
   

تعليقًا على تربئة ترامب
بايدن: الدميقراطية �ضعيفة 

•• وا�شنطن -رويرتز:

ق����ال �ل��رئ��ي�����س �لأم���ري���ك���ي �إن 
دونالد  �ل�سابق  �لرئي�س  تربئة 
�ل�سيوخ من  تر�مب يف جمل�س 
�لتمرد  على  �لتحري�س  تهمة 
�لدميقر�طية  ب�������اأن  ت����ذك����رة 
�أمريكي  ك��ل  على  و�إن  �سعيفة 

و�جب �لدفاع عن �حلق.
وقال بايدن يف بيان �سدر بعد 
�إخ����ف����اق جمل�س  م���ن  ����س���اع���ات 
�ل�سيوخ يف �لتو�سل �إىل �أغلبية 
�لثلثني �لالزمة لإد�نة تر�مب 
هذ� �لف�سل �ملحزن يف تاريخنا 
�لدميقر�طية  ب������اأن  ي���ذك���رن���ا 

�سعيفة.
يف  ع�����س��و�   57 �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
�سبعة  منهم  �ل�����س��ي��وخ،  جمل�س 
�سوتو�  �جل����م����ه����وري����ني،  م����ن 

باملو�فقة على �إد�نة تر�مب.
�لت�سويت  �أن  وقال بايدن رغم 
�إد�ن��ة فاإن  �إىل  ي��وؤد  �لنهائي مل 
مو�سع  لي�س  �لتهمة  م�سمون 
عار�سو�  م����ن  ح���ت���ى  خ������الف. 
�لأقلية  زع���ي���م  م��ث��ل  �لإد�ن��������ة، 
)ميت�س(  �ل�����س��ي��وخ  جم��ل�����س  يف 
تر�مب  �أن  يعتقدون  ماكونيل، 
يف  �مل��خ��زي  بالتق�سري  م��ذن��ب 

�أد�ء �لو�جب.

�م�سرتد�م تنتزع �ل�سد�رة من لندن

حممد بن ر��سد خالل تروؤ�سه �جتماع جمل�س �لوزر�ء    )و�م(

اعتمد ا�صتخدام تكنولوجيا ب�صمة الوجه يف احل�صول على اخلدمات

حممد بن را�ضد: الرهان على ال�ضباب وتعزيز قدراتهم 
يعترب نهجًا را�ضخًا ت�ؤمن به االإمارات منذ قيام االحتاد 

•• اأبوظبي- وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
دب��ي، رع��اه �هلل، �أن �لإجن��از �لتاريخي �ل��ذي حققه 
�إىل  �لأم���ل  �لإم����ار�ت بو�سول م�سبار  وب��ن��ات  �أب��ن��اء 

مد�ر �ملريخ يوؤكد �أن �لعزمية و�لإ�سر�ر كانا �لعامل 
�ل�سباب  على  �ل��ره��ان  و�أن  �لنجاح  ور�ء  �لأ���س��ا���س��ي 
يف  وتو�جدهم  م�ساركتهم  ودع��م  قدر�تهم  وتعزيز 
توؤمن به  ر��سخاً  �لتنمية يعترب نهجاً  قلب م�سرية 

�لإمار�ت منذ قيام �لحتاد وحتى �لآن.
)�لتفا�سيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��ستقباله �لرئي�س �لأوكر�ين   )و�م(

بحث مع الرئي�س الأوكراين تعزيز عالقات التعاون والق�صايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: االإمارات ت�يل اهتماما كبريا باإقامة
�ضراكات فاعلة مع دول العامل ال�ضديقة يف خمتلف القطاعات

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
فلودميري  ف��خ��ام��ة   .. �أم�������س  �مل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
�ل�سديقة  �أوك��ر�ن��ي��ا  جمهورية  رئي�س  زيلين�سكي 

�لذي يقوم بزيارة عمل �إىل �لدولة. ورحب �سموه 
- خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي ج���رى يف ق�سر �ل��وط��ن - 
يف  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �لأوك�����ر�ين  �لرئي�س  بفخامة 
�لزيارة  �أن  ثقته يف  ع��ن  .. معرباً  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لبلدين  �إىل م�سار عالقات  �إ�سافة مهمة  �ستكون 

على خمتلف �مل�ستويات.        )�لتفا�سيل �س2(

تدمري طائرتني م�صريتني حوثيتني

التحالف العربي: قرار ميلي�ضيا احل�ثي بيد جرناالت اإيران
•• اليمن-وكاالت:

بعد تكر�ر حماولت �مليلي�سيات �حلوثية ��ستهد�ف مناطق يف 
�ل�سعودية، �أكد �ملتحدث با�سم قو�ت حتالف دعم �ل�سرعية يف 
�أجندة  تنفذ  �مليلي�سيات  تلك  �أن  �ملالكي  تركي  �لعميد  �ليمن 

�حلر�س �لثوري �لإير�ين.
كما �أو�سح يف مقابلة مع �لعربية ع�سر �أم�س �لأحد، �أن ت�سعيد 

�مليلي�سيات متعمد، وقر�رها م�سلوب من جرن�لت �إير�ن.
�إىل ذلك، �سدد على �أن �ملدنيني و�لأعيان �ملدنية خط �أحمر، 
�أنه �سريد ب�سكل حازم، وفقا للقو�نني �لدولية. وتابع  موؤكد� 
ميلي�سيات  وقياد�ت  عنا�سر  با�ستهد�ف  يرد  �لتحالف  قائال: 

وق����ال �مل��ت��ح��دث �ل��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ق����و�ت �ل��ت��ح��ال��ف، �لعميد 
"متكنت  �مل�سرتكة  �لتحالف  ق��و�ت  �إن  �ملالكي،  تركي  �لركن 
وت��دم��ري طائرتني دون طيار  �ع��رت����س  م�ساء )�لأح���د( م��ن 
)مفخختني( �أطلقتهما �مليلي�سيا �حلوثية �لإرهابية �ملدعومة 
�ملدنيني  ل�ستهد�ف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  �إي���ر�ن  من 
نقلت  ح�سبما  م�سيط(،  )خمي�س  مبدينة  �ملدنية  و�لأع��ي��ان 

وكالة �لأنباء �ل�سعودية )و��س(.
�لإ�سالمي،  �ل��ت��ع��اون  ملنظمة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  د�ن  ناحيته،  م��ن 
باأ�سد  �ل�سبت،  بيان  يف  �لعثيمني،  �أحمد  بن  يو�سف  �لدكتور 
�أبها  مطار  ��ستهد�ف  �حلوثي  ميلي�سيات  م��ع��اودة  �ل��ع��ب��ار�ت، 

�لدويل باململكة �لعربية �ل�سعودية.

�حلوثي، ولي�س ب�سكل ع�سو�ئي.
وك�سف �أن قو�ته �عرت�ست �أكرث من 345 �ساروخا بالي�ستيا 
و 515 طائرة م�سرية، معترب� �أن �مليلي�سيات حتاول �لتاأثري 

على �ملدنيني عرب �لطائر�ت �لنتحارية.
�ل��ولي��ات �ملتحدة للحوثيني من  ���س��وؤ�ل ح��ول رف��ع  ورد� على 
قائمة �لإرهاب، و�مكانية تاأثري ذلك على حتركاتهم �لأخرية، 
�أو�سح �ملتحدث �أن �لقر�ر �لأمريكي مل ي�سمل قادة �مليلي�سيات، 

كما �أن �لإد�رة �لأمريكية جددت موقفها �لد�عم للمملكة.
هذ� و�أعلن �لتحالف �لعربي لدعم �ل�سرعية يف �ليمن، �لأحد، 
�أنه دمر طائرتني م�سريتني مفخختني، �أطلقهما �حلوثيون 

باجتاه خمي�س م�سيط بجنوب �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

ا�صتهانت بالعديد من امل�صائل خالل املفاو�صات

لهذا تعاين اململكة املتحدة من ع�اقب الربيك�ضيت!

مفو�صة اأوروبية: ا�صرتاتيجية اللقاح الأوروبي تعد جناحًا

بريطانيا ت�ضاطر اأمريكا قلقها 
ب�������ت������ني: جن����اح����ات ب�ضاأن من�ضاأ ك�رونا يف ال�ضني

خ�ض�مها ت��زع��ج  رو���ض��ي��ا 
•• مو�شكو-وكاالت:

ق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���س��ي فالدميري 
ردع  حم������اولت  �إن  �أم�������س  ب���وت���ني، 
رو���س��ي��ا ت��ت��ز�ي��د م��ع ت��ن��ام��ي قوتها، 
�أن جن��اح��ات رو���س��ي��ا تزعج  م��ع��ت��رب�ً 

خ�سومها.
�لرو�سية عنه  )تا�س(  وكالة  ونقلت 
�ل��ق��ول، خ���الل �ج��ت��م��اع م��ع روؤ�ساء 
رو�سية،  �إع�������الم  و����س���ائ���ل  حت���ري���ر 
�ل�ستقر�ر،  يف  ب���د�أن���ا  �أن  :مب��ج��رد 
�أقد�منا،  ع��ل��ى  �ل��وق��وف  يف  وب���د�أن���ا 

�سيا�سة �لردع بد�أت على �لفور.
�إىل خ�سوم  �إ���س��ارة  ب��وت��ني يف  وق���ال 
:لدينا  �ملحتملني،  و�أعد�ئها  رو�سيا 
بد�أ  وه���ذ�  �لإجن�����از�ت.  م��ن  �لكثري 

يزعجهم.
بعد  ما  :نفوذنا يف مرحلة  و�أ�ساف 
�لحتاد �ل�سوفيتي م�ستمر يف �لنمو 
... وه��ذ� يثري  �ل�سعوبات  رغ��م كل 
�لقلق )بني �لقوى �لغربية(. ولهذ� 

�سيحاولون جرنا للور�ء.
و�أ�ساف :منذ فجر �لتاريخ، يعتمد 
�ملحتملون  �أع����د�وؤن����ا  �أو  خ�����س��وم��ن��ا 
طموحني  �أ����س���خ���ا����س  ع��ل��ى  د�ئ���م���ا 
ل  ل��ل��غ��اي��ة،  لل�سلطة  وم��ت��ع��ط�����س��ني 
�أرى  يوجد �سيء جديد يف ذلك. ل 

�سيئاً جديد�ً.
�لنتقاد�ت  �أن  �إىل  �لإ����س���ارة  جت��در 
�ل���غ���رب���ي���ة ل���رو����س���ي���ا ت����ز�ي����دت منذ 
�أليك�سي  �ملعار�س  ت�سميم  حم��اول��ة 

نافالني ثم �سدور حكم ب�سجنه.

اأول دولة اأوروبية ت�صرتي رافال
م�ضاألة الدفاع يف �ضميم 

ه�اج�س الي�نان!
•• الفجر -الك�شندرو�س كوتي�س –ترجمة خرية ال�شيباين

زيادة �مليز�نية، وخدمة ع�سكرية �أطول، و�سر�ء ر�فال، وم�ساعفة �تفاقيات 
�لتعاون �لع�سكري ... منذ �نتخابه، جعلت حكومة كريياكو�س ميت�سوتاكي�س 

�ملحافظة �جلي�س �أولويتها.
حلظة تاريخية... بهذه �ملفرد�ت، و�سف رئي�س �لوزر�ء �ليوناين كريياكو�س 
ميت�سوتاكي�س يف نهاية يناير �لتفاقية �ملوقعة مع فرن�سا لقتناء ثمانية 
2.5 مليار يورو، م�سيد� ب�تنفيذ برنامج  ع�سر طائرة ر�فال. عقد بتكلفة 

لتحديث معد�تنا.
هذه  يف  بقوة  ت�سرب  �أن  �ملحافظة  �جلديدة  �لدميقر�طية  حكومة  ق��ررت 
دولة  �أول  �ليونان  جعل  مما  �ليونان،  ل�ستقالل  �لثانية  �ملئوية  �لذكرى 

�أوروبية حت�سل على هذه �لطائر�ت �ملقاتلة �لفرن�سية.
و�ل�سيا�سية  �لتاريخية  و�ل��رو�ب��ط  �لفرن�سية  �لهيلينية  باملحبة  مذكرين 
و�ليونانيون  �لفرن�سيون  �ل��ق��ادة  ي��ن��ّزل  �لبلدين،  توحد  �لتي  و�لثقافية 

تعاونهم �لع�سكري يف �سياق مو��سلة تقليد ر��سخ.   )�لتفا�سيل �س12(

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ر���س��م��ّي��ا: ب��ور���س��ة ل��ن��دن مل تعد 
�أوروب������ا،  يف  �لول  �مل�����ايل  �مل���رك���ز 
يوم �خلمي�س،  حيث مت جتاوزها 
م������ن ح����ي����ث ح����ج����م �مل����ع����ام����الت 
ع��ل��ى �لأ���س��ه��م، م��ن ق��ب��ل بور�سة 
�أم���������س����رتد�م. ل���ك���ن �ل��ق��ل��ي��ل من 
بهذه  �ه����ت����م����و�  �ل���ربي���ط���ان���ي���ني 
�ملعلومة. فبالإ�سافة �إىل كوفيد-
�إىل  ع��ي��ون��ه��م  ك����ل  ت��ت��ج��ه   ،19
تقلق  ح��ي��ث  �ل�سمالية،  �إي��رل��ن��د� 
ماركت  �ل�������س���وب���ر  رف������وف  ����س���ور 

�لفارغة �ل�سلطات.
�ل���������س����و�ب����ط  �أدت  �ل���������س����ب����ب؟ 
على  �لربيك�سيت  بعد  �جلمركية 
�إىل  �لزر�عية  �لغذ�ئية  �ملنتجات 
�لغذ�ئية من  �مل��و�د  ��ستري�د  منع 
�إيرلند�  �إىل  �لأوروب������ي  �لحت����اد 

•• عوا�شم-وكاالت

�لأوروب����ي  ب��الحت��اد  �ل�سحة  ���س��وؤون  مفو�سة  رف�����س��ت 
�لأوروبي  لالحتاد  �مل�ستمر  �لنتقاد  كريياكيدو  �ستيال 
على خلفية �سر�ء لقاحات كورونا، وو�سفت هذ� �لنتقاد 

باأنه غري مربر.
�أجليماينه  �أوج�سبورجر  ل�سحيفة  كريياكيدو  وقالت 
�لأملانية يف عددها �ل�سادر �ليوم �لثنني: ��سرت�تيجية 
يعتقد  �أن��ه مل  �إىل  تعد جناحا، لفتا  �لأوروب���ي  �للقاح 
فعالة  لقاحات  توفري  �سيتم  �أن��ه  �أ�سهر   10 قبل  �أح��د 

و�أمنة ب�سكل �سريع على هذ� �لنحو.
�أن��ه من �خلطاأ  �أي  قائلة:  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�سة  وتابعت 
�دع���اء �أن��ن��ا مل نقم ���س��وى ب��اأخ��ط��اء، و�أ���س��اف��ت �أن���ه دون 
�لحت��اد �لأوروب��ي، رمبا مل يكن يت�سنى للمو�طنني يف 
�لنظر عن حجم  بغ�س  للقاحات،  �لو�سول  دول��ة   27

�لدولة وقوة �قت�سادها.
و�أع��ل��ن��ت ك��ريي��اك��ي��دو ع��ن �إج����ر�ء �سريع حل���الت يجب 
مع  بها  �مل�سرح  للقاحات  مو�ءمة  ح��دوث  فيها  يتم  �أن 
حتور�ت �لفريو�س، م�سددة على �سرورة �أل متر لقاحات 
�ل�سري  �سيتم  وقالت:  كاملة،  �لت�سريح  بعملية  معدلة 
�لتخلي عن  �أ�سرع لتوفري لقاحات منا�سبة دون  ب�سكل 

عن�سر �لأمان.
دومينيك  �لربيطاين  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال  ذل��ك،  �إىل 
مب�ستوى  تتعلق  خم��اوف  لديه  �إن  �لأح���د،  �أم�����س  ر�ب، 
�لتي�سري�ت �ملتاحة لبعثة تق�سي �حلقائق �لتي �أر�سلتها 
بذلك  م����ردد�  �ل�����س��ني،  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة  منظمة 

�لنتقاد�ت �لتي �أبدتها �لوليات �ملتحدة.
ودعا �لبيت �لأبي�س �ل�سني يوم �ل�سبت �إىل �إتاحة بيانات 
من �لأيام �لأوىل لنت�سار فريو�س كورونا للبعثة وقال 
�لتي  بالطريقة  يتعلق  فيما  عميقة  خم��اوف  لديه  �إن 
�ملنظمة عن مر�س  تقرير  �إليه  تو�سل  ما  نقل  بها  مت 
كوفيد19-. ورد�ً على �سوؤ�ل عن رد �لفعل �لأمريكي، 
�إن  )بي.بي.�سي(  �لربيطانية  �لإذ�ع��ة  لهيئة  ر�ب  قال 

بتنفيذ  ي��ط��ال��ب  احل��ري��ري 
الدولية املحكمة  ق���رارات 

•• بريوت - وكاالت:

طالب رئي�س �لوزر�ء �للبناين �ملكلف 
���س��ع��د �حل���ري���ري، ب��ت��ن��ف��ي��ذ ق����ر�ر�ت 

�ملحكمة �لدولية �خلا�سة بلبنان.
بذكرى  كلمة  يف  �حل��ري��ري  وهاجم 
�غ���ت���ي���ال و�ل������ده رف���ي���ق �حل���ري���ري، 
خ�������س���وم���ه �ل�������س���ي���ا����س���ي���ني، م���ن���دد� 
بالغتيالت �ل�سيا�سية �لتي ت�سهدها 
�لبالد. و�أ�سار �إىل �أن حماربة �لف�ساد 
��ستقاللية  ي�سمن  ب��اإ���س��الح  ت��ب��د�أ 
ور�ء  يتحركون  من  د�عيا  �لق�ساء، 

�ل�ستار �أن يظهرو� للعلن.

تدريبًا  ينفذ  امل�ضري  اجلي�س 
م�ضرتكًا مع البحرية االإ�ضبانية

•• القاهرة-وكاالت:

�أع���ل���ن �جل��ي�����س �مل�������س���ري، �لأح�����د، 
�مل�س�رية  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��و�ت  تنفيذ 
عابر�  بحريا  ت��دري��ب��ا  و�لإ���س��ب��ان��ي��ة، 
ب����ق����اع����دة ب���رن���ي�������س �ل����ب����ح����ري����ة، يف 
بالبحر  �جلنوبي  �لأ���س��ط��ول  نطاق 
�لتدريب،  يف  وي�������س���ارك  �لأح����م����ر. 
�ل�سيخ  ���س��رم  �مل�����س�����ري��ة  �ل��ف��رق��اط��ة 
وق����ارب �ل�����س��و�ري��خ 18 ي��ون��ي��و مع 

�سفينة �لإبر�ر �لإ�سبانية.
وذكر بيان للقو�ت �مل�سلحة �مل�سرية 
من  �ل��ع��دي��د  ت�سمن  �ل��ت��دري��ب  �أن 
�لطابع  ذ�ت  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لأن�����س��ط��ة 
�لإم����د�د  �لح�����رت�يف، منها مت��ري��ن 
�لإبحار  ت�سكيالت  وك���ذ�  ب��ال��ب��ح��ر، 

�ملختلفة.
�أظهرت  �لتدريبات  �أن  �لبيان  وتابع 
�لبحرية  �ل����وح����د�ت  ق�����درة  م����دى 
�مل�سرتكة على �تخاذ �أو�ساعها بدقة 
و�سرعة عالية، بالإ�سافة �إىل تنفيذ 

متارين �ملو��سالت �لإ�سارية.

�ل�سمالية.
��سطرت  �مل���ا����س���ي،  �لأ����س���ب���وع  يف 
�إىل تعليق هذه  �حلكومة �ملحلية 
�مل���ر�ق���ب���ة ب�����س��ب��ب خم�����اوف على 
ومت  �جلمارك.  م�سوؤويل  �سالمة 

�لكامل  �لتعاون  �لبعثة على  �أن حت�سل  �ل�سروري  من 
وعلى �لإجابات �لتي حتتاج �إليها.

ق��ال ع�سو  �أي�����س��ا  ب��ي.ب��ي.���س��ي  �أخ���رى م��ع  ويف مقابلة 
كل  تقدم  مل  �ل�سينية  �ل�سلطات  �أن  رغ��م  �إن��ه  بالبعثة 
�لفريق على قدر كبري من  �طلع  �خل��ام فقد  �لبيانات 

�ملعلومات وبحث حتليل �حلالت �لأوىل.
وقال جون و�ت�سون خبري علم �لأوبئة �لذي �سافر �إىل 
�ل�سني �سمن وفد منظمة �ل�سحة �لعاملية �سيكون �أمر�ً 
�طلعنا  لكننا  �خل���ام  �لبيانات  يقدمو�  �أن  معتاد  غ��ري 
على قدر كبري من �ملعلومات بالتف�سيل يف �لنقا�س مع 

�لنظر�ء �ل�سينيني.
�لأمر��س  خ��ب��ري  دوي����ار  دوم��ي��ن��ي��ك  ق���ال  �ل�سبت  وي���وم 
�ل�سني  �إن  �لبعثة  �أع�ساء  من  وهو  �ل�سرت�يل  �ملعدية 

رف�ست �إطالع �لفريق على كل �ملعلومات �ملطلوبة.

�لأربعاء،  ي��وم  �ملر�قبة  ��ستئناف 
و��سًحا  ي����ز�ل  ل  �ل��ت��وت��ر  ول��ك��ن 
�لعديد  يتمكن  مل  حيث  للغاية، 

من �لتجار من �إعادة �لتخزين.
)�لتفا�سيل �س13(

ال�ضتئناف  ت��ت��ط��ل��ع  م�����ض��ر 
النه�ضة  ���ض��د  م��ف��او���ض��ات 
االإفريقي االحت���اد  برعاية 

•• القاهرة-وكاالت:

�أكد وزير �خلارجية �مل�سري �سامح 
ل��ن��ظ��ريه �ل��ف��ن��ل��ن��دي بيكا  ���س��ك��ري 
هافي�ستو يف �ت�سال هاتفي، �لأحد، 
جناح  يف  ت����اأم����ل  ك���ان���ت  م�����س��ر  �أن 
�إد�رة  م�ساعي �لحتاد �لأفريقي يف 

ملف �سد �لنه�سة.
و�أ�سار �سكري �إىل �أن �ملفاو�سات مل 
تاأت  ومل  ملمو�س  ���س��يء  ع��ن  تثمر 
بالنتائج �ملرجوة، و�أن م�سر تتطلع 
ل�ستئناف �ملفاو�سات يف ظل رئا�سة 

�لكونغو لالحتاد �لأفريقي.
و�أ���س��اف��ت �خل��ارج��ي��ة �مل�����س��ري��ة يف 
�سكري  �ل���وزي���ر  �أن  ���س��ح��ف��ي  ب��ي��ان 
�لتو�سل لتفاق  �سدد على �سرورة 
�ملرحلة  تنفيذ  قبل  ُم��ل��زم  ق��ان��وين 
�لثانية من �مللء، وذلك من خالل 
�إطالق م�سار مفاو�سات جاد، ومبا 
�لثالث،  �ل�����دول  م�����س��ال��ح  ي���ر�ع���ي 
�مل�سرية عرّبت  �ل��دول��ة  �أن  م��وؤك��د� 
�خلال�سة  �ل�سيا�سية  �إر�دت���ه���ا  ع��ن 
ومتو�زن  ع����ادل  لت��ف��اق  للتو�سل 
�لتنموية  �أهد�فها  لإثيوبيا  يحقق 
حقوق  �ل����وق����ت  ذ�ت  يف  وي���ح���ف���ظ 
من  �مل�سب  دول��ت��ي  وي��وؤّم��ن  م�سر، 

خماطر و�أ�سر�ر هذ� �ل�سد.
وك����ان����ت �إث���ي���وب���ي���ا ق����د �أع���ل���ن���ت يف 
�لأعمال  �أن  ف��رب�ي��ر  م��ن  �ل�ساد�س 
�لنه�سة  ���س��د  ب��ن��اء  يف  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة 
و�سلت �إىل 91 يف �ملئة، بينما بلغت 
ن�سبة �لبناء �لكلية 78.3 يف �ملئة.

�لإثيوبي  �ملياه و�لري  وحّمل وزير 
و�ل�سود�ن،  م�سر  ب��ق��ل��ي،  �سلي�سي 
�ل��ت��و���س��ل لتفاق  م�����س��وؤول��ي��ة ع���دم 
�أبابا  �أدي�س  �أن  ب�ساأن �ل�سد، معترب� 

مرنة جد� باملفاو�سات.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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اأمل البو�سعيدي تواجه كوفيد- 19 
يف غنتوت مت�سلحة بالإ�رصار والأمل 

اأخبار الإمارات

�سحف عربية: �سغوط دولية 
لوقف ال�ستغالل الرتكي يف ليبيا

عربي ودويل

اأتلتيكو يبتعد يف ال�سدارة 
وبر�سلونة ي�ستعيد الو�سافة 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون رئي�س االأرجنتني ب�فاة كارل��س منعم

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث   
)حفظه �هلل( برقية تعزية �إىل فخامة �لرئي�س �ألربتو فرنانديز رئي�س 

جمهورية �لأرجنتني بوفاة �لرئي�س �لأرجنتيني �لأ�سبق كارلو�س منعم.
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  كما بعث �ساحب 
�ل�سمو  دب��ي )رع��اه �هلل( و�ساحب  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�ألربتو  �لرئي�س  فخامة  �إىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  �مل�سلحة  للقو�ت 

فرنانديز.

•• االإمارات-الفجر:

�أر���س��ل  )م�سبار �لأم���ل(، �ل��ذي دخ��ل بنجاح 
م����د�ر �مل���ري���خ ي���وم �ل��ث��الث��اء �مل��ا���س��ي، �أوىل 
ل��ل��ك��وك��ب �لأح���م���ر وفقاً  �ل��ت��ق��ط��ه��ا  ����س���ورة 
بذلك  مد�سناً  �ملو�سوعة،  �لزمنية  للخطط 
من  غيغابايت   1000 بد�ية مرحلة جمع 
بهدف  �ملريخ  كوكب  عن  �جلديدة  �لبيانات 
�لعلوم  نوعية يف  نقلة  ��ستخد�مها لإح��د�ث 

�لعاملية وقطاع �لف�ساء.
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ق��ال  �ملنا�سبة  وبهذه 
حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
دبي،  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�سموه  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  رع����اه �هلل، يف 

�ل�سخ�سي يف )تويرت(:
�أل��ف ك��م ع��ن �سطح �لكوكب  م��ن �رت��ف��اع ٢٥ 
م�سبار  ب��اأول  للمريخ  �سورة  �أول   .. �لأحمر 

عربي يف �لتاريخ. 
من جانبه قال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن 
تغريدة  يف  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 

على ح�ساب �سموه �ل�سخ�سي يف )تويرت(:
"م�سبار  بعد�سة  للمريخ  �سورة  �أول  �إر���س��ال 
جديدة..  وف��رح��ة  خ��ري،  ب�سرى   .." �لأم���ل 
�ن�سمام  تد�سن  تاريخنا،  يف  فارقة  وحلظة 
�لإم��ار�ت �إىل نخبة دول �لعامل �ملتقدمة يف 
��ستك�ساف �لف�ساء.. �إن �ساء �هلل ت�سهم هذه 
�ملهمة يف فتح �آفاق جديدة يف عملية �كت�ساف 
�لكوكب �لأحمر تعود باخلري على �لب�سرية 

و�لعلم و�مل�ستقبل.

حممد بن را�صد وحممد بن زايد: و�صول  اأول �صورة للمريخ باأول م�صبار عربي يف التاريخ .. ب�صرى خري، وفرحة جديدة.. وحلظة فارقة يف تاريخنا

توقيع عقد �سر�ء 18 طائرة مقاتلة من طر�ز ر�فال من فرن�سا

�وروبا تو��سل حملة تطعيم كبار �ل�سن
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•• اأبوظبي-وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
رئي�س  زيلين�سكي  فلودميري  فخامة   .. �أم�����س  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 

جمهورية �أوكر�نيا �ل�سديقة �لذي يقوم بزيارة عمل �إىل �لدولة.
�لرئي�س  �ل��ذي ج��رى يف ق�سر �لوطن - بفخامة  �للقاء  ورح��ب �سموه - خ��الل 
�أن �لزيارة  �لأوك���ر�ين و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق يف دول��ة �لإم���ار�ت .. معرباً عن ثقته يف 

�ستكون �إ�سافة مهمة �إىل م�سار عالقات �لبلدين على خمتلف �مل�ستويات.
ونقل �إىل فخامته حتيات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة "حفظه �هلل"، ومتنياته لبلده �ل�سديق و�سعبه دو�م �لتقدم و�ل�ستقر�ر 

و�لزدهار.
�ساحب   - �للقاء  ب��د�ي��ة  يف   - زيلين�سكي  فلودميري  �لرئي�س  فخامة  هناأ  فيما 
�آل نهيان ودولة �لإم��ار�ت رئي�ساً وحكومًة و�سعباً  �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 

�أهمية هذ� �لإجناز  " �إىل كوكب �ملريخ.. موؤكد�ً  " م�سبار �لأم��ل  بنجاح و�سول 
�إىل  قيمة  �إ�سافة  و�أن��ه  و�لب�سرية  �لعاملي  �لعلمي  �ملجتمع  �ل�ستثنائي يف خدمة 

جهود �لعامل يف جمالت علوم �لف�ساء.
و�أعرب �سموه عن بالغ �سكره وتقديره لفخامة �لرئي�س �لأوكر�ين ملا �أبد�ه من 
م�ساعر طيبة جتاه �لنجاح �لذي حققته دولة �لإمار�ت بو�سول " م�سبار �لأمل 
�ملريخ. وبحث �سموه وفخامة رئي�س �أوكر�نيا - خالل �للقاء �لذي ح�سره  " �إىل 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد 
�لوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�سيخ من�سور بن  �لد�خلية و�سمو 
وزير �سوؤون �لرئا�سة .. �سبل تعزيز �لعالقات �لثنائية و��ستثمار �لفر�س �ملهمة 

�ملتاحة يف �لبلدين مبا يحقق م�ساحلهما �مل�سرتكة.
�لتعاون  ج��و�ن��ب  خمتلف   .. زيلين�سكي  ف��ل��ودمي��ري  وف��خ��ام��ة  �سموه  بحث  كما 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  �لتكنولوجي و�لق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ج��اري و�ل��ت��ن��م��وي 
" و�جلهود �ملبذوله يف مو�جهتها و�أهمية  " كورونا  �لتطور�ت �ملتعلقة بجائحة 

�مل�ستويات  خمتلف  على  تد�عياتها  ملعاجلة  �لعامل  دول  بني  و�لتعاون  �لتن�سيق 
�لإن�سانية و�لقت�سادية.

كما ��ستعر�س �جلانبان.. جممل �لق�سايا و�مل�ستجد�ت �لإقليمية و�لدولية ذ�ت 
�لهتمام �مل�سرتك وتبادل وجهات �لنظر ب�ساأنها.

و�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.. �أن دولة �لإم��ار�ت تويل 
خمتلف  يف  �ل�سديقة  �ل��ع��امل  دول  م��ع  فاعلة  ���س��ر�ك��ات  ب��اإق��ام��ة  ك��ب��ري�  �هتماما 
�لقطاعات. كما �سدد �سموه على �أن دولة �لإمار�ت د�عية �سالم و��ستقر�ر وتعاي�س 
ل  �ل�سعوب  �إليها  تتطلع  �لتي  �لتنمية  ب��اأن  �لتام  لإميانها  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف 
�حلو�ر  �إىل  د�ئ��م��اً  تدعو  فاإنها  ولهذ�  و�ل�ستقر�ر..  �ل�سالم  ظل  يف  �إل  تتحقق 

و�حللول �ل�سيا�سية للم�ساكل و�ل�سر�عات بني �لدول يف كل مناطق �لعامل.
من جانبه �أعرب �لرئي�س �لأوكر�ين عن �سكره وتقديره للدعم �لذي قدمته دولة 
�لإمار�ت �إىل �ملوؤ�س�سات �ل�سحية يف بالده لتعزيز قدر�تها وجهودها يف مو�جهة 
�أوكر�نيا  �لتعاون بني  ".. موؤكد� حر�سه على تنمية جمالت  " كورونا  جائحة 

ودولة �لإمار�ت يف ظل �لفر�س �لعديدة �ملتوفرة يف خمتلف �لقطاعات.
ح�سر �للقاء .. �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و�ل�سيخ حممد 
ومعايل  �أبوظبي  مطار�ت  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  بن  حمد  بن 
عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �لقت�ساد ومعايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب 
�ملهريي وزيرة دولة لالأمن �لغذ�ئي ومعايل يو�سف مانع �لعتيبة �سفري �لدولة 
ديو�ن  �ملزروعي وكيل  و�سعادة حممد مبارك  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  لدى 
ويل عهد �أبوظبي و�سعادة في�سل �لبناي �لرئي�س �لتنفيذي و�لع�سو �ملنتدب يف 

جمموعة �لتكنولوجيا �ملتقدمة " �يدج" وعدد من �مل�سوؤولني.
وزي��ر �خلارجية  �لأوك����ر�ين.. معايل دمي��رتو كوليبا  م��ن �جل��ان��ب  كما ح�سره 
�لزر�عة  وزير  لي�سينكو  روم��ان  ومعايل  �لد�خلية  وزير  �أفاكوف  �أر�سني  ومعايل 
�إيهور جوفكفا  �أندري يريماك مدير مكتب �لرئي�س و�ل�سيد  و�لأغذية و�ل�سيد 
و�سعادة  �خلارجية  �ل�سوؤون  يف  �لرئي�سي  �مل�ست�سار  �لرئي�س  مكتب  مدير  نائب 

يوري بولوريز �سفري �أوكر�نيا لدى �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي، 
رعاه �هلل، �أن �لإجناز �لتاريخي �لذي 
بو�سول  �لإم���ار�ت  وبنات  �أبناء  حققه 
يوؤكد  �ملريخ  م��د�ر  �إىل  �لأم��ل  م�سبار 
�لعامل  ك��ان��ا  و�لإ����س���ر�ر  �ل��ع��زمي��ة  �أن 
�لرهان  و�أن  �ل��ن��ج��اح  ور�ء  �لأ���س��ا���س��ي 
ودعم  قدر�تهم  وتعزيز  �ل�سباب  على 
م�ساركتهم وتو�جدهم يف قلب م�سرية 
�لتنمية يعترب نهجاً ر��سخاً توؤمن به 
�لإمار�ت منذ قيام �لحتاد وحتى �لآن. 
جاء ذلك خالل تروؤ�س �سموه �جتماعاً 
�ل����وزر�ء و�ل���ذي عقد �م�����س -  ملجل�س 
بالعا�سمة  �لوطن  ق�سر  يف   - �لأح��د 
�أبوظبي بح�سور �سمو �ل�سيخ من�سور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�سة، حيث  ���س��وؤون  �ل���وزر�ء وزي��ر 
بالإجناز  جل�سته  خالل  �ملجل�س  �أ�ساد 
�ل��ت��اري��خ��ي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ولالأمة 
م�سبار  بو�سول  و�لإ�سالمية  �لعربية 
�لأمل للمريخ، فيما �عتمد عدد�ً من 
�ل��ق��ر�ر�ت و�مل��ب��ادر�ت يف �إط��ار تطوير 

�لعمل �حلكومي �لحتادي.
�ليوم  "تر�أ�ست  �ل�سمو  �ساحب  وق��ال 
باركنا   .. �ل�����وزر�ء  ملجل�س  �ج��ت��م��اع��اً 
لدولة  �لتاريخي  �لإجن���از  بد�يته  يف 
�لإم���������ار�ت ب���و����س���ول م�����س��ب��ار �لأم����ل 
ب��ه �خلم�سني  ن��ب��د�أ  �إجن���از   .. للمريخ 
�ل����ق����ادم����ة يف دول������ة �لإم�����������ار�ت عرب 
بطموحات  �لو�سول  ��ستطاع  م�سروع 

�لعرب �لعلمية ملحطات جديدة".

تكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  تطوير 
خ���دم���ات  يف  ال����وج����ه  ب�����ص��م��ة 

القطاعني اخلا�س واحلكومي.
ويف �ل�سوؤون �حلكومية، و�فق جمل�س 
�لد�خلية  وز�رة  مقرتح  على  �ل���وزر�ء 
تكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  تطوير  ب�����س��اأن 
ب�����س��م��ة �ل���وج���ه ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 
�خلا�س  �لقطاعني  خ��دم��ات  تطوير 
بهدف  وذل���ك  وجتربتها  و�حل��ك��وم��ي 
وقال  �مل��ت��ع��ام��ل��ني.  �إج�����ر�ء�ت  ت�سهيل 
�جتماعنا  خ���الل  "�عتمدنا  ���س��م��وه: 
�ل��ي��وم ب���دء جت��رب��ة ب�سمة �ل��وج��ه يف 
بع�س خدمات �لقطاع �خلا�س للتاأكد 
بدل  لالأفر�د  �ل�سخ�سية  �لهوية  من 
للتاأكد  �لأور�ق  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ت��ق��دمي 
جتربة   .. �ل�سخ�سية  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ن 

حال  ويف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ت��ق��وده��ا 
لت�سهيل   .. تعميمها  �سيتم  جناحها 
توظيف  و�سي�سهم  �ملتعاملني".  حياة 
لتقدمي  �ل��وج��ه  ب�سمة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
��سثنائية  قفزة  حتقيق  يف  �خل��دم��ات 
�مل��ج��ال. و�ستمكن من تقدمي  ه��ذ�  يف 
وقت  �أي  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور  �خل�����دم�����ات 
ومكان دون �حلاجة ل�ستخد�م و�سائل 
مثل  ب���الأف���ر�د  �لتقليدية  �ل��ت��ع��ري��ف 
�مل�ستند�ت �لر�سمية وغريها. و�ستعزز 
�لإم���ار�ت  دول���ة  توظيف حكومة  م��ن 
�لرفاه  م�ستوى  رفع  يف  للتكنولوجيا 
�حلياة.  �سهولة  وحتقيق  �لجتماعي 
�لد�خلية  وز�رة  ف���ري���ق  و���س��ي��ع��م��ل 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ع  ب���ال���ت���و�ف���ق 
��ستخد�م  توظيف  لتعميم  �لأخ����رى 
�ل�����وج�����ه بعد  ب�������س���م���ة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لأوىل،  �لتجربة  ف��رتة  م��ن  �لنتهاء 
�ل��ت��ي ���س��ت��ع��م��ل م���ن خ��الل��ه��ا �ل�����وز�رة 
�إط��الق جمموعة من �خلدمات  على 
من  عدد  يف  �لوجه  ب�سمة  با�ستخد�م 
موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س. و�سي�ستند 
�مل��وؤ���س�����س��ات من  �مل�����س��روع على متكني 
للتاأكد  خ��ا���س��ة  ل���ربجم���ة  �ل���و����س���ول 
م����ن ت���ط���اب���ق ب�����س��م��ة �ل�����وج�����ه، دون 
�ملتعاملني  ب��ي��ان��ات  ب�����س��ري��ة  �مل�����س��ا���س 

وخ�سو�سيتهم.

للبيانات  الوطنية  املعايري  دليل 
الإح�صائية.

�ل����وزر�ء،  جمل�س  �ج��ت��م��اع  �سياق  ويف 

�ع����ت����م����د �مل���ج���ل�������س دل�����ي�����ل �مل���ع���اي���ري 
�لإح�سائية،  ل��ل��ب��ي��ان��ات  �ل���وط���ن���ي���ة 
�ملفاهيم  لتوحيد  �إط����ار�ً  يعد  و�ل���ذي 
�لحتادي  �مل�ستوى  على  و�لت�سنيفات 
كافة  م�ساعدة  �إىل  ويهدف  و�ملحلي، 
�لبيانات  وم��ن��ت��ج��ي  �لإح�������س���ائ���ي���ني 
ترميز  �ع����ت����م����اد  ع���ل���ى  �ل�����دول�����ة  يف 
�لإح�ساء�ت  لإنتاج  موحد  وت�سنيف 
�إيجابياً  ي��ن��ع��ك�����س  مم����ا  �ل���وط���ن���ي���ة، 
�ملنتجات  يف  �جل�����ودة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
تقدمها  �لتي  �لإح�سائية  و�خلدمات 
�مل��وؤ���س�����س��ات �ل���وط���ن���ي���ة، ومي���ّك���ن من 
م�ستويات  ع��دة  على  �ملقارنات  �إج��ر�ء 
/وط��ن��ي��ة، و�إق��ل��ي��م��ي��ة، ودول���ي���ة/، �إىل 
لإعد�د  موحدة  �أ�س�س  �عتماد  جانب 
ق���و�ع���د �ل��ب��ي��ان��ات �ل��وط��ن��ي��ة، بهدف 
و�إن�ساء  �لإح�����س��ائ��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  رب���ط 
بجودة  �مل��رك��زي��ة  �لإد�ري����ة  �ل�سجالت 
عالية، وتعزيز �لت�ساق يف �لإح�ساء�ت 
�لنظام  ع����ن  �ل���������س����ادرة  �ل���ر����س���م���ي���ة 
�لإح�����س��ائ��ي �ل��وط��ن��ي. وي�����س��م دليل 
�ملعايري �لوطنية للبيانات �لإح�سائية 
8 مو��سيع �إح�سائية �أ�سا�سية ت�سمل: 
و�ل�سكانية  �لقت�سادية  �لإح�����س��اء�ت 
و�لجتماعية  و�ل����دمي����وغ����ر�ف����ي����ة 
و�ملباين  و�لبيئة  و�لعمالة  و�لتعليم 
و�لتق�سيمات  �ل�����س��ك��ن��ي��ة  و�ل����وح����د�ت 

�لإد�رية لكل �إمارة.

الوقاية من الأمرا�س الوراثية.
من جانب �آخر �طلع جمل�س �لوزر�ء 

در��سة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ج��ل�����س��ت��ه  خ����الل 
م��ت��ك��ام��ل��ة ب�������س���اأن �أن�������و�ع �لأم����ر������س 
�ل����ور�ث����ي����ة �مل���ط���ل���وب ف��ح�����س��ه��ا قبل 
�لفحو�سات  ع��ل��ى  وو�ف������ق  �ل��������زو�ج، 
�إلز�مية موحدة  �جلينية كفحو�سات 
و�إ�سافتها  �ل��دول��ة  �ل���زو�ج يف  قبل  مل��ا 
ل���ل���ف���ح���و����س���ات �حل�����ال�����ي�����ة. و�ل����ت����ي 
ت�ستهدف تقليل ن�سبة حدوث و�نت�سار 
�لأطفال  ووقاية  �لور�ثية،  �لأمر��س 
و�جل�سدية،  �لذهنية  �لإع���اق���ات  م��ن 
�لأطفال  �لوفيات بني  ن�سبة  وخف�س 

نتيجة �لإ�سابة بهذه �لأمر��س.
وي���اأت���ي ه����ذ� �ل���ق���ر�ر ب��ه��دف تطوير 
ب����رن����ام����ج م���ت���ك���ام���ل ل����ل����وق����اي����ة من 
وتخفيف  �ل�����ور�ث�����ي�����ة  �لأم�������ر���������س 
�ل���ع���بء �ل��ن��ف�����س��ي و�لج��ت��م��اع��ي على 
�لعبء  وتخفيف  و�مل��ج��ت��م��ع،  �لأ���س��رة 
م�ستوى  ع��ل��ى  �لق��ت�����س��ادي  �ل�سحي 
�ل��ربن��ام��ج تطوير  �ل���دول���ة، وي�����س��م 
لالأمر��س  م��وح��د  �إل��ك��رتوين  �سجل 
�جلينية على م�ستوى �لدولة، ي�سمل 
حول  �ل���زو�ج  قبل  م��ا  فحو�س  نتائج 
�لأمر��س �لور�ثية �ملتنحية، وحتديث 
لتو�كب  �ل�سحية  �ل�سيا�سات  وتقييم 
�حلديثة،  �ل���ور�ث���ة  ع��ل��وم  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�ملهني  �لتقييم  متطلبات  وحت��دي��ث 
ما  يف  �لعاملية  �ملعايري  وف��ق   PQR
�إ�سافة  �لتخ�س�سات �جلينية،  يخ�س 
�لفحو�س  �أه��م��ي��ة  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  �إىل 
�جلينية بني �أفر�د �ملجتمع من خالل 
دعم �حلمالت �لتثقيفية و�لتوعوية.

اإ���ص��دار ع��دد م��ن ال���ق���رارات يف 
ال�صوؤون الت�صريعية.

�إ�سد�ر  جل�سته  خالل  �ملجل�س  �عتمد 
قر�ر بتعديل بع�س �أحكام قر�ر جمل�س 
�لأن��ظ��م��ة لالئحة  ����س���اأن  �ل������وزر�ء يف 
�لتنفيذية للقانون �لحتادي يف �ساأن 
خالل  م��ن  وتنميتها،  �لبيئة  حماية 
حت��دي��ث ب��ع�����س �أح���ك���ام ن��ظ��ام تقييم 
وللمن�ساآت  للم�ساريع  �لبيئي  �لأث���ر 
�مل�ستجد�ت  ملو�كبة  وذلك  و�لأن�سطة، 
يف  و�مل�ساهمة  �ل�سناعي،  �لقطاع  يف 
حت��ق��ي��ق ج����ودة ح��ي��اة �أف�������س���ل، ورفع 
�لبيئي  و�لم���ت���ث���ال  �لل����ت����ز�م  ن�����س��ب��ة 
ل��ل��م��ن�����س��اآت، و����س���م���ان ت��ط��ب��ي��ق �حلد 
�لأدن�����ى م��ن م��ت��ط��ل��ب��ات ن��ظ��ام تقييم 
�لأثر �لبيئي، مما ينعك�س على تعزيز 
�لأد�ء  ل��ت��ق��ي��ي��م  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
�لبيئي وتعزيزه يف �لإم��ار�ت ويرتقي 
متنوع  �قت�ساد  وبناء  �لبيئي،  ب��الأد�ء 

م�ستد�م، وحماية �لأنظمة �لبيئية.
يف  ق���ر�ر  �إ���س��د�ر  �ملجل�س  �عتمد  كما 
للقانون  �لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  ���س��اأن 
�ساأن �سمان �حلقوق يف  �لحت��ادي يف 
�لأم�����و�ل �مل��ن��ق��ول��ة، �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
�لدولة  تقدم  وتعزيز  �لقانون  تفعيل 
�لقانونية  �حل���ق���وق  ق���وة  م��وؤ���س��ر  يف 
و�ملوؤ�سر�ت  �ل��ع��امل��ي،  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
�لأم���و�ل  بتقدمي  �خل��ا���س��ة  �لفرعية 
�ملنقولة �ملختلفة ك�سمان، حيث ت�سم 
بها  �ملعرتف  �ملعايري  �أف�سل  �لالئحة 
ما  �لعاملية،  �ملمار�سات  و�أف�سل  دولياً 

�لقانوين  �لإط��ار  تعزيز  ينعك�س على 
�جلاذبية  وزي����ادة  �لأع���م���ال،  ملمار�سة 
�ل�ستثمارية للدولة، وبالتايل حتقيق 
�لقت�ساد  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م��ك��ا���س��ب 

�لكلي.
ك���م���ا و�ف�������ق جم���ل�������س �ل����������وزر�ء على 
�ملقررة   10% بن�سبة  �لعمل  �إع����ادة 
لقيمة  �ليومي  �لأق�سى  لالنخفا�س 

�ل�سهم يف �لأ�سو�ق �ملالية.

اإدارة  جمل�س  ت�صكيل  اإع����ادة 
�صركة الحتاد للقطارات.

�حلكومية،  �لتنظيمية  �ل�����س��وؤون  يف 
ت�سكيل جمل�س  �إع��ادة  �ملجل�س  �عتمد 
للقطار�ت،  �لحت������اد  ���س��رك��ة  �إد�رة 
برئا�سة �سمو �ل�سيخ ذياب بن حممد 
�آل نهيان، حيث قال �سموه:  بن ز�يد 
�إد�رة  جمل�س  ت�سكيل  �ليوم  "�أعدنا 
قطار �لحتاد برئا�سة �ل�سيخ ذياب بن 
.. م�سروع  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
تنموية  ب�����س��م��ة  ل���ه  ���س��ي��ك��ون  وط���ن���ي 
د�ئمة .. وفريق عمل نعلم �أنه �سينجز 

�ملهمة بكل �قتد�ر".
من  كال  ع�سويته  يف  �ملجل�س  وي�سم 
معايل فالح حممد �لأحبابي، رئي�س 
باأبوظبي،  و�ل��ن��ق��ل  �ل��ب��ل��دي��ات  د�ئ����رة 
�ملدير  �لطاير،  حممد  مطر  ومعايل 
�لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين لهيئة 
ب��دب��ي، و�سعادة  �ل��ط��رق و�مل��و����س��الت 
�ملن�سوري،  ج��م��ع��ة  ح�����س��ن  �مل��ه��ن��د���س 
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  وكيل 

و�لنقل،  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ل�������س���وؤون 
و���س��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س ���س��الح ب���ن بطي 
�ملبادر�ت  �ملهريي، رئي�س هيئة تنفيذ 
وت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف �إم����ارة 
�سعيد  حم���م���د  و����س���ع���ادة  �ل�������س���ارق���ة، 
�لأمريي  �ل��دي��و�ن  مدير  �لظنحاين 
ب���ال���ف���ج���رية، و����س���ع���ادة م���ن���ذر حممد 
�خليمة،  ر�أ���س  بلدية  مدير  �لزعابي، 
�لوكيل  �ليتيم،  ر��سد  �سعيد  و�سعادة 
�مل�ساعد ل�سوؤون �ملو�رد �ملالية يف وز�رة 

�ملالية.
�إعادة  �ملجل�س  �عتمد  �آخ��ر  من جانب 
ت�����س��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل ل���در�����س���ة ملف 
�لت�������س���ال ع����رب �لإن�����رتن�����ت و�أمت���ت���ة 
�لعمل، برئا�سة وزير دولة لالقت�ساد 
�ل�سطناعي  و�ل������ذك������اء  �ل����رق����م����ي 
وت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، حيث 
ت�سكيل  �أي�سا  "�عتمدنا  �سموه:  ق��ال 
عرب  �حلكومي  �لعمل  لأمت��ت��ة  فريق 
.. وذلك  بعد  �لت�سال عن  تطبيقات 
لالقت�ساد  �ل���دول���ة  وزي�����ر  ب��رئ��ا���س��ة 
�ل�سطناعي  و�ل������ذك������اء  �ل����رق����م����ي 
وتطبيقات �لعمل عن بعد .. م�ستقبل 
خمتلفاً  ���س��ي��ك��ون  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل 

خالل �لعقود �لقادمة".
�مل��ج��ل�����س يف ع�����س��وي��ت��ه وزير  وي�����س��م 
و�مل�ساريع  �لأع����م����ال  ل����ري����ادة  دول�����ة 
جانب  �إىل  و�مل��ت��و���س��ط��ة،  �ل�����س��غ��رية 
ع����دد م���ن �جل���ه���ات �لحت����ادي����ة وهي 
قطاع  ل���ت���ن���ظ���ي���م  �ل����ع����ام����ة  �ل���ه���ي���ئ���ة 
�لرقمية،  و�حل���ك���وم���ة  �لت�������س���الت 

�لحت����ادي  �مل���رك���ز  �لق��ت�����س��اد،  وز�رة 
للتناف�سية و�لإح�ساء، ووز�رة �لعدل، 
وم�سرف �لإمار�ت �ملركزي، و�ملجل�س 
�عتمد  كما  �لوطني.  لالأمن  �لأع��ل��ى 
�ملجل�س خالل جل�سته ت�سكيل �للجنة 
وز�رة  برئا�سة  لالتفاقيات  �ل��د�ئ��م��ة 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل، و�لتي 
تخت�س مبر�جعة ودر��سة �لتفاقيات 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ع��اه��د�ت  �لثنائية 
تربمها �جلهات �حلكومية �لحتادية 
و�ملحلية، و�لتن�سيق معها يف �إجر�ء�ت 
�لن�سحاب  �أو  �لن�سمام  �أو  �لت�سديق 
�إىل �لتفاقيات و�ملعاهد�ت، �إىل جانب 
��ست�سافة  طلبات  وم��ر�ج��ع��ة  در����س��ة 
�لدولة  �ل��دول��ي��ة يف  �مل��ن��ظ��م��ات  م��ق��ار 
ب�����س��اأن��ه��ا، وت�سم  �ل��ت��و���س��ي��ات  ورف����ع 
عدد�ً  ع�سويتها  يف  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 

من �جلهات �حلكومية.

ال�صوؤون  يف  ق��رارات  عدة  اإ�صدار 
احلكومية.

موؤ�س�سة  ت��ك��ل��ي��ف  �مل��ج��ل�����س  �ع���ت���م���د 
ب����اإد�رة  �مل��در���س��ي  للتعليم  �لإم������ار�ت 
�مل�ستمرة  �لخ��ت��ب��ار�ت  ك��اف��ة  وتنفيذ 
و�ملركزية للمد�ر�س �خلا�سة �ملطبقة 
ملنهاج وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وو�فق 
على طلب �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لعمل  ت��ن��ظ��ي��م  م���و����س���وع  م��ن��اق�����س��ة 
تنمية  وز�رة  و���س��ي��ا���س��ة  �ل��ت��ط��وع��ي، 
�ملجتمع يف �ساأن تطوير نظام �ل�سمان 

�لجتماعي.
وعلى �ل�سعيد �لدويل، �سادق �ملجل�س 
ع��ل��ى ع���دد م��ن �لت��ف��اق��ي��ات يف �إط���ار 
و�ل�سر�كة مع  �لدويل  �لتعاون  تعزيز 
�مل�سادقة  �سملت  �ل�����س��دي��ق��ة،  �ل����دول 
للموؤ�س�سة  �مل�����ق�����ّر  �ت���ف���اق���ي���ة  ع���ل���ى 
�لإقليمية ملقا�سة وت�سوية �ملدفوعات 
�لعربية بني حكومة �لدولة و�سندوق 
حكومة  مع  و�تفاقية  �لعربي،  �لنقد 
مم���ل���ك���ة ت����اي����الن����د ب���������س����اأن �لإع����ف����اء 
�مل�سبقة  تاأ�سرية �لدخول  �ملتبادل من 
حلاملي جو�ز�ت �ل�سفر �لدبلوما�سية 
و�تفاقيتني  و�خل��ا���س��ة،  و�ل��ر���س��م��ي��ة 
هندور��س  ج��م��ه��وري��ة  م���ن  ك���ل  م���ع 
�ساأن  يف  �ل����ك����ام����ريون  وج���م���ه���وري���ة 
�إقليميهما  ب���ني  �جل���وي���ة  �خل���دم���ات 
مع  �أخ��رى  و�تفاقية  ور�ئهما،  وفيما 
�لنقل  ب��ول��ن��د� يف جم���ال  ج��م��ه��وري��ة 
�ل��ب��ح��ري، �إىل ج��ان��ب �مل�����س��ادق��ة على 
لتفاقية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �ن�����س��م��ام 

�ل�سوق �لعربية �مل�سرتكة للكهرباء.

بحث مع الرئي�س الأوكراين تعزيز عالقات التعاون والق�صايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: االإمارات ت�يل اهتماما كبريا باإقامة �ضراكات فاعلة مع دول العامل ال�ضديقة يف خمتلف القطاعات
فلودميري زيلين�صكي يهنيء الإمارات رئي�صًا وحكومًة و�صعبًا بنجاح و�صول )م�صبار الأمل( اإىل كوكب املريخ

اعتمد ا�صتخدام تكنولوجيا ب�صمة الوجه يف احل�صول على اخلدمات
حممد بن را�ضد: الرهان على ال�ضباب وتعزيز قدراتهم يعترب نهجًا را�ضخًا ت�ؤمن به االإمارات منذ قيام االحتاد 

حممد بن را�صد: 
• و�صول م�صبار الأمل للمريخ .. اإجناز نبداأ به اخلم�صني القادمة يف دولة الإمارات عرب م�صروع ا�صتطاع الو�صول بطموحات العرب العلمية ملحطات جديدة
• اعتمدنا خالل اجتماعنا بدء جتربة ب�صمة الوجه يف بع�س خدمات القطاع اخلا�س للتاأكد من الهوية ال�صخ�صية 
• لالأفراد بدل تقدمي الكثري من الأوراق للتاأكد من البيانات ال�صخ�صية .. جتربة تقودها وزارة الداخلية ويف حال جناحها �صيتم تعميمها .. لت�صهيل حياة املتعاملني
• واعتمدنا اأي�صا ت�صكيل فريق لأمتتة العمل احلكومي عرب تطبيقات الت�صال عن بعد .. وذلك برئا�صة وزير الدولة لالقت�صاد 

الرقمي والذكاء ال�صطناعي وتطبيقات العمل عن بعد .. م�صتقبل العمل احلكومي �صيكون خمتلفًا خالل العقود القادمة
• اأعدنا ت�صكيل جمل�س اإدارة قطار الحتاد برئا�صة ال�صيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان .. م�صروع وطني 

�صيكون له ب�صمة تنموية دائمة .. وفريق عمل نعلم اأنه �صينجز املهمة بكل اقتدار

جمل�س الوزراء يبارك الإجناز التاريخي لالإمارات والوطن العربي بو�صول م�صبار الأمل اإىل مدار املريخ ويعتمد عددا من القرارات واملبادرات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ل�ستك�ساف  �لإم���ار�ت  م�سروع  �أعلن 
�لذي  �لأمل"،  "م�سبار  �أن  �مل��ري��خ، 
دخ������ل ب���ن���ج���اح م��������د�ر �مل�����ري�����خ ي���وم 
�سورة  �أوىل  �أر�سل  �ملا�سي،  �لثالثاء 
وفقاً  �لأح����م����ر  ل��ل��ك��وك��ب  �ل��ت��ق��ط��ه��ا 
للخطط �لزمنية �ملو�سوعة، مد�سناً 
 1000 جمع  مرحلة  ب��د�ي��ة  بذلك 
�ل��ب��ي��ان��ات �جلديدة  غ��ي��غ��اب��اي��ت م��ن 
عن كوكب �ملريخ بهدف ��ستخد�مها 
�لعلوم  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  لإح�������د�ث 

�لعاملية وقطاع �لف�ساء.
وت��رق��ب �مل��الي��ني يف دول���ة �لإم����ار�ت 
و�ل���ع���امل ب�سغف  �ل��ع��رب��ي  و�ل���وط���ن 
�لأمل  م�سبار  يلتقطها  ���س��ورة  �أول 
ل��ك��وك��ب �مل���ري���خ، و�ل���ت���ي ���س��ت��خ��ل��د يف 
�سور  �أول  باعتبارها  �ل��ت��اري��خ  كتب 
�إىل  ي�سل  ع��رب��ي  م�����س��ب��ار  يلتقطها 
�سورة  و�أول  �ل��ك��ون،  يف  نقطة  �أب��ع��د 
ُتلتقط لكوكب �ملريخ باأجهزة علمية 
وت�سغلها  تديرها  ومبتكرة  حديثة 
كفاء�ت وطنية �إمار�تية عربية �سمن 
مهمته �لأ�سا�سية يف توفري معلومات 
وبيانات و�سور حول �لغالف �جلوي 

لكوكب �ملريخ.
وي��ع��ت��رب ����س��ت��ق��ب��ال دول����ة �لإم������ار�ت 
لل�سورة �لأوىل للمريخ موؤ�سر�ً على 
�لفرعية  و�أن��ظ��م��ت��ه  �مل�����س��ب��ار  ك��ف��اءة 
و�أج�����ه�����زت�����ه �ل���ع���ل���م���ي���ة وج����ودت����ه����ا، 
و�لتو��سل �ل�سل�س و�لفعال مع مركز 
�أن  يوؤكد  مما  �خلو�نيج،  يف  �لتحكم 
�خلطط  وفق  مت�سي  �مل�سبار  مهمة 
�مل��و���س��وع��ة و�مل���درو����س���ة، و�ل��ت��ي يتم 
�ختبار �لأجهزة �لعلمية  فيها حالياً 
للمرحلة  �مل�����س��ب��ار  لتهيئة  مت��ه��ي��د�ً 
�مل��ه��م��ة وه����ي مرحلة  �ل��ت��ال��ي��ة م���ن 
�ل��ع��ل��م��ي عرب  �مل�����د�ر  �إىل  �لن���ت���ق���ال 
ل��ت��وج��ي��ه م�سار  جم��م��وع��ة ع��م��ل��ي��ات 
باأمان  �مل��د�ر  ه��ذ�  �إىل  لنقله  �مل�سبار 
�ل�سورة  وت��ظ��ه��ر  �أب���ري���ل.  ���س��ه��ر  يف 
�ل�سم�س  ���س��روق  عند  �لتقطت  �لتي 
�لذي  موؤن�س"،  "�أوليمبو�س  بركان 
كوكب  ع����ل����ى  ب�����رك�����ان  �أك��������رب  ي����ع����د 
�ملجموعة  يف  ب��رك��ان  و�أك����رب  �مل��ري��خ 

�ل�سورة  �لتقطت  وق���د  �ل�سم�سية. 
 25،000 ح�������و�يل  �رت�����ف�����اع  ع���ل���ى 
�ملريخ، ويظهر  كيلومرت فوق �سطح 
�ل�سورة  ي�سار  �لعلوي من  يف �جلزء 
وميكن  للمريخ،  �ل�سمايل  �لقطب 
موؤن�س"  "�أوليمبو�س  ب��رك��ان  روؤي���ة 
يف و���س��ط �ل�����س��ورة م���ع ب����زوغ �سوء 
ب�سكل  �ل�سورة  تظهر  كما  �ل�سم�س. 
�لقريبة  �ل��ث��الث  �ل���رب�ك���ني  و����س��ح 
وهي  �ملريخ  على  �ل�ستو�ء  خط  من 
بافوني�س  وق��م��ة  ����س��ك��ري��و���س  ق��م��ة 
وق��م��ة �أر���س��ي��ا. ومي��ك��ن روؤي���ة �لغيوم 
�جلنوبية  �مل��رت��ف��ع��ات  ف��وق  �لثلجية 
"�أ�سفل ميني �ل�سورة" وكذلك حول 
�أل��ب��ا موؤن�س و�ل��ت��ي تظهر يف  ب��رك��ان 
�أعلى �لي�سار. كما ميكن روؤية �لغيوم 
�لثلجية بو�سوح " �أعلى �ل�سورة ويف 
بني  �ل��ن��ظ��ر  " ع��ن��د  �ملنت�سف  مي��ني 
�لكوكب و�لف�ساء من حوله. وتوفر 
ه���ذه �ل��غ��ي��وم �ل��ث��ل��ج��ي��ة �ل��ت��ي ميكن 
روؤيتها يف مناطق جغر�فية خمتلفة 
�أوق��ات خمتلفة من �ليوم نظرة  ويف 
�لأمل  م�سبار  م�ساهمة  ع��ن  �ساملة 
�ملريخ.  للمناخ على  تعزيز فهمنا  يف 
�لتقاط  يف  �لأم������ل  م�����س��ب��ار  وجن����ح 
عرب  �ملريخ  لكوكب  �لأوىل  �ل�سورة 
 EXI كامري� �ل�ستك�ساف �لرقمية 
متخ�س�سة  رق��م��ي��ة  ك���ام���ري�  وه����ي 
�لدقة  عالية  ملونة  �سور  للتقاط 
�أي�ساً  وت�����س��ت��خ��دم  �مل���ري���خ،  ل��ك��وك��ب 
لقيا�س �جلليد و�لأوزون يف �لطبقة 
�ل�سفلى للغالف �جلوي. حيث ت�سكل 
�لكامري� �إحدى �لبتكار�ت �لناجحة 
و�مل�سممة خ�سي�ساً لتحقيق �أهد�ف 

�مل�����س��ب��ار يف در�����س���ة �ل��غ��الف �جلوي 
للكوكب �لأحمر.

وبالإ�سافة �إىل هذه �ل�سورة، �سيجمع 
 1000 من  �أكرث  �لأمل"  "م�سبار 
غيغابايت من �لبيانات �جلديدة عن 
كوكب �ملريخ، بحيث يتم �إيد�عها يف 
مركز للبيانات �لعلمية يف �لإمار�ت، 
للم�سروع  �لعلمي  �لفريق  و�سيقوم 
بفهر�ستها وحتليلها. وتعترب كامري� 
و�حدًة   EXI �لرقمية  �ل�ستك�ساف 
متطورة  ع��ل��م��ي��ة  �أج�����ه�����زة   3 م����ن 
لدر��سة  �لأم�������ل  م�����س��ب��ار  ي��ح��م��ل��ه��ا 
ك��وك��ب �مل��ري��خ، ون��ق��ل ���س��ورة �ساملة 
�جلوي  غالفه  وطبقات  مناخه  عن 
�أن  �ساأنه  �ل��ذي من  �لأم��ر  �ملختلفة، 
�لغالف  لعمليات  عميقاً  يوفر فهماً 

�جلوي لكوكب �ملريخ.
وتعترب كامري� �ل�ستك�ساف �لرقمية 
متعددة  �إ�سعاعية  كامري�   ،  EXI
�لتقاط  ق��ادرة على  �مل��وج��ي،  �لطول 
12 م��ي��غ��اب��ي��ك�����س��ل مع  ���س��ور ب��دق��ة 
�لإ�سعاعي  �ل���ت���درج  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�ملف�سل.  �ل��ع��ل��م��ي  للتحليل  �ل����الزم 
عد�ستني  م���ن  �ل���ك���ام���ري�  وت���ت���ك���ون 
بنف�سجية  �لفوق  لالأ�سعة  �إحد�هما 
و�لأخرى لالأطياف �مللونة ت�ستخدم 
للتقاط �سور ذ�ت تفا�سيل و��سحة 

للمريخ.
�لق�سري  �ل����ب����وؤري  ل��ل��ب��ع��د  ومي���ك���ن 
مقد�ر  م���ن  ي��خ��ف�����س  �أن  ل��ل��ع��د���س��ة 
�ل�سوئي  للتعري�س  �ل���الزم  �ل��زم��ن 
�إىل وقت ق�سري جد�ً للتقاط �سور 

ثابتة �أثناء �لدور�ن حول �لكوكب.
وي��ت��ك��ون م�����س��ت�����س��ع��ر �ل���ك���ام���ري� من 

 12 بدقة  �ل��ل��ون  �أح��ادي��ة  م�سفوفة 
وميكن   ،3:4 �أب��ع��اده��ا  ميغابيك�سل 
�ل��ت��ق��اط �ل�����س��ورة وت��خ��زي��ن��ه��ا على 
ب���ح���ي���ث ميكن  �ل�����ذ�ك�����رة  ����س���ري���ح���ة 
ودقتها،  �ل�����س��ورة  حجم  يف  �لتحكم 
�لبيانات  نقل  معدل  م��ن  يقلل  مم��ا 
بني �مل�سبار ومركز �لتحكم �لأر�سي.

 180 �لتقاط  �مل�ست�سعر  وي�ستطيع 
�سورة عالية �لدقة يف �ملرة �لو�حدة، 
فيلم  ت�سوير  �إمكانية  ذل��ك  ويعني 
�حل���اج���ة. ويعترب  ع��ن��د   4K ب��دق��ة 
ميزة  �ملنف�سلة  �ملر�سحات  ��ستخد�م 
�أف�سل  دق��ة  توفري  ميكنها  �إ�سافية 
بالإ�سافة  �لأل������و�ن،  م��ن  ل���ون  ل��ك��ل 
�إىل �أنها توفر تفا�سيل �أكرث دقة يف 
�ل�سورة، مما ي�سهم يف تقليل درجة 
�لإ�سعاع  ق��ي��ا���س  ع��ن��د  �ل��ي��ق��ني  ع���دم 

للت�سوير �لعلمي.
�لأ�سعة  ع��د���س��ة  ي��خ�����س  م���ا  يف  �أّم�����ا 
نطاق  ف�����س��ي��ك��ون  �لبنف�سجية  ف���وق 
�ل����رتدد ل��ل��م��وج��ات ق�����س��رية �لطول 
بني "245-275" نانومرت، بينما 
للموجات  �ل������رتدد  ن���ط���اق  ���س��ي��ك��ون 
 "335  –  305" ب���ني  �ل��ط��وي��ل��ة 
لنظام  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �أم������ا  ن����ان����وم����رت، 
�ل��ع��د���س��ة �لأخ������رى ف�����س��ي��ك��ون تردد 
 "645 –  625" �لأح���م���ر  �ل��ل��ون 
 506" �لأخ�سر  و�ل��ل��ون  نانومرت، 
�لأزرق  و�للون  – 586" نانومرت، 

– 469" نانومرت.  405"
كذلك  م��ع��ه  �لأم����ل  م�سبار  وي��ح��م��ل 
�لطيفي  �ملقيا�س  وه��و  ثانياً  ج��ه��از� 
 ،EMIRS بالأ�سعة حتت �حلمر�ء
�لذي يقي�س درجات �حلر�رة وتوزيع 

�لغبار وبخار �ملاء و�لغيوم �جلليدية 
يف �لطبقة �ل�سفلى للغالف �جلوي. 
وقد مت تطوير هذ� �جلهاز للتقاط 
دي����ن����ام����ي����ك����ي����ات �ل������غ������الف �جل������وي 
مر�آة  با�ستخد�م  للمريخ،  �ملتكاملة 
�سورة   20 لتوفري  �ل�سوئي  �مل�سح 
يف �ل���دورة �ل��و�ح��دة ب��دق��ة تبلغ من 

بيك�سل. لكل  كم   300 �إىل   100
�لطيفي  �مل��ق��ي��ا���س  ه���ذ�  وي�����س��ت��ه��دف 
�ل�سفلي  �جل�����وي  �ل���غ���الف  در������س����ة 
ل��ل��م��ري��خ يف ن��ط��اق��ات �لأ���س��ع��ة حتت 
�حل����م����ر�ء، وت���وف���ري م��ع��ل��وم��ات من 
بالتز�من  �ل�سفلي  �جل��وي  �ل��غ��الف 
م��������ع م������الح������ظ������ات م��������ن ك�����ام�����ري� 

�ل�ستك�ساف.
�أما �جلهاز �لثالث �لذي حمله �مل�سبار 
�ملقيا�س  فهو  �ملريخ  كوكب  لدر��سة 
�لطيفي بالأ�سعة ما فوق �لبنف�سجية 
EMUS، �لذي يقي�س �لأوك�سجني 
�لطبقة  يف  �ل��ك��رب��ون  �أوك�سيد  و�أول 
و�لهيدروجني  ل��ل��م��ري��خ  �حل���ر�ري���ة 
�خلارجي  �لغالف  يف  و�لأوك�سجني 
للمريخ. وهو مقيا�س فوق بنف�سجي 
�ملكانية  �ل��ت��غ��ري�ت  مل��ر�ق��ب��ة  م�سمم 
�لرئي�سة  ل���ل���م���ك���ون���ات  و�ل���زم���ن���ي���ة 
للمريخ.  �حل����������ر�ري  �ل����غ����الف  يف 
وي�ستهدف �ملقيا�س �لطيفي بالأ�سعة 
مدى  حت��دي��د  �لبنف�سجية  ف��وق  م��ا 
�لكربون  �أوك�سيد  �أول  وت��ن��ّوع  وف��رة 
�ل��غ��الف �حلر�ري  و�لأوك�����س��ج��ني يف 
مو�سمية،  �سبه  زمنية  نطاقات  على 
�لأبعاد  ث��الث��ي  �ل��رتك��ي��ب  وح�����س��اب 
لالأوك�سجني  �مل���ت���غ���رية  و�ل���ن�������س���ب 
و�لهيدروجني يف �لغالف �خلارجي.

