الهالل الأحمر يعزز جهوده الإن�سانية ل�صالح
املت�أثرين من الفي�ضانات يف بهاجن مباليزيا

�ص 02

مواطن يبلغ من العمر  97عاما ً يتلقى
اجلرعة الأوىل من لقاح كوفيد 19

•• بهاجن-وام:

عززت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي جهودها الإن�سانية لدعم املت�أثرين من الفي�ضانات
يف والية بهاجن املاليزية .وقام وفد الهيئة املوجود هناك حاليا بتقدمي م�ساعدات �إغاثية
عاجلة ومتنوعة لآالف الأ�سر يف مراكز الإي��واء التي مت تخ�صي�صها للمت�ضررين يف
عدد من املناطق املنكوبة والذين تقطعت بهم ال�سبل جراء الفي�ضانات اجلارفة وذلك
بالتعاون والتن�سيق مع �سفارة الدولة يف كواالملبور واجلهات املخت�صة يف الوالية.
وت�أتي هذه امل�ساعدات �ضمن املرحلة الأوىل من الربنامج الإغاثي الذي تنفذه الهيئة
لتوفري االحتياجات الأ�سا�سية العاجلة للمت�أثرين من الفي�ضانات.
وتت�ضمن هذه املرحلة من امل�ساعدات امل��واد الغذائية والإيوائية والطبية �إىل جانب
االحتياجات الأخ��رى و�سيقوم وف��د الهيئة خ�لال الأي��ام القادمة بتوفري امل��زي��د من
امل�ستلزمات الإغاثية ال�ضرورية لعدد من املحافظات الأكرث ت�ضررا من الفي�ضانات يف
الوالية رغم �صعوبة احلركة والتنقل نتيجة الأ�ضرار التي خلفتها الفي�ضانات يف البنية
(التفا�صيل �ص)2
التحتية بالوالية.
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�أخبار الإمارات

�ص 10

عربي ودويل

�ص 17

الفجر الريا�ضي

جي�ش اجلياع يف �إيران
»
«
م�ستع ّد للثورة يف �أي حلظة

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

انطالق دوري �أم الإمارات للجوجيت�سو
»
«
يف دبي مب�شاركة � 10أندية و�أكادمييات
 20صفحة -الثمن درهمان

تهديدات بع�صيان م�سلح على االنرتنت

القوات الأمريكية ت�ستنفر قبل تن�صيب بايدن

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم
احلرمني يف وفاة الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تعزية �إىل �أخ�ي��ه خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة �أعرب فيها
عن �صادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة املغفور له الأمري خالد بن عبداهلل بن
عبدالرحمن �آل �سعود ..داعيا املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �آل �سعود الكرام جميل ال�صرب وال�سلوان.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود.

•• وا�شنطن-وكاالت:

ع رّ�ّب� ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي املنتخب
جو بايدن� ،أم�س اخلمي�س ،عن �أمله
يف �أن يتعامل جمل�س ال�شيوخ مع
م�س�ؤولياته الد�ستورية ب�ش�أن عزل
ال��رئ�ي����س امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت��ه دونالد
ترامب.
وقال بايدن يف تغريدة على ح�سابه
الر�سمي يف تويرت� :آمل �أن يتعامل
جم�ل����س ال���ش�ي��وخ م��ع م�س�ؤولياته
الد�ستورية ب�ش�أن العزل بينما يعمل
على الأعمال العاجلة الأخرى.
ويف ب�ي��ان��ه ذ ّك ��ر ب��اي��دن ب� ��أن �أعمال
العنف الدموية التي نفذها ح�شد
من �أن�صار ترامب قبل �أ�سبوع حني
اق�ت�ح�م��وا ال�ك��اب�ي�ت��ول وع��اث��وا فيه
خرابا هي هجوم �إجرامي خمطط
ل� ��ه وم �ن �� �س ��ق ن � �ف � � ّذه متطرفون
��س�ي��ا��س�ي��ون و�إره ��اب� �ي ��ون حمليون
ح ّر�ضهم الرئي�س ترامب على هذا
العنف .ما ح�صل كان متردا م�سلحا
� �ض��د ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة .ويجب
حما�سبة امل�س�ؤولني عنه.
هذا وتنظم قوات الأمن الأمريكية،
التي �أربكها هجوم �أن�صار الرئي�س
دونالد ترامب على مقر الكونغر�س
يف الأ�سبوع املا�ضي ،عملية �أمنية يف

قررت وزارة الرتبية والتعليم �أم�س ،ت�أجيل ا�ستئناف التعليم الواقعي،
الدرا�سة املبا�شرة يف املدار�س ،لطلبة احللقة الثالثة واملقرر لها الأحد
املقبل املوافق  17يناير اجلاري ،حتى �إ�شعار �آخر.
ووج�ه��ت ال� ��وزارة �إدارات امل��دار���س ب��أه�م�ي��ة �إب�ل�اغ �أول �ي��اء الأم ��ور بعدم
ا�صطحاب �أبنائهم �إىل املدر�سة يوم الأحد ،حيث �سيوا�صل جميع الطلبة
التعليم عن بعد ،حلني �صدور تعليمات جديدة يف هذا ال�ش�أن.
م��ن جانبها خاطبت امل��دار���س �أول�ي��اء الأم ��ور ع�بر ال�بري��د الإلكرتوين
والر�سائل الن�صية ،بقرار ت�أجيل الدرا�سة يف املدار�س حتى �إ�شعار �آخر.

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

«ال�صحة» تعلن �شفاء  2,671حالة جديدة من كورونا

نان�سي بيلو�سي تعر�ض املادة املوقعة اخلا�صة بعزل ترامب عقب ت�صويت جمل�س النواب الأمريكي( .ا ف ب)
ال�ب�لاد لإح�ب��اط �أي �أع�م��ال عنف ودف � � �ع � ��ت �أع � � �م� � ��ال ال� ��� �ش� �غ ��ب يف ال �ن �ه ��ائ ��ي ع �ل ��ى ف � ��وز ب� ��اي� ��دن يف
قبل ت��ويل الرئي�س املنتخب جو ال�ك��ون�غ��ر���س يف  6يناير(كانون االنتخابات.
ال � � �ث � � ��اين) اجل � � � � � ��اري� ،أع � �� � �ض� ��اء وحذر مكتب التحقيقات االحتادي
بايدن ال�سلطة.
وي �ق �ي��م م� ��� �س� ��ؤول ��ون احت ��ادي ��ون ال�ك��ون�غ��ر���س ل �ل �ف��رار م��ن الغرف من احتجاجات م�سلحة يتخطط
وم ��ن ال ��والي ��ات ت �ه��دي��دات على ال��داخ �ل �ي��ة يف امل �ق��ر خ ��وف� �اً على لها يف وا�شنطن وعوا�صم جميع
الإنرتنت ور�سائل تهديد لأع�ضاء حياتهم.
الواليات اخلم�سني� ،أو قرب موعد
الكونغر�س ،ويت�أكدون من القدرة وتويف �شرطي و�أربعة متظاهرين تن�صيب ب��اي��دن .وق ��ال النائبان
على الت�صدي لأي هجوم.
�أث�ن��اء احل�صار ال��ذي ب��د�أ بعد �أن ال��دمي �ق��راط �ي��ان ج�يرول��د نادلر
وع � ��ززت �إدارة ب��اي��دن �إج � ��راءات دع��ا ت��رام��ب الآالف م��ن �أن�صاره و�آدم �شيفت يف بيان :من الوا�ضح
الأمن حول فريقه قبيل تن�صيبه للتوجه يف م�سرية �إىل الكابيتول� ،أن ��ه ي�ت�ع�ين ب��ذل امل��زي��د ال�ستباق
رئي�ساً يف  20يناير اجلاري.
يف حم ��اول ��ة ل ��وق ��ف الت�صديق ومنع �أي هجمات مميتة.

اجتماع طارئ لـ«ال�صحة العاملية» مع انت�شار كورونا املتحور
•• جنيف�-أ ف ب:

داخليةاليمن:خرباءمن�إيران
ولبنان وراء �صواريخ احلوثيني

•• عدن-وكاالت:

�أع�ل�ن��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة اليمنية،
اخل� �م� �ي� �� ��س� ،أن ن � �ظ� ��ام �إط �ل ��اق
ال���ص��واري��خ ل��دى احل��وث�ي�ين يقف
وراءه خرباء �إيرانيون ولبنانيون.
و�أكدت الوزارة �أن ال�صواريخ التي
ا�ستهدفت مطار ع��دن بالي�ستية،
وه��ي ذات ال�صواريخ التي �ضربت
رئا�سة الأركان يف م�أرب.
وك���ش�ف��ت ال��داخ �ل �ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة �أن
ال�صواريخ التي ا�ستهدفت مطار
ع ��دن �أط �ل �ق��ت م ��ن م �� �س��اف��ة نحو
 100كيلومرت .و�أو�ضحت الوزارة
�أن ال�صواريخ التي �ضربت مطار
ع��دن �أطلقت من مناطق �سيطرة
احلوثيني .و�ضرب هجوم �إرهابي
م �ط ��ار ع � ��دن ،يف  30دي�سمرب،
حلظة و�صول طائرة تقل احلكومة
اجلديدة �إىل املطار.

لكبار ال�سن الأولوية يف تلقي اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا يف بلجيكا (رويرتز)
مقلقة».
�أك�بر ارتفاع يف الإ�صابات و�أعلى
الإ�صابات.
وا�ستدعيت جلنة خرباء املنظمة ف ��أع �ل �ن ��ت ال �� �ص�ي�ن ح �ي ��ث ظهر ح�صيلة ��ض�ح��اي��ا يف �أوروب � ��ا مع
ال� �ت ��ي جت �ت �م��ع ع � ��ادة ك ��ل ثالثة ال �ف�يرو���س ل�ل�م��رة الأوىل نهاية ن� �ح ��و � 85أل � � ��ف ح� ��ال� ��ة وف� � ��اة،
�أ�شهر قبل �أ�سبوعني م��ن موعد العام ، 2019اخلمي�س ت�سجيل الأرب� �ع ��اء  1564وف ��اة جديدة
اجتماعها ،للبحث خ�صو�صا يف �أول حالة وفاة بكوفيد -19على يف �أ�سو�أ ح�صيلة يومية منذ بدء
اجلائحة.
هذه الن�سخ املتحورة التي تتطلب �أرا�ضيها منذ ثمانية �أ�شهر.
«ن �ق��ا� �ش��ا �� �س ��ري� �ع ��ا» .و�ست�صدر ويف �آ��س�ي��ا �أي���ض��ا و��س�ع��ت اليابان �أما الربتغال ،ففر�ضت الإغالق
تو�صيات ملنظمة ال�صحة العاملية ن �ط��اق ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ لت�شمل التام جمددا اعتبارا من اجلمعة
ول� � �ل � ��دول الأع � �� � �ض� ��اء يف ختام �إىل ج��ان��ب ط��وك�ي��و و�ضواحيها ،يف وق ��ت ينت�شر ف�ي��ه الفريو�س
اجتماع اخلمي�س على ما جاء يف �سبع مقاطعات �أخرى مع �إغالق ب�شكل مت�سارع.
ويف �إ�سبانيا �سجلت ح��واىل 39
ب�ي��ان للمنظمة ن�شر يف جنيف .احلانات واملطاعم م�ساء.
وي�شهد العامل موجة جديدة من و�سجلت بريطانيا ال�ت��ي ت�شهد �أل��ف �إ�صابة ج��دي��دة الأرب �ع��اء ما

ال ميكن ا�ستبعاد �سقوط احلكومة:

روما� :أزمة �سيا�سية يف ظل بط�ش فريو�س كورونا!
•• الفجر –خرية ال�شيباين:

ب�ع��د ت �ه��دي��ده ب���س�ح��ب وزرائ � ��ه من
حكومة كونتي طيلة �أ�سابيع ،عرب
ماتيو ري�ن��زي نهر روب�ي�ك��ون م�ساء
الأرب �ع��اء .وخ�لال م��ؤمت��ر �صحفي،
�أعلن الرئي�س ال�سابق للحكومة �أن
ح��زب��ه ال��و��س�ط��ي ال�صغري �إيطاليا
ف�ي�ف��ا ( 3ب��امل��ائ��ة يف ا�ستطالعات
ال � ��ر�أي) ،ال ��ذي �أ��س���س��ه ب�ع��د رحيله
ع��ن احل��زب ال��دمي�ق��راط��ي ،مل يعد
ي��دع��م ال�سلطة التنفيذية ب�سبب،
خ��ا��ص��ة ،اخل�لاف��ات ح��ول ال�سيا�سة
االقت�صادية.
وب�إعالنه ان�سحاب وزي��ري��ن ووكيل
وزارة اخلارجية من حزبه� ،إيطاليا
ف�ي�ف��ا ،ف�ت��ح ال���س�ن��ات��ور الفلورن�سي
ر�سميًا �أزمة �سيا�سية.

الرتبية :ت�أجيل التعليم
الواقعي حتى �إ�شعار �آخر

•• دبي -حم�سن را�شد

تدابري �إغالق وحظر جتول وحمالت تلقيح يف عدة دول

تدر�س جلنة الطوارئ يف منظمة
ال�صحة العاملية الن�سخ املتحورة
من فريو�س كورونا امل�ستجد التي
تقلق �سلطات دول ال�ع��امل حيث
تعزز مكافحة وب��اء كوفيد-19
من خالل تدابري �إغ�لاق وحظر
جتول وحمالت تلقيح.
وط��ال��ت ع ��ودة ظ �ه��ور الفريو�س
ال�صني بعدما اح�ت��وت اجلائحة
ب�شكل وا�سع �سابقا ،مع ت�سجيل
�أول ح��ال��ة وف ��اة ف�ي�ه��ا اخلمي�س
منذ �أيار مايو املا�ضي.
وال�ن���س��خ امل �ت �ح��ورة م��ن فريو�س
كورونا امل�ستجد �شديدة العدوى
ال �سيما ال�بري�ط��ان�ي��ة واجلنوب
�إفريقية منها وتنت�شر ب�سرعة يف
العامل .فقد بلغ عدد الدول التي
تنت�شر فيها الن�سخة الربيطانية
املتحورة  50بلدا فيما الن�سخة
اجل �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ة م ��وج ��ودة يف
 20بلدا بح�سب منظمة ال�صحة
العاملية التي �أ�شارت �إىل �أن العدد
قد يكون �أعلى بعد.
وي� �ج ��رى راه� �ن ��ا حت �ل �ي��ل ن�سخة
ثالثة من�ش�أها منطقة الأمازون
ال�برازي �ل �ي��ة و�أع �ل��ن ال �ي��اب��ان عن
ر��ص��ده��ا الأح ��د وق��د ت ��ؤث��ر على
ال ��رد امل �ن��اع��ي ع�ل��ى م��ا �أو�ضحت
املنظمة التي حتدثت عن «ن�سخة

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ماتيو رينزي ي�صنع االزمة
وي ��أت��ي ه��ذا ال�ت�ط��ور ،بينما تواجه بامل�س�ؤولية خا�صة يف ال�سعي حلل
�شبه اجلزيرة حالة �صحية م�أ�ساوية امل�شاكل ،ق��ال ماتيو رينزي لتربير
(�أك� �ث��ر م ��ن � 80أل � ��ف ق �ت �ي��ل منذ ق � ��راره ب�ت�رك احل �ك��وم��ة ق �ب��ل رفع
بداية ال��وب��اء) ورك��ود اقت�صادي .يف ال ��ورق ��ة احل � �م ��راء يف وج� ��ه �إدارة
(التفا�صيل �ص)11
مواجهة �أزمة الوباء ،يكمن ال�شعور كونتي:

ي�شكل و�ضعا حمفوفا مبخاطر
ق�صوى على ما قالت وزيرة �إدارة
الأرا�ضي كارولينا داري�س.
�أم � ��ا يف �إي �ط ��ال �ي ��ا ،ف �ق��د �أعلنت
ال�سلطات متديد حالة الطوارئ
ح �ت��ى � 30أب ��ري ��ل ف�ي�م��ا حتب�س
ف��رن �� �س��ا �أن �ف��ا� �س �ه��ا م ��ع الك�شف
اخل �م �ي ����س ع ��ن ت ��داب�ي�ر جديدة
ملواجهة ارتفاع عدد الإ�صابات.
م��ن جانبها ،تعيد تون�س فر�ض
الإغ �ل ��اق م ��دة �أرب� �ع ��ة �أي � ��ام من
اخل �م �ي ����س �إىل الأح� � ��د لإب �ط ��اء
انت�شار كوفيد.-19
وي� �ع� �ي ��د ل� �ب� �ن ��ان �أي� ��� �ض ��ا فر�ض
الإغ �ل ��اق ال� �ع ��ام اخل �م �ي ����س بعد
ت�سجيل م�ع��دل �إ��ص��اب��ات قيا�سي
وب�ل��وغ م�ست�شفيات ع��دة طاقتها
اال�ستيعابية الق�صوى.
ويف �إف��ري�ق�ي��ا� ،أع�ل�ن��ت موزمبيق
تعزيز القيود ب�سبب ارتفاع عدد
الإ�صابات.
ت�سبب فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد
بوفاة � 1,963,557شخ�صا يف
ال�ع��امل منذ �أب�ل��غ مكتب منظمة
ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة يف ال���ص�ين عن
ظ �ه��ور امل��ر���ض يف ن �ه��اي��ة كانون
الأول دي�سمرب  ،2019ح�سب
ت� �ع ��داد �أج ��رت ��ه وك ��ال ��ة فران�س
بر�س ا�ستناداً �إىل م�صادر ر�سم ّية
الأربعاء.
و�أ�صيب بالوباء �أكرث من 91,5

•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  126,625فح�صا جديدا خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  3,382حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ

وزير اخلارجية ال�سعودي� :أن�شطة �إيران تعزز الدمار يف املنطقة
•• الريا�ض-وكاالت:

�شدد وزي��ر اخلارجية ال�سعودي،
الأم �ي��ر ف�ي���ص��ل ب��ن ف ��رح ��ان ،يف
م � ��ؤمت� ��ر � �ص �ح �ف��ي م� ��ع نظريه
ال� ��رو� � �س� ��ي �� �س�ي�رغ ��ي الف � � ��روف،
اخلمي�س ،على �أهمية الت�صدي
ل�ل�ت��دخ�لات الإي��ران �ي��ة امل�ستمرة
واع�ت��داءات�ه��ا املتتالية على �أمن
وا� �س �ت �ق��رار امل�ن�ط�ق��ة ،م ��ؤك��دا �أن
ن �� �ش��اط �ه��ا ي� �ع ��زز ف �ق��ط ال ��دم ��ار
واخلراب.
و�أو�ضح الأمري في�صل بن فرحان،
�أن� ��ه ب �ح��ث م��ع ن �ظ�يره الرو�سي
�سريغي الف��روف ،املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك ،ال �سيما الأمن
واال�ستقرار الإقليمي ،و�أهمها ما
يتعلق ب�أمن منطقة اخلليج.
و�أو� � �ض� ��ح امل� ��� �س� ��ؤول ال�سعودي:
� �ش��رح��ت ل��ه (الف � � ��روف) �أهمية
ال�ت���ص��دي ل�ل�ت��دخ�لات الإيرانية
امل�ستمرة واالع �ت��داءات املتتالية
ع �ل��ى �أم� ��ن وا� �س �ت �ق��رار املنطقة،
ون�شاطها ال��ذي ي�ع��زز فقط من
الدمار واخل��راب ،وال ي�سهم �أبدا

وزيرا خارجية ال�سعودية ورو�سيا خالل م�ؤمترهما ال�صحفي (رويرتز)
يف التنمية وتوفري �سبل الرخاء ،ع� ��دن ل �ل �ب��دء يف ع �م �ل �ه��ا ،وه ��ذه
ال مل��واط �ن��ي �إي� � ��ران وال اململكة خ�ط��وة تفتح ال�ط��ري��ق �أم ��ام حل
�سيا�سي متكامل للأزمة اليمنية.
ال�سعودية.
و�أ�� �ش ��ار �إىل ت��دخ�ل�ات �إي � ��ران يف كما ندعم جهود املبعوث الأممي
خمتلف دول املنطقة ،على ر�أ�سها م��ارت��ن غ��ري�ف�ي��ث ل�ل�ت��و��ص��ل �إىل
ال�ي�م��ن و� �س��وري��ا .وق ��ال :اململكة وقف �إطالق نار �شامل يف اليمن،
ال�سعودية ت�ب��ذل ج�ه��ودا يف دعم والبدء بعملية �سيا�سية �شاملة.
الو�صول حلل �سيا�سي للأزمة يف ويف ال��وق��ت نف�سه ،ح��ذر الأمري
اليمن ،وهي جهود تكللت ب�إمتام ف�ي���ص��ل مم��ا ت �ق��وم ب��ه امليلي�شيا
تنفيذ ات�ف��اق ال��ري��ا���ض وت�شكيل احل��وث�ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن �إي� ��ران،
احلكومة اليمنية وانتقالها �إىل بـتعطيل احللول ال�سيا�سية.

وا�شنطن تفر�ض عقوبات على
قائد �أرك��ان احل�شد ال�شعبي
•• وا�شنطن-وكاالت:

م��ق��ت��ل  3م��ن ق����وات حفظ
ال�����س�لام يف ه��ج��وم مب��ايل
•• بامكو-وكاالت:

لقي ثالثة من قوات حفظ ال�سالم
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ،حتفهم
و�أ� �ص �ي��ب ��س�ت��ة �آخ � ��رون ،يف �شمال
مايل ،قبل �ساعات من تعبري �أبرز
م�س�ؤول ل�ل�أمم املتحدة يف البالد
عن تفا�ؤل حذر ب�أن خريطة طريق
جديدة �ستقود الدولة امل�ضطربة
ال��واق �ع��ة يف غ ��رب �إف��ري �ق �ي��ا �إىل
انتخابات يف مار�س .2022
وقالت بعثة حفظ ال�سالم التابعة
للأمم املتحدة يف مايل� ،إن مركبة
ل�ق��وات حفظ ال�سالم ا�صطدمت
بعبوة نا�سفة ث��م تعر�ض اجلنود
لهجوم �شنه م�سلحون جمهولون
يف منطقة متبكتو .و�أف ��اد رئي�س
�أرك� � ��ان ج�ي����ش � �س��اح��ل ال� �ع ��اج� ،أن
القتلى ال�ث�لاث��ة م��ن ق��وات حفظ
ال�سالم كانوا من بالده.

مريكل تبحث عن وريث

م�ؤمتر حزبها عرب الفيديو

�أملانيا :ملاذا تعترب خالفة مريكل �أم ًرا معق ًدا؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بعد ت�أجيله مرتني ب�سبب �أزمة الوباء ،اختار االحتاد امل�سيحي الدميقراطي
ع�ق��د م ��ؤمت��ره ع�بر ال�ف�ي��دي��و ،ي��وم��ي اجل�م�ع��ة وال���س�ب��ت امل�ق�ب�ل�ين .حتد
تقني وحتد �سيا�سي ،لأنه ملا كانت �أجنيال مريكل �ستغادر امل�ست�شارية يف
اخلريف ،ف�إن الرجل الذي �سيفوز بت�صويت املندوبني يوم ال�سبت املقبل
لن ي�صبح فقط رئي�س احلزب الأول يف �أملانيا ،وامنا �سيجل�س � ً
أي�ضا على
كر�سي الرجل االوفر حظا للفوز بامل�ست�شارية .وقد خ�سر مدلل جمموعة
�أك�سل �سربينغر ال�صحفية ،فريدري�ش مريز زمام املبادرة.
�أ�ستبعد من قبل �أجنيال مريكل يف �أوائل العقد الأول من القرن احلادي
والع�شرين ،انتظر النائب ال�سابق فر�صته وهو يعمل يف جمال الأو�ساط
املالية العالية ،وال �سيما كمدير ل�صندوق بالك روك.
(التفا�صيل �ص)13

فر�ضت الواليات املتحدة عقوبات
ع �ل��ى زع� �ي ��م م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ا عراقية
م�ؤثر ونائب ملظلة قوية تدعمها
�إي��ران وتت�ألف من جماعات �شبه
ع�سكرية ،وو�صفته ب�أنه �شخ�صية
�إرهابية عاملية.
وك � � ��ان حت� � ��رك وزارة اخل� ��زان� ��ة
الأمريكية �ضد قائد �أركان احل�شد
ال�شعبي عبد العزيز املحمداوي،
امل�ع��روف با�سم �أب��و ف��دك ،متوق ًعا
م � ��ن ال � �ع ��دي ��د م � ��ن امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن
العراقيني .وهذه هي املرة الثانية
خ�ل��ال �أ�� �س� �ب ��وع ال� �ت ��ي ت �ت��م فيها
معاقبة م�س�ؤول كبري يف ميلي�شيا
عراقية.
ف �ق��د ع ��وق ��ب ق ��ائ ��د ميلي�شيات
احل�شد ال�شعبي ،ف��ال��ح الفيا�ض،
اجل�م�ع��ة امل��ا��ض��ي مب��وج��ب قانون
ماغنت�سكي ،وا ُتهم بانتهاك حقوق
املتظاهرين املناه�ضني للحكومة.
وي�سمح القانون للواليات املتحدة
ب��ا� �س �ت �ه��داف �أي �أج �ن �ب ��ي متهم
بانتهاك حقوق الإن�سان والف�ساد.
وك�م��ا ُق�ت��ل ق��ائ��د احل��ر���س الثوري
الإيراين ،اجلرنال قا�سم �سليماين،
يف تلك ال�ضربة اجلوية.

اجلمعة  15يناير  2021م  -العـدد 13139

�أخبـار الإمـارات

Friday 15 January 2021 - Issue No 13139

ال�سعودي الأملاين عجمان يحوز اعتمادي « »JCIو«الأيزو» الدوليني
•• عجمان – الفجر

خالل �أ�سبوع واحد حاز امل�ست�شفى ال�سعودي االملاين عجمان
اعتمادين دوليني يربزان مكانته العاملية
اولهما اعتماد اجلودة من اللجنة امل�شرتكة الدولية بالواليات
املتحدة االمريكية ( جي �سي �آي ) للعام احلايل  2021وميثل
ه��ذا االع�ت�م��اد اع�تراف��ا دول �ي��ا بتبنيه اع�ل��ى م�ع��اي�ير اجلودة
الطبية  ،ومن جهتها �أكدت جلنة االعتماد الدولية التي زارت
امل�ست�شفى �أن امل�ست�شفى يتمتع بامكانيات علمية وعملية رفيعة
ومبادرات متقدمة خلدمة املر�ضي وال�سعي اىل نيل ر�ضاهم
بتقدمي اف�ضل اخلدمات الطبية والرعاية ال�صحية.

02

وثانيهما ح�صل امل�ست�شفى ال�سعودي الأمل ��اين عجمان على
�شهادة الآيزو 9001يف نظام �إدارة اجل��ودة و�شهادة الآيزو
 14001يف نظام الإدارة البيئية والتي تعترب نهجا متكامال
يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستدامة الأعمال.
واع��رب��ت ال��دك�ت��ورة رمي عثمان الرئي�س التنفيذي ملجموعة
م�ست�شفيات ال�سعودي الأمل��اين يف االم��ارات عن �سعادتها بهذا
ال�ت�ك��رمي وال��دع��م ال ��دويل ال ��ذي �سي�ساهم ب�لا ��ش��ك يف دفع
العاملني واالطباء اىل بذل املزيد من اجلهد والعمل الد�ؤوب
يف �سبيل راح��ة املر�ضى وعالجهم مب��ا ميكنهم م��ن حت�سني
االداء وت�ط��وي��ر ال �ق��درات  ،واالخ�ل�ا���ص يف ط��رح املبادرات
اخل�لاق��ة ال�ت��ي حتقق اه��داف�ه��ا يف رع��اي��ة املر�ضى واالهتمام

بذويهم
و�أك ��دت عثمان ان امل�ست�شفى ال�سعودي االمل ��اين يلتزم عدة
حم ��اور ا�سا�سية حت�ك��م ال�ع�م��ل ال�ط�ب��ي اه�م�ه��ا اك�ت���س��اب ر�ضا
املري�ض وراحته وامل��راج��ع وجميع اف��راد ا�سرته وال�سرعة يف
التلبية واال�ستجابة الفاعلة حلاجة املري�ض واال�ستمرارية يف
ذلك بكفاءة وفاعلية
وت��وج �ه��ت امل��دي��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب��ال���ش�ك��ر واالم �ت �ن��ان جلميع
العاملني يف امل�ست�شفى من اطباء واداري�ين وموظفني الذين
�ساهموا يف الو�صول اىل هذه النتيجة امل�شرفة وحققوا هذا
االجناز املتميز الذي ي�ضع امل�ست�شفى يف م�صاف امل�ست�شفيات
الرائدة يف ال�شرق االو�سط

�أبوظبي للتنمية يد�شن حمطة للطاقة ال�شم�سية يف �أر�ض ال�صومال ب�سعة  7ميغاواط

•• �أبوظبي -وام:

��ش��ارك ��ص�ن��دوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية يف
حفل تد�شني م�شروع حمطة للطاقة
ال�شم�سية يف �أر���ض ال�صومال والتي
ت �ه��دف �إىل ت�غ��ذي��ة ��ش�ب�ك��ة الكهرباء
امل�ح�ل�ي��ة وت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات مدينة
بربرة من الطاقة الكهربائية.
وم��ول ال���ص�ن��دوق امل�ح�ط��ة ال�ت��ي تبلغ
�سعتها الإن �ت��اج �ي��ة  7م �ي �غ��اواط من
الطاقة املتجددة بقيمة  29.3مليون
دره� ��م ،ح�ي��ث مت �إجن� ��از ك��اف��ة �أعمال
امل�شروع بوقت قيا�سي ال يتجاوز �سبعة
�أ� �ش �ه��ر لتلبية ال�ط�ل��ب امل �ت��زاي��د على
الكهرباء ل�سكان مدينة بربرة البالغ
تعدادهم حوايل � 50ألف ن�سمة .كما
�سيلعب امل�شروع دوراً مهما يف تعزيز
�إم ��دادات الطاقة خلدمة التو�سع يف
ميناء بربرة م�ستقب ً
ال� ،إ�ضاف ًة لتلبية
الطلب على الكهرباء الناجت عن �إن�شاء
امل�صانع اجلديدة يف البالد.
ود��ش��ن امل���ش��روع م�ع��ايل عبدالرحمن
عبداهلل �إ�سماعيل نائب رئي�س �أر�ض
ال �� �ص��وم��ال ب �ح �� �ض��ور م �ع��ايل جامع
حممود عقال وزي��ر الطاقة واملعادن،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م �� �ش��ارك��ة وف� ��د من
�صندوق �أبوظبي للتنمية وع��دد من
امل�س�ؤولني يف كال اجلانبني.
ووق ��ع ال���ص�ن��دوق ع�ل��ى ه��ام����ش حفل
ال�ت��د��ش�ين ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م�شرتك

لدعم جهود حكومة �أر���ض ال�صومال
ل �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �� �ص ��ادي ��ة
امل�ستدامة وتعزيز التعاون يف جمال
ت �ق ��دمي اخل �ب ��رات ال �ف �ن �ي��ة للجانب
ال � �� � �ص� ��وم� ��ايل ،ال � �س �ي �م��ا يف جم ��ال
تقدمي الدعم ال�لازم ل��وزارة الطاقة
وامل � �ع� ��ادن ل �ت �ط��وي��ر ه �ي �ك��ل ت�شغيلي
�شامل للم�شروع .و�شملت االتفاقية
دع��م ال���ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين العام
واخل��ا���ص لت�شغيل و�صيانة املحطة،
�إىل ج��ان��ب اع�ت�م��اد ال �ن �م��وذج احلايل
من املحطة وتكرار �إن�شائها يف مناطق
�أخ � ��رى ل �ت �ع��زي��ز �إن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة من

م�صادر متجددة.
وق��ال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي
مدير عام �صندوق �أبوظبي للتنمية:
"ت�سُ رنا امل�شاركة يف تد�شني حمطة
ال�ط��اق��ة ال�شم�سية يف مدينة بربرة،
هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي املهم الذي
�سوف ي�ساهم يف تلبية الطلب املتزايد
على الكهرباء وت�أمينها م��ن م�صادر
م�ستدامة" ،م �� �ش�ي�راً �إىل �أن هذا
الإجناز حتقق يف وقت قيا�سي بالرغم
من ال�ت��أث�يرات ال�سلبية التي تركتها
جائحة ك��ورون��ا امل�ستجد على جممل
الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي.

و�أ� �ض��اف �أن دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة تقوم بدور فاعل يف دفع عملية
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية،
حيث حت��ر���ص الإم� ��ارات على متويل
امل���ش��اري��ع اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وال �ت��ي من
��ش��ان�ه��ا �أن حت�ق��ق ال�ت�ق��دم واالزده� ��ار
ل�شعب �أر���ض ال�صومال وت�ؤثر ب�شكل
م�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة يف
البالد.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن رف ��ع ك �ف��اءة الطاقة
وت �غ��ذي��ة م �ن��اط��ق وا� �س �ع��ة يف �أر�� ��ض
ال �� �ص��وم��ال ب��ال�ك�ه��رب��اء ي���س��اه�م��ان يف
حت�ق�ي��ق ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة يف القطاعات

ال �ت �ن �م��وي��ة اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،مثل
الزراعة وال�صحة وال�صناعة والتعليم
ويعمالن على حت�سني خمرجاتها ،ال
�سيما �أن امداد القرى واملدن بالطاقة
امل�ستدامة يدعم امل�شاريع الإنتاجية
ويحفز التنمية االقت�صادية.
من جانبه� ،أ�شاد معايل جامع حممود
عقال وزير الطاقة واملعادن يف حكومة
�أر� � ��ض ال �� �ص��وم��ال ب ��ال ��دور ال ��ري ��ادي
الذي تقوم به دولة الإم��ارات العربية
املتحدة و�صندوق �أبوظبي للتنمية يف
دفع عملية التنمية يف �أر�ض ال�صومال
من خ�لال دع��م الن�شاط التنموي يف

البالد ومتويل م�شروع حمطة الطاقة
ال�شم�سية على وجه اخل�صو�ص والذي
انعك�ست �آثارها الإيجابية على �أفراد
ال�شعب ال�صومايل ،حيث مت ا�ستكمال
امل �� �ش��روع يف وق ��ت ق�ي��ا��س��ي متجاوزاً
التداعيات التي خلفها كوفيد."-19
و�أ� � �ض ��اف �أن ح �ك��وم��ة ب �ل��اده ت�سعى
جاهدة لالرتقاء بالقطاعات التنموية
وتطوير البنية التحتية ،ال�سيما قطاع
ال �ط��اق��ة م��ن خ�ل�ال �إن �� �ش��اء حمطات
الطاقة امل�ستدامة لتوفري الكهرباء
ل�ل���س�ك��ان وال �ق �ط��اع��ات االقت�صادية
ب��اع �ت �ب��اره � �ش��ري��ان احل �ي��اة الرئي�سي

وحجر الأ�سا�س لبداية بناء اقت�صاد
قوي ومنفتح.
وق��ال�" :ستعمل حمطة الطاقة على
حتقيق نقلة نوعية يف ال�ب�لاد ،حيث
�سي�ساهم امل�شروع امل�ستدام يف تعزيز
ام��دادات الكهرباء ملدينة بربرة ،كما
�سيكون ل��ه ت��أث�ير كبري على الدولة
ب�أكملها".
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�ح�ط��ة وب�ع��د ربطها
ب�شبكة الكهرباء املحلية� ،ستقوم بدور
رئي�سي يف دعم جهودنا خلف�ض تكلفة
الإن �ت ��اج وت�ع��رف��ة ال �ك �ه��رب��اء ،وكذلك
تقليل انبعاثات الكربون والتوفري يف

تكلفة ال��وق��ود التقليدي مم��ا ي�سهم
يف حتقيق وف��ورات مالية كبرية� ،إىل
ج��ان��ب ت�ل�ب�ي��ة ال�ط�ل��ب امل�ت�ن��ام��ي على
ال�ك�ه��رب��اء ال �ن��اجت ع��ن ت��و��س�ع��ة ميناء
بربرة والأن�شطة التجارية.
وي�ت�ك��ون امل���ش��روع م��ن �إن���ش��اء وتوريد
وت��رك�ي��ب حم�ط��ة للطاقة ال�شم�سية
لتغذية ال�شبكة املحلية ملدينة بربرة،
ك�م��ا ي���ش�م��ل امل �� �ش��روع �إن �� �ش��اء وح ��دات
التحويل والتحكم والأع�م��ال املدنية
وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وامل�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة الالزمة
لت�شغيل و�صيانة املحطة.
ي��ذك��ر �أن ��ص�ن��دوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية
يلعب دوراً ريادياً يف م�ساعدة حكومة
ال �� �ص��وم��ال ع �ل��ى حت �ق �ي��ق �أه ��داف �ه ��ا
وب ��راجم� �ه ��ا ال �ت �ن �م��وي��ة ،ح �ي��ث �أدار
ال �� �ص �ن��دوق م �ن �ح��ة دول � ��ة الإم � � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة لأر�� ��ض ال�صومال
والبالغة قيمتها  330مليون درهم
والتي مت تخ�صي�صها لتمويل حزمة
م��ن امل���ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة يف قطاعات
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وم ��ن ��ض�م�ن�ه��ا �إع � ��ادة
ت��أه�ي��ل ط��ري��ق ب��رب��ره – هرجي�سا –
توجواجايل اال�سرتاتيجي بقيمة تبلغ
حوايل  239مليون درهم والذي مت
و�ضع حجر الأ�سا�س له يف عام 2019
ويربط �أه��م امل��دن الرئي�سية يف �أر�ض
ال �� �ص��وم��ال ب�ب�ع���ض�ه��ا ال �ب �ع ����ض ،كما
ت�ضمنت املنحة دع��م قطاعي الطاقة
والنقل.

الهالل الأحمر تعزز جهودها الإن�سانية ل�صالح
املت�أثرين من الفي�ضانات يف بهاجن مباليزيا
•• بهاجن-وام:

عززت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
جهودها الإن�سانية لدعم املت�أثرين
م ��ن ال �ف �ي �� �ض��ان��ات يف والي � ��ة بهاجن
املاليزية.
وق � ��ام وف� ��د ال �ه �ي �ئ��ة امل ��وج ��ود هناك
ح��ال �ي��ا ب �ت �ق��دمي م �� �س��اع��دات �إغاثية
ع��اج �ل��ة وم �ت �ن��وع��ة لآالف الأ�� �س ��ر يف
م��راك��ز الإي ��واء ال�ت��ي مت تخ�صي�صها
ل�ل�م�ت���ض��رري��ن يف ع ��دد م��ن املناطق
املنكوبة والذين تقطعت بهم ال�سبل
ج� ��راء ال�ف�ي���ض��ان��ات اجل ��ارف ��ة وذلك
بالتعاون والتن�سيق مع �سفارة الدولة
يف ك ��واالمل� �ب ��ور واجل � �ه ��ات املخت�صة
يف ال��والي��ة .وت ��أت��ي ه��ذه امل�ساعدات

�ضمن املرحلة الأوىل م��ن الربنامج االح �ت �ي��اج��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة العاجلة
الإغاثي ال��ذي تنفذه الهيئة لتوفري للمت�أثرين من الفي�ضانات.

وال �ط �ب �ي��ة �إىل ج��ان��ب االحتياجات
الأخ��رى و�سيقوم وف��د الهيئة خالل
الأي � ��ام ال �ق��ادم��ة ب�ت��وف�ير امل��زي��د من
امل�ستلزمات الإغاثية ال�ضرورية لعدد
م��ن امل�ح��اف�ظ��ات الأك�ث�ر ت���ض��ررا من
الفي�ضانات يف ال��والي��ة رغ��م �صعوبة
احلركة والتنقل نتيجة الأ�ضرار التي
خلفتها الفي�ضانات يف البنية التحتية
بالوالية.
وكان وفد الهالل الأحمر الإماراتي
ب��رئ��ا��س��ة حم�م��د � �س��امل اجل�ن�ي�ب��ي قد
التقى فور و�صوله �إىل بهاجن الدكتور
� �ص��ال��ح ال ��دي ��ن ب ��ن �إ� �س �ح��اق االم�ي�ن
العام حلكومة الوالية بح�ضور عدد
وت � �ت � �� � �ض � �م ��ن ه � � � ��ذه امل � ��رح� � �ل � ��ة من م ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن يف م �ق��ر احلكومة
امل�ساعدات امل��واد الغذائية والإيوائية ومت خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء االط� �ل ��اع على

ك��اف��ة ال�ترت�ي�ب��ات واجل �ه��ود الإغاثية
اجلارية واملوقف الإن�ساين يف �أعقاب
ك��ارث��ة الفي�ضانات التي �ضربت 11
حمافظة يف الوالية.
كما عقد الوفد اجتماعا تن�سيقيا مع
عدد من امل�س�ؤولني يف مركز القيادة
والطوارئ ملحافظة بيكان مت خالله
مناق�شة ال�سبل الكفيلة بتقدمي �أف�ضل
اخل ��دم ��ات الإغ ��اث �ي ��ة للمت�ضررين
يف امل�ن��اط��ق ال�ت��ي مت حت��دي��ده��ا لعمل

ال��وف��د م��ن ق�ب��ل اجل �ه��ات احلكومية
املخت�صة .م��ن جانبه �أع ��رب الأمني
ال� �ع ��ام حل �ك��وم��ة ب �ه��اجن ع ��ن ال�شكر
وال�ت�ق��دي��ر حل�ك��وم��ة دول ��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة ع �ل��ى جتاوبهم
وت�ضامنهم وم�ساعدتهم للمت�ضررين
م ��ن ه� ��ذه ال �ف �ي �� �ض��ان��ات بالإ�ضافة
لإر�سال فريق متخ�ص�ص من الهالل
الأحمر الإماراتي الذي يعمل كداعم
ل��وج �� �س �ت��ي م ��ن خ �ل�ال ت �ق��دمي هذه

امل�ساعدات والإ�شراف عليها بالتعاون
مع �سفارة دولة الإمارات يف العا�صمة
امل ��ال� �ي ��زي ��ة ك � ��واالمل � �ب � ��ور� .إىل ذل ��ك
�أع��رب��ت الأ� �س��ر امل�ت���ض��ررة م��ن كارثة
الفي�ضانات وامل�ستفيدة من م�ساعدات
الهالل الأحمر الإماراتي عن �شكرها
وتقديرها لدولة الإم��ارات وقيادتها
ال��ر� �ش �ي��دة ل��وق�ف�ت�ه��ا ال�ع��اج�ل��ة معهم
وت�ضامنهم معهم يف ك��اف��ة الأوق ��ات
والظروف.

بلدية مدينة �أبوظبي تنجز م�شروع تطوير �شبكة
الإنارة يف منطقة جممع اجل�سور ب�أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

مواطن يبلغ من العمر ً 97
عاما يتلقى اجلرعة الأوىل من
لقاح كوفيد  19يف �أحد املراكز التابعة ل�شركة «�صحة»
•• �أبوظبي-الفجر:

تلقى املواطن نخريه عبيد �سعيد الظاهري ال��ذي يبلغ من العمر  97عاماً،
اجل��رع��ة الأوىل م��ن ل�ق��اح كوفيد -19يف م��رك��ز نعمة ال�صحي ال��ذي تديره
اخلدمات العالجية اخلارجية �إحدى من�ش�آت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
(�صحة).
وتعليقا على ذلك قال ابنه" :والدي يبلغ من العمر  97عاماً ،قرر �أخذ التطعيم

مثل باقي �أف ��راد العائلة ونحن �شجعناه على ذل��ك دع�م�اً لتوجيهات قيادتنا
الر�شيدة وجلهود حكومة �أبوظبي" .و�أ�ضاف" :قمنا بزيارة مركز نعمة ال�صحي
حيث قام الطبيب ب�إجراء التقومي الالزم للوالد قبل التطعيم للت�أكد من حالته
ال�صحية ،ومن ثم ح�صل الوالد على اجلرعه الأوىل للتطعيم" .و�أو�ضح" :من
جتربتي مع الوالد حفظه اهلل� ،أريد �أن �أ�شجع كل �أفراد املجتمع وبالأخ�ص كبار
املواطنني واملقيمني على �أخذ تطعيم كوفيد -19حلمايتهم ،و�أن�صحهم ب�أخذ
املعلومات من اجلهات الر�سمية وعدم االلتفات لل�شائعات".

�أجن� ��زت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي من
خالل قطاع البنية التحتية و�أ�صول
ال�ب�ل��دي��ة م �� �ش��روع حت��دي��ث وتطوير
�شبكة الإن ��ارة على م��داخ��ل و خمارج
منطقة جم�م��ع اجل���س��ور ب�أبوظبي،
و م��داخ��ل و خم� ��ارج م�ن�ط�ق��ة واح��ة
الكرامة ،و جامع ال�شيخ زايد الكبري،
و ذلك بت�أهيل �شبكة الإنارة القدمية
و ا� �س �ت �ب��دال امل �� �ص��اب �ي��ح التقليدية
مب���ص��اب�ي��ح م��وف��رة ل�ل�ط��اق��ة م��ن نوع
.LED
و�أك� ��دت ال�ب�ل��دي��ة �أن امل �� �ش��روع يندرج
�� �ض� �م ��ن �إط � � � � ��ار خ � �ط ��ط ال� �ت� �ط ��وي ��ر
املتوا�صلة التي ت�ستهدف رف��ع كفاءة
الإن ��ارة ،وحتقيق معايري اال�ستدامة
م ��ن خ�ل��ال احل� �ف ��اظ ع �ل��ى الطاقة
وتر�شيد ا�ستهالك الكهرباء باعتماد
�أف�ضل املمار�سات العاملية  ،وا�ستخدام
التقنيات احلديثة يف جمال الإ�ضاءة،
وبالوقت ذات��ه توفري �إ�ضاءة �صديقة
للبيئة.
وح��ول �أه��م ف��وائ��د امل���ش��روع �أو�ضحت
ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي �أن حتديث

وت��أه�ي��ل الإ� �ض��اءة ي�ساهم يف حت�سني
م���س�ت��وى الإ� � �ض ��اءة و �إ� �ض �ف��اء طابع
ج �م��ايل ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،و زي � ��ادة العمر
االف�ت�را�� �ض ��ي و ال�ت���ش�غ�ي�ل��ي ل�شبكة
الإنارة ،وتخفي�ض ا�ستهالك الكهرباء
و ان�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون بن�سبة 68%
و ذل��ك ع��ن طريق ا�ستخدام تقنيات
الإنارة احلديثة (.)LED
وق��د ت�ضمن امل �� �ش��روع ك��ذل��ك �إج ��راء
ال�صيانة الوقائية ل�شبكة الإن��ارة من
(ك�ي�ب�لات و �أ� �س�لاك م��رن��ة و قواطع

ك �ه��رب��ائ �ي��ة) ،وت ��أه �ي �ل �ه��ا ،و�صيانة
��ص�ن��ادي��ق ت��وزي��ع ال�ك�ه��رب��اء اخلا�صة
ب�شبكة الإن��ارة التزيينية ،وا�ستبدال
امل �� �ص��اب �ي��ح ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل �ل ��إن � ��ارات
التزيينية (الكروية ال�شكل) ب�إنارات
ح��دي �ث��ة م ��وف ��رة ل �ل �ط��اق��ة م ��ن نوع
.LED
�أما عن اخلطط التطويرية امل�ستقبلية
ل �ل �م �� �ش��روع ف� ��أ�� �ش ��ارت ال �ب �ل��دي��ة �أنها
�ستوا�صل �ضمن خططها امل�ستقبلية
تطوير وحت�سني الإن ��ارة با�ستخدام

�أح � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ت��ي ت �� �س��اه��م يف
رف��ع م�ستوى ج��ودة الإن��ارة و تر�شيد
ا�ستهالك الكهرباء وتقليل انبعاثات
ال�ك��رب��ون ،مم��ا ي�سهم يف ت��وف�ير بيئة
م���س�ت��دام��ة وي���ض�ف��ي ط��اب �ع �اً جمالياً
يف �أب��وظ �ب��ي و� �ض��واح �ي �ه��ا ،وتر�سيخ
ال���ص��ورة احل���ض��اري��ة ل�ل�إم��ارة والتي
ت�ع�ك����س ج �م��ال �أب��وظ �ب��ي العمراين،
وامل �� �س��اه �م��ة يف رف ��ع م���س�ت��وى ج��ودة
الإن��ارة مل�ستخدمي الطرق  ،وحتقيق
�أعلى معايري ال�سالمة.
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�أخبـار الإمـارات
حاكم �أم القيوين يعزي خادم احلرمني ال�شريفني يف
وفاة الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن �آل �سعود
•• �أم القيوين-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين برقية تعزية �إىل �أخية خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة� ،أع��رب فيها عن
�صادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة املغفور له الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن �آل �سعود ..داعيا العلي القدير �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �آل �سعود الكرام ال�صرب وال�سلون .كما بعث �سمو ال�شيخ را�شد
بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية يف وفاه االمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن �آل �سعود.
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حاكم ر�أ�س اخليمة يعزي خادم احلرمني يف وفاة
الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن �آل �سعود

�ش�ؤون مواطني عجمان يقدم لقاحات كوفيد 19
لكبار املواطنني و�أ�صحاب الهمم يف منازلهم

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

•• عجمان-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة برقية تعزية �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف وفاة املغفور
له الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن �آل �سعود.
و�أعرب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة عن �صادق تعازيه وموا�ساته ..داعيا
املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم
�آل �سعود ال�ك��رام جميل ال�صرب وال�سلوان .كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن
�سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة برقية تعزية مماثلة �إىل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود.

�أطلق مكتب ��ش��ؤون املواطنني بعجمان حملة لتقدمي اللقاح لكبار املواطنني و�أ�صحاب الهمم يف
منازلهم .و�أكد ال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب �ش�ؤون املواطنني �أنه �سيتم تقدمي
خدمة اللقاح يف املنزل للفئات املذكورة عرب طواقم طبية متحركة ت�صل للمنازل ،م�شريا �إىل �أن
املكتب ينظم احلملة بالتعاون وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،ومركز �سعادة املتعاملني بوزارة تنمية
املجتمع يف �إمارة عجمان ،ومركز عجمان لالت�صال ليقوم بدوره يف تقدمي خدمة الت�سجيل للراغبني
يف احل�صول على اللقاح عرب الرقم املجاين .80070
وقالت مرمي املعمري املدير التنفيذي للمكتب �إن تنفيذ هذه احلملة ي�أتي يف �إط��ار احلر�ص على
�سالمة هذه الفئات ،ولتخفيف العبء عنهم ،واحلفاظ على �صحتهم و�سالمتهم ،واحلد من انت�شار
فريو�س كورونا امل�ستجد ،واحتواء تداعياته وا�ضراره على جميع �أفراد املجتمع.

03

ويل عهد الفجرية يرت�أ�س اجتماع جمل�س �أمناء �أكادميية الفنون اجلميلة
علي عبيد احلفيتي مدير الأك��ادمي�ي��ة و�أع���ض��اء جمل�س الأم�ن��اء واللجان
•• الفجرية -وام:
التنفيذية.
تر�أ�س �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية واطلع �سمو ويل عهد الفجرية على �أب��رز الربامج وامل�شاريع التي نفذتها
رئي�س جمل�س �أمناء �أكادميية الفجرية للفنون اجلميلة يف مكتبه بالديوان الأكادميية العام املا�ضي واخلطوات التي اتخذتها لتوفري بيئة تعليمية �آمنة
الأم �ي�ري االج�ت �م��اع ال� ��دوري ل�ل�أك��ادمي�ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام  2021بح�ضور من خالل �ضمان احلفاظ على �سالمة الطلبة وتعزيز اجلهود االحرتازية

والوقائية الرامية �إىل احلد من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد-19
 .وا�ستمع �سموه �إىل عر�ض موجز عن خطط الأكادميية  ،وتتبع �سري العمل
فيها و�أبرز الربامج اجلديدة التي �سيتم طرحها خالل العام  ،2021م�ؤكدا
�ضرورة بذل املزيد من اجلهود التي ت�ساهم يف ن�شر الثقافة الفنية داخل
الدولة وخارجها .

