ك مل يعد هدفا  اإن  ق��ال  املا�سي 
فقط ل�سمان اأن يجري تق�سيم اأرباح املنجم على نحو 

عادل.
جباروف  ف��اإن  املحلية,  ال���راأي  ال�ستطالعات  ووف��ق��ا 
باأكر  يتقدك بفارق مريح عن مناف�سيه, وقد يفوز 
م��ا يجنبه جولة  االأ�����س����وات,  م��ن  امل��ئ��ة  50 يف  م��ن 

اإعادة.

جباروف يف طريقه للفوز بانتخابات الرئا�شة بقرغيز�شتان 
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املال والأعمال
اإ�شدار 9913 رخ�شة جديدة لالن�شطة االقت�شادية خالل االأ�شبوع االأول من 2021

تراجع خماطر االئتمان ل�شناديق اأبوظبي ودبي 
خالل الربع الثالث من 2020 يوؤكد قوتها املالية

•• اأبوظبي - وام: 

ودبي  اأبوظبي  الإمارتي  ال�سيادية  لل�سناديق  االئتمان  خماطر  ع��الوات  �سجلت 
وفقا  وذل��ك   2020 من  الثالث  الربع  خ��الل  انخفا�سها  بعد  ايجابيا  موؤ�سرا 
للبيانات التي ت�سمنها التقرير االخر الذي ا�سدره م�سرف االمارات املركزي. 
ويعك�س االنخفا�س الكبر يف مبادالت خماطر االئتمان والذي و�سل اىل 50% 
تقريبا ل�سناديق ابوظبي ال�سيادية خالل الربع الثالث من العام 2020 مقارنة 
املالية  امل��الءة  %70 ل�سناديق دبي قوة  العام ذاته ونحو  الثاين من  الربع  مع 
العاملية  املالية  املعاير  وبح�سب  عامليا.  ال�سناديق  هذه  بها  تتمتع  التي  العالية 
فان مبادالت خماطر االئتمان, هي عبارة عن العالوات التي يدفعها املقر�سون 
�سهدت  ال��ع��الوات  ه��ذه  ب��اأن  علما  ال�سداد,  عن  املقرت�سن  توقف  �سد  للتاأمن 
اإىل  يرجع  ما  وه��و   ,2020 من  الثالث  الربع  يف  العامل  م�ستوى  على  تراجعاً 
بيانات  اظهرت  فقد  وتف�سيال  كوفيد-19.  بجائحة  املتعلقة  القيود  تخفيف 
اأبوظبي,  ام���ارة  ل�سناديق  االئتمان  خماطر  ع���الوات  ت��راج��ع  امل��رك��زي  امل�سرف 
الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  اأ�سا�س  نقطة   52.2 بالغة  اأ�سا�س  نقطة   52.3 مب��ق��دار 
انخف�ست  بينما  الثاين,  الربع  نقطة يف   104.5 املا�سي مقارنة مع  العام  من 
 168 اأ�سا�س بالغة  76.7 نقطة  اإمارة دبي مبقدار  العالوة بالن�سبة ل�سناديق 
ذاتها.  املقارنة  فرتتي  خ��الل  ا�سا�س  نقطة   244.7 مع  مقارنة  ا�سا�س  نقطة 
ابوظبي  ال�سيادية يف  لل�سناديق  االئتمان  ا�ستمرار تراجع خماطر  املتوقع  ومن 
ودبي خالل اال�سهر القادمة خا�سة مع ارتفاع وترة الن�ساط لالقت�ساد الوطني 

والذي اظهرت موؤ�سراته املزيد من النمو يف الربع االخر من العام 2020.

مليار درهم حجم الت�شرفات العقارية   8.9
يف اإمارة عجمان خالل العام 2020

•• عجمان -وام:

والتنظيم  االأرا�سي  دائرة  ال�سادر عن  ال�سنوي  العقاري  التقرير  ك�سف 
االإمارة,حيث  يف  العقاري  ال�سوق  اأداء  اإ�ستقرار  عن  عجمان  يف  العقاري 
نحو   2020 ال��ع��ام  خ��الل  العقاري��ة  الت�سرفات  حج������م  اإج��م��ايل  بلغ 
 3.3 ب��ح��وايل  ال��ت��داول العقاري  8.9 مليار دره��م يف ح��ن ق��در حجم 
ملياردرهم مت تداوله�������ا على اإجمال��ي م�ساحة قدرت بنحو 1.8 مليون 

مرت مربع .
واأكد ال�سيد نا�سر املرزوقي مدير عام دائرة االأرا�سي والتنظيم العقاري 
م�ستوياته  على  حافظ  عجمان  اإم���ارة  يف  العقاري  القطاع  اأن  بالندب 
�سنتها  التي  االإ�ستباقية  وال��ق��رارت  االإج���راءات  بف�سل  وذل��ك  االإيجابية 
حكومة عجمان والتي كان لها اأثر اإيجابي و�ساهمت ب�سكل كبر يف احلد 
من تداعيات وباء كورونا امل�ستجد – كوفيد 19 - الذي األقى بظالله 

على االإقت�ساد العاملي.
املن�سرم  العام  خالل  العقارية  االإ�ستثمارات  حجم  اأن  املرزوقي  واأو�سح 
قدر بحوايل 4.6 مليار درهم حيث بلغ حجم اإ�ستثمارات املواطنن 2.3 
2.1 مليار درهم مع  االإ�ستثمارات االأجنبية  مليار درهم يف حن بلغت 
التعاون  جمل�س  دول  مواطني  اإ�ستثمارات  دره��م  مليون   143 ت�سجيل 

اخلليجي .
و�سرح املرزوقي اأن اأعلى قيمة مبايعة خالل العام 2020 مت ت�سجيلها 
يف “القطاع ال�سرقي” بحي “الزاهية” والتي بلغت 416 مليون درهم 
كما قدرت اأعلى قيمة رهن بنحو 467 مليون درهم بحي “اجلرف 1” 

التابع للقطاع االأو�سط .
وعن اأكر االأحياء تداوال قال املرزوقي ان “حي الزاهية” جاء يف املركز 
 , التوايل  على  العالية”  و”حي  اليا�سمن”  “حي  من  كل  يليه  االأول 
تداواًل  االأك��ر  امل�ساريع  قائمة  االإمارت”  “مدينة  م�سروع  كمات�سدر 

متقدماً على م�سروعي “لوؤلوؤة عجمان” و “عجمان ون« .

•• اأبوظبي - وام:

من�سور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ت����راأ�����س 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�سوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 

ال�سوؤون التنفيذية ع�سو املجل�س 
عبداحلميد  وم��ع��ايل  التنفيذي 
�سعيد حمافظ م�سرف االإمارات 
العربية املتحدة املركزي, و�سعادة 

حممود اإبراهيم املحمود.

ال��رئ��ا���س��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
لال�ستثمار,  مبادلة  �سركة  اإدارة 
اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س 
لال�ستثمار,  مبادلة  �سركة  اإدارة 
وذلك يف ق�سر الوطن باأبوظبي.

من  وع�����ددا  “مبادلة”  ل�����س��رك��ة 
امل��وا���س��ي��ع امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
االأع����م����ال, م���ع ات���خ���اذ ال���ق���رارات 

املنا�سبة ب�ساأنها.
ح�سر االجتماع معايل �سهيل بن 

خ�الل  امل��ج��ل�����������������س  واع��ت��م��������������������د 
وامليزانية  العمل  خطة  االجتماع 
 ,2021 لعام  لل�سركة  ال�سنوية 
ك������م������ا ن������اق�������������س احل�������ا��������س�������رون 
اال�ستثمارية  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
الطاقة والبنية التحتية ومعايل 
وزير  البواردي  اأحمد  بن  حممد 
ال��دول��ة ل�����س��وؤون ال��دف��اع ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 

•• اأبوظبي -وام:

الرئي�س  ك��ي��م  ه���ي���ون  ج���ي  اأك�����د 
االإق���ل���ي���م���ي ل����راب����ط����ة ال���ت���ج���ارة 
دول�����ة  اأن  ال����ك����وري����ة  ال����دول����ي����ة 
يتمتعان  وك������وري������ا  االإم�������������ارات 
بعالقات ثنائية قوية منذ بداية 
ال���ع���الق���ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة بن 
البلدين يف بداية الثمانينات من 
ال��ق��رن امل��ا���س��ي ح��ي��ث ط���ورت كل 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  منهما 
بينهما يف عام 2018 اإىل �سراكة 
ا�سرتاتيجية خالل زيارة الرئي�س 
اإىل دولة  اإن  ال��ك��وري م��ون ج��اي 

االإمارات.
لرابطة  االإقليمي  الرئي�س  وقال 
ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة ال���ك���وري���ة يف 
ح���وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات 
خ��الل زي��ارة عمل للدول  “وام” 
تت�ساركان  وك��وري��ا  االإم�����ارات  اإن 
ب��ال��ك��ث��ر م���ن اخل�����س��ائ�����س التي 
والتفرد  والتطور  بالنمو  تتعلق 
كوريا  اأ�سبحت  حتى  ال��ت��اري��خ��ي 
و�سناعية  اقت�سادية  ق��وة  ال��ي��وم 
اأ�سبحت  ف��ي��م��ا  ب��ه��ا  ي�����س��ت��ه��ان  ال 
االإم�������ارات دول����ة ع�����س��ري��ة تزخر 
ال�ساهقة  ال�����س��ح��اب  ب��ن��اط��ح��ات 
اإج��م��ايل للفرد هو  ون��اجت حملي 

ال�سناعية  ال���ث���ورة  جم�����االت  يف 
الب�سرية.  امل��وارد  وتبادل  الرابعة 
الدولتان مب�ساركة  �ست�ستمر  كما 
ال�سركات  ت��ن��م��ي��ة  يف  خ��ربات��ه��م��ا 
والنا�سئة يف كل منهما  ال�سغرة 
القطاع  يف  ال����ت����ع����اون  وزي����������ادة 
االزدياد  مع  وخ�سو�ساً  ال�سحي, 
الكورية  ل���ل�������س���ادرات  امل���ت�������س���ارع 
والتجميلية  ال�سحية  امل���واد  م��ن 
مت�سمنة  ال��ف��ائ��ت  ال���ع���ام  خ���الل 
املتعلقة  الطبية  وامل��واد  االأج��ه��زة 
لذلك  كوفيد-19.  ب��ف��رو���س 
الدولتن  لكلتا  ب��االإم��ك��ان  ف��اإن��ه 
يف  امل�سرتك  بالتعاون  اال�ستمرار 
اإىل  وبالنظر  الهام,  القطاع  هذا 
امل�ستقبل فاإننا نرى فر�ساً كبرة 
ال��ع��الق��ات بن  وج��دي��دة لتمكن 

البلدين.
اجلدير بالذكر اأن رابطة التجارة 
الدولية الكورية لي�ست جمموعة 
من املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة 
يف كوريا اجلنوبية فقط, بل هي 
قيادية  اقت�سادية  منظمة  اأي�ساً 
االأدوار  من  وا�سعاً  جم��ااًل  تغطي 
التعاون  االقت�سادية من �سياغة 
القطاع  ل�������س���رك���ات  ال����ت����ج����اري 
اخل��ا���س يف ك��وري��ا اإىل ب��ن��اء بنية 

حتتية جتارية متطورة.

االأك����رب يف ال��ع��امل. واأ����س���اف جي 
�سريكاً  ت��ع��د  االإم�����ارات  اإن  ه��ي��ون 
اقت�سادياً كبراً لكوريا اجلنوبية, 
ال��ت��ج��ارة بن  حيث جت���اوز حجم 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ن م���ا يزيد 
على 12.5 مليار دوالر اأمريكي 
يف عام 2019 وتوجد ما يقارب 
حالياً  تعمل  كورية  �سركة   200

وتدير عملياتها من االإمارات.
التعاون بن غرفة جتارة  وح��ول 
و�سناعة اأبوظبي ورابطة التجارة 
الدولية الكورية.. قال جي هيون 
ال�سراكة  اتفاقية  توقيع  قبل  انه 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ن االإم�������ارات 
اأبوظبي  غ��رف��ة  ع��م��ل��ت  وك���وري���ا 
تاأ�سي�س  ع��ل��ى   2015 ع����ام  يف 
ل��ه��ا يف  م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل دويل  اأول 
�سيوؤول بهدف  الكورية  العا�سمة 
االقت�سادية  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز 
امل�ستثمرين  اأك��رب  اإىل  والو�سول 
�سمان  اإىل  باالإ�سافة  الكورين 

تقدمي التوجيه الالزم لهم.
واأ�ساف اأن غرفة اأبوظبي ورابطة 
نظما  الكورية  الدولية  التجارة 
اال�ستثمار يف  ن��دوات  العديد من 
كوريا من خالل م�ساركة الهيئات 
احل��ك��وم��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ورج���ال 
الإمارة  للرتويج  وذل��ك  االأع��م��ال 

يونيو  يف  ك��ورون��ا  جائحة  خ�سم 
غرفة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة   2020
اأع��م��ال افرتا�سي  ل��ق��اء  اأب��وظ��ب��ي 
ك��������وري اإم��������ارات��������ي ي���ج���م���ع بن 
ال�سركات من الدولتن والعاملة 
والتجميل  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
وكذلك قطاع ال�سلع اال�ستهالكية 
����س���ري���ع���ة ال�������ت�������داول وال����ق����ط����اع 
اجلانبان  ع��م��ل  ك��م��ا  ال�����س��ن��اع��ي. 
اأب��وظ��ب��ي -  اأ���س��ب��وع  ع��ل��ى تنظيم 
خالل  ال�سحية  للرعاية  ك��وري��ا 
�سهر اأكتوبر 2020 والذي �سهد 
ح�سور موؤ�س�سات وهيئات حملية 
وما  اأب��وظ��ب��ي  يف  حكومية  و�سبه 
م�����س��ارك من   500 ع��ل��ى  ي��زي��د 

م�سرتين وبائعن.
التجارة  راب���ط���ة  اأن  اإىل  ون�����وه 
اجلهود  تدعم  الكورية  الدولية 
ت��ب��ذل��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  احل��ث��ي��ث��ة 
حتديات  م��واج��ه��ة  يف  االإم�������ارات 
وذل����ك ل�سمان  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 
دور  وتفعيل  االأع���م���ال  ا���س��ت��م��رار 
التنمية  يف  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع 

االقت�سادية.
وح��������ول االأن���������س����ط����ة ال���ت���ج���اري���ة 
اجلانب  ي�ستهدف  التي  اجلديدة 
اأبوظبي  اإىل  دخ��ول��ه��ا  ال���ك���وري 
..ق�����������ال ال����رئ����ي���������س االإق���ل���ي���م���ي 

عام  ب�سكل  واالإم�������ارات  اأب��وظ��ب��ي 
يف  ل��الأع��م��ال  م��رك��ز  كونها متثل 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
ا�ستقبال  اإىل  باالإ�سافة  اأفريقيا, 
العديد من الوفود الكورية التي 
اأ�سواق  ب��دخ��ول  اهتمامها  اأب���دت 

االإمارة.
ال����ت����ج����ارة  راب������ط������ة  اأن  وذك����������ر 
ال��دول��ي��ة ال��ك��وري��ة وق��ع��ت يف عام 
مع  ت����ف����اه����م  م�����ذك�����رة   2018
اإن�ساء  ل�����س��م��ان  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
اأ�س�س  وو�سع  جديد  منو  حمرك 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة ل���ك���ل من 
من  اجلنوبية  وك��وري��ا  االإم�����ارات 
وعوملة  للتعاون  ال��رتوي��ج  خ��الل 
منهما.  كل  يف  الواعدة  ال�سركات 
ك�سريك  ال��راب��ط��ة,  وا���س��ت��ط��اع��ت 
تقدمي  اأب��وظ��ب��ي,  لغرفة  رئي�سي 
الفر�س الواعدة ملجتمع االأعمال 
يف كلتا الدولتن وتبادل اخلربات 
احلكومات  مع  التوا�سل  وفر�س 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س وقادة 
الرابطة  و���س��ت�����س��ت��م��ر  االأع����م����ال. 
بالعمل اإىل جانب غرفة اأبوظبي 
اجلديدة  االأعمال  من��اذج  لتعزيز 
ول��ت��ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��ق��ب��ل واع�����د لكال 

اجلانبن.
ن��ظ��م��ت يف  ك��وري��ا  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ل����راب����ط����ة ال�����ت�����ج�����ارة ال����دول����ي����ة 
موؤخراً  اأعلنت  كوريا  اإن  الكورية 
االأخ�سر  االتفاق  “ا�سرتاتيجية 
ت�سابه  والتي  اجلديدة”  الكوري 
اإىل حد كبر خطة ا�سرتاتيجية 
اخلم�سن عاماً التي اأعلنت عنها 
دول��ة االإم���ارات والتي تهدف اإىل 
تنمية �سناعة امل�ستقبل باالعتماد 
على الذكاء اال�سطناعي واإنرتنت 
املعلومات  وتكنولوجيا  االأ���س��ي��اء 
املتقدمة.  وال�سناعات  واالت�سال 
ا�سرتاتيجيات  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
ال��ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ف�����اإن كال 
م��ن��ه��م��ا ي��ت�����س��ارك ب��ال��ع��دي��د من 
اخل�����س��ائ�����س, ح��ي��ث ت��ع��ت��رب هذه 
القطاعات من اأهم املجاالت التي 
الو�سول  خ��الل��ه��ا  م��ن  �سنتمكن 
التعاون  من  التالية  املرحلة  اإىل 

امل�سرتك.
التعاون االقت�سادي  اأوجه  وحول 
امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي بن  وال������ت������ج������اري 
اجلانبن.. قال الرئي�س االإقليمي 
لرابطة التجارة الدولية الكورية 
اتفقا  وك�����وري�����ا  االإم�������������ارات  اإن 
امل�سرتك  ت��ع��اون��ه��م��ا  زي�����ادة  ع��ل��ى 
النفطية  احل����ق����ول  ت���ط���وي���ر  يف 
اإىل  املتجددة  الطاقة  وقطاعات 
امل�سرتك  ال��ب��ح��ث  زي�����ادة  ج���ان���ب 

جديدة, خالل االأ�سبوع االأول من عام 2021 وذلك بح�سب ال�سجل 
الوطني االقت�سادي.

وتعك�س هذه البيانات الثقة الكبرة للم�ستثمرين املحلين واالجانب 
يف االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي, وق��درت��ه ال��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى م��واج��ه��ة التحديات 
وحتويلها اىل فر�س, وذلك بدعم من حزم التحفيز واملبادرات التي 

اطلقتها احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية.
ادارة  ان خدمات  االقت�سادي  الوطني  ال�سجل  بيانات  وكان ملفتا يف 
االن�سطة  ارقام رخ�سها اجلديدة مازالت تت�سدر قائمة  امل�ساريع يف 

االأكر تو�سعا واالعلى جتاوبا مع رزم املحفزات املتتالية.
اخلام�سة  حزمتها  با�سدار  املا�سي  العام  اختتمت  دبي  ام��ارة  وكانت 
للتحفيز االقت�سادي بقيمة 315 مليون درهم للفرتة من يناير اىل 

•• اأبوظبي-وام:

االن�سطة  من  جمموعة  اأظهرتها  التي  االيجابية  امل��وؤ���س��رات  ع��ززت 
عنا�سر  م��ن   2021 الع����ام  ب��داي��ة  م��ع  والتج�����ارية  االقت�سادي�������ة 
االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��������������������ات  خم��ت��ل��ف  وج��اه��زي��ة  ب�����س��رع��ة  ال���ت���ف���اوؤل 
القادم������ة  اال�سهر  خ���الل  الن�س����اط  من  املزيد  بتحقيق  االماراتي�����ة 
وذلك على قاعدة ما اأظهرت�������ه بيان�����ات االداء االقت�س�������ادي يف ختام 
اخلدمية  القطاعات  من  العديد  يف  ملفتة  منو  ارق��ام  من   ,2020

واالنتاجية.
االقت�سادية  االن�سطة  برتاخي�س  اخلا�سة  البيانات  اأح��دث  وتظهر 
رخ�سة   9913 ن��ح��و  ب��ا���س��دار  ال��دول��ة  ام����ارات  جميع  يف  امل�سجلة 

الطلب اخل��ارج��ي وحت��دي��دا م��ن دول اخلليج ارق��ام��ا ه��ي االع��ل��ى يف 
بع�س  اأجرتها  التي  اال�سعار  تخفي�سات  عرو�س  ظل  يف  �سهرا,   15

ال�سركات.
وي��ع��ي��د االرت���ف���اع امل��ل��ف��ت ال���ذي اخ��ت��ت��م ب��ه االق��ت�����س��اد االم���ارات���ي عام 
الرتاخي�س  ارق��ام  والت�سدير ويف  بالطلب  اأدائ��ه  بيانات  2020, يف 
اإب����راز ���س��ورة ال��ت��وق��ع��ات ل��ع��ام 2021 بروؤية  ال��ت��ج��اري��ة اجل���دي���دة, 

مو�سوعية اأدعى للتفاوؤل املربر.
ويعزز ح�سد املنا�سبات اجلاذبة ويف مقدمتها اإك�سبو 2020, عنا�سر 
وا�ستقطاب  ت�سغيل  موّلدات  باعتبارها  الن�ساط  من  مبزيد  التفاوؤل 
التنمية  ادام��ة  على  االماراتي  االقت�ساد  قدرة  من  يو�سع  ا�ستثماري 

بروؤية وثيقة.

يونيو 2021, لت�سل القيمة االجمالية للحزم االقت�سادية املقدمة 
اىل 7,1 مليار درهم.

احتادي  برنامج  �سياق  يف  لدبي  االخ��رة  التحفيزية  احلزمة  وتاأتي 
م�ستوى  ع��ل��ى  قيا�سية  ب���اأرق���ام  اب��وظ��ب��ي  ام����ارة  ف��ي��ه  تو�سعت  ���س��ام��ل 
املنطقة, و�ساركت فيه كافة امارات الدولة مببادرات ت�ستهدف ادامة 
البناء من فوق املنجزات االقت�سادية, و�سمان ال�سراكات القطاعية يف 

ا�ستدامة التنمية.
ي�سار اىل اأن القراءة االخرة ملوؤ�سر مدراء امل�سرتيات االماراتي, كانت 
نقطة,   51,2 اىل  النفطي  غ��ر  اخل��ا���س  القطاع  اأظ��ه��رت من��وا يف 
القطاع  ق���درة  على  دالل���ة  يف  نوفمرب,  �سهر  يف   49,5 ع��ن  مرتفعا 
اخلا�س على ادامة النمو والتو�سع يف الطلب والت�سدير ..فقد حقق 

عبيد حميد الطاير يلتقي مع وزير اخلزانة االأمريكي »دبي اجلنوب« ت�شتقطب 650 �شركة جديدة ملجمع االأعمال خالل 2020
االأمريكية  املتحدة  الواليات  امل�سرتك مع  احل��وار  اأطر 
للدولة  اال�سرتاتيجين  ال�سركاء  اأه��م  اأح��د  باعتبارها 
وزارة  “حتر�س  معاليه:  وق��ال  ال��ع��امل.  م�ستوى  على 
البلدين  ب��ن  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة 
لت�سمل كافة املجاالت ذات امل�سلحة امل�سرتكة خا�سة يف 

القطاع االقت�سادي واملايل واال�ستثماري.«
جتدر االإ�سارة اإىل اأن دولة االإمارات تعترب اأكرب �سريك 
كما  املنطقة,  يف  املتحدة  للواليات  نفطي  غر  جت��اري 
تعد الوجهة االأوىل لل�سادرات االأمريكية من املنتجات 
للواليات  بالن�سبة  اأم��ا  االأو�سط.  ال�سرق  يف  واخلدمات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ف��ه��ي ت��ع��ت��رب ث��ال��ث اأك����رب �سريك 
ثالث  وكذلك  العامل,  م�ستوى  على  ل��الإم��ارات  جت��اري 

اأكرب م�ستثمر اأجنبي باأ�سواق الدولة.