و�أ���س��ب��ح��ت دول����ة �لإم������ار�ت خام�س 
دول���ة عربية،  و�أول  �ل��ع��امل  دول���ة يف 
�إىل كوكب �ملريخ  تنجح يف �لو�سول 
ب��ع��د جن���اح م�����س��ب��ار يف دخ����ول مد�ر 
�ل��ك��وك��ب �لأح���م���ر ي���وم �ل��ث��الث��اء 9 
مد�ر  بدخول  �لنجاح  وم��ع  فرب�ير. 
�لأ�سعب  �مل���رح���ل���ة  وه�����ي  �مل�����ري�����خ، 
م�سبار،  و�لأك��رث خطورة من مهمة 
يكون �مل�سبار قد �أجنز ر�بع مر�حله 
منذ  �لف�سائية  رحلته  يف  �لرئي�سية 
 2020 ي���ول���ي���و   20 يف  �إط����الق����ه 
يف  �لف�سائي  تانيغا�سيما  مركز  من 
"�إت�س  �ل�����س��اروخ  �ل��ي��اب��ان على م��ن 
مرحلة  بالرتتيب:  وه��ي  �إيه"،   2
�لعمليات  وم����رح����ل����ة  �لإط������������الق، 
�ملبكرة، ومرحلة �ملالحة يف �لف�ساء، 
ومرحلة �لدخول �إىل �ملد�ر. ويتبقى 
�لنتقال  ه���م���ا:  م��رح��ل��ت��ان  �أم���ام���ه 
�ملرحلة  و�أخ���ري�ً  �لعلمي،  �مل���د�ر  �إىل 
مهمته  �مل�سبار  يبد�أ  حيث  �لعلمية، 
بر�سد  �خل���ا����س���ة  �ل���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة 
وحت��ل��ي��ل م���ن���اخ �ل���ك���وك���ب �لأح���م���ر. 
ول��ك��ل م��ن ه��ذه �مل��ر�ح��ل خماطرها 
وحتدياتها  �خل���ا����س���ة  وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
�لنوعية �لتي تتطلب �لتعامل معها 
جانب  من  ومهارة  وكفاءة  دق��ة  بكل 

فريق �لعمل.
�لتالية  للمرحلة  �مل�سبار  وي�ستعد 
من �ملهمة وهي مرحلة �لنتقال �إىل 
�ملد�ر �لعلمي عرب جمموعة عمليات 
لتوجيه م�سار �مل�سبار لنقله �إىل هذ� 
�أبريل.  �سهر  ب��ح��ل��ول  ب���اأم���ان  �مل����د�ر 
تبد�أ  �لعمليات  �إجن��از كل هذه  وبعد 
�مل�سبار  رح��ل��ة  �لأخ�����رية يف  �مل��رح��ل��ة 
وه���ي �مل��رح��ل��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة �مل���ق���رر لها 

�ملقبل،  �أب����ري����ل  ���س��ه��ر  يف  ت���ب���د�أ  �أن 
بتوفري  �لأم��ل  م�سبار  �سيقوم  حيث 
�ملريخ  م��ن��اخ  ع��ن  كاملة  ���س��ورة  �أول 
و�لظروف �جلوية على �سطحه على 
ما  �ل�سنة،  وبني ف�سول  �ليوم  م��د�ر 
جوي  م��ر���س��د  �أول  ف��ع��ل��ي��اً  ي��ج��ع��ل��ه 

للكوكب �لأحمر.
�سنة  مل���دة  �مل�����س��ب��ار مهمته  وي��و����س��ل 
مريخية كاملة "687 يوماً �أر�سياً"، 
 ،2023 �أب��ري��ل  ح��ت��ى  بحيث مت��ت��د 
�لعلمية  �لأجهزة  �أن تر�سد  ل�سمان 
على  �مل�سبار  يحملها  �لتي  �لثالثة 
�ملطلوبة  �لعلمية  �لبيانات  كل  متنه 
من  �لإن�سان  �إليها  يتو�سل  مل  �لتي 
ق��ب��ل ح���ول م��ن��اخ �مل��ري��خ، وق���د متتد 
�أخرى،  مريخية  �سنة  �مل�سبار  مهمة 
�إذ� تطلب �لأم��ر ذل��ك، جلمع �ملزيد 
م���ن �ل���ب���ي���ان���ات وك�����س��ف �مل���زي���د من 

�لأ�سر�ر عن �لكوكب �لأحمر.
وب�������د�أت رح���ل���ة م�������س���روع �لإم�������ار�ت 
�لأمل"  "م�سبار  �ملريخ  ل�ستك�ساف 
ك��ف��ك��رة ق��ب��ل ���س��ب��ع ���س��ن��و�ت يف خلوة 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ل��ه��ا  دع����ا  وز�ري�������ة 
مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
يف  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء 
جزيرة �سري بني يا�س يف �أو�خر عام 
�إىل  �لفكرة  هذه  وحتولت   ،2013
�ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در  عندما  و�ق��ع 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����س��ي��خ 
 ،2014 ع����ام  يف  �ل����دول����ة،  رئ��ي�����س 
�لإمار�ت  وك��ال��ة  بتاأ�سي�س  مر�سوماً 
م�سروع  على  �لعمل  لبدء  للف�ساء، 
�إىل كوكب  �أول م�سبار عربي  �إر�سال 
"م�سبار  ����س��م  ع��ل��ي��ه  �أُط���ل���ق  �مل���ري���خ، 

يتوىل مركز حممد  �لأمل"، بحيث 
بن ر��سد للف�ساء �لتنفيذ و�لإ�سر�ف 
على مر�حل ت�سميم �مل�سبار وتنفيذه، 
بينما متول �لوكالة �مل�سروع وت�سرف 

على �لإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذه.
وت�����خ�����ط�����ي م�����������س�����روع �لإم���������������ار�ت 
�لأمل"  "م�سبار  �ملريخ  ل�ستك�ساف 
بنجاح منذ بد�يته عام 2014 عدد�ً 
�أبرزها �لظروف  من �لتحديات كان 
حول  كورونا  جائحة  فر�ستها  �لتي 
�ل���ع���امل، ومت��ك��ن �ل��ف��ري��ق م���ن نقل 
�مل�سبار من دبي �إىل �ليابان و�إطالقه 
وقد  تانغا�سيما.  ق��اع��دة  م��ن  بنجاح 
����س��ت��غ��رق ت��ط��وي��ر م�����س��ب��ار �لأم����ل 6 
مهمات  ��ستغرقت  ح��ني  يف  ���س��ن��و�ت، 
�إىل  �سنو�ت   10 �مل�سابهة من  �ملريخ 
�مل�سروع  �إجن���از  مت  كما  �سنة.   12
بن�سف �لتكلفة �لعتيادية للم�ساريع 
�ملريخ  كوكب  �إىل  �لأخ���رى  �لعلمية 
مليون   200 �لتكلفة  بلغت  ح��ي��ث 
�لأق�����ل يف  ب���ني  دولر، وت��ع��ت��رب م���ن 
وم�سروعات  مبهمات  قيا�سا  �لعامل 
�لكو�در  مماثلة وذلك بف�سل جهود 
و�لعلمية  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة 

�لوطنية.
ويخدم هذ� �مل�سروع �لب�سرية ب�سكل 
خا�س،  ب�سكل  �لعلمي  و�ملجتمع  عام 
من  يجمعها  �لتي  �ملعلومات  وي�سع 
خ��الل �أب��ح��اث��ه يف كوكب �مل��ري��خ من 
دون مقابل يف متناول �أكرث من 200 
�أبحاث حول  موؤ�س�سة علمية ومركز 
�لعامل، كما ير�سخ م�سروع �لإمار�ت 
�ه��ت��م��ام �سباب  �مل���ري���خ  ل���س��ت��ك�����س��اف 
لدر��سة  �ل��ع��رب��ي  و�ل���ع���امل  �ل���دول���ة 
و�لهند�سة  و�ل���ري���ا����س���ي���ات  �ل��ع��ل��وم 
و�لتكنولوجيا و�لتخ�س�س فيها، كما 
�لإم��ار�ت ل�ستك�ساف  ي�سهم م�سروع 
�إمار�تية عالية  ك��و�در  �ملريخ يف بناء 
تكنولوجيا  جم������ال  يف  �ل����ك����ف����اءة 
�لف�ساء و�لبتكار و�لأبحاث �لعلمية 
و�لف�سائية. كما ي�سهم هذ� �مل�سروع 
�إح��د�ث حتولت  �لعلمي �لطموح يف 
ج����ذري����ة يف ت���ط���وي���ر ق�������در�ت دول����ة 
�لعربي يف جمال  و�لعامل  �لإم���ار�ت 
�لبنى �لتحتية �لهند�سية و�ل�سناعية 

و�لعلمية و�لبحثية.

•• دبي - حم�شن وا�شد:

منح  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ق��ررت 
تغيبو�  �لذين  للطلبة  ثالثة  فر�سة 
بعذر عن �ختبار�ت �لف�سل �لدر��سي 
�لخ���ت���ب���ار�ت  ب���ع���ده���ا  وم�����ن  �لأول، 
�لتعوي�سية �لتي حددت لحقاً، بعقد 
يف  �لتعوي�سي"،  تعوي�س   " �متحان 
�ل�سهر   25 وحتى   21 م��ن  �ل��ف��رتة 
�جل�����������اري، وذل��������ك وف������ق �لأ�����س����م����اء 
و�أو�سحت  �مل���د�ر����س  �أر���س��ل��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
ف��ي��ه��ا م�����ربر�ت غ��ي��اب �ل���ط���الب عن 

�لمتحانات �ملا�سية.
�متحانات  تطبيق  �ل����وز�رة  وح���ددت 
�ل��ر�ب��ع وحتى  م��ن  �ل�����س��ف��وف  طلبة 
�حل�����ادي ع�����س��ر �إل��ك��رتون��ي��اً ع���ن بعد 
�ملجموعة  �ملنزل" جلميع مو�د  "من 
�لعربية  �للغة  ت�سمل  و�لتي   ،"A"
و�لعلوم  و�لريا�سيات  و�لإجن��ل��ي��زي��ة 
و�لكيمياء  و�ل����ف����ي����زي����اء  �ل����ع����ام����ة 

و�لأح���ي���اء و�ل��ع��ل��وم �ل�����س��ح��ي، بينما 
�لثاين  �ل�سف  طلبة  �متحان  يطبق 
�لو�قعي  �حل�����س��ور  خ��الل  م��ن  ع�سر 
 ،"A" �مل��ج��م��وع��ة  مل����و�د  �مل��در���س��ة  يف 
�مل��ح��ددة لمتحانات  �مل��ر�ك��ز  يف نف�س 
مبا  �لأول  �ل��در����س��ي  �لف�سل  نهاية 
�لإ�سالمية  �لرتبية  م��ادت��ي  ذل��ك  يف 

و�لدر��سات �لجتماعية.
ملدر�ء  �أر�سلته  تعميم  وف��ق  و�أ���س��ارت، 
�لفرتة  ت��خ�����س��ي�����س  �إىل  �مل�����د�ر������س، 
�لثاين  �ل�سف  �ل�سباحية لختبار�ت 
م���ع���ظ���م���ه���ا، من  وت�����ك�����ون يف  ع�������س���ر 
�لتا�سعة �سباحاً وحتى �لعا�سرة، على 
�ل�سفوف  �ختبار�ت  موعد  يكون  �أن 
�لأخرى، يف �أغلبها من �لر�بعة وحتى 
�خلام�سة م�ساًء، على �أن تتو��سل كل 
ويتم  �مل��ع��ن��ي��ون  �لطلبة  م��ع  م��در���س��ة 
�إخ��ب��اره��م ب��اجل��دول �ل��زم��ن��ي �ملقرر 

لأد�ئهم �لمتحانات.
و�أفادت �أنها كانت قد عقدت �متحاناً 

لطالب  �لول  �ل���در�����س���ي  ل��ل��ف�����س��ل 
�مل���د�ر����س ح��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���س��ة �لتي 

هناك  و�أن  �ل�����وز�ري،  �مل��ن��ه��اج  تطبق 
عن  تخلف  قد  �لطالب  من  �لبع�س 

و�أعذ�ر  م��ربر�ت  وفق  �لمتحان  �د�ء 
تقنية  �ع��ط��ال  م��ن  ل��دي��ه��ا،  مقبولة 

�لطالب  �أو يف جهاز  �لنظام  �سو�ء يف 
منعه من �لدخول لأد�ء �لمتحان �أو 
تعر�س  �أو  �إنرتنت  �سبكة  توفر  ع��دم 
�لإ�سابة  �أو  �سحية  لوعكة  �لطالب 
خمالطتهم  �أو   "19 ك��وف��ي��د   " ب���� 
مل�سابني، وكذلك �أعذ�ر ب�سبب �ل�سفر 

خارج �لبالد.
تلقت  و�أن  ���س��ب��ق  �أن���ه���ا  و�أو����س���ح���ت 
�ملربر�ت عن عدم ح�سور �لمتحانات 
وفق ك�سوفات �أر�سلت من قبل �ملد�ر�س 
�مللف  ورق���م  �ل��ط��ال��ب  �أ���س��م  تت�سمن 
�خلا�س به و�مل��در���س��ة، و�ل��ع��ذر �لذي 
�لمتحانات  �أد�ءه  وب���ني  بينه  ح���ال 
�لف�سل   ( �ل�سابقتني  �ملرحلتني  يف 
و�لم����ت����ح����ان����ان  �لأول  �ل�����در�������س�����ي 
�لتعوي�سي �لذي حدد لحقاً(، وبعد 
در��ستها من قبل �لوز�رة قررت عمل 
�متحان تعوي�سي، لهوؤلء �ملتخلفني 
��سافت  �أن  بعد  �لم��ت��ح��ان  �د�ء  ع��ن 
�ل��ي��ه��م �ي�����س��ا �ل���ر�غ���ب���ني يف �ع����ادة 

�لمتحان لتح�سني درجاتهم.
وب��ًي��ن��ت �ل������وز�رة �أن���ه���ا وب��ع��د �إج����ر�ء 
و�لتعوي�سية  �لأوىل  �لم��ت��ح��ان��ات 
�أن  �ل�������درج�������ات، ح������دث  ل���ت���ح�������س���ني 
ت��خ��ل��ف �أي�������س���اً ب��ع�����س �ل���ط���الب عن 
�لم��ت��ح��ان �ل��ت��ع��وي�����س��ي، ف���اأرت���اأت �ن 
"تعوي�س  ث���ال���ث  �م���ت���ح���ان  جت�����ري 
�ملد�ر�س  م��ن  وطلبت  �لتعوي�سي"، 
�أد�ء  �إع��ادة ح�سر من مل يتمكن من 
�لقو�ئم  ورف��ع  �لتعوي�سي،  �لختبار 
حتى  �لغياب"  "مبربر�ت  ل���ل���وز�رة 
"تعوي�س  �إخ�ساعهم لالمتحان  يتم 

�لتعوي�سي".
�لمتحانات  �أن  �ل���������وز�رة  و�أك��������دت 
�ستقت�سر  �مل���ق���ب���ل���ة،  �ل��ت��ع��وي�����س��ي��ة 
ولن  ب��ع��ذر،  �ملتغيبني  �ل��ط��الب  على 
على  ح�سلو�  �لذين  للطالب  ي�سمح 
فر�ستهم يف �لمتحانات �لتعوي�سية 
�أن ح�سلو�  بعد  �أخ��رى  خو�سها مرة 
�لأوىل  )�لمتحانات  فر�ستني  على 

و�لتعوي�سية(، لعدم وجود منطق ملنح 
�لطالب فر�سة ثالثة لأد�ء �لختبار 
و�لثانية  �لأوىل  على  ح�سل  �أن  بعد 
�لكتفاء  م���ع  �ل����درج����ات،  ل��ت��ح�����س��ني 
عن  للمتغيبني  �لفر�سة  ه��ذه  مبنح 
�لمتحانات باأعذ�ر مقبولة ومقررة.

بع�س  �لل��ت��ز�م  �أهمية  على  و���س��ددت 
�لتوعوية  �لإر������س�����اد�ت  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
وك����ذل����ك �لإج�����������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة 
��ستثمار  �أهمية  بينها  ومن  للطلبة، 
لي�سنع  ب��ح��ك��م��ة  ل��ل��وق��ت  �ل���ط���ال���ب 
ت��ف��وق��ه، م���ع ح��ظ��ر����س��ت��خ��د�م �لآل����ة 
���س��ف��وف �حللقة  ل��ط��ل��ب��ة  �حل��ا���س��ب��ة 
��ستخد�م  و�إمكانية  و�لثانية،  �لأوىل 
�سفوف  ل��ط��ل��ب��ة  �حل���ا����س���ب���ة  �لآل�������ة 
�حللقة  طلبة  وعلى  �لثالثة،  �حللقة 
جهاز  �إح�سار   )12 )�ل�سف  �لثالثة 
للمدر�سة،  ب���ه  �خل���ا����س  �حل���ا����س���وب 
�لزي  �رت�����د�ء  �ل��ط��ل��ب��ة  وع��ل��ى جميع 

�ملدر�سي �أثناء تاأدية �لمتحانات.

التقطت بكامريا رقمية متطورة هي اأحد الأجهزة العلمية الثالثة املبتكرة التي يحملها امل�صبار لدرا�صة مناخ الكوكب الأحمر

االإمارات ت�ضتقبل اأول �ض�رة لك�كب املريخ من م�ضبار االأمل 

للمتغيبني باأعذار عن المتحانات ال�صابقة 

ال�ضهر   25 – الرتبية تقرر عقد امتحان »تع�ي�ضي التع�ي�ضي« ومتنحهم فر�ضة ثالثة من 21 
�صباحية ح�صورية لطلبة ال�صف ال� 12 وم�صائية اأون لين لل�صفوف الأخرى

• ال�صورة تظهر قمة جبل )اأوليمبو�س( والتي تعد اأعلى قمة يف املجموعة ال�صم�صية  
اأر�صيا  وقمة  بافوني�س  وقمة  ا�صكريو�س  قمة  وهي:  الثالث  الرباكني  ال�صورة  يف  • تظهر 

• تظهر الغيوم الثلجية يف ال�صورة والتي �صيعمل م�صبار الأمل على درا�صتها من خالل اأجهزته العلمية 
الأحمر  الكوكب  �صطح  عن  كيلومرت   25،000 حوايل  ارتفاع  من  ال�صورة  • التقطت 

• ال�صورة الأوىل للمريخ تد�صن بداية مرحلة جمع 1000 غيغابايت من البيانات اجلديدة عن كوكب املريخ 

• اإر�صال ال�صورة موؤ�صر على كفاءة الأجهزة العلمية للم�صبار وجودتها وان�صيابية عملها وفق اخلطط املو�صوعة  
• كامريا ال�صتك�صاف الرقمية EXI خم�ص�صة للتقاط �صور ملونة عالية الدقة لكوكب املريخ بالإ�صافة اإىل ا�صتخدامها لقيا�س اجلليد والأوزون يف الطبقة ال�صفلى للغالف اجلوي 
• جهاز املقيا�س الطيفي بالأ�صعة حتت احلمراء يقي�س درجات احلرارة وتوزيع الغبار وبخار املاء والغيوم اجلليدية يف الطبقة ال�صفلى للغالف اجلوي 
• جهاز املقيا�س الطيفي بالأ�صعة ما فوق البنف�صجية يقي�س الأوك�صجني واأول اأوك�صيد الكربون يف الطبقة احلرارية للمريخ والهيدروجني والأوك�صجني يف الغالف اخلارجي للمريخ 
• مهمة الإمارات ل�صتك�صاف املريخ اأنهت املرحلة الرابعة والأ�صعب بنجاح وت�صتعد لآخر مرحلتني وهما النتقال اإىل املدار العلمي واملرحلة العلمية 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن رئي�س 
وزراء اإيطاليا مبنا�ضبة اأدائه اليمني الد�ضت�رية

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" برقية تهنئة �إىل دولة ماريو در�غي مبنا�سبة �أد�ئه �ليمني �لد�ستورية 

رئي�سا لوزر�ء �جلمهورية �لإيطالية.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�ل�سمو  �هلل" و�ساحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد 

للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل دولة ماريو در�غي .

•• ابوظبي - وام:

�لأحد  �أم�س  �أوكر�نيا  زيلين�سكي رئي�س جمهورية  ز�ر فخامة فلودميري 
و�حة �لكر�مة، وذلك �سمن �لزيارة �لر�سمية �لتي يقوم بها للدولة حاليا 
نهيان  �آل  بن حممد  بن طحنون  �ل�سيخ خليفة  ��ستقباله  يف  ك��ان  حيث 

مدير تنفيذي مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
و��ستعر�س فخامته لدى و�سوله مر��سم حر�س �ل�سرف ثم و�سع �إكليال 
ي�ستند كل  31 لوحاً  �ل��ذي يتكون من  �ل�سهيد  �أم��ام ن�سب  �لزهور  من 

دولة  قيادة  بني  و�لت�سامن  و�لتكاتف  للوحدة  كرمز  �لآخ��ر  على  منها 
�لإمار�ت و�سعبها وجنودها �لأبطال. وقدم �ل�سيخ خليفة بن طحنون بن 
حممد �آل نهيان خالل جولة قام بها زيلين�سكي يف خمتلف �أنحاء �لو�حة 
دولة  �أبناء  بطولت  �إىل  ترمز  �لتي  ومر�فقها  �لو�حة  عن  و�فيا  �سرحا 
�لإم��ار�ت �لبو��سل وت�سحياتهم وتعرب عن �لكثري من �لقيم و�لدللت 
زيلين�سكي  فلودميري  فخامة  ق��ام  �جلولة  ختام  ويف  �جلليلة.  �لوطنية 
�أوكر�نيا بت�سجيل كلمة يف �سجل �ل��زو�ر عرب فيها عن  رئي�س جمهورية 

تقديره ل�سهد�ء دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

خليفة بن طحن�ن ي�ضتقبل رئي�س 
اأوكرانيا يف واحة الكرامة
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية عمان يف م�ضقط
•• م�شقط -وام:

�لتقى �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل م��ع��ايل �ل�سيد ب��در ب��ن حمد ب��ن حمود 
�لبو�سعيدي وزير خارجية �سلطنة عمان �ل�سقيقة وذلك يف 

�إطار �لزيارة �لتي يقوم بها �سموه �إىل �سلطنة عمان.
و�لتاريخية  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  بحث  �للقاء  خ��الل  ج��رى 
�لإم��ار�ت و�سلطنة عمان و�سبل تعزيز  �لر��سخة بني دولة 
�ل��ب��ل��دي��ن �ل�سقيقني يف  ب��ني  �مل�����س��رتك  �ل��ت��ع��اون  م�����س��ار�ت 

�ملجالت كافة.
عدد�  عمان  خارجية  وزي��ر  وم��ع��ايل  �سموه  ��ستعر�س  كما 
من �ملو�سوعات �ملتعلقة مب�سرية �لعمل �خلليجي �مل�سرتك 
و�لق�سايا  �ملنطقة  يف  �لأو����س���اع  ت��ط��ور�ت  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
�لبلدين  �مل�سرتك بني  و�لتن�سيق  �لتعاون  وبحث �جلانبان 
يف م��و�ج��ه��ة ت��د�ع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا �مل�ستجد 

."19  - "كوفيد 
�للقاء  �آل نهيان خالل  �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد  و�أكد �سمو 

ور�سوخاً يف  �أن �لعالقات �لإمار�تية �لعمانية تزد�د تطور�ً 
موؤكد�ً  �ل�سقيقني  �لبلدين  قيادتي  من  ورع��اي��ة  دع��م  ظل 
�حلر�س على تعزيز �لتعاون �مل�سرتك يف �ملجالت كافة مبا 
يحقق �مل�سالح �مل�سرتكة للبلدين. وعرب �سموه عن متنياته 
ل�سلطنة عمان �ل�سقيقة دو�م �لتقدم و�لزدهار حتت قيادة 
جاللة �ل�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور �آل �سعيد �سلطان 

عمان �ل�سقيقة.
ح�سر �للقاء �سعادة حممد �سلطان �سيف �ل�سويدي �سفري 

�لدولة لدى �سلطنة عمان.

)مكتبة( تطلق برناجما خا�ضا 
مبنا�ضبة )االإمارات تبتكر 2021(

•• اأبوظبي- وام:

برنامج  �إط��الق  عن  – �أبوظبي  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  "مكتبة" يف  �أعلنت 
خا�س مبنا�سبة فعاليات "�لإمار�ت تبتكر 2021" و�لتي تقدم جمموعة من 
تطوير  على  و�لعمل  �ملد�ر�س  طالب  بني  �لبتكاري  �لتفكري  لن�سر  �لفعاليات 

مهار�تهم و�أفكارهم ب�سكل يعزز قدر�تهم �لإبد�عية.
يف  �لب��ت��ك��ار  ثقافة  تر�سيخ  �إىل   "2021 تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات  وت��ه��دف 
�ل��دول��ة، وت��وف��ري �ل��دع��م للمبدعني و�مل��وه��وب��ني يف �ستى �مل��ج��الت، وذل��ك من 
خالل تنظيم �سل�سلة من �لفعاليات �لتي جتمع �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات �حلكومية 

و�سركات �لقطاع �خلا�س.
�ل�ستد�مة  .. نحو  " ��سنع فكرتك  �إط��الق م�سابقة  "مكتبة" عن  �أعلنت  كما 
�لبتكار،  على  و�ل�سباب  �لأطفال  لت�سجيع  �إبد�عية  من�سة  توفري  بهدف   ،"
بالإ�سافة �إىل توجيه طاقاتهم نحو �أعمال تعود بالفائدة على �ملجتمع. وت�سعى 
�لبيئة،  على  �حل��ف��اظ  يف  �ل�ستد�مة  باأهمية  �مل�ساركني  تعريف  �إىل  �مل�سابقة 
وت�سليط �ل�سوء على �أف�سل �حللول �مل�ستد�مة ملو�جهة �لتحديات �لبيئية، مثل 
كيفية معاجلة �لنفايات، و�إيجاد م�سادر بديلة للطاقة، و�حلد من �لحتبا�س 
�حلر�ري، ومو�جهة �لت�سحر من خالل زر�عة �لأ�سجار، وغريها من �حللول 
و�لتحديات. ولفتت �سيخة حممد �ملهريي، مديرة �إد�رة �ملكتبات يف د�ئرة �لثقافة 
و�ل�سياحة – �أبوظبي �إىل �أن "�لإمار�ت تبتكر 2021" من �أبرز �ملبادر�ت �لتي 
على  ر��سخا  ونهجا  حياة  �أ�سلوب  �لبتكار  جعل  �إىل  وت�سعى  �ل��دول��ة  ت�سهدها 
�إىل  �لفعاليات  ه��ذه  خ��الل  من  ن�سعى  ونحن  و�ملوؤ�س�سي،  �لفردي  �ل�سعيدين 
غر�س ثقافة �لبتكار يف عقول �لأطفال و�ل�سباب لتعزيز م�ساهمتهم يف حتقيق 

�لتنمية و�سنع م�ستقبل �أف�سل لالأجيال �لقادمة".
م�ستوى  على  تنظيمها  �سيتم   ،"2021 تبتكر  "�لإمار�ت  فعاليات  �أن  يذكر 
دولة �لإم��ار�ت يف �لفرتة من 21 �إىل 27 فرب�ير �حل��ايل، مب�ساركة �جلهات 
�حلكومية �لحتادية و�ملحلية و�لقطاع �خلا�س و�ملوؤ�س�سات �لأكادميية، يف حدث 
�ملجتمعية يف  �مل�ساركة  وتعزيز  �لبتكار  ثقافة  ون�سر  تر�سيخ  �إىل  وطني يهدف 

ت�سميم وتطوير �لتجارب و�ملبادر�ت �مل�ستقبلية.

�ضرطة دبي حتجز 20 مركبة ودراجة 
نارية �ضببت ال�ضجيج واالإزعاج

•• دبي-الفجر:

�مل����روري����ة �لتي  �أ����س���ف���رت �حل��م��ل��ة 
ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  نفذتها 
دب���ي مم��ث��ل��ة يف م��رك��ز ���س��رط��ة بر 
�لأ�سبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  دب��ي 
ع���ن ح��ج��ز 20 م��رك��ب��ة ودر�ج�����ة 
�ل�ّسري  ل��ق��و�ن��ني  ن���اري���ة خم��ال��ف��ة 
و�ملرور، لرتكابها خمالفات تزويد 
�ل�������س���ي���ار�ت ب��ت��ق��ن��ي��ات ت���زي���د من 
�سرعة حمركاتها، وت�سبب �إزعاجاً 
ع��ل��ى قاطني  و���س��ج��ي��ج��اً وخ���ط���ر�ً 

�ملناطق �ل�سكنية.
�ل���ع���م���ي���د ع���ب���د �هلل خ����ادم  وق�������ال 
مركز  م����دي����ر  �مل���ع�������س���م،  �����س����رور 
�لتي  �إن �حل��م��ل��ة  ب��ردب��ي،  ���س��رط��ة 
�سبط  �إىل  ت��ه��دف  �مل��رك��ز  �أطلقها 
�لوفيات  وت��ق��ل��ي��ل  �ل��ط��ري��ق  �أم����ن 
و�ملحافظة على �ملمتلكات و�سالمة 
و�سبط  �ل���ط���ري���ق،  م�����س��ت��خ��دم��ي 
�ملخالفات �ملرورية، خا�سة �ملتعلقة 

ب��رتك��ي��ب �ل����زو�ئ����د و�لإ����س���اف���ات 
تكون  و�ل����ت����ي  �مل����رك����ب����ة،  مل����ح����رك 
و�لقيام  �ل�سجيج  لإث��ارة  م�سدر�ً 
باحلركات �ل�ستعر��سية، و�لقيادة 
ب��ط��ري��ق��ة م���ت���ه���ورة، �إ����س���اف���ة �إىل 
ت�سخيم �سوت �لأجهزة �ملو�سيقية 
�ل��ر�دي��و يف �ملركبة  و�رت��ف��اع �سوت 

�أو �لدر�جة �لنارية.
�ملع�سم  �هلل  ع��ب��د  �ل��ع��م��ي��د  ودع�����ا 
����س���ائ���ق���ي �مل����رك����ب����ات و�ل�����در�ج�����ات 
�لنارية وخا�سة �ل�سائقني �ل�سباب 

�إىل �حلد من �لت�سرفات �ل�سلبية 
بال�سجيج  �لبع�س  بها  يقوم  �لتي 
مركباتهم،  عن  �ل�سادر  و�لإزع���اج 
عليها  ت��ع��دي��الت  لإج�����ر�ء  نتيجة 
لت�سخيم �أ�سو�تها، وت�سغيل جهاز 
�لت�سجيل باأ�سو�ت عالية من �أجل 
�لأنظار و�لتباهي، خمالفني  لفت 
ب���ذل���ك ق����ان����ون �ل�������س���ري و�مل�������رور، 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
بالعديد  ق���ام���ت  دب�����ي  ل�������س���رط���ة 
م����ن �حل����م����الت �مل����روي����ة لأف������ر�د 

مبخاطر  ب���ال���ت���وع���ي���ة  �مل���ج���ت���م���ع  
�ل�سباب،  ل��ف��ئ��ة  خ��ا���س��ة  �ل��ت��زوي��د 
�مل���روري���ة  �ل�����س��الم��ة  �أن  م����وؤك����د�ً 
فيها  يت�سارك  وم�سوؤولية  و�ج��ب 
وبالتايل  ����س��ت��ث��ن��اء،  دون  �جل��م��ي��ع 
لب���د م��ن ت�����س��اف��ر ج��ه��ود �سر�ئح 
�للتز�م  و���س��رورة  ك��اف��ة،  �ملجتمع 
و�لتحلي  �لإيجابية  بال�سلوكيات 
وجتاه  �أنف�سهم  جت��اه  بامل�سوؤولية 
�لتز�مهم  خ����الل  م���ن  �لآخ����ري����ن 

بقانون �ل�سري و�ملرور.

•• ابوظبي-الفجر:

حتفل من�سة "ذ�كرة �لوطن" �لتي ي�سارك بها �لأر�سيف �لوطني مبهرجان �ل�سيخ 
ز�يد بعدد كبري من �لوثائق �لتاريخية �ملهمة �لتي يعود �أقدمها �إىل �لقرن �ل�سابع 
دولة  تاريخ  يف  �أهمية  من  لها  ملا  �ل���زو�ر  من  كبري  باهتمام  حتظى  و�لتي  ع�سر، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقد �أتاح �لأر�سيف �لوطني فر�سة �لطالع على هذه 

�ملقتنيات �لتاريخية �لثمينة جلمهور �ملهرجان باأ�ساليب جذ�بة ومثرية. 
وجاء عر�س �لوثائق �لتاريخية �لقدمية يف من�سة "ذ�كرة �لوطن" �نطالقاً من 
�لهوية  تعزيز  يف  �لتاريخية  �لوثائق  دور  عن  ف�ساًل  �لتاريخ،  كتابة  يف  �أهميتها 

�لوطنية و�حلفاظ عليها.
�لتمهيدية  �ملعاهدة  �ملن�سة:  يف  �ملعرو�سة  �لتاريخية  �لوثائق  من��اذج  �أب��رز  وم��ن 

�ملربمة بني �ل�سيخ �سخبوط بن ذياب حاكم �أبوظبي و�حلكومة �لربيطانية عام 
1820م، ور�سالة من �ل�سيخ �سخبوط بن ذياب �لفالحي يف �أبوظبي �إىل �لوكيل 
�ل�سيا�سي �لربيطاين عام 1821م، و�لتعهد �لذي منحه �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد 
عن  �لتنقيب  �متياز  بخ�سو�س  �لربيطانية  �حلكومة  �إىل  �أبوظبي  �لأول، حاكم 
عليه  �سيطر  �ل���ذي  كلباء  حل�سن  تخطيطي  ور���س��م  1922م،  م��اي��و  يف  �لنفط 
1624، ور�سم تخطيطي لقلعة برتغالية يف خورفكان �سيدت  �لربتغاليون عام 
يف 1620م، ور�سم تخطيطي حل�سن �لبدية �لذي �سيطر عليه �لربتغاليون عام 
�لكثري من �لوثائق �لتاريخية �لقدمية �لتي متثل �ساهد�ً  وغريها  1623م... 
على �لتاريخ و�أحد�ثه، وحتفل باملعلومات �لتي متيط �للثام عن �أحد�ث �ملا�سي، 

و�لتي ��ستوقفت زو�ر �ملهرجان ليتاأملوها ويلتقطو� �سور�ً لها.
ويحر�س �لأر�سيف �لوطني على عر�س �لوثائق �لتاريخية يف �ملن�سة؛ لأهميتها 

بالن�سبة للباحثني و�لأكادمييني و�ملهتمني بتاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
علماً �أن مقتنيات �لأر�سيف �لوطني ل تقت�سر على �لوثائق �لتاريخية �لتي تخ�ّس 
�لإمار�ت فح�سب، فهو يهتم �أي�ساً بجمع �لوثائق �لتاريخية ملنطقة �خلليج، و�لتي 

يعتمد عليها �لباحثون يف معرفة ما�سي �لآباء و�لأجد�د و�حل�سار�ت �لقدمية.
ويحتفظ �لأر�سيف �لوطني مباليني �ملو�د �لأر�سيفية و�لوثائق �لتاريخية، �لتي 
ح�سل عليها من خمتلف �أنحاء �لعامل، وهو ل يز�ل يو��سل جمع �لوثائق �لهامة 
�لتي تتعلُق بتاريخ �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من كل مكان حتقيقاً لهدفه �لرئي�سي 
يف بناء �أر�سيف وطني حديث، وي�ستخدم �أْحدَث �لتقنيات يف حفظ و�إتاحة مقتنياته 
�لفريدة و�لهامة، ووثائقه �لتاريخية �لتي حتتوي على معلومات تاريخية حول 
�أبرز �لأحد�ث �لتي �سهدتها دولة �لإمار�ت ومنطقة �خلليج، �إ�سافة �إىل معلومات 
مهمة عن مناطق دولة �لإم��ار�ت �لتي كانت قد �سهدت �أحد�ثاً وتغري�ت كبرية، 

وجو�نب من �سري �لقادة �لعظام ورجال �لوطن �ملخل�سني �لذين خلدهم �لتاريخ 
يف �سجالته، ف�ساًل عن �لوثائق �لتي تر�سد �لتجربة �لحتادية �لفريدة و�لر�ئدة 

�لتي مرت بها دولة �لإمار�ت.
وتتنوع �لوثائق �لتاريخية �لتي يحتفظ بها �لأر�سيف �لوطني، وي�سعها باأ�سكالها 
و�خلر�ئط،  �ل�سور  �آلف  جانب  �إىل  وغ��ريه��ا،  و�مل��ع��اه��د�ت  كاملر��سالت  �ملكتوبة 
و�لو�سائط �ملتعددة يف خدمة �سناع �لقر�ر، ويتيحها للباحثني حتى يتعرفو� من 
خاللها على تاريخ �ملنطقة، كما يتيحها لالأجيال �لنا�سئة ليتعلمو� منها �لعرب 
و�لدرو�س.  وي�ستفيد �لأر�سيف �لوطني من ر�سيده �لوثائقي يف توثيق �إ�سد�ر�ته 
�أي�ساً يف �ملعار�س �لتي ينظمها، ويف  �لتاريخية، ومن �ل�سور و�لو�سائط �ملتعددة 
مقدمتها معر�س من�سة )ذ�كرة �لوطن( �لتي ي�سارك بها يف مهرجان �ل�سيخ ز�يد 

منذ ثماين �سنو�ت.     

•• اأبوظبي-الفجر: 

معادن  كوفيد19-  جائحة  �أظ��ه��رت 
�ل��ن��ا���س و�خ���ت���ربت ع��ز�ئ��م��ه��م، فعلى 
ت�سببت فيه �جلائحة من  �لرغم مما 
�سعور �لكثريين بالقلق و�لذعر، كانت 
�لأزمة فر�سة لأمل بدر �لبو�سعيدي، 
وقدر�تها،  ن��ف�����س��ه��ا  �ك��ت�����س��اف  ل��ت��ع��ي��د 
ول��ت�����س��خ��ر م��ه��ارت��ه��ا وق��وت��ه��ا خلدمة 

وطنها.
تقول �أمل: "عندما و�سل كوفيد19- 
�إىل دولة �لإمار�ت، مل �أتردد حلظًة يف 
ك��ان��ت تلك هي  �ل��و�ج��ب،  ن���د�ء  تلبية 
�للحظة �ملنا�سبة للتحرك ورد �جلميل 
�لتدريب  م����ن  م�����س��ت��ف��ي��دة  ل���ل���وط���ن، 
 ،2019 عام  �أنهيته  �لذي  �لع�سكري، 

و�لذي �أعدين ملو�جهة �أي �أزمة".
ت�سغل  �لتي  �لإمار�تية  �أم��ل،  تطوعت 
�لفني  �ل��دع��م  وح���دة  رئ��ي�����س  من�سب 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  يف 

و�ملقيمة يف �أبوظبي، على �لفور للعمل 
كوفيد19-  ف��ريو���س  �نت�سر  ع��ن��دم��ا 
غنتوت  يف  �ل�سحي  �حَلْجر  من�ساأة  يف 
لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  لق�سم  �لتابعة 

�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث.
�أب����دت �أم���ل جت���رد� و�إخ��ال���س��ا كاآلف 
�لذين  و�مل���ت���ط���وع���ني  �مل��ت��خ�����س�����س��ني 
تكرميهم من  للفريو�س، ومت  ت�سدو� 
مل�سارعتهم  �ل��وط��ن،  فخر  مكتب  قبل 
وعملهم  �ل�����و�ج�����ب،  ن������د�ء  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
هذ�  �أث��ن��اء  �لنا�س  �سحة  حماية  على 

�لتحدي �لعاملي �ل�سعب.
ب���ح���ي���ث ����س���اع���دت �أم�������ل �ل���ك���ث���ري من 
موقع  يف  �ل����س���ت���ق���ر�ر  ع���ل���ى  �ل���ن���ا����س 
من�ساأة  يف  كمتطوعة  �ل�سحي  �حلجر 
غنتوت، منذ تف�سي �لفريو�س، وعملت 
ما  بكل  تزويدهم  �سمان  على  كذلك 
يحتاجونه من �لدو�ء و�لر�حة وكافة 
�سبل �لتعايف، و�لتاأكد من حمافظتهم 
�ل��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي، وت�سف  ع��ل��ى 

�أم��ل دوره���ا �ملهم �ل��ذي �أدت���ه مبنتهى 
"�لتعاطف  ي��ت��ط��ل��ب  ب���اأن���ه  �ل���ت���ف���اين 
"ل  ت��وؤك��د:  حيث  و�لأمل"،  و�لتفاهم 
�أنوي �ملغادرة حتى تنتهي هذه �لأزمة 

�أخرًي�". 

ذكريات الأيام الأوىل
للجائحة  �لأوىل  �لأي��ام  �أم��ل  ت�ستعيد 
ب�سرعٍة  �ل���ف���ريو����س  "ظهر  وت���ق���ول: 
كبريٍة جًد�، ومل يتمكن �أحد من توقع 
م��ا ميكن ح��دوث��ه. و���س��ل �ل��ن��ا���س �إىل 
و�سولهم  بعد  مبا�سرًة  �ل��ع��زل  مركز 
�ل�سديد،  �خل��وف  عليهم  وب��د�  �ملطار، 
ك��م��ا مل ي���ك���ون���و� ي���ع���رف���ون م���ا �ل���ذي 
من  �إىل  ب��ح��اج��ٍة  ك��ان��و�  فعله.  عليهم 
�أر�سلت  كما  �لأم��ر.  لتجاوز  ير�سدهم 
مل  �ل��ذي��ن  �ملر�سى  �مل�ست�سفيات  �إلينا 
على  نعمل  كنا  حرجة.  حالتهم  تكن 
يعتقدون  كانو�  فمعظمهم  تهدئتهم 
�أنها �لنهاية. كانو� ياأتون مبا�سرًة من 

من  �لكثري  ويحتاجون  �مل�ست�سفيات 
بحاجٍة  ك��ان��و�  و�مل�ستلزمات.   �مل��ر�ف��ق 
لكل �سيء وحر�سنا على توفري �أ�سباب 

�لر�حة لهم".
�ل��ف��رتة �لأوىل  " ك��ان��ت  وت�����س��ت��ط��رد: 
�سعبة جًد� بالن�سبة يل. يف تلك �لأيام 
�أو  �سخ�س  �ملائتي  يقارب  ما  نرى  كنا 
�أكرث يف كل فندق يف �لوقت ذ�ته، ذلك 

عد� �لأطفال. كنا نعمل على مد�ر 24 
�ساعتني  على  ونح�سل  يومًيا،  �ساعة 
من �لنوم يف حال حالفنا �حلظ. كان 
علّى �ل�ستعد�د للعودة للعمل مبجرد 

�أن يرن هاتفي مهما كان �لوقت".

اجلانب ال�صخ�صي يف املعاناة 
 ع��ان��ت �أم���ل ك��اأغ��ل��ب �لأب���ط���ال �لذين 

�أهلهم،  روؤي���ة  م��ن  �جل��ائ��ح��ة  منعتهم 
�ل�ستثنائية  �ل���ظ���روف  ح��ال��ت  ح��ي��ث 
�لدفاع  �لعاملون يف خط  �لتي عا�سها 
�لأه���ل،  ع��ن  �ل��ب��ع��د  م�سقة  م��ن  �لأول 
�أ���س��د م��ا عانته  ويف ح��ال��ة �أم����ل؛ ك���ان 
على �مل�ستوى �ل�سخ�سي هو عدم روؤية 
و�لدتها لفرتة طويلة خوفا من نقل 

�لعدوى لها.
�جل����زء  "كان  ق���ائ���ل���ة:  �أم������ل  وت�������روي 
�لأ�سعب بالن�سبة يل هو عدم قدرتي 
�أمي،  ل��روؤي��ة  �مل��ن��زل  �إىل  �ل��ع��ودة  على 
�إليها  �أن��ق��ل  �أن  لأن���ه ك���ان م��ن �مل��م��ك��ن 
تاأثري  ك����ان  يل،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �ل����ع����دوى. 
�أ���س��ّد عندما ذه��ب��ت �إىل  �لأزم����ة ع��ل��ّي 
بيتي ل��روؤي��ة و�ل��دت��ي ليوٍم و�ح��د بعد 
غياب ثالثة �أ�سهر. وخالل يوٍم و�حد 
بال�سعال �جلاف،  وب��د�أت  �أمي  مر�ست 
و�أ�سيبت باحلمى وغريها من �أعر��س 
�أن  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  كوفيد19-. 
نتيجة فح�سي قبل زيارتي لها كانت 

�سلبية، فاأنا متاأكدة بن�سبة %90 �أين 
كنت �سبب �إ�سابتها. و�جهتني حقيقة 
�أن و�لدتي قد �أ�سيبت باملر�س نتيجًة 
من  كثري�  �لليلة  تلك  بكيت  لعملي. 
���س��دة �إح�����س��ا���س��ي ب��ال��ذن��ب. وك���ان علّي 
�لهتمام بو�لدتي لكني كنت يف �سر�ٍع 
نف�سٍي ما بني و�جبي هذ� وبني رغبتي 

يف خدمة �لوطن".
�أم��ل بعد وجودها فرتة  تعافت و�ل��دة 
يف �لعزل �لذي كان، حل�سن �حلظ، يف 
�بنتها يف  �لتي تعمل بها  �ملن�ساأة  نف�س 

غنتوت. 
تتذكر  �لقا�سية  �ل��ف��رتة  ه��ذه  وح���ول 
" كانت و�لدتي تخ�سع للعالج  �أم��ل: 
�أعمل،  �ل���ع���زل ح��ي��ث  ن��ف�����س م��رك��ز  يف 
�لطمئنان  م��ن  مكنني  �ل���ذي  �لأم����ر 
مرتاحًة  ك��ون��ه��ا  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  عليها 
���س��ه��ر، تعافت  ن��ف�����س��ًي��ا. وب���ع���د م�����رور 
بالعودة  �لأط��ب��اء  لها  و�سمح  و�ل��دت��ي، 
على  حت��اف��ظ  �أن  �سريطة  �مل��ن��زل  �إىل 

�أ�سيبت  ث���م  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل��ت��ب��اع��د 
ا بفريو�س كوفيد19- �إل  �أختاي �أي�سً
للعزل  وخ�سعتا  ب�سرعة  �سفيتا  �أنهما 

�لذ�تي د�خل �ملنزل." 
بني املنحة والتحديات

وتوؤكد �أمل �أنه �ملنحة ولدت من قلب 
�أكرث  تكون  �أن  تعلمت  فقد  �لتحدي، 
و�أك������رث مرونة  وت���رك���ي���ًز�  �ن�����س��ب��اًط��ا 
�أكرب  ��ستعد�ٍد  على  و�سارت  و�سجاعًة 
�مل���خ���اط���ر. ف��ع��ل��ى �سبيل  ع��ل��ى حت����دي 
�للقاح  لتجربة  �أم���ل  تطوعت  �مل��ث��ال، 
�سد �لفريو�س، وت�سري �أمل: "�لدر�س 
�أن  ه��و  جميًعا  تعلمناه  �ل���ذي  �لأه����م 
�أجل  هذه هي فر�ستنا للت�سحية من 
نو�جه  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  �إنها  وطننا. 
فيها �أزمًة كهذه. �إنها �للحظة �ملنا�سبة 
رجٍل  وقفة  جنب  �إىل  جنًبا  للوقوف 
�سننظر  �لكثري.  لوطٍن منحنا  و�ح��د، 
م�ستقباًل �إىل هذه �للحظة �لتاريخية 

بفخٍر كبري".

االأر�ضيف ال�طني يبهر الزوار بال�ثائق التاريخية التي تفتح نافذة على تاريخ االإمارات العريق

تطوع بنكهة حب الوطن
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�لوىل للمنذرة عدد )10( �سيكات م�سحوبني على �لبنك �لعربي وبنك ر�أ�س �خليمة مببلغ )٥٥.7٥39٥8( 
فل�س  وخم�سون  وخم�سة  درهم  وخم�سون  وثمانية  وت�سعمائة  درهم  �لف  وخم�سون  وثالثة  �سبعمائة  درهم 
وبياناتهم كالتايل:رقم �ل�سيك : 91٢881- تاريخ �ل�ستحقاق: ٢019/8/٢٥ - قيمة �ل�سيك: 83.136.70 - 
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�ل�سيك: 18٥.6٢٢.1٥ - �لبنك �مل�سحوب عليه: �لبنك �لعربي - رقم �ل�سيك : 91٢88٥- تاريخ �ل�ستحقاق: 
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ر�أ�س  عليه:  �مل�سحوب  �لبنك   -  19.7٢٢.1٥ �ل�سيك:  قيمة   -  ٢019/11/٢٥ �ل�ستحقاق:  تاريخ   -00067٢
�لبنك   -  ٢9.٥00 �ل�سيك:  قيمة   -  ٢019/1٢/٢٥ �ل�ستحقاق:  تاريخ   -000819  : �ل�سيك  رقم   - �خليمة 
�ل�سيك:  قيمة   - �ل�ستحقاق: ٢٥/٢0٢0/3  تاريخ   -91٢9٢4 : �ل�سيك  رقم   - ر�أ�س �خليمة  عليه:  �مل�سحوب 
4٥.189 - �لبنك �مل�سحوب عليه: �لبنك �لعربي - رقم �ل�سيك : 91٢9٢3- تاريخ �ل�ستحقاق: ٢٥/٢0٢0/4 - 
قيمة �ل�سيك: 4٥.189 - �لبنك �مل�سحوب عليه: �لبنك �لعربي - رقم �ل�سيك : 91٢9٢0- تاريخ �ل�ستحقاق: 
٢0٢0/٥/٢٥ - قيمة �ل�سيك: 4٥.189 - �لبنك �مل�سحوب عليه: �لبنك �لعربي - رقم �ل�سيك : 91٢919- تاريخ 
�ل�ستحقاق: ٢0٢0/6/٢٥ - قيمة �ل�سيك: 4٥.189 - �لبنك �مل�سحوب عليه: �لبنك �لعربي - رقم �ل�سيك : 
91٢9٢٢- تاريخ �ل�ستحقاق: ٢0٢0/7/٢٥ - قيمة �ل�سيك: 4٥.189 - �لبنك �مل�سحوب عليه: �لبنك �لعربي 
 ٢019/٢/٢8 بتاريخ   SJNO:SR/27/ رقم:2019  للفاتورة  بال�سافة   - �لجمايل:٥٥.7٥39٥8   -
مببلغ وقدره )1٥.7٥0( درهم �سدد �ملطلوب �لمر �سدهما منها جزء وقدره )999٢.60( درهم وتر�سد منها 
بذمتهما مبلغ وقدره )٥7٥7.40( درهم - وبال�سافة قيمة �ل�سيكات �ىل قيمة �لفو�تري يكون �ملبلغ �ملرتتب 
بذمة �ملطلوب �لمر �سدهما هو )7٥9.71٥.9٥( �سبعمائة وت�سعة وخم�سون �لف درهم و�سبعمائة وخم�سة 
ع�سر درهم وخم�سة وت�سعون فل�س درهم ويقت�سي عليهما �د�ئه للطالبة �ل �ن �ملنذر �ليهم ف�سال يف �سد�د 
�ملبلغ �ملرت�سد بذمتهم دون وجه حق �و عذر - قام �ملنذر مبطالبة �ملنذر �ليهم بكافة �لطرق �لودية ل�سد�د 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتهم �ل �نهم �متنعا عن �ل�سد�د دون وجه حق �و م�سوغ قانوين وملا كان من �مل�ستقر عليه 
قانونا وفقا لن�س �ملادة 144/1 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لتي تن�س على:1- على �لد�ئن �ن يكلف �ملدين 
�ول بالوفاء يف ميعاد خم�سة �يام على �لقل ثم ي�ست�سدر �مر� بالد�ء من قا�سي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها 
موطن �ملدين و�ل يجوز �ن يكون �حلق �لو�رد يف تكليف بالوفاء �قل من �ملطلوب يف عري�سة ��ست�سد�ر �لمر 
�ملبلغ  ب�سد�د  �لو�سول لذلك ننذركم  بكتاب م�سجل مع علم  �ن يح�سل  بالوفاء  �لتكليف  بالد�ء ويكفي يف 
�ملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح �ملنذر و�لبالغ قدره )7٥9.71٥.9٥( درهم �سبعمائة وت�سعة وخم�سون �لف درهم 
و�سبعمائة وخم�سة ع�سر درهم وخم�سة وت�سعون فل�س - بال�سافة �ىل فائدة قانونية بو�قع 9% من تاريخ 
رفع �لدعوى وذلك يف خالل خم�سة �يام من تاريخ ��ستالمكم هذ� �لنذ�ر و�ل �سوف نقوم باتخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �لالزمة يف مو�جهتكم ل�ستيفاء �ملبلغ �ملطالب به
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن را�ضد ي�جه بدعم جامعة اأفريقيا العاملية بن�ضف ملي�ن دوالر 
•• دبي-وام:

�آل مكتوم نائب حاكم  ر��سد  �ل�سيخ حمد�ن بن  وجه �سمو 
�آل مكتوم �خل��ريي��ة بدعم  ر�ع���ي هيئة  �مل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب��ي 
جامعة �أفريقيا �لعاملية - و�لتي تتخذ من �خلرطوم مقر� 
 2020 �لدر��سى  للعام  دولر  مليون  ن�سف  مببلغ   - لها 
2021- تقدير� للدور �لذي تقوم به �جلامعة يف جمال 
�لتعليم �لعايل يف �أفريقيا وقبول خريجي مد�ر�س �ل�سيخ 

حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم يف �أفريقيا .

�ل�سايغ مدير مكتب  �لتقى �سعادة مريز�  ويف هذ� �لإط��ار 
�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم ع�سو جمل�س �أمناء 
كدوف  �أب��ي��ا  هنود  �لربوفي�سور  �خل��ريي��ة  مكتوم  �آل  هيئة 
�أول زي��ارة يقوم  �لعاملية �جلديد يف  �أفريقيا  مدير جامعة 

بها خارج �ل�سود�ن .
�أفريقيا �لعاملية ت�ستقطب  �إن جامعة  وقال مريز� �ل�سايغ 
600 طالب من خريجي مد�ر�س �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد 
�لدر��سية  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  �أفريقيا  يف  مكتوم  �آل 

و�لعلمية .

�أب��ي��ا ك���دوف �ل�سكر  م��ن جهته وج���ه �ل��ربوف��ي�����س��ور ه��ن��ود 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  �إىل  و�لتقدير 
مكتوم  �آل  هيئة  و�إىل  للجامعة  يقدمه  �ل��ذي  �لدعم  على 
 .. �خلريية على تنفيذ هذ� �لدعم وتعاونها مع �جلامعة 
�أمناء  �للقاء بحث ت�سكيل جمل�س  �أنه مت خالل  �إىل  لفتا 
�آل  �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد  �جلامعة و��ستمر�ر دعم �سمو 

مكتوم للجامعة و�لعملية �لتعليمية بها.
�آل مكتوم تبلغ حو�يل  �أن مد�ر�س حمد�ن بن ر��سد  يذكر 
�أغلبها ثانوية وتنت�سر يف 22 دولة �أفريقية . 40 مدر�سة 

•• دبي-الفجر:

�إد�رة  مدير  �حلو�سني  �أحمد  ك�سف 
�ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل ب��الإن��اب��ة يف حماكم 
دبي، �أن �لكاتب �لعدل �أجنز "219 
عام  خ��الل   ، و494" معاملة  �أل��ف��ا 
 "613 و  �أل���ف   54  " ل���   2020
و  ر���س��ا  ن�سبة  م��ت��ع��ام��ال، و حت��ق��ي��ق 
على  بناء   98% �ملتعاملني  �سعادة 
�ل�����س��ع��ادة لإد�رة  م��وؤ���س��ر  ����س��ت��ط��الع 
�مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  �ل�سرت�تيجية 
يف حم��اك��م دب���ي ، ك��م��ا مت ت��ق��دمي " 
عن  م��ع��ام��ل��ة   "234 و  �أل����ف   11
بعد،  و بلغت عدد �ملعامالت لنزلء 
�ملوؤ�س�سات �لعقابية " 961" معاملة 
عن بعد ، وبلغت عدد �ملعامالت �لتي 
 " �لدولة  للمتعاملني خارج  �أجريت 
وذلك  معاملة،   "875 و  �آلف   5
تت�سم  ن��اف��ذة  ع��د�ل��ة  لتحقيق  �سعياً 
خدمات  وتقدمي  و�ل�سرعة،  بالدقة 
�لو�سول للمجتمع  ق�سائية مي�سرة 
ر�ئدة  حماكم  روؤيتها  �إىل  للو�سول 
متميزة عامليا، �لتز�ماً مبقولة �سمو 
�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي "ندرك مدى �ل�سغوطات 
عديدة  قطاعات  لها  تعر�ست  �لتي 

جر�ء �لأزمة �لعاملية �لتي ت�سبب بها 
ولكن  �مل�ستجد...  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
�أقوى  د�ئماً  �لإم���ار�ت يظل  جمتمع 
م��ن ك��ل �ل��ت��ح��دي��ات، ون��ح��ن قادرون 
على �لتعاطي باإيجابية مع �ملتغري�ت 
يت�سم  �لتي  �لكبرية  �مل��رون��ة  بف�سل 

بها �أد�ء �أغلب قطاعاتنا".
 حيث �أكد مدير �إد�رة �لكاتب �لعدل 
�أف�سل  ت��ق��دمي  �إىل  �لإد�رة  ت�سعى 
�خلدمات يف خدمات �لتوثيق �ملدين 
�ل�سرور  و�إدخ���ال  �ملتعاملني  لإ�سعاد 
�ل�سيا�سة  وف����ق  �إل���ي���ه���م،  و�ل��ب��ه��ج��ة 
�إد�رة  تتبعها  �لتي  و�ل�سرت�تيجية 
�لتي  دب��ي  حماكم  يف  �لعدل  �لكاتب 

و�لإجر�ء�ت  �لعمليات  جميع  ت�سهل 
حماكم  م��ن  �سعياً  �ملتعاملني،  على 
وتقدميها  بخدماتها  لالرتقاء  دبي 
مبا يتالءم مع �حتياجات �ملتعاملني 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ت��ط��ل��ع  �إذ 
�ملقدمة  �ل���ع���دل  �ل��ك��ات��ب  ب��خ��دم��ات 

للمتعاملني.
�إىل قناة  �أ�سار �حلو�سني   ومن هنا  
وهي  �ل��ع��دل  �لكاتب  لقنو�ت  ردي��ف��ة 
�خلا�س  �ل����ع����دل  �ل���ك���ات���ب  م���ك���ات���ب 
و�لتي  دب�����ي  �إم��������ارة  يف  و�مل���ن���ت�������س���رة 
و�سهولة  ���س��رع��ة  ت�����س��م��ن  ب���دوره���ا 
�خلدمات،  على  �ملتعاملني  ح�سول  
�لإ�سر�ف  يتم  �لعمل  �سري  ول�سمان 

�سوؤون  ق�سم  قبل  من  �أعمالهم  على 
�ل��ك��ات��ب �ل���ع���دل �خل���ا����س ب������الإد�رة، 
�إدر�ج  مت  �ل��ق��ن��اة  ه��ذه  دور  ولتعزيز 
ب��ي��ان��ات �مل��ك��ات��ب وم��و�ق��ع��ه��م و�أرق����ام 
�لر�سمي  �مل����وق����ع  ع���ل���ى  �ل���ت���و�����س���ل 
لتقدمي  حر�ساً  وذل���ك  دب��ي  ملحاكم 
حيث  م��ن  للعمالء  �أك��رب  ت�سهيالت 
�ملعلومات  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  ���س��ه��ول��ة 
�لتي من �ساأنها �أن حتقق رفع ن�سبة 
جودة �خلدمات �ملقدمة مبا ي�سمن 

�سعادة �ملتعاملني.
ك���م���ا �����س���ت���ع���ر����س �حل���و����س���ن���ي �أه����م 
لعام  �لإد�رة  وم����ب����ادر�ت  �إجن�������از�ت 
2020 منها، ملتقى �لكاتب �لعدل 
كافة موظفي  �لذي يجمع  �ل�سنوي 
�إد�رة �لكاتب �لعدل لتبادل �خلرب�ت 
�لتحول  )در��سة  ومبادرة  و�ملعرفة، 
طور  يف  �مل�سروع  يعد  حيث  �ل��ذك��ي( 
�لتخل�س  ي��ت��م  ومب��وج��ب��ه  �لإن�������س���اء 
م���ن ����س��ت��خ��د�م �ل�����ورق، وت��ت��م كافة 
�لهاتف  ب���ا����س���ت���خ���د�م  �لإج�����������ر�ء�ت 
�لذكي و�لت�سال �ملرئي دون ح�سور 
�ل�سعادة(  )ب��اق��ة  وم��ب��ادرة  �ملتعامل، 
بيئة عمل  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
لت�سجيع  ل���ل���م���وظ���ف���ني  حم�����ف�����زة 
�مل���ب���دع���ني م����ن م��وظ��ف��ي��ه��ا و�إب�������ر�ز 

�إجناز�تهم �ملميزة.

•• اأبوظبي -وام:

�لوطن" ملحقا  "درع  �أ�سدرت جملة 
م�سبار  مهمة  جن��اح  مبنا�سبة  خا�سا 
�لالم�ستحيل  " مهمة  بعنو�ن  �لأم��ل 
�لع�سكريني  للقادة  كلمات  ت�سمن   "
�ملهمة  ه�����ذه  ف��ي��ه��ا جن�����اح  ي���ب���ارك���ون 
�لتاريخية �إ�سافة �إىل مو�سوع بعنو�ن 
�ملريخ" بجانب  على  �لعرب  نافذة   "
و�مل�سوؤولني  �ل��ق��ادة  م��ن  ع���دد  �إ����س���ادة 
�لعامل  دول  خمتلف  من  �لع�سكريني 
�لدولة  يف  �ل��ع�����س��ك��ري��ني  و�مل��ل��ح��ق��ني 
وطلبة  �مل�سلحة  �ل���ق���و�ت  ومنت�سبي 
�ل���ق���و�ت �مل�����س��ل��ح��ة. ويف ه���ذ� �لإط����ار 
و�مل�سوؤولني  �ل���ق���ادة  م���ن  ع���دد  ب����ارك 
جناح  و�لدوليني  �لعرب  �لع�سكريني 
�لدخول  يف  �لأمل"  "م�سبار  مهمة 
�إىل مد�ر كوكب �ملريخ، موؤكدين �أنها 
حل��ظ��ة �أم����ل ل��ل��ب�����س��ري��ة ج��م��ع��اء متت 
�إمار�تية  و�أي�����دي  ب��ع��ق��ول  �سناعتها 
وذلك بف�سل جهود وروؤية قيادة دولة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي ل 

تعرف �مل�ستحيل.
فقد �أكد �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن 
خليفة  �آل  �أح��م��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�أن  �لبحرين  دف��اع  لقوة  �لعام  �لقائد 
�لو�سول  يف  �لأمل"  "م�سبار  جن���اح 
�إىل مد�ر �ملريخ ميثل جناحاً و�إجناز�ً 
لي�س  و�عتز�ز  فخر  وم�سدر  تاريخياً 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
جمل�س  دول  يف  للجميع  ب���ل  ف��ق��ط، 
�لعربية  �خل���ل���ي���ج  ل������دول  �ل����ت����ع����اون 
و�لإ�سالمي  �ل���ع���رب���ي  �ل���ع���امل���ني  ويف 

وللب�سرية جمعاء.
�لعظيم  �لإجن������از  ه����ذ�  �أن  و�أ�����س����اف 
يوؤكد �أن �لو�سول �إىل �لقمة وحتقيق 
وعزمية  �إر�دة  ي��ت��ط��ل��ب  �لأح���������الم 
دوؤوب����ة،  وم��ت��اب��ع��ة  �سليما  وتخطيطا 
�أه���م  �أح�����د  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  م�����س��ري�ً 
درو����س ه��ذ� �لإجن����از �ل��ت��اري��خ��ي غري 
�ل�ستثمار  �أهمية  هو  عربياً  �مل�سبوق 
�لإم�������ار�ت قد  دول����ة  �ل��ب�����س��ر، لأن  يف 
�لتاأ�سي�س  مرحلة  بد�ية  منذ  و�سعت 
ع��ل��ى ي���د �ل��ق��ائ��د �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�سيخ 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان " طيب �هلل 
�أولوياتها  قمة  على  �لإن�����س��ان  ثر�ه" 
و�لبناء،  للتنمية  �لأ���س��م��ى  و�ل��ه��دف 
ف��ح�����س��دت �ل���ث���م���ار وب���ل���غ���ت �لآف������اق 
وحققت �لنجاحات و�حد�ً تلو �لآخر، 
ول�سعبها كل �لفخر بقيادة توؤمن باأن 
وت�سهر  �مل��زي��د  ي�ستحقون  مو�طنيها 

�أحالمهم  وحت��ق��ي��ق  �إ���س��ع��اده��م  ع��ل��ى 
وطموحاتهم.

�أحمد  �لركن  �ل��ل��و�ء  �أ���س��اد  من جهته 
�لعام  �لأم�����ني  ع��ل��ي  �آل  ح��م��ي��د  ع��ل��ي 
�مل�ساعد لل�سوؤون �لع�سكرية يف �لأمانة 
�لتعاون لدول �خلليج  �لعامة ملجل�س 
�لكبري  �ل��ع��ل��م��ي  ب����الإجن����از  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لذي حققته دولة 
�لأمل"  "م�سبار  وو����س���ول  �مل��ت��ح��دة 
معترب�ً  "�ملريخ" ..  كوكب  م��د�ر  �إىل 
�أمل  �لإجن������از مي��ث��ل حل��ظ��ة  ه����ذ�  �أن 

للب�سرية.
�أن �لإجن��از يعك�س �لتطور  �إىل  و�أ�سار 
�لإمار�ت  دول��ة  بلغته  �ل��ذي  و�لتقدم 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بقيادة 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
"حفظه �هلل" و�أن هذه �خلطوة متثل 
م�����س��در ف��خ��ر و�ع����ت����ز�ز ل��ك��ل �لعرب 
و�لب�سرية جمعاء لأنها تاأتي يف �سياق 
منوذج تنموي ر�ئد ي�ستمد قوته من 
�لقيم �لن�سانية و�حل�سارية، وي�سعى 
على  معتمد�ً  جمعاء  �لب�سرية  خلري 
منظومة خ��ري وع��ط��اء وروؤي���ة قائمة 
�ل�سليم  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل���ع���ل���م  ع���ل���ى 
و�مل���درو����س م��ن �أج���ل حتقيق �لآم���ال 
�لقيادة  ر�سمتها  �ل��ت��ي  و�ل��ط��م��وح��ات 
و�أمتها  ل�سعبها  �لر�سيدة  �لمار�تية 

�لعربية و�ل�سالمية.
من ناحيته �أكد معايل �لفريق �لركن 
�لدكتورعيد بن عو��س �ل�سلوي قائد 
�ل���ق���ي���ادة �ل��ع�����س��ك��ري��ة �مل���وح���دة لدول 
دخول  �أن  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�ملريخ  كوكب  م��د�ر  �لأمل"  "م�سبار 
وجناح هذه �ملهمة �لعلمية �لتاريخية 
�لفخر و�لعتز�ز، معترب�ً  يبعث على 
�أن هذه �لرحلة �ل�ستك�سافية �لعربية 
توقيت  يف  ت��اأت��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن  �لأوىل 
م��ث��ايل وت��ع��ك�����س ر���س��ال��ة �لأم����ل �لتي 
�لإمار�ت،  دولة  و�سعب  قيادة  حتملها 

م����ا يحققه  ع���ل���ى  �ل�������س���وء  وت�����س��ل��ط 
ه�����ذ� �ل���ب���ل���د �ل���ع���رب���ي م����ن �إجن�������از�ت 
�لعلمية  �مل��ج��الت  ري��ادي��ة يف خمتلف 
�إىل  معاليه  و�أ����س���ار  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة. 
ميثل  �لأمل"  "م�سبار  و����س���ول  �أن 
حلظة تاريخية فارقة �ستبقى خالدة 
و�ل�سعوب  �لإم�����ار�ت  �سعب  ذ�ك���رة  يف 
�خلليجية و�لعربية، لأنها متثل �أحد 
�لعلمية  �لإجناز�ت و�لنت�سار�ت  �أهم 
�لتاريخ،  طيلة  �ل��ع��رب  �سجلها  �ل��ت��ي 
عظيماً  ن��وع��ي��اً  �م���ت���د�د�ً  متثل  كونها 
�مل�ّسرف  �حل�������س���اري  �ل���ع���رب  لإرث 
و�لإجناز�ت  �لكت�سافات  �سعيد  على 

�لعلمية.
�أحمد  �لركن  �لعقيد  �أك��د  جانبه  من 
�سفارة  يف  �لع�سكري  �مللحق  �جلريده 
�أن دولة  �ململكة �ملغربية لدى �لدولة 
عربياً  �إجن�����از�ً  حققت  ق��د  �لإم������ار�ت 
�لنخبة  �سباق  بدخولها  م�سبوق  غري 
بعد  �ملريخ،  ��ستك�ساف  ل��رو�د  �لعاملية 
للكوكب  ع��رب��ي��ة  م��ه��م��ة  �أول  جن����اح 
�لأحمر وو�سول "م�سبار �لأمل" �إىل 
هذ�  �أن  �إىل  م�سري�ً  �ل�سحيح،  م��د�ره 
للب�سرية،  �آفاق جديدة  يفتح  �لإجناز 
لالإن�سان  ج���دي���دة  ����س���ورة  وي���ر����س���م 
تعزز  �لإم������ار�ت  �أن  وي���وؤك���د  �ل��ع��رب��ي، 
�مل�سرية �لعربية يف هذ� �ملجال �لعلمي 

خال�س  عن  �سعادته  و�أع���رب  �ملتقدم. 
�لتهنئة للقيادة �لر�سيدة و�سعب دولة 
�لإمار�ت على هذ� �لإجناز �لتاريخي، 
�لنجاحات  م��ن  م���زي���د�ً  ل��ه��ا  م��ت��م��ن��ي��اً 
و�لجناز�ت.. م�سري� �إىل �أن �لإمار�ت 
تبعث بهذ� �لإجن��از �لذي يعك�س قوة 
�لأمل ر�سالة ملهمة لكل �ل�سعوب باأن 
للتقدم  �ل�سحيح  �لطريق  هو  �لعلم 
�لتناف�سية  م��رح��ل��ة  وب��ل��وغ  و�ل��ت��ط��ور 
�أحد  �لإم��ار�ت  �أ�سبحت  �لتي  �لعاملية 
�أرقامها �ملهمة، مبا حتقق من طفر�ت 
ن��وع��ي��ة ه��ائ��ل��ة يف خم��ت��ل��ف جم���الت 

وموؤ�سر�ت �لتنمية �مل�ستد�مة.
م�����ن ج���ه���ت���ه ع�������رّب �ل���ع���ق���ي���د غ�����اوي 
�سفارة  �ل��ع�����س��ك��ري يف  �مل��ل��ح��ق  ر���س��ي��د 
�لدولة  ل��دى  �جلز�ئرية  �جلمهورية 
ع��ن ف��خ��ره وت��ق��دي��ره �ل��ب��ال��غ للنجاح 
"م�سبار  بو�سول  �لتاريخي  �لعلمي 
�ملريخ،  كوكب  يف  م���د�ره  �لأمل" �إىل 
ميثل  �ل��ن��ج��اح  ه����ذ�  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
ل��ل�����س��ب��اق �لعلمي  دف��ع��ة ق��وي��ة ر�ئ����دة 
�لأحمر،  �ل��ك��وك��ب  �ل��ع��امل��ي لك��ت�����س��اف 
م��و���س��ح��ا �أن دخ����ول دول����ة �لإم�����ار�ت 
يج�سد  �ملجال  هذ�  يف  �لعاملي  �ل�سباق 
�سقف  وي��رف��ع  �لعربي  �لن�سان  �إر�دة 
�لعرب  و�ل��ع��ل��م��اء  �ل�سباب  ط��م��وح��ات 
ويعزز ثقتهم يف قدرتهم على �لنجاح 

و�ل�سهام  و�ل��ت��ف��وق  �ل�����ذ�ت  و�ث���ب���ات 
�لب�سرية وتقدمها،  بفاعلية يف تطور 
بالنف�س  ث��ق��ة  جميعاً  �ل��ع��رب  ومي��ن��ح 
ح�سارتهم  ��ستئناف  على  قدرتهم  يف 
حركة  يف  مثمر  دور  لعب  ومو��سلة 

�لتاريخ.
�لركن  �ل��ع��ق��ي��د  ع����رب  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
كو�نكو كوه �مللحق �لع�سكري �لكوري 
�جلنوبي عن خال�س �ل�سكر و�لتقدير 
ملا تقدمه دول��ة �لم���ار�ت من ر�سائل 
مكان،  ك��ل  يف  �ل��ع��رب��ي  لل�سباب  �أم����ل 
�لأمل"  "م�سبار  �أن جناح  �إىل  م�سري� 
يوؤكد جمدد�ً موقع �لإمار�ت ومكانتها 
خاطر  بطيب  حملته  �ل���ذي  ودوره����ا 
على عاتقها، ك�سانعة لالأمل ومنفذة 

لالأحالم وحمققة للطموحات.
�أن��ه��ا متثل من��وذج��اً لالإر�دة  و�أ���س��اف 
و�ل��ع��زمي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط و�أن���ه���ا دولة 
�سقفاً  تعرف  ل  �لتي  �لالم�ستحيل، 
�أن  م��وؤك��د�  و�لأح������الم..  للطموحات 
لالأحالم  ق��اط��رة  �أ�سبحت  �لإم����ار�ت 
�ل�سعيد  على  ولي�س  �أجمع  �لعامل  يف 
�لعربي، فنجاحاتها تتو�ىل و�إجناز�تها 
�آفاق  �إىل  �أجمع  �لعامل  لتقود  ت�ستمر 
م�ستبقلية و�عدة ت�سهم ب�سكل �إيجابي 
و�لتطور  �ل��ت��ق��دم  م�����س��رية  يف  ف��اع��ل 
���س��ع��ادت��ه خال�س  ورف�����ع  �لن�������س���اين. 

�لإمار�ت  لقيادة  و�لتربيكات  �لتهاين 
�لتاريخية،  �ملنا�سبة  ب��ه��ذه  و�سعبها 
�لتقدم  ك��ل  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  متمنياً 

و�لزدهار.
م���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ �ل��ع��م��ي��د �ل���رك���ن يو 
جيان �مللحق �لع�سكري �ل�سيني دولة 
"م�سبار  و���س��ول  مبنا�سبة  �لإم�����ار�ت 
�ملريخ، على  م��د�ر كوكب  �لأمل" �إىل 
وعلى  �مل�سبوقة،  غ��ري  �خل��ط��وة  ه��ذه 
ت�سجيل �لتاريخ لالإمار�ت كاأول دولة 
م�ستوى  على  دول��ة  وخام�س   ، عربية 
�لعامل �لذي ت�سل �إىل مد�ر �لكوكب 

�لأحمر.
�لأمل"  "م�سبار  جن�����اح  �أن  وذك������ر 
م���د�ره  �إىل  �ل��و���س��ول  �لإم����ار�ت����ي يف 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى درو������س م��ه��م��ة للغاية 
�لعلم  بقيمة  �لإمي�����ان  مقدمتها  يف 
و�ل��ت��ق��دم و�ل��ت��ط��ور ك��م�����س��در للحاق 
�حل�سارة،  ب���رك���ب  و�لأمم  �ل�������دول 
يحقق  �ل�سليم  �لتخطيط  �أن  وثانيها 
و�ل�سعوب،  للدول  �مل�ستهدفة  �لنتائج 
و�أن هذه �خلطوة تعك�س مكانة دولة 
�لإم������ار�ت وث��ق��ل��ه��ا �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي يف 
 ، �لعاملية �جل��دي��دة  �ل��ق��وى  ت��و�زن��ات 
�ل��ت��ي ي��ع��د �ل��ع��ل��م يف �ل��ق��ل��ب منها بل 
حيث  �حلقيقي،  وحمورها  ومركزها 
بات تطور �لدول و�جليو�س وخمتلف 

�متالك  على  يتوقف  �حلياة  جو�نب 
�ملعرفة و�ملو�رد �لعلمية و�لتكنولوجية 
�لقرن  للقوة يف  ركيزة  �أ�سبحت  �لتي 

�حلادي و�لع�سرين.
و�أ�������س������اف، ل���ق���د ح���ق���ق���ت �لإم���������ار�ت 
�لإجناز�ت �لعظيمة يف جمال �لف�ساء 
�أخ����ري�، ه��ذ� ه��و ن�سر ل���روح �لإق���د�م 
ع��ل��ى �لإب�������د�ع و�ل���س��ت��ك�����س��اف، �لتي 
�أي�سا..  �ل�سيني  �ل�سعب  بها  يتحلى 
 "1  - تيانوين  "م�سبار  و���س��ل  فلقد 
بعد  بنجاح  �ملريخ  م��د�ر  �إىل  �ل�سيني 
يوم و�حد من و�سول "م�سبار �لأمل" 
��ستك�ساف  م�����س��اري��ع  تنفيذ  �أن  ك��م��ا 
�ستوفر  و�لإم����ار�ت  �ل�سني  يف  �مل��ري��خ 
م�ساحة و��سعة للتعاون بني �لدولتني 
�لعظيمة  �ل���ب�������س���ري���ة  �ل��ق�����س��ي��ة  يف 
و��ستخد�مه  �ل��ف�����س��اء  ل���س��ت��ك�����س��اف 
���س��ل��م��ي��ا. ب����دوره ق���ال �ل��ع��ق��ي��د �لركن 
�ألربتو �ونو هوريتا �مللحق �لع�سكري 
�لأمل"  "م�سبار  جن��اح  �إن  �لرب�زيلي 
بكوكب  م��������د�ره  �إىل  �ل����و�����س����ول  يف 
خمل�سة  جلهود  تتويجاً  ميثل  �ملريخ 
وم��ت��اب��ع��ة دقيقة  وت��خ��ط��ي��ط حم��ك��م 
م��ن ق��ب��ل �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة يف دولة 
�لإمار�ت وعلى ر�أ�سها �ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����س��ي��خ 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" .. م�سري�ً 
�إ�سافة  �لأمل" ميثل  "م�سبار  �أن  �إىل 
نوعية هائلة ملا متتلكه دولة �لإمار�ت 
م��ن م�����س��ادر وم����و�رد �ل��ق��وة �لناعمة 
�ملقدمة  يف  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم���ا  �لأخ�������رى، 
�لإمار�ت  تر�كمه  ما  �أن  و�أك��د  عاملياً. 
�ل�سعيد  ه��ذ�  على  ه��ائ��ل  ر�سيد  م��ن 
�إ�سافة كبرية ملا ميتلكه  ب��دوره  ميثل 
جمال  يف  تاريخي  ر�سيد  من  �لعرب 
�لعلوم و�لتكنولوجياً، ومينح �حلا�سر 
�لعربي قوة دفع هائلة ناأمل �أن ت�سهم 
يف �نت�سال �لو�قع �لعربي باعتبار هذ� 
�لجن����از غ��ري �مل�����س��ب��وق ع��رب��ي��اً ر�فعة 

لها  �سيكون  ك��ربى  وح�سارية  علمية 
�آثارها على �حلا�سر و�مل�ستقبل.