وتقدم مدير و�أع�ضاء جمل�س �أمناء الأكادميية بال�شكر �إىل �سمو ويل عهد
الفجرية على دعمه الدائم للأكادميية وبراجمها املتنوعة  ،و�إف�ساح املجال
للمواهب لالنخراط يف كافة اخت�صا�صات الأكادميية من �أق�سام املو�سيقى
والفنون الب�صرية والباليه.
ح�ضر االجتماع �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

بلدية منطقة الظفرة توا�صل �أعمال التطوير والتجميل الطبيعي
•• الظفرة -الفجر:

توا�صل بلدية منطقة الظفرة �أعمال
التطوير والتجميل الطبيعي يف عدد
م ��ن امل ��واق ��ع مب��دي �ن��ة ل �ي ��وا ،وت�شمل
تطوير الدوارات ،واملواقع �أمام املرافق
احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل تطوير م�شتل
زايد للنباتات الربية املحلية اجلديد.
و�شملت �أع �م��ال التطوير والتجميل
الطبيعي دوارات امل�ح��ا��ض��ر الغربية
وال�شرقية مب�ساحات ما بني - 650
 1200مرت مربع لكل دوار .ومت
ر�صفها بت�شكيالت تن�سيقية و�أحوا�ض
من �أ�شجار البيئة املحلية وجمموعات
م �ت �ن��ا� �س �ق��ة م� ��ن ال� �ن� �ب ��ات ��ات ال�ب�ري ��ة م��ن النباتات ال�بري��ة و�أ��ش�ج��ار البيئة
امل �خ �ت �ل �ف��ة .ك �م��ا مت اجن� ��از الأع �م ��ال املحلية ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال التطوير
التطويرية �أم��ام مبنى مركز البلدية �أم��ام مبنى الإر�شاد الزراعي مب�ساحة
يف ليوا مب�ساحة  4750م�تر مربع  6650مرت مربع تت�ضمن مم�شى
تت�ضمن مم�شى بعر�ض  3مرت حماط بعر�ض  2مرت بت�شكيالت من النباتات
بت�شكيالت من �أحجار التجميل و�أنواع الربية و�أ�شجار البيئة املحلية.

ومن الأعمال التي مت �إجنازها �أي�ضاً
م ��وق ��ع م� �ه ��رج ��ان م ��زاي� �ن ��ة ال��رط��ب
مب �� �س��اح��ة �إج �م ��ال �ي ��ة  5950مرت
م ��رب ��ع ومم �� �ش��ى ب �ع��ر���ض  2م�ت�ر مت
جت �م �ي �ل��ه ب � ��أح ��وا� ��ض م ��ن النباتات
ال�ب�ري ��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل واح� ��ة ليوا

(املقيال) مب�ساحة �إجمالية 14900
م�تر م��رب��ع تت�ضمن مم���ش��ى بعر�ض
 2م�ت�ر ت�ت��و��س�ط��ه ب �ح�ي�رة 1100
م �ت�ر م ��رب ��ع وحت� �ي ��ط ب� ��ه جمموعة
م��ن النخيل و�أ��ش�ج��ار البيئة املحلية
�إ�ضافة مل�ساحات من النباتات الربية

املختلفة ومظالت بكرا�سي ال�سرتاحة
الزوار .وت�شمل الأعمال التطويرية يف
م�شتل زاي��د للنباتات الربية اجلديد
مب �ح �� �ض��ر ظ �ف�ي�ر �إ�� �ض ��اف ��ة م�ساحة
ج��دي��دة ت�ق��در ب �ح��وايل  7900مرت
م��رب��ع ي�ت��و��س�ط�ه��ا مم��ر م��ن البا�سكو

ب �ع��ر���ض � 6أم � �ت ��ار وت �� �ش �م��ل منطقة
مغطاة ب�شبك تظليل وجمهزة ب�شبكة
ري ال�ستزراع و�إكثار النباتات الربية
و�أ� �ش �ج��ار ال�ب�ي�ئ��ة امل�ح�ل�ي��ة .ك�م��ا بلغت
ن�سبة الإجن��از يف الأعمال التطويرية
ب��اجل��زر الو�سطية ب�ين دوار مزيرعة

ودوار ��ش�ع�ب�ي��ة م��زي��رع��ة ،100%
ومب�ساحة  3850م�تر م��رب��ع .ومت
�إجن � ��از �أع �م ��ال ال �ت �ط��وي��ر والتجميل
الطبيعي يف اجلزر الو�سطية بني دوار
�شعبية مزيرعة ودوار ظفري مب�ساحة
 15650م�ت�ر م ��رب ��ع ،بالإ�ضافة

�إىل �إجن��از �أع�م��ال التطوير يف اجلزر
الو�سطية بني مدخل الق�صر القدمي
ودوار � �ش �ع �ب �ي��ة م ��زي ��رع ��ة مب�ساحة
 4200م�تر م��رب��ع .وت�ه��دف بلدية
منطقة الظفرة من �أع�م��ال التطوير
امل �ت��وا� �ص �ل��ة �إىل ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة �إدارة
الأ� �ص ��ول وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة واملرافق
العامة واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز
جاذبية الإمارة ومنط وجودة احلياة.
وت��ر� �ش �ي��د ا� �س �ت �ه�لاك م �ي��اه ال � ��ري يف
م�شاريع الزراعات التجميلية باملنطقة،
وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال �إدخ� � ��ال النباتات
ال�بري��ة قليلة االح�ت�ي��اج��ات امل��ائ�ي��ة يف
امل���ش��اري��ع اجل��دي��دة ،للمحافظة على
املوارد الطبيعية وا�ستدامتها وخا�صة
املياه اجلوفية و�إب��راز النباتات الربية
يف امل���ش��اري��ع كعنا�صر نباتية م�ؤهلة
ت�ستخدم يف ال��زراع��ات التجميلية يف
الإم � ��ارة مل��ا ل�ه��ا م��ن خ�صائ�ص بيئية
عظيمة.
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�أجرت  126,625فح�صا ك�شفت عن � 3,382إ�صابة

�سفري الإمارات يقدم �أوراق اعتماده �إىل رئي�سة اليونان

«ال�صحة» تعلن �شفاء  2,671حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

04

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة
ن�ط��اق الفحو�صات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االكت�شاف املبكر وح�صر
احل � ��االت امل �� �ص��اب��ة ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د ك��وف �ي��د 19 -
واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء 126,625
فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة
يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 3,382
ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة 242,969
حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن وف��اة  3ح��االت م�صابة وذل��ك من
تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد
الوفيات يف الدولة  726حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية

•• �أثينا -وام:

املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع
ال�ت�ع��اون م��ع اجل�ه��ات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام
بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.كما �أعلنت
الوزارة عن �شفاء  2,671حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد كوفيد 19 -وتعافيها ال�ت��ام م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  215,820حالة.

قدم �سعادة �سليمان حامد �سامل املزروعي �أوراق اعتماده �إىل فخامة كاترينا �ساكيالروبولو رئي�سة
اجلمهورية اليونانية ،ك�سفري فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليونان ،وذلك يف الق�صر الرئا�سي
بالعا�صمة �أثينا .ونقل �سعادته حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة � ،إىل فخامتها ومتنياتهم لبالدها و�شعبها باملزيد من التقدم
واالزدهار .من جانبها حملت فخامتها �سعادة ال�سفري حتياتها �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،ومتنياتها لدولة الإمارات حكومة
و�شعبا املزيد من التطور والنماء.

املدير التنفيذي للخدمات العالجية اخلارجية ل�شركة «�صحة» ب�أبوظبي يتفقد مركز العني للتلقيح �ضد كوفيد 19

مركز العني ي�ستقبل يوميا ثالثة �آالف �شخ�ص طيلة �أيام الأ�سبوع من الثامنة �صباحا وحتى الثامنة م�ساء

•• العني  -الفجر

ق � ��ام امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي للخدمات
ال�ع�لاج�ي��ة اخل��ارج�ي��ة ب�شركة �صحة
�أب��وظ �ب��ي " حم�م��د حوا�س" بزيارةت�ف�ق��دي��ه مل��رك��ز ال �ع�ين للتلقيح �ضد
ك��وف�ي��د  19ال ��ذي ات �خ��ذ م��ن مركز
العني للم�ؤمترات مكان له ،حيث اطلع
على جميع التجهيزات التي توفرها
�شركة �صحة لإجناح عمليات التلقيح،

م ��ؤك��داً على �أن ال�شركة متكنت من
�إن�شاء �أربعني مركزاً يف كل من �إمارة
�أبوظبي ودب��ي .و م�شيداً بالإمكانات
التي وفرتها دولة الإم��ارات ملحا�صرة
ف �ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا "كوفيد ."19
م�شرياً �إىل �أن الطاقة اال�ستيعابية
يف الأرب� � �ع �ي��ن م� ��رك� ��زاً يف الأ�� �س� �ب ��وع
الواحد ت�صل �إىل مائة وثمانية �ألف
م��ن امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �م�ين ح �ي��ث يتم
توفري اللقاح لكل زائ��ر لهذة املراكز

دون موعد م�سبق .و�أ�ضاف �أن �شركة
�صحة �أبوظبي �سابقت الزمن يف �إن�شاء
املراكز التي ت�ستوعب جميع املرتددين
عليها ليكون من بينهما مركزين يف
�أبوظبي والعني مت �إن�شا�ؤهما خالل
�أربعة �أيام فقط ،م�شرياً �إىل �أن الطاقة
اال�ستيعابية ملركز العني وحده واملقام

مب��رك��ز ال�ع�ين ل�ل�م��ؤمت��رات ت�صل �إىل حت�ت��وي ع�ل��ى �أرب �ع��ة وع���ش��ري��ن غرفة
ثالثة �آالف �شخ�ص يومياً  .حيث يتم للتقييم والتطعيم .هذا �إ�ضاف ًة �إىل
�إ�ستقبال الراغبني يف تلقي اللقاح من ت��وف�ير ال�ت�ط�ع�ي��م يف م��راك��ز �أخ ��رى،
الثامنة �صباحاً وحتى الثامن ًة م�ساءً .م �ن �ه��ا خ�م���س��ة وع �� �ش ��رون م ��رك ��زاً يف
وق� ��ال امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي للخدمات �أب��وظ �ب��ي وال �ع�ين ب�ط��اق��ة ا�ستيعابية
ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة اخل� ��ارج � �ي� ��ة " حممد ت�صل �إىل خم�سة �آالف ومئتني يومياً.
حوا�س" �أن م��راك��ز ال�ع�ين و�أبوظبي �إىل جانب �ستة م�ست�شفيات يف منطقة

الظفرة توفر اللقاحات ب�شكل يومي
من الأحد وحتى اخلمي�س.
وق� ��ال امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي للخدمات
ال�ع�لاج�ي��ة اخل��ارج�ي��ة ب�شركة �صحة
– �إن �سهولة الإج ��راءات التي تبد�أ
بالت�سجيل و�إجراء الفحو�صات ومنها
�ضغط ال��دم ودرج��ة احل ��رارة� ،إ�ضافة

�إىل اخ �ت �ب��ار احل �م��ل ل �ل �� �س �ي��دات قد
�ساهم يف �إجناز الأعداد الكبرية التي
توافدت على املراكز.
وم��ن جانبها �أك ��دت ال��دك�ت��ورة ري�سة
امل �ن �� �ص��وري م ��دي ��رة م��رك��ز التلقيح
بالعني للم�ؤمترات �أن الغرف التي مت
�إع��داده��ا م�سبقاً �ساهمت يف ا�ستيعاب

جميع املرتددين �سواء من املواطنني
�أو املقيمني على املركز لي�صل العدد
اليومي �إىل ث�لاث��ة �آالف م��ن الذين
ح�صلوا ع�ل��ى ال �ل �ق��اح.ودع��ت اجلميع
�إىل املبادرة ب�أخذ اللقاح الذي ي�ساهم
فى حماية ال�شخ�ص و�أ�سرته وبالتايل
حماية املجتمع.

�أدت دور ًا بارز ًا يف عمليات اال�ستجابة والتخطيط والتن�سيق خالل جائحة كوفيد19

«�صحة» تهيئ �سبل موا�صلة التعلم والرتقي البنة الإمارات الدكتورة �سالمة بن رفيع
•• �أبوظبي -الفجر

ف�ت�ح��ت ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للخدمات
ال�صحية "�صحة" الأب ��واب وا�سعة
�أم��ام ابنة الإم ��ارات وقدمت لها كل
ال��دع��م وامل���س��اع��دة مل��وا��ص�ل��ة التعلم
وال�ت�رق ��ي ح �ت��ى و� �ص �ل��ت �إىل �أعلى
امل ��رات ��ب وت � �ب� ��و�أت �أع� �ل ��ى املنا�صب
ال �ق �ي��ادي��ة يف "�صحة" ومرافقها
الطبية ،ومنهن ال��دك�ت��ورة �سالمة
ج �م��ال ح �� �س�ين حم �م��د ب ��ن رف �ي��ع ،

مدير �إدارة اجلاهزية وا�ستمرارية
الأعمال يف "�صحة".
تعد الدكتورة �سالمة من خريجات
الدفعة الأوىل من برنامج الإقامة
ل�ط��ب ال �ط��وارئ يف دول ��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة ،وامل �ع �ت �م��د من
جم�ل����س االع �ت �م��اد للتعليم الطبي
ال� �ع ��ايل ،ح �ي��ث ت �ل �ق��ت ت��دري �ب �ه��ا يف
خمتلف التخ�ص�صات وامل�ست�شفيات،
التابعة ل�شركة "�صحة".
بعد �إكمالها برنامج الإقامة التحقت

ال��دك�ت��ورة �سالمة مب�ست�شفى توام
ال�ت��اب��ع ل���ش��رك��ة "�صحة" �أخ�صائي
ط��ب ال �ط��وارئ ،وب�ع��د ب�ضع �سنوات
ان�ضمت للعمل يف ق�سم اجلاهزية
وا��س�ت�م��راري��ة الأع �م��ال يف "�صحة"
مبن�صب مدير تخطيط للطوارئ،
وجمعت بني العمل الإداري وعملها
طبيبة طوارئ.
وا� �ص �ل ��ت م �� �س�يرت �ه��ا ال �ع �م �ل �ي��ة مع
� �ش��رك��ة "�صحة" ال �ت��ي وف� ��رت لها
ك��ل ال��دع��م وال�ترق��ي �إىل ا�ست�شاري

طب ال�ط��وارئ� ،إىل جانب من�صبها
م��دي��ر تخطيط ال �ط��وارئ يف �إدارة
اجل��اه��زي��ة ،وم��ن ث��م ت�ب��و�أت من�صب
م ��دي ��ر اجل ��اه ��زي ��ة وا� �س �ت �م ��راري ��ة
الأعمال يف �شركة "�صحة".
وتقدمت الدكتورة �سالمة بن رفيع
بال�شكر للقيادة الر�شيدة على دعمها
ال�لا حم��دود ل�ل�إم��ارات�ي��ات واتاحة
ال�ف��ر��ص��ة ل�ه��ن للم�شاركة يف تقدم
دولة الإمارات ،وكذلك الدعم الكبري
الذي قدمته القيادة للقطاع ال�صحي

والعاملني فيه خا�صة �أبناء الإمارات
ال ��ذي ��ن ت �ل �ق��وا ال ��دع ��م والت�شجيع
ملوا�صلة م�سريتهم العلمية واكت�ساب
اخل�ب�رات وال�ت�رق��ي ح�ت��ى �أ�صبحوا
قادة يف القطاع ال�صحي.
وقالت �إن �شركة "�صحة" �أتاحت لها
الفر�صة للعمل وموا�صلة التعليم
واك�ت���س��اب اخل�ب��رات ،ح�ي��ث ح�صلت
على درج��ة املاج�ستري التنفيذي يف
�إدارة ال��رع��اي��ة ال�صحية ،وتوا�صل

حالياً تعليمها لنيل درجة الدكتوراه،
يف ال ��ري ��ادة يف ال �ق �ي��ادة يف القطاع
ال�صحي ،و�أتاحت لها �شركة "�صحة"
ق�ب��ل ذل��ك ال�ف��ر���ص ال�ت��دري�ب�ي��ة بعد
ت �خ��رج �ه��ا م ��ن ج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات
العربية املتحدة عام .2008
و�أ�ضافت �أن عملها يف مركز عمليات
ط � � ��وارئ � �ش��رك��ة "�صحة" �أوج � ��ب
عليها مهام كبرية خ�لال الظروف
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن انت�شار
ف�ي�رو���س ك��وف �ي��د  ،19وا�ضطرها

ل�ل�إب �ت �ع��اد ع��ن �أه �ل �ه��ا ل �ع��دة �شهور
يف ب��داي��ة الأزم � ��ة ل�ت��وا��ص��ل عملها
يف ت�ن���س�ي��ق وم �ت��اب �ع��ة ال �ع �م �ل �ي��ات يف
م�ست�شفيات �شركة "�صحة" وكذلك
ت�ن���س�ي��ق اال� �س �ت �ج��اب��ة والتخطيط
وال� �ت� �ع ��اون م ��ع دائ� � ��رة ال �� �ص �ح��ة يف
�أبوظبي واجلهات ال�صحية الأخرى �أهدافاً وا�ضحة مل�ستقبلهم ويحر�صوا
يف دولة الإمارات.
على حتقيقها ،خا�صة و�أن القيادة
اجلن�سني
من
إمارات
ودعت �شباب ال
ال��ر��ش�ي��دة وف ��رت ك��ل ال�سبل لأبناء
ل�ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل�ه��د واحلر�ص الإمارات للتعلم والو�صول �إىل �أعلى
على التح�صيل العلمي ،و�أن ي�ضعوا املراتب.

العلوي ي�شهد االحتفال بذكرى توحيد القوات اجلوية والدفاع اجلوي الـ45
•• �أبوظبي  -وام:

�شهد �سعادة اللواء الركن طيار �إبراهيم نا�صر حممد العلوي قائد القوات
اجلوية والدفاع اجلوي االحتفال بذكرى توحيد القوات اجلوية والدفاع
اجلوي الـ  45والذي �أقيم �صباح �أم�س بقاعدة الظفرة اجلوية.
ب��د�أ االحتفال بو�صول راع��ي احلفل وك��ان يف ا�ستقباله عدد من �ضباط
ومنت�سبي القوات اجلوية والدفاع اجلوي ثم تليت �آيات عطرة من الذكر
احلكيم.
و�أكد �سعادة اللواء الركن طيار �إبراهيم نا�صر حممد العلوي  -يف كلمة
له بهذه املنا�سبة ان االحتفال بـ "يوم الوحدة" الذي ي�صادف ال�ساد�س
من يناير من كل عام ميثل احتفا ًء بامل�سرية الطويلة احلافلة بالإجنازات
للقوات اجلوية والدفاع اجلوي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وكذلك
ب�إجنازات القوات امل�سلحة التي ا�ضطلعت منذ ت�أ�سي�س الدولة بدور بارز
يف حماية مقدراتها ،والدفاع عن ترابها الغايل يف مواجهة كل الأخطار
والتهديدات.

وق ��ال" :لقد متكنت ال �ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي خ�لال الأع ��وام
امل��ا��ض�ي��ة وبف�ضل التخطيط ال ��ذي مت ع�ل��ى �أ��س����س علمية �سليمة من
التعامل مع �أح��دث التقنيات يف جم��ال العتاد وال�سالح مما �أوج��د قوة
ج��وي��ة ع�صرية ق ��ادرة ع�ل��ى م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات وال��دف��اع ع��ن الوطن
وحمايته ،وهذه املكانة املتميزة مل تكن وليدة ظروف طارئة ،لكنها جاءت
نتيجة للدعم الالحمدود واملتابعة الدائمة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
"حفظه اهلل" حيث قال�" :إن ما حققته هذه القوات من كفاءة كبرية يف
ا�ستيعاب التكنولوجيا الع�سكرية املتقدمة والقدرة على مواكبة الع�صر
مل يكن �أمراً �سه ً
ال �أو هيناً وال وليد ظروف طارئة بل جاء تتويجاً جلهود
م�ضنية وثمرة ال�سرتاتيجية تطوير متكاملة وت�أكيداً ملقولة املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "رحمه اهلل"�" :أ�صبحت قواتنا امل�سلحة
الدرع الواقية وال�سياج احل�صني حلماية وطننا"".
و�أ�ضاف �أن النقلة النوعية الكبرية التي �شهدتها القوات اجلوية والدفاع
اجلوي جاءت نتيجة خطط ودرا�سات مت�أنية ودعم واهتمام متوا�صلني

م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة و�إمي��ان�ه��ا ب�أهمية دور ال �ق��وات اجل��وي��ة والدفاع
اجلوي ك�إحدى ركائز الدولة الع�صرية ،فقد واكبت هذه النقلة درجة
عالية من التنظيم والإعداد والتدريب للعن�صر الب�شري واقتناء مدرو�س
لأحدث ما تو�صلت �إليه التقنية الع�سكرية من �أ�سلحة ومعدات تتالءم
مع م�ستلزمات احلرب احلديثة واالحتياجات الدفاعة للذود عن حمى
الوطن.
و�أكد �أن ا�سرتاتيجية التحديث والتطوير العامة التي تتبناها قيادتنا
الر�شيدة لتطوير القوات امل�سلحة بوجه عام والقوات اجلوية والدفاع
اجل��وي ب��وج��ه خ��ا���ص ه��ي اال�سرتاتيجية ال�ت��ي مكنت ال �ق��وات اجلوية
من امتالك �أح��دث الأ�سلحة و�أك�ثره��ا تقدما ،والتي ع��ززت من كفاءة
قواتنا اجلوية ومكنتها من الو�صول �إىل �أعلى درجات الت�أهيل والت�سليح
واجلاهزية ،حتقيقاً لهدف حماية �أجواء الدولة و�سالمة �أرا�ضيها.
وذكر �أن التقدير والإ�شادة اللذين حظيت بهما القوات اجلوية والدفاع
اجل ��وي م��ن ال�ع��دي��د م��ن دول ال �ع��امل ي ��ؤك��دان �أن �ن��ا ن�سري يف الطريق
ال�صحيح ،الذي ر�سمته لنا توجيهات قيادتنا الر�شيدة ب�أن تكون قواتنا

اجلوية ركيزة القوات امل�سلحة التي تعزز الأمن واال�ستقرار ال�شامل يف
الداخل ،وت�شارك بفاعلية يف �إعادة الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل
حتى �أ�صبحت قواتنا امل�سلحة اليوم عنواناً للنجدة وبث روح الأم��ل يف
نفو�س املحتاجني والفقراء يف بقاع العامل ،جم�سدة بذلك نهجا �إن�سانيا
نبيال يف الت�ضامن م��ع جميع ال ��دول ال�ت��ي ت��واج��ه �أزم ��ات �أو حتديات
�إن�سانية.
بعد ذلك مت عر�ض فيلم وثائقي �أظهر مدى التطور الذي واكب م�سرية
ال�ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي وم�شاركاتها اخل��ارج�ي��ة منذ ن�ش�أتها
واملكانة املرموقة التي و�صلت �إليها حتى �أ�صبحت اليوم من �أكرث القوات
اجلوية تقدما وجتهيزا على امل�ستوى ال��دويل والإقليمي وم�صدر عز
وفخر لهذا الوطن.
عقب ذلك ،قام �سعادة اللواء الركن طيار �إبراهيم نا�صر حممد العلوي
قائد ال�ق��وات اجلوية وال��دف��اع اجل��وي بتكرمي املتميزين من ال�ضباط
و�ضباط ال�صف والأف��راد واملدنيني من قيادة القوات اجلوية والدفاع
اجلوي.
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خالل حفل يف نادي ال�ضباط

الفريق املري يكرم الفائزين يف جوائز اجلمعية الدولية لقادة ال�شرطة
•• دبي-الفجر:

ك��رم معايل الفريق عبداهلل خليفة امل��ري القائد
العام ل�شرطة دب��ي ،الفائزين يف جائزة اجلمعية
الدولية لقادة ال�شرطة خالل العام املا�ضي ،حيث
كانت �شرطة دب��ي قد ح�صدت  8جوائز متيز يف
اجل��ائ��زة م��ن �أ��ص��ل  24لتكون بذلك �أك�ثر جهة
��ش��رط�ي��ة حت���ص��ل ع �ل��ى ه ��ذا ال� �ع ��دد م��ن جوائز
اجلمعية الدولية لقادة ال�شرطة  IACPيف عام
 ،2020ومتثل ن�سبة فوز �شرطة دبي 29.2%
من �إج�م��ايل اجل��وائ��ز التي توزعها �أك�بر منظمة
مهنية يف العامل و�أكرثها نفوذاً لقادة ال�شرطة.
كما كرم معايل الفريق املري خالل حفل يف نادي
��ض�ب��اط ��ش��رط��ة دب ��ي ،مكتب ال�ت�ط��وي��ر امل�ؤ�س�سي
لقطاع البحث اجلنائي ،نظري الفوز باملركز الأول
يف دورة التقييم الأوىل ملكاتب التطوير امل�ؤ�س�سي
لعام  ،2019فيما كرم مكتب التطوير امل�ؤ�س�سي
لقطاع الإدارة حل�صوله على املركز الثاين.
و�أك� ��د م �ع��ايل ال�ف��ري��ق ع �ب��داهلل خليفة امل ��ري �أن
فوز �شرطة دبي بـ  8جوائز من جوائز اجلمعية
ال��دول�ي��ة ل�ق��ادة ال�شرطة  IACPال�ع��ام املا�ضي
كانت نتجية دع��م الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الداخلية ملختلف القيادات ال�شرطية يف الدولة
من �أجل يف ح�صد اجلوائز العاملية ،وحر�صه على
حتفيز م�سرية التميز ال�شرطي وحتقق م�ؤ�شرات
الريادة والتميز ،حتقيقاً لتطلعات ور�ؤية القيادة
الر�شيدة يف الو�صول �إىل املراكز الأوىل عاملياً.
و�أ� �ش��اد معاليه باجلهود الكبرية واجل �ب��ارة التي
بذلها موظفو خمتلف الإدارات العامة ل�شرطة
دب ��ي وخ��ا� �ص��ة م��وظ�ف��ي االدارة ال �ع��ام��ة للتميز
وال��ري��ادة والقائمني على �إع��داد ملفات املناف�سة
يف جوائز التميز يف جائزة املنظمة الدولية لقادة
ال�شرطة ،والذين ا�ستطاعوا �أن يكونوا على �أهبة
اال�ستعداد واملثابرة يف تقدمي �أف�ضل ما عندهم
بالتوازي مع اجلهود التي بذلوها العام املا�ضي
�ضمن خ��ط ال��دف��اع الأول يف تطبيق الإج ��راءات
االح�ترازي��ة من فايرو�س ك��ورون��ا ،وه��و ما ي�ؤكد
على م��دى احلرفية العالية واحل��ر���ص ال�شديد
على التميز والإبداع يف العمل لديهم.
و�أكد معايل الفريق املري �أن ح�صول �شرطة دبي

على ثمانية جوائز من جوائز املنظمة يُعد �إجنازاً
ن��وع�ي�اً و�إ� �ض��اف �ي �اً �إىل ��ش��رط��ة دب��ي يعك�س مدى
احل��ر���ص ع�ل��ى التميز وال�ت�ف��اين والإخ�ل�ا���ص يف
العمل من �أجل خدمة الوطن واملناف�سة بقوة يف
املحافل واجلوائز العاملية .و�شدد معايل الفريق
املري على �أن حر�ص فرق العمل الدائم يف القيادة
العامة �شرطة دب��ي على التميز وال��ري��ادة يف �أداء
مهامهما الوظيفية جعلها من��وذج�اً يُحتذى به
يف العمل ال�شرطي االحرتايف ،ال�سيما مع حتقيق
العديد من الإجنازات الأمنية وال�شرطية املتتالية
امل�شهود لها على امل�ستويني املحلي والعاملي.
الر�شاقة الوظيفية والتميز
وم��ن جانبه� ،أك��د ال�ل��واء ال��دك�ت��ور عبد القدو�س
عبد الرزاق العبيديل م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
التميز وال��ري��ادة� ،أن��ه رغ��م الظروف اال�ستثنائية
التي عا�شها العامل العام املا�ضي ج��راء فايرو�س
ك ��ورون ��ا ،ح��اف �ظ��ت � �ش��رط��ة دب ��ي ع �ل��ى ر�شاقتها
ال��وظ�ي�ف�ي��ة و��س�خ��رت ك��اف��ة �إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا وطبقت
�أف�ضل املمار�سات يف العمل عن بُعد والعمل عرب
االت�صال املرئي يف الإع��داد للمناف�سة يف اجلوائز
بقوة مع �أع�ضاء من  165دولة ،م�ؤكداً �أن تطبيق
�شرطة دب��ي لأف�ضل املمار�سات العاملية يف عملها
وا�ستخدامها لأح ��دث التقنيات احل��دي�ث��ة وعرب
ال �ك ��وادر امل��واط �ن��ة امل ��ؤه �ل��ة ق ��اد �إىل حت�ق�ي��ق هذا
الإجن ��از ال�ن��وع��ي واحل���ص��ول على �أك�ب�ر ع��دد من
جوائز املنظمة الدولية لقادة ال�شرطة.
و�أ�شار اللواء العبيديل �إىل �أن ح�صول �شرطة دبي
على هذا العدد من اجلوائز دل على املكانة املتميزة
التي و�صلت �إليها يف جودة العمل �سواء يف جتهيز
اال�ستمارات والإعداد للمناق�شات و�إجراء املقابالت
ع��ن ُب�ع��د وغ�يره��ا م��ن الإج � ��راءات ،مبيناً �أن �سر
متيز �شرطة دبي يعود �إىل حر�صها على تطبيق
�أعلى معايري اجل��ودة والإ� �ص��رار على اال�ستمرار
يف النجاحات املتوا�صلة والإب��داع وتطوير املوارد
الب�شرية واحرتافية العمل ومواكبة امل�ستجدات
العلمية العاملية.

"منع اجلرائم العابرة للحدود" وت�سلمها �سعادة
ال �ل��واء خبري خليل �إب��راه�ي��م امل�ن���ص��وري م�ساعد
القائد العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي ،وذل��ك عن
عملية " �ستوكر" ال�ت��ي �أدت �إىل �إل�ق��اء الإدارة
ال�ع��ام��ة ملكافحة امل �خ��درات القب�ض على ع�صابة
دول �ي��ة متخ�ص�صة يف جت ��ارة امل �خ��درات ،و�ضبط
 365ك�ي�ل��وج��رام�اً م��ن ال�ه�يروي��ن والكري�ستال
واحل�شي�ش بحوزتها بقيمة �سوقية ت�صل �إىل 80
مليون دوالر ،حيث �أن ه��ذه اجل��ائ��زة يتم منحها
�سنوياً �إىل اجلهات الأمنية التي لها جهود بارزة
يف احل ��د م��ن اجل��رائ��م ال �ع��اب��رة ل �ل �ح��دود ،ومنع
التهديدات الدولية للمجتمعات من قبل املنظمات
الإج��رام �ي��ة ال��دول�ي��ة ،كما ومت�ن��ح للجهات التي
ت�ستخدم �أ�ساليب مُبتكرة يف التحقيق يف اجلرائم
العابرة للحدود ومنعها.

�ضبط املركبات الفارهة
�أم��ا اجلائزة الثانية ،متثلت يف "جائزة ليوناردو
يف الوقاية من جرائم املركبات" وكان قد ت�سلمها
العميد جمال �سامل اجلالف مدير الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية عن جهود الإدارة يف
ك�شف عملية تهريب ( )252مركبة فارهة �إىل
تفا�صيل اجلوائز
ع��دة دول��ة�ُ ،ضبط منها (� )140سيارة منها يف
وحول تفا�صيل اجلوائز التي كانت �شرطة دبي قد الدولة� ،إىل جانب ك�شف هوية ( )326متورطاً
ح�صلت عليها ،فقد فكانت اجلائزة الأوىل عن فئة م��ن �أع�ضاء الع�صابات الإج��رام�ي��ة م��ن جن�سيات

خم�ت�ل�ف��ة مت ��ار� ��س ن���ش��اط�ه��ا الإج� ��رام� ��ي يف هذا
املجال�ُ ،ضبط منهم ( )283متهماً ،فيما بلغت
قيمة ال�سيارات امل�سروقة امل�ستعادة  42مليوناً و
�964ألف درهم.
رعاية ال�ضحايا
و�أم ��ا اجل��ائ��زة ال�ث��ال�ث��ة ،فتمثلت يف ف�ئ��ة "جائزة
رعاية ال�ضحايا" وت�سلمها العميد الدكتور حممد
عبداهلل املر مدير الإدارة العامة حلقوق الإن�سان
وال �ت��ي ي�ت��م منحها للجهة ال�شرطية املتميز يف
خ��دم��ات ال�ضحايا وت�ق��دمي خدمة مُبتكرة لهم،
وف � ��ازت � �ش��رط��ة دب ��ي مم�ث�ل��ة يف الإدارة العامة
حلقوق الإن�سان فيها العتمادها املعايري الدولية
يف تقييم احتياجات ال�ضحايا من خالل االطالع
ع�ل��ى ب��روت��وك��ول "منع وق�م��ع وم�ع��اق�ب��ة االجتار
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأط�ف��ال ،املكمل
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
ع�بر الوطنية وامل��واد املتعلقة بحماية ال�ضحايا
وحقوقهم" ح �ي��ث خ���ص���ص��ت ال �ق �ي��ادة العامة
ل���ش��رط��ة دب ��ي م �ب��اين مب��وا� �ص �ف��ات ع��امل�ي��ة �ضمن
برنامج " ل�ست وحدك" لرعاية الن�ساء والأطفال
منها (واح��ة حماية الطفل) التي ت�ضم ()22
غ��رف��ة م�ق��اب�ل��ة م��وزع��ة يف م�ن��اط��ق االخت�صا�ص
وخارج مراكز ال�شرطة ملراعاة اخل�صو�صية وك�سر
احل��اج��ز النف�سي ،واع�ت�م��دت م�ي��زان�ي��ات بلغت 3

موارد ال�شارقة تنظم ور�شة تعريفية �إلكرتونية ملرحلة تخطيط الأداء ملوظفي حكومة ال�شارقة

جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية
للمجل�س الوطني تعتمد
تقريرها ب�ش�أن مهنة املحاماة

نظمت دائ��رة امل��وارد الب�شرية بال�شارقة متمثلة يف �إدارة نظام تقييم
الأداء ور�ش عمل �إلكرتونية ل�شرح نظام تقييم الأداء للمرحلة الأوىل
"مرحلة تخطيط الأداء" ،و�ضمت �أهم مفاهيم النظام و �شروط تطبيقه
و التغيريات التي ط��ر�أت عليه .وذل��ك حر�صاً على تطبيق نظام تقييم
الأداء يف كل مرحلة من مراحل النظام بدقة ويف الوقت املحدد.
وا�ستـــــهدفت ال�ـ�ـ��ور���ش ك��اف��ة موظفي دوائ ��ر وج�ه��ات وه�ي�ئ��ات حكومة
ال�شارقة ،ورك��زت ب�شكل خا�ص على امل�س�ؤولني وامل ��دراء يف الوحدات
النتظيمية ل�ضمان تطبيق ال�ن�ظ��ام بطريقة �صحيحة و خالية من
الأخطاء.
عقدت الور�ش بتقنية التدريب االفرتا�ضي عرب برنامج ، ZOOM
وتناولت عدداً من املحاور الهامة �أبرزها املفهوم العام لنظام تقييم الأداء
 ،وامل�ستثنني من النظام ،و�شرح تو�ضيحي لأهمية حتديد وتخطيط
الأهداف  ،و �شرح الأهداف الذكية .
كما تناولت �شرحاً تف�صيلياً عن املرحلة الأوىل وهي "مرحلة تخطيط

•• �أبوظبي-وام:

•• ال�شارقة-الفجر:

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:النهى العمال البال�سرت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ليوا جفن  - 0مبنى ال�سيد �سهيل مبارك م�صباح مبارك
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2223700 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/1/13:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2155000932:تاريخ التعديل2021/01/14 :
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

الأداء" و كيفية تطبيقها �إلكرتون ًيا .ثم �شرحت املرحلة الثانية و الثالثة
من النظام و كيفية تطبيقها �إلكرتون ًيا  ،وقدمت �شرحاً تف�صيلياً عن
نقاط التقييم و كيفية تقييم الأهداف و الكفاءات بالطريقة ال�صحيحة
 ،و ملف الإجناز  ،والأحكام العامة  .ثم طبقت اختباراً ملحتويات الور�شة
بطريقة مبتكرة لتبيان م��دى الفهم ال �ع��ام و ال�شامل للنظام لدى
املوظفني.
وحتر�ص الدائرة با�ستمرار على تنفيذ الور�ش التعريفية ل�شرح مراحل
نظام تقييم الأداء اهتماماً برفع الوعي الوظيفي لدى كافة موظفي
احلكومة ب�أهمية تخطيط الأداء ودوره يف دعم التخطيط اال�سرتاتيجي
وحتقيق الأهداف امل�ستقبلية للموظف وجهة العمل.

Courts Department - Experts
Management Office
Date 15/ 1/ 2021 Issue No : 13139
Notice to Appear for the Accounting Expert
Lawsuit No. 203/2020 Commercial Plenary- Ras Al Khaimah Courts
The Plaintiffs / Mrs. Lula Aberra Hussen and Mr. Yusuf Hussen
Mohammed - by the Attorney / ALWASL
INTERNATIONAL GROUP
The Defendant / Mr. Zhinia who
YOU ARE HEREBY NOTIFIED that you have to attend a meeting
via Microsoft Teams with the accounting expert mentioned. You have
to bring all files and documents that support your position in lawsuit
No. (203/2020) Commercial Plenary, Ras Al Khaimah, on Monday,
25/01/2021 at 10:30 am.
Ras al-Khaimah Courts
Accounting Experts System Management Office
Gad Dawalibi

اعتمدت جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية
والت�شريعية وال�ط�ع��ون للمجل�س
الوطني االحت��ادي خ�لال اجتماع
ع�ق��دت��ه ع��ن ب�ع��د ،ب��رئ��ا��س��ة �سعادة
�أحمد عبداهلل ال�شحي  ،تقريرها
يف �ش�أن مو�ضوع جهود وزارة العدل
ب�ش�أن تطوير مهنة املحاماة.
ح�ضر االج�ت�م��اع �أع���ض��اء اللجنة
�سعادة كل من عائ�شة حممد املال
م� �ق ��ررة ال �ل �ج �ن��ة ،وك� �ف ��اح حممد
الزعابي ،و�أحمد حمد ال�سويدي،
وم � � ��روان ع �ب �ي��د امل� �ه�ي�ري ،وهند
حميد العليلي.
وق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة �أح� �م ��د الـ�شـحـي
رئي�س اللجنة� ،إن اللجنة انتهت
م��ن مناق�شة امل��و��ض��وع واعتمدت
ت �ق��ري��ره��ا ب �� �ش ��أن��ه و� �س �ي �ت��م رفعه
ل�ل�م�ج�ل����س مل�ن��اق���ش�ت��ه يف جل�سات
ق ��ادم ��ة ،م �� �ش�يراً �إىل �أن اللجنة
ن��اق �� �ش��ت امل ��و�� �ض ��وع � �ض �م��ن خطة
ع�م�ل�ه��ا م ��ع ج �م �ي��ع اجل� �ه ��ات ذات
ال�صلة مبهنة املحاماة ومع ممثلي
احل �ك��وم��ة ،وان �ت �ه��ت �إىل العديد
م��ن املالحظات والتو�صيات التي
ت�ت�ع�ل��ق ب���س�ي��ا��س��ة وزارة ال �ع��دل يف
�ش�أن اخلدمات املقدمة للمحامني
واالل � �ت� ��زام� ��ات امل�ت�رت �ب��ة عليهم،
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه عمل
امل� �ح ��ام�ي�ن يف ال � ��دول � ��ة ،وج �ه ��ود
ال � � ��وزارة يف �� �ش� ��أن ت �ط��وي��ر معهد
ال �ت��دري��ب ال�ق���ض��ائ��ي ،م ��ؤك ��دا �أن
التو�صيات امل�ق�ترح��ة يف التقرير
تهدف �إىل تطوير مهنة املحاماة
واخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة للمحامني،
وت�سهيل القيام مبهامهم.

ماليني و� 251ألفاً و 859درهماً لهذا ال�ش�أن ف��ازت �شرطة دب��ي بها عن بحث خا�صة بالألعاب
�إىل جانب توقيع ( )7مذكرات تفاهم واتفاقية الإلكرتوين التوعوية والتعليمية التي ابتكرتها
الإدارة العامة للذكاء اال�صطناعي و�أثرها يف رفع
خلدمة ال�ضحايا.
ن�سبة الوعي بني الأحداث.
"الب�صمة احلركية"
و�أم ��ا اجل��ائ��زة ال��راب �ع��ة ،فت�سلمها ��س�ع��ادة اللواء اللواء الزفني ...جائزة �ستانارد بيكر
ال��دك �ت��ور �أح �م��د ع�ي��د امل �ن �� �ص��وري م��دي��ر الإدارة و�أما اجلائزة ال�ساد�سة ،فهي جائزة "�ستانارد بيكر
العامة للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية عن جائزة يف ال�سالمة على الطرق ال�سريعة" ،فاز بها �سعادة
"�أوج�ست فوملر للتميز يف علوم الأدل��ة اجلنائية ،اللواء مهند�س حممد �سيف الزفني م�ساعد القائد
وف � ��ازت � �ش��رط��ة دب� ��ي ب �ه��ا ع ��ن اب �ت �ك��اره��ا تقنية العام ل�ش�ؤون العمليات نظري جهوده املتميزة يف
القيا�سات احليوية اجلنائية متعددة النماذج " تطبيق القانون و�إ�سهاماته ال�ب��ارزة يف ال�سالمة
الب�صمة احلركية" وا�ستخدامها يف مهام الإدارة العامة على الطرق ال�سريعة ،وال��ذي ا�ستطاع �أن
العامة للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية ،حيث يتم ي�ضع ر�ؤية طموحة ل�صفر يف �أعداد وفيات حوادث
منح ه��ذه الفئة للجهات ال�شرطية التي حققت ال�سري.
اب�ت�ك��ارات ري��ادي��ة يف جم��ال علوم الطب ال�شرعي
با�ستخدام تقنيات ا�ستباقية ومُبتكرة يف الطب �أف�ضل قائد
و�أم ��ا اجل��ائ��زت�ين ال�سابعة وال�ث��ام�ن��ة ،ف�ف��از بهما
ال�شرعي.
النقيب را�شد نا�صر �آل علي من الإدارة العامة
حل�ق��وق الإن �� �س��ان وامل�ل��ازم �أول م�ه�ن��د���س حممد
الألعاب الإلكرتونية
ومتثلت اجلائزة اخلام�سة يف ح�صول �شرطة دبي ع �ب��داهلل ال�شام�سي م��ن الإدارة ال�ع��ام��ة للأدلة
على فئة "جائزة التميز يف بحوث �إنفاذ القانون" اجلنائية وعلم اجل��رمي��ة ع��ن فئة" �أف�ضل قائد
وف ��از ب�ه��ا ال�ع�م�ي��د خ��ال��د ن��ا��ص��ر ال��رزوق��ي مدير م�ؤثر حتت �سن الأربعني" ،وهي جائزة خم�ص�صة
الإدارة العامة للذكاء اال�صطناعي� ،إذ يتم منحها لتكرمي  40متخ�ص�صاً يف تطبيق القانون ممن
للجهة ال��رائ��دة يف �إج��راء البحوث وا�ستخدامها ت�ق��ل �أع �م��اره��م ع��ن  40ع��ا ًم��ا و ُي �ظ �ه��رون �سمات
لتح�سني عمليات ال�شرطة وال�سالمة العامة ،وقد قيادية.

توا�صل عملها

حملة امل�سح امليداين جتري 203
فحو�ص يف مركزي املرقبات واملوانئ
•• دبي-الفجر:

وا�صلت حملة "امل�سح امليداين لقيا�س وتعزيز اجلاهزية
البدنية للموظفني" التي �أطلقها مركز ت�أهيل وتعزيز
اجلاهزية يف الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع يف �شرطة
دب��ي� ،إج��راء فحو�صات القيا�سات اجل�سمانية والكفاءة
البدنية للموظفني ،حيث متكنت احلملة م��ن تنفيذ
 203فحو�ص يف مركزي �شرطة دبي املرقبات واملوانئ.
و�أكد العميد خالد �شهيل مدير الإدارة العامة لإ�سعاد
املجتمع� ،أن حملة امل�سح ت�أتي بنا ًء على توجيهات معايل
الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي
بالعمل على تعزيز اجلاهزية البدنية ملوظفي القوة
عرب �إج��راء فحو�صات القيا�سات اجل�سمانية والكفاءة
ال�ب��دن�ي��ة امل ُ�خ�ت���ص��ة ل�ه��م يف خم�ت�ل��ف م��راك��ز ال�شرطة
والإدارات العامة.
وك��ان��ت احل�م�ل��ة ق��د ب��ا� �ش��رت م�ه��ام�ه��ا يف �إج � ��راء �أوىل
الفحو�ص امليدانية يف مركز �شرطة بر دبي ،ثم انتقلت
�إىل مركز �شرطة الرا�شدية ثم مركز �شرطة الرفاعة
و��ص��و ًال �إىل م��رك��ز �شرطة الق�صي�ص ث��م �إىل مركزي
املرقبات والق�صي�ص ،وذل��ك مب�شاركة 12طالباً من
جامعة ال�شارقة خمت�صاً يف جم��ال الت�أهيل والعالج

الطبيعي ب�ع��د ت��دري�ب�ه��م ع�ل��ى كيفية ا��س�ت�خ��دام جهاز
 INBODYاخل��ا���ص بقيا�س اجل��اه��زي��ة البدنية
للج�سم.
و�أك��د ال��رائ��د طبيب ا�ست�شاري الدكتور حممد احلاج
مدير مركز الت�أهيل وتعزيز اجلاهزية بالوكالة� ،أن
احلملة ت�أتي يف �إطار م�شروع قيا�س و تعزيز اجلاهزية
البدنية ملوظفي ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة دب��ي والذي
ي�ه��دف يف مرحلته الأوىل لبناء ق��اع��دة ب�ي��ان��ات ذكية
للجاهزية وال�ك�ف��اءة البدنية للموظفني ا�ستناداً �إىل
معايري م�ؤ�شر كتلة اجل�سم من الوزن والطول و فح�ص
اجلهاز الع�ضلي احلركي وحتديد ن�سب وتوزيع املكونات
الرئي�سية للج�سم من الكتلة الدهنية والع�ضلية واملاء،
وذل��ك با�ستخدام �أح��دث الأج�ه��زة والتقنيات الدقيقة
للقيا�س مب��ا ي���س��اه��م يف ت�ق��دمي اال��س�ت���ش��ارات وو�ضع
ال�برام��ج الت�أهيلية التي تعزز من اجلاهزية البدنية
ملرتب قوة �شرطة دبي.
ُ
و�أ�شار الرائد احلاج �إىل �أن احلملة تطبيق مع االلتزام
التام باالحرتازية والتدابري الوقائية اخلا�صة باحلد
من انت�شار فريو�س كورونا املُ�ستجد ،و�أن فريق العمل
يُنفذ م�ه��ام عمله على وردي �ت�ين م��ن ال�ساعة الثامنة
�صباحا لغاية ال�ساعة الثامنة م�ساءً.

اجلمعة  15يناير  2021م  -العـدد 13139

Friday 15 January 2021 - Issue No 13139

06

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديفوير لل�شحن ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2954061:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�صر �سعيد نا�صر �سامل بن �سميدع %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد خليفه حممد الفقاعى ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ستون �سن�س للرخام واجلرانيت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة2040/
لتجاره العامة رخ�صة رقمCN 3752256:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1031973:باال�سم التجاري:عتيق القبي�سي
للخياطة والتطريز  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1705600:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سامر داود �سرى الدين %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سعيد مبارك هادي اليعقوبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف روال ا�سعد الع�سل زوجه �سامر �سرى الدين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف وليد �سهيل غنام
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد مبارك هادي اليعقوبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فور�سيل فورراينت
العقارية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2864188:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالرحمن حامد عبداللطيف حممد عياد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن حامد عبداللطيف حممد عياد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن يون�س دياب عبدالنا�صر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفجر االزرق لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 1279787:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جليله حممد خليفه حممد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�صبح �سعيد علي املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت املدينة لتجارة الكمبيوتر
رخ�صة رقم CN 1192514:قد تقدموا الينا بطلب

�إلغاء اعالن �سابق

مغ
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تريجر ايالند للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2991388:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة فاطمه عبداهلل �سيف علي املن�صوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /نا�صر خلفان عبداهلل �سامل الكعبي من مالك اىل �شريك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة اكرب في�ضى خالدي غالم مرت�ضى %100

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

تعديل وكيل خدمات/حذف فاطمه عبداهلل �سيف علي املن�صوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سناء في�صل في�صل �سردار
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ن�شاط/ا�ضافة ا�سترياد ()4610008
تعديل ن�شاط/حذف بيع اجهزة احلا�سب الآيل ولوازمها  -بالتجزئة ()4741003

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة خلفان عبداهلل �سامل الكعبي %50
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /تريجر ايالند للمقاوالت وال�صيانة العامة
TREASURE ISLAND CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل /تريجر ايالند للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
TREASURE ISLAND CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل املناخ لكوي
املالب�س رخ�صة رقم CN 1024075:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ح�سن عبداهلل ح�سن العمران احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان حممد عبيد �سامل الرميثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون �شهباز للرجال
رخ�صة رقم CN 2742153:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نايف �سعيد حممد بخيت املحرمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فر�سان الزعيم
للمقاوالت وال�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 1769199:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد م�صبح حمد �سامل املعمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد حممد علي عبداهلل العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري الين للنجارة واحلدادة
امل�سلحة رخ�صة رقم CN 2041060:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /فري الين للنجارة واحلدادة امل�سلحة

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�ست�شارات ودرا�سات ادارية 7020003
تعديل ن�شاط  /حذف اعمال النجارة امل�سلحة 4390004
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

FREE LINE RE INFORCE & CARPENTRY

�إىل /يونك�ست لال�ست�شارات االدارية
UNEXT MANAGEMENT CONSULTANCY
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيوت�شري جينريي�شان
للطباعه والت�صوير
رخ�صة رقم CN 2746173:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /فيوت�شري جينريي�شان للطباعه والت�صوير

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قمر الطريق للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1219044:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل �إ�سم جتاري من /قمر الطريق للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لولو لنقل االثاث املكتبي ذ.م.م

FUTURE GENERATION TYPING AND PHOTO COPY

MOON WAY GENERAL CONTRACTING

�إىل /مكتب تخلي�ص للطباعة

�إىل /قمر الطريق للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

TAKHLEES TYPING OFFICE

MOON WAY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مايزون
كيك للحلويات رخ�صة رقمCN 3668289:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1448482:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء � /شهاب الدين كاندات فيد من  %24اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة علي جالل علي حممد احلب�شي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف كومات زاكري ح�سني بن كومات حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف مرمي حممد جابر عبدالرحمن احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعديل ن�شاط/ا�ضافة م�شروبات باردة و�ساخنة 5630004
تعديل ن�شاط/حذف مقهى 5630001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هرم املدينة للمقاوالت
العامه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1419015:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة هاري�ش مايا �شنكر دافى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد مبارك ناجم املخينى اجلنيبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف علي �سعيد احمد حاجيه الظنحاين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف هاري�ش مايا �شنكر دافى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة ايرين لت�صليح
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1041858:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عتيق جميل احمد حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مرمي حممد علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�ست
الين لل�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1698414:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مقهى باي روك
رخ�صة رقم CN 1017622:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مقهى باي روك
BY ROCK CAFE

�إىل /باي روك كافيه
BAY ROCK CAFE

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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اقت�صادية دبي تخالف  15من�ش�أة جتارية مل تلتزم بالتدابري االحرتازية للحد من انت�شار كوفيد 19
•• دبي-الفجر:

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك باقت�صادية
دب��ي منذ ب��داي��ة �شهر يناير مبخالفة  15من�ش�أة جتارية
مل تلتزم بالتدابري االحرتازية اخلا�صة باحلد من انت�شار
فريو�س كورونا "كوفيد  ،"19كلب�س الكمامات والتباعد
اجل �� �س��دي ،وم��ن بينها ع ��دداً م��ن � �ص��االت ك�م��ال الأج�سام
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي.
كما تركزت  11خمالفة يف حمالت الأ�سواق املفتوحة و 4
خمالفات يف املراكز التجارية.