90 يف املائة من ال�سركات العاملة فيه.  على ما ن�سبته 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  الزفن  خليفة  �سعادة  وقال 
مدينة دبي للطران ودبي اجلنوب اإن العام املا�سي كان 
ا�ستثنائيا للجميع واأثرت حتديات اجلائحة على معظم 
ال�سناعات والقطاعات حول العامل .. معربا عن �سروره 
اجلائحة  قبل  ما  م�ستويات  اإىل  االأ���س��واق  ع��ودة  ببداية 
ي��دع��م جممع االأع��م��ال يف دب��ي اجل��ن��وب تطلعات  حيث 
جانبها  م��ن  امل��وؤ���س�����س��ة  و���س��ت��وا���س��ل  املحتملن  ال��ع��م��الء 
خدمة عمالئها ودفع اآليات االبتكار ودعم جهود االإمارة 
الهادفة لتعزيز اقت�سادنا الوطني بعد اجلائحة. واأ�ساف 
الزفن نقوم حالًيا بتطوير طابق اإ�سايف ملركز االأعمال و 
ذلك لتلبية الطلب املتزايد و�سيكون جاهًزا بنهاية الربع 

االأول من العام احلايل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر وزي�����ر الدولة 
منو�سن  �ستيفن  معايل  مع  اأم�س  يوم  املالية,  لل�سوؤون 
�سعادة  وبح�سور  اأبوظبي,  يف  االأمريكي  اخلزانة  وزي��ر 
امل��ال��ي��ة وممثلن  ي��ون�����س ح��اج��ي اخل����وري وك��ي��ل وزارة 
املركزي؛ حيث  املتحدة  العربية  االإم��ارات  عن م�سرف 
و�سبل  امل�سرتكة  اال�سرتاتيجية  العالقات  مناق�سة  مت 
واالقت�سادي  امل��ايل  التعاون  جم��االت  وتقوية  تطوير 
بن دولة االإم��ارات العربية املتحدة والواليات املتحدة 

االمريكية.
وخ����الل ال��ل��ق��اء؛ اأع����رب م��ع��ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د الطاير 
ع��ن ال��ت��زام دول���ة االإم�����ارات ال��ق��وي مب��وا���س��ل��ة توطيد 

•• دبي - وام: 

اأكرب م�سروع ح�سري يركز على   - دبي اجلنوب  اأعلنت 
قطاعات الطران و اللوج�ستية والعقارات - ا�ستقطاب 
اإ�سافة  �سركة جديدة   650 لها  التابع  االأعمال  جممع 
مربعة  قدما   945,488 ق��دره��ا  م�ساحة  ت��اأج��ر  اإىل 
خالل العام 2020 املا�سي رغم التحديات ال�سعبة التي 
نظرا   - اجلنوب”  “دبي  وطرحت  ال�سركات.  واجهتها 
لتاأثر جائحة “ كوفيد – 19 “على قطاعات االأعمال 
يف العام املا�سي- جمموعة من احلزم التحفيزية لدعم 
جمتمع االأعمال املتنامي وم�ساعدة عمالئها يف جممع 
ومركز االأعمال بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن 
تف�سي اجلائحة وجنحت هذه احلزم يف حمافظة املجمع 

من�شور بن زايد يرتاأ�س اجتماع �شركة مبادلة لال�شتثمار

عرو�س ال�شارقة للت�شوق تقدم جوائز 
بقيمة اأكرث من مليوين درهم لـ 120 فائزا

•• ال�صارقة - وام:

تقدم حملة عرو�س ال�سارقة للت�سوق التي تنظمها غرفة جتارة و�سناعة 
وت�ستمر حتى  “العودة للت�سوق”  ال�سارقة بن�سختها الثانية حتت �سعار 
ال� 13 من فرباير املقبل جوائز بقيمة اأكر من مليوين درهم ل� 120 
فائز يف اأجواء الفرح تر�سم ال�سعادة على وجوه املت�سوقن وزوار االإمارة 

البا�سمة.
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��ر  اجل����روان  را�س������د  اإب��راه��ي��م  وه��ن��اأ 
احلملة  بجوائز  الفائزين  العرو�س  عام  من�س�����ق  الغرفة  يف  والت�سويق 
واال�ستفادة  الفر�سة  ه��ذه  اغتنام  اإىل  ال�سارقة  وزوار  اجلمهور  داع��ي��ا 
من  بالربح  الفر�سة  لزيادة  الت�سوق  وتكثيف  الكربى  اخل�سومات  من 
ب��اق��ة اجل��وائ��ز ال��وف��رة ال��ت��ي تقدمها غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة يف ه��ذا احلدث 

اال�ستثنائي.
اأن اختيار �سوق �سرق يف مدينة خورفكان الإطالق  اإىل  واأ�سار اجل��روان 
القيادة  توجهات  مع  متما�سيا  ج��اء  ال�سحوبات/  /اج��راء  الربح  مو�سم 
الر�سيدة وحكومة ال�سارقة للعمل على تعزيز ال�سياحة اإىل خمتلف مدن 
اأول  العامل”  �ستاء يف  “اأجمل  االإم��ارة ومبا يتوافق مع حملة  ومناطق 

حملة موحدة لل�سياحة الداخلية على م�ستوى دولة االإمارات ..
الفتا اإىل اأن اأهداف “عرو�س ال�سارقة للت�سوق” ال تقت�سر على تعزيز 
حركة املبيعات يف مراكز الت�سوق واملحال التجارية وح�سب بل تتعداها 
ال�سياحي  اجل��ذب  حتفيز  اأهمها  من  امل�ستهدفات  من  العديد  لتحقيق 
لالإمارة من خ�������الل الت�س���وق والرتويج ملناطق ومدن ال�سارقة الفريدة 
حمليا  والتجارية  ال�س��ياحية  الوجه�����ات  اأه������م  م�ساف  يف  ت�سعها  التي 

واإقليميا وعامليا.
هيئة  م��ن  اإعالمية  ب�سراكة  للت�سوق  ال�سارقة  ع��رو���س  حملة  وحتظى 
اال�سرتاتيجين  ال�سركاء  اإىل  باالإ�سافة  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�سارقة 
ال�سارقة  مدينة  وبلدية  ال�سارقة  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  وه��م 
ال�سريك  جانب  اإىل  /���س��روق/  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  وهيئة 

املا�سي املركز امليكانيكي للخليج العربي.

رابطة التجارة الدولية الكورية لـ »وام«: االإمارات �شريك اقت�شادي كبري لكوريا اجلنوبية
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املال والأعمال

اأبوظبي للزراعة تنظم عملية تداول اأغذية »الكو�شر« يف منافذ البيع
الكو�سر  �سهادات  الإ���س��دار  االإم���ارات  وكالة  قبل  من  �سواء  “الكو�سر” 
التي تاأ�س�ست م�سبقا العام املا�سي لهذا الغر�س اأو من اجلهات االأخرى 
املعتمدة و�ستحر�س الهيئة على �سمان التزام املن�ساآت ووحدات االإنتاج 

باملتطلبات واال�سرتاطات التنظيمية الالزمة ملزاولة هذا الن�ساط.
واإىل جانب دورها الرقابي يف كل ما يتعلق بال�سحة وال�سالمة الغذائية 
بتوفر  االل��ت��زام  م��دى  الهيئة  �ستتابع   .. “الكو�سر”  اأغ��ذي��ة  ملنتجات 
ت�سر  والتي  املقدمة  الغذائية  املنتجات  على  املعتمدة  الكو�سر  عالمة 
اإىل اأن الطعام متوافق مع متطلبات العالمة وتخ�سي�س مناطق عر�س 

حمددة يف منافذ البيع مع االإ�سارة اإليها بلوحات ا�ستداللية.
واأكدت �سعادة الدكتورة مرمي حارب ال�سويدي املدير التنفيذي لقطاع 
الرقابة بالهيئة اأهمية تنظيم تداول اأغذية اجلالية اليهودية يف االإمارة 

اخلا�سة  لل�سروط  باالإ�سافة  االإن��ت��اج  ووح��دات  البيع  ومنافذ  الكو�سر 
باال�ستراد. وذكرت �سعادة الدكتورة مرمي ال�سويدي اأنه مت التن�سيق مع 
اآلية موحدة لتنظيم  الدولة لو�سع  املعنية على م�ستوى  كافة اجلهات 
للزراعة  اأبوظبي  موؤكدة حر�س هيئة   .. الكو�سر  اأغذية  ت��داول  عملية 
ال�سالمة  اأع��ل��ى م�ستويات  ���س��م��ان  ع��ل��ى  ال��دائ��م  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����س��الم��ة 
ومواكبة  املجتمع  و���س��الم��ة  رف��اه��ي��ة  يحقق  مب��ا  االإم�����ارة  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
اأبوظبي  وا�سرتاتيجية حكومة  روؤي��ة  واالأح��داث متا�سيا مع  التطورات 
يف تر�سيخ قيم الت�سامح وتاأمن بيئة منا�سبة جلميع املقيمن والزوار 
“الكو�سر”  اأغذية  اأن  باختالف جن�سياتهم ودياناتهم. اجلدير بالذكر 
اإعدادها طبقا ملجموعة من املعاير وال�سوابط اخلا�سة بالديانة  يتم 

اليهودية.

•• اأبوظبي -وام: 

بتنظيم  قيامها  الغذائية عن  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
يف  اليهودية  ال�سريعة  مع  املتوافقة  “الكو�سر”  اأغ��ذي��ة  ت��داول  عملية 
منافذ البيع ومن�ساآت تقدمي االأغذية يف اإمارة اأبوظبي وذلك يف اأعقاب 
اإ�سرائيل وما نتج عنها من  معاهدة ال�سالم بن دولة االإم��ارات ودول��ة 
والرحالت  وال�سياحة  اال�ستثمار  بقطاعات  تتعلق  ثنائية  اتفاقيات 
وتقدمي  توفر  ب�ساأن  ال�سادرة  التعاميم  اإىل  اإ�سافة  املبا�سرة  اجلوية 

اأغذية “الكو�سر” املخ�س�سة للجالية اليهودية يف املن�ساآت الفندقية.
ووحدات  الغذائية  املن�ساآت  ح�سول  م��ن  التاأكد  على  الهيئة  و�ستعمل 
اأغذية  الإنتاج  الالزمة  واالعتمادات  والت�ساريح  ال�سهادات  على  االإنتاج 

لتلبية احتياجات  ت�سهيل توفرها  الدولة والعمل على  وعلى م�ستوى 
الزوار واملقيمن من اجلالية اليهودية الذي بات مطلبا بالتزامن مع 

اتفاقية ال�سالم املربمة موؤخرا.
اأغذية  اإن���ت���اج وت��وف��ر  اإىل ورود ع���دد م��ن ط��ل��ب��ات  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ����س���ارت 
معها  ف���ورا  الهيئة  وتعامل  املتعاملن  م��ن  ع��دد  قبل  م��ن  “الكو�سر” 

بت�سهيل جميع االإجراءات لتوفر تلك االأغذية يف االإمارة.
املتعلقة  واملتطلبات  اال�سرتاطات  كافة  اإي�ساح  على  احلر�س  اإط��ار  ويف 
تطبيقها  و�سمان  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  “الكو�سر”  اأغذية  وت��داول  باإنتاج 
بال�سكل ال�سحيح .. قامت الهيئة باإعداد دليل اإر�سادي يحتوي على كافة 
تتداول  التي  للمن�ساآت  ال�سحية  واال�سرتاطات  التنظيمية  التفا�سيل 
اأغذية الكو�سر وكذلك املتطلبات وال�سروط الالزم توفرها يف منتجات 

و�صلت حمالتها لأكرث من 250 �ألف �صخ�س بالإمارة

»تدوير« توا�شل حتقيق نتائج اإيجابية على �شعيد رفع م�شتوى الوعي البيئي خالل العام 2020

مبنا�صبة �لعام �جلديد 2021

ويز اإير اأبوظبي تقدم 2021 تذكرة طريان اإىل اليونان ب�شعر درهم واحد فقط للتذكرة

•• اأبوظبي-الفجر:

النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
ن�ساطاته  ح�����س��ي��ل��ة  ع���ن  ت����دوي����ر,   –
التوعوية  وح����م����الت����ه  وف���ع���ال���ي���ات���ه 
 ,2020 ع��ام  م���دار  على  والتثقيفية 
والتي  ابوظبي,  اإم���ارة  اأرج���اء  كافة  يف 
خ�سو�ساً  ُم�����س��اع��ف��ة  ج���ه���وداً  ���س��ه��دت 
يف ظ����ل  ان��ت�����س��ار وب�����اء ك����ورون����ا على 
تبني  من  رافقه  وما  العاملي,  ال�سعيد 
�سعيد  على  و�ساملة  حُمكمة  خلطط 
ال��ربام��ج واحل��م��الت ال��ت��وع��وي��ة التي 
امل��رك��ز.  وو�سل ع��دد احلمالت  نفذها 
التوعوية التي نظمها املركز اأو �سارك 
فعالية   110 ي���ق���ارب  م���ا  اإىل  ف��ي��ه��ا 
توعوية �ساملة �سمن حمالت مركزية 
مو�سعة يف م��دن االإم���ارة ال��ث��الث, اإىل 
ج���ان���ب ح���م���الت ف��رع��ي��ة م��ت��ف��رق��ة يف 
جتارية  ومناطق  وموؤ�س�سات  م��دار���س 
مع  جميعها  تعاملت  ح��ي��ث  وغ��ره��ا, 
من  ن�����س��م��ة   254,430 م���ن  اأك�����ر 
من  االإم��ارات��ي  املجتمع  مكونات  كافة 
م��واط��ن��ن وم��ق��ي��م��ن. وج�����اءت اأوىل 
فعاليات املركز التوعوية لعام 2020 
خ��الل ان��ع��ق��اد م��ه��رج��ان ل��ي��وا للرطب 
خالل �سهر يوليو املا�سي, والذي يعد 
اأهميتها  ول��ه��ا  ك��ب��رة  �سنوية  فعالية 
ب���االإرث  ارت��ب��اط��ه��ا  نتيجة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال���رتاث���ي ل��ل��دول��ة, ح��ي��ث ع��م��ل��ت فرق 
ال��ت��وع��ي��ة ب��امل��رك��ز ع��ل��ى جت��ه��ي��ز حملة 
���س��ام��ل��ة ق��ب��ل واأث���ن���اء انعقاد  ت��وع��وي��ة 
�سخ�س   1500 ا�ستهدفت  املهرجان 
�ساركوا يف الفعاليات, وت�سمن احلملة 
وفيديوهات  ن�سية  ور�سائل  من�سورات 

وزيارات ميدانية خمتلفة.
وقامت فرق التوعية يف املركز بتنفيذ 
ع�����س��رات احل���م���الت ال��ت��وع��وي��ة خالل 
ال��ت��ي ت�سمنت  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات 
اإي��ك��ووي�����س��ت, وحملة  اإق���ام���ة م��ع��ر���س 
لكليات  ت���وع���وي���ة  وح��م��ل��ة  ع��ا���س��م��ت��ي 
الفعاليات  م��ن  وع��دد  العليا,  التقنية 
مع  ال�سهر,  م��دار  على  املجدولة  غر 
تركيزها على جتهيز ن�سرات مميزة يف 
ظل انت�سار فرو�س كورونا و�سرح اآليات 
الفرو�س,  ذلك  من  الالزمة  الوقاية 
حيث مت اإعداد املواد املرفقة بالتوا�سل 
مع اجلهات ال�سحية ذات االخت�سا�س 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل اال���س��ت��ف��ادة م��ن اأحدث 
الن�سرات ال�سحية من منظمة ال�سحة 
الوباء  ذل��ك  بانت�سار  اخلا�سة  العاملية 

على ال�سعيد العاملي.
يف  ال��ع��ام��ة  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة  وت��ع��ام��ل��ت 
ت��دوي��ر خ���الل �سهر ف��رباي��ر م��ع نحو 
مهرجانات  م��ن  خمتلفة  فعالية   24
ومنا�سبات  وم����ع����ار�����س  وح�����م�����الت 
جم�����دول�����ة وغ������ر جم�����دول�����ة, ����س���واء 

ا�ستهدف اأكر من 100 من اأ�سحاب 
ج��ان��ب حملة  اإىل  امل��دي��ن��ة,  ال��ع��زب يف 
العزب ورواد املخيمات يف مدن االإمارة 
امل�سوؤولية  حول  عمل  وور�سة  الثالث, 
اأ�سحاب  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  املجتمعية 
يف  امل��خ��ي��م��ات  ورواد  ال���ع���زب  وع���م���ال 
اأب���وظ���ب���ي. ك��م��ا ح��ر���س��ت ت���دوي���ر على 
خالل  م��ن  متميزة  م�ساهمة  ت�سجيل 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة يف كل  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
ال�����س��ي��خ زاي����د الرتاثي  م��ن م��ه��رج��ان 
م�ساركتها  ع��رب  ال��ظ��ف��رة,  وم��ه��رج��ان 
التوعوية  امل���ح���ا����س���رات  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
هدفت  التي  االفرتا�سية  والتعريفية 
امل�سوؤولية  ثقافة  وتر�سيخ  تعزيز  اإىل 
البيئية لدى كافة اأفراد املجتمع باآلية 
النفايات  مع  واالآم��ن  ال�سليم  التعامل 
الطرق  اأف�سل  واتباع  اأ�سكالها,  بكافة 
اآفات  مكافحة  جم��ال  يف  وامل��م��ار���س��ات 
ال�سحة العامة, حلماية البيئة من كل 

امللوثات وم�سوهات املنظر العام.
الدكتور  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة,  وب��ه��ذه 
����س���امل خ���ل���ف���ان ال���ك���ع���ب���ي, م���دي���ر عام 
 – ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
تدوير: »اأن ح�ساد العام 2020 على 
الثناء  ي�ستحق  العامة  التوعية  �سعيد 
والتقدير بالنظر اإىل حجم الن�ساطات 
واحلمالت  وال���ف���ع���ال���ي���ات  واالأع�����م�����ال 
ُبذلت  التي  املتميزة  واجلهود  املنفذة, 
يف اأوقات ع�سيبة يعي�سها العامل اأجمع 
وباء كورونا, حيث كانت  انت�سار  جراء 
النتائج اإيجابية واأحدثت تاأثراً كبراً 
البيئي  الوعي  م�ستوى  رف��ع  يف  �ساهم 
ل����دى ك���اف���ة ����س���رائ���ح جم��ت��م��ع اإم�����ارة 
اأبوظبي امل�ستهدفة, فيما يتعلق باآليات 
واآفات  النفايات  م��ع  ال�سليم  التعامل 
اجلوانب,  ك��اف��ة  م��ن  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 
نظيفة  البيئة  على  احل��ف��اظ  واأه��م��ي��ة 
و���س��ح��ي��ة واآم����ن����ة, مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
اأب��وظ��ب��ي وتعزيز  ت��وج��ي��ه��ات ح��ك��وم��ة 

روؤيتها لعام 2030.
واأكد �سعادته اأن اجلهود املبذولة التي 
قام بها فريق املركز تاأتي ان�سجاماً مع 
الرامية  اال�سرتاتيجية  املركز  اأه��داف 
ال�سحة  م��ع��اي��ر  اأرق������ى  ت���وف���ر  اإىل 
وال�������س���الم���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة مل��ج��ت��م��ع اإم�����ارة 
فاعلن  م�ساهمن  وجعلهم  اأبوظبي, 
على الدوام يف حماية البيئة واحلفاظ 
واجلمايل  احل�������س���اري  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى 
اإن هذه  ���س��ع��ادت��ه  واخ��ت��ت��م  ل����الإم����ارة. 
حمفزاً  �سك  ب��ال  �ست�سكل  االإجن�����ازات 
ل��ف��رق امل���رك���ز الإط�����الق املزيد  ك���ب���راً 
واحلمالت  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  م��ن 
خالل  الناجحة  واخل��ط��ط  التوعوية 
البناء على ما  العام احل��ايل, لتوا�سل 
مت اإجنازه وتراكم املكت�سبات مبا يخدم 

جمتمع اإمارة اأبوظبي.«

ال�سليم  التعامل  باآلية  املجتمع  اأف��راد 
م����ن ظاهرة  ال���ن���ف���اي���ات, واحل������د  م����ع 
ال��رم��ي ال��ع�����س��وائ��ي وت��ر���س��ي��خ ف��ك��رة “ 
واحلفاظ  م�سوؤوليتك”,  ن��ف��اي��ات��ك 
وال�سالمة  ال�سحة  مظاهر  كافة  على 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة, ووزع�����ت خ���الل احل��م��ل��ة ما 
توعوي  من�سور  األ���ف   20 م��ن  ي��ق��ارب 
 12 نحو  ون��ف��ذت  امل�ستهدفة,  للفئات 
األف زيارة ميدانية , اإىل جانب اإطالق 
حملة لتنظيف ال�سواطئ مع ا�ستمرار 
االإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 

كافة اأرجاء االمارة.
وك��ث��ف ق�����س��م ال��ت��وع��ي��ة يف ت��دوي��ر من 
�سهر  خ������الل  ون�������س���اط���ات���ه  ح���م���الت���ه 
اأكتوبر التي �سهدت تخ�سي�س ن�سرات 
وم�ساحات توعوية خا�سة يف اأكر من 
وغر  جم��دول��ة  وفعالية  م��ب��ادرة   20
جمدولة �سواء بالرتتيب مع ال�سركاء 
بتنفيذ  اأو  ل��ل��م��رك��ز  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن 

وملتقي  ال�سيفية,  لالأن�سطة  جلوب 
وبرنامج  االفرتا�سي,  ال�سكاين  العن 
ا�ستهدفت  وال��ت��ي  ال�سيفي,  ال��روي�����س 
 4000 اأك��ر من  التوعية  ف��رق  فيها 
امل�ستهدفة.  امل����ن����اط����ق  يف  ����س���خ�������س 
حمالتها  ال��ت��وع��ي��ة  ف����رق  ووا����س���ل���ت 
خ����الل ف��ع��ال��ي��ات ���س��ي��ف ال��وث��ب��ة بعد 
وملتقى  اأغ�����س��ط�����س,  �سهر  م���دار  ع��ل��ى 
البيئية”  ل��ل��ت��وع��ي��ة  حم���م���د  “�سما 
العزب  بنظافة  للتوعية  العن  وحملة 
تعاملت  حيث  ال�سائبة,  واحل��ي��وان��ات 
فيها فرق التوعية مع اأكر من 700 
���س��خ�����س يف امل��ن��اط��ق امل�����س��ت��ه��دف��ة من 
�سبتمرب  �سهر  و�سهد  الفعاليات.  تلك 
“الظفرة  حل���م���ل���ة  ت����دوي����ر  اإط��������الق 
على  وافرتا�سياً  ميدانياً  ت�ستاهل”  
ا���س��ت��ه��دف��ت خاللها  ي���وم���اً   90 م����دار 
ج��م��ه��ور م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة, م���ن اأجل 
لدى  البيئي  ال��وع��ي  تعزيز  موا�سلة 

يف  البيئية  وال�سالمة  العامة  ال�سحة 
اأرج���اء االإم���ارة, حيث مت جتهيز  كافة 
وا�سدار مادة توعوية عن طريقة رمي 
املخلفات اخلطرة للم�سابن بفرو�س 
ب8  وطباعتها  ت�سميمها  مت  ك��ورون��ا, 
اأرجاء  كافة  يف  عليهم  وتوزيعها  لغات 
اإع��داد فيديوهات  اإىل جانب  االإم���ارة, 
على  ن�سرها  ج��رى  النمل  ع��ن  خا�سة 
التابعة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت��وا���س��ل  ق���ن���وات 
اخلا�سة  الن�سرات  واإ���س��دار  للمركز, 
بحملة )نفاياتك م�سوؤليتك( الأ�سحاب 
اأكر  ا�ستهدفت  التي  وامل����زارع  ال��ع��زب 
من 35 األف �سخ�س يف اإمارة ابوظبي, 
لتجنب  م����ب����ادرة  ن�����س��ر  اإىل  اإ����س���اف���ة 
منطقة  يف  ك��ورون��ا  بفرو�س  االإ�سابة 
اآالف   4 ي��ق��ارب  م��ا  ا�ستهدفت  ال��ع��ن 
عامل, وغرها من الفعاليات املختلفة 
على مدار ال�سهر التي ت�سمنت ر�سائل 

خا�سة واإ�سدارات مميزة.
حملة  يف  امل�ساركة  يونيو,  �سهر  و�سهد 
التي  عا�سمتي  خيمة  خ��الل  توعوية 
بالهدر  اجل��م��ه��ور  ت��وع��ي��ة  اإىل  ه��دف��ت 
كما مت  اأب��وظ��ب��ي,  ال��غ��ذائ��ي يف مدينة 
الآلية  �سامل  تو�سيحي  فيديو  اإع���داد 
م��ك��اف��ح��ة احل�����س��رات يف م���دن االم���ارة 
الأ�سحاب  ت��وع��وي��ة  وح��م��ل��ة  ال���ث���الث, 
العن, وتوعية جمهور قناة  العزب يف 
العن وفعاليات �سيف الوثبة عن بعد 
تبني  جميعها  �سهدت  والتي   ,2020
اأ�ساليب توعوية جديدة ومميزة تالئم 

الظرف القائم.
ي���ول���ي���و, ج���ه���ز ق�سم  ����س���ه���ر  وخ�������الل 
اخلا�سة  حمالته  ت��دوي��ر  يف  التوعية 
واالأدوات  امل�ستلزمات  بجميع  املرفقة 
الالزمة للعمل يف 6 فعاليات رئي�سية 
يف اإمارة ابوظبي, كان اأبرزها فعاليات 
 ,2020 ب���ع���د  ع����ن  ال���وث���ب���ة  ����س���ي���ف 
وم���ه���رج���ان ل���ي���وا ل���ل���رط���ب وم����ب����ادرة 

ن�سر  جانب  اإىل  االإم���ارات,  موا�سالت 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي الأكر 
من 36 األف ر�سالة توعوية لل�سائقن, 
اإىل ف��ي��دي��وه��ات خ��ا���س��ة مت  اإ����س���اف���ة 
ن�سرها عرب و�سائل التوا�سل املختلفة 
التي تخطت 100 األف م�ساهدة, ومت 
التوعية من مركز النقل املتكامل من 
خ���الل ط��ب��اع��ة ال��ر���س��ائ��ل وو���س��ع��ه��ا يف 
مركبات  �سائقي  وتوعية  حمطات,   8
االأج����رة ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دده��م يف مدينة 
مدينة  ويف   ,  2978 ن��ح��و  اأب��وظ��ب��ي 
العن 556 , ومنطقة الظفرة 32, يف 
حن و�سل عدد امل�ستهدفن من خالل 
اإىل  اأبوظبي   يف  العام  النقل  حافالت 
اأم��ا الظفرة   ,  313 1094 , والعن 
جميع  اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف   .160
العاملن يف االإم��ارة, واأكرب  ال�سائقن 
امل�ستهدف  اجل��م��ه��ور  م��ن  ممكن  ع��دد 
لديهم  البيئي  ال��وع��ي  م�ستوى  لرفع 
النفايات  مع  ال�سليم  التعامل  باآليات 
لها,  املخ�س�سة  االأم��اك��ن  يف  وو�سعها 
وحثهم على اأهمية االبتعاد عن الرمي 

الع�سوائي للنفايات.
وا�ستاأنفت فرق التوعية يف املركز على 
التوعوية  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ن��وف��م��رب  م����دار 
حمالتها  لتوا�سل  امل��دار���س,  لع�سرات 
اإحداث  بهدف  اأكتوبر  يف  بداأتها  التي 
اأكرب ن�سبة تفاعل من الطلبة واإي�سال 
احلمالت  ك��اف��ة  م��ن  املعلنة  ال��ر���س��ال��ة 
حملة  نظمت  حيث  للطلبة,  امل�سممة 
ا�ستهدفت  �ساملة,  افرتا�سية  توعوية 
خمتلف  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   9000
املراحل التعليمية من ريا�س االأطفال 
واملدار�س واملعاهد والكليات واجلامعات 
اإىل جانب الهيئات التدري�سية واأولياء 
االأم��ور, يف كافة اأرجاء اإمارة ابوظبي, 
والتعليم,  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة, وتخطت  ودائ�����رة 
لي�سل  احلملة  من  امل�ستهدف   العدد 
طالب   30,760 اإىل  ع���دده���م  اإىل 
وط��ال��ب��ة. وذل���ك مت��ا���س��ي��اً م��ع اجلهود 
الوعي  تر�سيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ب��ذول��ة 
واملمار�سات  ال��ق��ي��م  وغ���ر����س  ال��ب��ي��ئ��ي 
جانب  اإىل  ال��ب��ي��ئ��ة,  ن��ح��و  ال�����س��ل��ي��م��ة 
تعريفهم بالدور الذي يقوم به املركز 
مظاهر  كافة  على  احل��ف��اظ  �سبيل  يف 
ال�سحة وال�سالمة البيئية يف االإمارة.