م�����ن ج���ه���ت���ه �أك��������د �ل���ع���ق���ي���د �ل���رك���ن 
رومانريو بن حممد �مللحق �لع�سكري 
�لأمل" يف  "م�سبار  �أن جناح  �ملاليزي 
�لو�سول �إىل مد�ر كوكب �ملريخ يوؤكد 
له  �ملغفور  �ملوؤ�س�س  �لقائد  �أح��الم  �أن 
نهيان  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����س��ي��خ 
ت��ت��ح��ق��ق ع��ل��ى يد   � ث����ر�ه  � ط��ي��ب �هلل 
�لذي  �ملخل�سني،  �لرجال  �لأبناء من 
ت�سبعو� بقيم �خلري و�لعطاء و�لعمل 
و�لت�سميم  �لتحدي  �إر�دة  و�متلكو� 
�ل�سحر�ء  حتويل  يف  جن��ح  قائد  م��ن 
�أ�سبحت  ودول�����ة  وم�����دن  ج���ن���ات  �إىل 
و�لتمدن  للتح�سر  و�أيقونة  منوذجا 
�إىل �أن رحلة �مل�سبار  و�لتقدم، م�سري�ً 
باتت  �لإم������ار�ت  �أن  وم��ه��ام��ه جت�����س��د 
�سقف  و�أن  �لالم�ستحيل،  دولة  فعلياً 
وي��ع��ل��و ويحقق  ���س��ي��ع��ل��و  ط��م��وح��ات��ه��ا 
يف  و�لإجن���از�ت  �لنجاحات  من  �ملزيد 
رحلة  لأن  �ملقبلة،  �ل�سنو�ت  غ�سون 
�مل�سبار كانت متثل حتدياً علمياً  هذ� 
ك��ب��ري�ً جن��ح��ت �لإم������ار�ت يف جت���اوزه 
�سبابها  وط��اق��ات  قيادتها  بتخطيط 
وفخر  �لهام  م�سدر  �أ�سبحو�  �لذين 

للعرب جميعاً.
�أول  �لفريق  �سعادة  عرب  ناحيته  من 
رئي�س  ث���ل���ورو����س  ن��دي��ن��و���س  ك��و���س��ت��ا 
�لوطني  ل���ل���دف���اع  �ل���ع���ام���ة  �لأرك��������ان 
"م�سبار  بنجاح  �سروره  عن  �ليوناين 
�لأمل" يف �لو�سول �إىل مد�ره بكوكب 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ه��ن��ئ��اً   .. �مل���ري���خ 
و����س���ع���ب دول������ة �لإم����������ار�ت ع���ل���ى هذ� 
�لإجناز �لتاريخي، موؤكد�ً �أن �لإمار�ت 
قد حجزت بهذ� �لنجاح مكاناً ومكانة 
عاملية ر�ئدة يف ريادة ��ستك�ساف �ملريخ 
و�ل�سباق �لعاملي يف هذ� �ملجال �لعلمي، 
حيث و�سعت نف�سها على عتبات �سلم 
على  �سينعك�س  مب��ا  �لف�سائي،  �ملجد 
و�لتطور  و�ل��ب��ن��اء  �لتنمية  جم���الت 
�لأخ�������رى يف �لإم����������ار�ت، وي�����س��ه��م يف 
حتقيق �لأهد�ف �لتناف�سية �لطموحة 
�ل��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف��ه��ا م��ئ��وي��ة �لإم������ار�ت 
على  تبعث  خطو�ت  وكلها   ،2071
على  يتحقق  و�لع���ت���ز�ز مب��ا  �ل��ف��خ��ر 
�أر�س هذ� �لبلد �لعربي، �لذي ير�سم 
ب��ط��م��وح��ات��ه وجن���اح���ات���ه و�إجن����از�ت����ه 
م�ستقباًل  و���س��ع��ب��ه،  ق��ي��ادت��ه  و�إر�دة 
م�سرفاً للعرب، ومنوذجاً عاملياً ملهماً 
�ل��ب��ن��اء و�ل��ت��ن��م��ي��ة وح�سن  ور�ئ�����د�ً يف 

توظيف �ملو�رد مل�سلحة �ل�سعوب.

املتعاملني �صعادة  ن�صبة   98%

اإدارة الكاتب العدل يف حماكم دبي حتقق اإجنازات 
متميزة يف م�ؤ�ضراتها ومبادراتها لعام 2020 

م�ض�ؤول�ن ع�ضكري�ن دولي�ن: قيادة االإمارات ال تعرف امل�ضتحيل .. وم�ضبار االأمل م�ضدر فخر واعتزاز للب�ضرية جمعاء

•• اأبوظبي-الفجر:

�إخفاء  ع���دم  �إىل  �ل�سائقني  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  دع���ت 
باأي �سكل من  �ملركبات �خلا�سة بهم  بيانات لوحات 
�أو  #�لدر�جات_�لهو�ئية  حتميل  مثل  �لأ���س��ك��ال  
�أو  �أرقام �للوحات  �أغر��س �أخرى يتعذر معها ر�سد 

متييز �لفئة و�مل�سدر .
"ب" م��ن ق��ان��ون �ل�سري   27 �أن �مل���ادة رق��م  وذك���رت 
ت���غ���رمي مرتكبي  ع��ل��ى  ت��ن�����س  و�مل�������رور �لحت�������ادي 
�لأع���م���ال �ل��ت��ي ق��د ت����وؤدي �إىل "عدم و���س��وح �أرق���ام 
درهم   400 قدرها  مالية  غر�مة  �ملركبة"  لوحات 
و�أكدت �حلر�س على تكثيف �لرقابة �ملرورية و�تخاذ 
تلتزم  �أي مركبة ل  �لقانونية مبخالفة  �لإج��ر�ء�ت 
�أرقام لوحاتها وفقا لقانون �ل�سري و�ملرور  بتو�سيح 

�لحتادي.

•• اأبوظبي - وام:

يف  �ل�سحة  د�ئ���رة  رئي�س  حامد  �آل  حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  معايل  �أك��د 
جهود  كل  يف  �لأ�سا�س  حجر  كونها  �لأط��ف��ال  �سحة  على  �حلر�س  �أبوظبي 
�ملوؤ�س�س  �ل��و�ل��د  ل��روؤي��ة  ترجمة  �ل�سحية  منظومتها  يف  و�أول��وي��ة  �ل��د�ئ��رة 
�ملغفور له �ل�س�يخ ز�يد بن �س�لطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" �لذي �آمن باأن 
�لأطفال هم بناة �لغد وقادة �مل�ستقبل فاإعد�د �لأطفال ليكونو� قادة �مل�ستقبل 

يبد�أ بالهتمام ب�سحتهم وتوفري �أف�سل �أوجه �لرعاية �ل�سحية لهم.
 15 ي�سادف  �لذي  �لأطفال  ل�سرطان  �لعاملي  �ليوم  معاليه مبنا�سبة  وقال 
�أن��ه على م�ستوى �ل��ع��امل ُي�سّخ�س �أك��رث م��ن 300  ف��رب�ي��ر م��ن ك��ل ع���ام.. 

�لأ�سباب  �أح��د  �ل�سرطان  يجعل  �ل��ذي  �لأم��ر  بال�سرطان  �سنوياً  طفل  �أل��ف 
ولكن  كاّفة  �لعامل  �أنحاء  يف  و�ملر�هقني  �لأط��ف��ال  بحياة  �مل��وؤدي��ة  �لرئي�سية 
ميكن حماية فلذ�ت �أكبادنا من مر�س �ل�سرطان بالرتكيز على �لت�سخي�س 
�ملبكر لل�سرطان بدقة و�إتباعه بعالج ناجع ومن هذ� �ملنطلق حر�سنا على 
�إر�ساء منوذج �لرعاية �ل�سحية �لأولية �لذي يعمل على تقدمي رعاية �سحية 
�لأ�سرة  �أف��ر�د  �حتياجات  جميع  تلبي  �سخ�سي  طابع  ذ�ت  ومالئمة  �ساملة 
�ل�سحية وي�سهم يف تقدمي بر�مج وقائية تركز ب�سكل �أ�سا�سي على �لوقاية 

و�لك�سف �ملبكر لالأمر��س".
و�أ�ساف معاليه " �ستبقى �سحة �لأطفال ثروة �لوطن �لأغلى ونوليهم كل 

�لرعاية و�لهتمام لينعمو� بحياة �سحية �سليمة".

  �ضرطة اأب�ظبي حتذر ال�ضائقني من اإخفاء بيانات ل�حة املركبة

رئي�س دائرة ال�ضحة اأب�ظبي: �ضحة 
االأطفال اأول�ية ون�ليهم كل الرعاية
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

جرينه لعمال �لرخام و�لبالط و�حلجر
رخ�سة رقم:CN 1013186 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/ بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ماك�سويل للخدمات �لبحرية
رخ�سة رقم:CN 1910798 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/م�سغل  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان 

�لزياء �لنيقة لل�سيد�ت
رخ�سة رقم:CN 1523780 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
كافيه  باري�س  �ل�س�����ادة/�ولد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2102851 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد جمعه علي غريب �لقايدي ٥1%
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه عثمان �سعيد باجمبور
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
لالثاث  �ل�س�����ادة/�لربكة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�ستعمل  رخ�سة رقم:1819834 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة يو�سف حممد علي عمر�ن �حلمادي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد م�سرى فريوز �سعيد �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا حممد ��سلم  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1109898 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد مبخوت هادي عبد�هلل �ل�ساعري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبخوت هادي عبد�هلل �ل�ساعري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
لت�سليح  �ل�س�����ادة/�سفايت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لدو�ت �لكهربائية و�ل�سحية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2768164 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة حممد �سعيد فار�س �سعيد �ملزروعي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سهيل �سامل ر��سي �ملحرمي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
�ل�سيار�ت  ور�ديرت�ت  كهرباء  لت�سليح  كلرز  �ل�س�����ادة/بلو  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2911651 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبيد �لرحمن بديع �لعامل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبيد �لرحمن بديع �لعامل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �كرب ح�سني بدر �ل�سالم

 تعديل �إ�سم جتاري من/ بلو كلرز لت�سليح كهرباء ور�ديرت�ت �ل�سيار�ت ذ.م.م
BLUE COLORS AUTO ELECTRIC AND RADIATOR REPAIR LLC

�إىل /مطعم رنغ دونو ذ.م.م 
 RONG DHANU RESTAURANT LLC

تعديل ن�ساط / �إ�سافة مطعم ٥610001
تعديل ن�ساط / حذف ��سالح مربد�ت )ر�ديرت�ت( �ملركبات وتنظيفها 4٥٢0006

تعديل ن�ساط / حذف ��سالح كهرباء �ل�سيار�ت  4٥٢000٥
تعديل ن�ساط / حذف ��سالح مكيفات هو�ء �ل�سيار�ت  4٥٢00٢1

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سوبر ماركت جي�ست �ند مور

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�سة رقم:2213877 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�سامل علي عبد�هلل علي �لزعابي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �سامل علي عبد�هلل علي �لزعابي من 100% �ىل ٥1%
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبا�س فالياجنات ح�سن %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

 تعديل �إ�سم جتاري من/ �سوبر ماركت جي�ست �ند مور
JUST AND MORE SUPERMARKET

�إىل /�سوبر ماركت جي�ست �ند مور ذ.م.م 
 JUST AND MORE SUPERMARKET LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز زمرد �لطبي ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�سة رقم:1914137 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�هلل ح�سني �سعيد �ل�سعدي ٥1%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سانكار لل مانوهار لل ٢٢%
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سولك�سانه ماه�سو�رى �مر�ت كومار ماه�سو�رى %1٥

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ريتا مهي�س كومار %1٢
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيال باى جري�س كومار

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف فيتا بهاكتاد��سان ناير
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل ح�سني �سعيد �ل�سعدي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ��سيه قادر غالم ��سغر ميمون

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
�لعامة  و�ل�سيانة  للمقاولت  �ل�س�����ادة/دومو�س  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لديكور - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 
قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�سة رقم:1824092 

�سركة   - و�لديكور  �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاولت  دومو�س  من/  جتاري  �إ�سم  تعديل 
�ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

 DOMUS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

AND DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /دومو�س للديكور - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م 
 DOMUS DECORE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / حذف �سيانة �ملباين 43٢9901
تعديل ن�ساط / حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها 410000٢

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رونز� لالثاث

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�سة رقم:2140680 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ٥0000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
 تعديل �إ�سم جتاري من/ رونز� لالثاث

RONZA FURNITURE

�إىل /رونز� لالثاث - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م 
 RONZA FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
و�لتنفيذ  �لد�خلي  للت�سميم  �ل�س�����ادة/ميا�س  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:3701363 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة  �سليم حمد �سليم �حلرتو�سى �جلنيبي ٥1%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد حممد حمد �لبادي �لظاهري

 تعديل �إ�سم جتاري من/ ميا�س للت�سميم �لد�خلي و�لتنفيذ ذ.م.م

MAYAS INTERIOR DESIGN LLC

�إىل /روم�س باي روما للت�سميم �لد�خلي و�لتنفيذ ذ.م.م 

 ROOMS BY ROMA INTERIOR DESIGN LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/و�يد �لعاملية للتجارة �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN رخ�سة رقم:2682701 

تعديل ن�سب �ل�سركاء

حممد بالل ح�سن حاجي حممد خور�سيد عامل من 39% �ىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة  �حمد يو�سف حممد عبد�لرحمن �لعبيديل ٥1%

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ج�سيم �لدين �سالح �حمد

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن حممد عبد�هلل �لعبيديل �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�ساد باأن �ل�سادة/�سركة �نرتنا�سيونال �ن�سبيك�سن 
�سريفي�سي�س ليمتد )�جلن�سية: �ململكة �ملتحدة( قد تقدمت بطلب 
بن  حمد  )�لعنو�ن:  �لفجرية  �إمارة  يف  �ل�سركة  فرع  قيد  �سطب 
و�ملقيدة  �س.ب:7497(   - عبد�هلل  بن  حمد   - �لفجرية   - عبد�هلل 
حتت رقم )٢439( يف �سجل �ل�سركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� 
�ل�سركات  �ساأن  ل�سنة ٢01٥ يف  �لقانون �لحتادي رقم )٢(  لحكام 
٢010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
�ملن�ساآت  دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب  �عتماد  �ساأن  يف 
�ل�سادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�س�سة 
��سحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف 
ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة 

�لقت�ساد �إد�رة �لت�سجيل �لتجاري �س.ب:)667( - �لفجرية.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:فري�ست لال�ست�سار�ت �لقت�سادية ذ.م.م
�سيد  عبد�هلل  �سقة   0.2-20 �سرق   - �بوظبي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 

حممد تاج �لدين عبد�لرحيم و�خرين
CN 2435830 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/نهال علي للمحا�سبة و�ملر�جعه كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2020/12/30 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005013905 
- تاريخ �لتعديل:2021/2/14

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:و�سرتن فيوت�سر جروب لد�رة �ل�سركات ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:جزيرة �بوظبي - �سرق 20-0.2 عبد�هلل �سيد حممد 

تاج �لدين عبد�لرحيم و�خرين
CN 2426447 :رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�سفية �ل�سركة  1

- تعيني �ل�سادة/نهال علي للمحا�سبة و�ملر�جعه كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2020/12/30 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2005013906 
- تاريخ �لتعديل:2021/2/14

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�سفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 207،432 فح�صا ك�صفت عن 3،167 اإ�صابة

»ال�ضحة« تعلن �ضفاء 5,059 حالة جديدة من ك�رونا
تقدمي 49،967 جرعة من لقاح كوفيد 19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي-وام:

جرعة   49،967 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
�لتي  �جلرعات  يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�سية   24 �ل�  �ل�ساعات  خالل 
�للقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   5،055،231 �م�س  تقدميها حتى  مت 
خطة  م��ع  متا�سيا  ذل��ك  ي��اأت��ي  �سخ�س.   100 لكل  ج��رع��ة   51.11
�ملناعة  �إىل  �لو�سول  �إىل  و�سعياً  #كوفيد19  لقاح  لتوفري  �ل���وز�رة 
�ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل �أعد�د �حلالت 

و�ل�سيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  خطة  م��ع  و متا�سيا  �أخ���رى  جهة  م��ن 
�ملبكر  �لكت�ساف  �لدولة بهدف  �لفحو�سات يف  وزي��ادة نطاق  لتو�سيع 
 "19  - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�س  �مل�سابة  �حل��الت  وح�سر 
و�مل��خ��ال��ط��ني لهم وع��زل��ه��م �أع��ل��ن��ت �ل����وز�رة ع��ن �إج����ر�ء 207،432 
�ملا�سية على فئات خمتلفة يف   24 �ل�  �ل�ساعات  فح�سا جديد� خالل 

�ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
 و�ساهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�س يف �لدولة وتو�سيع نطاق 

�لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 3،167 حالة �إ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�سجلة 348،772 حالة.
تد�عيات  من  وذل��ك  م�سابة  حالة   13 وف��اة  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت   كما 
�ل��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا  �لإ���س��اب��ة بفريو�س 

�لدولة 1،014 حالة.
تعازيها  وخال�س  �أ�سفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة   و�أعربت 

وم��و����س��ات��ه��ا ل����ذوي �مل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����س��ف��اء �ل��ع��اج��ل جلميع 
�مل�سابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�سحية و�لتقيد 
و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  بالتعليمات 

�جلميع.
 كما �أعلنت �لوز�رة عن �سفاء 5،059 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
�ملر�س  �أعر��س  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�ستجد  كورونا 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها �مل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�سفاء 331،839 حالة. 

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�ضدر قرارا ب�ضاأن تنظيم مهنة و�ضطاء الزواج يف االإمارة 

مركز تدريب املنامة ي�ضتقبل جمندي اخلدمة ال�طنية الدفعة ال�15 املجم�عة الثالثة

•• راأ�س اخليمة-وام:

ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �أ���س��در 
2021 ب�ساأن تنظيم  2 ل�سنة  �خليمة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي قر�ر� رقم 

مهنة و�سطاء �لزو�ج يف �خليمة.
وتن�س مو�د �لقر�ر: - ين�ساأ باملحكمة �سجل لقيد �لو�سطاء ول يجوز لأي 
ويحدد  �لغري  ل��دى  �أو  منفرد�  �ل��زو�ج  يف  �لو�ساطة  مهنة  ممار�سة  �سخ�س 
بقر�ر من �لرئي�س �سكل �ل�سجل وبياناته و�إج��ر�ء�ت �لقيد فيه و�ل�سهاد�ت 

�لتي ت�سدرها �ملحكمة من خالله .
- تخت�س �للجنة بتلقي طلبات قيد �لو�سطاء يف �ل�سجل وفح�سها و�إجر�ء 

�لختبار�ت و�ملقابلة �ل�سخ�سية لطالبي �لقيد.
- ي�سرتط فيمن يقيد يف �ل�سجل ما يلي: .. �أن يكون من مو�طني �لدولة 
و�أل يقل عمره عن ثالثني �سنة ميالدية عند �لقيد و�أن يكون متزوجا �أو 
�ل��زو�ج و�أن يكون حممود �ل�سري ح�سن �ل�سمعة ومل ي�سبق �حلكم  �سبق له 
عليه جز�ئيا �أو تاأديبيا لأمر خمل بال�سرف �أو �لأمانة ولو رد �إليه �عتباره .

..و�أن يكون ملما باأحكام قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية وعلى وجه �خل�سو�س 
و�ملقابلة  و�أن يجتاز �لخ��ت��ب��ار�ت  يتعلق بهما  و�ل��ط��الق وم��ا  �ل���زو�ج  �أح��ك��ام 
�ل�سخ�سية �لتي جتريها �للجنة ويجوز بقر�ر من �لرئي�س ��ستثناء �ل�سخ�س 

�لذي يز�ول �ملهنة بني غري �ملو�طنني من �ل�سرط �لأول.
م�سفوعة  �ل�سجل،  يف  �لقيد  طلبات  تقدم  �أن  على  �خلام�سة  �مل��ادة  -وتن�س 
بامل�ستند�ت �لتي تثبت تو�فر �سروط �لقيد وللجنة �أن تطلب �لإي�ساحات �أو 

�مل�ستند�ت �لتي تر�ها لزمة للبت يف �لطلب .
-مدة �لقيد �سنتان ويجوز جتديدها ملدد مماثلة بناء على طلب يقدم خالل 

�ل�سهر �لأخري من تاريخ �نتهاء �لقيد.
- تفح�س �للجنة �لطلبات للتاأكد من ��ستيفائها لل�سروط وتخطر من مت 

قبول طلبه مبوعد �أد�ء �ملقابلة �ل�سخ�سية و�لختبار�ت .
- ت�سدر �للجنة ملن جتاوز �ملقابلة �ل�سخ�سية و�لختبار�ت �سهادة قيد ول 
�لتنمية  د�ئ��رة  ل��دى  خ��الل مكتب مرخ�س  �إل من  �لن�ساط  مز�ولة  يجوز 

�لقت�سادية.
يف  �لو�سيط  قيد  مقابل  دره��م  �آلف  ثالثة  ق��دره  ر�سما  �ملحكمة  -ت�ستويف 

�ل�سجل و�ألف درهم عن جتديد �لقيد .
للنموذج  وفقا  عمالئه  مع  �لو�ساطة  �تفاق  حترير  �لو�سيط  على  يجب   -
�أو  �ملعتمد من �للجنة وتوفري مكان منا�سب لتعارف �لعمالء مبقر �ملكتب 
عقد جل�سات �لتعارف يف منزل �ملخطوبة �أو �أحد �أقاربها من �لدرجة �لأوىل 
�أو يف �ملكان �لذي يتفق عليه �خلاطبان و�للتز�م يف عمله بال�سرف و�لأمانة 
وقيم �ملجتمع وعدم �إف�ساء �لأ�سر�ر و�ملعلومات �ل�سخ�سية �لتي �طلع عليها 

بحكم مهنته وعدم �جلمع بني �ملهنة وعمل �ملاأذون.
-للجنة �سطب �لقيد يف �أي من �حلالت �لتالية : ..�إذ� فقد �لو�سيط �أحد 
�ل�سلطة  لدى  �لتجارية  �لرخ�سة  جتديد  وع��دم  �ل�سجل  يف  �لقيد  �سروط 
�ملخت�سة ملدة عامني متتاليني ويجوز �لتظلم من قر�ر �ل�سطب �إىل �لرئي�س 
ويكون قر�ره نهائيا و�إذ� رف�س �لتظلم فال يجوز جتديد �لقيد �إل باإجر�ء�ت 

جديدة .
بهذ�  �لعمل  قبل  �ملهنة  مي��ار���س  م��ن  على  ع�سرة  �حل��ادي��ة  �مل���ادة  -وت��ن�����س 
�لقر�ر توفيق �أو�ساعه خالل �ستة �أ�سهر من تاريخ �لعمل به �أو عند جتديد 
رئي�س  ي�سدر  �أن  على  ع�سرة  �لثانية  �مل��ادة  ونت�س  �أق��رب  �أيهما  �لرتخي�س 

د�ئرة �ملحاكم �لتعليمات �لتنفيذية لهذ� �لقر�ر.
د�ئرة  رئي�س  �خل��اط��ري  حممد  �أح��م��د  �مل�ست�سار  ���س��ع��ادة  �أ���س��اد  جانبه  م��ن 
حماكم ر�أ�س �خليمة بالقر�ر و�أبعاد مقا�سده �لجتماعية �لنبيلة بح�سبانه 
�لحتادية  �حلكومة  توليها  �لتي  بالأ�سرة  متعلقا  �جتماعيا  ن�ساطا  ينظم 
ب�سكل مبا�سر  �سي�ساهم  �لذي  �لأم��ر  �سو�ء  بالغا على حد  �هتماما  و�ملحلية 
يف �حلفاظ على خ�سو�سية �لأ�سر و�لتعامل مع �ملرحلة �لأهم يف �لعالقة 
�لزوجية بحرفية عالية متنع �أي خماطر �سلبية تفرزها ع�سو�ئية مثل هذ� 

�لن�ساط.
ورفع �مل�ست�سار �خلاطري �أ�سمى �آيات �ل�سكر و�لعرفان ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة رئي�س جمل�س �لق�ساء 
لهتمامه باجلانب �لجتماعي يف �لإمارة وحر�سه على �لأ�سر ونقل �لإمارة 

�إىل م�ستوى موؤ�س�سي يوفر �حلياة �لر�قية للمو�طنني و�ملقيمني.
ملا  �لقر�ر  بتنفيذ  ف��ور�  للبدء  �ملحاكم �سدور توجيهاته  د�ئ��رة  رئي�س  و�أك��د 
�سيرتتب عليه من منافع جمة ت�ستهدف ��ستقر�ر �لأ�سر وبنائها على �أ�س�س 

متينة.

•• عجمان - املنامه - وام: 

من  �ل��وط��ن  �سباب  �مل�سلحة،  �ل��ق��و�ت  يف  باملنامة  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  ��ستقبل 
�لثالثة"  "�ملجموعة  �لتاأ�سي�سية  �لوطنية  للخدمة  �ل�15  �لدفعة  جمندي 
�إج��ر�ء�ت وقائية و�حرت�زية ل�سمان �سالمتهم،  باملوظفني و�سط  �خلا�سة 
�خلدمة  جمندي  لكل  �لق�سوى  �حلماية  لتوفري  �لإج����ر�ء�ت  ك��ل  و�ت��خ��اذ 
�إ�سر�ف  �جلائحة، حتت  وحمايتهم من  عليهم  �حلفاظ  �أج��ل  من  �لوطنية 
م�ست�سفى ز�يد �لع�سكري. وتو�فد �مللتحقون باخلدمة �لوطنية على مركز 
�ملنامة منذ �ل�سباح باأعد�د كبرية ومت ت�سجيلهم يف �لدورة وت�سليم جميع 
وجرى  ب��ه��م،  خا�سة  وع��ه��دة  مالب�س  م��ن  �ملجندين  متطلبات  �مللتحقني 
من  حما�سر�ت  تنظيم  �إىل  �إ�سافة  �لد�خلي  و�لنظام  باملع�سكر  تعريفهم 
قبل �ملدربني قبل �فتتاح �لدورة �لتدريبية حيث �أظهر �لطلبة �إقبال كبري� 
وحما�سا وثقة باللتحاق باخلدمة �لوطنية. وكانت مر�حل �ل�ستقبال ت�سري 
ب�سورة ممتازة من �سبط و�لتز�م �بتد�ء من مرحلة �ل�ستقبال و�لت�سجيل 
مرور� بجميع مر�حل �لتدريب ويعد ذلك من �أ�سا�سيات �لتدريب حتى يكون 
جمند �خلدمة �لوطنية قادر� ج�سديا ونف�سيا على حتمل �أق�سى �ل�سغوط 

مهار�ته  تطبيق  ع��ل��ى  ق��درت��ه  ف��ق��د�ن  دون  و�لنف�سية  و�لعقلية  �ل��ب��دن��ي��ة 
وتاأهيله للم�ستقبل جنديا �حتياطيا يحمي وطنه. ويركز برنامج �خلدمة 
�ملدنية  �ل�سبغة  م��ن  �ملجندين  حت��وي��ل  على  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  �لوطنية 
�ل�سالح  وحمل  �لع�سكرية  �لتدريبات  خ��الل  من  �لع�سكرية،  �ل�سبغة  �إىل 
�لع�سكري، وتعزيز م�ستوى  و�لربط  �ل�سبط  و��ستخد�مه، وتعويدهم على 
مهار�تهم  و�سقل  نفو�سهم،  يف  �لوطنية  �لقيم  وتر�سيخ  �لبدنية،  لياقتهم 
�ملتطوعني  �ملجندين  وتاأهيل  �إع��د�د  ذلك  بعد  ليبد�أ  وتطويرها،  �لقيادية 
2020 دب��ي من خ��الل جمموعة من �لدور�ت  �إك�سبو  �ل��دويل  يف �حل��دث 
�إليهم  �ملوكلة  �ملهام  وتنفيذ  بهم  �ملناطة  ب��الأدو�ر  �لقيام  �لتدريبية ل�سمان 
�نعقاد هذه �لدورة �لإ�ستثنائية  �أكمل وجه و�إتقان و�حرت�فية. وياأتي  على 
يف �إطار مو�كبة ��سرت�تيجية �لدولة نحو متكني �لكو�در �لوطنية ورفدها 
بني  و�ل��ت��ع��اون  �ل�سر�كة  ع��الق��ات  و�سمن  و�ملهنية،  �لتخ�س�سية  ب��امل��ه��ار�ت 
يف  و�لحتياطية  �لوطنية  للخدمة  �لعامة  و�لهيئة   2020 �ك�سبو  مكتب 
�لقو�ت �مل�سلحة، حيث �سرع �ملجندون �ليوم يف بدء ��ستعد�د�تهم �سمن خطة 
�لذي   2020 �إك�سبو  بر�جمية تدريبية منظمة ت�ستمر حتى بدء معر�س 
جمندي  متطوعي  برنامج  ويهدف  �ل��ق��ادم.  �أكتوبر  يف  �ل��دول��ة  ت�ست�سيفه 

عملية  خربة  �ملتطوعني  �إك�ساب  �إىل   ،2020 �إك�سبو  يف  �لوطنية  �خلدمة 
غري م�سبوقة من خالل �لحتكاك باأف�سل �خلرب�ت على �مل�ستوى �لعاملي، 
و�إبر�ز منت�سبي �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية و�لكفاءة �لتي يتمتعون بها 
و�إتاحة �لفر�سة �أمامهم للم�ساركة يف �أكرب حدث دويل يف �لعامل، بالإ�سافة 
�لوطنية  �خل��دم��ة  منت�سبو  يكت�سبها  �ل��ت��ي  �خل����رب�ت  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة  �إىل 
و�لحتياطية وت�سخريها لدعم �لدولة يف هذ� �حلدث �ملهم من خالل �ملهام 
�ملنت�سبني  �ل�سباب  �لعديد من  و�أع��رب  �ملتطوعني.  برنامج  �ملختلفة �سمن 
ينتظرون  �إن��ه��م  وق��ال��و�  �لوطنية  خدمتهم  ببدء  وفخرهم  �سعادتهم  ع��ن 
هذه �للحظة لدخول مر�كز �لتدريب موؤمنني باأن �لو�جب �لذي �سينالون 
�آملني  �لعملي  ب�سكله  �لتدريبي  للمع�سكر  بالدخول  حان  قد  تاأديته  �سرف 
�حل��ال يف �خلدمة  وك��ر�م��ة كما هو  وع��زة  ب�سرف  �ملرحلة  تلك  �أن يجتازو� 
�لتجنيد  مر�كز  لدخول  للغاية  متحم�سون  �أنهم  �إىل  و�أ���س��ارو�  �لع�سكرية. 
�أن يكونو� جاهزين وم�ستعدين لجتياز  و�أنهم حري�سون ومنذ فرتة على 
هذه �لدورة وهم د�ئما ما يحفزون �ل�سباب على ذلك لنه �سرف لكل �أبناء 
�لوطنية..  للخدمة  �لنت�ساب  يف  �لوطني  �لعر�س  يف  ي�ساركو�  �أن  �لوطن 
خ�سخ�س  و�لتي  �لوطنية  خدمتهم  ببدء  وفخرهم  �سعادتهم  عن  و�أعربو� 

وقال   .2020 �ك�سبو  �ىل  لالن�سمام  و�ع��د�ده��م  لتاهليهم  منها  ج���ز�ء� 
�ملجند حممد �لكتبي �إنه على �أمت �ل�ستعد�د لتاأدية �خلدمة �لوطنية، ورد 
�جلميل لوطنه، معرب� عن �سعادته بخو�س هذه �لتجربة، لفتا �إىل �أن �أد�ء 
�خلدمة �لوطنية فر�سة لتنمية مهار�ته �لقتالية و�سقل خرب�ته �لعملية، 
قيم  وغر�س  لوطنه،  و�ل��ولء  �حل��ب  م�ساعر  تعزيز  يف  �أهميتها  عن  ف�سال 
حتمل �مل�سوؤولية و�لن�سباط لدى �ل�سباب، موؤكد� �أن �أد�ء �خلدمة �لوطنية 
�سفوف  يف  �نخر�طه  �إن  حممد  عبد�لعزيز  �ملجند  وق��ال  له.  عظيم  �سرف 
�خلدمة �لوطنية �أمر يجعله ي�سعر بالفخر و�لعتز�ز ويزرع لديه �لإح�سا�س 
باأهمية �لعمل �لوطني. وعرب ز�يد �لزعابي عن �سعوره بالفخر و�لعتز�ز 
لإن�سمامه للخدمة �لوطنية.. مو�سحا �أن �لإمار�ت يف ظل �لقيادة �لر�سيدة 
قدمت �لكثري للمو�طنني من تعليم و�سحة وم�سكن وتوفري �لعي�س �لكرمي 
عن  �ل�سو�عي  �سلطان  و�أع��رب  للمو�طن.  و�ل�سعادة  �لرفاهية  وحتقيق  بل 
فرحته بالت�سجيل يف �خلدمة �لوطنية لأد�ء و�جب �لوطن، و�أكد �أنه جاهز 
�ملع�سكر يف وقت مبكر، يوؤكد  �ل�سفوف �لأمامية، و�أن وج��وده يف  ليكون يف 
مدى حما�سه يف تلبية �لو�جب �لوطني، وهو �أقل و�جب يقوم به من �أجل 

�لوطن.

اأطباء كليفالند كلينك اأب�ظبي ي�ظف�ن التكن�ل�جيا 
املتقدمة ملراقبة نب�س مر�ضى القلب عن بعد

•• اأبوظبي-وام:

كلينك  كليفالند  مل�ست�سفى  بعد  ع��ن  �لقلب  نب�س  مر�قبة  برنامج  يوفر 
�لالزم  �لطبي  �لدعم   - �ل�سحية  للرعاية  مبادلة  مر�فق  �أح��د   - �أبوظبي 
توتر� وقلقا من خالل جهاز  �لأوق��ات  �أ�سد  للمر�سى يف منازلهم حتى يف 

تكنولوجي متطور.
�لقلب عن  �أبوظبي" برنامج مر�قبة  كلينك  "كليفالند  و�أ�س�س م�ست�سفى 
بعد، يف �سهر �أغ�سط�س، �سنة 2015 حيث يتم زرع جهاز �سغري للمر�سى 
حتت �جللد مما يوفر �ملر�قبة �مل�ستمرة على مد�ر �ل�ساعة من قبل فريق 
غري  نتائج  من  يجده  ما  ينقل  �جلهاز  هذ�  بهم  �خلا�س  �لطبية  �لرعاية 
ومر�قبة  مري�س  ك��ل  حالة  ت�سخي�س  م��ن  �لطبي  �لفريق  ليمكن  ع��ادي��ة 
��ستجابته للعالج عن بعد وقد �أ�ساف �مل�ست�سفى �لعاَم �ملا�سي 250 مري�سا 
�أخ�����س��ائ��ي م�ساعد  �ل��دك��ت��ور خ��ال��د بكر وه��و طبيب  �ل��ربن��ام��ج. وق���ال  �إىل 
كلينك  "كليفالند  م�ست�سفى  يف  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  معهد  يف  يعمل 
�أبوظبي".. �إن هذ� �جلهاز هو �أد�ة مفيدة جد�ً ملر�سانا خالل فرتة جائحة 
ي�ستطيعون عرب برنامج  �لأخطار  تلك  ملثل  �سون  �ملَُعَرّ "كورونا" و�ملر�سى 

�ملر�قبة عن بعد �أن يح�سلو� على �مل�ساعدة وهم مرتاحون يف منازلهم.
�لقلب  م�سكالت  ير�سدو�  �أن  لالأطباء  تتيح  �لتكنولوجيا  هذه  �إن  و��ساف 
مبكر�ً بتحليل �لبيانات حتلياًل فورياً و�لنظر �إىل �لرتدد�ت �لطويلة �ملدى 
و�لق�سرية �ملدى �لتي يبثها هذ� �جلهاز وي�ستطيع �لفريق يف �حلالة �حلادة 

جد�ً �أن ير�سل تنبيهاً �إىل خدمات �لطو�رئ مما قد ينقذ حياة مري�س.

اأول اإماراتية تن�صم لربنامج تدريبي مكثف لل�صمانات

م�ظفة بالهيئة االحتادية للرقابة الن�وية تن�ضم للربنامج التدريبي لل�ضمانات بال�كالة الدولية للطاقة الذرية
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ن�سمت هدى �لتميمي، مهند�س 
بالهيئة  �ل��ن��ووي  �لنت�سار  حظر 
�لنووية،  ل���ل���رق���اب���ة  �لحت�����ادي�����ة 
تدريبي  ب���رن���ام���ج  �إىل  م����وؤخ����ر�ً 
ق�سم  يف  �سهور  ع�سرة  مل��دة  ميتد 
�لدولية  ب��ال��وك��ال��ة  �ل�����س��م��ان��ات 
فيينا  �لذرية مبقرها يف  للطاقة 

بالنم�سا.
و�������س������وف ت���ك���ت�������س���ب ه��������دى من 
�ملكثف  �ل���ت���دري���ب���ي  �ل����ربن����ام����ج 
م���ه���ار�ت م��ت��خ�����س�����س��ة وف��ن��ي��ة يف 
و�لتقييم  �ل�������س���م���ان���ات  جم�����ال 
ي�ساعد  ���س��وف  ك��م��ا  و�ل��ت��ف��ت��ي�����س. 
�لربنامج �لتدريبي على �كت�ساب 
�لنووي  �ل���وق���ود  ب�����دورة  م��ع��رف��ة 
وتنفيذ �تفاقيات �ل�سمانات. كما 
�لوكالة  عمل  على  تتعرف  �سوف 
�لدولية و�لتي تتعاون مع �لهيئة 
�لنووية  ل���ل���رق���اب���ة  �لحت�����ادي�����ة 
و�لبيئة  �مل���ج���ت���م���ع  ح���م���اي���ة  يف 
و�سمان  �ل����س���ع���اع  خم���اط���ر  م���ن 
للطاقة  �ل�����س��ل��م��ي  �ل����س���ت���خ���د�م 

�لنووية.
وت��ع��د �ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة للطاقة 
�لذرية، و�لتي يبلغ عدد �أع�سائها 
172 دولة، منظمة دولية تعمل 
و�سلمية  و����س���الم���ة  �أم������ن  ع���ل���ى 
�لأن�����س��ط��ة �ل��ن��ووي��ة ل��ت�����س��اه��م يف 
�لدوليني  و�لأم��ن  �ل�سالم  تعزيز 
للتنمية  �لأممية  �لأه��د�ف  ودعم 
�مل�ستد�مة. وتتاألف �ل�سمانات من 

وت����ع����م����ل ه��������دى، وه�������ي �أح�������دي 
�ملتدربني  ب���رن���ام���ج  خ���ري���ج���ات 
باإد�رة حظر �لنت�سار  �ملهند�سني، 
�ل����ن����ووي يف �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة 
�ل���ن���ووي���ة ح��ي��ث تقوم  ل��ل��رق��اب��ة 
حمطة  يف  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  ب��ع��م��ل��ي��ات 
بر�كة للطاقة �لنووية و�ل�سركات 
�مل���رخ�������س���ة يف دول�������ة �لإم���������ار�ت 
�خلا�سة  �لتقارير  كتابة  و�أي�����س��اً 
و�لتي  �ل��ن��ووي  �لن��ت�����س��ار  بحظر 
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  للوكالة  ت��ق��دم 
�لتز�مات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً  �ل���ذري���ة 
دولة �لإم��ار�ت يف حظر �لنت�سار 

�لنووي.
مدير  �ملن�سوري،  �سيماء  وقالت 
�إد�رة �لتعليم و�لتدريب بالهيئة: 
"ي�سعدنا �ن�سمام �إحدى موظفينا 
ي�سكل  �لدولية.  للوكالة  �ل�سباب 
�أولوية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در  ب��ن��اء 
ل�����دى ح���ك���وم���ة دول������ة �لإم��������ار�ت 
ت�سع  ح���ي���ث  �ل��ه��ي��ئ��ة  ول����س���ي���م���ا 
�أه��م��ي��ة ق�����س��وى لتمكني  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ملر�أة على وجه �خل�سو�س وبناء 

�لفنية  �لإج���ر�ء�ت  جمموعة من 
�لدولية  �ل��وك��ال��ة  تطبقها  �ل��ت��ي 
و�لأن�سطة  ب���امل���و�د  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�لنووية حيث تتحقق �لوكالة من 

�ل�ستخد�م �ل�سلمي لها.
�ل�������س���ف���ري حمد  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
�ل���د�ئ���م لدولة  �مل��م��ث��ل  �ل��ك��ع��ب��ي، 
�لدولية  �لوكالة  ل��دى  �لإم���ار�ت 
�لوكالة  "تعد  �ل���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
�سريكاً  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
�لبنية  ت���ط���وي���ر  ت����دع����م  ح���ي���ث 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل���ن���ووي���ة يف �ل���دول���ة. 
�ملهند�سة  �أرى  �أن  بالفخر  و�أ�سعر 
و�لطموحة  �ل�����س��اب��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ل����ربن����ام����ج  ه�������ذ�  �إىل  ت���ن�������س���م 
�لوكالة  يف  لل�سمانات  �لتدريبي 
دولية.  �سمانات  مفت�سة  لت�سبح 
�لدولية  �ل��وك��ال��ة  ����س��ك��ر  �أن  �أود 
توفري  ع���ل���ى  �ل�����ذري�����ة  ل���ل���ط���اق���ة 
خمتلف �لفر�س لل�سباب ول�سيما 
�إىل  ونتطلع  �لإم���ار�ت���ي���ة.  �مل����ر�أة 
مو��سلة هذه �ل�سر�كة �ملثمرة."

للم�ساهمة  خرب�تهن ومهار�تهن 
لدولة  �لأج���ل  �ل��روؤي��ة طويلة  يف 

�لإمار�ت و�لهيئة."
قر�بة  �لهيئة حالياً  لدى  ويعمل 
246 موظفاً وت�سكل �ملر�أة ن�سبة 
ن�سبته  م��ا  ت�سكل  ك��م��ا   .41%
%46 من �ملر�أة منا�سب قيادية، 
بالهيئة  �ل��ت��وط��ني  ن�سبة  وت�سل 

�إىل 67%.
ك���م���ا ت��ب��ن��ت �ل���ه���ي���ئ���ة ع��������دد�ً من 
خمتلف  و�أط����ل����ق����ت  �مل�������ب�������ادر�ت 
�ل����رب�م����ج ل��ب��ن��اء م����ه����ار�ت �مل�����ر�أة 
فعلى  �لعمل.  مكان  يف  ومتكينها 
�ملا�سية،  �ل��ع�����س��ر  �لأع������و�م  م����د�ر 
�لقدر�ت  ل��ب��ن��اء  م�����س��اري��ع  ن��ف��ذت 
�لنووي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �مل��و�ط��ن��ة 
و�لإ����س���ع���اع���ي م���ع �ل��رتك��ي��ز على 
دع�����م م�����ه�����ار�ت �مل����������ر�أة. وب�������د�أت 
�ملهند�سني  �مل���ت���درب���ني  ب���رن���ام���ج 
لدى �لهيئة عام 2016 لإك�ساب 
�خلا�سة  ب���امل���ه���ار�ت  �مل�������س���ارك���ني 
ب��ال��ق��ط��اع �ل���ن���ووي وت���خ���رج منه 
ومنهم  �إم��ار�ت��ي��اً   27 �ليوم  حتى 
�لهيئة  �أطلقت  كما  �م���ر�أة.   19
�ملهار�ت  لتطور  �لقياد�ت  برنامج 
وتعزيزها بني �لقادة �لإمار�تيني 
و�سكلت  �مل�ستقبل،  ويف  �حلاليني 
�ملر�أة ن�سبة %49 من �مل�ساركني 
برنامج  م��ن  ت��خ��رج  ك��م��ا  بينهم. 
�إمار�تياً   24 �لهيئة  ل��دى  �مل��ن��ح 

ومنهم 13 �مر�أة.
لدولة  �ل��ن��ووي  �ل��ق��ان��ون  وين�س 
�لهيئة  ق����ي����ام  ع���ل���ى  �لإم������������ار�ت 

بالدولة  �لنووي  �لقطاع  بتنظيم 
ويف  �ل�سلمية.  �أغر��سه  �أج��ل  من 
هذ� �ل�ساأن �أ�سدرت �لهيئة لئحة 
وت�سدير  ��ستري�د  على  �لرقابة 
�ملو�د �لنووية و�ملعد�ت ذ�ت �ل�سلة 
باملجال �لنووي وذ�ت �ل�ستخد�م 

�ملزدوج يف نف�س �ملجال.
وت���ق���وم �ل��ه��ي��ئ��ة ب���ال���رق���اب���ة على 
�ل��ق��ط��اع �ل���ن���ووي يف �ل���دول���ة، �إذ 

يعمل ق�سم �لرقابة على �ل�ستري�د 
�ل�سمانات  ب�������اإد�رة  و�ل��ت�����س��دي��ر 
�لرت�خي�س  �إ�سد�ر  على  بالهيئة 
�ملو�د  مع  تتعامل  �لتي  لل�سركات 
�أي�ساً  وت��ق��وم  للرقابة  �خلا�سعة 
�ملرخ�سني  على  تفتي�س  بعملية 
�ملحلية  �جل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�سماناً  ب���ال���دول���ة  و�لحت�����ادي�����ة 

لاللتز�م بالقو�نني و�للو�ئح. 

�����س����ان على  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
باك�ستان   ، ح�������س���ني  �ب���������ر�ر 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)1814581(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت.

اإعالن فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان ج�از �ضفر
�حمد  ميثاء  �ل�سيدة/  ف��ق��دت 
حم�����م�����د ن������خ������رية �مل����ح����رم����ي 
����س���ه���ادة �����س���ه���م ������س�����ادرة من 
�لقاب�سة �ل��ع��امل��ي��ة   �ل�����س��رك��ة 
)ASMAK( عدد 2400 
يعرث  م������ن  ي�����رج�����ى  �����س����ه����م. 
ع��ل��ي��ه��ا �لإت�������س���ال ع��ل��ى هاتف 
م�سكور�.   0509992244
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اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/�سوجنون بولي�س�س للم�سافات ذ.م.م 

IN-1002247:رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �لتعديل �لتايل:

خروج �ل�سريك:

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم �ل�سركاء:

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�أية  �ملكتب  يقبل  فلن  و�إل   ، �لإعالن  ن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع  خالل  �ل�سناعه  

�عرت��س بعد �نق�ساء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

�لن�سبة �ل�سم
بولي�س�س لل�سناعات

�سوجنون جروب هولدينغ �يه جي

�جلن�سية
�لمار�ت
�سوي�سر�

%51
%49

�لن�سبة �ل�سم
بان جلف �لقاب�سة ذ.م.م

�جلن�سية
12.25%�لبحرين
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  7/٢0٢0/1٢ �ملودعة حتت رقم:  34063٥ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    1٢ يونيو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة ؛ جلود حيو�نات؛ �سناديق م�سنوعة من �جللود �ملدبوغة؛ �أغطية جلدية لالأثاث؛ 
تباع  تو�ليت  للزلجات؛ حقائب  �سيور  �سبه م�سنع؛  �سبه م�سنعة؛ فرو  �أو  �سيور جلدية؛ جلود م�سنعة  خمرمات جلدية؛ 
حمل  حقائب  �لأغ��ر����س؛  لكافة  ريا�سية  حقائب  وحم��اف��ظ؛  وحقائب  �سفرية  حقائب  ل��الأث��اث؛  جلدية  زخ��ارف  ف��ارغ��ة؛ 
حمافظ  و�لأور�ق؛  للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ  كتب؛  حقائب  �ساطئ؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  �لأغ��ر����س؛  لكافة 
جلدية(؛  )منتجات  للبطاقات  حم��اف��ظ  ج��ي��ب(؛  )حم��اف��ظ  للبطاقات  حم��اف��ظ  م��ط��رزة؛  حقائب  �ل��ت��ع��ري��ف؛  لبطاقات 
منتجات  حقائب  نفي�سة؛  معادن  من  لي�ست  معدنية  نقود  ج��زد�ن  �ليد؛  يف  حتمل  �سغرية  حقائب  �سغرية؛  حمل  حقائب 
بطاقات  ح��ام��الت  )حم��اف��ظ(؛  �لئ��ت��م��ان  بطاقات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل  منتجات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل 
�ل�سكل؛ حقائب مالب�س لل�سفر؛ حقائب يد للرجال؛  �لئتمان؛ حقائب نهارية حتمل على �لظهر؛ حقائب يد م�ستطيلة 
حقائب قما�سية؛ حقائب �جليم؛ حقائب يد؛ جز�دين؛ حافظات مفاتيح م�سنوعة من �جللد؛ حافظات مفاتيح؛ حقائب 
وحمافظ جلدية؛ علب جلدية؛ جر�بات جلدية؛ جز�دين جلدية؛ حقائب �سفر جلدية؛ بطاقات حلقائب �ل�سفر وجز�دين 
�ل�سخ�سية  و�لأغ��ر����س  و�ملفاتيح  �ملكياج  حلمل  ج��ر�ب��ات  ج��ر�ب��ات؛  �ل�سكل؛  �أ�سطو�نية  حمل  حقائب  �لأغ��ر����س؛  متعددة 
�لأخ��رى؛ حقائب ذ�ت �سري؛ حقائب مدر�سية؛ حقائب ت�سوق؛ حقائب كتف؛ حقائب �سفرية؛ حقائب �سفر؛ حقائب �سفر 
فارغة؛  تباع  �لزينة  مل��و�د  حقائب  )ح��ق��ائ��ب(؛  �سفرية  �سناديق  تو�ليت؛  حقائب  �مل��دب��وغ��ة؛  �جل��ل��ود  تقليد  م��ن  م�سنوعة 

 جز�دين تثبت على �لر�سغ؛ �سروج؛ �سياط؛ �أطو�ق للحيو�نات؛ �ملظالت و�ل�سما�سي و�لع�سي. 
�لو�ق�عة بالفئة:  18

لتينية. باأحرف   GILLY HICKS FIND YOUR HAPPY PLACE  و�سف �لعالمة:  كتبت عبارة
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   10 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  3408٥٥ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
�أب��ر�ج �لإم���ار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�ي��د، دب��ي، �لإم���ار�ت �لعربية  وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

�ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أجز�ء �حلا�سوب؛ برجميات �حلا�سوب؛ تطبيقات �ملحمول )برجميات(؛ برجميات �لتطبيقات؛ فيديوهات؛ 
�إلكرتونية  �ألعاب  فيديو؛  �سا�سات  كهربائية؛  بطاريات  كا�سيت؛  �أ�سرطة  فيديو؛  �أ�سرطة  مدجمة؛  �أقر��س 
وحا�سوبية حتمل باليد؛ م�سجالت �سغرية �حلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�سية و�أقر��س ت�سجيل؛ �أقر��س 
�أفالم  متحركة؛  كرتونية  �سور  �لرقمية؛  �لت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  و�أقر��س  مدجمة 
وب�سرية؛  �سمعية  ت�سجيالت  متحركة؛  ر�سوم  �أف��الم؛  جم�سمة؛  �أف��الم  لل�سوء؛  معر�سة  �سينمائي  ت�سوير 
م�سبقاً  م�سجلة  �لزرقاء  �لأ�سعة  ذ�ت  و�أقر��س  رقمية  فيديو  و�أقر��س  فيديو  �أ�سرطة  �سوتية؛  ت�سجيالت 
تعر�س �لرب�مج �لتلفزيونية؛ �أ�سرطة فيديو و�أقر��س فيديو رقمية و�أقر��س ذ�ت �لأ�سعة �لزرقاء م�سجلة 
م�سبقاً تعر�س �أفالم حركة حية؛ �أ�سرطة فيديو و�أقر��س فيديو رقمية و�أقر��س ذ�ت �لأ�سعة �لزرقاء م�سجلة 
�سمعية؛  �ملو�سيقى؛ كتب  �أقر��س �سوت م�سجلة م�سبقاً حتتوي على  �أفالم ر�سوم متحركة؛  تعر�س  م�سبقاً 
�لر�أ�س  �سماعات  �سلبة؛  رقمية  و�سائط  �سمعية؛  فيديو  �أقر��س  �سمعية؛  فيديو  �أ�سرطة  �سمعية؛  �أ�سرطة 
�إك�س�سو�ر�ت  نقالة؛  هو�تف  �ملدجمة؛  و�لأق��ر����س  �ل�سمعية  �لأ�سرطة  م�سغالت  بطاريات؛  لل�سترييوهات، 
�أجهزة  �لنقالة؛  �لهو�تف  علب  �لنقالة؛  �لهو�تف  وجه  �أغطية  �لنقالة؛  �لهو�تف  �أغطية  �لنقالة؛  �لهو�تف 
�لند�ء �لهاتفية و/�أو �لإذ�عية؛ م�سغالت �م بي 3؛ كامري�ت رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�سيقى 
�ألعاب  وبر�مج  �لال�سلكية؛ برجميات  �ملتحركة  �لت�سال  فيديو لأجهزة  و�سور  و�لعاب  ور�سومات   3 بي  و�م 
�ألعاب �حلا�سوب  �أقر��س  �ألعاب �لفيديو؛  �أ�سرطة وخر�طي�س  �ألعاب �لفيديو و�حلا�سوب؛  �حلا�سوب؛ بر�مج 
�ملدجمة؛ �إر�ساد�ت �مل�ستخدم �ملخزنة ب�سيغة رقمية لرب�مج و�ألعاب �حلا�سوب؛ حمتويات �لو�سائط �ل�سمعية 
و�لب�سرية �لقابلة للتنزيل يف جمال �لرتفيه؛ من�سور�ت قابلة للتنزيل؛ تطبيقات �لربجميات قابلة للتنزيل 
 3 ب��ي  �م  وم�سغالت  �لنقالة  و�ل��ه��و�ت��ف  �ل�سخ�سية  �لرقمية  و�مل�ساعد�ت  �ملحمولة  �للكرتونية  لالأجهزة 
و�حلو��سيب �ملحمولة؛ علب و�أكمام وحاويات حمل و�أغطية و�قية لالأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة؛ �لهو�تف 
�لنقالة وم�سغالت �م بي 3 و�حلو��سيب �ملحمولة؛ �سيور للرقبة للهو�تف �لنقالة؛ حامالت �لهو�تف �لنقال؛، 
لباد�ت �لفاأرة؛ مغناطي�سات للزينة؛ نظار�ت ونظار�ت �سم�سية ولو�زمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات �لدخول؛ 
و�سال�سل  و�أ�سرطة  �أح��ب��ال  �لب�سرية؛  و�ل��ن��ظ��ار�ت  �ل�سم�سية  و�ل��ن��ظ��ار�ت  للنظار�ت  علب  ب�سرية؛  ن��ظ��ار�ت 
للنظار�ت  مالقط  مو�سعها؛  يف  �لب�سرية  و�لنظار�ت  �ل�سم�سية  و�لنظار�ت  بالنظار�ت  لالحتفاظ  و�أجهزة 
�ل�سم�سية؛ مناظري ثنائية؛ نظار�ت و�قية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ �أجهزة حتكم عن بعد لنماذج 
�أجهزة �لو�قع �لفرت��سي؛  �ملركبات؛ برجميات �لو�قع �لفرت��سي؛ �سماعات �لو�قع �لفرت��سي؛ مكونات 

 �سينما �لو�قع �لفرت��سي؛ قطع غيار ولو�زم جلميع �ملنتجات �آنفة �لذكر.   
�لو�ق�عة بالفئة:  9

و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة " ZOYA " باأحرف لتينية.
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  341063 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت، 

�سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أجز�ء �حلا�سوب؛ برجميات �حلا�سوب؛ تطبيقات �ملحمول )برجميات(؛ برجميات �لتطبيقات؛ فيديوهات؛ 
�إلكرتونية  �ألعاب  فيديو؛  �سا�سات  كهربائية؛  بطاريات  كا�سيت؛  �أ�سرطة  فيديو؛  �أ�سرطة  مدجمة؛  �أقر��س 
وحا�سوبية حتمل باليد؛ م�سجالت �سغرية �حلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�سية و�أقر��س ت�سجيل؛ �أقر��س 
�أفالم  متحركة؛  كرتونية  �سور  �لرقمية؛  �لت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  و�أقر��س  مدجمة 
وب�سرية؛  �سمعية  ت�سجيالت  متحركة؛  ر�سوم  �أف��الم؛  جم�سمة؛  �أف��الم  لل�سوء؛  معر�سة  �سينمائي  ت�سوير 
م�سبقاً  م�سجلة  �لزرقاء  �لأ�سعة  ذ�ت  و�أقر��س  رقمية  فيديو  و�أقر��س  فيديو  �أ�سرطة  �سوتية؛  ت�سجيالت 
تعر�س �لرب�مج �لتلفزيونية؛ �أ�سرطة فيديو و�أقر��س فيديو رقمية و�أقر��س ذ�ت �لأ�سعة �لزرقاء م�سجلة 
م�سبقاً تعر�س �أفالم حركة حية؛ �أ�سرطة فيديو و�أقر��س فيديو رقمية و�أقر��س ذ�ت �لأ�سعة �لزرقاء م�سجلة 
�سمعية؛  �ملو�سيقى؛ كتب  �أقر��س �سوت م�سجلة م�سبقاً حتتوي على  �أفالم ر�سوم متحركة؛  تعر�س  م�سبقاً 
�لر�أ�س  �سماعات  �سلبة؛  رقمية  و�سائط  �سمعية؛  فيديو  �أقر��س  �سمعية؛  فيديو  �أ�سرطة  �سمعية؛  �أ�سرطة 
�إك�س�سو�ر�ت  نقالة؛  هو�تف  �ملدجمة؛  و�لأق��ر����س  �ل�سمعية  �لأ�سرطة  م�سغالت  بطاريات؛  لل�سترييوهات، 
�أجهزة  �لنقالة؛  �لهو�تف  علب  �لنقالة؛  �لهو�تف  وجه  �أغطية  �لنقالة؛  �لهو�تف  �أغطية  �لنقالة؛  �لهو�تف 
�لند�ء �لهاتفية و/�أو �لإذ�عية؛ م�سغالت �م بي 3؛ كامري�ت رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�سيقى 
�ألعاب  وبر�مج  �لال�سلكية؛ برجميات  �ملتحركة  �لت�سال  فيديو لأجهزة  و�سور  و�لعاب  ور�سومات   3 بي  و�م 
�ألعاب �حلا�سوب  �أقر��س  �ألعاب �لفيديو؛  �أ�سرطة وخر�طي�س  �ألعاب �لفيديو و�حلا�سوب؛  �حلا�سوب؛ بر�مج 
�ملدجمة؛ �إر�ساد�ت �مل�ستخدم �ملخزنة ب�سيغة رقمية لرب�مج و�ألعاب �حلا�سوب؛ حمتويات �لو�سائط �ل�سمعية 
و�لب�سرية �لقابلة للتنزيل يف جمال �لرتفيه؛ من�سور�ت قابلة للتنزيل؛ تطبيقات �لربجميات قابلة للتنزيل 
 3 ب��ي  �م  وم�سغالت  �لنقالة  و�ل��ه��و�ت��ف  �ل�سخ�سية  �لرقمية  و�مل�ساعد�ت  �ملحمولة  �للكرتونية  لالأجهزة 
و�حلو��سيب �ملحمولة؛ علب و�أكمام وحاويات حمل و�أغطية و�قية لالأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة؛ �لهو�تف 
�لنقالة وم�سغالت �م بي 3 و�حلو��سيب �ملحمولة؛ �سيور للرقبة للهو�تف �لنقالة؛ حامالت �لهو�تف �لنقال؛، 
لباد�ت �لفاأرة؛ مغناطي�سات للزينة؛ نظار�ت ونظار�ت �سم�سية ولو�زمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات �لدخول؛ 
نظار�ت ب�سرية؛ علب للنظار�ت و�لنظار�ت �ل�سم�سية و�لنظار�ت �لب�سرية؛ �أحبال و�أ�سرطة و�سال�سل و�أجهزة 
لالحتفاظ بالنظار�ت و�لنظار�ت �ل�سم�سية و�لنظار�ت �لب�سرية يف مو�سعها؛ مالقط للنظار�ت �ل�سم�سية؛ 
مناظري ثنائية؛ نظار�ت و�قية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ �أجهزة حتكم عن بعد لنماذج �ملركبات؛ 
�سينما  �لفرت��سي؛  �لو�قع  �أجهزة  مكونات  �لفرت��سي؛  �لو�قع  �سماعات  �لفرت��سي؛  �لو�قع  برجميات 

�لو�قع �لفرت��سي؛ قطع غيار ولو�زم جلميع �ملنتجات �آنفة �لذكر.     �لو�ق�عة بالفئة:  9
�لو�جهتني  عربي.  ذئب  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 

�لأمامية و �جلانبية مو�سحتان يف �ل�سكل.
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  34106٢ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م: �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(
�أب��ر�ج �لإم���ار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�ي��د، دب��ي، �لإم���ار�ت �لعربية  وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

�ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملالهي؛  حد�ئق  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �لأن�سطة  �لرتفيه؛  خدمات  �لتدريب؛  توفري  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ تنظيم و�إقامة �حلفالت �ملو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة �لعرو�س �ملبا�سرة؛ تنظيم 
�للقاء�ت؛ تنظيم و�إقامة �لندو�ت؛ حجز �ملقاعد  �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�س �لعمل؛ تنظيم و�إقامة  و�إقامة 
�ملعار�س  تنظيم  �ل�ستجمام؛  وم��ر�ف  وخدمات  ت�سهيالت  توفري  �لأط��ف��ال؛  مع�سكر�ت  خدمات  للعرو�س؛ 
و�لرتفيهية؛  �لريا�سية  �خلدمات  �لأطفال؛  ترفيه  خدمات  �ل�سينما؛  خدمات  تعليمية؛  �أو  ثقافية  لغايات 
�ل��ت��ذ�ك��ر؛ خ��دم��ات �لت�سوير  �مل��ع��ار���س؛ خ��دم��ات وك���الت  �ل�����س��ريك؛ خ��دم��ات تخطيط �حل��ف��الت؛ تنظيم 
�إنتاج  ترفيهية؛  لغايات  و�ملعار�س  و�لعرو�س  �لفعاليات  تنظيم  �حلفالت؛  تخطيط  خدمات  �لفوتوغر�يف؛ 
�ملبا�سرة  �حلركة  �أف��الم  وعر�س  توزيع  �ملتحركة؛  و�لر�سوم  و�ل��در�م��ا  و�لكوميديا  �ملبا�سرة  �حلركة  �أف��الم 
و�لكوميديا و�لدر�ما و�لر�سوم �ملتحركة؛ �لعرو�س �مل�سرحية؛ تنظيم �مل�سابقات و�لألعاب و�ملناف�سات؛ توفري 
من  للتنزيل  قابلة  وغري  قابلة  �ألعاب  توفري  �سبكي؛  موقع  من  للتنزيل  قابلة  وغري  قابلة  فيديو  مقاطع 
موقع �سبكي؛ خدمات مبا�سرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات �لرتفيه �لإذ�ع��ي؛ توفري موقع �سبكي يقدم 
�ألعاب �حلا�سوب  �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نو�دي �ملعجبني؛ توفري  مقاطع 
�ملبا�سرة؛ �إجر�ء �مل�سابقات مبا�سرة؛ خدمات �لألعاب �لإلكرتونية �ملقدمة عرب �سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات 
�لن�سر �لإلكرتوين؛ ن�سر �لكتب؛ ن�سر �لكتب �لإلكرتونية مبا�سرة؛ ن�سر �ملجالت؛ ن�سر �لكتب �لهزلية؛ عر�س 
�إنتاج �لر�سوم  �لأفالم �ل�سينمائية و�أفالم �لر�سوم �ملتحركة �لرب�مج �لتلفزيونية؛ �بتكار �لر�سوم �ملتحركة؛ 

 �ملتحركة؛ خدمات �ملعلومات و�مل�سورة و�ل�ست�سار�ت �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله. 
�لو�ق�عة بالفئة:  41

�لأمامية  �لو�جهة  قرد.  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
لل�سخ�سية مو�سحة يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  341069 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
�أب��ر�ج �لإم���ار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�ي��د، دب��ي، �لإم���ار�ت �لعربية  وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

�ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملالهي؛  حد�ئق  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �لأن�سطة  �لرتفيه؛  خدمات  �لتدريب؛  توفري  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ تنظيم و�إقامة �حلفالت �ملو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة �لعرو�س �ملبا�سرة؛ تنظيم 
�للقاء�ت؛ تنظيم و�إقامة �لندو�ت؛ حجز �ملقاعد  �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�س �لعمل؛ تنظيم و�إقامة  و�إقامة 
�ملعار�س  تنظيم  �ل�ستجمام؛  وم��ر�ف  وخدمات  ت�سهيالت  توفري  �لأط��ف��ال؛  مع�سكر�ت  خدمات  للعرو�س؛ 
و�لرتفيهية؛  �لريا�سية  �خلدمات  �لأطفال؛  ترفيه  خدمات  �ل�سينما؛  خدمات  تعليمية؛  �أو  ثقافية  لغايات 
�ل��ت��ذ�ك��ر؛ خ��دم��ات �لت�سوير  �مل��ع��ار���س؛ خ��دم��ات وك���الت  �ل�����س��ريك؛ خ��دم��ات تخطيط �حل��ف��الت؛ تنظيم 
�إنتاج  ترفيهية؛  لغايات  و�ملعار�س  و�لعرو�س  �لفعاليات  تنظيم  �حلفالت؛  تخطيط  خدمات  �لفوتوغر�يف؛ 
�ملبا�سرة  �حلركة  �أف��الم  وعر�س  توزيع  �ملتحركة؛  و�لر�سوم  و�ل��در�م��ا  و�لكوميديا  �ملبا�سرة  �حلركة  �أف��الم 
و�لكوميديا و�لدر�ما و�لر�سوم �ملتحركة؛ �لعرو�س �مل�سرحية؛ تنظيم �مل�سابقات و�لألعاب و�ملناف�سات؛ توفري 
من  للتنزيل  قابلة  وغري  قابلة  �ألعاب  توفري  �سبكي؛  موقع  من  للتنزيل  قابلة  وغري  قابلة  فيديو  مقاطع 
موقع �سبكي؛ خدمات مبا�سرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات �لرتفيه �لإذ�ع��ي؛ توفري موقع �سبكي يقدم 
�ألعاب �حلا�سوب  �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نو�دي �ملعجبني؛ توفري  مقاطع 
�ملبا�سرة؛ �إجر�ء �مل�سابقات مبا�سرة؛ خدمات �لألعاب �لإلكرتونية �ملقدمة عرب �سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات 
�لن�سر �لإلكرتوين؛ ن�سر �لكتب؛ ن�سر �لكتب �لإلكرتونية مبا�سرة؛ ن�سر �ملجالت؛ ن�سر �لكتب �لهزلية؛ عر�س 
�إنتاج �لر�سوم  �لأفالم �ل�سينمائية و�أفالم �لر�سوم �ملتحركة �لرب�مج �لتلفزيونية؛ �بتكار �لر�سوم �ملتحركة؛ 

 �ملتحركة؛ خدمات �ملعلومات و�مل�سورة و�ل�ست�سار�ت �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

�لو�جهتني  عربي.  ذئب  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
�لأمامية و �جلانبية مو�سحتان يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  7/٢0٢0/1٢ �ملودعة حتت رقم:  340639 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    1٢ يونيو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملتعلقة  �لتجزئة  متاجر  خدمات  �ملكتبي؛  �لن�ساط  تفعيل  �لأع��م��ال؛  توجيه  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  و�لإع���الن؛  �لدعاية 
و�لغ�سول  �لتجميل  �لعطرية وم�ستح�سر�ت  �لر�أ�س و�ل�سابون و�لعطور و�لزيوت  و�أغطية  �لقدم  باملالب�س ولبا�س 
�أجهزة  و�إك�س�سو�ر�ت  �لهو�تف  و�إك�س�سو�ر�ت  �لب�سرية  و�لنظار�ت  �ل�سم�سية  و�لنظار�ت  و�ل�سموع  لل�سعر  )لو�سن( 
و�حلقائب  �لقرطا�سية  و�أ�سناف  و�مل��ج��وه��ر�ت  و�ملرئية  �ل�سمعية  �لإلكرتونية  �لأج��ه��زة  و�إك�س�سو�ر�ت  �حلا�سوب 
�لقدم  ولبا�س  باملالب�س  �ملتعلقة  �ملبا�سرة  �لتجزئة  متاجر  خ��دم��ات  �ل�سعر؛  و�إك�س�سو�ر�ت  �لن�سيجية  و�ملنتجات 
و�أغطية �لر�أ�س و�ل�سابون و�لعطور و�لزيوت �لعطرية وم�ستح�سر�ت �لتجميل و�لغ�سول )لو�سن( لل�سعر و�ل�سموع 
و�لنظار�ت �ل�سم�سية و�لنظار�ت �لب�سرية و�إك�س�سو�ر�ت �لهو�تف و�إك�س�سو�ر�ت �أجهزة �حلا�سوب و�إك�س�سو�ر�ت �لأجهزة 
و�إك�س�سو�ر�ت  �لن�سيجية  و�ملنتجات  و�حلقائب  �لقرطا�سية  و�أ�سناف  و�ملجوهر�ت  و�ملرئية  �ل�سمعية  �لإلكرتونية 
�ل�سعر؛ تنظيم وت�سغيل و�لإ�سر�ف على بر�مج ولء �ملتعاملني؛ ت�سويق �ل�سلع وهوية �لعالمات �لتجارية و�لرتويج 

لها عرب ��ستعمال �سفر�ء �لعالمات �لتجارية وو�سائل �لت�سال �لجتماعي.
3٥ �لو�ق�عة بالفئة:  

G �سكل ي�سبه �ساعقة  G. على ميني �حلرف  تتكون �لعالمة من �سكل د�ئ��رة بد�خلها �حلرف  و�سف �لعالمة:  
�لربق و�أ�سفل �حلرف G و �سكل �ساعقة �لربق خط منحني. �لعالمة ت�سور وجه مبت�سم.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد 

�مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
�ستيبنج ��ستونز للخدمات �لعلمات �لتجارية

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :  341٥87      بتاريخ : ٢0٢0/1٢/٢1    
با�س������م :  �سركة عبد�هلل �حمد �لعو�سي للتجارة �لعامة ذ.م.م

�لعنو�ن:  �س.ب:٢8٥9، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

؛ �ملطبوعات ؛ مو�د  �أخ��رى  �مل��و�د وغري و�ردة يف فئات  �مل�سنوعة من هذه  �ملقوى و�ملنتجات  �ل��ورق و�ل��ورق 
جتليد �لكتب؛ �ل�سور �لفوتوغر�فية ؛ �لقرطا�سية؛ مو�د �لل�سق �مل�ستعملة يف �لقرطا�سية �أو لغايات منزلية 
؛ ومو�د �لفنانني ؛ فر��سي �لدهان �أو �لتلوين ؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(؛ مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ؛ مو�د �لتغليف �لبال�ستيكية )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى(؛ حروف �لطباعة ؛ 

�لكلي�سيهات )�لر��سمات(.
�لو�قعة بالفئة: 16    

و�سف �لعالمة : كلمة بالالتيني TipTop  لها ظل خلف �حلروف و�سكل كرتوين وكلهم ب�سورة مميزة. 
�ل�سرت�طات :  �حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لكلمات  Tip Top كال على حدة يف �لو�ساع 

�لخرى
 �ل�س��رت�طات : دون ��سرت�ط،

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  341066 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت،

 �سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�للعب و�لألعاب و�أدو�ت �للعب؛ �لتمائم؛ دمي �لتمائم؛ �أدو�ت �لريا�سة �لبدنية )�جلمباز( و�لأدو�ت �لريا�سية 
غري �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ �آلت �سالت �ألعاب �لفيديو؛ كر�ت لالألعاب؛ �لدمي؛ بيوت �لدمي؛ �لأقر��س 
�أحاجي  للعب؛  زجاجية  �أو  رخامية  ك��ر�ت  �لورقية؛  �لطائر�ت  �لألعاب؛  �أجهزة  �لألعاب؛  )لعب(؛  �لطائرة 
�ل�سور �ملقطوعة؛ �أقنعة )�أدو�ت لعب(؛ حلي للحفالت؛ هد�يا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ 
كر�ت لعب؛ �ألعاب م�سنوعة من �ملخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�سارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  �أطقم �سغرية؛  �ألعاب حلقية؛ مركبات �سغرية؛  لعب(؛  )�أدو�ت  بالرميوت؛ خ�سخي�سات  فيها  �لتحكم 
�لقناين �خل�سبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�سوة؛ �أرجوحات؛ دمى �لدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ �لرت�مبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على �لطفو �أثناء �ل�ستحمام و�ل�سباحة؛ �أرجوحات 

�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س.
�لو�ق�عة بالفئة:  ٢8

�لو�جهتني  عربي.  ذئب  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
�لأمامية و �جلانبية مو�سحتان يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  ٢0٢0/1٢/٢9 �ملودعة حتت رقم:  34٢164 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     8 يوليو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

نظار�ت )ب�سرية(؛ نظار�ت �سم�سية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ �أطر للنظار�ت؛ عد�سات للنظار�ت؛ 
علب للنظار�ت و�لنظار�ت �ل�سم�سية؛ �سماعات لالأذن؛ �سماعات �لر�أ�س؛ جر�بات للهو�تف �ملحمولة؛ �أغطية 
و�قية وجر�بات حمل للحو��سيب �للوحية وم�سغالت �لو�سائط �ملحمولة؛ �أقنعة و�قية؛ تطبيقات برجميات 

�حلا�سوب �لقابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات �حلا�سوب للهو�تف �ملتحركة.
�لو�ق�عة بالفئة:  9