وخالل عملية التفتي�ش بلغ عدد املحال امل�ستوفية لل�شروط
والتدابري االحرتازية �إىل  5633حم ً
ال ،يف حني مت تنبيه
 6حمالت ب�سبب عدم و�ضع مل�صقات التباعد اجل�سدي.
وقد تنوعت الأن�شطة التجارية للمحالت املخالفة لت�شمل
الأن�شــطة ال�ت��ال�ي��ة؛ حم��ال بيع بالتجزئة ،مطعم ،منظم
رحالت �سياحية داخلية ،جتارة �إطارات ال�سيارات ولوازمها،
جت ��ارة الأق�م���ش��ة وامل �ن �� �س��وج��ات ،جت ��ارة �أدوات التمديدات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،خ��دم��ات ال��دع��اي��ة والإع� �ل��ان ،و��ص��ال��ة كمال
الأج�سام.
و�أ�شارت اقت�صادية دبي �أنها �ستوا�صل جوالتها بالتعاون مع

خمتلف ال�شركاء ،ول��ن تتهاون مع املخالفات والتجاوزات
التي يتم ر�صدها �أو الإبالغ عنها من قبل جمهور امل�ستهلكني
وامل �ت �ع��ام �ل�ين .وت��وج��ه اق �ت �� �ص��ادي��ة دب ��ي ال �ت �ج��ار بااللتزام
بالتدابري االحرتازية كلب�س الكمامات والقفازات وتطبيق
مبادئ التباعد اجل�سدي.
وتدعو خمتلف فئات اجلمهور ب��الإب�لاغ عن �أي ح��االت �أو
ظواهر �سلبية خمالفة للتدابري االح�ترازي��ة عرب تطبيق
م�ستهلك دب��ي املتوفر على متاجر اب��ل وغوغل وه��واوي �أو
باالت�صال على � 600545555أو عرب املوقع االلكرتوين
consumerrights.ae

�سفارة الدولة يف دكا :حادث مركز �إ�صدار الت�أ�شريات
التابع لل�سفارة عر�ضي نتيجة م�شاكل ميكانيكية
•• دكا -وام:

ردا على التقارير الإعالمية الأخرية التي مت تداولها حول وقوع انفجار يف مركز الت�أ�شريات التابع
ل�سفارة الدولة لدى العا�صمة البنغالدي�شية دكا يوم �أم�س الأول الأربعاء  ..قالت �سفارة الدولة يف
جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية �إن التحقيقات الأولية ت�شري �إىل �أن احلادث كان عر�ضيا نتيجة م�شاكل
ميكانيكية �أثناء ال�صيانة الروتينية لنظام التكييف باملركز.
و�أكدت ال�سفارة  -يف بيان لها � -أنها تقوم بالتعاون مع ال�سلطات املحلية ب�إجراء املزيد من التحقيقات
ملعرفة الأ�سباب التي كانت وراء وقوع االنفجار.
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جمل�س �إدارة الأر�شيف الوطني ي�ستعر�ض يف اجتماعه الأول  2021التقرير ال�سنوي للأر�شيف الوطني وي�شيد ب�إجنازاته
•• ابوظبي-الفجر:

عقد جمل�س �إدارة "الأر�شيف الوطني" اجتماعه الأول ل�ع��ام 2021
برئا�سة معايل حمد عبد الرحمن املدفع� ،أمني عام �ش�ؤون املجل�س الأعلى
لالحتاد ،رئي�س جمل�س �إدارة الأر�شيف الوطني ،وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.
يف بداية االجتماع رفع املجل�س بالغ ال�شكر واالمتنان �إىل مقام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد

الأعلى للقوات امل�سلحة على حر�صه على �أبناء الوطن واملقيمني على �أر�ضه،
وجهود �سموه يف مواجهة انت�شار جائحة كوفيد ،19كما �شكر املجل�س �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون
الرئا�سة -على متابعته الدائمة ودعمه الكبري الذي كان له بالغ الأثر يف
�إجنازات الأر�شيف الوطني ومتيزه.
و�شكر املجل�س �سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي مدير عام الأر�شيف
الوطني الذي �أ�شرف عن كثب على كل ما قام به الأر�شيف الوطني يف العام
املا�ضي 2020و�شكر فريق العمل واملوظفني على جهودهم.

ورحب املجل�س ب�سعادة عبد اهلل ماجد �آل علي مديراً تنفيذياً للأر�شيف
الوطني؛ �آم�ل ً
ا منه �أن يكر�س خرباته لدعم م�سرية الأر�شيف الوطني
و�أهدافه الوطنية.
بعد ذل��ك ا�ستعر�ض املجل�س يف اجتماعه التقرير ال�سنوي للأر�شيف
الوطني  ،2020واخلطة اال�سرتاتيجية للأر�شيف وناق�ش املوازنة املالية
ال�لازم��ة للمبادرات وامل�شاريع التي ت�ست�شرف امل�ستقبل ،و�أ��ش��اد بجهود
الأر��ش�ي��ف الوطني وا��س�ت�ع��دادات��ه املميزة ال�ست�ضافة كوجنر�س املجل�س
الدويل للأر�شيف يف �أبوظبي.

وا�ستعر�ض املجل�س �أي�ضاً ق�ضايا �أجندة االجتماع وحماوره ،واتخذ ب�ش�أنها
القرارات املنا�سبة مبا ي�سهم يف موا�صلة الأر�شيف الوطني دوره الريادي يف
حفظ ذاكرة الوطن و�إتاحتها.
ويذكر �أن الأر�شيف الوطني ي�ست�ضيف العام احلايل  2021كوجنر�س
املجل�س ال��دويل للأر�شيف ال��ذي �سيقام حت��ت �شعار (متكني جمتمعات
املعرفة) و�سي�سلط ال�ضوء على ق�ضايا مهمة مثل :ال��ذك��اء ال�صناعي،
واملعرفة امل�ستدامة ك�أ�سا�س للتنمية امل�ستدامة ،ومواجهة التحديات يف
حفظ الأر�شيفات بو�سائل التوا�صل االجتماعي.

مب�شاركة املدير العام وعدد من موظفي الغرفة

رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة ال�شارقة يتلقون اجلرعة الأوىل من التطعيم �ضد كوفيد19 -
و�صناعة ال�شارقة وع��دد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة و�سعادة حممد
•• ال�شارقة-الفجر:
�أحمد �أمني العو�ضي مدير عام الغرفة وعدد من املوظفني اجلرعة الأوىل
تلقى �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة من اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "-19يف مركز �إك�سبو
ال�شارقة ،وذلك يف �إطار التعاون بني الغرفة و�إدارة الطب الوقائي بال�شارقة

على جهودهم املقدرة ،وم�ؤكدين �أن دول��ة الإم��ارات بف�ضل حكمة قيادتها
التابعة لوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع.
و�أكد رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة ال�شارقة �أن تلقي التطعيم يعد خطوة الر�شيدة ،كانت منذ اليوم الأول للجائحة �سباقة على امل�ستوى العاملي يف
هامة يف طريق عودة احلياة �إىل طبيعتها ،معربني عن �شكرهم وامتنانهم احلر�ص على توفري �أعلى معايري احلماية والأمان لكافة �أفراد املجتمع عرب
لكافة الأب�ط��ال يف خط ال��دف��اع الأول من الأط�ب��اء والطواقم التمري�ضية تر�سيخ اجلهود واتخاذ القرارات التي ت�ضع �صحة و�سالمة �أبناء الوطن يف

اللجنة القانونية باملجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة تبحث يف � 23شكوى حمالة �إليها
•• ال�شارقة –الفجر:

ب �ح �ث��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة والقانونية
والطعون واالقرتاحات وال�شكوى باملجل�س
اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة خالل اجتماعها
ال � ��ذي ع �ق��دت��ه مب �ق��ر امل �ج �ل ����س يف مدينة
ال�شارقة ال�شكاوى ال ��واردة �إليها واملحالة
من رئي�س املجل�س لدرا�ستها و�إب��داء الر�أي
القانوين والتي بلغت مع بداية عام 2021
ثالثة وع�شرون �شكوى .
واط �ل �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى خ�م���س��ة ردود على
�شكاوى �سابقة �أر�سلتها لعدد من الدوائر
احلكومية ذات ال�صلة مبو�ضوعها يف �إمارة
ال�شارقة .
ت��ر�أ���س االج �ت �م��اع ال ��ذي ع�ق��د ��ص�ب��اح �أم�س
الأول �سعادة الدكتور �شاهني �إ�سحاق املازمي
رئي�س اللجنة وح�ضره �سعادة عبداهلل مراد
مريزا مقرر اللجنة و�سعادة خليفة حممد
بوغامن و�سعادة حممد علي جابر احلمادي

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /حممد ربيع
عبداملق�صود حممد ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ( )A13442250من
يجده اىل �سفارة م�صر او
�أقرب مركز �شرطة

و� �س �ع��ادة ع�ل��ي �سعيد ع�ل��ي ال�ن�ق�ب��ي بجانب
ح�ضور عبدالعزيز ب��ن خ ��ادم رئي�س ق�سم
اللجان الربملانية و�سمية جا�سم �سكرترية
الإدارة القانونية .

وت �ن��اول��ت ال�ل�ج�ن��ة ر�ؤاه � ��ا ب �� �ش ��أن ال�شكاوى
ال � ��واردة �إل �ي �ه��ا وق��ام��ت ب��درا��س�ت�ه��ا و�إب� ��داء
ال� ��ر�أي ال �ق��ان��وين ب���ش��أن�ه��ا و�أك� ��دت اللجنة
يف ه � ��ذا ال� ��� �ص ��دد م ��وا�� �ص� �ل ��ة ا�ستقبالها

�إعالن فقدان �شهادة ا�سهم
ف�ق��دت ال���س�ي��دة/وداد خليفه ح�م��ود ب��ن مالك
� �ش �ه��ادة �أ� �س �ه��م م���ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ�سالمي
رقم 10169124:بعدد � 151سهم وعلى من
ي�ج��ده��ا االت���ص��ال ب��ال���س�ي��د�/أح�م��د الطنيجي
026128666

ال�شكوى ال��واردة للمجل�س اال�ست�شاري من
اجل �م �ه��ور وامل ��واط �ن�ي�ن ع ��ن ط��ري��ق املوقع
االلكرتوين للمجل�س http://www.
..ccsharjah.gov.ae
وت��دار��س��ت اللجنة تلك ال���ش�ك��اوى ال ��واردة
ل �ل �م �ج �ل ����س اال� �س �ت �� �ش ��اري م � ��ن اجلمهور
وامل ��واط� �ن�ي�ن وب ��ا�� �ش ��رت يف �إع� � � ��داد ال � ��ر�أي
القانوين ب�ش�أنها بعدما ت�أكدت من ا�ستيفاء
تلك ال�شكاوى �شروط قبولها لدى املجل�س
اال�ست�شاري.
و�أو� �ض ��ح � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ��ش��اه�ين �إ�سحاق
املازمي رئي�س اللجنة �أن يف اجتماع اللجنة
مت االط�ل�اع ع�ل��ى ث�لاث��ة وع���ش��ري��ن �شكوى
واردة للمجل�س بجانب االطالع على خم�سة
ردود واردة من الدوائر احلكومية العاملة
يف �إم��ارة ال�شارقة ب�ش�أن �شكاوى مماثلة مت
اال�ستي�ضاح عنها .
و�أ�شار �إىل �أن اللجنة ومن خالل منظومة
ع �م��ل امل�ج�ل����س اال� �س �ت �� �ش��اري ح��ري���ص��ة بعد

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /رحيما قدير
ه �ي��و ،اث �ي��وب �ي��ا اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )3885191EPمن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0504433128

ا��س�ت�ق�ب��ال ال���ش�ك��اوى �إىل درا��س�ت�ه��ا و�إع ��داد
ال��ر�أي القانوين ب�ش�أنها بعد ال��وق��وف على
ر�أي اجلهات املعنية و�إط�ل�اع �أ�صحاب تلك
ال�شكاوى على الر�أي القانوين لها وذلك يف
�إطار ممار�سة املجل�س لدوره الرقابي .
�أن الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجل�س اال�ست�شاري
تقبل ال�شكاوى واالق�تراح��ات دون التقيد
بال�شكل وتعر�ضها على هيئة مكتب املجل�س
للنظر بها والت�صرف ب�ش�أنها وف��ق �شروط
التقدم �إىل املجل�س اال�ست�شاري بال�شكوى
وهي �أن تكون موقعة ممن قدمها مذكورا
با�سمه الثالثي وحمل �إقامته وعمله.
و�أ� � �ض� ��اف امل ��ازم ��ي ب� � ��أن الأم� ��ان� ��ة العامة
للمجل�س توا�صل تلقى ال�شكاوى وتعر�ضها
على رئي�س املجل�س ومن ثم تتوىل اللجنة
القانونية بحثها ولها �أن تطلب من الدائرة
�أو اجل�ه��ة احلكومية املخت�صة ت�ق��دمي �أية
بيانات �إ�ضافية �أو م�ستندات ت��راه��ا الزمة
لبحث ال�شكوى.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /حممد �شاهد
ع ��امل حم�م��د ح �ي��در علي،
ال�ه�ن��د اجلن�سية  -جواز
�سفره رقم ()3984221T
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0543068909

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /ف��اروي��ز علي
حم �م��د غ�ل��ام م�صطفى،
ب � �ن � �غ�ل��اد�� ��ش اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )ef0876346من يجده
ع�ل�ي��ه االت �� �ص��ال بتليفون
رقم 0506116261

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

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15
�إنذار عديل
برقم املحرر2020/53064:

املنذر /دار النخيل لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديده رخ�صة جتارية رقم � 748632 /صادرة من ال�شارقه وميثلها
ال�سيد � /سودیر حممد كوجنو علي كوجنو حممد كوجنو ب�صفته مالك الرخ�صه ,ويحمل بطاقة هوية رقم /
784197683583583
العنوان /االمارات  -ال�شارقة � -صناعية  17خلف �شارع مليحة �شربه  -هاتف رقم 0544467830
�ضد املنذر �إليه /ارابتك للإن�شاءات ذ.م.م  -رخ�صة جتارية رقم � 216599 /صادرة من دبی  -وميثلها ال�سيد  /وائل عوين
عبد املح�سن فر�سخ  -اردين اجلن�سية  -جواز �سفر رقم N2051983 /
العنوان  /االمارت  -دبي  -القوز ال�صناعية خلف جولد اند دامیوند بارك  -هاتف رقم 0558012021-042747777 /
� -صندوق بريد 3399

املو�ضوع:املطالبه بت�سديد مبلغ وقدرة  28916.53درهم  -فقط ثمانية وع�شرون الف وت�سعمائة و�ستة ع�شر درهم
وثالثة وخم�سون فل�س
واعر�ض االتي :حيث ان املنذر �شركة لتجارة قطع الغيار اجلديده لل�سيارات واملنذر اليه �شركة تتعامل مع املنذر ويقوم
املنذر بتورد قطع غيار ال�سيارات منذ اكرث من �ستة �أ�شهر ويقوم املنذر بتوريد قطع الغيار مبوجب فواتري حت�صل بعد 90
يوم من تاريخ التوريد ويف الفرتة االخريه مت توريد قطع غيار بقيمة  28916.53درهم مو�ضوع االندار اال ان املنذر اليه
مل يلتزم بال�سداد كما يف ال�سابق والفواتري مق�سمه على فواتري �ضريبيه على النحو التايل.:
 فاتورة رقم  2115بتاريخ  2019/06/26بقيمة  1233.75درهم فاتورة رقم  2719بتاريخ  2020/01/28بقيمة  577.50درهم فاتورة رقم  2739بتاريخ  2020/02/04بقيمة  878 , 85درهم . فاتورة رقم  2761بتاريخ  2020/02/12بقيمة  2142.00درهم . فاتورة رقم  2774بتاريخ  2020/02/18بقيمة  1071.00درهم فاتورة رقم  2787بتاريخ  2020/02/23بقيمة  1071.00درهم فاتورة رقم  2793بتاريخ  2020/02/24بقيمة  1879.50درهم فاتورة رقم  2794بتاريخ  2020/02/25بقيمة  1080.50درهم فاتورة رقم  2822بتاريخ  2020/02/29بقيمة  9405.90درهم فاتورة رقم  2890بتاريخ  2020/03/17بقيمة  653.10درهم فاتورة رقم  2891بتاريخ  2020/03/17بقيمة  1071.00درهم فاتورة رقم  2924بتاريخ  2020/03/25بقيمة  2482.73درهم فاتورة رقم  2925بتاريخ  2020/03/25بقيمة  3423.00درهم فاتورة رقم  2943بتاريخ  2020/03/30بقيمة  945.00درهم فاتورة رقم  2946بتاريخ  2020/03/30بقيمة  1001.70درهممت ا�ستالم جميع الفواتري من قبل املنذر اليه يف حمل عنوان خمزن املنذر اليه يف ال�صجعة بال�شارقة مبوجب فواتري
ر�سميه من قبل املنذر اىل املندر اليه ومبوجب امر �شراء لكل فاتوره مر�سل من املنذر اليه اىل املنذر لطلب الكمية والقطع
املطلوب توريدها ومت ا�ستالمها من املنذر اليه مبوجب �سند ت�سليم توقيع ر�سمي من امني املخزن و ختم ال�شركة املنذر
اليها باال�ستالم  .وعند حلول موعد املطالبة مببلغ الفواتري التي مت توريدها اىل املنذر اليه مل يتم ال�سداد يف املوعد املتفق
عليه يف االتفاقية  90يوم من تاريخ التوريد  .الأمر الذي ا�ضطر املنذر اىل ار�سال امییل ر�سمي واالت�صال للمنذر اليه بعد
االنتهاء من توريد قطع الغيار املطلوبة من املنذر وحلول موعد ال�سداد اىل املنذر اليه
الأمر الذي �إ�ضطر املنذر ملطالبة املنذر �إليه باملبلغ الغري م�سدد من قيمة اجمايل الفواتري  .لقد حاول املنذر احل�صول
على مبلغ املطالبة مو�ضوع االنذار العديل بكافة الطرق الودية �إال �أن املنذر �إليه �أخذ مياطل يف ال�سداد بل �أ�صر على عدم
ال�سداد رغم كافة الطرق الودية  .الأمر الذي يحق معه للمنذر �أن يتخذ كافة االجراءات القانونية يف مواجهة املنذر اليه
للح�صول على مبلغ املطالبة .
لذلك:ف�إن املنذر ينذر املنذر �إليه ب�سرعه �سداد مبلغ وقدرة  28916.53درهم (فقط ثمانية وع�شرون الف وت�سعمائة و�ستة
ع�شر درهم وثالثة وخم�سون فل�س) باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  % 12وذلك مبوجب الفواتري التي مت ت�سليمهم
للمندر �إليه وذلك يف موعد اق�صاه  10ايام من تاريخ االعالن باالنذار العدیل يف حالة عدم ال�سداد �سوف ي�ضطر املنذر
ب�إتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضد املنذر اليه للح�صول على مبلع املطالبة .
الكاتب العدل
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2020/10/04 :

بتاريخ2020/10/07 :

املودعة حتت رقم 337145 :
با�ســم :لوجميتام
وعنوانه :رو ليون فران�سوا  5170 ،8-6بروفوندفيل (بوا  -دي  -فيلري) ،بلجيكا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأث� ��اث ،الأث� ��اث امل���ص�ن��وع م��ن اخل���ش��ب ،الأث� ��اث امل���ص�ن��وع م��ن البال�ستيك ،الأث� ��اث امل���ص�ن��وع م��ن اخل�شب
والبال�ستيك� ،أج��زاء الأث��اث املدجمة ،وح��دات اجل��دران (وح��دات يتم تثبيتها بجدار)� ،أث��اث املطبخ� ،أثاث
احلمام ،اخلزائن
الواقـعة بالفئة20 :
و��ص��ف ال�ع�لام��ة :ع �ب��ارة ع��ن كلمة  eggoمكتوبة ب�شكل مم�ي��ز وا�سفلها ك�ل�م��ات & KITCHEN
 HOUSEب�أحرف التينية على خلفية بااللوان االبي�ض واالخ�ضر الزيتي والربتقايل
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/10/04 :
املودعة حتت رقم 336890 :
با�ســم :هنجديان جروب دميجو جمناتك�س كو ،.ال تي دي.
وعنوانه :هنجديان اند�سرتيال اريا ،دوجنياجن �سيتي ،زهيجياجن بروفين�س ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
رقاقات البويل �سيليكون (�شرائح �سيليكونية)؛ رقاقات �أحادية ال�سيليكون؛ رقاقات ال�سيليكون الفوقية؛
اخلاليا ال�شم�سية؛ الأل��واح ال�شم�سية؛ بطاريات؛ بطاريات ليثيوم �أي��ون؛ بطاريات الليثيوم؛ ال��دارات يف
طبيعتها مكونات الإلكرتونية؛ دارات متكاملة؛ املواد والأجهزة املغناطي�سية؛ مر�سالت الإ�شارات الإلكرتونية؛
مر�شحات لقمع التداخل الال�سلكي؛ فالتر �سرياميك؛ املحاثات الإلكرتونية؛ حموالت؛ �شواحن ال�سلكية؛
�أجهزة �شحن البطارية؛ املكثفات
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  DMEGCب�أحرف التينية فوقها ر�سمة مثلث يخرتقه من احد اطالع
ج�سم دائري يخرج منه خطوط على �شكل لهب باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 336887 :
با�ســم :ويجو بي تي اي .ال تي دي.
وعنوانه 1 :هاربورفرونت بلي�س  ،06/04-18#هاربورفرونت تور ون� ،سنغافورة 098633
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مدفوعات املحمول واملحافظ الإلكرتونية؛ ا�صدار ق�سائم ذات قيمة و بطاقات �شراء ذات قيمة و وا�سرتداد
نقدي و � /أو ح�سومات نقدية فيما يتعلق بتوريد املنافع خلطط والء العمالء؛ ا�صدار ق�سائم ذات قيمة؛
حت�صيل املدفوعات مقابل الب�ضائع؛ تقدمي مكاف�آت نقدية وا��س�ترداد نقدي وخ�صم نقدي فيما يتعلق
بخطط احلوافز ؛ تقدمي ح�سومات يف امل�ؤ�س�سات امل�شاركة للآخرين من خالل ا�ستخدام بطاقة الع�ضوية؛
خدمات حتويل ودفع الأموال؛ اخلدمات املالية والنقدية؛ املعلومات املالية واخلدمات اال�ست�شارية؛ التحويل
الإلكرتوين للأموال للغري؛ الدفع عرب الهاتف املحمول وعرب الإنرتنت؛ خدمات الدفع الإلكرتوين التي
تنطوي على معاجلة �إلكرتونية ونقل بيانات �سداد الفواتري الحقًا؛ خدمات معاجلة الدفع؛ خدمات الدفع
الإلكرتوين؛ خدمات الدفع املايل
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  SHOPCASHمكتوبة ب�أحرف التينية ب�شكل مميز على ي�سارها ر�سمة
�شبة منحرف منف�صل االطالع باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/10/01 :

املودعة حتت رقم 336720 :
رقم الأولويةUK00003478675 :
تاريخ الأولوية2020/04/01 :
البلد الأولوية :اململكة املتحدة
با�ســم :بينهاليجونز ليمتد
وعنوانه :دراجون هاو�س 39-37 ،ارتيلريي لآين ،لندن� ،إي7 1ال بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات التجميل؛ ماء العطر؛ العطور ،الروائح؛ الكولونيا؛ ماء كولونيا؛ مياه احلمام؛ عطور �صلبة؛
مزيالت العرق لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ جل اال�ستحمام والد�ش؛ زي��وت اال�ستحمام؛ �صابون لال�ستخدام
ال�شخ�صي؛ غ�سول اليدين؛ زيوت اجل�سم؛ لو�شن اجل�سم؛ لو�شن اليدين؛ حليب اجل�سم؛ كرميات اجل�سم؛
كرمي الأظافر؛ ال�شامبو؛ لو�شن ال�شعر؛ م�سحوق معطر؛ بودرة التلك املعطرة؛ م�ستلزمات احلمام؛ زيوت
معطرة؛ م�ستح�ضرات بعد احلالقة؛ بل�سم ولو�شن بعد احلالقة؛ جل احلالقة؛ �صابون احلالقة؛ رغوة
احلالقة؛ بل�سم احلالقة؛ م�ستح�ضرات احلالقة؛ زيوت عطرية لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ عطور الغرفة؛
م�ستح�ضرات تعطري الغرفة ؛ بخاخات الغرفة املعطرة
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  BABYLONباللغة االجنليزية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/10/21 :

املودعة حتت رقم 337869 :
با�ســم :ال�سيد بالل حممد احلموي
وعنوانه :عقار رقم � ،5668شارع االربعني احلي ال�شمايل ،مع�ضمية ال�شام ،ريف دم�شق� ،سوريا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
جميع �أنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�سائلة وبدائل القهوة و امل�شروبات التي �أ�سا�سها
القهوة وال�شاي وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي  ،والكاكاووامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو  ،وال�سكر ،والأرز،
والقهوة اال�صطناعية ،واملتة .الدقيق (الطحني) واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات ،واخلمرية
وم�سحوق اخلبيز  ،واحل�لاوة و املثلجات والثلج والبوظة .الع�سل ،ودب�س ال�سكر .امللح واخل��ردل والفلفل
والتوابل واخلل وال�صل�صة والزعرت .ال�شوكوال وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شوكوال والب�سكويت و ال�سكاكر
والعلكة والراحة وامل�صا�ص والفوندان
الواقـعة بالفئة30 :
و��ص��ف ال�ع�لام��ة :ع �ب��ارة ع��ن ك�ل�م��ات اجل��وه��رة ال���س�م��راء بالعربية اع�ل�اه ر��س��م ج��وه��رة وا�سفلها كلمات
 ALJAWHARA ALSAMARAAبالالتينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2020/10/19 :
املودعة حتت رقم 337684 :
با�ســم :اونزا انرتنا�شونال ليمتد
وعنوانه :كريجموير �شيمربز� ،ص .ب  ،71رود تاون ،تورتوال ،جزر العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات لال�ستخدام على اجللد والوجه واجل�سم؛ م�ضادات التعرق لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ رغوة التطهري؛ فركات �أو
دعكات تنظيف الوجه (غري عالجي)؛ فركات �أو دعكات تنظيف اجل�سم؛ �أقنعة اجلمال للج�سم؛ �أحبار الوجه (م�ستح�ضر
التجميل)؛ �أح�ب��ار اجللد؛ مزيل ع��رق؛ مرطبات للب�شرة؛ كرميات اجل�م��ال؛ ك��رمي الرقبة؛ ك��رمي �صدر امل ��ر�أة؛ �أم�صال
لال�ستخدام التجميلي؛ حملول الوجه؛ كرمي العني؛ �أقنعة اجلمال؛ �أقنعة اجلمال ل�صدر املر�أة؛ لو�شن اجل�سم؛ م�سحوق
املكياج؛ لو�شن اليدين؛ م�ستح�ضرات �إزالة املاكياج؛ �أحمر ال�شفاه التجميلي؛ ظالل العيون؛ طالء الأظافر؛ املا�سكارا؛ �أقالم
احلواجب؛ امل�ستح�ضرات الأنثوية لغ�سل الفرج والدو�ش املهبلي (بخالف الأغرا�ض الطبية)؛ م�ستح�ضرات لال�ستخدام يف
احلمام واال�ستحمام؛ رغوة ت�شبه ال�صابون لال�ستحمام؛ العطور و روائح اجل�سم يف �شكل رذاذ؛ ال�صابون؛ زيوت العطرية
لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ معاجني الأ�سنان؛ الأظ��اف��ر الزائفة؛ الرمو�ش ال�صناعية؛ م�ستح�ضرات الواقية من ال�شم�س
(م�ستح�ضرات التجميل)؛ منتجات ما بعد التعر�ض لل�شم�س (غري عالجية)؛ منتجات التجميل للحماية من ال�شم�س؛
منتجات التجميل امل�صنوعة من املياه احلرارية؛ بخاخات املياه املعدنية لأغرا�ض التجميل؛ كولونيا؛ ماء كولونيا؛ غ�شاء
اجل�سم؛ ال�شامبو؛ مكيفات ال�شعر؛ م�ستح�ضرات ا�ستمالة �أو متاوج ال�شعر؛ م�ستح�ضرات ت�صفيف ال�شعر؛ م�ستح�ضرات
حلماية ال�شعر من ال�شم�س؛ �أقنعة فروة الر�أ�س؛  ---م�ستح�ضرات غري الدوائية لرعاية فروة الر�أ�س؛ اك�سفولين�س (مق�شر
جتميلي م�صمم لإزالة اخلاليا امليتة من �سطح اجللد)؛ كرميات التق�شري (اك�سفولني)؛ فركات �أو دعكات التق�شري لأغرا�ض
التجميل؛ مزيالت ال�شعر؛ م�ستح�ضرات مزيل ال�شعر؛ ال�شمع مزيل ال�شعر؛ مناديل الوجه امل�شربة مبواد التجميل؛ مناديل
ورقية م�شربة مب�ستح�ضرات جتميل؛ مناديل لال�ستخدام للتزين م�شربة مع م�ستح�ضرات التجميل؛ مناديل م�شربة
لو�شن التجميل؛ م�ستح�ضرات التجميل لتطهري الفم؛ م�ستح�ضرات غري الدوائية لأغرا�ض نظافة الفم؛ م�ستح�ضرات
لنظافة الفم (معاجني �أ�سنان غري ال��دوائ�ي��ة)؛ معاجني الأ�سنان؛ م�ستح�ضرات غري الدوائية الأ�سنان؛ �شطفات الفم
ولي�ست لال�ستخدام الطبي؛ بخاخات الفم غري الدوائية؛ م�ستح�ضرات غري الدوائية لرعاية الفم؛ بودرة التلك ال�ستخدام
التواليت؛ زي��وت لأغ��را���ض التجميل؛ زي��وت الأط�ف��ال؛ زي��وت اجل�سم؛ زي��وت ال�شعر؛ م�ستح�ضرات الكوالجني لأغرا�ض
التجميل  -الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :كلمات  SAFI GLOWING BEAUTYباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/10/12 :
املودعة حتت رقم 337308 :
با�ســم :اوليدين تكنولوجي ،ال ال �سي
وعنوانه 4025 :بلوبونيت درايف� ،ستافورد ،تك�سا�س  ،77477الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
معدات م�سح وقيا�س قاع البئر يف �آبار النفط والغاز
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كلمة  LithoFusionبالتينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

بتاريخ2020/10/07 :
املودعة حتت رقم 337146 :
با�ســم :دوغروالر ايف اورونلرى انونيم �شريكيتى
وعنوانه :بويوككاياجيك و�سب حمل�سى 7 ،نولو زقاق رقم � 1 /6سلجوقلو ،كونيا ،تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�ألواح للكي و�أغطية على �شكلها ،ورفوف جتفيف للغ�سيل ،عالقات او �شماعات جتفيف املالب�س
الواقـعة بالفئة21 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  Perillaمكتوبة ب�أحرف التينية ب�شكل مميز على ي�سارها ر�سم
م�ستطيل ي�شبه املغلف بااللوان االبي�ض واال�سود واالحمر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/10/28 :
املودعة حتت رقم 338450 :
با�ســم� :شركة حلواين �أخوان (�شركة م�ساهمة �سعودية)
وعنوانه :ج��دة ،طريق ب�تروم�ين ،ام�لاك ال�شركة��� ،ص .ب  ،690الرمز ال�بري��دي  ،21421اململكة العربية
ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
م��ن احل�ب��وب؛ اخلبز والفطائر واحل�ل��وي��ات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ� �س��ود؛ اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :كلمات خمتارات حلواين بالعربية وا�سفلها كلمات Mukhtarat HALWANI
ب�أحرف التينية يعلوها احرف  HBمكتوبة ب�شكل مميز وعبارات حلوين اخوان بالعربية و HALWANI
 BROSب�أحرف التينية بااللوان االبي�ض واالخ�ضر واالخ�ضر الفاحت
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/10/28 :
املودعة حتت رقم 338446 :
با�ســم� :شركة حلواين �أخوان (�شركة م�ساهمة �سعودية)
وعنوانه :ج��دة ،طريق ب�تروم�ين ،ام�لاك ال�شركة��� ،ص .ب  ،690الرمز ال�بري��دي  ،21421اململكة العربية
ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ��س�م��اك وحل��وم ال��دواج��ن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،ف��واك��ه وخ���ض��روات حمفوظة وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
والدهون ال�صاحلة للأكل
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :كلمات خمتارات حلواين بالعربية وا�سفلها كلمات Mukhtarat HALWANI
ب�أحرف التينية يعلوها احرف  HBمكتوبة ب�شكل مميز وعبارات حلوين اخوان بالعربية و HALWANI
 BROSب�أحرف التينية بااللوان االبي�ض واالخ�ضر واالخ�ضر الفاحت
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/10/28 :
املودعة حتت رقم 338440 :
با�ســم� :شركة حلواين �أخوان (�شركة م�ساهمة �سعودية)
وعنوانه :ج��دة ،طريق ب�تروم�ين ،ام�لاك ال�شركة��� ،ص .ب  ،690الرمز ال�بري��دي  ،21421اململكة العربية
ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
م��ن احل�ب��وب؛ اخلبز والفطائر واحل�ل��وي��ات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ� �س��ود؛ اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :كلمات معمول بالتمر ال�سعودي الفاخر وا�سفلها ر�سم حبات معمول مع حبات متر يعلوها
احرف  HBمكتوبة ب�شكل مميز وعبارات حلوين اخوان بالعربية و  HALWANI BROSب�أحرف
التينية بااللوان االبي�ض واالخ�ضر واالخ�ضر الفاحت
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ2020/10/28 :
املودعة حتت رقم 338412 :
با�ســم :ببلك جوينت �ستوك كومباين "غاز"
وعنوانه ،88 :برو�سبكت لينينا ،نيجني نوفغورود ،603004 ،رو�سيا االحتادية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
با�صات ذات حمرك؛ حافالت؛ حافالت �ضمنها بيوت متنقلة؛ �سيارات؛ �سيارات ريا�ضية؛ مركبات خلط اخلر�سانة؛ مركبات مربًّدة (برادات)؛
بيوت متنقلة على عجالت؛ خممدات �أو ممت�ص ال�صدمات لل�سيارات؛ معلقات (جهاز التعليق) خممدات �أو ممت�ص ال�صدمات للمركبات؛
حامالت زالجات لل�سيارات؛ حامالت حقائب للمركبات؛ م�صدات لل�سيارات؛ م�صدات للمركبات؛ �إطارات لعجالت املركبات؛ لقم مكابح املركبات؛
امل�صاعد اخللفية (�أجزاء من املركبات الربية)؛ عربات مدرعة؛ عربات طعام مبحركات؛ حماور نقل احلركة للمركبات الربية؛ دراجات هوائية؛
�صمامات لإطارات املركبات؛ �أغطية لل�سيارات؛ �أغطية للمركبات؛ �شاحنات (تركات)؛ �أبواق للمركبات؛ مدا�سات للمركبات (من نوع اجلرارات)؛
�أبواب للمركبات؛ حمركات للمركبات الربية؛ حمركات القيادة للمركبات الربية؛ مروحية ملتوية؛ �أقرا�ص (د�سكات) الفرامل للمركبات؛ رقع
مطاطية ال�صقة لإ�صالح الأنابيب الداخلية؛ مرايا الر�ؤية اخللفية؛ �أنابيب داخلية للإطارات الهوائية؛ �أغطية ملحركات املركبات؛ علب مرافق
لأجزاء املركبات الربية بخالف ما هو للمحركات؛ عجالت الدراجات الهوائية؛ عجالت املركبات؛ عجالت توجيه املركبات؛ عجالت حمورية
لعربات الرتويل (مركبات)؛ لبادات خممدات املكابح ال�سيارات؛ �أغطية ملحاور العجالت؛ بطانات مكابح املركبات؛ �صناديق م�سننات للمركبات
الربية؛ اربطة ملحاور العجالت؛ �أغطية خلزانات البنزين للمركبات؛ هياكل �سيارات؛ هياكل قالبة لل�شاحنات؛ هياكل مركبات؛ مدا�سات لإعادة
تلبي�س الإط��ارات؛ �شاحنات الر�ش؛ �آليات دفع للمركبات الربية؛ م�سننات حترير احلركة للمركبات الربية؛ قاب�ضات (كلت�شات) للمركبات
الربية؛ جتهيزات �إ�صالح الإطارات الداخلية؛ م�ضخات هواء (لوزام للمركبات)؛ مواد التنجيد املركبات؛ حافات (جنتات) لعجالت الدراجات
الهوائية؛ حافات (جنتات) لعجالت املركبات؛ نوافذ للمركبات؛ متاري�س (حمالت) حمرك للمركبات الربية؛ حماور دواليب املركبات؛ م�ساحات
امل�صابيح الأمامية؛ جمموعة م�سننات للمركبات الربية؛ م�ساند الر�أ�س ملقاعد املركبات؛ لوحات دع�س جانبية للمركبات؛ �أكيا�س هواء (�أجهزة
�أمان يف ال�سيارات)؛ �أغلفة للإطارات الهوائية؛ م�ضاجع نوم للمركبات؛ حموالت عزم الدوران للمركبات الربية؛ والعات �سيجار لل�سيارات؛
�أدوات مانعة النزالق �إطارات املركبات؛ �أجهزة مانعة للتوهج للمركبات؛ �أجهزة �ضد �سرقة املركبات؛ حاجبات �شم�سية جمهزة لل�سيارات؛ �أثقال
توازن لعجالت املركبات؛ نواب�ض خممدات �أو ممت�ص لل�صدمات يف املركبات؛ ترو�س تخفي�ض للمركبات الربية؛ �أحزمة �أمان ملقاعد املركبات؛
م�شدات �أم��ان ملقاعد املركبات؛ نواب�ض تعليق للمركبات؛ دف��ات؛ �شرائح مكابح املركبات؛ �شبكات حقائب للمركبات؛ �أجهزة �إن��ذار �ضد �سرقة
املركبات؛ �أجهزة �إنذار رجوع املركبات �إىل اخللف؛ مقاعد �أمان للأطفال للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ دوائر هيدروليكية للمركبات؛ ق�ضبان
�شعاعية لعجالت املركبات؛ �سبويلر للمركبات؛ مركبات التنقل الربي �أو اجلوي �أو املائي �أو بوا�سطة ال�سكك احلديدية؛ �سيارات �إ�سعاف؛ مركبات
يتحكم بها عن بعد (بخالف اللعب)؛ مركبات كهربائية؛ دراج��ات ثالثية العجالت للتو�صيل او الت�سليم؛ زجاج املركبات الأمامي؛ م�ساحات
زجاج املركبات؛ �صرات (هب) عجالت املركبات؛ و�صالت ربط املقطورات للمركبات؛ و�صالت قارنة للمركبات الربية؛ مكابح للمركبات؛ ق�ضبان
التوائية للمركبات؛ جرارات؛ �آليات نقل احلركة للمركبات الربية؛ مركبات حربية للنقل؛ مقطورات (مركبات)؛ �إ�شارات الإجتاه للمركبات؛
م�شابك الق�ضبان ال�شعاعية للعجالت؛ �شاحنات مغلقة (مركبات)؛ هياكل �سفلية للمركبات؛ �سال�سل لل�سيارات؛ �سال�سل تدوير للمركبات
الربية؛ �سال�سل مانعة لالنزالق؛ �سال�سل نقل احلركة للمركبات الربية؛ �أغطية عجلة احتياطية؛ �أغطية لعجالت توجيه املركبات؛ �أغطية
ملقاعد املركبات؛ �أغطية م�شكلة للمركبات؛ �شا�سيهات �سيارات؛ هياكل مركبات؛ �أذرع تو�صيل للمركبات الربية بخالف �أجزاء املحركات واملكائن؛
مركزات حماور؛ �إطارات �سيارات؛ �إطارات للمركبات الربية؛ �إطارات هوائية؛ واقيات وحل؛ حمركات كهربائية للمركبات الربية
الواقـعة بالفئة12 :
و�صف العالمة :عبارة عن ر�سمة غزال داخل درع بااللوان االبي�ض والرمادي واال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل
( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

اجلمعة  15يناير  2021العدد 13139
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اجلمعة  15يناير  2021العدد 13139

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/11/17 :

بتاريخ2020/11/18 :
املودعة حتت رقم 339641 :
با�ســم :اوليدين تكنولوجي ،ال ال �سي
وعنوانه 4025 :بلوبونيت درايف� ،ستافورد ،تك�سا�س  ،77477الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
معدات م�سح وقيا�س قاع البئر يف �آبار النفط والغاز
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كلمة  SonicFusionباالتينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 339502 :
با�ســم� :أحمد با�سل العرجاوي بن زهري
وعنوانه :ر�أ�س البزورية� ،سوق مدحت با�شا ،دم�شق� ،سوريا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وما يحل حملها ( القهوة اال�صطناعية ) والهيل وال�شاي والكاكاو و ال�سكر وال��رز وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب واحللويات واملثلجات و الفلفل والبهارات والتوابل والزعرت و اخلبز والب�سكويت
والكعك وال�شوكوال وال�سكاكر
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة العرجاوي بالعربية وا�سفلها كلمة  ALARJAWIبالالتينية باللون
الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/11/08 :

املودعة حتت رقم 338944 :
با�ســم :جوركان �أكدوغان
وعنوانه :حي ب�شاق �شهري الق�سم الأول �شارع رقم  2801رقم 12:هـ  3 /ب�شاق �شهري ا�سطنبول ،تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
العطور؛ م�ستح�ضرات التجميل؛ ال�شامبو؛ مكيفات ال�شعر؛ منتجات العناية بال�شعر؛ �أقنعة ال�شعر؛ م�صل
ال�شعر؛ الروائح؛ مزيالت العرق لال�ستخدام ال�شخ�صي واحليوانات؛ �صابون
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمات  NaTIVe Baseمكتوبة ب�شكل خا�ص ب�أحرف التينية على ي�سارها
ر�سمة وجه كاريكاتريي ل�سيدة بااللوان االبي�ض والأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/11/07 :

املودعة حتت رقم 338939 :
با�ســم :اوليدين تكنولوجي ،ال ال �سي
وعنوانه 4025 :بلوبونيت درايف� ،ستافورد ،تك�سا�س  ،77477الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
معدات م�سح وقيا�س قاع البئر يف �آبار النفط والغاز
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كلمة  TeleFusionبالتينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

اجلمعة  15يناير  2021العدد 13139
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اجلمعة  15يناير  2021العدد 13139

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/11/26 :
املودعة حتت رقم 340080 :
با�ســم :يوجنكاجن جينيو امب اند اك�سب كو ،.ال تي دي.
وعنوانه :جياجننان �سرتيت ،زيواي �ساوث رود� 295 ،سكند ،منرب  ،4يوجنكاجن ،زهيجياجن ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مق�صات �شعر كهربائية وغ�ير كهربائية؛ ماكينات حالقة كهربائية �أو غري كهربائية؛ ماكينات �أموا�س
حالقة كهربائية؛ عدد يدوية تدار باليد؛ �أدوات لت�شذيب ال�شعر؛ مكاوي م�سطحة؛ علب ماكينات احلالقة؛
مق�صات؛ �أطقم العناية ب�أظافر اليدين؛ مكواي متلي�س ال�شعر؛ جمعدات ال�شعر؛ مالقط لتجعيد ال�شعر؛
زرديات؛ �أدوات نق�ش (عدد يدوية)؛ �أدوات املائدة (�سكاكني و�شوك ومالعق)
الواقـعة بالفئة8 :
و�صف العالمة :عبارة عن احرف  VTUبالالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/11/26 :
املودعة حتت رقم 340072 :
با�ســم :اوليدين تكنولوجي ،ال ال �سي
وعنوانه 4025 :بلوبونيت درايف� ،ستافورد ،تك�سا�س  ،77477الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
معدات م�سح وقيا�س قاع البئر يف �آبار النفط والغاز
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كلمة  Olidenباالتينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
ً
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/11/25 :

املودعة حتت رقم 340056 :
با�ســم� :سابار �أوكرانيا ال تي دي
وعنوانه :الت��ر اي��ه منرب  15 ،19ليوتريان�سكا �سرتيت ،بي�شري�سك دي�سرتيكت ،كييف �سيتي
� ،01024أوكرانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر؛ التبغ؛ �أدوات املدخنني؛ �أعواد الثقاب
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة :عبارة كلمة  KOLIBRIباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/11/18 :
املودعة حتت رقم 339652 :
با�ســم :مورفو�س كي�شي�سيل باكيم يف كوزميتيك اورونلريى �سانايي تيجاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه :باربارو�س هايريتني با�شا ماهالي�سي� 1992 ،سوكاك ،ن��و ،16 :كيه ،12 :دي ،249 :اي�سينيورت،
ا�سطنبول ،تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
العطور؛ م�ستح�ضرات التجميل (با�ستثناء م�ستح�ضرات التجميل الطبية)؛ عبري العطور؛ مزيالت العرق
لال�ستخدام ال�شخ�صي واحليوانات
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :عبارة عن �أحرف  NOXمكتوبة ب�شكل خا�ص باحرف التينية داخل م�ستطيل بااللوان
االبي�ض واال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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عربي ودويل

اليابان تعلق دخول جميع الرعايا الأجانب غري املقيمني
•• طوكيو-وام:

قررت احلكومة اليابانية تعليق منح ت�أ�شريات دخول
جلميع الأج��ان��ب غ�ير املقيمني م��ن جميع �أنحاء
ال �ع��امل ب �ه��دف احل ��د م��ن ان�ت���ش��ار ف�يرو���س كورونا
ومبوجب حالـــــــة الطـوارئ الثانيـــــــة التي �أعلنتهـــــا
يف الأ�ســــــبوع امل��ا��ض��ي وال�ت��ي تنتهـــي يف  7فرباير
املقبل.
وق ��ال يو�شيهيدي ��س��وغ��ا رئ�ي����س ال� ��وزراء الياباين
 خ�لال م�ؤمتر �صحفي � -إن��ه ج��رى �أي�ضاً جتميداال�ستثناءات واملعاملة اخلا�صة التي منحت لبع�ض

ال ��دول يف ال�شهر امل��ا��ض��ي مب�ن��ح ت ��أ� �ش�يرات جديدة
للم�سافرين من رجال الأعمال والطالب من تايوان
و 10دول �آ�سيوية .
و�سوف ُي�سِ َمح لليابانيني والأجانب املقيمني بدخول
اليابان �شريطة التوقيع على تعهد عند الو�صول
بالبقاء يف احلجر ال�صحي ملدة  14يوماً وانتهاك
ذلك ي�ؤدي �إىل عقوبات تت�ضمن الك�شف عن �أ�سماء
املخالفني و�إل�غ��اء �إق��ام��ة الأج��ان��ب ال��ذي��ن ينتهكون
قاعدة احلجر ال�صحي ثم ترحيلهم.
وت�ضمنت الإجراءات اجلديدة تو�سيع حالة الطوارئ
لت�شمل  7حمافظات �إ�ضافية بينها �أو�ساكا وكيوتو.

ً
جمددا بدعوة �إىل احلوار مع وا�شنطن
تركيا تر�ضخ

•• �أنقرة�-أ ف ب

دع��ت تركيا �إىل احل ��وار م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة لإط�ل�اق حمادثات
جديدة ب�ش�أن �شراء �أن�ق��رة منظومة دف��اع��ات جوية رو�سية وحثت
وا�شنطن على و�ضع العقوبات جنبا .وق��ال وزي��ر ال��دف��اع الرتكي
خلو�صي اكار خالل لقاء مع املرا�سلني الأجانب “نحن على قناعة
�صراحة ب�ضرورة احلوار ثم احلوار .من دون حوار ومع مبادرات مثل
العقوبات �أو خطابات التهديد ال ميكن الو�صول �إىل �أي نتيجة».
لكنه �أع��اد الت�أكيد �أن تركيا جتري مفاو�ضات للح�صول على دفعة
ثانية من �صواريخ �إ�س 400-الرو�سية.
�إال �أن هذه امل�س�ألة قد ت�شكل حتديا للرئي�س الأمريكي املنتخب جو

ب��اي��دن ال��ذي يتوقع �أن يعتمد نهجا �أك�ثر �صرامة حيال الرئي�س
الرتكي رجب طيب �أردوغان.
وك��ان��ت وا�شنطن منعت �إ� �ص��دار �أي ترخي�ص ت�صدير �أ�سلحة �إىل
الوكالة احلكومية الرتكية املكلفة امل�شرتيات الع�سكرية عقابا على
�شراء انقره منظومة ال�صواريخ الرو�سية .وا�ستندت يف ذل��ك �إىل
قانون �أق��ره الكونغر�س الأمريكي العام “ 2017ملواجهة خ�صوم
الواليات املتحدة من خالل العقوبات».
ويفيد خرباء ب�أن تركيا �أفلتت من الأ�سو�أ جراء الطابع امل�ستهدف
جدا للعقوبات الأمريكية التي جنبت اقت�صادها املتعرث �أ�صال.
و�سمم �شراء �أنقرة للدفاعات اجلوية الرو�سية العالقات مع وا�شنطن
يف ال�سنوات الأخرية.

لبنان يبد�أ �إغالق ًا عام ًا م�شدد ًا يتخلله منع جتول

••بريوت�-أ ف ب

ب� ��د�أ ل �ب �ن��ان ف �ج��ر �أم �� ��س اخلمي�س
�إج� ��راءات �إغ�ل�اق ع��ام �أك�ث�ر ت�شدداً
م��ن �سابقاتها تت�ضمن منع جتول
ت� ��ام ل �ن �ح��و �أ� �س �ب��وع�ي�ن يف حماولة
للح ّد من ارتفاع معدالت الإ�صابات
القيا�سية بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وبدت احلركة حم��دودة يف عدد من
��ش��وارع ب�يروت و�ضواحيها و�أقفلت
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت �ج��اري��ة والأ� � �س� ��واق
ومعظم ال�شركات اخلا�صة �أبوابها،
بينما ت� ��داول م���س�ت�خ��دم��ون ملواقع
التوا�صل االجتماعي ��ص��وراً تظهر
زح �م��ة � �س �ي��ارات ��ص�ب��اح�اً ع�ن��د �أحد
مداخل بريوت ال�شمالية.
وت�ضمنت االج� ��راءات ال�ت��ي �أق ّرتها
احل � �ك� ��وم� ��ة االث� � �ن �ي��ن خ �� �ش �ي��ة من
انهيار القطاع ال�صحي بعد تخطي
م �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات رئ �ي �� �س �ي��ة طاقتها
اال�ستيعابية ،حظر جتول على مدار
ال�ساعة حتى  25من ال�شهر احلايل،
م��ع ا��س�ت�ث�ن��اءات ت�ط��ال ال�ع��ام�ل�ين يف
القطاع ال�صحي ومن�ش�آت حيوية.
ك ��ذل ��ك ،ت �� �ض � ّم �ن��ت ت�ق�ل�ي����ص حركة
امل���س��اف��ري��ن يف امل �ط��ار ب���ش�ك��ل ك �ب�ير ،وم�ن�ع��ت دخول
الوافدين عرب املعابر احل��دودي��ة الربية والبحرية،
با�ستثناء العابرين ترانزيت.
وطلبت قوى الأمن الداخلي من املواطنني الراغبني
باخلروج لأ�سباب حم��ددة احل�صول على �إذن م�سبق
عرب توجيه ر�سالة ن�صية �أو ملء طلب عرب االنرتنت
وانتظار تلقي املوافقة .لكن �أي من اخلدمتني مل تكن
قيد العمل �صباح اخلمي�س.
وق ��ال �إي �ل��ي ،وه��و م��وظ��ف يف ��ش��رك��ة حت��وي��ل �أم ��وال

م�ستثناة م��ن ق ��رار الإغ �ل�اق ل��وك��ال��ة ف��ران����س بر�س
“حاولت م� ��راراً ع�ن��د ال���ص�ب��اح ال�ب��اك��ر زي ��ارة املوقع
وار�سال ر�سائل ن�صية دون نتيجة ،فتوجهت اىل مكان
عملي ،ومل ي�س�ألني �أحد عن املوافقة».
وازدادت حاالت العدوى خالل الأ�سبوع املا�ضي بن�سبة
�سبعني يف املئة عما كانت عليه يف الأ�سبوع ال�سابق،
وفقاً لبيانات وكالة فران�س بر�س ،ما جعل لبنان من
البلدان التي ت�شهد حالياً واحدة من �أكرب الزيادات يف
العامل من حيث العدوى.
و�أع �ل��ن وزي��ر ال�صحة يف حكومة ت�صريف الأعمال

حمد ح�سن الأربعاء �إ�صابته ودخوله امل�ست�شفى بعد
ثبوت �إ�صابة ثالثة من فريق عمله.
وا��ض�ط��ر م�صابون خ�لال الأي ��ام املا�ضية لالنتظار
ل���س��اع��ات ط��وي�ل��ة يف �أق �� �س��ام ال� �ط ��وارئ �أو االنتقال
م��ن م�ست�شفى اىل �آخ ��ر ب�ح�ث�اً ع��ن �أ�� �س� � ّرة .وعمدت
م�ست�شفيات �إىل معاجلة م�صابني وافدين �إليها داخل
�سياراتهم نتيجة اكتظاظ غ��رف ال �ط��وارئ و�أق�سام
العناية الفائقة والعزل.
وتت�ضمن الإج ��راءات اجل��دي��دة �أي�ضاً �إغ�ل�اق حمال
بيع املواد الغذائية �أمام الزبائن ،على �أن تبقي خدمة

خرباء منظمة ال�صحة ي�صلون �إىل ووهان
•• ووهان�-أ ف ب

و�صل �إىل مدينة ووهان ال�صينية
�أم ����س اخل�م�ي����س ف��ري��ق خ�ب��راء من
منظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة للتحقيق
يف من�ش�أ فريو�س كوفيد 19-الذي
ظهر للمرة الأوىل يف العامل يف هذه
امل��دي �ن��ة يف ن�ه��اي��ة  ،2019بح�سب
م �� �ش��اه��د ب � ّث �ت �ه��ا � �ش �ب �ك��ة “�سي جي
ت��ي �إن” ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة احلكومية.
وت� ��رت� ��دي زي � � ��ارة ه � � � ��ؤالء اخل �ب��راء
ح�سا�سية �شديدة بالن�سبة لبكني التي
تبذل كل ما بو�سعها لعدم حتميلها
م�س�ؤولية تف�شّ ي فريو�س �أودى بحياة
مليوين �شخ�ص تقريباً حول العامل
�ّي� ح�ي��اة الب�شر �أج�م�ع�ين .وكان
وغ رّ
و��ص��ول اخل�ب�راء �إىل ال�صني مق ّرراً
•• تون�س�-أ ف ب
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�أ�سا�ساً الأ�سبوع املا�ضيّ ،
لكن الزيارة
�أرج �ئ��ت يف اللحظات الأخ�ي�رة لعدم
ح���ص��ول ال �ف��ري��ق ع�ل��ى الرتاخي�ص
الالزمة .و�سيخ�ضع اخل�براء حلجر
�صحّ ي ملدّة �أ�سبوعني قبل �أن يتمكنوا
من مبا�شرة عملهم يف املدينة البالغ
عدد �سكانها  11مليون ن�سمة والتي
�أ� �ص �ب �ح��ت يف ن �ه��اي��ة � 2019أول
مكان يف ال�ع��امل يظهر فيه فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستج ّد للمرة الأوىل .وال
ت�ه��دف مهمّة املحققني �إىل حتديد
امل�س�ؤولني ع��ن تف�شّ ي الفريو�س بل
�إىل معرفة كيف انتقل من اخل ّفا�ش
�إىل ال�ب���ش��ر ،وذل ��ك م��ن �أج ��ل جت ّنب
ظ�ه��ور وب��اء ج��دي��د مم��اث��ل .وتتكوّن
البعثة م��ن  10علماء “الدمنارك
واململكة املتحدة وهولندا و�أ�سرتاليا

ورو��س�ي��ا وفيتنام و�أمل��ان�ي��ا والواليات
امل �ت �ح��دة وق �ط��ر وال �ي ��اب ��ان» .وو�صل
اخل�ب�راء �إىل ووه ��ان بعيد ت�سجيل
ال�صني �أول حالة وف��اة بكوفيد19-
ع�ل��ى �أرا��ض�ي�ه��ا م�ن��ذ ث�م��ان�ي��ة �أ�شهر.
وق��ال��ت جل�ن��ة ال���ص�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة �إ ّن
ح��ال��ة ال ��وف ��اة � �س��جّ �ل��ت يف مقاطعة
خبي يف �شمال البالد ،دون مزيد من
التفا�صيل .وكانت ال�سلطات فر�ضت
�إغ�لاق�اً ع��ام�اً يف ع��دد م��ن م��دن هذه
املقاطعة بعد عودة الفريو�س للتف�شّ ي
فيها .و�سجّ لت �آخر حالة وفاة ناجمة
عن كوفيد 19-يف ال�صني القارية يف
�أيار-مايو  .2020ومت ّكنت ال�صني
م��ن �أن ت�سيطر �إىل ح � ّد بعيد على
اجلائحة ،لكن يف الأ�سابيع الأخرية
�سُ جّ لت يف ع��دد م��ن امل��دن ال�صينية

بع�ض الإ�صابات ،ما دفع بال�سلطات
�إىل ف ��ر� ��ض ت ��داب�ي�ر ح �ج��ر حملية
وقيود على التنقّالت و�إج��راء حملة
ف �ح��و���ص وا� �س �ع ��ة � �ش �م �ل��ت ع�شرات
م�ل�اي�ي�ن الأ� �ش �خ��ا���ص ل�ل�ك���ش��ف عن
الإ�صابات .وحالياً يخ�ضع �أك�ثر من
 200مليون �شخ�ص يف �شمال البالد
لتدابري �إغالق متفاوتة ال�شدّة.
وف�ي�م��ا ال ت ��زال �أع ��داد الإ� �ص��اب��ات يف
ال �� �ص�ي�ن م�ن�خ�ف���ض��ة ب��امل �ق��ارن��ة مع
العديد م��ن ال��دول الأخ ��رى ،ت�سعى
بكني ملنع اجلائحة من التف�شّ ي قبل
احتفاالت ال�سنة القمرية اجلديدة،
املنا�سبة التي يحتفل بها ال�صينيون
ال���ش�ه��ر امل �ق �ب��ل وي �ت��و ّق��ع �أن يتنقل
خاللها ماليني الأ�شخا�ص يف �أنحاء
البالد.