الر�سائل  باملركز  التوعية  واأعدت فرق 
الظفرة  م���ه���رج���ان  خ����الل  اخل���ا����س���ة 
مل���زاي���ن���ة االإب������ل ) اف���رتا����س���ي���اً( ال���ذي 

اللجان  م����ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م 
امل�سرفة, اأو باملبادرة من املركز يف اإطار 
باحلفاظ  املتمثلة  امل��رك��ز  م�سوؤوليات 
وال�سالمة  ال�سحة  مظاهر  كافة  على 

البيئة يف اإمارة اأبوظبي. 
ع��ل��ى جتهيز حمالت  ت��دوي��ر  وع��م��ل��ت 
معر�س  خ����الل  م��ت��ك��ام��ل��ة  اإع���الم���ي���ة 
 ,2020 االأو������س�����ط  ال�������س���رق  ����س���ب���اب 
م�سوؤوليتك(  وم���ع���ر����س)ن���ف���اي���ات���ك 
لالبتكار  االإم��������ارات  ���س��ه��ر  وم��ع��ر���س 
وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  وفعاليات 
وحملة العزب واملزارع وحملة توعوية 
للمدار�س وفعالية يوم البيئة وغرها 
ال���ت���ي ع��م��ل��ت تدوير  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
اإطالقها قبل واأثناء تنظيم هذه  على 
ا�ستخدام  ت�سمنت  وال��ت��ي  الفعاليات 
اأحدث طرق التوا�سل من اأجل اإي�سال 
امل�ساركن  كافة  اإىل  املرجوة  الر�سائل 
مبهنية واحرتافية من اأجل �سالمتهم 
و�سحتهم واحلفاظ على بيئة اأبوظبي 
نظيفة واآمنة. ونظمت تدوير حمالتها 
 5 لت�سمل  م��ار���س  �سهر  يف  ال��ت��وع��وي��ة 
فعاليات جم��دول��ة وغ��ر جم��دول��ة يف 
التي  والظفرة,  واأبوظبي  العن  مدن 
ت��وع��ي��ة للجهات  اأب���رزه���ا ح��م��ل��ة  ج���اء 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت 1900 
موظف, وحملة توعية عمال ال�سكنات 
ال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت م���ا ي���ق���ارب 3500 
ع��ام��ل, وغ��ره��ا م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
�سملت ت�سميم فيديوهات لكل فعالية 
اجلمهور  ت����راع����ي  خ���ا����س���ة  ور����س���ائ���ل 

امل�ستهدف واللغات التي يتحدث بها.
ون���ف���ذ ق�����س��م ال���ت���وع���ي���ة يف ت����دوي����ر 8 
ح����م����الت ت���وع���وي���ة يف ����س���ه���ر اأب����ري����ل 
بعدت  وا����س���دارات  م���ب���ادرات  ت�سمنت 
ل���غ���ات م����ن ق�����س��م ال���ت���وع���ي���ة, اأب����رزه����ا 
�سناعة واإ�سدار ت�سميم مواد توعوية 
خا�سة  وت�ساميم  الغذائي,  الهدر  عن 
التي  ك��ي��ف��ي��ة ط���ل���ب اخل�����دم�����ات  ع����ن 
يقدمها املركز, وتدريب موظفي ق�سم 
ال�سهر  خالل  مرحلتن  على  التوعية 
واجباتهم  تاأدية  على  قادرين  ليكونوا 
ال��و���س��ائ��ل املعمول  اأف�����س��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام 
توعوية عن  م��واد  و�سناعة  عاملياً,  بها 
وا�ستخداماتها  احل�����س��ري��ة  امل��ب��ي��دات 
واآل���ي���ات ال��ت��ع��ام��ل ال�����س��ل��ي��م م��ع��ه��ا مبا 

ي�سمن عدم التعر�س الأية اأ�سرار.
و���س��ه��د ���س��ه��ر م��اي��و, م��وا���س��ل��ة تدوير 
الالزمة  وت�����س��ام��ي��م��ه��ا  ا����س���دارات���ه���ا 
مظاهر  ت��ع��زي��ز  يف  امل�ساهمة  اإط����ار  يف 

وت�سميم فرق ق�سم التوعية واالإر�ساد, 
حيث مت ا�ستهداف اأكر من  10 االف 

�سخ�س يف مدن االإمارة الثالث.
وج��������اءت اأب��������رز ف���ع���ال���ي���ات ت����دوي����ر يف 
العن, حيث جاءت  اأكتوبر يف منطقة 
احلملة التوعوية االفرتا�سية لتوعية 
امل����دار�����س يف ال���ع���ن, وم����ا ت��ب��ع��ه��ا من 
حمالت مف�سلة لكافة الطلبة يف عدد 
م��ن امل��دار���س يف امل��دي��ن��ة, حيث �سملت 
بالطالب تهدف  ت�سميم مواد خا�سة 
التعامل  اآليات  زيادة وعيهم حول  اإىل 
على  وال��وق��وف  النفايات,  م��ع  ال�سليم 
ظ���اه���رة ال���رم���ي ال��ع�����س��وائ��ي واالآث������ار 
جراء  البيئة  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة  ال�سلبية 
النظافة  واآل��ي��ات احل��ف��اظ على  ذل���ك, 
املنزلية وغرها من الر�سائل التي مت 

اعدادها لتنا�سب الطلبة جميعهم.
ويف اإطار اإحداث عملية تكاملية لت�سل 
وتو�سل  امل��ج��ت��م��ع,  ���س��رائ��ح  ك��اف��ة  اإىل 
ال��ي��ه��م, حر�ست  ال��ت��وع��وي��ة  ر���س��ال��ت��ه��ا 
تنظيم  على  نوفمرب,  �سهر  يف  ت��دوي��ر 
واجلمهور  لل�سائقن  ت��وع��وي��ة  حملة 
يف اإمارة اأبوظبي, بهدف احلفاظ على 
ومواقف  واالأر�سفة  الطرقات  نظافة 
الركاب,  انتظار  وحم��ط��ات  ال�سيارات 
والتاأكيد على �سرورة و�سع النفايات يف 
احلاويات املخ�س�سة لها, وذلك بالعمل 
حيث   , اال�سرتاتيجين  �سركائها  مع 
ال�سهر,  م���دار  على  احلملة  ا�ستمرت 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ك��اف��ة  ت��وظ��ي��ف  ومت 
وال�سا�سات  امل���ت���اح���ة,  االف���رتا����س���ي���ة 
املنت�سرة يف مقرات ال�سركات املختلفة, 
بلغات  لن�سر ر�سائل توعوية وتثقيفية 
ر�سالة   3908 اىل  و�سلت  م��ت��ع��ددة, 
اأبوظبي,  مدينة  يف  لل�سائقن  ن�سية 
1240 لل�سائقن يف مدينة العن,  و 
الظفرة,  مدينة  يف  لل�سائقن  و409 
بوا�سطة  ج��م��ي��ع��اً  ن�����س��ره��ا  مت  وال���ت���ي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأحدث  اأعلنت “ويز اإير اأبوظبي”, 
�سركات الطران الوطنية يف دولة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة, عن 
2021 تذكرة طران اإىل  توفر 
اليونان ب�سعر درهم واحد فقط*, 
ل�����س��ك��ان دول������ة االإم����������ارات وذل����ك 

مبنا�سبة العام اجلديد 2021.
البالغ  ال���ع���ر����س  ت����ذاك����ر  ت�����س��م��ل 
جميع  ت����ذك����رة   2021 ع����دده����ا 
تذاكر الطران على منت الرحلة 
والتي  اأث���ي���ن���ا  اإىل  االف���ت���ت���اح���ي���ة 
يناير2021,   15 يف  �ستنطلق 
وي�ستمر العر�س على ما تبقى من 
تذاكر الطران مقابل درهم واحد 

للرحلة  املخ�س�سة  للتذكرة  فقط 
مع  اأبوظبي  تربط  التي  ال��واح��دة 
اليونان  يف  اجلديدتن  الوجهتن 
وتتوفر  وثي�سالونيكي,  اأثينا  وهما 
ي�سملها  ال���ت���ي  ال���رح���الت  ت���ذاك���ر 
العر�س يومي االأحد واالثنن 10 
موقع  ع��ل��ى   2021 ي��ن��اي��ر  و11 
wizzair. :ال�سركة االإلكرتوين

com, وتطبيق الهاتف املتحرك 
اخلا�س بها. وذلك بح�سب اأ�سبقية 

ال�سراء, وحتى نفاد التذاكر.
���س��اي��ك, املدير  وق�����ال ك��ي�����س ف����ان 
العام ل�سركة “ويز اإير اأبوظبي”: 
“ب�سفتنا �سركة الطران الوطنية 
االأح�����دث يف دول����ة االإم�������ارات, ويف 
جتربة  تقدمي  على  حر�سنا  اإط��ار 

واالإ�سكندرية, وكوتاي�سي, والرنكا, 
جانب  اإىل  وي���ري���ف���ان,  واأودي�������س���ا, 
اإط����الق امل��زي��د م��ن ال��وج��ه��ات مع 
ت��و���س��ي��ع ال�����س��رك��ة الأ���س��ط��ول��ه��ا يف 

اأبوظبي خالل االأ�سهر املقبلة.
“ويز  اأ����س���ط���ول ط���ائ���رات  وي�����س��م 
ط��ائ��رات من طراز  اأبوظبي”  اإي��ر 
اجلديدة   A321neo اإيربا�س 
كلًيا, التي تتيح لل�سركة اأقل ب�سمة 
بيئية ممكنة مقارنة مبناف�سيها يف 
اأف�سل  ال�سركة  وتتبنى  املنطقة. 
عرب  التعقيم  جم��ال  يف  املمار�سات 
التدابر  خ�����الل  م����ن  ���س��ب��ك��ت��ه��ا, 
من  ت�سمن  التي  املعززة  الوقائية 
خاللها �سحة و�سالمة امل�سافرين 

واأفراد طاقمها. 

���س��ف��ر ج���دي���دة, ن��ه��دف م��ن خالل 
بالعام  االحتفاء  اإىل  العر�س  ه��ذا 
وكوننا  مم��ي��زة.  بطريقة  اجل��دي��د 
فاإننا  اق��ت�����س��ادي��ة,  ���س��رك��ة ط���ران 
الفر�سة  اإت����اح����ة  ع���ل���ى  ن���ح���ر����س 
وجهاتنا  ل����زي����ارة  ل��ل��م�����س��اف��ري��ن 
اجلديدة باأ�سعار تناف�سية, اإذ نتوقع 
امل�سافرين  قبل  من  وا�سعاً  اإق��ب��ااًل 

ونفاد التذاكر ب�سرعة«.
وكانت ويز اإير اأبوظبي التي جرى 
ب��ن �سركة  ب��ال�����س��راك��ة  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
وجمموعة   »ADQ« ال��ق��اب�����س��ة 
اأعلنت  ق��د  القاب�سة,  اإير”  “ويز 
ع���ن ���س��ب��ك��ة م���ن ال���وج���ه���ات التي 
اأبوظبي  م����ع  ل��رب��ط��ه��ا  ت��خ��ط��ط 
وثي�سالونيكي,  اأث���ي���ن���ا,  وت�����س��م��ل 
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اإعالن بالن�صر  للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

)جزئي(  مدين   SHCAPCICIVS2020 /0001730 يف  ال�صتئناف رقم

بناء على طلب امل�ستاأنف:بدر بن �سالح بن نا�سر العبيداين

اىل امل�ستاأنف �سده:نوروز عبداهلل ب�سري - اإيراين اجلن�سية

اأنت مكلف باحل�سور امام مكتب ادارة الدعوى )مكتب رقم 1( مبحكمة 

ال�سارقة اال�ستئنافية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 

جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم الثالثاء 

املوافق:2021/1/19 . 
رئي�ص مكتب اإدارة الدعوى      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة ال�صتئنافية الحتادية
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ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ال�سيخ �سعيد حميد حممد القا�سمي اجلن�سية االمارات 
, يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد:ماتيو بابا�سن 
�سكارياه بابا�سن , اجلن�سية الهند بالرخ�سة امل�سماه )مركز د ا�سوك مينون الطبي( تاأ�س�ست 
االقت�سادية   التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )219043( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 

بال�سارقة , تعديالت اخرى:تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �ساأن 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س حيال ذلك عليه 

اتباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خالد حممد �سليمان اجلن�سية باك�ستان , يرغب يف البيع 
والتنازل عن 25%  من ح�سته البالغه 100% اىل ال�سيدة:�ساجده حممد �سليمان - اجلن�سية 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  اأ�سرف(  )مغ�سلة  امل�سماه  الرخ�سة  يف  باك�ستان 

بال�سارقة برخ�سة مهنية رقم:24993 - تعديالت اخرى:ا�سافة �سريك
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �ساأن 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س حيال ذلك عليه 

اتباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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املنفذ به وقدره ) 13802520.38 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
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رئي�ص ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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املال والأعمال

واإيقاف  االإيجار  ا�ستحقاق  وتاريخ 
يف  التاأخر  غ��رام��ات  بنظام  العمل 
اأ�سحاب  ج��م��ي��ع  واإع���ف���اء  ال�����س��داد, 
االأن�سطة التجارية وال�سناعية من 

ر�سوم خدمة “توثيق«.
ال�سناعية  امل����دن  ق��ط��اع  وي�����س��م��ل   
ملوانئ  ال���ت���اب���ع  احل������رة  وامل���ن���ط���ق���ة 
اأب��وظ��ب��ي, ك���اًل م��ن م��دي��ن��ة خليفة 
ال�������س���ن���اع���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���ت���رب اأك�����رب 
للتجارة  م��ت��ك��ام��ل  ���س��ن��اع��ي  م��رك��ز 
املنطقة,  يف  اللوج�ستية  واخلدمات 
م�سغل  اأك��������رب  و”زونزكورب” 
املتخ�س�سة  االقت�سادية  للمناطق 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة, 
كيلومرتاً   555 م��ن  اأك��ر  وي�سم 
ال�سناعية,  امل���ن���اط���ق  م���ن  م���رب���ع���اً 
و1,400 م�ستثمر حملي واإقليمي 
وعاملي يعملون يف جماالت االأغذية, 

واخلدمات اللوج�ستية, وال�سيارات, 
واملعادن,  البال�ستيكية,  وال��ل��دائ��ن 
احليوية,  والعلوم  والغاز,  والنفط 

والتكنولوجيا املتطورة.
 ك��م��ا ���س��ه��د ه���ذا ال��ق��ط��اع تطورات 
مهمة خالل العام املا�سي �ساهمت يف 
ح�سوله على العديد من اجلوائز, 
خليفة  م���دي���ن���ة  ت���ك���رمي  مت  ح���ي���ث 
مرموقة  جوائز  بثالث  ال�سناعية 
اململوكة  اآي”  دي  “اإف  جملة  من 
“فاينن�سال  جم��م��وع��ة  ق��ب��ل  م���ن 
جائزة  ه��ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة,  تاميز” 
ال�سرق  يف  ح���رة  منطقة  “اأف�سل 
كما  الكبرة”,  لل�سركات  االأو���س��ط 
احل���رة  “املنطقة  ب���ج���ائ���زة  ف�����ازت 
ال�سغرة  املوؤ�س�سات  فئة  يف  للعام 
م���ب���ادرات���ه���ا  ع����ن  واملتو�سطة”, 
املبتكرة يف دعم ال�سركات ال�سغرة 

واملنطقة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل����دن  ق��ط��اع 
احل������رة ال���ت���اب���ع مل����وان����ئ اأب���وظ���ب���ي, 
ا�سرتاتيجية  م��ع  مت��ا���س��ي��اً  وي���اأت���ي 
موانئ اأبوظبي الرامية اإىل متكن 
�سمن  تناف�سيتها  وتعزيز  االأعمال 
وا�ستكمااًل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة,  اأ���س��واق��ه��ا 
ل��ل��ع��دي��د م����ن االإج�����������راءات وح����زم 
للمتعاملن  امل��ق��دم��ة  الت�سهيالت 
عام  خ�����الل  اإط���الق���ه���ا  وال����ت����ي مت 

.2020
 واأ����س���ار ع��ب��داهلل ال��ه��ام��ل��ي, رئي�س 
واملنطقة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل����دن  ق��ط��اع 
احل���رة – م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي, اإىل اأن 
موانئ اأبوظبي اتخذت العديد من 
امل��ب��ادرات واخل��ط��وات ال��رام��ي��ة اإىل 
ملتعامليها  التناف�سية  املزايا  تعزيز 
االقت�سادية  االأو���س��اع  ه��ذه  يف ظل 
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة, وم�����س��اع��دت��ه��م على 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت اأم�س موانئ اأبوظبي اإحدى 
القاب�سة(  ل����)  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رك��ات 
ح�����زم  اإط���������������الق  ع��������ن   ADQ
املتعاملن  ت�سهيالت جديدة لدعم 
االقت�سادية  ال�����ظ�����روف  ظ����ل  يف 
الراهنة, يتم مبوجبها تعليق زيادة 
 2021 ر�سوم االإي��ج��ار ط��وال ع��ام 
اإىل توفر  وذل��ك يف خطوة تهدف 
للمتعاملن  الت�سهيالت  من  املزيد 
ال�سناعية  خ���ل���ي���ف���ة  م���دي���ن���ة  يف 
م�سرة  وت��ع��زي��ز  و”زونزكورب”, 
ومتكن  االق���ت�������س���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�����س��رك��ات ال�سغرة  ق��ط��اع  اأع��م��ال 

واملتو�سطة يف اإمارة اأبوظبي.
و�سوف ي�ستفيد من هذا القرار اأكر 
�سمن  عاملة  �سركة   1,400 م��ن 

التي  التحديات وال�سعوبات  جتاوز 
كوفيد-19.  ج��ائ��ح��ة  ف��ر���س��ت��ه��ا 
اأبوظبي  م���وان���ئ  “تعمل  وق������ال: 
متا�سياً مع اجلهود املتوا�سلة التي 
لتو�سيع  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  تبذلها 
االقت�سادية  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ن���ط���اق 
توفر  و�سمان  باالأعمال,  اخلا�سة 
املتعاملون  ليتمكن  ال���الزم  ال��دع��م 
من املحافظة على املزايا التناف�سية 
املتنوعة التي توفرها لهم ممار�سة 

اأعمالهم يف اإمارة اأبوظبي«.
 واأ���س��اف: “اإن االإع��الن عن تعليق 
الزيادة يف القيم االإيجارية جلميع 
ال�سناعية  امل��ن��اط��ق  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ن 
واالق����ت���������س����ادي����ة ال���ت���اب���ع���ة مل���وان���ئ 
الرا�سخ  ال��ت��زام��ن��ا  يعك�س  اأب��وظ��ب��ي 
بتاأدية دورنا احليوي يف دعم تنمية 
وامل�ستاأجرين  امل��ت��ع��ام��ل��ن  اأع���م���ال 

وا���س��ت��دام��ت��ه��ا, وي���اأت���ي مت��ا���س��ي��اً مع 
توجيهات القيادة الر�سيدة لتحفيز 
امل�ستقبلية  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
االإمارات  ودول���ة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
واثقون  ..ون��ح��ن  املتحدة  العربية 
دوراً  �ستوؤدي  االإج����راءات  ه��ذه  ب��اأن 
احلكومية  اجل��ه��ود  دع���م  يف  ب�����ارزاً 
التعايف  عملية  لت�سريع  ال���دوؤوب���ة 

االقت�سادي يف كافة املجاالت«.
 وال تعد هذه االإجراءات االأوىل من 
نوعها التي تقدمها موانئ اأبوظبي 
قامت  ح���ي���ث  م���ت���ع���ام���ل���ي���ه���ا,  اإىل 
املا�سي  العام  خالل  “زونزكورب” 
ملتعامليها  اإع��ف��اءات  ع��ن  ب��االإع��الن 
من ر�سوم ت�سجيل عقود امل�ساطحة, 
وتغير منط احت�ساب ر�سوم املرافق 
ليتم بناء على اال�ستهالك الفعلي, 
اإىل جانب االإعفاء من ر�سوم تقدمي 

وتوثيق املعامالت, كما قامت اأي�ساً 
لكافة  االإي���ج���ار  اأ���س��ع��ار  بتخفي�س 

امل�ستثمرين اجلدد بن�سبة 25%.
اأع��ل��ن��ت مدينة  ال�����س��ي��اق ذات����ه,   ويف 
خليفة ال�سناعية يف الفرتة نف�سها 
ع����ن تقدمي  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام  م����ن 
الت�سهيالت  ح����زم  م���ن  جم��م��وع��ة 
الرامية اإىل دعم املتعاملن, ت�سمل 
خ�����س��وم��ات و���س��ل��ت ن�����س��ب��ت��ه��ا اإىل 
%36 على ر�سوم تاأ�سي�س االأعمال 
خم�س�سة  احل���������رة,  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
ال�����س��رك��ات ال�سغرة  اأع��م��ال  ل��دع��م 
وامل���ت���و����س���ط���ة, ك���م���ا ق����دم����ت ه���ذه 
لكل  امل��زاي��ا  م��ن  ع���دداً  الت�سهيالت 
واجلدد  احلالين  امل�ستثمرين  من 
ر�سوم  يف  ك���ب���رة  وف�������ورات  ت�����س��م��ل 
جانب  اإىل  وال��ت��ج��دي��د  الت�سجيل 
املقدمة,  ال�����س��م��ان  ودائ������ع  اإل����غ����اء 

وامل���ت���و����س���ط���ة, ومت���ث���ل���ت اجل����ائ����زة 
عن  “التخ�س�س  ب��ج��ائ��زة  الثالثة 
فئة الت�سميم” الذي يتيح التقارب 
وذلك  وامل��وردي��ن  امل�ستثمرين  ب��ن 
تقديراً لنجاحها يف اإر�ساء خمطط 
عام للمدينة يرتكز على القطاعات 
وي�����س��ه��م يف ت��ق��ري��ب ال�����س��رك��ات اإىل 
يخف�س  مبا  ومتعامليها  مورديها 
االأعمال  ك��ف��اءة  وي��ع��زز  ال��ت��ك��ال��ي��ف 

بالن�سبة للم�ستثمرين.

موانئ اأبوظبي تثبت ر�شوم االإيجار لعام 2021 لل�شركات العاملة يف مناطقها ال�شناعية واالقت�شادية

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت اأ�سواق املال االإماراتية �سعودها القوي مع بداية 
اليوم االأول من تعامالتها يف االأ�سبوع الثاين من العام 
من  بدعم  املليارية  تداوالتها  ا�ستمرار  و�سط   2021
تدفق املزيد من ال�سيولة االأجنبية اىل قاعات التداول 

يف �سوقي اأبوظبي ودبي املالين.
العامة  امل��وؤ���س��رات  حققتها  التي  القفزات  توا�سل  وم��ع 
الأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  ربحت  فقد  املالية  ل��الأ���س��واق 
ال�����س��رك��ات امل��ت��داول��ة ن��ح��و 5.4 م��ل��ي��ار دره���م يف ختام 

التعامالت.
املايل  دب��ي  ل�سوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر  ارت��ف��ع  فقد  وتف�سيال 
يف  نقطة   2674 ح��اج��ز  خم��رتق��ا   1.85% بن�سبة 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  العام ل�سوق  املوؤ�سر  اأغلق  حن 

 0.24% ن�سبتها  بزيادة  نقطة   5176 م�ستوى  عند 
مقارنة مع جل�سة يوم اخلمي�س املا�سي.