و�سف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �سكل مميز حليو�ن �ملوظ.
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  7/٢0٢0/1٢ �ملودعة حتت  رقم:  340637 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    1٢ يونيو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
 وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة ؛ جلود حيو�نات؛ �سناديق م�سنوعة من �جللود �ملدبوغة؛ �أغطية جلدية لالأثاث؛ 
تباع  تو�ليت  للزلجات؛ حقائب  �سيور  �سبه م�سنع؛  �سبه م�سنعة؛ فرو  �أو  �سيور جلدية؛ جلود م�سنعة  خمرمات جلدية؛ 
حمل  حقائب  �لأغ��ر����س؛  لكافة  ريا�سية  حقائب  وحم��اف��ظ؛  وحقائب  �سفرية  حقائب  ل��الأث��اث؛  جلدية  زخ��ارف  ف��ارغ��ة؛ 
حمافظ  و�لأور�ق؛  للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ  كتب؛  حقائب  �ساطئ؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  �لأغ��ر����س؛  لكافة 
جلدية(؛  )منتجات  للبطاقات  حم��اف��ظ  ج��ي��ب(؛  )حم��اف��ظ  للبطاقات  حم��اف��ظ  م��ط��رزة؛  حقائب  �ل��ت��ع��ري��ف؛  لبطاقات 
منتجات  حقائب  نفي�سة؛  معادن  من  لي�ست  معدنية  نقود  ج��زد�ن  �ليد؛  يف  حتمل  �سغرية  حقائب  �سغرية؛  حمل  حقائب 
بطاقات  ح��ام��الت  )حم��اف��ظ(؛  �لئ��ت��م��ان  بطاقات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل  منتجات  حمافظ  ف��ارغ��ة؛  تباع  جتميل 
�ل�سكل؛ حقائب مالب�س لل�سفر؛ حقائب يد للرجال؛  �لئتمان؛ حقائب نهارية حتمل على �لظهر؛ حقائب يد م�ستطيلة 
حقائب قما�سية؛ حقائب �جليم؛ حقائب يد؛ جز�دين؛ حافظات مفاتيح م�سنوعة من �جللد؛ حافظات مفاتيح؛ حقائب 
وحمافظ جلدية؛ علب جلدية؛ جر�بات جلدية؛ جز�دين جلدية؛ حقائب �سفر جلدية؛ بطاقات حلقائب �ل�سفر وجز�دين 
�ل�سخ�سية  و�لأغ��ر����س  و�ملفاتيح  �ملكياج  حلمل  ج��ر�ب��ات  ج��ر�ب��ات؛  �ل�سكل؛  �أ�سطو�نية  حمل  حقائب  �لأغ��ر����س؛  متعددة 
�لأخ��رى؛ حقائب ذ�ت �سري؛ حقائب مدر�سية؛ حقائب ت�سوق؛ حقائب كتف؛ حقائب �سفرية؛ حقائب �سفر؛ حقائب �سفر 
فارغة؛  تباع  �لزينة  مل��و�د  حقائب  )ح��ق��ائ��ب(؛  �سفرية  �سناديق  تو�ليت؛  حقائب  �مل��دب��وغ��ة؛  �جل��ل��ود  تقليد  م��ن  م�سنوعة 

 جز�دين تثبت على �لر�سغ؛ �سروج؛ �سياط؛ �أطو�ق للحيو�نات؛ �ملظالت و�ل�سما�سي و�لع�سي. 
 18  �لو�ق�عة بالفئة:  

G �سكل ي�سبه �ساعقة �لربق  G. على ميني �حلرف  تتكون �لعالمة من �سكل د�ئ��رة بد�خلها �حلرف  و�سف �لعالمة:  
و�أ�سفل �حلرف G و �سكل �ساعقة �لربق خط منحني. �لعالمة ت�سور وجه مبت�سم.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  340771 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�س��م:  ماثيو روبرت جولدي �سكوت 
وعنو�نه: �أمو�ج 4، 3408، جيه بي �آر، دبي مارينا، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة      

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�مل�سورة �لتجارية؛ �مل�سورة �لإد�رية؛ �ل�ست�سار�ت �لتجارية؛ ��ست�سار�ت �لأعمال �ملهنية؛ م�سورة  �إد�رة �لأعمال؛ 
م�سورة �لأعمال �ملهنية؛ خدمات �مل�سورة �لتجارية؛ ��ست�سار�ت تقييم �ل�سوق؛ �مل�سورة ب�ساأن �أبحاث �لأعمال؛ 
�مل�سورة ب�ساأن تنظيم �لأعمال؛ �مل�سورة ب�ساأن تنظيم �لأعمال؛ ��ست�سار�ت �إد�رة �ل�سركات؛ ��ست�سار�ت �لأعمال 
�ملوظفني(؛  )�سوؤون  �إد�رة  ��ست�سار�ت  �لأعمال؛  ��ست�سار�ت  خدمات  �ملهنية(؛  )�لأعمال  ��ست�سار�ت  )�ملهنية(؛ 
�ل�ست�سار�ت  �لأعمال؛ خدمات  ��ست�سار�ت تنظيم  �لأعمال؛  ��ست�سار�ت تخطيط  �لأعمال؛  ��ست�سار�ت توجيه 
�ل�سوق؛  �أبحاث  ��ست�سار�ت  �لتجارية؛  �ل�ست�سار�ت  خدمات  �ل�سرت�تيجية؛  �لأعمال  ��ست�سار�ت  �لإد�ري���ة؛ 
��ست�سار�ت �إد�رة �لأعمال؛ ��ست�سار�ت تنظيم �لأعمال؛ ��ست�سار�ت �لأعمال �ملهنية؛ خدمات ��ست�سار�ت �لأعمال 
�لتجارية؛ خدمات �مل�سورة ب�ساأن عمليات �ل�ستحو�ذ )على �لأعمال(؛ ��ست�سار�ت �لأعمال للم�ساريع �لتجارية؛ 

��ست�سار�ت �لأعمال لالأفر�د؛ خدمات ��ست�سار�ت �لأعمال
�لو�ق�عة بالفئة:  3٥

و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة  " THUSO" باأحرف لتينية
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  34077٥ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  ماثيو روبرت جولدي �سكوت
وعنو�نه: �أمو�ج 4، 3408، جيه بي �آر، دبي مارينا، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة      

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�مل�سورة �ملالية؛ �ل�ست�سار�ت �ل�ستثمارية؛ �ل�ست�سار�ت )�ملالية(؛ �ل�ست�سار�ت �ملالية؛ خدمات �مل�سورة 

�ملالية؛ خدمات �ل�ست�سار�ت �ملالية؛ ��ست�سار�ت �ل�ستثمار �لر�أ�سمايل؛ �لتحليل �ملايل و�ل�ست�سار�ت. 
�لو�ق�عة بالفئة:  36

و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة  " THUSO" باأحرف لتينية
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  ٢0٢0/1٢/٢9 �ملودعة حتت رقم:  34٢163 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     8 يوليو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

معدة  حمية  وم��و�د  طعام  طبية؛  لغايات  �سحية  م�ستح�سر�ت  وبيطرية؛  وطبية  �سيدلنية  م�ستح�سر�ت 
ل�سقات  و�حليو�نات؛  للب�سر  حمية  مكمالت  و�لأط��ف��ال؛  للر�سع  و�أغذية  �لبيطري  �أو  �لطبي  لال�ستعمال 
ومو�د �سماد؛ مو�د ح�سو �لأ�سنان و�سمع طب �لأ�سنان؛ مطهر�ت؛ م�ستح�سر�ت لإبادة �حل�سر�ت و�حليو�نات 

�ل�سارة؛ مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ساب؛ م�ستح�سر�ت تعقيم �ليدين.  
�لو�ق�عة بالفئة:  ٥

و�سف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �سكل مميز حليو�ن �ملوظ.
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  ٢0٢0/1٢/٢9 �ملودعة حتت رقم:  34٢16٢ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     1 يوليو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب؛ توفري �لتدريب؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ خدمات �لرتفيه وحتديد� توفري 
�لفيديوهات �مل�ستمرة �لتي تقدم معلومات وتعليقات يف جمال ثقافة �ل�سباب و�لتي يتم تقدميها عرب 

�لإنرتنت.
�لو�ق�عة بالفئة:  41

و�سف �لعالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER VOLUME ON " باأحرف لتينية
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  13 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم: 341077 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
ذ�ت  �حلد�ئق  �ملالهي؛  حد�ئق  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �لأن�سطة  �لرتفيه؛  خدمات  �لتدريب؛  توفري  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
�لطابع �خلا�س؛ تنظيم و�إقامة �حلفالت �ملو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة �لعرو�س �ملبا�سرة؛ تنظيم و�إقامة �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 
�لأطفال؛  مع�سكر�ت  خدمات  للعرو�س؛  �ملقاعد  حجز  �ل��ن��دو�ت؛  و�إقامة  تنظيم  �للقاء�ت؛  و�إقامة  تنظيم  �لعمل؛  وور���س 
خدمات  �ل�سينما؛  خدمات  تعليمية؛  �أو  ثقافية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم  �ل�ستجمام؛  وم��ر�ف  وخدمات  ت�سهيالت  توفري 
ترفيه �لأطفال؛ �خلدمات �لريا�سية و�لرتفيهية؛ �ل�سريك؛ خدمات تخطيط �حلفالت؛ تنظيم �ملعار�س؛ خدمات وكالت 
لغايات  و�ملعار�س  و�لعرو�س  �لفعاليات  تنظيم  �حل��ف��الت؛  تخطيط  خدمات  �لفوتوغر�يف؛  �لت�سوير  خدمات  �لتذ�كر؛ 
�ملبا�سرة  �حلركة  �أف��الم  وعر�س  توزيع  �ملتحركة؛  و�لر�سوم  و�لدر�ما  و�لكوميديا  �ملبا�سرة  �حلركة  �أف��الم  �إنتاج  ترفيهية؛ 
و�لكوميديا و�لدر�ما و�لر�سوم �ملتحركة؛ �لعرو�س �مل�سرحية؛ تنظيم �مل�سابقات و�لألعاب و�ملناف�سات؛ توفري مقاطع فيديو 
�سبكي؛ خدمات مبا�سرة  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  �ألعاب  توفري  �سبكي؛  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري 
فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات �لرتفيه �لإذ�عي؛ توفري موقع �سبكي يقدم مقاطع �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة 
للتنزيل؛ خدمات نو�دي �ملعجبني؛ توفري �ألعاب �حلا�سوب �ملبا�سرة؛ �إجر�ء �مل�سابقات مبا�سرة؛ خدمات �لألعاب �لإلكرتونية 
�ملقدمة عرب �سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات �لن�سر �لإلكرتوين؛ ن�سر �لكتب؛ ن�سر �لكتب �لإلكرتونية مبا�سرة؛ ن�سر �ملجالت؛ 
�بتكار �لر�سوم �ملتحركة؛  ن�سر �لكتب �لهزلية؛ عر�س �لأفالم �ل�سينمائية و�أفالم �لر�سوم �ملتحركة �لرب�مج �لتلفزيونية؛ 

 �إنتاج �لر�سوم �ملتحركة؛ خدمات �ملعلومات و�مل�سورة و�ل�ست�سار�ت �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله. 
41 �لو�ق�عة بالفئة:  

و  �لأمامية  �لو�جهة  �ل��رم��ال.  قطة  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأب��ع��اد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
�جلانبية مو�سحتان يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   9 دي�سمرب ٢0٢0  �ملودعة حتت رقم:  340778 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  ماثيو روبرت جولدي �سكوت
وعنو�نه: �أمو�ج 4، 3408، جيه بي �آر، دبي مارينا، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة      

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
��ست�سار�ت �لرتبية و�لتعليم؛ ��ست�سار�ت �لتدريب؛ خدمات ��ست�سار�ت �لرتبية و�لتعليم؛ خدمات ��ست�سارية 
للتدريب على �لأعمال �لتجارية؛ ��ست�سار�ت �لرتبية و�لتعليم و�لتدريب؛ خدمات تعليمية؛ خدمات �لرتبية 
خدمات  �لريا�سية؛  �لرتبية  خدمات  �أكادميية؛  تعليم  خدمات  �لإنرتنت؛  عرب  �لتعليم  خدمات  و�لتعليم؛ 
�لتقني؛ خدمات  �لتعليم  �لعايل؛ خدمات  �لتعليم  �لأكادميي؛ خدمات  �لتعليم  �لريا�سي؛ خدمات  �لتعليم 
عن  معلومات  و�لتعليم؛  �لرتبية  �جلامعي؛  �لتعليم  خدمات  �لبالغني؛  تعليم  خدمات  �لإد�ري؛  �لتعليم 

�لرتبية و�لتعليم؛ �لبحوث �لرتبوية؛ معلومات تربوية؛ ��ستعر��سات تعليمية؛ �لختبار�ت �لتعليمية.
�لو�ق�عة بالفئة:  41

و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة  " THUSO" باأحرف لتينية
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:   10 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  3408٥6 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية   
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 

�أب��ر�ج �لإم���ار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�ي��د، دب��ي، �لإم���ار�ت �لعربية  وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�لأدو�ت  )�جل��م��ب��از(  �لبدنية  �لريا�سة  �أدو�ت  �لتمائم؛  دم��ي  �لتمائم؛  �للعب؛  و�أدو�ت  و�لأل��ع��اب  �للعب 
�أل��ع��اب �ل��ف��ي��دي��و؛ ك���ر�ت ل��الأل��ع��اب؛ �ل��دم��ي؛ بيوت  �لريا�سية غ��ري �ل����و�ردة يف ف��ئ��ات �أخ����رى؛ �آلت ���س��الت 
�ل��دم��ي؛ �لأق���ر�����س �ل��ط��ائ��رة )ل��ع��ب(؛ �لأل���ع���اب؛ �أج��ه��زة �لأل���ع���اب؛ �ل��ط��ائ��ر�ت �ل��ورق��ي��ة؛ ك���ر�ت رخ��ام��ي��ة �أو 
بالونات  �أقنعة )�أدو�ت لعب(؛ حلي للحفالت؛ هد�يا للحفالت؛  �ملقطوعة؛  �ل�سور  �أحاجي  زجاجية للعب؛ 
م�سارب  رم��ي؛  حلقات  متحركة؛  دمى  �ملخمل؛  من  م�سنوعة  �ألعاب  لعب؛  ك��ر�ت  )�سدة(؛  لعب  ورق  لعب؛ 
مركبات  حلقية؛  �ألعاب  لعب(؛  )�أدو�ت  خ�سخي�سات  بالرميوت؛  فيها  �لتحكم  يتم  لعبة  مركبات  لالألعاب؛ 
�أرج���وح���ات؛ دمى  ن��ح��ل��ة؛ دم���ى حم�����س��وة؛  �أو  �ل��ق��ن��اين �خل�سبية؛ ف��رف��رية  �أط��ق��م ���س��غ��رية؛ لعبة  ���س��غ��رية؛ 
على  ت�ساعد  للماء  �أجنحة  �لرت�مبولني؛  لعب؛  متاثيل  لعب؛  من��اذج  لعب؛  مركبات  لعب؛  �أقنعة  �لدببة؛ 

 �لطفو �أثناء �ل�ستحمام و�ل�سباحة؛ �أرجوحات �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س. 
�لو�ق�عة بالفئة:  ٢8

و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة " ZOYA " باأحرف لتينية.
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية
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حت�يل الدار�ضة يف مدرا�س وح�ضانات 
اأم القي�ين احلك�مية واخلا�ضة اإىل 

التعلم عن بعد بن�ضبة 100 %
•• اأم القيوين-وام:

لإد�رة  �ملحلي  و�ل��ف��ري��ق  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ق���ررت   
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث يف �إمارة �أم �لقيوين حتويل 
�لدر��سة يف �ملد�ر�س ودور �حل�سانة يف �لقطاعني �حلكومي 
نظام  �إىل  �لو�قعي،  �لتعليم  نظام  من  ب��الإم��ارة  و�خلا�س 

�لتعلم عن بعد بن�سبة %100 حتى �إ�سعار �آخر.

املجل�س ال�طني االحتادي يعقد جل�ضته ال�ضابعة غدا
•• اأبوظبي-وام:

يعقد �ملجل�س �لوطني �لحتادي جل�سته �ل�سابعة من دور �لنعقاد �لعادي �لثاين للف�سل �لت�سريعي �ل�سابع ع�سر، غد� "�لثالثاء" 
يف مقر �ملجل�س باأبوظبي، برئا�سة معايل �سقر غبا�س رئي�س �ملجل�س، يناق�س خاللها ثالثة م�سروعات قو�نني تتعلق بامل�سرف 
�ملجل�س  يناق�س  �أعمال �جلل�سة  �ملحاماة. وح�سب جدول  يتعلق مبهنة  و�لق�ساء، ومو�سوعا عاما  �لعلمية  و�ل�سهاد�ت  �ملركزي 
م�سروع قانون �حتادي بتعديل بع�س �أحكام �ملر�سوم بقانون �حتادي رقم 14 ل�سنة 2018 يف �ساأن �مل�سرف �ملركزي وتنظيم 
�ملن�ساآت و�لأن�سطة �ملالية، وم�سروع قانون �حتادي يف �ساأن ��ستغالل �ل�سهاد�ت �لعلمية �لوهمية، وم�سروع قانون �حتادي باإلغاء 
�لقانون �لحتادي رقم 17 ل�سنة 1978 بتنظيم حالت و�إجر�ء�ت �لطعن بالنق�س �أمام �ملحكمة �لحتادية. كما يناق�س مو�سوع 
"جهود وز�رة �لعدل يف �ساأن تطوير مهنة �ملحاماة " وذلك من خالل ثالثة حماور هي: �سيا�سة وز�رة �لعدل يف �ساأن �خلدمات 
�ملقدمة للمحامني و�للتز�مات �ملرتتبة عليهم، و�لتحديات �لتي تو�جه عمل �ملحامني يف �لدولة، وجهود �لوز�رة يف �ساأن تطوير 
معهد �لتدريب �لق�سائي . ويطلع �ملجل�س على ر�سالتني �سادرتني للحكومة ب�ساأن طلب �ملو�فقة على مناق�سة مو�سوع " �سيا�سة 

وز�رة �لثقافة و�ل�سباب "، وب�ساأن طلب �ملو�فقة على مناق�سة مو�سوع " �سيا�سة هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية " .

حك�مة دبي تعتمد وثيقة املبادئ العامة لتنظيم اخلدمات املقدمة لذوي ا�ضطراب طيف الت�حد

حتت �صعار اأ�صرتي تقراأ.. وزارة الثقافة وال�صباب ت�صتعد ل�صهر القراءة

ن�رة الكعبي: �ضع�ار �ضهر القراءة هذا العام ُيت�ّ�ج االأ�ضرة ك�ضريك رئي�ضي حا�ضن وفّع�ال

•• دبي-وام:

�عتمدت حكومة دبي وثيقة �ملبادئ 
�ملقدمة  لتنظيم �خلدمات  �لعامة 
�لتوحد  ط��ي��ف  ����س��ط��ر�ب  ل����ذوي 
من �لأطفال و�ليافعني تبد�أ منذ 
18 عاما وذلك  �ل��ولدة �إىل عمر 
ج����ودة �خلدمات  ت��ع��زي��ز  �إط����ار  يف 
�ل�سحية �ملقدمة لأ�سحاب �لهمم 
ب�����س��ك��ٍل ع�����ام، و�لأ����س���خ���ا����س ذوي 
�ل��ت��وح��د ب�سكل  ����س��ط��ر�ب ط��ي��ف 

خا�س.
تطبيقاً  �خل����ط����وة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
ل�������س���ي���ا����س���ة �ل�������س���ح���ة �ل�����د�جم�����ة، 
دبي  ��سرت�تيجية  ب��ر�م��ج  �إح���دى 
مبادرة  �سمن   2020 ل��الإع��اق��ة 
للجميع"،  "جمتمعي...مكان 
مدينة  دب�����ي  ل��ت��ح��وي��ل  �ل���ه���ادف���ة 
�سديقة بالكامل لأ�سحاب �لهمم، 
�ل�سحة  م�����س��ار  ت��ت�����س��م��ن  و�ل���ت���ي 
�لد�جمة على ر�أ�س �أولويات تاأمني 
�ل��ه��م��م وحتقيق  �أ���س��ح��اب  ح��ق��وق 

جودة �حلياة لهم.
"جمتمعي...  م���ب���ادرة  و���س��اه��م��ت 
�أطلقها  �ل���ت���ي  للجميع"  م���ك���ان 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد دبي 
عام  يف  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
�لعليا  �للجنة  وباإ�سر�ف   2014

�لتوجهات  م���ن  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 
�لوثيقة،  تدعمها  �لتي  �لرئي�سية 
مر�كز  �أو  ح��ك��وم��ي��ة  ك��ان��ت  ����س���و�ء 
�سية  ومن�ساآت تقدم خدمات تخ�سّ
ل��ل��ف��ئ��ة �مل�������س���ت���ف���ي���دة، ع���ل���م���اً ب����اأن 
طيف  ��سطر�ب  ذوي  �لأ�سخا�س 
خدمات  ع��ل��ى  يح�سلون  �ل��ت��وح��د 
و�جتماعية،  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ���س��ح��ي��ة 
�خلدمات  مقدمو  بالتايل  ويتنوع 
�إ�سابتها  لكل حالة ووفق م�ستوى 

بهذ� �ل�سطر�ب.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ت�����رمي،  م���ن���ال 
�لأول���ي���ة بهيئة  �ل��رع��اي��ة  ل��ق��ط��اع 
م�سار  ورئ���ي�������س  ب���دب���ي،  �ل�����س��ح��ة 
��سرت�تيجية  �لد�جمة يف  �ل�سحة 
 "  ..  2020 ل�����الإع�����اق�����ة  دب�������ي 
ت��ع��م��ل �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ���س��م��ان دمج 
منظومة  يف  �ل���ه���م���م  �أ�����س����ح����اب 
�جلودة،  عالية  �ل�سحية  للرعاية 
�ملبنية  �لرب�مج  تعزيز  م�ستهدفة 
�لهمم  �أ�سحاب  بني  �مل�ساو�ة  على 
�ملرتبطة  خا�سة  �ملجتمع،  و�أف���ر�د 
كل  وتذليل  �ل�سحية،  بالأن�سطة 
�لطبية  �خلدمات  لإي�سال  �ل�سبل 
�أ�سحاب  م����ن  م�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا  �إىل 
�لهمم دون متييز ومبعايري عالية 
�أد�ء  موؤ�سر�ت  ي�ساحبها  �جل���ودة، 
و����س��ح��ة وحم����ددة ل��ر���س��د وتتبع 

دبي..  لإم��ارة  �لتنفيذي  للمجل�س 
�لد�جمة،  �ل�سحة  �سيا�سة  "تعمل 
�إح����دى رك��ائ��ز ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة دبي 
توفري  ع��ل��ى   ،2020 ل���الإع���اق���ة 
�لرتقاء  نحو  �لأ�سا�سية  �ملقومات 
لأ�سحاب  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات  يف 
�ل��ه��م��م م���ن خم��ت��ل��ف �لإع����اق����ات، 
�لعامة  �مل����ب����ادئ  وث���ي���ق���ة  ومت���ث���ل 
تطوير  يف  �لأوىل  �خل������ط������وة 
خدمات  ت��ن��ظ��ي��م  ب����روت����وك����ولت 
و�ليافعني  �لأطفال  وتاأهيل  عالج 
�لتوحد،  ط��ي��ف  �����س���ط���ر�ب  ذوي 
�سمان  بهدف  �جل��ه��ود  ل�ستكمال 
�أف�سل  ف���ر����س  ع���ل���ى  ح�����س��ول��ه��م 
وعلى  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �لن�����دم�����اج  يف 
�إمكانية �لتعلم، �إ�سافة �إىل فر�س 

�لتوظيف م�ستقباًل".
و�سيلة  �ل��وث��ي��ق��ة   "  .. و�أ����س���اف���ت 
مثالية لتوحيد �أ�ساليب و�سيا�سات 
�ل���ت���دخ���ل �مل���ب���ك���ر، وب���روت���وك���ولت 
و�لرعاية  �ل�����س��ح��ي��ة  �خل����دم����ات 
�خلدمات  جودة  تقييم  و�أ�سا�سيات 
�ملخت�سني  ق���ب���ل  م�����ن  �مل����ق����دم����ة 
�جلودة  توحيد  ل�سمان  و�ملهنيني 
يعزز  كما  �مل��ن�����س��اآت.  خمتلف  ع��رب 
�ملخت�سني  ت����دري����ب  م��ن��ه��ج��ي��ات 
و�لتوجيهات  ب��اأد�ئ��ه��م،  ل��الرت��ق��اء 
و�ملعلومات �لالزمة لتاأهيل �أولياء 
�لأمور ومقدمي �لرعاية ودعمهم 

�لهمم  �أ���س��ح��اب  حل��م��اي��ة ح��ق��وق 
بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  ب��ق��ي��ادة 
على  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�ملجتمعي  �ل��دم��ج  مفاهيم  �إر���س��اء 
م��ن خ���الل �ل��ع��دي��د م��ن �لرب�مج 
و�ملبادر�ت �لد�عمة لتوفري حقوق 
�أ�سحاب �لهمم �سو�ء على م�ستوى 
�لبيئة �لت�سريعية و�لبنية �لتحتية 
و�لتي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة،  و�ل�����رب�م�����ج 
ت�سمن لهم �ل�ستقاللية و�لعي�س 

�لكرمي.
مبتابعة  �لعليا  �للجنة  وت�ستمر 
خم����ت����ل����ف �جل������ه������ات �مل����ع����ن����ي����ة يف 
�ملر�جعة  ل�����س��م��ان  دب����ي  ح��ك��وم��ة 
�ل������دوري������ة ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة دب���ي 
فيها  �لتقدم  وم�ستويات  لالإعاقة 
�ملعنيني  م��ع  و�لت�سارك  بالتعاون 
م����ن �مل���وؤ����س�������س���ات و�لأف����������ر�د ذوي 
�ل���ع���الق���ة، ب���ه���دف �لط������الع على 
�لفر�س  �إىل  بالإ�سافة  �لإجن��از�ت 
�لالزمة  �خلطط  وو�سع  �لكامنة 
�أجل  من  و�غتنامها،  ل�ستغاللها 
للمبادرة  �لرئي�س  �لهدف  حتقيق 
�سديقة  مدينة  دب��ي  حتويل  وه��و 

لأ�سحاب �لهمم.
�آمنة  �لدكتورة  قالت  جانبها  من 
�ل�سيا�سات  �إد�رة  م��دي��ر  �مل���ازم���ي، 
للتنمية  و�ل�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ات 
�لعامة  �لأم���ان���ة  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�أف�سل  �ن���ت���ق���اء  ع��ن��د  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ذوي  �أبنائهم  لتمكني  �لختيار�ت 

��سطر�ب طيف �لتوحد".
وحت����ق����ي����ق����اً مل���ت���ط���ل���ب���ات �مل���رح���ل���ة 
�لقادمة، و�لتي �سوف يتم �لرتكيز 
�لربوتوكولت  تطوير  على  فيها 
ت�سكيل  مت  للخدمات،  �لتنظيمية 
ل�����الإ������س�����ر�ف على  ع����م����ل  ف����ري����ق 
ت��ط��وي��ر �ل���ربوت���وك���ولت و�لأدل�����ة 
لتوجيه  �لإكلينيكية  �لإر���س��ادي��ة 
عملية ومعايري تقدمي �خلدمات، 
مب�ستوى  �لرت�����ق�����اء  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
�لفريق  وي�سم  و�لتميز.  �جل���ودة 
يف ع�سويته ممثاًل عن م�ست�سفى 
لالأطفال،  �لتخ�س�سي  �جلليلة 
دب���ي،  و�سلطة  يف  �ل�سحة  وه��ي��ئ��ة 
�جلدير  من  �لطبية.  دب��ي  مدينة 
ب��ال��ذك��ر �أن �جل��ه��ات �مل�����س��ارك��ة يف 
�ل��ف��ري��ق ق���د ���س��ارك��ت م�����س��ب��ق��اً يف 
�لعامة  �مل����ب����ادئ  وث��ي��ق��ة  ت��ط��وي��ر 
�خلرب�ء  م��ن  نخبة  م��ع  بالت�ساور 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  م���ن  �ل��ع��امل��ي��ني 
حمتوى  ��ستند  وق��د  و�أ���س��رت�ل��ي��ا، 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  �إىل  �ل��وث��ي��ق��ة 
�لك�سف  جم��������الت  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 
با�سطر�بات  �لإ���س��اب��ة  ع��ن  �ملبكر 
�لأطفال  ف��ئ��ة  يف  �ل��ت��وح��د  ط��ي��ف 

و�ليافعني.
ويعّد �لعمل �مل�سرتك بني خمتلف 

•• اأبوظبي-الفجر:

لل�سهر  �����س���ت���ع���د�د�ت���ه���ا  �إط������ار  يف 
�أع��ل��ن��ت وز�رة  ل��ل��ق��ر�ءة،  �ل��وط��ن��ي 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����س��ب��اب �إط����الق �سعار 
�لقر�ءة  ل�سهر  تقر�أ"  "�أ�سرتي 
وتعزيز  دع����م  ب���ه���دف   ،2021
�لقر�ءة  �لآب���اء يف غر�س حب  دور 
�أهميتها  و�إب�������ر�ز  �لأب����ن����اء،  ل����دى 
ودورها �لكبري يف تنمية �لطفولة 
وع�ادة  ثقافة  وتر�س�يخها  �ملبكرة، 
جم��ت��م��ع��ي�����ة د�ئ���م�������ة ب��ي�����ن �أف�������ر�د 
كمحرك  دوره�ا  وتعزيز  �ملجتم�ع، 
للتما�س�ك  رئ��ي�����س�����ي  وم���وؤ����س�������ر 
و�لرتكيز  �لأ����س�������ري،  و�ل���رت�ب���ط 
عليها لغ�ر�س �ملتع�ة و�ل�ستك�س�اف 
و�لإله�ام ل�دى �لأطف�ال يف جمتمع 

دولة �لإمار�ت.
قيادة  �هتمام  م��ن  �ل�سعار  ينبثق 
بالقر�ءة  �لر�سيدة  �لإم��ار�ت  دولة 
وتنميتها خا�سة لدى فئة �لن�سء، 
�لقر�ءة  بقانون  �لإم����ار�ت  وت��ف��رد 
تاريخياً  م��ن��ع��ط��ف��اً  ���س��ك��ل  �ل�����ذي 
�ل���ق���ر�ءة حملياً،  يف م�����س��رية دع���م 
در��سات  �إىل  ��ستنادها  عن  ف�ساًل 
�سرورة  على  دلت  وحملية  عاملية 

�ل���ق���ان���ون لأول  ي���ط���رح  ع���ام���ني. 
�مل��ع��ريف، من  �لتطوع  م��رة مفهوم 
�ملجتمع  ف���ئ���ات  ت�����س��ج��ي��ع  خ�����الل 
�أوقاتها  من  ج��زء  تخ�سي�س  على 
و�ملر�سى  �ل�����س��ّن  ل��ك��ب��ار  ل��ل��ق��ر�ءة 
و�لأط��ف��ال، وم��ن يف حكمهم ممن 
يعجز عن �لقر�ءة، �سمن مقاربة 

تعك�س رقياً ح�سارياً.
�أه��م  م��������ن  �أن  ب���ال���ذك���ر،  وج���دي���ر 
�ل�س��رت�تيجية  م�����س��������ت��ه��دف��ات 
ت�سب�ح  �أن  ل��ل��ق�����ر�ءة  �ل��وط��ن��ي��������ة، 
ل�دى  ر����س�����خ��اً  �ل���ق�������ر�ءة ���س�����ل��وك��اً 
�لإم����ار�ت����ي����ي��������������ن  م�����������ن   %50
 ،2026 �لع��ام  بحل��ول  �لبالغي��ن 
طلب�ة  م�����������ن   %80 ول���������������دى 
�لطال�ب  ي��ق�����ر�أ  و�أن  �ل�����م��د�ر���س؛ 
�س��نوياً  �ملتو�س��ط  ف��ي  كتاب��اً   20
وت�س��تهدف  �ختياري��ة،  ب�س��ورة 
ن�س��بة  تق��ل  �أل  �ل�س��رت�تيجية 
يق�ر�أون  �لذي�ن  �ملو�طنني  �لآب��اء 
وهو   ،%50 ع�������ن  لأط���ف���ال���ه�������م 
�لأول  �له��دف  م��ع  ين�س��جم  م��ا 
و�ل�س��اعي  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  م��ن 
وتر�س��يخها  �لق��ر�ءة  تعزي��ز  �إل��ى 
ي�س��ارك  عائل��ياً  ن�س��اطاً  باعتبارها 

في��ه كل �أف��ر�د �لأ�س��رة.

كل  لت�سخري  �ل���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات 
ومبادر�ت  جهود  من  متاح  هو  ما 
لالإع�الء من �ساأن ثقافة �لقر�ءة، 
ف��ع��ٌل متح�سر  �ل���ق���ر�ءة  ن���رى يف 
ع���ل���ى ���س��ع��ي��د ف�������ردي، ف��ن��ح��ن يف 
�إن�سان  �لنهاية نهدف �إىل �سياغة 
م��ع��ريف ي��ك��ون ج����زًء م���ن جمتمع 
رِح��ب خ��اّلق، و�ٍع ل��دورِه �لوطني 
ومتفهم لر�سالته �لإن�سانية، وهذ� 
كافة  يف  رئي�سة  �أول��وي��ة  نع�دُه  م��ا 

�أجند�تنا �ل�سنوية. "
وكان �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لقانون  �أ����س���در  ق���د  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
من  �لأول  ل����ل����ق����ر�ءة؛  �ل���وط���ن���ي 

ت�����س��ج��ي��ع �لآب���������اء ع���ل���ى �ل����ق����ر�ءة 
لأط���ف���ال���ه���م ح���ت���ى ت�����س��ب��ح ع����ادة 
جمتمعية و�أ�سرية  تعزز �لرت�بط 

و�لتقارب بني �جلميع.
�لكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  وق��ال��ت 

وزيرة �لثقافة و�ل�سباب:
�لعام  هذ�  �لقر�ءة  �سهر  �سع�ار   "
رئي�سي  ك�����س��ري��ك  �لأ����س���رة  ُي��ت�����ّوج 
كثري�ً  عليه  نعّول  وفّع�ال،  حا�سن 
�لأطف�ال  �إىل  �ل��ق��ر�ءة  حتبيب  يف 
قد  لديهم.  ر��سخة  ع��ادة  وجعلها 
يكونو� �أطفاًل �ليوم، لكنهم حتماً 
ك���ل �ل���غ���د، ن���ر�ه���م يف �ل��ق��ل��ب من 
�خلم�سني عاما �لقادمة، كما نرى 
�أن �لإن�سان �ملعريف �ملُطلع و�لنوعي 
يف ملكاته، ربٌح �س�اف لنف�سِه �أوًل 

و�أ�سرته وجمتمعه ودولته. "
تكاملي  دورن�������������ا  و�أ�سافت:" 
موؤ�س�سات  ك���اف���ة  م���ع  وت�����س��ارك��ي 
�ل����دول����ة، ون����وؤم����ن ب�����اأن �ل���ق���ر�ءة 
�سهر  فاإن  لذ�  و��ستد�مة،  تاأ�سي�س 
�لقر�ءة 2021 يف منظورنا لي�س 
بل  ي��وم��اً،  لثالثني  �سقف  جم��رد 
�أر���س��ي�����ة مت��ت��ّد يف ت��اأث��ريه��ا على 

مد�ر عام باأكمله."
وقالت: "معنيون بالعمل مع كافة 

بهدف  �لعامل  نوعه على م�ستوى 
�لب�سري،  �مل���ال  ر�أ����س  تنمية  دع��م 
و�لإ�سهام يف بناء �لقدر�ت �لذهنية 
�لفكري  �لإن��ت��اج  ودع��م  و�ملعرفية، 
�ملعرفة  وبناء جمتمعات  �لوطني، 

يف �لدولة. 
للقر�ءة  �لوطني  �لقانون  وي�سع 
�جلهات  جل��م��ي��ع  م���ل���زم���ة  �أط��������ر�ً 
�حلكومية يف �لقطاعات �لتعليمية 
و�ملجتمعية و�لإعالمية و�لثقافية 
ل���رت����س���ي���خ �ل�������ق�������ر�ءة ل�������دى كل 
�ملر�حل  مبختلف  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
تكري�س  �إىل  وي�����س��ع��ى  �ل��ع��م��ري��ة. 
يف  �لثابتة  �ملظاهر  كاأحد  �لقر�ءة 
ويغطي  بالدولة.  �لعامة  �ملر�فق 
بالقر�ءة  يت�سل  م��ا  ك��ل  �ل��ق��ان��ون 
من تطوير ون�سر وترويج و�أنظمة 
��ستمر�رية  ي�����س��م��ن  مب���ا  د�ع�����م 
وماأ�س�سة  �ل��ق��ر�ءة  تكري�س  جهود 

�جلهد �لثقايف.
وي��ك��ر���س �ل��ق��ان��ون �ل���ق���ر�ءة حقاً 
ثابتاً ومتاحاً للجميع منذ �لولدة 
عرب توفري ثالث حقائب معرفية 
ت��غ��ط��ي �ح���ت���ي���اج���ات �ل��ط��ف��ل من 
�لر�بعة  �ل��ر���س��اع��ة ح��ت��ى  م��رح��ل��ة 
م���ن �ل���ع���م���ر، ب���و�ق���ع ح��ق��ي��ب��ة كل 

لالأطفال  �لإكلينيكي  �لإر����س���ادي 
طيف  ��سطر�بات  ذوي  و�ليافعني 
�لتوحد مما ي�سمن توفري خدمات 
�لتخ�س�سات  وم��ت��ع��ددة  متكاملة 
لأطفال طيف �لتوحد مبنية على 

�أ�س�س �إكلينيكية معتمدة دولياً".
من جانبه قال �لدكتور عمار �لبنا، 
�لنف�سية  �ل�����س��ح��ة  م��رك��ز  رئ��ي�����س 
م�ست�سفى  يف  و�ليافعني  لالأطفال 
لالأطفال  �لتخ�س�سي  �جل��ل��ي��ل��ة 
يف دب��ي، و�ل��ذي �أ�سرف على فريق 
�إعد�د �لوثيقة، " �إ�سافة �إىل �لأثر 
و�ليافعني،  �لأط��ف��ال  على  �ملتوقع 
�ملو�سحة  �ملبادئ  لتطبيق  �سيكون 
�لربوتوكولت  على  �ل��وث��ي��ق��ة،  يف 
و�ل�سيا�سات �لتنظيمية �لإكلينيكية 

وتقييم م�ستوى �خلدمات".
مع  �لهيئة  عملت  " كما  و�أ�سافت 
ف��ري��ق خم��ت�����س م���ن �ل�����س��رك��اء يف 
�حلكومية  �ل�سلة  ذ�ت  �ملوؤ�س�سات 
و�لقطاع  و�لحت������ادي������ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
على  �لدوليني  و�خل��رب�ء  �خلا�س 
عالجية  ب����روت����وك����ولت  ت��ط��وي��ر 
ل���ت���وف���ري �ل���رع���اي���ة �ل�����س��ح��ي��ة يف 
و�لتي  �مل���ب���ك���ر  �ل���ت���دخ���ل  م���رح���ل���ة 
�لإعاقة  ذوي  �لأط��ف��ال  ت�ستهدف 
م��ن��ذ �ل�������ولدة مم���ا ي�����س��اع��د على 
تطوير قدر�تهم ومتكينهم وزيادة 
ع���ل���ى فر�س  ح�����س��ول��ه��م  ف���ر����س 
ك���م���ا عملت  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  م��ت��ك��اف��ئ��ة 
�ل�����س��رك��اء يف تطوير  م���ع  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لدليل  م��ن��ه��ا  �ل�����س��ري��ري��ة  �لأدل�����ة 

�أث����ر�ً ك��ب��ري�ً ع��ل��ى �أول���ي���اء �لأم����ور، 
�لتوجيهات  لهم  تتوفر  ���س��وف  �إذ 
�لك�سف  و�آل��ي��ات  لكيفية  �ل��الزم��ة 
و�سبل  �حل������������الت،  ع������ن  �مل����ب����ك����ر 
�سحية  خ���دم���ات  �إىل  �ل���و����س���ول 
منهاج  وف�����ق  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا  ن���وع���ي���ة 
متابعة  �إىل  �إ�سافة  �سامل،  علمي 
�حلالت باأ�سلوب يرقى �إىل �أف�سل 

�ملمار�سات �ملعتمدة عاملياً".
و�أ�ساف �إن �عتماد �ملبادئ �ملو�سحة 
�لبحث  جم��ايل  يدعم  �لوثيقة  يف 
و�ل��ت��ط��وي��ر، م��ا م��ن ���س��اأن��ه حتقيق 
�ل�����س��ب��ق و�ل���ري���ادة لإم�����ارة دب���ي يف 
�خلدمات  وت���ط���وي���ر  �����س���ت���ح���د�ث 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه���ذه �ل��ف��ئ��ة م���ن ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد.

بلدية مدينة اأب�ظبي تنجز اأعمال جتميل ج�ضر �ضارع دملا بتكلفة بلغت 3 ماليني و688 األف درهم
•• اأبوظبي -الفجر:

و�لغطاء  �لبيئة  باملحافظة على  كبري�ً  �هتماماً  �أبوظبي  بلدية مدينة  تهتم 
�لنباتي، وحتر�س على زيادة �لرقعة �خل�سر�ء لإ�سفاء �أبعاد جمالية وبيئية 
�سحية ت�ساهم يف تعزيز �ل�سورة �مل�سرقة ملدينة �أبوظبي وجودة �حلياة فيها. 
�سارع  جل�سر  �لطبيعي  �لتجميل  �أعمال  �لبلدية  �أجن��زت  �ملنطلق،  هذ�  ومن 

�لأول  ز�يد  بن  �سلطان  �سارع  دملا مع  �سارع  تقاطع  عند  �لو�قع حتديد�ً  دملا، 
تعزيز  بهدف  دره��م��اً،   3،688،113 بلغت  مالية  بتكلفة  �مل���رور(،  )���س��ارع 
�مل�سهد �جلمايل مبا يتما�سى مع �لنه�سة �لعمر�نية �ل�ساملة �لتي ت�سهدها 

�أبوظبي.
�لبون�سيانا  �أ���س��ج��ار  م��ن  ك��ب��رية  زر�ع����ة جم��م��وع��ة  �مل�����س��روع  �أع��م��ال  و�سملت 
تتحمل  و�لتي  �لعطرة،  و�لر�ئحة  �جلميل  �ملنظر  ذ�ت  �لهندي  و�ليا�سمني 

�ل�سفلية  �مل�سطحات  زر�ع����ة  ك��م��ا مت��ت  �أب��وظ��ب��ي،  مل��دي��ن��ة  �ل��د�ف��ئ��ة  �لأج�����و�ء 
للج�سر ب�سجري�ت �لرويليا و�لبيني�سيتم، وكذلك زر�عة �سجري�ت �لدودونيا 
جمالية  من  يزيد  مما  فين�سا،  �ملو�سمية  و�لزهور  و�لبوجانفيال،  في�سكوز� 

وتنا�سق �جل�سر.
�ل�سارع  باجتاه  �لرتبة  ميول  منا�سيب  تعديل  �مل�سروع  �أعمال  ت�سمنت  كما 
جتديد  وك��ذل��ك  �ل��ط��ري��ق،  مل�ستخدمي  �لطبيعي  �لتجميل  �أع��م��ال  لتظهر 

�سبكة �سرف مياه �لأمطار �لتابعة للج�سر، و�إن�ساء �سبكة ري جديدة، و�إعادة 
ت�سميم �لتجميل �لطبيعي للج�سر.

ب�سكل  �مل��ل��ون  �حل�سى  برتكيب  للج�سر  �جل��م��ايل  �لت�سميم  ��ستكمال  ومت 
ت�سميم  تعديل  �إع���ادة  �إىل  بالإ�سافة  �لتجميل،  �أع��م��ال  باقي  م��ع  متنا�سق 
�لأبي�س  �للون  ب��دًل من  متغرية  �أل��و�ن��اً  لت�سمل  باجل�سر  �خلا�سة  �لإ���س��اءة 

فقط.

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأب�ظبي 
تطلق مبادرة تاأ�ضرية االإقامة االإبداعية

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  �أم�س  �أبوظبي   - و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �أعلنت 
�لتي  �لإبد�عية"  "�لإقامة  ت��اأ���س��رية  م��ب��ادرة  �إط����الق 
�ملجالني  ف��ئ��ات  �مل��ب��دع��ني يف خمتلف  دع���م  �إىل  ت��ه��دف 

�لثقايف و�لإبد�عي.
تاأ�سرية  على  �حل�سول  لها  يحق  �لتي  �لفئات  تت�سمن 
�لوظائف  يف  �لعاملني  جميع  �لإبد�عية"  "�لإقامة 
�ل������رت�ث، �لفنون  ب��ي��ن��ه��ا  �لإب���د�ع���ي���ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة م���ن 
�لأد�ئية، �لفنون �لب�سرية، �لت�سميم و�حلرف �ليدوية، 
�لن�سر، �لألعاب و�لريا�سات �لإلكرتونية و�لإعالم. كما 
و�لعمل  �لإقامة  توفري فر�س  �إىل  �ملبادرة  تهدف هذه 
للمبدعني يف �أبوظبي، �سعياً �إىل تعزيز �مل�سهد �لإبد�عي 

�ملتنامي يف �لإمار�ت. 
وقال معايل حممد خليفة �ملبارك، رئي�س د�ئرة �لثقافة 
�أبوظبي برعاية �ملو�هب  "تلتزم  �أبوظبي:  و�ل�سياحة - 
�لإبد�عية �ملوجودة يف دولة �لإم��ار�ت �إىل جانب جذب 
�أ���س��ح��اب �لأف���ك���ار �ملتفّردة  و����س��ت��ق��ط��اب �مل��ب��دع��ني م��ن 
و�ل���ري���ادي���ة م��ن �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل. و���س��ت��وف��ر تاأ�سرية 
�إىل  و�سوًل  عليها  للحا�سلني  �لإبد�عية"  "�لإقامة 
بيئة  عن  ف�ساًل  �لعاملي،  �مل�ستوى  ذ�ت  �لفنّية  �مل��ر�ف��ق 
�لقطاعات  دع��م  و�سيظل  و�آم��ن��ة.  وملهمة  جاذبة  عمل 
�أول����وي����ات د�ئ�����رة �لثقافة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لإب���د�ع���ي���ة م���ن 
�لتاأ�سرية  ه��ذه  �إط���الق  وي��اأت��ي  – �أب��وظ��ب��ي،  و�ل�سياحة 
ليعك�س مدى �سرعتنا ومرونتنا يف �إطالق �أي مبادر�ت 

ذ�ت �ل�سلة على �ل�سعيد �لعاملي."
�لإبد�عية  �أبوظبي  منظومة  "تلعب  معاليه:  و�أ�ساف 
ونحن  هنا،  يعي�سون  من  جميع  حياة  يف  حمورياً  دور�ً 
ملتزمون بدعم �ملهنيني و�أ�سحاب �ملمار�سات �لإبد�عية 

يف �لإم��ارة. وتتجذر �أ�سول �أبوظبي يف �لرت�ث �لثقايف 
لعجلة  �لأ�سا�سي  �ملحرك  هي  �لثقافة  حيث  و�لإب���د�ع، 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة و�لق��ت�����س��ادي��ة. و���س��ي��ظ��ل دعم 
�أولويات  �لقطاعات �لثقافية و�لإبد�عية م�ستقباًل من 
�أب���وظ���ب���ي، مب���ا يعك�س  �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����س��ي��اح��ة -  د�ئ�����رة 
�لتز�منا باإطالق �ملبادر�ت �لعاملية ذ�ت �ل�سلة ب�سال�سة 

و�سرعة." 
من  �مل�ستفيدون  �سي�سعر  �أب��وظ��ب��ي،  �إىل  �لنتقال  عند 
�ملبدعني" باأنهم يف مركز ثقايف عاملي  �إقامة  "ت�سريح 
ومر�كز  �مل�ستوى،  عاملية  �ملتاحف  من  جمموعة  ي�سم 
و�ملعار�س   �مل�سرحية،  و�ل��ف��ن��ون  �ملجتمعية  �خل��دم��ات 
و�مل��ن�����س��ات �ل��ف��ن��ي��ة، ف�����س��اًل ع��ن جم��ت��م��ع ف��ن��ي عريق. 
وترفيهي  �إع��الم��ي  ق��ط��اع  باحت�سان  �لإم����ارة  وتفخر 
يف  مزدهر  قطاع  عن  ف�ساًل  �لنمو،  و�سريع  ديناميكي 

جمايل �لن�سر و�لأدب.
ك��م��ا ت��رك��ز �أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ت��ر�ث��ه��ا �ل��ث��ق��ايف م��ن خالل 
�مل���ب���ادر�ت �ل��رت�ث��ي��ة ع��ل��ى مد�ر  تنظيم جم��م��وع��ة م��ن 
و�ملمار�سات  �حلرف  لدعم  بر�مج  �إىل  بالإ�سافة  �لعام، 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وحت��ت�����س��ن �لإم������ارة �ل��ع��دي��د م��ن �ملو�قع 
�لأثرية �ملهمة، و�سي�سعر خرب�ء �لرت�ث �لثقايف بالألفة 
�لآثار  وعلماء  و�لقيمني  �لأكادمييني  من  كوكبة  بني 
�لذين يعملون يف مو�قع �أثرية وثقافية فريدة ومبان 
�ليون�سكو  قائمة  على  �ملدرجة  تلك  فيها  مبا  تاريخية 

للرت�ث �لعاملي يف منطقة �لعني.
م�ساريعهم  ب��اإط��الق  �لر�غبني  �لأع��م��ال  ل��رو�د  وميكن 
و�قع  �إىل  �أف���ك���اره���م  ي�����س��م��ن��و� حت��وي��ل  �أن  �لإب���د�ع���ي���ة 
�أفكارهم و�أعمالهم يف بيئة مثلى  ملمو�س عرب تطوير 
�لتمويل  ف��ر���س  جميع  �إىل  �ل��و���س��ول  �إم��ك��ان��ي��ة  تتيح 

و�حلو�فز �لالزمة.
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عربي ودويل
اليابان ت�افق على ا�ضتخدام لقاح فايزر

•• طوكيو-اأ ف ب

�أم�����س �لأح���د على ��ستخد�م لقاح  و�ف��ق��ت �ل��ي��اب��ان  
على  �أ�سهر   5 قبل  كورونا  فريو�س  ملكافحة  فايرز 

�نطالق �لألعاب �لأوملبية �ل�سيفية.
�أم�س،  ل��ه  ت��غ��ري��دة  �ل����وزر�ء يف  رئي�س  وق���ال مكتب 
�أعطى وزير �ل�سحة �ل�سوء �لخ�سر �خلا�س بلقاح 

فايزر«.
ومن �ملتوقع �أن تبد�أ �ليابان يف و�سف لقاح فايزر-
�ل�سحي  �ل��ق��ط��اع  يف  ع��ام��ل  �ل���ف  ل�20  ب��اي��ون��ت��ك 
�للقاح  عملية  ت�سمل  �أن  قبل  �لأرب��ع��اء  من  �عتبار� 

�ملوظفني �لآخرين يف �لقطاع �ل�سحي و�لأ�سخا�س 
�ىل  �للجوء  مع  ني�سان/�بريل  من  �عتبار�  �مل�سنني 

لقاحات �أخرى.
با�سرت�تيجيتها  �لآن  حتى  �حل��ك��وم��ة  تتقدم  ومل 
يبلغ  �ل���ذي  �سكانها  ب��اق��ي  على  �للقاحات  لتعميم 

عددهم 126 مليون ن�سمة.
وكان منظمو �للعاب �لوملبية �أكدو� يف ت�سريحات 
�سابقة بان �للعاب �ستقام يف موعدها بغ�س �لنظر 

عن و�سع جائحة كوفيد-19 حول �لعامل.
يف  وتنتهي  متوز-يوليو   23 يف  �لل��ع��اب  وتنطلق 

�لثامن من �ب-�غ�سط�س �ملقبلني.

ملي�ن �ض�ري يعان�ن انعدام االأمن الغذائي  12
•• دم�شق-اأ ف ب

�أعلن برنامج �لأغذية �لعاملي �لتابع لالأمم �ملتحدة �أّن 
12.4 مليون �سخ�س يف �سوريا �لتي مزقتها �حلرب 
يكافحون للعثور على ما يكفيهم من �لطعام، يف زيادة 

كبرية و�سفتها باأنها “مقلقة«.
وقال �لربنامج �إن �لرقم يعني �أن “%60 من �ل�سكان 
بناء  �لغذ�ئي”،  �لأمن  �نعد�م  �لآن  يعانون  �ل�سوريني 

على نتائج تقييم وطني يف �أو�خر عام 2020.
وميثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ماليني �سخ�س كانو� 
يعانون �نعد�م �لأمن �لغذ�ئي يف مايو )�أيار( من �لعام 

�ملا�سي.
و�أفادت �ملتحدثة با�سم برنامج �لأغذية �لعاملي جي�سيكا 
لو�سون وكالة فر�ن�س بر�س �أّن “�ملزيد من �ل�سوريني 
�لأمن  و�ن��ع��د�م  و�ل��ف��ق��ر  �جل���وع  ب��ر�ث��ن  �ىل  ينزلقون 

�لغذ�ئي �أكرث من �أي وقت م�سى«.
�لأ�سا�سية  �ل��وج��ب��ة  �أن  للقلق  �مل��ث��ري  “من  وت��اب��ع��ت 

�أ�سبحت �لآن بعيدة عن متناول غالبية �لعائالت«.
وق����ال ب��رن��ام��ج �لأغ���ذي���ة �ل��ع��امل��ي �إن����ه يف م��ط��ل��ع عام 
�أنحاء  جميع  يف  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �أ�سعار  كانت   ،2021
�لبالد �أعلى 33 مرة من متو�سط خم�س �سنو�ت قبل 

�حلرب.

�ل��ي��وم��ي��ة، ت��غ��ريت �لأول����وي����ة �إىل 
�لذي  �لوباء  تف�سي  مع  كبري،  حد 
ب�����س��ك��ل خا�س،  ك��ات��ال��ون��ي��ا  �أ����س���اب 
�لهوية  م�������س���األ���ة  ت���ر�ج���ع���ت  ل���ق���د 

و�لنف�سال«. 
�لو�سع  ي���ع���ت���رب  �ل������و�ق������ع،  يف     
خا�س  ب�سكل  ح��رًج��ا  �لق��ت�����س��ادي 
يف منطقة ديناميكية حيث توقفت 

�ل�سلطة �ملركزية، لكنه يرتك خيار 
“�لع�سيان �ملدين” مفتوحاً �إذ� مل 

ت�ستجب مدريد للمفاو�سات.

�صجر
   �إن �ل�سياق �حلايل خمتلف متاًما 
عن �لنتخابات �لإقليمية �لأخرية 
ذل���ك  ف���ف���ي   .2017 دي�������س���م���رب 

�لر�فعة  وه����ي  �ل���ف���ن���ادق،  خ���دم���ة 
�ل�سحية  �لقيود  ب�سبب  �لأ�سا�سية، 
ذلك،  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�����س��دي��دة. 
بع�س  �لنف�سايل  �ملع�سكر  ُيظهر 
“معظم �لقادة يف �ل�سجن  �لتعب: 
“بتهمة “�لفتنة” و”�لختال�س”، 
مع �أحكام بال�سجن ت�سل �إىل ثالثة 
ع�سر عاًما”، ولي�س هناك �أفق �أمل 

�لوفر  باملر�سحني  �لذي قد ي�سر 
�ملعتدلني  �لن��ف�����س��ال��ي��ني  ح���ظ���ا، 
و�ل�سرت�كي  �جل��م��ه��وري،  للي�سار 
وب�سكل عام، يخدم  �إي��ال.  �سلفادور 
�لمتناع عن �لت�سويت �ملتطرفني، 
�ملناه�سني  �لن��ف�����س��ال��ي��ني  م��ث��ل 
تر�سيح  “حزب  ل���ل���ر�أ����س���م���ال���ي���ة، 
“فوك�س”  �أو  �ل�سعبية”،  �لوحدة 

�لوقت، كان كارلي�س بويغدميونت 
وكانت  بلجيكا،  �إىل  لتوه  جل��اأ  ق��د 
�ل�سلطة �ملركزية متار�س �لإ�سر�ف 
على �ملنطقة من خالل �للجوء �إىل 
�ل��د���س��ت��ور، وهذ�  155 م��ن  �مل����ادة 
�لفرنكية.  نهاية  منذ  حت��دث  مل 
�إن���ري���ك  حت��ل��ي��ل  ح�����س��ب  “�ليوم، 
فنغو�رديا  ل  ل�سحيفة  ج��ول��ي��ان��ا 

و�ملتو�سط.  �ل��ق�����س��ري  �مل����دى  ع��ل��ى 
تعبئة  �رت���خ���اء  �إىل  ي�����وؤدي  وه�����ذ� 
توؤكد  �لن�سطاء”،  م���ن  �ل��ع��دي��د 

�ملعّلقة �أنابيل دييز.

»اأمور تافهة«
    ت��ت��وق��ع ����س��ت��ط��الع��ات �ل�����ر�أي 
�متناًعا قوًيا عن �لت�سويت، �لأمر 

    ل يز�ل �ل�سرخ قائما يف كاتالونيا 
�ل�سيا�سية  �لطبقة  د�خ��ل  �سو�ء   –
�ملحلية، �و بني 7.5 مليون ن�سمة 
�لطالق  م����وؤي����دي  ن��اح��ي��ة  -ف���م���ن 
موؤيدو  �لأخ���رى  ويف  �إ�سبانيا،  م��ع 

�لبقاء يف ح�سنها.
    وتتحدث ��ستطالعات �لر�أي عن 
ن�سفني متذبذبني، مييالن �أحياًنا 
�لنف�سالية،  �لأغ��ل��ب��ي��ة  ل�����س��ال��ح 
و�أحياًنا يهيمن �ملوؤيدون لإ�سبانيا. 
�لنف�سالية  �لأح�������ز�ب  وت��ن��ت��ظ��ر 
توزيع �لأ�سو�ت لتخاذ قر�ر ب�ساأن 

�لإجر�ء�ت �لتي يجب �تباعها. 
   وه���ك���ذ�، ح����ذر ج��ون��ت�����س، �لذي 
ي���ت���ح�������س���ن زع�����ي�����م�����ه ك����ارل����ي���������س 
عام  م��ن��ذ  ببلجيكا  ب��وي��غ��دمي��ون��ت 
2017 فار� من �لعد�لة �لإ�سبانية، 
�مل���وؤي���دة  �لأ������س�����و�ت  جت������اوزت  �إذ� 
ف�سيكون  ب��امل��ائ��ة،   50 لالنف�سال 
�أخ�����س��ر من  “�سوء  ذل���ك مب��ث��اب��ة 
�ملجتمع �لكتالوين لإطالق �إعالن 
�جلانب،  �أح��ادي  جديد ل�ستقالل 
-حماولة   2017 �أكتوبر  يف  كما 
بالن�سبة  �أم��ا  �ل��ري��اح.  �أدر�ج  ذهبت 
للت�سكيل �لنف�سايل �لآخر، �لي�سار 
ك��ات��ال��ون��ي��ا، �لأكرث  �جل��م��ه��وري يف 
�عتد�ًل، فهو يدعو �إىل �حلو�ر مع 

�لإ�سباين،  �ملتطرف  �ليمني  ح��زب 
�ل����ذي ق��د ي��ت��ف��وق ع��ل��ى حمافظي 
�حلزب �ل�سعبي.   ويقول �لأخريون 
�إن���ه���م ق��ل��ق��ون ب�����س��ك��ل خ���ا����س من 
و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لتدهور 
قاطرة  د�ئًما  كانت  �لتي  للمنطقة 
�ل�سناعية  �سيا�ستنا  “�إن  �ل��ب��الد. 
ترت�جع ب�سكل مطرد منذ ع�سرين 
قال باأ�سى �لرئي�س �ل�سابق  عاًما”، 
�لقت�سادية،  �حللقة  �أبحاث  ملركز 
�مل�����دة  ويف  ك���و����س���ت���ا����س،  �أن�����ط�����ون 
�لنف�سالية،  هو�س  م��ع  �لخ���رية، 
مثل  تافهة،  �أ�سياء  ح��ول  نت�ساجر 
�ساعات تعليم �للغة �لكاتالونية يف 
�فتكاك  يف  �لتفكري  ب��دل  �ملدر�سة، 

مكاننا على �مل�ستوى �لعاملي!«.
   �مل���وؤك���د: ن��ت��ي��ج��ة �ل���ي���وم �لأح����د، 
����س���ي���ك���ون ل���ه���ا ت����اأث����ري ق�����وي على 
�نت�سار�  �ن  �ل��وط��ن��ي��ة:  �ل�سيا�سة 
يقوي  �أن  ����س���اأن���ه  م���ن  �����س���رت�ك���ي���ا 
وعلى  م��دري��د؛  �سان�سيز يف  ب��ي��درو 
�نت�سار  ف�����اإن  ذل�����ك،  م���ن  �ل��ع��ك�����س 
مع  مو�جهة  �سيثري  �لنف�ساليني 
حكومتها،  رئي�س  ي��ح��ارب  منطقة 
ب�سعوبة، �سد �لوباء، وهو يف غنى 

عن مثل هذ� �ل�سد�م �جلديد.
عن ليربا�صيون

امتناًعا قوًيا عن الت�صويت يف الأفق

اإ�ضبانيا: النزعة االنف�ضالية يف كاتال�نيا على املحك...!

�ضحف عربية: �ضغ�ط دولية ل�قف اال�ضتغالل الرتكي يف ليبيا
•• عوا�شم-وكاالت

�لرتكي  �لنظام  �أن  �إخبارية  تقارير  ذك��رت 
م���ت���ز�ي���دة ل�سحب  ي���و�ج���ه ���س��غ��وط��اً  ب����ات 
معتربة  ليبيا،  غ��رب  من  ومرتزقته  قو�ته 
�أي  �سيعرقل  �لع�سكري  تدخله  ��ستمر�ر  �أن 
�ل�سيا�سي  �حل��ل  لتكري�س  حقيقية  ج��ه��ود 
رئا�سية  �ن���ت���خ���اب���ات  �إىل  ق���دم���اً  و�مل�������س���ي 

وبرملانية.
�أم�س �لأحد،  ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة 
تركيا  بني  �لعالقات  ت�سهد  �أن  �ملتوقع  من 
و�لوليات �ملتحدة مزيد�ً من �لتوتر يف ظل 
لإر�سال  تركيا  ت�ستعد  فيما  ب��اي��دن،  �إد�رة 
�إىل ليبيا متجاهلة كل  �ملزيد من �ملرتزقة 

�لتفاقات �لدولية.

خروج املرتزقة
ع��ل��م��ت ���س��ح��ي��ف��ة �ل��ب��ي��ان �لإم����ار�ت����ي����ة، �أن 
يف  �ملتمثلة  �جل��دي��دة  �لتنفيذية  �ل�سلطات 
�ملجل�س �لرئا�سي وحكومة �لوحدة �لوطنية 
�أولوية  يف  �لأجانب  �ملقاتلني  ملف  �ست�سع 
�ه��ت��م��ام��ات��ه��ا، و���س��ت��ت��وىل �إر����س���ال وف���ود �إىل 
عدد من �لعو��سم من بينها �أنقرة ومو�سكو 
�لبالد،  من  �ملرتزقة  �إج��الء  مناق�سة  لبدء 
ح��ت��ى ل مي��ث��ل وج���وده���م ع��ق��ب��ة يف طريق 
�سينبني  و�ل���ذي  �ل�سامل  �ل�سيا�سي  �حل��ل 
و�مل�ساحلة  �ملوؤ�س�سات  توحيد  �أ�سا�سي  على 

�لوطنية.
وق���ال���ت م�����س��ادر م��ط��ل��ع��ة ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، �إن 
“�لنظام �لرتكي بد�أ يدرك �أن �سحب قو�ته 
وم��رت��زق��ت��ه �أ���س��ب��ح م��ط��ل��ب��اً دول���ي���اً وكذلك 
ب��ات يبحث عن  و�أن���ه  �لليبي،  �ل��د�خ��ل  م��ن 
�أدو�ت �أخرى للتغلغل يف ليبيا خارج �لإطار 

�لع�سكري«.
و�أك����د ب��ي��ان م�����س��رتك ل��ع��دد م��ن �لأح����ز�ب 
و�لتكتالت �ل�سيا�سية �لليبية، على �سرورة 
�لتم�سك باملوعد �ملحدد لإجر�ء �لنتخابات 
كل  لتذليل  �جلهود  وتكثيف  عليها،  �ملتفق 
�لعقبات �لتي قد تو�جه �لعملية �لنتخابية، 
�ل��وق��ت ذ�ت����ه ع��م��ي��ق �سكرهم  م��وؤك��دي��ن يف 
للبعثة �لأممية وجمهود�ت �لقائمني عليها 

يف تقريب وجهات �لنظر بني �لليبيني.

نهب الرثوات
ويف �سحيفة �لحتاد �لإمار�تية، �أفاد خرب�ء 
�لت�سريحات  ب����اأن  ���س��ي��ا���س��ي��ون  وحم��ل��ل��ون 

�لع�سكرية  قو�تها  ��ستمر�ر  ح��ول  �لرتكية 
يف ليبيا بعد �لتفاق �ل�سيا�سي �لأخري، هي 
�لرتكية  �لقيادة  ب��اإ���س��ر�ر  ر�سمي  �ع���رت�ف 
من  تهدف  �لتي  �لتو�سعية  م�ساعيها  على 

خاللها �إىل نهب مقدر�ت �ل�سعب �لليبي.
�ل��ل��ي��ب��ي ر�سو�ن  �ل�����س��ي��ا���س��ي  �مل��ح��ل��ل  وق����ال 
ز�لت  وم����ا  ك��ان��ت  “تركيا  �إن  �ل��ف��ي��ت��وري، 
�لأممية  �لقر�ر�ت  �حلائط  بعر�س  ت�سرب 
و�لدولية”، م�سري�ً �إىل �أن �لرئي�س �لرتكي 
يرى �أن ليبيا هي �ملنقذ �لأخري من �أزماته 

�لد�خلية وتردي �سعبيته.
مع  ي��ت��ع��ام��ل  �أردوغ�����������ان  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 
ل��ي��ب��ي��ا، ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��ج��ر �لأ����س���ا����س لبناء 
�لعثمانية  �لإخ����و�ن����ي����ة  �لإم�����رب�ط�����وري�����ة 
�جلديدة، م�سدد�ً على �أن �لعامل يدرك �أنه 
مل ياأِت حفاظاً على �لدميقر�طية وحماية 
ل��ي��ب��ي��ا، ب��ل �أت����ى م��ن �أج����ل �ل���س��ت��ي��الء على 

�لنفط و�لغاز �لليبي.
�آجار،  يافوز  �لرتكي  و�ملحلل  �لباحث  و�أكد 
�أن�����ه ع��ل��ى ع��ك�����س م���ا ق���ام���ت ب���ه �لأط������ر�ف 
على  �سو�ء  �لد�خلية،  �لأزم���ة  يف  �ملتد�خلة 
ت�سري  �ل�����س��ي��ا���س��ي،  �أو  �ل��ع�����س��ك��ري  �مل�����س��ت��وى 
ت��رك��ي��ا ع��ك�����س �ل��ت��ي��ار م���وؤك���دة ع���دم خروج 

قو�تها �لع�سكرية من ليبيا.
و�أ�ساف �أن “ذلك يفاقم �لأزمة ب�سكل كبري، 
�ل�سيا�سية �جلديدة  �لرتكيبة  �أن  خ�سو�ساً 

يف ليبيا لن ت�سمح مبا كان ميار�س يف وقت 
�لقيادة �ل�سيا�سية �ل�سابقة يف طر�بل�س«.

جتاهل التفاقيات
و�أما �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �لإن�سان، فقد 
تركيا  �أن  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  ل�سحيفة  �أك���د 
�ملرتزقة  من  جديدة  دفعة  لإر�سال  ت�ستعد 
�مل�سلحة  �ملعار�سة  ف�سائل  م��ن  �ل�سوريني 
�مل��و�ل��ي��ة ل��ه��ا، ب��ع��دم��ا �أوق���ف���ت ع����ودة دفعة 

جديدة منهم �لأ�سبوع �ملا�سي.
جمموعة  لإر����س���ال  “�لتح�سري  �إن  وق����ال 
جديدة من �ملرتزقة �إىل ليبيا لدعم قو�ت 
حكومة �ل��وف��اق �ل��وط��ن��ي، ج��اء ت��ز�م��ن��اً مع 
تتكون من  �أخ��رى  ع��ودة جمموعة  جتميد 
140 عن�سر�ً، كان مقرر�ً عودتهم �لأ�سبوع 

�ملا�سي«.
�مل�سرتكة  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أع���ل���ن���ت 
تنفيذ  �مل��ا���س��ي،  �لأ���س��ب��وع   )5+5( �لليبية 
ب��ن��ود و�أح���ك���ام وق���ف �إط����الق �ل���ن���ار، �ملوقع 
�لأول(  �أكتوبر)ت�سرين   23 يف  جنيف  يف 
�ملا�سي، موؤكدة �إ�سر�رها على �مل�سي قدماً 
يف �إخر�ج �ملرتزقة و�ملقاتلني �لأجانب فور�ً 

من �لبالد.
�ملطالبة  �ل���دويل  �لأم���ن  كما ج��دد جمل�س 
و�ملرتزقة  �لأجنبية  �لقو�ت  جميع  بخروج 
�نتخاب  مت  بعدما  �لليبية،  �لأر����س��ي  م��ن 

����س���وؤون  لإد�رة  م���وؤق���ت���ة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �إد�رة 
�ل���ب���الد ح��ت��ى م��وع��د �لن��ت��خ��اب��ات يف 24 

دي�سمرب)كانون �لأول( �ملقبل.

مواجهة تركية اأمريكية
�لعرب  �أ�����س����ارت ���س��ح��ي��ف��ة  وم����ن ج��ه��ت��ه��ا، 
�لرئي�س  �ت�����س��ال  ع���دم  �أن  �إىل  �ل��ل��ن��دن��ي��ة 
�لأمريكي جو بايدن، بنظريه �لرتكي رجب 
تهدئة  تبّدد فر�س  يعك�س  �أردوغ���ان،  طيب 
�لوقت  يف  وو����س��ن��ط��ن  �أن��ق��رة  ب��ني  حقيقية 
�مل�ستقبل  يف  مل��و�ج��ه��ة  م���ا مي��ه��د  �ل���ر�ه���ن، 

�لقريب بني �لبلدين.
�لذي  �لرتتيب  كان  “�إذ�  �ل�سحيفة  وقالت 
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ري���ك���ي �جلديد  ب���ه  ي��ّت�����س��ل 
بنظر�ئه هو �ملر�آة حلالة �لعالقات �لثنائية، 
فيفرت�س �أن ي�سعر �لرئي�س �لرتكي رجب 

طيب �أردوغان بالقلق«.
ولفت �لباحث غاليب د�لي، يف مقال ن�سره 
معهد بروكينغز لالأبحاث، �إىل �إن “�لرئي�س 
�لعديد  تركيا من  �ل�سابق حمى  �لأمريكي 
لكنه  �ملحتملة،  �لعقابية  �لإج������ر�ء�ت  م��ن 
تركيا  نهاية وليته معاقبة  عندما قرر يف 
�لرو�سية   400 – �أ���س  �سو�ريخ  حليازتها 
فعل  �لأم��ري��ك��ي،  �لقانون  يقت�سي  ما  وف��ق 

ذلك بعد مقاومة طويلة«.
وفيما يتعلق ب�سيا�سات �لنظام �لرتكي، قال 

�لوليات  �سيا�سة  يف  �خلبري  ك��وك  �ستيفن 
“تركيا تقوم  �إن  �ملتحدة و�ل�سرق �لأو�سط، 
هذ�  يف  �لأم��ري��ك��ي  و�ل�سمت  ق��م��ع،  بحملة 
حت�سن  ي�ستبعد  ومل  لفتاً”،  ك��ان  �ل�سدد 
�لعالقات بني �لبلدين، لكنه �سدد على �أنه 
ينبغي �أّل تكون هناك توقعات كبرية يف هذ� 

�لإطار.
وقالت غونول تول �لباحثة يف معهد �ل�سرق 
�لدفاع  نظام  ح��ول  و��سنطن،  يف  �لأو���س��ط 
�لرو�سي �أ�س – 400 “هذ� مو�سوع �سعب 
ي�ستطيع  ل  �أردوغ����ان  �لرئي�س  لأن  �حل��ل، 

�لرت�جع دون فقد�ن ماء �لوجه«.

م�صري ليبيا
يف  ج��ودة  �سليمان  �لكاتب  تطرق  وب����دوره، 
�لت�ساليني  �إىل  �خل��ل��ي��ج  �أخ��ب��ار  �سحيفة 
�لهاتفيني �للذ�ن �أجر�هما �لرئي�س �لرتكي 
�ل�ساد�س من هذ�  �أردوغ���ان يف  رج��ب طيب 
رئي�س  �ملنفي،  يون�س  �لدكتور  مع  �ل�سهر، 
وعبد  �جل��دي��د،  �لليبي  �ل��رئ��ا���س��ي  �ملجل�س 
�جلديدة  �حلكومة  رئي�س  دبيبة،  �حلميد 

يف طر�بل�س.
وقال”�إذ� كانت �أنقرة قد قالت باأن �أردوغان 
هناأ �ملنفي ودبيبة باملن�سبني، و�أنه وعدهما 
بتطوير عالقات بالده مع ليبيا، فاحلقيقة 
�لرئي�س  م��ن  حت��ت��اج  �لليبية  �لعا�سمة  �أن 
�لتهنئة،  بخالف  متاماً  �آخر  �سيئاً  �لرتكي 
وبخالف �حلديث عن تطوير يتحدث عنه 

يف �لعالقات«.
�إىل  ب��الأ���س��ا���س  طر�بل�س  “حتتاج  و�أ���س��اف 
ول  تركيا  �أر�سلتهم  �لذين  �ملرتزقة  �سحب 
رغم  �لليبي،  �ل�ساطئ  �إىل  تر�سلهم  ت���ز�ل 
ك��الم��ه��ا �ل����ذي ل ي��ت��وق��ف ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا يف 

��ستقر�ر �لأر��سي �لليبية«.
)تو�جد  �حلالتني  يف  �أن��ه  �لكاتب  و�أو���س��ح 

�ملرتزقة و�ل�سالح(،
�إز�ء م�سكلة ل ذن��ب له  �أن��ه   يجد كل ليبي 
فيها، ويجد نف�سه يف مو�جهة مع مرتزقة 
بامل�سالح  ل��ه��ا  ع��الق��ة  لأه�����د�ف ل  ج�����اوؤو� 

�لليبية يف عمومها،
تخدم  ل  �ل�سالح  من  كميات  �إز�ء  وكذلك   

�ملجتمع �لليبي بطبيعته.
�لذي  �ليوم  يف  ت�ستقر  �سوف  “ليبيا  وتابع 
�أردوغ������ان، ويف �ليوم  ي��خ��رج ف��ي��ه م��رت��زق��ة 
�إىل  �ل�سالح  �إر���س��ال  فيه عن  يتوقف  �ل��ذي 

�مليلي�سيات يف طر�بل�س«.