ال�ت��و��ص�ي��ل ،وه��و �أم ��ر ال ي�ت��واف��ر يف
ك ��ل امل �ن��اط��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م ��ا جعل
اللبنانيني يتهافتون خ�لال الأيام
الثالثة املا�ضية ب�شكل غري م�سبوق
ل�شراء حاجياتهم.
وازداد م �ع��دل الإ�� �ص ��اب ��ات ب�شكل
قيا�سي بعدما �سمحت احلكومة قبل
عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة للمالهي
واحلانات بفتح �أبوابها ،يف حماولة
لإن�ع��ا���ش االق�ت���ص��اد امل�ت��داع��ي ،رغم
حتذير القطاع ال�صحي امل�ستنزف.
و��س� ّ�ج�ل��ت م �ع��دالت �إ� �ص��اب��ات يومية
قيا�سية تخطت اخلم�سة �آالف بينما
بلغ ع��دد امل�صابني الإج �م��ايل وفق
�آخ��ر ح�صيلة الأربعاء 231,936
بينها  1740وفاة.
ويجتمع ال�برمل��ان اجل�م�ع��ة لدر�س
و�إق��رار اق�تراح قانون معجل مكرر
يجيز ا�ستخدام اللقاحات امل�ضادة
للفريو�س ،يف وق��ت ت�أمل احلكومة
احل�صول على �أول دفعة م��ن لقاح
فايزر-بايونتيك ال�شهر املقبل.
وي� ��أت ��ي ت ��ده ��ور ال��و� �ض��ع ال�صحي
ف�ي�م��ا ي���ش�ه��د ل �ب �ن��ان �أ�� �س ��و�أ �أزماته
االقت�صادية التي �ضاعفت معدالت
الفقر .و�أب��دت منظمة “�أنقذوا الأطفال” “�سايف
ذي ت�شيلدرن” ال�ث�لاث��اء قلقها “العميق” م��ن �أن
ي�ؤثر الإغالق على العائالت والأطفال الذين يعانون
من �أو�ضاع اقت�صادية ه�شّ ة ،ما مل يتم دعمهم ب�شكل
فوري.
وواف��ق البنك ال��دويل الثالثاء على تقدمي م�ساعدة
طارئة للبنان قدرها  246مليون دوالر على �شكل
حتويالت مالية وخدمات اجتماعية لنحو � 786ألف
لبناين يعي�شون حتت خط الفقر.

ت�سجل �أول حالة وفاة
ال�صني ّ
بكوفيد 19-منذ � 8أ�شهر

•• بكني�-أ ف ب

�أعلنت ال�صني �أم�س اخلمي�س ت�سجيل �أول حالة وف��اة بكوفيد 19-على
�أرا�ضيها منذ ثمانية �أ�شهر ،يف انتكا�سة ت�أتي يف وق��ت ت�سعى فيه البالد
لل�سيطرة جم �دّداً على تف�شّ ي اجلائحة ويف خ�ض ّم ا�ستعداداتها لو�صول
خ�براء م��ن منظمة ال�صحة العاملية .وق��ال��ت جلنة ال�صحة الوطنية �إنّ
�سجلت يف مقاطعة خبي يف �شمال البالد ،من دون مزيد من
حالة الوفاة ّ
التفا�صيل .وكانت ال�سلطات فر�ضت �إغالقاً عاماً يف عدد من مدن هذه
و�سجلت �آخر حالة وفاة ناجمة
املقاطعة بعد عودة الفريو�س للتف�شّ ي فيهاّ .
عن كوفيد 19-يف ال�صني القارية يف �أيار-مايو  .2020وال�صني التي
ظهر فيها فريو�س كورونا امل�ستج ّد لأول مرة يف العامل يف نهاية 2019
وحت��دي��داً يف م��دي�ن��ة ووه� ��ان ،مت� ّك�ن��ت �إىل ح � ّد بعيد م��ن ال�سيطرة على
�سجلت يف عدد من املدن ال�صينية بع�ض
اجلائحة .لكن يف الأ�سابيع الأخرية ّ
الإ�صابات ،ما دفع بال�سلطات �إىل فر�ض تدابري حجر حملية وقيود على
التنقّالت و�إجراء حملة فحو�ص وا�سعة �شملت ع�شرات ماليني الأ�شخا�ص
للك�شف عن الإ�صابات.

تون�س حتيي الذكرى العا�شرة ل�سقوط نظام بن علي

مت ّر الذكرى العا�شرة ل�سقوط نظام
الرئي�س التون�سي الأ��س�ب��ق الراحل
زين العابدين بن علي و�سط �إغالق
تام يف البالد ب�سبب تف�شي وباء كوفيد ،19-ما يحول
دون ن��زول �آالف املتظاهرين �إىل ال���ش��وارع كما جرت
العادة يف ال�سنوات الأخرية.
ويقول رئي�س املنتدى التون�سي للحقوق االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ع�ل�اء ال�ط��ال�ب��ي “كان م��ن املفرو�ض
النزول لالحتجاج يف �شارع احلبيب بورقيبة “يف و�سط
العا�صمة التون�سية” للمطالبة باملزيد من العدالة
االجتماعية ،لأن احلكومات التي تعاقبت منذ العام
 2011مل تهتم بهذا املطلب».
وي�ستدرك “لكن يوم  14كانون الثاين-يناير �س�أبقى
يف البيت للمرة الأوىل منذ ع�شر �سنوات ،لأن الأزمة
ال�صحية �شديدة ويجب اتخاذ اجراءات قوية».
وت�سجل ال�ب�لاد منذ �أ�سابيع �أك�ث�ر م��ن خم�سني وفاة
يوميا .وحذر العديد من امل�س�ؤولني
يف ال�ق�ط��اع ال�صحي م��ن م�شاكل يف
توفري �أ�سرة الأك�سيجني والإنعا�ش يف
عدد من امل�ست�شفيات يف املحافظات.
ودع��ا االحت��اد العام التون�سي لل�شغل
“املركزية النقابية” م�ن��ذ �أ�سابيع
ل �ل �ت �ظ��اه��ر وامل� �ط ��ال� �ب ��ة بالت�شغيل
والتنمية يف والي��ات كربى يف البالد
على غرار �صفاق�س “و�سط” وقف�صة
“غرب”� ،إال �أن امل�شاركة كانت �ضعيفة
ومت ت�أجيل بع�ضها.
وي �� �ش �ع��ر ال �ع ��دي ��د م ��ن التون�سيني
ب��الإح �ب��اط ت �غ��ذي��ه ن���س�ب��ة البطالة
املرتفعة والت�ضخم وتدهور القطاع
ال�صحي .وف��اق�م��ت ت��داع�ي��ات الوباء
الو�ضع االقت�صادي ال�صعب ،وخ�سرت
البالد عددا كبريا من الوظائف.
يف  14كانون الثاين-يناير 2011
وبعد �أ�سابيع من احتجاجات �سلمية

ك��ان��ت ب��د�أت �إث��ر �إق ��دام ب��ائ��ع اخل�ضار املتجول ال�شاب
حم�م��د ال �ب��وع��زي��زي ع�ل��ى �إ� �ض��رام ال �ن��ار يف ج���س��ده يف
حم��اف�ظ��ة ��س�ي��دي ب��وزي��د “و�سط” امل�ه�م���ش��ة ،جتمع
الآالف م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن �أم ��ام م�ق��ر وزارة الداخلية
التون�سية ويف �شارح احلبيب بو رقيبة ،وطالبوا برحيل
نظام بن علي.
وغ��ادر ب��ن علي يف تلك الليلة تون�س نحو ال�سعودية
حيث عا�ش يف املنفى ب�ضع �سنوات بعيدا عن الأ�ضواء،
قبل �أن يتوفى يف .2019
ومتكنت تون�س وح��ده��ا من موا�صلة م�سار االنتقال
الدميوقراطي ،بينما دخلت دول �أخرى �إما يف فو�ضى
وغ�ي��اب ل�ل�أم��ن �أو ع��ادت اىل �أنظمة دكتاتورية حتكم
فيها ال�سلطة بقب�ضة من حديد.
ويقول الطالبي “ميكن �أننا حمبطون ،ولكن هذا ال

يعني �أن هناك �إح�سا�سا بالندم .ع�شر �سنوات ،هذا قليل
لتغيري نظام جاثم منذ عقود .ميكن �أن نفتخر بالتقدم
ال��ذي ح���ص��ل» .ويعلل ك�لام��ه ق��ائ�لا “�أر�سينا نظاما
�سيا�سيا جديدا وتوافقنا على د�ستور بالرغم من �أنه مل
يُف ّعل كل ّيا واحرتمنا �آجال االنتخابات».
ويتابع “اليوم يجب �أن يكون هناك انتقال اقت�صادي».
وا�ستنفدت تون�س التي يعتمد اقت�صادها على املانحني
ال��دول�ي�ين اىل ح��د بعيد ،يف الربيع الفائت برناجما
للدعم منحه �صندوق النقد الدويل ،دون �أن تتمكن من
النهو�ض باقت�صادها و�إ�صالح القطاعات احليوية فيه.
و�أ ّث��ر الوباء ب�صفة مبا�شرة على قطاع ال�سياحة الذي
يعترب رك �ي��زة لالقت�صاد وم���ص��درا للعملة ال�صعبة،
و�أ�صبح ه��ذا القطاع يعاين من �أزم��ات متوا�صلة منذ
العام  2011اىل اليوم ،وخ�سر كثريون من العاملني

يف املن�ش�آت ال�سياحية وظائفهم التي
ك��ان��ت ت�ع�ي��ل ع �� �ش��رات ال �ع��ائ�ل�ات .يف
موازاة ذلك ،تعطلت �أن�شطة ا�ستخراج
الفو�سفات والنفط يف والي ��ات مثل
قف�صة وت �ط��اوي��ن (ج �ن��وب) ب�سبب
االحتجاجات والتظاهرات املطالبة بالت�شغيل وحت�سني
البنية التحتية داخل هذه الواليات املهم�شة.
يف املقابل ،تعي�ش الطبقة ال�سيا�سية تناحرا و�صراعات
متوا�صلة على ال�سلطة ،ويتهمها بع�ض التون�سيني
بخدمة م�صالح فئات معينة من املجتمع على ح�ساب
البع�ض الآخر.
و�إزاء ان�سداد الآف��اق وارت�ف��اع البطالة ،ارتفعت �أعداد
امل �ه��اج��ري��ن غ�ي�ر ال �ق��ان��ون �ي�ين م ��ن ت��ون ����س يف اجت ��اه
ال�سواحل الإيطالية و�سجلت �أرقاما قيا�سية منذ العام
 .2011ويُ�شكل املهاجرون التون�سيون �أكرب عدد بني
جن�سيات املهاجرين الذين و�صلوا اىل �إيطاليا العام
املا�ضي “حوايل  38يف املئة».
وتفيد �أرق��ام وزارة الداخلية الإيطالية �أن 12883
تون�سيا و�صلوا اىل �إيطاليا يف العام
� ،2020أي ق��راب��ة خم�سة �أ�ضعاف
مقارنة بعددهم يف العام .2019
وي� � � �ع� � � �ت� �ب ��ر م � � � ��رك � � � ��ز درا� � � � � �س � � � � ��ات
“تران�سنا�شونال” يف �أم�سرتدام �أن
احلكومات الت�سعة املتعاقبة “وجدت
�صعوبة يف �إحداث توازن بني م�صالح
النخبة التقليدية وباقي املواطنني
امل �ه �م �� �ش�ي�ن» .وي � �غ� ��ذي الإح�سا�س
بالإحباط واخل��ذالن بع�ض احلنني
اىل ال�ن�ظ��ام ال �ق��دمي ،وي�ع�م��ل بع�ض
ال�سيا�سيني على دعم هذا التوجه.
ويدعو “احلزب الد�ستوري احل ّر”
الذي ترت�أ�سه املحامية عبري مو�سي
اىل �إق �� �ص��اء الإ� �س�ل�ام ��وي�ي�ن وعلى
ر�أ�سهم حزب النه�ضة الذي يتواجد
يف ال �� �س �ل �ط��ة م �ن��ذ ث� � ��ورة ،2011
والعودة �إىل نظام رئا�سي قوي.
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عوا�صم
القاهرة
توجه ع�ضو جمل�س ال�سيادة االنتقايل ال�سوداين الفريق �أول ركن
�شم�س الدين كبا�شي �أم�س اخلمي�س �إىل م�صر ،يف زي��ارة ت�ستغرق
ي��وم�اً واح ��داً .وي��راف�ق��ه يف ال��زي��ارة وزي��ر الثقافة والإع�ل�ام في�صل
حممد �صالح ،ومدير جهاز املخابرات العامة الفريق �أول جمال
عبداملجيد ،والأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س ال�سيادة الفريق ال��رك��ن حممد
الغايل علي يو�سف .ووفقاً ملا ذكرته �صفحة جمل�س ال�سيادة على
في�س بوك ،ف�إن الزيارة ت�أتي لبحث م�سار العالقات الثنائية ودفع
جم��االت التعاون امل�شرتك لآف��اق �أرح��ب مبا يخدم م�صالح �شعبي
البلدين .وت�أتي الزيارة و�سط تعرث املفاو�ضات على ب�سد النه�ضة
الذي تبنيه �أثيوبيا ،وتوترات حدودية بني ال�سودان و�أثيوبيا.

مو�سكو
�سجلت ال�سلطات ال�صحية الرو�سية خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
�أعلى ح�صيلة �إ�صابات جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد منذ �أوائل
ي�ن��اي��ر احل ��ايل بت�سجيلها � 24763إ� �ص��اب��ة ليبلغ �إج �م��ايل عدد
الإ�صابات بالفريو�س ثالثة ماليني و� 495ألفا و� 816إ�صابة.
وق ��ال م��رك��ز ال�ع�م�ل�ي��ات ال��رو� �س��ي اخل��ا���ص مبكافحة ال �ف�يرو���س يف
تقريره اليومي �أن��ه مت ت�سجيل  570وف��اة ليبلغ جمموع حاالت
الوفاة �إىل  63940حالة  ،ومتاثل  27956لل�شفاء من الفريو�س
لي�صل �إجمايل عدد املتعافني �إىل مليونني و� 882ألفا و� 44شخ�صا
 ،مع بقاء � 549ألفا و 832حالة ن�شطة ومل تظهر �أعرا�ض الإ�صابة
لدى  13.8%من املر�ضى اجلدد ،حيث تتوزع الإ�صابات اجلديدة
بني كافة �أقاليم رو�سيا الـ ،85يف مقدمتها العا�صمة مو�سكو التي
تعترب ب�ؤرة تف�شي الوباء “ 5893حالة».
ومت �إجراء  95مليون فح�ص خمتربي لت�شخي�ص الإ�صابات “465
�ألفا منها خ�لال �آخ��ر � 24ساعة” ،وال ي��زال �أك�ثر من � 611ألف
�شخ�ص حتت الرقابة الطبية.
بريوت
تقدم لبنان ب�شكوى �إىل جمل�س الأمن لإطالق �سراح راع اختطفته
�إ�سرائيل ،يوم االثنني املا�ضي.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية �أم�س اخلمي�س� ،أن “لبنان تقدم ،بعد
اختطاف العدو اال�سرائيلي الراعي اللبناين ح�سن زهرة ،من مزرعة
ب�سطرة ،ع�صر يوم االثنني املا�ضي ،ب�شكوى �إىل جمل�س الأمن ليل
الأرب �ع��اء بتوقيت ب�يروت ع�بر مندوبة لبنان الدائمة ل��دى الأمم
املتحدة ال�سفرية �أمل مدللي ب�ش�أن االعتداءات الإ�سرائيلية املتكررة
على ال�سيادة اللبنانية».
ووف��ق الوكالة ،رفعت ال�سفرية مدللي ال�شكوى �إىل الأم�ين العام
للأمم املتحدة انطونيو غوتريي�ش ،ورئي�س الدورة احلالية ملجل�س
الأمن املندوب الدائم لتون�س طارق الأدب.
جاكرتا
قال م�س�ؤولون �إن الغوا�صني الإندوني�سيني ا�ست�أنفوا �أم�س اخلمي�س
البحث عن رفات  62من ال�ضحايا وعن م�سجل �أ�صوات قمرة قيادة
طائرة �شركة �سريويجايا �إير التي حتطمت مطلع الأ�سبوع يف بحر
جاوة بعد فرتة وجيزة من �إقالعها.
وك��ان قد جرى تعليق البحث م�ؤقتا الأرب�ع��اء ب�سبب �سوء الأحوال
اجل��وي��ة ال��ذي �أث��ار �أم��واج��ا عاتية يف موقع حتطم ال�ط��ائ��رة ،وهي
من ط��راز بوينج  ،500-737وكانت يف طريقها من جاكرتا �إىل
بونتياناك عندما وقع احلادث.
ك��ان الغوا�صون قد انت�شلوا م�سجل بيانات الرحلة من ق��اع البحر
يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع وما زالت اجلهود جارية اليوم النت�شال
م�سجل �أ�صوات قمرة القيادة.
وما زال �سبب حتطم الطائرة ،التي يعود ت�صنيعها �إىل  27عاما،
غام�ضا ل��ذل��ك يعتمد املحققون ب��درج��ة ك�ب�يرة على ال�صندوقني
الأ��س��ودي��ن لتحديد �سبب ف�ق��دان ال�سيطرة عليها بعد دق��ائ��ق من
�إقالعها.

نادي الأ�سري� :إ�سرائيل اعتقلت  41فل�سطينيا

•• رام اهلل-رويرتز

قال نادي الأ�سري الفل�سطيني �أم�س اخلمي�س �أن �إ�سرائيل اعتقلت الليلة
املا�ضية  41فل�سطينيا معظمهم من حمافظة رام اهلل وبلدات القد�س ،كما
�أ�شار �إىل ارتفاع عدد امل�صابني بفريو�س كورونا بني املعتقلني.
وقال النادي يف بيان �إن االعتقاالت “كان معظمها يف بلدتي املغري وكفر
مالك يف حمافظة رام اهلل والبرية ،وبلدات القد�س ال �سيما بلدة الطور».
و�أ�ضاف “رغم كل املنا�شدات واملطالبات امل�ستمرة بالإفراج عن الأ�سرى ال
�سيما املر�ضى منهم وكبار ال�سن ،ف�إن رد االحتالل كان وما يزال اعتقال
املزيد من املواطنني الفل�سطينيني ،وا�ستمراره بتحويل ال��وب��اء �إىل �أداة
قمع وتنكيل» .وقال نادي الأ�سري �إن عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا بني
�صفوف الأ�سرى يف �سجن رميون بجنوب �إ�سرائيل زاد �إىل  31حالة و�إن
العدد مر�شح لالرتفاع.
و�أو�ضح النادي �أن عدد املعتقلني الفل�سطينيني يف هذا ال�سجن يبلغ حوايل
 600معتقل .ومل ي�صدر بيان من ال�سلطات الإ�سرائيلية حول �سبب حملة
االعتقاالت �أو حول الإ�صابات اجلديدة بفريو�س كورونا.
وقال وزير ال�ش�ؤون املدنية يف احلكومة الفل�سطينية ح�سني ال�شيخ “رغم
ازدي��اد عدد الإ�صابات يف �صفوف الأ�سرى الفل�سطينيني بفريو�س كورونا
وتهديد حياتهم� ،إ�سرائيل ما زالت ترف�ض تطعيمهم باللقاح».
و�أ�ضاف يف تغريدة على تويرت �أن هذا “يُعد �إجراء عن�صريا يتطلب تدخل
امل�ؤ�س�سات الدولية والإن�سانية لل�ضغط على �إ�سرائيل و�إجبارها على احرتام
املعاهدات واملواثيق الدولية».
وبد�أت �إ�سرائيل خالل الأيام املا�ضية حملة تطعيم ملواطنيها للوقاية من
فريو�س كورونا ،بينما ال يزال الفل�سطينيون يف انتظار احل�صول على �أول
دفعة من اللقاح خالل ال�شهرين القادمني.
وت�شري الإح�صائيات الفل�سطينية �إىل �أن �إ�سرائيل تعتقل يف �سجونها نحو
 4400فل�سطيني بينهم ن�ساء و�أطفال وكبار يف ال�سن.
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رئي�س تويرت :قرار حظر ترامب ير�سي «�سابقة خطرة»
•• �سان فران�سي�سكو�-أ ف ب
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اعترب م� ّؤ�س�س “تويرت” ورئي�سه جاك دور�سي �أنّ قرار املوقع
فر�ض حظر على الرئي�س الأم�يرك��ي املنتهية واليته دونالد
ترامب كان “اخليار ال�صحيح” لك ّنه مع ذلك ي�ش ّكل “�إخفا ًقا”
وير�سي “�سابقة خطرة” ب�ش�أن مقدار ال�سلطات التي تتم ّتع
بها كربيات �شركات الإنرتنت.
ويف �سل�سلة تغريدات تناول فيها قرار تويرت منع ترامب من
ا�ستخدام املن�صّ ة �إىل �أج��ل غري م�س ّمى ،ق��ال دور��س��ي �إنّ هذا
�صحية».
القرار مي ّثل “�إخفاقاً من جانبنا يف الرتويج ملحادثة ّ
و�أ� �ض��اف �أنّ ف��ر���ض ح�ظ��ر ع�ل��ى امل�ل�ي��اردي��ر اجل�م�ه��وري الذي
ك��ان لديه �أك�ثر من  88مليون متابع على ح�سابه يف تويرت

ماذا بعد توجيه جمل�س النواب االتهام يف �آلية عزل ثانية؟

•• وا�شنطن�-أ ف ب

وج��ه جمل�س ال �ن��واب الأمريكي
االت � �ه� ��ام �إىل دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب
بـ”التحري�ض” ع �ل��ى �أع �م ��ال
العنف يف مبنى الكونغر�س ،ما
يدخله التاريخ ب�صفته الرئي�س
الأمريكي الوحيد ال��ذي تع ّر�ض
م ّرتني لآلية العزل التي نادرا ما
يتم اللجوء �إليها يف الأ�سا�س.
مي� �ن ��ح ال� ��د� � �س � �ت� ��ور الأم �ي��رك � ��ي
ال� �ك ��ون� �غ ��ر� ��س �إم � �ك� ��ان � �ي� ��ة ع ��زل
الرئي�س”�أو ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س �أو
ق�ضاة فدراليني �أو �سواهم” يف
حال “اخليانة ،الف�ساد �أو جرائم
�أو جنح كربى �أخرى».
جتري الآلية على مرحلتني
ي � �ق� ��وم جم� �ل� �� ��س ال � � �ن� � ��واب �أوال
بالت�صويت بغالبية ب�سيطة على
ال�ب�ي��ان االت�ه��ام��ي ال ��ذي يعر�ض
بالتف�صيل الوقائع املن�سوبة �إىل
الرئي�س ،وه��و م��ا ي�سمى باللغة
الإنكليزية “�إميبيت�شمنت».
و�أق ��ر  232ن��ائ�ب��ا بينهم ع�شرة
ج �م �ه��وري�ي�ن ،يف م �ق��اب��ل 197
الأربعاء تهمة وحيدة �ضد ترامب
وهي “التحري�ض على التمرد».
وي�ع��ود بعد ذل��ك ملجل�س ال�شيوخ
�أن يحاكم الرئي�س املتهم.
ويف ختام امل��داوالت ،يقوم �أع�ضاء
املجل�س املئة بالت�صويت .وتتطلب
�إدان�ت��ه غالبية الثلثني .ويف هذه
احلالة يقال ب�شكل تلقائي وبدون
�إمكانية الطعن يف القرار ويتوىل
نائب الرئي�س الرئا�سة.
و�إذا مل يح�صل ذل��ك ،تتم تربئة
الرئي�س.
ويف ح��ال �إدان� �ت ��ه ،جت��ري عملية
ت�صويت ثانية بالغالبية الب�سيطة
ملنعه من الرت�شح جمددا.
�شهدت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ثالث
�آل �ي��ات ع ��زل يف ت��اري�خ�ه��ا ،لكنها
انتهت جميعها بتربئة الرئي�س.
ووج � ��رت �أول �آل� �ي ��ة ع ��زل العام
 1868يف ح��ق الدميوقراطي
�أن� � ��درو ج��ون �� �س��ون ب �ع��دم��ا �أق� ��ال

�آلية �إقالة الرئي�س الأمريكي �سالح نادر ا�ستخدم مرتني �ضد ترامب
�أح��د وزرائ ��ه .ويف  ،1998اتهم
بيل كلينتون بـ”حنث اليمني”
ب�ش�أن عالقته باملتدربة يف البيت
الأبي�ض مونيكا لوين�سكي.
ويف ك� ��ان� ��ون الأول-دي � �� � �س � �م �ب�ر
 ،2019وج ��ه جم�ل����س النواب
االت � �ه� ��ام �إىل ت ��رام ��ب بـ”�سوء
ا��س�ت�غ�لال ال�سلطة” و”عرقلة
عمل الكونغر�س” ،بعدما طلب
م��ن �أوك��ران �ي��ا التحقيق يف جنل
خ�صمه الدميوقراطي جو بايدن،
لقاء منح م�ساعدة ع�سكرية مت
جت�م�ي��ده��ا وه ��ي �أ��س��ا��س�ي��ة للبلد
الذي ي�شهد حربا.
غ�ي�ر �أن جم�ل����س ال���ش�ي��وخ الذي
ي�سيطر عليه اجلمهوريون بر�أه
يف � 5شباط/فرباير  2020بعد
حماكمة ا�ستمرت �أ�سبوعني.
ويف  ،1974ف�ضل اجلمهوري
ري �ت �� �ش��ارد ن�ي�ك���س��ون اال�ستقالة
لتجنب �إقالته التي كانت م�ؤكدة
ب�سبب ف�ضيحة ووترغيت.
�أعلن الرئي�س اجلمهوري ملجل�س
ال�شيوخ ميت�ش ماكونيل الأربعاء
�أن حماكمة ت��رام��ب ال ميكن �أن
جتري قبل انتهاء واليته يف 20
كانون الثاين-يناير.
وال ي��و��ض��ح ال��د� �س �ت��ور التدابري
التي ميكن اتخاذها بعد انتهاء
مهام املتهم .ويف  ،1876ت�ساءل
�أع���ض��اء جمل�س ال�شيوخ �إن كان
من �صالحياتهم حماكمة وزير
احل ��رب وي �ل �ي��ام ب�ي�ل�ك�ن��اب بعدما
غادر الإدارة ،وا�ستنتجوا �أن ذلك
ممكن ،وانتهت املحاكمة بتربئته
من تهم الف�ساد املوجهة �إليه.
كما �أن الد�ستور ال يحدد جدوال
زم �ن �ي��ا .ومي �ك��ن ب��ال �ت��ايل ملجل�س
النواب الرتيث قبل �إحالة بيان
االت� �ه ��ام ع �ل��ى جم�ل����س ال�شيوخ،
ح �ت��ى ي �ت �� �س �ن��ى ت �ث �ب �ي��ت الفريق

احلاكم اجلديد وامل�صادقة على
�أوىل تدابري جو بايدن.
ينق�سم جمل�س ال�شيوخ بالت�ساوي
بني خم�سني ع�ضوا دميوقراطيا
وخ �م �� �س�ي�ن ع �� �ض��وا جمهوريا.
وب ��ال� �ت ��ايل ي� �ب ��دو م� ��ن ال�صعب
حتقيق غالبية الثلثني ،خ�صو�صا
و�أن ع�ضوا جمهوريا واحدا �صوت
م ��ع ال��دمي��وق��راط �ي�ي�ن يف �آلية
ال�ع��زل الأوىل ب���ش��أن الف�ضيحة
الأوكرانية.
ل �ك��ن ب �ع��دم��ا �أمل� � ��ح ت ��رام ��ب �إىل
�إم �ك��ان �ي��ة ت��ر��ش�ح��ه يف انتخابات
 ،2024ق� � ��د ي� �ع� �م ��د بع�ض
اجلمهوريني من �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ �إىل امل�صادقة على التهمة
املوجهة �إليه بهدف �إبعاده نهائيا
عن ال�سيا�سة.
و�أب� �ل ��غ م�ي�ت����ش م��اك��ون �ي��ل �أن� ��ه ال
ي�ستبعد الت�صويت لإدانة ترامب،

•• وا�شنطن�-أ ف ب

يعر�ض الرئي�س الأمريكي املنتخب �أ�س�س حزمة امل�ساعدات االقت�صادية
املقبلة التي من �ش�أنها ال�سماح للواليات املتحدة ب��اخل��روج من �أ�سو�أ
�أزم��ة عرفتها منذ ثالثينات ال�ق��رن املا�ضي يف ح�ين ال ي��زال ماليني
الأم�يرك �ي�ين ع��اط�ل�ين ع��ن ال�ع�م��ل .ووع ��د ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي املقبل
“ب�آالف مليارات الدوالرات” وبالتحرك ب�سرعة ما �أن ي�ستلم مهامه
يف البيت الأبي�ض يف  20كانون الثاين-يناير احلايل.
و�سيعطي بايدن الأولية لت�سريع وترية التلقيح على ما قال الأ�سبوع
املا�ضي خالل م�ؤمتر �صحايف يف معقله ويلمينغتون يف والية ديالوير.
ويجمع خرباء االقت�صاد على �أن وترية االنتعا�ش االقت�صادي �ستكون
رهنا بوترية تلقيح ال�سكان �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد .لكن ينبغي
•• عوا�صم-وكاالت

ر�أى الكاتب الإي��راين حميد عنايت
�أن “جي�ش اجلياع” يف �إي ��ران بات
م�ستعداً للثورة يف �أي حلظة ،خا�ص ًة
�أن �أول��وي��ات ال�ن�ظ��ام ب��ات��ت تتمحور
حول حماربة ال�شعب املقهور.
وق � ��ال ع �ن��اي��ت ،يف م �ق��ال يف موقع
“مودرن ديبلوما�سي”� ،إن ال�شك
ب�ي�ن ال���ش�ع��ب وال���س�ل�ط��ة الإيرانية
يتزايد با�ستمرار .وت�شمل العوامل
املُ�ساهمة يف هذه الفجوة الآخ��ذة يف
االت�ساع ،اختال�س الأموال ،والر�شوة،
والبطالة ،والت�ضخم ،وا�ستعرا�ض
ح�ي��اة ال�ن�خ��ب املُ�ت�رف��ة ،والأه ��م من
ذل��ك ،تفكك الطبقة الو�سطى� ،إىل
ج��ان��ب ال�ف�ق��ر امل �ت��زاي��د با�ستمرار.
ول� ��ذل� ��ك ،ف � � ��إن “جي�ش اجلياع”
مُ�ستعد للثورة يف �أي حلظة.
ُت�شري �آخر الإح�صاءات الر�سمية �إىل
�أن  7من كل � 10إيرانيني يعي�شون
حتت خط الفقر .ودفع العوز النا�س
�إىل �أ��ش�ي��اء ال ميكن ت�صورها ،مثل
ب�ي��ع �آب ��اء �أط�ف��ال�ه��م ال��ر��ض��ع مقابل
امل��ال .وم��ن الوا�ضح �أن ظاهرة بيع
الأع�ضاء الب�شرية ،مثل الكلى ،قد
ارت�ف�ع��ت ب�شكل ك�ب�ير �إىل درج��ة �أن
ه�ن��اك ع �ي��ادات مخُ �صّ �صة للكلى يف
ط �ه��ران وامل� ��دن ال �ك�ب�رى الأخ� ��رى.
و�أف ��اد ال�سكان ب ��أن يف �ساحة فاناك
ال�شهرية بطهرانُ ،تعر�ض �إعالنات
لبيع الكلى.
ت�آكل الطبقة الو�سطى
ووفق �ستيف هانك� ،أ�ستاذ االقت�صاد

“ير�سي �سابقة تبدو يل خطرة :القوة التي يتمتع بها فرد �أو
�شركة على جزء من املحادثة العامة» .وع ّلق تويرت ب�شكل دائم
ح�ساب ترامب اجلمعة بعد يومني من اقتحام ح�شد من �أن�صار
الرئي�س اجلمهوري الكابيتول يف �أعمال �شغب �أوقعت خم�سة
قتلى و�أحلقت خراباً باملبنى و�صدمت الواليات املتحدة و�أ�ض ّرت
ب�سمعتها يف العامل.
وقال املوقع يف معر�ض تربيره قرار تعليق ح�ساب ترامب �إ ّنه
“بعد املراجعة الدقيقة للتغريدات الأخ�يرة على ح�ساب @
يل ع ّلقنا احل�ساب نهائياً
ري��ل دون��ال��د ت��رام��ب ولل�سياق احل��ا ّ
ب�سبب خطر ح��دوث مزيد من التحري�ض على العنف” من
جانب الرئي�س الأمريكي املنتهية واليته.
وك ��ان ف�ي���س�ب��وك وم��واق��ع �أخ� ��رى م�ث��ل ��س�ن��اب�ت���ش��ات وتويت�ش

وي��وت�ي��وب ع� ّل�ق��ت ح���س��اب��ات ت��رام��ب لأج ��ل غ�ير م���س� ّم��ى .لكن
مع �أك�ثر من  88مليون متابع ،ك��ان تويرت املن�صة املف�ضلة
لرتامب للقيام ب�إعالنات �سيا�سية �أو مهاجمة و�سائل �إعالم �أو
�إهانة خ�صومه ب�شكل يومي.
و�أث ��ار ق��رار ت��وي�تر ردود فعل �سيا�سية متباينة يف الواليات
املتحدة وخارجها.
واعتربت امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل �أن �إغالق العديد
من �شبكات التوا�صل االجتماعي وبينها تويرت ح�سابات ترامب
“يطرح �إ�شكالية” لأن هذه املن�صات لديها “م�س�ؤولية كبرية
جدا ويجب �أال تبقى دون حترك” يف مواجهة حمتوى يت�ضمن
حقدا �أو عنفا ،يف حني �أنّ “حرية التعبري هي حق جوهري له
�أهمية �أ�سا�سية».

م��ن جهته ر�أى وزي��ر االقت�صاد الفرن�سي ب��رون��و ل��وم�ير �أنّ
“تنظيم العمالقة الرقميني ال ميكن �أن تقوم به الأوليغار�شية
الرقمية نف�سها» .ويف �سل�سلة تغريداته اعترب دور�سي �أنّ توازن
القوى حمرتم طاملا �أ ّنه “ب�إمكان النا�س �أن يذهبوا بكل ب�ساطة
�إىل خدمة �أخ��رى �إذا كانت قواعدنا وطريقة تطبيقنا لهذه
القواعد ال تنا�سبهم».
لك ّنه اعرتف ب�أنّ “هذا املفهوم ُو�ضع على ّ
املحك الأ�سبوع املا�ضي
عندما ق ّرر عدد من مز ّودي �أدوات الإنرتنت الأ�سا�سيني عدم
ا�ست�ضافة ما يعتربونه خطرياً».
أنّ
من�سقاً.
كان
أمر
ل
ا
هذا
�
أعتقد
و�أ�ضاف م� ّؤ�س�س تويرت “ال �
ّ
الأك�ث�ر ترجيحاً ه��و �أنّ ال�شركات تو�صّ لت �إىل ا�ستنتاجاتها
�شجعتها عليها ت�ص ّرفات الآخرين».
اخلا�صة �أو ّ

التطبيقي بجامعة ج��ون��ز هوبكنز
ّ
الت�ضخم
يف بالتيمور ،يبلغ معدل
ال���س�ن��وي يف �إي ��ران ح ��وايل .99%
كما �أ�شارت الهيئة الت�شريعية للنظام
�إىل �أن ح��وايل  60مليون �شخ�ص
يعي�شون حتت خط الفقر.
ك� ��ل ه � ��ذه ال � �ع� ��وام� ��ل� ،إىل جانب
االن� �خ� �ف ��ا� ��ض ال� ��� �س ��ري ��ع يف ال� �ق ��وة
ال�شرائية ل�ل�إي��ران�ي�ين� ،ساهمت يف
ت�آكل الطبقة الو�سطى.
كان هذا وا�ضحاً خالل االحتجاجات
يف البالد التي ه ّزت �إيران يف نوفمرب
ت���ش��ري��ن ال �ث��اين  .2019ولأولم ��رة ،ان���ض�م��ت امل �ن��اط��ق احل�ضرية
ال �ك�ب�رى �إىل م �ئ��ات امل ��دن الأ�صغر
ل�ل� ُم�ط��ال�ب��ة ب��ال�ع��دال��ة االقت�صادية
والتحول الدميوقراطي.
و ُي �� �ض��اف �إىل � �س��وء �إدارة الدولة
امل�ستمر ،تعر�ض االقت�صاد للدمار
ب�سبب جائحة ك��ورون��ا العاملية .ويف
يوليو -مت��وز � ،2020أع�ل��ن وزير
ال�صحة الإي ��راين رف��ع ال�ق�ي��ود لأن
االقت�صاد الإيراين “لي�س له القوة”
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع الإغ �ل�اق� ��ات ،ناهيك
عن �أن “اخلزانة فارغة” .ثم وجّ ه
حت ��ذي ��راً ��ش��دي��د ال�ل�ه�ج��ة للرئي�س
ح�سن روحاين وقوات الأمن قائ ً
ال:
“فكروا يف معي�شة ال�شعب وكيفية
منع انتفا�ضة».
الأ�سباب الرئي�سية للفقر
يُ�سيطر املر�شد الأعلى الإيراين علي
خامنئي ع�ل��ى �إم�ب�راط��وري��ة مالية
��ض�خ�م��ة ج ��اء مت��وي�ل�ه��ا الأويل من
م�صادرة املمتلكات.

يف م��وق��ف ملفت �إذ �أن��ه ق��اد بيد
م ��ن ح��دي��د امل �ح��اك �م��ة ال�سابقة
يف جم �ل �� ��س ال � �� � �ش � �ي ��وخ ،مبقيا
�أع�ضاء الغالبية موحدين خلف
الرئي�س.
غري �أن امللياردير ال يزال يتمتع
ب���ش�ع�ب�ي��ة ك �ب�ي�رة ل� ��دى ماليني
الأم�يرك �ي�ين ،وق��د ي�ت�ردد بع�ض
الأع �� �ض��اء يف �إث� ��ارة ع ��داء ه�ؤالء
الناخبني.
الإحتماالت املطروحة
وث�م��ة اح�ت�م��االت ع��دة مطروحة
الآن بعدما اتهم جمل�س النواب
ت ��رام ��ب بـ”التحري�ض” على
ال �ه �ج��وم ال� ��ذي ��ش�ن��ه �أن �� �ص��ار له
الأ� � �س � �ب� ��وع امل ��ا�� �ض ��ي ع� �ل ��ى مقر
ال �ك��ون �غ��ر���س خ�ل�ال ج�ل���س��ة كان
ي�ع�ق��ده��ا مبجل�سيه للم�صادقة
ع �ل��ى ف� ��وز ال ��دمي ��وق ��راط ��ي جو

بايدن يف االنتخابات الرئا�سية.
بعد توجيه التهمة �إىل ترامب
بـ”التحري�ض ع �ل��ى التمرد”،
ي �ع��ود ل��رئ�ي���س��ة جم�ل����س النواب
الدميوقراطية نان�سي بيلو�سي
�أن حت �ي ��ل ب� �ي ��ان االت � �ه� ��ام على
جمل�س ال�شيوخ يف امل��وع��د الذي
ت �ق��رره .وي�ن�ظ��م جمل�س النواب
عندها حماكمة.
وه� ��ذا م ��ا ح���ص��ل ال �ع ��ام املا�ضي
بعدما با�شر جمل�س النواب الذي
ي�سيطر عليه الدميوقراطيون
�آل �ي��ة ع��زل يف ح��ق ت��رام��ب العام
 2019ملمار�سته �ضغوطا على
الرئي�س الأوك ��راين حلمله على
ف�ت��ح حت�ق�ي��ق ��ض��د جن��ل خ�صمه
ال�سيا�سي جو بايدن.
غ�ي�ر �أن جم�ل����س ال���ش�ي��وخ الذي
ي �� �س �ي �ط��ر ع �ل �ي��ه اجل �م �ه ��وري ��ون
ب ��ر�أ ت��رام��ب يف �شباط-فرباير

 .2020ل �ك��ن ه� ��ذه امل� � ��رة ،مل
يبق لرتامب �سوى �أ�سبوع واحد
يف البيت الأبي�ض قبل �أن ي�ؤدي
ب ��اي ��دن ال �ي �م�ين ال��د� �س �ت��وري��ة يف
 20كانون الثاين/يناير لي�صبح
ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اد���س والأرب� �ع�ي�ن
للواليات املتحدة.
وجمل�س ال�شيوخ حاليا يف عطلة
لأ�� �س� �ب ��وع وم� ��ن غ�ي�ر امل� �ق ��رر �أن
ي�ست�أنف العمل قبل  19كانون
الثاين/يناير.
وق� � � � � � � ��ال رئ � � �ي � � ��� � ��س الأق � � �ل � � �ي� � ��ة
ال� ��دمي� ��وق� ��راط � �ي� ��ة يف جمل�س
ال� ��� �ش� �ي ��وخ ت� ��� �ش ��اك �� �ش ��وم ��ر �أن
ب��إم�ك��ان رئ�ي����س جمل�س ال�شيوخ
اجلمهوري ميت�ش ماكونيل دعوة
�أع�ضاء املجل�س �إىل احل�ضور يف
وق ��ت م�ب�ك��ر ل�ع�ق��د دورة طارئة،
لكن ماكونيل �أبلغ �أن��ه لن يقوم
بذلك.

وحتى �إذا حترك جمل�س النواب
“ب�سرعة” ،لن يكون من املمكن
ال�ق�ي��ام مب�ح��اك�م��ة ق�ب��ل تن�صيب
ب��اي��دن وم �غ��ادرة ت��رام��ب مهامه،
ب�ح���س��ب م��ا �أو� �ض��ح م��اك��ون�ي��ل يف
بيان.
وك� �ت ��ب “نظرا �إىل القوانني
والآل �ي��ات وال���س��واب��ق ال�ت��ي تنظم
حماكمات الر�ؤ�ساء يف �سياق �آلية
ال�ع��زل يف جمل�س ال�شيوخ ،لي�س
هناك بب�ساطة �أي احتمال لإمتام
حم��اك �م��ة ع ��ادل ��ة وج ��دي ��ة قبل
تن�صيب الرئي�س املنتخب بايدن
الأ�سبوع املقبل».
ول �ف��ت م��اك��ون �ي��ل �إىل �أن �آليات
العزل الثالث ال�سابقة ا�ستمرت
 83يوما و 37يوما و 21يوما.
وع� ّل��ق �شومر على ذل��ك يف بيان
رحب فيه باتهام جمل�س النواب
ل�ترام��ب ،ف ��أك��د �أن ��ه مب�ع��زل عن
ت� ��اري� ��خ ب � ��دء الإج� � � � � � ��راءات“ ،ال
تخطئوا ،ف�ستكون هناك حماكمة
� �ض �م��ن �آل � �ي� ��ة ع � ��زل يف جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي».
وت��اب��ع “�أ�صبح دون��ال��د ترامب
وبحق �أول رئي�س يف تاريخ �أمريكا
تلحق به و�صمة العزل مرتني”
م�ضيفا “جمل�س ال�شيوخ مطالب
ب��ال�ت�ح��رك و�سيبا�شر حماكمته
وينظم عملية ت�صويت لتوجيه
التهمة �إليه».
وي �ق��ول ب�ع����ض خ�ب�راء الد�ستور
الأم�ي�رك��ي �أن ��ه ال مي�ك��ن ملجل�س
ال�شيوخ حماكمة رئي�س �سابق.
ل�ك��ن ��س�ب��ق �أن مت ات �ه��ام �أع�ضاء
� �س��اب �ق�ي�ن يف جم �ل ����س ال�شيوخ
وق� ��� �ض ��اة � �س ��اب �ق�ي�ن يف جمل�س
ال�ن��واب ،وحماكمتهم يف جمل�س
ال�شيوخ بعد انتهاء مهامهم.
ويف ح��ال ج��رت حماكمة ترامب
ب�ع��د  20ك��ان��ون الثاين-يناير،

جو بايدن يعر�ض �أ�س�س خطته للإنعا�ش االقت�صادي

انتظار مدة �أ�شهر لكي ت�ستعيد املطاعم واحلانات والفنادق و�شركات
الطريان ن�شاطا مقبوال .وبانتظار ذلك �سيحتاج االقت�صاد �إىل م�ساندة
�إ�ضافية .و�أكد بايدن “من ال�ضروري تخ�صي�ص الأموال الآن” متحدثا
عن خطة ت�شمل “�آالف مليارات الدوالرات».
ومن �ش�أن هذه امل�ساعدات الكبرية جتنب �أن تغذي الأزم��ة نف�سها مع
ا�ستمرار الفريو�س يف تقلي�ص ن�شاط ال�شركات ال�صغرية التي تقوم
تاليا ب�صرف موظفني ،ما يحد من قدرة املواطن ال�شرائية فينعك�س
على اال�ستهالك ون�شاط ال�شركات .وبقي معدل البطالة م�ستقرا يف
كانون الأول-دي�سمرب عند ن�سبة  % 6,7لكنها املرة الأوىل التي مل

ي�شهد فيها الو�ضع حت�سنا منذ �أيار-مايو .والأ�سو�أ من ذلك هو خ�سارة
� 140ألف وظيفة خالل ال�شهر الأخري من العام  2020ما يعني �أن
الكثري من العاطلني عن العمل توقفوا عن البحث عن فر�صة جديدة
ومل يتم اح�صا�ؤهم .ويتقا�ضى نحو  20مليون �أمريكي م�ساعدة بطالة
�أو تعوي�ض عن خ�سارة املدخول يف كل برامج امل�ساعدة املتوافرة .و�أقرت
الواليات املتحدة خطة م�ساعدات جديدة نهاية كانون الأول-دي�سمرب
بقيمة  900مليار دوالر .ور�أى ب��اي��دن �أن اخلطة غ�ير كافية و�أكد
مرارا �إنها جمرد “�سلفة» .و�أ�ضاف “نحتاج �أكرث �إىل م�ساعدة مبا�شرة
للعائالت وال�شركات ال�صغرية».