دبي  �سوق  يف  الن�ساط  ق��اد  العقارية  اع��م��ار  �سهم  وك��ان 
ت��داوالت مكثفة  4.04 درهم و�سط  املايل مرتفعا اىل 
110 مالين درهم وتبعه يف نف�س  بلغت قيمتها نحو 
2.96 دره��م و�سهم  االجت��اه �سهم اعمار للتطوير اىل 

داماك اىل 1.45 درهم.
كذلك فقد �سعد �سهم بنك دبي االإ�سالمي اىل 4.83 
م�ستوى  عند  العربية  ط��ران  �سهم  اغلق  فيما  دره��م 
الدار  �سهم  ارت��ف��ع  العا�سمة  ���س��وق  ويف  دره���م.   1.38
ب��ت��داوالت جت��اوزت قيمتها  3.23 دره��م  العقارية اىل 
ابوظبي  ب��ن��ك  ���س��ه��م  ..و���س��ج��ل  دره����م  م��الي��ن   106
التجاري مكا�سب جيدة بالغا م�ستوى 6.13 درهم, كما 

ارتفع �سهم ادنوك للتوزيع اىل 3.89 درهم.

بنك االإمارات دبي الوطني يطلق خدمة التالم�شية للتحقق من االأوراق الثبوتية عند فتح ح�شاب م�شريف جديد عرب الهاتف 
•• دبي-الفجر: 

اأ�سبح بنك االإمارات دبي الوطني, البنك الرائد يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا وتركيا, اأول بنك يف املنطقة يتحقق من 
االت�سال  تقنية  با�ستخدام  اجل���دد  للعمالء  الثبوتية  االأوراق 
بفتح  قيامهم  عند  وذل��ك  الالتالم�سية,   NFC امل��دى  قريب 
ح�سابات م�سرفية جديدة با�ستخدام تطبيق اخلدمات امل�سرفية 
يتقا�سون  الذين  للمقيمن  االآن  وميكن  املتحرك.  الهاتف  عرب 
ال���روات���ب وال��راغ��ب��ن ب��ف��ت��ح ح�����س��اب م�����س��ريف ج��دي��د م��ن خالل 
املتحرك و�سع هويتهم  الهاتف  امل�سرفية عرب  تطبيق اخلدمات 
للتحقق  الهاتف  حت��ت  االإل��ك��رتوين  �سفرهم  وج���واز  االإم��ارات��ي��ة 
منها. ويقوم حل “ترو اآي دي” من بنك االإم��ارات دبي الوطني 

نائب الرئي�س التنفيذي ورئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد 
يف االإم��ارات لبنك االإم��ارات دبي الوطني: “انطالقاً من ريادته 
االإمارات  بنك  يوا�سل  الرقمية,  امل�سرفية  ابتكارات اخلدمات  يف 
دبي الوطني م�ساعيه الرامية لال�ستفادة من التقنيات املتطورة 
التقنية  اإط��الق هذه  و�سيثمر  للعمالء.  لتقدمي جتارب متفوقة 
امل�سريف اجلديد  فتح احل�ساب  اأم��ان وموثوقية خدمة  تعزيز  يف 
وا�سعة  ا�ستجابة  الق��ت  وال��ت��ي  امل��ت��ح��رك,  ال��ه��ات��ف  ع��رب  مبا�سرة 
نازاركن,  اأنطون  قال  جانبه,  من  العمالء«.  بن  كبراً  واإق��ب��ااًل 
“ي�سرنا يف  مدير تطوير العمليات الدولية يف “فيجن الب�س”: 
اإطار  الوطني يف  االإم��ارات دبي  التعاون مع بنك  ’فيجن الب�س‘ 
للعمالء,  املقدمة  التقنية  خدماته  لتطوير  ال��رام��ي��ة  م�ساعيه 
املقبل  لتطوير اجليل  فريق عمله  يبذلها  التي  باجلهود  ون�سيد 

ال�سرائح  املعلومات من  عرب تقنية االت�سال قريب املدى بقراءة 
املدجمة يف الوثائق الر�سمية وا�ستخراج البيانات وملء املعلومات 
العملية,  والإك��م��ال  ال��رق��م��ي.  احل�ساب  فتح  طلب  يف  ال�سرورية 

ُيطلب من العميل التقاط �سورة ذاتية )�سيلفي( عرب التطبيق.
اآي دي”  “ترو  الوطني حلل  دب��ي  االإم���ارات  بنك  وي��اأت��ي تطوير 
يف اإط����ار ت��ع��اون��ه م��ع اث��ن��ت��ن م��ن ال�����س��رك��ات ال���رائ���دة يف ميادين 
اإجننز”.  و”�سمارت  الب�س”  “فيجن  وهما  املالية,  التكنولوجيا 
ويتوفر حل قراءة معلومات جواز ال�سفر االإلكرتوين عرب تقنية 
االت�سال قريب املدى على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “اآي 
اأو اإ�س”, بينما يتوفر احلل لقراءة الهوية االإماراتية وجواز ال�سفر 

االإلكرتوين للهواتف الذكية التي تعمل بنظام “اندرويد«.
ويف معر�س تعليقه على اإطالق هذه التقنية, قال مروان هادي, 

باأن  ثقة  على  ون��ح��ن  املبتكرة.  الرقمية  امل�سرفية  احل��ل��ول  م��ن 
فئة  اإط��ار  املبتكر يف  التي يقدمها هذا احلل  االإيجابية  التجربة 
حلولنا ’اعرف عميلك‘, �سيو�سع اآفاق اخلدمات امل�سرفية القائمة 
على املقايي�س احليوية التي يقدمها البنك لعمالئه وموظفيه«. 
“�سمارت  اأرالزاروف, املدير املايل يف �سركة  بدورها, قالت نيكيتا 
ميثل دخولنا اإىل منطقة ال�سرق االأو�سط بالتعاون   “ اجننز”: 
مع بنك االإم��ارات دبي الوطني خطوة يف غاية االأهمية بالن�سبة 
لنا, ونتوجه بجزيل ال�سكر اإليه على الثقة التي و�سعها بنا. وال 
ا�ستخراج  عملية  دعم  على  القدرة  مينحنا  التعاون  هذا  اأن  �سك 
ومراقبتها  للمنطقة  خم�س�سة  �سخ�سية  معرفات  من  البيانات 
العربية  االأح��رف  التعرف على  تقنية  ع��الوة على تطوير  بدقة, 

الإجراء هذه العملية«.

•• دبي-وام:

ذراع  مولز”-  “نخيل  اأط��ل��ق��ت 
البيع بالتجرئة ل�”نخيل” املطور 
مبادرتها  عاملياً-  الرائد  العقاري 
ل��ت��ح��وي��ل ال���ب���ي���ان���ات ك���ج���زء من 
على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  ا�سرتاتيجيتها 
جتار  الإف���ادة  العمالء  احتياجات 
ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة وال��ع��م��الء عرب 

اأ�سول “نخيل مولز«.
املتطورة  امل��ن�����س��ة  ه�����ذه  وت����وف����ر 
اأ�سا�سية  روؤى  بالكامل  واملحكومة 
م�ستاأجر  اآالف   3 م����ن  الأك������ر 
م��ن خ���الل درا����س���ة ���س��ل��وك البيع 
وامل�����س��رتي��ات وجتارب  ب��ال��ت��ج��زئ��ة 
عميل  م���ل���ي���ون   90 م����ن  اأك�������ر 
خوارزميات  اأح�����دث  ب��ا���س��ت��خ��دام 
البيانات  ومنتجات  االآيل  التعلم 

اإط��ار خطة متتد  اال�سطناعي يف 
خلم�س �سنوات. واأكد راهوول اآريا 
 »Artefact « ال�سريك املدير يف
ال�����س��رق االأو�����س����ط واأف���ري���ق���ي���ا اأن 
اأ�سهمت  ق���د  االأخ������رة  االأح������داث 
يف ت�����س��ري��ع حت���وي���ل ال��ب��ي��ان��ات يف 
اخلطى  املت�سارع  التجزئة  قطاع 
اىل  ..م�سراً  االأو���س��ط  ال�سرق  يف 
مكّنت  ه���ذه  ال��ب��ي��ان��ات  من�سة  اأن 
اال�ستجابة  م����ن  م����ول����ز  ن���خ���ي���ل 
الفورية للبيئة املتغّرة من خالل 
ا�سرتاتيجية بيانات قوية وحاالت 
متّكن  متقدمة  بيانات  ا�ستخدام 
املجموعة من اال�ستجابة لطلبات 
زمنية  منطقة  اأي  ع��رب  ال��ع��م��الء 
اأو جهاز وتوفر جتربة  اأو موقع 

متميزة للعمالء.
وتت�سمن اأحدث التقنيات “بحرة 

التي تدعم الذكاء اال�سطناعي.
الرئي�س  خ��������وري  ع����م����ر  وق��������ال 
التنفيذي مل�ساريع ال�سيافة واإدارة 
اأنه  مولز”  “نخيل  يف  االأ����س���ول 
نعي�سه  ال��ذي  الرقمي  الع�سر  يف 
اليوم اأ�سبح من املهم اأكر من اأي 
وقت م�سى توفر حتليل البيانات 
م�ساعدة  اأج����ل  م���ن  ال�����س��ل��ة  ذات 
العرو�س  وتعزيز  التجزئة  جت��ار 
للم�ستهلكن ..معرباً عن �سعادته 
يف   »Artefact« مع  بال�سراكة 
هذا التحّول الرقمي وال�سروع يف 
رحلة واقعية تتميز بروح التعاون 
���س��وف ميكنهم م��ن فهم  وه���و م��ا 
اأكرب  ب�سكل  عمالئهم  احتياجات 
بالتجزئة  البيع  �سركاء  وت��زوي��د 
لدعم  معّمقة  بتحليالت  لديهم 

منو اأعمالهم.

من جهته قال الدكتور عدي �سامل 
“نخيل مولز”  مدير البيانات يف 
اإنه يف ظل التطورات املت�سارعة يف 
حددت  البيانات  تكنولوجيا  عامل 
تبني  اإىل  احل���اج���ة  م��ول��ز  ن��خ��ي��ل 
اأجل  اأح��دث احللول املتقدمة من 
التي تركز  ا�سرتاتيجيتها  حتقيق 

على العمالء ..
التحليالت  برنامج  اأن  اىل  الفتاً 
امل���ت���ط���ور ���س��اع��ده��م ع��ل��ى جت���اوز 
العمالء  ت���وق���ع���ات  يف  ال���ت���ح���ول 
واحتياجاتهم نتيجة لتف�سي الوباء 
كما عزز التغير يف ثقافة ال�سركة 
وه��و م��ا جعلها اأك��ر اع��ت��م��اداً عل 
ال��ب��ي��ان��ات ..وي���ت���م اخ��ت��ب��ار حاالت 
يف  ودجمها  اجل��دي��دة  اال�ستخدام 
ما  وه��و  بالتجزئة  البيع  عمليات 
والذكاء  االآيل  التعلم  اإىل  ي���وؤدي 

بيانات” متطورة مت اإن�ساوؤها عن 
طريق نظام اإدارة فريد من نوعه 
..وتهدف خطة امل�سروع اخلم�سية 
اإىل تعريف جتار البيع بالتجزئة 
اأج���ل تقدمي  م��ن  بحلول ج��دي��دة 
باالإ�سافة  ملمو�سة  مالية  قيمة 
اإىل تكوين روؤى ودعم لبناء بنية 

حتتية قوية لبيانات املن�ساأة.
للنمو  ا�سرتاتيجيتها  من  وكجزء 
مولز”  “نخيل  اأط��ل��ق��ت  ال��رق��م��ي 
 »dragonmart.ae م����وؤخ����راً« 
وهي من�سة للتجارة االإلكرتونية 
على  ال���ق���درة  للمت�سوقن  ت��وف��ر 
ت�������س���ن���ي���ف وا����س���ت���ك�������س���اف اأك�����ر 
م���ن 35 األ�����ف م��ن��ت��ج م��ت��وف��ر يف 
فئة   11 ع���رب  التنن”  “�سوق 
يف  جال�سون  وه��م  امل�ستوى  عالية 

منازلهم.

»نخيل مولز« تبداأ رحلة حتويل البيانات من اأجل تعزيز جتربة العمالء

االأ�شهم االإماراتية تك�شب 5.4 مليار درهم و�شط ا�شتمرار التداوالت املليارية تلقت 4,052 مالحظة و1,971 ��صتف�صارً� 

% اقت�شادية دبي ت�شتقبل 59,130 �شكوى م�شتهلك خالل 2020 بزيادة 51 

اإىل  دائما  ن�سعى  دب��ي.  اإم���ارة  بها 
وحلول  ت�����س��وي��ات  اإىل  ال��و���س��ول 
امل�ستهلكن,  ل�������س���ك���اوى  ع����ادل����ة 
وتطبيق معاير تهدف اإىل توثيق 
وامل�ستهلك,  التاجر  بن  العالقة 
عرب برامج توعوية تو�سح حقوق 
وواجبات االأطراف وتعزز مبادئ 

ال�سفافية يف املعامالت«.
وفيما يتعلق ب�سكاوى امل�ستهلكن 
ا�ستحوذ  ف��ق��د  ال���ق���ط���اع,  ح�����س��ب 
قطاع اخلدمات على 31.58% 
يليه  ال�������س���ك���اوى,  اإج����م����ايل  م����ن 
 ,14% االإل���ك���رتون���ي���ات  ق���ط���اع 
االإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  وق���ط���اع 
 ,8.16% االأث���اث   ,13.71%

•• دبي-الفجر: 

التجارية  الرقابة  قطاع  ا�ستقبل 
اقت�سادية  يف  امل�ستهلك  وحماية 
دبي 031,95 �سكوى م�ستهلك, 
بن�سبة  وذلك خالل عام 0202, 
مقارنة   51% ب���ل���غ���ت  زي��������ادة 
عدد  ب��ل��غ  وال����ذي   ,2019 ب��ع��ام 
ال�سكاوى فيه 39,113 �سكوى, 
اقت�سادية  ج���ه���ود  ي��و���س��ح  مم���ا 
امل�ستهلكن  دبي يف حماية حقوق 
وت���وع���ي���ت���ه���م وت����ع����زي����ز م����ب����ادئ 
بن  العادلة  التجارية  املعامالت 

التجار وامل�ستهلكن.
ك��م��ا ب��ل��غ ع���دد امل��الح��ظ��ات التي 
ال����ق����ط����اع م����ن قبل  ا���س��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  امل�ستهلكن 
بلغ  ف��ي��م��ا  م���الح���ظ���ة,   4,052
 1,971 اال����س���ت���ف�������س���ارات  ع�����دد 
اإجمايل  بذلك  لي�سل  ا�ستف�ساراً, 
التي  امل�ستهلكن  معامالت  ع��دد 
العام  خ���الل  ال��ق��ط��اع  ا�ستقبلها 

املا�سي 65,153 معاملة.
الذكية  القنوات  ا�ستحوذت  وق��د 
م�ستهلك  ب��ت��ط��ب��ي��ق  امل���ت���م���ث���ل���ة 
دب���������ي, وامل�������وق�������ع االإل�������ك�������رتوين 
على   ,consumerrights.ae

�سكاوى  اإج�����م�����ايل  م����ن   85%
من  و42%  امل���������س����ت����ه����ل����ك����ن, 
اإج���م���ايل اال���س��ت��ف�����س��ارات, و9% 
ا�ستقبل  ف��ي��م��ا  امل��الح��ظ��ات.  م��ن 
من   15% االت���������س����ال  م����رك����ز 
و58%  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن,  ����س���ك���اوى 
من  و91%  اال�ستف�سارات,  من 

املالحظات.
وق���ال حم��م��د ع��ل��ي را���س��د لوتاه, 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير 
يف  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
االرتفاع  “ياأتي  دب��ي:  اقت�سادية 
يف عدد �سكاوى امل�ستهلكن, الذي 
تظهره البيانات؛ ب�سبب تداعيات 
امل�ستجد,  كوفيد-19  ف��رو���س 
بن  ال��ف��ّع��ال  ال��ت��وا���س��ل  و�سعوبة 
امل�ستهلكن والتجار خالل  بع�س 

فرتة التعقيم الوطني. 
وق������د ح����ر�����س ق����ط����اع ال���رق���اب���ة 
امل�ستهلك  وح���م���اي���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
التوا�سل  ق���ن���وات  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى 
لت�سجيعهم  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن,  م����ع 
على االإب��الغ عن اأي جت��اوزات اأو 
حت���دي���ات ت��واج��ه��ه��م خ���الل تلك 
منا على حفظ  ح��ر���س��اً  ال��ف��رتة, 
حقوق امل�ستهلكن وتعزيز جتربة 
تتمتع  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت�����س��وق 

واالك�س�سوارات  اجلاهزة  املالب�س 
 ,5.4% ال�����س��ح��ن   ,7.95%
 ,5% ال�������������س������ي������ارات  ت�������اأج�������ر 
املن�سوجات   ,4.91% ال�سيارات 
ال�سخ�سية  وامل���������س����ت����ل����زم����ات 
و�سيانة  ال����دي����ك����ور   ,3.7%
ت�سليح  ور���س   ,2.56% املباين 
ال�سيارات %2.08, وال�سالونات 

.0.93%
ج�����اءت  اأخ�����رى,  جه�������ة  م�����ن 
النوع  ح�سب  امل�ستهلكن  �سكاوى 
النقدي  اال������س�����رتداد  ك���ال���ت���ايل: 
االل�����ت�����زام  ع�������دم   ,25.88%
 ,18.57% االت���ف���اق  ب�����س��روط 
املنتج  يف  خ���ل���ل  اأو  ت���ل���ف  وج������ود 
التجاري  ال��غ�����س   ,13.13%
االلتزام بخدمة  %9.93, عدم 
اإ�سافة   ,6.62% البيع  بعد  ما 
ر����س���وم اإ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��ت��ج اأو 
فيما   ,6.39% اخل�������دم�������ة 
االأخرى  ال�سكاوى  اأن��واع  توزعت 
االلتزام  اال�ستبدال, عدم  لت�سمل 
بالن�ساط التجاري, زيادة االأ�سعار, 
ع����دم ت���واف���ق ���س��ي��ا���س��ة امل��ح��ل مع 
ال��ق��ان��ون, ع��دم االل��ت��زام ب�سروط 
ال�����س��م��ان, رف�����س اإ���س��الح جهاز, 
العرو�س  ب�سروط  االل��ت��زام  ع��دم 

الرتويجية, عدم االلتزام بقائمة 
االأ�سعار, �سريبة القيمة امل�سافة, 

و�سراء ذهب واملا�س به غ�س.
جن�سيات   5 اأك���ر  �سعيد  وع��ل��ى 
�����س����ك����اوى  ت�����ق�����دمي  يف  ن�������س���ط���ة 
�سكاوى  ����س���ّك���ل���ت  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن, 
اإجمايل  من   28% االماراتين 
تلتها  امل�������س���ت���ل���م���ة,  ال���������س����ك����اوى 
%12 من  ال��ه��ن��دي��ة  اجل��ن�����س��ي��ة 
امل�سرية  اجلن�سية  ثم  ال�سكاوى, 
%11 من ال�سكاوى, و%6 من 
ال�سعودية,  للجن�سية  ال�سكاوى 
توزعت  فيما  ل��الأردن��ي��ة,  و5% 
جن�سيات  ع��ل��ى  املتبقية  الن�سبة 

اأخرى عديدة.
جمهور  دب��ي  اقت�سادية  وت��دع��و   
اإىل  وامل���ت���ع���ام���ل���ن  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن 
تقدمي اأي �سكاوى اأو ا�ستف�سارات 
تطبيق  ع�����رب  م����الح����ظ����ات  اأو 
امل����ت����وف����ر على  دب������ي  م�����س��ت��ه��ل��ك 
م��ت��اج��ر اأب����ل وغ���وغ���ل وه�����واوي, 
االل�����ك�����رتوين  امل�����وق�����ع  ع�����رب  اأو 
اأو   consumerrights.ae
باالت�سال على 600545555. 
ارتفاع  ���س��ك��اوى  وج���ود  ح���ال  ويف 
ال�سكوى  تقدمي  فيمكن  اأ���س��ع��ار, 

.price.ded.ae عرب املن�سة

•• ابوظبي-الفجر:

وال�سناعية  واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة  ناق�ست 
للمجل�س الوطني االحتادي, يف اجتماعها املنعقد اأم�س 
االأحد املوافق 10 يناير2021 مبقر االأمانة العامة يف 
دبي, برئا�سة �سعادة �سعيد را�سد العابدي رئي�س اللجنة, 
وحماية  تنظيم  �ساأن  يف  احت��ادي  قانون  م�سروع  تقرير 

حقوق امللكية ال�سناعية.
ح�سر االجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: م�روان 
ال�سعفار,  اأحم�د  واأ�س�امة  اللجنة,  مقرر  املهي�ري  عبي�د 
ود.  ال�سويدي,  �سلطان  ومي�رة  البي�رق,  ر�سا  وعائ�س�ة 

طارق حميد الطاي�ر.
وقال �سعادة �سعيد را�سد العابدي رئي�س اللجنة اإنه مت 
يف االجتماع مراجعة تقرير م�سروع القانون الذي �سيتم 
اللجنة  وع��ق��دت  ال��ق��ادم��ة,  املجل�س  جل�سة  يف  مناق�سته 
مب�ساركة  ال��ق��ان��ون  م�سروع  ل��درا���س��ة  اجتماعات  �سبعة 
الدرا�سات  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت  االق��ت�����س��اد,  وزارة  مم��ث��ل��ي 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ق��ارن��ة م��ع االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة املنظمة 

للملكية ال�سناعية التي �سادقت عليها الدولة, وكذلك 
املتبعة  ال�سناعية  للملكية  املنظمة  املقارنة  القوانن 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول امل��ت��ق��دم��ة, وان��ت��ه��ت اللجنة اإىل 
جمموعة من التعديالت واالإ�سافات ت�سمنت جمموعة 
املو�سوعية  االأح���ك���ام  حت�سن  يف  ت�ساهم  االأف���ك���ار  م��ن 

للقانون.
يذكر اأن م�سروع قانون احتادي يف �ساأن تنظيم وحماية 
حقوق امللكية ال�سناعية يت�سمن 80 مادة, ويهدف اإىل 
على  ط��راأت  التي  والدولية  العلمية  التطورات  مواكبة 
م�ستوى حماية حقوق امللكية ال�سناعية, ودعم املعرفة 
واالبتكار يف الدولة, ويتناول م�سروع القانون التعريفات, 
املنفعة,  و���س��ه��ادة  االخ����رتاع  ب���رباءة  املتعلقة  واالأح���ك���ام 
والرتاخي�س االإجبارية, والتخلي عن براءة االخرتاع اأو 
�سهادة املنفعة, واالأحكام املتعلقة بطلب براءة االخرتاع 
الدويل والت�ساميم ال�سناعية, والرتاخي�س التعاقدية, 
للدوائر  التخطيطية  بالت�سميمات  املتعلقة  واالأح��ك��ام 
وباملطالبة  عنها,  املف�سح  غ��ر  وباملعلومات  املتكاملة, 

بالتعوي�س عن ال�سرر والتدابر الوقائية والعقوبات.

مالية املجل�س الوطني تناق�س تقرير م�شروع قانون 
احتادي يف �شاأن تنظيم وحماية حقوق امللكية ال�شناعية 
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Details of service by publication
To the convicted party
1- HASSAN GAFAR ABSHARI KAMARDI
Unknown place of residence
The prevailing party
REAL ESTATE INVESTMENT PUBLIC CORPORATION
Represented by
ABDULLAH MARAWAN ABDULLAH AHMED BEKHIET AL MATROSHI
We notify you that the court judged in its hearing held dated 09-07-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation ordering the 
defendant to pay the plaintiff an amount of AED 735,654 (Seven Hundred Thirty Five 
Thousand Six Hundred and Fifty Four Dirhams) and the interest of 9 % per annum 
from 05-05-2020 until the full payment and the court ordered him to pay the charges, 
the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

ع��رب ال���رام���ي االإم����ارات����ي ���س��ي��ف بن 
فئة  واآ���س��ي��ا يف  ال��ع��رب  فطي�س بطل 
بالعودة  ���س��ع��ادت��ه  "عن  "اال�سكيت 
الو�سيكة للم�ساركات الدولية, موؤكدا 
اجلراند  لبطولة  حاليا  ي�ستعد  اأن��ه 
اإ���س��راف االحتاد  باملغرب حتت  ب��ري 
يف  �ستنطلق  وال��ت��ي  للعبة  ال����دويل 
28 يناير اجلاري, وحتظى باأهمية 

ت�سنيفية  نقاط  كونها متنح  كربى 
ل��ل��م�����س��ارك��ن ف��ي��ه��ا, وك���ذل���ك نقاط 
مهمة الأ�سحاب املراكز االأوىل فيها, 
كما اأنها اأول بطولة كربى بعد عودة 
الطويل  التوقف  اأعقاب  يف  الن�ساط 
اعتبارا  كورونا  جائحة  خلفية  على 

من مار�س 2020.
ت�سريحاته  يف  ف��ط��ي�����س  ب���ن  وق����ال 
" وام":"  االإم������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
مغلقا  تدريبيا  مع�سكرا  اأقيم  �سوف 

نهاية  م��ن  اعتبارا  العن  مدينة  يف 
اال���س��ب��وع احل����ايل, اأع����ود ب��ع��ده اإىل 
اأو  بيوم  املغرب  اإىل  ال�سفر  دبي قبل 
كامل  اأ�ستعيد  اأن  واأمت��ن��ى  بيومن, 
هذا  يف  وال��ذه��ن��ي��ة  البدنية  لياقتي 
املع�سكر, وال �سيما اأن بطولة جراند 
بري الدولية �سوف حتظى مب�ساركة 
امل�سنفن  الالعبن  من  كبر  ع��دد 
فر�سة  ت���ك���ون  و����س���وف  ال����ع����امل,  يف 
مثالية للتعرف على اآخر امل�ستجدات 

يف م�ستوى االأبطال وامل�سنفن بعد 
فرتة التوقف الطويلة".