العث�ر على جثث 13 
تركيا قتلهم م�ضلح�ن يف 

العراق 
•• اإ�شطنبول-رويرتز

ينفذون عملية �سد  ج��ن��ود�  �إن  �أك���ار  �ل��رتك��ي خلو�سي  �ل��دف��اع  وزي���ر  ق��ال 
 13 �لعر�ق عرثو� على جثث  �لكرد�ستاين يف �سمال  �لعمال  مقاتلي حزب 

تركيا �خُتطفو� و�أُعدمو� يف كهف.
و�أ�ساف يف بيان �سدر �لأحد �أن 48 من مقاتلي حزب �لعمال �لكرد�ستاين 
ُقتلو� يف �لعملية كما ُقتل ثالثة جنود �أتر�ك و�أُ�سيب ثالثة �آخرون. وُقتل 

12 من �لأتر�ك �ملخطوفني بالر�سا�س يف �لر�أ�س وو�حد يف �لكتف.
وقال �أكار �إن تركيا �سنت عملية ع�سكرية �سد حزب �لعمال �لكرد�ستاين يف 
منطقة كار� ب�سمال �لعر�ق يوم �لعا�سر من فرب�ير �سباط لتاأمني حدودها 
�لقتلى  ه��وي��ة  ع��ن  �لك�سف  يتم  ومل  خمطوفني.  مو�طنني  على  و�ل��ع��ث��ور 

�لذين عرثت �لقو�ت على جثثهم د�خل �لكهف.
ت�سعة من  �لتعرف على هوية  �إن��ه مت  ل��روي��رتز  رفيع  �أم��ن��ي  وق��ال م�سدر 
�لقتلى �لذين ُعرث على جثثهم يف �لكهف ومن بينهم �أفر�د من �ملخابر�ت 

و�جلي�س و�ل�سرطة.
�أك��ار يزور مركز متابعة �لعملية قرب �حل��دود �لعر�قية برفقة قادة  وكان 
�ألقي  �إرهابيان  قدمها  �لتي  �لأول��ي��ة  �ملعلومات  “ح�سب  وق��ال  �جلي�س.  يف 
��ست�سهد مو�طنونا يف بد�ية �لعملية على يد �لإرهابي  �لقب�س عليهما... 

�مل�سوؤول عن �لكهف«.
وذك���ر ب��ي��ان ع��ل��ى م��وق��ع �إل���ك���رتوين ت��اب��ع حل���زب �ل��ع��م��ال �ل��ك��رد���س��ت��اين �أن 
باملخابر�ت  �أفر�د  �لذين كانت �جلماعة حتتجزهم، ومنهم  �لأ�سرى  بع�س 
و�ل�سرطة و�جلي�س يف تركيا، لقو� حتفهم �أثناء ��ستباكات يف �ملنطقة. ونفت 
�جلماعة �إيذ�ء �أي �أ�سري قط.تعهد �مل�سوؤولون �لأتر�ك مبو��سلة �لقتال �سد 
�إبر�هيم كالني �لدول  حزب �لعمال �لكرد�ستاين، و�تهم �ملتحدث �لرئا�سي 
�لأخرى بال�سمت �إز�ء حزب �لعمال �لكرد�ستاين، وقال �إن �ملخطوفني كانو� 
�لكرد�ستاين( يهاجم  �لعمال  “)حزب  13 مدنيا.وكتب على تويرت يقول 
�لإرهابية  هجماته  ويو��سل  و�لعر�قيني.  �لأت��ر�ك  و�ملدنيني  �لأم��ن  قو�ت 
لن  لكننا  م�سني.  ت��و�ط��وؤ  �ل�سمت  ه��ذ�  �سامت.  و�ل��ع��امل  �سوريا.  �سمال  يف 

ن�سكت«.
�أنقرة تعمل على  �أن   2017 كان وزي��ر �خلارجية �لرتكي قد ذكر يف عام 

�إعادة مو�طنني قال �إن حزب �لعمال 
�ل��ك��رد���س��ت��اين خ��ط��ف��ه��م، وذل����ك بعد 
�لرتكية  �لإع����الم  و���س��ائ��ل  �أف����ادت  �أن 
ب����اأن �حل����زب �أ����س���ر �ث��ن��ني م���ن �أف����ر�د 

�ملخابر�ت �لرتكية يف �لعر�ق.
وبد�أ حزب �لعمال �لكرد�ستاين، �لذي 
�ملتحدة  و�ل����ولي����ات  ت��رك��ي��ا  ت�����س��ن��ف��ه 
�إرهابية،  �لأوروب��ي منظمة  و�لحت��اد 
تركيا  �سرق  جنوب  يف  �مل�سلح  مت��رده 
 .1984 ع��ام  �لكردية  �لأغلبية  ذي 
على  يربو  ما  بحياة  �ل�سر�ع  و�أودى 

40 �ألف �سخ�س.

- تغريت االأول�ية مع تف�ضي ال�باء, 
وتراجعت م�ضاألة اله�ية واالنف�ضال 

- انت�ضار ا�ضرتاكي �ضيق�ي �ضان�ضيز يف 
مدريد, وانت�ضار االنف�ضاليني �ضيثري امل�اجهة

•• الفجر –خرية ال�شيباين

الذي  ال�صعار  هذا  وامل�صتقبل!”،  احلياة  هي  وكاتالونيا  وامل��وت...  البطالة  هي  »اإ�صبانيا    
اأطلقه بطريقة ا�صتفزازية جوان كانديل، مر�صح بر�صلونة حتت راية الفريق النف�صايل 
عن  فكرة  يعطي  الإقليمية(،  ال�صلطة  يف  )جونت�س،  كاتالونيا  اجل  من  معا  الراديكايل، 
اأم�س الأحد، لتجديد  اإىل �صناديق القرتاع،  ال�صائد يف منطقة متت دعوتها  ال�صتقطاب 

برملانها امل�صتقل.

�م�سرتد�م تنتزع �ل�سد�رة من لندن�م�سرتد�م تنتزع �ل�سد�رة من لندن
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7،3 درجات  بقوة  زل���ز�ل  ب��ج��روح ج���ّر�ء  م��ن مئة �سخ�س  �أك��رث  �أ�سيب 
�أم�س  �ل�سلطات   �أف��ادت  ما  وفق  �ليابان  �سرق  فوكو�سيما يف  قبالة  وقع 
�لأحد، بعد نحو عقد من تعّر�س �ملنطقة ذ�تها لزلز�ل مدّمر وت�سونامي 
ليل  وقع  �ل��ذي  �لزلز�ل  ج��ّر�ء  وفيات  �أي  ت�سّجل  �إ�سعاعي.ومل  وت�سّرب 
�أم�س �لأول �ل�سبت يف �ملحيط �لهادئ دون �أن يت�سبب بت�سونامي �أو باأي 

خلل يف مفاعل فوكو�سيما �لنووي.
10 �سنو�ت  �أّن �ل�سكان �لذين كانو� ي�ستعدون لإحياء ذكرى مرور  بيد 
ع��ل��ى �ل��ك��ارث��ة ���س��ع��رو� ب��ال��ذع��ر ج���ر�ء ه���ّزة �ل�����س��ب��ت، �ل��ت��ي �أف����ادت وكالة 
�لأر�ساد �جلوية �ليابانية �أنها تعّد �سمن تبعات زلز�ل 11 �آذ�ر/مار�س 
�سوما وهي  �لبلدي يف  �مل�سوؤول  ناكاي،  ما�سامي  �ل�سخم.وقال   2011
�لهزة قوية لدرجة  �ملنزل كانت  “كنت يف  مدينة �سغرية يف فوكو�سيما 
�أنني خ�سيت حًقا على �سالمتي«.و�أظهرت �سور �نت�سرت على �لإنرتنت 
�سيارة حّطمها م�سباح حجري تقليدي يف موقف قريب من معبد لأتباع 
و�أغر��سا  مه�ّسما  زجاجا  �أخ��رى  �سورة  �أظهرت  بينما  “�سينتو”  ديانة 
تناثرت على �لأر�س من رفوف �أحد �ملتاجر.و�أفادت وكالة �إد�رة �لكو�رث 
يف  “خطرية”،  منهم حالتهم  �ستة  بجروح،  �سخ�سا   114 �إ�سابة  عن 
�ل�سكان بدرجة كبرية بالزلز�ل  �ملنطقة ويف حميط طوكيو حيث �سعر 
�لأ�سر�ر  تقييم  بقليل.وو��سلت �حلكومة  �ل�سبت   23،00 �ل�ساعة  بعد 
�أر�سي وقع على طريق �سريع، بينما قال �ملتحدث  �لناجمة عن �نزلق 
بّثها  �جلو  من  م�سورة  ت�سجيالت  �إن  كاتو  كات�سونوبو  �حلكومة  با�سم 

�لتلفزيون ك�سفت عن وجود �نزلق �أر�سي �آخر يف حلبة �سباقات نائية.
مباين، معظمها  ثمانية  دم��ار جزئي يف  وق��وع  �حلكومة عن  وحت��ّدث��ت 
�أفاد �لإعالم �ملحلي عن حتّطم �لأ�سقف و�أنابيب �ملياه يف  منازل، بينما 

ع�سر�ت �ملباين.

 45% �أي  ���س��وت،  ماليني   6 نحو  �أن  �لنتخابية  �ل�سلطة  �أعلنت 
من �لأ�سو�ت �لتي مت �لإدلء بها يف �جلولة �لأوىل من �لنتخابات 
مر�سح  طلب  على  بناء  فرزها  �إع��ادة  �ستتم  �لإك����و�دور،  يف  �لرئا�سية 
يدعي �أنه �سحية تزوير.و�أعلنت رئي�سة �ملجل�س �لوطني لالنتخابات 
�أقل من  �أو  “�أكرث  �أن  �أتامينت خالل موؤمتر �سحايف يف كيتو،  ديانا 
6 ماليني �سوت �ستتم مر�جعتها )...(«.وتقّدم بطلب �إعادة �لفرز، 
هذ�  وي��دع��م  �لأ�سليني.  �ل�سكان  حقوق  ع��ن  �مل��د�ف��ع  بريي�س،  ياكو 
�أتامينت  �أحد مناف�سي بريي�س.وقالت  ا غيريمو ل�سو،  �أي�سً �لطلب 

“نحن ملزمون �ن نرّد ب�سفافّية«.
�إىل  ت��ه��دف  �ح��ت��ي��ال  ك��ان �سحية عملية  �أن���ه  ي��اك��و بريي�س  وي��ّدع��ي 

��ستبعاده من �جلولة �لثانية.
وح�سل �مل�سريف �ل�سابق �ملحافظ غيريمو ل�سو وياكو بريي�س على 
�لقت�سادي  فيها  ف��از  �ل��ت��ي  �لأوىل  �ل���دورة  يف  ج��د�  متقاربة  نتائج 
كوريا،  ر�فايل  �ل�سابق  �لرئي�س  وري��ث  �أر�و����س  �أندري�س  �ل�سرت�كي 
رمز �لي�سار يف �أمريكا �لالتينية �لذي حكم �لبالد من 2007 �إىل 

.2017

قالت جلنة �ل�سحة �لوطنية بال�سني �لأحد �إنها �سجلت �سبع حالت 
�إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يوم �ل�سبت مقارنة بثماين حالت يف 

�ليوم �ل�سابق.
وذكرت �للجنة يف بيان �أن جميع �حلالت و�فدة من �خلارج م�سيفة 
�أنها �سجلت 17 حالة �إ�سابة جديدة خالية من �لأعر��س يوم �ل�سبت 

�رتفاعا من 14 حالة يف �ليوم �ل�سابق.
�إ�سابة  حالت  �لأعر��س  من  �خلالية  �لإ�سابات  �ل�سني  ت�سنف  ول 
لالإ�سابات  �لإج��م��ايل  �لعدد  �أن  �إىل  �للجنة  بيانات  موؤكدة.وت�سري 
�لوفيات ثابتا عند  ي��ز�ل عدد  89763 بينما ل  بلغ  يف �ل�سني قد 

.4636

عوا�شم

طوكيو

بكني

كيتو

الع�ضكري�ن يف ب�رما ي�ضددون 
القمع والتظاهرات تت�ا�ضل 

•• رانغون-اأ ف ب

م�سددين  �ملتعاظمة  �لنتقاد�ت  بورما  يف  �حلاكمون  �لع�سكريون  جتاهل 
بالحتجاج  �ملتظاهرون  ي�ستمر  فيما  �لبالد  يف  �ملتو��سلة  للتعبئة  قمعهم 
�لليلية و�لتهديد مبالحقة كل من  �لتوقيفات  على �لنقالب، مع تكثيف 

يوؤوي نا�سطني مطلوبني.
وقد توقف �مل�سار �لدميوقر�طي �لذي بو�سر قبل ع�سر �سنو�ت قبل �أ�سبوعني 
يف بورما مع ��ستيالء �لع�سكريني على �ل�سلطة مطيحني برئي�سة �لوزر�ء 
�لفعلية �أونغ �سان �سو ت�سي.و�سباح �لأحد ولليوم �لتا�سع على �لتو�يل بد�أ 
�سيود�غون  معبد  ق��رب  باملئات  وجتمعو�  �ل�سارع  �إىل  �ل��ن��زول  �لبورميون 
بالدميوقر�طية  للمطالبة  بورما،  م��دن  ك��ربى  ر�نغون  و�سط  يف  �ل�سهري 
برئا�سة �جلرن�ل مني  �لع�سكري �حلاكم  �ملجل�س  زعيمتهم.ون�سر  وحترير 
�لبالد  يف  �لأ���س��ه��ر  م��ن  نا�سطني  �سبعة  �أ���س��م��اء  ت�سم  قائمة  هالينغ  �أون���غ 

مطلوبني ب�سبب ت�سجيعهم على �لتظاهر.
وقال �لأحد يف بيان “�إذ� عرثمت على �أحد �لفارين �ملذكورين يف �لقائمة �أو 
�أقرب مركز لل�سرطة. من يوؤوي  �إن تو�فرت لديكم معلومات عنهم بلغو� 

هوؤلء �سيو�جه مالحقات مبوجب �لقانون«.
منذ بدء حركة �لحتجاجات، �أوقف �لع�سكريون نحو 400 م�سوؤول �سيا�سي 

ونا�سط و�أفر�د من �ملجتمع �ملدين بينهم �سحافيون و�أطباء وطالب.
ومن بني �لأ�سخا�س �لو�ردة �أ�سماوؤهم يف هذه �لالئحة مني كو ناينغ وهو 
�حد قادة �حلركة �لطالبية يف �لعام 1988 �لذي �أم�سى ع�سر �سنو�ت يف 

�ل�سجن لدوره يف �لتظاهر�ت �سد �حلكم �لديكتاتوري يف تلك �ملرحلة.
وقال قبل �ساعات من �إ�سد�ر مذكرة توقيف يف حقه، “يوقفون �لنا�س ليال 
�ل�سبت  ن�سره  م�سور  مقطع  يف  كالمه  و�أت��ى  �حلذر”.  نتوخى  �أن  وعلينا 
عرب في�سبوك منتهكا بذلك حظر� �سادر� عن �ملجل�س �لع�سكري با�ستخد�م 
�أن  بالقوة وعلينا  “قد يقمعون  و�أ�ساف  �لتو��سل �لجتماعي هذه.  �سبكة 

نكون م�ستعدين«.

يف غزة.. ت�ق اإىل حتقيق العدالة عرب املحكمة اجلنائية 

اإ�ضرائيل تعتزم فتح املطاعم يف مار�س 
•• القد�س-رويرتز

قال م�سوؤول �لأحد �إن �إ�سر�ئيل تعتزم �إعادة فتح �ملطاعم 
يف �لتا�سع من مار�س �آذ�ر تقريبا كجزء من �إعادة �حلياة 
�لتطعيم  حملة  وت��رية  ت�سارع  مع  تدريجيا  طبيعتها  �إىل 
من  باملئة   41 من  �أك��رث  ح�سول  كوفيد-19.ومع  �سد 
لقاح  م��ن  �لأق���ل  على  و�ح���دة  ج��رع��ة  على  �لإ�سر�ئيليني 
�إ�سر�ئيل فتح �لفنادق و�ل�سالت �لريا�سية  فايزر، تعتزم 
جزئيا يف 23 فرب�ير �سباط �أمام من ح�سلو� على جرعتي 

�للقاح �أو من �كت�سبو� مناعة بعد تعافيهم من �ملر�س.
للجائحة،  �لوطنية  �ل�ستجابة  من�سق  �آ���س،  نحمان  وقال 

يف  �لطعام  ق��اع��ات  فتح  �سيعاد  باأ�سبوعني  ذل��ك  بعد  �إن���ه 
�لفنادق و�ملقاهي و�ملطاعم.

من  �لتا�سع  يف  ذل��ك  “�سيكون  و�ي.ن���ت  لتلفزيون  وق���ال 
ل  حتى  وبتاأن  تدريجيا،  نفتح  �أن  نريد  تقريبا...  مار�س 

ن�سهد موجة �أخرى و�إغالقا �آخر«.
وبد�أت �إ�سر�ئيل تخفيف قيود �لعزل �لعام �لثالث �لأ�سبوع 

�ملا�سي.
تطعيم  من  �لنتهاء  و�سك  على  �لإ�سر�ئيلية  و�ل�سلطات 
ت�سعة ماليني  ع��دده��م  �ل��ب��ال��غ  �ل�����س��ك��ان  م��ن  ب��امل��ئ��ة   30
بجرعتي �للقاح هذ� �ل�سهر، وتاأمل يف حت�سني 50 باملئة 

و�إعادة فتح �لأن�سطة ب�سورة �أكرب �ل�سهر �ملقبل.

•• بريوت-اأ ف ب

با�سر لبنان �لأحد حملة �لتطعيم �سد فريو�س 
كورونا باإعطاء �أول جرعة لقاح لطبيب وممثل 
�ملر�فق  على  �ل�سغط  تخفيف  يف  �أم��ال  م�سّن، 
�ل�سحية يف بلد تنهكه �أي�سا �أزمات �قت�سادية 

و�سيا�سية.
وتلقى رئي�س ق�سم �لعناية �ملركزة يف م�ست�سفى 
�لطبيب  يف بريوت  �حلكومي  �حلريري  رفيق 
فايزر- لقاح  م��ن  جرعة  �أول  ح�سون  حممود 

ب��اي��ون��ت��ي��ك ب��ع��د ي���وم و�ح���د م��ن و���س��ول �أوىل 
من  جرعة   28،500 �سمت  �لتي  �ل�سحنات 

بلجيكا �إىل لبنان.
يكون  �أن  “�أمتنى  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  وق��ال 
�جلائحة  لهذه  �لنهاية  ب��د�ي��ة  )�ل��ل��ق��اح(  ذل��ك 

يف �لبلد«.
�لكوميدي  �ملمثل  تلقى  ح�سون،  جانب  و�إىل 
جرعة  ع��ام��ا(   93( ت��ي��ز�ين  ���س��الح  �للبناين 
لوكالة  وقال  �لكامري�ت،  عد�سات  �أم��ام  �للقاح 
يتطعم  �أن  �إن�����س��ان  لكل  “�أقول  ب��ر���س  فر�ن�س 
و�أل يخاف.. تلقو� �للقاح كي ل ت�سابو� بهذ� 

�لفريو�س �لقاتل«
ت�سريف  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  وز�ر 
�لعملية  على  لالطالع  دي��اب  ح�سان  �لأع��م��ال 

�أعباًء  حتملو�  �لذين  �لأط��ب��اء  بجهود  م�سيد�ً 
هذ�  م��ن  �ل��ن��ا���س  “حلماية  حياتهم  وق���ّدم���و� 

�لوباء �لقاتل«.
لي�س  “�ليوم  لل�سحافيني  ح��دي��ث  يف  وق����ال 
�ل�سحي  للقطاع  ه��ي  �ل��ي��وم  �لأول���وي���ة  دوري 
كبرية  ت�سحيات  وق���دم  و�ج��ب��ات��ه  �أدى  �ل���ذي 

حلماية �لنا�س«.
�ملرحلة  تخ�س�س  �حل��ك��وم��ة،  خطة  وبح�سب 
هم  وم��ن  �لطبي  للطاقم  �لتلقيح  من  �لأوىل 

فوق 75 عاماً.
ومن �ملقرر �أن يبد�أ تطعيم �لكو�در �لطبية يف 
م�ست�سفى  ه��ي  ب���ريوت  يف  م�ست�سفيات  ث��الث��ة 
�أب���رز �مل��وؤ���س�����س��ات �حلكومية  رف��ي��ق �حل��ري��ري، 
بكورونا،  �مل�����س��اب��ني  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
يف  �لأمريكية  �جلامعة  م�ست�سفى  �إىل  �إ�سافة 

بريوت وم�ست�سفى �لقدي�س جاورجيو�س.
وبح�سب �لبنك �ل��دويل، ف��اإن �لحت��اد �لدويل 
�لأحمر  و�لهالل  �لأحمر  �ل�سليب  جلمعيات 
تخزين  ع��ل��ى  م�ستقل”  “ب�سكل  ���س��ي�����س��رف 
وتوزيع �للقاحات �ملمولة مب�ساعدة من �لبنك 

�لدويل بقيمة 34 مليون دولر.
�ل��ر�ب��ع من  ب��ريوت يف  �نفجار م��رف��اأ  و�ساعف 
�آب/�غ�سط�س �لذي �أوقع �أكرث من 200 قتيل 
�مل�ست�سفيات  على  �ل�سغوط  �مل�سابني،  و�آلف 

�لأزمة  من  �أ�سا�ساً  �ملنهكة  �لطبية  و�لطو�قم 
�لقت�سادية يف �لبالد وتف�سي �لفريو�س.

و�سار �أكرث من ن�سف �للبنانيني �ليوم يعي�سون 
حت��ت خ��ط �ل��ف��ق��ر، وف��ق �لأمم �مل��ت��ح��دة، فيما 
من  مدقعا  فقر�  يعي�سون  م��ن  ن�سبة  �رتفعت 
8 �إىل 23 باملئة، يف �لوقت �لذي خ�سرت فيه 
�للرية �أكرث من ثمانني يف �ملئة من قيمتها يف 
مقابل �لدولر يف �ل�سوق �ملو�زية بينما �ل�سعر 

�لر�سمي ما ز�ل على حاله.
ن�سف  ن��ح��و  ف�����اإن  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  وب��ح�����س��ب 
�لآن  حتى  �أ���س��م��اءه��م  �سجلو�  �سخ�س  مليون 
تزيد  مم��ن  �أل��ف   45 بينهم  �للقاحات  لتلقي 
و17،500موظف  ع��ام��اً   75 ع��ن  �أع��م��اره��م 
يف �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ح��ي.وق��ال وزي���ر �ل�����س��ح��ة يف 
ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف �لأع����م����ال ح��م��د ح�����س��ن يف 
�سي�سل  “�للقاح  �ل�سبت  يوم  من  متاأخر  وقت 
�لوطن”،  �أرج����اء  ل��ب��ن��اين يف  م��و�ط��ن  ك��ل  �إىل 
�ل�سوريني  “�لنازحني  �لتطعيم  �سي�سمل  كما 

و�لالجئني �لفل�سطينيني«.
�لدولية  �ل�سركة  �أج��رت��ه  ��ستطالع  وبح�سب 
موؤلفة  �للبنانيني  من  عينة  على  للمعلومات 
500 ���س��خ�����س ون�����س��ر م��ط��ل��ع ���س��ب��اط/ م���ن 

�مل�ستطلعني  م��ن  ب��امل��ئ��ة   38“ ع���رّب  ف���رب�ي���ر، 
عن عدم رغبتهم يف تلقي �للقاح للحماية من 

كورونا، بينما و�فق 31 باملئة على تلقي �للقاح، 
فيما مل يح�سم 31 باملئة قر�رهم بعد«.

�أبي�س �ملدير  من جانبه، كتب �لطبيب فر��س 
يف  �جلامعي،  �حلريري  رفيق  مل�ست�سفى  �لعام 
تغريدة �ل�سبت �إن �للقاح “�أف�سل هدية ميكن 

للمرء �أن يطلبها يف يوم عيد �حلب«.
وينتظر لبنان تلقي ما جمموعه �ستة ماليني 
جرعة من �للقاحات، بينها 2،7 مليون جرعة 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  “كوفاك�س”  من�سة  �إط����ار  يف 

�أن�سئت لدعم �لدول ذ�ت �لإمكانات �ملحدودة.
وقال �ملدير �لإقليمي يف �لبنك �لدويل �ساروج 
لبنان  تبد�أ يف  �لعملية  �إن  بيان  كومار جاه يف 
بالفعل  �ل�سحي  نظامه  فيه  يعاين  وق��ت  “يف 

تف�سي جائحة  ج��ر�ء  �سديدة من  من �سغوط 
�أجلها على �سعيد  كورونا، و�أزمة عميقة طال 
�لقت�ساد �لكلي، و�أخري�ً �لنفجار �ملدّمر �لذي 

تعر�س له مرفاأ بريوت«.
�ملئة  يف   80 تلقيح  يف  �ل�سحة  وز�رة  وت��اأم��ل 
هدف  وه��و  �ل��ع��ام،  نهاية  بحلول  �ل�سكان  م��ن 
ر�ي���ت�������س ووت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  �ع���ت���ربت���ه 
 8 لبنان يف  وخ��رب�ء طبيون غري و�قعي.وبد�أ 
�لقيود  من  تدريجا  �لتخفيف  �سباط/فرب�ير 
�أكرث  بعد  �ملفرو�سة لحتو�ء فريو�س كورونا، 
�ل�سارمة  �لإج����ر�ء�ت  م��ن  �أ�سابيع  ثالثة  م��ن 
�لإ�سابات وتخفيف  زيادة  ُفر�ست لوقف  �لتي 

�لعبء عنى �مل�ست�سفيات �ملكتّظة.

لبنان يبا�ضر حملة التطعيم �ضد ك�فيد- 19 

•• وا�شنطن-رويرتز

لتف�سي  �لأوىل  �لأي��ام  عن  بيانات  باإتاحة  �ل�سني  �لأبي�س  �لبيت  طالب 
نتائج  نقل  طريقة  �إز�ء  بالغ”  “بقلق  ي�سعر  �إن��ه  قائال  كورونا  فريو�س 

تقرير منظمة �ل�سحة �لعاملية بخ�سو�س من�ساأ �لفريو�س.
على  بيان  يف  �سوليفان  جيك  �لأمريكي  �لقومي  �لأم��ن  م�ست�سار  و�سدد 
جتريه  “تغيري  �أي  م��ن  وخ��ال��ي��ا  م�ستقال  �ل��ت��ق��ري��ر  ي��ك��ون  �أن  ����س���رورة 
�ل�س�����ابق  �ل��رئي�س  �إد�رة  �أثارتها  خم�����اوف  م��ردد�  �ل�سينية”  �حلكومة 
�لع����املية  �ل�سح�����ة  منظم�����ة  من  �لن�سح�����اب  ق����رر  �لذي  تر�مب  دونالد 

ب�سبب هذ� �لأمر.
�إن  ق��ائ��ال  �للهجة  �سديد  ببيان  �ل�سينية  �ل�سفارة  با�سم  متحدث  ورد 
خالل  وباملنظمة  �لأط����ر�ف  متعدد  بالتعاون  �أ���س��رت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�ل�سنو�ت �لأخرية ول ينبغي لها �أن “توجه �أ�سابع �لتهام” �إىل �ل�سني 

وغريها من �لدول �لتي دعمت منظمة �ل�سحة خالل �جلائحة.
وق���ال �مل��ت��ح��دث �إن �ل�سني رح��ب��ت ب��ق��ر�ر �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �ل��ع��ودة �إىل 
�ملالئم وعدم  �لنحو  �لت�سرف على  �إىل  و��سنطن  د�عيا  �ل�سحة  منظمة 

توجيه �للوم �إىل دول �أخرى.
وكان �ملدير �لعام ملنظمة �ل�سحة �لعاملية تيدرو�س �أدهانوم جيربي�سو�س 
قال يوم �جلمعة �إن جميع �لفرت��سات ب�ساأن من�ساأ كوفيد-19 ل تز�ل 
مطروحة وذلك بعد �أن قالت و��سنطن �إنها تريد مر�جعة بيانات �لفريق 
�لذي قادته منظمة �ل�سحة �لعاملية يف �ل�سني �لتي ظهر فيها �لفريو�س 

للمرة �لأوىل.
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  قادته  �ل��ذي  �لفريق  قال  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  ويف 
و�لذي ق�سى �أربعة �أ�سابيع يف �ل�سني بحثا عن من�ساأ كوفيد-19 �إنه مل 
يعد يبحث م�ساألة ما �إذ� كان �لفريو�س ت�سرب من معمل، وهو ما �عتربه 

�لفريق غري مرجح بدرجة كبرية.
معمل  من  خ��رج  رمب��ا  �لفريو�س  �أن  يف  ت�ستبه  �إنها  تر�مب  �إد�رة  وقالت 

�سيني، وهو ما نفته بكني ب�سدة.
و�أ�سار �سوليفان �إىل �أن �لرئي�س جو بايدن تر�جع ب�سرعة عن قر�ر �لإد�رة 
�لعاملية لكنه �سدد على �سرورة  �ل�سابقة �لن�سحاب من منظمة �ل�سحة 

حماية م�سد�قية �ملنظمة.
و�أ�ساف “لدينا خماوف بالغة ب�ساأن �لطريقة �لتي جرى بها نقل �لنتائج 
�لتي  �لعملية  ب�ساأن  ت�ساوؤلت  ولدينا  كوفيد-19،  يف  للتحقيق  �لأولية 

ُطبقت للو�سول )لهذه �لنتائج(«.
وقال م�سوؤول يف �لبيت �لأبي�س �إن بايدن �لذي يق�سى �أول عطلة �أ�سبوعية 
يف منتجع كامب ديفيد �لرئا�سي يف جبال غرب ولية ماريالند �سيجتمع 

يوم �ل�سبت مع م�ست�ساريه لالأمن �لقومي.
رف�ست  �ل�سينية  �ل�سلطات  �إن  �ملنظمة  ف��ري��ق  يف  �ملحققني  �أح���د  وق���ال 
لأع�ساء  بكوفيد-19  مبكرة  �إ�سابة  حالت  عن  �أولية  معلومات  تقدمي 

�لفريق مما يعقد �جلهود �لر�مية لفهم كيفية ظهور �لوباء.
ومل يتطرق بيان �ل�سفارة �ل�سينية �إىل م�ساألة �لبيانات. ومل ترد منظمة 

�ل�سحة حتى �لآن على طلبات للتعقيب.

�ضرطة ني�ي�رك تنت�ضر
 يف قطارات االأنفاق 

•• وا�شنطن-رويرتز

ن�سرت �سرطة مدينة نيويورك مئات من �أفر�دها يف �سبكة قطار�ت �لأنفاق 
بعد �سل�سلة من حو�دث �لطعن �لتي ��ستهدفت �مل�سردين و�أ�سفرت عن مقتل 

�سخ�سني.
يوم  �سباح  وق��ع  �لأول  �لع��ت��د�ء  �إن  �سيا  دي��رم��وت  �ل�سرطة  وق��ال مفو�س 
مبانهاتن  حمطة  يف  عاما   67 عمره  رج��ال  ملثم  هاجم  عندما  �جلمعة 

�لعليا. ونقل �لرجل �إىل �مل�ست�سفى للعالج.
وم�ساء يوم �جلمعة قالت �ل�سرطة �إنها عرثت على جثة �سخ�س مات طعنا 
يف �أحد �لقطار�ت. وبعد �ساعتني ُعرث على �مر�أة عمرها 44 عاما غائبة عن 

�لوعي وم�سابة بجروح يف قطار �آخر. و�أعلن �لأطباء وفاتها يف �مل�ست�سفى.
ويف �ل�ساعات �لأوىل من �سباح �ل�سبت تعر�س رجل عمره 43 عاما للطعن 
�إجر�ء  بعد  م�ستقرة  حالة  يف  �إن��ه  �ل�سرطة  وق��ال��ت  للقطار�ت.  حمطة  يف 

جر�حة له.
�أو  و�حد  وقعت على خط قطار�ت  �لعتد�ء�ت  �إن  �لتحريات  �سباط  وقال 
�إذ� كان ور�ءها  �أي ��ستفز�ز و�إنهم يتحرون ما  �ملحطات �لتي مير بها دون 

�سخ�س و�حد.
 500 �لفور  �إد�رة �سرطة نيويورك ن�سرت على  �إن  �ل�سرطة  وقال مفو�س 

�سرطي �إ�سايف يف �سبكة �لأنفاق رد� على �لعتد�ء�ت.

وا�ضنطن قلقة ب�ضاأن تقرير منظمة ال�ضحة عن من�ضاأ ك�فيد-  19 

•• غزة-اأ ف ب

ثالثة  مع  بجروح  و�أ�سيبت  زوجها  بركات  نيفني  فقدت 
من �أطفالها �خلم�سة ب�سظايا قذ�ئف �إ�سر�ئيلية ��ستهدفت 
)�أونرو�(  �لالجئني  وت�سغيل  غوث  لوكالة  تابعة  مدر�سة 
ك��ان��ت ت����وؤوي ع�����س��ر�ت �ل��ع��ائ��الت �ل��ن��ازح��ة خ���الل �حلرب 

�لإ�سر�ئيلية على قطاع غزة �لعام 2014.
�لقا�سي  �جلمعة  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  ق��ر�ر  و�أحيا 
�لفل�سطينية  �لأر��سي  ي�سمل  �لق�سائي  �خت�سا�سها  ب��اأن 
�مل��ح��ت��ل��ة، �آم�����ال ل���دى �ل��ع��ائ��ل��ة ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ب�����س��اأن هذ� 

�لق�سف.
هزت  �لتي  و�لنفجار�ت  �لقذ�ئف  �سقوط  دوي  ي��ز�ل  ول 
�مل��در���س��ة يف ���س��م��ال ق��ط��اع غ���زة ل��ي��ل �ل��ث��الث��ني م��ن �سهر 
متوز/يوليو يرتّدد يف ذ�كرة نيفني )34عاما( �لتي تروي 

“عددت �سبع قذ�ئف قبل �أن �أفقد �لوعي«.
ليبلغها  �لأك��رب  �بنها  �سر�خ  على  ��ستفاقت  كيف  وت�سرح 
مبقتل و�لده ب�سظايا قذيفة �أخرى �سقطت يف فناء �ملدر�سة 
�لتي كانت جلاأت �إليها ع�سر�ت �لعائالت لالحتماء بر�ية 
�لأمم �ملتحدة بعدما دّمر �لق�سف �لإ�سر�ئيلي منازلها �أو 

��سطرها ملغادرتها.
و�أ�سيبت نيفني بك�سر بالظهر و�سلل يف �لأطر�ف �ل�سفلية، 
 5 �أعمارهم  �أطفالها �لذين تبلغ  �أ�سيب ثالثة من  بينما 

و10 و11 عاما، بجروح متفاوتة.
“�سعرت  تقول  وه��ي  دموعها  حب�س  يف  نيفني  تنجح  ول 
بال�سعادة و�لأمل بقر�ر �جلنائية �لدولية وباأن �لعامل بد�أ 

ي�سعر بنا ».
و��ستمرت حرب غزة �لأخرية �لتي هدفت، وفق �إ�سر�ئيل، 
�إط��الق �ل�سو�ريخ من غ��زة يف �جت��اه �لأر��سي  �ىل وق��ف 
�لإ�سر�ئيلية، 50 يوًما، وت�سّببت بدمار �سخم يف �لقطاع 
�جلانب  يف  قتياًل   2251 وخّلفت  �ملحا�سر  �لفل�سطيني 
�لفل�سطيني، معظمهم مدنيون. بينما قتل 74 �سخ�سا يف 

�جلانب �لإ�سر�ئيلي، معظمهم جنود.
وتقول �سمر بركات )18 عاما(، �بنة نيفني �لتي �أ�سيبت 
يف ذلك �ليوم �أي�سا ب�سظية يف �ساقها، “من َقتل يجب �أن 
يتلقى جز�ءه و�إ�سر�ئيل يجب �أن حتا�سب على جر�ئمها”. 
�لقذ�ئف  لكن  �إخ��وت��ي  مع  �لهرب  �أح���اول  “كنت  وت�سيف 

كانت ت�سقط �أمامنا وخلفنا«.
“طلبت  وجنيتها  ع��ل��ى  تنهمر  �ل��دم��وع  بينما  ت��ت��اب��ع  ث��م 
�أرى  كنت  بينما  و�ل��دي  ب��ود�ع  ي�سمح يل  �أن  �لطبيب  من 
لأن  بذلك،  يل  �ل�سماح  رف�س  لكنه  يحملونه،  �مل�سعفني 

ج�سده كان جمرد �أ�سالء«.
�ألقى   ،2015 ني�سان/�أبريل   27 يف  ُن�سرت  وثيقة  ويف 
�لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  على  باللوم  �ل���دويل  �لأم���ن  جمل�س 
يف �سبع غار�ت على مد�ر�س تابعة لالأمم �ملتحدة يف غزة 
�لغار�ت  هذه  و�أ�سفرت  لل�سكان.  كمالجئ  ت�ستخدم  كانت 

ا. عن مقتل �أربعة و�أربعني �سخ�سً
مدر�ستني  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  ق�سف  �لوثيقة،  وبح�سب 
تابعتني لالأمم �ملتحدة يف �سمال غزة يف 24 و30 متوز/

�أخرى  مدر�سة  ��ستهدفت  �ساروخية  �سربة  ونفّذ  يوليو، 
لالأمم �ملتحدة يف مدينة رفح يف جنوب �لقطاع يف �لثالث 

من �آب/�أغ�سط�س.
�أمكنة  تكون  �أن  يفرت�س  �ملباين  “هذه  �لوثيقة  يف  وج��اء 
�آمنة، ل �سيما خالل فرتة نز�ع م�سلح”، معتربة يف �لوقت 

جمموعات  ت�ستخدم  �ن  �ملقبول”  غ��ري  “من  �أن��ه  نف�سه 
م�سلحة مد�ر�س �لأونرو� لتخزين �ل�سالح.

ولطاملا �أكد �جلي�س �لإ�سر�ئيلي �أنه فعل �أق�سى ما ميكن 
لتجنب �سقوط �سحايا بني �ملدنيني، متهما حركة حما�س 
“كدروع  �مل��دن��ي��ني  ب��ا���س��ت��خ��د�م  م�سلحة  �أخ����رى  وف�����س��ائ��ل 
من  �نطالقا  �لع�سكرية  بعملياتهم  �لقيام  عرب  ب�سرية” 

مناطق ماأهولة.
�خلام�س  يف  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية  �ملحكمة  �أعلنت  وعندما 
�لأر��سي  ت�سمل  ���س��الح��ي��ات��ه��ا  �أن  ���س��ب��اط/ف��رب�ي��ر  م��ن 
بنيامني  �لإ�سر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ق��ال  �لفل�سطينية، 
نتانياهو �إن من حق بالده “�لدفاع عن نف�سها يف مو�جهة 

�لإرهابيني«.
بكر  منت�سر  ي��روي  غ��زة،  مدينة  غ��رب  بحر  �ساطئ  على 
)17 عاما( كيفية جناته من �ملوت لدى �سقوط �سو�ريخ 
�إ�سر�ئيلية قبل �سبع �سنو�ت قربه و�أبناء عمومته. ويقول 
“�ساأخربهم يف �ملحكمة �لدولية �أننا كنا نلعب كرة �لقدم 
حني قتلت ��سر�ئيل �بن عمي ��سماعيل )ت�سعة �أعو�م( وهو 

يف طريقه لإح�سار �لكرة«.
و�أ�سيب منت�سر �لبالغ من �لعمر �آنذ�ك 11 عاما بجروح، 
وقتل �سقيقه زكريا )ت�سعة �أعو�م( و�بن �أخيه عاهد )ع�سرة 
�أعو�م(، �إ�سافة �ىل �ثنني من �أبناء عمه )10 و11 عاما( 
�إ�سر�ئيلي بينما كانو� يلعبون على �ساطئ بحر  يف ق�سف 

غزة.
و�أثار ذلك �سدمة لدى �لر�أي �لعام د�خل غزة وخارجها 
بعد �ل�سور �لتي نقلها مر��سلو و�سائل �لإعالم �لأجنبية 
على  تطل  �لتي  �ل��ف��ن��ادق  يف  �إقامتهم  حم��ل  م��ن  مبا�سرة 

�ل�ساطىء.
ويقول �سيد بكر )19 عاما(، �بن عّم منت�سر و�لذي جنا 
معه من �لق�سف، “ل �سيء �سيعيد خ�سارتنا لكن حق من 

��ست�سهدو� يجب �أل ي�سيع«.
“�أنتظر هذه  ع��ام��ا(   46( ب��ك��ر  ���س��ل��وى  و�ل���دت���ه  وت��ق��ول 
�للحظة منذ �سبع �سنو�ت، و�إمكان حماكمة قادة �لحتالل 

�سد جر�ئمهم يف حقنا«.
وتبكي �لأم �لتي فقدت �أحد �أبنائها يف �حلرب وتتابع وهي 
تغطي وجهها بيديها، “من جنا من �لأولد من �لق�سف 
يومها مل تعد لديهم رغبة يف �حلياة ويعانون ��سطر�بات 
عاما( جر�ء   34( �أب��و جزر  �ساقا حممد  نف�سية«.وبرتت 
جنوب  يف  رف��ح  مدينة  يف  منزله  على  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  ق�سف 
وكانت  زوجته  قتلت  بينما   .2014 �لقطاع خالل حرب 
)عام  �أبنائه  من  و�ث��ن��ان  و�لع�سرين،  �خلام�سة  يف  حينها 

ون�سف �لعام، وثالثة �أعو�م(.
�لق�سف  ب��د�أ  نائمني.  “كنا  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ويقول 

ع�سو�ئيا على كل �حلي حيث دمرت �سبعة منازل كليا«.
�لثاين/ ت�سرين  بني  �ملن�سورة  �لتقارير  من  �سل�سلة  ويف 
نوفمرب 2014 و�أيار/مايو 2015، قالت منظمة �لعفو 
�ل��دول��ي��ة وم��ق��ره��ا يف ل��ن��دن، �إن��ه��ا وّث��ق��ت ث��م��اين �سربات 
وقتلت  �إ�سر�ئيلية على منازل يف غزة “دون �سابق �إنذ�ر”، 
�سورة  ج��زر  �أب��و  مدنيني.ويعر�س   104 ع��ن  يقل  ل  م��ا 
على هاتفه لطفليه وهما مو�سوعان يف ثالجة خم�س�سة 
لتربيد �ملثلجات ��ستخدمها �مل�سعفون �آنذ�ك، بعد �متالء 
ثالجات �ملوتى يف �مل�ست�سفيات. ويقول “�أنا حمبط، ول�ست 
متاأكد� �إذ� كان قر�ر �ملحكمة �جلنائية �لدولية �سيوؤدي �إىل 

�أي �سيء على �أر�س �لو�قع«.

•• مو�شكو - وام:

“كورونا”  بفريو�س  �ل��وف��ي��ات  ح�سيلة  جت���اوزت 
�مل�ستجد يف رو�سيا �أم�س حاجز �ل� 80 �ألف حالة 
بعد ت�سجيل 430 حالة جديدة خالل يوم و�حد 
�لعدد  ليبلغ  �لأول،  �أم�����س  وف����اة   502 م��ق��اب��ل 

�لإجمايل 80126 حالة وفاة.
�ل��ع��م��ل��ي��ات �خل��ا���س��ة مبكافحة  و�أع���ل���ن���ت غ��رف��ة 
�ليومي  تقريرها  يف  برو�سيا  “كورونا”  فريو�س 
خالل  �جلديدة  �لإ�سابات  عدد  يف  �نخفا�س  عن 
منذ  ح�سيلة  �أق���ل  يف  �مل��ا���س��ي��ة،  �ل�24  �ل�����س��اع��ات 

ب�  مقارنة  �إ�سابة   14185 بت�سجيلها  �أ�سهر   4
14861 يف �ليوم �ل�سابق لريتفع بذلك �إجمايل 
و883  �ألفا  و71  ماليني  �أرب��ع��ة  �إىل  �لإ�سابات 

�إ�سابة،
جمموع  ليبلغ  لل�سفاء  حالة   15194 ومتاثل   
و101  �أل��ف�����������ا  و593  م���الي���ني   3 �مل���ت���ع���اف���ني 

�سخ�س.
�مل��ا���س��ي��ة تر�جعا  و���س��ج��ل��ت رو���س��ي��ا يف �لأ���س��اب��ي��ع 
م��ل��ح��وظ��ا يف وت����رية ت��ف�����س��ي �ل���وب���اء، وذل����ك بعد 
�أنحاء  خمتلف  يف  �ساملة  تطعيم  حملة  �إط���الق 

.»V لبالد، با�ستخد�م لقاح »�سبوتنيك�

رو�ضيا تتجاوز حاجز ال� 80 األف وفاة ب� »ك�رونا«
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عربي ودويل
اأول دولة اأوروبية ت�صرتي رافال

م�ض��األة الدف���اع يف �ضم���يم ه����اج�س الي�����نان...!
كوتي�س  -الك�شندرو�س  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين

و�صراء  اأطول،  ع�صكرية  وخدمة  امليزانية،  زيادة    

الع�صكري  التعاون  اتفاقيات  وم�صاعفة  راف���ال، 
كريياكو�س  ح��ك��وم��ة  جعلت  ان��ت��خ��اب��ه،  م��ن��ذ   ...

ميت�صوتاكي�س املحافظة اجلي�س اأولويتها.
   »حلظة تاريخية”... بهذه املفردات، و�صف رئي�س 

الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�صوتاكي�س يف نهاية 
يناير التفاقية املوقعة مع فرن�صا لقتناء ثمانية 
يورو،  مليار   2.5 بتكلفة  عقد  رافال.  طائرة  ع�صر 
م�صيدا ب� “تنفيذ برنامج لتحديث معداتنا«.   قررت 

حكومة الدميقراطية اجلديدة املحافظة اأن ت�صرب 
ل�صتقالل  الثانية  املئوية  الذكرى  ه��ذه  يف  بقوة 
اليونان، مما جعل اليونان اأول دولة اأوروبية حت�صل 

على هذه الطائرات املقاتلة الفرن�صية.

»اليونان، فرن�صا، التحالف«
�لهيلينية  ب��امل��ح��ب��ة  م���ذك���ري���ن     
�لتاريخية  و�ل���رو�ب���ط  �لفرن�سية 
توحد  �لتي  و�لثقافية  و�ل�سيا�سية 
�لفرن�سيون  �لقادة  ينّزل  �لبلدين، 
�لع�سكري  تعاونهم  و�ل��ي��ون��ان��ي��ون 
تقليد  مو��سلة  �سياق  يف  �ل��ّن��ام��ي 

ر��سخ.
�لع�سكرية  �لتدريبات  ت�ساعفت     
�لربملانية،  و�ملناق�سات  �مل�سرتكة، 
و�ل���زي���ار�ت �ل���وز�ري���ة خ��الل �لعام 
�مل����ا�����س����ي. و�ن����ط����الق����ا م����ن روؤي�����ة 
وم�سالح  و�ح��������دة  دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
ترتجم  م���ت���ق���ارب���ة،  �ق���ت�������س���ادي���ة 
تر�سيخ  �أف���ع���ال،  �إىل  �حل��ك��وم��ت��ان 
“�ل�سر�كة �لأمنية �ل�سرت�تيجية” 

�لعزيزة على �إميانويل ماكرون.
  »نحن �سعد�ء للغاية ل�سعورنا بان 
�ل��ع��الق��ة بني  م��ن��ا،  ق��ري��ب��ة  فرن�سا 
وت�ستمر  تقليد�،  تو��سل  �لبلدين 
يف �لتح�سن”، هذ� ما قاله نيكو�س 
�لأغلبية  عن  �لنائب  مانولكو�س، 
للدفاع  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وع�����س��و 

و�ل�سوؤون �خلارجية.
   وجدت هذه �لكلمات �سدى عند 
�ليونان،  يف  �ل��ف��رن�����س��ي  �ل�����س��ف��ري 
 4 يف  �حلا�سر  ميزوناف،  باتريك 
فرب�ير يف قاعدة تاناغر� �جلوية، 
�أنها  فرن�سا  “�أثبتت  �أثينا:  �سمال 
�حل��ل��ي��ف �لأق�������دم و�لأك�������رث وف���اء 
ختام  يف  �ل�سفري  ق��ال  لليونان”، 
�لتدريبات �جلوية  �أيام من  ثالثة 
�لتي  �ل���ب���ل���دي���ن،  ب����ني  �مل�������س���رتك���ة 
و�سفت ب� “�أ�سقاء �ل�سالح”. وختم: 
�لتحالف!”،  ف��رن�����س��ا،  “�ليونان، 
م�����س��ت��ح�����س��ر� �����س����ع����اًر� ول������د من 
�ليونان  يف  �لدميقر�طي  �لتحول 
�لكولونيالت  دي��ك��ت��ات��وري��ة  ب��ع��د 

.)1974-1967(
ثمانية  �ق����ت����ن����اء  خ������الل  م�����ن     
ر�ف����ال )���س��ت��ة ج��دي��دة و12  ع�سر 
�لطيارين،  وت���دري���ب  م�ستعملة، 
وفتح  و�ل�������س���ي���ان���ة(  و�ل���ت�������س���ل���ي���ح 
م��ف��او���س��ات ل��ل��ف��وز ب��ال��ع��دي��د من 
�ل��ف��رق��اط��ات، ت��ق��دم �ل��ي��ون��ان دفعة 
ت�����س��ب��ي��ب ل���ق���و�ت ع�����س��ك��ري��ة ب����د�أت 

تهرم.
   »ع��ل��ى م���دى ع��ق��د م���ن �لزمن، 
�ليونانية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  ع��ان��ت 
و�نخف�ست  �مل���ال���ي���ة،  �لأزم������ة  م���ن 
ب�����س��ك��ل كبري”،  �ل���دف���اع  م��ي��ز�ن��ي��ة 
زورزوفيلي�س  ب��ري��ك��ل��ي�����س  ي��و���س��ح 
لتحاليل  �ل��ي��ون��اين  �ملعهد  رئي�س 

�لدفاع و�لأمن.

زيادة القدرات الع�صكرية
6 باملائة  2 فا�سل     وبتخ�سي�س 
م����ن ن���اجت���ه���ا �مل���ح���ل���ي �لإج����م����ايل 
ك���ان���ت   ،2020 ع�������ام  ل����ل����دف����اع 
�ل���ي���ون���ان، ن�����س��ب��ًي��ا، ث����اين دول����ة يف 
جي�سها،  يف  �لكثري  ت�ستثمر  �لناتو 
فقط.  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ت�سبقها 
ب�سكل  تغطي  �لنفقات  ه��ذه  �ن  �ل 
�ملتعلقة  �لح���ت���ي���اج���ات  �أ����س���ا����س���ي 
“لقد  باملوظفني و�سيانة �ملعد�ت. 
�لدفاعية  �ل��ق��در�ت  جتديد  ت��اأخ��ر 
�ل��ي��ون��ان��ي��ة وحت�����س��ي��ن��ه��ا، وك����اد �أن 
برييكلي�س  ي����ق����ول  يتوقف”، 

زورزوفيلي�س:
   تغيري لال�سرت�تيجية و�لأولويات 
�لدميقر�طية  حل����زب  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
���س��وت��ت حكومة  ف��ق��د  �جل����دي����دة. 
ميت�سوتاكي�س،  ك����ريي����اك����و�����س 
على   ،2019 يوليو  يف  �ملنتخبة 

وي�سيف:  كار�جياني�س.  �إميانويل 
�أثينا على  تعمل  �ل�سياق،  “يف هذ� 
جديدة  جيو�سيا�سية  ه��وي��ة  ب��ن��اء 
�سرق  يف  �ل��غ��رب  ح�سن  باعتبارها 

�لبحر �ملتو�سط«.
   ه��ذ� ما ك��ان ي��ر�ه مايك بومبيو 
خ���الل زي��ارت��ه لأث��ي��ن��ا يف �سبتمرب 
2020. “ميكن لليونان �أن تلعب 
دوًر� ��سرت�تيجًيا مهًما يف �ملنطقة 
لتكون ركيزة لال�ستقر�ر”،   ”...“
�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �أع��ل��ن 
بالن�سبة  ت���ر�م���ب.  �إد�رة  ع��ه��د  يف 
مل���اي���ك ب���وم���ب���ي���و، ك���ان���ت ت���ل���ك هي 
�ل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة ل��ل��ي��ون��ان يف �أقل 
ه���ذ� رم���ز لالأهمية  ع���ام، ويف  م��ن 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل���ه���ذه �لأر�������س 
�لأمريكية،  ل���ل���ق���و�ت  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
�ألك�ساندروبويل  م���ن  �مل���ت���و�ج���دة 

)�سماًل( �إىل كريت )جنوًبا(.
و�لعر�ق  ك��و���س��وف��و  يف  م��ن��ت�����س��ر     
�جلي�س  ���س��ي�����س��ارك  و�أف��غ��ان�����س��ت��ان، 
ف���رق���ة عمل  ���ا يف  �أي�������سً �ل���ي���ون���اين 
ت���اك���وب���ا يف م��ن��ط��ق��ة �ل�������س���اح���ل يف 
يف  �أخ���رى  خطوة  �ملقبلة.  �لأ���س��ه��ر 
�ملوؤ�س�سات  يف  �لع�سكري  �ندماجه 

�لدولية.

اأولويات حمل خالف
�ل�����س��ي��اق، ي�سعب على  ه���ذ�     ويف 
�مل��ع��ار���س��ة �إ����س���م���اع ���س��وت��ه��ا. وقد 
�����س����ريي����ز� �سد  ح����رك����ة  �����س����وت����ت 
مو�زنة 2021 لكنها �متنعت عن 
�لع�سكري،  �لإنفاق  على  �لت�سويت 
�إدر�ًكا ل�سرور�ت �ل�ستثمار يف هذ� 

�لقطاع.
حقيقية  ح�����اج�����ة  »ه������ن������اك      
ل��ت��ق��وي��ة �جل��ي�����س وحت��دي��ث��ه، دون 
�لعامة  �مل���و�زن���ة  ت�����و�زن  ت��ع��ري�����س 
�ل�سيا�سات  ع��ن  و�لتخلي  للخطر 
�لجتماعية. نحن ندرك �حلاجة، 
ب��ط��ري��ق��ة م���ربجم���ة ودون  ول���ك���ن 
�إغفال �لأولويات �لأخرى للبلد”، 
يعّدل، جيورجو�س كاتروينكالو�س، 
�للجنة  وع�����س��و  �مل��ع��ار���س��ة  ن��ائ��ب 
�لد�ئمة للدفاع �لوطني و�ل�سوؤون 

�خلارجية.
    ويف خ�سم �لوباء، وبينما يعاين 
من  خا�س  ب�سكل  �ل�سحي  �لنظام 
تد�بري �لتق�سف طيلة ع�سر �سنو�ت، 
فاإن تفوق �جلي�س على �لقطاعات 

�لأخرى يعار�سه �لي�سار.
�ل�������س���ي���ا����س���ة  ن���ن���ت���ق���د  »ن�����ح�����ن     
�لتي  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �ل��ن��ي��ول��ي��رب�ل��ي��ة 
و�لتعليم”،  �ل�����س��ح��ة  ع��ن  تتخلى 
�ل�سابق  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  يلخ�س 
تخفي�س  مت  ����س���ريي���ز�.  ع���ه���د  يف 
ميز�نية �ل�سحة بن�سبة 15 باملائة 
لعام 2021، يف حني جتد �ليونان 
من  �لثانية  �ملوجة  لوقف  �سعوبة 
كوفيد-19.   لهجة رئي�س �لوزر�ء 
�ل�سابق �أليك�سي�س ت�سيرب��س، كانت 
ع���امل متغري  “يف  ب��ك��ث��ري:  �أع���ن���ف 
يدرك �أهمية �حلماية �لجتماعية 
تقودنا  �ل��ع��ام��ة،  �ل�����س��ح��ة  ون���ظ���ام 
�جلديدة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
 ،”2010 يف  ك��م��ا  �لإف���ال����س  �إىل 
�أع��ل��ن زع��ي��م �مل��ع��ار���س��ة ع��ل��ى منرب 
�لربملان.   �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
لليونان �ملقدر ب� 340 مليار دولر 
ا  �نخفا�سً ���س��ي�����س��ه��د   ،2019 يف 
لعام  ب��امل��ائ��ة  و10   9 ب���ني  ي���ق���در 
منظمة  لتقدير�ت  وف��ًق��ا   2020
و�لتنمية  �لق���ت�������س���ادي  �ل���ت���ع���اون 

و�ملفو�سية �لأوروبية.

حتالف بني فرن�سا و�ليونان متديد فرتة �د�ء �خلدمة �لع�سكرية

نو�ب �لي�سار يحتجون على هذه �ل�سيا�سة

مترينات م�سرتكة بني �جلي�س �ليوناين-�لأمريكي يف كريت

توقيع عقد �سر�ء 18 طائرة مقاتلة من طر�ز ر�فال من فرن�سا

مناور�ت ع�سكرية يونانية �يطالية فرن�سية يف �ملتو�سط

زيادة بن�سبة 57 باملائة يف ميز�نية 
�لدفاع لعام 2021، و�سارت تبلغ 

�لآن 5.5 مليار يورو.
�لأزم������ة مب��ث��اب��ة ذريعة  »ك���ان���ت     
ل����ل����ح����ك����وم����ات �ل���������س����اب����ق����ة ل���ع���دم 
يقول  �جليو�س”،  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�للفتنانت  م��ان��ولك��و���س،  نيكو�س 
�جلي�س  م�����ن  م���ت���ق���اع���د  ج��������رن�ل 

�ليوناين.
�مل�سلحة  ق����و�ت����ن����ا  ت����ك����ن  »مل     
لأ�سباب  �سنو�ت  ع�سر  منذ  �أولوية 
يعترب  و�سيا�سية”،  �ق��ت�����س��ادي��ة 
“يحيي  �ل�����ذي  �لأغ���ل���ب���ي���ة  ع�����س��و 
هذه  يف  و�سرعتها  �حلكومة  �إر�دة 

�مل�سائل«. 
   وم���ن ب��ني �لإج�������ر�ء�ت �ل��ت��ي مت 
حزب  ق��ب��ل  م��ن  عليها  �ل��ت�����س��وي��ت 
�نتقال  �جل���دي���دة،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

عن حلفاء ج��دد. وق��د �ساعفت يف 
�لأ�سهر �لأخرية، �تفاقيات �لتعاون 
من  و�ل��ك��ث��ري  �لثنائية  �لع�سكري 
خ�سم  مو�جهة  بد�فع  �لتحالفات 
م�����س��رتك.   مت��ث��ل ح���دود �لحتاد 
�لأوروب������ي، �ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى مفرتق 
�لغربية  �أوروب�����������ا  ب�����ني  �ل�����ط�����رق 
و�ل�سرق  �أفريقيا  و�سمال  و�لبلقان 
�ل��ي��ون��ان موقًعا  �لأو����س���ط، حت��ت��ل 
وقت  ويف  و��سرت�تيجًيا.  تف�سيلًيا 
�ل��ب��ح��ر �لأبي�س  ���س��رق  ف��ي��ه  ي��ب��دو 
�ملتو�سط م�سرًحا لتوتر�ت م�ستمرة 
ومتنامية، ميكن للبالد �أن ت�سبح 

لعباً رئي�سياً يف �ملنطقة.
   »ب��ف�����س��ل م��وق��ع��ه��ا �جل����غ����ر�يف، 
ن�سر  ب�����س��ه��ول��ة  ل���ل���ي���ون���ان  مي���ك���ن 
�لو�سائل �لع�سكرية لتحقيق �لأمن 
يعتقد  �ملنطقة”،  يف  �جل��م��اع��ي 

�مل�سلحة  للقو�ت  �لعظيمة  �لعائلة 
يقر نيكو�س مانولكو�س.  ،“

تركيا تهديد اأبدي
  »ببطء ولكن بثبات، تغرّي �ليونان 
�لردع  م��ن  �ل��ع�����س��ك��ري��ة:  عقيدتها 
من خ��الل �ل��دف��اع، �إىل �ل��ردع من 
يلخ�س �إميانويل  خالل �لعقاب”، 
يف  �مل�سارك  �لأ�ستاذ  كار�جياني�س، 
و�ملتخ�س�س  لندن  كوليدج  كينجز 

يف �لنز�عات و�لأمن.
�جلي�س  جت���دي���د  ت�������س���ارع  ل���ق���د    
�لأ�سهر  يف  وحت���دي���ث���ه  �ل���ي���ون���اين 
ت�ساعد  خ�������الل  م�����ن  �لأخ�����������رية 

�لتوتر�ت مع تركيا وتكر�رها.
   ب���ع���د م���ائ���ت���ي ع������ام م�����ن ح���رب 
�ل���س��ت��ق��الل ع���ن �لإم���رب�ط���وري���ة 
تركيا  يف  �ليونان  ترى  �لعثمانية، 

فرتة �خلدمة �لع�سكرية �لإجبارية 
�ثني ع�سر  �إىل  ت�سعة  للرجال من 
�لدفاع  وز�رة  وت��خ��ط��ط  ����س���ه���ًر�، 
لتجنيد 15 �ألف جندي على مدى 

�ل�سنو�ت �خلم�س �ملقبلة.
�لتي  �لت�سكيالت     وهذ� �سين�سط 
ت��ع��رف ���س��ق��وط��ا ح���ر� م��ن��ذ خم�سة 
بيانات  ع���اًم���ا. وح�����س��ب  وع�����س��ري��ن 
�ل��ب��ن��ك �ل�������دويل، �ن��خ��ف�����س عدد 
�ليونانية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �أف���ر�د 
من 213 �ألًفا �إىل 148 �ألًفا بني 

1993 و2018.
  »ك��م��ا ن��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة ق���در�ت 
�لع�سكرية،  �ملد�ر�س  يف  �ل�ستقبال 
��ستيعاب  �لآن  مي���ك���ن���ن���ا  ح���ي���ث 
1335 ط��ال��ًب��ا ���س��ن��وًي��ا م��ق��ارن��ة ب� 
�لبطالة  وت���دف���ع  ���س��اب��ًق��ا.   819
�مل��و�ط��ن��ني �أك����رث ل��الن�����س��م��ام �إىل 

�أردوغ��ان ملر�جعة  �ليونانية ودعوة 
�أج����ربت حكومة  ل�����وز�ن،  م��ع��اه��دة 
يقول  �لرد”،  على  ميت�سوتاكي�س 

�إميانويل كار�جياني�س.
برييكلي�س  ف��ي��ه  ي�����س��ارك��ه  ر�أي     
زورزوف���ي���ل���ي�������س، �ل������ذي ي�����رى �أن 
�ل�سيا�سة �لتي يقودها رجب طيب 
وجودًيا  “تهديًد�  ت�سكل  �أردوغ���ان 
وم�ساحلها  �ل����ي����ون����ان  ل�������س���ي���ادة 

�حليوية«.

ال�صاحة  ع��ل��ى  ال����دور  تغيري 
الدولية؟

   �إذ� كانت �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد 
جتد  فرن�سا،  با�ستثناء  �لأوروب����ي، 
لليونان  دعمها  �إظ��ه��ار  يف  �سعوبة 
�لهيلينية  �جلمهورية  ف���اإن  علًنا، 
ت��ع��م��ل م��ن��ذ ع���دة ���س��ن��و�ت للبحث 

رجب طيب �أردوغ��ان �لظل �ملرهق 
للعدو �لتاريخي، و�لتهديد �مل�ستمر 
�لد�ئم ل�سر�ع م�سلح، تغذيه �مليول 
للرئي�س  و�لإمربيالية  �لتو�سعية 

�لرتكي.
�لثنائية     منت قائمة �خل��الف��ات 
ع���ل���ى م�����ر �ل�������س���ن���ني. �لح����ت����الل 
�ل��رتك��ي ل�����س��م��ال ق��رب���س، وو�سع 
و�لدينية،  �ل���ع���رق���ي���ة  �لأق����ل����ي����ات 
�لإقليمية  �مل��ي��اه  ح���دود  وت��ر���س��ي��م 
�خلال�سة،  �لقت�سادية  و�ملنطقة 
و�ن��ت��ه��اك��ات �مل��ج��ال �جل���وي و�أزم���ة 
�لالجئني، كلها نقاط خالف بني 

�لبلدين.
ت���دري���ج���ي���اً  �ل����ي����ون����ان  ����س���ع���رت     
ب����ال����ت����ه����دي����د م������ن �ل����ط����م����وح����ات 
“�إن  ل���رتك���ي���ا.  �جل���ي���و����س���ي���ا����س���ي���ة 
�جلزر  �سد  �لع�سكرية  �لتهديد�ت 

- عانت الق�ات امل�ضلحة الي�نانية من االأزمة املالية وخف�ضت ميزانية الدفاع ب�ضكل كبري

- ميكن للي�نان اأن تلعب دوًرا ا�ضرتاتيجًيا مهًما يف املنطقة وتك�ن دعامة لال�ضتقرار

- تعمل اأثينا على بناء ه�ية جي��ضيا�ضية جديدة باعتبارها ح�ضن الغرب يف �ضرق البحر املت��ضط

- البطالة تدفع امل�اطنني اأكرث لالن�ضمام 
اإىل اأ�ضرة الق�ات امل�ضلحة

- التهديدات الع�ضكرية يف املنطقة اأجربت 
حك�مة ميت�ض�تاكي�س على الرد
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عربي ودويل

عواقب متعددة للربيك�صيت
�ل�سمالية  �إي��رل��ن��د�     »م��ا يحدث يف 
ه��و ق��ا���س ل��ل��غ��اي��ة، ومي��ك��ن �أن يكون 
�أكرث من ذلك، كما تو�سح ل�سحيفة 
�لفرن�سية،  دميان�س  دي  جورنال  لو 
�ل��ب��اح��ث��ة يف معهد  ف���اب���ري،  �إل���ف���ري 
�ملوزعون  ��ستبق  لقد  دي��ل��ور.  ج��اك 
خ�����الل جتان�س  م����ن  ي���ن���اي���ر  ���س��ه��ر 

خمزونهم.«
�مل�سكلة؟ مبوجب  ت��اأت��ي  �أي���ن  م��ن     
�لتي  �ل���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  �����س����روط 
مت �ل��ت��ف��او���س ع��ل��ي��ه��ا ب���ني �لحت����اد 
نهاية  يف  �ملتحدة  و�ململكة  �لأوروب���ي 
�ل�سمالية يف  �إيرلند�  دي�سمرب، تظل 
�لحتاد �جلمركي �لأوروبي و�ل�سوق 
�إدخال  وبالتايل  للب�سائع،  �مل��وح��دة 
�لتي  �ل��ب�����س��ائ��ع  ع��م��ل��ي��ات م���ر�ق���ب���ة 
�لربيطانية  �مل��ق��اط��ع��ة  �إىل  ت�����س��ل 
�ع���ت���م���اد هذ�  ب��ري��ط��ان��ي��ا. ومت  م���ن 
�لتحتية  �لبنية  ع��ودة  لتجنب  �حلل 
�حلدودية بني �ملقاطعة �لربيطانية 

وجمهورية �إيرلند�.
�لربيطانية  �حل���ك���وم���ة  »ل����ك����ن     
ت��ت��وق��ع م�����س��اك��ل �لإم�����د�د ب�سبب  مل 
تالحظ �إلفري  بروتوكول �ملر�قبة”، 
يتعلق  “فيما  تلخ�س:  �لتي  فابري 
�ل�سلع،  يف  و�ل���ت���ج���ارة  ب���اخل���دم���ات 
��ستهان �جلانب �لربيطاين بالعديد 
�ملفاو�سات.  خ�����الل  �مل�������س���ائ���ل  م����ن 
ل��ق��د جن��ح��ت ل��ن��دن يف جت��ن��ب �إع���ادة 
مل  لكنها  و�حل�����س�����س،  �ل��ت��ع��ري��ف��ات 
تاأثري  كاف  ب�سكل  �لعتبار  يف  تاأخذ 
ق��و�ع��د �مل��ن�����س��اأ �مل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى دول 

خارج �لحتاد �لأوروبي ».
ف��اإن �سركات �لنقل، �لتي      وهكذ�، 
لالإجر�ء�ت  �خل�����س��وع  يف  ت��رغ��ب  ل 
�لإد�ري������ة �جل���دي���دة، ت��رف�����س �ملرور 
�إيرلند�،  خل���دم���ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ع���رب 
وف�������س���ل���ت �ل������رو�ب������ط ب����ني �مل����و�ن����ئ 

�لفرن�سية و�لأيرلندية.
   �ل��ع��و�ق��ب �لأخ����رى م��ت��ع��ددة. على 
���س��ب��ي��ل �مل���ث���ال، ���س��ه��دت �ل��ب��ح��وث يف 
��ا ح����اًد� يف  �ن��خ��ف��ا���سً �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
م�سادر متويلها، حيث خ�سرت بع�س 
�جلامعات، مثل �إدنربة، ما ي�سل �إىل 
وب�سكل  مت��وي��ل��ه��ا.  م��ن  ب��امل��ائ��ة   30
ب���ات ع��ل��ى �ملطربني  �أك�����رث،  ط��ري��ف 
على  �حل�����س��ول  �لآن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني 
ت�����س��ري��ح ع���م���ل ل��ل��ق��ي��ام ب���ج���ول���ة يف 
�لحت��اد �لأوروب���ي. وق��د �ألغى جنوم 

كارثية على بوري�س جون�سون، وفًقا 
لإل��ف��ري ف��اب��ري. �ن رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�لربيطاين، �لذي �ن�سم على �سبيل 
جتاه  �لأمريكية  �مل��و�ق��ف  �إىل  �مل��ث��ال 
لو�سع  جهده  ق�سارى  بذل  �ل�سني، 
�أن  �إل  ����س��ت��ع��د�د،  ب���اي���دن ع��ل��ى  ج���و 
نف�س  لديها  لي�س  �جل��دي��دة  �لإد�رة 
للتفاو�س  �ل�ستعجال، مثل تر�مب، 

.«
�ل��ت��ج��ارة مع  �ت��ف��اق��ي��ة  �أن     ورغ����م 
قيد  ت������ز�ل  �لأوروب�����������ي ل  �لحت�������اد 
�لربملان  يف  و�ل��ت�����س��دي��ق  �ل���در�����س���ة 
�لربيطانيني  �أن  �إل  �لأوروب����������ي، 
معقًد�:  �سيا�سًيا  خ��ي��اًر�  ي��و�ج��ه��ون 
�لأوروبية  �ملعايري  ور�ء  �ل�سطفاف 
�ملثمرة  �لتبادلت  مو��سلة  �أجل  من 
�أو �للتحام  �لأوروب����ي،  م��ع �لحت���اد 
�مل��ت��ح��دة. و”يف حال  �ل���ولي���ات  م���ع 
وجود �تفاق مع و��سنطن، فلن يكون 
للندن �لثقل �ل�سيا�سي �لذي كان لها 
تالحظ  �لأوروبي”،  �لحت��اد  د�خ��ل 

�لباحثة من معهد جاك ديلور. 
�سئيلة.  ث���ال���ث  ط���ري���ق  �آف�����اق  �إن     
بوري�س جون�سون، على �سبيل �ملثال، 
�تفاقية  �إىل  �لن�����س��م��ام  يعتزم  ك��ان 
للمحيط  �ل��ع��اب��رة  �حل����رة  �ل��ت��ج��ارة 
11 دول����ة  �ل���ت���ي جت���م���ع  �ل�����ه�����ادئ، 
ع��ل��ى ���س��ف��اف �مل��ح��ي��ط �ل��ه��ادئ منها 
و�أ�سرت�ليا  و�ليابان  و�ملك�سيك  كند� 
�ملتحدة ج��زء منها حتت  )�ل��ولي��ات 
قيادة دونالد تر�مب(. “لكن �مل�سافة 
�جلغر�فية لها وزن كبري يف �لتجارة، 
كما تو�سح �إلفري فابري. �إ�سافة �إىل 
�لربيطاين  �لقت�ساد  يعتمد  ذل��ك، 
بن�سبة 80 باملائة على �خلدمات، ويف 
هذ� �ملجال، مل يتم توقيع �أي �تفاقية 
جت���اري���ة ط��م��وح��ة ع��ل��ى �لإط�����الق«.   
عالقة  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  ف���اإن  ل��ذل��ك 
�نخفا�س  م�����ن  وت�����ع�����اين  �ل������ي������وم، 
لكن  للربيك�سيت.  مطول  �قت�سادي 
�لربيطاين،  �خلارجية  لوزير  وفًقا 
�لرتباك  ه���ذ�  ف����اإن  غ����وف،  م��اي��ك��ل 
�إقالع  �أث��ن��اء  “�ل�سطر�ب”  ي�سبه 
يخربكم  �لأخ������ري،  “يف  �ل���ط���ائ���رة: 
�أحزمة  ف��ك  ميكنكم  �أن���ه  �مل�سيفون 
�لأمان و�ل�ستمتاع مب�سروب ي�سحبه 
هذه  ��ستخدم  �ل�سود�ين”،  �ل��ف��ول 
جلنة  �أم���ام  �لثالثاء  ي��وم  �ل�ستعارة 

برملانية.
عن لو جورنال دي دميان�س

بالفعل  ليبا  ودو�  ي���ورك  ث���وم  م��ث��ل 
�لعديد من �حلفالت �ملو�سيقية. كما 
تقل  �ل��ذي��ن  �لريا�سيني  �ن��ت��ق��ال  �أن 
�أعمارهم عن 18 عاًما، مثل لعبي 

كرة �لقدم، حمظور �لآن.