ّ
م�ستعد للثورة يف �أي حلظة
«جي�ش اجلياع» يف �إيران
ووفق تقديرات وكالة “رويرتز” يف
 ،2013يتحكم خامنئي بح�ص�ص
ال���ش��رك��ات والأ� �ص��ول الأخ ��رى التي
تزيد قيمتها عن  100مليار دوالر.
ه��ذه ال �ث�روة اخل�ي��ال�ي��ة امل ُ�ع �ف��اة من
ال �� �ض��رائ��ب مل مت ��ر م� ��رور الكرام
حتى يف دوائر النظام نف�سه .وكتبت
و�� �س ��ائ ��ل الإع � �ل� ��ام م �ث ��ل �صحيفة
“جمهوري �إ�سالمي” يف �أبريل

ن�ي���س��ان امل��ا� �ض��ي� ،أن ال �ث�روة التيُت���س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه��ا م��ؤ��س���س��ة خامنئي
“�ستاد” يمُ �ك��ن �أن ت��دف��ع تكاليف
ع�ل�اج جميع الإي��ران �ي�ين املُ�صابني
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا “يف �أق���ص��ر وقت
ممكن».
ف�ساد الدولة
يف الواقع ،ف�إن امل�شاكل االقت�صادية

التي يُواجهها الإيرانيون العاديون
ال عالقة لها بالعقوبات الدولية.
�إنها نتائج ثانوية تدريجية وناجتة
عن ف�ساد الدولة.
وقال ع�ضو يف الربملان الإيراين �إن ما
قيمته �أكرث من  380مليون دوالر
م��ن ال� ��ذرةُ ،خ�ل���ص��ت م��ن اجلمارك
وبيعت يف ال�سوق دون ت�صريح من
وزارة الزراعة .وت�ساءل الكاتب “مَن

له اجلر�أة على ذلك؟».
ويخ�ضع م�صري العمالت الأجنبية
من خالل ال�صادرات لل�سريّة .على
��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،يف ي��ول �ي��و مت ��وز من
العام املا�ضي ،تقدّم البنك املركزي
الإي� ��راين ر�سمياً ب��دع��وى ق�ضائية
ت�ت�م�ح��ور ح ��ول ت�ه��ري��ب مُرتبطني
ب ��ال ��دول ��ة �إىل اخل� � ��ارج م ��ا ال يقل
ع��ن  27مليار دوالر م��ن العمالت

ف�ستكون ال�سيطرة على جمل�س
ال �� �ش �ي��وخ ان �ت �ق �ل��ت ع �ن��ده��ا �إىل
الدميوقراطيني و�سيكون �شومر
رئي�سا للغالبية.
ول � ��ن ي� �ع ��ود م ��اك ��ون� �ي ��ل رئي�سا
للمجل�س ،لكن �سيكون ل��ه نفوذ
على زمالئه اجلمهوريني ،وهو
مل ي�ستبعد �إدانة ترامب.
وق� � ��ال يف ر�� �س ��ال ��ة �إىل زمالئه
اجل �م �ه��وري�ين “يف ح�ي�ن �ضجت
و�سائل الإعالم بالتكهنات ،ف�إنني
مل �أتّخذ قراري النهائي بالن�سبة
اىل ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �� �ص��وي��ت� ،أعتزم
اال�ستماع �إىل احلجج القانونية
ح�ي�ن ي �ت��م ت �ق��دمي �ه��ا يف جمل�س
ال�شيوخ».
وك��ان ال�سناتور اجل�م�ه��وري عن
كنتاكي �أح �ب��ط الآل �ي��ة ال�سابقة
لعزل ترامب� ،إذ جنح يف توحيد
اجل�م�ه��وري�ين يف رف���ض�ه��م �إدان ��ة
الرئي�س ،با�ستثناء ميت رومني
من والية يوتا.
لكن ه��ذه امل��رة ،يعترب ماكونيل
ب� �ح� ��� �س ��ب ت � �ق� ��اري� ��ر �صحافية
�أن ت ��رام ��ب ارت � �ك ��ب خمالفات
ت�ستوجب ال�ع��زل ،وي��رى فر�صة
يف تطهري احلزب اجلمهوري من
ترامب ب�شكل نهائي.
وتتطلب �إدان��ة الرئي�س موافقة
غ��ال �ب �ي��ة ث �ل �ث��ي �أع �� �ض��اء جمل�س
ال�شيوخ احلا�ضرين ،ما يعني �أنه
يف ح��ال ح�ضر جميع الأع�ضاء
اجلمهوريني اجلل�سة ،ينبغي �أن
ين�ضم  17منهم على الأقل �إىل
ال��دمي��وق��راط �ي�ين يف الت�صويت
لتثبيت االتهام يف حق الرئي�س.
وق��ال �شومر �إن جمل�س ال�شيوخ
ل ��ن ي �� �ص��وت ف �ق��ط ع �ل��ى �إدان� � ��ة
ترامب بارتكاب “جرائم كربى
وجنح” ،ب ��ل � �س �ي �ج��ري كذلك
ت�صويتا ملنعه من الرت�شح جمددا
لوظيفة فدرالية.
و�أملح ترامب �إىل تر�شحه جمددا
الن �ت �خ��اب��ات  ،2024وب�إمكان
جمل�س ال�شيوخ منعه من خو�ض
�أي �سباق للبيت الأبي�ض م�ستقبال
مبجرد ت�صويت بغالبية ب�سيطة.

وك ��ان الأم�يرك �ي��ون ت�ل�ق��وا مطلع ك��ان��ون ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر  600دوالر
لل�شخ�ص وقد يح�صلون على �شيك جديد ال تعرف قيمته حتى الآن.
وكان بايدن �أعرب ت�أييده مرات عدة ملبلغ �ألفي دوالر قبل �إقرار خطة
التحفيز الأخ�ي�رة .وي��رى ب��اي��دن �أن “ع�شرات م�ل�ي��ارات الدوالرات”
��ض��روري��ة لل�سماح لل�سلطات املحلية والوطنية املحافظة على عمل
املدر�سني وعنا�صر ال�شرطة والإط �ف��اء والعاملني يف جم��ال ال�صحة
العامة .و�أكد الرئي�س الدميوقراطي املنتخب �أن ثمة حاجة �إىل �أموال
�أي�ضا لل�سماح للمدار�س ب�إعادة فتح �أبوابها.
وقد يعلن بايدن زيادة يف احلد الأدنى الفدرايل للأجور لي�صل �إىل 15
دوالرا اي �ضعف م�ستواه احلايل ( 7,25دوالرات).
و�أكد “�أكرر منذ فرتة طويلة �أنه ينبغي مكاف�أة العمل ولي�س الرثوات
يف هذا البلد».

الأجنبية التي اكت�سبوها خالل عام
من ال�صادرات.

النظام؟ محُ اربة كورونا �أم ال�شعب
املقهور؟».

ُمكافحة كورونا �أم املُعار�ضة؟
ولأن ال�ث�روة ال�ه��ائ�ل��ة للم�س�ؤولني
احل� �ك ��وم� �ي�ي�ن ال� �ف ��ا�� �س ��دي ��ن ت� ��أخ ��ذ
�أب �ع��اداً ج��دي��دة على ح�ساب ماليني
الإيرانيني الفقراء ،ي�شعر امل�س�ؤولون
بالقلق من زي��ادة عنف االنتفا�ضات
يف املُ�ستقبل ،وبالتايل �سيكون قمعها
�أكرث �صعوبة.
ولدرء هذا التهديد� ،أطلقت طهران
يف نوفمرب -ت�شرين الثاين مُبادرة
“خطة �سليماين” ،وروج � ��ت لها
ب��اع�ت�ب��اره��ا خ� ّ�ط��ة مل ُ�ك��اف�ح��ة انت�شار
ك ��ورون ��ا .ول�ك�ن�ه��ا يف ال ��واق ��ع ،متنح
قوات البا�سيج ،التي ُت�شارك عاد ًة يف
القمع الوح�شي لالحتجاجات ،حرية
ال�سيطرة على ال�سكان املُ�ضطربني،
وتفتي�ش املنازل حتت �شعار محُ اربة
ك ��ورون ��ا .و ُم �ه �م �ت �ه��ا ،ال �ع �ث��ور على
�أ�ســـــلحة �إ�ضافـــــــة �إىل اعتقــــــــال
ال��ذي��ن � �س �ي �ق��ودون االحتجـــــاجات
املُحتملة.
وال� �ن� �ت ��ائ ��ج ج� ��دي� ��رة ب ��املُ�ل�اح� �ظ ��ة،
ع �ل��ى � �س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ق ��ال ��ت وزارة
اال�ستخبارات يف مقاطعة �أذربيجان
الغربية �إنها حددت خمزونات كبرية
من الأ�سلحة وال��ذخ�يرة على طول
املنطقة احلدودية.
و�أع �ل ��ن ق��ائ��د “احلر�س الثوري”
يف ل��ور��س�ت��ان ،وف ��رع ال�ب��ا��س�ي��ج فيه،
“اكت�شاف”  106قطع من ال�سالح
يف املُحافظة خالل � 48ساعة فقط.
و� �س ��أل ع�ن��اي��ت�“ :إذاً �أي ��ن �أولويات

وحدات املقاومة
يف الأ�شهر الأخ�يرة ،ا�ستهدف املئات
م ��ن امل ��راك ��ز ال �ت��ي ُي���س�ي�ط��ر عليها
احلر�س الثوري الإيراين �أو البا�سيج
�أو وكالة الإ�ستخبارات من ال�شباب
الذين ي�سعون لتغيري الو�ضع.
ويف ال ��وق ��ت ن �ف �� �س��ه ،ف � � ��إن �إح � ��راق
مُل�صقات والفتات قادة النظام مثل
خامنئي يُعترب �إ��ش��ارة رم��زي��ة قوية
على توق ال�سكان للتغيري.
وغالباً ما يُلقي النظام باللوم على
“وحدات املُقاومة” يف الأعمال
وغ�يره��ا مثل الغرافيتي املُناه�ضة
ل �ل �ن �ظ��ام �أو و�� �ض ��ع الف� �ت ��ات لقادة
املُعار�ضة على اجل ��دران ،وه��ي فرق
م �ن� ّ�ظ �م��ة م ��ن ال �� �ش �ب��اب ت ��دع ��و �إىل
الإطاحة باحلكم الديني.
وق�ب��ل �أ��ش�ه��ر قليلة م��ن انتفا�ضات
ن��وف�م�بر -ت���ش��ري��ن ال �ث��اين 2019
يف �إي ��ران ،زع��م وزي��ر اال�ستخبارات
حم�م��ود ع�ل��وي ،التعامل م��ع 116
ف � ��رداً م��ن ه ��ذه ال� �ف ��رق ،ال �ت��ي �أكد
�أن�ه��ا تنتمي �إىل “مجُ اهدي خلق”
امل �ع��ار� �ض��ة .وخ �ت��م ع �ن��اي��ت قائ ً
ال:
“�سيُحدّد ال ��وق ��ت �إذا ك ��ان م�سار
ال�سيا�سة الإي��ران�ي��ة �سي�شهد حتو ًال
ج ��ذري� �اً ع �ل��ى ��ش�ك��ل ان �ه �ي��ار نهائي
للنظام”ُ ،م���ض�ي�ف�اً “تدل جميع
امل� ��ؤ�� �ش ��رات ع �ل��ى �أن وت �ي��رة وعمق
املُعار�ضة ي�ت��زاي��دان ،ول��ذل��ك ،ق��د ال
يكون امل�س�ؤولون يف طهران متفائلني
مثلنا مبا ينتظرنا يف .»2021
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ال ميكن ا�ستبعاد �سقوط احلكومة:

روما� :أزمة �سيا�سية يف ظل بط�ش فريو�س كورونا!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
بعد تهديده ب�سحب وزرائ��ه من حكومة كونتي
طيلة �أ�سابيع ،عرب ماتيو رينزي نهر روبيكون م�ساء
الأربعاء.
وخ�لال م�ؤمتر �صحفي� ،أعلن الرئي�س ال�سابق

للحكومة �أن حزبه الو�سطي ال�صغري �إيطاليا فيفا
( 3باملائة يف ا�ستطالعات ال��ر�أي) ،الذي �أ�س�سه
بعد رحيله عن احلزب الدميقراطي ،مل يعد يدعم
ال�سلطة التنفيذية ب�سبب ،خا�صة ،اخلالفات حول
ال�سيا�سة االقت�صادية.
وب�إعالنه ان�سحاب وزيرين ووكيل وزارة اخلارجية

من حزبه� ،إيطاليا فيفا ،فتح ال�سناتور الفلورن�سي
ر�سم ًيا �أزمة �سيا�سية.
وي�أتي هذا التطور ،بينما تواجه �شبه اجلزيرة
حالة �صحية م�أ�ساوية (�أك�ثر من � 80ألف قتيل
منذ بداية الوباء) وركود اقت�صادي.
“يف مواجهة �أزمة الوباء ،يكمن ال�شعور بامل�س�ؤولية

خا�صة يف ال�سعي حلل امل�شاكل وعدم �إخفائها”،
قال ماتيو رينزي لتربير ق��راره برتك احلكومة
قبل رفع الورقة احلمراء يف وجه �إدارة جوزيبي
كونتي�“ :إيطاليا لديها �أعلى ح�صيلة وفيات يف
�أوروبا  ،و�أقل منو اقت�صادي ،و�أكرب عدد من �أيام
الدرا�سة ال�ضائعة».
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جوزيبي كونتي يف اختبار جديد

على ال ��ورق ،مل يعد جوزيبي
كونتي يتمتع ب�أغلبية يف الربملان.
�إن �أ�صوات حركة  5جنوم والي�سار
لي�ست ك��اف�ي��ة ل�ضمان ا�ستمرار
التجربة احلكومية.
والأم � ��ر م �ت�روك الآن لرئي�س
احل �ك��وم��ة ل�ل�ت�ح���ض�ير للخطوة
ال�ت��ال�ي��ة :التحقق ام��ام الربملان
مما �إذا كان ال يزال يحظى بدعم
الغرفتني �أو ت�ق��دمي ا�ستقالته.
“�آمل �أال ن�صل �إىل ذلك” ،قال
م�ت�ح���س��را و� �س��ط جم �م��وع��ة من
املرا�سلني.
«� �ص �ن��دوق الإنعا�ش” ،خطة
ال�ت�ع��ايف الأوروب� �ي ��ة ،ه��ي �أ�صـــــل
امل��واج�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ب�ي�ن الرجــــلني
ر�سـمياً.
ووفقًا ملا قاله ماتيو رينزي ،ف�إن
امل�شكلة ت �ع��ود �إىل ��ش�ه��ر يوليو،
ع�ن��دم��ا ��ص�م��ت احل �ك��وم��ة �آذانها
ع��ن اق�ت�راح ��ه ب��ا��س�ت�خ��دام �أكرث
م��ن  200م�ل�ي��ار ي ��ورو قدمتها
بروك�سل لإيطاليا.
فقد �أخذ جوزيبي كونتي حينها
يف االع�ت�ب��ار ردود فعل ج��زء من
امل�شككني يف �أوروب��ا من حركة 5
جن ��وم ،وه��ي امل���س��اه��م الأك �ب�ر يف
حكومته.
ول �ئ��ن اع �ت�رف م��ات �ي��و رينزي
ب� � ��أن احل �ك ��وم ��ة ،حت ��ت �ضغطه،
ق��ام��ت بت�صحيح ن�سختها حول
ا� �س �ت �خ��دام الأم � � ��وال الأوروب� �ي ��ة
م��ن �أج��ل االنتعا�ش االقت�صادي
(“تخفي�ضات ��ض��ري�ب�ي��ة �أق ��ل،
م��زي��د م��ن اال�ســــــتثمارات”)،
ف��ان��ه ا��س�ت�م��ر يف الإ� � �ص ��رار على
جل��وء �إيطاليــا ال��س�ت�خ��دام �آلية
الت�ضامن الأوروب�ي��ة التي ميكن
�أن متكنهــــــا م��ن احل�صول على
 37م �ل �ي ��ار ي �ـ �ـ �ـ ��ورو كقـرو�ض

�سالفيني م�ستعد حلكومة وحدة وطنية

يدين رينزي �إدارة كونتي االقت�صادية لإيطاليا التي ت�ضررت ب�شدة من الوباء
�إ�ضافية لقطاع ال�صحة.
لكن حتى الآن ح��رك��ة  5جنوم،
ال �ت��ي مل ت��رف��ع ب �ع��د االلتبا�س
وال � �غ � �م� ��و�� ��ض ح � � ��ول متوقعها
الأوروب � � � ��ي ،ع��ار� �ض��ت ذل � ��ك� .أن
“عدم �أخ��ذ ه��ذه الأم ��وال ل�سبب
�أي � ��دي � ��ول � ��وج � ��ي ه � ��و �أم� � � ��ر غري
م�س�ؤول” ،انتقد ماتيو رينزي،
متهما جوزيبي كونتي باحتكار
ال �� �س �ل� �ط ��ة م � ��ن خ �ل ��ال احلكم
باملرا�سيم.

احتكار ال�سلطة
كمــــا انتقــــد ال�ســـــناتور فيمــا
بعـد الطريقـــة التـــي قـــــــرر بها
رئي�س ال��وزراء ا�ســـــتخدام هــــــذه
الأم� �ـ� �ـ ��وال وك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ذل��ك مركــــزة
ال �� �س �ـ �ـ �ـ �ل �ط��ات وت �ه �م �ي �ـ �ـ ����ش دور
الربملــــان .
«ل�ق��د ��ش��ارك�ن��ا يف ت�شكيل هذه
احل�ك��وم��ة لتجنب منح ال�سلطة
املطلقة ملاتيو �سالفيني” ،زعيم
احل� � � ��زب ال �ي �م �ي �ن��ي امل� �ت� �ط ��رف،

م�����ات�����ي�����و
ري������ن������زي
ي�������س���ح���ب
دع�������م�������ه
حل����ك����وم����ة
ك����ون����ت����ي،
الآن دون
�أغ���ل���ب���ي���ة

ال ��راب� �ط ��ة ،ك� ��رر م��ات �ي��و رينزي
الأرب� � �ع � ��اء .و”لن ن �� �س �م��ح لأي
� � �ش � �خ � ��� ��ص ب � ��احل� � ��� � �ص � ��ول ع �ل ��ى
ال�صالحيات املطلقة”.
كما �أدان افتقار خليفته لر�ؤية،
قائال �إن الوباء “ال ميكن �أن يكون
ال�سبب ال��وح�ي��د لتقف ال�سلطة
التنفيذية على رجليها”.
م��ا االق�ت�راح �إذن؟ مل ي�ستبعد
م��ات �ي��و ري � �ن ��زي ت �� �ش �ك �ي��ل فريق
حكومي ج��دي��د ب�ق�ي��ادة جوزيبي

ك��ون �ت��ي� ،أو “ال ت ��وج ��د �صيغة
�أخرى” ،ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء اليمني
امل �ت �ط��رف يف احل � �ك� ��م .هكذا،
خل�ص رئي�س ال��وزراء ال�سابق يف
جملة واح ��دة التناق�ض الكامل
ل �ه��ذا ال �� �ص��راع غ�ي�ر امل �ف �ه��وم يف
خ�ضم الوباء .ون�صف الإيطاليني
“مل يفهموا الأ�سباب” ،ح�سب
ا�ستطالع للر�أي ن�شرته �صحيفة
ك��وري�يري دي�ل�ا ��س�يرا الأربعاء.
«ل��ن تتفهم ال�ب�لاد �أزم��ة يف مثل

ماتيو رينزي ي�صنع االزمة

ه� ��ذا ال��و� �ض��ع ال�صعب” ،جاء
ال�صدى من جوزيبي كونتي ،قبل
�أن يقرتح “ميثا ًقا لإنهاء الهيئة
الت�شريعية” عام “ .2023لأن
ه� �ن ��اك وب� � ��اء ي �ج��ب �أن نحرتم
ال�ق��واع��د الدميقراطية” ،دافع
ال�سناتور رينزي يف وق��ت الحق.
لكن ثالثة �أرب��اع الذين �شملهم
اال�ستطالع يعتقدون �أن “ماتيو
ري� �ن ��زي ي���س�ع��ى وراء م�صاحله
الذاتية».

من � 9إىل ما يقرب
من  20مليار
وي ��زداد من�سوب احل�ي�رة الأزمة
ارتفاعا حني ن��درك ان جوزيبي
كونتي رد على امل�ق�ترح��ات التي
قدمها مناف�سه.
على �سبيل املثال� ،ضاعف من 9
�إىل ما يقرب من  20مليار يورو
الأم� � ��وال الأوروب � �ي� ��ة ال �ت��ي وعد
بتخ�صي�صها لقطاع ال�صحة.
يف �صيف ع��ام � ،2019صمد

ن�����������ص�����ف
الإي��ط��ال��ي�ين
«مل يفهموا
الأ����س���ب���اب»،
ح�����������س�����ب
ا����س���ت���ط�ل�اع
ل�������ل�������ر�أي

اخليارات :حكومة جديدة بالأغلبية نف�سها ولكن دون كونتي� ،أو حكومة حتالف كبري �أو وحدة وطنية
�صيف � ،2019صمد �أمام ماتيو اليميني ،واليوم يدخل ر�سميًا يف مواجهة جديدة مع ماتيو الي�ساري

حركة  5جنوم تخ�شى انتخابات مبكرة

ماريو دراغي بديل حمتمل

ك��ون �ت��ي ام� � ��ام م��ات �ي��و اليميني
عندما ك��ان �سالفيني ي�ه��دف يف
ع� ّز ال�صيف �إىل �إ�سقاطه لتويل
م �ق��ال �ي��د ال� � �ب �ل��اد .وب � �ع� ��د ع ��ام
ون�صف ،دخل ر�سم ًيا يف مواجهة
جديدة مع ماتيو الي�ساري.
التحالف الكبري؟
ح ��ال� �ي ��ا ،مل ي �ت �خ �ل��ى رئي�س
احل �ك��وم��ة مت��ا ًم��ا ع��ن رت ��ق �شرخ
الأغ� �ل� �ب� �ي ��ة ،وع� ��ر�� ��ض مناق�شة
ميثاق ت�شريعي ...لكن يبدو �أن
امل�صاحلة مع ماتيو رينزي �صعبة
الآن.
ق� ��د ي� �ج ��د ج ��وزي� �ب ��ي كونتي
م � ��ؤي � ��دي � ��ن يف مي �ي��ن ال ��و�� �س ��ط
لتعوي�ض �أ��ص��وات �إيطاليا فيفا،
ل �ك��ن ه ��ذا ي �ب��دو غ�ي�ر م��رج��ح يف
ال� ��وق� ��ت احل� � � ��ايل .ي �ب �ق��ى خيار
ت�شكيل حكومة جديدة بالأغلبية
نف�سها ولكن دون جوزيبي كونتي
(وه��و ما ير�ضي ماتيو رينزي)،
�أو ح �ت��ى ح �ك��وم��ة م ��ن حتالف
كبري �أو وح��دة وطنية .ويف هذا
ال�سياق ،قال زعيم الرابطة ماتيو
�سالفيني� ،إن��ه م�ستعد للنظر يف
مثل هذه احلكومة بقيادة رئي�س
البنك املركزي الأوروب��ي ال�سابق
ماريو دراجي.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ي���ض�غ��ط اليمني
وال� �ي� �م�ي�ن امل� �ت� �ط ��رف خ�صو�صا
م��ن �أج� ��ل ال �ع ��ودة �إىل �صناديق
االق� � �ت� ��راع ،يف وق � ��ت متنحهما
ا� �س �ت �ط�لاع��ات ال� � ��ر�أي ال� �ف ��وز يف
االنتخابات .اال ان هذا االحتمال
بالتحديد هو الذي ي�صوغ قناعة
ماتيو رينزي ب�أن الي�سار وحركة
 5جنوم (يف حالة �سقوط حر يف
ا�ستطالعات الر�أي) �سريغبان يف
النهاية يف �إيجاد حل معه.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/03 :
املودعة حتت رقم 340440 :
با�ســم :اوليدين تكنولوجي ،ال ال �سي
وعنوانه 4025 :بلوبونيت درايف� ،ستافورد ،تك�سا�س  ،77477الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات حفر �آبار النفط والغاز واملعنى بها توفري القيا�سات والقيا�س عن بعد يف قاع البئر �أثناء
احلفر
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :كلمة  Olidenباالتينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

بتاريخ2020/11/28 :
املودعة حتت رقم 340154 :
با�ســم :ان ات�ش جيه ليمتد ليابلتي كومباين
وعنوانه� :سويت  4001 ،302كينيت بايك ،كنرتي اوف نيو كا�سيل ،ويلمنجتون ،دي اي � 19807ستيت اوف
ديالوير ،الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�شروبات م�صل اللنب؛ ع�صائر فواكه؛ مياه و م�شروبات غازية؛ م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة اللنب؛
مياه معدنية
الواقـعة بالفئة32 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  deemبالالتينية على خلفية �شبة بي�ضاوية حتتوي خطيني منحنيني
ويف االعلى ر�سمة زهرة بااللوان االبي�ض واالزرق الفاحت واالزرق واالزرق الداكن والكحلي واال�صفر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/11/28 :
املودعة حتت رقم 340153 :
با�ســم :ان ات�ش جيه ليمتد ليابلتي كومباين
وعنوانه� :سويت  4001 ،302كينيت بايك ،كنرتي اوف نيو كا�سيل ،ويلمنجتون ،دي اي � 19807ستيت اوف
ديالوير ،الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
القهوة وال���ش��اي وال�ك��اك��او وال�ق�ه��وة اال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق اخلبز والفطائر
واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛
اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج؛ حلوى املهلبية؛ كت�شاب �صل�صلة
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  deemبالالتينية على خلفية �شبة بي�ضاوية حتتوي خطيني منحنيني
ويف االعلى ر�سمة زهرة بااللوان االبي�ض واالزرق الفاحت واالزرق واالزرق الداكن والكحلي واال�صفر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2020/11/28 :
املودعة حتت رقم 340152 :
با�ســم :ان ات�ش جيه ليمتد ليابلتي كومباين
وعنوانه� :سويت  4001 ،302كينيت بايك ،كنرتي اوف نيو كا�سيل ،ويلمنجتون ،دي اي � 19807ستيت اوف
ديالوير ،الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
احلليب؛ اللنب؛ منتجات احلليب؛ منتجات االلبان؛ منتجات م�شتقات احلليب؛ الزبدة؛ اجل�بن؛ اللبنه؛
م�شروبات منكهة ا�سا�سها احلليب؛ حم�ص؛ فول مدم�س؛ فالفل؛ رقائق بيتا  ،بابا غنوج  ،تبولة ،متبل،
�سلطة ،طحينة ،بذورة �سم�سم طحينة� ،صل�صة طحينة� ،سلطة تبولة � ،صل�صة خيار؛ اللبان حماله بنكهات
فواكة خمتلفة ،لنب بقطع الفواكه الطبيعية ،جلي اطفال بنكهات فواكه خمتلفة
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  deemبالالتينية على خلفية �شبة بي�ضاوية حتتوي خطيني منحنيني
ويف االعلى ر�سمة زهرة بااللوان االبي�ض واالزرق الفاحت واالزرق واالزرق الداكن والكحلي واال�صفر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  15يناير  2021العدد 13139
EAT 158683

EAT 158718

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم144086 :
ب�إ�سم :جروب فوج
وعنوانه� 27 :أفينيو جورج يف 75008 ،باري�س ،فرن�سا.
وامل�سجلة حتت الرقم 144086 :بتاريخ2018/03/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم144084 :
ب�إ�سم :جروب فوج
وعنوانه� 27 :أفينيو جورج يف 75008 ،باري�س ،فرن�سا.
وامل�سجلة حتت الرقم 144084 :بتاريخ2018/02/26 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 44:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2020/06/27 :
وحتى تاريخ2030/06/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 44:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2020/06/27 :
وحتى تاريخ2030/06/27 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2020/12/04 :

املودعة حتت رقم 340445 :
رقم الأولوية2020/07658 :
تاريخ الأولوية2020/06/04 :
البلد الأولوية� :سوي�سرا
با�ســم :جريالد ت�شارلز ا�س ايه
وعنوانه :فيا نا�سا  6900 ،62لوغانو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أدوات قيا�س الوقت بدقة وقيا�س الوقت ؛ �ساعات �ساعات املع�صم (اليد)  ،كرونوغراف (�ساعات) ؛ ال�ساعات
امليكانيكية وال�ساعات الكهربائية وال�ساعات الكبرية وال�ساعات التي حتتوي على وظيفة اللعب ؛ �أجزاء
من ال�ساعات  ،علب ال�ساعات (�أج��زاء من ال�ساعات) ؛ ع�صبات ال�ساعات؛ �أجزاء متحركة لل�ساعات الكبرية
وال�ساعات ؛ الأوج��ه �أو �أقرا�ص ال�ساعة (�صنع ال�ساعة وال�ساعة) ؛ رواب��ط الكفة؛ الأق��راط؛ جموهرات؛
الأحجار الكرمية و�شبه الكرمية
الواقـعة بالفئة14 :
و�صف العالمة :احرف  CGباالتينية باللون اال�سود ب�شكل مميز
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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ت�أكيد حكم ال�سجن  20عاما يف حق الرئي�سة الكورية ال�سابقة
•• �سيول�-أ ف ب

�أكدت املحكمة العليا يف كوريا اجلنوبية �أم�س اخلمي�س
حكما بال�سجن  20عاما يف حق الرئي�سة ال�سابقة بارك
غوين-هيه يف ف�ضيحة الف�ساد التي �أدت �إىل �إزاحتها من
ال�سلطة.
و�أتى القرار يف نهاية �إجراءات ق�ضائية �شهدت حماكمات
وا�ستئنافات عدة ،بينها جل�سة للمحكمة العليا.
وكانت �أول امر�أة ت�صل �سدة الرئا�سة يف كوريا اجلنوبية
اتهمت ر�سميا يف  2017بعد تظاهرات حا�شدة �ضد
حكمها.

ودي �ن��ت يف ال �ع��ام ال �ت��ايل بتهم تلقي ر� �ش��وة وا�ستغالل
ال�سلطة وحكم عليها بال�سجن  30ع��ام��ا .وبعد عدد
من حماكمات اال�ستئناف �أعيدت حماكمتها ُ
وخف�ضت
العقوبة �إىل � 20سنة �سجن.
واخلمي�س عر�ضت الق�ضية للمرة الثانية �أمام املحكمة
العليا التي ق�ضت بت�أكيد عقوبة ال�سجن ع�شرين عاما.
كذلك �أك��دت عقوبة بفر�ض غرامات وم�صادرات ت�صل
قيمتها �إىل  21,5مليار وون ( 19,5مليون دوالر).
وقاطعت ب��ارك ( 67عاما) كل اجلل�سات معتربة �أنها
منحازة �ضدها ،ومل حت�ضر جل�سة اخلمي�س.
وق��د حكم عليها يف ق�ضية منف�صلة بال�سجن عامني،

بتهمة ان�ت�ه��اك ق��وان�ين االن�ت�خ��اب��ات .وت��واج��ه تاليا ما
جم�م��وع��ه  22ع��ام��ا خ�ل��ف ال�ق���ض�ب��ان ،وق ��د ت �ك��ون يف
الثمانينات من عمرها عند انتهاء مدة العقوبة.
وك��ان��ت املحاكمة الأوىل ل�ب��ارك ا�ستمرت ع�شرة ا�شهر
و�ألقت ال�ضوء على العالقات بني املجموعات ال�صناعية
ال�ك�برى وال�سلطة ال�سيا�سة يف ك��وري��ا اجلنوبية حيث
اتهمت بارك و�صديقتها املقربة �شوي �سون�-سيل بتلقي
ر�شاوى من مدراء �شركات كربى ،من بينها �سام�سونغ
الكرتونيك�س ،يف مقابل معاملة تف�ضيلية.
وخلفها يف ال�سلطة الرئي�س الي�ساري مون جاي م�ستفيدا
من الغ�ضب ال�شعبي �ضدها و�ضد حزبها املحافظ.

م�ؤمتر حزبها عرب الفيديو

ً
معقدا...؟
أمرا
�أملانيا :ملاذا تعترب خالفة �أجنيال مريكل � ً

قد يكون نوربرت روجتن ،النائب الربملاين املتخ�ص�ص يف الق�ضايا الدولية ،هو املالذ

•• الفجر –خرية ال�شيباين

•• عمان-وكاالت

�أعلنت املفو�ضية ال�سامية ل�ل�أمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أن احلكومة
الأردن�ي��ة �أدرج��ت الجئيها يف حملة التطعيم �ضد كورونا التي ب��د�أت هذا
الأ�سبوع ،ما يجعل الأردن ،واح��داً من �أول البلدان التي ت�ضم هذه الفئة
يف التطعيم �ضد الفريو�س .وح�صلت العراقية رية الكبا�سي على �أول لقاح
لالجئني يف الأردن ،مبركز التطعيم يف مدينة �إرب��د �شمال البالد� ،ضمن
احلملة التي �أطلقتها وزارة ال�صحة �أم�س الأول الأربعاء  .وقال املفو�ض
ال�سامي ل�ل�أمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،فيليبو غ��ران��دي يف بيان �إن
“الأردن �أظهر مرة �أخرى قيادة منوذجية وت�ضامنا مع الالجئني».

13

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

اجلي�ش الأمريكي واجلماعات اليمينية املتطرفة!...

ب���ع���د ت���أج��ي��ل��ه
مرتني ب�سبب �أزم��ة
ال������وب������اء ،اخ���ت���ار
االحت�����اد امل�سيحي
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي
ع��ق��د م����ؤمت���ره عرب
ال���ف���ي���دي���و ،ي��وم��ي
اجل��م��ع��ة وال�سبت
يعد
املقبلني .ال��ذي ُّ
حتدي ًا تقنيا وحتدي ًا
�سيا�سي ًا..
لأن� � ��ه مل ��ا ك ��ان ��ت �أجن� �ي�ل�ا مريكل
�ستغادر امل�ست�شارية يف اخلريف،
ف�إن الرجل الذي �سيفوز بت�صويت
امل�ن��دوب�ين ي��وم ال�سبت امل�ق�ب��ل لن
ي�صبح فقط رئي�س احل��زب الأول
يف �أمل��ان �ي��ا ،و�إمن ��ا �سيجل�س � ً
أي�ضا
على كر�سي ال��رج��ل الأوف ��ر حظا
ل�ل�ف��وز ب��امل���س�ت���ش��اري��ة .وق ��د خ�سر
مدلل جمموعة �أك�سل �سربينغر
ال�صحفية ،فريدري�ش مريز زمام
املبادرة .ا�ستبعد من قبل �أجنيال
مريكل يف �أوائ��ل العقد الأول من
القرن احل��ادي والع�شرين ،انتظر
النائب ال�سابق فر�صته وهو يعمل
يف جمال الأو�ساط املالية العالية،
وال �سيما كمدير ل�صندوق بالك
روك� .إن ��ه ي�ج���س��د ح ��زب االحت ��اد
امل�سيحي الدميقراطي املتحرر من
كل العقد ،وال��ذي يريد و�ضع حد
ل��روح الت�سويات واحللول الو�سط
ال�ت��ي ر�سختها م�يرك��ل .لكن دون

احلكومة الأردنية ت�سمح
لالجئني بالتطعيم �ضد كورونا

•• لوك الليربتي

مريكل تبحث عن وريث

مل تربز ا�ستطالعات الر�أي ال�شخ�صية الأوفر
حظــا داخــل االحتــاد الدميقراطي امل�ســيحي
�أي ت �ف��وي ����ض ،وج� ��د � �ص �ع��وب��ة يف
ت�أكيد ح�ضوره خالل هذه الأ�شهر
الوبائية ،والتي �شهدت حمافظة
امل�ست�شارة على �شعبية كبرية.
ال مف�ضل
يف املقابل ،يتقدم �أرم�ين ال�شيت
�إىل الأم��ام بطريقة دائرية .حتى
�أزم��ة كوفيد ،ك��ان رئي�س منطقة
راي�ن�لان��د� ،صاحب ال ��وزن الثقيل
يف ال�سيا�سة الأملانية ،يتبع ب�أمانة
غي
خ��ط �أجن �ي�ل�ا م�ي�رك��ل .وق ��د رّ
م �� �س��اره خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر الثمانية

•• عوا�صم-وكاالت

الأوىل من الوباء ،ودفع با�ستمرار
نحو مزيد من املرونة يف التعاطي
مع اجلائحة.
وتظهر �آالف ال��وف�ي��ات ك��ل يوم
ح � ��دود خ �ط��اب��ه .ومل ت �� �س �م��ح له
�شراكته ل��وزي��ر ال�صحة ال�شهري،
ين�س �سبان ،با�ستعادة وجاهته اىل
درج ��ة �أن �صحيفتي ،ب�ي�ل��د ودير
�شبيغل ،تعتقدان �أنه من املمكن �أن
يكون هناك تر�شّ ح منفرد تلقائي
لهذا الأخري.
ق� ��د ي� �ك ��ون ن� ��ورب� ��رت روجت � ��ن،
ال �ن��ائ��ب ال�ب�رمل��اين املتخ�ص�ص يف

�أبرز البنود
ين�ص االق�ت�راح على حتويل  1%من ع��ائ��دات ال�صادرات الإيرانية �إىل
العراق� ،إىل قوة القد�س يف احلر�س الثوري بينما �ستحظر واردات ال�سلع
واخلدمات من الواليات املتحدة.
و�سيحظر �أي “تعاون فعال” بني الإيرانيني واحلكومة الأمريكية ،و�إذا
كانوا غري مقيمني يف �إيران ف�سي�صنفون �إرهابيني و�سيخ�ضعون لتحرك
�إيراين عقابي على ال�صعيد الدويل.
ويلزم االقرتاح احلكومة ب�إ�صدار عملة دولية بامل�شاركة مع دول منتمية ملا
ي�سمى مبحور املقاومة ،كما يحرم �أي تفاو�ض بني طهران ،ووا�شنطن على
القدرات الدفاعية الإيرانية ،ون�شاطات �إي��ران الإقليمية وي�سقط �أهلية
منتهكيه لتويل املنا�صب احلكومية.
و�سيدعو االقرتاح احلكومة �إىل �إعطاء الأولوية التجارية ل�شركاء �إيران،
وهم ال�صني ،ورو�سيا ،والعراق و�سوريا ،وفنزويال.
خطوة يائ�سة
ي�شري �سعيد غولكار� ،أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية واخلدمة
العامة يف جامعة تيني�سي� ،إىل �أن جمل�س ال�شورى لي�س كياناً �أ�سا�سياً يف

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

�صناعة القرار اخلارجي الإيراين.
وقال للموقع نف�سه� ،إن “االقرتاح جمرد خطوة يائ�سة من جمموعة نواب
مت�شددين يريدون �إثبات والئهم للنظام واحلر�س الثوري .ال �أعتقد �أنه
يُ�سمح لهم بتمريره».
و�أ�ضاف “�إنهم ال يتمتعون باال�ستقاللية لإق��رار هذه القوانني .الربملان
الإيراين جمرد م�ؤ�س�سة ال�ستيعاب النخب والت�صديق على قرارات �آية اهلل
علي خامنئي .ال �آخذهم على حممل اجلد� .سي�صادقون على ما �أُمِ روا”
به.

لال�ستهالك الداخلي
ق��ال الأ�ستاذ امل�شارك مل��ادة التاريخ يف اجلامعة الأمريكية ب��درام بارتوي
�إن اق�تراح القانون قد يزيد التوترات لكنه موجه �أ�سا�ساً لال�ستهالك
الداخلي �أكرث من حتوله �إىل خطة جدية لتهديد وجود �إ�سرائيل ،حتى
لو �أ�صبح قانوناً.
ومع تزايد التقارير عن اقرتاح القانون ،ت�ساءل �إيرانيون عن �سبب تبديد
الربملان م��وارده على تعزيز عدوانية البالد �ضد العامل اخلارجي عو�ض
حتويلها ملداواة االقت�صاد.

ناقو�س اخلطر
�شهدت انتخابات فرباير �-شباط � ،2020أدنى �إقبال منذ  ،1979دقت
تلك االنتخابات ناقو�س اخلطر يف ال�سلطات عن خيبة �أمل �شريحة �سكانية
كبرية من م�سار النظام.
وبح�سب زياباري ،ال تريد غالبية الإيرانيني ،خا�ص ًة ال�شباب واملتعلمني
واملنتمني للطبقة الو�سطى ،ت��وت��رات طويلة امل��دى مع املجتمع الدويل
والعي�ش با�ستمرار يف ظل حرب و�شيكة مع الواليات املتحدة �أو �إ�سرائيل.
وتنظر الغالبية �أي�ضاً ب�شكل �سلبي �إىل �إنفاق احلكومة الأم��وال الطائلة
على برنامج نووي غري �شعبي مل ينتج الكهرباء وال عالجاً لل�سرطان ،بل
�سل�سلة من العقوبات وال�سنوات االقت�صادية ال�صعبة.
لقد �صوت الإيرانيون لروحاين مرتني لإخراج �إيران من عزلتها وحت�سني
معي�شتهم لكنه ف�شل .واليوم� ،أ�صبحت الرتبة خ�صبة النت�صار مت�شدد �أو
عن�صر من احلر�س الثوري يف االنتخابات املقبلة ،التي �ست�شهد ن�سبة �إقبال
منخف�ضة كما هو متوقع.
و�إذا حتقق هذا ال�سيناريو ف�ستتعقد عالقات �إيران مع الغرب �أكرث.

�إ�ستفادة
رد بيمـــــــان جعفــــــري ،وهــــــو م�ســــــاعد باحــــــث يف مركــــــــز �إيـــــــــران
والدرا�ســـــــات اخلليجيـــــــة يف جامعــــــة برين�ســـــتون� ،أن ال�ع��دي��د من
الربملانيني ،خا�صـ ًة املت�شـددين “ي�ســـــــتفيدون من مواجهــــــة م�ســــتمرة
م��ع ال��والي��ات املتحدة و�إ�ســــــــرائيل ،بالتحديـــــــد لأن�ه��ا تخلـــــق �إلهـــــــاء
عن امل�شـــــــــاكل الداخليـــــة مثل الف�ســــاد� ،ســـــــــوء الإدارة االقت�صاديـــــــة
وال�ســـــيا�ســـــــات الت�ســـــلطية».
وقال للموقع نف�سه� ،إن ه�ؤالء يظنون هذه امل�شاكل ناجمة فع ً
ال عن القوى
اخلارجية “لكن هذا �صحيح جزئياً .دمرت العقوبات االقت�صاد الإيراين
ملحِ قة الأذى باملواطنني العاديني ،لكن امل�شاكل الهيكلية يف �إيران متجذرة
يف خياراتهم اخلا�صة �أي�ضاً».
ووافقه على ذلك بارتوي بقوله“ :حقيقة الأمر� ،أنه دون قمع جدي للف�ساد
وت�سوية متفاو�ض عليها حول جميع الق�ضايا العالقة مع الواليات املتحدة
وحلفائها ،ال ت�ستطيع النخب الإيرانية حل م�شاكل البالد االقت�صادية
بطريقة جوهرية».

انتخابات رئا�سية يف �أوغندا و�سط �أجواء توتر
يديل الأوغنديون ب�أ�صواتهم يف انتخابات رئا�سية ت�شهد
توترا حيث يناف�س النائب ال�شاب واملغني ال�شعبي بوبي
واين الرئي�س املنتهية واليته يويري مو�سيفيني املر�شح
لوالية �ساد�سة بعد  35عاما يف ال�سلطة.
منذ م�ساء �أم�س الأول الأربعاء تعاين خدمة االنرتنت
من م�شاكل يف هذا البلد الواقع يف �شرق �إفريقيا .علقت
ال�سلطات ر�سميا �شبكات التوا�صل االجتماعي وخدمة
املرا�سلة الثالثاء يف ختام حملة �شابتها �أعمال عنف ،من
اعتقاالت و�أعمال �شغب و�سقوط ع�شرات القتلى.
وق��ال واي��ن ظهرا بعدما �أدىل ب�صوته يف مركز اقرتاع
ب �� �ض��واح��ي ال �ع��ا� �ص �م��ة ك �م �ب��اال “ما زل� ��ت �أ� �ش �ج��ع كل
الأوغنديني على احل�ضور والت�صويت”� .أمام الناخبني
الأوغنديني البالغ عددهم  18مليونا للتوجه اىل �أحد
مراكز االقرتاع يف البالد البالغ عددها � 34ألفا و600
الختيار الرئي�س ونوابهم.
و�أ� �ض��اف امل�غ�ن��ي �أن ��ه مت ت��وق�ي��ف ال�ك�ث�ير م��ن املراقبني

ترجمة خرية ال�شيباين

اقرتاح قانون �إيراين لتدمري �إ�سرائيل ...تهديد جدي �أم فارغ؟

تقدمت جمموعة من النواب يف جمل�س ال�شورى
الإي � ��راين ب��اق�ت�راح ق��ان��ون م��ن  61ب �ن��داً يجرب
احلكومة على االنتقام لقا�سم �سليماين لتهيئة
الأر�ضية لـ “�إزالة �إ�سرائيل من الوجود” بحلول .2041
ذكر الكاتب ال�سيا�سي يف موقع “�آ�سيا تاميز” كور�ش زياباري �أن بع�ض
الإعالم الإيراين و�صف االقرتاح بنزعة مغامِ رة �أو مقامرة خطرية.
ويت�ضمن الأخري جمموعة من الأحكام التي �إذا طبقت ف�إنها �ست�ؤدي �إىل
ت�صعيد التوتر يف �شرق �أو�سط يغلي �أ�سا�ساً.

•• كمباال�-أ ف ب

الق�ضايا الدولية ،هو امل�لاذ .فقد
حطم ��ص��ورت��ه ك�أف�ضل تلميذ يف
الق�سم بف�ضل حملة رائ �ع��ة على
و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي.
م�يرك�ل��ي ح�ت��ى ال �ن �خ��اع ،رغ ��م �أنه
ع ��ام  ،2012خ�ل�ا ًف ��ا لن�صيحة
امل�ست�شارة ،تر�شح رئي�سا لقائمة
االحت��اد امل�سيحي الدميقراطي يف
انتخابات راينالند .وك��ان الف�شل
م��ري��راً م��ع �أ� �س��و�أ نتيجة يف تاريخ
االحت��اد امل�سيحي الدميقراطي يف
تلك املنطقة.
ال جتر�ؤ ال�صحافة على التكهن

ب�ي�ن ه� � ��ؤالء ال �ث�لاث��ة �أو الأربعة
ك ��اث ��ول� �ي ��ك م� ��ن راي� � � ��ن ،غ�ي��ر ان
ا�ستطالعات ال ��ر�أي وا��ض�ح��ة� .إذا
ك��ان الأمل� ��ان ��س�ي���ص��وت��ون مبا�شرة
مل�ست�شارهم ،فلن يختاروا �أ ًي��ا من
ه � ��ؤالء ال ��رج ��ال� ...إن البافاري
م��ارك��و���س � �س��ودر ه��و مف�ضلهم.
حمافظ �أي�ضا ،ولكن من احلزب
ال� ��� �ش� �ق� �ي ��ق ،االحت� � � � ��اد امل�سيحي
االج�ت�م��اع��ي� .إذن ،م��ن ال� ��وارد �أن
يف�شل م�ؤمتر اجلمعة وال�سبت يف
ت�سوية م�س�ألة خالفة مريكل.
عن لو جورنال دي دميان�ش

طاملا �أنك مهتم بتاريخ الواليات املتحدة ،ف�أنت
تعلم �أن اجلماعات املتطرفة التي هاجمت مبنى
الكابيتول هيل الأ�سبوع املا�ضي تعمل يف الواليات
املتحدة منذ فرتة طويلة جدًا.
�إن خ�ط��اب دون��ال��د ت��رام��ب ،وج��ان��ب ك�ب�ير من
كراهية الأج��ان��ب ،وال��ذك��رى امل��ؤمل��ة لأح��داث 11
�سبتمرب  2001ت�ساعد يف جعلنا نن�سى �أحيا ًنا
�أن الإره� ��اب املحلي ه��و �أخ�ط��ر تهديد للواليات
املتحدة ...انه لي�س ظاهرة جديدة بل موثقة.
مل يقت�صر الأم��ر على ان جمموعات نظريات
امل � ��ؤام� ��رة وت �ف��وق ال �ع��رق االب �ي ����ض واملتطرفني
اليمينيني حفزهم خطاب دونالد ترامب وتقاع�س
احلزب اجلمهوري ،بل انتقلوا اىل الفعل ،و�أحداث
 6يناير لي�ست �سوى قو�س واحد من �أن�شطتهم.
يوم الثالثاء� ،أ�شار موقع بوليتيكو �إىل حقيقة
مقلقة ال ينبغي اال�ستهانة ب�ه��ا .م��ن ب�ين �أفراد
ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة الأم��ري �ك �ي��ة ،ه �ن��اك ع ��دد كبري
م��ن املنت�سبني اىل اليمني امل�ت�ط��رف على جميع
امل�ستويات .ه��ذه ال�ظ��اه��رة لي�ست ج��دي��دة ،ولكن
هناك خماوف من �أن ال�سلطات قد فقدت ال�سيطرة
ويتم حثهم على التحرك ب�سرعة وبقوة.
و�سبق �أن اتخذ اجلي�ش ،االثنني من هذا الأ�سبوع،
�إج��راءات �صارمة �ضد �ضابط �شاب تقا�سم مقطع
فيديو مع ثالثة ماليني من م�شرتكيه يف تيك
توك.
وهو ينكت وي�ستهزئ يف هذا الفيديو مبع�سكرات
االعتقال و�إبادة اليهود.
ان ما كان �سيعترب حالة معزولة لي�س �سوى قمة

جبل اجلليد .فقد �أظهر ا�ستطالع للر�أي قدمه
م��وق��ع الأخ �ب��ار الع�سكرية ع��ام � 2020أن �أكرث
من ثلث �أف��راد القوات امل�سلحة كانوا �شهودا على
تظاهرات ملتع�صبني للبي�ض �أو متطرفني ميينيني
يف القوات.
وم��ا زل��ت �أت��ذك��ر �أن �ضباطا �شبابا م��ن وي�ست
بوينت و�أنابولي�س ،مت توجيه اال�صبع لهم عام
 2019لتوا�صلهم ب��ا��س�ت�خ��دام �إ� �ش��ارات خا�صة
بجماعات تفوق البي�ض خالل احتفاالت ر�سمية.
ون�ق�ترب ب�شكل خطري م��ن القمة عندما ي�صاب
اجل�ي��ل ال �ق��ادم بلوثة الأي��دي��ول��وج�ي��ات وال�سلوك
امل�ستهجن.
و�إذا كنتم يف حاجة �أىل مزيد االقناع بخطورة
�أح� ��داث  6ي�ن��اي��ر �أو م��ا ي�ج��ري ه��ذا الأ� �س �ب��وع يف
الكوجنر�س ،ف�أنا �أعتقد �أن هذا املن�شور قد ي�ساعد
على التفكري.
�أذك ��ر يف اخل �ت��ام� ،أن��ه �إذا مت ت��أك�ي��د تعيينه من
قبل جمل�س ال�شيوخ ،ف�سي�صبح لويد �أو�سنت �أول
وزي��ر دف��اع �أ��س��ود ...وه��ذا رم��ز ق��وي وموعد طال
انتظاره.
ورمب��ا تتفقون معي يف �أن��ه ال ميكن االكتفاء
بالرموز ،مهما كانت قوتها ،يجب �أن نق�ضي على
هذا ال�شر الذي ال ينخر القوات فح�سب ،بل جز ًء
من املجتمع الأمريكي.
لن تكفي عملية العزل والرحيل النهائي لدونالد
ت��رام��ب ،بغ�ض النظر ع��ن متى �أو ك�ي��ف ...يجب
القيام ب�إدانة وا�ضحة للطبقة ال�سيا�سية ب�أكملها،
وي�ج��ب �أن ن��دع��م ب��ال�ك��ام��ل التحقيقات اجلارية
لت�سليط ال�ضوء على الأحداث.

االن�ت�خ��اب�ي�ين م��ن ح��زب��ه ��ص�ب��اح��ا .وق ��ال “فرقنا فرت
م��ن  22منطقة لأن�ه��ا ك��ان��ت مطوقة ومالحقة مثل
املجرمني من قبل ال�شرطة واجلي�ش».
املناف�سة ت��دور بني مر�شحني من جيلني خمتلفني يف
البالد التي ي�شكل ال�شباب دون �سن الثالثني ،ثالثة
�أرباع عدد �سكانها البالغ  44مليون ن�سمة.
من جهة ،مو�سيفيني ( 76عاما) ال��ذي يحكم البالد
منذ  1986ويبدو الأوفر حظا بالفوز .وقد حتول هذا
املقاتل ال�سابق اىل زعيم �سلطوي وهو يعد علنا الأيام
التي تف�صله عن “الن�صر” .يف �إفريقيا� ،أم�ضى فقط
تيودورو �أوبيانغ نغوميا يف غينيا اال�ستوائية وبول بيا يف
الكامريون وقتا �أطول منه يف ال�سلطة من دون انقطاع.
يف املقابل ي�ستفيد واي��ن ( 38ع��ام��ا) م��ن �شعبيته يف
�صفوف ال�شباب وفر�ض نف�سه كمناف�س �أ�سا�سي و�سط
معار�ضة منق�سمة قدمت ع�شرة مر�شحني �ضد حركة
املقاومة الوطنية ،احلزب احلاكم.
يف حي جنوفو يف كمباال ،قالت �سرييا ماكومبي �إنها
اختارت اال�ستمرارية.

املحافظون يلج�أون للتهدئة
وذكر زياباري م�ؤ�شرات على �أن النواب املحافظني
يحاولون تهدئة املخاوف العامة من �سعي �إيران
�إىل م��واج �ه��ة ع���س�ك��ري��ة م �ب��ا� �ش��رة حم�ت�م�ل��ة مع
�إ�سرائيل.
وقال رئي�س جلنة ال�سيا�سة اخلارجية والأمن القومي يف جمل�س ال�شورى
جمتبى زونور“ :ال حديث يف املجل�س عن �إجبار احلكومة على �إزالة النظام
ال�صهيوين يف � 20سنة».
و�أو� �ض��ح �أن امل�ق�ترح “مل يحمل ت�صميماً على �إن �ف��اق امل ��وارد احلكومية
وامل��وازن��ة العامة على �إ�ضعاف النظام ال�صهيوين ،لكن �إذا ك��ان القطاع
اخل��ا���ص مهتماً ب��دع��م جبهة امل�ق��اوم��ة ،فعلى الإدارة ت�سهيل مثل هذه
اجلهود” .واتهم الأح��زاب “املعادية” للربملان ب�إثارة “�ضجة �إعالمية”
حول املو�ضوع.
ويف  ،2015ق ��ال زون� ��ور“ :منلك �إذن � �اً م��ن اهلل لإزال� ��ة �إ� �س��رائ �ي��ل من
الوجود».