وعن موعد البطولة العربية املقبلة 
ال��ت��ي ي��ح��م��ل ل��ق��ب��ه��ا, وامل���ك���ان الذي 
 " �ستقام فيه يقول بن فطي�س قال 
بالفعل  اإعالن موعدها ومكانها  مت 
اإنها  حيث  الدولية,  الروزنامة  على 
�ستقام خالل الفرتة من 5 اإىل 10 
ولكن  اأي�سا,  باملغرب  املقبل  فرباير 
اأن��ب��اء غ��ر م��وؤك��دة بتاأجيلها  ه��ن��اك 

ب�سبب اع��ت��ذار ع��دد م��ن ال���دول عن 
امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا, و���س��وف ي��ت��م ح�سم 
الراهن,  االأ���س��ب��وع  خ���الل  م��وق��ف��ه��ا 
ب��امل��غ��رب, �سوف  اإق��ام��ت��ه��ا  ويف ح���ال 
اأب��ق��ى ه��ن��اك ب��ع��د ب��ط��ول��ة اجلراند 
عن  وال��دف��اع  فيها  للم�ساركة  ب��ري 
املا�سي  ال��ع��ام  اأح��رزت��ه  ال���ذي  لقبي 
وحققت  العربية  م�سر  بجمهورية 
وهو  م�سبوق  غ��ر  عربيا  رقما  فيه 

."60 من   59
التدريبية  ب���راجم���ه  وا���س��ت��ع��ر���س 
م���وؤك���دا ح��ر���س��ه ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 

ب���ط���ول���ة ال����ع����امل ال����ت����ي ����س���ت���ق���ام يف 
ال��ق��اه��رة م��ن 22 ف��رباي��ر ح��ت��ى 5 

الروزنامة  بح�سب  املقبلن  م��ار���س 
الدولية.

•• دبي-الفجر:

 انطلقت اأم�س االأحد اأوىل جوالت دوري االإمارات لل�سيد بال�سقور, التي ينظمها 
نادي اأبوظبي لل�سقارين ومركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث, والتي تقام يف 
موقع بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور "التلواح", وتقام بتنظيم من مركز حمدان 

بن حممد الإحياء الرتاث, يف منطقة الروية بدبي.
و�سهدت اجلولة االفتتاحية لدوري االإمارات لل�سقور, التي تقام بنظام تناف�س 
ال�سوط, تعادل فريقا الغربي  باأربعة �سقور تقطع م�سافة  كل فريق مع االآخر 
وتفوق   ,2-2 النتيجة  بنف�س  وال��ط��ف  دب���ي  ف��ري��ق��ا  وت��ع��ادل   ,2-2 وح��ب�����س��ان 
ال�سرمي حامل اللقب على نوما�س 3-1, تعادل النخبة واالإمارات 2-2, وفاز 

فريق ند ال�سبا على �سقور العن بنتيجة 1-3.
نتائج اأ�سواط اليوم الثامن

على �سعيد اآخر, �سهد اليوم الثامن من البطولة اإقامة اأ�سواط فئة "القرمو�سة" 
للعامة واملالك, ويف اأ�سواط العامة, ت�ساوى باملركز االأول يف �سوط قرمو�سة فرخ 
الرمز, كل من: ح�سن نا�سر لوتاه �سوط قرمو�سة فرخ الرمز, بالطر "اإت�س اإل 
اإ�س فالكون" بالطر "هفه" بعدما حقق كال الطران نف�س التوقيت  4" و"اإ�س 
بزمن 18,421 ثانية, وجاء ثانياً عبداهلل خلفان القبي�سي بالطر "الظفرة" 
ب� 18,461 ثانية, وثالثاً �سعيد هالل املن�سوري بالطر "قطنه" ب� 18,874 

ثانية.
وك�سب هزاع حممد املحمود �سوط قرمو�سة جرنا�س الرمز, بالطر "طرواده" 
بزمن  "جتنيد"  بالطر  ل��وت��اه  نا�سر  ح�سن  وثانياً  ثانية,   18,245 بزمن 

"عجايب" ب� 18,620  بالطر  الكتبي  �سهيل  غدير  وثالثاً  ثانية,   18,246
ثانية.

 "126 اآر  "اأف  بالطر  الرئي�سي,  فرخ  �سوط قرمو�سة  الفر�سان  فريق  وك�سب 
بزمن 19,139 ثانية, يليه فريق دبي بالطر "حتا" بزمن 19,273 ثانية, 

وثالثاً حممد فاروق عبد الكرمي بالطر "جي 8" ب� 19,418 ثانية.
وفاز حميد را�سد املن�سوري ب�سوط قرمو�سة جرنا�س الرئي�سي, بالطر "87" 
16" ب�  اآر  "جي  بالطر  املن�سوري  �سايف  خلفان  يليه  ثانية,   19,333 بزمن 
وثالثاً �سعيد هالل املن�سوري بالطر "جي 4" ب� 19,810  ثانية,   19,760
فرخ  قرمو�سة  �سوط  الطاير  حممد  حميد  ك�سب  امل���الك,  اأ���س��واط  ويف  ثانية. 
�سعيد  را���س��د  ثانياً  وج��اء  ثانية,   19,676 73" بزمن  "جي  بالطر  ال��رم��ز, 
املن�سوري بالطر "قزوين" ب� 19,739 ثانية, وثالثاً حممد را�سد املن�سوري 

بالطر "بداية" ب� 19,940 ثانية.
الرمز,  االأول يف �سوط قرمو�سة جرنا�س  املركز  ال�سبو�سي  اأحمد حممد  وحقق 
بالطر "جي 6" بزمن 18,662 ثانية, وثانياً عبيد بن �سنه الكتبي بالطر 
"كحال" بزمن 18,718 ثانية, وثالثاً غامن علي الظاهري بالطر "لوكربي" 

ثانية. ب� 19,140  
وفاز طاريق عبيد الزريف ب�سوط قرمو�سة فرخ الرئي�سي, بالطر "دانه" بزمن 
20,681 ثانية, يليه خمي�س اإ�سماعيل املن�سوري بالطر " خومه" ب� 21,327 

ثانية, وثالثاً را�سد عبداهلل املري بالطر "غزالن" ب� 21,426 ثانية.
جرنا�س  قرمو�سة  �سوط  يف  االأول  املركز  الفال�سي  جمعة  عبداهلل  ثاين  وحقق 
الرئي�سي, بالطر "جيه 2" بزمن 20,033 ثانية, يليه بطي اأحمد بن جمرن 

بالطر "جي 819" ب� 20,100 ثانية, وثالثاً �سيف خلفان املن�سوري بالطر 
ثانية.  20,320 "مر�سيه" ب� 

وك�سب حممد خلفان املن�سوري �سوط قرمو�سة فرخ النقدي, بالطر "جي 12" 
الثاين  املركزين  نال  ال��ذي  اخليلي  مطر  مبارك  يليه  ثانية,   21,352 بزمن 
 21,406 ب���  "برقه"  وال��ط��ر  ثانية   21,397 ب���  "�سراره"  بالطر  والثالث 

ثانية.

�لفرق ظاهرة بارزة توحد جهود �ل�صقارين
البطولة  م��ن  الن�سخة  ه��ذه  مناف�سات  على  نف�سها  "الفرق"  ظ��اه��رة  فر�ست 
وحتديداً يف اأ�سواط "العامة", مب�ساركة متزايدة من فرق مثل: دبي, الفر�سان, 

جبل علي.
االأوىل  امل�ساركة  ه��ذه  ان  دب��ي,  ال��ذي يقود فريق  ال�سيخ جم��رن  بن  واأك��د بطي 
للفريق هذا العام, وقال: حققنا نتائج مميزة يف اأول م�ساركة لنا كفريق, وهذا 
مناف�سات  يف  املطلوب  بامل�ستوى  للظهور  والتطلع  والتح�سر  بالعمل  جاء  اإمنا 
اأي�ساً, حيث �سكلنا  قوية. وتابع: ي�سم الفريق ال�سقار حممد عبداهلل الكندي 
معاً نواة هذا الفريق من اأجل طموحات اأكرب, ونرى فيه خطوة جيدة للغاية من 
التي  امل�ستويات القوية واملناف�سة  اأجل توحيد اجلهود واالإمكانيات معاً, يف ظل 

ت�سهدها هذه البطولة بن�سق مرتفع �سنوياً.
يف  �سنوات  ع��دة  منذ  "الفر�سان" ي�سارك  فريق  اأن  الكتبي,  بنوا�س  حمد  وع��رب 
واملناف�سة على مراكز متقدمة وحتقيق  اأدائ��ه  البطوالت وجنح يف تطوير  هذه 
اأجل ك�سب  4 �سباب مواطنن, ونعمل معاً من  انت�سارات, وقال: ي�سم الفريق 

الوقت واجلهد وت�سخر اإمكانياتنا لهدف واحد بطموح م�سرتك.
املو�سم,  لهذا  جتهيزها  مت  التي  الطيور  من  ممكن  ع��دد  باأكرب  �ساركنا  وتابع: 
وجنحنا يف عك�س التح�سرات التي قمنا بها لهذا املو�سم وتوفقنا بنيل مراكز 

جيدة للغاية. 
اأما خالد عبيد املن�سوري, من فريق جبل علي, فقد اأكد ان ظاهرة الفرق اإيجابية 
ومن �ساأنها اأن حتفز ال�سباب على االن�سمام معاً, وال�سعي لتقدمي االأف�سل من 

خالل خربات م�سرتكة وهو ما حفزهم على امل�ساركة بفريق واحد.

�جلولة �لثانية من دوري �لإمار�ت 
لدوري  الثانية  الن�سخة  مناف�سات  �سمن  الثانية  اجل��ول��ة  االث��ن��ن  ال��ي��وم  تقام 
االإمارات لل�سيد بال�سقور الذي ينظمه نادي اأبوظبي لل�سقارين ومركز حمدان 

بن حممد الإحياء الرتاث, مب�ساركة 10 فرق.
والنخبة,  نوما�س  م��ن:  كل  بن  جتمع  مواجهات,   5 الثانية  اجلولة  يف  وتقام 

الطف وال�سرمي, ند ال�سبا واالإمارات, �سقور العن والغربي, حب�سان ودبي.

�لعد�د �للكرتوين يرفع �صعار �لـ 100
تتميز اخليمة الذكية التي حتت�سن مناف�سات البطولة يف منطقة الروية بدبي, 
وهو  اخليمة,  داخ��ل  املتواجدين  اأع���داد  باإح�ساء  يقوم  اإل��ك��رتوين  ع��داد  بوجود 
�سخ�س   100 و�سع  على  التاأكيد  مع  بلحظة  حلظة  الرقم  يربز  ال��ذي  العداد 
داخل اخليمة كحد اأق�سى يف نف�س التوقيت, وذلك مع احت�ساب امل�ساحة الوا�سعة 

لها وال�سعي للتاأكيد على التباعد االجتماعي و�سمان �سحة و�سالمة اجلميع.

•• دبي-الفجر:

كرم جمل�س دبي الريا�سي 12 ريا�سًيا من اأ�سحاب الهمم من موؤ�س�سة "اأبطال 
 ,"2020 حتا  كوي�ست  "جارمن  حت��دي  يف  �ساركوا  الذين  االإماراتية  االأمل" 
الذي اأقيم و�سط جبال منطقة حتا والقى جناًحا كبًرا و�سهد م�ساركة وا�سعة 
من خمتلف اجلن�سيات واالأعمار من املحرتفن والهواة, ونظمته �سركة اأرابيان 

اإيبيك بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي.
جاء ذلك خالل االحتفالية التي نظمها جمل�س دبي الريا�سي يف مقره بحي دبي 
للت�سميم بح�سور �سعادة �سعيد حارب اأمن عام جمل�س دبي الريا�سي ونا�سر 
اأمان اآل رحمة م�ساعد االأمن العام, و�سلمهم �سعادة االأمن العام ميداليات خط 
لديهم  واالإ�سرار  املثابرة  بروح  واحتفاًء  االأبطال  لهوؤالء  تكرمًيا  االأول  الدفاع 

وقوة اإرادتهم على خو�س مناف�سات �سعبة و�سط اجلبال وال�سهول.
�سباق  يف  الهمم  اأ�سحاب  من  الريا�سين  م�ساركة  ح��ارب  �سعيد  �سعادة  وثمن 
حتدي جارمن كوي�ست وهناأهم بهذا االإجناز الكبر, وقال: "يويل جمل�س دبي 
الريا�سي اهتماًما كبًرا بتمكن اأ�سحاب الهمم وهو ال�سيء الذي يعد اأحد اأهم 

اأهداف املجل�س اال�سرتاتيجية, لذلك نعمل على تنظيم العديد من الفعاليات 
واملنتديات على مدار العام املخ�س�سة الأ�سحاب الهمم لت�سجيعهم على انتهاج 
الريا�سة كاأ�سلوب حياة �سحية ون�سيطة, ف�ساًل عن دعم طموحات هذه الفئة 

من الريا�سين يف املناف�سة على اأعلى امل�ستويات".
واأ�ساف اأمن عام جمل�س دبي الريا�سي: "يطلق جمل�س دبي الريا�سي العديد 
املجتمع من  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  م��ع  تتنا�سب  ال��ت��ي  واملبتكرة  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرات  م��ن 
خمتلف اجلن�سيات التي تعي�س يف دبي والتي تزيد عن 200 جن�سية يتخذون 
من دبي وطًنا لهم, كما يحر�س املجل�س كل عام على اإ�سافة املزيد من الفعاليات 
الريا�سية اجلديدة واملتنوعة التي تلبي طموحات ورغبات جميع اأفراد املجتمع 
وحممية  حتا  منطقة  مثل  منها  ال�سياحية  االأم��اك��ن  خا�سة  املناطق  مبختلف 
املرموم ال�سحراوية و�سارع جمرا لزيادة الرتويج لها على ال�سعيدين املحلي 
الرائدة, ويعمل املجل�س  الريا�سية  ال�سياحية  والعاملي باعتبارها من الوجهات 
اخل��ا���س, حيث  القطاع  �سركائنا يف  م��ع  التعاون  خ��الل  م��ن  ذل��ك  على حتقيق 
ن�سجعهم على االن�سمام اإىل مبادراتنا املجتمعية لتحويل دبي اإىل واحدة من 
وال�سحة  ناب�س باحلياة  العامل, وخلق جمتمع  بدنًيا يف  ن�ساًطا  االأماكن  اأكر 

وال�سعادة".
ودعا املجل�س الريا�سين من اأ�سحاب الهمم الذين ترتاوح اأعمارهم بن 12 
و22 عاًما من خمتلف اجلن�سيات برفقة اأ�سرهم ومدربيهم, الذين �ساركوا يف 
ثالثة �سباقات �سمن حتدي جارمن كوي�س وهي: �سباقات الدراجات الهوائية 
مل�سافة 13 كيلومرًتا واجلري مل�سافة 5.5 كيلومرتات وقوارب الكاياك مل�سافة 
الذي اأقيم يف منطقة  التحدي  من  االأوىل  الن�سخة  �سمن  وذلك  كيلومرت   1

حتا.
وكان من الريا�سين الذين �ساركوا يف االحتفالية عبد العزيز احلمادي, واآرتي 
�ساهني, وفرانو فيلد, وحممود عليان, وتناي  اإيكانايك, وكيتان  �ساه, ودينال 
�ساه,  �ساه, وتيو فيليب�س, وعلي جنم, وهاري هك�سلي, ومروان من�سور, وريان 
"جارمن كوي�ست"  و�سارك هوؤالء االأبطال يف فعاليات ريا�سية خمتلفة, ولكن 
يعد ال�سباق االأول من نوعه الذي ي�سارك فيه جمموعة من اأ�سحاب الهمم من 

االإمارات العربية املتحدة يف حتد ريا�سي يتطلب الكثر من املغامرات.
 " املجتمعية:  االأمل  اأبطال  البلو�سي �سريك موؤ�س�س يف موؤ�س�سة  وقال عبداهلل 
امل�ساركة يف جارمن كوي�س بالطبع خمتلفة متاًما عن جمرد �سباق جري عادي, 

ونحن ن�سارك يف العديد من الفعاليات الريا�سية ولكن هذا كان اأول �سباق ي�سكل 
حتدًيا حقيًقا الأبطال االأمل ملا فيه من املغامرة واالإثارة التناف�سية, لقد حثنا 
اأنه م�ستحيل, حتى جعلنا ذلك ممكنا  اعتقدنا  اإكمال ما  االأطفال على  ه��وؤالء 
لهم, كما اأننا ننظم العديد من االأن�سطة يف "اأبطال االأمل" التي تعزز ال�سمولية 
يف الريا�سة الأ�سحاب الهمم وتعزز ال�سعور باالنتماء للمجتمع واالإجناز, وو�سل 
عدد امل�ساركن معنا حتى االآن ما يقارب من 200 ريا�سي من اأ�سحاب الهمم 
من عمر ثالث �سنوات حتى عمر 41 عاًما لدينا فئات واأعمار وقدرات خمتلفة, 

ونقوم باإعداد اأكر من 16 برناجًما اأ�سبوعًيا موجًها الأ�سحاب الهمم".
واأ�ساف البلو�سي: "تعد )اأبطال االأمل( مبادرة جمتمعية �سخمة, يقف وراءها 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  يف  نعمل  نحن  لذلك  باأكمله,  املجتمع 
املتحدة, وهناك العديد من املتربعن الذين مينحون مرافقهم لنا لت�سغيلها 
متطوعن  جميعهم  م��درًب��ا   40 اإىل   30 بن  ما  لدينا  اأن  كما  وا�ستخدامها, 
حيث اأن لديهم وظائف يف اأماكن اأخرى بدوام كامل يتخلون عن اأوقات فراغهم 
مبتدئن,  مدربن  ا  اأي�سً معنا  ي�سارك  كما  االأبطال,  ه��وؤالء  دعم  يف  للم�ساركة 

وهناك �سباب من مدار�س خمتلفة يتطوعون للم�ساعدة".

جمل�س دبي الريا�شي يكرم اأبطال االأمل من اأ�شحاب الهمم

الرامي �شيف بن فطي�س لـ »وام«: »جراند بري« والبطولة 
العربية وعاملية القاهرة اأهم اأولوياتي يف 2021

تناف�س وم�صتويات متقاربة يف �جلولة �لفتتاحية

دوري االإمارات لل�شيد بال�شقور ينطلق من قلب »بطولة فزاع«

•• ال�صارقة -وام:

لل�ساالت  القدم  لكرة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  العميد عبدامللك جاين  اأكد 
الثانية من بطولة خورفكان الدولية �سوف  الن�سخة  امل�ساركة يف  اأن الوفود 
واأن االنطالقة  يناير اجل��اري,   20 اعتبارا من  اإىل مدينة خورفكان  ت�سل 
من  ف��رق   10 مب�ساركة  نف�سه  ال�سهر  م��ن   22 ي��وم  تكون  �سوف  الر�سمية 
باالإ�سافة  ال�سعودي,  االتفاق  ونادي  العراقي,  النفط  ونادي  ال�سارقة  اأندية 
اإىل املنتخب الوطني االإماراتي. وا�سار اإىل اأن اإجراءات �سحب القرعة �سوف 
لكرة  التنفيذية  اللجنة  يناير يف مقر   14 املوافق  املقبل  يوم اخلمي�س  تتم 
القدم لل�ساالت بح�سور �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�سارقة 
توزيع  �سيتم  االإمارات" وام" اإن��ه  اأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  وق��ال  الريا�سي. 
الفرق على 4 جمموعات, و�ست�سم كل جمموعة 3 فرق, با�ستثناء جمموعة 
واحدة �سوف ت�سم 4 فرق, و�سيقام دوري من دور واحد داخل كل جمموعة, 
املجموعة,  يف  االأول  امل��رك��ز  �ساحب  الفريق  النهائي  ن�سف  اإىل  يتاأهل  ث��م 
والفريقان �ساحبا املركزين االأول والثاين من املجموعة التي ت�سم 4 فرق, 

و�ستجري املناف�سات على مدار الفرتة من 22 اإىل 27 يناير اجلاري, و�سوف 
يح�سل الفريق الفائز باملركز االأول على جوائز قدرها 15 األف دوالر وكاأ�س 

البطولة, فيما يح�سل الو�سيف على 10 اآالف دوالر وامليداليات الف�سية.
واأ�ساف: "يف مبادرة ت�سجيعية من اللجنة املنظمة قررنا اأن تكون ا�ست�سافة 
نادي النفط العراقي ونادي االتفاق ال�سعودي على نفقتنا مبا يف ذلك تكاليف 

االإقامة واالإعا�سة وتذاكر ال�سفر".
�سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رعاية  تقام حتت  �سوف  البطولة  اأن  واأو�سح 
التنفيذي,  املجل�س  رئي�س  نائب  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن 
وبدعم كامل من جمل�س ال�سارقة الريا�سي, و�سيتم تطبيق كافة االإجراءات 
واملدربن  الالعبن  �سالمة  على  حر�سا  ال��دول��ة  يف  املعتمدة  االح��رتازي��ة 
وهي  املناف�سات  �ست�ست�سيف  التي  ال�سالة  تعقيم  ذل��ك  يف  مبا  واالإداري����ن, 

�سالة نادي خورفكان, واإخ�ساع امل�ساركن للفح�س امل�ستمر, وحتقيق التباعد 
الأخذ  حاليا  ون�سعى  جماهر,  ب��دون  املناف�سات  تقام  و���س��وف  االجتماعي, 
الفحو�س  الإج���راء  ال�سالة  مدخل  اأم��ام  خيمة  تاأ�سي�س  اأج��ل  من  املوافقات 
على الالعبن امل�ساركن يف البطولة اأوال باأول يف االأوقات املتفق عليها, اأما 
اإقامة الفرق امل�ساركة ف�سوف تكون فلي فندق "اأو�سيانيك" مبدينة خورفكان 
اأي�سا, و�سوف نوفر اأي�سا حافالت النقل اجلماعي للفرق ونخ�سعها للتعقيم 
وكافة االإج��راءات الوقائية. وعن الهدف االأ�سا�سي من اإقامة تلك البطولة 
قال رئي�س اللجنة التنفيذية: "هي تقام للعام الثاين على التوايل, والهدف 
حتى  الوطني  واملنتخب  ال�سارقة  الأندية  االحتكاك  فر�س  توفر  هو  منها 
تاأتي  املو�سم كونها  اأهمية خا�سة يف هذا  نرفع من م�ستواهم, وهي تكت�سب 
بعد جائحة كورونا التي ت�سببت يف اإيقاف الن�ساط لفرتة طويلة يف كل دول 

العامل, وبالن�سبة لنا حر�سنا يف اللجنة التنفيذية اأن ن�ستكمل كل امل�سابقات 
واأن نقلل فرتة التوقف بقدر االإمكان, كما اأننا قمنا بت�سكيل منتخب جديد 
اإىل  ك��ورون��ا  حت��دي��ات  حولنا  وب��ال��ت��ايل  االأول,  املنتخب  ج��ان��ب  اإىل  لل�سباب 
ق�س�س جناح". واأ�ساف: "اللجنة التنفيذية لكرة القدم لل�ساالت منفتحة 
قفزة  وحتقيق  اللعبة  لتطوير  �ساملة  ا�سرتاتيجية  ولديها  اجلميع  على 
نوعية هائلة لها يف الدولة وعلى املحيط العربي, ومن هذا املنطلق نظمت 
القدم  كرة  الريا�سية يف  للكوادر  تاأهيلي عربي  تثقيفي  برنامج  واأه��م  اأكرب 
اأ�سهر, مب�ساركة اأهم اخلرباء وامل�سوؤولن يف جوانب   3 لل�ساالت على مدار 
الكروية  واالأكادمييات  النف�س  وعلم  والقانون  والتحكيم  والتنظيم  االإدارة 
وكان له ردود فعل كربى, كما اأننا اأعلنا عن رغبتنا يف ا�ست�سافة الت�سفيات 
االآ�سيوية ملنتخبات ال�سباب, ونوؤكد ا�ستعدادنا لال�ستجابة اإىل مطالب الدول 
بالتن�سيق  الوطنية  املنتخبات  م�ستوى  على  عربية  بطولة  بتنظيم  العربية 
االت�ساالت مع  بع�س  بالفعل  اأجرينا  وقد  القدم,  لكرة  العربي  االحت��اد  مع 
لها  مقرتح  موعد  وهناك  ال�سدد,  هذا  يف  العربي  لالحتاد  العامة  االأمانة 

ب�سكل مبدئي يف �سهر اأغ�سط�س املقبل".

قرعة بطولة خورفكان الدولية لكرة ال�شاالت اخلمي�س املقبل

»�لعامة« و»�ملالك«  �أ�صو�ط  يف  وم�صاركة  وقوة  • �إثارة 
يف �ملناف�صات �ل�صقارين  جهود  توحيد  يف  لفتة  ظاهرة  • »�لفرق« 
�لثنني �ليوم  دبي  يف  �لثانية  باجلولة  يتو��صل  �لإمار�ت  • دوري 
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•• اأبوظبي-الفجر:

اجلوجيت�سو  العبي  نخبة  ي�ستعد 
االأندية  خم��ت��ل��ف  اإىل  امل��ن��ت�����س��ب��ن 
النطالق  الدولة  يف  واالأكادمييات 
م��و���س��م��ه��م ال��ت��ن��اف�����س��ي اجل���دي���د, 
اجلولة  يف  م�ساركتهم  عرب  وذل��ك 
نائب  ك����اأ�����س  دوري  م����ن  االأوىل 
رئي�س الدولة للجوجيت�سو والذي 
يف  الريا�سية  ال�سالة  ت�ست�سيفه 

نادي الن�سر بدبي. 
واأك������������د ������س�����ع�����ادة حم����م����د ����س���امل 
ال���ظ���اه���ري, ن���ائ���ب رئ��ي�����س احت���اد 
اأن جمتمع  للجوجيت�سو  االإم��ارات 
اإىل  ب�سغف  يتطلع  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
عام  بعد  اجلديد,  املو�سم  انطالق 
من التحديات, واإىل هذه البطولة 
الغالية التي تتيح بنظامها االأحدث 
م�ساركة اأو�سع لالعبن, كما ت�سكل 
للتعّلم  اأم���ام���ه���م  ك���ب���رة  ف��ر���س��ة 
وخو�س  واالح����ت����ك����اك  وال����ت����ط����ّور 
ت���ع���زز خربتهم  ال���ت���ي  امل��ن��اف�����س��ات 
اال�ستحقاقات  نيل  اإىل  وتوؤهلهم 

القارية والعاملية املقبلة.