وح����ده����ا ���ص��ي��ت��ي ا���ص��ت��ع��دت 
للربيك�صيت

�ل�سادر�ت  �أن تنكم�س  �ملتوقع     من 
بنحو  �ملتحدة  �ململكة  �إىل  �لأوروبية 
10 مليار�ت يورو عام 2021، وفًقا 
يناير  منت�سف  يف  ن�سرتها  لتوقعات 

يعتمد  “بوجو”  ك��ان  �ملتخ�س�سة. 
ع��ل��ى �ت��ف��اق��ي��ة جت���اري���ة ���س��ري��ع��ة مع 
ب��زع��ام��ة دونالد  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
ت���ر�م���ب.   غ��ري �أن���ه ... �ن��ت��خ��ب جو 
وزيرة  يلني،  جانيت  وقالت  ب��اي��دن. 
�خل�����ز�ن�����ة �لأم����ري����ك����ي����ة �جل����دي����دة 
�إنه  يناير،   21 يف  �ملالية”،  “وزيرة 
�ت���ف���اق جتاري  �أي  ت��وق��ي��ع  ي��ت��م  ل���ن 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  تقوم  حتى  جديد 
“�سنع  ل�سالح  ك��ب��رية  با�ستثمار�ت 
قوي  ت�سريح  و”هذ�  �أمريكا”.  يف 
ج����ًد� م���ن ج���و ب���اي���دن، ول���ه عو�قب 

بوري�س جون�سون تعّجل �لفرح �لد�رة �لمريكية �جلديدة تخذل بوري�س

�م�سرتد�م تنتزع �ل�سد�رة من لندن

هل تكفي ��ستعار�ت مايكل غوف للخروج من �لزمة؟ �ل�سادر�ت �لزر�عية �لربيطانية ت�سررت

�ل�سركات،  من  �لعديد  �لربيك�سيت، 
�ل�سغرى  �ل�سركات  �سيما جميع  ول 
�لتنظيم  تتمكن من  و�ملتو�سطة، مل 
وبروك�سل  لندن  بني  �لتفاقية  لأن 
�للحظة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  �ل���ت���ف���او����س  مت 
مرحلة  يف  ه����م  و�لآن  �لأخ����������رية. 
�لتعقيد �لبريوقر�طي. ولكن هناك 
�سيء �أعمق: �لتاأثري من حيث �إعادة 

تنظيم �سال�سل �لتوريد و�لإنتاج ».
�لقت�سادي  �لنظام  على  �سيتعني     
�إع����ادة �خرت�ع  �ل��ربي��ط��اين ب��اأك��م��ل��ه 
فاإن  و�إل  م�ستعجلة،  ب�سفة  نف�سه 

�سركة �إعادة �لتاأمني �لفرن�سية �ويلر 
هريمي�س. “كان �لقطاع �ملايل قادًر� 
على توقع هذ� �ل�سقوط، كما تو�سح 
�إل��ف��ري ف���اب���ري. ل��ق��د مت��ت��ع��ت �سيتي 
لندن بروؤية �أكرب لأن مي�سيل بارنييه 
“رئي�س �ملفاو�سني �لأوروبيني” كان 
و��سًحا جًد� منذ �لبد�ية ب�ساأن هذ� 
�ملو�سوع مع غياب منح جو�ز�ت �سفر 

مالية ».
لغالبية  ب���ال���ن�������س���ب���ة  »ول������ك������ن،     
�ل��ق��ط��اع��ات �لأخ������رى، �لأم�����ر �أكرث 
يف  �ملتخ�س�سة  هذه  تو��سل  تعقيًد�، 

�ت��ف��اق��ي��ة معادلة  ت��ت��ف��او���س ع��ل��ى  مل 
�سحية و�ل�سحة �لنباتية مع �لحتاد 

تو�سح �لباحثة.  �لأوروبي”، 

اإهانة جو بايدن
   هل هو �أد�ء هو�ة؟ بل هو رهان قام 
مبكر  وق��ت  يف  جون�سون  بوري�س  ب��ه 
جًد� من �ملفاو�سات. “�لربيطانيون 
ب�ساأن  �ل���ت���ف���او����س  �إىل  ي�����س��ع��و�  مل 
�ملعادلة �ل�سحية، عن ق�سد لالبتعاد 
و�لتوجه  �لأوروب����ي����ة  �ل��ق��و�ع��د  ع��ن 
ت�سرح  �لأمريكية”،  �ل�����س��وق  �إىل 

ح�����الت �لإف����ال�����س ���س��ت��ت�����س��اع��ف يف 
ما  غ�����ر�ر،  –على  �مل��ق��ب��ل��ة  �لأ����س���ه���ر 
�حدى  �سوب،  ت��وب  �لأرب��ع��اء،  �أعلنته 
�لربيطاين.  �لأزي�����اء  ق��ط��اع  �أع��م��دة 
قبل  م��ن  �مل��ف��او���س��ات  �إج�����ر�ء  “كان 
�سيا�سًيا  جون�سون  بوري�س  حكومة 
�لو�قع  عن  متاًما  ومنف�ساًل  للغاية 

ت�سرح �إلفري فابري. �لقت�سادي”، 
   ���س��ن��اع��ة ���س��ي��د �لأ�����س����م����اك، على 
�لنهيار.  و���س��ك  على  �مل��ث��ال،  �سبيل 
�أك��رث �سعوبة يف  ج��اك  �سان  “حمار 
�لت�سدير لأن �حلكومة �لربيطانية 

- بات على املطربني الربيطانيني االآن احل�ض�ل على ت�ضريح عمل للقيام بج�لة يف االحتاد االأوروبي

- فقدت ب�ر�ضة لندن مكانتها كاأول مركز مايل يف اأوروبا

ا�صتهانت بالعديد من امل�صائل خالل املفاو�صات

لهذا تعاين اململكة املتحدة من ع�اقب الربيك�ضيت...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

الأول  املايل  املركز  تعد  مل  لندن  بور�صة  ر�صمّيا: 
من  اخلمي�س،  ي��وم  جتاوزها  مت  حيث  اأوروب���ا،  يف 
حيث حجم املعامالت على الأ�صهم، من قبل بور�صة 

اهتموا  الربيطانيني  من  القليل  لكن  اأم�صرتدام. 
بهذه املعلومة.

 فبالإ�صافة اإىل كوفيد19-، تتجه كل عيونهم اإىل 
اإيرلندا ال�صمالية، حيث تقلق �صور رفوف ال�صوبر 

ماركت الفارغة ال�صلطات.

بعد  اجلمركية  ال�����ص��واب��ط  اأدت  ال�صبب؟  م��ا     
الربيك�صيت على املنتجات الغذائية الزراعية اإىل 
منع ا�صترياد املواد الغذائية من الحتاد الأوروبي 

اإىل اإيرلندا ال�صمالية.
املحلية  احلكومة  ا�صطرت  املا�صي،  الأ�صبوع  يف     

على  خم���اوف  ب�صبب  امل��راق��ب��ة  ه��ذه  تعليق  اإىل 
�صالمة م�صوؤويل اجلمارك. ومت ا�صتئناف املراقبة 
يوم الأربعاء، ولكن التوتر ل يزال وا�صًحا للغاية، 
اإع���ادة  م��ن  التجار  م��ن  العديد  يتمكن  مل  حيث 

التخزين.

- اإدارة املفاو�ضات من قبل حك�مة ج�ن�ض�ن كانت 
�ضيا�ضية للغاية ومنف�ضلة متاًما عن ال�اقع االقت�ضادي

- لن تك�ن اإدارة بايدن م�ضتعجلة مثل دونالد 
ترامب على التفاو�س مع اململكة املتحدة

-ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 
االق���ت�������ض���ادي 
الربيطاين باأكمله 
اإع����ادة اخ���رتاع 
فاإن  واإال  نف�ضه, 
االإفال�س  ح��االت 
���ض��ت��ت�����ض��اع��ف يف 

االأ�ضهر املقبلة

ح����ال  يف   -
مع  االت���ف���اق 
وا����ض���ن���ط���ن, 
لندن  �ضتفقد 
الثقل ال�ضيا�ضي 
لها  ك��ان  ال��ذي 
داخ��ل االحت��اد 

االأوروبي
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با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
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وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

و�لزيوت  �لعطور  طبية؛  غ��ري  �أ���س��ن��ان  منظفات  طبية؛  غ��ري  تو�ليت  وم���و�د  جتميلية  م��و�د  م�ستح�سر�ت 
�لعطرية؛ م�ستح�سر�ت تبيي�س �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س؛ م�ستح�سر�ت تنظيف 
و�سقل وجلي وك�سط؛ كرميات ��ستحمام )غري طبية( وكرميات �سعر وكرميات جتميلية وكرميات �ل�سم�س 
وكرميات بعد �لتعر�س لل�سم�س وكرميات ما بعد �حلالقة وكرميات �لتنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
م�ستح�سر�ت  حالقة؛  م�ستح�سر�ت  للوجه؛  )جيل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )لو�سن(  غ�سول  �ل�ستحمام؛ 
�جل�سم  زي��وت  �جل�سم؛  )لو�سن(  غ�سول  �جل�سم؛  ك��رمي  بالب�سرة؛  للعناية  م�ستح�سر�ت  �حلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  ؛  جتميل(  )م�ستح�سر�ت  للوجه  مق�سر�ت  للج�سم؛  مق�سر�ت  �لتجميلي(؛  )لال�ستخد�م 
)م�ستح�سر�ت  بالب�سرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�سفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�سن(  غ�سول 
حجر  باجلمال؛  للعناية  جتميل  م�ستح�سر�ت  جتميل(؛  )م�ستح�سر�ت  بالب�سرة  �لعناية  غ�سول  جتميل(؛ 
�لب�سرة؛ م�سحوق  لت�سمري  وغ�سول  للعينني؛ كرميات  للج�سم؛ كرمي  م�ساحيق  �لتجميل؛  لأغر��س  �ل�سبة 
�لتالك للزينة؛ ماء �لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ م�ستح�سر�ت تعطري 
�جلو؛ بخور؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة )رو�ئح(؛ نا�سر�ت عطر من �لق�سب؛ م�ستخرجات 
�أكيا�س معطرة للبيا�سات؛ م�ستح�سر�ت  �أثريية؛ رو�ئح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛  عطرية؛ خال�سات 
م�ستح�سر�ت  �ل�سعر؛  ت�سفيف  وم��و���س  �ل�سعر  ت�سفيف  وغ�سول  �ل�سعر  ت�سفيف  ج��ل  لل�سعر؛  وع��الج��ات 
�ل�سعر  تنظيف  م�ستح�سر�ت  �سعر؛  �سبغة  �ل�سعر؛  بل�سم  �سامبو؛  طبية؛  لأغر��س  لي�ست  بال�سعر  �لعناية 
)�سامبو-بل�سم(؛ زيت ��ستحمام؛ م�ستح�سر�ت ��ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�ساد�ت للعرق لال�ستخد�م 
لو��سق  مكياج؛  للج�سم؛  بخاخات  )ع��ط��ور(؛  �ل�سخ�سي  لال�ستخد�م  �لكريهة  �ل��رو�ئ��ح  مزيل  �ل�سخ�سي؛ 
ملمع  �مل�ستعار؛  �ل�سعر  لتثبيت  لو��سق  م�ستعارة؛  �أظ��اف��ر  م�ستعارة؛  رمو�س  �مل�ستعارة؛  �لرمو�س  لتثبيت 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛  غ�سولت  و�جل�سم؛  للوجه  �ملكياج  م�ستح�سر�ت  �ل�سفاه؛ 
للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل �لعيون؛ م�سحوق بر�ق للوجه و�جل�سم؛ طالء �ل�سفاه؛ م�سكرة؛ 

 مل�سقات فنية لالأظافر؛ طالء �لأظافر؛ مزيل طالء �لأظافر؛ جل �ل�ستحمام. 
�لو�ق�عة بالفئة:  3

 "  ABERCROMBIE & FITCH AUTHENTIC  " ع��ب��ارة  و�سف �لعالمة:  كتبت 
باأحرف لتينية
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0  �ملودعة حتت رقم:  341110 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت،

 �سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�أجز�ء �حلا�سوب؛ برجميات �حلا�سوب؛ تطبيقات �ملحمول )برجميات(؛ برجميات �لتطبيقات؛ فيديوهات؛ 
�إلكرتونية  �ألعاب  فيديو؛  �سا�سات  كهربائية؛  بطاريات  كا�سيت؛  �أ�سرطة  فيديو؛  �أ�سرطة  مدجمة؛  �أقر��س 
وحا�سوبية حتمل باليد؛ م�سجالت �سغرية �حلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�سية و�أقر��س ت�سجيل؛ �أقر��س 
�أفالم  متحركة؛  كرتونية  �سور  �لرقمية؛  �لت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  و�أقر��س  مدجمة 
وب�سرية؛  �سمعية  ت�سجيالت  متحركة؛  ر�سوم  �أف��الم؛  جم�سمة؛  �أف��الم  لل�سوء؛  معر�سة  �سينمائي  ت�سوير 
م�سبقاً  م�سجلة  �لزرقاء  �لأ�سعة  ذ�ت  و�أقر��س  رقمية  فيديو  و�أقر��س  فيديو  �أ�سرطة  �سوتية؛  ت�سجيالت 
تعر�س �لرب�مج �لتلفزيونية؛ �أ�سرطة فيديو و�أقر��س فيديو رقمية و�أقر��س ذ�ت �لأ�سعة �لزرقاء م�سجلة 
م�سبقاً تعر�س �أفالم حركة حية؛ �أ�سرطة فيديو و�أقر��س فيديو رقمية و�أقر��س ذ�ت �لأ�سعة �لزرقاء م�سجلة 
�سمعية؛  �ملو�سيقى؛ كتب  �أقر��س �سوت م�سجلة م�سبقاً حتتوي على  �أفالم ر�سوم متحركة؛  تعر�س  م�سبقاً 
�لر�أ�س  �سماعات  �سلبة؛  رقمية  و�سائط  �سمعية؛  فيديو  �أقر��س  �سمعية؛  فيديو  �أ�سرطة  �سمعية؛  �أ�سرطة 
�إك�س�سو�ر�ت  نقالة؛  هو�تف  �ملدجمة؛  و�لأق��ر����س  �ل�سمعية  �لأ�سرطة  م�سغالت  بطاريات؛  لل�سترييوهات، 
�أجهزة  �لنقالة؛  �لهو�تف  علب  �لنقالة؛  �لهو�تف  وجه  �أغطية  �لنقالة؛  �لهو�تف  �أغطية  �لنقالة؛  �لهو�تف 
�لند�ء �لهاتفية و/�أو �لإذ�عية؛ م�سغالت �م بي 3؛ كامري�ت رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�سيقى 
�ألعاب  وبر�مج  �لال�سلكية؛ برجميات  �ملتحركة  �لت�سال  فيديو لأجهزة  و�سور  و�لعاب  ور�سومات   3 بي  و�م 
�ألعاب �حلا�سوب  �أقر��س  �ألعاب �لفيديو؛  �أ�سرطة وخر�طي�س  �ألعاب �لفيديو و�حلا�سوب؛  �حلا�سوب؛ بر�مج 
�ملدجمة؛ �إر�ساد�ت �مل�ستخدم �ملخزنة ب�سيغة رقمية لرب�مج و�ألعاب �حلا�سوب؛ حمتويات �لو�سائط �ل�سمعية 
و�لب�سرية �لقابلة للتنزيل يف جمال �لرتفيه؛ من�سور�ت قابلة للتنزيل؛ تطبيقات �لربجميات قابلة للتنزيل 
 3 ب��ي  �م  وم�سغالت  �لنقالة  و�ل��ه��و�ت��ف  �ل�سخ�سية  �لرقمية  و�مل�ساعد�ت  �ملحمولة  �للكرتونية  لالأجهزة 
و�حلو��سيب �ملحمولة؛ علب و�أكمام وحاويات حمل و�أغطية و�قية لالأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة؛ �لهو�تف 
�لنقالة وم�سغالت �م بي 3 و�حلو��سيب �ملحمولة؛ �سيور للرقبة للهو�تف �لنقالة؛ حامالت �لهو�تف �لنقال؛، 
لباد�ت �لفاأرة؛ مغناطي�سات للزينة؛ نظار�ت ونظار�ت �سم�سية ولو�زمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات �لدخول؛ 
و�سال�سل  و�أ�سرطة  �أح��ب��ال  �لب�سرية؛  و�ل��ن��ظ��ار�ت  �ل�سم�سية  و�ل��ن��ظ��ار�ت  للنظار�ت  علب  ب�سرية؛  ن��ظ��ار�ت 
للنظار�ت  مالقط  مو�سعها؛  يف  �لب�سرية  و�لنظار�ت  �ل�سم�سية  و�لنظار�ت  بالنظار�ت  لالحتفاظ  و�أجهزة 
�ل�سم�سية؛ مناظري ثنائية؛ نظار�ت و�قية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ �أجهزة حتكم عن بعد لنماذج 
�أجهزة �لو�قع �لفرت��سي؛  �ملركبات؛ برجميات �لو�قع �لفرت��سي؛ �سماعات �لو�قع �لفرت��سي؛ مكونات 

 �سينما �لو�قع �لفرت��سي؛ قطع غيار ولو�زم جلميع �ملنتجات �آنفة �لذكر. 
�لو�ق�عة بالفئة:  9

�لو�جهة  �لرمال.  قطة  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
�لأمامية و �جلانبية مو�سحتان يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  7/٢0٢0/1٢ �ملودعة حتت  رقم:  340634 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    1٢ يونيو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

و�لزيوت  �لعطور  طبية؛  غ��ري  �أ���س��ن��ان  منظفات  طبية؛  غ��ري  تو�ليت  وم���و�د  جتميلية  م��و�د  م�ستح�سر�ت 
�لعطرية؛ م�ستح�سر�ت تبيي�س �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س؛ م�ستح�سر�ت تنظيف 
و�سقل وجلي وك�سط؛ كرميات ��ستحمام )غري طبية( وكرميات �سعر وكرميات جتميلية وكرميات �ل�سم�س 
وكرميات بعد �لتعر�س لل�سم�س وكرميات ما بعد �حلالقة وكرميات �لتنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
م�ستح�سر�ت  حالقة؛  م�ستح�سر�ت  للوجه؛  )جيل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )لو�سن(  غ�سول  �ل�ستحمام؛ 
�جل�سم  زي��وت  �جل�سم؛  )لو�سن(  غ�سول  �جل�سم؛  ك��رمي  بالب�سرة؛  للعناية  م�ستح�سر�ت  �حلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ستح�سر�ت  للوجه  مق�سر�ت  للج�سم؛  مق�سر�ت  �لتجميلي(؛  )لال�ستخد�م 
)م�ستح�سر�ت  بالب�سرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�سفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�سن(  غ�سول 
حجر  باجلمال؛  للعناية  جتميل  م�ستح�سر�ت  جتميل(؛  )م�ستح�سر�ت  بالب�سرة  �لعناية  غ�سول  جتميل(؛ 
�لب�سرة؛ م�سحوق  لت�سمري  وغ�سول  للعينني؛ كرميات  للج�سم؛ كرمي  م�ساحيق  �لتجميل؛  لأغر��س  �ل�سبة 
�لتالك للزينة؛ ماء �لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ م�ستح�سر�ت تعطري 
�جلو؛ بخور؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة )رو�ئح(؛ نا�سر�ت عطر من �لق�سب؛ م�ستخرجات 
�أكيا�س معطرة  �أثريية؛ رو�ئح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ بخاخات تعطري �لغرف؛  عطرية؛ خال�سات 
�ل�سعر و مو�س ت�سفيف  �ل�سعر وغ�سول ت�سفيف  للبيا�سات؛ م�ستح�سر�ت وعالجات لل�سعر؛ جل ت�سفيف 
�ل�سعر؛ م�ستح�سر�ت �لعناية بال�سعر لي�ست لأغر��س طبية؛ �سامبو؛ بل�سم �ل�سعر؛ �سبغة �سعر؛ م�ستح�سر�ت 
تنظيف �ل�سعر )�سامبو-بل�سم(؛ زيت ��ستحمام؛ م�ستح�سر�ت ��ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�ساد�ت للعرق 
لال�ستخد�م �ل�سخ�سي؛ مزيل �لرو�ئح �لكريهة لال�ستخد�م �ل�سخ�سي )عطور(؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ 
لو��سق لتثبيت �لرمو�س �مل�ستعارة؛ رمو�س م�ستعارة؛ �أظافر م�ستعارة؛ لو��سق لتثبيت �ل�سعر �مل�ستعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛  غ�سولت  و�جل�سم؛  للوجه  �ملكياج  م�ستح�سر�ت  �ل�سفاه؛ 
للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل �لعيون؛ م�سحوق بر�ق للوجه و�جل�سم؛ طالء �ل�سفاه؛ م�سكرة؛ 

 مل�سقات فنية لالأظافر؛ طالء �لأظافر؛ مزيل طالء �لأظافر؛ جل �ل�ستحمام. 
�لو�ق�عة بالفئة:  3

 "  GILLY HICKS FIND YOUR HAPPY PLACE " و�سف �لعالمة:  كتبت عبارة
باأحرف لتينية.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  7/٢0٢0/1٢ �ملودعة حتت رقم:  340636 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    1٢ يونيو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر�
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

و�لزيوت  �لعطور  طبية؛  غ��ري  �أ���س��ن��ان  منظفات  طبية؛  غ��ري  تو�ليت  وم���و�د  جتميلية  م��و�د  م�ستح�سر�ت 
�لعطرية؛ م�ستح�سر�ت تبيي�س �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س؛ م�ستح�سر�ت تنظيف 
و�سقل وجلي وك�سط؛ كرميات ��ستحمام )غري طبية( وكرميات �سعر وكرميات جتميلية وكرميات �ل�سم�س 
وكرميات بعد �لتعر�س لل�سم�س وكرميات ما بعد �حلالقة وكرميات �لتنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
م�ستح�سر�ت  حالقة؛  م�ستح�سر�ت  للوجه؛  )جيل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )لو�سن(  غ�سول  �ل�ستحمام؛ 
�جل�سم  زي��وت  �جل�سم؛  )لو�سن(  غ�سول  �جل�سم؛  ك��رمي  بالب�سرة؛  للعناية  م�ستح�سر�ت  �حلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ستح�سر�ت  للوجه  مق�سر�ت  للج�سم؛  مق�سر�ت  �لتجميلي(؛  )لال�ستخد�م 
)م�ستح�سر�ت  بالب�سرة  �لعناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�سفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�سن(  غ�سول 
حجر  باجلمال؛  للعناية  جتميل  م�ستح�سر�ت  جتميل(؛  )م�ستح�سر�ت  بالب�سرة  �لعناية  غ�سول  جتميل(؛ 
�لب�سرة؛ م�سحوق  لت�سمري  وغ�سول  للعينني؛ كرميات  للج�سم؛ كرمي  م�ساحيق  �لتجميل؛  لأغر��س  �ل�سبة 
�لتالك للزينة؛ ماء �لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ م�ستح�سر�ت تعطري 
�جلو؛ بخور؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة )رو�ئح(؛ نا�سر�ت عطر من �لق�سب؛ م�ستخرجات 
�أكيا�س معطرة  �أثريية؛ رو�ئح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ بخاخات تعطري �لغرف؛  عطرية؛ خال�سات 
�ل�سعر و مو�س ت�سفيف  �ل�سعر وغ�سول ت�سفيف  للبيا�سات؛ م�ستح�سر�ت وعالجات لل�سعر؛ جل ت�سفيف 
�ل�سعر؛ م�ستح�سر�ت �لعناية بال�سعر لي�ست لأغر��س طبية؛ �سامبو؛ بل�سم �ل�سعر؛ �سبغة �سعر؛ م�ستح�سر�ت 
تنظيف �ل�سعر )�سامبو-بل�سم(؛ زيت ��ستحمام؛ م�ستح�سر�ت ��ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�ساد�ت للعرق 
لال�ستخد�م �ل�سخ�سي؛ مزيل �لرو�ئح �لكريهة لال�ستخد�م �ل�سخ�سي )عطور(؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ 
لو��سق لتثبيت �لرمو�س �مل�ستعارة؛ رمو�س م�ستعارة؛ �أظافر م�ستعارة؛ لو��سق لتثبيت �ل�سعر �مل�ستعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛  غ�سولت  و�جل�سم؛  للوجه  �ملكياج  م�ستح�سر�ت  �ل�سفاه؛ 
للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل �لعيون؛ م�سحوق بر�ق للوجه و�جل�سم؛ طالء �ل�سفاه؛ م�سكرة؛ 

 مل�سقات فنية لالأظافر؛ طالء �لأظافر؛ مزيل طالء �لأظافر؛ جل �ل�ستحمام. 
�لو�ق�عة بالفئة:  3 

G �سكل ي�سبه  G. على ميني �حل��رف  د�ئ��رة بد�خلها �حل��رف  �لعالمة من �سكل  �لعالمة:  تتكون  و�سف 
�ساعقة �لربق و�أ�سفل �حلرف G و �سكل �ساعقة �لربق خط منحني. �لعالمة ت�سور وجه مبت�سم.

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  7/٢0٢0/1٢ �ملودعة حتت رقم:  340638 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية    1٢ يونيو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر�
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�أحزمة  ��ستحمام؛  �أرو�ب  ��ستحمام؛  �سر�ويل  ��ستحمام؛  �أث���و�ب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �سر�ويل  �ملالب�س؛ 
)مالب�س(؛ بلوز�ت؛ قطع مالب�س �سفلية )مالب�س(؛ �سر�ويل ق�سرية حتتية؛ قمي�سولت )�سرت�ت ن�سوية 
�أغطية  �أث���و�ب؛  �لدنيم؛  قما�س  من  جينز  رق�س؛  مالب�س  معاطف؛  �أط��ف��ال؛  مالب�س  ع��ب��اء�ت؛  ق�سرية(؛ 
�ل�سوف؛  من  �سفلية  مالب�س  قطع  �ل�سوف؛  من  جاكيتات  ق�سرية؛  �سوفية  �سر�ويل  )مالب�س(؛  لالأذنني 
�سدير�ت ن�سائية من �ل�سوف؛ مالب�س من �لفرو )مالب�س(؛ قفاز�ت )مالب�س(؛ �سدير�ت ن�سائية مفتوحة؛ 
لفاعات ر�أ�س؛ كنز�ت �سوفية ذ�ت قلن�سوة؛ �سرت�ت قطنية ذ�ت قلن�سوة؛ برن�س )�أغطية للر�أ�س( )مالب�س(؛ 
مالب�س  د�خ��ل��ي��ة؛  ن�سائية  مالب�س  حم��ب��وك��ة؛  قم�سان  )م��الب�����س(؛  جاكيتات  حم��ب��وك��ة؛  مالب�س  ج���و�رب 
لل�ساق؛  �أغطية  د�خلية؛  ن�سائية  مالب�س  مريحة؛  مالب�س  جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  مالب�س  للمو�ليد؛ 
لال�ستعمال  طويلة  �سر�ويل  �لأكمام؛  طويلة  قم�سان  �لأكمام؛  طويلة  �سوفية  كنز�ت  )بناطيل(؛  طماقات 
�أحزمة  للعرق؛  مقاومة  ريا�سية  قم�سان  رجالية؛  د�خلية  مالب�س  �ليومي؛  لال�ستعمال  مالب�س  �ملنزيل؛ 
ليلية؛  مالب�س  عنق؛  رب��ط��ات  �ملالب�س؛  ي��اق��ات  ح��ول  �أ�سرطة  عنق؛  لفاعات  )م��الب�����س(؛  خ��م��ار�ت  للنقود؛ 
مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات مقلن�سة؛ قم�سان بولو؛ قم�سان ن�سف 
كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ �أرو�ب؛ لفاعات؛ �سالت؛ قم�سان؛ 
تنانري؛ جو�رب ق�سرية؛ مالب�س ريا�سية؛ �سرت�ت ثقيلة؛ �سورتات ق�سرية؛ �سرت�ت؛ �سر�ويل طويلة ثقيلة؛ 
مالب�س  قطع  كم؛  ن�سف  قم�سان  �أكمام؛  ب��دون  بلوز�ت  للن�ساء؛  �سباحة  مالب�س  للرجال؛  �سباحة  مالب�س 
علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�سان حتتية؛ مالب�س د�خلية؛ مالب�س م�سادة للرياح؛ لبا�س �لقدم؛ �سبا�سب 
باإ�سبع؛ لبا�س قدم لغري ��ستخد�مات �لريا�سة؛ �سنادل؛ �أحذية؛ �سبا�سب؛ �أغطية �لر�أ�س؛ قبعات )�أغطية 

 للر�أ�س(؛ قبعات؛ قبعات ��ستحمام؛ �أغطية وجه )خمار �أو حجاب( )مالب�س(؛ �أقنعة للنوم. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  ٢٥ 

و�سف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �سكل د�ئرة بد�خلها �حلرف G. على ميني �حلرف G �سكل ي�سبه �ساعقة 
 �لربق و�أ�سفل �حلرف G و �سكل �ساعقة �لربق خط منحني. �لعالمة ت�سور وجه مبت�سم. 

 �ل�س��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   10 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  3408٥7 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب؛ توفري �لتدريب؛ خدمات �لرتفيه؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ حد�ئق �ملالهي؛ 
�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ تنظيم و�إقامة �حلفالت �ملو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة �لعرو�س �ملبا�سرة؛ 
�لندو�ت؛  �للقاء�ت؛ تنظيم و�إقامة  �لعمل؛ تنظيم و�إقامة  �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�س  تنظيم و�إقامة 
حجز �ملقاعد للعرو�س؛ خدمات مع�سكر�ت �لأطفال؛ توفري ت�سهيالت وخدمات ومر�ف �ل�ستجمام؛ 
�خلدمات  �لأط��ف��ال؛  ترفيه  خدمات  �ل�سينما؛  خدمات  تعليمية؛  �أو  ثقافية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم 
وكالت  خدمات  �ملعار�س؛  تنظيم  �حل��ف��الت؛  تخطيط  خدمات  �ل�سريك؛  و�لرتفيهية؛  �لريا�سية 
و�لعرو�س  �لفعاليات  تنظيم  �حلفالت؛  تخطيط  خدمات  �لفوتوغر�يف؛  �لت�سوير  خدمات  �لتذ�كر؛ 
و�ملعار�س لغايات ترفيهية؛ �إنتاج �أفالم �حلركة �ملبا�سرة و�لكوميديا و�لدر�ما و�لر�سوم �ملتحركة؛ توزيع 
وعر�س �أفالم �حلركة �ملبا�سرة و�لكوميديا و�لدر�ما و�لر�سوم �ملتحركة؛ �لعرو�س �مل�سرحية؛ تنظيم 
�سبكي؛  موقع  من  للتنزيل  قابلة  وغري  قابلة  فيديو  مقاطع  توفري  و�ملناف�سات؛  و�لألعاب  �مل�سابقات 
بالرتفيه؛  يتعلق  فيما  مبا�سرة  خدمات  �سبكي؛  موقع  من  للتنزيل  قابلة  وغري  قابلة  �ألعاب  توفري 
خدمات �لرتفيه �لإذ�ع��ي؛ توفري موقع �سبكي يقدم مقاطع �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة 
للتنزيل؛ خدمات نو�دي �ملعجبني؛ توفري �ألعاب �حلا�سوب �ملبا�سرة؛ �إجر�ء �مل�سابقات مبا�سرة؛ خدمات 
�لألعاب �لإلكرتونية �ملقدمة عرب �سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات �لن�سر �لإلكرتوين؛ ن�سر �لكتب؛ ن�سر 
�ل�سينمائية و�أفالم  �لكتب �لإلكرتونية مبا�سرة؛ ن�سر �ملجالت؛ ن�سر �لكتب �لهزلية؛ عر�س �لأفالم 
خدمات  �ملتحركة؛  �لر�سوم  �إنتاج  �ملتحركة؛  �لر�سوم  �بتكار  �لتلفزيونية؛  �لرب�مج  �ملتحركة  �لر�سوم 

 �ملعلومات و�مل�سورة و�ل�ست�سار�ت �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

 و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة " ZOYA " باأحرف لتينية. 
 �ل�س��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   10 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  3408٥8 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت، 

�سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�أجز�ء �حلا�سوب؛ برجميات �حلا�سوب؛ تطبيقات �ملحمول )برجميات(؛ برجميات �لتطبيقات؛ فيديوهات؛ 
�إلكرتونية  �ألعاب  فيديو؛  �سا�سات  كهربائية؛  بطاريات  كا�سيت؛  �أ�سرطة  فيديو؛  �أ�سرطة  مدجمة؛  �أقر��س 
وحا�سوبية حتمل باليد؛ م�سجالت �سغرية �حلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�سية و�أقر��س ت�سجيل؛ �أقر��س 
�أفالم  متحركة؛  كرتونية  �سور  �لرقمية؛  �لت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  و�أقر��س  مدجمة 
وب�سرية؛  �سمعية  ت�سجيالت  متحركة؛  ر�سوم  �أف��الم؛  جم�سمة؛  �أف��الم  لل�سوء؛  معر�سة  �سينمائي  ت�سوير 
م�سبقاً  م�سجلة  �لزرقاء  �لأ�سعة  ذ�ت  و�أقر��س  رقمية  فيديو  و�أقر��س  فيديو  �أ�سرطة  �سوتية؛  ت�سجيالت 
تعر�س �لرب�مج �لتلفزيونية؛ �أ�سرطة فيديو و�أقر��س فيديو رقمية و�أقر��س ذ�ت �لأ�سعة �لزرقاء م�سجلة 
م�سبقاً تعر�س �أفالم حركة حية؛ �أ�سرطة فيديو و�أقر��س فيديو رقمية و�أقر��س ذ�ت �لأ�سعة �لزرقاء م�سجلة 
�سمعية؛  �ملو�سيقى؛ كتب  �أقر��س �سوت م�سجلة م�سبقاً حتتوي على  �أفالم ر�سوم متحركة؛  تعر�س  م�سبقاً 
�لر�أ�س  �سماعات  �سلبة؛  رقمية  و�سائط  �سمعية؛  فيديو  �أقر��س  �سمعية؛  فيديو  �أ�سرطة  �سمعية؛  �أ�سرطة 
�إك�س�سو�ر�ت  نقالة؛  هو�تف  �ملدجمة؛  و�لأق��ر����س  �ل�سمعية  �لأ�سرطة  م�سغالت  بطاريات؛  لل�سترييوهات، 
�أجهزة  �لنقالة؛  �لهو�تف  علب  �لنقالة؛  �لهو�تف  وجه  �أغطية  �لنقالة؛  �لهو�تف  �أغطية  �لنقالة؛  �لهو�تف 
�لند�ء �لهاتفية و/�أو �لإذ�عية؛ م�سغالت �م بي 3؛ كامري�ت رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�سيقى 
�ألعاب  وبر�مج  �لال�سلكية؛ برجميات  �ملتحركة  �لت�سال  فيديو لأجهزة  و�سور  و�لعاب  ور�سومات   3 بي  و�م 
�ألعاب �حلا�سوب  �أقر��س  �ألعاب �لفيديو؛  �أ�سرطة وخر�طي�س  �ألعاب �لفيديو و�حلا�سوب؛  �حلا�سوب؛ بر�مج 
�ملدجمة؛ �إر�ساد�ت �مل�ستخدم �ملخزنة ب�سيغة رقمية لرب�مج و�ألعاب �حلا�سوب؛ حمتويات �لو�سائط �ل�سمعية 
و�لب�سرية �لقابلة للتنزيل يف جمال �لرتفيه؛ من�سور�ت قابلة للتنزيل؛ تطبيقات �لربجميات قابلة للتنزيل 
 3 ب��ي  �م  وم�سغالت  �لنقالة  و�ل��ه��و�ت��ف  �ل�سخ�سية  �لرقمية  و�مل�ساعد�ت  �ملحمولة  �للكرتونية  لالأجهزة 
و�حلو��سيب �ملحمولة؛ علب و�أكمام وحاويات حمل و�أغطية و�قية لالأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة؛ �لهو�تف 
�لنقالة وم�سغالت �م بي 3 و�حلو��سيب �ملحمولة؛ �سيور للرقبة للهو�تف �لنقالة؛ حامالت �لهو�تف �لنقال؛، 
لباد�ت �لفاأرة؛ مغناطي�سات للزينة؛ نظار�ت ونظار�ت �سم�سية ولو�زمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات �لدخول؛ 
و�سال�سل  و�أ�سرطة  �أح��ب��ال  �لب�سرية؛  و�ل��ن��ظ��ار�ت  �ل�سم�سية  و�ل��ن��ظ��ار�ت  للنظار�ت  علب  ب�سرية؛  ن��ظ��ار�ت 
للنظار�ت  مالقط  مو�سعها؛  يف  �لب�سرية  و�لنظار�ت  �ل�سم�سية  و�لنظار�ت  بالنظار�ت  لالحتفاظ  و�أجهزة 
�ل�سم�سية؛ مناظري ثنائية؛ نظار�ت و�قية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ �أجهزة حتكم عن بعد لنماذج 
�أجهزة �لو�قع �لفرت��سي؛  �ملركبات؛ برجميات �لو�قع �لفرت��سي؛ �سماعات �لو�قع �لفرت��سي؛ مكونات 

 �سينما �لو�قع �لفرت��سي؛ قطع غيار ولو�زم جلميع �ملنتجات �آنفة �لذكر. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

 و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة " زويا " باأحرف عربية . 
 �ل�س��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   10 دي�سمرب ٢0٢0  �ملودعة حتت رقم:  340860 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب؛ توفري �لتدريب؛ خدمات �لرتفيه؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ حد�ئق �ملالهي؛ 
�ملبا�سرة؛  �لعرو�س  و�إقامة  تنظيم  �ملو�سيقية؛  �حلفالت  و�إقامة  تنظيم  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  �حلد�ئق 
�لندو�ت؛  و�إقامة  تنظيم  �للقاء�ت؛  و�إقامة  تنظيم  �لعمل؛  وور���س  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  و�إقامة  تنظيم 
�ل�ستجمام؛  وم��ر�ف  وخدمات  ت�سهيالت  توفري  �لأطفال؛  مع�سكر�ت  خدمات  للعرو�س؛  �ملقاعد  حجز 
�خلدمات  �لأط��ف��ال؛  ترفيه  خ��دم��ات  �ل�سينما؛  خ��دم��ات  تعليمية؛  �أو  ثقافية  لغايات  �مل��ع��ار���س  تنظيم 
وكالت  خ��دم��ات  �مل��ع��ار���س؛  تنظيم  �حل��ف��الت؛  تخطيط  خ��دم��ات  �ل�����س��ريك؛  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة؛  �لريا�سية 
و�لعرو�س  �لفعاليات  تنظيم  �حلفالت؛  تخطيط  خدمات  �لفوتوغر�يف؛  �لت�سوير  خدمات  �لتذ�كر؛ 
�ملتحركة؛  و�لر�سوم  و�ل��در�م��ا  و�لكوميديا  �ملبا�سرة  �حلركة  �أف��الم  �إن��ت��اج  ترفيهية؛  لغايات  و�ملعار�س 
�مل�سرحية؛  �لعرو�س  �ملتحركة؛  و�لر�سوم  و�لدر�ما  و�لكوميديا  �ملبا�سرة  �حلركة  �أف��الم  وعر�س  توزيع 
موقع  من  للتنزيل  قابلة  وغ��ري  قابلة  فيديو  مقاطع  توفري  و�ملناف�سات؛  و�لأل��ع��اب  �مل�سابقات  تنظيم 
�سبكي؛ توفري �ألعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �سبكي؛ خدمات مبا�سرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ 
قابلة  غري  مو�سيقية  وفيديوهات  �أف��الم  مقاطع  يقدم  �سبكي  موقع  توفري  �لإذ�ع���ي؛  �لرتفيه  خدمات 
للتنزيل؛ خدمات نو�دي �ملعجبني؛ توفري �ألعاب �حلا�سوب �ملبا�سرة؛ �إجر�ء �مل�سابقات مبا�سرة؛ خدمات 
�لألعاب �لإلكرتونية �ملقدمة عرب �سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات �لن�سر �لإلكرتوين؛ ن�سر �لكتب؛ ن�سر 
و�أفالم  �ل�سينمائية  �لأف��الم  عر�س  �لهزلية؛  �لكتب  ن�سر  �ملجالت؛  ن�سر  مبا�سرة؛  �لإلكرتونية  �لكتب 
خدمات  �ملتحركة؛  �لر�سوم  �إن��ت��اج  �ملتحركة؛  �لر�سوم  �بتكار  �لتلفزيونية؛  �ل��رب�م��ج  �ملتحركة  �لر�سوم 

 �ملعلومات و�مل�سورة و�ل�ست�سار�ت �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

 و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة " زويا " باأحرف عربية . 
 �ل�س��رت�طات:   

�أو  �لقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لق�سم  به مكتوباً  �لتقدم  ذلك  �عرت��س على  لديه  فعلى من 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:   10 دي�سمرب ٢0٢0  �ملودعة حتت رقم:  3408٥9 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية   
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 

�أب��ر�ج �لإم���ار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�ي��د، دب��ي، �لإم���ار�ت �لعربية  وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 
�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�للعب و�لألعاب و�أدو�ت �للعب؛ �لتمائم؛ دمي �لتمائم؛ �أدو�ت �لريا�سة �لبدنية )�جلمباز( و�لأدو�ت �لريا�سية 
غري �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ �آلت �سالت �ألعاب �لفيديو؛ كر�ت لالألعاب؛ �لدمي؛ بيوت �لدمي؛ �لأقر��س 
�أحاجي  للعب؛  زجاجية  �أو  رخامية  ك��ر�ت  �لورقية؛  �لطائر�ت  �لألعاب؛  �أجهزة  �لألعاب؛  )لعب(؛  �لطائرة 
�ل�سور �ملقطوعة؛ �أقنعة )�أدو�ت لعب(؛ حلي للحفالت؛ هد�يا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ 
كر�ت لعب؛ �ألعاب م�سنوعة من �ملخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�سارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  �أطقم �سغرية؛  �ألعاب حلقية؛ مركبات �سغرية؛  لعب(؛  )�أدو�ت  بالرميوت؛ خ�سخي�سات  فيها  �لتحكم 
�لقناين �خل�سبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�سوة؛ �أرجوحات؛ دمى �لدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ �لرت�مبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على �لطفو �أثناء �ل�ستحمام و�ل�سباحة؛ �أرجوحات 

�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س.
�لو�ق�عة بالفئة:  ٢8

. عربية  و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة " زويا " باأحرف 
�ل�س��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  3410٥9 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(
�أب��ر�ج �لإم���ار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�ي��د، دب��ي، �لإم���ار�ت �لعربية  وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

�ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

بقلن�سوة؛  كنز�ت  علوية؛  �سرت�ت  �سريت(؛  )تي  كم  ن�سف  قم�سان  �لر�أ�س؛  �أغطية  �لقدم؛  لبا�س  �ملالب�س؛ 
كابات؛ مالب�س �ل�سباحة؛ �سر�ويل ق�سرية؛ بنطلونات؛ قم�سان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنور�ت؛ �سنادل؛ مباذل 
��ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�سان د�خلية للرجال؛ قم�سان للريا�سة؛ كنز�ت خفيفة؛ و�قيات من 
�ل�سم�س؛ مالب�س م�سادة للماء؛ بذلت رطبة؛ مالب�س و�قية من �لطفح �جللدي؛ ع�سابات للمع�سم؛ �أقنعة 

قما�سية؛ �أحذية؛ �سنادل؛ �أخفاف.
�لو�ق�عة بالفئة:  ٢٥

�لأمامية  �لو�جهة  قرد.  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
لل�سخ�سية مو�سحة يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  341061 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت،

 �سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�للعب و�لألعاب و�أدو�ت �للعب؛ �لتمائم؛ دمي �لتمائم؛ �أدو�ت �لريا�سة �لبدنية )�جلمباز( و�لأدو�ت �لريا�سية 
غري �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ �آلت �سالت �ألعاب �لفيديو؛ كر�ت لالألعاب؛ �لدمي؛ بيوت �لدمي؛ �لأقر��س 
�أحاجي  للعب؛  زجاجية  �أو  رخامية  ك��ر�ت  �لورقية؛  �لطائر�ت  �لألعاب؛  �أجهزة  �لألعاب؛  )لعب(؛  �لطائرة 
�ل�سور �ملقطوعة؛ �أقنعة )�أدو�ت لعب(؛ حلي للحفالت؛ هد�يا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ 
كر�ت لعب؛ �ألعاب م�سنوعة من �ملخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�سارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  �أطقم �سغرية؛  �ألعاب حلقية؛ مركبات �سغرية؛  لعب(؛  )�أدو�ت  بالرميوت؛ خ�سخي�سات  فيها  �لتحكم 
�لقناين �خل�سبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�سوة؛ �أرجوحات؛ دمى �لدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ �لرت�مبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على �لطفو �أثناء �ل�ستحمام و�ل�سباحة؛ �أرجوحات 

�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س.
�لو�ق�عة بالفئة:  ٢8

�لأمامية  �لو�جهة  قرد.  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
لل�سخ�سية مو�سحة يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0  �ملودعة حتت رقم:  34106٥ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
�أب��ر�ج �لإم���ار�ت، �سارع �ل�سيخ ز�ي��د، دب��ي، �لإم���ار�ت �لعربية  وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

�ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

بقلن�سوة؛  كنز�ت  علوية؛  �سرت�ت  �سريت(؛  )تي  كم  ن�سف  قم�سان  �لر�أ�س؛  �أغطية  �لقدم؛  لبا�س  �ملالب�س؛ 
كابات؛ مالب�س �ل�سباحة؛ �سر�ويل ق�سرية؛ بنطلونات؛ قم�سان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنور�ت؛ �سنادل؛ مباذل 
��ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�سان د�خلية للرجال؛ قم�سان للريا�سة؛ كنز�ت خفيفة؛ و�قيات من 
�ل�سم�س؛ مالب�س م�سادة للماء؛ بذلت رطبة؛ مالب�س و�قية من �لطفح �جللدي؛ ع�سابات للمع�سم؛ �أقنعة 

قما�سية؛ �أحذية؛ �سنادل؛ �أخفاف.
�لو�ق�عة بالفئة:  ٢٥

�لو�جهتني  عربي.  ذئب  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
�لأمامية و �جلانبية مو�سحتان يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  ٢0٢0/1٢/٢9 �ملودعة حتت رقم:  34٢16٥ 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     9 يوليو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر�
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

غ�سول ملا بعد �حلالقة، م�ستح�سر�ت حالقة، زيت ��ستحمام، رذ�ذ للج�سم ، غ�سول للج�سم؛ بل�سم �ل�سعر؛ 
ل�سمر�ر  لو�سن  غ�سول  �سابون،  �سامبو؛  �لأظ��اف��ر؛  ملمع  بال�سعر،  �لعناية  م�ستح�سر�ت  �ل�ستحمام،  جل 
للعرق  و كعطر، م�ساد�ت  �سخ�سي  كمزيل عرق  ي�ستخدم  رذ�ذ �جل�سم  �ل�سفاه؛  ملمع  �سفاه،  بل�سم  �لب�سرة، 
�ل�سخ�سي،  لال�ستخد�م  �لكريهة  �لرو�ئح  مزيل  �ل�سخ�سي؛  لال�ستخد�م  للعرق  م�ساد�ت  باجل�سم؛  للعناية 
م�ساد�ت �لتعرق، كرميات جتميلية، كرميات جتميلية للعناية باجل�سم، غ�سول )لو�سن( للعناية باجلمال؛ 

م�ستح�سر�ت جتميل للعناية باجل�سم و باجلمال؛ كولونيا، عطور لال�ستخد�م �ل�سخ�سي، عطور.
�لو�ق�عة بالفئة:  3

و�سف �لعالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER JUICE HOUSE " باأحرف لتينية
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  ٢0٢0/1٢/٢9 �ملودعة حتت رقم:  34٢166 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     9 يوليو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

ومو�د  وق��ود  �لغبار؛  وتثبيت  وترطيب  �مت�سا�س  مركبات  مزلقات؛  �سمع؛  �سناعية؛  و�سحوم  زي��وت 
�إ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة. 

�لو�ق�عة بالفئة:  4
و�سف �لعالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER JUICE HOUSE " باأحرف لتينية

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   13 دي�سمرب ٢0٢0 �ملودعة حتت رقم:  34107٥ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية   

با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 
وعنو�نه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك �أبر�ج �لإمار�ت، 

�سارع �ل�سيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�للعب و�لألعاب و�أدو�ت �للعب؛ �لتمائم؛ دمي �لتمائم؛ �أدو�ت �لريا�سة �لبدنية )�جلمباز( و�لأدو�ت �لريا�سية 
غري �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ �آلت �سالت �ألعاب �لفيديو؛ كر�ت لالألعاب؛ �لدمي؛ بيوت �لدمي؛ �لأقر��س 
�أحاجي  للعب؛  زجاجية  �أو  رخامية  ك��ر�ت  �لورقية؛  �لطائر�ت  �لألعاب؛  �أجهزة  �لألعاب؛  )لعب(؛  �لطائرة 
�ل�سور �ملقطوعة؛ �أقنعة )�أدو�ت لعب(؛ حلي للحفالت؛ هد�يا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ 
كر�ت لعب؛ �ألعاب م�سنوعة من �ملخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�سارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  �أطقم �سغرية؛  �ألعاب حلقية؛ مركبات �سغرية؛  لعب(؛  )�أدو�ت  بالرميوت؛ خ�سخي�سات  فيها  �لتحكم 
�لقناين �خل�سبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�سوة؛ �أرجوحات؛ دمى �لدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ �لرت�مبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على �لطفو �أثناء �ل�ستحمام و�ل�سباحة؛ �أرجوحات 

�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س.
�لو�ق�عة بالفئة:  ٢8

�لو�جهة  �لرمال.  قطة  ت�سبه  خيالية  ل�سخ�سية  �لأبعاد  ثالثي  �سكل  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
�لأمامية و �جلانبية مو�سحتان يف �ل�سكل.

�ل�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  ٢0٢0/1٢/٢9 �ملودعة حتت رقم:  34٢167 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     ٢٢ يوليو ٢0٢0

با�س��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
وعنو�نه: فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

معدة  حمية  وم��و�د  طعام  طبية؛  لغايات  �سحية  م�ستح�سر�ت  وبيطرية؛  وطبية  �سيدلنية  م�ستح�سر�ت 
ل�سقات  و�حليو�نات؛  للب�سر  حمية  مكمالت  و�لأط��ف��ال؛  للر�سع  و�أغذية  �لبيطري  �أو  �لطبي  لال�ستعمال 
ومو�د �سماد؛ مو�د ح�سو �لأ�سنان و�سمع طب �لأ�سنان؛ مطهر�ت؛ م�ستح�سر�ت لإبادة �حل�سر�ت و�حليو�نات 

�ل�سارة؛ مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ساب؛ م�ستح�سر�ت تعقيم �ليدين.  
�لو�ق�عة بالفئة:  ٥

لتينية " باأحرف   ABERCROMBIE PLAY IS LIFE " و�سف �لعالمة:  كتبت عبارة
�ل�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165
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املال والأعمال

مركز »م�رو« يعزز النم� الرقمي لبنك االإمارات دبي ال�طني بالتعاون مع »اأڤايا«
•• دبي-الفجر: 

�لتابعة  �ل�سركات  �إح��دى  )م���ورو(،  �ملتكاملة  للحلول  �لبيانات  مركز  �أعلن 
للهيئة،  �لرقمي  �ل��ذر�ع  �لرقمية"،  "ديو�  �سمن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
�إبر�م �سر�كة مع بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني بالتعاون مع �سركة �أڤايا،  عن 
كونكت"  "مورو  مبن�سة  تزويده  خ��الل  من  للبنك  �لرقمي  �لنمو  لتعزيز 

متعددة �لقنو�ت و�لقائمة على �خلدمات �ل�سحابية.
�ل�سحابية  �خلدمات  تقنيات  على  �ملعتمدة  كونكت"،  "مورو  من�سة  وتوفر 
�أڤايا ون كالود )Avaya OneCloud(، �خلدمة �ل�سحابية  ل�سركة 
 ،)CCaaS( مل��ر�ك��ز �لت�����س��ال و�لت�����س��الت �مل���وح���دة ك��خ��دم��ات م��ت��اح��ة
جتربة  �إث��ر�ء  �إىل  بالإ�سافة  �لتناف�سية،  وقدرته  �لبنك  ربحية  �سيعزز  مما 

�ملتعاملني من خالل تكامل �لنظم �لأ�سا�سية خلدمتهم.

حممد  �سعيد  م��ع��ايل  ��ستقبل  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  �ل�����س��ر�ك��ة  ه��ذه  ومبنا�سبة 
وفد�ً  دبي  لهيئة كهرباء ومياه  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�سو  �لطاير، 
رفيع �مل�ستوى من بنك �لإمار�ت دبي �لوطني، برئا�سة �سعادة ه�سام عبد�هلل 
دبي  �لإم��ار�ت  لبنك  �ملنتدب  و�لع�سو  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لقا�سم، 
�لوطني يف مقر �سركة "مورو". كما �سهد �لجتماع ح�سور عبد�هلل قا�سم، 
�لرئي�س �لتنفيذي لإد�رة �لعمليات يف جمموعة بنك �لإمار�ت دبي �لوطني، 
و"ميغيل ريو تينتو"، �ملدير �لتنفيذي لإد�رة تقنية �ملعلومات يف �ملجموعة، 
و�إبر�هيم �سويد�ن رئي�س �إد�رة �ل�سوؤون �ملوؤ�س�سية للمجموعة، بالإ�سافة �إىل 
�أعمال  رئي�س  نائب  ه��اين،  وف��ادي  �لعاملية،  �أڤايا  رئي�س  لطيف،  �أب��و  ن�سال 
من،  كل  �لجتماع  ح�سر  وقد  وتركيا.  و�إفريقيا  �لأو�سط  لل�سرق  �ل�سركة 
�ملهند�س مرو�ن بن حيدر، نائب رئي�س جمل�س �إد�رة مركز �لبيانات للحلول 
�ملتكاملة "مورو"؛ ومطر �ملهريي، ع�سو جمل�س �إد�رة "مورو"، وحممد بن 

�سليمان، �لرئي�س �لتنفيذي ل�"مورو" ؛ و�لدكتور �أحمد �لكتبي، رئي�س �أمن 
�ملعلومات يف هيئة كهرباء ومياه دبي و"مورو". وخالل �للقاء، قال معايل 
�سعيد حممد �لطاير: "تعمل �سركة مورو لتحقيق روؤية وتوجيهات �سيدي 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �لر�مية �إىل تعزيز مكانة دولة �لإمار�ت 
يف  و�لذكية  �لرقمية  �حللول  قطاع  ري��ادة  يف  دب��ي  و�إم���ارة  �ملتحدة  �لعربية 
�لرئي�سي يف تعزيز  للبيانات، يتجلى هدفنا  ر�ئًد�  �لعامل. وبو�سفنا مركز�ً 
وت�سهيل �لو�سول �إىل �لبيانات، مبا يتما�سى مع مبادرة دبيX 10، ومئوية 
�لإمار�ت 2071 �لتي تهدف �إىل حتويل �لإمار�ت �إىل عا�سمة عاملية للحلول 
�لرقمية �ملتقدمة". وتعترب من�سة "مورو كونكت" من�سة متكاملة لتقدمي 
خالل  من  للموؤ�س�سات  و�إتاحتها  �لت�سال  ملر�كز  ومبتكرة  موحدة  حلول 
منوذج ��سرت�ك قائم على �خلدمات �ل�سحابية، ما ميّكن �ملوؤ�س�سات من �سر�ء 

�ل�سعة و�خلدمات �لتي يحتاجونها من دون تكبد نفقات ر�أ�سمالية.
و�أ�ساف معايل �لطاير: "تتيح �ل�سر�كة لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني مرونة 
�أكرب، مبا ميكنه من �ل�ستجابة ب�سرعة ملتطلبات �لأعمال �ملتغرية، وحت�سني 
جتربة �ملتعاملني، و�إد�رة �لتكاليف ب�سكل �أكرث فعالية. ونحن على ثقة من 
لأهد�فه  �لبنك  حتقيق  ت�سريع  يف  �سي�سهم  �لتقنيات  �أح��دث  ��ستخد�م  �أن 
و�أ�سعد  �أذك��ى  �إىل  دب��ي  لتحويل   2021 دب��ي  روؤي��ة  تنفيذ  على  وم�ساعدته 

مدينة يف �لعامل".
وخالل �لزيارة، ��ستعر�س حممد بن �سليمان، �لرئي�س �لتنفيذي ل�"مورو" 
�ل�ست�سافة  خ��دم��ات  ت�سمل  و�ل��ت��ي  للمركز  �لرئي�سية  �خل��دم��ات  خمتلف 
و�خلدمات  �لرقمية  و�حل��ل��ول  �خل��دم��ات  و  �ل�سيرب�ين  و�لأم���ن  �ل�سحابية 
�لتي  �خل��دم��ات  على  �لوفد  تعّرف   ، ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة  و�ملهنية.  �مل���د�رة 

يقدمها مركز �لقيادة و�ل�سيطرة للمدن �لذكية �لتابع ل�سركة مورو.

خالد بن حممد بن زايد يزور Hub71 احتفاء با�ضتقطاب اأكرث من 100 �ضركة
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �سمو �ل�سيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي 
�لتكنولوجيا  منظومة  �لتنفيذي،  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �أبوظبي،  لإم���ارة 
�لعاملية يف �أبوظبي،Hub71، �لتي حتتفل بان�سمام �أكرث من 100 �سركة 

نا�سئة �إليها خالل �أقل من عامني من �إطالقها.
و�لتقى �سموه خالل �لزيارة موؤ�س�سي �ل�سركات �لنا�سئة و�طلع على جتاربهم 
وتطوير  لتنمية  �مل�ستقبلية  �خلطط  وناق�س  �لر�ئدة،  �سركاتهم  تاأ�سي�س  يف 

ذ�ت  �لتكنولوجيا  قطاعات  يف  �ملبتكرين  �لأعمال  رو�د  لت�ستقطب  �ملنظومة 
و�لعاملية  �لإقليمية  لل�سر�كات   Hub71 وخ��ط��ط  �لإم����ارة  يف  �لأول��وي��ة 

كمن�سة فريدة من نوعها يف جمتمع �لتكنولوجيا �لعاملي.
�ل��زي��ارة كل من معايل حممد �سرفاء �حل��م��ادي، رئي�س  ر�ف��ق �سموه خ��الل 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية، رئي�س مكتب �أبوظبي لال�ستثمار، رئي�س جمل�س 
�أحمد  ومعايل   ،Hub71 ومنظومة  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �إد�رة 
و�سعادة  �لعاملي،  �أبوظبي  �سوق  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  دول��ة  وزي��ر  �ل�سايغ، 
ومعايل  لال�ستثمار،  �أبوظبي  ملكتب  �لعام  �ملدير  هندي،  بن  ط��ارق  �لدكتور 

�سركة  يف  �ملنتدب  و�لع�سو  للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملبارك،  خلدون 
مبادلة لال�ستثمار، ووليد �ملقرب �ملهريي، نائب �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
 ،Hub71 ملنظومة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ليافعي،  هرهره  وحنان  مبادلة، 
Rizek، وجون  ل�سركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س  �ل�سيخ،  �أبو  وعبد�هلل 
بنتوريكا،  وفو�سيل   ،Securrency ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  هن�س، 

.Okadoc ملوؤ�س�س و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة�
وتعك�س منظومة Hub71، و�لتي تعد مبادرة ر�ئدة لربنامج "غد�ً 21"، 
وم�ساعدة  �لتكنولوجي  �لبتكار  م��ب��ادر�ت  باحت�سان  �أبوظبي  �إم��ارة  �لتز�م 

�أ�سحابها على تاأ�سي�س �سركاتهم وحتقيق �لنمو وتعزيز جمتمع تكنولوجي 
م��زده��ر وح��ي��وي ع��رب �إق��ام��ة �ل�����س��ر�ك��ات �ل��ت��ي جتمع ب��ني ع��و�م��ل �لتمكني 
�لرئي�سية، وم�ساعدة �ل�سركات �لنا�سئة �لعاملية على تاأمني م�سادر ر�أ�س �ملال 

و�لتو�سع يف �أ�سو�ق جديدة خارج �أبوظبي.
هذ� و�رتفع عدد �ل�سركات �لنا�سئة �لتي جذبتها �ملن�سة منذ يناير 2020 
من 35 �سركة �إىل 102 �سركة، حمققة بذلك زيادة قدرها 191 يف �ملائة 
وكوريا  �إ�سر�ئيل  من  �سركات  ت�سم  �لآن  �ملن�سة  وباتت  فقط،  و�ح��د  عام  يف 
�جلنوبية وجمهورية �لت�سيك ونيجرييا، �لتي �ن�سمت يف دي�سمرب 2020.

ت�صارك يف 7 حتديات �صمن الدورة احلالية لربنامج م�صرعات دبي امل�صتقبل

ع�املي��ة تبتك��ر وت�ض��مم امل�ض��تقبل يف دب��ي �ض��ركة   20
من اأ�صل 556 يف بداية الربنامج وتقييم 35 �صركة يف نهاية املرحلة الأوىل يف نوفمرب املا�صي ال�صركات  اختيار  • مت 

لل�صراكات الناجحة بني القطاعني احلكومي واخلا�س يف جمال دعم وتبني البتكار وتوظيف التكنولوجيا احلديثة عاملي  منوذج  • دبي 
•• دبي-الفجر: 

دبي  "م�سرعات  ب���رن���ام���ج  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
دبي  موؤ�س�سة  مبادر�ت  �إح��دى  �مل�ستقبل"، 
دولة  م��ن  نا�سئة  �سركة   20 للم�ستقبل، 
�لثانية  �ملرحلة  �سمن  و�لعامل،  �لإم��ار�ت 
"منطقة  يف  تنظم  �لتي  �حلالية  ل��دورت��ه 
�أ�سابيع   6 م��د�ر  على  لتعمل   ،"2071
لإيجاد حلول مبتكرة قائمة على توظيف 
�لنقل  م�ستقبل  جم��الت  يف  �لتكنولوجيا 
و�لتقنيات  �ل�سحية  و�ل��رع��اي��ة  و�ل��ط��اق��ة 

�لرقمية.
لهذه  �مل����ت����اأه����ل����ة  �ل���������س����رك����ات  و�����س����رتك����ز 
11 دول����ة ت�سمل  �مل��رح��ل��ة، و�ل��ت��ي مت��ث��ل 
وفرن�سا  و�إ�ستونيا  وك��ن��د�  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�ملتحدة  و�أمل��ان��ي��ا و�ل���ولي���ات  و���س��ن��غ��اف��ورة 
و�أيرلند�  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ل�سعودية،  �لعربية  و�ململكة  و�سوي�سر� 
�ل��ق��ط��اع��ات �حليوية  ق����درة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�لعاملية يف �جلديدة يف  �لتوجهات  ملو�كبة 
�لتي  �لتحديات  وجت���اوز  �ملقبلة،  �ملرحلة 
فر�ستها جائحة فريو�س كورونا �مل�ستجد 

"كوفيد19-".
و�سهدت �ملرحلة �لأوىل �لتي مت تنظيمها 

�ملا�سي،  ن���وف���م���رب  خ�����الل  بعد"  "عن 
���س��رك��ة مت �خ��ت��ي��اره��ا من   35 م�����س��ارك��ة 
على  وعملت  م�ساركة،  طلب   556 �أ�سل 
ت�سم  متخ�س�سة  حتكيم  جلنة  تقييمها 
�لبتكار  قطاعات  يف  �خل���رب�ء  م��ن  نخبة 

و�لتكنولوجيا �ملتقدمة. 

عبد العزيز اجلزيري: مرونة و�صرعة 
يف التكيف مع املتغريات العاملية

و�أكد عبد �لعزيز �جلزيري نائب �لرئي�س 
للم�ستقبل،  دب����ي  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�مل�ستقبل"  دب���ي  "م�سرعات  ب��رن��ام��ج  �أن 
على  وق���ادرة  مرنة  جتربة  بتطوير  جن��ح 
�لتحديات  مع  و�سال�سة  ب�سرعة  �لتكيف 
�ل��ت��ي �سهدها �ل��ع��امل خ��الل �مل��ا���س��ي، مبا 
و�لإجناز  �لعمل  م�سرية  مبو��سلة  ي�سهم 
دبي  �لعمل �حلكومي يف  ب���اأد�ء  و�لرت��ق��اء 
ل��روؤي��ة �ساحب  ودول��ة �لإم����ار�ت، حتقيقاً 
�آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي "رعاه �هلل".
دبي  م�سرعات  برنامج  "يهدف  و�أ���س��اف: 
و��ستعد�د  ق�����درة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �مل�����س��ت��ق��ب��ل 
�ملتغري�ت  مل��و�ك��ب��ة  �حل��ي��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 

فريو�س  جائحة  تفر�سها  �لتي  �ملت�سارعة 
�أف�سل  ��ستقطاب  ع��رب  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا 
�لتكنولوجية  و�ل�سركات  �ملبتكرة  �لأفكار 
وتنفيذ  و�خ��ت��ب��ار  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
�جلهات  ج��اه��زي��ة  ت��ع��زز  ج��دي��دة  م�ساريع 

�حلكومية يف دبي للمرحلة �ملقبلة".

حتديات  7
برنامج  م����ن  �مل���رح���ل���ة  ه�����ذه  وت��ت�����س��م��ن 
حتديات   7 �مل�����س��ت��ق��ب��ل  دب�����ي  م�������س���رع���ات 
بدبي،  و�ملو��سالت  �لطرق  �أطلقتها هيئة 

وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة �ل�سحة 
ديجيتال،  و�ت�سالت  دب��ي،  وبلدية  بدبي، 
فعالية  وتعزيز  خدماتها  تطوير  بهدف 
منتجاتها، ومبا ي�سهم بتعزيز مكانة دبي 
بني  �لناجحة  لل�سر�كات  ع��امل��ي  ك��ن��م��وذج 
جمال  يف  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني 
دعم وتبني �لبتكار وتوظيف �لتكنولوجيا 

�حلديثة. 
بالربنامج  �مل�سمولة  �ل�سركات  و�ستعمل 
وتنفيذ  لت�سميم  �حلكومية  �جلهات  مع 
بر�مج جتريبية، و��ستك�ساف مناذج �أعمال 
ج��دي��دة، وع��ر���س �أف��ك��اره��ا �لب��ت��ك��اري��ة يف 
خمتلف �ل��ق��ط��اع��ات، و�إب�����ر�ز ق��در�ت��ه��ا يف 
تقدمي حلول منا�سبة للتحديات �لقائمة.

فر�س متنوعة 
�لربنامج جمموعة من  ويت�سمن جدول 
حول  للم�ساركني  �لتعريفية  �جل��ل�����س��ات 
و�قع �لبتكار وريادة �لأعمال يف دبي، فيما 
 "2071 "منطقة  يف  �ل��ع��م��ل  ل��ه��م  يتيح 
فر�سة �لتو��سل مع �ل�سركاء من �جلهات 
و�مل�ستثمرين،  و�خل���ا����س���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
لتو�سيع  ج����دي����دة  ف���ر����س  و����س��ت��ك�����س��اف 
�لأعمال يف �ملنطقة. و�سينظم �لربنامج يف 

نهاية مرحلته �لثانية يوماً خا�ساً لعر�س 
�ل�سركات  طورتها  �لتي  و�لأفكار  �مل�ساريع 
�ل��ع��م��ل يف �جلهات  ف����رق  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

�حلكومية.

جتربة عاملية
حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  �أن  يذكر 
دبي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم  �آل  ر������س����د  ب����ن 
جمل�س  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 

�أطلق  للم�ستقبل،  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  �أم���ن���اء 
عام  �مل�ستقبل"  دب��ي  "م�سرعات  ب��رن��ام��ج 
عاملية  م��ن�����س��ة  ت��وف��ري  ب��ه��دف   ،2016
�لقطاعات  م�ستقبل  ل�سناعة  متكاملة 
�قت�سادية  قيمة  وخ��ل��ق  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لأعمال  وت�سريع  �حت�سان  على  قائمة 
وجذب  �مل�ستقبلية  �لتكنولوجية  و�حللول 
�ل���ع���امل جل��رب��ة وتطبيق  ع��ق��ول  �أف�����س��ل 
�بتكار�تها على م�ستوى مدينة دبي ودولة 

�لإمار�ت.
�مل�ستقبل" �سل�سلة  "م�سرعات دبي  وتنظم 
من ور�س �لعمل �ملتخ�س�سة و�لجتماعات 
�ملتنوعة  و�مل��ع��رف��ي��ة  �مل��ه��ن��ي��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
فر�سة  ويقدم   ،"2071 "منطقة  �سمن 
حلول  لإي���ج���اد  �مل�����س��رتك  للعمل  م��ث��ال��ي��ة 
ملختلف �لتحديات عرب ��ستك�ساف تقنيات 
بال�سكل  وتوظيفها  وتطويرها  �مل�ستقبل 

�لأمثل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

تدوير،   – �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي  مركز  �أعلن 
ك�������س���ارة غ��ي��اث��ي يف منطقة  �ف���ت���ت���اح  �إع�������ادة  ع���ن 
�لظفرة، وذلك �سمن خطة �ملركز �ل�سرت�تيجية 
�ملتعلقة  �لبيئية  �لأه����د�ف  حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
و�لتغلب  للنفايات،  و�ملتكاملة  �ل�سليمة  ب���الإد�رة 
على �لزيادة يف كمية �ملخلفات �لناجتة عن �أعمال 

�لبناء و�لهدم يف �إمارة �بوظبي.
�إىل  غياثي  ملن�ساأة  �ل�ستيعابية  �لطاقة  وت�سل 
�لبناء و�لهدم ب�سكل  خملفات  من  طن   2000

يومي، مبا يعادل 30 �ألف طن �سهرياً.
�لأ�ساليب  لأح���دث  وف��ق��اً  غياثي  ك�����س��ارة  وتعمل 
ح�سى  تنتج  حيث  �مل��ج��ال،  ذل��ك  يف  عاملياً  �ملتبعة 
من  �لعديد  يف  ��ستخد�مها  يتم  عالية  ج��ودة  ذو 
كم�ساريع  و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  �حل��ي��وي��ة  �مل�����س��اري��ع 
�لطرق و�لبنية �لتحتية ب�سكل عام و�لعديد من 
�لظفرة،  منطقة  يف  ُت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل���س��ت��خ��د�م��ات 
�لتطوير  عملية  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  و�ل��ت��ي 
و�لنه�سة يف تلك �ملنطقة، �إىل جانب �حلد �لكبري 
�إىل �ملطامر  �ل��ن��ف��اي��ات  �إر����س���ال ك��م��ي��ات م��ن  م��ن 
�مل�ساهمة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  و�مل���ك���ب���ات 
�ل��ف��اع��ل��ة يف ت��وف��ري م��ن��ت��ج��ات م��ت��ن��وع��ه م��ن تلك 
�لنفايات �لقابلة لإعادة �لتدوير وعر�سها ب�سكل 

مما  �مل�ساريع،  خمتلف  يف  لال�ستخد�م  �قت�سادي 
�لحتبا�س  تاأثري  تقليل  يف  كبري  �أث��ر  له  �سيكون 
�حلر�ري و�مل�ساهمة يف زيادة �لوظائف �ل�سديقة 

للبيئة يف �ملنطقة.
ويتم �لتعامل مع �لنفايات بغر�س �إعادة تدويرها 
للتاأكد  �ل��دق��ي��ق  فح�سها  بعد  غياثي  ك�����س��ارة  يف 
وخلوها  �ل��ت��دوي��ر  �إع���ادة  ل�سروط  مو�فاتها  م��ن 
�إعادة  لأغر��س  �ساحلة  غري  �أخ��رى  نفايات  من 
�ل��ت��دوي��ر، م��ن �أج���ل جت��ن��ب �ل��ت��اأث��ري�ت �ل�سلبية 
�إمت��ام عمليات  �ملنتجة، و�سمان  �مل��و�د  على جودة 
يف  �ل��ب��د�ي��ة  قبل  وف��رزه��ا  �لنفايات  �أوز�ن  قيا�س 
�لعمل وتك�سري تلك �لنفايات �ل�سلبة من خالل 
ت��ق��ط��ي��ع �حل���ج���ارة ل��ق��ط��ع خم��ت��ل��ف��ة ون��ق��ل��ه��ا �إىل 

�ل�سو�ئب  م��ن  لتنظيفها  �ل��ي��دوي  �لف�سل  غ��رف 
متريرها  ث��م  و�لأخ�����س��اب،  �لبال�ستيكية  و�مل����و�د 
ه��و�ء مثبتة يف خطوط نقل تلك  عرب م�سخات 
�ل�سو�ئب، بعد  �لتخل�س من  �حلجارة ت�ساهم يف 
ذلك متر �ملو�د �إىل �لك�سارة �لرئي�سية ل�ستخر�ج 
بالأحجام  ت���دوي���ره���ا  �مل���ع���اد  �حل�����س��ى  ح��ب��ي��ب��ات 

�ملطلوبة.
ك��ب��ري يف توفري  ب�سكل  غ��ي��اث��ي  ك�����س��ارة  وت�����س��اع��د 
ن��ف��ق��ات ع��ال��ي��ة ع��ل��ى �لق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي لإم���ارة 
�أبوظبي من خالل ترجمتها ل�سرت�تيجية مركز 
�أبوظبي لإد�رة �لنفايات �لر�مية �إىل توفري �أكرب 
قدر ممكن من ��ستري�د كميات من �حل�سى عرب 
�لك�سار�ت  من  وغريها  �لك�سارة  تلك  يف  تدويره 

م�ساريع  يف  ��ستخد�مها  يتم  و�ل��ت��ي  �لإم����ارة،  يف 
حيوية بالتعاون مع �جلهات �حلكومية و�ل�سركاء 
�لفاعلة يف  �مل�ساهمة  �لقطاع �خلا�س بق�سد  من 

تقليل �أعباء �ل�ستري�د ب�سكل عام.
وبهذه �ملنا�سبة، قال �سعادة �لدكتور �سامل خلفان 
�لكعبي، مدير عام مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات 
– تدوير:" �إن توجه تدوير لإعادة �فتتاح ك�سارة 
غياثي، جاء متا�سياً مع �سعيها �ملتو��سل لتحقيق 
 75% �أه��د�ف روؤي��ة �أبوظبي �ملتمثلة يف حتويل 
من �لنفايات عن �ملطامر، ونظر�ً للنتائج �لكبرية 
�إمارة  �لتابعة للمركز يف  �لك�سار�ت  �لتي حققتها 
�أب���وظ���ب���ي، و�ل���ت���ي �أع�����ادت ت���دوي���ر ك��م��ي��ات هائلة 
�ساحلة  وجعلتها  و�ل��ه��دم،  �ل��ب��ن��اء  خملفات  م��ن 
ل��ال���س��ت��خ��د�م يف م�����س��اري��ع ع��م��الق��ة وح��ي��وي��ة يف 
�أب��وظ��ب��ي وغ��ريه��ا من  منطقة �ل��ظ��ف��رة و�إم�����ارة 
و�لتي  �ل��دول��ة،  من  متفرقة  مناطق  يف  �مل�ساريع 
ب��ح��د ذ�ت��ه��ا ك��ان��ت �جن�����از�ً ك��ب��ري�ً ع��ل��ى م�ستوى 
من  يتبعه  وم��ا  �مل��دف��ون��ة  �لنفايات  ن�سبة  تقليل 
ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى �لح��ت��ب��ا���س �حل�����ر�ري وما 
كبرية  �قت�سادية  تكاليف  ت��وف��ري  م��ن  يت�سمنه 

على �لقت�ساد �لوطني لإمارة �أبوظبي.
وتابع �لكعبي: بال �سك فاإن ك�سارة غياثي لإعادة 
ب�سكٍل  �ست�ساهم  و�ل��ه��دم،  �لبناء  خملفات  تدوير 
كبري يف �إحر�ز تقدم ملمو�س يف تطوير �ملنظومة 

�جلو�نب،  ك��اف��ة  م��ن  �ل��ن��ف��اي��ات  لإد�رة  �ملتكاملة 
و���س��ت��ع��زز م���ن �حل���ل���ول �لإي��ج��اب��ي��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
مبخلفات �لبناء و�لهدم من خالل �حلفاظ على 
�لبيئة عرب �حلد من  �مل��و�رد �لطبيعية، وحماية 

�لتلوث �لناجت عن زيادة وتر�كم تلك �ملخلفات.
و�أكد �لكعبي �أن كافة �لعمليات �لتي جتري د�خل 
دقيق  ب�سكل  عليها  �ل��وق��وف  مت  غ��ي��اث��ي  ك�����س��ارة 
و�ملمار�سات  �لأ�ساليب  لأح��دث  وفقاً  و�عتمادها 
�أن  �لعاملية �ملعمول بها يف ذلك �ل�سعيد، باعتبار 
�إن�ساء  يف  �أ�سا�سية  م��و�د  �ست�سبح  �ملخلفات  تلك 
م�ساريع حيوية هامة و�أ�سا�سية يف �إمارة �أبوظبي 

ب�سكل عام.
لإد�رة  �بوظبي  �إن م�ساعفة مركز  �لكعبي  وقال 
وتبنيه  ون�ساطاته  �أع��م��ال��ه  – ت��دوي��ر  �ل��ن��ف��اي��ات 
�لو�سول  ت�ستهدف  �ل���دو�م  على  ج��دي��دة  ب��ر�م��ج 
وتعزيز  �أبوظبي  �إم���ارة  جمتمع  حلماية  �ل��د�ئ��م 
�لبيئة  وح��م��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة  م��ظ��اه��ر  ك��اف��ة 
�لتنمية  مظاهر  كل  وتعزيز  �لتلوث  من  و�حل��د 
ل���روؤي���ة حكومة  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �مل�����س��ت��د�م��ة يف �لم�����ارة 
�بوظبي 2030 �لتي جعلت �مارة �بوظبي قدوة 
ومنوذجاً عاملياً يف جمال �لتنمية �مل�ستد�مة بكل 

�أ�سكالها.