جمال للتفا�ؤل؟
�سيبقى احتمال �إقرار القانون وامل�صادقة عليه من جمل�س �صيانة الد�ستور،
ق�ي��د امل�ت��اب�ع��ة .واالق�ت��راح م �ب��ادرة “ثورية” ب��ارع��ة ل�ه��ا واج �ه��ة معادية
للأمريكيني والإ�سرائيليني لإر� �ض��اء املت�شددين يف النظام واملتدينني
التقليديني الذين انتخبوا  290م�شرعاً ال�ستبدال برملان كان معتد ًال
ب�شكل ن�سبي حتت قيادة املحافظ الرباغماتي علي الريجاين.
ويف نظر ه ��ؤالء املتطرفني� ،سيكون االق�تراح �شك ً
ال من �أ�شكال االنتقام
ملقتل �سليماين ،وكبري علماء �إيران النوويني حم�سن فخري زاده.
و�إذا �سقط االقرتاح فقد يكون هنالك جمال للتفا�ؤل ب�أن ال تزيد عالقات
�إي ��ران م��ع ال�ع��امل الأو��س��ع � �س��وءاً .لكن �إذا م��ر االق�ت�راح و�أ�صبح �سيا�سة
حكومية ر�سمية ،فيمكن توقع حلقة جديدة من االحتكاك التي قد تتحول
فع ً
ال �إىل مواجهة ع�سكرية ،وفقاً لزياباري.

�أونروا تطالب بدعمها ً
ماليا لتغطية
احتياجات لالجئني الفل�سطينيني

•• غزة-وكاالت

دعت وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني �أونروا
�أم�س اخلمي�س ،املجتمع الدويل �إىل زيادة دعمها ماليا لتغطية االحتياجات
املتنامية لالجئني الفل�سطينيني.
وقال املفو�ض العام لأونروا فيليب الزاريني يف م�ؤمتر �صحايف يف غزة� ،إن
امليزانية املتوقعة للوكالة يف العام اجلديد لن تغطي االحتياجات املتنامية
لالجئني الفل�سطينيني .و�أ�ضاف الزاريني “بد�أنا هذا العام برتحيل مايل
من العام املا�ضي الذي واجهنا فيه �صعوبات مالية كبرية واملجتمع الدويل
يعرف متاماً ما يحدث مع �أونروا وحاجتها مل�صادر متويل �أخرى».
وذك��ر الزاري�ن��ي �أن��ه زار الكثري م��ن العوا�صم م��ن بينها خليجية ،حل�شد
الدعم للوكالة ،و�سيزور الكويت الأحد املقبل من �أجل الهدف نف�سه على
�أمل ترجمة الدعم ال�سيا�سي لأونروا �إىل مزيد من الدعم املايل.
و�أعلن ات�صاالت مع �إدارة الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن على �أمل
ا�ستئناف الدعم املايل الأمريكي �إىل �أونروا الذي توقف يف بداية 2018
بقرار من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
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�أبوظبي ت�ضيء �أبرز معاملها باللون الأخ�ضر و�شعار
�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة متهيدا النطالق فعالياته
•• �أبوظبي  -وام:

�أ�ضاءت �أبوظبي عددا من �أبرز معاملها ال�سياحية والأيقونية باللون الأخ�ضر و�شعار
�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة قبل ايام من انطالق فعاليات الأ�سبوع  -املن�صة العاملية
املعنية بت�سريع وترية التنمية امل�ستدامة  -والذي ت�ست�ضيفه �شركة �أبوظبي لطاقة
امل�ستقبل “م�صدر” خالل الفرتة من � 18إىل  21يناير اجلاري ب�شكل افرتا�ضي
با�ستخدام تقنيات ومن�صات التوا�صل املرئي .واكت�سى عدد من املعامل الرئي�سية
يف الإمارة باللون بالأخ�ضر و�شعار الأ�سبوع وهي برج الرياح ومبنى �شركة �سيمنز
يف مدينة م�صدر ومقر �شركة �أبوظبي الوطنية للبرتول “�أدنوك” ومقر �سوق

14

�أبوظبي العاملي يف ج��زي��رة امل��اري��ة ومبنى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
بالإ�ضافة اىل �أبرز املعامل ال�سياحية يف جزيرة يا�س ومبنى بلدية العني.
وي�ساهم الأ�سبوع من خ�لال مبادراته وفعالياته املختلفة يف دف��ع عملية تبادل
امل �ع��ارف وت�ط�ب�ي��ق اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات وت�ط��وي��ر ح �ل��ول واق�ع�ي��ة مل��واج�ه��ة حتديات
اال�ستدامة والتغري املناخي.
وباعتباره احل��دث العاملي الرئي�سي الأول يف  2021ال�ع��ام ال��ذي حتتفل فيه
الإم��ارات مب��رور  50عاما على ت�أ�سي�سها �سي�سهم الأ�سبوع ب��دور رائ��د يف تعزيز
التعاون بني القطاع احلكومي وقطاع الأعمال والأط��راف املعنية يف املجتمع من
�أجل حتقيق �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.

�سلطان اجلابر يزور اليابان ويلتقى وزير االقت�صاد والتجارة وال�صناعة الياباين

الإمارات واليابان تتفقان على التعاون يف جمال وقود الأمونيا وتقنيات �إعادة تدوير الكربون
•• �أبوظبي  -وام:

ال �ت �ق��ى م �ع��ايل ال��دك �ت��ور �سلطان
�أح� �م ��د اجل ��اب ��ر ،وزي � ��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة والرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي لأدن� � � ��وك وجمموعة
�� �ش ��رك ��ات� �ه ��ا ،خ� �ل��ال زي � � � ��ارة عمل
اف�ت�را� �ض �ي��ة ل �ل �ي��اب��ان م ��ع معايل
كاجياما هريو�شي ،وزير االقت�صاد
وال �ت �ج ��ارة وال �� �ص �ن��اع��ة الياباين،
حيث تناول النقا�ش فر�ص التعاون
اال�سرتاتيجي ب�ين دول��ة الإمارات
واليابان و�سبل تعزيزه يف خمتلف
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
ومت خالل الزيارة االفرتا�ضية- ،
التي ح�ضرها �سعادة �شهاب �أحمد
ال�ف�ه�ي��م�� ،س�ف�ير دول ��ة الإم � ��ارت يف
اليابان  -االتفاق على التعاون بني
دول��ة الإم ��ارات وال�ي��اب��ان يف جمال
وقود الأمونيا وتقنيات �إعادة تدوير
ال�ك��رب��ون ،وذل��ك يف �أع �ق��اب توقيع
اتفاقية ت�ع��اون ب�ين �أدن��وك ووزارة
االق �ت �� �ص��اد وال �ت �ج��ارة وال�صناعة
ال �ي ��اب ��ان �ي ��ة ل �ت �� �س �خ�ير التقنيات
اجلديدة ذات اجلدوى التجارية يف
تقليل انبعاثات الكربون.
و� �س �ي �ل �ع��ب وق � ��ود الأم ��ون� �ي ��ا دوراً
م �ه �م �اً يف امل���س�ت�ق�ب��ل يف “اقت�صاد
الهيدروجني” ب��اع�ت�ب��اره حام ً
ال
للهيدروجني و�أح��د �أن ��واع الوقود
اخلايل من االنبعاثات.
وت��رك��زت املباحثات خ�لال الزيارة
االفرتا�ضية التي متت با�ستخدام
تقنية االت�صال املرئي ،على تعزيز
ال � �ت � �ع ��اون ال �� �ص �ن��اع��ي ب �ي�ن دول� ��ة
الإم � � � ��ارات وال� �ي ��اب ��ان ،والتن�سيق
وال � �ع � �م� ��ل اجل � �م� ��اع� ��ي يف جم ��ال
الت�صدي لتداعيات التغري املناخي،
•• �أبوظبي-وام:

و�إنتاج وقود الهيدروجني وت�ضافر
اجل � �ه� ��ود ل ��دف ��ع ع �ج �ل��ة التعايف
االق �ت �� �ص��ادي يف م��رح �ل��ة م ��ا بعد
كوفيد.19 -
وبهذه املنا�سبة قال معايل الدكتور
��س�ل�ط��ان �أح �م��د اجل ��اب ��ر “ ..نحن
� �س �ع��داء ب �ت��وق �ي��ع ه ��ذه االتفاقية
التي تتيح لنا التعاون مع اليابان
يف جم ��ال وق ��ود الأم��ون �ي��ا و�إع� ��ادة
ت� ��دوي� ��ر ال � �ك� ��رب� ��ون .وي � ��أت � ��ي ه ��ذا
التعاون يف مرحلة مهمة بالن�سبة
ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات ب��ال �ت��زام��ن مع
�سعينا ال�ستك�شاف م�صادر الوقود
امل�ستقبلية التي تتيح لنا �إنتاج املزيد
من الطاقة ب�أقل ن�سبة ممكنة من
االنبعاثات .كما ي�سعدنا الرتحيب
ب��ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ب��ور� �ص��ة �أبوظبي
ان�ترك��ون�ت�ي�ن�ن�ت��ال ل�ل�ع�ق��ود الآجلة
و�شركائنا اليابانيني ال�ستك�شاف
�إم �ك��ان �ي��ة ت���س�ع�ير ن�ف�ط�ه��م اخل ��ام
باعتماد عقود خ��ام م��رب��ان الآجلة
اجل��دي��دة ال�ت��ي �سيتم �إط�لاق�ه��ا يف
مار�س».
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه “ ت��رت�ب��ط دولة
الإم � � � � � ��ارات وال � �ي� ��اب� ��ان بعالقات
ث �ن��ائ �ي��ة وث� �ي� �ق ��ة ت �� �ش �ه��د ت� �ط ��وراً
م���س�ت�م��راً م���س�ت�ف�ي��دة يف ذل ��ك من
دع��م ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف الدولة
وح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى ت��ر� �س �ي��خ �أوا�� �ص ��ر
التعاون اال�سرتاتيجي وتعزيزه يف
امل �ج��االت االق�ت���ص��ادي��ة والتجارية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين ،حيث
تعد ال�ي��اب��ان ح��ال�ي�اً �أك�ب�ر م�ستورد
ملنتجات �أدن��وك من النفط والغاز
�إذ ت���س�ت��ورد م��ا ي �ق��رب م��ن 25%
م � ��ن ن �ف �ط �ه ��ا اخل � � � ��ام م � ��ن دول � ��ة
الإمارات .ونحن نعمل مع �شركائنا
احل ��ال�ي�ن واجل � ��دد م ��ن ال�شركات

اليابانية لتعزيز العالقات الثنائية
وا� �س �ت �� �ش �ك ��اف ف ��ر� ��ص وجم � ��االت
التعاون واال�ستثمارات امل�شرتكة يف
دولة الإمارات ويف خمتلف جماالت
وم� ��راح� ��ل ق� �ط ��اع ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از
التابعة لأدنوك والتي حتقق منافع
م �ت �ب��ادل��ة خ���ص��و��ص�اً ف�ي�م��ا ي�سعى
العامل لتحقيق التعايف االقت�صادي
يف مرحلة مابعد كوفيد.»19-
وت���ض�م�ن��ت ال ��زي ��ارة االفرتا�ضية
ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل تعزيز العالقات
االقت�صادية والتجارية بني البلدين
ع ��رو�� �ض� �اً ت �ق��دمي �ي��ة م ��ن ممثلني
عن وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة وم�صدر ،وجامعة حممد
ب ��ن زاي � ��د ل �ل��ذك��اء اال�صطناعي،

وم�س�ؤولني تنفيذيني م��ن �إدارات
�أدنوك.
كما عقد م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان
�أحمد اجلابر اجتماعاً مع ر�ؤ�ساء
ت �ن �ف �ي ��ذي�ي�ن ل� ��� �ش ��رك ��ات يابانية
ه ��ي �“ :إنبك�س كوربري�شن”،
و�إدمي�ستو”،
“و�إينو�س”،
و”كوزمو”،
و”كو�سان”،
و”ميت�سوبي�شي”،
و”جريا”،
و”ميت�سو و�شركا�ؤه” ،و”ايتو�شو
و”ماربوين”،
كوربري�شن”،
و”�سوميتومو ميت�سوي امل�صرفية”،
و”بنك ميزوهو” ،و”بنك ام يو �إف
جي».
ومت خ�ل�ال االج �ت �م��اع ا�ستعرا�ض
فر�ص التعاون املحتمل يف املجاالت

ذات االهتمام امل�شرتك يف خمتلف
القطاعات.
وق��ال معايل كاجياما هريو�شي “
ت�ع�م��ل وزارة االق�ت���ص��اد والتجارة
وال���ص�ن��اع��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة ع�ل��ى تعزيز
دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ت �ق��وم ع �ل��ى التعاون
يف ك��اف��ة امل ��وارد ،مب��ا يف ذل��ك وقود
الهيدروجني والأمونيا مع الرتكيز
ع�ل��ى تقنيات �إزال� ��ة ال �ك��رب��ون ،من
�أج� � ��ل ت �ع ��زي ��ز ع �ل�اق� ��ات ال �ت �ع ��اون
اال�سرتاتيجي ب�ين دول��ة الإمارات
واليابان .نحن �سعداء بتوقيع هذه
االت�ف��اق�ي��ة ون�ت�ط�ل��ع للعمل ب�شكل
وث�ي��ق م��ع دول ��ة الإم � ��ارات لتعزيز
ال�ت�ع��اون يف جم��ال وق��ود الأمونيا
وتقنيات �إع��ادة تدوير الكربون”.

كما وقعت �أدنوك وبور�صة �أبوظبي
ان�ترك��ون�ت�ي�ن�ن�ت��ال ل�ل�ع�ق��ود الآجلة
خالل االجتماع اتفاقيات للتعاون
اال�سرتاتيجي مع �شركة “كوزمو
�أويل” املحدودة  -كوزمو  -وعمالء
ي��اب��ان�ي�ين ال�ستك�شاف ال�ف��ر���ص يف
جمال ت�سعري النفط اخلام باعتماد
�آلية “خام مربان” اجلديدة التي
تعتمد نظام الت�سعري الآجل.
ومتتلك “كوزمو” �شراكات طويلة
الأم� � � ��د يف جم � ��ال اال�ستك�شاف
وال�ت�ط��وي��ر والإن� �ت ��اج يف �أبوظبي،
ح �ي��ث ت�ع�ت�بر �أح� ��د امل �� �س��اه �م�ين يف
��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للنفط املحدودة
“�أدوك” كما متلك ح�صة يف �شركة
البندق املحدودة.

وت� �خ� �ط ��ط “بور�صة �أب ��وظ� �ب ��ي
�إنرتكونتيننتال للعقود الآجلة”
لإط�ل�اق عملياتها وب ��دء التداول
يف ال �ع �ق��ود الآج� �ل ��ة خل� ��ام مربان
يف  29م��ار���س  .2021و�ستكون
بور�صة �أب��وظ�ب��ي �إنرتكونتيننتال
ل �ل �ع �ق��ود الآج � �ل� ��ة �أول م �ن �� �ص��ة يف
ال� �ع ��امل ل� �ت ��داول ال �ع �ق��ود الآجلة
لإن �ت ��اج �أب��وظ �ب��ي م��ن خ ��ام مربان
املتميز وال��ذي يتزايد ا�ستخدامه
ك�خ��ام قيا�سي يف اق�ت���ص��ادات �آ�سيا
�سريعة النمو .وكانت ت�سع من �أكرب
�شركات الطاقة العاملية قد �أعلنت
ان���ض�م��ام�ه��ا ل �ـ “بور�صة �أبوظبي
�إنرتكونتيننتال للعقود الآجلة”
من بينها �أدن��وك ك�شريك م�ؤ�س�س،
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ان �ب �ك ����س اليابانية
وواينو�س اليابانية املعروفة �سابقاً
حتت ا�سم « .« JXTG
ك �م ��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض مم �ث �ل��و �أدن� � ��وك
خ�لال االجتماع فر�ص ال�شراكات
واال�ستثمارات امل�شرتكة يف �أعمال
�أدنوك يف خمتلف جماالت ومراحل
ق �ط��اع ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ،م�ؤكدين
ا�ستعداد �أدنوك البرام �شراكات مع
ال�شركات اليابانية �ضمن �سعيها
لتنفيذ ا�سرتاتيجيتها املتكاملة
..2030
ال حاف ً
ومتتلك �أدن��وك �سج ً
ال من
ال �� �ش��راك��ات اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة التي
حتقق منافع متبادلة مع �شركات
نفط وغاز يابانية متتد لأكرث من
�أربعة عقود تغطي �سل�سلة القيمة
الكاملة للنفط والغاز .ويف ال�سنوات
الأخ �ي��رة ت �ع��ززت ه ��ذه ال�شراكات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ت���ش�م��ل جماالت
م�ت�ع��ددة يف ق�ط��اع ال�ن�ف��ط والغاز.
ففي يناير  ،2020وقعت �أدنوك

مبنا�سبة �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة« ..وام» ت�ستعر�ض �أهداف االجندة العاملية

تعد التنمية امل�ستدامة من �أهم
ال�ق���ض��اي��ا احل��ا��س�م��ة يف الع�صر
احل��دي��ث م��ع م��ا ي�شهده العامل
من حتديات اقت�صادية وبيئية و�صحية باتت ت�ستنزف ب�شكل حاد املوارد والرثوات
الطبيعية للكرة الأر�ضية مبا يهدد م�ستقبل الدول وال�شعوب .وت�ست�ضيف الإمارات
يف ال�ف�ترة م��ن � 18إىل  21يناير اجل ��اري ،ب�شكل اف�ترا��ض��ي�« ،أ��س�ب��وع �أبوظبي
لال�ستدامة  ،»2021وذل��ك تكري�ساً لدورها الفاعل وامل�س�ؤول يف دع��م م�ساعي
املجتمع ال��دويل بهذا ال�ش�أن من خ�لال حتفيز احل��وار العاملي ح��ول اال�ستدامة،
وحتويل الأفكار �إىل خطط وحلول وم�شروعات عملية وجمدية.
ومنذ مطلع االلفية الثالثة برزت العديد من الأدلة والوقائع التي دعت �إىل �إعادة
التفكري مب�سالة التنمية امل�ستدامة التي �أ�صبحت �ضرورة ملحة ومل تعد ترفا
خا�صة مع ما �شهده العامل من ذوبان للقمم اجلليدية ،وارتفاع درجات احلرارة
اىل م�ستويات غري م�سبوقة ،و�إزال��ة الغابات ،وتدهور الرتبة ،وا�ستمرار ال�ضغط
على املوارد الطبيعية مع ا�ستمرار منو ال�سكان وتزايد ا�ستهالكهم ،هذا على جانب

التحديات االقت�صادية وال�صحية والتعليمية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
ويعترب العام  2015نقطة حتول م�صريية يف تاريخ املجتمع الدويل الذي �أبدى
عزما وو�ضوحا غري م�سبوق على التعاون والتالحم يف �سبيل حتقيق م�ستقبل �أكرث
ازدهارا وا�ستدامة ل�صالح جميع �شعوب الأر�ض ،وذلك مع �صدور قرار هيئة الأمم
املتحدة بتبني �أجندة �أهداف التنمية امل�ستدامة  .2030و�أدت دولـة الإمارات دوراً
حموريـاً خالل امل�شـاورات التـي �أف�ضت �إىل الإعالن عـن �أهـداف التنميـة امل�سـتدامة
ول�ضمـان ا�سـتمرارية جهـود الإمـارات لتحقيـق �أهدافهـا الطموحـة يف هذا املجـال،
تـم ت�شـكيل اللجنة الوطنيـة لأهداف التنميـة امل�سـتدامة يف عـام  2017التي عملـت
علـى عـدد مـن امل�شـاريع الداعمـة لتنفيـذ بنـود �أجنـدة  2030علـى امل�سـتويني
املحلـي وال�ع��امل�ـ��ي .ومنحـت اللجنـة الوطنيـة تفوي�ضـاً بامل�شـاركة مـع �أ�صحـاب
العالقة من ال�شـركاء املحلييـن والدولييـن لتعزيز �أهداف الأجندة العاملية للتنمية
امل�ستدامة  2030ومواءمتهــا مــع �أولويــات الدولــة التنمويــة والأجندة الوطنيــة

 2021لدولـة الإمارات ،حيث تقـوم اللجنـة بر�صـد امل�ؤ�شـرات ومتابعتهـا بالتعـاون
مــع املراكــز الإح�صائية املحليــة ،بالإ�ضافة �إىل �أن اللجنــة م�ســ�ؤولة عــن املتابعــة
الدوريــة للتقــدم املحــرز و�إجــراء املراجعــة للمراحــل التـي تـم �إجنازهـا.
وحددت الأجندة العاملية للتنمية امل�ستدامة  17هدفا مثلت دعوة جلميع البلدان
الفقرية والغنية واملتو�سطة الدخل للعمل على تعزيز االزدهار مع الأخذ باالعتبار
حماية كوكب الأر�ض ،حيث تدرك هذه االهداف ب�أن الق�ضاء على الفقر يجب �أن
ي�سري جنباً �إىل جنب مع اال�سرتاتيجيات التي تبني النمو االقت�صادي كما تتناول
جمموعة من االحتياجات االجتماعية مبا يف ذل��ك التعليم وال�صحة واحلماية
االجتماعية وفر�ص العمل مع معاجلة تغري املناخ وحماية البيئة.
وت�سعى الأجندة العاملية للتنمية امل�ستدامة وفقا لأهدافها �إىل الق�ضاء على الفقر
بجميع �أ�شكاله يف كل مكان حيث ال يزال  10يف املائة من �سكان العامل يعي�شون يف
فق ٍر مدق ٍع اليوم ،ويكافحون من �أجل احل�صول على االحتياجات الأ�سا�سية مثل

ال�صحة والتعليم املياه وال�صرف
ال���ص�ح��ي .وت���س�ت�ه��دف االجندة
ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى اجل� ��وع وتوفري
الأمن الغذائي والتغذية املح�سّ نة
وت �ع ��زي ��ز ال� ��زراع� ��ة امل�ستدامة
خا�صة مع وج��ود �أك�ثر من  820مليون �شخ�ص يف العامل يعتادون الذهاب �إىل
الفرا�ش جائعني ،كما �أن ه��ذه الأرق��ام مر�شحة للزيادة ب�سبب جائحة كوفيد-
 .19وتدعو االجندة �إىل �ضمان متتع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية
يف جميع الأعمار ،كذلك �ضمان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل وتعزيز فر�ص
التع ّلم مدى احلياة للجميع� ،إ�ضافة �إىل �إتاحة املياه النظيفة وخدمات ال�صرف
ال�صحي للجميع .وتعد امل�ساواة بني اجلن�سني من �أب��رز �أه��داف االجندة العاملية
للتنمية امل�ستدامة والتي تعتربها قاعدة �أ�سا�سية و�ضرورية لعامل م�سامل ومزدهر
وم�ستدام ،كذلك احل��د من ان�ع��دام امل�ساواة داخ��ل البلدان وفيما بينها .وتن�شد
االجندة �ضمان ح�صول اجلميع بتكلفة مي�سورة على خدمات الطاقة احلديثة
امل��وث��وق��ة وامل���س�ت��دام��ة ،وت�ع��زي��ز النمو االق�ت���ص��ادي امل�ضطرد وال���ش��ام��ل للجميع
وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع.

•• �أبوظبي-وام:

وقعت هيئة املوارد الب�شرية التابعة
ل� ��دائ� ��رة الإ�� �س� �ن ��اد احل� �ك ��وم ��ي يف
�أبوظبي و�شركة الإم��ارات العاملية
ل�ل�أمل�ن�ي��وم� ،أك�ب�ر ��ش��رك��ة �صناعية
يف ال ��دول ��ة خ � ��ارج ق �ط��اع النفط
وال �غ��از ،ام�س اتفاقية تهدف �إىل
تعزيز ف��ر���ص العمل للمواطنني
الإم ��ارات� �ي�ي�ن و� �ض �م��ان ا�ستدامة
عمليات القطاع ال�صناعي احليوي
ب�أيد وطنية مبا يتوافق مع �أهداف
التنمية االجتماعية واالقت�صادية
لإمارة �أبوظبي.
و� �س �ي �ت �ع��اون ال� �ط ��رف ��ان لتوفري
امل� ��زي� ��د م� ��ن ال� �ف ��ر� ��ص لل�شباب
الإم��ارات��ي ال�ب��اح��ث ع��ن عمل من
ق��اع��دة ب �ي��ان��ات ال �ه �ي �ئ��ة ،و�إتاحة
املجال �أمامهم لتطوير مهاراتهم
ل�شغل وظ��ائ��ف ف�ن�ي��ة ،وذل ��ك من
خ�لال برنامج ال�ت��دري��ب الوطني
“م�شغل م�صهر” التابع ل�شركة
الإم ��ارات العاملية للأملنيوم حيث
�سيتم توقيع عقود عمل دائمة مع
امللتحقني ب��ال�برن��ام��ج م��ن اليوم
الأول.
و�ستقوم الهيئة مبوجبها برت�شيح
�أ� �س �م ��اء �إ� �ض��اف �ي��ة ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
ال�برن��ام��ج التدريبي املكثف لدى
ال �� �ش��رك��ة ،وال � ��ذي ي���س�ت�م��ر عاما
واحدا انطالقا من يناير 2021
ليتم توفري الوظائف للمر�شحني
يف ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة داخ ��ل
م�صاهر ال�شركة بعد �إمت ��ام مدة
التدريب بنجاح.
وق � ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة “عن بعد”..
��س�ع��ادة ع�ل�ي��اء ع �ب��داهلل املزروعي،

اتفاقية مع وكالة املوارد الطبيعية
والطاقة اليابانية ،لتخزين �أكرث
من  8ماليني برميل من النفط
اخل��ام يف م��راف��ق تخزين يابانية.
ومتثل االتفاقية جتديداً وتو�سعة
التفاقية �سابقة بني دولة الإمارات
وال �ي��اب��ان ل�ت�خ��زي��ن ال�ن�ف��ط اخلام
انتهت عام .2019
وح���ص�ل��ت � �ش��رك��ات ال�ن�ف��ط والغاز
اليابانية خ�لال ال�سنوات الأخرية
على ح�ص�ص يف امتيازات �أبوظبي
النفطية ،حيث ح�صلت “�إنبك�س” يف
عام  2019على امتياز ا�ست�شكاف
النفط والغاز يف املنطقة الربية ،4
ك�م��ا ح�صلت يف ع��ام  2018على
ن�سبة  10%يف االمتياز اجلديد
حلقل “ زاكوم ال�سفلي” البحري،
وق��ام��ت ك��ذل��ك ب�ت�م��دي��د ح�صتها
ال �ب��ال �غ��ة  40%يف ام �ت �ي��از حقل
“�سطح” ،وزيادة ح�صتها يف امتياز
حقل “�أم الدلخ” من � 12%إىل
 40كما ح�صلت “�إنبك�س” يف عام
 ،2015على ح�صة  5%يف امتياز
�أبوظبي الربي.
ويجمع بني دولة الإمارات واليابان
ع�لاق��ات اقت�صادية ثنائية وثيقة
ت�ع��ود �إىل ع��ام  1961ع�ن��دم��ا مت
ت���ص��دي��ر �أول ��ش�ح�ن��ة م��ن النفط
اخلام الإماراتي من حقل �أم ال�شيف
البحري يف �أبوظبي �إىل اليابان .ويف
ال�سنوات الأخ�يرة ،تعززت التجارة
بني دول��ة الإم ��ارات واليابان حيث
بلغت القيمة الإج�م��ال�ي��ة للتجارة
غ�ي��ر ال �ن �ف �ط �ي��ة ب�ي��ن الإم� � � � ��ارات
وال �ي��اب��ان  481.34م�ل�ي��ار درهم
“ 130.8م �ل �ي��ار دوالر” على
مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية من
� 2009إىل .2019

اتفاقية بني املوارد الب�شرية ب�أبوظبي والإمارات للأملنيوم لتوفري فر�ص العمل للكوادر الوطنية ال�شابة

االتفاقية تهدف �إىل تعزيز التوطني يف القطاع اخلا�ص واال�ستثمار يف قدرات املواطنني ومتكينهم يف الوظائف الفنية

مدير ع��ام هيئة امل��وارد الب�شرية،
وعبدالنا�صر �إبراهيم بن كلبان،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم بح�ضور عدد من
م�س�ؤويل الطرفني.
ومب� ��وج� ��ب االت� �ف ��اق� �ي ��ة� ،ستقوم
�شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم
ب��ال��و� �ص��ول �إىل م �ع �ل��وم��ات هيئة
املوارد الب�شرية اخلا�صة بالباحثني
عن عمل من مواطني الدولة ومن
ثم �ستقوم بتنظيم برنامج للتوجيه
والإر�� �ش ��اد ال��وظ�ي�ف��ي للمواطنني

ال��ذي��ن وق��ع االخ�ت�ي��ار عليهم من
ال���ش��رك��ة وال�ه�ي�ئ��ة م �ع��ا ،ليخ�ضع
امل��ر� �ش �ح��ون الخ� �ت� �ب ��ارات حتديد
امل�ستوى وامل�ق��اب�لات ال�شخ�صية.
و��س�ي�ت��م ت �ع��ري��ف امل ��ؤه �ل�ي�ن منهم
بربامج التدريب الوطني “م�شغل
م�صهر” اخل � ��ا� � ��ص بال�شركة
وم�ت�ط�ل�ب��ات�ه��ا و� �س �ت��وق��ع ال�شركة
عقودا مع املنت�سبني ممن يظهرون
ق � � ��درات واع � � ��دة ،ل�ل�ان� �خ ��راط يف
ال �ت��دري��ب الأك ��ادمي ��ي وال �ف �ن��ي يف
املعهد التدريبي التابع لل�شركة ،و

يلي ذلك دخولهم التدريب العملي
يف املوقع.
وق ��ال ��ت �� �س� �ع ��ادة ع �ل �ي��اء عبداهلل
املزروعي �إن االتفاقية متثل امتدادا
ل�ب�رن��ام��ج �أب ��وظ �ب ��ي للم�سرعات
احلكومية “غدا  ،”21وجلهود
ال �ط��رف�ي�ن يف حت �ق �ي��ق ال�شراكة
اال�سرتاتيجية وترجمة للتعاون
امل��ؤ��س���س��ي وال�ع�م��ل ب ��روح الفريق
ب�ين ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي واخلا�ص
ل �ت �ع��زي��ز م �� �ش��ارك��ة امل ��واط� �ن�ي�ن يف
ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ن��اع��ي ،م� ��ؤك ��دة �أن

الهيئة تعمل بالتن�سيق مع �شركة
الإم� ��ارات العاملية ل�ل�أمل�ن�ي��وم على
ت �ط��وي��ر �آل� �ي ��ات ال �ع �م��ل امل�شرتك
وت� �ع ��زي ��زه ��ا خل ��دم ��ة الأه � � � ��داف
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل�ط��رف�ين ومبا
يعود بفائدة مبا�شرة على ال�شباب
املواطن الباحث عن عمل.
و�أ��ض��اف��ت  “ :ب�ن��اء على الأولوية
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ل� ��رف� ��ع ن�سبة
امل���ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة للمواطنني يف
�سوق العمل ،ن�سعى يف هيئة املوارد
الب�شرية لإك�ساب القوى العاملة

املواطنة املهارة واملعرفة الالزمة
لدخول �سوق عمل تناف�سي ،وذلك
م��ن خ�ل�ال اخ�ت�ي��ار �أع �ل��ى معايري
ال �ت��دري��ب الأك ��ادمي ��ي وامل �ه �ن��ي يف
خمتلف املجاالت.».
و�أ��ش��ارت �إىل �أن اجلهود امل�شرتكة
التي �ستبذل خالل املرحلة املقبلة
من خالل جلانها املخت�صة لتنفيذ
كافة املهام املنوطة بهم على �أكمل
وج ��ه م��ن �أج ��ل ال��و� �ص��ول لنتائج
� �س��ري �ع��ة وف��اع �ل��ة وحت �ق �ي��ق كافة
اخلطط والت�صورات املو�ضوعة من

منطلق حر�ص الهيئة على �ضمان
ال��و� �ص��ول �إىل ن �ت��ائ��ج مم �ي��زة مبا
يعزز جاهزية الباحثني عن العمل
لالن�ضمام �إىل م�ك��ان العمل من
خ�لال تطوير م�ه��ارات�ه��م وتعزيز
معارفهم لدفع النمو االقت�صادي
يف امل�ستقبل.
و�أث� � �ن � ��ت � �س �ع ��ادت �ه ��ا ع� �ل ��ى جهود
�شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم
وح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى ت��وف�ي�ر الفر�ص
ال��وظ�ي�ف�ي��ة وا� �س �ت �ق �ط��اب املواهب
امل� ��واط � �ن� ��ة وت ��وظ �ي �ف �ه ��ا لتعزيز

م � �ع � ��دالت ال � �ت ��وط �ي�ن وال� � �ك � ��وادر
الوطنية يف ال�شركة  ..معربة عن
�أملها يف �أن حتقق اتفاقية التعاون
تطلعات الطرفني وتخدم �أهداف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
امل�ستدامة وتعزيز منظومة العمل
يف �إم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي وف �ق��ا لر�ؤية
وتوجهات احلكومة.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال عبدالنا�صر
�إبراهيم بن كلبان  “ :ت�شكل هذه
االتفاقية نقطة انطالق ل�شراكة
مثمرة مع م�ؤ�س�سة ت�شاركنا الر�ؤية
والتوجهات ،مما �سي�ساعدنا على
م��واءم��ة ا�سرتاتيجياتنا احلالية
ب���ش�ك��ل �أف �� �ض��ل ل�ت�ط��وي��ر املواهب
الوطنية الإم��ارات�ي��ة .وم��ن خالل
التعاون مع هيئة املوارد الب�شرية،
� �س �ت��وا� �ص��ل الإم� � � � � ��ارات العاملية
ل�ل�أمل �ن �ي��وم ال ��وف ��اء ب��ال �ت��زام �ه��ا يف
ت��وف�ير ف��ر���ص التوظيف ملواطني
الإمارات ،وتنظيم برامج التدريب
املتخ�ص�صة املتقدمة ،مبا ي�ؤهلهم
ل �ل �ع �م��ل يف ال ��وظ ��ائ ��ف الفنية.
وي�ح��دون��ا اعتقاد را��س��خ �أن �شباب
الإم��ارات ميثلون �أ�سا�س م�ستقبل
ال��وط��ن ،الأم� ��ر ال ��ذي دف�ع�ن��ا �إىل
�إطالق برامج التدريب يف ال�شركة
م�ن��ذ ال �ع��ام  ،1982و�سنوا�صل
جهودنا ال��رام�ي��ة لتنمية املواهب
الوطنية وتدريبها لدعم �أهداف
قيادتنا الر�شيدة «.
ومتثل هذه االتفاقية خطوة هامة
من جانب �شركة الإمارات العاملية
لل��أمل �ن �ي��وم ،وال� �ه ��ادف ��ة �إىل دعم
تطوير امل��واه��ب الإم��ارات �ي��ة التي
تركز على توفري فر�ص التوظيف
والتدريب ل�شباب الإمارات.
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ويز �إير �أبوظبي تد�شن اليوم �أوىل رحالتها من �أبوظبي �إىل �أثينا
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت “ويز �إير �أبوظبي”� ،أحدث �شركات الطريان الوطنية
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،عن جاهزيتها لتد�شني
�أوىل رحالتها ر�سمياً من مطار �أبوظبي الدويل �إىل �أثينا،
اليوم اجلمعة املوافق  15يناير اجلاري.
وبهذه املنا�سبة ق��ال جوزيف ف��ارادي ،رئي�س جمل�س �إدارة
“ويز �إير �أبوظبي” و�أح��د م�ؤ�س�سي ال�شركة عام :2003
“ي�سرنا �إط�ل�اق �أوىل رحالتنا االقت�صادية م��ن �أبوظبي
والتي متثل �أح��د �أه��م الوجهات اجل��دي��دة لل�شركة ،والتي
برهنت جناحها يف توفري خيارات جديدة لل�سفر االقت�صادي

ب�أ�سعار تناف�ســــية ومبا ين�ســـــجم مع ر�ؤيتهــــــا وتطلعاتهــــا
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .كمـــــــا ن�ت�ط�ل��ع �إىل ال �ت �ع��اون م��ع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني لتوفري خيـــــــارات �ســـــفر جديدة ومتنوعــة
لل�سكان وال�سياح».
وت�ستعد “ويز �إير �أبوظبي” التي جرى ت�أ�سي�سها بال�شراكة
ب�ين ��ش��رك��ة “القاب�ضة  »ADQوجم �م��وع��ة “ويز �إير”
ال�ق��اب���ض��ة ،لت�شغيل رح�لات �ه��ا �إىل م��دي�ن��ة ثي�سالونيكي
اليونانية من �أبوظبي يف  4فرباير  2021وتتوفر تذاكر
ال��رح�لات ع�ل��ى م��وق��ع ال���ش��رك��ة الإل� �ك�ت�روينwizzair. :
 ،comوتطبيق الهاتف املتحرك اخلا�ص بها.
وك ��ان ��ت وي� ��ز �إي � ��ر �أب ��وظ� �ب ��ي ،ق ��د �أع �ل �ن��ت ع ��ن � �ش �ب �ك��ة من

الوجهات التي تخطط لربطها مع �أبوظبي وت�شمل �أثينا،
وثي�سالونيكي ،والإ�سكندرية ،وكوتاي�سي ،والرنكا ،و�أودي�سا،
ويريفان� ،إىل جانب �إطالق املزيد من الوجهات مع تو�سيع
ال�شركة لأ�سطولها يف �أبوظبي خالل الأ�شهر املقبلة.
وي�ضم �أ��س�ط��ول ط��ائ��رات “ويز �إي��ر �أبوظبي”  4طائرات
من ط��راز �إيربا�ص  A321neoاجلديدة كل ًيا ،التي تتيح
لل�شركة �أق��ل ب�صمة بيئية ممكنة م�ق��ارن��ة مبناف�سيها يف
املنطقة.
وتتبنى ال�شركة �أف�ضل املمار�سات يف جم��ال التعقيم عرب
�شبكتها ،من خالل التدابري الوقائية املعززة التي ت�ضمن
من خاللها �صحة و�سالمة امل�سافرين و�أفراد طاقمها.
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•• �أبوظبي -وام:

ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وزراء االقت�صاد وريادة الأعمال والتجارة اخلارجية
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
�سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ���س اخليمة ام�س مبجل�س �سموه
مبدينة �صقر ب��ن حممد ك�لا من

معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االقت�صاد وم�ع��ايل الدكتور �أحمد
بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع
ال �� �ص �غ�ي�رة وامل �ت��و� �س �ط��ة ومعايل
ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أح�م��د الزيودي

وزير دولة للتجارة اخلارجية.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض خطة
م���ش�ترك��ة لتنمية وت�ط��وي��ر قطاع
االق �ت �� �ص��اد ب�ي�ن وزارة االقت�صاد
واجل � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب � ��إم� ��ارة ر�أ�� ��س
اخليمة يف �إط��ار اجلهود امل�شرتكة

مهرجان دبي للت�سوق يطلق حتدي «يا �سالم
يا دبي» على من�صات التوا�صل الإجتماعي
•• دبي  -وام:

�أط �ل��ق م�ه��رج��ان دب��ي للت�سوق م�سابقة حتدي” #يا_
�سالم_يا_دبي” ال��راق ����ص ال ��ذي
ي�ستهدف ع�شاق املو�سيقى ال�ستعرا�ض
م��واه �ب �ه��م وذل � ��ك اح �ت �ف��اال بالأغنية
ال�شهرية “يا �سالم يا دبي” العاملية -
التي ت�سلط ال�ضوء على املكانة العاملية
التي و�صلت �إليها مدينة دبي مع بداية
ال �ع��ام اجل��دي��د وجت�م��ع ب�ين اث�ن�ين من
�أ�شهر الفنانني هما النجم را�شد املاجد
واملغني وكاتب الأغاين واملنتج املو�سيقي
احلائز على ع��دة جوائز “غرامي ريد
وان .و�صممت هذه امل�سابقة على و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي لتعك�س طابع
م��دي�ن��ة دب ��ي وم �ه��رج��ان دب ��ي للت�سوق
وتن�شر الأج ��واء الإيجابية يف خمتلف
�أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل ح �ي��ث مي �ك��ن للجميع
امل���ش��ارك��ة يف حت ��دي “#يا_�سالم_
يا_دبي” ..فيما تتميز جميع احلركات
الراق�صة �ضمن التحدي ب�أنها �سهلة الأداء وميكن تعلمها
ب�سرعة كما �أنها تقدم الكثري من امل��رح .ويقدم “حتدي

#يا_�سالم_يا_دبي” الراق�ص  -الذي جرى �إطالقه
ي��وم  7يناير املا�ضي وي�ستمر حتى  14فرباير املقبل -
للفائزين ق�سائم بقيمة � 30ألف درهم مع جوائز �أ�سبوعية
لأف���ض��ل مقاطع فيديو يتم حتميلها
ع�ل��ى من�صات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي.
� �ص �م��م ال� �ت� �ح ��دي ف ��ري ��ق الراق�صني
اخلا�ص باملاي�سرتو املو�سيقي ريد وان
حيث ميكن ل�سكان دب��ي وزواره� ��ا من
جميع الأعمار اال�ستمتاع بامل�شاركة يف
هذا التحدي الرائع واال�ستمتاع ب�أجواء
البهجة وامل��رح وت�سجيل فيديو مدته
 30ثانية يظهرون خالله مهاراتهم
يف ال ��رق� �� ��ص .ومي �ك ��ن ن �� �ش��ر مقاطع
الفيديو با�ستخدام @ dsfsocialعلى
“�إن�ستجرام” �أو@discoverdubai
ع� �ل ��ى “تيك توك” �أو ع� �ل ��ى �أي
من�صة �أخ ��رى ي�خ�ت��ارون�ه��ا با�ستخدام
ال��و� �س��وم “#يا_�سالم_يا_دبي”
و» MyDSF#و.»MyDubai#
وينبغي �أن يلتزم امل�شاركون يف مقاطع
الفيديو بجميع تدابري ال�صحة وال�سالمة التي تهدف �إىل
منع انت�شار وباء “كوفيد.»19-

 3مبادرات و  5ور�ش �إلكرتونية
وا� �س �ت �ج��اب��ة مل �ت �غ�ي�رات االقت�صاد
ال�ع��امل��ي وب�ي�ئ��ة الأع �م��ال اجلديدة
التي فر�ضتها جائحة كورونا� ،أطلق
امل�ج�ل����س  3م �ب��ادرات �إلكرتونية،

مل�ساعدة امل�ستثمرين على اال�ستفادة من الفر�ص الواعدة لإمارة �أبوظبي

مكتب �أبوظبي لال�ستثمار يفتتح ثمانية مكاتب متثيلية عاملية
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن مكتب �أبوظبي لال�ستثمار عن افتتاح ثمانية مكاتب متثيلية
ج��دي��دة ل��ه يف ك��ل م��ن ت��ل �أب �ي��ب ،ون �ي��وي��ورك ،و��س��ان فران�سي�سكو،
وفرانكفورت ،ولندن ،وباري�س ،وبكني ،و�سي�ؤول ،وذل��ك كجزء من
مبادرات املكتب اال�سرتاتيجية التي تهدف لتعزيز الدعم الذي يقدمه
املكتب للم�ستثمرين يف خمتلف �أنحاء العامل .و�ستعمل �شبكة املكاتب
العاملية التي مت ت�أ�سي�سها بالتعاون مع دائرة التنمية االقت�صادية -
�أبوظبي على تو�سيع نطاق و�صول مكتب �أبوظبي لال�ستثمار �إىل
الأ�سواق اخلارجية الرئي�سية جلذب ال�شركات املبتكرة وت�شجيعها
لت�أ�سي�س �أعمالها وتنميتها يف �إم��ارة �أبوظبي .وبهذه املنا�سبة ،قال
معايل حممد علي ال�شرفاء ،رئي�س دائ��رة التنمية االقت�صادية –
�أب��وظ�ب��ي“ :توا�صل �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي العمل على ت�أ�سي�س عالقات
اقت�صادية ا�سرتاتيجية م��ع �شركائنا الدوليني وذل��ك م��ن خالل
تعزيز فر�ص اال�ستثمار امل�شرتك ودعم املبتكرين وال�شركات العاملية،
بهدف متابعة التطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة للإمارة .ويعك�س افتتاح مكتب �أبوظبي لال�ستثمار ثمانية
مكاتب �إقليمية ح��ول ال�ع��امل ال �ت��زام الإم� ��ارة ب ��إط�لاق امل��زي��د من
الفر�ص اال�ستثمارية بالتعاون مع ال�شركاء الدوليني الرئي�سيني،
حيث �ستعمل املكاتب التمثيلية كحلقة و�صل بني الأ�سواق الدولية
الرئي�سية والفر�ص اال�ستثمارية ال��واع��دة يف الفئات االقت�صادية
التي تتمتع ب�إمكانيات منو قوية لدينا ،الأم��ر ال��ذي يفتح الباب

وا�سعاً �أم��ام فر�ص جديدة للتعاون بني �شركات القطاع اخلا�ص يف
�أبوظبي ونظرائهم على امل�ستوى الدويل» .وكانت �إمارة �أبوظبي قد
احتلت املركز الثاين ع�شر على م�ستوى العامل يف ممار�سة �أن�شطة
الأعمال بح�سب تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال ال�صادر عن البنك
ال ��دويل ،حيث متكنت الإم ��ارة م��ن تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة
ورائ��دة لال�ستثمارات الأجنبية� ،إذ ت�ساهم البيئة املواتية للأعمال
والبنية التحتية املتقدمة وال��دع��م الكبري ال��ذي تقدمه الإمارة
لقطاع الأعمال يف توفري فر�ص جتارية هامة لل�شركات القائمة على
االبتكار .و�سرتكز �شبكة املكاتب الدولية ملكتب �أبوظبي لال�ستثمار
على ت�سهيل التوا�صل ب�ين ال�شركات يف �أ�سواقها الدولية و�إمارة
�أبوظبي ،مبا ي�ساهم يف تعريف امل�ستثمرين الدوليني مبزايا عديدة
لت�أ�سي�س الأع �م��ال وتو�سعتها يف الإم� ��ارة .وب�ه��دف ت��وف�ير الدعم
الأم�ث��ل لل�شركات يف خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل� ،ستعمل �شبكة املكاتب
الدولية على اال�ستفادة من الإمكانيات املحلية لهذه ال�شركات يف
الأ�سواق الدولية مبا مي ّكن مكتب �أبوظبي لال�ستثمار من توفري
حزم الدعم التي تلبي متطلبات امل�ستثمرين على م�ستوى العامل،
حيث �سي�صبح من الأ�سهل على ال�شركات الدولية النا�شئة الو�صول
�إىل برامج الدعم الكاملة التي يوفرها مكتب �أبوظبي لال�ستثمار،
مبا يف ذلك خدمات رعاية امل�ستثمرين واحلوافز املختلفة املتاحة
لها .وي�أتي تو�سع مكتب �أبوظبي لال�ستثمار على ال�صعيد الدويل
لي�ستكمل “برنامج االبتكار” اجلديد ال��ذي يقدم دعماً بقيمة 2
مليار درهم ( 545مليون دوالر) من خالل توفري حزم دعم مالية

�أطلق  3مبادرات و 5ور�ش �إلكرتونية ونظم  14جل�سة �ضمن مبادرة زيارات املجل�س

•• ال�شارقة-الفجر:

مت �ك��ن جم �ل ����س �� �س� �ي ��دات �أع� �م ��ال
ال �� �ش��ارق��ة ال �ت��اب��ع مل ��ؤ� �س �� �س��ة مناء
ل�ل�ارت� �ق ��اء ب � ��امل � ��ر�أة ،م ��ن حتويل
التحديات والأزم��ات التي �شهدها
ال�ع��امل خ�لال ال�ع��ام  ،2020ويف
م�ق��دم�ت�ه��ا ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا� ،إىل
فر�ص من خالل مرونته العالية يف
اال�ستجابة لظروف بيئة الأعمال
اجل� ��دي� ��دة وم� �ت� �غ�ي�رات الأ� � �س� ��واق
امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة وال�سلوكيات
اال�ستهالكية لدى �أف��راد املجتمع،
�إ�ضافة �إىل قدرته على اال�ستفادة
م � ��ن ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا واع� �ت� �م ��اد
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�ت�ح��ول الرقمي
مب ��ا ي �� �ض �م��ن ا�� �س� �ت� �م ��رار وتطور
�أعمال ع�ضواته .ولتحقيق �أق�صى
فائدة لع�ضواته مبا يتما�شى مع
منط �إدارة الأعمال اجلديد ،نقل
املجل�س حملة “زيارات املجل�س”
امليدانية التي �أطلقها نهاية عام
� 2019إىل م �ب��ادرة �إلكرتونية،
حيث ا�ستهدفت احلملة ت�سليط
ال� ��� �ض ��وء ع� �ل ��ى اخل � ��دم � ��ات التي
يقدمها املجل�س لرائدات الأعمال
ال��راغ �ب��ات ب�ت�ط��وي��ر م�شاريعهن،
وال �ت �ع��رف ع�ل��ى � �س �ي��دات الأعمال
يف املجتمعات املحلية من خمتلف
القطاعات ،بينما جتتمع ع�ضوات
املجل�س بعد حت��وي��ل احلملة �إىل
زي� ��ارات �إل �ك�ترون �ي��ة ع�بر جل�سات
اف�ترا��ض�ي��ة ل�ت�ب��ادل الأف �ك��ار حول
خمتلف الأع�م��ال وا�سرتاتيجيات
التكيف م��ع بيئة ال�ع�م��ل� ،إذ نفذ
امل �ج �ل ����س  14زي � � ��ارة ميدانية
والكرتونية خالل .2020

ل�ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية
وت�ع��زي��ز تناف�سية الإم � ��ارة يف ظل
الإم �ك��ان��ات وال �ق��درات ال�ت��ي تتمتع
ب�ه��ا ومب ��ا ي �خ��دم ج �ه��ود احلكومة
يف حت�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
ال�شاملة .ح�ضر اللقاء ال�شيخ �أحمد

ب��ن �صقر ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س دائرة
اجلمارك رئي�س جمل�س ادارة هيئة
مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية
“راكز” وال �� �ش �ي ��خ � �س �ل �ط��ان بن
ج�م��ال ب��ن �صقر ال�ق��ا��س�م��ي مدير
�إدارة �ش�ؤون املواطنني يف الديوان

الأم�يري وال�شيخ �أرحمة بن �سعود
ب��ن خ��ال��د القا�سمي م��دي��ر الق�سم
الإع�لام��ي ملكتب �سمو ويل العهد
وال�شيخ حممد بن �سعود بن خالد
القا�سمي وعدد من مدراء الدوائر
يف ر�أ�س اخليمة.

�أكدت بيانات عودة الن�شاط للعديد من القطاعات االقت�صادية يف االمارات
�صحح
ال�ق��درة على �إدام ��ة ه��ذا النمو خ�لال ال�ع��ام  ، 2021ومب�ع��دالت ُت ّ
التقديرات التي كانت متداولة خالل العام املا�ضي.
ظهر ذلك يف �أرقام الأداء التي حققها قطاع ال�سياحة وال�سفر ،متمثال يف
ن�سب �إ�شغال الفنادق يف امارتي �أبوظبي ودبي� ،سواء من ال�سياح من خارج �أو
داخل الدولة .وترافق الن�شاط امل�ستعاد يف هذا القطاع وا�سع الت�شغيل ،مع
بيانات يف القطاع غري النفطي ويف قطاع التجزئة� ،أ�شاعت الثقة ب�أن وترية
النمو القطاعي واالجمايل متتلك قدرة التوا�صل خالل عام .2021
وع��زز من دواع��ي الثقة بتحقيق ن�سب منو جيدة يف القطاعات املختلفة
ا�ستئناف ال�سفر اجل��وي ون�شاط املعار�ض وامل��ؤمت��رات ،وال��ذي تزامن مع
ارتفاع ملمو�س يف ا�سعار النفط ،الأمر الذي انعك�س ب�آثاره االيجابية على
الأ�سواق املالية خالل الأ�سبوعني الأولني من العام اجلاري.
وترادفت موجبات الثقة بتحقيق مزيد من الن�شاط مع توا�صل البيانات
االق �ت �� �ص��ادي��ة االي �ح��اب �ي��ة ال �ت��ي ظ �ه��رت خ�ل�ال االي � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة املا�ضية،
باح�صائيات �صادرة عن جهات حملية ودولية ومن �ضمنها ما وثقه ال�سجل
الوطني االقت�صادي من منو ملحوظ يف عدد الرتاخي�ص التجارية التي
�سجلت خ�لال العام املا�ضي وو�صلت ذروت�ه��ا يف �شهر دي�سمرب وتوا�صلها
بوترية �أعلى يف يناير اجل��اري .و�أعقب هذه االح�صائيات  ،بيانات دولية
عن م�ؤ�شر الإ�شغال الفندقي يف الإمارات للأ�شهر الع�شرة الأوىل من العام
املا�ضي.