بطولة  �ساهمت  �سعادته:  واأ���س��اف 
للجوجيت�سو  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
امل��ا���س��ي��ة يف رفد  خ����الل االأع�������وام 
مبجموعة  ال����وط����ن����ي  امل���ن���ت���خ���ب 
املتمر�سن  ال��الع��ب��ن  م��ن  رائ��ع��ة 
ال�����ذي�����ن اأث�����ب�����ت�����وا ج�����دارت�����ه�����م يف 
ال��ن��زاالت يف بطولة  اأق���وى  خو�س 
االآ�سيوية,  وال���ب���ط���ول���ة  ال����ع����امل, 
ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  وبطولة 
اجل��وج��ي��ت�����س��و وغ����ره����ا. ك��م��ا اأن 
وجميع  ال���ب���ط���ول���ة  م���وا����س���ف���ات 
والتنظيمية  االإداري�������ة  ال��ن��واح��ي 
امل���ت�������س���ل���ة ب���ه���ا ت�������س���اه���ي اأق������وى 

البطوالت. 
رئي�س  ن��ائ��ب  ك��اأ���س  دوري  وي��ع��ت��رب 
الدولة للجوجيت�سو اأوىل فعاليات 
باالأن�سطة  احلافل  املحلي  املو�سم 
اأعقاب عام تخللته  والذي ياأتي يف 
تركت  التي  التحديات  من  الكثر 
العامل.  دول  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  اأث���ره���ا 
وت��ق��ام ج���والت ال��ب��ط��ول��ة اخلم�س 

و�سبتمرب  ي���ن���اي���ر  ����س���ه���ري  ب�����ن 
 .2021

االإمارات للجوجيت�سو  وكان احتاد 
قد ك�سف يف وقت �سابق عن اعتماد 
ف�����ردي لالعبن  ت�����س��ن��ي��ف  ن���ظ���ام 
الثالثة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  ���س��م��ن 
والكبار(,  وال�����س��ب��اب  )ال��ن��ا���س��ئ��ن 
حيث يح�سد الالعبون يف كل مرٍة 

النقاط  ال��ب�����س��اط  ف��ي��ه��ا  ي��دخ��ل��ون 
الأنديتهم, فيما يح�سدون النقاط 
لتح�سن ت�سنيفهم الفردي اأي�ساً. 
اجلوجيت�سو,  م��و���س��م  خ���ت���ام  ويف 
الت�سنيف  اأ�سحاب  حتديد  �سيتم 
ال����ف����ئ����ات  ج����م����ي����ع  يف  االأف�����������س�����ل 
اأبوظبي  ج��ائ��زة  �سمن  لتكرميهم 

العاملية للجوجيت�سو.

الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  دوري  وي��ق��ام 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������س���و وغ�������ره�������ا من 
البطوالت التي تن�سوي حتت مظلة 
االحت��اد و�سط اإج��راءات احرتازية 
للربوتوكول  ووف����ق����ا  �����س����ارم����ة, 
�سالمة  ل�سمان  املعتمد  ال�سحي 
الذي  االأم��ر  امل�ساركن,  الالعبن 
ي��ف��ر���س ع��ل��ى جميع ال��راغ��ب��ن يف 

امل�ساركة مبناف�سات البطولة اإبراز 
م�سحة  ل��ف��ح�����س  ���س��ل��ب��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
مدته  ت��ت��ج��اوز  ال   PCR االأن�����ف 

�ساعة.   48
املتناف�سون  ال��ري��ا���س��ي��ون  ومي��ث��ل 
اإماراتياً  ن���ادي���اً   16 ال��ب��ط��ول��ة  يف 
ه��ي ن���ادي ال��ع��ن ون����ادي اجلزيرة 
ون����ادي ال���وح���دة ون����ادي االإم�����ارات 

الفجرة  ون�����ادي  ال��و���س��ل  ون�����ادي 
اإن تي«  اإف  للفنون القتالية و»اإي��ه 
ون����ادي ب��ن��ي ي��ا���س ون����ادي عجمان 
ونادي  دب��ي  االأه��ل��ي  �سباب  ون���ادي 
ال�سارقة الريا�سي و»فريق 777« 
و»كوماندو جروب« ونادي الظفرة 
الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  ون��ادي 

عن النف�س ونادي الن�سر.

•• دبي –الفجر:

بطلنا   100 رق��م  املت�سابق  خطف 
�سهيل عبدالرحمن املري االأ�سواء 
يف اليوم اخلتامي ملناف�سات بطولة 
دبي املفتوحة الألواح التزحلق على 
ب��امل��ظ��الت )ك���اي���ت �سرف(  امل���ي���اه 
الدويل  دب���ي  ن���ادي  نظمها  وال��ت��ي 
للريا�سات البحرية �سمن روزنامة 
-2020 م��و���س��م  يف  ال�����س��ب��اق��ات 
ي���وم���ن يف  م�����دار  وع���ل���ى   2021

�ساطىء ن�سنا�س .
ال��ت��ي ينظمها  ال��ب��ط��ول��ة  وح��ق��ق��ت 
النادي للمو�سم الرابع على التوايل 
بالتعاون مع جلنة االإمارات للكايت 
�سرف والتجديف والتزحلق على 
املاء وبحلة احرتافية للمرة االوىل 
هذا املو�سم باإعتماد الرتتيب العام 
ث��الث ج���والت حققت جناحا  م��ن 
يزيد  م��ا  م�ساركة  يف  متثل  ك��ب��را 
ومت�سابقة  م��ت�����س��اب��ق   100 ع���ن 
30 دول��ة حول  اأك��ر من  ميثلون 
العامل من املحرتفن والهواة من 
واأي�سا  واملقيمن  االإم���ارات  جن��وم 
االأب���ط���ال ال��ع��امل��ي��ن ال����ذي ي���زورن 

�ستاء  باأجمل  لال�ستمتاع  ال��دول��ة 
يف العامل.

عبدالرحمن  �سهيل  بطلنا  واأح��رز 
امل����������ري اف���������س����ل م�����ع�����دل خ����الل 
مناف�سات هايدروفويل التي جرت 
ال�سبت و�سملت  اأم�س  اأول من  يوم 
الوطنية  الفئة  يف  7�سباقات  على 
بطالنا  زم���ي���ل���ي���ه  ع���ل���ى  م���ت���ف���وق���ا 

�ساحي  اأح��م��د   33 رق��م  املت�سابق 
املحربي الذي احتل املركز الثاين 
الغيث  85 غ��ي��ث  رق���م  وامل��ت�����س��اب��ق 

الذي جاء يف املركز الثالث.
�ساحي  اح�����م�����د  ب���ط���ل���ن���ا  وك���������ان 
املحربي قد جنح يف الفوز بالفئة 
تيب(  )ت��وي��ن  ملناف�سات  الوطنية 
املا�سية  اجل��م��ع��ة  االأول  ال��ي��وم  يف 

متفوقا على �سهيل املري )الثاين( 
لينجح  )الثالث(  باجلافلة  وخالد 
يف ي���وم اخل��ت��ام يف احل�����س��ول على 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف ف��ئ��ة اأخ����رى هي 

)هايدروفويل(.
و�سهد اليوم اخلتامي تاألق املت�سابق 
ع��ب��د اهلل  ال�����س��اع��د  3 بطلنا  رق���م 
النجوم  اأح�����د  امل��ح��رب��ي  ���س��اح��ي 

حيث  الريا�سة  ه��ذه  يف  املوهوبن 
الثاين يف  املركز  اإح��راز  متكن من 
رقم  املت�سابق  خلف  النا�سئن  فئة 
كاأ�سا�س  جربائيل  اللبناين   40
الثالثة يف  ل��ي��وؤك��د مت��ي��زه ول��ل��م��رة 
البطولة من خالل الفئات الثالث 
وهايدروفويل  املفتوحة  امل��ه��ارات 

وتوين تيب.
يف  املفتوحة  دب��ي  بطولة  وح�سلت 
عاملي  بح�سور  ال��راب��ع��ة  ن�سختها 
الريا�سة  جن���وم  اأب�����رز  م���ن  الف���ت 
يف ق���ارات ال��ع��امل حيث ت��وج بطال 
"هايدروفويل"  ملناف�سات حمرتيف 
ب����ط����ل ال�����ع�����امل ث�������الث م��������رات يف 
ال�سلوفيني   1 رق�����م  امل���ت�������س���اب���ق 
دبي  ي���زور  وال���ذي  فودي�سي  ت��وين 
احلدث  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  خ�����س��ي�����س��ا 

مقدما م�ستوى متفرد .
وتقدم املت�سابق فودي�سي على جميع 
املحرتفن ومن  فئة  امل�ساركن يف 
البلغاري   11 املت�سابق رقم  بينهم 
احتل  ال��ذي  الك�سندروف  ه��اف��دار 
 95 ال��ث��اين واملت�سابق رق��م  امل��رك��ز 
اجلنوب اأفريقي �سليفي بار�سون�س 

الذي احتل املركز الثالث.

ال�سيدات  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����س��ات  ول����دي 
انفردت املت�سابقة رقم 4 الفرن�سية 
دي�����ري�����ن ���س��ي��ل��م��ن�����س��ي ب���������س����دارة 
الرتتيب العام متقدمة على باقي 
املت�سابقة  بينهن  وم��ن  امل�����س��ارك��ات 
رقم 23 الت�سيكية باوال ميهالوفا 
ال��ت��ي ح��ل��ت و���س��ي��ف��ة ب��ي��ن��م��ا ذهب 
املركز الثالث اإىل املت�سابقة رقم 8 

الفرن�سية اجنيلكو باربر.

ح�صور
اليوم اخلتامي  وحظيت مناف�سات 
ل��ب��ط��ول��ة دب����ي امل��ف��ت��وح��ة الأل�����واح 
باملظالت  امل����ي����اه  ع���ل���ى  ال���ت���زح���ل���ق 
)كايت �سرف (  بح�سور ومتابعة 
العام ملجل�س  االأم��ن  �سعيد ح��ارب 
دب��ي الريا�سي وق��ام ه��زمي حممد 

ال���ق���م���زي م�������س���رف ع������ام احل����دث 
الثالثة  امل��راك��ز  اأ���س��ح��اب  بتتويج 

االأوىل يف كل فئة. 

�أبطال �جلولة �لأوىل
الفئة الوطنية:

�ساحي  اأح�����م�����د   : ت����ي����ب  ت����وي����ن 
املحربي

هايدروفويل: �سهيل املري
فري �ستايل: حممد املن�سوري

املحرتفن:
ن����ور  ال����ل����ب����ن����اين    : ت����ي����ب  ت����وي����ن 

دند�سلي
توين  ال�سلوفيني  ه��اي��دروف��وي��ل: 

فودي�سي
ان�سكا  ال�سريالنكي  �ستايل:  فري 

دانيل

�ل�صيد�ت:
مي�سيل  ����س���ارل���ن   : ت���ي���ب  ت���وي���ن 

"موري�سو�س"
دارين  الفرن�سية  ه��اي��دروف��وي��ل:  

�سيلمن�سي
ف���ري ���س��ت��اي��ل: ال��ربي��ط��ان��ي��ة �سارا 

دوغال�س
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•• اأبوظبي-الفجر

م�ساء  مباراته  فيكتور  العبنا  يفتتح 
اف��ت��ت��اح مناف�سات  ال��ي��وم االث��ن��ن م��ع 
للجودو  للما�سرتز  ال��دوح��ة  بطولة 
االحتاد  ينظمها  ال��ت��ي   2021 ل��ع��ام 
ال����ق����ط����ري ل���ل���ت���اي���ك���ون���دو واجل�������ودو 
الدويل  االحت��اد  والكاراتيه,باإ�سراف 
الو�سيل  ب�������س���ال���ة  وذل�������ك  ل���ل���ج���ودو 

ال���ري���ا����س���ي���ة ل���ل���خ���دم���ات امل���ت���ع���ددة 
ب���ال���دوح���ة,م���ع ال����الع����ب  االوزب���ك���ي 
توريف ك امل�سنف ثامنا وذلك م�ساء 
البطولة  ق���رع���ة  ����س���وء  ع��ل��ى  ال���ي���وم 
ازدان  اأم�س  بفندق  التي جرت ع�سر 
املعلومات  �سبكة  طريق  ع��ن  ال��دوح��ة 
الحتاد  رئي�س  بح�سور  )االن���رتن���ت( 
فايزر  م���اري���و����س  ل���ل���ج���ودو  ال������دويل 
نائب رئي�س  العنزي   والكويتي عبيد 

االحت��������اد ال��������دويل رئ���ي�������س االحت������اد 
رئي�س  ال��ع��ط��ي��ة  وخ����ال����د  اال����س���ي���وي 
االحتاد القطري ورئي�س جلنة احلكام 
املنتخبات  لكافه  الفر�سة  اأت��اح  مما   ,
بعد  ح�سورها   البطولة  يف  امل�ساركة 
اع���ت���م���اد ك�����س��وف��ات��ه��ا وف���ق���ا ل������الأوراق 
ن�ست  ما  ح�سب  وال�سحية  الثبوتية 
حددها  التي  البطولة  ���س��روط  عليه 
االحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو م��ن خالل 

الربوتوكول ال�سحي ب�سبب الظروف 
اال�ستثنائية التي يعي�سها العامل ب�سبب 
تف�سي جائحة كورنا /كوفيد- 19/. 
وت�سهد بطولة ما�سرتز الدوحة التي 
الدويل  اأوىل بطوالت االحت��اد  تعترب 
16 العبا  اأف�����س��ل  ال��ك��ربى م�����س��ارك��ة 
والعبة من امل�سنفن االأوائل عامليا يف 
كل وزن, وهي موؤهلة الأوملبياد طوكيو 
399 العباً من  من خ��الل  م�ساركة 

دول عربية   6 بينهم  من  دول��ة   70
هي االإمارات ,م�سر ,املغرب , اجلزائر 
البطولة  م�ست�سيفه  وق��ط��ر  ,تون�س 
العبا   215 م�����س��ارك��ة  ت�����س��ه��د  ال��ت��ي 
يف  املناف�سة  ..و�ستكون  العبه  و184 
اأوزان خمتلفة للرجال وال�سيدات,   7
وت�����س��م جم��م��وع��ة الع��ب��ن��ا فيكتور يف 
وزن حتت 73 كجم عدد 30 العبا يف 
مقدمتهم الياباين ها�سميتو امل�سنف 

عامليا  وال��ث��اين  ال���وزن  ذل��ك  االأول يف 
,وي��ح��ت��ل الع��ب��ن��ا ف��ي��ك��ت��ور امل��رك��ز 20 
وامل�سري حممد حمي الدين ال� 33 
وزن حتت  ق��ائ��م��ة  خ��ل��ت  فيما  ع��امل��ي��ا, 
ا���س��م الع��ب��ن��ا ايفان  م��ن  ك��ج��م   100
ات�سال  ويف  ال��ع��امل��ي.  ت�سنيفه  ح�سب 
ثعلوب  بن  �سعادة حممد  هاتفي حث 
الدرعي الالعب فيكتور �سرورة بذل 
اجلهد خالل تلك امل�ساركة االفتتاحية 

,والتي تعد يف نطاق االإعداد الأوملبياد 
ط���وك���ي���و ال�����ق�����ادم ال��������ذي ت�����اأه�����ل له 
له  االإع���داد  يتوا�سل  فيما   , بالنقاط 

املدرب  ان�سمام  قبل  للربنامج  وفقا 
خالل  معه  التوقيع  املتوقع  اجلديد 

االأيام القليلة القادمة.

�جلولة �لأوىل تقام يف 16 يناير �جلاري بقاعة نادي �لن�صر بدبي 

دوري كاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�شو ينطلق ال�شبت  

�ملحريبي �أول »توين تيب« وو�صيف »هايدروفويل«

�شهيل املري يتاألق يف ختام بطولة دبي كايت �شريف
�ل�صلوفيني فودي�صي بطل �ملحرتفني و�صليمن�صي �أوىل �ل�صيد�ت

•• اأبوظبي- وام: 

االأف�سل  جلوائز  املر�سحن  اأ�سماء  االإماراتية  املحرتفن  رابطة  اأعلنت 
"ات�ساالت" الراعي الر�سمي  ال�سهرية يف دوري اخلليج العربي برعاية 
وح��ار���س مرمى  اأف�سل الع��ب  فئات  وذل��ك عن  العربي  ل��دوري اخلليج 

ومدرب ل�سهر دي�سمرب 2020.
العب  اأف�سل  جلائزة  العبن   5 تر�سيح  مت  النهائية  القائمة  وبح�سب 
ل�سهر دي�سمرب 2020 وهم اأوتابيك �سوكورف العب ال�سارقة وعبداهلل 
رم�سان العب اجلزيرة وريان مينديز العب الن�سر ورامون لوبيز العب 

خورفكان وبول جو�س اأمبوكو العب الوحدة.

وجاء تر�سيح هوؤالء الالعبن بالنظر مل�ساهمتهم مع فرقهم خالل �سهر 
دي�سمرب بعدما �ساهم �سوكوروف يف قيادة ال�سارقة لالحتفاظ ب�سدارة 
الرتتيب من خالل اأدائه القوي يف و�سط امليدان حيث �سارك يف جميع 
مباريات فريقه يف �سهر دي�سمرب و�ساعد فريقه على حتقيق 3 انت�سارات 

من اأ�سل اأربع مباريات خا�سها خالل ال�سهر املا�سي.
ال��ذي حقق  اإي��ق��اع لعب اجل��زي��رة  اأك��د ع��ب��داهلل رم�سان تفوقه يف  فيما 
ثالثة انت�سارات متتالية يف دي�سمرب و �سارك كاأ�سا�سي يف جميع مباريات 

فريقه خالل ال�سهر املا�سي.
كما يعترب ريان مينديز عن�سراً اأ�سا�سياً مع الن�سر مب�ساركته يف جميع 

املباريات وت�سجيله هدفا واحدا خالل �سهر دي�سمرب.

وت��األ��ق رام����ون ل��وب��ي��ز يف ���س��ف��وف خ��ورف��ك��ان ح��ي��ث �سجل 4 اأه����داف يف 
دي�سمرب منها ثنائية الفوز على عجمان وحجز اأمبوكو مكانه يف القائمة 
مبجهوده الالفت مع الوحدة الذي �سهد ت�سجيله هدفن خالل ال�سهر 

املا�سي.
ويتواجد يف قائمة املر�سحن جلائزة اأف�سل مدرب عبد العزيز العنربي 
والروماين  اجلزيرة  كايزر مدرب  مار�سيل  والهولندي  ال�سارقة  مدرب 

دانيال اإي�سايال مدرب بني يا�س.
وجنح العنربي يف اإبقاء ال�سارقة يف �سدارة الرتتيب خالل �سهر دي�سمرب 
3 انت�سارات مقابل خ�سارة واحدة جاءت اأمام بني  بعدما حقق الفريق 
يا�س الذي جنح بقيادة اإي�سايال من االنفراد باملركز الرابع على الئحة 

الرتتيب ب��اأداء قوي جنح خالله يف حتقيق 3 انت�سارات وتعادل وحيد 
وهي نف�س النتائج التي حققها كايزر ليبقى اجلزيرة يف دائرة املناف�سة 

على اللقب باملركز الثاين.
الظنحاين  فهد  اأف�سل حار�س مرمى  املر�سحن جلائزة  قائمة  و�سمت 
من بني يا�س وجمال عبداهلل من احتاد كلباء وعلي خ�سيف من اجلزيرة 
بعدما �ساهم هوؤالء احلرا�س يف تفوق فرقهم على مدار ال�سهر املا�سي 

بت�سدياتهم احلا�سمة.
اب��ت��داء من  االإل��ك��رتوين  املوقع  للجمهور عرب  الت�سويت  ب��اب  فتح  ومت 
ويعلن  �ساعة   48 مل��دة  الت�سويت  وي�ستمر  اأم�س  ظهر  12من  ال�ساعة 

بعدها اأ�سماء الفائزين عرب احل�سابات الر�سمية لرابطة املحرتفن.

رابطة املحرتفني تعلن املر�شحني جلوائز االأف�شل ال�شهرية

  2021 و�صبتمرب  يناير  �صهري  بني  تقام  حما�صية  جولت   5 •
�جلديد للبطولة ينح �لفر�صة لأكرب عدد من �مل�صاركات وي�صلط �ل�صوء على �ملزيد من �ملو�هب  • �لنظام 

للجوجيت�صو بطولة مبو��صفات عاملية �لدولة  رئي�س  نائب  كاأ�س  دوري  • �لظاهري: 

ما�صرتز �لدوحة  للجودو

فيكتور يقابل االأوزبكي توريف يف الدور التمهيدي الليلة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

من�سور  ال�سيخ  �سمو  م��ب��ادرة  حظيت 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة مالك  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
اأقدم  ب�سراء  �سيتي  مان�سي�سرت  ن��ادي 
ن�����س��خ��ة م���وج���ودة م���ن ك���اأ����س االحت���اد 
واإعارتها  ال���ق���دم  ل��ك��رة  االإجن���ل���ي���زي 
للمتحف الوطني يف مدينة مان�سي�سرت 
بردود فعل وا�سعة يف اململكة املتحدة. 
وقال تيم ديزموند الرئي�س التنفيذي 
ل��ل��م��ت��ح��ف ال���وط���ن���ي ل���ك���رة ال���ق���دم يف 
"ي�سعدنا  اخلطوة:  تلك  على  تعليقه 
االأيقونة  ه���ذه  م��ث��ل  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  ان 
اأقدم  باعتبارها  ال��رائ��ع��ة  التاريخية 
ك���اأ����س ل���الحت���اد االإجن���ل���ي���زي, ونحن 
ال��ت��اج يف  نعتربها م��ن �سمن ج��واه��ر 
القطع االأثرية لدينا, وعندما تركتنا 
ليتم  املا�سي,  �سبتمرب  الكاأ�س يف  تلك 
بيعها يف املزاد العلني من قبل مالكها 
ن���راه���ا مرة  اأال  ن��خ�����س��ى  ك��ن��ا  اأن������ذاك, 
كاأ�س  ب��ري��ط��ان��ي��ا  تخ�سر  واأن  اأخ����رى 
االحتاد االإجنليزي اإىل االأبد, وعندما 
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اأعارها 
للمتحف بعد �سرائها كان ذلك خربا 
احلفاظ  اأج��ل  من  لنا  بالن�سبة  رائعا 
اإجنلرتا,  يف  ال��ري��ا���س��ي  ت��راث��ن��ا  ع��ل��ى 
بالزوار  الرتحيب  اإىل  نتطلع  ونحن 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  م��ان�����س��ي�����س��رت  م���ن 
وخارجها مل�ساهدة هذه الكاأ�س مبجرد 

اأن ت�سمح الظروف بذلك".

الرئي�س  ق�����ال  ن��ف�����س��ه  ال�������س���ي���اق  ويف 
مارك  االإجنليزي  لالحتاد  التنفيذي 
رائعة,  م���ب���ادرة  "حقا  ب��ول��ي��ن��ج��ه��ام: 
ب��خ��ال�����س ال�سكر  ن��ت��ق��دم  م���ن ج��ه��ت��ن��ا 
والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان, واإىل نادي مان�سي�سرت 
كاأ�س  اأق����دم  ب��ق��اء  ���س��م��ان  ع��ل��ى  �سيتي 
اململكة  يف  االإجن�����ل�����ي�����زي  ل�����الحت�����اد 
يف  ال���زوار  جلميع  وعر�سها  امل��ت��ح��دة, 
مكانة  حتتل  كونها  الوطني,  املتحف 
الكرة  ع�����س��اق  ك���ل  ق���ل���وب  خ��ا���س��ة يف 
يف اإجن����ل����رتا وع���ائ���ل���ة ك����رة ال���ق���دم يف 
دائما  رم��زا  باعتبارها  باأ�سره,  العامل 
املميز".  وت��راث��ن��ا  ال���رائ���ع  ل��ت��اري��خ��ن��ا 
وكان املوقع الر�سمي لنادي مان�س�سرت 
�سيتي قد اكد اأن النادي اأ�سبح ميلك 
اأقدم ن�سخة موجودة من كاأ�س  حاليا 
االحتاد االإجنليزي لكرة القدم, وذلك 

ال�سيخ من�سور  اأن ا�سرتاها �سمو  بعد 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة مالك  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
ال���ن���ادي يف م����زاد ع��ل��ن��ي خ����الل �سهر 
�سبتمرب املا�سي. وقال املوقع :" كانت 
بها  ف��از  التي  االأوىل  الكاأ�س  ه��ذه هي 
فريق ال�"�سيتي" منذ اأكر من قرن, 
وحتديدا يف عام 1904 عندما تغلب 
ب��ه��دف مقابل  ب��ول��ت��ون وان����دررز  على 
لي�سبح  النهائية,  امل��ب��اراة  يف  �سيء  ال 
ب��ذل��ك اأول ف��ري��ق م��ن امل��ح��رتف��ن يف 
مدينة مان�سي�سرت يحقق لقبا كبرا.