»تدوير« تعيد افتتاح ك�ضارة غياثي يف منطقة الظفرة
يقارب 2000 طن يوميًا  ما  • ت�صتقبل 

العاملية  الأ�صاليب  اأحدث  • تعتمد 
• ت�صاهم يف احلفاظ على املوارد الطبيعية

تاأثري الحتبا�س احلراري  من  • احلد 
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املال والأعمال

الإمارات والأردن تعززان �صبل تنمية التعاون القت�صادي 

ابن ط�ق: العالقات االإماراتية االأردنية اأخ�ية وتاريخية را�ضخة.. و�ضنعمل مع احلك�مة االأردنية لتعزيز فر�س التبادل التجاري وتدفق اال�ضتثمارات بني البلدين 

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �لقت�ساد مع معايل 
مها علي وزيرة �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين باململكة �لأردنية 
�لها�سمية، �لعالقات �لقت�سادية و�سبل دعمها وتطويرها مبا 
وجهات  وت��ب��ادل  �ل�سقيقني،  �لبلدين  �سعبي  م�سلحة  يخدم 
�لقت�سادية  و�مل�����س��ت��ج��د�ت  �لق�سايا  م��ن  ع���دد  ح���ول  �ل��ن��ظ��ر 

�لثنائية �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
�ملن�سات  ع��رب  عقد  �ل���ذي   - �للقاء  خ��الل  �ل��وزي��ر�ن  وناق�س 
خالل  �لقت�سادية  �ل�سر�كة  �أطر  تنمية  �سبل   - �لفرت��سية 
كما  كوفيد19-،  بعد  ما  وف��رتة  �لقت�سادي  �لتعايف  مرحلة 
تدفق  وتعزيز  �لتجاري  �لتبادل  لزيادة  �لتعاون  فر�س  بحثا 
�ل�سركات  من  مزيد  ت�سجيع  وكيفية  �ملتبادلة،  �ل�ستثمار�ت 
�لإمار�تية و�لأردنية على ��ستك�ساف �لفر�س �ملتاحة يف �أ�سو�ق 
و�مل�ساريع  �لأع��م��ال  ري���ادة  قطاع  على  �لرتكيز  م��ع  �لبلدين، 
�لبلدين و�سبل عقد �سر�كات مثمرة  �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف 
على  �لرتكيز  م��ع  �ملقبلة،  �ملرحلة  خ��الل  بينها  وم�ستد�مة 

قطاع �لزر�عة و�ل�سناعات و�ملنتجات �لغذ�ئية.
و�أكد معايل عبد �هلل بن طوق على عمق �لعالقات �لإمار�تية 

�لأردن���ي���ة، �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى رو�ب����ط �أخ���وي���ة ت��اري��خ��ي��ة ر��سخة، 
مدفوعة باحلر�س �مل�سرتك من قيادتي �لبلدين على تطوير 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل�سعيدين  ع��ل��ى  �ل�����س��ر�ك��ة  م�ستويات 
وفتح فر�س و�آفاق ��ستثمارية �أو�سع �أمام جمتمع �لأعمال يف 

�لبلدين.
�أب����رز م��وؤ���س��ر�ت �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري بني  و����س��ت��ع��ر���س معاليه 
�لبلدين، حيث بلغ �إجمايل �لتجارة �خلارجية غري �لنفطية 
درهم  م��ل��ي��ار   10.4 ن��ح��و   2019 ع����ام  يف  �جل��ان��ب��ني  ب���ني 
بالعام  مقارنة   10.6% بن�سبة  �رتفاعاً  م�سجاًل  �إم��ار�ت��ي، 
دولة  م��ن  �لت�سدير  �إع����ادة  ن�سبة  �رت��ف��ع��ت  فيما   ،2018
�لأولية  للبيانات  ووفقاً   .19% بنحو  �لأردن  �إىل  �لإم���ار�ت 
لعام 2020، حققت جتارة �ل�سلع �ملرتبطة بجائحة "كوفيد 
منو�ً ملمو�ساً حيث بلغت ن�سبة �لنمو يف  �لبلدين  19" بني 
جتارة �لأدوية %10، يف حني حققت جتارة �ل�سلع �لغذ�ئية 

وم�سنوعاتها منو�ً بن�سبة 12%.
وقال : " لدينا �ليوم �لعديد من ق�س�س �لنجاح �لتي حققتها 
�ل�����س��رك��ات �لإم��ار�ت��ي��ة م��ن خ���الل �ل���س��ت��ث��م��ار ب��ال�����س��ر�ك��ة مع 
�لقطاعات  من  متنوعة  جمموعة  �سملت  �لأردن،  يف  �أ�سقائنا 
�لتحتية  و�لبنية  �ملتجددة  و�لطاقة  و�ل�سياحة  �لزر�عة  مثل 

و�لربي،  �جلوي  و�لنقل  و�لت�سالت  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �لأردن���ي���ة يف  لال�ستثمار�ت  ك��ان  �مل��ق��اب��ل  ويف 
�ل��ع��دي��د م���ن �لأن�����س��ط��ة م��ث��ل �لتاأمني  ن��اج��ح��ا يف  ح�����س��ور� 
و�لتجزئة  �جلملة  وجتارة  �لتحويلية  و�ل�سناعات  و�لعقار�ت 
و�لنقل و�لتخزين، و�سنحر�س على �لعمل ب�سورة وثيقة مع 
�حلكومة �لأردنية لتعزيز تلك �ل�ستثمار�ت �ملتبادلة وتقوية 
�لبلدين ل�ستك�ساف فر�س  �لقطاع �خلا�س يف  �لرو�بط بني 

جديدة لل�سر�كة خالل �ملرحلة �ملقبلة".
�لإم����ار�ت  دول���ة  تتخذها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  معاليه  و����س��ت��ع��ر���س 
لت�سريع عملية �لتعايف �لقت�سادي من جائحة " كوفيد - 19 
�لإمار�ت تقود خطة ر�ئدة ومتكاملة  دولة  �أن  �إىل  " ، م�سري�ً 
تت�سمن حزمة من �ملبادر�ت �ملرنة لتعزيز �لتعايف و�لنهو�س 
�لقت�سادي وتطوير م�سار �إمنائي م�ستد�م لالقت�ساد ملرحلة 

ما بعد " كوفيد - 19 ".
�لعديد من  �لأردين يف  بالتعاون مع �جلانب  ورح��ب معاليه 
مبادر�ت �خلطة مبا يحقق �مل�سالح �مل�سرتكة للبلدين .. د�عيا 
و�حلو�فز  �ملقومات  من  �ل�ستفادة  �إىل  �لبلدين  يف  �ل�سركات 
مبا  منهما  ك��ل  يف  �لقت�سادية  �لبيئة  يف  �ل��و�ع��دة  و�لفر�س 
ي��خ��دم ج��ه��ود �ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�سديقني. 

�لأردنية  �لعالقات  عمق  علي  مها  معايل  �أك��دت  جانبها،  من 
ومثاًل  �أ���س��ي��اًل  من��وذًج��ا  تعترب  و�ل��ت��ي  �مل�سرتكة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
قيادتي  وروؤى  توجيهات  بف�سل  تر�سخت  و�لتي  به  يحتذى 
�لبلدين. كما �أكدت معاليها على �أهمية مو��سلة تعزيز �أطر 
رغبة  �إىل  م�سرية  �لأول��وي��ة،  ذ�ت  �لقطاعات  بكافة  �لتعاون 

�حل��ك��وم��ة �لأردن���ي���ة يف ت��ب��ادل �خل����رب�ت يف جم���الت تنظيم 
بال�ستفادة من  �ل��رق��م��ي  �لإل��ك��رتون��ي��ة و�لق��ت�����س��اد  �ل��ت��ج��ارة 
�لتجربة �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ر�ئ��دة يف ه��ذه �مل��ج��الت، و�لعمل على 
�إطالع �مل�ستثمرين �لإمار�تيني بالفر�س �ل�ستثمارية �ملتاحة 

يف �ململكة لتعزيز رو�بط �لتعاون �ل�ستثماري و�لتجاري.

العالقات التي جتمع البلدين تعترب من�ذجًا اأ�ضياًل ومثااًل يحتذى به علي:  •  مها 
النفطي بني البلدين يف 2019 بزيادة 10.6 % عن 2018 .. و ارتفاع بن�ضبة 19 % يف اإعادة الت�ضدير االإماراتي اإىل االأردن  غري  التجاري  التبادل  اإجمايل  اإماراتي  درهم  مليار   10.4 •

ثاين الزي�دي يطلع على اإجنازات جمم�عة االبتكار ال�ضناعية يف جمال �ضناعة ال�ثائق الثب�تية

االحتادية لل�ضرائب ت�ا�ضل حمالتها التفتي�ضية باالأ�ض�اق 
املحلية حلماية حق�ق امل�ضتهلكني ومكافحة التهرب ال�ضريبي

•• ال�شارقة -وام:

�ط��ل��ع م��ع��ايل �ل���دك���ت���ور ث����اين بن 
�أحمد �لزيودي وزير دولة للتجارة 
زي����ارت����ه �م�س  �خل���ارج���ي���ة خ����الل 
�ل�سناعية  �لبتكار  جمموعة  مقر 
�لعاملية  �ل�سركة   - بال�سارقة  ذ.م.م 
وتنفيذ  ���س��ن��اع��ة  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
�لإلكرتونية  �ل��ث��ب��وت��ي��ة  �ل��وث��ائ��ق 
وبطاقات �لدفع و�أنظمة �ملعلومات 
�لإنتاجية  �ل�سركة  ق��در�ت  على   -
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة و�إجن����از�ت����ه����ا يف 
و  �ملميزة  �لعلمية  �لبحوث  جم��ال 

�لطباعة �ملوؤمنة.

وتنفيذها يف �أي دولة حول �لعامل.
�لعمليات  ج��م��ي��ع  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
�لإن����ت����اج����ي����ة �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة يف 
�ل�سناعية  �لب���ت���ك���ار  جم���م���وع���ة 
لت�سنيع  م��وح��دة  �سل�سلة  ت�سمل 
و�إن����ت����اج �ل���وث���ائ���ق �ل��ث��ب��وت��ي��ة على 
ولديها  و�ل����ورق  �لبوليمري  �مل���ادة 
ب���ر�ء�ت �خ��رت�ع وملكية فكرية يف 
و�إنتاج  �حليوية  �لقيا�سات  جم��ال 
�لوثائق �لثبوتية باأعلى م�ستويات 
�جل����������ودة و�أن�����ظ�����م�����ة �مل���ع���ل���وم���ات 
و�ل��ل��ي��زر و�مل��ن��ت��ج��ات ع��ل��ى �لبويل 
كربونات وتكنولوجيا عزل معدنة 
 I-Met لهولوغر�م وتكنولوجيا�

يخ�س  فيما  �ل��ه��ام��ة  و�إجن���از�ت���ه���ا 
�لفكرية  و�مللكية  �لخرت�ع  بر�ء�ت 

�لتي يقدر عددها ب� 399 .
و�أك������د �أن�����ه وف���ق���ا مل���ا ���س��اه��ده ف���اإن 
ق�سارى  �ل���ي���وم  ت��ب��ذل  �مل��ج��م��وع��ة 
ج��ه��ده��ا ل���رف���ع م��ك��ان��ة �لإم�������ار�ت 
لإد�رة  وع���امل���ي  �إق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز 
�لأعمال �لتجارية و�ل�ستثمار وباأنَّ 
متاما  تتطابق  �لفريدة  �إجناز�تها 
�أه�����د�ف و�أه����م توجهات  �أب����رز  م��ع 
�لبتكار�ت  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل���دول���ة 
وريادة  �لتنمية  وتعزيز  �ملتو��سلة 
�لعاملة  لل�سركات  دع��ًم��ا  �لأع��م��ال 

بالدولة باأق�سى قدر ممكن.

ك��م��ا �ط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى خمترب 
�ل�سركة للبحوث �لعلمية يف جمال 
ل�سناعة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��وي��ر 
�أماًنا  �لأع���ل���ى  �ل��ث��ب��وت��ي��ة  �ل��وث��ائ��ق 

�لتي تنتجها �ملجموعة .
وقال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد 
�لزيودي - يف ت�سريح لوكالة �أنباء 
�لتكنولوجيا  �إن   - �لإم��ار�ت )و�م( 
جزء  ه��ي  �ملجموعة  تطبقها  �لتي 
ومكونات  ع��ن��ا���س��ر  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ  ل 
�لبيومرتية  �ل��ث��ب��وت��ي��ة  �ل���وث���ائ���ق 
�جل�����ودة  �إىل  لف���ت���ا   .. �مل���ب���ت���ك���رة 
منتجات  بها  تتمتع  �لتي  �لعالية 
�لتكنولوجيا  وح��د�ث��ة  �مل��ج��م��وع��ة 

و �أع������رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ث��ق��ت��ه ب���اأن 
�أو�سع  �آف��اق��اً  �ملقبلة  �ملرحلة  ت�سهد 
و�ملجموعة  �ل����وز�رة  ب��ني  للتعاون 
لال�ستثمار  ج��دي��دة  وج��ه��ات  لفتح 
يف �خلارج مبا �سينعك�س على زيادة 
�خلارجية  �ل����س���ت���ث���م���ار�ت  ح��ج��م 
�لقت�سادي  �لتنوع  لتحقيق  وذلك 

و�ملرونة و تعزيز �لتناف�سية.
م��ن جانبه ق��ال ت��رمي مطر ترمي 
�إن  للمجموعة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
 IIG جمموعة �لبتكار �ل�سناعية
�لتكنولوجيا  كافة  �ليوم  حتت�سن 
�ملتقدمة ل�سناعة مكونات �لوثائق 
�لثبوتية �لبيومرتية �لإلكرتونية 

�لحتادية  �لهيئة  م��ع  بالتن�سيق 
�لقت�سادية  و�ل��دو�ئ��ر  للجمارك 
لتنبيه �لأعمال �ملخالفة لت�سحيح 
�لمتثال  وحت���ق���ي���ق  �أو����س���اع���ه���م 

�لكامل".
�لهيئة  "عقدت  �سعادته:  و�أ���س��اف 
�لتدريبية  �ل�����دور�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
ملفت�سي دو�ئر �لتنمية �لقت�سادية 
�ملعنيني  �جل�����م�����ارك  وم����وظ����ف����ي 
ل�سمان  �ل���دول���ة  �إم������ار�ت  بجميع 
�ل�سريبية  �لأنظمة  تطبيق  كفاءة 
مب��ا يحقق �لأه����د�ف �مل��رج��وة من 

�لتطبيق".
�لب�ستاين  خ���ال���د  ����س���ع���ادة  و�أك�������د 
��ستمر�ر �لهيئة يف �لقيام بزيار�تها 
�إط���������ار �جل���ه���ود  �ل��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة يف 
بالتعاون  تنفذها  �ل��ت��ي  �ل��رق��اب��ي��ة 
مع �جلهات �ملخت�سة بهدف تعزيز 
�لل���ت���ز�م �ل�����س��ري��ب��ي، و�حل����د من 
للت�سريعات  �ملخالفة  �ل��ت��ع��ام��الت 
د�عياً  �ل�����س��ري��ب��ي��ة،  و�لإج���������ر�ء�ت 
لاللتز�م  ل��ل�����س��ري��ب��ة  �خل��ا���س��ع��ني 
�ل�سريبية  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  بتطبيق 

جتنباً للمخالفات.

�لتي ل حتمل "�لطو�بع �ل�سريبية 
جر�م  كيلو  �أل��ف  �لرقمية"  و14 
م�����ن م���ن���ت���ج���ات ت����ب����غ �لأرج����ي����ل����ة 
�أكرث  �سبط   مت  بينما   ، )�ملع�سل( 
خمالفة  ع���ب���وة  �آلف   803 م���ن 
م���ن �ل�����س��ل��ع �لن��ت��ق��ائ��ي��ة �لأخ����رى 
�لغازية،  �مل�����س��روب��ات  ت�سمل  �ل��ت��ي 
و�مل�سروبات  �ل��ط��اق��ة  وم�����س��روب��ات 
�لتدخني  و�أدو�ت  و�أجهزة  ة،  �ملَُحالَّ
�لإلكرتونية و�ل�سو�ئل �مل�ستخدمة 

فيها.
�لب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  و�أك��د 
م����دي����ر ع������ام �ل���ه���ي���ئ���ة �لحت����ادي����ة 
ت�����س��ع يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  ل��ل�����س��ر�ئ��ب 
على  �حل��ر���س  �أول��وي��ات��ه��ا  مقدمة 
ت�سرب  م���ن  �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  ح��م��اي��ة 
مطابقة  �ل��غ��ري  �ل�����س��ارة  �ملنتجات 
ملعايري �جلودة �ملعتمدة يف �لدولة، 
ويف  �ل�سريبي،  �لتهرب  ومكافحة 
�لهيئة جهودها  ذ�ته تكثف  �لوقت 
مل�����س��اع��دة ق��ط��اع��ات �لأع���م���ال على 
�لم��ت��ث��ال ل��الأن��ظ��م��ة و�لإج�����ر�ء�ت 
�سركاء  ب��اع��ت��ب��اره��م  �ل�����س��ري��ب��ي��ة 
�����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
بكفاءة  و�لتعامل  �لذ�تي  �لمتثال 

ووعي مع �لنظام �ل�سريبي.
�لهيئة  تعتمد   " ���س��ع��ادت��ه:  وق����ال 
معايري  ل���ل�������س���ر�ئ���ب  �لحت�����ادي�����ة 
�لعاملية  �مل���م���ار����س���ات  م���ع  ت��ت��و�ف��ق 
�لتنفيذ  ل���������س����م����ان  �حل�����دي�����ث�����ة 
و�لإج����ر�ء�ت  للت�سريعات  �لدقيق 
بو�سوح  ح���ددت  �ل��ت��ي  �ل�سريبية، 
ج��م��ي��ع �لل���ت���ز�م���ات �مل��ت��ب��ادل��ة بني 
�ل��ه��ي��ئ��ة ود�ف����ع����ي �ل�������س���ر�ئ���ب مع 
حماية  ع���ل���ى  �ل���ك���ام���ل  �حل����ر�����س 
�إج�����ر�ء�ت  خ���الل  م��ن  �مل�ستهلكني 
دقيقة لإحكام �لرقابة على �أ�سو�ق 
معايري  ب���اأع���ل���ى  ت��ت��م��ي��ز  �ل����دول����ة 

�حلوكمة و�ل�سفافية". 

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�������س�����ل�����ت �ل����ه����ي����ئ����ة �لحت������ادي������ة 
يف  �لتفتي�س  ح��م��الت  ل��ل�����س��ر�ئ��ب 
دو�ئر  مع  بالتعاون  �لدولة  �أ�سو�ق 
و�جلهات  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ب���ه���دف حماية  �لأخ�������رى  �مل��ع��ن��ي��ة 
�مل�ستهلكني وزي��ادة م�ستوى  حقوق 

�لمتثال �ل�سريبي. 
�أم�س  �أ����س���درت���ه  ب��ي��ان  و�أك������دت يف 
�إطار  ت��اأت��ي يف  �حل��م��الت  ه���ذه  �أن 
خطط �لهيئة للم�ساهمة يف تعزيز 
ل�سمان  �لأ�����س����و�ق  ع��ل��ى  �ل��رق��اب��ة 
و�لإجر�ء�ت  بالت�سريعات  �للتز�م 
�لتجارة  وح���م���اي���ة  �ل�����س��ري��ب��ي��ة، 
�ملنتجات  ب��ي��ع  وم���ن���ع  �ل�����س��رع��ي��ة، 
�ملهربة د�خل �لدولة و�لتهرب من 

دفع �سريبتها.
تطبيق  �أن  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أو�����س����ح����ت 
جناحاً  حقق  �لنتقائية  �ل�سريبة 
ظهور  �إىل  �أدى  مم����ا  م���ل���ح���وظ���اً 
�لإيجابية  �لآث��������ار  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�لرئي�سية  �لأه�����د�ف  �إىل  و���س��وًل 
ت�سريع  مقدمتها  ويف  لتطبيقها 
�آم���ن و�سحي  ب��ن��اء جمتمع  وت���رية 
��ستهالك  ن�����س��ب��ة  ت��خ��ف��ي�����س  ع���رب 
�أف���ر�د  ب�سحة  ت�سر  �ل��ت��ي  �ل�����س��ل��ع 
�لبيئة،  جودة  على  وتوؤثر  �ملجتمع 
�ملالية  �مل������و�رد  زي�����ادة  ف�����س��اًل ع���ن 
لدعم �لتو�سع �حلكومي باخلدمات 

�ملقدمة لأفر�د �ملجتمع.
�لإجمالية  �لقيمة  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
مت  �ل��ت��ي  �ل�سريبية  للم�ستحقات 
�سبطها خالل �لزيار�ت �لتفتي�سية 
بلغت  �ملا�سي  �ل��ع��ام  خ��الل  �ملنفذة 
191.83 مليون درهم، مو�سحة 
�خلا�سعة  �ل�سلع  ف��ئ��ة  �سمن  �أن���ه 
�لن��ت��ق��ائ��ي��ة مت �سبط  ل��ل�����س��ري��ب��ة 
9.4 ماليني علبة �سجائر خمالفة 

•• راأ�س اخليمة-�شليمان املاحي: 

�سجلت �ل�سركة �سايف ربح قوي يف �لربع �لر�بع باإرتفاع 
بن�سبة %39.3 على ��سا�س �سنوي ليبلغ 77.5 مليون 
درهم.�أد�ء قوي يف �لربع �لر�بع من �لعام 2020:و��سلت 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  يف  �لعاملية  �أ���س��و�ق��ن��ا  ع��رب  �لعمليات 
�ملتحدة و �ل�سعودية، �لهند، بنجالدي�س و�أوروبا حت�سنها 
2020، مما �أدى �إىل �إرتفاع  يف �لربع �لر�بع من �لعام 

�لإير�د�ت بن�سبة %15 على  �أ�سا�س ربع �سنوي .
و�رتفع هام�س �لربح �لإجمايل �لكلي بو�قع 80 نقطة 
�أ�سا�س �سنوياً بن�سبة %34.4 يف �لربع �لر�بع من �لعام 
�أعلى  للبالط  �لإج��م��ايل  �ل��رب��ح  هام�س  وبلغ   ،2020
باإرتفاع   34.8% بن�سبة  �لإط����الق  ع��ل��ى  ل��ه  م�ستوى 

بو�قع 350 نقطة �أ�سا�س على ��سا�س �سنوي.
�لإج��م��ال��ي��ة حت�سن  �ل��رب��ح  �إرت��ف��اع��ات ه��و�م�����س  وتعك�س 
يف  �ل�سركة  يجعل  مما  �لتنظيمية،  و�لعمليات  �لكفاءة 

و�سع قوي ملو��سلة �لتعايف من تاأثري كوفيد19-.
مليار   2.35 بلغت  �إي���ر�د�ت  �إجمايل  �ل�سركة  �سجلت  و 
�إنخفا�س  نتيجة   8.7% بن�سبة  ب��اإن��خ��ف��ا���س  دره����م، 
�إير�د�ت �لربع �لثاين من �لعام 2020 ب�سبب �لإغالق 

�مل�ساحب جلائحة كوفيد19-.
�لعام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  يف  ج��ي��د  ب�����س��ك��ل  �لأد�ء  وب�����د�أ 
ب�سبب  �ل��ث��اين  �ل��رب��ع  يف  �سلباً  ت��اأث��رت  ولكنها   2020
جميع  ع��رب  كوفيد19-  جلائحة  �مل�ساحب  �لإغ����الق 
�لثالث  �ل��رب��ع  يف  �لأ���س��و�ق  تعافت  �لرئي�سية.  �أ�سو�قنا 
قطاعي  يف  كورونا  قبل  ما  مل�ستويات   2020 �لعام  من 
�لبالط و�لدو�ت �ل�سحية، ومع ذلك فقد �إ�ستمرقطاع 
م�ستلزمات �ملائدة بالتاأثر نتيجة �ملوجة �لثانية لالإغالق 

�مل�ساحب لكوفيد19- 
وق����ال ع��ب��د�هلل م�����س��ع��د، �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة 
فريد�ً   2020 �لعام  " ك��ان   : �خليمة  ر�أ���س  �سري�ميك 
تاأثرت  لأعمالنا.  و�لتحديات  �لفر�س  من  ع��دد�  وط��رح 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب�سكل خ��ا���س نتيجة  ���س��ري�م��ي��ك  ���س��رك��ة 

�لإنك�ساف على قطاعات �لعقار�ت و�ل�سيافة.
�سليم  ب�سكل  �لت�سرف  على  لقدرتنا  ونظًر�   ، ذلك  ومع 
تنفيذ تد�بري  م��ن  ، فقد متكنا  �لأزم����ات  �أوق���ات  خ��الل 
تعايف  بتحقيق  لنا  �سمح  مم��ا   19 كوفيد  ت��اأث��ري  لإد�رة 
2020 حيث  ب����دًء� م��ن �ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث م��ن ع���ام  مبكر 
�لعام  بنهاية  كوفيد19-  قبل  ما  م�ستويات  �إىل  و�سلنا 
�أد�ء قوي يف �لربع �لر�بع من �لعام  حتقيق  مع   2020

جيدة لهذ� �لعام.  �إير�د�ت  وحتقيق   .2020
�لعربية  �ململكة  يف  �مل��ت��اح��ة  �ل��ف��ر���س  �إن��ت��ه��از  م��ن  متكنا 
�ل�سعودية وعززنا �أعمالنا يف هذ� �ل�سوق ، بالإ�سافة �إىل 
�لأ�سو�ق  يف  م�ستقرة  �إي���ر�د�ت  وت�سجيل  �لتكاليف  �إد�رة 
�لأخرى. حت�سنت عملياتنا �لت�سغيلية يف �لهند و�أوروبا 

مما �إنعك�س ب�سكل �إيجابي على هو�م�سنا �لربحية.
�أولويتنا هي تعزيز  �ستكون   ،  2021 �لعام  �إىل  بالنظر 
عملياتنا �لعاملية مع تنويع وحت�سني �لربحية يف �أ�سو�ق 
من  �لتجاري  �لتميز  يف  �لإ�ستثمار  �سنو��سل  �لت�سدير. 
خالل فتح �سالت عر�س جديدة يف �أ�سو�قنا �لرئي�سية، 

مع تنفيذ تد�بري ملو��سلة �إد�رة تاأثري كوفيد19-.
80 نقطة  بو�قع  �لكلي  �لإجمايل  �لربح  �إرتفاع هام�س 
�أ�سا�س �سنوياً بن�سبة %34.4 يف �لربع �لر�بع من �لعام 
�أعلى  للبالط  �لإج��م��ايل  �ل��رب��ح  هام�س  وبلغ   ،2020
باإرتفاع   34.8% بن�سبة  �لإط����الق  ع��ل��ى  ل��ه  م�ستوى 

بو�قع 350 نقطة �أ�سا�س على ��سا�س �سنوي.

و�أ�ساف �سعادته: " تعتمد عمليات 
�لهيئة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لتفتي�س 
ميد�نية  رق����اب����ي����ة  �آل�����ي�����ات  ع���ل���ى 
و�إل���ك���رتون���ي���ة م��ت��ن��وع��ة مل���ن���ع بيع 
منتجات  ت��خ��زي��ن  �أو  ت������د�ول  �أو 
�لقيمة  ل�سريبة   م�ستوفاة  غ��ري 
�لنتقائية  �ل�سريبة  �أو  �مل�سافة 
�لآليات  ه��ذه  بني  وم��ن  �مل�ستحقة، 
�ملميزة  �ل��ع��الم��ات  و���س��ع  "نظام 
دخل  �ل��ذي  ومنتجاته  �لتبغ  على 
بد�ية  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �لتنفيذ  ح��ي��ز 
عام 2019 تنفيذ�ً لقر�ر جمل�س 
ل�سنة  رق��م )42(  �مل��وق��ر  �ل����وزر�ء 
يتم  حيث  �ل�����س��اأن،  ب��ه��ذ�   2018
�ل�سريبية  "�لطو�بع  ت��ث��ب��ي��ت 
�لرقمية" على علب منتجات �لتبغ 
�لبيانات  قاعدة  يف  ت�سجيلها  ويتم 
ك����ل طابع  وي��ت�����س��م��ن  ب���ال���ه���ي���ئ���ة، 
معلومات م�سجلة �إلكرتونياً ميكن 
ي�ستخدمه  خا�س  بجهاز  قر�ءتها 
للتاأكد  بذلك  �ملخولون  �ملفت�سون 
م���ن ����س���د�د �ل�����س��ري��ب��ة ع��ل��ى هذه 

�ملنتجات".
وذكر �سعادته: "�ساهمت �ل�سر�كات 
�لهيئة  �أق��ام��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ع���دي���دة 
بالدولة  �ملعنية  �جلهات  كافة  مع 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  ب��ال��ق��ط��اع��ني 
�لناجح  �لتطبيق  يف  �أ�سا�سي  ب��دوٍر 
ل���ل���ن���ظ���ام �ل�������س���ري���ب���ي، ف���ت���م من 
�ل�������س���ر�ك���ات حتقيق  ه�����ذه  خ�����الل 
�أبرزها رفع �لتوعية  �أه��د�ف هامة 
�لأعمال  �ل�سريبية لدى قطاعات 
�لهيئة  قامت  حيث  و�مل�ستهلكني، 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ���س��ل�����س��ل��ة م����ن �ل����ن����دو�ت 
وور�س �لعمل �لتعريفية لقطاعات 
�لأع������م������ال يف ج���م���ي���ع �لإم����������ار�ت 
كافة  ع��ل��ى  �لإج����اب����ة  خ��الل��ه��ا  مت 
تنظيم  مت  ك��م��ا  ����س��ت��ف�����س��ار�ت��ه��م، 
م�سرتكة  ت���ف���ت���ي�������س���ي���ة  ح�����م�����الت 

�ل�سريبية  �ل��ط��و�ب��ع  قيد  وح��ل��ول 
و�لتحكم بها و�حللول �ملتكاملة ملنع 

و�ل�سر�ئح  �ل��ب��ي��ان��ات  لتخ�سي�س 
�لتالم�سية  وغ����ري  �ل��ت��الم�����س��ي��ة 

و�لتالعب  و�لوثائق  �ل�سلع  تزوير 
مبحتوياتها.

عفت م�ضطفى �ضمن قائمة اأرابيان بيزن�س الأق�ى 100 �ضخ�ضية عربية حتت �ضن االأربعني
•• دبي-الفجر: 

تقدير�ً لإجناز�تها �لعديدة، �ختارت جملة "�أر�بيان بيزن�س" عفت م�سطفى، 
حترير  وم��دي��ر  �لت�سويقية"  ل����الإد�رة  "تاكتك�س  ل�سركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
جملة "مر��سي نيوز"، �سمن قائمة �أقوى 100 �سخ�سية عربية حتت �سن 
�لأربعني، حيث متتلك م�سطفى خربة و��سعة يف �لقطاع �لبحري، و�سجاًل 
�أكادميية  �سهاد�ت  عن  ف�ساًل  �ل��ك��ربى،  و�لإجن����از�ت  �لنجاحات  من  حافاًل 

مثرية لالإعجاب.
خالل م�سريتها �ملهنية �لتي متتد لأكرث من 9 �سنو�ت يف خمتلف جمالت 
ت�سعى  �لبحري حيث  بالقطاع  برز �سغف عفت م�سطفى  �لبحري،  �لإع��الم 
با�ستمر�ر ل�سمان منو موؤ�س�سات �لقطاع �لبحري من خالل ��سرت�تيجيات 
�ملزدهر،  �لقطاع  ه��ذ�  يف  م�سريتها  وخ���الل  متميزة.  وت�سويقية  �إع��الم��ي��ة 

عملت م�سطفى يف �لكثري من �مل�ساريع �لناجحة مع �لعديد من �لعمالء يف 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س. ومن خالل دورها كخبرية �إعالمية، ت�سعى 
�إىل تطوير ��سرت�تيجيات ور�سائل �إعالمية خم�س�سة تن�سجم مع �أهد�ف كل 
موؤ�س�سة. وتقود عفت فريقاً من �ملتخ�س�سني يف جمال �لإعالم يعمل مع عدد 
من �ملوؤ�س�سات �لكربى يف �لقطاع �لبحري لتطوير خمتلف �ل�سرت�تيجيات 
�ملطبوعات، و�ل�سر�كات،  �ملوؤ�س�سي مبا يف ذلك  بالتو��سل و�لت�سويق  �ملتعلقة 
�لإعالمي،  و�لتو��سل  �لجتماعي،  �لتو��سل  وو�سائل  �لإعالمي،  و�لت�سويق 

وتنظيم �ملوؤمتر�ت.
يف عام 2019، وخالل م�ساركتها �سمن وفد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
مت �ختيار م�سطفى لتكون م�سوؤول �لت�سويق �لر�سمي لر�بطة �ملر�أة �لعربية 
�لدولية،  �لبحرية  للمنظمة  �لتابعة   )AWIMA( �لبحري  �لقطاع  يف 
�ملوؤ�س�سية  بالعالمة  �ملرتبطة  �لعمليات  جميع  �إد�رة  م�سوؤولية  تولت  حيث 

للر�بطة، �إ�سافة �إىل تطوير وتطبيق �ل�سرت�تيجيات د�خلياً لتنفيذ �أن�سطة 
�لأن�سطة  جميع  على  �لإ���س��ر�ف  ع��ن  ف�ساًل  خ��ارج��ي��اً،  �لت�سويقي  �لت�����س��ال 
�ملهند�سة  �سعادة  قالت  �ملنا�سبة،  وبهذه  �مل�ستقبلية.  للفعاليات  �لت�سويقية 
�لطاقة  ب���وز�رة  �لبحري  �لنقل  ل�سوؤون  �ل��وزي��ر  م�ست�سار  م��ال��ك،  �آل  ح�سة 
"نحن  �لبحري:  �لقطاع  يف  �لعربية  �مل��ر�أة  ر�بطة  ورئي�سة  �لتحتية  و�لبنية 
�لقطاع  يف  �لعربية  �مل��ر�أة  "ر�بطة  ع�سو�ت  �إح��دى  �ختيار  يتم  �أن  فخورون 
�لبحري" �سمن هذه �لقائمة �ملرموقة، وذلك �إجناز مهم ت�ستحقه عفت عن 
جد�رة، فقد �أ�سهمت ب�سكل كبري، عرب م�ساعيها �لر�ئدة خالل م�سريتها مع 
�لر�بطة، يف �سمان تقلي�س �لفجوة بني �جلن�سني يف �لقطاع �لبحري، �لأمر 
�لبحري. ومن خالل  �لقطاع  �لعربية يف  �مل��ر�أة  دور  تر�سيخ  �أ�سهم يف  �ل��ذي 
�أنا و�ثقة من حتقيق عفت للمزيد  �مل�ستقبلية،  �إمكاناتها وقدر�تها وروؤيتها 

من �لإجناز�ت �ملهمة يف �لقطاع �لبحري ".

على الرغم من جائحة كورونا

 77.5 ملي�ن درهم �ضايف ربح �ضرياميك 
راأ�س اخليمة يف الربع الرابع لعام 2020

اأب�ظبي العاملي ي�ضدر اأنظمة 
حماية البيانات لعام 2021

•• اأبوظبي-وام:

�أ�سدر �سوق �أبوظبي �لعاملي - �ملركز 
�مل���ايل �ل����دويل �حل��ائ��ز ع��ل��ى جو�ئز 
�أنظمة   - �أبوظبي  �لعا�سمة  يف  عدة 
حماية �لبيانات لعام 2021، و�لتي 
�ستحل حمل �أنظمة حماية �لبيانات 
وي���اأت���ي   .  2015 ل���ع���ام  �حل���ال���ي���ة 
�لإع��الن عن �لأنظمة �جلديدة بعد 
ف��رتة م��ن �مل�����س��اور�ت �ل��ع��ام��ة، تلقت 
تعليقات  �ملقرتحة  �لأنظمة  خاللها 
�جلمهور.  من  �إيجابية  فعل  وردود 
معيارية  در����س��ة  �ل�سوق  �أج���رى  كما 
و�ملمار�سات  �مل��ع��اي��ري  �أف�����س��ل  ح���ول 
�ل��دول��ي��ة �مل��ع��م��ول ب��ه��ا، وب���ن���اء على 
�لأنظمة  �أن  �ل�������س���وق  ر�أى  ذل�����ك 
�لحتاد  يف  �لبيانات  حلماية  �لعامة 
�لأوروب��ي و�لتي دخلت حيز �لتنفيذ 
يف مايو 2018، هي �ملعيار �لدويل 
ت�سريعات  �لأبرز على  و�ملثال  �لر�ئد 
�ل���ب���ي���ان���ات. يذكر  م��ت��ي��ن��ة حل��م��اي��ة 
�جلديدة  �لأن��ظ��م��ة  تكييف  مت  �أن����ه 
م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات �ل�����س��وق مب��ا ينا�سب 
جمتمع �لأعمال وذلك مع �حلر�س 
م�ستوى  �أع��ل��ى  حتقيق  �سمان  على 
من حماية �لبيانات. وين�س �لنظام 
م�ستقل  مكتب  �إن�ساء  على  �جل��دي��د 
حل��م��اي��ة �ل��ب��ي��ان��ات، ي��ر�أ���س��ه مفو�س 
�سامي  �ل�����س��وق،  يف  �ل��ب��ي��ان��ات  حماية 
حممد، و�لذي جاء تعيينه من قبل 
�لعاملي،  �أبوظبي  �سوق  �إد�رة  جمل�س 
ح��ي��ث ميتلك خ���ربة ت��زي��د ع��ن 18 
و�خلا�س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  يف  عاما 
جمالت  خربته  وت�سمل  �لدولة،  يف 
و�لت�سريعات  �مل���ال���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
�لبيانات  وخ�����س��و���س��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لأمو�ل  غ�سل  ومكافحة  وحمايتها 
وذلك  �لإره������اب،  مكافحة  ومت��وي��ل 
م���ن خ���الل وظ���ائ���ف ع���دة يف جمال 
و�لتنفيذ،  و�لإ����س���ر�ف  �ل��رت�خ��ي�����س 
تعيينه  مت  وق��د  �ل�سيا�سات،  وو���س��ع 

لفرتة �أولية مدتها �أربع �سنو�ت.
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•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت �أم�س �لأول جولة طو�ف" 
�نطلقت  �ل��ت��ي  �جلميلة"  �أب��وظ��ب��ي 
وريا�سية،  ريا�سيا   250 مب�ساركة 
يتقدمهم  �جلن�سيات،  خمتلف  من 
وعلى  �ل�سخ�سيات  كبار  من  نخبة 
بن  خليفة  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ر�أ�سهم 
نهيان  �آل  ���س��خ��ب��وط  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
"موؤ�س�سة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ل�سيخ �سلطان بن خليفة �آل نهيان 
ومعايل  و�لعلمية"،  �لإن�����س��ان��ي��ة 
�خلييلي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري  �ل��دك��ت��ور 
�ملجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  د�ئ��������رة  رئ���ي�������س 
ومعايل �لدكتور �أحمد مبارك علي 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�سو  �مل��زروع��ي 
رئ���ي�������س مكتب  �أب����وظ����ب����ي  لإم��������ارة 
و�سعادة  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
�لها�سمي،  �ل�سيد  عبد�هلل  م  �للو�ء 
رئي�س  �لها�سمي  عبد�ملنعم  و�سعادة 

و�لآ�سيوي  �لإم���ار�ت���ي  �لحت���ادي���ن 
�لحت�����اد  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
���س��ع��ي��د عبد�هلل  و���س��ع��ادة  �ل������دويل، 
�ل���ف���ه���ي���م، و�����س����ع����ادة ع�������ارف حمد 
�أبوظبي  �أمني عام جمل�س  �لعو�ين 
�لريا�سي، و�سعادة �لنخرية �خليلي 
نادي  لإد�رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 

�أبوظبي للدر�جات �لهو�ئية.
ك��م��ا ����س���ارك يف �ل����ط����و�ف - �ل���ذي 
بلغت م�سافته �لجمالية 120 كم 
- ع���دد� م��ن �ل��در�ج��ني �ملحرتفني 
و�ل����ن����ج����وم �ل����دول����ي����ني م�����ن ف���رق 
�لهو�ئية،  ل����ل����در�ج����ات  �أب���وظ���ب���ي 
ويا�س، وربد�ن، و�لوثبة، و�جلزيرة، 
و�سايكل  �لهمم،  لأ�سحاب  و�ل��ع��ني 
مبنا�سبة  �جل��م��ي��ع  و�ح��ت��ف��ل  زون. 
جناح مهمة م�سبار �لأمل وو�سوله 
�لأح��م��ر، كاأول  �ل��ك��وك��ب  �إىل م���د�ر 
هذ�  تدخل  و�إ�سالمية  عربية  دول��ة 
�ملجال، وثالث دولة يف �لعامل تنجح 

يف �ملهمة من �أول حماولة.
�أن �لطو�ف  و�أكدت �للجنة �ملنظمة 
يتو�كب مع جهود �لدولة يف حتفيز 
كان  مبا  �لريا�سة،  ملز�ولة  �ملجتمع 
له �أثر� كبري� يف �أن ت�سبح �لإمار�ت 
يف �سد�رة �لدول مت�سارعة �لنمو يف 
�لعامل على م�ستوى �أعد�د ممار�سي 

�ل����ري����ا�����س����ة، وحت������دي������د� ري���ا����س���ة 
�ل����در�ج����ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة، وك���ذل���ك يف 
�ل�سنوية،  �لعاملية  �لبطولت  �أع��د�د 
لريا�سة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة. م��ن ناحيته  �ل���در�ج���ات 
�لها�سمي  �مل��ن��ع��م  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  �أك���د 
�جلميلة"  �أب���وظ���ب���ي  "طو�ف  �أن 

�لقيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة  ي��اأت��ي 
يف  �أه���د�ف  ع��دة  بتحقيق  �لر�سيدة 
ن�ساط و�حد، منها �أهد�ف ريا�سية 
�ملعامل  لإب����ر�ز  و�سياحية  و�سحية 
�ل�������س���ه���رية يف م���دي���ن���ة �أب���وظ���ب���ي ، 
�أنه من �أجل ذلك متت  م�سري� �إىل 
�أبوظبي  �ل�سباق ب" طو�ف  ت�سمية 

�جلميلة".
بال�سكر  "نتوجه  �لها�سمي:  وق��ال 
ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن  �ل�����س��ي��خ ز�ي�����د  �إىل 
���س��ل��ط��ان ب��ن ���س��خ��ب��وط �آل ن��ه��ي��ان ، 
م��غ��ري خمي�س  �ل���دك���ت���ور  وم���ع���ايل 
�ل��دك��ت��ور �أحمد  �خل��ي��ل��ي، وم��ع��ايل 
م��ب��ارك �مل���زروع���ي، و���س��ع��ادة عارف 
�لنخرية  و���س��ع��ادة  �ل���ع���و�ين،  ح��م��د 
�أث����رت  م�����س��ارك��ت��ه��م  لأن   ، �خل��ي��ل��ي 
�إىل  بال�سكر  ن��ت��وج��ه  ك��م��ا  �حل����دث، 
�أب��وظ��ب��ي، وب��ل��دي��ة مدينة  ���س��رط��ة 
و�لنقل،  �لبلديات  ود�ئ��رة  �أبوظبي، 
�لذر�ع  �لتطوعي  �أو�س�س  وبرنامج 

�ل����ت����ط����وع����ي لحت���������اد �لإم�������������ار�ت 
يف  ���س��اه��م��و�  لأن��ه��م  للجوجيت�سو، 
جن��اح �ل��ط��و�ف، و�أخ��رج��وه باأف�سل 
�ل�سباق  �أن ج��ولت  ون��وؤك��د  ���س��ورة، 
م�����س��ت��م��رة ب�����س��ك��ل �أ���س��ب��وع��ي، حيث 
بد�أت �ل�سباقات ب� 40 كم، ثم ز�دت 
�مل�سافة يف �جلولت �لتالية لت�سبح 
و 100 ، ثم 120 كم،   80 و   60
ومن �ملوؤكد �أنها �ستزيد م�سافتها يف 
�لرئي�سي  وهدفنا  �ملقبلة،  �جلولت 
هو جمتمع �سحي يحب �لريا�سة، 

وميار�سها، ويعتربها �أ�سلوب حياة.
و�لتقدير  �ل�سكر  ك��ل   " و�أ����س���اف: 
ول�ساحب  �ل���ر����س���ي���دة،  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
باجلو�نب  �ل��ك��ب��ري  �له��ت��م��ام  ع��ل��ى 
و�لرتفيهية  و�لريا�سية  �ل�سحية 
لأب��ن��اء �لإم������ار�ت و�مل��ق��ي��م��ني فيها، 

بتمكني  �مل�����س��ت��م��رة  و�ل���ت���وج���ي���ه���ات 
فيما  طاقاتهم  و��ستثمار  �ل�سباب 
���س��ي��م��ا يف ظل  �مل��ج��ت��م��ع، ول  ي��ف��ي��د 
جمهزة  وم�سار�ت  م�سامري  توفري 
و�آمنة يف معظم مناطق �لدولة على 
�أعلى م�ستوى من �جلودة و�لكفاءة، 
�إق��ام��ة م��ث��ل هذه  مب��ا ي�سجع ع��ل��ى 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  ����س���و�ء  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لح�����������رت�يف ب���ا����س���ت���ق���ط���اب جن����وم 
م�ستوى  ع��ل��ى  �أو  �ل��ع��امل،  و�أب���ط���ال 
و�سنحر�س  �ملجتمعية،  �لفعاليات 
د�ئ���م���ا ع��ل��ى ب���ل���ورة �ل��ت��وج��ي��ه��ات يف 
م�سروعات وبر�مج حتقق �لأهد�ف 

�ملرجوة".
و�ن����ط����ل����ق �ل�����ط�����و�ف �ب�����ت�����د�ء من 
�لكر�مة،  و�ح���ة  يف  �لأوىل  �ملرحلة 
وو����س���ل خ��الل��ه��ا �ل�����در�ج�����ون �إىل 
�خلليج  ���س��ارع  ع��رب  �حل�سن  ق�سر 
�أبوظبي  مب��رك��ز  م�����رور�  �ل��ع��رب��ي، 
"�أدنيك"،  ل��ل��م��ع��ار���س  �ل���وط���ن���ي 

ثم  �ل��ك��ورن��ي�����س.  مبنطقة  و�ن��ت��ه��اء 
ب�����د�أت �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن ق�سر 
�مل�����س��ار ع��رب طريق  �حل�����س��ن، ليمر 
ن��ح��و جزيرة  �مل�����س��ت��ق��ي��م��ة  �مل���ر����س���ى 
�لثالثة  �ملرحلة  �إىل  و�سول  �ملارية، 
يف جالرييا مول بعدها �لتف �مل�سار 
�أب��وظ��ب��ي، بعد  ع��ائ��د� نحو ج��زي��رة 
من  �ملمتدة  �لر�بعة  �ملرحلة  عبور 
حديقة �لفي، و�سمل م�سارها �ملرور 
�مل�سهورة  �مل��ع��امل  م��ن  �ل��ع��دي��د  على 
�ملرحلة  �للوفر يف  و�أب��رزه��ا متحف 
�ل�ساد�سة  �مل��رح��ل��ة  �أم���ا  �خل��ام�����س��ة. 
ف���ق���د �م����ت����دت ع���ل���ى ط�����ول مم�سى 
�ل�سابعة  �مل��رح��ل��ة  حتى  �ل�سعديات 
�مل�سار  وحافظ  �جلبيل.  حديقة  يف 
�ملحطة  دخ��ول  قبل  ��ستقامته  على 
وه����ي جزيرة  و�لأخ�������رية  �ل��ث��ام��ن��ة 
�لعودة  ث��م  ي��ا���س، و�ل����دور�ن حولها 
ن��ح��و و�ح�����ة �ل���ك���ر�م���ة ع���رب ج�سر 

�ملقطع من خالل مدينة خليفة.

•• دبي -وام:

للتحكيم  �لإم�����ار�ت  م��رك��ز  �أ���س��در 
�أندية  ب��اع��ت��ب��ار  ق�����ر�ر�  �ل��ري��ا���س��ي 
ومليحة  و�مل���د�م  و�ل��ذي��د  �لبطائح 
ب��احت��اد �لإم����ار�ت  �أع�����س��اء عاملني 
للكرة �لطائرة، مع رف�س �لدعوى 
ن�����ادي �حت�����اد كلباء  �مل���ق���دم���ة م���ن 
مو�سوعاً نظر�ً لرفعها قبل موعد 

��ستيفاء �سرط �لع�سوية �لعاملة.
جاء ذلك بعد �سدور حكم حمكمة 
�لريا�سية  ل��ل��م��ن��ازع��ات  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�لأندية �خلم�سة �سد  �ملقدمة من 
�لطائرة  ل��ل��ك��رة  �لإم�������ار�ت  �حت����اد 
ت�سميتها  م����ن  ت�������س���رره���ا  ب�������س���اأن 
وبالتايل   " "م�ساندة  ك��اأع�����س��اء 
�لت�سويت  ح����ق  م����ن  ح���رم���ان���ه���ا 

�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ة  ب��اج��ت��م��اع��ات 
لالحتاد.

وين�س حكم هيئة �لتحكيم برئا�سة 
كّل  وع�سوية  �سفلو،  �ل���رز�ق  عبد 
م�سعان  �سرور  �سليم  �لدكتور  من 
�ل�سام�سي، وعي�سى عبد �هلل  �سليم 
حيدر عبيد بن حيدر يف �ملنازعات 
و86  و84،   83 رق��م  �لريا�سية 
�أندية  �ع��ت��ب��ار  ع��ل��ى   2020 ل��ع��ام 
على  ومليحة  و�ل���ذي���د،  �ل��ب��ط��ائ��ح، 
باحتاد  عاملني  �أع�����س��اء  �ل��رتت��ي��ب 
ي��ت��م��ت��ع��ون بكافة  �ل��ط��ائ��رة  �ل���ك���رة 
�لعامل  للع�سو  �ملمنوحة  �حلقوق 
مع  �ل�سلة،  ذ�ت  �ل��ل��و�ئ��ح  مبوجب 
�إلغاء �لقر�ر�ت �لتي مت �عتمادها يف 
�جلمعية �لعمومية لالحتاد و�لتي 
�أغ�سط�س   24 ب��ت��اري��خ  �ن��ع��ق��دت 

بالر�سوم  �لحتاد  و�إلز�م   ،2020
و�أتعاب �لتحكيم.

يف  �لتحكيم  هيئة  حكم  ين�س  كما 
على   85 رق��م  �لريا�سية  �ملنازعة 
عاماًل  ع�سو�ً  �مل���د�م  ن���ادي  �عتبار 
باحتاد �لكرة �لطائرة يتمتع بكافة 
�لعامل  للع�سو  �ملمنوحة  �حلقوق 
مبوجب �للو�ئح ذ�ت �ل�سلة، و�إلز�م 
�لحتاد بالر�سوم و�أتعاب �لتحكيم.

يف  �لتحكيم  هيئة  حكم  ن�س  فيما 
على   82 رق��م  �لريا�سية  �ملنازعة 
نادي  من  �ملقدمة  �لدعوى  رف�س 
�لريا�سي  �ل���ث���ق���ايف  ك��ل��ب��اء  �حت�����اد 
مو�سوعاً نظر�ً لرفعها قبل موعد 
�لعاملة  �لع�سوية  �سرط  ��ستيفاء 
م����ع �إل�����ز�م�����ه ب���ال���ر����س���وم و�أت����ع����اب 

�لتحكيم.

و������س����ت����ن����دت ه���ي���ئ���ة �ل���ت���ح���ك���ي���م يف 
�أحكامها وفقا للبيان �ل�سادر عنها 
�لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  ع��ل��ى  �ل���ي���وم 
�ملعتمدة  �ل��ري��ا���س��ي��ة  ل���الحت���اد�ت 
ل�سنة  للريا�سة  �لعامة  �لهيئة  يف 

 13 �مل��ادة  يف  وبالتحديد   2014
�لع�سو  بتحويل  �خلا�سة  /ب/1، 
من م�ساند �إىل عامل بعد �نق�ساء 
للجمعية  �ن��ت�����س��اب��ه  ع��ل��ى  ���س��ن��ت��ني 
وكذلك   ،15 و�مل�����ادة  �ل��ع��م��وم��ي��ة، 
�سرطني  ح����ددت  �ل��ت��ي   38 �مل�����ادة 
م�ساند  من  �لع�سو  �سفة  لتحويل 
�سنتني  �نق�ساء  وه��م��ا  ع��ام��ل،  �إىل 
على �لع�سو يف �جلمعية �لعمومية 
�لع�سو  وحت��ق��ي��ق  م�����س��ان��د،  كع�سو 
مثل،  �لعاملة  �لع�سوية  ملتطلبات 
حتقيق �حلد �لأدنى من �مل�ساركات 
وعدم  �ملالية  �للتز�مات  وت�سديد 

�لإد�نة مبخالفة �أو جتاوز.
�لتحكيم  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أو����س���ح���ت  ك��م��ا 
من   63 �مل���ادة  �إىل  بال�ستناد  �أن���ه 
�لقو�عد �لإجر�ئية ملركز �لإمار�ت 

لحظت  ق��د  �ل��ري��ا���س��ي  للتحكيم 
على  يتفقا  مل  �مل��ن��ازع��ة  ط���ريف  �أن 
على  �لتطبيق  �ل���و�ج���ب  �ل��ق��ان��ون 
�لنز�ع  تنظر  �أنها  �سيما  ل  �ل��ن��ز�ع، 
بدرجة بد�ئية ولي�س هناك �سرط 
�أو م�سارطة حتكيم بني �لطرفني، 
�لقو�نني  ت�سل�سل  �إىل  وب��ال��رج��وع 
�ملادة  مب��وج��ب  تطبيقها  �ل��و�ج��ب 
�مل����ذك����ورة ف�����اإن �ل��ه��ي��ئ��ة ق�����ررت �أن 
�ل�سادرة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل���الئ���ح���ة 
ل�����الحت�����اد�ت �ل���ري���ا����س���ي���ة ب���ق���ر�ر 
 2014 ل�سنة   40 رق��م  �لرئي�س 
�لنز�ع  على  تطبيقها  �لو�جب  هي 
�أو  �إىل عدم وج��ود قو�نني  بالنظر 
ل��و�ئ��ح خ��ا���س��ة يف �حت���اد �لإم����ار�ت 

للكرة �لطائرة مبو�سوع �لنز�ع.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���س��ع��ادة ع��ل��ي بو 

ج�����س��ي��م رئ��ي�����س م���رك���ز �لإم�������ار�ت 
�لأحكام  �إن  �ل��ري��ا���س��ي  للتحكيم 
�ل�������س���ادرة ع���ن �مل���رك���ز م���ن خالل 
و�ل�ستئنافية  �لبتد�ئية  غرفتيه 
للقو�عد  �ل���س��ت��ن��اد  خ��الل��ه��ا  ي��ت��م 
و�للو�ئح  و�لأن��ظ��م��ة  �لإج���ر�ئ���ي���ة، 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة ل��ل��ع��م��ل بها 
حالة  مع  يتنا�سب  مبا  وتطبيقها، 

كل نز�ع.
و�أ���س��اف : " ���س��ع��د�ء ب��اإ���س��د�ر �أول 
فرتة  ع��ق��ب  للمركز  حتكيم  ح��ك��م 
ق�سرية منذ �لإعالن عن ت�سكيله، 
�لتي  مهمتنا  يف  نوفق  �أن  ونتمنى 
مفاهيم  وتر�سيخ  �إر�ساء  ت�ستهدف 
ثقافة  ن�سر  مع  و�لنز�هة،  �لعد�لة 
ب���ني كافة  �ل���ري���ا����س���ي،  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�لريا�سي،  ل��ل��م��ج��ال  �مل��ن��ت�����س��ب��ني 

ريا�سية  بيئة  �إي��ج��اد  ي�سمن  مب��ا 
منوذجية ي�سودها �لتميز و�لنجاح 
وحت���ق���ي���ق �ل���ن���ت���ائ���ج �مل���ن�������س���ودة ". 
�لغرفة  �أن حكم  و�أو�سح بو ج�سيم 
باملركز  �لتحكيم  لهيئة  �لبتد�ئية 
�إج����ر�ء�ت وخطو�ت  بعد  �سدر  ق��د 
در��سة  خاللها  م��ن  مت��ت  ع��دي��دة، 
ن�����ز�ع ع��ل��ى ح����دة م���ع تنظيم  ك���ل 
لال�ستماع  �ل��ن��ز�ع  لطريف  جل�سات 
لهم، و�لوقوف على حيثيات �لنز�ع 
و�أ�سبابه، وحمل �خلالف من �أجل 
عند  �لدقة  عن�سر  حتقيق  �سمان 
�سدور �حلكم، و�إعطاء كل ذي حق 
و�أهد�ف  م��ب��ادئ  يعك�س  مب��ا  حقه، 
�لتي  عمله  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل��رك��ز 
ت����رف����ع ����س���ع���ار حت���ق���ي���ق �ل���ع���د�ل���ة 

و�مل�ساو�ة بني جميع �لأطر�ف.

•• القاهرة -وام:

جنح منتخبنا �لوطني للرجبي يف ح�سد �مليد�لية �لربنزية يف �لبطولة �لعربية 
�مل�سرية  �لإ�سكندرية  �ملا�سية يف مدينة  �لثالثة  �لأي��ام  �أقيمت على مد�ر  �لتي 

مب�ساركة 8 منتخبات للرجال، و4 منتخبات لل�سيد�ت.
"رجال و�سيد�ت" ثم لعب  وتاأهل منتخبنا للدور ن�سف �لنهائي يف �ملناف�ستني 
�إجناز  يف  �لربونزية  �مليد�لية  �إح��ر�ز  و��ستطاع  و�ل��ر�ب��ع،  �لثالث  �ملركزين  على 
�أن منتخب �لإم��ار�ت لل�سيد�ت فاز  �إىل �سجل �لإجن��از�ت خا�سة  جديد ي�ساف 

مبيد�لية يف �أول بطولة عربية لل�سيد�ت.
يف  "�ل�سبت"  �لأول  �أم�س  م�ساء  �أقيمت  �لتي  �خلتامي  �ليوم  مناف�سات  ح�سر 
�لدكتور  معايل  بالإ�سكندرية  قري  �أب��ي  مبنطقة  �لبحرية  �لعربية  �لأكادميية 
�أ�سرف �سبحي وزير �ل�سباب و�لريا�سة �مل�سري، و�لدكتور �إ�سماعيل عبد �لغفار 

و�لنقل  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية  لالأكادميية  �مل�سرتك  �ملجل�س  رئي�س 
�لعربي و�لآ�سيوي للرجبي، وعدد  �لظالعي رئي�س �لحتادين  �لبحري، وقي�س 

من م�سوؤويل �لحتاد�ت �لعربية �مل�ساركة يف �لبطولة.
و�أ�ساد �لدكتور �أ�سرف �سبحي بنجاح �لبطولة، موؤكد� �أن �سجاعة �لحتاد �لعربي 
�لتجهيز�ت  كل  ومتابعة  �لتوقيت منذ فرتة  �ختيار  �لظالعي يف  قي�س  برئا�سة 
م�سر  يف  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  و�لتز�م  �لبطولة،  يف  �لزمني  للربنامج  وفقا 
�ساهمت يف �إجناح �حلدث، م�سري� �إىل �أن بطولة �سباعيات �لرجبي كانت حدثا 
و�أن  بنجاح،  م�سر  ��ست�سافتها  �لتي  �ليد  لكرة  �لعامل  كاأ�س  لبطولة  م�سغر� 
لكل  ويح�سب  ك��ورون��ا،  جائحة  بعد  للفرق  جممع  عربي  ح��دث  �أول  �لبطولة 
مت  �لتي  �لإح��رت�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت  بكافة  جميعا  �لتزمت  �أن��ه��ا  �مل�ساركة  �ل��وف��ود 

�عتمادها �سمن �لربوتكول �لطبي.
�سبحي  �أ���س��رف  �ل��دك��ت��ور  معايل  �إىل  �ل�سكر  �لظالعي  قي�س  وج��ه  ناحيته  م��ن 

هذ�  يف  �لبطولة  لإقامة  وم�ساندته  لدعمه  �مل�سري،  و�لريا�سة  �ل�سباب  وزي��ر 
�لتوقيت، موؤكد� �أنه مل يرتدد حلظة و�حدة حينما طلبنا منه يف �أكتوبر �ملا�سي 
�ملنظمة  �للجنة  م��ع  يتابع  ك��ان  �لعك�س  على  ب��ل  �حل���دث،  م�سر  ت�ست�سيف  �أن 
ب�سكل م�ستمر ويوفر كل �لدعم �ملطلوب، يف نف�س �لوقت �لذي مل تدخر فيه 
لتوفري  جهد  �أي  �لبحري  و�لنقل  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية  �لأك��ادمي��ي��ة 
فقاعات للوفود �مل�ساركة، بحيث تدخل �ملنتخبات �لفقاعة وتنعزل عن �جلميع 
مبجرد و�سولها �إىل م�سر، وتخ�سع للفحو�س ب�سكل يومي، ومن ح�سن �حلظ 
�أننا بد�أنا �لبطولة وكل �لوفود كانت نتائج فحو�سها �سلبية، و�أنهيناها وكانت 
نتائجها �سلبية �أي�سا، مبا يوؤكد جناح �لتجربة بن�سبة %100، و�لتز�م �جلميع 

بكل �لإجر�ء�ت �ملعتمدة " .
وقال �لظالعي : " �لبطولة كانت قوية فنيا، و�سهدت مناف�سة كبرية �سو�ء على 
�ملناف�ستني  �لأول يف  باملركز  وفاز منتخب م�سر  �ل�سيد�ت،  �أو  �لرجال  م�ستوى 

�ل��ف��وز باملركز  ق��وي��ا على  �إ���س��ر�ر�  و�أب���دى لع��ب��وه  ��ستعد ج��ي��د� للحدث،  لأن���ه 
�لأول، وكان ذلك متوقعا، وتناف�ست باقي �ملنتخبات على �ملر�كز، ولعب منتخب 
و�ل��ر�ب��ع، وفاز  �لثالث  �مل��رك��زي��ن  �ل�����س��وري على  ن��ظ��ريه  �لإم����ار�ت للرجال م��ع 
�للبناين  و�جه منتخبنا نظريه  �ل�سيد�ت  وعلى م�ستوى  �لربونزية،  بامليد�لية 

على �ملركزين �لثالث و�لر�بع وتفوق منتخب �لإمار�ت.
و�أ�ساف :" �ل�سبب �لرئي�سي يف جناح �لبطولة هو �لإعد�د و�لتجهيز ب�سكل مبكر 
لها، حيث �أننا تقدمنا بالطلب لوز�رة �ل�سباب �مل�سرية يف �سهر �أكتوبر �ملا�سي، 
لإخطارها  �مل�ساركة  �ملنتخبات  كل  مع  وتابعنا  مبكر�،  �ملنظمة  �للجان  و�سكلنا 
بالتعليمات، ثم تابعنا مع �للجنة �ملنظمة �ملحلية يف م�سر �لتي وفرت كل �لدعم 
 200 من  �أك��رث  فيها  �سارك  �لتي  �لبطولة  تلك  ب��اأن  نفخر  ونحن  و�مل�ساندة، 
بعد  جممع  عربي  ريا�سي  ح��دث  �أول  لتكون  ���س��ورة،  باأف�سل  خرجت  ريا�سي 

كورونا، ومن �ملوؤكد �أنها �ست�سجع باقي �لريا�سات ل�ستئناف �أن�سطتها".

االأمل« »م�ضبار  مهمة  بنجاح  احتفاال  اجلميلة«  اأب�ظبي  »ط�اف  يف  االإبداع  ل�حة  ير�ضم�ن  دراجا   250

»االإمارات للتحكيم الريا�ضي« يق�ضي باعتماد اأندية البطائح والذيد واملدام ومليحة اأع�ضاء عاملني باحتاد الكرة الطائرة 

اأ�صرف �صبحي : �صجاعة الحتاد العربي واإعداده املبكر وراء جناح البطولة

»رجبي االإمارات« يحرز برونزية البط�لة العربية باالإ�ضكندرية
 قي�س الظالعي : جتربة ناجحة 100 % ودعوة لباقي الريا�صات با�صتئناف البطولت العربية
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•• دبي-الفجر:

�لنا�سئني  �ل�سقارين  مو�هب  ظهرت 
�ل��ذي��ن مت��ي��زو� مب��ه��ار�ت��ه��م يف �ساحة 
م��ه��ي��اأة  لإع������د�د �أب���ن���اء �ل��غ��د وحثهم 
"�لنامو�س"  وح�����س��د  �ل��ت��ف��وق  ع��ل��ى 
خ���الل �أ����س���و�ط ف��ئ��ة �ل��ن��ا���س��ئ��ني �لتي 
�ملو�فق  �ل�����س��ب��ت  �لأول  �أم�����س  �أق��ي��م��ت 
فخر  ب��ط��ول��ة  ���س��م��ن  ف���رب�ي���ر،   13
"�لتلو�ح"  بال�سقور  لل�سيد  �لأجيال 
�لتي ينظمها مركز حمد�ن بن حممد 
وت����رتق����ب م�سك  �ل��������رت�ث،  لإح����ي����اء 
�خلتام خالل �ليومني �ملقبلني باإقامة 

�أ�سو�ط فئة "�خلليجني".
حتليق  "�لنا�سئني"  �أ���س��و�ط  و�سهدت 
بكل  �لبطولة  �سماء  يف  �سقر�ً   245
روعة و�إبد�ع باأنامل �ل�سقارين �لذين 
ك���ان���و� ���س��غ��ار�ً ب��ال��ع��م��ر، ل��ك��ن��ه��م كبار 

�لهمم و�ملو�هب.
�ل��ث��م��ان��ي��ة �لتي  ن��ت��ائ��ج �لأ����س���و�ط  ويف 
�أقيمت للنا�سئني، ك�سب ر��سد حمد�ن 
رئي�سي،  ف����رخ  ت��ب��ع  ����س���وط  �ل���ك���ن���دي، 
بالطري "2" بزمن 19،143 ثانية، 
بالطري  �لكندي  من�سور  �أح��م��د  يليه 
ثانية،   19،220 بزمن   "2 "وح�س 

وث��ال��ث��اً ح��م��د ر����س��د �ل��ك��ن��دي بالطري 
ثانية.  19،468 "بلو" بزمن 

�مل��رر ب�سوط  وف��از حمد�ن بن جم��رن 
جري تبع فرخ رئي�سي، بالطري "مدريد 
يليه  ثانية،   17،935 121" بزمن 
ر��سد حمد�ن �لكندي بالطري "100 
ثانية،   17،962 ب��زم��ن  ماجنوم" 
"مري�ح"  بالطري  �أي�ساً  ر��سد  وثالثاً 

بزمن 18،066 ثانية.
�ملركز  �لنعيمي  عمر�ن  حممد  وحقق 
رئي�سي  جرنا�س  تبع  �سوط  يف  �لأول 
 19،333 بزمن  "�لذيب"،  بالطري 
ي��ل��ي��ه ر����س��د ح��م��د�ن �لكندي  ث��ان��ي��ة، 
 19،369 ب��زم��ن  "�سجاع"  ب��ال��ط��ري 
�حلريز  خ��ال��د  خليفه  وث��ال��ث��اً  ث��ان��ي��ة، 
بالطري "تي 322" بزمن 19،585 

ثانية.
�سوط  �لكندي  م��رو�ن  مكتوم  وك�سب 
جري تبع جرنا�س رئي�سي، بالطري "تي 
ثانية،   17،406 ب��زم��ن   "145 ب��ي 
بالطري  �ل��ك��ن��دي  م����رو�ن  خ��ال��د  يليه 
 18،065 بزمن   "1147 بي  "تي 
ثانية، ثم �أحمد ثاين �ملهريي بالطري 

ثانية.  18،067 "454" بزمن 
وتفوق ماجد حممد �لكتبي يف �سوط 

"�لفار�س"  بالطري  ن��ق��دي،  ف��رخ  تبع 
حممد  يليه  ثانية،   19،980 بزمن 
 "1 "�أر  ب��ال��ط��ري  ����س���وي���د�ن  دم��ي��ث��ان 
علي  وثالثاً  ثانية،   20،083 بزمن 
 "1 "�إيه  ب��ال��ط��ري  �مل���زروع���ي  �سلطان 

بزمن 20،086 ثانية.
ونال حممد �أحمد �لكتبي �ملركز �لأول 
يف �سوط جري تبع فرخ نقدي، بالطري 
ثانية،   18،817 ب��زم��ن  "مفنود" 
ي��ل��ي��ه م��اج��د حم��م��د �ل��ك��ت��ب��ي بالطري 
ثانية،   18،967 بزمن  "�ل�سامخ" 
وثالثاً حمد�ن عي�سى خربا�س بالطري 

ثانية.  19،104 "�لن�سمي" بزمن 

وح��ق��ق م��اج��د حم��م��د �ل��ك��ت��ب��ي �ملركز 
نقدي،  ج��رن��ا���س  تبع  ���س��وط  يف  �لأول 
 20،751 ب��زم��ن  "�سد�د"  ب��ال��ط��ري 
�ملن�سوري  �سعيد  عي�سى  يليه  ثانية، 
 20،873 بزمن  "�سم�سوم"  بالطري 
�لبو�ردي  �أحمد  حممد  وثالثاً  ثانية، 
 21،479 "�ل�سبابي" بزمن  بالطري 
ث��ان��ي��ة. ون����ال ���س��ل��ط��ان ح��م��د �لكندي 
تبع  ج����ري  �����س����وط  يف  �لول  �مل����رك����ز 
بزمن   "9" بالطري  ن��ق��دي،  جرنا�س 
ر��سد  �أحمد  يليه  ثانية،   18،726
بزمن  "عفريت"  بالطري  �ملن�سوري 
18،927 ثانية، وثالثاً عمري حممد 

بزمن  "��سود"  ب��ال��ط��ري  �ل��ف��ال���س��ي 
ثانية.  19،154

دعم عائلي
ح�سور�ً  �لنا�سئني  مناف�سات  �سهدت 
ودع����م����اً ع��ائ��ل��ي��اً م���ن خم��ت��ل��ف �أف�����ر�د 
حتفيز  على  حر�سو�  �ل��ذي��ن  �لأ���س��رة، 

�أبنائهم و�أ�سقائهم على �مل�ساركة.
حممد  و�ل���د  �لنعيمي  ع��م��ر�ن  وع���رب 
�لذي حقق �ملركز �لأول يف �سوط تبع 
"�لذيب"،  ب��ال��ط��ري  رئي�سي  ج��رن��ا���س 
�مل�ستمرة،  �مل��ب��ادرة  لهذه  تقديره  ع��ن 
�لبطولة  على  �لقائمني  ن�سكر  وق��ال: 
على دعم �لنا�سئني ومنحهم �لفر�سة 
�حل�سول  ولعل  و�لتناف�س،  للم�ساركة 
بقدر  �لهدف  لي�س  �لأول  �ملركز  على 
ما هو �ملناف�سة، لكنه من ناحية �أخرى 
منح حممد �سعور�ً بال�سعادة ل ميكن 
و�سفه، وهو �لذي يجتهد بالتدريبات 
على  د�ئماً  �أحر�س  مع طريه. وتابع: 
دع���م �ب��ن��ائ��ي وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى تعلم 
نقوم  بال�سقور، حيث  �ل�سيد  مهار�ت 
نهاية  عقب  �مل��غ��رب  بعد  بالتدريبات 
�ل�����دو�م �مل��در���س��ي، وي��ب��ل��غ حم��م��د من 
�ل��ع��م��ر 9 ���س��ن��و�ت، و�أمت���ن���ى ل���ه دو�م 

�لتوفيق يف �مل�ساركات �ملقبلة.
ف��ي��م��ا �أك�����د ح���م���د�ن �ل���ك���ن���دي، �ل���ذي 
�أبناء  من  ع��دد  رفقة  ر��سد  �بنه  تاألق 
�ملناف�سات  هذه  مو��سلة  �أن  عمومته، 
�ل�سقارين  مت��ن��ح  ���س��ن��وي��ة  ب�������س���ورة 
�أبنائهم،  ل��دى  �لثقة  ل��رف��ع  �لفر�سة 
وحتفيزهم على �مل�ساركة وعي�س �أجو�ء 
بالكامل  �ل��ط��ري��ق��ة  بنف�س  �ل��ب��ط��ول��ة 
ما  �لكبار، وهو  �ل�سقارين  غ��ر�ر  على 
�سيكون د�فع كبري لهم يف �مل�ستقبل يف 
�لرت�ثية  �لريا�سة  ه��ذه  تناقل  رحلة 

بني �لأجيال �ملتعاقبة.
�لأ�سقاء �لقبي�سي حا�سرون بطموح

ت��و�ج��د �لأ���س��ق��اء حمد وه��الل و�سامل 
�ملناف�سات،  يف  معاً،  �لقبي�سي  وخليفة 
�لعائلة  بتعاون  وقدمو� �سورة مميزة 
ل���دع���م �جل���ي���ل �ل�������س���اع���د، ح��ي��ث قام 
 14" وه�������الل  �سنة"   16" ح���م���د 
�مل�ساركني  �سقيقيهم  مب�ساعدة  �سنة"، 
�سنة"   12" �����س����امل  �مل���ن���اف�������س���ات  يف 
حمد  وحت��دث  �سنو�ت"،   9" وخلفان 
من  �مل�ساركة  للعائلة  �لأك��رب  �ل�سقيق 
�أب���وظ���ب���ي، وق�����ال: ن�����س��ري ع��ل��ى خطى 
�ل�سيد  ريا�سة  �ملتخ�س�سة يف  عائلتنا 
من  ج��زء  �ل�سقور  ونعترب  بال�سقور، 

ونعي�سه  �لتخلي عنه  حياتنا ل ميكن 
ب�سورة �سبه يومية، من خالل �لعناية 
بال�سقور و�لقيام بتدريبها يف منطقة 

�لوثبة.
�أح������الم، ويبقى  �ل��ك��ل ل��دي��ه  وت���اب���ع: 
ط��م��وح��ن��ا �لأك����رب �ل��ف��وز ب��ل��ق��ب كاأ�س 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة ي��وم��اً م���ا، وع��ل��ي��ن��ا �أن 
�أجل  م��ن  و�لتدريبات  �لعمل  نو��سل 
�ل�سنو�ت  بقوة يف  ن�سجل ح�سورنا  �أن 
ونحقق  ن�سارك  حالياً  ولكن  �ملقبلة، 
و�حلافز  �لثقة  متنحنا  ج��ي��دة  نتائج 

لال�ستمر�رية.