وغري مالية لل�شركات املبتكرة يف قطاعات �أخرى تتمتع مبقومات
منو عالية� ،ضمن �آلية دعم تركز ب�شكل �أكرب على امل�ستثمرين من
خمتلف �أنحاء العامل .ومن جانبه ،قال �سعادة الدكتور ط��ارق بن
هندي ،مدير عام مكتب �أبوظبي لال�ستثمار“ :توفر �إمارة �أبوظبي
للم�ستثمرين الدوليني بيئة عمل جذابة نظراً ملا متتاز به من بنية
حتتية عاملية ،وم��ا تزخر به من �إمكانيات كبرية للنمو .و�ستعمل
�شبكتنا من املكاتب الدولية كبوابة للو�صول لفر�ص ا�ستثمارية
�أكرب ،و�ستمكننا من الو�صول �إىل ال�شركات من جميع الأحجام يف
خمتلف �أنحاء العامل .كما �ستعمل فرق العمل العاملية لدينا مبثابة
نافذة مثالية على �أبوظبي ،نظراً ملا تتمتع به من معارف وقدرات
حملية وا�سعة ت�ضمن ح�صول امل�ستثمرين على ال��دع��م ال�شامل
الذي مي ّكنهم من تطوير وتنمية �أعمالهم يف الإمارة» .وكان مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار قد �أعلن يف �شهر �سبتمرب من العام  2020عن
خططه الفتتاح �أول مكتب متثيلي له خارج دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة يف ت��ل �أب �ي��ب ب��إ��س��رائ�ي��ل .وق��د دخ��ل امل�ك�ت��ب يف ��ش��راك��ة مع
جمموعة ( )G42املتخ�ص�صة يف الذكاء اال�صطناعي واحلو�سبة
ال�سحابية ومقرها يف �إم��ارة �أبوظبي ،ال�ست�ضافة املكتب التمثيلي
ملكتب �أبوظبي لال�ستثمار يف تل �أبيب .و�سيعمل املكتب ال��ذي يقع
يف ال�ف��رع اجل��دي��د ال��ذي د�شنته جمموعة ( )G42م��ؤخ��راً يف تل
�أبيب على تعزيز التعاون بني امل�ؤ�س�ستني �إىل جانب توفري الفر�ص
ل�شركات التكنولوجيا الإ�سرائيلية التي ترغب بت�أ�سي�س �أعمالها
وتو�سعتها يف �إمارة �أبوظبي.

�سيدات �أعمال ال�شارقة يعزز مهارات اقت�صاد امل�ستقبل عرب العديد من الفعاليات والربامج خالل العام 2020

لتمكني �أك�ثر من  2000ع�ضوة
م�سجلة يف املجل�س من اال�ستفادة
من خدمات التدريب واال�ست�شارات
ع�بر تطبيقه الإل �ك�ت�روين وهي،
ن�صائح املجل�س ،واملجل�س يقر�أ،
وم �� �ص �ط �ل �ح��ات امل� �ج� �ل� �� ��س ،حيث
ت�ضمنت امل� �ب ��ادرة الأوىل تقدمي
ن�صائح �ساعدت �سيدات الأعمال
على اال�ستفادة من الأوق��ات التي
ق�ضينها �أثناء احلجر املنزيل من
خالل تزويدهن بالأفكار واملعارف
ال �ع �م �ل �ي��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق بكيف ّية
موا�صلة �أعمالهن التجارية.
وم � ��ن خ �ل��ال م � �ب� ��ادرة “املجل�س
يقر�أ” ،ي��و��ص��ي جم�ل����س �سيدات
�أعمال ال�شارقة يف كل �أ�سبوع بقراءة
كتاب ي�ستعر�ض موا�ضيع خا�صة
ب��الأع �م��ال والإدارة� ،أم ��ا مبادرة
م���ص�ط�ل�ح��ات امل�ج�ل����س فتت�ضمن
� �ش��رح م �ع��اين �أك �ث�ر امل�صطلحات
وال�ع�ب��ارات �شيوعاً وا�ستخداماً يف
ه � � � ��ذا امل� � �ج � ��ال،
ح� �ي ��ث ي �� �ش ��ارك
امل� � � � �ج� � � � �ل� � � � �� � � � ��س
م � �� � �ص � �ط � �ل � �ح � �اً
ج � � ��دي � � ��داً على
ه ��ذه امل�ن���ص��ة يف
كل �أ�سبوع.
وب �ه ��دف تعزيز
خربات ع�ضواته
ب�أ�س�س التجارة
الإل � �ك �ت�رون � �ي� ��ة
و�آليات الرتويج
ع �ب��ر ال�شبكة
ال� �ع� �ن� �ك� �ب ��وت� �ي ��ة
وزيادة معارفهن
ب� � ��اق � � �ت � � �� � � �ص� � ��اد

الإن �ت��رن � ��ت وخ �� �ص��ائ �� �ص��ه ب�شكل
ع � ��ام ،وط � ��رق و�� �ص ��ول امل�ستهلك
�إىل امل �ن �ت �ج��ات ،ن �ظ��م امل �ج �ل ����س 5
ور� ��ش �إل�ك�ترون�ي��ة ه��ي“ ،املبيعات
ع��ن بعد” ،و”الأدوات الرقمية
و”اﻟﺗﺟﺎرة
للإنتاجية”،
و”الت�سويق
ا�ﻹﻟﻛﺗرونية”،
الرقمي” ،ك� �م ��ا ن� �ظ ��م جل�سة
�إل �ك�ت�رون �ي��ة ب �ع �ن��وان “ا�ستخدام
الأل ��وان خ�لال الأزمات” تناولت
ت ��أث�ي�ر و�أه �م �ي��ة الأل � � ��وان يف علم
النف�س ،وط��رق ا�ستخدام الألوان
ملوازنة طاقة الفرد ،ومدى ت�أثري
الألوان على �شخ�صيته.
و�ضمن م �ب��ادرة “حوار املجل�س”
ال� �ت ��ي �أط �ل �ق �ه��ا جم �ل ����س �سيدات
�أعمال ال�شارقة يف مايو ،2019
ب� �ه ��دف اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن جت ��ارب
املخت�صني يف ق�ط��اع��ات الأعمال،
نظم املجل�س خ�لال ع��ام 2020
�أرب � �ع� ��ة ج �ل �� �س��ات ح� ��واري� ��ة ،منها

ثالث افرتا�ضية تناولت م�ستقبل
ال�صناعات الغذائية وامل�شروبات”،
وم�ستقبل الأزي ��اء امل�ستدامة �إىل
ج��ان��ب االجت��اه��ات امل�ستقبلية يف
جم��ال التجميل وامل �ج��وه��رات ،يف
ح�ين ك��ان��ت اجلل�سة ال��راب�ع��ة على
�شكل لقاء داخل املجل�س �ضم عدداً
م��ن ال�ع���ض��وات ح�ي��ث ا�ستعر�ضت
فيه ن��وال النعيمي ع�ضو جمل�س
�إدارة جم �ل ����س �� �س� �ي ��دات �أع� �م ��ال
ال�شارقة وم�ؤ�س�س مطعم و حلويات
« ،»Paper Figجت��رب �ت �ه��ا يف
ق �ط��اع ال���ض�ي��اف��ة وك�ي�ف�ي��ة تطوير
املهارات التي يحتاجها هذا القطاع
يف ظ ��ل امل� �ت� �غ�ي�رات االقت�صادية
املحلية والعاملية.
ود�� �ش ��ن جم �ل ����س � �س �ي��دات �أع �م��ال
ال �� �ش��ارق��ة يف ي �ن��اي��ر ع ��ام 2020
ب��ا� �س �ت �� �ض��اف��ة وف � ��د م ��ن املجل�س
االق �ت �� �ص ��ادي امل �� �ص��ري ل�سيدات
الأعمال ،وكان من �أهم خمرجات

هذا الزيارة �إبرام �شراكات جديدة
ل �ت �ب��ادل اخل �ب��رات ال �ت��ي تتيحها
جت � � ��ارب �� �س� �ي ��دات الأع� � �م � ��ال من
اجلانبني وتعزيز التعاون امل�شرتك،
�إىل جانب تعريف رائدات الأعمال
امل�صريات بالفر�ص اال�ستثمارية
واملزايا التي توفرها بيئة الأعمال
يف �إمارة ال�شارقة.
ويف �إط ��ار �أن�شطته املتنوعة التي
�شهدها عام � ،2020أطلق املجل�س
ح�م�ل��ة ب �ع �ن��وان “طالبات اليوم،
رائ� � ��دات امل�ستقبل” ،ت�ستهدف
ت �ع��ري��ف ال �ط��ال �ب��ات الطموحات
ال�ل��وات��ي ي��ردن دخ��ول ع��امل ريادة
الأع� �م ��ال ،وت��أ��س�ي����س م�شاريعهن
اخلا�صة بخدمات املجل�س ،حيث
ت���ض�م��ت احل �م �ل��ة ت�ن�ظ�ي��م زي� ��ارات
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف
ال�شارقة ،كما �أطلق حملة بعنوان
“�سيدات ال�شارقة” ،احتفا ًء باليوم
الوطني ال�ـ  49لدولة الإم ��ارات،

ا�ستمرت على مدى �شهر دي�سمرب،
لت�سلط ال�ضوء على �أبرز منجزات
رائدات الأعمال وق�ص�ص جناحهن
من خالل ا�ستعرا�ض جتارب �أربع
� �س �ي��دات ع�ل��ى م�ن���ص��ات التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ال �ت��اب �ع��ة للمجل�س،
ه��ن ��س�ع��ادة ��ش��ذى عل��اي النقبي
 م�ؤ�س�س مركز �شذى للتجميل،رب لتنظيم
و�شيخة مغاور م�ؤ�س�س ت ُ
حفالت الزفاف ،وعائ�شة ال�سوقي،
م��ؤ��س����س “�سويتوبيا” ،وفاطمة
�شويطر م�ؤ�س�س “ذي �آرك كويف».
و��ش��ارك املجل�س يف منتدى املر�أة
يف التكنولوجيا يف ال�شارقة الذي
عقد يف تاريخ  18فرباير ،2020
مركزاً على الدور الريادي للمر�أة
يف جم��االت االبتكار التكنولوجي
وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي مب���ش��ارك��ة 25
متحد ًثا يف خم�س جل�سات حوارية،
وم � ��ن الإجن� � � � ��ازات ال� �ت ��ي ت�سجل
للمجل�س يف العام املا�ضي �إطالق

موقعه االل�ك�تروين بحلة جديدة
م�ت���ض�م�ن��ا اخل� ��دم� ��ات وال�ب�رام ��ج
والأن � �� � �ش � �ط� ��ة وامل� � � �ب � � ��ادرات التي
يقدمها.
و�أك ��دت ال�شيخة هند بنت ماجد
القا�سمي رئي�س جمل�س �سيدات
�أعمال ال�شارقة� ،أن ع�ضوات املجل�س
ا�ستطعن م��واءم��ة �أع�م��ال�ه��ن مع
بيئة الأعمال اجلديدة من خالل
��س�ل���س�ل��ة م ��ن امل � �ب� ��ادرات وال ��ور� ��ش
الإلكرتونية التي �أ�سهمت بتعزيز
م �ع��ارف �ه��ن ب� ��الآل � �ي� ��ات احلديثة
للقيادة وال�ت��وا��ص��ل م��ع اجلمهور
والعمالء  ،كما حول املجل�س معظم
خدماته �إىل �إل�ك�ترون�ي��ة ،م�شرية
�إىل �أن املبادرات التي �أطلقها خالل
ع��ام  2020تتما�شى مع �أهدافه
ور�ؤي �ت��ه يف دع��م ��س�ي��دات ورائ ��دات
الأعمال يف ال�شارقة للتحول نحو
�أمن��اط اقت�صاد امل�ستقبل ،وتعزيز
م���س��اه�م�ت�ه��ن يف ع�م�ل�ي��ة التنمية
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة
ال�شاملةللدولة،
و م�سا عد تهن
ع� � �ل � ��ى حتقيق
امل � � � � ��زي � � � � ��د م ��ن
طموحاتهن.
و�أ�شارت ال�شيخة
هند بنت ماجد
ال � � �ق � ��ا� � � �س � � �م � ��ي
�إىل �� � �ض � ��رورة
اال� �س �ت �ف��ادة من
درو� ��س 2020
ال � � �ت� � ��ي �أث� � � � ��رت
ع � �ل� ��ى خمتلف
قطاعات احلياة
وم� �ن� �ه ��ا ق �ط ��اع

الأع �م��ال بطبيعة احل��ال ،والبناء
عليها يف التخطيط ال�سرتاتيجيات
عام  2021وما بعده وخ�صو�صاً
�أن هذه الدرو�س �أثبتت �أن الأزمات
ال �ك�ب�رى ت ��أت��ي دون م �ق��دم��ات ما
ي��ؤك��د �أهمية امل��رون��ة واال�ستعداد
ال ��دائ ��م وال � �ق ��درة ع �ل��ى مواجهة
التحديات و�إدارة الأزمات ،مو�ضحة
�أن جمل�س �سيدات �أعمال ال�شارقة
يحدد توجهاته لعام  2021وفقاً
مل��ا ا��س�ت��وع�ب��ه م��ن درو� ��س 2020
بالرتكيز على تعزيز بيئة الأعمال
مب��ا ي��واك��ب م �ت �غ�يرات االقت�صاد
العاملي ومتطلبات ريادة الأعمال.
ي�شار �إىل �أن جمل�س �سيدات �أعمال
ال���ش��ارق��ة ،وم�ن��ذ ت�أ�سي�سه يف عام
 ،2002ي�ت�ب�ن��ى ن�ه�ج�اً متكام ً
ال
يهدف �إىل دع��م م�شاريع الأعمال
وال�شركات التي متتلكها وتديرها
�سيدات الأعمال ،وتقدمي امل�ساعدة
وامل�شورة الفنية الالزمة لل�سيدات
ال��راغ �ب��ات ب ��إط�ل�اق �أع �م��ال �ه��ن يف
ال �� �ش��ارق��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل دعمهن
م ��ن خ �ل�ال �إق ��ام ��ة � �ش ��راك ��ات مع
امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة
وخ��ارج�ه��ا ،وت��وف�ير الفر�صة لهن
ل �ل�تروي��ج مل���ش��اري�ع�ه��ن يف خمتلف
املن�صات االقت�صادية واملهنية على
امل�ستويني املحلي والعاملي.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات  -عو�ض العامري

ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  1305م�ل��ك حم�م��د عبدال�سميع ع�ث�م��ان  -ب��زن����س ب��اي -
الهاتف - 045897971:الفاك�س.......:

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية العراب لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/9/22واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2020/9/22وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله  ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :العراب لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م
العنوان  :م�ستودع رقم  2ملك دائرة العقارات حكومة دبي  -بردبي  -القوز ال�صناعية.
ال�شكل ال�ق��ان��ون:ذات م�سئولية حم��دودة رق��م الرخ�صة 516396 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري  69052 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2020/9/22واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/9/22وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ال�شرق االو�سط لتدقيق
احل�سابات  -عو�ض العامري العنوان  :مكتب رقم  1305ملك حممد عبدال�سميع
عثمان  -بزن�س ب��اي  -ال �ه��ات��ف - 045897971:ال�ف��اك����س, .......:م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2299/2020/11مدين جزئي

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 1990/2020/100احوال نف�س م�سلمني

اعالن بالن�شر
 8225/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/علي �سعيد عبداهلل حممد الطنحاين
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سيتورامو التيبوفا
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )167010درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد علي عبدالعظيم عما�شه  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :دعاء �سالم حماد عطيه ندا
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بنفقة م�ؤقتة ونفقة زوجية ونفقة �صغري والطالق لل�ضرر
ونفقة عدة ونفقة متعة وم�ؤخر ال�صداق وم�سكن �شرعي وتقرير احل�ضانة واجرة حا�ضنة وا�ست�صدار
اقامة بالدولة للمدعية ولل�صغري املح�ضون وت��أم�ين طبي والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة -
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/1/18ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد يف
مبنى االحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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يف الدعوى رقم 2020/77:ت�سوية التزامات مالية
حمكمة دبي االبتدائية
باال�شارة اىل املو�ضوع اعاله واىل تكليف املحكمة املوقرة لنا كخبري ت�سوية التزامات بالدعوى
بعاليه وب �ن��اء ع�ل��ى م��اج��اء ب��احل�ك��م التمهيدي ال���ص��ادر يف ال��دع��وى ب� �ت ��اري ��خ2020/11/17:
عليه يرجى من كافة الدائنني للمدين (م�صطفى عبداهلل االم��ام) بتقدمي مالديهم من
م�ستندات متعلقة بالدين امل�ستحق مرفق به امل�ستندات امل�ؤيدة وتاريخ ا�ستحقاق الدين وذلك
خالل  20يوم عمل من تاريخ �صدور االع�لان وذل��ك على عنوان اخلبري/عبداملجيد حممد
املرزوقي بامارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بناية برج امل�صرف  -الطابق اخلام�س ع�شر
مكتب  - 1504هاتف  - 042555363ف��اك ����س - 042555433:هاتف رق� ��م - 026274177:بريد
الكرتوين.amao2004@eim.ae:
خبري ت�سوية االلتزامات
عبداملجيد حممد املرزوقي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان
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مو�ضوع الدعوى  :يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واعالن
املدعي عليه ب�صورة عن �صحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم:الزام املدعي عليه
ب�سداد مبلغ وقدره ( )10000درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحلني ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن -1 /افاميا كار رينتالز م.د.م�.س � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :كناز نايل �شقري � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى
وحتديد جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليه ب�صورة عن �صحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت
احلكم:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )10000درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحلني ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2021/1/25ال�ساعة � 09.00ص يف مكتب �إدارة الدعوى ال�سابعة لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

حماكم دبي

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

اعالن بالن�شر

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

اعالن بالن�شر

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:
ال�سيد /را�شد حممد علي الناعور  ,اجلن�سية االمارات  ,وطلب الت�صديق على حمرر يت�ضمن
(تنازل) يف ح�صته البالغه  %100يف اال�سم التجاري:م�ؤ�س�سة ال�سبخه ملقاوالت البناء  ,ن�شاط
الرخ�صة مقاوالت بناء فئة خام�سة  ,واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان
رخ�صة جتارية رق��م 517247:ال�صادر ب�ت��اري��خ 2002/12/29:يف دائ��رة التنمية االقت�صادية
بخورفكان اىل ال�سيدة:فاطمه را�شد حممد  ,اجلن�سية االمارات  ,ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

املرجع 17 :
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد /كوراتاتيل حممد  -اجلن�سية الهند  ,يرغب
يف البيع والتنازل عن ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيد/من�صور كوراتاتيل
كوراتاتيل حممد اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (�شبكة الرعاية للحا�سوب االيل) والتي
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )25638ال�صادرة من دائرة التنميه
االقت�صادبه  ,تغيري ن�شاط  ,تغيري اال�سم التجاري لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ,تنازل �صاحب
الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ابي حما�سب قانوين

العنوان  :مكتب رقم  03-306ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ش  -دي��رة -
القرهود  -الهاتف - 044252890:الفاك�س.......:

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية الرواد لالوراق املالية �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2020/12/24واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2020/12/24وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه  ،م�صطحباً معه
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :الرواد لالوراق املالية �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب  304ملك عبدالرحيم حممد ال��زرع��وين  -دي��رة  -القرهود .ال�شكل
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 572856 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 76008مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2020/12/24واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/12/24وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ابي حما�سب قانوين العنوان
 :مكتب رقم  03-306ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ش  -ديرة  -القرهود -
الهاتف - 044252890:الفاك�س, .......:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ابي حما�سب قانوين

العنوان  :مكتب رقم  03-306ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ش  -دي��رة -
القرهود  -الهاتف - 044252890:الفاك�س.......:

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أع�لاه لت�صفية لو�سينتا لتجارة معدات واجهزة �آبار النفط والغاز
الطبيعي وقطع غيارها ���ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/1/5واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/1/5وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله  ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :لو�سينتا لتجارة معدات واجهزة �آب��ار النفط والغاز الطبيعي
وقطع غيارها �ش.ذ.م.م
العنوان  :حمل رق��م  - 8ملك �سهيل اخ�تر بركات جمال  -بردبي  -الور�سان .ال�شكل
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 881888 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1487981 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2021/1/5واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/1/5وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ابي حما�سب قانوين العنوان
 :مكتب رقم  03-306ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ش  -ديرة  -القرهود -
الهاتف - 044252890:الفاك�س, .......:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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دائرة املحاكم  -مكتب �إدارة اخلرباء

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

�إعالن للح�ضور �أمام اخلبري احل�سابي

املرجع 57 :
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد /حممد احمد جعفر احمد الزرعوين -
االمارات اجلن�سية  ,يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف
الرخ�صة امل�سماه (م�ؤ�س�سة اطل�س للعبايات واملالب�س اجلاهزة) ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم - 18805:اىل ال�سيد/رم�ضان ر�ضا
حممد �صالح الزرعوين  -اجلن�سية االمارات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

املرجع 59 :
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد /حممد احمد جعفر احمد الزرعوين -
االمارات اجلن�سية  ,يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف
الرخ�صة امل�سماه (ق�صر باري�س لتجارة العبايات وال�شيل) ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم - 514755:اىل ال�سيد/رم�ضان ر�ضا حممد
�صالح الزرعوين  -اجلن�سية االمارات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

دعوى رقم 2020/203:جتاري كلي  -حماكم ر�أ�س اخليمة

املدعيني/ال�سيدة لوال �أبريا ح�سن وال�سيد يو�سف ح�سني حممد  -بوكالة/جمموعة
الو�صل الدولية
املدعي عليه/ال�سيد زهينيا هو
يتعني ح�ضور االج�ت�م��اع ع��ن ط��ري��ق ب��رن��ام��ج مايكرو�سوفت تيمز Microsoft
 Teamsلالجتماع مع اخلبري املذكور واح�ضار كافة امل�ستندات والوثائق التي ت�ؤيد
موقفكم يف الدعوى رقم  2020/203جتاري كلي ر�أ�س اخليمة  ,وذلك يوم االثنني
املوافق يف  2021/1/25يف متام ال�ساعة � 10:30صباحا

حماكم ر�أ�س اخليمة  -مكتب �إدارة اخلرباء
اخلبري احل�سابي:جاد دواليبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدمت املواطنة (فاطمة عبدالرحيم �سامل هزاع احلمادي)
رقم الهوية 78419987943265:بطلب اىل حمكمة �أبوظبي
االبتدائية  -ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من (فاطمة)
اىل(يفء)  -فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
فاطمة حممد جازم  -كاتب عدل
القا�ضي�/سلطان حممد خمي�س الكعبي
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

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

املرجع 2021/1 :
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد /علي حممد علي �سيف بوعفراء املزروعي
 اماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم  784197281907259يرغب يف البيعوالتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك لل�سيد/فار�س حممد علي بوعفراء
املزروعي  -اماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم  784197452065408يف الرخ�صة
امل�سماه (باب الليه للتخلي�ص اجلمركي) م�ؤ�س�سة فردية واملرخ�صة من دائرة التنمية
االقت�صادية بامارة ال�شارقة برقم780748:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل بال�شارقة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  193/2020/322ا�ستئناف عقاري
مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/436عقاري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :خالد جماهد �ضيف اهلل املطريي � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنهم � -1 :سلطان را�شد �سعيد الظاهري � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
�ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :مبا ان املدعي /خالد جماهد �ضيف اهلل املطريي قد اقام الدعوى
املذكورة اع�لاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت احلكم التمهيدي بتعيني خبري من
ديوان �سمو احلاكم وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2021/1/21:ال�ساعة
� 10:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد
رئي�س ال�شعبة

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/8449

تنفيذ رقم 2020/6666

تنفيذ رقم 2020/8578

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/01/20لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم �شي �شارل �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
معدات مطعم 32,050
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد مزاد
علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة 6:00
م�ساءا ي��وم االثنني  2021/01/20لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده كارجو كري
�شيبينغ اند فورورينج ( �شركة ذات م�سئولية حمدودة ) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
31,730
ب�ضائع متنوعة
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل بزيارة
املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه
معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/01/20لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده املركز الطبي الوطني و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
معدات طبية و�أغرا�ض مكتبية 55,850
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

الكاتب العدل
�صناعية /5ال�شارقة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

املرجع 60 :
ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد /حممد �سويد ن�صاري  -ايران اجلن�سية ,
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته  %100وذلك اىل ال�سيد�/سلطان عبداهلل
عبدالعزيز بن دروي�ش ال علي  -االمارات اجلن�سية  ,يف الرخ�صة (بافاريا لتجارة
ال�سيارات امل�ستعملة) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 120481:ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة  -التعديالت:مت التغيري ال�شكل القانوين
من/م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل/م�ؤ�س�سة فردية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

العدد  13139بتاريخ 2021/1/15
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  186/2020/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1وليد �سعدون جميل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/27يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ()588.381
درهم والفائدة القانونية � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ما عدا
ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13139بتاريخ 2021/1/15

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  9082/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3934 / 2020امر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 43045درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :حممد عبداملنعم يحي م�صطفى � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :ايهاب �سالمة حممد ب�شارات � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( 43045درهم ) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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انطالق دوري «�أم الإمارات» للجوجيت�سو يف دبي مب�شاركة � 10أندية و�أكادمييات
و�أكدت �سعادة �سمرية مر�شد الرميثي ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات
•• �أبوظبي-وام:
للجوجيت�سو� ،أن االحتاد وبدعم متوا�صل من القيادة احلكيمة ،وانطالقا
تنطلق اليوم اجلمعة مناف�سات اجلولة الأوىل من دوري "�أم الإمارات" من �إميانه بدور املر�أة يف م�سرية التنمية ال�شاملة ،حري�ص على توفري كل
جلوجيت�سو ال �� �س �ي��دات ،مب���ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة م��ن الع �ب��ات �أن��دي��ة ال��دول��ة يف املقومات التي تكفل لها التفوق يف ميدان اجلوجيت�سو.
خمتلف الفئات والأوزان .وتقام املناف�سات بال�صالة الريا�ضية يف نادي و�أو�ضحت �أن �أحد �أهم الأه��داف اال�سرتاتيجية لالحتاد يكمن يف تطوير
الن�صر بدبي ،والتي �أكملت ترتيباتها الالزمة لتجهيز الأب�سطة ،ومداخل جمموعة م��ن الالعبات ال �ق��ادرات على متثيل الإم ��ارات ب�أف�ضل �صورة،
الالعبات ،وم�سارات اخلروج ،مع تطبيق كافة الإجراءات االحرتازية وفقا وال��وق��وف على من�صات التتويج ال��دول�ي��ة ،و�أن ت�صبحن ق��دوة للأجيال
للربوتوكول الطبي املعتمد يف احتاد الإمارات للجوجيت�سو.
اجلديدة التي تتطلع �إىل احرتاف هذه الريا�ضة الرائعة وموا�صلة م�شوار
ومن املنتظر �أن يكون دوري "�أم الإمارات" جلوجيت�سو ال�سيدات �أول بطولة الت�ألق وحتقيق الأجماد.
يف املو�سم الريا�ضي اجلديد  2021و�ستتناف�س فيه الالعبات امل�شاركات من جهته قال مبارك �صالح املنهايل مدير الإدارة الفنية يف احتاد الإمارات
يف ثالث فئات هي فئة النا�شئات حتت  16عاما ،وال�شابات حتت  18عاما ،للجوجيت�سو� ،إن دوري �أم الإم��ارات للجوجيت�سو بنظامه اجلديد ،ميثل
والعمومي ف��وق  18عاما خ�لال الفعاليات التي ت�شهد م�شاركة  156فر�صة مثالية ل�ل��وق��وف على امل�ستوى الفني ل�لاع�ب��ات وتقييم �أدائهن
العبة من � 10أندية و�أكادمييات على م�ستوى الدولة.
وا�ستعداداتهن ملا هو مقبل من مناف�سات حملية وقارية.

و�أ�ضاف �أن البطولة التي �ستقام بنظام الدوري �ستتيح الفر�صة �أمام املزيد
من ال�سيدات الالتي ينت�سنب �إىل الأندية والأكادمييات املختلفة للم�شاركة
واالح�ت�ك��اك م��ع الع�ب��ات �أك�ثر خ�برة وه��و م��ا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على
امل�ستوى الفني للبطولة املحلية الغالية على نفو�س كل الإماراتيني.
م��ن ناحيته ع�بر را� �ش��د حم�ب��وب القبي�سي ال��رئ�ي����س التنفيذي ل �ـ «�آف ��اق
الإ�سالمية للتمويل» ،عن �سعادته بال�شراكة الناجحة مع احتاد الإمارات
للجوجيت�سو ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة ع�ب��د امل�ن�ع��م ال�ه��ا��ش�م��ي ،رئ�ي����س االحتادين
الإماراتي والآ�سيوي النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل ،م�شيدا باجلهود
التي يقوم بها االحت��اد يف ن�شر اللعبة ،وتعاونه التام مع �شركاء النجاح
من �أج��ل موا�صلة التميز وحتقيق �أف�ضل النتائج على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والعاملية.
و�أك��د �أهمية املكانة التي تتمتع بها بطولة «�أم الإم� ��ارات» على م�ستوى
الدولة ،خا�صة و�أنها حتمل ا�سما غاليا على قلوب كل �أبناء الوطن ،م�شريا

�إىل �أن البطولة بحد ذاتها ت�شكل قيمة كربى للمر�أة الإماراتية ،والتي مل
ترتك جماال �إال و�أبدعت فيه ،وتركت فيه ب�صماتها الوا�ضحة.
م��ن جانبها قالت الالعبة ال��دول�ي��ة ال�صاعدة بلقي�س عبد اهلل �صاحبة
الإجن ��ازات الدولية الكربى التي تناف�س �ضمن فئة حتت  18عاما عن
وزن  48كجم� ،إن العودة �إىل الب�ساط و�أج��واء املناف�سات من بوابة دوري
"�أم الإمارات" يبعث على املزيد الفخر واالعتزاز ..م�شرية �إىل �أنها وكل
زم�ي�لات�ه��ا ي�شعرن بحما�س غ�ير م�سبوق ل�ت�ق��دمي ع��ر���ض يليق ومكانة
البطولة ،وا�ضعة ن�صب عينيها الفوز بالذهب.
و�أ��ض��اف��ت �أن البطولة ه��ذا ال�ع��ام تتكون م��ن  5ج��والت ،مم��ا �سيعزز من
�أج��واء املناف�سة بني عدد �أك�بر من الالعبات وخ�لال فرتة زمنية طويلة،
مبا ي�ستوجب البقاء على ا�ستعداد تام وجاهزية عالية للكفاح حتى الرمق
الأخري ..م�ؤكدة �أن الفوز بلقب الدوري لن يكون �سهال على الإطالق ،بل
�سيكون حافال بالتحديات واملواجهات احلا�سمة.

 20فريقا عامليا ي�شاركون يف الن�سخة الثالثة من طواف الإمارات فرباير املقبل
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل��ن جمل�س �أب��وظ�ب��ي الريا�ضي
ع ��ن م �� �ش��ارك��ة  20ف��ري �ق �اً عاملياً
يف م �ن��اف �� �س��ات ال �ن �� �س �خ��ة الثالثة
م ��ن ط � ��واف الإم � � � � ��ارات ،ال�سباق
العاملي الوحيد يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،ال��ذي يقام �ضمن �أجندة
�سباقات االحتاد الدويل للدراجات
ال �ه��وائ �ي��ة ،يف اف�ت�ت��اح�ي��ة �سباقات
م��و� �س��م  2021امل ��زم ��ع انطالق
مراحله يف الفرتة ما بني � 21إىل
 27فرباير ،2021بالتعاون مع
جمل�س دبي الريا�ضي.
وت ��أك ��دت م���ش��ارك��ة ف��ري��ق الب�سني
فينيك�س البلجيكي الأعلى ت�صنيفاً
ب�ي�ن ال �ف��رق يف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي يف
احل��دث العاملي املرتقب ،جنباً �إىل
جنب مع فرق � AG2Rسيرتوين
ال�ف��رن���س��ي ،و�أ��س�ت��ان��ا ب��رمي�ير تيك

الكازاخي ،والبحرين فيكتوريو�س
البحريني ،وب��ورا – هانزغروهي
الأمل � ��اين ،وك��وف�ي��دي����س الفرن�سي،
وديكوينك كويك �ستيب البلجيكي،
و�أي اف ادي��وك �ي �� �ش��ن – ونيبو

الأمريكي ،وجروباما – اف دي جي
الفرن�سي ،و�إن�ي��و���س جرانديري�س
الربيطاين ،و�إنرتمار�شي �أري��د -
وجوبريت ماتريوك�س البلجيكي،
و� �س �ت��ارت �أب ني�شن الإ�سرائيلي،

وجامبو فيزما الهولندي ،ولوتو
� �س ��ودال ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ،وم ��ويف �ستار
الإ� � �س � �ب� ��اين ،وب� ��اي� ��ك اك�س�شينج
الأ� �س�ت�رايل ،ودي ا���س ام الأمل ��اين،
وكوبيكا �أ�سو�س اجلنوب �أفريقي،

وت��ري��ك ��س�ي�ج��اف��ري��دو الأمريكي،
والإمارات الإماراتي.
و�أعلنت الفرق العاملية التحدي يف
ط ��واف الإم� � ��ارات ع�بر  7مراحل
غنية باملناظر الطبيعية يف خمتلف

�إم ��ارات ال��دول��ة ،بحيث تنطلق يف
ال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي وتنتهي فيها
�أي�ضا ،مب�شاركة �أ�سماء عاملية المعة
يف ري��ا� �ض��ة ال ��دراج ��ات الهوائية،
ومبتابعة املاليني من حمبي هذه

الريا�ضة من جميع �أنحاء العامل.
وي���ش��ارك يف الن�سخة الثالثة من
طواف الإمارات ال�سلوفيني برميوز
روجليت�ش دراج فريق جامبو فيزما
وبطل الن�سخة الأوىل من الطواف،

والربيطاين �آدم يت�س دراج فريق
اينو�س جرانديري�س بطل الن�سخة
الثانية.
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ت�شهد الن�سخة
ال �ث ��ال �ث ��ة م� ��ن ط� � ��واف الإم � � � ��ارات
م �ن��اف �� �س��ة ك �ب�ي�رة ع �ل��ى القمي�ص
الأح � �م� ��ر "الرتتيب العام" ما
ب�ين ال�بري�ط��اين �آدم يت�س الفائز
بالن�سخة امل��ا��ض�ي��ة م��ن الطواف،
وت��ادي��ج بوجات�شر الفائز بطواف
فرن�سا للدراجات .2020
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت �ن��وع مراحل
ط��واف الإم ��ارات ما بني م�سطحة
وج�ب�ل�ي��ة� ،إال �أن ال�ف��ر��ص��ة �ستكون
كبرية ومثالية ملت�سابقي ال�سربينت
�أم �ث��ال الأ�� �س�ت�رايل ك��ال�ي��ب اي ��وان،
والإيرلندي �سام بينيت ،والأملاين
با�سكال �أك��رم��ان ،والإي �ط��ايل اليا
ف�ي�ف�ي��اين ،وال�برت �غ��ايل فريناندو
جافريا.

جلنة بـ «ا�ست�شاري ال�شارقة» تطلع على �أن�شطة و م�شاريع عدد من الأندية الريا�ضية يف الإمارة
•• ال�شارقة-وام:

ت ��وا�� �ص ��ل جل� �ن ��ة �� � �ش� � ��ؤون ال�ت�رب �ي��ة
والتعليم والثقافة والإعالم وال�شباب
باملجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
�سل�سلة زياراتها للأندية الريا�ضية
يف الإم � ��ارة ل�ل��وق��وف ع�ل��ى براجمها
وم���ش��اري�ع�ه��ا ال��ري��ا��ض�ي��ة والثقافية
وت ��أه �ي��ل الع �ب �ي �ه��ا وم �� �ش��ارك �ت �ه��م يف
البطوالت املحلية والدولية.
و �شملت زي ��ارة اللجنة �أم����س الأول
�أن� ��دي� ��ة امل � � ��دام ال ��ري ��ا� �ض ��ي الثقايف
والذيد الريا�ضي الثقايف والبطائح
ال�ث�ق��ايف ال��ري��ا��ض��ي وذل��ك بالتن�سيق
ب�ين املجل�س اال��س�ت���ش��اري و جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي .
و �أك� � � ��د ال� ��دك � �ت� ��ور ح �م �ي ��د جا�سم
ال���س��وي�ج��ي ال��زع��اب��ي رئ�ي����س اللجنة
�أهمية هذه املبادرة التي ت�أتي �ضمن
خطة اللجنة �ضمن �أع�م��ال�ه��ا لدور
االنعقاد ال�ع��ادي الثاين من الف�صل

الت�شريعي ال�ع��ا��ش��ر ب��زي��ارة الأندية
الريا�ضية ل�ل��وق��وف على متطلبات
امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة م ��ن خ �ل��ال �آراء
القائمني على ه��ذه الأن��دي��ة و التي
ت�سهم يف النهو�ض بالقطاع الريا�ضي
يف �إط� ��ار ال��دع��م ال�ك�ب�ير واالهتمام
ال��ذي يوليه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
ل�ل��ري��ا��ض��ة ب���ص��ورة ع��ام��ة وللأندية
ب�صورة خا�صة .
و�أطلع م�س�ؤولو نادي املدام الريا�ضي
ال �ث �ق��ايف وف ��د ا� �س �ت �� �ش��اري ال�شارقة
على الإجن��ازات التي حققها ور�ؤيته
يف ت �ط��وي��ر ال��ري��ا� �ض��ة وال �ث �ق��اف��ة يف
ال �ن��ادي وم���ش��ارك��ة امل�ج�ت�م��ع ملختلف
الفعاليات وقدموا بيانا بكافة �ألعاب
ال�ن��ادي اجلماعية والفردية ودورها
يف ا��س�ت�ق�ط��اب ال�لاع�ب�ين وت�أهليهم الذي ميثل الدولة يف كافة امل�شاركات
وم ��ا ي��ول �ي��ه ال� �ن ��ادي م��ن اه �ت �م��ام يف اخلارجية بجانب االهتمام بالن�شاط
ه��ذا ال�صدد بفريق القو�س وال�سهم الثقايف.

الثقافية .كما زار وفد اللجنة نادي
ال �ب �ط��ائ��ح ال �ث �ق��ايف ال��ري��ا� �ض��ي حيث
ا�ستمع ل�شرح ح��ول خمتلف خطط
النادي ور�ؤيته يف جمال ريا�ضة كرة
ال�ق��دم و ف��ري��ق ال���ص��االت و الألعاب
اجل�م��اع�ي��ة وال �ف��ردي��ة و�أط�ل�ع�ه��م من
خ�ل�ال ع��ر���ض م��رئ��ي ع �ل��ى مراحل
ا�ستكمال البنى التحتية و�إعداد جيل
مواطن قادر على املناف�سة وامل�شاركة
يف خمتلف الريا�ضات.
م� ��ن ج ��ان ��ب �آخ � � ��ر ب �ح �ث��ت اللجنة
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة والطعون
واالق�ت�راح ��ات وال �� �ش �ك��وى باملجل�س
اال�ست�شاري لإم ��ارة ال�شارقة خالل
اج�ت�م��اع�ه��ا ال ��ذي ع�ق��دت��ه ي��وم �أم�س
الأول مب �ق��ر امل �ج �ل ����س املالحظات
ال � ��واردة �إل�ي�ه��ا وامل �ح��ال��ة م��ن رئي�س
امل�ج�ل����س ل��درا� �س �ت �ه��ا و�إب� � ��داء ال� ��ر�أي
و يف زي��ارت��ه ل�ن��ادي ال��ذي��د الريا�ضي � � �س� ��واء يف ال ��ري ��ا�� �ض ��ات اجلماعية اخل� ��ارج� ��ي و � �س �ي��ا� �س��ات ال � �ن� ��ادي يف القانوين والتي بلغت مع بداية عام
الثقايف مت التعرف على دور النادي والفردية واهتمامه بالن�شء وتوا�صل ا� �س �ت �ق �ط��اب ال�ل�اع �ب�ي�ن وتدريبهم  23 .. 2021مالحظة .
يف تطوير خططه الريا�ضية وفرقه ال� � �ن � ��ادي م� ��ع امل � ��دار� � ��س واملجتمع وت �ن �ظ �ي��م امل� �ح ��ا�� �ض ��رات وال �ب�رام� ��ج و ت� �ن ��اول االج �ت �م ��اع ال � ��ذي تر�أ�سه

الدكتور �شاهني �إ�سحاق املازمي رئي�س
اللجنة ر�ؤية املجل�س ب�ش�أن املالحظات
الواردة �إليها وقامت بدرا�ستها و�إبداء
ال� � ��ر�أي ال �ق��ان��وين ب �� �ش ��أن �ه��ا بجانب
االط�لاع على خم�سة ردود واردة من
الدوائر احلكومية العاملة يف �إمارة
ال�شارقة ب�ش�أن مالحظات مماثلة مت
اال�ستي�ضاح عنها  ..م�ؤكدة موا�صلة
ا�ستقبالها ملالحظات م��ن اجلمهور
وامل � ��واط� � �ن �ي��ن ع � ��ن ط� ��ري� ��ق امل ��وق ��ع
الإل� �ك�ت�روين للمجل�س http://
www.ccsharjah.gov.
..ae
و�أو�� �ض ��ح ال��دك �ت��ور � �ش��اه�ين �إ�سحاق
املازمي �أنه مت خالل اجتماع اللجنة
االط �ل ��اع ع �ل��ى � � 23ش �ك��وى واردة
للمجل�س بجانب االطالع على خم�سة
ردود واردة م��ن ال��دوائ��ر احلكومية
ال �ع��ام �ل��ة يف �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ب�ش�أن
م�لاح�ظ��ات مم��اث�ل��ة مت اال�ستي�ضاح
عنها.
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�إ�شادة بجهود احتاد املواي تاي والكيك
بوك�سينج ومنر احللبة «النيادي»

•• �أبوظبي-الفجر

�أ�شاد �سعادة عبداهلل �سعيد النيادي
رئ�ي����س احت ��اد امل� ��واي ت ��اي والكيك
بوك�سينج رئ�ي����س االحت ��اد العربي
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س االحت� � ��اد الآ�سيوي
ب� ��الإجن� ��ازات ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا �أبطال
اللعبة منذ �إ�شهار االحت��اد يف مايو
 2017والتي حفلت بالإجنازات
الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة مم��ا �أك�سب
االحت � ��اد ��س�م�ع��ة ط�ي�ب��ة ع �ل��ى كافة
امل���س�ت��وي��ات  ،بف�ضل ال��دع��م الذي

ظل يجده االحتاد من �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ،واجلهود الإدارية والفنية
ال� �ت ��ي ب ��ذل ��ت مم ��ا و�� �ض ��ع االحت � ��اد
ب��ال��رغ��م م��ن ق���ص��ر ع�م��ر ت�أ�سي�سه
�ضمن مقدمة االحتادات القارية.
و�شكر النيادي احل�ضور املميز حلفل
ال �ت��وث �ي��ق ال �ب �ط��ل ال � ��دويل �إليا�س
حبيب علي ،جنم املنتخب الوطني
ل �ل �م��واي ت ��اي وال �ك �ي��ك بوك�سينج
"منر احللبة" الذي �أقيم مب�سرح

التي جت��اوزت ح��دود الوطن ودوره
ال�ترب��وي الإن���س��اين ال��ذي �سيكون
ن�ب�را� �س��ا ل�ل��أج� �ي ��ال ال �� �ص��اع��دة يف
خمتلف جم��االت الأل�ع��اب الفردية
وخا�صة الفنون القتالية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه  ..ق � ��ال �� �س� �ع ��ادة عبد
املح�سن فهد الدو�سري الأمني العام
امل�ساعد للهيئة العامة للريا�ضة ب�أن
احتفالية احتاد املواي تاي والكيك
بوك�سينج برئا�سة ��س�ع��ادة عبداهلل
فندق ق�صر الإمارات �أول �أول �أم�س �سعيد النيادي بنجمه الذهبي "منر
،م�ث�م�ن��ا �إجن � ��ازات ال�لاع��ب املتميز احللبة" مت�ث��ل ر��س��ال��ة وف ��اء لأهل

العطاء وت�ق��دي��را ل�ل��دور الإيجابي
ال��ذي قدمه البطل الذهبي داخل
احل �ل �ب��ة وخ ��ارج� �ه ��ا وال � �ت ��ي متثل
درو���س للأجيال ال�صاعدة ،وثقافة
جديدة وهو ما يجب �أن تكون عليه
الريا�ضة  ،وما يجب �أن يكون عليه
الأب� �ط ��ال ال��ذي��ن مي �ث �ل��ون القدوة
احل�سنة التي تقتدي بها الأجيال
الواعدة.
وبدوره �شكر "منر احللبة" الالعب �أو� �ص��ل االحت ��اد لآف ��اق م�ضيئة مل �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي ��د �آل م�ضاعفة اجل�ه��د والت�ضحية من
�إل �ي��ا���س ح�ب�ي��ب ع �ل��ي ع �ق��ب احلفل ت���ص�ل�ه��ا احت � � ��ادات ع��ري �ق��ة بف�ضل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء �أجل رفع علم الإمارات عاليا خفاقا
احت� ��اد ال�ل�ع�ب��ة ع �ل��ى ج �ه��وده  ،مما ال��دع��م ال� ��ذي ي �ج��ده االحت � ��اد من وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،مما يتطلب يف خمتلف املحافل الريا�ضية.

املناف�سات تتوا�صل حتى اليوم اجلمعة

تتويج �أبطال «ال�شيوخ» و «العامة» و«املالك» يف بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور «التلواح»
�سعاد �إبراهيم دروي�ش :ارتفاع امل�ستويات ي�ؤكد تطور وزخم امل�شاركة الوا�سعة
•• دبي-الفجر:

قامت اللجنة املنظمة بتتويج الفائزين باملراكز الأول خالل
الأ��س�ب��وع الأول م��ن �أ��ش��واط "ال�شيوخ" و"العامة" و"املالك"
�ضمن بطولة ف��زاع لل�صيد بال�صقور "التلواح" ،التي ينظمها
مركز ح�م��دان ب��ن حممد لإح�ي��اء ال�ت�راث ،وت�ستمر حتى 15
يناير اجلاري يف منطقة الروية بدبي.
و��ش�ه��د ت�ت��وي��ج ال�ف��ائ��زي��ن � �س �ع��ادة :ع �ب��داهلل ح �م��دان ب��ن دملوك
الرئي�س التنفيذي ملركز ح�م��دان ب��ن حممد لإح�ي��اء الرتاث،
را�شد بن مرخان نائب الرئي�س التنفيذي للمركز ،ودميثان بن
�سويدان رئي�س اللجنة املنظمة ،وعدد من امل�س�ؤولني باملركز.
ومت يف مرا�سم التتويج تكرمي الفائزين من ال�صقارين والفرق
احلا�صلة على املراكز الأوىل بالدروع التي حتمل ت�صميماً مميزاً
يعك�س روح بطولة فزاع لل�صيد بال�صقور ،كما �سينال الفائزون
اجل��وائ��ز امل��ال�ي��ة ال�ضخمة ال�ت��ي خ�ص�صتها ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
لبطولتي ف��زاع لل�صيد بال�صقور وف�خ��ر الأج �ي��ال ال�ت��ي تقام
ال�شهر املقبل ،مبجموع ي�صل �إىل  47مليون درهم للبطولتني.
و�أك��دت �سعاد �إبراهيم دروي�ش ،مدير �إدارة البطوالت يف مركز

حمدان بن حممد لإحياء ال�تراث� ،أن ارتفاع امل�ستويات ي�ؤكد
تطور وزخم امل�شاركة الوا�سعة يف البطولة من �أف�ضل ال�صقارين
الذين قدموا من خمتلف مناطق الدولة لغاية التناف�س ب�أقوى
ال�صقور لل�صعود على من�صة ال�ت�ت��وي��ج ،كما تتميز الن�سخة
احل��ال�ي��ة بظهور وج��وه ج��دي��دة ل�صقارين اكت�سبوا اخلربات
م��ن الن�سخ امل��ا��ض�ي��ة و�أ��ص�ب�ح��وا �أك�ث�ر ج��اه��زي��ة للتناف�س ،مع
حر�ص اللجنة املنظمة على حتفيزهم من خالل �إقامة �أ�شواط
"املالك" ب�شكل �أكرب �إىل جانب �أ�شواط ال�شيوخ والعامة ،كما
يتم تخ�صي�ص فئة للمحلي والنا�شئني لتكون البطولة �شاملة
للجميع وت�ؤكد ا�سرتاتيجية املركز يف تعزيز ون�شر هذا املورث
ال�شعبي.
ال�سعي للتميز دائم ًا
�أك��د ال�صقارون الفائزون �أنهم ي�سعون للتميز دائماً يف جميع
امل�شاركات يف هذه البطولة التي باتت وجهة لنخبة ال�صقارين
و�أقوى الطيور.
واعترب حمد را�شد املن�صوري ال��ذي ك��ان ف��از ب�شوط قرمو�شة
جرنا�س رئي�سي يف العامة املفتوحة� ،أن البطولة تتميز بقدرته

على زيادة القوة والرتقب يف كل عام ،وقال :على غرار ال�سنوات
املا�ضية نقوم بتح�ضري وانتقاء �أقوى الطيور من �أجل املناف�سة
على املراكز الأوىل ،وبالنهاية هناك ظروف خمتلفة تلعب دوراً
يف حتقيق هذه النتائج وال ميكن التكهن بهوية الفائز بالنظر
للفوا�صل الزمنية الق�صرية للغاية.
فيما اعترب خليفة �أحمد بن جمرن من فريق "�أف  "3الذي
كان له ن�صيب كبري من االنت�صارات يف �أ�شواط "ال�شيوخ"� ،أن
البطولة تتميز بارتفاع امل�ستوى عاماً بعد عام ،والتح�ضري لها
يعترب �أمرا مهما يف روزنامة امل�شاركات اخلا�صة بالفريق ،وهي
التي تنجح دائماً بتقدمي كل ما هو حديث ومتطور من الناحية
التنظيمية والت�سهيل على امل�شاركني يف �إجراءات املناف�سة ،و�أن
فريقه ي�سعى دائ�م�اً للتواجد على من�صة التتويج م��ن خالل
التعاون بينه وبني �أ�شقائه.
املناف�سات متوا�صلة
تتوا�صل ال�ي��وم اجلمعة ،مناف�سات البطولة ،ب�إقامة �أ�شواط
النا�شئني ،لتتوج م�سك اخلتام لإح��دى �أق��وى الن�سخ يف تاريخ
بطوالت فزاع لل�صيد بال�صقور التلواح.