واأكدت �سبكة �سكاي �سبورت�س اأن �سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����س��ور  ال�����س��ي��خ 
�سيتي ح�سل  مان�سي�سرت  ن��ادي  مالك 
املزاد  التاريخية يف  التحفة  تلك  على 
ا�سرتليني  جنيه  األ���ف   760 مقابل 
كقيمة  بها  االحتفاظ  ح��ق  ل��ه  ليكون 
للمتحف  اأع����اره����ا  ول��ك��ن��ه  ت��اري��خ��ي��ة, 
مدينة  يف  ال����ق����دم  ل����ك����رة  ال����وط����ن����ي 
اإرثا م�سرتكا بن  ليكون  مان�سي�سرت, 
�سكان مدينة مان�سي�سرت وبن ع�ساق 
ال��ك��رة االإجن��ل��ي��زي��ة يف اإجن���ل���رتا وكل 
دول العامل, واأن الكاأ�س �ستبقى بذلك 
امل�سنوعات  اأه��م  ك��اإح��دى  موطنها  يف 
القدم  ك���رة  ال��ت��اري��خ��ي��ة يف  ال��ي��دوي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة, واأق�������دم ق��ط��ع��ة ب��اق��ي��ة من 
اإجنلرتا  يف  االإجنليزي  االحت��اد  كاأ�س 
عر�س  باإن�ساء  حاليا  املتحف  ..ويقوم 
تقدميي للكاأ�س حتى يكون يف متناول 
الزوار, مبجرد رفع اإجراءات االإغالق 

الربيطانية  احلكومة  اتخذتها  التي 
على خلفية جائحة كوفيد 19.

وكان فوز ال� "مان �سيتي" بالكاأ�س يف 
عام 1904 بداية حلقبة جديدة من 
نطاق  على  الريا�سية  الثقافة  ن�سر 
يف  القدم  ك��رة  مكانة  وتر�سيخ  وا���س��ع, 
املدينة بعد اأن كانت لعبة الرجبي هي 
االأو�سع انت�سارا. واأكد املوقع الر�سمي 
لنادي مان�سي�سرت �سيتي اأنه لالحتفال 
بكاأ�س  �سيتي  مان�سي�سرت  فريق  بفوز 
1904, مت  ع��ام  االإجنليزي  االحت��اد 
انتاج فيلم وثائقي عن طريق " �سيتي 
الكاأ�س  ن��ه��ائ��ي  ق�����س��ة  ت��ي يف" ي����روي 
ورحلة النادي يف امل�سابقة عرب التاريخ 
اإ�سدار  ه��ذا, ومت كذلك  وحتى يومنا 
اأم�س  الوثائقي  للفيلم  دعائي  مقطع 
ق��ب��ل االإط������الق ال��ك��ام��ل ع��ل��ى املوقع 
�سراء  على  وتعليقا  للنادي.  الر�سمي 
اأك����د م��ع��ايل خ��ل��دون املبارك  ال��ك��اأ���س 
رئ��ي�����س ال���ن���ادي يف ت�����س��ري��ح��ات��ه على 
"مان �سيتي دوت كوم" اأن هذه  ملوقع 
الغني  بالتاريخ  وا�سح  تذكر  الكاأ�س 
االإجنليزية  ال���ق���دم  ل��ك��رة  وال��ط��وي��ل 
ال��ت��ي ي��ع��د ن����ادي م��ان�����س��ي�����س��رت �سيتي 
"اإن وج��ه��ة نظر  ج���زءا منها" وق���ال: 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
الوطني  للمتحف  ال��ك��اأ���س  اإع���ارة  م��ن 
من  اجلماهر  مب�ساركة  ال�سماح  هي 
مدينة مان�سي�سرت وكل مدن اإجنلرتا 
وعائلة كرة القدم يف العامل للم�ساركة 

يف متابعة هذه االأيقونة التاريخية".

•• دبي –الفجر:

اأم�س اتفاقية تعاون مع االحت��اد العراقي   وّقع احتاد االإم��ارات لكرة القدم 
لكرة القدم , وذلك خالل موؤمتر �سحفي عقد اأم�س االأحد مبقر احتاد الكرة 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  بح�سور  بدبي 

الكرة , واإياد بنيان رئي�س الهيئة التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة القدم .
اأن  الكرة  احت��اد  اإدارة  رئي�س جمل�س  النعيمي  بن حميد  را�سد  ال�سيخ  واأك��د 
احتاد االإمارات ي�سعى من خالل توقيع اتفاقيات التعاون اإىل تعزيز عالقاته 
مع االحتادات الوطنية التي تدير اللعبة ال�سعبية , الأن العالقات املتينة تتيح 
لنا فر�سة اال�ستفادة من التجارب وتبادل اخلربات يف جميع املجاالت الفنية 

واالإدارية والتحكيمية وغرها .
 واأن االحتاد العراقي ال�سقيق معروف باإجنازاته الكروية و�سناعة النجوم 
,  وهو من االحتادات العريقة يف القارة االآ�سيوية , ولديه م�سابقات كروية 
اأن االأندية العراقية تقدم العديد من املواهب التي تثبت  جماهرية , كما 
ح�سورها يف الدوريات اخلارجية , ونتطلع اإىل م�ساركة جتاربنا مع اأ�سقائنا 

العراقين  والتعرف على مزيد من جتارب الكرة العراقية الناجحة.
 وقال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي : "احتاد االإمارات لكرة القدم يقدم كل 
الدعم وامل�ساعدة وي�سع كل اإمكانياته حتت ت�سرف الكرة العراقية من اأجل 

اأن حتقق اأهدافها وتطلعات جماهرها الوا�سعة".
 واأ�ساف : "نحن على ثقة من اأن هذه االتفاقية �ستاأتي بالنفع علينا جميعاً 

القارية  وال��ب��ط��والت  للمباريات  ال��ع��راق  دول��ة  ا�ست�سافة  ع��ودة  يف  ون��اأم��ل   ,
والدولية , اأدام اهلل على دولة العراق االأمن واال�ستقرار" .

لكرة  العراقي  لالحتاد  التطبيعية  الهيئة  رئي�س  بنيان  اإي��اد  تقدم  ب��دوره   
القدم بجزيل ال�سكر ووافر االمتنان لل�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س 
التي  العراقية  املنتخبات  الكرة لتوجيهاته ودعمه ورعايته ملع�سكرات  احتاد 
بها عالقات  املتحدة وتربطنا  العربية  االإم��ارات  دول��ة  الثاين  بلدنا  ُتقام يف 

تاريخية عظيمة.
 واأ�سار اإياد بنيان اإىل اأن توقيع اتفاقية التعاون �سيكون له �سدى كبرة على 
خا�سة  العراقي  الريا�سي  وال�سارع  عام  ب�سكل  العراقية  القدم  كرة  ن�ساط 
واأنها اللعبة ذات ال�سعبية االأوىل يف بالدنا , وناأمل يف اال�ستفادة من تبادل 

اخلربات بن االحتادين ال�سقيقن.
 واأ�ساف منتخب االإمارات من املنتخبات العربية واالآ�سيوية القوية , ونتمنى 
له وملنتخبنا العراقي التوفيق والنجاح يف ا�ستعداداتهما ال�ستحقاقات مار�س 
املقبل , وناأمل يف ا�ست�سافة ومواجهة منتخب االإمارات على اأر�س العراق يف 

امل�ستقبل القريب باإذن اهلل .
الثاين  النائب  ال�سهالوي  ح�سن  يو�سف  االتفاقية  توقيع  مرا�سم  �سهد 
االإدارة  جمل�س  ع�سوا  الطاير  وحميد  الزرعوين  وه�سام   , االحت��اد  لرئي�س 
وحممد عبداهلل هزام الظاهري االأمن العام الحتاد الكرة , واإبراهيم النمر 
االأمن العام امل�ساعد لل�سوؤون الفنية , وحمد اجلنيبي االأمن العام امل�ساعد 

لل�سوؤون املالية واالإدارية.

اأتلتيكو  تاأجيل مباراة ج��اره  ق��رار  اللقب  ري��ال مدريد حامل  ي�ستغل  مل 
اأتلتيك ب�سبب االأحوال اجلوية لكي يت�سدر, وذلك بعد اكتفائه  و�سيفه 
اأو�سا�سونا, فيما وا�سل االأرجنتيني ليونيل  بالتعادل ال�سلبي على ملعب 
مي�سي ا�ستفاقته بقيادة بر�سلونة للفوز على غرناطة -4�سفر يف املرحلة 

الدوري االإ�سباين. من   18
اجلوية,  االأح���وال  نتيجة  ب��االإرج��اء  اأي�سا  مهددة  امل��ب��اراة  كانت  اأن  وبعد 
درجة  و�سلت  حيث  قار�س  ب��رد  و�سط  واأو�سا�سونا  مباراته  ري��ال  خا�س 
اأداء الفريقن اللذين مل  اأث��ر على  احل��رارة اىل واح��د حتت ال�سفر, ما 

يقدما اأي �سيء يذكر يف �سوط اأول خال متاما من الفر�س.
االأخ����رة �سد  ال�سبع  امل��واج��ه��ات  ف��از يف  ال���ذي  امللكي  ال��ن��ادي  اأن  وح��ت��ى 
اأو�سا�سونا يف جميع امل�سابقات ومل يخ�سر اأمامه منذ كانون الثاين-يناير 
)�سفر1-(, مل ي�سدد ولو ملرة واحدة بن اخل�سبات  الدوري  يف   2011
زي���دان هذا  ل��رج��ال  نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي  �سلبية  اإح�سائية  ال��ث��الث يف 

املو�سم يف ال�سوط االأول �سمن جميع امل�سابقات.
وانتظر رجال زيدان حتى الدقيقة 49 للت�سديد بن اخل�سبات الثالث يف 

حماولة ملاركو اأ�سين�سيو لكن احلار�س �سرخيو كان له باملر�ساد.
وبقي الو�سع على حاله حتى �سافرة النهاية, ليكتفي ريال بنقطة رفع 
الذي  اأتلتيكو  خلف  نقطة  بفارق  الثاين  املركز  يف   37 اإىل  ر�سيده  بها 

خا�س ثالث مباريات اأقل من النادي امللكي.
منه  عهدتها  التي  امل�ستويات  تقدمي  مي�سي  وا�سل  االأخ��رى,  املباراة  ويف 
جماهر كرة القدم يف ال�سنوات ال�15 االأخرة بعد بداية باهتة للمو�سم, 
وزميله  بت�سجيله  ت��وال��ًي��ا  ال��ث��ال��ث  ان��ت�����س��اره  اىل  بر�سلونة  فريقه  وق���اد 
م�سيفه  على  -4�سفر  ال��ف��وز  يف  ثنائية  غ��ري��زم��ان  اأن��ط��وان  الفرن�سي 
اأهداف  و42(   35( ومي�سي  و63(   12( غريزمان  و�سجل  غرناطة. 
11 هدًفا يف  النادي الكاتالوين لرفع الدويل االرجنتيني ر�سيده اىل 

الليغا هذا املو�سم ويرتقي اىل �سدارة ترتيب الهدافن.
الذي  رونالد كومان  الهولندي  املدرب  ورفع فريق 

بقي من دون هزمية يف الدوري للمباراة الثامنة 
الثالث  املركز  يف  نقطة   34 اىل  ر�سيده  توالًيا, 

بفارق ثالث نقاط عن الغرمي ريال مدريد واأربع 
االأخ��ر خا�س ثالث مباريات  ان  اإال  اتلتيكو,  عن 

اقل من بر�سلونة.
من  )مي�سي(,  ليو  اىل  بحاجة  "بر�سا  كومان  وق��ال 

اأجل لعبه, اأهميته يف خلق الفر�س, وال�سيما لفعاليته. اإنه 
اأمر مهم اأنت بحاجة له من اأجل املناف�سة على االألقاب".

جيدة.  ك��ان��ت  ليو  م��ع  عالقتي  االول,  ال��ي��وم  "من  وت��اب��ع 
قام بكل ما يف و�سعه لي�ستعيد فورمته وم�ساعدة الفريق, 

واأ�سوة باجلميع, عانى قليال لفرتة ق�سرة ولكن موؤخًرا 
يلعب ب�سكل جيد جًدا".

اأنتونيو  اأجرب  اأن  بعد  بقوة  املباراة  االندل�سي  الفريق  وا�ستهل 
اندريه  م��ارك  االأمل���اين  احل��ار���س  بويرتا�س 

ت�سديدته  الإب������ع������اد  ����س���ت���ي���غ���ن  ت�����ر 
ان  اال   .)2( ركنية  اىل  ال�ساروخية 
التقدم عندما  يتاأخر يف  بر�سلونة مل 

اىل  كرة  بو�سكيت�س مترير  �سرجيو  حاول 
داخ��ل املنطقة ف��ارت��دت م��ن روب��رت��و ���س��ول��دادو لت�سل اىل 

االأر�س  اأ�سحاب  و�سط اعرتا�س العبي  ال�سباك  اأ�سكنها يف  غريزمان 
�سولدادو  من  ارت��داده��ا  ان  اإال  الفرن�سي,  ال��دويل  على  بت�سلل  مطالبن 

ح�سم اجلدل )12(.
و�ساعف اأف�سل العب يف العامل �ست مرات تقدم ال�سيوف عندما و�سلته 
الكرة من غريزمان على م�سارف املنطقة, توغل نحو مرتين اىل داخلها 

ملرمى  اليمنى  ال��زاوي��ة  اعلى  بي�سراه يف  �ساروخية  ك��رة  ي�سدد  ان  قبل 
احلار�س الربتغايل روي �سيلفا )35(.

"الربغوث" ال��ه��دف ال��ث��ال��ث م��ن ���س��رب��ة ث��اب��ت��ة على  و���س��ج��ل 
الزاوية  اأ�سفل  يف  زاح��ف��ة  ذكية  �سددها  املنطقة  م�سارف 

اه����داف  ���س��ب��ع��ة  اىل  ر����س���ي���ده  راف����ًع����ا  ال��ي��م��ن��ى )42( 
ومت��ري��رت��ن حا�سمتن يف اآخ���ر ث��م��اين م��ب��اري��ات يف 

الدوري.

عثمان  الفرن�سي  رف��ع  عندما  الرابع  الهدف  اإ�سافة  يف  بر�سلونة  وجن��ح 
غريزمان  مواطنه  اىل  اليمنى  اجلهة  "لوب" عن  جميلة  كرة  دميبيلي 
ها جميلة وا�سكنها يف ال�سباك من  داخل املنطقة االآتي من اخللف, رو�سّ

زاوية �سيقة )63(.
اأخرج  حيث  النتيجة  على  االطمئنان  بعد  العبيه  اإراح��ة  كومان  ل  وف�سّ

مي�سي يف الدقيقة 65 والهولندي فرنكي دي يونغ بعده بدقيقة.
ريال  و�سيفه  اإ�سبيلية  ب��ن  املواجهة  الن�سري  يو�سف  املغربي  وح�سم 
�سو�سييداد بت�سجيله اأهداف الفوز 3-2 للنادي االأندل�سي, ليبقى ال�سيف 

البا�سكي بفوز يتيم �سمن جميع امل�سابقات يف اآخر 12 مباراة.
ثمانية  اىل  ر�سيده  ورف��ع  املو�سم  ه��ذا  تاألقه  عاما  ال�23  اب��ن  ووا���س��ل 
بت�سجيله  امل�����س��اب��ق��ات,  و12 يف جميع  امل��و���س��م  ه���ذا  ال����دوري  اأه����داف يف 
االأهداف الثالثة التي جعلت اإ�سبيلية على امل�سافة ذاتها من �سو�سييداد 
االأه��داف لالأخر. وكان  اأف�سلية  30 نقطة, مع  اخلام�س ولكل منهما 
الن�سري �سعيدا بثالثيته االأوىل على ال�سعيد االحرتايف وهدفه الثاين 
اأدائه ال�سبت  ع�سر هذا املو�سم يف امل�ساركة ال�11 له كاأ�سا�سي, قائال عن 
فياريال  وحقق  م�سرتي".  يف  خ�ستها  التي  االأف�سل  املباراة  تكون  "قد 
اأهداف  اأرب��ع��ة  بفارق  ق��واع��ده  خ��ارج  االأول  ف��وزه  فيغو  �سلتا  على ح�ساب 
الدوري  م�ساركاته يف  تاريخ  الثالثة فقط يف  للمرة  )-4�سفر(  اأكر  اأو 
�سو�سييداد  على  ف��از  ح��ن   2005 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  منذ  واالأوىل 
يف املركز الرابع. وجاءت بداية  نقطة   32 اىل  ر�سيده  فرفع  -4�سفر 
املباراة جمنونة, اإذ �سهدت الدقائق ال�سبع االأوىل ت�سجيل ثالثة اأهداف, 
بداأها الن�سري يف الدقيقة الرابعة, ثم عادل بعد ثوان املدافع الربازيلي 
 ,)5( االأندل�سي  امل�سيف  مرمى  يف  اخل��ط��اأ  طريق  ع��ن  ك��ارل��و���س  دييغو 
اأقل من دقيقتن )7(.  اأن يعيد الن�سري فريقه اىل املقدمة بعد  قبل 
ال�سويدي  عرب  دقائق  �سبع  بعد  جم��ددا  التعادل  واأدرك  �سو�سييداد  ع��اد 
األك�سندر اأيزاك )14(, ثم بقيت النتيجة على حالها حتى �سافرة نهاية 
الثواين االأوىل  الن�سري جمددا يف  اأن ي�سرب  االأول, قبل  ال�سوط 
من ال�سوط الثاين )46(. وكان املدرب خولن لوبيتيغي را�سيا عما 
�ساهده من فريقه اليوم, قائال "امتلك الفريق الذهنية الالزمة 
لتجاوز الهدفن اللذين تلقيناهما واخلروج بانت�سار م�ستحق", 
قبل املواجهة املنتظرة الثالثاء يف العا�سمة �سد اأتلتيكو مدريد 
ب�سبب  بلباو  اتلتيك  مع  ال�سبت  مباراته  اأرج��ئ��ت  ال��ذي 
ال�سيف  تتمكن طائرة  اجل��وي��ة. ومل  االأح���وال 
ب�سبب  م��دري��د  يف  ال��ه��ب��وط  م��ن  البا�سكي 
للعودة  وا���س��ط��رت  الثلجية,  العا�سفة 

اإىل بلباو.
وقالت رابطة "ال ليغا" يف بيان على 
امل��ب��اراة بن  تاأجيل  اأن��ه مت  تويرت 
االأح����وال  ���س��وء  ب�سبب  ال��ف��ري��ق��ن 
اجلوية يف العا�سمة التي �سببتها 

الثلوج الكثيفة.
الثلجية  ال��ع��ا���س��ف��ة  وت�����س��ب��ب��ت 
ا���س��ب��ان��ي��ا اجلمعة  ال��ت��ي ���س��رب��ت 
50 عاما,  االأ���س��واأ منذ  وه��ي 
بفو�سى عارمة يف البالد ما 
ال�سبل  انقطاع  اإىل  اأدى 
ال�سيارات  مئات  اأم��ام 

و�سل احلركة.

احتاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع �شقيقه العراقي

تعادل خميب لريال.. ومي�شي 
يوا�شل ا�شتفاقته 

ردود فعل وا�شعة يف اململكة املتحدة ملبادرة من�شور بن زايد 
ب�شراء اأقدم كاأ�س واإعارتها للمتحف الوطني يف مان�شي�شرت

•  تيم ديزموند: �أيقونة تاريخية غالية نعتربها من جو�هر �لتاج يف قطعنا �لأثرية 
تر�ثنا يف  عريق  رمز  على  حافظت  ر�ئعة  مبادرة  بولينجهام:  • مارك 

•• دبي-وام:

يوا�سل مركز االإمارات للتحكيم الريا�سي االجتماع مع كافة اجلهات الريا�سية 
والقواعد  االأ���س��ا���س��ي  النظام  اع��ت��م��اده  بعد  خا�سة  ب��ه,  العالقة  وذات  واملعنية 
االإجرائية التي حتدد ب�سورة دقيقة اآليات عمله وطرق التوفيق وف�س املنازعات, 
داخل  الريا�سة  املنازعات  لف�س  والنهائية  احل�سرية  الوالية  �ساحب  باعتباره 
دولة االإمارات العربية املتحدة. واأكد �سعادة �سرار بالهول نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة مركز االإمارات للتحكيم الريا�سي اأنه مت عقد اجتماعن مع احتاد االإمارات 
لكرة القدم من اأجل االتفاق على كافة خطوات توفيق االأو�ساع اخلا�سة باأنظمة 
والقواعد  االأ�سا�سي  النظام  تتوافق مع  لكي  القدم,  لكرة  االم��ارات  احت��اد  عمل 
الريا�سية  امل��ن��ازع��ات  ف�����س  ب��ط��رق  يتعلق  فيما  ب��امل��رك��ز,  اخل��ا���س��ة  االإج��رائ��ي��ة 

الق�سائية  اللجان  عن  ال�سادرة  النهائية  ال��ق��رارات  على  اال�ستئناف  وخطوات 
باحتاد االإمارات لكرة القدم. وقال بالهول: "�سادت االجتماعن اأجواء ممتازة, 
الوالئي يف نظر  املركز واخت�سا�سه  الكامل لطبيعة عمل  التفهم  واأ�سفرت عن 
القدم,  لكرة  االم��ارات  احتاد  عليها من  امل�ستاأنف  النهائية  والقرارات  املنازعات 
النظام  الئحة  يف  القانونية  اجلوانب  بعد  تعديل  �سرورة  على  االتفاق  مت  كما 
االأ�سا�سي الحتاد االإم��ارات لكرة القدم مبا يتوافق مع اخت�سا�سات املركز وفقا 
�ساأن  , يف   2016 ل�سنة   16 رق��م  ال��ق��ان��ون االحت���ادي  م��ن  امل���ادة /18/  لن�س 
"على اجلهات  اأن��ه  تن�س على  والتي  الريا�سي  للتحكيم  االإم��ارات  اإن�ساء مركز 
العاملة ت�سمن لوائحها ونظمها االأ�سا�سية ما يفيد اخت�سا�س املركز دون غره 
بالتوفيق يف املنازعات الريا�سية والف�سل فيها عن طريق التحكيم وذلك خالل 

�سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".

»التحكيم الريا�شي« يعقد اجتماعني مع احتاد الكرة 
لالتفاق على خطوات توفيق االأو�شاع وف�س املنازعات



 
الل�س واملتعجرف وذو القرنني.. 

اعتقال اأبرز مقتحمي الكابيتول
االأمركي, وثقت  التاريخ  ذاكرة  �ستبقى حمفورة يف  �سور عديدة 
ترامب  دونالد  واليته  املنتهية  الرئي�س  اأن�سار  من  املئات  اقتحام 
ملبنى الكونغر�س, اإال اأن اأبرزها هي تلك املتعلقة بثالثة مقتحمن, 
جنحت  ال��ذي��ن  القرنن",  و"ذو  و"املتعجرف"  "ال�سارق"  ه��م 
املقتحمن,  انت�سار �سور  القب�س عليهم. ومع  اأخ��را يف  ال�سرطة 
بال�سور  توثيقها  على  وحر�سوا  بفعلتهم  تفاخروا  واأنهم  خا�سة 
ومقاطع الفيديو, ركزت ال�سلطات, والراأي العام كذلك, على ثالثة 
اأ�سخا�س بالتحديد. االأول هو "ال�سارق", الذي ظهر يف �سور وهو 
يحمل من�سة القراءة اخلا�سة برئي�سة جمل�س النواب االأمركي 
نان�سي بيلو�سي.   وانت�سرت على نطاق وا�سع �سورة اآدم جون�سون 
بيلو�سي من  بيده حامال من�سة  ويلوح  يبت�سم  )36 عاما(, وهو 
عليه  التعرف  يف  ال�سلطات  جنحت  وق��د  ال��ن��واب.  مبجل�س  غرفة 

واعتقاله, وتوجيه
اأو  بالدخول  تتعلق  "تهمة  هي  جلون�سون,  تهم  ع��دة  توجيه  ومت 
البقاء يف اأي مبنى اأو اأر�س حمظورة عن عمد دون �سلطة قانونية, 
العنيف  بالدخول  تتعلق  وتهمة  حكومية,  ممتلكات  �سرقة  وتهمة 
وال�سلوك غر املن�سبط يف الكابيتول", وفًقا ملا ذكره املدعي العام. 
ولعل ريت�سارد بارنيت, هو اأحد اأبرز وجوه اقتحام مبنى الكابيتول, 
اإذ �ستظل �سورته وهو يجل�س ب�سورة متعجرفة وي�سع قدمه على 

مكتب بيلو�سي, حمفورة يف ذاكرة التاريخ االأمركي.
فهو  االأم��رك��ي��ة,  ال�سلطات  اعتقلته  ال��ذي  الثالث  ال�سخ�س  اأم��ا 
قبعة  يرتدي  االقتحام وهو  ال��ذي ظهر خالل  ت�سانزيل,  جيكوب 

يخرج منها قرنان, وهو عاري ال�سدر ويحمل العلم االأمركي.