مناف�صة خليجية قوية يف م�صك 
اخلتام

م��و���س��م بطولت  م��ن��اف�����س��ات  ت��خ��ت��ت��م 

فز�ع لل�سيد بال�سقور باإقامة �أ�سو�ط 
دول  م���ن  ل��ل��م�����س��ارك��ني  "�خلليجني" 
و�لتي  �ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي،  جم��ل�����س 
ح���ر����س م���رك���ز ح����م����د�ن ب����ن حممد 
لإح����ي����اء �ل�������رت�ث، ع��ل��ى �إق����ام����ة هذه 
�لتي جعلتها  �لظروف  رغم  �لأ�سو�ط 
تاأكيد�ً  �لأوىل،  �لبطولة  م��ن  تتاأجل 
ع���ل���ى �أو�������س�����ر �لأخ��������وة و�مل���ح���ب���ة مع 

�لأ�سقاء.
وت���ق���ام �ل���ي���وم �لث���ن���ني �مل����و�ف����ق 15 
ف����رب�ي����ر، �أ�����س����و�ط ف���ئ���ات ب���ي���ور جري 
غٍد  ي��وم  ت��ق��ام  فيما  وح���ر،  وقرمو�سة 
�أ�سو�ط  16 فرب�ير،  �ملو�فق  �لثالثاء 
فئات جري تبع وجري �ساهني و�ساهني، 
بو�قع 6 �أ�سو�ط يف كل يوم، ومبجموع 

�سوطاً.  12

»اخلليجني« على خط النطالق

بط�لة فخر االأجيال لل�ضيد بال�ضق�ر »التل�اح« �ضاحة الإعداد اأجيال الغد
يف 8 اأ�صواط مميزة امل�صتقبل«  »�صقارين  بقيادة  حتلق  طريًا   245

 •• اأبوظبي-الفجر:

�لز�جل"  "حتديات  بطولة  �لثانية من  �لن�سخة  على  �لأول  �أم�س  �ل�ستار  �أ�سدل 
ل��ن��ادي تر�ث  �ل��ت��اب��ع  ل��ل��در����س��ات و�ل��ب��ح��وث  ز�ي���د  �ل��ت��ي نظمها م��رك��ز  لل�سقارة 
�لإمار�ت، بدء�ً من 22 يناير �ملا�سي يف منطقة بدع �لع�سو�س بال�سر�كة مع عدد 

من �جلهات، و�سارك فيها 87 �سقار�ً مت تق�سيمهم على �أربع جمموعات.
�سقار�ً،   20 بعدد  �لر�بعة  �ملجموعة  مناف�سات  للبطولة  �خلتامي  �ليوم  و�سهد 

حيث ح�سل �مل�سارك �سلطان �سامل �لنايلي �ل�سام�سي علي جائزة �لأد�ء �ملتميز. 
وكانت مناف�سات �ملجموعات �ل�سابقة �سهدت ح�سول �سامل �سعيد �سامل �لدرعي 
على جائزة �ملجموعة �لأويل، وح�سل خليفة �سغري �لبلو�سي على جائزة �لأد�ء 
�ملتميز، �أما يف مناف�سات �ملجموعة �لثانية فح�سد �أحمد حممد �خلييلي �جلائزة 
بعدما متكن �سقره من �قتنا�س �لطريدة، ونال عاي�س علي �لقحطاين جائزة 
من  ج�سار  �ساملني  �أحمد  متكن  �لثالثة،  �ملجموعة  مناف�سات  ويف  �ملتميز.  �لأد�ء 

�لفوز باجلائزة فيما حاز علي هادف �ل�سام�سي جائزة �لأد�ء �ملتميز.

وقال م�سلم �لعامري �لباحث يف �لرت�ث �ل�سفهي مبركز ز�يد للدر��سات و�لبحوث 
رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة "قّدم �مل�ساركون يف ن�سخة هذ� �لعام �أروع و�أف�سل 
�لعرو�س يف هذه �لريا�سة �لرت�ثية، وكنا حري�سني على تنظيم �لبطولة باأعلى 
�ملعايري �لفنية و�لتنظيمية �لأمر �لذي �أدى �إىل زيادة �أعد�د �مل�ساركني يف �لن�سخة 
�لثانية من �لبطولة". و�أكد �لعامري �أن نادي تر�ث �لإمار�ت ي�سعى من خالل 
و�ل�سقارة  �ل�سباب  وحتفيز  �لرت�ثية  �لريا�سة  هذه  وتعزيز  دعم  �إىل  �لبطولة 
عموماً على �لتم�سك بها وبناء جيل جديد من �ل�سقارة �ملتميزين �لذين لديهم 

جتارب وخرب�ت كافية يف جمال تدريب �ل�سقور و�ل�سيد بها. 
و�للجنة  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  جهود  �لبطولة  يف  �مل�ساركون  �ل�سقارون  وثمن 
�ل�سقارين من خالل  �ل��رت�ث و�ملحافظة عليه ودعم  �ملنظمة يف �لهتمام بهذ� 

تنظيم �لبطولت �ملختلفة. 
هي  �جلهات  من  عدد  برعاية  حظيت  لل�سقارة  �لز�جل  حتديات  بطولة  وكانت 
و�سركة  �لتطوعي،  وطن  يا  عونك  وفريق  مترير،  و�سركة  عزيز،  بن  جمموعة 
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•• دبي-وام:

�ختتمت �أم�س �لأول ب�سالة في�ستيفال �أرينا بدبي مناف�سات بطولة "مو�ي 
تاي نايت للمحرتفني" �لتي نظمها �حتاد �ملو�ي تاي و�لكيك بوك�سينج 
�مل�سنفني  �لالعبني  لنخبة من  �لأوز�ن  نز�ل يف خمتلف   15 وت�سمنت 

من 20 جن�سية حول �لعامل.
وحققت �لبطولة، �لتي جاءت تز�منا مع �نطالقة مناف�سات مو�سم �لحتاد 

جناحا باهر� و�سط تفاعل كبري من �مل�ساركني و�ملتابعني.  ،2021
و�أ�سفرت �ملناف�سات عن تفوق �لالعب حممد بن جنة على �لالعب حممد 
يتمكن  مل  فيما  �أزهاكث،  بهر�ت  علي  منعم  حممد  و�لالعب  �إ�سماعيل، 
�لالعب  م��ع  تكملة مو�جهته  م��ن  �حل��م��ادي  �إب��ر�ه��ي��م  �ل�ساعد  �ل��الع��ب 

مدحت �سهاب ب�سبب �لإ�سابة و�عترب مدحت �سهاب فائز�.
كما فاز عبد �لغفور نعيم على حيان �جلمية، ومرو�ن �ل�سو�عي على حممد 
م�ستحقا  ف��وز�ً  بالل  �إبر�هيم  �لوطني  منتخبنا  لعب  و�تنزع   ، �دري�سي 
مادمينبكوف  �أبروبيك  ف��از  كما  يركانات،  �أو�سبان  مناف�سه  ح�ساب  على 
ع��ل��ى حم��م��د ع����ادل، وج��ا���س��م��ي��د ت��اي��غ��ي��ف ع��ل��ى ي��ام��اد ي��و���س��ف، ونورتز� 
�أملاز  جوماخاندوف على لعب منتخبنا حممد مر�سي، و�سار�سيمبكوف 

على جو�سوى ريدجويل.
ت�سيو  ت��ان  جو�سفني  �لالعبة  متكنت  �لرئي�سية  �مل��و�ج��ه��ات  بطاقة  ويف 

�ألي�س باربوز� على  من �نتز�ع �لفوز من �لالعبة بر�سند� بيمنتيل، وفاز 
�إ�سماعيل �لكادي، كما فاز �سوكريور جوريف على �أميلي لوجو، و�نت�سر 

�ساغيندكوف كيزبيك على �سبريو بي�سريي.
حممدي  على  كاريللو�  نيكول�س  ف��از  ل��ل��ن��ز�ل  �لرئي�سية  �مل��و�ج��ه��ة  ويف 
طاقم  وجن��ح  و�لإث����ارة،  و�حلما�س  بالقوة  �ت�سمت  م��ب��ار�ة  يف  جاخوجنر 
�لتحكيم �لإمار�تي يف �إد�رة مناف�سات �لليلة بكفاءة �حرت�فية كانت حمل 
�إ�سادة، و�لتزم �جلميع بالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لتعليمات �ل�سادرة من 
�لريا�سية  و�لفعاليات  �لبطولت  تنظيم  بخ�سو�س  �ملخت�سة  �جلهات 

و�لرتفيهية وفقا للربوتوكول �ل�سحي �خلا�س بجائحة "كورونا".
ع�سو  لالحتاد  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي  ط��ارق  قام  �ملناف�سات  ختام  ويف 
�لبطولة،  م���دي���ر   /IFMA/ �ل�����دويل  ل���الحت���اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب 
نائب  جرب  ومو�سى  ب��الحت��اد،  �لأن�سطة  مدير  �لعبدويل  فه�����د  ير�فقه 
�لدروع  وتبادل  �لفائزين  بتتويج  ت��اي  للمو�ي  �لأردين  �لحت����اد  رئي�س 

�لتذكارية.
وهناأ �ملهريي �لفائزين، ونقل لهم حتيات �سعادة عبد �هلل �سعيد �لنيادي 
�لحتاد  رئي�س  نائب  تاي،  للمو�ي  و�لإمار�تي  �لعربي  �لحتادين  رئي�س 
وبحر�س  �لبطولة،  �أفرزتها  �لتي  �ملتقدمة  بامل�ستويات  �لآ�سيوي،م�سيد� 
�جلميع على �لتطبيق �ملثايل لالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لربتوكول �لطبي 

�ملعتمد من �جلهات �ملخت�سة.

ختام ناجح لبط�لة »م�اي تاي نايت« للمحرتفني

نادي تراث االإمارات يختتم بط�لة »حتديات الزاجل« لل�ضقارة

•• دبي-وام:

�أ�سحاب �لهمم  "قوى  " ل�  وجهت �للجنة �ملنظمة لبطولة" م�سبار �لأم��ل 
بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  �إىل  �ل�سكر   2021 دبي  �لكربى"  "_�جلائزة 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي �لريا�سي على متابعة �سموه 
لأ�سحاب �لهمم و�سالمتهم وتطبيق �أعلى �ملعايري �لحرت�زية لنجاح �أوىل 
بطولت " �أ�سحاب �لهمم " يف �لعامل بعد جائحة كورونا، وهو �لأمر �لذي 
و�سالمة.  ب�سحة  �أم�س  للدولة  �لوفود  وم��غ��ادرة  �لبطولة  جن��اح  يف  �ساهم 
و�أو�سح ماجد �لع�سيمي رئي�س �للجنة �لبار�ملبية �لآ�سيوية مدير بطولت 
فز�ع �لدولية لأ�سحاب �لهمم �أن كلمات �سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم قبل �نطالقة �حلدث باأ�سبوع منحت �جلميع �لإر�دة و�لهمة 
�لعالية للو�سول باحلدث �إىل �أبهى �سورة، مبا جعل دبي رقما مهما ومركز� 
�إقليميا وعامليا لريا�سة "�أ�سحاب �لهمم". ويقول �لع�سيمي: "�هتمام �سموه 
ب� "�أ�سحاب �لهمم " ميثل م�سدر �لهام لكل من ي�سعى لبلوغ �ملجد، ويعمل 
مبثابرة لتحقيق �أهد�فه بهمة كبرية من �أجل �لو�سول �إىل �لقمة ب�سقف 
طموحات كبري عنو�نه �لإر�دة و�لعزمية م�سري� �ىل �ن �لإ�ساد�ت �لدولية 
بتنظيم دبي لهذ� �حلدث �ل�ستثنائي ما هي �إل ثمرة للدعم غري �ملحدود 
�لذي تقدمه �لقيادة �لر�سيدة للريا�سة و�لريا�سيني من " �أ�سحاب �لهمم 
"وثقتها باإمكانات هذه �لفئة �لفعالة يف �ملجتمع من �أجل خدمة �لوطن.

�ليوم  �أبطالنا قد حققو� ميد�ليتني عبارة عن ف�سية وبرونزية، يف  وكان 
عباد  علي  عباد  ح�سل  حينما  �ل��ب��ارز  عنو�نه  �لإث���ارة  كانت  �ل��ذي  �لأخ���ري 
على �ملركز �لثاين يف رمى �لقر�س "�إف 37 " فيما فازت �إن�ساف �لنعيمي 
بربونزية دفع �جللة "�إف 34 " لرتفع �لإم��ار�ت ر�سيدها من �مليد�ليات 

�إىل 13 بو�قع 6 ف�سيات و7 برونزيات.
ويف ختام �لبطولة �سجلت �ملغربية هند فريو� رقما عامليا جديد� يف م�سابقة" 
�ل�سوجلان" "�إف 31 "بينما حتطمت 3 �أرقام �أفريقية عن طريق �ملغربية 
" و�جلز�ئري �سيد�يل يف   34 "�إف  �سعيدة عمودي يف م�سابقة دفع �جللة 
 400 �سادين يف م�سابقة  �أي��وب  و�ملغربي   ،"  36 "تي  400 مرت  م�سابقة 

مرت "تي 47".
وعلى �سعيد �لأرقام �لآ�سيوية فقد حقق �لهندي كومار رقما قاريا جديد� 
يف �لقفز �لعايل "�إف 47 " ، و�سار �لأوزبكي خاكوموفا على �لدرب نف�سه 
�أرقام   5 حتطيم  �لبطولة  و���س��ه��دت   ."41 "�إف  �جل��ل��ة  دف��ع  م�سابقة  يف 
طريق  عن  كورونا  جائحة  ب�سبب  �لطويل  �لإج��ب��اري  �لتوقف  رغ��م  عاملية 
�لأوزبكي بوبي ريجون يف م�سابقة دفع �جللة "�إف 40 "، و�ملغربي عي�سى 
�للجنة  رئي�س  م��اري  و�لفرن�سية   ،"  37 "تي  م��رت   1500 يف  طالب  ب��ن 
و�لإيطالية   ،"  64 "تي  �لطويل  �لوثب  م�سابقة  يف  �لفرن�سية  �لبار�ملبية 
�أمربه �ساباتيني يف 100 مرت "تي 63 " و�ملغربية هند فريو� يف م�سابقة 

�ل�سوجلان "�إف 31".
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر

���س��ي��ط��ر ف��ري��ق ن����ادي �حت����اد كلباء 
بطولة  ولقب  و���س��د�رة  ذه��ب  على 
لفئة  ل��ل��ج��ودو  �ملفتوحة  �لإم�����ار�ت 
�ل�سباب �لتي نظمها �حتاد �لإمار�ت 
نادي  ب�سالة  و�جل���ودو  للم�سارعة 
�ل�سرقية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ك��ل��ب��اء  �حت����اد 
ملو�سم  �لحت��������اد  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن 
�سهدت  و�لتي   2021 –  2020
�أندية،   6 م��ن  لعبا   49 م�ساركة 
وج����اء ت��ت��وي��ج ف��ري��ق �حت����اد كلباء 

مناف�سات  بهر  و�أد�ء  و��سح  بتفوق 
�لبطولة حمققا عدد 15 ميد�لية 
ذهبية  م��ي��د�ل��ي��ات   7 منها  م��ل��ون��ة 
،وحل  ب���رون���زي���ات  و5  ف�����س��ي��ة  و3 
م��ن��اف�����س��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي ف��ري��ق نادي 
�ل���ف���ج���رية ل��ل��ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال��ي��ة قي 
5 ميد�ليات  �لثاين بر�سيد  �ملركز 
م���ن���ه���ا م���ي���د�ل���ي���ة ذه���ب���ي���ة و�ح������دة 
وف�سيتني وبرونزيتني ، فيما �أنتزع 
�ملركز �لثالث فريق نادي خورفكان 
برونزية  م��ي��د�ل��ي��ات  و3  بف�سية 
�ل�سارقة  ن�������ادي  ف����ري����ق  وج�������اء   ،

بنف�س  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  يف  �لريا�سي 
 ، �لنقاط  �أب��ن عمومته من  ر�سيد 
يف  �خلام�س  �مل��رك��ز  بينهما  وف�سل 
ترتيب �ملر�كز ، �أما �ملركز �خلام�س 
�ل�سارقة  ف��ري��ق  ن�سيب  م��ن  ف��ك��ان 

للدفاع عن �لنف�س ثم �لظفرة.
وجاءت مناف�سات �لبطولة �ل�سبابية 
بعد  �لالعبني  كافه  م��ن  حما�سية 
�أن حر�س �جلميع على �لرتتيبات 
�لحرت�زية و�لربوتوكول �ل�سحي 
�لتباعد  �أك����د ع��ل��ى ����س���رورة  �ل����ذي 
مناف�سات  خ������الل  �لج����ت����م����اع����ي 

�ل�سالمة  ي�����س��م��ن  مب���ا  �ل��ب��ط��ول��ة 
�حتاد  ف��ري��ق  جن��ح  وق���د   ، للجميع 
تفوقه  م��و����س��ل��ة  �ل��ذه��ب��ي  ك��ل��ب��اء 
�أبطال  دوري  م�سابقة  بلقب  بفوزه 
ملو�سم  ل��ل��ج��ودو  لل�سباب  �لإم�����ار�ت 
�لفوز  ل��ه  �سبق  ،و�ل����ذي   2019
�ل�سمو  �ساحب  كاأ�س  بطولة  بلقب 
ل���ل���ج���ودو، ولقب  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
للجودو  �خل���ري  ز�ي���د  ك��اأ���س  دوري 
حتت  لفئتي  للفرق   2018 ل��ع��ام 
و�لذي  للنا�سئني  �سنة  و14   13
مي��ث��ل ت��رج��م��ه ل��ل��ج��ه��ود �لإد�ري������ة 

و�ل��ف��ن��ي��ة �ل��ت��ي ت��ب��ذل ك��ح��ال فريق 
�لقتالية  ل��ل��ف��ن��ون  �ل��ف��ج��رية  ن���ادي 
�لذي كانت له �ل�سيطرة على �ألقاب 

�جلودو للمر�حل �لعمرية.

التتويج
�ل�سيد  ق����ام  �ل��ب��ط��ول��ة  خ���ت���ام  ويف 
�مل�ساعد  �ل�سر  �أم��ني  جا�سم  حممد 
رئي�س  و�جل���ودو  �مل�سارعة  لحت���اد 
ير�فقه  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
�سيف  خ����ال����د  �ل����دك����ت����ور  �ل���������س����ادة 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لزعابي 

�حتاد كلباء و�سعيد خلفان �ملزروعي 
وعبد  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
ب��و���س��ي��م م�سرف  ي��و���س��ف  �ل��ع��زي��ز 
�لألعاب �لريا�سية بكلباء وعدد من 
�لأو�ئل  �لفائزين  بتتويج  �حل�سور 
وت��ب��ادل �ل����دروع �ل��ت��ذك��اري��ة م�سكا 

لالحتفالية. 

تهنئة
ثعلوب  ب����ن  ����س���ع���ادة حم���م���د  ه���ن���اأ 
�مل�سارعة  �حت����اد  رئ��ي�����س  �ل���درع���ي 
و�جلودو، فريق �حتاد كلباء للجودو 
علي فوزه بلقب تلك �لبطولة �لتي 
�لرغم  ع��ل��ى  ر�ئ���ع���اً  تنظيمها  ج���اء 

م���ن �ل���ظ���روف �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �لتي 
تقام فيها تلك �لفعاليات .. وثمن 
�حتاد  ن���ادي  �إد�رة  ج��ه��ود  �ل��درع��ي 
ك��ل��ب��اء �ل���ذي و����س��ل ت��ف��وق��ه �لفني 
ملن  �لتوفيق  متمنياً   ، و�لتنظيمي 
�ل��ف��رق يف بطولت  م��ن  ي��وف��ق  مل 

�لحتاد �لقادمة.

حّقق �أتلتيكو مدريد �ملت�سدر و�ملنقو�س ب�سبب فريو�س كورونا فوزه �خلام�س 
تو�لياً خارج �أر�سه يف �لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم للمرة �لأوىل منذ 2014، 
و�لع�سرين،  �لثالثة  �ملرحلة  2-1 يف  ب�سعوبة على ح�ساب م�سيفه غرناطة 

�لتي �سهدت �أي�ساً �كت�ساح بر�سلونة لألفي�س 5-1 و��ستعاد �لو�سافة.
ورغم �لغيابات �لعديدة يف �سفوفه، ��ستعاد �أتلتيكو نغمة �لفوز بعد تعرثه يف 
�لدقيقة قبل �لأخرية من مو�جهته مع �سيفه �سيلتا فيغو )2-2( يف �جلولة 

�ملا�سية.
�ل����دوري و�لول منذ  لقبه �حل����ادي ع�سر يف  ع��ن  �ل��ب��اح��ث  �أت��ل��ت��ي��ك��و،  وع����ّزز 
بفارق 8 نقاط عن ريال  مبار�ة،   21 نقطة من   54 �إىل  �سد�رته   ،2014
مدريد حامل �للقب �لذي لعب مبار�ة �أكرث ويو�جه �سيفه فالن�سيا �لحد، 
فيما �سيكون بر�سلونة قادر� على �للحاق بالو�سافة بحال فوزه على �سيفه 

�آلفي�س يف �آخر مباريات �ل�سبت.
�ل��ربت��غ��ايل ج����و�و فيليك�س،  �ل�����س��اب  �مل���ب���ار�ة دون جن��م��ه  �أت��ل��ت��ي��ك��و  وخ��ا���س 
�لفرن�سيني توما ليمار ومو�سى دميبيلي و�ملك�سيكي هكتور هريير� �مل�سابني 
بفريو�س كورونا، بال�سافة �ىل �ملوقوفني �لوروغوياين خو�سيه خيميني�س 

و�لنكليزي كري�ن تريبييه.
�ملدرب  فريق  �أم��ام  �سائغة  لقمة  موقتا،  �لرتتيب  ثامن  غرناطة،  يكن  ومل 
خم�س  �آخ��ر  يف  ف��وز  �أي  حتقيقه  ع��دم  برغم  �سيميوين،  دييغو  �لرجنتيني 

مباريات يف �لليغا.
وف�����س��ل �ل���ف���ري���ق �لأن���دل�������س���ي ب��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ف���وز يف �آخ�����ر 21 م����ب����ار�ة �أم����ام 

خ�سارة و5 تعادلت.  16 "كولت�سونريو�س" بو�قع 
�ر�س  على  �ملقبل  �لرب��ع��اء  �ملوؤجلتني  مبار�تيه  �ح��دى  �أتلتيكو  و�سيخو�س 
�أي�سا  ي�ستعد  بانه  علما  �ل�����س��د�رة،  يف  �أك��رث  �لهوة  تعميق  حم��اول  ليفانتي 
ملو�جهة ت�سل�سي �لنكليزي يف ذهاب ثمن نهائي دوري �بطال �وروبا يف 23 
�جلاري و�لتي نقلت �إىل �لعا�سمة �لرومانية بوخار�ست ب�سبب تف�سي فريو�س 

كورونا.
�آلية �للعب يف �ل�سوط �لول وعجز عن  ومل يجد غرناطة 

�ل�سلوفيني  �ل�سيوف  حار�س  ترك  ما  بالكرة،  �لحتفاظ 
يان �أوبالك دون قلق حقيقي.

�لربتغايل  �حلار�س  لكن  �لأف�سل،  �لطرف  �أتلتيكو  وك��ان 
روي �سيلفا منع �لهد�فني �لأوروغوياين �ملخ�سرم لوي�س 
�سو�ري�س مت�سدر ترتيب هد�يف �لدوري �لذي تخلى عنه 
�إىل  �ل��و���س��ول  ك��وري��ا م��ن  �أن��خ��ل  بر�سلونة و�لرج��ن��ت��ي��ن��ي 

�سباكه.
فيما  �ل��ث��اين،  �ل�سوط  يف  �أتلتيكو  �قناع  ع��دم  ��ستمر 

�لثابتة،  �ل���رك���الت  يف  خ��ط��ر�  غ��رن��اط��ة  ب���د� 
يورنتي  م����ارك����و�����س  �ن����ق����ذه  ح���ت���ى 

بي�سارية ز�حفة من حافة �ملنطقة 
ي�سار  �ىل  �ل��ب��ع��ي��دة  �ل����ز�وي����ة  يف 

�حلار�س �سيلفا )63(.
�ل�سعد�ء،  ���س��ي��م��ي��وين  ت��ن��ّف�����س 
ل����ك����ن ل���ي�������س ل����وق����ت ط����وي����ل، 

�رتبك  رك��ن��ي��ة لح��ق��ة  ف��م��ن 
دف����اع �أت��ل��ت��ي��ك��و، �لأق�����وى يف 

معها،  بالتعامل  �ل���دوري، 
يانخل  �لفنزويلي  ف�سدد 
ه��ريي��ر� ك��رة �رت���دت من 
ماريو هرمو�سو  �ملد�فع 

�أوب����الك  يف ���س��ب��اك 
.)66(

ومب�����������������س��������اع��������دة 
�أي�سا  �ل����دف����اع  م����ن 

ليورنتي  ومت����ري����رة 
�ل��������ذي رف�������ع ر����س���ي���ده 

حا�سمة  مت��ري��ر�ت   7 �ىل 
و7 �ه���د�ف ه��ذ� �مل��و���س��م، �رتدت 

ت�سديدة كوريا �لر�سية من خي�سو�س 
غرناطة  �سباك  يف  وهبطت  فاييخو 

هدفا ثانيا )75(.
وقال �سيميوين يف موؤمتر �سحايف بعد �ملبار�ة �إن "�أهم �سيء، ما �أحتفظ به، 
غرناطة،  �إىل  فيها  ناأتي  م��رة  كل  يف  �ملجموعة.  حما�سة  �لثائرة،  �ل��روح  هو 

يكون �لأمر �سعباً، �إنه فريق �سبور، ويعرف ما يفعله".
و�أ�ساف �أنه "يف �ل�سوط �لثاين، �أعطانا )لعب �لو�سط( كوكي زخماً �أكرب يف 
�أن نوؤذيهم يف بع�س �لأحيان. لكننا عانينا  �أننا ميكن  ر�أينا  �مللعب،  منت�سف 

حتى �لنهاية. مل يكن �لأمر �سهاًل".
�أمام  �ملا�سي  12 كانون �لول/دي�سمرب  �أتلتيكو يف �لدوري منذ  ومل يخ�سر 

ريال مدريد �سفر2-.
بينها  بخما�سية  �ألف��ي�����س  �سيفه  �سباك  بر�سلونة  دك  �لثانية،  �مل��ب��ار�ة  ويف 
ثنائيتان للربتغايل فر�ن�سي�سكو ترينكاو )29 و74( و�لأرجنتيني ليونيل 
مي�سي )45+1 و75(، و��ساف جونيور فريبو �خلام�س )80(، فيما �سجل 

�ألفي�س هدفه �لوحيد بو��سطة لوي�س ريوخا )57(.
ووجه بر�سلونة �نذ�ر� �سديد �للهجة �ىل �سيفه باري�س �سان جرمان �لفرن�سي 
�أي��ام على ملعب كامب نو يف ذه��اب ثمن نهائي  �ل��ذي ي�ست�سيفه بعد ثالثة 

م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
من  �له���د�ف  وب��ف��ارق  نقطة   46 بر�سيد  �لثاين  �ملركز  بر�سلونة  و��ستعاد 
غرميه �لتقليدي ريال مدريد مقل�سا �لفارق �ىل 8 نقاط عن �أتلتيكو مدريد 

�لذي ميلك مبار�ة موؤجلة.
وبد�أ بر�سلونة �ملبار�ة بزخم كبري وروح عالية ترجمها هجوماً �ساغطاً على 
ي�سارية  بت�سديدة  ترينكاو  �لت�سجيل عن طريق  �فتتح  �ألفي�س حتى  مرمى 

.)29(
و�ساعف مي�سي �لتقدم لأ�سحاب �لأر�س يف �لدقيقة �لوىل من �لوقت بدل 
ل�سائع من �ل�سوط �لول، بت�سديدة قوية متقنة من خارج �ملنطقة، �رتطمت 

بالقائم �لأي�سر و�سكنت �ل�سباك.
ومتكن ريوخا من تقلي�س �لفارق لألفي�س يف �لدقيقة 57، بعدما 
�إياليك�س  �لأوىل  للمرة  �مل�سارك  �لو�سط  لعب  من  خطاأ  ��ستغل 
م��وري��ب��ا، فانطلق و�ن��ف��رد ب��احل��ار���س �لأمل���اين م��ارك �أن��دري��ه تري 

�ستيغن، و�سددها �إىل ميناه.
بعدما  لفريقه  و�ل��ث��ال��ث  �أه��د�ف��ه  ث��اين  لي�سجل  ترينكاو  وع���اد 
تابع كرة مرتدة من حار�س �ألفي�س �ثر �نفر�د ملي�سي، و�أكملها 

ي�سارية يف �ملرمى �خلايل )74(.
وحذ� حذوه مي�سي بتحقيق �لثنائية بعد دقيقة و�حدة بت�سديدة 
�أنطو�ن  �لفرن�سي  من  متريرة  بعدما  �ملنطقة  خ��ارج  من  ر�ئعة 

غريزمان )75(.
ورف��ع مي�سي �ل��ذي ع��ادل رق��م زميله �ل�سابق يف 
رقم  �مل��ب��ار�ة  بلعبه  هرناندي�س  ت�سايف  �لفريق 
غلته  ب��ر���س��ل��ون��ة،  بقمي�س  �ل����دوري  يف   505
بفارق  �ملو�سم  ه��ذ�  هدفا   15 �ىل  �لتهديفية 
�لنادي  يف  �ل�سابق  زميله  خلف  و�ح��د  ه��دف 
�ل��ك��ات��ال��وين �ل���دويل �لوروغ���وي���اين لوي�س 
مت�سدر  مدريد  �تلتيكو  مهاجم  �سو�ري�س 

لئحة �لهد�فني.
و�خ���ت���ت���م ف���ريب���و م���ه���رج���ان �لأه��������د�ف يف 
عر�سية  كرة  تابع  حينما   80 �لدقيقة 
يف  ب�سهولة  و�سعها  غ��ري��زم��ان،  م��ن 

�ملرمى.
�ملركز  �إىل  �إ���س��ب��ي��ل��ي��ة  و�رت����ق����ى 
�لثالث موؤقتاً ب�45 نقطة، بفوزه 
�لثمني على �سيفه هوي�سكا متذيل 
�ملغربي  �سجله  -1�سفر  �لرتتيب 
 ،57 �ل��دق��ي��ق��ة  م��ن��ري �حل�������د�دي يف 
�أوليفري  ����س��ت��ل��م ع��ر���س��ي��ة م��ن  ب��ع��دم��ا 
توري�س، فاأكملها بر�أ�سية قوية يف �ملرمى.

�لدقائق  �لتعادل يف  ي��درك  �أن  وك��اد هوي�سكا 
�لأخرية لكن �حلار�س �ملغربي يا�سني بونو �أنقذ 
ر�فا  لت�سديدة  بت�سديه  فريقه من هدف حمقق 

مري )88(.

•• ال�شارقة- وام: 

ت���وج �ل��ف��ار���س �لإم����ار�ت����ي ع��ب��د �هلل 
"�سا  و�ل����ف����ر�����س  �مل����ه����ريي  ح���م���ي���د 
ب��ط��ول��ة حاكم  7" ب��ك��اأ���س  ���س��ا  ���س��ا 
�حلو�جز  لقفز  �ل��دول��ي��ة  �ل�����س��ارق��ة 
م���ن ف��ئ��ة �ل��ن��ج��م��ت��ني �ل��ت��ي نظمها 
و�ل�سباق  للفرو�سية  �ل�سارقة  ن��ادي 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �حت�������اد �لإم���������ار�ت 
وباإ�سر�ف  و�ل�����س��ب��اق  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
�لحتاد �لدويل للفرو�سية وبرعاية 
للبطولة  �لر�سمي  �لر�عي  لوجنني 
وعدد  �لريا�سي  �ل�سارقة  وجمل�س 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�����س��رك��ات  م���ن  ك��ب��ري 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل����د�ع����م����ة و�مل�������س���ان���دة 
مب�ساركة  �حل��و�ج��ز  قفز  لفرو�سية 
فر�سان  م��ن  وفار�سة  فار�سا   180
قفز �حلو�جز من 18 دولة عربية 
�لعامل  م��ن دول  وغ��رب��ي��ة وغ��ريه��ا 
بجو�ئز  ج����و�د�   250 ب�سحبتهم 
درهم  �أل���ف   350 م��ن  �أك���رث  بلغت 
و�أ�سحاب  للفائزين  مالية  ج��و�ئ��ز 

�ملر�كز �لأوىل.
خليفة  حم����م����د  ����س���ل���ط���ان  وق��������ال 
�ل�سارقة  �ليحيائي مدير عام نادي 
تتويجه  ع���ق���ب  �ل���ب���ط���ول���ة  م���دي���ر 
�لقفز  ب���ط���ولت  �إن  �ل���ف���ائ���زي���ن.. 
�ل����دول����ي����ة �ل����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن�����ادي 
�لفئات  �أن��و�ع  جميع  ت�سم  �ل�سارقة 
وت�ستمل  �ل���دول���ي���ة  و�ل��ت�����س��ن��ي��ف��ات 
بحاجة  ت��ويف  مناف�سات  على  ع���ادة 
و�خليول  �ل��ف��ر���س��ان  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 
�ل�سد�رة  يف  ليكونو�  وم�ساعدتهم 
للبطولت  ك���ام���ل���ة  ج���ه���وزي���ة  ويف 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل����دول����ي����ة.. م����وؤك����د� �أن 
ف��ر���س��ان �ل��ق��ف��ز يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
و حتتاج  و�أ���س��ح��اب موهبة  �أق��وي��اء 
من�سة  ع���ل���ى  ل����رن�ه����م  دع������م  �إىل 

�لأوملبياد.
ل�ساحب  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�سكر  ووج���ه 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ملجل�س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة و�سمو �ل�سيخ 
�سلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
حاكم  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل  �لقا�سمي 
�لكبري  دع��م��ه��م��ا  ع���ل���ى  �ل�������س���ارق���ة 
ميز�نية  وجت��ه��ي��ز  �ل��ق��ف��ز  ل��ف��ري��ق 
�إىل  �سبعة  روؤي��ة  خا�سة مكنتنا من 
مع  �ملنتخب  �سمن  فر�سان  ثمانية 
ح�سور د�ئم لفار�سني على من�سات 
�لإمار�ت  �حت��اد  مباركا  �لتتويج... 
�هلل  ع��ب��د  �ل��ف��ار���س  ف���وز  للفرو�سية 
مع  �لبطولة  بكاأ�س  �ملهريي  حميد 
�لإمار�ت  فر�سان  جلميع  �لتمنيات 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س رئي�س  ب��ال��ت��وف��ي��ق يف 

�لدولة �لقادمة.
جلميع  �سكره  �ليحيائي  وج��ه  كما 
�جل���ه���ات �ل���ر�ع���ي���ة ول���وجن���ني على 
�لقفز  ل������دوري  ورع��اي��ت��ه��ا  دع��م��ه��ا 

به من دور كبري يف رفع  وم��ا تقوم 
و�لبطولت مما  �ملناف�سات  م�ستوى 
بل  ر�ع فقط  لي�ست جم��رد  يجعلها 
�لفرو�سية من  �سركاء فيما حتققه 

�إجناز�ت وجناح.
و�ختتمت �لبطولة مبناف�سة جائزة 
لوجنني �لكربى، يف �أجو�ء �آمنة مع 
�إجر�ء�ت �إحرت�زية كاملة �عتمدتها 
�لبطولة  فرتة  خالل  �لنادي  �إد�رة 
للوقاية من جائحة كورونا وجاءت 
مناف�سة �لكاأ�س مبو��سفات �جلولة 
و�سمم  للتمايز  جولة  مع  �لو�حدة 
�رتفاعها  ب��ل��غ  ب��ح��و�ج��ز  م�����س��اره��ا 
لقبها  ع���ل���ى  ت��ن��اف�����س  ����س���م   145
�جلولة  �أكمل  وفار�سة  فار�ساً   35
خطاأ  دون  ف���ر����س���ان   7 �ل��رئ��ي�����س��ة 
فر�سان   5 �أكملها  �لتمايز  وج��ول��ة 
�هلل  عبد  �لفار�س  وجن��ح  خطاأ  دون 
�إك����م����ال جولة  �مل���ه���ريي يف  ح��م��ي��د 
�لتمايز مع �لفر�س "�سا �سا �سا" يف 
زمن �سريع بلغ 34.55 ثانية وتّوج 
بكاأ�س �لبطولة �لتي يحتفظ بلقبها 
من فئة �خلم�س جنوم على ميد�ن 
ونال   2019 ع��ام  �ملغطاة  �ل�سالة 
كاأ�س �ملركز �لثاين �لفار�س �لأوملبي 
�لأردين �إبر�هيم ب�سار�ت مع جو�ده 
زمن  يف  �لتمايز  "بلو�سينغ" و�أنهى 
كاأ�س  و�أح�����رز  ث��ان��ي��ة   34.89 ب��ل��غ 
�ملركز �لثالث �لفار�س �لأردين �أي�ساً 
�لتمايز  و�أنهى  من�سور  ن��ز�ر  �أحمد 
مع �جلو�د "�إ�ستوريل دو فارد�غ" يف 
زمن بلغ 37.73 ثانية ومن بعده 
فر�سان  حازها  �لتي  �مل��ر�ك��ز  تو�لت 
�لإمار�ت من �لر�بع وحتى �ل�سابع.

�ملتاألق  �لأردين  �ل���ف���ار����س  وف������از 
باجلو�د  �لك�سو�ين  حم��م��ود  ح��م��زة 
�جل���ائ���زة  ب���������س����د�رة  "هابين�س" 
مبو��سفات  �مل�������س���ّغ���رة  �ل����ك����ربى 
�جل��ول��ة �ل��و�ح��دة م��ع ج��ول��ة متايز 
على حو�جز بلغ �رتفاعها 135 �سم 
وفار�سة  فار�ساً   73 فيها  وتناف�س 
�لنتقال  يف  فار�ساً   22 منهم  جنح 
و�أك��م��ل��ه��ا دون  �ل��ت��م��اي��ز  �إىل ج��ول��ة 
مر�كز  وح�سمت  ف��ار���س��اً   17 خ��ط��اأ 

�لفوز باأف�سلية �لزمن و�أف�سل زمن 
14 يف جولة  رق��م  �مل�����س��ارك  �سجله 
�ل��ت��م��اي��ز �ل��ف��ار���س �ل��ك�����س��و�ين وبلغ 
�ملركز  بكاأ�س  وتوج  ثانية   29.52
تريفور  �لإيرلندي  �لفار�س  �لثاين 
�مل�سارك  "هاريف"  و�جل�����و�د  ب��ري��ن 
رق��م 7 و�أن��ه��ى �لتمايز يف زم��ن بلغ 
�ملركز  كاأ�س  وذهب  ثانية   31.44
�ل�سوري عمرو  �لفار�س  �إىل  �لثالث 
باجلو�د   17 رق��م  �مل�����س��ارك  حم�سو 
�لتمايز  و�أنهى   "126 "�سامبيون 

يف زمن بلغ 31.75 ثانية.
جمال  علي  �ل�سيخ  �لفار�س  وحقق 
�لنعيمي لقب �لبطولة �لدولية من 
فئة �لنجمة �لو�حدة خليول �لقفز 
باجلو�د  �ل���ف���وز  و�أح�����رز  �ل�����س��غ��رية 
"بريللي �سي" يف مناف�سة من جولة 
يف  �أكملها  متايز  جولة  م��ع  و�ح���دة 
و�سمم  ث��ان��ي��ة   31.65 ب��ل��غ  زم���ن 
�رتفاعها  ب��ل��غ  ب��ح��و�ج��ز  م�����س��اره��ا 
للخيول عمر 6 �سنو�ت  �سم   120
عمر  للخيول  �سم   130 وبحو�جز 
�سنو�ت وتناف�س فيها 15 فار�ساً   7
 6 منهم  جن��ح  �ل�سغرية  بخيولهم 
�لرئي�سة  �جلولة  �إكمال  يف  فر�سان 
دون خطاأ ونال جائزة �ملركز �لثاين 
�ل�سويدي  �أح���م���د  ���س��امل  �ل���ف���ار����س 
باجلو�د "كووبر" و�أكمل �لتمايز يف 
وباجلو�د  ثانية   34.45 بلغ  زم��ن 
�لفار�س  �أك��م��ل  بور�س"  �سفن  "زد 
�لإي���رل���ن���دي ت��ري��ف��ور ب��ري��ن جولة 
�لتمايز يف زمن بلغ 36.23 ثانية 

وتوج بجائزة �ملركز �لثالث.
ثنائية  لوند  تينا  �لفار�سة  و�أكملت 
بعد فوزها ب�سد�رة �ل�سوط �ملفتوح 
�لبطولة  �أي�������ام  ث�����اين  يف  �ل����ث����اين 
باجلو�د  �ل���ث���اين  ف���وزه���ا  وح��ق��ق��ت 
من  ���س��وط  يف  هوتيري"  "باي�س 
�لثانية يف  �أنهت مرحلته  مرحلتني 
متغلبة  ث��ان��ي��ة   27.38 ب��ل��غ  زم���ن 
على 38 فار�سا وفار�سة، و9 منهم 

�أكملو� �ملرحلتني دون خطاأ.
فئات  ثالث  من  �لفر�سان  وتناف�س 
يف �سوط من مرحلتني على حو�جز 
 120  �  115 �رتفاعها بني  ت��ر�وح 
وفار�سة  فار�سا   27 ب��ني  وم��ن  �سم 
�أكمل  �ل���ث���اين  �مل�����س��ت��وى  ف��ئ��ة  م���ن 
�ملرحلة 4 فر�سان دون خطاأ وحازت 
غينا  �لفار�سة  �لول  �مل��رك��ز  ج��ائ��زة 
"بر�ندي"  باجلو�د  �لعني�س  نا�سر 

من نادي �ل�سارقة للفرو�سية.
و����س���ارك 16 ف��ار���س��ا وف��ار���س��ة من 
"�جلونيورز" و�أكمل  �لنا�سئني  فئة 
�ملرحلة �لثانية دون خطاأ 5 فر�سان 
�لفار�س  �لول  �مل��رك��ز  ج��ائ��زة  ون���ال 
"بابريكا"  و�جل�������و�د  �حل�����اج  ع��م��ر 
كما  للفرو�سية  �ل�سارقة  ن��ادي  من 
�لقفز  ب��خ��ي��ول  ف��ر���س��ان   7 ت��ن��اف�����س 
جنح  �سنو�ت   6  �  5 عمر  �ل�سغرية 
�ملرحلة  �إك���م���ال  ف��ار���س��ان يف  م��ن��ه��م 
�لفار�س  �أول��ه��م  خ��ط��اأ  دون  �لثانية 
"لومادين"  ب��اجل��و�د  غريب  ه�سام 
�ل�سارقة  ن���ادي  م��ن   - ���س��ن��و�ت   5  -

للفرو�سية.

كلباء ي�صيطر على األقاب بطولة الإمارات املفتوحة للجودو 

الدرعي يهنئ الفريق الذهبي وي�ضكر 
االأندية امل�ضاركة 

اأتلتيك� يبتعد يف ال�ضدارة 
وبر�ضل�نة ي�ضتعيد ال��ضافة 

عبد اهلل حميد املهريي يت�ج بكاأ�س بط�لة 
حاكم ال�ضارقة الدولية لقفز احل�اجز



 
ينج� من امل�ت باأعج�بة رغم ت�قف قلبه 7 مرات

رغم  باأعجوبة  �مل��وت  من  عمره  من  �ل�ساد�س  �لعقد  يف  رج��ل  جنا 
توقف قلبه عن �لعمل �سبع مر�ت �أثناء نقله �إىل �مل�ست�سفى ب�سيارة 

�إ�سعاف، بعد �إ�سابته بنوبة قلبية.
مع  يتجول  عاماً(   57( �ستيفن�سون  دنكان  �لربيطاين  كان  بينما 
نوبية  م��ن  يعاين  ب��د�أ  �ل��ب��ح��ري�ت،  �إح���دى  م��ن  بالقرب  �أ�سدقائه 
ق��ل��ب��ي��ة. وب�����س��ب��ب �مل��وق��ع �ل��ري��ف��ي و���س��وء �لأح�����و�ل �جل��وي��ة و�جه 
طلب  م��ن  �أخ���ري�  متكنو�  حتى  م�ساعدته  يف  �سعوبة  �أ���س��دق��اوؤه 

�لإ�سعاف من هاتف فندق يقع يف قرية قريبة.
�آلم  �ل��رج��ل �ل�سحية وب���د�أ يعاين م��ن  ���س��اءت حالة  و���س��رع��ان م��ا 
وت�سنجات �سديدة يف �ل�سدر. وبعد �ساعة و�سلت �سيارة �لإ�سعاف، 
وتبني للم�سعفني �أن دنكان يعاين من نوبة قلبية حادة، ما دفعهم 

�إىل طلب طائرة هليكوبرت لنقله �سريعاً �إىل �مل�ست�سفى.
ولدى هبوط �لطائرة، توقف قلب �لرجل للمرة �لأوىل فتم نقله 
�إليها ب�سرعة، وخالل �لرحلة متكن �مل�سعفون من ��ستعادة �لنب�س 

لقلبه �لذي توقف �سبع مر�ت.
جر�حية  عملية  ل��ه  �أج��ري��ت  �مل�ست�سفى،  �إىل  دن��ك��ان  و���س��ول  وعند 
عاجلة مت خاللها و�سع دعامة يف �أحد �سر�يينه �مل�سدودة. وحل�سن 
�إىل  �لعودة  كامل، ومتكن من  ب�سكل  عافيته  دنكان  ��ستعاد  حظه، 

�ملنزل بعد ثالثة �أيام فقط من دخوله �مل�ست�سفى.
وقال دنكان، �إنه مدين بحياته لطاقم �لإ�سعاف �جلوي �لذي جنح 
يف �إبقائه على قيد �حلياة رغم توقف قلبه ل�سبع مر�ت يف طائرة 
�أثناء  �لت�سرف  �أح�سنو�  �لذين  لأ�سدقائه  �سكره  ووجه  �لإ�سعاف، 

�حلادثة، وفق ما �أوردت �سحيفة "مريور" �لربيطانية. 

االحت�ضان.. مبادرة م�ضرية لت�فري اأ�ضر لالأيتام 
حتت �سعار �لطفل مكانه يف �لبيوت"، �نطلقت مبادرة "�لحت�سان 
�لأيتام  �لأط��ف��ال  كفالة  �إىل  �مل�سرية  �لأ���س��ر  ل��دع��وة  م�سر"،  يف 
دور  من  ب��دل  �ملنازل  د�خ��ل  �لن�سب"،  "كرميي  �لهوية  وجمهويل 

�لرعاية.
وقالت ميني دحروج موؤ�س�سة مبادرة "�لحت�سان يف م�سر" ملوقع 
تاأ�س�ست يف دي�سمرب 2018 بعد  "�ملبادرة  �إن  نيوز عربية"،  "�سكاي 
 9 بعد  �إجنابها  لعدم  نظر�  طفلة  كفالة  يف  �ل�سخ�سية  جتربتها 

�سنو�ت من �لزو�ج.
�ملجتمع  د�خ��ل  �لكفالة  فكرة  لن�سر  �سعت  �أنها  �إىل  مينى  و�أ���س��ارت 
بعد   650 �ىل  �لبديلة  �مل�سرية  �لأ�سر  عدد  و�سلت  حتى  �مل�سري 
�أن بد�أت فقط ب�5 �أفر�د على �إحدى �سفحات �لتو��سل �لجتماعي، 
لفتة �إىل تعاون �ملوؤ�س�سات �لر�سمية يف م�سر مع �لفكرة، وبخا�سة 
و�أطباء  متخ�س�سني  ومب��ت��اب��ع��ة  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت�����س��ام��ن  وز�رة 

نف�سيني.
�لفتوى  جلنة  ع�سو  �لأزه����ري،  �سالح  �ل�سيخ  �أو���س��ح  جانبه  م��ن 
�أن  عربية"،  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع  �ل�����س��ري��ف  ب���الأزه���ر  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
�أن  و�أك��دت  �ليتيم،  و�أعلت من مكانة  �لإ�سالمية عظمت  �ل�سريعة 
�أب��و�ب �جلنة، بل و�سببا يف  �ليتيم و�لتكفل به هو باب من  رعاية 

دخولها.
�لطعام  ت��وف��ري  ع��ل��ى  تقت�سر  ل  �ل��ك��ف��ال��ة  �أن  �لأزه������ري،  و�أو����س���ح 
و�ل�سر�ب و�لك�ساء فقط، بل متتد لت�سمل م�ساحله �لدينية جنبا 
�إىل جنب مع م�ساحله �لدنيوية من مر�عاة تعليمهم و تربيتهم 
�إىل  بيده  وت��اأخ��ذ  فتنفعه  دينيا  ت�سلحه  �سليمة  �سحيحة  تربية 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأين اأ�ضبت بك�رونا؟.. تقرير حديث يك�ضف اجل�اب
منذ بدء جائحة كورونا، حر�س عدد كبري من �سكان �لعامل على ق�ساء خمتلف �أغر��سهم �ليومية من �ملنزل، خوفا 

من �لتقاط �لفريو�س يف �لأماكن �ملختلطة.
وتعترب �أماكن �لت�سوق و�لعمل و�ملطاعم و�ل�سالت �لريا�سية بيئات مثالية لنتقال �لفريو�س بني �لأ�سخا�س، يف 

ظل غياب �سروط �لتباعد �لجتماعي �ل�سارمة.
هو  ب�"كوفيد19-"،  �إ�سابته  �أول �سوؤ�ل يطرحه �لإن�سان بعد ثبوت  �أن  "ديلي ميل" �لربيطانية  ووجدت �سحيفة 

�لفريو�س؟" �لتقطت  "�أين 
و�أو�سح �مل�سدر �أن �جلو�ب على هذ� �ل�سوؤ�ل لي�س �سهال، حيث ذكرت هيئة �ل�سحة �لعامة يف �إجنلرت�: "من �ل�سعب 

جد� معرفة �ملكان �لذي ي�ساب فيه �لنا�س ب�كوفيد19-".
وتقوم حاليا هذه �لهيئة بجمع بع�س �ملعلومات �لتي قد تكون مفيدة يف معرفة "�أكرث �لأماكن �لتي ميكن �لتقاط 
�لفريو�س منها". فحني يكون �ختبار �ل�سخ�س �إيجابيا يف �إجنلرت�، ي�ساأله تطبيق "�لختبار و�لتتبع" عن �لأماكن 

�لتي مر بها خالل �لأ�سبوع �ملا�سي.
�أو  للعمل  �سو�ء  �ل�سوبرماركتات،  �أحد  ز�رو�  �ملئة منهم  53 يف  �أن  �لهيئة  �مل�ستجوبني، وجدت  �أجوبة  وبعد جتميع 
�لت�سوق. كما كانت دور �لرعاية و�أماكن �لعمل من �أكرث �لأماكن �لتي تعتقد �لهيئة �أن ن�سبة كبرية من �لأ�سخا�س 

�أ�سيبت فيها بكورونا.
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اأكرث مدن العامل رومان�ضية لعيد الفالنتاين
�لتي  �لأ�سياء  �أك��رث  �أح��د  رومان�سي  مكان  يف  �لفالنتاين  عيد  ق�ساء  يعترب 
�حلا�سر،  وقتنا  يف  �ل�سفر  �سعوبات  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  �ل��ك��ث��ريون،  يتمناها 
ب�سبب جائحة فريو�س كورونا، فال �سري من �لتعرف على بع�س �أف�سل �ملدن 
�لرومان�سية لق�ساء عيد �لفالنتاين مع من حتب. فيما يلي جمموعة من 
�أف�سل �ملدن �لرومان�سية حول �لعامل لق�ساء عيد �لفالنتاين فيها، بح�سب 

�سحيفة تاميز �أوف �إنديا:
�ملدينة  با�سم  وت�ستهر  �لهندي،  ر�ج�سثان  �إقليم  يف  تقع   : �لهند  جايبور، 
لالأ�سخا�س  لذ� فهي مثالية  �لهندية،  باأنها مدينة �حلب  وتعرف  �لوردية، 

�لذين يبحثون عن مالذ رومان�سي مميز لق�ساء عيد �حلب.
لق�ساء  ر�ئعاً  رومن�سياً  خيار�ً  �ليابانية  كيوتو  مدينة  متثل  �ليابان:  كيوتو، 
عيد �لفالنتاين فيها، وذلك بف�سل مناظرها �لطبيعية �خلالبة �لتي تخلق 
�أجو�ء �ساحرة منا�سبة للع�ساق. مر�ك�س، �ملغرب: تعدُّ مدينة مر�ك�س �ملغربية 
خيار�ً ر�ئعاً ملحبي �لأماكن �لقدمية �لتي متتزج بعبق �لتاريخ و�سحر �لألو�ن 
�ملتنوعة. بر�غ، جمهورية �لت�سيك: تتميز بر�غ مبناظرها �ملتنوعة و�أماكنها 
مكان للتقاط  وتبحث عن  تكون يف حالة حب  عندما  �ملختلفة.  �ل�سياحية 
باري�س،  ل��ذل��ك.  �ملنا�سب  �مل��ك��ان  ه��ي  �ملدينة  ه��ذه  ف��اإن  �لرومان�سية،  �ل�سور 
فرن�سا: ل يوجد مكان على �لأر�س رومان�سي مثل باري�س، فهي مدينة �حلب 
و�جلمال و�لفنون، لذ� فهي �أحد �خليار�ت �ملثالية ملحبي �لرومان�سية وق�ساء 

�أوقات ل تن�سى يف �أح�سان هذه �ملدينة �ل�ساحرة. مدينة �لبندقية، �إيطاليا

م�ضل�ضالت االأوف �ضيزون تنع�س الدراما امل�ضرية 
�مل�سرية يف �لفرتة �لأخ��رية، وحتديًد�  �لدر�ما  �نتعا�سة كبرية ي�سهدها �سوق 
مع بد�ية عر�س عدد من �لأعمال �لدر�مية خارج �سباق �لدر�ما �لرم�سانية 
�سيزون"  "�لأوف  م�سل�سالت  وحتولت  ل�ستقبالها،  �لتنازيل  �لعد  ب��د�أ  �لتي 
�إىل ب�ساعة ر�ئجة بقوة على �ل�سا�سات �مل�سرية و�لعربية، ل�سيما بعد دخول 
هذه  لعر�س  �لف�سائية  �لقنو�ت  مع  مناف�سة حامية  �لإلكرتونية يف  �ملن�سات 
"نتفليك�س" �لعاملية  م�سل�سالت على من�سات   و�ساهم جناح عر�س  �لأعمال. 
جديدة  �أع��م��ال  �إن��ت��اج  على  �ملنتجني  ت�سجيع  على  �ت"  "و�ت�س  و  و"�ساهد" 
�لف�سائية  للقنو�ت  �لتقليدية  �ل�سا�سات  على  �سو�ء  �سريع  ب�سكل  وت�سويقها 
كورونا  جائحة  �نت�سار  بعد  ملحوًظا  من��ًو�  �سهدت  �لتى  �جلديدة  �ملن�سات  �أو 
و��سطر�ر �أغلب �ملو�طنني �إىل �لبقاء يف منازلهم ل�ساعات طويلة.  ومن بني 
�لف�سائيات  �سا�سات  على  �أخ���رًي�  عر�ست  �لتى  �سيزون"  "�لأوف  م�سل�سالت 
وحققت جناًحا كبرًي� م�سل�سل "لوؤلوؤ" �لذي يعد �أول بطولة مطلقة للنجمة 
"�لأ�سطورة"  م�سل�سالت  يف  ثانية  بطولة  �أدو�ر  وقدمت  �سبق  �لتي  عمر  مي 
حممد  معلم" بطولة  "�سربة  م�سل�سل  ا  و�أي�سً �لغالبة" و"�لفتوة" ،  و"ولد 
�حلرمي" للنجمة  "جمال  وم�سل�سل  �أح��م��د،  ه��اج��ر  �ل�����س��اب��ة  و�مل��م��ث��ل��ة  رج���ب 
�للبنانية نور و�ملطرب �مل�سري خالد �سليم، بالإ�سافة �إىل م�سل�سل �لكوميديا 

اإيل�ن ما�ضك: اأنا 
كائن ف�ضائي

ق�����ال �مل���ل���ي���اردي���ر ورج������ل �لأع����م����ال 
"كائن  �إن��ه  ما�سك  �إيلون  �لأمريكي 
نقا�س  خ�����الل  وذل������ك  ف�سائي"، 
بالتغريد�ت عرب "تويرت" مع رجل 

�لأعمال �لهندي كونال �ساه.
 ،"CRED" وتطّرق موؤ�س�س تطبيق
ل�سركات  م���ا����س���ك  �إد�رة  ل��ق�����س��ي��ة 
ت��ع��م��ل يف ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة من 
�سوؤ�ل وجهه  قال يف  �لأعمال، حيث 
ل��ر�ئ��د �لأع��م��ال �لأم���ريك���ي: "كيف 
قيمتها  ت��ت��خ��ط��ى  ����س���رك���ات  ت���دي���ر 
و�حد؟.  وق��ت  يف  دولر  مليار   500
ما�سك  و�أج���اب  هذ�؟".  تفعل  كيف 
ل�سناعة  "ت�سال"  ���س��رك��ة  ���س��اح��ب 
"�أنا  م��ازح��ا:  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 
موقع  ذك��ر  ح�سبما  ف�سائي"،  كائن 
ما�سك  وجنح  تاميز".  "�إيكونيمك 
�إز�ح�����ة جيف  يف ي��ن��اي��ر �مل��ا���س��ي، يف 
لقائمة  �لأول  �مل��رك��ز  م��ن  ب��ي��زو���س 
�أغ��ن��ى �أغ��ن��ي��اء �ل���ع���امل، ح��ي��ث قالت 
رجل  ت�سدر  �إن  "بلومربغ"  وك��ال��ة 
�لأعمال �لبالغ من �لعمر 49 عاما، 
�سعر  �رت���ف���اع  بف�سل  ج���اء  �ل��ق��ائ��م��ة 

�أ�سهم جمموعته يف �لبور�سة.
وميلك �إيلون 18 يف �ملئة من �أ�سهم 
ميلك  كما  �ل��ب��ور���س��ة،  يف  "ت�سال" 
لتكنولوجيا  �إك�س"  "�سبي�س  �سركة 
ما�سك  ث������روة  رت  وُق���������دِّ �ل���ف�������س���اء. 
ب�188.5 مليار دولر، متجاوزة ب�1.5 
بيزو�س،  ج��ي��ف  ث����روة  دولر  م��ل��ي��ار 
"�أمازون".  جم���م���وع���ة  ����س���اح���ب 
وجتاوزت �لقيمة �ل�سوقية ملجموعة 
يناير  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  "ت�سال" 
�ملن�سرم عتبة 700 مليار دولر، مع 
يف  تقريبا  �ملئة  يف   3 بن�سبة  �رت��ف��اع 
 755.98 �سّجل  �ل��ذي  �ل�سهم  �سعر 

دولر� وقتها.

اكت�ضاف اأقدم م�ضنع 
للجعة بالعامل

و�لآث������ار  �ل�����س��ي��اح��ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 
مبحافظة  �أثريا  �كت�سافا  �مل�سرية، 
يعتقد  "ملا  �ل��ب��الد  ج��ن��وب  ���س��وه��اج 
�جلعة  ل�سناعة  م�سنع  �أق����دم  �أن���ه 
�أن بعثة  �ل���وز�رة  يف �لعامل. وذك��رت 
�لآثار �مل�سرية-�لأمريكية �مل�سرتكة 
و�لعاملة يف منطقة �سمال �أبيدو�س 
عن  �لك�سف  �إىل  تو�سلت  ب�سوهاج 
�أقدم م�سنع ل�سناعة  �أنه  ما يعتقد 
�لعامل".   يف  �لإن���ت���اج  ع���ايل  �جل��ع��ة 
وقال �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى 
�مل�سنع  �إن  لالآثار م�سطفى وزيري 
�مللك  �إىل ع�سر  ي��رج��ع  �أن���ه  ي��رج��ح 
�أق��دم ملوك م�سر  نارمر، وهو من 
قبل  و2987   3273( �ل��ف��ر�ع��ن��ة 
�ملبكر.  �لأ���س��ر�ت  �مليالد( من ع�سر 
و�أ����س���اف �أن �مل�����س��ن��ع ي��ت��ك��ون م��ن 8 
ت�ستخدم  ك���ان���ت  ك���ب���رية  ق���ط���اع���ات 
كوحد�ت لإنتاج �جلعة، حيث �حتوى 
ك��ل ق��ط��اع ع��ل��ى ح���و�يل 40 حو�سا 
فخاريا منتظمة يف �سفني لت�سخني 
خليط �حل��ب��وب و�مل���اء، وك��ل حو�س 
دعامات  بو��سطة  مكانه  يف  مثبت 
ومو�سوعة  �ل��ط��ني  م��ن  م�سنوعة 
ر�أ����س���ي ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة حلقات.  ب�����س��ك��ل 
�آدمز  م��اث��ي��و  �لبعثة  رئ��ي�����س  و�أ����س���ار 
�مل�سنع  �أن  �أثبتت  �لدر��سات  �أن  �إىل 
22400 لرت من  ك��ان ينتج ح��و�يل 
�جل���ع���ة يف �مل�����رة �ل�����و�ح�����دة، ورمب���ا 
بالتحديد  �مل��ك��ان  ه��ذ�  يف  بنائه  مت 
�لتي  �مل��ل��ك��ي��ة  �ل���ط���ق���و����س  ل���ت���زوي���د 
�جلنائزية  �ملن�ساآت  د�خل  تتم  كانت 
�إذ  �لأو�ئ���ل،  م�سر  مبلوك  �خلا�سة 
ُع��رث خ��الل �أع��م��ال �حل��ف��ائ��ر بتلك 
�جلعة  ��ستخد�م  �أدل��ة  على  �ملن�ساآت 

يف طقو�س تقدمي �لقر�بني.

هل �ضُتجري �ضاريكايا 
عملية جتميل جديدة؟

�لبابارتزي  م�سوري  عد�سات  �لتقطت 
�ل���رتك���ي���ة  �سرييناي  ل��ل��ن��ج��م��ة  �����س����ورة 
عيادة  م���ن  خ��روج��ه��ا  ُت��ظ��ه��ر  �ساريكايا  
�ل�سحفيني  �أح��د  �ساألها  وق��د  �لتجميل. 
�لأت�����ر�ك: "هل �أت��ي��ِت جم���دد�ً م��ن �أجل 
عملية جتميل؟" لرتد : "ل"، فاأجابها: 

ملاذ�؟"، فرّدت: " ما �ساأنكم !!". "�إذ�ً 
�ساريكايا  ���س��ريي��ن��اي  خ�����س��ع��ت  وك���ان���ت 
باأحد  م��وؤخ��ر�  لثدييها  جتميل  لعملية 
و�سّجلت  تركيا،  يف  �خلا�سة  �مل�ست�سفيات 
كاي"،  ب�"�سريين  �مل�ست�سفى  يف  ��سمها 
�إب����ق����اء �لأم�������ر �����س����ر�ً عن  ل��رغ��ب��ت��ه��ا يف 

�ل�سحافة و�ملتابعني.
قد  �ساريكايا  �أن  تركية  �سحف  وك�سفت 
ن��ام��ت ل��ي��ل��ة يف �مل�����س��ت�����س��ف��ى، وذل����ك بعد 
يف  وج��ر�ح��ة  جتميل  لعملية  خ�سوعها 

منطقة �ل�سدر.

قط  يحتفل ب�10 �ضن�ات على ت�ليه من�ضبا ر�ضميا 
مبرور  �سرتيت،  د�ون��ن��غ   10 �ساكن  لري،  �لقط  يحتفل 

عقد من �لزمان على توليه دور كبري �سائدي �لفئر�ن.
قام رئي�س �لوزر�ء �لأ�سبق ديفيد كامريون بتجنيد �لقط 

حلل �أزمة �لفئر�ن يف �أحد �أ�سهر �لعناوين يف �لعامل.
 ،2011 15 فرب�ير  �لإنقاذ منزله �جلديد يف  دخل قط 

و�أ�سبح �ساكنا حمبوًبا منذ ذلك �حلني.
يق�سي  لري  �إن  �لإن��رتن��ت  على  �حلكومة  م��وق��ع  ي��ق��ول 
�لأمنية  �لدفاعات  وتفقد   ... �ل�سيوف  حتية  "يف  �أيامه 

و�ختبار جودة �لأثاث �لعتيق ليحظى بقيلولة".
ا "�لتفكري يف  وي�سيف �أن م�سوؤولياته �ليومية ت�سمل �أي�سً
و�سائل  �نتباه  �مل�ستمرة". لفت لري  �لفئر�ن  مل�سكلة  حل 
�لإعالم �لدولية، وكثري� ما �سرق �لأ�سو�ء من كبار زو�ر 
ومتكن  ويذهبون  ياأتون  وزر�ء  روؤ���س��اء  لري  �سهد  �ملقر. 
من �إبعاد �لقط �ملناف�س له، باملر�ستون، لري�سخ قدمه يف 

�ملكان لفرتة �أطول من �أي من �ساكنيه.

حتتفل بعيد ميالدها ال� 108 مب�ضاركة �ضيف واحد
�حتفلت "مينا هن" بعيد ميالدها �ل� 108 و�سط جائحة 
كورونا �أم�س �لأول �ل�سبت حيث ح�سر �سيف و�حد فقط 
�ستوجتارت  م��دي��ن��ة  يف  �مل�سنني  ل��رع��اي��ة  د�ر  يف  �حل���دث 
جنوب غربي �أملانيا. وكانت �بنتها �لبالغة من �لعمر 82 
عاماً، و�لتي كانت تخبز لها كعكات �لحتفال �لتقليدية، 
هي �لوحيدة �لتي �سمح لها بالدخول، بينما كان باإمكان 
�أحفادها �إلقاء نظرة على �لأقل على �ساحبة عيد �مليالد 
ع��رب ���س��رف��ة غ��رف��ت��ه��ا. وح����ول ���س��ر �ح��ت��ف��اظ��ه��ا بلياقتها 
�أول مقابلة  "مينا هن" يف  �لذهنية يف هذ� �لعمر، قالت 
تلك  عن  �بتعد  طاملا  جيدة  ب�سحة  "�أنا  حياتها:  يف  لها 
�ل�سياء: ل كحول ول �سجائر ول �سوكولتة، لكن �لكثري 

من �لعمل و�مل�سي".
�أن  �لعجوز  �ل�سيدة  �إىل  يتحدث  �سخ�س  �أي  على  ويجب 
يف  بالفعل  كانت  فقد  �لذهنية:  �حل�سابات  ببع�س  يقوم 
�خلام�سة من عمرها عندما �نت�سرت �لإنفلونز� �لإ�سبانية 
هناك  �لطويلة،  حياتها  نهاية  يف  و�لآن   ،1918 ع��ام  يف 
جائحة �آخرى. وتاأخرت �ل�سيدة �لعجوز يف �لنتقال �إىل 
د�ر رعاية �مل�سنني قدر ��ستطاعتها. ففي �سن 105، كانت 

ل تز�ل تعتني بنف�سها د�خل جدر�ن منزلها.

يقتل زوجته وحماته وطفليه.. ثم ينتحر
�أف��ر�د عائلته بينهم  �أربعة من  41 عاما  �أمل��اين يبلغ  قتل 
�أن ينتحر يف مدينة ر�ديفورمفالد  زوجته وطفاله قبل 

يف �سمال غرب �أملانيا، على ما �أعلنت �ل�سرطة �ملحلية.
ب�سبب  �جل��م��ع��ة  م�����س��اء  ��ستدعيت  �لإغ���اث���ة  ف���رق  وك��ان��ت 
ح��ري��ق د�خ���ل م��ن��زل يف �مل��دي��ن��ة �ل��و�ق��ع��ة يف ولي���ة �سمال 

�لر�ين-ف�ستفاليا.
�لبالغة  �ل��رج��ل وزوج��ت��ه  �ل��د�خ��ل على جثة  وع���رثو� يف 
�أربع �سنو�ت و�سنة و�حدة،  �لبالغني  37 عاما وطفليهما 

�إ�سافة �إىل و�لدة �لزوجة �لبالغة 77 عاما.
�أولية  فحو�س  "بعد  ب��ي��ان  يف  �ملحلية  �ل�سرطة  وق��ال��ت 
للطب �ل�سرعي وتق�سيات �أخرى، تفرت�س �لنيابة �لعامة 
�لأبي�س،  �جلرمية" بال�سالح  �رتكب  �لأب  �أن  و�ل�سرطة 

قبل �أن ينتحر.

الرحل الرقمي�ن يزدهرون مغتنمني العمل عن بعد 
�لعمل ع��ن بعد  �ل��ع��امل فر�سة  �مل��الي��ني ح��ول  يغتنم 
نقطة  �أي  �إىل  لالنتقال  كوفيد19-  جائحة  ظل  يف 
بعملهم  و�ل��ق��ي��ام  فيها  �حل��ي��اة  ت�ستهويهم  جغر�فية 
هوؤلء  وي�سكل  �ملكاتب...  قيود  عن  بعيد�  هناك  من 
بلد�ن  ت�سعى  �إي���ر�د�ت  م�سدر  �لرقميون"  "�لرّحل 

عدة لجتذ�بها.
"لطاملا  �حلقيقي،  ��سمها  لي�س  وه��و  ���س��ارون،  ت��روي 
�أردت �لعي�س يف بلد �آخر لأرى كيف هي �حلياة فيه". 
و�نتقلت �لأمريكية �لبالغة من �لعمر 28 عاما و�لتي 
تعمل يف �إد�رة �لبيانات، �إىل مك�سيكو طلبا ل�"�لطق�س 

�جلميل" و"حرية تنظيم" �أمورها.
�لرّحل من �سنف  ه��وؤلء  �ل�سعب حتديد عدد  ومن 
جديد، ومعظمهم �سباب يعملون يف �خت�سا�سات على 
�رتباط باملجال �لرقمي، لكن من �ملوؤكد �أنهم يقّدرون 

باملاليني.
"�إميرجنت  مكتب  يف  �ملحلل  كينغ  �ستيف  وبح�سب 
�لرقميني  �ل���رح���ل  ف�����اإن  ل���الأب���ح���اث،  ري�سريت�س" 
10،9 ماليني  ع���دده���م  ب��ل��غ  وح���ده���م  �لأم���ريك���ي���ني 
و��سع.  مبعنى  �لعبارة  ��ستخدمت  ما  �إذ�   ،2020 يف 

�لعام  ع��ن   33% بن�سبة  زي����ادة  �ل��ع��دد  ه���ذ�  ويعك�س 
�ل�سابق.

فريو�س  تف�سي  ملكافحة  بعد  عن  �لعمل  فر�س  وم��ع 
�لبعيد  ه��ذ�  �حلياة  منط  �ملوظفون  �كت�سف  ك��ورون��ا، 
ع���ن م��ك��ات��ب��ه��م و�ل�����ذي ك����ان ح��ت��ى �لآن ح���ك���ر� على 
�مل�ستقلني �لعاملني حل�سابهم �خلا�س، ولو �أن �لأزمة 

�ل�سحية حّدت من �إمكان �لتنقل.
فرن�سيان  وه���م���ا  وك���ل���ري،  م���اري���و����س  وه���ك���ذ� مت��ك��ن 
�لرحيل  �لت�سويق، من  يعمالن يف جمال  ثالثينيان 
رّب  �أقنع  �ملنزيل" �ل��ذي  "بف�سل �حلجر  بلدهم  من 
عمل ماريو�س باأن �لعمل عن بعد جمد، بعدما قاومه 

يف �لأ�سا�س.
تقول كلري متحدثة من فندق يف باليا ديل كارمن يف 
�ملك�سيك "�أعتقد �أنه �سيكون من �مل�ستحيل �لعودة �إىل 

�ملكتب ذ�ت يوم".
�إىل  �ل�سيف  يف  ع��ام��ا(   24( رو�  جو�ستني  و�نتقلت 
بايل حيث بد�أت �لعمل كم�ست�سارة م�ستقلة يف جمال 
لكنت  �جلائحة،  "لول  وتقول  �لرقمي.  "�لتاأثري" 

بقيت على �لأرجح يف فرن�سا".

اأزواج يركبون الأفيال خالل احتفال بعيد احلب يف حديقة نوجن نو�س ال�صتوائية يف مقاطعة ت�صونبوري، تايالند. رويرتز

غراندي حتطم االأرقام بفيدي� كليب رميك�س 
�أرقام م�ساهد�ت قيا�سياً  �إيطايل  �أريانا غر�ندي   �أ�سل  حققت �لنجمة �لأمريكية من 

يوتيوب. 35+" على  بعد طرحها لكليب رمييك�س مو�سيقى �أغنية "34 
وتعاونت غر�ندي مع  دوجا كات  و ميغان ذ� �ستاليون  يف �لكليب �لذي حطم حاجز �ل� 

13 مليون م�ساهدة بعد يوم و�حد على طرحه.
وكانت �أريانا �أطلقت رمييك�س �ملو�سيقى منذ �سهر تقريباً لكن فكرة �لكليب نالت 

جناحاً كبري�ً.
 "Positions" من �ألبومها �ل�سهري " DELUXE " وت�ستعد �أريانا لإطالق ن�سخة
�ملقرر �إ�سد�ره فى وقت لحق من هذ� �ل�سهر، وهو �خلرب �لذي ��سعد كل ع�ساقها 
وحمبيها حول �لعامل، وت�سدر �خلرب عدد�ً من �ملو�قع �لفنية �ل�سهرية و�أبرزها 
�لتي تتمتع ب�سعبية جارفة �أن "  �لنجمة  �أكدت  حيث   ، �أي  �ن  " �م 
يف  �مل��ق��ب��ل  �جل��م��ع��ة  ي���وم  ���س��ي�����س��در   "Positions Deluxe

19�سباط/ فرب�ير.