منتخبنا لل�شباب حتت  20عام ًا يختتم جتمعه الداخلي
•• دبي –الفجر:

اختتم منتخبنا لل�شباب حتت  20عاماً �أم�س الأول جتمعه الداخلي الذي
�أقيم يف مقر احتاد كرة القدم بدبي للفرتة من � 9إىل  13يناير اجلاري
�ضمن برنامج حت�ضرياته لال�ستحقاقات الكروية املقبلة .
و�أدى منتخبنا تدريباته حتت قيادة امل��درب الوطني �سليم عبدالرحمن
املكلف من جلنة املنتخبات الوطنية وال�ش�ؤون الفنية بالإ�شراف على املنتخب
خالل هذه الفرتة وذلك مب�شاركة  26العباً هم  :حمد عبداهلل املقبايل
( الفجرية ) مبارك طارق الدوي�س  ،علي �إبراهيم مو�سى � ،شهاب �أحمد
ال�شكري ( الو�صل ) عبداهلل حممد احلمادي  ،نواف �سامل احلارثي  ،زايد
�سلطان الزعابي  ،عبداهلل �أبوبكر فدعق  ،هزاع �سبيت خاطر � ،أحمد فوزي
جوهر  ،حممد عبداهلل الوايف ( اجلزيرة ) عبدالرحمن عادل حممد  ،بدر
نا�صر عبدالعزيز � ،سلطان علي البدواوي  ،عبد العزيز حممد البلو�شي ،
حممد خمي�س جابر  ،حممد عي�سى جا�سم  ،حمدان حميد الب�شر ( �شباب
الأهلي ) حممد عبدالرحمن املازمي ( الن�صر ) حممد م�سري ف�يروز ،
را�شد عبداهلل �سرور  ،خالد نا�صر اجلابري  ،عبداهلل حمد املنهايل  ،من�صور
املنهايل ( الوحدة ) �أحمد حممود احلمادي  ،حممد علي هالل احلمادي
( عجمان ) .
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اختتام الن�سخة الثانية من بطولة �أكادميية فاطمة بنت مبارك للبولينج لل�سيدات
•• �أبوظبي -وام:

اختتمت �أم�س مناف�سات الن�سخة الثانية من بطولة �أكادميية فاطمة
بنت مبارك البولينج لل�سيدات مبركز خليفة ال��دويل يف مدينة زايد
الريا�ضية ،التي مت تنظيمها حتت رعاية ال�شيخة فاطمة بنت هزاع
بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�سة جمل�س �إدارة �أكادميية فاطمة بنت مبارك
ل�ل��ري��ا��ض��ة الن�سائية رئ�ي���س��ة ن ��ادي �أب��وظ �ب��ي ل�ل���س�ي��دات ون ��ادي العني
لل�سيدات ،مب�شاركة "� "34سيدة.
و احتلت الالعبة رمي جمال املركز الأول بر�صيد  381نقطة والالعبة

�شيماء الكعبي يف املركز الثاين بر�صيد  369نقطة و الالعبة عفراء
الهاجري يف املركز الثالث بر�صيد  356نقطة ،ور�صدت الأكادميية
جوائز مالية لالعبات الفائزات باملراكز الثالثة الأوىل  ،ف�ضال عن
الك�ؤو�س وامليداليات.
و�شملت البطولة كل �شرائح الفتيات وال�سيدات من خمتلف اجلن�سيات
والأع �م��ار ،وال�ت��ي ت�شكل ح��اف��زا ك�ب�يرا ال�ستنها�ض ط��اق��ات ال�سيدات
الريا�ضية على الإبداع يف اللعبة ،وهو الأمر الذي يدفع املر�أة الحتالل
مكانتها البارزة يف املحافل كافة.
و�شهدت البطولة مناف�سة قوية بني الالعبات والتي من �ش�أنها �أن ت�صب

يف خانة تنمية املواهب الوطنية مما ي�ساعد يف خلق قاعدة وا�سعة من
الالعبات يف البولينج التي حتتل فيها مكانة بارزة يف الدولة من خالل
البطوالت وال�برام��ج والأن�شطة الريا�ضية املتنوعة ،التي اعتمدتها
الأكادميية منهجا ناجحا للنهو�ض بريا�ضة املر�أة.
وحر�صت اللجنة املنظمة على تطبيق الإج��راءات االحرتازية مبنتهى
ال��دق��ة ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى �صحة ال�لاع �ب��ات ب ��دءا مب�ت��اب�ع��ة ن�ت��ائ��ج فحو�ص
الالعبات قبل ب��داي��ة امل�سابقة ،و�إج� ��راءات تعقيم ال�صالة ،والتباعد
االج�ت�م��اع��ي ،والفاح�ص احل ��راري عند ال��دخ��ول واخل ��روج وم��ن هذا
املنطلق ي�أتي تنظيم بطولة البولينج الثانية لل�سيدات و�سط �إقبال

كبري فاق كل التوقعات بعد الت�سجيل الإلكرتوين الذي مت عرب املوقع
اخلا�ص بالأكادميية.
وع�برت الفائزة باملركز الأول يف البطولة الالعبة "رمي جمال" عن
�سعادتها بامل�شاركة للمرة الأوىل يف بطولة �أكادميية فاطمة بنت مبارك
للبولينج لل�سيدات ،والتي �سمعت عنها من خالل �صفحات التوا�صل
الأم��ر �شجعها للم�شاركة يف هذه التجربة التي متنح الفتيات فر�صة
لإبراز مواهبهن يف بيئة �آمنة حيث كانت الأجواء تناف�سية وحما�سية مع
االلتزام بكافة اال�شرتاطات االحرتازية ،موجهة ال�شكر لكل القائمني
على البطولة متمنية تكرار البطولة يف ن�سخ قادمة.
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املقاتل الأمريكي خواكني باكلي  :م�ستعد لتحقيق فوز تاريخي يف ثالثية جزيرة النزال من «يو �إف �سي»
•• �أبوظبي-وام:

عب املقاتل الأمريكي خواكني باكلي عن حما�سه ال�شديد بالعودة �إىل
رّ
�أبوظبي من �أجل امل�شاركة يف فعاليات الليلة االفتتاحية لثالثية جزيرة
النزال من "يو �إف �سي" ،والتي ت�ست�ضيفها االحتاد �أرينا على حلبة يا�س
ب�أبوظبي م�ساء غدٍ ال�سبت ،التي �ستكون �أول فعاليات "يو �إف �سي" يجري
تنظيمها بح�ضور اجلماهري بعد جائحة كورونا.
وكان باكلي حقق جناحا كبريا يف �آخر م�شاركاته على جزيرة النزال يوم
وجه �ضربة التفافية قا�ضية بقدمه خل�صمه
� 10أكتوبر املا�ضي ،حيث ّ
�إمي�ب��ا كا�ساجاناي يف اجل��ول��ة الثانية م��ن مواجهة جمعتهما يف الوزن
املتو�سط.
و�ش ّكلت تلك ال�ضربة نقلة نوع ّية يف تاريخه ،و�أك�سبته �شهرة وا�سعة يف
العامل وعلى مواقع التوا�صل االجتماعي ،عرب مقطع فيديو ا�ستقطب
ماليني امل�شاهدات.
و�أح��رز باكلي جائزة �أف�ضل �ضربة قا�ضية يف "يو �إف �سي للعام" ،والتي
ح�صل عليها عند عودته �إىل جزيرة النزال.
و��س��وف ي��واج��ه باكلي مناف�سه �ألي�سيو دي ت�شرييكو يف "يو �إف �سي -
ليلة القتال :ماك�س هولواي �ضد كالفن كاتار" يف �صالة االحت��اد �أرينا

ال�سبت ،ووعد املقاتل الأمريكي جماهريه ب��أداء متم ّيز يف حلبة االحتاد
�أري�ن��ا اجل��دي��دة التي �أ�صبحت املوطن ال��دويل اجلديد مل�ؤ�س�سة "يو �إف
�سي" ،و�أحدث وجهات ا�ست�ضافة الفعاليات الرتفيهية عاملية امل�ستوى يف
�أبوظبي.
ويقول خواكني باكلي "ي�سرين �أن �أعود �إىل �أبوظبي ،و�أ�شعر ب�أنها �ستكون
موطني الثاين� ،س�أبذل ق�صارى جهدي لأوا�صل انت�صاراتي امل�ستمرة.
كنت �سعيداً مب��ا حققته م��ن نتائج امل��رة املا�ضية ،وح�صويل على لقب
�أف�ضل �ضربة قا�ضية يف "يو �إف �سي" للعام؛ و�أنا مت�أكد ب�أن هذه ال�ضربة
�سيذكرها اجلميع لفرتة طويلة".
و�أ�ضاف " �س�أدخل احللبة لأقدم �أدا ًء يليق بتطلعات ع�شاق الريا�ضة خالل
ال�ن��زال .من ال��رائ��ع �أن تعود اجلماهري حل�ضور ال �ن��زاالت ،فت�شجيعهم
مينحنا الطاقة ،وال �س ّيما هتافاتهم ب�أ�سمائنا .وال �شك �أننا �سنقدم �أدا ًء
ميتع جميع امل�شاهدين� .سن�صنع التاريخ يف مواجهة ا�ستثنائية وحافلة
بالت�شويق".
من جانب �آخر ،يتط ّلع دو�سكو تودوروفيت�ش لتحقيق فوز مهم عند عودته
�إىل مناف�سات جزيرة النزال .حيث �أبدى ال�صربي وبطل الوزن املتو�سط
�سعادته الكبرية بفوزه يف �أكتوبر على مناف�سه ديكوان تاونزند؛ و�سيتطلع
لتحقيق فوزه احلادي ع�شر على التوايل عند مواجهة بوناهيل �سوريانو

جمل�س ال�شارقة الريا�ضي يطلق املرحلة الأوىل من
بطوالت املراحل ال�سنية يف الألعاب اجلماعية والفردية
•• ال�شارقة -وام:

ي�ن�ظ��م جم�ل����س ال���ش��ارق��ة الريا�ضي
املرحلة الأوىل م��ن حزمة بطوالت
املراحل ال�سنية يف الألعاب اجلماعية
وال �ف��ردي��ة يف �أل �ع��اب ك ��رة الطائرة
وكرة اليد وكرة ال�سلة وكرة الطاولة
واجلودو والرماية والقو�س وال�سهم
وال �ت��اي �ك��وان��دو خ�ل�ال ال �ف�ت�رة من
 16ي�ن��اي��ر �إىل � 1إب ��ري ��ل القادم
لفئات ال�صغار وال�براع��م والأ�شبال
مب �� �ش��ارك��ة ف ��رق ال �� �ش��ارق��ة والذيد
واملدام ومليحة والبطائح وخورفكان
ودبا احل�صن ومبا اليقل عن 600
الع ��ب حت��ت �إ�� �ش ��راف �إدارة �ش�ؤون
ال ��ري ��ا�� �ض ��ة وال� �ت� �ط ��وي ��ر باملجل�س
ع �ل��ى �أن ت �ك��ون امل �ب��اري��ات اخلا�صة
ب �ه��ذه الأل� �ع ��اب يف خم�ت�ل��ف �صاالت
الأن��دي��ة .وي�ه��دف املجل�س م��ن هذه
الفعالية �إىل تعزيز فر�ص تطوير
م�ستويات ال�لاع�ب�ين حت��ت �إ�شراف
�إخت�صا�صيي الأل�ع��اب ب ��إدارة �ش�ؤون
الريا�ضة والتطوير ومدربي الألعاب
بالأندية املختلفة و�إكت�شاف املواهب

امل�خ�ت�ل�ف��ة يف ه ��ذه الأل � �ع� ��اب .و�أك ��د
�سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س
جمل�س ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي �أهمية
ه��ذا الربنامج ال��ذي يتيح الفر�صة
مل���ش��ارك��ة الع�ب��ي الأن��دي��ة يف ثمانية
�أل�ع��اب جماعية وف��ردي��ة حر�صا من
املجل�س على تقدمي مواهب جديدة
ودع� ��م م �ث��ل ه ��ذه اخل �ط��ط تنفيذا
ل��ر�ؤي��ة وت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
ال �ق��ا� �س �م��ي ع���ض��و امل �ج �ل ����س الأعلى
حاكم ال�شارقة ومتابعة �سمو ال�شيخ
� �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د ب ��ن �سلطان

ال�ق��ا��س�م��ي ويل ع�ه��د ون��ائ��ب حاكم
ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي
واالهتمام بهذه الفئة لتقدم ومتيز
الريا�ضة بالإمارة.
وقال نبيل حممد عا�شور مدير �إدارة
�ش�ؤون الريا�ضة والتطوير �أن فعالية
جمل�س ال�شارقة الريا�ضي للألعاب
اجلماعية والفردية متثل موا�صلة
خل �ط��ط الإدارة يف ت �ن �ظ �ي��م مثل
ه��ذه املناف�سات التي ت�ستهدف رفع
م�ق��درات ه��ذه الفئات امل�شاركة من
�أجل تقدمي مواهب جديدة وتعزيز
روح التناف�س ب�ين ال�ف��رق والإ�سهام

يف ارتفاع امل�ستويات العامة بالن�سبة
ل �ل��أن ��دي ��ة م� ��ن خ �ل��ال م�شاركات
الالعبني يف خمتلف الألعاب.
و�أ�شار �إىل �أنه مت التن�سيق مع الأندية
امل���ش��ارك��ة ع�ل��ى ال�ترت�ي�ب��ات املتعلقة
ب�إقامة املباريات وفقا للربوتوكول
ال�صحي من عمليات فح�ص ""pcr
لكل العاملني واملنظمني والأجهزة
ال �ف �ن �ي��ة والإداري � � � � ��ة واملتواجدين
يف م��وق��ع ال �ن �� �ش��اط وع� ��دم ح�ضور
اجلمهور نهائيا وتخ�صي�ص املدخل
اخل� ��ا�� ��ص ب ��ال�ل�اع �ب�ي�ن واملنظمني
وال�ت�ع�ق�ي��م ل �ك��ل امل ��راف ��ق والتباعد
امل � �ط � �ل� ��وب يف ج� �ل ��و� ��س ال�ل�اع �ب�ي�ن
باملدرجات بجانب �إل�ت��زام��ات الفرق
امل �� �ش ��ارك ��ة يف امل � �ب � ��اراة م ��ن �إج � ��راء
عمليات فح�ص " "pcrقبل بداية
امل�ب��اراة بـ� 72ساعة مع تواجد �أربع
ف ��رق ب�ح��د �أق �� �ص��ى واالل� �ت ��زام بعدد
امل���ش��ارك�ين يف ال�ف��ري��ق � 20شخ�صا
وم �ن��ع م���ص��اف�ح��ات ال�لاع �ب�ين قبل
وبعد املباريات وتبديل الأماكن بني
الأ�شواط مع �إلغاء التتويج وتوزيع
اجلوائز.

بايرن يريد ا�ستخال�ص العرب من اخلروج املبكر بالك�أ�س
يريد بايرن ميونيخ امل�صدوم من خروجه املبكر من م�سابقة ك�أ�س املانيا
على يد هول�شتاين كيل من الدرجة الثانية بركالت الرتجيح ا�ستخال�ص
العرب من هذه الهزمية املدوية التي افقدته القدرة على حتقيق الثالثية
للعام الثاين تواليا.
كما كانت امل��رة الأوىل التي يخرج فيها بايرن من م�سابقة الك�أ�س مبكرا
منذ  20عاما.
وقال مدرب بايرن هانزي فليك "انها �صدمة كبرية ،وقد خاب ظننا لأننا
كنا نريد الدفاع عن الثالثية" ،يف �إ�شارة �إىل �إحراز فريقه اللقبني املحليني
املو�سم املا�ضي بالإ�ضافة تتويجه بطال ل��دوري �أبطال �أوروب��ا بفوزه على
باري�س �سان جرمان الفرن�سي �1-صفر يف املباراة النهائية يف �آب-اغ�سط�س
املا�ضي.
واخل�سارة هي الثانية تواليا للفريق البافاري بعد �سقوطه يف نهاية اال�سبوع
امام بورو�سيا مون�شنغالدباخ  3-2يف الدوري املحلي علما ب�أنه تقدم على
مناف�سه بهدفني.
وت��ردد ال�سيناريو يف م�ب��اراة الك�أ�س بالأم�س الأول الن بايرن تقدم على
هول�شتاين  1-2حتى الوقت بدل ال�ضائع ،قبل �أن ي�سجل االخ�ير هدف
التعادل ويفر�ض وقتا ا�ضافيا جنح يف نهايته يف ح�سم النتيجة يف �صاحله
بركالت الرتجيح .5-6
وا�ضاف فليك "ال اعذار ،ثمة مباريات عدة وراحة قليلة".
وك�شف "يتعني علينا �أن نكون اكرث متا�سكا يف الدفاع ،حماية العبي خط
الو�سط والقيام بال�ضغط ب�شكل اف�ضل" .وتلقت �شباك احلار�س مانويل
نوير  24هدفا يف ال��دوري هذا املو�سم ،اي اكرث من �أي ناد يحتل املراكز
ال�ستة االوىل.
وهي اول بطولة يودعها النادي البافاري منذ ا�شراف فليك على ادارته
الفنية يف خريف .2019
وت�ق��دم ب��اي��رن ميونيخ مرتني ع�بر �سريج غنابري ( )14ول ��وروا �سانيه

( ،)47ورد �أ��ص�ح��اب الأر� ��ض م��رت�ين �أي���ض��ا بوا�سطة ف�ين ب��ارت�ل��ز ()37
وهاوكي واه��ل ( .)5+90وجل��أ الفريقان اىل ال�شوطني اال�ضافيني دون
�أن تتغري النتيجة فاحتكما اىل ركالت الرتجيح التي ابت�سمت لهول�شتاين
بعدما �أه��در اال�سباين م��ارك روك��ا الركلة الرتجيحية ال�ساد�سة لبايرن
و�سجل بارتلز الركلة الرتجيحية ال�صحاب االر�ض.
وميلك بايرن ميونيخ خم�سة ا�سابيع لتح�سني خط دفاعه امل�ه��زوز ،قبل
مواجهة الت�سيو االيطايل يف الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا.
�أما املهاجم توما�س مولر فقال "اخلروج من م�سابقة الك�أ�س عنيف .ال �شك
بانها لي�ست الفرتة االف�ضل التي مير بها بايرن ميونيخ".
لكنه القى باللوم اي�ضا على احلظ ال��ذي مل يحالف النادي البافاري يف
تفادي اخلروج من الدور الثاين.
وقال "حتى لو بدا الأمر �سخي ًفا �أن �أقول ذلك بعد الهزمية يف الك�أ�س �ضد
فريق متوا�ضع ،فاحلظ مل يكن يف �صاحلنا اليوم� .إنها بالت�أكيد لي�ست
�أف�ضل مرحلة لنادي بايرن ميونيخ يف الوقت احلايل".
و�أ��ض��اف "ال ميكن اتهامنا بخ�سارة ه��ذه امل�ب��اراة ب�سبب حالة م��ن الروح
املعنوية املفرطة .االق�صاء كان قا�سيا ،يجب �أو ًال ا�ستيعاب ذلك".
وبات كيل ثاين فريق من الدرجات الدنيا ينجح يف �إ�سقاط بايرن ميونيخ
يف ال��دور الثاين من م�سابقة الكا�س منذ ماغدبورغ من الدرجة الرابعة
مو�سم .2001-2000
وك��ان م��درب هول�شتاين اويل فرينر منت�شيا بعد امل�ب��اراة بقوله "انه امر
يحدث مرة واحدة يف احلياة رمبا".
واقيمت املباراة وراء ابواب مو�صدة ب�سبب اجراءات فريو�س كورونا امل�ستجد
لكن ذلك مل مينع جمموعة من ان�صار الفريق الفائز بالتواجد يف ارجاء
امللعب حيث �سخروا من الفريق البافاري عندما جتمهروا حول حافلته
ل��دى م�غ��ادرت�ه��ا امللعب بقولهم "كنتم ت��ري��دون ال �ف��وز بالثالثية الي�س
كذلك؟".

ليلة ال�سبت �أمام اجلمهور يف احتاد �أرينا.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،يقول تودروفيت�ش " �سعادتي ال تو�صف ب��ال�ع��ودة �إىل
مناف�سات جزيرة النزال ،ال �سيما و�أنها تقام جمدداً على حلبات جزيرة
يا�س ،وال �شك �أنها �ستكون جتربة رائعة".
و�أ�شاد تودروفيت�ش باجلهود التي قدّمتها �أبوظبي و"يو �إف �سي" لتمكني
اجلمهور من ح�ضور املناف�سات ،واالعتماد على �إجراءات م�ص ّممة بعناية
ل�ضمان �سالمة املتفرجني ،مبا يف ذلك تقدمي نتيجة �سلبية الختبارات
الك�شف ع��ن ف�يرو���س كوفيد ،-19وفح�ص درج��ة احل� ��رارة ،وااللتزام
مبعايري التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات مع �إمكانية طلب امل�أكوالت
وامل�شروبات مبا�شرة �إىل مقاعدهم يف املوقع.
و�أ�ضاف تودروفيت�ش " ت�س ّرين عودة اجلمهور ملتابعة املناف�سات احل ّية يف
احللبة ،و�أعتربها خطوة مهمة على الطريق ال�صحيح� .أدرك �أن املعن ّيني
يف �أبوظبي و"يو �إف �سي" بذلوا ق�صارى جهدهم للحفاظ على �سالمتنا
جميعاً .و�أنا انتظر بفارغ ال�صرب موعد النزال ليلة ال�سبت ،حيث �س�أقابل
بع�ض الوجوه امل�ألوفة بني اجلمهور الذي �سي�صنع التاريخ .ا�شرتى بع�ض
من �أ�صدقائي يف �أبو ظبي تذاكرهم حل�ضور النزاالت .وي�سرين �أن �أجد
�أ�شخا�صاً مق ّربني يل بني احل�ضور يف احللبة على جزيرة النزال".
ويف النزال الرئي�سي� ،سيتواجه كالفن كاتار مع ماك�س هولواي ،البطل

ال�سابق يف ال��وزن اخلفيف .وي�سعى ك��ات��ار ،ب�أ�صوله اللبنانية ،لتقدمي
عر�ض متميز �أمام جمهوره من املنطقة.
ويف تعليقه ،يقول كاتار" :من الرائع �أن ن�شهد هذه املحاوالت للعودة �إىل
احلياة الطبيعية .لقد كان  2020عاماً �صعباً ،ما يجعل هذه املناف�سات
فر�صة رائعة لال�ستمتاع بالت�شويق الريا�ضي مبا�شرة".
و�أ��ض��اف " ن�ظ��راً جل��ذوري اللبنانية� ،أمت�ن��ى �أن �أمت�ك��ن م��ن تقدمي �أداء
جيد ي�سر امل�شاهدين يف املنطقة ،خا�ص ًة و�أين �أثق ب�أن املنطقة حتت�ضن
جمموعة من الريا�ضيني املتميزين ،والذين قد يح�صلوا على فر�صة
مماثلة لتلك التي ح�صلت عليها �إذا بذلوا ق�صارى جهدهم".
م��ن ج��ان�ب��ه ،ع�بر ه��ول��واي ع��ن ترقبه ل�ل�ن��زال احل�م��ا��س��ي ،حيث �ستكون
مواجهته مع كتار النزال الرئي�سي يف احللبة اجلديدة.
وقال هولواي " لديّ �سجل حافل باالنت�صارات ،وما زلت �أ�سعى لتحقيق
املزيد من االنت�صارات والأرق��ام القيا�سية التي ي�صعب حتطيمها ،وهو
هديف الذي �أ�سعى لتحقيقه بداية من يوم ال�سبت .و�س�أبذل جهدي على
حتقيق الفوز امل�ستحق ،دون انتظار قرار احلكام".
ً
و�أ��ض��اف " �سيكون ه��ذا النزال حدثاً تاريخياً رائ�ع�ا� .إذ �أننا نقيمه على
حلبة جديدة ،مع عودة اجلماهري لت�شجيعنا بعد طول انتظار ،و�سيتم بثه
عاملياً .ال �شك �أنها �ستكون بطولة مذهلة".

يوفنتو�س يريد ت�أكيد
تفوقه على �إنرت
يريد يوفنتو�س ت�أكيد تفوقه على �إن�تر يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
خالل املواجهة القوية التي �سيكون م�سرحها ملعب "جوزيبي ميات�سا"
يف ميالنو الأحد ويطلق عليها يف ايطاليا لقب "دربي ديطاليا"� ،ضمن
املرحلة الثامنة ع�شرة من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
ذلك الن يوفنتو�س حامل اللقب مل يخ�سر يف مبارياته ال�سبع االخرية
�ضد مناف�سه ،حيث فاز خم�س مرات وتعادل مرتني منذ عام .2016
ويدخل يوفنتو�س امل�ب��اراة على وق��ع حتقيقه الفوز يف مبارياته الثالث
االخ�يرة من ال��دوري بينها انت�صار الف��ت على ميالن املت�صدر  1-3يف
عقر دار االخري ،ملحقا به اخل�سارة االوىل له هذا املو�سم.
يف املقابل ،مل يفز انرت يف �آخ��ر مباراتني له حيث خ�سر ام��ام �سمبدوريا
 2-1وتعادل مع روما  2-2وذلك بعد ان حقق ثمانية انت�صارات تواليا.
ويحتل انرت املركز الثاين حاليا مع  37نقطة ،ويوفنتو�س املركز الرابع
مع  33نقطة ومباراة م�ؤجلة.
وت�ستطيع كتيبة املدرب انتونيو كونتي الرتكيز على البطولتني املحليتني
بعد خروجها كليا م��ن امل�سابقتني االوروب�ي�ت�ين حيث �شاركت يف دوري
ابطال اوروب��ا وح��ل الفريق يف املركز االخ�ير يف جمموعته وبالتايل مل
يكمل م�شواره يف الدوري االوروبي (يوروبا ليغ).
واحتاج كال الفريقني اىل وقت ا�ضايف لتخطي مناف�سه يف كا�س �إيطاليا
1 -2
الأرب� � �ع � ��اء ،ف�ت�خ�ط��ى ان �ت�ر فيورنتينا
وي��وف �ن �ت��و���س ج �ن��وى  ،2-3علما
ب � � ��ان امل� � ��درب� �ي��ن اراح� � � � ��ا جن ��وم
ال���ص��ف االول ق�ب��ل ان ي�ضطرا
اىل ا��ش��راك�ه��م يف �أواخ ��ر املباراة
حل�سم النتيجة وبلوغ الدور ربع
النهائي.
وقلل كونتي من خو�ض فريقه
وق�ت��ا ا��ض��اف�ي��ا بقوله

بعد املباراة "كل انت�صار مينحك حيوية طبيعية ،االنت�صارات تعيد انعا�ش
البطاريات".
وتابع "لدينا مت�سع من الوقت للراحة حتى الأحد قبل املباراة املهمة التي
�ستكون امتحانا هاما ملعرفة ما اذا كنا قد قل�صنا الفارق مقارنة مع املو�سم
املا�ضي".
وناف�س انرت بقوة على اللقب املو�سم املا�ضي ،قبل ان يح�سمه يوفنتو�س يف
االمتار االخرية حمرزا لقبه التا�سع تواليا.
و��س�ت�ك��ون امل��واج �ه��ة م �ث�يرة ب�ي�ن ه ��دايف ال �ف��ري �ق�ين :ال�ن�ج��م الربتغايل
كري�ستيانو رون��ال��دو مت�صدر ترتيب الهدافني مع  15هدفا ومناف�سه
املبا�شر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يتخلف عنه بفارق هدفني.
كما ان املواجهة �ستكون بني �صاحب اقوى هجوم يف الدوري هذا املو�سم
اذ �سجل ان�ترم�ي�لان  43و��ص��اح��ب اق��وى دف��اع حيث مل ي��دخ��ل �شباك
يوفنتو�س �سوى  16هدفا.
يف املقابل ،يريد ميالن ا�ستغالل لقاء القمة لالبتعاد يف ال�صدارة عندما
يحل �ضيفا على كالياري االثنني� .سيكون بيليغريني الالعب الوحيد
امل��ول��ود يف العا�صمة االيطالية يف م�ب��اراة ال��درب��ي بني روم��ا والت�سيو يف
��ص�ف��وف ال�ف��ري�ق�ين .ت ��درج اب��ن ال��راب�ع��ة وال�ع���ش��ري��ن يف ��ص�ف��وف الفئات
العمرية ل��روم��ا وق��د �سجل حتى االن  13هدفا يف  127م�ب��اراة .كان
حا�سما يف املرة االخرية التي فاز بها روما على الت�سيو  1-3يف �أيلول-
�سبتمرب  2018عندما �سجل هدفا و�صنع �آخر .قال عنه
املدير العام يف روما الربتغايل
ت � �ي ��اغ ��و ب� �ي� �ن� �ت ��و "يج�سد
بيليغريني م�شروعنا .هو
� �ش��اب ،م��وه��وب والعب
يع�شق ال �ن��ادي� .سنبذل
ق� ��� �ص ��ارى ج �ه��دن��ا لكي
جندد عقده".

�أقدم ر�سمة كهف معروفة يف العامل
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

اكت�شف علماء �آثار ما ميكن و�صفه ب�أنه �أقدم لوحة كهف معروفة يف العامل ،ومتثل ر�سمة باحلجم الطبيعي خلنزير
بري يعود تاريخها �إىل ما قبل � 45500سنة ،وعرث عليها يف �أحد كهوف �إندوني�سيا.
ويوفر ه��ذا االكت�شاف ،ال��ذي مت و�صفه يف جملة "�ساين�س �أدفان�سز" ي��وم �أم�س الأول الأرب�ع��اء �أق��رب دليل على
اال�ستيطان الب�شري يف املنطقة.
وقال امل�ؤلف امل�شارك ماك�سيم �أوبرت من جامعة غريفيث الأ�سرتالية ،لوكالة فران�س بر�س� ،إن طالب الدكتوراة
ب�سران برهان عرث عليه يف كهف "لينغ تيدونغنج" بجزيرة �سوالو�سي الإندوني�سية يف العام  ،2017كجزء من
ا�ستطالعات �أجراها الفريق مع ال�سلطات الإندوني�سية.
ويقع الكهف يف واد بعيد حماط مبنحدرات �صخرية من احلجر اجلريي ،على بعد حوايل �ساعة �سريا على الأقدام
من �أقرب طريق ،وال ميكن الو�صول �إليه �إال خالل مو�سم اجلفاف ب�سبب الفي�ضانات خالل مو�سم الأمطار.
�أما قيا�س الر�سمة فيبلغ � 136سنتيمرتا × � 54سنتيمرتا ،ومت طالء خنزير �سوالو�سي با�ستخدام �صبغة حمراء
داكنة ،وله قمة ق�صرية من ال�شعر املنت�صب ،بالإ�ضافة �إىل زوج من الث�آليل على الوجه ت�شبه القرن املميز للذكور
البالغني من النوع.
وقال امل�ؤلف امل�شارك �آدم بروم" :يبدو �أن اخلنزير يراقب قتاال �أو تفاعال اجتماعيا بني خنازير من الف�صيلة نف�سها
" ،بح�سب ما ذكرت �صحيفة الغارديان الربيطانية.
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مربمج ين�سى كلمة مرور حمفظة
بتكوين فيها  240مليون دوالر

اعتماد ح�شرات كغذاء للب�شر
�أعطت هيئة تنظيمية �صحية يف االحتاد الأوروبي ال�ضوء الأخ�ضر
ال�ستهالك الأطعمة امل�شتقة من نوع من اخلناف�س ،وهي خطوة
�أوىل متهّد الت�خ��اذ بروك�سل ق ��راراً بال�سماح باعتماد احل�شرات
ك�أطعمة يف �أوروبا.
وخل�صت الهيئة الأوروب�ي��ة ل�سالمة الأغ��ذي��ة بعد درا�ستها طلباً
من ال�شركة الفرن�سية لرتبية احل�شرات "�أغرونوتري�س"� ،إىل
�أن يرقات "دودة الوجبة" �آمنة لال�ستهالك "�إما كح�شرة جمففة
كاملة �أو كم�سحوق" .و�أو� �ض��ح اخل�ب�راء "ال �ضرر غ��ذائ�ي�اً من
ا�ستهالك" دي��دان الوجبة ب�سبب تركيبتها الغنية بالربوتينات
والأل�ي��اف ،لكنهم ر�أوا �ضرورة �إج��راء مزيد من الأبحاث يف �ش�أن
احتمال ح�صول تفاعالت من نوع احل�سا�سية.
ويُتوقع �أن تقدّم املفو�ضية الأوروبية �إىل الدول الأع�ضاء ا�ستناداً
�إىل ر�أي الهيئة الأوروبية ل�سالمة الأغذية م�سودة اقرتاح لل�سماح
بطرح ديدان الوجبة املجففة واملنتجات امل�شتقة يف ال�سوق ،يت�ضمن
�شروط بيعها .وي�أمل القطاع يف احل�صول على �ضوء �أخ�ضر نهائي
بحلول منت�صف العام .2021
و�شرح املدير العلمي للوحدة امل�س�ؤولة عن در�س هذا امللف يف الهيئة
الأوروبية �إيرموالو�س فريفري�س �أن "هذا التقييم الأول لأخطار
�إحدى احل�شرات كغذاء جديد قد ميهد الطريق للموافقة الأوىل
من هذا النوع على م�ستوى االحتاد الأوروبي".
و�أ� �ض ��اف "تقييمنا ه��و خ �ط��وة ح��ا��س�م��ة ( )...ل���ض�م��ان �سالمة
امل�ستهلك" ال�ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت �إل��زام �ي��ة م��ع دخ ��ول �أن�ظ�م��ة االحتاد
الأوروبي يف �ش�أن الأطعمة اجلديدة حيز التنفيذ يف كانون الثاين-
يناير  .2018وتبحث الهيئة التي تتخذ يف مدينة بارما الإيطالية
مقراً لها يف �صالحية �صرا�صري الليل واجلنادب لال�ستهالك.

ين�سى الكثري من النا�س كلمات املرور اخلا�صة بح�ساباتهم
الإلكرتونية املختلفة ،لكن ما ح��دث مع مربمج �أملاين
ي�شكل م�أ�ساة قد ت�ؤرقه لبقية حياته ،بعد �أن ن�سي كلمة
املرور "ملحفظة �إلكرتونية" حتتوي على عمالت بتكوين
امل�شفرة ،ت�صل قيمتها �إىل  240مليون دوالر.
وتعود الق�صة لنحو � 10سنوات ،عندما ح�صل �ستيفان
ت��وم��ا���س ،وه��و م�برم��ج �أمل ��اين امل��ول��د مقيم يف الواليات
املتحدة ،على � 7آالف عملة بتكوين ،نظري مقطع فيديو
�صممه للعملة امل���ش�ف��رة .ويف ذل��ك ال��وق��ت ،ف� ��إن قيمة
البتكوين الواحدة مل تتعد ب�ضعة دوالرات ،لذا مل يعر
ال��رج��ل اهتماما كبريا لها ،وخزنها على قر�ص �صلب
مبثابة حمفظة �إلكرتونية ،وكتب كلمة املرور على ورقة،
�إال �أن��ه فقدها الح�ق��ا .وال �ي��وم ،بعد االرت �ف��اع اجلنوين
لأ�سعار العملة الرقمية ،لت�صل الواحدة منها �إىل نحو
� 34ألف دوالر ،قرر توما�س فتح حمفظته الإلكرتونية
واال�ستفادة من الرثوة الهائلة التي ح�صل عليها ،والتي
تقدر بـ 240مليون دوالر .وك��ان��ت ال�صدمة عندما مل
يتمكن توما�س من تذكر كلمة املرور ال�صحيحة ،بالرغم
من حماولته  8م��رات .ومل يتبق له الآن �إال حماولتني
فقط ،قبل �أن يفقد الرثوة وتت�شفر للأبد ،وفق ما ذكرت
�صحيفة "نيويورك تاميز" .م��ن ج��ان�ب��ه ،ن�شر رئي�س
الأم��ن ال�سابق يف في�سبوك� ،أليك�س �ستامو�س ،تغريدة
على ح�سابه يف تويرت ،عر�ض فيها خدماته على توما�س
لقاء  10باملئة من املبلغ.

�أغلى منزل يف العامل معرو�ض للبيع
حتول منزل �أمريكي �إىل حمط اهتمام ،م�ؤخرا ،بعدما قيل �إنه
م�ع��رو���ض للبيع ب�سعر ه��و الأع �ل��ى يف ال �ع��امل ،ن�ظ��را �إىل موقعه
وموا�صفاته املذهلة.
وبح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن م�ساحة هذا املنزل
الواقع يف منطقة "بيلري" بوالية كاليفورنيا ،ت�صل �إىل 9754
مرت مربع.
وذكر امل�صدر �أن هذا املنزل بات معرو�ضا للبيع بعد نحو عقد على
اكتمال بنائه ،يف منطقة مرتفعة و�ساحرة حتيطها بها الأ�شجار
م��ن ك��ل ج��ان��ب .وذك��رت التقارير ال�صحفية� ،أن ال�سعر املطلوب
لبيع ه��ذا البيت الأ��س�ط��وري يف مدينة لو�س �أجنلو�س ه��و 340
مليون دوالر .وي�ضم هذا البيت  21غرفة نوم و 42حماما ،ويقول
اخلرباء �إن الأمر ال يتعلق ب�أغلى منزل يف العامل فقط ،بل ب�أغلى
عقار �شخ�صي يف تاريخ الواليات املتحدة.
وا�ستغرق بناء ه��ذا البيت ،وا�سمه "ذي ون"  ،The oneثماين
�سنوات كاملة ،و�شارك يف الأ�شغال ما يزيد على  600عامل.
وقامت �شركة الهند�سة  ،Architectual Digestم�ؤخرا ،بن�شر
�صور جديدة للبيت الذي اكتمل بنا�ؤه ،وهو من ت�صميم املهند�س
بول ماكلني ،بينما كان الت�صميم الداخلي لكاثرين روتوندي.
وي�ضم البيت مر�آبا لل�سيارات يت�سع لثالثني �سيارة ،كما �أنه مزود
بخم�سة م�سابح وقاعة �سينما بثالثني مقعدا.
وم��ن مزايا البيت ال�ك�برى ،الإط�لال��ة على كافة �أرج��اء املنطقة،
ف�ضال عن ت�سلل ال�ضوء و�أ�شعة ال�شم�س من كل �صوب.
وي�شكل ال�سعر املطلوب لهذا البيت �ضعف ما بيع به �أغلى بيت يف
�أمريكا حتى الآن ،وهو منزل يف والية نيويورك وكان �سعره عند
حدود  137مليون دوالر �سنة .2014

نفوق النمرة البي�ضاء ال�صغرية نييفيه

منظر عام لهيكل عظمي لدينا�صور يف املتحف الوطني يف النيجر �أو متحف بوبو هاما ،وهو � ً
أي�ضا حديقة حيوانات ،يف نيامي .ا ف ب

مرتان ال يكفيان ..ن�صيحة علمية جديدة للتباعد االجتماعي

براد بيت يكثف متارينه
الريا�ضية لي�سرتجع قوامه
يُعدُّ جنم هوليوود ال�شهريبراد بي ت
واحداً من املمثلني الذين يتمتعون
بقدرة على جت�سيد كافة الأدوار على
تنوعها التي ت�سند �إليه ،لكنه غاب يف
ال�سنوات الأخرية عن تقدمي �أفالم
احلركة والت�شويق التي تقوم على
م�شاهد ال�ق�ت��ال وال�ت��ي ك��ان ا�شتهر
بها يف املا�ضي وحتديداً عام 1999
والذي قدم خالله �أهم �أفالمه من
هذا النوع وهو.Fight Club
ول �ك��ن ب� ��راد ب �ي��ت ي�ت�ح���ض��ر حالياً
ال�� � �س �ت��رج � ��اع ل� �ي ��اق� �ت ��ه ال� �ب ��دن� �ي ��ة
وع �� �ض�لات��ه ك �م��ا ك ��ان الأم � ��ر عليه
منذ  22عاماً ما يعترب حتدياً منه
خ�صو�صاً �أنه بلغ �سن الـ 57وهو مل
ي�ع��د ك�م��ا ك��ان يف الع�شرينيات من
عمره .متارين النجم اجلذاب كانت
ب�سبب فيلمه املقبلBullet Train
الذي ي�ستعد لدوره فيه �إذ �إنه يلعب
فيه العديد م��ن امل�شاهد القتالية
واحل��رك��ة بوا�سطة �آالت ح��ادة مثل
ال���س�ك�ين وب��ال �ت��ايل ي���س�ع��ى جاهداً
من �أج��ل احل�صول على لوك مميز
ي ��ؤه �ل��ه ل �ت ��أدي��ة ال� ��دور ب�ت�م� ّي��ز على
�شاكلة فيلم .Fight Club

�أ�صبح التباعد االجتماعي قاعدة يومية يف حياتنا اليومية ،يف ظل انت�شار
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�سبب ل��وب��اء كوفيد ،-19فيجري احل��ر���ص على ترك
م�سافة من مرتين بني ال�شخ�ص والآخرين ،لكن هذا احلد قد يكون �آمنا
لتفادي العدوى ،بح�سب علماء.
وبح�سب موقع "�سكاي نيوز" الربيطاين ،ف�إن العلماء ما زالوا يت�ساءلون
ح��ول ما �إذا كانت م�سافة املرتين غري كافية ،وه��و ما يعني احلاجة �إىل
املزيد من التباعد �أو م�سافة �أكرب مما كان يعتقد.
ويقول الباحث يف علم الفريو�سات بجامعة لي�سرت الربيطانية ،جوليان
تانغ� ،إنه من ال�ضروري �أن نعيد النظر يف م�س�ألة التباعد االجتماعي ،لأن
نف�س كل �شخ�ص ب�أعرا�ض "كوفيد  "19يحتوي على  200ج��زيء من
الفريو�س .و�أ�ضاف �أن القواعد القدمية التي جرى اتباعها يف  2020من
�أجل احتواء املوجة الأوىل من فريو�س كورونا رمبا قد ال تكون �صاحلة يف
الوقت احلايل لتطويق ال�ساللة اجلديدة الأكرث والأ�سرع انتقاال.
و�أو�ضح �أنه كلما حر�ص النا�س على البقاء بعيدين عن بع�ضهم البع�ض،
ف�إنهم يخف�ضون احتمال انتقال فريو�س كورونا �إليهم.
ويقول اخلرباء �إن النا�س قد يكونون يف حاجة �أكرب �إىل التقيد بالتباعد،
خالل هذه الفرتة التي تت�سم بالربودة وقدرة الفريو�س على العي�ش ملدة
�أطول يف اخلارج .وت�شري التقديرات العلمية �إىل �أن احتمال انتقال الفريو�س
يف �أماكن داخلية �أقل بع�شرين مرة تقريبا مقارنة بالأماكن املغلقة.
و�أو��ص��ى الباحث تانغ مبراعاة التباعد االجتماعي مع الآخ��ري��ن لثالثة
�أمتار ،قائال �إن هذه هي امل�سافة اجلديدة الآمنة.

الأوردة العنكبوتية تهاجم املر�أة ب�صفة خا�صة

قالت اجلمعية الأمل��ان�ي��ة لطب الأوع�ي��ة الدموية �إن الأوردة العنكبوتية
تهاجم املر�أة ب�صفة خا�صة ،وذلك ب�سبب �ضعف الن�سيج ال�ضام لديها مقارنة
بالرجل ،كما �أن خطر الإ�صابة بها يرتفع ب�سبب التغريات الهرمونية خالل
احلمل.
و�أ�ضافت اجلمعية �أن خطر الإ�صابة بالأوردة العنكبوتية يرتفع �أي�ضاً لدى
كبار ال�سن ،م�شرية �إىل �أن ال�سِ منة وقلة احلركة تندرجان �ضمن عوامل
اخلطورة امل�ؤدية للإ�صابة بالأوردة العنكبوتية.
و�أو��ض�ح��ت اجلمعية �أن الأوردة العنكبوتية ه��ي �شكل م��ن �أ��ش�ك��ال دوايل
ال�ساقني ،وهي عبارة عن �أوردة �صغرية ذات لون �أحمر مائل لل ُزرقة ،تكون
ظاهرة للعيان حتت اجللد ،وه��ي تن�ش�أ نتيجة لتكد�س ال��دم ،وبالتايل ال
ي�سيل الدم بال عائق.
ويف املعتاد ال متثل الأوردة العنكبوتية م�شكلة خ�ط�يرة ،وال حت�ت��اج �إىل
العالج ،غري �أنها قد تكون م�ؤ�شرا على وج��ود م�شكلة خطرية بالأوردة؛
حيث �إنها قد تنذر بالإ�صابة بدوايل ال�ساقني.

ت�أجيل حفل نقابة ممثلي ال�شا�شة يف هوليوود
ق ��ال م�ن�ظ�م��ون �إن ح�ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز نقابة
مم�ث�ل��ي ال���ش��ا��ش��ة يف ه��ول �ي��وود ل�ت�ك��رمي فناين
ال�سينما والتلفزيون ت�أجل �إىل الرابع من �أبريل
ني�سان حتى ال يتعار�ض مع موعد حفل جوائز
جرامي املو�سيقية.
ك��ان القائمون على ج��وائ��ز ج��رام��ي ق��د �أعلنوا
الأ�سبوع املا�ضي ت�أجيل احلفل الذي كان مقررا
يف يناير كانون الثاين �إىل  14مار�س �آذار ب�سبب
ارتفاع عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا يف مدينة
لو�س اجنلي�س.
وقالت نقابة ممثلي ال�شا�شة ،التي ت�ضم ممثلني
و�صحفيني وفنانني� ،إنها �شعرت "بخيبة �أمل
�شديدة" لأن امل��وع��د اجل��دي��د حل �ف��ل جوائز
ج ��رام ��ي ي �ت �ع��ار���ض م ��ع م��وع��د ح �ف �ل �ه��ا .وك ��ان
امل�ن�ظ�م��ون ق��د اخ �ت��اروا م��وع��د  14م��ار���س �آذار
جلوائز النقابة يف يوليو متوز.
و�ستنقل �شبكتا "تي�.إن.تي" و"تي.بي�.إ�س"
حفل جوائز نقابة ممثلي ال�شا�شة يف الرابع من
�أبريل ني�سان.

نفقت النمرة البي�ضاء ال�صغرية نييفيه التي ول��دت يف
 29كانون الأول-دي�سمرب الفائت يف حديقة نيكاراغوا
الوطنية للحيوانات� ،إذ مل ينقذها العالج ال��ذي تلقته
بعدما �أ�صيبت بالإنفلونزا وعانت م�شكالت يف اجلهاز
ال�ت�ن�ف���س��ي .وق ��ال م��دي��ر ح��دي�ق��ة احل �ي��وان��ات الطبيب
البيطري �إدواردو �ساكا�سا يف �شريط فيديو عرب �شبكات
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي بلهجة ب��دا فيها ت ��أث��ره وا�ضحاً
"�أ�صدقائي ،ببالغ احل��زن �أود �إعالمكم بنفوق النمرة
البي�ضاء ال�صغرية" امل�سماة "نييفيه" "الثلج".
صال "مري�ضة قلي ً
وذ ّكر �ساكا�سا ب�أن "نييفيه" كانت �أ� ً
ال"
ل��دى والدت�ه��ا .و�أ��ض��اف "كانت تعاين نزلة ب��رد خفيفة
قاومناها بامل�ضادات احليوية .فتح�سنت �صحتها قلي ً
ال".
فحقنت بامل�صل و َو ِ�ضع لها جهاز
لكن و�ضعها �ساء جمدداً ُ
تنف�س ا�صطناعي ،ولكن دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �إنقاذها.
وكانت �شبكات التوا�صل االجتماعي تداولت على نطاق
وا� �س��ع خ�بر والدة "نييفيه" ،وه ��ي الأوىل يف حديقة
ح�ي��وان��ات يف �أم�يرك��ا الو�سطى لهذا ال�ن��وع ال�ن��ادر جداً.
و�أو�ضح �ساكا�سا �أن النمرة ال�صغرية التي كانت تزن 954
غراماً عند ال��والدة ،كانت حتمل جينات جدها وه��و ما
يف�سر لونها الأبي�ض مثله ،رغم �أن جلد والديها هو من
اللون امل�ألوف� ،أي الأ�صفر والأ�سود.
ويعود ظهور هذا اللون الأبي�ض لدى النمور �إىل حت ّور
جيني طبيعي لنمر البنغال ،ومل ي�شاهد �أي حيوان بريّ
�شبيه يف الهند منذ خم�سينات القرن املا�ضي.

درا�سة  :الإ�صابة بكوفيد 19 -متنح مناعة � 5أ�شهر

تو�صلت درا��س��ة بريطانية �أج��ري��ت على عاملني
يف جم��ال الرعاية ال�صحية �إىل �أن من �أ�صيبوا
بكوفيد 19 -يتمتعون على الأرج��ح مبناعة من
املر�ض ملدة خم�سة �أ�شهر على الأق��ل ،لكن هناك
�أدل��ة على �أن من يحملون �أج�ساما م�ضادة رمبا
يحملون الفريو�س وين�شرونه.
و�أظ� �ه ��رت ال�ن�ت��ائ��ج الأول� �ي ��ة ال �ت��ي ت��و��ص��ل �إليها
العلماء يف هيئة ال�صحة العامة يف �إجن�ل�ترا �أن
من النادر �أن ي�صاب بالفريو�س حاملو الأج�سام
امل�ضادة نتيجة عدوى �سابقة� ،إذ حدثت الإ�صابة
الثانية ل��دى  44فقط م��ن ب�ين � 6614شخ�صا
�أ�صيبوا بالفريو�س و�شملتهم الدرا�سة.
لكن اخلرباء حذروا من �أن النتائج تعني �أن الذين
�أ�صيبوا باملر�ض يف املوجة الأوىل من اجلائحة يف
ال�شهور الأوىل من عام  2020قد يكونون الآن
عر�ضة للإ�صابة به مرة �أخرى.
ك �م��ا ح� � ��ذروا م ��ن �أن م ��ن ي �ت �م �ت �ع��ون "باملناعة
الطبيعية" املكت�سبة نتيجة الإ��ص��اب��ة بالعدوى
رمب� ��ا ي �ح �م �ل��ون ال� �ف�ي�رو� ��س يف الأن� � ��ف واحللق

�شاكريا تبيع حقوق �أغنياتها ب�سبب كورونا

بعدما �أوقفت جائحةفريو�س كورونا تقريباً �إيرادات حفالت الغناء املبا�شرة� ،سعى
عدد كبري من الفنانني لبيع حقوق �ألبوماتهم املو�سيقية ،وتعد النجمة الكولومبية
�شاكريا �أحدث النجوم الذين ان�ضموا لهذه اخلطوة� ،إذ �أبرمت �صفقة مع �شركة
هيغنو�سي�س �سونغ فاند  Hipgnosis Songs Fundامل�سجلة يف بور�صة
لندن لبيع حقوق �أغنياتها الـ.145
وكانت باعت النجمة �أكرث من  80مليون ت�سجيل ،وح�صلت
ثالث مرات على جائزة غرامي ،ولديها قائمة متابعني
�ضخمة على من�صتي ال�ب��ث املو�سيقي "�سبوتيفاي"
و"يوتيوب".
وعزز انتعا�ش البث املو�سيقي الإلكرتوين ،الذي �أعاد الكثري من
الأغ��اين القدمية �إىل موقع ال�صدارة ه��ذه الأي��ام ،من قيمة
اال�ستثمار يف هذا املجال.

وبالتايل ميكنهم ن�شر العدوى.
وذكرت �سوزان هوبكنز كبرية امل�ست�شارين الطبيني
يف هيئة ال�صحة العامة يف �إجنلرتا التي �شاركت
يف قيادة فريق الدرا�سة "نعرف الآن �أن معظم
من �أ�صيبوا بالفريو�س وط��وروا �أج�ساما م�ضادة
يتمتعون ب��احل�م��اي��ة م��ن الإ� �ص��اب��ة م��رة �أخ ��رى،
لكنها لي�ست حماية مطلقة وال نعرف حتى الآن
مدة هذه احلماية".
وج ��اء يف ب �ي��ان ب �� �ش ��أن ال��درا� �س��ة �أن ن�ت��ائ�ج�ه��ا ال
تتناول الأج�سام امل�ضادة �أو اال�ستجابات املناعية
الأخ ��رى للقاحات كوفيد -19اجل��اري طرحها
الآن �أو فاعلية اللقاحات .وذكر البيان �أنه �سيتم
بحث م�س�ألة اال�ستجابة للقاحات يف وقت الحق
هذا العام .وت�شمل الدرا�سة ع�شرات الآالف من
العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية يف بريطانيا
ال��ذي��ن خ�ضعوا لفحو�ص منتظمة م�ن��ذ يونيو
حزيران للك�شف عما �إذا كانوا �أ�صيبوا بكوفيد-
 19م��ن ج��دي��د وك��ذل��ك م��ا �إذا ك��ان��وا يحملون
�أج�ساما م�ضادة.

�سناب ت�شات تغلق ح�ساب
ترامب ب�صورة نهائية
�أعلنت �شبكة التوا�صل االجتماعي
"�سناب ت�شات" �أ ّنها �أغلقت ب�صورة
نهائية ح�ساب الرئي�س الأمريكي
امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت��ه دون��ال��د ترامب،
وذلك بعدما ع ّلقته الأ�سبوع املا�ضي
لأج� ��ل غ�ي�ر م���س� ّم��ى �إث� ��ر اقتحام
ح�شد من �أن�صاره الكونغر�س.
ور ّداً ع�ل��ى � �س ��ؤال ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س قالت ال�شبكة املتمحورة حول
ت�شارك ال�صور "لقد �أعل ّنا الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي ت�ع�ل�ي��ق ح �� �س��اب الرئي�س
ترامب على �سنابت�شات لأجل غري
م�س ّمى".
و�أ��ض��اف��ت "حر�صاً على ال�سالمة
ال� �ع ��ام ��ة ،ويف �� �ض ��وء حم ��اوالت ��ه
الرامية لن�شر معلومات م�ض ّللة
وخطاب كراهية والتحري�ض على
ال �ع �ن��ف ،وه ��ي ان�ت�ه��اك��ات وا�ضحة
ل�ق��واع��دن��ا ،ق � ّررن��ا �إغ�ل�اق ح�سابه
نهائياً".
وا ّتخذت غالبية مواقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي الرئي�سية �إج� ��راءات
غ�ي�ر م �� �س �ب��وق��ة � �ض � ّد امللياردير
اجلمهوري منذ اقتحم ح�شد من
�أن �� �ص��اره م�ب�ن��ى ال�ك��اب�ي�ت��ول ع�صر
ال�ساد�س من كانون الثاين-يناير
وزرع � � � ��وا ف �ي ��ه ال� ��رع� ��ب والعنف
واخل��راب على م��دى �ساعات عدة،
يف حدث �أوقع خم�سة قتلى و�صدم
ال�ب�لاد و� �ش � ّوه �صورتها يف العامل
�أجمع.
وت��راوح��ت �إج � ��راءات ه��ذه املواقع
بني تعليق ح�سابات لفرتة م�ؤقتة
�أو لأج � ��ل غ�ي�ر م �� �س � ّم��ى �أو حتى
�إغالق ح�سابه ب�صورة نهائية.