ماذا يحدث جل�شم االإن�شان عندما ميوت قريب له؟
يدخل النا�س عادة يف حزن عميق عندما يتوفى اأحد اأقاربهم, لكن 
االآثار  ح��دود  عند  تقف  قد ال  االإن�سان  على  الفقد  تداعيات خرب 
عزيز  �سخ�س  نباأ موت  تلقي  ي��وؤدي  الآراء طبية,  ووفقا  النف�سية. 
اأحيانا اإىل ا�سطرابات �سحية ع�سوية, رمبا تكون خطرة للغاية. 
ي�سمع  الذي  ال�سخ�س  فاإن  بو�ست",  "وا�سنطن  �سحيفة  وبح�سب 
ارتفاع  جانب  اإىل  تنف�سه,  وت��رة  تت�سارع  رمب��ا  ق��ري��ب,  وف��اة  ع��ن 
�سغط الدم لديه و�سعوره بالغثيان. وعندما يتاأثر االإن�سان ب�سكل 
بالغ, فاإن احلياة قد ت�سبح منق�سمة بالن�سبة له اإىل مرحلتن, اأي 
مرحلة ما قبل وفاة ال�سخ�س القريب ومرحلة ما بعد تلك الوفاة. 
ويقول الباحث يف علم النف�س وموؤلف كتاب "بنية احلزن" دوروتي 
معاي�سة  عقب  التغيرات  م��ن  ع��ددا  ي�سهد  اجل�سم  اإن  هولينغر, 
ال��ذي يغ�سى  "احلزن  اأن  الباحث  االأق���ارب. ويو�سح  ح��وادث وف��اة 
وهذا  جديدة,  ع�سبية  رواب��ط  اإقامة  اإىل  الدماغ  يدفع  االإن�سان, 
االأمر من �ساأنه اأن يقود اإىل عادات جديدة يف ظل غياب ال�سخ�س 

الذي كان ماألوفا ورمبا كان ي�سكل حمورا للحياة".
اأما  العائلة,  م��ن  �سخ�س  مفارقة  بعد  مبا�سرة  يح�سل  م��ا  وه��ذا 
مثل  مقلقة,  ت��غ��رات  اإىل  االأم���ر  يتطور  ف�"رمبا  الح���ق,  وق��ت  يف 

ا�سطرابات النوم واجلهاز املناعي و�سغط الدم".
املنك�سر",  القلب  ب�"متالزمة  ت��ع��رف  ح��ال��ة  اإىل  االأط��ب��اء  وي�سر 
اإن�سان ما �سخ�س مقربا, فتحدث تفاعالت  اأن يفقد  ويق�سد بها 
عن  يرحل  قد  اإن��ه  بل  القلب,  ع�سلة  تاأثر  مثل  ج�سمه,  يف  �سارة 

احلياة يف غ�سون فرتة ق�سرة ويلحق ب�سابقه.
اأي�سا عند وقوع حوادث فارقة يف احلياة,  املتالزمة  وحتدث هذه 
مثل االنف�سال عن الزوج اأو احلبيب, وامل�ساكل العائلية ال�سادمة, 

والتعر�س خليانة قا�سية.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�شة جديدة تزف ب�شرى ملر�شى ال�شرطان
ثمة اأبواب جديدة يطرقها العلم كل يوم, بحثا عن عالجات فعالة لالأمرا�س امل�ستع�سية, ومن بن اجلهود التي 
ُك�سفت موؤخًرا يف بحث من�سور يف دورية نيت�سر املرموقة؛ تقنية جديدة من �ساأنها حت�سن العالج املناعي لل�سرطان, 
با�ستخدام االأدوية امل�سادة للكولي�سرتول. ووفًقا ملجلة " �ساينتفك اأمركان" العلمية فاإن اكت�ساف العالج املناعي 
لل�سرطان, بداأ يف عام 1981, عندما اكت�سف اجلراح االأمركي ويليام كويل -عن طريق ال�سدفة- اأن حقن االأورام 

ال�سرطانية ب�سالالت معينة من البكتريا يحفز اجلهاز املناعي للق�ساء على تلك االأورام.
وجاء اكت�ساف العالج املناعي اأثناء متابعة "كويل" حالة مري�س كان م�ساًبا ب�سرطان العنق -فئة من ال�سرطانات 
ا بعدوى بكترية؛ اإذ فوجئ باختفاء االأورام وتعايف املري�س.  حتدث يف منطقة الراأ�س والعنق- الذي كان م�ساًبا اأي�سً
وبح�سب الدرا�سة التي اأجراها فريق بحثي م�سرتك من جامعات �سينية واأمريكية, فاإن العالجات املناعية لل�سرطان 
جنحت يف متكن ن�سبة ترتاوح بن %10, و%30 من املر�سى احلا�سلن عليها من البقاء على قيد احلياة لفرتاٍت 

طويلة,  لكنها ال تزال غر فعالة يف عالج غالبية مر�سى ال�سرطان.
من جانبه, يقول ت�سوان يوان يل, اأ�ستاذ االأمرا�س اجللدية وال�سيدلة وبيولوجيا ال�سرطان, باملركز الطبي جلامعة 
ديوك االأمركية, والباحث الرئي�سي يف الدرا�سة, اإن ال�سيء اجلديد الذي تب�سر به الدرا�سة هو اأنه قد يكون من 
 )PCSK9 املمكن حت�سن العالج املناعي لل�سرطان با�ستخدام االأدوية امل�سادة للكولي�سرتول )التي ت�سمى مثبطات

امل�ستخدمة بالفعل يف العيادات.
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�شالة خا�شة من اأجل نهاية اجلائحة 
�سفق رجال يرتدون مالب�س تقليدية تلتف حول اخلا�سرة ون�ساء باأردية 
بي�ساء  اأم�س االأحد وراحوا يرددون الهتافات قبل النزول اإىل حمام مياه 
مثلجة خالل اأحد طقو�س ديانة �سينتو يف �سريح بطوكيو طلبا لنقاء الروح 

وال�سالة من اأجل انتهاء جائحة كوفيد19-.
اإيناري  تيبو-زو  �سريح  يف  فقط  �سخ�سا   12 ال�سنوي  الطق�س  يف  �سارك 
باملقارنة مع اأكر من 100 يف اأوائل 2020 وذلك ب�سبب االأزمة ال�سحية. 

ومل ي�سمح القائمون على الطق�س بح�سور م�ساهدين.
وبعد اأداء بع�س التمرينات لالإحماء وترديد الهتافات حتت �سماء �سافية 
ويف جو �سجلت درجة احلرارة فيه 5.1 درجة مئوية نزل ت�سعة رجال وثالث 

ن�ساء يف حمام ميتلئ باملاء البارد وكتل كبرة من الثلج.
انتهاء  بعد  ال�سريح  يف  "يايواإيكاي"  جماعة  رئي�س  اأوي  �سينجي  وق��ال 

الطق�س "�سليت من اأجل نهاية فرو�س كورونا يف اأ�سرع وقت ممكن".
االإ�سابات  االأخ���رة على  االآون���ة  ط���راأت يف  زي���ادة  اليابان الح��ت��واء  وتكافح 
بالعدوى وقد اأعلنت طوكيو اأم�س االأحد ر�سد 1494 حالة جديدة. واأعلنت 
احلكومة حالة طوارئ حمدودة يف طوكيو وثالث مقاطعات جماورة لها 
البالد يف حماولة  �سكان  املئة من  30 يف  ح��وايل  ي�سم  ي��وم اخلمي�س مبا 
ملنع انت�سار الفرو�س. وقال ناواكي ياماجوت�سي )47 عاما( الذي �سارك يف 

الطق�س لرويرتز اإن قلة عدد امل�ساركن جعلت املاء اأكر برودة من املعتاد.

منزل يف ال�شماوة العراقية يتحول متحفا 
العراقي, تطل  بال�سنا�سيل تعك�س الرتاث  �سرفات خ�سبية مميزة معروفة 
به  ت��ربع  ال��ذي  ال�سماوة,  اللطيف يف مدينة  من واجهة منزل احل��اج عبد 
ليتحول متحفا يعك�س روح وطبيعة جنوب العراق حيث االأري��اف واحلياة 
الع�سائرية. تربع عبد اللطيف اجلبالوي, وهو ثمانيني يعرف ب�"احلجي" 
الأدائه املنا�سك, مبنزله البالغة م�ساحته 196 مرتاً مربعاً والواقع يف �سارع 
300 كيلومرت اىل اجلنوب من  النجارين يف قلب هذه املدينة التي تبعد 

بغداد, ليكون متحفاً تراثيا.
ن�ساأ اجلبالوي وتربى كما هي حال ثالثة اأجيال من عائلته الكبرة, جدودا 
واأبناء واأحفادا, يف هذا البيت املوؤلف من 13 غرفة تزينها �سبابيك ملونة 

باالأخ�سر واالأزرق واالأ�سفر.
ويروي احلجي لوكالة فران�س بر�س اأن اجلميع غادروا املنزل "خ�سو�سا مع 
رغبة اجليل اجلديد بالعي�س يف منزل م�ستقل", وذلك بعدما كان يجمع 
املميزة  الغرف  العائلة موزعن على  اأف��راد  الفائت كل  القرن  يف ثمانينات 
باإ�ساءة ملونة عرب �سبابيك باالأخ�سر واالأزرق واالأ�سفر, تربطها �سالمل 

�سديدة االنحدار.
يف اأحد جوانب املنزل موقد يعرف ب�"قبة نار" للتدفئة واإعداد الطعام, ويف 

جانب اآخر بئر ماء يتدىل فيها دورق مثبت بحبل.

وفاة الفنان امل�شري هادي 
اجليار جراء كورونا

هادي  الكبر  امل�سري  الفنان  تويف 
اجل��ي��ار ل��ي��ل  اأم�����س االأح����د متاأثرا 
ب��اإ���س��اب��ت��ه ب��ف��رو���س ك��ورون��ا داخل 
ناهز  ع��م��ر  ع���ن  ال���ه���رم  م�ست�سفى 
ت�سييع  امل����ق����رر  وم�����ن  ع����ام����ا.   71
اجل��ث��م��ان ودف��ن��ه ب��ع��د ���س��الة ظهر 
اأم�س االأحد مبقابر االأ�سرة مبدينة 
اجليار  ك��ان  اأك��ت��وب��ر.  م��ن  ال�ساد�س 
خالل  ال��ه��رم  م�ست�سفى  دخ���ل  ق��د 
اإ�سابته  بعد  املا�سية  القليلة  االأي��ام 
ك��ورون��ا, وم��ا �ساعف من  بفرو�س 
عملية  اإج���راوؤه  هو  املر�سية  حالته 
قلب مفتوح خالل االأ�سهر املا�سية. 
ويف وقت �سابق, اأعلن هادي اجليار 
في�سبوك  يف  �سفحته  عرب  اإ�سابته 
كورونا  ف��رو���س  "�سربنى  وق����ال: 

اللعن. ن�ساألكم الدعاء بال�سفاء".
امل�سري قد تعاقد  الفنان  اأن  يذكر 
على  �سيرنجى  �سركة  م��ع  م��وؤخ��را 
ال���ث���ان���ى من  امل�������س���ارك���ة يف اجل������زء 
عر�سه  املقرر  "االختيار"  م�سل�سل 
وفقا  املقبل,  رم�سان  مو�سم  خالل 
ل�سحيفة "اليوم ال�سابع" امل�سرية.

�شالحف �شغرية 
تنطلق نحو احلرية 
ت����ت����داف����ع ع���������س����رات ال�������س���الح���ف 
ال�������س���غ���رة خ����رج����ت ح���دي���ث���ا من 
املحيط  يف  امل�������وج  ن���ح���و  ب��ي�����س��ه��ا 
ال���ه���ن���دي ع��ل��ى م������راأى م���ن فريق 
متنزه  يف  احل����ي����وان����ات  حل���م���اي���ة 
بع�س  وي��ج��د  اإندوني�سي.  طبيعي 
ه���ذه احل���ي���وان���ات ال�����س��غ��رة التي 
بالكاد توازي حجم كف اليد, نف�سه 
عالقا على ظهره فيحرك زعانفه 

يف كل اجتاه حماوال االنقالب.
غر اأن االأ�سخا�س املوكلن حماية 
ترتكها  حديثا  املولودة  ال�سالحف 
ل��ت��ت��ع��ل��م ط��ري��ق��ة تدبر  يف ح��ال��ه��ا 
اأمرها بنف�سها يف الطبيعة وحتفظ 
فيه  ال���ن���ور  راأت  ال�����ذي  ال�����س��اط��ئ 
بعد  بي�سها  لتلقي  اإليه  تعود  وقد 
يف  الغابات  حار�س  ويو�سح  عقود. 
متنزه مرو بيتري على ال�ساحل 
ال�سرقي جلزيرة جاوة االإندوني�سية 
ت�سبح  ال��ب��ح��ري��ة  "ال�سالحف  اأن 
بالغة يف �سن اخلام�سة والع�سرين, 
�سرناها  االآن,  اأط��ل��ق��ن��اه��ا  م��ا  ف����اإذا 
جم�����ددا يف امل���ك���ان ع��ي��ن��ه ب��ع��د 25 
هذه  وت�سكل  االأرجح".  على  عاما 
الأجنا�س  االإبا�سة  ال�سواطئ موقع 
البحرية. ويف  ال�سالحف  عدة من 
الليلة ال�سابقة, األقت اأنثى �سلحفاة 
امل��رت م��ا ال يقل عن  ي��ف��وق طولها 
قبل  ال�����س��اط��ئ  ع��ل��ى  ب��ي�����س��ة   160
عن  الإخفائها  بالرمل  تغطيها  اأن 
وحتظى  بها.  املرتب�سة  احليوانات 
ال�����س��الح��ف ب��ح��م��اي��ة ق��ان��ون��ي��ة يف 
اأي�سا  ت���واج���ه  ح��ي��ث  اإن��دون��ي�����س��ي��ا 
غر  ال�سيد  اأن�سطة  م��ن  ت��ه��دي��دا 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق�����س��اء ع��ل��ى مواقع 

عي�سها الطبيعية.

انقطاع الكهرباء عن دولة بالكامل
نظام  يف  كبر  فني  خ��ط��اأ  ت�سبب  ن����ادرة,  واق��ع��ة  يف 
بالتيار  كبر  ان��ق��ط��اع  يف  ال��ط��اق��ة,  وت��وزي��ع  توليد 
الكهربائي يف باك�ستان, اأغرق البالد كلها تقريبا يف 
ال�سبت. وبعد �ساعات من  اأم�س االأول  الظالم ليل 
انقطاع التيار الكهربائي يف �ساعة متاأخرة من م�ساء 
ال�سبت, قال وزير الطاقة عمر اأيوب على "تويرت" 
اإ�سالم  م��ن  ب���دءا  م��راح��ل,  على  ت��ع��ود  الكهرباء  اإن 
اأب��اد. ثم اأ�ساف يف وقت الحق من اأم�س االأح��د, اأن 
ال��ب��الد. ومت  اإىل ج��زء كبر م��ن  اأع��ي��دت  الكهرباء 
البداية  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع  عن  االإب���الغ 
�سكان  قبل  من  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
اإ�سالم  �سمنها  وم��ن  الرئي�سية,  احل�سرية  املراكز 
اأباد وكرات�سي والهور ومولتان.وبعدها جلاأ الوزير 
واملتحدث با�سمه اإىل "تويرت" الإطالع البالد على 
اآخر امل�ستجدات. وحث اأيوب املواطنن على التحلي 
بال�سرب, وقال اإنه يجري التحقيق يف �سبب انقطاع 
التيار الكهربائي, كما يجري العمل لت�سغيل حمطة 
كهرباء "تاربيال" الرئي�سية يف �سمال غرب البالد, 
وهو ما �سيوؤدي اإىل اإعادة التيار الكهربائي يف بقية 

اأنحاء باك�ستان على مراحل.

�شرقة هاتف حتول حياة اأمريكية اإىل كابو�س 
نحو  بون�سيتو  ميا  نيويورك هرعت  فندق مبدينة  بهو  يف 
مراهق من اأ�سول اأفريقية متهمة اإياه ب�سرقة هاتفها, اإال 
اأن احلادثة كما تبدو حتولت اإىل كابو�س للفتاة االأمركية 

التي جرى اعتقالها الحقا يف والية كاليفورنيا.
اتهمت  حيث  احل��ادث��ة,  وق��ع��ت  املا�سي  دي�سمرب  اأواخ���ر  يف 
بون�سيتو ك��ي��ون ه��ارول��د ج��ون��ي��ور )14 ع��ام��ا(, وه��و جنل 
مو�سيقي جاز بارز, ب�سرقة هاتفها املحمول, والحقا انت�سر 
فيديو على مواقع التوا�سل االجتماعي وهي ت�سرخ: "ال. 
طلبت  الفيديو,  وخ��الل  بهاتفي".  بعيدا  مي�سي  اأدع��ه  لن 
بون�سيتو امل�ساعدة من رجل �سمع اأنه يعّرف عن نف�سه كمدير 
فندق, وي�ستمر الفيديو يف اإظهار املدير يطلب من ال�ساب 
اإبراز الهاتف املحمول يف حماولة وا�سحة لتاأكيد مزاعمها. 
والحقا تبن اأن �سائق اأوبر عر على هاتف بون�سيتو يف وقت 
الحق من اليوم, واأنها التقطته من الفندق, لتواجه ب�سبب 
اأفعالها اتهامات بالعن�سرية وال�سرقة. واأثار الفيديو حالة 
بات  حيث  االجتماعي,  التوا�سل  و�سائل  على  ال��ذع��ر  م��ن 
مثااًل اآخر على ما يتعر�س له اأ�سحاب االأ�سول االأفريقية 
اأثناء ممار�سة  اأ�سا�س لها  يف الواليات املتحدة التهامات ال 
حياتهم بب�ساطة, وذلك بعن ن�سر املو�سيقي كيون هارولد 
"نيويورك  �سحيفة  م��ع  وح��دي��ث��ه  ح�سابه  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و 

تاميز" االأمركية عن الواقعة.

مطعم يغلق اأبوابه وال�شبب كلمة واحدة
ا�سطر  اإن��ه  مو�سكو,  يف  ال�ساورما  لبيع  مطعم  مالك  ق��ال 
من  النا�س  غ�سب  ب�سبب  افتتاحه  من  ي��وم  بعد  الإغ��الق��ه 
عالمته التجارية اال�ستفزازية التي حملت �سورة جوزيف 
���س��ت��ال��ن. وو����س���ع م��ط��ع��م ���س��ت��ال��ن دون����ر ����س���ورة للزعيم 
ال�سيوعي املثر للجدل اأعلى الباب, بينما وقف يف الداخل 
لتقدمي  �ستالن  عهد  االأم���ن يف  رج��ال  زي  ي��رت��دي  عامل 
ال���ق���ادة ال�سوفييت  اأ���س��م��اء  ال��ت��ي حت��م��ل  ال��ل��ح��وم,  ل��ف��ائ��ف 
فولتمان:  �ستاني�سالف  املطعم  �ساحب  وق���ال  ل��ل��زب��ائ��ن. 
"كان االفتتاح ب�سكل كامل اأم�س االأول, وخدمنا نحو 200 
هناك  تكن  "مل  واأ�ساف  "رويرتز".  لوكالة  وفقا  عميل", 
ال�سرطة  اإن  اأ�سباب قانونية )الإغ��الق املطعم(", لكنه قال 
"ال�سغط  ا�سطره  ثم  �ستالن  عالمة  اإزال��ة  على  اأرغمته 
الهائل" من ال�سلطات املحلية اإىل االإغالق التام. واحتدم 
اجل���دل ح���ول ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى م��واق��ع التوا�سل 
اال�سمئزاز.  ت��ث��ر  ب��اأن��ه��ا  ال��ب��ع�����س  االج��ت��م��اع��ي, وو���س��ف��ه��ا 
وا�ستهر حكم �ستالن بالقمع اجلماعي ومع�سكرات العمل 
واملجاعة. وقال فولتمان: "كنت اأتوقع بع�س ال�سجيج على 
مواقع التوا�سل االجتماعي. لكن مل اأكن اأتوقع اأن يتدفق 
جميع املرا�سلن واملدونن وجميع حمطات التلفزيون اإىل 

هنا وي�سطفون كما يفعلون اأمام �سريح لينن".

م�شرت بني ي�شدم اجلمهور بقراره
اأ�سار املمثل الربيطاين  روان اتكن�سون  ال�سهر ب�سخ�سية  
يقدمه  ول��ن  ال����دور,  ه��ذا  اأداء  م��ن  �سئم  اأن���ه  م�سرت بن  
فيلم  ال�سخ�سية  لهذه  �سيعر�س  انه  كا�سفا  اأخ��رى,  مرة 
ر�سوم متحركة يف الفرتة املقبلة, �سي�سارك به من ناحية 
ال�سوت, م�سرا اىل ان اأداء �سخ�سية م�سرت بن مرهق, 
واأنه مل يعد ي�ستمتع به, وذلك وفقا ملا �سرحه ل� "راديو 

تاميز".

�شحة  على  توؤثر  املنزل  يف  �شامة  اأ�شياء   5
حامل,  باأنها  امل���راأة  فيها  ت��درك  التي  اللحظة  يف 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  بو�سعها  م��ا  ك��ل  ت��ف��ع��ل  اأن  حت����اول 
�سحية  اأخ��ط��ار  اأي��ة  من  وحمايته  الطفل  �سالمة 
والكحول  القهوة  ع��ن  االإق���الع  ويعترب  حمتملة, 
الطعام  وت���ن���اول  ب��ان��ت��ظ��ام  ال��ري��ا���س��ة  ومم���ار����س���ة 
ال�����س��ح��ي م��ن االأ���س��ي��اء ال�����س��ائ��ع��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

االأمهات من اأجل �سحة اأطفالهن.
بع�س  ب��اأن  يعرفن  ال  الن�ساء  م��ن  الكثر  اأن  غ��ر 
االأ���س��ي��اء امل��وج��ودة يف امل��ن��زل ق��د ت��وؤث��ر على �سحة 
اأوردت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  �سلبي,  ب�سكل  اأجنتهن 
االأ�سياء  من  جمموعة  اإنديا  اأوف  تاميز  �سحيفة 
النحو  على  اجل��ن��ن,  ب�سحة  ت�سر  ال��ت��ي  املنزلية 
الن�ساء  الكثر من  التايل: طالء اجل��دران: تقوم 
باأنف�سهن.  الغربية بطالء اجلدران  املجتمعات  يف 
ومبا اأن طالء اجل��دران قد يحتوي على اآث��ار من 
اأو و�سول  ا�ستن�ساقه  ي��وؤدي  ال��ذي  الر�سا�س  م��ادة 
الوالدة  اإىل  م��ا  بطريقة  ال��رح��م  اإىل  منه  اأج����زاء 
امل��ب��ك��رة, ل���ذا ُت��ن�����س��ح امل�����راأة احل��ام��ل ب��ع��دم طالء 
اآخر للقيام  اجلدران بنف�سها واال�ستعانة ب�سخ�س 

بهذه املهمة.
الطاردة  ال��ب��خ��اخ��ات  تعترب  احل�����س��ري��ة:  امل��ب��ي��دات 
للمراأة  ����س���ارة  االأخ������رى,  واحل�������س���رات  ل��ل��ب��ع��و���س 
مبواد  با�ستبدالها  ُين�سح  ل��ذا  وجنينها,  احل��ام��ل 
اأو اختيار منتجات غر  طبيعية تطرد احل�سرات, 

�سارة مت اختبارها واعتمادها م�سبقاً.
كرات النفثالن: حتتوي كرات النفثالن على 98% 
من النفثالن, وهي مادة كيميائية �سامة. ميكن اأن 
ي�سبب النفثالن اآثاًرا جانبية مثل الغثيان والدوار 
البال�ستيك:  اجل��ن��ن.  على  اأخ���رى  وم�ساعفات 
كيميائية  م��واد  اآث��ار  على  البال�ستيك  يحتوي  قد 
امت�سا�سها  ميكن  والتي  الفثاالت,  مثل  خطرة 
ب�سهولة عرب اجللد. ميكن اأن توؤدي هذه احلثاالت 

اإىل م�ساعفات خطرة على اجلنن.
كيميائية  م��ادة  الفورمالديهايد  االأظ��اف��ر:  طالء 
ت�ستخدم يف طالء االأظافر وم�ستح�سرات التجميل 
القليلة االأخ��رى. ميكن اأن تكون املادة الكيميائية 
اخ��ت��ي��ار طالء  اح��ر���س��ي على  ل��ذا  ���س��ارة لطفلك, 

االأظافر الذي ال يحتوي على هذه املادة.

هاندا اأرت�شيل حتيي 
ذكرى وفاة والدتها

لوفاة  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ذك���رى  اأرت�سيل   ال��رتك��ي��ة  هاندا  ال��ن��ج��م��ة  اأح��ي��ت 
عائلتها  برفقة  لها  لقطات  تت�سمن  �سورة  ن�سرت  اإنها  اإذ  والدتها, 
التوا�سل االجتماعي, معربة عن  على ح�سابها اخلا�س على موقع 
اإليك  "ا�ستقت  بالقول:  ال�سورة  على  عّلقت  اإذ  لوالدتها,  ا�ستياقها 
كثراً يا اأمي .." وكانت جنحت هاندا اأرت�سيل يف اإحداث تاأثر عاملي 
بجمالها, لتكون بذلك اأجمل اإمراأة يف العامل, وذلك بعد اأن اختارها 
3 من اأبرز جراحي التجميل يف الواليات املتحدة االأمركية, والذين 
 100 واأو�سم  العامل,  ام��راأة يف   100 اأجمل  اختيار  اأي�سا يف  �ساركوا 

."Top Beauty World" رجل يف العامل, ل�سالح

يخلع �مل�صاركون �أقنعة �لوجه للتقاط �صور تذكارية خالل �حتفال بلوغ �صن �لر�صد يف ناميه مبحافظة فوكو�صيما �ليابانية. � ف ب


